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دائمـ! أفضـل قيـمــة



كلمة
رئيس مجلس اإلدارة 



اfخوة المساهمين ،

السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته،

يطيــب لــي أن أعــرض عليكــم النتائــج الماليــة للشــركة المتحــدة ل�لكترونيــات «اكســترا» وكذلــك أهــم مــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات 
خــالل العــام ٢٠١٧م والمنتهــي بتاريــخ ٣١ ديســمبر.

لقــد كان العــام ٢٠١٧م عامــH اســتثنائيH فــي تاريــخ مســيرة «اكســترا»، لمــا تحقــق لنــا فيــه مــن إنجــازات تجعلنــا نفخــر بحجــم اfعمــال 
ــن أن الوضــع اAقتصــادي  ــم م ــى الرغ ــة منســوبي الشــركة، عل ــع و المشــهود لكاف ــد الرائ ــا بفضــل الجه ــام به ــم القي ــي ت الت
 Hلكترونيــة لعــام ٢٠١٧م لــم يكــن بأفضــل حــاًال مــن العــام الــذي قبلــه (٢٠١٦م) ، فقــد كان عامــAجهــزة اfوبالتبعيــة حجــم ســوق ا
ــرات التــي أدت إلــى تباطــؤ إقتصــادي للعــام الثانــي علــى التوالــي ، حيــث شــهدت المملكــة وfول مــرة  ــات والمتغي ــH بالتحدي مليئ
إنكمــاش منــذ العــام ٢٠٠١م ، وانخفضــت معــدالت اAنفــاق اAســتهالكي فــى النصــف اfول مــن العــام ، حيــث تراجــع حجــم ســوق 
اAلكترونيــات بـــ٢٠٪ مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الــذي ســبقه ، ولكــن ، ومــع قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظــه ا� 
ــH إلــى  ــH فــي معــدالت اAنفــاق اAســتهالكي مؤدي ورعــاه - بإعــادة البــدالت لمنســوبي القطــاع العــام ، بــدأت الســوق تشــهد تباين

الحــد مــن تراجــع الســوق فــي النصــف الثانــي ، ليقــف التراجــع بنهايــة العــام ٢٠١٧م علــى معــدل ١٠٪ مقارنــًة بالعــام ٢٠١٦م.

الســادة المســاهمين، ســبق وأن أشــرت فــي خطابــي المماثــل العــام الماضــي أن تراجــع أربــاح ٢٠١٦م هــو وضــع اســتثنائي، وقــد كان 
ــا اســتطعنا تحقيــق تحــول كامــل فــي  ذلــك بالفعــل. فبالرغــم مــن كل التحديــات التــي واجهناهــا خــالل العــام الماضــي، إال أنن
ــا بتحديــث نظــام تقنيــة المعلومــات للشــركة بالتعــاون مــع كبــرى  الشــركة علــى كافــة اfصعــدة. فعلــى الصعيــد اAداري، قمن
ــا  ــي الشــركة، مم ــع اAدارات ف ــى مســتوى جمي ــة عل ــات التحكــم والرقاب ــز إمكاني ــال لتعزي ــذا المج ــى ه ــة ف الشــركات العالمي
ســيمكننا مــن تحقيــق أهدافنــا المســتقبلية بصــورة دقيقــة. باAضافــة الــى ذلــك، فقــد نجحــت الشــركة فــى إتمــام خطــة التحــول 
لتطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة بنجــاح ، إضافــًة إلــى تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة كمــا كان مقــرر� لــه فــي مطلــع 
العــام ٢٠١٨م . وعلــى الصعيــد التجــاري ، فقــد نجحنــا بالوصــول بحصتنــا الســوقية إلــى مــا يقــدر بـــ ١٣٫٦٪ مــن إجمالــي حجــم ســوق 
اAلكترونيــات بالمملكــة بنهايــة العــام ٢٠١٧م، مقارنــًة بـــ ١١٪ تــم تحقيقهــا عــن نفــس الفتــرة العــام الماضــي بمعــدل نمــو ٢٣٪ ، مــع 
االخــذ فــي اAعتبــار أن تلــك الزيــادة تحققــت مــن رفــع معــدالت البيــع بالفــروع القائمة،حيــث قامــت الشــركة بإفتتــاح معــرض واحــد 
فقــط فــى الربــع الثالــث مــن العــام ٢٠١٧م، وكذلــك نمــو مبيعــات قطــاع التجــارة اAلكترونيــة وتحقيــق نجــاح منقطــع النظيــر خــالل 
مهرجــان التخفيضــات الكبــرى الســنوي . ممــا كان لــه أكبــر اfثــر علــى الصعيــد المالــي للشــركة تكلــل بتحقيــق مبيعــات تخطــت 
حاجــز اfربعــة مليــارات ريــال fول مــرة فــى تاريــخ الشــركة . بزيــادة قدرهــا ١٢٪ عــن العــام الســابق، إضافــًة إلــى تحســن الهوامــش 

كلمة رئيس مجلس اAدارة 

الربحيــة للشــركة وإنخفــاض المصاريــف، كل ذلــك أدى بــدوره إلــى تحقيــق صافــي أربــاح بلغــت ١٤٠ مليــون ريــال.

ــة «اكســترا» فــى ســوق التجــارة  ــز مكان ــا ننظــر دائمــH إلــى المســتقبل ونعمــل بجــد لتحقيــق أعلــى معــدالت النجــاح ، ولتعزي وfنن
اAلكترونيــة والوصــول إلــى أكبــر قاعــدة ممكنــة مــن العمــالء أينمــا كانــوا، فقــد قمنــا بتوقيــع عقــد شــراكة إســتراتيجي مــع منصــة 
«نون.كــوم» الرقميــة ، لتكــون بذلــك «اكســترا» موردهــا وشــريكها الحصــري ل�جهــزة اAلكترونيــة والمنزليــة فــي المملكــة . حيــث 
يأتــي إبرامنــا لهــذه الشــراكة اAســتراتيجية ضمــن ســعينا الدائــم والــدؤوب لبنــاء عالقــات شــراكة مميــزة ومتينــة تدعــم النمــو فــى 
الســوق المحلــي واAقليمــي، وتدفــع عجلــة اAقتصــاد الســعودي تماشــيُا مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م، ممــا ســيكون لــه واســع اfثــر 

فــي انعــاش الســوق وخلــق فــرص عمــل للشــباب الســعودي علــى مســتوى المملكــة.

والتزامــH مّنــا لتقديــم أفضــل تجربــة تســوق لعمالئنــا، و تحقيــق نتائــج أفضــل تميــز� للحفــاظ علــى مكانــة «اكســترا» كأفضــل وجهــة 
ــا إليــه مــن نتائــج ونجاحــات  ــا نؤكــد علــى اســتمرارنا بالحفــاظ علــى مــا وصلن لتجــارة التجزئــة ل�جهــزة اAلكترونيــة والمنزليــة، فإنن
وتعزيــز ذلــك أيضــH مــن خــالل زيــادة حصصنــا الســوقية ، وإدارة مخزوننــا بشــكل فّعــال ، كذلــك زيــادة العائــد علــى اfصــول المتاحــة 

ومضاعفــة اســتثماراتنا فــى مجــال الخدمــات والتجــارة اAلكترونيــة وبرامــج التقســيط للعمــالء .

أخيــر� ، أشــكر كافــة الســادة أعضــاء مجلــس اAدارة ومنســوبي الشــركة علــى أدائهــم وتفانيهــم فــي إعــادة الشــركة للربحيــة كمــا 
عهدناهــا دائمــH . كمــا أتقــدم بالشــكر واAمتنــان للســادة المســاهمين علــى ثقتهــم ودعمهــم لنــا والــذي هــو دائمــH حافزنــا لبــذل 

المزيــد مــن الجهــد وتحقيــق النجــاح تلــو النجــاح.

عبدا. عبداللطيف الفوزان 
رئيس مجلس اAدارة
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رؤيـــة و رسالة
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــركــــة 

رؤية الشركة
اAلكترونيــات  تجزئــة  قطــاع  فــي  الرائــدة  الشــركة  نكــون  أن 
واfجهــزة المنزليــة بتقديــم تجربــة متفوقــة وقيمــة لجميــع 

العمــالء فــي المنطقــة.

رسالة الشركة
و  بالمنتجــات  بتزويدهــم  المســتهلكين  حيــاة  نعــزز  نحــن 
او  لنقابــل  الجــودة  عاليــة  المبتكــرة  الحلــول  و  الخدمــات 
نتخطــى توقعــات عمالئنــا. و مــن خــالل عالقتنــا التعاونيــة و 
توجيــه التفــوق التشــغيلى ســتتم مكافHتنــا بصــورة مشــتركة.
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 إستراتيجيــة
الشــــركة



استراتيجية الشركة
ترتكز استراتيجيات الشركة لمواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في اfسواق السعودية واAقليمية على محاور رئيسية هي :

تحسين خدمة العمالء بشكل ملموس على كل المستويات لرفع مستوى رضاهم واعتبارها أحد أهم الميزات التنافسية. •

رفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوير قدراتهم الفنية واالدارية. •

زيادة الحصة السوقية عبر تفهم واستيعاب احتياجات العمالء. •

التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة وجودة عاليتين. •

ــة للنشــاط الرئيســي للشــركة كالتقســيط والخدمــات  • ــة للشــركة مــن خــالل اســتحداث أنشــطة مكمل ــع المصــادر المالي تنوي
ــة. ــة عالي ــة وذات ربحي ــدة مكمل والدخــول فــي منتجــات جدي

ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)
 تأسســت «اكســترا» كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ
 ١ ينايــر ٢٠٠٢م وفقــf Hنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية، وتــم 
افتتــاح أول معارضهــا بمدينــة الريــاض فــي ينايــر ٢٠٠٣م. وفي عام 
٢٠١١م تــم إدراج الشــركة فــي ســوق اfســهم الماليــة الســعودية. 

و يبلــغ رأس المــال المدفــوع للشــركة ٤٢٠ مليــون ريــال ســعودي.

المنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة  بالتجزئــة  «اكســترا»  تبيــع 
ــة  ــة والمنزلي والخدمــات التــي تشــمل كافــة اfجهــزة اAلكتروني
ممــا يطــرح أكبــر عــدد مــن الخيــارات أمــام العمــالء تحــت ســقف 
واحــد. ويتــم تحديــث البضائــع الموجــودة باســتمرار، حيــث يعمل 
الفريــق التجــاري وبشــكل وثيــق مــع قاعــدة المورديــن لضمــان أن 
تكــون «اكســترا» ســباقة فــي طــرح أحــدث التقنيــات والمنتجــات 

ــدة فــي اfســواق. الجدي

وتتكــون قائمــة اfصنــاف والمنتجــات الرئيســية التــي توفرهــا 
وأجهــزة  الســمعية  واfجهــزة  التلفــاز  أجهــزة  مــن  «اكســترا» 
الكمبيوتــر وأجهــزة اAتصــال المتنقلــة وأجهــزة التصويــر الرقمــي 

اfجهــزة  وكافــة  اAلكترونيــة  اfلعــاب  وأجهــزة  والصوتــي 
المنزليــة.

«اكســترا»  توفرهــا  التــي  واfصنــاف  للمنتجــات  باAضافــة 
خدميــة  منتجــات  لهــم  توفــر   Hأيضــ فإنهــا  للمســتهلكين، 
ــان والراحــة التامــة  ــى الشــعور باAطمئن ــزة تســاعدهم عل متمي
المتطلبــات  بيــن  الخدمــات  هــذه  تتنــوع  حيــث  الشــراء،  بعــد 
اfساســية مثــل خدمــات التوصيــل والتركيــب والخدمــات ذات 
ــدد  ــان المم ــر والضم ــات الكمبيوت ــل خدم ــة مث ــة المضاف القيم
والمعلومــات التثقيفيــة داخــل المعــارض، باالضافــة الــى خدمات 
تمويــل العمــالء بالمرابحــة  (تســهيل) وهــذا مــا يعطــي اكســترا 
فــي  لهــا  وتوفــر  منافســيها  عــن  بهــا  تنفــرد  تنافســية  ميــزة 

الوقــت ذاتــه مصــدر� آخــر� مــن مصــادر المبيعــات واfربــاح.

اAلكترونــي  للبيــع  موقعــا  بــدأت  الشــركة  ان  بالذكــر  وجديــر 
ابتــداءا مــن عــام ٢٠١١ م وهــذا الموقــع يوفــر تجربــة تســوق رائعــة 

ــات العصــر. ــا يتناســب مــع متطلب للعمــالء بم

دائمـ! أفضـل قيـمــةتقريــر مجــلس ا.دارة لـعـام ٢٠١٧
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تميزنـــا
في التـركيبـــــــــــات
خدمات ما بعد البيع



 أداء وأنشطة

الشركة خالل العام المالي 2017م



الفصل ا1ول:

أداء وأنشطة الشركة خالل العام المالي ٢٠١٧م

أوًال: ملخص نتائج ا1عمال
حققــت «اكســترا» نمــو� فــي المبيعــات بلــغ ١٢٫١٪ مقارنــًة بالعــام الماضــي بينمــا زاد مجمــل الربــح ٢٠٫٥٪، وقــد بلغــت نســبة مجمــل الربــح 
للمبيعــات ١٦٫٩٪ مقابــل ١٥٫٧٪ خــالل العــام الماضــي و يعــود ذلــك إلــى زيــادة مبيعــات معظــم اfقســام، زيــادة مبيعــات قطــاع التجارة 

اAلكترونيــة، باAضافــة الــى زيــادة عــدد معــارض الشــركة مــن ٤٢ معــرض فــي ديســمبر ٢٠١٦م إلــى ٤٣ معــرض فــى ديســمبر ٢٠١٧م.

ارتفعــت أربــاح الشــركة إلــى ١٤٠٫١ مليــون ريــال فــي مقابــل خســائر تقــدر بمليونيــن ريــال للعــام الماضــي، ويعــود ســبب اAرتفــاع خــالل 
ــاع  ــى إرتف ــا ادى إل ــات مم ــى بعــض المنتجــات والخدم ــح عل ــادة هامــش الرب ــج البيعــي للشــركة، زي ــى تحســن المزي ــام  ٢٠١٧ م إل ع

ــة بالعــام الماضــي. ــح باAضافــة إلــى إنخفــاض مصاريــف البيــع و التوزيــع مقارن إجمالــي الرب

 معدل
النمو

السنة المنتهية فى السنة المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٦مآالف الرياالت  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

النسبة من المبيعات المبلغ النسبة من المبيعات المبلغ

% ١٢,٠٦ - ٣,٧٥٦,٦٦٧ - ٤,٢٠٩,٧٨٠ المبيعات

% ٢٠,٥ % ١٥,٦٩ ٥٨٩,٢٩٤ % ١٦,٨٧ ٧١٠,٣٢٨ مجمل الربح

ــ % ٢,٠٦٠ ٠,٠٦ % ٣,٥١ ١٤٧,٩٤٩ ربح النشاط من العمليات الرئيسية

ــ ٠,٠١ ٢٧٣ % ٣,٤٥ ١٤٥,٤٤١ الربح الصافي قبل الزكاة

ــ  
% ٠,٠٦- ٢,٣٦٤- % ٣,٣٣ ١٤٠,١٣٩ الربح الصافي

يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

معدل النمو ٢٠١٦م ٢٠١٧م آالف الرياالت

 % ١٢,٤٩ ٣,٥٢٣,٩٧٦ ٣,٩٦٤,١٤٨  المملكة العربية السعودية

% ٦,٧٥ ٢٣٢,٦٩١ ٢٤٨,٤٠٦ دول الخليج العربي

ــ (٢,٧٧٤) تسويات ناتجة عن توحيد القوائم

% ١٢,٠٦ ٣,٧٥٦,٦٦٧ ٤,٢٠٩,٧٨٠ اbجمالي

تطور نمو اYصول المتداولة والثابتة 

اســتمر نمــو أصــول الشــركة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة مــن ١٫٠٥٣ مليــون ريــال فــي ٢٠١٣م إلــى ١٫٦٥٢ مليــون ريــال فــي ٢٠١٧م 
محققــة معــدل نمــو تراكمــي قــدره ١١.٩٢ ٪.

١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

ــرة حيــث قفــزت المبيعــات مــن  ــق نمــو فــي مبيعاتهــا خــالل اfعــوام الخمســة اfخي اســتطاعت شــركتكم اAســتمرار فــي تحقي
٣,٣٨٨ مليــون ريــال فــي ٢٠١٣م إلــى ٤,٢١٠ مليــون ريــال فــي ٢٠١٧م محققــة معــدل نمــو تراكمــي قــدره ٥.٥٨%، بينمــا حققــت شــركتكم 

صافــي أربــاح قدرهــا ١٤٠مليــون للعــام ٢٠١٧م مقارنــة بخســائرقدرها مليونيــن ريــال للعــام ٢٠١٦م. 

٣٫٦٨٩

٢٠١٤

٣٫٧٤٥

٢٠١٥

٣٫٧٥٦

٢٠١٦

٤٫٢١٠

٢٠١٧٢٠١٣

٣٫٣٨٨

عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات (بالمليون ريال سعودي)

المبيعاتا1رباح

١٤٠

٢-

٤٩

١٢١١٦٧

١,٣١٨

٢٠١٤

١,٣٠٠

٢٠١٥

١,٢٤٦

٢٠١٦

١,٦٥٢

١,١٣
٣

٧٥
٠

٨٠
٤

٨١
٩

٢٠١٧٢٠١٣

١,٠٥٣

تطور نمو ا1صول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)

٥٩
٤

٥١
٩

٤٩
٦٤٩
٦

٤٩
٩

٤٥
٩

االصول المتداولةاالصول الثابتة و طويلة االجلإجمالي االصول
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تطور االلتزامات وحقوق الملكية

اســتمر نمــو حقــوق الملكيــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة مــن ٤٨٨ مليــون ريــال فــي ٢٠١٣م إلــى ٥٦٦ مليــون ريــال فــي ٢٠١٧م 
محققــة معــدل نمــو تراكمــي قــدره ٣٫٧٨٪ و قــد ســجلت االلتزامــات المتداولــة ٩٤٨ مليــون ريــال فــي العــام ٢٠١٧م بزيــادة قدرهــا ٣١٢ 

مليــون عــن العــام الســابق.

النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل

ســجل العــام ٢٠١٧م نقديــة مســتخدمة مــن انشــطة التشــغيل بمبلــغ ١٣٢ مليــون ريــال، و ذلــك بإنخفــاض قــدره ٢٤٠ مليــون ريــال عــن 
العــام ٢٠١٦م و ذلــك نتيجــة قيــام ادارة الشــركة باالســتفادة مــن خصومــات الســداد المعجــل Aلتزاماتهــا مــع بعــض المورديــن و التــي 

بلــغ قيمتهــا ٣٧٥ مليــون ريــال.

2014 2015 2016

566
528530

948

636690

517

724

77

488
526

39
138

8283

20172013

تطور االلتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)

ا\لتزامات طويلة االجل ا\لتزامات المتداولة حقوق الملكية

249

2014

57

2015

108

2016
 132 -

20172013

161

النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (بالمليون ريال) 

٢- اfقـــــــــتراض

خـالل عـام ٢٠١٧م تـم إسـتخدام التسـهيالت الممنوحـة للشـركة مـن عـدد مـن البنـوك المحليـة (البنـك السـعودي البريطانـي، مجموعة 
سـامبا الماليـة،  البنـك العربـي، البنـك السـعودي الفرنسـي ، بنـك الريـاض و البنـك السـعودي ل�سـتثمار) للحصـول علـى مرابحـات قصيـرة 
اfجـل وذلـك لدعـم تمويـل متطلبـات رأس المال العامـل بقيمة إجمالية ٦٠٠ مليون ريال مقسـمة إلـى ٢٤ مرابحة تم سـداد ٤٠٠ مليون ريال 
خـالل نفـس العـام و٢٠٠ مليـون ريـال لم يتم اسـتحقاقها. باAضافـة إلى إنتهاء الفتـرة فى ٣١ ديسـمبر ٢٠١٧م بنقدية بلغـت ٧٧ مليون ريال.

المبلغ المتبقي 
من القرض
(آالف الرياالت)

 المبالغ المدفوعة
سدادd للقرض

 مدة
القرض

مبلغ اصل القرض
 (آالف الرياالت)

اسم الجهة المانحة للقرض

٣٥,٠٠٠ - ٩٠ يوم ٣٥,٠٠٠ البنك العربي الوطني

٣٥,٠٠٠ - ٩٠ يوم ٣٥,٠٠٠ البنك العربي الوطني

٢٠٫٠٠٠ - ٦٠ يوم ٢٠٫٠٠٠ البنك السعودي الفرنسي

٣٠٫٠٠٠ - ٦٠ يوم ٣٠٫٠٠٠ البنك السعودي الفرنسي

٣٠٫٠٠٠ - ٦٠ يوم ٣٠٫٠٠٠ البنك السعودي الفرنسي

٢٥٫٠٠٠ - ٦٢ يوم ٢٥٫٠٠٠ البنك السعودي لnستثمار

٢٥٫٠٠٠ - ٦٢ يوم ٢٥٫٠٠٠ البنك السعودي لnستثمار

٣ـ الزكاة والمدفوعات النظامية

قامــت الشــركة بتقديــم و تســديد إقرارهــا الزكــوي حتــى ٢٠١٦/١٢/٣١م وتــم تقديــر اAلتــزام الزكــوي للعــام ٢٠١٧م بمبلــغ ٥٫٣٨٨٫٤٩٣ 
ريــال وتــم عمــل مخصــص بإجمالــى هــذا التقديــر.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المسددة و المستحقة للجهات النظامية:

 المستحق حتى نهاية العام
المالي و لم يسدد المسدد (االف الرياالت)

٥,٣٨٨ ٢,٩١٩ الزكاة
٩٨٦ ١٣,٠٩٥ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
١٠٤ ٨٩٧ ضريبة اbستقطاع

ورد للشــركة ربــط زكــوي بمقــدار ٢٤ مليــون ريــال عــن اfعــوام ٢٠٠٦م إلــى ٢٠١٠م و قــد قامــت إدارة الشــركة باAعتــراض علــى ذلــك  •
الربــط فــي المــدة المقــررة لذلــك.

ــة عــام ٢٠١٨م و كذلــك إعــداد أول إقــرار ضريبــي فــي الوقــت  • ــدء� مــن بداي ــة القيمــة المضافــة ب قامــت الشــركة بتطبيــق ضريب
المحــدد لذلــك .

تقريــر مجــلس ا.دارة لـعـام ٢٠١٧

27 26

دائمـ! أفضـل قيـمــة



٤ـ فروع الشركة

لقــد تــم افتتــاح معــرض واحــد خــالل عــام ٢٠١٧م فــي مدينــة الريــاض ليصــل مجمــوع معــارض الشــركة إلــى ٤٣ معرضــH بنهايــة عــام 
ــة  ــوك وأبهــا والطائــف والمدين ــدة واfحســاء وتب ــر والدمــام وبري ــاض وجــدة والخب ــة فــي كل مــن الري ٢٠١٧م موزعــة علــى ٢٦ مدين
ومكــة والخــرج ونجــران وحفــر الباطــن والجبيــل وجيــزان وينبــع وســكاكا وعنيــزة وحائــل وقنفــذة وبيشــة وخميــس مشــيط والباحــة 

والمنامــة ومســقط.

٥ـ الشركات التابعة

نسبة ملكية رأس المالالشركة التابعة
النشاط الرئيسيالشركة

الدولة 
 المحل

 الرئيس 
للعمليات

الدولة 
 محل

 التأسيس

الشركة 
المتحدة 
لخدمات 
الصيانة

٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة 
إلى ٣,٠٠٠ حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال 

سعودي

٩٩% اكسترا 
 السعودية
١% اكسترا 
البحرين

والرقمية  اbلكترونية  اzجهزة  وإصالح  صيانة 
ا{لي،  والحاسب  المنزلية  اzجهزة  والكهربائية، 
اzجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  إلى  باbضافة 
اbلكترونية والرقمية وقطع غيارها، وألعاب الكمبيوتر 
المختلفة،  المكتبية  واzدوات  اbلكترونية،  واzلعاب 

والهواتف الخلوية والمواد الغذائية ومواد الديكور.

السعوديةالسعودية

الشركة 
المتحدة 

 لnلكترونيات
 (اكسترا)

٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة 
إلى ٥٠٠ حصة نقدية متساوية 

القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ 
دينار بحريني

١٠٠% اكسترا 
السعودية

الكهربائية  اzجهزة  وبيع  وتصدير  إستيراد 
واzنظمة  والبرامج  غيارها،  وقطع  واbلكترونية 
اbلكترونية  واzلعاب  بالكومبيوتر،  المتعلقة 
وبرامجها، إضافة إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة 

لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية

البحرينالبحرين

الشركة 
المتحدة 

 لnلكترونيات
 (اكسترا)

١٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى 
١٠٠ ألف سهم متساوية القيمة 

تبلغ القيمة اbسمية لكل 
منها واحد ريال عماني

٩٩% اكسترا 
 السعودية
١% اكسترا 
البحرين

واzدوات  اzجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 
وقطع  ومسمياتها  أنواعها  بمختلف  الكهربائية 
اbلكترونية  واzلعاب  الكمبيوتر  وألعاب  غيارها 
المنزلية  واzدوات  التعليمية  والوسائل  والكهربائية 
عرض  وأجهزة  الجافة  والبطاريات  التسجيل  وأشرطة 
الفضائي  االستقبال  وأجهزة  المتعددة  الوسائط 
الكمبيوتر  وأجهزة  والثابتة  المحمولة  والهواتف 

وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها

عمانعمان

ثانيl: المـوارد البشـرية

رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية
ــادة فــي عــدد  لقــد نمــت «اكســترا» علــى مســتوى اfعمــال بشــكل ســريع لتغطيــة كافــة أســواق المملكــة وهــذا النمــو رافقــه زي
الموظفيــن ليصــل العــدد الكلــي إلــى ٢٫٦٩٦ موظفــا بنهايــة عــام ٢٠١٧م.  وقــد انتهجــت «اكســترا» اســتراتيجية تنفيذيــة واضحــة فيمــا 

يتعلــق بالمــوارد البشــرية حيــث أنهــا بنيــت لتحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية وهــي:

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

ثانيــا : اAســتثمار فــي الكفــاءات الوطنيــة لزيــادة نســبة الســعودة تماشــيH مــع كافــة قــرارت وزارة العمــل والتنميــة اAجتماعيــة فيمــا 
يخــص مبــادرات و قــرارات التوطيــن الموجــه و الخــاص بقطــاع التجزئــة، وقــد توجــت هــذه الجهــود بالوصــول إلــى نســبة توطيــن تصــل 

٣٣٫١٪ مــن عــدد الموظفيــن بالشــركة. 

ثالثا : أن يكون لدينا فريق إداري لديه المهارات القيادية المطلوبة لتطوير اfعمال والموظفين.

رابعا: أن تكون لدينا بيئة عمل وثقافة تنظيمية مثالية وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية. 

خامسا: تدريب الكوادر البشرية بصورة مستمرة فنيا وإداريا وتحسين اfداء الوظيفي لجميع منسوبي الشركة.

ثالثl: برامج حوافز الموظفين

ــر  ــى تقاري ــاء عل ــن بن ــن المتميزي ــآت الشــهرية والســنوية للموظفي ــق المكاف ــن طري ــن ع ــز الموظفي ــج حواف ــق الشــركة برنام تطب
مؤشــرات اfداء الشــهرية وتقييــم اfداء الســنوي، وقــد اعتمــدت الشــركة فــي تحفيــز موظفيهــا علــى نظــام يربــط أهــداف الشــركة 
المتفــق عليهــا فــي بدايــة العــام مــع مؤشــرات أداء خاصــة بــكل إدارة ومــن ثــم موظفــي الشــركة وذلــك بشــكل عــادل ومحفــز.

ومن الجدير بالذكر أن رصيد برنامج «الالئحة التحفيزية للموظفين» بلغ ٦٫٦ مليون ريال في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. 

رابعl: دعم المؤسسات االجتماعية

تلتــزم «اكســترا» بمســؤوليتها اAجتماعيــة مــن خــالل مشــاركتها فــي مشــروع تدويــر الحاســبات ا»ليــة «إرتقــاء» ويهــدف إلى اAســتفادة 
مــن أجهــزة الحاســب ا»لــي التــي يتخلــص منهــا مســتعملوها Aعــادة تأهيلهــا مــن جديــد وتســليمها للمســتفيدين. كمــا تهــدف 
أيضــَا إلــى نشــر ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة عــن طريــق إعــادة التدويــر بــدًال مــن التخلــص منهــا بطريقــة غيــر آمنــة ممــا تــؤدي الــى 

تلــوث البيئــة لســنوات طويلــة. 
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خامسl: التطلعات المستقبلية 

بصــورة عامــة وعنــد النظــر إلــى ســوق اfجهــزة اAلكترونيــة خــالل اfعــوام الثالثــة الماضيــة، نجــد ان حجــم الســوق تراجــع بمــا يقــارب 
ــرة بمــا يعــادل اثنــان وخمســون  ــرة نمــو الحصــة الســوقية خــالل تلــك الفت الثالثــون بالمائــة. إال ان الشــركة اســتطاعت تســريع وتي
بالمائــة، ممــا كان لــه اثــر إيجابــي علــى أداء الشــركة، حيــث تخطــت المبيعــات الســنوية حاجــز اfربعــة مليــارات ريــال fول مــرة منــذ 
ــة  ــزة المنزلي ــي محــالت االجه ــع ف ــذ البي ــن مناف ــر� بشــأن توطي ــرارات الصــادرة مؤخ ــه ان الق ــا الشــك في تأســيس الشــركة. ومم
ــار،  ــار التج ــى حســاب صغ ــة عل ــة المنظم ــارة التجزئ ــح تج ــى تســارع تحــول الســوق لصال ــر عل ــر اfث ــه اكب ــة ســيكون ل  و اAلكتروني
و الــذي ســينعكس إن شــاء ا� باAيجــاب علــى نمــو الحصــص الســوقية وكذلــك الهوامــش الربحيــة للشــركة علــى المــدى القريــب. 

و يكمــن تحقيــق هــذا النمــو فــي:

اAستمرار في تقديم أفضل قيمة لعمالء الشركة من خالل الحمالت التسويقية المبتكرة. •

االستمرار في تقديم خدمات متميزة لعمالء الشركة وهذه تعتبر من أهم الميزات التنافسية الكسترا. •

تنويع مصادر الدخل وتنميتها بوتيرة أسرع. •

إدارة المخزون بشكل إحترافي. •

توطيد العالقات بشكل أوسع مع شركائنا االستراتجيين من الموردين و الشركات الكبرى. •

زيادة فاعلية الفروع من حيث المساحات واfصناف و تعزيز العائد على االصول المتاحة. •

تطوير منصة التجارة اAلكترونية للشركة لتعزيز مركز الشركة كشركة رائدة فى هذا المجال. •

اAستمرار فى اAستثمار فى قطاع المبيعات بالتقسيط لما له من آثار إيجابية على أرباح الشركة. •

افتتاح ٣ معارض جديدة خالل العام ٢٠١٨م. •
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 مجلس إدارة الشركة
و اللجان التابعة له



الفصل الثانى:

مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

أوال: أعضاء مجلس ا\دارة وأعضاء اللجان وا\دارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
أعضاء مجلس اAدارة:

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

عبدا� عبداللطيف 
أحمد الفوزان

رئيس مجلس اbدارة 
لشركة الفوزان 

القابضة
مدير عام

حاصــل علــى درجــة البكالريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود 
عامــ�   ٢٥ مــن  zكثــر  خبــرة  عبــدا�  الســيد/  يمتلــك  كمــا  ١٩٨٩م،   عــام 

في مجاالت اbقتصاد وإدارة اzعمال.

منصور عبدالعزيز راشد 
البصيلي

رئيس مجلس 
 HSBC إدارة شركة

السعودية

ضابط االلتزام 
العالمي في البنك 

السعودي البريطاني

حاصــل علــى بكالريــوس أنظمــة فــي القانــون مــن جامعــة الملــك ســعود عــام 
١٩٨٤م، الفتــرة مــن ١٩٨٥ حتــى ١٩٩٠: مديــر فــرع فــي البنــك الســعودي المتحد ، 
 الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨ م

وفي عام ١٩٨٩ م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك.
الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مســؤول اbتصاالت االئتمانية في البنك الســعودي 
 البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤ م، 
أوكلــت لــه إنشــاء بنيــة اbلتــزام فــي جميــع أنحــاء البنــك فــي عــام ٢٠٠٠ م وأصبح 
 ضابط اbلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠ م،
تــم تعيينــه لبنــاء حوكمــة الشــركات للبنــك واbشــراف علــى تنفيذهــا، ويضاف 
إلــى دور مهمــة هامــة وهــي المســؤول عــن اbتصــاالت الرئيســية مــع الجهــات 
التنظيميــة واbشــرافية للبنــك الســعودي البريطانــي وهــي مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي وهيئــة ســوق المــال، يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة 

HSBC العربيــة الســعودية اعتبــارd مــن عــام ٢٠١٥ حتــى اzن.

أحمد يوسف أحمد 
الصقر

العضو المنتدب 
لشركة اليسرة 

ل�غذية

مدير عام شركة 
اليسرة ل�غذية

حاصــل علــى درجــة بكالريــوس اzداب فــي اbقتصــاد مــن جامعــة كالريمونــت 
عــام ١٩٨٣م، كمــا يمتلــك الســيد/ أحمــد خبــرة ٢٥ عــام فــي مجــاالت اbقتصــاد 

وإدارة اzعمــال.

عبدا� علي إبراهيم 
المجدوعي

رئيس مجلس إدارة 
مدير عاممجموعة المجدوعي

حاصــل علــى بكالريــوس إدارة صناعيــة عــام ١٩٨٦م ماجســتير إدارة أعمــال 
عــام ١٩٩١م مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، كمــا يمتلــك الســيد 

عبــدا� خبــرة ٣١ عــام فــي مجــاالت اbقتصــاد وإدارة اzعمــال.

عبدالحميد عبدالعزيز 
محمد العوهلي

عضو مجلس 
اbدارة ورئيس لجنة 

المراجعة بشركة 
اليمامة للصناعات 

الحديدية

الرئيس التنفيذي 
للشركة المتحدة 

لnلكترونيات 
(اكسترا)

والمعــادن  للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  مــن  بكالريــوس  علــى  حاصــل 
كليــة االدارة الصناعيــة تخصــص تســويق عــام ١٩٨٧م، كمــا يمتلــك الســيد 
لشــركات  قياديــة  وظائــف  فــي  عــام   ٢٤ منهــا  عــام   ٢٨ خبــرة  عبدالحميــد 
مرموقــة وتابعــة لمجموعــات تجاريــة كبيــرة وقــد عمــل الســيد/ عبدالحميــد 
فــي عــدة شــركات منهــا الرئيــس التنفيــذي للشــركة المتحــدة لnلكترونيــات 
صالــح  لشــركة  الصناعــي  للقطــاع  عــام  ومديــر  للمعــادن  الفــوزان  وشــركة 
الراجحــي  شــركة  عــام  ومديــر  المحــدودة  وشــركاه  الراجحــي  عبدالعزيــز 

التعاونــي. للتأميــن 

محمد جالل علي فهمي

الرئيس التنفيذي 
للشركة المتحدة 

لnلكترونيات 
(اكسترا)

مدير عام شركة نواه 
القابضة

حاصــل علــى درجــة البكالريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة عيــن شــمس عام 
١٩٨٥م، ويمتلــك الســيد/ محمــد جــالل خبــرة ٣٠ عــام في المبيعات والتســويق 

ووظائف التخطيط اbســتراتيجي والقطاع المصرفي والمحاســبي

فوزان محمد أحمد 
الفوزان

العضو المنتدب 
لشركة بوان

مدير عام شركة 
الفوزان لمواد البناء

حاصــل علــى درجــة البكالريــوس مــن كليــة العلــوم اbداريــة تخصــص محاســبة  
مــن جامعــة الملــك ســعود عــام ١٩٩٣م، كمــا يمتلــك الســيد/ عبــدا� خبــرة 

٢٤ عــام فــي مجــاالت اbقتصــاد وإدارة اzعمــال

عبد الجبار عبدالرحمن 
محمد العبدالجبار

الرئيس التنفيذي 
لشركة النظم 

العربية المتطورة 
”نسيج“

الرئيس التنفيذي 
للشركة الدولية 
لهندسة النظم

حاصــل علــى درجــة البكالريــوس فــي هندســة النظــم مــن جامعــة الملك فهد 
للبتــرول والمعــادن عــام ١٩٨٦م، بــدء الســيد/ عبدالجبــار حياتــه العمليــه فــي 
عــام ١٩٨٦م كمهنــدس نظــم فــي أرامكــو الســعودية، حيــث عمــل فــي تطوير 
وتطبيــق نظــم معلوماتيــة متعــددة تخــدم شــركات إرامكــو الســعودية فــي 
مختلــف أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي عــام ١٩٨٩م أســس النظــم 

العربيــة المتطــورة ”نســيج“، وأســتمر فــي قيادتهــا منــذ ذلــك الحيــن. 

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

محمد أحمد يوسف 
عبدالملك

العضو المنتدب 
لشركة الرواسي 

لالستشارات 
والتصميم

الرئيس التنفيذي 
لبنك كابيفست

يشــغل الســيد/ محمــد عبدالملــك حاليــ� منصــب العضــو المنتــدب لشــركة 
الرواســي لnستشــارات والتصميــم، وجديــر بالذكــر أن الســيد/ محمــد حاصــل 
ودرجــة  البحريــن  جامعــة  مــن  اzعمــال  إدارة  فــي  البكالريــوس  درجــة  علــى 
الماجســتير فــي اbدارة المالبــة مــن جامعــة إكســتر بالمملكــة المتحــدة، وقــد 
عمــل الســيد/ محمــد ســابق� كنائــب للرئيــس ومديــر للمؤسســات الماليــة 
وأنشــطة المصرفيــة اbســالمية لمنطقــة الشــرق اzوســط فــي بنــك جــي بــي 
مورجــان اzمريكــي والعضــو المنتــدب والمديــر اbقليمــي لشــركة اbســتثمارات 
لمنطقــة  اzصــول  bدارة  التنفيــذي  والمديــر  لندليــس  االســترالية  العقاريــة 
الخليــج العربــي لبنــك يــو بــي إس السويســري والعضــو المنتــدب والمديــر 
اbقليمــي لnســتثمارات البديلــة لمنطقــة الشــرق اzوســط لبنــك دويتشــه 
كابيفســت  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  إلــى  باbضافــة   اzلمانــي 

البحرينــي

تقريــر مجــلس ا.دارة لـعـام ٢٠١٧
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أعضاء لجنة المراجعة:

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

منصور عبدالعزيز 
راشد البصيلي

رئيس مجلس 
إدارة شركة 

 HSBC
السعودية

ضابط االلتزام 
العالمي في 

البنك السعودي 
البريطاني

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م،
الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠: مدير فرع في البنك السعودي المتحد ، الرياض ، 

والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨م وفي عام ١٩٨٩ 
م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك.

الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مسؤول اbتصاالت االئتمانية في البنك السعودي 
البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤ م، 

أوكلت له إنشاء بنية اbلتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠ م وأصبح ضابط 
اbلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠ م، تم تعيينه 

لبناء حوكمة الشركات للبنك واbشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة 
هامة وهي المسؤول عن اbتصاالت الرئيسية مع الجهات التنظيمية واbشرافية 

للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق 
المال،

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتبارd من عام ٢٠١٥ 
حتى اzن

عبدالمعطي 
وصفي عبدالكريم 

عبدالهادي

مستشار 
التدقيق الداخلي

شريك في 
شركة ديلويت 

zعمال المراجعة 
واbستشارات

بكالريوس في اbقتصاد وإدارة اzعمال من جامعة اليرموك عام ١٩٨٤م، ويمتلك 
السيد/ عبدالمعطي خبرة ٣٤ عام في مجال المحاسبة والمراجعة

جاسم شاهين حمد 
ماجد الرميحي

الرئيس 
 التنفيذي 

لشركة رازان 
للمعرفة القابضة

نائب الرئيس 
للشؤون اbدارية 

 والتطوير التنظيمي 
لشركة الشلوي 
العالمية للتجارة 

والمقاوالت القابضة

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود – ١٩٨٤
ماجستير محاسبة – جامعة ميسوري كانساس سيتي – أمريكا ١٩٨٩

دكتوراة محاسبة – جامعة دندي – برطانيا ١٩٩٧ 
ويمتلك الدكتور/ جاسم خبرة ٣٠ سنة خبرة أكاديمية وعملية في المحاسبة 

والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات وتميز اzعمال

محمد فرحان محمد 
بن نادر

شريك تنفيذي 
في شركة 

المحاسبون 
المتحدون

مدير تنفيذي 
للمالية لشركة 
أوقاف سليمان 

الراجحي القابضة

حاصل على درجة البكالريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وكذلك 
حاصل على درجة الماجستير في إدارة اzعمال والمالية من جامعة هيريوت وات 

ببريطانيا.
يمتلك السيد/ محمد خبرة ١٦ عام في مجال المحاسبة والمراجعة واbستشارات 

المالية.

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

الوظائف الوظائف الحاليةاسم العضو
المؤهالت والخبراتالسابقة

أحمد يوسف أحمد 
الصقر

العضو المنتدب 
لشركة اليسرة 

ل�غذية

مدير عام 
شركة اليسرة 

ل�غذية

حاصل على درجة بكالريوس اzداب في اbقتصاد من جامعة كالريمونت عام ١٩٨٣م، كما 
يمتلك السيد/ أحمد خبرة ٢٥ عام في مجاالت اbقتصاد وإدارة اzعمال

عبدا� عبداللطيف 
أحمد الفوزان

رئيس مجلس 
اbدارة لشركة 

الفوزان القابضة
حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٩م، كما مدير عام

يمتلك السيد/ عبدا� خبرة zكثر من ٢٥ عام� في مجاالت اbقتصاد وإدارة اzعمال

منصور عبدالعزيز 
راشد البصيلي

رئيس مجلس 
إدارة شركة 

 HSBC
السعودية

ضابط االلتزام 
العالمي 

في البنك 
السعودي 
البريطاني

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م،
الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠: مدير فرع في البنك السعودي المتحد ، الرياض ، والترويج له باعتباره 
مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨ م وفي عام ١٩٨٩ م كان تعيينه قائد فريق االئتمان 

للشركات في البنك.
الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مسؤول اbتصاالت االئتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير 

عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤ م، أوكلت له إنشاء بنية اbلتزام في جميع 
أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠ م وأصبح ضابط اbلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة 

له في عام ٢٠١٠ م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك واbشراف على تنفيذها، ويضاف إلى 
دور مهمة هامة وهي المسؤول عن اbتصاالت الرئيسية مع الجهات التنظيمية واbشرافية للبنك 

السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال،
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتبارd من عام ٢٠١٥ حتى اzن

اAدارة التنفيذية:

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

محمد جالل علي فهمي
الرئيس التنفيذي 
للشركة المتحدة 

لnلكترونيات (اكسترا)
مدير عام شركة نواه القابضة

حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة من جامعة 
عين شمس عام ١٩٨٥م، ويمتلك السيد/ محمد جالل 

خبرة ٣٠ عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط 
اbستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي

وائل محمد محمد خليل
الرئيس المالي التنفيذي 

للشركة المتحدة 
لnلكترونيات (اكسترا)

الرئيس المالي التنفيذي 
للشركة السعودية للخرسانة 

الجاهزة

حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة ويمتلك 
السيد/ وائل خبرة ٢٢ عام في مجال المحاسبة والمراجعة 

واbستشارات المالية.

ثانيw: إجتماعات مجلس ا\دارة خالل عام ٢٠١٧:
لقد تم خالل العام ٢٠١٧م انعقاد ستة إجتماعات لمجلس اAدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-

االسمم
تاريخ إجتماعات مجلس اbدارة

الصفة
٢٠ فبراير 

٢٠١٧
١١ أبريل 
٢٠١٧

١٤ مايو 
٢٠١٧

٠٩ يوليو 
٢٠١٧

١٥ أكتوبر 
٢٠١٧

 ١٧
ديسمبر 
٢٠١٧

١
عبدا� عبداللطيف أحمد 

رئيس مجلس ا-دارة - غير تنفيذي√√√√√√الفوزان

٢
منصور عبدالعزيز راشد 

عضو مجلس إدارة - مستقل√√√√√√البصيلي

٣
باسل محمد سعود 

عضو مجلس إدارة - مستقلال ينطبقال ينطبق√×√×القضيب@@

عضو مجلس إدارة - مستقل√√√√√×أحمد يوسف أحمد الصقر٤

٥
عبدا� علي إبراهيم 

نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل××√√×√المجدوعي

٦
عبدالحميد عبدالعزيز 

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي√√√√√√محمد العوهلي

عضو مجلس إدارة - تنفيذي√√√√√√محمد جالل علي فهمي٧

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي√×√√√√فوزان محمد أحمد الفوزان٨

٩
هشام عبدالعزيز صالح 

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذيال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق√الصغير@

عبد الجبار عبدالرحمن ١٠
عضو مجلس إدارة - مستقل√√√√√ال ينطبقمحمد العبدالجبار@

محمد أحمد يوسف ١١
عضو مجلس إدارة - مستقل√√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبدالملك@@

√ الحضور أصالة
× غياب

ال ينطبق: لم يكن ضمن المجلس في ذلك الوقت

@ تقــدم الســيد/ هشــام عبدالعزيــز صالــح الصغيــر fســباب شــخصية بطلــب إســتقالته فــي ١٩ مــارس ٢٠١٧م مــن مجلــس اAدارة بالشــركة فــي دورتــه الحاليــة والتــي 
تنتهــي فــي ٢٦ أبريــل ٢٠١٨م،  وقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي ٢٠ مــارس ٢٠١٧م قبــول اAســتقالة اعتبــار� مــن تاريخــه، وتعييــن الســيد/ عبدالجبــار عبدالرحمــن محمــد 

العبدالجبــار كعضــو مجلــس إدارة بالشــركة اعتبــار� مــن تاريــخ القــرار وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس.

@@ تقــدم الســيد/ باســل محمــد ســعود القضيــب fســباب شــخصية بطلــب إســتقالته فــي ٢٦ يوليــو ٢٠١٧م مــن مجلــس اAدارة بالشــركة فــي دورتــه الحاليــة والتــي 
ــد يوســف  ــد أحم ــن الســيد/ محم ــه، وتعيي ــن تاريخ ــار� م ــول اAســتقالة اعتب ــو ٢٠١٧م قب ــس إدارة الشــركة فــي ٣٠ يولي ــرر مجل ــد ق ــل ٢٠١٨م،  وق تنتهــي فــي ٢٦ أبري

ــة للمجلــس. ــدورة الحالي ــة ال ــخ القــرار وحتــى نهاي ــار� مــن تاري عبدالملــك كعضــو مجلــس إدارة بالشــركة اعتب

تقريــر مجــلس ا.دارة لـعـام ٢٠١٧
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ثالثw: السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس ا\دارة وتعويضاتهم
تمــت صياغــة سياســة المكافــآت طبقــا لنظــام أحــكام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة، وذلــك لمكافــأة 
أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، واAدارة التنفيذيــة بصــورة عادلــة ومنصفــة، ولموائمــة تطلعــات المــوارد 

البشــرية بمــا يتفــق مــع أهــداف الشــركة.

تــم اعتمــاد سياســة المكافــآت مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ ٢٩ نوفمبــر ٢٠١٧م،  تتضمــن مكافــآت أعضــاء مجلــس 
اAدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس مــا يلــي:

مكافأة سنوية ثابتة حسب سياسة المكافآت المعتمدة. •

بــدل حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس اAدارة أو اللجــان التابعــة لكـــل عضــو عــن كل جلســة.  باAضافــة إلــى صــرف بــدل إركاب  •
وبــدل مبيــت إذا كان المقــر الدائــم Aقامــة العضــو خــارج المدينــة التــي تنعقــد بهــا اجتماعــات مجلــس اAدارة حســب سياســة 

المكافــآت المعتمــدة.
تتضمــن سياســة مكافــآت اAدارة التنفيذيــة مكافــأة أداء ســنوية مرتبطــة بمســتوى أداء الشــركة والموظفيــن والمرجــو منهــا 
ــق أهــداف الشــركة الســنوية ،  ــن لتحقي ــز ورفــع مســتوى أداء الموظفي اAســتقطاب والمحافظــة علــى أفضــل الكفــاءات والتحفي
وكذلــك الربــط بيــن أداء الموظفيــن وأهــداف الشــركة الســنوية وتوفيــر التنــوع فــي تركيبــة اfجــور والمزايا مقارنــة بأفضل الممارســات 

فــي ســوق العمــل.

كما أنه ال يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

ما حصل عليه أعضاء مجلس ا\دارة و اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين:
مكافآت أعضاء مجلس ا\دارة:

اسم العضو

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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اzعضاء المستقلين

منصور عبدالعزيز 
٢٧٫٠٠٠٢٥٫٢٢٥--٠----------٢٧٫٠٠٠------١٢٫٠٠٠١٥٫٠٠٠--راشد البصيلي 

باسل محمد سعود 
--٢٠٠٫٠٠٠--٠----------٢٠٠٫٠٠٠----------٢٠٠٫٠٠٠القضيب 

أحمد يوسف أحمد 
٢١٢٫٠٠٠١٣٫٨٩٦--٠----------٢١٢٫٠٠٠------٢٠٠٫٠٠٠٩٫٠٠٠٣٫٠٠٠الصقر

عبدالجبار 
عبدالرحمن محمد 

العبدالجبار
--٩٫٠٠٠١٠٫٨٥٣--٠----------٩٫٠٠٠--------٩٫٠٠٠

عبدا� علي 
--١٧٢٫٦٦٦--٠----------١٧٢٫٦٦٦--------١٦٦٫٦٦٦٦٫٠٠٠إبراهيم المجدوعي

محمد أحمد يوسف 
٦٫٠٠٠٤٫٠٠٠--٠----------٦٫٠٠٠--------٦٫٠٠٠--عبدالملك

خالد عبدا� 
--١٠٠٫٠٠٠--٠----------١٠٠٫٠٠٠----------١٠٠٫٠٠٠عبدالعزيز الملحم

٧٢٦٫٦٦٦٥٣٫٩٧٤--٠----------٧٢٦٫٦٦٦------٦٦٦٫٦٦٦٤٢٫٠٠٠١٨٫٠٠٠المجموع

اzعضاء غير التنفيذيين

عبدا� عبداللطيف 
--٢١٥٫٠٠٠--٠----------٢١٥٫٠٠٠------٢٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٣٫٠٠٠أحمد الفوزان

عبدالحميد 
عبدالعزيز محمد 

العوهلي
٢١٢٫٠٠٠١٤٫٣٧٣--٠----------٢١٢٫٠٠٠--------٢٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠

فوزان محمد أحمد 
٢١٥٫٠٠٠١٠٫٧٠٧--٠----------٢١٥٫٠٠٠------٢٠٠٫٠٠٠٩٫٠٠٠٦٫٠٠٠الفوزان

هشام عبدالعزيز 
٢٠٣٫٠٠٠٣٫٥٢٠--٠----------٢٠٣٫٠٠٠--------٢٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠صالح الصغير

٨٤٥٫٠٠٠٢٨٫٦٠٠--------------٨٤٥٫٠٠٠------٨٠٠٫٠٠٠٣٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠المجموع

اzعضاء التنفيذيين

--٢١٢٫٠٠٠--٠----------٢١٢٫٠٠٠--------٢٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠محمد جالل علي فهمي
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مكافآت أعضاء اللجان:

 
المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة

أعضاء لجنة المراجعة

٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠--فوزان محمد أحمد الفوزان

١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠--منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

٢١٫٠٠٠٢١٫٠٠٠--عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي

٢٧٫٧٧٨٢٤٫٠٠٠٥١٫٧٧٨جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي

٢٧٫٧٧٨٢٤٫٠٠٠٥١٫٧٧٨محمد فرحان محمد بن نادر

٩٫٠٠٠٩٫٠٠٠--ماجد فؤاد عيسى الشيخ

٥٥٫٥٥٦٩٦٫٠٠٠١٥١٫٥٥٦المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠--أحمد يوسف أحمد الصقر

٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠--عبدا� عبداللطيف أحمد الفوزان

٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠--منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

٩٫٠٠٠٩٫٠٠٠--المجموع

رابعl: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اfدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه.

ــا يتفــق مــع  ــا بم ــراح معالجته ــوة والضعــف فــي مجلــس اAدارة، وإقت ــب الق ــد جوان ــآت بتحدي ــة الترشــيحات والمكاف تقــوم لجن
مصلحــة الشــركة، وكذلــك يتــم تقييــم اللجــان التابعــة لمجلــس اAدارة مــن خــالل مــدى إلتزامهــا بالمهــام المســندة إليهــا مــن قبــل 

مجلــس اAدارة.

خامسl: اللجان التابعة لمجلس اfدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت:
يتلخــص دور لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي مســاعدة مجلــس اAدارة فــي أداء مهامــه اAرشــادية واAشــرافية بكفــاءة وفعاليــة، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد أعضــاء مجلــس اAدارة وكبــار التنفيذييــن اfكفــاء والتأكيــد علــى أن سياســة الترشــيحات بالشــركة ينتــج 
ــن، ومــن  ــار التنفيذييــن المميزي ــؤدي إلــى اfهــداف المرجــوة واالحتفــاظ بأعضــاء مجلــس اAدارة وكب ــات الصحيحــة وت عنهــا التعيين

خــالل ذلــك فهــي تســاعد الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا ونموهــا االقتصــادى.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من اfعضاء التالية أسمائهم:

•  Hرئيس اfستاذ/  أحمد يوسف أحمد الصقر   

عضو� • اfستاذ/  عبدا� عبداللطيف أحمد الفوزان  

عضو� • اfستاذ/  منصور عبدالعزيز راشد البصيلي  
وطبقــا لالئحــة حوكمــة الشــركة المتحــدة ل�لكترونيــات المعتمــدة فــي الجمعيــة العامــة للمســاهمين تعقــد لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت اجتماعاتهــا بنــاءاَ علــى دعــوة مــن رئيســها، وقــد عقــدت اللجنــة إجتمــاع واحــد خــالل العــام ٢٠١٧م، علــى النحــو التالــي:

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة١٥ أكتوبر ٢٠١٧االسمم
رئيس اللجنة√أحمد يوسف أحمد الصقر١
عضو اللجنة√عبدا� عبداللطيف أحمد الفوزان٢
عضو اللجنة√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي٣

√ الحضور أصالة
× غياب

@ تــم إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــH لقــرار مجلــس اAدارة الصــادر بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠١٧م ليصبــح التشــكيل كمــا 
موضــح بالجــدول أعــاله، وذلــك بعــد اســتقالة الســيد/ خالــد عبــدا� عبدالعزيــز الملحــم فــي ٢٦ ديســمبر ٢٠١٦م، واســتقالة الســيد/ 

هشــام عبدالعزيــز الصغيــر فــي ٢٠ مــارس ٢٠١٧م.

مكافآت كبار التنفيذيين:

المسمى الوظيفيم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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خمسة من كبار ١
التنفيذيين
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لجنة المراجعة:

 Hــ ــدى الشــركة ومراقبتهــا وإدارتهــا وفق ــق والمراجعــة ل ــى أعمــال التدقي ــام باAشــراف عل ــة المراجعــة فــي القي يتلخــص دور لجن
ــر قــدر  ــر أكب لسياســات الشــركة وبرامجهــا المتوافقــة مــع متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا وتعزيزهــا وتفعيلهــا لتوفي
ممكــن مــن الطمأنينــة لجميــع عمليــات الشــركة التجاريــة، هــذا وباAضافــة إلــى مســاندة اAدارة العليــا فــي فهــم مخاطــر العمــل 
والســيطرة عليهــا مــن أجــل حمايــة حقــوق المســاهمين، ومســاعدة مجلــس اAدارة للقيــام بمهامــه اAشــرافية بكفــاءة وفعاليــة.

كمــا تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق اAطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب 
أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اAدارة أو اAدارة التنفيذيــة، ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اAدارة دعــوة الجمعيــة العامــة 
للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اAدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة fضــرار أو خســائر جســيمة، وكذلــك علــى لجنــة المراجعــة 
النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات، وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت. 

أعضاء لجنة المراجعة:

•  Hرئيس اfستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي  
عضو� • اfستاذ / عبدالمعطي وصفي عبدالهادي  
عضو� • الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي   
عضو� • اfستاذ / محمد بن فرحان نادر   

وطبقــا لالئحــة حوكمــة الشــركة المتحــدة ل�لكترونيــات المعتمــدة فــي الجمعيــة العامــة للمســاهمين تعقــد لجنــة المراجعــة 
ــاء� علــى دعــوة مــن رئيســها، وقــد انعقــدت اللجنــة تســعة مــرات خــالل العــام ٢٠١٧م، كالتالــي اجتماعاتهــا بن

تاريخ إجتماعات لجنة المراجعة

االسمم
١٧

يناير 
٢٠١٧

٨
فبراير 
٢٠١٧

 ٢٨
فبراير 
٢٠١٧

٢٣
أبريل 
٢٠١٧

٢٢
مايو 
٢٠١٧

٢٤
يوليو 
٢٠١٧

 ٢٣
أكتوبر 
٢٠١٧

 ٢٣
نوفمبر 
٢٠١٧

 ٥
ديسمبر 
٢٠١٧

الصفة

منصور عبدالعزيز راشد ١
رئيس اللجنة√√√√√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقالبصيلي@

عبدالمعطي وصفي ٢
عضو اللجنة×√√√√√√√√عبدالهادي

عضو اللجنة√√√√√√√√√جاسم شاهين الرميحي٣

عضو اللجنة√√√√√√√√√محمد بن فرحان نادر٤

فوزان محمد أحمد ٥
عضو اللجنةال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق××√√الفوزان@

عضو اللجنةال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق√√√ماجد فؤاد الشيخ@٦

√ الحضور أصالة
× غياب

ال ينطبق لم يكن ضمن المجلس في ذلك الوقت

@ تقــدم الســيد/ عمــار محمــد الغــول وfســباب شــخصية بطلــب إســتقالته فــي ٠٥ ينايــر ٢٠١٧م مــن عضويــة لجنــة المراجعــة بالشــركة ، وقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة 
فــي ٠٥ ينايــر ٢٠١٧م قبــول إســتقالته اعتبــار� مــن تاريخــه، وتعييــن الســيد/ عبدالمعطــي عبدالهــادي كعضــو جديــد فــي لجنــة المراجعــة.

تــم خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــد بتاريــخ ٢٧ فبرايــر ٢٠١٧م الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة ومهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت 
أعضائهــا Aكمــال الــدورة الحاليــة التــي تنتهــي بتاريــخ ٢٦ أبريــل ٢٠١٨م، علمــH بــان اfعضــاء هــم (رئيــس اللجنــة الســيد/ فــوزان محمــد الفــوزان، وأعضــاء اللجنــة الســادة/ 

ماجــد فــؤاد الشــيخ، جاســم شــاهين الرميحــي، عبدالمعطــي وصفــي عبدالهــادي، محمــد فرحــان بــن نــادر).

@ تقــدم الســيد/ ماجــد فــؤاد الشــيخ وfســباب شــخصية بطلــب إســتقالته فــي ١٠ أبريــل ٢٠١٧م مــن عضويــة لجنــة المراجعــة بالشــركة ، وقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة 
فــي ١٠ أبريــل ٢٠١٧م قبــول إســتقالته اعتبــار� مــن تاريخــه.

@ تم الموافقة على تعيين السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧م.

ــو ٢٠١٧م مــن عضويــة لجنــة المراجعــة بالشــركة ، وقــد قــرر مجلــس إدارة  @ تقــدم الســيد/ فــوزان محمــد الفــوزان وfســباب شــخصية بطلــب إســتقالته فــي ٢١ ماي
ــار� مــن تاريخــه. الشــركة فــي ٢١ مايــو ٢٠١٧م قبــول إســتقالته اعتب

سادسl: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

فــي ضــوء مــا قامــت بــه لجنــة المراجعــة مــن أعمــال عــن عــام ٢٠١٧م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور هــام فــي 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأنهــا فعالــة لمنــع واكتشــاف اfخطــاء، وأنــه ال توجــد نتائــج جوهريــة للمراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات 

الرقابــة الداخليــة لعــام ٢٠١٧م.

علمــH بــأن لجنــة المراجعــة قامــت بإعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــان مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت 
بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا وســيتم تــالوة ذلــك التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين خــالل 

النصــف اfول مــن عــام ٢٠١٨م، وكان رأي اللجنــة كمــا يلــي:

لــم يلفــت انتباههــا أيــة أمــور تجعلهــا تعتقــد أن هنــاك قصــور� جوهريــH يقتضــي اAفصــاح عنــه فيمــا يخــص ســالمة اfنظمــة  •
الماليــة والمحاســبية ومــا لــه صلــة بإعــداد التقاريــر الماليــة.

أن اfنظمــة الرقابيــة تعمــل بفعاليــة وتمكــن مــن وضــع تصــور عــام عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة ولــم يحــدث خــرق  •
جوهــري لهــا خــالل عــام ٢٠١٧م يســتدعي اAفصــاح عنــه.

أن جميــع المالحظــات والتوصيــات التــي رفعتهــا ادارة التدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة المراجعــة قــد تــم أخــذ التدابيــر الالزمــة حيــال  •
اAجــراءات التصحيحيــة لهــا أو تقويمهــا.

سابعl: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام ٢٠١٧ 

سجل الحضور

 اجتماع الجمعية اzولاسم عضو مجلس اbدارة
٢٧ فبراير ٢٠١٧

 اجتماع الجمعية الثاني
١٤ مايو ٢٠١٧

 اجتماع الجمعية الثالث
٢٩ نوفمبر ٢٠١٧

√√√عبدا� عبداللطيف أحمد الفوزان

√√√محمد جالل علي فهمي

تقريــر مجــلس ا.دارة لـعـام ٢٠١٧
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دائمـ! أفضـل قيـمــة



 توزيع األرباح و المكافآت

وتوصيات مجلس اإلدارة



الفصل الثالث:

توزيع اYرباح و المكافآت وتوصيات مجلس اfدارة 

أوًال: سياسة توزيع ا1رباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف اfخرى على الوجه ا»تي:

ــغ . ١ ــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بل ــة العامــة العادي ــن إحتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعي ــة لتكوي ــاح الصافي يجنــب ١٠٪ مــن اfرب
ــوع. ــال المدف ــور ٣٠٪ مــن رأس الم اAحتياطــي المذك

ــن . ٢ ــة لتكوي ــاح الصافي ــب نســبة ال تتجــاوز ٢٠٪ مــن اfرب ــراح مجلــس اAدارة أن تجن ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العامــة العادي يجــوز للجمعي
ــة. ــراض معين ــي وتخصيصــه لغــرض أو أغ إحتياطــي اتفاق

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على اfقل.. ٣

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن ٥% مــن الباقــي كمكافــأة fعضــاء مجلــس اAدارة علــى أن يكــون إســتحقاق هــذه . ٤
المكافــأة متناســبH مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

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

قــررت الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠١٧م، تفويــض مجلــس اAدارة لتوزيــع أربــاح ســنوية 
ــع اfخــذ  ــع م ــخ التوزي ــة وتاري ــخ اfحقي ــد تاري ــع تحدي ــي ٢٠١٧م، م ــام المال ــع ســنوية للمســاهمين خــالل الع أو نصــف ســنوية أو رب
باAعتبــار اfنظمــة والضوابــط ذات الصلــة، وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا التوســعية 

واAســتثمارية.

 Hدارة للشــركة المتحــدة ل�لكترونيــات (اكســترا) فــي ٠٩ يوليــو ٢٠١٧م توزيــع مبلــغ (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ريــال ســعودي أرباحــAو قــد قــرر مجلــس ا
نقديــة للمســاهمين عــن النصــف اfول مــن العــام ٢٠١٧م بواقــع ٠٫٧٥ ريــال للســهم الواحــد بمــا يمثــل ٧٫٥ % مــن رأس مــال الشــركة.

كمــا قــرر مجلــس اAدارة فــي ٢١ فبرايــر ٢٠١٨ م توزيــع مبلــغ (٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠)  ســعودي أرباحــH نقديــة للمســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن 
العــام ٢٠١٧ م بواقــع ١٫٢٥ للســهم الواحــد بمــا يمثــل ١٢٫٥ ٪ مــن رأس مــال الشــركة.

ثانيw: قرارات مجلس ا\دارة عن العام المالي ٢٠١٧م (الخاصة بالتغيرات الهيكلية بالمجلس)

ــول إ ســتقالة الســيد/ هشــام  • ــن ٢١ جمــادى اfخــرة ١٤٣٨هـــ الموافــق ٢٠ مــارس ٢٠١٧م قب ــوم اAثني ــرر مجلــس إدارة الشــركة ي ق
عبدالعزيــز صالــح الصغيــر اعتبــار� مــن تاريخــه وتعييــن الســيد/ عبدالجبــار عبدالرحمــن محمــد العبدالجبــار كعضــو مجلــس إدارة 

بالشــركة اعتبــار� مــن تاريــخ القــرار وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة فــي ٢٦ أبريــل ٢٠١٨م،

ــول إســتقالة الســيد/ باســل محمــد  • ــو ٢٠١٧م قب ــوم اfحــد ٠٧ ذو القعــدة ١٤٣٨هـــ الموافــق ٣٠ يولي قــرر مجلــس إدارة الشــركة ي
ســعود القضيــب اعتبــار� مــن تاريخــه وتعييــن الســيد/ محمــد أحمــد يوســف عبدالملــك كعضــو مجلــس إدارة بالشــركة اعتبــار� 

مــن تاريــخ القــرار وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة فــي ٢٦ أبريــل ٢٠١٨م.

ثالثw: رأس المال
يبلغ رأس مال شركتكم ٤٢٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٤٢ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ رياالت للسهم الواحد. 

وذلــك بعــد أن قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠١٧م الموافقة علــى زيادة 
رأس مــال الشــركة وذلــك لدعــم المركــز المالــي للشــركة، بمــا يمثــل زيــادة بنســبة ١٦٫٦٧٪ مــن رأس مــال الشــركة، وبهــذا قــد ارتفــع 

رأس مــال الشــركة مــن (٣٦٠ مليــون) ريــال إلــى (٤٢٠ مليــون) ريــال، وعــدد اfســهم مــن (٣٦ مليــون) ســهم إلــى (٤٢ مليــون) ســهم.

رابعw: التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
ــر مــن ٥٪ مــن رأس مــال  ــة لكبارالمســاهمين الرئيســيين ممــن يمتلكــون أكث ــرات فــي حصــص الملكي ــي التغي يوضــح الجــدول التال

الشــركة

المساهم
٢٠١٧/١٢/٣١م٢٠١٧/٠١/٠١ م

النسبةاzسهمالنسبةاzسهم

٤٥٫٤٣%٤٥٫٤٣١٩,٠٨٠,٤١٨%١٦,٣٥٤,٦٤٤شركة الفوزان القابضة

شركة عبدالعزيز الصغير لnستثمار 
١٤,٩٤%١٤,٩٤٦,٢٧٣,٤٧٢%٥,٣٧٧,٢٦٢التجاري المحدودة

الزيــادة فــي أســهم شــركة الفــوزان القابضــة وشــركة عبدالعزيــز الصغيــر ل�ســتثمار التجــاري المحــدودة أعــاله ناتجــة عــن زيــادة رأس 
مــال الشــركة مــن خــالل منــح أســهم مجانيــة بنســبة ١٦٫٦٧٪ وبذلــك إرتفــع رأس مــال الشــركة مــن (٣٦٠ مليــون) ريــال إلــى (٤٢٠ مليــون) 
ريــال، وعــدد اfســهم مــن (٣٦ مليــون) ســهم إلــى (٤٢ مليــون) ســهم وذلــك بنــاء� علــى إعتمــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي 

إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠١٧م.
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نسب ملكية األسهم والتغير
فيها خالل السنة المالية 2017م 



الفصل الرابع:

نسب ملكية اYسهم والتغير فيها خالل السنة المالية ٢٠١٧م 

أوًال: نســب ملكيــة ا1ســهم و التغيــر فيهــا خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٧م 1عضــاء مجلــس ا\دارة وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر

الجنسيةإسم العضوم
عدد اzسهم 
في بداية عام 

٢٠١٧

عدد اzسهم 
في نهاية عام 

٢٠١٧
نسبة التغير

ملكية اzقرباء من الدرجة 
اzولى

أدوات الدين عدد اzسهم 
في بداية عام 

٢٠١٧

عدد اzسهم 
في نهاية 
عام ٢٠١٧

-١٢١,٩١٦ @-١٦٫٦٧%١٫٢٠٠١٫٤٠٠سعوديعبدا� عبداللطيف الفوزان١

باسل محمد سعود ٢
---١٦٫٦١%٢٫٤٩٩٢٫٩١٤سعوديالقضيب@@@

---١٦٫٦٧%١٫٥٠٠١٫٧٥٠كويتيأحمد يوسف أحمد الصقر٣

عبدا� علي إبراهيم ٤
---١٦٫٦٧%١٫٢٠٠١٫٤٠٠سعوديالمجدوعي

عبدالحميد عبدالعزيز محمد ٥
---١٩٫٠٥%٤٢٫٠٠٠٥٠٫٠٠٣سعوديالعوهلي

---١٦٫٦٧%٤٠١٫٠٠٠٤٦٧٫٨٣٣مصريمحمد جالل علي فهمي٦

---١٦٫٦٧%١٫٢٠٠١٫٤٠٠سعوديفوزان محمد الفوزان٧

---١٦٫٦٧%١٫٢٠٠١٫٤٠٠سعوديهشام عبدالعزيز الصغير@@٨

منصور عبدالعزيز راشد ٩
---١٦٫٦٠%١٫٠٠٠١٫١٦٦سعوديالبصيلي

عبدالجبار عبدالرحمن محمد ١٠
------سعوديالعبدالجبار@@

محمد أحمد يوسف ١١
------بحرينيعبدالملك@@@

@ تم الشراء خالل شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠١٧
@@قرر مجلس إدارة الشركة يوم اAثنين ٢٠ مارس ٢٠١٧م قبول إستقالة السيد/ هشام الصغير وتعيين السيد/ عبدالجبار العبدالجبار كعضو بمجلس اAدارة.

@@@قرر مجلس إدارة الشركة يوم اfحد ٣٠ يوليو ٢٠١٧م قبول إستقالة السيد/ باسل القضيب وتعيين السيد/ محمد عبدالملك كعضو بمجلس اAدارة.
ــال، وعــدد  ــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل منــح أســهم مجانيــة بنســبة ١٦٫٦٧٪ وبذلــك إرتفــع رأس مــال الشــركة مــن (٣٦٠ مليــون) ريــال إلــى (٤٢٠ مليــون) ري تــم زي

ــاء� علــى إعتمــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠١٧م. اfســهم مــن (٣٦ مليــون) ســهم إلــى (٤٢ مليــون) ســهم وذلــك بن

ثانيw: نسب ملكية ا1سهم والتغيير فيها خالل السنة المالية ٢٠١٧م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خالل عام ٢٠١٧ م : 

عدد اzسهم في بداية عام الجنسيةإسم العضوم
٢٠١٧م

عدد اzسهم في نهاية عام 
ملكية اzقرباء من نسبة التغير٢٠١٧م

الدرجة اzولى وتغيرها
أدوات 
الدين

--١٦٫٦٧%٤٠١٫٠٠٠٤٦٧٫٨٣٣مصريمحمد جالل علي فهمي١

ــى ــال إل ــون) ري ــن (٣٦٠ ملي ــال الشــركة م ــك إرتفــع رأس م ــة بنســبة ١٦٫٦٧% وبذل ــح أســهم مجاني ــن خــالل من ــال الشــركة م ــادة رأس م ــن زي ــاله ناتجــة ع ــادة أع  الزي
 (٤٢٠ مليون) ريال، وعدد اfسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ مليون) سهم وذلك بناء� على إعتماد الجمعية العامة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧م.

ثالثH: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اAدارة عضوا في مجالس إدارتها

اسم عضو مجلس 
اbدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس 
اbدارة عضوd في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/ 
الكيان القانونيخارج المملكة

الشركات التي يكون عضو مجلس 
اbدارة عضوd في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

عبدا� 
عبداللطيف أحمد 

الفوزان

الشركة المتحدة للمحوالت مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة الفوزان القابضة
الكهربائية

داخل 
المملكة

مسئولية 
محدودة مختلطة

الشركة المتحدة لتقنية المحطات مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان
والقواطع الكهربائية

داخل 
المملكة

مسئولية 
محدودة مختلطة

شركة تطوير الحلول الرقمية مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة معالي القابضة
واbلكترونية

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

شركة مجمع نساج السكني مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة بلوم لnستثمارات السعودية
للعقارات

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل شركة التعمير واzنشاء المحدودةمساهمة مقفلةداخل المملكةالشركة اzولى لتطوير العقارات
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل شركة بوان للصناعات الهندسيةمساهمة عامةداخل المملكةشركة بوان
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل شركة نساج للتطوير العمرانيمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة معارض الظهران الدولية
المملكة

شركة الشخص 
الواحد

---مساهمة مقفلةداخل المملكةالشركة العربية لصناعة الورق

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة أجواد القابضة

محدودة براس مال داخل المملكةشركة شمول القابضة
---خليجي

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة رفاه الخليج المحدودة

الشركة المتحدة للمستلزمات 
---مسؤولية محدودةداخل المملكةالمنزلية

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ترابط لالستثمار والتنمية

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة انجاز المشاريع المحدودة

شركة أموال الخليج لالستثمار 
محدودة براس مال داخل المملكةالتجاري

---خليجي

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ارام االحسان القابضة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مداد المحدودة

شركة الشخص داخل المملكةشركة أمجال للتطوير العمراني
---الواحد

شركة الشخص داخل المملكةشركة أرنون للصناعات البالستكية
---الواحد

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوان للصناعات الخشبية

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة رتال للتطوير العمراني

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ريادة الخليج

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التوريدات والمشاريع

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أثيل القابضة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد البناء

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار للعدد واالدوات

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد الكهرباء
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اسم عضو مجلس 
اbدارة

الشركات التي يكون عضو مجلس 
اbدارة عضوd في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/ 
الكيان القانونيخارج المملكة

الشركات التي يكون عضو مجلس 
اbدارة عضوd في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

عبدا� 
عبداللطيف أحمد 

الفوزان

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أثيل العربية للخدمات

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة إكسير الخليج للمقاوالت

شركة سمو العربية التجارية 
المحدودة

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ازدان الشرق

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ازدان العربية

شركة الشخص داخل المملكةشركة الفوزان لالستثمار
---الواحد

شركة إطاللة العربية للتجارة 
المحدودة

شركة الشخص داخل المملكة
---الواحد

شركة الشخص داخل المملكةشركة أجدان للتطوير العقاري
---الواحد

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اzولى بناء للتطوير العقاري

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اzولى موارد العقارية

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة معالي الخليج للتجارة

---مسؤولية محدودةخارج المملكةشركة مدار القابضة

منصور عبدالعزيز 
راشد البصيلي

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة HSBC العربية السعودية

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة أمالك العالمية

الشركة السعودية للخدمات 
اzرضية

---مساهمة عامةداخل المملكة

الشركة السعودية bعادة التأمين 
التعاوني

---مساهمة عامةداخل المملكة

---مساهمة عامةداخل المملكةشركة جبل عمر للتطوير

عبدالجبار 
عبدالرحمن محمد 

العبدالجبار

شركة النظم العربية المتطورة 
- نسيج

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة النظم العربية المتطورة 
– مصر

---مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة النظم العربية المتطورة 
– لبنان

---مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة النظم العربية المتطورة - 
المغرب

---مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة النظم العربية المتطورة 
- سوريا

---مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا 
المعلومات

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة انفوسيستك لتكنولوجيا 
المعلومات

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

أحمد يوسف أحمد 
الصقر

شركة مجموعة اليسرة العالمية 
ل�غذية

خارج بنك بوبيانمساهمة مقفلةخارج المملكة
المملكة

مساهمة عامة

خارج شركة الشال لnستثمارمساهمة مقفلةخارج المملكةشركة جوكنور - تركيا
المملكة

مساهمة مقفلة

---مساهمة مقفلةخارج المملكةشركة بسكو مصر

---مساهمة مقفلةخارج المملكةبنك الكويت المركزي

--- هيئة حكوميةخارج المملكةالهيئة العامة لnستثمار

اسم عضو 
مجلس اbدارة

الشركات التي يكون عضو 
مجلس اbدارة عضوd في مجالس 
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/ 
الكيان القانونيخارج المملكة

الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اbدارة عضوd في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الكيان 
القانوني

عبدا� علي 
ابراهيم 
المجدوعي

اbتحاد العربي للنقل مساهمة عامةخارج المملكةدانة غاز / الشارقة
-داخل المملكةالبري

شركة اbحساء مساهمة مقفلةداخل المملكةجامعة اzمير محمد بن فهد الدولية
-داخل المملكةللتنمية

مجلس التنمية مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة معارض الظهران الدولية
-داخل المملكةالسياحية

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة راية للتمويل

---مسؤولية محدودةخارج المملكةشركة النجم للخدمات البحرية

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المجدوعي دي رايكة

---مسؤولية محدودةخارج المملكةشركة بترولوجي

عبدالحميد 
عبدالعزيز محمد 

العوهلي

شركة الفوزان مساهمة عامةداخل المملكةشركة اليمامة للصناعات الحديدية
مساهمة مقفلةداخل المملكةالقابضة

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة أمجال للتطوير العقاري

--- مسئولية محدودةداخل المملكةشركة أجواد القابضة

محمد جالل علي 
فهمي

شركة أحمد محمد صالح باعشن 
---مساهمة مقفلةداخل المملكةوشركاه

الشركة المتحدة للمستلزمات 
---مسؤولية محدودةداخل المملكةالمنزلية

فوزان محمد 
الفوزان

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان
الشركة اzولى لتطوير مساهمة مقفلةداخل المملكة

العقارات
مساهمة مقفلةداخل لمملكة

شركة الفوزان القابضة
شركة اليمامة لحديد مساهمة مقفلةداخل المملكة

التسليح
مساهمة عامةداخل المملكة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد البناء

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار للعدد و اzدوات

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدار لمواد الكهرباء

---مساهمة عامةداخل المملكةبوان

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نواة القابضة

الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

---شركة الشخص الواحدداخل المملكةشركة أمجال للتطوير العقاري

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة أجواد القابضة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة معالي الخليج للتجارة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة انجاز المشاريع المحدودة

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اليمامة لحديد التسليح

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المدى القابضة
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اسم عضو 
مجلس اbدارة

الشركات التي يكون عضو 
مجلس اbدارة عضوd في مجالس 
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/ 
الكيان القانونيخارج المملكة

الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اbدارة عضوd في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الكيان 
القانوني

فوزان محمد 
الفوزان

---مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة كيان الدولية

الشركة المتحدة للصناعات 
الحديدية

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة المتحدة للصناعات 
الزجاجية

---مسؤولية محدودةداخل المملكة

محمد أحمد 
يوسف 
عبدالملك

الرواسي لالستشارات والتصميم 
(البحرين)

---مسؤولية محدودةخارج المملكة

---مسؤولية محدودةخارج المملكة٢١ نورث ادفايزورز (البحرين)

---مسؤولية محدودةخارج المملكةريفركروسينج بارتنرز (البحرين)

أفكار القابضة (جبل علي – 
االمارات)

مسؤولية محدودةخارج المملكة
---
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 التعامالت 

مع األطراف ذات العالقة



الفصل الخامس:

التعامالت مع اYطراف ذات العالقة 

عقود تأجير مواقع من ا1طراف ذات العالقة

طريقة السداد مدة العقد بداية اbيجار القيمة اbيجارية وصف العقد المؤجر

سنوي سنة واحدة ٢٠١٧/٠٤/١م ٤٨٠٫٠٠٠ عقد إيجار مستودع – الدمام

دفعتين سدادشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان ٢٥ سنة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠م عقد إيجار أرض - الخبر ٩٩١,٠٠٠

سنوي سنة واحدة ٢٠١٥/٠٧/٠١م ٢٩١,٦٠٠ عقد إيجار مستودع – الرياض@

دفعتين سداد سنة واحدة 
تجدد تلقائي� ٢٠١١/٠١/١م عقد إيجار مستودع – جدة ٥٥٠,٠٠٠ شركة الفوزان لمواد البناء

@ انتهى العقد في سبتمبر ٢٠١٧م.

عقود تأجير مواقع ل�طراف ذات العالقة

طريقة 
السداد مدة العقد بداية اbيجار القيمة اbيجارية وصف العقد المستأجر

نصف 
سنوي ٥ سنوات ٢٠١٥/١٠/٠١ ٥٨٨٫٠٠٠ عقد إيجار مكاتب إدارية بالمبنى اbداري

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

نصف 
سنوي ١٠ سنوات ٢٠١٦/٠٣/١٥ ١,٥٦٦,٠٨٠ عقد ايجار مساحة بيعية في معرض 

اكسترا السويدي بمدينة الرياض

نصف 
سنوي ٥ سنوات ٢٠١٥/٠٩/٠١ ٢,٦٥٠,٠٠٠ عقد ايجار مساحة بيعية في معرض 

اكسترا غرناطة بمدينة الرياض

نصف 
سنوي ١٩٫٩ سنة ٢٠١٧/١٢/٣١ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ عقد ايجار مساحة بيعية في معرض 

اكسترا الملك عبدا� بمدينة الرياض

التعامالت ا1خرى

أبرمــت إكســترا إتفاقيــة تزويــد الخدمــات مــع الشــركة المتحــدة للمســتلزمات المنزليــة بتاريــخ ٢٠١٧/٥/١٥م حيــث تقــوم إكســترا . ١
بتوفيــر خدمــات مســاندة الشــركة المتحــدة للمســتلزمات المنزليــة مقابــل مبلــغ شــهري ١٤٠,٤١٧ ريــال ســعودي لعــام ٢٠١٧م.

ــر خدمــات . ٢ ــد خدمــات مــع شــركة الفــوزان القابضــة حيــث تقــوم شــركة الفــوزان القابضــة بتوفي ــة تزوي أبرمــت إكســترا إتفاقي
مســاندة للشــركة المتحــدة ل�لكترونيــات (اكســترا) إعتبــار� مــن بدايــة شــهر مــارس ٢٠١٣م وبمقابــل مبلــغ شــهري ريــال ســعودي 

واحــد.

التعامالت التجارية 

وهذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجارية. 

مشــتريات تجاريــة مــن شــركة تطويــر الحلــول الرقميــة واAلكترونيــة المحــدودة أحــد وكالء سامســونج المعتمديــن فــي المملكة  •
العربيــة الســعودية بمبلــغ ٤٠٠٫٧٧١٫٣٠٢ ريال ســعودي.

المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ١٨٫٨٩١٫٩٤١ ريال سعودي. •

المشتريات التجارية من شركة اليسرة التجارية المحدودة بمبلغ ١٫٥٦٦٫٨٨٤ ريال سعودي. •

مبيعات تجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٦١٦٫٧١٧ ريال سعودي •

المعامالت مع اfطراف ذات العالقة تمت وفقا لشروط ال تختلف عن المعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وال 
يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم اAتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداد� لعالقات مستمرة بدأت قبل العام 

المالي ٢٠١٧م وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعامالت في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خالل 
النصف اfول من عام ٢٠١٨م حسب النظام.

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

عضو مجلس اbدارةاسم الشركة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

شركة الفوزان لمواد البناء 

شركة الفوزان القابضة

عبدا� عبداللطيف الفوزان
فوزان محمد الفوزان

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
عبدا� عبداللطيف الفوزان

فوزان محمد الفوزان
محمد جالل علي فهمي

عبدا� عبداللطيف الفوزانشركة تطوير الحلول الرقمية واbلكترونية المحدودة
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 مراجعي حسابات الشركة
 و تأكيدات إدارة الشركة

وحوكمة الشركات



الفصل السادس:

مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة وحوكمة الشركات 

مراجعي حسابات الشركة

تــم طلــب عــروض مــن كبــار مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات الشــركة و قــد تــم عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وبعــد مناقشــتها 
اســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة للنظــر فــي اختيــار مراجع حســابات الشــركة لعــام ٢٠١٨م.

تأكيدات إدارة الشركة
تؤكد إدارة الشركة مايلى :

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. •

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

ــة أو أي جهــة  • ــة الســوق المالي ــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئ ــرازي أو قي ــر إحت ــة أو جــزاء أو تدبي ال توجــد أي عقوب
ــة. ــة أو قضائي إشــرافية أو تنظيمي

حوكمة الشركات 
ــة، باســتثناء اfحــكام  ــة الســوق المالي ــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــع اfحــكام ال ــق الشــركة جمي تطب

ــاه ــواردة أدن ال

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

مادة إسترشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

مادة إسترشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرالمادة الحادية والسبعون

مادة إسترشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالمادة الثانية والسبعون

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في المادة الخامسة والثمانون / الفقرة الثالثة
مادة إسترشاديةالشركة

مادة إسترشاديةالمسؤولية االجتماعيةالمادة السابعة والثمانون

مادة إسترشاديةمبادرات العمل االجتماعيالمادة الثامنة والثمانون

تشكيل لجنة حوكمة الشركاتالمادة الخامسة والتسعون

من ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات 
والمكافآت مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة 

والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند 
الحاجة

ــال الشــركة  ــه علمــw بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حي ا\جــراءات التــي اتخذهــا مجلــس ا\دارة \حاطــة أعضائ
وأدائهــا

فــي حــال تلقــي مجلــس اAدارة أي مقترحــات مــن قبــل المســاهمين أومالحظــات حيــال الشــركة وأدائهــا، يتــم مناقشــتها خــالل أول 
اجتمــاع مجلــس اAدارة الحــق ويتــم اتخــاذ تلــك المالحظــات فــي اAعتبــار.

ــال الشــركة وأدائهــا خــالل العــام  ــه لــم تتلقــى الشــركة أي مقترحــات أو مالحظــات مــن قبــل المســاهمين حي كمــا نفيدكــم بأن
المنتهــي فــي ٢٠١٧م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
طلبت الشركة خالل عام ٢٠١٧م من خالل خدمة تداوالتي عشرون طلبH لسجل المساهمين و ذلك وفقH للبيان ادناه

أسباب الطلبتاريخ الطلب

٢٧ فبراير ٢٠١٧

الجمعية العامة ١٤ مايو ٢٠١٧

 ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧

ملف أرباح١٧ يوليو ٢٠١٧

٣١ يناير ٢٠١٧

إجراءات الشركات

٢٨ فبراير ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٧

٢ مايو ٢٠١٧

٣١ مايو ٢٠١٧

١٣ يونيو ٢٠١٧

١٤ يونيو ٢٠١٧

٣٠ يونيو ٢٠١٧

٩ يوليو ٢٠١٧

٣١ يوليو ٢٠١٧

٢ أغسطس ٢٠١٧

٧ سبتمبر ٢٠١٧

٢ أكتوبر ٢٠١٧

٢٢ أكتوبر ٢٠١٧

٢ نوفمبر ٢٠١٧

٤ ديسمبر ٢٠١٧
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 المخاطر 
التي تتعرض لها الشركة



الفصل السابع:

المخاطر التي تتعرض لها الشركة
المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة هــي فــي اAجمــال نفــس المخاطــر التــي قــد تواجــه أي شــركة تعمــل بنفــس المجــال في الســوق 

الســعودي. ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى قســمين أساســيين: مخاطــر تتعلــق بعمليــات الشــركة ومخاطــر تتعلق بالســوق.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

اfنظمــة والقوانيــن: تخضــع أعمــال الشــركة fنظمــة ولوائــح المملكــة العربيــة الســعودية وقــد تكــون البيئــة النظاميــة التــي  •
تعمــل فيهــا الشــركة ُعرضــة للتغييــر. وقــد تؤثــر التغييــرات النظاميــة الناجمــة عــن عوامــل سياســية أو إقتصاديــة أو تقنيــة أو بيئيــة 
بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة. ووفقــH للمعلومــات المتوفــرة لــدى الشــركة، ال توجــد أيــة مؤشــرات حــول أي تغيــرات فــي 

البيئــة النظاميــة والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى عمليــات الشــركة وتوقعاتهــا.

ــة عــدم قــدرة المورديــن علــى اAيفــاء  • ــر نشــاط الشــركة ووضعهــا المالــي فــي حال اAعتمــاد علــى مورديــن أساســيين: قــد يتأث
بالتوريــدات المطلوبــة ولذلــك تحافــظ الشــركة علــى عالقــات وطيــدة مــع عــدد كبيــر مــن المورديــن وتقيــم عالقــات عمــل وثيقــة 

مــع نخبــة مــن المورديــن الرئيســيين وتقــوم ببنــاء تخطيــط ســليم ومتنــوع للمنتجــات والخدمــات والمصــادر.

اســتراتيجية النمــو وتنفيذهــا: قــد يــؤدي التأخــر فــي اAلتــزام بالخطــط التوســعية وافتتــاح المعــارض إلــى التأثيــر علــى أداء الشــركة.  •
لذلــك تركــز الشــركة علــى التنفيــذ الفعــال لخطــة العمــل الخاصــة بهــا واســتراتيجية النمــو التــي تتضمــن إفتتــاح معــارض جديــدة 

وتقديــم قنــوات بيعيــة جديــدة مــن خــالل دراســة مفصلــة للمواقــع المســتقبلية واختيارهــا بشــكل اســتباقي.

المتحــدة  • الشــركة  صنفــت  الســعودي  العمــل  وزارة  بهــا  قامــت  التــي  الجديــدة  التغييــرات  علــى  بنــاء�  التوطيــن:  متطلبــات 
ل�لكترونيــات ضمــن الشــركات الكبيــرة فــي قطــاع الجملــة والتجزئــة، والحــد اfدنــى حســب تصنيــف الــوزارة فــي برنامــج نطاقــات 
هــو ٣١% متطلبــات النطــاق اfخضــر المنخفــض و ٤٢% متطلبــات النطــاق اfخضــر المرتفــع حتــى تصــل إلــى ٥١% للنطــاق الفضــي 
وتلتــزم ”اكســترا“ إلتزامــH كامــًال لتحقيــق الهــدف الوطنــي للتوطيــن حيــث اســتطاعت تحقيــق نســبة توطيــن بلغــت ٣١٫١% كمــا 
فــي ديســمبر ٢٠١٧م ولهــذا الســبب يعــد توظيــف وتدريــب وتطويــر مهــارات وقــدرات الســعوديين مــن اfولويــات لــدى الشــركة. و 
قامــت وزارة العمــل مؤخــر� بإتخــاذ قــرار بتوطيــن قطــاع بيــع اAلكترونيــات بالتجزئــة اعتبــار� مــن شــهر نوفمبــر ٢٠١٨م بنســبة ١٠٠%، و 

تقــوم إدارة الشــركة حاليــH بإتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتحقيــق ذلــك.

المخاطر المتعلقة بالسوق:

البيئــة التنافســية: علــى الرغــم مــن أن الشــركة تعــد مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة فيمــا يتعلــق باfجهــزة  •
اAلكترونيــة والمنزليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إال أنهــا تواجــه منافســة مــن قبــل عــدد مــن الشــركات الســيما فيمــا 
يتعلــق بــكل فئــة مــن فئــات منتجاتهــا وتعمــل ”اكســترا“ دائمــH علــى تلبيــة رغبــات المســتهلكين مــن المنتجــات والخدمــات مــن 
خــالل تفهمهــا المســتمر الحتياجــات ومتطلبــات المســتهلك بهــدف بنــاء عالقــة وطيــدة مــع المســتهلك للحفــاظ دائمــH علــى 

عمالئهــا وضمــان اســتمراريتهم معهــا.

حــرب اfســعار: مســتوى أربــاح الشــركة قــد يتأثــر ســلبH فــي حــال نشــوب حــرب أســعار ســواًء علــى مســتوى أســعار المنتجــات أو  •
نهــا مــن تقليــل تأثيــر حــرب اfســعار علــى هامــش  الخدمــات ، تمتلــك الشــركة قــدرة تفاوضيــة عاليــة مــع المورِّديــن، والتــي تمكِّ

الربــح وكذلــك اAعتمــاد علــى مصــادر ومشــاريع أخــرى للمحافظــة علــى هامــش الربــح.

المصداقيــة مــع العمــالء: نظــر� للتزايــد المســتمر فــي عــدد عمــالء الشــركة ففــي حالــة عــدم خدمــة جميــع العمــالء بنفــس  •
ــام بعــض العمــالء  ــؤدي إلــى قي ــة الشــركة وقــد ي ــر علــى مصداقي ــؤدي ذلــك إلــى التأثي ــة واAهتمــام قــد ي الدرجــة مــن العناي
 Customer) وبرنامــج العميــل أوًال (Guest) بتقديــم شــكاوي رســمية إلــى وزارة التجــارة، تمتلــك اكســترا نظامــي برنامــج الضيــف
First) وذلــك لتدريــب وتأهيــل الموظفيــن لخدمــة العمــالء بشــكل مهنــي وصحيــح ، كمــا تمتلــك اكســترا مركــز اتصــال خــاص 
بالــرد علــى استفســارات وشــكاوي العمــالء ســواء كانــت مباشــرة مــن العمــالء أو مــن خــالل موقــع وزارة التجــارة وذلــك مــن خــالل 
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وتمضــي الســنوات وُتطــوى الصفحــات، ونحــن ماضــون فــى عطائنــا مودعيــن عامــH تحقــق لنــا فيــه مــا تحقــق مــن اAنجــازات 
والنجاحــات، ومســتقبلين عامــH جديــد� بعزيمــة وتحــٍد، ســاعين إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا، آمليــن فــي رضاهــم، لنظــل 
أفضــل وجهــة تســوق فــى عالــم اAلكترونيــات واfجهــزة المنزليــة. فلــم نكــن لنتمكــن مــن النجــاح دون ثقتهــم المســتمرة فــى 

«اكســترا».

وفــي الختــام، نتقــدم بجزيــل الشــكر و التقديــر لــكل مــن ســاهم فــي هــذا اAنجــاز، متطلعيــن إلــى غــٍد أفضــل وكلنــا إصــرار علــى 
مواصلــة التميــز والتحليــق فــى ســماء اAبــداع ، لتحقيــق المزيــد مــن اAنجــازات و النجاحــات.

عبدا� عبداللطيف الفوزان
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