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مقدمة

منتجاتنااكسترا في سطور

»اكسترا« هي العالمة الرائدة على الساحة اإلقليمية في قطاع تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية وابتكار حلول 
عمالئها  تزويد  في  المتعددة  البيعية  قنواتها  بين  الفريد  التكامل  بتوظيف  الشركة  وتقوم  االستهالكي.  التمويل 
االستفادة  تعظيم  على  »تسهيل«  التابعة  شركتها  تعكف  فيما  الجودة،  فائقة  المنتجات  من  متنوعة  بتشكيلة 
لتلبية  خصيًصا  المصممة  المالية  الحلول  من  واسعة  باقة  لتوفير  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  أدوات  أحدث  من 

العمالء. شرائح  مختلف 

قامت الشركة المتحدة لإللكترونيات »اكسترا« بتأسيس باكورة 
معارضها في مدينة الرياض عام 2003، ونجحت في تنمية تواجدها 
مكانتها  رسخت  حتى  الخليج  منطقة  مستوى  على  المباشر 
معارض  وتقع  اإللكترونيات.  تجزئة  قطاع  في  رائدة  كعالمة 
موزعة  مربع  متر  ألف   140 تتجاوز  إجمالية  مساحة  على  الشركة 
بأفضل المواقع االستراتيجية في المملكة العربية السعودية 
تجزئة  قطاع  في  شركة  أكبر  يجعلها  مما  وُعمان،  والبحرين 
التجارة  منصة  ساهمت  وقد  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات 
الرقمي  التواجد  ترسيخ  في   ،)extra.com( الرائدة  اإللكترونية 
والمنتجات  الخدمات  باقة  انتشار  نطاق  توسيع  مع  للشركة 
 52 من  المؤلفة  معارضها  شبكة  حدود  بكثير  لتتجاوز  المقدمة 
معرض. وفي ضوء هذه اإلنجازات، تشرفت الشركة بخدمة أكثر 
ال  باقة  تقديم  عبر  وذلك   ،2021 عام  خالل  عميل  مليون   13.9 من 
ذلك  في  بما  المنتجات  وأصناف  شرائح  مختلف  في  لها  مثيل 
والفيديو  الصوت  وأجهزة  المنزلية  واألجهزة  الذكية  الهواتف 
الفيديو،  ألعاب  وأجهزة  الكمبيوتر،  وأجهزة  الصغيرة،  واألجهزة 
فضال عن مجموعة متنوعة من اإللكترونيات واألجهزة المنزلية.

وتنفرد الشركة بمظلة مميزة من خدمات ما بعد البيع والصيانة 
توفرها لعمالئها من خالل »خدمة اكسترا« وهي منصة متكاملة 
لخدمات ما بعد البيع تضم 5 مراكز تقنية، و13 ورشة، وما يربو 
عن 300 من الكوادر وأصحاب المهارات الفنية لتوفير باقة متنوعة 
من خدمات الصيانة والدعم الفني والضمانات. وتحظى الشركة 
باقة  توفير  مقدمتها  وفي  النظير،  منقطعة  تنافسية  بقدرات 
متكاملة من الخدمات المصممة خصيًصا لتلبية احتياجات كل 
عميل، مما يساهم في تعزيز انتشار وتواجد الشركة على الساحة 
اإلقليمية؛ بالتوازي مع ترسيخ مكانتها في مجال خدمات ما بعد 

البيع بسوق اإللكترونيات واألجهزة المنزلية بالمملكة.

الحصة  من  جيدة  مستويات  تسجيل  في  اكسترا  نجحت  وقد 
السوقية في مجال تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية خالل 
اإلمداد  سالسل  اضطراب  تداعيات  من  الرغم  على   2021 عام 
عام  بنهاية   %19.1 إلى  لتصل  اإللكترونية  الشرائح  إنتاج  ونقص 
2021، وهي شهادة قوية على نجاح الشركة في تحقيق رسالتها 
على  التركيز  طريق  عن  عمالئها  وحياة  تجارب  إلثراء  الهادفة 

توفير باقة متنوعة وفائقة الجودة من الخدمات والمنتجات. وقد 
مليار   5.8 بقيمة  إيرادات  تسجيل  في  النجاحات  تلك  انعكست 
السنوي  النمو  معدل  بلغ  فيما   ،2021 عام  خالل  سعودي  ريال 

المركب لإليرادات 62% خالل الفترة من 2003 إلى 2021 .

باقة  توفير  صعيد  على  ملحوًظا  نجاًحا  الشركة  أحرزت  وقد 
لتناسب  خصيًصا  المصممة  التمويلية  الحلول  من  متكاملة 
التابعة،  شركتها  خالل  من  العمالء  شرائح  مختلف  احتياجات 
وتعمل  »تسهيل«.  المالية  للخدمات  المتحدة  الشركة 
على   2019 عام  التشغيلية  أنشطتها  انطالق  منذ  »تسهيل« 
توظيف أحدث أدوات تكنولوجيا الخدمات البتكار باقة من حلول 
أحكام  مع  المتوافقة  التقسيط  وبرامج  الشخصي  التمويل 
موافقات  دورة  بأسرع  الشركة  وتنفرد  اإلسالمية.  الشريعة 
ائتمانية في السوق، عالوة على تميزها بأنظمة وفترات سداد 
والتي  المتطورة  الرقمية  منظومتها  من  مستفيدة  ميسرة، 
طلبات  تلقي  من  بدًءا  التمويل  عمليات  مراحل  كافة  تغطي 
التمويل وصواًل إلى منحها للعميل. وال تقتصر  الحصول على 
المقدمة من »تسهيل« على شراء منتجات  التقسيط  برامج 
منتجات  شراء  تقسيط  إلى  تمتد  وإنما  »اكسترا«،  وخدمات 
بدًءا  االستراتيجيين،  الشركاء  من  واسعة  مجموعة  وخدمات 
أبرز العالمات العالمية  الرعاية الطبية وصواًل إلى  من مزودي 
»تسهيل«  شركة  اختتمت  وقد  التجزئة.   قطاع  في  والمحلية 
مع  بالتزامن  ريال،  مليار   1.2 بقيمة  تمويلية  بمحفظة   2021 عام 
منذ  عميل  ألف   100 على  يربو  لما  خدماتها  تقديم  في  نجاحها 
 %500 سنوي  بمعدل  الشركة  أرباح  ارتفعت  كما  تأسيسها، 

.2021 لتبلغ 128.7 مليون ريال بنهاية عام 

مهمتنارؤيتنا
أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة 

اإللكترونيات واألجهزة المنزلية عبر تقديم باقة 
فائقة الجودة من الخدمات التي تساهم في إثراء 

تجارب العمالء في جميع أنحاء المنطقة.

أن نعزز حياة المستهلكين بتزويدهم 
بالمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة عالية 

الجودة لنقابل أو لنتخطى توقعات عمالئنا. 
ومن خالل عالقتنا التعاونية وتوجيه التفوق 

التشغيلي ستتم مكافأتنا بصورة مشتركة.

أجهزة الكمبيوتراألجهزة المنزلية

األجهزة الصغيرة منصات األلعاب أجهزة الجوال
ومستلزماتها

التلفزيونات وأجهزة األجهزة اإللكترونية
الصوت والفيديو

المؤشرات الرئيسية

فرًعا في 29 مدينة

52

متسوق خالل عام 2021

13.9مليون

حجم محفظة التمويالت 
الشخصية القائمة 

مليون ريال 
858سعودي 

عاًما من التميز
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صافي الربح خالل عام 2021 
بمعدل نمو سنوي %41.6

 مليون ريال 
396.83سعودي 

دول تشمل السعودية 
والبحرين وعمان

 3
منتج

   6500 +  

حجم محفظة تمويالت 
بيع المنتجات القائمة

مليون ريال 
414سعودي 

موظف على أعلى مستوى 
من التدريب والخبرة

    3000 +
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الســـادة المساهمون، 
أظهرته  الذي  المتميز  باألداء  اعتزازي  بالغ  عن  أعبر  أن  أود 
2021. فبعد أن أثبتت الشركة قدرتها على  »اكسترا« خالل عام 
العالمية  الساحة  شهدتها  التي  االستثنائية  التحديات  تجاوز 
التي  الصعبة  الظروف  تجاوز  في  ونجحت   ،2020 عام  خالل 
من  االستفادة  من  »اكسترا«  تمكنت  الوباء،  انتشار  فرضها 
التطورات التي شهدتها األسواق والتغيرات التي طرأت على 
والخدمات  المنتجات  أفضل  لتقديم  التشغيلية  األنشطة 
التي نعمل  باألسواق  المستهلكين  أذواق جمهور  ترضي  التي 
من  لالستفادة  مهيئة  يجعلها  وبما  المنطقة،  أنحاء  في  بها 
وخاصة   )19  – )كوفيد  بعد  ما  مرحلة  ستتيحها  التي  الفرص 
المالي  المستويين  على  أظهرته  الذي  الباهر  األداء  ضوء  في 

والتشغيلي.

لقد بدأت المملكة العربية السعودية خالل عام 2021 تدريجًيا في 
قبل  ما  مستويات  إلى  واالجتماعي  االقتصادي  النشاط  إعادة 
الوباء، وهو ما ساهم في سرعة تعافي النمو االقتصادي وتحقيق 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدالت  في  استثنائية  طفرة 
بالمملكة. ولم تكن لتلك العوامل أن تتوفر، والتي ساهمت في 
تعزيز بيئة األعمال بالمملكة، لوال السياسات الرشيدة والرؤية 
والدعم  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  تبنتها  التي  الحكيمة 
بالمملكة  الصحية  الرعاية  لمنظومة  قدمته  الذي  المتواصل 

والقطاعات التي تأثرت بالجائحة.

وفي ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته األسواق التي تعمل 
بها الشركة خالل عام 2021، حرصت »اكسترا« على مواصلة تقديم 
تجربة فريدة للعمالء، سواء من خالل الفروع أو منصتها الرقمية، 
فضًلا عن تعزيز األداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة. ورغم 
سوق  على  بظاللها  ألقت  التي  المواتية  غير  السوقية  األوضاع 
األجهزة اإللكترونية حول العالم ومن بينها اضطرابات سالسل 
إنتاج  أثر على  اإللكترونية، مما  الشرائح  والتوريد ونقص  اإلمداد 
أهداف  تحقيق  الشركة نجحت في  أن  إال  المنتجات،  العديد من 
الرائدة  مكانتها  ترسيخ  في  نجحت  حيث  االستراتيجية،  خطتها 
وتحقيق حصة سوقية جيدة بسوق تجارة اإللكترونيات واألجهزة 
المنزلية في المملكة العربية السعودية بلغت 19.1% خالل عام 2021. 

كميات  بشراء  العمالء  قيام  إلى  إضافة  التحديات،  هذه  ورغم 
كبيرة من السلع عالية القيمة خالل عام 2020 تحوًطا من تبعات 
انتشار الوباء، غير أن إيرادات الشركة شهدت أداًء مستقًرا خالل 
عام 2021 حيث تراجعت بنسبة 2.1% فقط مقارنة بالعام السابق. 
 2021 في  ريال  مليون   396.8 الربح  صافي  بلغ  أخرى،  ناحية  ومن 
لتنجح الشركة بذلك في تحقيق مستهدفات خطتنا بمضاعفة 
في  التوسع  على  شهادة  وهي   ،2018 بعام  مقارنة  الربح  صافي 
السنوات  مدار  على  الشركة  أحرزتها  التي  التشغيلية  القدرات 
أثناء  التشغيلية  والكفاءة  بالجودة  اإلخالل  عدم  مع  الماضية 

القيام بتلك التوسعات.

تتوقع الشركة مواصلة تعزيز األداء المالي خالل الفترة المقبلة، 
لمستويات  طبيعتها  إلى  األوضاع  عودة  خلفية  على  وذلك 
إلى  والطلب  العرض  منظومة  واستعادة  الجائحة  قبل  ما 
معدالتها الطبيعية مع مرور الوقت. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع 
التحسن  من  مزيد  في  التعافي  عملية  تساهم  أن  »اكسترا« 
الهائلة  المقومات  يعكس  بما  اإللكترونية،  األجهزة  بسوق 

واألسس القوية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة.

في  »اكسترا«  نجحت  اإللكترونية،  التجارة  قطاع  صعيد  وعلى 
أن تكون في طليعة المساهمين في منظومة التحول الرقمي 
بسوق تجارة التجزئة السعودي، ومع تسارع وتيرة التحول إلى 
التسوق اإللكتروني في ظل الجائحة، ساهمت منصتنا الرقمية 
نقف  و  الشركة.  مبيعات  من   %25 يقارب  بما   "extra.com"
اآلن بفخر لنرى جني ثمار هذه االستثمارات التي بدأت بإطالق 

منصتنا اإللكترونية قبل أكثر من 10 سنوات.

هذا  تطوير  في  استثماراتها  تكثيف  في  الشركة  نجحت  كما 
النهائية  الوجهة  إلى  التوصيل  خدمات  تطوير  عبر  القطاع 
الحثيث  سعيها  جانب  إلى   ،"last-mile delivery" للعمالء 
كل  الرقمية.  منصتنا  عبر  للعمالء  تجربة  أفضل  لتقديم 
تسوق  تجربة  أفضل  لتقديم  السعي  جانب  إلى  بالطبع  هذا 
مدينة   29 في  المنتشرة  فروعنا  شبكة  خالل  من  لعمالئنا 
مليون   14 الـ  يقارب  ما  الشركة  لتخدم  دول،  ثالث  عبر  خليجية 

.2021 متسوق خالل العام 

تحولت  أن  فبعد  االستهالكي،  التمويل  يخص قطاع  فيما  أما 
الشركة  ذراع   - »تسهيل«  المالية  للخدمات  المتحدة  الشركة 
المتخصص في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية- إلى الربحية 
الشروع  من  عامين  من  أقل  وبعد   ،2020 المنصرم  العام  خالل 
في  "تسهيل  استمرت  فقد  المملكة،  في  خدماتها  تقديم  في 
بما  لتساهم   ،2021 العام  خالل  النمو  معدالت  أعلى  تحقيق 
يقرب من ثلث صافي ربح شركة »اكسترا« خالل عام 2021. مما 
يعكس األداء القوي والمكانة التي تنفرد بها الشركة باعتبارها 
المملكة  في  نمًوا  االستهالكي  التمويل  شركات  أسرع  إحدى 
وأول شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية تتحول 
للربحية. وقد نجحت »تسهيل« في تنمية محفظتها التمويلية 
بقاعدة عمالء   ،2021 عام  بنهاية  ريال  مليار   1.2 إلى حوالي  لتصل 

نشطة فاقت 100 ألف عميل.

وفي ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته األسواق التي تعمل بها الشركة خالل عام 
2021 ، حرصت »اكسترا « على مواصلة تقديم تجربة فريدة للعمالء، سواء من خالل الفروع

أو منصتها الرقمية، فضًلا عن تعزيز األداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة
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اآلن  تحققها  التي  النجاحات  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا 
التمويل  وعالم  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  في  »تسهيل« 
االستهالكي لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي ثمرة رؤية رائدة 
تقديم  في  الشركة  شرعت  حين   ،2015 عام  منذ  متواصل  وجهد 
الفترة  تلك  خالل  الشركة  سعدت  فقد  »تسهيل«.  خدمات 
باإلضافة  هذا  عميل،  مليون   1.2 على  يزيد  ما  بخدمة  الماضية 
األداء  معدالت  أعلى  تحقيق  على  مستمر  بشكل  العمل  إلى 
استالم  يتم  المثال،  سبيل  فعلى  القطاع.  هذا  في  التشغيلي 
كامل،  إلكتروني  بشكل  التمويل  طلبات  من   %70 الـ  يقارب  ما 
و يتم معالجة 82% من كامل الطلبات المقدمة في خالل مدة 
20 دقيقة، مما يعكس قدرة الشركة في توظيف أحدث أدوات 
بأفضل  المملكة  سوق  تزويد  في  المالية  الخدمات  تكنولوجيا 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  االستهالكي  التمويل  حلول 
و  التقليدية  المالية  الخدمات  بين  تجمع  والتي  اإلسالمية، 
تكنولوجيا الخدمات المالية بمنصتها الرقمية المتكاملة. ومع 
التكنولوجية واتساع نطاق  بنيتها  الشركة في تطوير  استمرار 
تواصل  أن  المتوقع  من  البنكية،  غير  المالية  الخدمات  سوق 
التي تقدمها  »تسهيل« نموها وتعزز من تنوع باقة المنتجات 
بتقديم خدمة  الراسخ  »اكسترا«  التزام  يعكس  بما  لعمالئها، 

متميزة لعمالئها فضًلا عن مواصلة مسيرة النمو.

وتضع »اكسترا« على رأس أولوياتها تحقيق أقصى مستويات 
الكفاءة التشغيلية عبر تقديم باقة فائقة الجودة من الخدمات 
التي تساهم في إثراء تجارب العمالء، بداية من شبكة المعارض 
والمنصة اإللكترونية مروًرا بخدمات ما بعد البيع وحتى خدمات 
التمويل االستهالكي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
التجربة  هذه  بتكرار  نقوم  أن  يسعدنا  الخلفية،  هذه  وعلى 
وتطبيق نموذج أعمالنا المتكامل في أسواق أخرى، حيث تعمل 
مصر  بجمهورية  الشركة  أعمال  إطالق  على  حالًيا  »اكسترا« 
المصري  السوق  دخول  ويمثل  المقبلة.  الفترة  خالل  العربية 
سوق  في  الشركة  تواجد  ترسيخ  سبيل  في  محورية  خطوة 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية على الساحة اإلقليمية ومصدًرا 
جديًدا لتحقيق النمو المستدام، فضًلا عن تعزيز تنوع محفظة 

منتجات الشركة ومردوده اإليجابي للسادة المساهمين.

األوسط  الشرق  منطقة  في  دولة  أكبر  بأنها  مصر  تتميز 
وشمال أفريقيا من حيث عدد السكان، ويعد اقتصادها واحًدا 
أكبر  ثاني  تمتلك  إذ  المنطقة،  نمًوا في  االقتصادات  أسرع  من 
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100 مليار جنيه مصري  سوق لبيع اإللكترونيات بقيمة تصل إلى 
من   %60 حوالي  عاًما   30 دون  الشباب  ويمثل  ريال(،  مليار   24(
عدد السكان في مصر، مما يوفر فرصة واعدة أمام متاجر بيع 
التي  المتكاملة  المنتجات والخدمات  باقة  اإللكترونيات وكذلك 
المصري  السوق  يشهد  أخرى،  ناحية  ومن  »اكسترا«.  توفرها 
نمو متزايد بمعدالت التحول الرقمي، وهو ما يمثل ميزة جديدة 
الشركة  تقدمها  التي  والمبيعات  الخدمات  نطاق  لتوسيع 
خدمات  بنطاق  التوسع  إلى  باإلضافة  الرقمية،  منصتها  عبر 
التمويل االستهالكي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
بالخدمات  يتمتعون  ال  ممن  المواطنين  من  واسعة  لشريحة 
البنكية حتى اآلن. وخالل األشهر المقبلة، سوف تعكف الشركة 
عبر  الواعد،  السوق  إلى هذا  للدخول  األساس  على وضع حجر 
 239( مصري  جنيه  مليار  بنحو  تقدر  مبدئية  استثمارات  ضخ 

مليون ريال(.

نجاح  قصة  في  جديد  فصل  تسطير  إلى  نتطلع  إذ  ونحن 
»اكسترا«، ال تدخر الشركة جهًدا وال ماًلا في سبيل المساهمة 
حرص  إطار  في  وذلك  بها،  تعمل  التي  المجتمعات  دعم  في 
المسئولية  في  به  ُيحتذى  نموذج  تقديم  على  اإلدارة  مجلس 
االجتماعية. فعلى الصعيد الداخلي، عكفت الشركة على توفير 
فرص عمل واعدة للشباب السعودي، ولم تأُل جهًدا في سبيل 
وتطوير  الشركة  أقسام  بمختلف  الموظفين  مهارات  تطوير 
يزيد  ما  مجموعها  في  بلغت  تدريب  برامج  خالل  من  قدراتهم 
الوطني  دورها  تأدية  الشركة  واصلت  كما  ساعة.  ألف   30 على 
المجتمع،  على  وآثارها  الجائحة  انتشار  تداعيات  من  الحد  في 
شركة  مع  عقدناها  التي  بالشراكة  الجهود  هذه  تكللت  وقد 
»ارتقاء«، حيث قامت الشركة بموجبها بتوفير أجهزة الحاسب 
إلى  باإلضافة  القادرين  غير  المدارس  لطالب  الشخصية  اآللي 

وتضع »اكسترا « على رأس أولوياتها تحقيق أقصى مستويات الكفاءة التشغيلية عبر تقديم باقة فائقة الجودة 
من الخدمات التي تساهم في إثراء تجارب العمالء

 متسوق خالل
 عام 2021

مليون 13.9

13

في  المشاركة  من  تمكنهم  التي  األخرى  المستلزمات  بعض 
العملية التعليمية سواء داخل الفصول أو عبر اإلنترنت.

للسادة  واالمتنان  التقدير  ببالغ  اإلدارة  مجلس  يتوجه  وختاًما، 
يزيد  لما  وكذلك  بالشركة،  اإلداري  الفريق  وإلى  المساهمين، 
المملكة  أنحاء  الشركة في شتى  آالف من منسوبي  ثالثة  عن 
فريق  أفراد  من  فرد  كل  بالتزام  تامة  ثقة  على  أنني  وخارجها. 
العمل بالشركة على تحقيق أعلى مستويات التميز؛ انطالقا من 
العمل  التي تؤهل فريق  الهائلة  باإلمكانيات  الراسخة  قناعاتنا 
ليضطلع بمسؤوليته في المساهمة الفعالة في تطوير سوق 
منتجات  وتوفير  التغيير،  ذلك  دفة  وقيادة  بالمنطقة  التجزئة 
وخدمات فائقة الجودة، والعمل على ترسيخ مكانة »اكسترا« 

في قطاعي التجزئة والتمويل االستهالكي.

عبد الجبار محمد العبدالجبار
رئيس مجلس اإلدارة
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أبرز مستجدات عام 2021

بدأت شركة اكسترا في اقتناص الفرص التي تنبض بها األسواق خالل فترة ما بعد انتشار الوباء. وقد جددت الشركة التزامها نحو 
تزويد العمالء بأفضل تجربة تسوق، فضًلا عن دفع عجلة النمو بشركة »تسهيل«، ذراع »اكسترا« لحلول التمويل االستهالكي.

نتائج مالية قياسية ومستقرة

 2.2% انخفاض سنوي 5.83 مليار ريال اإليرادات

 13.8% نمو سنوي 1.18 مليار ريالمجمل الربح

 41.7% نمو سنوي 396.8 مليون ريالصافي الربح 

ريادة في التجزئة الرقمية

مساهمة أنشطة التجارة 
23%اإللكترونية في إجمالي اإليرادات

مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة

 24.5% نمو سنوي 3.65 مليار ريال إجمالي األصول

 6% انخفاض سنوي 173 مليون ريالالنقدية وما في حكمها

 20.2% نمو سنوي 993 مليون ريالحقوق الملكية

شركة التمويل االستهالكي األسرع نمًوا بالمملكة

محفظة التمويالت المقدمة من 
»تسهيل«: 

1.2 مليار ريال
)851 مليون ريال خالل 2020( 

128.7 مليون ريالصافي الربح لشركة »تسهيل«:
)21.3 مليون ريال خالل 2020(

100 ألف عميلقاعدة عمالء واسعة

1415
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عرض أنشطة
وأعمال الشركة

أسواق الشركة 
شبكة الفروع 

القطاعات التشغيلية
االستراتيجية

األداء المالي والتشغيلي لعام 2021
المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية
دعم المؤسسات االجتماعية 
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عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

المملكة العربية السعودية
على  سواء  متميزة  مكانة  السعودية  العربية  المملكة  تحتل 
مستوى الشرق األوسط ككل أو دول مجلس التعاون الخليجي 
بصفة خاصة، وذلك بفضل اقتصادها الذي يصنف ضمن أقوى 
20 اقتصاد في العالم واألكبر بين دول الخليج والشرق األوسط، 
باإلضافة إلى عضويتها الفعالة في مجموعة العشرين. وقد بلغ 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 790 مليار دوالر في عام 2021، وذلك 
وفًقا لتقديرات البنك الدولي. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة حالًيا 20 ألف دوالر أمريكي، وهو ما جعلها تدخل 
ضمن تصنيف الدول مرتفعة الدخل. كما تتميز المملكة بالنمو 
السكاني السريع بسبب العديد من العوامل الجيدة المتعلقة 
والطبقة  الطالب  شريحتي  تشكل  حيث  السكانية،  بالتركيبة 
حيوي  سوق  خلق  إلى  يؤدي  ما  وهو  منها،  كبيًرا  جزًءا  العاملة 
ونشط. وفي عام 2021، بلغ عدد سكان المملكة 35.3 مليون نسمة 
بزيادة سنوية قدرها 1.5% مقابل 32.8 مليون نسمة في عام 2020.  

وعلى هذه الخلفية، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية 
في عام 2016 رؤية المملكة 2030 والتي يقوم محورها األساسي على 
االقتصاد  ودعم  النفط،  خارج قطاع  االقتصادية  القاعدة  تنويع 
غير النفطي، وتعزيز القطاعات عالية القيمة مثل قطاع الصحة 
أبرز  وتتضمن  والترفيه.  والسياحة  األساسية  والبنية  والتعليم 
والمحلية،  األجنبية  االستثمارات  المملكة تشجيع  رؤية  أهداف 
وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز قطاع الثقافة والترفيه. 
إيجاد مصادر بديلة لإليرادات  المبادرات في  وقد ساهمت هذه 
صندوق  وعائدات  والضرائب  الرسوم  بينها  ومن  الحكومية 
الثروة  صناديق  أكبر  من  يعد  والذي  العامة،  االستثمارات 
السيادية في العالم. كما أدت اإلصالحات االقتصادية إلى تقليل 
باإلضافة  التوظيف،  عملية  في  العام  القطاع  على  االعتماد 
ارتفاع  عن  فضًلا  العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة  زيادة  إلى 
مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وهو ما أثمر عن 
توفير المزيد من فرص العمل. وبناًء على ذلك، أظهرت تقارير 
المواطنين  بين  البطالة  معدل  تراجع  لإلحصاء  العامة  الهيئة 
أدنى  إلى  لتصل   2021 سبتمبر  في   %11.3 إلى  لتصل  السعوديين 

مستوياتها منذ عام 2010.

ملحوًظا  تعافًيا  المملكة  اقتصاد  أظهر  آخر،  صعيد  وعلى 
فيروس  جائحة  النتشار  السلبية  التداعيات  من   2021 عام  خالل 
النفط في عام  انخفاض أسعار  19( وما صاحبها من   – )كوفيد 
2020، ويتوقع الخبراء استمرار ذلك التعافي خالل عام 2022. وقد 
بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 5.7% خالل الربع الثالث من عام 
2021، وهو ما أثمر عن نمو حجم االقتصاد السعودي بمستويات 
أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة. ويرجع ذلك إلى تعافي أسعار 
عام  منذ  لها  مستوى  أعلى   2021 أكتوبر  في  سجلت  التي  النفط 
والتي  النفطي،  غير  االقتصاد  عائدات  ارتفاع  إلى  باإلضافة   ،2014
ارتفعت وفًقا لتقديرات الخبراء بنسبة تتراوح بين 4.7-5% خالل 
عام 2021، وهو ما أدى بدوره إلى نمو االقتصاد بشكل عام. كما 

نمو  إلى  اإلنتاج  تخفيض  لسياسة  األوبك  منظمة  تعديل  أدى 
اإلنتاج النفطي السعودي بمعدل 2-3% خالل عام 2021علًما بأن 
يومًيا  برميل  إلى 8.8 مليون  المملكة قد وصل  النفط في  إنتاج 
يومًيا  برميل  مليون   10 مقابل   ،2020 عام  من  الثالث  الربع  خالل 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  ارتفعت  ذلك،  ومع   .2019 عام  خالل 
بفضل   2016 عام  منذ  مستوياتها  أعلى  إلى  لتصل  المملكة  في 

التوقعات اإليجابية لالقتصاد السعودي خالل عام 2021.

ومن الجدير بالذكر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تلقي 
حوالي 23 مليون شخص للقاحات المضادة لفيروس )كوفيد – 
19(، بواقع 45 مليون جرعة بنهاية نوفمبر 2021. أما عن المواطنين 
من  الكاملة  الجرعات   %60 حوالي  تلقى  فقد  السعوديين، 
االحترازية،  لإلجراءات  الصارم  التطبيق  بفضل  وذلك  اللقاحات، 
المنشآت  بعض  لدخول  اللقاح  تلقي  اشتراط  تتضمن  والتي 
تطبيق  إطالق  إلى  باإلضافة   ،2021 عام  في  والخاصة  الحكومية 
متابعة المخالطة الرسمي "توكلنا" للحد من انتشار الفيروس. 
ومع ارتفاع عدد متلقي اللقاحات وتحسن المناعة العامة، بدأت 
السلطات السعودية في تخفيف اإلجراءات االحترازية والقيود 

المفروضة على التجمعات في األماكن العامة.

وقد شهد هذا العام عودة الطالب فوق سن 12عاًما ممن تلقوا 
إلغاء  أو  بتخفيف  المملكة  قامت  كما  مدارسهم،  إلى  اللقاح 
يثبت  من  لكل  العامة  األماكن  في  االجتماعي  التباعد  إجراءات 
اللقاح. بينما انطلقت فعاليات ترفيهية كبرى في أكتوبر  تلقيه 
موسم  فعاليات  إطار  في  أشهر  خمسة  مدار  على  لتمتد   2021
الرياض، وهو ما أدى بدوره إلى دعم األنشطة التجارية في المدن 
استقبال  السعودية  السلطات  بدأت  كما  بالمملكة.  الرئيسية 
تنشيط  بهدف  التأشيرة  لطلب  للبالد  القادمين  الزوار  طلبات 
تنمية  في  والمتمثلة   2030 رؤية  أهداف  أحد  وتحقيق  السياحة 

قطاع الترفيه بالمملكة.

سوق تجزئة اإللكترونيات في المملكة
بدأ سوق تجزئة اإللكترونيات في التعافي خالل عام 2021 فضًلا 
القطاع،  بهذا  الخاصة  المستقبلية  التوقعات  تحسن  عن 
واإلجراءات  القيود  بتخفيف  المملكة  قيام  خلفية  على  وذلك 
انتشار  بسبب  التجارية  األنشطة  على  المفروضة  االحترازية 
للشركات  السلطات  سمحت  فقد   .)19  – )كوفيد  فيروس 
احترازية،  إجراءات  أي  دون  العمل  التجزئة  مجال  في  العاملة 
عام  من  يونيو   20 منذ  المفروضة  القيود  كل  رفع  بعد  وذلك 
رفع  بسبب  للمستهلكين  الشرائية  القوة  تحسنت  وقد   .2020
انعكس  المملكة وهو ما  اقتصاد  وانتعاش  المذكورة  القيود 
على سوق تجزئة اإللكترونيات، حيث بلغ إجمالي حجم القطاع 
نمو  يمثل  ما  وهو  ريال  مليار   25.3 بـ  يقدر  بما   2021 عام  في 

سنوي يعادل 6.3% عن العام الماضي. 

سلطنة عمان
يتوقع الخبراء أن يشهد اقتصاد سلطنة عمان حالة من التعافي 
خالل عام 2021 بعد تأثره بتداعيات انتشار فيروس )كوفيد – 19( 
يحقق  أن  المنتظر  ومن   ،2020 عام  في  النفط  أسعار  وانخفاض 
2021. ووفًقا  1.5% خالل عام  بنسبة  نمًوا  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
أسعار  ارتفاع  المتوقع  من  الدولي،  النقد  صندوق  لتقديرات 
النفط بعد انتهاء االتفاق الحالي بين دول منظمة أوبك بحلول 
إبريل من عام 2022. ومن جانبها، اتخذت السلطنة مجموعة من 
اإلجراءات المالية على مدار عام 2021 لدعم االقتصاد بعد انتشار 
فوائد،  بدون  الطارئة  للقروض  برنامج  إطالق  مثل  الجائحة 
والسماح  الضريبية،  والبنود  الرسوم  بعض  وإلغاء  وتخفيض 
شهرية  إعانات  وصرف  أقساط،  صورة  في  الضرائب  بسداد 
من "صندوق األمان الوظيفي" لصالح المواطنين الذين خسروا 
على  ُمقبل  الُعماني  االقتصادي  أن  يبدو  ذلك،  ومع  وظائفهم. 
تلقي  على  اإلقبال  تزايد  خلفية  على  وذلك  التعافي  من  فترة 
اللقاحات المضادة لفيروس )كوفيد – 19(، وارتفاع أسعار النفط، 

واستمرار اإلصالحات الهيكلية. 

في  التشغيلية  أنشطتها  باكورة  أطلقت  قد  »اكسترا«  وكانت 
 3 إلى  حالًيا  الشركة  معارض  عدد  ووصل   2013 عام  السلطنة 

معارض على مساحة إجمالية تصل إلى 8.3 ألف متر مربع.

الخاصة بهذا  المستقبلية  التوقعات  2021 فضًلا عن تحسن  التعافي خالل عام  اإللكترونيات في  تجزئة  بدأ سوق 
التجارية  األنشطة  المفروضة على  االحترازية  القيود واإلجراءات  المملكة بتخفيف  القطاع، وذلك على خلفية قيام 

)كوفيد-19( انتشار فيروس  بسبب 
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الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
)مليار دوالر أمريكي(

عدد السكان 
)بالمليون(

عدد السكان 
)بالمليون(

مملكة البحرين
ســـجل الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي البحريـــن نمـــًوا بنســـبة %1.1 
خـــالل عـــام 2021، مقابـــل تراجـــع بنســـبة 0.7% خـــالل بعـــام 2020 بســـبب 
تداعيـــات انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19(، بينمـــا بلـــغ نمـــو الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي 5.7% خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 
2021 بفضـــل نمـــو القطاعـــات غيـــر النفطيـــة وتعافـــي القطاعـــات 
األكثـــر تضـــرًرا مـــن انتشـــار الجائحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك قطاعـــي النقـــل 
والســـياحة. وكانـــت مملكـــة البحريـــن هـــي أول دولـــة فـــي العالـــم 
ـــد تلقـــي اللقـــاح  ـــد مواعي ـــا علـــى أجهـــزة الجـــوال لتحدي تتيـــح تطبيًق
بعـــد أن تـــم اســـتعماله فـــي بدايـــة انتشـــار الجائحـــة لتتبـــع االتصـــال 

ـــن. ـــن المصابي بي

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن البحريـــن مثلـــت أولـــى محطـــات التوســـعات 
ــارج حـــدود الســـوق الســـعودية  ــترا« خـ اإلقليميـــة لشـــركة »اكسـ
عـــام 2013، حيـــث تملـــك الشـــركة فرعيـــن بمدينـــة المنامـــة علـــى 

مســـاحة إجماليـــة تتجـــاوز 4.500 متـــر مربـــع.
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شبكة الفروع

عدد الفروعالمدينة

9الرياض

7جدة

3مكة

2المدينة

2الدمام

2األحساء

2الخبر

عدد الفروعالمدينة

1أبها

1خميس مشيط

1الخرج

1القنفذة

1الباحة

1بيشة

1القصيم

عدد الفروعالمدينة

1حفر  الباطن

1حائل

1الجبيل

1جازان

1نجران

1سكاكا

1تبوك

2الطائف

1عنيزة

1ينبع

1المجمعة

1الدوادمي

2مسقط - عمان

1صحار - عمان

2المنامة - البحرين

فرع في 26 مدينة 
سعودية

47

فرع بمملكة البحرين
2

فرع بسلطنة ُعمان

3
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باقة المنتجات 
المقدمة 

6.500+

من  واسعة  شبكة  »اكسترا«  بشركة  التجزئة  قطاع  يضم 
إلى خدمات ما  للتجارة اإللكترونية باإلضافة  المعارض وبوابة 
بعد البيع التي تقدمها الشركة. وقد نجحت الشركة على مدار 
متعددة  التجزئة  لتجارة  منظومة  أكبر  تطوير  في  مسيرتها 
القنوات في سوق اإللكترونيات واألجهزة المنزلية بالمنطقة، 
قاعدة  وتنمية  التشغيلية  ببصمتها  التوسع  عن  فضًلا 
الرائدة  الشركة  أن تصبح  العمالء. وقد نجحت »اكسترا« في 
بالمملكة،  المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  مجال  في 
العالمات  أبرز  من  واسعة  بباقة  عمالئها  تزويد  عبر  وذلك 
عن  تواجدها  ترسيخ  من  »اكسترا«  تمكنت  وقد  التجارية. 
في  المنتشرة  المعارض  أكبر  تضم  واسعة  شبكة  طريق 
مليون   14 يقارب  ما  لخدمة  يؤهلها  مما  المنطقة  دول  أنحاء 

عميل خالل عام 2021.

وقد حرصت »اكسترا« خالل السنوات األخيرة على التوسع بباقة 
خدماتها لتالئم احتياجات العمالء من مستخدمي شبكة اإلنترنت، 

مع التركيز على أن تصبح منظومة "مكان واحد لكل الحلول".

متكاملة  مجموعة  بتقديم  »اكسترا«  تنفرد  ذلك،  على  عالوة 
المنتجات  توصيل  خدمات  من  تبدأ  البيع  بعد  ما  خدمات  من 
باقة  لعمالئها  لتقدم  الفني،  والدعم  التركيب  إلى  والصيانة 
من الخدمات المتميزة ذات قيمة مضافة والتي تتجاوز مرحلة 
لعالقتها  كبيرًا  اهتمامًا  »اكسترا«  شركة  وتولي  الشراء. 
المدى  على  تعزيزها  على  تعمل  كما  العمالء  مع  وتعامالتها 
بعد  ما  خدمات  من  منظومة  بتقديم  الشركة  تتميز  الطويل. 
تجهيز  خدمة  بينها  من  اكسترا  فروع  جميع  في  المتاحة  البيع 

اكسترا، وصيانة اكسترا، وضمان اكسترا، وحماية اكسترا.

أما على صعيد قطاع التجارة اإللكترونية، فقد ساهمت منصة 
إيرادات  من   %22.6 بنسبة  النمو  سريعة  اإللكترونية  التجارة 
نجاح  على  قوية  شهادة  بمثابة  وهي   ،2021 عام  خالل  الشركة 
جهود  ذلك  ويعكس  اإللكتروني.  تواجدها  تعزيز  في  الشركة 
واحتياجات  متطلبات  مختلف  لمواكبة  تبذلها  التي  الشركة 
في  وذلك  الرقمي،  التسوق  يفضلون  ممن  العمالء  شرائح 
رائدة  شركة  أكبر  إلى  للتحول  تتبناها  التي  االستراتيجية  إطار 
في توفير منظومة متعددة القنوات البيعية المتكاملة بسوق 

تجارة التجزئة السعودي. 

منذ  طموحة  توسعات  خطط  تنفيذ  في  »اكسترا«  نجحت 
 52 حالًيا  2003، حيث تضم  عام  باكورة معارضها خالل  تأسيس 
معرًضا في 29 مدينة مختلفة، بما في ذلك معارضها بالمملكة 
وقد  ُعمان،  وسلطنة  البحرين،  ومملكة  السعودية،  العربية 
بشبكة  عميل  مليون   13.9 حوالي  بخدمة  الشركة  تشرفت 
معارضها خالل عام 2021. وتتنوع تشكيلة المنتجات التي تقدمها 
المنزلية،  األجهزة  تشمل:  رئيسية  فئات  ست  بين  »اكسترا« 
الجوال  وأجهزة  الكمبيوتر،  وأجهزة  والفيديو،  الصوت  وأجهزة 
ومستلزمات  اإللكترونية،  واألجهزة  والتكنولوجيا،  واالتصاالت 
منظومتها  تعزيز  على  الشركة  وتحرص  األلعاب.  منصات 
المتميزة لتجارة التجزئة، ودفع عجلة النمو عالوة على االرتقاء 

بكفاءة األعمال على مستوى جميع القطاعات.

تنمية  على  األخيرة  السنوات  خالل  »اكسترا«  عكفت  وقد 
ممارسات  أفضل  وتبني  المقدمة  المنتجات  فئات  وتنويع 
عمليات  تحسين  إلى  باإلضافة  لمنتجاتها  والترويج  التسعير 
تلبية  على  التركيز  مع  الفئات  لكافة  والتوريد  اإلمداد  سالسل 

تحقيق  في  سعيها  »اكسترا«  تواصل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التجارة  منصات  مع  المثمرة  الشراكات  من  استفادة  أقصى 
اإللكترونية الرائدة، ومن بينها منصة »noon.com«، مما يعزز 
على  النمو  اإللكترونية سريع  التجارة  الشركة في مجال  مكانة 
الساحة الخليجية، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من 

المستهلكين في قطاع التجارة اإللكترونية.

نجحت  لذلك،  ونتيجة  الطرق.  بأفضل  المستهلكين  طلب 
الشركة في تنمية حصتها السوقية الرائدة في مجال األجهزة 
المنزلية واإللكترونيات. كما أثمرت هذه الخطوات عن انخفاض 
مبيعات الشركة بشكل طفيف خالل العام 2021 على الرغم من 
التحديات االقتصادية الصعبة التي واجهت القطاع ككل نتيجة 
اضطرابات سالسل اإلمداد ونقص إنتاج الشرائح اإللكترونية.

المنتجات  من  مجموعة  حاليًا  الشركة  محفظة  وتضم 
المتميزة تربو على 6500 منتج وهي تشمل تشكيلة متنوعة من 
متطلباتهم.  مختلف  وتلبية  العمالء  خدمة  بهدف  المنتجات 
العالمات  أبرز  مع  استراتيجية  شراكات  الشركة  أبرمت  وقد 

القطاعات التشغيلية

نهج  تبني  خالل  من  التشغيلية  القطاعات  جميع  مستوى  على  المتكامل  أعمالها  نموذج  تطوير  »اكسترا«  تواصل 
العالمية.  المعايير  تضاهي  لعمالئها  فريدة  تسوق  تجربة  وتوفير  أولوياته  مقدمة  في  العمالء  يضع 

قطاع التجزئة

أكبر وجهة تسوق في عالم االلكترونيات 
واألجهزة المنزلية بالمنطقة

ساهمت منصة التجارة اإللكترونية سريعة النمو بنسبة 
22.6 % من إيرادات الشركة خالل عام 2021

بينها  ومن  اإللكترونيات  سوق  في  الرائدة  العالمية  التجارية 
»أبل«، و»سامسونج«، و»إل جي«، و»اتش بي«، و»فيليبس«، 
من  واسعة  بباقة  المتسوقين  تزويد  إلى  سعيًا  وغيرها، 
اإللكترونيات  عالم  في  المتطورة  التكنولوجية  الحلول  أحدث 
واألجهزة الذكية. كما حافظت الشركة على عالقاتها الوطيدة 
التي شهدتها  االضطرابات  تجاوز  عن  أثمر  مما  الموردين  مع 
عام  خالل  األسواق  من  العديد  في  والتوريد  اإلمداد  سالسل 
الخطط  ووضع  لصياغة  للشركة  الفرصة  إتاحة  وبالتالي   ،2021
المخزون  مستويات  وإدارة  التشغيلية  للعمليات  االستباقية 
بأكبر قدر من المرونة الالزمة، بهدف احتواء التقلبات السوقية 

وغيرها من االضطرابات األخرى.
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بتشكيلة  االرتقاء  أجل  من  متكاماًل  نهجًا  »اكسترا«  تتبنى 
والفرص  اإلمكانات  ودراسة  بالسوق،  تميزًا  األكثر  منتجاتها 
الحالية،  خدماتها  باقة  وتعزيز  بالسوق،  الجذابة  االستثمارية 
توفر  لضمان  والتوريد  اإلمداد  سالسل  منظومة  وتحسين 

مبيعات  مبادئ  في  نوعية  نقلة  إحداث  في  »اكسترا«  نجحت 
المتميزة  بمنظومتها  التوسع  خطط  بفضل  وذلك  الشركة 
كما  اإلنترنت،  عبر  التجزئة  تجارة  مجال  في  الدخول  بهدف 
لتتجاوز  ملحوظة  بصورة  أعمالها  تنمية  على  الشركة  عكفت 
العمالء  لتزويد  استثماراتها  كثفت  حيث  معارضها،  شبكة 
وذلك  والسرعة،  بالمرونة  تتميز  التي  الرقمي  التسوق  بحلول 
 "extra.com" اإللكترونية  للتجارة  الشركة  منصة  خالل  من 

الجوال. أجهزة  وتطبيق 

التجارة  منصات  عبر  المبيعات  مثلت   ،2021 عام  وبحلول 
في  الشركة،  إيرادات  إجمالي  من   %22.6 نسبة  اإللكترونية 
التجارة اإللكترونية  المبيعات عبر منصات  22.5% حجم  مقابل  
خالل العام السابق على الرغم من انخفاض المبيعات بشكل 
سلوك  تحول  يعكس  مما  المنصرم،  العام  عن  طفيف 
المستهلك تجاه قطاع التجارة اإللكترونية، حيث تقدم منصة 
التجارة اإللكترونية الخاصة بالشركة للمتسوقين أسرع خدمة  
بالمملكة، وقد مثلت طلبات العمالء ما   ”click and collect“
التجارة  شبكة  عبر  الشركة  مبيعات  إجمالي  من   %25 يقارب  

 .،2021 اإللكترونية بنهاية عام 

الشركة،  توفرها  التي  المتنوعة  المنتجات  باقة  جانب  وإلى 
مريحة  وسائل  لعمالئها  اإللكترونية  التجارة  منصة  تتيح 
الصغيرة  األجهزة  توصيل  مثل  واالستالم،  الدفع  لعمليات 
التوصيل  خدمات  وكذلك  الرئيسية،  بالمدن  اليوم  نفس  في 

انطالًقا من مركزها الرائد على الساحة اإلقليمية؛ أطلقت الشركة 
باقة  التي توفر لعمالئها   "Class Pro" الخاصة التجارية  عالمتها 
منتجات متنوعة فائقة الجودة من المكيفات وأجهزة التلفزيون 
وشاشات الـ "LED" والثالجات وأجهزة التجميد واألجهزة المنزلية 

الصغيرة وأجهزة الميكروويف واألفران وبرادات المياه. ويتمتع 
وخدمات  العالمية  الضمان  معايير  بنفس   "Class Pro" عمالء 
ما بعد البيع التي تتبناها الشركة. وذلك حرًصا منها على توفير 

أقصى درجات الحماية والفاعلية لعمالئها.

بأعمالها  التوسع  المزيد من فرص  واستكشاف  دراسة  على 
وترسيخ تواجدها بسوق التجارة اإللكترونية، حيث تبذل المزيد 
مجموعة  إبرام  عبر  الرقمية  ببصمتها  للتوسع  الجهود  من 
الجذابة  النمو  فرص  القتناص  االستراتيجية  الشراكات  من 
األهداف  تحقيق  مع  اإللكترونية،  التجارة  سوق  يطرحها  التي 
المنطلق؛  هذا  ومن  االستراتيجيين.  شركائها  مع  المشتركة 
التجارة  منصة  مع  استراتيجية  شراكة  »اكسترا«  عقدت 
اإللكتروني  التسوق  بوابة  وهي   ،"noon.com" اإللكترونية 
أصبحت   ،2018 عام  ومنذ  اإلقليمية،  الساحة  على  الرائدة 
المنزلية  واألجهزة  لإللكترونيات  الحصري  المورد  »اكسترا« 

لعمالء " noon.com " في المملكة.

المنتجات بصورة دائمة فضاًل عن تحسين الطلب على المنتجات 
مستمرة  بصفة  الشركة  وتحرص  المستهلكين.  جمهور  من 
للعمالء، مع  تجربة تسوق مميزة  وتقديم  تنويع خدماتها  على 

التركيز على تنمية قاعدة قوية تذخر بوالء العمالء.

توفر  ذلك،  على  عالوة  الكبيرة.  المنزلية  لألجهزة  والتركيب 
إلى  يهدف  الذي  اإللكتروني  التسوق  دليل  لعمالئها  الشركة 
تحديد ما يحتاجونه قبل اتخاذ قرار الشراء، كما تنفرد الشركة 
بنظام  اإللكترونية  التجارة  التسوق عبر منصات  بتزويد عمالء 
وإجراء  وخصائصها  المنتجات  واستعراض  لمراجعة  تفاعلي 
لعرض  وفيديوهات  صور  خالل  من  بسهولة  بينها  المقارنة 
لقناة  المستمر  التحديث  مع  بالتوازي  ذلك  ويجري  المنتج. 
والتوعوية  التثقيفية  بالمواد  "يوتيوب"  موقع  على  »اكسترا« 
والمصممة  المنتجات  عن  وافية  بمعلومات  المزودة 
خصيصًا لمساعدة العمالء على اتخاذ أفضل قرارات الشراء 

الحتياجاتهم. المناسبة 

الخاصة  منظومتها  تحسين  على  الشركة  حرص  إطار  وفي 
قامت   ،)last-mile( اللوجيستي  والدعم  التسليم  بخدمات 
والتوريد  اإلمداد  سالسل  منظومة  تشكيل  بإعادة  الشركة 
والعمليات التكنولوجية لتلبية توقعات العمالء ومتطلباتهم. 
مرور  مع  اإللكتروني  التسوق  على  االعتماد  زيادة  ظل  وفي 
الوقت، تقوم »اكسترا« بتطبيق نموذج ابتكاري إلدارة خدمات 
في  سيساهم  ما  وهو  ممكنة،  طريقة  بأفضل   )last-mile(
الراحة  من  قدر  أقصى  وتوفير  التشغيلية  الكفاءة  تعزيز 

وتجربة ال مثيل لها للعمالء.

النمو  تحقيق  إلى  الرامية  »اكسترا«  مساعي  إطار  وفي 
الشركة  تعكف  اإللكترونية،  القنوات  مبيعات  في  المستدام 

تعزيز باقة المنتجات 

تعظيم القيمة من استثمارات التجارة اإللكترونية

الحصة السوقية للشركة بحسب فئات المنتجات

مثل  البارزة  التجارية  العالمات  من  مجموعة  منتجات  لبيع  حصرية  توكيالت  على  »اكسترا«  حصلت 
"Prime" و"Princess" و"La Germania" المختصة باألجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة. كما تواصل على 
شراكاتها مع أبرز العالمات التجارية في عالم االلكترونيات ومن بينهم "اتش بي" و"ديل" و"إل جي" و"أبل" 

و"سامسونج" و"فيليبس".

من إيرادات الشركة 
لعام 2021

 %22.6

األجهزة المنزلية أجهزة الكمبيوتر
الكبيرة

األجهزة المنزلية أجهزة الجوال
الصغيرة

منصات األلعاب 
ومستلزماتها

األجهزة 
اإللكترونية

%12.6%13,7%34.8 %16,5%18,5%40

معدل نمو سنوي 
مركب 11.4% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 1.8% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 7% خالل 
خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 14.3% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 17.9% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 5.5% خالل 

خمس سنوات
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تنفرد »اكسترا« بتقديم باقة متكاملة من الخدمات ذات القيمة 
أسستها  التي  البيع  بعد  ما  خدمات  إدارة  خالل  من  المضافة 
خالل عام 2005. وقد قامت الشركة الحًقا بدمج تلك الخدمات في 
 Extra“ منظومة أكثر تطوًرا تحمل عالمة »خدمات اكسترا« أو
فئات  أربع  في  البيع  بعد  ما  خدمات  تقدم  والتي   ”Services
رئيسية تبدأ من خدمات التركيب والضمان إلى خدمات التصليح 
والدعم الفني. وتسعى منظومة »خدمات اكسترا« إلى تعظيم 
االستفادة من البنية األساسية التي تحظى بها الشركة، والتي 
أكثر  يضم  عمل  وفريق  إصالح  مركز  و13  فنية،  مراكز   5 تشمل 
من 300 موظف من أكفأ المهارات الفنية، بهدف دعم العمالء 
تلك  أصبحت  وقد  النظير.  منقطعة  تسوق  تجربة  بأفضل 
المنظومة الجديدة من أهم روافد نموذج األعمال الفريد الذي 
تتبناه الشركة كما وأحد الركائز المحورية لتحقيق النمو إلى جانب 

أنشطة تجارة التجزئة.

السعودي  بالسوق  المصرفي  غير  التمويل  خدمات  قطاع 
كافة  تشمل  رقمية  منظومة  بتقديم  قامت  التي  بالمملكة، 
مراحل التمويل االستهالكي، بدًءا من تسجيل الطلبات ووصوال 
إلى الحصول على التمويل بشكل آلي. وتلتزم »تسهيل« بأفضل 
بتقييم  مستمرة  بصفة  تقوم  حيث  المخاطر،  إدارة  سياسات 
جودة محفظة التمويالت المقدمة، وتحديد المخاطر المحتملة 
ومنهجيات التقليل منها على كافة النواحي. وتتخصص الشركة 

التمويل الشخصي
لألفراد  الشخصي  التمويل  حلول  لعمالئها  »تسهيل«  ُتقدم 
مجموعة  وفق  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافق  )التٌورق( 
متنوعة من أنظمة الدفع وفترات السداد المصممة خصيًصا 
برامج  الشركة  وتقدم  وتفضيالتهم.  العمالء  متطلبات  لتلبية 
ألف   250 وحتى  ريال  ألف   15 من  تبدأ  والتي  الشخصي  التمويل 

برامج التقسيط
تنفــرد »تســهيل« بتزويــد عمالئهــا بباقــة متنوعــة مــن أنظمــة 
حلــول  تقــدم  حيــث  النظيــر،  منقطعــة  التقســيط  وبرامــج 
أحــكام  مــع  المتوافــق  بالتقســيط  المنتجــات  شــراء  تمويــل 
»اكســترا«  مبيعــات  وتمثــل  )مرابحــة(،  اإلســالمية  الشــريعة 
الركيــزة األساســية لباقــة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة. هــذا 
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات التقســيط بالشــراكة مــع قاعــدة 

بالمملكــة. التجزئــة  بقطــاع  الالعبيــن  أبــرز  مــن  عريضــة 

المنتجــات  لشــراء  تقســيط  برامــج  للعمــالء  الشــركة  وتوفــر 
التــي تتــراوح قيمتهــا بــدًءا مــن 4 آالف ريــال وحتــى 60 ألــف ريــال، 
تتميــز  كمــا  ا.  شــهًر  36  ،30  ،24  ،18  ،12 فتراتهــا  تتنــوع  بأنظمــة 

 2015 عام  منذ  أعمالها  أنشطة  تنويع  في  »اكسترا«  بدأت 
النمو،  دائمة  عمالئها  قاعدة  على  اإليجابي  المردود  وتعظيم 
االستهالكي  التمويل  خدمات  قطاع  إطالق  خالل  من  وذلك 
إلى  المتواصل  بمعارضها. وفي ضوء سعيها  المنتجات  على 
التابعة  شركتها  »اكسترا«  أطلقت  اإليرادات،  مصادر  تنويع 
للخدمات  المتحدة  الشركة  االستهالكي،  التمويل  قطاع  في 
منصات  إحدى  تعد  والتي   ،2019 عام  »تسهيل«  المالية 
بالمملكة.  المبتكرة   )FinTech( المالية  الخدمات  تكنولوجيا 
متوافقة  ميسرة  تمويل  برامج  لعمالئها  »تسهيل«  وتقدم 

وتجدر اإلشارة إلى أن سوق تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية 
لم يحظ بالموارد واالستثمارات الالزمة لتأسيس منظومة متكاملة 
لخدمات ما بعد البيع رغم ضخامة القوة الشرائية بهذا القطاع. 
ومن هذا المنطلق، تسعى »اكسترا« بشكل حثيث إلحداث نقلة 
نوعية في تقديم خدمات ما بعد البيع بقطاع اإللكترونيات واألجهزة 
المنزلية، حيث تؤمن الشركة بأهمية تلك الخدمات في تعزيز والء 
العمالء وترسيخ مكانة الشركة في صدارة مقدمي خدمات ما بعد 
البيع بقطاع اإللكترونيات واألجهزة المنزلية في السوق السعودية، 
وذلك جنًبا إلى جنب مع التوسع في أعمال الشركة لتقديم المزيد 
من الخدمات األخرى. وتحظى "خدمات »اكسترا«" بقاعدة صلبة 
تنطلق من خاللها لتنفيذ الخطط المستهدفة للتوسع في تقديم 
المزيد من خدمات ما بعد البيع، حيث التزال الشركة تمثل مركز 
ألجهزة  المصنعة  الشركات  لكل  بالمملكة  المعتمد  الخدمات 

الكومبيوتر، إضافة إلى شركتي آبل وسامسونج.

أحكام  مع  المتوافقة  االستهالكي  التمويل  حلول  مجال  في 
الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى تمويل شراء تشكيلة متنوعة 
التجزئة  تجار  من  كبيرة  مجموعة  مع  بالشراكة  المنتجات  من 
بالذكر  الجدير  المملكة. ومن  القطاعات بسوق  العديد من  في 
منصات   10 يقارب  بما  اإللكترونية  "تسهيل"  منظومة  تتصل 
التمويل  خدمات  وأسرع  أفضل  توفير  لضمان  مختلفة  رقمية 

المقترن باالعتماد على التكنولوجيا المالية. 

ا.  شهًر و60  و48   36 بين  مدتها  تتراوح  سداد  أنظمة  مع  ريال، 
دورة  بأسرع  المقدمة  الشخصي  التمويل  برامج  تتميز  كما 
موافقات، حيث ال تشترط توافر كفيل، فضاًل عن توافقها مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد بلغت قيمة محفظة التمويل 

الشخصي المقدمة 858 مليون ريال بنهاية عام 2021.

بشــمولية وســرعة تنفيــذ اإلجــراءات. وال تشــترط الشــركة توافــر 
مــع  المنتجــات،  شــراء  تمويــل  لمنــح  الراتــب  تحويــل  أو  كفيــل 
منــح موافقــات فوريــة علــى طلبــات تمويــل شــراء المنتجــات أو 
الخدمــات المقدمــة مــن أحــد الشــركاء االســتراتيجيين للشــركة. 
وقامــت الشــركة بتعزيــز شــراكاتها المثمــرة مــع العديــد مــن أبــرز 
تجــار التجزئــة بالعديــد مــن القطاعــات، كمــا بلغــت قيمــة محفظــة 
التمويــل االســتهالكي المقدمــة 414 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2021.

مختلف  لتلبية  خصيصًا  ُصممت  اإلسالمية  الشريعة  مع 
احتياجاتهم، مما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو.

 
أكثر  بخدمة   2019 عام  إطالقها  منذ  »تسهيل«  تشرفت  وقد 
100 ألف عميل بالمملكة، حيث تتيح لعمالئها من األفراد أو  من 
العائالت باقات متنوعة من الخدمات والحلول التمويلية. وتنفرد 
المالية  الخدمات  تكنولوجيا  حلول  أفضل  بتوظيف  »تسهيل« 
)FinTech( في تقديم باقة متنوعة من الحلول االبتكارية للتمويل 
نوعها في  الشركات من  أوائل  الشركة من  االستهالكي، وتعد 

خدمات »اكسترا«

خدمات التمويل االستهالكي

مركز صيانة 
معتمد لقطع 

الغيار والصيانة 
واالستبدال

الدعم الفني 
والحماية 

والخصوصية 
واألمان

ضمان أفضل 
ومميزات أكثر

تركيب األجهزة 
من أجلك 

لتوفير الراحة 
والمساعدة

الرؤية
تمكيـــن العمـــالء مـــن إثـــراء حياتهـــم وتحقيـــق طموحاتهـــم المنشـــودة، عبـــر تزويدهـــم بأســـهل وأســـرع الحلـــول 

التمويليـــة وفـــق منظومـــة رقميـــة مبتكـــرة

الرسالة
ــة تلبـــي مختلـــف االحتياجـــات الماليـــة للعمـــالء وفـــق تجربـــة رقميـــة فريـــدة، مـــن خـــالل  ــر منظومـــة حيويـــة وفعالـ توفيـ
التركيـــز علـــى تحقيـــق التكامـــل بيـــن جـــودة الخدمـــات المقدمـــة واالســـتثمار فـــي التحـــول الرقمـــي، ومخاطبـــة احتياجـــات 

ــأ الطـــرق الســـريعة العمـــالء وأهدافهـــم المنشـــودة بأكفـ

اكسترا  |  التقرير السنوي 2021



28

عرض أنشطة وأعمال الشركة

قطاع التجزئة
تسعى شركة »اكسترا« إلى تنفيذ أهدافها االستراتيجية التي 
تجارة  سوق  في  بحصتها  التوسع  في  محاورها  أهم  تتبلور 
التجزئة، ويتمثل ذلك في زيادة حصتها السوقية إلى 25% على 
التقليدية  المعارض  وشبكة  الرقمية  التجارة  قنوات  مستوى 
أهداف  تنفيذ  على  حرصها  إطار  وفي  المتوسط.  المدى  خالل 
نمو  مواصلة  على  »اكسترا«  تعكف  االستراتيجية،  تلك 
بشبكة  التوسع  خالل  من  وذلك  مستدامة  بصفة  اإليرادات 
النمو  معدالت  أعلى  وتحقيق  التسوق،  وواجهات  المعارض 
تطوير  في  استثماراتها  وتعزيز  القائمة،  المعارض  في 
منظومة التسوق الرقمي، فضًلا عن تزويد العمالء بمجموعة 

شاملة من خدمات ما بعد البيع.

دفع عجلة النمو 
التوسع بشبكة المعارض ووجهات التسوق

خاللها  من  تقوم  التي  الرئيسية  الواجهة  هي  المعارض  تعتبر 
هذه  تظل  حيث  للعمالء،  خدماتها  بتقديم  »اكسترا«  شركة 

لجذب  القنوات  أهم  أحد  بالتجزئة  البيع  ووجهات  المعارض 
عمالء جدد وتعزيز والء العمالء الحاليين. وتواصل »اكسترا« 
دراسة واستكشاف فرص التوسع بشبكة معارضها لتتجاوز 
المعارض القائمة التي تصل إلى 52 معرًضا في كًلا من المملكة 
الشركة  تتطلع  حيث  وُعمان،  والبحرين  السعودية  العربية 
الجديدة  المواقع  من  مجموعة  في  المعارض  إقامة  إلى 
الجديدة  المناطق  أو  بمعارضها  المحيطة  المدن  في  سواًء 
تنفرد  التي  الرائدة  المكانة  وترسيخ  السوقية  الحصة  لزيادة 
المناطق  في  التوسع  على  حالًيا  تركيزها  جانب  إلى  وذلك  بها، 
التي ال  بالمدن االستراتيجية  التواجد  الجديدة واالستفادة من 
تحقيق  إلى  الشركة  وتسعى  حالًيا.  معارضها  بتغطية  تحظى 
المصري  السوق  في  التوسع  عبر  وذلك  النمو  من  المزيد 
في منطقة  السكان  عدد من  أكبر  يضم  الذي   ،2023 عام  خالل 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر االقتصاديات نمًوا 
شبكة  تغطيها  التي  الدول  عدد  زيادة  وبالتالي  المنطقة،  في 

معارض »اكسترا« إلى 4 دول.

االستراتيجية 

بصفة  العمالء  بتجربة  االرتقاء  على  التركيز  في  »اكسترا«  شركة  تتبناها  التي  النمو  استراتيجية  محاور  تتبلور 
الشركة، فضًلا عن  تنفرد بها  التي  التنافسية  المقومات  السبل مستفيدة من  العديد من  اتباع  مستمرة وذلك عبر 

»تسهيل«.  لشركة  الشاملة  الرقمية  المنظومة 
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 eXtra.com  منصة التجارة اإللكترونية
جذرية  تحوالت  إحداث  إلى   )19  – )كوفيد  فيروس  انتشار  أدى 
في توجهات المستهلكين وتركيزهم بشكل كبير على التسوق 
عبر اإلنترنت، ففي عام 2021 قام أكثر من ملياري شخص بشراء 
احتياجاتهم من السلع والخدمات عبر اإلنترنت ومن المتوقع أن 
يصل حجم التجارة اإللكترونية حول العالم إلى 4.9 تريليون دوالر. 
منصة  أكبر  إلى  التحول  »اكسترا«  تستهدف  اإلطار،  هذا  وفي 
تجارة تجزئة متعددة القنوات البيعية بالسوق السعودي، وذلك 
من خالل تحقيق الدمج والتكامل بين شبكة معارضها واسعة 
االنتشار وتواجدها القوي على شبكة التجارة اإللكترونية. وخالل 
المملكة  في  التجزئة  شركات  أولى  »اكسترا«  أصبحت   ،2011 عام 
التي تقوم بتقديم منصة متخصصة للتجارة اإللكترونية وربطها 

التجارة  منصة  في  االستثمار  على  »اكسترا«  عكفت  وقد 
للعمالء،  الرقمية  التجربة  لتعزيز  سعًيا  التابعة  اإللكترونية 
تقوم  التي  الرئيسية  األدوات  من  مجموعة  تنفيذ  عبر  وذلك 
المنتجات  توفير  وهي  للشركة،  الرقمية  االستراتيجية  عليها 
أثناء تنفيذ  الراحة  بأسعار تنافسية وتقديم أفضل مستويات 
ذلك  ساهم  وقد  التسليم.  سرعة  عن  فضًلا  المعامالت، 
بأفضل  التابعة  اإللكترونية  التجارة  لمنصة  الملحوظ  التمّيز 
خالل  اإليرادات  نمو  دفع  في  السوق،  في  للعمالء  تجربٍة 
لمعدالت  الشركة  استجابة  كفاءة  تعزيز  إلى  إضافة  العام، 

المنصة. على  المرتفعة  الطلب 

الشراكات االستراتيجية
مع  استراتيجية  شراكة   2018 عام  خالل  »اكسترا«  عقدت 
من  واحدة  وهي   ،»noon.com« اإللكترونية  التجارة  منصة 
أبرز منصات التسوق اإللكتروني في الشرق األوسط، والتي 
لإللكترونيات  الحصري  المورد  بموجبها  »اكسترا«  أصبحت 
لمدة خمس  اإللكترونية  المنصة  لعمالء  المنزلية  واألجهزة 
سنوات. وتتطلع »اكسترا« مستقبًلا إلى العمل على المزيد 
لترسيخ  سعًيا  الناجحة،  الشراكة  لتلك  المثمر  التطوير  من 
نمًوا،  األسرع  اإللكتروني  التسوق  قطاع  في  مكانتها 

عالوة   ،eXtra.com منصة  خالل  من  وذلك  المعارض  بشبكة 
على قدراتها المتطورة في تقديم خدمات الدعم اللوجستي.

وتوفر منصة eXtra.com باقة متنوعة من الخدمات لعمالئها 
اليوم  نفس  في  التوصيل  بينها،  ومن  السعودي  السوق  في 
لدفع  خاصة  خدمة  عن  عبارة  وهي   ،"click & collect" وخدمة 
ثمن المنتج إلكترونًيا ثم التوجه الستالمه في غضون ساعتين 
من أقرب معرض، والتي تعد األسرع في المملكة. فضاًل عن 
تزويد العمالء بأفضل تجربة تسوق إلكتروني، من خالل إتاحة 
جميع أصناف تشكيلة المنتجات المتنوعة للشركة، مع توفير 

الراحة لعمليات الدفع واالستالم. أفضل وسائل 

العمالء  من  جديدة  شرائح  خدمة  في  التوسع  مع  بالتوازي 
الذي يفضلون التسوق عبر االنترنت. 

تعزيز مستويات الربحية 
منظومة »خدمات اكسترا« 

من  أرباحها  صافي  لتنمية  جهودها  تكثيف  »اكسترا«  تواصل 
العروض  من  متنوعة  بباقة  متميزة  تسوق  تجربة  تقديم  خالل 
ومن  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع  والخدمات 
نوعية  نقلة  إحداث  نحو  قدًما  »اكسترا«  مضت  المنطلق؛  هذا 
واألجهزة  اإللكترونيات  بقطاع  البيع  بعد  ما  خدمات  تقديم  في 
خمسة  من  أكثر  إلى  الممتدة  خبرتها  من  مستفيدًة  المنزلية، 
عشر عامًا في تقديم خدمات الصيانة وخدمات القيمة المضافة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن سوق تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية 
منظومة  لتأسيس  الالزمة  واالستثمارات  بالموارد  يحظ  لم 
بهذا  الشرائية  القوة  ضخامة  رغم  الصيانة  لخدمات  متكاملة 
القطاع. وعلى هذه الخلفية، توفر منظومة "خدمات اكسترا" أو 
Extra Service – ذراع الشركة لتقديم خدمات ما بعد البيع – أعلى 
درجات المرونة في تقديم مختلف خدماتها في السوق، مما يؤدي 
هذه  تساهم  كما  المستهدفة.  الربحية  مستويات  تحقيق  إلى 

المنظومة في زيادة قدرة الشركة على التوسع بأعمالها لتقديم 
كل ما هو جديد ومبتكر في عالم خدمات ما بعد البيع وخدمات 
القيمة المضافة، خاصة في ضوء البنية األساسية لخدمات ما 
بعد البيع التي تحظى بها الشركة وتضم 5 مراكز فنية و13 مركز 
إصالح وفريق عمل يضم أكثر من 300 موظف من أكفأ المهارات، 
علًما بأن "خدمات اكسترا" تمثل أهم روافد الشركة للحفاظ على 
المفضلة  الوجهة  باعتبارها  مكانتها  وترسيخ  الربحية  هوامش 

في تقديم خدمات ما بعد البيع.

منظومة »التوريد المباشر«
تمضي »اكسترا« في إقامة شراكاتها االستراتيجية المباشرة 
ومن  العالمية  التجارية  العالمات  أبرز  من  مجموعة  مع 
الجوال  أجهزة  فئة  في  و"هواوي"  و"سامسونج"،  "آبل"،  بينها 
الذكية، و"اتش بي" و"ديل" و"آسر" ولينوفو" ضمن فئة أجهزة 
الكومبيوتر الشخصي، و" إل جي" و"فيليبس" في فئة األجهزة 
الشركة  انفراد  استمرار  مع  بالتوازي  ذلك  ويأتي  المنزلية. 
الرائدة  التجارية  العالمات  من  لمجموعة  الحصرية  بالوكالة 
المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تشمل  متنوعة  فئات  ضمن 
التجارية  عالمتها  الشركة  أطلقت  كما  والكبيرة.  الصغيرة 
الخاصة " Class Pro " التي توفر لعمالئها باقة من المنتجات 
 LED بتقنية  التليفزيون  وأجهزة  المكيفات  من  الجودة  فائقة 
الصغيرة  المنزلية  واألجهزة  التجميد  وأجهزة  والثالجات 
تساهم  والتي  المياه،  وبرادات  واألفران  الميكروويف  وأجهزة 
في تعزيز هوامش ربحية الشركة من خالل جذب واستقطاب 
عبر  حديًثا،  الناشئة  األسر  من  وأغلبهم  الجدد،  المستهلكين 
تزويدهم بباقة من المنتجات فائقة الجودة بأسعار تنافسية.

وقد أثمرت اتفاقيات »التوريد المباشر« التي تعقدها »اكسترا« 
مع العديد من العالمات التجارية العالمية عن ترسيخ مكانتها 
المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  صدارة  في 
على  الشركة  قدرة  عززت  حيث  السعودية،  العربية  بالمملكة 
تقييمات  رصد  مع  وقت  أسرع  في  للعمالء  المنتجات  توفير 
من  الشركة  تمكين  إلى  باإلضافة  وأدائها،  للمنتجات  العمالء 
كما  الطلب.  ومعدالت  أنماط  لمعرفة  االزمة  البيانات  جمع 
تعزيز  خالل  من  الربحية  مستويات  تعزيز  على  الشركة  تعمل 
من  مجموعة  الشركة  تتبني  حيث  المصنعين،  مع  الشراكات 
وتعزيز  الموردين،  مع  المباشر  التعامل  بينها  من  التدابير 
كفاءة توفير المنتجات، وهو ما يساهم في تعزيز والء العمالء 
المباشر«  »التوريد  اتفاقيات  بأن  علًما  »اكسترا«،  لعالمة 
تمكن »اكسترا« من زيادة التركيز على تعزيز مستويات ربحية 

عملياتها من خالل تقليص عدد الموردين إلى الحدود المثلى.

 منظومة »التمويل االستهالكي«

الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services

في  االستهالكي  التمويل  سوق  نمو  إلى  التوقعات  تشير 
المملكة العربية السعودية إلى 344 مليار دوالر أمريكي بحلول 
من  المزيد  جذب  في  تواصل  أن  المتوقع  من  والتي   ،2022 عام 

تركز  الخلفية،  هذه  وعلى  المنتجات.  بباقي  مقارنة  الطلب 
شركة »اكسترا« على تعزيز تجربة العمالء في مجال التمويل 
قامت  التي  »تسهيل«،  التابعة  شركتها  عبر  االستهالكي 
تقديم  من  »اكسترا«  مّكن  الذي  األمر   ،2019 عام  بإطالقها 
المتوافق  االستهالكي  التمويل  خدمات  من  مبتكرة  مجموعة 
الشخصي  التمويل  بينها  ومن  اإلسالمية،  الشريعة  مع 
وتمويل شراء المنتجات بفترات طويلة وخطط مرنة للسداد، 
قطاعات  لمختلف  بالتقسيط  البيع  برامج  توفير  عن  فضًلا 
التجزئة في المملكة عبر عدة شركات ومزودي خدمات لتمويل 

بالتقسيط. للعمالء  يقدمونه  ما 

أعمال  نموذج  »تسهيل«  شركة  تتبنى  أخرى،  ناحية  ومن 
التمويل  خدمات  من  مبتكرة  مجموعة  تقديم  على  يركز  فريد؛ 
ضخ  مع  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافق  االستهالكي 
المزيد من االستثمارات الالزمة لتعزيز التحّول الرقمي، فضًلا 
واحتياجات  متطلبات  مختلف  لتلبية  المستمرة  المساعي  عن 
العمالء وذلك عبر توظيف أفضل الحلول واألدوات االبتكارية 
أفضل  تقديم  بهدف   FinTech المالية  الخدمات  لتكنولوجيا 
تنفيذ  إلى  باإلضافة  التكنولوجي،  التمويلية في شكلها  الحلول 
عمليات تقييم الجدارة االئتمانية ومنح الموافقات بشكل آلي 
وفي أسرع وقت. باإلضافة إلى ذلك، توفر »تسهيل« من خالل 
باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها مصدر أساسي للدخل 
الدورية  التقلبات  تأثير  موازنة  في  يساهم  »اكسترا«  لشركة 
في سوق اإللكترونيات واألجهزة المنزلية، مما يساهم بشكل 
كبير في تعزيز صافي أرباح الشركة الموحدة وتعزيز استدامة 

نموذج أعمال شركة »اكسترا«.

 أفضل النظم التكنولوجية لتحليل
ومعالجة البيانات

ُتعتبر »تسهيل« الشركة األولى من نوعها في قطاع خدمات 
بالمملكة،  السعودي  بالسوق  المصرفي  غير  التمويل 
التمويل  مراحل  كافة  تشمل  رقمية  بمنظومة  تحظى  التي 
االستهالكي، بدًءا من تسجيل الطلبات ووصوال إلى الحصول 
وتعمل   .2020 عام  من  الثالث  الربع  منذ  وذلك  التمويل  على 
توفير  على  متطورة  تكنولوجية  منظومة  خالل  من  »تسهيل« 
جمع  على  الشركة  قدرة  من  يعزز  مما  القيمة،  فائقة  بيانات 
حلول  تقديم  إلى  سعًيا  المتدفقة،  البيانات  وتحليل  ومعالجة 

المستهلكين.  كافة شرائح  تناسب 

باقة من الحلول المالية في أسرع وقت 
وفي كل مكان

تضع »تسهيل« على رأس أهدافها إتاحة االستفادة من باقة 
وفي  وقت  أسرع  في  تقدمها  التي  المالية  والخدمات  الحلول 
بتوظيف  »تسهيل«  تقوم  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  مكان.  كل 
الخدمات  لتكنولوجيا  االبتكارية  واألدوات  الحلول  أفضل 
التمويلية  الحلول  أفضل  تقديم  بهدف   FinTech المالية 
تقييم  عمليات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  التكنولوجي،  شكلها  في 
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أسرع  وفي  آلي  بشكل  الموافقات  ومنح  االئتمانية  الجدارة 
دورة  لتقليص  السبل  أفضل  تطوير  الشركة  وتواصل  وقت. 
الموافقات لتزويد العمالء بأيسر تجربة تمويلية، بما يساهم 
في بناء قاعدة قوية تذخر بوالء العمالء. وبالتوازي مع ذلك، 
لتحقيق  أعمالها  بنطاق  التوسع  إلى  »تسهيل«  تسعى 
المملكة،  أنحاء  شتى  في  كاملة  جغرافية  تغطية  أفضل 
المواقع  في  بأعمالها  التوسع  إلى  الشركة  تتطلع  حيث 
ومقومات  الطلب  بارتفاع معدالت  تحظى  التي  االستراتيجية 
لسلسلة  الواسع  االنتشار  توظيف  جانب  إلى  الواعدة،  النمو 

»اكسترا«. معارض 

أيسر الشروط وأسهل اإلجراءات
التمويل  حلول  من  بباقة  عمالئها  بتزويد  »تسهيل«  تنفرد 
ضمن  يندرج  ال  حيث  واإلجراءات،  الشروط  بأيسر  الشخصي 
توافر  المقدمة  التمويلية  البرامج  من  االستفادة  شروط 
والمقيمين  المواطنين  من  للعمالء  إتاحتها  عن  فضاًل  كفيل، 
بما  متطورة،  رقمية  منظومة  أحدث  خالل  من  سواء،  حد  على 
في  الفريدة  التنافسية  المقومات  من  بالمزيد  الشركة  يدعم 
قطاع خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودي. كما 
موافقات،  دورة  بأسرع  المقدمة  التمويلية  الحلول  باقة  تتميز 
لتلبية  التمويل  برامج  تنويع  تنافسية، مع  بمصروفات ورسوم 
مختلف متطلبات مجموعة واسعة من شرائح وفئات العمالء، 
علًما بأن برامج التمويل الشخصي تبدأ بمنح 15 ألف ريال وصواًل 
إلى 250 ألف ريال، مع أنظمة سداد ميسرة تتراوح مدتها بين 36 
برامج  الشركة للعمالء  و48 و60 شهًرا. وعالوة على ذلك، توفر 
المنتجات  لشراء  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  تقسيط 
تتراوح قيمتها بدًءا من 4 آالف ريال وحتى 60 ألف ريال، مع منح 

موافقات فورية على طلبات تمويل شراء المنتجات.

استراتيجية شراكات 
وفي إطار حرص الشركة على تزويد عمالئها بتشكيلة متنوعة من 
المنتجات، قامت تسهيل بإبرام مجموعة من الشراكات الدائمة 
التجزئة وغيرهم من الشركات العاملة في  مع العديد من تجار 
البيع  خدمات  لتقديم  المملكة  بسوق  المختلفة  القطاعات 
االستراتيجية  الشراكات  تلك  وتشمل  لعمالئهم.  بالتقسيط 
كبري العالمات التجارية العالمية مثل فيرجن ميجا ستورز في 
مجال التجزئة، وإيكيا في مجال المفروشات واألدوات المنزلية، 
الشركة  توفر  كما  المحليين.  التجزئة  شركات  من  والعديد 

خدماتها عبر القطاع الصحي وتمويل بعض الخدمات. 

الشركة  أنشطة  تغطية  عن  الشراكات  تلك  أثمرت  وقد 
تلبية  عن  االقتصادية، فضًلا  القطاعات  من  متنوعة  لتشكيلة 
من  العمالء،  وفئات  شرائح  من  واسعة  مجموعة  احتياجات 
المنزلي،  واألثاث  األجهزة  شراء  على  المقبلة  الناشئة  األسر 
إضافة إلى شريحة العمالء من الفئات العمرية ممن يسعون 
وتتطلع  الطبية.  الرعاية  خدمات  أفضل  من  االستفادة  إلى 
خالل  االستراتيجية  الشراكات  من  المزيد  إقامة  إلى  الشركة 
جديدة  اقتصادية  قطاعات  تغطية  إلى  سعًيا  المقبلة،  الفترة 
شركائها  مع  عالقتها  توطيد  مع  بالتوازي  وذلك  وواعدة، 

الحاليين. االستراتيجيين 

التابعة »تسهيل«، التمويل االستهالكي عبر شركتها  العمالء في مجال  « على تعزيز تجربة  تركز شركة »اكسترا 
التي قامت بإطالقها عام 2019
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األداء المالي والتشغيلي لعام 2021

أبرز المؤشرات المالية 
نمو  معدل  استقرار  على  الحفاظ  في  »اكسترا«  نجحت 
التشغيلية  التحديات  من  الرغم  على   ،2021 عام  خالل  اإليرادات 
واألجهزة  اإللكترونيات  تجارة  قطاع  واجهت  التي  الصعبة 
سالسل  اضطرابات  بينها  من  والتي  عام  بشكل  المنزلية 
أدى  الذي  اإللكترونية  الشرائح  إنتاج  ونقص  والتوريد  اإلمداد 
بمعدل  اإليرادات  تراجعت  حيث  المنتجات،  بعض  نقص  إلى 
سنوي 2.2% لتبلغ 5.83 مليار ريال خالل السنة المالية المنتهية 
خالل  ريال  مليار   1.18 الربح  مجمل  وبلغ   .2021 ديسمبر   31 في 
النمو  ذلك  ويرجع   ،%13.8 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2021 عام 
القوي إلى المردود اإليجابي الرتفاع إيرادات »خدمات اكسترا«، 
المتحدة  الشركة  من  القوية  المساهمة  إلى  باإلضافة 
للخدمات المالية »تسهيل«، ذراع التمويل االستهالكي التابع 
التشغيلي  عامها  اختتام  في  نجحت  والتي  »اكسترا«،  لشركة 
نتائج مشرفة. وصاحب ذلك وصول هامش  بإحراز   2021 الثاني 

 %17.43 مقابل  الفترة،  نفس  خالل   %20.28 إلى  اإلجمالي  الربح 
خالل العام السابق. 

الربح  صافي  أن  إال  الشركة،  إيرادات  في  الطفيف  التراجع  ورغم 
شهد ارتفاًعا ملحوًظا بمعدل سنوي 41.7%، ليبلغ 396.8 مليون ريال 
خالل عام 2021، مقابل 280.1 مليون ريال خالل عام 2020، لتسجل بذلك 
»اكسترا« أعلى صافي ربح منذ نشأتها للعام الثالث على التوالي. 
وتجدر اإلشارة إلى المساهمة القوية لشركة »تسهيل« في إجمالي 
صافي ربح »اكسترا«، حيث نجحت منفردة في تسجيل صافي ربح 
بقيمة 128.7 مليون ريال خالل عام 2021، مقابل صافي ربح بقيمة 21.3 
مليون ريال خالل عام 2020 وهو نمو بمعدل سنوي 500.3%، مما كان 
له األثر على ارتفاع هامش صافي أرباح »اكسترا« إلى 6.8% خالل عام 
2021، مقابل 4.7% خالل العام السابق، وذلك رغم ارتفاع مصروفات 

البيع والتشغيل والمصروفات اإلدارية والعمومية خالل عام 2021.

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

العام المالي 2020العام المالي 2021

التغيير )%(

النسبة من إجمالي ألف ريال سعودي
النسبة من إجمالي ألف ريال سعوديالمبيعات

المبيعات

-2.2%-5.962.315 -5.833.628المبيعات 

13.8%17.43%1.039.299 20.28%1.183.038مجمل الربح

29.7%5.86%349.135 7.76%452.826أرباح النشاط من العمليات الرئيسية

43.5%5.00%297.818 7.33%427.359صافي الربح قبل الزكاة

41.7%4.70%6.8280.143%396.834صافي الربح

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

التغيير )%(العام المالي 2020العام المالي 2021ألف ريال سعودي

-2.2%5.522.628 5.403.715المملكة العربية السعودية

-1.2%454.153 448.922دول الخليج العربي

31.4%)14.466()19.009(تسويات ناتجة عن توحيد القوائم

-2,2%5,833,6285,962,315اإلجمالي

الدخل  قائمة  تحليل 
خالل   %6.74 لإليرادات  المركب  السنوي  النمو  معدل  بلغ 
لنموذج  الفائقة  القدرة  يعكس  مما   ،2021 إلى   2017 من  الفترة 
فقد  مستدامة.  بصفة  اإليرادات  تنمية  على  الشركة  أعمال 
لتسجل   ،2017 عام  خالل  ريال  مليار   4.21 من  اإليرادات  ارتفعت 
في  نجحت  الشركة  بأن  علًما   ،2021 عام  خالل  ريال  مليار   5.83

تطور األصول الثابتة والمتداولة
الخمس  السنوات  خالل  التصاعدي  مسارها  الشركة  واصلت 
تمتلكها  التي  األصول  إجمالي  تنمية  في  نجحت  حيث  الماضية، 
ريال  2021، مقابل 1.13 مليار  بنهاية ديسمبر  ريال  ليبلغ 3.65 مليار 
خالل عام 2017، أو ما يوازي معدل نموي سنوي مركب 17.17% خالل 

السنوات الخمس الماضية.

تطور االلتزامات وحقوق الملكية 
سجلت قاعدة حقوق الملكية نمو سنوي مركب بمعدل 11.9% خالل 
آخر خمس سنوات، ومن ثم سجلت حقوق الملكية 993 مليون ريال 
سعودي حتى 31 ديسمبر 2021، صعودا من 826 مليون ريال في نهاية 
عام 2020. وبلغت االلتزامات المتداولة 1.35 مليار ريال بنهاية عام 2021 

مقابل 1.29 مليار ريال في نهاية العام السابق.

تدرج اإليرادات وصافي األرباح خالل مدة 5 سنوات
)مليون ريال سعودي(

باإلضافة  عديدة،  سنوات  مدار  على  قياسية  مبيعات  تحقيق 
الخمس  السنوات  خالل  قوية  بمعدالت  اإليرادات  تنمية  إلى 
ليبلغ   %41.7 سنوي  بمعدل  الربح  صافي  وارتفع  المذكورة. 
396.8 مليون ريال خالل عام 2021، مقابل 280.1 مليون ريال خالل 

السابق. العام 

صافي الربحاإليرادات

2020 20212017 2018 2019

161

4,210

2-

4،394

140

5،135

206

5،8335،963

280 396.8

تطور االلتزامات وحقوق الملكية 
)مليون ريال سعودي(

تدرج األصول خالل خمس سنوات
)مليون ريال سعودي(

2020 20212017 2018 2019

1،306

993

1،349

138

566

948

143

646

1،178

650660

1،325

818826

1،286

2020 20212017 2018 2019

519
590

1،208

1،379

1،691

1،652
1،966

1،133 1،376 1،427

2،635

1،551 1،958

2،929

االلتزامات غير المتداولةحقوق الملكية االلتزامات المتداولة األصول الثابتةاألصول المتداولة إجمالي األصول

3،648

عرض أبرز عناصر الميزانية 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة  من  المستهلكة  النقدية  التدفقات  صافي  بلغ 
 ،2021 المالي  العام  خالل  ريال  مليون   17 للشركة  التشغيلية 
مقابل 345 مليون ريال خالل عام 2020. وتعكس هذه التدفقات 
واستثماراتها  اإلستراتيجية،  أهدافها  لتحقيق  الشركة  جهود 
للدخل  جديدة  وخلق مصادر  االستهالكي،  التمويل  أنشطة  في 

المتكرر بمختلف أنشطتها التشغيلية.

االقتراض
مستحق  دين  برصيد   2021 المالية  السنة  »اكسترا«  استهلت 
بسداد  الشركة  قامت  وقد  سعودي،  ريال  مليون   340 بقيمة 
في  العام  خالل  الشركة  نجحت  كما  العام.  خالل  المستحق 
توقيع 73 اتفاقية مرابحة مع شركائها من مؤسسات التمويل 
السعودي  والبنك  ساب،  وبنك  الرياض،  بنك  شملت  التي 
دبي  اإلمارات  وبنك  اإلنماء،  ومصرف  البالد،  وبنك  الفرنسي، 
المال  رأس  متطلبات  لدعم  وذلك  الراجحي،  ومصرف  الوطني، 
العامل بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ريال، تم سداد 1.6 مليار ريال 
المتبقية  القيمة  استحقاق  يتم  بينما  العام،  نفس  خالل  منها 
البالغة 685 مليون ريال. وقد بلغت النقدية وما في حكمها 173.1 

مليون ريال حتى 31 ديسمبر 2021.

تدرج التدفقات النقدية خالل خمس سنوات
)مليون ريال سعودي(

2020 20212017 2018 2019

17-132-
26

69.4

345

الرصيد االفتتاحي كما في 2021/1/1

التسهيالت االئتمانية

مبلغ أصل القرضاسم الجهة المانحة للقرض
مدة القرض)ألف ريال سعودي(

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي(

المبلغ المتبقي من 
القرض

)ألف ريال سعودي(

بنك الرياض

-3035.000 يوم35.000

-3035.000 يوم35.000 

486.66643.333 شهر 50.000 

485.00045.000 شهر50.000 

بنك ساب

-3125.000 يوم25.000

-25.000 31 يوم25.000 

بنك البالد

6010.00040.000 شهر 50.000 

6010.00040.000 شهر50.000 

602.00018.000 شهر20.000 

340,000153,666186,334اإلجمالي

الرصيد الختامي كما في 2021/12/31

الزكاة والمدفوعات النظامية

مبلغ أصل القرضاسم الجهة المانحة للقرض
مدة القرض)ألف ريال سعودي(

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي(

الرصيد الختامي 
للقروض )ألف ريال 

سعودي(

بنك الرياض

486.66643.333 شهر50.000

485.00045.000 شهر50.000

485.20844.791 شهر50.000

484.16645.833 شهر50.000

484.16645.833 شهر50.000

481.56223.437 شهر25.000

483.12546.875 شهر50.000

483.12546.875 شهر50.000

50.000-48 شهر50.000

10.000-30 يوم10.000

50.000-48 شهر50.000بنك ساب

بنك البالد

4810.00040.000 شهر50.000

4810.00040.000 شهر50.000

482.00018.000 شهر20.000

25.000-48 شهر25.000

20.000-48 شهر20.000

10.000-48 شهر10.000

30.000-48 شهر30.000

50.000-48 شهر50.000

740,00055,020684,980اإلجمالي

المسدد خالل )ألف ريال سعودي(
عام 2021

المستحق حتى نهاية 
العام المالي ولم 

يسدد
بيان األسبابوصف موجز 

اإلقرار الزكوي السنويالزكاة على الدخل9.35713.895الزكاة

المؤسسة العامة 
التأمينات 18.6601.795للتأمينات االجتماعية

االجتماعية

التأمينات الشهرية المستحقة 
عن العاملين السعوديين وغير 

السعوديين

ضريبة االستقطاع3.702185الضريبة
عن توزيعات األرباح للمساهمين 
غير المقيمين وكذلك عن مقدمي 
الخدمات األجانب وغير المقيمين

ضريبة القيمة 210.73941.431ضريبة القيمة المضافة
المضافة

إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة 
المضافة

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2021م في جّلها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مقابل اشتراكات العاملين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات:
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األنظمة والقوانين
العربية  المملكة  ولوائح  ألنظمة  الشركة  أعمال  تخضع 
البيئة  تكون  وقد  بها.  تعمل  التي  الدول  وكذلك  السعودية، 
تؤثر  وقد  للتغيير.  عرضة  الشركة  فيها  تعمل  التي  النظامية 
التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو اقتصادية 
ووفًقا  الشركة.  أعمال  على  جوهري  بشكل  بيئية  أو  تقنية  أو 
أية  توجد  ال  اآلن  وحتى  الشركة،  لدى  المتوفرة  للمعلومات 
مؤشرات حول أي تغيرات في البيئة النظامية والتي قد يكون 

تأثير جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها. لها 
 

االعتماد على موردين أساسيين
قدرة  عدم  حالة  في  المالي  ووضعها  الشركة  نشاط  يتأثر  قد 
تحافظ  ولذلك  المطلوبة،  بالتوريدات  اإليفاء  على  الموردين 
الشركة على عالقات وطيدة مع عدد كبير من الموردين وتقيم 
وتقوم  الرئيسيين  الموردين  من  نخبة  مع  وثيقة  عمل  عالقات 

ببناء تخطيط سليم للمنتجات والخدمات والمصادر.
 

استراتيجية النمو وتنفيذها
وافتتاح  التوسعية  بالخطط  االلتزام  في  التأخر  يؤدي  قد 
الشركة  تركز  لذلك  الشركة،  أداء  على  التأثير  إلى  المعارض 

البيئة التنافسية
الرائدة في مجال  على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات 
في  والمنزلية  اإللكترونية  باألجهزة  يتعلق  فيما  بالتجزئة  البيع 
المملكة العربية السعودية، إال أنها تواجه منافسة من قبل عدد 
من الشركات السيما فيما يتعلق بكل فئة من فئات منتجاتها، 
من  المستهلكين  رغبات  تلبية  على  دائًما  »اكسترا«  وتعمل 
الحتياجات  المستمر  تفهمها  خالل  من  والخدمات  المنتجات 
ومتطلبات المستهلك بهدف بناء عالقة وطيدة مع المستهلك 

للحفاظ دائًما على عمالئها وضمان استمراريتهم معها.

حرب األسعار
حرب  نشوب  حال  في  سلًبا  الشركة  أرباح  مستوى  يتأثر  قد 
الخدمات،  أو  المنتجات  أسعار  مستوى  على  سواًء  أسعار 
دين،  المورِّ مع  عالية  تفاوضية  قدرة  تمتلك  الشركة  بأن  علًما 
نها من تقليل تأثير حرب األسعار على هامش الربح  والتي تمكِّ

واستراتيجية  بها  الخاصة  العمل  لخطة  الفعال  التنفيذ  على 
قنوات  وتقديم  جديدة  معارض  افتتاح  تتضمن  التي  النمو 
المستقبلية  للمواقع  مفصلة  دراسة  خالل  من  جديدة  بيعية 

استباقي. بشكل  واختيارها 
 

متطلبات التوطين
الموارد  وزارة  بها  قامت  التي  الجديدة  التغييرات  على  بناًءا 
المتحدة  الشركة  ُصنفت  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
الجملة  قطاع  في  الكبيرة  الشركات  ضمن  لإللكترونيات 
العمل  وزارة  تصنيف  حسب  األدنى  الحد  بأن  علًما  والتجزئة، 
النطاق  لمتطلبات   %31 هو  نطاقات  برنامج  في  السعودي 
األخضر المنخفض، و42% لمتطلبات النطاق األخضر المرتفع، 
التزاًما  »اكسترا«  وتلتزم  الفضي.  للنطاق   %51 إلى  تصل  حتى 
استطاعت  حيث  للتوطين  الوطني  الهدف  بتحقيق  كامًلا 
وفي   ،2021 ديسمبر  حتى   %55.2 بلغت  توطين  نسبة  تحقيق 
سياق متصل، سجلت نسبة التوطين داخل معارض الشركة 
شركة  في  التوطين  نسبة  وصلت  بينما   ،2021 عام  في   %72

تسهيل إلى 77% خالل عام 2021.

للمحافظة على  أخرى  االعتماد على مصادر ومشاريع  وكذلك 
الربح. هامش 

المصداقية مع العمالء
 نظًرا للتزايد المستمر في عدد عمالء الشركة، فإنه في حالة عدم 
خدمة جميع العمالء بنفس الدرجة من العناية واالهتمام، قد يؤدي 
قيام  إلى  أيًضا  يؤدي  وقد  الشركة  مصداقية  على  التأثير  إلى  ذلك 
بعض العمالء بتقديم شكاوى رسمية للجهات التنظيمية. وبناء 
وبرنامج   )Guest( الضيف  برنامج  نظامي  »اكسترا«  تمتلك  عليه، 
العميل أواًل )Customer First( لتدريب وتأهيل الموظفين لخدمة 
العمالء بشكل مهني وصحيح، كما تمتلك »اكسترا« مركز اتصال 
خاص بالرد على استفسارات وشكاوى العمالء سواء كانت مباشرة 
من العمالء أو من خالل موقع وزارة التجارة وذلك من خالل آلية 

إلقفال ومتابعة الشكاوى يومًيا.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة: 

المخاطر المتعلقة بالسوق:

المخاطر وآليات التعامل معها

المجال  بنفس  أي شركة تعمل  تواجه  التي قد  المخاطر  اإلجمال نفس  الشركة هي في  تواجه  التي قد  المخاطر 
الشركة  بعمليات  تتعلق  مخاطر  أساسين:  قسمين  إلى  المخاطر  هذه  تصنيف  ويمكن  السعودي.  السوق  في 

بالسوق. تتعلق  ومخاطر 
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الموارد البشرية

أنشطة  مختلف  لنجاحات  الداعمة  الركيزة  العمل  فريق  يمثل 
كفاءات  توظيف  على  الشركة  تعمل  حيث  »اكسترا«،  وأعمال 
وتحرص على تفاني وإتقان فريقها في تقديم باقة متنوعة من 
الخدمات فائقة الجودة إلى العمالء، مع تزويدهم بأفضل تجربة 

تسوق تتميز بأرقى وسائل الراحة واألمان. 

موظًفا   3200 »اكسترا«  بشركة  العمل  فريق  قوام  بلغ  وقد 
2020، وهو  3000 موظف خالل عام  2021 مقابل حوالي  بنهاية عام 
العام.  خالل  الشركة  ألنشطة  القوية  النمو  حالة  يعكس  ما 
 350 إلى  »تسهيل«  بشركة  العمل  فريق  عدد  ارتفع  كما 

البشرية بصفة مستمرة، فضاًل عن تكثيف استثماراتها  الموارد  »اكسترا« على تحسين سياسات وممارسات  تعكف 
وسالمتهم. صحتهم  على  الحفاظ  ضمان  مع  العمل،  فريق  وكفاءات  مهارات  تطوير  في 

2020، وهو  300 موظًفا خالل عام  2021، مقابل  موظف خالل عام 
العام.  الشركة خالل  بأعمال  الملحوظ  التوسع  أيًضا  يؤكد  ما 
موظفيها  عدد  تنمية  في  »اكسترا«  نجاح  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 ،)19  – )كوفيد  فيروس  انتشار  فترة  خالل   2021 عام  خالل 
المستمرة  جهودها  إطار  في  وذلك  المواهب  في  واالستثمار 
إلرساء ثقافة االرتقاء بتجربة العمالء. وتتمتع الشركة بمزيج 
 26 الشركة  موظفي  يمثل  حيث  الموظفين،  من  ومتنوع  فريد 
تعظيم  يساهم  ما  وهو  العالم،  أنحاء  من  مختلفة  جنسية 
االرتقاء  على  التركيز  في  والمتمثلة  للشركة  األساسية  القيم 

والتعاون والمساءلة. العمالء واالبتكار  بخدمة 
 

االستراتيجي  توجهها  من  وانطالًقا  السياق،  هذا  وفي 
ودعم  تطوير  في  واالستثمار  المواهب  أفضل  باستقطاب 
العمل  فريق  تنمية  في  »اكسترا«  نجحت  البشرية،  الطاقات 
المناصب  من  العديد  في  جديًدا  موظًفا   800 استقطاب  عبر 
األهداف  صالح  في  يصب  بما   ،2021 عام  خالل  المتنوعة 
الشركة.  تتبناها  التي  المخططة  والتوسعات  التشغيلية 
فترة  خالل  سعودي  مواطن   700 بتوظيف  الشركة  قامت  كما 
مهرجان التخفيضات السنوي "Mega Sale"، فقد ركزت الشركة 
خالل فترة المهرجان على توافر العدد المناسب من الموظفين 
التباعد  إلجراءات  األمثل  التطبيق  لضمان  معرض  بكل 
بها  ينفرد  التي  المرموقة  المكانة  على  الحفاظ  مع  االجتماعي، 
للعمالء  والمفضل  إثارة  األكثر  الحدث  باعتباره  المهرجان  هذا 

في مجال بيع اإللكترونيات بالتجزئة في السوق السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن جميع إجراءات الصحة والسالمة االحترازية 
مستوى  على  كاملة  بصورة  الراهن  الوقت  إلى  تطبيقها  يجري 
شبكة المعارض والمقرات اإلدارية والمكاتب اإلقليمية ومراكز 
وتشمل  التابعة.  اللوجستي  الدعم  خدمات  ومرافق  الخدمات 
تلك اإلجراءات توفير أقنعة حماية الوجه مجاًنا للعاملين، وتثبيت 
وضع  إلى  باإلضافة  متقاربة،  مسافات  على  للتعقيم  محطات 

جدول زمني إلجراء عمليات التطهير والتنظيف المكثف بشكل 
من  العمل  فريق  حماية  عن  الجهود  هذه  أثمرت  وقد  دوري. 
مخاطر اإلصابة بفيروس )كوفيد – 19( بشكل كبير، حيث سجلت 
الشركة إصابات ضئيلة للغاية بنهاية عام 2021، لم تصل أي منها 
أي  تسجيل  دون  العام  الشركة  اختتمت  كما  الحرجة،  للمرحلة 

وفيات بسبب اإلصابة بالفيروس. 

العمل  فرص  من  المزيد  خلق  على  »اكسترا«  شركة  وتركز 
للمواطنين، حيث نجحت في الحفاظ على مكانتها ضمن النطاق 
البالتيني الممنوح للمنشآت صاحبة أعلى نسبة توطين ضمن 
معارض  داخل  التوطين  نسبة  بلغت  حيث  "نطاقات"،  برنامج 
على  التوطين  نسبة  بينما سجلت   ،2021 عام  72% خالل  الشركة 
مستوى الشركة 55.2% خالل عام 2021 مقابل 52% خالل عام 2020. 
 2021 عام  خالل   %77 »تسهيل«  بشركة  التوطين  نسبة  وبلغت 
ببرنامج  تصنيفها  على  الحفاظ  مع   ،2020 عام  خالل   %78 مقابل 
واصلت  وقد  المتوسط.  األخضر  النطاق  ضمن  "نطاقات" 
»اكسترا« سعيها الحثيث خالل العام لتهيئة بيئة عمل تتسم 
العمل خالل  المرأة 23% من إجمالي فريق  بالتنوع، حيث مثلت 
عام 2021، صعوًدا من 13% خالل العام السابق. كما مثلت المرأة 

35% من إجمالي فريق العمل بشركة »تسهيل« خالل عام 2021.
 

القيم الرئيسية 
للشركة

التعاوناالرتقاء بتجربة العمالء

المساءلةاالبتكار

يمثل فريق العمل الركيزة الداعمة لنجاحات مختلف أنشطة وأعمال »اكسترا«، حيث 
تعمل الشركة على توظيف كفاءات وتحرص على تفاني وإتقان فريقها في تقديم 

باقة متنوعة من الخدمات فائقة الجودة إلى العمالء.

أربعة محاور  البشرية على  للموارد  ترّكز استراتيجية »اكسترا« 
ممارسات  موائمة  في  األول  المحور  يتبلور  حيث  رئيسية، 
طويلة  الشركة  استراتيجية  أهداف  مع  البشرية  الموارد 
األجل، باإلضافة إلى تحقيق التكامل بين عملية صناعة واتخاذ 
البشرية.  الموارد  وسالمة  حماية  وضمان  بالشركة  القرار 
نحو  المستمرة  »اكسترا«  مساعي  في  الثاني  المحور  ويتمثل 
مجموعة  واستحداث  تطوير  خالل  من  العاملين  تجربة  تعزيز 
متنوعة من األدوات والقنوات المباشرة والرقمية التي تساهم 
ويأتي  العمل.  فريق  عناصر  جميع  مع  التواصل  تسهيل  في 
في  الفعال  االستثمار  على  الضوء  لتسليط  الثالث  المحور 
تطوير وتنمية المواهب التي تحظى بها الشركة، وتوفير فرص 
تهدف  فيما  الجديدة،  والكفاءات  للقدرات  الوظيفي  الترقي 
المحافظة على تطبيق  إلى  الرابع  المحور  »اكسترا« من خالل 
أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد 
ناحية،  من  التنافسية  مكانتها  ترسيخ  إلى  سعًيا  البشرية، 
باعتبارها  المشهودة  على سمعتها  الحفاظ  أخرى  ناحية  ومن 

صاحبة أفضل بيئة ومناخ للعمل في السوق.

التابعة   »Career Portal« للتوظيف  االبتكارية  البوابة  تمكنت 
أفضل  جذب  في  ملحوظ  نجاح  تحقيق  من  »اكسترا«  لشركة 
الموظفين  تجربة  وتعزيز  المهنية،  والكفاءات  المواهب 
إلى  التوظيف، ووصواًل  تقديم طلبات  مرحلة  بداية من  الجدد، 
انضمامهم إلى فريق العمل. كما ساهمت البوابة اإللكترونية 
خالل  فّعال  بشكل  البشرية  للموارد  الشركة  إدارة  تعزيز  في 
حيث  العام،  بها  مّر  التي  االستثنائية  واالضطرابات  التغيرات 
استقطاب  وتحسين  لتسريع  استراتيجية  أداة  إلى  تحّولت 
بما  المناسبة،  التوقيتات  في  الجديدة  والكفاءات  المواهب 
مستوى  على  الشركة  وأعمال  أنشطة  حجم  زيادة  يواكب 
مختلفة  فترات  خالل  المعارض  وشبكة  اإللكترونية  التجارة 
بتزويد  الشركة  قامت  االبتكارية،  لقدراتها  ا  وتعزيًز العام.  من 
قواعد  من  بالمزيد   »Career Portal« اإللكترونية  البوابة 
البيانات واألدوات التحليلية المحّسنة لدعم دورها الفعال في 

إدارة الموارد البشرية.

بتجربة  االرتقاء  ثقافة  إلرساء  المستمرة  جهودها  إطار  وفي 
تواصل »اكسترا« استراتيجيتها لالستثمار في تطوير  العمالء، 
المواهب والكفاءات القائمة، انطالًقا من كون فريق العمل يمثل 
في  الشركة  تتبعها  التي  والمعايير  للثقافة  الحقيقية  الواجهة 
عالقاتها وتعامالتها مع العمالء واألطراف ذات العالقة بمختلف 
المجتمعات التي تعمل بها. وفي ضوء ذلك النهج االستراتيجي، 
قامت الشركة بتقديم 30.5 ألف ساعة تدريب في جميع وظائف 
الشركة شملت 130 موضوًعا منفصاًل خالل عام 2021، وبلغ إجمالي 
توظيف  في  الشركة  نجحت  وقد  موظف.   7160 الحضور  عدد 
مجموعة من األدوات الرقمية في تطوير مواردها البشرية، وهو 
في  يساهم  مهني  مسار  أفضل  توفير  على  قدرتها  يعكس  ما 
إرضاء جميع الموظفين على المدى الطويل. وتجدر اإلشارة إلى 
إجراء جميع البرامج التدريبية من خالل المنصة الرقمية التابعة 
الموظفين  مهارات  تطوير  على  ركزت  والتي  اكسترا،  ألكاديمية 

فيما يتعلق بثقافة تقديم أفضل تجربة للعمالء.

حوافز  برنامج  تطبيق  الشركة  واصلت  أخرى،  ناحية  ومن 
التي  والسنوية  الشهرية  المكافآت  طريق  عن  الموظفين 
مؤشرات  تقارير  على  بناء  المتميزين  للموظفين  منحها  يتم 
الرئيسية، علًما بأن الشركة تعتمد في تحفيز موظفيها  األداء 
األداء  مؤشرات  مع  المعلنة  الشركة  أهداف  يربط  نظام  على 
بشكل  الشركة  موظفي  لمكافأة  وذلك  إدارة،  بكل  الخاصة 
التحفيزية  »الالئحة  برنامج  رصيد  بلغ  وقد  ومحفز.  عادل 
للموظفين« 4.5 مليون ريال بنهاية عام 2021. كما قامت اإلدارة 
برنامج  6 مليون سهم من رأسمال الشركة ضمن  بتخصيص 
بين  والتكامل  الموائمة  تحقيق  بهدف  الموظفين«  »أسهم 

مصالح الموظفين ومصالح السادة المساهمين.

استراتيجية الموارد البشرية

ترّكز استراتيجية »اكسترا« للموارد البشرية على أربعة محاور 
رئيسية:

مواءمة 
ممارسات 

الموارد 
البشرية 

مع أهداف 
استراتيجية 

الشركة

االستثمار 
الفعال في 

تطوير وتنمية 
المواهب 

تعزيز وتطوير 
تجربة 

العاملين 

تطبيق 
أفضل 

المعايير 
والممارسات 

العالمية 
في مجال 

إدارة الموارد 
البشرية
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إيمانها  من  انطالًقا  االجتماعية  بمسئوليتها  »اكسترا«  تلتزم 
بالمملكة  بها  تعمل  التي  المجتمعات  تجاه  بواجباتها  التام 
اتباع  العربية السعودية. وتحرص الشركة في هذا اإلطار على 
ذلك  يشمل  حيث  االلتزام،  بهذا  للوفاء  الُسبل  من  العديد 
"ارتقاء"،  اآللي  الحاسب  أجهزة  تدوير  مشروع  في  مشاركتها 
والذي يهدف إلى إعادة تأهيل أجهزة الحاسب اآللي التي يتخلص 

منها مستخدموها وتسليمها إلى مستفيدين آخرين. 

وتركز »اكسترا« جهودها لغرس ثقافة المحافظة على البيئة من 
خالل أنشطة إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية، بداًل من التخلص 

منها بطريقة غير آمنة تؤدي إلى تلوث البيئة لسنوات طويلة. 

انتشار  منذ  متزايدة  أهمية  "ارتقاء"  أنشطة  اكتسبت  وقد 
19(، بالتزامن مع اإلجراءات االحترازية  وباء فيروس )كوفيد – 
تعليق  تضمنت  والتي  الوباء،  انتشار  باحتواء  المتعلقة 
المملكة  أنحاء  بجميع  التعليمية  المؤسسات  في  الدراسة 
وفي  والمقيمين.  المواطنين  وسالمة  صحة  على  حفاًظا 
تعاونها  »اكسترا«  كثفت  التحديات،  لتلك  استجابتها  إطار 
احتياًجا  األكثر  المدارس  طالب  تزويد  بهدف  "ارتقاء"  مع 
لضمان  الجائحة،  انطالق  منذ  محمول  كمبيوتر   3000 من  بأكثر 
ُبعد  عن  الدراسية  مقرراتهم  تحصيل  مواصلة  على  قدرتهم 
انقطاع  ألي  التعرض  دون  زمالئهم،  جميع  مع  بالمساواة 

التعليمي.  أدائهم  يؤثر على 
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دعم المؤسسات االجتماعية
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نظام الحوكمة

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة اإلحساء للتنمية،

مجلس التنمية السياحية
شركة بترولوجي - خارج المملكة،

اإلتحاد العربي للنقل البري - خارج المملكة،
الشركة العربية لصناعة الورق

مجلس اإلدارة

عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار
رئيس مجلس اإلدارة – مستقل

الوظائف الحالية / الرئيس التنفيذي لشركة نسيج لتقنية المعلومات واالتصاالت
الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 
1986. يمتلك خبرات قيادية في تقنية المعلومات وتطوير حلول تقنية مبتكرة تزيد عن 30 عاما. المؤسس والرئيس التنفيذي 

لشركة »نسيج لتقنية المعلومات واالتصاالت«.

عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي 
نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة المجدوعي القابضة
الوظائف السابقة / مدير عام

المؤهالت والخبرات: حاصل على بكالريوس إدارة صناعية عام 1986 م ماجستير إدارة أعمال عام 1991 م من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن، كما يمتلك السيد عبدهللا خبرة أكثر من 35 عام في مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي 
عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية
الوظائف السابقة / ضابط االلتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني

المؤهالت والخبرات: حاصل على بكالوريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام 1984 م، الفترة من 1985 
حتى 1990: مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988 م 
وفي عام 1989 م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك. الفترة من 1990 حتى 2014: مسؤول االتصاالت االئتمانية 
في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام 1994 م، أوكلت له إنشاء بنية االلتزام 
في جميع أنحاء البنك في عام 2000 م وأصبح ضابط االلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010 م، تم 
تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن االتصاالت 
الرئيسية مع الجهات التنظيمية واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 

سوق المال، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتبارًا من عام 2015 حتى اآلن.

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة نسيج لتقنية المعلومات واالتصاالت،

شركة النظم العربية المتطورة – مصر،
شركة النظم العربية المتطورة – لبنان،

شركة النظم العربية المتطورة – المغرب،

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة المجدوعي القابضة

شركة المجدوعي اللوجستية
شركة المجدوعي لالستثمار
دانة غاز - الشارقة / مدرجة،

جامعة األمير محمد بن فهد الدولية،
شركة معارض الظهران الدولية،

شركة راية للتمويل،
شركة النجم للخدمات البحرية - خارج المملكة،

شركة المجدوعي دي رايكة،

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة HSBC العربية السعودية، 

شركة أمالك العالمية - مساهمة مدرجة،
الشركة السعودية للخدمات األرضية - مساهمة مدرجة،

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة - مساهمة مدرجة،
شركة جاز العربية للخدمات

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة جبل عمر للتطوير - مساهمة مدرجة،

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني- مساهمة مدرجة

عضوية اللجان
رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضوية اللجان
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة النظم العربية المتطورة – سوريا،
شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات،

شركة التدخل السريع للبرمجيات،
شركة انفوسيستك لتكنولوجيا المعلومات

أحمد يوسف أحمد الصقر
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب لشركة اليسرة لألغذية
الوظائف السابقة / مدير عام شركة اليسرة لألغذية

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة بكالوريوس اآلداب في االقتصاد من جامعة كالريمونت عام 1983 م، كما يمتلك 
السيد/ أحمد خبرة أكثر من 30 عام في مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة - خارج المملكة
بنك بوبيان،

شركة الشال لالستثمار
شركة بسكو مصر 

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة- خارج المملكة
شركة مجموعة اليسرة العالمية لألغذية

شركة جوكنور - تركيا
بنك الكويت المركزي،

الهيئة العامة لالستثمار،، 

عضوية اللجان
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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فوزان محمد أحمد الفوزان 
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب لشركة بوان
الوظائف السابقة / مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم اإلدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود 
عام 1993 م، كما يمتلك السيد/ فوزان خبرة أكثر من 25 عام في مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال

خالد بن مالك آل غالب الشريف 
عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / متقاعد
الوظائف السابقة / نائب أول الرئيس التنفيذي - البنك األهلي التجاري

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجتي البكالوريوس ومن ثم الماجستير في إدارة األعمال من كلية نوتردام بالواليات 
المتحدة األمريكية عام 1985، كما سبق أن شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي ألكثر من 34 عامًا 
وكان آخرها منصب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات / لألفراد ومسؤول ائتمان 

أول )SCO( مستوى )1( في البنك األهلي التجاري.

علي محمد علي فرماوي 
عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / نائب رئيس شركة مايكروسوفت – مستشار إستراتيجي
الوظائف السابقة / نائب رئيس شركة مايكروسوفت - شراكات التحول الرقمي

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة تخصص علوم الحاسب والتحكم اآللي من جامعة 
اإلسكندرية عام 1986م، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص التسويق اإلستراتيجي عام 1995م من جامعة هال في 

المملكة المتحدة، كما يمتلك السيد/ علي خبرة أكثر من 30 عام في مجاالت التسويق وإدارة األعمال والحاسب اآللي

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان،

شركة الفوزان القابضة،
شركة مدار لمواد البناء،

شركة بوان،
شركة نواة القابضة،

شركة أمجال للتطوير العقاري،
شركة أجواد القابضة،

شركة معالي الخليج للتجارة،
شركة انجاز المشاريع المحدودة،

شركة اليمامة لحديد التسليح
شركة المدى القابضة،

شركة كيان الدولية،

الشركة المتحدة للصناعات الحديدية،
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية،

الشركة المتحدة للخدمات المالية،
شركة روابي الرياض المحدودة،

شركة بلوم إنفست

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة - خارج المملكة
البنك األهلي المصري

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة رؤى المدينة القابضة

الشركة العربية لتوريد البترول )أبسكو(
وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية

)TFOII( شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة - خارج المملكة
البنك المركزي المصري

الجامعة األمريكية بالقاهرة
MasrdotBokra مؤسسة

محمد جالل علي فهمي
عضو مجلس إدارة - تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(
الوظائف السابقة / مدير عام شركة نواه القابضة

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام 1985 م، ويمتلك السيد/ 
محمد جالل خبرة أكثر من 30 عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط اإلستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة األهلي تكافل

بنك تركيا فاينانس )خارج المملكة(

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة مدار للعدد واألدوات،
شركة مدار لمواد الكهرباء،

الشركة األولى لتطوير العقارات،
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
الشركة المتحدة للخدمات المالية

شركة بروكو للخدمات المالية - خارج المملكة

عضوية اللجان
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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أعضاء اللجان
من خارج مجلس اإلدارة

عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي 
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية / مدير تنفيذي رئيسي شركة بيكر تيلي
الوظائف السابقة / مستشار التدقيق الداخلي مجموعة الفوزان

المؤهـالت والخبـرات: حاصـل علـى بكالوريـوس فـي االقتصـاد وإدارة األعمـال مـن جامعـة اليرمـوك عـام 1984م، ويمتلـك 
السـيد/ عبدالمعطـي خبـرة أكثـر مـن 30 عـام فـي مجـال المحاسـبة والمراجعـة

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

جاسم شاهين الرميحي 
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية / مستشار مالي وإداري متفرغ
الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي لشركة رزان للمعرفة القابضة

المؤهالت والخبرات: حاصل على بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود – 1984
ماجستير محاسبة – جامعة ميسوري كانساس سيتي – أمريكا 1989

دكتوراة محاسبة – جامعة دندي – بريطانيا 1997
ويمتلك الدكتور/ جاسم أكثر من 30 عام خبرة أكاديمية وعملية في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات 

وتميز األعمال

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

عادل عمر الفاروق مرعب
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

 الوظائف الحالية / الرئيس التنفيذي لالستثمار لشركة الفوزان القابضة
الوظائف السابقة / رئيس االستشارات االستثمارية - شعاع كابيتال

المؤهالت والخبرات: حاصل على بكالوريوس إدارة اعمال – تخصص محاسبة مالية من الجامعة األمريكية ببيروت عام 
2003، كما يمتلك السيد/ عادل خبرة أكثر من 15 عام في مجاالت االستثمار واالستشارات والمالية

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة بلوم السعودية لالستثمار

أسمنت البادية – خارج المملكة
الكابالت المتحدة – خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
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أعضاء اإلدارة 
التنفيذية 

وائل محمد محمد خليل  
الوظائف الحالية / الرئيس المالي التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(
الوظائف السابقة / الرئيس المالي التنفيذي للشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

المؤهــالت والخبــرات: حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة ويمتلــك الســيد/ وائــل خبــرة 22 عــام فــي مجــال 
ــة. المحاســبة والمراجعــة واإلستشــارات المالي

محمد فرحان محمد بن نادر 
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية / شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون
الوظائف السابقة / مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

المؤهالت والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وكذلك حاصل على 
درجة الماجستير في إدارة األعمال والمالية من جامعة هيريوت وات ببريطانيا. يمتلك السيد/ محمد خبرة أكثر من 15 عام 

في مجال المحاسبة والمراجعة واالستشارات المالية.

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021
انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 29 أبريل 2021م، حيث قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 

الجديدة للمجلس، والتي تبدأ اعتبارًا من 13 مايو 2021م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م.

وقد قام مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة باتخاذ القرارات التالية بتاريخ الخميس الموافق 13 مايو 2021م:

أواًل: تعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار )عضو مستقل( رئيسًا لمجلس اإلدارة،
ثانيًا: تعيين السيد/ عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي )عضو مستقل( نائبًا لرئيس لمجلس اإلدارة،

ثالثًا: تعيين السيد/ محمد جالل علي فهمي )عضو تنفيذي( عضوًا منتدبًا للشركة،
رابعًا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

السيد/ عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي )عضو مستقل( - رئيسًا للجنة. 1  
السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي )عضو مستقل( - عضوًا للجنة. 2  
السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر )عضو غير تنفيذي( - عضوًا للجنة. 3
السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف )عضو مستقل( – عضوًا للجنة. 4  

والسوق  المالية،  السوق  كٍل من هيئة  لدى  واللوائح  األنظمة  بتطبيق  المتعلقة  األغراض  لجميع  الشركة  تعيين ممثلي  خامسًا: 
المالية السعودية )تداول( باإلضافة إلى تعيين سكرتير مجلس اإلدارة.

المراجعة وتحديد  الموافقة على تشكيل لجنة  2021م،  أبريل   29 بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  اجتماع  بأنه قد تم خالل  علمًا 
ًا من تاريخ بداية الدورة في 13 مايو 2021م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي  مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبار

في 12 مايو 2024م.

خالل العام 2021م عقد مجلس إدارة الشركة سبعة اجتماعات وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-

تاريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

17 مارس 24 يناير 2021االسمم
2021

20 أبريل 
2021

27 مايو 
26 سبتمبر 11 يوليو 20212021

2021
16 ديسمبر 

2021

√√√√√√√عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار1

√√√√√√√عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي2

√√√√√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

√√√√√√√أحمد يوسف أحمد الصقر4

√√√√√√√محمد جالل علي فهمي5

√√√√√√√فوزان محمد أحمد الفوزان6

خالد مالك آل غالب الشريف*7
لم يكن ضمن أعضاء مجلس اإلدارة 

في ذلك الوقت

√√√√

√√√√علي محمد علي فرماوي*8

√√√√عادل عمر الفاروق مرعب*9

√√√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان**10

لم يكن ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في ذلك الوقت √√√عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي**11

√√√محمد أحمد يوسف عبدالملك**12

√ الحضور أصالة                      × غياب                              

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: يوم الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 أبريل 2021م

* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في 13 مايو 2021م
** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في 12 مايو 2021م

* قرر مجلس اإلدارة قبول إستقالة األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي من عضوية لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 7 مارس 2022م وتعيين األستاذ/ محمد 
إبراهيم عبدالعزيز العبيد عضوًا في لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 7 مارس 2022م وذلك حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م، علمًا بأن 

موافقة المجلس ال ُتَعّد نهائية، وسوف ُيعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.
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القوة  جوانب  بتحديد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تقوم 
والضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع 
لمجلس  التابعة  اللجان  تقييم  يتم  وكذلك  الشركة،  مصلحة 
اإلدارة بشكل دوري من خالل مدى التزامها بالمهام المسندة 

إليها من قبل مجلس اإلدارة.

آلية  بتطبيق  قامت  قد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  أن  كما 
خالل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  لتقييم  إلكترونية  جديدة 
العام  آخر  النتائج  دراسة  ويتم  للمجلس  الدورية  االجتماعات 
بالتحسينات  والتوصية  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  قبل  من 

المطلوبة إن وجدت.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه

تم خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
المراجعة وتحديد  لجنة  الموافقة على تشكيل  2021م،  أبريل   29
ًا من تاريخ  مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبار
ميالدية  سنوات  ثالث  ولمدة  2021م  مايو   13 في  الدورة  بداية 

تنتهي في 12 مايو 2024م، 

 ملخص لواجبات ومسؤوليات
لجنة المراجعة:

التقارير المالية:
علـى  عرضهـا  قبـل  والسـنوية  األوليـة  الماليـة  القوائـم  دراسـة 
بشـأنها لضمـان  والتوصيـة  فيهـا  الـرأي  وإبـداء  اإلدارة  مجلـس 
علـى  بنـاًء   – الفنـي  الـرأي  إبـداء  وشـفافيتها،  وعدالتهـا  نزاهتهـا 
اإلدارة  مجلـس  تقريـر  كان  إذا  فيمـا   – اإلدارة  مجلـس  طلـب 
والقوائـم الماليـة للشـركة عادلـة ومتوازنـة ومفهومـة وتتضمـن 
المعلومات التي تتيح للمسـاهمين والمسـتثمرين تقييم المركز 
المالـي للشـركة وأدائهـا ونمـوذج عملهـا واسـتراتيجيتها، دراسـة 
الماليـة،  التقاريـر  تتضمنهـا  مألوفـة  غيـر  أو  مهّمـة  مسـائل  أي 
الجوهريـة  المسـائل  فـي  المحاسـبية  التقديـرات  مـن  التحقـق 
المحاسـبية  السياسـات  دراسـة  الماليـة،  التقاريـر  فـي  الـواردة 
اإلدارة  لمجلـس  والتوصيـة  الـرأي  وإبـداء  الشـركة  فـي  المتبعـة 
وفـق  إعدادهـا  يتـم  الماليـة  التقاريـر  أن  مـن  التأكـد  بشـأنها، 
فـي  النظـر  الشـركة،  تتبعهـا  التـي  المحاسـبية  السياسـات 
يقدمهـا  التـي  والملحوظـات  والتقاريـر  للشـركة  الماليـة  القوائـم 
إعـداد  وجـدت،  إن  حيالهـا  مرئياتهـا  وإبـداء  الحسـابات،  مراجـع 
توصيـات لمجلـس اإلدارة بمـا يتعلـق بمـدى مالئمـة السياسـات 
للتقاريـر  وتقييمهـا  الشـركة،  لطبيعـة  المطبقـة  المحاسـبية 
الماليـة التـي تصدرهـا الشـركة ولطبيعـة عمليـة المراجعـة لهـا.  

المراجعة الداخلية:
وإدارة  والماليـة  الداخليـة  الرقابـة  نظــم  مـن  لـكٍل  تقييـم  إعـداد 
تنفيـذ  ومتابعـة  الداخليـة  المراجعـة  تقاريـر  دراسـة  المخاطـر، 
اإلجـراءات التصحيحيـة للملحوظـات الواردة فيها، اإلشـراف على 
إدارة المراجعـة الداخليـة فـي الشـركة، مـن أجـل التحقـق مـن مدى 
فعاليتهـا فـي تنفيـذ األعمـال والمهمات التـي حددها لها مجلس 
اإلدارة، إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية 
وتحديـد  اإلدارة  مديـر  واختيـار  بهـا،  الخاصـة  والموازنـة  بالشـركة 

مكافأتـه، ودرجـة اسـتقاللية المراجعيـن الداخلييـن.  

مراجع الحسابات:
وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
استقاللهم  من  التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد 
من  التحقق  معهم،  التعاقد  وشروط  عملهم  نطاق  ومراجعة 
استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية 
ذات  والمعايير  القواعد  االعتبار  في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال 
الصلة، مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق 
أعمال  نطاق  عن  تخرج  إدارية  أو  فنية  أعمااًل  تقديمه  عدم  من 
المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات 

ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

ضمان اإللتزام:
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة 
اإلجراءات الالزمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة باألنظمة 
واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة، مراجعة العقود 
ذوي  األطراف  مع  الشركة  تجريها  أن  المقترح  والتعامالت 
العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة، رفع ما 
مجلس  إلى  بشأنها  إجراء  اتخاذ  ضرورة  ترى  مسائل  من  تراه 

اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

لجنة المراجعة

وطبقا لالئحة حوكمة الشركة المتحدة لإللكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة 
اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خالل العام 2021م، كالتالي:

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة

الصفة26 أكتوبر 32021 أغسطس 22021 مايو 212021 فبراير 2021االسمم

رئيس اللجنة√√X√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي1

عضو اللجنة√√√√عبدالمعطي وصفي عبدالهادي2

عضو اللجنة√√√√جاسم شاهين الرميحي3

عضو اللجنة√√√√محمد بن فرحان نادر4

√ الحضور أصالة                      × غياب                              

قرر مجلس اإلدارة قبول إستقالة األستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي من عضوية لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 7 مارس 2022م وتعيين األستاذ/ محمد 
إبراهيم عبدالعزيز العبيد عضوًا في لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ 7 مارس 2022م وذلك حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م، علمًا بأن 

موافقة المجلس ال ُتَعّد نهائية، وسوف ُيعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام 2021 

خالل العام 2021م عقدت الشركة اجتماًعا واحًدا للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29 أبريل 2021م، نظرت فيه في عدد من 
البنود والتي منها )الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجعي الحسابات، والقوائم المالية للعام 2020م، إلى جانب اختيار 

 المراجعين الخارجيين وانتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة(، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس فيها:

سجل الحضور

اجتماع الجمعية األولاسم عضو مجلس اإلدارة
29 أبريل 2021

√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان

Xعبدهللا علي إبراهيم المجدوعي

√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

Xأحمد يوسف أحمد الصقر

Xعبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي

√محمد جالل علي فهمي

√فوزان محمد أحمد الفوزان

√عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

√محمد أحمد يوسف عبدالملك

خالد مالك آل غالب الشريف*

لم يكن ضمن األعضاء في ذلك الوقت علي محمد علي فرماوي*

عادل عمر الفاروق مرعب*

√ الحضور أصالة                      × غياب 

* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في 13 مايو 2021م
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إدارة المراجعة الداخلية
كما  المراجعة،  بلجنة  وظيفيًا  الداخلية  المراجعة  إدارة  ترتبط 
للمراجعين  الدولي  للمعهد  المهني  واإلطار  بالمعايير  تلتزم 
أسلوب  الداخلية  المراجعة  إدارة  وتنتهج   )IIA( الداخليين 
التدقيق  بمهنة  العالمية  الممارسات  ألفضل  وفقًا  مراجعة 
على  التركيز  إلى  يهدف  والذي  المخاطر  على  والمبني  الداخلي 
أهداف  على  خطرًا  تشكل  قد  التي  واألنشطة  المجاالت 
بالمهام  الداخلي  التدقيق  إدارة  قامت  وجدت.  إن  الشركة 
h في  الداخلية  الرقابة  بيئة  تحسين  في  دورها  لتعزيز  التالية 
كسترا باإلضافة إلى رفع كفاءة جودة أعمال التدقيق الداخلي 

من خالل:
لعام 	  المعتمدة  السنوية  الداخلي  التدقيق  خطة  تنفيذ 

المخاطر. 2021 والمبنية على 
الداخلي 	  التدقيق  أعمال  نتائج  بأهم  دوري  تقرير  تقديم 

الخاص  المتابعة  تقرير  إلى  باإلضافة  المراجعة  للجنة 
مع  عليها  والمتفق  الداخلي  التدقيق  توصيات  بتنفيذ 
واإلجراءات  الداخلية  الرقابة  أطر  لتعزيز  اإلدارات  مديري 
الشركة  أهداف  مع  تتوافق  والتي  المقترحة  التصحيحية 

اتيجية. االستر
لجنة 	  من  الداخلي  التدقيق  ميثاق  واعتماد  تحديث 

االستقاللية  مبدأ  لتعزيز  التنفيذية  واإلدارة  المراجعة 
الداخلي  التدقيق  بإدارة  المنوطة  بالواجبات  والقيام 

بموضوعية على أكمل وجه.
فريق 	  تطوير  خالل  من  البشرية  مواردها  كفاءة  رفع 

كفاءة  ذوي  داخليين  مراجعين  وتعيين  الداخلي  التدقيق 
اإلدارة بفعالية ومهنية. وخبرة مهنية لتغطية أعمال 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة:

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام 2021م 
في  هام  قصور  أي  هناك  ليس  أنه  ترى  المراجعة  لجنة  فإن 
أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء، 
لفعالية  السنوية  للمراجعة  جوهرية  نتائج  توجد  ال  وأنه 

2021م. إجراءات الرقابة الداخلية لعام 
بشأن  رأيها  عن  تقرير  بإعداد  قامت  المراجعة  لجنة  بأن  علمًا 
الداخلية في الشركة وعما قامت به  الرقابة  مدى كفاية نظام 
تالوة  وسيتم  اختصاصها  نطاق  في  تدخل  أخرى  أعمال  من 
خالل  للمساهمين  العامة  الجمعية  انعقاد  أثناء  التقرير  ذلك 

النصف األول من عام 2022، وكان رأي اللجنة كما يلي:
ًا 	  لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور

جوهريًا يقتضي اإلفصاح عنه فيما يخص سالمة األنظمة 
المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

وضع 	  من  وتمكن  بفعالية  تعمل  الرقابية  األنظمة  أن 
تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث 
خرق جوهري لها خالل عام 2021م يستدعي اإلفصاح عنه.

إدارة 	  رفعتها  التي  والتوصيات  المالحظات  جميع  أن 
التدابير  أخذ  تم  قد  المراجعة  لجنة  إلى  الداخلي  التدقيق 

الالزمة حيال اإلجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

مراجعي حسابات الشركة
طلــب 	  تــم  فقــد  2022م،  للعــام  المراجعــة  أعمــال  وبشــأن 

لمراجعــة حســابات  المراجعــة  مكاتــب  كبــار  مــن  عــروض 
وبعــد  المراجعــة  لجنــة  علــى  عرضهــا  تــم  وقــد  الشــركة 
التــي  الترشــيحات  علــى  اللجنــة  رأي  اســتقر  مناقشــتها 
ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة القادمــة للنظــر فــي اختيــار 

2022م. لعــام  الشــركة  حســابات  مراجــع 

اعتبارا  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  اإلدارة  مجلس  شكل 
من 13 مايو 2021م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 12 
مايو 2024م، وتمت الموافقة على الئحة عمل لجنة الترشيحات 
وكان  للمساهمين،  العامة  الجمعية  قبل  من  والمكافآت 

يلي:. اللجنة كما  تشكيل 
)عضو . 1 المجدوعي  إبراهيم  علي  عبدهللا  السيد/ 

للجنة رئيسًا   - مستقل( 
)عضو . 2 البصيلي  راشد  عبدالعزيز  منصور  السيد/ 

مستقل( - عضوًا للجنة
السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر )عضو غير تنفيذي( . 3

- عضوًا للجنة
السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف )عضو مستقل( . 4

- عضوًا للجنة

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة 
الترشيحات والمكافآت:

فيما يتعلق بالترشيحات:
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة 
لمجلس  التوصية  التنفيذية،  واإلدارة  عنه  المنبثقة  واللجان 
اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات 
والمؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد  المعتمدة،  والمعايير 
اإلدارة  وظائف  وشغل  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المطلوبة 
التنفيذية، المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات 

أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة  التنفيذية، 
إجراؤها،  يمكن  التي  التغييرات  شأن  في  التوصيات  وتقديم 
المستقلين،  األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق 
واقتراح  اإلدارة،  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 

الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

فيما يتعلق بالمكافآت:
اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  إعداد 
واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى 
الجمعية  من  العتمادها  تمهيدًا  فيها  للنظر  اإلدارة  مجلس 
مدى  وتقييم  المكافآت  لسياسة  الدورية  المراجعة  العامة، 
أعضاء مجلس  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية  فعاليتها، 
وفقًا  بالشركة  التنفيذيين  وكبار  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة 

المعتمدة. للسياسة 

فيما يتعلق بالحوكمة:
اإلشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته 
وتعديله عند الحاجة، وعلى اللجنة في سبيل ذلك القيام بالتحقق 
عند  وتحديثها  ومراجعتها  القواعد  بهذه  الشركة  التزام  من 
الحاجة وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، مراجعة 
وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها 
الشركة  حاجات  يلبي  بما  الداخلية  واإلجراءات  السياسات  من 
ويتفق مع أفضل الممارسات، إطالع أعضاء اللجنة دومًا على 

التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

لجنة الترشيحات والمكافآت

وطبقا لالئحة حوكمة الشركة المتحدة لإللكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات 
والمكافآت اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعات خالل العام 2021، على النحو التالي:

تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة16 ديسمبر 32021 مارس 262021 فبراير 2021االسمم

رئيس اللجنة√NANAعبدهللا علي إبراهيم المجدوعي*1

عضو اللجنة√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي2

عضو اللجنة√√√أحمد يوسف أحمد الصقر3

عضو اللجنة√NANAخالد مالك آل غالب الشريف4

عضو اللجنةNA√√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان**5

√ الحضور أصالة                      × غياب                              NA لم يكن ضمن األعضاء في ذلك الوقت

* بداية العضوية في اللجنة حسب قرار مجلس اإلدارة في 13 مايو 2021م، تم تعيين السيد/ عبدهللا المجدوعي رئيس للجنة بداية من 13 مايو 2021م. 
** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في 12 مايو 2021م
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نظام الحوكمة

ما حصل عليه أعضاء مجلس 
اإلدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في 2021/12/31م 
كالتالي: موضحة 
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األسهم الممنوحة )يتم ادخال 
القيمة(

خطط تحفيزية طويلة األجل

خطط تحفيزية قصيرة األجل

مكافآت دورية

نسبة من األرباح
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مكافأة رئيس المجلس أو
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جديدة في 13 مايو 2021م
ضوية للدورة ال

ع
**بداية ال

 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
واإلدارة التنفيذية

تمت صياغة سياسة المكافآت طبقا ألحكام نظام الشركات 
لمكافأة  وذلك  التنفيذية،  ولوائحهما  المالية  السوق  ونظام 
المجلس،  عن  المنبثقة  اللجان  وأعضاء  المجلس  أعضاء 
واإلدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، ولموائمة تطلعات 

الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.

واضحة  سياسة  بإعداد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تختص 
عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت 
التنفيذية، على أن يراعى في تلك السياسة  المجلس واإلدارة 
من  والتحقق  عنها،  واإلفصاح  باألداء،  ترتبط  معايير  اتباع 
الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح  وكذلك  تنفيذها، 
انحراف جوهري  أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت  وسياسة 
لسياسة  الدورية  المراجعة  وكذلك  السياسة،  هذه  عن 
األهداف  تحقيق  في  فعاليتها  مدى  وتقييم  المكافآت، 
بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية  وكذلك  منها،  المتوخاة 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين 

المعتمدة. للسياسة  وفقًا  بالشركة 

غير  العامة  الجمعية  قبل  من  المكافآت  سياسة  اعتماد  تم 
2017م، وتعديالتها الالحقة،  29 نوفمبر  العادية بتاريخ 

 

 وقد روعى في سياسة
المكافآت ما يلي: 

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. 	 
اإلدارة 	  مجلس  أعضاء  حث  بغرض  المكافآت  م  تقدَّ أن 

واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى 
الطويل. 

والمهام 	  الوظيفة،  مستوى  على  بناًء  المكافآت  د  تحدَّ أن 
العلمية،  والمؤهالت  بشاغلها،  المنوطة  والمسؤوليات 

والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. 	 
تحديد 	  في  األخرى  الشركات  ممارسات  االعتبار  في  األخذ   

ارتفاع غير  المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من 
مبرر للمكافآت والتعويضات. 

والمحافظة 	  المهنية  الكفاءات  استقطاب  تستهدف  أن   
عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. 

عند 	  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  مع  بالتنسيق  تعد  أن 
التعيينات الجديدة. 

أنها 	  تبين  إذا  استردادها  أو  المكافأة  صرف  إيقاف  حاالت 
في  عضو  قدمها  دقيقة  غير  معلومات  على  بناًء  تقررت 
استغالل  لمنع  وذلك  التنفيذية؛  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس 

الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
اإلدارة 	  مجلس  ألعضاء  الشركة  في  أسهم  منح  تنظيم 

أسهمًا  أم  جديدًا  إصدارًا  أكانت  سواء  التنفيذية  واإلدارة 
اشترتها الشركة.

واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تتضمن 
المنبثقة عن المجلس ما يلي:

مكافأة سنوية ثابتة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.	 
اللجان 	  أو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  جلسات  حضور  بدل 

التابعة لكـل عضو عن كل جلسة.  باإلضافة إلى صرف بدل 
إركاب وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم إلقامة العضو خارج 
حسب  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  بها  تنعقد  التي  المدينة 

سياسة المكافآت المعتمدة.

أداء سنوية  التنفيذية مكافأة  تتضمن سياسة مكافآت اإلدارة 
منها  والمرجو  والموظفين  الشركة  أداء  بمستوى  مرتبطة 
االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات والتحفيز ورفع 
السنوية،  الشركة  أهداف  لتحقيق  الموظفين  أداء  مستوى 
السنوية  الشركة  وأهداف  الموظفين  أداء  بين  الربط  وكذلك 
بأفضل  مقارنة  والمزايا  األجور  تركيبة  في  التنوع  وتوفير 

الممارسات في سوق العمل.

الممنوحة  المكافآت  بين  جوهري  انحراف  أي  يوجد  ال  أنه  كما 
وسياسة المكافآت المعمول بها.
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نظام الحوكمة

مكافآت أعضاء اللجان

بدل حضور المكافآت الثابتة
المجموعجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

60.0009.00069.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

80.00012.00092.000السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي

80.00012.00092.000الدكتور/ جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي

80.00012.00092.000السيد/ محمد فرحان محمد بن نادر

300,00045.000345,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

60.0009.00069.000السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر

60.0006.00066.000السيد/ عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان*

60.0009.00069.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

3.0003.000--السيد/ عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي**

3.0003.000--السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف**

180,00030,000210,000المجموع

* انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في 12 مايو 2021م
**بداية العضوية في اللجنة حسب قرار مجلس اإلدارة في 13 مايو 2021م

مكافآت كبار التنفيذيين
) يتضمن البيان أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين(

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم عضو مجلس اإلدارة التنفيذي 
والمدير المالي خالل العام المالي 2021 م:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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1
خمسة من كبار التنفيذيين

)من ضمنهم عضو مجلس 
اإلدارة التنفيذي والمدير المالي(

6.216.0004.570.699--10.786.69910.392.000--197.916----10.589.916--212.00021.588.615

212.00021.588.615--10.589.916----197.916--10.786.69910.392.000--6.216.0004.570.699المجموع

يعرف نظام الحوكمة بأنه النظام األمثل الذي يتم بموجبه توجيه 
ومراقبة أعمال الشركة بما يخدم مصالح المساهمين من أجل 
استدامة قيمة الشركة والنهوض بحقوق المساهمين، ويحدد 
مختلف  بين  والمسئوليات  السلطات  توزيع  الحوكمة  هيكل 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  مثل  بالشركة،  الصلة  ذات  األطراف 
األخرى،  واألطراف  والمساهمين  للمجلس  التابعة  واللجان 
القرارات  باتخاذ  المتعلقة  واإلجراءات  القواعد  النظام  ويوضح 

فيما يتعلق بشؤون الشركة.

يهدف  والذي  بها  الخاص  الحوكمة  نظام  بوضع  اكسترا  قامت 
بأفضل  االلتزام  لضمان  المنظمة  والمعايير  القواعد  وضع  إلى 
الحوكمة  بالئحة  ذلك  في  مسترشدة  الحوكمة،  ممارسات 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتقوم الشركة بتحديث نظام 
أو  األنظمة  في  تعديالت  أي  على  بناء  مستمر  بشكل  الحوكمة 
اللوائح. يكفل نظام الحوكمة الكسترا حماية حقوق المساهمين 
الحوكمة  نظام  بأن  الشركة  من  إيمانًا  وذلك  األخرى  واألطراف 
على  المساهمين  موارد  تنمية  في  المهمة  األداة  يمثل  السليم 
المدى الطويل، وتعتبر القواعد والسياسات واإلجراءات المدرجة 
في نظام الحوكمة ملزمة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

واإلدارة التنفيذية وجميع منسوبيها.

حق  الشركة  حوكمة  نظام  في  المساهمين  حقوق  أبرز  ومن 
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد مكافآتهم واعتماد معايير 
العضوية في المجلس وتشكيل لجنة المراجعة واعتماد قواعد 
وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها 
وضوابط  قواعد  اعتماد  وكذلك  ومكافآتهم  عضويتهم  ومدة 
وقواعد  ومهامها  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  عمل  وإجراءات 
اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم باإلضافة إلى تعيين 
أبرز مسئوليات مجلس  أما من  المستقلين،  الحسابات  مراقبي 
اإلدارة فتتمثل في وضع األهداف اإلستراتيجية للشركة وتوفير 
الشركة  إدارة  على  واإلشراف  تحقيقها  على  تعمل  التي  القيادة 

وتقديم التقارير إلى المساهمين حولها.

كما يكفل النظام األساسي الكسترا ونظام حوكمتها للمساهمين 
المعاملة العادلة وكذلك جميع الحقوق المرتبطة باألسهم، كما 
يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين 
يكون مبينًا على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية للشركة 
ومصالحها بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع الشروط 
تطبق  كما  المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  التنفيذية  واللوائح 
العامة  الجمعية  التصويت اإللكتروني عن بعد في  الشركة نظام 

للمساهمين لتسهيل ممارسة المساهمين حقهم في التصويت.

نظام حوكمة الشركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكسترا(

وال يوجد أية مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دفعت ألعضاء مجلس 
اإلدارة غير ما ورد في الجداول أعاله مقابل أي أعمال أو مناصب 

تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

التزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين 
الفقرة  في  الواردة  النظامية  للمتطلبات  وفقًا  إجمالي  بشكل 

الفرعية ب من الفقرة الرابعة من المادة 93 من الئحة حوكمة 
ومساهميها  الشركة  مصالح  لحماية  ولكن  الشركات، 
ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة اإلفصاح 
الوارد  النحو  على  التفاصيل  عرض  يتم  لم  مفصل،  بشكل 
حوكمة  الئحة  من  التنفيذيين  بكبار  الخاص   1 رقم  الملحق  في 

الشركات.
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حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

تشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

مادة إسترشادية
سيقوم مجلس اإلدارة بتكوين لجنة إلدارة المخاطر متى ما رأى ذلك ضروريًا  

المادة الحادية 
اختصاصات لجنة إدارة المخاطروالسبعون

المادة الثانية 
اجتماعات لجنة إدارة المخاطروالسبعون

المادة الخامسة 
والثمانون / الفقرة 

الثالثة
مادة إسترشاديةإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

المادة السابعة 
مادة استرشاديةالمسؤولية االجتماعيةوالثمانون

تلتزم »اكسترا« بمسؤوليتها االجتماعية من خالل مشاركتها في العديد 
من المبادرات االجتماعية والتي من أبرزها مشروع تدوير الحاسبات اآللية 

)ارتقاء( والتي تهدف الشركة من خالله إلى نشر ثقافة المحافظة على 
البيئة.

المادة الثامنة 
مبادرات العمل االجتماعيوالثمانون

المادة الخامسة 
تشكيل لجنة حوكمة الشركاتوالتسعون

مادة استرشادية
لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إال أنه لضمان مراقبة تنفيذ آليات 

وقواعد الحوكمة، تم إضافة مسؤولية مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق 
من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، فضاًل عن 

متابعة متطلبات الحوكمة كذلك من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
وسيقوم المجلس بتشكيل اللجنة متى رأى ذلك ضروريًا 

سياسة توزيع االرباح

وفقًا لنص المادة 40 من النظام األساسي للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد 
خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب )%10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي 
نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 30 % من رأس 
المال المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )%5( من 
الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة على أن 
يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد 

العضو. التي يحضرها  الجلسات 

يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح 
مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز )20%( 

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي 
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين 
تعادل )%5( من رأس المال المدفوع على األقل.

12

43

وللجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو 
ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.

حققت شركة اكسترا نسبة مدفوعات تصل إلى 59% من إجمالي 
وبالرغم   ،2021 إلى   2011 سنة  من  سنوات   10 لفترة  الدخل  صافي 
نقدية نصف سنوية وفقًا  أرباح  توزع  أن  تتوقع  اكسترا  أن  من 
بتوزيع  ضمانات  توجد  ال  أنه  إال  الحالية،  التوزيع  لممارسات 
األرباح بشكل مستمر، كما أنه ال توجد ضمانات لقيمة ونسبة 

األرباح لكل سنة.

المنعقد  اجتماعها  في  للمساهمين  العامة  الجمعية  قررت 
أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  تفويض   ،2021 أبريل   29 بتاريخ 
مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 
واإلجراءات  للضوابط  وفقًا  والصرف  االستحقاق  تاريخ  وتحديد 
يتناسب  بما  وذلك  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية 
مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية 
واالستثمارية. وقد وزعت اكسترا أرباحًا نقدية على مساهميها 

المالية  السوق  إدراجها في  بداية  ريال من  1.073.5 مليون  حوالي 
السعودية )تداول( سنة 2011.

المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( في  اإلدارة للشركة  قرر مجلس 
نقدية  أرباحًا  ريال سعودي   )120.000.000( توزيع مبلغ  2021م  18 مارس 
ريال   2 بواقع  2020م  العام  من  الثاني  النصف  عن  للمساهمين 

للسهم الواحد بما يمثل 20 % من رأس مال الشركة.

المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( في  اإلدارة للشركة  قرر مجلس 
نقدية  أرباحًا  سعودي  ريال   )120.000.000( مبلغ  توزيع  2021م  يوليو   12
ريال   2 بواقع  2021م  العام  من  األول  النصف  عن  للمساهمين 

للسهم الواحد بما يمثل 20 % من رأس مال الشركة.

في  )اكسترا(  لإللكترونيات  المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 
نقدية  أرباًحا  ريال سعودي   )150.000.000( توزيع مبلغ  2022م  7 مارس 
ريال   2.5 بواقع  2021م  عام  من  الثاني  النصف  عن  للمساهمين 

للسهم الواحد بما يمثل 25% من رأس مال الشركة.
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األرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل

صافي الدخلالسنة
مليون ريال سعودي

توزيعات األرباح
مليون ريال سعودي

Payout ratio
نسبة االرباح الموزعة  للدخل

حصة السهم الواحد
ريال سعودي

201113260%452.5

2012158.660%382.5

2013167.390%543

201412190%743

201549.1833%671

2017140.184%602

2018161.294%582

2019205.61112.5%552.25

2020280.14180%643

2021 396.83 270 %684.5

التوزيعات بشكل منح أسهم مجانية : مليون ريال 

رأس المالالسنة
قبل الزيادة

رأس المال
مالحظاتالنسبةبعد الزيادة

سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة2013240300%25

سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة2015300360%20

سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة2017360420%16.66

سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة*2018420500%19.05

سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة2020500600%20

*سنة 2018 تم تخصيص 2 مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل( ما يمثل نسبته 4.76% من رأس مال الشركة وتوزيع 
6 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة 14.29% من رأس مال الشركة.

التعامالت مع األطراف
ذات العالقة

عقود تأجير مواقع من األطراف ذات العالقة

القيمة وصف العقدالمؤجر
طريقة السدادمدة العقدبداية اإليجاراإليجارية

شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

سنويسنة واحدة تجدد تلقائيًا2019/01/01م480.000عقد إيجار مستودع – الدمام

دفعتين سداد25 سنة2003/06/30م991.000 عقد إيجار أرض - الخبر

دفعتين سدادسنة واحدة تجدد تلقائيًا2011/01/01م550.000 عقد إيجار مستودع – جدةشركة مدار لمواد البناء*

مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار بقيمة 567.757 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خالل عام 2021.
كما تم الحصول على خصومات فيما يتعلق بعقود اإليجار أعاله نظرًا لظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق تبلغ قيمتها 245.166 ريال سعودي

عقود تأجير مواقع لألطراف ذات العالقة

القيمة وصف العقدالمستأجر
طريقة السدادمدة العقدبداية اإليجاراإليجارية

الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية*

عقد ايجار مساحة بيعية في معرض 
نصف سنوي10 سنوات1.566.0802016/03/15اكسترا السويدي بمدينة الرياض

*مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار بقيمة 484.656 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خالل عام 2021 ، تم منح خصومات بمبلغ  

54.377 ريال سعودي فيما يتعلق بعقود اإليجار أعاله نظرًا لظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق  
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التعامالت األخرى 
أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة . 1

2018/04/01 حيث تقوم اكسترا  بتاريخ  المنزلية  للمستلزمات 
للمستلزمات  المتحدة  للشركة  مساندة  خدمات  بتوفير 

.2021 المنزلية مقابل 1.043.457 ريال سعودي لعام 
الفوزان . 2 شركة  مع  خدمات  تزويد  اتفاقية  اكسترا  أبرمت 

بتوفير  القابضة  الفوزان  شركة  ستقوم  حيث  القابضة 
خدمات مساندة للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( 
اعتبارا من بداية شهر مارس 2013 وبمقابل مبلغ شهري 

ريال سعودي واحد.

التعامالت التجارية 
وهذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجارية:	 
للمستلزمات 	  المتحدة  الشركة  من  التجارية  المشتريات 

3.999.881 ريال سعودي. المنزلية بمبلغ 
بمبلغ 	  القابضة  الفوزان  شركة  إلى  التجارية  المبيعات 

223.987 ريال سعودي.
العمراني 	  للتطوير  رتال  شركة  إلى  التجارية  المبيعات 

بمبلغ 243.228 ريال سعودي.
واألدوات 	  للعدد  مدار  شركة  من  التجارية  المشتريات 

بمبلغ 870.705 ريال سعودي.
ريال 	   119.500 بمبلغ  للكهرباء  مدار  شركة  من  مشتريات 

سعودي

لشروط  وفقًا  تمت  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت 
التجاريين  والدائنين  المدينين  مع  المعامالت  عن  تختلف  ال 
العقود  هذه  وبعض  خاصة  مزايا  أي  لها  يوجد  وال  العاديين 
لعالقات  امتدادًا  وتأتي  سابقة  سنوات  منذ  عليها  االتفاق  تم 
عرض  يتم  وسوف   2021 المالي  العام  قبل  بدأت  مستمرة 
اجتماع  أول  في  المعامالت  هذه  عن  الخارجي  المدقق  تقرير 
عام  من  األول  النصف  خالل  للمساهمين  العامة  للجمعية 

2022 حسب النظام. 

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم مصلحة في العقود والمعامالت السابق ذكرها:

األسمالشركة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

 فوزان محمد الفوزان

شركة مدار لمواد البناء 

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

شركة رتال للتطوير العمراني

شركة مدار للعدد واألدوات

شركة مدار للكهرباء

 فوزان محمد الفوزانشركة الفوزان القابضة  
عادل عمر الفاروق مرعب

الشركات التابعة

النشاط الرئيسينسبة ملكية الشركةرأس المالالشركة التابعة
الدولة المحل 

الرئيس 
للعمليات

الدولة محل
التأسيس

الشركة المتحدة لخدمات 
الصيانة

300.000 ريال سعودي 
مقسمة إلى 3.000 

حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل 

حصة 100 ريال سعودي

99%  اكسترا السعودية
1% اكسترا البحرين

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.

السعوديةالسعودية

الشركة المتحدة 
لإللكترونيات

 )اكسترا(

500.000 دينار بحريني 
مقسمة إلى 5000 

حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل 

حصة 100 دينار بحريني

100%  اكسترا السعودية

استيراد وتصدير وبيع األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية وقطع غيارها، والبرامج 

واألنظمة المتعلقة بالكومبيوتر، واأللعاب 
اإللكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة 

وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية 
طموحات الشركة في التوسعات الخارجية

البحرينالبحرين

الشركة المتحدة 
لإللكترونيات

 )اكسترا(

250.000 ريال عماني 
مقسمة إلى 250 ألف 

سهم متساوية 
القيمة تبلغ القيمة 
االسمية لكل منها 

واحد ريال عماني

99%  اكسترا السعودية
1% اكسترا البحرين

تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة 
واألدوات الكهربائية بمختلف أنواعها 
ومسمياتها وقطع غيارها وألعاب 

الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية والكهربائية 
والوسائل التعليمية واألدوات المنزلية 
وأشرطة التسجيل والبطاريات الجافة 

وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وأجهزة 
االستقبال الفضائي والهواتف المحمولة 

والثابتة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها 
وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها

عمانعمان

الشركة المتحدة الدولية 
القابضة

250 مليون ريال 
سعودي مقسمة 

إلى 25 مليون سهم 
متساوية القيمة، 

قيمة كل حصة 10 ريال 
سعودي

100%  اكسترا السعودية
إدارة الشركات الشقيقة وتنفيذ الشراكات 

االستثمارية في العقارات وغيرها من 
األوراق المالية 

السعوديةالسعودية

الشركة المتحدة للخدمات 
المالية

350.000.000 ريال سعودي 
مقسمة إلى 35.000.000 

سهم، قيمة كل سهم 
10 ريال سعودي

100%  الشركة المتحدة 
الدولية القابضة

ممارسة نشاط التمويل االستهالكي في 
المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة 

االسالمية
السعوديةالسعودية

شركة بروكو للخدمات 
المالية

700.000 دينار بحريني 
مقسمة إلى 7000 

حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل 

حصة 100 دينار بحريني

100%  الشركة المتحدة 
الدولية القابضة

األنشطة األخرى المساعدة 
ألنشطة الخدمات المالية - الشركات 

)المؤسسات( المساندة للقطاع المالي- 
إصدار ومعالجة البطاقات

البحرينالبحرين

 16 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 
مصر  جمهورية  في  لها  تابعة  شركة  تأسيس  2021م  ديسمبر 
لإللكترونيات  المتحدة  للشركة  بالكامل  مملوكة  العربية، 
المحطات  أولى  العربية  مصر  جمهورية  لتكون  )اكسترا(، 
بدعم  وذلك  العربي،  الخليج  منطقة  خارج  للشركة  التوسعية 
واألجهزة  اإللكترونيات  قطاع  ريادة  في  الشركة  خبرة  من 
ومن  عامًا،  عشر  ثمانية  على  يربو  لما  المنطقة  في  المنزلية 
خالل ضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري، 

لـتأتي تلك الخطوة لتعزيز مكانة الشركة في السوق اإلقليمي 
وتعظيم  الدخل  مصادر  لتنويع  الشركة  لسياسة  واستكمااًل 
االرباح من خالل تقديم أفضل خدمة لعمالئها وإضافة قيمة 

لمساهميها. حقيقية 

وستبدأ فورًا الشركة في الحصول على الموافقات والتصاريح 
والشروع  الشركة  لتأسيس  العالقة  ذات  الجهات  من  الالزمة 

في مزاولة أنشطتها.

يوضـح الجـدول التـالي الشـركات التابعـة لشركة اكسترا ورأس مالهـا ونسـبة ملكيـة األسـهم فيهـا وأعمالهـا الرئيسـية، والبلـد 
2021م: 31 ديسمبر  بتاريخ  التأسـيس كما  الـذي تمـارس فيـه عملياتهـا وبلـد 
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رأس المال

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من
تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتهاقبل الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م

18 سبتمبر 2018*31.999.966 ريال سعودي2.481.784

بغرض االحتفاظ بها كأسهم خزينة 
وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد 

ألسهم موظفي الشركة
)خطة الحوافز طويلة األجل(

* القيمة اإلسمية للسهم
وحيث تم زيادة رأس مال الشركة حسب قرار الجمعية العامة غير العادية في 5 مايو 2020، فقد زاد عدد األسهم المصدرة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم.

تم شراء عدد 81.784 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة 7.999.966.12 ريال سعودي وذلك بغرض االحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد 
ألسهم موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل(.

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021م  :

عدد األسهم في الجنسيةإسم العضوم
بداية عام 2021

عدد األسهم في 
نهاية عام 2021

نسبة 
التغير

ملكية األقرباء من الدرجة 
األولى

أدوات الدين عدد األسهم 
في بداية عام 

2021

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2021

عبدالجبار عبدالرحمن محمد 1
------سعوديالعبدالجبار

---)40.5%(1.6801000سعوديعبدهللا علي إبراهيم المجدوعي2

----1.5981.598سعوديمنصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

----2.4002.400كويتيأحمد يوسف أحمد الصقر4

لم يكن ضمن كنديعلي محمد علي فرماوي*5
أعضاء المجلس 

في ذلك الوقت

--
ال ينطبق

--

----سعوديخالد مالك آل غالب الشريف*6

---1.35%741.618751.618مصريمحمد جالل علي فهمي7

----1.9201.920سعوديفوزان محمد الفوزان8

لبنانيعادل عمر الفاروق مرعب*9
لم يكن ضمن 

أعضاء المجلس 
في ذلك الوقت

--ال ينطبق--

546.500سعوديعبدهللا عبداللطيف الفوزان**10
لم يكن ضمن 

أعضاء المجلس 
في ذلك الوقت

--

ال ينطبق

-

----سعوديعبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي**11

----بحرينيمحمد أحمد يوسف عبدالملك**12

* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في 13 مايو 2021م
** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في 12 مايو 2021م

يبلغ رأس مال شركتكم 600 مليون ريال سعودي وعدد أسهمها 60 مليون سهم بقيمة أسمية 10 رياالت للسهم الواحد. 

نسب ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2021م 

طلبت الشركة خالل عام 2021 من خالل خدمة تداوالتي أربعة عشر طلبًا لسجل المساهمين وذلك وفقًا للبيان أدناه:

األسبابتاريخ الطلب

ملف أرباح2021/03/29 ،  2021/07/26

الجمعية العامة للمساهمين2021/04/29

  .  2021/09/02   2021/07/04  . 2021/06/14 .  2021/06/02  .  2021/03/02  . 2021/02/02  . 2021/01/04
ألغراض إدارة عالقات المستثمرين بالشركة2021/10/04 .  2021/11/02 .  2021/12/02 .  2022/01/03

التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر: . 2 2021م لكبار  نسب ملكية األسهم والتغيير فيها خالل السنة المالية 

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خالل عام 2021م :  

المنصبإسم العضوم
عدد األسهم 
في بداية عام 

2021

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2021
ملكية األقرباء من نسبة التغير

أدوات الدينالدرجة األولى

العضو المنتدب محمد جالل علي فهمي1
--1.35%741.618751.618والرئيس التنفيذي

الرئيس المالي وائل محمد محمد خليل2
--477%2.50014.191التنفيذي

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
يوضح الجدول التالي التغيرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

المساهم
2021/12/31 م2021/01/01 م

النسبةاألسهمالنسبةاألسهم

29.65%29.6517.791.430%17.791.430شركة الفوزان القابضة

في حال تلقي مجلس اإلدارة أي مقترحات من قبل المساهمين أو 
مالحظــات حيــال الشــركة وأدائهــا، يتــم مناقشــتها خــالل أول اجتماع 

مجلــس اإلدارة الحــق ويتــم اتخــاذ تلــك المالحظات فــي االعتبار.

كمــا نفيدكــم بأنــه لــم تتلــق الشــركة أي مقترحــات أو مالحظــات 
العــام  خــالل  وأدائهــا  الشــركة  حيــال  المســاهمين  قبــل  مــن 

.2021 فــي  المنتهــي 

إلــى أن إدارة عالقــات المســتثمرين تجتمــع مــع  تجــدر اإلشــارة 
علــى   زمنــي  جــدول  حســب  الشــركة  ومســتثمري  المســاهمين 
مــدار العــام الســتعراض آخــر تطــورات أعمــال الشــركة، ويقــوم 

أعضــاء  بإطــالع  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس  المنتــدب  العضــو 
المســاهمين  وآراء  ومالحظــات  مقترحــات  علــى  المجلــس 
يــة.  الدور اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات  خــالل  مــن  والمســتثمرين 
ويوضــح فــي النظــام األساســي للشــركة المــادة )33( إجــراءات 
تكفــل لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي 
جــدول أعمــال الجمعيــات العامــة وتوجيــه األســئلة بشــأنها إلــى 
ويجيــب مجلــس  الحســابات.  ومراقــب  اإلدارة  أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو مراقــب الحســابات علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر 
الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر، وإذا رأى المســاهم أن 
الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع احتكــم إلــى الجمعيــة وكان قرارهــا 

فــي هــذا الشــأن نافــذًا.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تتضمــن الجــداول أدنــاه وصفــًا للمصالــح التــي تعــود لكبــار المساهمين وأعضــاء مجلــس إدارة الشركة وكبــار التنفيذيــن فيها 
 في األسهم أو أدوات الديــن:

2021م ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:. 1 نسب ملكية األسهم و التغير فيها خالل السنة المالية 
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إعالنات الشركة على موقع تداول

رقم 
عنوان اإلعالن تاريخ اإلعالناإلعالن

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 12021/01/10
ديسمبر 2020 )اثنا عشر شهرًا(

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة 22021/01/14
القادمة

إعالن تصحيحي من الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( بخصوص إعالنها عن فتح باب الترشح 32021/01/17
لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 42021/02/222020

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن نتائج عملية شراءها ألسهمها )المرحلة األولى(52021/03/16

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 62021/03/18
المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م

تدعو الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 72021/04/07
العادية )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 82021/04/12
مارس 2021 )ثالثة أشهر(

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع 92021/05/02
األول(

102021/05/03 31 المنتهية في  للفترة  المالية األولية  النتائج  المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن  تعلن الشركة 
مارس 2021 )ثالثة أشهر(

112021/05/17
تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو 

المنتدب والسكرتير وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( 
وتشكيل اللجان

122021/05/26
إعالن إلحاقي من الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( بخصوص حصول الشركة المتحدة 

للخدمات المالية )تسهيل( إحدى شركاتها التابعة على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة 
نشاط تمويل بطاقات االئتمان في المملكة وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن افتتاح معرض جديد بمحافظة الدوادمي132021/07/04

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 142021/07/12
يونيو 2021 )ستة أشهر(

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 152021/07/12
المساهمين عن النصف األول من العام 2021م

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 162021/08/04
2021 )ستة أشهر(

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن افتتاح معرض جديد بمحافظة المجمعة172021/08/31

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 182021/10/11
سبتمبر 2021 )تسعة أشهر(

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30 2021/10/27  19
سبتمبر 2021 ) تسعة أشهر( 

تعلن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن موافقة مجلس اإلدارة على تأسيس شركة تابعة 2021/12/19  20
في جمهورية مصر العربية 
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تأكيدات إدارة الشركة

 أن سجالت الحسابات أعدت
بالشكل الصحيح

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة 
الشركة على مواصلة نشاطها

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس 
سليمة ونفذ بفاعلية

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي 
أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من 
هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو 

تنظيمية أو قضائية

تؤكد إدارة الشركة مايلى :

خبرائنا،  وعقول  أبنائنا  سواعد  بفضل  آخر  استثنائيًا  عامًا  نختتم  نحن  وها 
التجزئة  شركات  طليعة  في  لتكون  التشغيلية  بأعمالها  اكسترا  لترتقي 
من  مزيًدا  وتحقق  للعمالء،  مفضل  كخيار  نفسها  ولتفرض  المنطقة،  في 
النجاحات على كافة األصعدة. فمنذ التأسيس لم تكن الشركة يوًما رهينة 
األزمات  وتجاوز  التحدي  قواعد  على  استراتيجياتنا  ُبنيت  حيث  للصعوبات، 
ليستمر البناء لما يربو عن ثمانية عشر عاًما، مما يضع على كاهلنا التزاًما 
وفي  مستقبلنا.  ورؤية  عمالئنا  تطلعات  مع  يتماشى  بما  للتطوير  دائًما 
ظل ما تحمله األوضاع السياسية العالمية من ضبابية المشهد، التي من 
الممكن أن تلقي بظاللها على االقتصاد العالمي بشكل عام وعلى القطاع 
التنبؤ بها. لكننا على  إلى خلق تداعيات يصعب  بشكل خاص، مما سيؤدي 
قناعة تامة بأن لدينا من الخبرة ما يمكننا من التعامل بشكل محترف مع 
أى تغيرات قد تطرأ في المستقبل وتؤثر على أعمالنا، وتحويل األزمات إلى 

المزيد من الفرص، لتكون اكسترا دائما الرقم الصعب في عالم التجزئة.
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