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السادة مسامهي »رشكة جرير للتسويق«:   

                 املحرتمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

يسـر جملـس إدارة رشكتكم )شـركة جـرير للتسـويق( أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أنشطة 

الرشكة وتطورات أعامهلا ويستعرض أداء الرشكة التشغييل واملايل إضافة إىل القوائم املالية وإيضاحاهتا 

وتقرير املحاسب القانوين للرشكة عن السنة املـالية املنتهية يف 12/31/ 2012م بعد أن انتهى بحمـد 

اهلل وتوفيقه العام املايل 2012م بنجاح مستـقبلني عامًا جديدًا ونحن أكثر ثقة وتفاؤال لتحقيق مزيدًا 

من النمو والنجاح إن شاء اهلل، حيث سنسعى إىل املحافظة عىل النمو املستدام من خالل تطبيق أفضل 

ممارسات العمل التي من شأهنا حتقيق معدالت جمزية للعائد عىل االستثامر وتعزز الريادة يف األسواق 

انطالقًا من رؤيتنا ورسالتنا يف توفري منتجات عالية اجلودة وبأسعار تنافسية وتكون يف متناول اجلميع. 

وإدراكًا منا بمدى أمهية اإلفصاح والشفافية وتوافقًا مع  األنظمة الصادرة من كافة اجلهات ذات 

العالقة إضافة إىل املامرسات العاملية األخرى يف هذا املجال فإن جملس إدارة الرشكة حيرص جاهدًا 

عىل أن يأيت هذا التقرير متوافقًا مع الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية ومتطلبات 

اإلفصاح والشفافية املنصوص عليها من قبل هيئة السوق املالية ونظام الرشكات  السعودي.  

تقرير مجلس إدارة »شركة جرير للتسويق«
للعام المالي الثاني عشر المنتهي في 31 / 12 / 2012م

والمقدم إلى الجمعية العامة لمساهمي شركة جرير للتسويق
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املايل 2012م، حيث  العام  انجازات رشكتكم عن  التقرير بعض من  نذكر يف هذا  أن  كام يرسنا 

حققت الرشكة نتائج مميزة يف مبيعات وأرباح خدماهتا ومنتجاهتا، ونوجز أبرز تلك االنجازات فيام 

ييل:

مليارات  » األربعة  حاجز  تارخيها  يف  مرة  ألول  للتسويق«  جرير  »رشكة  مبيعات  ختطت  لقد 

مليارات  )أربعة  مليون  مبيعات قدرها 4.634  الرشكة  ريال حيث حققت  املليار  ونصف 

وستامئة وأربع وثالثون مليون ريال( مقارنة بمبيعات قدرها 4.147 مليون )أربعة مليارات 

ومائة وسبعة وأربعون مليون ريال( خالل العام 2011م بنسبة نمو بلغت %11.7.

حققت رشكتكم بحمد اهلل وتوفيقه أعىل صايف ربح يف تارخيها حيث بلغ صايف الربح قرابة  »

570 مليون ريال مقارنة بـ 513 مليون ريال عن العام املايل املايض 2011م بنسبة نمو بلغت 

.% 11

تم افتتاح فرعني جديدين داخل السعودية يف مديـنـتي ينبع والرياض. »

العام  » والرابع من  والثالث  والثاين  األول  الربع  للمسامهني خالل  النقدية  التوزيعات  بلغت 

املايل 2012م مبلغ 465 مليون تشكل نسبة 77.5 % من رأس مال الرشكة.
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يرسين أن أرحب بكم من خالل التقرير السنوي ملجلس إدارة الرشكة خالل العام املايل 2012م ويطيب يل هتنئتكم عىل 

االنجازات امللموسة التي استطاعت الرشكة حتقيقها بفضل اهلل والتي سيتم عرضها تفصياًل يف هذا التقرير.

كام أود أن أشري إىل أن رشكتكم بفضل اهلل تـتـمـتـع بوضع تـنافـيس قوي وكوادر متميزة يف كافة املجاالت باإلضافة 

القائمة وخططها اإلسرتاتيجية  األثر يف دعم ومتويل عملياهتا وأنشطتها  أكرب  له  يعد  الذي  اجليد  املايل  إىل مركز رشكتكم 

وتوسعاهتا املستقبلية.

وبتوفيق اهلل ثم بجهود القائمني عليها فقد حققت الرشكة أرباحًا صافية بلغت 570 مليون ريال عن العام املايل 2012م 

بنسبة نمو بلغت 11 % مقارنة بالعام املايل 2011م.

إن النمو املطرد يف األرباح واملركز النقدي املتميز الذي تتمتع به الرشكة باإلضافة إىل تطلع الرشكة الدائم للحفاظ عىل 

القدرات  املنطقة ناهيك عن  التي متر هبا دول  الريادي واملتنامي حمليًا وإقليميًا رغم األوضاع والتحديات احلالية  وضعها 

التنافسية والتسويقية واإلدارة املتميزة للموارد البرشية، أوجب دعم السياسات التي تـنتهجها الرشكة بشأن توزيع األرباح 

عىل مسامهيها.

كام استمر سهم جرير كأحد أبرز األسهم يف السوق من حيث قلة الذبذبة واستقرار السعر الذي يعكس ثقة املستثمرين 

يف أداء الرشكة حيث ارتفع سعر سهم جرير بنسبة 11 % حيث بلغ سعر السهم 155.75 ريال يف هناية عام 2012م 

ويف اخلتام أتقدم أصالة عن نفيس ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة املوقرين بخالص الشكر والتقدير عىل ثـقـتكم يف 

اململكة عىل  الرشكة ومنسوبيها داخل وخارج  إدارات  إىل كافة  فيها، والشكر موصول  الرشكة واستـثامركم  إدارة  جملس 

السنوي  االجتامع  خالل  بكم  ألتقي  أن  آماًل  2013م،  العام  خالل  النجاحات  من  مزيد  إىل  متطلعني  املخلصة  جهودهم 

للجمعية العامة للمسامهني للرد عىل استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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يرسين أن أرحب بكم من خالل التقرير السنوي ملجلس إدارة الرشكة خالل العام املايل 2012م 

كام أود أن أستعرض معكم أداء ونتائج أعامل الرشكة خالل العام املايل 2012م حيث ختطت مبيعات 

الرشكة وألول مرة يف تارخيها حاجز األربعة ونصف املليار ريال - وهلل احلمد - مما جعلها حتقق أعىل 

السابق  املايل  العام  بلغت 11 % عن  بواقع 570 مليون ريال وبنسبة زيادة  تأسيسها  صايف ربح منذ 

2012م.

عليها  القائمني  وخربات  جلهود  نتيجة  وإقليميًا  حمليًا  الريادي  وضعها  عىل  الرشكة  حافظت  كام 

املحلية  األسواق  يف  القوي  وتواجدها  التنافسية  مميزاهتا  استغالل  يف  املتبعة  السياسات  إىل  باإلضافة 

واإلقليمية التي تعمل فيها من خالل استقطاب كل ما يستحدث من منتجات التكنولوجيا احلديثة 

يف جماالت أجهزة احلاسب اآليل واهلواتف الذكية وخاصة األجهزة اللوحية، فضاًل عن نمو مبيعات 

الرشكة  هبا  تقوم  التي  املكثفة  الرتوجيية  واحلمالت  للعروض  القوي  التأثري  بفعل  األخرى  األقسام 

لزيادة حصة مبيعاهتا يف السوق.

وقد تم تتويج هذا املجهود بحصول الرشكة عىل املركز األول كأقوى اإلدارات التنفيذية بقطاع 

وذلك  األوسط،  الرشق  فوربس  تصنيف  بحسب   املسامهة  العربية  الرشكات  مستوى  عىل  التجزئة 

بفضل وجود جمموعة من التنفيذيني األكفاء يف الرشكة حيث تضافرت جهودهم كفريق عمل واحد 

بعدا جديدًا  أن هذا اإلنجاز سيضيف  املتوقع  السوقية للرشكة، ومن  القيمة  النمو يف  إىل حتقيق هذا 

كلمة الرئيس التنفيذي
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ملكانة الرشكة يف السعودية والعامل العريب وسيعزز من خطط التوسع يف داخل وخارج السعودية.

لقد قامت رشكتكم بافتتاح معرضني جديدين هلا خالل العام 2012 يف مدينتي ينبع والرياض 

لريتفع بذلك عدد الفروع العاملة يف السعودية ودول اخلليج إىل 32 فرع مما ساهم يف نمو مبيعات 

وأرباح الرشكة خالل هذا العام.

قبل دخول  وأبحاث مستمرة  دراسات مستفيضة  الرشكة تعكف عىل وضع  أن  بالذكر  واجلدير 

السعودية ودول  العربية  اململكة  أنحاء  لتغطية كافة رشائح املجتمع يف كل  املختلفة وذلك  األسواق 

يف  باالستمرار  إال  ذلك  يتم  وال  مستهلك،  كل  إىل  بالوصول  املنشود  هدفنا  لتحقيق  وذلك  اخلليج 

العام  من  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد  الرشكة  وكانت  جديدة،  معارض  وافتتاح  التوسعية  سياساتنا 

2012م أهنا ختطط الفتتاح عرشة معارض جديدة خالل العامني املقبلني.

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

واملسامهني الكرام.
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بالرغم من األحداث السياسية واالقتصادية التي متر هبا املنطقة العربية، إال أن هذا العام 2012م 

شهد فيه االقتصاد السعودي مزيدًا من النمو مما جعله ال يتأثر بتلك األحداث.

قوية  عودة  يشهد  زال  وما  شهد  قد  السعودية  العربية  اململكة  يف  االقتصادي  الوضع  فإن  وعليه 

ليدعم  السعودية  احلكومة  تـنـتهجها  التي  اإلنـفاقـية  السياسات  كبري  حد  إىل  فيه  ساهم  الثقة  ملناخ 

رؤية الدولة يف استمرار تكثيف اجلهود التنموية الرامية إىل رفع مستوى املعيشة وتوفري حياة كريمة 

حيث  اهلل،  بفضل  للتسويق  جرير  رشكة  أداء  عىل  ملحوظ  بشكل  ذلك  انعكس  وقد  للمواطنني، 

استطاعت حتقيق نموًا اجيابيًا يف مبيعاهتا بنسبة  11.7 % وكذلك يف أرباحها الصافية بنسبة 11 %.

العامني  خالل  التجزئة  ملبيعات  أخرى  فروع   )10( عرشة  الفتتاح  اهلل  شاء  إن  ختطط  والرشكة 

املقبلني خالل خططها التوسعية للوصول إىل أكرب رشحية من املستهلكني يف كل مدن اململكة ويف دول 

اخلليج العريب.

وبخصوص أداء سهم رشكتكم يف سوق األسهم السعودي فقد استمر سهم جرير كأبرز األسهم 

أداء  يف  املستثمرين  ثقة  يعكس  الذي  السعر  واستقرار  الذبذبة  حمدودية  حيث  من  األسهم  سوق  يف 

الرشكة، وقد ارتفع سعر سهم جرير بنسبة   11% حيث بلغ سعر السهم 140.25 ريال وذلك يف 

هناية عام 2011م، يف حني بلغ سعر السهم يف هناية عام 2012م 155.75  ريال.

نظرة عامة 1
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تعمل رشكة جرير للتسويق أساسًا يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف األدوات املكتبية واملدرسية 
واألدوات  واألجهزة  املكاتب  وأثاث  التعليمية  والوسائل  والكتب  واملطبوعات  األطفال  وألعاب 
اهلندسية والرياضية والكشفية والورق وورق الكمبيوتر ومواد الزخرفة ومواد الديكور واملصنوعات 
اجللدية واحلقائب والشنط وأجهزة وبرامج احلاسب اآليل وجتارة أجهزة اهلواتف النقالة ومستلزماهتا 
واألجهزة السمعية والبرصية وأجهزة التصوير واألجهزة اهلندسية واملساحية وأجهزة الرسم واألدوات 
املباين السكنية والتجارية واألرايض إلقامة مباين عليها واستثامرها  اليدوية ولوازم الرحالت ورشاء 
واألعامل  للمباين  عامة  ومقاوالت  اآليل  احلاسب  أجهزة  وصيانة  الرشكة  لصالح  والتأجري  بالبيع 
والتوصيل  والنقل  البضائع  وتنزيل  وحتميل  واملستودعات  املباين  وصيانة  واإللكرتونية  الكهربائية 
ونظافة املباين، وتعمل الرشكة من خالل قطاعني تشغيليني مها التجزئة واجلملة. ويعمل قطاع التجزئة 

من خالل معارض الرشكة التي حتمل االسم التجاري »مكتبة جرير« ذات الشعار املعروف. 

والقطاعات  واملستشفيات  الرشكات  من  عمالئنا  إىل  مبيعات  التجزئة  قطاع  حتت  يندرج  كام 
احلكومية والتي تكون مشرتيات هذه الرشكات من قطاع التجزئة الستخدامها داخليا وليس بغرض 
إعادة البيع. أما قطاع اجلملة فيتمثل يف أنشطة الرشكة بغرض البيع لعمالء تكون مشرتياهتم من قطاع 
البيع  وقد مثل قطاع التجزئة 91% من مبيعات الرشكة عام 2012 بينام مثل  اجلملة  بغرض إعادة 
قطاع اجلملة النسبة الباقية وتبلغ 9 % بينام مثل قطاع التجزئة ما نسبته 89% من صايف أرباح الرشكة يف 

حني مثل قطاع اجلملة النسبة الباقية وتبلغ %11.  

ملخص طبيعة نشاط الشركة 2
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ملخص نتائج األعمال »شركة جرير للتسويق« 3
لقد تم إجياز نتائج العمليات والتشغيل يف الرشكة كالتايل:

آالف الرياالت 

 
السنة املنتهية يف  31 ديسمرب 2011مالسنة املنتهية يف  31 ديسمرب 2012م

التغري )%(
النسبة من املبيعاتالنسبة من املبيعات

11.74%-4.147.314-4.634.216املبيعات

9.55%15.28%14.98633.624%694.106جممل الربح

10.95%12.21%12.13506.531%561.991ربح النشاط من العمليات الرئيسية

11.03%12.77%12.69529.766%588.214الربح الصايف قبل الزكاة

11.08%12.37%12.30512.993%569.824الربح الصايف

لقد حقق قطاع التجزئة بالرشكة خالل العام املايل 2012م نموًا يف مبيعاته بلغ  11.5%  بينام حقق 

قطاع اجلملة نموًا يف املبيعات بنحو  14.3%  مقارنة بالعام املايض 2011م.

وبخصوص األداء اإلمجايل فقد نمت مبيعات الرشكة بجميع فروعها يف داخل وخارج السعودية 

بزيادة بنسبة  11.7%  عن العام املايض بينام زاد جممل الربح 9.5 %. وقد بلغت نسبة جممل الربح 

14.98 % مقابل 15.28 % مقارنة بالعام املايض نتيجة اختالف املزيج البيعي والذي تضمن هذا 
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العام نسبة أعىل من مبيعات احلاسب اآليل واهلواتف الذكية وخاصة أجهزة الكمبيوتر اللوحية ذات 

اهلامش املنخفض نسبيًا.

هـذا وقـد زادت األربـاح الصافيـة لشـركتكم بنسـبة 11 % وذلك من 513  مليـون ريال لعام 

2011م إىل 569.8  مليون ريال هلذا العام 2012م.
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تطور المبيعات واألرباح (بالمليون ريال)

استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات 4

عىل الرغم من تأثر األسواق العربية والدولية سلبًا من األزمة املالية العاملية إال أن الرشكة استطاعت 

االستمرار يف حتقيق نمو يف مبيعاهتا وصاىف أرباحها  وخالل األعوام اخلمسة األخرية قفزت املبيعات 

من 2.520 مليون ريال يف 2008 إىل 4.634 مليون ريال يف 2012 بينام  قفز صاىف أرباح الرشكة 

من 333 مليون ريال يف 2008 إىل 569.8 مليون يف 2012.
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تطور نمو أصول الشركة

ريـال يف  مليـون  املاضية من 1.163  السنوات اخلمس  الرشكة خالل  نمو أصول  استمـر  لقد 

2008 إىل 1.981 مليـون ريال يف 2012
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تطور االلتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)

كام استمر نمو حقوق امللكية خالل السنوات اخلمس املاضية من 687 مليون ريال يف 2008 إىل 

1.026 مليون ريال يف 2012
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النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (بالمليون ريال)

متويل  يف  عليها  الرشكة  تعتمد  والتي  التشغيلية  أنشطتها  من  النقدية  يف  نموا  الرشكة  حققت 

استثامراهتا وتوسعاهتا وكذلك يف سداد التوزيعات للمسامهني حيث زادت هذه التدفقات من 310 

مليون ريال عام 2008 إىل 553 مليون ريال عام 2012 األمر الذي يعكس كفاءة إدارة رأس املال 

العامل وتطور أرباح الرشكة.
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ربحية السهم والتوزيعات (بالريال)

كام حققت الرشكة نموا مطردا يف ربح السهم والتوزيعات خالل السنوات اخلمس املاضية بمعدل 

نمو مركب قدره 13% و12% عىل التوايل.
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العام  خالل  ريال  مليون   4.205 قدرها  مبيعات  للتسويق  جرير  رشكة  يف  التجزئة  قطاع  حقق 

مبيعات  لزيادة  نتيجة  الزيادة  هذه  وجاءت  املايض  العام  عن   %11.5 قـدرها  زيادة  حمققًا  2012م 

بالرشكة  التجزئة  قطاع  وحقق  اللوحية،  األجهزة  وخاصة  الذكية  اهلواتف  وأجهزة  اآليل  احلاسب 

أرباحًا صافية قدرها 510 مليون ريال وبزيادة قدرها 9.16% عن عام 2011م وذلك بفضل األداء 

املتميز ملعظم مبيعات املنتجات األخرى ملكتبة جرير مثل املستلزمات املدرسية ومستلزمات وبرامج 

احلاسب اآليل واملستلزمـات اهلندسية والفنية وااللكرتونيات.

وبخصوص ما ذكر يف تقرير جملس اإلدارة للعام السابق بخصوص األعامل التي سيتم إنجازها، 

فقد تم إهناء مجيع ما ذكر من أهداف وأعامل والتي كان منها: 

باإلضافة إىل برنامج مدراء املستقبل فقد تم استحداث برنامج »التدريب اإلداري« ألقسام  »

حمددة  بخربات  وطنية  وكفاءات  كوادر  استقطاب  هبدف  العليا(  )اإلدارة  اإلداري   الدعم 

والقيام بتطويرها وهتيئتها ملناصب إدارية مستقبلية يف خمتلف أقسام الدعم اإلداري. 

مع  » عقد  توقيع  خالل  من  وذلك  االتصاالت  رشكات  مع  القائمة  الرشاكة  يف  التوسع  تم 

»رشكة زين السعودية« حيث تم توفري خدمات مكملة لتقنية املعلومات وخدمات اإلنرتنت، 

وهبذا تتوافر كل اخلدمات املتاحة لدى مجيع مقدمي خدمات اإلتصاالت يف اململكة يف مجيع 

معارض مكتبة جرير. 

قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير( 5
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العمالء من احلصول عىل  » لتمكني  بالتعاون مع بنك سامبا  تم إصدار بطاقة جرير اإلئتامنية 

إىل ختفيضات  باإلضافة  بدون أي رسوم وأرباح إضافية،  لفرتة 12 شهر  تسهيالت رشائية 

ومميزات أخري لزيادة الوالء واملبيعات. 

اخلاصة  » االتصاالت  مجيع  الستقبال  العمالء«  خلدمة  املوحد  »اهلاتف  قسم  إنشاء  تم 

برامج  وباستخدام  ومدرب  متخصص  فرق  قبل  من  وذلك  والشكاوى  باالستفسارات 

متخصصة لقياس مستوى اخلدمات ومتابعة جودة أداء اخلدمة.

وخالل العام احلايل 2013م فإن مكتبة جرير )مبيعات التجزئة( ختطط لعمل التايل:

االنتهاء من املشاريع املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية والرتكيز عىل زيادة حصة الرشكة يف السوق  »

اإللكرتوين واخلدمات اإللكرتونية، باإلضافة إىل تفعيل مبيعات برنامج القارئ اإللكرتوين 

املنطقة  املركز األول يف مبيعات اخلدمات اإللكرتونية يف  الوصول إىل  »قارئ جرير« هبدف 

العربية. 

االستمرار يف تنفيذ املشاريع املتعلقة بخدمة العميل وذلك بتطوير اخلدمات املقدمة للعمالء  »

وخدمات ما بعد البيع وتطبيق نقاط الدعم التقني يف مجيع معارض مكتبة جرير.

االستمرار يف استقطاب الكوادر الوطنية وإحلاقهم بربامج التدريب اإلداري. »

االستمرار يف عمليات التوسع وافتتاح فروع جديدة ورشاء أرايض جديدة لتخدم التوسعات  »

املستقبلية.

ومتطلبات  » والتسويق  العروض  خطط  مع  ليتوافق  )الكاشري(  البيع  نقاط  برنامج  حتديث 

السوق اإللكرتوين.

مبيعات  قطاع  وإدارات  أقسام  أهم  بعض  أداء  عىل  التقرير  هذا  يف  الضوء  نلقي  أن  نود  كذلك 

أداء الرشكة ونتائج أعامهلا، ونوجز عمل  التجزئة )مكتبة جرير(  والتي يكون هلا مردود إجيايب عىل 

تلك اإلدارات وأهم انجازاهتا وأهدافها عىل النحو التايل:
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5-1: فروع مكتبة جرير: 
تم افتتاح فرع ملكتبة جرير يف مدينة ينبع خالل الربع الثاين من العام 2012م »

العام  » من  الثالث  الربع  خالل  الربوة(   )حي  الرياض  مدينة  يف  جرير  ملكتبة  فرع  افتتاح  تم 

2012م

سيتم بمشيئة اهلل خالل الربع الثاين من عام 2013م االنتهاء من أعامل التوسعة لفرع مكتبة  »

جرير يف شارع صاري بمدينة جده. 

افتتاح فرع جديد ملكتبة جرير يف مدينة حائل خالل الربع الثالث من العام 2013م. »

الثالث من  » الربع  افتتاح معرض مكتبة جرير يف مدينة مخيس مشيط خالل فرتة  العمل عىل 

العام 2013م 

العمل جاري حاليًا عىل إهناء  » بخصوص فرع مكتبة جرير يف مدينة الكويت )الساملية( فإن 

األعامل الداخلية للمعرض، ومن املتوقع أن يتم االفتتاح الفعيل للمعرض خالل الربع الرابع 

من العام 2013م.

خالل الربع الرابع من العام 2013م فإن مكتبة جرير تنوي افتتاح فرعني جديدين أحدمها يف  »

مدينة الرياض واألخر يف مدينة الدمام.
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: Corporate Sales 5 -2: قسم مبيعات الرشكات
ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

لقد قام قسم مبيعات الرشكات خالل العام املايل املايض 2012 بإنجاز بعض األعامل التي  »

سامهت يف نمو مبيعات وأرباح الرشكة، ونود إجياز ذلك فيام ييل:

تم زيادة حصة مبيعات الرشكة يف قطاع األعامل حيث تم توقيع عدة عقود مع عدد من البنوك  »

وكافة  والورق  باألحبار  تزويدهم  العقود  هذه  بموجب  يتم  حيث  االتصاالت،  ورشكات 

احتياجاهتم املكتبية.  

تم توقيع عقدين لربامج التقسيط لكل من جامعة الدمام ومدينة امللك فهد الطبية. »

واملراجع  » بالكتب  لتزويدهم  وذلك  والعاملية  األجنبية  املدارس  مع  العقود  بعض  توقيع  تم 

العلمية والدراسية.

« .»Gift Certi�cate« تم التوسع يف تسويق شهادات اهلدايا

اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2013م: 

وخالل العام احلايل 2013م فإن قسم مبيعات الرشكات خيطط للقيام ببعض األعامل عىل النحو 

التايل:

سيتم العمل عىل استكامل ما تم إنجازه خالل العام املايض 2012م فيام يتعلق بتوقيع بعض  »

العقود مع املدارس األجنبية والعاملية وذلك لتزويدهم بالكتب واملراجع العلمية والدراسية.

سيتم التوسع يف عمليات برامج تقسيط منتجات الرشكة مع رشكات القطاع اخلاص والعام  »

يف داخل السعودية ويف بعض دول اخلليج.

سعوديني  » بائعني  توظيف  تم  حيث  احلكومي،  القطاع  نشاط  يف  التوسع  عىل  العمل  سيتم 

يقومون بخدمة القطاع احلكومي.
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سيتم التوسع يف استخدام نظام التجارة اإللكرتونية للرشكات »B2B« حيث أنه من املتوقع أن  »

يعمل النظام اجلديد عىل استقطاب رشكات جديدة باإلضافة إىل تعزيز العالقة مع العمالء 

احلاليني.

يف  » االستثامر  تنوي  التي  اجلديدة  األجنبية  والبنوك  الرشكات  استقطاب  عىل  الرتكيز  سيتم 

اململكة العربية السعودية.
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:E - Commerce  5-3 قسم التجارة اإللكرتونية
ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

1- مرشوع »الكتاب اإللكرتوين«:
عام  خالل  اإللكرتونية  التجارة  قسم  إنجازات  أهم  أحد  اإللكرتوين«  »الكتاب  مرشوع  يعد 

من  العمالء  ليتمكن  إلكرتونية  إىل صيغة  الورقية  الكتب  املرشوع عىل حتويل  يعتمد  2012م حيث 

وتم  للمرشوع  الفني  التنفيذ  تم  وقد  اللوحية،  واألجهزة  الذكية  اهلواتف  أجهزة  خالل  من  قراءهتا 

العمل عىل حتويل كتب إصدارات جرير إىل الصيغة اإللكرتونية التي تناسب النظام اجلديد.

وقد تم اختيار اسم »قارئ جرير« وتصميم شعار خاص بالربنامج ليطلق عىل النظام اجلديد الذي 

سيتم إطالقه فعليًا يف أوائل مارس من العام 2013م 

وخالل العام احلايل 2013م وحيث أنه من املقرر أن يتم االنطالق الفعيل لربنامج قارئ جرير 

اهلامة  املحاور  بعض  عىل  العمل  يستهدف  اإللكرتونية  التجارة  قسم  فإن  احلايل  العام  أوائل  خالل 

لالرتقاء بالربنامج نوجزها فيام ييل:

عىل  » األفضل  هو  الربنامج  يكون  وأن  التميز  لضامن  الربنامج  خواص  يف  التطوير  استمرار 

مستوى العامل العريب.

التعاقد مع أبرز النارشين للكتب العربية ليتم إدراج مطبوعاهتم يف الربنامج. »

العمل عىل دراسة إدراج الكتب اإلنجليزية يف الربنامج.  »
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2- نظام »التجارة اإللكرتونية«:
الرقمي من خالل  » التسويق  تفعيل عملية  اإللكرتونية« هبدف  »التجارة  استحداث قسم  تم 

تسويق منتجات الرشكة عن طريق وسائل االتصال املختلفة ومنها:

املوقع اإللكرتوين للرشكة عىل شبكة اإلنرتنت. »

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

وخالل العام املايض 2012م تم االستمرار يف تفعيل وتطوير عملية التسويق الرقمي باإلضافة إىل 

العمل عىل جلب كل ما يستجد يف هذا املجال وتم بالفعل اختاذ بعض اخلطوات اهلامة لالرتقاء هبذا 

النظام اجلديد، ويمكن إجياز هذه املراحل كام ييل:

تطوير وحتسني كتالوج منتجات مكتبة جرير لتكون بالصيغة التي تناسب التجارة اإللكرتونية. »

رشاء وتطبيق نظام التجارة اإللكرتونية املناسب ملكتبة جرير وربطه بالنظام الرئييس للرشكة. »

االنتهاء من تصميم وتنفيذ املوقع اإللكرتوين اخلاص بالتجارة اإللكرتونية. »

وخالل العام املايل 2013 فإن قسم التجارة اإللكرتونية خيطط إلطالق نظام التجارة اإللكرتونية 

اجلديد ملكتبة جرير وذلك عىل ثالث مراحل.
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: Jarir Service Centers  5-4 قسم صيانة أجهزة احلاسب اآليل
مبيعات  جمال  يف  الرائدة  الرشكات  كربى  أحد  تعد  للتسويق(  جرير  )رشكة  أن  فيه  شك  ال  مما 

احلاسب األىل واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، ومن منطلق هذه الريادة فإن صيانة تلك األجهزة 

بالعميل وتقديم  العناية  اهتاممًا خاصًا هبدف  الرشكة  توليها  التي  أهم األعامل  يعد أحد  والعناية هبا 

خدمات له ما بعد البيع.

واخلرب  وجده  الرياض  مدن  يف  السعودية  داخل  مراكز   )3( ثالثة  الصيانة  لقسم  حاليًا  ويوجد 

املراكز إىل صيانة مجيع  باإلضافة إىل مركز صيانة آخر يف دولة قطر، وتسعى الرشكة من خالل هذه 

األجهزة التي تعرض يف  فروعها.

ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

العام املايل 2012 من انجازات يف قسم صيانة أجهزة احلاسب اآليل،  وبخصوص ما تم خالل 

فقد تم التايل: 

حصل »مركز صيانة جرير« عىل جائزة أفضل مركز صيانة يف اململكة وثاين أفضل مركز صيانة  »

.»Toshiba« يف الرشق األوسط من قبل رشكة توشيبا العاملية

تم تكريم »مركز صيانة جرير« من قبل رشكة اتش يب »hp« وذلك حلصوله عىل أفضل أداء  »

ونتائج من حيث اجلودة والرسعة وذلك عىل مستوى الرشق االوسط.

«  ،»ASUS« أسوس »Samsung« تم ترسيع عملية الصيانة جلميع املنتجات من ماركة سامسونج

وذلك عن طريق توفري خمزون متكامل من قطع الغيار قبل البدء يف عملية اإلصالح، وبذلك 

أصبح معدل الوقت الذي ينتظره العمل لصيانة تلك املنتجات ال يتجاوز أربعة )4( أيام عىل 

األرجح.  
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تم مجع معلومات الضامن عن أغلب األجهزة اإللكرتونية التي تباع يف مكتبة جرير وتم إنشاء  »

قاعدة بيانات داخل النظام ليتم توفري هذه املعلومات للبائعني خالل املرحلة احلالية وللعمالء 

يف املستقبل القريب. 

تم إنشاء سياسة جديدة بتبني نظام »Defective On Arrival« وهو نظام الستبدال املنتجات  »

املتعطلة فور البيع هبدف دعم ومساعدة ممثيل املبيعات يف تقديم خدمة أفضل لعمالء الرشكة 

خمتلفة،  جتارية  عالمة   )24( عدد  السياسة  هذه  وتشمل  املوردين،  إىل  األجهزة  إعادة  ويتم 

وسيتم العمل عىل زيادة تلك العالمات التجارية خالل االعوام املقبلة. 

تم استقطاب فنيني متخصصني يف صيانة منتجات آبل »Apple« حيث يقومون بتقديم خدمات  »

الصيانة واالستبدال لألجهزة التي حتمل ضامن جرير مما أدى إىل تقليل فرتة اإلصالح لتصل 

إىل يومني فقط بعد أن كانت تستغرق )14( يوم.

تم احلصول عىل عقد صيانة أجهزة سامسونج املحمولة يف بداية العام لدعم اخلدمة املقدمة  »

إىل عمالء الرشكة.

التي يقوم مركز صيانة جرير  » املنتجات  العاملية األخرى لقائمة  املاركات  تم إضافة عدد من 

بصيانتها مثل الكاتيل »Alcatel«، أسوس »ASUS«، هواوي »Huawei«، إل جي »LG«، زد يت 

.»ZTE smart phone« إي

اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2013م:

وخالل العام املايل 2013 فإن قسم مراكز الصيانة خيطط لعمل التايل: 

سيتم إنشاء نقاط الدعم التقني يف مجيع معارض مكتبة جرير بحيث يوجد فني يقوم بإصالح  »

معظم األجهزة يف نفس اليوم.

سيتم طباعة معلومات الضامن عند نقطة البيع فور انتهاء عملية الرشاء وذلك هبدف تثقيف  »

العمالء بتفاصيل املنتج والضامن وإلدراك حقوقهم الكاملة.
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:Marketing5-5 قسم التسويق
يستجد يف جماالت  ما  تقديم كل  الدائم عىل  الرشكة وحرصها  منتجات  املستمر يف  الـتـنوع  مع 

التكنولوجيا واحلاسب اآليل واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية إال أن الرشكة تستهدف الوصول إىل 

كل مستهلك، وللوصول إىل هذا اهلدف فقد وضعت إدارة الرشكة احلمالت التسويقية املكثفة عىل 

رأس أولوياهتا وقد بدا ذلك واضحًا من خالل السياسات التسويقية التي تـنـتهجها إدارة الرشكة.

ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

استهداف فئات معينة من املتسوقني من خالل وسائل االتصال احلديثة وشبكات التواصل  »

االجتامعي »فيس بوك«، »تويرت«. 

وموقعها  » التجارية  وعالمتها  وأداءها  الرشكة  اسم  تدعم  التي  اإلعالنية  احلمالت  زيادة 

اإللكرتوين وذلك من خالل إعالنات الطرق وكذلك اإلعالن باملوالت واملراكز التجارية.

تفعيل اخلطط التسويقية من خالل املهرجانات املتنوعة عىل مدار العام وتشمل موسم العودة  »

للمدارس ومهرجان األلعاب اإللكرتونية.

تنظيم محالت إعالنية كربى للمعارض اجلديدة التي تم افتتاحها خالل عام 2012 وتقديم  »

بعض العروض احلرصية لتلك املعارض عند االفتتاح.

العمل عىل تنشيط العالمة التجارية »روكو« من خالل موسم العودة للمدارس. »

قطر  » مثل  اخلليج  دول  املهرجانات يف  من  إقامة عدد  والعمل عىل  االعالنية  احلمالت  دعم 

البيانات  قاعدة  توسيع  إىل  باإلضافة  الدول  تلك  يف  الرشكة  فروع  لدعم  وذلك  والكويت 

الرقمية ملزيد من التواصل مع عمالء جرير يف تلك الدول.

اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2013م:

وخالل العام املايل 2013 فإن قسم التسويق خيطط إىل عمل التايل:
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احلديثة  » االتصال  وسائل  خالل  من  املتسوقني  من  معينة  فئات  استهداف  يف  االستمرار 

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

االستمرار يف زيادة احلمالت اإلعالنية التي تدعم اسم الرشكة وأداءها وعالمتها التجارية  »

وموقعها اإللكرتوين وذلك من خالل إعالنات الطرق وكذلك اإلعالن باملوالت واملراكز 

التجارية.

سيتم مواصلة العمل عىل تفعيل اخلطط التسويقية من خالل املهرجانات املتنوعة عىل مدار  »

العام وتشمل مهرجان جرير دجيتال وموسم العودة للمدارس ومهرجان األلعاب اإللكرتونية 

باإلضافة إىل مهرجان تعليم الطفل ومهرجان الكتاب.

العمل عىل تنشيط بطاقة جرير االئتامنية والرتكيز عىل زيادة املميزات احلرصية للبطاقة. »

الرتكيز عىل »إصدارات جرير« وتفعيلها من خالل احلمالت اإلعالنية يف وسائل اإلعالم  »

هذا  التجارية  العالمة  وحتمل  إلكرتونية،  ومواقع  وتلفزيون  وإذاعة  صحف  من  املختلفة 

الشعار

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

تقدمها الرشكة.

الرتكيز عىل فئة األطفال وذلك من خالل توعية األباء باملهارات األساسية التي حيتاجها كل  »

طفل لتنمية مواهبه وقدراته، ويتم ذلك عن طريق إصدار كتالوج خاص باألطفال باإلضافة 

إىل العديد من احلمالت اإلعالنية التي ختدم نفس الغرض عىل مدار العام. 
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: HR  5-6: قسم املوارد البرشية
تقوم إدارة املوارد البرشية يف الرشكة بأعامل عديدة تتعلق بموظفي الرشكة بإجراءات االستقطاب 

والتوظيف وخدمات شئون املوظفني والتدريب.

حيث تتجه الرشكة إىل دعم خطط برامج السعودة باالستقطاب والتدريب بام يتامشى مع خطط 

التوسعة لفروع التجزئة واجلملة داخل وخارج السعودية.   

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

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

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

نسبتهم إىل 71 %. 

وقد قامت إدارة املوارد البرشية برشكة »جرير للتسويق« خالل العام املايل 2012م بتكثيف نشاط 
العام  عن   %35 بلغت  زيادة  بنسبة  سعودي   )784( عدد  توظيف  تم  حيث  للسعوديني  التوظيف 
املايض، وذلك يف معارض وإدارات الرشكة يف خمتلف املدن السعودية، حيث وصلت نسبة السعودة 

لشغل مراكز مدراء املعارض واألقسام واإلدارات قرابة 70 %.

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

قطاع  جمال  يف  للمنافسني  املحيل  السوق  دراسة  حسب  املوظفني  رواتب  تعديل  دراسة  تم  كام 
التجزئة، كام تم منح بعض املميزات املادية للموظفني األكفاء من خالل انضاممهم إىل برنامج املكافآت 

املوجود يف الرشكة.
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وخالل العام احلايل 2013م سيتم العمل عىل رفع نسبة السعودة إىل النطاق املمتاز بام ال يقل عن 

35 %، حيث أن

الرشكة قد وصلت بالفعل إىل النسبة املستهدفة خالل شهر سبتمرب من العام املايض 2012م  »

إىل أنه طرأت بعض

التعديالت عىل األنظمة احلكومية اخلاصة بآلية تنظيم العمل داخل اململكة العربية السعودية  »

مما نتج عنه تقليل هذه

االسرتاتيجيات  » مع  التأقلم  حماولة  2013م  احلايل  العام  خالل  وسيتم  بسيط  بفارق  النسبة 

اجلديدة التي وضعتها الدولة فيام خيص نظام القوى العاملة السعودية. وقد بلغ إمجايل عدد 

بنهاية  موظف   2.161 مقابل   2012 بنهاية  موظف   2.377 بالرشكة  الدائمني  العاملني 

2011م.
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: Human Capital Development   5-7: قسم تطوير الكادر البرشي
بالعمل  البرشي  الكادر  تطوير  قسم  قيام  من  بالرشكة  العاملني  أعداد  وزيادة  املطرد  النمو  عزز 

عىل امليض قدمًا يف حتقيق أهداف الرشكة وانطالقًا من املبادئ األساسية التي تتبعها الرشكة لالرتقاء 

بأهم عنرص إلدارة أعامهلا وذلك عن طريق تأمني القدر الكايف من التدريب لتطوير القدرات الذاتية، 

وينـعكس ذلك عىل خدمة العمالء وتنمية مهارات تقديم خدمة متميزة لعمالء الرشكة، وال يتم ذلك 

إال من خالل تبني سياسة التدريب املكثف والعمل عىل تطوير نقاط التطور لكل فرد يف املنظومة، ويف 

هذا اإلطار سنلقي الضوء عىل أبرز انجازات قسم تطوير الكادر البرشي خالل العام 2012م كام ييل: 

»مدراء  » برنامج  ضمن  متدرب(  مدير   15( الشابة  السعودية  الكوادر  من  رشحية  تدريب 

املستقبل« لشغل وظائف قيادية وإرشافية بمعارض الرشكة باململكة واخلليج وذلك ملواكبة 

اخلطط املستقبلية للنمو والتوسع.

التنسيق مع الرشكات املصنعة ملنتجات تكنولوجيا املعلومات لعقد دورات تدريبية للتعريف  »

بخصائص املنتجات التي هتدف إىل تعزيز معلومات البائعني والتعريف بخصائص املنتجات 

املتوفرة لدينا. 

عقد دورات بناء الفريق لكافة اإلدارات بالرشكة والتي هتدف إىل ترسيخ مبادئ وقيم العمل  »

اجلامعي واالحرتايف وصوالً إىل »بيئة عمل صحية وجاذبة« 

بالربنامج  » انخرط  حيث  املعارض  ومرشيف  ملدراء  اإلنجليزية  اللغة  مهارات  تطوير  برنامج 

  (Global English( موظف لتعلم وتطوير اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع مركز )أكثر من )20

والذي يعد أحد أكفأ مراكز التعليم عن بعد يف الواليات املتحدة األمريكية.  

تم تقديم عدة دورات مكثفة جلميع كادر املعارض يف مهارات البيع وخدمة العمالء باإلضافة  »

إىل مهارات العمليات باملعارض.
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عىل  كبري  بشكل  تركزت  والتي  املختلفة  الرشكة  وأقسام  اإلدارة  كادر  جلميع  دورات  عدة  عقد 

املوضوعات التالية: 

حل املشاكل بفاعلية. »

ترتيب وإنجاز أولويات العمل. »

مهارات التخطيط. »

مهارات استخدام احلاسب اآليل. »

اللغة  » لدراسة  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  األكفاء  الرشكة  موظفي  بعض  ابتعاث  تم   

اإلنجليزية  ضمن برنامج االبتعاث اخلاص بالرشكة.

وخالل العام احلايل 2013م يعتزم قسم تطوير الكادر البرشي مواصلة حتقيق اهدافه من خالل 

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية مكثفة تتبنى الرتكيز عىل خلق ومتكني »ثقافة خدمة العمالء« 

بشكل رئييس عوضًا عن الرتكيز عىل ثقافة »البيع« لكافة كادر املعارض.

إرضاء  قياس وتطوير »مستوى  التي من شأهنا  والسبل  الوسائل  كافة  تبني  القسم  كام سيواصل 

العمل  فريق  وجدارة  كفاءة  لرفع  للمعارض  امليدانية  الزيارات  من  بعدد  القيام  خالل  من  العميل« 

لتحقيق هدف الرشكة بتقديم خدمة تفوق توقعات العمالء.

لدعم  املتميزة  اإلدارية  الكفاءات  من  لعدد  اخلارجي  االبتعاث  برنامج  مواصلة  سيتم  كذلك 

وتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية باإلضافة إىل املهارات اإلدارية األخرى يف جماالت قطاع التجزئة 

والقيادة من خالل معاهد وجامعات عاملية ومتخصصة.

باإلضافة إىل تكثيف الدورات اإلدارية املتخصصة لرفع كفاءة موظفي إدارات الرشكة املختلفة 

كل يف جماله مع الرتكيز عىل متكني »بيئة عمل صحية وجاذبة« لكافة اقسام الرشكة املختلفة.
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: IT   5-8: قسم تكنولوجيا املعلومات

لتطور  الداعمة  القوة  يمثل  حيث  الرشكة  األقسام يف  أهم  أحد  املعلومات  تكنولوجيا  قسم  يعد 

العمل من خالل استخدام كل ما يستجد من تقـنيات للنهوض بأداء الرشكة وإنجاز مهامها برسعة 

فائقة.

ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

وبخصوص ما تم خالل العام 2012 من انجازات يف قسم تكنولوجيا املعلومات فقد تم التايل:

عملية  » يسهل  مما   )Lotus Notes( بنظام  واستبداهلا  التقليدية  االتصاالت  أنظمة  تغيري  تم 

التواصل ويساعد يف التغلب عىل كافة املشاكل التي كانت حتدث يف السابق لرفع كفاءة األداء.

أعىل  » خدمة  ومستوى  وأرسع  أحدث  نظام  توفري  تم  حيث  الكاشري  ألجهزة  شامل  تغيـري 

ودعم فني متواصل وجاري التدريب عىل األنظمة اجلديدة متهيدًا للبدء الفعيل باستخدامها.

تم إنشاء قسم »اهلاتف املوحد خلدمة العمالء« وذلك بتدريب مـمثـليـن خدمات العمالء  »

بيانات كاملة متكنهم من خدمة العمالء عرب  وربطهم مبارشة بالنظام مما يساعد عىل توفـري 

اهلاتف بالشكل األمثل.

تـقـنـيات  » استخدام  بسبب  واالتصاالت  االنرتنت  املعارض عىل  نفقات  تقليص حجم  تم 

جديدة 

تم العمل عىل حتسني مستوى اخلدمات الفنية داخل املعارض حيث تم بالفعل إحكام الرقابة  »

الفنية عىل املشكالت الفنية بحيث يمكن التوصل ألي مشكلة يف أي معرض والعمل عىل 

حلها قبل التبليغ عنها.
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اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2013م:

وخالل العام القادم 2013م فإن إدارة تكنولوجيا املعلومات ستعمل عىل ما ييل: 

االستمرار يف ربط كافة أنظمة البيع لدى الرشكة بنظام واحد )Middleware(، حيث يسمح  »

األخرى  للرشكات  يسمح  كام  اإللكرتونية  والتجارة  الرشكات  مبيعات  بربط  النظام  هذا 

بالربط معه لتنفيذ عملياهتم بسهولة.

بحفظ  » وتقوم  الرشكة  داخل  املعلومات  تكنولوجيا  أداء  رفع  عىل  تعمل  حديثة  أنظمة  تبنى 

.(Higher Availability & Disaster Recovering( املعلومات ومعاجلة أي مشاكل حمتملة

تقديم الدعم الفني والتقني الالزم إلدارة التجارة اإللكرتونية لتدشينها فعليا خالل الشهور  »

األوىل من هذا العام

حتديث برنامج نقاط البيع )POS( ليتوافق مع خطط العروض والتسويق ومتطلبات السوق  »

اإللكرتوين. 
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يوجد حاليًا لقسم مبيعات اجلملة مخسة )5( معارض يف اململكة باإلضافة إىل مخسة )5( مكاتب 

أخرى. 

لقد حقق قطاع اجلملة مبيعات بلغت 429 مليون ريال لعام 2012م حمققًا زيادة بلغت %14.3 

قدرها  زيادة  بنسبة  ريال  مليون   60 بلغت  صافية  أرباحًا  حقق  كام  2011م  املايض  بالعام  مقارنة 

27.6% نتيجة لتحسن هامش الربحية.

ما تم إنجازه خالل العام املايل 2012م:

وبخصوص ما تم خالل العام 2012 من انجازات يف قطاع مبيعات اجلملة فقد تم التايل: 

تم الرتكيز فعليًا عىل زيادة مبيعات املواد املكتبية )مبيعات اجلملة( حيث زادت مبيعاهتا من  »

املواد املكتبية بإمجايل نمو بلغت نسبته 14% مقارنة بالعام 2011م.

حققت مبيعات املواد املدرسية نسبة نمو بلغت 36% باملقارنة بالعام املايل 2011م، وبذلك  »

العام املايل 2012م ما نسبته %22  النمو يف مبيعات األدوات املدرسية خالل  يصبح إمجايل 

مقارنة بالعام املايل 2011م. 

تم زيادة مندويب املبيعات اخلارجيني يف مناطق جده & الرياض & القصيم. »

الرتكيز مستمر  » ناحية احلجم ال زال  املناطق األخرى األصغر من  بخصوص بعض أسواق 

عىل تلك األسواق 

قطاع مبيعات الجملة 6
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بخصوص توظيف سعوديني يف معارض مبيعات اجلملة فقد تم توظيف املزيد من السعوديـني  »

يف تلك املعارض.

ومن األعامل اإلضافية التي تم إنجازها خالل العام املايل 2012 ما ييل:

تم عمل دورات تدريبية للمرشفني لتنمية مهارات البيع واإلرشاف. »

اخلطط املستقبلية املستهدف إنجازها خالل العام املايل 2013م:

وخالل العام املايل احلايل 2013 فإن قسم مبيعات اجلملة وضمن خططه سـيـقوم بالتايل: 

املشاركة يف املعارض اخلارجية بغرض التصدير من خالل العالمة التجارية »روكو«. »

االستمرار يف سعودة وظائف البيع من بائعني باملعارض ومندوبني مبيعات. »

إضافة بائعني جدد يف عدد من مناطق اهلفوف & جازان & القصيم. »

الفان  » مبيعات  جتربة  إدخال  بصدد  الرشكة  فإن  الكمبيوتر  مستلزمات  مبيعات  وبخصوص 

بنهاية  التجربة  تقييم هذه  يتم  أن  الكمبيوتر واجلواالت، عىل  أجهزة  )Van Sales( ملحالت 

العام 2013م.
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حسب نص املادة رقم )1/35( من النظام األسايس لرشكة جرير للتسويق فإن مبلغ  )56.980 

مليون ريال( والذي يمثل نسبة  10%  من األرباح الصافية للسنة احلالية قد تم ختصيصه لالحتياطي 

النظامي للرشكة، وجيوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس 

املال.

وبخصوص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة فحسب نص املادة رقم )4/35( من النظام األسايس 

من    %10 تتعدى  ال  نسبه  ختصيص  عىل  ينص  والذي  التجارة   لوزارة  العامة  والتعليامت  للرشكة 

األرباح الصافية للسنة احلاليـة مكافأة 

ألعضاء جملس اإلدارة )بعد جتنيب مبلغ االحتياطي النظامي وأرباح للمسامهني تعادل عىل األقل 

5 %  من رأس املال املدفوع( وعىل أن ال تتجاوز مكافأة العضو الواحد مبلغ 200.000 ريال.

فحسب نص النظام املذكور أعاله فإن جمموع مبلغ املكافـأت جلميع أعضاء جملس اإلدارة جيب 

أال يتعدى مبلغ  )1.600.000( ريال.

وقـد قـرر املجلس رصف مكافأة بمبلغ )150.000( ريال لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة 

مبلغ  اإلدارة  جملس  أعضاء  مكافآت  جمموع  ليبلغ  2012م،  املايل  العام  مصاريف  عىل  حتميلها  وتم 

)1.200.000( ريال.

التخصيص والتوصية بتوزيع أرباح عن العام المالي 2012م 7
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4( فأنه حيق للمجلس حتديد مكافأة إضافية لرئيس جملس  أيضًا وحسب نص املادة رقم )16/ 

اإلدارة.

رئيس  تنازل  وقد  املجلس،  لرئيس  ريال   )300.000( بمبلغ  مكافأة  رصف  املجلس  قرر  وقد 

عىل  حتميلها  وتم  منها،  ريال   )150.000( مبلغ  عىل  العقيل  عبدالرمحن  حممد   / األستاذ  املجلس 

مصاريف العام املايل 2012م.

سبق وأن قرر املجلس يف خالل العام  توزيع أرباح ربع سنوية عن الربع األول والثاين والثالث 

بلغت )2.2( ريال للسهم  و )1.4( ريال للسهم  و )2.3( ريال للسهم  عىل التوايل، وبإمجايل قدره 

5.9 ريال للسهم عن هذه األرباع الثالثة.

هذا ونظرًا لوفرة السيولة النقدية يف الرشكة، فقد قرر املجلـس فـي جلسـته التي انعقـدت بتاريـخ 

2013/2/05م تـوزيـع مبلـغ )111( مليون ريال أرباحًا عىل املسامهني وذلك عن الربع الرابع من 

العام املايل 2012م، ليصبح إمجايل ما يتم توزيعه عن أربـاح 2012م مبلغ )465( مليون ريال بواقـع 

)7.75( ريال للسهم الواحد، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع ملالكي أسهم الرشكة بنهاية تداول 

األربعاء  يوم  من  اعتبارًا  األرباح  الرشكة يف رصف  وستبدأ  املوافق 2013/02/18م،  االثنني  يوم 

املوافق 2013/02/27م.
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االقـتراض 8
بقيمة  إسالمية  مرابحة  تسهيالت  عقد  بتوقيع  للتسويق  جرير  رشكة  قامت  2012م  عام  خالل 

بقيمة 225 مليون  السعودي لالستثامر متضمنًا قرض متوسط األجل  البنك  ريال مع  مليون   233

ريال بفرتة سامح ملدة عامني، عىل أن يبدأ سداد القرض عىل أربعة )4( أقساط نصف سنوية متساوية 

تنفيذ  تاريخ  أربعة وعرشين )24( شهرًا من  بعد  القسط األول منها  القيمة ومتتالية بحيث يستحق 

صفقة املرابحة، وقد تم اإلعالن يف تداول يف حينه.

 واجلدول التايل يوضح تفاصيل كافة القروض القائمة كام ييل:

ماليني الرياالت السعودية 

الغرضنوع القرض 
الرصيد أول 

السنة
السدادإضافات

الرصيد أخر 
السنة

طريقة السداد

تورق اسالمي البنك السعودي الربيطاين
طويل األجل

التوسعات 
تم سداد 5 دفعات وتبقى دفعة أخرية 83.3316.67-100.00املستقبلية

تسدد بتاريخ 30 مارس 2013

تورق اسالمي البنك السعودي الربيطاين
طويل األجل

التوسعات 
يتم السداد عىل 6 دفعات ربع سنوية 100.00-75.0025.00املستقبلية

متساوية ابتداءًا من 2014م

تورق اسالمي البنك السعودي لالستثامر
طويل األجل

التوسعات 
يتم السداد عىل 4 دفعات ربع سنوية 100.00-100.00-املستقبلية

متساوية ابتداءًا من 2014م

175.00125.0083.33216.67اإلجـمـالـي
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ويكمن اهلدف وراء احلصول عىل هذه القروض يف دعم متويل الرشكة لرشاء أرايض جديدة بمواقع 

جتارية متميزة يف عدد من املدن املختلفة متهيدًا إلقامة معارض جديدة ومباين، وتأيت هذه اخلطوة ضمن 

اخلطة التوسعية التي تنتهجها الرشكة لتغطية كافة مناطق اململكة بغرض الوصول إىل أكرب رشحية من 

املستهلكني، وبالتايل املسامهة اإلجيابية يف زيادة العائد عىل مسامهي الرشكة مع اإلبقاء عىل معدالت 

توزيع األرباح للمسامهني بام يتامشى مع السياسة التي تنتهجها إدارة الرشكة.
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الزكاة والمدفوعات النظامية 9
قامـت شـركة جـريـر للتسـويق بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى  31 / 12 / 2011م كام 

وقامت بتسديد الفـروق الناجتـة عن الربط الزكوي النهائي حتى هناية 2007 وتـم تقـديـر االلتـزام 

الزكوي للعام 2012م بمبلـغ )18.390.000( ريال وتم عمل خمصص بإمجايل هذا التـقدير.

وفيام ييل بيان بأهم املدفوعات للجهات النظامية:

            آالف الرياالت 

 20122011

32.40027.922الرسوم اجلمركية

14.57511.738مصلحة الزكاة

7.3495.359املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

وتتمثل تفاصيل املدفوع ملصلحة الزكاة والدخل ما ييل:

            آالف الرياالت 

 20122011

14.57511.738الزكاة من واقع اإلقرار الزكوى عن العام السابق

14.57511.738اإلجـمـالـي
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النظرة المستقبلية 10
وامتدادًا ملا تم ذكره سابقًا بخصوص خطط رشكتكم للعام املايل 2013م للمسامهة يف زيادة نمو 

الرشكة من خالل قطاعيها التجزئة واجلملة، فإن إدارة رشكتكم ستعمل عىل زيادة نمو نتائج أعامل 

الرشكة.

أما بخصوص خطط رشكتكم املستقبلية فإن رشكتكم ختطط للتوسع الفعال يف تسويق منتجاهتا 

داخل وخارج السعودية بالرغم من املنافسات املحلية واخلارجية، ورشكتكم عازمة عىل االستمرار 

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

باالفتتاحات  يتعلق  فيام  املستقبلية  خططها  عن  النقاب  الرشكة  كشفت  وأن  سبق  حيث  السعودية 

اجلديدة حيث أعلنت الرشكة يف وقت سابق من العام 2012م أهنا تنوي افتتاح عرشة )10( فروع 

خالل العامني املقبلني. 

منها   )4( أربعة  جرير  ملكتبة  فروع   )5( مخسة  افتتاح  2013م  املايل  العام  خالل  الرشكة  وتتوقع 

داخل السعودية وفرع واحد خارجها، باإلضافة إىل توسعة فرع الرشكة يف شارع صاري بمدينة جده. 

ولتخفيف  احلالية  النمو  معدالت  زيادة  يف  االستمرار  ولغرض  الرشكة  مبيعات  وبخصوص 

للمحافظة عىل  املبادرات والوسائل  بتـنفـيذ عدد من  تقوم  فان الرشكة  الربح  الضغوط عىل هامش 

واألجهزة  الذكية  اهلواتف  وأجهزة  املحمول  اآليل  احلاسب  أجهزة  جمال  يف  الفعالة  النمو  معدالت 

اللوحية ومنتجات التصوير الرقمي، والتوسع يف جمال التجارة اإللكرتونية وتدشني مرشوع الكتاب 



٤٤

اإللكرتوين، ويف جمال األلعاب اإللكرتونية، باإلضافة إىل االستمرار يف الرتكيز عىل العالمات التجارية 

اململوكة للرشكة مثل »روكو«، »جي يب« وإتباع برامج ووسائل دعائية متنوعة سواء داخل املعارض 

أو خارجها، وتقديم املزيد من إصدارات جرير باإلضافة إىل تطوير مراكز خدمات الصيانة يف اململكة 

وخارجها وتعزيز املراكز القيادية بالرشكة يف مجيع األقسام بالكفاءات اإلدارية والفنية، والرشكة من 

خالل ذلك هتدف للمحافظة عىل وضعها الريادي يف تقديم خدمات العمالء وخدمات ما بعد البيع  

باإلضافة إىل ذلك سيتم إن شاء اهلل الرتكيز عىل حتسني اهلامش الربحي للمنتجات األخـرى )غري 

أجهزة احلاسب اآليل واهلواتف الذكية( من األدوات املكتبية واملدرسية وذلك بزيادة االسترياد من 

دول رشق آسيا واالستفادة من تدين أسعار التصنيع يف تلك الدول.

ظل  وىف  بذلك  املتعلقة  والتحديات  واملتوقعة  احلالية  السوق  ظروف  ظل  ىف  الرشكة  وتتوقع 

بعام  مقارنة  يزيد عن 15% يف عام 2013  قد  أرباحها  نموًا يف صاىف  أن حتقق  اجلديدة  االفتتاحات 

.2012
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استمرت »رشكة جرير للتسويق« يف دعم املؤسسات االجتامعية واخلريية يف السعودية حيث قامت 

الرشكة بدعم بعض املدارس يف اململكة من خالل تقديم وسائل تعليمية وكتب ومواد مدرسيه وقد 

بلغت إمجايل قيمة دعم املؤسسات االجتامعية واخلريية مبلغ )381.764( ريال خالل العام 2012 

م مقابل )353.000( ريال خالل عام 2011م. 

دعم المؤسسات االجتماعية 11
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التحليل الجغرافي لنشاط الشركة 12

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

                     آالف الرياالت 

 
20122011

صايف الربحمبيعاتصايف الربحمبيعات

4.286.802505.4603.728.127454.561اململكة العربية السعودية

347.41364.364319.18659.145دول الرشق األوسط األخرى

4.634.215569.8244.147.313513.796املجمـــــــــوع
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الفــروع 13
متتلك رشكة جرير عدة رشكات تابعة مملوكة هلا بالكامل تعمل كلها يف نفس النشاط ماعدا رشكة 

»جرير مرص للتأجري التموييل« والتي يتمثل نشاطها يف تأجري عقارات مملوكة هلا وموضحة عىل النحو 

التايل:

الشكل القانويناملوقع 

ذات مسؤولية حمدودةقطرقطرالرشكة املتحدة للمستلزمات املكتبية

منشأة فرديةأبو ظبياإلمارات العربية املتحدةاملكتبة املتحدة

ذات مسؤولية حمدودةأبو ظبياإلمارات العربية املتحدةرشكة جرير التجارية

منشأة فرديةالكــويتالكــويتمكتبة جرير

رشكه مسامهه مرصيهمرصمرصرشكة جرير مرص للتأجري التموييل

مع العلم بأن هذه الرشكات التابعة )دول الرشق األوسط األخرى( قد حققت صايف أرباح قدره 

لعام  ريال  مليون   )59.145( قدره  أرباح  صايف  مقابل  2012م  عام  يف  ريال  مليون   )64.364(

2011م، وذلك بارتفاع قدره 9 %.

ويتمثل رأس املال املصدر واملدفـوع لرشكة جرير مرص للتأجيـر التموييل يف )50.000( سهام 

نقديا قيمة السهم االسمية )10 جنيهات مرصية(.
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التغيير في حصص الملكية للمؤسسين 14

     مل حيدث أي تغري جوهري يف حصص امللكية للمسامهني املؤسسني ككل.
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رأس المال 15
يبلغ رأس مال الرشكة مبلغ )600 مليون ريال( وعدد أسهمها )60 مليون سهم( متساوية القيمة، 

بقيمة اسمية )10 رياالت( للسهم، وكلها أسهم عادية تتمثل يف رأس املال املدفوع.
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أعضاء مجلس اإلدارة 16
بيان احلضور  انعقاد مخسة اجتامعات ملجلس اإلدارة وتم توضيح  العام 2011م   لقد تم خالل 

حسب اجلدول املذكور أدناه : 

 
تاريخ اجتامع جملس اإلدارة

الـصـفـةعدد املرات2012/02/072012/04/182012/06/092012/10/16

غري تـنـفـيـذي x xx√1حممد عبدالرمحن العقيل

غري تـنـفـيـذي 4√√√√نارصعبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي4√√√√عبداهلل عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي4√√√√عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي4√√√√نارص عبدالعزيز العقيل

مـسـتـقـل4√√√√رشكة العليان املالية : ومثلها سامر اخلواشكي  

مـسـتـقـل4√√√√نارص عبداهلل البداح

مـسـتـقـل4√√√√عبداإلله سعد الدريس

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

* تنص اللوائح والنظم املعمول هبا داخل الرشكة عىل أن يتم ترشيح أعضاء جملس اإلدارة عن طريق التصويت الرتاكمي خالل اجتامع اجلمعية العامة للمسامهني
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لجنة المراجعة 17
حسب نص املادة رقم )14ج( من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية واملادة 

رقم )3/24( من مبادي وسياسات حوكمة الرشكة فقد تم تشكيل جلنة املراجعة، وتتلخص مهامها 

ومسئولياهتا فيام ييل:

دراسة نظام الرقابة الداخلية بالرشكة ووضع تقرير مكتوب عن رأهيا وتوصياهتا بشأنه. »

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة  »

فيها.

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني املحاسبيني القانونيني - بعد التأكد من استقالهلم - وفصلهم  »

وحتديد أتعاهبم.

متابعة أعامل املحاسبيني القانونيني واعتامد أي عمل خارج نطاق أعامل املراجعة التي يكلفون  »

هبا أثناء قيامهم بأعامل املراجعة.

دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين وإبداء مالحظات اللجنة عليها. »

دراسة مالحظات املحاسب القانوين عىل القوائم املالية ومتابعة ما تم يف شأهنا. »

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية  »

بشأهنا.
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دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأهنا. »

األعامل  » تنفيذ  يف  فاعليتها  مدى  من  للتحقق  بالرشكة  الداخلية  املراقبة  إدارة  عىل  األرشاف 

واملهامت التي حددها هلا جملس اإلدارة.

وتتكون جلنة املراجعة  من األعضاء التالية أسامئهم : 

رئيسًا  » األستاذ/ عبد السالم العقيل  

عضوًا » األستاذ/ عبداإلله الدريس  

عضوًا  » األستاذ/ فرانك فريميلون  

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

حسب اجلدول أدنـاه:

 
تاريخ اجتامع جلنة املراجعة

2012/02/072012/04/182012/07/172012/10/16

√√√√عبدالسالم عبدالرمحن العقيل

√√√√عبداإلله سعد الدريس

√√√√فرانك فريمولني

وىف ضوء ما قامت به اللجنة من أعامل عن عام 2012م فإن جلنة املراجعة ترى أنه ليس هناك أي 

قصور هام يف أنظمة الرقابة الداخلية وأهنا فعالة ملنع واكتشاف األخطاء وأنه مل حيدث خرق جوهري 

ألنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 2012.
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لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت )لجنة الحوكمة( 18
تقوم جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت بمساعدة جملس اإلدارة يف ترشيح األعضاء ودراسة 
املكافآت  مؤهالهتم لالنضامم لعضوية جملس اإلدارة وهي أيضًا املسئولة عن وضع سياسة وبرامج 
جلنة  وتقوم  العليا،  اإلدارة  وموظفي  للرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  جملس  ألعضاء  واملرتبات 

احلوكمة أيضًا باإلرشاف عىل تقييم مستوى أداء كل من جملس اإلدارة وإدارة الرشكة. 

وتتكون جلنة احلوكمة من األعضاء التالية أسامءهم:
رئيسًا » األستاذ/ حممد العقيل  
عضوًا » األستاذ/ عبدالكريم العقيل 
عضوًا » األستاذ/ فرانـك فريميولني 

سنويًا،  مرتني  عن   يقل  ال  ملا  اجتامعاهتا  احلوكمة  جلنة  تعقد  بالرشكة  احلوكمة  لالئحة  وطبقا 
وتاريخ  2012/06/09م،  بتاريخ  ذلك  وكان  2012م،  العام  خالل  مرتني  اللجنة  انعقدت  وقد 

2012/10/16م وبحضور مجيع األعضاء.

وفيام ييل بيان حضور االجتامعات حسب اجلدول أدنـاه:

 
تاريخ اجتامع جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت

الـصـفـة2012/06/092012/10/16

غري تـنـفـيـذي√Xحممد عبدالرمحن العقيل

تـنـفـيـذي√√عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

مـسـتـقـل√√فرانك فريمولني

X  قام األستاذ / حممد عبدالرمحن العقيل بتفويض األستاذ / عبدالكريم عبدالرمحن العقيل باحلضور وترأس االجتامع 
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يف  املنتهي  العام  خالل  التنفيذيني  كبار  من  وستة  اإلدارة  جملس  ألعضاء  املكتسبة  املبالغ  إمجايل 

2012/12/31م موضحة كالتايل:

                     آالف الرياالت 

 
أعضاء 
املجلس

التنفيذيني

أعضاء 
املجلس غري
التنفيذيني 

* ستة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 
أعىل املكافآت والتعويضات بام فيهم 

الرئيس التنفيذي واملدير املايل 

5.737-4.200الرواتب والتعويضات

1.314631.924البدالت 

9.0009009.986املكافآت الدورية والسنوية

420--اخلطط التحفيزية 

852-549أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

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

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التـنفيذيين 19
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العقود التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها 20
خالل العام املايل 2012م استمرت بعض العقود والتي كانت الرشكة طرفًا فيها وكانت توجد 

فيها مصلحة لبعض أعضاء جملس اإلدارة، وبعض هذه العقود تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة 

وتأيت امتدادًا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام املايل 2012م.

ونوجز تلك العقود يف اجلدول أدناه وذلك عىل النحو التايل:

طـبـيـعـة الـعـقــداسـم الـشـركــة
مدة 

الـعـقــد

املبلغ السنوي )ريال(

2011 م2012 م

كـايـت العربية املحدودة1
عقد أعامل تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية 

للرشكة، والذي بدأ بتاريخ 2011/01/01م.
50.800.00022.503.000مخس سنوات

كـايـت العربية املحدودة2
عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة  )الرياض( 
والذي بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.)عقد 

جديد(
196.02096.822مخس سنوات

جرير لالستثامرات التجارية3
عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة )الرياض( والذي 

بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.)عقد جديد(
306.240141.075مخس سنوات

جرير لالستثامرات التجارية4
عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة )الرياض( والذي 

بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.)عقد جديد(
145.860193.050مخس سنوات

جرير لالستثامرات التجارية5
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف جده 
- التحلية، والذي بدأ بتاريخ 1424/05/15هـ.

1.100.0001.100.000عرش سنوات
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طـبـيـعـة الـعـقــداسـم الـشـركــة
مدة 

الـعـقــد

املبلغ السنوي )ريال(

2011 م2012 م

جرير لالستثامرات التجارية6
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 

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

1.260.0001.260.000عرشين سنة

استمرار رسيان عقد إجيار سكن للرشكة يف جده - جرير لالستثامرات التجارية7
التحلية، والذي بدأ بتاريخ 1425/06/15هـ.

142.350142.350عرش سنوات

جرير لالستثامرات التجارية8
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 

الظهران، والذي بدأ بتاريخ 2008/12/15م.
اثنان وعرشون 

سنة
1.500.0001.500.000

جرير لالستثامرات التجارية9
استمرار رسيان عقد إجيار معرض للرشكة يف 

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

اثنان وعرشون 
سنة

2.319.0002.319.000

جرير لـلـعـقــار10
عقد إجيار مكتب يف مبنى الرشكة )الرياض( والذي 

بدأ بتاريخ 1434/01/01هـ.)عقد جديد(
138.600191.565مخس سنوات

تري الين حللول األعامل11
عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية 

وتوظيف عاملة

يتم االستعانة 
بخدماهتم حسب 

احلاجة
138.165-
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واجلدول التايل يوضح أسامء املالك هلذه الرشكات من أعضاء جملس إدارة »رشكة جرير للتسويق« 

كام ييل:

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

ذات مسئولية حمدودةكايت العربية املحدودة
حممد عبدالرمحن العقيل
نارص عبدالرمحن العقيل

عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

ذات مسئولية حمدودةجرير لالستثامرات التجارية

حممد عبدالرمحن العقيل
نارص عبدالرمحن العقيل

عبداهلل عبدالرمحن العقيل
عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

مسامهة مغلقةجرير لـلـعـقــار

حممد عبدالرمحن العقيل
نارص عبدالرمحن العقيل

عبداهلل عبدالرمحن العقيل
عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

ذات مسئولية حمدودةرشكة تري الين

حممد عبدالرمحن العقيل
نارص عبدالرمحن العقيل

عبداهلل عبدالرمحن العقيل
عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

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

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

»شـركة جرير للتسويق«.

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

والتصميم  » األرشاف  تكلفة  توفري  يتم  البناء  بعملية  العربية«  كايت  »رشكة  قيام  خالل  من 

ومتابعة املقاولني التي من املفرتض أن تقوم هبا »رشكة جرير للتسويق«.

ضامن التنفيذ يف اجلدول الزمني املطلوب. »
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العربية« كام يف اجلدول  التي قامت هبا رشكة »كايت  املايل 2012م نوجز األعامل  العام  وخالل 

التايل:

مالحظاتنوع العملالعمل املنفذ من قبل كايت العربيةاسم املرشوعرقماملدينةرقم 

طى
وس

ال

الرياض1

1
  املقر الرئييس للرشكة

)برج جرير(

 التصاميم املعامرية واهلندسية
احلصول عىل رخصة البناء من أمانة 

 منطقة الرياض
 تسوير املوقع

تم حفر املوقع بعمق ثالثة أدوار للقبو

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

تم اعتامد تنفيذ املرشوع يف 
اجتامع جملس اإلدارة األخري، 

مع عمل بعض التعديالت 
التصميمية من قبل رشكة 

كايت، وسوف يبدا التنفيذ 
خالل النصف األول من 

2013 م.

مستودع مكتبة جرير 2
الرئييس

 التصاميم املعامرية واهلندسية
 تنفيذ كامل املرشوع

إطالق التيار الكهربائي عن طريق 
 رشكة الكهرباء

عمل متديدات الكمبيوتر بواسطة 
 االلياف البرصية.

 تنفيذ متديدات النداء.
تنفيذ الربط بني املستودعني )القديم 

 واحلايل(.
عمل أبواب للمستودع القديم 

مقابل األبواب للمستودع اجلديد 
 عىل الساحة التي بينهام.

أخذ موافقة أمانة منطقة الرياض 
عىل سفلتة الشارع الذي حيد 

املرشوع من اجلهة اجلنوبية )عرض 
 30 م(، وقد تم التنفيذ.

اإلرشاف عىل أعامل سفلتة هذا 
 الشارع

 تصميم أثاث التخزين
اإلرشاف عىل أعامل تركيب أثاث 

التخزين

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

تم تسليم املوقع بالكامل ملكتبة 
جرير
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مالحظاتنوع العملالعمل املنفذ من قبل كايت العربيةاسم املرشوعرقماملدينةرقم 

طى
وس

ال

الرياض1

3

سكن موظفي مكتبة 
 جرير

)مالصق للمستودع 
الرئييس(

إعداد كافة التصاميم املعامرية 
 واهلندسية

احلصول عىل رخصة البناء من أمانة 
 منطقة الرياض

تنفيذ كامل املرشوع

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

تم تسليم املوقع بالكامل ملكتبة 
جرير

4

مبنى الرشكة يف  تقاطع 
 طريقي

التخصيص وعثامن بن 
عفان

 التصاميم املعامرية واهلندسية
احلصول عىل رخصة البناء من أمانة 

 منطقة الرياض
املبنى اآلن يف مرحلة التنفيذ

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

5
 مبنى الرشكة عىل
الطريق الدائري 

اجلنويب

 التصاميم املعامرية واهلندسية
احلصول عىل رخصة البناء من أمانة 

 منطقة الرياض
املبنى اآلن يف مرحلة التنفيذ

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

 تم تنفيذ أكثر من 80 %
من أعامل العظم للمبنى

 معرض مكتبة جرير6
)حي الربوة(

تم اإلنتهاء من تنفيذ أعامل 
تنفيذ أعامل البناءالتشطيبات يف املرشوع

تم تسليم املوقع بالكامل ملكتبة 
جرير

الرياض - طريق 7
الدمام

جاري العمل عىل التصاميم 
املعامرية واهلندسية

تم البدء يف إجراءات احلصول عىل 
رخصة البناء

استشارات هندسية
موافقات حكومية

معرض الدائري 8
الشاميل

توسعة املدخل وزيادة عدد 
تم االنتهاء من تنفيذ األعاملتنفيذ أعامل البناءالكاشريات املستخدمة

دراسة معامرية لعدد من املواقع عدة مواقع يف الرياض9
استشارات هندسيةحول إمكانية فتح فروع جديدة

دراسة إمكانية إقامة سكن ملوظفي أرض حي البساتني10
استشارات هندسيةجرير

 معرض مكتبة جرير1حائل2
يف مدينة حائل

 التصاميم املعامرية واهلندسية
التنسيق مع مالك العقار خالل فرتة 

تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع 
 متطلبات جرير

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ مقاول 
املالك

استشارات هندسية

دراسة معامرية لعدد من املواقع بريدة 12بريدة3
استشارات هندسيةحول إمكانية فتح فرع جديد
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مالحظاتنوع العملالعمل املنفذ من قبل كايت العربيةاسم املرشوعرقماملدينةرقم 

الغربية

 معرض مكتبة جرير1الطائف1
يف مدينة الطائف

 التصاميم املعامرية واهلندسية
التنسيق مع مالك العقار خالل فرتة 

تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع 
 متطلبات جرير

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ مقاول 
املالك

استشارات هندسية

جدة2

جاري العمل عىل التصاميم حي األندلس1
استشارات هندسيةاملعامرية واهلندسية

استشارات هندسيةإعداد التصاميم املعامرية واهلندسيةالروشن مول2

 معرض مكتبة جرير3
)شارع صاري(

إعداد التصاميم املعامرية واهلندسية 
 لتوسعة املعرض.

البدء يف تنفيذ التوسعه.

 استشارات هندسية
تنفيذ أعامل البناء

 سيتم االنتهاء من املرشوع يف
شهر فرباير من هذا العام 

2013 م.

املدينة 3
املدينة املنورة 12املنورة

جاري العمل عىل التصاميم 
 املعامرية واهلندسية

تم التقديم عىل أمانة منطقة املدينة 
املنورة احلصول عىل رخصة البناء

استشارات هندسية

الدمام1الرشقية

 معرض مكتبة جرير1
)الدمام كورنيش(

 التصاميم املعامرية واهلندسية
احلصول عىل رخصة البناء من أمانة 

 منطقة الرياض
املبنى اآلن يف مرحلة التنفيذ

 استشارات هندسية
 موافقات حكومية

تنفيذ أعامل البناء

 تم تنفيذ أكثر من 80 %
من أعامل العظم للمبنى

 مبنى الدمام - اخلرب2
)الطريق الساحيل(

تم إعادة دراسة املخططات املعتمدة 
إلبداء الرأي اهلنديس والفني 

ليتناسب مع متطلبات معارض 
 مكتبة جرير

تم جتديد رخصة البناء بعد عمل 
 التعديالت االتصميمية الالزمة

جاري جدولة أعامل التنفيذ 
للمرشوع

استشارات هندسية

الدمام كورنيش 3
القديم

إعداد دراسة هندسية تصميمية 
لألرض الستخراج رخصة بناء 
لتساعد يف رفع قيمة بيع األرض

استشارات هندسية

ابن خلدون4
إعداد دراسة هندسية تصميمية 
لألرض الستخراج رخصة بناء 
لتساعد يف رفع قيمة بيع األرض

استشارات هندسية
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مالحظاتنوع العملالعمل املنفذ من قبل كايت العربيةاسم املرشوعرقماملدينةرقم 

الرشقية

دراسة افتتاح معرض يف هذا الدمام - اجللوية بالزا5الدمام1
استشارات هندسيةاملجمع

اهلفوف2

استشارات هندسيةإعداد مقرتحات تصميمية للموقعبديل هفوف 11

تم إيقاف العمل عىل إكامل 
الرسومات 

اهلندسية بناء عىل رأي اإلدارة 
العليا يف جرير

هفوف 3 )حي 2
النسيم(

جاري العمل عىل التصاميم 
 املعامرية واهلندسية

تم التقديم عىل أمانة مدينة اهلفوف 
للحصول عىل رخصة البناء

استشارات هندسية

حفر 3
دراسة إمكانية افتتاح معرض يف حفر الباطن1الباطن

استشارات هندسيةأحد املجمعات التجارية

اجلنوبية

مخيس 1
مشيط

 معرض مكتبة جرير يف1
مدينة مخيس مشيط

 التصاميم املعامرية واهلندسية
التنسيق مع مالك العقار خالل فرتة 

تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع 
 متطلبات جرير

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ مقاول 
املالك

استشارات هندسية

دراسة إمكانية افتتاح معرض يف ميجا مول2
استشارات هندسيةهذا املجمع

دراسة إمكانية افتتاح معرض يف عسري مول1أهبا2
استشارات هندسيةهذا املجمع

جيزان3

دراسة مقرتح ألرايض إلقامة جيزان 11
استشارات هندسيةمعرض عليها

دراسة مقرتح ملبنى جاهز الفتتاح جممع السعدي2
استشارات هندسيةمعرض عليه

جممع إنامء اجلنوب3

تم اعتامد هذا املوقع رسميًا من 
 قبل جرير

قامت كايت العربية بإعداد 
 التصاميم املعامرية واهلندسية

تم التنسيق مع املالك إلبالغه 
باملواصفات واملتطلبات اخلاصة 

بجرير

استشارات هندسية
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مالحظاتنوع العملالعمل املنفذ من قبل كايت العربيةاسم املرشوعرقماملدينةرقم 

تبوك1الشاملية

دراسة إمكانية افتتاح معرض يف جممع هايرب بنده1
استشارات هندسيةهذا املجمع

2
مركز جتاري 

)عبدالوهاب 
القادري(

دراسة إمكانية افتتاح معرض يف 
استشارات هندسيةهذا املجمع

 معرض مكتبة جرير1الساملية1الكويت
)الساملية - الكويت(

 التصاميم املعامرية واهلندسية
التنسيق مع مالك العقار خالل فرتة 

تنفيذه مبناه ليتناسب تنفيذه مع 
 متطلبات جرير

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ املقاول

استشارات هندسية

جممع جتاري قائم1قطر1قطر
دراسة إمكانية افتتاح معرض يف 

 هذا املجمع
إعداد التصاميم املعامرية

استشارات هندسية

دراسة إمكانية إقامة معرض جلرير أرض فضاء )العطية(2
استشارات هندسيةعىل هذه األرض

جممع جتاري قائم1بني ياس1ابوظبي
دراسة إمكانية افتتاح معرض يف 

 هذا املجمع
إعداد التصاميم املعامرية

استشارات هندسية
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عقود إجيار مكاتب ومعارض بني الرشكة ورشكات أخرى ذات عالقة:
استمرت بعض عقود اإلجيار ملعارض مكتبة جرير يف مباين رشكات مملوكة لبعض أعضاء جملس 

اإلدارة أو يملك  أعضاء جملس اإلدارة حصص فيها - حسب اجلدول املذكور سابقًا -  كام أن بعض 

عقود إجيار املكاتب لتلك الرشكات تم جتديدها بناءا عىل السعر العادل مع األخذ باالعتبار استمرارية 

تلك الرشكات وطبيعة النشاط، وبعض عقود املعارض تم اعتامد إجيارها بعد احلصول عىل تقديرات 

من مكاتب عقارية مستقلة ومتواجدة يف نفس املدن التي توجد هبا تلك العقارات. 

وقد تم جتديد بعض من هذه العقود خالل العام 2012م كام تم اعتامد تلك اإلجيارات من قبل 

»جلنة املراجعة« يف الرشكة.
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نسب ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2012 21

أ / نسب ملكية األسهم والتغري فيها خالل السنة املالية 2012 ألعضاء جملس اإلدارة 
وأزواجهم وأوالدهم القرص:

اإلدارة خالل  اململوكة ألعضاء جملس  للتسويق  التايل يوضح عدد أسهم رشكة جرير  اجلدول   

العام 2012م: 

االسم
عدد أسهم الرشكة اململوكة والتي هلم مصلحة فيها

أدوات الدين
نسبة التغري %التغري خالل السنةهناية 2012بداية 2012 

-0%صفر5.400.0005.400.000حممد عبدالرمحن العقيل

-0%صفر5.400.0005.400.000نارص عبدالرمحن العقيل

-0%- )4.032)5.410.2005.406.168عبداهلل عبدالرمحن العقيل

-0%صفر5.400.0005.400.000عبدالكريم عبدالرمحن العقيل

-0%صفر240.619240.619نارص عبدالعزيز العقيل

--8.5%- )100.000)1.722.0001.622.000رشكة العليان املالية

-0%صفر1.9991.999نارص عبداهلل البداح

-1 %)1.000)99.000100.000عبداإلله سعد الدريس
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 21- ب / نسب ملكية األسهم والتغري فيها خالل السنة املالية 2012م لكبار التـنفيذيـني 
وأزواجهم وأوالدهم القرص: 

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

2012م:

االسم
عدد أسهم الرشكة اململوكة والتي هلم مصلحة فيها

أدوات الدين
نسبة التغري %التغري خالل السنةهناية 2012بداية 2012 

-0%صفر5.400.0005.400.000عبدالسالم عبدالرمحن العقيل

-ال يـنطبـقال يـنطبـقال يملكال يملكحممد أمحد عبداخلالق

-ال يـنطبـقال يـنطبـقال يملكال يملكحممد ضياء مصطفى األيويب
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مراجعي حسابات الشركة 22
تم احلصول عىل عروض من كربى مكاتب املراجعة لتدقيق حسابات الرشكة، وقد تم عرضها عىل 

جلنة املراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة عىل الرتشيحات التي ستعرض عىل اجلمعية العمومية 

للنظر يف اختيار مراجع حسابات الرشكة لعام 2013م. 
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سياسة توزيع األرباح 23
جرير  لرشكة  األرباح  توزيع  سياسة  فإن  للرشكة  األسايس  النظام  من   )35( رقم  للامدة  وفقًا 

املرصوفات  مجيع  خصم  بعد  للرشكة  السنوية  الصافية  األرباح  توزيع  يتم  أن  عىل  تقوم  للتسويق 

العمومية والتكاليف األخرى عىل الوجه التايل:

جتنيب نسبة 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي مع العلم بأنه جيوز للجمعية العامة 

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

 جيوز للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح من جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز 20% من 

األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل 5% من رأس املال املدفوع عىل األقل.

خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز 10% من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة بحيث ال تتعدى يف 

مجيع األحوال احلدود القصوى املسموح هبا وفقًا للقرارات والتعليامت الرسمية الصادرة من اجلهات 

املختصة يف هذا الشأن.

جيوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة 10% من األرباح الصافية إلنشاء مؤسسات اجتامعية 

ملوظفي الرشكة أو الستخدامها ملنح موظفي الرشكة أسهم يف الرشكة كمكافأة هلم.

يوزع الباقي بعد ذلك عىل املسامهني كحصة إضافية من األرباح.

والتزامًا بام ورد يف النظام األسايس للرشكة املذكور أعاله فإن الرشكة تنتهج سياسة التوزيعات 
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الربع سنوية عىل مسامهيها نظرًا لتوفر السيولة النقدية حيث أن سياسة الرشكة هتدف إىل حتقيق نمو 

املالية  االحتياجات  تأمني  مراعاة  مع  الرشكة  أرباح  النمو يف  مع  يتامشى  األرباح  توزيعات  مطرد يف 

والتشغيلية واالستثامرية، وتعمل الرشكة عىل أن يكون متوسط نسبة التوزيع قريبًا من 80% من صاىف 

الربح ما مل يتعارض هذا مع االحتياجات املالية والتشغيلية واالستثامرية.

ووفقًا لذلك حترص الرشكة عىل إدراج بند مستقل يف جدول أعامل اجلمعية العامة السنوية ينص 

تاريخ األحقية  للمسامهني مع حتديد  أرباح فصلية  بتوزيع  اإلدارة  تفويض جملس  »املوافقة عىل  عىل 

والتوزيع مع األخذ باالعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة«، ويقوم املسامهون بالتصويت عليه، 

ويف حال موافقتهم حسب نظام التصويت الرتاكمي يقوم جملس اإلدارة باعتامد توزيع األرباح الربع 

سنوية حسب املركز النقدي ومستوى السيولة وذلك خالل اإلجتامعات الربع سنوية ملجلس اإلدارة.   
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برامج حوافز للموظفين 24
ختتارهم   الذين  موظفيها  بموجبه  الرشكة  إدارة  متنح  للموظفني  حوافز  برنامج  الرشكة  أنشأت 

احلق يف احلصول عىل مكافآت حتفـيـزية بنهاية عام 2011م، ويرتبط احتساب هذه املكافآت بالنمو 

الذي حتقـقه الرشكة يف أرباحها سنويًا ويظهر مبلغ هذه املكافآت املستحقة ضمن االلتزامات قصرية 

وطويلة األجل بميزانية الرشكة كبند مستـقل، وقد بلغ رصيد االلتزامات الناشئة عن هذا الربنامج 

29.5 مليون ريال يف 31 ديسمرب 2011 يف بند االلتزامات قصرية األجل حيث أنه كان خمططًا أن 

تقوم الرشكة بتوزيع هذه املكافآت ملستحقيها خالل عام 2012م. 

وبالفعل قامت الرشكة برصف مبلغ 23.1 مليون للموظفني املستحقني هلذه املكافآت خالل العام 

2012م، وقد تم حتويل باقي املبلغ )6.4 مليون ريال( إىل بند االلتزامات طويلة األجل لتحويله إىل 

برنامج جديد سوف يتم استحقاقه بنهاية عام 2016م.

كام قامت الرشكة أيضًا بعمل برنامج جديد ملكافئات املوظفني اجلدد والذين تم تعيـينهم مؤخرًا 

ومل تشملهم برامج املكافآت السابقة، وقد بلغ رصيد االلتزامات الناشئة عن هذا الربنامج مبلغ 4.3 

 & مليون بنهاية عام 2012م عىل أن يستحق رصف مكافآت الربنامج اجلديد بنهاية عامي 2015م 

2016م، وتتمثل هذه القيمة يف املدفوعات املستقـبلـية املتوقعة طبقًا للربنامج والتي ختص اخلدمات 

التي قدمها العاملون للرشكة خالل السنة احلالية والسنوات السابقة. 
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تأكيــــدات إدارة الشركة 25
تؤكـد إدارة رشكة جرير للتسويق ما ييل: 

تم إعداد سجالت حسابات الرشكة بالشكل الصحيح.  »

يوجد لدى الرشكة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة املراجعة )املذكورة  »

يف  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  من  التأكد  عىل  حرصت  املراجعـة  جلـنة  وأن  أعاله(  أسامئهم 

الرقابة  نظام  أن  اإلدارة  جملس  ويقر  بفعالية،  تـنفـيذه  وتم  سليمة  أسـس  عىل  أعد  الرشكة 

الداخلية قد أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفعالية.

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

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة سوق املال أو أي  »

جهة إرشافية أو تنظيمية أو قضائية.

ال يوجد أي اختالف عن معايري املحاسبة الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني،  »

كام ال توجد أي مالحظات جوهرية من املحاسب القانوين عىل القوائم املالية السنوية للرشكة 

خالل العام 2012م، ويلتزم جملس اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية بأي معلومات إضافية 

تطلبها يف أي وقت يف حالة إبداء املراجع ألي حتفظات حول القوائم املالية السنوية للرشكة.
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المخاطر التي تتعرض لها الشركة 26
هناك العديد من املخاطر املرتبطة بأنشطة الرشكة شأهنا يف ذلك شأن كل رشكات األعامل األخرى، 

من هذه املخاطر:

يرتبط أداء الرشكة باحلالة االقتصادية يف اململكة وىف الدول األخرى التي يمتد نشاط الرشكة  »

املستهدفون  العمالء  يمثلون  الذي  والرشكات  واملؤسسات  األفراد  إنفاق  يتأثر  فقد  إليها. 

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

يرتبط نمو الرشكة بقدرهتا عىل افتتاح معارض جديدة وتقوم الرشكة يف سبيل ذلك بالكثري من  »

األنشطة مثل التخطيط وانتقاء املواقع واملفاضلة بينها واختاذ قرار الرشاء أو التأجري ومناقشة 

األسعار واملدد والرشوط األخرى وهتيئة املوقع وجتهيزه وإنشاء أنظمة الكمبيوتر باملعرض 

وربطها باملركز الرئييس، وبالتايل فان نجاح الرشكة يف حتقيق النمو يرتبط إىل حد كبري بقدرهتا 

عىل استكامل كل هذه األنشطة بنجاح.

ترتبط قدرة الرشكة عىل االستمرار يف النمو أيضا عىل توافر املوارد البرشية يف الوقت املناسب  »

واخلربات  اإلدارية  الكفاءات  واستقطاب  اجلديدة  املعارض  باحتياجات  للوفاء  وتدريبها 

الالزمة.

قد يتأثر حجم مبيعات وربحية الرشكة بتوقيت املواسم الدراسية وبخاصة مبيعات األدوات  »

املدرسية وبالتايل قد تتعرض أرباح الرشكة للتذبذب من فرتة إىل أخرى خالل السنة الواحدة.
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تعمل الرشكة يف بيئة تنافسية عالية حيث يعمل الكثري من مؤسسات التجزئة واجلملة يف نفس  »

املجاالت واملجموعات السلعية التي تعمل فيها الرشكة مثل املكتبات ومتاجر االلكرتونيات 

واألسواق املركزية سواء باململكة أو يف الدول األخرى التي يمتد نشاط الرشكة إليها ويرتبط 

نمو الرشكة ومستويات أرباحها ليس فقط عىل قدرهتا عىل املنافسة بنجاح ولكن عىل احلفاظ 

عىل ريادهتا وموقفها التنافيس املتقدم.

والرقابة  » أصوهلا  إدارة  يف  اآليل  احلاسب  أنظمة  عىل  كبرية  بدرجة  تعتمد  الرشكة  أن  وحيث 

عىل أنشطتها وسجالهتا املالية فأن استمرار الرشكة يف أداء أنشطتها عىل وجه مرض مرتبط 

باستمرار عمل تلك األنظمة بكفاءة.

قد تتأثر الرشكة أيضا باملخاطر التي يتعرض هلا موردي الرشكة بالداخل وباخلارج وىف هذا  »

الصدد فان الرشكة دائمة العمل عىل توسيع قاعدة املوردين واملناطق اإلقليمية التي يعمل هبا 

هؤالء املوردين للحد من هذه املخاطر. 
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حوكمة الشركات 27
عمومية«  »مجعية  من  اعتامدها  تم  والتي  الرشكات  بحوكمة  اخلاصة  قواعدها  الرشكة  أصدرت 

بتاريخ  املنعقدة  التاسعة  العادية  العامة  اجلمعية  من  اعتامدها  إعادة  تم  كام  2008م،  املايل  للعام 

التي  بنودها متاشيًا مع األنظمة اجلديدة  التعديالت عىل بعض  بعد إجراء بعض  2012/03/13م 

أصدرهتا هيئة السوق املالية والتي تشمل 

واملديريني  » اإلدارة  جملس  ألعضاء  املصالح  تعارض  تنظيم  شأهنا  من  مكتوبة  سياسة  وضع 

التنفيذيني واملسامهني.

السياسات واملعايري املحددة للعضوية يف جملس اإلدارة. »

احلوكمة  جلنة  خالل  من  الرشكة  بحوكمة  اخلاصة  بالقواعد  االلتزام  بمراجعة  الرشكة  وتقوم   

أي خرق  مل حيدث  وأنه  بأحكامها  االلتزام  تم  قد  بأنه  اللجنة  تلك  وترى  واملكافآت،  والرتشيحات 

ألحكامها خالل عام 2012م حيث أنه تم اإلفصاح خالل هذا التقرير عن املتطلبات التي تنطبق عىل 

الرشكة والتي قامت الرشكة بتطبيقها من الئحة حوكمة الرشكات ن أن، مع األخذ باالعتبار أن هناك 

بعض البنود ال تنطبق عىل الرشكة وتشمل ما ييل:

مل تقدم الرشكة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء جملس إدارهتا، كام مل تضمن أي  »

قرض عقده أحد أعضاء جملس إدارهتا مع الغري.

ال توجد للرشكة أدوات للدين قابلة للتحويل ألسهم أو قابلة لالسرتداد أو حقوق خيار أو  »
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مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الرشكة خالل العام 2012م.

ليس لدى الرشكة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة يف التصويت سواء للمسامهني  »

أو أعضاء جملس اإلدارة وأن كل أسهم الرشكة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية 

ومتساوية يف حقوق التصويت وغريها من احلقوق حسب النظام.

السعودية،  » العربية  اململكة  يف  والدخل  الزكاة  مصلحة  ألنظمة  وفقًا  للزكاة  الرشكة  ختضع 

وتقوم بقيد خمصص الزكاة املستحقة سنويًا وحتميله عىل قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت 

التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - يف الفرتة التي يتم فيها الربط.

مل يقم املراجع اخلارجي للرشكة خالل العام املايل 2012م بتقديم أي خدمات ذات صبغة  »

استشارية للرشكة ومل يتلق أي أتعاب يف هذا اخلصوص.
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عضو جملس اإلدارة يف رشكة مسامهةاسم العضو

رشكة األندلس العقاريةحممد عبدالرمحن العقيل

رشكة جرير للعقارحممد عبدالرمحن العقيل

رشكة الدريس للخدمات البرتولية والنقلياتعبداإلله سعد الدريس

رشكة األندية الرياضية )بودي ماسرتز(عبداإلله سعد الدريس

رشكة جرير للعقارعبداهلل عبدالرمحن العقيل

رشكة جرير للعقارعبدالكريم عبدالرمحن العقيل

رشكة جرير للعقارنارص عبدالرمحن العقيل

رشكة مدارس رياض نجد األهليةنارص عبدالعزيز العقيل

الرشكة العامة األوىل للخدمات الغذائية )ساس(- املغربسامر حممد اخلواشكي

رشكة عقارات اخلليجنارص عبداهلل البداح

أسماء الشركات األخرى التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا 
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وفقًا للنتائج التي تم استعراضها يف هذا التقرير ويف احلسابات اخلتامية للعام املايل 2012م والتي 

تم نرشها يف الصحف املحلية، فقـد استمرت رشكتكم بحمد اهلل وتوفيقه يف نمو وتطور ملحوظني يف 

نشاطاهتا ونتائج أعامهلا، وقد صاحب ذلك خطوات وتدابري مالية وإدارية تم اختاذها خلفض تكاليف 

إىل  باإلضافة  تـنافسيه  وبأسعار  جودهتا  عىل  احلفاظ  مع  الرشكة  منتجات  وتطوير  وإضافة  التشغيل 

االستمرار يف  تدعيم إدارة الرشكة باملوظفني ذوي الكفاءة.

ويف اخلتام يتقدم أعضاء جملس إدارة »رشكة جرير للتسويق« بالشكر ملوظفي الرشكة واملسامهني 

اهلل  بعون  رشكتكم  تستمر  وسوف  املستمر،  وتعاوهنم  لدعمهم  وذلك  احلكومية  واجلهات  والبنوك 

وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها يف التوسع ونمو املبيعات.

  
عبد الكريم العقيلعبد اهلل العقيل

الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع البيع بالتجزئةالعضو املنتدب ورئيس قطاع البيع باجلملة

حممـد العقيـل
رئيس جملس اإلدارة

كلمة الختام 29






