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السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«              المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
أرحــب بكــم مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة للعــام المالــي 2014م ويطيــب لــي 
ــع  ــم بجهــود جمي ــه ث ــي اســتطعنا تحقيقهــا بفضــل الل ــازات الملموســة الت ــى االنج ــم عل تهنئتك
ــرز  منســوبي جريــر والتــي ســيتم عرضهــا تفصيــاًل فــي هــذا التقريــر، كمــا ســيتم اســتعراض أب

التحــوالت فــي مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي خــالل العــام المنتهــي فــي 2014/12/31م.
وبتوفيــق اللــه ثــم بجهــود القائميــن عليهــا فقــد اســتطاعت جريــر خــالل العــام المنصــرم رفــع 
مســتوى النمــو فــي اإليــرادات والحصــة الســوقية باإلضافــة إلــى التطــور الملمــوس فــي جــودة 
الخدمــات المقدمــة وتكاملهــا، وقــد انعكــس ذلــك إيجابــًا علــى األداء المالــي حيــث حققــت جريــر 
ــي 2014م بنســبة نمــو بلغــت 14.1 %  ــال عــن العــام المال ــون ري ــة بلغــت 745.4 ملي ــًا صافي أرباح

ــة بالعــام المالــي 2013م. مقارن
ــر بشــأن توزيــع  ــنتهجها جري ــاك أســباب عــدة ســاهمت بقــوة فــي دعــم السياســات التــي تـ وهن
األربــاح علــى مســاهميها مــن بينهــا النمــو المطــرد فــي األربــاح والمركــز النقــدي المتميــز الــذي 
تتمتــع بــه جريــر باإلضافــة إلــى تطلــع جريــر الدائــم للحفــاظ علــى وضعهــا الريــادي والمتنامــي 
محليــًا وإقليميــًا رغــم األوضــاع والتحديــات الحاليــة التــي تمــر بهــا دول المنطقــة ناهيــك عــن 

القــدرات التنافســية والتســويقية واإلدارة المتميــزة لمواردهــا البشــرية. 
وبالرغــم مــن الوضــع المتقلــب للســوق الماليــة الســعودية خــالل العــام المنصــرم، إال أن ســهم 
جريــر حافــظ علــى أداءه كأحــد أبــرز األســهم فــي الســوق الماليــة الســعودية مــن حيــث نســبة 
التذبــذب واســتقرار الســعر الــذي يعكــس ثقــة المســتثمرين فــي أداء جريــر حيــث ارتفــع ســعر 
ســهم جريــر بنســبة 16.5 % حيــث بلــغ ســعر الســهم 185.80 ريــال فــي نهايــة عــام 2014م، مقارنــة 

بـــ 159.50 ريــال فــي بدايــة العــام ذاتــه ممــا يؤكــد علــى قــوة أداء الســهم وثقــة المســتثمرين.
ــر، كمــا أوجــه الشــكر  ــتكم فــي إدارة جري ــر علــى ثـقـ ــام أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدي وفــي الخت
اســتراتيجية  رســم  فــي  المســتمره ومجهوداتهــم  توجيهاتهــم  علــى  اإلدارة  ألعضــاء مجلــس 
الشــركة، والشــكر موصــول إلــى الزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وكافــة إدارات جريــر 
ومنســوبيها داخــل وخــارج المملكــة علــى جهودهــم المخلصــة متطلعيــن إلــى مزيــد مــن النجاحــات 
خــالل العــام 2015م، آمــاًل أن ألتقــي بكــم خــالل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للمســاهمين 

ــر.    ــرد علــى استفســاراتكم بخصــوص مــا تضمنــه هــذا التقري لل

 محمد بن عبد الرحمن العقيل

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة
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السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«                المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
ــر للعــام المالــي 2014م  ــر الســنوي لمجلــس إدارة جري يســرني أن ألتقــي بكــم مــن خــالل التقري
ألســتعرض معكــم أبــرز التحــوالت فــي األداء التشــغيلي لجريــر خــالل العــام 2014م، حيــث قاربــت 
مبيعــات جريــر خــالل العــام المنصــرم علــى 5.7 مليــار ريــال – وللــه الحمــد – محققــة بذلــك نســبة 
نمــو أعلــى فــي صافــي أرباحهــا لتصــل إلــى 14.1 % بواقــع 745.4 مليــون ريــال خــالل العــام 

المالــي 2014م.
كمــا حافظــت جريــر علــى وضعهــا الريــادي محليــًا وإقليميــًا نتيجــة لجهــود وخبــرات جميــع منســوبيها 
التنافســية  ميزاتهــا  اســتغالل  فــي  المتبعــة  السياســات  إلــى  باإلضافــة  عليهــا  والقائميــن 
وتواجدهــا القــوي فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فيهــا مــن خالل اســتقطاب كل 
مــا يســتحدث مــن منتجــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي مجــاالت أجهــزة الحاســب اآللــي والهواتــف 
الذكيــة وخاصــة األجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الحواســب المتحولــة، فضــاًل عــن نمــو مبيعــات األقســام 
األخــرى بفعــل التأثيــر القــوي للعــروض والحمــالت الترويجيــة المكثفــة التــي تقــوم بهــا جريــر لزيــادة 

حصــة مبيعاتهــا فــي الســوق.

ومــن الجديــر بالذكــر أن جريــر تعكــف علــى وضــع دراســات مســتفيضة وأبحــاث مســتمرة قبــل 
دخــول األســواق المختلفــة وذلــك لتغطيــة كافــة شــرائح المجتمــع فــي كل أنحــاء المملكــة العربيــة 
الســعودية ودول الخليــج، فضــاًل عــن وضــع خطــط الدخــول فــي الســوق المصري خالل الســنوات 
القليلــة القادمــة وذلــك لتحقيــق هدفنــا المنشــود بالوصــول إلــى كل مســتهلك محليــًا وإقليميــًا، 
وال يتــم ذلــك إال باالســتمرار فــي وضــع السياســات التوســعية وافتتــاح معــارض جديــدة، حيــث 
تهــدف جريــر أن يصــل عــدد معارضهــا خــالل الســنوات القريبــة القادمــة إلــى أكثــر مــن 60 معرضــًا.

وفــي النهايــة أتوجــه بالشــكر ألعضــاء المجلــس الموقريــن وكافــة موظفــي جريــر والمســاهمين 
الكــرام.  

  

عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل

كلمة الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي
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يتمثل نشاط جرير فيما يلي:
• األدوات المكتبية والمدرسية.

• المطبوعات والكتب والوسائل التعليمية.
• برامج الحاسب اآللي.

• تجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها.
• بيع وصيانة أجهزة الحاسب اآللي.

• األدوات واالجهــزة الهندســية والمســاحية والرياضيــة والكشــفية والســمعية والبصريــة وأجهــزة 
التصوير.

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

• ألعاب األطفال ولوازم الرحالت.
• شــراء األراضــي الســكنية والتجاريــة واألراضــي إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع 

والتأجيــر لصالــح جريــر.
• مقــاوالت عامــة للمبانــي واألعمــال الكهربائيــة واإللكترونيــة وصيانــة المبانــي والمســتودعات 

وتحميــل وتنزيــل البضائــع والنقــل والتوصيــل ونظافــة المبانــي.

وتمارس جرير نشاطها من خالل قطاعين تشغيليين هما التجزئة والجملة:

1.قطاع التجزئة:
ويعمــل مــن خــالل معــارض جريــر التــي تحمــل االســم التجــاري " مكتبــة جريــر" ذات الشــعار 
المعروف، كما يندرج تحت هذا القطاع مبيعات جرير إلى عمالئها من الشــركات والمستشــفيات 
والقطاعــات الحكوميــة والتــي تكــون مشــتريات هــذه الشــركات مــن قطــاع التجزئــة الســتخدامها 

داخليــا وليــس بغــرض إعــادة البيــع. 

2.قطاع الجملة:
 يتمثل في أنشطة جرير بغرض البيع لعمالء تكون مشترياتهم من قطاع الجملة بغرض إعادة البيع.  

1-1 نشاط جرير
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تمتلــك جريــر عــدة شــركات تابعــة لهــا، كمــا أن حصــص الملكيــة فــي تلــك الشــركات التابعــة مســجلة باســم موصيــن، والذيــن قامــوا بالتنــازل 
عــن هــذه الحصــص لصالــح جريــر، ويتــم بيــان تلــك الشــركات وحصــص الملكيــة مــن خــال الجــدول التالــي :

*شركة مساهمة مصرية يتمثل رأس مالها المصدر والمدفوع )50,000( سهمًا نقديًا بقيمة اسمية ) 10 جنيهات مصرية ( للسهم الواحد.

نبذة عن الشركات التابعة:

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

ــًا  ــة، وتمتلــك حالي ــر أراضــي ومواقــع بجمهوريــة مصــر العربي ــع وشــراء وتأجي ــر التمويلــي فقــد تأسســت بغــرض بي ــر مصــر للتأجي أمــا شــركة جري
موقعيــن قائميــن أحدهمــا بمنطقــة المعــادي بالقاهــرة وتبلــغ مســاحته 2,000 متــر مربــع، واآلخــر يقــع بمنطقــة التجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة 
وتبلــغ مســاحة المعــرض 3,000 متــر مربــع، وقــد تــم اســتثمار هــذه المواقــع بتأجيرهــا بالكامــل لمســتثمرين أخريــن، حيــث تبلــغ نســبة التأجيــر %100 

بنهايــة العــام 2014م، وذلــك حتــى يتــم اتخــاذ قــرار بافتتــاح معــارض لمكتبــة جريــر فــي مصــر.

1-2 الشركات التابعة

دولة االســـــمم.
التأسيس

الدولة التي 
تمارس فيها 

نشاطها

النشاط 
نسبة رأس المالالرئيسي

الملكية

1
جرير المتحدة للمواد  
المكتبية والقرطاسية 

ذ.م.م
200,000نفس نشاط جريرقطرقطر

100 %ريال قطري

المكتبة المتحدة2
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

50,000نفس نشاط جرير
100 %درهم إماراتي

شركة جرير التجارية 3
ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

150,000نفس نشاط جرير
100 %درهم إماراتي

3,000نفس نشاط جريرالكــويتالكويتمكتبة جرير4
100 %دينار كويتي

شركة جرير مصر للتأجير 5
تأجير عقارات مصرمصرالتمويلي ش.م.م *

مملوكة لها
500,000

100 %جنيه مصري
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1-3 قطاع مبيعات الجملة

يوجــد حاليــًا لقطــاع مبيعــات الجملــة أربعــة )4( معــارض فــي المملكــة فــي كل مــن الريــاض وجــدة 
والدمــام وخميــس مشــيط، باإلضافــة إلــى ســتة )6( مكاتــب أخــرى فــي كل مــن تبــوك وجــازان 

والهفــوف وحائــل والطائــف والمجمعــة.

 ،)Merchandising( وخالل العام المالي 2014م تم استحداث إدارة خاصة لتسويق منتجات جرير
برنامــج  وتنفيــذ  والعمــالء،  المناطــق  أعمالهــم حســب  ترتيــب  وتــم  7 مســوقين  مــن  تتكــون 
ــك  ــع ســنوي، كذل ــه بشــكل رب ــم تحديث خــاص لمتابعــة العمــالء الرئيســيين )Key Account(، ويت
تــم االســتمرار فــي تعييــن بائعيــن ســعوديين بهــدف نمــو المبيعــات فــي المناطــق المختلفــة 
وخاصــة المنطقــة الجنوبيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم االنتهــاء مــن إعــادة هيكلــة المبيعــات 
لفــرع الهفــوف، فضــاًل عــن إدخــال بعــض التعديــالت علــى منطقتــي الريــاض والقصيــم، كمــا 
تــم التوســع فــي بيــع منتجــات روكــو فــي كل مــن قطــر والكويــت وبــدأ تســويق تلــك المنتجــات 

فــي الســودان.

وقــد حقــق قطــاع الجملــة مبيعــات بلغــت 455.8 مليــون ريــال لعــام 2014م بارتفــاع قــدره %10 
مقارنــة بالعــام الماضــي 2013م كمــا حقــق أرباحــًا صافيــة بلغــت 61.3 مليــون ريــال بنســبة زيــادة 

قدرهــا 21% نظــرًا الختــالف المواســم الدراســية لعــام 2014م عــن عــام 2013م.

وخــالل العــام 2014م فقــد ارتفعــت مبيعــات األدوات المكتبيــة بنســبة 10,7% مقارنــة بالعــام 
المالــي 2013م بينمــا ارتفــع معــدل النمــو فــي مبيعــات الــورق بمــا نســبته %11,9.

وخــالل العــام 2015م يهــدف قطــاع مبيعــات الجملــة إلــى االســتمرار فــي تطويــر فريــق العمــل 
وتدريــب البائعيــن علــى المنتجــات الجديــدة فضــاًل عــن المنتجــات التــي يســتهدف النمــو فيهــا، 
وســوف يتــم تعييــن بائعيــن ومشــرفين فــي الدمــام ونجــران والقصيــم، كمــا سيســتخدم نظــام 
الباركــود فــي معــارض البيــع بالجملــة إلدخــال طلبــات العمــالء، وتحويــل حســابات صغــار العمــالء 
ــة فقــط، ومــن األهــداف التشــغيلية التــي يطمــح القطــاع إليهــا خــالل عــام  إلــى مبيعــات نقدي
2015م التركيــز علــى المبيعــات المدرســية للحصــول علــى حصــة ســوقية أكبــر بنمــو مســتهدف 
تصــل نســبته إلــى 30% عــن العــام 2014م، وخارجيــًا يســعى القطــاع إلــى التوســع فــي تصديــر 

المنتجــات والدخــول ألســواق جديــدة تشــمل الســوق األفريقــي وســلطنة عمــان.
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1-4 قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير(

حقــق قطــاع التجزئــة فــي جريــر مبيعــات قدرهــا 5,243 مليــون ريــال خــالل العــام 2014م محققــًا زيــادة قـــدرها 8.6% عــن العــام الماضــي، وبلغــت 
األربــاح الصافيــة 684 مليــون ريــال وبزيــادة قدرهــا 13.5% عــن عــام 2013م، وجــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة لزيــادة عــدد فــروع مكتبــة جريــر وكذلــك النمــو 

فــي مبيعات الهواتــف الذكيــة ومســتلزمات الكمبيوتــر واألدوات المكتبيــة واألجهــزة اللوحيــة والكتــب ومعظــم األقســام األخــرى.

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

1-4-1. فروع مكتبة جرير: 

ــًا لمكتبــة جريــر )36( فرعــًا داخــل وخــارج المملكــة، تــم افتتــاح )5( فــروع منهــا خــالل العــام 2014م، فــرع فــي قطــر وفــرع فــي أبوظبــي  يوجــد حالي
)بديــل للفــرع الســابق(، وثالثــة فــروع أخــرى داخــل المملكــة فــي كل مــن حائــل وخميــس مشــيط والريــاض، وتأخــر  افتتــاح فرعيــن كان مــن المزمــع 
افتتاحهمــا خــالل العــام 2014م فــي كل مــن مدينــة جــدة ودولــة الكويــت إلــى الربــع األول مــن العــام المالــي 2015م وذلــك بســبب تأخــر اســتالم 

المواقــع مــن الشــركات المنفــذة. 

ونوضح في الجدول التالي توزيع معارض جرير داخل وخارج المملكة والمملوك والمستأجر منها:
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- - - - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - 3 مملوك

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 7 مستأجر

1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 5 1 1 1 10 المجموع 
حسب المدن

36 معرض )داخل المملكة وخارجها( المجموع 

وامتــدادًا لنشــاط جريــر العقــاري فقــد بلغــت المســاحات التأجيريــة )معــارض ومكاتــب( بنهايــة العــام المالــي 2014م )45,268( متــر مربــع، بنســبة 
زيــادة 4.8% خــالل هــذا العــام. 

وخــالل العــام المالــي 2015م تســتهدف جريــر التوســع فــي افتتــاح ســبعة فــروع، فرعــًا واحــدًا منهــا فــي الريــاض، وفــرع أخــر فــي كل مــن جــازان 
والدمــام وجــدة والطائــف, باإلضافــة إلــى فرعيــن خــارج المملكــة فــي كل مــن أبــو ظبــي والكويــت.

ومن المتوقع بافتتاح هذه الفروع أن تزيد المساحات التأجيرية بنسبة 23% لتبلغ )55,858( متر مربع.
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1-4-2. قسم مبيعات الشركات:
يســتهدف هــذا القســم عمالئــه مــن القطاعــات الحكوميــة والشــركات، واســتمر القســم خــالل العــام المالــي 2014م فــي جــذب عمــالء مــن القطــاع 
الحكومــي، وركــز علــى اســتقطاب الشــركات والبنــوك، كمــا تــم تحديــث النظــام اإللكترونــي للشــركات "B2B" الــذي يهــدف إلــى تحويــل عمليــات 

الشــراء والدفــع إلــى عمليــات إلكترونيــة، ومــن المتوقــع أن يعمــل النظــام علــى تعزيــز العالقــة مــع العمــالء الحالييــن.
ويهــدف القســم خــالل العــام المالــي 2015م إلــى التوســع فــي تقديــم خدمــات المبيعــات للقطاعــات الحكوميــة والشــركات والبنــوك، باإلضافــة 

إلــى توســيع نطــاق العمــل ليشــمل مناطــق أخــرى مــن المملكــة مــن بينهــا ينبــع والمدينــة وخميــس مشــيط.

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

1-4-3-1. مشروع الكتاب اإللكتروني:
تــم إطــالق مشــروع الكتــاب اإللكترونــي الــذي يحمــل اســم )قــارئ جريــر(  خــالل العــام 2013م مشــتماًل علــى أكثــر مــن 500 عنــوان مــن إصــدارات 
مكتبــة جريــر، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 50 عنــوان مــن أهــم الكتــب العربيــة تــم توفيرهــا بالمجــان، وخــالل العــام 2014م وصــل عــدد الكتــب المدرجــة 
بالتطبيــق إلــى مــا يقــارب 1500 عنــوان مــن إصــدارات مكتبــة جريــر، كمــا تــم التعاقــد مــع 10 مــن أبــرز الناشــرين والمؤلفيــن العــرب لنشــر كتبهــم 
مــن خــالل التطبيــق، وبدراســة إدراج الكتــب اإلنجليزيــة رأت إدارة جريــر تأجيلــه خــالل الوقــت الراهــن نظــرًا الرتفــاع التكاليــف والصعوبــات التقنيــة. 
وخــالل العــام المالــي 2015 يســتهدف قســم التجــارة اإللكترونيــة الوصــول بعــدد الكتــب المدرجــة بالتطبيــق إلــى 3000 كتــاب، وكذلــك التعاقــد مــع 

10 ناشــرين جــدد إلدراج كتبهــم فــي التطبيــق، وجريــر مســتمرة فــي تطويــر التطبيــق.

1-4-3-2. مشروع التجارة اإللكترونية:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تجديــد وتطويــر موقــع جريــر علــى اإلنترنــت، وتوفيــر إمكانيــة الشــراء والدفــع مــن خاللــه، إضافــة إلــى عــدة مميــزات 
أخــرى حيــث ســيتيح لمســتخدميه خاصيــة تصفــح جميــع األصنــاف المعروضــة فــي مكتبــة جريــر، وكذلــك إمكانيــة التحقــق مــن توافــر المنتــج فــي أي 
فــرع مــن فــروع مكتبــة جريــر، والعمــل علــى المشــروع ُمقســم إلــى مراحــل تــم بحمــد اللــه اإلنتهــاء مــن أغلبهــا؛ حيــث تــم إطــالق الموقــع اإللكترونــي 
الجديــد فــي أواخــر العــام 2014م متأخــرًا عــن الموعــد المحــدد إلطالقــه مســبقًا، ويعــود ســبب التأخيــر إلــى تأخــر المطوريــن فضــاًل عــن مــرور الموقــع 
اإللكترونــي بمراحــل تجريبيــة متعــددة للوصــول ألفضــل النتائــج وتالشــي أي صعوبــات، أمــا المرحلــة الثانيــة للمشــروع هــي إضافــة إمكانيــة البيــع 
والدفــع عــن طريــق الموقــع والتوصيــل إلــى المــكان الــذي ســيحدده العميــل داخــل الســعودية، وجــاري العمــل علــى إنهــاء هــذه المرحلــة، ومــن 

المتوقــع أن يبــدأ البيــع فعليــًا خــالل النصــف األول مــن 2015م.

1-4-4. مراكز صيانة جرير:
يقدم هذا القسم خدمة ما بعد البيع ويوجد )3( مراكز لهذا القسم داخل السعودية في الرياض، وجدة، والخبر، ومركز في دولة قطر.

وعمــل هــذا القســم خــالل العــام المالــي 2014م علــى إلــزام المورديــن باتفاقيــة ضمــان مســتوى الخدمــة )SLA( وإعــادة صياغــة عقــود الصيانــة بمــا 
يتوافــق مــع تطلعــات العمــالء، وتعديــل بنــود إعــادة المنتجــات المتعطلــة فــور البيــع دون تحمــل جريــر أي أعبــاء ماليــة، وحــرص القســم علــى أن 
تكــون بنــود االتفاقيــات شــاملة لالئحــة الجديــدة الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناعــة فيمــا يتعلــق بخدمــات الصيانــة، كمــا اســتمر تطويــر أقســام 
الدعــم الفنــي داخــل جميــع معــارض مكتبــة جريــر وتحســين الخدمــات المقدمــة عــن طريقهــا، ممــا مّكــن العمــالء مــن الحصــول علــى خدمــات مــا بعــد 
البيــع ألجهزتهــم بســهولة ويســر مــن دون الحاجــة إلــى الذهــاب لمركــز الصيانــة، واســتحداث تقييــم دوري لقيــاس مــدى كفــاءة موظفــي الدعــم 

الفنــي وكذلــك تــم تقديــم خدمــات إضافيــة لتحفيــز موظفــي أقســام الدعــم الفنــي.
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ويســعى القســم خــالل العــام المالــي 2015م إلــى تطويــر نقــاط الدعــم الفنــي داخــل المعــارض لتحســين عمليــة الصيانــة الفوريــة، وإضافــة المزيــد 
مــن المنتجــات اإللكترونيــة ضمــن سياســة االســتبدال الفــوري للمنتجــات المتعطلــة فــور البيــع، كمــا يســعى القســم إلــى مراجعــة عقــود الصيانــة 
التــي لــم يتــم تحســينها مــن قبــل الشــركات المصّنعــة، وســيتم البــدء فــي تشــغيل النظــام اإللكترونــي الجديــد لمتابعــة عمليــات الصيانــة بدّقــة أكبــر 
ولتكويــن قاعــدة بيانــات بأجهــزة العمــالء، ويهــدف القســم إلــى زيــادة عــدد المنتجــات التــي تقــوم نقــاط الدعــم الفنــي بجمعهــا وإرســالها إلــى مراكــز 
صيانــة معتمــدة، وتحســين فريــق عالقــات العمــالء وذلــك عــن طريــق نظــام متابعــة إلكترونــي للشــكاوى وطلبــات العمــالء، كمــا ســيتم التركيــز علــى 
رفــع مســتوى الخدمــة عــن طريــق ضمــان االســتبدال بــداًل مــن ضمــان اإلصــالح بالنســبة للمنتجــات التــي يشــملها ضمــان مكتبــة جريــر، وتشــغيل 
قاعــدة البيانــات لمعلومــات الضمــان والشــركات المقّدمــة للخدمــة وربــط جميــع األصنــاف بهــا، كمــا ســيتم إعــداد كتيــب ضمــان جريــر والــذي يبيــن 

حقــوق المســتهلك واإلجــراءات المتّبعــة فــي عمليــة الصيانــة والضمــان.

1-4-5. قسم التسويق:
قــام قســم التســويق خــالل العــام المالــي 2014م بعــدد مــن الحمــالت اإلعالنيــة متنوعــة الوســائل لدعــم عالمــة جريــر التجاريــة وعروضهــا الخاصــة، 
كمــا شــملت الحمــالت اإلعالنيــة المعــارض الجديــدة التــي تــم افتتاحهــا خــالل العــام 2014م، ودعــم تطبيــق جريــر اإللكترونــي وقــارىء جريــر علــى 

نطــاق الســعودية ودول الخليــج، ومراكــز الدعــم الفنــي داخــل معــارض مكتبــة جريــر.
ــدار بفريــق نســائي  ــر قســم متخصــص للتســويق اإللكترونــي وي ــة؛ عب ــر وســائل التواصــل اإللكتروني كذلــك تــم التوســع بالتســويق الرقمــي عب
ســعودي متخصــص، باإلضافــة إلــى نشــر الثقافــة التقنيــة مــن خــالل الصفحــات التعليميــة فــي دليــل التســوق، وعلــى قنــاة جريــر فــي موقــع 
اليوتيــوب، كمــا تــم توســيع نطــاق الشــراكات الفاعلــة والتــى تهــدف لتوســيع قاعــدة العمــالء لــدى جريــر بتقديــم منتجــات أو خدمــات مقابــل 
اســتبدال نقــاط مكتســبة أو مجمعــة مــن قبــل شــركات أو بنــوك، مثــل برنامــج "قطــاف" لعمــالء شــركات االتصــاالت الســعودية، وبرنامــج 
"نقاطــي" لعمــالء شــركة موبايلــي، كذلــك تــم التركيــز علــى دعــم بطاقــة فيــزا ســامبا-جرير االئتمانيــة وزيــادة المميــزات الحصريــة حيــث تــم منــح 

حاملــي البطاقــة خصــم 10% واســترجاع نقــدي. 
كمــا تــم إنجــاز 50% مــن الدراســات المتعلقــة بتطويــر خصائــص عضويــة جريــر لتحويلهــا لبطاقــة مكافــآت لتشــمل نقــاط مكتســبة ونســبة خصــم 

محــددة وتعميــم الفكــرة بــدول الخليــج.
ويســعى القســم خــالل العــام المالــي 2015م إلــى االســتمرار فــي الحمــالت الدعائيــة ومهرجانــات التســوق لمواكبــة التوســع الجغرافــي لجريــر 
بفتــح فــروع جديــدة، كذلــك االســتمرار فــي تســويق منتجــات قيمــة بأســعار فــي متنــاول الجميــع والتركيــز علــى الدعــم اإلعالمــي للكتــب وخاصــة 

إصــدارات جريــر.
 كذلــك ســيتم العمــل علــى زيــادة حمــالت التســويق الرقمــي مســتفيدين بذلــك مــن تدشــين الموقــع اإللكترونــي لجريــر بعــد تطويــره، مــن خــالل 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا ينــوي القســم التوســع فــي قســم تنميــة قــدرات األطفــال مــن خــالل تكثيــف اإلعــالن عــن المنتجــات واأللعــاب 
التعليميــة التــي تفيــد األطفــال، وتنظيــم زيــارات منتظمــة لألطفــال لمعــارض جريــر، كمــا ســيواصل القســم دعــم عالقــة جريــر بعمالئهــا مــن خــالل 
برنامــج بطاقــات الخصــم الممنوحــة للعمــالء، ومــن خــالل دعــم بطاقــة فيــزا ســامبا-جرير اإلتمانيــة، كذلــك يخطــط القســم لتوســيع نطــاق األبحــاث 

ودراســات الســوق خــالل العــام 2015م  للتأكــد مــن مــدى فاعليــة برامــج التســويق المعمــول بهــا وتطويرهــا. 
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1-4-6. قسم الموارد البشرية وتطوير الكادر البشري:
يقــوم قســم المــوارد البشــرية فــي جريــر باســتقطاب الكفــاءات المميــزة والقابلــة للتدريــب والتأهيــل وتوظيفهــا، ويحــرص علــى اســتقطاب 
الموظفيــن الســعوديين ايمانــًا منــه بدعــم أبنــاء الوطــن، كمــا يقــوم أيضــًا بتدريــب الموظفيــن لالرتقــاء بمهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء 

ــة. ــر اإلنتاجي قيــم الشــركة والمعايي
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بجريــر 3,080 موظــف بنهايــة 2014 مقابــل 2,585 موظــف بنهايــة 2013م، يشــكلون مزيجــًا مــن 23 جنســية 
مختلفــة، ووصلــت نســبة الســعوديين العامليــن بجريــر إلــى مــا يقــارب 30% مــن إجمالــي الموظفيــن بواقــع 926 موظــف ســعودي بنهايــة العــام 
2014م، فيمــا تجــاوزت نســبة الســعوديين فــي اإلدارة العليــا 70 %، وتصنــف جريــر ضمــن النطــاق األخضــر بحســب برنامــج "نطاقــات" الصــادر عــن 

وزارة العمــل.

وخــالل العــام 2014م عقــد القســم عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال القيــادة الفعالــة، واســتفاد منهــا )96( موظــف مــن مشــرفي المعــارض 
وكذلــك دورة التوجيــه الفعــال وقيــادة فريــق العمــل والتــي اســتفاد منهــا )40( مديــر معــرض، كمــا يشــرف القســم علــى تطويــر المهــارات ألكثــر 
مــن )30( مديــر معــرض " تحــت التدريــب " ضمــن برنامــج " مــدراء المســتقبل "، كذلــك تــم إعــادة طــرح برنامــج " تجــاوز توقعــات العمــالء " 
وذلــك لخدمــة العمــالء وتحســين المبيعــات لكافــة موظفــي المعــارض، كمــا تــم ابتعــاث عــدد )2( مــن المــدراء المتميزيــن إلــى الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة ضمــن برنامــج االبتعــاث الخــاص بجريــر، باإلضافــة إلــى اســتحداث خيــارات جديــدة لســاعات عمــل أكثــر مرونــة 

فــي المعــارض لتتوافــق مــع متطلبــات الشــباب الســعودي الطمــوح ممــن يرغــب فــي االنضمــام ألســرة جريــر.

وتســتهدف جريــر خــالل العــام المالــي 2015م زيــادة عــدد الموظفيــن الســعوديين لتصــل إلــى 1,150 موظــف ســعودي ممــا يرفــع نســبة الموظفين 
الســعوديين لتصــل إلــى ما يقــارب %35.

ويســعى القســم أيضــًا خــالل العــام 2015م إلــى االســتمرار فــي تطويــر برنامــج " تجــاوز توقعــات العمــالء " وإرســاء هــذه الثقافــة لــدى كافــة 
موظفــي المعــارض خــالل الربــع األول مــن العــام 2015م ومــن ثــم تفعيــل ذات الثقافــة فــي باقــي أقســام وإدارات جريــر، كمــا ســيواصل تدريــب 
وتطويــر مــدراء المعــارض تحــت التدريــب، فضــاًل عــن مواصلــة برنامــج االبتعــاث للواليــات المتحــدة األمريكيــة لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة ومضاعفــة 

عــدد المــدراء المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج.  
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1-4-7. قسم تكنولوجيا المعلومات:
يعــد قســم تكنولوجيــا المعلومــات أحــد أهــم األقســام فــي جريــر حيــث يمثــل القــوة الداعمــة لتطــور العمــل مــن خــالل اســتخدام كل مــا يســتجد مــن 
تقـــنيات، وقــد تــم إنجــاز بعــض األعمــال خــالل العــام المالــي 2014م ومنهــا تبنــى أنظمــة حديثــة تقــوم بحفــظ المعلومــات ومعالجــة أي مشــاكل 
 Business( محتملــة ومــن بينهــا تحديــث نظــام المراســالت اإللكترونيــة وكذلــك تحديــث نظــام تحليــل المعلومــات وهــو مــا ينــدرج  تحــت مفهــوم
Intelligence(، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــالزم لكافــة إدارات جريــر ومعارضهــا بشــكل فعــال وخصوصــًا إدارة 
التجــارة اإللكترونيــة، حيــث تــم تنفيــذ جميــع متطلبــات نظــام التجــارة اإللكترونيــة مــن ناحيــة توفيــر معلومــات كاملــة ودقيقــة ومحدثــة مــن النظــام 

الرئيســي لجريــر.

ــة والســرعة  ــة وتحديــث أنظمتهــا بمــا يضمــن الكفــاءة العالي ــات الدوري ــز علــى إجــراءات العملي ــى التركي وخــالل العــام 2015م يســعى القســم إل
 Business ( والتحكــم األفضــل، ولتحقيــق ذلــك ســوف تقــوم جريــر بتعييــن كــوادر بشــرية متخصصــة فــي تحليــل وتطويــر النظــم وهــو مــا يعــرف بـــ
Process Re-engineering (، كمــا ســيتم اســتمرار تطويــر العمــل فــي مشــروع )Higher Availability & Disaster Recovering( لتالفــي المشــاكل 
الفنيــة وللحــد مــن مخاطــر تقنيــة المعلومــات، باإلضافــة إلــى ذلــك يســتهدف القســم تحويــل نظــام مركــز االتصــال الهاتفــي )Call Center( إلــى 
مركــز تواصــل متكامــل مــع العمــالء يشــمل جميــع قنــوات التواصــل مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي والمحادثــات 

الفوريــة عبــر اإلنترنــت.   

1-4 قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير(
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األداء المالي 2
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2-1  ملخص نتائج العمليات والتشغيل

لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :

                  آالف الرياالت 

التغير )%( السنة المنتهية في  31 ديسمبر 
2013م

السنة المنتهية في  31 
ديسمبر 2014م

البيان
النسبة من  

المبيعات% المبلغ النسبة من 
المبيعات% المبلغ

8.70 - 5,242,666 - 5,698,723 المبيعات

11.60 15.15 794,356 15.56 886,477 مجمل الربح 

12.16 12.36 648,029 12.75 726,814 ربح النشاط من العمليات 
الرئيسية

13.50 12.86 674,454 13.43 765.510 الربح الصافي قبل الزكاة

14.10 12.46 653,263 13.08 745.364 الربح الصافي

لقد حقق قطاع التجزئة بجرير خالل العام المالي 2014م نموًا في مبيعاته بلغ  8.6%  بينما حقق قطاع الجملة ارتفاعًا في المبيعات بنحو %10  
مقارنة بالعام الماضي 2013 م.

وبخصوص األداء اإلجمالي فقد نمت مبيعات جرير بجميع فروعها داخل وخارج السعودية بزيادة بنسبة 8.7%  عن العام الماضي بينما زاد مجمل 
الربح 11.6 %، وقد بلغت نسبة مجمل الربح 15.56 % مقابل 15.15 % مقارنة بالعام الماضي نتيجة تحسن هامش الربح لمعظم المنتجات وذلك من 
خالل العالقات القوية لجرير مع معظم الموردين والتي تؤهلها للحصول على كافة األصناف بأسعار تنافسية، وكذلك الحصة السوقية التي 
تؤهل جرير للحصول على كميات أكبر من المنتجات بأسعار أقل، فضاًل عن اختالف المزيج البيعي نحو المنتجات ذات الهوامش الربحية األعلى.

هـذا وقـد زادت األربـاح الصافيـة لجرير بنسـبة 14.10 % وذلك من 653,3 مليـون ريال لعام 2013م إلى 745,4 مليون ريال لهذا العام 2014 م .
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2-2  استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

اســتطاعت جريــر االســتمرار فــي تحقيــق نمــو فــي مبيعاتهــا وصافــى أرباحهــا  خــالل األعــوام الخمســة األخيــرة، حيــث قفــزت المبيعــات مــن 3.015 
مليــون ريــال فــي 2010 إلــى 5.699 مليــون ريــال فــي 2014 بينمــا قفــز صافــى أربــاح جريــر مــن 401 مليــون ريــال فــي 2010 إلــى 745 مليــون فــي 

 2014

تطور المبيعات وصافي االرباح ) بالمليون ريال (
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لقد استمـر نمو أصول جرير خال السنوات الخمس الماضية من 1.433 مليـون ريـال في 2010 إلى 2.462 مليـون ريال في 2014

كما استمر نمو حقوق الملكية خال السنوات الخمس الماضية من 798 مليون ريال في 2010 إلى 1.360 مليون ريال في 2014

تطور نمو األصول المتداولة والثابته ) بالمليون ريال (

تطور االلتزامات وحقوق الملكية ) بالمليون ريال (

إجمالي األصول

األصول المتداولة

األصول الثابتة وطويلة األجل

2010

1.433

1.720

1.981

2.201
2.462

2011 2012 2013 2014

1.027
848

777
591

1.081

1.3811.1741.133943843

حقوق الملكية

االلتزامات المتداولة

االلتزامات طويلة األجل

2010 2011 2012 2013 2014

1.3601.1731.026907798 945783697664478 158245258149157

2-2  استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
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حققــت جريــر نمــوا فــي النقديــة مــن أنشــطتها التشــغيلية والتــي تعتمــد جريــر عليهــا فــي تمويــل اســتثماراتها وتوســعاتها وكذلــك فــي ســداد 
التوزيعــات للمســاهمين حيــث زادت هــذه التدفقــات مــن 364 مليــون ريــال عــام 2010 إلــى 809 مليــون ريــال عــام 2014 األمــر الــذي يعكــس كفــاءة 

إدارة رأس المــال العامــل وتطــور أربــاح جريــر .

كمــا حققــت جريــر نمــوا مطــردا فــي ربــح الســهم والتوزيعــات خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة بمعــدل نمــو مركــب قــدره 17% و 17% علــى 
التوالــي، مــع األخــذ باالعتبــار زيــادة رأس مــال جريــر مــن 60 مليــون إلــى 90 مليــون ســهم .

النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية

ربح السهم والتوزيع  ) ريال (

النقدية المتولدة من 

أنشطة التشغيلية

التوزيعات

ربحية السهم

2010 2011 2012 2013 2014

5.8 6.657.26 8.285.176.334.675.703.494.45

100

0
2010

364

594
553

591

809

2011 2012 2013 2014
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2-4 االقتراض
يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة كما يلي: 

                                                       ماليين الرياالت

الغرضنوع القرضالجهة المانحة#.
الرصيد 

أول 
السنة

السدادإضافات
الرصيد 

أخر 
السنة

طريقة السداد

البنك السعودي 1
البريطاني

تورق اسالمي 
طويل األجل

التوسعات 
10050-150المستقبلية

يتم السداد على 6 
دفعات ربع سنوية 
متساوية ابتداءًا 

من 2014م

البنك السعودي 2
لالستثمار

تورق اسالمي 
طويل األجل

التوسعات 
2575-100المستقبلية

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

125125-250اإلجـمـالـي

ــزة فــي عــدد مــن المــدن  ــة متمي ــدة بمواقــع تجاري ــر لشــراء أراضــي جدي ــل جري ــى هــذه القــروض دعــم تموي وكان الهــدف مــن وراء الحصــول عل
ــاح للمســاهمين بمــا  ــة كافــة مناطــق المملكــة، مــع اإلبقــاء علــى معــدالت توزيــع األرب ــر لتغطي المختلفــة ضمــن االســتراتيجية التــي تتبناهــا جري

ــة المتبعــة. يتماشــى مــع السياســة المالي

2-3 التحليل الجغرافي لنشاط جرير

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

                        آالف الرياالت

المنطقة الجغرافية
2013م2014م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

5,248,777683,9904,862,954586,593المملكة العربية السعودية

449,94661,374379,71166,670مصر ودول الخليج األخرى

5,698,723745,3645,242,666653,264الـمـجـمـوع
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2-5 الزكاة والمدفوعات النظامية

تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل، ويتــم تحميــل مبلــغ الــزكاة المســتحق علــى قائمــة الدخــل الموحــدة لجريــر، وقــد قامـــت 
جريــر بتقديــم وتســديد إقرارهــا الزكــوي حتــى  31 / 12 / 2013م كمــا وقامــت بتســديد الفـــروق الناتجـــة عــن الربــط الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة 2010 

وتـــم تقـديـــر االلتـــزام الزكــوي للعــام 2014م بمبلـــغ ) 20,146,000 ( ريــال وتــم عمــل مخصــص بإجمالــي هــذا التـــقدير.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية : 

) آالف الرياالت (              

2013 2014 البيان

31.610 35.441 الرسوم الجمركية

17.387 21.517 مصلحة الزكاة

8.907 10.752 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

57.904 67.710 اإلجمالي
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2-6 دعم المؤسسات االجتماعية

تهتــم جريــر منــذ نشــأتها بالمســئولية االجتماعيــة مــن منطلــق حرصهــا الشــديد علــى تحقيــق األهــداف األخالقيــة وإيمانــًا منــا بــأن نمــو جريــر 
وتطورهــا ال يعتمــد فقــط علــى مركزهــا المالــي فحســب بــل بقدرتهــا أيضــًا علــى المســاهمة المجتمعيــة، حيــث اســتمرت "جريــر" فــي دعــم 
المؤسســات االجتماعيــة والخيريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل قيامهــا بدعــم بعــض المــدارس فــي المملكــة مــن خــالل تقديــم 

وســائل تعليميــة وكتــب ومــواد مدرســية لبعــض جمعيــات رعايــة األيتــام وتدريــب الطــالب.

وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة دعــم المؤسســات االجتماعيــة والخيريــة مبلــغ )396.775( ريــال خــالل العــام 2014م مقابــل )565.415( ريــال خــالل عــام 
2013م.
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2-7 توزيعات األرباح عن العام المالي 2014م 

تــم تخصيــص مبلــغ )74,036 مليــون ريــال( والــذي يمثــل نســبة  10٪  مــن األربــاح الصافيــة للســنة الحاليــة لالحتياطــي النظامــي للشــركة اســتنادًا 
لنــص المــادة رقــم )1/35( مــن النظــام األساســي لجريــر.

وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية خالل العام المالي 2014م وفقًا للجدول التالي :

إجمالي التوزيعالفترة
) مليون ريال (

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلعالن) ريال (

1621.802014/04/172014/04/292014/05/08الربع األول

1081.202014/07/162014/08/052014/08/14الربع الثاني

1621.802014/10/232014/10/292014/11/06الربع الثالث

166.51.852015/02/052015/02/172015/02/26الربع الرابع

598.56.65اإلجمالي

تم تعديل ربحية السهم تماشيًا مع الزيادة األخيرة في رأس المال من 60 مليون إلى 90 مليون سهم .
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رأس المال
والمستثمرون

وإبالغات الملكية

3
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3-1 رأس المال

3-2 المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خالل العام 2014م:

                                        )بماليين األسهم(

عدد االسهم في اسم المستثمر
بداية 2014م

نسبة الملكية في 
بداية 2014م

عدد األسهم في 
نهاية 2014م

نسبة الملكية في 
نهاية 2014م

9%98.1%8.1محمد عبدالرحمن ناصر العقيل

9%98.1%8.1ناصر عبدالرحمن ناصر العقيل

9%98.1%8.1عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل

9%98.1%8.1عبدالكريم عبدالرحمن ناصر العقيل

9%98.1%8.1عبدالسام عبدالرحمن ناصر العقيل

أقل من 5%-6.1%5.5شركة جرير لاستثمارات التجارية *

* أبلغت جرير بنقص نسبة ملكية شركة جرير لالستثمارات التجارية فور إتمام صفقة البيع .

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال جرير واألسهم الحرة كما في 2014/12/31م كما يلي :

القيمة ريال/عدد األسهمالبيـان

900,000,000 ريالرأس المال المصرح به*

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

عدد األسهم الحرة وفقًا لسجل جرير في تداول كما في 
89,949,688 سهم2014/12/31**

900,000,000 ريالرأس المال المدفوع

10 ريالالقيمة االسمية للسهم

10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم

* تم زيادة رأس مال جرير من 60 مليون إلى 90 مليون سهم بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2013/11/27م .
** عدد األسهم الحرة تتغير من فترة ألخرى وفقًا لحركة تداول أسهم جرير .
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3-3 هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات 
بنهاية العام 2014م

 3-3-1. نوع المستثمرين:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المستثمرين النوع

3002 27.210.804 225 شركات ومؤسسات

6908 62.789.196 3,067 أفــراد

3-3-2. المستثمرون وفقًا لحجم الملكية:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم  عدد المستثمرين حجم الملكية )سهم(

6108 55.511434 14 أكثر من مليون 

6.6 5.981.152 10  من 500 ألف : أقل من مليون

1807 16.847.880 74 من 100 ألف : أقل من 500 ألف 

307 3.351.299 49 من 50 ألف : اقل من 100 ألف

5.5 4.922.396 236 من 10 آالف : أقل من 50 ألف

106 1.352.529 195 من 5 آالف : أقل من 10 آالف

107 1.498.080 669 من ألف : أقل من 5 آالف

005 465.230 2.045 أقل من ألف

100 90,000,000 3.292 اإلجـــمـــــــــالي
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سياسة
توزيع األرباح
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4 سياسية توزيع األرباح

تتوقــف عمليــة توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى األربــاح الصافيــة المحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعــات المســتقبلية لالســتثمارات الرئيســية، 
وبالرغــم مــن أن جريــر قــد اعتــادت علــى صــرف أربــاح ربــع ســنوية للمســاهمين إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات للتوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغيــر 

سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت ألخــر حســب اإلداء المالــي لجريــر ورؤيــة مجلــس اإلدارة.

وفقــًا للمــادة رقــم )35( مــن النظــام األساســي لجريــر فــإن األربــاح الصافيــة الســنوية تــوزع بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف 
األخــرى علــى الوجــه التالــي:

 • تجنيــب نســبة 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي مــع العلــم بأنــه يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 
االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.

 •  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز 20% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي 
ــة. اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معين

 • يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع على األقل.
 • يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز 10% مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بحيــث ال تتعــدى فــي جميــع األحــوال الحــدود القصــوى 

المســموح بهــا وفقــًا للقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
 • يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقتطــع نســبة 10% مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لموظفــي جريــر أو الســتخدامها لمنــح 

موظفــي جريــر أســهم فــي جريــر كمكافــأة لهــم.
 • يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

وجريــر تحــرص علــى أن يكــون متوســط نســبة التوزيــع فــي حــدود 80% مــن صافــى الربــح مــا لــم يتعــارض هــذا مــع االحتياجــات الماليــة والتشــغيلية 
واالستثمارية.

ووفقــًا لذلــك يتــم إدراج بنــد مســتقل فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة الســنوية ينــص علــى "الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع 
أربــاح فصليــة للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ األحقيــة والتوزيــع مــع األخــذ باالعتبــار ضوابــط وإرشــادات وزارة التجــارة".
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4 سياسية توزيع األرباح

الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات األرباح النقدية لجرير حتى اآلن:

نسبة المبلغ 
الموزع من صافي 

األرباح
)%(

إجمالي مبلغ التوزيع
)مليون ريال(

الربح الموزع
)ريال(

صافي الربح
)مليون ريال( السنة

88 96 20 108.9 2003

87.6 105.6 22 120.6
2004

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

68 120 20 176.2 2005

74 180 6 243.3 2006

87 240 8 276 2007

81.1 270 9 332.7 2008

78.9 295 8 373.9
2009

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

78.3 314 7.85 401 2010

81.8 420 9.70 513
2011

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

81.6 465 7.75 569.8 2012

79.9 522 8 653.3
2013

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

80.3 598.5 6.65 745.4 2014
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5 المخاطر والنظرة المستقبلية

5-1.  المخاطر التي تتعرض لها جرير:

إن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط تجــاري، وتتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر بعــد الوقــوف عليهــا وتحديدهــا وتقييــم احتمــال حدوثهــا وتقديــر 
مــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثــار ومــن ثــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا واحتوائهــا قــدر االمــكان لتالفــي أي أضــرار قــد 

تتســبب فيهــا حــال وقوعهــا.
وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة جرير، ومنها :

مخاطر اقتصادية: 
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد بصفــة عامــة ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، ممــا يكــون لهــا أثــر علــى اإلنفــاق لألفــراد والمؤسســات، ومــا 

يكــون لهــا أثــر علــى المورديــن والمصنعيــن.
مخاطر استراتيجية: 

عدم اإلحاطة بالمتغيرات االقتصادية، واتخاذ قرارات استراتيجية خاطئة، أو تطبيق االستراتيجيات بشكل خاطئ.
مخاطر تشغيلية: 

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية.
مخاطر الموارد البشرية: 

القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم.
مخاطر قانونية: 

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

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية.
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5 المخاطر والنظرة المستقبلية

5-2. النظرة المستقبلية:

بنــاء علــى مــا تقــدم فــإن جريــر تتطلــع إلــى مســتقبل واعــد خــالل الســنوات القادمــة فــي ظــل التزامنــا بتقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات التــي 
يتطلــع لهــا عمالئنــا، وتنفيــذ خطــط تنمويــة مــن جميــع األقســام مــن شــأنها االرتقــاء بــأداء الشــركة وتحقيــق النمو المنشــود.

نحــن ملتزمــون بزيــادة النمــو فــي المعــارض القائمــة عــن طريــق االســتمرار فــي تدشــين بعــض األقســام الجديــدة، وتحســين خدمــات عــرض 
المنتجــات باإلضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة العمــالء وبأفضــل قيمــة.

إن مســتقبل جريــر يبــدو واعــدًا فــي ظــل ســعينا المتواصــل للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المســتهلكين عــن طريــق زيــادة نقــاط البيــع 
فــي المنطقــة فضــاًل عــن خطــط التوســع القويــة التــي تســتهدف إضافــة عــدد مــن المعــارض الجديــدة إلــى سلســلة معارضنــا الحاليــة، كمــا أن 

تقديــم خدمــة التجــارة اإللكترونيــة ســتمكننا مــن خدمــة عمالئنــا بطــرق وأســاليب جديــدة.

ــع  ــال ســعودي خــالل الســنوات األرب ــار ري ــن 1.1 ملي ــد ع ــا يزي ــة تواجدهــا بالمنطقــة مــن خــالل اســتثمار م ــد مــن رقع ــر ســوف تزي كمــا أن جري
القادمــة تماشــيًا مــع هــدف الشــركة الوصــول إلــى 60 معرضــًا بحلــول العــام 2018م، وســتتضمن خطــط التوســع مناطــق جديــدة فــي الســعودية 

والكويــت واإلمــارات باإلضافــة إلــى وضــع األساســات للتوســع فــي مصــر خــالل الســنوات الخمــس القادمــة.

ســوف يســتمر قســم مبيعــات الجملــة فــي النمــو مــن خــالل مضاعفــة شــبكة التوزيــع الحاليــة ودخــول أســواق جديــدة باإلضافــة إلــى زيــادة 
ــة "روكــو". االســتثمارات فــي العالمــة التجاري

جريــر تــدرك تمامــًا أن تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد علــى فريــق عمــل قــوي ومؤهــل، ولذلــك تواصــل اســتثمارها فــي رأس المــال البشــري 
واســتقطاب كــوادر بشــرية مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمالئهــا 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 فــي صافــي أرباحهــا يزيــد عــن 15٪ خــال العــام المالــي 2015م مقارنــة بالعــام المالــي 2014م.
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6-1 تكوين مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء وفقــًا للفقــرة )1( مــن المــادة )15( مــن النظــام األساســي لجريــر، كمــا أن تكويــن مجلــس اإلدارة متوافــق 
مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة )12( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

 

صفة االســـــمم
العضوية

المؤهـــــــالت 
الخبرات العمليـــــــــــةالعلميـــــــــــة

الشركات المساهمة 
المشارك في عضوية 

مجلسها

محمد عبدالرحمن العقيل1
غير تنفيذي)رئيس مجلس اإلدارة(

هندسة مدنية من 
جامعة الملك فهد 

بالظهران
ماجستير في الهندسة 

من جامعة كاليفورنيا 
 OPM إكمال برنامج الـ

من جامعة هارفرد

رئيسًا لمجلس إدارة جرير 
منذ تأسيسها وحتى اآلن

عضو مؤسس لجرير.
تأسيس وإدارة شركة جرير 

لالستثمارات التجارية.
عضو مشارك في مجالس 

إدارات عدد من الشركات.

- شركة األندلس العقارية
- شركة سنابل

- شركة جرير للعقار
- شركة حرمة الدولية

- شركة حرمة الوطنية
- شركة نوره الوطنية

غير تنفيذيناصرعبدالرحمن العقيل2

هنسة مدنية من جامعة 
كلورادو بولدر

التحق بالعديد من 
الدورات الدراسية عن 

إدارة األعمال والتسويق 
والمبيعات وإدارة الوقت

عمل التصاميم المعمارية 
والمواصفات المطلوبة 

واختيار المواد واالشراف 
على التنفيذ.

عضو مؤسس لجرير.
مدير التسويق والمبيعات 

لمكتية جرير.
رئيس شركة كايت العربية 

للمقاوالت.
أشرف على صيانة المنطقة 
الصناعية في الجبيل وينبع. 

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

عبدالله عبدالرحمن العقيل3
تـنـفـيــذي)العضو المنتدب(

حاصل على بكالوريوس 
إدارة من جامعة الملك 

سعود

أكثر من ثالثين عامًا في 
جرير كأحد مؤسسيها.

قام بتأسيس عمليات بيع 
الجملة في جرير.

رئيس قسم البيع بالجملة 
والعضو المنتدب للشركة.

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة وادي حرمة

- شركة نوره الوطنية

عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4
)الرئيس التنفيذي(

تـنـفـيــذي

حاصل على برنامج الـ 
OPM من جامعة هارفارد  
التحق بالعديد من برامج 

تطوير اإلدارة

أكثر من ثالثين عامًا في 
إدارة مكتبة جرير.

عضو مؤسس لجرير.
محاضر منتدب في معهد 

اإلدارة العامة.

- شركة جرير للعقار
- شركة مشاريع حرمة

- شركة لبب حرمة
- شركة حرمة الوطنية
- شركة حرمة الدولية
- شركة نوره الوطنية
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6-1 تكوين مجلس اإلدارة

صفة االســـــمم
العضوية

المؤهـــــــالت 
الخبرات العمليـــــــــــةالعلميـــــــــــة

الشركات المساهمة 
المشارك في عضوية 

مجلسها

ناصر عبدالعزيز العقيل5
تـنـفـيــذي)الرئيس التنفيذي للعمليات(

حاصل على شهادة 
علوم الكمبيوتر من 

جامعة ايسترن واشنطن 
التحق بالعديد من 

الدورات الدراسية عن 
تطوير االعمال.

عمل في قسم تكنولوجيا 
المعلومات في المؤسسة 

العامة لتحلية المياه.
عضو مشارك في مجالس 

إدارات عدد من الشركات. 

- شركة مدارس رياض نجد 
األهلية

- شركة سنابل حرمة

6
سامر محمد الخواشكي
)ممثل شركة العليان 

المالية(
مـسـتـقــل

بكالوريوس في اإلدارة 
الصناعية - جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن
ماجستير في التسويق 

الدولي - جامعة 
ستراثكاليد - المملكة 

المتحدة

مدير عام مطاعم برجر كنج - 
الشرق األوسط.

مدير عام شركة العليان 
للخدمات الغذائية والشركة 
األولى للصناعات الغذائية.

ونائب رئيس مجموعة 
العليان المالية.

- الشركة العامة األولى 
للخدمات الغذائية )ساس(- 

المغرب

مـسـتـقــلفهد عبدالله القاسم7

بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية - تخصص 

محاسبة - جامعة الملك 
سعود.

إكمال برنامج AMLP من 
جامعة اكسفورد.

مؤسس وشريك ورئيس 
مجلس إدارة شركة أموال 

لالستشارات المالية.
شريك  ومؤسس وعضو 

مجلس إدارة شركة أريز 
للتسويق العقاري.

شريك وعضو مجلس إدارة 
شركة فينكورب القابضة 

لالستثمار – مصر.
عضو لجنة االستثمار في 

كل من شركة دلة للخدمات 
الصحية وشركة دور 

للضيافة وشركة صافوال.
عضو مجلس الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض.
عضو مجلس إدارة مركز 

المعارض.

- شركة صافوال
- شركة دور للضيافة

- شركة دلة للخدمات 
الصحية

مـسـتـقــلعبداإلله سعد الدريس8

بكالوريوس في 
الهندسة المدنية 
- جامعة تكساس 

- الواليات المتحدة 
األمريكية

الرئيس التنفيذي لشركة 
الدريس للخدمات البترولية 

والنقليات.
عضو مشارك في مجالس 

إدارات عدد من الشركات.

- شركة الدريس للخدمات 
البترولية والنقليات

- شركة األندية الرياضية 
)بودي ماسترز(
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6-2 سجل حضور اجتماعات مجلس 
اإلدارة خالل العام المالي 2014م

كما تم خالل العام 2014م انعقاد أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة وفق الجدول أدناه :

االســـــم

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

مجموع2014/02/042014/04/162014/07/152014/10/22
الحضور

4√√ *√√محمد عبدالرحمن العقيل1

4√√√√ناصرعبدالرحمن العقيل2

4√√√√عبدالله عبدالرحمن العقيل3

4√√√√عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4

4√√√√ناصر عبدالعزيز العقيل5

سامر محمد الخواشكي6
4√√√√)ممثل شركة العليان المالية(

4√√√√فهد عبدالله القاسم7

4√√√√عبداإلله سعد الدريس8

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

* حضر األستاذ / محمد عبدالرحمن العقيل االجتماع عن طريق الهاتف ) Conference Call ( نظرا لتواجدة خارج المملكة وقت انعقاد االجتماع.
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6-3 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

6-3-1. لجنة المراجعة:

ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقــًا للمــادة )14( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، والمــادة رقــم )3/24( مــن مبــادئ 
وسياســات حوكمــة جريــر، وتتلخــص مهامهــا ومســئولياتها فيمــا يلــي:

• اإلشراف على إدارة المراقبة الداخلية بجرير للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
• دراسة نظام الرقابة الداخلية بجرير ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين - بعد التأكد من استقاللهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم.

• متابعة أعمال المحاسبيين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.

• دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

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

وقد انعقدت أربعة اجتماعات للجنة خالل 2014م ، وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور :

المنصباالســــــمم
تاريخ االجتماع

مجموع 
الحضور

2014/02/042014/04/162014/07/152014/10/22

رئيس عبدالسالم عبدالرحمن العقيل1
4√√√√اللجنة

XX√3√√عضوفهد عبدالله القاسم2

4√√√√عضوفرانك فيرمولين3

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

وفــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال عــن عــام 2014م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور هــام أو أي تغيــر جوهــري فــي 
ــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء وأنــه لــم يحــدث أي خــرق جوهــري أو إخــالل بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل عــام  أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأنهــا فعال

2014م .
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6-3-2.  لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت:

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

تقــوم لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي ترشــيح األعضــاء ودراســة مؤهالتهــم لإلنضمــام لعضويــة مجلــس 
ــر وموظفــي  ــذي لجري ــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفي اإلدارة وهــي أيضــًا المســئولة عــن وضــع سياســة وبرامــج المكافــآت والمرتب

اإلدارة العليــا، وتقــوم أيضــًا باإلشــراف علــى تقييــم مســتوى أداء كل مــن مجلــس اإلدارة وإدارة جريــر التنفيذيــة. 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وسجل الحضور :

االســــــمم
المنصب

مجموع تاريخ االجتماع
الحضور 2014/04/162014/10/22

2√√رئيس اللجنةمحمد عبدالرحمن العقيل1

2√√عضوعبدالكريم عبدالرحمن العقيل2

2√√عضوفهد عبدالله القاسم3

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

6-3 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

6-4 ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التـنفيذيين 
إجمالي المبالغ المكتسبة ألعضاء مجلس اإلدارة وستة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في 2014/12/31م موضحة كالتالي :

                                                  آالف الرياالت 

أعضاء 
المجلس

التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير

التنفيذيين 
والمستقلين

ستة من كبار التنفيذيين 
ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات بما فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي *

7.533-5.760الرواتب والتعويضات

1.834692.521البدالت

11.7051.30012.889المكافآت الدورية والسنوية **

587--الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 
1.133-707شهري أو سنوي

20.0061.36924.664اإلجمالي

* يشمل ما حصل عليه ستة ) 6 ( من كبار التنفيذيين في جرير وهم ) األعضاء الثالثة التنفيذيين + اثنان من كبار التنفيذيين + المدير المالي ( .
** تشمل المكافآت مبلغ ) 200.000 ( ريال لكل عضو من أعضاء المجلس ، باإلضافة إلى ) 300.000 ( ريال مكافأة إضافية لرئيس المجلس ، 

وتم تحميل جميع المكافآت على مصاريف العام المالي 2014م .
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6-5 برامج حوافز الموظفين
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 
االســتحقاق إذا تــم اســتيفاء شــروط محــددة، ويرتبــط احتســاب هــذه المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر فــي أرباحهــا ســنويًا، الــذي يحــدد طبقــًا 

ــة الموحــدة للشــركة. ــة األولي ــم المالي للقوائ

ــح تمويــالت لموظفيهــا  ــر بمن ــث تقــوم جري ــة، حي ــط معين ــح وفــق شــروط وضواب ــن الســعوديين يمن ــل المســاكن للموظفي ــج تموي برنام
الســعوديين ذوي األداء المتميــز لشــراء مســاكن خاصــة بهــم مــن خــالل قــروض حســنة يتــم ســدادها علــى أقســاط لمــدة عشــر ســنوات، وذلــك 
ــر  ــن الســعوديين حســب خطــة جري ــدة مــن الموظفي ــك العمــل علــى اســتقطاب كفــاءات جدي ــة وكذل ــدى الكفــاءات الوطني ــوالء ل ــز ال بهــدف تعزي

تماشــيًا مــع السياســة التــي تنتهجهــا الحكومــة بشــأن توطيــن الوظائــف القياديــة.

مكافآت موظفي المبيعات والتي تشمل مكافآت سنوية وحوافز على المبيعات، وهي مرتبطة باألداء إلى حد كبير.

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

6-5 ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التـنفيذيين 
وفي هذا الصدد تؤكد إدارة جرير على ما يلي:

• ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 

• ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي جرير عن أي حقوق في األرباح.

•  ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي جرير.
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6-6 نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

6-6-1. نسب ملكية األسهم والتغير فيها خال السنة المالية 2014 ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2014م : 

التغير خالل نهاية 2014بداية 2014 اسم العضو
السنة

نسبة التغير 
أدوات الدين%

ال يوجد0صفر8,100,0008,100,000محمد عبدالرحمن العقيل1

ال يوجد0صفر8,100,0008,100,000ناصر عبدالرحمن العقيل2

ال يوجد8,104,0188.108.6984.680.057عبدالله عبدالرحمن العقيل3

ال يوجد0صفر8,100,0008,100,000عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4

ال يوجد0صفر360,928360.928ناصر عبدالعزيز العقيل5

ال يوجد0صفر2,100,0002,100,000شركة العليان المالية6

ال يوجد0صفر1,5001.500فهد عبدالله القاسم7

ال يوجد-93.25-67,5001.00067.500عبداإلله سعد الدريس8

6-6-2. نسب ملكية األسهم والتغير فيها خال السنة المالية 2014م لكبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوالدهم القصر: 

الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خالل العام 2014م :

التغير خالل نهاية 2014بداية 2014 االسم
السنة

نسبة التغير 
%

أدوات 
الدين

ال يوجدال يـنطبـقال يـنطبـقال يملكال يملكمحمد أحمد عبدالخالق1

ال يوجدال يـنطبـقال يـنطبـقال يملكال يملكمحمد ضياء مصطفى األيوبي2



تقرير مجلس اإلدارة 2014

47

6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة

خــالل العــام المالــي 2014م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جريــر طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
وبعــض هــذه العقــود تــم االتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي امتــدادًا لعالقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام المالــي 2014م.

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :

اسـم الـطرف ذات 
مـدة الـعـقــدطـبـيـعـة الـعـقــدالعالقة

الـمـبـلـغ الـسـنـوي

2013 م2014 م

شركة كـايـت العربية 1
المحدودة

عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية 
50.629.67467,500,000خمس سنواتللشركة، والذي بدأ بتاريخ 2011/01/01م.

شركة كـايـت العربية 2
المحدودة

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير  )الرياض( 
196.020196,020خمس سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.

شركة جرير 3
لالستثمارات التجارية

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير )الرياض( 
306.240306,240خمس سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.

شركة جرير 4
لالستثمارات التجارية

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير )الرياض( 
145.860145,860خمس سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.

شركة جرير 5
لالستثمارات التجارية

استمرار سريان عقد إيجار معرض للشركة في 
جدة – التحلية ، والذي بدأ بتاريخ 1424/05/15هـ 

.
1.100.0001,100,000عشر سنوات

شركة جرير 6
لالستثمارات التجارية

استمرار سريان عقد إيجار معرض للشركة في 
جدة – طريق  األمير سلطان ، والذي بدأ بتاريخ 

2004/09/15م .

عشرين سنة، 
ويتم تجديده 

تلقائيًا
1.260.0001,260,000

شركة جرير 7
لالستثمارات التجارية

استمرار سريان عقد إيجار سكن للشركة في 
جدة – التحلية ، والذي بدأ بتاريخ 1425/06/15هـ 

.

عشر سنوات، 
ويتم تجديده 

تلقائيًا
142.350142,350

شركة جرير 8
لالستثمارات التجارية

استمرار سريان عقد إيجار معرض للشركة في 
الظهران ، والذي بدأ بتاريخ 2008/12/15م .

اثنان وعشرون 
1.575.0001,500,000سنة

شركة جرير 9
لالستثمارات التجارية

استمرار سريان عقد إيجار معرض للشركة في 
الرياض – بانوراما  ) التخصصي (
والذي بدأ بتاريخ 2005/12/01م .

اثنان وعشرون 
2.319.0002,319,000سنة

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير )الرياض( شركة جرير لـلـعـقــار10
138.600138,600خمس سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.

شركة تري الين 11
لحلول األعمال

عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية 
وفنية وتوظيف عمالة 

يتم االستعانة 
بخدماتهم حسب 

الحاجة
138.717148,547

12
فهد عبدالله القاسم

)عضو مجلس 
اإلدارة(

عقد نشر إلكتروني لمؤلفاته في تطبيق قارئ 
جرير 

سنة واحدة قابلة 
-20للتجديد
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والجدول التالي يوضح أسماء ماك لهذه الشركات من أعضاء مجلس إدارة »جرير« كما يلي :

صفة الشركةاسـم الشركة
أسماء المالك من أعضاء مجلس إدارة "جرير") الشكل القانوني (

ذات مسئولية محدودةكـايـت العربية المحدودة1
محمد عبدالرحمن العقيل. 1
ناصر عبدالرحمن العقيل. 2
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل. 3

ذات مسئولية محدودةجرير لالستثمارات التجارية2

محمد عبدالرحمن العقيل. 1
ناصر عبدالرحمن العقيل. 2
عبدالله عبدالرحمن العقيل. 3
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل. 4

مساهمة مغلقةجرير لـلـعـقــار3

محمد عبدالرحمن العقيل. 1
ناصر عبدالرحمن العقيل. 2
عبدالله عبدالرحمن العقيل. 3
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل. 4

ذات مسئولية محدودةشركة تري الين4

محمد عبدالرحمن العقيل. 1
ناصر عبدالرحمن العقيل. 2
عبدالله عبدالرحمن العقيل. 3
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل. 4
فهد عبدالله القاسم. 5

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".• 
تملك خبره في مجال تنفيذ المشاريع بأقل تكلفه ممكنه مع المحافظة على الجودة العالية.• 
مــن خــالل قيــام " شــركة كايــت العربيــة " بعمليــة البنــاء يتــم توفيــر تكلفــة األشــراف والتصميــم ومتابعــة المقاوليــن التــي مــن المفتــرض أن • 

تقــوم بهــا "جريــر".
ضمان التنفيذ في الجداول الزمني المطلوب.• 

6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة
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نوع العمل األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

المنطقة الوسطى ) الرياض – الخرج - حائل (

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم تصميم وتنفيذ المبنى بالكامل وتوصيل كامل الخدمات 	
الحكومية )ماء + كهرباء + صرف صحي(

· تم تسليم المبني لجرير.	

مبنى الشركة على
الطريق الدائري الجنوبي 1

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض	
· المبنى اآلن في مرحلة التنفيذ	
· تم االنتهاء من أكثر من 80% من األعمال.	

"مبنى الشركة في  تقاطع 
طريقي التخصصي
وعثمان بن عفان"

2

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية.	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض وجاري 	

تنفيذ المشروع حاليًا.

معرض جرير في مجمع روبين 
)الدائري الشمالي بالقرب من 

مخرج 2(
3

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية.	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض تم 	

االنتهاء من أعمال الحفر وفي طور البدء في األعمال اإلنشائية.

الرياض - الدائري الشمالي
) شرقًا ( حي اليرموك 4

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية.	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض تم 	

االنتهاء من أعمال الحفر وفي طور البدء في األعمال اإلنشائية.

معرض جرير الطريق الدائري 
الشمالي - الجانب الجنوبي - 

غرب مخرج 6
5

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية.	
· في طور الحصول على رخصة البناء. حيث تأخر بسبب تقسيم 	

االرض مع ما في الصق بين كتابة العدل واالمانة ولتغير نظام البناء 
تم اعادة التصميم.

معرض جرير الطريق
الدائري الشرقي

) بين مخرج 11 & 12 (
6

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· جاري العمل على التصاميم المعمارية والهندسية	 معرض جرير
طريق خريص رقم 2 7

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمالئمة المبنى مع 	
متطلبات جرير.

· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه 	
مع متطلبات جرير وتم طلب المواد وبانتظار انتهاء المالك ثم تبدأ 

كايت في التنفيذ.

معرض جرير طريق الملك 
عبدالله  قبل تقاطع

شارع الشيخ جابر
8

وخال العام المالي 2014 م نوجز األعمال التي قامت بها شركة كايت العربية كما في الجدول التالي :

6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة
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6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة

نوع العمل األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمالئمة المبنى مع 	
متطلبات جرير

· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه 	
مع متطلبات جرير وتم طلب المواد وبانتظار انتهاء المالك ثم تبدأ كايت 

في التنفيذ.

معرض جرير طريق صلبوخ
يمين مخرج الدرعية 9

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمالئمة المبنى مع 	
متطلبات جرير

· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه للتاكد انه يقوم 	
بتنفيذه مع مخطاطات جريرليتناسب تنفيذه مع متطلبات جرير وتم 

طلب  المواد واهمها الرئيسية مثل الدرج الكهربائي حيث مدة التوريد 
5 شهور وبانتظار انتهاء المالك ثم تبدأ كايت في التنفيذ

معرض جرير طريق الملك 
عبدالله غربًا - مقابل جامعة 

الملك سعود
10

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 معرض جرير مخرج
11 15الدائري الشرقي 

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض على طريق أنس بن 
مالك 12

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض على طريق األمير 
سلمان 13

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض حي البساتين - استراحة 
ترفيهية 14

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض	
· في طور البدء في  أعمال الحفر ومن ثم البدء في األعمال 	

اإلنشائية.

معرض جرير - الخرج 15

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال إكمال العظم • 

وكامل أعمال التشطيب

· تم تصميم المبنى بالكامل	
· تم تنفيذ المتبقي من أعمال العظم	
· تم تنفيذ أعمال التشطيبان لفشل المالك	
· تم تنفيذ أعمال الموقع العام لفشل المالك	
· تم تسليم المبني لجرير.	

معرض مكتبة جرير
في مدينة حائل 16

المنطقة الغربية )الطائف – جدة – المدينة(

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية وعمل التعديالت االزمة 	
لتسهيل العمل بدون المساس بمتطلبات جرير

· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه 	
مع متطلبات جرير

· اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك وتم طلب المواد الخاصة 	
بتنفيذ الجزء الخاص بجرير بواسطة كايت

معرض مكتبة جرير
في مدينة الطائف 1
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6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة

نوع العمل األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· التنسيق مع مكتب استشاري لمتابعة اجراءات رخصة البناء	
· تم الحصول على الموافقة المبدئية من أمانة جدة	

حي األندلس - جده 2

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم انهاء عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية المالئمة 	
للمبنى مع متطلبات جرير والمتابعة مع المالك والبدأ بطلب المواد 
الخاصة بتنفيذ الجزء الخاص بجرير بواسطة كايت كم تم عمل العقود 

والتعاميد للموردين حتى اليتأخر المالك او التعاقد مع مقاولين ليس 
لديهم خبرة لمتطلبات جرير

معرض جرير - جده
3 )طريق األمير ماجد(

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية ومن ثم التعديالت	
· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع 	

متطلبات جرير"

معرض جرير - أبحر - جده 
)مجمع الحبيب( 4

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض على طريق األندلس 5

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 معرض جرير في مجمع 
روشن مول 6

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض على طريق الملك 7

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم انهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة منطقة المدينة المنورة.	
· في طور البدء في  أعمال الحفر ومن ثم البدء في األعمال اإلنشائية 	

المدينة المنورة 2 8

المنطقة الشرقية )الدمام – الهفوف(

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية والحصول على ترخيص 	
البلدية والمبنى اآلن في مرحلة التنفيذ

معرض مكتبة جرير
)الدمام كورنيش( 1

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم انهاء التصاميم المعماريه والهندسيه 	
· تم تجديد رخصة البناء بعد عمل التعديالت االتصميمية الالزمة	
· تم البدء في تنفيذ المشروع	
· تم تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المبنى	

مبنى الدمام – الخبر
) الطريق الساحلي ( 2
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6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة

نوع العمل األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

استشارات هندسية•  · إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير	 أرض على طريق الملك 
فهد - الدمام 3

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم إنهاء الحصول على رخصة البناء من أمانة مدينة الهفوف	
· تم البدء في تنفيذ المشروع	

هفوف 3 )حي النسيم( 4

استشارات هندسية• 
موافقات حكومية• 
تنفيذ أعمال البناء• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية 	
· في طور الحصول على رخصة البناء.	 هفوف 4 )طريق الظهران( 5

المنطقة الجنوبية )خميس مشيط - جيزان(

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية وتعديلها لتماشى مع 	
المنفذ

· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب 	
تنفيذه مع متطلبات جرير مع اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول 

المالك وطلب االلمنيوم والواجهات والكرانيش لعدم قدرة المالك 
تم تنفيذ المشروع.

· تم تسليم المبني لجرير.	

"معرض مكتبة جرير في
مدينة خميس مشيط" 1

استشارات هندسية• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية وتعديلها حسب المنفذ 	
مع الحرص على شكل ومتطلبات جرير االساسيه

· تم إعداد المواصفات والكميات للمقاول	
· تم شراء مواد المشروع لتوريدها للمقاول واهمها الدرج 	

الكهربائي

"معرض مكتبة جرير في
مدينة جيزان" 2

دولة الكويت )السالمية – الغزالي(

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية وتعديلها حسب المنفذ	
· التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب 	

تنفيذه مع متطلبات جرير
· اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك كما تم التعاقد 	

مع مصنع مباني مسبقة الصنع ومراجعة رسومات الكرانيش 
والواجهه واألعمدة وتم طلبه وتوريده لمقاول المالك 

· تنفيذ أعمال التشطيبات	
· تم االنتهاء من جميع األعمال ويتبقى فقط اختيار المصاعد 	

والساللم الكهربائية ونظام الحريق وتدكيب السجاد

"معرض مكتبة جرير
) السالمية – الكويت ( " 1

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم إنهاء عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمالئمة 	
المبنى مع متطلبات جرير

· اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك	

"معرض مكتبة جرير
) الغزالي – الكويت ( " 2
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6-7 التعامالت مع االطراف ذوي العالقة

نوع العمل األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

دولة قطر

استشارات هندسية• 
تنفيذ أعمال التشطيب• 

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
·  وتم تنفيذ أعمال التشطيبات	
· تم تسليم المبني لجرير.	

معرض جرير قطر )3( 1

دولة اإلمارات

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم إعداد المواصفات والكميات للمقاول	
· تم شراء مواد المشروع وتوريدها للمقاول	
· تم تسليم المبني لجرير.	

معرض جرير ديلما مول 1

· تم إنهاء التصاميم المعمارية والهندسية	
· تم إعداد المواصفات والكميات للمقاول وطلب المواد الخاصة	
· تم شراء مواد المشروع لتوريدها للمقاول	

معرض جرير - نايشن تاور 2

كمــا يوجــد عقــد اســتئجار مكتــب لشــركة  كايــت العربيــة فــي مبنــى جريــر بــالزا  فــي مدينــة الريــاض حيــث أن هــذا المبنــى مملــوك  لشــركة جريــر 
للتســويق، وقــد تــم تحديــد ســعر إيجــار المكتــب بنــاءًا علــى الســعر العــادل مــع األخــذ باالعتبــار إســتمرارية الشــركة ونوعيــة النشــاط، مــع الوضــع فــي 

االعتبــار أن هــذا العقــد قــد تــم إقــراره منــذ عــدة ســنوات ويتجــدد بطبيعتــه كل عــام.
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6-8 مراجعي حسابات جرير

6-٩ إقرارات مجلس اإلدارة

تؤكــد جريــر علــى أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة خــالل العــام المالــي 2014م وفقــًا للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا بالمملكــة العربيــة 
القانونييــن.  الهيئــة الســعودية للمحاســبين  الســعودية والصــادرة مــن 

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات جريــر خــالل العــام المالــي 2015م، وقــد تــم عرضهــا علــى لجنــة 
المراجعــة وبعــد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة القادمــة للمســاهمين للنظــر فــي اختيــار 

مراجــع حســابات جريــر للعــام المالــي 2015م . 

يقر مجلس إدارة جرير بما يلي: 

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

•  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسـس سليمة ونَفذ بفعالية.

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

كما يؤكد مجلس إدارة جرير على :

• أنه ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على جرير من هيئة سوق المال أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

• أنه ال يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها جرير.

• أنــه ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن، كمــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة 
مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر خــالل العــام 2014م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي 

معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي أي وقــت فــي حالــة إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر.
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6-10  حوكمة الشركات

أصــدرت جريــر قواعدهــا الخاصــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2008/03/10م  
كمــا تــم إعــادة اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2012/03/13م بعــد إجــراء بعــض التعديــالت علــى بعــض بنودهــا 

تماشــيًا مــع األنظمــة الجديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة والتــي اشــتملت علــى: 

• وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين والمساهمين .

• السياسات والمعايير المحددة للعضوية في مجلس اإلدارة.

وتقــوم جريــر بمراجعــة االلتــزام بالقواعــد الخاصــة بحوكمــة جريــر مــن خــالل لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت، وتــرى تلــك 
اللجنــة بأنــه قــد تــم االلتــزام بأحكامهــا وأنــه لــم يحــدث أي خــرق ألحكامهــا خــالل عــام 2014م حيــث أنــه تــم اإلفصــاح خــالل هــذا 
التقريــر عــن المتطلبــات التــي تنطبــق علــى جريــر والتــي قامــت جريــر بتطبيقهــا مــن الئحــة حوكمــة الشــركات مــع األخــذ باالعتبــار 

أن هنــاك بعــض البنــود ال تنطبــق علــى جريــر وتشــمل مــا يلــي:

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

• ال يوجــد لــدى جريــر أدوات للديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر 
خــالل العــام 2014م. 

• ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــالل العــام 2014م .

• ال يوجد لدى جرير أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. 

• ليــس لــدى جريــر أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن كل أســهم جريــر 
عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.

• تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا 
وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة – إن وجــدت – فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.

• لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــالل العــام المالــي 2014م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية للشــركة ولــم يتلــق أي أتعــاب فــي 
هــذا الخصــوص.
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حقوق المساهمين
وآلية التواصل معهم

7
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7-1 آلية التواصل مع مساهمينا

انطالقــًا مــن حــرص جريــر واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها فقــد قامــت جريــر بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب المصالــح فــي النظــام 
األساســي للشــركة وتــم التركيــز علــى تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي مبــادئ وسياســات حوكمــة جريــر وإجراءاتهــا، ويمكــن اإلطــالع علــى كافــة 

هــذه الوثائــق علــى موقــع جريــر اإللكترونــي

www.Jarir.com

كمــا توجــد إدارة خاصــة بجريــر لمتابعــة شــئون المســاهمين والتــي تقــوم بواجبهــا نحــو مســاهمي جريــر مــن خــالل التواصــل المســتمر والــرد علــى 
ــاح أو غيرهــا ، ويمكــن التواصــل مــع إدارة  ــات توزيــع األرب ــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عملي االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتمل

شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي أو مــن خــالل البريــد اإللكترونــي

jmir@jarirbookstore.com

 أو من خالل الفاكس

 0112018131
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7-2 تواريخ تهم المساهمين

يوضح الجدول التالي التواريخ المتوقعة ألهم األحداث والمناسبات التي تهم المساهمين خالل العام المالي 2015م :

الحدثالتاريخ المتوقع

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2014م2015/03/08

اجتماع مجلس اإلدارة للربع األول2015/04/16

نشر نتائج الربع األول2015/04/16

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع األول، وموعد األحقية، وصرف األرباح2015/04/16

نشر نتائج الربع الثاني 2015/07/27

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني، وموعد األحقية، وصرف األرباح2015/07/27

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثاني2015/08/31

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثالث2015/10/18

نشر نتائج الربع الثالث2015/10/19

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث، وموعد األحقية، وصرف األرباح2015/10/19

نشر نتائج الربع الرابع2016/01/18

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الرابع2016/02/03

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع، وموعد األحقية، وصرف األرباح2016/02/04

نشر النتائج السنوية للعام 2015 وإصدار تقرير المجلس للعام المالي 2016/02/042015

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2015م2016/03/22

المواعيد المقترحة لالجتماعات مبدئية وليست نهائية وربما يتم تغييرها وفق ما تقتضيه الجهات المعنية وارتباطات أعضاء مجلس اإلدارة.
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كلمة الختام 8
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كـلـمـة الــخـتـــــام

وفــي  التقريــر  هــذا  فــي  اســتعراضها  تــم  التــي  للنتائــج  وفقــًا 
الحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2014م والتــي تــم نشــرها فــي 
ــد اســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه  الصحــف المحليــة، فقـ
فــي نمــو وتطــور ملحوظيــن فــي نشــاطاتها ونتائــج أعمالهــا، وقــد 
ــر ماليــة وإداريــة تــم اتخاذهــا لخفــض  صاحــب ذلــك خطــوات وتدابي
تكاليــف التشــغيل وإضافــة وتطويــر منتجــات جريــر مــع الحفــاظ علــى 
جودتهــا وبأســعار تـــنافسيه باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي  تدعيــم 

إدارة جريــر بالموظفيــن ذوي الكفــاءة.
بالشــكر  "جريــر"  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يتقــدم  الختــام  وفــي 
والبنــوك  والعمــالء  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 العقيل
العضو المنتدب

محمـد العقيـل
رئيس مجلس اإلدارة

عبد الكريم العقيل
الرئيس التنفيذي
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القوائم المالية
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2014
وتقرير مراجعي 

الحسابات
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