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تأسســت شــركة جريــر للتســويق فــي مدينــة الريــاض فــي عــام ١٩٧٩م، ثــم تحولــت إلــى 
ــة الســعودية  ــم إدراجهــا فــي الســوق المالي ــم ت شــركة مســاهمة ســعودية ومــن ث
منــذ العــام ٢٠٠٣ تحــت ســجل تجــاري رقــم ١٠١٠٠٣٢٢٦٤ ويبلــغ رأس المــال المدفــوع 
بقطاعيهــا  للتســويق  جريــر  شــركة  وتعمــل  ســعودي  ريــال  مليــون   ٩٠٠ للشــركة 
التشــغيليين التجزئــة والجملــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية باإضافــة لدخولهــا 
أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث تعمــل مكتبــة جريــر قســم التجزئــه مــن 
خــال معارضهــا المنتشــرة فــي ١٦ مدينــة ســعودية إلــى جانــب معــارض أخــرى فــي 
قطــر والكويــت واإمــارات العربيــة المتحــدة بينمــا يعمــل قســم الجملــه مــن خــال عــدة 

معــارض و مكاتــب للبيــع المباشــر

نبذة عن
تاريخ الشركة





•  أن نحـــافــظ على الريــادة فى جــودة الخدمة المقدمة إلى عمائنا
•   أن نقـدم لعــمائنــا منتجات ذات جـودة عـالية مقـابـل أفضل اأسعار

•   أن نحتل صدارة السوق فى اأدوات المكتبية، منتجات تكنولوجيا المعلومات، الكتب
•   أن نحترم المبـادرات الفـردية لموظفــيــنـا وأن نقـــدم لهم فرصًا للنمو

•   أن نبني فريقًا إداريًا قويًا يمتلك مهارات قيادية فعالة
•   أن نــقــوم بخــدمة المجتـمع إيمـانًا منا بمسـئوليتــنا اإجتماعية

•   أن نحقق النمو والربح كوسيلة لتحقيق اأهداف والقـيم اأخرى لشركتنا

أهـدافـنـا





قيمنا



تجاوز توقعات العماء
ــا  ــن لتجــاوز توقعــات عمائن نســعى جاهدي
المســتمر  إلتزامنــا  خــال  مــن  بإســتمرار 
بتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة إيماننــا 
ــا ويضعنــا دائمــًا  ــا عــن غيرن أن هــذا ماُيميزن
التــي  المنظمــات  مصــاف  مقدمــة  فــي 
وأهــم  إرتكازهــا  محــور  العمــاء  تعتبــر 

أولوياتهــا

الجودة 
ــي كل  ــودة ف ــتويات الج ــى مس ــزم بأعل نلت
وتطويــر  لتحســين  ونســعى  بــه  مانقــوم 
الخطــط والمخرجــات بإســتمرار، كمــا نعمــل 
ــر فريــق العمــل وتبنــي الســبل  علــى تطوي

المناســبة لذلــك

النزاهة
والنزاهــة  اأخاقــي  بإلتزامنــا  نفتخــر 
والشــفافية فــي كافــة تعاماتنــا ســواء 
مــع مســاهمينا أو شــركائنا أو موردينــا أو 

موظفينــا أو  عمائنــا 

البساطة
المنطــق  وإســتخدام  البســاطة  نرجــح 
واإقتراحــات  اأفــكار  مــع  التعامــل  فــي 
بوضــع  اأمــور  تعقيــد  وتجنــب  والقــرارات، 
لضمــان  وذلــك  الضروريــة  غيــر  اإجــراءات 
ســير العمليــات بشــكل صحيــح علــى نحــو 

اأهــداف يحقــق  وســلس  متــزن 

التواضع وأريحية التعامل
نهتــم بصــدق بموظفينــا ونتطلــع لســماع 
بحريــة  وأفكارهــم  وإقترحاتهــم  آرائهــم 
ونشــجعهم علــى ذلــك مــن خــال تبنــي 
كافــة  فــي  المفتــوح"  "البــاب  سياســة 

المســتويات جميــع  علــى  تعاماتنــا 

اإحترام والتقدير
لكامــل  الثقافــات  إختــاف  ونقــدر  نحتــرم 
برفاهيــة  ونعتنــي  العمــل،  فريــق 
ضمــن  وذلــك  العمــل  فريــق  وإحتياجــات 
توجهنــا المســتمر لدعــم وتوثيــق الروابــط 

موظفينــا بيــن  واإجتماعيــة  اأســرية 

روح الفريق
ُنحفــز العمــل الجماعــي ونؤمــن بأهميتــه 
مســتوى  علــى  اأهــداف  تحقيــق  فــي 
عمــل  كأســرة  ونعمــل  والشــركة،  الفــرد 
ــا  ــاز أهافن ــر وإنج ــبيل تطوي ــي س ــدة ف واح

ســويًا

الواء
وشــركائنا  لمســاهمينا  بالــواء  نديــن 
وموردينــا وعمائنــا وموظفينــا، ونســعى 
القيمــة  هــذه  وبنــاء  لتطويــر  كلــل  بــا 
وثقتهــم  إلتزامهــم  علــى  للحفــاظ  بيننــا 
الحقيقــي  شــعورهم  وإثــراء  وملكيتهــم 

باإنتمــاء



المحتويات
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كلمة رئيس مجلس اإدارة

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«              المحترمين
 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أرحــب بكــم مــن خــال التقريــر الســنوي لمجلــس اإدارة للعــام المالــي 2016م، ويطيــب لــي أن 
أشــارككم النتائــج التــي إســتطاعت جريــر تحقيقهــا بفضــل اللــه ثــم بجهــود جميــع منســوبي جريــر 
ــرز التحــوات فــي  ــر، كمــا ســيتم إســتعراض أب ــًا فــي هــذا التقري والتــي ســيتم عرضهــا تفصي

مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي خــال العــام المنتهــي فــي 2016/12/31م.
فقــد شــهدت الســعودية خــال العــام 2016م تراجــع فــي أســعار النفــط إنعكــس ســلبًا علــى 
ــا إنخفــاض القــدرة  ــج عنه اإنفــاق الحكومــي، وانتهجــت معــه الحكومــة سياســات ترشــيدية، نت
الشــرائية لــدى المســتهلك، وتراجــع المبيعــات أثــر علــى تراجــع قطــاع الشــركات والجملــة، ولذلــك 
إتبعــت جريــر إســتراتيجية جديــدة تقــوم علــى تخفيــض هامــش الربــح أحيانــًا لكســب حصــة أكبــر 
فــي الســوق الخليجيــة فــي ظــل الظــروف اإقتصاديــة الحاليــة وزيــادة اإعانــات والعــروض 
للمحافظــة علــى موقعهــا، حيــث بلغــت مبيعــات 2016م 6,122.6 مليــون ريـــال مقابــل 6,375.4 

ــال لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي وذلــك بانخفــاض قــدره %4 فقــط. مليــون ريـ
ــر حافظــت علــى خططهــا التوســعية  ــه اإقتصــاد خــال العــام 2016م إا أن جري ورغــم مــا مــر ب
وتؤكــد علــى مواصلــة خططهــا التوســعية المعلنــة ســابقًا، كمــا تعبتــر الســيولة النقديــة لــدى جريــر 
بأفضــل حااتهــا منــذ إدراج الشــركة فــي ســوق اأســهم الســعودي، وســتواصل جريــر سياســتها 

بتوزيــع اأربــاح علــى مســاهميها.
ــتكم فــي إدارة جريــر، كمــا أشــكر أعضــاء  وفــي الختــام أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ثـقـ
مجلــس اإدارة علــى توجيهاتهــم المســتمره ومجهوداتهــم فــي رســم إســتراتيجية الشــركة، 
والشــكر الكثيــر إلــى الزمــاء فــي اإدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات جريــر علــى جهودهــم المخلصــة 
متطلعيــن إلــى مزيــد مــن النجاحــات خــال العــام 2017م، أمــًا أن ألتقــي بكــم خــال اإجتمــاع 
ــه هــذا  ــة العامــة للمســاهمين للــرد علــى إستفســاراتكم بخصــوص مــا تضمن الســنوي للجمعي

ــر.    التقري

 محمد بن عبد الرحمن العقيل
 رئيس مجلس اإدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«                المحترمين
 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسرني أن ألتقي بكم من خال التقرير السنوي لمجلس إدارة جرير للعام المالي 2016م 

أستعرض معكم أبرز التحوات في اأداء التشغيلي لجرير خال العام 2016م، حيث بلغت 
مبيعات جرير خال العام المنصرم 6,122.6 مليون ريـال مقابل 6,375.4 مليون ريـال لنفس 

الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض قدره %4، وبلغ صافي أرباحها 737.9 مليون ريـال 
مقابل 828.5 مليون ريـال وذلك بانخفاض قدره %10.94، وذلك بسسب ما شهده اإقتصاد 

من تراجع أسعار النفط والسياسات الترشيدية.
كما حافظت جرير على خططها التوسعية المعلن عنها حيث تم إفتتاح خمسة معارض خال 

العام 2016م، وتسعى جرير إلى مواصلة خطتها التوسعية للمحافظة على وضعها الريادي 
محليًا وإقليميًا نتيجة لجهود وخبرات وكفاءة جميع منسوبيها والقائمين عليها، باإضافة إلى 
السياسات المتبعة في إستغال ميزاتها التنافسية وتواجدها القوي في اأسواق المحلية 

واإقليمية التي تعمل فيها.
وفي النهاية أتوجه بالشكر أعضاء المجلس الموقرين وكافة موظفي جرير والمساهمين 

الكرام.  
  

عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل
الرئيس التنفيذي



عن جرير 1
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يتمثل نشاط جرير حسب نظامها اأساسي فيما يلي:
• يتمثل نشاط جرير حسب نظامها اأساس فيما يلي:

• اأدوات المكتبية والمدرسية.
• المطبوعات والكتب والوسائل التعليمية.

• برامج الحاسب اآلي.
• تجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها.

• بيع وصيانة أجهزة الحاسب اآلي.
• اأدوات واأجهزة الهندسية والمساحية والرياضية والكشفية والسمعية والبصرية وأجهزة التصوير.

• الورق وورق الكمبيوتر وأدوات الزخرفة ومواد الديكور واأدوات اليدوية وأجهزة الرسم.
• الحقائب والشنط والمصنوعات الجلدية.

• ألعاب اأطفال ولوازم الرحات.
• شراء اأراضي السكنية والتجارية واأراضي إقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع والتأجير لصالح جرير.

• مقاوات عامة للمباني واأعمال الكهربائية واإلكترونية وصيانة المباني والمستودعات وتحميل وتنزيل البضائع 
والنقل والتوصيل ونظافة المباني.

وتمارس جرير نشاطها من خال قطاعين تشغيليين هما التجزئة والجملة:

1.قطاع الجملة:
يتمثــل فــي أنشــطة جريــر بغــرض البيــع لعمــاء تكــون مشــترياتهم مــن قطــاع 

الجملــة بغــرض إعــادة البيع.  

2.قطاع التجزئة:
ويعمــل مــن خــال معــارض جريــر التــي تحمــل اإســم التجــاري " مكتبــة جريــر" 
ــى  ــر إل ــدرج تحــت هــذا القطــاع مبيعــات جري ذات الشــعار المعــروف، كمــا ين
عمائهــا مــن الشــركات والقطاعــات الحكوميــة والتــي تكــون مشــتريات هــذه 
الشــركات مــن قطــاع التجزئــة إســتخدامها داخليــا وليــس بغــرض إعــادة البيــع.

نشاط جرير 1-1
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* شــركة مســاهمة مصريــة يتمثــل رأس مالهــا المصــدر والمدفــوع )80.000.000( ســهمًا نقديــًا بقيمــة اســمية ) 10 جنيهــات 
مصريــة ( للســهم الواحــد.

نبذة عن الشركات التابعة:

تأسســت الشــركات التابعــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بغــرض التوســع فــي إفتتــاح معــارض لمكتبــة جريــر فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي.

أمــا شــركة جريــر مصــر للتأجيــر التمويلــي فقــد تأسســت بغــرض بيــع وشــراء وتأجيــر أراضــي ومواقــع بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
ــي يقــع بمنطقــة  ــع، والثان ــر مرب ــغ مســاحته 2,000 مت ــع مواقــع، اأول بمنطقــة المعــادي بالقاهــرة وتبل ــًا أرب ــك حالي وتمتل
ــر مربــع، وقــد تــم إســتثمار هــذه المواقــع بتأجيرهــا  التجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة وتبلــغ مســاحة المعــرض 3,000 مت
لمســتثمرين أخريــن، أمــا الموقــع الثالــث فيقــع بمدينــة الشــيخ زايــد وهــو قيــد اإنشــاء، والموقــع الرابــع يقــع بمدينــة نصــر 
وهــو قيــد التعديــل ليتناســب مــع هويــة جريــر، وتهــدف جريــر مــن شــراء هــذه المواقــع إلــى إســتثمارها بإعــادة التأجيــر حتــى 

يتــم إتخــاذ قــرار بإفتتــاح معــارض لمكتبــة جريــر فــي مصــر.

تمتلــك جريــر عــدة شــركات تابعــة لهــا، وبعــض حصــص الملكيــة فــي تلــك الشــركات التابعــة مســجلة بإســم موصيــن، 
ــر، وفيمــا يلــي بيــان تلــك الشــركات وحصــص الملكيــة: ــازل عــن هــذه الحصــص لصالــح جري والذيــن قامــوا بالتن

دولة ااســـــمم.
التأسيس

الدولة 
التي 

تمارس 
فيها 

نشاطها

النشاط 
نسبة رأس المالالرئيسي

الملكية

1

جرير المتحدة للمواد  
المكتبية والقرطاسية 

ذ.م.م
نفس نشاط قطرقطر

جرير
200.000

100 %ريال قطري

المكتبة المتحدة2
اإمارات 
العربية 
المتحدة

اإمارات 
العربية 
المتحدة

نفس نشاط 
جرير

50.000
100 %درهم إماراتي

3
شركة جرير التجارية 

ذ.م.م
اإمارات 
العربية 
المتحدة

اإمارات 
العربية 
المتحدة

نفس نشاط 
جرير

150.000
100 %درهم إماراتي

4

شركة سوق جرير 
العالمية لغير المواد 

الغذائية
نفس نشاط الكــويتالكويت

جرير
10.000

100 %دينار كويتي

5

شركة جرير مصر 
للتأجير التمويلي 

ش.م.م * 
تأجير عقارات مصرمصر

مملوكة لها
80.000.000
100 %جنيه مصري

الشركات التابعة 2-1
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بلغــت مبيعــات قطــاع مبيعــات الجملــة فــي جريــر بنحــو 356.29 مليــون ريـــال بانخفــاض 26 % مقارنــة بالعــام الماضــي 
2015م، وبلغــت اأربــاح الصافيــة 43.38 مليــون ريـــال بانخفــاض قــدره 38 % عــن عــام 2015م.

1-3-1. قسم المشتريات: 

يعــد قســم المشــتريات أحــد أهــم أقســام قطــاع الجملــة وذلــك لــدوره فــي توفيــر المنتجــات وتلبيــة إحتياجــات قســم المبيعــات 
ومتطلبــات الســوق، وفــي عــام 2016م قــام بإضافــة العديــد مــن المنتجــات الجديــدة لقســم المــواد المكتبيــة والمدرســية 
بنــاًء علــى دارســة إحتيــاج المســتهلكين، وكذلــك تــم تحويــل صناعــة بعــض المنتجــات إلــى مصــادر أخــرى للحصــول علــى أســعار 
وجــودة أفضــل، باإضافــة إلــى اإســتمرار بالنهــج المتبــع فــي الحصــول علــى الحوافــز التســويقية مــن المورديــن الرئيســيين 

مثــل ماركــة أوهــو وفابــر كاســتل و3 أم.

وخــال العــام 2017م، ســوف يتــم تدشــين حبــر روكــو بالتعــاون مــع قســم التســويق، كمــا سيســتمر القســم بإضافــة منتجــات 
مكتبيــة ومدرســية للعامــة التجاريــة روكــو، وأيضــا إضافــة منتجــات جديــدة لقســم مــواد الرســم والفنيــة، وســيقوم القســم 
بتنويــع مصــادر اإســتيراد للمــواد الرئيســية وذلــك لتفــادي إنقطــاع التوريــد باإضافــة الــى الحصــول علــى عائــد ربحــي أفضــل.

1-3-2. قسم المبيعات: 

خــال العــام 2016م، قــام قســم المبيعــات بتوظيــف مجموعــة مــن الكفــاءات الســعودية مــن بائعيــن ومشــرفي مبيعــات، 
وإعــادة هيكلــة مبيعــات المنطقــة الشــرقية بإضافــة مشــرف مبيعــات جديــد للتركيــز علــى الجبيــل وبقيــق والخفجــي.

ــة اإســتهاكية )الهايبرماركــت(،  ــوات متاجــر التجزئ ــع فــي قن ــدة تمــت إعــادة البي وفــي مجــال التوســع ودخــول أســواق جدي
كمــا تــم التعاقــد مــع الخطــوط الجويــة الســعودية )المبيعــات الجويــة( والمشــاركة فــي أول إصــدار لمجلــة خطــوط البيــرق 
الســعودية، والتميــز باأســبقية ببيــع الكتــب فــي الطائــرات الســعودية أول مــره، إضافــة إلــى تفعيــل البيــع مباشــرة عــن 
طريــق ســيارات توزيــع )الفــان(  للكتــب مــن إصــدارات مكتبــة جريــر، والتركيــز علــى بيــع إصــدارات جريــر داخــل وخــارج المملكــة.
مــن ناحيــة أخــرى، تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة فــي مجــال التطبيقــات اإلكترونيــة كمنفــذ لمشــروع نظــام البيــع 
اإلكترونــي لمندوبــي المبيعــات عــن طريــق جهــاز الكمبيوتــر اللوحــي وذلــك لتحســين أداء وإنتاجيــة فريــق المبيعــات. وســيتم 

ــع الثانــي مــن عــام 2017م. ــدء فــي تشــغيله فــي الرب ــق وربطــه مــع نظــام الشــركة والب ــار التطبي إختب
وخــال العــام 2017م، ســيتم العمــل علــى مشــروع إدارة القنــوات، ومشــروع تطويــر الحوافــز والعمــوات لفريــق المبيعــات 

والــذي ســينعكس إيجابــًا علــى نمــو وتطويــر المبيعــات.

1-3-3. قسم التسويق: 

فــي عــام 2016م، تــم اإنتهــاء مــن صياغــة متطلبــات دراســة الســوق لعامــة روكــو التجاريــة والتــي ســيتم عملهــا عــن طريــق 
ــث أن الدراســة ستشــتمل علــى معرفــة ســلوك المســتهلك فــي شــراء منتجــات  شــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال، حي

القرطاســية، ومــن المتوقــع الحصــول علــى نتائــج الدراســة فــي الربــع اأول مــن 2017م. 
كمــا تــم فتــح حســابات إلكترونيــة لعامــة روكــو التجاريــة فــي مواقــع التواصــل اإجتماعيــة )فيســبوك، تويتــر، يوتيــوب، 

إنســتقرام( والتــي ســيتم تفعيلهــا بمــا يتناســب مــع أهميــة وحجــم العامــة التجاريــة فــي عــام 2017م.
ومــن ناحيــة التســويق الميدانــي، ُخصصــت ميزانيــة لتحســين تواجــد وظهــور منتجــات روكــو داخــل المحــات وذلــك عــن طريــق 

تركيــب مــواد الدعايــة فــي داخــل المعــارض.
وأهمية موسم العودة إلى المدارس قمنا في روكو بإعداد حملة إعانية مكثفة عبر جميع الوسائل.

وخــال العــام 2017م، ســوف يقــوم قســم التســويق بالعمــل علــى دراســة إعــادة تصميــم هويــة ماركــة روكــو بمــا يتناســب 
مــع توقعــات المســتهلك ودور العامــة التجاريــة. 

وحرصــًا علــى عمــاء روكــو وزيــادة التواصــل والتفاعــل معهــم، ســيتم إطــاق موقــع روكــو علــى شــبكة اإنترنــت بحيــث يحتــوي 
علــى جميــع المعلومــات التــي تخــص العامــة )منتجــات – معلومــات – أخبــار(.

وفــي مجــال العاقــات العامــة، ستســتمر مشــاركة روكــو فــي معــرض القرطاســية العالمــي المقــام فــي دبــي شــهر مــارس 
مــن كل عــام. كمــا أن هنــاك توجــه للمشــاركة والرعايــة فــي بعــض المعــارض علــى المســتوى المحلــي والــذي ســيعود بالنفــع 

علــى المجتمــع.

قطاع مبيعات الجملة والتوزيع 3-1
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حقق قطاع التجزئة في جرير مبيعات قدرها 5,766.3 مليون ريـال خال العام 2016م بإنخفاض قـدرها %2 عن العام الماضي، 
وبلغت اأرباح الصافية 694.53 مليون ريـال بإنخفاض ٪8 عن عام 2015م، وذلك بسبب إنخفاض مبيعات قسم الكمبيوتر 

ومستلزماته واألعاب اإلكترونية والمستلزمات المكتبية، كما شهد العام الماضي مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله 
التي كان لها أثر بإرتفاع المبيعات.

وفيما يلي نلقي الضوء على أداء أهم أقسام وإدارات جرير، ونوجز عمل تلك اإدارات وأهم انجازاتها وأهدافها 
على النحو التالي:

1-4-1. معارض مكتبة جرير: 

يوجد حاليًا لمكتبة جرير )45( معرضًا داخل وخارج المملكة، تم إفتتاح )5( معارض منها خال العام 2016م، معرض في 
الكويت، وأربعة معارض داخل المملكة ثاثة منها في الرياض، ومعرض بالطائف، وتأخر إفتتاح معرض كان من المزمع 

إفتتاحه خال العام 2016م في دولة الكويت وذلك بسبب تأخر إستام المواقع من الشركات المنفذة. 
ونوضح في الجدول التالي توزيع معارض جرير داخل وخارج المملكة والمملوك والمستأجر منها:

ت
وي

الك
ي
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ض
ريا
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- - - - - 1 - - 1 2 - - - - 1 - - - 4 مملوك

2 2 3 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 5 1 1 1 10 مستأجر

2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 6 1 1 1 14
المجموع 

حسب 
المدن

45 معرض )داخل المملكة وخارجها( المجموع 

وإمتــدادًا لنشــاط جريــر العقــاري فقــد بلغــت المســاحات التأجيريــة )معــارض ومكاتــب( بنهايــة العــام المالــي 2016م )54,207( 
متــر مربــع. 

وخال العام المالي 2017م، تستهدف جرير التوسع في إفتتاح أكثر من ستة معارض.

قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير( 4-1
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1-4-2. قسم مبيعات الشركات:
يســتهدف هــذا القســم عمائــه مــن القطاعــات الحكوميــة والشــركات داخــل وخــارج المملكــة، وإســتمر القســم خــال العــام 
2016م فــي جــذب عمــاء مــن القطــاع الحكومــي، حيــث تمكــن مــن توقيــع عقد بيع باأقســاط لأجهــزة اإلكترونية لمنســوبي 

مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، وتوقيــع عقــد ســنوي لتوريــد اأدوات المكتبيــة والقرطاســية مــع كًا مــن شــركة أرامكــو، وشــركة 
الجزيــرة فــورد، وشــركة الجميــح للســيارات، كمــا تــم رفــع مســتوى التعــاون مــع شــركة STC ليشــمل إضافــة إلــى عقــد التوريــد 
الســنوي للمــواد المكتبيــة والقرطاســية واأحبــار توريــد شــهادات الهدايــا لبرنامــج )العنايــة بالعمــاء( وبرنامــج مكافــأة عمــاء 

التميز.
كمــا تــم تأســيس قاعــدة بيانــات للعمــاء علــى أســاس )تصنيــف قطــاع المنشــآت( والوصــول إلــى قائمــة بالعمــاء المطلــوب 
إســتهدافهم فــي كل قطــاع، وتــم رفــع مبيعــات أحبــار الطابعــات عــن طريــق إداراج العمــاء تحــت برنامــج )SBD( )وهــو 
برنامــج مطــروح عــن طريــق شــركة HP يهــدف إلــى التصــدي لعميــات ترويــج اأحبــار المقلــدة، وذلــك بتوفيــر أســعار تنافســية 

وخصومــات للعمــاء، وتجــدر اإشــارة إلــى تنويــة أن جريــر مصنفــة مــن شــركة HP كمــوزع ذهبــي لأجهــزة المكتبيــة(.
ويهــدف القســم خــال العــام 2017م، إلــى العمــل علــى إســتهداف العمــاء المدرجيــن بقاعــدة البيانــات المنشــأة علــى 
أســاس )تصنيــف قطــاع المنشــآت(، توســيع نطــاق العمــل ضمــن برنامــج الشــراكة مــع شــركة HP بزيــادة مبيعــات أحبــار 

الطابعــات واأجهــزة اإلكترونيــة وأجهــزة الطابعــات والماســحات الضوئيــة.
 B2B وزيــادة المبيعــات مــن خــال دعــوة العديــد مــن العمــاء الحالييــن والمســتهدفين خــال العــام 2017م إلــى برنامــج البيــع

المســتحدث الــذي ســيتم تفعيلــه خــال 2017م.

1-4-3. قسم التجارة اإلكترونية:
تتلخص أنشطة هذا القسم في مشروعين رئيسيين سيتم الحديث عنهما تفصيًا كما يلي:

1-4-3-1. مشروع التجارة اإلكترونية:
 ،)B2B Ecommerce( والتجــارة اإلكترونية للشــركات ،)B2C Ecommerce( ينــدرج تحــت هــذا القســم التجــارة اإلكترونيــة لأفــراد

وفيمــا يلــي تفصيــل كل قســم:

:)B2C Ecommerce( التجارة اإلكترونية لأفراد
تــم إطــاق الموقــع اإلكترونــي الجديــد لجريــر فــي أواخــر العــام 2014م، ووفــر الموقــع إمكانيــة تصفــح جميــع اأصنــاف 

ــر. ــة جري ــج فــي أي فــرع مــن فــروع مكتب ــر، والتحقــق مــن توافــر المنت ــة جري المعروضــة فــي مكتب
وخــال شــهر ينايــر مــن عــام 2016م بــدأ البيــع مــن خــال الموقــع والتوصيــل لعنــوان العميــل بمرحلتــه اأولــى؛ وُأدرج بهــذه 
المرحلــة الهواتــف الذكيــة و الكمبيوتــرات فقــط، وتــم إدراج المنتجــات اأخــرى تدريجيــًا بعــد التأكــد مــن إســتكمال اإختبــارات 
الفنيــة واإجرائيــة لعمليــات التجــارة اإلكترونيــة، وربــط نظــام التجــارة اإلكترونيــة مــع اأنظمــة اأخــرى بجريــر وخارجهــا، وتــم 
تجهيــز مســتودع خــاص بالتجــارة اإلكترونيــة والــذي ســيخدم عمليــة تجميــع المنتجــات وتغليفهــا وشــحنها للعمــاء، وبشــهر 
نوفمبــر تــم اإنتهــاء مــن إدراج جميــع منتجــات جريــر، ودعمــًا للموقــع تــم تخصيــص حمــات إعانيــة ومنتجــات حصريــة للموقــع، 
وتقديــم خدمــة الحجــز المســبق لبعــض المنتجــات، وســعت جريــر إلــى توفيــر التوصيــل الســريع للمنتجــات إلــى جميــع أنحــاء 
المملكــة بمعــدل يوميــن مــن وقــت الطلــب للمــدن الرئيســية وأربعــة أيــام للمــدن اأخــرى والتــي تتضمــن المــدن التــي ا يوجــد 

فيهــا معــارض مكتبــة جريــر ممــا أتــاح للشــركة إســتقطاب شــريحة جديــدة وضمهــا لقاعــدة العمــاء.
ولقيــاس مســتوى رضــاء العمــاء عــن تجربــة التســوق والشــراء، تــم إجــراء إســتبيان هاتفــي مــع أكثــر مــن 70 % مــن العمــاء 

ونتــج عــن ذلــك الوصــول إلــى نســبة 98 % مــن العمــاء الراضيــن عــن الخدمــة.
وفــي عــام 2017م، ســيتم التركيــز علــى إطــاق خدمــات جديــدة، وحمــات تســويقية تســتهدف بشــكل رئيــس التكامــل بيــن 
ــل فــي التســوق والشــراء، والحصــول علــى خدمــات  ــار للعمي ــة إتاحــة الخي ــات التجــارة اإلكتروني ــات المعــارض وعملي عملي
مــا بعــد البيــع مــن خــال المنفــذ الــذي يفضلــه، وفــي أي وقــت ومــكان. ومــن أبــرز هــذه الخدمــات خدمــة الشــراء عــن طريــق 
الموقــع واإســتام مــن المعــارض، وســنعمل علــى إطــاق تطبيــق للهواتــف الذكيــة، فيمــا تســتهدف الحمــات التســويقية 
ــة إســتخدام الموقــع للحصــول علــى تفاصيــل  نشــر الوعــي وتثقيــف العمــاء عــن توفــر خدمــة الشــراء مــن الموقــع وكيفي

المنتجــات وإمكانيــة التحقــق مــن توفــر المنتجــات فــي أي مــن معــارض مكتبــة جريــر.
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:)B2B Ecommerce( التجارة اإلكترونية للشركات
تــم التعاقــد فــي عــام 2015م مــع شــركة متخصصــة فــي التجــارة اإلكترونيــة كمنفــذ لمشــروع التجــارة اإلكترونيــة للشــركات، 
ــوج اإلكترونــي لتحديــث  ــًا، وربطــه مــع نظــام الكتال ــذي ســيتم إســتخدامه وهــو أحــد أفضــل النظــم عالمي ــار النظــام ال وإختي
المنتجــات بشــكل يومــي، وخــال 2016م تــم العمــل علــى تطويــر النظــام ليتائــم مــع بقيــة أنظمــة جريــر وتــم العمــل علــى 

إختبــار النظــام.
وخــال العــام 2017م ســيتم العمــل علــى إنهــاء تنفيــذ نظــام التجــارة اإلكترونيــة للشــركات وســيتم البــدء فــي تطبيقــه تدريجيــا 

علــى العمــاء المســتخدمين للنظــام الســابق حاليًا.

1-4-3-2. مشروع الكتاب اإلكتروني:

تــم إطــاق مشــروع الكتــاب اإلكترونــي الــذي يحمــل إســم )قــارئ جريــر( خــال العــام 2013م، وخــال عــام 2016 تــم إطــاق 
ــة عــادة  ــة القــراءة ومســاعدة القــارئ لتنمي ــر تتضمــن تطــورات رئيســية لتحســين تجرب ــق قــارئ جري ــات علــى تطبي عــدة تحديث
القــراءة مــن خــال إحصائيــات وتنبيهــات عــن مســتوى القــراءة، ومــن ناحيــة الكتــب فقــد تــم التعاقــد مــع دور نشــر ومؤلفيــن 
جــدد، وإدراج أفضــل وأحــدث العناويــن مــن الكتــب العربيــة باإضافــة إلــى إدراج العديــد مــن الكتــب اإنجليزيــة، ممــا نتــج عنــه 

زيــادة عــدد الكتــب إلــى أكثــر مــن ثاثــة أضعــاف مقارنــة بالعــام الســابق.
وخــال العــام 2017م يســعى القســم إلــى تنفيــذ خطــة تســويقية لزيــادة المســتخدمين لتطبيــق قــارئ جريــر، وزيــادة الكتــب 
المنشــورة مــن خــال التطبيــق وذلــك بالتعاقــد مــع مزيــد مــن الناشــرين والمؤلفيــن، وإطــاق الكتــب الصوتيــة ليكــون قــارئ 
جريــر الوجهــة اأولــى والمفضلــة للقــارئ العربــي، وسيســتمر العمــل أيضــا علــى تطويــر التطبيــق ليشــمل خصائــص جديــدة.

1-4-4. خدمات ما بعد البيع:

يعــرف هــذا القســم ســابقًا بإســم مركــز صيانــة جريــر، وخــال العــام المالــي 2016م ُأعيــدت هيكلــة مراكــز صيانــة جريــر ليصبــح 
إدارة خدمــات مــا بعــد البيــع وتحويــل الصيانــة واإصــاح إلــى مراكــز متخصصــة، وتقديــم خدمــة التوصيــل المجانــي والمتابعــة 
مــع هــذه المراكــز، وتأتــي هــذه الهيكلــة بهــدف تقديــم خدمــات ذات جــودة، ويقــدم هــذه القســم خدماتــه مــن خــال مراكــزه 

داخــل المعــارض، والمركــز الرئيــس لعملياتــه فــي الريــاض.
وتــم زيــادة عــدد اأصنــاف التــي تــم التعامــل معهــا بخدمــات القســم بنســبة 48 % وعــدد العمليــات بنســبة 73 % مقارنــة 

بالعــام 2015م.
وســيعمل القســم خــال عــام 2017م علــى تحســين اإنتاجيــة عــن طريــق دمــج وتوحيــد العمليــات المتعلقــة بخدمــات القســم، 
كمــا ســيتم إفتتــاح أقســام خدمــات مابعــد البيــع فــي الكويــت وأبــو ظبــي وســينقل المركــز الرئيــس فــي الريــاض إلــى موقــع 

مناســب للعمليــات المســتحدثة، وســيواصل القســم تطويــر خدماتــه وإســتحداث خدمــات جديــدة ذات قيمــة مضافــة.

1-4-5. قسم التسويق:

إســتمر قســم التســويق خــال العــام المالــي 2016م فــي تنفيــذ العديــد مــن الحمــات اإعانيــة والعــروض الترويجيــة 
لدعــم عامــة مكتبــة جريــر التجاريــة، وزيــادة المبيعــات والمحافظــة علــى اأرقــام البيعيــة للشــركة، شــملت الحمــات اإعانيــة 
المعــارض الجديــدة التــي تــم إفتتاحهــا خــال العــام 2016م، وكان أبــرز تلــك الحمــات حملــة التقســيط بســعر الــكاش التــي 
تمــت بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك لتســهيل عمليــة الشــراء بالتقســيط علــى العمــاء بــدون تكاليــف إضافيــة علــى الســعر 
اأصلــي، حمــات إعانيــة وعــرض الخصــم 10 % علــى أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول واأجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتــر 2 
فــي 1 والهواتــف الذكيــة، وحملــة العــودة  للمــدارس، وحملــة نهايــة العــام، وإطــاق حمــات دعائيــة للطلــب المســبق أحــدث 
منتجــات التقنيــة واإعــان عنهــا بإســتخدام وســائل اإعــام الجديــدة مــن خــال المواقــع اإلكترونيــة ووســائل التواصــل 
اإجتماعــي وقــد كان لهــا أثرهــا الرائــع فــي تحقيــق زيــادة فــي المبيعــات عبــر الموقــع اإلكترونــي للشــركة، إضافــة لمبيعــات 
المعــارض، ومنهــا علــى ســبيل المثــال االحصــر حملــة الحجــز المســبق لآيفــون 7 ونظــارات الواقــع اإفتراضــي لألعــاب 

اإلكترونيــة.
وتــم تفعيــل حســاب جريــر علــى موقــع لينكــدن linkdIn، وتفعيــل حســاب جريــر فــي برنامــج اإنســتغرام لدولــة الكويــت، وتــم 
تدشــين حمــات لعــدد مــن المعروفيــن المشــهود لهــم بأعــداد ضخمــة مــن المتابعيــن مــن ذوات الثقــة فــي حمــات اإفتتــاح.
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كمــا إســتمر قســم التســويق اإلكترونــي -الــذي يديــره فريــق نســائي ســعودي متخصــص- بنشــر الثقافــة التقنيــة مــن خــال 
الصفحــات التعليميــة فــي دليــل التســوق، وعلــى قنــاة جريــر فــي موقــع اليوتيــوب.

كمــا تــم توســيع نطــاق الشــراكات الفاعلــة والتــى تهــدف لتوســيع قاعــدة العمــاء لــدى جريــر بتوقيــع إتفاقيــات مــع شــركات 
وبنــوك إســتبدال نقــاط المكافــآت الخاصــة بعمائهــم عــن طريــق الشــراء مــن معــارض مكتبــة جريــر، كذلــك تــم التركيــز علــى 
دعــم بطاقــة فيــزا ســامبا ومكتبــة جريــر اإئتمانيــة وزيــادة المميــزات الحصريــة حيــث تــم زيــادة العــروض اأســبوعية الخاصــة 

لهــم، باإضافــة لعــروض خاصــة أخــرى حيــث يمنــح حاملــي البطاقــة خصــم %10 وإســترجاع نقــدي علــى جميــع المنتجــات.
ــر بالنشــاطات التفاعليــة والحمــات الموجهــة لأطفــال والتــي أولتهــا عنايــة خاصــة مــن التنــوع لتشــمل  إهتمــت مكتبــة جري

ــة التنافســية. ــات الخاصــة ودعــم القــراءة والثقافــة واأنشــطة التفاعلي ــة و اإمكان األعــاب المهاري
تواصــل مكتبــة جريــر العمــل علــى تطويــر برنامــج الــواء الخــاص بهــا ليصبــح برنامــج يحقــق مزايــا إضافيــة لعمائهــا لإســتفادة 

المضاعفــة مــن برنامــج الــواء.
كمــا شــملت حمــات جريــر المشــاركة بمعــارض الكتــب فــي الســعودية ودول الخليــج وتدشــين حفــات توقيــع الكتــب بتلــك 

المعــارض أو مــن خــال فــروع مختــارة.
ويســعى القســم خــال عــام 2017م إلــى اإســتمرار فــي عروضــه الترويجيــة الجاذبــة والتــى تهــدف إلــى الزيــادة فــي 
المبيعــات، مواصلــة حماتــه اإعانيــة الشــهرية باســتخدام مزيــج متنــوع مــن الوســائل اإعانيــة التــى تهــدف لنجــاح تلــك 
العــروض التســويقية، وكذلــك الحمــات اإعانيــة الموســمية، وتكثيــف الحمــات اإعانيــة لموقــع جريــر وتقديــم عــروض 
ترويجيــة خاصــة لتمييــز هــذه اأداة البيعيــة الجديــدة إضافــة لنقــاط التســوق التقليديــة، وتكثيــف الحمــات  اإعانيــة عــن 
منتجــات التقنيــة الحديثــة، وتكثيــف اإعــان عــن المنتجــات واألعــاب التعليميــة الخاصــة باأطفــال، وســيواصل القســم 
تنظيــم زيــارات لأطفــال لمعــارض جريــر، وإقامــة حفــات تدشــين وتوقيــع الكتــب، وســيواصل القســم قيــاس رضــاء العمــاء 
عبــر برامــج مخصصــة لذلــك، وتدشــين برنامــج الــواء الجديــد ودعــم حملــة إعانيــة توضــح مزايــاه واأســتفادة التــى ســيحصل 
عليهــا العميــل، عمــل حمــات إعانيــة عــن الكتــاب اإلكترونــي ودعــم تطبيــق قــاريء جريــر، ودعــم بطاقــة فيــزا ســامبا جريــر 

اإئتمانيــة، وسيتوســع القســم باأبحــاث والدراســات التــي تعــود بالنفــع علــى جريــر وعمائهــا.

1-4-6. قسم الموارد البشرية وتطوير الكادر البشري:

يقــوم قســم المــوارد البشــرية فــي جريــر بإســتقطاب الكفــاءات المميــزة والقابلــة للتدريــب والتأهيــل وتوظيفهــا، وتحــرص علــى 
إســتقطاب الموظفيــن الســعوديين إيمانــًا منهــا بدعــم أبنــاء الوطــن، كمــا يقــوم أيضــًا بتدريــب الموظفيــن لإرتقــاء بمهاراتهــم 

وقدراتهــم العمليــة وإرســاء قيــم الشــركة والمعاييــر اإنتاجيــة.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بجريــر )4014( موظــف بنهايــة 2016م مقابــل 3,207 موظــف بنهايــة 2015م، يشــكلون مزيجــًا 
ــن بواقــع  ــي الموظفي ــر مــن 46 % مــن إجمال ــى أكث ــر إل ــن بجري مــن 25 جنســية مختلفــة، ووصلــت نســبة الســعوديين العاملي
)1843( ســعودي، وتصنــف جريــر ضمــن النطــاق الباتينــي بحســب برنامــج وزارة العمــل "نطاقــات"، كمــا تــم إســتحداث خيــارات 

جديــدة لســاعات عمــل أكثــر مرونــة فــي المعــارض لتتوافــق مــع متطلبــات الشــباب الســعودي ممــن يرغــب فــي اإنضمــام لجريــر، 
كمــا ســعت جريــر بدعــم كادرهــا مــن العناصــر النســائية فــي التســويق اإلكترونــي ومركــز خدمــة العمــاء.

وفــي مجــال التدريــب والتأهيــل خــال العــام 2016م ســعت جريــر إلــى إرســاء ثقافــة الخدمــة الجديــدة عــن طريــق برنامــج تجــاوز 
توقعــات العمــاء حيــث يشــرف القســم علــى 34 مديــر معــرض تحــت التدريــب ضمــن برنامــج مــدراء المســتقبل، وتــم عقــد العديــد 
مــن الــدورات التدريبيــة التــي إســتفاد منهــا )4000( متــدرب فــي جميــع معــارض جريــر داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، 
وعقــد أكثــر مــن )1350( عمليــة توجيــه مباشــر لموظفــي المعــارض مــن قبــل مدربــي جريــر تمحــورت حــول رفــع كفــاءة وأداء 

الموظفيــن فــي خدمــة عمــاء جريــر.
 ويهــدف القســم خــال العــام 2017م إلــى مواصلــة جــذب الكــوادر الســعودية المميــزة، وتكثيــف الــدورات التدريبــة لرفع مســتوى 

موظفــي جريــر، والتركيــز علــى تطويــر مــدراء المعــارض، ومواصلــة إبتعــاث الموظفيــن المميزين لدراســة اللغــة اإنجليزية.
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1-4-7. قسم تكنولوجيا المعلومات:

يعــد قســم تكنولوجيــا المعلومــات أحــد أهــم اأقســام فــي جريــر حيــث يمثــل القــوة الداعمــة لتطــور العمــل مــن خــال 
إســتخدام كل مــا يســتجد مــن تقـــنيات، وخــال العــام 2016م قــام القســم بتحديــث الَنســخ المتماثــل )Replication( بيــن المقــر 
الرئيــس والمركــز اإحتياطــي )الطــوارئ(، حيــث تكــون كل المعلومــات محدثــة ومتواجــدة بصفــة آليــة فــي الفــرع اإحتياطــي 
ــر بالشــروع فــي  ــوارث )Disaster(. كمــا قامــت جري ــة حــدوث ك ــن فــي حال ــن المركزي ــادل اأدوار بي ــة تب )الطــوارئ( مــع إمكاني
إســتبدال آات نظــام البيــع  )Point of Sales( مــع نمــوذج جديــد يتوافــق مــع رؤيــة مكتبــة جريــر لخدمــة العميــل بأحســن طريقــة.
وتزامنــًا مــع التطــورات قــام القســم بتحديــث كامــل للشــبكة الداخليــة التــي مكنــت مــن تحســين أداء كل الخــوادم والدخــول إلــى 

المعلومــات بطريقــة أســرع وأكثــر أمانًا.
وتــم الشــروع بدراســة وتجربــة حلــول جديــدة لإرتقــاء بأمــن معلومــات الشــركة )Information Security( مــن أجــل تأميــن منــاخ 

متناســب ومتكامــل بهــدف حمايــة جريــر مــن أي قرصنــة معلوماتيــة.
ويهــدف القســم خــال العــام 2017م إلــى اإرتقــاء إلــى المعاييــر العالميــة مــن حيــث أمــن المعلوماتيــة مــع تأســيس مركــز 
مراقبــة اأنظمــة الــذي ســيمكن الشــركة مــن التفاعــل الفــوري فــي حالــة حــدوث مشــكلة أيــًا كانــت.  وتســعى الشــركة أيضــًا 
إلــى أتمتــت المعلومــات بيــن جميــع اأقســام والفــروع )Business Process Automation( وذلــك لتحســين اأداء واإســراع 

بجميــع المعامــات وتتبعهــا مــن اجــل الجــودة.
كمــا ســتعمل جريــر علــى اإرتقــاء بنظامهــا المعلوماتــي إلــى مســتوى يمكــن مــن تســهيل وتأميــن جميــع العمليــات مــع نظــرة 

مركزيــة لخدمــة العمــاء بأحســن طريقــة ممكنــة.
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لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :
آاف الرياات 

التغير )%(

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2015م

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2016م

البيان
النسبة من  
المبيعات% المبلغ النسبة من 

المبيعات% المبلغ

% -3.97 - 6.375.378 - 6,122,559 المبيعات

% -9.98 % 15.25 972.031 % 14.29 875,041 مجمل الربح 

% -12.86 % 12.68 808.700 % 11.51 704,741
ربح النشاط من 

العمليات الرئيسية

% -11.85 % 13.36 851.952 % 12.27 751,003
الربح الصافي قبل 

الزكاة

% -10.93 % 12.99 828.471 % 12.05 737,909 الربح الصافي

إنخفضت مبيعات قطاع التجزئة بجرير خال العام المالي 2016م بنحو 2.1 %، بينما إنخفضت مبيعات قطاع الجملة بنحو 
26.2 % مقارنة بالعام الماضي 2015م.

وبخصوص اأداء اإجمالي فقد إنخفضت مبيعات جرير داخل وخارج السعودية بنسبة 3.97 % عن العام الماضي بينما 
إنخفض مجمل الربح 9.98 %، حيث بلغت نسبة مجمل الربح 14.29 % مقابل 15.25 % مقارنة بالعام الماضي نتيجة تغير 

المزيج البيعي، بسبب زيادة مبيعات الهواتف الذكية على حساب مبيعات بعض اأقسام ذات هوامش الربحية اأعلى.
هـذا وقـد إنخفضت اأربـاح الصافيـة لجرير بنسـبة 10.93 % وذلك من 828.5 مليـون ريـال لعام 2015م إلى 737.9 مليون 

ريـال لهذا العام 2016م.
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تأثــرت مبيعــات وصافــي ربــح الشــركة هــذا العــام بــاأداء اإقتصــادي بصفــة عامــة وبــأداء قطــاع التجزئــة بالمقارنــة مــع العــام 
الماضــي والــذي شــهد ربعــه اأول تحقيــق الشــركة لمبيعــات قياســية لتزامنــه مــع مكرمــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه 

اللــه.

تطور المبيعات وصافي اارباح ) بالمليون ريال (
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قــد إســتمر نمــو أصــول جريــر خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 1,981 مليـــون ريـــال فــي 
2012 إلــى 2,637 مليـــون ريــال فــي 2016م

كمــا إســتمر نمــو حقــوق الملكيــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 1,026 مليــون ريــال فــي 
2012 إلــى 1,530 مليــون ريــال فــي 2016م

تطور نمو اأصول المتداولة والثابته ) بالمليون ريال (

تطور االتزامات وحقوق الملكية ) بالمليون ريال (

إجمالي اأصول

اأصول المتداولة
اأصول الثابتة وطويلة اأجل

1.981

2.201

2.364
2.411 2.637

2012 2013 2014 2015 2016

1.027

848

1.081 1.192 1.297

1.282 1.219 1.3401.1741.133

حقوق الملكية

االتزامات المتداولة

االتزامات طويلة اأجل

2012 2013 2014 2015 2016

1.360 1.504 1.5301.1731.026 846 776 982783697 158 131 125
245258
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حققــت جريــر نمــوًا فــي النقديــة مــن أنشــطتها التشــغيلية والتــي تعتمــد جريــر عليهــا فــي تمويــل اســتثماراتها وتوســعاتها 
وكذلــك فــي ســداد التوزيعــات للمســاهمين حيــث زادت هــذه التدفقــات مــن 553 مليــون ريــال عــام 2012 إلــى 938 مليــون 

ريــال عــام 2016 اأمــر الــذي يعكــس كفــاءة إدارة رأس المــال العامــل وتطــور أربــاح الشــركة.

بلــغ معــدل النمــو المركــب لــكل مــن ربــح الســهم والتوزيعــات للســهم خــال الســنوات الخمــس الماضيــة %6.7 و%9.0 علــى 
التوالــي )بعــد تعديــل ربحيــة الســهم تماشــيًا مــع زيــادات رأس المــال إلــى 90 مليــون ســهم والممولــة مــن اأربــاح المبقــاة 

وااحتياطــي النظامــي(.

النقدية المتولدة من اأنشطة التشغيلية

ربح السهم والتوزيع  ) ريال (

النقدية المتولدة من 
أنشطة التشغيلية

التوزيعات

ربحية السهم

2012 2013 2014 2015 2016

5.8 6.65 7.71 7.307.26 8.28 9.21 8.205.176.33
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2012 2013 2014 2015 2016
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يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة كما يلي: 

مايين الرياات

الغرضنوع القرضالجهة المانحة#.
الرصيد 

أول 
السنة

السدادإضافات
الرصيد 

أخر 
السنة

طريقة السداد

1
البنك السعودي 

لاستثمار
تورق اسامي 

طويل اأجل
التوسعات 
2525-25المستقبلية

يتم السداد على 
4 دفعات نصف 
سنوية متساوية 
إبتداءًا من 2014م

2525-25اإجـمـالـي

وكان الهــدف مــن وراء الحصــول علــى هــذا القــرض دعــم تمويــل جريــر لشــراء أراضــي جديــدة بمواقــع تجاريــة متميــزة فــي عــدد مــن المــدن 
المختلفــة ضمــن اإســتراتيجية التــي تتبناهــا جريــر لتغطيــة كافــة مناطــق المملكــة، مــع اإبقــاء علــى معــدات توزيــع اأربــاح للمســاهمين 

بمــا يتماشــى مــع السياســة الماليــة المتبعــة.

يوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الربح لنشاط جرير داخل وخارج المملكة:

آاف الرياات

المنطقة الجغرافية
2015م2016م

صافي اأرباحالمبيعاتصافي اأرباحالمبيعات

5,645,132690,4545.911.872764.883المملكة العربية السعودية

477,42747,455463.50663.588مصر ودول الخليج اأخرى

6,122,559737,9096.375.378828.471الـمـجـمـوع

التحليل الجغرافي لنشاط جرير

ااقتراض

3-2

4-2
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تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا أنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل، ويتــم تحميــل مبلــغ الــزكاة المســتحق علــى قائمــة الدخــل الموحــدة 
ــة عــن  ــروق الناتجـ لجريــر، وقــد قامـــت جريــر بتقديــم وتســديد إقرارهــا الزكــوي حتــى 2015/12/31م كمــا قامــت بتســديد الفـ
الربــط الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة 2010م وتـــم تقـديـــر اإلتـــزام الزكــوي للعــام 2016م بمبلـــغ )13,094,000( ريـــال وتم عمل 

مخصــص بإجمالــي هــذا التـــقدير.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية : 

) آاف الرياات (

2015 2016 الجهة

37,660 30,740 مصلحة الجمارك

18,752 15,176 مصلحة الزكاة

14.023 18,545
المؤسسة العامة للتأمينات 

ااجتماعية

70.435 64,461 اإجمالي

ُفــرض علــى جريــر غرامــة ماليــة مقدارهــا )10,000( ريـــال، إســتنادًا إلــى الفقــرة )ب( مــن المــادة )59( مــن نظــام الســوق الماليــة، لمخالفــة 
ــة والفقــرة )أ( مــن المــادة )41( مــن قواعــد التســجيل واإدراج، وذلــك لعــدم  ــر الفقــرة )أ( مــن المــادة )46( مــن نظــام الســوق المالي جري
إبــاغ الهيئــة والجمهــور فــي الوقــت النظامــي عــن التمويــل الــذي قدمتــه لشــركتها التابعــة شــركة جريــر مصــر للتأجيــر التمويلــي )طــرف 

ذو عاقــة(.

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات 5-2
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تهتــم جريــر منــذ نشــأتها بالمســئولية اإجتماعيــة مــن منطلــق حرصهــا الشــديد علــى تحقيــق اأهــداف اأخاقيــة وإيمانــًا 
منــا بــأن نمــو جريــر وتطورهــا ا يعتمــد فقــط علــى مركزهــا المالــي فحســب بــل بقدرتهــا أيضــًا علــى المســاهمة المجتمعية، 
حيــث إســتمرت "جريــر" فــي دعــم المؤسســات اإجتماعيــة والخيريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال قيامهــا 
بدعــم بعــض المــدارس فــي المملكــة مــن خــال تقديــم وســائل تعليميــة وكتــب ومــواد مدرســية لبعــض جمعيــات رعايــة 

اأيتــام وتدريــب الطــاب.

وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة دعــم المؤسســات اإجتماعيــة والخيريــة مبلــغ )460,560( ريـــال خــال العــام 2016م مقابــل 
)309,463( رـــيال خــال عــام 2015م.

تــم تخصيــص مبلــغ )73,791( مليــون ريـــال والــذي يمثــل نســبة 10% مــن اأربــاح الصافيــة للســنة الحاليــة لإحتياطــي النظامي للشــركة 
إســتنادًا للمــادة رقــم )1/35( مــن النظــام اأســاس لجريــر.    

وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية خال العام المالي 2016م وفقًا للجدول التالي :

إجمالي التوزيعالفترة
) مليون ريال (

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ اإستحقاقتاريخ اإعان) ريال (

157.51.752016/04/182016/05/022016/05/12الربع اأول

112.51.252016/07/242016/08/032016/08/13الربع الثاني

193.52.152016/10/172016/10/312016/11/10الربع الثالث

193.52.152017/10/162017/02/282017/03/09الربع الرابع

6577.30اإجمالي

دعم المؤسسات اإجتماعية 6-2
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بــدأت الشــركة مبكــرًا فــي عمليــة التحــول مــن اأســاس المحاســبي الحالــي إعــداد القوائــم الماليــة )وهــو 
معاييــر المحاســبة الســعودية( إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بإعــداد خطــة التحــول وتشــكيل فريــق 
عمــل مــن اأفــراد المؤهليــن المســئولين عــن التقاريــر الماليــة بالشــركة إتخــاذ اإجــراءات المناســبة لتنفيــذ 
عناصــر خطــة التحــول حتــى تتمكــن مــن إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن 

أول ينايــر 2017م طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. 
وقد تم اإنتهاء من المراحل الهامة اآتية:

- تحديــد الفــروق بيــن اأســاس المحاســبي الحالــي إعــداد القوائــم الماليــة والمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وتأثيرهــا 
علــى القوائــم الماليــة للشــركة.

- تحديد وإختيار وإعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي.

- إعــداد التســويات الازمــة لتحويــل أرصــدة قائمــة المركــز المالــي اافتتاحيــة كمــا فــي 2016/1/1م إلــى المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي.

- إعــداد قائمــة المركــز المالــي اإفتتاحيــة )اإداريــة( كمــا فــي 2016/1/1م شــاملة السياســات المحاســبية وفقــًا للمعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي، وتمثــل قائمــة المركــز المالــي اإفتتاحيــة نقطــة البدايــة إعــداد قوائــم ماليــة متفقــة مــع المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي.

- إعــداد القوائــم الماليــة )اإداريــة( للربــع اأول لعــام 2016م وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والتــي ستســتخدم 
كقوائــم مقارنــة للقوائــم الماليــة للربــع اأول لعــام 2017م.

- تــم اإتفــاق مــع مراجــع حســابات الشــركة علــى مراجعــة قائمــة المركــز المالــي اإفتتاحيــة كمــا فــي 2016/1/1 وفقــًا 
ــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــع اإفصــاح الخــاص بالسياســات المحاســبية وقــد شــارف علــى اإنتهــاء مــن أعمــال  للمعايي

المراجعــة.

وسوف يتم بإذن الله خال الربع اأول من عام 2017م إستكمال المراحل الهامة اآتية:

- إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2016 وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والتــي ستســتخدم عنــد اعــداد 
ــر الدوليــة للتقريــر المالــي والوفــاء بمتطلبــات اإفصــاح المصاحبــة  القوائــم الماليــة لعــام 2017م الشــركة وفقــًا للمعايي

ــة. ــم المالي لهــذه القوائ

- فحــص مراجــع حســابات الشــركة لتعديــات التحــول للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والتــي تمــت علــى للقوائــم الماليــة 
للربــع اأول لعــام 2016م والقوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2016م. 

وتماشــيا مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة فقــد أعلنــت جريــر فــي "تــداول" عــن مراحــل مواكبتهــا للتحــول لمعاييــر 
المحاســبة الدوليــة. وقــد تضمــن إعانهــا بتــداول عــن المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة بتاريــخ 
2016/10/27م، اأثــر المالــي المقــدر علــى قائمــة المركــز المالــي فــي 31 مــارس 2016م )والــذي نشــأ أساســًا مــن قائمــة 
المركــز المالــي اإفتتاحيــة( حيــث أدت التعديــات الــى إنخفــاض اأربــاح المبقــاة بنحــو 25 مليــون ريــال، ويعــود ذلــك بصــورة 

أساســية الــى محصلــة عامليــن رئيســيين:

1- زيادة مخصص نهاية الخدمة بسبب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي )منافع الموظف(. 

2- إنخفــاض اأربــاح المؤجلــة والتــي نتجــت فــي الســابق مــن معاملــة بيــع وإعــادة إســتئجار بإيجــار تشــغيلي حيــث يتطلــب 
معيــار المحاســبة الدولــي )عقــود اإيجــار( اإثبــات الفــوري أربــاح البيــع وعــدم تأجيلهــا. وأوضــح اإعــان أيضــا أن مــن بيــن 
ــة علــى  ــار جوهري ــاك آث ــم تكــن هن ــه ل ــة، إا أن ــم المالي ــرات فــي عــرض وتبويــب لبعــض عناصــر القوائ ــار حــدوث تغيي اآث

صافــي ربــح الربــع اأول مــن العــام 2016م

خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية 8-2



رأس المال
والمستثمرون

وإباغات الملكية 3
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في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون %5 فما فوق 
وتغيرها خال العام 2016م:

                                       
)بمايين اأسهم(

عدد اأسهم في اسم المستثمر
بداية 2016م 

نسبة الملكية في 
بداية 2016م  

عدد اأسهم في 
نهاية 2016م  

نسبة الملكية في 
نهاية 2016م  

8.84 %8.67.956 %7.740محمد بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %8.67.740 %7.740ناصر بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %8.67.740 %7.740عبدالله بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %8.67.740 %7.740عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %8.67.740 %7.740عبدالسام بن عبدالرحمن العقيل

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال جرير واأسهم الحرة كما في 2016/12/31م كما يلي :

القيمة ريال/عدد اأسهمالبيـان
900,000,000 ريـالرأس المال المصرح به

90,000,000 سهمعدد اأسهم المصدرة ) جميعها أسهم عادية (

عدد اأسهم الحرة وفقًا لسجل جرير في تداول كما 
86,218,313 سهمفي 2016/12/31م*

900,000,000 ريـالرأس المال المدفوع

10 ريـالالقيمة اإسمية للسهم

10 ريـالالقيمة المدفوعة للسهم

* عدد اأسهم الحرة تتغير من فترة أخرى وفقًا لحركة تداول أسهم جرير.

رأس المال 1-3

المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية 2-3
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 3-3-1. نوع المستثمرين:

نسبة الملكية )%( عدد اأسهم عدد المستثمرين النوع
30.195 27,175,718 261 شركات ومؤسسات
69.805 62,824,282 4,257 أفــراد

100 90,000,000 4,518 اإجمـالي

3-3-2. المستثمرون وفقًا لحجم الملكية:

نسبة الملكية )%( عدد اأسهم  عدد المستثمرين حجم الملكية )سهم(
62.236 56,011,981 13 أكثر من مليون 
6.041 5,437,143 8

 من 005 ألف : أقل من

 مليون

16.264 14,637,427 65
من 001 ألف : أقل من 005 

ألف 
4.124 3,712,001 54

من 50 ألف : اقل من 100 
ألف

6.406 5,766,064 276
من 10 آاف : أقل من 50 

ألف
1.942 1,748,179 254

من 5 آاف : أقل من 10 
آاف

2.275 2,047,986 928 من ألف : أقل من 5 آاف
0.710 639,219 2,920 أقل من ألف
100 90,000,000 4,518 اإجـــمـــــــــالي

3-3-3. . المستثمرون وفقًا لفئاتهم:

نسبة الملكية )%( عدد اأسهم عددهم الفئة
69.633 62,670,191 4,062 مستثمرين أفراد سعوديين
0.171 154,091 195 مستثمرين أجانب مقيمين

10.214 9,193,109 77 شركات ومؤسسات سعودية
4.628 4,165,949 8 مؤسسات حكومية وشبه حكومية
11.102 9,991,966 81 صناديق إستثمارية
2.543 2,288,737 32 إتفاقيات مبادلة
1.486 1,337,856 55 مستثمرين أجانب غير مقيمين
0.220 198,101 8 جمعيات خيرية
100% 90,000,000 4,518 اإجـــمـــــــــالي

هيكل الملكية لأفراد والمؤسسات بنهاية العام 2016م 3-3
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تتوقــف عمليــة توزيــع اأربــاح بشــكل عــام علــى اأربــاح الصافيــة المحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعات المســتقبلية 
ــه ليــس  ــع ســنوية للمســاهمين إا أن ــاح رب ــادت علــى صــرف أرب ــر قــد إعت لإســتثمارات الرئيســية، وبالرغــم مــن أن جري
ــاح مــن وقــت أخــر حســب اأداء المالــي  هنــاك ضمانــات للتوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغيــر سياســة توزيــع اأرب

لجريــر ورؤيــة مجلــس اإدارة.

وفقــًا للمــادة )44( مــن النظــام اأســاس لجريــر فــإن اأربــاح الصافيــة الســنوية تــوزع بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 
والتكاليــف اأخــرى علــى الوجــه التالــي:

• تجنيــب نســبة 10 % مــن اأربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــي نظامــي مــع العلــم بأنــه يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
هــذا التجنيــب متــى بلــغ اإحتياطــي النســبة النظاميــة.

•  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مــن مجلــس اإدارة أن تجنــب نســبة ا تتجــاوز 20 % مــن اأربــاح الصافيــة 
لتكويــن إحتياطــي إتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع على اأقل.
• يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ا تتجــاوز 10 % مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإدارة بحيــث ا تتعــدى فــي جميــع اأحــوال 

الحــدود القصــوى المســموح بهــا وفقــًا للقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
• يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقتطــع نســبة 10 % مــن اأربــاح الصافيــة إنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لموظفــي جريــر 

أو إســتخدامها لمنــح موظفــي جريــر أســهم فــي جريــر كمكافــأة لهــم.
• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من اأرباح.

وجريــر ســتحرص علــى أن تكــون نســبة التوزيــع بيــن 80 %- 90 % مــن صافــى الربــح مــا لــم يتعــارض هــذا مــع اإحتياجــات 
المالية والتشــغيلية واإســتثمارية.

ووفقــًا لذلــك يتــم إدراج بنــد مســتقل فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة الســنوية ينــص علــى "الموافقــة علــى تفويض 
مجلــس اإدارة بتوزيــع أربــاح فصليــة للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ اأحقيــة والتوزيــع مــع اأخــذ باإعتبــار اأنظمــة ذات 

العاقة".

سياسية توزيع اأرباح 4
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الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات اأرباح النقدية لجرير حتى اآن:

نسبة المبلغ 
الموزع من صافي 

اأرباح
)%(

إجمالي مبلغ التوزيع
)مليون ريال(

الربح 
الموزع
)ريال(

 ربحية
السهم

صافي الربح
)مليون ريال( السنة

88 96 20 4.53 108.9 2003

87.6 105.6 22 5.02 120.6

2004

تم زيادة رأس المال من 240 مليون إلى 300 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم

68 120 20 5.87 176.2 2005

74 180 6 8.11 243.3 2006

87 240 8 9.20 276 2007

81.1 270 9 11.09 332.7 2008

78.9 295 8 10.23 373.9

2009

تم زيادة رأس المال من 300 مليون إلى 400 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل 3 أسهم

78.3 314 7.85 10.01 401 2010

81.1 420 9.70 11.89 517.5

2011

تم زيادة رأس المال من 400 مليون إلى 600 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين

81.6 465 7.75 9.47 569.8 2012

79.9 522 8 9.98 653.2

2013

تم زيادة رأس المال من 600 مليون إلى 900 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين 

80.3 598,5 6,65 8.28 745.4 2014

84.3 698.4 7.71 9.21 828.5 2015

89.03 657 7.30 8.20 737.9 2016



المخاطر والنظرة
المستقبلية 5
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تتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر مــن قبــل اإدارة العليــا وفقــًا لسياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإدارة، حيــث تقــوم اإدارة 
بتحديــد وتقييــم المخاطــر، والتحــوط لهــا مــن خــال تعــاون وثيــق بيــن إدارات جريــر، وتقييــم إحتماليــات حدوثهــا وتقديــر مــا قــد 
يترتــب عليهــا مــن آثــار ومــن ثــم يتــم إتخــاذ التدابيــر الازمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا وإحتوائهــا قــدر اإمــكان لتافــي 

أي أضــرار قــد تتســبب فيهــا حــال وقوعهــا.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة جرير، ومنها :
مخاطر اقتصادية: 

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا اإقتصــاد بصفــة عامــة ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، ممــا يكــون لهــا أثــر علــى اإنفــاق لأفــراد 
والمؤسســات، ومــا يكــون لهــا أثــر علــى المورديــن والمصنعيــن.

مخاطر إستراتيجية:  
عــدم اإحاطــة بالمتغيــرات اإقتصاديــة، وإتخــاذ قــرارات إســتراتيجية خاطئــة، أو تطبيــق اإســتراتيجيات بشــكل خاطــئ، وجريــر 
تحــرص علــى اإحاطــة بالمتغيــرات اإقتصاديــة مــن خــال دراســة الســوق والوضــع اإقتصــادي، واإســتعانة بالخبــرات 

ــزة لتافــي أي مخاطــر إســتراتيجية. المتمي
مخاطر تشغيلية: 

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:
1 - مخاطر العملة:

وهــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة اأدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي أســعار صــرف العمــات، حيــث أن أغلــب تعامــات جريــر 
بالريـــال الســعودي والــدوار اأمريكــي واليــورو، كمــا أن الشــركات التابعــة تتعــرض لمخاطــر تحويــل العملــة.

2 - مخاطر إئتمان:
 هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا أداة ماليــة علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممايــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآخــر لخســارة ماليــة، ولتفــادي 
مخاطــر اإئتمــان يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك ذات تصنيــف إئتمانــي مرتفــع، وتقييــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم مخصــص 

الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
3 - مخاطر السيولة:

وهــي مخاطــر صعوبــة تأميــن الســيولة الازمــة لمقابلــة إلتزاماتهــا، وتــدار مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن 
توفــر ســيولة كافيــة لمواجهــة أي إلتزامــات مســتقبلية.

4 - مخاطر الموارد البشرية: 

القــدرة علــى إســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمميــزة والمحافظــة عليهــم، وتقــوم الشــركة بصــورة مســتمرة بتوظيــف 
وتدريــب الكــوادر الوطنيــة، وتطويــر مكافــأة تحفيزيــة لدعــم إســتمرارية وكفــاءة الموظفيــن.

5 - مخاطر قانونية: 

المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات التشــريعية والقانونيــة بالمملكــة أو الــدول التــي تمــارس جريــر نشــاطها فيهــا، ســواء مــن 
ضرائــب أو قوانيــن العمــل وغيرهــا.

6 - مخاطر التقنية:

مخاطــر إســتمرارية العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة فــي حالــة وجــود خلــل فنــي، فجريــر مســتمرة فــي تطويــر 
ودعــم برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.

المخاطر التي تتعرض لها جرير 1-5
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ــى  ــط إنعكــس ســلبًا عل ــع فــي أســعار النف ــام 2016م مــن تراج ــال الع ــا شــهدته الســعودية خ ــدم ولم ــا تق ــى م ــاء عل بن
اإنفــاق الحكومــي، وأدى إلــى إنتهــاج الحكومــة سياســات ترشــيدية، نتــج عنهــا إنخفــاض القــدرة الشــرائية لــدى المســتهلك، 
وتراجعــت المبيعــات علــى أثــر ذلــك، واتبعــت جريــر إســتراتيجية جديــدة تقــوم علــى تخفيــض هامــش الربــح أحيانًا لكســب حصة 
أكبــر فــي الســوق الخليجيــة فــي ظــل هــذه الظــروف اإقتصاديــة، فمــن المتوقــع أن تســتمر جريــر علــى ذات السياســة، 
وســوف تحافــظ علــى خططهــا التوســعية المعلنــة عنهــا ســابقًا، بزيــادة المعــارض إلــى 60 معرضــًا بحلــول عــام 2019م، 
وســتتضمن خطــط التوســع مناطــق جديــدة فــي الســعودية والكويــت واإمــارات باإضافــة إلــى وضــع اأساســات للتوســع 

فــي مصــر خــال الســنوات القادمــة.

وخــال العــام 2017م تنــوي جريــر إفتتــاح أكثــر مــن ســتة معــارض واإســتمرار بتطويــر موقــع الشــركة اإلكترونــي والتجــارة 
اإلكترونيــة، وســوف يســتمر قســم مبيعــات الجملــة فــي النمــو مــن خــال مضاعفــة شــبكة التوزيــع الحاليــة ودخــول أســواق 

جديــدة باإضافــة إلــى زيــادة ااســتثمارات فــي العامــة التجاريــة "روكــو".

إن مســتقبل جريــر يبــدو واعــدًا فــي ظــل ســعينا المتواصــل للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المســتهلكين عــن 
طريــق زيــادة عــدد المعــارض، ودعــم وتطويــر التجــارة اإلكترونيــة التــي ســتمكننا مــن خدمــة عمائنــا بطــرق وأســاليب جديــدة 
والوصــول إلــى عمــاء أكثــر، نحــن ملتزمــون باارتقــاء بــأداء الشــركة وتحقيــق النمــو المنشــود، وتحســين خدمــات عــرض 

المنتجــات باإضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة العمــاء وبأفضــل قيمــة.

جريــر تــدرك تمامــًا أن تحقيــق هــذه اأهــداف يعتمــد علــى فريــق عمــل قــوي ومؤهــل، ولذلــك تواصــل إســتثمارها فــي رأس 
المــال البشــري وإســتقطاب كــوادر بشــرية مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمائهــا ومســتثمريها. 

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات والخطــط وفــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة والمتوقعــة وفــي ضــوء التحديــات المحيطــة 
بالقطــاع الــذي نعمــل فيــه فــإن جريــر تتوقــع تحقيــق نمــوًا إيجابيــًا بحــدود 5 ٪ فــي العــام المالــي 2017م مقارنــة بالعــام المالــي 

2016م.

النظرة المستقبلية 2-5



الحوكمة 6





48

ــن  ــر، كمــا أن تكوي ــة أعضــاء وفقــًا للفقــرة )1( مــن المــادة )15( مــن النظــام اأســاس لجري يتكــون مجلــس اإدارة مــن ثماني
مجلــس اإدارة متوافــق مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة )12( مــن ائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإدارة الحاليين:

صفة ااســـــمم
العضوية

المؤهـــــــات 
الخبرات العمليـــــــــــةالعلميـــــــــــة

الشركات 
المساهمة 

المشارك في 
عضوية مجلسها

1

محمد عبدالرحمن 
العقيل

)رئيس مجلس 
اإدارة(

غير 
تنفيذي

• ماجستير في الهندسة 
من جامعة كاليفورنيا /

بركلي 
• هندسة مدنية من 

جامعة الملك فهد 
بالظهران

• شهادة الـ OPM من 
جامعة هارفرد

- رئيسًا لمجلس إدارة شركة جرير 
للتسويق منذ تأسيسها وحتى اآن.
- عضو مؤسس لجرير ومكتبة جرير.

- المشاركة في تأسيس وإدارة شركة 
جرير لاستثمارات التجارية.

- عضو سابق في عدد من مجالس 
إدارات عدد من الشركات )الفيصلية، إم 

بي سي(.
- عضو سابق مجلس أمناء المئوية.

- عضو اللجنة التنفيذية للمركز الوطني 
للشركات العائلية )بمجلس الغرف(.

- عضو سابق بالمجلس اإستشاري 
للشرق اأوسط لجامعة دوك. 

- عضو سابق بمجلس أمناء الملك عبد 
العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

- شركة جرير 
لإستثمارات التجارية

- شركة سنابل 
السعودية

- شركة حرمة الدولية
- شركة حرمة الوطنية
- شركة نوره الوطنية
- شركة امتياز العربية

- شركة مجموعة 
الخريف

2
ناصرعبدالرحمن 

العقيل
غير 

تنفيذي

• بكالوريوس هنسة 
مدنية من جامعة 

كلورادو بولدر
• العديد من الدورات 

في إدارة ااعمال 
والتسويق والمبيعات

- عضو مؤسس لجرير ومكتبة جرير.
- مدير التسويق والمبيعات لمكتبة جرير.
- رئيس شركة كايت العربية للمقاوات.

- العمل على تصاميم مكتبة جرير 
ومجمع مدارس رياض نجد.

- أشرف على صيانة المنطقة الصناعية 
في الجبيل وينبع.                                                                                                 

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

3

عبدالله عبدالرحمن 
العقيل

)العضو المنتدب(
• بكالوريوس إدارة من تـنـفـيــذي

جامعة الملك سعود

- عضو مؤسس لجرير ومكتبة جرير. 
- قام بتأسيس عمليات بيع الجملة في 

جرير.
- رئيس قطاع الجملة في شركة جرير 
للتسويق والعضو المنتدب للشركة.

- شركة جرير العقارية
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة حرمة الوطنية
- شركة نوره الوطنية
- شركة حرمة الدولية
- شركة إمتياز العربية

4
عبدالكريم 

عبدالرحمن العقيل
)الرئيس التنفيذي(

تـنـفـيــذي
• حاصل على برنامج الـ 

MPO من جامعة هارفارد  
• التحق بالعديد من 
برامج تطوير اادارة

- عضو مؤسس لجرير ومكتبة جرير.
- رئيس قطاع التجزئة )مكتبة جرير( 

والرئيس التنفيذي للشركة.
- محاضر منتدب في معهد اادارة 

العامة في الرياض.

- شركة جرير العقارية
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة حرمة الوطنية
- شركة حرمة الدولية
- شركة نوره الوطنية

تكوين مجلس اإدارة 1-6
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5

ناصر عبدالعزيز 
العقيل

)الرئيس التنفيذي 
للعمليات(

تـنـفـيــذي

•  بكالوريوس علوم 
الكمبيوتر من جامعة 

ايسترن واشنطن.
• التحق بالعديد من 

الدورات الدراسية عن 
تطوير ااعمال.

- عمل في قسم تكنوجيا المعلومات 
في المؤسسة العامة لتحلية المياه.

- عضو مشارك في عدة مجالس 
إدارات.

- نائب مدير عام مكتبة جرير والرئيس 
التنفيذي للعمليات.

- شركة مدارس رياض 
نجد اأهلية

- شركة سنابل حرمة

6

سامر محمد 
الخواشكي

)ممثل شركة 
العليان المالية(

مـسـتـقــل

• ماجستير في 
التسويق الدولي 

- جامعة ستراثكايد - 
المملكة المتحدة

• بكالوريوس في 
اإدارة الصناعية - جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن

- مدير عام مطاعم برجر كنج - الشرق 
اأوسط.

- مدير عام شركة العليان للخدمات 
الغذائية والشركة اأولى للصناعات 

الغذائية.
- رئيس مجموعة العليان المالية.

- شركة تعبئة المياه 
الوطنية )نوفا(

7
فهد عبدالله 

مـسـتـقــلالقاسم

• بكالوريوس في 
العلوم اإدارية - 

تخصص محاسبة - 
جامعة الملك سعود.

 PLMA إكمال برنامج •
من جامعة اكسفورد.

- مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة 
شركة أموال لاستشارات المالية.

- شريك  ومؤسس وعضو مجلس إدارة 
شركة أريز للتسويق العقاري.

- شريك وعضو مجلس إدارة شركة 
فينكورب القابضة لاستثمار – مصر. 

- عضو مجلس إدارة في عدد من 
الشركات.

- مستشار مجلس إدارة شركة إتحاد 
الراجحي. عضو مجلس إدارة مركز 

المعارض. 
- عضو في العديد من اللجان 

)اإستثمار- المراجعة – الحوكمة – 
الترشيحات والمكافآت(.

- شركة صافوا
- شركة دور للضيافة

- شركة دلة للخدمات 
الصحية

- مجموعة عبد 
اللطيف العيسى 

القابضة
- شركة فهد بن 

عبدالله بن عبدالعزيز 
القاسم وأبناؤه 

للتجارة واإستثمار 
- الشركة السعودية 

للضيافة التراثية
- بنك الباد

8
عبداإله سعد 
مـسـتـقــلالدريس )1(

• بكالوريوس في 
الهندسة المدنية 
- جامعة تكساس 

- الوايات المتحدة 
اأمريكية

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
اإدارة لشركة الدريس للخدمات البترولية 

والنقليات.
- عضو مجلس إدارة شركة اأندية 

الرياضية.

- شركة الدريس 
للخدمات البترولية 

والنقليات
- شركة اأندية 
الرياضية )بودي 

ماسترز(

9

نادر بن إبراهيم 
الوهيبي )2(

)ممثل المؤسسة 
العامة

للتأمينات 
اإجتماعية (

مـسـتـقــل
• ماجيستير نظم الحماية 

اإجتماعية
• بكالوريوس في 

التأمين

- مدير عام التخطيط والتطوير 
بالمؤسسة العامة للتأمينات اإجتماعية 

- باحث – المؤسسة العامة للتأمينات 
اإجتماعية

- أمين عام مجلس إدارة المؤسسة 
العامة للتأمينات اإجتماعية

- بنك الرياض

)1( إنتهت عضويته بمجلس اإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس، وتم اإباغ بتاريخ 2016/03/16م.
)2( بدأت عضويته بمجلس اإدارة )كممثل للمؤسسة العامة للتامينات اإجتماعية( ببداية دورة المجلس الحالية، وتم اإباغ بتاريخ 

2016/03/16م.
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كما تم خال العام 2016م إنعقاد أربع اجتماعات لمجلس اإدارة وفق الجدول أدناه:

ااســـــم
تاريخ اجتماع مجلس اإدارة

2016/02/032016/04/182016/06/082016/10/17
مجموع 
الحضور

4√√√√محمد بن عبدالرحمن العقيل1

4√√√√ناصر بن عبدالرحمن العقيل2

4√√√√عبدالله بن عبدالرحمن العقيل3

4
عبدالكريم بن عبدالرحمن 

4√√√√العقيل

4√√√√ناصر بن عبدالعزيز العقيل5

6
سامر بن محمد الخواشكي

4√√√√)ممثل شركة العليان المالية(

4√√√√فهد بن عبدالله القاسم7

1------√عبداإله بن سعد الدريس)1(8

3√√√--نادر بن إبراهيم الوهيبي)2(9

√ - الحضور أصالة         X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإدارة            XX- غياب    

)1( إنتهت عضويته بمجلس اإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس، وتم اإباغ بتاريخ 2016/03/16م.

)2( بــدأت عضويتــه بمجلــس اإدارة )كممثــل للمؤسســة العامــة للتامينــات اإجتماعيــة( ببدايــة دورة المجلــس الحاليــة، وتــم 

اإبــاغ بتاريــخ 2016/03/16م.

سجل حضور اجتماعات مجلس اإدارة خال العام 
المالي 2016م

2-6
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6-3-1. لجنة المراجعة:

ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقــًا للمــادة )14( مــن ائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، والمــادة رقــم 
ــر، وتتلخــص مهامهــا ومســئولياتها فيمــا يلــي: ــادئ وسياســات حوكمــة جري )3/24( مــن مب

• اإشــراف علــى إدارة المراقبــة الداخليــة بجريــر للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ اأعمــال والمهمــات التــي حددهــا 
لهــا مجلــس اإدارة.

• دراسة نظام الرقابة الداخلية بجرير ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها.

• التوصية لمجلس اإدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين -بعد التأكد من إستقالهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.

• متابعــة أعمــال المحاســبيين القانونييــن وإعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون بهــا أثنــاء قيامهــم 
بأعمــال المراجعــة.

• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ماحظات اللجنة عليها.

• دراسة ماحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

• دراسة القوائم المالية اأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإدارة بشأنها.

وقد إنعقدت أربعة إجتماعات للجنة خال 2016م، وفيما يلي بيان بأسماء اأعضاء وسجل الحضور:

المنصبااســــــمم
مجموع تاريخ ااجتماع

الحضور
2016/02/042016/04/172016/06/122016/10/16

1
عبدالسام بن عبدالرحمن 

العقيل
رئيس 
4√√√√اللجنة

4√√√√عضوفهد بن عبدالله القاسم2

4√√√√عضوفرانك فيرمولين3

√ - الحضور أصالة          X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المراجعة          XX- غياب

وتجــدر اإشــارة أن لجنــة المراجعــة عقــدت إجتماعــًا عــن طريــق الهاتــف لدرســة القوائــم الماليــة للربــع الرابــع وأبــدت توصيتهــا 
للمجلــس بشــأنها.

وفــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال عــن عــام 2016م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور هــام أو أي 
تغيــر جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأنهــا فعالــة لمنــع واكتشــاف اأخطــاء وأنــه لــم يحــدث أي خــرق جوهــري أو إخــال 

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال عــام 2016م.

اللجان المنبثقة من مجلس اإدارة 3-6
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6-3-2.  لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت:

ُشــكلت لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت وفقــًا للمــادة )15( مــن ائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
الماليــة، والمــادة رقــم )3/25( مــن مبــادئ وسياســات حوكمــة جريــر.

تقــوم لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت بمســاعدة مجلــس اإدارة فــي ترشــيح اأعضاء ودراســة مؤهاتهــم لإنضمام 
لعضويــة مجلــس اإدارة وهــي أيضــًا المســئولة عــن وضــع سياســة وبرامــج المكافــآت والمرتبــات أعضــاء مجلــس اإدارة 
والرئيــس التنفيــذي لجريــر وموظفــي اإدارة العليــا، وتقــوم أيضــًا باإشــراف علــى تقييــم مســتوى أداء كل مــن مجلــس 

ــر التنفيذيــة. .  اإدارة وإدارة جري

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وسجل الحضور :

 
ااســــــم

المنصب
مجموع تاريخ ااجتماع

الحضور
2016/04/182016/11/30

  2√√رئيس اللجنةمحمد بن عبدالرحمن العقيل1

  2√√عضوسامر بن محمد الخواشكي2

  2√√عضوفهد بن عبدالله القاسم3

√ - الحضور أصالة            X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت        XX- غياب

إجمالي المبالغ المكتسبة أعضاء مجلس اإدارة وستة من كبار التنفيذيين خال العام المنتهي في 
2016/12/31م موضحة كالتالي :

 آاف الرياات 

أعضاء 
المجلس

التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير

التنفيذيين 
والمستقلين

ستة من كبار التنفيذيين 
ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات بما فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي *

7,863-6,360الرواتب والتعويضات

2,034722,741البدات

12,6001,00013,792المكافآت الدورية والسنوية

451--الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
8,360-7,999بشكل       شهري أو سنوي

28,9931,07233,207اإجمالي

اللجان المنبثقة من مجلس اإدارة 3-6
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أنشأت جرير عددًا من برامج التحفيز للموظفين وفيما يلي موجز عن هذه البرامج:

برنامــج حوافــز للموظفيــن : تمنــح إدارة جريــر بموجبــه كبــار موظفيهــا الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض تحفيــزي نقــدي 
فــي نهايــة فتــرة اإســتحقاق إذا تــم إســتيفاء شــروط محــددة، ويرتبــط إحتســاب هــذه المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر في 

أرباحهــا ســنويًا، الــذي يحــدد طبقــًا للقوائــم الماليــة اأوليــة الموحــدة للشــركة.

برنامــج تمويــل المســاكن: للموظفيــن الســعوديين يمنــح وفــق شــروط وضوابــط معينــة، حيــث تقــوم جريــر بمنــح تمويــل 
لموظفيهــا الســعوديين ذوي اأداء المتميــز لشــراء مســاكن خاصــة بهــم مــن خــال قــروض حســن يتــم ســدادها علــى أقســاط 
لمــدة عشــر ســنوات، وذلــك بهــدف تعزيــز الــواء لــدى الكفــاءات الوطنيــة وكذلــك العمــل علــى إســتقطاب كفــاءات جديــدة مــن 

الموظفين الســعوديين.

مكافــآت موظفــي المبيعــات والتــي تشــمل مكافــآت ســنوية وحوافــز علــى المبيعــات، وهــي مرتبطــة بــاأداء إلــى حــد 
كبيــر

مكافآت للموظفين وهي مكافآة سنوية تحفيزية وهي مرتبطة بأداء الموظف خال العام وفق تقييم سنوي.

* يشمل ما حصل عليه ستة )6( من كبار التنفيذيين في جرير وهم )اأعضاء الثاثة التنفيذيين+إثنان من كبار 
التنفيذيين+المدير المالي(.

أوصى المجلس بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإدارة عن العام 2016م  بمبلغ )250,000( ريـال لكل عضو، باإضافة 
إلى )250,000( ريـال مكافأة إضافية لرئيس المجلس. .

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة جرير على ما يلي:

• ا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 

• ا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي جرير عن أي حقوق في اأرباح.

• ا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي جرير.

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإدارة وكبار التـنفيذيين 3-6
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6-6-1. نسب ملكية اأسهم والتغير فيها خال العام 2016م أعضاء مجلس اإدارة وأزواجهم وأوادهم القصر:

   الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة أعضاء مجلس اإدارة خال العام 2016م: 

نهاية بداية 6102م اسم العضو
2016م 

التغير خال 
السنة

نسبة التغير 
%

أدوات الدين

ا يوجد7,740,0007,956,000216,0002.791محمد بن عبدالرحمن العقيل1

ا يوجد7,740,0007,740,00000ناصر بن عبدالرحمن العقيل2

ا يوجد7,740,0007,740,00000عبدالله بن عبدالرحمن العقيل3

ا يوجد7,740,0007,740,00000عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل4

ا يوجد360,928360,92800ناصر بن عبدالعزيز العقيل5

6
سامر بن محمد الخواشكي

شركة العليان المالية
 0

2.100.000
 0

2.100.000
0

ا يوجد0

ا يوجد1,5001,50000فهد عبدالله القاسم7

ا يوجد36,0005,00016.13 )2(31,000عبداإله سعد الدريس8

9

نادر بن إبراهيم الوهيبي)3(
المؤسسة العامة للتأمينات 

اإجتماعية
 )4( 550

3,617,936

 550

3,617,936
0

ا يوجد0

)1( إنتهت عضويته بمجلس اإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس، وتم اإباغ بتاريخ 2016/03/16م.

)2( عدد اأسهم بنهاية دورة المجلس.

)3( بــدأت عضويتــه بمجلــس اإدارة )كممثــل للمؤسســة العامــة للتامينــات اإجتماعيــة( ببدايــة دورة المجلــس الحاليــة، وتــم 

اإبــاغ بتاريــخ 2016/03/16م.

)4( عدد اأسهم ببداية دورة المجلس.

6-6-2. نسب ملكية اأسهم والتغير فيها خال العام 2016م لكبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوادهم القصر: 

       الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خال العام 2016م:

بداية ااسم
2016م 

التغير خال نهاية 2016م 
السنة

نسبة التغير 
%

أدوات 
الدين

ا يوجد0000فيصل عنبر العنبر )١(1

ا يوجد0000رميش كاندرا مولي)2(2

ا يوجد0000محمد ضياء مصطفى اأيوبي3

)1( تم إنهاء تكليفه كمراقب مالي بتاريخ 2016/07/20م.

)2( تم تعيينه كمراقب مالي بتاريخ 2016/07/20م.

نسبة ملكية اأسهم وتغيرها أعضاء مجلس 
اإدارة وكبار التنفيذيين

6-6
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ــر طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض  ــي 2016م إســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جري خــال العــام المال
أعضــاء مجلــس اإدارة، وبعــض هــذه العقــود تــم اإتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي إمتــدادًا لعاقــات مســتمرة 

ــي 2016م. ــل العــام المال ــدأت قب ب

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :

اسـم الـطرف ذات 
الـمـبـلـغ الـسـنـويمـدة الـعـقــدطـبـيـعـة الـعـقــدالعاقة

2015م2016م

1
شركة كـايـت العربية 

المحدودة
عقد أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات 

فنية للشركة، والذي بدأ بتاريخ 
2011/01/01م

123,940,57083,835,036خمس سنوات

2
شركة كـايـت العربية 

المحدودة
عقد إستئجار مكتب في مبنى جرير 

196,020196,020خمس سنوات)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 2012/11/15م.

3
شركة جرير 

لإستثمارات التجارية
عقد إستئجار مكتب في مبنى جرير 

306,240306,240خمس سنوات)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 2012/11/15م.

4
شركة جرير 

لإستثمارات التجارية
عقد إستئجار مكتب في مبنى جرير 

145,860145,860خمس سنوات)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 2012/11/15م.

5
شركة جرير 

1.100.0001.100.000عشر سنواتعقد إستئجار معرض في جدة -التحلية لإستثمارات التجارية

6
شركة جرير 

لإستثمارات التجارية
عقد إستئجار معرض في جدة -  طريق  

اأمير سلطان، والذي بدأ بتاريخ 
2004/09/15م.

عشرين سنة 
1,260,0001,260,000يتجدد تلقائيًا

7
شركة جرير 

لإستثمارات التجارية
عقد إستئجار سكن لجرير في جدة - التحلية، 

والذي بدأ بتاريخ 2004/08/01م.
عشر سنوات 
142,350142,350يتجدد تلقائيًا

8
شركة جرير 

اثنان وعشرون عقد إستئجار معرض في الظهران، لإستثمارات التجارية
1.575.0001.575.000سنة

9
شركة جرير 

لإستثمارات التجارية
عقد إستئجار معرض في الرياض 

بانوراما )التخصصي(، والذي بدأ بتاريخ 
2005/12/01م.

إثنان وعشرون 
2,434,9502,319,000سنة

عقد إستئجار مكتب في مبنى جرير  شركة جرير العقارية10
138,600138,600خمس سنوات)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 2012/11/15م.

عقد إستئجار مكتب في مبنى جرير  شركة جرير العقارية11
171,6250سنتين)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 2015/10/14م.

12
شركة تري اين 
لحلول اأعمال

عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية 
وفنية وتوظيف عمالة 

يتم اإستعانة 
بخدماتهم 

حسب الحاجة
132,967138,717

عقد استئجار شقة سكنية من شركة جرير شركة إمتياز العربية13
للتسويق بجازان

سنة واحدة 
37,0000قابلة للتجديد

عقد إستئجار معرض في الرياض -  طريق شركة روبين العربية14
الدائري الشمالي –  )مجمع روبين بازا(

خمس 
وعشرون سنة 
قابلة للتجديد

 422,8000

15
شركة ريوف تبوك 

عشرون سنة عقد إستئجار معرض في مدينة تبوك المحدودة 
450,9000ميادية

التعامات مع ااطراف ذوي العاقة 7-6
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والجدول التالي يوضح أسماء اأعضاء ذوي العاقة بهذه الشركات كما يلي :

صفة الشركةاسـم الشركة
) الشكل القانوني (

أسماء أعضاء مجلس إدارة
 "جـــــريـــــر" ذوي العاقة

مساهمة مغلقةكـايـت العربية المحدودة1
• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

مساهمة مغلقةجرير لاستثمارات التجارية2
• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

مساهمة مغلقةجرير لـلـعـقــار3
• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

ذات مسئولية محدودةشركة تري اين4

• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

• فهد بن عبدالله القاسم

مساهمة مغلقةشركة امتياز العربية5

• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

• ناصر بن عبدالعزيز العقيل

ذات مسئولية محدودةشركة روبين العربية6
• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

7
شركة ريوف تبوك 

ذات مسئولية محدودةالمحدودة
• محمد بن عبدالرحمن العقيل
• ناصر بن عبدالرحمن العقيل

• عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
• عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

أسباب التعاقد مع شركة " كايت العربية المحدودة " :
 تقوم شركة "كايت العربية" بالتنفيذ بأسعار أقل من المنافسين.• 
شركة "كايت العربية" تملك خبره طويلة في مجال البناء وعلى معرفه تامة بمواصفات مباني "جرير" .• 
تمتلك خبره في مجال تنفيذ المشاريع بأقل تكلفه ممكنه مع المحافظة على الجودة العالية .• 
مــن خــال قيــام "شــركة كايــت العربيــة" بعمليــة البنــاء يتــم توفيــر تكلفــة اإشــراف والتصميــم ومتابعــة المقاوليــن التــي • 

مــن المفتــرض أن تقــوم بهــا "جريــر".
ضمان التنفيذ في الجدول الزمني المطلوب.• 

التعامات مع ااطراف ذوي العاقة 7-6
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اأعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

الرياض

• أعمال اضافية.
جرير بازا-الدائري الجنوبي- 

معرض طريق عثمان 
التخصصي

1

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• إصدار رخصة البناء.

• تم اإنتهاء من أعمال الحفر.

معرض مكتبة جرير - 
الدائري الشمالي )شرقًا 

خالد بن الوليد وغرب طريق 
جابر( - حي اليرموك

2

•  التصاميم المعمارية والهندسية.
•  إصدار رخصة البناء.

• أعمال الحفر، وتم البدء في اأعمال اإنشائية.

معرض مكتبة جرير – 
الجانب الجنوبي من - 

الطريق الدائري الشمالي 
- غرب مخرج ٦

3

• التصاميم المعمارية.
• البدأ بإجراءات اصدار رخصة البناء.

معرض مكتبة جرير
الطريق الدائري الشرقي
 – بين مخرج 11 & 12

4

• التصاميم المعمارية.
• البدأ بإجراءات اصدار رخصة البناء.

معرض مكتبة جرير
طريق خريص رقم 2 5

• التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمائمة المبنى مع متطلبات جرير.
معرض مكتبة جرير -شرق 

طريق الملك عبدالله - 
)وغرب تقاطعه مع شارع 

الشيخ جابر(
6

• التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمائمة المبنى مع متطلبات جرير.
• التنسيق مع مالك العقار خال فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 

جرير.

معرض مكتبة  جرير - طريق 
صلبوخ –

 يمين مخرج الدرعية
7

• الدراسات الهندسية لمائمة الموقع لمتطلبات جرير. معرض مكتبة جرير - شرق 
مخرج 15 8

وخال العام المالي 2016م نوجز اأعمال التي قامت بها شركة " كايت العربية " كما في الجدول التالي :
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• أعمال التشطيب وتجهيز المعرض.
معرض مكتبة جرير – مجمع 

روبين -  الطريق الدائري 
الشمالي – بالقرب من مخرج 

2

9

الخرج

• البدء في اأعمال اإنشائية. معرض مكتبة جرير 1

بريدة

• دراسات فنية لمائمة الموقع لمتطلبات جرير. موقع مقترح إنشاء 
معرض لمكتبة جرير   1

الطائف

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• اإشراف على أعمال التنفيذ. معرض مكتبة جرير 1

جدة

•  التصاميم المعمارية والهندسية.
• إصدار رخصة البناء.

• البدء في تنفيذ المشروع. 
معرض مكتبة جرير

حي اأندلس 1

• دراسات فنية لمائمة المواقع لمتطلبات جرير .

موقع مقترح إنشاء 
معرض لمكتبة جرير على 

طريق الحرمين
2

موقع مقترح إنشاء 
معرض لمكتبة جرير على 

طريق التحلية
3

موقع مقترح إنشاء 
معرض لمكتبة جرير على 

طريق فلسطين
4

المدينة المنورة

• التصاميم المعمارية والهندسية.
•  إصدار رخصة البناء.
• اأعمال اإنشائية.

معرض مكتبة جرير - 
رقم 2 1
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تبوك 

• التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية المائمة للمبنى مع متطلبات جرير.
•  تصميم الكهرباء ومراجعة الرسومات الميكانيكية وتعديلها لتتناسب مع متطلبات 

جرير.  
معرض مكتبة جرير - 

تبوك بارك 1

الدمام

• أعمال اضافية.
معرض مكتبة جرير – 

قرب الكورنيش
 - شارع الخليج

1

• التصاميم المعماريه والهندسية.
• إصدار رخصة البناء.

• جاري العمل على تنفيذ المشروع.
    مبنى مكتبة جرير 

2 الطريق الساحلي

• التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية المائمة للمبنى مع متطلبات جرير.
• عمل تصميم الكهرباء ومراجعة الرسومات الميكانيكية، وتعديلها لتتناسب مع متطلبات 

جرير.

أرض على طريق الملك 
فهد 

 العثيم مول 
3

الهفوف

•  التصاميم المعمارية والهندسية.
• إصدار رخصة البناء.

• جاري العمل على تنفيذ المشروع. 
معرض مكتبة جرير

حي النسيم 1

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• إصدار رخصة البناء.

• جاري العمل على تنفيذ المشروع.
معرض مكتبة جرير

طريق الظهران 2
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جازان

• إعداد دراسات فنية لمائمة الموقع لمتطلبات جرير. معرض مكتبة جرير -1 1

 دولـة الـكـويـت

•  التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمائمة المبنى مع متطلبات جرير.
• اإشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك. 

معرض مكتبة جرير
الغزالي 1

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض مكتبة جرير
سما مول 2

• إعداد دراسات فنية لمائمة الموقع لمتطلبات جرير. معرض مقترح لمكتبة جرير 3

دولـة مصر العربية - القاهرة

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض جرير
مجمع سودك 1
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عقود إيجار مكاتب ومعارض بين جرير وشركات أخرى ذات عاقة :
إســتمرت بعــض عقــود اإيجــار لمعــارض مكتبــة جريــر فــي مبانــي شــركات مملوكــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإدارة أو يملــك 
أعضــاء مجلــس اإدارة حصــص فيهــا –حســب الجــدول المذكــور ســابقًا- كمــا أن بعــض عقــود إيجــار المكاتــب لتلــك الشــركات تــم 
تجديدهــا بنــاءا علــى الســعر العــادل مــع اأخــذ بااعتبــار إســتمرارية تلــك الشــركات وطبيعــة النشــاط ، وبعــض عقــود المعــارض 
تــم إعتمــاد إيجارهــا بعــد الحصــول علــى تقديــرات مــن مكاتــب عقاريــة مســتقلة ومتواجــدة فــي نفــس المــدن التــي توجــد بهــا 

تلــك العقــارات.
وقد تم إعتماد هذه العقود من قبل "لجنة المراجعة" في جرير.
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ــر المحاســبية المتعــارف عليهــا  ــي 2016م وفقــًا للمعايي ــة خــال العــام المال ــم المالي ــم إعــداد القوائ ــه ت ــر علــى أن تؤكــد جري
بالمملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. 

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات جريــر خــال العــام المالــي 2017م، وقــد تــم 
عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وبعــد مناقشــتها إســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة 

القادمــة للمســاهمين للنظــر فــي إختيــار مراجــع حســابات جريــر للعــام المالــي2017م. 

يقر مجلس إدارة جرير بما يلي: 

• أن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

• أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسـس سليمة وُنِفَذ بفاعلية.

• أنه ا يوجد أي شـك يذكر في قـدرة الشركة على مواصلة نـشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة جرير على :

• أنــه ا توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد إحتياطــي مفــروض علــى جريــر مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة إشــرافية أو 
تنظيميــة أو قضائيــة –ســوى ماُذكــر بهــذا التقريــر-.

• أنــه ا يوجــد أي إختــاف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن، كمــا ا توجــد أي 
ماحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر خــال العــام 2016م، ويلتــزم مجلــس 
اإدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي أي وقــت فــي حالــة إبــداء المراجــع أي تحفظــات 

حــول القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر.

مراجعي حسابات جرير 8-6
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أصــدرت جريــر قواعدهــا الخاصــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم إعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 
ــراء  ــد إج ــخ 2012/03/13م بع ــدة بتاري ــة المنعق ــة العام ــن الجمعي ــا م ــادة إعتماده ــم إع ــا ت 2008/03/10م  كم

بعــض التعديــات علــى بعــض بنودهــا تماشــيًا مــع اأنظمــة الجديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة 
والتــي اشــتملت علــى: 

• وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح أعضاء مجلس اإدارة والمديريين التنفيذيين والمساهمين.

• السياسات والمعايير المحددة للعضوية في مجلس اإدارة.

وتقــوم جريــر بمراجعــة اإلتــزام بالقواعــد الخاصــة بحوكمــة جريــر مــن خــال لجنــة الحوكمــة والترشــيحات 
والمكافــآت، وتــرى اللجنــة بأنــه قــد تــم اإلتــزام بجميــع أحكامهــا وأحــكام ائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 
مــن هيئــة الســوق الماليــة، عــدا الفقــرة )ب( مــن المــادة الســابعة مــن ائحــة حوكمــة الشــركة الصــادرة مــن 
الهيئــة، والتــي تنــص علــى )أن الجمعيــة العامــة تقــر اأربــاح المقتــرح توزيعهــا وتاريــخ التوزيــع. وتكــون أحقيــة 
اأربــاح ســواًء نقديــة أو أســهم منحــة لمالكــي اأســهم المســجلين بســجات مركــز إيــداع اأوراق الماليــة فــي 
نهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة(؛ حيــث أن الجمعيــة العامــة تقــوم بتفويــض مجلــس اإدارة بتوزيــع 
أربــاح فصليــة للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ اأحقيــة والتوزيــع مــع اأخــذ بااعتبــار اأنظمــة ذات العاقــة، 

كمــا تقــوم الجمعيــة بالمصادقــة علــى مــا تــم توزيعــة.

والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود ا تنطبق على جرير وتشمل ما يلي:

• لــم تقــدم جريــر أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض عقــده أحــد أعضــاء 
مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.

• ا يوجــد لــدى جريــر أدوات للديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــال العــام 2016م. 

• ا يوجــد حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــال العــام 2016م.

• ا يوجد لدى جرير أي إسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لإسترداد. 

• ليــس لــدى جريــر أســهم إمتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 
اإدارة، وأن كل أســهم جريــر عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة اإســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا 

مــن الحقــوق حســب النظــام.

• تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا أنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص 
ــزكاة – إن  ــط النهائــي لل ــد الرب ــد التعديــات التــي تطــرأ عن ــم قي ــه علــى قائمــة الدخــل ويت ــزكاة المســتحقة ســنويًا وتحميل ال

وجــدت– فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.

• لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام المالــي 2016م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة إستشــارية للشــركة ولــم 
يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.
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إنطاقــًا مــن حــرص جريــر وإهتمامهــا بحقــوق مســاهميها فقــد قامــت جريــر بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب 
المصالــح فــي النظــام اأساســي للشــركة وتــم التركيــز علــى تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي مبــادئ وسياســات حوكمــة 

جريــر وإجراءاتهــا، ويمكــن اإطــاع علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع جريــر اإلكترونــي 

www.Jarir.com

كمــا توجــد إدارة خاصــة بجريــر لمتابعــة شــئون المســاهمين والتــي تقــوم بواجبهــا نحــو مســاهمي جريــر مــن خــال التواصــل 
المســتمر والــرد علــى اإستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع اأربــاح 
أو غيرهــا، ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر موقــع الشــركة اإلكترونــي أو مــن خــال البريــد 

اإلكترونــي 

jmir@jarirbookstore.com        أو من خال الفاكس966112018131+

شهدت جرير خال العام 2016م العديد من اأحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول اآتي:

الحدث أو التطورالتاريخ 

تعديل الشكل القانوني إحدى الشركات التابعة لجرير بالكويت )مكتبة جرير(2016/01/31

إفتتاح معرض جديد لجرير بالطائف )المعرض الواحد واأربعين لجرير(2016/03/31

تعيين أعضاء مجلس إدارة جرير وإعادة تشكيل اللجان2016/04/18

إفتتاح معرض جديد لجرير بالرياض )المعرض الثاني واأربعين لجرير(2016/06/22

إفتتاح معرض جديد لجرير بالرياض )المعرض الثالث واأربعين لجرير(2016/08/08

المرحلة اأولى من مراحل مواكبة جرير للتحول لمعايير المحاسبة الدولية2016/08/24

إفتتاح معرض جديد لجرير بالكويت )المعرض الرابع واأربعين لجرير(2016/09/07

تعرض أحد معارض جرير للحريق2016/09/18

المرحلة الثانية من مراحل مواكبة جرير للتحول لمعايير المحاسبة الدولية2016/10/27

إفتتاح معرض جديد لجرير بالرياض )المعرض الخامس  واأربعين لجرير(2016/11/01

أثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العمات الجنبية على جرير2016/11/09

اإنتهاء من زيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة )جرير مصر للتأجير التمويلي(2016/11/29
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يوضــح الجــدول التالــي التواريــخ المتوقعــة أهــم اأحــداث والمناســبات التــي تهــم المســاهمين خــال العــام 
2017م: المالي 

الحدثالتاريخ المتوقع

إجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2016م2017/03/29م

إجتماع مجلس اإدارة للربع اأول2017/05/08م

نشر نتائج الربع اأول2017/05/09م

إعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع اأول، وموعد اأحقية، وصرف اأرباح2017/05/09م

إجتماع مجلس اإدارة للربع الثاني2017/08/08م

نشر نتائج الربع الثاني2017/08/09م

إعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني، وموعد اأحقية، وصرف اأرباح2017/08/09م

إجتماع مجلس اإدارة للربع الثالث2017/11/07م

نشر نتائج الربع الثالث2017/11/08م

إعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث، وموعد اأحقية، وصرف اأرباح2017/11/08م

إجتماع مجلس اإدارة للربع الرابع2018/03/27م

نشر نتائج الربع الرابع2018/03/28م

إعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع، وموعد اأحقية، وصرف اأرباح2018/03/28م

نشر النتائج السنوية للعام 2017م وإصدار تقرير المجلس للعام المالي 2017م2018/03/28م

إجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2017م2018/05/08م

• المواعيــد المقترحــة لإجتماعــات مبدئيــة وليســت نهائيــة وربمــا يتــم تغييرهــا وفــق مــا تقتضيــه الجهــات المعنيــة وارتباطــات 
أعضــاء مجلــس اإدارة.

تواريخ تهم المساهمين 3-7



كلمة الختام



كـلـمـة الــخـتـــــام

وفــي  التقريــر  هــذا  فــي  إســتعراضها  تــم  التــي  للنتائــج  وفقــًا 
الحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2016م والتــي تــم نشــرها فــي 
ــد إســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه  الصحــف المحليــة، فقـ
فــي نمــو وتطــور ملحوظيــن فــي نشــاطاتها ونتائــج أعمالهــا، وقــد 
ــر ماليــة وإداريــة تــم إتخاذهــا لخفــض  صاحــب ذلــك خطــوات وتدابي
تكاليــف التشــغيل وإضافــة وتطويــر منتجــات جريــر مــع الحفــاظ علــى 
جودتهــا وبأســعار تـــنافسيه باإضافــة إلــى اإســتمرار فــي  تدعيــم 

إدارة جريــر بالموظفيــن ذوي الكفــاءة.
بالشــكر  "جريــر"  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يتقــدم  الختــام  وفــي 
والبنــوك  والعمــاء  والمســاهمين  والمورديــن  جريــر  لموظفــي 
والجهــات الحكوميــة وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر، وســوف 
تســتمر شــركتكم بعــون اللــه وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا 

فــي التوســع ونمــو المبيعــات.

عبد الله بن عبدالرحمن العقيل
العضو المنتدب

محمـد بن عبدالرحمن العقيـل 
رئيس مجلس اإدارة

عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل
الرئيس التنفيذي



شركـــــة جــــريـر للتسويق


