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كلمة الرئيس التنفيذيكلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«              المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
أرحــب بكــم مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة للعــام المالــي 2015م ويطيــب لــي 
ــه ثــم بجهــود  ــر تحقيقهــا بفضــل الل تهنئتكــم علــى االنجــازات الملموســة التــي إســتطاعت  جري
جميــع منســوبي جريــر والتــي ســيتم عرضهــا تفصيــاًل فــي هــذا التقريــر، كمــا ســيتم اســتعراض 
أبــرز التحــوالت فــي مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي خــالل العــام المنتهــي فــي 2015/12/31م.
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 
أرباحــًا صافيــة بلغــت 828.5 مليــون ريـــال عــن العــام المالــي 2015 بنســبة نمــو بلغــت 11.15% 

مقارنــة بالعــام المالــي 2014.
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، وقلــة نســبة القــروض لــرأس المــال، 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. 
ــتكم فــي إدارة جريــر، كمــا أشــكر أعضــاء  وفــي الختــام أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ثـقـ
مجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم المســتمره ومجهوداتهــم فــي رســم اســتراتيجية الشــركة، 
والشــكر الكثيــر إلــى الزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وكافــة إدارات جريــر ومنســوبيها 
داخــل وخــارج المملكــة علــى جهودهــم المخلصــة متطلعيــن إلــى مزيــد مــن النجاحــات خــالل العــام 
2016، آمــاًل أن ألتقــي بكــم خــالل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للمســاهمين للــرد علــى 

ــر.    ــه هــذا التقري استفســاراتكم بخصــوص مــا تضمن

 محمد بن عبد الرحمن العقيل

 رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«                المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يســرني أن أشــارك معكــم مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة جريــر للعــام المالــي 2015م 
ألســتعرض معكــم أبــرز التحــوالت فــي األداء التشــغيلي لجريــر خــالل العــام 2015م، حيــث قاربــت 
مبيعــات جريــر خــالل العــام المنصــرم علــى 6.4 مليــار ريـــال – وللــه الحمــد – محققــة بذلــك نســبة 
نمــو أعلــى فــي صافــي أرباحهــا لتصــل إلــى %11.15 بواقــع 828.5 مليــون ريـــال خــالل العــام 

المالــي 2015م.
كمــا حافظــت جريــر علــى وضعهــا الريــادي محليــًا وإقليميــًا نتيجــة لجهــود وخبــرات وكفــاءة جميــع 
ميزاتهــا  اســتغالل  فــي  المتبعــة  السياســات  إلــى  باإلضافــة  عليهــا  والقائميــن  منســوبيها 

التنافســية وتواجدهــا القــوي فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فيهــا.

وتهــدف جريــر أن يصــل عــدد معارضهــا خــالل الســنوات القريبــة القادمــة إلى أكثر مــن 60 معرضًا، 
وذلــك لتغطيــة كافــة شــرائح المجتمــع في أنحــاء المملكة العربية الســعودية ودول الخليج.

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

  
عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل

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

• المطبوعات والكتب والوسائل التعليمية.
• برامج الحاسب اآللي.

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

• األدوات واألجهزة الهندسية والمساحية والرياضية والكشفية والسمعية والبصرية وأجهزة التصوير.
• الورق وورق الكمبيوتر وأدوات الزخرفة ومواد الديكور واألدوات اليدوية وأجهزة الرسم.

• الحقائب والشنط والمصنوعات الجلدية.
• ألعاب األطفال ولوازم الرحالت.

• شراء األراضي السكنية والتجارية واألراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح جرير.
• مقاوالت عامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية وصيانة المباني والمستودعات وتحميل وتنزيل البضائع 

والنقل والتوصيل ونظافة المباني.

وتمارس جرير نشاطها من خالل قطاعين تشغيليين هما التجزئة والجملة:

1.قطاع التجزئة:
ويعمــل مــن خــالل معــارض جريــر التــي تحمــل اإلســم التجــاري " مكتبــة 
جريــر" ذات الشــعار المعروف،ومــن خــالل قســم مبيعــات الشــركات والدوائــر 

الحكوميــة.

2.قطاع الجملة:
ــع لعمــالء تكــون مشــترياتهم مــن قطــاع  ــر بغــرض البي يتمثــل فــي أنشــطة جري

ــع.   ــة بغــرض إعــادة البي الجمل

*  تــم اإلعــالن بتاريــخ 2016/01/31 عنــد تعديــل الشــكل القانونــي مــن مؤسســة فرديــة )مســجلة باســم موصــي( إلــى شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة باســم )شــركة ســوق جريــر العالميــة المركزيــة لغيــر المــواد الغذائيــة( بــرأس مــال قــدره )10.000( دينــار 

كويتــي، مملوكــة بالكامــل لشــركة جريــر للتســويق )%99 ملكيــة مباشــرة و %1 ملكيــة غيــر مباشــرة بإســم أحــد الموصيــن(.

ــًا بقيمــة اســمية ) 10 جنيهــات  ** شــركة مســاهمة مصريــة يتمثــل رأس مالهــا المصــدر والمدفــوع )50.000( ســهمًا نقدي
مصريــة ( للســهم الواحــد.

نبذة عن الشركات التابعة:

تأسســت الشــركات التابعــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بغــرض التوســع فــي افتتــاح 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، 
وتمتلــك حاليــًا موقعيــن قائميــن أحدهمــا بمنطقــة المعــادي بالقاهــرة وتبلــغ مســاحته 2.000 متــر مربــع، واآلخــر يقــع بمنطقــة 
ــر مربــع، وقــد تــم اســتثمار هــذه المواقــع بتأجيرهــا  التجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة وتبلــغ مســاحة المعــرض 3.000 مت
بالكامــل لمســتثمرين أخريــن، وخــالل عــام 2015 قامــت الشــركة بشــراء موقعيــن )معرضيــن( جديديــن أحدهمــا قيــد اإلنشــاء، 
واآلخــر يحتــاج بعــض التعديــالت الجــاري العمــل عليهــا، وتهــدف جريــر مــن شــراء هــذه المواقــع إلــى إســتثمارها بإعــادة التأجيــر 

حتــى يتــم إتخــاذ قــرار بافتتــاح معــارض لمكتبــة جريــر فــي مصــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بتاريــخ 2015/10/19 تــم اإلعــالن فــي تــداول عــن قــرار مجلــس اإلدارة زيــادة رأس مــال شــركة 
ــة مصــري،  ــه مصــري إلــى )80.000.000( جني ــر التمويلــي بنســبة بنســبة %15.900 مــن )500.000( جني ــر مصــر للتأجي جري
وتمويــل زيــادة رأس المــال مــن التمويــل الــذي ســبق وأن قدمتــه شــركة جريــر للتســويق للشــركة التابعــة والممــول ذاتيــًا منهــا، 
والغــرض مــن زيــادة رأس المــال هــو دعــم نشــاط الشــركة وتنميــة أعمالهــا، وزيــادة رأس المــال مشــروطة بموافقــة الجهــات 

الحكوميــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، وســوف يتــم اإلعــالن عــن أي تطــور فــي حينــه.

تمتلــك جريــر عــدة شــركات تابعــة لهــا، وبعــض 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:

دولة االســـــمم.
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
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

نفس نشاط 
جرير

50.000
100 %درهم إماراتي

شركة جرير التجارية 3
ذ.م.م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

نفس نشاط 
جرير

150.000
100 %درهم إماراتي

نفس نشاط الكــويتالكويتمكتبة جرير *4
جرير

3.000
100 %دينار كويتي

5
شركة جرير مصر 
للتأجير التمويلي 

ش.م.م * *
تأجير عقارات مصرمصر

مملوكة لها
500.000

100 %جنيه مصري

الشركات التابعةنشاط جرير 1-12-1
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يوجــد 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.

خــالل عــام 2015م تمكــن قطــاع مبيعــات الجملــة مــن تطويــر فريــق العمــل وزيــادة موظفــي المبيعــات، وإضافــة منتجــات 
جديــدة للعالمــة التجاريــة )روكــو(، وإعــادة اإلتفــاق مــع المورديــن وفــق شــروط وأســعار أفضــل، وتــم اإلتفــاق مــع موزعيــن لبيــع 

منتجــات روكــو فــي بعــض دول الخليــج.

ــة بالعــام الماضــي  ــال لعــام 2015م بارتفــاع قــدره ٪5.9 مقارن ــون ريـ ــة مبيعــات بلغــت 482.6 ملي وقــد حقــق قطــاع الجمل
2014م كمــا حقــق أرباحــًا صافيــة بلغــت 70 مليــون ريـــال بنســبة زيــادة قدرهــا ٪14.2، نظــرًا الختــالف المواســم الدراســية لعــام 

2015م عــن عــام 2014م.

وخــالل العــام 2016م يهــدف قطــاع مبيعــات الجملــة إلــى اإلســتمرار فــي تطويــر فريــق العمــل وتدريــب البائعيــن، وتوظيــف 
موظفــي مبيعــات حســب حاجــة الســوق، وإعــادة هيكلــة العمــالء لتقســيمهم حســب قنــوات البيــع وعملياتــه، ودراســة 
ــد فــرص النمــو والقــدرة علــى  ــرة التــي تســاعد فــي تحدي ــة المحــالت الصغي ــع المباشــر لقطــاع التجزئ ــاة التوزي ــق قن وتطبي

ــة. ــاة بصــورة فعال التعامــل مــع متطلبــات القن

حقق قطاع التجزئة في جرير مبيعات قدرها 5.892.7 مليون ريـال خالل العام 2015م محققًا زيادة قـدرها ٪12.4 عن العام 
الماضي، وبلغت األرباح الصافية 758 مليون ريـال وبزيادة قدرها ٪10.82 عن عام 2014م، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة  
اإلنفاق بفعل التأثير اإليجابي لمكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنح موظفي القطاع العام بالدولة راتب شهرين 

إضافيين خالل الربع األول.

 عدد فروع مكتبة جرير وكذلك النمو في مبيعات الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر واألدوات المكتبية واألجهزة اللوحية 
والكتب ومعظم األقسام األخرى.

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

1-4-1. فروع مكتبة جرير: 

يوجد حاليًا لمكتبة جرير )40( فرعًا داخل وخارج المملكة، تم افتتاح )5( فروع منها خالل العام 2015م، فرع في أبوظبي، 
وثالثة فروع أخرى داخل المملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام )بديل للفرع المستأجر(، وجازان، وتأخر افتتاح فرعين 

كان من المزمع افتتاحهما خالل العام 2015م في كل من محافظة الطائف ودولة الكويت إلى العام 2016م  وذلك 
بسبب تأخر استالم المواقع من الشركات المنفذة. 

ونوضح في الجدول التالي توزيع معارض جرير داخل وخارج المملكة والمملوك والمستأجر منها:
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المجموع 

حسب 
المدن

40 معرض )داخل المملكة وخارجها( المجموع 

وامتــدادًا لنشــاط جريــر العقــاري فقــد بلغــت المســاحات التأجيريــة )معــارض ومكاتــب( بنهايــة العــام المالــي 2015م )52.110( 
متــر مربــع. 

وخــالل العــام المالــي 2016م تســتهدف جريــر التوســع فــي افتتــاح ســتة فــروع، ثالثــة فــروع منهــا فــي مدينــة الريــاض، وفــرع 
بمحافظــة الطائــف، وفرعيــن بدولــة الكويــت.

قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير(قطاع مبيعات الجملة 3-14-1
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1-4-2. قسم مبيعات الشركات:
يســتهدف هــذا القســم عمالئــه مــن القطاعــات الحكوميــة والشــركات، واســتمر القســم خــالل العــام 2015م فــي جــذب 
ــار الطابعــات عــن طريــق  ــم رفــع مبيعــات أحب ــز علــى اســتقطاب الشــركات والبنــوك، وت عمــالء مــن القطــاع الحكومــي، ورك
إداراج العمــالء تحــت برنامــج )SBD( وهــو برنامــج مطــروح عــن طريــق شــركة HP يهــدف إلــى التصــدي لعميــات ترويــج األحبــار 
المقلــدة، وذلــك بتوفيــر أســعار تنافســية وخصومــات للعمــالء، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جريــر مصنفــة مــن شــركة HP كمــوزع 

ذهبــي لألجهــزة المكتبيــة.
ويهــدف القســم خــالل العــام 2016م إلــى التوســع فــي تقديــم خدمــات المبيعــات للقطاعــات الحكوميــة والشــركات والبنوك، 

باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق العمــل ليشــمل مناطــق أخــرى مــن المملكة.

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، وخــالل عــام 2015م تــم إطــالق 
النســخة الجديــدة والمحدثــة لتطبيــق قــارئ جريــر التــي تقــدم أفضــل الخصائــص للقــراءة اإللكترونيــة وتجربــة مســتخدم مماثلــة 
لتلــك التــي تقدمهــا أفضــل التطبيقــات علــى مســتوى العالــم. وقــد تــم أيضــًا توقيــع اتفاقيــة نشــر إلكترونــي مــع أكثــر مــن 

10 ناشــرين ومؤلفيــن جــدد، ونشــر أكثــر مــن 650 كتــاب ليصبــح إجمالــي الكتــب المنشــورة قرابــة 2000 كتــاب.
وخــالل العــام 2016م  يســتهدف قســم التجــارة اإللكترونيــة التركيــز الرئيســي علــى تنفيذ خطة تســويقية لزيادة المســتخدمين 
لتطبيــق قــارئ جريــر، وزيــادة الكتــب المنشــورة مــن خــالل التطبيــق وذلــك بالتعاقــد مــع مزيــد مــن الناشــرين والمؤلفيــن ليكــون 
قــارئ جريــر الوجهــة األولــى والمفضلــة للقــارئ العربــي، وســيتم العمــل أيضــا علــى تطويــر التطبيــق ليشــمل خصائــص 

جديــدة أهمهــا دعــم الكتــب االلكترونيــة اإلنجليزيــة، والكتــب المســموعة، باإلضافــة إلــى تجربــة إثــراء المحتــوى.

1-4-3-2. مشروع التجارة اإللكترونية:

 ،)B2B Ecommerce( والتجــارة اإللكترونية للشــركات ،)B2C Ecommerce( ينــدرج تحــت هــذا القســم التجــارة اإللكترونيــة لألفــراد
وفيمــا يلــي تفصيــل كل قســم:

:)B2C Ecommerce( التجارة اإللكترونية لألفراد
ــع األصنــاف  ــر العــام 2014م، ووفــر الموقــع إمكانيــة تصفــح جمي ــم إطــالق الموقــع اإللكترونــي الجديــد لجريــر فــي أواخ ت

ــر. ــة جري ــج فــي أي فــرع مــن فــروع مكتب ــر، والتحقــق مــن توافــر المنت ــة جري المعروضــة فــي مكتب
وخــالل العــام 2015م تــم إطــالق النســخة المطــورة مــن الموقــع التــي تتــواءم مــع جميــع األجهــزة والمتصفحــات، وخالل شــهر 
ينايــر بــدأ البيــع مــن خــالل الموقــع بمرحلتــه األولــى؛ وُأدرج بهــذه المرحلــة الهواتــف الذكيــة و الكمبيوتــرات فقط، وجــاري العمل 
علــى إدراج المنتجــات األخــرى تدريجيــًا بعــد التأكــد مــن اســتكمال اإلختبــارات الفنيــة واإلجرائيــة لعمليــات التجــارة اإللكترونيــة، 
وربــط نظــام التجــارة اإللكترونيــة مــع األنظمــة األخــرى بجريــر وخارجهــا، وتــم تجهيــز مســتودع خــاص بالتجــارة اإللكترونيــة والــذي 

ســيخدم عمليــة تجميــع المنتجــات وتغليفهــا وشــحنها للعمــالء، مــع توظيــف فريــق العمــل الــالزم وتدريبهــم.
وفــي عــام 2016 ســيتم التركيــز علــى إتاحــة بقيــة المنتجــات للبيــع بنــاء علــى جــدول شــهري يعتمــد علــى جاهزيــة تلبيــة الطلبــات 
لــكل فئــة، وســيتم العمــل علــى خطــة تســويقية بمســاندة قســم التســويق لتنميــة قاعــدة عمــالء الموقــع والمبيعــات بشــكل 

عام.
:)B2B Ecommerce( التجارة اإللكترونية للشركات

تــم التعاقــد فــي عــام 2015 مــع شــركة متخصصــة فــي التجــارة اإللكترونيــة كمنفــذ لمشــروع التجــارة اإللكترونيــة للشــركات، 
ــوج اإللكترونــي لتحديــث  ــًا، وربطــه مــع نظــام الكتال ــذي ســيتم إســتخدامه وهــو أحــد أفضــل النظــم عالمي ــار النظــام ال واختي
المنتجــات بشــكل يومــي، كمــا تــم اإلنتهــاء مــن اإلختبــارات المبدئيــة بنجــاح، وجــاري العمــل علــى ربــط النظــام مــع األنظمــة 

األخــرى بجريــر.
وخــالل العــام 2016م ســيتم العمــل علــى إنهــاء تنفيــذ نظــام التجــارة اإللكترونيــة للشــركات والبــدء فــي تطبيقــه تدريجيــا علــى 

العمــالء المســتخدمين للنظــام الســابق حاليــًا ومــن ثــم اســتهداف عمــالء جــدد بنــاء علــى خطــة قســم مبيعــات الشــركات.

1-4-4. مراكز صيانة جرير:
يقــدم هــذا القســم خدمــة مــا بعــد البيــع ويوجــد ثالثــة )3( مراكــز لهــذا القســم داخــل الســعودية فــي الريــاض، وجــدة، والخبــر، 

ومركــز فــي دولــة قطــر.
عمــل هــذا القســم خــالل العــام المالــي 2015م إلــى تطويــر نقــاط الدعــم الفنــي داخــل المعــارض لتحســين عمليــة الصيانــة 
الفوريــة،  وإضافــة المزيــد مــن المنتجــات اإللكترونيــة ضمــن سياســة اإلســتبدال الفــوري للمنتجــات ذات العيــب المصنعــي 
ــع  ــات الضمــان والشــركات المقّدمــة للخدمــة وربــط جمي ــر، وتكويــن قاعــدة بيان ــة جري حيــن البيــع، والمشــمولة بضمــان مكتب
األصنــاف بهــا، وتشــغيل نظــام إلكترونــي جديــد لمتابعــة عمليــات الصيانــة، والشــكاوى وطلبــات العمــالء والــذي أســهم فــي 
زيــادة اإلنتاجيــة وتســهيل المتابعــة، وتــم تدويــن إجــراءات وتعليمــات الضمــان والصيانــة الخاصــة بجريــر ونشــرها بموقــع جريــر 

اإللكترونــي وجميــع المعــارض.
وســيعمل القســم خــالل عــام 2016 علــى تطويــر نقــاط الدعــم الفّنــي لتقديــم المزيــد مــن خدمــات مــا بعــد البيــع، تقليــل فتــرة 
الصيانــة مــن خــالل زيــادة مخــزون قطــع الغيــار، والعمــل علــى ربــط المنتجــات بقاعــدة معلومــات الضمــان فــي قطــر والكويــت 
واإلمــارات، وإفتتــاح مراكــز للدعــم الفنــي فــي الكويــت وأبــو ظبــي، وإعــادة تصميــم وتوزيــع مخطــط مركــز الصيانــة للتوافــق 

مــع العمليــات المســتحدثه.

1-4-5. قسم التسويق:
قــام قســم التســويق خــالل العــام المالــي 2015م بعــدد مــن الحمــالت اإلعالنيــة متنوعــة الوســائل لدعــم عالمــة جريــر التجاريــة 
وعروضهــا الخاصــة، شــملت الحمــالت اإلعالنيــة المعــارض الجديــدة التــي تــم افتتاحهــا خــالل العــام 2015م، وكان أبــرز تلــك 
ــة الشــراء بالتقســيط  ــكاش التــي تمــت بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك لتســهيل عملي ــة التقســيط بســعر ال الحمــالت، حمل
علــى العمــالء بــدون تكاليــف إضافيــة علــى الســعر األصلــي، و حملــة العــودة  للمــدارس، وحفــل إطــالق جهــاز آيفــون الجديــد 
منتصــف الليــل والــذي تــم فــي 14 مدينــة فــي الســعودية و قطــر، ومهرجــان نهايــة العــام ، والعديــد مــن الحمــالت والعروض 

الخاصــة األخــرى التــي شــملت جميــع أقســام مكتبــة جريــر مثــل أقســام الكتــب العربيــة وإصــدارات جريــر واألدوات المكتبيــة.
وشــملت الحمــالت اإلعالنيــة معــارض جريــر بــدول الخليــج وتــم توحيــد طريقــة اإلعــالن لتتطابــق مــع الحمــالت داخــل الســعودية 

مــن ناحيــة إصــدار دليــل التســوق والمنشــورات والعــروض الخاصــة بــكل دولــة.
كمــا إســتمر قســم التســويق اإللكترونــي -الــذي يديــره فريــق نســائي ســعودي متخصــص- بنشــر الثقافــة التقنيــة مــن خــالل 
الصفحــات التعليميــة فــي دليــل التســوق، وعلــى قنــاة جريــر فــي موقــع اليوتيــوب، كمــا تــم تفعيــل حســاب جريــر علــى برنامــج 

إنستغرام. 
ــم منتجــات أو خدمــات  ــر بتقدي ــدى جري ــى تهــدف لتوســيع قاعــدة العمــالء ل ــة والت ــم توســيع نطــاق الشــراكات الفاعل كمــا ت
مقابــل إســتبدال نقــاط مكتســبة أو مجمعــة مــن قبــل شــركات أو بنــوك، فقــد تــم عقــد إتفاقيــة تعــاون مــع فيرجــن لإلتصــاالت 
ــز علــى  ــم التركي ــك ت ــر، كذل ــم العــروض الخاصــة والخدمــات لعمــالء جري ــع لخدماتهــا داخــل المعــارض وتقدي ــر نقــاط بي لتوفي
دعــم بطاقــة فيــزا ســامبا ومكتبــة جريــر اإلئتمانيــة وزيــادة المميــزات الحصريــة حيــث تــم تقديــم عــروض أســبوعية خاصــة لهــم، 

باإلضافــة لعــروض حملــة نهايــة العــام الــذي يمنــح حاملــي البطاقــة خصــم %10 وإســترجاع نقــدي علــى جميــع المنتجــات. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن  جريــر فــازت بالمركــز الثانــي لجائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة فــي مجــال القطــاع 
الخــاص فــي ديســمبر 2015 عــن فئــة أفضــل الجهــات العربيــة اســتخداما لوســائل التواصــل االجتماعــي. كمــا يذكــر أن جريــر 
ــب  ــز األول فــي ترتي ــدة فــي مجــال التســويق الرقمــي حيــث قــد ســبق لهــا الحصــول علــى المرك ــر مــن الشــركات الرائ تعتب
أفضــل الشــركات حضــورا علــى مســتوى الشــرق األوســط فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي و ذلــك طبقــا لموقــع ســبرنكلر 
الشــهير والمتخصــص فــي احصــاءات شــبكات التواصــل االجتماعــي، وحصلــت جريــر علــى المركــز الثانــي فــي ترتيــب أفضــل 
الشــركات الســعودية حضــورًا علــى مســتوى التعامــل مــع العمــالء فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي وذلــك طبقــا لموقــع 

سوشــيال بيكــر المتخصــص فــي إحصــاءات شــبكات التواصــل اإلجتماعــي.
ويســعى القســم خــالل العــام المالــي 2016م مواصلــة حمالتــه اإلعالنيــة الموســمية، وتكثيــف اإلعــالن عــن المنتجــات 
واأللعــاب التعليميــة الخاصــة باألطفــال، وســيواصل القســم تنظيــم زيــارات لألطفــال لمعــارض جريــر، وإقامــة حفــالت 
تدشــين وتوقيــع الكتــب، وســيواصل القســم قيــاس رضــا العمــالء عبــر برامــج مخصصــة لذلــك، واإلســتمرار بتطويــر برامــج 
الــوالء، ودعــم بطاقــة فيــزا ســامبا جريــر اإلئتمانيــة، وسيتوســع القســم باألبحــاث والدراســات التــي تعــود بالنفــع علــى جريــر 

وعمالئهــا.
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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، وتحــرص 
ــاء الوطــن، كمــا يقــوم أيضــًا بتدريــب الموظفيــن لإلرتقــاء  ــًا منهــا بدعــم أبن علــى اســتقطاب الموظفيــن الســعوديين إيمان

ــر اإلنتاجيــة. بمهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء قيــم الشــركة والمعايي
ــة 2014م، يشــكلون  ــل 3.080 موظــف بنهاي ــة 2015م مقاب ــر 3.207 موظــف بنهاي ــن بجري ــي عــدد العاملي ــغ إجمال وقــد بل
مزيجــًا مــن 23 جنســية مختلفــة، ووصلــت نســبة الســعوديين العامليــن بجريــر إلــى أكثــر مــن %38 مــن إجمالــي الموظفيــن 
بواقــع 1.015 ســعودي، فيمــا تجــاوزت نســبة الســعوديين فــي اإلدارة العليــا %70، وتصنــف جريــر ضمــن النطــاق البالتينــي 
بحســب برنامــج وزارة العمــل "نطاقــات"، كمــا تــم إســتحداث خيــارات جديــدة لســاعات عمــل أكثــر مرونــة فــي المعــارض 
لتتوافــق مــع متطلبــات الشــباب الســعودي ممــن يرغــب فــي اإلنضمــام لجريــر، كمــا ســعت جريــر بدعــم كادرهــا مــن العناصــر 

النســائية فــي التســويق اإللكترونــي ومركــز خدمــة العمــالء.
وفــي مجــال التدريــب والتأهيــل خــالل العــام 2015م ســعت جريــر إلــى إرســاء ثقافــة الخدمــة الجديــدة عــن طريــق برنامــج تجــاوز 
توقعــات العمــالء كذلــك يدعــم القســم أكثــر مــن 35 مديــر معــرض تحــت التدريــب ضمــن برنامــج مــدراء المســتقبل، وتــم إيفــاد 
أربعــة مــن المــدراء المتميزيــن إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة ضمــن برنامــج اإلبتعــاث الخــاص 
بجريــر، وتــم عقــد أكثــر مــن )400( دورة تدريبيــة إســتفاد منهــا )3800( متــدرب فــي جميــع معــارض جريــر داخــل وخــارج المملكــة 
العربيــة الســعودية، وعقــد أكثــر مــن )1000( عمليــة توجيــه لموظفــي المعــارض مــن قبــل مدربــي جريــر تمحــورت حــول رفــع 

كفــاءة وأداء الموظفيــن فــي خدمــة عمــالء جريــر.
ــة لرفــع  ــدورات التدريب ــف ال ــزة، وتكثي ــوادر الســعودية الممي ــة جــذب الك ــى مواصل ويهــدف القســم خــالل العــام 2016م إل
ــر مــدراء المعــارض، ومواصلــة إبتعــاث الموظفيــن المميزيــن لدراســة اللغــة  ــز علــى تطوي ــر، والتركي مســتوى موظفــي جري

اإلنجليزيــة.

1-4-7. قسم تكنولوجيا المعلومات:

يعــد قســم تكنولوجيــا المعلومــات أحــد أهــم األقســام فــي جريــر حيــث يمثــل القــوة الداعمــة لتطــور العمــل مــن خــالل 
إســتخدام كل مــا يســتجد مــن تقـــنيات، وخــالل العــام 2015م قــام القســم باســتبدال جميــع الخــوادم )Servers( الخاصــة بجريــر 
لتتوافــق مــع متطلبــات النمــو والتطــور التقنــي، وإنشــاء مركــز إحتياطــي )Disaster Recovering( يعمــل كبديــل للخــوادم 
الحاليــة لتالفــي أي مشــاكل تقنيــة قــد تحــدث مســتقباًل، وتــم تطويــر نظــام النســخ اإلحتياطــي لحفــظ جميــع بيانــات جريــر، 

ــد الحاجــة. ــات وأرشــفتها وســهولة الرجــوع لهــا عن ــة البيان ــر نظــام )Back-up( لحماي وتطوي
كمــا قامــت جريــر بإســتبدال نظــام نقــاط البيــع )Cashier( بفــروع جريــر بالمملكــة بنظــام حديــث ذو خصائــص عديــدة، منهــا 
ســهولة متابعــة العمليــات، ومرونــة إضافــة العــروض للمشــتريات، ومزامنــة العمليــات مــع المركــز الرئيــس لجريــر، كمــا تــم 

ــات. ــع بالشــبكة المدفوعــة بنظــام أســرع ومتوافــق مــع أحــدث التقني تحديــث نقــاط البي
وسيســتكمل القســم خــالل العــام 2016م اســتبدال نظــام نقــاط البيــع )Cashier( ببقيــة فــرع جريــر خــارج المملكــة، كمــا يتــم 
العمــل علــى مراجعــة وتطويــر شــبكة اإلتصــال الداخليــة وتطويــر وإدخــال بعــض الحلــول البرمجيــة التــي تســاعد فــي تطويــر 
العمليــات والقــدرة اإلداريــة للشــركة لضمــان اســتمرارية العمــل فــي حــال وجــود أي مشــاكل أو إنقطاعــات فــي المركــز 

الرئيســي .
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لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :
آالف الرياالت 

التغير )%(

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠١٤م

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2015م

البيان
النسبة من  
المبيعات% المبلغ النسبة من 

المبيعات% المبلغ

11.87 - 5.698.723 - 6.375.378 المبيعات

9.65 15.56 886.477 15.25 972.031 مجمل الربح 

11.27 12.75 726.814 12.68 808.700 ربح النشاط من 
العمليات الرئيسية

11.29 13.43 765.510 13.36 851.952 الربح الصافي قبل 
الزكاة

11.15 13.08 745.364 12.99 828.471 الربح الصافي

لقد حقق قطاع التجزئة بجرير خالل العام المالي 2015م نموًا في مبيعاته بلغ %12.4 بينما حقق قطاع الجملة ارتفاعًا في 
المبيعات بنحو %5.9 مقارنة بالعام الماضي 2014م.

وبخصوص األداء اإلجمالي فقد نمت مبيعات جرير داخل وخارج السعودية بزيادة بنسبة %11.9 عن العام الماضي بينما 
زاد مجمل الربح %9.65، وقد بلغت نسبة مجمل الربح %15.25 مقابل %15.56 مقارنة بالعام الماضي نتيجة تغير المزيج 

البيعي بسبب النمو في مبيعات الهواتف الذكية بمعدل أكبر من النمو في األقسام ذات الهوامش الربحية األعلى.
هـذا وقـد زادت األربـاح الصافيـة لجرير بنسـبة %11.15 وذلك من 745.4 مليـون ريـال لعام 2014م إلى 828.5 مليون ريـال 

لهذا العام 2015م.

إســتطاعت جريــر اإلســتمرار فــي تحقيــق نمــو فــي مبيعاتهــا وصافــي أرباحهــا خــالل األعــوام الخمســة األخيــرة، حيــث قفــزت 
المبيعــات مــن 4.147 مليــون ريــال فــي 2011 إلــى 6.375 مليــون ريــال فــي 2015 بينمــا قفــزت صافــي أربــاح جريــر مــن 513 

مليــون ريــال فــي 2011 إلــى 828 مليــون فــي 2015.

تطور المبيعات وصافي االرباح ) بالمليون ريال (
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لقــد إستمـــر نمــو أصــول جريــر خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 1.720 مليـــون ريـــال فــي 
2011 إلــى 2.411 مليـــون ريــال فــي 2015

كمــا اســتمر نمــو حقــوق الملكيــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 907 مليــون ريــال فــي 
2011 إلــى 1.504 مليــون ريــال فــي 2015

تطور نمو األصول المتداولة والثابته ) بالمليون ريال (

تطور االلتزامات وحقوق الملكية ) بالمليون ريال (

إجمالي األصول

األصول المتداولة

األصول الثابتة وطويلة األجل

1.720

1.981

2.201
2.364

2.411

2011 2012 2013 2014 2015

1.027
848

777

1.081 1.192

1.282 1.2191.1741.133943

حقوق الملكية

االلتزامات المتداولة

االلتزامات طويلة األجل

2011 2012 2013 2014 2015

1.360 1.5041.1731.026907 846 776783697664 158 131245258149

حققــت جريــر نمــوًا فــي النقديــة مــن أنشــطتها التشــغيلية والتــي تعتمــد جريــر عليهــا فــي تمويــل إســتثماراتها وتوســعاتها 
وكذلــك فــي ســداد التوزيعــات للمســاهمين حيــث زادت هــذه التدفقــات مــن 594 مليــون ريــال عــام 2011 إلــى 910 مليــون 

ريــال عــام 2015 األمــر الــذي يعكــس كفــاءة إدارة رأس المــال العامــل وتطــور أربــاح جريــر.

كمــا حققــت جريــر نمــوًا مطــردًا فــي ربــح الســهم والتوزيعــات للســهم خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة بمعــدل نمــو مركــب 
قــدره %12.7 و%13.5 علــى التوالــي، مــع األخــذ باإلعتبــار زيــادات رأس المــال إلــى 90 مليــون ســهم والممولــة مــن األربــاح 

المبقــاة واالحتياطــي النظامــي.

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

النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية

ربح السهم والتوزيع  ) ريال (

النقدية المتولدة من 

أنشطة التشغيلية

التوزيعات

ربحية السهم

2011 2012 2013 2014 2015

5.8 6.65 7.667.26 8.28 9.215.176.334.675.70
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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 
500-50المستقبلية

يتم السداد على 6 
دفعات ربع سنوية 
متساوية ابتداءًا 

من 2014م

البنك السعودي 2
لالستثمار

تورق اسالمي 
طويل األجل

التوسعات 
5025-75المستقبلية

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

10025-125اإلجـمـالـي

وكان الهــدف مــن وراء الحصــول علــى هــذه القــروض دعــم تمويــل جريــر لشــراء أراضــي جديــدة بمواقــع تجاريــة متميــزة فــي عــدد مــن المــدن 
المختلفــة ضمــن اإلســتراتيجية التــي تتبناهــا جريــر لتغطيــة كافــة مناطــق المملكــة، مــع اإلبقــاء علــى معــدالت توزيــع األربــاح للمســاهمين 

بمــا يتماشــى مــع السياســة الماليــة المتبعــة.

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

آالف الرياالت

المنطقة الجغرافية
2014م2015م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

5.911.872764.8835.248.777683.990المملكة العربية السعودية

463.50663.588449.94661.374مصر ودول الخليج األخرى

6.375.378828.4715.698.723745.364الـمـجـمـوع

تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة 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 2014/12/31م كمــا قامــت بتســديد الفـ
الربــط الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة 2010م وتـــم تقـديـــر اإللتـــزام الزكــوي للعــام 2015م بمبلـــغ )23.481.000( ريـــال وتم عمل 

مخصــص بإجمالــي هــذا التـــقدير.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية : 

) آالف الرياالت (

2014 2015 البيان

35.441 37.660 مصلحة الجمارك

21.517 18.752 مصلحة الزكاة

10.752 14.023 المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

67.710 70.435 اإلجمالي

ــر  ــال اســتنادًا إلــى الفقــرة )ب( مــن المــادة )95( مــن نظــام الســوق؛ لمخالفــة جري ُفــرض علــى جريــر غرامــة ماليــة مقدارهــا )10.000( ريـ
الفقــرة )أ( مــن المــادة )04( مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، والفقــرة )8( مــن التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات نتائجهــا الماليــة مــن 
التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها بالســوق الماليــة الســعودية، وذلــك لعــدم وضــوح إعــالن جريــر 
المنشــور فــي موقــع تــداول بتاريــخ 2014/01/19م عــن نتائجهــا الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 2013/12/31م حيــث لــم تذكــر جميــع 

األســباب والمؤثــرات الجوهريــة فــي إنخفــاض صافــي الربــح للربــع الرابــع لعــام 2013م مقارنــة بالربــع الســابق مــن نفــس العــام.

التحليل الجغرافي لنشاط جرير

االقتراض

الزكاة والمدفوعات النظامية 3-2

4-2

5-2
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تهتــم جريــر منــذ نشــأتها بالمســئولية اإلجتماعيــة 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 المجتمعية، 
حيــث إســتمرت "جريــر" فــي دعــم المؤسســات اإلجتماعيــة 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 اإلجتماعيــة والخيريــة مبلــغ )309.463( ريـــال خــالل العــام 2015م مقابــل 
)396.775( ريــال خــالل عــام 2014م.

تهــدف خطــة التحــول الــى معاييــر المحاســبة الدوليــة إلــى توفيــر تأكيــد مناســب مــن أن عمليــة التحــول تتــم بكفــاءة ويســر 
وفــي الوقــت المناســب بحيــث يتــم فــي نهايــة العمليــة التحــول الكامــل ودفعــة واحــدة مــن اإلطــار المحاســبي الحالــي 
الــذي تحكمــه معاييــر المحاســبة الســعودية الــى معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( طبقــا لنســختها المعتمــدة مــن الهيئــة 
الســعودية للمحاســبين القانونييــن وذلــك عنــد اعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن أول 

ينايــر 2017.

عناصر خطة التحول الى معايير المحاسبة الدولية التي تبنتها الشركة:

1- تشكيل فريق عمل من األفراد المؤهلين المسئولين عن التقارير المالية بالشركة يناط به:

اعداد مقترح لخطة التحول الى معايير المحاسبة الدولية وعرضها على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي العتمادها.	 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ عناصر خطة التحول وتوثيق ما يتم من اجراءات.	 

2- دراسة واعتماد خطة التحول من لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي.

3- دراســة خطــة التحــول التــي تبنتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بمراحلهــا المختلفــة والوقــوف علــى مــدى التقــدم وآخــر 
التطورات.

4-  الحصــول علــى تفهــم شــامل لنســخة المعاييــر الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وكذلــك المعاييــر 
الدوليــة األخــرى مــن خــالل اجــراء العديــد مــن الجلســات النقاشــية بيــن أعضــاء الفريــق واالســتعانة بالمصــادر الفنيــة والتفســيرات 

ــزم األمــر. ــة مــن المصــادر الموثوقــة، وباالستشــاريين إذا ل واالرشــادات التطبيقي

5- تحديــد المعاييــر المرتبطــة بنشــاط الشــركة وقوائمهــا الماليــة للتركيــز عليهــا والحصــول علــى فهــم أعمــق بمتطلبــات القيــاس 
واالفصــاح.

6 - تحليــل البدائــل واالســتثناءات المتاحــة فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة وتفســيراتها واختيــار األنســب بمــا يتماشــى مــع طبيعــة نشــاط 
الشــركة وأنظمتهــا المحاســبية وبمــا يكفــل عــرض أفضــل للمعلومــات الماليــة.

7 - عنــد اختيــار السياســات المحاســبة مــن بيــن البدائــل المتاحــة يتــم األخــذ فــي االعتبــار تقييــم أثــر هــذه السياســات المحاســبية الجديــدة 
علــى القوائــم الماليــة والمؤشــرات الماليــة.

8 - مقارنــة السياســات والمعالجــات المحاســبية المطبقــة بالشــركة مــع متطلبــات القيــاس واالفصــاح طبقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة 
وتحديــد الفجــوة واالختالفــات وتحديــد متطلبــات االلتــزام السياســات الجديــدة.

9 - تحديد أي تعديالت قد تكون مطلوبة في األنظمة المحاسبية والمعلوماتية بالشركة للوفاء بمتطلبات القياس واالفصاح.

10 - التواصــل مــع مراجــع الحســابات أو المكاتــب االستشــارية حــول النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا بمــا فــي ذلــك اختيــارات البدائــل 
وأســاليب التطبيــق وفهــم فريــق العمــل لمتطلبــات القيــاس واالفصــاح.

11 - تحديــد العناصــر التــي تتطلــب قيــاس القيمــة العادلــة واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم القيمــة العادلــة مــن مقيــم 
معتمــد طبقــا لمتطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن واالحتفــاظ بالتوثيــق الــالزم لتقاريــر القيمــة العادلــة.

12 - اعــداد قائمــة المركــز المالــي فــي 31 ديســمبر 2015 طبقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة )كمركــز مالــي افتتاحــي فــي تاريــخ التحــول 
ــداد  ــع الحســابات فــي أســس االع ــام 2017( واستشــارة مراج ــة فــي ع ــم مالي ــع أول قوائ ــة م ــات مقارن ــد كمعلوم ــا بع ــه فيم وإلدراج

وأســاليب تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة.

13 - اعــداد اصــدار مــن القوائــم الماليــة الربعيــة خــالل 2016 طبقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة )بالتــوازي مــع القوائــم الربعيــة المعــدة 
طبقــا لمعاييــر المحاســبة الســعودية( الســتخدامها فيمــا بعــد كأرقــام المقارنــة للقوائــم الماليــة خــالل 2017 واستشــارة مراجع الحســابات 

فــي أســس االعــداد وأســاليب تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة.

14 - عــرض التطــورات الهامــة أوال بــأول علــى لجنــة المراجعــة والرئيــس التنفيــذي وابالغهــم بــأي صعوبــات أو اختالفــات فــي وجهــات 
النظــر بيــن أعضــاء فريــق العمــل أو الفريــق مــع مراجــع الحســابات. 

وبالفعــل تــم اعتمــاد خطــة التحــول وبــدأ فريــق العمــل فــي تنفيــذ خطــة التحــول وتــرى إدارة الشــركة بأنهــا ســتتخذ التدابيــر 
الالزمــة التــي تكفــل اســتعدادها لتطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى التقاريــر الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة عــن 

الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن أول ينايــر 2017.

م تخصيــص مبلــغ )82.847( مليــون ريـــال والــذي يمثــل نســبة ٪10 مــن األربــاح الصافيــة للســنة الحاليــة لإلحتياطــي النظامــي للشــركة 
إســتنادًا للمــادة رقــم )1/35( مــن النظــام األساســي لجريــر.

وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية خالل العام المالي 2015م وفقًا للجدول التالي :

إجمالي التوزيعالفترة
) مليون ريال (

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلعالن) ريال (

202.52.252015/04/162015/04/282015/05/07الربع األول

131.41.462015/07/152015/07/292015/08/06الربع الثاني

184.52.052015/10/212015/10/282015/11/05الربع الثالث

175.51.952016/02/042016/02/162016/02/25الربع الرابع

693.97.71اإلجمالي

خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدوليةدعم المؤسسات االجتماعية 6-28-2

توزيعات األرباح عن العام المالي 2015 م 7-2
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في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون %5 فما فوق 
وتغيرها خالل العام 2015م:

                                        
)بماليين األسهم(

عدد االسهم في اسم المستثمر
بداية 2015م

نسبة الملكية في 
بداية 2015م

عدد األسهم في 
نهاية 2015م

نسبة الملكية في 
نهاية 2015م

8.6 %97.740 %8.1محمد عبدالرحمن ناصر العقيل

8.6 %97.740 %8.1ناصر عبدالرحمن ناصر العقيل

8.6 %97.740 %8.1عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل

8.6 %97.740 %8.1عبدالكريم عبدالرحمن ناصر العقيل

8.6 %97.740 %8.1عبدالسام عبدالرحمن ناصر العقيل

* أبلغت جرير بنقص ملكية المستثمرين أعاله من %9 إلى %8.6 فور إتمام الصفقة.

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال جرير واألسهم الحرة كما في 2015/12/31م 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 
86.644.881 سهمفي 2015/12/31**

900.000.000 ريالرأس المال المدفوع

10 ريالالقيمة االسمية للسهم

10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم

* عدد األسهم الحرة تتغير من فترة ألخرى وفقًا لحركة تداول أسهم جرير.

 3-3-1. نوع المستثمرين:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المستثمرين النوع

32.5 29.320.252 305 شركات ومؤسسات

67.5 60.679.748 3.476 أفــراد

100 90.000.000 3.781 اإلجمـالي

3-3-2. المستثمرون وفقًا لحجم الملكية:

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

59.37 53.433.435 13 أكثر من مليون 

9.14 8.232.023 12  من 500 ألف : أقل من
 مليون

17.51 15.759.794 71 من 100 ألف : أقل من 500 
ألف 

3.68 3.681.816 46 من 50 ألف : اقل من 100 
ألف

6.12 5.510.552 255 من 10 آالف : أقل من 50 
ألف

1.63 1.473.733 213 من 5 آالف : أقل من 10 
آالف

1.93 1.741.789 752 من ألف : أقل من 5 آالف

0.59 535.031 2.419 أقل من ألف

100 90.000.000 3.781 اإلجـــمـــــــــالي

3-3-3. . المستثمرون وفقًا لفئاتهم:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عددهم الفئة

67.348 60.612.958 3.380 مستثمرين أفراد سعوديين

0.074 66.790 96 مستثمرين أجانب مقيمين

9.731 8.757.783 95 شركات ومؤسسات سعودية

4.678 4.210.272 5 مؤسسات حكومية وشبه حكومية

9.772 8.794.180 94 صناديق إستثمارية

6.078 5.470.611 51 إتفاقيات مبادلة

2.151 1.936.084 56 مستثمرين أجانب غير مقيمين

0.168 151.322 4 جمعيات خيرية

100% 90.000.000 3.781 اإلجـــمـــــــــالي

هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2015مرأس المال 1-33-3

المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية 2-3
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تتوقــف عمليــة توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى األربــاح الصافيــة المحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعات المســتقبلية 
ــه ليــس  ــع ســنوية للمســاهمين إال أن ــاح رب ــادت علــى صــرف أرب ــر قــد إعت لإلســتثمارات الرئيســية، وبالرغــم مــن أن جري
ــاح مــن وقــت ألخــر حســب األداء المالــي  هنــاك ضمانــات للتوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغيــر سياســة توزيــع األرب

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 اإلحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.

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

• 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 إجتماعيــة لموظفــي جريــر 
أو إلســتخدامها لمنــح موظفــي جريــر أســهم فــي جريــر كمكافــأة لهــم.
• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

وجريــر ســتحرص علــى أن تكــون نســبة التوزيــع فــي بيــن %75 - %90 مــن صافــى الربــح مــا لــم يتعــارض هــذا مــع 
والتشــغيلية واإلســتثمارية. الماليــة  اإلحتياجــات 

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 باإلعتبــار ضوابــط 

ــارة". وإرشــادات "وزارة التج

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(

 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

81.8 420 9.70 11.89 513
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

83.75 693.9 7.71 9.21 828.5 2015

سياسية توزيع األرباح 4
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تتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر مــن قبــل اإلدارة العليــا وفقــًا لسياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، حيــث تقــوم اإلدارة 
بتحديــد وتقييــم المخاطــر، والتحــوط لهــا مــن خــالل تعــاون وثيــق بيــن إدارات جريــر، وتقييــم إحتماليــات حدوثهــا وتقديــر مــا قــد 
يترتــب عليهــا مــن آثــار ومــن ثــم يتــم إتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا وإحتوائهــا قــدر اإلمــكان لتالفــي 

أي أضــرار قــد تتســبب فيهــا حــال وقوعهــا.

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

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا اإلقتصــاد بصفــة عامــة ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، ممــا يكــون لهــا أثــر علــى اإلنفــاق لألفــراد 
والمؤسســات، ومــا يكــون لهــا أثــر علــى المورديــن والمصنعيــن.

مخاطر استراتيجية والتنافسية: 
عــدم اإلحاطــة بالمتغيــرات اإلقتصاديــة والقــدرة علــى التنافــس، وإتخــاذ قــرارات إســتراتيجية خاطئــة، أو تطبيــق اإلســتراتيجيات 
بشــكل خاطــئ، وجريــر تحــرص علــى اإلحاطــة بالمتغيــرات اإلقتصاديــة مــن خــالل دراســة الســوق والوضــع اإلقتصــادي، 
واإلســتعانة بالخبــرات المتميــزة، والشــركات المتخصصــة فــي عمليــات التطويــر وإتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية لتالفــي أي 

مخاطــر إســتراتيجية.
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 األدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت، أن أغلــب تعامــالت جريــر بالريـــال 
الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو، أمــا أن الشــركات التابعــة تتعــرض لمخاطــر تحويــل العملــة.

2 - مخاطر إئتمان:
 هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا ألداة ماليــة علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممايــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة، ولتفــادي 
مخاطــر اإلئتمــان 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 الالزمــة 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 كبديــل إحتياطــي فــي حــال التعــرض ألي مخاطــر تقنيــة.

ــا بتقديــم أفضــل  ــاء علــى مــا تقــدم فــإن جريــر تتطلــع إلــى مســتقبل واعــد خــالل الســنوات القادمــة فــي ظــل إلتزامن بن
ــأداء  ــاء ب ــع األقســام مــن شــأنها االرتق ــة مــن جمي ــذ خطــط تنموي ــا، وتنفي ــا عمالئن ــع له ــي يتطل ــات والخدمــات الت المنتج

ــق النمــو المنشــود. الشــركة وتحقي

نحــن ملتزمــون بزيــادة النمــو فــي المعــارض القائمــة عــن طريــق اإلســتمرار فــي تدشــين بعض األقســام الجديدة، وتحســين 
خدمــات عــرض المنتجــات باإلضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة العمالء وبأفضــل قيمة.

إن مســتقبل جريــر يبــدو واعــدًا إن شــاء اللــه فــي ظــل ســعينا المتواصــل للوصول إلى أكبر شــريحة ممكنة من المســتهلكين 
عــن طريــق زيــادة نقــاط البيــع فــي المنطقــة فضــاًل عــن خطــط التوســع القويــة التــي تســتهدف إضافــة عــدد مــن المعــارض 
ــا بطــرق  ــة ســتمكننا مــن خدمــة عمالئن ــارة اإللكتروني ــم خدمــة التج ــة، كمــا أن تقدي ــا الحالي ــى سلســلة معارضن ــدة إل الجدي

وأســاليب جديــدة.

وســبق لجريــر اإلعــالن عــن خطتهــا التوســعية الهادفــة للوصــول إلــى 60 معرضــًا بحلــول العــام 2018م، وبإســتثمار مــا يزيــد 
عــن 1.1 مليــار ريـــال، وســتتضمن خطــط التوســع مناطــق جديــدة فــي الســعودية والكويــت واإلمــارات باإلضافــة إلــى وضــع 

األساســات للتوســع فــي مصــر خــالل الســنوات القادمــة.

وخــالل عــام 2016 تنــوي جريــر إفتتــاح خمــس معــارض، كمــا تــم تدشــين البيــع مــن خــالل موقــع جريــر اإللكترونــي خــالل الربــع 
األول مــن العــام 2016 وســوف يتــم تطويــره تدريجيــًا.

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

جريــر تــدرك تمامــًا أن تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد علــى فريــق عمــل قــوي ومؤهــل، ولذلــك تواصــل اســتثمارها فــي رأس 
المــال البشــري وإســتقطات كــوادر بشــرية مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمالئها ومســتثمريها. 

ــات المحيطــة  ــة والمتوقعــة وفــي ضــوء التحدي ــات والخطــط وفــي ظــل ظــروف الســوق الحالي ــاء علــى هــذه المعطي وبن
بالقطــاع الــذي نعمــل فيــه فــإن جريــر تتوقــع تحقيــق نمــوًا إيجابيــًا إن شــاء اللــه بحــدود %5 فــي العــام المالــي 2016م مقارنــة 
ــك  ــع األول خــالل العــام 2015م وذل ــر فــي الرب ــار أن مــن أســباب اإلرتفــاع الكبي ــي 2015م مــع األخــذ باإلعتب بالعــام المال
بســبب زيــادة اإلنفــاق بفعــل التأثيــر اإليجابــي لمكرمــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اللــه بمنــح موظفــي القطــاع العــام 

بالدولــة راتــب شــهرين إضافييــن خــالل الربــع األول.

النظرة المستقبليةالمخاطر التي تتعرض لها جرير 1-52-5
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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

1

محمد عبدالرحمن 
العقيل

)رئيس مجلس 
اإلدارة(

غير 
تنفيذي

هندسة مدنية من 
جامعة الملك فهد 

بالظهران
ماجستير في الهندسة 

من جامعة كاليفورنيا /
بركلي 

 OPM إكمال برنامج الـ
من جامعة هارفرد

رئيسًا لمجلس إدارة جرير منذ تأسيسها 
وحتى اآلن

عضو مؤسس لجرير ومكتبة جرير
تأسيس وإدارة شركة جرير لالستثمارات 

التجارية
عضو مشارك في عدد من مجالس 

إدارات عدد من الشركات
عضو سابق مجلس أمناء المئوية

عضو اللجنة التنفيذية للمركز الوطني 
للشركات العائلية )بمجلس الغرف(
عضو المجلس اإلستشاري للشرق 

األوسط لجامعة دوك 
عضو سابق بمجلس أمناء الملك عبد 

العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 

- شركة سنابل 
السعودية

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

- شركة مجموعة 
الخريف

ناصرعبدالرحمن 2
العقيل

غير 
تنفيذي

هندسة مدنية من 
جامعة كلورادو بولدر

التحق بالعديد من 
الدورات الدراسيةعن 

إدارة االعمال والتسويق 
والمبيعات

أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق.  
مدير التسويق والمبيعات لمكتبة جرير
رئيس شركة كايت العربية للمقاوالت
قام بعمل جميع 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(

تـنـفـيــذي
حاصل على بكالوريوس 
إدارة من جامعة الملك 

سعود

أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق.
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

عبدالكريم 4
عبدالرحمن العقيل
)الرئيس التنفيذي(

تـنـفـيــذي

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

تطوير االدارة

أحد مؤسسي مكتبة جرير.
رئيس قطاع التجزئة )مكتبة جرير(.

محاضر منتدب في معهد االدارة العامة 
في الرياض.

عضو مجلس إدارة إدارة شركة جرير 
للتسويق منذ تأسيسها.

- شركة جرير العقارية
- شركة مشاريع حرمة

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

5

ناصر عبدالعزيز 
العقيل

)الرئيس التنفيذي 
للعمليات(

تـنـفـيــذي

حاصل على شهادة 
علوم الكمبيوتر 

من جامعة ايسترن 
واشنطن.

التحق بالعديد من 
الدورات الدراسية عن 

تطوير االعمال.

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 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 الرئيس التنفيذي لمجموعة 

العليان المالية.

شركة تعبئة المياه 
الوطنية ) نوفا (

فهد عبدالله 7
مـسـتـقــلالقاسم

بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية - تخصص 

محاسبة - جامعة الملك 
سعود.

إكمال برنامج PLMA 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 مجلس إدارة في كل من شركة 

دلة الصحية وشركة دور للضيافة وشركة 
صافوالوشركة مجموعة عبد اللطيف 

العيسى القابضة والشركة السعودية 
للضيافة التراثية وشركة راج العقارية 

وشركة الراجحي ألفا اإلستثمارية 
ومستشار مجلس إدارة شركة إتحاد 

الراجحي عضو مجلس إدارة مركز 
المعارض 

عضو في العديد من اللجان )اإلستثمار- 
المراجعة – الحوكمة – الترشيحات 

والمكافآت( .

- شركة صافوال
- شركة دور للضيافة

- شركة دلة للخدمات 
الصحية

- مجموعة عبد 
اللطيف العيسى 

القابضة.
- شركة فهد بن 

عبدالله بن عبدالعزيز 
القاسم وأبناؤه 

للتجارة واإلستثمار. 
- الشركة السعودية 

للضيافة التراثية .

عبداإلله سعد 8
مـسـتـقــلالدريس

بكالوريوس في 
الهندسة المدنية 
- جامعة تكساس 

- الواليات المتحدة 
األمريكية

لرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 
لشركة الدريس للخدمات البترولية 

والنقليات.
عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس 

للخدمات البترولية والنقليات.
عضو مجلس إدارة شركة األندية 

الرياضية .

- شركة الدريس 
للخدمات البترولية 

والنقليات
- شركة األندية 
الرياضية )بودي 

ماسترز(

تكوين مجلس اإلدارة 1-6
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كما تم خالل العام 2015م إنعقاد أربع اجتماعات لمجلس اإلدارة وفق الجدول أدناه:

االســـــم

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

مجموع2015/02/042015/04/162015/08/312015/10/18
الحضور

4√√ √ *√محمد عبدالرحمن العقيل1

4√√√√ناصرعبدالرحمن العقيل2

4√√√√عبدالله عبدالرحمن العقيل3

4√√√√عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4

4√√√√ناصر عبدالعزيز العقيل5

سامر محمد الخواشكي6
xx√2√)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    

* حضــر األســتاذ / محمــد عبــد الرحمــن العقيــل االجتمــاع عــن طريــق الهاتــف )Conference Call( نظــرا لتواجــدة خــارج المملكــة 
وقــت انعقــاد االجتمــاع.

6-3-1. لجنة المراجعة:

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

• اإلشــراف علــى إدارة المراقبــة الداخليــة بجريــر للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا 
لهــا مجلــس 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 إستقاللهم - 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 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 2015م ، وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور :

المنصباالســــــمم
تاريخ االجتماع

مجموع 
الحضور

2015/02/032015/04/152015/07/012015/10/18

عبدالسالم عبدالرحمن 1
العقيل

رئيس 
4√√√√اللجنة

4√√√√عضوفهد عبدالله القاسم2

4√√√√عضوفرانك فيرمولين3

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

وتجــدر اإلشــارة 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 2015م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور هــام أو أي 
تغيــر جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة وأنهــا فعالــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء وأنــه لــم يحــدث أي خــرق جوهــري أو إخــالل 

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2015م.

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةالمالي 2015م 2-63-6
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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 اإلســتحقاق إذا تــم إســتيفاء شــروط محــددة، ويرتبــط إحتســاب هــذه المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر فــي 

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

برنامــج تمويــل المســاكن للموظفيــن الســعوديين يمنــح وفــق شــروط وضوابــط معينــة، حيــث تقــوم جريــر بمنــح 
تمويــالت لموظفيهــا الســعوديين ذوي األداء المتميــز لشــراء مســاكن خاصــة بهــم مــن خــالل قــروض حســن يتــم ســدادها 
ــك العمــل علــى إســتقطاب  ــة وكذل ــدى الكفــاءات الوطني ــوالء ل ــز ال ــك بهــدف تعزي علــى أقســاط لمــدة عشــر ســنوات، وذل
كفــاءات جديــدة مــن الموظفيــن الســعوديين حســب خطــة جريــر تماشــيًا مــع السياســة التــي تنتهجهــا الحكومــة بشــأن توطيــن 

ــة. الوظائــف القيادي

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

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

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 األعضاء ودراســة مؤهالتهــم لإلنضمام 
لعضويــة مجلــس اإلدارة وهــي أيضــًا المســئولة عــن وضــع سياســة وبرامــج المكافــآت والمرتبــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي لجريــر وموظفــي اإلدارة العليــا، وتقــوم أيضــًا باإلشــراف علــى تقييــم مســتوى أداء كل مــن مجلــس 

اإلدارة وإدارة جريــر التنفيذيــة. 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وسجل الحضور :

االســــــم 
المنصب

مجموع تاريخ االجتماع
الحضور 2015/04/162015/10/222015/12/13

3√√√رئيس اللجنةمحمد عبدالرحمن العقيل1

3√√√عضوعبدالكريم عبدالرحمن العقيل2

3√√√عضوفهد عبدالله القاسم3

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

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

** تشمل المكافآت مبلغ )200.000( ريـال لكل عضو من أعضاء المجلس ، باإلضافة إلى )300.000( ريـال مكافأة 
إضافية لرئيس المجلس، وتم تحميل جميع المكافآت على مصاريف العام 2015م.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة جرير على ما يلي:

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

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

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

إجمالي المبالغ المكتسبة ألعضاء مجلس اإلدارة وستة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في 
2015/12/31م 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 *

6.2107.915الرواتب والتعويضات

2.588603.298البدالت

13.0271.30014.310المكافآت الدورية والسنوية **

587الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
1.3981.605بشكل شهري أو سنوي

23.2331.36027.128اإلجمالي

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التـنفيذييناللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 3-63-6

برامج حوافز الموظفينما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التـنفيذيين 4-65-6
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6-6-1. نســب ملكيــة األســهم والتغيــر فيهــا خــال الســنة الماليــة 2015 ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2015م : 

التغير خالل نهاية 2015بداية 2015 اسم العضو
السنة

نسبة التغير 
أدوات الدين%

ال يوجد-360.0004.44 -8.100.0007.740.000محمد عبدالرحمن العقيل1

ال يوجد44.4-360.000 -8.100.0007.740.000ناصر عبدالرحمن العقيل2

ال يوجد-360.0004.44 -8.100.0007.740.000عبدالله عبدالرحمن العقيل3

ال يوجد44.4-360.000 -8.100.0007.740.000عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4

ال يوجد360.928360.92800ناصر عبدالعزيز العقيل5

ال يوجد2.100.0002.100.00000شركة العليان المالية6

ال يوجد1.5001.50000فهد عبدالله القاسم7

ال يوجد30.0003100 1.00031.000عبداإلله سعد الدريس8

6-6-2. نسب ملكية األسهم والتغير فيها خال السنة المالية 2015م لكبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوالدهم القصر: 

الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خالل العام 2015م :

التغير خالل نهاية 2014بداية 2014 االسم
السنة

نسبة التغير 
%

أدوات 
الدين

ال يوجد0000فيصل عنبر العنبر1

ال يوجد0000محمد ضياء مصطفى األيوبي2

ــر طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض  ــي 2015م إســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جري خــالل العــام المال
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وبعــض هــذه العقــود تــم اإلتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي إمتــدادًا لعالقــات مســتمرة 

ــي 2015م. ــل العــام المال ــدأت قب ب

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :

اسـم الـطرف ذات 
مـدة الـعـقــدطـبـيـعـة الـعـقــدالعالقة

الـمـبـلـغ الـسـنـوي

2014 م2015 م

شركة كـايـت العربية 1
المحدودة

عقد أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية 
83.835.03650.629.674خمس سنواتلجرير، 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

عقد إيجار معرض لجرير في جدة – التحلية، 
1.100.0001.100.000عشر سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1424/05/15هـ.

شركة جرير 6
لالستثمارات التجارية

عقد إيجار معرض لجرير 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

إستمرار سريان عقد إيجار سكن لجرير في جدة 
– التحلية ، والذي بدأ بتاريخ 1425/06/15هـ.

عشر سنوات، 
ويتم تجديده 

تلقائيًا
142.350142.350

شركة جرير 8
لالستثمارات التجارية

إستمرار سريان عقد إيجار معرض لجرير في 
الظهران، والذي بدأ بتاريخ 2008/12/15م

اثنان وعشرون 
1.575.0001.575.000سنة

شركة جرير 9
لالستثمارات التجارية

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

اثنان وعشرون 
2.434.9502.319.000سنة

شركة جرير لـلـعـقــار10

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير )الرياض( 
138.600138.600خمس سنواتوالذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.

عقد إيجار مكتب في مبنى جرير )الرياض( 
171.6250سنتينوالذي بدأ بتاريخ 1437/01/01هـ.

شركة تري الين 11
لحلول األعمال

عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية 
وفنية وتوظيف عمالة 

يتم االستعانة 
بخدماتهم حسب 

الحاجة
136.935138.717

عقد استئجار شقة من جرير بمدينة جازانشركة امتياز العربية12
والذي يبدأ بتاريخ 1426/06/27هـ 

سنة واحدة قابلة 
35.0000للتجديد

نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس 
التعامالت مع االطراف ذوي العالقةاإلدارة وكبار التنفيذيين 6-67-6
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والجدول التالي يوضح أسماء ماك لهذه الشركات من أعضاء مجلس إدارة »جرير« كما يلي :

صفة الشركةاسـم الشركة
) الشكل القانوني (

أسماء أعضاء مجلس إدارة
 "جـــــريـــــر" ذوي العالقة

ذات مسئولية محدودةكـايـت العربية المحدودة1

محمد عبدالرحمن العقيل1. 
ناصر عبدالرحمن العقيل2. 
عبدالله عبدالرحمن العقيل3. 
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4. 

ذات مسئولية محدودةجرير لالستثمارات التجارية2

محمد عبدالرحمن العقيل1. 
ناصر عبدالرحمن العقيل2. 
عبدالله عبدالرحمن العقيل3. 
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4. 

مساهمة مغلقةجرير لـلـعـقــار3

محمد عبدالرحمن العقيل1. 
ناصر عبدالرحمن العقيل2. 
عبدالله عبدالرحمن العقيل3. 
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل4. 

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

ذات مسئولية محدودةشركة امتياز العربية5

محمد عبدالرحمن العقيل  .1 
ناصر عبدالرحمن العقيل  .2 

عبدالله عبدالرحمن العقيل  .3 
عبدالكريم عبدالرحمن العقيل  .4 

ناصر عبدالعزيز العقيل  .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" .• 
تمتلك 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 الجدول الزمني المطلوب.• 

األعمال التي تم تنفيذها بواسطة كايت العربية اسم المشروع

الرياض

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.
• االنتهاء من تنفيذ المبنى.

معرض مكتبة جرير
تقاطع طريقي

التخصصي وعثمان بن 
عفان

1

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.

• االنتهاء من أعمال الحفر.

معرض مكتبة جرير
الدائري الشمالي )شرقًا 

خالد بن الوليد وغرب طريق 
جابر( - حي اليرموك

2

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.

• االنتهاء من أعمال الحفر، وتم البدء في األعمال اإلنشائية.

معرض مكتبة جرير
الجانب الجنوبي من

 - الطريق الدائري الشمالي 
- غرب مخرج 6

3

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.

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

4

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• تم التقديم للحصول على رخصة البناء وحال الحصول على رخصة البناء سوف 

يتم البدء في التنفيذ.

معرض مكتبة جرير
طريق خريص رقم 2 5

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

• التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 
مخططات التعاقد مع جرير.

معرض مكتبة جرير
غرب طريق الملك عبدالله 

– مقابل جامعة الملك 
سعود

6

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

• التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 
جرير.

معرض مكتبة جرير
شرق طريق الملك عبدالله 
وغرب تقاطعه مع شارع 

الشيخ جابر

7

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

• التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 
جرير.

معرض مكتبة جرير
طريق صلبوخ 8

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. معرض مكتبة جرير
شرق مخرج 15 9

والجدول التالي يوضح المشاريع التي قامت بها "شركة كايت العربية":

التعامالت مع االطراف ذوي العالقةالتعامالت مع االطراف ذوي العالقة 7-67-6



5051

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. أرض طريق أنس بن مالك 10

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. أرض على طريق األمير 
سلمان 11

الخرج

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء. معرض مكتبة جرير 1

بريدة

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. أرض   1

الطائف

• التصاميم المعمارية والهندسية المناسبة الحتاجات جرير.
• التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 

جرير.
• اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك حيث بدء التنفيذ.

• تم طلب المواد الخاصة بتنفيذ الجزء الخاص بجرير.

معرض مكتبة جرير   1

جدة

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.

معرض مكتبة جرير
حي األندلس 1

• تم انهاء عمل التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية المالئمة للمبنى 
متطلبات جرير.

• المتابعة مع المالك.
• طلب المواد الخاصة بتنفيذ الجزء الخاص بجرير.

• انهاء المشروع بواسطة كايت.

معرض مكتبة جرير
طريق األمير ماجد 2

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير ومن ثم عمل التصميم 
وسلم لمالك االرض الستخراج الفسوحات والقيام بتنغيذ المشروع. أرض على طريق الملك 3

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. أرض على طريق المدينة 4

المدينة المنورة

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.

• تم انهاء أعمال الحفر، وتم البدء في األعمال اإلنشائية.

معرض مكتبة جرير - رقم 
2 1

الدمام

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.
• االنتهاء من تنفيذ المبنى.

معرض مكتبة جرير
قرب الكورنيش - شارع 

الخليج
1

• التصاميم المعماريه والهندسية.
• تجديد رخصة البناء بعد عمل التعديالت االتصميمية الالزمة.

• البدء في تنفيذ المشروع.

مبنى مكتبة جرير
الطريق الساحلي 2

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. أرض على طريق الملك 
فهد 3

الهفوف

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.
• البدء في تنفيذ المشروع.

معرض مكتبة جرير
حي النسيم 1

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• الحصول على رخصة البناء.
• البدء في تنفيذ المشروع.

معرض مكتبة جرير
طريق الظهران 2

• إعداد دراسات فنية لمالئمة الموقع لمتطلبات جرير. ارض 3
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جازان

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• إعداد المواصفات والكميات للمقاول.

• شراء مواد المشروع لتوريدها للمقاول. معرض مكتبة جرير 1

 دولـة الـكـويـت

• التصاميم المعمارية والهندسية.
• التنسيق مع مالك العقار خالل فترة تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع متطلبات 

جرير.
• اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك.

• تنفيذ أعمال التشطيبات، ويتبقى فقط نظام الحريق وتركيب السجاد وحصول 
المالك على تصريح االفتتاح من البلدية.

معرض مكتبة جرير
السالمية 1

• التصاميم المعمارية والدراسات الهندسية لمالئمة المبنى مع متطلبات جرير
• اإلشراف على أعمال تنفيذ مقاول المالك.

معرض مكتبة جرير
الغزالي 2

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض مكتبة جرير
سما مول 3

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. ارض 4

دولـة اإلمارات – أبو ظبي

• تم انهاء التصاميم المعمارية والهندسية.

• تم إعداد المواصفات والكميات للمقاول.
• تم شراء مواد المشروع لتوريدها للمقاول.

معرض مكتبة جرير
نايشن تاور 1

دولـة مصر العربية - القاهرة

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض جرير
مجمع فرسان 1

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض جرير
مجمع كونكورد 2

• التصاميم المعمارية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات جرير. معرض جرير
مجمع سودك 3

عقود إيجار مكاتب ومعارض بين جرير وشركات أخرى ذات عالقة :
إســتمرت بعــض عقــود اإليجــار لمعــارض مكتبــة جريــر فــي مبانــي شــركات مملوكــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو يملــك 
أعضــاء مجلــس اإلدارة حصــص فيهــا –حســب الجــدول المذكــور ســابقًا- كمــا أن بعــض عقــود إيجــار المكاتــب لتلــك الشــركات تــم 
تجديدهــا بنــاءا علــى الســعر العــادل مــع األخــذ باالعتبــار إســتمرارية تلــك الشــركات وطبيعــة النشــاط ، وبعــض عقــود المعــارض 
تــم اعتمــاد إيجارهــا بعــد الحصــول علــى تقديــرات مــن مكاتــب عقاريــة مســتقلة ومتواجــدة فــي نفــس المــدن التــي توجــد بهــا 

تلــك العقــارات.
وقــد تــم تجديــد بعــض مــن هــذه العقــود خــالل العــام 2012م ، كمــا تــم إعتمــاد تلــك اإليجــارات مــن قبــل "لجنــة المراجعــة" 

فــي جريــر.
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ــر المحاســبية المتعــارف عليهــا  ــي 2015م وفقــًا للمعايي ــة خــالل 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 خــالل العــام المالــي 2016م، وقــد تــم 
عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وبعــد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة 

القادمــة للمســاهمين للنظــر فــي إختيــار مراجــع حســابات جريــر للعــام المالــي2016م. 

يقر مجلس إدارة جرير بما يلي: 

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

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

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

كما يؤكد مجلس إدارة جرير على :

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

• أنــه ال يوجــد أي إختــالف 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 2015م، 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.

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 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 اإللتــزام بالقواعــد الخاصــة بحوكمــة جريــر مــن خــالل لجنــة الحوكمــة والترشــيحات 
والمكافــآت، وتــرى اللجنــة بأنــه قــد تــم اإللتــزام بجميــع أحكامهــا وأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 
مــن هيئــة الســوق الماليــة وأنــه لــم يحــدث أي خــرق ألحكامهــا خــالل عــام 2015م، عــدا الفقــرة )ج( مــن المــادة 
)13( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات المتضمنــه تعييــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن بلجــان المجلــس، حيــث يوجــد عضــو 
تنفيــذي بلجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت، وتــم تعيينــه لإلســتفادة مــن خبراتــه، مــع األخــذ باإلعتبــار 
ــى  ــر عل ــت، وســوف تحــرص جري ــح يســتبعد العضــو عــن النقــاش والتصوي ــد وجــود تعــارض بالمصال ــه عن أن

اإللتــزام بجميــع الئحــة الحوكمــة فيمــا يتعلــق بتعييــن أعضــاء اللجــان، بتشــكيل مجلــس اإلدارة الجديــد.

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

• 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 إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــالل العــام 2015م. 

• ال 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 خــالل العــام 2015م .

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

• ليــس لــدى جريــر أســهم إمتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأن كل أســهم جريــر عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة اإلســمية 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 2015م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية للشــركة ولــم 
يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.

حوكمة الشركاتمراجعي حسابات جرير 8-610-6
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حقوق المساهمين
وآلية التواصل 

معهم



5859

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 االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح 
أو غيرهــا ، ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي أو مــن خــالل البريــد 

اإللكترونــي

jmir@jarirbookstore.com

 أو من خالل الفاكس

 0112018131

يوضــح الجــدول التالــي التواريــخ المتوقعــة ألهــم األحــداث والمناســبات التــي تهــم المســاهمين خــالل العــام 
2016م: المالي 

الحدثالتاريخ المتوقع

إجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2015م2016/03/22

اجتماع مجلس اإلدارة للربع األول2016/04/18

نشر نتائج الربع األول2016/04/19

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع األول، وموعد األحقية، وصرف األرباح 2016/04/19

إجتماع مجلس اإلدارة للربع الثاني2016/07/25

نشر نتائج الربع الثاني2016/07/26

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني، وموعد األحقية، وصرف األرباح 2016/07/26

إجتماع مجلس اإلدارة للربع الثالث2016/10/17

نشر نتائج الربع الثالث2016/10/18

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث، وموعد األحقية، وصرف األرباح2016/10/18

نشر نتائج الربع الرابع2017/01/17

إجتماع مجلس اإلدارة للربع الرابع2017/02/09

إعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع، وموعد األحقية، وصرف األرباح2017/02/10

نشر النتائج السنوية للعام 2015 وإصدار تقرير المجلس للعام المالي 2015م2017/02/10

إجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2016م2017/03/29

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

تواريخ تهم المساهمينآلية التواصل مع مساهمينا 1-72-7
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كلمة الختام

كـلـمـة الــخـتـــــام

وفــي  التقريــر  هــذا  فــي  إســتعراضها  تــم  التــي  للنتائــج  وفقــًا 
الحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2015م والتــي تــم نشــرها فــي 
ــد إســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه  الصحــف المحليــة، فقـ
فــي نمــو وتطــور ملحوظيــن فــي نشــاطاتها ونتائــج أعمالهــا، وقــد 
صاحــب ذلــك خطــوات وتدابيــر ماليــة وإداريــة تــم إتخاذهــا إلدارة 
مــع  جريــر  منتجــات  وتطويــر  وإضافــة  التشــغيل  لتكاليــف  فعالــة 
الحفــاظ علــى جودتهــا وبأســعار تـــنافسيه باإلضافــة إلــى اإلســتمرار 

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





شركـــــة جــــريـر للتسويق


