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مقدمة

نجحت اكسترا في تحقيق رسالتها الهادفة إلثراء تجارب 
وحياة عمالئها عن طريق توفير باقة متنوعة وفائقة الجودة 

من  المنتجات والخدمات والحلول التمويلية في قطاع تجزئة 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية

صافي الربح عن عام 2019

206 مليون ريال
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اكسترا في سطور
»اكسترا« هي العالمة الرائدة في قطاع تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية. وتسعى الشركة 

إلى تزويد عمالئها بباقة متنوعة وفائقة الجودة من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية ، 
بالتوازي مع تنمية تواجدها المباشر على الساحة اإلقليمية

»اكسترا«  لإللكترونيات  المتحدة  الشركة  قامت 
 2003 عام  المملكة  في  معارضها  باكورة  بتأسيس 
مستوى  على  المباشر  تواجدها  تنمية  في  ونجحت 
منطقة الخليج حتى رسخت مكانتها كعالمة رائدة في 
قطاع تجزئة اإللكترونيات. وتقع معارض الشركة على 
عبر  موزعة  مربع  متر  ألف   140 تتجاوز  إجمالية  مساحة 
جانب  إلى  وعمان،  والبحرين  السعودية  في  مدينة   27
extra.« للشركة  التابعة  اإللكترونية  التجارة  منصة 

com«.  وقد شرفت الشركة خالل عام 2019 بخدمة أكثر 
من 15 مليون عميل وبيع أكثر من 8 مليون وحدة من 
بما في  الجودة  اإللكترونية فائقة  المنتجات واألجهزة 
ذلك مختلف أصناف الهواتف الذكية واألجهزة المنزلية 
وأجهزة الصوت والفيديو واألجهزة الصغيرة، وأجهزة 

الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها.

وتنفرد الشركة بمظلة مميزة من خدمات ما بعد البيع 
والصيانة توفرها لعمالئها من خالل »خدمة اكسترا« 
 5 تضم  البيع  بعد  ما  لخدمات  متكاملة  منصة  وهي 
الكوادر  من   300 عن  يربو  وما  ورشة،  و13  تقنية،  مراكز 
من  متنوعة  باقة  لتوفير  الفنية  المهارات  وأصحاب 
خدمات الصيانة والدعم الفني والضمانات. كما تقوم 
الصيانة  خدمات  من  متكاملة  باقة  بتقديم  الشركة 
وخدمات القيمة المضافة المصممة خصيًصا حسب 
بها  تنفرد  ميزة  وهي  حده،  على  عميل  كل  احتياجات 
واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  وسط  اكسترا 
مجال  في  رائدة  وجهة  منها  جعل  ما  وهو  المنزلية، 

خدمات ما بعد البيع داخل المملكة. 

السنوات  مدار  على  الشركة  توسعت  آخر،  جانب  من 
بالتقسيط  لعمالئها  البيع  برامج  الماضية في توفير 
محفظة  حجم  بلغ  حيث  تجاربهم،  إلثراء  سعًيا 
 483 اكسترا  لعمالء  المقدمة  القائمة  التمويالت 
منذ  عميل  ألف   100 على  يربو  ما  لخدمة  ريال  مليون 
هذا  على  البناء  إلى  الشركة  سعت  وقد  تأسيسها. 
وقامت خالل  االستهالكي،  التمويل  في مجال  النجاح 
عام 2019 بإنشاء شركة »تسهيل« كشركة متخصصة 
في أنشطة التمويل االستهالكي المتوافق مع أحكام 
الجديدة  الشركة  وستقوم  اإلسالمية.  الشريعة 
التكنولوجيا  مجال  في  االبتكارات  أحدث  بتوظيف 
المالية من أجل توفير باقة فائقة الجودة من خدمات 
بالتقسيط  البيع  الشخصي وخدمات  التمويل  وحلول 
لعمالء  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
البيع  خدمات  تقديم  إلى  باإلضافة  هذا  اكسترا، 

بالتقسيط عبر شركاء آخرين في قطاع التجزئة. 

لتسجل  السوقية  تعزيز حصتها  اكسترا في  ونجحت 
ما يقارب 20% بنهاية عام 2019، مما يمثل شهادة قوية 
على نجاح الشركة في تحقيق رسالتها الهادفة إلثراء 
متنوعة  باقة  توفير  طريق  عن  عمالئها  وحياة  تجارب 
قطاع  في  والحلول  الخدمات  من  الجودة  وفائقة 
إيرادات  وارتفعت  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات 
لتسجل   2019 عام  خالل   %16.8 بنسبة  كذلك  الشركة 
ريال سعودي، فضًلا عن تحقيق معدل نمو  5.1 مليار 
سنوي مركب نسبته 9% خالل العشرة أعوام السابقة. 

مهمتنارؤيتنا

األجهزة المنزلية

عاًما من التميز 

متسوق خالل عام 2019

األجهزة اإللكترونية

منتج

إيرادات عام 2019 بمعدل نمو 
سنوي %16.8

أجهزة الكمبيوتر

فرًعا في 27 مدينة

موظف على أعلى مستوى من 
التدريب والخبرة

منتجاتنا

المؤشرات الرئيسية 

منصات األلعاب ومستلزماتهااألجهزة الصغيرةأجهزة الجوال

التلفزيونات وأجهزة الصوت 
والفيديو

دول تشمل السعودية 
والبحرين وعمان

صافي الربح خالل عام 2019 
بمعدل نمو سنوي %28

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. 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة  المساهمون،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض لكم على صفحات هذا 
التقرير أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للفترة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

عامًا بعد عام ونحن نسعى بكل قوة لترك بصمة راسخة 
في عالم التجزئة، تمكننا من تعزيز تميزنا على الساحتين 
المحلية واإلقليمية. فلقد كان عام 2019 حافاًل باإلنجازات 
على كافة المستويات على الرغم من تحديات المشهد 
االقتصادي في األسواق العالمية، إال أننا على يقين بأن 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة 
عبدالعزيز آل سعود – حفظه هللا ورعاه – تبذل جهود 
اقتصاد  وجعل  الحبيبة  مملكتنا  اقتصاد  لتعزيز  حثيثة 
الخارجية،  الصدمات  مواجهة  في  صالبة  أكثر  المملكة 
رؤية  أهداف  مظلة  تحت  المستدام  النمو  وتحقيق 
المملكة 2030، والتي يقودها ولي العهد صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان، حفظه هللا ورعاه. 

وبالنظر إلى أوضاع سوق اإللكترونيات بشكل عام، فقد 
رصدنا تحسن ثقة وإقبال المستهلكين مقارًنة بالعام 
السابق، حيث حقق سوق اإللكترونيات واألجهزة المنزلية 
في المملكة نمًوا بنسبة سنوية 2% خالل عام 2019، وهو 
أول نمو بعد تراجع دام لمدة خمس سنوات، فيما يشير 
إلى بدء ارتفاع معدالت اإلنفاق مرة أخرى، إال أن الشركة 
بلغ %16.8  اإليرادات  في  نموًا سنويًا  تحقيق  في  نجحت 
الشركة  تاريخ  األعلى في  – وهي  ريال  مليار   5.1 لتسجل 
منذ نشأتها – مقابل 4.3 مليار ريال خالل عام 2018. هذا 
باإلضافة إلى تحقيق أعلى صافي ربح في تاريخها، حيث بلغ 
206 مليون ريال خالل عام 2019، بزيادة سنوية نسبتها %28 
مقابل 161 مليون ريال خالل العام السابق. وقد انعكس 
زيادة الحصة السوقية للشركة  النتائج في  مردود تلك 
لتصل إلى 19.2% بنهاية عام 2019، في مقابل 16.7% بنهاية 
بسوق  الشركة  حصة  أن  بالذكر  الجدير  ومن   .2018 عام 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية نمت بواقع 41% منذ عام 

2017 على الرغم من األوضاع السوقية غير المواتية.

المحققة خالل  باإلنجازات  فخر  وكلنا   2020 عام  نستهل 
أدائنا ونتائجنا  العام السابق، والتي ساهمت في تعزيز 
العمل  فريق  بذلها  التي  المضنية  الجهود  ضوء  في 
تمكنت  حيث  اإلدارة،  حددتها  التي  النمو  واستراتيجية 
مواصلة  لضمان  التحديات  مختلف  تجاوز  من  الشركة 

تنمية نتائجها على الصعيدين المالي والتشغيلي.
 

التي  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق   2019 عام  شهد  فقد 
سينعكس أثرها اإليجابي على نمو أعمال الشركة خالل 
الفترة المقبلة، حيث افتتحنا ثالثة معارض جديدة خالل 

العام في إطار أهدافنا لتوسيع النطاق الجغرافي ألعمالنا 
وترسيخ مكانتنا الرائدة بالمنطقة. وتصل بذلك شبكة 
 24 منها  مدينة،   27 في  فرًعا   50 إلى  »اكسترا«  معارض 
مدينة بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى مدينة 
عمان.  بسلطنة  وصحار  ومسقط  بالبحرين  المنامة 
وبالتوازي مع التوسعات الجغرافية، عكفت الشركة على 
تعزيز نموذج أعمالها خالل العام2019، حيث قامت بإعادة 
تنظيم قطاع خدمات ما بعد البيع، مستفيدًة من خبراتها 
وإنجازاتها المحققة على مدار 14 عاًما في هذا المجال، علًما 
بأن هذه التطورات تمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق 
رؤينا والتحول إلى أكبر وجهة لخدمات تجزئة اإللكترونيات 

واألجهزة المنزلية في المملكة.

ومن جانب آخر واصلت »اكسترا« جهودها الرامية إلى 
تعزيز مكانتها في عالم التجارة اإللكترونية، حيث قامت 
بتجديد منصتها اإللكترونية  extra.com بالتعاون مع 
كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، 
وهو ما سيمكن الشركة من تسريع وتيرة نمو أعمال 
المنصة اإللكترونية مع تعزيز مرونة الشركة في تطوير 
قطاع التجارة اإللكترونية بما يتماشى مع المتطلبات 
المستقبلية للقطاع، سعًيا لتحقيق الهدف المنشود 
التجارة  قطاع  مبيعات  من  ريال  مليار  بتسجيل 
إلى  باإلضافة  هذا  القريب.  المستقبل  في  اإللكترونية 
التحالف االستراتيجي مع منصة »noon.com«، والذي 
هذه  كل  تكللت  الحمد،  ولله  عاميين.  منذ  إبرامه  تم 
لتصل مبيعات »اكسترا« عبر قطاع  بالنجاح،  الجهود 
التجارة اإللكترونية إلى ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي 
أول شركة  لتكون »اكسترا«   ،2019 المبيعات خالل عام 

تجزئة محلية تصل لهذه النسبة. 

وقد نجحنا في تعزيز جودة نموذج أعمالنا خالل عام 2019، 
حيث قمنا بتوقيع عقد مرابحة مع مصرف الراجحي لبيع 
جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع 
بالتقسيط، لتأتي هذه الصفقة كأول عملية بيع لمحفظة 
ذمم مدينة غير مدعومة بأصول في المملكة. ومن ثم 
تعكس تلك الخطوة نجاح شركتنا في إدارة محفظة البيع 
بالتقسيط باإلضافة إلى قدرتنا على توفير مختلف مصادر 

التمويل التي تالئم خطط النمو المستقبلية للشركة.

وامتدادًا لتفوقنا التشغيلي، قامت »اكسترا« بتأسيس 
خالل  »تسهيل«  المالية  للخدمات  المتحدة  الشركة 
التمويل  مجال  في  متخصصة  تابعة  كشركة   ،2019 عام 
الشريعة اإلسالمية،  أحكام  المتوافق مع  االستهالكي 
حيث ستقوم الشركة الجديدة بتقديم كل ما هو جديد 
المملكة،  في  االستهالكي  التمويل  بمجال  وابتكاري 
بها  تحظى  التي  الواسعة  الخبرات  من  مستفيدًة 
»اكسترا« والدراية العميقة التي تنفرد بها إدارة الشركة. 

كما ستقوم »تسهيل« بتوظيف أحدث ما وصلت إليه 
باقة  تقديم  في   Fintech المالية  الخدمات  تكنولوجيا 
متكاملة من حلول التمويل االستهالكي المتوافق مع 
الوصول  إلى  تهدف  والتي  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
إلى أكبر شريحة من العمالء، على أن يشمل ذلك حلول 
التمويل الشخصي وخدمات تمويل المنتجات باألقساط 
داخل »اكسترا« أو خارجها، وذلك عن طريق العديد من 

الشركاء في عالم التجزئة.

أداءنا  تعزيز  صعيد  على  المحققة  لإلنجازات  وتكلياًل 
المالي وعالقتنا مع األسواق المالية، حصدت »اكسترا« 
جائزة »أفضل فريق محّسن لعالقات المستثمرين في 
عالقات  جمعية  من   2019 عام  خالل  األوسط«  الشرق 
بفئات  وذلك  األوسط،  الشرق  في  المستثمرين 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ضوء حرصنا على المساهمة في تحقيق أهداف 
بتحقيق  التزامها  »اكسترا«  تجدد   ،2030 المملكة  رؤية 
الريادة والتميز في عالم التجزئة بجميع فئاته وشرائحه 
االستهالكية، وذلك مع مواصلة تطوير تجربة التسوق 
لعمالئها من أجل تلبية مختلف احتياجاتهم. وبالتوازي 
االستفادة من  تعظيم  على  تعكف شركتنا  ذلك،  مع 
استراتيجيتها الطموحة التي تضع العمالء على رأس 
حصتها  وتنمية  المالية  نتائجها  تعزيز  في  أهدافها 
المنطقة.  وبلدان  المملكة  مستوى  على  السوقية 
الرقمية  بخدماتها  التوسع  »اكسترا«  ستواصل  كما 
من خالل االستثمار في تنمية منصتها اإللكترونية من 
االستراتيجيين  شركائها  مع  عالقتها  وتعزيز  ناحية، 
الشركة  التزام  ما يعكس مدى  أخرى، وهو  ناحية  من 
الخدمات  تقديم  عبر  المقدمة  خدماتها  باقة  بتعزيز 
الجديدة التي تلبي مختلف االحتياجات االستهالكية، إلى 
جانب االستثمار في تنمية حلول التمويل االستهالكي 

المتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

وختامًا، نعرب عن بالغ التقدير للسادة مساهمي الشركة 
لثقتهم الغالية، وألعضاء مجلس اإلدارة والفريق اإلداري 
وكافة منسوبي الشركة على مجهوداتهم المبذولة في 
رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا ومواصلة تقديم كل ما هو متميز 
في عالم التجزئة بالمنطقة، فضاًل عن تعظيم القيمة 

لعمالئنا ولمساهمينا على حد سواء.

عبدهللا عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة

»تجدد »اكسترا« التزامها بتحقيق الريادة والتميز 
في عالم التجزئة بجميع فئاته وشرائحه 

االستهالكية في ضوء حرصنا على المساهمة 
في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030«

عبدهللا عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة
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 عرض أنشطة
وأعمال الشركة

تملك اكسترا شبكة فروع ضخمة منتشرة عبر 27 مدينة 
خليجية لتحتل بذلك مرتبة الريادة من حيث االنتشار الجغرافي 

في قطاع تجزئة اإللكترونيات

شبكة معارض الشركة 

50
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أسواق الشركة 

المملكة العربية السعودية
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متميزة سواء 
على مستوى الشرق األوسط ككل أو مجلس التعاون 
الخليجي بصفة خاصة، وذلك بفضل اقتصادها القوي 
الناتج  حجم  يبلغ  حيث  المنطقة  في  األكبر  يعد  الذي 
المحلي اإلجمالي 749.6 مليار دوالر، فضًلا عن تركيبتها 
السكانية الفريدة التي تتميز بانخفاض متوسط األعمار 
سكان  عدد  ويبلغ  السكاني.  النمو  بسرعة  مصحوًبا 
المواطنون  يشكل  نسمة  مليون   34.1 حالًيا  المملكة 
منهم نسبة الثلثين، حيث تتراوح أعمار 50% من منهم 
ما بين 15 إلى 44 عاًما. وقد ساهم ارتفاع نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي بالمملكة )يبلغ حالًيا 21.982 
دوالر أمريكي للفرد( في دخولها ضمن تصنيف البنك 
الدولي للدول ذات مستويات الدخول المرتفعة، علًما 
جانب عدة معطيات  إلى  السريع  السكاني  النمو  بأن 
هيكلية أخرى سوف تساهم في تعزيز مناخ االستثمار 

بعدد من القطاعات االقتصادية في المملكة. 

الحرمين  خادم  حكومة  نجحت  الخلفية،  هذه  وعلى 
الشريفين- حفظة هللا ورعاه- في تحقيق عدة إنجازات 
التي  االقتصادي  اإلصالح  خطة  إطار  في  ملموسة 
لتحقيق  سعًيا  سنوات  ثالث  قبل  الحكومة  تبنتها 
تلك  المحور األساسي في  2030. ويقوم  المملكة  رؤية 
الخطة على تنويع القاعدة االقتصادية واإلنتاجية خارج 
قطاع النفط والغاز، وتحويل المملكة إلى مركز جاذب 

استمرارية  ضمان  عن  فضًلا  العالمية،  لالستثمارات 
وقد  الطويل.  المدى  على  الحالي  التنموي  النموذج 
لتدعيم  فعلية  خطوات  اتخاذ  في  المملكة  نجحت 
أسهم  من  لجزء  األولي  العام  الطرح  أبرزها  خطتها، 
على  األكبر  النفط  مؤسسة  وهي  أرامكو،  شركة 
الطرح  حصيلة  توظيف  مع  العالم،  حول  اإلطالق 
لدعم االستثمارات الحكومية في تلبية أهداف التنويع 
حصدت  ذلك،  مع  بالتوازي  المخططة.  االقتصادي 
المملكة ثمار عملية تحديث قوانين االستثمار، وذلك 
بأن تم إدراج سوق األسهم السعودية »تداول« ضمن 
مؤشر MSCI لألسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابًيا 
االقتصاد  إلى  األجنبي  االستثمار  تدفقات  زيادة  على 
كواجهة  المملكة  مكانة  تعزيز  وبالتالي  السعودي، 

واعدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 

السنوات  في  المملكة  أحرزت  متصل،  سياق  وفي 
التوطين،  سياسات  صعيد  على  كبيًرا  تقدًما  األخيرة 
والمبادرات  البرامج  من  سلسلة  في  تتبلور  والتي 
على  المواطنين  لتشجيع  والموجهة  المتكاملة 
تلك  أثمرت  حيث  السعودي،  العمل  بسوق  االلتحاق 
ممثلة  تكن  لم  جديدة  فئات  دخول  عن  السياسية 
السيدات  العمل، وخاصة فئة  تمثيًلا كافًيا في سوق 
إلى  المملكة  تسعى  كما  العمل.  سن  بلغن  الالتي 
خالل  من  مستدامة  بوتيرة  االقتصادي  النمو  تحقيق 

20192019 20152015 20162016 20172017 20182018

654.27
31.6

%37.2

%13.7

%36.5

%11.5

%12.7

%18.8

749.6034.1 786.5233.4
686.74

32.9

644.94
32.3

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر(

وزارة المالية السعودية

التعداد السكاني )مليون نسمة(

تنامي حصة الشركة في سوق تجزئة اإللكترونيات

المؤشرات التاريخية مقتبسة من إحصائيات البنك الدولي، 
والهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة.

األجهزة المنزليةاألجهزة الصغيرةأجهزة الجوال أجهزة الكمبيوتر 
المكتبية والمحمولة

منصات األلعاب 
ومستلزماتها

األجهزة 
اإللكترونية

20182019

التركيز المتزايد على تدفقات االستثمار األجنبي وارتفاع 
مصحوًبا  المحلي،  السوق  في  االستهالك  معدالت 
الهيكلية  اإلصالحات  لسلسلة  اإليجابي  بالمردود 
األمان  شبكات  وتعزيز  ناحية  من  المالي  القطاع  في 

االجتماعي من ناحية أخرى. 

في  اإللكترونيات  لتجزئة  سوق  أكبر  المملكة  وتعتبر 
مليار   23.3 السوق  حجم  بلغ  حيث  الخليج،  منطقة 
العام  ريال  مليار   23 مقابل   2019 عام  سعودي  ريال 
السابق. فعلى الرغم من ضخامة حجمها، ما يزال جزء 
المملكة  في  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  أنشطة  من 
من  قليل  عدد  وسط  التجار،   صغار  عبر  موزًعا  يظل 
اقتصاديات  لتوظيف  تسعى  التي  الكبيرة  الشركات 
أفضل  خدمة  وتقديم  أرباحها  تنمية  أجل  من  الحجم 
للمستهلك عبر سالسل فروعها المتعددة. بالتوازي 
الفريدة  بالمقومات  اكسترا  شركة  تحظى  ذلك،  مع 
التي تمكنها من ترسيخ عالمتها، ومن بينها القدرات 
متاجر  من  كبيرة  شبكة  وامتالك  العالية  التنظيمية 
جانب  إلى  المملكة،  مستوى  على  المنتشرة  التجزئة 
االستمرار في تنمية تواجدها المباشر عبر افتتاح فروع 
جديدة وأيًضا عبر منصتها اإللكترونية. أما فيما يخص 
افتتاح  إلى  الشركة  تهدف  المستقبلية،  التطلعات 

فرعين في المملكة خالل عام 2020.

سوق تجزئة اإللكترونيات في المملكة 
تملك اكسترا شبكة فروع ضخمة منتشرة عبر 
24 مدينة بالمملكة وذلك على مساحة إجمالية 
تصل إلى 131 ألف متر مربع مما يؤهلها لخدمة 
لتحتل  المملكة،  سكان  من   %90 إلى  يصل  ما 
بذلك مرتبة الريادة من حيث االنتشار الجغرافي 
بالمملكة.  اإللكترونيات  تجزئة  قطاع  في 
بامتالك  الشركة  تنفرد  ذلك،  مع  بالتوازي 
extra.« اإللكترونية  للتجارية  ابتكارية  منصة 

في  منافسيها  عن  اكسترا  تميز  والتي   »com
ما  والذي  بالمملكة،  اإللكترونيات  تجزئة  سوق 
extra.« بوابة  بأن   علًما  النمو،  طور  في  يزال 
com« تنفرد بتوفير خدماتها على مدار الساعة، 
اإللكترونية  التجارة  منصة  كونها  عن  فضًلا 
نظام  لعمالئها  تقدم  التي  بالمملكة  األسرع 
»click & collect«. وقد ارتفعت حصة الشركة 
 %19.2 لتسجل  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  في 
بنهاية عام 2019، مقابل 16.7% في العام السابق. 

%38.9

%16.7

%36.6

%12.4

%15.4

%19.7
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الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر( 

عمان

بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لسلطنة عمان 76.6 مليار 
دوالر خالل عام 2019، حيث يبلغ تعدد سكان السلطنة 
حوالي  المواطنون  ويشكل  نسمة،  ماليين   5 حالًيا 
جهود  تتواصل  ذلك،  مع  بالتوازي  منهم.  النصف 
ضوء  في  بالسلطنة  االقتصادي  المناخ  تحسين 
أربع  اقتصادي مدتها  انتعاش  الحكومة لخطة  تنفيذ 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  حجم  بارتفاع  مدعومة  سنوات، 
ساهمت  كما  األساسية.  البنية  استثمارات  وزيادة 
المبادرات الحكومة لدعم القطاع السياحي في تنشيط 

البحرين
حقق االقتصاد البحريني نمًوا نسبته 1.1% خالل عام 2019، 
وارتفاع  النفطي  غير  القطاع  أنشطة  تعافي  بفضل 
حجم اإلنفاق على مشروعات البنية التحتية في أعقاب 
من  مالي  دعم  حزمة  على  البحرين  مملكة  حصول 
أشقائها العرب بمجلس التعاون الخليجي. من جانب 
آخر، يشهد مناخ األعمال البحريني تحسًنا مستمًرا مع 
باكتشاف  مدعوًما  جديد  من  السوق  إلى  الثقة  عودة 

األداء االقتصادي وزيادة معدالت الطلب بشكل عام 
في السوق العماني.

وكانت »اكسترا« قد أطلقت باكورة أنشطتها التشغيلية 
معارضها  أول  افتتحت  عندما   2013 عام  السلطنة  في 
بالعاصمة مسقط، علًما بأن الشركة واصلت توسعها 
في السوق العماني، وهو ما تكلل بوصول عدد معارض 
الشركة حالًيا في السلطنة إلى 3 معارض على مساحة 

إجمالية تصل إلى 8.3 ألف متر مربع.

التعداد السكاني )مليون نسمة(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر( 

التعداد السكاني )مليون نسمة(

20192019

20192019

20152015

20152015

20162016

20162016

20172017

20172017

20182018

20182018

68.914.2

31.131.37

76.604.97

38.181.64

79.274.83

37.751.56

70.594.64

35.431.49

65.484.4

32.25
1.43

على  األكبر  وهو  البحرين،  خليج  في  جديد  نفطي  حقل 
اإلطالق في تاريخ مملكة البحرين.

محطات  أولى  مثلت  البحرين  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التوسعات اإلقليمية لشركة اكسترا خارج حدود السوق 
السعودية عام 2013، حيث تملك الشركة فرعين بمدينة 
المنامة على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 4.500 متر مربع.
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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

2مسقط - عمان

1صحار - عمان

2المنامة - البحرين

فرع في 24 مدينة سعودية

فرع بسلطنة ُعمان

فرع بمملكة البحرين

45

3

2
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الموارد البشرية
نجحت اكسترا خالل السنوات الماضية في خلق منظومة موارد بشرية مثلت وال تزال 

الركيزة األساسية في مسيرتها الناجحة بسوق تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية في 
المملكة، حيث تعمل الشركة باستمرار على تعزيز قدرات ومهارات العاملين، بما يسهم 

في تلبية تطلعاتهم المهنية.

معارضها  باكورة  تأسيس  منذ  اكسترا  حرصت 
تأصيل  على  2003؛  عام  السعودية  العربية  بالمملكة 
الشركة  تتبناها  التي  النمو  وأهداف  األساسية  القيم 
الذي يضم  العمل  بين فريق  راسخة  ثوابت  باعتبارها 
أكفأ الخبراء وأصحاب المهارات المتفردة مع التحلي 
تنفيذ  في  التام  واإلتقان  العمل  في  التفاني  بروح 
الشركة  إلى كل منهم. وقد عملت  المسندة  المهام 
اإلدارات  مختلف  عبر  القيم  تلك  نشر  على  كذلك 
فريق  أصبح  حيث  بالشركة،  التشغيلية  والقطاعات 
العمل الركيزة األساسية لتعزيز ريادة الشركة بقطاع 

تجزئة اإللكترونيات في المملكة. 

وتواجدها  ألنشطتها  الشركة  تنمية  مع  وبالتوازي 
المباشر عبر سوق التجزئة بالمملكة، ارتفع عدد فريق 
نهاية  حتى  موظف  آالف   3 من  يقرب  ما  إلى  العمل 
عام 2019. وعالوة على ذلك، قامت الشركة بتعيين 136 
المخصص  العمل  فريق  من  أولى  كدفعة  موظف 
والمختصة  »تسهيل«  الجديدة  التابعة  لشركتها 

بتقديم برامج التمويل االستهالكي. 

بيئة  لخلق  الحثيث  سعيها  الشركة  واصلت  وقد 
عمل سلسلة ومتنوعة، وهو ما ينعكس بوضوح في 
الجهود الرامية لتوظيف العنصر النسائي بين صفوف 
العاملين لديها. وقد مثلت المرأة 12% من قوة العمل 
نسبة  النساء  يشكل  ذلك،  جانب  إلى   .2019 عام  خالل 
حوالي 37% من العاملين في شركة »تسهيل« التابعة 
يشكلون  وموظفة  موظف   136 أصل  من  امرأة   51 أو 

فريق عمل الكيان الجديد. 

استيفاء  على  الشركة  تعمل  متصل،  سياق  وفي 
نسبة التوطين المقررة في قطاع تجزئة اإللكترونيات، 
الشركة  داخل معارض  التوطين  ارتفعت نسبة  حيث 
على  التوطين  نسبة  سجلت  بينما   ،2019 عام   %72 إلى 
مستوى الشركة 51% مقابل 49% خالل عام 2018. وفيما 
ضمن  الشركة  جاءت  »نطاقات«،  ببرنامج  يتعلق 
أعلى  صاحبة  للمنشآت  الممنوح  البالتيني  النطاق 
نسبة توطين، بينما وصلت نسبة التوطين في شركة 

تسهيل إلى 87% خالل عام 2019. 

وعلى هذه الخلفية، تقوم استراتيجية الموارد البشرية 
وهي  رئيسية،  محاور  أربعة  على  اكسترا  تتبناها  التي 
وتشمل  بجدارة  فاعليتها  أثبتت  التي  االستراتيجية 
الموارد  وسياسات  لممارسات  المستمر  التطوير 
التشغيلية  األهداف  صالح  في  يصب  ما  البشرية 
تمكن  التي  واألدوات  الوسائل  وتوفير  للشركة، 
التطوير  فرص  اقتناص  من  والعاملين  الموظفين 
تنمية  في  االستثمار  إلى  إضافة  الوظيفي،  والترقي 
جديدة  كفاءات  واستقطاب  الحالية  الكفاءات 
إلى  باإلضافة  وذلك  األعمال،  نموذج  وتنمية  لتدعيم 
مجال  في  الدولية  الممارسات  أفضل  وتطبيق  تبني 

الموارد البشرية. 

من جانب آخر، قامت اكسترا بإجراء استطالعات رأي 
لقياس مدى ارتباط الموظفين بالشركة، حيث بلغت 
العام  خالل   %72 مقابل   2019 عام  خالل   %74 النسبة 
االستطالع  في  المشاركة  نسبة  بأن  علًما  السابق، 
عام  عن   %92 مقابل  العاملين  من   %94 إلى  ارتفعت 
باستحداث  الشركة  قامت  ذلك،  مع  بالتوازي   .2018
كل  من  ممثلين  يضم  والذي  التغير«  إدارة  »فريق 
مستوى  لتحسين  سعًيا  وذلك  واإلدارات،  المعارض 
رضا الموظفين وتعزيز الروابط بينهم وبين شركتهم. 
التي  السياسات  صياغة  في  الفريق  أهداف  وتتمثل 
الشركة  داخل  العمل  بيئة  تحسين  في  تساهم 
وتحقيق هدف اإلدارة بجعل اكسترا أفضل الشركات 
بالمملكة  اإللكترونيات  تجزئة  قطاع  في  توظيًفا 

العربية السعودية. 

ثقافة  نشر  تجاه  التزامها  لتأكيد  الشركة  كما تسعى 
الركائز  إحدى  باعتبارها  والعاملين  الموظفين  تحفيز 
لجميع  ومريحة  مالئمة  عمل  بيئة  لخلق  األساسية 
األطراف، حيث أثمر ذلك عن استحداث »برنامج جائزة 
البرنامج  ويعتمد   .2019 عام  خالل  التنفيذي«  الرئيس 
أصحاب  من  للموظفين  وحوافز  مكافآت  منح  على 
األداء المتميز على أساس ربع سنوي. وقد تكلل عام 
2019 بقيام الرئيس التنفيذي للشركة بتقليد 80 موظًفا، 
من  مجموعة  عالية،  وموهبة  كفاءة  أظهروا  من 

الجوائز، شكًرا وتقديًرا لجهودهم كل منهم.  

وخالل عام 2019، قامت إدراة الموارد البشرية بتأسيس 
بوابة »Career Portal« وهو مركز ابتكاري تم تصميمه 
شركة  داخل  بالكامل  التوظيف  إجراءات  إلدارة 
شغل  طلب  عن  اإلعالن  مرحلة  من  بداية  اكسترا؛ 
لفريق  بالموظفين  بانضمام  وانتهاًءا  جديدة  وظائف 
العمل. كما تهدف الشركة من وراء عمليات التطوير 
على  وقادرة  رائدة  كوجهة  مكانتها  تعزيز  إلى  تلك، 
عن  فضًلا  الجديدة،  والكفاءات  المواهب  استقطاب 
تزويدهم بتجربة عمل فريدة وثرية. وقد أثمر تأسيس 
بوابة »Career Portal« عن نجاح الشركة في تسريع 
وتقييم  عرض  طريق  عن  التوظيف  عملية  وتحسين 
عنها  المعلن  للوظائف  المتقدمين  ومؤهالت  بيانات 
مع  وفعال  لتواصل سهل  فعالة  أداة  إلى  وتحويلها 

إدارة الموراد البشرية. 

مالحظات فريق العمل 

والمالحظات  بالتعليقات  ا  كبيًر اهتماًما  اكسترا  تبدي 
تحرص  حيث  بالشركة،  العمل  فريق  عن  الصادرة 
اإلدارة على توظيفها في صياغة السياسات الهادفة 
لخلق بيئة عمل مريحة ومالئمة. وقد سعت الشركة 
 »RACE« برنامج  باستحداث  الهدف  ذلك  تحقيق  إلى 
على  تركز  محاور  أربعة  على  يقوم  والذي   ،2019 عام 

االبتكار وتعزيز تجربة العمالء.

ويقوم برنامج »RACE« على تصور مفاده أن موظفي 
وذلك  الداخل،  من  لكن  للشركة  عمالء  هم  اكسترا 
خدمات  بطلب  تقوم  الشركة  أقسام  مختلف  ألن 
حيث  الخارجيين،  كالعمالء  تماًما  بعًضا  بعضها  من 
فيما  وتعاوًنا  تنسيًقا  الخدمات  تلك  تنفيذ  يتطلب 
فرصة  العاملين  مالحظات  توفر  وبالتالي  بينها، 
لمسئولي التوظيف إلجراء تقييم نزيه حول الخدمات 
التي يقدمها كل قسم لألقسام األخرى ومدى تعاونه 
معها، من أجل إحداث التكامل المنشود بين الجميع 
الهدف  نحو  الجهود  تضافر  من  والتأكد  األقسام 
وقد  العمالء.  تجربة  إثراء  وهو  للشركة  األسمى 
تمكنت الشركة في إطار البرنامج من إجراء 941 تقييًما 

من  نقطة   4.5 الشركة  سجلت  حيث   ،2019 عام  خالل 
أصل 5 على مؤشر الخدمات الداخلي. 

 2019 عام  خالل  الشركة  واصلت  متصل،  سياق  وفي 
حيث  المواهب،  تطوير  في  لالستثمار  استراتيجيتها 
التدريبة  البرامج  من  عدًدا  للموظفين  الشركة  وفرت 
المتخصصة عبر جميع اإلدارات بلغ مجموع ساعاتها 
50 ألف ساعة في 2018. بالتوازي  75 ألف ساعة مقابل 
اكسترا«  »أكاديمية  على  الشركة  تعتمد  ذلك،  مع 
تركز  التي  التدريبية  البرامج  لتقديم  رئيسية  كجهة 
تسوق  بتجربة  العمالء  تزويد  ثقافة  ترسيخ  على 
بأن نشر  اإلدارة  تؤمن  لتوقعاتهم، حيث  ترقى  مبهرة 
يعتمد على  األقسام  بمختلف  وإنجاحها  الثقافة  تلك 
التطوير الكلي ألهم مقومات الشركة متمثًلا في فريق 
العمل. وتحرص اإلدارة كذلك على تشجيع الموظفين 
أكبر وموسع في طرح  والعاملين وإشراكهم بشكل 
األفكار االبتكارية وتقديم االقتراحات من خالل برنامج 
ويركز   ،2019 خالل  ُاستحدث  الذي  تهمنا«  فكرتك   «
وتدابير  العائدات،  تحقيق  هي  مجاالت  خمسة  على 
خفض اإلنفاق، وإثراء تجربة العمالء، وتعظيم تفاعل 

الموظفين، باإلضافة إلى تبسيط إجراءات العمل. 

حوافز  برنامج  الشركة  تطبق  أخرى،  ناحية  من 
والسنوية  الشهرية  المكافآت  الموظفين عن طريق 
مؤشرات  تقارير  على  بناء  المتميزين،  للموظفين 
وقد  السنوي.  األداء  وتقييم  الشهرية  المالي  األداء 
نظام  على  موظفيها  تحفيز  في  الشركة  اعتمدت 
مع  العام  بداية  عليها  المتفق  الشركة  أهداف  يربط 
مؤشرات خاصة بكل إدارة ومن ثم موظفي الشركة، 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  ومحفز.  عادل  بشكل  وذلك 
رصيد برنامج »الالئحة التحفيذية للموظفين« بلغ 3.8 
بالذكر  الجدير  ومن   .2019 ديسمبر  بنهاية  ريال  مليون 
الموظفين  أسهم  برنامج  بإطالق  قامت  الشركة  أن 
سهم  مليون   2 تخصيص  طريق  عن   2018 عام  خالل 
اإلدارة مع  من رأسمال الشركة حتى تنسجم أهداف 

مصالح المساهمين.
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القطاعات التشغيلية
تنفرد »اكسترا« بنموذج أعمالها المتكامل والذي يدعم قدرتها على تقديم تجربة تسوق 

منقطعة النظير في عالم اإللكترونيات واألجهزة المنزلية، وتسعى الشركة لتلبية مختلف 
االحتياجات ومواكبة أنماط التسوق المتنوعة من خالل شبكة المعارض األوسع انتشاًرا 

ومنصة التجارة اإللكترونية وكذلك المنظومة فائقة الجودة لخدمات ما بعد البيع والباقة 
المتنوعة واالبتكارية من حلول التمويل االستهالكي

أعمالها  نموذج  وتطبيق  بتبني  »اكسترا«  تنفرد 
في  لها  مثيل  ال  تسوق  تجربة  لتقديم  المتكامل 
المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  مجال 
األسواق  أكبر  باعتبارها  السعودية  العربية  بالمملكة 
االستهالكية على الساحة اإلقليمية. وتعكف الشركة 
على تطوير وتحديث نموذج األعمال بصفة مستمرة 
في  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع  ريادتها  لترسيخ 
مكانتها  تأصيل  وكذلك  بها،  تعمل  التي  األسواق 
 – العمالء  فئات  لمختلف  المفضلة  التسوق  كوجهة 
العمالء  من  واسعة  قاعدة  بناء  في  ساهم  ما  وهو 
الذين يضعون ثقتهم ووالئهم في منتجات وخدمات 

الشركة. 

»اكسترا«  معارض  شبكة  تمثل  الخلفية،  هذه  وعلى 
باعتبارها  الشركة  أعمال  لنموذج  الرئيسية  الدعامة 
بكل  وتزويدهم  العمالء  مع  للتفاعل  األولى  الواجهة 
التي تطرحها  والمنتجات  العروض  ما هو جديد حول 
مكانتها  توظيف  في  »اكسترا«  نجحت  وقد  الشركة. 
استحداث  في  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  بطليعة 
األصناف  تشكيلة  وتنمية  الجذابة  العروض  وطرح 
والمنتجات من أشهر العالمات والماركات العالمية، 
في  متسوق  مليون   15.3 استقبال  عن  أثمر  ما  وهو 
شبكة معارض »اكسترا« خالل عام 2019، وبما يعكس 
جودة وسهولة تجربة التسوق التي تقدمها الشركة، 
األكبر  هي  منتجات  تشكيلة  بتقديم  انفرادها  وكذلك 

واألكثر تنوًعا على الساحة اإلقليمية.

من جهة أخرى، تواصل »اكسترا« تأسيس منظومة 
المقومات  مبيعات متكاملة لتعظيم االستفادة من 
أسواق  في  الشركة  بها  تنفرد  التي  التنافسية 
المستهلكين  احتياجات  مختلف  وتلبية  المنطقة 
ويشمل  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات  عالم  في 
اإللكترونية  التجارة  ساحة  على  القوي  التواجد  ذلك 
المدن  بأكبر  المنتشرة  المعارض  شبكة  جانب  إلى 
هذا  ومن  المملكة.  أسواق  في  العمرانية  والمراكز 
التسوق  لقطاع  ريادتها  الشركة  تواصل  المنطلق؛ 
االبتكارية  بوابتها  خالل  من  المنطقة  في  اإللكتروني 
تجربة  توفر  والتي   »extra.com« اإللكترونية  للتجارة 
الذين  العمالء  لشريحة  النظير  منقطعة  تسوق 
يفضلون التسوق عبر شبكة اإلنترنت، وهو ما ساهم 
كأول  السعودي  السوق  صدارة  الشركة  احتالل  في 
المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع  شركة 
إيراداتها  إجمالي  من   %10 من  أكثر  تحقيق  في  تنجح 
لهذا  واستكمااًل  اإللكترونية.  التجارة  مبيعات  من 
اإللكترونية؛  التجارة  ساحة  على  التوسع  في  النجاح 
استراتيجية  شراكة   2018 عام  خالل  »اكسترا«  عقدت 
لتصبح   »noon.com« اإللكترونية  التجارة  منصة  مع 
لإللكترونيات  واألوحد  الحصري  المورد  »اكسترا« 
اإللكترونية  المنصة  لعمالء  المنزلية  واألجهزة 

ا في منطقة الشرق األوسط. األوسع انتشاًر

المبادرات  تبني حزمة من  أيًضا على  الشركة  وتعكف 
فضاًل  التشغيلية،  أنشطتها  ودمج  لتعزيز  االبتكارية 
 MEGA« السنوي  التخفيضات  مهرجان  تنظيم  عن 
الشركة  تنظمه  الذي  الرئيسي  الحدث  وهو   »SALE
في  تخفيضات  أكبر  خالله  وتقدم  سنوي  بشكل 
الساحة  على  المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  عالم 
األنشطة  وتعزيز  دمج  لجهود  واستكمااًل  اإلقليمية. 
التشغيلية؛ تقوم الشركة أيًضا بعقد شراكات دائمة 
المردود  تحقيق  إلى  تهدف  الموردين  من  عدد  مع 
عن  فضاًل  األطراف،  لكافة  المنشود  االستثماري 
بينها  ومن  الكم  اقتصاديات  مزايا  من  االستفادة 

خفض التكاليف وتنمية حجم المبيعات.

وتستمر »اكسترا« في تعظيم االستفادة من شبكة 
معارضها األكثر انتشارًا لتقديم باقة متكاملة وفائقة 

عمالء  بأن  علمًا  البيع،  بعد  ما  خدمات  من  الجودة 
فورية  بصورة  الخدمات  بتلك  يحظون  »اكسترا« 
سواء من خالل شبكة المعارض أو عبر منصة التجارة 
استفادتهم  عن  فضاًل   ،»extra.com« اإللكترونية 
تضمن  كما  الفني.  والدعم  الضمان  أنظمة  بأفضل 
قاعدة  تزويد  الحلول«  لكل  واحد  »مكان  منظومة 
العمالء بحلول وخدمات ما بعد البيع في أسرع وقت 

وبأفضل جودة.

استثمارات  بضخ  الشركة  تقوم  آخر  صعيد  وعلى 
ومتطورة  متنوعة  بمنظومة  عمالئها  لتزويد  كبيرة 
على  قامت  حيث  االستهالكي،  التمويل  حلول  من 
مدار السنوات الماضية باستحداث وتقديم برنامجها 
قامت   وقد  بالتقسيط.  البيع  لخدمات  الخاص 
الشركة خالل عام 2019 بتقديم خدمات وحلول التمويل 
األولى:  رئيسيتين؛  قناتين  خالل  من  االستهالكي 

خالله  من  نجحت  والذي  بالتقسيط  البيع  برنامج 
المملكة  داخل  عمالئها  من  واسعة  قاعدة  منح  في 
شروط  وفق  بالتقسيط  للدفع  متكاملة  حلول 
الثانية  القناة  أما  الماضية.  السنوات  خالل  ميسرة 
فتتمثل في شركة »تسهيل« التي تم إطالقها مؤخرًا 
ألحكام  وفقًا  االستهالكي  التمويل  خدمات  لتقديم 
لمسيرة  تتويجًا  تأتي  والتي  اإلسالمية،  الشريعة 
التمويل  خدمات  مجال  في  طويلة  لسنوات  ممتدة 
التوسع  إلى  »تسهيل«  شركة  وتهدف  االستهالكي. 
حلول  منح  خالل  من  االستهالكي  التمويل  بخدمات 
تمويلية ميسرة لقاعدة واسعة من العمالء من خالل 
باإلضافة  المملكة،  داخل  »اكسترا«  معارض  شبكة 
آخرين  لعمالء  المميزة  التمويلية  الحلول  تقديم  إلى 
من خالل عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من 

أبرز تجار التجزئة بالسوق السعودي.

تواصل »اكسترا« تأسيس منظومة مبيعات 
متكاملة لتعظيم االستفادة من المقومات 

التنافسية التي تنفرد بها الشركة في أسواق 
المنطقة وتلبية مختلف احتياجات المستهلكين 

في عالم اإللكترونيات واألجهزة المنزلية
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أكبر وجهة تسوق في عالم اإللكترونيات واألجهزة 
المنزلية بالمنطقة

تحديثات منصة التجارة 
اإللكترونية

تعزيز باقة المنتجات وآليات 
العرض بالمعارض

منذ  طموحة  توسعات  تنفيذ  في  »اكسترا«  نجحت 
افتتاح باكورة معارضها خالل عام 2003، حيث شهدت 
معرًضا   50 حالًيا  لتضم  نمًوا مطرًدا  المعارض  شبكة 
بمساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع في 27 مدينة مختلفة، 
المنامة  البحرينية  بالعاصمة  معارضها  ذلك  في  بما 
وتمتلك  عمان.  بسلطنة  وصحار  مسقط  وبمدينتى 
الشركة كذلك ستة مستودعات تخزين متطورة على 
مساحة إجمالية تتجاوز 90 ألف متر مربع، وهو ما يتيح 
لمبيعات  منظومة  أكبر  تشغيل  »اكسترا«  لشركة 
الساحتين  على  المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات 
السعودية والخليجية، وهو ما أثمر عن استقبال أكثر 
من 15 مليون متسوق بمعارض الشركة خالل عام 2019. 

وتتوزع تشكيلة المنتجات التي تقدمها »اكسترا« إلى 
واألجهزة  الجوال،  أجهزة  تشمل:  رئيسية  فئات  ست 
والفيديو،  الصوت  وأجهزة  والتليفزيونات  المنزلية، 
ومنصات  اإللكترونية،  واألجهزة  الكمبيوتر،  وأجهزة 
األلعاب ومستزماتها. وقد عكفت الشركة على تنمية 
باقة المنتجات والخدمات فائقة الجودة مما أثمر عن 
تنمية حصتها في قطاع تجزئة اإللكترونيات بواقع 15 
ركزت  كما   .2019 عام  19.2% خالل  لتسجل  مئوية  نقطة 

ضمن  آخر  محور  في  قدمًا  »اكسترا«  تمضي 
االستراتيجية التي تتبناها للتوسع بأعمالها والحفاظ 
اإللكترونيات  تجزئة  سوق  صدارة  في  مكانتها  على 
واألجهزة المنزلية. ويتمثل ذلك في مواكبتها للطفرة 
منصتها  خالل  من  التجزئة  بأسواق  اإللكترونية 
والتي   ،»extra.com« اإللكترونية  للتجارة  الخاصة 
2011 وتعمل على تطويرها عامًا  أطلقتها الشركة عام 
تلو اآلخر سعيًا لتعزيز انتشارها في السوق من ناحية، 
ومن ناحية أخرى استهداف شريحة المتسوقين عبر 
األجهزة الذكية، علمًا بأن »اكسترا« هي شركة تجارة 
نجحت  التي  السعودي  السوق  في  الوحيدة  التجزئة 
خالل  من  مبيعاتها  إجمالي  من   %10 من  أكثر  جني  في 

اإللكترونية.  منصتها 

التجارة  منصة  بكونها   »extra.com« وتنفرد 
اإللكترونية الوحيدة في المملكة التي تقدم لعمالئها 
أسرع نظام »click & collect« وهو عبارة عن خدمة 
خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونيًا عبر شبكة االنترنت 
أقرب  من  ساعتين  غضون  في  الستالمه  التوجه  ثم 
متكاملة  باقة  لعمالئها  البوابة  توفر  وأيضًا  معرض. 
من المنتجات والخدمات فائقة الجودة كالتوصيل في 
نفس اليوم في المدن الرئيسية للمنتجات الصغيرة، 
وخدمات التوصيل والتركيب لألجهزة المنزلية الكبيرة، 
الدفع  لعمليات  مريحة  بوسائل  تزويدهم  عن  فضاًل 
لقطاع  الشركة  صدارة  عن  أثمر  ما  وهو  واالستالم، 

تجزئة المنتجات اإللكترونية واألجهزة المنزلية.

وقد أحرزت الشركة تقدمًا خالل عام 2019 بهذا المحور 
تشغيل  منظومة  بتحويل  قامت  حيث  االستراتيجي، 

الحثيثة لالرتقاء بتشكيلة  تواصل »اكسترا« جهودها 
المنتجات األكثر تميزًا بالسوق. وفي إطار استراتيجيتها 
الراسخة التي تضع في مقدمة أولوياتها منح عمالء 
قامت  الجودة؛  فائقة  تسوق  تجربة  أفضل  الشركة 
تشكيلة  على  التحسينات  من  المزيد  بإدخال  الشركة 
منتجاتها لتشمل أحدث وأرقى المنتجات في فئاتها، 
المنتجات  توفر  لضمان  التوريد  منظومة  تطوير  مع 
بصورة دائمة، فضاًل عن التوسع بالعروض الترويجية 
المنتجات  بأحدث  العمالء  توعية  تستهدف  التي 
خالل  من  استخدامها  وطرق  مميزاتها  واستعراض 

قنوات التواصل المختلفة. 

والمبادرات  الخطط  وتطبيق  استحداث  على  اإلدارة 
تراجع حجم سوق اإللكترونيات  تأثير  االبتكارية لتالفي 
ساهم  مما  الماضية  السنوات  خالل  المملكة  في 
بدوره في تنمية حجم المبيعات وترسيخ مكانة الشركة 

بصدارة سوق تجزئة اإللكترونيات.

تشكيلة  تضم  منتجات  محفظة  بأكبر  الشركة  وتنفرد 
حيث  تنافسية،  بأسعار  منتج   6.500 تشمل  متنوعة 
أقل  »ضمان  بسياسة  التزامها  »اكسترا«  تواصل 
تستقبلهم  الذين  المتسوقين  لماليين  األسعار« 
مختلف معارض الشركة عامًا تلو اآلخر، وبالتالي تعزيز 
والء العمالء والحفاظ على ريادة الشركة بقطاع تجزئة 
معارض  تحظى  كما  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات 
الشركات  منتجات  من  واسعة  بتشكيلة  الشركة 
وذلك  اإللكترونيات،  صناعة  في  الرائدة  العالمية 
بالتوازي مع مواصلة الشركة شراكاتها االستراتيجية 
مع أبرز العالمات التجارية العالمية ومن بينها »أبل«، 
و«سامسونج«، و«فيليبس« و«اتش بي« على سبيل 
المثال ال الحصر، وهو ما يضمن توفير أحدث المنتجات 
لقاعدة عمالء  الذكية  واألجهزة  اإللكترونيات  عالم  في 
الشركة المتنامية على الساحتين السعودية والخليجية. 

كما بدأت »اكسترا« عرض وترتيب تشكيلة المنتجات 
على أساس )essential-favorite-premium( بداًل من 
التركيز  مع  السعري،  التدرج  أساس  على  تنسيقها 
في  تميزًا  األكثر  المنتجات  وضع  على  خاصة  بصفة 
مواقع واضحة وفقًا لطبيعة تصميم كل معرض من 
معارض الشركة. وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد 
من النجاحات، وفي مقدمتها تنمية الحصة السوقية 
التي  االقتصادية  الحالة  عن  النظر  بغض  للشركة 

تشهدها األسواق. 

منصة »extra.com« إلى نظام SAP في إطار سعيها 
بين  التمييز  العمالء ومواصلة  بتجربة  لالرتقاء  الدائم 
أثمر  كما  السوق.  في  ومنافسيها  الشركة  عروض 
التسليم  خدمات  منظومة  تحسين  عن  التحول  هذا 
والدعم اللوجيستي، علمًا بأن نظام التشغيل الجديد 
extra.« عبر  المتسوقين  منح  في  أيضًا  ساهم 
المنتجات  واستعراض  مراجعة  على  القدرة   »com
وخصائصها وإجراء المقارنة بينها بسهولة من خالل 
جوانبه.  كافة  من  المنتج  تعرض  وفيديوهات  صور 
»اكسترا«  قناة  تحديث  مع  بالتوازي  ذلك  ويجري 
والتوعوية  التثقيفية  بالمواد  »يوتيوب«  موقع  على 
المزودة بمعلومات وافية عن المنتجات والمصممة 
خصيصًا لمساعدة العمالء على اتخاذ أفضل قرارات 

الشراء المناسبة الحتياجاتهم. 

بحث  في  قدما  »اكسترا«  تمضي  ذلك،  على  وعالوة 
بأعمالها  التوسع  فرص  من  المزيد  واستكشاف 
حيث  اإللكترونية،  التجارة  بسوق  تواجدها  وترسيخ 
على  ريال  مليار  بقيمة  مبيعات  تحقيق  إلى  تهدف 
اإللكترونية.  التجارة  خالل  من  المتوسط  المدى 
التوسعية  خطتها  استكمال  على  الشركة  وتعمل 
وذلك  اإللكتروني،  التسوق  قطاع  في  واستثماراتها 
من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من عمالء التجارة 
اإللكترونية بمختلف أعمارهم واهتمامتهم. ومن هذا 
مع  استراتيجية  شراكة  »اكسترا«  عقدت  المنطلق؛ 
بوابة  وهي   ،»noon.com« اإللكترونية  التجارة  منصة 
اإلقليمية،  الساحة  على  الرائدة  اإللكتروني  التسوق 
لإللكترونيات  الحصري  المورد  »اكسترا«  لتصبح 
واألجهزة المنزلية لعمالء »noon.com« في المملكة.
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 »Class Pro« الخاصة  التجارية  عالمتها  الشركة  أطلقت  اإلقليمية،  الساحة  على  الرائد  مركزها  على  اعتمادًا 
 LED الـ  التليفزيون وشاشات  وأجهزة  المكيفات  الجودة من  فائقة  باقة منتجات متنوعة  توفر لعمالئها  التي 
والثالجات وأجهزة التجميد واألجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة الميكروويف واألفران وبرادات المياه. ويتمتع 
عمالء »Class Pro« بنفس معايير الضمان العالمية وخدمات ما بعد البيع التي تتبناها الشركة، وذلك حرصًا 

منها على توفير أقصى درجات الحماية والفاعلية لعمالئها.

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

و»ديل« و»فيليبس«.

منظومة خدمات ما بعد البيع:  

الخدمات  من  متكاملة  باقة  بتقديم  »اكسترا«  تنفرد 
دعائم  أهم  تمثل  والتي  المضافة  القيمة  ذات 
استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة؛ سعًيا لتعظيم 
تسوق  تجربة  وتقديم  للعمالء  اإليجابي  المردود 
السعودي  السوق  في  فقط  ليس  النظير  منقطعة 
الشركة.  بها  تعمل  التي  األسواق  جميع  في  ولكن 
عام  إلى  البيع  بعد  ما  خدمات  إدارة  تأسيس  ويرجع 
روافد نموذج  أهم  اإلدارة من  تلك  2005، حيث أصبحت 
أنها أصبحت  تتبناه الشركة كما  الذي  الفريد  األعمال 
من األنشطة الرئيسية التي تساهم في تقديم تجربة 
إلى  باإلضافة  للعمالء،  تسوق متميزة وأفضل قيمة 
وترسيخ  النمو  عجلة  ودفع  الشركة  أرباح  تعظيم 
صدارة عالمة »اكسترا« في سوق تجزئة اإللكترونيات.

نحو  الشركة  قدمت  الماضية،  السنوات  مدار  وعلى 
15 فئة من خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات 
الحماية والتركيب وخدمات الضمان والتصليح والدعم 
الفني. وفي إطار سعيها المتواصل لالرتقاء بخدمات 
ما بعد البيع المقدمة للعمالء، قامت »اكسترا« خالل 
عام 2019 بدمج خدمات ما بعد البيع المقدمة في أربع 
فئات رئيسية بهدف تشكيل منظومة خدمات جديدة 
أكثر مرونة ولديها القدرة على التوسع بأعمالها لتقديم 

المزيد من الخدمات األخرى.

تطبيق  الهيكلة  إعادة  عملية  تضمنت  وقد 
تقديم  آليات  وتيسير  لتبسيط  متكاملة  استراتيجية 

تركيب األجهزة من أجلك 
لتوفير الراحة والمساعدة

ضمان أفضل 
ومميزات أكثر

مركز صيانة معتمد لقطع 
الغيار والصيانة واالستبدال

الدعم الفني والحماية 
والخصوصية واألمان

والء  تعزيز  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  الخدمة، 
مقدمي  صدارة  في  الشركة  مكانة  وترسيخ  العمالء 
واألجهزة  اإللكترونيات  بقطاع  البيع  بعد  ما  خدمات 
المنزلية في السوق السعودية. وتجدر اإلشارة إلى أن 
المنزلية لم يحظ  سوق تجزئة اإللكترونيات واألجهزة 
منظومة  لتأسيس  الالزمة  واالستثمارات  بالموارد 
القوة  ضخامة  رغم  البيع  بعد  ما  لخدمات  متكاملة 
الشرائية بهذا القطاع، ويرجع ذلك إلى طبيعة سوق 
صغار  بين  الموزع  المملكة  في  اإللكترونيات  تجزئة 
هذا  ومن  الكبيرة.  الشركات  من  قليل  وعدد  التجار 
إلحداث  حثيث  بشكل  »اكسترا«  تسعى  المنطلق؛ 
بقطاع  البيع  بعد  ما  خدمات  تقديم  في  نوعية  نقلة 

اإللكترونيات واألجهزة المنزلية.

وعلى هذه الخلفية تسعى منظومة »خدمات اكسترا« 
البنية  من  االستفادة  لتعظيم   »Extra Services« أو 
 5 تشمل  والتي  الشركة،  بها  تحظى  التي  األساسية 
مراكز فنية، و13 مركز إصالح وفريق عمل يضم أكثر من 
تقديم خدمات  يتولون  المهارات  أكفأ  300 موظف من 
التركيب والصيانة والدعم الفني والضمانات. وال تزال 
الشركة تمثل مركز الخدمات المعتمد بالمملكة لكل 
إلى  إضافة  الكومبيوتر،  ألجهزة  المصنعة  الشركات 
قاعدة  للشركة  يوفر  مما  وسامسونج،  آبل  شركتي 
صلبة تنطلق من خاللها لتنفيذ الخطط المستهدفة 

للتوسع في تقديم المزيد من خدمات ما بعد البيع.

البيع  خدمات  تقديم   2014 عام  خالل  الشركة  بدأت 
بمعارض  المباعة  المنتجات  جميع  على  بالتقسيط 
تنوع  مثل  مميزات  بعدة  البرنامج  وينفرد  الشركة. 
عن  فضال  السداد،  فترات  ومرونة  الدفع  أنظمة 
وفعالية  كفاءة  تضمن  رقمية  بمنظومة  تدعيمه 
طلبات  على  الفورية  الموافقات  منح  عملية 
الواضحة  بسياساته  البرنامج  يتميز  كما  التقسيط.  
دورة  الشركة  تجري  حيث  االئتمانية  المخاطر  إلدارة 
والتحكم  والتقييم  التحقق  هي  عمليات  أربع  تشمل 
لجودة  الدوري  التقييم  ضمان  أجل  من  والمراجعة، 
وتعثر  المستقبلية  بالمخاطر  والتنبؤ  محفظتها 

السداد من قبل العمالء.

قوته  على  للشركة  التابع  التقسيط  برنامج  ويحافظ 
المالية منذ إطالقه، حيث بلغت قيمة محفظة التمويالت 
مع   ،2019 نهاية  حتى  سعودي  ريال  مليون   483 القائمة 
الحفاظ على معدالت التأخر في السداد تحت 10% ونسبة 
التمويالت المتعثرة تحت 3% منذ إطالق البرنامج في عام 
2014. وساهم البرنامج في تقديم خدمات التقسيط إلى 

أكثر من 100 ألف عميل في المملكة العربية السعودية.

أطلقت الشركة خالل العام 2019 ذراعها الخاص لخدمات 
وذلك  »تسهيل«،  عالمة  تحت  االستهالكي  التمويل 
التمويل  مجال  في  الشركة  بأنشطة  التوسع  بهدف 
اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  وفقًا  االستهالكي 
مستفيدة من خبرات الشركة الممتدة لسنوات عدة في 
تقديم وتطوير برامج البيع بالتقسيط. وتعكف الشركة 
الجديدة على التوسع بأعمالها من خالل عقد شراكات 
استراتيجية مع مجموعة متنوعة من تجار التجزئة لتقديم 
برنامج  تقديم   عن  فضاًل  منتجاتهم،  تقسيط  حلول 
»تسهيل للتمويل الشخصي« األكثر ابتكاًرا والمتوافق 
خصيصا  والمصمم  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 

لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين. 

منظومة خدمات ما بعد البيع: 
خدمات اكسترا

خدمات التمويل االستهالكي
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االستراتيجية 
تتبني »اكسترا« استراتيجية نمو متكاملة المحاور؛ تضع في مقدمة أولوياتها االرتقاء بخدمة 
العمالء بصفة مستمرة من خالل تحقيق قفزة ملموسة في تطوير مفهوم خدمة العمالء 

بالمنطقة، وبما يرتقي إلى تطلعات األجيال القادمة، هذا باإلضافة إلى مواكبة أنماط 
التسوق المتنوعة وتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية األكثر 

تميزًا بالسوق. كل هذا من شأنه تحقيق مردود إيجابي على ربحية الشركة.

القيمة  تعظيم  أولوياتها  رأس  على  »اكسترا«  تضع 
األول  المعيار  باعتباره  القائمة  أعمالها  محفظة  من 
هذا  ومن  تتبناها.  التي  النمو  استراتيجية  نجاح  لمدى 

المنطلق؛ تركز الشركة على ترسيخ مكانتها الرائدة  

في  النمو  معدالت  أعلى  تحقيق 
المعارض الحالية

اإللكترونية  التجارة  منصة 
»eXtra.com«

الشراكات االستراتيجية

التوسع بشبكة المعارض ووجهات التسوق
الرئيسية  الدعامة  »اكسترا«  معارض  شبكة  تمثل 
للشركة باعتبارها الواجهة األولى للتفاعل مع العمالء، 
واسعة  معارض  شبكة  بأكبر  تنفرد  الشركة  تزال  وال 
االنتشار، والتي تضم حاليًا مساحات تتجاوز 140 ألف متر 
العربية  المملكة  مربع وتغطي 27 مدينة مختلفة في 
السعودية والبحرين وُعمان. وتواصل »اكسترا« دراسة 
التوسع بشبكة معارضها سواء  واستكشاف فرص 
من خالل إضافة معارض جديدة بالمدن التي تغطيها 
أو عبر  بالفعل وتحظى بمقومات نمو جذابة،  الشركة 
نجحت  الشركة  بأن  علًما  جديدة،  مناطق  في  التوسع 
2019 ضمن  عام  جديدة خالل  ثالثة معارض  إطالق  في 

توسعاتها المخططة.

تقوم استراتيجية »اكسترا« على أربعة محاور رئيسية، 
تسعى من خاللها إلى تعظيم المردود اإليجابي وتحقيق 
تتبنى  كما  مستدامة.  بصفة  النمو  معدالت  أعلى 
األرباح  تنمية  إلى  يهدف  األركان  ثالثي  منهج  الشركة 
عناصر  وتعكس  اإليرادات.  نمو  مع  يتماشى  بشكل 
الشركة  التزام  مدى  المتكاملة  االستراتيجية  هذه 
العمالء  بتجربة  االرتقاء  في  المتمثل  هدفها  بتحقيق 
بصفة مستمرة، انطالًقا من ثقة اإلدارة بأن هذا االلتزام 
هو الطريق األمثل لتعظيم القيمة والمردود اإليجابي 

لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل.

عبر  المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  قطاع  في 
القائمة؛  مبيعاتها  منظومة  من  االستفادة  تعظيم 
أساس  على  النمو  معدالت  أعلى  تحقيق  على  تركيًزا 

مقارنة المثل بالمثل. 

وفي هذا اإلطار؛ تتخذ »اكسترا« مجموعة من التدابير 
المعارض  إيرادات  تنمية  إلى  رئيسية  بصورة  تهدف 
بسياسة  التزامها  الشركة  تواصل  حيث  القائمة، 
من  متنوعة  لتشكيلة  األسعار«  أقل  »ضمان 
المقومات  على  الحفاظ  في  يساهم  مما  المنتجات، 
علًما  السوق،  في  الشركة  بها  تنفرد  التي  التنافسية 
من  واسعة  بتشكيلة  تحظى  الشركة  محفظة  بأن 
اإللكترونيات  عالم  في  المتنوعة  والمنتجات  األصناف 
ما  وهو  منتج،   6500 من  أكثر  وتضم  المنزلية  واألجهزة 
أثمر بدورة عن تعزيز مكانة شبكة معارض »اكسترا« 
باعتبارها ُوجهة التسوق المفضلة لمختلف العمالء. 
بصورة  الشركة  تتبناها  التي  االستراتيجية  وتهدف 
رئيسية إلى الحفاظ على هذه المكانة الرائدة وتحسين 
بصفة  والمنتجات  األصناف  تشكيلة  من  محفظتها 
من  جديد  هو  ما  كل  تقديم  إلى  باإلضافة  مستمرة، 
خدمات مضافة مثل خدمات الصيانة وخدمات التمويل 
االستهالكي للمنتجات. وقد ساهمت هذه التدابير في 
التنافسية  المقومات  من  بمجموعة  الشركة  تزويد 
فرص  استكشاف  على  القدرة  زيادة  مقدمتها  وفي 
النمو، والتي أثمرت بدورها عن تنمية الحصة السوقية 
وارتفاع   ،2019 عام  خالل   %18 سنوي  بمعدل  للشركة 

اإليرادات بنسبة سنوية 17% خالل نفس الفترة.

معدالت  أعلى  لتحقيق  المبذولة  للجهود  واستكمااًل 
النمو في المعارض القائمة؛ تركز الشركة على اإلدارة 
اإلعداد  تشمل  والتي  التسويقية،  للحمالت  الفعالة 
مهرجانات  مختلف  ترصد  تسويقية  ألجندة  المسبق 
العام  المزمع تنظيمها على مدار  التسوق  وفعاليات 
فضاًل  المنزلية،  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع 
 MEGA« السنوي  التخفيضات  مهرجان  تنظيم  عن 
الشركة  تنظمه  الذي  الرئيسي  الحدث  وهو   ،»SALE
اإللكترونيات  عالم  في  تخفيضات  أكبر  خالله  وتقدم 

واألجهزة المنزلية على الساحة اإلقليمية. 

لمنظومة  المتزايدة  األهمية  »اكسترا«  إدارة  تدرك 
بأعمال  التوسع  على  ومردودها  اإللكترونية  التجارة 
اإللكترونيات  سوق  في  مكانتها  وترسيخ  الشركة 
اإليرادات  تنمية  ضمان  جانب  إلى  المنزلية،  واألجهزة 
بصورة مستمرة. ومن هذا المنطلق، تسعى »اكسترا« 
extra.« حثيًثا لتطوير وتعزيز منصة التجارة اإللكترونية
com«، والتي تعد منصة التجارة اإللكترونية األسرع في 
 ،»click & collect« المملكة، والتي تقدم لعمالئها نظام
وهو عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونيًا 
غضون  في  الستالمه  التوجه  ثم  اإلنترنت  شبكة  عبر 
ساعتين من أقرب معرض. كما توفر البوابة لعمالئها 
باقة متكاملة من المنتجات والخدمات فائقة الجودة مثل 
توصيل المنتجات صغيرة الحجم في نفس اليوم بالمدن 
والتركيب  التوصيل  خدمات  إلى  باإلضافة  الرئيسية، 
لألجهزة المنزلية الكبيرة، فضاًل عن إتاحة مختلف وسائل 
عمليات الدفع واالستالم، وهو ما يساهم في االرتقاء 
تجزئة  لقطاع  الشركة  صدارة  وتعزيز  العمالء  بتجربة 

المنتجات اإللكترونية واألجهزة المنزلية.

ويضطلع بهذه المهام فريق يحظى بأعلى مستويات 
مستمرة  بصفة  مهاراته  تطوير  يتم  والذي  الكفاءة، 
من خالل أفضل البرامج التدريبية المصممة خصيًصا 
لتحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في تعزيز ريادتها في 
تقديم الخدمات فائقة الجودة وزيادة مشاركة العمالء.

استراتيجية  شراكة   2018 عام  خالل  »اكسترا«  عقدت 
وهي   ،»noon.com« اإللكترونية  التجارة  منصة  مع 
واحدة من أبرز منصات التسوق اإللكتروني في الشرق 
المورد  بموجبها  »اكسترا«  أصبحت  والتي  األوسط، 
لعمالء  المنزلية  واألجهزة  لإللكترونيات  الحصري 
السعودية.  العربية  المملكة  في  اإللكترونية  المنصة 
توطيد  إلى  المقبلة  الفترة  خالل  »اكسترا«  وتتطلع 
هذا االستراتيجية الناجحة لترسيخ مكانتها في قطاع 
التسوق اإللكتروني األسرع نمًوا، بالتوازي مع التوسع 
يفضلون  الذي  العمالء  من  جديدة  شرائح  خدمة  في 

التسوق عبر االنترنت. 

جدير بالذكر أن سوق التجارة اإللكترونية على الصعيد 
بنظرائه  مقارنًة  النمو  طور  في  زال  ما  اإلقليمي 
المردود  »اكسترا«  وتدرك  الدولي.  الصعيد  على 
اإليجابي لتحقيق السبق والريادة في تطوير منظومة 
الراغبة  العمالء  شريحة  لجذب  اإللكترونية  التجارة 
تسعى  اإلطار؛  هذا  وفي  اإلنترنت.  عبر  التسوق  في 
عبر  ريال  مليار  بقيمة  مبيعات  تحقيق  إلى  الشركة 
وهو  المقبلة،  الفترة  اإللكترونية خالل  التجارة  منصة 
الوجهة  إلى  للتحول  الرئيسي  يتماشى مع هدفها  ما 
المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات  تجارة  لعمالء  األولى 

بالمملكة العربية السعودية.

دفع عجلة النمو 



26

إكسترا   |   التقرير السنوي 2019ِ

27

عرض أنشطة وأعمال الشركة

صافي  لتنمية  جهودها  تكثيف  »اكسترا«  تواصل 
أرباحها من خالل تقديم تجربة التسوق األفضل تميزًا 
حيث  المنزلية،  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع 
قامت الشركة خالل عام 2019 بتطوير منظومة خدمات 
الصيانة في أربع فئات رئيسية. وتجدر اإلشارة إلى أن 
المنزلية لم يحظ  سوق تجزئة اإللكترونيات واألجهزة 
منظومة  لتأسيس  الالزمة  واالستثمارات  بالموارد 
القوة  ضخامة  رغم  الصيانة  لخدمات  متكاملة 
تسعى  المنطلق؛  هذا  ومن  القطاع.  بهذا  الشرائية 
»اكسترا« بشكل حثيث إلحداث نقلة نوعية في تقديم 
واألجهزة  اإللكترونيات  بقطاع  البيع  بعد  ما  خدمات 
أكثر من  إلى  الممتدة  المنزلية، مستفيدًة من خبرتها 
أربعة عشر عامًا في تقديم خدمات الصيانة وخدمات 

القيمة المضافة.

االستراتيجية  شراكاتها  إقامة  في  »اكسترا«  تمضي 
التجارية  العالمات  أبرز  من  مجموعة  مع  المباشرة 
و»سامسونج«،  »أبل«،  بينها  ومن  العالمية 
و»اتش  الذكية،  الجوال  أجهزة  فئة  في  و»هواوي« 
أجهزة  فئة  ضمن  و»لينوفو«  و»آسر«  و»ديل«  بي« 
األجهزة  فئة  في  و»فيليبس«  الشخصي،  الكومبيوتر 
اإللكترونية الصغيرة. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار 
من  لمجموعة  الحصرية  بالوكالة  الشركة  انفراد 
العالمات التجارية الرائدة ضمن فئات متنوعة تشمل 
والكبيرة.  الصغيرة  المنزلية  واألجهزة  اإللكترونيات 
 Class« كما أطلقت الشركة عالمتها التجارية الخاصة
فائقة  المنتجات  من  باقة  لعمالئها  توفر  التي   »Pro
 LED التليفزيون بتقنية  الجودة من المكيفات وأجهزة 
والثالجات وأجهزة التجميد واألجهزة المنزلية الصغيرة 

وأجهزة الميكروويف واألفران وبرادات المياه. 

للخدمات  المتحدة  الشركة  أن  »اكسترا«  إدارة  ترى 
خدمات  تقديم  في  المتخصصة  »تسهيل«  المالية 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافق  االستهالكي  التمويل 
معدالت  لتنمية  رئيسية  وسيلة  تمثل  اإلسالمية؛ 
نطاق  توسيع  خاللها  من  تستهدف  حيث  الربحية، 
التمويل  خدمات  تقديم  في  »اكسترا«  أعمال 
االستهالكي إلى شرائح استهالكية جديدة. كما تعكف 
المالية  التكنولوجيا  تقنيات  توظيف  على  الشركة 
FinTech في تطوير عمليات تقييم مستويات الجدارة 
الالزم  الوقت  تقليص  وبالتالي  آلي؛  بشكل  االئتمانية 
لمنح الموافقات، سعيًا لتزويد العمالء بأفضل تجربة 

تمويل وتسوق. 

وتقوم »تسهيل« بتقديم خدمات التمويل اإلستهالكي 
االئتمانية  الجدارة  تقييم  عمليات  تنفيذ  طريق  عن 

تعزيز مستويات الربحية 

منظومة »الحلول التمويلية«منظومة »خدمات اكسترا« 

منظومة »التوريد المباشر«

وتيسير  بتبسيط  الشركة  قامت  الخلفية،  هذه  وعلى 
»خدمات  منظومة  عبر  الصيانة  خدمات  تقديم  آليات 
اكسترا« أو »Extra Services«، مما أثمر عن تعظيم 
تحظى  التي  والموارد  اإلمكانات  من  االستفادة 
وتحقيق  المرونة  درجات  أعلى  لتوفير  الشركة  بها 
ستساهم  كما  المستهدفة.  الربحية  مستويات 
هذه المنظومة الجديدة في زيادة قدرة الشركة على 
في  خاصة  أخرى،  خدمات  لتقديم  بأعمالها  التوسع 
التي  البيع  بعد  ما  لخدمات  األساسية  البنية  ضوء 
تحظى بها الشركة وتضم 13 مركز إصالح وفريق عمل 
يضم أكثر من 300 موظف من أكفأ المهارات، علًما بأن 
للحفاظ  الشركة  روافد  أهم  تمثل  اكسترا«  »خدمات 
باعتبارها  مكانتها  وترسيخ  الربحية  هوامش  على 

الوجهة المفضلة في تقديم خدمات ما بعد البيع.

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

منظومة »التوريد المباشر« بهدف تنمية األرباح. 

الربط  خالل  من  وذلك  آلي،  بشكل  الموافقات  ومنح 
العالقة،  ذات  الجهات  من  العديد  مع  المباشر  اآللي 
السعودية  الشركة  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
الشركة  تعمل  كما  سمة.   – االئتمانية  للمعلومات 
في  االنتشار  واسعة  المعارض  شبكة  توظيف  على 
تأسيس فروع شركة »تسهيل«. وتتطلع »تسهيل« 
المتوافق  الشخصي«  »التمويل  برنامج  تقديم  إلى 
بفترات  يتميز  والذي  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 
إلى  باإلضافة  متنوعة،  سداد  وطرق  مرنة  استحقاق 
تقديم خدمات تمويل المنتجات باألقساط وذلك عبر 
قطاعات  مختلف  في  العاملين  الشركاء  من  العديد 
خدمات  لتقديم  الشركة  خطة  عن  فضاًل  التجزئة، 
تمويل البطاقات االئتمانية في المستقبل، وذلك بعد 
النقد  مؤسسة  من  النهائية  الموافقة  على  الحصول 

العربي السعودي.

الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services
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األداء المالي والتشغيلي لعام 2019

أبرز المؤشرات المالية 

تحليل قائمة الدخل 

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

اإليرادات

صافي الربح

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

تحقيق  صعيد  على  قياسًيا  تقدًما  »اكسترا«  أحرزت 
أعلى  سجلت  حيث   ،2019 عام  خالل  المالية  أهدافها 
إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة 5.13 مليار ريال خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهو نمو 
سنوي ملحوظ بمعدل 16.9%. ويعكس ارتفاع اإليرادات 
القائمة وزيادة مبيعات  المعارض  المبيعات في  نمو 
منصة التجارة اإللكترونية، باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات 
االستهالكي«،  »التمويل  وخدمات  اكسترا«  »خدمات 
خالل  جديدة  معارض  ثالثة  افتتاح  مردود  عن  فضاًل 
العام. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 15.6% ليبلغ 
الربح  هامش  استقرار  مع   2019 عام  خالل  ريال   901.2

بلغ معدل النمو السنوي المركب لإليرادات 6.52% خالل 
الفترة من 2015 إلى 2019، وهو ما يعكس نجاح الشركة 
ارتفعت  حيث  مستمرة،  بصفة  اإليرادات  تنمية  في 
لتسجل   ،2015 عام  ريال خالل  مليار   3.75 اإليرادات من 
 5.13 يعادل  ما  أو  الشركة  تاريخ  في  مستوياتها  أعلى 
مليار ريال خالل عام 2019، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 

التغيير )%(العام المالي 2018العام المالي 2019ألف ريال سعودي

17.5%4.831.3524.113.482المملكة العربية السعودية

9.4%307.732281.354دول الخليج العربي

-)755()4.480(تسويات ناتجة عن توحيد القوائم

16.9%5.134.6044.394.080اإلجمالي

العام المالي 2018العام المالي 2019

التغيير )%( ألف ريال 
سعودي

النسبة من 
إجمالي 

المبيعات

ألف ريال 
سعودي

النسبة من 
إجمالي 

المبيعات

16.9%-4.394.080-5.134.604المبيعات 

15.6%17.74%17.55779.613%901.183مجمل الربح

38.2%4.10%4.85180.000%248.770أرباح النشاط من العمليات الرئيسية

28.8%3.87%4.27170.029%219.054صافي الربح قبل الزكاة

27.6%3.67%205.6144.00161.192صافي الربح

الفترة. كما واصلت  17.55% خالل نفس  اإلجمالي عند 
الملحوظ لمعدالت األداء  التحسن  الشركة جني ثمار 
المنتجات  مبيعات  ارتفاع  ضوء  في  خاصة  المالي، 
مصحوًبا بالنمو الملحوظ إليرادات قطاعي خدمات ما 

بعد البيع، وخدمات التمويل االستهالكي. 

ربح  صافي  أعلى  الشركة  حققت  الخلفية،  هذه  وعلى 
 ،2019 ريال خالل عام  بلغ205.6 مليون  تاريخها، حيث  في 
وهو نمو سنوي بمعدل 27.6%، مقابل 161.2 مليون ريال 
خالل عام 2018. وبلغ هامش صافي الربح 4% خالل عام 

2019، مقابل 3.67 خالل العام السابق. 

عقب  التوالي  على  نوعه  من  نمو  ثاني  وهو   ،%16.9
تسجيل الشركة أيًضا إيرادات قياسية خالل عام 2018. 
وبلغ صافي الربح 205.6 مليون ريال خالل عام 2019 وهو 
نمو سنوي بمعدل 27.6% مقابل 161.2 مليون ريال خالل 

العام السابق. 

20192015 2016 2017 2018

3،745

49

3،756

2-

4،210

140

4،394

161

5،135

206
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تطور االلتزامات وحقوق الملكية*

تطور االلتزامات وحقوق الملكية 
)مليون ريال سعودي(

سجلت قاعدة حقوق الملكية نمو سنوي مركب بمعدل 
4.48% خالل اخر خمس سنوات، ومن ثم سجلت حقوق 
الملكية 660 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2019، 

بلغ صافي التدفقات من األنشطة التشغيلية للشركة 
69 مليون ريال خالل العام المالي 2019، مقابل 26 مليون 
ريال خالل عام 2018. وواصلت الشركة توظيف التدفقات 
النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية في تحقيق 

األهداف االستراتيجية التي تتبناها الشركة.

*برجاء الرجوع إلى اإليضاح الخاص بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 في القوائم المالية

صعودا من 646 مليون ريال في نهاية عام 2018. وبلغت 
 2019 عام  بنهاية  ريال  مليار   1.33 المتداولة  االلتزامات 

مقابل 1.18 مليار ريال في نهاية العام السابق.

تدرج األصول خالل خمس سنوات
)مليون ريال سعودي(

تدرج التدفقات النقدية خالل خمس سنوات 
)مليون ريال سعودي(

20192015 2016 2017 2018

69

26
132-

108

57

20192015 2016 2017 2018

690

83 82
138 143

650

530 528 566
646 660636

948

1،178
1،325

20192015 2016 2017 2018

496 496

519

590

1،208

804

1،300 1،246 1،652

750 1،133 1،376

1،966

1،427

2،635

حقوق الملكيةاألصول المتداولة االلتزامات غير األصول الثابتة
المتداولة

االلتزامات المتداولةإجمالي األصول

التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية

عرض أبرز عناصر الميزانية

تطور األصول الثابتة والمتداولة*
السنوات  خالل  التصاعدي  مسارها  الشركة  واصلت 
إجمالي  تنمية  في  نجحت  حيث  الماضية،  الخمس 
بنهاية  ريال  مليار   2.6 ليبلغ  تمتلكها  التي  األصول 

 ،2015 عام  خالل  ريال  مليار   1.3 بـ  مقارنة   ،2019 ديسمبر 
خالل   %15.18 مركب  سنوي  نموي  معدل  يوازي  ما  أو 

السنوات الخمس الماضية.

الرصيد االفتتاحي كما في 2019/1/1

دين  برصيد   2019 المالية  السنة  »اكسترا«  استهلت 
ريال سعودي، وقد قامت  460 مليون  مستحق بقيمة 
الشركة بسداده كاماًل خالل العام. كما نجحت الشركة 
خالل العام في توقيع 120 اتفاقية مرابحة قصيرة األجل 
شملت  التي  التمويل  مؤسسات  من  شركائها  مع 
العربية  والمؤسسة  الفرنسي  السعودي  البنك 
اإلمارات  وبنك  اإلنماء  وبنك  البالد  وبنك  المصرفية 

االقتراض

التسهيالت االئتمانية

دبي الوطني ومصرف الراجحي، وذلك لدعم متطلبات 
مليار   3.03 بلغت  إجمالية  بقيمة  العامل  المال  رأس 
ريال، تم سداد 2.63 مليار ريال منها خالل نفس العام، 
بينما يتم استحقاق القيمة المتبقية البالغة 400 مليون 
في  وما  النقدية  بلغت  وقد  الجاري.  العام  خالل  ريال 

حكمها 102.9 مليون ريال حتى 31 ديسمبر 2019.

المبلغ المتبقي 
من القرض
)ألف ريال 
سعودي(

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي( مدة القرض

مبلغ اصل القرض
 )ألف ريال 
سعودي( اسم الجهة المانحة للقرض

- 40.000 28 يوم 40.000 البنك السعودي الفرنسي

- 40.000 28 يوم 40.000 البنك السعودي الفرنسي

- 35.000 31 يوم 35.000 المؤسسة العربية المصرفية

- 35.000 31 يوم 35.000 المؤسسة العربية المصرفية

- 20.000 30 يوم 20.000 بنك البالد

- 25.000 30 يوم 25.000 بنك البالد

- 25.000 30 يوم 25.000 بنك البالد

- 25.000 30 يوم 25.000 بنك البالد

- 25.000 30 يوم 25.000 بنك البالد

- 10.000 30 يوم 10.000 بنك البالد

- 35.000 31 يوم 35.000 بنك اإلنماء

- 30.000 31 يوم 30.000 بنك اإلنماء

- 15.000 31 يوم 15.000 بنك االمارات دبي الوطني

- 25.000 31 يوم 25.000 مصرف الراجحي

- 25.000 31 يوم 25.000 مصرف الراجحي

- 25.000 31 يوم 25.000 مصرف الراجحي

- 25.000 31 يوم 25.000 مصرف الراجحي

- 460,000 460,000 القيمة اإلجمالية
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الرصيد الختامي كما في 2019/12/31

الزكاة والمدفوعات النظامية

المبلغ المتبقي 
من القرض
)ألف ريال 
سعودي(

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي( مدة القرض

مبلغ اصل القرض
 )ألف ريال 
سعودي( اسم الجهة المانحة للقرض

35.000 - 10 أيام 35.000 البنك السعودي الفرنسي

35.000 - 10 أيام 35.000 البنك السعودي الفرنسي

35.000 - 10 أيام 35.000 البنك السعودي الفرنسي

20.000 - 10 أيام 20.000 البنك السعودي الفرنسي

25.000 - 12 يوم 25.000 البنك السعودي الفرنسي

26.000 - 28 يوم 26.000 المؤسسة العربية المصرفية

26.000 - 28 يوم 26.000 البنك السعودي الفرنسي

30.000 - 27 يوم 30.000 البنك السعودي الفرنسي

28.000 - 27 يوم 28.000 البنك السعودي الفرنسي

22.000 - 28 يوم 22.000 البنك السعودي الفرنسي

18.000 - 22 يوم 18.000 بنك البالد

25.000 - 27 يوم 25.000 بنك البالد

25.000 - 27 يوم 25.000 بنك البالد

25.000 - 29 يوم 25.000 بنك االمارات دبي الوطني

25.000 - 29 يوم 25.000 بنك االمارات دبي الوطني

400,000 - 400,000 القيمة اإلجمالية

قامت الشركة بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى 2018/12/31م وتم تقدير االلتزام الزكوي للعام 2019م بمبلغ 11.501.521  
ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

وفيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

المسدد)ألف ريال سعودي(
المستحق حتى 

نهاية العام المالي 
ولم يسدد

بيان االسبابوصف موجز

اإلقرار الزكوي السنويالزكاة على الدخل8.81811.477الزكاة

المؤسسة العامة للتأمينات 
التأمينات الشهرية المستحقة عن التأمينات االجتماعية22.6902.202االجتماعية

العاملين

ضريبة االستقطاع2.445103الضريبة
عن توزيعات األرباح للمساهمين 
غير المقيمين وكذلك عن مقدمي 
الخدمات األجانب والغير مقيمين

إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة ضريبة القيمة المضافة8.6826.362ضريبة القيمة المضافة
المضافة

بتاريخ 18 فبراير 2019 م تلقت الشركة خطاب ربط زكوي عن السنة المالية 2017 من الهيئة العامة للزكاة والدخل والذي يفيد بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافيةبمبلغ 26.2 مليون ريال 
سعودي، قامت الشركة باالعتراض على هذا الربط وحصلت على ربط معدل بإجمالي مبلغ وقدرة359.691 ريال سعودي، والذي تم سداده خالل الفترة.
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المخاطر وآليات التعامل معها
المخاطر التي قد تواجه الشركة هي في اإلجمال نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة 

تعمل بنفس المجال في السوق السعودي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى قسمين 
أساسين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق. 

تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح المملكة العربية 
السعودية. وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها 
النظامية  التغييرات  تؤثر  وقد  للتغيير.  عرضة  الشركة 
الناجمة عن عوامل سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو بيئية 

الشركات  من  تعد  الشركة  أن  من  الرغم  على 
يتعلق  فيما  بالتجزئة  البيع  مجال  في  الرائدة 
المملكة  في  والمنزلية  اإللكترونية  باألجهزة 
من  منافسة  تواجه  أنها  إال  السعودية،  العربية 
قبل عدد من الشركات السيما فيما يتعلق بكل 
فئة من فئات منتجاتها، وتعمل »اكسترا« دائًما 

قد يؤدي التأخر في االلتزام بالخطط التوسعية وافتتاح 
تركز  لذلك  الشركة،  أداء  على  التأثير  إلى  المعارض 
حال الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها  في  سلًبا  الشركة  أرباح  مستوى  يتأثر  قد 

أسعار  مستوى  على  سواًء  أسعار  حرب  نشوب 
تمتلك  الشركة  بأن  علًما  الخدمات،  أو  المنتجات 
نها  دين، والتي تمكِّ قدرة تفاوضية عالية مع المورِّ

قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم 
المطلوبة،  بالتوريدات  اإليفاء  على  الموردين  قدرة 
عدد  على عالقات وطيدة مع  الشركة  تحافظ  الشركة، ولذلك  عمالء  عدد  في  المستمر  للتزايد  نظًرا 

بنفس  العمالء  جميع  خدمة  عدم  حالة  في  فإنه 
إلى  العناية واالهتمام، قد يؤدي ذلك  الدرجة من 
أيًضا  يؤدي  وقد  الشركة  مصداقية  على  التأثير 
إلى قيام بعض العمالء بتقديم شكاوى رسمية 
»اكسترا«  تمتلك  عليه،  وبناء  التجارة.  وزارة  إلى 
نظامي برنامج الضيف )Guest( وبرنامج العميل 

بها  قامت  التي  الجديدة  التغييرات  على  بناًءا 
المتحدة  الشركة  ُصنفت  السعودي  العمل  وزارة 
لإللكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة 
والتجزئة، علًما بأن الحد األدنى حسب تصنيف الوزارة 
في برنامج نطاقات هو 31% لمتطلبات النطاق األخضر 
المنخفض، و42% لمتطلبات النطاق األخضر المرتفع، 
»إكسترا«  وتلتزم  الفضي.  للنطاق   %51 إلى  حتى تصل 
حيث  للتوطين  الوطني  الهدف  بتحقيق  كامًلا  التزاًما 
حتى   %51 بلغت  توطين  نسبة  تحقيق  استطاعت 

المخاطر المتعلقة بالسوق:المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة: 

البيئة التنافسيةاألنظمة والقوانين

استراتيجية النمو وتنفيذها

حرب األسعار

االعتماد على موردين أساسيين

المصداقية مع العمالء

متطلبات التوطين

بشكل جوهري على أعمال الشركة. ووفًقا للمعلومات 
المتوفرة لدى الشركة، وحتى اآلن ال توجد أية مؤشرات 
حول أي تغيرات في البيئة النظامية والتي قد يكون لها 

تأثير جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها. 

المنتجات  من  المستهلكين  رغبات  تلبية  على 
والخدمات من خالل تفهمها المستمر الحتياجات 
ومتطلبات المستهلك بهدف بناء عالقة وطيدة 
عمالئها  على  دائًما  للحفاظ  المستهلك  مع 

وضمان استمراريتهم معها.

واستراتيجية النمو التي تتضمن افتتاح معارض جديدة 
وتقديم قنوات بيعية جديدة من خالل دراسة مفصلة 

الربح للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل استباقي.  تأثير حرب األسعار على هامش  من تقليل 
أخرى  ومشاريع  مصادر  على  االعتماد  وكذلك 

للمحافظة على هامش الربح.

كبير من الموردين وتقيم عالقات عمل وثيقة مع نخبة 
سليم  تخطيط  ببناء  وتقوم  الرئيسيين  الموردين  من 

أواًل )Customer First( لتدريب وتأهيل الموظفين للمنتجات والخدمات والمصادر. 
كما  وصحيح،  مهني  بشكل  العمالء  لخدمة 
على  بالرد  خاص  اتصال  مركز  »اكسترا«  تمتلك 
كانت  سواء  العمالء  وشكاوى  استفسارات 
وزارة  موقع  خالل  من  أو  العمالء  من  مباشرة 
ومتابعة  إلقفال  آلية  خالل  من  وذلك  التجارة 

الشكاوى يومًيا.
ديسمبر 2019. وفي سياق متصل، تعمل الشركة على 
تجزئة  قطاع  في  المقررة  التوطين  نسبة  استيفاء 
داخل  التوطين  نسبة  ارتفعت  حيث  اإللكترونيات، 
سجلت  بينما   ،2019 عام  في   %72 إلى  الشركة  معارض 
نسبة التوطين على مستوى الشركة 51% مقابل %49 
خالل عام 2018. وفيما يتعلق ببرنامج »نطاقات«، جاءت 
للمنشآت  الممنوح  البالتيني  النطاق  ضمن  الشركة 
نسبة  وصلت  بينما  توطين،  نسبة  أعلى  صاحبة 

التوطين في شركة تسهيل إلى 87% خالل عام 2019.
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دعم المؤسسات االجتماعية

تلتزم »اكسترا« بمسؤوليتها االجتماعية من خالل 
مشاركتها في مشروع تدوير الحاسبات اآللية »إرتقاء« 

حيث يهدف المشروع إلى االستفادة من أجهزة الحاسب 
اآللي التي يتخلص منها مستعملوها إلعادة تأهيلها من 

جديد وتسليمها للمستفيدين.

كما تهدف الشركة أيًضا إلى نشر ثقافة المحافظة على 
البيئة عن طريق إعادة التدوير بداًل من التخلص منها 

بطريقة غير آمنة ما يؤدي الى تلوث البيئة لسنوات طويلة.
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 الشركة المتحدة
 للخدمات المالية

تعد »اكسترا« أول شركة تجزئة بالمملكة تحصل على ترخيص 
مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« لتأسيس شركة 
متخصصة في مجال التمويل االستهالكي المتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية

الخبرة المجتمعة لفريق إدارة 
شركة تسهيل

   300 عاًما
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نبذة عن الشركة

اقتناص فرص النمو بالسوق السعودي

قامت »اكسترا« بتأسيس الشركة المتحدة للخدمات 
المالية »تسهيل« خالل عام 2019، وهي شركة متخصصة 
أحكام  مع  المتوافق  االستهالكي  التمويل  مجال  في 
الشريعة اإلسالمية. وتعد »اكسترا« أول شركة تجزئة 
بالمملكة تحصل على ترخيص مؤسسة النقد العربي 
السعودي »ساما« لتأسيس شركة متخصصة في هذا 
المجال، وذلك بعد نجاح »اكسترا« في تقديم خدمات 

البيع بالتقسيط داخلًيا لمدة أربعة سنوات.

توظيف  إلى  الجديدة  شركتها  عبر  »اكسترا«  وتسعى 
مقومات النمو في سوق خدمات التمويل االستهالكي 
بالمملكة، والذي ال يحظى بالتغطية المالئمة لخدمات 
يطرح  ما  وهو  حالًيا،  والمتوسطة  الصغيرة  التمويل 
فرص واعدة لدخول شركات جديدة قادرة على تقديم 
وتجدر  االستهالكي.  التمويل  بساحة  ابتكارية  خدمات 
اإلشارة إلى انخفاض متوسط ديون األسر كنسبة من 
إجمالي الناتج المحلي بالمملكة مقارنة بنظيراتها من 
دول مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي يطرح فرص 

أبرز التطورات

ودرايتها  فهمها  بتوظيف  »تسهيل«  شركة  تقوم 
تزويد  في  االستهالكي  التمويل  سوق  باحتياجات 
التمويل  حلول  توفير  مع  مميزة  بخدمات  عمالئها 
االستهالكي المرنة، والتي تتميز بتنوع فترات ووسائل 
السداد وفًقا الحتياجات كل عميل، حيث تقوم الشركة 
 ،FinTech المالية  الخدمات  تكنولوجيا  بتوظيف 
بالتعاون مع مختلف األطراف ذات العالقة ومن بينها 
)سمة(،  االئتمانية  للمعلومات  السعودية  الشركة 
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وغيرها، مما 
االئتمانية  الجدارة  تقييم  عمليات  إجراء  من  يمكنها 
عن  كذلك  »تسهيل«  وتنفرد  آلي.  بشكل  للعمالء 
منافسيها بقدرتها على توفير تجربة فريدة من نوعها 
اإلجراءات،  تنفيذ  وسرعة  بشمولية  وتتميز  للعمالء، 
وذلك بأقل مستندات ومتطلبات من جانب العمالء، 
االبتكارات  أحدث  استخدام  على  الشركة  تركز  حيث 
وفقًا  التسهيالت  بحزمة من  لتزويد عمالئها  الرقمية 

لمستوى المخاطر الخاصة بكل عميل.

السكاني  التعداد  ضوء  في  الشركات  تلك  أمام  النمو 
نسب  ارتفاع  جانب  إلى  الشباب،  وخاصة  المتزايد 
التوظيف المحلي والتوطين وفًقا لرؤية المملكة 2030، 
النقد العربي  التي تبذلها مؤسسة  فضاًل عن الجهود 

السعودي لتعزيز أسواق المال في المملكة. 

المصرفية  غير  المالية  الخدمات  محدودية  ظل  وفي 
بالسوق  والمتوسط  الصغير  بالتمويل  الخاصة 
باقة  بتقديم  »تسهيل«  شركة  تقوم  السعودي، 
متكاملة من حلول التمويل االستهالكي المتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن بينها منتجات التمويل 
األجهزة  شراء  تمويل  وحلول  لألفراد،  الشخصي 
وعبر  »اكسترا«  معارض  من  واإللكترونية  المنزلية 
إلى  باإلضافة  التجزئة،  شركات  من  واسعة  مجموعة 
تمويل إصدار البطاقات االئتمانية المصممة خصيًصا 
لتلبية احتياجات مختلف شرائح العمالء، وذلك بمجرد 
النقد  مؤسسة  من  النهائية  الموافقة  على  الحصول 

العربي السعودي.

مهمتنارؤيتنا

تسعى »تسهيل« إلى المساهمة في إثراء تجربة 
عمالئها عبر مساعدتهم على تلبية رغباتهم، 

من خالل تقديم باقة من الخدمات المالية 
فائقة الجودة باستخدام الحلول والمنصات 

الرقمية االبتكارية.

تهدف الشركة إلى تزويد عمالئها بباقة من 
أفضل حلول التمويل الرقمية المبتكرة من 

أجل تلبية احتياجاتهم بكفاءة في أسرع وقت. 
وتعمل الشركة على تحقيق ذلك عبر االلتزام 

بتقديم الخدمات فائقة الجودة واالستثمار في 
مبادرات التحول الرقمي، باإلضافة إلى التركيز 

على تحديد احتياجات العمالء وأهدافهم.

بتوظيف  »تسهيل«  شركة  تقوم  آخر،  جانب  ومن 
أنحاء  بجميع  المنتشرة  »اكسترا«  معارض  شبكة 
تعزيز  في  اإللكترونية  منصتها  وكذلك  المملكة 
حضورها بين الشرائح االستهالكية المستهدفة. كما 
تعتزم »تسهيل« توفير حلول تمويل شراء المنتجات 

بالشراكة مع عدد من شركات قطاع التجزئة. 

وقد قامت الشركة بتأسيس فريق إدارة يضم مجموعة 
من الخبراء ممن يحظون بخبرات مجتمعة تضاهي 300 
بشتى  التمويل  أنشطة  مختلف  في  العمل  من  عاًما 
اإلدارة  فريق  بأن  علمًا  العالمية،  واألسواق  البلدان 
التنفيذية بالشركة يحظى بسجل إنجازات مشرف من 
واقع عملهم بمختلف الشركات حديثة النشأة، وكذلك 
المؤسسات المالية الرائدة في أسواق أوروبا وجنوب 
شرق آسيا والشرق األوسط وأفريقيا مثل سيتي بنك 

وستاندرد تشارترد، وباركليز، وماستر كارد.

الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services
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نظام
الحوكمة

تؤمن »اكسترا« بأن نظام الحوكمة السليم يمثل األداة المهمة 
في تنمية موارد المساهمين على المدى الطويل

المساحة اإلجمالية لشبكة المعارض

140+ ألف متر مربع
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نظام حوكمة الشركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكسترا(

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

بها  الخاص  الحوكمة  نظام  بوضع  إكسترا  قامت 
المنظمة  والمعايير  القواعد  وضع  إلى  يهدف  والذي 
والتي  الحوكمة،  ممارسات  بأفضل  اإللتزام  لضمان 
األخرى  واألطراف  المساهمين  حقوق  حماية  تكفل 
السليم  الحوكمة  نظام  بأن  الشركة  من  إيمانا  وذلك 
المساهمين  موارد  تنمية  في  المهمة  األداة  يمثل 
والسياسات  القواعد  وتعتبر  الطويل،  المدى  على 
واإلجراءات المدرجة في نظام الحوكمة ملزمة لجميع 
واإلدارة  له  التابعة  واللجان  اإلدارة  مجلس  اعضاء 

التنفيذية والمديرين وجميع منسوبيها.

تعيين  حق  الشركة  حوكمة  نظام  في  وللمساهمين 
واعتماد  مكافآتهم  وتحديد  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة السادسة واألربعون / 
الفقرة الثالثة

3( قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية 
العامة العادية عند انعقادها باألعمال 

المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك 
بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو 
المجلس ألعمال الشركة أو منافستها في 
أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق معايير 
تصدرها الجمعية العامة للشركة -بناًء على 
اقتراح مجلس اإلدارة -وتنشر في الموقع 

اإللكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من 
هذه األعمال بشكل سنوي.

تم صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية 
بتعديل الئحة حوكمة الشركات بتاريخ 20 مايو 2019 
م والمتضمن تعديل هذه الفقرة بإصدار المعايير 

من قبل الجمعية العامة، وحيث أن الشركة عقدت 
جمعيتها السنوية قبل هذا التاريخ لذا لم تتمكن 

الشركة من إضافتها كأحد بنود الجمعية.

وعليه، سيتم عرض هذه المعايير على الجمعية 
العامة القادمة للشركة.

مادة إسترشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

مادة إسترشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرالمادة الحادية والسبعون

مادة إسترشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالمادة الثانية والسبعون

المادة الخامسة والثمانون / 
الفقرة الثالثة

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في 
مادة إسترشاديةالشركة

مادة إسترشاديةالمسؤولية االجتماعيةالمادة السابعة والثمانون

مادة إسترشاديةمبادرات العمل االجتماعيالمادة الثامنة والثمانون

تشكيل لجنة حوكمة الشركاتالمادة الخامسة والتسعون

مادة إسترشادية
من ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت 

مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، 
وتعديلها عند الحاجة

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

األحكام الواردة أدناه

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

وتقديم التقارير إلى المساهمين حولها.

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

لتسهيل ممارسة المساهمين حقهم في التصويت.
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مجلس اإلدارة

عبداهلل عبداللطيف أحمد الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة لشركة الفوزان القابضة

الوظائف السابقة / مدير عام

أحمد يوسف أحمد الصقر
العضو المنتدب لشركة اليسرة لألغذية

مدير عام شركة اليسرة لألغذية

حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1989م، كما يمتلك السيد/ عبدهللا خبرة أكثر من 20 عام في 
مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال.

حاصل على درجة بكالريوس األداب في اإلقتصاد من جامعة كالريمونت عام 1983م، كما يمتلك السيد/ أحمد خبرة أكثر من 25 عام في 
مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال

حاصل على بكالريوس إدارة صناعية عام 1986م ماجستير إدارة أعمال عام 1991م  من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
كما يمتلك السيد عبدهللا خبرة أكثر من 30 عام في مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال

حاصل على بكالريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية االدارة الصناعية تخصص تسويق عام 1987م، كما يمتلك السيد 
عبدالحميد خبرة أكثر من 28 عام منها 24 عام في وظائف قيادية لشركات مرموقة وتابعة لمجموعات تجارية كبيرة وقد عمل السيد/ 

عبدالحميد في عدة شركات منها الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات وشركة الفوزان للمعادن ومدير عام للقطاع الصناعي 
لشركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة ومدير عام شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

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

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام 1984م،
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 اإللتزام 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 األن.

عبداهلل علي إبراهيم المجدوعي
رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي

عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهليالوظائف السابقة / مدير عام
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية

الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(

محمد جالل علي فهمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(

مدير عام شركة نواه القابضة

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

ضابط االلتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني
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عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار
الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة »نسيج«

الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم

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 النظم العربية المتطورة »نسيج«. 

يشغل السيد/ محمد عبدالملك حاليًا منصب العضو المنتدب لشركة الرواسي لإلستشارات والتصميم، وجدير بالذكر أن السيد/ محمد 
حاصل على درجو البكالريوس في إدارة األعمال من جامعة البحرين ودرجة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة إكستر بالمملكة 

المتحدة، وقد عمل السيد/ محمد سابقًا كنائب للرئيس ومدير للمؤسسات المالية وأنشطة المصرفية اإلسالمية لمنطقة الشرق 
األوسط في بنك جي بي مورجان األمريكي والعضو المنتدب والمدير اإلقليمي لشركة اإلستثمارات العقارية االسترالية لندليس والمدير 

التنفيذي إلدارة األصول لمنطقة الخليج العربي لبنك يو بي إس السويسري والعضو المنتدب والمدير اإلقليمي لإلستثمارات البديلة 
لمنطقة الشرق األوسط لبنك دويتشه األلماني باإلضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست البحريني   

محمد أحمد يوسف عبدالملك
العضو المنتدب لشركة الرواسي لالستشارات والتصميم

الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست

أسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها

م
س

اال

ضو 
ن ع

كو
ي ي

ت الت
كا

شر
ال

ي 
ضوًا ف

س اإلدارة ع
جل

م
ن 

حالية أو م
ها ال

س إدارات
جال

م
ها

ديري
م

ل 
خ

دا
كة/ 

الممل
خارج 

كة
الممل

ي
ن القانون

كيا
ال

س 
جل

ضو م
كون ع

ي ي
ت الت

كا
شر

ال
ها 

س إدارات
جال

ي م
ضواً ف

اإلدارة ع
ها

ديري
ن م

سابقة أو م
ال

ل 
خ

دا
كة/ 

الممل
خارج 

كة
الممل

ي
كيان القانون

ال

مد 
ف أح

طي
هللا عبدالل

عبد
ن

الفوزا

ضة
ن القاب

شركة الفوزا
ل المملكة

داخ
مة مقفلة

ساه
م

هربائية
ت الك

شركة المتحدة للمحوال
ال

ل المملكة
داخ

سئولية محدودة 
ت م

ذا
طة

مختل

ن
ف ومحمد الفوزا

طي
شر كة عبدالل

ل المملكة
داخ

مة مقفلة
ساه

م
ع 

ط
ت والقوا

طا
شركة المتحدة لتقنية المح

ال
هربائية

الك
ل المملكة

داخ
سئولية محدودة 

ت م
ذا

طة
مختل

ضة
عالي القاب

شركة م
ل المملكة

داخ
مة مقفلة

ساه
م

ل الرقمية واإللكترونية
طوير الحلو

شركة ت
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

ن
شركة بوا

ل المملكة
داخ

مة عامة
ساه

م
ت

عقارا
سكني لل

ساج ال
ع ن

شركة مجم
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

ن الدولية
هرا

ظ
ض ال

عار
شركة م

ل المملكة
داخ

مة مقفلة
ساه

م
شاء المحدودة

عمير واإلن
شركة الت

ل المملكة
داخ

سؤولية محدودة
ت م

ذا

ضة
شركة أجواد القاب

ل المملكة
داخ

مة مقفلة
ساه

م
سية

هند
ت ال

صناعا
ن لل

شركة بوا
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

ضة
ل القاب

شمو
شركة 

ل المملكة
داخ

جي
ل خلي

س ما
حدودة برا

م
عمراني

طوير ال
ساج للت

شركة ن
ل المملكة

داخ
ص الواحد

شخ
شركة ال

ج المحدودة
شركة رفاه الخلي

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ق
صناعة الور

عربية ل
شركة ال

ال
ل المملكة

داخ
ساهمة مقفلة

م

ستثمار والتنمية 
ال

ط ل
شركة تراب

ل الملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ت المنزلية
ستلزما

شركة المتحدة للم
ال

ل المملكة
داخ

سؤولية محدودة
ت م

ذا

ع المحدودة 
شاري

شركة انجاز الم
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا
ضة

ن القاب
سا

شركة ارام االح
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

ي 
ستثمار التجار

ال
ج ل

ل الخلي
شركة أموا

ل المملكة
داخ

جي
ل خلي

س ما
حدودة برا

م
ت 

عقارا
طوير ال

شركة األولى لت
ال

ل المملكة
داخ

ساهمة مقفلة
م

شركة مداد المحدودة
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا
عمراني 

طوير ال
ل للت

شركة رتا
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

عمراني
طوير ال

ل للت
شركة أمجا

ل المملكة
داخ

ص الواحد
خ

ش
شركة ال

ق للتجارة المحدودة 
شر

ن ال
شركة ازدا

ل المملكة
داخ

سؤولية محدودة
ت م

ذا

ستكية 
ال

ت الب
صناعا

ن لل
شركة أرنو

ل المملكة
داخ

ص الواحد
خ

ش
شركة ال

عربية التجارية المحدودة 
ن ال

شركة ازدا
ل المملكة

داخ
سؤولية محدودة

ت م
ذا

شبية 
ت الخ

صناعا
ن لل

شركة بوا
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا
عربية للتجارة المحدودة

اللة ال
ط

شركة إ
ل المملكة

داخ
ص الواحد 

شخ
شركة ال

ج 
شركة ريادة الخلي

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

عودية
س

ستثمار ال
ال

شركة بلوم ل
ل المملكة

داخ
ساهمة مقفلة

م

ع 
شاري

ت والم
شركة التوريدا

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ضة 
ل القاب

شركة أثي
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

شركة مدار لمواد البناء 
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

ت
عدد واالدوا

شركة مدار لل
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

هرباء
شركة مدار لمواد  الك

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ت 
عربية للخدما

ل ال
شركة أثي

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ت 
ج للمقاوال

سير الخلي
شركة إك

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

عربية التجارية المحدودة
سمو ال

شركة 
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

ستثمار  المحدودة 
ال

ن ل
شركة الفوزا

ل المملكة
داخ

ص الواحد
خ

ش
شركة ال

ي
عقار

طوير ال
ن للت

شركة أجدا
ل المملكة

داخ
ص الواحد

خ
ش

شركة ال

ي 
عقار

طوير ال
شركة األولى بناء للت

ل الملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

عقارية 
شركة األولى موارد ال

ل المملكة
داخ

حدودة
سؤولية م

ت م
ذا

ج للتجارة
عالي الخلي

شركة م
ل المملكة

داخ
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

ضة 
شركة مدار القاب

خارج المملكة
حدودة

سؤولية م
ت م

ذا

حاصل على درجة البكالريوس من كلية العلوم اإلدارية تخصص محاسبة  من جامعة الملك سعود عام 1993م، كما يمتلك السيد/ فوزان 
خبرة أكثر من 24 عام في مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال

فوزان محمد أحمد الفوزان
العضو المنتدب لشركة بوان

مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء
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لجنة المراجعة

يتلخص دور لجنة المراجعة في القيام باإلشراف على 
ومراقبتها  الشركة  لدى  والمراجعة  التدقيق  أعمال 
وبرامجها  الشركة  لسياسات  وفقًا  وإدارتها 
المالية  السوق  هيئة  متطلبات  مع  المتوافقة 
قدر ممكن  أكبر  لتوفير  وتفعيلها  وتعزيزها  ولوائحها 
التجارية،  الشركة  عمليات  لجميع  الطمأنينة  من 
فهم  في  العليا  اإلدارة  مساندة  إلى  وباإلضافة  هذا 
حماية  أجل  من  عليها  والسيطرة  العمل  مخاطر 
حقوق المساهمين، ومساعدة مجلس اإلدارة للقيام 

بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية.

 أعضاء لجنة المراجعة:

 أعضاء لجنة المراجعة:

أعمال  على  بالمراقبة  المراجعة  لجنة  تختص  كما 
على  االطالع  حق  ذلك  سبيل  في  ولها  الشركة، 
من  بيان  أو  إيضاح  أي  وطلب  ووثائقها  سجالتها 
التنفيذية، ويجوز لها  أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
العامة  الجمعية  دعوة  اإلدارة  تطلب من مجلس  أن 
أو  عملها  اإلدارة  مجلس  أعاق  إذا  لالنعقاد  للشركة 
وكذلك  جسيمة،  خسائر  أو  ألضرار  الشركة  تعرضت 
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة 
والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، 

وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت.

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

          األستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

                                       الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

األستاذ / عبدالمعطي وصفي عبدالهادي

األستاذ / محمد بن فرحان نادر

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

الوظائف السابقة / ضابط االلتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود 
عام 1984م،

 ، المتحد  السعودي  البنك  في  فرع  مدير   :1990 حتى   1985 من  الفترة 
الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 
1988م وفي عام 1989 م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في 

البنك.

البنك  في  االئتمانية  االتصاالت  مسؤول   :2014 حتى   1990 من  الفترة 
عام  أمين  القانونية،  للشؤون  عام  مدير  ثم  البريطاني،  السعودي 

للبنك في عام 1994 م، أوكلت له إنشاء بنية اإللتزام 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 
هامة  مهمة  دور  إلى  ويضاف  تنفيذها،  على  واإلشراف  للبنك 
التنظيمية  الجهات  مع  الرئيسية  االتصاالت  عن  المسؤول  وهي 
واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي 

السعودي وهيئة سوق المال،

السعودية  العربية   HSBC إدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل 
اعتبارًا من عام 2015 حتى األن
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بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود – 1984
ماجستير محاسبة – جامعة ميسوري كانساس سيتي – أمريكا 1989

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

نظام الحوكمة

عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي
مدير تنفيذي، رئيسي شركة بيكر تيلي

الوظائف السابقة / مستشار التدقيق الداخلي، مجموعة الفوزان

محمد فرحان محمد بن نادر
شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون

الوظائف السابقة / مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي
الرئيس التنفيذي لشركة رازان للمعرفة القابضة

الوظائف السابقة /  نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والتطوير التنظيمي لشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاوالت القابضة

بكالريوس في اإلقتصاد وإدارة األعمال من جامعة اليرموك عام 1984م، ويمتلك السيد/ عبدالمعطي خبرة أكثر من 30 عام في مجال 
المحاسبة والمراجعة

حاصل على درجة البكالريوس 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 واإلستشارات المالية.

العامة للمساهمين تعقد لجنة  الجمعية  المعتمدة في  المتحدة لإللكترونيات  الشركة  وطبقا لالئحة حوكمة 
المراجعة اجتماعاتها بناءًا على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خالل العام 2019م، كالتالي

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

تاريخ إجتماعات لجنة المراجعة

الصفة27 أكتوبر 252019 يوليو 282019 أبريل 262019 فبراير 2019االسمم

رئيس اللجنة√√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي1

عضو اللجنة√√√√عبدالمعطي وصفي عبدالهادي2

عضو اللجنة√×√√جاسم شاهين الرميحي3

عضو اللجنة√√√√محمد بن فرحان نادر4

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

التدقيق الداخلي من خالل :
المعتمدة 	  السنوية  الداخلي  التدقيق  تنفيذ خطة 

لعام 2019 والمبنية على المخاطر .
التدقيق 	  أعمال  نتائج  بأهم  دوري  تقرير  تقديم 

تقرير  الى  باإلضافة  المراجعة  للجنة  الداخلي 
المتابعة الخاص بتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي 
أطر  لتعزيز  اإلدارات  مدراء  مع  عليها  المتفق  و 
الرقابة الداخلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة 

و التي تتوافق مع أهداف الشركة اإلستراتيجية .
من 	  الداخلي  التدقيق  ميثاق  وإعتماد  تحديث 

مبدأ  لتعزيز  التنفيذية  واإلدارة  المراجعة  لجنة 
بإدارة  المنوطة  بالواجبات  والقيام  اإلستقاللية 

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

فريق التدقيق الداخلي وتعيين مراجعيين داخليين 
اإلدارة  أعمال  لتغطية  مهنية  وخبرة  كفاءة  ذو 

بفعالية ومهنية .

المراجعة من أعمال عن  به لجنة  في ضوء ما قامت 
عام 2019م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي 
فعالة  وأنها  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  هام  قصور 
جوهرية  نتائج  توجد  ال  وأنه  األخطاء،  واكتشاف  لمنع 
الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوية  للمراجعة 

لعام 2019م.

علمًا بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها 
في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة 
نطاق  في  تدخل  أخرى  أعمال  من  به  قامت  وعما 
انعقاد  أثناء  التقرير  ذلك  تالوة  وسيتم  اختصاصها 
الجمعية العامة للمساهمين خالل النصف األول من 

عام 2020، وكان رأي اللجنة كما يلي:
لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك 	 

قصورًا جوهريًا يقتضي اإلفصاح عنه فيما يخص 
سالمة األنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة 

بإعداد التقارير المالية.
من 	  وتمكن  بفعالية  تعمل  الرقابية  األنظمة  أن 

تواجه  قد  التي  المخاطر  عن  عام  تصور  وضع 
عام  خالل  لها  جوهري  خرق  يحدث  ولم  الشركة 

2019م يستدعي اإلفصاح عنه.
رفعتها 	  التي  والتوصيات  المالحظات  جميع  أن 

تم  قد  المراجعة  لجنة  إلى  الداخلي  التدقيق  ادارة 
التصحيحية  اإلجراءات  حيال  الالزمة  التدابير  أخذ 

لها أو تقويمها.

إدارة المراجعة الداخلية

مراجعي حسابات الشركة

لفعالية  السنوية  المراجعة  نتائج 
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:-

اختيار  العامة للنظر في  التي ستعرض على الجمعية 
مراجع حسابات الشركة لعام 2020م.
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لجنة الترشيحات والمكافآت

يتلخص دور لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة 
مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية 
أعضاء  بتحديد  يتعلق  فيما  وخاصة  وفعالية،  بكفاءة 
والتأكيد على  األكفاء  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس 
أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات 

واالحتفاظ  المرجوة  األهداف  إلى  وتؤدي  الصحيحة 
المميزين،  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  بأعضاء 
تحقيق  في  الشركة  تساعد  فهي  ذلك  خالل  ومن 

أهدافها ونموها االقتصادى.

عضوًاعضوًارئيسًا

 األستاذ/  أحمد يوسف أحمد 
الصقر             

 األستاذ/  عبداهلل عبداللطيف
       أحمد الفوزان

 األستاذ/  منصور عبدالعزيز
          راشد البصيلي

أحمد يوسف أحمد الصقر
العضو المنتدب لشركة اليسرة لألغذية

الوظائف السابقة / مدير عام شركة اليسرة لألغذية

عبداهلل عبداللطيف أحمد الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة لشركة الفوزان القابضة

الوظائف السابقة / مدير عام

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

الوظائف السابقة / ضابط االلتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني

حاصل على درجة بكالريوس األداب في اإلقتصاد من جامعة كالريمونت عام 1983م، كما يمتلك السيد/ أحمد خبرة أكثر من 25 عام في 
مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال

حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1989م، كما يمتلك السيد/ عبدهللا خبرة أكثر من 20 عام في 
مجاالت اإلقتصاد وإدارة األعمال.

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود 
عام 1984م،

 ، المتحد  السعودي  البنك  في  فرع  مدير   :1990 حتى   1985 من  الفترة 
الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 
للشركات  االئتمان  فريق  قائد  تعيينه  كان  م   1989 عام  وفي  م   1988

في البنك.

البنك  في  االئتمانية  االتصاالت  مسؤول   :2014 حتى   1990 من  الفترة 
عام  أمين  القانونية،  للشؤون  عام  مدير  ثم  البريطاني،  السعودي 

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

للبنك في عام 1994 م، أوكلت له إنشاء بنية اإللتزام 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 
وهي  هامة  دور مهمة  إلى  ويضاف  تنفيذها،  على  واإلشراف  للبنك 
التنظيمية  الجهات  مع  الرئيسية  االتصاالت  عن  المسؤول 
واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي 

السعودي وهيئة سوق المال،

السعودية  العربية   HSBC إدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل 
اعتبارًا من عام 2015 حتى األن
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أعضاء  بمكافآت  المتعلقة  السياسات 
مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

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

بما يتفق مع أهداف الشركة.

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

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

المكافآت 	  سياسة  حسب  ثابتة  سنوية  مكافأة 
المعتمدة.

اإلدارة 	  مجلس  اجتماعات  جلسات  حضور  بدل 
جلسة.   كل  عن  عضو  لكـل  التابعة  اللجان  أو 

العامة للمساهمين تعقد لجنة  الجمعية  المعتمدة في  المتحدة لإللكترونيات  الشركة  وطبقا لالئحة حوكمة 
الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءَا على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة إجتماعين خالل العام 2019م، 

على النحو التالي:

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة18 ديسمبر 32019 مارس 2019االسمم

رئيس اللجنة√√أحمد يوسف أحمد الصقر1

عضو اللجنة√√*عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان2

عضو اللجنة√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

* فوض السيد/ أحمد الصقر بالحضور نيابة عنه

إذا  مبيت  وبدل  إركاب  بدل  صرف  إلى  باإلضافة 
المدينة  خارج  العضو  إلقامة  الدائم  المقر  كان 
التي تنعقد بها اجتماعات مجلس اإلدارة حسب 

سياسة المكافآت المعتمدة.

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

الممارسات في سوق العمل.

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

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين
إجمالي المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في 

2019/12/31م موضحة كالتالي:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: )مقابل عضويتهم في مجلس اإلدارة(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أوًلا: األعضاء المستقلين

السيد/ منصور عبدالعزيز 
224.00011.433--0----------224.000------200.00012.00012.000راشد البصيلي

السيد/ أحمد يوسف أحمد 
215.00017.160--0----------215.000------200.0009.0006.000الصقر

السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن 
212.00015.244--0----------212.000--------200.00012.000محمد العبدالجبار

السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز 
212.00015.244--0----------212.000--------200.00012.000محمد العوهلي

800.00045.00018.000000863.0000000000863.00059.081المجموع

ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين

السيد/ عبدهللا عبداللطيف 
215.000--0----------215.000------200.00012.0003.000أحمد الفوزان

السيد/ عبدهللا علي إبراهيم 
--206.000--0----------206.000--------200.0006.000المجدوعي

السيد/ فوزان محمد أحمد 
209.00011.433--0----------209.000---------200.0009.000الفوزان

السيد/ محمد أحمد يوسف 
212.0008.000--0----------212.000--------200.00012.000عبدالملك

800.00039.0003.000000842.0000000000842.00019.433المجموع

ثالًثا: األعضاء التنفيذيين

السيد/ محمد جالل علي 
--212.000--0----------212.000--------200.00012.000فهمي
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مكافآت أعضاء اللجان

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة

أعضاء لجنة المراجعة

60.00012.00072.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

80.00012.00092.000السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي

80.0009.00089.000الدكتور/ جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي

80.00012.00092.000السيد/ محمد فرحان محمد بن نادر

300,00045,000345,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

60.0006.00066.000السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر

60.0003.00063.000السيد/ عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان

60.0006.00066.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

195.000 15.000 180.000المجموع

)ريال سعودي(م

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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1

خمسة من كبار التنفيذيين
)من ضمنهم عضو 

مجلس اإلدارة التنفيذي 
والمدير المالي(

 6.360.3003.755.040--10.115.34012.050.426----137.879-- 12.188.306--212.00022.515.646

وال يوجد أية مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دفعت ألعضاء مجلس اإلدارة غير ماورد في الجداول أعاله مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

مكافآت كبار التنفيذيين: ) يتضمن البيان أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين(

عضو  ضمنهم  ومن  المكافآت  أعلى  تلقوا  ممن  يين  التنفيذ  كبار  من  لخمسة  المدفوعة  للمكافآت  تفصيل 
مجلس اإلدارة التنفيذي والمدير المالي خالل العام المالي 2019 م:

اإلدارة التنفيذية:

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

محمد جالل علي فهمي
العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي للشركة المتحدة 

لإللكترونيات )اكسترا(

مدير عام شركة نواه 
القابضة

حاصل على درجة البكالريوس في 
المحاسبة من جامعة عين شمس 

عام 1985م، ويمتلك السيد/ محمد جالل 
خبرة 30 عام في المبيعات والتسويق 

ووظائف التخطيط اإلستراتيجي 
والقطاع المصرفي والمحاسبي

السيد/ وائل محمد محمد 
خليل

الرئيس المالي التنفيذي 
للشركة المتحدة لإللكترونيات 

)اكسترا(

الرئيس المالي التنفيذي 
للشركة السعودية 

للخرسانة الجاهزة

حاصل على درجة البكالريوس في 
المحاسبة ويمتلك السيد/ وائل خبرة 

أكثر من 20 عام في مجال المحاسبة 
والمراجعة واإلستشارات المالية.
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أو  سنوي  بشكل  أرباح  توزيع  تقرر  أن  وللجمعية 
تفويض مجلس  ويجوز  ربع سنوي،  أو  نصف سنوي 

اإلدارة في ذلك.

اجتماعها  في  للمساهمين  العامة  الجمعية  قررت 
مجلس  تفويض   ،2019 مايو   1 بتاريخ  المنعقد 
سنوي  نصف  بشكل  مرحلية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة 
تاريخ  وتحديد   2019 المالي  العام  عن  سنوي  ربع  أو 
واإلجراءات  للضوابط  وفقًا  والصرف  االستحقاق 
التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما 
يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية 

وخططها التوسعية واالستثمارية.   .

لإللكترونيات  المتحدة  للشركة  اإلدارة  مجلس  قرر 
)اكسترا( في 8 أبريل 2019م توزيع مبلغ )62.500.000( ريال 

سياسة توزيع االرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

4

2

3

1
يجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين 

احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة 
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

االحتياطي المذكور 30 % من رأس المال 
المدفوع.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى 
للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال 

المدفوع على األقل.

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.

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )%5( 
من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 

على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة 
متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها 

العضو.

سعودي أرباحًا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني 
بما  الواحد  للسهم  ريال   1.25 بواقع  2018م  العام  من 

يمثل 12.5 % من رأس مال الشركة.

المتحدة  للشركة  اإلدارة  مجلس  قرر  قد  كما 
مبلغ  توزيع  2019م  يوليو   8 في  )اكسترا(  لإللكترونيات 
للمساهمين  نقدية  أرباحًا  سعودي  ريال   )50.000.000(
واحد  ريال  بواقع   2019 العام  من  األول  النصف  عن 
الشركة.  10% من رأس مال  بما يمثل  الواحد  للسهم 
وكذلك قرر مجلس اإلدارة يوم الخميس 10 رجب 1441هـ 
ريال   )62.500.000( مبلغ  توزيع  2020م  مارس   5 الموافق 
سعودي أرباحًا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني 
من العام 2019 بواقع 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد 

بما يمثل 12.5% من رأس مال الشركة.

التعامالت مع األطراف 
ذات العالقة

عقود تأجير مواقع من األطراف ذات العالقة

طريقة 

السداد
مدة العقد بداية اإليجار القيمة اإليجارية وصف العقد المؤجر

سنوي
سنة واحدة 
تجدد تلقائيًا

2019/1/1م 480.000
عقد إيجار 

مستودع – الدمام شركة عبد اللطيف 
دفعتين ومحمد الفوزان

سداد
25 سنة 2003/06/30م 991.000

عقد إيجار أرض 
- الخبر

دفعتين 
سداد

سنة واحدة 
تجدد تلقائيًا

2011/1/1م 550.000
عقد إيجار 

مستودع – جدة
شركة مدار لمواد 

البناء*

*مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار  بقيمة 351.970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خالل عام 2019.

عقود تأجير مواقع لألطراف ذات العالقة

طريقة السداد مدة العقد
بداية 

اإليجار
القيمة اإليجارية وصف العقد المستأجر

نصف سنوي 5 سنوات 2015/10/01 588.000
عقد إيجار مكاتب إدارية 

بالمبنى اإلداري

الشركة المتحدة 
للمستلزمات 

المنزلية*

نصف سنوي 10 سنوات 2016/03/15 1.566.080

عقد ايجار مساحة 
بيعية في معرض 
اكسترا السويدي 

بمدينة الرياض

نصف سنوي 5 سنوات 2015/09/01 2.650.000

عقد ايجار مساحة 
بيعية في معرض 

اكسترا غرناطة بمدينة 
الرياض

نصف سنوي 19.9 سنة 2017/03/12 1.500.000

عقد ايجار مساحة 
بيعية في معرض 

اكسترا الملك عبدهللا 
بمدينة الرياض**

*مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار بقيمة 455.836 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خالل عام 2019)م(
** تم إنهاء العقد وإخالء العين المؤجرة كما في 31 ديسمبر 2019)م(
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التعامالت األخرى

أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة . 1
 2018/04/01 بتاريخ  المنزلية  للمستلزمات  المتحدة 
حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة الشركة 
المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ شهري 

99.271 ريال سعودي لعام 2019.
شركة . 2 مع  خدمات  تزويد  إتفاقية  إكسترا  أبرمت 

الفوزان  شركة  ستقوم  حيث  القابضة  الفوزان 
القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة 
لإللكترونيات  )اكسترا( إعتبارًا من بداية شهر مارس 

2013 وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.
للكهرباء . 3 مدار  شركة  من  ثابتة  موجودات  شراء 

بمبلغ174.036 ريال سعودي.
المجدوعي . 4 شركة  من  ثابتة  موجودات  شراء 

للسيارات بمبلغ 336.310 ريال سعودي.

التعامالت التجارية 

وهذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجارية. 
المتحدة 	  الشركة  من  التجارية  المشتريات 

ريال   16.142.837 بمبلغ  المنزلية  للمستلزمات 
سعودي.

المتحدة 	  الشركة  من  التجارية  المبيعات 
للمستلزمات المنزلية بمبلغ 543.678 ريال سعودي.

التجارية 	  اليسرة  شركة  من  التجارية  المشتريات 
المحدودة بمبلغ 43.974 ريال سعودي.

القابضة 	  الفوزان  شركة  إلى  التجارية  المبيعات 
بمبلغ 452.893 ريال سعودي.

المبيعات التجارية إلى شركة رتال للتطوير العمراني 	 
بمبلغ 91.770 ريال سعودي.

المشتريات التجارية من شركة مدار للعدد واألدوات 	 
بمبلغ 326.871 ريال سعودي.

وفقا  تمت  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت 
لشروط ال تختلف عن المعامالت مع المدينين والدائنين 
التجاريين العاديين وال يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض 
سابقة  سنوات  منذ  عليها  اإلتفاق  تم  العقود  هذه 
وتأتي امتدادًا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 
2019  وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه 
المعامالت في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين 

خالل النصف األول من عام 2020 حسب النظام.

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

اإلسمالشركة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

عبدهللا عبداللطيف الفوزان
فوزان محمد الفوزان

شركة مدار لمواد البناء 

شركة الفوزان القابضة

شركة مدار للكهرباء

شركة مدار للعدد واألدوات

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

عبدهللا علي إبراهيم المجدوعيشركة المجدوعي للسيارات

الشركات التابعة

نسبة ملكية رأس المالالشركة التابعة
النشاط الرئيسيالشركة

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(

100.000 ريال عماني 
مقسمة إلى 100 ألف 

سهم متساوية 
القيمة تبلغ القيمة 
اإلسمية 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 
للخدمات المالية

150.000.000 ريال 
سعودي مقسمة 

إلى 1.500.000 حصة 
نقدية متساوية 
القيمة، قيمة 

كل حصة 100 ريال 
سعودي

100%  اكسترا 
السعودية

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

99.79%  اكسترا 
السعودية

0.21% اكسترا 
البحرين

األنشطة األخرى المساعدة 
ألنشطة الخدمات المالية 
- الشركات )المؤسسات( 
المساندة للقطاع المالي- 
إصدار ومعالجة البطاقات

البحرينالبحرين
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رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم 500 مليون ريال سعودي وعدد 
رياالت   10 أسمية  بقيمة  سهم  مليون   50 أسهمها 

للسهم الواحد. 

لإللكترونيات  المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
)اكسترا( يوم الخميس 10 رجب 1441هـ الموافق 5 مارس 
2020م للجمعية العامة غير العادية للمساهمين بزيادة 
رأس مال الشركة لدعم مركزها المالي، وذلك بتوزيع 

نسب ملكية األسهم و التغير فيها خالل السنة المالية 2019م  ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم. 1

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019م :

عدد أسهم الخزينة 
المحتفظ بها من قبل 

الشركة
تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتها

18 سبتمبر 20.000.0002018 ريال سعودي*2.000.000
برنامج أسهم موظفي 
الشركة )خطة الحوافز 

طويلة األجل(
*القيمة االسمية لألسهم

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

نسب ملكية األسهم و التغير فيها خالل السنة المالية 2019م

واحد  سهم  بواقع  المساهمين  على  منحة  أسهم 
من   %20 زيادة  يمثل  ما  قائمة،  أسهم  خمسة  لكل 
الحصول على موافقة  الشركة، وذلك بعد  رأس مال 
العادية  غير  العامة  والجمعية  المختصة  الجهات 
على الزيادة في رأس المال وعدد األسهم الممنوحة. 
وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من )500 مليون( ريال 
 50( األسهم من  ريال، وسيرتفع عدد  مليون(   600( إلى 

مليون( سهم إلى )60 مليون( سهم.

 نسب ملكية األسهم والتغيير فيها خالل السنة المالية 2019م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر:. 2

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.

الجنسيةإسم العضوم
عدد األسهم 
في بداية عام 

2019

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2019
نسبة 
التغير

ملكية األقرباء 
من الدرجة األولى 

وتغيرها
أدوات 
الدين

--7.61%534.666575.376مصريمحمد جالل علي فهمي1

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خالل عام 2019 م :

المساهم
2019/12/31 م2019/01/01 م

النسبةاألسهمالنسبةاألسهم

29.65%33.6514.826.192%16.826.192شركة الفوزان القابضة

شركة عبدالعزيز الصغير لإلستثمار 
7.35%3.679.396التجاري المحدودة

النسبة أقل من 5% من 
رأس مال الشركة

الجنسية  العضوم
عدد 

األسهم 
في بداية 
عام 2019

عدد 
األسهم 

في نهاية 
عام 2019

نسبة 
التغير

ملكية األقرباء من 
الدرجة األولى

أدوات 
الدين عدد 

األسهم 
في بداية 
عام 2019

عدد 
األسهم 

في 
نهاية 

عام 2019

----1.6001.600سعوديعبدهللا عبداللطيف الفوزان1

----1.4001.400سعوديعبدهللا علي إبراهيم المجدوعي2

----1.3321.332سعوديمنصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

----2.0002.000كويتيأحمد يوسف أحمد الصقر4

----1.6001.600سعوديفوزان محمد الفوزان5

----571571سعوديعبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي6

---7.61%534.666575.376مصريمحمد جالل علي فهمي7

---100%11.983-سعوديعبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار8

-----بحرينيمحمد أحمد يوسف عبدالملك9
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

طلبت الشركة خالل عام 2019 من خالل خدمة تداوالتي أربعة عشر طلبًا لسجل المساهمين وذلك وفقًا للبيان أدناه:

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكياتتاريخ الطلب

2019-4-152019-4-23
ملف أرباح

2019-7-182019-7-24

الجمعية العامة2019-4-152019-5-1

2019-1-22019-1-2

اجراءات الشركات

2019-2-42019-1-31

2019-2-282019-3-4

2019-4-32019-4-2

2019-6-92019-6-10

2019-7-12019-7-2

2019-8-82019-8-7

2019-9-22019-9-2

2019-9-302019-10-2

2019-11-52019-11-4

2019-11-282019-11-28

قبل  من  مقترحات  أي  اإلدارة  مجلس  تلقي  حال  في 
يتم  وأدائها،  الشركة  حيال  أومالحظات  المساهمين 
مناقشتها خالل أول اجتماع مجلس اإلدارة الحق ويتم 

اتخاذ تلك المالحظات في اإلعتبار.

أو  مقترحات  أي  الشركة  تتلقى  لم  بأنه  نفيدكم  كما 
مالحظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها 

خالل العام المنتهي في 2019.

تجدر اإلشارة إلى أن إدارة عالقات المستثمرين تجتمع 
جدول  حسب  الشركة  ومستثمري  المساهمين  مع 
زمني على مدار العام الستعراض اخر تطورات أعمال 

الشركة، ويقوم العضو المنتدب ورئيس مجلس اإلدارة 
ومالحظات  مقترحات  على  المجلس  أعضاء  باطالع 
وآراء المساهمين والمستثمرين من خالل اجتماعات 
مجلس اإلدارة الدورية. ويوضح في النظام األساسي 
مساهم  لكل  تكفل  اجراءات   )33( المادة  للشركة 
أعمال  المدرجة في جدول  الموضوعات  حق مناقشة 
الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء 
مجلس  ويجيب  الحسابات.  ومراقب  اإلدارة  مجلس 
أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين  اإلدارة 
وإذا  للضرر،  الشركة  مصلحة  يعرض  ال  الذي  بالقدر 
رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى 

الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

مشاركات وحقوق المساهمين

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام 2019

اسم عضو مجلس اإلدارة
سجل الحضور

اجتماع الجمعية األول المنعقد في
1 مايو 2019

√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان

×عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي

√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

×أحمد يوسف أحمد الصقر

√عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي

√محمد جالل علي فهمي

×فوزان محمد أحمد الفوزان

×عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

√محمد أحمد يوسف عبدالملك



تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة مايلى :

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.
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تجاه عمالئنا ومجتمعنا،  ليزيد حجم مسئولياتنا  الجديد  العام  علينا  ويهل  يمضي  أخر  عامًا 
وكلنا عزيمة على إكمال ما بدءناه منذ سبعة عشر عامًا، بل وتحدي إنجازاتنا من أجل تطوير 
لكى نظل كما عهدتمونا  المستقبلية،  يتماشى مع تطلعات عمالئنا وخططنا  بما  أعمالنا 
شركة رائدة في قطاع التجزئة نقدم كل ما هو جديد لنخدم مجتمعنا ونجعل اإلستدامة في 
صميم أعمالنا لتقينا شر المخاطر التي قد تؤثر على كفاءتنا. وعلى ذكر المخاطر، ال يجب ان 
نتجاهل ما يعانيه العالم هذه األيام بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد )كوفيد -19( كفانا 
على  ألقت بظاللها  قد  الوباء  تداعيات هذا  بأن  للجميع  جليًا  أصبح  وإياكم شرها. فقد  هللا 
يدل  مما  كبيرة  لصدمات  معًا  والطلب  العرض  مؤشرات  تعرضت  وقد  العالمي  اإلقتصاد 
ستمضي  اإلستثنائية  المرحلة  هذه  بأن  تام  يقين  على  ولكننا  الراهن.  الوضع  صعوبة  على 
بالرغم من صعوبتها، في ظل ما تبذله القيادة الحكيمة من مجهودات للسيطرة على هذا 
الوباء والحد من آثاره على المستويين الصحي واإلقتصادي. أما على مستوى الشركة، فمنذ 
ان استشعرنا الخطر، قد قمنا بإتخاذ عدة تدابير على كافة المستويات إلحتواء هذه االزمة 
وتخفيف حدتها على الشركة والحفاظ على سالمة عمالئنا ومنسوبينا والعمل على تخفيف 
حدة اآلثار السلبية لهذه الفترة الحرجة من عمر اكسترا. مبتهلين إلى هللا العلى القدير بأن 

يحفظ بالدنا من كل مكروه.

كلمة ختامية

 عبدهللا الفوزان
رئيس مجلس االدارة

 محمد جالل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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