ﻧﺸﺮة ا¿ﺻﺪار

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت
ﻃﺮح  7٫200٫000ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺜﻞ  ٪30ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻌﺮ ) (55رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )/65ق( وﺗﺎرﻳﺦ 1431/3/3ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2010/2/17م(
ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب :ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ 1433/01/10ﻫـ ﺣﺘﻰ 1433/01/16ﻫـ ) اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2011/12/05م ﺣﺘﻰ 2011/12/11م(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت )"اﻟﺸﺮﻛﺔ" أو "اﻛﺴﺘﺮا"( ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )/65ق( وﺗﺎرﻳﺦ  3رﺑﻴﻊ اÅول 1431ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  17ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2010م(
واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  2051029841وﺗﺎرﻳﺦ  10ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1425ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻟﻴﻮ 2004م( .رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وأرﺑﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  240٫000٫000رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي( ﻣﻘﺴﻤ Ðإﻟﻰ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤ 24٫000٫000) Ðﺳﻬﻤ (Ðﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة رﻳﺎﻻت ) 10رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ( ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )"اÅﺳﻬﻢ"(.
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﺮح اÅوﻟﻲ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ )" اﻻﻛﺘﺘﺎب"( ﻟﻌﺪد ) (7٫200٫000ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻬﻤ") Ðأﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب" وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ " ﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب"( ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪرﻫﺎ ) (10ﻋﺸﺮة رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ) (55رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﺗﻤﺜﻞ أﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ  ٪30ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اÅﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ:
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ )أ( :اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت :وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ" اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ "( واﻟﺘﻲ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘ Ðﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )"اﻟﻬﻴﺌﺔ"( .وﻗﺪ ﺧُ ﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻋﺪد
 7,200,000ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ،ﺗﻤﺜﻞ  ٪100ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ،ﻋﻠﻤ Ðﺑﺄﻧﻪ و ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺘﺘﺎب اÅﻓﺮاد )اﻟﻤﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ )ب( أدﻧﺎه( ﻓﻲ
اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ،ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  -ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ  -ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺣﺘﻰ 3,600,000
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺳﻬﻤ ،Ðﺗﻤﺜﻞ  ٪50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب.
ﺼﺮ ﻣﻦ زوج ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ )ب( :اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اÅﻓﺮاد :وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اÅﺷﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو اÅرﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أوﻻد ُﻗ ﱠ
ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑـ "اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ"( .وﻳﻌﺪ ﻃﻠﺐ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻻﻏﻴ Ðﻟﻤﻦ
ﺳﻌﻮدي ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﺘﺘﺐ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ) ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ "اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اÅﻓﺮاد" وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ
ً
اﻛﺘﺘﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ،واذا ﺛﺒﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﺴﻴﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻖ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .وﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اÅﻓﺮاد ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  3٫600٫000ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
أﻟﻒ ﺳﻬﻤ Ðﺗﻤﺜﻞ  ٪50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘﺘﺎب اÅﻓﺮاد ﺑﻜﺎﻣﻞ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب  -ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ  -ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اÅﻓﺮاد ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اÅﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ.
وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ط( )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن"( واﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻠﻜﻮا ،ﻃﺒﻘÅ Ðﺳﻬﻢ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ٪98 ،ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮح .وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺳﻮف ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن  ٪68ﻣﻦ اÅﺳﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺳﺘﻌﻮد ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐٌ ،
ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ،وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﻛﺘﺘﺎب .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺴﻢ "اﻟﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ"(.
ﻳﺒﺪأ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ 1433/01/10ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2011/12/05م( وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﺳﺒﻌﺔ ) (7أﻳﺎم ﺷﺎﻣﻠﺔ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻏﻼق اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻫﻮ 1433/01/16ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2011/12/11م( )"ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب"( .ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب إﻟﻰ أي ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ )"اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ"( ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑـ"اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ" وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ"اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ"( اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻌﺸﺮة ) (10أﺳﻬﻢ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ .إن اﻟﺤﺪ اÅدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻮ ﻋﺸﺮة )(10
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اÅﺳﻬﻢ
أﺳﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب  -إن وﺟﺪت  -ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ً
اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ .وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ  360٫000ﻣﻜﺘﺘﺐ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ اÅدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ .وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ  3٫600٫000ﻣﻜﺘﺘﺐ ،ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮره ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺳﻮف ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﻓﺎﺋﺾ اﻻﻛﺘﺘﺎب )إن ُوﺟﺪ( إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ دون أي ﻋﻤﻮﻻت
أو اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ .وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ورد اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم 1433/01/22ﻫـــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2011/12/17م() .راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "ﺷﺮوط
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب – ﺗﺨﺼﻴﺺ اÅﺳﻬﻢ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺾ"(.
ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺻﻮت واﺣﺪ .وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻬﻤ Ðﻋﻠﻰ اÅﻗﻞ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )"إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"( واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻓﻴﻬﺎ .وﺳﺘﺴﺘﺤﻖ اÅﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب أﻳﺔ أرﺑﺎح ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ) .راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اÅرﺑﺎح"(.
ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم .وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮق Åﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اÅﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة اﺻﺪار ﻫﺬه وﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح اÅﺳﻬﻢ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺪاول اÅﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اÅﺳﻬﻢ
)راﺟﻊ ﻗﺴﻢ "ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ"( .وﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اÅﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ )"ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون"( وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اÅﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اÅﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق.
ﻳﺠﺐ دراﺳﺔ ﻗﺴﻤﻲ "إﺷﻌﺎر ﻫﺎم" و"ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة" اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﺻﺪار ﻫﺬه ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة.

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

ﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﺻﺪار ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وادراج اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ"اﻟﻬﻴﺌﺔ"( .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ج( ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﺻﺪار ﻫﺬه ،وﻳﺆﻛﺪون ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ  -ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل  -أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة إﻟﻰ ﺟﻌﻞ أﻳﺔ إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ ،وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻄﻰ أﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو إﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ و ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎرة ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة أو
ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٣/٠١/٠٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١١/١١/٢٩م(

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت

أ
تحتوي نشرة االصدار هذه على معلومات تفصيلية وافية عن اكسترا واألسهم المطروحة لالكتتاب .وعند تقديم طلب االكتتاب في
األسهم المطروحة لالكتتاب ،سيتم معاملة المكتتبين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي
يمكن الحصول على نسخ منها من الجهات المستلمة ،أو من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني ( ،)www.extra.comأو موقع هيئة السوق
المالية ( ،)www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب (.)www.hsbcsaudi.com
عينت شركة اكسترا شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة («إتش إس بي سي») كمدير لالكتتاب ومستشار مالي
(«المستشار المالي») ومتعهد رئيس لتغطية االكتتاب («متعهد التغطية») فيما يتعلق بعملية طرح األسهم هذه.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة
العربية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن صحة
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال
توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.
وقد قامت الشركة بإجراء التحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،علم ًا بأن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى إتش إس بي سي أو أي من مستشاري
الشركة أي سبب لإلعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة
من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاع ،وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه
المعلومات.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،كما في تاريخ إصدارهاُ ،عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة
وقيمة األسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي
عوامل إقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة .وال ينبغي إعتبار تقديم نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي أو خطي
متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز إعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في عملية االكتتاب.
وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون إعتبار ألهداف اإلستثمار الشخصية أو الوضع المالي أو
اإلحتياجات اإلستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار ،قبل اتخاذ قراره باإلستثمار ،مسؤولية الحصول على إستشارة مهنية
مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات المدرجة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واإلحتياجات المالية الخاصة به.
يقتصر االكتتاب على
صر من
المستثمرون من المؤسسات واألشخاص السعوديين الطبيعيين ،كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّ
زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها ،على أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد ُ
صر.
الق َّ
ويحظر توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية .وتطلب الشركة والمساهمون
المؤسسون ومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على كل القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم االكتتاب ومراعاة
التقيد بها.
لقد تم تعيين دار المراجعة الشرعية  -وهي جهة مستقلة ومتخصصة في أعمال الرقابة والمراجعة الشرعية  -للقيام بتقييم الشركة
وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بخصوص اإلستثمار في الشركات ،وقد
تضمنت عملية التقييم طبيعة النشاط وأنشطتها وتعامالتها المالية المختلفة ،وقد أفادت دار المراجعة الشرعية أن الشركة متوافقة مع
المعايير الشرعية التي تم على أساسها التقييم.



إشـعار هام

ب


المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2010م و2009م و2008م وكذلك للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2011م ،واإليضاحات المتعلقة بها والمذكورة في هذه النشرة ،وفق ًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ،والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات والتقديرات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس إفتراضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية
أي من هذه التوقعات.
عن اإلفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال ٌ
تمثل بعض اإلفادات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ،ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض
الكلمات مثل «تخطط» أو «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «تتوقع» أو «من الممكن» أو «سوف» أو «ينبغي» أو «يجب» أو «متوقع» أو «قد» أو
«يعتقد» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر
الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ليست ضمان ًا لألداء المستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد
تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى إختالفها بشكل كبير عما كان متوقع ًا صراحةً أو ضمن ًا في
اإلفادات المذكورة .وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام
أخرى من هذه النشرة (أنظر قسم «عوامل المخاطرة») .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة ،أو ثبت عدم
صحة أو دقة أي من اإلفتراضات التي تم اإلعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو
المعتقدة أو المقدرة أو المخططة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد موافقة
الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل قبول أسهمها في القائمة الرسمية ما يلي( :أ) حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه
النشرة أو في أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج أو (ب) ظهور أية مسائل إضافية يتوجب تضمينها في هذه النشرة.
وفيما عدا هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاعات أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي
تتضمنها هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو خالف ذلك .ونتيجة لما تقدم ،فإن األحداث
المتوقعة والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة ،أو ربما ال تحدث إطالق ًا .وعليه ،فإنه
يجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات وعدم اإلعتماد على تلك اإلفادات بشكل
أساسي.

ج


دليـل الشـركـــة
أعضاء مجلس اإلدارة
الصفة

يمثل

االسم

الجنسية

العمر الحالة

رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

شركة الفوزان القابضة

سعودي

43

غير مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

خالد عبداللطيف الفوزان

شركة الفوزان القابضة

سعودي

53

غير مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

وليد عبدالعزيز الصغير

شركة عبدالعزيز الصغير
لإلستثمار التجاري المحدودة

سعودي

41

غير مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

فوزان محمد الفوزان

شركة الفوزان القابضة

سعودي

39

غير مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

هشام عبدالعزيز الصغير

شركة عبدالعزيز الصغير
لإلستثمار التجاري المحدودة

سعودي

36

غير مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

باسل محمد القضيب

-

سعودي

53

مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

محمد جالل علي فهمي

شركة الفوزان القابضة

مصري

47

غير مستقل  /تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

شاغر*

-

-

-

مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

شاغر*

-

-

-

مستقل  /غير تنفيذي

* يعين في اجتماع للجمعية العامة للشركة خالل ستة أشهر من تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة.

اسم وعنوان الشركة وممثليها
الشركة المتحدة لاللكترونيات
شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (الساحلي سابق ًا)
حي الروابي ،منطقة الراكة
ص.ب ،76688 :الخبر  ،31952المملكة العربية السعودية
هاتف  :+966 )3( 847 8888فاكس+966 )3( 858 7799 :
www.extra.com

ممثل الشركة

مسؤول عالقات المساهمين

سكرتير مجلس اإلدارة

محمد جالل علي فهمي

حاتم شاهين أحمد

عبدالحفيظ محمد عثمان

هاتف +966 )3( 847 8888 :التحويلة3102 :

هاتف+966 )3( 858 1532 :

هاتف+966 )3( 895 9014 :

فاكس+966 )3( 858 1688:

فاكس+966 )3( 858 1653 :

فاكس+966 )3( 896 7921 :

galal.m@extra1.com

shaheen.h@extra1.com

aosman@extra1.com

مسجل األسهـم
تداول
أبراج التعاونية
 700طريق الملك فهد
ص .ب ،60612 .الرياض  ،11555المملكة العربية السعودية
هاتف ،+966 )1( 218 1200 :فاكس+966 )1( 218 1260 :
البريد اإللكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :
www.tadawul.com.sa

د


المستشــارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
طريق العليا العام
ص .ب ،9084 .الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 299 2313 :فاكس+966 )1( 299 2424 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
المستشار القانوني لالكتتاب
مكتب مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع الحوراني ومشاركوه
شارع العليا
بناية سيريكون ،الطابق 7
ص.ب ،76356 :الرياض  ،11596المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 293 1234 :فاكس+966 )1( 293 0051 :
الموقع اإللكترونيwww.houraniassociates.com :
المحاسبون القانونيون
ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاه ،عضو شركة ديلويت آند توش
مبنى ABT
ص.ب ،182 :الدمام  ،31411المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )3( 887 3937 :فاكس+966 )3( 887 3931 :
الموقع اإللكترونيwww.deloitte.com :
مستشار أبحاث السوق
يورومونيتور إنترناشيونال
واحة دبي للسيليكون
ص.ب ،54709 :دبي ،االمارات العربية المتحدة
هاتف ، +971 )4( 372 4363 :فاكس+971 )4( 372 4370 :
الموقع اإللكترونيwww.euromonitor.com :
مستشار العناية المهنية المالي
مبنى مؤسسة الملك فيصل
ص.ب ،8282 :الرياض  ،11482المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 465 4240 :فاكس+966 )1( 465 1663 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
المستشار القانوني لمتعهد تغطية االكتتاب
المستشارون القانونيون
تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد
طريق األحساء
ص.ب ،4288 :الرياض  ،11491المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 291 5561 :فاكس+966 )1( 291 5571 :
الموقع اإللكترونيwww.bakermckenzie.com :
إستشاري العالقات العامة والتسويق
أصداء بيرسون  -مارستيلر
 ،212مبنى سبكترم ،عود ميثاء
ص.ب ،28063 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ، +971 )4( 3344 550 :فاكس+971 )4( 3344 556 :
الموقع اإللكترونيwww.asdaa.com :

هـ
دار المراجعة الشرعية
ص.ب ،21051 :المنامة ،مملكة البحرين
هاتف ، +973 )1( 721 5898 :فاكس+973 )1( 721 5919 :
الموقع اإللكترونيwww.shariyah.com :
تنويه:
قدم المستشارون أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم في نشرة اإلصدار هذه ولم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ نشرة اإلصدار .هذا ،وال يمتلك أي من
المستشارين أعاله أو العاملين لديهم أو أي من أقربائهم أسهم ًا أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.

متعهد تغطية االكتتاب الرئيس
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
طريق العليا العام
ص.ب ،9084 :الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 299 2313 :فاكس+966 )1( 299 2424 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

متعهد تغطية االكتتاب المساعد
بلوم لإلستثمار السعودية
طريق الملك فهد ،مبنى األولى ،الطابق الثالث
ص .ب ،8185 :الرياض  ،11482المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 )1( 494 9555 :فاكس+966 )1( 494 9551 :
الموقع اإللكترونيwww.blominvestksa.com :
تنويه:
قدم متعهد التغطية أعاله موافقته الخطية على اإلشارة إلى اسمه في نشرة اإلصدار هذه ولم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ نشرة اإلصدار .هذا ،وال يمتلك متعهد
التغطية أعاله أو العاملين لديه أو أي من أقربائهم أسهم ًا أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.



المستشار الشرعي

و
الجهات المستلمة

البنك السعودي البريطاني
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص .ب ،9084 .الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 405 0677 :
فاكس+966 )1( 405 0660 :

البنك السعودي الفرنسي
شارع المعذر
ص.ب ،56006 :الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاكس+966 )1( 404 2311 :

www.sabb.com

www.alfransi.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
ص .ب ،3555 .جدة 21481
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )2( 649 3333 :
فاكس+966 )2( 643 7426 :

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص .ب ،9802 .الرياض 11423
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 402 9000 :
فاكس+966 )1( 402 7747 :

www.alahli.com

www.anb.com.sa

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز
ص .ب ،22622 .الرياض 11614
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاكس+966 )1( 404 2618 :

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ،833 :الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 477 4770 :
فاكس+966 )1( 479 9402 :

www.riyadbank.com

www.samba.com

مصرف الراجحي
شارع العليا العام
ص .ب ،28 .الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 462 9922 :
فاكس+966 )1( 462 4311 :
www.alrajhibank.com.sa

ز


البنوك الرئيسية للشركة

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ،833 :الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 477 4770 :
فاكس+966 )1( 479 9402 :

البنك السعودي الفرنسي
شارع المعذر
ص.ب ،56006 :الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاكس+966 )1( 404 2311 :

www.samba.com

www.alfransi.com.sa

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز
ص .ب ،22622 .الرياض 11614
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 401 3030 :
فاكس+966 )1( 404 2618 :

البنك السعودي البريطاني
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص .ب ،9084 .الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )1( 405 0677 :
فاكس+966 )1( 405 0660 :

www.riyadbank.com

www.sabb.com

ح


ملخـص االكتتـاب
االكتتاب

ط���رح  7,200,000س��ه��م ت��م��ث��ل  ٪30م��ن رأس م���ال ال��ش��رك��ة المتحدة
لاللكترونيات وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر ( )55رياال سعوديا
للسهم الواحد

الشركة

الشركة المتحدة لاللكترونيات ،شركة مساهمة سعودية بموجب القرار
الوزاري رقم (/65ق) و تاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م)
والسجل التجاري رقم  2051029841بتاريخ  10جمادى الثاني 1425هـ (الموافق
 27يوليو 2004م)

نشاط الشركة

النشاط األس��اس��ي ل��ـ اكسترا ه��و ت��ج��ارة التجزئة لألجهزة اإللكترونية
والمنزلية واإلتصاالت والحلول والخدمات المرتبطة بهم

رأس مال الشركة

 240,000,000ريال سعودي

سعر االكتتاب

 55ريال سعودي

إجمالي عدد األسهم المصدرة

 24,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

 7,200,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

نسبة أسهم االكتتاب من األسهم المصدرة

تمثل األسهم المطروحة لالكتتاب  ٪30من رأس مال الشركة المصدر.

القيمة االسمية

 10رياالت سعودية للسهم

إجمالي قيمة األسهم المطروحة لالكتتاب

 396,000,000ريال سعودي

عدد األسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات

 7,200,000سهم تمثل  ٪100من إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب،
مع إمكانية تخفيضها حتى  3,600,000سهم ،كحد أدنى ،لتمثل  ٪50من
إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

عدد األسهم المطروحة لألفراد

 3,600,000سهم كحد أقصى ،تمثل  ٪50من األسهم المطروحة لالكتتاب،
في حال اكتتاب األفراد

الشريحة (أ) المستثمرون من المؤسسات

المؤسسات التي خاطبها مدير اإلكتتاب بعد التشاور م��ع الشركة
والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبق ُا من قبل
الهيئة

طريقة االكتتاب للمكتتبين من المؤسسات

يحق للمؤسسات التي خاطبها مدير االكتتاب بعد التشاور مع الشركة
والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبق ًا من قبل
الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب .وسوف يوفر مدير االكتتاب نماذج طلبات
االكتتاب للمؤسسات المستثمرة

الشريحة (ب) المستثمرون األفراد

األش��خ��اص السعوديون الطبيعيون بما ف��ي ذل��ك ال��م��رأة السعودية
صر من زوج غير سعودي حيث يحق
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّ
لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.
ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب باسم مطلقته ،واذا ثبت القيام
بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب

طريقة االكتتاب للمكتتبين األفراد

سيتم توفير طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى جميع فروع الجهات
المستلمة .وينبغي إكمال طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة في
قسم “شروط وأحكام االكتتاب” في هذه النشرة .ويمكن للمستثمرين
الذين شاركوا في اكتتابات أولية سابقة االكتتاب من خالل اإلنترنت أو
الهاتف المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي ألي من فروع الجهات المستلمة
التي تقدم هذه الخدمة للعمالء

عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

 7,2000,000سهم

ط


إجمالي المبلغ الذي تم التعهد بتغطيته

 396,000,000ريال سعودي

الحد األدنى لالكتتاب بالنسبة للمكتتبين األفراد

 10أسهم

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

 550ريال سعودي

الحد األقصى لالكتتاب بالنسبة للمكتتبين األفراد

 250.000سهم

قيمة الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

 13,750,000ريال سعودي

الحد األدنى لالكتتاب للمستثمرين من المؤسسات

 100.000سهم

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمستثمرين من المؤسسات

 5,500,000ريال سعودي

الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين من المؤسسات

ال يوجد حد أقصى

قيمة الحد األقصى لالكتتاب للمكتتبين من المؤسسات

ال يوجد حد أقصى

المساهمون البائعون

هم المساهمون الذين تظهر أسماءهم ونسبة ملكيتهم في الجدول
التالي:
قبل الطرح

اسم المساهم البائع

بعد الطرح

األسهم

النسبة

األسهم

النسبة

شركة الفوزان القابضة

15,600,000

٪65.00

10,903,096

٪45.43

شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة

5,280,000

٪22.00

3,584,842

٪14.94

شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة

1,200,000

٪5.00

840,000

٪3.50

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

720,000

٪3.00

503,220

٪2.10

شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير

720,000

٪3.00

488,842

٪2.03

المجموع

23,520,000

٪98.00

16,320,000

٪68.00

استخدام صافي متحصالت االكتتاب

سيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب البالغة حوالي  380,000,000ريال
سعودي بعد خصم مصاريف االكتتاب البالغة حوالي  16,000,000ريال
سعودي على المساهمين البائعين وفق ًا للنسبة المئوية لملكية كل
منهم لألسهم المطروحة لالكتتاب ،ولن تحصل الشركة على أي جزء
من متحصالت االكتتاب

تخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه
ي��وم السبت 1433/01/22ه����ـ (الموافق 2011/12/17م) .وف��ي ح��ال زاد عدد
األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة لالكتتاب ،سيتم تخصيص
عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب كحد أدنى ،وسيتم تخصيص ما يتبقى
بناء
من األسهم المطروحة لالكتتاب (إن وجدت) على أساس تناسبي
ً
على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب
فيها .وإذا ت��ج��اوز ع��دد المكتتبين ( )360,000مكتتب ،ف��إن الشركة ال
تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد
المكتتبين .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين ( )3,600,000مكتتب ،فسوف
يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية

رد أموال فائض االكتتاب

س��وف يتم إع���ادة فائض االكتتاب (إن ُوج���د) إل��ى المكتتبين دون أي
عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة .وسوف
يتم اإلع�لان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم
السبت (1433/01/22هـ) (الموافق 2011/12/17م) (فض ً
ال راجع قسم «تعليمات
وشروط االكتتاب»)

ي

فترة االكتتاب

سيبدأ االكتتاب في ي��وم االثنين 1433/01/10ه����ـ (الموافق 2011/12/05م)
ويستمر لفترة سبعة ( )7أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم
األحد 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م)

توزيع األرباح

تستحق أسهم االكتتاب أرباح ًا تعلن الشركة عن توزيعها منذ بداية
فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها (فض ً
ال راجع قسم «سياسة
توزيع األرباح»)

حقوق التصويت

للشركة فئة واح��دة فقط من األسهم ،وال ُي َ
عطى أي مساهم حقوق
تصويت تفضيلية .يمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد ،ويحق
لكل مساهم لديه ( )20سهم ًا على األقل ،الحضور والتصويت في إجتماع
الجمعية العامة( .لمزيد من المعلومات عن حقوق التصويت في الشركة
فض ً
ال راجع قسم «ملخص النظام األساسي للشركة»)

القيود على األسهم

يخضع المساهمون البائعون لقيد عدم جواز التصرف في أسهمهم
لفترة مدتها ستة أشهر (فترة الحظر) من تاريخ بدء ت��داول األسهم
تماشي ًا مع تعليمات هيئة السوق المالية ،ويجب أن يحصل أي بيع متوقع
لألسهم من قبل المساهمين البائعين بعد انتهاء فترة الحظر على
موافقة هيئة السوق المالية أوالً

إدراج وتداول األسهم

لم يكن هناك سوق ألسهم الشركة في المملكة العربية السعودية
(«المملكة») أو أي مكان آخ��ر قبل ه��ذا االكتتاب ال��ع��ام .وق��د تقدمت
الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية ،وتم
الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد اإلنتهاء من
عملية تخصيص األسهم (فض ً
ال راجع قسم «تواريخ هامة للمكتتبين»)

عوامل المخاطرة

يوجد مخاطر معينة تتعلق باإلستثمار في هذا االكتتاب .ويمكن تصنيف
هذه المخاطر كالتالي( :أ) مخاطر تتعلق بطبيعة نشاط الشركة( ،ب)
مخاطر تتعلق بالسوق( ،جـ) مخاطر تتعلق باألسهم العادية .وقد تم
تحليل هذه المخاطر في قسم “عوامل المخاطرة” من هذه النشرة،
والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ ق��رار باإلستثمار في أسهم
االكتتاب

المصاريف

سوف يتحمل المساهمون البائعون  ٪100من التكاليف المرتبطة بالطرح،
وتقدر التكلفة اإلجمالية لإلكتتاب بـ  16,000,000ريال سعودي ،شاملة أتعاب
المستشار المالي ومتعهدي التغطية والمستشار القانوني للشركة
والمحاسب القانوني ،إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ووكالء البيع
ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات
العالقة

ك
الجدول المتوقع لطرح األسهم



تواريخ هامة للمكتتبين
التاريخ

فترة االكتتاب

من يوم االثنين 1433/01/10هـ (الموافق 2011/12/05م)
إلى نهاية يوم األحد 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمستثمرين األفراد وسداد قيمة
االكتتاب

يوم األحد 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات وسداد
قيمة االكتتاب

يوم األحد 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م)

إشعار التخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (إن ُوجدت)

يوم السبت 1433/01/22هـ (الموافق 2011/12/17م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

بعد اكتمال جميع اإلجراءات ذات العالقة

مالحظة :المواعيد الواردة في الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله هي مواعيد تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن المواعيد الفعلية في
الصحف المحلية اليومية والتي تصدر باللغة العربية وموقع تداول .www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على:
الشريحة (أ) يحق للمؤسسات التي خاطبها مدير اإلكتتاب بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة
مسبق ُا من قبل الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب وفق ًا لما هو وارد في هذه النشرة .ويمكن لهذه المؤسسات المكتتبة الحصول على
نموذج طلب االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات.
الشريحة (ب) المستثمرين األفراد وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو
صر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها .ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب باسم
األرملة التي لها أوالد ُق َّ
مطلقته ،واذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
ستتوفر طلبات االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة االكتتاب لدى فروع بنك ساب والجهات المستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا
للتعليمات المبينة في قسم «شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه النشرة.
بإمكان المكتتبين الذين سبق لهم المشاركة في االكتتابات األولية السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت ،أو الهاتف المصرفي ،أو الصراف
اآللي ،في أي فرع من فروع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية:
 -1يجب أن يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
 -2أن ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ إكتتابه في طرح جرى حديث ًا.
يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة في قسم «شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه النشرة وعلى مقدم الطلب أن
يوافق على كل البنود الواردة في نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة ،وتحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بحقهم في رفض أي طلب
اكتتاب بصورة ُجزئية أو كلية في حالة عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب .وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد
تقديمه .ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاق ًا ملزم ًا بين مقدم الطلب والشركة (فض ً
ال راجع قسم «شروط وتعليمات االكتتاب»
من هذه النشرة).

ل


ملخص للمعلومات األساسية
يعتبر هذا الملخص نبذ ًة موجز ًة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين .ويجب
على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باإلستثمار في األسهم .وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه
النشرة في قسم «تعريفات وإختصارات» من نشرة اإلصدار.

الشركـة
يشمل النشاط األساسي لـ اكسترا تجارة التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية واإلتصاالت والحلول والخدمات المرتبطة بهم.
تأسست اكسترا أوالً كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  17شوال 1422هـ (الموافق  1يناير 2002م) برأس مال وقدره خمسمائة ألف ريال
سعودي ( 500,000ريال سعودي) ،وفق ًا لقوانين المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض .وتم نقل المكتب الرئيسي للشركة إلى مدينة
الخبر بتاريخ  17صفر 1424هـ (الموافق  19أبريل 2003م).
تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (/65ق) بتاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م) برأس
مال وقدره مائة مليون ريال سعودي ( 100,000,000ريال سعودي) .وتم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت رقم  2051029841بتاريخ  10جمادى
الثاني 1425هـ (الموافق  27يوليو 2004م) في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.
ووفق ًا لقرار الشركاء بتاريخ  14محرم 1432هـ (الموافق  20ديسمبر 2010م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة من  100مليون ريال سعودي إلى 240
مليون ريال سعودي مقسمة إلى  24مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد ،من خالل تحويل مائة
وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وأربعون ألف وثالثمائة ريال سعودي ( 128,940,300ريال سعودي) من األرباح المبقاة وإحدى عشر مليون
وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي ( 11,059,700ريال سعودي) من اإلحتياطي القانوني.
تبيع اكسترا بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة األجهزة اإللكترونية والمنزلية .حيث يتوفر في معارضها
ما يقارب  12,000صنف ومنتج ،مما يطرح عدة خيارات أمام العمالء .ويتم تحديث البضائع الموجودة باستمرار ،حيث يعمل الفريق التجاري
وبشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن يتم طرح أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في األسواق ألول مرة من ِقبل شركة اكسترا.
وتتكون قائمة األصناف والمنتجات الرئيسية التي توفرها اكسترا من :أجهزة التلفاز واألجهزة السمعية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اإلتصال
المتنقلة وأجهزة التصوير الرقمي والصوتي وأجهزة األلعاب اإللكترونية وكافة األجهزة المنزلية.
باإلضافة للمنتجات واألصناف التي توفرها اكسترا للمستهلكين ،فإنها أيض ًا توفر لهم منتجات خدمية متميزة تساعدهم على الشعور
باإلطمئنان والراحة التامة بعد الشراء .حيث تتنوع هذه الخدمات بين المتطلبات األساسية مثل :خدمات التوصيل والتركيب ،والخدمات ذات
القيمة المضافة مثل :خدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض .وهو ما يعطي الشركة ميزة تنافسية
تنفرد بها عن منافسيها وتوفر لـ اكسترا في الوقت ذاته مصدر هام من مصادر المبيعات واألرباح.

رؤية الشركة
تتمثل رؤية الشركة في «أن تكون لها القيادة والريادة في مجال تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية واإلتصاالت وحلولهم 1في اإلقليم
األوسط 2من العالم بحلول عام 2020م».

رسالة الشركة
تتمثل رسالة الشركة في «تحسين نمط حياة المستهلكين من خالل توفير منتجات وخدمات وحلول مبتكرة من شأنها أن تحقق أو تتجاوز
توقعات العمالء ،وتحقيق المنفعة لكافة األطراف ذات العالقة من خالل العالقات التعاونية وتعزيز التميز التشغيلي».

استراتيجية الشركة
ترتكز استراتيجيات الشركة على مواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في األسواق السعودية والتوسع في األسواق اإلقليمية ،وتفهم
وإستيعاب إحتياجات العمالء ،واالستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتعزيز أداءها المالي ،وكذلك استمرارية وتطوير قدرتها التنظيمية.

 1وتشمل الحلول على خدمات ما بعد البيع وخدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض.
 2يشمل اإلقليم األوسط على الدول التي تقع بين المغرب العربي وباكستان٫

م
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية ،و هذه المزايا ناجمة عن إنجازات الشركة التي ساهمت و بشكل كبير في أن تحقق بالفعل مركزاً
قوي ًا ودرجة عالية من الكفاءة في العمل و اإلتقان .وترى اإلدارة أن مثل هذه المزايا ستظل في نمو دائم و هو ما يمكن أيض ًا اإلستفادة منه
مع مرور الوقت .وفيما يلي المزايا التنافسية التي ترى إدارة الشركة أن اكسترا تمتلكها:
> >فريق إدارة مؤهل وذو خبرة
> >توفير ما يحتاجه المستهلكين وأكثر
> >حجم المشتريات وخبرة القطاع التجاري
> >كفاءة التسويق
> >كفاءة منظومة اإلمداد
> >كفاءة وجودة المخزون
> >البنية التحتية المتطورة لتقنية المعلومات
> >الخبرة في إدارة المعارض وتقديم خدمات احترافية للعمالء
> >ضبط نقص و تلف المخزون
> >االسم التجاري والنموذج المتطور للبيع بالتجزئة
> >البنية التحتية للخدمات

التطلعات المستقبلية
تتوقع الشركة أن يستمر نمو مبيعاتها وأرباحها من خالل ما يلي:
> >معارض جديدة إضافية
> >نمو السوق
> >المبيعات لقطاع األعمال والشركات
> >التجارة اإللكترونية و تقنية المعلومات
> >التوسع اإلقليمي
> >تعزيز هامش صافي الربح
> >تطوير نطاق المنتجات



المزايا التنافسية للشركة
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نبـذة عن السـوق
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قامت اكسترا بتعيين شركة يورومونيتور إنترناشيونال («مستشار السوق») ،وهي شركة إستشارية متخصصة في إجراء دراسات حول
السوق ،إلعداد دراسة تغطي سوق البيع بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية .وقد تأسست هذه الشركة
عام 1972م في لندن ويعمل لديها  500موظف ولديها أكثر من  2,500عميل بمجاالت مختلفة ما بين شركات صناعية ،ومصارف إستثمارية،
ومؤسسات حكومية وجامعات .وتجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق ال يملك ال هو وال أي من تابعيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته
أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع كان في الشركة .وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات
وأبحاث السوق بالشكل والصيغة الواردتين في هذه النشرة ولم يسحب هذه الموافقة.
توفر المملكة العربية السعودية مناخ ًا مالئم ًا لزيادة نمو سوق تجارة التجزئة ،ولكن التعقيدات المرتبطة بديناميكية السوق والوعي
المتنامي للمستهلك تمثل مجتمعةً تحديات يصعب تجاوزها من قبل أي العبين جدد لدخول السوق .من أمثلة ذلك ،فإنه وبسبب إنخفاض
نسبة الربحية بهذا القطاع ،فإن حجم المبيعات واالنتشار الجغرافي مكونان أساسيان لضمان استمرارية أي شركة في هذا القطاع .وكذلك
الوعي المتنامي للمستهلك ألحدث التكنولوجيا وبأسعار منافسة باإلضافة للطلب المتنامي لخدمات ما بعد البيع يشكل تحدي ُا إضافي ُا
وبحد كبير في دفع نمو
على نسبة الربحية .كما أن اإلقتصاد المتنامي واإلصالحات الحكومية لتطوير القطاعات الغير النفطية تساهم
ٍ
عجلة قطاع الخدمات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن فئة الشباب والتي تمتاز بقوة شرائية مرتفعة أصبحت تمثل النسبة األكبر من إجمالي تعداد
السكان في المملكة .إن وعي هؤالء الشباب وتطلبهم الدائم ألجهزة اإلتصاالت واألجهزة اإللكترونية والرقمية في تزايد ويفضلون شرائها
عادة من معارض متخصصة توفر لهم كافة األصناف التي يبحثون عنها ،باإلضافة للمعلومات والخدمات ،كل ذلك يجعل تجار التجزئة
المتواجدين بالفعل واللذين لديهم الخبرة والقدرة المالية والبنية التحتية لتلبية هذه اإلحتياجات أكثر المستفيدين.
ومع استمرار الحكومة السعودية باإلنفاق الكبير فض ُال عن تحسين سياسات اإلقراض االستهالكي ،فإنه من المتوقع أن تزداد التسهيالت
المالية لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء وإلى جانب نمو متوسط الدخل السنوي بنسبة  ٪37على مدى الـ  5سنوات المقبلة،
فإن اإلنفاق االستهالكي سوف ينمو ،األمر الذي يشكل دافع ًا لزيادة مبيعات كل من األجهزة اإللكترونية والمنزلية.
سجل سوق األجهزة اإللكترونية والمنزلية مبيعات بقيمة  19.25مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب
كما أنه وفي عام 2010مَّ ،
بلغ  ٪14.7في الفترة من العام 2005م وحتى العام 2010م .وهو ما ُيعزى وبصورة رئيسية لقطاع األجهزة اإللكترونية ،والتي تمثل  ٪64.6من
مبيعات السوق اإلجمالية ،وذلك بسبب التطور التكنولوجي المتسارع لألجهزة اإللكترونية.
وعلى الرغم من النمو المتوقع لسوق األجهزة المنزلية ،فإن سوق األجهزة اإللكترونية سيبقى الدافع الرئيسي لنمو السوق خالل الفترة
المتوقعة من العام 2011م وحتى العام 2015م ،بحصة تبلغ  ٪67.8في العام 2015م.

 3المصدر :يورومونيتور

س


ملخص القوائم المالية
يجب قراءة القوائم المالية الملخصة الواردة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2010م و2009م
و2008م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها ،وكذلك القوائم المالية المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2011م بما في ذلك
والمتضمنة في قسمي «تقرير مراجعي الحسابات» و»مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال»
اإليضاحات المرفقة بها،
َ
من نشرة اإلصدار.

البنود المالية الرئيسية
(مليون ريال سعودي)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2008م

2009م

2010م

للفترة المنتهية حتى  30يونيو
2010م

2011م

األداء التشغيلي
اإليرادات

1,262.1

1,439.9

1,778.4

791.7

1,127.4

تكلفة اإليرادات

1,084.5

1,214.3

1,456.3

651.4

916.3

إجمالي الربح

177.7

225.6

322.1

140.3

211.0

مصاريف إدارية وعمومية

57.7

54.4

65.5

30.2

40.1

صافي الربح

15.8

41.0

97.7

35.8

64.5

المركز المالي
الموجودات المتداولة

341.4

460.2

322.0

537.4

462.7

الموجودات غير المتداولة

160.1

172.8

267.3

191.5

285.4

مجموع الموجودات

501.5

633.0

589.2

728.9

748.1

المطلوبات المتداولة

388.3

477.7

312.8

510.7

406.5

مجموع المطلوبات

397.0

487.5

346.0

547.5

440.3

حقوق المساهمين

104.5

145.5

243.3

181.4

307.8

المؤشرات الرئيسية
هامش الربح اإلجمالي

٪14.1

٪15.7

٪18.1

٪17.7

٪18.7

هامش الربح الصافي

٪1.2

٪2.9

٪5.5

٪4.5

٪5.7

نسبة التداول (مرة)

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
األصول

٪79.2

٪77.0

٪58.7

٪75.1

٪58.9

إجمالي المطلوبات إلى حقوق
الملكية

٪380.0

٪334.9

٪142.2

٪301.8

٪143.1

العائد على حقوق الملكية

٪15.1

٪28.2

٪40.2

٪19.8

٪21.0

العائد على الموجودات

٪3.1

٪6.5

٪16.6

٪4.9

٪8.6

معدل نمو اإليرادات

٪24.1

٪14.1

٪23.5

-

٪42.4

معدل نمو األرباح

٪1496.7

٪160.6

٪138.1

-

٪80.0
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المصطلح

التعريف

مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس إدارة الشركة المتحدة لاللكترونيات

الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

نظام الشركات

هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )6/بتاريخ  22ربيع
االول 1385هـ وما ورد عليه من تعديالت

مستشارو الشركة

مستشارو الشركة فيما يتعلق بعملية الطرح والذين تظهر أسماؤهم في
الصفحة (د) من هذه النشرة

متعهد تغطية االكتتاب الرئيس

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

متعهد تغطية االكتتاب المساعد

بلوم لإلستثمار السعودية  ،المعين من قبل الشركة فيما يتعلق باالكتتاب

السوق

السوق المالية السعودية

اكسترا أو الشركة

الشركة المتحدة لاللكترونيات

المستشار المالي أو إتش إس بي سي

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة التي تم تعيينها من قبل
الشركة كمستشار مالي فيما يتعلق بعملية طرح األسهم.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية

المستثمرون األفراد

األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة
صر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب
أو األرملة التي لها أوالد ُق َّ
بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم

المستثمرون من المؤسسات

يشتمل ذلك على عدد من المؤسسات التي خاطبها مدير االكتتاب بعد
التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين بناء على معايير خاصة محددة
مسبق ًا من قبل هيئة السوق المالية

مدير االكتتاب

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة التي عينتها الشركة فيما
يتعلق باالكتتاب

قواعد التسجيل واإلدراج

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة 6
من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ
1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م) وتعديالته

اإلدارة

إدارة الشركة المتحدة لاللكترونيات

الطرح أو االكتتاب العام األولي

االكتتاب العام األولي لعدد  7,200,000سهم عادي تمثل  ٪30من رأس المال
المصدر للشركة

فترة االكتتاب

الفترة التي تبدأ في يوم االثنين 1433/01/10هـ (الموافق 2011/12/05م)
إلى نهاية يوم األحد 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م)

سعر الطرح

 55ريال سعودي لكل سهم من األسهم المطروحة

أسهم الطرح

 7,200,000سهم عادي من أسهم الشركة

الجريدة الرسمية

جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية

القائمة الرسمية

قائمة باألوراق المالية التي تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج

النشرة أو نشرة اإلصدار

هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتاب

ريال

ريال سعودي

المملكة

المملكة العربية السعودية

اراصتخإلاو تافيرعتلا

1.1التعريفات واإلختصارات

2
اراصتخإلاو تافيرعتلا

المصطلح

التعريف

الجهات المستلمة

البنك السعودي البريطاني ،البنك األهلي التجاري ،مجموعة سامبا المالية ،بنك
الرياض ،البنك السعودي الفرنسي ،مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني

المساهمون البائعون

شركة الفوزان القابضة ،شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة،
شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة ،شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان،
شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير المحدودة

األسهم

سهم عادي مدفوع بالكامل في الشركة بقيمة اسمية وقدرها  10رياالت سعودية
للسهم

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

إتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

إتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة وإت��ش إس بي سي
العربية السعودية المحدودة وبلوم لإلستثمار السعودية (متعهدو تغطية
االكتتاب)

3
يتعين على كل من يرغب في اإلستثمار في أسهم االكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل
المخاطرة المبينة أدناه .وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال
حدوث أو ت ََح ُقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة في الوقت الحالي أنها جوهرية ،أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو
التي تعتقد أنها غير جوهرية ،أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية .قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى إنخفاض سعر
األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء من إستثماره في األسهم.
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2المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

22222

2األنظمة والقوانين

تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية .وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة عـُرضة للتغيير .وقد
تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو إقتصادية أو تقنية أو بيئية بشكل جوهري على أعمال الشركة وذلك من خالل
تقييد تطور الشركة أو عمالئها أو تقييد عملياتها أو مبيعات خدماتها ومنتجاتها أو زيادة الفرصة لمنافسة إضافية .وعليه ،فقد تعتبر
الشركة بأن تعديل منتجاتها أو عملياتها الزم ًا أو مستحسن ًا وذلك من أجل العمل بما يتماشى مع تلك اللوائح واألنظمة مما قد يكون لها
تأثير سلبي على أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية.
وفق ًا للمعلومات المتوفرة لدى الشركة ،ال توجد أية مؤشرات كما في تاريخ هذه النشرة حول أي تغييرات في البيئة النظامية والتي قد
يكون لها تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.

22222

2اإلعتماد على عدد من الموظفين الرئيسيين

تعتمد اكسترا على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين األساسيين .وقد تتأثر عمليات الشركة
سلبي ًا نتيجة خسارتها لمثل هؤالء الموظفين األساسيين على المدى القصير والمتوسط.
لقد اتخذت الشركة العديد من المبادرات والتدابير والوسائل في سبيل االحتفاظ بالموظفين وجذبهم ،إال أنه ال يمكن لها ضمان جدوى
مثل تلك المبادرات في اإلبقاء على الموظفين الحاليين أو جذب موظفين جـُ ُد ْد .وتتضمن تلك المبادرات تطوير فريق إداري قوي من كوادر
الصف الثاني من خالل منحهم دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم اإلدارية واألكاديمية مما يساعد في خلق كوادر جديدة مؤهلة وخطة
تحفيزية لالبقاء على الموظفين من خالل تطبيق برنامج “الالئحة التحفيزية للموظفين” والذي يتم بموجبه إيداع راتب شهر أساسي من
قبل الشركة عن كل سنة عمل للموظفين المتميزين ،وكذلك تطوير عمليات ووثائق تساعد على تسيير األعمال بصورة منهجية من
خالل إعداد وثائق وإجراءات مستندية لمختلف إدارات وأنشطة الشركة ،والتي يخفف الجمع فيما بينها من خطورة اإلعتماد على الموظفين
الرئيسيين .هذا وقد تتأثر مبيعات اكسترا وأعمالها التجارية ومركزها المالي ونتائج عملياتها سلبي ًا وبشكل جوهري في حال أخفقت في
االحتفاظ بالموظفين من ذوي الكفاءات أو كانت غير قادرة على ايجاد وتوظيف واالحتفاظ بغيرهم من الموظفين المؤهلين تأهي ً
ال عالي ًا
في المستقبل.

22222

2االعتماد على موردين أساسيين

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 ،وعلى الرغم من ذلك قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم قدرة
الشركة على توفير التوريدات والخدمات من الموردين أو توقف العمل مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة.

22222

2التأخر في تسليم المنتجات

قد يتأثر نشاط الشركة سلب ًا نتيجة التأخر في تسليم بعض المنتجات من قبل المصنعين أو الموردين أو نتيجة تغير في شروط تسليم
تلك المنتجات ،ولذلك تعمل الشركة دائم ًا على تنوع مصادر المنتجات المحلية والمستوردة واالحتفاظ بمخزون مناسب ومتجدد من
المنتجات االستراتيجية.

22222

2التغير السريع في التكنولوجيا وتطور رغبات المستهلكين

إن سرعة التطوير في التكنولوجيا الجديدة يشكل تحدي ًا قد يؤثر على تنافسية الشركة في حالة عدم قدرة الشركة على توفير تلك
المنتجات في الوقت المالئم .لذلك يحرص القسم التجاري بالشركة على االطالع المستمر على تطورات سوق اإللكترونيات عالمي ًا من خالل
متابعة المعارض العالمية المنظمة عند اطالق المنتجات والتكنولوجيا الحديثة.

ةرطاخملا لماوع

2.2عوامل المخاطرة
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ةرطاخملا لماوع

22222

2استراتيجية النمو وتنفيذها

يعتمد األداء المستقبلي للشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن إفتتاح معارض جديدة
في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ،وافتتاح معارض ضمن منطقة الشرق األوسط على المدى المتوسط ،ومتابعة تنمية مبيعات
الخدمات وتقديم قنوات مبيعات جديدة والتي تتضمن التجارة اإللكترونية.
ويعتمد تنفيذ خطة العمل واستراتيجية النمو على عدد من العوامل التي تشمل إيجاد مواقع مناسبة ،وتوفر رأس المال والتمويل
المناسب.
وعلى الرغم من أن اكسترا قد نجحت بتوسيع أعمالها في الماضي ،عالوة على تمتعها بإدارة حكيمة تؤمن بخططها وافتراضاتها ،إال أنه ال
يوجد ما يضمن إستمرار الشركة بافتتاح معارض جديدة واإلستفادة من تحسين الكفاءة التشغيلية وبالتالي زيادة الربحية.

22222

2متطلبات السعودة

بناءاً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة لاللكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في
قطاع الجملة والتجزئة ،ونسبة السعودة لذلك القطاع ( ٪24متطلبات النطاق األخضر).
وتلتزم اكسترا التزام ًا كام ً
ال لتحقيق الهدف الوطني للسعودة حيث استطاعت أن تضاعف تقريب ُا نسبة السعودة خالل السنتين األخيرتين
لتبلغ  ٪24كما في  30يونيو 2011م ،وبذلك حققت الشركة نسبة السعودة المطلوبة .ولهذا السبب ،يعد تدريب وتطوير مهارات وقدرات
السعوديين من األولويات لدى الشركة .ومن الجدير بالمالحظة أن الشركة قد استثمرت في تدريب وتطوير المواطنين السعوديين من
خالل تطبيق برنامج «تجزئة» ،وذلك لمنحهم العوامل الالزمة للتفوق في مهنة البيع بالتجزئة .وعليه ،وفي عام 2010م تم إدراج اكسترا من
بين أفضل  100شركة ساهمت في توظيف المواطنين السعوديين.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد تقوم وزارة العمل بزيادة نسبة متطلبات السعودة في المستقبل ونتيجة لذلك ،فقد تتأثر أعمال الشركة
ونتائجها المالية على نحو سلبي في حال عدم تمكنها من الحصول على العمالة المناسبة.

22222

2حماية حقوق الملكية الفكرية

يعتمد الوضع التنافسي لـ اكسترا ،من بين عوامل أخرى ،على قدرتها على حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها .إن عدم
قدرتها على حماية هذه الحقوق ،أو في بعض الحاالت ،الحاجة التخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها ،قد يؤدي للتأثير بشكل سلبي على عالمة
اكسترا التجارية ،وقد يجعل من مزاولة األعمال أكثر كلفة وبالتالي التأثير بشكل سلبي على نتائج أعمال الشركة.

22222

2المخاطر المتعلقة بالتمويل

تعتمد الشركة على قدرتها الذاتية في الحصول على قروض تجارية ،وقد حصلت بالفعل على تسهيالت من بنوك عدة وهي بنك الرياض،
البنك السعودي الفرنسي ،البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية (فض ً
ال راجع قسم «وثائق التمويل» من هذه النشرة) .إال
كاف في المستقبل فيمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على عمليات
أنه في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل مماثل أو
ٍ
الشركة وأدائها المالي وكذلك قدرتها في الحفاظ على أعمالها وتوسعها ،علم ًا بأن وضع النقد في الشركة يسمح لها باالعتماد على
ذاتها في السنوات القادمة.

222

2المخاطر المتعلقة بالسوق

22222

2البيئة التنافسية

على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة فيما يتعلق باألجهزة اإللكترونية والمنزلية في المملكة
العربية السعودية ،إال أنها تواجه منافسة من قبل عدد من الشركات السيما فيما يتعلق بكل فئة من فئات منتجاتها.
وتعمل اكسترا دائم ًا على تلبية رغبات المستهلكين من المنتجات والخدمات من خالل تفهمها المستمر الحتياجات ومتطلبات المستهلك
بهدف بناء عالقة وطيدة مع المستهلك للحفاظ دائم ًا على عمالئها وضمان استمراريتهم معها.

2 22222عضوية منظمة التجارة العالمية
انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في  11ديسمبر 2005م .إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قد
سمح للشركات األجنبية تملك حصص في أي شركة سعودية يكون نشاطها القيام بأعمال التوزيع في تجارة الجملة وبيع التجزئة .وقبل
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة كانت هذه األنشطة مقصورة على المواطنين السعوديين والشركات المملوكة بالكامل من قبل
المواطنين السعوديين.
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2 22222أنماط اإلنفاق للمستهلك
يعتمد الطلب على منتجات اكسترا على قوة اإلنفاق للمستهلكين .ولذلك ،فإن النتائج التشغيلية للشركة تكون مرتبطة بالتغييرات في
الظروف اإلقتصادية الخارجة عن سيطرتها ،والتي تشمل المناخ اإلقتصادي الكلي ،وثقة المستهلك ،ومستويات البطالة ،ومعدالت الفائدة،
والتضخم ،وتوفير خدمات االئتمان للمستهلكين .وعليه فإن أي تدني في إنفاق المستهلك قد يؤثر سلب ًا على األداء المالي للشركة .إال
أنه من المتوقع تزايد نمط اإلنفاق لدى المستهلكين ،وفق ًا لدراسة السوق ،ونتيجة إلرتفاع أعداد السكان السعوديين من الشباب والزيادة
المتوقعة في الطلب على المنازل الجديدة.

2 22222حروب األسعار
ِّ
تمكـنها من الحفاظ على هامش ربحيتها .إال أن مستوى أرباح الشركة قد يتأثر
تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع المو ِّردين ،والتي
سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات .و ُيعزى اندالع حرب األسعار هذه إلى رغبة الشركات في
سلب ًا في حال نشوب حرب أسعار
ً
التوسع واإلنتشار ،والحصول على عائدات أعلى وحصص إضافية في السوق.

2 22222المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت
قد تتغير أسعار صرف العمالت وفق ًا للمتغيرات اإلقتصادية المحلية أو العالمية ،ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في سعر صرف أي من
العمالت التي تتعامل بها الشركة إلى حدوث تغيرات في أسعار المنتجات وبالتالي التأثير على أرباح الشركة.

2 22222تذبذب أسعار تكلفة التمويل
إن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها اكسترا من البنوك التي تتعامل معها (بنك الرياض ،البنك السعودي الفرنسي ،البنك
السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية) هي تسهيالت ائتمانية إسالمية (اتفاقيات مرابحة ،تورق واتفاقيات تمويل إسالمي) وبما أن
أسعار تكلفة التمويل قد تتغير وفق ًا للمتغيرات االقتصادية المحلية أو العالمية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تقلبات في حجم التكاليف
ويؤثر بالتالي سلب ًا على أرباح الشركة في حال استخدمت الشركة تسهيالتها االئتمانية المذكورة (راجع قسم «وثائق التمويل»).

222

2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

22222

2السيطرة من قبل المساهمين الحاليين

سيحتفظ المساهمون الحاليون بعد هذا الطرح بـ  ٪ 70من أسهم الشركة المصدرة .ونتيجة لذلك ،سيكون بمقدورهم التأثير مع ًا في
نحو يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمال الشركة
جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين ،وممارسة هذه القدرة على
ٍ
ووضعها المالي ونتائج عملياتها ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وعمليات الشركة الهامة ،وتعديل رأس المال.

2 22222عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ال يوجد حالي ًا سوق عام لتداول أسهم الشركة وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن نشوء سوق نشط ومستمر لتداول أسهم الشركة بعد
عملية االكتتاب.
وعالوة على ذلك ،فقد تم تحديد سعر االكتتاب بناءاً على عدة عوامل منها أداء ونتائج الشركة الحالية واآلفاق المستقبلية ألعمالها
والسوق الذي تتنافس فيه وتقييم إدارة الشركة وعملياتها التشغيلية ونتائجها المالية .وهناك عوامل مختلفة مثل النتائج المالية
للشركة والظروف العامة للسوق والوضع اإلقتصادي العام والبيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة وعوامل أخرى خارجة عن نطاق
سيطرة الشركة والتي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تفاوت كبير في سعر أسهم الشركة وإمكانية بيعها.

ةرطاخملا لماوع

وبالتالي ،فإن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قد وضع حداً للحماية التي كانت تتمتع بها الشركات السعودية في السابق مما
أدى وسيؤدي إلى ازدياد حدة المنافسة فيما بين الشركات السعودية والشركات األجنبية التي تعمل في مجال التوزيع في تجارة الجملة
وبيع التجزئة.
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2 22222بيع وطرح أسهم جديدة في المستقبل
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق عقب إنتهاء االكتتاب أو إحتمالية حدوث تلك المبيعات يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على
سعر السهم.
إال أنه بعد اإلنتهاء من االكتتاب بنجاح سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم ،حيث
سيحظر عليهم خاللها التصرف في أي من أسهمهم .إن بيع عدد كبير من األسهم من قبل المساهمين البائعين بعد فترة الحظر البالغة
ستة أشهر قد يكون له أثر سلبي على السوق بالنسبة لألسهم وقد ينتج عنه إنخفاض سعر السهم.
كما أن الشركة ال تنوي حالي ًا إصدار أسهم إضافية مباشرة بعد االكتتاب .وإذا ما قررت الشركة جمع رأس مال إضافي من خالل إصدار أسهم
جديدة فإن األسهم الجديدة سوف تعمل على خفض قيمة األسهم الحالية إلى حد معين ،وإذا ما قرر المساهمون البائعون بيع عدد كبير
من أسهمهم بعد إنتهاء فترة الحظر فإن من شأن ذلك أن يخفَّ ض قيمة تلك األسهم أيض ًا .هذا مع األخذ في اإلعتبار أن أي بيع متوقع
لألسهم من قبل المساهمين البائعين بعد إنتهاء فترة الحظر ال يتم إال بعد موافقة هيئة السوق المالية.

2 22222توزيع أرباح األسهم
يعتمد توزيع أرباح األسهم في المستقبل على عدة عوامل ،من بينها ،الوضع المالي واألرباح المستقبلية ،ومتطلبات رأس المال،
واإلحتياطات القابلة للتوزيع في الشركة ،والظروف اإلقتصادية العامة ،وأية عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية
من حين إلى آخر.
وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين ،إال أنها ال تضمن بأي شكل من األشكال بأن توزيع أي من
تلك األرباح ستتم الموافقة عليه فعلي ًا من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية أو أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في
أية سنة معينة.

2 22222المخـاطـر اإلقتصادية
إن أية تقلبات في أسعار النفط سيكون لها تأثير سلبي مباشر على إقتصاد المملكة ،وستظهر آثاره على جميع القطاعات اإلقتصادية في
المملكة الحق ًا ،بما في ذلك قطاع التجزئة الذي تعمل فيه اكسترا.
تزداد مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بشكل كبير على الرغم من سياسات التنويع الناجحة والمستمرة
التي تنتهجها الحكومة بهذا الخصوص .ومع ذلك ،فإن هذا التوجه ال يضمن عدم تأثر الشركة سلب ًا في المستقبل بالظروف المتغيرة
التي قد تطرأ على األوضاع اإلقتصادية وأوضاع السوق واألوضاع السياسية .والجدير بالذكر هنا ،أن اكسترا استمرت في النمو خالل األزمة
اإلقتصادية العالمية المنصرمة ،وعلى الرغم من اإلنخفاض الذي طرأ على أسعار النفط حينها .ويعزى ذلك أساس ًا إلى التدابير المختلفة
التي اتخذتها اإلدارة ،والتعاون الكبير بين المعنيين داخل وخارج الشركة.

2 22222المخـاطـر اإلقليمية
تقع المملكة العربية السعودية في منطقة الخليج ذات األهمية االستراتيجية ،والتي واجهت في السنوات األخيرة عدم استقرار سياسي.
والمملكة العربية السعودية ،بوصفها تملك أكبر إقتصاد في المنطقة ،ليست في معزل عن آثار عدم اإلستقرار هذا .وفي حال نشوب
أن ينعكس تأثير هذا الصراع سلب ًا  -إذا ما حدث  -على اإلقتصاد السعودي وعلى مجمل
صراع سياسي في المنطقة ،فإنه من المرجح ْ
أعمال الشركة وأسعار أسهمها.
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يشمل النشاط األساسي لـ اكسترا تجارة التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية واإلتصاالت والحلول والخدمات المرتبطة بهم.
وس ِّجلت في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في  17شوال
بدأت اكسترا أعمالها في  20ذو القعدة 1423هـ (الموافق  23يناير 2003م) ُ
1422هـ (الموافق  1يناير 2002م) في الرياض ،المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010175357برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال
سعودي مقسمة إلى  500سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال سعودي للسهم الواحد وقد توزعت الحصص فيما بين شركة عبد اللطيف
ومحمد الفوزان المحدودة بنسبة ملكية قدرها  ٪75وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري بنسبة ملكية قدرها .٪25هذا وقد بدأت
الشركة في تشكيل هيكلها االداري فور تسجيل الشركة في يناير 2002م ،باإلضافة إلى تجهيز أول معارضها بمنطقة الرياض (الورود) والذي
تم افتتاحه في  23يناير 2003م.
وفي  17صفر 1424هـ (الموافق  19أبريل 2003م) ،قامت شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان المحدودة بتحويل  ٪100من أسهمها العادية
في اكسترا بقيمة دفترية صافية قدرها  375,000ريال سعودي إلى شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان للتنمية والتطوير المحدودة ،وقرر
المساهمون زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى  10ماليين ريال سعودي مقسمة إلى  10,000سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال سعودي
للسهم الواحد عن طريق تحويل  9,500,000ريال سعودي من الحساب الجاري للمساهمين .وعالوة على ذلك ،تم نقل المقر الرئيسي للشركة
من مدينة الرياض إلى مدينة الخبر بالسجل التجاري رقم  .2051029841وقد توزعت الحصص فيما بين شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها  ٪75وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري بنسبة ملكية قدرها .٪25
وفي  14شعبان 1425هـ (الموافق  28سبتمبر 2004م) ،قرر المساهمون زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى  30مليون ريال سعودي
مقسم إلى  30,000سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق تحويل  20,000,000ريال سعودي من الحساب الجاري
للمساهمين .وقد توزعت الحصص فيما بين شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها  ٪75وشركة عبد
العزيز الصغير لإلستثمار التجاري بنسبة ملكية قدرها .٪25
وفي  22ربيع األول  1426هـ (الموافق  1مايو 2005م) ،قرر المساهمون زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى  50مليون ريال سعودي مقسم إلى
 50,000سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال للسهم الواحد عن طريق تحويل  20,000,000ريال سعودي نقد ُا ،بما يتناسب مع حصة كل شريك في
رأس مال الشركة .وقد توزعت الحصص فيما بين شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها  ٪75وشركة
عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري بنسبة ملكية قدرها .٪25
وفي  14ربيع األول  1427هـ (الموافق  14مارس 2006م) ،قرر المساهمون زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى  100مليون ريال سعودي مقسمة
إلى  100,000سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق تحويل  50,000,000ريال سعودي نقد ُا ،بالتناسب مع حصة كل
شريك في رأس مال الشركة .وقد توزعت الحصص فيما بين شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها
 ٪75وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري بنسبة ملكية قدرها .٪25
وقرر المساهمون في الشركة تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عن طريق إدخال مساهمين جدد
بالتنازل عن جزء من األسهم في  28ذي القعدة 1430هـ (الموافق  16نوفمبر 2009م) وفور االنتهاء من استكمال االجراءات النظامية للتحول
صدر القرار الوزاري رقم /65ق بتاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م) بالموافقة على اعالن تحول الشركة المتحدة لاللكترونيات
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  ،وقامت شركة الفوزان القابضة (سابق ُا شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان للتنمية
والتطوير) بالتنازل عن  10,000سهم بقيمة دفترية صافية قدرها  10ماليين ريال سعودي من أسهمها في الشركة التي تبلغ قيمتها  75مليون
ريال سعودي إلى شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان وشركة معالي الخليج للتجارة المحدودة.
وعليه ،استلمت شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة  5,000سهم بقيمة دفترية صافية قدرها  5ماليين ريال سعودي .واستلمت شركة
عبداللطيف ومحمد الفوزان  3,000سهم بقيمة دفترية صافية قدرها  3ماليين ريال سعودي .واستلمت شركة معالي الخليج للتجارة 2,000
سهم بقيمة دفترية صافية قدرها  2مليون ريال سعودي .وقامت شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة أيض ًا بالتنازل عن
 3,000سهم بقيمة دفترية صافية قدرها  3ماليين ريال سعودي من أسهمها التي تبلغ قيمتها  25مليون ريال سعودي في الشركة إلى
شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير المحدودة .وأعلن وزير التجارة والصناعة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب قرار رقم (/65ق)
الصادر بتاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م) ،برأس مال مدفوع قدره  100مليون ريال سعودي مقسم إلى  10ماليين سهم بقيمة
اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد .وقد توزعت الحصص فيما بين شركة الفوزان القابضة بنسبة ملكية قدرها  ٪65وشركة
عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة بنسبة ملكية قدرها  ٪22وشركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة بنسبة ملكية قدرها
 ٪5وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان بنسبة ملكية قدرها  ٪3وشركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها  ٪3وشركة
معالي الخليج للتجارة المحدودة بنسبة ملكية قدرها .٪2
وفي  14محرم 1432هـ (الموافق  20ديسمبر 2010م) ،قرر المساهمون زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى  240مليون ريال سعودي عن طريق
تحويل  128,940,300ريال سعودي من األرباح المبقاة و 11,059,700ريال سعودي من اإلحتياطي القانوني .وقد توزعت الحصص فيما بين شركة
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الفوزان القابضة بنسبة ملكية قدرها  ٪65وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة بنسبة ملكية قدرها  ٪22وشركة إطاللة
العربية للتجارة المحدودة بنسبة ملكية قدرها  ٪5وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان بنسبة ملكية قدرها  ٪3وشركة ركن اإللهام
للتنمية والتطوير بنسبة ملكية قدرها  ٪3وشركة معالي الخليج للتجارة المحدودة بنسبة ملكية قدرها .٪2
ويملك المساهمون البائعون  ٪98من رأس مال الشركة قبل الطرح ،وسيملكون مجتمعين  ٪68من رأس مال الشركة بعد اكتمال عملية
الطرح .ويوضح الجدول أدناه أسماء المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح:

جدول  :1‑3هيكل الملكية المباشرة لـ اكسترا
المساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
األسهم

النسبة
المئوية

رأس المال
(ريال
سعودي)

األسهم

رأس المال
(ريال
سعودي)

النسبة
المئوية

شركة الفوزان القابضة

15,600,000

٪65.00

156,000,000

10,903,096

٪45.43

109,030,960

شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري
المحدودة

5,280,000

٪22.00

52,800,000

3,584,842

٪14.94

35,848,421

شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة

1,200,000

٪5.00

12,000,000

840,000

٪3.50

8,400,000

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

720,000

٪3.00

7,200,000

503,220

٪2.10

5,032,198

شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير

720,000

٪3.00

7,200,000

488,842

٪2.03

4,888,421

شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة

480,000

٪2.00

4,800,000

480,000

٪2.00

4,800,000

الجمهور

-

-

-

7,200,000

٪30.00

72,000,000

المجموع

24,000,000

٪100.00

240,000,000

24,000,000

٪100.00

240,000,000

المصدر :اكسترا

المساهمون في الشركة هم الشركات التجارية التالية:
شركة الفوزان القابضة هي شركة مساهمة مسجلة في الخبر بالسجل التجاري رقم  2051026044بتاريخ  20محرم 1423هـ (الموافق  3أبريل
2002م) برأس مال قدره  500,000,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة شراء األراضي والعقارات بهدف إعادة اإلعمار والتطوير واإلستثمار
عن طريق البيع أو التأجير لصالح الشركة ،وكذلك تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة الملكيات العقارية والمقاوالت العامة للبناء (إنشاء ،هدم،
ترميم وإصالح) وتجارة الجملة في مواد البناء (الصحية والكهربائية واإلنشائية) وأدوات النجارة واالسمنت ومواد الديكور ومقاوالت اإلنشاءات
العامة (الطرق والجسور واألنفاق والصرف الصحي) .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب التالية:

جدول  :2‑3هيكل الملكية لشركة الفوزان القابضة
االسم

النسبة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان (راجع جدول  5-3لهيكل الملكية)

٪60

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

٪10

خالد عبداللطيف الفوزان

٪10

علي عبداللطيف الفوزان

٪10

فوزان محمد الفوزان

٪10

المصدر :اكسترا

شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بالسجل التجاري رقم  1010174004بتاريخ
 26ذي القعدة 1422هـ (الموافق  9فبراير 2002م) برأس مال قدره  1,200,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة تجارة الجملة والتجزئة في
المواد الغذائية واألجهزة المنزلية والصحية والكهربائية ومعدات اإلتصاالت عن بعد والمعدات اإللكترونية واألثاث المنزلي والمكتبي ومواد
البناء والمقاوالت العامة لصيانة المباني ومقاوالت المباني وصيانة وتشغيل المرافق الكهربائية والميكانيكية ومرافق المياه واألدوات
الصحية وشراء العقارات وتطويرها وامتالكها وصيانتها وإدارتها لصالح الشركة .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب التالية:

9
االسم
شركة عبدالعزيز الصغير القابضة
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جدول  :3‑3هيكل الملكية لشركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري
النسبة
٪95

عبدالعزيز صالح الصغير

٪50

شيخة عبداهلل الدغفق

٪15

وليد عبدالعزيز الصغير

٪10

هشام عبدالعزيز الصغير

٪10

نزار عبدالعزيز الصغير

٪10

ندى عبدالعزيز الصغير

٪5

شركة عبدالعزيز الصغير للتنمية والتطوير

٪5

شركة عبدالعزيز الصغير القابضة

٪95

شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري

٪5

المصدر :اكسترا

شركة إطاللة العربية للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الخبر بالسجل التجاري رقم  2051034068بتاريخ  22صفر 1428هـ
(الموافق  12مارس 2007م) برأس مال قدره  300,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة شراء األراضي بهدف إعادة اإلعمار والتطوير واإلستثمار
عن طريق البيع أو التأجير لصالح الشركة وبناء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والمطاعم ومراكز التسوق واإلنشاءات العامة
وأشغال الطرق والمياه والصرف الصحي والمقاوالت الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمقاوالت العامة للبناء (إنشاءو هدم وترميم
وإصالح) وصيانة وإصالح الطرق واألنفاق وأشغال الري والصرف الصحي .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب التالية:

جدول  :4‑3هيكل الملكية لشركة إطاللة العربية للتجارة
االسم

النسبة

شركة الفوزان القابضة (راجع جدول  2-3لهيكل الملكية)

٪95

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان (راجع جدول  5-3لهيكل الملكية)

٪3

شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة (راجع جدول  7-3لهيكل الملكية)

٪2

المصدر :اكسترا

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان هي شركة مساهمة مسجلة في الخبر بالسجل التجاري رقم  2051001547بتاريخ  19ذي القعدة 1390هـ
(الموافق  17يناير 1971م) برأس مال قدره  300,000,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة تجارة الجملة في األثاث والسجاد واألثاث المنزلي
والمكتبي ومواد البناء (الصحية والكهربائية واإلنشائية) وأدوات النجارة ومواد البناء غير المعدنية وشراء األراضي الصناعية والتجارية
والسكنية والزراعية بهدف إعادة اإلعمار والتطوير واإلستثمار من خالل البيع أو التأجير لصالح الشركة .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب
التالية:
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جدول  :5‑3هيكل الملكية لشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان
النسبة

االسم
محمد أحمد الفوزان

٪50

عبداللطيف أحمد الفوزان

٪7

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

٪1

خالد عبداللطيف الفوزان

٪1

علي عبداللطيف الفوزان

٪1

شركة معالي القابضة

٪40

عبداللطيف أحمد الفوزان

٪69.98

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

٪10

خالد عبداللطيف الفوزان

٪10

علي عبداللطيف الفوزان

٪10

شركة التوريدات والمشاريع

٪0.02

شركة معالي القابضة

٪95

عبداللطيف أحمد الفوزان

٪5

المصدر :اكسترا

شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بالسجل التجاري رقم 1010221478
بتاريخ  23جمادى الثاني 1427هـ (الموافق  19يوليو 2006م) برأس مال قدره  500,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة تجارة الجملة
والتجزئة في المواد الغذائية واآلالت الزراعية واألجهزة المنزلية والصحية والكهربائية والمعدات الميكانيكية واإللكترونية والمقاوالت العامة
للمباني والمقاوالت العامة الكهربائية والميكانيكية واإللكترونية وبناء الطرق وتطوير وإدارة وصيانة الملكيات العقارية وإنشاء وإدارة
وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والمطاعم ومراكز التسوق وشراء األراضي لصالح الشركة .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب التالية:

جدول  :6‑3هيكل الملكية لشركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير المحدودة
االسم

النسبة

شركة عبدالعزيز الصغير القابضة (راجع جدول  3-3لهيكل الملكية)

٪95

شركة عبدالعزيز الصغير للتنمية والتطوير (راجع جدول  3-3لهيكل الملكية)

٪5

المصدر :اكسترا

شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الخبر بالسجل التجاري رقم  2051033057بتاريخ
 4شعبان 1427هـ (الموافق  28أغسطس 2006م) برأس مال قدره  500,000ريال سعودي .وتشمل أنشطة الشركة تجارة الجملة والتجزئة في
مواد البناء (الصحية والكهربائية واإلنشائية) وأدوات النجارة والحدادة واألدوات واألجهزة الكهربائية والمعادن والمعدات واآلالت وقطع
الغيار واآلالت واألدوات الصناعية وشراء األراضي وبناء المباني لإلستثمار من خالل البيع أو اإليجار لصالح الشركة ومقاوالت اإلنشاءات العامة
واألشغال البحرية وإنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع .وتتوزع ملكية الشركة بالنسب التالية:

جدول  :7‑3هيكل الملكية لشركة معالي الخليج للتجارة المحدودة
االسم

النسبة

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

٪25

خالد عبداللطيف الفوزان

٪25

علي عبداللطيف الفوزان

٪25

فوزان محمد الفوزان

٪25

المصدر :اكسترا
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يوضح الجدول التالي المساهمون المالكون لحصة تساوي  ٪5أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة غير مباشرة:

جدول  :8‑3المساهمون الذين يملكون نسبة  ٪5أو أكثر بالشركة بطريقة غير مباشرة
المساهم

قبل الطرح
األسهم

النسبة
المئوية

بعد الطرح
رأس المال
(ريال سعودي)

رأس المال
(ريال سعودي)

األسهم

النسبة
المئوية

محمد أحمد الفوزان

5,400,000

٪22.5

54,000,000

3,774,539

٪15.7

37,745,387

عبداللطيف أحمد الفوزان

3,779,754

٪15.7

37,797,537

2,642,005

٪11.0

26,420,049

عبدالعزيز صالح الصغير

3,000,000

٪12.5

30,000,000

2,036,842

٪8.5

20,368,421

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

2,340,082

٪9.8

23,400,821

1,671,821

٪7.0

16,718,209

خالد عبداللطيف الفوزان

2,340,082

٪9.8

23,400,821

1,671,821

٪7.0

16,718,209

علي عبداللطيف الفوزان

2,340,082

٪9.8

23,400,821

1,671,821

٪7.0

16,718,209

فوزان محمد الفوزان

1,800,000

٪7.5

18,000,000

1,294,310

٪5.4

12,943,096

المصدر :اكسترا

333

3رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها العامة

33333

3رؤية الشركة

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون لها القيادة والريادة في مجال تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية واإلتصاالت و حلولهم 4في اإلقليم
األوسط 5من العالم بحلول عام 2020م.

3 33333رسالة الشركة
تتمثل رسالة الشركة في «تحسين نمط حياة المستهلكين من خالل توفير منتجات وخدمات وحلول مبتكرة من شأنها أن تحقق أو تتجاوز
توقعات العمالء ،وتحقيق المنفعة لكافة األطراف ذات العالقة من خالل العالقات التعاونية وتعزيز التميز التشغيلي».

3 33333إستراتيجية النمو
ترتكز استراتيجيات الشركة على مواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في األسواق السعودية والتوسع في األسواق اإلقليمية وتفهم
وإستيعاب إحتياجات العمالء واالستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتعزيز أداءها المالي .وكذلك استمرارية وتطوير قدرتها التنظيمية.
تنمية المركز الريادي في األسواق السعودية والتوسع اإلقليمي
إن األسواق التي تشارك فيها الشركة هي أسواق تتجه نحو النمو ،ومع تقدم التقنية وتحسنها هناك ميل طبيعي لدى المستهلكين نحو
استخدام أحدث المنتجات .وحتى داخل أسواق المنتجات الكهربائية األكثر استقراراً واألقل ابتكاراً ،مثل األجهزة المنزلية واألجهزة الصغيرة،
فإن تزايد السكان والزيادة الحاصلة في عدد األسر تعني أن السوق ُيظهر نمواً مستدام ًا على المدى الطويل .وهكذا فإن اكسترا تشارك
في أسواق لها خصائص نمو مواتية.
كما أن إفتتاح المزيد من المعارض في المملكة العربية السعودية يمثل أحد العوامل الرئيسية للنمو في المملكة وتدير شركة اكسترا
حالي ًا مجموعة من المعارض بمساحات مختلفة .حيث يوجد لدى الشركة  21معرض ًا تقع في الرياض وجدة والخبر والدمام وبريدة واإلحساء
وتبوك وأبها والطائف والمدينة ومكة ونجران وحفر الباطن ،وتغطي هذه السلسلة من المعارض حالي ًا حوالي  ٪65من الكثافة السكانية
الجغرافية للمملكة .ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المعارض مع مرور الوقت ،وخاصة بعد افتتاح عدد من المعارض الجديدة في المدن
والبلدات الصغيرة ذات الكثافة السكانية القليلة .كما أن من دوافع النمو األخرى الحرص على تطوير المعارض القائمة ،حيث يزداد وعي
العمالء ووالؤهم للشركة بعد السنوات األولى من اإلفتتاح .وقد بلغ عدد متسوقي معارض اكسترا خالل عام 2010م ما يقارب  8ماليين
متسوق.
وعالوة على ذلك ،من المتوقع أن النمو في المدى المتوسط سيكون نتيجة للتوسع أيض ًا في األسواق القريبة من المملكة .القوة والقدرة
المستمدة من األعمال السعودية ستكون قاعدة قوية يبدأ منها التوسع في األسواق اإلقليمية األخرى ،وذلك خالل العامين القادمين .وهذا
النمو المرتقب خارج السعودية سيضمن إستمرار النمو فيما بعد التغطية الكاملة للسوق السعودي.

 4وتشمل الحلول على خدمات ما بعد البيع وخدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض
 5يشمل اإلقليم األوسط على الدول التي تقع بين المغرب العربي وباكستان
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ومن ناحية أخرى تواكب الشركة اإلحتياجات وأنماط الحياة المتغيرة للمستهلك السعودي .وعلى ذلك قامت الشركة باعتماد التجارة
اإللكترونية خالل عام 2011م ،وهو ما يتيح للعمالء فرصة البحث عن المنتجات وشرائها عبر اإلنترنت .وهناك فريق خاص بتطوير التجارة
اإللكترونية ،وبناء اإلمكانيات التشغيلية والمعلوماتية الالزمة لتفعيل الخدمة .وطرحت الشركة أمام العمالء عدة خيارات لتوصيل وإستالم
المنتجات ،سواء التوصيل مباشرة لموقع العميل أو استالمها من إحدى معارض اكسترا ،والدفع عن طريق االنترنت باستخدام البطاقة
اإلئتمانية أو الدفع في معرض اكسترا ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسع اكسترا في منطقة جغرافية أكبر بحيث تغطي ما يقارب
 ٪90من إجمالي سكان المملكة.
تفهم واستيعاب إحتياجات العمالء
تقدم الشركة لعمالئها حزمة من المنتجات والخدمات والتي تتميز بـ:
> >أوسع الخيارات في السوق
> >أسعار تنافسية للغاية
> >خدمة ممتازة لما بعد البيع ودعم المنتجات
ويدل أداء الشركة حتى اآلن على فاعلية هذا األسلوب المتبع في جذب المستهلك السعودي .حيث يتمثل العنصر األساسي الذي ساهم
وسيساهم بشكل فعال في دفع عجلة تطور الشركة هو االستماع المستمر آلراء ومالحظات المستهلكين وتحويلها لمنتجات وخدمات
ُ
ترضيهم بشكل متميز..
اإلستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتعزيز أدائها المالي
أظهر نشاط الشركة نمواً سريع ًا حيث استحوذت على حصة كبيرة من السوق بلغت ( ٪9,3راجع قسم «نبذة عن السوق») .ويوضح حجم
األعمال الذي تحقق حتى اآلن أن اكسترا قد وصلت إلى النقطة التي تبدأ عندها اإلستفادة من ثبات أو/و إنخفاض التكلفة مما يمكنها
من تعزيز ربحية أعمالها ودعم نموها في المستقبل .وتستفيد الشركة من تنافسية األسعار التي تحصل عليها نتيجة ضخامة حجم
مشترياتها مما يعزز من كفاءتها التشغيلية ،ويعتبر ميزة تنافسية لها ،وسيستمر أثره ما دامت الشركة تمضي في تحقيق المزيد من
النمو.
بناء القدرات التنظيمية
تدرك إدارة الشركة أهمية بناء قدراتها للحفاظ على النمو في المستقبل .حيث يتم بناء القدرات من خالل بناء األشخاص وبناء األنظمة .لذا،
تحرص الشركة على ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي القائم على سياسات وإجراءات مكتوبة وواضحة ،ما يمكنها أيض ًا من تسريع وتيرة نمو
العمليات سواءاً داخل أو خارج المملكة .أيض ًا من األركان الرئيسية في بناء قدرات الشركة هو الحفاظ على فريق من الموظفين الموهوبين
والمهرة والقياديين في هذا القطاع.
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3الفروع

بلغ عدد معارض الشركة  21معرض ًا وذلك بحلول اكتوبر 2011م ،حيث أن لكل معرض منهم سجله التجاري الخاص به باستثناء المعرض الذي
يقع في الخبر والذي يشترك في سجله التجاري مع المقر الرئيسي للشركة .يرجى الرجوع إلى قسـم «المعلومات القانونية» من هذه النشرة
للحصول على تفاصيل كاملة عن كل فرع.

333

3المنتجات والخدمات

33333

3عرض المنتجات

لدى اكسترا ما يقارب  12،000منتج وصنف من األجهزة اإللكترونية والمنزلية وتختلف من معرض آلخر حسب مساحة كل معرض ،ويعتبر هذا
الكم من المنتجات واألصناف هو األكبر من نوعه في المملكة (بناء على الدراسات والمقارنات التي قامت بها الشركة) .ويتم تحديث البضائع
الموجودة بشكل يومي حيث يعمل الفريق التجاري بشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن يتم طرح أحدث التقنيات والمنتجات
الجديدة في األسواق ألول مرة من ِقبل شركة اكسترا.
وتتكون المنتجات واألصناف الرئيسية التي توفرها اكسترا (على سبيل المثال ال الحصر) من:
> >أجهزة التلفاز واألجهزة السمعية بما في ذلك شاشات البالزما ،شاشات الكريستال السائل ( ،)LCDأجهزة عرض وتكبير الصور،
أجهزة المسارح المنزلية ،ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية.
> >أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،الكمبيوترات الدفترية المحمولة ،األقراص ،الطابعات ،أجهزة تخزين
البيانات ،MP3 ،ولوازمها.

13
> >أجهزة التصوير الرقمي والصوتي بما في ذلك الكاميرات الرقمية والكاميرات الرقمية اإلحترافية ،طابعات الصور الذكية ،وأنظمة
تحديد الموقع الجغرافي ( )GPSولوازمها.
> >أجهزة األلعاب اإللكترونية وبرامجها.
> >األجهزة المنزلية بما في ذلك الثالجات ،الغساالت ،مكيفات الهواء ،األفران ،النشافات ،وغساالت األطباق.
> >األجهزة المنزلية الصغيرة بما في ذلك أفران الميكرويف والمكانس الكهربائية وأجهزة الطهي والعناية الشخصية.
األصناف المعروضة لدى اكسترا تغطي تقريب ًا كل الشرائح السعرية وكذلك تتميز بوجود المنتجات والعالمات التجارية العالمية الرائدة
المختلفة .وتقوم اكسترا أيض ًا بعرض بعض العالمات التجارية الحصرية مثل الجرمانيا في األفران والغساالت ،برنسيس وأوبتيما في األجهزة
المنزلية الصغيرة والتي تملك اكسترا الحق الحصري في بيعها بالتجزئة أو مثل ماركة كالس ( )Classفي التلفزيونات والغساالت واألفران
والمكيفات واألجهزة المنزلية الصغيرة والتي تمتلك اكسترا عالمتها التجارية (مسجلة في لبنان باسم الشركة ويجري حالي ًا استكمال
اجراءات تسجيلها في دول أخرى) .ونتيجة لذلك فإن مجموعة المنتجات المتوفرة في اكسترا فريدة من نوعها .وعالوة على ذلك ،يتم دعم
تلك األصناف والمنتجات بمجموعة شاملة من االكسسوارات المكملة لها.
ويتم تحديد وتحديث األصناف والمنتجات المعروضة وأسعارها بواسطة القسم التجاري ،من خالل اإلطالع المستمر على تطورات سوق
اإللكترونيات عالمي ًا ومتابعة المعارض العالمية المنظمة عند إطالق المنتجات والتكنولوجيا الحديثة ،باإلضافة إلى متابعة السوق المحلي
والمنافسين .كذلك يتم دراسة إقبال المستهلكين وطبيعة مشترياتهم والتغيير في سلوك التسوق وأنماط اإلنفاق من خالل تقارير
المبيعات وربطها بقاعدة بيانات العمالء وأبحاث التسويق الدورية.
وهذه العناصر تجعل من عرض اكسترا مغري ًا ومقنع ًا للمستهلكين وتدعم نمو المبيعات األكثر ربحية من خالل إدراج اإلكسسوارات وبيع
المنتجات الحصرية .كما أن إرتفاع معدل المبيعات نسبي ًا ،مقرون ًا باألنظمة الداخلية الصارمة المتبعة لدى اكسترا ،مثل سياسات وإجراءات
التحكم بكمية وعمر المخزون ،من شأنه أن يساهم في تحديث أصناف المنتجات ذات العمر القصير ،وهو ما يزيد من فرص إستمرارية إقبال
العمالء على أحدث المنتجات.
ونود االشارة هنا أن سياسة الشركة تسمح بارجاع أو استبدال البضائع من عمالئها خالل  7أيام وذلك من خالل شروط معينة تطبقها
الشركة ومعلنة للعمالء في جميع المعارض منها أن تكون البضائع في حالتها األصلية وقت االرجاع.

3 33333الخدمات
نظراً لطبيعة منتجات اكسترا ذات التقنية المتقدمة ،نجد أن المستهلك يحتاج إلى مجموعة شاملة من الخدمات اإلضافية ليكون أكثر
اطمئنان ًا بعد الشراء .كما أن هذه الخدمات تتنوع عادة بين متطلبات أساسية مثل خدمات التسليم والتركيب وبين متطلبات إضافية
كتحميل وتنزيل البرامج والبحث عن حلول مساندة وشاملة .وهذا يمنح الشركة ميزتين:
> >التميز من خالل تقديم خدمات للمستهلك تزيد من ارتباطه باكسترا وثقته في دعمها لمشترياته.
> >يقوم المستهلك بشراء الخدمات اإلضافية مما يوفر مصدر آخر للمبيعات واألرباح.
ويلخص الجدول أدناه الخدمات الرئيسية التي تقدمها اكسترا .وتظهر العديد من هذه الخدمات كخدمات تحمل عالمات تجارية في معارض
الشركة:

جدول  :9‑3خدمات اكسترا
اسم الخدمة

نوع الخدمة

تسليم المنتج وتركيبه خدمة التسليم للمنازل والتركيب حسبما هو مالئم للعميل ،يتراوح زمن التسليم و التركيب بين  24و 48
ساعة
مدد

خدمة تمديد الضمان (برنامج الخدمات اإلضافية) تتيح للمستهلك حماية منتجه لفترة تصل إلى  3سنوات
المصنِّع
تزيد عن كفالة ُ

دعم

خدمة توفر حماية للكمبيوتر المحمول ،خدمات نقل البيانات ،وعمليات التنظيم الدورية لتحسين األداء

جوالي

خدمة توفر نقل البيانات والحماية للهواتف النقالة

فورس تيل

خدمة الدعم الفني عبر الهاتف لمنتجات تقنية المعلومات على مدار  24ساعة في اليوم وعلى مدار األسبوع

المصدر :اكسترا

ةكرشلا

> >أجهزة اإلتصال المتنقلة بما في ذلك مجموعة متنوعة من الهواتف اليدوية النقالة والهواتف الذكية.

14
ةكرشلا

تظهر عروض الخدمات مدى التزام اكسترا بخدمة العمالء .حيث توفر اكسترا لعمالئها ثالثة مراكز صيانة إقليمية في ك ً
ال من جدة والرياض
مساء -إضافة إلى وجود الفنيين في المعارض -لتؤكد هذه المراكز
والدمام تعمل من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الساعة السادسة
ً
مدى التزام اكسترا بتوفير الخدمات التي تضمن عمر أطول للمنتجات .إضافة إلى ذلك ،فقد تم اعتماد هذه المراكز الفنية كمراكز خدمة
مرخصة (معتمدة) من قبل الشركات المالكة للعالمة التجارية ألجهزة أتش بي  HPواألجهزة اإللكترونية بينكيو  ،BenQكما تقوم هذه
المراكز بصيانة ودعم أجهزة كالس التي تقوم الشركة ببيعها بمعارضها.
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3الشركات الفرعية والتابعة

إن الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة هي الشركة الفرعية الوحيدة لـ اكسترا داخل المملكة ،بينما الشركة
المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و .في البحرين هي الشركة الفرعية الوحيدة لـ اكسترا خارج المملكة.

جدول  :10‑3الشركات الفرعية التابعة لـ اكسترا
وصف العمل

الشركة

الجنسية

نوع العالقة

الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات
وااللكترونيات المحدودة

ذراع الصيانة والتصليح التابع لـ اكسترا

سعودية

تملك اكسترا ما نسبته  ٪99وتملك
شركة تطوير الحلول الرقمية
وااللكترونية المحدودة ما نسبته ٪1

الشركة المتحدة لاللكترونيات
(اكسترا) ش.ش.و.

شركة فرعية تابعة لـ اكسترا في
مملكة البحرين

بحرينية

تملك اكسترا كامل حصص هذه
الشركة

المصدر :اكسترا

وتملك شركة الفوزان القابضة  ٪75من حصص شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة ،بينما تملك شركة عبدالعزيز الصغير
لإلستثمار التجاري المحدودة نسبة الـ ٪25الباقية.
وفيما يلي وصف للشركتين الفرعيتين:
الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الخبر بالسجل التجاري
رقم  2051043211بتاريخ  10رجب 1431هـ (الموافق  22يونيو 2010م) برأس مال قدره  300,000ريال سعودي .وتتضمن أنشطة الشركة صيانة وتصليح
األجهزة اإللكترونية والرقمية والكهربائية واألجهزة المنزلية والكمبيوترات ،باإلضافة إلى بيع األجهزة اإللكترونية والرقمية بالجملة أو التجزئة
وقطع غيارها وألعاب الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية واآلالت المكتبية المختلفة والهواتف الخلوية والمواد الغذائية ومواد الديكور .وتتوزع
ملكية الشركة بالنسب التالية ٪99 :لـ اكسترا و ٪1لشركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة.
وتجدر االشارة هنا إلى أن هذه الشركة لم تمارس نشاطها بعد حتى اآلن ،وستقوم الشركة ببدء نشاطها عند إعداد دراسات الجدوى
الالزمة لها مع العلم بأن اكسترا لديها إدارة صيانة تقوم بخدمات الصيانة كما تم ذكره في قسم «الخدمات» من نشرة االصدار.
الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و .هي شركة شخص واحد مسجلة في مملكة البحرين بالسجل التجاري رقم  79207بتاريخ
 15ذو القعدة 1432هـ (الموافق 2011/10/13م) برأسمال قدره  50,000دينار بحريني .وتتضمن أنشطة الشركة استيراد وتصدير وبيع األجهزة
الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها ،والبرامج واألنظمة المتعلقة بالكومبيوتر ،واأللعاب اإللكترونية وبرامجها ،إضافة إلى إدارة وتطوير
الممتلكات الخاصة .وتمتلك اكسترا كامل حصص هذه الشركة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الشركة لم تمارس أي نشاط حتى اآلن ،وستقوم الشركة ببدء نشاطها عند إعداد دراسات الجدوى الالزمة
لها.
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3المقر الرئيسي

ةكرشلا
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3األصول والمرافق

يقع المقر الرئيسي لـ اكسترا في مدينة الخبر في شارع الملك فيصل .ويتكون المقر الرئيسي للشركة من مبنى مؤلف من  5طوابق
بمساحة كلية للبناء تبلغ 4,000م 2ومالصق لمعرض اكسترا الخبر .ويضم المبنى حوالي  170موظف ًا ويحوي اإلدارة التنفيذية ،وتنفذ فيه كافة
مهام الدعم والمساندة ألعمال الشركة.

3 33333المكاتب اإلقليمية
تمتلك الشركة مكتبين إقليميين ،حيث يقع المكتب اإلقليمي للمنطقة الوسطى ضمن معرض الورود الواقع على طريق الملك عبد
العزيز في الرياض بمساحة تبلغ 500م .2ويقع المكتب اإلقليمي للشركة في المنطقة الغربية ضمن معرض مركز السلطان الواقع على شارع
األمير سلطان في جدة بمساحة تبلغ 200م.2

3 33333المعارض
تسعى الشركة بشكل رئيسي لوضع معارضها في مواقع مستقلة ،حيث أن قوة العالمة التجارية لـ اكسترا كافية الجتذاب المستهلكين
إلى معارضها مباشرة .وتتميز المعارض المستقلة عموم ًا بمعقولية إيجاراتها ورسوم الخدمة مقارنة مع المعارض القائمة في مراكز
التسوق .ويضفي هذا ميزة تنافسية لـ اكسترا حيث يمكنها ذلك من تحديد أسعارها بشكل تنافسي مما يعزز قدرتها على جذب
المستهلك بشكل أفضل وتمتعها بقاعدة تكلفة متدنية مما يحسن من ربحيتها.
وتعتمد دقة تحديد مساحة المعارض على إجراء دراسة إحصائية دقيقة للمستهلكين في السوق المحلي والمنافسين وأداء المبيعات
السابق (إن وجد) من قبل إدارة التسويق في الشركة .وتضمن هذه الطريقة تحديد الحجم المثالي الذي يسهم بدوره في زيادة أرباح
المعرض إلى أقصى حد ممكن .كما يضمن اإلختيار الدقيق للموقع إفتتاح أكثر من فرع في المدينة الواحدة وبحيث يكون تأثير المعرض
الجديد محدود للغاية على المعارض األخرى ،وبالتالي يتم نمو حصة اكسترا من السوق على نحو مربح ضمن كل مدينة.
وقد أدت آخر التحديثات التي طرأت على تصميم المعارض إلى الوصول إلى معارض أصغر مساحة ،وبالتالي التمكن من دخول األسواق
األصغر واألبعد في السعودية.
تصنف معارض اكسترا حسب مساحتها ،حيث تبلغ مساحة المعارض الكبيرة حوالي 5,000م 2بينما تبلغ مساحة المعارض الصغيرة حوالي
2,000م .2أنشأت الشركة معارضها الكبيرة في كل من المدن الرئيسية ،الرياض والدمام وجدة ،في حين أنشأت معارضها الصغيرة في
المناطق األقل سكان ًا مثل نجران وتبوك.
يوضح الجدول أدناه المواقع التي تعمل بها شركة اكسترا حالي ًا وتاريخ إفتتاحها باإلضافة إلى المساحة البيعية والتخزينية لكل معرض.

جدول  :11‑3معارض اكسترا
الفرع

المدينة

المساحة
البيعية (م )
2

المساحة
التخزينية (م )

تاريخ االفتتاح

2

مستأجر/
ملك

عدد
الموظفين

المنطقة الوسطى
الورود

الرياض

5,107

474

 23يناير 2003م

مستأجر

83

غرناطة

الرياض

5,425

245

 16يوليو 2005م

مستأجر

69

السويدي

الرياض

5,057

630

 4يناير 2006م

مستأجر

73

بريدة

بريدة

2,319

274

 3ابريل 2008م

مستأجر

45

خريص

الرياض

2,550

284

 18نوفمبر 2009م

مستأجر

53

الرائد

الرياض

1,901

128

 15ابريل 2010م

مستأجر

47

الرمال

الرياض

1,960

208

 20نوفمبر 2010م

مستأجر

44

البديعة

الرياض

2.090

480

 11فبراير 2011م

مملوك

48
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المدينة

الفرع

المساحة
البيعية (م)2

المساحة
التخزينية (م)2

تاريخ االفتتاح

مستأجر/
ملك

عدد
الموظفين

المنطقة الشرقية
الخبر

الخبر

5,191

700

 9نوفمبر 2004م

مستأجر

97

اإلحساء

اإلحساء

1,807

337

 1اكتوبر 2007م

مستأجر

52

الدمام

الدمام

2,900

211

 30اكتوبر 2008م

مملوك

74

حفر الباطن

حفر
الباطن

1,250

150

 29اغسطس
2011م

مستأجر

28

الفيصلية

الدمام

2,250

320

 25اكتوبر 2011م

مملوك

47

المنطقة الغربية  -الجنوبية
سلطان مول

جدة

4,504

256

 4يوليو 2004م

مستأجر

92

أبها

أبها

3,110

491

 4يوليو 2006م

مستأجر

51

الطائف

الطائف

2,608

611

 28يوليو 2006م

مستأجر

51

مدينة

المدينة

3,019

548

 11مايو 2007م

مستأجر

60

المطار القديم

جدة

2,702

294

 16يوليو 2009م

مستأجر

64

تبوك

تبوك

1,539

160

 9ديسمبر 2010م

مستأجر

32

مكة

مكة

2,680

263

 19يوليو 2010م

مستأجر

65

نجران

نجران

1,250

250

 9يونيو 2011م

مستأجر

31

المصدر :اكسترا

إن شبكة المعارض قائمة في منطقة جغرافية تغطي ما يقارب  ٪65من الكثافة السكانية الجغرافية للسعودية ،وبلغ إجمالي المساحة
البيعية والتخزينية للمعارض ما يقارب 68,533م.2

3 33333المستودعات
تدير الشركة ثالثة مستودعات رئيسية في الرياض وجدة والخبر .وتقوم هذه المستودعات بإمداد المعارض ضمن مناطقها الجغرافية.
وتتسلم كل المستودعات البضائع من المو ِّردين المحليين ليتم إرسالها الحق ًا إلى المعارض .وتتلقى المستودعات الواقعة في جدة والخبر
الواردات بشكل مباشر أيض ًا ،ولديها اإلمكانية والمقدرة على توزيع شحنات البضائع المستلمة لنقلها الحق ًا إلى جميع أنحاء المملكة .كما
تعمل المستودعات بمثابة مراكز رئيسية لشبكة التوصيل المنزلي .وتبلغ المساحة اإلجمالية للمستودعات 36,500م.2

جدول  :12‑3مستودعات اكسترا
الموقع

مستأجر /مملوك

المساحة االجمالية (م)2

الفروع التي تخدمها

الدمام

مستأجر

16,000

الخبر-الدمام-اإلحساء-حفر الباطن-الفيصلية

الرياض

مستأجر

6,500

الورود-غرناطة-السويدي-بريدة-خريص-الرائد-الرمال-البديعة

جدة

مستأجر

14,000

سلطان مول-أبها-الطائف-المدينة-المطار القديم-مكة-تبوك
 -نجران

المصدر :اكسترا

وباإلضافة إلى المستودعات الرئيسية ،تمتلك جميع المعارض مناطق تخزين خاصة بها تتفاوت مساحتها حسب قربها من المستودعات
المركزية .ويتم تصميم مساحات التخزين في المعارض لضمان ُ
توفر المنتجات للعمالء بصورة أفضل في كافة األوقات.

3 33333مراكز الصيانة
تدير الشركة مراكز صيانة تابعة في جميع المعارض .وهذا يتيح للعمالء عند الحاجة إعادة البضائع لفحصها وصيانتها من قبل الفنيين.
والعديد من المشاكل الفنية التي قد تواجه المستهلكين يمكن حلها الفوري داخل المعارض ،ويقوم الفنيون داخل المعارض أيض ًا
بتثبيت حزم برمجية وتحسين أداء بعض المنتجات .ويتم صيانة المنتجات كبيرة الحجم ،التي من غير المتوقع أن يتمكن العمالء من
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3 33333مراكز االتصال
يقدم الرقم المجاني لـ اكسترا إجابات على معظم احتياجات ومتطلبات العمالء ،مثل معلومات عامة تتعلق بالمعرض ،العروض الترويجية،
المالحظات والشكاوى ،وكذلك األمور المتعلقة بخدمات ما بعد البيع بما في ذلك خدمة التوصيل إلى المنازل والتركيب والصيانة المنزلية.
ويعمل مركز االتصال على مدار األسبوع من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل ،ولكن يمكن للعمالء
المشتركين في خدمة فورس تيل الحصول على دعم ومساندة الحتياجاتهم الحاسوبية في كافة األوقات وعلى مدار العام .ولقد بلغ عدد
المشتركين  57,451مشترك كما في يونيو 2011م وتعامل مركز االتصال مع أكثر من  150,000مكالمة واردة في عام 2010م.

3 33333سكن الموظفين
تلتزم اكسترا بتوفير سكن مالئم للموظفين المسموح لهم باإلقامة في مساكن الشركة .وتـُساعد المساكن المالئمة والمناسبة على
خفض التكلفة المعيشية للموظفين .ويضم سكن الموظفين  411موظف ًا موزعين على  7مراكز للسكن في جميع أنحاء المملكة ،حيث
يقع مسكنين في المنطقة الغربية و 4مساكن في المنطقة الوسطى ومسكن في المنطقة الشرقية ،أما بالنسبة لباقي موظفين
الشركة فتقوم الشركة بمنحهم بدل سكن .وجميع المساكن مؤثـَّثة ومجهـَّزة بخدمات ووسائل تتضمن الغساالت والمكيـِّفات والثالجات
ووسائل الطبخ وأجهزة الترفيه مثل التلفاز .وتقع هذه المساكن على مسافة معقولة من مراكز عمل الموظفين.

3 33333المركبات وغيرها
تمتلك اكسترا  92مركبة تُـستخدم لدعم خدمة التوصيل والتركيب المنزلي والخدمات اللوجستية المتعلقة بإعادة تزويد المعارض
ببضاعة جديدة من المستودعات.
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3الشهادات واإلعتمادات

حازت اكسترا على جوائز تخص الشركة وعالماتها التجارية والتي تشمل على:
> >خامس أفضل بيئة عمل سعودية للمنشآت والشركات داخل المملكة العربية السعودية ،والتي أعلنتها جريدة اإلقتصادية في
شهر أبريل من عام 2011م
> >واحدة من أسرع الشركات نمواً في المملكة العربية السعودية بموجب جائزة الـ  100شركة األسرع نمواً في السعودية في عامي
2010م و2011م ،والتي قدمت من الهيئة العامة لإلستثمار خالل منتدى التنافسية ،حيث حصلت على المركز  12في عام 2010م والمركز
 25في عام 2011م
> >واحدة من أكبر  100شركة مساهمة في توظيف السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية في عام 2010م
> >جوائز إنجازات األعمال العربية في السعودية في عام 2010م كأفضل شركة بيع بالتجزئة لهذا العام من مجلة األعمال العربية
> >جوائز لينكسيس تشانيل في عام 2010م بصفتها شركة البيع بالتجزئة األسرع نمواً لهذا العام
> >جائزة مقدمة من أكاديمية الشرق األوسط للبيع بالتجزئة في عام 2009م كأفضل شركة تنفيذية للبيع بالتجزئة لهذا العام
> >جائزة مقدمة من أكاديمية الشرق األوسط للبيع بالتجزئة في عام 2009م كأفضل شركة بيع بالتجزئة متخصصة أو قائمة على
مجمع تجاري لهذا العام
يعتبر التركيز على الجودة عنصراً أساسي ًا لثقافة الشركة .وقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز من شركائها ومو ِّرديها والتي
تشمل على:
> >جائزة التميز في األداء في مبيعات الهواتف النقالة من شركة سامسونج في عام 2009م
> >جائزة التميز في تحقيق المبيعات في مجال مكيفات الهواء من شركة إل جي في عام 2009م
> >جائزة مؤتمر إنتل التنفيذي للبيع بالتجزئة من شركة إنتل في عام 2008م
> >جائزة أفضل بائع بالتجزئة في السعودية من شركة موتوروال في عام 2008م
> >جائزة تقديرية ألفضل عشرة تجار من شركة ميجا ستار في عام 2007م
> >جائزة الشرق األوسط الفخرية للبيع بالتجزئة من شركة بينكيو في عامي 2007م و2006م
> >جائزة اإلنجاز السنوية للتميز في المبيعات من شركة ريدنغتون في عام 2007م
> >جائزة المستهلك إتش بيه بيه اس جي ألفضل شريك من شركة ريدنغتون في عام 2006م
> >جائزة أفضل شريك للبيع بالتجزئة من شركة ريدنغتون في عام 2006م

ةكرشلا

إعادتها إلى المعرض ،بواسطة شبكة فنيين ميدانيين يقومون ،إن أمكن ،بصيانة المنتج المعطل في منزل العميل .وإن تعذر ذلك ،يتم
تجميع المنتجات كبيرة الحجم وصيانتها في أحد ورش الصيانة الرئيسية الثالثة.
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قوسلا نع ةذبن

4.4نبذة عن السوق
قامت الشركة بتعيين شركة يورومونيتور إنترناشيونال (المشار إليها فيما بعد بـ “يورومونيتور”) من أجل إعداد دراسة تغطي سوق البيع
بالتجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية .وتعتبر شركة يورومونيتور شركة إستشارية متخصصة في إجراء
دراسات حول السوق .وقد تأسست هذه الشركة عام 1972م في لندن ويعمل لديها  500موظف ولديها أكثر من  2,500عميل بمجاالت
مختلفة ما بين شركات صناعية ،ومصارف إستثمارية ،ومؤسسات حكومية وجامعات.
وقد تم اقتباس مصدر المعلومات الوارد فيما يلي من شركة يورومونيتور إنترناشيونال ،التي أعطت موافقتها الخطية على أن يتم نشر
تقريرها لدراسة السوق في نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إعداد هذه النشرة .ومن الجدير بالذكر أن شركة يورومونيتور إنترناشيونال ال
تملك أي أسهم أو مصالح من أي نوع كان في الشركة وال حتى موظفيها أو أي من أقربائهم أو الشركات التابعة لها.
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4نظرة عامة حول اإلقتصاد السعودي

بدأ اإلقتصاد السعودي في عام 2010م بجني فوائد الزيادة المسجلة من العوائد النفطية التي أدت إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
بنسبة  6 ٪3.4مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009م .ومع نمو متوقع يصل إلى  ٪25خالل الخمس سنوات المقبلة ،فإن هذا الناتج المحلي
اإلجمالي سيؤدي إلى انتعاش اإلقتصاد وتحفيز القوة الشرائية بصورة أكبر لدى المستهلك .و ُيعزى هذا النمو المرتفع إلى زيادة اإلنفاق
الرأسمالي الحكومي.
كما سينعكس هذا االنتعاش اإليجابي على أداء مبيعات األجهزة اإللكترونية والمنزلية ،حيث أنه من المتوقع أن يؤثر تزايد اإلنفاق والتغيير
في العوامل الديموغرافية واإلجتماعية للسكان بشكل مباشر في نمو قطاع مبيعات التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية.
ومن المحتمل أن يعزز تنوع القطاعات االستقرار في السوق .وفي الوقت الذي أسهمت فيه العوائد النفطية بنسبة تزيد عن  ٪85من
الميزانية الحكومية لعام 2010م ،فإن الحكومة تتوجه بزيادة انفاقها في القطاعات الغير النفطية بهدف تنويع إقتصادها الذي يعتبر فيه
قطاع التجزئة من القطاعات األكثر جذب ًا.

جدول  :1‑4الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الفرد منه (2005م – 2010م)
2008م

2009م

2010م

نسبة النمو ٪

2005م

(مليون ريال سعودي)

2006م

2007م

الناتج المحلي اإلجمالي

1,253,345

1,292,930

1,319,009

1,376,122

1,384,420

1,431,823

٪14.2

الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الفرد
منه (بالريال السعودي)

53,080

53,532

53,444

54,607

53,825

54,554

٪2.8

المصدر :يورومونيتور

يتوقع أن يزيد اإلنفاق في ميزانية المملكة لعام 2011م إلى  580مليار ريال سعودي ما يمثل زيادة بمقدار  ٪7.4عن إنفاق العام الماضي .وسوف
والتقدم في النمو باإلضافة إلى إقامة المشاريع اإلستثمارية في المملكة العربية السعودية وخاصة
تسهم هذه الزيادة في اإلستقرار
ّ
المشاريع السكنية والمشاريع العمالقة مثل مراكز التسوق والعقارات متعددة الوظائف التي من المحتمل أن تشمل نماذج جديدة للبيع
بالتجزئة.

جدول  :2‑4العوائد والنفقات الحكومية (2005م 2010 -م)
(مليون ريال سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

نسبة النمو ٪

العوائد الحكومية

564,335

673,682

642,800

1,100,993

509,805

470,000

()٪16.7

إنفاق الحكومة

346,474

393,322

466,248

520,069

596,434

540,000

٪55.9

العجز /الفائض الحكومي

217,861

280,360

176,552

580,924

()86,629

()70,000

()٪132.1

المصدر :يورومونيتور ومؤسسة النقد العربي السعودي

 6المصدر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات المالية الدولية
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4توجهات النمو السكاني

تتميز المملكة العربية السعودية بإرتفاع الفئة الشابة في تعداد سكانها التي وصلت إلى أكثر من  ٪69ممن هم تحت سن الـ  35عام ًا
في العام 2010م ،وهو واحد من أعلى المعدالت في العالم .وعلى الرغم من نموها البطيء بنسبة  ٪6.5مقارنة بالفئات العمرية األخرى خالل
السنوات الخمس المقبلة ،ستظل هذه الفئة الشابة الدافع األساسي لنمو سوق األجهزة اإللكترونية والمنزلية .ووفق ًا لبحث كمي أجراه
طرف ثالث ،مؤسسة دي ان آي ،بتكليف من اكسترا إلجراء بحوث متخصصة بـ «االستخدام واالتجاهات» ٫فيما يتعلق بالكشف عن توجهات
ودوافع المستهلكين تجاه هذه القطاعات والذي أجري في عام 2010م على  1,200شخص استجاب لالستبيان ،فقد أظهرت نتيجة البحث أن
فئة المستهلكين الرئيسية لألجهزة اإللكترونية والمنزلية تتألف من المواطنين السعوديين والعرب المغتربين الذين تتراوح أعمارهم ما
بين  25و 34عام ًا ويتراوح متوسط دخلهم السنوي ما بين  33,000إلى  40,000ريال سعودي وهم من الحاصلين على شهادات علمية متقدمة.
وسيكون لدى هذه الفئة العمرية أيض ًا نصيب كبير من األجهزة المنزلية حيث أنها تميل إلى االنتقال إلى بيوت جديدة خالل الفترة
المشمولة بالتقديرات نتيجة وجود نمو متوقع بنسبة  ٪12في تعداد السكان من المتزوجين خالل السنوات الخمس المقبلة .وبالتالي
ينتقل حديثو الزواج إلى وحدات سكنية جديدة .وهناك أكثر من  ٪60من العازبين أغلبهم من الذكور وهم إما مغتربين أو مواطنين
يميلون إلى العيش بمفردهم.
ويأتي النمو المرتفع في التطوير العقاري الذي تشهده جميع أنحاء المملكة العربية السعودية استجابةً لنمو عدد السكان والذي وصل إلى
أكثر من  26مليون نسمة عام 2010م ،7وسيستمر ذلك النمو بنسبة  ٪10.2خالل السنوات الخمس المقبلة .ومن المحتمل أن يؤدي بناء منازل
جديدة إلى انتعاش قطاع األجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه.

4 44444أنماط الدخل واإلنفاق
تعتبر المملكة العربية السعودية من األسواق اإلستهالكية الجذابة في المنطقة ،بضرائب منخفضة للشركات المحلية متمثلة بشكل
أساسي في الزكاة ( )٪2,5وقوة شرائية مرتفعة وصلت إلى  649.35مليار ريال سعودي في عام 2010م .و ُيتوقع أن ينمو إجمالي الدخل
السنوي بحوالي  ٪70خالل السنوات الخمس المقبلة مما يزيد من معدالت اإلنفاق على قطاعات السكن واألجهزة المنزلية واإللكترونية.
ونتيجة للتسهيالت اإلئتمانية الميسرة التي توفرها المصارف للمستهلك وخصوص ُا للمنتجات اإلستهالكية المعمرة ،فإنه من المتوقع
أن يزداد حجم التسهيالت االئتمانية بنسبة  ٪57.2بحلول عام 2015م مع معدالت نمو أعلى للتسهيالت عن طريق البطاقات اإلئتمانية
الذي يتوقع أن تنمو بنسبة  ٪87.9خالل الفترة ذاتها .وبالتالي ،سوف يجد المستهلكون السعوديون أنه من المالئم أكثر شراء األجهزة
اإللكترونية والمنزلية عن طريق التسهيالت االئتمانية .8وسوف يؤدي اإلرتفاع في إنفاق المستهلكين أيض ًا إلى زيادة حجم مبيعات األجهزة
اإللكترونية والمنزلية ،عالوة على ذلك ،فإن اإلعتماد المتوقع لنظام الرهن العقاري سيشكل دافع ًا قوي ًا للطلب على األجهزة اإللكترونية
والمنزلية خالل الفترة المشمولة بالتقديرات.

جدول  :3‑4إجمالي الدخل السنوي المتاح لإلنفاق (صافي الدخل) وحصة الفرد منه (2005م 2010 -م)
(مليون ريال سعودي)

2010م

نسبة النمو ٪

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

٪45.2

إجمالي الدخل السنوي

447,137

484,909

542,347

581,536

608,584

649,346

إجمالي الدخل السنوي للفرد (ريال
سعودي لكل فرد)

18,936

20,077

21,975

23,076

23,661

24,741

٪30.7

الدخل السنوي المتاح لإلنفاق

426,414

461,902

516,615

551,674

574,487

612,966

٪43.7

الدخل السنوي المتاح لإلنفاق للفرد
(ريال سعودي لكل فرد)

18,059

19,124

20,932

21,891

22,336

23,355

٪29.3
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 7قد تم إعداد جميع الدراسات والتحليالت المتعلقه بالسكان من شركة يورومونيتور قبل صدور النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431هـ 2010 -م والتي
أوضحت بأن مجموع التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية قد بلغ  27.1مليون نسمة
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4توجهات النمو السكاني والمستهلكين
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4 44444توجهات نمو المساكن
بحسب توجهات النمو للمساكن ،فإنه من المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية الصغيرة والتي يقطنها من  3-1أفراد في المدن الكبيرة
أعلى معدل للنمو بمقدار  ٪18خالل الخمس سنوات المقبلة .وهو ما سيساهم بإرتفاع مبيعات األجهزة المنزلية اإلقتصادية مثل الغساالت
والنشافات األوتوماتيكية والثالجات ،وأجهزة الطبخ.
ويتوقع أن ينمو إجمالي إنفاق الفرد بنسبة  9٪43.1خالل الفترة التي تغطيها التقديرات .ويشكل إجمالي اإلنفاق على قطاع اإلتصاالت نسبة
 ٪3.3من إجمالي اإلنفاق لكل أسرة ،في الوقت الذي تشكل فيه نسبة اإلنفاق على المنزل واألطعمة والمشروبات الحصة األكبر والتي تصل
إلى أكثر من  .٪40ونتيجة للزيادة المتوقعة في القوة الشرائية وازدياد التسهيالت االئتمانية والتطوير المتزايد لمنازل جديدة ،فإنه من
المتوقع نمو اإلنفاق لكل أسرة خالل الخمس سنوات المقبلة مما سيؤدي بشكل إيجابي إلى زيادة اإلنفاق على األجهزة المنزلية واإللكترونية
بنسبة  ٪27.4من متوسط إنفاق سنوي بلغ  3,948.74ريال سعودي خالل عام 2010م.

444

4لمحة عامة عن سوق تجارة التجزئة في المملكة

44444

4لمحة عامة

توفر المملكة العربية السعودية مناخ ًا مالئم ًا لزيادة نمو سوق تجارة التجزئة ،ولكن التعقيدات المرتبطة بديناميكية السوق والوعي
المتنامي للمستهلك تمثل مجتمعة تحديات يصعب تجاوزها من قبل أي العبين جدد لدخول السوق .وعلى سبيل التفصيل ،حيث أنه
وبسبب إنخفاض نسبة الربحية بهذا القطاع ،فإن عظم حجم المبيعات واالنتشار الجغرافي السريع مكونان أساسيان لضمان استمرارية
التدفق المالي ،أضف إلى ذلك التحديات المالية والتنظيمية لبناء منظومة خدمات ما بعد البيع والتي أصبحت عام ً
ال مهم ًا في قرار الشراء
بسبب الوعي المتنامي للمستهلك .كما أن اإلقتصاد المتنامي واإلصالحات الحكومية لتطوير القطاعات الغير النفطية تساهم وبحد كبير
في دفع نمو عجلة قطاع الخدمات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن فئة الشباب والتي تمتاز بقوة شرائية مرتفعة أصبحت تمثل النسبة األكبر من
إجمالي تعداد السكان في المملكة .إن وعي هؤالء الشباب وتطلبهم الدائم ألجهزة اإلتصاالت واألجهزة اإللكترونية والرقمية في تزايد
ويفضلون شرائها عادة من معارض متخصصة توفر لهم كافة األصناف التي يبحثون عنها ،باإلضافة للمعلومات والخدمات ،كل ذلك يجعل
تجار التجزئة المتواجدين حالي ًا واللذين لديهم الخبرة والقدرة المالية والبنية التحتية لتلبية هذه اإلحتياجات أكثر المستفيدين.
ولقد دفع إرتفاع أسعار النفط في عام 2010م الحكومة إلى زيادة ميزانيتها المخصصة لتشجيع قطاع العقارات وتطوير البنية التحتية ،في
محاولة لتقليص فجوة الطلب المتزايد على المنازل .وعليه ،فإن بناء مدن جديدة ومشاريع إنشائية ضخمة ،بما في ذلك المباني السكنية
ومراكز التسوق ،كل ما سبق سيدفع عجلة النمو في سوق األجهزة المنزلية واإللكترونية خالل الفترة من 2011م وحتى 2015م.
ومع استمرار الحكومة السعودية باإلنفاق الكبير فض ً
ال عن تحسين سياسات اإلقراض االستهالكي ،فإنه من المتوقع أن تزداد التسهيالت
المالية لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء .وعليه ،وإلى جانب نمو متوسط الدخل السنوي بنسبة  ٪37على مدى الـ  5سنوات
المقبلة ،فإن اإلنفاق االستهالكي سوف ينمو األمر الذي يشكل دافع ًا لزيادة مبيعات كل من األجهزة اإللكترونية والمنزلية.
سجل سوق األجهزة اإللكترونية والمنزلية مبيعات بقيمة  19.25مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب
كما أنه وفي عام 2010مَّ ،
بلغ  ٪14.7في الفترة من العام 2005م وحتى العام 2010م .وهو ما يعزى وبصورة رئيسية لقطاع األجهزة اإللكترونية ،والتي تمثل  ٪64.6من
مبيعات السوق اإلجمالية ،وذلك بسبب التطور التكنولوجي المتسارع لألجهزة اإللكترونية.
وعلى الرغم من النمو المتوقع لسوق األجهزة المنزلية ،فإن سوق األجهزة اإللكترونية سيبقى الدافع الرئيسي لنمو السوق خالل الفترة
المتوقعة من العام 2011م وحتى العام 2015م ،بحصة تبلغ  ٪67.8في العام 2015م.

جدول  :4‑4إجمالي حجم السوق السعودي للفترة (2005م – 2010م)
(مليون ريال سعودي)

2005م

2006م

2007م

معدل نمو سنوي مركب ٪

2008م

2009م

2010م

المجموع

9,697

11,365

14,072

15,952

17,388

19,252

٪14.7

األجهزة اإللكترونية

3,693

5,200

7,708

9,487

10,827

12,443

٪27.5

األجهزة المنزلية

6,004

6,165

6,365

6,465

6,561

6,809

٪2.5

األجهزة اإللكترونية
(نسبة الحصة السوقية)

٪38.1

٪45.8

٪54.8

٪59.5

٪62.3

٪64.6

٪11.1

األجهزة المنزلية
(نسبة الحصة السوقية)

٪61.9

٪54.2

٪45.2

٪40.5

٪37.7

٪35.4

()٪10.6
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جدول  :5‑4نسبة الحصة السوقية لقنوات تجارة التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية
2005م

2010م

نسبة النمو (2005م2010-م) ٪

(نسبة الحصة السوقية)
سلسلة المتاجر الكبيرة

٪7.6

٪13.0

٪71.1

المتاجر الصغيرة والمستقلة

٪80.2

٪72.1

()٪10.1

أسواق الهايبرماركت

٪9.2

٪11.1

٪20.7

أسواق السوبرماركت

٪1.3

٪1.5

٪15.4

أخرى

٪1.7

٪2.3

٪35.3
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وبالنظر إلى سلسلة المتاجر الكبيرة مجتمعة المتخصصة ببيع األجهزة اإللكترونيات والمنزلية ،فإن مجموع المساحات المخصصة للبيع
في عام 2010م تشكل 111.525م ،2حيث تشكل المساحات المخصصة لألجهزة اإللكترونية ما مجموعه 58.216م 2بمتوسط مبيعات يصل إلى
 94.083ريال سعودي /م ،2بينما تشكل مجموع المساحات المخصصة لألجهزة المنزلية 53.309م 2بمتوسط مبيعات يصل إلى  42.335ريال
سعودي /م.2

جدول  :6‑4متوسط مبيعات سلسلة المتاجر الكبيرة المتخصصة ببيع األجهزة اإللكترونيات والمنزلية (للمتر المربع)
العام

إجمالي المساحة
المخصصة للبيع
(م)2

إجمالي المساحة
المخصصة لبيع
األجهزة اإللكترونية
(م)2

إجمالي المساحة
المخصصة لبيع
األجهزة المنزلية
(م)2

متوسط مبيعات
األجهزة اإللكترونية
للمتر المربع
(ريال/م)2

متوسط مبيعات
األجهزة المنزلية
للمتر المربع
(ريال /م)2

2010م

111,525

58,216

53,309

94,083

42,335

2009م

100,345

51,724

48,621

91,504

40,240

2008م

84,122

43,929

40,193

102,378

43,895
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4 44444األجهزة اإللكترونية
يقدر حجم هذا القطاع بما يقارب الـ  12.44مليار ريال في عام 2010م ،حيث شهد هذا القطاع تطورات كثيرة لمختلف التقنيات والمنتجات
اإللكترونية في السوق السعودي ،وتحديداً فيما يخص الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والدفترية وأجهزة ألعاب الفيديو
المختلفة .وبما أن هذا القطاع الحيوي يتأثر بشكل كبير بالتغييرات في التكنولوجيا والحياة اإلجتماعية وأنماط اإلنفاق فمن المتوقع أن
يحتفظ بنمو إيجابي خالل الفترة من 2011م وحتى 2015م ،بمعدل نمو سنوي مركب يفوق الـ .٪8.2

قوسلا نع ةذبن

إن إرتفاع نسبة فئة الشباب في تعداد سكان المملكة العربية السعودية والتي تصل إلى أكثر من  ٪69ممن هم تحت سن الــ  35عاما ً
يشكل سوق ًا قوي ًا لمو ِّردي األجهزة اإللكترونية والمنزلية .كما أن الطلب المتزايد من قبل هذه الفئة على المنازل وكذلك رغبتهم القتناء
أحدث األجهزة اإللكترونية والترفيهية سينعكس إيجاب ًا على أداء السوق في الفترة من 2011م وحتى 2015م .وحيث أن التسوق هو أحد
مصادر الترفيه الرئيسية في السعودية ،فقد أدى اإلتجاه المتزايد نحو تمضية المزيد من الوقت في المراكز التجارية ومقارنة األسعار
والعالمات التجارية ومميزات المنتجات المعروضة بين مختلف المعارض إلى دفع تجار التجزئة لتقديم أوسع مجموعة من المنتجات والعالمات
التجارية ،والمزيد من األسعار التنافسية ،وزيادة عدد الفروع ومساحات البيع المخصصة فيها ،واختيار مواقع إستراتيجية من حيث القرب من
المتسوقين .وعليه ،فإنه من المتوقع أن يستمر االتجاه المتزايد باستحواذ سلسلة المتاجر الكبيرة على حصة سوقية أكبر على حساب
المتاجر الصغيرة والمستقلة في الفترة من 2011م وحتى 2015م بمعدل نمو قدره  ،٪55لتصل حصتها إلى  ٪20.1بحلول العام 2015م من حيث
مجموع مبيعات األجهزة اإللكترونية والمنزلية.
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الجدول التالي يوضح التصنيفات المختلفة لسوق األجهزة اإللكترونية وحصة ك ً
ال منها من إجمالي السوق ،والتي تتكون من  5أقسام
رئيسية ،على النحو التالي:

جدول  :7‑4إجمالي حجم مبيعات األجهزة اإللكترونية في السوق السعودي للفترة (2005م 2010 -م)
(مليون ريال
سعودي)

2006م

2005م

2009م

2010م

نسبة مبيعات
القسم إلى
إجمالي السوق
٪

معدل نمو
سنوي مركب
٪

2007م

2008م

12,442.77

٪64.6

٪27.5

المجموع

3,692.51

5,200.19

7,707.88

9,486.78

10,827.01

٪18.6

٪28.9

أجهزة
الكمبيوتر
وملحقاتها

1,009.22

1,789.22

2,116.63

2,673.77

3,384.10

3,596.31

٪1.8

أجهزة الترفيه
داخل السيارة

169.80

200.94

249.62

193.54

195.47

185.22

٪1.0

أجهزة الترفيه
المنزلية

1,060.46

1,086.65

1,181.46

1,674.57

1,672.28

2,168.31

٪11.3

٪15.4

األجهزة
اإللكترونية
المحمولة

1,418.29

2,072.84

4,076.23

4,742.37

5,216.41

5,885.43

٪30.6

٪32.9

أجهزة ألعاب
الفيديو

34.74

50.55

83.93

202.53

358.75

607.50

٪3.1

٪77.2
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وبناء على مصادر تجارية ،فإن الدافع وراء نمو هذا القطاع هو رغبة المستهلك السعودي في استخدام أحدث صيحات التكنولوجيا لألجهزة
ً
اإللكترونية المحمولة والهواتف النقالة ،باإلضافة إلى تزايد استخدام أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة الهاتف النقال  -حيث يمتلك أكثر من
 ٪95من ُ
األسر السعودية هواتف نقالة وفق ًا لإلحصاءات الوطنية .باإلضافة إلى ذلك فقد أبدى عدد كبير من فئة الشباب إهتمامهم في
أجهزة ألعاب الفيديو الجديدة ،والتي كانت إحدى العوامل الرئيسية للنمو المتزايد لقطاع األجهزة اإللكترونية خالل فترة الدراسة.
ولعل من أهم التحديات التي تواجه تجار التجزئة في هذا القطاع هو تزايد وعي المستهلكين ومتطلباتهم القتناء أحدث صيحات
التكنولوجيا في أسرع وقت .إضافة إلى ذلك ،فإن التطور السريع في تقنية األجهزة اإللكترونية المطروحة من قبل أكبر المصنعين والعديد
من الماركات األخرى يمثل تحدي ًا كبيراً لتجار التجزئة في مواجهة مخاطر أعلى إلدارة المخزون ،بسبب التغير السريع في التكنولوجيا
وقصر عمر المنتج وكذلك إنخفاض متوسط سعره .ناهيك عن إفتقار السوق لسياسات تجارية منظمة تحول دون نشوب حرب أسعار بين
المتنافسين في هذا القطاع.

4 44444األجهزة المنزلية
على الرغم من الركود اإلقتصادي خالل العامين الماضيين ،سجلت األجهزة المنزلية نمواً ايجابي ًا خالل فترة الدراسة بمعدل نمو سنوي
مركب بلغ  ٪2.5بمبيعات إجمالية وصلت إلى  6.81مليار ريال سعودي في عام 2010م وذلك بسبب التوجهات نحو شراء األجهزة المنزلية
وتحديداً المكيفات السبليت ،الغساالت ذات التعبئة العلوية واألمامية ،والطلب المتزايد على النشافات أيض ًا .ومن المتوقع لهذا القطاع أن
يستعيد حصته السوقية خالل الفترة المشمولة بالتقديرات بفضل زيادة الطلب على المنازل الجديدة.
إن الطلب المتزايد على المساكن وتسهيالت القروض العقارية دفع الحكومة إلجراء إصالحات في التشريعات والتنمية .ولإلستفادة من هذه
الفرص ،فقد قامت شركات القطاع الخاص ،وبخاصة المؤسسات العقارية والمالية ،بتطوير مشاريع سكنية تضمنت تسهيالت مالية لتلبية
هذه االحتياجات .وعليه ،فإنه من المتوقع أن يزيد الطلب على المساكن خالل الفترة المشمولة بالتقديرات مما سيؤدي إلى زيادة الطلب
على األجهزة المنزلية الرئيسية بمعدل سنوي مركب يبلغ .٪6.5
إن إرتفاع عدد المغتربين  -الذين يميلون الستئجار المساكن في العادة – والتوجه نحو تقليص حجم األسرة دفع السوق للتوجه نحو
حلول بديلة ألجهزة منزلية أصغر حجم ًا .كما ارتفعت أسعار وحدات األجهزة المنزلية في عام 2010م بسبب إرتفاع تكلفة المطابقة مع أنظمة
االستيراد الصارمة المتزايدة التي وضعتها الحكومة على األجهزة الكهربائية .ويعد هذا عائق ًا رئيسي ًا لتجار التجزئة حيث يشكل ضغط ًا
على األسعار وتوفير المنتجات.
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جدول  :8‑4إجمالي حجم مبيعات قطاع األجهزة المنزلية في السوق السعودي للفترة (2005م 2010 -م)
(مليون ريال
سعودي)

نسبة مبيعات
القسم إلى
إجمالي السوق ٪

معدل نمو
سنوي
مركب ٪
٪2.6

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

المجموع

6,003.98

6,164.75

6,364.52

6,465.21

6,560.75

6,808.90

٪35.4

األجهزة المنزلية
الكبيرة

4,460.26

4,609.13

4,795.30

5,006.89

5,211.86

5,441.34

٪28.3

٪4.1

األجهزة المنزلية
الصغيرة

1,543.72

1,555.62

1,569.22

1,458.32

1,348.89

1,367.56

٪7.1

) ٪(2.4

المصدر :يورومونيتور
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4البيئة التنافسية

يعد سوق األجهزة اإللكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية حديث العهد ويتركز بين عدد من الشركات والمؤسسات التجارية
على الصعيد المحلي ،مع فرص نمو عالية لهذه الشركات والمؤسسات ،ومع ذلك ال يزال تجار التجزئة اإلقليميين يستحوذون على حصص
سوقية مؤثرة كل على مستواه اإلقليمي داخل المملكة .ووفق ًا لمصادر تجارية ،فإن الريادة على الصعيد المحلي هي من نصيب تجار
التجزئة المتخصصون في األجهزة اإللكترونية والمنزلية ،تقودهم اكسترا بأعلى حصة سوقية بلغت  ٪9.3لعام 2010م ،يليها جرير بحصة
تبلغ  ،٪4.7ثم أكسيوم بحصة تبلغ  ،٪2.6ثم هايبر بنده بحصة تبلغ  ٪2.3وأخيراً إ -ماكس بحصة تبلغ .٪2.0
وتكمن الميزة التنافسية لـ اكسترا في إستراتيجيتها التوسعية الجريئة ،والتي أدت إلى نموها بشكل سريع لتصل إلى  21معرض ًا
بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 1,700م 2و7,000م 2لكل معرض ،تغطي معظم المدن والمناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية
والتي يقطنها أكثر من  ٪65من تعداد السكان .وكذلك قرب معارضها من المناطق الرئيسية والهامة داخل المدن التي تتواجد بها .ومن
الميزات التنافسية األخرى تقديم اكسترا ألفضل العروض التنافسية داخل معارضها ،وضخامة وشمولية المنتجات المعروضة لما مجموعه
أكثر من  12٫000منتج تشمل عالمات تجارية رائدة ،باإلضافة إلى التوفر الدائم لمخزون هذه المنتجات .كذلك يعود جزء من نجاح اكسترا
إلى اإلنفاق الكبير في وسائل اإلعالن مثل إعالنات الصحف األسبوعية والعروض التنافسية .كما أنها تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات
التنافسية والحصرية أثناء وبعد عملية البيع كخدمة الضمان الممدد وغيرها .ويزور اكسترا كافة فئات المستهلكين وتشكل الفئات ذات
الدخل المتوسط والعالي الشريحة األكبر منهم.
أما جرير فقد تميز بوجوده منذ فترة زمنية طويلة في السوق حيث يمتلك أكثر من  24معرض ًا في جميع أنحاء المملكة .ومع ذلك ،يقتصر
عرض منتجاته على أجهزة الكمبيوتر والجواالت الذكية واألجهزة الملحقة بهم .تعتمد مكتبة جرير بشكل كبير على عالمتها التجارية التي
يربطها المستهلكون بعروض متنوعة واسعة وحمالت ترويجية واسعة النطاق.
وينحصر نشاط أكسيوم تليكوم بكونه موزع ًا وبائع ًا بالتجزئة ألجهزة وبطاقات الهواتف الجوالة.
فيما تقدم سلسلة هايبر بنده مجموعة كبيرة من المنتجات ذات جودة مختلفة ،حيث يعزى إرتفاع حجم مبيعات هايبر بنده إلى العدد
الكبير من المعارض المنتشرة في أكثر مناطق المملكة العربية السعودية مقارنة بغيرها من أسواق الهايبرماركت.
ومن الشركات التي دخلت السوق مؤخرا إ -ماكس ،والتي بلغ عدد متاجرها  6فروع على مستوى المملكة وبحصة سوقية تقدر بنحو ٪2
من إجمالي حجم مبيعات السوق .والصورة العامة لـ إ-ماكس هو اتجاهها نحو تقديم المنتجات ذات السعر المنخفض.
تجدر اإلشارة أيض ًا إلى أن بعض تجار التجزئة المتخصصين قد شهدوا إنخفاض في حصصهم السوقية مثل بيست-إ-سيتي.

قوسلا نع ةذبن

الجدول التالي يوضح التصنيفات المختلفة لسوق األجهزة المنزلية وحصة ك ً
ال منها من إجمالي السوق ،والتي تتكون من قسمين
رئيسيين ،على النحو التالي:
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قوسلا نع ةذبن

جدول  :9‑4الحصة السوقية لكبار تجار التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية
2008م

2009م

2010م

اسم تاجر التجزئة

الشركة المالكة

اكسترا

الشركة المتحدة لاللكترونيات

٪6.7

٪8.0

٪9.3

جرير

شركة جرير للتسويق

٪3.3

٪4.0

٪4.7

أكسيوم تيليكوم

أكسيوم تليكوم المحدودة

٪2.3

٪2.5

٪2.6

هايبر بنده

شركة العزيزية بنده المتحدة

٪2.2

٪2.2

٪2.3

إ -ماكس

شركة البندر التجارية

٪1.5

٪1.8

٪2.0

إلكترو

شركة األدوات االلكترونية المتطورة

٪1.2

٪1.3

٪1.3

كارفور

شركة ماجد الفطيم هايبرماركتس المحدودة

٪1.6

٪1.3

٪1.1

بيست-إ-سيتي

مجموعة الفطيم ذات المسؤولية المحدودة

٪0.4

٪0.4

٪0.3

٪80.7

٪78.5

٪76.3

غيرها
المصدر :يورومونيتور بناء ُا على مقابالت أجريت مع مصادر تجارية
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5األسواق الرئيسية والعمالء الرئيسيون

تركـِّز اكسترا في الوقت الحاضر بصورة رئيسية على السوق المحلية السعودية ،حيث تكون معظم عمليات البيع لألفراد .ويعني اتساع
مجال العرض للشركة أن هناك إقبال على منتجاتها بين كافة شرائح المستهلكين وتشكل الفئات ذات الدخل المتوسط والعالي الشريحة
األكبر منهم ،سواء على مستوى السعوديين أو المقيمين .وتوفر اكسترا نطاق واسع من المنتجات بحيث تشمل كافة المستويات
السعرية من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى لتتناسب مع إحتياجات وقدرة اإلنفاق الشخصية .لذلك فإن اكسترا تخدم كافة شرائح
المستهلكين ،فعلى سبيل المثال ،يمتد نطاق الهواتف النقالة من مستوى الهواتف البسيطة إلى الهواتف المزودة بكاميرات رقمية
والهواتف الذكية المتطورة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن طبيعة المنتج هي التي تحدد أحيان ًا من يبحث عنه .فعلى سبيل المثال ،بينما يهتم
العمالء من السيدات بشراء مواقد الطبخ بدرجة كبيرة ،يهتم الذكور من فئة الشباب بشراء أجهزة ألعاب الفيديو .وتتمثل فلسفة اكسترا
في تقديم نطاقات شمولية تحظى باهتمام وإقبال كافة شرائح العمالء.
تمثل حالي ًا مبيعات الشركة لقطاع األعمال والشركات ما بين  1إلى  ٪1.5شهري ًا من إجمالي المبيعات .وثمة فرصة مستقبلية لزيادة هذه
المبيعات بدرجة أكبر ،وال سيما من خالل المشاركة في المناقصات والعطاءات الحكومية ،وستقوم الشركة بدراسة متطلبات تلك الجهات
في الفترة المستقبلية ومدى إمكانية تلبية تلك المتطلبات.

555

5المو ِّردون الرئيسيون

فيما يلي قائمة بأسماء المو ِّردين الرئيسيين للشركة:

جدول  :1‑5المو ِّردون الرئيسيون
اسم المو ِّرد

نوع األصناف/المنتجات

الجنسية

تاريخ بدء العالقة

مجموعة المتبولي المتحدة

كافة األصناف/سامسونج

سعودية

2003م

الشركة اإللكترونية الحديثة

كافة األصناف/سوني

سعودية

2003م

شركة محمد عمر العيسائي لإللكترونيات المحدودة

كافة األصناف/باناسونيك

سعودية

2003م

مجموعة عبداللطيف جميل

كافة األصناف/توشيبا

سعودية

2003م

شركة ايسر كمبيوترز (الشرق األوسط) المحدودة

كمبيوترات/ايسر

إماراتي

2003م

مؤسسة التفوق (كينوود)

أجهزة صغيرة

سعودية

2003م

الشركة العربية لتجهيزات المكاتب

كمبيوترات/توشيبا

سعودية

2003م

هيوليت باكارد يوروب بي في

كمبيوترات/اتش بي

سويسرية

2003م

مكتب بدل للخدمات التجارية

كمبيوترات/ديل

سعودية

2003م

شركة سعيد احمد العجو

أجهزة إلكترونية/جي في سي

سعودية

2003م

شركة اكسيوم تليكوم السعودية

هواتف رقمية

سعودية

2006م

المصدر :اكسترا

هذا وتقوم الشركة بشراء منتجاتها من الموردين مباشرة ،حيث يقوم الموردون بتوريدها سواء للمخازن الرئيسية للشركة بالرياض
وجدة والدمام ،والتي تتولى بدورها توزيعها على معارض اكسترا في مختلف أنحاء المملكة ،أو يقوم الموردون بتوريد المنتجات مباشرة
للمعارض (مثل األجهزة الرقمية كالجواالت والكاميرات).

سيئرلا نودِّروملاو ءالمعلاو ةيسيئرلا قاوسألا

5.5األسواق الرئيسية والعمالء والمو ِّردون الرئيسيون
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6.6المزايا التنافسية والتطلعات المستقبلية
666

6المزايا التنافسية

تستفيد الشركة من عدة مصادر للمزايا التنافسية الناجمة عن أعمالها التي حققت بالفعل مركزاً قيادي ًا قوي ًا ودرجة عالية من الكفاءة.
وترى اإلدارة أن مثل هذه المزايا سوف تساهم في إستمرارية النمو ويمكن اإلستفادة منها مع مرور الوقت .وفيما يلي وصف موجز للمزايا
التنافسية التي ترى إدارة الشركة أن اكسترا تنفرد بها:

66666

6فريق إدارة مؤهـَّل وذو خبرة

يتمتع فريق اإلدارة بمزيج فريد من الخبرات القوية المستمدة من األسواق االستهالكية وأسواق البيع بالتجزئة في منطقة الشرق األوسط
والمقترنة مع الخبرة الدولية في مجال البيع بالتجزئة لإللكترونيات في سلسلة متاجر عالمية .وتحتفظ الشركة بمستوى كبير من
اإلستمرارية في أعضاء فريق اإلدارة حيث يتمتع  ٪50من عناصر اإلدارة العليا بخبرة تزيد عن  5سنوات في شركة اكسترا.

66666

6توفير ما يحتاجه المستهلكين و أكثر

تتفوق عروض الشركة عما قد يقدمه منافسيها في جميع أنحاء المملكة من حيث النطاق الواسع وشمولية المنتجات المعروضة،
واألسعارالتنافسية ،وجودة الخدمات المقدمة خالل وبعد عملية البيع .وتمتلك أقرب شركة منافسة متخصصة في بيع األجهزة اإللكترونية
والمنزلية  6معارض بالمقارنة بـ  21معرض ًا لـ اكسترا.

66666

6حجم المشتريات وخبرة القطاع التجاري

لقد نمت اكسترا ليكون لها المركز الريادي والقيادي في قطاع التجارة بالتجزئة في مجال األجهزة اإللكترونية والمنزلية في السعودية.
وهو ما يتيح للشركة التفاوض على شروط تجارية أفضل وتطوير المنتجات الخاصة بها لتعزيز الربحية أو اإلستثمار في العروض الترويجية
والخدمات المقدمة لصالح العمالء ،مما يعزز من نمو اكسترا بشكل أسرع من نمو السوق .ولقد أدى تركيز اكسترا على قطاع األجهزة
اإللكترونية إلى جعلها صاحبة الريادة في هذا المجال مقارنة بغيرها.

66666

6كفاءة التسويق

إن إنفاق اكسترا على اإلعالنات يعد من أحد أكبر مصروفات اإلعالن في المملكة 10مما يسمح لها بالتفاوض مع وسائل اإلعالن للحصول على
أقل التكاليف .وتساعد تغطية شبكة المعارض في زيادة عدد العمالء الذين يقومون بزيارة اكسترا مما يعزز من مستوى كفاءة مبيعاتها
حيث أن نسبة تكلفة اإلعالنات إلى إجمالي المبيعات منخفضة.

66666

6كفاءة منظومة اإلمداد

تحقق اكسترا الكفاءة من خالل منظومة اإلمداد لديها حيث أن اإلمداد من وإلى المستودعات يتم في حجم عمليات كبير ،حيث يقوم
فريق اإلمداد بتوفير جميع المنتجات في المعارض في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة ،وذلك من خالل نظام آلي محكم يحدد نقطة
إعادة الطلب للمخزون بكل معرض على حدة ،بهدف توافر جميع المنتجات بالمعارض بشكل دائم ،وكذلك التوصيل آلالف المنازل .وقد أدى
هذا إلى إنخفاض كبير في تكلفة مناولة المنتج نتيجة زيادة المبيعات وعدد المعارض ومركزية منظومة االمداد في المناطق الرئيسية
(الرياض -جدة -الدمام) ،والذي يعتبر ميزة تنافسية كبيرة في ضوء خطط التوسع الحالية والمستقبلية.

66666

6كفاءة وجودة المخزون

تتغير العديد من األجهزة اإللكترونية بشكل سريع لتوفـِّر تقنيات جديدة ومواصفات أعلى .وقد تكون دورة حياة المنتج قصيرة حيث تصل
إلى ثالثة أشهر .وألن اكسترا تتميز بسرعة معدل دوران مخزونها فإنها تتمكن من خفض تكاليف الخصومات في نهاية عمر المنتج .وقد
تم تطبيق نظام جرد متطور لمراقبة وضبط عمر المنتج مما أدى إلى الحفاظ على مخزون سليم وعالي الجودة.

66666

6البنية التحتية المتطورة لتقنية المعلومات

استثمرت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها .والنظام األساسي الذي تستخدمه الشركة هو أوراكل
( ،)Oracleويتكامل مع األنظمة والتطبيقات الداخلية للشركة مما يتيح لها توفير خدمات مميزة للعمالء مثل متابعة حاالت اإلصالح
والصيانة .كما يوفر استخدام نظام كوجنوس ( )COGNOSتقارير إدارية سريعة ودقيقة وسهلة االستخدام تمكن من اتخاذ القرارات
بفعالية وسرعة .وتسمح أيض ًا نظم تقنية المعلومات للشركة بالعمل بكفاءة من خالل تقليل الحاجة إلى العمليات اليدوية ،مما يعزز من
كفاءتها التنظيمية.

 10المصدر :التقارير الدورية الصادرة من إبسوس ستات (شركة دراسات وأبحاث تسويقية)
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يتلقى موظفو اكسترا قدر كبير من المعلومات عن المنتجات من خالل التدريب الذي يتلقونه ،سواء داخل الشركة أو عن طريق الموردين،
ويوجد موظفون متخصصون لكل فئة محددة من المنتجات بحيث يصبحون خبراء في تلك المنتجات .ويلتحق جميع موظفي المعارض
ببرنامج « »Win eXtraوهو برنامج تم تطويره داخل اكسترا للتدريب على المبيعات والذي يتيح للموظفين معرفة األسلوب األمثل في
تحديد احتياجات العمالء وتلبيتها من خالل توفير المنتج المالئم .ولتلبية احتياجات العمالء وخدمتهم بشكل أفضل فإن إختيار معظم
الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع العمالء يكون في األفضلية للسعوديين والناطقين باللغة العربية .وتؤمن الشركة بأهمية هذا
اإلستثمار في كوادرها حيث يساهم ذلك في التوضيح المالئم والشرح السلس للتقنيات الجديدة.

66666

6ضبط نقص وتلف المخزون

طورت اكسترا على مدى السنوات القليلة الماضية ،إجراءات تشغيل قياسية فعالة تحافظ على ضبط نسبة نقص وتلف المخزون عند
لقد ّ
مستويات متدنية للغاية والتي تعتبر من المستويات األفضل في قطاع تجارة التجزئة عالمي ًا .وهذا يمنح الشركة ميزة تنافسية بالمقارنة
مع غيرها من المنافسين الذين يتحملون تكاليف أعلى .وتسمح استراتيجية التفوق في عمليات الرقابة الداخلية في اكسترا بالتركيز على
خطط النمو المستقبلية في بيئة فعالة جداً.

6-6666

6االسم التجاري والنموذج المتطور للبيع بالتجزئة

لقد حرصت اكسترا بعناية فائقة وبأسلوب علمي على تأمين إختيار مواقع هامة لمعارضها ،لتوفر لتلك المواقع أعلى مستوى من
المشاهدة والظهور ضمن المناطق التي تخدمها والمحيطة بها ،مع الحرص على سهولة الوصول إليها .وتعتبر اكسترا نموذج ًا ناجح ًا
للبيع بالتجزئة بناءاً على هذه المواقع المميزة ،والتصميم الداخلي والخارجي للمعارض ،والنطاق العريض ألصناف المنتجات المعروضة،
والمستوى العالي من االهتمام بالعمالء .كل ذلك ساهم بجعل اكسترا في مقدمة شركات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
وتعد اكسترا من العالمات التجارية الرائدة والمعروفة في المملكة العربية السعودية ،حيث ذكر  ٪40من المستهلكين السعوديين اسم
اكسترا أوالً بصفتها وجهتهم األولى للتسوق فيما يخص األجهزة اإللكترونية والمنزلية.11

6-6666

6البنية التحتية للخدمات

تمتلك اكسترا شبكة واسعة من مراكز الصيانة والخدمات داخل كافة معارضها باإلضافة للمراكز اإلقليمية المستقلة ،ويبلغ مجموع
هذه المراكز مجتمعة  24مركز ُا يعمل بها  137موظف ُا .إضافة إلى وجود فنيين ميدانيين يمكنهم إصالح األجهزة في منازل العمالء .وهو
ما يمكن اكسترا من تقديم خدمات ريادية في مجال خدمة العمالء وزيادة اإليرادات من خالل مبيعات خدمات ما بعد البيع مثل اإلصالح
والصيانة وبرنامج الخدمات اإلضافية.
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6التطلعات المستقبلية

تتوقع الشركة أن يستمر نمو مبيعاتها وربحيتها من خالل ما يلي:

66666

6معارض جديدة إضافية

تتوقع اكسترا ،على مدى السنوات الخمس المقبلة ،أن يصل عدد معارضها إلى ما يقارب األربعين معرض ًا في جميع أنحاء المملكة العربية
السعودية .وقد قامت إدارة اكسترا خالل الفترة من 2007م إلى 2009م بتركيز استراتيجيتها على تعزيز الكفاءة الداخلية .وبعد هذه الفترة،
اتجه التركيز في استراتيجية الشركة إلى اتباع خطة توسع جريئة حيث تم إضافة أربعة معارض جديدة في عام 2010م إلى شبكة معارضها.
ومن السبعة معارض التي تعتزم الشركة افتتاحها في عام 2011م ،تم إفتتاح أربعة معارض وتخضع ثالثة معارض حالي ًا ألعمال اإلنشاء.

 11المصدر :التقرير الشهري الصادر من مؤسسة دي ان آي يونيو .2010
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66666

6الخبرة في إدارة المعارض وتقديم خدمات احترافية للعمالء
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جدول  :1‑6المعارض التي تعتزم الشركة افتتاحها في عام 2011م
موقع المعرض
(المدينة)

المساحة البيعية
(م)2

المساحة
التخزينية (م )
2

تاريخ اإلفتتاح
المتوقع

مستأجر /مملوك

عدد الموظفين
المتوقع

البديعة  -الرياض

2٫090

480

فبراير  -تم االفتتاح

مملوك

48

نجران

1٫250

250

يونيو  -تم االفتتاح

مستأجر

31

حفر الباطن

1٫250

150

اغسطس  -تم
االفتتاح

مستأجر

28

الفيصلية  -الدمام

2,250

320

اكتوبر  -تم االفتتاح مملوك

47

جدة

2,200

200

الربع الرابع

مستأجر

47

الجبيل

2,200

200

الربع الرابع

مستأجر

47

الخرج

1,167

150

الربع الرابع

مستأجر
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المصدر :اكسترا

6 66666نمو السوق
إن السوق الذي تعمل فيه الشركة هو سوق متنامي وتؤدي التغيرات التقنية فيه إلى تسريع دورة استبدال المنتج .وستؤدي التغييرات
الديموغرافية في المملكة إلى بناء المزيد من المساكن مما يحفز الحاجة إلى المزيد من األجهزة المنزلية واإللكترونية .وتعتقد الشركة أن
قوة عروضها وتوفيرها لما يحتاجه المستهلكين سيمكنها من النمو بشكل أسرع من معدل نمو السوق.

6 66666المبيعات لقطاع األعمال والشركات
تمثل حالي ًا مبيعات قطاع األعمال والشركات نسبة ضئيلة من إجمالي المبيعات .حيث تعتزم الشركة تخصيص موارد متخصصة الغتنام
فرص السوق بهذا المجال.

6 66666التجارة اإللكترونية وتقنية المعلومات
بدأت اكسترا في مزاولة التجارة اإللكترونية اعتبار ُا من  9يوليو 2011م ،مما سيساعدها للوصول لكافة شرائح المستهلكين في المواقع
البعيدة أو في المدن التي ال تعتزم الشركة اإلستثمار فيها في الوقت الحالي .حيث أن التجارة اإللكترونية ستمكـِّن الشركة من الوصول
إلى ما يقارب  25مليون مستهلك ،طبق ًا لتقدير إدارة الشركة ،وهو ما يمثل حوالي  ٪90من سكان السعودية .لذلك فقد قامت إدارة الشركة
بإستثمار ما يقرب من  4.7مليون ريال سعودي بهذا المشروع االستراتيجي وقد تم وضع فريق خاص بتطوير التجارة اإللكترونية ،وبناء
اإلمكانيات التشغيلية والمعلوماتية الالزمة لتفعيل وبدء الخدمة .وتطرح الشركة أمام العمالء عدة خيارات لتوصيل وإستالم المنتجات
سواء التوصيل مباشرة لموقع العميل أو االستالم من إحدى معارض اكسترا ،والدفع عن طريق االنترنت باستخدام البطاقة اإلئتمانية أو
الدفع في معرض اكسترا.
باإلضافة إلى مشروع التجارة اإللكترونية الموضح أعاله ،تعمل اإلدارة أيض ًا على عدة مشاريع حيوية لالنتهاء منها قبل نهاية عام 2011م من
شأنها تأهيل البنية التحتية للتوسع بكفاءة مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للعمالء ،من أهم هذه المشاريع تطوير نظام نقاط
البيع إلى «اوراكل  »commerce 36بجميع المعارض (بتكلفة  2.5مليون ريال سعودي) ويتم العمل أيض ًا على مشروع ديمانترا من اوراكل
(بتكلفة مليون ريال سعودي) ،وهو برنامج يقوم بتحديد الكميات المطلوبة من كل صنف وارساله لنظام المشتريات إلعداد أوامر التوريد
آلي ًا ،وذلك من شأنه إدارة المخزون بشكل أفضل ،وإضافة لهذه المشاريع يتم العمل على تنفيذ برنامج التحويالت المالية آلي ُا  EFTوالخاص
باعداد التحويالت المالية للموردين والتحويل بين حسابات الشركة بالبنوك األخرى آلي ًا كما يتم العمل على المرحلة الثانية من بناء مركز
المعلومات االحتياطي لضمان استمرارية العمل في حال حدوث عطل بالمركز الرئيسي (بتكلفة مليون ريال سعودي).

6 66666التوسع اإلقليمي
تعتقد الشركة أن هناك فرصة للتوسع المربح على المدى المتوسط خارج المملكة في دول الشرق األوسط .وتتناقش الشركة مع الشركاء
المحتملين بغية بدء األنشطة التجارية في دولة واحدة أو أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي خالل العامين القادمين .وحتى منتصف
عام 2011م لم تقم أي ًا من سلسلة المتاجر الكبيرة المنشأة محلي ُا والمتخصصة ببيع األجهزة اإللكترونية والمنزلية بالتوسع خارج المملكة
العربية السعودية.

29
ستؤدي زيادة المبيعات إلى زيادة القوة الشرائية للشركة ،وفي الوقت ذاته إلى تحسين الكفاءة اإلجمالية ،نتيجة إلمكانية الشراء بأفضل
االسعار ،والحصول على خصومات أعلى ،ومن ثم إنخفاض التكلفة وهو ما سيقود إلى تعزيز صافي أرباح الشركة.

6 66666تطوير نطاق المنتجات
تعتقد الشركة أن هناك فرصة كبيرة لتطوير نطاق منتجاتها وإدخال أصناف جديدة ،وهو إحدى المهام األساسية للفريق التجاري ،وذلك من
خالل تحليل احتياجات السوق ودراسة التطورات باألسواق العالمية والخاصة بسوق األجهزة اإللكترونية ،واصدار التوصيات لإلدارة للموافقة
على المنتجات التي يتم اختيارها .وسيتم التركيز بشكل خاص على بناء نطاق أوسع للمنتجات وتلك المصنعة خصيص ًا لـ اكسترا باإلضافة
إلى االكسسوارات .إن حجم مبيعات الشركة هو العامل الرئيسي في توفير هذه الفرص وإمكانية تنفيذها دون الغير.
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6 66666تعزيز هامش صافي الربح
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7.7الوظائف التشغيلية ووظائف الدعم والمساندة
7مقدمة

777

تعتمد الشركة هيكل تنظيمي متخصص إلدارة قطاع التجزئة .وفيما يلي وصف للوظائف التشغيلية ووظائف الدعم والمساندة الخاصة
بالشركة:
> >الوظائف التشغيلية تشمل إدارات العمليات واألعمال التجارية واإلمداد وخدمات ما بعد البيع وتطوير المعارض وإدارة الممتلكات
وتطوير عمليات المبيعات واإلدارة المالية.
> >وظائف الدعم والمساندة تشمل إدارات تقنية المعلومات والتطوير التنظيمي والمالية العامة والتوسعات االستراتيجية.
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7الوظائف التشغيلية

جدول  :1‑7الهيكل التنظيمي للوظائف التشغيلية لدى اكسترا
الرئيس التنفيذي
رئيس العمليات التنفيذي
إدارة تطوير
األعمال

إدارة
اإلمداد

اإلدارة
المالية

إدارة خدمات
ما بعد البيع

إدارة تطوير
المعارض

إدارة
الممتلكات

اإلدارة
التجارية

إدارة العمليات
(اإلدارات اإلقليمية)

المحاسبة

ضبط الموجودات

تطوير الخدمات

المشتريات

المنطقة الوسطى

التحليل المالي

مركز التوزيع

ضمان الجودة

التسويق

المنطقة الشرقية

حماية الموارد

الخدمات اللوجستية

خدمات اإللكترونيات

المنطقة الغربية

خدمات الكمبيوتر
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7إدارة العمليات

تركز اإلدارة على تطوير وتنفيذ إجراءات تشغيل قياسية لزيادة كفاءة األعمال والحفاظ على هيكل تكاليف مناسب منها على سبيل
المثال عمليات فتح واغالق المعارض ،اجراءات األمن والسالمة وكذلك اجراءات اصدار فواتير العمالء ،حيث تحدد هذه اإلجراءات الممارسة
األفضل وااللتزام بتنفيذها في شبكة المعارض .تعمل اإلدارة اإلقليمية على تنمية قدرات فرق تشغيل المعارض بتزويدهم بالتدريب الالزم
إلتمام عمليات البيع ومعرفة مواصفات كل منتج ،كذلك توفر فريق عمل مؤهل لمساعدة العمالء واإلجابة على جميع استفساراتهم وذلك
من خالل معارض مميزة تتوافر فيها منتجات يمكن تجربتها أثناء التسوق ،كما تقدم خدمة متميزة للعمالء من حيث منح العميل فرصة
ارجاع أو استبدال المنتج خالل سبعة ايام من تاريخ الشراء.

7 77777اإلدارة التجارية (المشتريات والتسويق)
تشمل اإلدارة التجارية إدارتي المشتريات والتسويق لضمان االنسجام بين األنشطة التجارية والتسويقية.
تتفاوض إدارة المشتريات على الشروط التجارية الرئيسية مع المو ِّردين وتحدد ما هي المنتجات المختارة لتكون جزءاً من عروض منتجات
اكسترا المقدمة للعمالء .وتطور العالمة التجارية لمنتجات اكسترا الحصرية ،وتعد التشكيلة المناسبة لكل معرض حيث أن لـ اكسترا
إستراتيجية واضحة لكل سوق ولكل فئة من المستهلكين وعليه فإن تشكيلة المنتجات في المعارض تتوافق حسب السوق وطبيعة
المستهلك والقوة الشرائية وتواجد الموردين في المناطق المختلفة ،وتضع تقديرات أولية ألسعار المنتجات الجديدة .وهدفها الرئيسي
هو المداومة على تعزيز عرض المنتجات والتفاوض على شروط تجارية أفضل .ويتبع مدير إدارة المشتريات مباشرة نائب الرئيس التجاري
الذي يتبع بدوره رئيس العمليات التنفيذي.
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7 77777إدارة اإلمداد
إدارة اإلمداد مسؤولة عن توفير مخزون مالئم من أنواع متعددة من البضائع ،ويتم ذلك عن طريق المحافظة على تدفق البضائع بطريقة
منتظمة وثابتة من الموردين إلى معارض ومراكز التوزيع الخاصة باكسترا .واإلدارة مسؤولة أيض ًا عن إعادة الطلب للمنتجات وإصدار أوامر
الشراء حسب الحاجة المطلوبة ألي من المعارض الـ  21أو مراكز التوزيع الثالث من خالل نظام آلي محكم حتى تكون الشركة قادرة على
تلبية توقعات المبيعات حسب إحتياجاتها من جميع األصناف .باإلضافة إلى ذلك ،فإن إدارة اإلمداد تقدم الدعم اللوجيستي ألكثر من 100,000
خدمة توصيل منزلي بواسطة سيارات نقل الشركة المعدة خصيصا لهذا الغرض ،وتوصيل ما يفوق الـ  4ماليين وحدة سنوي ُا من مراكز
التوزيع الرئيسية الثالث إلى جميع المعارض .واإلدارة أيض ًا مسؤولة عن تخفيض تكاليف النقل بشكل مستمر من خالل تطبيق نظام أوامر
التوريد المركزية بغرض توصيل البضائع ألكثر من معرض في نفس الوقت ،ويتبع مدير إدارة اإلمداد مباشرة رئيس العمليات التنفيذي.

7 77777إدارة خدمات ما بعد البيع
إدارة خدمات ما بعد البيع مسؤولة عن دعم مشتريات العمالء والصيانة والدعم عبر الهاتف للرد على استفسارات العمالء عن المنتجات
الخدمية .واإلدارة مسؤولة أيض ًا عن مراكز الخدمة التقنية وتطوير القدرات التقنية وذلك عن طريق حضور الفنيين لدورات تدريب تقنية مع
الوكالء المحليين للبضائع التي نقوم بصيانتها .ويتبع مدير إدارة خدمات ما بعد البيع مباشرة رئيس العمليات التنفيذي.

7 77777إدارة تطوير المعارض
تقوم إدارة تطوير المعارض بإنشاء معارض جديدة وذلك بعد اختيار المواقع من اللجنة المخصصة لذلك والمكونة من (إدارة تطوير
المعارض وإدارة التسويق ومدير المنطقة ورئيس العمليات التنفيذي) وكذلك تقوم بأعمال صيانة المعارض الموجودة على أعلى مستوى
وذلك بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية والطارئة للحفاظ على المعارض والمنشآت في أحسن حالة تشغيلية .وال يستوجب
عمل الصيانة إيقاف نشاط المعرض ،حيث يتم عمله في غير مواعيد العمل الرسمية .ومن أهدافها أيض ًا خفض التكاليف الرأسمالية
المرتبطة بافتتاح المعارض الجديدة وذلك عن طريق اجراء المناقصات للوصول ألحسن األسعار والمقاولين للتنفيذ والبحث دائم ُا عن
البدائل المناسبة من حيث مواد البناء وكذلك تقليل الوقت المستغرق لإلنشاءات بشكل مستمر ،هذا ويستغرق بناء وتجهيز المعارض
الجديدة  4أشهر تقريب ًا بمتوسط تكلفة  4,000ريال سعودي /م 2بالنسبة للمعارض التي يتم تشييدها داخل مباني مجهزة مسبق ًا ،أما
بالنسبة للمعارض التي يتم تشييدها على أرض فضاء فتستغرق  6أشهر تقريب ًا بمتوسط تكلفة  7,000ريال سعودي /م( 2ال يتضمن ثمن
شراء األراضي) ،ويتبع مدير إدارة تطوير المعارض مباشرة رئيس العمليات التنفيذي.

7 77777إدارة الممتلكات
تقوم إدارة التسويق بالشركة بدراسة السوق دراسة تحليلية من حيث توزيع السكان جغرافي ًا ،ومدى تغطية معارض اكسترا الحالية لجميع
المناطق ،ثم تقوم بعرض نتائج تلك الدراسة من حيث مواقع المعارض الجديدة المطلوبة ومساحتها على رئيس العمليات التنفيذي،
والذي بدوره يقوم بإخطار مدير إدارة الممتلكات للبدء في البحث عن معارض بتلك المواقع.
تبحث إدارة الممتلكات عن المواقع الجديدة للمعارض وتتفاوض عليها .وهدفها الرئيسي هو الحصول على مواقع متميزة للمعارض طبق ًا
لمتطلبات الشركة الموضحة أعاله وبأفضل تكلفة .ويتبع مدير إدارة الممتلكات مباشرة رئيس العمليات التنفيذي.

7 77777إدارة تطوير األعمال
تعمل إدارة تطوير األعمال على تنفيذ المبادرات الجديدة مثل التجارة اإللكترونية ،وتعمل على إقتراح برامج خدمات العمالء لضمان حل
سريع للمالحظات واإلقتراحات ،ويتبع مدير تطوير األعمال مباشرة رئيس العمليات التنفيذي.

ةدناسملاو معدلا فئاظوو ةيليغشتلا فئاظولا

إدارة التسويق مسؤولة عن استقطاب وجذب العمالء للتسوق والشراء من اكسترا ،ويقع ضمن مسؤوليتها تحديد الطرق المثلى لعرض
المنتجات والمعلومات المتعلقة بها ومثال على ذلك عرض التلفزيونات والتي تتم بحسب الحجم إبتداء من  22بوصة حتى  65بوصة
وهكذا ومن ثم عرض الملحقات مثل الحامل الجداري والكوابل الخاصة بالصورة وذلك حسب نوع التلفزيون ،وهذا ينطبق على المنتجات
األخرى .بما يضمن الحفاظ على طريقة عرض موحدة ومتماثلة في كافة المعارض .كما تعنى بعمل الدراسات واألبحاث التسويقية بشكل
متواصل من أجل توفير المعلومات الالزمة ألعمال الشركة حيث أن هناك دراسات تتم بشكل دوري وهناك دراسات تتم حسب الحاجة.
باإلضافة إلى وضع االستراتيجيات الترويجية لمواصلة بناء قوة العالمة التجارية .والهدف الرئيسي إلدارة التسويق هو تعزيز قدرات الشركة
من خالل دورها المحوري في تفهم إحتياجات العمالء واالستمرار بتحسين وتطوير كفاءة طرق التواصل معهم .ويتبع مدير إدارة التسويق
مباشرة نائب الرئيس التجاري الذي يتبع بدوره رئيس العمليات التنفيذي.

32
ةدناسملاو معدلا فئاظوو ةيليغشتلا فئاظولا

7 77777اإلدارة المالية
تعمل اإلدارة المالية على وضع نظم المراقبة والمتابعة وكذلك تحديد رسم التوقعات المالية المستقبلية .وتشمل الضوابط المالية
الرئيسية إعداد ميزانية مفصـَّلة عن األعمال ومراقبة األداء بالنسبة إلى هذه الميزانية .ويتبع المدير المالي مباشرة رئيس العمليات
التنفيذي ووظيفي ًا الرئيس المالي التنفيذي.

777

7وظائف الدعم والمساندة

جدول  :2‑7الهيكل التنظيمي لوظائف الدعم والمساندة لدى اكسترا
الرئيس التنفيذي
مدير التدقيق الداخلي
اإلدارة المالية العامة

إدارة تقنية المعلومات

إدارة التطوير التنظيمي

التخطيط والمراقبة المالية

البنية التحتية

الخزانة

التطبيقات

التدريب والتطوير

المشتريات العامة

التخطيط

شئون الموظفين

إدارة التوسعات األستراتيجية

التوظيف

التسويق االستراتيجي
التطوير التجاري

العالقات الحكومية

77777

7إدارة تقنية المعلومات

تو ِّفـر إدارة تقنية المعلومات البنية التحتية للحاسب اآللي وتطبيقاته المتعلقة بإدارة أعمال الشركة .وهي مسؤولة عن إدارة المعلومات
المتوفرة عن المبيعات اليومية التي تحققت في المعارض وإعداد التقارير التحليلية .وتساند إدارة تقنية المعلومات أعمال المعارض
والتخزين في المستودعات ،إذ يكون توفر النظام أساسي ًا لتقديم خدمة عالية الجودة للعمالء .ويتجاوز توفر النظام داخل المعارض ٪99.9
من ساعات العمل المتاحة في المعارض وذلك من خالل ضمان إدارة تقنية المعلومات عدم تعطل األنظمة ألكثر من  10دقائق باليوم في
أي معرض أي بما ال يتجاوز  40ساعة عمل في السنة حيث يعتبر نظام أوراكل من أكثر األنظمة ثبات ًا وفعالية مع تواجد متخصصين في
جميع أنحاء المملكة للعمل على الحفاظ على هذا المستوى من توافر األنظمة بشكل فعال يضمن للمعارض والمستودعات واإلدارة
المستخدم النهائي من إعداد التقارير
القيام بمهامها على أكمل وجه .وكذلك تعمل على توفير أنظمة اإلستعالم المتطورة لتمكين
ِ
المطلوبة .وعلى سبيل المثال ،يتم خالل السنة تنفيذ ما يزيد عن  10.000.000عملية حسابية آلية فردية لحساب أوامر تعويض نقص المخزون
بشكل أكثر سالسة ،مما يتيح
في المعارض .وقد استثمرت الشركة في نظام متطور متكامل لتنظيم كافة أعمال معارض البيع بالتجزئة
ٍ
القيام بمشتريات المستهلكين وترتيبات التسليم والخدمات اإلضافية من خالل نظام واحد مشترك .ويتمثل الهدف الرئيسي من إدارة
تقنية المعلومات في توفير حلول فعالة لجميع أنشطة الشركة .ويتبع مدير إدارة تقنية المعلومات مباشرة الرئيس التنفيذي للشركة.

7 77777إدارة التطوير التنظيمي
توفر إدارة التطوير التنظيمي الدعم للموارد البشرية في مجاالت التوظيف وتدريب وتطوير موظفي الشركة .وتعمل هذه اإلدارة على
األنظمة المختلفة للحفاظ على الموارد البشرية .ويتبع مستشار التطوير التنظيمي مباشرة الرئيس التنفيذي للشركة.

7 77777اإلدارة المالية العامة
اإلدارة المالية العامة للشركة مسؤولة عن تخطيط السياسات المالية على مستوى الشركة وإعداد إرشادات الميزانية للشركة وإدارة
التدفقات النقدية والتوزيع األمثل لرأس المال على اإلدارات والوحدات المختلفة وتقديم اإلستشارات المالية .وهي مسؤولة أيض ًا عن مراقبة
أداء اإلدارات والوحدات (البضاعة والنقد) ،وتنفيذ أعمال الخزينة اليومية والمشتريات العامة وتسوية إجراءات التأمين والضرائب والزكاة
والتحقق من الرواتب .ويتبع الرئيس المالي التنفيذي مباشرة الرئيس التنفيذي للشركة.

33
إدارة التوسعات االستراتيجية مسؤولة عن تحديد وتعريف استراتيجيات الدخول إلى األسواق الجديدة بما يتماشى مع رؤية الشركة للتوسع
في مناطق جديدة خارج السعودية .ويضم الفريق أعضاء متميزين يتمتعون بمهارات وخلفيات في إدارة األنشطة التجارية والمشاريع.
ويتبع مدير التوسعات االستراتيجية مباشرة الرئيس التنفيذي للشركة.

ةدناسملاو معدلا فئاظوو ةيليغشتلا فئاظولا

7 77777إدارة التوسعات االستراتيجية

34
كرشلل يرادإلا لكيهلا

8.8الهيكل اإلداري للشركة
888

8أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة («مجلس اإلدارة «) من تسعة ( )9أعضاء 8 ،منهم غير تنفيذيين و 3منهم يمثلون أعضاء مستقلين وفق ًا
للجدول التالي:

جدول  :1‑8أعضاء مجلس إدارة اكسترا
االسم

الجنسية

الممثل

األسهم
قبل
الطرح

العمر

الملكية
قبل
الطرح

األسهم
بعد الطرح

الملكية
بعد
الطرح

الصفة

عبداهلل عبداللطيف
الفوزان (الرئيس)

سعودي

شركة الفوزان
القابضة

43

2,340,082

٪9.8

1,671,821

٪7.0

غير
مستقل /
غير تنفيذي

خالد عبداللطيف
الفوزان
(عضو مجلس إدارة )

سعودي

شركة الفوزان
القابضة

53

2,340,082

٪9.8

1,671,821

٪7.0

غير
مستقل /
غير تنفيذي

وليد عبدالعزيز
الصغير (عضو
مجلس إدارة )

سعودي

شركة عبدالعزيز
الصغير لإلستثمار
التجاري المحدودة

41

600,000

٪2.5

407,368

٪1.7

غير
مستقل /
غير تنفيذي

فوزان محمد الفوزان
(عضو مجلس إدارة )

سعودي

شركة الفوزان
القابضة

39

1,800,000

٪7.5

1,294,310

٪5.4

غير
مستقل /
غير تنفيذي

هشام عبدالعزيز
الصغير (عضو
مجلس إدارة )

سعودي

شركة عبدالعزيز
الصغير لإلستثمار
التجاري المحدودة

36

600,000

٪2.5

407,368

٪1.7

غير
مستقل /
غير تنفيذي

باسل محمد القضيب
(عضو مجلس إدارة )

سعودي

-

53

-

-

-

-

مستقل /
غير تنفيذي

محمد جالل علي
فهمي (عضو مجلس
إدارة )

مصري

شركة الفوزان
القابضة

47

-

-

-

-

غير
مستقل /
تنفيذي

شاغر*
(عضو مجلس إدارة )

-

-

-

-

-

-

-

مستقل /
غير تنفيذي

شاغر*
(عضو مجلس إدارة )

-

-

-

-

-

-

-

مستقل /
غير تنفيذي

المصدر :اكسترا
* يعين في اجتماع للجمعية العامة للشركة خالل ستة أشهر من تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة.

يشغل عبدالحفيظ محمد عثمان ( 45سنة ،سوداني الجنسية) وظيفة سكرتير مجلس اإلدارة .وال يملك عبدالحفيظ أي من أسهم الشركة
حتى تاريخ هذه النشرة.
ويق ّر مجلس اإلدارة أن عبداهلل عبداللطيف الفوزان (الرئيس) هو عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة وليس متعاقداً مع الشركة ،وال يحق
له أي رواتب أو مزايا باستثناء ما ضمنه قسم «مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا» من النشرة.

35
فيما يلي لمحة موجزة ألعضاء مجلس اإلدارة الحالي لـ اكسترا:
عبداهلل عبداللطيف الفوزان ،رئيس مجلس اإلدارة ( 43عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود
في الرياض ،المملكة العربية السعودية في عام 1989م .ويشغل منذ عام 1999م منصب العضو المنتدب لشركة معالي القابضة (شركة
كنزان القابضة سابق ُا) وأيض ًا يشغل منصب العضو المنتدب لشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان منذ العام 2004م وحتى تاريخه .كما أنه
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة منذ عام 1995م ونائب رئيس في شركة أموال الخليج لإلستثمار التجاري منذ
2006م ،ونائب رئيس مجلس المديرين في الشركة األولى لتطوير العقارات القابضة منذ عام 2003م ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة
أثيل القابضة منذ عام 2008م ورئيس مجلس المديرين في شركة بلوم لإلستثمار السعودية منذ عام 2008م ورئيس مجلس المديرين في
شركة بوان منذ عام 2008م ورئيس مجلس المديرين في شركة أرنون للصناعات البالستيكية منذ عام 2000م وعضو في الشركة المتحدة
للمحوالت الكهربائية منذ عام 2002م وعضو في شركة النقل المتكامل منذ عام 2008م وعضو في شركة ثبات للتطوير العقاري منذ عام
2009م ورئيس مجلس المديرين في الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية منذ عام 2010م والعضو المنتدب في شركة
الفوزان لمواد البناء منذ عام 2005م وهو عضو في هيئة الهالل األحمر السعودي في المنطقة الشرقية وفي جمعية مؤسسين مركز األمير
سلمان ألبحاث اإلعاقة منذ عام 2010م.
خالد عبداللطيف الفوزان ،عضو غير تنفيذي ( 53عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من وورنر باسيفيك في الواليات
المتحدة األمريكية في عام 1983م .ويتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء منذ عام 2005م .وهو عضو من أعضاء مجلس إدارة
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان منذ عام 1995م ،ورئيس مجلس المديرين في شركة مدار القابضة منذ عام 2004م والشركة المتحدة
للمحوالت الكهربائية منذ عام 2002م ورئيس مجلس المديرين في شركة معالي الخليج للتجارة منذ عام 2007م وعضو في شركة الشامية
للتطوير العمراني المحدودة منذ عام 2003م وإدارة وقف الملك عبدالعزيز  2منذ عام 2010م ،وشركة الفوزان القابضة منذ عام 1430هـ.
وليد عبدالعزيز الصغير ،عضو غير تنفيذي ( 41عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في
الرياض ،المملكة العربية السعودية في عام 1992م ودرجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من الجامعة األمريكية في بيروت في
عام 2006م .بدأ عمله مع شركة المتوسط في عام 1994م كمدير إقليمي قبل انضمامه إلى شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري
المحدودة في عام 2001م كنائب رئيس لقسم المقاوالت حتى يونيو 2008م .وفي يوليو 2008م ،تم تعيينه كنائب رئيس في شركة عبدالعزيز
الصغير القابضة .ويعمل حالي ًا في مجالس إدارة الشركات التالية :عضو في شركة عبدالعزيز الصغير القابضة منذ عام 2009م ،ورئيس
مجلس إدارة شركة مسكن العربية للتطوير منذ عام 2009م وعضو في شركة بصمة العقارية منذ عام 2008م وعضو في شركة تطوير
الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة منذ عام 2007م وشركة بلوم لإلستثمار السعودية منذ عام 2007م.
فوزان محمد الفوزان ،عضو غير تنفيذي ( 39عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم اإلدارية في المحاسبة من جامعة
الملك سعود في الرياض ،المملكة العربية السعودية في عام 1993م .ويعمل كمدير عام المنطقة الوسطى لشركة عبداللطيف ومحمد
الفوزان منذ عام 1995م ورئيس مجلس المديرين لشركة الفوزان للمعادن منذ عام 2005م .ويتولى رئاسة مجلس إدارة شركة المدى القابضة
منذ عام 2005م ورئيس مجلس المديرين لشركة كيان الدولية منذ عام 2008م .وهو عضو مجلس إدارة الشركة األولى لتطوير العقارات
القابضة منذ عام 2003م وعضو في شركة اليمامة لحديد التسليح منذ عام 2003م وعضو في شركة أموال الخليج لإلستثمار التجاري منذ
عام 2006م وشركة الفوزان القابضة منذ عام 1430هـ وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان منذ عام 1431هـ وشركة بوان منذ عام 1432هـ.
هشام عبدالعزيز الصغير ،عضو غير تنفيذي ( 36عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في
الرياض ،المملكة العربية السعودية في عام 1995م .بدأ عمله مع شركة الصغير للتجارة والمقاوالت في عام 1996م كمدير عام القسم
التجاري قبل االلتحاق بشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري في عام 2000م كمدير عام حتى العام 2009م .ومنذ عام 2009م شغل
منصب المدير العام لشركة عبدالعزيز الصغير القابضة وذلك حتى 2011م .ويعمل حالي ًا في مجالس إدارة الشركات التالية :شركة بصمة إلدارة
العقارات منذ عام 2008م وعضو في شركة مسكن العربية للتطوير منذ عام 2007م وعضو في شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية
المحدودة منذ عام 2007م وعضو مجلس والرئيس التنفيذي لشركة عبدالعزيز الصغير القابضة منذ عام 2008م.
باسل محمد القضيب ،عضو غير تنفيذي ( 53عام ًا) :حاصل على درجة الماجستير في إدارة اإلنشاءات من جامعة ستانفورد في عام 1985م
ودرجة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران ،المملكة العربية السعودية في
عام 1980م .وفي عام 1993م ،أصبح محل ً
ال مالي ًا ( .)CFAوكان أول عمل له مع شركة أرامكو من عام 1980م لغاية 1986م كمهندس مشاريع .ثم
عمل مع مؤسسة الخليج لإلستثمار في الكويت في الفترة الواقعة بين عامي 1986م و1994م وكان آخر منصب له نائب الرئيس للمصرفية
اإلستثمارية .وفي الفترة الواقعة بين عامي 1994م و1996م ،عمل مع البنك السعودي التجاري المتحد بوظيفة رئيس الخدمات المصرفية
اإلستثمارية .وبعد ذلك ،انضم إلى بنك الرياض في الفترة ما بين عامي 1999م و2005م حيث تدرج في عدة مناصب كان آخرها نائب الرئيس
التنفيذي للخزينة واإلستثمار .وفي عام 2005م ،انضم إلى بنك جيه بي مورجان تشيس كعضو منتدب في المملكة العربية السعودية،
وفي عام 2006م وحتى عام 2008م شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية التي أصبحت فيما بعد شركة مورجان ستانلي
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السعودية ،ومن ثم عمل كرئيس تنفيذي لشركة سديد لإلستشارات المالية بين عامي 2008م وحتى العام 2010م ،ومنذ عام 2009م كعضو
منتدب لشركة أثيل القابضة .وهو عضو حالي ًا في مجلس إدارة شركة اليسر للتقسيط منذ 2009م و شركة المهيدب القابضة منذ 2009م
وشركة أثيل القابضة منذ 2009م وشركة بوان منذ 2009م وشركة األولى القابضة منذ 2010م وشركة الفوزان القابضة منذ 2010م وشركة
الخطوط الجوية العربية السعودية للتموين منذ 2011م ومجموعة الفيصلية منذ 2011م..
محمد جالل علي فهمي ،الرئيس التنفيذي ( 47عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس بالقاهرة
في عام 1985م .وقضى ما يقارب  5سنوات في شركات مرموقة في مختلف القطاعات المصرفية والمحاسبية مثل بنك مصر الدولي ،وبنك
مصر ايران والجهاز المركزي للمحاسبات .وقرر محمد متابعة مسار وظيفي مختلف وانضم لشركة بروكتر آند كامبل في عام 1990م حيث
قضى ما يقارب  15عاما في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط االستراتيجي في جميع أنحاء المنطقة .وكان أول تعيين له مع بروكتر
آند جامبل في مصر عام 1990م ،ثم عمل مديرا للمبيعات في اليمن عام 1996م ،وعمل مديراً للسوق والتخطيط االستراتيجي للسعودية
ودول الخليج من مدينة جدة عام 1999م ،وأخيراً مديراً لتطوير األعمال التجارية للعمالء لدول المشرق وقبرص في بيروت عام 2003م .وفي
أواخر عام 2004م انتقل إلى شركة اكسترا ليعمل كمدير عام لقطاع البيع بالتجزئة .وفي 2007م ،تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة اكسترا.
عبدالحفيظ محمد عثمان ،سكرتير مجلس اإلدارة ( 45عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة في
الخرطوم في عام 1991م ،كما وحصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل في السودان في عام 1993م .بدأ حياته المهنية
في عام 1991م بالعمل كمحامي ومستشار قانوني لعدة شركات في السودان .كما وحصل على دبلوم في الترجمة من جامعة الخرطوم
في السودان في عام 1994م قبل االنضمام الى مجموعة الفوزان في عام 2005م كمستشار قانوني ومديراً لإلدارة القانونية للمجموعة،
عمل عبدالحفيظ كمستشار قانوني في مكتب العودلي للمحاماة في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية ما بين 1998م و2000م،
وكمستشار قانوني لخدمات الموانىء العالمية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ما بين 2000م و2004م .حصل عبدالحفيظ على درجة
الماجستير في القانون التجاري من جامعة جوبا في السودان في عام 2006م وعلى درجة الماجستير في الترجمة من جامعة الخرطوم في
السودان في عام 2009م.
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تتألف اإلدارة العليا من أعضاء مؤهلين ومن ذوي الخبرة .وقد نجحت اكسترا في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا وتطوير الموظفين
المؤهلين وتحفيزهم لمناصب عليا في الشركة.

جدول  :2‑8الهيكل التنظيمي لشركة اكسترا
اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

لجنة التعيينات
والمكافئات

الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة

(محمد جالل علي فهمي)

مدير التدقيق الداخلي
(محمد عبد القادر غراب)

الرئيس المالي التنفيذي
(غسان جان قمر)

مدير إدارة تقنية المعلومات
(هاني محمد سيف)

رئيس العمليات التنفيذي
(تريفور تشارلز بيش-جونز)

مستشار التطوير التنظيمي
(حلمي محمد بلبيسي)

التوظيف

التخطيط والمراقبة المالية

البنية التحتية

الخزانة

التطبيقات

التدريب والتطوير

المشتريات العامة

التخطيط

شئون الموظفين

مدير التوسيعات األستراتيجية
(أسامة محمد علي البخاري)

التسويق االستراتيجي
التطوير التجاري

العالقات الحكومية
مدير تطوير
األعمال

(خافيير كامينادا)

المدير المالي

أحمد يوسف البلبيسي

مدير إدارة
اإلمداد
(شاغر)

مدير إدارة تطوير
المعارض
(محمد حسن جبر)

مدير ادارة خدمات ما
بعد البيع
(حسام نزيه إبراهيم)

مديرالممتلكات

(ماهر سعيد الراجحي)

المحاسبة

ضبط الموجودات

تطوير الخدمات

المشتريات

التحليل المالي

مركز التوزيع

ضمان الجودة

التسويق

حماية الموارد

الخدمات اللوجستية

خدمات اإللكترونيات
خدمات الكمبيوتر

نائب الرئيس التجاري
(مارك جورج سبنس)

المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى
(خلدون عمر بربير)

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
(أيمن عالء المرسي)

المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية
(صالح محمد يوسف)
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تعمل اكسترا حالي ًا على ملئ شاغر مدير إدارة اإلمداد والذي نتوقع تعيينه خالل األشهر القليلة القادمة .وخالل الفترة الحالية يعمل لدى
الشركة إستشاري للقيام بمهام مدير إدارة اإلمداد.
ويتألف فريق اإلدارة العليا من األعضاء التالية أسماؤهم:

جدول  :3‑8اإلدارة العليا في اكسترا
العمر

الحصص

الملكية

المسمى الوظيفي

االسم

الجنسية

محمد جالل علي فهمي

الرئيس التنفيذي

مصري

47

-

-

تريفور تشارلز بيش-جونز

رئيس العمليات التنفيذي

بريطاني

50

-

-

غسان جان قمر

الرئيس المالي التنفيذي

لبناني

51

-

-

حسام نزيه إبراهيم

مدير إدارة خدمات ما بعد البيع

كندي

45

-

-

هاني محمد سيف

مدير إدارة تقنية المعلومات

سوداني

38

-

-

أسامة محمد علي بخاري

مدير التوسعات االستراتيجية

سعودي

33

-

-

مارك جورج سبنس

نائب الرئيس التجاري

بريطاني

46

-

-

أحمد يوسف البلبيسي

المدير المالي

مصري

36

-

-

ماهر سعد الراجحي

مدير الممتلكات

سعودي

47

-

-

حلمي محمد بشير بلبيسي

مستشار التطوير التنظيمي

أردني

35

-

-

خافيير كامينادا

مدير تطوير األعمال

فرنسي

40

-

-

محمد حسن جبر

مدير إدارة تطوير المعارض

مصري

41

-

-

أيمن عالء المرسي

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية

أمريكي

38

-

-

صالح محمد يوسف

المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية

لبناني

42

-

-

خلدون عمر بربير

المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى

كندي

49

-

-

محمد عبد القادر غراب

مدير التدقيق الداخلي

فلسطيني

39

-

-

شاغر

مدير إدارة اإلمداد

-

-

-

-
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في ما يلي لمحة موجزة لإلدارة العليا الحالية لـ اكسترا:
محمد جالل علي فهمي ،الرئيس التنفيذي ( 47عام ًا) :كما ذكر في قسم أعضاء مجلس اإلدارة سابق ُا.
تريفور تشارلز بيش جونز ،رئيس العمليات التنفيذي ( 50عام ًا) :حاصل على شهادة في الصيدلة من كلية بورتسموث للصيدلة ،من
بورتسموث في عام 1981م .ولديه خبرة  30عام ًا في البيع بالتجزئة وشغل مناصب عليا في مجال الشراء والتسويق والعمليات وتقنية
المعلومات .ولديه خبرة واسعة في سوق األجهزة اإللكترونية والمنزلية ،ولقد عمل بصفته المدير العام في معارض كيريز حيث يبلغ حجم
مبيعاتها  7.5مليار ريال سعودي ،وديكسونز في المملكة المتحدة خالل الفترة ما بين 1995م و2002م .وقبل أن ينتقل إلى الشرق األوسط
في عام 2010م ،شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة وولوورث لفترة  6سنوات ،وهي مجموعة شركات مسجلة متعددة النشاطات
ذات أعمال تجارية واسعة في مجال البيع بالتجزئة والتوزيع والتي يبلغ حجم مبيعاتها الكلي  15مليار ريال سعودي .وهو مالك جزئي لـ
 Mypeoplebiz.comالذي يعد منصة مبتكرة للتوظيف تقوم على استغالل طاقات الشبكة االجتماعية .وشغل تريفور مناصب غير تنفيذية
في األعمال التجارية المتنوعة في القطاعات المختلفة ،مثل رويال لندن (خدمات مالية) في الفترة ما بين 2006م و 2010م وكونسيرت اليف
(في مجال اإلعالم) في العام 2009م .وبمجلس أمناء كلية أشريدج للتجارة المعروفة عالمي ًا .وانضم تريفور لـ اكسترا في مايو 2010م كرئيس
العمليات التنفيذي.

كرشلل يرادإلا لكيهلا

لدى الرئيس التنفيذي المسؤولية المطلقة في إدارة أعمال الشركة اليوميةً ورفع تقارير األداء مباشرة لمجلس اإلدارة ،وتحتفظ الشركة
بمستوى كبير من اإلستمرارية في أعضاء فريق اإلدارة حيث يتمتع  ٪50من عناصر اإلدارة العليا بخبرة تزيد عن  5سنوات في شركة اكسترا.
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غسان جان قمر ،الرئيس المالي التنفيذي ( 51عام ًا) :حاصل على شهادة في اإلحصاء واإلقتصاد وإدارة األعمال من الجامعة األمريكية في
بيروت ،لبنان في العام 1983م .وأول وظيفة له كانت في بروكتر آند جامبل في السعودية كمحلل للتكاليف في العام 1984م ،وارتقى خالل
 17عام ًا التي عمل بها لدى بروكتر آند جامبل ليشغل عدة مناصب مالية هامة بما فيها المدير المالي لغرب إفريقيا ومدير مساعد لغرب
أوروبا .وانضم غسان الحق ًا إلى سدافكو (شركة األلبان واألغذية السعودية) في العام 2000م كرئيس مالي تنفيذي لمصنعها في لبنان
(شركة عصير الفاكهة اللبنانية) لمدة  4سنوات .ثم انتقل إلى مؤسسة كتانة (في لبنان) لمدة سنة واحدة ،قبل أن ينضم لـ اكسترا في
العام 2006م ،كمدير مالي .وفي العام 2009م تم تعيين غسان الرئيس المالي التنفيذي لـ اكسترا.
حسام نزيه إبراهيم ،مدير إدارة خدمات ما بعد البيع ( 45عام ًا) :حاصل على درجة الماجستير في الهندسة اإلنشائية من جامعة
ماكغيل في كندا في عام 1992م .وبدأ حسام بالعمل لدى شركة بست باي كوربوريشن في كندا في العام 1994م ولمدة  10سنوات.
وشغل أثناء عمله في بست باي عدة مناصب من مدير قسم المبيعات ومدير مساعد للمعرض إلى مدير عام للمعرض .وانضم حسام
الحق ًا في العام 2004م لـ اكسترا كمدير عام للمعرض .وفي أوائل 2006م ،تمت ترقيته ليصبح مدير تطوير العمليات والتدريب .ومن ثم تمت
ترقيته أيض ًا إلى مدير إدارة خدمات ما بعد البيع في يوليو 2010م.
هاني محمد سيف ،مدير إدارة تقنية المعلومات ( 38عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في علوم اإللكترونيات وهندسة الكمبيوتر
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة اإلسكندرية في العام 1995م ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة
األمريكية في لندن في العام 2005م .وأول وظيفة له كانت لدى سايت (شريك لشركة آي بي إم) في مصر كمهندس نظم لفترة تدريبية
بلغت  6أشهر حتى نهاية 1995م قبل أن ينضم لشركة آركوم في الرياض كمهندس شبكات حتى يناير 1998م .ومن ثم انضم هاني إلى
يورومارشيه (سلسلة هايبر ماركت) كمدير تقنية معلومات لمدة  5سنوات قبل انضمامه لـ اكسترا في العام 2003م كمدير تقنية معلومات.
وفي العام 2009م تمت ترقيته كمدير إدارة تقنية المعلومات في اكسترا.
أسامة محمد علي بخاري ،مدير التوسعات االستراتيجية ( 33عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في علوم نظم المعلومات اإلدارية
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،في المملكة العربية السعودية وذلك في العام 1999م .بعد ذلك ،عمل كمدير عالمات تجارية
(تسويق) في شركة بروكتر آند جامبل في شبه الجزيرة العربية من العام 2000م إلى العام 2005م .وانضم أسامة لـ اكسترا في العام 2005م
كمدير إدارة التسويق .وفي العام 2011م تم تعيينه كمدير التوسعات االستراتيجية.
مارك جورج سبنس ،نائب الرئيس التجاري ( 46عام ًا) :عمل مارك في الفترة بين عامي 2000م و2001م ،كمدير شراء للمجموعة في دي إس
جي آي في المملكة المتحدة .وعمل في الفترة بين األعوام 2003م و2006م كمدير إداري في القارة األوروبية لدى غيم جروب بيه إل سي في
المملكة المتحدة ،وقام خاللها بإدارة األعمال التجارية للشركة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال واسكندينافيا .وفي العام 2009م ،أصبح رئيس
االستراتيجية الدولية في هوم ريتيل جروب ورئيس قسم الترفيه في بست باي المملكة المتحدة حتى عام 2010م .وعمل في الفترة الواقعة
بين األعوام 2004م و2006م ،في مجلس اإلدارة التابع لغيم جروب .وانضم مارك لـ اكسترا في أكتوبر 2010م
أحمد يوسف البلبيسي :المدير المالي ( 36عام ًا) :حاصل على شهادة الـ ( CIAمدقق داخلي معتمد) عام 2009م وعلى شهادة الـ CMA

(محاسب إداري معتمد) في عام 2008م ،كما حصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة األسكندرية في مصر
عام 1997م .أول وظيفة له كانت كمحلل مالي في شركة لطفي منصور الدولية للتوزيع في مصر من 1999م حتى 2001م ،ومن ثم انضم
لشركة كارفور كمدير حسابات عام 2002م وتمت ترقيته لمدير مالي في عام 2005م ،ومن ثم عمل كمدير تدقيق داخلي في العام 2008م في
نفس الشركة حتى عام 2011م ،وانضم لشركة اكسترا في عام 2011م.
ماهر سعد الراجحي ،مدير الممتلكات ( 47عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من سياتل باسيفيك يونيفيرسيتي
في الواليات المتحدة األمريكية في العام 1992م .وكان أول توظيف له مع أرامكو السعودية في العام 1992م ،كمحلل نظم في قسم
خدمات التخطيط والدعم األمني الصناعي حتى ديسمبر 2003م .وفي العام 2004م ،انضم ماهر إلى اكسترا كمدير إقليمي .وباإلضافة إلى
مسؤولياته كمدير إقليمي عمل ماهر في العام 2006م كمدير تطوير المعارض لمدة سنتين .وفي أكتوبر 2009م ،تم تعيين ماهر كمدير
الممتلكات.
حلمي محمد بشير بلبيسي ،مستشار التطوير التنظيمي ( 35عام ًا) :حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة في العام 2002م ودرجة
بكالوريوس في الهندسة الصناعية في العام 1998م ،وكالهما من الجامعة األردنية .وبدأ حياته المهنية كمستشار إداري لدى مجموعة
فيالدلفيا لإلستشارات في العام 1998م .وفي الفترة الواقعة بين األعوام 2000م و2004م تمت ترقيته ليشغل منصب مدير التطوير التنظيمي.
وفي نهاية عام 2004م انضم إلى مجموعة الزوردي كمستشار للتطوير التنظيمي وكمدير أول إلدارة األداء في الشركة الحق ًا خالل فترة عمله.
ومن ثم انضم إلى شركة أحمد محمد صالح باعشن في العام 2007م وشغل منصب رئيس الموارد البشرية .وانضم إلى اكسترا في العام
2008م كمستشار التطوير التنظيمي وهو مسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بالتطوير التنظيمي وتوثيق وتنفيذ سياسات وإجراءات
استقطاب الموارد البشرية والحفاظ عليها.
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محمد حسن جبر ،مدير إدارة تطوير المعارض ( 41عام ًا) :حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية في العام 1991م
ودرجة الماجستير في علوم إدارة المشاريع في العام 2004م ،وكالهما من جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر .وبدأ محمد حياته المهنية في
العام 1991م مع شركة لوسنت تكنولوجيز (إيه تي آند تي) في مصر حتى العام 1994م .وفي العام 1994م ،انضم إلى شركة نوركونسلت
تيليماتكس كمدير إقليمي لمشروع  TEP6في السعودية إلى العام 1999م .وبعد ذلك ،انضم إلى فودافون مصر في العام 1999م وشغل
منصب المدير األول للمرافق في العام 2002م حتى العام 2005م .وفي العام 2005م ،انضم إلى شركة هواوي تكنولوجيز كمدير صيانة
شبكات  .GSMوفي العام 2007م ،انضم إلى شركة إتصاالت مصر بصفته المدير األول لضمان جودة الشبكة .وانضم محمد إلى اكسترا في
العام 2008م كمدير إدارة تطوير المعارض.
أيمن عالء المرسي ،المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية ( 38عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلسكندرية،
مصر في العام 1993م .وفي الفترة بين 1993م و2002م شغل عدة مناصب إدارية عليا لدى وول مارت وبست باي إلكترونيك ومستودع لوس
( )LOWESلإلحتياجات المنزلية .وفي العام 2002م ،انضم إلى شركة مغربي للبصريات كنائب الرئيس التنفيذي للتجزئة حتى العام 2007م.
وفي العام 2008م ،انضم إلى مجموعة الزوردي للذهب والمجوهرات كمدير عام تنفيذي للبيع بالتجزئة حتى العام 2008م .ومن ثم انضم إلى
اكسترا في العام 2009م كمدير إقليمي.
صالح محمد يوسف ،المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية ( 42عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم التجارية من كلية بيروت
للهندسة والحاسوب في عام 1988م وشهادة في برمجة الحاسوب من مركز داتاميشن في دبي في عام 1997م .وأول وظيفة له كانت مع
شركة ألبرت أبيال في أبوظبي في عام 1993م كمندوب مبيعات للبيع بالجملة .ومن ثم أصبح مدير مساعد في المعرض في عام 1995م.
وفي عام 1997م ،انضم إلى جمعية اإلمارات التعاونية في دبي كمدير معرض حتى عام 2001م .ثم انضم إلى شركة العزيزية بنده المتحدة
(مجموعة صافوال) في المملكة العربية السعودية كمدير أول للمعرض .وفي عام 2002م تمت ترقيته إلى مدير إقليمي .وفي عام 2006م,
انضم صالح إلى اكسترا كمدير إقليمي.
خلدون عمر بربير ،المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى ( 49عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ودرجة الماجستير في
إدارة األعمال من جامعة والية لويزيانا في عام 1982م وعام 1983م ،على التوالي .وعمل كمدير تسويق لدى شركة حمد عبداهلل العيسى من
عام 1983م إلى 1985م .وعمل في الفترة الواقعة بين عام 1985م وعام 1990م كمدير مشتريات لدى شركة سعودي أوجيه لقسم الصيانة
في المنطقة الغربية .وفي الفترة الواقعة بين عامي 1990م و2006م ،انضم إلى شركة بست باي كندا بصفته المدير األول للمعرض ،حيث
اكتسب خبرة واسعة في إدارة أعمال المخازن الكبرى وافتتاح معارض جديدة .وفي الفترة الواقعة بين عامي 2006م و2007م ،عمل خلدون
كمدير معرض لدى شركة كومبوسمارت وأصبح مدير عمليات منطقة لدى شركة لوجيك كومبيوترز في الفترة الواقعة بين عامي 2007م
و2008م؛ وكالهما تقعان في كندا .وانضم خلدون إلى شركة اكسترا كمدير إقليمي في عام 2008م.
محمد عبد القادر غراب ،مدير التدقيق الداخلي ( 39عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين
الخبر ,المملكة العربية السعودية في أكتوبر
شمس ،القاهرة في مايو 1994م .وأول وظيفة له كانت مع طالل أبو غزالة وشركاه الدوليةُ ،
1994م كمدقق حسابات لمدة ست سنوات .وخالل تلك الفترة ،شارك محمد في تدقيق حسابات بعض الشركات الكبرى في المملكة
العربية السعودية .وفي عام 1999م ،حصل على أول شهاداته المهنية كمحاسب قانوني عربي ( )ACPAمن المجمع العربي للمحاسبين
الخبر ،المملكة العربية السعودية كرئيس قسم التدقيق
القانونيين .وفي أكتوبر من عام 2000م ،انضم محمد إلى مجموعة الفوزان في ُ
الداخلي ثم تمت ترقيته بعد ذلك كمدير التدقيق الداخلي في مارس من عام 2006م .وفي فبراير من عام 2009م ،انتقل إلى اكسترا .وأثناء
تلك الفترة استمر في متابعة تقدمه المهني من خالل حصوله على الشهادات المهنية التالية :مدقق داخلي معتمد ( )CIAمن معهد
المدققين الداخليين -IIAالواليات المتحدة األمريكية ,ومدقق معتمد للرقابة الداخلية ( )CICAمن معهد الرقابة الداخلية – الواليات المتحدة
األمريكية ،وكمستشار مالي معتمد ( )CFCمن معهد المستشارين الماليين – كندا.
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خافيير كامينادا ،مدير تطوير األعمال ( 40عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في فنون التجارة الدولية واإلدارة من إي بي إم إس في
برشلونة ،إسبانيا .وبدأ حياته المهنية في فرنسا في جيانت هايبرماركتس في إبريل 1995م كمدير قسم اإللكترونيات ،ومن ثم تمت
ترقيته إلى رئيس قسم بعد سنتين .وفي العام 1998م ،انضم خافيير إلى ماف هايبرماركتس في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة وتولى
أمور تطوير البيع بالتجزئة وإدارة معارض كارفور في قطر .وفي يناير 2002م ،تمت ترقيته كمدير لترويج البضائع وجلبها لدول مجلس
التعاون الخليجي لفئة الحاسبات واألجهزة الرقمية .وفي العام 2006م ،انضم إلى سيلوكوم إل إل سي كمدير عام ألعمال البيع بالتجزئة في
دول مجلس التعاون الخليجي .ومنذ مايو 2009م ،عمل خافيير كمدير لتطوير األعمال في اكسترا.
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8حوكمة الشركة

تلتزم شركة اكسترا بأعلى معايير حوكمة الشركات ،بما في ذلك الفصل الواضح للمسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
للشركة ،كما تلتزم بكافة المواد اإللزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.
يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات واسعة إلدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد إستثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف
شؤونها داخل وخارج المملكة .ويحق لمجلس اإلدارة تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ،مثل عالقاتها مع الجهات الحكومية والجهات
الخاصة.
يحق لمجلس اإلدارة المصادقة على جميع أنواع العقود والمستندات والوثائق القانونية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر عقود
التأسيس للشركات التي تساهم فيها الشركة إلى جانب كافة تعديالتها وملحقاتها والقرارات الصادرة بشأن التعديالت وتوقيع اإلتفاقيات
والمستندات أمام كاتب العدل والهيئات الرسمية ،فض ً
ال عن توقيع إتفاقيات القروض والضمانات واألوراق المالية وإصدار الوكاالت بالنيابة
عن الشركة وشراء وبيع وقبول ما ذكر؛ واالستالم والتسليم؛ واالستئجار والتأجير واستالم األموال ودفعها وفتح الحسابات واالعتمادات
المصرفية والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية وتوقيع كافة المستندات والوثائق؛ وكافة المعامالت المصرفية .يعتزم
مجلس اإلدارة تكوين عدد من اللجان حسب الحاجة ،لتمكينه من ضمان أفضل أداء إلدارة الشركة.

88888

8لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة على النواحي المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ألعمال الشركة .وتتضمن مسؤولياتها مراجعة ومناقشة
البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة .وتشرف لجنة المراجعة على مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة وتفحص مدى كفاءة
مراجعي الحسابات الخارجيين وإدارة التدقيق الداخلي ،ولها االستعانة بخبراء خارجيين ،وفق ًا لما تقتضيه الضرورة للوفاء بالتزاماتها في
اإلشراف على الشئون المالية للشركة.
تكون لجنة المراجعة مسؤولة عن دراسة فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واألنظمة المالية وكفاءات وقدرات اإلدارة المالية بما
يتوافق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة أيض ًا ما يلي:
> >اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي للشركة بغرض التحقق من مدى فاعليته في تنفيذ األعمال والمهام المحددة له من قبل
مجلس اإلدارة.
> >دراسة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
> >فحص تقارير إدارة التدقيق الداخلي وصياغة اإلجراءات التصحيحية لها.
> >التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وإقالتهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد
من استقالليتهم.
> >متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين.
> >دراسة مالحظات مراجعي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
> >دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
> >دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

جدول  :4‑8أعضاء لجنة المراجعة
الدور

االسم

رئيس اللجنة

وليد عبدالعزيز الصغير

عضو

ماجد فؤاد الشيخ

عضو

عمار محمد الغول

عضو

شاغر

المصدر :اكسترا
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وليد عبدالعزيز الصغير :كما ذكر في قسم أعضاء مجلس اإلدارة سابق ًا.
ماجد فؤاد الشيخ ( 49عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وحاصل على شهادة محاسب مرخص ( )CPAمن جامعة نورث
كارولينا في الواليات المتحدة االمريكية ،وعضو في جمعية المحاسبين القانونيين االمريكية ( .)AICPAمدير عام الشئون المالية لمجموعة
عبد العزيز الصغير القابضة منذ عام 2005م ،لديه خبرة تزيد عن  20عام ًا في مكاتب محاسبة وإستشارات مالية في الواليات المتحدة
األمريكية والمملكة العربية السعودية معظمها كان في مكاتب آرثر اندرسون وارنست ويونغ العالمية.
عمار محمد الغول ( 36عام ًا) :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من األردن في عام 1998م باإلضافة إلى ترخيص مزاولة
المحاسبة القانونية ( )CPAفي الواليات المتحدة األمريكية ،والية كولورادو .كما أنه زميل الجمعية األمريكية للمحاسبين القانونيين .يشغل
عمار حالي ًا منصب رئيس الشئون المالية لشركة الفوزان القابضة وقد عمل سابق ًا كمدير تنفيذي في إدارة خدمات التدقيق لشركة ديلويت
وتوش في المملكة العربية السعودية وفي قطاع الخدمات المهنية والمحاسبية ألكثر من  12عام ًا كما أنه عضو مجلس إدارة في ك ُال من
شركة االنشاء والتعمير المحدودة وشركة أرنون للصناعات البالستيكية المحدودة.

8 88888لجنة الترشيحات والمكافآت
تق ِّرر لجنة الترشيحات والمكافآت طريقة تقييم أداء مجلس اإلدارة وتقترح معايير األداء الخاصة به بناءاً على موافقة المجلس ،وهو ما
ُيساهم وبشكل مباشر بكل ما من شأنه دعم وتعزيز مصالح المساهمين إيجابي ًا على المدى الطويل.
تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت أيض ًا ما يلي:
> >التوصية بالتعيين لعضوية مجلس اإلدارة وفق ًا للسياسات والمعايير المعتمدة في الشركة واللوائح التنظيمية الالزمة والتعليمات
النافذة من الجهات المختصة.
> >المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال المجلس.
> >مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
> >تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
> >التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى.
> >وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا للنظام األساسي للشركة.

جدول  :5‑8أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الدور

االسم

رئيس اللجنة

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

عضو

هشام عبدالعزيز الصغير

عضو

باسل محمد القضيب

المصدر :اكسترا

8 88888اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية مسؤولة عن دراسة السياسات واألهداف االستراتيجية للشركة ومراقبة تنفيذها.
وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية أيض ًا ما يلي:
> >دراسة األداء المالي للشركة والمصادقة على الميزانيات والبيانات المالية التقديرية وما يتبعها من مصاريف رأس مالية وإستثمارية
وخطة العمل السنوية والربع سنوية باإلضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
> >اإلشراف على الميزانيات ربع السنوية لضمان اتساقها مع الميزانية التقديرية المعتمدة ،باإلضافة إلى الموافقة على التعديالت التي
أدخلت على الميزانيات الناتجة من مراجعة الحسابات الربع سنوية.
> >ضمان إدارة الشركة بفعالية بما في ذلك كل ما هو متعلق بالتخطيط والموازنة وتنفيذ برامج الشركة وتقييمها.

كرشلل يرادإلا لكيهلا

في ما يلي لمحة موجزة ألعضاء لجنة المراجعة:
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> >القيام بأي أعمال بناءاً على تفويض من مجلس إدارة الشركة وتقديم المساعدة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
> >دراسة المشاريع المتعلقة بالمشاركة في الشركات األخرى وإنشاء شركات ومشاريع جديدة واإلستحواذ على شركات أخرى وتقديم
التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

جدول  :6‑8أعضاء اللجنة التنفيذية
الدور

االسم

رئيس اللجنة

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

عضو

هشام عبدالعزيز الصغير

عضو

باسل محمد القضيب

المصدر :اكسترا

8 88888إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
يقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والرئيس المالي التنفيذي وسكرتير مجلس اإلدارة بما يلي:
> >أنهم لم يشهروا إفالسهم في أي وقت من األوقات ولم يخضعوا إلجراءات إفالس.
> >أنه ليس لهم أو ألي من أقربائهم أو أي من تابعيهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم اكسترا أو أدوات دينها،
باستثناء ما ذكر في البند  1-8من هذه النشرة (قسم "أعضاء مجلس اإلدارة").
> >أنه ليس هناك نية أو توجه إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل في اكسترا.
> >أنه ليس لهم أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم أية مصلحة جوهرية في أي عقد أو اتفاق خطي أو شفهي قائم أو قيد النظر في
تاريخ هذه النشرة يشكل عقداً أو اتفاق ًا مهم ًا بالنسبة ألعمال اكسترا ،باستثناء ما ذكر في البند  7-15من هذه النشرة (قسم
"الترتيبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة").

8 88888تعارض المصالح
وفق ًا للمادة  69من نظام الشركات ،ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة في اكسترا أن تكون له أية مصلحة ،سواءاً مباشرة أو غير مباشرة في
المعامالت والعقود المبرمة لحساب الشركة ،إال بتفويض يجدد سنوي ًا من الجمعية العامة العادية .وتستثنى من ذلك العمليات التي تتم
بناءاً على مناقصة عامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة هو صاحب العرض األفضل .وتخضع العقود العائدة لتلك العمليات للتصويت من قبل
المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة العادية.
ينبغي على عضو مجلس اإلدارة في اكسترا أن يصرح للمجلس إن كانت له أي مصلحة شخصية في الصفقات أو العقود المبرمة لحساب
الشركة .ويجب تثبيت هذا التصريح في محضر إجتماع المجلس وال يجوز لعضو المجلس المعني التصويت على القرار الذي يصدر في هذا
الشأن.
ويجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يبلغ الجمعية العامة العادية (عند انعقادها) بالعمليات والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس
اإلدارة مصلحة شخصية فيها .و ُيرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات.
عالوة على ذلك ،تنص المادة  70من نظام الشركات على أنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ،دون تفويض يجدد سنوي ًا من الجمعية العامة
العادية المشاركة في أي عمل تجاري من شأنه منافسة الشركة أو مزاولة أي أنشطة تجارية تقوم بها الشركة؛ وفي حال حصول ذلك ،يكون
للشركة الحق في مطالبته بالتعويض عن األضرار أو اعتبار األعمال التي أجريت لحسابه الخاص وكأنها أجريت لحساب الشركة.
وأخيراً ،ال يسمح لرئيس مجلس اإلدارة أو األعضاء بالتصويت على القرارات المتعلقة بأجورهم والبدالت األخرى .وال يتمتع أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار التنفيذيين بأية صالحيات تمكنهم من التصويت على األجور الخاصة بهم أثناء اجتماعات الجمعية العمومية .كما أن أعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة ال يتمتعون بأية صالحيات لإلقتراض من الشركة أو التصويت على أي عقد أو اقتراح لهم فيه
مصلحة مادية.
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ستلتزم شركة اكسترا بعد اإلدراج بما يلي:
> >إعداد نظام حوكمة خاص بها ،متضمن ًا متطلبات المادة (الثامنة) والمادة (العاشرة) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة
واعتماده من الجمعية العمومية وذلك خالل سنة من تاريخ اإلدراج في السوق.
> >اعتماد أسلوب التصويت التراكمي خالل الجمعية العمومية بعد اإلدراج فيما يخص تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ،وتزويد إدارة
حوكمة الشركات بالجدول الزمني لتطبيق ذلك .يعتبر أسلوب التصويت التراكمي أسلوب تصويت يمنح كل مساهم قدرة
تصويتية بعدد األسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين
دون وجود أي تكرار لهذه األصوات.
> >تزويد الهيئة بقواعد عمل وقرار الجمعية التي اعتمدت قواعد لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت.
> >اإلجابة على كل فقرات نموذج ( )8الصادر من الهيئة بدقة وذكر األسباب حال عدم االلتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات
واإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن المواد التي لم يتم االلتزام بها وأسباب ذلك.
> >تزويد الهيئة بجدول زمني فيما يخص متطلبات الحوكمة التي لم تعتمدها الشركة بعد ،وذكرت في نموذج ( )8الصادر من
الهيئة أنها ستلتزم بها بعد اإلدراج.
مفصل في أقرب
> >تزويد الهيئة بمعلومات كاملة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة وطرح هذا البند واستعراضه بشكل
ّ
جمعية عمومية تعقدها الشركة بعد اإلدراج.
> >تزويد إدارة حوكمة الشركات بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة التي ستعقدها الشركة بعد اإلدراج ليتسنى الترتيب
لحضورها.

888

8عقود الخدمات

88888

8مجلس اإلدارة

يتم تعيين مجلس اإلدارة بواسطة الجمعية العامة وتخضع اختصاصات المجلس ومسئولياته للنظام األساسي للشركة .وفيما يلي
ملخص لمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة
تشمل واجبات رئيس مجلس اإلدارة ومسؤولياته ما يلي:
> >ضمان وضوح أعمال مجلس اإلدارة وتحديد المهام وأسس الفصل بين المسؤوليات.
> >ضمان وضوح ودقة خطة عمل مجلس اإلدارة وأولوية المواضيع المطروحة أمام المجلس.
> >ضمان توافق مسؤوليات وإطار عمل المجلس مع رؤية واستراتيجية الشركة.
> >توجيه المجلس الختيار الرئيس التنفيذي الذي سيكون مسؤوالً عن إدارة الشركة.
> >دعم اللجنة التنفيذية من خالل التوجيه اإلداري وتقييم األداء.
> >التصويت على تعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
> >تقييم أداء أعضاء المجلس.

8 88888أعضاء مجلس اإلدارة
تشمل واجبات أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم ما يلي:
> >المشاركة في التوجيه العام واعتماد الخطط واالستراتيجيات المستقبلية للشركة.
> >ضمان التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف الشركة.
> >المشاركة في تحديد أولويات الشركة ومراقبة فعالية وكفاءة استخدام أصول الشركة.
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8 88888التزامات الشركة بعد اإلدراج
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8 88888الرئيس التنفيذي
باشر الرئيس التنفيذي مهامه في الشركة بموجب عقد خدمة أبرمته الشركة مع الرئيس التنفيذي (محمد جالل علي فهمي) في 18
جمادى الثانية 1425هـ (الموافق  5أغسطس 2004م) لمدة خمس سنوات يجدد تلقائي ُا ،وقد تم تجديد هذا العقد في  24ذي القعدة 1431هـ
(الموافق  1نوفمبر 2010م) لمدة  3سنوات أخرى على أن يتم تجديد العقد تلقائي ًا لنفس الفترة .وقد وافق الرئيس التنفيذي بموجب هذا
العقد على أال يمارس أي وظيفة تتعارض مع مصالح الشركة أو الشركات التابعة لها أو فروعها خالل فترة العمل في الشركة .ووافق أيض ًا
على أن ال يشارك أو يشغل منصب في أي من شركات تجارة التجزئة باألجهزة اإللكترونية والمنزلية أو في أي عمل تجاري يعتمد جوهري ًا على
بيع األجهزة اإللكترونية والمنزلية داخل منطقة الخليج لفترة ثالث سنوات بعد انتهاء عقد خدمته.
بصفة عامة :الرئيس التنفيذي مسؤول عن قيادة الشركة ووضع وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات لتحقيق أهداف الشركة قصيرة وطويلة
المدى.
ليس على سبيل الحصر ،مهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي ما يلي:
> >تطوير استراتيجية الشركة.
> >تطوير وإدارة العالقات الرئيسية مع العمالء والموردين الرئيسيين.
> >وضع وتنفيذ العمليات التي تكفل تحقيق المهام التشغيلية للشركة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
> >التأكد من وضع وتنفيذ نظام الرواتب والمزايا وضمان إدارتهم بشكل صحيح.
> >التأكد من وضوح األهداف والتركيز عند جميع الموظفين.
> >التأكد من وجود معايير واضحة ومالئمة لألداء.

8 88888الرئيس المالي التنفيذي
باشر الرئيس المالي التنفيذي مهامه في الشركة بموجب عقد خدمة أبرمته الشركة مع الرئيس المالي التنفيذي (غسان جان قمر) في 23
محرم 1427هـ (الموافق  22فبراير 2006م) لمدة سنة يجدد تلقائي ُا .وقد وافق الرئيس المالي التنفيذي بموجب هذا العقد على أال يمارس أي
وظيفة تتعارض مع مصالح الشركة أو الشركات التابعة لها أو فروعها خالل فترة العمل في الشركة .ووافق أيض ًا على أن ال يشارك أو يشغل
منصب في أي من شركات تجارة التجزئة باألجهزة اإللكترونية والمنزلية أو في أي عمل تجاري يعتمد جوهري ًا على بيع األجهزة اإللكترونية
والمنزلية لفترة ثالث سنوات بعد انتهاء عقد خدمته.

888

8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

يتلق األعضاء غير التنفيذيين في لجان المجلس أي تعويضات لغاية تاريخ هذه النشرة ،في حين حصل فقط عضو مجلس اإلدارة
لم
َّ
التنفيذي على مكافآت بصفته الرئيس التنفيذي للشركة وليس بصفته عضو مجلس إدارة .بلغ مجموع مكافآت المسؤولين التنفيذيين/
اإلدارة العليا في الشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2010م ،و2009م ،و2008م ما يلي:

جدول  :7‑8مجموع مكافآت اإلدارة العليا في اكسترا
السنة المالية

مجموع المكافآت

2010م

 18.9مليون ريال سعودي

2009م

 15.5مليون ريال سعودي

2008م

 10.9مليون ريال سعودي

المصدر :اكسترا

وتشمل الرواتب األساسية ،المكافآت ،والمزايا والبدالت المختلفة .وقد ازدادت التكلفة الكلية لموظفي اإلدارة العليا في الشركة في اآلونة
األخيرة ،نتيجة التوسع في تعيين كفاءات إضافية واستحداث وظائف جديدة في الهيكل التنظيمي الجديد.
وعالوة على ذلك ،فليس ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا أي صالحيات تمكنهم من التصويت على المكافآت الخاصة بهم ،كما أنه ليس
لديهم أي صالحيات تمكنهم من االقتراض من الشركة.
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بلغ عدد الموظفين في اكسترا حتى تاريخ  31ديسمبر 2010م  1٫626موظف ًا ،منهم  376مواطن سعودي والذين يمثلون  ٪23من مجموع
القوة العاملة .وحتى تاريخ  30يونيو 2011م بلغ عدد الموظفين  1٫711موظف ًا منهم  407موظف ًا سعودي ًا .وتحرص الشركة باستمرار على
توظيف والحفاظ على المواطنين السعوديين ذوي الخبرة .وتوجد برامج تدريبية لتطوير المهارات والكفاءات لموظفيها السعوديين.

جدول  :8‑8موظفو اكسترا
2008م

2009م
٪

العدد

2010م
٪

العدد

٪

العدد

السعوديين

105

٪13

172

٪16

377

٪23

غير السعوديين

678

٪87

890

٪84

1,249

٪77

المجموع

783

٪100

1,062

٪100

1,626

٪100
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ويقدم الجدول أدناه توزيع ًا لعدد العاملين في كل إدارة:

جدول  :9‑8موظفو اكسترا في كل إدارة
2008م

اإلدارة

السعوديون

2009م

غير
السعوديين

السعوديون

2010م

غير
السعوديين

السعوديون

غير
السعوديين

التجارية

2

21

2

29

1

38

مراكز التوزيع

1

105

1

121

3

186

التجارة اإللكترونية

0

0

0

0

2

2

إدارة التوسعات االستراتيجية

0

0

0

0

1

0

المالية

3

20

6

21

6

19

اإلدارة العامة

1

4

1

7

2

13

الموارد البشرية

12

10

13

12

15

12

تقنية المعلومات

1

13

1

19

1

21

التدقيق الداخلي

0

0

0

1

0

1

الصيانة

0

66

1

86

1

136

التشغيل

0

2

0

2

0

3

المشاريع

0

0

0

1

0

1

اإلدارة اإلقليمية

0

2

0

3

0

3

تطوير المبيعات

0

15

1

19

2

15

حماية الموارد

1

1

1

1

1

1

المعارض

84

419

145

568

342

798

إجمالي عدد الموظفين

105

678

172

890

377

1,249

المصدر :اكسترا
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8الموظفون
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888

8التدريب والتطوير

تعنى إدارة التدريب في الشركة بتنمية وتطوير الموارد البشرية وكذلك الحفاظ على الميزة التنافسية من خالل رفع كفاءة الموظفين.
وهذا يتم من خالل بناء خطط فعالة وتصميم وتقديم أعلى مستويات التدريب والتطوير بحيث تبحث الشركة دائم ًا عن السبل الكفيلة
بتحفيز وتطوير موظفيها بهدف الحفاظ عليهم وزيادة إنتاجيتهم.
باإلضافة إلى ذلك تعمل إدارة التدريب جنب ًا إلى جنب مع اإلدارات األخرى من أجل تحديد إحتياجات تلك اإلدارات التدريبية وكذلك تصميم
البرامج التي تلبي إحتياجات الشركة على أفضل وجه بطريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة والجودة بما يتماشى مع التوجهات
االستراتيجية للشركة .كما تعمل إدارة التدريب على تنفيذ برامج التوجيه للموظفين حديثي التعيين بحيث يتم تقديم المعلومات العامة
عن الشركة لهم بما في ذلك العمليات واألنظمة والمنتجات المختلفة.

8-88

8سياسات السعودة

تعتبر اكسترا السعودة عنصراً رئيسي ًا في دفع الشركة نحو األمام في جميع النواحي .وحيث أطلقت الشركة برنامج ًا ريادي ًا لتوظيف
المواطنين السعوديين في الشركة .ولضمان نجاح جذب الموظفين والحفاظ عليهم ،تقوم اكسترا بتنفيذ برنامج («تجزئة») الذي يحصل
َّ
المرشح على الشهادة الوطنية لمهارات البيع بالتجزئة ( .)NCRSSوهذا البرنامج هو بمثابة برنامج شراكة استراتيجية بين
من خالله
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( )TVTCوالقطاع الخاص .ويتألف  NCRSSمن برامج التدريب التي تزود األفراد بالكفاءات الالزمة
للتطور والتقدم في حياتهم الوظيفية .وفي كل من مستويات البرنامج ،يحصل المشارك على شهادة محددة صادرة من المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني .وأنشئ البرنامج وباشر أعماله داخل مرافق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدعم من
مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع بعد توقيع اإلتفاق بين الطرفين عام 2007م.
وبلغ عدد الخريجين حتى نهاية عام 2010م  88موظف ًا تم تعيينهم بعد ذلك في مختلف وحدات الشركة .كما وقعت الشركة إتفاق ًا مع
صندوق تنمية الموارد البشرية (“ )”HRDFلتوظيف وتدريب المواطنين ،وشمل إتفاق آخر أكثر من  140من المواطنين الذين سيتم تعيينهم
في اكسترا .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد سجلت اكسترا قصص نجاح من خالل ترقية أكثر من  25موظف ًا سعودي ًا لضمان إستمراريتهم
واالحتفاظ بهم لفترة زمنية طويلة.
وقد حصلت جهود السعودة لدى شركة اكسترا على التقدير من صندوق تنمية الموارد البشرية ،حيث صنِّفت الشركة ضمن أكبر 100
شركة أسهمت في توظيف السعوديين عام 2010م .ومن خالل هذه البرامج والمبادرات نجحت اكسترا للوصول إلى نسبة السعودة المقررة
 ٪24للشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة والتي صنفت ضمن النطاق األخضر حسب المتطلبات الجديدة لوزارة العمل السعودي
وذلك في يونيو 2011م.

47
ان مناقشات وتحليالت الوضع المالي ونتائج اعمال الشركة المتحدة لاللكترونيات («الشركة» أو «اكسترا») مبنية على القوائم المالية
المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2010م و2009م و2008م وايضاحاتها المرفقة والتي تم مراجعتها من قبل برايس وترهاوس
كوبرز الجريد لعام 2008م ومن قبل ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم لعامي 2009م و2010م .وكذلك القوائم المالية المراجعة للستة
أشهر المنتهية في  30يونيو2011م مقارنة بالستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م وإيضاحاتها المرفقة والتي تم مراجعتها من قبل
ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم.

999

9إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار هذه من القوائم المالية الموحدة المراجعة
دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ،وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفحصها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية
كاف لمدة  12شهراً التي ستلي النشرة الحاضرة.
للمحاسبين القانونيين .كما تقر الشركة بأن رأس مالها العامل هو ٍ
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل الفترة من  30يونيو 2011م وحتى
تاريخ هذه النشرة.

999

9الهيكل القانوني ونبذة عن النشاطات

اكسترا هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  .2051029841وقد تأسست الشركة في
العام 2002م في الرياض وتم تحويل المركز الرئيسي لها إلى مدينة الخبر في العام 2003م.
وتدير اكسترا  19معرض ًا للبيع بالتجزئة كما في يونيو 2011م تقع في المناطق الشرقية ،الغربية والوسطى في المملكة العربية السعودية
باإلضافة إلى  5معارض أخرى من المقرر افتتاحها قبل نهاية عام 2011م.
وتشمل الفئات الرئيسية لمنتجات اكسترا التلفزيونات ،األجهزة السمعية ،أجهزة الكمبيوتر ،أجهزة اإلتصاالت النقالة ،التصوير والسمعيات
الرقمية ،األلعاب ،األجهزة المنزلية ،واألجهزة المنزلية الصغيرة.
وتدير اكسترا ثالثة مستودعات عبر المملكة العربية السعودية ،واحد في كل منطقة من المناطق الشرقية ،والغربية والوسطى.

999

9ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفق ًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وتم إعداد القوائم
المالية وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية.
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة إلى العمالء .وتتحقق إيرادات عقود اإليجار ومعظمها إيجار مساحات ورفوف وفقا لمبدأ االستحقاق
على مدى فترة عقود اإليجار .وتتحقق إيرادات الخدمات عند تقديم الخدمات إلى العمالء.
تتحقق اإليرادات من برنامج الخدمات اإلضافية على أساس نسبي حيث يتم االعتراف بجزء من اإليرادات عند اتمام عملية البيع بينما يتم
تأجيل وإطفاء الجزء المتبقي على فترة إتفاقية الخدمة.
وتتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف المتكبدة في توزيع وبيع معروضات الشركة .ويتم تصنيف جميع المصاريف
األخرى كمصاريف إدارية وعمومية.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

9.9مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال
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999

9نتائج عمليات البيع

يلخص الجدول التالي قائمة الدخل االفتراضية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م و2009م و2010م.
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9قائمة الدخل

جدول  :1‑9قائمة الدخل (مليون ريال سعودي)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م

2009م

النمو ()٪

2010م

النمو ()٪

معدل نمو
سنوي
مركب

اإليرادات

1,262.1

٪14.1

1,439.9

٪23.5

1,778.4

٪18.7

تكلفة اإليرادات

()1,084.5

٪12.0

()1,214.3

٪19.9

()1,456.3

٪15.9

إجمالي الربح

177.7

٪27.0

225.6

٪42.8

322.1

٪34.6

مصاريف بيع وتوزيع

()101.7

٪28.1

()130.3

٪20.6

()157.2

٪24.3

مصاريف إدارية وعمومية

()57.7

)(٪5.7

()54.4

٪20.5

()65.5

٪6.6

الربح من العمليات

18.3

٪123.3

40.9

٪143.1

99.4

٪133.0

مصاريف وايرادات مالية

()2.2

)(٪96.1

()0.1

٪101.8

()0.2

)(٪71.8

حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة

0.5

٪13.9

0.5

)(٪100

-

)(٪0.0

ربح من بيع إستثمار في شركة شقيقة

-

-

-

-

0.5

-

إيرادات (مصروفات) أخرى ،بالصافي

()0.1

)(٪1640.3

1.2

)(٪77.0

0.3

-

صافي الربح قبل الزكاة

16.6

٪157.3

42.6

٪134.9

100.1

٪145.8

الزكاة

()0.8

٪93.8

()1.6

٪50.1

()2.3

٪70.6

صافي الربح

15.8

٪160.6

41.0

٪138.1

97.7

٪149.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة

جدول  :2‑9قائمة الدخل (نسبة مئوية من المبيعات)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م

النمو ()٪

2009م

النمو ()٪

2010م

اإليرادات

٪100.0

٪0.0

٪100.0

٪0.0

٪100.0

تكلفة اإليرادات

)(٪85.9

)(٪1.8

)(٪84.3

)(٪2.9

)(٪81.9

إجمالي الربح

٪14.1

٪11.3

٪15.7

٪15.6

٪18.1

مصاريف بيع وتوزيع

)(٪8.1

٪12.3

)(٪9.0

)(٪2.3

)(٪8.8

مصاريف إدارية وعمومية

)(٪4.6

)(٪17.3

)(٪3.8

)(٪2.5

)(٪3.7

الربح من العمليات

٪1.5

٪95.7

٪2.8

٪96.8

٪5.6

مصاريف وايرادات مالية

)(٪0.2

)(٪96.5

)(٪0.0

٪63.4

)(٪0.0

حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة

٪0.0

)(٪0.1

٪0.0

)(٪100.0

٪0.0

ربح من بيع إستثمار في شركة شقيقة

٪0.0

-

٪0.0

-

٪0.0

إيرادات (مصروفات) أخرى ،بالصافي

)(٪0.0

)(٪1450.2

٪0.1

)(٪81.4

٪0.0

صافي الربح قبل الزكاة

٪1.3

٪125.6

٪3.0

٪90.2

٪5.6

الزكاة

)(٪0.1

٪69.9

)(٪0.1

٪21.5

)(٪0.1

صافي الربح

٪1.2

٪128.4

٪2.9

٪92.8

٪5.5

المصدر :اكسترا
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جدول  :3‑9المبيعات حسب عمر المعرض
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2008م

2009م

النمو ()٪

2010م

النمو ()٪

مليون ريال سعودي
معارض تعمل ألكثر من سنة واحدة

1,066.6

٪15.0

1,226.3

٪24.2

1,522.6

معارض تعمل ألقل من سنة واحدة

138.3

٪25.4

173.4

)(٪18.3

141.5

معارض جديدة

57.2

)(٪29.7

40.2

٪184.4

114.2

المجموع

1,262.1

٪14.1

1,439.9

٪23.6

1,778.4

 ٪من المبيعات
معارض تعمل ألكثر من سنة واحدة

٪84.5

٪0.8

٪85.2

٪0.5

٪85.6

معارض تعمل ألقل من سنة واحدة

٪11.0

٪9.9

٪12.0

)(٪33.9

٪8.0

معارض جديدة

٪4.5

)(٪38.4

٪2.8

٪129.9

٪6.4

٪100.0

٪0.0

٪100.0

٪0.0

٪100.0

المجموع
المصدر :اكسترا

تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات حيث أنها ال تعتمد على فئات محددة من المنتجات .يساهم القسم السمعي والبصري
بحوالي  ٪50من إجمالي مبيعات الشركة ،بينما يساهم كل من قسم الكمبيوتر وقسم األجهزة المنزلية بحوالي  ٪20من إجمالي مبيعات
الشركة وباقي األقسام تساهم بحوالي  ٪10من إجمالي مبيعات الشركة.

جدول  :4‑9المبيعات وتكلفة المبيعات للمنتجات المختلفة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2008م
المبيعات

2009م
تكلفة

المبيعات

المبيعات

2010م
تكلفة

المبيعات

المبيعات

تكلفة
المبيعات

مليون ريال سعودي
القسم السمعي والبصري

631

٪89٫1

688

٪87٫7

876

٪84٫9

قسم الكمبيوتر ولوازمه

292

٪91٫3

318

٪90٫8

356

٪91٫8

قسم األجهزة المنزلية ولوازمها

306

٪81.0

382

٪81.0

474

٪79.1

المصدر :اكسترا

يعتمد نمو المبيعات في اكسترا على نمو مبيعات المعارض القائمة ،وافتتاح معارض جديدة في مناطق متفرقة بالمملكة العربية
السعودية ،وازداد عدد معارض اكسترا من  11معرض ًا عام 2008م إلى  17معرض ًا عام 2010م.
إن نمو مبيعات اكسترا من  1.26مليار ريال سعودي في عام 2008م إلى  1.44مليار ريال سعودي في عام 2009م تعكس افتتاح معرضين
جديدين في عام 2009م في يوليو ونوفمبر 2009م .وإلى معرضين اخرين تم افتتاحهما في جزء من عام 2008م في ابريل وأكتوبر 2008م،
باإلضافة إلى أن نفس المعارض الموجودة في عام 2008م والبالغة  9معارض حققت نمو قدره  ٪1.9في عام 2009م ،هذا وتستغرق الفروع
الجديدة ما بين  6-2أشهر تقريب ًا حسب مساحة وموقع كل معرض كي تصل لمستوى األداء األمثل المخطط لها.
إن نمو مبيعات اكسترا من  1.44مليار ريال سعودي في عام 2009م إلى  1.8مليار ريال سعودي في عام 2010م تعكس افتتاح  4معارض جديدة
في إبريل ومايو ونوفمبر وديسمبر 2010م .وإلى معرضين آخرين تم افتتاحهما في جزء من عام 2009م ،باإلضافة إلى أن نفس المعارض
الموجودة في عام 2009م حققت نمو قدره  ٪9.6في عام 2010م ،ويرجع هذا للنمو المتزايد في حجم السوق ،باإلضافة إلى زيادة العروض
الترويجية والحمالت التسويقية ،واالسعار التنافسية المتميزة.
المعارض الجديدة التي تم افتتاحها ساهمت في نمو المبيعات وكانت نسبتها من إجمالي المبيعات  ٪4.5في عام 2008م و ٪2.8في عام
2009م و ٪6.4في عام 2010م ،ويرجع زيادة تلك النسبة في عام 2010م إلى افتتاح  4معارض جديدة خالل ذلك العام والتي أثرت بشكل مباشر
في زيادة معدل النمو خالل عام 2010م.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

9 99999اإليرادات
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9 99999إجمالي الربح
جدول  :5‑9إجمالي الربح
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م

2009م

 ٪من
المبيعات

 ٪من
المبيعات

2010م

 ٪من
المبيعات

المبيعات

1,262.1

٪100.0

1,439.9

٪100.0

1,778.4

٪100.0

تكلفة المبيعات

()1,084.5

)(٪85.9

()1,214.3

)(٪84.3

()1,456.3

)(٪81.9

إجمالي الربح

177.7

٪14.1

225.6

٪15.7

322.1

٪18.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة

يتأثر هامش الربح االجمالي للشركة نتيجة زيادة حجم المبيعات وما يترتب عليه من زيادة القوة التفاوضية للشركة مع الموردين في
الحصول على أفضل األسعار للمنتجات باإلضافة إلى الحصول على خصومات إضافية.
ومن أهم البنود التي تتضمنها تكلفة المبيعات تكلفة شراء المنتجات من الموردين ،الخصومات الشهرية والسنوية على البضائع
المشتراة ،تكلفة نقل وتخليص المنتجات (بالنسبة للمنتجات المستوردة).
ازدادت تكلفة المبيعات من العام 2008م إلى العام 2009م بنسبة ( )٪12.0وكذلك في العام 2010م بنسبة ( .)٪19.9وانخفضت تكلفة المبيعات
كنسبة مئوية من المبيعات من  ٪85.9في العام 2008م إلى  ٪84.3في العام 2009م وإلى  ٪81.9في العام 2010م.
كما ساهم اعادة التقييم المحاسبي لتكلفة برنامج الخدمات اإلضافية في إنخفاض تكلفة المبيعات حيث تم تعديل نسبة تكلفة المبيعات
اعتماداً على التكلفة الحقيقية التي تحملتها الشركة طوال السنوات السابقة .إن اعادة التقييم المحاسبي لتكلفة برنامج الخدمات
اإلضافية قد أدى إلى تحسن طفيف في هامش الربح االجمالي والتي بلغت  ٪0.6لعامي 2008م و2009م و ٪0.1لعام 2010م.
إن تحسـُّن هامش الربح اإلجمالي من  ٪14.1في العام 2008م إلى  ٪15.7في العام 2009م إلى  ٪18.1في العام 2010م يعود إلى تحسن الحسومات
نتيجة زيادة حجم المبيعات ،وتغيير تشكيلة المنتجات وبيع منتجات ذات هامش أعلى ،وتحسين إدارة المخزون ،باإلضافة إلى تقديم
خدمات إضافية لما بعد البيع.
باإلضافة إلى ذلك ،إزدادت الربحية خالل عام 2010م نتيجة بعض العوامل األخرى منها زيادة الخصومات التي حصلت عليها الشركة على
البضائع المشتراة من الموردين بقسم اإللكترونيات نتيجة لزيادة مبيعات شاشات البالزما –إل سي دي أثناء مسابقة كأس العالم لكرة
القدم ،وإلى تحسن الشروط التفاوضية خالل العام مع الموردين بقسم األجهزة الرقمية (الهواتف المحمولة – الكاميرات الرقمية).

9 99999مصاريف البيع والتوزيع
جدول  :6‑9مصاريف البيع والتوزيع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م
رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين

36.4

 ٪من
المجموع
٪35.8

51.3

دعاية وإعالن

18.2

٪17.9

21.6

٪16.6

إيجار

16.1

٪15.9

19.9

٪15.2

23.2

إستهالك

11.2

٪11.1

12.8

٪9.8

14.8

٪9.4

منافع

8.0

٪7.8

8.8

٪6.8

11.6

٪7.4

صيانة وإصالح

2.9

٪2.9

4.6

٪3.5

5.0

٪3.2

إطفاء

2.3

٪2.2

3.4

٪2.6

-

٪0.0

سفر وإقامة

0.8

٪0.8

1.0

٪0.7

0.8

٪0.5

أخرى

5.8

٪5.7

6.9

٪5.3

9.5

٪6.1

المجموع

101.7

٪100.0

130.3

٪100.0

157.2

٪100.0

 ٪من اجمالي اإليرادات

-

٪8.1

-

٪9.0

-

٪8.8
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2010م

 ٪من
المجموع
٪42.7

2009م

 ٪من
المجموع
٪39.4

67.2
25.0

٪15.9
٪14.8
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وتتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي في التكاليف المتعلقة بالموظفين (مثل األجور والرواتب ،البدالت ،المكافآت السنوية،
تكاليف التوظيف ،الئحة تحفيز الموظفين ،والرسوم الحكومية بمختلف أنواعها) ،تكاليف الدعاية واإلعالن وتكاليف أخرى ذات صلة ،اإليجار
ونفقات االستهالك .وقد ازدادت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪28.1من العام 2008م إلى العام 2009م ،بعد افتتاح المعارض الجديدة .وفي
العام 2010م ،ازدادت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪20.6بالمقارنة مع العام 2009م ،نتيجة افتتاح المعارض الجديدة.
وازدادت التكاليف المتعلقة بالموظفين بنسبة  ٪41.0من العام 2008م إلى العام 2009م نتيجة لزيادة عدد الموظفين من  783موظف خالل
عام 2008م إلى  1062موظف خالل عام 2009م لدعم التوسع وافتتاح معارض جديدة في العام 2010م ،ازدادت التكاليف المتعلقة بالموظفين
بشكل إضافي بنسبة  ٪30.8بسبب التوسع المستمر وافتتاح معارض جديدة أيض ًا.
هذا وقد ازدادت نفقات الدعاية واإلعالن بنسبة  ٪18.7من العام 2008م إلى العام 2009م ،وإلى  ٪15.6في عام 2010م ويعود هذا إلى افتتاح
معارض جديدة وزيادة التركيز على الدعاية واإلعالن من خالل وسائل اإلعالم المختلفة (مثل التلفاز ،الجرائد والمجالت) ،باإلضافة إلى التوسع
في أنشطة التسويق.
وازداد اإليجار بنسبة  ٪23.2في العام 2009م وبشكل إضافي بنسبة  ٪17.0في العام 2010م نتيجة الفتتاح معارض جديدة.
وتشمل المصاريف األخرى بشكل أساسي الرسوم البنكية واالئتمانية والعموالت على بطاقات االئتمان التي يقوم العمالء بسداد قيمة
مشترياتهم من معارض اكسترا بها (والتي زادت كنتيجة طبيعية لزيادة المبيعات وزيادة معارض اكسترا وما ترتب عليها من زيادة عدد
عمالء اكسترا) وكذلك مصاريف النقل .وازدادت النفقات األخرى (مثل التوريدات والمهمات المكتبية ،مصاريف األمن والنظافة) بنسبة ٪19.2
في العام 2009م وبشكل إضافي بنسبة  ٪38.9في العام 2010م ،ويرجع ذلك أيض ًا لزيادة المبيعات وزيادة عدد المعارض الجديدة التي تم
افتتاحها خالل عام 2010م.

9 99999المصاريف اإلدارية والعمومية
جدول  :7‑9المصاريف اإلدارية والعمومية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م

 ٪من المجموع

2009م

 ٪من المجموع

2010م

 ٪من المجموع

رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين

33.4

٪57.9

36.8

٪67.6

47.6

٪72.6

إستهالك

3.6

٪6.2

3.7

٪6.8

4.0

٪6.1

سفر وإقامة واتصاالت

1.6

٪2.7

1.5

٪2.8

2.3

٪3.6

أتعاب قانونية وإستشارات

0.9

٪1.6

3.4

٪6.3

2.0

٪3.1

إيجار

2.2

٪3.8

0.2

٪0.4

0.2

٪0.4

منافع و مطبوعات وقرطاسية

1.2

٪2.0

1.3

٪2.4

1.0

٪1.5

صيانة و إصالح

0.8

٪1.4

1.1

٪1.9

1.4

٪2.1

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

0.9

٪1.5

1.0

٪1.8

1.3

٪2.0

مخصص بضاعة تالفة

9.9

٪17.2

-

٪0.0

-

٪0.0

أخرى

3.2

٪5.6

5.4

٪9.9

5.7

٪8.7

المجموع

57.7

٪100.0

54.4

٪100.0

65.5

٪100.0

 ٪من اجمالي اإليرادات

-

٪4.6

-

٪3.8

-

٪3.7
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لقد ازداد إجمالي مصاريف البيع والتوزيع من  101.7مليون ريال سعودي في العام 2008م إلى  130.3مليون ريال سعودي في العام 2009م إلى
 157.2مليون ريال سعودي في العام 2010م نتيجة للتوسع في أعمال الشركة وافتتاح معارض جديدة ( 8معارض خالل 2008م – 2010م) .مع
مراعاة أثر تفاوت تواريخ االفتتاح على قيمة مبيعات هذه المعارض حتى تصل لمستوى المبيعات المخطط لها ،كما تأثرت مصاريف البيع
والتوزيع بزيادة عدد الموظفين بالمعارض القائمة لتحسين خدمات العمالء وذلك في ضوء الموازنة المعتمدة للشركة.
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تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية أساس ًا من التكاليف المتعلقة بالموظفين واالستهالك واألتعاب القانونية واإلستشارات.
تم عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتسوية مديونيات بعض العمالء عن األعوام الماضية (معظمها عن أعوام 2006م2007-م)
والتي يزيد عمرها عن  270يوم ،باإلضافة إلى قيام الشركة بتكوين مخصص بضاعة متقادم خالل عام 2008م ،وذلك بغرض أعادة تقييم
جميع أصناف المخزون لتتماشى مع سعر السوق في ذلك الوقت ،واعتباراً من عام 2009م يتم ذلك بشكل دوري من إدارة الشركة لضمان
تماشي أسعار المنتجات دائم ُا مع سعر السوق.
على الرغم من زيادة التكاليف المتعلقة بالموظفين بنسبة  ٪10.1في عام 2009م مقارنة بعام 2008م تم تخفيض المصاريف اإلدارية والعمومية
بنسبة  ٪5.7خالل نفس العام ،ويرجع ذلك أساس ًا إلى عدم تكوين مخصص للمخزون في عام 2009م حيث يتم تعديل أسعار المنتجات
تقريبي ًا بشكل شهري كما تم توضيحه في الفقرة السابقة .ويتحمل الموردون فروق أسعار المخزون في حالة قيامهم بتخفيض أسعار
المنتجات بينما تتحمله الشركة عند قيامها بعمل عروض خاصة على بعض المنتجات في أوقات معينة.
وتقوم الشركة بشراء جميع منتجاتها من الموردين ،ويتم ارجاع المنتجات التي مر عليها أكثر من  6أشهر تقريب ًا حيث يقوم المندوب
الخاص بكل مورد باستالم تلك البضائع والتوقيع باستالمها ومن ثم خصم قيمة تلك المرتجعات من رصيدهم لدى الشركة ،وبلغت نسبة
المرتجعات للموردين من اجمالي البضائع المشتراة منهم  ٪3.23 ،٪2.94 ،٪2.78لألعوام 2008م2009 ،م2010 ،م على التوالي.
ويرجع سبب الزيادة في تكاليف الموظفين من عام 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪10.1وكذلك في عام 2010م بنسبة  ٪29.4إلى دعم الشركة
بمهارات جديدة وكذلك تطبيق هيكل تنظيمي جديد لدعم نمو وتوسع الشركة في المستقبل ،من خالل انشاء ادارات متخصصة لتطوير
الشركة ومنها إدارة التوسعات المستقبلية والتي تضم فريق اداري ذو خبرة واسعة من مختلف التخصصات مثل المشتريات ،العمليات
والتسويق.
ويرجع سبب الزيادة في األتعاب القانونية واإلستشارات في 2008م وحتى 2009م ( 2.5مليون ريال سعودي) إلى زيادة استخدام المستشارين
الخارجيين خالل عام 2009م وذلك لتطوير واعداد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة لدعم التوسعات المستقبلية داخل وخارج المملكة.
وتشمل المصاريف األخرى أساس ًا صيانة الممتلكات ،التأمين ،مراجعة الحسابات ،الرسوم القانونية ،مصاريف الترفيه والتدريب .وقد ازدادت
المصاريف األخرى بنسبة  ٪68.1في عام 2009م وكذلك بنسبة  ٪4.9في عام 2010م..

9 99999الرسوم المالية /اإليرادات
قامت اكسترا باستخدام التسهيالت المالية بهدف دعم تمويل شركة ذات عالقة (شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة)
حيث لم تكن لديها تسهيالت عند بداية نشاطها .وهي شركة تعمل في توريد وبيع أجهزة الهواتف النقالة وبطاقات تشغيلها الذكية
وخدمات اإلتصاالت وحلولها .وهي مملوكة في الوقت ذاته لشركة الفوزان القابضة  ٪75وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري ،٪25
وهم في نفس الوقت شركاء في الشركة المتحدة لاللكترونيات بنسبة  ٪22 ،٪65على التوالي ،وتربط الشركتين عالقات تجارية.
وبلغت التسهيالت الممنوحة للشركة ذات العالقة  90مليون ريال سعودي خالل عام 2008م 100 ،مليون خالل عام 2009م ليصل اجمالي
التسهيالت إلى  190مليون ريال سعودي نهاية عام 2009م.
تجدر اإلشارة إلى أن كل هذه التسهيالت وتكاليفها (الرسوم البنكية عن تلك التسهيالت) قد تم سدادها من شركة تطوير الحلول
الرقمية وااللكترونية المحدودة في عام 2010م .وعليه تكون شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة قد سددت بالكامل
لـ اكسترا كل إلتزاماتها.

9 99999الزكاة
تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 2010م،
وتم دفع الزكاة المستحقة وفق ًا لذلك.
هذا وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2010م وشهادة الربط النهائي عن عام 2005م.

9 99999صافي الربح
ازداد صافي الربح بنسبة  ٪160.6من  15.8مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى  41.0مليون ريال سعودي في عام 2009م ،وبنسبة  ٪138.1في
عام 2010م ليصل إلى  97.7مليون ريال سعودي .وقد تحسن هامش صافي الربح باستمرار خالل نفس الفترة ،حيث ازداد من  ٪1.2في عام
2008م إلى  ٪2.9في عام 2009م وإلى  ٪5.5في عام 2010م .ويرجع السبب في التحسن المستمر إلى التطور في هامش الربح اإلجمالي من خالل
زيادة حجم المبيعات وما يترتب عليها من زيادة نسبة الخصومات المقدمة من الموردين ،وشراء المنتجات بأفضل األسعار ،ونوعية تشكيلة
المنتجات والثبات النسبي لنسبة مصروفات التشغيل.
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يلخص الجدول التالي قوائم المركز المالي االفتراضية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م و2009م و2010م.

جدول  :8‑9قائمة المركز المالي (مليون ريال سعودي)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)
2008م

النمو ()٪

2009م

النمو ()٪

2010م

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

54.7

)(٪73.1

14.7

٪105.8

30.2

ذمم مدينة تجارية

8.3

٪72.9

14.3

)(٪65.2

5.0

مخزون

172.6

٪19.1

205.6

٪24.8

256.6

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

13.4

٪157.1

34.5

)(٪12.6

30.2

مطلوب من جهات ذات عالقة

92.4

٪106.7

191.1

)(٪100.0

-

مجموع الموجودات المتداولة

341.4

٪34.8

460.2

)(٪30.0

322.0

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

155.0

٪10.0

170.6

٪56.5

267.0

إستثمارات

1.7

٪30.7

2.2

)(٪86.3

0.3

موجودات غير ملموسة

3.4

)(٪100.0

-

-

-

مجموع الموجودات غير المتداولة

160.1

٪7.9

172.8

٪54.7

267.3

مجموع الموجودات

501.5

٪26.2

633.0

)(٪6.9

589.2

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
بنوك دائنة

64.6

٪36.3

88.0

)(٪97.1

2.5

قروض متوسطة األجل /الجزء المتداول

19.5

)(٪86.0

2.7

٪124.6

6.2

ذمم دائنة تجارية

259.9

٪25.7

326.6

)(٪24.3

247.2

المصاريف المستحقة وغيرها

43.6

٪28.6

56.0

٪1.6

56.9

مطلوب من جهات ذات عالقة

0.8

٪462.0

4.4

)(٪100.0

-

مجموع المطلوبات المتداولة

388.3

٪23.0

477.7

)(٪34.5

312.8

المطلوبات غير المتداولة
قروض متوسطة األجل

2.5

)(٪100.0

-

-

12.3

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

-

-

-

-

6.7

تعويض نهاية الخدمة

6.2

٪56.9

9.7

٪44.9

14.1

مجموع المطلوبات غير المتداولة

8.7

٪11.8

9.7

٪240.6

33.2

مجموع المطلوبات

397.0

٪22.8

487.5

)(٪29.0

346.0

رأس المال

100.0

٪0.0

100.0

٪140.0

240.0

احتياطي نظامي

0.4

٪914.5

4.6

)(٪28.3

3.3

أرباح مستبقاه

4.0

٪914.5

41.0

)(٪100.0

0.0

مجموع حقوق المساهمين

104.5

٪39.3

145.5

٪67.2

243.3

مجموعة المطلوبات وحقوق المساهمين

501.5

٪26.2

633.0

)(٪6.9

589.2

حقوق المساهمين
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جدول  :9‑9قائمة المركز المالي (نسبة مئوية من مجموع الموجودات)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(نسبة مئوية)
2008م

النمو ()٪

2009م

النمو ()٪

2010م

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

٪10.9

)(٪78.7

٪2.3

٪121.0

٪5.1

ذمم مدينة تجارية

٪1.7

٪37.0

٪2.3

)(٪62.7

٪0.8

مخزون

٪34.4

)(٪5.6

٪32.5

٪34.1

٪43.5

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

٪2.7

٪103.7

٪5.5

)(٪6.1

٪5.1

مطلوب من جهات ذات عالقة

٪18.4

٪63.8

٪30.2

)(٪100.0

-

مجموع الموجودات المتداولة

٪68.1

٪6.8

٪72.7

()٪24.8

٪54.6

الموجودات غير المتداولة
٪27.0

٪68.1

٪45.3

ممتلكات ومعدات

٪30.9

)(٪12.8

إستثمارات

٪0.3

٪3.5

٪0.3

)(٪85.3

٪0.1

موجودات غير ملموسة

٪0.7

)(٪100.0

٪0.0

-

-

مجموع الموجودات غير المتداولة

٪31.9

)(٪14.5

٪27.3

٪66.2

٪45.4

مجموع الموجودات

٪100.0

٪0.0

٪100.0

٪0.0

٪100.0

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
بنوك دائنة

٪12.9

٪8.0

٪13.9

)(٪96.9

٪0.4

قروض متوسطة األجل /الجزء المتداول

٪3.9

)(٪88.9

٪0.4

٪141.3

٪1.0

ذمم دائنة تجارية

٪51.8

)(٪0.4

٪51.6

)(٪18.7

٪42.0

المصاريف المستحقة وغيرها

٪8.7

٪1.9

٪8.9

٪9.1

٪9.7

مطلوب من جهات ذات عالقة

٪0.2

٪345.2

٪0.7

)(٪100.0

-

مجموع المطلوبات المتداولة

٪77.4

)(٪2.5

٪75.5

)(٪29.7

٪53.1

قروض متوسطة األجل

٪0.5

)(٪100.0

٪0.0

-

٪2.1

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

٪0.0

-

٪0.0

-

٪1.1

تعويض نهاية الخدمة

٪1.2

٪24.3

٪1.5

٪55.6

٪2.4

المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات غير المتداولة

٪1.7

)(٪11.4

٪1.5

٪265.9

٪5.6

مجموع المطلوبات

٪79.2

)(٪2.7

٪77.0

)(٪23.8

٪58.7

حقوق المساهمين
رأس المال

٪19.9

)(٪20.8

٪15.8

٪157.8

٪40.7

احتياطي نظامي

٪0.1

٪703.8

٪0.7

)(٪22.9

٪0.6

أرباح مستبقاه

٪0.8

٪703.8

٪6.5

)(٪100.0

٪0.0

مجموع حقوق المساهمين

٪20.8

٪10.4

٪23.0

٪79.6

٪41.3

مجموعة المطلوبات وحقوق المساهمين

٪100.0

٪0.0

٪100.0

٪0.0

٪100.0

المصدر :اكسترا
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جدول  :10‑9موجودات غير متداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2010م

2008م

2009م

ممتلكات ومعدات

155.0

170.6

267.0

إستثمارات

1.7

2.2

0.3

موجودات غير ملموسة

3.4

-

-

مجموع الموجودات غير المتداولة

160.1

172.8

267.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة

	9-5-1-1ممتلكات ومنشآت ومعدات
جدول  :11‑9ممتلكات ومنشآت ومعدات
(مليون ريال سعودي)

أراضي

مباني
وتحسينات
على المأجور

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

سيارات

أعمال رأس مالية
تحت التنفيذ

المجموع

صافي القيمة الدفترية 2007م

-

59.8

44.5

2.1

1.7

108.1

إضافات

24.5

11.7

12.1

0.5

62.0

110.8

استبعادات/تحويالت

-

0.0

0.1

-

48.9

49.0

استهالك

-

3.2

10.9

0.8

-

14.8

صافي القيمة الدفترية 2008م

24.5

68.3

45.7

1.7

14.8

155.0

إضافات

-

4.0

6.0

1.5

21.4

32.8

استبعادات/تحويالت

-

20.6

9.2

-

()31.5

1.7

استهالك

-

3.7

10.9

0.9

-

15.5

صافي القيمة الدفترية 2009م

24.5

89.1

50.0

2.3

4.7

170.6

إضافات

57.1

3.6

6.9

2.1

45.6

115.4

استبعادات/تحويالت

-

22.7

12.1

0.1

()35.8

0.9

استهالك

-

4.6

13.0

0.5

-

18.1

صافي القيمة الدفترية 2010م

81.7

110.8

56.0

4.1

14.5

267.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة

يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بسعر التكلفة ،ويجري احتساب االستهالك عليها على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك
باستعمال طريقة القسط الثابت.
تشمل األراضي على قطعة األرض التي تم شراؤها في عام 2008م مساحتها 8,258م 2من شركة الفوزان القابضة بمبلغ  24.5مليون ريال
سعودي .واستخدمت لبناء معرض الدمام ،والذي افتتح في نوفمبر 2008م .وتم الشراء طبق ًا للموازنة المعتمدة في ذلك الوقت ،وحسب
تقييم إدارة الممتلكات بالشركة التي لديها خبرة بأسعار األراضي حسب كل موقع ،واعتباراً من عام 2010م يتم الحصول على عروض تثمين
من شركات متخصصة في حال شراء األراضي من أطراف ذو عالقة.
وباإلضافة إلى ذلك تم شراء قطعتي أرض في عام 2010م لبناء معارض جديدة أحدهما في الرياض مساحتها 7,280م 2من السيد /عبد اهلل
بن عبد اللطيف الفوزان بمبلغ  26.4مليون ريال سعودي حيث تم الحصول على ثالثة عروض تثمين لها من ثالث شركات مختلفة (شركة أريز
لإلستثمار التجاري ،شركة التسويق والتنمية العقارية ،شركة المجموعة الوطنية العقارية) ومن ثم تم شراؤها بمتوسط تلك العروض والذي
يعادل مبلغ الشراء الموضح أعاله ،واألخرى في الدمام من طرف ثالث ليس ذو عالقة مساحتها 6,656م 2بمبلغ  30.7مليون ريال سعودي ،هذا

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم
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9الموجودات غير المتداولة
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معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

وتم شراء جميع األراضي أعاله من خالل إدارة متخصصة بالشركة (إدارة الممتلكات) في اختيار المواقع الستئجارها أو تملكها أيهما أنسب
للشركة وذلك طبق ًا لسعر السوق المتعارف عليه وقت الشراء أو االستئجار.
تشمل المباني والتحسينات والمفروشات على تكاليف رأس المال الخاصة بالمعارض والمستودعات التي أنشئت في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل اإلضافات على الموجودات غير المتداولة التكاليف الخاصة باثنين من المعارض الجديدة في عام 2008م ،واثنين من المعارض
الجديدة في عام 2009م وأربعة معارض جديدة في عام 2010م.
ويتعلق البناء تحت اإلنشاء أساسا برسملة التكاليف الخاصة ببناء معارض جديدة والتجديدات الخاصة بالمعارض القائمة .وعند اإلتمام ،يتم
تحويل هذه التكاليف إلى الموجودات الثابتة (مثال ذلك المباني والتحسينات وغيرها حسب نوع اإلنفاق).

المقدر لألصول
جدول  :12‑9العمر
َّ
السنوات

الموجودات
مباني وتحسينات على المأجور

33-15

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10-4
5

سيارات
المصدر :القوائم المالية المراجعة

	9-5-1-2اإلستثمارات
يمثل رصيد اإلستثمارات حصة الشركة البالغة  ٪99من رأس مال الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة ،و ٪100من رأس
مال الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) البحرين ،والجدير بالذكر أن الشركتين المذكورتين لم تمارسا نشاطهما بعد .وستقومان
ببدء نشاطهما عند إعداد دراسات الجدوى الالزمة لهما.
هذا باإلضافة إلى قيام الشركة ببيع حصتها في شركة االكسير والتي نشاطها األساسي إستشارات إدارية وتسويقية خالل عام 2010م
(والبالغة  ٪40من رأس مال الشركة) بمبلغ مليوني ريال سعودي وذلك لكونها ال تمثل نشاط أساسي للشركة ونتج عنها صافي أرباح
تعادل  522,046ريال سعودي.

9 99999الموجودات المتداولة
جدول  :13‑9الموجودات المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

نقد

54.7

14.7

30.2

ذمم مدينة تجارية

8.3

14.3

5.0

مخزون

172.6

205.6

256.6

مدفوعات مقدمة وغيرها

13.4

34.5

30.2

مطلوب من جهات ذات عالقة

92.4

191.1

-

إجمالي الموجودات المتداولة

341.4

460.2

322.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن الزيادة في الموجودات المتداولة من 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪34.8تعود إلى الزيادة في الرصيد المستحق من الجهات ذات العالقة،
وباإلضافة إلى الزيادة في المخزون بعد نمو العمليات التجارية في عام 2009م بنسبة  .٪14.1أما اإلنخفاض في عام 2010م بنسبة  ٪30.0فقد نتج
بشكل رئيسي عن اإلنخفاض في الرصيد المستحق من الجهات ذات العالقة بعد تسديد األموال المقدمة إلى شركة تطوير الحلول الرقمية
وااللكترونية المحدودة خالل عام 2010م ،هذا عوض ًا عن الزيادة في المخزون نظراً الفتتاح أربعة معارض جديدة في عام 2010م.
هذا ويرجع إنخفاض النقد في عام 2009م إلى االنفاق على شراء األصول الرأسمالية الخاصة بتجهيزات المعارض الجديدة بمبلغ  34مليون
ريال سعودي تقريب ُا وذلك وفق ًا للموازنة المعتمدة عن العام المالي 2009م.

57
تتألف الذمم المدينة من الكوبونات والقسائم التي يتم بيعها لكبار العمالء والذين بدورهم يقومون بتوزيعها على موظفيهم ،ثم
يقومون بعد ذلك بسداد قيمة تلك الكوبونات حسب مدد االئتمان المتفق عليها .وقد نتجت الزيادة في الذمم المدينة التجارية من 2008م
إلى 2009م بنسبة  ٪72.9نتيجة زيادة المبيعات لكبار العمالء اآلجلة (مثل أرامكو وسابك) خالل الربع الرابع من عام 2009م ووجود بعض
المبالغ الغير محصلة والتي تم سدادها خالل الربع األول من 2010م ،في حين يعزى اإلنخفاض في 2010م بنسبة  ٪65.2إلى تسوية المبالغ
المستحقة غير المسددة عن السنوات السابقة ،وذلك من خالل متابعة سداد تلك المديونيات باإلضافة إلى تكوين المخصصات الالزمة.
وبلغ متوسط أيام الذمم المدينة التجارية في الثالث أعوام الماضية  4أيام في 2008م و 3أيام في 2009م ويومين في 2010م.

9 9999999المخزون
تعكس الزيادة في المخزون من 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪19.1وفي عام 2010م بنسبة  ٪24.8للتوسع في العمل التجاري مع افتتاح معرضين
جديدين في عام 2009م وأربعة معارض جديدة في عام 2010م.
وبلغ متوسط أيام المخزون في الثالث أعوام الماضية  62يوم في 2008م و 57يوم في 2009م و 58يوم في 2010م.

	9-5-2-3مدفوعات مقدمة وغيرها
المقدمة للمو ِّردين والنفقات األخرى المدفوعة مسبق ًا .وتعكس
المقدمة وغيرها اإليجارات المدفوعة مسبق ًا ،والدفعات
تشمل المدفوعات
َّ
َّ
الزيادة من 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪157.1إلى الزيادة في اإليجار وزيادة المدفوعات المسبقة للموردين نتيجة الطلبات المستوردة الموضوعة
قبل نهاية السنة ،وزيادة المستحقات األخرى لتعيين موظفين جدد .ويعكس اإلنخفاض في ديسمبر 2010م بنسبة  ٪12.6نتيجة إنخفاض
الطلبات المستوردة من الخارج قبل نهاية عام 2010م ،ويرجع ذلك لمتطلبات خطة الشراء والمخزون من البضائع المستوردة في ذلك الوقت.

	9-5-2-4مطلوب من جهات ذات عالقة
جدول  :14‑9مطلوب من جهات ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة

90.5

189.2

-

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واإلستثمار

0.1

0.1

-

هاني ابراهيم خوجه

0.6

0.6

-

هيثم ابراهيم خوجه

0.6

0.6

-

سامي عبدالكريم الذهبي

0.6

0.6

-

92.4

191.1

-

المجموع
المصدر :القوائم المالية المراجعة

يعكس الرصيد المستحق من الجهات ذات العالقة األموال المقرضة لها سواء شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية التي يمتلكها
بعض الشركاء في شركة اكسترا ،أو باقي األطراف ذات العالقة أعاله (هاني خوجة -هيثم خوجة -سامي الذهبي) والذين يمثلون شركاء
في شركة االكسير والتي كانت شركة اكسترا تمتلك  ٪40منها في ذلك الوقت .وقد استخدمت بعض القروض البنكية لدعم تمويل هذه
الجهات ذات العالقة في الفترة المؤرخة .كل تلك المبالغ تم تحصيلها بالكامل من الجهات ذات العالقة في عام 2010م.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

	9-5-2-1الذمم المدينة التجارية
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معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

9 99999المطلوبات المتداولة
جدول  :15‑9المطلوبات المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

بنوك دائنة

64.6

88.0

2.5

القروض متوسطة األجل – الجزء المتداول

19.5

2.7

6.2

ذمم دائنة تجارية

259.9

326.6

247.2

مصروفات مستحقة الدفع وغيرها

43.6

56.0

56.9

مستحق لجهات ذات عالقة

0.8

4.4

-

إجمالي المطلوبات المتداولة

388.3

477.7

312.8

المصدر :القوائم المالية المراجعة

الذمم الدائنة ،المستحقات واألرصدة
تتألف المطلوبات المتداولة أساس ًا من أوراق الدفع ،الجزء المتداول من القروض متوسطة األجلِ ،
المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.
وقد نتجت الزيادة في المطلوبات المتداولة من 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪23.0عن النمو في األعمال التجارية في عام 2009م (نمو اإليرادات
بنسبة  ،)٪14.1ويعكس اإلنخفاض من 2009م إلى 2010م بنسبة  ٪34.5إلى تسديد القروض قصيرة األجل ،وكذلك تسديد مبكر للموردين في
عام 2010م مقارنة بعام 2009م نتيجة توقيت التخفيضات الكبرى الذي وقع في وقت مبكر من العام 2010م بالمقارنة مع العام 2009م.

9 9999999الذمم الدائنة
إن الغالبية العظمى من الموردين هي شركات توزيع محلية مركزها في المملكة العربية السعودية.
وإن الزيادة في الذمم الدائنة من 2008م إلى 2009م بنسبة  ٪25.7هي نتيجة للزيادة في المخزون في الفترة نفسها بنسبة  ٪19.1وذلك
إلستيعاب زيادة مبيعات المعارض الجديدة ونتيجة لزيادة فترات االئتمان من الموردين .ويعكس اإلنخفاض من 2009م إلى 2010م بنسبة
تسديد مبك ًر للموردين بالمقارنة مع العام السابق ،بسبب اختالف توقيت مهرجان «التخفيضات الكبرى» طبق ًا لخطة التسويق
 ٪24.3نتيجة
ً
بالموازنة المعتمدة خالل عام 2010م ،حيث كان مهرجان التخفيضات في أواخر شهر نوفمبر خالل عام 2009م وبالتالي كانت معظم السدادات
خالل أوائل عام 2010م ،في حين كان مهرجان التخفيضات في أوائل شهر نوفمبر خالل عام 2010م وبالتالي كانت معظم السدادات خالل
نفس العام المالي 2010م.
وبلغ متوسط مدد السداد للموردين في الثالث أعوام الماضية  71يوم في 2008م و 83يوم في 2009م و 69يوم في 2010م.

9 9999999المصاريف المستحقة وغير ذلك
تشتمل المصاريف المستحقة بشكل أساسي على مخصص إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية والمكافآت المتراكمة والدفعات
المقدمة من العمالء ومستحقات أخرى.

9 99999المطلوبات غير المتداولة
جدول  :16‑9المطلوبات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

قروض متوسط األجل

2.5

-

12.3

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

-

-

6.7

تعويض نهاية الخدمة

6.2

9.7

14.1

مجموع المطلوبات غير المتداولة

8.7

9.7

33.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة
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هذا ويرجع زيادة مخصص ترك الخدمة خالل عام 2010م الى تعيين موظفين جدد للمعارض الجديدة التي تم افتتاحها خالل عام 2010م،
باالضافة الى زيادة مخصص ترك الخدمة للموظفين الذين تعدت مدة خدمتهم الخمس سنوات طبق ًا ألحكام قانون العمل السعودي
المعتمد بتاريخ  23شعبان 1426هـ حسب المواد المذكورة في الفصل الرابع ( المواد .)88-84

9 99999ديون البنوك
جدول  :17‑9الديون المصرفية
(مليون ريال سعودي)

إجمالي تسهيالت القروض قصيرة ااألجل/القروض
متوسطة األجل  31ديسمبر 2010م

المستخدم

قروض قصيرة األجل

160.0

-

قروض متوسطة األجل (مرابحة)

50.0

18.5

السحب على المكشوف

1.0

-

211.0

18.5

المجموع
المصدر :القوائم المالية المراجعة

9 9999999القروض قصيرة األجل
لم تستخدم الشركة أي ًا من قروضها قصيرة األجل ،وهي القروض التي ال تزيد مدتها عن سنة ميالدية.

9 9999999القروض متوسطة األجل
وهي القروض التي تزيد مدة سدادها عن سنة ميالدية .وجميع التسهيالت البنكية اسالمية.

جدول  :18‑9القروض متوسطة األجل المستخدمة
 31ديسمبر 2010م

(مليون ريال سعودي)

18.5

قرض البنك السعودي الفرنسي
جدول السداد
ديسمبر 2011

6.16

ديسمبر 2012

6.16

ديسمبر 2013

6.16

المجموع

18.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة

9 99999حقوق المساهمين
جدول  :19‑9حقوق المساهمين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

رأس المال

100.0

100.0

240.0

االحتياطي النظامي

0.4

4.6

3.3

أرباح مستبقاه

4.0

41.0

0.0

مجموع حقوق المساهمين

104.5

145.5

243.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

إن تعويضات نهاية الخدمة تعكس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،وتـُحسب وفق ًا لنظام العمل والعمال السعودي.

60
معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من  100مليون ريال سعودي في 2009م إلى  240مليون ريال سعودي في عام 2010م بتحويل  128.9مليون
ريال سعودي من األرباح المستبقاة و 11.1مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي.

999

9قوائم التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي قوائم التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م و2009م و 2010م.

جدول  :20‑9التدفق النقدي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات التشغيل

152.4

81.8

2.6

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات اإلستثمار

()60.2

()27.3

()108.4

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات التمويل

()58.4

()94.5

121.3

صافي التغير في النقد وأرصدة البنك

33.7

()40.0

15.5

النقد عند بداية الفترة

21.0

54.7

14.7

النقد عند نهاية الفترة

54.7

14.7

30.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة

99999

9التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

جدول  :21‑9التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(مليون ريال سعودي)
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2008م

2009م

2010م

35.8

62.6

119.1

تعديالت عن:
حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة

()0.5

()0.5

-

ربح من بيع إستثمار في شركة شقيقة

-

-

()0.5

مخصص بضاعة تالفة

9.9

-

-

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

0.9

1.0

1.3

ربح استبعاد ممتلكات ومعدات

0.1

-

()0.1

تعويضات نهاية الخدمة

2.4

3.9

5.0

تغييرات رأس المال العامل

108.2

20.9

()115.5

زكاة مدفوعة

()0.1

()0.8

()1.3

تعويض نهاية الخدمة مدفوع

()0.6

()0.3

()0.6

مصاريف مالية مدفوعة

()3.7

()4.8

()4.7

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

152.4

81.8

2.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن الزيادة في التدفقات النقدية من عمليات التشغيل في عام 2008م نتيجة الزيادة في رصيد الموردين وذلك نتيجة زيادة المبيعات ،أما
الزيادة في عام 2009م كانت نتيجة زيادة األرباح باإلضافة إلى زيادة رصيد الموردين لنفس الفترة حيث أن الشركة قادرة عموم ًا على بيع
المخزون بمعدل أسرع من الذمم الدائنة المستحقة.

61

والجدول التالي يوضح التغيرات في أهم بنود رأس المال العامل خالل عامي 2009م – 2010م ،حيث ارتفع المخزون خالل عام 2010م بقيمة
 51مليون ريال نتيجة افتتاح أربعة معارض جديدة خالل عام 2010م ،وزيادة مبيعات الشركة ،كما انخفضت أرصدة العمالء بقيمة  8مليون
ريال لتحصيل وتسوية المديونيات المتأخرة باإلضافة إلى إنخفاض أرصدة الموردين بمبلغ  76مليون ريال وذلك بسبب توقيت مهرجان
التخفيضات الكبرى (طبق ًا للموضح أعاله):

جدول  :22‑9التغيرات في أهم بنود رأس المال العامل خالل عامي 2009م – 2010م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

العمالء

6.9

()7.0

8.0

االمخزون

4

()33.0

()51.0

الموردون

92.3

82.0

()76.9

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()1.3

()21.1

4.4

مقدار التغير

108.2

20.9

()115.5

المصدر :اكسترا

قامت الشركة بتجنيب مخصص مخزون متقادم بمبلغ  9.9مليون ريال سعودي في عام 2008م في أعقاب إجراء إعادة تقييم للمخزون
لتصفية المخزون المتقادم غير المتحرك .واعتباراً من 2009م ،يتم تعديل أسعار المخزون تقريب ًا بشكل شهري من إدارة الشركة لضمان
تماشي أسعار المنتجات دائم ُا مع سعر السوق.

9 99999التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار
جدول  :23‑9التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

إضافات ممتلكات ومعدات

()62.1

()32.8

()115.4

إيرادات مالية مستلمة

1.8

4.8

4.2

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

-

0.7

0.3

المتحصل من بيع إستثمار في شركة شقيقة

-

-

2.7

إستثمار في شركة تابعة

-

-

()0.3

صافي النقد المستخدم في عمليات اإلستثمار

()60.2

()27.3

()108.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن الشركة مستمرة في توسيع وجودها الجغرافي من خالل إضافة معارض جديدة .وتشمل النفقات الرأسمالية شراء أراضي في عام
2008م ( 24.5مليون ريال سعودي) وتجديدات للمعارض القائمة (حوالي مليون ريال لمعرض الورود) وتجهيزات للمعارض الجديدة التي تم
افتتاحها خالل نفس العام (حوالي  36مليون ريال) ،وفي عام 2009م تم استكمال عمل تجديدات للمعارض (حوالي مليون ريال لمعرض
الورود) وتجهيزات للمعارض الجديدة (حوالي  31مليون ريال) وفي عام 2010م تم شراء أراضي بحوالي ( 57.1مليون ريال سعودي) وتجهيزات
للمعارض الجديدة (حوالي  58مليون ريال).
وتقوم خطة الشركة على تجديد المعارض القائمة والتي يمر على افتتاحها  7 -5سنوات بمتوسط تكلفة ( )2-1مليون ريال سعودي لكل
معرض.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

أما النقص في صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل في عام 2010م كان نتيجة زيادة مدفوعات الموردين خالل عام 2010م ،حيث تم
سداد قيمة ك ً
ال من المنتجات المشتراة أثناء مهرجان التخفيضات الكبرى 2009م (والذي تم إقامته في آخر شهر نوفمبر 2009م) والمنتجات
المشتراة خالل مهرجان التخفيضات الكبرى 2010م (والذي تم إقامته في أول شهر نوفمبر 2009م) في عام 2010م ،هذا باإلضافة إلى زيادة
المشتريات من المنتجات المستوردة في عام 2010م والتي تقل مدد ائتمانها عن المنتجات المحلية ،ونتيجة لتلك األسباب انخفضت
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل عام 2010م مقارنة بعام 2009م.

62
معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

9 99999التدفقات النقدية من عمليات التمويل
جدول  :24‑9التدفقات النقدية من عمليات التمويل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2010م

2008م

2009م

القروض البنكية

()34.1

4.1

()89.7

قروض متوسطة األجل مستحقة

-

-

20.0

مطلوب من جهات ذات عالقة

()79.4

()98.6

191.1

مبالغ مقدمة من الشركاء مقابل تحمل الخسائر

55.0

-

-

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

()58.5

()94.5

121.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة

استخدمت الشركة مزيج ًا من التمويل البنكي قصير األجل وطويل األجل المستخدم بشكل أساسي لدعم تمويل طرف ذو عالقة .وتم
تسديد تمويل األطراف ذات العالقة بالكامل خالل عام 2010م.
إن التمويالت المقدمة من الشركاء في عام 2008م تمثل التدفقات النقدية المقدمة لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة في السنوات
السابقة (2003م – 2006م) حيث بدأت الشركة في تحقيق صافي أرباح اعتبار ُا من عام 2007م.

999

9ارتباطات والتزامات محتملة

جدول  :25‑9تفاصيل خطابات اإلعتماد وخطابات الضمان المستخدمة
(مليون ريال سعودي)

المبلغ

مجموعة سامبا المالية

21.7

البنك السعودي البريطاني

48.8

البنك السعودي الفرنسي

28.3

بنك الرياض

1.5

المجموع

100.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة

بلغت خطابات اإلعتماد وخطابات الضمان المستخدمة للشركة  100.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2010م والتي يتم استخدامها
لتغطية البضائع المشتراة من الموردين طبق ًا التفاقية التوريد الخاصة بكل مورد.

63

ان مناقشات وتحليالت الوضع المالي ونتائج اعمال الشركة المتحدة لاللكترونيات («الشركة» أو «اكسترا») مبنية على القوائم المالية
المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2011م مقارنة بالستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م وإيضاحاتها المرفقة والتي تم
مراجعتها من قبل ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم.

99999

9نتائج عمليات البيع

يلخص الجدول التالي قائمة الدخل المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2011م والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م.

	9-8-1-1قائمة الدخل
جدول  :26‑9قائمة الدخل (مليون ريال سعودي)
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

النمو ()٪

2011م

اإليرادات

791.7

٪42.4

1,127.4

تكلفة اإليرادات

651.4

٪40.7

916.3

إجمالي الربح

140.3

٪50.4

211.1

مصاريف بيع وتوزيع

73.9

٪40.8

104.1

مصاريف إدارية وعمومية

30.2

٪32.5

40.1

الربح من العمليات

36.1

٪85.1

66.9

مصاريف مالية

()2.3

()٪78.6

()0.5

ايرادات مالية

2.2

()٪100.0

-

حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة

()0.2

()٪100.0

-

إيرادات (مصروفات) أخرى ،بالصافي

0.7

()٪91.0

0.1

صافي الربح قبل الزكاة

36.6

٪81.6

66.4

الزكاة

0.7

٪157.5

1.9

35.8

٪80.0

64.5

صافي الربح
المصدر :القوائم المالية المراجعة

جدول  :27‑9قائمة الدخل (نسبة مئوية من المبيعات)
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

النمو ()٪

2011م

اإليرادات

٪100.0

٪0.0

٪100.0

تكلفة اإليرادات

٪82.3

()٪1.2

٪81.3

إجمالي الربح

٪17.7

٪5.6

٪18.7

مصاريف بيع وتوزيع

٪9.3

()٪1.1

٪9.2

مصاريف إدارية وعمومية

٪3.8

()٪6.9

٪3.6

الربح من العمليات

٪4.6

٪30.0

٪5.9

مصاريف وايرادات مالية

()٪0.3

()٪85.0

()٪0.0

حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة

٪0.3

()٪100.0

-

ربح من بيع إستثمار في شركة شقيقة

-

-

-

إيرادات (مصروفات) أخرى ،بالصافي

٪0.1

()٪93.7

٪0.0

صافي الربح قبل الزكاة

٪4.6

٪27.5

٪5.9

الزكاة

٪0.1

٪80.9

٪0.2

صافي الربح

٪4.5

٪26.4

٪5.7

المصدر :اكسترا

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

999

9مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال للستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2011م مقارنة بالستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م
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	9-8-1-2اإليرادات
جدول  :28‑9المبيعات حسب تاريخ افتتاح وتشغيل المعرض
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو

(مليون ريال سعودي)

النمو

2011م

نسبة النمو من المجموع

2010م
معارض تعمل للستة اشهر كاملة (-2010
 13 - )2011معرض

769.4

167.8

٪21.8

937.2

٪50.0

معارض تعمل جزئيا  2010وكاملة -2011
معرضين

22.3

55.6

٪249.5

78.0

٪16.6

قيمة

معارض جديدة  4 -معارض
المجموع

791.7

()٪

112.2

-

112.2

٪33.4

335.7

٪42.4

1,127.4

٪100.0

المصدر :اكسترا

يعتمد نمو المبيعات في اكسترا على نمو مبيعات المعارض القائمة ،وافتتاح معارض جديدة في مناطق متفرقة بالمملكة العربية
السعودية ،حيث ازداد عدد معارض اكسترا من  15معرض ًا في يونيو عام 2010م إلى  19معرض ًا في يونيو عام 2011م.
إن نمو مبيعات اكسترا من  792مليون ريال سعودي حتى يونيو عام 2010م إلى  1.13مليار ريال سعودي حتى يونيو عام 2011م يعكس نمو
مبيعات المعارض القائمة باإلضافة إلى إفتتاح معرضين (تبوك والرمال) في النصف الثاني من عام 2010م ومعرضين آخرين (نجران والبديعه)
تم إفتتاحهما في النصف االول من عام 2011م .ان قيمة النمو البالغة  320.8مليون ريال سعودي (بنسبة  )٪42.4تتمثل في:
1-1المعارض التي تعمل لستة أشهر كاملة في يونيو عام 2010م والبالغة ثالثة عشرة معرض حققت نمو قدره  ٪50.0في النصف األول
من عام 2011م.
2-2المعرضين الذين تم إفتتاحمها في جزء من النصف األول من عام 2010م ساهموا بنمو قدره .٪16.6
3-3أما المعارض الجديدة التى تم إفتتاحها في النصف الثاني من عام 2010م والنصف األول من عام 2011م ساهمت بنمو قدره .٪33.4

	9-8-1-3إجمالي الربح
جدول  :29‑9إجمالي الربح
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

 ٪من المبيعات

2011م

 ٪من المبيعات

المبيعات

791.7

٪100.0

1,127.40

٪100.0

تكلفة المبيعات

()651.4

()٪82.3

()916.3

()%81.3

140.3

٪17.7

211.1

٪18.7

إجمالي الربح
المصدر :القوائم المالية المراجعة

تحسن هامش الربح االجمالي للشركة من  140.3مليون ريال سعودي ( )%17.7في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  211.1مليون ريال
سعودي ( )%18.7في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات وما يترتب عليه من زيادة القوة التفاوضية
للشركة مع الموردين وتحسن تكلفة شراء المنتجات من خالل الحصول على أفضل األسعار والخصومات للمنتجات.
إزدادت تكلفة المبيعات لفترة الستة اشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪40.7نتيجة زيادة المبيعات بنسبة  ٪42.4لنفس الفترة،
وانخفضت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من المبيعات من  ٪82.3في الستة اشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  ٪81.3في نفس الفترة
من عام 2011م.
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جدول  :30‑9مصاريف البيع والتوزيع
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

 ٪من المجموع

2011م

رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين

31.0

دعاية وإعالن وتكاليف متعلقة بها

13.1

٪17.7

إيجار

10.6

٪14.3

إستهالك

6.9

٪9.3

8.5

منافع

5.4

٪7.3

8.5

 ٪من المجموع
٪43.1

٪42.0

44.9
16.4

٪15.8

17.7

٪17.0
٪8.2
٪8.2

صيانة وإصالح

1.2

٪1.6

1.4

٪1.4

سفر وإقامة

0.3

٪0.4

0.4

٪0.4

أخرى

5.6

٪7.5

6.4

٪6.1

73.9

٪100.0

104.1

٪100.0

-

٪9.3

-

٪9.2

المجموع
 ٪من اجمالي اإليرادات
االمصدر :القوائم المالية المراجعة

تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي في التكاليف المتعلقة بالموظفين (مثل األجور والرواتب ،البدالت ،المكافآت السنوية،
تكاليف التوظيف ،الئحة تحفيز الموظفين ،والرسوم الحكومية بمختلف أنواعها) ،تكاليف الدعاية واإلعالن ،اإليجار ونفقات االستهالك،
وتكاليف أخرى ذات صلة.
بينما انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بشكل عام كنسبة من إجمالي االيرادات من  ٪9.3في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى
 ٪9.2في الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2011م.
لقد ازداد إجمالي مصاريف البيع والتوزيع من  73.9مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2010م إلى  104.1مليون ريال سعودي في
النصف األول لعام 2011م بزيادة قدرها  ٪41نتيجة للتوسع في أعمال الشركة وافتتاح معارض جديدة (معرضين خالل النصف الثاني من 2010م
ومعرضين في النصف األول من 2011م).
وازدادت التكاليف المتعلقة بالموظفين من  31مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  44.9مليون ريال
سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪45.0نتيجة لزيادة عدد الموظفين من  1,309موظف إلى  1,663موظف خالل
نفس الفترة لدعم التوسع وافتتاح معارض جديدة في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م و2011م.
هذا وقد إزدادت نفقات الدعاية واإلعالن من  13.1مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يوينو 2010م إلى  16.4مليون ريال سعودي
في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ،٪26.0ويعود هذا إلى إفتتاح معارض جديدة وزيادة التركيز على الدعاية واإلعالن من خالل
وسائل اإلعالم المختلفة (مثل التلفاز ،الجرائد والمجالت) ،باإلضافة إلى التوسع في أنشطة التسويق.
وازداد اإليجار من  10.6مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  17.7مليون ريال سعودي في الستة أشهر
المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪67.0نتيجة الفتتاح معارض جديدة.
وتشمل المصاريف األخرى بشكل أساسي الرسوم البنكية واالئتمانية والعموالت على بطاقات االئتمان التي يقوم العمالء بسداد قيمة
مشترياتهم بها (والتي زادت كنتيجة طبيعية لزيادة المبيعات وزيادة معارض اكسترا) ،كما زادت مصاريف النقل ،التوريدات والمهمات
المكتبية ،مصاريف األمن والنظافة بنسبة  ٪14في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م ،ويرجع ذلك أيض ًا لزيادة المبيعات وزيادة عدد
المعارض الجديدة التي تم إفتتاحها خالل النصف الثاني من عام 2010م والنصف األول من عام 2011م.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم
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	9-8-1-5المصاريف اإلدارية والعمومية
جدول  :31‑9المصاريف اإلدارية والعمومية
(مليون ريال سعودي)
رواتب وأجور ومنافع متعلقة بالموظفين

للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

 ٪من المجموع

2011م

 ٪من المجموع

22.1

٪73.1

26.7

٪66.5

إستهالك

2.0

٪6.6

2.1

٪5.3

سفر وإقامة واتصاالت

1.1

٪3.5

1.5

٪3.7

أتعاب قانونية وإستشارات

0.8

٪2.6

2.1

٪5.3

إيجار

0.2

٪0.6

0.1

٪0.4

منافع ومطبوعات وقرطاسية

0.4

٪1.5

1.4

٪3.4

صيانة وإصالح

0.5

٪1.8

0.6

٪1.6

أخرى

3.1

٪10.3

5.5

٪13.7

30.2

٪100.0

40.1

٪100.0

-

٪3.8

-

٪3.6

المجموع
 ٪من اجمالي اإليرادات
المصدر :القوائم المالية المراجعة

تتكون المصاريف اإلدارية والعموميةً بشكل أساسي من التكاليف المتعلقة بالموظفين واالستهالك واألتعاب القانونية واإلستشارات.
استمراراً في اإلستثمار في الكفاءات اإلدارية زادت تكاليف الموظفين من النصف األول من العام 2010م إلى النصف األول من العام 2011م بمبلغ
 4.6مليون ريال سعودي بنسبة  ٪20.0من خالل استكمال دعم الشركة بمهارات جديدة وذلك من خالل تطبيق هيكل تنظيمي جديد لدعم
نمو وتوسع الشركة في المستقبل ،وإنشاء ادارات متخصصة لتطوير الشركة ومنها إدارة التوسعات المستقبلية والتي تضم فريق اداري
ذو خبرة واسعة من مختلف التخصصات مثل المشتريات والتسويق.
ويرجع سبب الزيادة في األتعاب القانونية واإلستشارات ومصاريف السفر واالقامة في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪95إلى
زيادة استخدام المستشارين الخارجيين لدعم التوسعات المستقبلية داخل وخارج المملكة.
وتشمل المصاريف األخرى بشكل أساسي صيانة الممتلكات ،التأمين ،مراجعة الحسابات ،الرسوم القانونية ،مصاريف الترفيه والتدريب .وقد
إزدادت المصاريف األخرى بنسبة  ٪76في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م وذلك نتيجة إفتتاح معارض جديدة.

	9-8-1-6الرسوم المالية /اإليرادات
تمثل المصاريف المالية للستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م و2011م الفوائد المستحقة على القروض القصيرة والمتوسطة األجل
المستخدمة .تمثل االيرادات المالية في عام 2010م قيمة تكاليف التسهيالت المالية المستخدمة عن طريق شركات شقيقة ،حيث أن اكسترا
قامت باستخدام التسهيالت المالية بهدف دعم تمويل شركة ذات عالقة (شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة) حيث لم
تكن لديها تسهيالت عند بداية نشاطها .وهي شركة تعمل في توريد وبيع أجهزة الهواتف النقالة وبطاقات تشغيلها الذكية وخدمات
اإلتصاالت وحلولها .وهي مملوكة في الوقت ذاته لشركة الفوزان القابضة  ٪75وشركة عبد العزيز الصغير لإلستثمار التجاري  ،٪25وهم في
نفس الوقت شركاء في الشركة المتحدة لاللكترونيات بنسبة  ٪65و ٪22على التوالي ،وتربط الشركتين عالقات تجارية.
تجدر اإلشارة إلى أن كل هذه التسهيالت وتكاليفها (الرسوم البنكية عن تلك التسهيالت) قد تم سدادها من شركة تطوير الحلول
الرقمية وااللكترونية المحدودة في النصف الثاني من عام 2010م .وعليه تكون شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة قد
سددت بالكامل لـ اكسترا كل اإللتزامات.

	9-8-1-7الزكاة
تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لعام 2010م ،وتم دفع
الزكاة المستحقة وفق ًا لذلك ،هذا وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2010م ،ولقد تم
الحصول على شهادة الربط النهائي لعام 2005م.
و تمثل مصاريف الزكاة لعام 2011م المبالغ المستحقة (التقديرية) على الشركة لفترة الستة اشهر حتى يونيو 2011م.
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إزداد صافي الربح بنسبة  ٪80من  35.8مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  64.5مليون ريال سعودي
في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م .وقد تحسن هامش صافي الربح خالل نفس الفترة ،حيث إزداد من  ٪4.5في الستة أشهر
المنتهية في يونيو 2010م إلى  ٪5.7في الستة أشهر المنتهية في يونيو2011م .ويرجع السبب في ذلك إلى التحسن المستمر في هامش
الربح اإلجمالي من خالل زيادة حجم المبيعات وما يترتب عليها من زيادة نسبة الخصومات من الموردين ،وشراء المنتجات بأفضل األسعار.
كما يرجع تحسن هامش صافي الربح خالل نفس الفترة إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية كنسبة مئوية من المبيعات في الستة أشهر
المنتهية في يونيو 2011م مقارنة بالعام الماضي.

9 99999قائمة المركز المالي
يلخص الجدول التالي قوائم المركز المالي المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م و2011م.

جدول  :32‑9قائمة المركز المالي (مليون ريال سعودي)
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

النمو ()٪

2011م

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

33.5

٪197.4

99.7

ذمم مدينة تجارية

10.1

()٪71.8

2.9

مطلوب من جهات ذات عالقة

211.9

()٪100.0

-

مخزون

242.2

٪25.0

302.6

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

39.7

٪45.1

57.5

مجموع الموجودات المتداولة

537.4

()٪13.9

462.7

موجودات غير متداولة
إستثمار في شركة شقيقة

2.0

()٪100.0

-

إستثمار في شركة تابعة

0.3

-

0.3

ممتلكات ومعدات

189.2

٪50.7

285.1

مجموع الموجودات غير المتداولة

191.5

٪49.0

285.4

مجموع الموجودات

728.9

٪2.6

748.1

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة

90.0

()٪96.7

3.0

قروض متوسطة األجل /الجزء المتداول

4.6

٪33.3

6.2

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

416.1

()٪4.5

397.4

مجموع المطلوبات المتداولة

510.7

()٪20.4

406.5

المطلوبات غير المتداولة
قروض متوسطة األجل

15.4

()٪40.0

9.2

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

9.7

()٪20.4

7.7

تعويض نهاية الخدمة

11.8

٪43.2

16.9

مجموع المطلوبات غير المتداولة

36.8

()٪8.3

33.8

547.5

()٪19.6

440.3

مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

100.0

٪140.0

240.0

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

	9-8-1-8صافي الربح
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كما في  30يونيو
2010م

النمو ()٪

2011م

احتياطي نظامي

8.1

٪19.4

9.7

أرباح مستبقاه

73.2

()٪20.7

58.1

مجموع حقوق المساهمين

181.4

٪69.7

307.8

مجموعة المطلوبات وحقوق المساهمين

728.9

٪2.6

748.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة

جدول  :33‑9قائمة المركز المالي (نسبة مئوية من مجموع الموجودات)
كما في  30يونيو

(نسبة مئوية)
2010م

النمو ()٪

2011م

الموجودات
الموجودات المتداولة
٪189.7

٪13.3

النقد وما في حكمه

٪4.6

ذمم مدينة تجارية

٪1.4

()٪72.5

٪0.4

مطلوب من جهات ذات عالقة

٪29.1

()٪100.0

-

مخزون

٪33.2

٪21.8

٪40.5

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

٪5.4

٪41.3

٪7.7

مجموع الموجودات المتداولة

٪73.7

()٪16.1

٪61.9

موجودات غير متداولة
إستثمار في شركة شقيقة

٪0.3

()٪100.0

-

إستثمار في شركة تابعة

-

()٪2.6

-

ممتلكات ومعدات

٪26.0

٪46.8

٪38.1

مجموع الموجودات غير المتداولة

٪26.3

٪45.2

٪38.1

٪100.0

-

٪100.0

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة

٪12.3

()٪96.8

٪0.4

قروض متوسطة األجل /الجزء المتداول

٪0.6

٪29.9

٪0.8

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

٪57.1

()٪6.9

٪53.1

مجموع المطلوبات المتداولة

٪70.1

()٪22.4

٪54.3

قروض متوسطة األجل

٪2.1

()٪41.5

٪1.2

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

٪1.3

()٪22.5

٪1.0

المطلوبات غير المتداولة

تعويض نهاية الخدمة

٪1.6

٪39.5

٪2.3

مجموع المطلوبات غير المتداولة

٪5.1

()٪10.6

٪4.5

مجموع المطلوبات

٪75.1

()٪21.6

٪58.9

رأس المال

٪13.7

٪133.8

٪32.1

احتياطي نظامي

٪1.1

٪16.3

٪1.3

أرباح مستبقاه

٪10.1

()٪22.8

٪7.8

مجموع حقوق المساهمين

٪24.9

٪65.3

٪41.1

مجموعة المطلوبات وحقوق المساهمين

٪100.0

-

٪100.0

حقوق المساهمين

المصدر :اكسترا
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جدول  :34‑9موجودات متداولة
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

النمو ()٪

2011م

النقد وما في حكمه

33.5

٪197.4

99.7

ذمم مدينة تجارية

10.1

()٪71.8

2.9

مطلوب من جهات ذات عالقة

211.9

()٪100.0

-

مخزون

242.2

٪25.0

302.6

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

39.7

٪45.1

57.5

مجموعة الموجودات المتداولة

537.4

()٪13.9

462.7

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن النقص في الموجودات المتداولة بمبلغ  74.7مليون ريال سعودي بنسبة  ٪14من يونيو 2010م إلى يونيو 2011م يعود إلى سداد جميع
المستحقات من الجهات ذات العالقة خالل عام 2010م البالغة  212مليون ريال سعودي طبق ُا للجدول المرفق ادناه.

جدول  :35‑9مطلوب من جهات ذات عالقة
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة

209.9

-

الشركة المتحدة لصيانة االلكترونيات و الكمبيوترات

-

-

0.1

-

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واإلستثمار
هاني ابراهيم خوجه

0.6

-

هيثم ابراهيم خوجه

0.6

-

سامي عبدالكريم الذهبي

0.6

-

المجموع

211.8

-

المصدر :القوائم المالية المراجعة

تتألف الذمم المدينة من الكوبونات والقسائم التي يتم بيعها لكبار العمالء والذين بدورهم يقومون بتوزيعها على موظفيهم ،ثم
يقومون بعد ذلك بسداد قيمة تلك الكوبونات حسب مدد االئتمان المتفق عليها .وقد نتج اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية من 10
مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  3مليون في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪72نتيجة
تحصيل وتسوية المديونيات المتأخرة في النصف الثاني من عام 2010م ومتابعة السداد بانتظام اعتباراً من عام 2011م.
بينما زاد المخزون بقيمة  61مليون ريال سعودي بنسبة  ٪25وذلك نتيجة زيادة المبيعات في المعارض القائمة باإلضافة إلى إفتتاح أربعة
معارض جديدة ،وبلغ متوسط ايام المخزون  56يوم حتى  30يونيو 2010م و 58يوم حتى  30يونيو 2011م.
المقدمة للمو ِّردين والنفقات
المقدمة المبالغ المدفوعة مقدم ًا والتي تتضمن اإليجارات المدفوعة مقدم ًا ،والدفعات
تشمل المدفوعات
َّ
َّ
األخرى المدفوعة مقدم ًا .وتعكس الزيادة من  39.7مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م إلى  57.5مليون ريال
سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بنسبة  ٪45إلى الزيادة في اإليجار بمبلغ  3.7مليون ريال سعودي نتيجة إفتتاح معارض
جديدة وزيادة الدفعات المقدمة للموردين بمبلغ  13.5مليون ريال سعودي نتيجة زيادة الطلبات المستوردة.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

	9-8-2-1الموجودات المتداولة

70
معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

	9-8-2-2الموجودات غير المتداولة
جدول  :36‑9موجودات غير متداولة
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

ممتلكات ومعدات

189.2

285.1

إستثمارات

2.3

0.3

مجموعة الموجودات غير المتداولة

191.5

285.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة

ممتلكات ومنشآت ومعدات

جدول  :37‑9ممتلكات ومنشآت ومعدات
كما في  30يونيو 2011م

(مليون ريال سعودي)
أراضي

 1يناير 2011م
إضافات /استبعادات /تحويالت
 30يونيو 2011م

81.7

مباني
وتحسينات
على المأجور
129.1

أثاث
وتركيبات
ومعدات
مكتبية
111.6

-

12.0

10.4

81.7

141.1

122.0

سيارات

أعمال رأس
مالية تحت
التنفيذ

المجموع

345.2

8.4

14.5

-

6.3

28.8

8.4

20.8

374.0

استهالك
 1يناير 2011م

-

18.4

55.6

4.3

-

78.3

المحمل على الفترة /استبعادات

-

2.7

7.4

0.6

-

10.6

 30يونيو 2011م

-

21.0

63.0

4.9

-

88.9

صافي القيمة الدفترية
 30يونيو 2011م
 30يونيو 2010م

81.7

120.1

59.0

3.5

20.8

285.1

24.5

96.0

53.1

3.5

12.1

189.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة

يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بسعر التكلفة ،ويجري احتساب االستهالك عليها على أساس أعمارها العملية المقدرة وذلك
باستعمال طريقة القسط الثابت.
ان الزيادة في رصيد االصول الثابتة (بعد االستهالكات) بمبلغ  96مليون ريال سعودي في  30يونيو 2011م عبارة عن شراء قطعتي ارض في
الدمام والرياض بمبلغ  57مليون ريال سعودي واللتين تم انشاء معارض للشركة عليهما ،و 30مليون ريال سعودي زيادة في المباني
والتحسينات واالنشاءات واألثاثات الخاصة بالمعارض الجديدة والقائمة و 9مليون ريال سعودي مشاريع تحت االنشاء.
ويتعلق البناء تحت اإلنشاء أساس ُا برسملة التكاليف الخاصة ببناء معارض جديدة والتجديدات الخاصة بالمعارض القائمة .وعند اإلتمام ،يتم
تحويل هذه التكاليف إلى الموجودات الثابتة (مثال ذلك المباني والتحسينات وغيرها حسب نوع اإلنفاق).

المقدر لألصول
جدول  :38‑9العمر
َّ
الموجودات

السنوات

مباني وتحسينات على المأجور

33-15

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10-4

سيارات
المصدر :القوائم المالية المراجعة

5
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يمثل رصيد اإلستثمارات حصة الشركة البالغة  ٪99من رأس مال الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة ،و ٪100من رأس
مال الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) البحرين ،والجدير بالذكر أن الشركتين المذكورتين لم تمارسا نشاطهما بعد .وستقومان
ببدء نشاطهما عند االنتهاء من إعداد دراسات الجدوى الالزمة لهما.
هذا باإلضافة إلى قيام الشركة ببيع حصتها في شركة االكسير والتي نشاطها األساسي إستشارات إدارية وتسويقية خالل عام 2010م
(والبالغة  ٪40من رأس مال الشركة) بمبلغ مليوني ريال سعودي وذلك لكونها ال تمثل نشاط أساسي للشركة ونتج عنها صافي أرباح
 522,046ريال سعودي.

	9-8-2-3المطلوبات المتداولة
جدول  :39‑9المطلوبات المتداولة
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

بنوك دائنة

90.0

3.0

قروض متوسطة األجل /الجزء المتداول

4.6

6.2

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

416.1

397.4

مجموع المطلوبات المتداولة

510.7

406.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة

الذمم الدائنة ،المستحقات واألرصدة
تتألف المطلوبات المتداولة أساس ًا من أوراق الدفع ،الجزء المتداول من القروض متوسطة األجلِ ،
المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.
يعكس اإلنخفاض في رصيد البنوك الدائنة إلى تسديد القروض القصيرة االجل في النصف الثاني من عام 2010م البالغ قيمتها  87مليون
ريال سعودي ،أما بالنسبة للذمم الدائنة التجارية فإن اإلنخفاض يرجع إلى زيادة المشتريات المستوردة في النصف األول من عام 2011م مقارنة
بنفس الفترة من عام 2010م والتي يتم سداد قيمتها قبل االستالم.
تمثل الغالبية من الموردين شركات توزيع محلية في المملكة العربية السعودية ،وبلغ متوسط مدد السداد للموردين  69يوم حتى يونيو
2010م و 66يوم حتى يونيو 2011م.
إن رصيد الذمم التجارية والمطلوبات األخرى يتضمن المصاريف المستحقة وغير ذلك والتي تشتمل بشكل أساسي على مخصص إيرادات
مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية والبالغ قيمته  10.5مليون ريال سعودي والمكافآت المتراكمة والبالغ قيمتها  7.0مليون ريال سعودي
والدفعات المقدمة من العمالء البالغ قيمتها  22.0مليون ريال سعودي ومستحقات أخرى بلغت قيمتها  28.7مليون ريال سعودي.

	9-8-2-4المطلوبات غير المتداولة
جدول  :40‑9المطلوبات غير المتداولة
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

قروض متوسطة األجل

15.3

9.2

إيرادات مؤجلة من برنامج الخدمات اإلضافية

9.6

7.7

تعويض نهاية الخدمة

11.8

16.9

مجموع المطلوبات غير المتداولة

36.7

33.8

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن تعويضات نهاية الخدمة تعكس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،وتـحسب وفق ًا لنظام العمل والعمال السعودي.
هذا ويرجع زيادة مخصص ترك الخدمة في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م إلى تعيين موظفين جدد للمعارض الجديدة التي تم
إفتتاحها خالل عامي 2010م و2011م ،باإلضافة إلى زيادة مخصص ترك الخدمة للموظفين الذين تعدت مدة خدمتهم الخمس سنوات طبق ًا
ألحكام قانون العمل السعودي المعتمد بتاريخ  23شعبان 1426هـ (الموافق  27سبتمبر 2005م) حسب المواد المذكورة في الفصل الرابع
(المواد .)88-84

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم
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التسهيالت البنكية

جدول  :41‑9القروض البنكية
(مليون ريال سعودي)

إجمالي تسهيالت القروض قصيرة األجل/
القروض متوسطة األجل كما في  30يونيو 2011م

المستخدَم

قروض قصيرة األجل

160.0

-

قروض متوسطة األجل (مرابحة)

50.0

15.4

السحب على المكشوف

1.0

-

المجموع

211.0

15.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة

القروض قصيرة ومتوسطة األجل
لم تستخدم الشركة أي ًا من قروضها قصيرة األجل في عام 2011م ،وهي القروض التي ال تزيد مدتها عن سنة ميالدية.
أما القروض المتوسطة األجل والتي تزيد مدة سدادها عن سنة ميالدية فبلغ إجمالي المبلغ المستخدم منها  15.4مليون ريال سعودي
حسب الجدول الموضح أدناه ،جميع التسهيالت البنكية إسالمية.

جدول  :42‑9القروض متوسطة األجل المستخدمة
 30يونيو 2011م

(مليون ريال سعودي)

15.4

قرض البنك السعودي الفرنسي
جدول السداد (ربع سنوي)
مستحق خالل العام األول

6.16

مستحق خالل العام الثاني

6.16

مستحق خالل العام الثالث

3.08

المجموع

15.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة

	9-8-2-5حقوق المساهمين
جدول  :43‑9حقوق المساهمين
كما في  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

رأس المال

100.0

240.0

االحتياطي النظامي

8.1

9.7

أرباح مستبقاه

73.2

58.0

مجموع حقوق المساهمين

181.3

307.7

المصدر :القوائم المالية المراجعة

قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من  100مليون ريال سعودي في 2009م إلى  240مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2010م
بتحويل  128.9مليون ريال سعودي من األرباح المستبقاة و 11.1مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي.
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يلخص الجدول التالي قوائم التدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2010م و2011م.

جدول  :44‑9التدفق النقدي
(مليون ريال سعودي)

للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

2011م

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات التشغيل

45.9

100.9

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات اإلستثمار

()25.5

()28.8

التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) عمليات التمويل

()1.6

()2.6

صافي التغير في النقد وأرصدة البنك

18.8

69.5

النقد عند بداية الفترة

14.7

30.2

33.5

99.7

النقد عند نهاية الفترة
المصدر :القوائم المالية المراجعة

	9-8-3-1التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
جدول  :45‑9التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(مليون ريال سعودي)
صافي الربح قبل الزكاة

للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

2011م

36.3

66.4

تعديالت عن:
استهالك

8.9

10.6

مصارف مالية

2.3

0.5

ايرادات مالية

()2.2

-

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

0.2

-

ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

()0.1

-

تعويض نهاية الخدمة

2.4

3.2

ذمم مدينة تجارية

4.2

2.1

مخزون

()36.5

()46.0

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

()5.1

()27.4

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى وبرنامج الخدمات االضافية

39.3

95.0

تعويض نهاية الخدمة مدفوع

()0.3

()0.5

مصارف مالية مدفوعة

()2.3

()0.5

زكاة مدفوع

()1.3

()2.8

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

45.9

100.9

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن صافي رأس المال العامل للشركة يزداد مع التوسع في األعمال التجارية ،حيث أن الشركة قادرة عموم ًا على بيع المخزون بمعدل أسرع
من الذمم الدائنة المستحقة.
والجدول التالي يوضح التغيرات في أهم بنود رأس المال العامل خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م – 2011م ،حيث ارتفع المخزون
في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م بقيمة  60.4مليون ريال سعودي نتيجة إفتتاح أربعة معارض جديدة خالل النصف الثاني من عام
2010م والنصف األول من عام 2011م ،وزيادة مبيعات الشركة للمعارض القائمة ،كما انخفضت أرصدة العمالء بقيمة  7.2مليون ريال سعودي
لتحصيل وتسوية المديونيات المتأخرة.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم
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وانخفض رصيد الموردين بمبلغ  18.7مليون ريال سعودي نتيجة إلى زيادة المشتريات المستوردة والتي يتم سداد قيمتها قبل االستالم.
وتعكس الزيادة في المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى من  39.7مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010م
إلى  57.5مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011م إلى الزيادة في اإليجار بمبلغ  3.7مليون ريال سعودي نتيجة إفتتاح
معارض جديدة وزيادة الدفعات المقدمة للموردين بمبلغ  13.5مليون ريال سعودي نتيجة زيادة الطلبات المستوردة.

جدول  :46‑9التغيرات في أهم بنود رأس المال العامل
للفترة من  1يناير حتى  30يونيو

(مليون ريال سعودي)
2010م

2011م

التغير

العمالء

10.1

2.9

7.2

االمخزون

242.2

302.6

()60.4

الموردون

416.1

397.4

()18.7

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

39.7

57.5

()17.8

مقدار التغير

()124.1

()34.4

()89.7

المصدر :اكسترا

	9-8-3-2التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار
جدول  :47‑9التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار
(مليون ريال سعودي)

للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

2011م

إضافات ممتلكات ومعدات

()27.6

()28.8

إيرادات مالية مستلمة

2.2

-

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

0.2

-

إستثمار في شركة تابعة

()0.3

-

صافي النقد المستخدم في عمليات اإلستثمار

()25.5

()28.8

المصدر :القوائم المالية المراجعة

إن الشركة مستمرة في توسيع وجودها الجغرافي من خالل إضافة معارض جديدة أو احالل األصول المستهلكة .وتشمل النفقات
الرأسمالية شراء أراضي في النصف الثاني من عام 2010م بمبلغ  57مليون ريال سعودي وإضافات للممتلكات والمعدات بمبلغ  38.7مليون
ريال سعودي تمثل تكاليف إفتتاح المعارض الجديدة.
وتقوم خطة الشركة على تجديد المعارض القائمة والتي يمر على إفتتاحها  7 -5سنوات بمتوسط تكلفة ( )2-1مليون ريال سعودي لكل
معرض.

	9-8-3-3التدفقات النقدية من عمليات التمويل
جدول  :48‑9التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(مليون ريال سعودي)

للفترة من  1يناير حتى  30يونيو
2010م

2011م

بنوك دائنة

2.0

0.4

قروض متوسطة األجل مستلمة

20.0

-

تسديد قروض متوسطة االجل

()2.8

()3.2

مطلوب من جهات ذات عالقة

()20.8

-

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

()1.6

()2.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة
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9 99999ارتباطات والتزامات محتملة
جدول  :49‑9تفاصيل خطابات اإلعتماد وخطابات الضمان المستخدمة للشركة
(مليون ريال سعودي)

المبلغ

مجموعة سامبا المالية

21.1

البنك السعودي البريطاني

67.5

البنك السعودي الفرنسي

25.7

بنك الرياض

6.5
120.8

المجموع
المصدر :القوائم المالية المراجعة

بلغت خطابات اإلعتماد وخطابات الضمان المستخدمة للشركة  120.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2011م والتي يتم استخدامها
لتغطية البضائع المشتراة من الموردين طبق ًا التفاقية التوريد الخاصة بكل مورد.

999

9بيان بمسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية

تم إعداد «مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها» الوارد في هذا القسم من النشرة من قبل إدارة الشركة ،وتم
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة وأن أعمال الشركة لم تتوقف بشكل
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظ ًا على الوضع المالي خالل االثني عشر شهراً الماضية .كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة
بأنه لم يحدث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين لسنة اإلدراج ،باإلضافة إلى
الفترة منذ نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه.
وتتحمل اإلدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية ،وتؤكد بعد قيامها بكافة اإلجراءات الالزمة أنها قامت
باإلفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات .كما ال يوجد أية معلومات أو وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات والمعلومات
المالية الواردة مضللة بأي شكل من األشكال.
وتعلن اإلدارة أنه ليس هناك رهونات وحقوق والتزامات على ممتلكات الشركة كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد لدى الشركة في الوقت الحالي أية خطط قد تغير من طبيعة نشاطها بشكل جوهري ،ولم يحدث
أي انقطاع في أعمال الشركة كان له تأثير ملحوظ على وضعها المالي خالل األشهر االثني عشر األخيرة.

معألا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملل ةرادإلا ليلحتو ةشقانم

بلغ صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل للفترة من  1يناير حتى  30يونيو 2011م رصيد ُا بالسالب قدره  2.6مليون ريال سعودي وذلك
لسداد الشركة للقروض متوسطة األجل.
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ابرألا عيزوت ةسايس

1010سياسة توزيع األرباح
تعتزم اكسترا توزيع أرباح لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي ومع حالة السوق والمناخ
اإلقتصادي العام ،وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص اإلستثمارية ومتطلبات إعادة اإلستثمار ،واالحتياجات النقدية والرأسمالية
والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من اإلعتبارات القانونية والنظامية .هذا وتجدر اإلشارة بأن هذه األرباح سوف
توزع بالريال السعودي.
وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح للمساهمين ،فإنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم
توزيعها في أي سنة .وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة .ولم تقم الشركة بتوزيع
أية أرباح منذ بداية النشاط وحتى اآلن.
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1111

1رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة مائتين وأربعون مليون ( )240.000.000ريال سعودي مقسمة إلى أربعة وعشرون مليون ( )24.000.000سهم بقيمة اسمية
وقدرها  10رياالت سعودية للسهم.
يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى اإلقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة
أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية ،بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله ،وبمراعاة ما
يقضي به نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ،ويكون للمساهمين األصليين
أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة .وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما يملكونه
من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة .ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين
األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم
الجديدة .وسوف يتم طرح أي أسهم جديدة متبقية لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءاً على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس مال الشركة إذا ما
زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن اإللتزامات
التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه اإللتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفيض .وإذا كان
التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يوم ًا من تاريخ نشر
قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ،فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة
مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضمان ًا كافي ًا للوفاء به إذا كان آج ً
ال.

1111

1حقوق المساهمين

يعطي كل سهم لحامله حقوق ًا متساوية في أصول الشركة وتوزيعات أرباحها ،باإلضافة إلى حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين
والتصويت فيها ،لكل مساهم حائز على عشرين ( )20سهم ًا على األقل.

1111

1جمعيات المساهمين

الجمعية العامة المكونة تكوين ًا صحيح ًا تمثل جميع المساهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة.
لكل مساهم حائز على عشرين ( )20سهم ًا على األقل حضور الجمعية العامة سواء باألصالة أو بالوكالة ،ولكل مساهم أي ًا كان عدد أسهمه
حق حضور الجمعية العامة للتحول ،وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهم ًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في
حضور الجمعية العامة بالنيابة عنه.
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتعقد مرة
على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت
الحاجة إلى ذلك .تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا،
ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.
طريقة عقد الجمعيات العامة :تعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة .يعقد مجلس اإلدارة الجمعيات العمومية للمساهمين إذا
طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة ( )٪5من رأس المال على األقل .يجب نشر الدعوة إلى انعقاد
الجمعية العامة للمساهمين في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة قبل ما ال
يقل عن خمسة وعشرين ( )25يوم ًا من تاريخ االجتماع .وتشتمل الدعوة على جدول األعمال .طالما أن أسهم الشركة أسهم اسمية ،فيمكن
إرسال الدعوة في الموعد المذكور بخطابات مسجلة ،على أن يتم إرسال صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة
التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر.
سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة :يتم إعداد بيان في بداية اجتماع الجمعية العامة يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو
الممثلين ،وعناوينهم ،وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها .ويحق ألي طرف مهتم االطالع
على هذه القائمة.

هسألا فصو

1111وصف األسهم
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هسألا فصو

نصاب الجمعية العامة العادية :ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيح ًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة ()٪50
ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية
على األقل من رأس المال ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع ّ
وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )29من النظام األساسي للشركة ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيح ًا
أي ًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
نصاب الجمعية العامة غير العادية :ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح ًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة
ثان بالطريقة المذكورة في الفقرة
( )٪50على األقل من رأس المال ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
السابقة ،ويكون االجتماع الثاني صحيح ًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل خمسة وعشرون في المائة ( )٪25على األقل.

1111

1حقوق التصويت

يكون لكل مساهم صوت ًا واحداً لكل سهم يمثله في اجتماعات الجمعية العامة للتحول .تحسب األصوات في اجتماعات الجمعية العامة
العادية وغير العادية على أساس صوت واحد مقابل كل سهم ممثل في االجتماع.
تصدر قرارات الجمعية العامة للتحول والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو
بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساسي أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة
أخرى فال يكون القرار صحيح ًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

1111

1األسهم

تكون أسهم الشركة اسمية ،وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه
الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا
تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص
مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

1111

1نقل ملكية األسهم

نقل ملكية األسهم تخضع للقواعد واللوائح التي تحكم الشركات المدرجة في البورصة السعودية (تداول).

1111

1مدة الشركة

مدة الشركة تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على تحول الشركة ،ويجوز دائم ًا إطالة مدة الشركة بقرار
تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.
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تأسست اكسترا في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  17شوال 1422هـ (الموافق  1يناير 2002م) وفق ًا لقوانين المملكة العربية
السعودية في مدينة الرياض .من ثم تم نقل المكتب الرئيسي للشركة إلى مدينة الخبر.
وقد تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (/65ق) وتاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م).
وتم تسجيل الشركة تحت السجل التجاري رقم  2051029841وتاريخ  10جمادى الثاني 1425هـ (الموافق  27يوليو 2004م) في مدينة الخبر في
المملكة العربية السعودية.
ووفق ًا لقرار الشركاء بتاريخ  14محرم 1432هـ (الموافق  20ديسمبر 2010م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة إلى مائتين وأربعون مليون ريال سعودي
( 240مليون ريال سعودي) من خالل تحويل مائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وأربعون ألف وثالثمائة ريال سعودي ( 128,940,300ريال
سعودي) من األرباح المبقاة واحدى عشر مليون وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي ( 11,059,700ريال سعودي) من االحتياطي
القانوني.
يظهر الجدول التالي رسملة الشركة حسبما ورد في قوائمها المالية المراجعة كما في  31ديسمبر 2010م و2009م و2008م .ويجب قراءة
الجدول التالي باالقتران مع القوائم المالية ،بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بتلك القوائم الواردة في قسم «تقرير مراجعي الحسابات» ضمن
هذه النشرة.

جدول  :1‑12رسملة الشركة (المبالغ بماليين الرياالت السعودية)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(مليون ريال سعودي)

2008م

2009م

2010م

المطلوبات
المتداولة

388.3

477.7

312.8

غير المتداولة

8.7

9.7

33.2

إجمالي المطلوبات

397.0

487.5

346.0

حقوق المساهمين
رأس المال

100.0

100.0

240.0

إحتياطي نظامي

0.4

4.6

3.3

أرباح مستبقاه

4.0

41.0

0.0

إجمالي حقوق المساهمين

104.5

145.5

243.3

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

501.5

633.0

589.2

المصدر :اكسترا

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ،كما رأس مال أية شركة منتسبة لها ،غير مشمول بحق خيار ،ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة
كذلك أنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في قسم «وثائق التمويل»
في صفحة  101من هذه النشرة.
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن الشركة سيكون لديها رأس مال عامل كاف لفترة اإلثني عشر شهراً التي تلي مباشرة طرح أسهمها
لالكتتاب العام.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة وأن أعمال الشركة لم تتوقف بشكل
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظ ًا على الوضع المالي خالل اإلثني عشر شهراً الماضية .كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه
لم يحدث أي تغيير سلبي أو جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين لسنة اإلدراج ،باإلضافة إلى
الفترة منذ نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه.

ةينويدملاو ةلمسرلا

1212الرسملة والمديونية
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تتكالا تالصحتم مادختسا

1313استخدام متحصالت االكتتاب
بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب  396,000,000ريال سعودي سيستخدم منها مبلغ وقدره  16,000,000ريال سعودي لتسوية جميع التكاليف
المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين ،والمستشار القانوني ،والمحاسبين ،ورسوم التعهد بتغطية االكتتاب،
ورسوم الجهات المستلمة ،وأتعاب التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح .أما صافي متحصالت
االكتتاب المقدرة بحوالي  380,000,000ريال سعودي فسوف توزع على المساهمين البائعين ،ولن تحصل الشركة على أي مبالغ من متحصالت
االكتتاب.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة لم تمنح ألي من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين أو المقترحين أو مدرائها التنفيذيين أو القائمين
بالترويج أو الخبراء أية عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي ،خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب
اإلدراج ،المتعلقة بإصدار أو بيع أي أوراق مالية .وسيتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف عملية طرح األسهم لالكتتاب.
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اسم الشركة
اسم الشركة هو “الشركة المتحدة لاللكترونيات  -شركة مساهمة سعودية”.

أغراض الشركة
 -1تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ،والمرطبات ،واألثاث ،والتجهيزات المكتبية والمصنوعات الجلدية ،ومواد الديكور،
والكتب ،واألدوات المكتبية (كتب ومجالت وقرطاسية بأنواعها) ،وألعاب الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية والوسائل التعليمية
واألجهزة واألدوات الكهربائية (ثالجات وفريزرات وأفران طباخات وأجهزة تكييف ومراوح وغساالت ومجففات وجاليات وأجهزة تدفئة
وشوايات ومبردات ومكانس واألدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من أجهزة منزلية ،وقطع غيارها واكسسواراتها) ،وأشرطة
التسجيل والمحوالت الكهربائية ووحدات اإلضاءة واإلنارة والنجف واألباجورات والثريات والبطاريات الجافة واألجهزة اإللكترونية
(تلفزيونات وراديو ومسجالت سمعية وبصرية وفيديو وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وكاميرات الفيديو وسماعات ومسجالت
سيارات وحاسبات ومفكرات إلكترونية وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها وطابعات كمبيوتر وأجهزة فاكس وتلفونات وهواتف محمولة
وأجهزة استقبال فضائية وقطع غيارها) وبيع الشرائح المختلفة ومستلزمات االنترنت.
 -2الوكاالت التجارية -ووكالء التوزيع  -وأعمال السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار ،خدمات االستيراد والتصدير للغير  -خدمات
التسويق للغير  -خدمات الشحن  -خدمات الفحص والمعاينة  -خدمات التخليص للسلع والبضائع  -خدمات الوزن والكيل -
خدمات التعبئة والتغليف.
 -3شراء األراضي إلقامة مباني عليها وإستثمار هذه المباني بالبيع أو االيجار لصالح الشركة.
 -4تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة العقار.
 -5إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والفنادق والمطاعم واألسواق المركزية.
 -6صيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية.
 -7خدمات الصيانة واإلصالح (أجهزة التصوير  -أجهزة الحاسب اآللي  -األجهزة السمعية والبصرية  -الساعات والمنبهات  -األحذية -
المغاسل األتوماتيكية – تركيب مسجالت السيارات).
 -8خدمات الحاسب اآللي (نظم تطبيقية وقواعد بيانات) وخدمات طبع وتصوير المستندات والخرائط والخدمات الطالبية وتحميض
األفالم.

المشاركة في الشركات
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق أغراضها ،ولها أن تتملك األسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها .كما يجوز أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى بما ال يتجاوز عشرين بالمائة ( )٪20من احتياطياتها الحرة وال يزيد على
عشرة بالمائة ( )٪10من رأس مال الشركة التي تشارك فيها ،وأن ال يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه االحتياطيات مع إبالغ الجمعية
العامة العادية في أول اجتماع لها.

المركز الرئيسي للشركة
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروع ًا أو مكاتب أو توكيالت
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

مدة الشركة
مدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على إعالن تحول الشركة ،ويجوز دائم ًا إطالة مدة
الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ  240.000.000ريال (فقط مائتان وأربعون مليون ريال سعودي) مقسمة إلى  24.000.000سهم (أربعة وعشرون مليون)
سهم متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم اسمية عادية.

كرشلل يساسألا ماظنلا صخلم

1414ملخص النظام األساسي للشركة
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كرشلل يساسألا ماظنلا صخلم

مساهمو الشركة
اكتتب الشركاء في كامل أسهم الشركة البالغة  24.000.000سهم (أربعة وعشرون مليون سهم).

أسهم الشركة
تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز لها أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي
هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا
تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص
مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

زيادة رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد التثبت من الجدوى اإلقتصادية ،وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال
الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األًصلي قد دفع بأكمله
وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات .ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين األصليين أولوية االكتتاب في األسهم
الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط
االكتتاب ،ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل خمسة عشر ( )15يوم ًا من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليه.
وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز
ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من
نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من
األسهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناءاً على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة تخفيض رأس مال الشركة إذا
ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات
التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات .ويبين القرار طريقة التخفيض ،وإذا كان
التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يوم ًا من تاريخ نشر
قـرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ،فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة
مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضمان ًا كافي ًا للوفاء به إذا كان آج ً
ال.

تكوين مجلس اإلدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )9تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،ويجوز إعادة
انتخابهم لدورة أو دورات متتالية ،ويجوز دائم ًا إعادة انتخابهم.
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالك ًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف ( )10.000ريال وتودع هذه األسهم
خالل ثالثين ( )30يوم ًا من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض .وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية
أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة ()76
من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة .واذا لم يقدم عضو مجلس االدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك
بطلت عضويته.

صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة ورسم سياساتها
وتحديد إستثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .ولمجلس اإلدارة على
سبيل المثال وليس الحصر تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم بما فيها المحاكم
الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان
القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات
على اختالف أنواعها وللمجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها
والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ كما للمجلس حق التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم
الشركة ونيابة عنها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والقيام بكافة األعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود
والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات
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 -1أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له،
 -2أن يكون البيع مقارن ًا لثمن المثل،
 -3أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية ،و
 -4أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد إتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية التي ال تجاوز آجالها نهاية مدة
الشركة على أن يتم مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات:
 -1أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القروض وكيفية سدادها.
 -2أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبق ًا لما يحقق مصلحتها على أن
يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية:
 -1أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى،
 -2أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد،
 -3اإلبراء حق المجلس ال يجوز التفويض فيه.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة ( )46من النظام وفي حدود ما نص عليه نظام
الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ،باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفق ًا لما يحدده مجلس اإلدارة مع مراعاة
األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة .ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية
على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير
ذلك من المزايا ،كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال
فنية أو إدارية أو إستشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيس ًا ،كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدب ًا ،وال يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز
رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب .ويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس.
ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات
القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية
األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على
اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول
األحكام واالعتراض عليها.
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التعديل ،والتوقيع على كافة اإلتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وكذلك إتفاقيات القروض والضمانات وطلب إصدار
الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة ،وتوقيع عقود وأوراق التسهيالت ،وتوقيع إتفاقيات المرابحات اإلسالمية وعقود اإلستثمار،
كفالة التسهيالت البنكية الممنوحة للغير وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم
والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع ورهن العقارات واألسهم والمعدات وصناديق اإلستثمار والودائع بجميع أنواعها ،وإجراء
كافة المعامالت المصرفية الالزمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات والسحب منها واإليداع فيها وطلب
التسهيالت واالعتمادات بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ والتوقيع عليها ،وفتح المحافظ اإلستثمارية وإدارتها ،وبيع وشراء
األسهم والحصص وقبض الثمن ،رهن وتحويل األسهم ،إغالق المحافظ اإلستثمارية ،داخل وخارج المملكة ،وإصدار الضمانات المصرفية
وتوقيع وإنشاء كافة األوراق التجارية وتظهيرها وقبضها ،والتوقيع على كافة األوراق والمستندات وكافة المعامالت المصرفية ،وفق ما
تقتضيه مصلحة الشركة ،وكذلك حق المشاركة في الشركات وفتح الفروع وإغالقها وتحويلها إلى شركات مستقلة ،وتعيين وعزل مدراء
الفروع .كما للمجلس تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم
وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،وإصدار الوكاالت الشرعية والتفاويض نيابة عن الشركة ومنح الوكيل
حق توكيل الغير وعزله ،ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ
إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة مع حق المجلس في سحب أو إلغاء ذلك حسب اختياره .كما يجوز لمجلس اإلدارة بيع
عقارات الشركة على انه يجب أن يضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قرار بالتصرف وفق ًا للشروط التالية:
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ويكون لرئيس مجلس اإلدارة حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات
التي تشترك فيها الشركة وتعديالتها والمشاركة في الشركات ،وفتح وإغالق الفروع وتحويلها إلى شركات مستقلة وتعيين وعزل مدراء
الفروع ،وشراء واستئجار األماكن والعقارات الالزمة لنشاط الشركة والرهن والبيع ،بما في ذلك بيع ورهن العقارات واألسهم والمعدات
وصناديق اإلستثمار والودائع بجميع أنواعها وتحصيل حقوق الشركة وأداء ما عليها من التزامات وإنشاء األوراق التجارية وتوقيعها
وتظهيرها وقبضها وإجراء كافة المعامالت المصرفية الالزمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإغالق الحسابات والسحب منها واإليداع
فيها وطلب التسهيالت بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ والتوقيع عليها ،وفتح المحافظ اإلستثمارية و إدارتها ،وبيع و
شراء األسهم والحصص وقبض الثمن ،رهن و تحويل األسهم ،إغالق المحافظ اإلستثمارية ،داخل وخارج المملكة ،وطلب إصدار الضمانات
وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة ،كفالة التسهيالت البنكية الممنوحة للغير ،وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير ،وتوقيع عقود
وأوراق التسهيالت وتوقيع وصرف الشيكات ،وتوقيع إتفاقيات المرابحات اإلسالمية وعقود اإلستثمار ،والتوقيع على اإلتفاقيات والصكوك
واالفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية ،ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ
وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار
الضمانات المصرفية وتوقيع المستندات والشيكات .كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم،
ولرئيس مجلس اإلدارة حق توكيل الغير وتعيين الوكالء والمحامين عن الشركة ومنح الوكالء حق توكيل الغير وعزلهم ،وأن يفوض واحداً
أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ،كما يجوز له عزل الوكالء والمفوضين.
ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب ،باإلضافة إلى المكافأة
المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.
سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ،ويحدد مكافآته ،ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس
ويعين مجلس اإلدارة سكرتيراً للمجلس
ً
اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة.
وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز دائما
إعادة تعيينهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على األقل ،وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو
البريد اإللكتروني ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنين على األقل من األعضاء.

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
ال يكون اجتماع المجلس صحيح ًا إال إذا حضره ستة ( )6من أعضاء المجلس على األقل .وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في
حضور اجتماعات المجلس ويتعين أن تكون اإلنابة طبق ًا للضوابط التالية:
أ)

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع ؛

ب) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد ؛
ج) ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع ،وعند تساوي األصوات يرجح
الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه.
ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس
تال له.
للمداولة فيها ،وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع ٍ

محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من
المجلس وذلك بتوقيع جميع األعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر ،وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس
والسكرتير .وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في
هذا الشأن.
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يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من الغير لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكون من ضمنهم
عضو على األقل من مجلس اإلدارة ،ويحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.

لجنة المراجعة
يشكل مجلس اإلدارة من بين أعضائه أو الغير لجنة مراجعة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية
والمحاسبية .وتختص لجنة المراجعة باإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة
الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ومتابعة أعمالهم،
ودراسة خطة المراجعة معهم .كما تقوم اللجنة بشكل منتظم بمراجعة األنظمة المالية والمخاطر لدى الشركة وااللتزام بالمتطلبات
القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية وقوانين هيئة سوق المال .وتتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية
للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة ودراسة السياسات المحاسبية والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت
يشكل مجلس اإلدارة لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت بناء على قواعد اختيار أعضاء اللجنة التي تعتمدها الجمعية العامة للشركة.
وتختص اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق ًا للمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة
من المهارات لعضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .كما تختص اللجنة بتحديد
جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين .كذلك من مهام اللجنة
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

جمعيات المساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوين ًا صحيح ًا تمثل جميع المساهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة .ولكل
مكتتب أي ًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين .ولكل مساهم حائز لعشرين
( )20سهم ًا على األقل حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهم ًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي
الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة
على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها أن تصدر
قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

دعوة الجمعيات العامة
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب
الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة ( )٪5في المائة من رأس المال على األقل ،وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة
الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين ( )25يوم ًا
على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال.

إثبات الحضور
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم
باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف.

نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيح ًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال ( )٪50على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب
في االجتماع األول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص
عليها في المادة ( )33من النظام ويعتبر االجتماع الثاني صحيح ًا أي ًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
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اللجنة التنفيذية

86
كرشلل يساسألا ماظنلا صخلم

نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح ًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال ( )٪50على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة ( )33من هذا النظام ويكون االجتماع
الثاني صحيح ًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

القوة التصويتية
لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول ،وتحسب األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير
العادية على أساس صوت واحد لكل سهم .ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق
بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

القرارات
تصدر قرارات الجمعية العامة للتحول باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع ومع ذلك إذا تعلقت القرارات بتقييم حصص عينية أو
مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة وال يكون لهؤالء رأي في القرارات ولو كانوا أصحاب األسهم النقدية.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع ،كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية
بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة
قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيح ًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة
أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

مناقشة جدول األعمال
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة
ومراقب الحسابات .ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى
المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

إجراءات الجمعيات العامة
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع وجامع ًا لألصوات ،ويحرر
باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد
األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع ،وتدون
المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.

تعيين مراقب الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنوي ًا وتحدد أتعابه ويجوز لها
إعادة تعيينه.

اإلطالع على السجالت
لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى
ضرورة الحصول عليها ،وله أيض ًا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات
واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات
الشركة للواقع.

السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األولى بعد التأسيس من تاريخ
القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعالن التأسيس وتنتهي في  31ديسمبر من السنة الميالدية التالية.
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توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
> >يجنب ( )٪10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور نصف رأس المال.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ( )٪20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
> >يجوز للجمعية العامة العادية
ً
إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
> >يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )٪5من رأس المال المدفوع على األقل.
> >يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ( )٪5من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة .على أن ال تزيد عن الحد األقصى المصرح
به من الجهات المختصة.

سداد األرباح
تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفق ًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة
والصناعة.

دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر
خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها
إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة
أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة ( )6من النظام وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة غير العادية
ً
وتعين مصفي ًا أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر قائم ًا على إدارة
الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ،وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين .وفي جميع
األحوال ينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

كرشلل يساسألا ماظنلا صخلم

توزيع األرباح

88
ةينوناقلا تامولعملا
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1نظرة عامة

تم تأسيس شركة اكسترا في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1422/10/17هـ (الموافق 2002/01/01م) بموجب أنظمة المملكة
العربية السعودية («المملكة» أو «السعودية») في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية .والحق ًا تم نقل المكتب الرئيسي للشركة
الخبر.
إلى مدينة ُ
وقد تم تحويل شركة اكسترا في وقت الحق إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (/65ق) بتاريخ 1431/03/03هـ
(الموافق 2010/02/17م) .والشركة حالي ًا مسجلة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الخبر (في المملكة) رقم  2051029841بتاريخ
1425/06/10هـ (الموافق 2004/07/27م).
المساهمون في شركة اكسترا هم اآلتي:
> >شركة الفوزان القابضة
> >شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة
> >شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان
> >شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة
> >شركة ركن اإللهام للتنمية والتطوير المحدودة
> >شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة
يتمثل النشاط األساسي للشركة تجارة التجزئة لألجهزة اإللكترونية والمنزلية واإلتصاالت والحلول والخدمات المرتبطة بهم.
وقد تم تعديل عقد تأسيس شركة اكسترا عدة مرات وفق ًا للقرارات التي اتخذها الشركاء فيها قبل تحويلها إلى شركة مساهمة ،كما
تم تعديل نظامها األساسي بعد تحولها وفق ًا لقرارات اتخذت في جمعيتها العامة غير العادية .وفيما يلي جدوالً يلخص القرارات التي تم
بموجبها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي:

جدول  :1‑15تعديالت عقد تأسيس شركة اكسترا ونظامها األساسي
تاريخ التعديل

التعديالت

1424/02/17هـ (الموافق 2003/04/19م)

> >نقل ملكية الحصص
> >المكتب الرئيسي
> >زيادة رأس المال
> >اإلدارة (صالحيات المجلس  -االجتماعات -القرارات -العضو المنتدب)

1425/08/14هـ (الموافق 2004/09/28م)

> >زيادة رأس المال

1426/03/22هـ (الموافق 2005/05/01م)

> >زيادة رأس المال
> >تكوين المجلس
> >تعيين العضو المنتدب

1427/03/14هـ (الموافق 2006/03/14م)

> >زيادة رأس المال

مصادق عليها بتاريخ 1430/11/28هـ (الموافق 2009/1/16م)

> >نقل ملكية الحصص
> >تحويل الشركة

1432/01/14هـ (الموافق 2010/12/20م)

> >زيادة رأس المال
> >تكوين المجلس
> >صالحيات مجلس اإلدارة ،الرئيس ،والعضو المنتدب
> >تعديل المادة ( )27من النظام األساسي والخاصة باللجنة التنفيذية
> >تعديل المادة ( )28من النظام األساسي والخاصة بلجنة المراجعة

1432/11/11هـ (الموافق 2011/10/09م)

> >تعديل أغراض الشركة
> >حذف المادتين ( )16و( )49من النظام األساسي والمتعلقة باألسهم
الممتازة
> >تعديل المادة ( )17من النظام األساسي الخاصة بإصدار القروض
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يبين الجدول التالي وصف ًا للمساهمين الحاليين في اكسترا وحصة كل منهم قبل وبعد االكتتاب (على افتراض إتمام االكتتاب بكامل
األسهم المطروحة):

جدول  :2‑15هيكل الملكية لدى اكسترا
المساهم

قبل الطرح
النسبة
المئوية

األسهم

بعد الطرح
رأس المال
(ريال سعودي)

األسهم

النسبة
المئوية

رأس المال
(ريال سعودي)

شركة الفوزان القابضة

15,600,000

٪65.00

156,000,000

10,903,096

٪45.43

109,030,960

شركة عبدالعزيز الصغير
لإلستثمار التجاري المحدودة

5,280,000

٪22.00

52,800,000

3,584,842

٪14.94

35,848,421

شركة إطاللة العربية للتجارة
المحدودة

1,200,000

٪5.00

12,000,000

840,000

٪3.50

8,400,000

شركة عبداللطيف ومحمد
الفوزان

720,000

٪3.00

7,200,000

503,220

٪2.10

5,032,198

شركة ركن اإللهام للتنمية
والتطوير المحدودة

720,000

٪3.00

7,200,000

488,842

٪2.03

4,888,421

شركة معالي الخليج للتجارة
المحدودة

480,000

٪2.00

4,800,000

480,000

٪2.00

4,800,000

الجمهور

-

-

7,200,000

٪30.00

72,000,000

المجموع

24,000,000

240,000,000

24,000,000

٪100.00

240,000,000

٪100.00

المصدر :اكسترا
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1الفروع داخل المملكة العربية السعودية

الخبر حيث
يوجد لدى الشركة واحد وعشرين فرع ًا .حيث يملك كل معرض سجل تجاري خاص به باستثناء المعرض الموجود في مدينة ُ
يشترك في سجله التجاري مع المقر الرئيسي ،هذا ويتم تجديد السجالت التجارية للمعارض قبل تواريخ انتهائهم من قبل إدارة الشئون
اإلدارية (فريق العالقات الحكومية) ومتابعتها شهري ًا:

جدول  :3‑15السجالت التجارية للفروع
الفرع

رقم السجل
التجاري

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

المنطقة الوسطى
الورود

1010175357

 19محرم 1423هـ (الموافق  2إبريل 2002م)

 18محرم 1433هـ (الموافق  13ديسمبر 2011م)

غرناطة

1010204256

 13ذو القعدة 1425هـ (الموافق  25ديسمبر

 13ذو القعدة 1435هـ (الموافق  8سبتمبر

2004م)

2014م)

السويدي

1010210628

 20جمادى األولى 1426هـ (الموافق  27يونيو

 20جمادى األولى 1436هـ (الموافق  11مارس

2005م)

2015م)

بريدة

1131025972

 1ربيع الثاني 1429هـ (الموافق  7إبريل 2008م)

 30ربيع األول 1434هـ (الموافق  11فبراير 2013م)

خريص

1010283056

 15ربيع األول 1431هـ (الموافق  1مارس 2010م)

 15ربيع األول 1436هـ (الموافق  6يناير 2015م)

الرائد

1010300686

 7صفر 1432هـ (الموافق  11يناير 2011م)

 7صفر 1435هـ (الموافق  10ديسمبر 2013م)

الرمال

1010300685

 7صفر 1432هـ (الموافق  11يناير 2011م)

 7صفر 1435هـ (الموافق  10ديسمبر 2013م)
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رقم السجل
التجاري

الفرع

1010307790

البديعة

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

 23جمادى األول 1432هـ (الموافق  27ابريل 2011م)  23جمادى األول 1433هـ (الموافق  14ابريل
2012م)

المنطقة الشرقية
 10جمادى الثانية 1425هـ (الموافق  27يوليو

 7جمادى الثانية 1435هـ (الموافق  7إبريل

2004م)

2014م)

الخبر

2051029841

 21شعبان 1433هـ (الموافق  11يوليو 2012م)

اإلحساء

2252035727

 22شعبان 1428هـ (الموافق  4سبتمبر 2007م)

الدمام

2050062467

 26شوال 1429هـ (الموافق  26أكتوبر 2008م)

 25شوال 1434هـ (الموافق  1سبتمبر 2013م)

تبوك

3550026190

 12محرم 1432هـ (الموافق  18ديسمبر 2010م)

 11محرم 1437هـ (الموافق  24أكتوبر 2015م)

حفر الباطن

2511013237

 7ذو القعدة 1432هـ (الموفق  5اكتوبر 2011م)

 7ذو القعدة 1434هـ (الموفق  13سبتمبر 2013م)

الفيصلية  -الدمام

2050078151

 29شوال 1432هـ (الموافق  27سبتمبر 2011م)

 28شوال 1437هـ (الموافق  2اغسطس 2016م)

المنطقة الغربية
سلطان مول

4030146479

 15ذو القعدة 1424هـ (الموافق  7يناير 2004م)

أبها

5850027004

 22جمادى األولى 1427هـ (الموافق  18يونيو

الطائف

4032025960

المدينة

4650038844

مخطط المطار القديم

4030189019

 26ربيع الثاني 1430هـ (الموافق  30إبريل 2007م)

مكة

4031060798

 29ذو الحجة 1431هـ (الموافق  22إبريل 2009م)

 28ذو الحجة 1436هـ (الموافق  11نوفمبر 2015م)

نجران

5950018934

 25رجب  1432هـ (الموافق  27يونيو 2011م)

 25رجب 1437هـ (الموافق  2مايو 2016م)
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 15ذو القعدة 1434هـ (الموافق  21سبتمبر
2013م)
 21جمادى األولى 1437هـ (الموافق  1مارس 2016م)

2006م)
 12جمادى الثانية 1427هـ (الموافق  8يوليو

 12جمادى الثانية 1437هـ (الموافق  21مارس

2006م)

2016م)

 13ربيع الثاني 1428هـ (الموافق  26أكتوبر

 13ربيع الثاني 1437هـ (الموافق  23يناير 2016م)

2008م)
 26ربيع الثاني 1435هـ (الموافق  27مارس
2014م)

1الفروع خارج المملكة العربية السعودية

ال تملك شركة اكسترا أي فروع خارج المملكة العربية السعودية.
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1الشركات الفرعية والشركات التابعة لـ اكسترا داخل المملكة العربية السعودية

إن الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات هي الشركة التابعة الوحيدة لـ اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي ملخص ألهم البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات:

1 111115اسم الشركة
تأسست الشركة تحت اسم «الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات».

1 111115أهداف الشركة
تتمثل أهداف الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات وفق ًا لعقد تأسيسها في صيانة وإصالح األجهزة اإللكترونية والرقمية
والكهربائية ،األجهزة المنزلية والحاسب اآللي ،باإلضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة اإللكترونية والرقمية وقطع غيارها ،وألعاب
الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية ،واألدوات المكتبية المختلفة ،والهواتف الخلوية والمواد الغذائية ومواد الديكور .كما تشمل أهداف الشركة
المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات الوكاالت التجارية وأعمال السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار ،وشراء واستئجار األراضي
ألغراض البناء واإلستثمار في هذه المباني من خالل البيع والتأجير لصالح تلك الشركة.
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يقع المقر الرئيسي للشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات في مدينة الخبر ،المملكة العربية السعودية.

1 111115مدة الشركة
مدة الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة هي خمسون ( )50سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

1 111115رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات ( 300.000ثالثمائة ألف) ريال سعودي ،مقسمة إلى ( 3000ثالثة آالف) حصة ،وتبلغ
القيمة االسمية للحصة الواحدة ( 100مائة) ريال سعودي ،موزعة بين الشركاء على النحو التالي:

جدول  :4‑15رأس المال
اسم الشريك

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

النسبة المئوية

عدد الحصص

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا)

2,970

100

297,000

شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية

30

100

3,000

٪1

المجموع

3,000

100

300,000

٪100

٪99

إن شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة والشركاء فيها هم شركة الفوزان
القابضة وتملك ما نسبته  ٪75وشركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار التجاري المحدودة وتملك ما نسبته .٪25

1 111115إمكانية نقل ملكية الحصص
ينص عقد التأسيس على أنه يجوز نقل ملكية الحصص بين الشركاء وورثتهم القانونيين .وال يجوز ألي شريك نقل أي من أسهمه إلى طرف
ثالث ،سواء بعوض أو خالف ذلك ،ما لم يسمح الشركاء اآلخرون بذلك .ويجوز للشركاء اآلخرين شراء هذه الحصص عند نقل ملكيتها من
قبل أحد الشركاء وفق ًا للمادة  165من نظام الشركات.

1 111115اإلدارة
بموجب عقد التأسيس ،يدير الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات مدير واحد ،يمتلك جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة
المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات.

1 111115قرارات الشركاء
يلزم التصويت باإلجماع اإليجابي للشركاء من أجل الموافقة على األمور التالية:
> >أي تغيير في جنسية الشركة،
> >أي زيادة في األعباء المالية للشركاء.
وباستثناء الحاالت المذكورة أعاله ،فإن أي تعديل على عقد التأسيس للشركة يشترط التصويت اإليجابي ألولئك الشركاء الذين يمثلون ما
ال يقل عن خمسة وسبعين في المئة ( )٪75من رأس مال الشركة.
جميع قرارات الشركاء التي ال تتعلق بتعديل عقد التأسيس للشركة تتطلب التصويت اإليجابي لشركاء يمثلون ما ال يقل عن خمسين في
المئة ( )٪50من رأس مال الشركة.

1 111115السنة المالية
تبدأ السنة المالية األولى للشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات اعتبا ًرا من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي بتاريخ
 1432/01/25هـ (الموافق 2010/12/31م) .وتكون مدة كل سنة مالية الحقة  12شهراً.

ةينوناقلا تامولعملا

1 111115المقر الرئيسي للشركة
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1 1511115توزيع األرباح السنوية
توزع األرباح الصافية السنوية لـلشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى،
على النحو التالي:
> >يجنب عشرة في المئة ( )٪10من األرباح السنوية الصافية لتكوين االحتياطي النظامي.
> >يوزع الباقي بين الشركاء بالتناسب وفق ًا لنسبة مشاركتهم في الشركة.

1 1511115شهادة السجل التجاري
فيما يلي تفاصيل شهادة السجل التجاري لـلشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات:

جدول  :5‑15السجل التجاري للشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات
نوع الرخصة
شهادة السجل التجاري

1115

الجهة المانحة للترخيص
وزارة التجارة والصناعة

رقم الرخصة
2051043211

تاريخ اإلصدار
1431/07/10هـ (الموافق 2010/06/22م)

الغرض
تأسيس وتسجيل
الشركة

1الشركات التابعة والشقيقة خارج المملكة العربية السعودية

إن الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و .هي الشركة التابعة الوحيدة لـ اكسترا خارج المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي ملخص ألهم البيانات الواردة في النظام األساسي للشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و:.

1 111115اسم الشركة
اسم الشركة هو الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و.

1 111115أغراض الشركة
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
1-1استيراد وتصدير وبيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها.
2-2استيراد وتصدير وبيع أجهزة الكومبيوتر ومستلزماته.
3-3استيراد وتصدير وبيع البرامج واألنظمة المتعلقة بالكومبيوتر.
4-4استيراد وتصدير وبيع األلعاب اإللكترونية وبرامجها.
5-5إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة.

1 111115مركز الشركة
مركز الشركة الرئيسي المنامة ،في مملكة البحرين.

1 111115مدة الشركة
مدة الشركة  50سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها لشخصيتها االعتبارية.

1 111115رأسمال الشركة
حدد رأسمال الشركة بمبلغ  50,000دينار بحريني ،موزعة إلى  500حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة  100دينار بحريني.

1 111115إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة السيد ماهر بن سعد الراجحي ،وله الصالحيات الكاملة في إدارة أعمال الشركة اليومية وتمثيلها أمام القضاء وفي
مواجهة الغير ويكون مسؤوالً عن إدارتها أمام المالك.
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تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في الثالثون من ديسمبر من كل عام ويستثنى من ذلك
السنة األولى للشركة فتبدأ في تاريخ اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وتنتهي عند انتهاء السنة المالية مع مراعاة أال تقل السنة
المالية األولى عن ستة أشهر.

1 111115توزيع األرباح
يحصل مالك رأس المال على األرباح الصافية بعد اقتطاع نسبة  ٪10من هذه األرباح تخصص لحساب االحتياطي القانوني على النحو الوارد
في المادة ( )224من قانون الشركات التجارية.
بناء على اقتراح مدير الشركة اقتطاع نسبة ال تتجاوز  ٪3من األرباح الصافية لحساب االحتياطي االختياري والذي يستعمل
لمالك رأس المال
ً
في األوجه التالية:
1-1استهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها.
2-2فيما يعود بالنفع على الشركة.

1 111115شهادة تسجيل الشركة
فيما يلي تفاصيل شهادة السجل التجاري للشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و:.

جدول  :6‑15السجل التجاري للشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و.
نوع الرخصة
شهادة السجل التجاري

1115

الجهة المانحة
للترخيص
وزارة الصناعة والتجارة
في مملكة البحرين

رقم الرخصة
79207

تاريخ اإلصدار

الغرض

1432/11/15هـ (الموافق 2011/10/13م) تسجيل شركة الشخص الواحد

1الترتيبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة

سوف تحرص الشركة على أن تكون جميع التعامالت التي تجري فيما بينها وبين أي من الشركات التابعة لها وموظفيها ،ومديريها،
والمساهمين فيها ،أو أي من الشركات التابعة لهم ،بموافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة ،بما في ذلك أغلبية األعضاء المستقلين واألعضاء
الذين ال يملكون مصلحة في موضوع التصويت .وسوف يمتنع المدراء الذين يملكون مصلحة في التعامالت المذكورة عن التصويت على
القرارات المتعلقة بها في مجلس اإلدارة.
وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهموها أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت على أسس تجارية و لم يحصل أي
من هذه األطراف ذات العالقة على أية معاملة تفضيلية في هذا الصدد.
كما تؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهموها عزمهم على التقيد بالمادتين  69و 70من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة
والصناعة وبتعليمات المادة  18من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،فيما يتعلق بالعقود مع األطراف ذات العالقة،
كما يلي:
> >يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية.
> >يؤكد المساهمون الحاليون بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تجارية.
> >فيما عدا ما ذكر أدناه ،ال يوجد في الوقت الحاضر أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مدرائها التنفيذيين أو
أي مساهم يملك  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن لديهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة في تلك
التعامالت؛ وإضافة إلى ذلك ،ال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حق ًا للتصويت على تلك التعامالت.

ةينوناقلا تامولعملا

1 111115السنة المالية للشركة
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وفيما يلي الترتيبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة في سياق أعمال اكسترا:

إتفاقية لتزويد خدمات
أبرمت اكسترا إتفاقية لتزويد خدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة بتاريخ 2010/01/01م ،حيث وافقت اكسترا على
توفير خدمات تقنية المعلومات ،والخدمات المالية ،وخدمات الموارد البشرية لشركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة .ويمكن
إنهاء هذه اإلتفاقية من قبل أي طرف عن طريق إعطاء إشعار لمدة شهر واحد ( )1إلى الطرف اآلخر.
سوف تدفع شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة المبالغ المطلوبة بموجب هذه االتفاقية لـ اكسترا مقابل االشعارات التي
تقدمها اكسترا على أساس شهري وذلك خالل ثالثين ( )30يوم ُا من تاريخ االشعار .تقدم اكسترا اشعاراتها إلى شركة تطوير الحلول
الرقمية وااللكترونية المحدودة بمتوسط شهري بلغت قيمته  306,000ريال سعودي للعام 2010م ،و 410,000ريال سعودي للعام 2011م وتلك
المبالغ محددة من ضمن بنود عقد الخدمات المبرم بين الطرفين الموضح أعاله مقابل الخدمات المقدمة.
وقد اتفق الطرفان على عدم اإلفصاح واتخاذ كافة التدابير وبذل العناية المعقولة الكفيلة بعدم اإلفصاح عن المعلومات السرية بينهما
إلى أي طرف ثالث.
تخضع هذه اإلتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية.
ولقد عرضت هذه االتفاقية على الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 1432/11/11هـ (الموافق 2011/10/09م) ،حيث تم الموافقة
عليها.

اتفاقيات إيجار
أبرمت اكسترا اتفاقيتي إيجار مع شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان .االتفاقية األولى تعود إلى مستودع الشركة في منطقة الميناء
بينما تعود االتفاقية الثانية إلى قطعة أرض تجارية في الخبر والغرض منها هو استخدام األرض لبناء معارض تجارية واستغاللها لممارسة
األنشطة التجارية أو لتأجيرها طوال مدة اإليجار.
وإضافة إلى هذين االتفاقيتين ،فلقد أبرمت اكسترا اتفاقية إيجار واحدة مع عبد اللطيف بن أحمد بن عبد اللطيف الفوزان تعود إلى قطع
أرض فضاء موجودة على طريق جدة – مكة السريع .والغرض من هذه االتفاقية هو استغالل األرض تجاري ًا من قبل اكسترا عبر بناء معارض
تجارية واستخدامها لممارسة األنشطة التجارية ولتأجير بعض منها على الغير خالل مدة االتفاقية.
وأبرمت اكسترا اتفاقية إيجار مع شركة الفوزان لمواد البناء تعود إلى هنجرين في مدينة جدة مضاف ًا إليها ساحة أمام الهنجرين .الغرض
من هذه االتفاقية هو استعمال الهنجرين من قبل اكسترا ألعمالها ونشاطها التجاري.
كما أبرمت اكسترا عقد إيجار بصفتها كمؤجر مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (المستأجر) ،وذلك بهدف تأجير مكاتب تجارية
في معرض اكسترا الواقع في منطقة الخبر .ووفق ًا لبنود العقد ،فإنه يحق للمستأجر إعادة تأجير كل أو بعض المساحة المستأجرة على
مسؤوليته وحده على أن ال تتجاوز مدة أو شروط التأجير من الباطن مدة العقد األساسي وشروطه .كما يحق للمستأجر التنازل عن اإلجارة
لمصلحة شخص ثالث بعد االستحصال على موافقة المؤجر الخطية.
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المؤجر

الموقع

التاريخ

عبداللطيف بن أحمد بن
عبداللطيف الفوزان

القطع من رقم 1430/9/19هـ
(الموافق 2009/9/9م)
 434إلى رقم
 ،443بلوك 29
(7.680.25م)2
على طريق
جدة مكة
السريع

مدة العقد

القيمة التأجيرية
 1,351,724ريال سعودي سنوي ًا
للسنوات الخمس األولى (-2010
)2014؛

 20سنة
من 1430/10/12هـ
(2009/10/1م) إلى
1451/8/25هـ (الموافق
 1,520,690ريال سعودي سنوي ًا
2029/12/31م)
للسنوات الخمس التالية (-2015
التجديد يتم بموجب
)2019؛
إشعار خطي يرسل قبل
سنة من نهاية مدة العقد
 1,689,655ريال سعودي سنوي ًا
للسنوات الخمس التي تليها
()2024-2020؛
 1,858,621ريال سعودي سنوي ًا
للسنوات الخمس األخيرة (-2025
.)2029

شركة عبداللطيف ومحمد
الفوزان

مستودع –
الميناء

1432/9/1هـ (الموافق
2011/8/1م)

خمس سنوات ميالدية
تبدأ في 1432/4/27هـ
(الموافق 2011/4/1م)
وتنتهي في 1437/06/22هـ
(الموافق 2016/03/31م)
يجدد تلقائيا لسنة
ميالدية واحدة

 192,000ريال سعودي سنوي ًا

شركة عبداللطيف ومحمد
الفوزان

أرض في الخبر

1425/3/12هـ
(الموافق 2004/5/1م)

 25سنة تبدأ في
1424/4/30هـ (الموافق
2003/6/30م) وتنهي في
1450/2/7هـ (الموافق
2028/6/30م) ،وتجدد
باتفاق الطرفين

 991,000ريال سعودي سنوي ًا

شركة الفوزان لمواد البناء

هنجرين في
جدة

1432/1/1هـ (الموافق
2010/12/7م)

سنة ميالدية واحدة تبدأ
في 1432/1/26هـ (الموافق
2011/01/01م) وتنتهي في
1433/2/6هـ (الموافق
2011/12/31م) ،وتجدد باتفاق
الطرفين

 380,000ريال سعودي سنوي ًا)

اكسترا

مكاتب تجارية
في معرض
اكسترا الواقع
في منطقة
الخبر

1432/11/10هـ (الموافق
2011/10/8م)

عشرة أشهر تبدأ في
1432/11/02هـ (الموافق
2011/09/30م) وتنتهي في
1433/09/12هـ (الموافق
2012/07/31م) ،قابلة
للتجديد لمدة زمنية
جديدة باتفاق الطرفين

 98,000ريال سعودي يتم دفعها
على دفعتين

ولقد عرضت عقود اإليجار المذكورة على الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 1432/11/11هـ (الموافق 2011/10/09م) ،حيث تم
الموافقة عليها.

ةينوناقلا تامولعملا

جدول  :7‑15تفاصيل اتفاقيات اإليجار
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بوالص التأمين
تشمل بوالص التأمين التي تحتفظ بها اكسترا تأمينا شامال على الممتلكات ،التأمين البحري ،التأمين ضد المسؤولية العامة ،التأمين ضد
خيانة األمانة ،التأمين الصحي التعاوني ،والتأمين على النقد( ،فضال راجع «المعلومات القانونية» – قسم «غطاء التأمين» – «جدول )»12 – 15
وهي بوالص صادرة من شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (فضال راجع «المعلومات القانونية» – قسم «غطاء التأمين») .ويبين الجدول
المدرج في قسم غطاء التأمين قيمة قسط التأمين لكل من بوالص التأمين التي تحتفظ بها اكسترا ،إضافة إلى قيمة المبالغ المؤمن
عليها بموجب تلك البوالص.
إن عبداهلل عبداللطيف الفوزان  -رئيس مجلس إدارة اكسترا وأحد أكبر المساهمين فيها – هو في الوقت نفسه مساهم في شركة إتحاد
الخليج للتأمين التعاوني.
ولقد عرضت بوالص التأمين المذكورة على الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 1432/11/11هـ (الموافق 2011/10/09م) ،حيث
تم الموافقة عليها.

1115

1ملخص اإلتفاقيات الهامة

تتلخص اإلتفاقيات الهامة التي ُأبرمت من قبل اكسترا عموم ًا في أربعة أنواع:
 -1اإلتفاقيات مع الموردين؛
 -2طلبات الشراء؛
 -3اإلتفاقيات مع المقاولين؛ و
 -4إتفاقيات متنوعة.
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يوجد لدى اكسترا نموذج لعقود التوريد مع الموردين تستخدمه إلبرام إتفاقيات مع مختلف الموردين لطلب المنتجات واألصناف.
أ) نموذج عقود التوريد
فيما يلي البنود الرئيسية لنموذج عقود التوريد:

جدول  :8‑15نموذج عقود التوريد
الوثيقة

إتفاقية مع
مورد

األطراف

اكسترا
والمورد

المدة

حسبما يتم
تحديده
بين اكسترا
والمورد.

السعر

شروط الدفع

كما يتم
اإلتفاق
عليه بين
اكسترا
والمورد.

كما يتم
اإلتفاق عليه
بين الطرفين.

اإلشعار
بإنهاء
اإلتفاقية
تعتبر اإلتفاقية
قابلة للتجديد
تلقائي ًا بنفس
الشروط إال
إذا أشعر أحد
الطرفين
الطرف
اآلخر خطي ًا
بعزمه على
عدم تجديد
اإلتفاقية قبل
مدة انتهائها
األصلية أو
المجددة.
َّ

المنتجات
المكفولة

المنتجات غير
المكفولة

يجب على المورد
يجب على المورد توفير
توفير خدمات
خدمات تصليح للمنتجات
إصالح للمنتجات
غير المكفولة والوقت
المكفولة كما أن
الالزم إلصالح المنتجات
الوقت الالزم إلصالح هو سبعة ( )7أيام .ويجب
المنتجات التي
أن يضمن المورد تزويد
يتم توريدها هو
قطع الغيار لمدة خمس
ثالثة ( )3أيام .وإذا
( )5سنوات تبدأ من تاريخ
أخفق المورد في
طرح كل موديل في
خدمة العميل خالل األسواق.
أربع وعشرين ()24
ساعة ،فإن موظفو
اكسترا سيقومون
باالستعاضة عن
المنتجات المعيبة
الموردة من قبل
المورد بمنتجات
جديدة على حساب
المورد.

وفيما يلي قائمة بالموردين األساسيين لـ اكسترا الذين أبرموا إتفاقيات توريد مع اكسترا حسب نموذج عقود التوريد الواردة أعاله:

ةينوناقلا تامولعملا

1 111115اإلتفاقيات مع الموردين
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جدول  :9‑15الموردين األساسيين لـ اكسترا
الموردون
1

مجموعة متبولي المتحدة

2

الشركة اإللكترونية الحديثة

3

شركة محمد عمر العيسائي لاللكترونيات المحدودة

4

مجموعة عبداللطيف جميل

5

الشركة العربية لتجهيزات المكاتب

6

مكتب بي دي أل للخدمات التجارية

7

شركة اكسيوم تليكوم السعودية

8

مؤسسة التفوق (كينوود)

9

شركة سعيد أحمد العجو

ب)	اإلتفاقية مع شركة هيوليت  -باكارد
أبرمت اكسترا إتفاقية مع شركة هيوليت – باكارد يوروب بي في ،تهدف إلى تعيين شركة اكسترا كبائع بالتجزئة على أساس غير
حصري في المملكة ،وذلك لمنتجات شركة هيوليت – باكارد من آالت طباعة ولوازمها ،باإلضافة إلى الكمبيوترات الشخصية والكمبيوترات
المحمولة .وهذه اإلتفاقية سارية المفعول اعتباراً من 2009/08/11م وتستمر لحين إنهائها من قبل أحد الطرفين.
ج)	اإلتفاقية مع شركة إيسر كمبيوترز
أبرمت اكسترا إتفاقية مع شركة إيسر كمبيوترز (إم .إي ).ليمتد تهدف إلى تعيين شركة اكسترا كبائع بالتجزئة على أساس غير حصري
في المملكة لمنتجات شركة إيسر كمبيوترز (إم .إي ).ليمتد .وهذه االتفاقية سارية المفعول اعتباراً من 2010/04/06م ولغاية 2012/12/31م.

1 111115طلبات الشراء
تستخدم اكسترا طلب شراء تجاري للمنتجات واألصناف التجارية وطلب شراء عام لكل ما هو غير تجاري مع المو ِّردين.
أ) طلبات الشراء التجارية
يستخدم طلب الشراء التجاري لطلب مختلف المنتجات واألصناف التجارية من الموردين .وقد خصصت اكسترا لكل مو ِّرد رقم تعريف مميز
وذلك من أجل اإلحتفاظ بسجالت العمل التجاري مع المو ِّرد .ويحتوي طلب الشراء التجاري التفاصيل الرئيسية التالية لكل عملية شراء:
> >الرقم المتسلسل؛
> >النوع؛
> >رقم المنتج؛
> >الوصف؛
> >الصنف؛
> >الكمية؛
> >السعر.
تختلف شروط الدفع بموجب طلب الشراء التجاري من مو ِّرد إلى آخر.
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يستخدم طلب الشراء العام لشراء كل ماهو غير تجاري (على سبيل المثال ،الرافعات الشوكية ،الشاحنات الكهربائية ذات المنصة
المنخفضة ،إلخ) من الشركات الموردة .وقد خصصت اكسترا لكل من الشركات الموردة رقم تعريف مميز من أجل االحتفاظ بسجالت عن
العمل التجاري مع المو ِّرد .ويحتوي طلب الشراء العام التفاصيل الرئيسية التالية بالنسبة لكل عملية شراء:
> >الوصف؛
> >الوحدة؛
> >الكمية؛ و
> >السعر.
وتختلف شروط الدفع بموجب طلبات الشراء العامة من شركة موردة إلى أخرى .وفيما يلي قائمة تبين أهم الموردين غير التجاريين الذين
تتعامل معهم اكسترا من خالل طلبات الشراء العامة:

جدول  :10‑15أهم الموردين غير التجاريين لـ اكسترا
وكالة عبد االله الخنانى للدعاية واالعالن-اكبا
شركة كنار لالنظمة المكتبية
شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة
شركة مصنع قبة الدمام للبالستيك المحدودة
كانام آسيا
مؤسسة المعماريون الخليجيون للمقاوالت
مكتبة الغنيم
شركة معدات التعبئة والتغليف المحدودة
مؤسسة أفق الطاقة التجارية
وكالة جمال محمد المناعي للدعاية واالعالن
مؤسسة جمال الجاسم لإللكترونيات
شركة اريكسون السعودية لالتصاالت المحدودة

1 111115اإلتفاقيات مع المقاولين
تمتلك اكسترا نموذج ًا إلتفاقيات المقاولين (اتفاقيات تنفيذ األعمال) والذي تستخدمه إلبرام عقود مختلفة مع المقاولين لتنفيذ بعض
األعمال .وفيما يلي األحكام الرئيسية إلتفاقية المقاولين المستخدمة لدى اكسترا ،ومنهم على سبيل المثال ال الحصر مؤسسة خيول
القدس للمقاوالت ومؤسسة المعماريون الخليجيون للمقاوالت واالنشاء الخليجي وجرافيكس.

جدول  :11‑15نموذج إتفاقية مع المقاولين
الوثيقة

نموذج عقد

األطراف

اكسترا والمقاول

المدة

سيحدد بواسطة اكسترا والمقاول
كما
َّ

القيمة

كما سيتم اإلتفاق عليه بين اكسترا والمقاول

شروط الدفع

كما سيتفق عليه بين اكسترا والمقاول بحسب الشروط العامة لإلتفاقية.

التنازل

ال يحق للمقاول التنازل عن اإلتفاقية ،أو أي جزء منها ،بدون موافقة خطية مسبقة من اكسترا.

الضمانات

يلتزم المقاول ،وضمن الفترة المحددة في اإلتفاقية ،بتزويد اكسترا بضمان بنكي بنسبة معينة من قيمة
العقد يتم اإلتفاق عليها ،كضمان لتنفيذ األعمال.

تنفيذ األعمال

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام والحفاظ على أعمال المقاولة ،كما يلتزم بالتقيد بتعليمات المهندس المشرف
على المشروع.

ةينوناقلا تامولعملا

ب) طلبات الشراء العامة
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الوثيقة

نموذج عقد

جدولة األعمال

يلتزم المقاول بأن يقدم مع عطائه المتعلق بالعمل جدوالً زمني ًا يشمل خطة العمل المنظمة والطريقة
المقترحة لتنفيذها.

اإلشراف

يلتزم المقاول بالمتابعة واإلشراف على تنفيذ أعمال المقاولة بما يرضي المهندس المع ّين .ويجب أن يتواجد
المقاول ،أو من ينوب عنه ،في كل األوقات في موقع المشروع.

موظفو المقاول

يلتزم المقاول بتعيين العدد المطلوب من المساعدين الفنيين ،ومراقبي العمال ،والمشرفين ،والعمالة
الماهرة وذلك لتنفيذ األعمال والمحافظة عليها .وللمهندس الذي يتولى عملية اإلشراف الحق في رفض
تعيين أي موظف وفق ًا لتقديره الخاص.

الغرامات

في حال تأخر المقاول في تنفيذ وتسليم األعمال ،وقررت اكسترا عدم سحب األعمال ،فإن المقاول يكون ملزما
بدفع غرامة تأخير .وتحسب هذه الغرامة وفق ًا لمتوسط النفقات اليومية للمشروع ،على أال تتجاوز  ٪10من قيمة
العقد.

فترة الصيانة

فترة الصيانة هي الفترة التي تبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي للمشروع حتى تاريخ التسليم النهائي لألعمال.

نفقات اإلصالح

يلتزم المقاول بتنفيذ كافة عمليات اإلصالح على نفقته الخاصة ،إذا كانت تلك اإلصالحات ناتجة عن اختيار المواد
وتصنيعها ،الذي يعتبره المهندس المشرف غير متفق مع أحكام اإلتفاقية ،أو ناتجة عن إهمال وسوء تصرف
من قبل المقاول.

سحب األعمال

يحق لـ اكسترا سحب األعمال من المقاول في كل حالة من الحاالت التالية:
أ) إذا تأخر المقاول في بدء أو تنفيذ األعمال إلى حد معين؛
ب) إذا انسحب المقاول أو تخ َّلى أو تنازل عن األعمال أو أبرم مقاولة من الباطن لتنفيذ األعمال دون
موافقة خطية مسبقة من اكسترا؛
جـ) إذا خالف المقاول أي ًا من أحكام هذه اإلتفاقية ،ولم يعالج الخلل في غضون عشرة أيام من اإلخطار؛
د) إذا منح المقاول ،أو أي من المعينين لديه ،أية هدية أو مخصصات أو حوافز ألي من موظفي اكسترا؛ أو
هـ ) إذا أعلن المقاول إفالسه ،أو أصبح عاجزاً عن الدفع ،أو ُوضع تحت الوصاية القانونية أو في حال حل
الكيان القانوني للمقاول في حالة كونه كيان ًا قانوني ًا.

عواقب سحب األعمال

في حالة سحب األعمال ،فإنه يحق لـ اكسترا القيام بأي مما يلي:
أ) تحويل األعمال إلى المقاول الذي حل في المركز الثاني عند طرح المشروع للمناقصة؛ أو
ب) استكمال كل أو جزء من األعمال ،على نفقة المقاول.

اختيار القوانين
واالختصاص القضائي
لفض النزاعات

تخضع اإلتفاقية ألحكام أنظمة المملكة العربية السعودية ،ويحال أي نزاع ينشأ عن هذه اإلتفاقية إلى المحاكم
المختصة في المملكة العربية السعودية.

1 111115إتفاقيات متنوعة
أبرمت اكسترا في سياق أعمالها إتفاقيات متنوعة مع عدد من المو ِّردين ومقدمي الخدمات .وفيما يلي األحكام الرئيسية لهذه اإلتفاقيات.
أ) إتفاقية تقديم الخدمات المعتمدة
أبرمت اكسترا إتفاقية تقديم خدمات معتمدة مع بينكيو الشرق األوسط إف زد إي ( ،)BenQبتاريخ 1432/09/01هـ (الموافق 2011/08/01م) .وتبقى
هذه االتفاقية سارية المفعول حتى تاريخ 1433/05/08هـ (الموافق 2012/03/31م) .وتهدف إلى تعيين اكسترا كمقدم خدمة معتمد  -وغير
حصري – فيما يتعلق ببعض منتجات بينكيو ،وبالتحديد أجهزة التلفزيون التي تعمل بتقنية  ،LCDوالكاميرات الرقمية ،وأجهزة العرض.
ب) إتفاقية شراكة لخدمات المنتجات المنزلية
أبرمت اكسترا إتفاقية شراكة لخدمات المنتجات المنزلية مع شركة اتش بي  -فرنسا .وهي سارية المفعول اعتبارا من 1428/09/22هـ
(الموافق 2007/10/4م) ،وتستمر إما ( )1لمدة سنة واحدة أو ( )2لحين إنهائها من قبل أحد الطرفين وتتجدد االتفاقية تلقائي ًا لمدة  12شهر ُا
ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بنيته عدم التجديد خالل ستون يوم ًا .وتحدد هذه اإلتفاقية البنود والشروط التي تعتمد عليها اكسترا
للقيام بخدمات اإلصالح للمنتجات المكفولة وغير المكفولة وخصوص ًا لمستهلكي كمبيوترات اتش بي الشخصية المكتبية والكمبيوترات
المحمولة ،وذلك على أساس غير حصري.
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أبرمت اكسترا إتفاقية لدعم التدريب مع صنـدوق تنمية الموارد البشرية .وتحمل اإلتفاقية المذكورة الرقم المتسلسل 2006009959م وقد
دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 1431/07/28هـ (الموافق 2010/07/10م) .وسوف تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول حتى إنهائها من قبل
صندوق تنمية الموارد البشرية في حال ( )1خالفت اكسترا أحكام االتفاقية كليا أو جزئيا ( )2قدمت اكسترا معلومات غير صحيحة ()3
استخدمت اكسترا األموال المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية ألغراض أخرى ( )4لم تلتزم اكسترا ببرامج التدريب المعتمدة
من صندوق تنمية الموارد البشرية ( )5لم تقدم اكسترا إلى صندوق تنمية الموارد البشرية جميع البيانات أو المستندات التي يطلبها.
وقد طلبت اكسترا من صندوق تنمية الموارد البشرية تقديم الدعم لها في توظيف وتدريب مقدمي الطلبات المسجلين في النظام
اإللكتروني ،وفقا آلليات التدريب والتوظيف المعتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك لغرض توظيف  137موظف ُا سعودي ُا مدرب ُا،
باستخدام النظام اإللكتروني الذي أنشأه صندوق تنمية الموارد البشرية.
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1وثائق التمويل

تعتبر اكسترا طرف ًا في تسهيالت ائتمانية مختلفة وترتيبات مصرفية أخرى مع بنك الرياض ،البنك السعودي الفرنسي ،البنك السعودي
البريطاني ومجموعة سامبا المالية (سامبا).
وفيما يلي ملخص ألهم التسهيالت التي تستفيد منها الشركة:
أ) بنك الرياض
في 1432/01/15هـ (الموافق 2010/12/21م) ،استلمت اكسترا من بنك الرياض خطاب ًا يتعلق بإتفاقية تمويل إسالمي والتي بموجبها وافق
بنك الرياض على منح الشركة تسهيالت ائتمانية تصل كحد أقصى إلى  30,000,000ريال سعودي (قروض) و 40.000.000ريال سعودي (اعتمادات
مستندية) المستخدم منها مبلغ  5,047,041ريال سعودي ،لغرض تمويل توسعات الشركة وفتح فروع جديدة .وبموجب هذه اإلتفاقية،
يقوم بنك الرياض بشراء أصول وبيعها لـ اكسترا بالمرابحة .وفي هذا الخصوص ،أصدرت اكسترا توكيلين بتاريخ 1432/01/15هـ (الموافق
2010/12/21م) لمنح بنك الرياض الحق في بيع المنتجات المحلية والدولية (سلع أو بضائع أو معادن) إلى أطراف ثالثة ،وتنتهي تلك التسهيالت
في  13ابريل 2011م وتم االتفاق مع البنك على تمديدها حتى  13يوليو 2011م لحين االنتهاء من اجراءات تجديدها .وفي 1432/08/26هـ (الموافق
2011/07/27م) ،استلمت اكسترا من بنك الرياض خطاب ًا والتي بموجبها وافق بنك الرياض على تجديد التسهيالت االئتمانية الممنوحة
للشركة كما يلي:
> >تمويل تورق قصير األجل (دوار) بحدود  10.000.000ريال سعودي .يتم استخدام هذا المبلغ على شرائح ،بحيث ال تقل أية شريحة عن
 500,000ريال سعودي ،ويتم سداد كل شريحة بحد أقصى خالل عام من تاريخ المنح.
> >تمويل تورق متوسط األجل (غير دوار) بحدود  30.000.000ريال سعودي .يسدد هذا المبلغ على أربع سنوات بواقع  12قسط ربع سنوي،
خالل  3سنوات بعد فترة سماح لمدة سنة.
> >إعادة تمويل اعتمادات – مرابحات (دوار) بحدود  30.000.000ريال سعودي.
> >بدائل ائتمانية مباشرة (دوار) بحدود  30.000.000ريال سعودي.
ب) البنك السعودي الفرنسي
في 1432/3/16هـ (الموافق 2011/2/19م) ،دخلت اكسترا في اتفاقية تسهيالت إسالمية /تمويل رئيسية مع البنك السعودي الفرنسي حددت
التفاصيل والشروط العامة التي تنطبق على جميع التسهيالت والتمويالت وحصلت اكسترا على تأكيد بتوفر خطوط التسهيالت التالية:
> >تمويل تورق بقيمة  40.000.000ريال سعودي.
> >تمويل متعدد األغراض (تمويل مرابحة ،استيراد /قبول متعدد ،اعتماد احتياطي ،تسهيالت سندات متعددة وشراء وبيع آجل
لعمالت أجنبية) بقيمة  60.000.000ريال سعودي ،تتضمن اتفاقية مرابحة رئيسية بمبلغ  30,000,000ريال سعودي.
> >تسهيالت تمويل نفقات رأس مالية محددة (لبناء مخزن في الرياض وآخر في جدة) بقيمة  18,461,538ريال سعودي.
ليصل إجمالي التسهيالت الموضحة أعاله من البنك السعودي الفرنسي مبلغ  118,461,538ريال سعودي ،المستخدم منها مبلغ 48,446,487
ريال سعودي.
وتنتهي هذه االتفاقية في  31ديسمبر 2011م ما لم يتم تمديدها باتفاق اكسترا والبنك السعودي الفرنسي خطي ًا ،وهي تخضع وتفسر وفق ًا
للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ج) البنك السعودي البريطاني
في 1431/07/02هـ (الموافق 2010/06/14م) ،دخلت اكسترا في إتفاقية تسهيالت بنكية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني والتي بموجبها
وافق البنك على منح الشركة تسهيالت على النحو التالي:
 تسهيالت تمويل مرابحة التورق بمقدار  50.000.000ريال سعودي منحت لغرض تمويل التوسعات المخططة (بناء  8معارض جديدة لـ اكسترافي المملكة العربية السعودية) من خالل إتفاقية مرابحة رئيسية مع قسم أمانة للخدمات المصرفية اإلسالمية في البنك السعودي
البريطاني.

ةينوناقلا تامولعملا

ج) إتفاقية دعم التدريب
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 تسهيالت مشتركة تبلغ في مجموعها الكلي  180.000.000ريال سعودي منحت لغرض استيراد مواد تتعلق بأعمال الشركة ،هذا وقد تماستخدام مبلغ  67,500,000ريال سعودي.
د) مجموعة سامبا المالية
في 1432/01/02هـ (الموافق 2010/12/08م) ،أبرمت اكسترا إتفاقية مرابحة عامة وإتفاقية تمويل بالمرابحة مع مجموعة سامبا المالية والتي
بموجبها يمنح البنك تسهيالت بمبلغ  100.000.000ريال سعودي و 50.000.000ريال سعودي على التوالي .ووفق ًا لشروط اإلتفاقية ،تتعهد اكسترا
بالمحافظة على وضعها القانوني كما كان قائم ًا في تاريخ اإلتفاقية .وتخضع اإلتفاقية وتفسر وفق ًا ألنظمة المملكة العربية السعودية،
ووفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية .ويتم تسوية أي نزاع قد ينشأ من قبل محاكم المملكة العربية السعودية.
الجدول التالي يبين كافة الضمانات المقدمة لضمان التسهيالت المصرفية المدرجة أعاله ،إضافة إلى الجدول الزمني لتسديد تلك
التسهيالت:
اتفاقية
التسهيالت

الضمانات

إجمالي
المبلغ
القائم

إتفاقية تمويل
إسالمي مع بنك
الرياض

 كمبياالت بالمبالغ المبينة أعاله ومجمل التسهيالتالممنوحة من قبل البنك.

ال يوجد

اتفاقية تسهيالت
إسالمية /تمويل
رئيسية مع
البنك السعودي
الفرنسي

 كمبيالة (سند ألمر) تسدد عند الطلب من اكسترا بقيمة 118,461,538ريال.
في حال تأخرت اكسترا في تسديد أي دفعات مستحقة
بموجب هذه االتفاقية ،فسوف تدفع غرامة بنسبة  ٪10سنوي ًا
من المبلغ المستحق.

20,000,000

قيمة
القسط

تاريخ استحقاق
سداد القسط

ال يوجد

ال يوجد

18٫461٫538

1,538,462

 30ديسمبر 2010م

16,923,077

1,538,462

 30مارس 2011م

-

-

15,384,615

1,538,462

 30يونيو 2011م

13,846,154

1,538,462

 30سبتمبر 2011م

12,307,692

1,538,462

 30ديسمبر 2011م

10,769,231

1,538,462

 30مارس 2012م

9,230,769

1,538,462

 30يونيو 2012م

7,692,308

1,538,462

 30سبتمبر 2012م

6,153,846

1,538,462

 30ديسمبر 2012م

4,615,385

1,538,462

 30مارس 2013م

3,076,923

1,538,462

 30يونيو 2013م

1,538,462

1,538,462

 30سبتمبر 2013م

1,538,462

 30ديسمبر 2013م

إتفاقية تسهيالت
بنكية إسالمية مع
البنك السعودي
البريطاني

 -كمبيالة بمبلغ  230.000.000ريال سعودي تسدد عند الطلب.

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

إتفاقية مرابحة
عامة وإتفاقية
تمويل بالمرابحة
مع مجموعة
سامبا المالية

 -كمبيالة بمبلغ  150.000.000ريال سعودي.

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

وتؤكد اكسترا بأنه ال توجد حالي ُا أية ضمانات مقدمة من الشركاء للتسهيالت االئتمانية المذكورة أعاله.
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قامت اكسترا بتأمين نفسها ضد المخاطر المترافقة مع أنشطتها التجارية من خالل إبرام عقود تأمين .وتشمل تغطية وثائق التأمين على
التأمين ضد جميع مخاطر الملكية ،التأمين البحري ،تأمين المسؤولية العامة ،تأمين ضد خيانة األمانة ،التأمين الصحي التعاوني ،التأمين
على النقد والتأمين الشامل على المركبات.
صدرت وثائق تأمين اكسترا عن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بتغطية تتراوح من  250.000ريال سعودي إلى  517,686,300ريال
سعودي بأقساط سنوية تتراوح من  22,500ريال سعودي إلى  3,060,010ريال سعودي ،إضافة إلى وثيقة تأمين واحدة صادرة عن شركة اإلتحاد
التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
يتضمن الجدول التالي البيانات الهامة المتعلقة بوثائق التأمين التي أبرمتها الشركة:

جدول  :12‑15تفاصيل غطاء التأمين
الوثيقة

رقم الوثيقة

القسط

البنود المغطاة

فترة التغطية

المبلغ
المؤمن عليه
 517.686.300ريال

جميع مخاطر
الملكية
وانقطاع
العمل

701-11-00356

 355.810ريال

جميع أخطار الخسارة المادية ،دمار و/أو
تلف الملكية الفردية للمؤمن ،أو التي
يملك المؤمن فيها مصلحة مؤمنة ،أو
التي يتحمل المؤمن المسؤولية عنها
بما في ذلك السرقة من خالل الدخول أو
الخروج عنوة من المركز.
خسارة الربح اإلجمالي و/أو الزيادة في
تكلفة العمل نتيجة للخسارة ،الدمار أو
التلف

من 1432/2/27هـ
(الموافق 2011/4/1م) إلى
1433/5/8هـ (الموافق
2012/3/31م)

تأمين النقد

743-11-00062

 39.442ريال

فقد أموال المؤمن ،أو الشركات التابعة
له ،أو الشركات المرتبطة به ،أو الزبائن،
دمار أو تلف األموال أو األدوات المالية
األخرى ،البطاقات المسبقة الدفع،
الطوابع ،األختام ،السندات ،الخ .في مركز
المؤمن وجميع الخسائر المشابهة خارج
مركز المؤمن

 10.650.000ريال
من 1432/2/27هـ
(الموافق 2011/4/1م) إلى (نقد في الخزنة)
1433/5/8هـ (الموافق
 4.200.000ريال
2012/3/31م)
(نقد خارج
الخزنة)
 15.840.000ريال
(نقد أثناء
النقل)

تأمين ضد
خيانة األمانة

744-11-00037

 303.950ريال

فقد مال أو ملكية المؤمن ،أو الشركات
التابعة له ،أو الشركات المرتبطة به ،أو
الزبائن ،بسبب احتيال أو غش تم اقترافه
من ِقبل موظف عند المؤمن

من 1432/2/27هـ
(الموافق 2011/4/1م) إلى
1433/5/8هـ (الموافق
2012/3/31م)

 121.580.000ريال

تأمين
المسؤولية
العامة

748-11-00061

 22.500ريال

مسؤولية المؤمن ،أو الشركات التابعة
له ،أو الشركات المرتبطة به ،أو الزبائن،
نحو إصابة جسدية لطرف ثالث و/أو تلف
ملكية يحدث في مركز المؤمن نتيجة
نشاط تجاري للمؤمن

من 1432/2/27هـ
(الموافق 2011/4/1م) إلى
1433/5/8هـ (الموافق
2012/3/31م)

 3.750.000ريال
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الوثيقة

رقم الوثيقة

القسط

تأمين بحري

721-11-01350

تأمين صحي
تعاوني

3.060.010 712-2011-00027
ريال (يتغير
تبعا لعدد
األشخاص
المؤمن
عليهم)

تأمين شامل
على المركبات
(شركة اإلتحاد
التجاري
للتأمين
وإعادة التأمين
التعاوني)

792/11/1/29/1/1

 190.000ريال

 214,990ريال

البنود المغطاة

المبلغ
المؤمن عليه

فترة التغطية

الكترونيات وتوابع كهربائية ،أدوات
منزلية ،كمبيوترات رقمية وتوابعها،
برمجيات كمبيوتر ،مفروشات ،ألعاب
إلكترونية ،وسائط متعددة ،وقرطاسية
في عبوات تصدير قياسية من الرياض
إلى أي مكان داخل السعودية ودول
مجلس التعاون الخليجي بالشاحنات

من 1432/5/16هـ
(الموافق 2011/4/20م)
إلى 1433/5/27هـ
(الموافق 2012/4/19م)

غطاء تأمين تعاوني إجباري لجميع
الموظفين العاملين بما في ذلك زوجة
الموظف ،األطفال من تاريخ الوالدة إلى
سن  ،18والموظفين العزاب ،والبنات
األرامل أو المطلقات غير العامالت الالتي
يعيلهن الموظف

 250.000ريال
من 1432/6/29هـ
(الموافق 2011/6/1م) إلى (الحد األقصى
لالستفادة لكل
1433/7/10هـ (الموافق
شخص مؤمن
2012/5/31م) (كال
عليه كل سنة)
اليومين مشمولين)

 141مركبة خاصة للشركة

من 1432/7/1هـ
(الموافق 2011/6/3م)
إلى 1433/7/12هـ
(الموافق 2012/6/2م)
(كال اليومين
مشمولين)

ومرفق أيض ًا جدول يوضح المطالبات التي قدمتها الشركة لشركات التأمين خالل عام 2010م ،وذلك على النحو التالي:

جدول  :13‑15المطالبات التي قدمتها الشركة لشركات التأمين خالل عام 2010م
التغطية

 200.000.000ريال

مبلغ التسوية المسدد

المطالبة

التأمين البحري

33,772

33,772

جميع مخاطر الملكية

59,391

62,391

تأمين ضد خيانة األمانة

19,339

22,814

االجمالي

78,730

85,205

 5,000,000ريال
(الحد اإلجمالي
ألية واقعة
واحدة)

105
11-15

قامت اكسترا بحماية أصولها غير الملموسة وذلك من خالل تسجيل عالماتها التجارية التي تعتبرها جوهرية وتتعلق بأعمال وربحية
الشركة ،وبوجه التحديد عالماتها التجارية “اكسترا”“ ،فورس “ ،”7/24برايم” و”كالس” ،وذلك في عديد من الفئات لحماية حقوق الملكية
الفكرية ضمن وخارج المملكة العربية السعودية.
ويعتمد الوضع التنافسي لـ اكسترا ،من بين عوامل أخرى ،على قدرتها على حماية واستخدام أصولها غير الملموسة .وبالتالي ،فإن عدم
قدرتها على حماية هذه األصول ،أو في بعض الحاالت ،الحاجة التخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها ،قد يؤدي للتأثير بشكل سلبي على عالمات
الشركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة األعمال أكثر كلفة وبالتالي التأثير بشكل سلبي على نتائج أعمال الشركة.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل العالمات التجارية المذكورة:
الفئة

تاريخ إنتهاء
الحماية

العالمة
اكسترا

المملكة العربية السعودية

35

2012/09/03م

فورس 7/24

المملكة العربية السعودية

37

2017/03/21م

برايم

المملكة العربية السعودية

35

2013/11/21م

35 ،30 ،29 ،28 ،20 ،16 ،15 ،14 ،11 ،9 ،8 ،7

2025/11/15م

كالس

12

الدولة

الجمهورية اللبنانية

 12مسجلة في لبنان باسم الشركة ويجري حالي ُا استكمال اجراءات تسجيلها في دول أخرى.

النموذج المعتمد

المعلومات القانونية

حقوق الملكية الفكرية
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1 15115إتفاقيات تأجير العقارات
وأراض تقع في مواقع مختلفة ضمن المملكة العربية
عقدت اكسترا عدة إتفاقيات تأجير وذلك بغرض استئجار عدة معارض ،مستودعات
ٍ
السعودية.
تتراوح مدد إتفاقيات التأجير من سنة واحدة إلى ثالثين سنة ،بإيجارات تتراوح من  192,000ريال سعودي إلى  3,751,000ريال سعودي .ويبين
الجدول التالي مواقع العقارات التي استأجرتها الشركة:

جدول  :14‑15بيان المواقع المستأجرة
الموقع

التاريخ

االنتهاء

 6معارض -شارع الورود -
الرياض

1428/4/13هـ
(الموافق 2007/4/30م)

1429/01/06هـ (الموافق 2008/01/15م) حتى 1434/03/03هـ (الموافق 2013/01/15م)
ال تجدد .على المستأجر أن يسلم المواقع عند انتهاء عقد اإليجار.

القطعة من رقم  434إلى
رقم  443بلوك 7680.25( 29
م ،)2على طريق مكة – جدة
السريع

1430/9/19هـ
(الموافق 2009/9/9م)

 20سنة:
1430/10/12هـ (الموافق 2009/10/01م) حتى
1451/08/25هـ (الموافق 2029/12/31م)
التجديد بموجب إشعار خطي يرسل قبل سنة من نهاية مدة اإليجار.

معرض سلطان مول-جدة

 20سنة تبدأ من تاريخ التسليم من المؤجر إلى المستأجر وتحديد موعد افتتاح
1424/3/25هـ
(الموافق 2003/5/26م) المركز .وللمستأجر إنهاء عقد اإليجار قبل انتهاء مدة اإليجار بموجب إرسال
إشعار خطي مسبق يرسله إلى المؤجر قبل ستة أشهر .ويحق للمؤجر إنهاء
عقد اإليجار بموجب إشعار خطي مسبق قبل  15يوما يرسله إلى المستأجر.

 5مستودعات بالرياض –
السلي

1425/3/19هـ
(الموافق 2004/5/8م)

سنة واحدة تبدأ في 1425/05/20هـ (الموافق 2004/07/08م) وتنتهي في
1426/06/02هـ (الموافق 2005/7/8م)
قابل للتجديد.

صالة العرض في مول عالية
المدينة

1428/1/4هـ
(الموافق 2007/1/23م)

 20سنة ميالدية اعتبار من 1428/06/16هـ (الموافق 2007/7/1م) وتنتهي في
1449/02/26هـ (الموافق 2027/07/30م).

أرض في الرياض ( 27.913م)2

1425/1/5هـ
(الموافق 2004/2/25م)

 20سنة تبدا من 1427/02/01هـ (الموافق 2006/3/1م) وتنتهي في 1447/09/11هـ
(الموافق 2026/02/28م) .يمكن تجديد العقد باتفاق الطرفين .ويجوز للمستأجر
إنهاء عقد اإليجار بموجب إشعار خطي يرسله إلى المؤجر قبل سنة من موعد
انتهاء العقد.

القطع  1010إلى  ،1025مخطط
 - 911الرياض ( 10.000م)2

 20سنة تبدأ من 1431/06/01هـ (الموافق 2010/05/15م) وتنتهي في 1451/05/30هـ
1430/5/4هـ
(الموافق 2009/4/29م) (الموافق 2029/10/09م).
يجدد بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

القطعة  656إلى 665
مستأجرة من الباطن
من المستأجر األساسي
(مؤسسة طالل الدخيل
للتجارة)

1428/12/1هـ
(الموافق 2007/12/11م)

 15سنة تبدأ في 1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م).

مستودع – الميناء

1432/9/1هـ
(الموافق 2011/8/1م)

خمس سنوات تبدأ في 1432/4/27هـ (الموافق 2011/4/1م)
تجدد تلقائيا لسنة واحدة.

معرض في مركز الرواف

1428/6/10هـ
 15سنة بالنسبة للمؤجر و  10سنوات للمستأجر تبدأ في 1429/04/19هـ (الموافق
(الموافق 2007/6/25م) 2008/04/25م)،
يجدد باتفاق الطرفين.

قطعة األرض رقم - 435
الرياض

1431/4/19هـ
(الموافق 2010/4/14م)

 20سنة ،يجوز للمستأجر إنهاء العقد بعد  5سنوات على األقل.
يجدد مرة واحدة لنفس المدة.

معرض في مركز عبدالعزيز
الموسى التجاري

1428/3/20هـ
(الموافق 2007/4/8م)

 18سنة ميالدية تبدأ من 1428/05/24هـ (الموافق 2007/06/10م) وتنتهي في
1446/12/14هـ (الموافق 2025/06/10م).
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قطعة األرض رقم - 244
الرياض

1430/7/18هـ
(الموافق 2009/7/11م)

 20سنة ميالدية تبدأ من 1431/10/22هـ (الموافق 2010/10/01م) وتنتهي في
1452/2/6هـ (الموافق 2030/09/30م).

محل في عسير ميجا مول

1426/6/25هـ
(الموافق2005/7/2م)

 20سنة تبدأ في 1427/06/04هـ (الموافق 2006/06/30م)
يجدد باتفاق الطرفين.

قطعة األرض رقم (ر)  -جدة

1430/11/14هـ
الموافق 2009/11/2م

 20سنة تبدأ في 1431/12/25هـ (الموافق 2010/12/1م) وتنتهي في 1452/8/5هـ
(الموافق 2030/11/30م).

معارض في تبوك

1431/7/17هـ
(الموافق 2010/6/29م)

 15سنة هجرية تبدأ من 1431/12/01هـ (الموافق 2010/11/07م) وتنتهي في
1446/11/30هـ (الموافق 2025/05/28م)
يجدد باتفاق الطرفين.

قطعة أرض في الخبر

1425/3/12هـ
(الموافق 2004/5/1م)

 25سنة تبدأ في 1424/04/30هـ (الموافق 2003/06/30م) وتنتهي في 1450/2/7هـ
(الموافق 2028/6/30م).
يجدد باتفاق الطرفين.

قطعة األرض رقم - 66
منطقة الجبيل الصناعية

1431/10/11هـ
(الموافق 2010/9/20م)

 30سنة هجرية تنتهي في 1460/11/19هـ الموافق 2038/12/15م.

قطعة أرض في مكة

1432/3/26هـ
(الموافق 2011/3/1م)

 20سنة تبدأ في 1432/3/26هـ (الموافق 2011/3/1م) وتنتهي في 1452/11/6هـ
(الموافق 2031/2/28م)

معرض تجاري في ينبع

1432/5/9هـ
(الموافق 2011/4/12م)

 15سنة ميالدية تبدأ بعد  3أشهر من تسليم الموقع إلى الشركة.
يجدد باتفاق الطرفين.

مبنى تجاري على طريق
الملك عبدالعزيز – نجران

1432/4/21هـ
(الموافق 2011/3/26م)

 10سنوات ميالدية تبدأ بعد  3أشهر من تاريخ االتفاقية.
يجدد باتفاق الطرفين.

1432/1/1هـ
قطع أراضي على طريق
الملك فيصل – حفر الباطن (الموافق 2011/2/1م)

 20سنة ميالدية تبدأ بعد  6أشهر من تاريخ االتفاقية.
يجدد باتفاق الطرفين.

قطعة أرض على طريق
الملك عبداهلل  -الخرج

1432/1/1هـ
(الموافق 2011/2/1م)

 25سنة ميالدية تبدأ بعد سنة واحدة من تاريخ االتفاقية.
يجدد باتفاق الطرفين.

معرض في مجمع جازان
افينيو  -جازان

1431/12/8هـ
(الموافق 2010/11/14م)

 10سنوات ميالدية تبدأ في 1432/7/13هـ (الموافق 2011/6/15م) وتنتهي في
1442/11/4هـ (الموافق 2021/6/14م) ما لم يتفق الطرفان على تجديده لمدة
مماثلة أو لمدد أخرى يتم االتفاق عليها بعقد مستقل.

هنجرين في جدة

1432/1/25هـ
(الموافق 2011/1/1م)

سنة ميالدية واحدة تبدأ في 1432/1/26هـ (الموافق 2011/01/01م) وتنتهي في
1433/2/6هـ (الموافق 2011/12/31م)
وتجدد باتفاق الطرفين.

كما أبرمت الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و( .الشركة التابعة لـ اكسترا في البحرين) عقد إيجار مع سمو الشيخ محمد بن
عيسى آل خليفة بتاريخ 1432/11/3هـ (الموافق 2011/10/1م( ،وذلك بهدف استئجار قطعة األرض رقم  2الكائنة في منطقة توبلي ،في المحافظة
الوسطى في البحرين ،من أجل استغاللها واالنتفاع بها لبناء معارض تجارية وممارسة أنشطتها التجارية .وبحسب عقد اإليجار ،فإن مدة
اإليجار هي خمسة وعشرون سنة ميالدية تبدأ في 1432/11/3هـ (الموافق 2011/10/1م) وتنتهي في 1458/8/10هـ (الموافق 2036/9/30م) ،وقد
منح المؤجر الشركة المتحدة لاللكترونيات (اكسترا) ش.ش.و .فترة سماح مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد .وقد حددت
القيمة اإليجارية السنوية عن كل سنة من السنوات العشر األولى بمبلغ  310,000دينار بحريني ،وعن كل سنة من السنوات العشر الثانية
بمبلغ  341,000دينار بحريني ،وعن كل سنة من السنوات الخمس األخيرة بمبلغ  375,100دينار بحريني .وال يحق للشركة المتحدة لاللكترونيات
(اكسترا) ش.ش.و .التنازل عن اإليجار أو التأجير من الباطن ألشخاص ثالثين من دون موافقة المؤجر الخطية المسبقة.
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الموقع

التاريخ

االنتهاء
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1 15115صكوك ملكية العقارات
تملك اكسترا حالي ًا عدة قطع من األراضي في مواقع مختلفة ضمن المملكة العربية السعودية .وتتراوح قيمة تلك األراضي ما بين 3,900,000
ريال سعودي إلى  20.000.000ريال سعودي.
ويبين الجدول التالي تفاصيل صكوك ملكية تلك العقارات (راجع قسم «ممتلكات ومنشآت ومعدات» لتوضيح كيفية تقييم األراضي):

جدول  :15‑15تفاصيل صكوك ملكية العقارات
الرقم

التاريخ

الموقع

القيمة

المساحة

330103002038

1430/11/27هـ
(الموافق 2009/11/15م)

القطعتين رقم  12و 13من البلوك 13
من المخطط رقم  - 1/418الدمام

3,000م

430103002039

1430/11/27هـ
(الموافق 2009/11/15م)

القطعة رقم  14من البلوك  13من
المخطط رقم  - 1/418الدمام

1,500م

330103002040

1430/11/27هـ
(الموافق 2009/11/15م)

القطعة رقم  15و 16من البلوك  13من
المخطط رقم  - 1/418الدمام

3,75825م

930103007212

1432/01/13هـ
(الموافق 2010/12/19م)

القطعتين رقم ج 6وج 7من البلوك 1
من المخطط رقم  - 1/304الدمام

2

2,3083م

730103007008

1431/12/17هـ
(الموافق 2010/11/23م)

القطعتين رقم ج 8وج 9من البلوك 1
من المخطط رقم  - 1/304الدمام

2,21895م

330103007211

1432/01/13هـ
(الموافق 2010/12/19م)

القطعتين رقم ج 10وج 11من البلوك 1
من المخطط رقم  - 1/304الدمام

2,12923م

510118015238

1432/01/01هـ
(الموافق 2010/12/07م)

القطعتين رقم  219و 220من المخطط 1,820م
رقم  – 2968الرياض

710118015237

1432/01/01هـ
(الموافق 2010/12/07م)

القطع من رقم  213إلى  218من
المخطط رقم  - 2968الرياض

2

 7,800,000ريال سعودي

2

 3,900,000ريال سعودي
2

 9,771,450ريال سعودي
 10,387,350ريال سعودي

2

 9,985,275ريال سعودي

2

 9,581,535ريال سعودي
 6,440,087ريال سعودي

2

5,4475م

2

 20,000,000ريال سعودي

1 15115التقاضي
قد ترفع اكسترا في سياق أعمالها اإلعتيادية دعاوى قضائية ضد الغير وقد تُرفع دعاوى قضائية ضدها .إن الشركة على علم بوجود ستة
نزاعات أمام محاكم جدة والخبر :جميعها مرفوعة من قبل الشركة ،خمسة منها ضد موظفين لديها ،في حين أن نزاع ًا واحداً ذو طابع
تجاري .وتتراوح المصاريف المترتبة على هذه النزاعات من  31.445ريال سعودي إلى  1.408.984ريال سعودي حتى تاريخ هذه النشرة .وفيما
يلي ملخص للمنازعات المذكورة:
أ) اكسترا /أربع موظفين أمن
قدمت اكسترا دعوى بتاريخ 1430/03/04هـ (الموافق 2009/03/01م) إلى المحكمة الجنائية بجدة ضد أربع موظفين أمن (كمتهمين) بخصوص
سرقة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وما زالت هذه الدعوى قائمة لدى المحكمة الجنائية بجدة .وباختصار ،كان المتهمون يعملون
بالشركة بوظيفة حراس أمن .وقد حصلت السرقة في معرض اكسترا بجدة (فرع اكسترا  -سلطان مول) بتاريخ 1428/09/12هـ ،حيث
اكتشفت الشركة من خالل عملية جرد شاملة لألصناف الموجودة في الفرع ،أن المتهمين متورطون في هذه الجريمة .وبالنسبة للمبلغ
الذي تطالب به اكسترا فهو  1.408.984ريال سعودي.
ب) اكسترا /أحد موظفي اكسترا
قدمت اكسترا دعوى بتاريخ 1428/06/01هـ (الموافق 2007/06/16م) لدى المحكمة العامة بجدة ضد موظف سابق باكسترا بوظيفة مسؤول
عالقات حكومية ،بتهمة اختالس أموال كانت بعهدته من أجل الرسوم الخاصة باألعمال المرتبطة بالدوائر الحكومية ،وتطالبه بمبلغ 125.240
ريال سعودي وما تزال الدعوى قائمة قيد النظر أمام المحكمة المذكورة.
ج) اكسترا /أحد موظفي اكسترا
رفعت اكسترا دعوى بتاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) لدى المحكمة العامة بالخبر ضد موظف سابق باكسترا بوظيفة مسؤول
عالقات حكومية ،بتهمة اختالس أموال كانت بعهدته من أجل الرسوم الخاصة باألعمال المرتبطة بالدوائر الحكومية ،وتطالبه بمبلغ 31.842
ريال سعودي وال تزال الدعوى قائمة قيد النظر أمام المحكمة.
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رفعت اكسترا دعوى في عام 2007م لدى المحكمة العامة بالخبر ضد موظف سابق باكسترا بوظيفة مساعد مدير الموارد البشرية ،لعدم
تسديده مبلغ  38.445ريال سعودي ،وهذا المبلغ يمثل دين ًا مترتبة بذمة الموظف لحساب الشركة ،وال تزال الدعوى قائمة قيد النظر أمام
المحكمة.
هـ) اكسترا /أحد موظفي اكسترا
رفعت اكسترا دعوى في عام 2008م لدى المحكمة العامة بالخبر ضد موظف سابق باكسترا بوظيفة منسق إداري ،لعدم تسديده مبلغ
 37.278ريال سعودي ،وهذا المبلغ يمثل دين ًا مترتبة بذمة الموظف لحساب الشركة ،وال تزال الدعوى قائمة قيد النظر أمام المحكمة.
و) اكسترا /أحد عمالء اكسترا
رفعت اكسترا دعوى بتاريخ 1428/05/01هـ (الموافق 2007/6/16م) لدى ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ضد أحد عمالئها بخصوص
عدم تسديد العميل قيمة منتجات موردة (أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف محمولة وكاميرات رقمية ومنتجات إلكترونية أخرى) .والمبلغ
المتنازع عليه هو  536.050ريال سعودي وال تزال القضية قيد النظر.
وعلى الرغم من أن الشركة ال تضمن نتيجة هذه النزاعات ،فقد أكدت اإلدارة أن الشركة قد اتخذت تدابير كافية بشأن هذه النزاعات
ونتائجها وأكدت أيض ًا أنها ليست طرفا في أية دعوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات قضائية أو عرضة ألي مطالبة (بما في ذلك مطالبات أو
قضايا أو تحكيم أو إجراءات قائمة أو تم التهديد برفعها) قد يكون لها أثر سلبي جوهري في أعمال الشركة أو وضعها المالي.
وقد قامت الشركة بزيادة اجراءات الرقابة سواء على المخزون أو العمالء أو العهد النقدية للموظفين وذلك من خالل إجراء عملية جرد
دورية للبضائع الموجودة في المخزن والمعارض ،باإلضافة إلى تطبيق نظام آلي لمتابعة حسابات العمالء ،ومتابعة التسوية األسبوعية
لعهد الموظفين .وتلزم الشركة جميع موظفيها الحاليين والمستقبليين بالتوقيع على تعهدات خطية تهدف إلى تعزيز حماية الشركة
لمصالحها.
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د) اكسترا /أحد موظفي اكسترا
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اتتكالا ةيطغتب دهعتلا

1616التعهد بتغطية االكتتاب
أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهدو التغطية الذين تظهر أسماءهم في الجدول أدناه إتفاقية تغطية االكتتاب فيما يتعلق
باألسهم المطروحة وذلك قبل بدء فترة االكتتاب .وفيما يلي األحكام الرئيسية التي اشتملت عليها تلك اإلتفاقية.

1بيع األسهم المطروحة لالكتتاب والتعهد بتغطيتها

1116

طبق ًا لشروط وأحكام إتفاقية تغطية االكتتاب ،فإنه:
أ)

تتعهد الشركة والمساهمون البائعون لكل متعهد من متعهدي تغطية االكتتاب أنها ستقوم في أول يوم عمل يلي تاريخ اعتماد
موافقة هيئة السوق المالية على تخصيص األسهم المكتتب فيها عقب انتهاء فترة االكتتاب بما يلي:
> >بيع وتخصيص أسهم االكتتاب للمستثمرين التي قبلت طلبات اكتتابهم لدى الجهات المستلمة؛ و/أو
> >بيع وتخصيص أي أسهم مطروحة لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين من شريحة األفراد أو المؤسسات الذين قبلت طلباتهم،
إلى متعهدي التغطية أنفسهم؛ و

ب) يتعهد كل متعهد من متعهدي تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمون البائعون بأنه سيشترى بنفسه األسهم المطروحة لالكتتاب
التي لم يتم االكتتاب فيها من قبل المستثمرين الذين قبلت طلباتهم ،وذلك بالنسب الموضحة أدناه:
متعهد تغطية االكتتاب

عدد األسهم التي تعهد بتغطيتها

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

5,400,000

بلوم لالستثمار السعودية

1,800,000

وقد التزمت الشركة بتلبية كافة األحكام الواردة في إتفاقية تغطية االكتتاب.

111116

1الرسوم والمصاريف

سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهدي تغطية االكتتاب أتعاب تغطية االكتتاب بناء على إجمالي قيمة الطرح.
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يجب على جميع المساهمين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن التوقيع على
نموذج طلب االكتتاب وتسليمه إلى البنك المستلم يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

1-17

االكتتاب في األسهم المطروحة

تتكون عملية الطرح من  7,200,000سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية وقدرها  10رياالت سعودية للسهم ،تمثل  ٪30من رأس مال
الشركة ،والتي يتم طرحها بسعر  55ريال سعودي للسهم ،ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) :المستثمرون من المؤسسات:
وتشتمل هذه الشريحة على مجموعة من المؤسسات التي خاطبها مدير االكتتاب الرئيس بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين
بحسب معايير خاصة محددة مسبق ًا من قبل هيئة السوق المالية .وقد خصص للمؤسسات المكتتبة عدد  7,200,000سبعة ماليين ومائتين
ألف سهم ،تمثل  ٪100من إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب ،علم ًا أنه في حال اكتتاب األفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) في
األسهم المطروحة لالكتتاب ،يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات ،بعد الحصول على موافقة الهيئة ،تخفيض عدد األسهم المخصصة
للمؤسسات المكتتبة حتى  3,600,000ثالثة ماليين وستمائة ألف سهما ،تمثل  ٪50من إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب.
الشريحة (ب) :المستثمرون األفراد:
صر من زوج غير سعودي
وتتضمن األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّ
حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها .ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب باسم مطلقته ،واذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع
فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وسيخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى  3,600,000ثالثة ماليين وستمائة ألف سهما تمثل ٪50
من إجمالي األسهم المطروحة لالكتتاب .وفي حال عدم اكتتاب األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير سجل االكتتاب ،بعد
الحصول على موافقة الهيئة ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من
قبلهم.
يطلب المساهمون البائعون من المستثمرين تقديم طلباتهم لشراء األسهم المطروحة لالكتتاب .ويعتبر أي طلب اكتتاب موقع ومقدم
من المكتتب إلى أي من الجهات المستلمة بمثابة إتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب.
يملك المساهمون البائعون  ٪98من رأس مال الشركة حالي ُا ،ويمكن للمستثمرين السعوديين المحتملين الحصول على نسخة من نشرة
اإلصدار الرئيسية أو نشرة اإلصدار المختصرة واستمارة طلب االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية:

البنك السعودي البريطاني
(ص .ب ،9084 .الرياض )11413

البنك األهلي التجاري
(ص .ب ،3555 .الرياض )21481

بنك الرياض
(ص .ب ،22622 .الرياض )1614

البنك العربي الوطني
(ص .ب ،9802 .الرياض )11423

مجموعة سامبا المالية
(ص .ب ،833 .الرياض )11421

مصرف الراجحي
(ص .ب ،28 .الرياض )11411

البنك السعودي الفرنسي
(ص .ب ،56006 .الرياض )11554

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم استمارات طلب االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بدءاً من تاريخ
1433/01/10هـ (الموافق 2011/12/05م) وحتى تاريخ 1433/01/16هـ (الموافق 2011/12/11م) .عند توقيع وتسليم استمارة طلب االكتتاب ،يقوم البنك
المستلم بختم االستمارة وتقديم نسخة من استمارة طلب االكتتاب المستوفية إلى مقدم الطلب .في حال عدم اكتمال أو عدم صحة
المعلومات المقدمة في استمارة طلب االكتتاب أو لم يتم ختمها من قبل البنك المستلم ،تعتبر استمارة طلب االكتتاب الغية.
ينبغي على المكتتب تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في استمارة طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ
االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر العرض البالغ  55ريال للسهم .وال يقبل االكتتاب بأقل من  10أسهم
أو في كسور منه ،وأي اكتتاب زائد يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم .فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب هو  250,000سهم من األسهم
المطروحة.

شروط وتعليمات االكتتاب
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شروط وتعليمات االكتتاب
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مشفوعا بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،وستقوم الجهات المستلمة بالتأكد
يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب
ً
من الصور المقدمة بمطابقتها مع النسخ األصلية ،ومن ثم تعيد النسخ األصلية للمكتتب:
> >أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب الفرد)؛
> >أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة)؛
> >أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة)؛
> >أصل وصورة صك الوالية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام)؛
> >أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية)؛
> >أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية)؛
> >أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة)
تقتصر الوكالة على أعضاء العائلة (اآلباء واألبناء فقط) .وفي حالة تقديم استمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (اآلباء واألبناء
فقط) ،يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المكتتب ،ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة لألشخاص
المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ،أما لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية ،فيجب توثيق التوكيل من خالل
السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
1-1يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي؛
2-2تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين؛
3-3يحصل المكتتب الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين التابعين
(في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
1-1إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي؛
2-2إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي؛
3-3إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل خاص بها
كمكتتب رئيسي) ،وفي هذه الحالة تلغى أية استمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها ،ويقوم البنك المستلم بالتعامل
مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
صر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّ
أمومتها لهم.
تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات
الميالد .ويمكن تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر
األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو  18عام ًا ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم
تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في استمارة طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم
المتقدم بطلبها مضروب ًا بسعر االكتتاب البالغ  55ريال للسهم .ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق
الشروط التالية:
أ -تسليم استمارة طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب؛
ب -تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى البنك المستلم؛
ج -تقديم خطاب التخصيص من البنك المستلم إلى المكتتب والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم االكتتاب بالكامل لفروع الجهات المستلمة من خالل اإليداع في حساب المكتتب لدى البنك المستلم
الذي يتم فيه تقديم طلب االكتتاب.
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ستقوم الجهات المستلمة بفتح حساب أمانة تتم تسميته «االكتتاب األولي العام لـ اكسترا» ويجب على كل بنك مستلم أن يودع المبالغ
التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور.
سيتم تخصيص أسهم االكتتاب ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في يوم السبت 1433/01/22هـ (الموافق 2011/12/17م) على النحو التالي:

تخصيص أسهم شريحة المستثمرين األفراد
الحد األدنى للتخصيص هو  10أسهم لكل مكتتب .يتم تخصيص ما يتبقى من األسهم المطروحة (إن وجدت) على أساس تناسبي .يحتفظ
مدير االكتتاب بالحق في زيادة عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد إلى  ٪50من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة وخفض عدد
األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى  ٪50من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة .إذا تجاوز عدد المستثمرين األفراد  ،360،000فإن
الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين ،وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد األسهم
المطروحة لالكتتاب ،فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره الهيئة.

تخصيص أسهم شريحة المؤسسات المكتتبة
سيتم تخصيص أسهم االكتتاب بشكل نهائي للمؤسسات المكتتبة حسبما تراه الشركة مناسبا بعد اإلنتهاء من تخصيص شريحة
المستثمرين األفراد.

المستثمرين األفراد والمؤسسات المكتتبة
من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب باإلضافة إلى فائض االكتتاب ،ان وجد ،في موعد أقصاه
1433/01/22هـ (الموافق 2011/12/17م) وسوف تقوم الشركة بإشعار المكتتبين عن طريق اإلعالن في الجرائد المحلية في المملكة العربية
السعودية بالتاريخ المذكور أعاله وتخطر الجهات المستلمة البدء في عملية االسترداد.
وسترسل الجهات المستلمة تأكيدات/إشعارات للمتقدمين لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم
والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها لهم ،إن وجدت .وسترد الجهات المستلمة إلى المكتتبين أي مبالغ لم يتم تخصيص أسهم مقابلها،
إن وجدت ،حسب رسائل اإلشعار والتأكيد .للحصول على المزيد من المعلومات ،فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بفروع الجهات
المستلمة التي اكتتبوا فيها.

1117

1إقــرارات

بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب ،فإن المكتتب:
> >يوافق على اكتتابه بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
> >يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
> >يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وشروط االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار.
> >ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية
غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر في قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.
> >يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة.
> >يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة
اإلصدار.
> >يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم.

اتتكالا تاميلعتو طورش

إذا كانت أية استمارة طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلي ًا أو جزئي ًا ،ويقر
المتقدم بالطلب بموافقته على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم
لالكتتاب به.
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1أحكام متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم
والمتنازل لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة ،ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة ،ال يتم
التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون
الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حال تبين وجود أي اختالف بين النصين العربي واإلنجليزي ،فإن النص
العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.
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1سوق األسهم السعودي (تداول)

تم تأسيس نظام تداول في عام ٢٠٠١م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وقد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في
المملكة عام 1990م.
وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول  1,198مليار ريال سعودي في نهاية تداول يوم 1433/1/1هـ (الموافق
2011/11/26م) .ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق األسهم حتى تاريخه  149شركة.
وانتهاء بالتسوية.
وتتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ،يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة
ً
ويتم التداول يوميا على فترة واحدة من الساعة  ١١صباح ًا وحتى الثالثة والنصف ( )3:30عصراً ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه
صباحا وحتى الساعة  11صباح ًا .ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة
األوقات ،فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ١٠
ً
ابتداء من الساعة  ١٠صباح ًا لجلسة االفتتاح (التي تبدأ الساعة  ١١صباحا)ً.
يتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفق ًا للسعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً
(وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر .وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها
وفق ًا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق
بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز.
وتتم تسوية الصفقات آني ًا خالل اليوم ،أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.
ينبغي على مصدري األسهم اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق إدارة
تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وستعلن تداول تاريخ تداول األسهم في حينه .وتعتبر التواريخ
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في «تداول» ،وتسجيل الشركة في
القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية «تداول» ،ويحظر التداول فيها حظراً تام ًا قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبون
الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه
الحالة.
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مساء قبل أسبوعين من بداية
ستتوفر المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة من الساعة  9صباح ًا حتى الساعة 5
ً
االكتتاب وطوال مدة االكتتاب:
> >السجل التجاري للشركة.
> >النظام األساسي للشركة مع تعديالته.
> >القرار الوزاري رقم (/65ق) وتاريخ  3ربيع األول 1431هـ (الموافق  17فبراير 2010م) لتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة مساهمة سعودية.
> >تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي.
> >القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2010م و2009م 2008م وكذلك للستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2011م.
> >الدراسة السوقية المعدة من يورومونيتور إنترناشيونال.
> >موافقة خطية من مكتب مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع الحوراني ومشاركوه لإلشارة إليهم كمستشارين قانونيين
لعملية االكتتاب العام األولي الواردة في هذه النشرة.
> >موافقة خطية من ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه على أن يتم في هذه النشرة نشر تقرير مراجعة الحسابات الذين قاموا
بإعداده.
> >موافقة خطية من أصداء بيرسون  -مارستيلر على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشارين للعالقات العامة.
> >موافقة خطية من يورومونيتور إنترناشيونال على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار سوق.
> >موافقة خطية من برايس واترهاوس كوبرز على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار العناية المهنية المالي.
> >موافقة خطية من دار المراجعة الشرعية على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار شرعي.
> >اإلفادة الشرعية المعدة من دار المراجعة الشرعية.
> >موافقة خطية من المستشارون القانونيون على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار قانوني لمتعهد التغطية.
> >إعالن موافقة هيئة السوق المالية على االكتتاب العام األولي.
> >اإلتفاقيات والعقود مع األطراف ذات العالقة.
> >إتفاقية فتح حساب االكتتاب العام.
> >إتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
> >إتفاقيات الجهات المستلمة.

ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا

1818المستندات المتاحة للمعاينة
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1919تقرير مراجعي الحسابات
تتضمن هذه النشرة بيانات الشركة المالية االفتراضية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2010م و2009م و2008م وجميع االيضاحات
المرفقة بها ،والتي أعدت وفق ًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وتنشر الشركة بياناتها المالية
في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
هذا وال يمتلك السادة /مكتب ديلويت آند توش – بكر أبو الخير وشركاهم أسهم ًا أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة .وقد أعطى
السادة /مكتب ديلويت آند توش – بكر أبو الخير وشركاهم موافقة خطية على نشر تقريرهم المرفق ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها
ونصها كما وردت ولم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ نشرة اإلصدار.

1119

1إعالن مجلس اإلدارة عن المعلومات المالية

يؤكد مجلس اإلدارة التالي:
أتم استخالص البيانات والمعلومات المالية الواردة في هذه النشرة دون إجراء أي تغيير جوهري في القوائم المالية.بتم اعداد القوائم المالية المراجعة وفق ًا للمعايير واألسس المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.-جليس هناك أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة منذ صدور آخر قوائم مالية مراجعة.
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
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1القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2009م
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( شركة ذات مسؤولية محدودة )

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2009
2009

ايضاح

2008
( بالرياالت السعودية )

الموجودات
موجودات متداولة
14.690.045

54.705.190

3

نقد وما في حكمه

14.340.780

8.293.872

مطلوب من جهات ذات عالقة

13

191.054.235

92.414.415

مخزون

4

205.617.779

172.582.877

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

5

34.515.433

13.423.826

460.218.272

341.420.180

ذمم مدينة تجارية

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
استثمار في شركة شقيقة

6

2.168.880

1.659.516

ممتلكات ومعدات

7

170.608.609

155.048.850

موجودات غير ملموسة

8

-

3.377.359

مجموع الموجودات غير المتداولة

172.777.489

160.085.725

مجموع الموجودات

632.995.761

501.505.905

المطلوبات وحقوق الشركاء
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة

9

87.966.726

64.550.509

قروض متوسطة االجل – الجزء المتداول

11

2.740.113

19.527.182

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

10

387.017.298

304.233.567

477.724.137

388.311.258

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
قرض متوسط االجل

11

-

2.500.000

تعويض نهاية الخدمة

14

9.735.032

6.206.262

9.735.032

8.706.262

مجموع المطلوبات غير المتداولة
حقوق الشركاء
رأس المال

1

100.000.000

100.000.000

احتياطي نظامي

15

4.553.660

448.839

ارباح مستبقاه

40.982.932

4.039.546

مجموع حقوق الشركاء

145.536.592

104.488.385

مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

632.995.761

501.505.905

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة لاللكترونيات
( شركة ذات مسؤولية محدودة )

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
2008

ايضاح

2009

13و16

1.439.858.449

1.262.135.953

1.214.290.360

1.084.465.945

225.568.089

177.670.008

13و17

130.281.542

101.691.256

18

54.380.319

57.660.685

40.906.228

18.318.067

مصاريف مالية

9و11

()4.869.370

()4.003.222

ايرادات مالية

13

4.784.006

1.841.135

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

6

548.564

481.463

ايرادات ( مصاريف ) اخرى ،الصافي

1.235.427

()80.205

صافي الربح قبل الزكاة

42.604.855

16.557.238

1.556.648

803.129

41.048.207

15.754.109

( بالرياالت السعودية )
االيرادات

13

تكلفة االيرادات
اجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف ادارية وعمومية
الربح من العمليات

زكاة
صافي الربح

12

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
ايضاح

رأس المال

احتياطي نظامي

ارباح مستبقاه

المجموع

( بالرياالت السعودية )
100.000.000

-

()66.265.724

33.734.276

 1يناير 2008

-

-

55.000.000

55.000.000

-

-

15.754.109

15.754.109

-

448.839

()448.839

-

 31ديسمبر 2008

100.000.000

448.839

4.039.546

104.488.385

صافي ربح السنة

-

41.048.207

41.048.207

-

4.104.821

()4.104.821

-

100.000.000

4.553.660

40.982.932

خسائر تحملها الشركاء

1

صافي ربح السنة
المحول الى االحتياطي النظامي

المحول الى االحتياطي النظامي
 31ديسمبر 2009

15

15

-

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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( شركة ذات مسؤولية محدودة )

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
صافي الربح قبل الزكاة

42.604.855

16.557.238

تعديالت عن:
استهالك

16.517.024

14.848.763

اطفاء

3.377.359

2.266.136

مصاريف مالية

4.869.370

4.003.222

ايرادات مالية

()4.784.006

()1.841.135

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

()548.564

()481.463

مخصص بضاعة تالفة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
تعويض نهاية الخدمة

979.796

9.932.600
890.400

-

77.535

3.872.771

2.440.214

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :
ذمم مدينة تجارية

()7.026.704

6.902.090

مخزون

()33.034.902

10.360.118

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

()21.091.607

()1.345.117

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

82.016.383

92.297.900

النقد من العمليات

87.751.775

156.908.501

تعويض نهاية الخدمة مدفوع

()344.001

()640.376

مصاريف مالية مدفوعة

()4.842.022

()3.739.422

زكاة مدفوعة

()777.448

()145.636

صافي النقد من عمليات التشغيل

81.788.304

152.383.067

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
اضافات ممتلكات ومعدات
اضافات موجودات غير ملموسة

()32.800.087
-

ايرادات مالية مستلمة

4.784.006

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

723.304

صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

()27.292.777

()61.881.593
()177.265
1.841.135
()60.217.723
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قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
بنوك دائنة

23.416.217

()8.975.011

تسديد قروض متوسطة االجل

()19.287.069

()25.082.872

مطلوب من جهات ذات عالقة

()98.639.820

()79.380.925

مبالغ مقدمة من الشركاء مقابل تحمل خسائر

-

55.000.000

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

()94.510.672

()58.438.808

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()40.015.145

33.726.536

نقد وما في حكمه 1 ،يناير

54.705.190

20.978.654

نقد وما في حكمه 31 ،ديسمبر

14.690.045

54.705.190

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة لاللكترونيات
( شركة ذات مسؤولية محدودة )

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

1.1التنظيم والعمليات
الشركة المتحدة لاللكترونيات (“الشركة”) ،هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة سجلت في المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010175357الصادر في الرياض بتاريخ  19محرم  1( 1423ابريل .) 2002
خالل عام  ،2004تم تحويل المركز الرئيسي للشـركة مـن مدينة الرياض الى مدينـة الخبـر وتم تغييـر السجل التجاري الى  2051029841تاريخ
 27جمادى الثاني  27 ( 1425يوليو .) 2004
يبلغ رأسمال الشركة  100مليون ريال سعودي مقسمة الى  10.000.000حصة ،قيمة كل حصة  10رياالت سعودية.
خالل العام ،قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة عن طريق ادخال شركاء جدد.
حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة بهذا التحويل في  14ديسمبر  ،2009كما حصلت الشركة الحقا لنهاية العام على موافقة الوزارة
على االعالن الرسمي بالتحويل ،وهي في انتظار اصدار السجل التجاري الجديد .ان الشركاء في الشركة ونسب ملكيتهم كما في 31
ديسمبر  2009هي كاالتي:
االســـم

نسبة الملكية

شركة الفوزان القابضة

٪ 65

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

٪ 22

شركة ركن االلهام للتطوير المحدودة

٪3

شركة اطاللة العربية التجارية

٪5

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

٪3

شركة معالي الخليج للتجارة

٪2
٪ 100

خالل عام  2008قام الشركاء بتقديم مبالغ نقدية بمبلغ  55مليون ريال سعودي وذلك لتغطية جزئية للعجز المتراكم على الشركة كما
في  31ديسمبر .2007
وفقا لسجل الشركة التجاري ،يتمثل النشاط الرئيسي الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في االجهزة واالدوات الكهربائية وااللكترونية
واجهزة الكمبيوتر والجواالت والقطع المتعلقة بها وقطع غيارها واكسسواراتها واالثاث والتجهيزات واالدوات المكتبية وتركيب مسجالت
السيارات وخدمات الصيانة واالصالح والتجارة بالمواد الغذائية.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
تشتمل القوائم المالية المرفقة على حسابات الفرع الرئيسي للشركة وفروعها على النحو التالي :
اســـم المدينة

رقم السجل التجاري

الخبر

2051029841

الرياض – الورود

1010175357

جدة – السلطان

4030146479

الرياض – غرناطة

1010204256

الرياض – السويدي

1010210628

ابها

5850027004

الطائف

4032025960

االحساء

2252035727

المدينة المنورة

4650038844

بريدة

1131025972

الدمام

2050062467

جدة – المطار القديم

4030189019

الرياض – خريص

1010283056

2.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقـا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ان السياسات المحاسبية
الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي :

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

تحقيق االيراد
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء .تتحقق ايرادات عقود االيجارات ومعظمها ايجار مساحات ورفوف وفقا لمبدأ االستحقاق
على مدى فترة العقود .تتحقق ايرادات الخدمات عند تقديم الخدمات الى العمالء.

المصاريف
تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف التي تمت لتوزيع وبيع معروضات الشركة .ويتم تصنيف المصاريف االخرى
كمصاريف ادارية وعمومية.
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة االيرادات وفقا للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها .ويتم توزيع المصاريف ،اذا دعت الحاجة لذلك ،بين مصاريف ادارية وعمومية وتكلفة االيرادات على اساس ثابت.

ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بالمبالغ االصلية ناقصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .يتم االستدراك للديون المشكوك في تحصيلها
عندما يكون هناك دليل على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية للذمم المدينة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .ويتم تحديد تكلفة مخزون البضاعة على أساس طـريقة
المتوسط المرجح.

االستثمار في شركة شقيقة
الشركة الشقيقة هي منشأة يمكن للشركة ان تمارس تأثيرا فعاال عليها من خالل المشاركة في قرارات السياسيات المالية والتشغيلية
للشركة الشقيقة .ان نتائج اعمال وموجودات ومطلوبات الشركة الشقيقة مشمولة في القوائم المالية المرفقة بموجب طريقة حقوق
الملكية وذلك باالعتماد على آخر قوائم مالية متاحة.

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة باستثناء االرض واالعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي
تظهر بسعر التكلفة .تعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريفا ايرادية ،اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريفا رأسمالية .ويجري احتساب
االستهالكات عليها على اساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .يتم احتساب االستهالكات على تحسينات
على المأجور على اساس حياتها العملية المقدرة أو عقود االيجار المتعلقة بها أيهما اقل.
ان الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي على النحو اآلتي :
السـنوات
مباني وتحسينات على المأجور

33 – 15

اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10 – 4

سيارات

5

موجودات غير ملموسة
تدرج الموجودات غير الملموسة التى لها منفعة مستقبلية ضمن الموجودات غير المتداولة .تمثل موجودات غير ملموسة مصاريف ما قبل
التشغيل والمتعلقة بافتتاح المعارض الجديدة .ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة على اساس طريقة القسط الثابت على مدى العمر
النافع المقدر لها بما ال يزيد عن خمس سنوات.

االنخفاض في قيمة االصول
تقوم الشركة بتاريخ قائمة مركزها المالي بمراجعة القيم الدفترية لممتلكاتها ومعداتها للتأكد من عدم وجـود مؤشر يدل على انخفاض
في قيمة تلك االصول ،وفي حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تحديد القيمة المقدرة لالسترداد لتلك االصول للتوصل الى قيمة االنخفاض في
االصول ( ان وجدت ) ،وفي حالة عدم قدرة الشركة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم احدى االصول ،تقوم الشركة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك االصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل (او الوحدة االنتاجية) لتساوي قيمته المقدرة لالسترداد في حالة ان االصل (او الوحدة االنتاجية) اقل من
قيمته الدفترية .ان الخسارة الناتجة عن التخفيض في قيمة االصل يتم قيدها كمصروف فور حدوثها.
عند عكس قيمة االنخفاض في االصل في الفترة الالحقة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل (أو الوحدة االنتاجية) بزيادتها الى القيمة
المقدرة لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل (أو الوحدة االنتاجية)
في الفترات السابقة .يتم اثبات قيمة العكس في خسارة التخفيض كايراد عند حدوثه.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

تحويل العمالت االجنبية
تحول المعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريال السعودي باسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة .وتحول الموجودات والمطلوبات
النقدية القائمة بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .ان االرباح والخسائر
الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية مشمولة في قائمة الدخل.

مخصص التزامات
يجرى عمل مخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني او استنتاجي ،بناء على احداث سابقة .يكون من
المحتمل ان يترتب على ذلك استخدام مصادر ذات مزايا اقتصادية للشركة لسداد االلتزام ومن الممكن تقدير االلتزام بشكل يمكن
االعتماد عليه.

مخصص ضمانات
تقدم الشركة خدمات ضمان اختيارية للبضائع المباعة وتقوم بقيد استحقاق تقديري لتكاليف الضمان المستقبلية للفترة التي يقيد فيها
ايرادها .يتم تعديل المخصص دوريا وفقا للمصروفات الفعلية.

تعويض نهاية الخدمة
يستدرك لتعويض نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على اساس الفترة التي أمضاها
الموظف في الخدمة.

الزكاة
تخضع الشركة النظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تسجيل الزكاة وفقا ألساس االستحقاق .تم احتساب
الزكاة المحملة على اساس وعاء الزكاة .تقيد اية فروقات في التقديرات عن الربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم اقفال االستدراك

عقود ايجار
يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقـة باالصل موضوع
العقد الى المستأجر .ويتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية.

الشركة كمؤجر
تقيد ايرادات التأجير من عقود االيجار التشغيلية خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.

الشركة كمستأجر
يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام
طريقة القسط الثابت.

3.3نقد وما في حكمه
يتضمن نقد وما في حكمه ،نقد وارصدة لدى البنوك واستثمارات يمكن تحويلها الى سيولة خالل فترة ثالثة اشهر او اقل .كما في 31
ديسمبر  2009و  2008تمثل نقد وما في حكمه بالكامل في نقد وارصدة لدى البنوك.
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4.4مخزون
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
الكترونيات

59.279.590

48.837.975

اجهزة كهربائية

25.141.043

22.079.009

حاسبات آلية

47.378.738

23.679.702

اجهزة رقمية

30.006.803

33.029.446

اخرى

43.811.605

44.956.745

205.617.779

172.582.877

5.5مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
ايجار مدفوع مقدما

14.868.288

6.704.396

دفعات مقدمة لموردين

10.925.777

1.551.702

ذمم للموظفين

6.549.006

3.505.764

تأمين مدفوع مقدما

961.154

752.484

ذمم مدينة اخرى

1.211.208

909.480

34.515.433

13.423.826
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

6.6استثمار في شركة شقيقة
يمثل استثمار في شركة شقيقة حصة الشركة البالغة  ٪40من رأسمال شركة االكسير للحلول االبداعية («االكسير») وهي شركة سعودية
ذات مسؤولية محدودة تأسست في  14مارس .2006
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لشركة االكسير للسنة المنتهية في  31ديسمبر :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
موجودات متداولة

5.321.259

4.184.407

موجودات غير متداولة

596.345

563.803

مجموع الموجودات

5.917.604

4.748.210

مطلوبات متداولة

764.290

328.284

مطلوبات غير متداولة

389.690

253.574

مجموع المطلوبات

1.153.980

581.858

صافي الموجودات

4.763.624

4.166.352

حصة الشركة في صافي الموجودات

2.168.880

1.659.516

2009

2008
( بالرياالت السعودية )

قائمة الدخل
االيرادات

9.457.052

5.984.915

تكاليف ومصاريف

8.183.642

4.882.145

صافي الربح

1.273.410

1.102.770

حصة الشركة من صافي الربح

548.564

481.463

تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات

130
تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات
( شركة ذات مسؤولية محدودة )

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

7.7ممتلكات ومعدات
ارض

مباني
وتحسينات
على المأجور

التكلفة
 1يناير 2009

سيارات

اثاث
وتركيبات
ومعدات
مكتبية

اعمال
رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

( بالرياالت السعودية )
24.514.881

78.237.131

77.398.062

4.693.340

14.829.438

199.672.852

اضافات

-

3.996.939

5.955.004

1.464.450

21.383.694

32.800.087

تحويالت

-

20.572.137

10.937.912

-

استبعادات

-

()1.695.893

-

 31ديسمبر 2009

24.514.881

102.806.207

92.595.085

6.157.790

()31.510.049
4.703.083

()1.695.893
230.777.046

االستهالكات
 1يناير 2009

-

9.961.025

31.703.848

2.959.129

-

44.624.002

المحمل على
السنة

-

3.746.388

11.894.883

875.753

-

16.517.024

استبعادات

-

()972.589

-

-

()972.589

 31ديسمبر 2009

-

42.626.142

3.834.882

-

13.707.413

60.168.437

صافي القيمة
الدفترية
 31ديسمبر 2009

24.514.881

89.098.794

49.968.943

2.322.908

4.703.083

170.608.609

 31ديسمبر 2008

24.514.881

68.276.106

45.694.214

1.734.211

14.829.438

155.048.850

ان مباني مخازن الشركة في الرياض ،جدة ،الطائف ،ابها ،االحساء ،المدينة المنورة ،القصيم والدمام مستأجرة لفترة تتراوح من  5الى 20
سنة بدأت في تواريخ مختلفة ما بين عام  2002و  .2008ان مبنى مخزن الشركة في الخبر تم انشاؤه على ارض مستأجرة لفترة  25سنة بدأت
من  30يونيو  2003من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان ،جهة ذات عالقة وشريك أساسي.
خالل عام  2008اشترت الشركة قطع اراضي بمبلغ  24.5مليون ريال سعودي من شركة الفوزان القابضة – شريك ،اكتملت االجراءات النظامية
المتعلقة بتحويل ملكية قطع االراضي الى الشركة في عام .2009
تتمثل االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في مباني معارض ومرافق تحت االنشاء.
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8.8موجودات غير ملموسة
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
التكلفة
 1يناير
اضافات خالل السنة
 31ديسمبر

13.303.199
-

13.125.934
177.265

13.303.199

13.303.199

اطفاءات متراكمة
 1يناير

9.925.840

7.659.704

اطفاءات للسنة

3.377.359

2.266.136

 31ديسمبر

13.303.199

9.925.840

-

3.377.359

صافي القيمة الدفترية

9.9تسهيالت بنكية
لدى الشركة تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض قصيرة االجل وسحب على المكشوف وخطابات ضمان واعتمادات مستندية
وتسهيالت مرابحة وغيرها .تخضع هذه التسهيالت لنسب فائدة تجارية ،ومضمونة بكفاالت مشتركة من الشركاء.

1010ذمم دائنة ومطلوبات اخرى
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
ذمم دائنة  -تجارية

326.640.534

259.900.741

المطلوب الى جهة ذات عالقة (ايضاح )13

4.355.341

775.033

مخصص ضمانات

17.265.916

11.650.585

مخصص مكافآت موظفين

11.959.255

7.374.923

دفعات مقدمة من عمالء

10.909.963

8.503.363

مطالبات موردين مستحقة

3.090.830

5.311.538

زكاة ( ايضاح ) 12

1.500.000

760.000

اخرى

11.295.459

9.957.384

387.017.298

304.233.567
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1111قروض متوسطة االجل
في عام  ،2006حصلت الشركة على قرض متوسط االجل من بنك محلي لتمويل متطلبات المستودع الجديد ويحمل فائدة حسب االسعار
التجارية السائدة .ويتم سداد القرض على اقساط ربع سنوية ابتداءا من  31مارس  2007وتنتهي في  31يناير  .2010ان القرض مضمون
بضمانات مشتركة من الشركاء.
في عام  ،2008حصلت الشركة على قرض آخر متوسط االجل من بنك محلي ويسدد على ثمانية اقساط ربع سنوية متساوية ابتداءا من
 30ابريـل  .2008يخضع القرض لنسب الفائدة التجارية السائدة .ان رصيد القرض كما في  31ديسمبر  2009والبالغ  240.113ريال سعودي قد تم
سداده خالل يناير .2010
تستحق القروض القائمة كما في  31ديسمبر كما يلي :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
مستحق خالل سنة
مستحق خالل سنتان

2.740.113
-

19.527.182
2.500.000

2.740.113

22.027.182

1212زكاة
تضم العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
موجودات غير متداولة

172.777.489

160.085.725

مطلوبات غير متداولة

9.735.032

8.706.262

حقوق الشركاء ،رصيد اول المدة

104.488.385

33.734.276

صافي الربح قبل الزكاة

42.604.855

16.557.238

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للسنة.
ان حركة استدراك الزكاة هي كما يلي:
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
 1يناير

760.000

141.731

االستدراك للسنة

1.500.000

760.000

نقص في استدراك سنة سابقة

17.448

3.905

المسدد خالل السنة

()777.448

()145.636

 31ديسمبر

1.500.000

760.000
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ان الزكاة المحملة للسنة هي كما يلي:
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
الزكاة للسنة الحالية

1.500.000

760.000

نقص في استدراك سنة سابقة

17.448

3.905

حصة الشركة من زكاة شركة شقيقة

39.200

39.224

المحمل على قائمة الدخل

1.556.648

803.129

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2008وتم دفع الزكاة وفقا لالقرار وحصلت على الشهادات المطلوبة
وااليصاالت الرسمية .اال ان الشركة لم تستلم أي ربط نهائي من قبل مصلحة الزكاة والدخل حيث انها التزال قيد المراجعة.

1313معامالت مع جهات ذات العالقة
قامت الشركة خالل السنة باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية :
العـالقة

االســــم
مجموعة شركات الفوزان

شريك  /شركات شقيقة

شركة عبدالعزيز الصغير لالستثمارات التجارية

شريك

شركة تطوير الحلول الرقيمة وااللكترونية المحدودة (دي إي اس دي)

شركة شقيقة

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
-

24.514.881

ارض مشتراه
مبيعات

()2.458.639

()2.261.268

مشتريات

28.794.193

1.622.358

فوائد محملة الى جهة ذات عالقة

()4.784.006

()1.841.135

ايجار ارض

1.356.000

1.356.000

ايرادات ايجار

()1.506.667

()579.167

تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات

134
تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
ان المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر هو كما يلي :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
شركة تطوير الحلول الرقمية االلكترونية المحدودة (دي إي اس دي)

189.175.036

90.543.450

شركة عبدالعزيز الصغير لالستثمار التجاري

79.199

70.965

هاني ابراهيم خوجه

600.000

600.000

هيثم ابراهيم خوجه

600.000

600.000

سامي عبدالكريم الذهبي

600.000

600.000

191.054.235

92.414.415

تمثل المبالغ المطلوبة من شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية التمويل المتاح للقيام بانشطتها ومن المتوقع ان تجلب هذه
االنشطة فرص جديدة للشركة وانشطتها .في عام  2008وافقت الشركة وشركة تطوير الحلول الرقمية االلكترونية المحدودة على ان
يحمل هذا التمويل فوائد مالية بالمعدالت التجارية السائدة .تتوقع إدارة الشركة تحصيل المبلغ في عام  2010وعليه فقد تم تصنيفها
كموجودات متداولة في قائمة المركز المالي المرفقة.
يمثل رصيد المبلغ المطلوب لجهة ذات عالقة كما في  31ديسمبر  2009و 2008الرصيد المطلوب لشركة الفوزان القابضة ،شريك.

1414تعويض نهاية الخدمة
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
 1يناير

6.206.262

4.406.424

مخصص مكون خالل العام

3.872.771

2.440.214

المدفوع خالل العام

()344.001

()640.376

 31ديسمبر

9.735.032

6.206.262

1515احتياطي نظامي
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي
بتحويل نسبة  0/0 10من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  0/0 50من رأس المال .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

1616االيرادات
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
مبيعات

1.414.550.591

1.245.185.893

خدمات وايجارات وايرادات تشغيلية اخرى (ايضاح)19

25.307.858

16.950.060

1.439.858.449

1.262.135.953
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

1717مصاريف بيع وتوزيع
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور وما يتعلق بها

51.343.112

36.403.645

دعاية واعالن

21.624.092

18.210.025

ايجار

19.864.886

16.127.148

استهالك

12.829.597

11.248.235

منافع

8.841.279

7.966.210

صيانة واصالح

4.578.951

2.935.818

اطفاء

3.377.359

2.266.136

سفر واقامة

956.961

773.514

اخرى

6.865.305

5.760.525

130.281.542

101.691.256

1818مصاريف ادارية وعمومية
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور وما يتعلق بها

36.756.126

33.391.596

سفر واقامة واتصاالت

1.523.313

1.555.260

استهالك

3.687.427

3.600.528

ايجار

237.840

2.183.873

منافع ومطبوعات وقرطاسية

1.328.131

1.159.760

صيانة واصالح

1.050.722

809.701

اتعاب قانونية واستشارات

3.413.981

923.509

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

979.796

890.400

مخصص بضاعة تالفة
اخرى

-

9.932.600

5.402.983

3.213.458

54.380.319

57.660.685
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

1919ترتيبات عقود ايجار تشغيلية
الشركة كمستأجر
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية تم قيدها
كمصاريف خالل السنة

20.102.726

18.311.021

تتمثل دفعات عقود االيجار التشغيلية بااليجارات المستحقة على الشركة عن المعارض والمستودعات والمرافق االخرى لفترة تتراوح من
سنة الى  25سنة .ان قيمة االيجارات ثابتة خالل فترة االيجار.
ان التزامات الحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية الغير القابلة لاللغاء خالل االربع سنوات القادمة هي كما يلي :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
السنة االولى

22.618.958

19.579.076

السنة الثانية

27.093.669

18.833.452

السنة الثالثة

23.749.435

19.250.073

السنة الرابعة

23.497.824

19.123.781

الشركة كمؤجر
لدى الشركة ايضا ايجارات تشغيلية مع عمالئها تتمثل في ايجار رفوف وارضيات وهي بشكل عام متفق عليها لمدة سنة واحدة .بلغت
ايرادات االيجارات بموجب هذه العقود للسنة المنتهية في  31ديسمبر  3.3 ،2009مليون ريال سعودي تقريبا ( 2.1مليون ريال سعودي عام
.) 2008

2020التزامات وارتباطات
كما في  31ديسمبر ،لدى الشركة االلتزامات واالرتباطات اآلتية :
2008

2009
( بالرياالت السعودية )
خطابات ضمان

23.181.667

20.681.667

اعتمادات مستندية

129.508.451

64.536.188

تتضمن خطابات الضمان مبلغ  20مليون ريال سعودي (  20مليون ريال سعودي عام  ) 2008اعطيت بالنيابة عن شركة شقيقة ،تتضمن
االعتمادات المستندية مبلغ  52.5مليون ريال سعودي ( ال شئ عام  ) 2008تم اصدارها بالنيابة عن شركة شقيقة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

2121القيمة العادلة
ان القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية تقارب القيمة الدفترية.

2222ارقام المقارنة
اعيد تبويب بعض ارقام عام  2008لتتفق مع عرض القوائم المالية للعام الحالي.
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1القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2010م
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
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141
( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2010
ايضاح

2009

2010
( بالرياالت السعودية )

الموجودات
موجودات متداولة
3

نقد وما في حكمه
ذمم مدينة تجارية

30.225.095

14.690.045

4.985.769

14.340.780

مطلوب من جهات ذات عالقة

13

-

191.054.235

مخزون

4

256.603.080

205.617.779

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

5

30.161.410

34.515.433

321.975.354

460.218.272

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

2.168.880

استثمار في شركة شقيقة

6

-

استثمارات في شركة تابعة

7

297.000

ممتلكات ومعدات

8

266.957.607

170.608.609

مجموع الموجودات غير المتداولة

267.254.607

172.777.489

مجموع الموجودات

589.229.961

632.995.761

-

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة

9

2.531.355

87.966.726

قروض متوسطة االجل – الجزء المتداول

11

6.153.846

2.740.113

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

10

304.123.318

387.017.298

312.808.519

477.724.137

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
11

قروض متوسطة االجل
ايرادات مؤجلة من برنامج الخدمات االضافية
تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

14

12.307.692

-

6.745.326

-

14.101.241

9.735.032

33.154.259

9.735.032

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2010
2010

ايضاح

2009
( بالرياالت السعودية )

حقوق المساهمين
1

240.000.000

100.000.000

رأس المال

 1و 15

3.267.019

4.553.660

ارباح مستبقاه

164

40.982.932

مجموع حقوق المساهمين

243.267.183

145.536.592

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

589.229.961

632.995.761

احتياطي نظامي
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قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
ايضاح
13و16

االيرادات

2009

2010
( بالرياالت السعودية )
1.778.382.259

1.439.858.449

1.456.290.204

1.214.290.360

322.092.055

225.568.089

13و17

157.157.131

130.281.542

18

65.501.730

54.380.319

99.433.194

40.906.228

مصاريف مالية

9و11

()4.366.351

()4.869.370

ايرادات مالية

13

4.194.094

4.784.006

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

6

13

تكلفة االيرادات
اجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف ادارية وعمومية
الربح من العمليات

-

548.564

ربح من بيع استثمار في شركة شقيقة

522.046

ايرادات اخرى ،الصافي

284.549

1.235.427

صافي الربح قبل الزكاة

100.067.532

42.604.855

2.336.941

1.556.648

97.730.591

41.048.207

زكاة
صافي الربح

12

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
رأس المال
ايضاح

احتياطي
نظامي

ارباح
مستبقاه

المجموع

( بالرياالت السعودية )
 1يناير 2009
صافي ربح السنة
المحول الى االحتياطي النظامي

-

-

٤١٫٠٤٨٫٢٠٧

41.048.207

-

4.104.821

()٤٫١٠٤٫٨٢١

 31ديسمبر 2009

100.000.000

4.553.660

٤٠٫٩٨٢٫٩٣٢

145.536.592

صافي ربح السنة

-

-

٩٧٫٧٣٠٫٥٩١

97.730.591

المحول الى االحتياطي النظامي

15

-

9.773.059

()٩٫٧٧٣٫٠٥٩

-

المحول الى رأس المال

1

140.000.000

()11.059.700

()١٢٨٫٩٤٠٫٣٠٠

-

240.000.000

3.267.019

١٦٤

 31ديسمبر 2010

15

100.000.000

448.839

٤٫٠٣٩٫٥٤٦

104.488.385

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

-

243.267.183
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
2009

2010
( بالرياالت السعودية )
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
صافي الربح قبل الزكاة

100.067.532

42.604.855

تعديالت عن :
استهالك
اطفاء

18.822.407
-

16.517.024
3.377.359

مصاريف مالية

4.366.351

4.869.370

ايرادات مالية

()4.194.094

()4.784.006

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

-

ربح من بيع استثمار في شركة شقيقة

()522.046

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.340.383

ربح استبعاد ممتلكات ومعدات

()140.089

تعويض نهاية الخدمة

4.975.594

()548.564
979.796
3.872.771

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :
ذمم مدينة تجارية

8.014.628

()7.026.704

مخزون

()50.985.301

()33.034.902

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

4.354.023

()21.091.607

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى وبرنامج الخدمات االضافية

()76.859.506

82.016.383

النقد من العمليات

9.239.882

87.751.775

تعويض نهاية الخدمة مدفوع

()609.385

()344.001

مصاريف مالية مدفوعة

()4.657.499

()4.842.022

زكاة مدفوعة

()1.334.941

()777.448

صافي النقد من عمليات التشغيل

2.638.057

81.788.304

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
()115.368.300

()32.800.087

اضافات ممتلكات ومعدات
ايرادات مالية مستلمة

4.194.094

4.784.006

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

336.984

723.304

المتحصل من بيع استثمار في شركة شقيقة

2.690.926

-

استثمار في شركة تابعة

()297.000

-

صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

()108.443.296

()27.292.777
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قائمة التدفقات النقدية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
بنوك دائنة

()85.435.371

قروض متوسطة االجل مستحقة

20.000.000

تسديد قروض متوسطة االجل

()4.278.575

()19.287.069

مطلوب من جهات ذات عالقة

191.054.235

()98.639.820

صافي النقد من (المستخدم في) عمليات التمويل

121.340.289

()94.510.672

صافي التغير في النقد وما في حكمه

15.535.050

()40.015.145

نقد وما في حكمه 1 ،يناير

14.690.045

54.705.190

نقد وما في حكمه 31 ،ديسمبر

30.225.095

14.690.045

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

23.416.217
-
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ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

1.1التنظيم والعمليات
الشركة المتحدة لاللكترونيات (“الشركة”) ،هي شركة مساهمة مقفلة سعودية سجلت في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010175357الصادر في الرياض بتاريخ  19محرم  1( 1423ابريل .) 2002
خالل عام  ،2004تم تحويل المركز الرئيسي للشـركة مـن مدينة الرياض الى مدينـة الخبـر وتم تغييـر السجل التجاري الى  2051029841تاريخ
 27جمادى الثاني  27 ( 1425يوليو .) 2004
بلغ رأسمال الشركة  100مليون ريال سعودي مقسم الى  10مليون حصة ،قيمة كل حصة  10رياالت سعودية.
خالل عام  ،2009قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة عن طريق ادخال شركاء جدد.
حصلت الشركة على موافقة الوزارة بهذا التحويل في  14ديسمبر  .2009بتاريخ  17فبراير  2010حصلت الشركة على موافقة الوزارة على االعالن
الرسمي بالتحويل وتحصلت على شهادة السجل التجاري الجديد.
خالل العام قرر المساهمين زيادة رأس مال الشركة من  100مليون ريال سعودي الى  240مليون ريال سعودي وذلك بتحويل  128.94مليون
ريال سعودي من االرباح المستبقاه و  11.06مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي .تم االنتهاء من االجراءات النظامية المتعلقة بزيادة
رأس المال خالل العام.
ان مساهمي الشركة ونسب ملكيتهم كما في  31ديسمبر  2010هي كما يلي :
االســـم

نسبة الملكية

شركة الفوزان القابضة

% 65

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

% 22

شركة ركن االلهام للتطوير المحدودة

%3

شركة اطاللة العربية التجارية

%5

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان المحدودة

%3

شركة معالي الخليج للتجارة

%2
% 100

بالرغم من ان عقد تأسيس الشركة ينص على ان السنة المالية االولى للشركة تبدأ من تاريخ الموافقة الوزارية على االعالن الرسمي القاضي
بتحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة حتى  31ديسمبر من السنة التالية ،اال ان إدارة الشركة تعتقد ان عملية التحويل هذه لن تؤثر
على استمرارية االعمال ،وبناء على ذلك فقد قررت اعداد وعرض القوائم المالية لسنة كاملة من  1يناير  2010الى  31ديسمبر  2010لتعكس
عمليات الشركة بطريقة افضل وعلى اسس متماثلة ومقارنة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
وفقا لسجل الشركة التجاري ،يتمثل النشاط الرئيسي الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في االجهزة واالدوات الكهربائية وااللكترونية
واجهزة الكمبيوتر والجواالت والقطع المتعلقة بها وقطع غيارها واكسسواراتها واالثاث والتجهيزات واالدوات المكتبية وتركيب مسجالت
السيارات وخدمات الصيانة واالصالح والتجارة بالمواد الغذائية.
تشتمل القوائم المالية المرفقة على حسابات النتائج المالية للمركز الرئيسي للشركة وفروعها على النحو التالي :
المدينة

رقم السجل التجاري

الخبر

2051029841

الرياض – الورود

1010175357

جدة – السلطان

4030146479

الرياض – غرناطة

1010204256

الرياض – السويدي

1010210628

ابها

5850027004

الطائف

4032025960

االحساء

2252035727

المدينة المنورة

4650038844

بريدة

1131025972

الدمام

2050062467

جدة – المطار القديم

4030189019

الرياض – خريص

1010283056

الرياض  -الرائد

1010300686

تبوك

3550026190

مكة

4031060798

الرمال

1010300685

2.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقـا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ان السياسات المحاسبية
الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي :

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

تحقيق االيراد
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء .تتحقق ايرادات عقود االيجارات ومعظمها ايجار مساحات ورفوف وفقا لمبدأ االستحقاق
على مدى فترة عقود االيجار .تتحقق ايرادات الخدمات عند تقديم الخدمات الى العمالء.
تتحقق االيرادات من برنامج المخدمات االضافية على اساس نسبي حيث تم االعتراف بجزء من االيرادات عند اتمام عملية البيع بينما يتم
تأجيل واطفاء الجزء المتبقي على فترة اتفاقية الخدمة.
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المصاريف
تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف المتكبدة في توزيع وبيع معروضات الشركة .ويتم تصنيف جميع المصاريف
االخرى كمصاريف ادارية وعمومية.
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة االيرادات وفقا للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها .ويتم توزيع المصاريف ،اذا دعت الحاجة لذلك ،بين مصاريف ادارية وعمومية وتكلفة االيرادات على اساس ثابت.

ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بالمبالغ االصلية ناقصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .يتم االستدراك للديون المشكوك في تحصيلها
عندما يكون هناك دليل جوهري على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية للذمم المدينة.

المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .ويتم تحديد التكلفة على أساس طـريقة المتوسط المرجح.

االستثمار في شركة شقيقة
الشركة الشقيقة هي منشأة يمكن للشركة ان تمارس تأثيرا فعاال عليها من خالل المشاركة في قرارات السياسيات المالية والتشغيلية
للشركة الشقيقة .ان نتائج اعمال وموجودات ومطلوبات الشركة الشقيقة مشمولة في القوائم المالية المرفقة بموجب طريقة حقوق
الملكية وذلك باالعتماد على آخر معلومات مالية متاحة.

االستثمار في شركة تابعة
ان الشركة التابعة عبارة عن منشأة يتم السيطرة عليها من قبل الشركة وذلك بالتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية .ان النتائج
والموجودات والمطلوبات للشركة التابعة مشمولة في القوائم المالية وذلك باستخدام طريقة حقوق الملكية بدال من التوحيد ،حيث ان
الشركة التابعة ما زالت في مرحلة ما قبل التشغيل.

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة باستثناء االرض والتي تظهر بسعر التكلفة .تعتبر مصاريف
االصالح والصيانة مصاريفا ايرادية ،اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريفا رأسمالية .ويجري احتساب االستهالكات عليها على اساس
حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .يتم احتساب االستهالكات على تحسينات على المأجور على اساس
حياتها العملية المقدرة أو عقود االيجار المتعلقة بها أيهما اقل.
ان الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي على النحو اآلتي :
السـنوات
مباني وتحسينات على المأجور

33 – 15

اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10 – 4

سيارات

5
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

االنخفاض في قيمة االصول
تقوم الشركة بتاريخ قائمة مركزها المالي بمراجعة القيم الدفترية لممتلكاتها ومعداتها للتأكد من عدم وجـود مؤشر يدل على انخفاض
في قيمة تلك االصول ،وفي حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تحديد القيمة المقدرة لالسترداد لتلك االصول للتوصل الى قيمة االنخفاض في
االصول ( ان وجدت ) ،وفي حالة عدم قدرة الشركة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم احدى االصول ،تقوم الشركة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك االصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل (او الوحدة االنتاجية) لتساوي قيمته المقدرة لالسترداد في حالة ان االصل (او الوحدة االنتاجية) اقل من
قيمته الدفترية .ان الخسارة الناتجة عن التخفيض في قيمة االصل يتم قيدها كمصروف فور حدوثها.
عند عكس قيمة االنخفاض في االصل في الفترة الالحقة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل (او الوحدة االنتاجية) بزيادتها الى القيمة
المقدرة لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل (او الوحدة االنتاجية)
في الفترات السابقة .يتم اثبات قيمة العكس في خسارة التخفيض كايراد عند حدوثه.

تحويل العمالت االجنبية
تحول المعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريال السعودي باسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة .وتحول الموجودات والمطلوبات
النقدية القائمة بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .ان االرباح والخسائر
الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية مشمولة في قائمة الدخل.

مخصص التزامات
يجرى عمل مخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني او استنتاجي ،بناء على احداث سابقة .يكون من
المحتمل ان يترتب على ذلك استخدام مصادر ذات مزايا اقتصادية للشركة لسداد االلتزام ومن الممكن تقدير االلتزام بشكل يمكن
االعتماد عليه.

تعويض نهاية الخدمة
يستدرك لتعويض نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على اساس الفترة التي أمضاها
الموظف في الخدمة.

الزكاة
تخضع الشركة النظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تسجيل الزكاة وفقا ألساس االستحقاق .تم احتساب
الزكاة المحملة على اساس وعاء الزكاة وتحمل على قائمة الدخل .تقيد اية فروقات في التقديرات عن الربط النهائي عند الموافقة عليه
وعندها يتم اقفال االستدراك.

عقود ايجار
يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقـة باالصل موضوع
العقد الى المستأجر .ويتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية.

الشركة كمؤجر
تقيد ايرادات التأجير من عقود االيجار التشغيلية خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.

الشركة كمستأجر
يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام
طريقة القسط الثابت.
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3.3نقد وما في حكمه
يتضمن نقد وما في حكمه ،نقد وارصدة لدى البنوك واستثمارات يمكن تحويلها الى سيولة خالل فترة ثالثة اشهر او اقل .كما في 31
ديسمبر  2010و  2009تمثل نقد وما في حكمه بالكامل في نقد وارصدة لدى البنوك.

4.4مخزون
يمثل المخزون بضاعة الجاهزة للبيع خالل نشاط الشركة االعتيادي والتي تتضمن في الغالب الكترونيات واجهزة منزلية وحاسبات آلية
واجهزة رقمية واخرى.

5.5مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
ايجار مدفوع مقدما

16.397.912

14.868.288

دفعات مقدمة لموردين

5.815.772

10.925.777

ذمم للموظفين

4.507.663

6.549.006

تأمين مدفوع مقدما

1.297.017

961.154

ذمم مدينة اخرى

2.143.046

1.211.208

30.161.410

34.515.433

6.6استثمار في شركة شقيقة
يمثل استثمار في شركة شقيقة حصة الشركة البالغة  ٪40من رأسمال شركة االكسير للحلول االبداعية («االكسير») وهي شركة سعودية
ذات مسؤولية محدودة تأسست في  14مارس .2006
خالل العام ،قامت الشركة ببيع هذا االستثمار.

7.7استثمار في شركة تابعة
يمثل استثمار في شركة تابعة حصة الشركة البالغة  ٪ 99من رأسمال الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة («شركة
تابعة») وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تأسست في  10رجب  22( 1431يونيو .)2010
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في صيانة واصالح وتقديم ضمانات االجهزة االلكترونية والرقمية والكهربائية واالجهزة المنزلية
والحاسب اآللي وتجارة الجملة في االجهزة االلكترونية والعاب الكمبيوتر واجهزة وأدوات االلعاب الكهربائية والحسابات والمذكرات
االلكترونية واجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر.
وبما أن الشركة التابعة لم تبدأ نشاطها حتى  31ديسمبر  2010وإن أثر االستثمار في الشركة التابعة كان غير هاما ،وعليه لم يتم توحيد
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
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8.8ممتلكات ومعدات
مباني
وتحسينات
على المأجور

ارض

اثاث
وتركيبات
ومعدات
مكتبية

سيارات

اعمال
رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

( بالرياالت السعودية )
التكلفة
 1يناير 2010

24.514.881

102.806.207

92.595.085

6.157.790

4.703.083

230.777.046

اضافات

57.146.601

3.648.093

6.851.341

2.115.580

45.606.685

115.368.300

تحويالت

-

22.667.931

12.473.102

685.300

()35.826.333

استبعادات

-

-

()336.071

()567.850

-

81.661.482

129.122.231

111.583.457

8.390.820

14.483.435

 31ديسمبر 2010

()903.921
345.241.425

االستهالكات
 1يناير 2010

-

13.707.413

42.626.142

3.834.882

-

60.168.437

المحمل على
السنة

-

4.644.049

13.183.084

995.274

-

18.822.407

استبعادات

-

-

()205.773

()501.253

-

()707.026

 31ديسمبر 2010

-

18.351.462

55.603.453

4.328.903

-

78.283.818

صافي القيمة
الدفترية
 31ديسمبر 2010

81.661.482

110.770.769

55.980.004

4.061.917

14.483.435

266.957.607

 31ديسمبر 2009

24.514.881

89.098.794

49.968.943

2.322.908

4.703.083

170.608.609

ان بعض مباني مخازن الشركة والتي تقع في مواقع مختلفة من مدن المملكة العربية السعودية مستأجرة لفترة تتراوح من  5الى 20
سنة .ان مبنى مخزن الشركة في الخبر تم انشاؤه على ارض مستأجرة من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان ،جهة ذات عالقة ومساهم
أساسي لفترة  25سنة بدأت من  30يونيو .2003
تتمثل االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في مباني معارض ومرافق تحت االنشاء.

9.9تسهيالت بنكية
لدى الشركة تسهيالت بنكية من بنوك محلية على شكل قروض قصيرة االجل وسحب على المكشوف وخطابات ضمان واعتمادات
مستندية وتسهيالت مرابحة وغيرها .تخضع هذه التسهيالت لنسب فائدة تجارية ،ومضمونة بكفاالت مشتركة من المساهمين.
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1010ذمم دائنة ومطلوبات اخرى
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
247.232.612

ذمم دائنة  -تجارية

-

مطلوب الى جهة ذات عالقة (ايضاح )13

326.640.534
4.355.341

ايرادات مؤجلة من برنامج الخدمات
االضافية – الجزء المتداول

9.360.622

17.265.916

مكافآت مستحقة

12.002.076

11.959.255

دفعات مقدمة من عمالء

14.270.034

10.909.963

مطالبات موردين مستحقة

4.648.670

3.090.830

زكاة ( ايضاح ) 12

2.502.000

1.500.000

اخرى

14.107.304

11.295.459

304.123.318

387.017.298

1111قروض متوسطة االجل
في عام  ،2006حصلت الشركة على قرض متوسط االجل من بنك محلي لتمويل متطلبات التوسعة .حمل القرض فائدة حسب االسعار
السائدة التجارية وكان مضمون بضمانات مشتركة من الشركاء .ويتم سداد القرض على اقساط ربع سنوية ابتداءا من  31مارس  .2007تم
سداد القرض بالكامل خالل السنة.
في عام  ،2008حصلت الشركة على قرض آخر متوسط االجل من بنك محلي ويحمل القرض فائدة حسب االسعار التجارية السائدة ويسدد
على ثمانية اقسـاط ربع سنوية متساوية بدأت في  30ابريل  .2008تم سداد القرض بالكامل خالل السنة.
خالل العام ،حصلت الشركة على قرض آخر متوسط االجل من بنك محلي .يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسط ربع سنوي متساوي
ابتداءا من  31ديسمبر  .2010يحمل القرض فائدة حسب االسعار التجارية السائدة و ان القرض مضمون بضمانات مشتركة مقدمة من شركة
عبداللطيف ومحمد الفوزان المحدودة ،جهة ذات عالقة ومساهم اساسي.
فيما يلي ملخص الستحقاق القروض متوسطة االجل القائمة كما في  31ديسمبر كما يلي :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
خالل سنة واحدة

6.153.846

2.740.113

خالل سنتين

6.153.846

-

خالل  3سنوات

6.153.846

-

18.461.538

2.740.113

تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات

154
تاباسحلا يعجارم ريرقت

الشركة المتحدة لاللكترونيات
( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

1212زكاة
تضم العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
موجودات غير متداولة

267.254.607

172.777.489

مطلوبات غير متداولة

33.154.259

9.735.032

حقوق المساهمين ،رصيد اول المدة

145.536.592

104.488.385

صافي الربح قبل الزكاة

100.067.532

42.604.855

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للسنة.
ان حركة استدراك الزكاة هي كما يلي:
2009

2010
( بالرياالت السعودية )
 1يناير

1.500.000

760.000

االستدراك للسنة

2.502.000

1.500.000

(زيادة) نقص في استدراك سنة سابقة

()165.059

17.448

المسدد خالل السنة

()1.334.941

()777.448

 31ديسمبر

2.502.000

1.500.000

ان الزكاة المحملة للسنة هي كما يلي:
2009

2010
( بالرياالت السعودية )
الزكاة للسنة الحالية

2.502.000

1.500.000

(زيادة) نقص في استدراك سنة سابقة

()165.059

17.448

حصة الشركة من زكاة شركة شقيقة

-

39.200

المحمل على قائمة الدخل

2.336.941

1.556.648

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2009ودفعت الزكاة وفقا لالقرارات وحصلت على الشهادات المطلوبة
وااليصاالت الرسمية.
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1313معامالت مع جهات ذات العالقة
قامت الشركة خالل السنة باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية :
العـالقة

االســــم
مجموعة شركات الفوزان

مساهم  /شركات شقيقة

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

مساهم

شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة (دي إي اس دي)

شركة شقيقة

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
-

ارض مشتراه

26.440.087

مبيعات

()970.731

()2.458.639

مشتريات

14.178.656

28.794.193

فوائد محملة الى جهة ذات عالقة

()4.194.094

()4.784.006

ايجار ارض

2.707.724

1.356.000

ايرادات ايجار

()900.000

()1.506.667

ان المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر هو كما يلي :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
شركة تطوير الحلول الرقمية و االلكترونية المحدودة (دي إي اس دي)

-

189.175.036

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

-

79.199

هاني ابراهيم خوجه

-

600.000

هيثم ابراهيم خوجه

-

600.000

سامي عبدالكريم الذهبي

-

600.000

-

191.054.235

تمثل المبالغ المطلوبة من شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة التمويل المتاح للقيام بانشطتها ومن المتوقع ان تجلب
هذه االنشطة فرص جديدة للشركة وانشطتها .ان المبالغ المطلوبة من شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة تحمل فوائد
مالية بالمعدالت التجارية السائدة .تم استالم كامل المبلغ خالل العام.
ان الرصيد المطلوب الى جهة ذات عالقة كما في  31ديسمبر  2010الشيء ( 4.355.341ريال سعودي عام  )2009يمثل المبلغ المطلوب لشركة
الفوزان القابضة ،مساهم.

تاباسحلا يعجارم ريرقت
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1414تعويض نهاية الخدمة
2009

2010

( بالرياالت السعودية )
 1يناير

9.735.032

6.206.262

مخصص خالل العام

4.975.594

3.872.771

المدفوع خالل العام

()609.385

()344.001

 31ديسمبر

14.101.241

9.735.032

1515احتياطي نظامي
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي
بتحويل نسبة  0/0 10من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  0/0 50من رأس المال .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

1616االيرادات
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
مبيعات

1.705.929.449

1.388.475.984

خدمات وايجارات وايرادات تشغيلية اخرى (ايضاح)19

72.452.810

51.382.465

1.778.382.259

1.439.858.449

1717مصاريف بيع وتوزيع
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور ومنافع متعلقة بالموظفين

67.166.144

51.343.112

دعاية واعالن

24.989.970

21.624.092

ايجار

23.239.718

19.864.886

استهالك

14.819.702

12.829.597

منافع

11.623.964

8.841.279

صيانة واصالح

4.964.710

4.578.951

اطفاء

-

3.377.359

سفر واقامة

813.955

956.961

اخرى

9.538.968

6.865.305

157.157.131

130.281.542
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1818مصاريف ادارية وعمومية
2009

2010

( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور ومنافع متعلقة بالموظفين

47.569.256

36.756.126

استهالك

4.002.705

3.687.427

سفر واقامة واتصاالت

2.336.182

1.523.313

اتعاب قانونية واستشارات

2.008.774

3.413.981

ايجار

237.840

237.840

منافع ومطبوعات وقرطاسية

978.417

1.328.131

صيانة واصالح

1.362.066

1.050.722

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.340.383

979.796

اخرى

5.666.107

5.402.983

65.501.730

54.380.319

1919ترتيبات عقود ايجار تشغيلية
الشركة كمستأجر
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية تم قيدها
كمصاريف خالل السنة

23.477.558

20.102.726

تتمثل دفعات عقود االيجار التشغيلية بااليجارات المستحقة على الشركة عن المعارض والمستودعات والمرافق االخرى لفترة تتراوح من
سنة الى  25سنة .ان قيمة االيجارات ثابتة خالل فترة االيجار.
ان التزامات الحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية الغير القابلة لاللغاء خالل االربع سنوات القادمة هي كما يلي :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
السنة االولى

33.119.925

22.618.958

السنة الثانية

31.184.592

27.093.669

السنة الثالثة

27.720.793

23.749.435

السنة الرابعة

27.553.189

23.497.824

الشركة كمؤجر
لدى الشركة ايضا ايجارات تشغيلية مع عمالئها تتمثل في ايجار ارضيات ورفوف وهي بشكل عام متفق عليها لمدة سنة واحدة .بلغت
ايرادات االيجارات بموجب هذه العقود للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2.8 ،2010مليون ريال سعودي تقريبا (3.3مليون ريال سعودي عام
.)2009
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2020التزامات وارتباطات
كما في  31ديسمبر ،لدى الشركة االلتزامات واالرتباطات اآلتية :
2010

2009

( بالرياالت السعودية )
خطابات ضمان

3.694.193

23.181.667

اعتمادات مستندية

96.547.624

129.508.451

تتضمن خطابات الضمان مبلغ الشيء (  20مليون ريال سعودي عام  ) 2009اعطيت بالنيابة عن شركة شقيقة ،تتضمن االعتمادات المستندية
مبلغ الشيء ( 52.5مليون ريال سعودي عام  ) 2009تم اصدارها بالنيابة عن شركة شقيقة.

2121القيمة العادلة
ان القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية تقارب القيمة الدفترية.
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قائمة المركز المالي
كما في  30يونيو 2011
ايضاح

2010

2011
( بالرياالت السعودية )

الموجودات
موجودات متداولة
99,692,928

33,522,705

2,852,376

10,112,577

3

نقد وما في حكمه
مطلوب من جهات ذات عالقة

13

-

211,934,604

مخزون

4

302,643,707

242,157,324

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

5

57,523,262

39,652,056

462,712,273

537,379,266

ذمم مدينة تجارية

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
استثمار في شركة شقيقة

6

-

1,977,922

استثمارات في شركة تابعة

7

297,000

297,000

ممتلكات ومعدات

8

285,085,551

189,200,247

مجموع الموجودات غير المتداولة

285,382,551

191,475,169

مجموع الموجودات

748,094,824

728,854,435

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
بنوك دائنة

9

2,971,193

89,968,496

قروض متوسطة االجل – الجزء المتداول

11

6,153,846

4,615,385

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

10

397,413,314

416,068,944

406,538,353

510,652,825

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
11

قروض متوسطة االجل
ايرادات مؤجلة من برنامج الخدمات االضافية

14

تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

9,230,768

15,384,615

7,678,964

9,652,353

16,869,010

11,781,637

33,778,742

36,818,605

حقوق المساهمين
رأس المال

1

240,000,000

100,000,000

احتياطي نظامي

 1و15

9,718,074

8,138,301

ارباح مستبقاه

58,059,655

73,244,704

مجموع حقوق المساهمين

307,777,729

181,383,005

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

748,094,824

728,854,435

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخل
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
2010

ايضاح

2011

االيرادات

13و16

1,127,392,091

791,728,798

تكلفة االيرادات

13

916,344,677

651,431,248

( بالرياالت السعودية )

211,047,414

140,297,550

مصاريف بيع وتوزيع

13و17

104,119,450

73,946,984

اجمالي الربح
مصاريف ادارية وعمومية

18

40,059,403

30,222,988

66,868,561

36,127,578

مصاريف مالية

9و11

()492,062

()2,296,408

ايرادات مالية

13

-

2,228,249

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

6

-

()190,958

ايرادات اخرى ،الصافي

65,250

727,800

صافي الربح قبل الزكاة

66,441,749

36,596,261

1,931,203

749,848

64,510,546

35,846,413

الربح من العمليات

زكاة
صافي الربح

12

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

163
( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

قائمة حقوق المساهمين
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
احتياطي
نظامي

رأس المال

المجموع

ارباح مستبقاه

( بالرياالت السعودية )
40,982,932

145,536,592

 1يناير 2010

100,000,000

4,553,660

صافي الربح للفترة

-

-

35,846,413

35,846,413

المحول الى االحتياطي النظامي

-

3,584,641

()3,584,641

-

 30يونيو 2010

100,000,000

8,138,301

73,244,704

181,383,005

 1يناير 2011

240,000,000

3,267,019

164

243,267,183

صافي الربح للفترة

-

-

64,510,546

64,510,546

المحول الى االحتياطي النظامي

-

6,451,055

()6,451,055

-

 30يونيو 2011

240,000,000

9,718,074

58,059,655

307,777,729

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
66,441,749

صافي الربح قبل الزكاة

36,596,261

تعديالت عن :
استهالك

10,638,218

8,884,611

مصاريف مالية

492,062

2,296,408

ايرادات مالية

-

()2,228,249

حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

-

190,958

ربح استبعاد ممتلكات ومعدات

-

()82,653

تعويض نهاية الخدمة

3,229,532

2,361,974

ذمم مدينة تجارية

2,133,393

4,228,203

مخزون

()46,040,627

()36,539,545

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

()27,361,852

()5,136,623

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى وبرنامج الخدمات االضافية

95,049,292

39,289,092

النقد من العمليات

104,581,767

49,860,437

تعويض نهاية الخدمة مدفوع

()461,763

()315,369

مصاريف مالية مدفوعة

()492,062

()2,296,408

زكاة مدفوعة

()2,756,861

()1,334,941

صافي النقد من عمليات التشغيل

100,871,081

45,913,719

اضافات ممتلكات ومعدات

()28,770,121

()27,602,380

ايرادات مالية مستلمة

-

2,228,249

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

3,959

208,784

استثمار في شركة تابعة

-

()297,000

صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

()28,766,162

()25,462,347

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
بنوك دائنة

439,838

2,001,770

قروض متوسطة االجل مستلمة

-

20,000,000

تسديد قروض متوسطة االجل

()3,076,924

()2,740,113

مطلوب من جهات ذات عالقة

-

()20,880,369

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

()2,637,086

()1,618,712

صافي التغير في النقد وما في حكمه

69,467,833

18,832,660

نقد وما في حكمه 1 ،يناير

30,225,095

14,690,045

نقد وما في حكمه 30 ،يونيو

99,692,928

33,522,705

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

165
( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

	1التنظيم والعمليات
الشركة المتحدة لاللكترونيات (“الشركة”) ،هي شركة مساهمة مقفلة سعودية سجلت في المملكة العربية السعودية بموجب السجـــــــــل
التجاري رقم  1010175357الصادر في الرياض بتاريخ  19محرم  1( 1423أبريل  .) 2002خالل عام  ،2004تم تحويل المركز الرئيسي للشـركة مـن مدينة
الرياض الى مدينـة الخبـر وتم تغييـر رقم السجل التجاري الى  2051029841تاريخ  27جمادى الثاني  27 ( 1425يوليو  .) 2004بلغ رأسمال الشركة
 100مليون ريـال سعودي مقسم الى  10مليون حصة ،قيمة كل حصة  10ريـاالت سعودية.
خالل عام  ،2009قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة عن طريق ادخال شركاء جدد.
حصلت الشركة على موافقة الوزارة بهذا التحويل في  14ديسمبر  .2009بتاريخ  17فبراير  2010حصلت الشركة على موافقة الوزارة على االعالن
الرسمي بالتحويل وحصلت على شهادة السجل التجاري الجديد.
خالل عام  2010قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من  100مليون ريـال سعودي الى  240مليون ريـال سعودي وذلك بتحويل  128,94مليون
ريـال سعودي من االرباح المستبقاه و  11,06مليون ريـال سعودي من االحتياطي النظامي .تم االنتهاء من االجراءات النظامية المتعلقة بزيادة
رأس المال خالل عام .2010
ان مساهمي الشركة ونسب ملكيتهم كما في  30يونيو  2011هي كما يلي :
االســـم

نسبة الملكية

شركة الفوزان القابضة

% 65

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

% 22

شركة ركن االلهام للتطوير المحدودة

%3

شركة اطاللة العربية التجارية

%5

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

%3

شركة معالي الخليج للتجارة

%2
% 100

وفقا لسجل الشركة التجاري ،يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في االجهزة واالدوات الكهربائية وااللكترونية
واجهزة الكمبيوتر والجواالت والقطع المتعلقة بها وقطع غيارها واكسسواراتها واالثاث والتجهيزات واالدوات المكتبية وتركيب مسجالت
السيارات وخدمات الصيانة واالصالح والتجارة بالمواد الغذائية.
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( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
تم اعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2011لتضمينها في نشرة االكتتاب للشركة.
تشتمل القوائم المالية المرفقة على النتائج المالية للمركز الرئيسي للشركة وفروعها على النحو التالي :
المدينة

رقم السجل التجاري

الخبر

2051029841

الرياض – الورود

1010175357

جدة – السلطان

4030146479

الرياض – غرناطة

1010204256

الرياض – السويدي

1010210628

ابها

5850027004

الطائف

4032025960

االحساء

2252035727

المدينة المنورة

4650038844

بريدة

1131025972

الدمام

2050062467

جدة – المطار القديم

4030189019

الرياض – خريص

1010283056

الرياض  -الرائد

1010300686

تبوك

3550026190

مكة

4031060798

الرمال

1010300685

عريجه

1010307790

نجران

5950018934

2 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقـا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين .فيما يلي اهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة :

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

تحقيق االيراد
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء .تتحقق ايرادات عقود االيجارات ومعظمها ايجار مساحات ورفوف وفقا لمبدأ االستحقاق
على مدى فترة عقود االيجار .تتحقق ايرادات الخدمات عند تقديم الخدمات الى العمالء.
تتحقق االيرادات من برنامج الخدمات االضافية على اساس نسبي حيث يتم االعتراف بجزء من االيرادات عند اتمام عملية البيع بينما يتم
تأجيل واطفاء الجزء المتبقي على فترة اتفاقية الخدمة.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

المصاريف
تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف المتكبدة في توزيع وبيع معروضات الشركة .ويتم تصنيف جميع المصاريف
االخرى كمصاريف ادارية وعمومية.
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة االيرادات وفقا للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها .ويتم توزيع المصاريف ،اذا دعت الحاجة لذلك ،بين مصاريف ادارية وعمومية وتكلفة االيرادات على اساس ثابت.

ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بالمبالغ االصلية ناقصا مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها .يتم عمل مخصص للحسابات المشكوك
في تحصيلها عندما يكون هناك دليل جوهري على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية
للذمم المدينة.

المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .ويتم تحديد التكلفة على أساس طـريقة المتوسط المرجح.

االستثمار في شركة شقيقة
الشركة الشقيقة هي منشأة يمكن للشركة ان تمارس تأثيرا فعاال عليها من خالل المشاركة في قرارات السياسيات المالية والتشغيلية
للشركة الشقيقة .ان نتائج اعمال وموجودات ومطلوبات الشركة الشقيقة مشمولة في القوائم المالية المرفقة بموجب طريقة حقوق
الملكية وذلك باالعتماد على آخر معلومات مالية متاحة.

االستثمار في شركة تابعة
ان الشركة التابعة عبارة عن منشأة يتم السيطرة عليها من قبل الشركة وذلك بالتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية .ان النتائج
والموجودات والمطلوبات للشركة التابعة مشمولة في القوائم المالية وذلك باستخدام طريقة حقوق الملكية بدال من التوحيد ،حيث ان
الشركة التابعة ما زالت في مرحلة ما قبل التشغيل.

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة باستثناء االرض والتي تظهر بسعر التكلفة .تعتبر مصاريف
االصالح والصيانة مصاريفا ايرادية ،اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريفا رأسمالية .ويجري احتساب االستهالكات عليها على اساس
حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .يتم احتساب االستهالكات على تحسينات على المأجور على اساس
حياتها العملية المقدرة أو عقود االيجار المتعلقة بها أيهما اقل.
ان الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي على النحو اآلتي :
السـنوات
مباني وتحسينات على المأجور

33 – 15

اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10 – 4

سيارات

5
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( شركة مساهمة مقفلة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

االنخفاض في قيمة االصول
تقوم الشركة بتاريخ قائمة مركزها المالي بمراجعة القيم الدفترية لممتلكاتها ومعداتها للتأكد من عدم وجـود مؤشر يدل على انخفاض
في قيمة تلك االصول ،وفي حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تحديد القيمة المقدرة لالسترداد لتلك االصول للتوصل الى قيمة االنخفاض في
االصول ( ان وجدت ) ،وفي حالة عدم قدرة الشركة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم احدى االصول ،تقوم الشركة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك االصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل (او الوحدة االنتاجية) لتساوي قيمته المقدرة لالسترداد في حالة ان االصل (او الوحدة االنتاجية) اقل من
قيمته الدفترية .ان الخسارة الناتجة عن التخفيض في قيمة االصل يتم قيدها كمصروف فور حدوثها.
عند عكس قيمة االنخفاض في االصل في الفترة الالحقة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل (او الوحدة االنتاجية) بزيادتها الى القيمة
المقدرة لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل (او الوحدة االنتاجية)
في السنوات السابقة .يتم اثبات قيمة العكس في خسارة التخفيض كايراد عند حدوثه.

تحويل العمالت االجنبية
تحول المعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريـال السعودي باسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة .وتحول الموجودات والمطلوبات
النقدية القائمة بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريـال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .ان االرباح والخسائر
الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية مشمولة في قائمة الدخل.

مخصص التزامات
يجرى عمل مخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني او استنتاجي ،بناء على احداث سابقة .ويكون من
المحتمل ان يترتب على ذلك استخدام مصادر ذات مزايا اقتصادية للشركة لسداد االلتزام ومن الممكن تقدير االلتزام بشكل يمكن
االعتماد عليه.

تعويض نهاية الخدمة
يتم عمل مخصص لتعويض نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على اساس الفترة التي
أمضاها الموظف في الخدمة.

الزكاة
تخضع الشركة النظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تسجيل الزكاة وفقا ألساس االستحقاق .ويتم احتساب
الزكاة المحملة على الشركة على اساس وعاء الزكاة وتحمل على قائمة الدخل .تقيد اية فروقات في التقديرات عن الربط النهائي عند
الموافقة عليه وعندها يتم اقفال االستدراك.

عقود ايجار
يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقـة باالصل موضوع
العقد الى المستأجر .ويتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية.

الشركة كمؤجر
تقيد ايرادات التأجير من عقود االيجار التشغيلية خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.

الشركة كمستأجر
يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجار التشغيلي وذلك باستخدام
طريقة القسط الثابت.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

3 3نقد وما في حكمه
يتضمن نقد وما في حكمه ،نقد وارصدة لدى البنوك واستثمارات يمكن تحويلها الى سيولة خالل فترة ثالثة اشهر او اقل .كما في  30يونيو
 2011و  2010تمثل نقد وما في حكمه بالكامل في نقد وارصدة لدى البنوك.

4 4مخزون
يمثل المخزون بضاعة جاهزة للبيع خالل نشاط الشركة االعتيادي والتي تتضمن في الغالب الكترونيات واجهزة منزلية وحاسبات آلية
واجهزة رقمية واخرى.

5 5مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
كما في  30يونيو
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
ايجار مدفوع مقدما

21,787,203

18,129,955

دفعات مقدمة لموردين

23,618,412

10,102,111

ذمم مدينة من موظفين

4,346,295

6,868,475

تأمين مدفوع مقدما

3,170,357

530,497

ذمم مدينة اخرى

4,600,995

4,021,018

57,523,262

39,652,056

6 6استثمار في شركة شقيقة
يمثل استثمار في شركة شقيقة حصة الشركة البالغة  ٪ 40من رأسمال شركة االكسير للحلول االبداعية («االكسير») وهي شركة سعودية
ذات مسؤولية محدودة تأسست في  14مارس  .2006في عام  2010باعت الشركة هذا االستثمار.

7 7استثمار في شركة تابعة
يمثل استثمار في شركة تابعة حصة الشركة البالغة  ٪ 99من رأسمال الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات وااللكترونيات المحدودة
(«الشركة التابعة») وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في  10رجب  22( 1431يونيو  .)2010يتمثل النشاط الرئيسي للشركة
التابعة في صيانة واصالح وتقديم ضمانات االجهزة االلكترونية والرقمية والكهربائية واالجهزة المنزلية والحاسب اآللي وتجارة الجملة في
االجهزة االلكترونية والعاب الكمبيوتر واجهزة وأدوات االلعاب الكهربائية والحسابات والمذكرات االلكترونية واجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
وطابعات الكمبيوتر.
وبما أن الشركة التابعة لم تبدأ نشاطها التجاري حتى  30يونيو  2011وتم اعتبارها غير جوهرية ،وعليه فإن القوائم المالية للشركة التابعة
للفترة من  1يناير  2011الى  30يونيو  2011لم يتم توحيدها.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

8 8ممتلكات ومعدات

ارض

مباني

اثاث

اعمال

وتحسينات

وتركيبات

رأسمالية

على المأجور

ومعدات مكتبية

سيارات

المجموع

تحت التنفيذ

( بالرياالت السعودية )
التكلفة
 1يناير 2011

81,661,482

129,122,232

111,583,455

اضافات

-

6,744,016

8,025,621

-

تحويالت

-

5,277,244

2,405,676

-

()7,682,920

استبعادات

-

()6,299

-

-

 30يونيو 2011

81,661,482

141,143,492

122,008,453

8,390,820

8,390,820

14,483,436

345,241,425

14,000,484

28,770,121

20,801,000

()6,299
374,005,247

االستهالكات
 1يناير 2011

-

18,351,462

55,603,453

4,328,903

-

78,283,818

المحمل على الفترة

-

2,691,677

7,358,326

588,215

-

10,638,218

استبعادات

-

-

-

()2,340

 30يونيو 2011

-

21,043,139

-

88,919,696

()2,340
62,959,439

4,917,118

صافي القيمة الدفترية
 30يونيو 2011

81,661,482

120,100,353

59,049,014

3,473,702

20,801,000

285,085,551

 30يونيو 2010

24,514,881

96,033,572

53,081,049

3,457,983

12,112,762

189,200,247

ان بعض مباني مخازن الشركة والتي تقع في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية مستأجرة لفترة تتراوح من  5الى  20سنة .ان
مبنى مخزن الشركة في الخبر تم انشاؤه على ارض مستأجرة من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان ،شريك ،لفترة  25سنة بدأت من 30
يونيو .2003
تتمثل االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي في مبنى المعارض ومرافق تحت االنشاء.

9 9تسهيالت بنكية
لدى الشركة تسهيالت بنكية من بنوك محلية على شكل قروض قصيرة االجل وسحب على المكشوف وخطابات ضمان واعتمادات
مستندية وتسهيالت مرابحة وغيرها .تخضع هذه التسهيالت لنسب فائدة تجارية.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

1 10ذمم دائنة ومطلوبات اخرى
كما في  30يونيو
2010

2011
( بالرياالت السعودية )
ذمم دائنة  -تجارية
مطلوب الى جهة ذات عالقة (ايضاح )13

327,113,367
-

363,281,508
5,278,431

ايرادات مؤجلة من برنامج الخدمات
االضافية – الجزء المتداول

10,483,548

8,245,191

مكافآت مستحقة

6,983,037

5,699,907

دفعات مقدمة من عمالء

21,969,157

15,559,823

زكاة ( ايضاح ) 12

1,676,342

914,907

مطالبات موردين مستحقة

489,623

2,573,448

اخرى

28,698,240

14,515,729

397,413,314

416,068,944

1 11قروض متوسطة االجل
في عام  ،2006حصلت الشركة على قرض متوسط االجل من بنك محلي لتمويل التوسعة .حمل القرض فائدة حسب االسعار التجارية وكان
مضمون بضمانات مشتركة من الشركاء .ويتم سداد القرض على اقساط ربع سنوية ابتداءا من  31مارس  .2007تم سداد القرض بالكامل
خالل عام .2010
في عام  ،2008حصلت الشركة على قرض آخر متوسط االجل من بنك محلي ويحمل القرض فائدة حسب االسعار التجارية السائدة ويسدد
على ثمانية اقسـاط ربع سنوية متساوية بدأت في  30ابريل  .2008تم سداد القرض بالكامل خالل عام .2010
خالل عام  ،2010حصلت الشركة على قرض آخر متوسط االجل من بنك محلي .يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسط ربع سنوي متساوي
ابتداءا من  31ديسمبر  .2010يحمل القرض فائدة حسب االسعار التجارية السائدة.
فيما يلي ملخص الستحقاق القروض متوسطة االجل القائمة كما في  30يونيو :
2010

2011
( بالرياالت السعودية )
السنة االولى

6,153,846

4,615,385

السنة الثانية

6,153,845

6,153,846

السنة الثالثة

3,076,923

9,230,769

15,384,614

20,000,000
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

1 12زكاة
تضم العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي :
كما في وللفترة المنتهية في  30يونيو
2010

2011
( بالرياالت السعودية )
موجودات غير متداولة

285,382,551

191,475,169

مطلوبات غير متداولة

33,778,742

36,818,605

حقوق المساهمين ،رصيد اول المدة

243,267,183

145,536,592

صافي الربح قبل الزكاة

66,441,749

36,596,261

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للفترة.
ان حركة استدراك الزكاة هي كما يلي:
2010

2011
( بالرياالت السعودية )
 1يناير

2,502,000

1,500,000

مخصص للفترة

1,676,242

914,907

نقص (زيادة) في مخصص فترة سابقة

254,961

()165,059

المسدد خالل الفترة

()2,756,861

()1,334,941

 30يونيو

1,676,342

914,907

ان الزكاة المحملة للفترة هي كما يلي:
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
الزكاة للفترة الحالية

1,676,242

914,907

نقص (زيادة) في مخصص فترة سابقة

254,961

()165,059

المحمل على قائمة الدخل

1,931,203

749,848

ربوط قائمة
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2010ودفعت الزكاة وفقا لالقرارات وحصلت على الشهادات المطلوبة
وااليصاالت الرسمية .تم استالم الربوط المتعلقة بالسنتين  2004و 2005خالل الفترة .ان الربط النهائي للسنوات من  2006الى  2010ال يزال قيد
االنجاز لدى مصلحة الزكاة والدخل.
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

1 13معامالت مع جهات ذات العالقة
قامت الشركة خالل الفترة باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية :
العـالقة

االســــم
مجموعة شركات الفوزان

مساهم  /شركات شقيقة

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

مساهم

شركة تطوير الحلول الرقيمة وااللكترونية المحدودة (دي إي اس دي)

شركة شقيقة

الشركة المتحدة لصيانة االلكترونيات والكمبيوترات

شركة تابعة

هاني ابراهيم خوجه

شركة شقيقة

هيثم ابراهيم خوجه

شركة شقيقة

سامي عبدالكريم الذهبي

شركة شقيقة

إن المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي :
للفترة من  1يناير الى  30يونيو
2010

2011

( بالرياالت السعودية )
مبيعات

()655,346

()527,826

مشتريات

7,502,086

4,030,771

-

()2,228,249

فوائد محملة على جهة ذات عالقة
ايجار ارض

1,353,862

1,353,862

ايرادات ايجار

()450,000

()450,000

ان المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  30يونيو هو كما يلي :
2009

2010

( بالرياالت السعودية )
شركة تطوير الحلول الرقيمة االلكترونية المحدودة
(دي إي اس دي)

-

209,979,899

الشركة المتحدة لصيانة االلكترونيات والكمبيوترات

-

506

شركة عبدالعزيز الصغير للتجارة واالستثمار

-

154,199

هاني ابراهيم خوجه

-

600,000

هيثم ابراهيم خوجه

-

600,000

سامي عبدالكريم الذهبي

-

600,000

-

211,934,604
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
ان المطلوب الى جهة ذات عالقة كما في  30يونيو هو كما يلي :
2010

2011

( بالرياالت السعودية )
شركة الفوزان القابضة

-

5,278,431

-

5,278,431

تمثل المبالغ المطلوبة من شركة تطوير الحلول الرقمية وااللكترونية المحدودة التمويل المتاح للقيام بانشطتها ومن المتوقع ان تجلب
هذه االنشطة فرص جديدة للشركة وانشطتها .ان المبالغ المطلوبة من شركة تطوير الحلول الرقمية االلكترونية المحدودة تحمل فوائد
بالمعدالت التجارية السائدة في السوق .تم استالم كامل المبلغ خالل عام .2010

1 14تعويض نهاية الخدمة
2010

2011

( بالرياالت السعودية )
 1يناير

14,101,241

9,735,032

مخصص خالل الفترة

3,229,532

2,361,974

المدفوع خالل الفترة

()461,763

()315,369

 30يونيو

16,869,010

11,781,637

1 15احتياطي نظامي
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي
بتحويل نسبة  0/0 10من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي  0/0 50من رأس المال .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

1 16االيرادات
للفترة من  1يناير الى  30يونيو
2010

2011
( بالرياالت السعودية )
مبيعات

1,080,968,778

760,197,710

خدمات وايجارات وايرادات تشغيلية اخرى (ايضاح)19

46,423,313

31,531,088

1,127,392,091

791,728,798
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011

1 17مصاريف بيع وتوزيع
للفترة من  1يناير الى  30يونيو
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور ومنافع متعلقة بالموظفين

44,865,229

31,026,952

دعاية واعالن وتكاليف متعلقة بها

16,420,056

13,058,616

ايجار (ايضاح )19

17,651,257

10,591,808

استهالك

8,496,377

6,901,666

منافع

8,500,514

5,362,349

صيانة واصالح

1,408,674

1,153,823

سفر واقامة

420,508

297,379

اخرى

6,356,835

5,554,391

104,119,450

73,946,984

1 18مصاريف ادارية وعمومية
للفترة من  1يناير الى  30يونيو
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
رواتب واجور ومنافع متعلقة بالموظفين

26,658,362

22,098,381

استهالك

2,141,840

1,982,944

سفر واقامة واتصاالت

1,486,011

1,055,041

اتعاب قانونية واستشارات

2,130,832

799,041

ايجار (ايضاح )19

148,920

178,920

منافع ومطبوعات وقرطاسية

1,365,845

442,261

صيانة واصالح

635,418

549,461

اخرى

5,492,175

3,116,939

40,059,403

30,222,988

1 19ترتيبات عقود ايجار تشغيلية
الشركة كمستأجر
للفترة من  1يناير الى  30يونيو
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية تم قيدها
كمصاريف خالل الفترة

17,800,177

10,770,728
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ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1يناير  2011حتى  30يونيو 2011
تتمثل دفعات عقود االيجار التشغيلية بااليجارات المستحقة على الشركة عن المعارض والمستودعات والمرافق االخرى لفترة تتراوح من
سنة الى  25سنة .ان قيمة االيجارات ثابتة خالل فترة االيجار.
ان التزامات الحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية غير القابلة لاللغاء خالل االربع سنوات القادمة هي كما يلي :
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
السنة االولى

32,155,278

28,118,817

السنة الثانية

29,452,693

29,393,752

السنة الثالثة

27,636,991

27,934,793

السنة الرابعة

27,446,006

27,903,155

السنة الخامسة وما بعدها

328,236,370

345,081,399

الشركة كمؤجر
لدى الشركة ايضا ايجارات تشغيلية مع عمالئها تتمثل في ايجار ارضيات ورفوف وهي بشكل عام متفق عليهــــــا لمــــــدة سنة واحــــــدة.
بلغت ايرادات االيجارات بموجب هذه العقود للفترة من  1يناير  2011الى  30يونيو  1,1 ،2011مليون ريـال سعودي تقريبا ( 1,2مليون ريـال سعودي
عام .)2010

2 20التزامات وارتباطات
كما في  30يونيو ،كان لدى الشركة االلتزامات واالرتباطات اآلتية :
2011

2010

( بالرياالت السعودية )
خطابات ضمان

17,153,498

20,050,000

اعتمادات مستندية

99,645,721

242,062,500

تتضمــن خطـــــابات الضمــــــــــان القائمـــــة مبلغ الشيء ( 20مليون ريـال سعودي عام  )2010تم اصدارها بالنيابة عن شركة شقيقة .تتضمن
اعتمادات مستندية مبلغ الشيء ( 110,5مليون ريـال سعودي عام  )2010تم اصدارها بالنيابة عن شركة شقيقة.

2 21القيمة العادلة
ان القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية تقارب القيمة الدفترية.
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