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املحرتمني 	 	 السادة	مسامهي	»رشكة	جرير	للتسويق«:		

يسـر جملـس إدارة رشكتكم )شـركة جـرير للتسـويق( أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاط الرشكة 
املـالية  السنة  للرشكة عن  القانوين  املحاسب  وتقرير  وإيضاحاهتا  املالية  القوائم  إىل  إضافة  أعامهلا  وتطورات 
املنتهية يف 12/31/ 2011م بعد أن انتهى بحمـد اهلل وتوفيقه العام املايل 2011م بنجاح مستـقبلني عامًا 

جديدًا ونحن أكثر ثقة وتفاؤال لتحقيق مزيدًا من النمو والنجاح إن شاء اهلل.

وإدراكًا منا بمدى أمهية اإلفصاح والشفافية وتوافقًا مع  األنظمة الصادرة من كافة اجلهات ذات العالقة 
إضافة إىل املامرسات العاملية األخرى يف هذا املجال فإن جملس إدارة الرشكة حيرص جاهدًا عىل أن يأيت هذا 
التقرير متوافقًا مع الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية ومتطلبات اإلفصاح والشفافية 

املنصوص عليها من قبل هيئة السوق املالية ونظام الرشكات  السعودي.  

كام يرسنا أن نذكر يف هذا التقرير انجازات رشكتكم عن العام املايل 2011م، حيث حققت الرشكة نتائج 
مميزة يف مبيعات وأرباح منتجاهتا رغم التأثريات السلبية لألزمة املالية العاملية، ونوجز أبرز هذه االنجازات 

فيام ييل :

 لقد ختطت مبيعات »رشكة جرير للتسويق« ألول مرة يف تارخيها حاجز األربعة مليارات ريال حيث  «
حققت الرشكة مبيعات قدرها 4٫147 مليون )أربعة مليارات ومائة سبعة وأربعون مليون ريال( 
وبزيادة قدرها 1٫133 مليون ريال مقارنة بالعام املايض )3٫015( مليون )ثالثة مليارات ومخسة 

عرش مليون ريال( بنسبة نمو بلغت   37٫6 %.

حققت رشكتكم بحمد اهلل وتوفيقه أعىل صايف ربح يف تارخيها حيث بلغ صايف الربح 513 مليون  «
ريال مقارنة بـ 401 مليون ريال عن العام املايل املايض 2010م بنسبة نمو بلغت 28 %.

تم زيادة رأس مال الرشكة بنسبة 50% عن طريق منح أسهم جمانية ملسامهي الرشكة بواقع سهم واحد  «
جماين لكل سهمني ليزيد بذلك رأس مال الرشكة من 400 مليون إىل 600 مليون ريال ليعكس وضع 

الرشكة املايل القوي ويدعم التطورات املستـقبـلـية التي تنوي الرشكة القيام هبا يف الفرتة القادمة.

بذلك عدد  « ليصل  املكرمة  اإلحساء ومكة  مديـنـتي  السعودية يف  داخل  فرعني جديدين  افتتاح  تم 
فروع معارض مكتبة جرير العاملة يف السعودية واخلليج إىل 30 فرع.

املايل  « العام  من  والرابع  والثالث  والثاين  األول  الربع  خالل  للمسامهني  النقدية  التوزيعات  بلغت 
2011م مبلغ 420 مليون تشكل نسبة 70 % من رأس مال الرشكة، مع الوضع يف االعتبار أنه تم 

زيادة رأس املال من 400 مليون إىل 600 مليون ريال خالل هذا العام.

تقرير جملس إدارة »شركة جرير للتسويق«
للعام املايل احلادي عشر املنتهي يف 31 / 12 / 2011م

واملقدم إىل اجلمعية العامة ملساهمي شركة جرير للتسويق
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يرسين أن أرحب بكم من خالل التقرير السنوي ملجلس إدارة الرشكة خالل العام املايل 2011م ويطيب 
يل هتنئتكم عىل االنجازات امللموسة التي استطاعت الرشكة حتقيقها بفضل اهلل والتي سيتم عرضها تفصياًل 

يف هذا التقرير.

كافة  يف  متميزة  وكوادر  قوي  تـنافـيس  بوضع  تـتـمـتـع  اهلل  بفضل  رشكتكم  أن  إىل  أشري  أن  أود  كام 
املجاالت باإلضافة إىل مركز رشكتكم املايل اجليد الذي يعد له أكرب األثر يف دعم ومتويل عملياهتا وأنشطتها 

القائمة وخططها اإلسرتاتيجية وتوسعاهتا املستقبلية.

ونتيجة جلهود القائمني عليها فقد حققت الرشكة أرباحًا صافية بلغت 513 مليون ريال عن العام املايل 
2011م بنسبة نمو بلغت 28 % مقارنة بالعام املايل السابق 2010م.

إن النمو املطرد يف األرباح واملركز النقدي املتميز الذي تتمتع به الرشكة ساعد كثريا يف دعم السياسات 
التي تـنتهجها الرشكة بشأن توزيع األرباح عىل مسامهيها.

كام استمر سهم جرير كأحد أبرز األسهم يف السوق من حيث قلة الذبذبة واستقرار السعر الذي يعكس 
ثقة املستثمرين يف أداء الرشكة حيث ارتفع سعر سهم جرير بنسبة 38٫2 % حيث بلغ سعر السهم 139٫25 

ريال يف هناية عام 2011م. 

وجتدر اإلشارة إىل أن الرشكة قد قامت برفع رأس ماهلا من 400 مليون إىل 600 مليون ريال وذلك بعد 
إقرار هذه الزيادة من قبل اجلمعية العامة غري العادية للرشكة والتي تم انعقادها بنهاية العام 2011م وكان 
الغرض من زيادة رأس مال الرشكة هو مواكبة التطورات املستقبلية والتوسعات التي تنوي الرشكة القيام هبا 

يف الفرتة القادمة.

والتقدير  الشكر  بخالص  املوقرين  اإلدارة  جملس  أعضاء  عن  ونيابة  نفيس  عن  أصالة  أتقدم  اخلتام  ويف 
إدارات الرشكة  فيها، والشكر موصول إىل كافة  ثـقـتكم يف جملس اإلدارة إلدارة الرشكة واستـثامركم  عىل 

ومنسوبيها داخل وخارج اململكة آملني حتقيق املزيد من النمو خالل السنوات القادمة.    

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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يرسين أن أرحب بكم من خالل التقرير السنوي ملجلس إدارة الرشكة خالل العام املايل 2011م كام أود 
أن أستعرض معكم أداء ونتائج أعامل الرشكة خالل العام املايل 2011م حيث ختطت مبيعات الرشكة وألول 
مرة يف تارخيها حاجز األربعة مليارات ريال مما جعلها حتقق أعىل صايف ربح منذ تأسيسها بواقع 513 مليون 

ريال وبنسبة زيادة بلغت   28 % عن العام املايل السابق 2010م.

كام حافظت الرشكة عىل وضعها الريادي حمليًا وإقليميًا نتيجة جلهود وخربات القائمني عليها باإلضافة 
إىل السياسات املتبعة يف استغالل مميزاهتا التنافسية وتواجدها القوي يف األسواق املحلية واإلقليمية التي تعمل 
فيها من خالل استقطاب كل ما يستحدث من منتجات التكنولوجيا احلديثة يف جماالت أجهزة احلاسب اآليل 
القوي  التأثري  بفعل  األخرى  األقسام  مبيعات  نمو  عن  فضاًل  اللوحية،  األجهزة  وخاصة  الذكية  واهلواتف 

للعروض واحلمالت الرتوجيية املكثفة التي تقوم هبا الرشكة لزيادة حصة مبيعاهتا يف السوق.

لقد قامت رشكتكم بافتتاح معرضني جديدين هلا خالل العام 2011 يف مدينتي االحساء ومكة املكرمة 
لريتفع بذلك عدد الفروع العاملة يف السعودية ودول اخلليج إىل 30 فرع مما ساهم يف نمو مبيعات وأرباح 

الرشكة خالل هذا العام.

دخول  قبل  مستمرة  وأبحاث  مستفيضة  دراسات  وضع  عىل  تعكف  الرشكة  أن  إىل  اإلشارة  أود  كام 
السعودية ودول اخلليج  العربية  اململكة  أنحاء  املجتمع يف كل  لتغطية كافة رشائح  املختلفة وذلك  األسواق 
وذلك لتحقيق هدفنا املنشود بالوصول إىل كل مستهلك، وال يتم ذلك إال باالستمرار يف سياساتنا التوسعية 

وافتتاح معارض جديدة. 

ويف النهاية أتوجه بالشكر ألعضاء املجلس املوقرين وكافة موظفي معارض وإدارات الرشكة واملسامهني 
الكرام.    

كلمة الرئيس التنفيذي



5

لقد جاء العام املايل 2011م ليؤكد ويعكس التفاؤالت السابقة التي أبدهتا الرشكة  بأن يكون هذا العام 
شاهدًا عىل استمرار التعايف احلقيقي لالقتصاد السعودي واخلروج من تداعيات األحداث االقتصادية الكبرية 
التي شهدها العامل بداية من العام املايل 2008م بسبب األزمة املالية العاملية والتي ال تزال تلقي بظالهلا عىل 

اقتصاديات بعض الدول الكربى حتى اآلن. 

ورغم كل ذلك إال أن الوضع االقتصادي يف اململكة العربية السعودية قد شهد عودة تدرجيية ملناخ الثقة 
ساهم فيه إىل حد بعيد السياسات اإلنـفاقـية التي تـبـنتها وتـتـبناها احلكومة السعودية ليدعم رؤية الدولة يف 
استمرار تكثيف اجلهود التنموية الرامية إىل رفع مستوى املعيشة وتوفري حياة كريمة للمواطنني، وقد انعكس 
ذلك بشكل ملحوظ عىل أداء رشكة جرير للتسويق بفضل اهلل، حيث استطاعت حتقيق نموًا اجيابيًا يف مبيعاهتا 

بنسبة 38 % وكذلك يف أرباحها الصافية بنسبة 28 %.

 لقد قامت رشكتكم خالل العام املايض 2011م بافتتاح وتشغيل فرعني ملكتبة جرير حيث تم افتتاح فرع 
»اهلفوف 2«  يف مدينـة االحساء، باإلضافة إىل فرع » مكة 2« يف مدينة مكة املكرمة ليبلغ عـدد فـروع التجزئة 

العاملة )30( فـرعًا يف السعودية واخلليج، باإلضافة إىل )5( فروع ملبيعات اجلملة داخل السعودية.

والرشكة ختطط إن شاء اهلل الفتتاح ثالثة )3( فروع أخرى ملبيعات التجزئة خالل العام احلايل 2012م، 
فرع يف مدينة ينبع وفرع جديد يف مدينة الكويت باإلضافة إىل افتتاح معرضها يف حي الربوة يف مدينة الرياض 

ليصبح عدد فروع التجزئة العاملة )33( فرعًا يف السعودية واخلليج. 

وبخصوص أداء سهم رشكتكم يف سوق األسهم السعودي فقد استمر سهم جرير كأبرز األسهم يف سوق 
األسهم من حيث قلة الذبذبة واستقرار السعر الذي يعكس ثقة املستثمرين يف أداء الرشكة، وقد ارتفع سعر 
سهم جرير بنسبة 38٫2 % حيث بلغ سعر السهم 100٫75 ريال وذلك يف هناية عام 2010م، يف حني بلغ 
سعر السهم يف هناية عام 2011م 139٫25  ريال، مع األخذ يف االعتبار تعديل سعر السهم بعد أن قامت 
الرشكة برفع عدد أسهمها من 40 مليون إىل 60 مليون سهم بعد زيادة رأس مال الرشكة من 400 مليون إىل 

600 مليون ريال عن طريق منح سهم جماين لكل سهمني.

نظرة عامة 1
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تعمل رشكة جرير للتسويق أساسًا يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف األدوات املكتبية واملدرسية وألعاب 
األطفال والكتب والوسائل التعليمية وأثاث املكاتب واألجهزة واألدوات اهلندسية وأجهزة وبرامج احلاسب 
اآليل وجتارة أجهزة اهلواتف النقالة ومستلزماهتا والورق ورشاء املباين السكنية والتجارية واألرايض إلقامة 
من  الرشكة  وتعمل  اآليل،  احلاسب  أجهزة  وصيانة  الرشكة  لصالح  والتأجري  بالبيع  واستثامرها  عليها  مباين 
خالل قطاعني تشغيليني مها التجزئة واجلملة. ويعمل قطاع التجزئة من خالل معارض الرشكة التي حتمل 

االسم التجاري »مكتبة جرير« ذات الشعار املعروف.

 كام يندرج حتت قطاع التجزئة مبيعات إىل عمالئنا من الرشكات والتي تكون مشرتيات هذه الرشكات 
البيع إىل األفراد والرشكات األخرى، أما قطاع  من قطاع التجزئة الستخدامها داخليا وليس بغرض إعادة 
اجلملة فيتمثل يف أنشطة الرشكة بغرض البيع لعمالء تكون مشرتياهتم من قطاع اجلملة  بغرض إعادة البيع، 
وقد مثل قطاع التجزئة 91% من مبيعات وصاىف أرباح الرشكة عام 2011 بينام مثل قطاع اجلملة النسبة الباقية         

وتبلغ 9 %.  

ملخص طبيعة نشاط الشركة  2
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لقد تم إجياز نتائج العمليات والتشغيل يف الرشكة كالتايل :

آالف الرياالت 

 
السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2010مالسنة	املنتهية	يف		31	ديسمرب	2011م

التغري
النسبة	من	املبيعاتالنسبة	من	املبيعات

37٫57%-3٫014٫565-4٫147٫314املبيعات

26٫33%16٫64%15٫28501٫578%633٫624جممل الربح

28٫01%13٫13%12٫21395٫681%506٫531ربح النشاط من العمليات الرئيسية

28٫22%13٫71%12٫77413٫161%529٫766الربح الصايف قبل الزكاة

28٫01%13٫29%12٫37400٫743%512٫993الربح الصايف

لقد حقق قطاع التجزئة بالرشكة خالل العام املايل 2011م نموًا يف مبيعاته بلغ  40٫7%  بينام حقق قطاع 
اجلملة نموًا يف املبيعات بنحو  12٫6%  مقارنة بالعام املايض 2010م.

وبخصوص األداء اإلمجايل فقد نمت مبيعات الرشكة بجميع فروعها يف داخل وخارج السعودية بزيادة 
بنسبة  37٫6%  عن العام املايض بينام زاد جممل الربح 26٫33 %. وقد بلغت نسبة جممل الربح 15٫28 % 
مقابل 16٫64 % مقارنة بالعام املايض نتيجة اختالف املزيج البيعي والذي تضمن هذا العام نسبة أعىل من 

مبيعات احلاسب اآليل واهلواتف الذكية وخاصة أجهزة الكمبيوتر اللوحية ذات اهلامش املنخفض نسبيًا.

هـذا وقـد زادت األربـاح الصافيـة لشـركتكم بنسـبة 28 % وذلك من 401  مليـون ريال لعام 2010م 
إىل 513  مليون ريال هلذا العام 2011م.

ملخص نتائج األعمال »شركة جرير للتسويق«   3
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استعراض لعناصر قوائم الدخل وامليزانيات  4

األسواق  تأثر  من  الرغم  عىل 
األزمة  من  سلبًا  والدولية  العربية 
الرشكة  أن  إال  العاملية  املالية 
حتقيق  يف  االستمرار  استطاعت 
أرباحها،  وصاىف  مبيعاهتا  يف  نمو 
األخرية  اخلمسة  األعوام  وخالل 
 1٫741 من  املبيعات  قفزت 
إىل   2007 يف  ريال  مليون 
 2011 يف  ريال  مليون   4٫147
أرباح الرشكة من  بينام  قفز صاىف 
إىل   2007 يف  ريال  مليون   276

513 مليون يف 2011.

أصول  نمو  استمـر  لقد 
اخلمس  السنوات  خالل  الرشكة 
ريـال  مليـون   1069 من  املاضية 
مليـون   1٫720 إىل   2007 يف 

ريال يف 2011

تطور المبيعات واألرباح )بالمليون ريال(

تطور نمو أصول الشركة
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امللكية  حقوق  نمو  استمر  كام 
املاضية  اخلمس  السنوات  خالل 
 2007 يف  ريال  مليون   609 من 

إىل 907 مليون ريال يف 2011

حققت الرشكة نموا يف النقدية 
والتي  التشغيلية  أنشطتها  من 
متويل  يف  عليها  الرشكة  تعتمد 
وكذلك  وتوسعاهتا  استثامراهتا 
للمسامهني  التوزيعات  سداد  يف 
من  التدفقات  هذه  زادت  حيث 
 2007 عام  ريال  مليون   275
إىل 594 مليون ريال عام 2011 
إدارة  كفاءة  يعكس  الذي  األمر 
أرباح  وتطور  العامل  املال  رأس 

الرشكة.

تطور االلتزامات وحقوق الملكية )بالمليون ريال(

النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل )بالمليون ريال(
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كام حققت الرشكة نموا مطردا 
يف ربح السهم والتوزيعات خالل 
بمعدل  املاضية  اخلمس  السنوات 
نمو مركب قدره 13% و12% عىل 

التوايل.

تم تعديل أرقام ربح السهم والتوزيعات للسهم للسنوات السابقة لتعكس الوضع األخري لعدد األسهم احلايل والبالغ 60 مليون سهام بعد 
زيادته باألسهم املجانية والتي تم إقرارها من قبل اجلمعية العامة غري العادية اخلامسة والتي تم انعقادها بتاريخ 2011/12/25م.

ربحية السهم والتوزيعات )ريال(
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حقق قطاع التجزئة يف رشكة جرير للتسويق مبيعات قدرها 3٫772 مليون ريال خالل العام 2011م 
حمققًا زيادة قـدرها 40٫7% عن العام املايض وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة مبيعات احلاسب اآليل وأجهزة 
اهلواتف الذكية وخاصة األجهزة اللوحية، وحققت الرشكة أرباحًا صافية قدرها 466 مليون ريال وبزيادة 
قدرها 30% عن عام 2010م وذلك بفضل األداء املتميز ملعظم مبيعات املنتجات األخرى ملكتبة جرير مثل 

املستلزمات املدرسية ومستلزمات وبرامج احلاسب اآليل واملستلزمـات اهلندسية والفنية وااللكرتونيات.

وبخصوص ما ذكر يف تقرير جملس اإلدارة للعام السابق 2010م بخصوص األعامل التي سيتم إنجازها، 
فقد تم إهناء مجيع ما ذكر من أهداف وأعامل والتي كان منها :

تم زيادة نمو مبيعات اهلواتف الذكية »Smart Phones« وتوسعة القسم اخلاص بألعاب الفيديو. «

تم مراجعة وحتديث العالمات التجارية والتوسع يف الرشاكة القائمة مع رشكات االتصاالت حيث  «
تم توفري خدمات مكملة لتقنية املعلومات وخدمات اإلنرتنت.

تم استقطاب خربات سعودية يف مراكز إدارية عليا، وتم وضع خطط تطوير وتدريب الكفاءات. «

تم البدء يف إعادة تنظيم مستودعات الرشكة لغرض التوسعات املستقبلية. «

من  مذكورة  تكن  مل  والتي  2011م  املايل  العام  خالل  اإلضافية  األعامل  بعض  الرشكة  أنجزت  كذلك 
ضمن األعامل التي سيتم إنجازها خالل العام 2011م، وهذه األعامل متعلقة بتطوير مفهوم منتجات البيع 

بالتجزئة، ونوجز تلك اإلنجازات كام ييل :

تم طباعة كتب األطفال وعمل محالت تسويقية لتلك الكتب وقد توسعت الرشكة يف ذلك. «

تم تطبيق االصدار اجلديد من برنامج »ERP« »الربنامج املركزي إلدارة الرشكة«. «

وخالل العام احلايل 2012م فإن مكتبة جرير )مبيعات التجزئة( ختطط لعمل التايل :

الرتكيز عىل ثقافة »خدمة العميل« بدالً من »البيع«. «

أو تساؤالت قد يطرحها  « العمالء لالجابة عن أي استفسارات  توفري وتطوير وسائل االتصال مع 
العميل.

املشرتكني من احلصول عىل مميزات وخدمات إضافية وتسهيالت يف  « برامج من شأهنا متكني  توفري 
الدفع باإلضافة إىل فوائد أخرى من مكافآت وغريها وذلك بغرض املحافظة عىل استمرارية العميل 

مع الرشكة.

التجزئة  مبيعات  قطاع  وإدارات  أقسام  أهم  بعض  أداء  عىل  التقرير  هذا  يف  الضوء  نلقي  أن  نود  كذلك 
)مكتبة جرير(  والتي يكون هلا مردود إجيايب عىل أداء الرشكة ونتائج أعامهلا، ونوجز عمل تلك اإلدارات وأهم 

انجازاهتا وأهدافها عىل النحو التايل :

قطاع مبيعات التجزئة »مكتبة جرير«  5
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5-1	:	فروع	مكتبة	جرير	:	
تم افتتاح فرع ملكتبة جرير يف مدينة اهلفوف. «

تم افتتاح فرع ملكتبة جرير يف مدينة مكه )مكه - 2(. «

بخصوص فرع مكتبة جرير يف مدينة ينبع فقد تم إهناء كافة األعامل وسوف يتم االفتتاح خالل الربع  «
األول من عام 2012م.

ليتم  « املعرض  جتهيز  عىل  جاري  العمل  فإن  – الرياض  الربوة  حي  يف  جرير  مكتبة  فرع  بخصوص 
االفتتاح خالل الربع الثاين من عام 2012م.

بخصوص فرع مكتبة جرير يف مدينة الكويت )الساملية( فإن العمل جاري حاليًا عىل إهناء األعامل  «
اخلارجية.

	:	»Corporate	Sales«	الرشكات	مبيعات	قسم	:	-2	5
-	ما	تم	إنجازه	خالل	العام	املايل	2011م	:

لقد قام قسم مبيعات الرشكات خالل العام املايل املايض 2011 بإنجاز بعض األعامل التي سامهت يف نمو 
مبيعات وأرباح الرشكة، ونود إجياز ذلك فيام ييل :

تم توقيع عقود سنوية لتزويد بعض اجلامعات والكليات العلمية بمنتجات الرشكة املختلفة وذلك  «
يف بعض املدن السعودية.

تم توقيع اتفاقيات مع عمالء جدد )رشكات وجهات( يف داخل السعودية وخارجها وذلك لتزويدهم  «
بمنتجات الرشكة، ويتم إهناء التفاوض حاليًا مع أربع )4( جامعات وبعض اجلهات واهليئات الطبية 

يف داخل اململكة.
-	اخلطط	املستقبلية	املستهدف	إنجازها	خالل	العام	املايل	2012م	:

وخالل العام احلايل 2012م فإن قسم مبيعات الرشكات خيطط للقيام ببعض األعامل عىل النحو التايل :

سيتم توقيع بعض العقود مع املدارس األجنبية والعاملية وذلك لتزويدهم بالكتب واملراجع العلمية  «
والدراسية.

القطاع اخلاص  « الرشكة مع رشكات  منتجات  تقسيط  برامج  العقود يف عمليات  توقيع بعض  سيتم 
والعام يف داخل السعودية ويف بعض دول اخلليج.

سيتم العمل عىل زيادة حصة الرشكة يف مبيعات قطاع األعامل باإلضافة إىل قطاع التجزئة. «

	:»E	-	Commerce«	اإللكرتونية	التجارة	قسم	:	-3	5
 - ما تم إنجازه خالل العام املايل 2011م :
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»التجارة  قسم  وهو  جرير(  )مكتبة  التجزئة  مبيعات  قطاع  حتت  يندرج  جديد  قسم  إنشاء  تم  لقد 
اإللكرتونية« ليكون مسئوالً عن تفعيل عملية التسويق الرقمي من خالل تسويق منتجات الرشكة عن طريق 

وسائل االتصال املختلفة ومنها :

املوقع اإللكرتوين للرشكة عىل شبكة اإلنرتنت. «

مواقع التواصل االجتامعي »فيس بوك«، »تويرت«. «

وتم تفعيل عملية التسويق الرقمي عن طريق الوسائل املذكورة أعاله من خالل بعض املراحل نوجزها 
فيام ييل :

تطوير وتـنـفـيذ »الكتاب اإللكرتوين« )E – Book( عىل أجهزة اهلواتف الذكية واللوحية. «

تطوير نظام التجارة اإللكرتونية والذي يشمل تقنية وتطوير برامج خدمة البيع اإللكرتوين باإلضافة  «
إىل سياسات وإجراءات العمل الداخلية.

وخالل العام املايل املايض 2011 وقبل الرشوع يف تنفيذ نظام التجارة اإللكرتونية فقد تم االطالع عىل 
مجيع النظم املتوفرة واملعمول هبا وحتليل تلك النظم وذلك متهيدًا لتنـفيذ نظام التجارة اإللكرتونية، وقد تم 
اختيار أحد أفضل األنظمة املوجودة وأحد أفضل الرشكات العاملة يف هذا املجال لتنـفيذ وتطبـيق هذا النظام.

  - اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :

وخالل العام املايل 2012 فإن قسم التجارة اإللكرتونية خيطط لعمل التايل :   

سيتم خالل العام املايل 2012 إطالق نظام التجارة اإللكرتونية اجلديد ملكتبة جرير وذلك عىل ثالث  «
مراحل:

املرحلة األوىل : الكتالوج اإللكرتوين والذي يتيح للعمالء تصفح مجيع منتجات وعروض الرشكة. «
املرحلة الثانية  : نظام االستالم من فروع مكتبة جرير والتسديد إلكرتونيًا. «
املرحلة الثالثة  : التوصيل ملوقع العميل سواء للرشكات أو لألفراد. «
وبخصوص تنفيذ »الكتاب اإللكرتوين« سيتم التفاوض مع أربع )4( رشكات من شأهنا القيام بتقديم  «

خطة كاملة لتنـفيذ نظام الكتاب اإللكرتوين. 

:	»Jarir	Service	Centers«	اآليل	احلاسب	أجهزة	صيانة	قسم	5-4:
مما ال شك فيه أن )رشكة جرير للتسويق( تعد أحد كربى الرشكات الرائدة يف جمال مبيعات احلاسب األىل 
واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، ومن منطلق هذه الريادة فإن صيانة تلك األجهزة والعناية هبا يعد أحد 

أهم األعامل التي توليها الرشكة اهتاممًا خاصًا هبدف العناية بالعميل وتقديم خدمات له ما بعد البيع.
ويوجد حاليًا لقسم الصيانة ثالثة )3( مراكز داخل السعودية يف مدن الرياض وجده واخلرب باإلضافة إىل 
مركز صيانة آخر يف دولة قطر، وتسعى الرشكة من خالل هذه املراكز إىل صيانة مجيع األجهزة التي تعرض يف  

فروعها.
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- ما تم إنجازه خالل العام املايل 2011م :

وبخصوص ما تم خالل العام املايل 2011 من انجازات يف قسم صيانة أجهزة احلاسب اآليل، فقد تم 
التايل : 

تم توقيع اتفاقيات بموجبها تصبح مراكز الصيانة التابعة للرشكة أحد املراكز املعتمدة لصيانة أجهزة           «
.»MSI«، »ASUS«

قامت الرشكة بصيانة اهلواتف الذكية ومن بينها أجهزة »آبل«، »بالك بريي«. «

قامت الرشكة بتقديم خدمة إضافية لعمالئها تتمثل يف القيام باستالم أجهزة احلاسب اآليل التي ال  «
تقدم الرشكة خدمات الصيانة هلا بموجب اتـفاقـيات مشرتكة أو التي ال يغطيها ضامن الرشكة، حيث 
تقوم رشكة جرير باستالم تلك األجهزة وتوصيلها إىل مراكز الصيانة التابعة لتلك الرشكات بالنيابة 
وتسليمه  اجلهاز  صيانة  من  االنتهاء  يتم  حتى  باملتابعة  أيضًا  جرير  رشكة  تقوم  أن  عىل  العميل  عن 

للعميل، وتنفذ رشكة جرير تلك اإلجراءات حاليًا ألجهزة »موتوروال«، »آبل«.

العمالء  « استـقبال  فقط  مهمته  خاص  عمل  فريق  حتديد  خالل  من  الصيانة  قسم  هيكلة  إعادة  تم 
والتعامل مع الشكاوى التي قد تطرح من قبلهم.

استخدام خدمة الرسائل النصية القصرية »SMS« إلشعار العمالء بام يستجد عن أجهزهتم من مراحل  «
الصيانة املختلفة باإلضافة إىل إشعارهم عند االنتهاء.

بخصوص املدن التي ال تتوافر فيها مراكز صيانة تابعة للرشكة فإن فروع »مكتبة جرير« تقوم باستالم  «
األجهزة من العمالء وإرساهلا إىل أقرب مركز صيانة لصيانتها أو إصالحها وبعد ذلك إعادهتا عند 

االنتهاء. 

- اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :

وخالل العام املايل 2012 فإن قسم مراكز الصيانة خيطط لعمل التايل : 

زيادة عدد املواقع اخلاصة باستالم األجهزة لغرض الصيانة. «

ترسيع عملية الصيانة بحيث يتم توفري قطع الغيار الالزمة بأرسع وقت ممكن. «

تعريف  « تفاصيل صيانة األجهزة وزيادة  للعمالء عن  بتقديم معلومات كافية  الصيانة  سيقوم مركز 
العمالء بحقوقهم التي يكفلها هلم ضامن تلك األجهزة، رغم أن تلك احلقوق موضحة ومكتوبة عىل 

الفواتري.

:	»Marketing«	التسويق	قسم	5-5:
مع الـتـنوع املستمر يف منتجات الرشكة وحرصها الدائم عىل تقديم كل ما يستجد يف جماالت التكنولوجيا 
مستهلك،  كل  إىل  الوصول  تستهدف  الرشكة  أن  إال  اللوحية  واألجهزة  الذكية  واهلواتف  اآليل  واحلاسب 
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وللوصول إىل هذا اهلدف فقد وضعت إدارة الرشكة احلمالت التسويقية املكثفة عىل رأس أولوياهتا وقد بدا 
ذلك واضحًا من خالل السياسات التسويقية التي تـنـتهجها إدارة الرشكة.

- ما تم إنجازه خالل العام املايل 2011م :

التسويقية داخل املعارض وخارجها من عروض خاصة ومواد دعائية ورعاية  « تم تكثيف األنشطة 
برامج تلـيفـزيونية وذلك لدعم ريادة الرشكة يف تقديم أحدث منتجات التكنولوجيا مثل آي فون 

4S، موتوروال ريزور، بالك بريي وسامسونج جاالكيس نوت. 

انرتنت جمانية لعمالء  « لتـقـديم عروض خاصة وباقات  التعاون مع بعض رشكات االتصاالت  تم 
الرشكة.

تم الرتكيز عىل تسويق أحدث إصدارات مكتبة جرير من خالل الصحف واملجالت املشهورة. «

تم الرتكيز عىل عمل عروض خاصة يف مواسم احلج والعمرة من خالل تقديم املنتجات التي ختدم  «
زوار املناطق املقدسة باإلضافة إىل احلمالت اإلعالنية املصاحبة يف تلك املدن.  

- اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :

وخالل العام املايل 2012 فإن قسم التسويق خيطط إىل عمل التايل :

استهداف فئات معينة من املتسوقني من خالل وسائل االتصال احلديثة وشبكات التواصل االجتامعي  «
»فيس بوك«، »تويرت«. 

وموقعها  « التجارية  وعالمتها  وأداءها  الرشكة  اسم  تدعم  التي  الرقمية  اإلعالنية  احلمالت  زيادة 
اإللكرتوين وذلك من خالل إعالنات الطرق وكذلك اإلعالن باملوالت واملراكز التجارية.

جرير  « مهرجان  وتشمل  العام  مدار  عىل  املتنوعة  املهرجانات  خالل  من  التسويقية  اخلطط  تفعيل 
دجيتال وموسم العودة للمدارس ومهرجان األلعاب اإللكرتونية باإلضافة إىل مهرجان تعليم الطفل 

ومهرجان الكتاب.

تنظيم محالت إعالنية كربى للمعارض اجلديدة التي سيتم افتتاحها خالل عام 2012 وتقديم بعض  «
العروض احلرصية لتلك املعارض عند االفتتاح.

العمل عىل تنشيط العالمة التجارية »روكو« من خالل مزيد من احلمالت الدعائية التي تدعم تطور  «
املنتج.

تقدمها  « التي  اجلديدة  املنتجات  ملواكبة  الوالء«  »برنامج  جرير  مكتبة  عضوية  برنامج  تأهيل  إعادة 
الرشكة.

دعم احلمالت االعالنية والعمل عىل إقامة عدد من املهرجانات يف دول اخلليج مثل قطر والكويت  «
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من  ملزيد  الرقمية  البيانات  قاعدة  توسيع  إىل  باإلضافة  الدول  تلك  يف  الرشكة  فروع  لدعم  وذلك 
التواصل مع عمالء جرير يف تلك الدول.

:	»HR«		البرشية	املوارد	قسم	5-6:
االستقطاب  بإجراءات  الرشكة  بموظفي  تتعلق  عديدة  بأعامل  الرشكة  يف  البرشية  املوارد  إدارة  تقوم 

والتوظيف وخدمات شئون املوظفني والتدريب.

وقد وصلت نسبة السعوديني يف اإلدارة العليا يف الرشكة إىل 83 % حيث تقوم اإلدارة العليا يف الرشكة 
بإدارة الرشكة ووضع اخلطط والربامج العامة.

وقد تم زيادة الكادر البرشي يف قسم التوظيف ملواكبة زيادة أعداد املتقدمني لشغل الوظائف ومقابلتهم يف 
أقرص وقت ممكن واختيار األنسب منهم. 

وبخصوص إدارات الرشكة واملدراء اإلقـليـميـيـن فقد كان من نتائج استقطاب السعوديني وتدريبهم 
أن استطاعت الرشكة أن تشغل تلك املراكز القيادية بموظفني سعوديني مؤهلني وصلت نسبتهم إىل 71 %. 

وقد قامت إدارة املوارد البرشية برشكة »جرير للتسويق« خالل العام املايل 2011م بتوظيف عدد )583( 
سعودي، وذلك يف معارض وإدارات الرشكة يف خمتلف املدن السعودية، حيث وصلت نسبة السعودة لشغل 

مراكز مدراء املعارض واألقسام واإلدارات قرابة 70 %.

استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية من  للتسويق« عىل  البرشية برشكة »جرير  املوارد  إدارة  هذا وتعمل 
خالل معارض الرشكة يف املدن السعودية واجلامعات واملعاهد لدعم عجلة التوظيف والسعودة.

كام تم دراسة تعديل رواتب املوظفني حسب دراسة السوق املحيل للمنافسني يف جمال قطاع التجزئة. 

- اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :

وخالل العام القادم 2012م فإن إدارة املوارد البرشية ستعمل عىل ما ييل : 

التجزئة  « لفروع  التوسعة  خطط  مع  يتامشى  بام  والتدريب  باالستقطاب  السعودة  برامج  خطط  دعم 
واجلملة داخل وخارج السعودية.   

رفع نسبة السعودة إىل النطاق املمتاز بام ال يقل عن 35 %. «

العمل عىل إبرام عقد مع صندوق املوارد البرشية للتوظيف املبارش لزيادة دعم توظيف السعوديـني. «

منح بعض املميزات املادية للموظفني األكفاء من خالل انضاممهم إىل برنامج املكافآت املوجود يف  «
الرشكة.

وقد بلغ إمجايل عدد العاملني الدائمني بالرشكة 2٫161 موظف بنهاية 2011 مقابل 2٫027 موظف 
بنهاية 2010م.
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:	»Human	Capital	Development«		البرشي	الكادر	تطوير	قسم	:	5-7
يقوم قسم تطوير الكادر البرشي بالعمل عىل حتقيق أهداف الرشكة فيام يتعلق بوضع موظفيها عىل رأس 
أولوياهتا والعمل باستمرار عىل تطوير مهاراهتم يف األعامل املوكلة إليهم، وينـعكس ذلك عىل خدمة العمالء 
وتنمية مهارات تقديم خدمة متميزة لعمالء الرشكة، وال يتم ذلك إال من خالل تبني سياسة التدريب املكثف 
والعمل عىل تطوير نقاط التطور لكل فرد يف املنظومة، ومن أبرز ما تم تقديمه للقيادات يف الرشكة كان برامج 
متخصصة يف القيادة الفعالة ومهارات التوجيه والتدريب اإلرشايف لفريق العمل إيامنًا من الرشكة برضورة 
القيام هبا  التي تم  التدريب  برامج  إنتاجية عالية، ومن  بيـئة عمل جاذبة وصحية وذات  خلق واحلفاظ عىل 

خالل العام 2011م ما ييل : 

برنامج إدارة املخزون وعمليات املستودعات.  «

برنامج مهارات التفاوض وعمليات املشرتيات.  «

برنامج فن التسويق وختطيط وتنفيذ العمليات التسويـقية.  «

والتواصل  « الوقت  إدارة  مثل  الرشكة  منسويب  كافة  ختدم  التي  التدريب  برامج  بعض  إىل  باإلضافة 
وإدارة املشاريع وغريها.

كام يضاف أيضًا إىل انجازات القسم خالل عام 2011م أنه تم القيام بابتعاث بعض موظفي الرشكة  «
األكفاء إىل خارج اململكة لتلقي دورات متخصصة يف معاهد عاملية. 

أهداف  حتقيق  يف  قدمًا  للميض  جهوده  ملواصلة  البرشي  الكادر  تطوير  قسم  خيطط  القادم  العام  وخالل 
برنامج  العمل وكذلك مواصلة  بيئة  تدعم  التي  التدريبية  الربامج  املزيد من  تقديم  إىل  الرشكًة حيث هيدف 
االبتعاث اخلارجي ملوظفيه إىل خارج اململكة لدعم وتطوير مهاراهتم التعليمية واإلدارية من خالل معاهد 

وجامعات عاملية ومتخصصة.  

:	»IT«		املعلومات	تكنولوجيا	قسم	:	5-8
يعد قسم تكنولوجيا املعلومات أحد أهم األقسام يف الرشكة حيث يمثل القوة الداعمة لتطور العمل من 

خالل استخدام كل ما يستجد من تقـنيات للنهوض بأداء الرشكة وإنجاز مهامها برسعة فائقة.
- ما تم إنجازه خالل العام املايل 2011م :

وبخصوص ما تم خالل العام 2011 من انجازات يف قسم تكنولوجيا املعلومات فقد تم التايل :

حتديث نظام التشغيل ERP والتغلب عىل كافة املشاكل التي كانت حتدث يف السابق لرفع كفاءة األداء. «

تغيـري شامل ألجهزة الكاشري حيث تم توفري نظام أحدث وأرسع ومستوى خدمة أعىل ودعم فني  «
متواصل

تغيـري أجهزة قارئ الباركود )Barcode Scanners( مما يعزز مستوي رسعة اخلدمة. «
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توفري بيانات كاملة يتم حتديثها بشكل  تلقائي لدعم اختاذ القرارات لتوفري احتياجات الرشكة بأرسع  «
وقت ممكن لتاليف نقص املنتجات.

- اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :
وخالل العام القادم 2012م فإن إدارة تكنولوجيا املعلومات ستعمل عىل ما ييل : 

برامج حديثة تدعم خصائص توفري  « التـقلـيديـة وذلك عن طريق توفري  أنظمة االتصاالت  تغيـري 
املحادثات اهلاتفية داخل النظام والرسائل النصية واالجتامعات عرب اهلاتف وغريها.

تغيـري نظام برنامج الكاشري لتاليف مشاكل العمالء ولتوفري الوقت واجلهد. «
ربط كافة أنظمة البيع لدى الرشكة بنظام واحد )Middleware( وذلك النظام يسمح بربط مبيعات  «

الرشكات والتجارة اإللكرتونية كام يسمح للرشكات األخرى بالربط معه لتنفيذ عملياهتم بسهولة.
سيتم إنشاء قسم خاص بالكول سنرت وذلك بتدريب مـمثـليـن خدمات العمالء وربطهم مبارشة  «

بالنظام مما يساعد عىل توفـري بيانات كاملة متكنهم من خدمة العمالء عرب اهلاتف بالشكل األمثل.
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يوجد حاليًا لقسم مبيعات اجلملة مخسة )5( معارض يف اململكة باإلضافة إىل مخسة )5( مكاتب أخرى. 
لقد حقق قطاع اجلملة مبيعات بلغت 376 مليون ريال لعام 2011م حمققًا زيادة بلغت 12٫6% مقارنة 
بالعام املايض 2010م كام حقق أرباحًا صافية بلغت 47 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12% نتيجة لتحسن 

هامش الربحية.
- ما تم إنجازه خالل العام املايل 2011م :

وبخصوص ما تم خالل العام 2011 من انجازات يف قطاع مبيعات اجلملة فقد تم التايل : 
تم الرتكيز فعليًا عىل زيادة مبيعات املواد املكتبية )مبيعات اجلملة( حيث زادت مبيعاهتا من املواد املكتبية  «

من غري الورق بنسبة 20 % بينام زادت مبيعات الورق بنسبة 5 % عن العام املايل السابق 2010.
تم زيادة مندويب املبيعات اخلارجيني يف عدد من املناطق. «
تم الرتكيز عىل أسواق مناطق جازان والطائف واملدينة املنورة، وقد زادت أرقام املبيعات بمتوسط  «

% 19
بخصوص بعض أسواق املناطق األخرى األصغر من ناحية احلجم ال زال الرتكيز مستمر عىل تلك  «

األسواق، وباألخص مدينة تبوك. 

تم الرتكيز عىل توفري بديل »للدفرت املدريس« وذلك بـبـيع »ملف إنجاز«، كذلك استمر بيع الدفرت  «
املدريس ومل تتأثر كثريًا أرقام مبيعاته.

بخصوص توظيف سعوديني يف معارض مبيعات اجلملة فقد تم توظيف املزيد من السعوديـني يف  «
تلك املعارض.

ومن األعامل اإلضافية التي تم إنجازها خالل العام املايل 2011 ما ييل :
تم عمل دورات تدريبية للمرشفني لتنمية مهارات البيع واإلرشاف لدهيم. «
تم تعليم وتدريب بعض البائعني واملسوقني عىل مهارات الكمبيوتر. «

- اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2012م :
وخالل العام املايل القادم 2012 فإن قسم مبيعات اجلملة وضمن خططه سـيـقوم بالتايل : 

املختارة  « املنتجات  بعض  تقليل حجم عبوات  واملكتـبية سيـتم  املدرسية  املواد  منتجات  بخصوص 
إلضافة عبوات بأحجام جديدة لـتـتـناسب مع األسواق ومعارض التخفيضات.

إعادة هيكلة مبيعات اجلملة يف مدن الدمام واهلفوف واجلبيل حيث سيتم تـنـفـيـذ ذلك اعتبارًا من  «
2012/04/01م بعد أن تم إعادة توزيع البائعني وتدريبهم وإضافة بائع إضايف لتلك املناطق.

إضافة منتجات جديدة للعالمة التجارية »روكو« )مدرسية ومكتبـية(. «

إجياد موردين جدد ملواد املنتجات الرئيسية مثل )امللفات والورق واأللوان اخلشبية(. «

الرتكيز عىل زيادة أعداد العمالء املميزيني لكل منطقة بام ال يقل عن 20 % عن العام املايل 2011م. «

قطاع مبيعات اجلملة  6
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التخصيص والتوصية بتوزيع أرباح عن العام املايل 2011م 7

حسب نص املادة رقم )1/35( من النظام األسايس لرشكة جرير للتسويق فإن مبلغ  )51٫299 مليون 
ريال( والذي يمثل نسبة  10%  من األرباح الصافية للسنة احلالية قد تم ختصيصه لالحتياطي النظامي للرشكة.

وبخصوص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة فحسب نص املادة رقم )4/35( من النظام األسايس للرشكة 
والتعليامت العامة لوزارة التجارة  والذي ينص عىل ختصيص نسبه ال تتعدى 10%  من األرباح الصافية للسنة 

احلاليـة مكافأة 

ألعضاء جملس اإلدارة )بعد جتنيب مبلغ االحتياطي النظامي وأرباح للمسامهني تعادل عىل األقل 5 %  من 
رأس املال املدفوع( وعىل أن ال تتجاوز مكافأة العضو الواحد مبلغ 200٫000 ريال.

فحسب نص النظام املذكور أعاله فإن جمموع مبلغ املكافـأت جلميع أعضاء جملس اإلدارة جيب أال يتعدى 
مبلغ )1٫600٫000( ريال.

وقـد قـرر املجلس رصف مكافأة بمبلغ )150٫000( ريال لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة وتم 
حتميلها عىل مصاريف العام املايل 2011م، ليبلغ جمموع مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبلغ )1٫200٫000( 

ريال. 

أيضًا وحسب نص املادة رقم )16/ 2( فأنه حيق للمجلس حتديد مكافأة إضافية لرئيس جملس اإلدارة.

وقد قرر املجلس رصف مكافأة بمبلغ )300٫000( ريال لرئيس املجلس وتم حتميلها عىل مصاريف 
العام املايل 2011م.

سبق وأن قرر املجلس يف خالل العام  توزيع أرباح ربع سنوية عن الربع األول والثاين والثالث بلغت 
التوايل، وبإمجايل قدره 5٫4  )1٫8( ريال للسهم  و )1٫33( ريال للسهم  و )2٫22( ريال للسهم  عىل 
 40 من  الرشكة  مال  رأس  زيادة  بعد  السهم  ربح  تعديل  تم  بأنه  علاًم  الثالثة  األرباع  هذه  عن  للسهم  ريال 
مليون إىل 60 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل اجلمعية العامة غري العادية للرشكة التي تم انعقادها يف 

2011/12/25م.

املقبلة، فقد قرر  املرحلة  النقدية يف الرشكة ولعدم وجود مرشوعات كبرية يف  هذا ونظرًا لوفرة السيولة 
املجلـس فـي جلسـته التي انعقـدت بتاريـخ 2012/2/07م تـوزيـع مبلـغ )96( مليون ريال أرباحًا عىل 
املسامهني وذلك عن الربع الرابع من العام املايل 2011م، ليصبح إمجايل ما يتم توزيعه عن أربـاح 2011م 
مبلغ )420( مليون ريال بواقـع )7( ريال للسهم الواحد، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع ملالكي أسهم 
الرشكة بنهاية تداول يوم االثنني املوافق 2012/02/20م، وستبدأ الرشكة يف رصف األرباح اعتبارًا من يوم 

األربعاء املوافق 2012/02/29م.
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خالل عام 2011م قامت رشكة جرير للتسويق باحلصول عىل قرض تورق إسالمي متوسط األجل بقيمة 
)75  مليون ريال( وفرتة سامح ملدة سنتني، عىل أن يتم تسديد هذا القرض عىل ستة )6( دفعات ربع سنوية 

متساوية بداية من سنة 2014م. 

هذا  فإن  2011م،  عام  هناية  يف  والقائمة  املستخدمة  األخرى  االئتامنية  التسهيالت  رصيد  وبخصوص 
واجب  أصبح  والذي  ريال(،  مليون   100( بمبلغ  األجل  متوسط  إسالمي  تورق  قرض  يف  يتمثل  الرصيد 
السداد عىل ستة )6( دفعات ربع سنوية متساوية بداية من 2012/01/02م، وقد تم بالفعل سداد القسط 
األول من هذا القرض بقيمة )16٫666 مليون ريال( للبنك السعودي الربيطاين )ساب( يف تارخيه، وتستحق 
يتم  القرض  من  اآلخرين  والقسطني  2012م  العام  من   10/02  ،07/02  ،04/02 يف  الباقية  األقساط 

استحقاقهم يف 01/02، 04/02 من العام 2013م.

االقـرتاض  8
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قامـت شـركة جـريـر للتسـويق بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى  31 / 12 / 2010م كام وقامت 
بتسديد الفـروق الناجتـة عن الربط الزكوي النهائي حتى هناية 2007 وتـم تقـديـر االلتـزام الزكوي للعام 

2011م بمبلـغ )16٫920٫000( ريال وتم عمل خمصص بإمجايل هذا التـقدير. 

وفيام ييل بيان بأهم املدفوعات للجهات النظامية:

            آالف الرياالت 

 20112010

27٫92224٫694الرسوم اجلمركية

11٫73810٫329مصلحة الزكاة

5٫3595٫178املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

وتتمثل تفاصيل املدفوع ملصلحة الزكاة والدخل ما ييل:

            آالف الرياالت 

 20112010

11٫73810٫329الزكاة من واقع اإلقرار الزكوى عن العام السابق

11٫73810٫329اإلجـمـالـي

الزكاة واملدفوعات النظامية  9
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وامتدادًا ملا تم ذكره سابقًا بخصوص خطط رشكتكم للعام املايل 2012م للمسامهة يف زيادة نمو الرشكة 
من خالل قطاعيها التجزئة واجلملة، فإن إدارة رشكتكم ستعمل عىل زيادة نمو نتائج أعامل الرشكة.

الفعال يف تسويق منتجاهتا داخل  أما بخصوص خطط رشكتكم املستقبلية فإن رشكتكم ختطط للتوسع 
وخارج السعودية بالرغم من املنافسات املحلية واخلارجية، ورشكتكم عازمة عىل االستمرار يف التطور والنمو 

من خالل تـنويع منتجاهتا وافـتـتاح املزيد من فروع مكتبة جرير يف داخل وخارج السعودية 

داخل  منها   )2( اثنان  جرير  ملكتبة  فروع   )3( ثالثة  افتتاح  2012م  املايل  العام  خالل  الرشكة  وتتوقع 
السعودية وفرع واحد خارجها. 

وبخصوص مبيعات الرشكة ولغرض االستمرار يف زيادة معدالت النمو احلالية ولتخفيف الضغوط عىل 
هامش الربح فان الرشكة تقوم بتـنفـيذ عدد من املبادرات والوسائل للمحافظة عىل معدالت النمو الفعالة 
يف جمال أجهزة احلاسب اآليل املحمول ومنتجات التصوير الرقمي، والتوسع يف جمال التجارة اإللكرتونية ويف 

جمال األلعاب اإللكرتونية، 

واالستمرار يف الرتكيز عىل العالمات التجارية اململوكة للرشكة مثل »روكو«، »جي يب«، »رويال فالكون«، 
واتباع برامج ووسائل دعائية متنوعة سواء داخل املعارض أو خارجها، وتقديم املزيد من إصدارات جرير 
مجيع  يف  بالرشكة  القيادية  املراكز  وتعزيز  وخارجها  اململكة  يف  الصيانة  خدمات  مراكز  تطوير  إىل  باإلضافة 

األقسام بالكفاءات اإلدارية والفنية. 

باإلضافة إىل ذلك سيتم إن شاء اهلل الرتكيز عىل حتسني اهلامش الربحي للمنتجات األخـرى )غري أجهزة 
احلاسب اآليل( وذلك بزيادة االسترياد من دول رشق آسيا واالستفادة من تدين أسعار التصنيع يف تلك الدول.

االفتتاحات	 بذلك	وىف	ظل	 املتعلقة	 والتحديات	 احلالية	واملتوقعة	 السوق	 الرشكة	ىف	ظل	ظروف	 وتتوقع	
اجلديدة	أن	حتقق	نموًا	يف	صاىف	أرباحها	قد	يزيد	عن	15%	يف	عام	2012	مقارنة	بعام	2011.

النظرة املستقبلية  10
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دعم	املؤسسات	االجتامعية	
استمرت »رشكة جرير للتسويق« يف دعم املؤسسات االجتامعية واخلريية يف السعودية حيث قامت الرشكة 
بدعم بعض املدارس يف اململكة من خالل تقديم وسائل تعليمية وكتب ومواد مدرسيه وقد بلغت إمجايل قيمة 
دعم املؤسسات االجتامعية واخلريية مبلغ )353٫000( ريال خالل هذا العام 2011 م مقابل )303٫000( 

ريال خالل عام 2010م.. 

 

التحليل	اجلغرايف	لنشاط	الرشكة	
يوضح اجلدول التايل املبيعات وصايف الربح لنشاط رشكة جرير للتسويق يف داخل وخارج اململكة : 

                     آالف الرياالت 

 
20112010

صايف	الربحمبيعاتصايف	الربحمبيعات

3٫828٫127453٫9952٫716٫120347٫359اململكة العربية السعودية

319٫18658٫998298٫44553٫375دول الرشق األوسط األخرى

4٫147٫313512٫9933٫014٫565400٫734املجمـــــــــوع

دعم املؤسسات االجتماعية  11

التحليل اجلغرايف لنشاط الشركة   12
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الفــروع 13

الفــروع	
متتلك رشكة جرير عدة رشكات تابعة مملوكة هلا بالكامل تعمل كلها يف نفس النشاط ماعدا رشكة »جرير 

مرص للتأجري التموييل« والتي يتمثل نشاطها يف تأجري عقارات مملوكة هلا وموضحة عىل النحو التايل :

الشكل	القانويناملوقع 

ذات مسؤولية حمدودةقطرالرشكة املتحدة للمستلزمات املكتبية

منشأة فرديةأبو ظبياملكتبة املتحدة

ذات مسؤولية حمدودةأبو ظبيرشكة جرير التجارية

منشأة فرديةالكــويتمكتبة جرير

رشكه مسامهه مرصيهمرصرشكة جرير مرص للتأجري التموييل

قدره  أرباح  صايف  حققت  قد  األخرى(  األوسط  الرشق  )دول  التابعة  الرشكات  هذه  بأن  العلم  مع 
)58٫998( مليون ريال يف عام 2011م مقابل صايف أرباح قدره )53٫375( مليون ريال لعام 2010م، 

وذلك بارتفاع قدره 11 %.

ويتمثل رأس املال املصدر واملدفـوع لرشكة جرير مرص للتأجيـر التموييل يف )50٫000( سهام نقديا قيمة 
السهم االسمية )10 جنيهات مرصية(.

التغيري يف حصص امللكية للمؤسسني    14

 

التغيري	يف	حصص	امللكية	للمؤسسني	
مل حيدث أي تغري جوهري يف حصص امللكية للمسامهني املؤسسني ككل.

رأس	املال	
يبلغ رأس مال الرشكة مبلغ )600 مليون ريال( وعدد أسهمها )60 مليون سهم(، بقيمة اسمية )10 
رياالت( للسهم، علاًم بأن الرشكة قد قامت برفع أسهمها من 40 مليون إىل 60 مليون سهم بعد زيادة رأس 
مال الرشكة من 400 مليون إىل 600 مليون ريال عن طريق منح سهم جماين لكل سهمني والذي تم إقراره من 

قبل اجلمعية العامة غري العادية اخلامسة للرشكة والتي تم انعقادها بتاريخ 2011/12/25م.

رأس املال 15
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بيان احلضور حسب  انعقاد مخسة اجتامعات ملجلس اإلدارة وتم توضيح  العام 2011م   لقد تم خالل 
اجلدول املذكور أدناه : 

 
تاريخ	اجتامع	جملس	اإلدارة

الـصـفـة2011/02/072011/03/152011/04/242011/06/162011/10/17

غري تـنـفـيـذي √√√√√حممد عبدالرمحن العقيل

غري تـنـفـيـذي √√√x√نارصعبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي√√√√√عبداهلل عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي√√√√√عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي√√√√√نارص عبدالعزيز العقيل

مـسـتـقـل√√√√√رشكة العليان املالية : ومثلها سامر اخلواشكي  

مـسـتـقـل√√√√√نارص عبداهلل البداح

مـسـتـقـل√√√√√عبداإلله سعد الدريس

    √ - احلضور أصالة                                    x - احلضور وكالة بواسطة عضو آخر من جملس اإلدارة                                    xx - غياب

أعضاء جملس اإلدارة  16



27

حسب نص املادة رقم )35( من النظام األسايس للرشكة فقد تم تشكيل جلنة املراجعة، وتتلخص مهامها 
فيام ييل :
مراجعة اخلطط املحاسبية للرشكة. «
مراقبة فعالية حسابات الرشكة الداخلية والنتائج املالية الربع سنوية والسنوية. «
التأكد من وجود خطط املراجعة املناسبة عند بداية كل عام ومتابعة تنفيذها. «
دراسة ما توصلت إليه املراجعة الداخلية بالرشكة من نتائج فيام يتعلق بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية  «

وإعداد التقارير املالية.
دراسة نطاق ومدى املراجعة السنوية التي يقوم هبا املراجعون اخلارجـيون ودراسـة نتائج مراجعتهم. «

وتتكون جلنة املراجعة  من األعضاء التالية أسامئهم : 

رئيسًا  « األستاذ/ عبد السالم العقيل  
عضوًا « األستاذ/ عبداإلله الدريس  
عضوًا  « األستاذ/ فرانك فريميلون  

وجتتمع اللجنة بانتظام كل ثالثة أشهر بواقع أربع مرات سنويًا، وفيام ييل بيان حضور االجتامعات حسب 
اجلدول أدنـاه :

 
تاريخ	اجتامع	جملس	اإلدارة

2011/02/072010/04/242011/06/162011/10/17

√√√√عبدالسالم عبدالرمحن العقيل

√√√√عبداإلله سعد الدريس

√√√√فرانك فريمولني

وىف ضوء ما قامت به اللجنة من أعامل عن عام 2011 فإن جلنة املراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور 
هام يف أنظمة الرقابة الداخلية وأهنا فعالة ملنع واكتشاف األخطاء وأنه مل حيدث خرق جوهري ألنظمة الرقابة 

الداخلية خالل عام 2011.

جلنة املراجعة 17
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تقوم جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت بمساعدة جملس اإلدارة يف ترشيح األعضاء ودراسة مؤهالهتم 
لالنضامم لعضوية جملس اإلدارة وهي أيضًا املسئولة عن وضع سياسة وبرامج املكافآت واملرتبات ألعضاء 
جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة وموظفي اإلدارة العليا، وتقوم جلنة احلوكمة أيضًا باإلرشاف عىل 

تقييم مستوى أداء كل من جملس اإلدارة وإدارة الرشكة. 

وتتكون جلنة احلوكمة من األعضاء التالية أسامءهم :  

رئيسًا « األستاذ/ حممد العقيل  

عضوًا « األستاذ/ عبدالكريم العقيل  

عضوًا « األستاذ/ فرانـك فريميولني  

 وطبقا لالئحة احلوكمة بالرشكة تعقد جلنة احلوكمة اجتامعاهتا ملا ال يقل عن  مرتني سنويًا، وقد انعقدت 
2011/10/17م  وتاريخ  2011/06/16م،  بتاريخ  ذلك  وكان  2011م،  العام  خالل  مرتني  اللجنة 

وبحضور مجيع األعضاء.

وفيام ييل بيان حضور االجتامعات حسب اجلدول أدنـاه :

 
تاريخ	اجتامع	جلنة	احلوكمة	والرتشيحات	واملكافآت

الـصـفـة2011/06/162011/10/17

غـيـر تـنـفـيـذي √√حممد عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي √√عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

مـسـتـقـل √√فرانك فريمولني

جلنة احلوكمه والرتشيحات واملكافآت )جلنة احلوكمة(  18
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يف  املنتهي  العام  خالل  التنفيذيني  كبار  من  وستة  اإلدارة  جملس  ألعضاء  املكتسبة  املبالغ  إمجايل 
2011/12/31م موضحة كالتايل :

                     آالف الرياالت 

 
أعضاء	
املجلس
التنفيذيني

أعضاء	
املجلس	غري
التنفيذيني	

*	ستة	من	كبار	التنفيذيني	ممن	تلقوا	
أعىل	املكافآت	والتعويضات	بام	فيهم	
الرئيس	التنفيذي	واملدير	املايل	

5٫535-4٫110الرواتب والتعويضات

1٫544722٫131البدالت 

8٫1451٫0508٫879املكافآت الدورية والسنوية

1٫988-1٫269اخلطط التحفيزية 

1٫062-733أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

* يشمل ما حصل عليه ستة )6( من كبار التنفيذيني يف الرشكة وهم )األعضاء الثالثة التنفيذيني + اثنان من كبار التنفيذيني + املدير املايل(.

ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة وكبار التـنفيذيني  19
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فيها  توجد  وكانت  فيها  طرفًا  الرشكة  كانت  والتي  العقود  بعض  استمرت  2011م  املايل  العام  خالل 
مصلحة لبعض أعضاء جملس اإلدارة، وبعض هذه العقود تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأيت امتدادًا 

لعالقات مستمرة بدأت قبل العام املايل 2011م.

ونوجز تلك العقود يف اجلدول أدناه وذلك عىل النحو التايل :

طـبـيـعـة	الـعـقــداسـم	الـشـركــة
مدة	

الـعـقــد
املبلغ	السنوي	)ريال(

2010م2011م

كـايـت العربية املحدودة
عقد أعامل تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية 

للرشكة، والذي بدأ بتاريخ 2011/01/01م
22٫503٫0004٫292٫000مخس سنوات

كـايـت العربية املحدودة
استمرار رسيان عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة 
)الرياض( والذي بدأ بتاريخ 1428/12/22هـ

96٫82296٫822مخس سنوات

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة 
)الرياض( والذي بدأ بتاريخ 1429/11/01هـ

193٫050193٫050مخس سنوات

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف جده 
بتاريخ 1424/05/15هـ – التحلية، والذي بدأ 

1٫100٫0001٫100٫000عرش سنوات

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 

جده – طريق  األمري سلطان، والذي بدأ بتاريخ 
2004/09/15م

1٫260٫0001٫260٫000عرشين سنة

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار سكن للرشكة يف جده – 

التحلية، والذي بدأ بتاريخ 1425/06/15هـ
142٫350142٫350عرش سنوات

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 
الظهران، والذي بدأ بتاريخ 2008/12/15م

اثنان وعرشون 
سنة

1٫500٫0001٫500٫000

جرير لالستثامرات التجارية
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 

الرياض – بانوراما  )التخصيص( والذي بدأ بتاريخ 
2005/12/01م

اثنان وعرشون 
سنة

2٫319٫0002٫319٫000

جرير لـلـعـقــار
استمرار رسيان عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة 
)الرياض( والذي بدأ بتاريخ 1429/01/01هـ

191٫565191٫565مخس سنوات

العقود التي يكون ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة فيها  20
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واجلدول التايل يوضح أسامء املالك هلذه الرشكات من أعضاء جملس إدارة »رشكة جرير للتسويق« كام ييل :

أسامء	املالك	من	أعضاء	جملس	اإلدارةصفة	الرشكة 
»رشكة	جرير	للتسويق«

ذات مسئولية حمدودةكايت العربية املحدودة

حممد عبدالرمحن العقيل

نارص عبدالرمحن العقيل

عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

ذات مسئولية حمدودةجرير لالستثامرات التجارية

 حممد عبدالرمحن العقيل

 نارص عبدالرمحن العقيل

 عبداهلل عبدالرمحن العقيل

 عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

مسامهة مغلقةجرير لـلـعـقــار

 حممد عبدالرمحن العقيل

 نارص عبدالرمحن العقيل

 عبداهلل عبدالرمحن العقيل

 عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

أسباب	التعاقد	مع	رشكة	»كـايـت	العربية	املحدودة«	:
تقوم رشكة »كايت العربية« بالتنفيذ بأسعار أقل من املنافسني. «

رشكة »كايت العربية« متلك خربه طويلة يف جمال البناء وعىل معرفه تامة بمواصفات مباين »شـركة  «
جرير للتسويق«.

متلك خربه يف جمال تنفيذ املشاريع بأقل تكلفه ممكنه مع املحافظة عىل اجلودة. «

من  « التي  والتصميم  تكلفة األرشاف  توفري  يتم  البناء  بعملية  العربية«  كايت  قيام »رشكة  من خالل 
املفرتض أن تقوم هبا »رشكة جرير للتسويق«.

وخالل	العام	املايل	2011م	نوجز	األعامل	التي	قامت	هبا	رشكة	»كايت	العربية«	عىل	النحو	التايل	:

املعامرية واهلندسية، وتم احلصول عىل  « التصاميم  : تم عمل  الرئييس ملكتبة جرير )برج جرير(  املقر 
موافقة أمانة منطقة الرياض عىل إقامة املرشوع، كام تم تسديد رسوم رخصة البناء ويف انتظار احلصول 

عىل رخصة البناء النهائية قريبًا، كام تم االنتهاء من حفر األرض وتسويرها.

الفنية  « املواصفات  وإعداد  واهلندسية  املعامرية  التصاميم  كافة  عمل  تم   : جرير  مكتبة  مستودع 
التشطيبات  املستودع عدا  البناء يف  أعامل  كافة  من  االنتهاء  تم  كام  النظامية،  احلكومية  واإلجراءات 
الشارع  تنـفيذ  لعدم  املستودع  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اخلارجية  احلريق  ومواسري  لألبواب  النهائية 

اجلنويب من قبل أمانة منطقة الرياض حتى اآلن.
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معرض مكتبة جرير )بالزا – الدمام( : تم تغيري استخدام الشقق السكنية إىل مكاتب تم تأجريها. «

وإعداد  « واهلندسية  املعامرية  التصاميم  كافة  عمل  تم   :  )2( اهلفوف  مدينة  يف  جرير  مكتبة  معرض 
املواصفات الفنية واإلجراءات احلكومية النظامية، وتم االنتهاء من البناء وافتـتاح املعرض.

معرض مكتبة جرير يف مدينة مكة )2( : تم عمل كافة التصاميم املعامرية واهلندسية وإعداد املواصفات  «
الفنية، وتم االنتهاء من البناء وافتـتاح املعرض.

وإعداد  « واهلندسية  املعامرية  التصاميم  كافة  عمل  تم   : الكويت(   – )الساملية  جرير  مكتبة  معرض 
املواصفات الفنية.  

معرض مكتبة جرير يف مدينة ينبع : تم عمل كافة التصاميم املعامرية واهلندسية وإعداد املواصفات  «
الفنية، واملرشوع عىل وشك االنتهاء )التأخري بسبب أعامل مرتبطة باملالك(.

وإعداد  « واهلندسية  املعامرية  التصاميم  كافة  عمل  تم   : الدمام(   – )الكورنيش  جرير  مكتبة  معرض 
املواصفات الفنية، واملرشوع يف املراحل النهائية للحصول عىل رخصة البناء ليتم البدء يف التنفيذ.

املعامرية  « التصاميم  كافة  عمل  تم   : عفان(  بن  عثامن  مع  التخصيص  )تقاطع  جرير  مكتبة  معرض 
أقىص  عىل  للحصول  الرياض  منطقة  أمانة  إىل  التقديم  وتم  الفنية،  املواصفات  وإعداد  واهلندسية 

استفادة ممكنة من مساحة األرض وعدد األدوار املمكن بناؤها. 

وإعداد  « واهلندسية  املعامرية  التصاميم  كافة  عمل  تم   : اجلنويب(  )الدائري  جرير  مكتبة  معرض 
الفنية، وقد تم احلصول عىل موافقة أمانة منطقة الرياض عىل املرشوع وبانتظار موافقة  املواصفات 

وزارة النقل عليه. 

معرض مكتبة جرير يف مدينة حائل : تم عمل كافة التصاميم املعامرية واهلندسية وإعداد املواصفات  «
الفنية وبانتظار استالم منطقة معرض مكتبة جرير من املالك للبدء يف عملية التنفيذ.

 معرض مكتبة جرير يف مدينة الطائف : تم عمل كافة التصاميم املعامرية واهلندسية وإعداد املواصفات  «
الفنية وبانتظار استالم منطقة معرض مكتبة جرير من املالك للبدء يف عملية التنفيذ.

معرض مكتبة جرير يف مدينة أهبا : تم عمل تصاميم أولية للمعرض وبانتظار اعتامد املساحة املتاحة  «
من قبل املالك إلهناء كافة التصاميم.

مبنى الدمام – اخلرب )الساحيل( : تقوم رشكة كايت بدراسة املخططات املعتمدة إلبداء الرأي اهلنديس  «
والفني ليتناسب مع متطلبات معارض مكتبة جرير.

مبنى حي األندلس يف مدينة جده : تقوم رشكة كايت بدراسة حتليلية للبدء يف عمل التصاميم املعامرية  «
واهلندسية وإعداد املواصفات الفنية بام يتناسب مع متطلبات واحتياجات معارض مكتبة جرير.
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معرض مكتبة جرير )حي الربوة - الرياض( : تم عمل كافة التصاميم املعامرية واهلندسية وإعداد  «
املواصفات الفنية، وسيتم جدولة تنفيذ املرشوع ليتم افتتاحه خالل الربع الثاين من هذا العام 2012م.  

معرض مكتبة جرير )شارع فلسطني - جده( : قامت رشكة كايت بدراسة فنية لتغيري املدخل ولتغيري  «
التكيـيف وزيادة كفاءته، وقد تم تنـفيذ املدخل اجلديد.   

قامت رشكة كايت بتقديم استشارات هندسية وإعداد دراسات تصميمية ومواصفات لتزويد كافة  «
معارض مكتبة جرير بمولدات كهربائية احتياطية، وقد تم تركيبها يف ستة )6( معارض.   

عقود	إجيار	مكاتب	ومعارض	بني	الرشكة	ورشكات	أخرى	ذات	عالقة	:
استمرت بعض عقود اإلجيار ملعارض مكتبة جرير يف مباين رشكات مملوكة لبعض أعضاء جملس اإلدارة 
– حسب اجلدول املذكور سابقًا -  كام أن بعض عقود إجيار  أو يملك  أعضاء جملس اإلدارة حصص فيها 
املكاتب لتلك الرشكات تم جتديدها بناءا عىل السعر العادل مع األخذ باالعتبار استمرارية تلك الرشكات 
عقارية  مكاتب  من  تقديرات  عىل  احلصول  بعد  إجيارها  اعتامد  تم  املعارض  عقود  وبعض  النشاط،  وطبيعة 

مستقلة ومتواجدة يف نفس املدن التي توجد هبا تلك العقارات. 

وقد تم اعتامد تلك اإلجيارات من قبل »جلنة املراجعة« يف الرشكة.  
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أ	/	نسب	ملكية	األسهم	والتغري	فيها	خالل	السنة	املالية	2011	ألعضاء	جملس	اإلدارة	وأزواجهم	
وأوالدهم	القرص	

العام  خالل  اإلدارة  جملس  ألعضاء  اململوكة  للتسويق  جرير  رشكة  أسهم  عدد  يوضح  التايل  اجلدول 
2011م:

االسم
225٫000عدد	أسهم	الرشكة	اململوكة	والتي	هلم	مصلحة	فيها

أدوات	الدين
نسبة	التغري	%التغري	خالل	السنةهناية	2011بداية	2011	

-0%-)102(5٫400٫1025٫400٫000حممد عبدالرمحن العقيل

-0%صفر5٫400٫0005٫400٫000نارص عبدالرمحن العقيل

-0%5٫409٫2165٫410٫200984عبداهلل عبدالرمحن العقيل

-0%صفر5٫400٫0005٫400٫000عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

-0%صفر240٫619240٫619نارص عبدالعزيز العقيل

--8٫5%-)159٫680(1٫881٫6801٫722٫000رشكة العليان املالية

-0%صفر1٫9991٫999نارص عبداهلل البداح

--56%-)126٫000(225٫00099000عبداإلله سعد الدريس

* ينبغي الوضع يف االعتبار إدراك التغري يف عدد األسهم اململوكة حيث تم تعديلها متاشيًا مع الزيادة األخرية يف رأس مال الرشكة بواقع سهم جماين لكل سهمني.

أ / نسب ملكية األسهم والتغري فيها خالل السنة املالية 2011 ألعضاء جملس 
اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر

21

ب	/	نسب	ملكية	األسهم	والتغري	فيها	خالل	السنة	املالية	2011م	لكبار	التـنفيذيـني	وأزواجهم	
وأوالدهم	القرص	

اجلدول التايل يوضح عدد أسهم رشكة جرير للتسويق اململوكة لكبار التـنفيذيـني خالل العام 2011م :

االسم
225٫000عدد	أسهم	الرشكة	اململوكة	والتي	هلم	مصلحة	فيها

أدوات	الدين
نسبة	التغري	%التغري	خالل	السنةهناية	2011بداية	2011	

-0%صفر5٫400٫0005٫400٫000عبدالسالم عبدالرمحن العقيل

-ال ينطبقال ينطبقال يملكال يملكحممد أمحد عبداخلالق

-ال ينطبقال ينطبقال يملكال يملكحممد ضياء مصطفى األيويب

* ينبغي الوضع يف االعتبار إدراك التغري يف عدد األسهم اململوكة حيث تم تعديلها متاشيًا مع الزيادة األخرية يف رأس مال الرشكة بواقع سهم جماين لكل سهمني.

لكبار  2011م  املالية  السنة  خالل  فيها  والتغري  األسهم  ملكية  نسب   / ب 
التـنفيذيـني وأزواجهم وأوالدهم القصر
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مراجعي حسابات الشركة  22

مراجعي	حسابات	الرشكة	
تم احلصول عىل عروض من كربى مكاتب املراجعة لتدقيق حسابات الرشكة، وقد تم عرضها عىل جلنة 
العمومية للنظر يف  التي ستعرض عىل اجلمعية  اللجنة عىل الرتشيحات  املراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي 

اختيار مراجع حسابات الرشكة لعام 2012م. 

سياسة	توزيع	األرباح	
مع  الرشكة  أرباح  النمو يف  يتامشى مع  األرباح  توزيعات  نمو مطرد يف  إىل حتقيق  الرشكة  تسعى سياسة 
مراعاة تأمني االحتياجات املالية والتشغيلية واالستثامرية. وتعمل الرشكة عىل أن يكون متوسط نسبة التوزيع 

قريبًا من 80% من صاىف الربح ما مل يتعارض هذا مع االحتياجات املالية والتشغيلية واالستثامرية.

سياسة توزيع األرباح  23
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برامج	حوافز	للموظفني	
احلق يف  الذين ختتارهم   بموجبه موظفيها  الرشكة  إدارة  متنح  للموظفني  برنامج حوافز  الرشكة  أنشأت 
حتقـقه  الذي  بالنمو  املكافآت  هذه  احتساب  ويرتبط  2011م،  عام  بنهاية  حتفـيـزية  مكافآت  عىل  احلصول 
األجل  وطويلة  قصرية  االلتزامات  ضمن  املستحقة  املكافآت  هذه  مبلغ  ويظهر  سنويًا  أرباحها  يف  الرشكة 
بميزانية الرشكة كبند مستـقل، وقد بلغ رصيد االلتزامات الناشئة عن هذا الربنامج 29٫5 مليون ريال يف 31 
ديسمرب 2011 يف بند االلتزامات قصرية األجل نظرًا ألن الرشكة سوف تقوم بتوزيع هذه املكافآت ملستحقيها 

خالل هذا العام. 

كام قامت الرشكة بعمل برنامج جديد ملكافئات املوظفني اجلدد والذين تم تعيـينهم مؤخرًا ومل يشملهم 
برنامج املكافآت السابق، وقد بلغ رصيد االلتزامات الناشئة عن هذا الربنامج مبلغ 934 ألف ريال بنهاية 
القيمة يف  وتتمثل هذه  2015م،  عام  بنهاية  اجلديد  الربنامج  مكافآت  يستحق رصف  أن  عام 2011م عىل 
خالل  للرشكة  العاملون  قدمها  التي  اخلدمات  ختص  والتي  للربنامج  طبقًا  املتوقعة  املستقـبلـية  املدفوعات 

السنة احلالية والسنوات السابقة.

 

تأكيدات	إدارة	الرشكة	
تؤكـد إدارة رشكة جرير للتسويق ما ييل : 

تم إعداد سجالت حسابات الرشكة بالشكل الصحيح.  «

يوجد لدى الرشكة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة املراجعة )املذكورة أسامئهم  «
عىل  أعد  الرشكة  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  من  التأكد  عىل  حرصت  املراجعـة  جلـنة  وأن  أعاله( 
أسـس سليمة وتم تـنفـيذه بفعالية، ويقر جملس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد عىل أسس 

سليمة ونفذ بفعالية.

ال توجد أية شـكوك تذكر بشـأن قـدرة الرشكة عىل مواصلة نـشاطها. «

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة سوق املال أو أي جهة  «
إرشافية أو تنظيمية أو قضائية.

برامج حوافز للموظفني 

تأكيدات إدارة الشركة 

24

25
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هناك العديد من املخاطر املرتبطة بأنشطة الرشكة شأهنا يف ذلك شأن كل رشكات األعامل األخرى، من 
هذه املخاطر:

يرتبط أداء الرشكة باحلالة االقتصادية يف اململكة وىف الدول األخرى التي يمتد نشاط الرشكة إليها.  «
احلالة  بتلك  املستهدفون  العمالء  يمثلون  الذي  والرشكات  واملؤسسات  األفراد  إنفاق  يتأثر  فقد 

االقتصادية، كام قد تتأثر املؤسسات املالية التي تتعامل معها الرشكة.

من  « بالكثري  ذلك  سبيل  يف  الرشكة  وتقوم  جديدة  معارض  افتتاح  عىل  بقدرهتا  الرشكة  نمو  يرتبط 
األنشطة مثل التخطيط وانتقاء املواقع واملفاضلة بينها واختاذ قرار الرشاء أو التأجري ومناقشة األسعار 
باملركز  باملعرض وربطها  الكمبيوتر  أنظمة  وإنشاء  املوقع وجتهيزه  واملدد والرشوط األخرى وهتيئة 
الرئييس. وبالتايل فان نجاح الرشكة يف حتقيق النمو يرتبط إىل حد كبري بقدرهتا عىل استكامل كل هذه 

األنشطة بنجاح.

املناسب  « الوقت  يف  البرشية  املوارد  توافر  عىل  أيضا  النمو  يف  االستمرار  عىل  الرشكة  قدرة  ترتبط 
وتدريبها للوفاء باحتياجات املعارض اجلديدة واستقطاب الكفاءات اإلدارية واخلربات الالزمة.

قد يتأثر حجم مبيعات وربحية الرشكة بتوقيت املواسم الدراسية وبخاصة مبيعات األدوات املدرسية  «
وبالتايل قد تتعرض أرباح الرشكة للتذبذب من فرتة إىل أخرى خالل السنة الواحدة.

نفس  « يف  واجلملة  التجزئة  مؤسسات  من  الكثري  يعمل  حيث  عالية  تنافسية  بيئة  يف  الرشكة  تعمل 
االلكرتونيات  ومتاجر  املكتبات  مثل  الرشكة  فيها  تعمل  التي  السلعية  واملجموعات  املجاالت 
إليها ويرتبط نمو  التي يمتد نشاط الرشكة  باململكة أو يف الدول األخرى  واألسواق املركزية سواء 
الرشكة ومستويات أرباحها ليس فقط عىل قدرهتا عىل املنافسة بنجاح ولكن عىل احلفاظ عىل ريادهتا 

وموقفها التنافيس املتقدم.

وحيث أن الرشكة تعتمد بدرجة كبرية عىل أنظمة احلاسب اآليل يف إدارة أصوهلا والرقابة عىل أنشطتها  «
وسجالهتا املالية فأن استمرار الرشكة يف أداء أنشطتها عىل وجه مرض مرتبط باستمرار عمل تلك 

األنظمة بكفاءة.

قد تتأثر الرشكة أيضا باملخاطر التي يتعرض هلا موردي الرشكة بالداخل وباخلارج وىف هذا الصدد  «
فان الرشكة دائمة العمل عىل توسيع قاعدة املوردين واملناطق اإلقليمية التي يعمل هبا هؤالء املوردين 

للحد من هذه املخاطر. 

اخملاطر التي تتعرض لها الشركة 26
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حوكمة	الرشكات	
أصدرت الرشكة قواعدها اخلاصة بحوكمة الرشكات والتي تم اعتامدها من »مجعية عمومية« للعام املايل 

2008م.

 وتقوم الرشكة بمراجعة االلتزام هبا من خالل جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت، وترى تلك اللجنة 
بأنه قد تم االلتزام بأحكامها وأنه مل حيدث أي خرق ألحكامها خالل 2011.

أسامء	الرشكات	املسامهة	التي	يكون	عضو	جملس	اإلدارة	عضوا	يف	جمالس	إدارهتا	

حوكمة الشركات 
يف  عضوا  اإلدارة  جملس  عضو  يكون  التي  املساهمة  الشركات  أسماء 

جمالس إدارتها 
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عضو	جملس	اإلدارة	يف	رشكة	مسامهةاسم	العضو

الرشكة التعاونية للتأمنيحممد عبدالرمحن العقيل

عبداإلله سعد الدريس
رشكة الدريس للخدمات البرتولية والنقليات

رشكة األندية الرياضية )بودي ماسرتز(

رشكة جرير للعقارعبداهلل عبدالرمحن العقيل

رشكة جرير للعقارعبدالكريم عبدالرمحن العقيل

رشكة جرير للعقارنارص عبدالرمحن العقيل

رشكة مدارس رياض نجد األهليةنارص عبدالعزيز العقيل

ممثل رشكة العليان  : سامر اخلواشكي

الرشكة األوىل للخدمات الغذائية - مرص

الرشكة األوىل للخدمات الغذائية - املغرب

الرشكة األوىل للخدمات الغذائية - عامن

رشكة تعبئة املواد الصحية )نوفا(

رشكة نابيسكو العربية املحدودة

رشكة كمربييل املحدودة

نارص عبداهلل البداح
رشكة عقارات اخلليج 

رشكة اخلليج للتطوير الصناعي
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تم  والتي  2011م  املايل  للعام  اخلتامية  احلسابات  ويف  التقرير  هذا  يف  استعراضها  تم  التي  للنتائج  وفقًا 
نرشها يف الصحف املحلية، فقـد استمرت رشكتكم بحمد اهلل وتوفيقه يف نمو وتطور ملحوظني يف نشاطاهتا 
ونتائج أعامهلا، وقد صاحب ذلك خطوات وتدابري مالية وإدارية تم اختاذها خلفض تكاليف التشغيل وإضافة 
وتطوير منتجات الرشكة مع احلفاظ عىل جودهتا وبأسعار تـنافسيه باإلضافة إىل االستمرار يف  تدعيم إدارة 

الرشكة باملوظفني ذوي الكفاءة.

ويف اخلتام يتقدم أعضاء جملس إدارة »رشكة جرير للتسويق« بالشكر ملوظفي الرشكة واملسامهني والبنوك 
بتحقيق  اهلل وتوفيقه  بعون  تستمر رشكتكم  املستمر، وسوف  لدعمهم وتعاوهنم  واجلهات احلكومية وذلك 

أهدافها وخططها يف التوسع ونمو املبيعات.

  
عبد الكريم العقيلعبد اهلل العقيل

الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع البيع بالتجزئةالعضو املنتدب ورئيس قطاع البيع باجلملة

حممـد العقيـل
رئيس جملس اإلدارة

كلمة اخلتام  29


