
 

 

 لإللكترونياتالشركة المتحدة 
  

 .6112ديسمبر  11على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  املوافقة .1
 

 .6112ديسمبر  11تقرير مراقب الحسابات عن العام املالي املنتهي في على  املوافقة .6
 

 .6112ديسمبر  11املدققة للسنة املالية املنتهية في القوائم املالية على  املوافقة .1
 

 .6112ديسمبر  11إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام املالي املنتهي في على  املوافقة .4
 

 6112ديسمبر  11سابات الزكاة للسنة املنتهية في املوافـقة على إختيار مراقب الحسابات السادة/ بي كى إف )البسام وشركاه( ملراجعة القوائم املالية وح .5

 .م( وتحديد أتعابه6118م والربع األول لعام 6112)الربع الثاني والثالث والرابع لعام  6112والبيانات املالية الربع سنوية لعام 
 

 أن بالذكر وجدير قادم، لعام والعقود األعمال لتلك الترخيص وتجديد العالقة ذات واألطراف الشركة بين ستتم التي والعقود األعمالعلى  املوافقة .2

  :يلي ما التعامالت هذه وتشمل بها مرتبطة خاصة شروط أي يوجد وال تجارية أسس على تمت املذكورة التعامالت

 قادم لعام به الترخيص وتجديد امليناء، مستودع إيجار وهو عبارة عن عقد الفوزان ومحمد عبداللطيف وشركة التعامل الذي سيتم بين الشركة -

  فيه، مصلحة الفوزان وفوزان الفوزان عبدهللا السادة اإلدارة مجلس ألعضاء يكون  والذي
 
  ريال 106,111 العقد مبلغ بأن علما

 
 .سنويا

م والذي وتجديد الترخيص به لعام قاد ،عقد إيجار أرض وهو عبارة عنالشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن مبلغ العقد 
 
. 001,111يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علما

 
  ريال سنويا

وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي  ،عقد إيجار مستودع الخمرةوهو عبارة عن الشركة وشركة الفوزان ملواد البناء التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن مبلغ العقد يكو 
 
. 551,111ن ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علما

 
  ريال سنويا

وتجديد  ،الرياض( –عقد إيجار مستودع )هارون الرشيد وهو عبارة عن الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن مبلغ العقد  الترخيص به لعام قادم
 
 188,811والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علما

.
 
  ريال سنويا

وتجديد  ،عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكستراوهو عبارة عن الشركة والشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية التعامل الذي سيتم بين  -

، الترخيص به لعام قادم والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير ومحمد جالل مصلحة فيه 

 بأن مبلغ العقد 
 
. 588,111علما

 
  ريال سنويا

 ،عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويديوهو عبارة عن الشركة والشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية التعامل الذي سيتم بين  -

وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير ومحمد جالل 

 بأن مبلغ العقد 
 
. 1,522,181مصلحة فيه ، علما

 
  ريال سنويا

 ،عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطةوهو عبارة عن والشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية الشركة التعامل الذي سيتم بين  -

وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير ومحمد جالل 

 بأن مبلغ العقد 
 
. 6,251,111مصلحة فيه ، علما

 
  ريال سنويا

إتفاقية خدمات مساندة  وهو عبارة عن الشركة وشركة تطوير الحلول الرقمية واإللكترونية املحدودة وشركاتها التابعةالتعامل الذي سيتم بين  -

الترخيص بها لعام قادم وتجديد ، )تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية واإللكترونية املحدودة وشركاتها التابعة(

 بأن مبلغ العقد 
 
. 1,256,121والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان وهشام الصغير مصلحة فيه، علما

 
  ريال سنويا

بتقديم خدمات  إتفاقية خدمات مساندة )تقوم اكستراوهو عبارة عن الشركة والشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية التعامل الذي سيتم بين  -

 من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة  ,مساندة للشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية(
 
والترخيص بها لعام قادم اعتبارا

  السادة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جالل مصلحة فيه.



 

 

 لإللكترونياتالشركة المتحدة 
  

إتفاقية خدمات مساندة )تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات وهو عبارة عن ابضة الشركة وشركة الفوزان القالتعامل الذي سيتم بين  -

 مساندة لشركة اكسترا( وتجديد الترخيص بها لعام قادم والذي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان و باسل القضيب و فوزان

 بأن مب
 
. الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه، علما

 
 لغ العقد ريال واحد سنويا

الشركة وشركة تطوير الحلول الرقمية واإللكترونية املحدودة وشركاتها التابعة )شركة حلول التوزيع املتكاملة "أحد وكالء التعامل الذي سيتم بين  -

الترخيص به لعام قادم والذي يكون جديد تتعامل تجاري )مشتريات( و  وهو عبارة عن سامسونج وفيليبس املعتمدين في اململكة العربية السعودية"(

 بأن إجمالي التعامل )مشتريات( خالل 
 
مبلغ  6112ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان و هشام الصغير مصلحة فيه، علما

 ريال سعودي.  181,188,214

والترخيص به لعام قادم والذي  ،تعامل تجاري )مشتريات(ن وهو عبارة عالشركة والشركة املتحدة للمستلزمات املنزلية التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن إجمالي التعامل
 
 يكون ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان و هشام الصغير و فوزان الفوزان و محمد جالل مصلحة فيه، علما

 ريال سعودي.  5,511,804مبلغ  6112)مشتريات( خالل 

والترخيص به لعام قادم والذي يكون  ،)مشتريات( تعامل تجاري وهو عبارة عن وشركة اليسرة التجارية املحدودة الشركة التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن إجمالي التعامل )مشتريات( خالل 
 
 ريال سعودي.  6,111,481مبلغ  6112ألعضاء مجلس اإلدارة السيد أحمد يوسف الصقر مصلحة فيه، علما

الترخيص به لعام قادم والذي يكون تجديد و  ،)مبيعات( تعامل تجاري وهو عبارة عن شركة الفوزان القابضة الشركة و التعامل الذي سيتم بين  -

 بأن إجمالي التع
 
امل ألعضاء مجلس اإلدارة السادة عبدهللا الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه، علما

 ريال سعودي.  510,600مبلغ  6112)مبيعات( خالل 

 

 .6112ديسمبر  11ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  1,211,111صرف مبلغ على  املوافقة .2
 

صالح الصغير )عضو غير تنفيذي( من مجلس  قرار مجلس اإلدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس االدارة السيد/ هشام عبدالعزيزعلى  املوافقة .8

 من تاريخ القر 
 
مارس  61ار اإلدارة بالشركة وتعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار كعضو مجلس إدارة )عضو مستقل( بالشركة اعتبارا

  م.6118أبريل  62م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 6112
 

م مع تحديد تاريخ األحقية 6112س اإلدارة بتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين خالل العام املالي تفويض مجلعلى  املوافقة .0

 واالستثمارية.  والتوزيع مع األخذ باالعتبار األنظمة والضوابط ذات الصلة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية
 

 في لجنة املراجعة على أن يكمل مدة سلفه املستقيل السيد/ على  وافقةامل .11
 
تعيين عضو مجلس اإلدارة السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي عضوا

 من تاريخ مواف6118أبريل  62ماجد فؤاد الشيخ في دورة املجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 
 
قة الجمعية على م، على أن تسري عضويته في اللجنة اعتبارا

  تعيينه.
 

  التعديالت املقترحة على الئحة لجنة املراجعة.على  املوافقة .11
 

 من من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد األسهم %12.22مليون( ريال ما يمثل زيادة  461مليون( ريال إلى ) 121زيادة رأس مال الشركة من )على  املوافقة .16

مليون ريال من  21وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس املال عن طريق رسملة  املركز املالي للشركة،لدعم  وذلك هممليون( س 46مليون( سهم إلى ) 12)

وذلك بتوزيع أسهم منحة على املساهمين بواقع سهم واحد  ،م6112ديسمبر  11حساب األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي للشركة للعام املالي املنتهي في 

 14املنعقدة في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية نهاية تداول ) االستحقاق يوم لألسهم املالكين للمساهمين األحقية تكون  أن على ،لكل ستة أسهم قائمة

 االستحقاق. تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة سجل مساهمي في املقيدين (م6112مايو 
  

 لقرار الزيادة في البند أعاله، وليصبح رأس 8( و )2تعديل املادتين )على  املوافقة .11
 
( من النظام األساس ي للشركة لتبين الزيادة في رأس املال وعدد األسهم وفقا

  ( ريال.11( سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها )46,111,111( ريال مقسمة إلى )461,111,111املال )


