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إيرادات عام 2020 
نمو سنوي %16

مليار ريال 
سعودي  5.9

تمضي »اكسترا« قدًما بنجاح باهر نحو تحقيق رؤيتها الهادفة 
العمالء من خالل تزويدهم بتشكيلة متنوعة  إثراء حياة  إلى 
التمويل  وحلول  والخدمات  المنتجات  من  الجودة  وفائقة 
االستهالكي االبتكارية، مما أثمر عن تحقيقها التكامل والريادة 
على مستوى جميع عناصر القيمة بقطاع تجزئة اإللكترونيات 

واألجهزة المنزلية



45

بتأسيس  »اكسترا«  لإللكترونيات  المتحدة  الشركة  قامت 
في  ونجحت   ،2003 عام  الرياض  مدينة  في  معارضها  باكورة 
حتى  الخليج  منطقة  مستوى  على  المباشر  تواجدها  تنمية 
اإللكترونيات.  تجزئة  في قطاع  رائدة  مكانتها كعالمة  رسخت 
ألف   140 تتجاوز  إجمالية  مساحة  على  الشركة  معارض  وتقع 
المملكة  في  االستراتيجية  المواقع  بأفضل  موزعة  مربع  متر 
أكبر  يجعلها  مما  وُعمان،  والبحرين  السعودية  العربية 
وقد  المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  قطاع  في  شركة 
الرائدة )extra.com(، في  اإللكترونية  التجارة  ساهمت منصة 
انتشار  نطاق  توسيع  مع  للشركة  الرقمي  التواجد  ترسيخ 
باقة الخدمات والمنتجات المقدمة لتتجاوز بكثير حدود شبكة 
50 معرض. وفي ضوء هذه اإلنجازات،  معارضها المؤلفة من 
عام  مليون عميل خالل   14.8 أكثر من  بخدمة  الشركة  تشرفت 
المبيعات في مختلف شرائح وأصناف  نمو  إلى  أدى  2020، مما 
المنزلية  واألجهزة  الذكية  الهواتف  ذلك  في  بما  المنتجات 
وأجهزة  الصغيرة،  واألجهزة  والفيديو  الصوت  وأجهزة 
الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، فضال عن مجموعة متنوعة 

المنزلية. واألجهزة  اإللكترونيات  من 

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

اإللكترونيات واألجهزة المنزلية بالمملكة.

وقد نجحت اكسترا في تنمية حصتها السوقية في مجال تجزئة 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية لتصل إلى 21.5 % بنهاية عام 2020، 
وهي شهادة قوية على نجاح الشركة في تحقيق رسالتها الهادفة 
باقة  توفير  على  التركيز  طريق  عن  عمالئها  وحياة  تجارب  إلثراء 
متنوعة وفائقة الجودة من الخدمات والمنتجات. وقد انعكست 
ارتفاع اإليرادات بمعدل سنوي 16% لتبلغ 5.9  النجاحات في  تلك 
مليار ريال سعودي خالل عام 2020، فيما بلغ معدل النمو السنوي 

المركب لإليرادات 23% خالل الفترة من 2003 إلى 2020. 

وقد أحرزت الشركة نجاًحا ملحوًظا على صعيد توفير باقة متكاملة 
احتياجات  لتناسب  خصيًصا  المصممة  التمويلية  الحلول  من 
الشركة  التابعة،  شركتها  خالل  من  العمالء  شرائح  مختلف 
منذ  تسهيل  وتعمل  »تسهيل«.  المالية  للخدمات  المتحدة 
انطالق أنشطتها التشغيلية عام 2019 على توظيف أحدث أدوات 
التمويل الشخصي  تكنولوجيا الخدمات البتكار باقة من الحلول 
اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  التقسيط  وبرامج 
السوق،  في  ائتمانية  موافقات  دورة  بأسرع  الشركة  وتنفرد 
عالوة على تميزها بأنظمة وفترات سداد ميسرة، مستفيدة من 
منظومتها الرقمية المتطورة والتي تغطي كافة مراحل عمليات 
وصواًل  التمويل  على  الحصول  طلبات  تلقي  من  بدًءا  التمويل 
من  المقدمة  التقسيط  برامج  تقتصر  وال  للعميل.  منحها  إلى 
»تسهيل« على شراء منتجات وخدمات »اكسترا«، وإنما تمتد إلى 
تقسيط شراء منتجات وخدمات مجموعة واسعة من الشركاء 
العالمات  أبرز  إلى  الطبية  العيادات  االستراتيجيين، من خدمات 
وتيرة  سرعة  ساهمت  وقد  التجزئة.  تجارة  قطاع  في  العالمية 
االستجابة النتشار  إطار  األنشطة في  لمختلف  الرقمي  التحّول 
فيروس )كوفيد – 19(، في جني الشركة أرباًحا بدًءا من الربع الثاني 
تمويلية  بمحفظة   2020 عام  لتختتم  األول،  التشغيلي  من عامها 
بقيمة 724 مليون ريال، بالتزامن مع نجاحها في تقديم خدماتها 

لما يربو على 50.000 عميل منذ تأسيسها.

اكسترا في سطور

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

شرائح العمالء. 

مهمتنارؤيتنا

منتجاتنا

المؤشرات الرئيسية

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.

عاًما من التميز

18
فرًعا في 27 مدينة

50
منتج

   6500 +  
دول تشمل السعودية والبحرين 

وعمان

 3

متسوق خالل عام 2020

مليون 14.8
موظف على أعلى مستوى من 

التدريب والخبرة

3000
صافي الربح خالل عام 2020 

بمعدل نمو سنوي %36.2

مليون  ريال 
سعودي  280.1

حجم محفظة تمويالت بيع 
المنتجات القائمة

مليار ريال 
سعودي  384.7

حجم محفظة التمويالت 
الشخصية القائمة 

مليار ريال 
سعودي  465.9

إيرادات عام 2020 بمعدل نمو 
سنوي %16

مليار ريال 
سعودي  5.9

األجهزة اإللكترونيةاألجهزة المنزلية أجهزة الكمبيوتر

منصات األلعاب ومستلزماتهااألجهزة الصغيرةأجهزة الجوال

التلفزيونات وأجهزة الصوت 
والفيديو

إكسترا  |  التقرير السنوي 2020
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أبرز مستجدات عام 2020

أحرزت »اكسترا« إنجازات حافلة خالل عام 2020، على الرغم من التحديات االستثنائية التي واجهت أنشطتها التشغيلية، حيث نجحت 
الشركة في تحقيق أهداف استراتيجية النمو التي تتبناها، بالتوازي مع ترسيخ مكانتها الرائدة وتمهيد الطريق لتحقيق المزيد من النمو 

المستدام على المدى الطويل. 

نتائج مالية قياسية

 16.1% نمو سنوي 5.96 مليار ريالاإليرادات

 15.3% نمو سنوي 1.04 مليار ريالمجمل الربح

 36.2% نمو سنوي 280.1 مليون ريالصافي الربح 

ريادة رقمية صاعدة

تخطى حاجز المليار ريال إيرادات أنشطة التجارة اإللكترونية

مساهمة أنشطة التجارة 
23%اإللكترونية في إجمالي اإليرادات

مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة

 11.1% نمو سنوي 2.93 مليار ريالإجمالي األصول

 79.5% نمو سنوي 184.8 مليار ريالالنقدية وما في حكمها

 25.2% نمو سنوي 826.0 مليون ريالحقوق الملكية

طفرة في أنشطة التمويل االستهالكي بالمملكة

محفظة التمويالت المقدمة من 
724 مليون ريال »تسهيل«: 

21 مليون ريالصافي الربح لشركة »تسهيل«:

تغطية واسعة في شتى أنحاء 
المملكة

إكسترا  |  التقرير السنوي 2020
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

فـــي طيـــات هـــذا  أعـــرض علـــى حضراتكـــم  يســـّرني أن 
التقريـــر أبـــرز المؤشـــرات الماليـــة والتشـــغيلية خـــالل 

الفتـــرة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020.

وأوّد فـــي البدايـــة أن أعّبـــر عـــن اعتـــزازي الشـــديد بالنجـــاح الباهـــر 
الـــذي أحرزتـــه »اكســـترا« فـــي تجـــاوز االختبـــار الصعـــب الـــذي مـــّرت 
ـــك  ـــأن ذل ـــل المبالغـــة القـــول ب ـــه خـــالل عـــام 2020، فليـــس مـــن قبي ب
العـــام كان حافـــال بتحديـــات غيـــر مســـبوقة علـــى صعيـــد جميـــع 
ــا حملـــه مـــن  ــاء العالـــم، بمـ الشـــركات بالمملكـــة وفـــي شـــتى أنحـ
اضطرابـــات اســـتثنائية جـــّراء انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19(، وهـــو 
مـــا اضطـــرت معـــه كافـــة المؤسســـات علـــى إعـــادة تصميـــم إدارة 
ــا وأنشـــطتها، عـــالوة علـــى تكثيـــف مختلـــف الحكومـــات  عملياتهـ

ــا.  ــا لضمـــان صحـــة وســـالمة مواطنيهـ جهودهـ

وقـــد تمثلـــت أولـــى النجاحـــات المشـــهودة للشـــركة خـــالل العـــام 
للجهـــود  التـــام  والتأييـــد  للتضافـــر  المثمـــرة  مســـاعيها  فـــي 
الســـديدة التـــي يبذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــّي العهـــد 
مـــن أجـــل تحفيـــز التنويـــع االقتصـــادي وتكثيـــف االســـتثمارات 
فـــي مجـــال التحـــّول الرقمـــي؛ بهـــدف تعزيـــز القـــدرات التنافســـية 
إدارة  مجلـــس  رصـــد  فقـــد  الدوليـــة.  األســـواق  فـــي  لمملكتنـــا 
التـــي حققتهـــا »اكســـترا«  »اكســـترا« بفخـــر شـــديد اإلنجـــازات 
التوســـع  صعيـــد  علـــى  والتحديـــات  األجـــواء  هـــذه  ظـــل  فـــي 
ــة، وتوظيـــف أحـــدث أدوات  ــارة اإللكترونيـ ــبكة التجـ ــا بشـ بأعمالهـ
تكنولوجيـــا الخدمـــات الماليـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف رؤيـــة 
الرقمـــي  التحـــّول  الدفـــع بعجلـــة  فـــي  المتمثلـــة   2030 المملكـــة 
علـــى مســـتوى المملكـــة. وتلتـــزم الشـــركة باالســـتمرار فـــي إحـــراز 
المزيـــد مـــن التقـــدم فـــي تلـــك المجـــاالت، حيـــث تتطلـــع خـــالل 
مـــن  االســـتفادة  تعظيـــم  إلـــى  المقبلـــة  والســـنوات  األشـــهر 
فـــي  التكنولوجـــي  االبتـــكار  لتكثيـــف  الرقميـــة  وبنيتهـــا  قدراتهـــا 
ـــة، بالتـــوازي مـــع تعظيـــم  ـــة والخدمـــات المالي مجـــال تجـــارة التجزئ
العائـــد االســـتثماري للســـادة المســـاهمين، وكذلـــك المســـاهمة 

الفعالـــة فـــي الدفـــع بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة بالمملكـــة.

دعمنـــا  أجـــدد  أن  أوّد  الموقـــر،  اإلدارة  مجلـــس  عـــن  ونيابـــة 
حكومـــة  تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة  للجهـــود  والصـــادق  الكامـــل 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لمنـــع انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 
19( واحتـــواء تداعياتـــه بالمملكـــة، وكذلـــك المســـاندة والدعـــم 
التـــي تتخذهـــا ســـلطات  الســـديدة  الكّلـــي لجميـــع اإلجـــراءات 
المواطنيـــن  جميـــع  وســـالمة  صحـــة  لحمايـــة  المملكـــة 
والمقيميـــن. وقـــد حرصنـــا فـــي ظـــل هـــذه األوضـــاع االســـتثنائية 

موظفينـــا،  وســـالمة  صحـــة  لحمايـــة  جهودنـــا  تكثيـــف  علـــى 
باعتبارهـــم األولويـــة الثابتـــة واألصـــول الداعمـــة التـــي تذخـــر بهـــا 
الشـــركة، وذلـــك إلـــى جانـــب مســـاعينا الحثيثـــة للحفـــاظ علـــى 

الكـــرام.  عمالئنـــا  وســـالمة  صحـــة 

وفـــي إطـــار حرصهـــا علـــى ســـرعة االســـتجابة لتلـــك التحديـــات، 
تبنـــت الشـــركة منهًجـــا اســـتباقًيا للغايـــة، حيـــث انطلقـــت اإلدارة 
فـــي تعزيـــز مســـتويات المخـــزون خـــالل شـــهر فبرايـــر وقبـــل بـــدء 
انتشـــار الفيـــروس بالمملكـــة، وهـــي الخطـــوة التـــي ســـاهمت فـــي 
تجنـــب مواجهـــة الشـــركة ألي عقبـــات بسلســـلة اإلمـــداد والتوريـــد. 
كمـــا مّكنـــت الشـــركة بشـــكل فعـــال مـــن تلبيـــة الطلـــب المتزايـــد 
مـــن جمهـــور المســـتهلكين علـــى مـــدار العـــام ســـواء علـــى صعيـــد 
شـــبكة المعـــارض أو مـــن خـــالل بوابتنـــا للتجـــارة اإللكترونيـــة. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، أّدت اإلدارة الرشـــيدة لمســـتويات المخـــزون 
إلـــى جانـــب اســـتثماراتنا الضخمـــة فـــي تعزيـــز خدماتنـــا الرقميـــة، إلـــى 
ســـرعة مواكبـــة التحـــول الكبيـــر والمفاجـــئ لطلبـــات المســـتهلكين 
مـــن شـــبكة المعـــارض إلـــى قنـــوات التجـــارة اإللكترونيـــة خـــالل 
الربعيـــن الثانـــي والثالـــث مـــن عـــام 2020. ونجحـــت الشـــركة كذلـــك 
فـــي تجـــاوز مرحلـــة اإلغـــالق المؤقـــت لمعارضهـــا التـــي امتـــدت 
لخمســـة أســـابيع خـــالل العـــام، ولـــم تدخـــر »اكســـترا« جهـــًدا، 
ــر  ــبيل توفيـ ــي سـ ــرى، فـ ــرة أخـ ــا مـ ــاح معارضهـ ــودة افتتـ ــب عـ عقـ
أفضـــل بيئـــة آمنـــة تضمـــن الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة الـــزوار 
مـــن خـــالل التطبيـــق الشـــامل لكافـــة اإلجـــراءات والتوجيهـــات 
ــد كانـــت  ــة والســـالمة. فقـ ــر الصحـ ــا مـــن تدابيـ ــة، وغيرهـ االحترازيـ
»اكســـترا« أول شـــركة فـــي ســـوق تجـــارة التجزئـــة بالمملكـــة تتبنـــى 
ــر فـــي نجـــاح  ــز المســـبق، والـــذي ســـاهم بشـــكل كبيـ ــام الحجـ نظـ
اســـتمرار مهرجـــان التخفيضـــات الســـنوية “Mega Sale” لمـــدة 
شـــهر كامـــل، مســـتفيًدا مـــن الكفـــاءة التشـــغيلية المتميـــزة التـــي 

تمكنـــت الشـــركة مـــن االرتقـــاء بهـــا بصـــورة مســـبقة. 

ولـــم تكـــن جهودنـــا الناجحـــة فـــي االســـتجابة الســـريعة للتحديـــات 
االســـتثنائية بمعـــزل عـــن التزامنـــا المتجـــدد باالســـتمرار فـــي 
تقديـــم كل مـــا هـــو جديـــد وابتـــكاري. فقـــد أحـــرزت الشـــركة تقدًمـــا 
فـــي  بأعمالهـــا  التوســـع  العـــام علـــى صعيـــد  ملحوًظـــا خـــالل 
شـــبكة التجـــارة اإللكترونيـــة، وترســـيخ عالمـــة »اكســـترا« فـــي 
ســـوق تجـــارة اإللكترونيـــات واألجهـــزة المنزليـــة بمـــا يتناغـــم مـــع 
الطفـــرة العصريـــة التـــي يشـــهدها القـــرن الواحـــد والعشـــرين. 
ـــرادات قياســـية مجـــدًدا بفضـــل  وقـــد أثمـــر ذلـــك عـــن تســـجيل إي
وذلـــك  الرقميـــة،  وأنشـــطتها  لعملياتهـــا  الملحـــوظ  النمـــو 
علـــى الرغـــم مـــن الكثافـــة والضغـــوط التـــي واجهـــت خدمـــات 

 last-mile deliveries التوصيـــل إلـــى الوجهـــة النهائيـــة للعمـــالء
ا الرتفـــاع معـــدالت الطلـــب علـــى خدمـــات شـــركات الشـــحن  نظـــًر
ــا  ــار، ســـلطت اإلدارة تركيزهـ ــذا اإلطـ ــي هـ ــا. وفـ ــد معهـ المتعاقـ
علـــى اســـتحداث ودعـــم تلـــك الخدمـــات اللوجســـتية الحيويـــة، 
ســـعًيا إلـــى معالجـــة التحديـــات التـــي واجهتهـــا، حيـــث تعتـــزم 
ــل  ــات التوصيـ ا لخدمـ ــوًر ــر تطـ ــة أكثـ ــي لمنظومـ ــذ التدريجـ التنفيـ
إلـــى الوجهـــة النهائيـــة للعمـــالء last-mile، والتـــي تســـتهدف 
ــركة  ــا الشـ ــي تقدمهـ ــات التـ ــودة الخدمـ ــن جـ ــوازن بيـ ــق التـ تحقيـ
وجـــودة الخدمـــات التـــي يتـــم تعهيدهـــا إلـــى أطـــراف خارجيـــة. 
اســـتحدثتها  التـــي  القويـــة  القـــدرات  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
last- التوصيـــل  خدمـــات  منظومـــة  صعيـــد  علـــى  الشـــركة 

mile ســـتؤدي إلـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن التكامـــل بيـــن شـــبكة 
معـــارض اكســـترا ومنصاتهـــا الرقميـــة، بمـــا يثمـــر فـــي النهايـــة 
فـــي  المتمثـــل  المنشـــود  االســـتراتيجي  هدفنـــا  تحقيـــق  إلـــى 
ائـــدة متعـــددة القنـــوات البيعيـــة  انفـــراد »اكســـترا« بمنظومـــة ر

بقطـــاع التجـــارة اإللكترونيـــة بالمملكـــة.

مســـيرة  فـــي  جديـــد  فصـــل  تســـطير   ،2020 عـــام  شـــهد  وقـــد 
“تســـهيل”  شـــركة  اســـتكملت  حيـــث  »اكســـترا«،  إنجـــازات 
الشـــركة  ذراع  تمثـــل  والتـــي  األول،  التشـــغيلي  عامهـــا 
المتخصـــص فـــي خدمـــات التمويـــل االســـتهالكي. وخـــالل هـــذه 
الفتـــرة، برهنـــت “تســـهيل” قدرتهـــا الملحوظـــة علـــى توظيـــف 
أحـــدث أدوات تكنولوجيـــا الخدمـــات الماليـــة فـــي تزويـــد ســـوق 
المملكـــة بأفضـــل حلـــول التمويـــل االســـتهالكي فائقـــة الجـــودة 

اإلســـالمية.          الشـــريعة  أحـــكام  مـــع  المتوافقـــة 

مواصلـــة  دون  المواتيـــة  غيـــر  الســـوقية  األوضـــاع  تُحـــل  ولـــم 
»اكســـترا« تنفيـــذ أهـــداف خطتهـــا االســـتراتيجية طويلـــة األجـــل 
خـــالل عـــام 2020، حيـــث نجحـــت فـــي تنميـــة حصتهـــا فـــي ســـوق تجـــارة 
اإللكترونيـــات واألجهـــزة المنزليـــة إلـــى 21.4% خـــالل عـــام 2020، مقابـــل 
19.2% خـــالل العـــام الســـابق بفضـــل جهودهـــا الســـديدة لترســـيخ 
مكانتهـــا الرائـــدة وتحقيـــق الدمـــج والتكامـــل بيـــن جميـــع أنشـــطتها 
ــاع  ــي ارتفـ ــازات فـ ــردود تلـــك اإلنجـ ــد انعكـــس مـ ــوق. وقـ ــي السـ فـ
اإليـــرادات بمعـــدل ســـنوي 16% لتبلـــغ 5.9 مليـــار ريـــال خـــالل عـــام2020، 
مقابـــل 5.1 مليـــار ريـــال خـــالل العـــام الســـابق، وهـــي أعلـــى إيـــرادات 
تســـجلها الشـــركة منـــذ نشـــأتها، كمـــا أنهـــا تمثـــل ارتفاًعـــا ملحوًظـــا 
مقارنـــة بالنمـــو المتواضـــع لمعـــدالت اإليـــرادات علـــى مســـتوى 
ــة خـــالل  ــة بالمملكـ ــزة المنزليـ ــات واألجهـ ــارة اإللكترونيـ ســـوق تجـ
العـــام، علًمـــا بـــأن الشـــركة تواصـــل منـــذ عـــام 2017 تســـجيل إيـــرادات 
ــع  ــوازي مـ ــر. وبالتـ ــو اآلخـ ــا تلـ ــدي عاًمـ ــار تصاعـ ــى مسـ ــية علـ قياسـ

عبد هللا عبد اللطيف أحمد الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة

 

في  العام  خالل  للشركة  المشهودة  النجاحات  أولى  تمثلت 
مساعيها المثمرة للتضافر والتأييد التام للجهود السديدة التي 
يبذلها صاحب السمو الملكي ولّي العهد من أجل تحفيز التنويع 
االقتصادي وتكثيف االستثمارات في مجال التحّول الرقمي؛ بهدف 

تعزيز القدرات التنافسية لمملكتنا في األسواق الدولية.
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فـــي تنفيـــذ كافـــة الخطـــط  التشـــغيلية فـــي ظـــل تلـــك الظـــروف 
الغيـــر مواتيـــة، قـــد تـــم اســـتكمالها بالفعـــل خـــالل عـــام 2020، وعلـــى 
رأســـها التحـــول الرقمـــي فـــي خدمـــات تســـهيل، ممـــا ســـاهم 
ــة.  ــورة ملحوظـ ــهيل« بصـ ــركة »تسـ ــو شـ ــرة نمـ ــريع وتيـ ــي تسـ فـ
وقـــد شـــهد العـــام، قيـــام »تســـهيل« بقيـــادة فريقهـــا اإلداري 
الـــذي يضـــم أمهـــر الكفـــاءات فـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة علـــى 
المســـتويين المحلـــي والعالـــم، فـــي التوظيـــف األمثـــل لخدمـــات 
ــالء  ــد العمـ ــة FinTech لتزويـ ــات الماليـ ــا الخدمـ وأدوات تكنولوجيـ
االســـتهالكي  التمويـــل  حلـــول  مـــن  ومتنوعـــة  واســـعة  بباقـــة 
ــرع  ــزة بأسـ ــالمية، المتميـ ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــع أحـ ــق مـ المتوافـ
إجـــراءات الموافقـــات فـــي الســـوق، مـــع برامـــج ســـداد مصممـــة 

خصيًصـــا لتلبيـــة مختلـــف االحتياجـــات بأيســـر الشـــروط.

شـــراكات  بنـــاء  فـــي  »تســـهيل«  نجحـــت  مـــوازٍ،  مســـارٍ  وفـــي 
العالمـــات  أبـــرز  مـــن  مجموعـــة  مـــع  متشـــعبة  اســـتراتيجية 
المتخصصـــة  التجزئـــة،  تجـــارة  فـــي قطـــاع  العالميـــة  التجاريـــة 
األثـــاث  بينهـــا  ومـــن  المنتجـــات،  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  فـــي 
والمفروشـــات المنزليـــة، ومنتجـــات الترفيـــه واللياقـــة البدنيـــة. 
وفـــي تطـــور الحـــق، قامـــت الشـــركة بالتوســـع بنطـــاق خدماتهـــا 
ســـريًعا لتمـــد إلـــى القطاعـــات ســـريعة النمـــو مثـــل قطـــاع الرعايـــة 
الصحيـــة. وفـــي إطـــار مســـاعيها لالنفـــراد بتقديـــم أفضـــل برامـــج 
تقســـيط فـــي الســـوق، نجحـــت »تســـهيل« فـــي بنـــاء نمـــوذج 
لتشـــكيلة  التقســـيط  حلـــول  بتوفيـــر  يتميـــز  قـــوي  تشـــغيلي 
المنتجـــات.  وفئـــات  أصنـــاف  مختلـــف  مـــن  وفريـــدة  واســـعة 
وتتطلـــع الشـــركة بثقـــة تامـــة إلـــى تحقيـــق أداء مشـــرف مماثـــل 
فـــي مجـــال خدمـــات التمويـــل الشـــخصي الصغيـــر و المتوســـط 
ممـــا  قبـــل  مـــن  المالئمـــة  بالتغطيـــة  بعـــد  يحـــظ  لـــم  والـــذي 
االبتكاريـــة  التمويـــل  شـــركات  أمـــام  واســـعة  فرًصـــا  يطـــرح 
لتطويـــر خدمـــات التمويـــل متناهـــي الصغـــر والمتوســـط بشـــكل 
تدريجـــي إلتاحـــة الحصـــول عليهـــا بأســـعار معقولـــة. وقـــد أحـــرزت 
ـــة خـــالل عامهـــا التشـــغيلي األول، فـــي  »تســـهيل« إنجـــازات هائل
ــون  ــة 724 مليـ ــة بقيمـ ــة تمويليـ ــاء محفظـ ــي بنـ ــا فـ ــوء نجاحهـ ضـ
ريـــال خـــالل عـــام 2020، مـــع تســـجيل صافـــي ربـــح قـــدره 21 مليـــون 
ريـــال خـــالل نفـــس الفتـــرة، وهـــو مـــا يعكـــس الجـــودة فائقـــة 
القيمـــة التـــي تحظـــى بهـــا الشـــركة، وقدرتهـــا المنظـــورة علـــى 

تحقيـــق المزيـــد مـــن النمـــو المســـتقبلي.   

وفـــي ظـــل التحديـــات غيـــر المســـبوقة التـــي مـــر بهـــا العـــام، لـــم 
تدخـــر »اكســـترا« جهـــًدا وال مـــااًل فـــي ســـبيل المســـاهمة فـــي 
دعـــم مجتمعاتنـــا لتجـــاوز االضطرابـــات الناجمـــة عـــن انتشـــار 

ـــة بمعـــدل %200  ـــك، ارتفعـــت مبيعـــات قطـــاع التجـــارة اإللكتروني ذل
خـــالل عـــام 2020، لتتجـــاوز حاجـــز المليـــار ريـــال، لتصـــل إلـــى 23% مـــن 
إجمالـــي إيـــرادات الشـــركة خـــالل عـــام 2020، صعـــوًدا مـــن 12% خـــالل 

العـــام الســـابق. 

وُيعـــد تتويـــج الشـــركة بهـــذا األداء االســـتثنائي خـــالل عـــام 2020، 
بضخهـــا  قامـــت  التـــي  الناجحـــة  االســـتثمارات  لثمـــار  حصـــاٌد 
فـــي بنـــاء وتطويـــر وتعزيـــز أنشـــطة الشـــركة بشـــبكة التجـــارة 
منظومـــة  وأكبـــر  أول  تأســـيس  علـــى  ا  تركيـــًز اإللكترونيـــة، 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  بقطـــاع  البيعيـــة  القنـــوات  متعـــددة 
الشـــركة  أنشـــطة  بيـــن  التكامـــل  بتحقيـــق  تتميـــز  بالمملكـــة، 
علـــى صعيـــدي شـــبكة المعـــارض المتشـــعبة، وشـــبكة التجـــارة 
الرقميـــة. فقـــد شـــهدت الســـنوات الماضيـــة مســـاعي الشـــركة 
الحثيثـــة نحـــو التوســـع بأعمالهـــا بأنشـــطة التجـــارة اإللكترونيـــة، 
وتحقيـــق الدمـــج والتكامـــل بينهـــا وبيـــن قطاعاتهـــا التشـــغيلية 
ـــى تجـــاوز الهـــدف الـــذي كانـــت تنشـــده علـــى  األخـــرى، ممـــا أدى إل
مـــن  يـــال  ر مليـــار  تســـجيل  فـــي  المتمثـــل  المتوســـط  المـــدى 
مبيعـــات قطـــاع التجـــارة االلكترونيـــة، ورفـــع ســـقف طموحاتهـــا 
ـــرة القادمـــة. كمـــا ســـاهمت اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا  خـــالل الفت
اإلدارة  مجلـــس  قناعـــة  ترســـيخ  فـــي  العـــام  خـــالل  الشـــركة 
باألهميـــة التـــي تلعبهـــا خطـــط التحـــّول الرقمـــي فـــي تعظيـــم 
العائـــد االســـتثماري للمســـاهمين، والـــذي يمثـــل رأس أولويـــات 
بتوفيـــر  الجهـــود  تلـــك  الشـــركة  اســـتكملت  وقـــد  الشـــركة. 
ــات  ــات والخدمـ ــن المنتجـ ــودة مـ ــة الجـ ــة وفائقـ ــكيلة متنوعـ تشـ
بهـــدف تقديـــم أفضـــل تجربـــة للعمـــالء علـــى مســـتوى شـــبكتنا 
تعزيـــز  إلـــى  ســـعًيا  المتشـــعبة،  معارضنـــا  وشـــبكة  الرقميـــة 
مســـتويات الربحيـــة. وتكليـــاًل لتلـــك اإلنجـــازات، رصـــدت الشـــركة 
ارتفاًعـــا ملحوًظـــا لصافـــي الربـــح بنســـبة ســـنوية قدرهـــا %36.2 
يـــال خـــالل عـــام 2020، مقابـــل 206 مليـــون  ليســـجل 280 مليـــون ر

ــام 2019. ــال خـــالل عـ يـ ر

عالمـــة  تســـجيل   ،2020 عـــام  خـــالل  اإلنجـــازات  أبـــرز  وتضمنـــت 
كيـــان  إلـــى  للتحـــول  »اكســـترا«  مســـيرة  فـــي  جديـــدة  فارقـــة 
فريـــد يتبنـــى نمـــوذج أعمـــال متنـــوع يجمـــع بيـــن تقديـــم أفضـــل 
اإللكترونيـــات  تجزئـــة  تجـــارة  عالـــم  فـــي  المتطـــورة  الخدمـــات 
واألجهـــزة المنزليـــة مـــع توفيـــر باقـــة مـــن أحـــدث حلـــول التمويـــل 
االســـتهالكي بالمملكـــة، حيـــث أظهـــرت شـــركة »تســـهيل« ذراع 
»اكســـترا« لخدمـــات التمويـــل االســـتهالكي أداًء مشـــرًفا خـــالل 
بالمزيـــد مـــن اإلنجـــازات  التشـــغيلي األول، بمـــا يبشـــر  عامهـــا 
خـــالل الفتـــرة القادمـــة، خاصـــة وأن التطـــورات التـــي بعـــد نجاحنـــا 

المجتمـــع  نحـــو  الوفـــاء بواجباتهـــا  إلـــى  19(، ســـعًيا   – )كوفيـــد 
المحققـــة.  واإلنجـــازات  للنجاحـــات  الركيـــزة  يشـــكل  الـــذي 
دعـــم  فـــي  الشـــركة  بمســـاهمات  اإلدارة  مجلـــس  ويتشـــرف 
الجهـــود البطوليـــة التـــي تبذلهـــا وزارة الصحـــة لوقـــف انتشـــار 
الفيـــروس وحمايـــة صحـــة وســـالمة المواطنيـــن، وقـــد شـــملت 
تلـــك المســـاهمات التبـــرع بإنشـــاء مستشـــفى ميدانـــي متنقـــل 
معالجـــة  علـــى  »اكســـترا«  عكفـــت  كمـــا  ســـرير.   100 بســـعة 
التداعيـــات غيـــر المنظـــورة النتشـــار الفيـــروس، حيـــث قامـــت 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج “ارتقـــاء” لتزويـــد أطفـــال المـــدارس غيـــر 
يـــن بأجهـــزة الكمبيوتـــر الشـــخصية لتســـهيل مواصلـــة  القادر
فـــي  المنـــزل  مـــن  ُبعـــد  عـــن  الدراســـية  مقرراتهـــم  تحصيـــل 
ظـــل أجـــواء انتشـــار الفيـــروس. وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، واصلـــت 
والمســـئولية  العطـــاء  روح  إلذكاء  مســـاعيها  الشـــركة 
المجتمعيـــة بوســـائل متنوعـــة تهـــدف فـــي المقـــام األول إلـــى 
ــرع  رفـــع الـــروح المعنويـــة للمواطنيـــن، وقـــد تضمـــن ذلـــك التبـ
بتصميـــم وتنفيـــذ العمـــل الفنـــي الجـــداري “مجســـم دوار البيـــرق” 
مؤســـس  وقيـــم  أهـــداف  يأّصـــل  والـــذي  الخبـــر،  مدينـــة  فـــي 
والعمـــل  العطـــاء  روح  إعـــالء  بـــأن  إيماننـــا  ونجـــدد  مملكتنـــا. 
ـــم بأســـره  ـــز قـــدرة المملكـــة والعال الجماعـــي هـــو الســـبيل لتعزي

علـــى تجـــاوز هـــذه األوضـــاع والظـــروف الصعبـــة.

وختاًمـــا، يتوجـــه مجلـــس إدارة »اكســـترا« ببالـــغ التقديـــر واالمتنـــان 
وكذلـــك  الـــدؤوب،  اإلداري  وللفريـــق  المســـاهمين،  للســـادة 
لفريـــق العمـــل بمقـــرات الشـــركة فـــي شـــتى أنحـــاء المملكـــة 
ــل  ــي العمـ ــي فـ ــز والتفانـ ــه بالتميـ ــّكل التزامـ ــذي شـ ــا، والـ وخارجهـ
الركيـــزة الجوهريـــة للمكانـــة الرائـــدة التـــي وصلـــت إليهـــا الشـــركة 
اليـــوم، ومّهـــد الطريـــق لتحقيـــق المزيـــد مـــن النمـــو المســـتقبلي 
ذات  األطـــراف  لجميـــع  اإليجابـــي  والمـــردود  القيمـــة  وتعظيـــم 
العالقـــة؛ والـــذي ســـيمكننا مـــن مواصلـــة تقديـــم كل مـــا هـــو جديـــد 
إلـــى أعلـــى مســـتويات الكفـــاءة  فـــي عالـــم التجزئـــة والوصـــول 

التشـــغيلية بمـــا يتماشـــى مـــع طموحاتنـــا المســـتقبلية.

عبـــد هللا عبـــد اللطيـــف أحمـــد الفوزان
رئيـــس مجلس اإلدارة

 

برهنت »تسهيل« قدرتها الملحوظة على توظيف أحدث أدوات 
بأفضل  المملكة  سوق  تزويد  في  المالية  الخدمات  تكنولوجيا 
أحكام  مع  المتوافقة  الجودة  فائقة  االستهالكي  التمويل  حلول 

اإلسالمية. الشريعة 
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أسواق الشركة

المملكة العربية السعودية
ـــى  ـــزة ســـواء عل ـــة متمي ـــة الســـعودية مكان تحتـــل المملكـــة العربي
ــاون الخليجـــي  مســـتوى الشـــرق األوســـط ككل أو مجلـــس التعـ
الـــذي يعـــد  القـــوي  بصفـــة خاصـــة، وذلـــك بفضـــل اقتصادهـــا 
األكبـــر فـــي المنطقـــة حيـــث يبلـــغ حجـــم الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
663مليـــار دوالر، فضـــًلا عـــن تركيبتهـــا الســـكانية الفريـــدة التـــي 
تتميـــز بانخفـــاض متوســـط األعمـــار مصحوًبـــا بســـرعة النمـــو 
مليـــون   34.3 حالًيـــا  المملكـــة  ســـكان  عـــدد  ويبلـــغ  الســـكاني. 
ــل  ــث تقـ ــن، حيـ ــبة الثلثيـ ــم نسـ ــون منهـ ــكل المواطنـ ــمة يشـ نسـ
أعمـــار 50 % منهـــم عـــن 25 عاًمـــا. وقـــد ســـاهم ارتفـــاع نصيـــب 
حالًيـــا  )يبلـــغ  بالمملكـــة  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن  الفـــرد 
20490 دوالر أمريكـــي للفـــرد( فـــي دخولهـــا ضمـــن تصنيـــف البنـــك 
الدولـــي للـــدول ذات مســـتويات الدخـــول المرتفعـــة، علًمـــا بـــأن 
النمـــو الســـكاني الســـريع إلـــى جانـــب عـــدة معطيـــات هيكليـــة 
أخـــرى ســـوف تســـاهم فـــي تعزيـــز منـــاخ االســـتثمار بعـــدد مـــن 

القطاعـــات االقتصاديـــة فـــي المملكـــة.

وقـــد شـــهدت المملكـــة تحســـًنا ملحوًظـــا علـــى صعيـــد نمـــو الناتـــج 
ــام 2020،  ــام 2019 ومطلـــع عـ المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي بنهايـــة عـ
بفضـــل الجهـــود الســـديدة لتنويـــع النشـــاط االقتصـــادي، وتنفيـــذ 
اإلصالحـــات الهيكليـــة واالقتصاديـــة. غيـــر أن األداء االقتصـــادي 
انتشـــار  تداعيـــات  جـــّراء   2020 عـــام  خـــالل  الحـــال  بطبيعـــة  تأثـــر 
فيـــروس )كوفيـــد –19( فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، ومـــا صاحبهـــا 
مـــن إجـــراءات احترازيـــة الحتـــواء انتشـــار الفيـــروس والحفـــاظ علـــى 
الصحـــة والســـالمة العامـــة، حيـــث تشـــير التقديـــرات األوليـــة إلـــى 
انخفـــاض الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي بنســـبة 3.7% خـــالل 
ــي  ــن النفطـ ــع أداء أنشـــطة القطاعيـ ــى تراجـ ــالوة علـ ــام 2020، عـ عـ
وغيـــر النفطـــي. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ارتفـــع معـــدل البطالـــة إلـــى 
15.4% خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام 2020، مـــع التوقـــع بوصـــول 
صعيـــدي  علـــى  التغيـــرات  نتيجـــة   %3.7 إلـــى  التضخـــم  معـــدل 
معـــدالت العـــرض والطلـــب، إلـــى جانـــب تضاعـــف ضريبـــة القيمـــة 

المضافـــة بمقـــدار ثـــالث مـــرات إلـــى %15. 

وخـــالل عـــام 2020، تولـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية رئاســـة قمـــة 
مجموعـــة العشـــرين G20، التـــي تضـــم أكبـــر اقتصـــادات العالـــم. 
الدولـــي لمكافحـــة  التعـــاون  اهتمامهـــا علـــى  المملكـــة  وركـــزت 
انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19(، وهـــي الجهـــود التـــي أثمـــرت عـــن 
ــات  ــة إلـــى تخفيـــف تداعيـ ــراءات الهادفـ ــة مـــن اإلجـ ــاذ مجموعـ اتخـ
ـــدول  ـــى مســـتوى ال ـــة، خاصـــة عل ـــى األنشـــطة االقتصادي ـــاء عل الوب
التـــي تعانـــي مـــن انخفـــاض معـــدالت الدخـــل وارتفـــاع مســـتويات 
ــد  ــى عقـ ــوة إلـ ــة بالدعـ ــادرت المملكـ ــرى، بـ ــوة أخـ ــي خطـ ــن. وفـ الديـ
قمـــة اســـتثنائية مـــن خـــالل القنـــوات االفتراضيـــة لقـــادة مجموعـــة 
العشـــرين فـــي يـــوم 26 مـــارس؛ وذلـــك مـــن أجـــل بحـــث ســـبل 
مكافحـــة انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19( وتخفيـــف تأثيـــره علـــى 
االقتصـــاد العالمـــي. كمـــا أيـــدت المملكـــة خطـــة عمـــل مجموعـــة 
العشـــرين لتحســـين التعـــاون الدولـــي خـــالل هـــذه األزمـــة عـــن طريق 
تضافـــر الجهـــود بيـــن وزارات الصحـــة والماليـــة، فضـــًلا عـــن إطـــالق 

مبـــادرة تعليـــق مدفوعـــات خدمـــة الديـــن )DSSI(، لتخفيـــف عـــبء 
الديـــون علـــى البلـــدان منخفضـــة الدخـــل. وقـــد قامـــت المجموعـــة 
بقيـــادة المملكـــة بضـــخ أكثـــر مـــن 11 تريليـــون دوالر لدعـــم االقتصـــاد 

العالمـــي فـــي مواجهـــة تداعيـــات انتشـــار الفيـــروس. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن اندمـــاج األنشـــطة االقتصاديـــة بالمملكـــة 
تأثرهـــا  عـــن  أســـفر  العالمـــي،  االقتصـــاد  مـــع  مكثفـــة  بصـــورة 
بتداعيـــات انتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19( بشـــكل ملحـــوظ خـــالل 
بدايـــة عـــام 2020، فـــي ظـــل تباطـــؤ حركـــة التجـــارة الدوليـــة والهبـــوط 
الحـــاد فـــي أســـعار النفـــط، والـــذي انعكـــس بـــدوره علـــى معـــدالت 
الطلـــب الكلـــي. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أعلـــن معالـــي الدكتـــور محمـــد 
الجدعـــان وزيـــر الماليـــة ووزيـــر التخطيـــط واالقتصـــاد المكلـــف 
طـــوارئ  ميزانيـــة  تخصيـــص  عـــن   ،2020 مـــارس  شـــهر  خـــالل 
ريـــال( لمعالجـــة  120 مليـــار  يعـــادل  )مـــا  بقيمـــة 32 مليـــار دوالر 
ــار فيـــروس )كوفيـــد – 19(.  ــار االقتصاديـــة الناجمـــة عـــن انتشـ اآلثـ
ـــة محـــاور رئيســـية؛ تخصيـــص  وركـــزت ميزانيـــة الطـــوارئ علـــى ثالث
المســـتحقات  بعـــض  وتأجيـــل  لإلعفـــاءات  دوالر  مليـــار   18.66
الحكوميـــة، وتخصيـــص 13.33 مليـــار دوالر مـــن قبـــل مؤسســـة 
القطـــاع المصرفـــي  الســـعودي "ســـاما" لدعـــم  العربـــي  النقـــد 
الشـــركات  وكذلـــك  المصرفيـــة  غيـــر  الماليـــة  والمؤسســـات 
التنميـــة  بنـــك  إلـــى توجيـــه  الصغيـــرة والمتوســـطة، باإلضافـــة 
االجتماعيـــة شـــريحة أخيـــرة بقيمـــة 3.2 مليـــار دوالر لدعـــم أصحـــاب 
ــي  ــر ذات الدخـــل المنخفـــض. وفـ ــرة واألسـ ــروعات الصغيـ المشـ
إطـــار ســـعى المملكـــة الحتـــواء التداعيـــات االقتصاديـــة ألزمـــة 
فيـــروس )كوفيـــد – 19(، تمـــت مضاعفـــة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
بمقـــدار ثـــالث مـــرات لتصـــل إلـــى 15% ابتـــداًء مـــن 1 يوليـــو 2020 مقابـــل 
5% خـــالل العـــام الســـابق. كمـــا قـــررت الحكومـــة الســـعودية وقـــف 
صـــرف بـــدل غـــالء المعيشـــة للمواطنيـــن، وهـــو راتـــب بقيمـــة 1000 
ريـــال يتـــم صرفـــه شـــهرًيا لتعويـــض موظفـــي المملكـــة عـــن زيـــادة 
تكاليـــف المعيشـــة منـــذ عـــام 2018 عقـــب تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة 

ــود. ــعار الوقـ ــاع أسـ ــة وارتفـ المضافـ

األنشـــطة  نمـــو  وتيـــرة  بتســـارع  الخبـــراء  تقديـــرات  وتبشـــر 
االقتصاديـــة فـــي ضـــوء اســـتمرار مســـاعي الســـلطات لتخفيـــف 
التدابيـــر والقيـــود االحترازيـــة الصارمـــة، فضـــاًل عـــن تعافـــي أســـعار 
ـــى أدنـــى مســـتوياتها خـــالل أبريـــل  النفـــط مجـــدًدا بعـــد تراجعهـــا إل
2020. ومـــن المتوقـــع أيًضـــا إجـــراء المزيـــد مـــن اإلصالحـــات الهيكليـــة 
الهادفـــة إلـــى تســـريع وتيـــرة نمـــو األنشـــطة االقتصاديـــة غيـــر 
النفطيـــة. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، فمـــن المرتقـــب أن يصـــل الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي إلـــى 3.7% خـــالل عـــام 2021-2022 عقـــب تعافـــي 
األنشـــطة التجاريـــة وارتفـــاع معـــدالت الطلـــب، علًمـــا بـــأن بـــوادر 
ـــدأت بالفعـــل خـــالل عـــام 2020،  تعافـــي االقتصـــاد الســـعودي قـــد ب
مـــع زيـــادة أنشـــطة ســـوق التمويـــل العقـــاري بصـــورة ملحوظـــة 
بعـــد إعفـــاء المعامـــالت العقاريـــة مـــن ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، 

وهـــو مـــا يؤكـــد الثقـــة القويـــة لجمهـــور المســـتهلكين.

وتعتبـــر المملكـــة أكبـــر ســـوق لتجزئـــة اإللكترونيـــات فـــي منطقـــة 
الخليـــج، حيـــث بلـــغ حجـــم الســـوق 23.8 مليـــار ريـــال ســـعودي خـــالل 
ـــال خـــالل العـــام الســـابق. وتحظـــى  ـــار ري عـــام 2020 مقابـــل 23.3 ملي
شـــركة »اكســـترا« بالمقومـــات الفريـــدة التـــي تمكنهـــا مـــن ترســـيخ 
عالمتهـــا، ومـــن بينهـــا القـــدرات التنظيميـــة العاليـــة وامتـــالك 
علـــى مســـتوى  المنتشـــرة  التجزئـــة  متاجـــر  مـــن  كبيـــرة  شـــبكة 
المملكـــة، إلـــى جانـــب االســـتمرار فـــي تنميـــة تواجدهـــا المباشـــر 

عبـــر افتتـــاح فـــروع جديـــدة وأيًضـــا عبـــر منصتهـــا اإللكترونيـــة. 

سوق تجزئة اإللكترونيات في المملكة
ـــة  ـــر 24 مدين تملـــك »اكســـترا« شـــبكة فـــروع ضخمـــة منتشـــرة عب
ألـــف   131 إلـــى  بالمملكـــة وذلـــك علـــى مســـاحة إجماليـــة تصـــل 
متـــر مربـــع ممـــا يؤهلهـــا لخدمـــة مـــا يصـــل إلـــى 90 % مـــن ســـكان 
االنتشـــار  حيـــث  مـــن  الريـــادة  مرتبـــة  بذلـــك  لتحتـــل  المملكـــة، 
الجغرافـــي فـــي قطـــاع تجزئـــة اإللكترونيـــات بالمملكـــة. بالتـــوازي 
مـــع ذلـــك، تنفـــرد الشـــركة بامتـــالك منصـــة ابتكاريـــة للتجاريـــة 
اإللكترونيـــة “extra.com” والتـــي تميـــز »اكســـترا« عـــن منافســـيها 
يـــزال  مـــا  والـــذي  بالمملكـــة،  اإللكترونيـــات  تجزئـــة  ســـوق  فـــي 
فـــي طـــور النمـــو، علًمـــا بـــأن بوابـــة “extra.com”  تنفـــرد بتوفيـــر 
ـــى مـــدار الســـاعة، فضـــًلا عـــن كونهـــا منصـــة التجـــارة  خدماتهـــا عل
نظـــام  لعمالئهـــا  تقـــدم  التـــي  بالمملكـــة  األســـرع  اإللكترونيـــة 
“click-and-collect”. وقـــد ارتفعـــت حصـــة الشـــركة فـــي ســـوق 
تجزئـــة اإللكترونيـــات لتســـجل 21.4 % بنهايـــة عـــام 2020، مقابـــل %19.2 

ــابق. ــام السـ ــالل العـ خـ

عمان
انخفـــض الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لســـلطنة عمـــان بنســـبة %3.9 
نتيجـــة التراجـــع الملحـــوظ ألســـعار النفـــط.  كمـــا تأثـــرت القطاعـــات 
غيـــر النفطيـــة مثـــل قطـــاع الســـياحة بالقيـــود االحترازيـــة الصارمـــة 
التـــي تـــم تطبيقهـــا الحتـــواء أزمـــة فيـــروس )كوفيـــد – 19( خـــالل 
االقتصاديـــة  للتداعيـــات  االســـتجابة  ضـــوء  وفـــي   .2020 عـــام 
ا  لفيـــروس )كوفيـــد – 19(، أصـــدر البنـــك المركـــزي العمانـــي قـــراًر
يســـمح للشـــركات بتأجيـــل ســـداد أقســـاط القـــروض والضرائـــب، 
بالتـــوازي مـــع توفيـــر أحـــدث حلـــول الدفـــع الرقميـــة واإللكترونيـــة. 

ومـــن المتوقـــع أن يثمـــر تعافـــي تلـــك األوضـــاع الصعبـــة عـــن نمـــو 
األنشـــطة االقتصاديـــة تدريجًيـــا إلـــى متوســـط 4% خـــالل عامـــي 

.2022-2021

وكانـــت »اكســـترا« قـــد أطلقـــت باكـــورة أنشـــطتها التشـــغيلية فـــي 
الســـلطنة عـــام 2013 عندمـــا افتتحـــت أول معارضهـــا بالعاصمـــة 
مســـقط، علًمـــا بـــأن الشـــركة واصلـــت توســـعها فـــي الســـوق 
العمانـــي، وهـــو مـــا تكلـــل بوصـــول عـــدد معـــارض الشـــركة حالًيـــا 
فـــي الســـلطنة إلـــى 3 معـــارض علـــى مســـاحة إجماليـــة تصـــل إلـــى 

8.3 ألـــف متـــر مربـــع.

البحرين
تشـــير التقديـــرات إلـــى وصـــول نســـبة تراجـــع اقتصـــاد البحريـــن إلـــى 
5% خـــالل عـــام 2020، نتيجـــة انخفـــاض أســـعار النفـــط والتداعيـــات 
العالميـــة النتشـــار فيـــروس )كوفيـــد – 19(. وخـــالل مـــارس 2020، 
اتخـــذت الحكومـــة البحرينيـــة مجموعـــة مـــن التدابيـــر واإلجـــراءات 
تشـــمل تخصيـــص حزمـــة تحفيـــز بقيمـــة 11.4 مليـــار دوالر لدعـــم 
رواتـــب القطـــاع الخـــاص وتأجيـــل ســـداد فواتيـــر الخدمـــات لألفـــراد 
والشـــركات لمـــدة ثالثـــة أشـــهر. ومـــن المتوقـــع أن يتجـــدد نمـــو 
ليصـــل   2022-2021 عامـــي  خـــالل  أخـــرى  مـــرة  البحرينـــي  االقتصـــاد 
األساســـية  البنيـــة  بمشـــروعات  مدعوًمـــا   ،%2 إلـــى  متوســـطه 

ــة.  ــر النفطيـ ــة غيـ ــطة االقتصاديـ ــي األنشـ ــديدة وتعافـ السـ

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

مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ أكثـــر مـــن 4.500 متـــر مربـــع.

االقتصادية  األنشطة  نمو  وتيرة  بتسارع  الخبراء  تقديرات  تبشر 
بالمملكة في ضوء استمرار مساعي السلطات لتخفيف التدابير 
إلى  مجدًدا  النفط  أسعار  تعافي  عن  فضاًل  االحترازية،  والقيود 
جانب إجراء المزيد من اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى تسريع 

النفطية. االقتصادية غير  األنشطة  نمو  وتيرة 
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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

45

فرع بمملكة البحرين
2

فرع بسلطنة ُعمان

3
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الموارد البشرية

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

تتميز بأرقى وسائل الراحة واألمان. 

وقد بلغ قوام فريق العمل بشركة »اكسترا« 3000 موظًفا بنهاية 
الشركة  ألنشطة  القوية  النمو  حالة  يعكس  ما  وهو   ،2020 عام 
»تسهيل«  بشركة  العمل  فريق  عدد  ارتفع  كما  العام.  خالل 
إلى 300 موظف خالل عام 2020، مقابل 137 موظًفا خالل عام 2019، 
خالل  الشركة  بأعمال  الملحوظ  التوسع  أيًضا  يؤكد  ما  وهو 
العام.  وتجدر اإلشارة إلى نجاح »اكسترا« في الحفاظ على عدد 
المتعلقة  التحديات  من  الرغم  على    ،2020 عام  خالل  موظفيها 
بفيروس )كوفيد – 19( والتي أدت إلى إغالق المعارض والمتاجر 
خالل فترة من العام، وكذلك لجوء بعض األنشطة االقتصادية 
عدد  وتخفيض  بها  العاملين  خدمات  إنهاء  إلى  السوق  في 

موظفيها بسبب األوضاع السوقية غير المستقرة. 

االستراتيجي  توجهها  من  وانطالًقا  السياق،  هذا  وفي 
ودعم  تطوير  في  واالستثمار  المواهب  أفضل  باستقطاب 
العمل  فريق  تنمية  في  »اكسترا«  نجحت  البشرية،  الطاقات 
يصب  بما   ،2020 عام  خالل  جديًدا  موظًفا   480 استقطاب  عبر 
التي  المخططة  والتوسعات  التشغيلية  األهداف  صالح  في 
تمديد  في  الباهر  النجاح  ضوء  في  والسيما  الشركة،  تتبناها 
االلتزام  مع   "Mega Sale" السنوي  التخفيضات  مهرجان  فترة 
للحفاظ  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  كافة  بتطبيق  الصارم 
على الصحة والسالمة العامة خالل فترة المهرجان. فقد ركزت 
من  المناسب  العدد  توافر  على  المهرجان  فترة  خالل  الشركة 
إلجراءات  األمثل  التطبيق  لضمان  معرض  بكل  الموظفين 
الرئيسية لإلدارة خالل  التباعد االجتماعي، والتي مثلت األولوية 

موسم التخفيضات السنوي. 

وعلى صعيد برنامج "نطاقات"، نجحت الشركة في الحفاظ على 
صاحبة  للمنشآت  الممنوح  البالتيني  النطاق  ضمن  مكانتها 
داخل معارض  التوطين  بلغت نسبة  توطين، حيث  أعلى نسبة 
على  التوطين  نسبة  سجلت  بينما   ،2020 عام  خالل   %72 الشركة 
التوطين  نسبة  وبلغت   .2020 عام  خالل   %52 الشركة  مستوى 
بشركة »تسهيل« 78% خالل عام 2020،  مع الحفاظ على تصنيفها 
ببرنامج "نطاقات" ضمن النطاق األخضر المتوسط. وقد واصلت 
»اكسترا« سعيها الحثيث خالل العام لتهيئة بيئة عمل تتسم 
بالتنوع، حيث مثلت المرأة 13% من إجمالي فريق العمل خالل عام 
2020، صعوًدا من 12% خالل العام السابق. كما مثلت المرأة %35 

من إجمالي فريق العمل بشركة »تسهيل« خالل عام 2020.

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

وقد شّكل اندالع أزمة انتشار فيروس )كوفيد – 19( في المملكة 
خالل العام، مجموعة من التحديات لجميع الشركات في شتى 
أنحاء المملكة على المستوى التشغيلي، وكذلك على مستوى 
االستجابة  من  تمكنت  »اكسترا«  أن  غير  البشرية.  الموارد 
السريعة والفّعالة لتلك التحديات، مستفيدة من استثماراتها 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  مستويات  تعزيز  في  السديدة 

العاملين، وتطوير مهاراتهم بصفة مستمرة. 

جميع  تطبيق  في  »اكسترا«  نجحت  الجهود،  هذه  ضوء  وفي 
استمرارية  لضمان  المخططة  االحترازية  واإلجراءات  التدابير 
الحفاظ  إجراءات  ذلك  في  بما   ،2020 فبراير  أواخر  خالل  األعمال 
اإلدارية  والمقرات  الفروع  جميع  في  والسالمة  الصحة  على 
كافة  حماية  معايير  أعلى  اتباع  تضمن  والتي  للشركة،  التابعة 
السريعة  االستجابة  ساهمت  وقد  والعمالء.  الموظفين 
العمالء وفق  الحفاظ على خدمة  التحديات، في  لتلك  للشركة 
أعلى مستويات الجودة المعهودة، باإلضافة إلى ضمان حماية 

أصول الشركة خالل هذه األزمة االستثنائية. 

والسالمة  الصحة  إجراءات  جميع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كاملة  بصورة  الراهن  الوقت  إلى  تطبيقها  يجري  االحترازية 
والمكاتب  اإلدارية  والمقرات  المعارض  شبكة  مستوى  على 
اللوجستي  الدعم  خدمات  ومرافق  الخدمات  ومراكز  اإلقليمية 
الوجه  حماية  أقنعة  توفير  اإلجراءات  تلك  وتشمل  التابعة. 
مسافات  على  للتعقيم  محطات  وتثبيت  للعاملين،  مجاًنا 
وفق  االجتماعي  التباعد  تدابير  تطبيق  عن  فضاًل  متقاربة، 
وضع  مع  للجميع،  واضحة  بصورة  مصممة  إرشادية  عالمات 
حد لعدد الزوار بما يتماشى مع مساحة كل معرض. كما قامت 
والتنظيف  التطهير  عمليات  إلجراء  زمني  جدول  بوضع  اإلدارة 
حماية  عن  الجهود  هذه  أثمرت  وقد  دوري.  بشكل  المكثف 
فريق العمل من مخاطر اإلصابة بفيروس )كوفيد – 19( بشكل 
عام  بنهاية  للغاية  ضئيلة  إصابات  الشركة  سجلت  حيث  كبير، 
الشركة  اختتمت  كما  الحرجة،  للمرحلة  منها  أي  تصل  لم   ،2020

العام دون تسجيل أي وفيات بسبب اإلصابة بالفيروس. 

من  مجموعة  بتطبيق  »اكسترا«  قامت  آخر،  جانب  ومن 
اإلجراءات االحترازية األخرى المتعلقة بالحفاظ على استمرارية 
تقسيم  تضمنت  والتي  االستثنائية،  األزمة  تلك  خالل  األعمال 
العاملين بالمقر الرئيسي للشركة إلى ثالث مجموعات، وإعادة 
الحماية  إجراءات  تطبيق  مع  مختلفة،  مقرات  على  توزيعهم 
بصورة كلية، تجنًبا لحدوث أي عقبات تحول دون تنفيذ أٍي من 
وفرض  االحترازية  القيود  تطبيق  فترة  وخالل  اإلدارية.  المهام 
لتيسير  تصريح   1500 باستخراج  الشركة  قامت  التجوال،  حظر 
تنقل للموظفين والمركبات التابعة للشركة خالل تلك الفترة، 

مستوى  على  بسالسة  األعمال  استمرارية  ضمان  بهدف 
أثمرت  التي  الجهود  وهي  اكسترا"،  "خدمات  ومراكز  المعارض 
عن عدم تعرض أٍي منها لإلغالق سواء بسبب انتشار اإلصابة 
أو مخالفة إرشادات الصحة والسالمة الصادر عن وزارة الصحة. 

تطورات  بمتابعة  اإلدارة  قامت  ذلك،  مع  وبالتوازي 
كثب  عن  المختلفة  وتداعياته  الفيروس  انتشار  ومستجدات 
وإدارة  لتقييم  محكم  نظام  تطبيق  مع  مستمرة،  وبصفة 
بأحدث  مزوٌد  األعمال،  بتعطل  المتعلقة  المحتملة  المخاطر 
األدوات الخاضعة ألفضل مناهج االختبار والتجربة، مّما مّكن 
معالجتها  وسرعة  المحتملة  المخاطر  تحديد  من  الشركة 
لإلدارة  الفرصة  إتاحة  وبالتالي  استباقي،  بشكل  وتقليصها 
من  قدر  بأكبر  االستباقية  الطوارئ  خطط  ووضع  لصياغة 
التقلبات  تأثير  احتواء  في  ساهمت  والتي  الالزمة،  المرونة 

بصورة فعالة.  المحيطة  السوقية 

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

صاحبة أفضل بيئة ومناخ للعمل في السوق.

الثاني  التشغيلي  العام  بإتمام   2020 »اكسترا«  اختتمت  وقد 
برهنت  والتي   ،»Career Portal« للتوظيف  االبتكارية  لبوابتها 
والكفاءات  المواهب  أفضل  جذب  في  الملحوظ  نجاحها 
مرحلة  من  بداية  الجدد،  الموظفين  تجربة  وتعزيز  المهنية، 
فريق  إلى  انضمامهم  إلى  ووصواًل  التوظيف،  طلبات  تقديم 
العمل. كما ساهمت البوابة اإللكترونية في تعزيز إدارة الشركة 
واالضطرابات  التغيرات  خالل  فّعال  بشكل  البشرية  للموارد 

االستثنائية التي مّر بها العام، حيث تحّولت إلى أداة استراتيجية 
لتسريع وتحسين استقطاب المواهب والكفاءات الجديدة في 
وأعمال  أنشطة  حجم  زيادة  يواكب  بما  المناسبة،  التوقيتات 
المعارض  وشبكة  اإللكترونية  التجارة  مستوى  على  الشركة 
االبتكارية،  لقدراتها  ا  وتعزيًز العام.  من  مختلفة  فترات  خالل 
 »Career Portal« اإللكترونية  البوابة  بتزويد  الشركة  قامت 
بالمزيد من قواعد البيانات واألدوات التحليلية المحّسنة لدعم 

دورها الفعال في إدارة الموارد البشرية.

بتجربة  االرتقاء  ثقافة  إلرساء  المستمرة  جهودها  إطار  وفي 
العمالء، تواصل »اكسترا« استراتيجيتها لالستثمار في تطوير 
العمل  فريق  كون  من  انطالًقا  القائمة،  والكفاءات  المواهب 
يمثل الواجهة الحقيقية للثقافة والمعايير التي تتبعها الشركة 
العالقة  ذات  واألطراف  العمالء  مع  وتعامالتها  عالقاتها  في 
الشركة  وّفرت  حيث  بها.  تعمل  التي  المجتمعات  بمختلف 
جميع  عبر  المتخصصة  التدريبة  البرامج  من  عدًدا  للموظفين 
 eXtra" بالتدريب  الخاصة  الرقمية  المنصة  خالل  من  اإلدارات 
والتنقل  الحركة  على  االحترازية  للقيود  استجابة   "Academy
قدرة  يعكس  ما  وهو  العام،  من  فترة  خالل  تطبيقها  تم  التي 
الشركة على التوظيف األمثل والسريع لكفاءة أدواتها الرقمية 
مهني  مسار  أفضل  توفير  مع  البشرية،  مواردها  تطوير  في 
الطويل.  المدى  على  الموظفين  جميع  إرضاء  في  يساهم 
خالل  من  التدريبية  البرامج  جميع  إجراء  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على  ركزت  والتي  اكسترا،  ألكاديمية  التابعة  الرقمية  المنصة 
أفضل  تقديم  بثقافة  يتعلق  فيما  الموظفين  مهارات  تطوير 

تجربة للعمالء. 

حوافز  برنامج  تطبيق  الشركة  واصلت  أخرى،  ناحية  ومن 
التي  والسنوية  الشهرية  المكافآت  طريق  عن  الموظفين 
مؤشرات  تقارير  على  بناء  المتميزين  للموظفين  منحها  يتم 
الرئيسية، علًما بأن الشركة تعتمد في تحفيز موظفيها  األداء 
األداء  مؤشرات  مع  المعلنة  الشركة  أهداف  يربط  نظام  على 
بشكل  الشركة  موظفي  لمكافأة  وذلك  إدارة،  بكل  الخاصة 
التحفيزية  »الالئحة  برنامج  رصيد  بلغ  وقد  ومحفز.  عادل 
للموظفين« 4.2 مليون ريال بنهاية عام 2020. كما قامت اإلدارة 
برنامج  2 مليون سهم من رأسمال الشركة ضمن  بتخصيص 
بين  والتكامل  الموائمة  تحقيق  بهدف  الموظفين«  »أسهم 

مصالح الموظفين ومصالح السادة المساهمين.

نجحت »اكسترا« في تطبيق جميع التدابير واإلجراءات االحترازية 
في  والسالمة  الصحة  على  والحفاظ  األعمال  استمرارية  لضمان 
تضمن  والتي  للشركة،  التابعة  اإلدارية  والمقرات  الفروع  جميع 

والعمالء. الموظفين  أعلى معايير حماية كافة  اتباع 
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منظومتها  من  االستفادة  تعظيم  في  »اكسترا«  نجحت 
التشغيلية الفريدة متعددة القنوات البيعية المتكاملة لترسيخ 
مكانتها التنافسية في مجال تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية 
بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر األسواق على الساحة 
اإلقليمية. كما تمكنت الشركة من اكتساب والء وتفضيل قاعدة 
عريضة من العمالء الذين يضعون ثقتهم في المنتجات فائقة 
الجودة التي تقدمها بدًءا من األجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر 
إلى أجهزة الجوال ومنصات األلعاب ومستلزماتها. وقد تصدرت 
شبكة المعارض التابعة للشركة مؤشرات األداء خالل عام 2020، 
حيث نجحت في خدمة 14.8 مليون زائر خالل العام بفضل انتشارها 
على  إطار حرصها  وفي  اإلستراتيجية.  المواقع  بأفضل  الواسع 
الجودة،  فائقة  المنتجات  من  متنوعة  بتشكيلة  العمالء  تزويد 
الدائمة  الشراكات  من  واسعة  مجموعة  بعقد  الشركة  قامت 
لكافة  اإليجابي  المردود  يحقق  الموردين بشكل  العديد من  مع 
التشغيلية  بالكفاءة  االرتقاء  من  الشركة  يمكن  بما  األطراف، 
حرصت  أخرى،  جهة  ومن  الحجم.  وفورات  من  االستفادة  عبر 
في  استثماراتها  تكثيف  على  األخيرة  السنوات  خالل  »اكسترا« 
تجربة  وتعزيز  بهدف تسهيل  الرقمي  التسوق  تطوير منظومة 
يفضلون  العمالء ممن  تزويد شرائح  في  مما ساهم  العمالء، 
بوابتها  خالل  من  نوعها  من  تجربة  بأفضل  الرقمي  التسوق 
تلك  أثمرت  وقد   .»extra.com« اإللكترونية  للتجارة  االبتكارية 
الجهود عن انفراد الشركة بمنظومة تجارة تجزئة متكاملة تحظى 
بقدرة فائقة على تلبية مختلف احتياجات وشرائح المستهلكين 

في عالم اإللكترونيات واألجهزة المنزلية.

وقد ساهم تصدر الشركة قطاع تجارة التجزئة بالمملكة بتحقيق 
خالل  اإللكترونية  التجارة  شبكة  مبيعات  من  إيراداتها  من   %12
عام 2019، والتوسع ببصمتها على الساحة الرقمية خالل عام 2020 
في الحد من األثر السلبي لتداعيات انتشار فيروس )كوفيد – 19( 
حيث  المستهلكين،  حركة  على  احترازية  قيود  من  صاحبها  وما 
نجحت الشركة في تنمية حجم المبيعات السنوية بفضل كثافة 
extra.« اإللكترونية  للتجارة  االبتكارية  منصتها  على  اإلقبال 

 ،2020 عام  خالل   %159 بنسبة  سنوية  زيادة  شهد  والذي   »com
مع زيادة حجم الطلبات لتتجاوز حاجز المليار ريال بزيادة سنوية 
200% مقارنة بعام 2019. وفي ضوء بنيتها الرقمية وأدائها القوي 
الحفاظ  في  »اكسترا«  نجحت  االلكترونية،  التجارة  ساحة  على 
على قدراتها التشغيلية - على غرار مجموعة قليلة من شركات 
تجارة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية - خالل الفترة بين شهري 

افتتاح  منذ  طموحة  توسعات  تنفيذ  في  »اكسترا«  نجحت 
 50 حالًيا  تضم  أصبحت  حتى   ،2003 عام  خالل  معارضها  باكورة 
معرًضا بمساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع في 27 مدينة مختلفة، 
بما في ذلك معارضها بالعاصمة البحرينية المنامة ومسقط 
تخزين  4 مستودعات  الشركة كذلك  وتمتلك  ُعمان.  بسلطنة 
لها  يتيح  مما  مربع،  متر  ألف   90 تتجاوز  إجمالية  مساحة  على 
واألجهزة  االلكترونيات  لمبيعات  منظومة  أكبر  تشغيل 
المنزلية على الساحتين السعودية والخليجية. وعلى الرغم من 
19( والقيود االحترازية  تداعيات أزمة انتشار فيروس )كوفيد – 
أن  إال  العام،  من  فترة  خالل  والتنقل  الحركة  على  المصاحبة 
انخفض  التابعة  المعارض  شبكة  على  العمالء  إقبال  حجم 
استقبال  في  نجاحها  ضوء  في  فقط،   %2.3 سنوية  بنسبة 
خالل  الشركة  بمعارض  متسوق  مليون   14.8 من  أكثر  وخدمة 
2020، وهو ما يعكس مدى تفضيل ووالء العمالء لشبكة  عام 
أعلى  توفير  على  قدرتها  في  التامة  وثقتهم  الشركة  معارض 

معايير الصحة والسالمة لكافة روادها.

ست  بين  »اكسترا«  تقدمها  التي  المنتجات  تشكيلة  وتتنوع 
المنزلية،  واألجهزة  الجوال،  أجهزة  تشمل:  رئيسية  فئات 
واألجهزة  الكمبيوتر،  وأجهزة  والفيديو،  الصوت  وأجهزة 
عكفت  وقد  ومستلزمها.  األلعاب  ومنصات  اإللكترونية، 
فئات  وتنويع  تنمية  على  األخيرة  السنوات  خالل  الشركة 
منظومتها  بكفاء  االرتقاء  مع  بالتوازي  المقدمة،  المنتجات 
المتميزة لتجارة التجزئة. وقد ساهمت تلك الخطوات وغيرها 

المملكة  قيام حكومة  والتي شهدت  الماضيين،  ويونيو  مارس 
انتشار  الحتواء  االحترازية  اإلجراءات  من  مجموعة  بفرض 
جميع  في  التجوال  حظر  فرض  تضمنت   )19  – )كوفيد  فيروس 
إلى  للشركة،  القوي  الرقمي  التواجد  أدى  كما  المملكة.  أنحاء 
تمكينها من تنمية اإليرادات خالل العام، ضمن مجموعة قليلة 
من الشركات بقطاع تجارة قطاع التجزئة بالمملكة، حيث مثلت 
مبيعات الشركة عبر منصات التجارة اإللكترونية حوالي 23% من 
إجمالي اإليرادات خالل عام 2020، صعوًدا من 12% خالل عام 2019. 
الشركة  بذلتها  التي  المثمرة  الجهود  اإلنجازات  تلك  وتعكس 
ممن  العمالء  شرائح  واحتياجات  متطلبات  مختلف  لمواكبة 
التي  االستراتيجية  إطار  في  وذلك  الرقمي،  التسّوق  يفضلون 
تتبناها للتحول إلى أكبر شركة رائدة في توفير منظومة متعددة 
السعودي.  التجزئة  تجارة  بسوق  المتكاملة  البيعية  القنوات 
الشراكة  نجاح  الحفاظ على  آخر، واصلت »اكسترا«  ومن جانب 
اإللكترونية “noon.com” وهي  التجارة  االستراتيجية مع منصة 
بوابة التسوق اإللكتروني الرائدة على الساحة اإلقليمية، علًما بأن 
واألجهزة  لإللكترونيات  واألوحد  الحصري  المورد  »اكسترا« هي 

المنزلية لعمالء “noon.com” في المملكة منذ عام 2018.

تعظيم  في  »اكسترا«  تستمر  الجهود،  لهذه  واستكمااًل 
باقة  لتقديم  ا  انتشاًر األكثر  معارضها  شبكة  من  االستفادة 
المضافة،  القيمة  ذات  الجودة  فائقة  الخدمات  من  متكاملة 
بأن  علًما  الفني،  والدعم  الضمان  أنظمة  أفضل  تضم  والتي 
عمالء »اكسترا« يحظون بتلك الخدمات بصورة فورية سواء 
التجارة اإللكترونية »  من خالل شبكة المعارض أو عبر منصة 
extra.com«. كما تضمن منظومة »مكان واحد لكل الحلول« 
البيع في أسرع  بعد  ما  بحلول وخدمات  العمالء  تزويد قاعدة 

وقت وبأفضل جودة.

سوق  حجم  تراجع  أثر  من  الحد  في  االبتكارية  المبادرات  من 
اإللكترونيات في المملكة بوجه عام، مما أثمر بدوره عن تنمية 
بصدارة  للشركة  الرائدة  المكانة  وترسيخ  المبيعات  حجم 
الملحوظ  االرتفاع  يؤكده  ما  وهو  اإللكترونيات،  تجزئة  سوق 
بواقع  الكبيرة  المنزلية  األجهزة  تجزئة  قطاع  في  لحصتها 
السنوي  المعدل  نمو  مع   ،2020 عام  خالل  أساس  نقطة   450
واإللكترونيات  المنزلية  األجهزة  سوق  في  لحصتها  المركب 
بنسبة 20% خالل السنوات الخمس الماضية؛ لتصل إلى %21.5 

.2020 بنهاية عام 

تشكيلة  تضم  منتجات  محفظة  بأكبر  حالًيا  الشركة  وتتفرد 
حيث  تنافسية،  بأسعار  منتج   6.500 من  أكثر  تشمل  متنوعة 
تواصل »اكسترا« التزامها بسياسة »مطابقة أقل األسعار« 
معارض  مختلف  تستقبلهم  الذين  المتسوقين  لماليين 
من  واسعة  بتشكيلة  تزويدهم  مع  اآلخر،  تلو  عاًما  الشركة 
اإللكترونيات،  صناعة  في  الرائدة  العالمية  الشركات  منتجات 
الشركة  ريادة  على  والحفاظ  العمالء  والء  تعزيز  وبالتالي 
بقطاع تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية. وفي هذا اإلطار، 
العالمات  أبرز  مع  االستراتيجية  شراكاتها  الشركة  واصلت 
»إل  و  و«سامسونج«،  »أبل«،  بينها  ومن  العالمية  التجارية 
جي«، و«اتش بي«، و«فيليبس«، على سبيل المثال ال الحصر، 
سعًيا إلى ضمان توفير أحدث المنتجات في عالم اإللكترونيات 
على  المتنامية  الشركة  عمالء  لقاعدة  الذكية  واألجهزة 

والخليجية. السعودية  الساحتين 

القطاعات التشغيلية

التي  المتنوعة فائقة الجودة  الفريد في ضوء تشكيلة الخدمات والمنتجات  »»اكسترا« تميزه  برهن نموذج أعمال 
تقدمها قطاعات الشركة المختلفة. فقد نجح قطاع التجزئة في تحقيق التكامل بين شبكة المعارض واسعة 
االنتشار وقنوات التجارة اإللكترونية مع تزويد العمالء بمجموعة شاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة، فيما 
التقنيات  التمويل االستهالكي، في تعظيم االستفادة من أحدث  نجحت شركة »تسهيل«، ذراع »اكسترا« لحلول 

التكنولوجية من أجل توفير أفضل حلول التمويل الشخصي، وأيسر برامج تقسيط المنتجات.

قطاع التجزئة

باقة المنتجات 
المقدمة 

6.500+

أكبر وجهة تسوق في عالم االلكترونيات 
واألجهزة المنزلية بالمنطقة

ارتفعت مبيعات الشركة من خالل شبكة 
 %200 اإللكترونية بمعدل سنوي  التجارة 
بما يمثل %23  ريال،  المليار  ليتجاوز حاجز 
من إجمالي إيرادات الشركة خالل عام 2020
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نجحت إدارة »اكسترا« في تبني منهج استباقي  لمعالجة تداعيات 
انتشار فيروس )كوفيد – 19( على األنشطة التجارية خالل عام 2020، 
حيث سارعت اإلدارة خالل شهر فبراير، وقبل تسجيل أول حالة 
إصابة في المملكة، في وضع مجموعة من الخطط التشغيلية 
لالستجابة للتداعيات المحتملة لهذه األزمة، حيث قامت بموجبها 
بتعزيز المخزون بشكل مسبق خالل شهر فبراير، كإجراء احترازي 
المتشعبة  المحتملة، مستفيدة من عالقاتها  المخاطر  لتجنب 
بشبكة الموردين. وفي تطور الحق، قامت حكومة المملكة بفرض 
مجموعة من اإلجراءات االحترازية خالل الفترة بين شهري مارس 
ويونيو من عام 2020، بهدف احتواء انتشار فيروس )كوفيد – 19(، 
والتنقل  الحركة  وتقييد  التجوال  حظر  إجراءات  تطبيق  تضمنت 
بشكل صارم، وهو ما صاحبه إغالق »اكسترا« لمعارضها داخل 
المملكة لمدة 5 أسابيع تقريًبا. غير أن الشركة نجحت في تلبية 
اإلغالق من خالل شبكة  فترة  المرتفعة خالل  الطلب  معدالت 
التجارة اإللكترونية، بفضل خططها االستباقية السديدة لتعزيز 
معدالت  تسجيل  من  الشركة  مكن  مما  المخزون،  مستويات 

مبيعات مرتفعة خالل تلك الفترة.

شبكة  تشغيل  وإعادة  االحترازية  اإلجراءات  تخفيف  وعقب 
من  مجموعة  بتطبيق  »اكسترا«  قامت  أخرى،  مرة  المعارض 
والسالمة  الصحة  على  للحفاظ  الصارمة  والتدابير  اإلجراءات 
الصحة  وزارة  قبل  من  المحددة  المعايير  تفوق  والتي  العامة، 
ومنظمة الصحة العالمية، والتي شملت فرض إجراءات فحص 
درجة الحرارة لكافة الزوار بجميع مداخل معارض الشركة، وتحديد 
جدول زمني لعمليات التنظيف والتعقيم الدوري المكثف لكافة 
المنشآت التابعة، عالوة على المراقبة المستمرة لضمان تنفيذ 
إرشادات التباعد االجتماعي داخل المعارض، مع توفير كافة أدوات 
ومستلزمات الحماية والوقاية لفريق العمل. كما قامت الشركة 
معرض،  كل  مساحة  مع  يتماشي  بما  الزوار،  لعدد  حد  بوضع 
مع  وبالتوازي  الشأن.  هذا  في  الصحة  وزارة  تعليمات  وكذلك 
ذلك، قامت الشركة بتقديم برامج تدريبية شاملة لفريق العمل 
حول كيفية التعامل الصحي واآلمن مع العمالء في ظل انتشار 

الفيروس.

 ،2020 لعام   )Mega sale( السنوية  التخفيضات  مهرجان  وخالل 
لدخول  المسبق  للحجز  نظام  باستحداث  »اكسترا«  انفردت 
المعارض، وهو األول من نوعه بقطاع التجزئة بالمملكة، والذي 
الشركة  أحد معارض  لزيارة  بحجز موعد  العمالء  بموجبه  يقوم 
رمز  مسح  طريق  عن  أو   »extra.com« اإللكتروني  البوابة  عبر 

المعارض  جميع  أمام  المتوفر   »QR code« السريع  االستجابة 
نصية  رسالة  يتلقى  الزيارة،  بحجز  العميل  قيام  وعقب  التابعة. 
بتأكيد رقم الحجز، باإلضافة إلى حصوله على رسالة نصية للتذكير 
بثالثين دقيقة. وعند حلول موعد  المحدد  بالزيارة قبل موعدها 
يراعي  نظام  وفق  قصيرة  لفترة  العمالء  ينتظر  المحدد،  الزيارة 
إجراءات التباعد االجتماعي خارج مبنى المعرض، حيث يقوم مدير 
العمليات المختص خالل تلك الفترة بالتحقق من صحة تذكرة 
حجز كل عميل، وتسهيل دخوله إلى المعرض في دوره المحدد. 
وقد حقق هذا النظام نجاًحا كبيًرا خاصة خالل الفترة كثافة اإلقبال 
بالتزامن مهرجان التخفيضات السنوية، مما أثمر عن تمديد فترة 
المهرجان لتصل إلى شهر كامل بدًلا من فترة العشرة أيام كما 
هو ُمعتاد سنوًيا. كما تمكنت الشركة من الترويج بنجاح لنظامها 
الخاص بمنصتها للتجارة اإللكترونية »click & collect« خالل فترة 

مهرجان التخفيضات السنوية.

التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  متواصلة  الشركة جهوًدا  بذلت  وقد 
لكافة قطاعاتها مع بداية انتشار الفيروس، تركيًزا على تحسين 
تصميم  بإعادة  اإلطار  هذا  في  قامت  حيث  التكاليف،  هيكل 
هيكل التكاليف التشغيلية بما يضمن تحقيق أفضل مستويات 
الربحية. وقد تضمن ذلك تعزيز المنظومة التشغيلية من خالل 
دمج بعض المهام مع إلغاء المراحل غير الضرورية بالعمليات 
التشغيلية. وبالتزامن مع ذلك، كثفت الشركة جهودها لتحسين 
توصيل  منظومة  وتطوير  والتوريد  اإلمداد  سالسل  عمليات 
المنتجات إلى مختلف مقرات العمالء )last-mile(، لمواكبة نمو 
التجارة  بشبكة  المرتفعة  الطلب  ومعدالت  المبيعات  حجم 
اإللكترونية، والتي بلغت ذروتها خالل الربع الثاني من عام 2020. وقد 
التي  المعوقات  أبرز  الفترة على تحديد  تلك  الشركة خالل  ركزت 
واجهت منظومة توصيل وتسليم المنتجات، وتعكف حالًيا على 
معالجتها من خالل ابتكار نموذج أكثر تطوًرا لمنظومة التوصيل 
كفاءة  بين  األمثل  التوازن  يحقق  بشكل   )last-mile( والتسليم 
الخارجية،  والتوصيل  الشحن  وقدرات شركات  الشركة  عمليات 
مستويات  بأعلى  للعمالء  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  سعًيا 
المرونة. وفي مسارٍ موازٍ، نجحت اإلدارة في االستجابة للتطورات 
المصاحبة النتشار فيروس )كوفيد – 19(، من خالل تسريع وتيرة 
تحول الشركة إلى منظومة تجارة تجزئة متعددة القنوات البيعية 
ومتكاملة الخدمات، حيث قامت بتعزيز شبكة معارضها واسعة 
اإللكترونية،  التجارة  شبكة  على  بأعمالها  بالتوسع  االنتشار، 
توصيل  خدمات  لمنظومة  المتطورة  القدرات  إلى  باإلضافة 

.)last-mile( وتسليم المنتجات

االستجابة لتداعيات فيروس )كوفيد - 19(

كثفت الشركة جهودها لتحسين عمليات سالسل 
اإلمداد والتوريد وتطوير منظومة توصيل المنتجات إلى 

مختلف مقرات العمالء )last-mile(، لمواكبة نمو حجم 
المبيعات ومعدالت الطلب المرتفعة بشبكة التجارة 

اإللكترونية.
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تواصل »اكسترا« جهودها الحثيثة لالرتقاء بتشكيلة المنتجات 
األكثر تميًزا بالسوق، في إطار استراتيجيتها الراسخة التي تضع 
أولوياتها منح عمالء الشركة أفضل تجربة تسوق  في مقدمة 
فائقة الجودة باإلضافة إلى تنمية حصتها السوقية. وعلى هذه 
على  التحسينات  من  المزيد  بإدخال  الشركة  قامت  الخلفية، 
المنتجات  وأرقى  أحدث  لتشمل  المقدمة  المنتجات  تشكيلة 
في فئاتها، مع تطوير منظومة التوريد لضمان توفر المنتجات 
مع  االستراتيجية  شراكاتها  مواصلة  عن  فضًلا  دائمة،  بصورة 
أبرز العالمات التجارية العالمية. وقد نجحت الشركة خالل عام 
إبرام شراكة استراتيجية مباشرة مع شركة »إل جي«،  2020 في 
مما ساهم في احتالل »اكسترا« صدارة السوق بمجموعة من 
توفرها  التي  التكنولوجية  التقنيات  بأفضل  المتميزة  المنتجات 
بشبكة  مستمرة  بصفة  توافرها  وضمان  جي«،  »إل  منتجات 

استثماراتها  ثمار  جني  في   ،2020 عام  خالل  »اكسترا«  نجحت 
السديدة في التوسع بأعمالها بشبكة التجارة اإللكترونية، والتي 
تأتي في إطار هدفها االستراتيجي المتمثل في التحّول إلى أكبر 
وقد  البيعية.  القنوات  متعددة  التجزئة  تجارة  في  رائدة  شركة 
التجارة  شبكة  خالل  من  الشركة  مبيعات  ارتفاع  العام  شهد 
اإللكترونية بمعدل سنوي 200% ليتجاوز حاجز المليار ريال، أو ما 
يمثل 23% من إجمالي إيرادات الشركة خالل عام 2020، مقابل %12 
خالل العام السابق. كما ارتفع حجم مبيعات الشركة عبر شبكة 
التجارة اإللكترونية خالل الفترة بين شهري مارس ويونيو بشكل 
اإلجراءات  ضمن  التجوال  حظر  تطبيق  خلفية  على  ملحوظ، 
االحترازية الحتواء انتشار فيروس )كوفيد – 19(، والتي تم خاللها 
إغالق معارض الشركة بشكل مؤقت، علًما بأن مبيعات شبكة 
بمعدل  منفرًدا  أبريل  شهر  خالل  تضاعفت  اإللكترونية  التجارة 
السابق. وقد ساهمت  العام  الفترة من  بنفس  مقارنة  مرة   12
مؤشرات األداء المشرفة لمبيعات الشركة عبر شبكة التجارة 
اإللكترونية في الحفاظ على النمو القوي إلجمالي اإليرادات خالل 
العام، على الرغم من القيود المفروضة على حركة المستهلكين 

انطالًقا من مركزها الرائد على الساحة اإلقليمية؛ أطلقت الشركة 
التي توفر لعمالئها باقة   "Class Pro " التجارية الخاصة عالمتها 
منتجاتها متنوعة فائقة الجودة من المكيفات وأجهزة التلفزيون 
وشاشات ال “LED" 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 حرًصا منها على توفير أقصى 

درجات الحماية والفاعلية لعمالئها.

مثلت طلبات العمالء من خالل نظام "click & collect" 25% من 
بنهاية  اإللكترونية  التجارة  شبكة  عبر  الشركة  مبيعات  إجمالي 
عام 2020، مما يؤكد التكامل الفريد بين القنوات البيعية المتعددة 
التي تحظى بها »اكسترا« المتمثلة في منصتها الرائدة للتجارة 
اإللكترونية وشبكة معارضها المختلفة واسعة االنتشار. وتجدر 
بباقة  الشركة  التابعة  اإللكترونية  المنصة  انفراد  إلى  اإلشارة 
توصيل  مثل  الجودة  فائقة  والخدمات  المنتجات  من  متكاملة 
باإلضافة  الرئيسية،  بالمدن  اليوم  نفس  في  الصغيرة  األجهزة 
إلى خدمات التوصيل والتركيب لألجهزة المنزلية الكبيرة، فضاًل 

عن تزويد العمالء بوسائل مريحة لعمليات الدفع واالستالم.

وتحرص الشركة بصفة دائمة على تحسين منظومتها الخاصة 
بخدمات التسليم والدعم اللوجيستي )last-mile(، والتي تسارعت 
)كوفيد  فيروس  انتشار  فرضها  اللي  الظروف  وتيرتها في ظل 
 ،2020 ويونيو  مارس  شهري  بين  اإلغالق  فترة  أدت  فقد   .)19  –
تحول  إلى  والتنقل،  الحركة  على  احترازية  قيود  وما صاحبها من 
الرقمية  التسوق  قنوات  إلى  بالمملكة  المستهلكين  جمهور 
على  الطلب  كثافة  عنه  نتج  مما  احتياجاتهم،  مختلف  لتلبية 
خدمات الشحن السريع المقدمة من األطراف الخارجية، وبالتالي 
حدوث ضغوط على خدمات التوصيل والتسليم إلى مقر العمالء 
أبرز  وتحديد  بدراسة  الشركة  قامت  الفور،  وعلى   .)last-mile(
المعوقات اللوجيستية التي واجهت خدمات )last-mile(، سعًيا 
الداخلية للشركة  القدرات  التوازن األمثل بين كفاءة  إلى تحقيق 
معها،  المتعاقد  الخارجية  األطراف  من  المقدمة  والخدمات 
باإلضافة  للعمالء،  تجربة  أفضل  تقديم  التركيز على ضمان  مع 
لتوصيل  المتطورة  الشركة  أنظمة  من  االستفادة  تعظيم  إلى 
تحول  أثمر  أخري،  جهة  ومن  الكبيرة.  المنزلية  األجهزة  وتسليم 
منصة "extra.com" إلى استخدام نظام تشغيل SAP عن إدخال 
والدعم  التسليم  خدمات  منظومة  على  التحسينات  من  المزيد 
في   "extra.com" وتنفرد  العمالء.  بتجربة  واالرتقاء  اللوجيستي 
تفاعلي لمراجعة واستعراض  بنظام  اإللكترونية،  التجارة  سوق 
المنتجات وخصائصها وإجراء المقارنة بينها بسهولة من خالل 

األجهزة 
اإللكترونية

األجهزة المنزلية 
الصغيرة

األجهزة المنزلية 
الكبيرة

منصات األلعاب 
ومستلزماتها أجهزة الجوال أجهزة الكمبيوتر

%43.8 %38.4 %20.5 %16.9 %18.4 %12.8

معدل نمو سنوي 
مركب 13.7% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 8.8% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 21.3% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 5.3% خالل 

خمس سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب %28.4 
خالل خمس 

سنوات

معدل نمو سنوي 
مركب 14.0% خالل 

خمس سنوات

االلكترونية  التجارة  منصة  على  وكذلك  التابعة،  المعارض 
جي«  »إل  مع  الشراكة  اتفاقية  بأن  علًما   ،»extra.com«
حيث  التكييف،  أجهزة  باستثناء  المنتجات  فئات  جميع  تغطي 
ومن  المحلي.  بالسوق  الموردين  خالل   من  »اكسترا«  توفرها 
المزيد من  المتواصلة إلبرام  الشركة  أن مساعي  بالذكر  الجدير 
إليها مع  المشار  الشراكة  – على غرار  الشراكات االستراتيجية 
مع  الشركة  منتجات  محفظة  تنوع  تعزيز  عن  تثمر  جي«،  »إل 
تجزئة  لتجارة  الفريدة  لمنظومتها  التشغيلية  الكفاءة  تحسين 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية. وقد انعكس ذلك في مواصلة 
فئات  جميع  مستوى  على  للشركة  السوقية  الحصة  نمو 
المنتجات المقدمة، وهو ما يؤكده االرتفاع القوي لمعدل النمو 
خمس  صعيد  على  السوقية  الشركة  لحصة  المركب  السنوي 

فئات  من بين فئات منتجاتها الست.

واألنشطة التجارية بسبب انتشار الفيروس، مما يبرهن سالمة 
االستراتيجية طويلة األجل التي تتبناها الشركة بهدف التوسع 

ببصمتها على شبكة التجارة اإللكترونية.

منذ   "extra.com" اإللكترونية  التجارة  منصة  واصلت  وقد 
بنطاق  التوسع  في  الملموس  دورها   ،2011 عام  خالل  إطالقها 
تلبيتها  ضوء  في  التجزئة،  تجارة  سوق  في  الشركة  أعمال 
الرقمي،  التسوق  يفضلون  ممن  العمالء  شريحة  الحتياجات 
باإلضافة إلى تسهيل مواكبة الشركة لتحول العمالء إلى الطلب 
من خالل شبكة التجارة اإللكترونية خالل ذروة انتشار فيروس 
االستثمارات  ضوء  في  اإلنجازات  هذه  وتأتي   .)19  – )كوفيد 
لتزويد  الماضية  السنوات  خالل  الشركة  كثفتها  التي  السديدة 
extra." وتنفرد  مميزة.  رقمي  تسوق  تجربة  بأسهل  العمالء 

المملكة  في  األسرع  اإللكترونية  التجارة  منصة  بكونها   "com
التي تقدم لعمالئها أسرع نظام"click & collect" وهو عبارة عن 
خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونًيا عبر شبكة االنترنت ثم 
وقد  أقرب معرض.  التوجه الستالمه في غضون ساعتين من 

يتيح  مما  جوانبه،  كافة  من  المنتج  تعرض  وفيديوهات  صور 
للمتسوقين اإللمام التام بالمنتجات قبل اإلقدام على شرائها. 
ويجري ذلك بالتوازي مع التحديث المستمر لقناة »اكسترا« على 
موقع "يوتيوب" بالمواد التثقيفية والتوعوية المزودة بمعلومات 
وافية عن المنتجات والمصممة خصيصًا لمساعدة العمالء على 

اتخاذ أفضل قرارات الشراء المناسبة الحتياجاتهم.

وقد نجحت الشركة خالل عام 2020 في تجاوز هدفها المنشود على 
خالل  من  ريال  مليار  بقيمة  مبيعات  بتحقيق  المتوسط  المدى 
التجارة اإللكترونية. وفي إطار مساعيها الرامية إلى تحقيق المزيد 
من النمو في هذا االتجاه، تمضي الشركة قدما خالل الفترة الراهنة 
لدراسة واستكشاف المزيد من فرص التوسع بأعمالها وترسيخ 
تواجدها بسوق التجارة اإللكترونية، حيث تبذل المزيد من الجهود 
الشراكات  من  مجموعة  إبرام  عبر  الرقمية  ببصمتها  للتوسع 
االستراتيجية القتناص فرص النمو الجذابة التي يطرحها سوق 
التجارة اإللكترونية، مع تحقيق األهداف االستراتيجية المشتركة 
مع شركائها االستراتيجيين. ومن هذا المنطلق؛ عقدت »اكسترا« 
 ،"noon.com" اإللكترونية التجارة  شراكة استراتيجية مع منصة 
اإلقليمية،  الساحة  على  الرائدة  اإللكتروني  التسوق  بوابة  وهي 
ومنذ عام 2018، أصبحت »اكسترا« المورد الحصري لإللكترونيات 

واألجهزة المنزلية لعمالء "noon.com" في المملكة.

تعزيز باقة المنتجات 

تعظيم القيمة من استثمارات التجارة الرقمية

الحصة السوقية للشركة بحسب فئات المنتجات

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

و"فيليبس".

معدل النمو السنوي 
لمبيعات شبكة التجارة 

اإللكترونية
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تنفرد »اكسترا« بتقديم باقة متكاملة من الخدمات ذات القيمة 
المضافة من خالل إدارة خدمات ما بعد البيع التي أسستها خالل 
عام 2005. وقد قامت الشركة الحًقا بدمج تلك الخدمات في منظومة 
 ،"Extra Services" أكثر تطوًرا تحمل عالمة »خدمات اكسترا« " أو
والتي تقدم خدمات ما بعد البيع في أربع فئات رئيسية تبدأ من 
الفني.  والدعم  التصليح  خدمات  إلى  والضمان  التركيب  خدمات 
وتسعى منظومة "خدمات »اكسترا« إلى تعظيم االستفادة من 
البنية األساسية التي تحظى بها الشركة، والتي تشمل 5 مراكز 
فنية، و13 مركز إصالح وفريق عمل يضم أكثر من300 موظف من 
أكفأ المهارات الفنية، بهدف دعم العمالء بأفضل  تجربة تسوق 
منقطعة النظير. وقد أصبحت تلك المنظومة الجديدة من أهم 
روافد نموذج األعمال الفريد الذي تتبناه الشركة كما وأحد الركائز 

المحورية لتحقيق النمو إلى جانب أنشطة تجارة التجزئة.

واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  سوق  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لتأسيس  الالزمة  واالستثمارات  بالموارد  يحظ  لم  المنزلية 

الخدمات  تكنولوجيا  حلول  أفضل  بتوظيف  »تسهيل«  وتنفرد 
االبتكارية  الحلول  من  متنوعة  باقة  تقديم  في   FinTech المالية 
للتمويل االستهالكي، وتعد الشركة األولى من نوعها في قطاع 
خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودي بالمملكة، التي 
تحظى بمنظومة رقمية تشمل كافة مراحل التمويل االستهالكي، 
التمويل.   الحصول على  إلى  الطلبات ووصوال  بدًءا من تسجيل 
وتلتزم »تسهيل« بأفضل سياسات إدارة المخاطر، حيث تقوم 
المقدمة،  التمويالت  محفظة  جودة  بتقييم  مستمرة  بصفة 

وتحديد المخاطر المحتملة على كافة النواحي. 

كما تتميز »تسهيل« بتوفير باقة الحلول التمويلية بأسرع دورة 
الرقمية،  منظومتها  كفاءة  بفضل  الشروط،  وأيسر  موافقات 
فضاًل عن إتاحة خدمات التمويل االستهالكي بسهولة للعمالء 
المواطنين أو المقيمين. وتحظى الشركة بقدرات تنافسية فريدة، 

التمويل الشخصي

لألفراد  الشخصي  التمويل  حلول  لعمالئها  »تسهيل«  ُتقدم 
)التٌورق( المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وفق مجموعة متنوعة 
لتلبية  خصيًصا  المصممة  السداد  وفترات  الدفع  أنظمة  من 
التمويل  برامج  الشركة  العمالء وتفضيالتهم. وتقدم  متطلبات 
الشخصي بدًءا 15 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال، مع أنظمة سدادا 

برامج التقسيط

تنفرد »تسهيل« بتزويد عمالئها بباقة متنوعة من أنظمة وبرامج 
التقسيط منقطعة النظير، حيث تقدم حلول تمويل شراء المنتجات 
بالتقسيط المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مرابحة( والتي 
تتميز بسهولة الحصول عليها، وذلك بالشراكة مع قاعدة متشعبة 

من أبرز الالعبين بقطاع تجارة التجزئة بسوق المملكة. 

المنتجــات  لشــراء  تقســيط  برامــج  للعمــالء  الشــركة  وتوفــر 
ألــف   60 وحتــى  يــال  ر آالف   4 مــن  بــدًءا  قيمتهــا  تتــراوح  التــي 

جميع  على  االستهالكي  التمويل  خدمات  »اكسترا«  أطلقت 
قامت  حيث   ،2015 عام  منذ  بمعارضها  المباعة  المنتجات 
ألف   100 من  أكثر  دعم  في  الرقمية  منظومتها  كفاءة  بتوظيف 
عميل من شتى أنحاء المملكة بأيسر برامج تقسيط مصممة 
قطاع  ساهم  وقد  احتياجاتهم.  مختلف  لتناسب  خصيًصا 
إيرادات  مصادر  تنويع  على  بالشركة  االستهالكي  التمويل 
معايير  بأفضل  االلتزام  مع  قوي،  مالي  عائد  وتحقيق  الشركة 
كافة  بدمج  »اكسترا«  قامت   ،2019 عام  وخالل  المخاطر.  إدارة 
الشركة  باسم  جديد  كيان  تحت  االستهالكي  التمويل  أنشطة 
المتحدة للخدمات المالية »تسهيل«، المملوكة بصورة كاملة 
وذلك  ريال،  مليون   350 قيمته  مال  برأس  »اكسترا«  لشركة 
التمويلية،  والمنتجات  الحلول  من  شاملة  باقة  تقديم  بهدف 

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

آبل وسامسونج.

البرامج  أيسر  لتقديم  المخاطر  إلدارة  بنية متطورة  تمتلك  حيث 
التمويلية، مع إدارة حاالت تأخر السداد واألصول المتعثرة بكفاءة 
تنافسية منقطعة النظير. ومع بداية عام 2020، نجحت »تسهيل« 
في التوسع بأعمالها لتمتد إلى كافة أنحاء المملكة. وفي ضوء 
»اكسترا«  قامت  المقدمة،  التمويالت  لمحفظة  المتزايد  النمو 
بزيادة رأس مال »تسهيل« من 150 مليون ريال إلى 350 مليون ريال 
خالل شهر أغسطس الماضي. كما قامت »تسهيل« باالستجابة 
لسرعة وتيرة التحّول الرقمي بسوق المملكة في تداعيات انتشار 
فيروس )كوفيد – 19(، حيث  نجحت في الحصول على موافقات 
بالعقود  الخاصة  الرقمية  التوقيعات  لقبول  التنظيمية  الجهات 
التنفيذية  السندات  إدارة  منصة  اعتماد  إلى  باإلضافة  التمويلية، 
تعزيز سالسة  إلى  أدى  مما  العدل،  وزارة  إشراف  تحت  الرقمية 
العمالء  وإثراء  التمويل،  على  الحصول  عمليات  مراحل  جميع 

بأفضل تجربة في السوق السعودي.

التمويل  برامج  تتميز  كما  شهًرا.  و60  و48   36 بين  مدتها  تتراوح 
الشخصي المقدمة بأسرع دورة موافقات، حيث ال تشترط توافر 
كفيل أو تحويل الراتب،  فضاًل عن توافقها مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية. وقد بلغت قيمة محفظة التمويل الشخصي المقدمة  

465.9 مليون ريال بنهاية عام 2020.

كمــا  ا.  36 شــهًر  ،30  ،24  ،18  ،12 فتراتهــا  تتنــوع  بأنظمــة   يــال،  ر
تشــترط  وال  اإلجــراءات.  تنفيــذ  وســرعة  بشــمولية  تتميــز 
لمنــح تمويــل شــراء  الراتــب  أو تحويــل  توافــر كفيــل  الشــركة 
تمويــل  طلبــات  علــى  يــة  فور موافقــات  منــح  مــع  المنتجــات، 
الشــركاء  أحــد  مــن  المقدمــة  الخدمــات  أو  المنتجــات  شــراء 
االســتراتيجيين للشــركة. وقــد بلغــت قيمــة محفظــة التمويــل 
.2020 عــام  بنهايــة  يــال  ر مليــون   384.7 المقدمــة  االســتهالكي 

في  عدة  لسنوات  الممتدة  »اكسترا«  خبرات  من  مستفيدة 
تقديم وتطوير حلول البيع بالتقسيط.

عامها  استكمال  في  »تسهيل«  نجحت   ،2020 عام  وخالل 
مجال  في  ريادتها  بفضل  اإلنجازات،  من  بمجموعة  األول 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  االستهالكي  التمويل  حلول 
النقدية  التمويالت  من  باقة  تقديمها  عن  فضاًل  اإلسالمية، 
إلى  باإلضافة  العمالء،  وفئات  شرائح  من  واسعة  لمجموعة 
مع  بالشراكة  المنتجات  من  متنوعة  تشكيلة  شراء  تمويل 
القطاعات  من  العديد  في  التجزئة  تجار  من  كبيرة  مجموعة 

المملكة. بسوق 

منظومة خدمات ما بعد البيع:
خدمات »اكسترا«

خدمات التمويل االستهالكي

مركز صيانة 
معتمد لقطع 
الغيار والصيانة 

واالستبدال

الدعم الفني 
والحماية 

والخصوصية 
واألمان

ضمان أفضل 
ومميزات أكثر

تركيب األجهزة 
من أجلك 

لتوفير الراحة 
والمساعدة

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

مبتكـــرة رقميـــة  وفـــق منظومـــة  التمويليـــة 

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

وأهدافهـــم المنشـــودة بأكفـــأ الطـــرق الســـريعة.
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قطاع التجزئة
اإليجابي  المردود  تعظيم  على  »اكسترا«  استراتيجية  تركز 
التسوق  أنماط  أفضل  مواكبته  عبر  بالشركة  التجزئة  لقطاع 
ربحية  هوامش  تنمية  في  دوره  تعزيز  إلى  سعًيا  العصرية 
كما  التجزئة.  تجارة  سوق  في  بحصتها  والتوسع  الشركة، 
حصتها  زيادة  استراتيجيتها  أهداف  رأس  على  الشركة  تضع 
التجارة  25% على مستوى قنوات  إلى  التجزئة  تجارة  في سوق 
المتوسط.  المدى  خالل  التقليدية  المعارض  وشبكة  الرقمية 
وفي إطار حرصها على مواصلة نمو اإليرادات بصفة مستدامة، 
تسوق  تجربة  بأفضل  العمالء  تزويد  على  »اكسترا«  تعكف 
اإللكترونية  التجارة  شبكة  خالل  من  سواء  النظير  منقطعة 
اإلدارة من خالل  وتسعى  االنتشار.  واسعة  عبر معارضها  أو 
بالتزامها  الوفاء  االستراتيجية؛  تلك  أهداف  وتنفيذ  صياغة 
لجميع  اإليجابي  والمردود  القيمة  بتعظيم  والمتجدد  الرئيسي 

األطراف ذات العالقة على المدى الطويل.

دفع عجلة النمو 
التوسع بشبكة المعارض ووجهات التسوق

تنفرد »اكسترا« بأكبر شبكة معارض على الساحة الخليجية، والتي 
تضم حالًيا مساحات بيعية تتجاوز 140 ألف متر مربع وتغطي 27 
مدينة مختلفة في المملكة العربية السعودية والبحرين وُعمان. 
التوسع بشبكة  وتواصل »اكسترا« دراسة واستكشاف فرص 
معارضها تركيًزا على التوسع في المناطق الجديدة واالستفادة 
من التواجد بالمدن االستراتيجية التي ال تحظى بتغطية معارضها 
تغطيها  التي  بالمدن  جديدة  معارض  إضافة  على  عالوة  حالًيا، 

الشركة بالفعل وتحظى بمقومات نمو جذابة.

تحقيق أعلى معدالت النمو في المعارض القائمة
معدالت  أعلى  تحقيق  أولوياتها  رأس  على  »اكسترا«  تضع 
مواصلة  خالل  من  وذلك  القائمة،  المعارض  خالل  من  النمو 
استكشاف فرص تنمية بصمتها الجغرافية، باعتبارها الركيزة 
التوسع  في  المتمثل  االستراتيجي  هدفها  لتحقيق  المحورية 
قطاع  في  الرائدة  مكانتها  وترسيخ  الشركة  أعمال  بنطاق 

تجزئة اإللكترونيات واألجهزة المنزلية.

وفي هذا اإلطار؛ تتبنى »اكسترا« مجموعة من الوسائل والتدابير 
الرامية إلى تنمية اإليرادات على أساس المثل بالمثل، يأتي في 

لتشكيلة  األسعار"  أقل  "مطابقة  بسياسة  االلتزام  مقدمتها 
الحفاظ على  المتنوعة، مما يساهم في  المنتجات  واسعة من 
كما  السوق.  في  الشركة  بها  تنفرد  التي  التنافسية  المقومات 
تحظى محفظة الشركة بتشكيلة واسعة من أفضل األصناف 
اإللكترونيات  عالم  في  بعناية  المنتقاة  المتنوعة  والمنتجات 
واألجهزة المنزلية، والتي تضم حالًيا أكثر من 6500 منتج، علًما بأن 
شركات  ألفضل  التجارية  العالمات  توفير  على  تحرص  الشركة 
صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، وهو ما أثمر بدورة عن 
تعزيز مكانة شبكة معارض »اكسترا« باعتبارها ُوجهة التسوق 

المفضلة لمختلف العمالء.

النمو  معدالت  أعلى  لتحقيق  المبذولة  للجهود  واستكمااًل 
الفعالة  اإلدارة  على  الشركة  تركز  القائمة؛  المعارض  في 
بتنظيم  »اكسترا«  تنفرد  التسويقية. كما  للحمالت  واالبتكارية 
الحدث  وهو   ،»MEGA SALE« سنوي  تخفيضات  مهرجان  أكبر 
وتقدم  سنوي  بشكل  الشركة  تنظمه  الذي  الرئيسي  السنوي 
المنزلية  أكبر تخفيضات في عالم اإللكترونيات واألجهزة  خالله 
المنتجات،  بعض  على   %50 إلى  تصل  اإلقليمية  الساحة  على 
مما يؤدي إلى ارتفاع إقبال العمالء في مختلف شبكة معارض 
تقوم  ابتكارية،  خطوة  وفي  المهرجان.  فترة  طوال  الشركة 
الشركة بتوظيف منصتها الرقمية لتسهيل استفادة العمالء 
فترة  خالل  المبيعات  حركة  وتعزيز  المقدمة  الخصومات  من 
حيث  التابعة،  المعارض  شبكة  مبيعات  يتجاوز  بما  المهرجان 
المنصة  على  المخفضة  المنتجات  بعرض  الشركة  تقوم 
تلك  توافر  عن  فضاًل  معارضها،  بشبكة  عرضها  قبل  الرقمية 
المنتجات على المنصة على مدار الساعة طوال أيام المهرجان، 
من  المقدمة  الخصومات  من  باالستفادة  العمالء  يمكن  مما 
خالل لمسة واحدة على شاشات أجهزتهم الرقمية. ويضطلع 
الكفاءة  مستويات  بأعلى  يحظى  فريق  الخدمات،  تلك  بتقديم 
في مجال المبيعات، والذي يتم تطوير مهاراته بصفة مستمرة 
من خالل أفضل البرامج التدريبية المصممة خصيًصا لتحقيق 
أهداف الشركة المتمثلة في تعزيز ريادتها في تقديم الخدمات 

فائقة الجودة وزيادة مشاركة العمالء.

االستراتيجية 

تتبني »اكسترا« استراتيجية نمو متكاملة المحاور؛ تم صياغتها بعناية شديدة بهدف الحفاظ على صدارة الشركة 
تتبنى  كما  مستمرة.  بصفة  العمالء  بتجربة  االرتقاء  على  تركيًزا  المنزلية،  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  لسوق 
تنمية  إلى  سعًيا  العصرية  التكنولوجية  األنماط  أحدث  توظيف  في  محاورها  تتبلور  مماثلة  استراتيجية  »تسهيل« 

المملكة العربية قاعدة العمالء وتزويدهم بأفضل تجربة تمويلية في السوق.
السعودية والبحرين 

وُعمان

27 مدينة
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 eXtra.com  منصة التجارة اإللكترونية
تجزئة  تجارة  منصة  أكبر  إلى  التحول  »اكسترا«  تستهدف 
متعددة القنوات البيعية بالسوق السعودي، وذلك من خالل 
تحقيق الدمج والتكامل بين شبكة معارضها واسعة االنتشار 
على  عالوة  اإللكترونية،  التجارة  شبكة  على  القوي  وتواجدها 
قدراتها المتطورة في تقديم خدمات الدعم اللوجستي. وتدرك 
التجارة  بشبكة  ألنشطتها  المستمر  التوسع  أهمية  الشركة 
اإللكترونية، باعتبارها من أهم الركائز األساسية لنجاح التحّول 
إلى نموذج القنوات البيعية الشاملة، فضاًل عن مردودها على 
تنمية بصمة الشركة وترسيخ مكانتها في سوق اإللكترونيات 
بصورة  اإليرادات  تنمية  ضمان  جانب  إلى   ، المنزلية  واألجهزة 
مستمرة. ومن هذا المنطلق، تسعى »اكسترا« حثيًثا لتطوير 

إلى توفير خدمات الحجز المسبق للطلبات، وخدمات التوصيل 
القوي  التواجد  ويمتد  الكبيرة.  المنزلية  لألجهزة  والتركيب 
الرقمية  اإلعالنات  تزويد  إلى  االنترنت،  شبكة  على  للشركة 
وكذلك  التابعة،  المعارض  مواقع  تحديد  بروابط  للشركة 
بأفضل  العمالء  تزويد  عن  فضاًل  لالتصال،  الضغط  روابط 
تجربة تسوق إلكتروني، من خالل إتاحة جميع أصناف تشكيلة 
الراحة  وسائل  أفضل  توفير  مع  للشركة،  المتنوعة  المنتجات 

واالستالم.  الدفع  لعمليات 

تواجد  تعزيز  في  السديدة  االستثمارات  أسهمت  وقد 
اإلنجازات  من  العديد  اإللكترونية؛  التجارة  بشبكة  »اكسترا« 
خالل عام 2020، والسيما خالل فترة تطبيق اإلجراءات االحترازية 
العام،  خالل   )19  – )كوفيد  فيروس  انتشار  باحتواء  المتعلقة 
وما  والتنقل،  الحركة  على  احترازية  قيود  فرض  شملت  والتي 
الرقمية  التسوق  إلى قنوات  صاحبها من تحّول المستهلكين 
الملحوظ  التمّيز  ساهم  وقد  احتياجاتهم.  مختلف  لتلبية 
للعمالء  تجربٍة  بأفضل  التابعة  اإللكترونية  التجارة  لمنصة 
إلى  إضافة  العام،  خالل  اإليرادات  نمو  دفع  في  السوق،  في 
المرتفعة  الطلب  لمعدالت  الشركة  استجابة  كفاءة  تعزيز 
هدفها  إلى  الوصول  في  الشركة  نجاح  وكذلك  المنصة،  على 
تفوق  مبيعات  تحقيق  في  المتمثل   2020 عام  خالل  المنشود 

التجارة اإللكترونية »extra.com«، حيث تحرص  وتعزيز منصة 
بصفة مستمرة على االرتقاء بواجهة المستخدم، مع تحسين 
عن  فضال  الذكية،  الجواالت  أنظمة  لمختلف  المنصة  مواكبة 
إلى  سعًيا  البيانات،  وتحليل  جمع  على  المنصة  قدرات  تطوير 
الحصول على أقوى البيانات الدقيقة. وتجدر اإلشارة إلى انفراد 
 ،"click & collect" بتقديم أسرع خدمات »extra.com« منصة
عبر  إلكترونًيا  المنتج  ثمن  لدفع  خاصة  خدمة  عن  عبارة  وهو 
من  ساعتين  غضون  في  الستالمه  التوجه  ثم  اإلنترنت  شبكة 
من  متكاملة  باقة  لعمالئها  البوابة  توفر  كما  معرض.  أقرب 
المنتجات  توصيل  مثل  الجودة  فائقة  والخدمات  المنتجات 
باإلضافة  الرئيسية،  بالمدن  اليوم  نفس  في  الحجم  صغيرة 

تعزيز مستويات الربحية 
منظومة »خدمات اكسترا« 

من  أرباحها  صافي  لتنمية  جهودها  تكثيف  »اكسترا«  تواصل 
خالل تقديم تجربة التسوق متميزة بباقة متنوعة من العروض 
المنزلية.  واألجهزة  اإللكترونيات  تجزئة  بقطاع  والخدمات 
نقلة  إحداث  نحو  قدًما  »اكسترا«  مضت  المنطلق؛  هذا  ومن 
اإللكترونيات  بقطاع  البيع  بعد  ما  خدمات  تقديم  في  نوعية 
واألجهزة المنزلية، مستفيدًة من خبرتها الممتدة إلى أكثر من 
خمسة عشر عامًا في تقديم خدمات الصيانة وخدمات القيمة 
اإللكترونيات  تجزئة  سوق  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المضافة. 
الالزمة  واالستثمارات  بالموارد  يحظ  لم  المنزلية  واألجهزة 
ضخامة  رغم  الصيانة  لخدمات  متكاملة  منظومة  لتأسيس 
القوة الشرائية بهذا القطاع. وعلى هذه الخلفية، توفر منظومة 
لتقديم  الشركة  ذراع   –  Extra Service أو  اكسترا"  "خدمات 
خدمات ما بعد البيع – أعلى درجات المرونة في تقديم مختلف 
الربحية  إلى تحقيق مستويات  خدماتها في السوق، مما يؤدي 
قدرة  زيادة  في  المنظومة  هذه  تساهم  كما  المستهدفة. 
الشركة على التوسع بأعمالها لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر 
في عالم خدمات ما بعد البيع وخدمات القيمة المضافة، خاصة 
تحظى  التي  البيع  بعد  ما  لخدمات  األساسية  البنية  ضوء  في 
بها الشركة وتضم 5 مراكز فنية و13 مركز إصالح وفريق عمل 
يضم أكثر من 300 موظف من أكفأ المهارات، علًما بأن "خدمات 
هوامش  على  للحفاظ  الشركة  روافد  أهم  تمثل  اكسترا" 
الربحية وترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة في تقديم 

خدمات ما بعد البيع.

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

تنافسية.   بأسعار  الجودة 

تعقدها  التي  المباشر«  »التوريد  اتفاقيات  أثمرت  وقد 
العالمية  التجارية  العالمات  من  العديد  مع  »اكسترا« 
اإللكترونيات  تجزئة  سوق  صدارة  في  مكانتها  ترسيخ  عن 
عززت  حيث  السعودية،  العربية  بالمملكة  المنزلية  واألجهزة 
وقت  أسرع  في  للعمالء  المنتجات  توفير  على  الشركة  قدرة 
باإلضافة  وأدائها،  للمنتجات  العمالء  تقييمات  رصد  مع 
أنماط  لمعرفة  االزمة  البيانات  جمع  من  الشركة  تمكين  إلى 
مستويات  تعزيز  على  الشركة  تعمل  كما  الطلب.  ومعدالت 

الربحية من خالل تعزيز الشراكات مع المصنعين، حيث تتبني 
المباشر مع  التعامل  بينها  التدابير من  الشركة مجموعة من 
المنتجات، وهو ما يساهم في  الموردين، وتعزيز كفاءة توفير 
اتفاقيات  بأن  علًما  »اكسترا«،  لعالمة  العمالء  والء  تعزيز 
على  التركيز  زيادة  من  »اكسترا«  تمكن  المباشر«  »التوريد 
عدد  تقليص  خالل  من  عملياتها  ربحية  مستويات  تعزيز 

المثلى. الحدود  إلى  الموردين 

 منظومة »التمويل االستهالكي«

الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services

عبر  االستهالكي  التمويل  مجال  في  »اكسترا«  أنشطة  تمثل 
الهادفة  استراتيجيتها  ركائز  أحد  »تسهيل«،  التابعة  شركتها 
إلى تعزيز تجربة العمالء، حيث تتبنى شركة »تسهيل« نموذج 
خدمات  من  مبتكرة  مجموعة  تقديم  على  يركز  فريد؛  أعمال 
مع  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافق  االستهالكي  التمويل 
الرقمي،  التحّول  لتعزيز  الالزمة  االستثمارات  من  المزيد  ضخ 
متطلبات  مختلف  لتلبية  المستمرة  المساعي  عن  فضًلا 
على  »تسهيل«  تعكف  اإلطار،  هذا  وفي  العمالء.  واحتياجات 
المجاالت  من  العديد  لتغطي  التمويلية  خدماتها  باقة  تنويع 
بقطاع تجارة التجزئة بسوق المملكة، مستفيدة من الخبرات 
في  عديدة  لسنوات  »اكسترا«  بها  تحظى  التي  المتضافرة 
يناسب  بما  منتجاتها،  مختلف  شراء  تقسيط  برامج  تقديم 
أحد  »تسهيل«  أنشطة  وتعد  العمالء.  احتياجات  مختلف 
تنمية  بهدف  »اكسترا«  اتخذتها  التي  السديدة  الخطوات 
الفريد،  الربحية، وتحقيق االستدامة لنموذج أعمالها  معدالت 
خدمات  تقديم  في  الشركة  أعمال  بنطاق  التوسع  خالل  من 
الشريعة  أحكام  مع  كلًيا  المتوافقة  االستهالكي  التمويل 
شرعية  لجنة  بتشكل  قامت  الشركة  بأن  علًما  اإلسالمية، 
تقديمها  المقترح  المنتجات  اعتماد  بمهام  تضطلع  داخلية، 
ألحكام  الشركة  أنشطة  كافة  امتثال  ومراقبة  للعمالء 

اإلسالمية. الشريعة 

 أفضل النظم التكنولوجية لتحليل
ومعالجة البيانات

ُتعتبر »تسهيل« الشركة األولى من نوعها في قطاع خدمات 
بالمملكة،  السعودي  بالسوق  المصرفي  غير  التمويل 
التمويل  مراحل  كافة  تشمل  رقمية  بمنظومة  تحظى  التي 
االستهالكي، بدًءا من تسجيل الطلبات ووصوال إلى الحصول 
التشغيلية للشركة  بالقدرات  االرتقاء  أثمر  التمويل. وقد  على 
توفير  على  تعمل  متطورة،  تكنولوجية  بمنظومة  تزويدها  عن 
جمع  على  الشركة  قدرة  من  يعزز  مما  القيمة،  فائقة  بيانات 
الشركة  أنشطة  من  المتدفقة  البيانات  وتحليل  ومعالجة 
االستراتيجي  الصعيدين  على  الصائبة  القرارات  اتخاذ  لدعم 
التنافسي  التمّيز  من  المزيد  إضافة  إلى  سعًيا  والتشغيلي، 
تطوير  فإن  ثم،  ومن  المقدمة.  والخدمات  العروض  لباقة 
وتنمية محفظة أعمال تسهيل في مجال التمويل االستهالكي 
ُيعد أحد المحاور األساسية التي ُتدعم مكانة اكسترا وتعظم 

المردود اإليجابي لكافة األطراف ذات العالقة.

بمقومات  وتميزها  اإللكترونية،  التجارة  قنوات  من  ريال  مليار 
واعدة أمام المنافسين ممن ركزوا فقط على التوسع بشبكة 
االستفادة  تعظيم  إلى  الشركة  وتتطلع  التجارية.  المعارض 
مواصلة  عبر  السوق،  في  والريادة  السبق  تحقيقها  من 
العمالء  مقر  إلى  التوصيل  خدمات  تقديم  بقدرات  االرتقاء 
بنية أساسية متطورة تحقيق  "last-mile"، من خالل تأسيس 
الشركة  من  المقدمة  الخدمات  كفاءة  بين  األمثل  التوازن 
إلى  تعهيدها  يتم  التي  والتوصيل  الشحن  خدمات  وكفاءة 

أطراف خارجية.

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

االنترنت.  التسوق عبر 

e x t r a . c o m
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باقة من الحلول المالية في أسرع وقت 
وفي كل مكان

تضع »تسهيل« على رأس أهدافها إتاحة االستفادة من باقة 
وفي  وقت  أسرع  في  تقدمها  التي  المالية  والخدمات  الحلول 
بتوظيف  »تسهيل«  تقوم  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  مكان.  كل 
الخدمات  لتكنولوجيا  االبتكارية  واألدوات  الحلول  أفضل 
التمويلية  الحلول  أفضل  تقديم  بهدف   FinTech المالية 
تقييم  عمليات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  التكنولوجي،  شكلها  في 
أسرع  وفي  آلي  بشكل  الموافقات  ومنح  االئتمانية  الجدارة 
أطر  ألقوى  الصارم  بالتطبيق  التزامها  مع  وبالتزامن  وقت. 
أفضل  تطوير  الشركة  تواصل  السوق،  في  المخاطر  إدارة 
بأيسر  عمالء  لتزويد  الموافقات  دورة  لتقليص  السبل 
بوالء  تذخر  قوية  قاعدة  بناء  في  يساهم  بما  تمويلية،  تجربة 
التوسع  إلى  »تسهيل«  ذلك، تسعى  مع  وبالتوازي  العمالء. 
في  كاملة  جغرافية  تغطية  أفضل  لتحقيق  أعمالها  بنطاق 
الواسع  االنتشار  توظيف  خالل  من  المملكة،  أنحاء  شتى 
لشركة  فروع  تأسيس  في  »اكسترا«  معارض  لسلسلة 
»تسهيل«، مما يساهم في تقليص التكاليف التشغيلية من 
ناحية، ومن ناحية أخرى التوسع بأعمال الشركة في المواقع 
ومقومات  الطلب  بارتفاع معدالت  تحظى  التي  االستراتيجية 

الواعدة. النمو 

أيسر الشروط وأسهل اإلجراءات
التمويل  حلول  من  بباقة  عمالئها  بتزويد  »تسهيل«  تنفرد 
ضمن  يندرج  ال  حيث  واإلجراءات،  الشروط  بأيسر  الشخصي 
شروط االستفادة من البرامج التمويلية المقدمة توافر كفيل 
المواطنين  من  للعمالء  إتاحتها  عن  فضاًل  الراتب،  تحويل  أو 
رقمية  منظومة  أحدث  خالل  من  سواء،  حد  على  والمقيمين 
التنافسية  المقومات  بالمزيد من  الشركة  يدعم  بما  متطورة، 
بالسوق  المصرفي  غير  التمويل  خدمات  قطاع  في  الفريدة 
بأسرع  المقدمة  التمويلية  الحلول  باقة  تتميز  كما  السعودي. 

دورة موافقات، بمصروفات ورسوم تنافسية، مع تنويع برامج 
التمويل لتلبية مختلف متطلبات مجموعة واسعة من شرائح 
وفئات العمالء، علًما بأن برامج التمويل الشخصي تبدأ بمنح 
15 ألف ريال وصواًل إلى 100 ألف ريال، مع أنظمة سدادا ميسرة 

ا. تتراوح مدتها بين 36 و48 و60 شهًر

استراتيجية شراكات 
وفي إطار حرص الشركة على تزويد عمالئها بتشكيلة متنوعة 
الشراكات  من  مجموعة  بإبرام  تسهيل  قامت  المنتجات،  من 
الشركات  من  وغيرهم  التجزئة  تجار  من  العديد  مع  الدائمة 
وتشمل  المملكة.  بسوق  المختلفة  القطاعات  في  العاملة 
تلك الشراكات االستراتيجية كبري العالمات التجارية العالمية 
مجال  في  وأيكيا  الترفيه،  مجال  في  ستورز  ميجا  فيرجن  مثل 
مجال  في  جيم  جولدز  وكذلك  المنزلية،  واألجهزة  المفروشات 
من  بالعديد  خدماتها  الشركة  توفر  كما  البدنية.  اللياقة 
بالمملكة  الصحية  الرعاية  بقطاع  الرائدة  التجارية  العالمات 
ومجموعة  األلماني،  السعودي  مستشفيات  مجموعة  مثل 
السويسري  السعودي  والمركز  العامة،  المانع  مستشفيات 
أنشطة  تغطية  عن  الشراكات  تلك  أثمرت  وقد  االستشاري. 
وبالتالي  االقتصادية،  القطاعات  لتشكيلة متنوعة من  الشركة 
قطاع  ألنشطة  الموسمية  بالطبيعة  أعمالها  تأثر  تجنب 
محدد، فضًلا عن تلبية احتياجات مجموعة واسعة من شرائح 
وفئات العمالء، من األسر الناشئة المقبلة على شراء األجهزة 
واألثاث المنزلي، إلى شريحة العمالء من الفئات العمرية ممن 
الطبية.  الرعاية  خدمات  أفضل  من  االستفادة  إلى  يسعون 
وتتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من الشراكات االستراتيجية 
اقتصادية  قطاعات  تغطية  إلى  سعًيا  المقبلة،  الفترة  خالل 
جديدة وواعدة، وذلك بالتوازي مع توطيد عالقتها مع شركائها 

الحاليين. االستراتيجيين 

السوق  في  نوعها  من  األولى  الشركة  »تسهيل«  ُتعتبر 
كافة  تشمل  رقمية  بمنظومة  تحظى  التي  السعودي 
إلى  ووصوال  الطلبات  تسجيل  من  بدًءا  التمويل،  مراحل 

التمويل. على  الحصول 
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األداء المالي والتشغيلي لعام 2020

أبرز المؤشرات المالية 
نجحت »اكسترا« في تسجيل نتائج قياسية مجدًدا، على الرغم 
من التحديات التشغيلية الصعبة التي واجهت أنشطة الشركة 
خالل عام2020 نتيجة انتشار فيروس )كوفيد – 19(، حيث ارتفعت 
اإليرادات بمعدل سنوي 16.1% لتبلغ 5.96 مليار ريال خالل السنة 
بذلك  الشركة  لتسجل   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 
التوالي. ويأتي ذلك  الثاني على  للعام  إيرادات منذ نشأتها  أعلى 
الملحوظة  والزيادة  القائمة،  المعارض  مبيعات  نمو  في ضوء 
في  نجح  والذي  بالشركة،  اإللكترونية  التجارة  قطاع  لمبيعات 
خالل  ريال  المليار  حاجز  قيمتها  تجاوزت  قوية  إيرادات  تحقيق 
عام 2020، باإلضافة إلى المردود اإليجابي الرتفاع إيرادات »خدمات 
اكسترا«. كما يعكس النمو القوي إليرادات الشركة المساهمة 
القوية من الشركة المتحدة للخدمات المالية »تسهيل«، ذراع 
نجحت  والتي  »اكسترا«،  لشركة  التابع  االستهالكي  التمويل 
مشرفة.  نتائج  بإحراز   2020 األول  التشغيلي  عامها  اختتام  في 

تحليل قائمة الدخل 
بلغ معدل النمو السنوي المركب لإليرادات 9.69% خالل الفترة من 
2016 إلى 2020، مما يعكس القدرة الفائقة لنموذج أعمال الشركة 
اإليرادات  ارتفعت  فقد  مستدامة.  بصفة  اإليرادات  تنمية  على 
من 3.75 مليار ريال خالل عام 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 
وهو   ،2020 عام  ريال خالل  مليار   5.96 يعادل  ما  أو  الشركة  تاريخ 

عرض أبرز عناصر الميزانية 

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

2.93 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.25 مليار ريال خالل عام 2016، أو ما يوازي معدل نموي سنوي مركب 18.65% خالل السنوات 
الخمس الماضية.

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

بلغ مجمل الربح 1.04 مليار ريال خالل عام 2020، وهو نمو سنوي 
بمعدل 15.3%. وصاحب ذلك وصول هامش الربح اإلجمالي إلى 

17.43% خالل نفس الفترة. 

 ،%36.2 سنوي  بمعدل  الربح  صافي  ارتفع  الخلفية،  هذه  وعلى 
ليبلغ 280.1 مليون ريال خالل عام 2020، مقابل 205.6 مليون ريال خالل 
عام 2019، لتسجل بذلك »اكسترا« أعلى صافي ربح منذ نشأتها 
للعام الثاني على التوالي. كما ارتفع هامش صافي الربح إلى %4.70 
السابق. وتجدر اإلشارة  العام  4.00% خالل  2020، مقابل  خالل عام 
إلى المساهمة القوية لشركة »تسهيل« عقب استكمال عامها 
التشغيلي األول في إجمالي صافي ربح »اكسترا«، حيث نجحت 
 21.3 بقيمة  ربح  صافي  تسجيل  في  منفردة  »تسهيل«  شركة 
مليون ريال خالل عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 18.9 مليون 

ريال عن األشهر األولى ألنشطتها خالل عام 2019.

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

ألف ريال سعودي 

العام المالي 2019العام المالي 2020

التغيير )%(

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

المبيعات

16.1%-5.134.604-5.962.315 المبيعات 

15.3%17.55%17.43901.183%1.039.299 مجمل الربح

40.3%4.85%5.86248.770%349.135 أرباح النشاط من العمليات الرئيسية

36.0%4.27%5.00219.054%297.818 صافي الربح قبل الزكاة

36.2%4.00%4.70205.614%280.143صافي الربح

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

التغيير )%(العام المالي 2019العام المالي 2020ألف ريال سعودي

14.3%5.522.6284.831.352 المملكة العربية السعودية

47.6%454.153307.732 دول الخليج العربي

-)4.480()14.466(تسويات ناتجة عن توحيد القوائم

16,1%5,962,3155,134,604اإلجمالي

تحقيق  الشركة نجحت في  بأن  علًما   ،%16.1 بمعدل  نمو سنوي 
مبيعات قياسية على مدار سنوات عديدة، باإلضافة إلى تنمية 
المذكورة.  الخمس  السنوات  خالل  قوية  بمعدالت  اإليرادات 
وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 36.2% ليبلغ 280.1 مليون ريال 

خالل عام 2020، مقابل 205.6 مليون ريال خالل العام السابق.

صافي الربحاإليرادات

2019 20202016 2017 2018

140

3،756

2-

4،210

2-

4،394

161

5،963
5،135

206
280

تطور االلتزامات وحقوق الملكية 
)مليون ريال سعودي(

تدرج األصول خالل خمس سنوات
)مليون ريال سعودي(

2019 20202016 2017 2018

82 138 143

650

818

528 566
646 660

826

636

948

1،178

1،325 1،286

2019 20202016 2017 2018

496

519
590 1،208

1،379
1،246

1،652

750 1،133 1،376

1،966

1،427 1،551

2،635

االلتزامات غير المتداولةحقوق الملكية االلتزامات المتداولة األصول الثابتةاألصول المتداولة إجمالي األصول

2،929
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 345 للشركة  التشغيلية  األنشطة  من  التدفقات  صافي  بلغ 
 69 مقابل   276 قدرها  بزيادة   ،2020 المالي  العام  ريال خالل  مليون 
التدفقات  مليون ريال خالل عام 2019. وواصلت الشركة توظيف 
أعمالها  تنمية  في  التشغيلية  األنشطة  من  المتولدة  النقدية 

وتحقيق األهداف االستراتيجية التي تتبناها الشركة.

االقتراض
استهلت »اكسترا« السنة المالية 2020 برصيد دين مستحق بقيمة 
400 مليون ريال سعودي، وقد قامت الشركة بسداده كاماًل خالل 
اتفاقية   165 توقيع  في  العام  خالل  الشركة  نجحت  كما  العام. 
مرابحة مع شركائها من مؤسسات التمويل التي شملت البنك 
السعودي الفرنسي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك البالد 
وبنك اإلنماء وبنك اإلمارات دبي الوطني ومصرف الراجحي، وذلك 
لدعم متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار 
ريال، تم سداد 4.8 مليار ريال منها خالل نفس العام، بينما يتم 
استحقاق القيمة المتبقية البالغة 340 مليون ريال خالل عام 2021. 
وقد بلغت النقدية وما في حكمها 184.8مليون ريال في 31 ديسمبر 

2020

تدرج التدفقات النقدية خالل خمس سنوات
)مليون ريال سعودي(

2019 20202016 2017 2018

108

132-
26

69.4

345

الرصيد االفتتاحي كما في 2020/1/1

الرصيد الختامي كما في 2020/12/31

الزكاة والمدفوعات النظامية
قامت الشركة بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى 2019/12/31 م وتم تقدير االلتزام الزكوي للعام 2020 م بمبلغ 13.761.485 ريال وتم عمل 

مخصص بإجمالي هذا التقدير.

التسهيالت االئتمانية

اسم الجهة المانحة للقرض
مبلغ أصل القرض

)ألف ريال سعودي(
مدة القرض

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي(

المبلغ المتبقي من 
القرض

)ألف ريال سعودي(

-35.000 10 يوم35.000البنك السعودي الفرنسي

-35.000 10 يوم35.000 البنك السعودي الفرنسي

-35.000 10 يوم35.000 البنك السعودي الفرنسي

-20.000 10 يوم20.000 البنك السعودي الفرنسي

-25.000 12 يوم25.000 البنك السعودي الفرنسي

-26.000 28 يوم26.000المؤسسة العربية المصرفية

-26.000 28 يوم26.000 البنك السعودي الفرنسي

-30.000 27 يوم30.000 البنك السعودي الفرنسي

-28.000 27 يوم28.000 البنك السعودي الفرنسي

-22.000 28 يوم22.000 البنك السعودي الفرنسي

-2218.000 يوم18.000 بنك البالد

-25.000 27 يوم25.000 بنك البالد

-25.000 27 يوم25.000 بنك البالد

بنك االمارات دبي الوطني
-2925.000 يوم25.000

-2925.000 يوم25.000

-400,000400,000اإلجمالي

اسم الجهة المانحة للقرض
مبلغ أصل القرض

)ألف ريال سعودي(
مدة القرض

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض

)ألف ريال سعودي(

الرصيد الختامي للقري 
)ألف ريال سعودي(

بنك الرياض

35.000-30 يوم35.000

35.000-30 يوم35.000

50.000-48 شهر50.000

50.000-48 شهر50.000

بنك ساب
25.000-31 يوم25.000

25.000-31 يوم25.000

بنك البالد

50.000-60 شهر50.000

50.000-60 شهر50.000

20.000-60 شهر20.000

340,000-340,000اإلجمالي

المسدد خالل )ألف ريال سعودي(
عام 2020

المستحق حتى نهاية 
العام المالي ولم 

يسدد
بيان األسبابوصف موجز 

اإلقرار الزكوي السنويالزكاة على الدخل9.41010.204الزكاة

المؤسسة العامة 
التأمينات الشهرية المستحقة عن التأمينات االجتماعية16.5041.340للتأمينات االجتماعية

العاملين السعوديين وغير السعوديين

ضريبة االستقطاع2.212324الضريبة
عن توزيعات األرباح للمساهمين غير 

المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات 
األجانب وغير المقيمين

ضريبة القيمة 109.70615.931ضريبة القيمة المضافة
المضافة

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

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

ببناء تخطيط سليم للمنتجات والخدمات والمصادر. 

استراتيجية النمو وتنفيذها
وافتتاح  التوسعية  بالخطط  االلتزام  في  التأخر  يؤدي  قد 
الشركة  تركز  لذلك  الشركة،  أداء  على  التأثير  إلى  المعارض 
واستراتيجية  بها  الخاصة  العمل  لخطة  الفعال  التنفيذ  على 

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

للحفاظ دائًما على عمالئها وضمان استمراريتهم معها.

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

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

استباقي.  بشكل  واختيارها 

متطلبات التوطين
العمل  وزارة  بها  قامت  التي  الجديدة  التغييرات  على  بناًءا 
ضمن  لإللكترونيات  المتحدة  الشركة  ُصنفت  السعودي 
الحد  بأن  علًما  والتجزئة،  الجملة  قطاع  في  الكبيرة  الشركات 
 %31 هو  نطاقات  برنامج  في  الوزارة  تصنيف  حسب  األدنى 
لمتطلبات  و%42  المنخفض،  األخضر  النطاق  لمتطلبات 
الفضي.  للنطاق   %51 إلى  تصل  حتى  المرتفع،  األخضر  النطاق 
الوطني  الهدف  بتحقيق  كامًلا  التزاًما  »إكسترا«  وتلتزم 
 %52 بلغت  توطين  نسبة  تحقيق  استطاعت  حيث  للتوطين 
2020، وفي سياق متصل، سجلت نسبة التوطين  حتى ديسمبر 
داخل معارض الشركة  72 % في عام 2020، بينما وصلت نسبة 

التوطين في شركة تسهيل إلى 78 % خالل عام 2020.

للمحافظة على  أخرى  االعتماد على مصادر ومشاريع  وكذلك 
الربح. هامش 

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

ومتابعة الشكاوى يومًيا.

المخاطر وآليات التعامل معها

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

ومخاطر تتعلق بالسوق. 

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة: 

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

مستخدموها وتسليمها إلى مستفيدين آخرين. 

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

منها بطريقة غير آمنة تؤدي إلى تلوث البيئة لسنوات طويلة.

 ،2020 عام  خالل  متزايدة  أهمية  "ارتقاء"  أنشطة  اكتسبت  وقد 
انتشار  باحتواء  المتعلقة  االحترازية  اإلجراءات  مع  بالتزامن 
في  الدراسة  تعليق  تضمنت  والتي   ،)19  – )كوفيد  فيروس 
المؤسسات التعليمية حفاًظا على صحة وسالمة المواطنين 
كثفت  التحديات،  لتلك  استجابتها  إطار  وفي  والمقيمين. 
المدارس  طالب  تزويد  بهدف  "ارتقاء"  مع  تعاونها  »اكسترا« 
األكثر احتياًجا بأكثر من 3000 كمبيوتر محمول خالل العام، لضمان 
ُبعد  عن  الدراسية  مقرراتهم  تحصيل  مواصلة  على  قدرتهم 
يؤثر  انقطاع  التعرض ألي  زمالئهم، دون  بالمساواة مع جميع 

على أدائهم التعليمي. 

دعم المؤسسات االجتماعية 

وبالتوازي مع ذلك، بادرت »اكسترا« خالل عام 2020، بتقديم أوجه 
الدعم الالزمة للسلطات الحكومية ووزارة الصحة الحتواء وتجاوز 
أزمة انتشار فيروس )كوفيد – 19(. وقد شمل ذلك قيام الشركة 
سرير.   100 بسعة  متنقل  ميداني  مستشفى  بتأسيس  بالتبرع 
وتستهدف الشركة من خالل هذه المبادرات؛ تقديم مثال ُيحتَذى 
بواجباتها  والوفاء  االجتماعية،  المسئولية  ممارسات  في  به 
ذات  األطراف  جميع  وسالمة  صحة  على  بالحفاظ  المتعلقة 
العالقة. كما عكفت الشركة خالل العام على إذكاء روح العطاء 
والمسئولية المجتمعية ورفع الروح المعنوية للمواطنين، وقد 
تضمنت أبرز جهود الشركة في هذا االتجاه التبرع بتصميم وتنفيذ 
العمل الفني الجداري "مجسم دوار البيرق" في مدينة الخبر، والذي 

يأّصل أهداف وقيم مؤسس المملكة. 

إكسترا  |  التقرير السنوي 2020



4243

نظام
الحوكمة

إكسترا  |  التقرير السنوي 2020



4445

مجلس اإلدارة

عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

الوظائف الحالية / رئيس مجلس اإلدارة لشركة الفوزان القابضة
الوظائف السابقة / مدير عام

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

عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي 
نائب رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية / نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي
الوظائف السابقة / مدير عام

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

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي 
عضو مجلس إدارة - مستقل

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

حاصل على بكالريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام 1984 م،الفترة من 1985 حتى 1990 : مدير فرع في البنك 
السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988 م وفي عام 1989 م كان تعيينه قائد 
فريق االئتمان للشركات في البنك.الفترة من 1990 حتى 2014 : مسؤول االتصاالت االئتمانية في البنك السعودي البريطاني، 
ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام 1994 م، أوكلت له إنشاء بنية 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.

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة التعمير واإلنشاء المحدودة، 

شركة بوان للصناعات الهندسية، 
شركةنساج للتطوير العمراني،
الشركة العربية لصناعة الورق،

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، 
شركة ارام االحسان القابضة، 

الشركة األولى لتطوير العقارات، 
شركة ازدان العربية التجارية المحدودة، 

شركة بلوم لالستثمار السعودية،
شركة بوان للصناعات الخشبية،

شركة مدار للعدد واالدوات، 
شركة مدار لمواد  الكهرباء،

شركة انجاز المشاريع المحدودة،
شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري،

شركة تطوير الحلول الرقمية واإللكترونية،
المتحدة للمحوالت الكهربائية،

المتحدة لتقنية القواطع

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة اإلحساء للتنمية، 

مجلس التنمية السياحية،
شركة بترولوجي - خارج المملكة،

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

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة الفوزان القابضة، 

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، 
شركة معالي القابضة، 

شركة بوان -  مساهمة مدرجة، 
شركة معارض الظهران الدولية، 

شركة أجواد القابضة، 
شركة شمول القابضة، 

شركة رفاه الخليج المحدودة، 
شركة ترابط لالستثمار والتنمية، 

شركة مداد المحدودة، 
شركة أمجال للتطوير العمراني، 

شركة أرنون للصناعات البالستكية، 
شركة رتال للتطوير العمراني، 

شركة ريادة الخليج، 
شركة التوريدات والمشاريع،

شركة أثيل القابضة ، 

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
دانة غاز - الشارقة / مدرجة، 

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

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

شركة المجدوعي دي رايكة،
شركة المجدوعي القابضة،

شركة المجدوعي لإلستثمار،
شركة المجدوعي اللوجستية

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة HSBC العربية السعودية، 

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

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

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة جبل عمر للتطوير،

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني

عضوية اللجان
رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة مدار لمواد البناء، 
شركة أثيل العربية للخدمات، 

شركة إكسير الخليج للمقاوالت، 
شركة سمو العربية التجارية المحدودة، 

شركة ازدان الشرق للتجارة المحدودة،
شركة الفوزان لالستثمار  المحدودة، 

شركة إطاللة العربية للتجارة المحدودة، 
شركة أجدان للتطوير العقاري، 

شركة األولى بناء للتطوير العقاري، 
شركة األولى موارد العقارية، 
شركة معالي الخليج للتجارة، 

شركة مدار القابضة - خارج المملكة،
شركة مسارات لالستثمار

عضوية اللجان
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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أحمد يوسف أحمد الصقر
عضو مجلس إدارة - مستقل

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

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

فوزان محمد أحمد الفوزان 
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

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

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

عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار 
عضو مجلس إدارة - مستقل

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

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

المعلومات واالتصاالت منذ عام 1989.

عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي 
عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية
الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإللكترونيات)اكسترا(

حاصل على بكالريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية االدارة الصناعية تخصص تسويق عام 1987 م، 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.

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة - خارج المملكة
بنك بوبيان، 

شركة الشال لإلستثمار، 
شركة بسكو مصر

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

شركة جوكنور - تركيا، 
بنك الكويت المركزي، 

الهيئة العامة لإلستثمار، 

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، 

شركة الفوزان القابضة، 
شركة مدار لمواد البناء، 

شركة مدار للعدد و األدوات، 
شركة مدار لمواد الكهرباء، 

شركة بوان - مساهمة مدرجة، 
شركة نواة القابضة، 

شركة أمجال للتطوير العقاري،
 شركة أجواد القابضة، 

شركة معالي الخليج للتجارة، 

شركة انجاز المشاريع المحدودة، 
شركة اليمامة لحديد التسليح 

شركة المدى القابضة،
 شركة كيان الدولية، 

الشركة المتحدة للصناعات الحديدية،
 الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية، 

الشركة المتحدة للخدمات المالية، 
شركة روابي الرياض المحدودة، 

شركة بلوم إنفست 

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
الشركة األولى لتطوير العقارات،

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
شركة الفوزان القابضة،

شركة أمجال للتطوير العقاري، 

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة نسيج لتقنية المعلومات واالتصاالت، 

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

شركة النظم العربية المتطورة – المغرب،
شركة النظم العربية المتطورة – سوريا،

شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات،
شركة التدخل السريع للبرمجيات،

شركة انفوسيستك لتكنولوجيا المعلومات

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
شركة اليمامة للصناعات الحديدية - مساهمة مدرجة ، 

شركة أجواد القابضة، 
شركة كيان الدولية

عضوية اللجان
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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محمد جالل علي فهمي
عضو مجلس إدارة - تنفيذي

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

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

محمد أحمد يوسف عبدالملك 
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب لشركة الرواسي لالستشارات والتصميم
الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست

بالذكر  الرواسي لإلستشارات والتصميم، وجدير  المنتدب لشركة  العضو  السيد/ محمد عبدالملك حاليًا منصب  يشغل 
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 
اإلقليمي  والمدير  المنتدب  والعضو  األمريكي  مورجان  بي  جي  بنك  في  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلسالمية  المصرفية 
لشركة اإلستثمارات العقارية االسترالية لندليس والمدير التنفيذي إلدارة األصول لمنطقة الخليج العربي لبنك يو بي إس 
األلماني  دويتشه  لبنك  األوسط  الشرق  لمنطقة  البديلة  لإلستثمارات  اإلقليمي  والمدير  المنتدب  والعضو  السويسري 

باإلضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست البحريني

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

العضوية السابقة في مجالس اإلدارة
أفكار القابضة )جبل علي – االمارات( ،

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
الشركة المتحدة للخدمات المالية.

شركة بروكو للخدمات المالية - خارج المملكة

العضوية الحالية في مجالس اإلدارة
الرواسي لالستشارات والتصميم )البحرين(. 21

  نورث ادفايزورز )البحرين( ، 
ريفركروسينج بارتنرز )البحرين( ، 

شركة بروكو للخدمات المالية - خارج المملكة، 
شركة جواهر عايشة - خارج المملكة، 

شركة جواهر البحرين

أعضاء اللجان
من خارج مجلس اإلدارة

عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي 
عضو لجنة المراجعة

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

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

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

جاسم شاهين الرميحي 
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية / الرئيس التنفيذي لشركة رازان للمعرفة القابضة
الوظائف السابقة / نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والتطوير التنظيمي لشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاوالت القابضة

حاصل على 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

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة
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الرئيس المالي 
التنفيذي

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

حاصــل علــى درجــة البكالريــوس فــي المحاســبة ويمتلــك الســيد/ وائــل خبــرة 22 عــام فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة 
ــة. واإلستشــارات المالي

محمد فرحان محمد بن نادر 
عضو لجنة المراجعة

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

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.

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020

لقد تم خالل العام 2020م انعقاد ثمانية اجتماعات لمجلس اإلدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

تاريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

7 يناير االسمم
2020

5 مارس 
2020

18 مارس 
2020

5 مايو 
2020

12 يوليو 
2020

19 يوليو 
2020

 28
سبتمبر 

2020

 17
ديسمبر 

2020

√√√√√√√√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان1

√√X√√√√√عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي2

√√√√√√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

√√√√√√√√أحمد يوسف أحمد الصقر4

√√√√√√√√عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار5

√√√√√√√√فوزان محمد أحمد الفوزان6

√√√√√√√√عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي7

√√√√√√√√محمد جالل علي فهمي8

√√√√√√√√محمد أحمد يوسف عبدالملك9

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة :  12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م

اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خالل عام 2020

سجل الحضور

اسم عضو مجلس اإلدارة
اجتماع الجمعية األول

5 مايو 2020

√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان

√عبدهللا علي إبراهيم المجدوعي

√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

Xأحمد يوسف أحمد الصقر

√عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي

√محمد جالل علي فهمي

√فوزان محمد أحمد الفوزان

√عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

√محمد أحمد يوسف عبدالملك
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القوة  جوانب  بتحديد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تقوم 
والضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع 
لمجلس  التابعة  اللجان  تقييم  يتم  وكذلك  الشركة،  مصلحة 
من  إليها  المسندة  بالمهام  إلتزامها  مدى  خالل  من  اإلدارة 

قبل مجلس اإلدارة.

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

بالتحسينات المطلوبة إن وجدت.

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

تتولى لجنة المراجعة مسئولية االلتزام بدراسة القوائم 
المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس 

اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها 
وعدالتها وشفافيتها، وتضمنها للمعلومات التي تتيح 

للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة 
وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

لإللكترونيات  المتحدة  للشركة  المراجعة  لجنة  تشكلت 
قبل  من  صدر  بقرار  عملها  الئحة  إعتماد  وتم  )اكسترا( 
الجمعية العامة العادية للمساهمين خالل االجتماع المنعقد 
لمدة  وذلك  2018م  مايو   13 الموافق  1439هـ  شعبان   27 بتاريخ 

ًا من تاريخ 13 مايو 2018م، ثالث سنوات ميالدية إعتبار

 ملخص لواجبات ومسؤوليات
لجنة المراجعة:

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

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

مكافأتـه، ودرجـة اسـتقاللية المراجعيـن الداخلييـن. 

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

ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

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

اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

لجنة المراجعة

وطبقا لالئحة حوكمة الشركة المتحدة لإللكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة 
اجتماعاتها بناءًا على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خالل العام 2020م، كالتالي

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة

12 أغسطس 29 أبريل 262020 فبراير 2020االسمم
الصفة25 أكتوبر 20202020

رئيس اللجنة√√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي1

عضو اللجنة√√√√عبدالمعطي وصفي عبدالهادي2

عضو اللجنة√√√√جاسم شاهين الرميحي3

عضو اللجنة√√√√محمد بن فرحان نادر4
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إدارة المراجعة الداخلية
المراجعـة،  لجنـة  فـي  وظيفًيـا  الداخليـة  المراجعـة  إدارة  ترتبـط 
الدولـي  للمعهـد  المهنـي  واإلطـار  بالمعاييـر  تلتـزم  كمـا 
الداخليـة  المراجعـة  إدارة  وتنتهـج   )IIA( الداخلييـن  للمراجعيـن 
أسـلوب مراجعـة وفقـًا ألفضـل الممارسـات العالميـة بمهنـة 
إلـى  يهـدف  والـذي  المخاطـر  علـى  والمبنـي  الداخلـي   التدقيـق 
التركيـز علـى المجـاالت واألنشـطة التـي قـد تشـكل خطـرًا علـى 
الداخلـي   التدقيـق  إدارة  قامـت   . وجـدت  إن  الشـركة  أهـداف 
الرقابـة  بيئـة  تحسـين  فـي  دورهـا  لتعزيـز  التاليـة  بالمهـام 
الـى رفـع كفـاءة جـودة أعمـال  الداخليـة فـي إكسـترا باإلضافـة 

: خـالل  مـن  الداخلـي  التدقيـق 
 	 2020 لعام  المعتمدة  السنوية  الداخلي  التدقيق  خطة  تنفيذ 

والمبنية على المخاطر .

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

و التي تتوافق مع أهداف الشركة اإلستراتيجية .

تحديث وإعتماد ميثاق التدقيق الداخلي من لجنة المراجعة 	 
واإلدارة التنفيذية لتعزيز مبدأ اإلستقاللية والقيام بالواجبات 

المنوطة بإدارة التدقيق الداخلي بموضوعية على أكمل وجه.

رفع كفاءة مواردها البشرية من خالل تطوير فريق التدقيق 	 
الداخلي وتعيين مراجعيين داخليين من ذوي الكفاءة والخبرة 

المهنية  لتغطية أعمال اإلدارة بفعالية ومهنية .

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة:

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام 2020م 
في  هام  قصور  أي  هناك  ليس  أنه  ترى  المراجعة  لجنة  فإن 

أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء، 
لفعالية  السنوية  للمراجعة  جوهرية  نتائج  توجد  ال  وأنه 

2020م. إجراءات الرقابة الداخلية لعام 

علمًا بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها في شان 
الداخلية في الشركة وعما قامت به  الرقابة  مدى كفاية نظام 
تالوة  وسيتم  اختصاصها  نطاق  في  تدخل  أخرى  أعمال  من 
خالل  للمساهمين  العامة  الجمعية  انعقاد  أثناء  التقرير  ذلك 
وباإلشارة  سبق،  ما  على  وبناًء   ،2021 عام  من  األول  النصف 
والمراجع  الحسابات  ومراجع  التنفيذية  اإلدارة  تأكيدات  إلى 

الداخلي، تؤكد لجنة المراجعة على ما يلي:

ًا 	  لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور
جوهريًا يقتضي اإلفصاح عنه فيما يخص سالمة األنظمة 

المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

وضع 	  من  وتمكن  بفعالية  تعمل  الرقابية  األنظمة  أن 
تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث 
خرق جوهري لها خالل عام 2020م يستدعي اإلفصاح عنه.

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

الالزمة حيال اإلجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

مراجعي حسابات الشركة
لتدقيــق 	  المراجعــة  مكاتــب  كبــار  مــن  عــروض  تــم  طلــب 

ــة المراجعــة  ــى لجن ــم عرضهــا عل حســابات الشــركة و قــد ت
وبعــد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي 
ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة للنظــر فــي اختيــار مراجــع 

حســابات الشــركة لعــام 2021م.

شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت إعتبارًا من 
27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م ولمدة ثالث سنوات 
الترشيحات  لجنة  عمل  الئحة  على  الموافقة  وتمت  ميالدية، 

للمساهمين. العامة  الجمعية  والمكافآت من قبل 

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة 
الترشيحات والمكافآت:

فيما يتعلق بالترشيحات:
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة 
لمجلس  التوصية  التنفيذية،  واإلدارة  عنه  المنبثقة  واللجان 
اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات 
والمؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد  المعتمدة،  والمعايير 
اإلدارة  وظائف  وشغل  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المطلوبة 
التنفيذية، المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات 
أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة  التنفيذية، 
إجراؤها،  يمكن  التي  التغييرات  شأن  في  التوصيات  وتقديم 
المستقلين،  األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق 
واقتراح  اإلدارة،  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 

الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
واإلدارة التنفيذية

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

الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.

واضحة  سياسة  بإعداد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تختص 
عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت 
التنفيذية، على أن يراعى في تلك السياسة  المجلس واإلدارة 
من  والتحقق  عنها،  واإلفصاح  باألداء،  ترتبط  معايير  اتباع 
الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح  وكذلك  تنفيذها، 

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

المعتمدة. للسياسة 

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

الممارسات. وأفضل 

انحراف جوهري  أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت  وسياسة 
لسياسة  الدورية  المراجعة  وكذلك  السياسة،  هذه  عن 
األهداف  تحقيق  في  فعاليتها  مدى  وتقييم  المكافآت، 
بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية  وكذلك  منها،  المتوخاة 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين 

المعتمدة. للسياسة  وفقًا  بالشركة 

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

وطبقا لالئحة حوكمة الشركة المتحدة لإللكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات 
والمكافآت اجتماعاتها بناءَا على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعات خالل العام 2020، على النحو التالي:

تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة17 ديسمبر 12020 نوفمبر 52020 مارس 2020االسمم

رئيس اللجنة√√√أحمد يوسف أحمد الصقر1

عضو اللجنة√√√عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان2

عضو اللجنة√√√منصور عبدالعزيز راشد البصيلي3
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 يجب أن يراعى في سياسة
المكافآت ما يلي: 

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. 	 

م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 	  أن تقدَّ
التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل. 

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

والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 

انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. 	 

تحديد 	  في  األخرى  الشركات  ممارسات  االعتبار  في  األخذ   
المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر 

للمكافآت والتعويضات. 

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

عند 	  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  مع  بالتنسيق  تعد  أن 
التعيينات الجديدة. 

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

الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. 

اإلدارة 	  مجلس  ألعضاء  الشركة  في  أسهم  منح  تنظيم 
أسهًما   أم  جديًدا  إصداًرا  أكانت  سواء  التنفيذية  واإلدارة 

اشترتها الشركة.

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

مكافأة سنوية ثابتة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.	 

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

سياسة المكافآت المعتمدة.

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

الممارسات في سوق العمل.

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

LAP TOPS CHARTS

ما حصل عليه أعضاء مجلس 
اإلدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في 2020/12/31م 
كالتالي: موضحة 
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مكافآت أعضاء اللجان

بدل حضور المكافآت الثابتة
المجموعجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

60.00012.00072.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

80.00012.00092.000السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي

80.00012.00092.000الدكتور/ جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي

80.00012.00092.000السيد/ محمد فرحان محمد بن نادر

300,00048,000348,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

60.0009.00069.000السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر

60.0009.00069.000السيد/ عبدهللا عبداللطيف أحمد الفوزان

60.0009.00069.000السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

180,00027,000207,000المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين
) يتضمن البيان أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين(

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذ يين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم عضو مجلس اإلدارة التنفيذي 
والمدير المالي خالل العام المالي 2020 م:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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1
خمسة من كبار التنفيذيين

)من ضمنهم عضو مجلس اإلدارة 
التنفيذي والمدير المالي(

 6.216.000 4.180.5520 10.396.552 8.910.0000 197.91600 9.107.9160 212.000 19.716.468

19.716.468 212.000 9.107.9160 197.91600 8.910.0000 10.396.552 4.180.5520 6.216.000 المجموع

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

فيما يتعلق بشئون الشركة.

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

واللجان واإلدارة التنفيذية وجميع منسوبيها.

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

الشركة وتقديم التقارير إلى المساهمين حولها.

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

نظام حوكمة الشركة المتحدة 
لإللكترونيات )اكسترا(

نظام الحوكمة

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

التزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقًا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية ب 
من الفقرة الرابعة من المادة 93 من الئحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق 
أي ضرر قد يترتب نتيجة اإلفصاح بشكل مفصل، لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق رقم 1 الخاص بكبار التنفيذيين 

من الئحة حوكمة الشركات.
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حوكمة الشركات

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

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

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.

سيتم عرض هذه المعايير على الجمعية العامة للمساهمين للشركة.

تشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

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

المادة الحادية 
اختصاصات لجنة إدارة المخاطروالسبعون

المادة الثانية 
اجتماعات لجنة إدارة المخاطروالسبعون

المادة الخامسة 
والثمانون / الفقرة 

الثالثة
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

مادة إسترشادية
تلتزم »اكسترا « بمسؤوليتها االجتماعية من خالل مشاركتها في العديد من 
المبادرات اإلجتماعية والتي من أبرزها مشروع تدوير الحاسبات اآللية )إرتقاء( 

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

المادة السابعة 
المسؤولية االجتماعيةوالثمانون

المادة الثامنة 
مبادرات العمل االجتماعيوالثمانون

المادة الخامسة 
تشكيل لجنة حوكمة الشركاتوالتسعون

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

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

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

سياسة توزيع االرباح

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

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

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

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

العضو. التي يحضرها  الجلسات 

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

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

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

12

43

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

حققت شركة اكسترا  نسبة مدفوعات تصل الى 55% من اجمال 
صافي الدخل لفترة 9 سنوات من سنة 2011 الى 2019، وبالرغم من أن 
اكسترا تتوقع أن توزع أرباح نقدية نصف سنوية وفقًا لممارسات 
بشكل  األرباح  بتوزيع  ضمانات  توجد  ال  أنه  إال  الحالية،  التوزيع 
مستمر ، كما أنه ال توجد ضمانات لقيمة ونسبة األرباح لكل سنة،
قررت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 
مايو 2020، تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 
سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ االستحقاق 
تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  للضوابط  وفقًا  والصرف 
المالي  الشركة  وضع  مع  يتناسب  بما  وذلك  الشركات  لنظام 

وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.   .

حوالي  مساهميها  على  نقدية  أرباح  ا  اكستر وزعت  وقد 
623.5  مليون من بداية ادراجها في السوق المالية السعوية 

.2011 )تداول( سنة 

المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( في  اإلدارة للشركة  قرر مجلس 
نقدية  أرباحًا  ريال سعودي   )62.500.000( مبلغ  توزيع  2020م  مارس   5
ريال   1.25 بواقع  2019م  العام  الثاني من  النصف  عن  للمساهمين 

للسهم الواحد بما يمثل 12.5 % من رأس مال الشركة.
المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( في  اإلدارة للشركة  قرر مجلس 
نقدية  أرباحًا  سعودي  ريال   )60.000.000( مبلغ  توزيع  2020م  يوليو   19
واحد  بواقع  2020م  العام  من  األول  النصف  عن  للمساهمين 
كما  الشركة.  مال  رأس  من   %  10 يمثل  بما  الواحد  للسهم  ريال 
120 مليون ريال  2021 توزيع مبلغ  قرر مجلس اإلدارة في 17 مارس 
سعودي أرباًحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع 2 ريال 

للسهم الواحد.
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األرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل

السنة
صافي الدخل

مليون ريال سعودي
توزيعات األرباح

مليون ريال سعودي
Payout ratio

نسبة االرباح الموزعة  للدخل
حصة السهم الواحد

ريال سعودي

201113260%452.5

2012158.660%382.5

2013167.390%543

201412190%743

201549.1833%671

2017140.184%602

2018161.294%582

2019205.61112.5%552.25

التوزيعات بشكل منح أسهم مجانية : مليون ريال 

السنة
رأس المال
قبل الزيادة

رأس المال
بعد الزيادة

مالحظاتالنسبة

سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة2013240300%25

سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة2015300360%20

سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة2017360420%16.66

سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة*2018420500%19.05

سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة2020500600%20

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

التعامالت مع األطراف
ذات العالقة

عقود تأجير مواقع من األطراف ذات العالقة

القيمة وصف العقدالمؤجر
طريقة السدادمدة العقدبداية اإليجاراإليجارية

شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

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

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

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

*مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار  بقيمة 386.284 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خالل عام 2020، كما تم الحصول على خصومات فيما يتعلق بعقد 
اإليجار أعاله نظرًا لظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق تبلغ قيمتها 91.667 ريال 

عقود تأجير مواقع لألطراف ذات العالقة

القيمة وصف العقدالمستأجر
طريقة السدادمدة العقدبداية اإليجاراإليجارية

الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية*

عقد إيجار مكاتب إدارية بالمبنى 
نصف سنويسنة واحدة تجدد تلقائيًا588.0002015/10/01اإلداري**

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

عقد ايجار مساحة بيعية في معرض 
نصف سنوي5 سنوات2.050.0002019/04/26اكسترا غرناطة بمدينة الرياض ***

*مصاريف مرتبطة بعقد اإليجار  بقيمة 444.256 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خالل عام 2020

*منحت الشركة خصم في القيمة اإليجارية المحصلة خالل عام 2020 ما قيمته 817.636 ريال بسبب الظروف التي يمر بها السوق بسبب جائحة كورونا

**تم انهاء التعاقد للمكاتب اإلدارية بالمبنى اإلداري إلكسترا فى تاريخ 2020/12/31  

***تم انهاء التعاقد لمعرض اكسترا غرناطة بمدينة الرياض فى تاريخ 2020/8/31  
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التعامالت األخرى 
أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة . 1

2018/04/01 حيث تقوم إكسترا  بتاريخ  المنزلية  للمستلزمات 
للمستلزمات  المتحدة  الشركة  مساندة  خدمات  بتوفير 

.2020 المنزلية مقابل 1.369.946 ريال سعودي لعام 

الفوزان . 2 شركة  مع  خدمات  تزويد  إتفاقية  إكسترا  أبرمت 
بتوفير  القابضة  الفوزان  شركة  ستقوم  حيث  القابضة 
لإللكترونيات   المتحدة  للشركة  مساندة  خدمات 
وبمقابل   2013 مارس  شهر  بداية  من  ًا  إعتبار )اكسترا( 

مبلغ شهري ريال سعودي واحد.

التعامالت التجارية 
وهذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجارية. 

للمستلزمات 	  المتحدة  الشركة  من  التجارية  المشتريات 
المنزلية بمبلغ 9.033.002 ريال سعودي.

تعامالت مع شركة الفوزان القابضة، مبيعات بمبلغ 156.477 	 
ريال سعودي ومشتريات بمبلغ 5.250.000 ريال سعودي 

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

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

لشروط  وفقا  تمت  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت 
التجاريين  والدائنين  المدينين  مع  المعامالت  عن  تختلف  ال 
العقود  هذه  وبعض  خاصة  مزايا  أي  لها  يوجد  وال  العاديين 
لعالقات  امتدادًا  وتأتي  سابقة  سنوات  منذ  عليها  اإلتفاق  تم 
عرض  يتم  وسوف   2020 المالي  العام  قبل  بدأت  مستمرة 
اجتماع  أول  في  المعامالت  هذه  عن  الخارجي  المدقق  تقرير 
عام  من  األول  النصف  خالل  للمساهمين  العامة  للجمعية 

2021 حسب النظام.

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

األسمالشركة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان

عبدهللا عبداللطيف الفوزان
فوزان محمد الفوزان

شركة مدار لمواد البناء 

شركة الفوزان القابضة

شركة رتال للتطوير العمراني

شركة مدار للعدد واألدوات

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

الشركات التابعة

النشاط الرئيسينسبة ملكية الشركةرأس المالالشركة التابعة
الدولة المحل 

الرئيس 
للعمليات

الدولة محل
التأسيس

الشركة المتحدة لخدمات 
الصيانة

300.000 ريال سعودي 
مقسمة إلى 3.000 

حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل حصة 

100 ريال سعودي

99%  اكسترا السعودية
1% اكسترا البحرين

صيانة وإصالح األجهزة اإللكترونية 
والرقمية والكهربائية، األجهزة المنزلية 

والحاسب اآللي، باإلضافة إلى تجارة الجملة 
والتجزئة في األجهزة اإللكترونية والرقمية 
وقطع غيارها، وألعاب الكمبيوتر واأللعاب 
اإللكترونية، واألدوات المكتبية المختلفة، 
والهواتف الخلوية والمواد الغذائية ومواد 

الديكور.

السعوديةالسعودية

الشركة المتحدة 
لإللكترونيات

 )اكسترا(

500.000 دينار بحريني 
مقسمة إلى 5000 

حصة نقدية متساوية 
القيمة، قيمة كل حصة 

100 دينار بحريني

100%  اكسترا السعودية

استيراد وتصدير وبيع األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية وقطع غيارها، والبرامج 

واألنظمة المتعلقة بالكومبيوتر، واأللعاب 
اإللكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة 

وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية 
طموحات الشركة في التوسعات الخارجية

البحرينالبحرين

الشركة المتحدة 
لإللكترونيات

 )اكسترا(

250.000 ريال عماني 
مقسمة إلى 250.000 

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

350.000.000 ريال سعودي 
مقسمة إلى 35.000.000 

سهم، قيمة كل سهم 
10 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

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

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من
قبل الشركة

تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتها

18 سبتمبر 24.000.0002018 ريال سعودي*2.400.000**
برنامج أسهم موظفي الشركة
)خطة الحوافز طويلة األجل(

* القيمة اإلسمية للسهم
** تم زيادة رأس مال الشركة حسب قرار الجمعية العامة غير العادية في 5 مايو 2020 من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم.

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020م  :

عدد األسهم في الجنسيةإسم العضوم
بداية عام 2020

عدد األسهم في 
نهاية عام 2020

ملكية األقرباء من الدرجة 
األولى

أدوات الدين عدد األسهم 
في بداية عام 

2020

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2020

---1.600546.500سعوديعبدهللا عبداللطيف الفوزان1

---1.4001.680سعوديعبدهللا علي إبراهيم المجدوعي2

---1.3321.598سعوديمنصور عبدالعزيز راشد البصيلي3

---2.0002.400كويتيأحمد يوسف أحمد الصقر4

---1.6001.920سعوديفوزان محمد الفوزان5

----571سعوديعبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي6

---575.376741.618مصريمحمد جالل علي فهمي7

----11.983سعوديعبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار8

-----بحرينيمحمد أحمد يوسف عبدالملك9

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

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعهم  
المنعقد بتاريخ 5 مايو 2020م الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 

لدعم مركزها المالي وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين 
بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة %20 
من رأس مال الشركة، وبهذا قد إرتفع رأس مال الشركة من )500 
مليون( ريال إلى )600 مليون( ريال، وعدد األسهم من )50 مليون( 

سهم إلى )60 مليون( سهم.

نسب ملكية األسهم و التغير فيها خالل السنة المالية 2020م 
2020م  ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:. 1 نسب ملكية األسهم و التغير فيها خالل السنة المالية 

طلبت الشركة خالل عام 2020 من خالل خدمة تداوالتي ثالثة عشر طلبًا لسجل المساهمين وذلك وفقًا للبيان أدناه

األسبابتاريخ الطلب

ملف أرباح2020/03/17 - 2020/08/11

الجمعية العامة للمساهمين2020/05/05

 - 2020/09/02 - 2020/07/02 - 2020/06/02 - 2020/04/02 - 2020/03/02  - 2020/02/03 - 2020/01/02
ألغراض إدارة عالقات المستثمرين بالشركة2020/10/04 2020/11/02 - 2020/12/02

2020م  لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر: . 2 نسب ملكية األسهم والتغيير فيها خالل السنة المالية 

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خالل عام 2020م 

الجنسيةإسم العضوم
عدد األسهم 
في بداية عام 

2020

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2020

ملكية األقرباء من الدرجة 
أدوات الديناألولى

---575.376741.618مصريمحمد جالل علي فهمي1

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

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

المساهم
2020/12/31 م2020/01/01 م

النسبةاألسهمالنسبةاألسهم

29.65%29.6517.791.430%14.826.192شركة الفوزان القابضة

*تم زيادة رأس مال الشركة من 50 مليون رسهم إلى 60 مليون سهم

فــي حــال تلقــي مجلــس اإلدارة أي مقترحــات مــن قبــل المســاهمين 
أومالحظات حيال الشــركة وأدائها، يتم مناقشــتها خالل أول اجتماع 

مجلــس اإلدارة الحــق ويتــم اتخــاذ تلــك المالحظــات فــي االعتبــار.

كمــا نفيدكــم بأنــه لــم تتلقــى الشــركة أي مقترحــات أو مالحظــات مــن 
قبل المســاهمين حيال الشــركة وأدائها خالل العام المنتهي في 2020.

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

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

إلــى الجمعيــة وكان قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذًا.

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
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إعالنات الشركة على موقع تداول

رقم 
عنوان اإلعالن تاريخ اإلعالناإلعالن

اإلعالن عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ) اثنى عشر شهرًا(12020/1/19

اإلعالن عن  افتتاح "اكسترا اليف" كأول مركز متخصص في ألعاب الواقع االفتراضي بمدينة الخبر22020/2/2

إعالن الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 32020/3/8
المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم42020/3/8

اإلعالن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 52020/3/82019

اإلعالن عن تأثير القرارات الصادرة مؤخرًا فيما يخض اإلغالق المؤقت للمجمعات التجارية62020/3/16

اإلعالن عن عزمها شراء أسهمها72020/3/19

 اإلعالن تعلن عن تأثير القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا82020/4/8
)19-COVID( المستجد 

اإلعالن عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال 92020/4/9
الشركة )االجتماع االول(

اإلعالن عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(102020/4/14

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال 112020/5/6
الشركة )االجتماع الثاني(

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 ) ثالثة أشهر(122020/5/31

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في 132020/6/4
حسابات المساهمين المستحقين

اإلعالن عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 ) ستة اشهر(142020/7/20

اإلعالن عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من العام 2020م152020/7/20

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 ) ستة اشهر(162020/8/13

اإلعالن عن  حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية احدى شركاتها التابعة على موافقة مؤسسة 172020/8/17
النقد العربي السعودي لزيادة رأس مالها

اإلعالن عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ) تسعة اشهر(182020/10/11

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ) تسعة اشهر192020/10/26
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السبق  تحقيق  من  مكنتنا  والتي  االستراتيجية،  توجهاتنا  بصحة  يقين  وكلنا   ،2020 عام  نختتم 
والريادة في وضع خطط االستجابة للتحديات االستثنائية التي حملها العام، ومن ثّم نجاحنا 
في تجاوزها بمرونة فائقة وإحراز المزيد من معدالت النمو واإلنجازات المشرفة. لقد انصب 
تركيزنا وأولوياتنا في أربعة محاور رئيسية، أولها دعم وتأييد القيادة الرشيدة لمملكتنا وقراراتها 
السديدة التي ساهمت بقوة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد )كوفيد – 19(، وتحجيم 
المخاطر.  ومواجهة  األعمال  الستمرارية  محفز  مناخ  وخلق  واالقتصادية،  الصحية  تداعياته 
الثاني فقد شهد سعينا الدؤوب لتقديم أفضل تجربة للعمالء في قطاع تجارة  أما المحور 
الثالث على حماية  التجزئة دون انقطاع، وعلى الوجه األمثل المعهود، فيما ركزنا في المحور 
صحة وسالمة أسرة فريق العمل والحفاظ عليهم وتقديم أوجه الدعم الالزمة لهم لمعاونتهم 
في مواجهة تلك الظروف غير المسبوقة. أّما المحور الرابع فقد سلطنا فيه جهودنا للوفاء 
النحو، نستهل  الصعبة. وعلى هذا  األوضاع  االجتماعية، خاصة في خضم هذه  بمسئولياتنا 
العام الجديد بأعلى مستويات التفاؤل والثقة في قدرتنا على تجاوز األوضاع الراهنة، وتحقيق 
اإليجابي لجميع األطراف ذات  المردود  الكرام وتعظيم  التقدم في خدمة عمالئنا  المزيد من 
العالقة، سائلين المولى عزوجل بأن يسدد خطى قياداتنا نحو تحقيق الرخاء ألمتنا وأن يكشف 

عنا ذلك الوباء ويحفظ بالدنا من كل مكروه. 

كلمة ختامية

 عبدهللا الفوزان
رئيس مجلس االدارة

 محمد جالل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

التقرير السنوي

2020

تأكيدات إدارة الشركة

 أن سجالت الحسابات أعدت
بالشكل الصحيح

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

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس 
سليمة ونفذ بفاعلية

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

تنظيمية أو قضائية

تؤكد إدارة الشركة مايلى :


