
التقـريــر
السنوي
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ــاض فــي  ــة الري ــر للتســويق فــي مدين تأسســت شــركة جري

عــام 1979م كشــركة تضامنيــة، ثــم تحولــت إلــى شــركة 

إدراجهــا فــي الســوق  تــم  ثــم  مســاهمة ســعودية ومــن 

ــاري  ــام 2003 تحــت ســجل تج ــذ الع ــة الســعودية من المالي

رقــم 1010032264 ويبلــغ رأس المــال المدفــوع للشــركة 

ــال ســعودي وتعمــل الشــركة بقطاعاتهــا  1.200 مليــون ري

داخــل  اإللكترونيــة  والتجــارة  الجملــة  التجزئــة،  التشــغيلية 

المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى دخولهــا دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

تعمــل جريــر مــن خــال قســمين، البيــع بالتجزئــة )بمــا فــي 

التجاريــة  المبيعــات عبــر اإلنترنــت(، تحــت العامــة  ذلــك 

البيــع بالجملــة. تشــمل أنشــطتها  مكتبــة جريــر، وقســم 

التــداول فــي اللــوازم المكتبيــة والمدرســية ولعــب األطفــال 

العربيــة  والمنشــورات  والكتــب  التعليميــة  والوســائل 

واإلنجليزيــة ومــواد الفنــون والحــرف وملحقــات الكمبيوتــر 

واألدوات  وملحقاتهــا  المحمولــة  والهواتــف  والبرامــج 

الســمعية والبصريــة وأدوات التصويــر الفوتوغرافــي وأجهــزة 

واألدوات  الكمبيوتــر  أجهــزة  وصيانــة  الذكيــة  التلفزيــون 

اإللكترونيــة.

عن جرير
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النمو  لتحقيق  عمائنا  تمكين 
والتعلم من خال أفضل المنتجات 
توفير  مع  المقدمة  والخدمات 
تجربة ممتعة وتقديم أفضل قيمة.

تجاوز توقعات العماء  •
الجودة  •
النزاهة  •

البساطة  •
التواضع  •

االحترام والتقدير  •
الوحدة والتعاون  •

الوالء  •

•  الحفاظ على الريادة في جودة الخدمة 
المقدمة لعمائنا.

•  توفير منتجات بأسعار معقولة عالية 
الجودة لعمائنا.

•  أن نكون الشركة الرائدة في السوق 
في مجال اللوازم المكتبية ومنتجات 

تكنولوجيا المعلومات والكتب.
بناء فريق إداري يتميز بالتفوق والفعالية.  •

•  تحفيز المبادرة الفردية وتوفير فرص 
النمو الشخصي لموظفينا.

•  خدمة المجتمع ورد الجميل إليه، حيث 
نؤمن بأن مسؤوليتنا اإلجتماعية تكمن 

في ذلك.
وتتمثل  لعمائها.  والترفيه  اإلنتاج  وأدوات  للمعرفة  األول  المصدر  تصبح  أن  في  الشامل  جرير  هدف  يكمن 

استراتيجية عملنا في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة على نطاق واسع وذلك من خال توفير 

منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية بأسعار معقولة. ويعتمد نجاح جرير على العمل بشكل تعاوني مع 

العماء وشركاء األعمال والمستثمرين واإلدارات الحكومية والتنظيمية وأصحاب المصلحة اآلخرين.

يعتمد تنفيذ استراتيجية أعمالنا على نهج يتمحور حول العماء جنًبا إلى جنب مع هيكل تنظيمي بسيط يركز على 

االستثمار في المنتجات التنافسية وتخفيض التكاليف.

الرسالةالقيم أهدافنا

ميثاقنا

اســــتـراتيـجيــة أعمــالنــا



تكوين مجلس اإلدارة 
سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 
طلبات الشركة لسجل المساهمين 

اللجان 
اإلفصاح عن المكافآت 
برامج حوافز الموظفين 

نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
التعامات مع األطراف ذوي العاقة 

مراجعي حسابات جرير 
إقرارات مجلس اإلدارة 

حوكمة الشركة

المخاطر التي تتعرض لها جرير
النظرة المستقبلية

رأس المال 
المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية 

هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات

ملخص نتائج العمليات والتشغيل
استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات 

التحليل الجغرافي لنشاط جرير 
االقـتراض

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات 
توزيعات األرباح 

نهج جرير لتحقيق االستدامة: القيادة بالغايات
المسؤولية المجتمعية

قطاع التجزئة "مكتبة جرير " 
قطاع الجملة 

قطاع التجارة اإللكترونية 

نشاط جرير 
الشركات التابعة 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
كلمـة الرئيس التنفـــــيذي 

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
آليات التواصل مع مساهمينا

أهم األحداث والتطورات خال العام 
تواريخ تهم المساهمين 

8

9

4

3

27

5
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الحوكمة 

حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم 

األداء المالي

االستدامة والمسؤولية المجتمعية

األداء التشغيلي

عن جرير 

المخاطر والنظرة المستقبلية

رأس المال والمستثمرون وإبالغات الملكية

كلمة الختام

كلمة الختام

سياسة توزيع األرباح

سياسة توزيع األرباح

المحتويات
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السادة مساهمي
»شركة جرير للتسويق«

المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم مــن خــال 
التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة للعــام المالــي 
2021م، وأشــارككم النتائــج التــي حققتهــا جريــر 
بفضــل اللــه ثــم بجهــود منســوبيها، مســتعرضًا 
أبــرز التحــوالت فــي مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي 

خــال العــام المنتهــي فــي 2021/12/31م.

وبجهــود  اللــه  بفضــل  جريــر  تمكنــت  حيــث 
آثــار  بعــض  اســتمرار  مــن  بالرغــم  منســوبيها 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19-( 
مــن  2021م  عــام  علــى  بظالهــا  ألقــت  التــي 
ــل النمــو  ــرة النمــو مــا قب الحفــاظ علــى نفــس وتي
بلغــت  فقــد  2020م؛  عــام  خــال  االســتثنائي 
ريـــال  مليــون   9,088.3 2021م  جريــر  مبيعــات 
الماضــي  للعــام  ريـــال  مليــون   9,305.8 مقابــل 
بانخفــاض 2.33 %،  ويرجــع انخفــاض المبيعــات 

السادة مساهمي
»شركة جرير للتسويق«

المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
ــر الســنوي  يســرني أن ألتقــي بكــم مــن خــال التقري
2021م،  المالــي  للعــام  جريــر  إدارة  لمجلــس 
األداء  فــي  التحــوالت  أبــرز  معكــم  ألســتعرض 
التشــغيلي لجريــر خــال عــام 2021م، ومــا حققتــه 
جريــر مــن نتائــج خال هــذا العام والتي سنســتعرضها 

بهــذا التقريــر تباعــًا.

ــر خــال  ــات التــي مــرت بهــا جري فبالرغــم مــن التحدي
عــام 2021م والمتعلقــة باســتمرار بعــض آثــار جائحــة 
ــد19-( اســتطاعت  ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون في
ــه وبجهــود منســوبيها مــن الحفــاظ  ــر بفضــل الل جري
االســتثنائي  العــام  ماقبــل  النمــو  معــدل  علــى 
2020م، حيــث بلغــت مبيعــات جريــر خــال العــام 
المنصــرم 9,088.3 مليــون ريـــال مقابــل 9,305.8 
بانخفــاض  وذلــك  الماضــي،  للعــام  ريـــال  مليــون 
قــدره 2.3 %، فــي حيــن بلــغ صافــي أرباحهــا 991.9 

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيلمحمد بن عبد الرحمن العقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

خــال عــام 2021م إلــى انخفــاض مبيعــات بعــض 
األقســام وخاصــة أقســام الكمبيوتــر ومســتلزماته 
وألعــاب الفيديــو حيــث تأثــر أداء المبيعــات بنقــص 
االمــدادات، والمحافظــة علــى الخطــط التوســعية 
ــاح )6( ســبعة معــارض خــال العــام  ــك بافتت وذل

2021م.

وفــي الختــام أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر على 
ثـقـــتكم فــي إدارة جريــر، كمــا أشــكر أعضاء مجلس 
اإلدارة علــى توجيهاتهــم المســتمرة ومجهوداتهــم 
فــي رســم اســتراتيجية جريــر، والشــكر الكثيــر إلــى 
الزمــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات جريــر 
علــى جهودهــم المخلصــة متطلعيــن إلــى مزيــد 
أن  أمــًا  2022م،  العــام  خــال  النجاحــات  مــن 
ألتقــي بكــم خــال االجتمــاع الســنوي للجمعيــة 
علــى استفســاراتكم  للــرد  للمســاهمين  العامــة 

ــر. بخصــوص مــا تضمنــه هــذا التقري

خــال  ريــال  مليــون   1,003 ريـــال مقابــل  مليــون 
العــام الماضــي.

التوســعية  خططتهــا  علــى  جريــر  حافظــت  كمــا 
المعلــن عنهــا حيــث تــم افتتــاح ســتة معــارض خــال 
العــام 2021م، وتســعى جريــر إلــى مواصلــة خطتهــا 
ــًا  ــًا واقليمي ــادي محلي للمحافظــة علــى وضعهــا الري
نتيجــة لجهــود وخبــرات وكفــاءة جميــع منســوبيها 
السياســات  إلــى  باإلضافــة  عليهــا،  والقائميــن 
المتبعــة فــي اســتغال ميزاتهــا التنافســية وتواجدها 
القــوي فــي األســواق المحليــة واالقليميــة التــي 

تعمــل فيهــا.

المجلــس  ألعضــاء  بالشــكر  أتوجــه  النهايــة  وفــي 
والمســاهمين  جريــر  موظفــي  وكافــة  الموقريــن 

الكــرام.
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عن جرير
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2.قطاع التجزئة:
يعمل هذا القطاع من خال 

معـارض جرير التي تحمل االسم 
التجاري" مكتبة جرير" ذات الشعار 
المعروف، كما يندرج تحت هذا 

القطاع مبيعات جرير إلى عمائها 
من الشركات والقطاعات الحكومية 
والتي تكون بهدف استخدامها داخليًا 

وليس بغرض إعادة البيع.

يتمثل نشاط جرير حسب نظامها األساس في ما 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 الرحات.• 
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.

إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة • 
والدائمة.

التجارة اإللكترونية.• 

وتمارس جرير نشاطها من خالل القطاعات التالية:

تمتلك جرير عدة شركات تابعة لها، وبعض حصص الملكية في تلك الشركات التابعة مسجلة باسم موصين، والذين قاموا 
بالتنازل عن هذه الحصص لصالح جرير، وفيما يلي بيان بتلك الشركات وحصص الملكية:

دولة التأسيساالســـــمم
الدولة التي 
تمارس فيها 

نشاطها
نسبة الملكيةرأس المالالنشاط الرئيسي

 اإلمارات العربيةالمكتبة المتحدة1
المتحدة

 اإلمارات العربية
50,000نفس نشاط جريرالمتحدة

100%درهم إماراتي

 اإلمارات العربيةشركة جرير التجارية ذ.م.م2
المتحدة

 اإلمارات العربية
150,000نفس نشاط جريرالمتحدة

100%درهم إماراتي

3
 شركة سوق جرير العالمية

 المركزي لغير المواد
الغذائية

10,000نفس نشاط جريرالكــويتالكويت
100%دينار كويتي

80,000,000االستثمار العقاريمصرمصرشركة جرير مصر العقارية 4
100%جنيه مصري

5,000نفس نشاط جريرالبحرينالبحرينشركة جرير للتسويق ذ.م.م5
100%دينار بحريني 

6
  جرير المتحدة للمواد
 المكتبية والقرطاسية

ذ.م.م
200,000نفس نشاط جريرقطرقطر

100%ريال قطري

2 - الشركات التابعة

1. قطاع الجملة:
عماء هذا القطاع يستهدفون 

الشراء بغرض إعادة البيع للغير.  

3. قطاع التجارة اإللكترونية:
يندرج تحت هذا القسم التجارة 

 B2C( اإللكترونية لألفراد
Ecommerce(، والتجارة اإللكترونية 

 )B2B Ecommerce( للشركات
)EBook( والكتاب اإللكتروني

نشاط جرير
1



2
األداء 

التشغيلي
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ــا  ــك األقســام وأهــم انجازاته ــز عمــل تل ــر(، ونوج ــة جري ــة )مكتب ــى أداء أهــم أقســام قطــاع التجزئ ــي نلقــي الضــوء عل ــا يل وفيم
ــي: ــو التال ــى النح ــا عل وأهدافه

أواًل: قطاع التجزئة )مكتبة جرير(

بلغت مبيعات قطاع التجزئة خالل عام 2021م

بإنخفاض قـدره

عن عام 2020م

مليون ريـال 9,772

%1.4-

وبلغت األرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل

مليون ريـال 1,004.08
بإنخفاض قـدره

-3.4%عن عام 2020م

2 - مبيعات الشركات:
ــذي  ــا ال ــر جائحــة كورون ــم تأثي ــه ورغ ــه وتوفيق بفضــل مــن الل
اســتمر مــع تغيــر تمــط الدراســة مــن حضــوري إلــى عــن بعــد، 
تمكنــت جريــر متمثلــة فــي مبيعــات الشــركات خــال عــام 
2021م مــن تحقيــق نمــو فــي مبيعاتهــا الحكوميــة ومبيعــات 
اإللكترونيــة  الشــهادات  مبيعــات  فــي  خاصــة  الشــركات، 
والقرطاســية  الذكيــة  والهواتــف  واإللكترونيــات  والــورق 
المنطقــة  مبيعــات  حققــت  حيــث  المدرســية،  واألدوات 
الماضــي،  بالعــام  مقارنــة   28% بحوالــي  نمــو  الوســطى 
ــي %5 عــن العــام  ــة نمــو بحوال كمــا حققــت المنطقــة الغربي
الماضــي، فــي حيــن جــاءت نتائــج مبيعــات المنطقــة الشــرقية 
مقاربــة لمبيعــات العــام الماضــي وذلــك بســبب تحــول العديــد 
ــر  ــي، وهــو غي ــى الســوق اإللكترون ــة إل مــن الجهــات الحكومي

متــاح حاليــًا إال لعمــاء المنطقــة الوســطى فقــط.

وتســعى جريــر خــال عــام 2022م إلــى االســتمرار فــي إدراج عمــاء 
ُجــدد، وتحقيــق نتائــج أفضــل بزيــادة عــدد األصنــاف فــي الســوق 
مــن )100( صنــف إلــى )280( صنــف مــن خــال تواصلهــا الدائــم 
مــع هيئــة كفــاءة اإلنفــاق للحصــول علــى موافقتهــم علــى ذلــك 
بهــدف تغطيــة جميــع طلبــات الجهــات الحكوميــة والشــركات 
الجديــدة بالمملكــة ممــا ســينعكس أثــره علــى نمــو مبيعــات جريــر 

للقطــاع الحكومــي والشــركات.

باإلضافــة إلــى ذلــك جــاري العمــل حاليــًا علــى إبــرام عقــد جديــد مــع 
مصــرف الراجحــي لتوريــد كافــة األدوات المكتبيــة لجميــع فروعــه 

بالمملكة.

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

ع 
مو

مج
ال

ك 
لو

مم
 ال

ب
س

)ح
جر(

ستأ
لم

وا

ت
وي

لك
ا

ي
ظب

بو
أ

ـــر
ط

قــــ

ان
جاز

ط
شي

 م
س

مي
خ

طن
لبا

ر ا
حف

ف
فو

له
ا

كا
كا

س
يل

جب
ال

ان
هر

ظ
ال

خبر
ال

ام
دم

ال

ك
بو

ت

بع
ين

نة
دي

لم
ا

كة
م

ف
طائ

ال

دة
ج

ي
دم

وا
لد

ا

ئل
حا

رج
لخ

ا

زة
عني

دة
بري

ض
ريا

ال

14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 مملوك

53 4 1 3 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 7 1 1 1 1 1 12 مستأجر

67 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 8 1 1 1 1 1 18
 المجموع
 حسب
المدن

67 معرض )داخل المملكة وخارجها(  المجموع

المســاحات  بلغــت  فقــد  العقــاري  جريــر  لنشــاط  وامتــدادًا 
ــة العــام المالــي  التأجيريــة )معــارض ومكاتــب وســكن( بنهاي
2020م  بالعــام  مقارنــة  مربــع،  متــر   )82,832( 2021م 
المســاحات  زيــادة  المتوقــع  ومــن  مربــع،  متــر   )84,638(
التأجيريــة خــال العــام 2022م بإضافــة مســاحة )16,226( 

متــر مربــع.

1 - المعارض:
ُأفتتــح  المملكــة،  وخــارج  داخــل  معرضــًا   )67( جريــر  لمكتبــة 
)6( معــارض منهــا خــال عــام 2021م، معــرض علــى طريــق 
عبداللــه الســليمان فــي حــي الثغــر بمدينــة جــدة بديــًا لمعرضهــا 
بحــي  اللــه  عبــد  الملــك  طريــق  علــى  وآخــر  الجامعــة،  بحــي 
النســيم بمدينــة الهفــوف، ومعــرض علــى طريــق الملــك عبــد 

العزيــز بحــي صــاح الديــن بمدينــة الريــاض، ومعــرض بحــي 
جنــوب العزيزيــة بمدينــة مكــة المكرمــة، ومعــرض علــى طريــق 
الملــك فهــد بمحافظــة الــرس، ومعــرض بمدينــة نجــران، وآخــر 
بمحافظــة المجمعــة، فــي حيــن تــم إغــاق معــرض جريــر علــى 

ــي.   ــو ظب ــا بأب ــش بمجمــع نيشــن غاليري ــق الكورني طري

وخــال العــام المالــي 2022م، تســتهدف جريــر التوســع فــي 
افتتــاح 7 معــارض.



2م
02

1 
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

2م
02

1 
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

ق
وي

س
للت

ير 
جر

ة 
رك

ش

ق
وي

س
للت

ير 
جر

ة 
رك

ش

2021

4 - التسويق:
خــال العــام 2021م اســتمر الــدور الريــادي لحكومتنــا الرشــيدة 
فــي تقليــل أثــر جائحــة كورونــا علــى الحيــاة العامــة، وقــد عــادت 
الحيــاة لطبيعتهــا بعــد اســتكمال تحصيــن أكثــر مــن %70 مــن 
المجتمــع، هــذا وقــد اســتمرت مكتبــة جريــر بنهجهــا التســويقي 
وموقعهــا  معارضهــا  لزيــارة  الجمهــور  اســتقطاب  فــي 
اإللكترونــي مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن الحمــات اإلعانيــة 
والعــروض الترويجيــة المتنوعــة منهــا حملــة مهرجــان األلعــاب 
اإللكترونيــة، وحملــة العــودة للمــدارس ومهرجــان تخفيضــات 
ــة شــملت عــروض  ــى حمــات ترويجي آخــر العــام باإلضافــة إل

اليــوم الوطنــي.

 وقــد كانــت لعــروض اليــوم الواحــد كعــرض 11/11 الحصــري 
ــاب العالمــي، وعــرض  ــي، وعــرض الكت ــر اإللكترون لمتجــر جري
يــوم األم وعــرض يــوم األب أثــر جيــد القــى ردود فعــل ممتــازة 

مــن عمــاء جريــر.  

باإلضافــة لعــروض ترويجيــة حصريــة خاصــة بمتجــر جريــر ومنها 
مــا تعلــق بتنميــة مهــارات وقــدرات األطفــال وأدوات الرســم 
ــة،  ــاألدوات المدرســية والمكتبي ــات، وأخــرى ب وأشــغال الهواي

وأخيــرة خاصــة بالكتــب العربيــة واإلنجليزيــة.

إعانيــًا  2021م  عــام  فــي  التســويق  قســم  واكــب  وقــد 
ــف  ــة فــي مجــال الهوات ــًا أحــدث المنتجــات اإللكتروني وترويجي
واألجهــزة  المحمــول  وأجهــزة  الذكيــة،  والســاعات  الذكيــة 
اللوحيــة حيــث تــم تنفيــذ حمــات الطلــب المســبق المدعومــة 
ــب  ــى وســائل التواصــل االجتماعــي بجان ــة عل بحمــات إعاني
دعــم ترويجــي للتفاعــل مــع حمــات الطلــب بتقديــم مجموعــة 

مــن المزايــا للمبادريــن بالطلــب المســبق.

ــة المدعومــة بأهــداف االســتدامة  كمــا كان للحمــات الترويجي
البيئيــة فــي العــام 2021م نصيــب كبيــر حيــث تــم إطاق خمس 
حمــات اســتبدال لألجهــزة القديمــة بأجهــزة أحــدث، وتضمنــت 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  الذكيــة  والســاعات  الهواتــف  منتجــات 
والطابعــات؛ والتــي ســاهمت فــي الحفــاظ علــى البيئــة وذلــك 
بمنــع األجهــزة القديمــة مــن الوصــول لمكــب النفايــات وإعــادة 

تدويرهــا ممــا يعــود بالنفــع علــى الشــركة واالقتصــاد ككل. 

دَعــم قســم التســويق فــي العــام 2021م برامــج الــوالء فــي 
الموجهــة  الحمــات  مــن  خــال مجموعــة  مــن  جريــر  مكتبــة 
لحاملــي بطاقــات جريــر شــملت تقديــم نســب خصــم أعلــى 
ممــا تمنحــه البطاقــة فــي األيــام المعتــادة وكذلــك الكثيــر مــن 
ــة إلــى  ــة لألجهــزة واإلكسســوارات اإللكتروني العــروض الحصري
ــارة  ــد الطلــب المســبق لمنتجــات مخت ــة عن ــا إضافي جانــب مزاي

اإللكترونيــات. ألحــدث 

ــر فــي العــام  ــة عــادت جري ــاة الطبيعي ومــع العــودة الحــذرة للحي
2021م للمشــاركة بفاعليــة أكبــر فــي معــارض الكتــب الخليجيــة 
معــرض  فــي  كراعــي مشــارك  كبيــر  دور  لهــا  وكان  والعربيــة 
الريــاض للكتــاب للعــام 2021م، وعلــى هامــش المعــرض تــم 
تكريــم المشــاركين فــي مســابقة جريــر للســرد القصصــي التــي 
القــت رواجــًا كبيــرًا وعــدد مشــاركات اســتثنائي، وقــد فــازت 

ــن.  ــاب مبتدئي ــات وقصــص لُكت ــا رواي فيه

هــذا وقــد شــرفت جريــر بتكريــم هــؤالء الفائزيــن وطباعــة وعــرض 
المشــاركات الفائــزة بقســم الكتــب العربيــة بمعــارض مكتبــة 

جريــر، وتعمــل جريــر حاليــًا علــى إطــاق الحملــة الثانيــة مــن 
مســابقة للســرد القصصــي للعــام 2022/2021م. 

ــر خــال عــام 2021م فــي معــارض الكتــاب  كمــا شــاركت جري
وَعمــان،  واإلســكندرية،  القاهــرة  وشــملت  المنطقــة  فــي 
البيضــاء،  والــدار  والشــارقة،  ظبــي  وأبــو  وأربيــل،  وبغــداد، 

والســويد. وتونــس 

 وفــي إطــار اســتكمال جريــر لمســاعيها لخدمــة عمائهــا ممــن 
يرغبــون فــي االســتفادة مــن الحلــول التمويليــة للدفــع اآلجــل 
العــام  الميســرة توســعت جريــر خــال  الشــهرية  باألقســاط 
وإتاحــة  عمائهــا  مشــتريات  تقســيط  خدمــة  فــي  2021م 
الشــراء والدفــع الحقــًا بعــدة وســائل بالتعــاون مــع العديــد 
مــن المؤسســات المتخصصــة فــي تمويــل األفــراد حيــث تــم 
إطــاق العديــد مــن حمــات التقســيط بســعر الــكاش مــع 

مجموعــة مــن البنــوك المشــاركة لمنتجــات محــددة.

لدعــم  المحليــة  البنــوك  مــع  شــراكات  عــدة  توقيــع  وتــم 
مبيعــات الموقــع والمتجــر اإللكترونــي لجريــر مــن خــال تقديــم 
خصومــات خاصــة لحاملــي البطاقــات الخاصــة مــن البنــوك 

المشــاركة. 

مــن  نصيبهــا  المشــتريات  تقســيط  لخدمــة  كان  وقــد  هــذا 
التــي  الخاصــة  الترويجيــة  العــروض  و  اإلعانيــة  الحمــات 
المســتهلكين بتوفــر هــذه  لــدى  الوعــي  زيــادة  إلــى  هدفــت 

الخدمــة.
تقســيط  خدمــة  خــال  مــن  جريــر  مبيعــات  نمــت  وقــد 
المشــتريات بشــكل ملحــوظ منــذ بــدء الخدمــة فــي أواخــر عــام 
2019م وبشــكل تجريبــي وحتــى اإلطــاق الكامــل فــي 2020م 
ــي  ــل حوال ــق مبيعــات تمث ــي أتــت ثمارهــا مــن خــال تحقي الت

%5 مــن إجمالــي مبيعــات جريــر عــام 2021م.  

وفــي إطــار اهتمــام جريــر بخدمة تقســيط المشــتريات لعمائها 
وقعــت جريــر خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2021م، اتفاقيــة 
أكبــر مــزودي خدمــة تقســيط المشــتريات  أحــد  تعــاون مــع 
فــي الســعودية، وســيتم اطــاق خدماتهــا مــن خــال هــذا 
المشــروع خــال الربــع األول مــن عــام 2022م، لتصبــح عمليــة 
ــث ســُتمكن  ــة بشــكل كامــل، حي تقســيط المشــتريات مأتمت
هــذه الخدمــة عمــاء جريــر مــن الشــراء عــن طريــق موقــع جريــر 

اإللكترونــي دون الحاجــة لزيــارة المعــرض. 

الحثيــث مــع  2022م ســتواصل جريــر ســعيها  عــام  وخــال 
شــركاؤها بشــكل دائــم فــي ســبيل تطويــر آليــة تقديــم طلبــات 
التمويــل والحصــول علــى الموافقــة فــي أقصــر مــدة ممكنــة 

ــة. ــل مثالي ــة عمي وبتجرب

وفيمــا يتعلــق بقســم التســويق اإللكترونــي الـــذي يديره فريـــق 
ــث  ــر التحديـ ــت جري ــص فقــد واصل ــعودي متخصـ ــائي سـ نسـ
مواقــع  علــى  جريــر  مكتبــة  لصفحــات  المســـتمر  والتطويـــر 

التواصــل االجتماعــي لتواكــب التطــورات الهائلــة فــي عالــم 
التســويق الرقمــي وذلــك باســتخدام أحــدث األدوات الرقميــة 
ــي، واالســتمرار فــي  ــر اإللكترون فــي دعــم مبيعــات متجــر جري
تفعيــل منصــات التواصــل االجتماعــي لتحقــق قنــوات مكتبــة 
جريــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أرقــام قياســية فــي 

ــل. ــن ونســب التفاع ــدد المتابعي ع

 حيث بلـغ عـدد المتابعيـن علـى قنـوات التواصـل كالتالـي:

وقــد احتلــت جريــر مركــز الريــادة فــي صناعــة المحتــوى المرئــي 
)الفيديــو( عبــر قنــاة يوتيــوب حيــث جــاءت بالمرتبــة األولــى فــي 
قطــاع التجزئــة فــي المنطقــة حيــث وصــل عــدد المتابعيــن إلــى 
265.000 متابــع، وتخطــى عــدد المشــاهدات الكلــي حوالــي 

189 مليــون مشــاهدة.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــام قســم التســويق اإللكترونــي فــي عام 
ــة  ــزة المحمول ــر فــي مجــاالت األجه ــادة جري ــز ري 2021م بتعزي
والذكيــة واأللعــاب وجميــع اكسســواراتها وتوســيع الحمــات 
المتعلقــة باســتهداف العمــاء فــي القنــوات الرقميــة وذلــك 
باســتخدام أســاليب إعــادة الترويــج المســتهدف بهــدف زيــادة 
الحصــة الخاصــة لجريــر مــن مجمــل مصاريــف العمــاء فــي 

جميــع أقســام جريــر.

قاعــدة  تحســين  علــى  االســتراتيجي  العمــل  كمــا سيســتمر 
واالســتهداف  المباشــر  التســويق  أعمــال  وزيــادة  العمــاء 
بالتعــاون مــع  العمــاء وذلــك  لفئــات خاصــة مــن  الدقيــق 
الجهــود  ستســتمر  كمــا  الرقمــي.  التســويق  فــي  شــركائنا 
المشــتركة فــي توفيــر معــروض كافــي للمنتجــات الحديثــة أواًل 
بــأول والعمــل علــى توفيرهــا بغــض النظــر عــن الصعوبــات 

اإللكترونيــة. الرقائــق  وأزمــة  اإلمــداد  المتعلقــة بساســل 

هــذا وسُيســتكمل العمــل علــى برنامــج الــوالء الخــاص بجريــر 
وعــدة مشــاريع اســتراتيجية مــن شــأنها تحســين والء وتفضيــل 

العمــاء لجريــر مقارنــة بمنافســيها.

2021م، فقــد  العــام  باإلضافــة لجميــع جهــود جريــر خــال 
واكــب جميــع افتتاحــات جريــر ســواء لمعارضهــا الجديــدة أو 
البديلــة حمــات إعانيــة حصريــة وعــروض افتتــاح اســتهدفت 
ســكان مناطــق محــددة جغرافيــًا، والتنســيق مــع المؤثريــن 
الخاصيــن بــكل منطقــة، وقــد شــمل ذلــك )6( معــارض جديدة.

3 - المشتريات: 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  لتأثيــر  امتــداد  2021م  عــام  شــكل 
بالنســبة لساســل اإلمــدادات العالميــة، حيــث تعــرض الســوق 
العالمــي بصفــة عامــة وليــس الســوق الســعودي فقــط لنقــص 
فــي اإلمــدادات خاصــة امــدادات الرقائــق اإللكترونيــة نتيجــة 
ــع عــن العمــل بســبب الجائحــة، والتــي  لتوقــف بعــض المصان
اســتمرت تبعاتهــا خــال عــام 2021م، حيــث لــم يتمكــن العالــم 
النقــص فــي اإلمــدادات، وباعتبــار جريــر جــزء مــن  مــن ســد 
المجتمــع المحلــي والعالمــي فقــد اســتمرت فــي التأثــر بهــذا 
النقــص فــي اإلمــدادات خاصــة فــي اجهــزة الحاســب اآللــي 

المكتبــي والمحمــول واللوحــي بمختلــف انواعهــا وفئاتهــا.

الوطيــدة  الســوقية وعاقاتهــا  أن جريــر اســتناًدا لحصتهــا  إال 
هــذه  تخفيــف  مــن  تمكنــت  المورديــن  جميــع  مــع  والقويــة 
اآلثــار مــن خــال تكثيــف اتصاالتهــا مــع المورديــن للحصــول 
2021م،  عــام  خــال  اإلمــدادات  مــن  األكبــر  النصيــب  علــى 

فقــد اســتمرت جهــود جريــر فــي الحفــاظ علــى اإلمــدادات دون 
انقطــاع ســعيًا منهــا لتلبيــة متطلبــات عمائهــا.

وتزامنــًا مــع تخفيــف االجــراءات الوقائيــة واإلحترازيــة خاصــة 
إجــراءات اإلغــاق بــدأ التحســن فــي اإلمــدادات خاصــة أجهــزة 
أنواعهــا، والزالــت جريــر ال تتوقــع  باختــاف  الحاســب اآللــي 
العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي قبــل شــهر أغســطس 2022م، 
حيــث الزالــت تعانــي مــن نقــص فــي امــدادات أحــدث األجهــزة 

التــي تــم اطاقهــا فــي عــام 2020م.

وســتعمل جريــر خــال عــام 2022م علــى التركيــز علــى دعــم 
اإلمــدادات، وتوطيــد العاقــة مــع كافــة المورديــن ســعيًا منهــا 
للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن اإلمــدادات مــن مختلــف 
العامــات التجاريــة والفئــات الســعرية، باإلضافة إلى االســتمرار 
فــي المراجعــة الدوريــة والمســتمرة للمخــزون الخــاص بــاألدوات 
ــة لمــا  ــاة التدريجي ــة والمدرســية خاصــة مــع عــودة الحي المكتبي

كانــت عليــه قبــل جائحــة كورونــا. 
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5 - الموارد البشرية وتطوير الكادر البشري:
تقــوم جريــر باســتقطاب الكفــاءات وتوظيفهــا، وتحــرص جريــر 
علــى اســتقطاب الســعوديين، وتدريبهــم لارتقــاء بمهاراتهــم 

وقدراتهــم العمليــة وإرســاء قيــم جريــر والمعاييــر االنتاجيــة.

ــة  ــا بنهاي ــر 5697 موظًف ــي عــدد العامليــن بجري ــغ إجمال حيــث بل
ــت  ــة، ووصل ــًا مــن 24 جنســية مختلف 2021م، يشــكلون مزيج
نســبة الســعوديين بجريــر حوالــي 60 % مــن إجمالــي الموظفين، 
وتصــل نســبة الســعوديين فــي بعــض المعــارض إلــى 70 % من 
موظفــي المعــرض، وُتصنــف جريــر ضمــن النطــاق الباتينــي 

حســب برنامــج وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة "نطاقــات".

وخــال عــام 2021م تــم توظيــف 2095 موظــف منهــم 1853 
موظــف ســعودي، وفــي إطــار حــرص جريــر علــى إشــراك المــرأة 
فــي ســوق العمــل بمــا يتوافــق ورؤيــة المملكــة 2030م، أولــت 
عــدد  بلــغ  النســائي حيــث  العنصــر  بتوظيــف  اهتمامهــا  جريــر 

الموظفــات بنهايــة عــام 2021م 584 موظفــة.

وفـي مجـال التدريـب والتأهيـل خـال عـام 2021م واصلت جرير 

إرسـاء ثقافـة خدمـة العماء عـن طريـق برنامـج تجـاوز توقعـات 
العمـــاء، حيـــث تشــرف جريــر علـــى 31 مديـــر معـــرض تحـــت 
التدريـــب ضمـــن برنامـــج مـدراء المســـتقبل، وتـم عقـد العديـد 
مـــن الـــدورات التدريبيـــة التـــي اســتفاد منهـــا 11559 موظــف 
فـــي جميـــع معـــارض جريـر، وتم إجراء أكثــر مــن 4136 عمليــة 
توجيــه مباشــر لموظفــي المعــارض مــن قبــل مدربــي جريــر 
ــة  ــاءة وأداء الموظفيـــن فـــي خدمـ ــع كفــ ــورت حــــول رفــ تمحــ

عمـاء جريـر.

ــا  ــًا منه ــن إيمان ــب الطــاب الجامعيي ــر تدري ــت جري كمــا واصل
بالمســؤولية االجتماعيــة التــي تقــع علــى عاتــق الشــركات، 

كمــا تــم اســتقطاب بعــض المتدربيــن بعــد التخــرج.

وتهـــدف جريــر خـــال العـــام 2022م إلـــى مواصلـــة جـــذب 
الكـــوادر الســـعودية المميـــزة، وتكثيـــف الـــدورات التدريبـــة 
لرفــع مســـتوى موظفـــي جريـــر، والتركيـــز علـــى تطويـــر مـــدراء 

المعـــارض. 

6 - تكنولوجيا المعلومات:
االرتقــاء  فــي  مســيرتها  2021م  عــام  خــال  جريــر  واصلــت 
بتحقيــق  الســيبراني  واألمــن  التكنولوجيــة  التحتيــة  بالبنيــة 
مســتوى واعــي يواكــب التطــورات الهائلــة فــي التقنيــة واألمــن 

الســيبراني. 

كمــا أولــت جريــر خــال عــام 2021م االهتمــام الكامــل بتوفيــر 
حمايــة أكثــر للخــوادم واألجهــزة مــن خــال تشــغيل الخــادم الـــ 
)EDR Endpoint Detect Responds( الــذي مكــن جريــر مــن 
توفيــر حمايــة أفضــل للخــوادم واألجهــزة والتصــدي وايقــاف 

العديــد مــن الهجمــات الســيبرانية المتقدمــة.

 كمــا تمكنــت جريــر خــال عــام 2021م مــن تفعيــل خدمــة الـــ 
)Managed Detect Responds MDR( التــي وفــرت لجريــر 
ــق مــن  ــة للخــوادم واألجهــزة مــن خــال فري ــة المطلوب الحماي
المختصيــن وخبــراء األمــن الســيبراني يقــوم بالتدقيــق فــي 
 )Forensic Analysis( كل اإلشــعارات وإجــراء فحــص عميــق و

ــام األســبوع. علــى مــدار الســاعة طــوال أي

واســتكمااًل لجهــود جريــر فــي نطــاق األمــن الســيبراني وحمايــة 
المعلومــات تــم تركيــب نظــام جديــد لحمايــة الخــوادم وأجهــزة 
الضعــف  نقــاط  علــى  التعــرف  يتــم  خالــه  مــن  الكمبيوتــر 
بإدخــال  ويقــوم  خــادم،  أو  جهــاز  كل  فــي   )Vulnerabilities(
قنــوات االتصــال المعروفــة التــي تــم التعــرف إليهــا ومنــع 

الهاكــر أو البرمجيــات الخبيثــة مــن الولــوج إليهــا.

ــق  ــة تكــون عــن طري ــب الهجمــات اإللكتروني ونظــرًا لكــون أغل
الرســائل اإللكترونيــة؛ فقــد جــاء حمايــة البريــد اإللكترونــي كأحــد 
ــث  ــم تنفيذهــا خــال عــام 2021م، حي ــي ت أهــم المشــاريع الت
تــم تعزيــز نظــام األمــن الســيبراني للبريــد اإللكترونــي الــذي 
مكــن جريــر مــن االرتقــاء إلــى حمايــة أفضــل مكنتهــا مــن إيقــاف 
شــملت  كمــا  الموجهــة،  اإللكترونيــة  الهجمــات  مــن  عديــد 
حمايــة البريــد اإللكترونــي أيضــًا تفعيــل نظــام المصادقــة لــكل 
 DMARC V( ــق خدمــة الـــ ــة مــن خــال تطبي الرســائل الخارجي

ــر. ــد مــن النطاقــات الخاصــة بجري ــى العدي SPF( عل

ــز  ــام 2021م مــن تعزي ــام خــال ع ــر خــال ع ــت جري كمــا تمكن
البنيــة التحتيــة للخــوادم الرئيســية علــى مرحلتيــن تمثلت األولى 
ــوة مــن  ــر ق ــادم أكث ــى خ ــادم الرئيســي إل ــة الخ ــي ترقي ــا ف منه
حيــث المعالــج والذاكــرة العشــوائية، والتــي تنــدرج ضمــن خطــة 
جريــر إلــى االرتقــاء بالمنظومــة التحتيــة لتواكــب مــا تحققــه مــن 

نمــو.

وتمثلــت المرحلــة الثانيــة فــي تغييــر البنيــة التحتيــة للخــوادم 
 Operating( إلــى نظــام تشــغيل  )Critical servers( الحرجــة 
 IBM Power( وعلــى خــوادم )IBM Aix( يرتكــز علــى )System
ســيبرانية  وحمايــة  عالــي  أداء  توفــر  وجميعهــا   )Servers

متكاملــة.

ــث  ــن حي ــة أنظمــة التخزي ــم أيضــًا ضمــن هــذا المشــروع ترقي ت
تــم تشــغيل أجهــزة جديــدة تعتمــد علــى تقنيــة الـــ )NVME( والـــ 
ــر  )Fiber Channel( بســرعة )32G/S( التــي بدورهــا مكنــت جري
مــن تحســين أداء الخــوادم والولــوج إلــى المعلومــات بســرعة 

أكبــر.

تقنيــة  اعتمــاد  تــم  فقــد  المعلومــات  حمايــة  نطــاق  وفــي 
النســخ  تخزيــن  علــى  تنــص  والتــي   )Immutable Backup(
االحتياطيــة فــي أنظمــة ال تقبــل التغييــر وال يمكــن الولــوج إليها 

حيــث تكــون دائمــًا منفصلــة عــن الشــبكات الرئيســية.

ــل  ــة المعلومــات بتفعي ــر فــي إطــار حماي ــن قامــت جري فــي حي
 )User behavior analysis( ــل ســلوك المســتخدم نظــام تحلي
الــذي يمكــن مــن معرفــة إذا كان المســتخدم يقــوم بإجــراءات 
غيــر عاديــة أو محاولــة تخزيــن للبيانــات أو غيرهــا مــن اإلجــراءات 

الغيــر عاديــة. 

وتهــدف جريــر خــال عــام 2022م إلــى االســتمرار فــي خطتهــا 
جديــدة  حلــول  وإدخــال  الســيبراني  األمــن  أنظمــة  لتحســين 
ُتمكنهــا مــن حمايــة أفضــل وأشــمل لــكل األنظمــة مــن خــال 
تطبيقــات إضافيــة تهــدف إلــى توفيــر حمايــة أكثــر للخــوادم 
 )Automation( الـــ  تفعيــل  علــى  ســتعمل  كمــا  واألجهــزة، 

لمعالجــة حــوادث األمــن الســيبراني.

فــي إطــار نفــس الخطــة تهــدف جريــر خــال عــام 2022م إلــى 
تفعيــل خدمــة )SOC – as – a- Service( التــي ســتوفر مراقبــة 
ــر ومــن ضمنهــا الموقــع  وحمايــة شــاملة لكافــة نطاقــات جري

.)Jarir.com( ــي اإللكترون

رقيمــًا  تحــواًل  2022م  عــام  يشــهد  أن  جريــر  تتوقــع  كمــا 
 Work force( و   )Microsoft 365( اعتمــاد  ســيتم  حيــث 
بيــن  التواصــل  قنــوات  تحســين  أجــل  مــن   )Management
جميــع المعــارض واألقســام ممــا ســينعكس علــى تحســن 
الخدمــة المقدمــة مــن جريــر علــى العديــد مــن المســتويات.
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ثانيًا: قطاع الجملة
تعمل جرير من خال هذا القطاع على توفير المنتجات المدرسية والفنية والمكتبية الجديدة وتلبية احتياجات ومتطلبات عماء هذا 

القطاع الذين يستهدفون الشراء بغرض إعادة البيع للغير.

1 - المشتريات: 
شــكل عــام 2021م تحــدي إلدارة ساســل اإلمــداد؛ بســبب 
اســتمرار تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( 
ومــا نتــج عنهــا مــن ارتفــاع األســعار بســبب نقــص المــواد لــدى 
المورديــن، وارتفــاع قيمــة الشــحن، ولمــا يمثلــه ذلــك مــن تحدي 
لجريــر قامــت بالعمــل والتنســيق مــع المورديــن فــي وقــت مبكــر 
إلدارة ساســل اإلمــداد بالمنتجــات وتجنــب النقــص والحفــاظ 

علــى ثبــات اإلمــدادات.

بالمنتجــات  المتعلقــة  المخاطــر  إعــداد خطــة إلدارة  تــم  كمــا 
بطيئــة الحركــة، وتــم فرزهــا للوقــوف علــى والتأكــد مــن معــدل 
األنســب  القــرار  التخــاذ  تمهيــدًا  منهــا  لــكل  البيعيــة  الحركــة 

بالنســبة لــكل منهــا علــى حــدة.

كمــا تــم إعــادة هيكلــة قســم المشــتريات ليكــون تحــت إدارة 
واحــدة لتوحيــد االجــراءات لجميــع المورديــن وتوحيــد الطلبــات.

وخــال عــام 2022م، ســتعمل جريــر جاهــدًة علــى االســتمرار 
فــي مراقبــة متغيــرات الســوق وتطويــر الخطــط والمنتجــات 
لتلبيــة احتياجــات عمائهــا وخاصــة الجديــدة منهــا، والســعي 

لجلــب أفضــل المنتجــات بجــودة عاليــة وبأســعار منافســة.

كمــا ســيتم العمــل علــى إدارة المخــزون بآليــات ومراجعات دورية 
مــن شــأنها التأقلــم مــع متطلبــات الســوق والتغيــر في األســعار 
مــن خــال خطــة ماليــة للمراجعــة الدوريــة ألســعار األصنــاف 
حتــى تتناســب مــع التذبذبــات المتعلقــة بأســعار المــواد الخــام 
ــى أســعار تنافســية ومناســبة  وأســعار الشــحن والمحافظــة عل

للعمــاء.

جــودة  ذات  منتجــات  وتقديــم  للعمــاء  التحفيزيــة  العــروض 
عاليــة وأســعار تنافســية تلبــي تطلعــات عمائنــا مــع الحفــاظ 

علــى حصــة جريــر الســوقية. 

وفيمــا يتعلــق بالتصديــر فقــد اســتمر التأثــر خــال عــام 2021م 
بســبب تداعيــات كورونــا واســتمرار توقــف بعــض الموزعيــن عــن 
الشــراء ببعــض الــدول مثــل الكويــت ولبنــان التــي تأثــر التعامــل 
معهــا بســبب الظــروف االقتصاديــة لديهــم. فــي حين اســتمرت 
ــادة فــي المبيعــات والتوســع فــي تشــكيلة المنتجــات فــي  الزي
دولــة الســودان، وبالنســبة لدولــة العــراق تــم إضافــة عميــل 
جديــد فــي بغــداد وعميــل آخــر فــي البصــرة تــم شــحن المنتجــات 

لــه مباشــرة مــن المصانــع فــي الصيــن. 

2 - المبيعات: 
كبيــر  بشــكل  القرطاســية  قطــاع  تأثــر  2021م،  عــام  خــال 
بالجائحــة وذلــك بســبب تغيــر نمــط الدراســة مــن حضــوري إلــى 
الدراســة عــن بعــد لبعــض المراحــل التعليميــة األكثــر طلبــًا علــى 
المنتجــات المدرســية ممــا أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي الطلــب 

ــة.  ــى المســتلزمات المدرســية والمكتبي عل

توفيــر جميــع  علــى  األولــى  اللحظــة  مــن  جريــر  وقــد ســعت 
المســتلزمات المدرســية المناســبة لنمــط الدراســة الجديــد مــع 
التركيــز علــى بيــع كل مــا يلــزم المدرســين والطــاب وذويهم من 
أدوات مدرســية ومســتلزمات لمكاتبهــم وفصولهــم المنزليــة.

كمــا تــم العمــل علــى خطــة لتحقيــق التــوازن بيــن ارتفــاع أســعار 
المنتجــات عالميــًا وســعر البيــع مــع المحافظــة علــى تقديــم 

كـــــما جــرت العــادة ســـــنويًا، وكذلــك زيــارة مــــــعرض اكســبو 
نيروبــي فــي كينيــا الــذي يتوقــع منــه الوصــول ألســواق جديــدة 

فــي الســوق االفريقــي.

ــراءات  ــه اج ــام 2022م أتمت ــر خــال ع كمــا تشــمل أهــداف جري
التصديــر فــي النظــام خاصــة اجــراءات الشــحن المباشــر مــن 
المصانــع للــدول الحاليــة والمســتهدفة، لكــي يتمكــن القســم 
مــن زيــادة االنتاجيــة والتركيــز علــى رفــع المبيعــات وفتــح اســواق 
جديــدة بهــدف تحقيــق فــرص بيعيــة أكثــر، مــع العمل علــى إعادة 
هيكلــة تعاقــدات جريــر مــع األســواق الكبرى )الهايبــرات( وإضافة 
عــروض تحفيزيــة جديــدة، وزيــادة عــدد األصنــاف فضــًا عــن 
ــة  ــرات ومســوقين لمتابعــة حرك ــر بالهايب ــن لجري ــن مندوبي تعيي
المبيعــات بصــورة مســتمرة وتزويــد الهايبــرات بالمنتجــات فــور 
ــر خــال عــام 2022م إلــى اضافــة  انتهائهــا، كمــا ستســعى جري

عمــاء ُجــدد بمــا يتوافــق مــع منتجــات جريــر. 

كمــا ســتعمل جريــر علــى اضافــة أصنــاف جديــدة باألســواق 
الكبــرى )الهايبــرات( وتعديــل طريقــة العرض وتخصيص مســاحة 
ــر فــي المشــاركة فــي  لهــا لديهــم فــي الســوق وستســتمر جري
ــاد  ــك إليج ــرى وذل ــره أخ ــور تنشــيطها م ــة ف ــارض العالمي المع
منافــذ بيــع فــي أســواق جديــدة وتعزيــز العاقــات مــع الموزعيــن 

الحالييــن. 

 PAPER( كمــا تمــت المشــاركة فــي معــرض دبــي للقرطاســية
WORLD( وضمــن فعالياتــه تــم االلتقــاء بمجموعــة كبيــرة مــــن 

العـــــماء مــن مـــــختلف الــدول الخليجيــة والعربيــة.

وخــال عــام 2022م ستســعى جريــر إلــى التركيــز علــى الســوق 
بشــكل أوســع مــن خــال المتابعــة المســتمرة مــع العمــاء 
ومراجعــة التســهيات المقدمــة لهــم )عمــل حوافــز نمــو محــددة 
بأهــداف محــددة لــدى العمــاء(، باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم 
التركيــز والتوســع فــي تنويــع األصنــاف لــدى عمــاء الجملــة 

ــر. ــرات بصــورة أكب ــى قســم الهايب ــز عل ــة، والتركي والتجزئ

وفيمــا يتعلــق بالتصديــر لــدى جريــر خطــة لمضاعفــة المبيعــات 
ــى  ــر خــال العــام الماضــي، والعمــل عل المحققــة مــن التصدي
ــر خاصــة  ــدول المســتهدفة للتصدي ــدد العمــاء فــي ال ــادة ع زي
الحالييــن،  العمــاء  علــى  الحفــاظ  مــع  والصومــال  بجيبوتــي 
باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم العمــل علــى انهاء اجراءات االســتيراد 
ذات الصلــة واعــادة التعامــل مــع جميــع العمــاء الذيــن توقفــوا 

عــن الشــراء بســبب الظــروف االســتثنائية للعــام الماضــي.

تنشــيط  إعــادة  بشــأن  األخيــرة  المســتجدات  إلــى  واســتناًدا 
المعــارض الدوليــة تنــوي جريــر المشــاركة فــي معــرض دبــي 

3 - التسويق: 
العــودة  لحملــة  األول  االطــاق  تــم  2021م،  عــام  خــال 
التواصــل  مواقــع  جميــع  علــى  روكــو  لمنتجــات  للمــدارس 
االجتماعــي وكانــت هــي المــرة األولــى التــي تســتهدف فيهــا 
جريــر فئــة الطــاب للمرحلــة العمريــة 12-24 ســنة، والقــت 
الحملــة رواجــًا كبيــرًا فــي أوســاط وســائل التواصــل، وتزامنــًا 
معهــا تــم إطــاق مشــروع تحديــث الهويــة التجاريــة لعامــة 
روكــو وتطويــر تصاميــم األغلفــة والملصقــات. كمــا تــم العمــل 
علــى مراجعــة األصنــاف المعروضــة للبيــع لخلــق تركيــز أكبــر 
علــى المنتجــات األهــم وإعــادة مراجعــة قائمــة األصنــاف ذات 

المســتمر.  الطلــب 

و نظــرًا للظــروف االســتثنائية خــال العــام 2021م، وحيــث 
ــل  ــى انشــاء خطــط تســويقية تتمث ــرر العمــل عل كان مــن المق
فــي تدشــين صفحــات خاصــة لروكــو علــى المتاجــر اإللكترونيــة 
القويــة مثــل )أمــازون وعلــي أكســبريس ونــون( لترســيخ العامــة 

الكبــرى  المنصــات  أكبــر فــي جميــع  روكــو بصــورة  التجاريــة 
وتوفيــر جميــع منتجــات روكــو فــي مختلــف األســواق، تقــرر 

ــى هــذا المشــروع لوقــت الحــق. ــل العمــل عل تأجي

ــر خطتهــا االســتراتيجية  وخــال عــام 2022م، ستســتكمل جري
للعامــة التجاريــة روكــو والتــــي تتضمــن مشــاريع مختلفــة مثــل 
إنشــاء موقــع إلكترونــي جديــد لروكــو خــاص بمشــروع تحديــث 
الهويــة التجاريــة لروكــو وتحديــث تصاميــم المنتجــات باإلضافــة 

إلــى خطــة إحــال طويلــة األمــد. 

وبلغت األرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل بلغت مبيعات قطاع الجملة خالل عام 2021م

بإنخفاض قـدره

عن عام 2020م

مليون ريـالمليون ريـال 192,114,96

%14.5-
بإرتفاع قـدره

عن عام 2020م %18.8
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ثالثًا: قطاع التجارة اإللكترونية

:)B2C Ecommerce( 1 - التجارة اإللكترونية لألفراد
اإللكترونيــة  التجــارة  قطــاع  حقــق  2021م  عــام  خــال 
العمــاء  عــدد  فــي  نمــو   )B2C ECommerce( لألفــراد 
بنســبة 10 %، وإحــداث تطــور ملحــوظ فــي معــدل إعــادة 
الشــراء، حيــث واصلــت جريــر جهودهــا لتطويــر قطــاع التجــارة 
 B2C( اإللكترونيــة بصفــة عامــة والتجــارة اإللكترونيــة لألفــراد
ECommerce( بصفــة خاصــة حيــث تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 
لتتواكــب مــع  التجــارة اإللكترونيــة  أنظمــة  مشــروع تطويــر 
دعــم  اســتمرارية  لضمــان  للشــركة  المســتقبلية  الخطــط 

للشــركة. النمــو والتوســع  خطــط 

ــر وتحســين تجربــة توصيــل الطلبــات للعمــاء  كمــا تــم تطوي
بتقليــل الوقــت الــازم لتجهيــز طلبــات العمــاء بنســبة 60 %، 
وصاحــب ذلــك نمــو فــي توصيــل الطلبــات لعناويــن العمــاء 
فــي نفــس اليــوم )Same Day Delivery( بنســبة 300 %، 
ممــا كان لــه عظيــم األثــر فــي نمــو نســبة الطلبات المســتلمة 
مــن معــارض مكتبــة جريــر )Click & Collect( مــن إجمالــي 

الطلبــات بنســبة 130 %.

ــة  ــى تحســين تجرب ــام 2021م عل ــر خــال ع كمــا حرصــت جري
العمــاء فــي الطلــب بتقديــم تجربــة طلــب متكاملــة؛ ممــا 
شــكلت  حيــث  الســابقين  بالعمــاء  االحتفــاظ  فــي  ســاعد 

طلباتهــم حوالــي 50 % مــن إجمالــي الطلبــات .

ــزة تفــوق  ــم خدمــة متمي ــر فــي تقدي واســتكمااًل لجهــود جري
توقعــات عمائهــا تحســن موثوقيــة تطبيــق الهواتــف الذكيــة 
وذلــك بتحقيــق نســبة 99 % مــن العمــاء لــم يعانــوا مــن أيــة 
مشــكلة. ممــا كان لــه عظيــم األثــر فــي زيــادة عــدد الطلبــات. 

ــر تــم تنفيــذ العديــد مــن  وبالنســبة للموقــع اإللكترونــي لجري
الحمــات الترويجيــة الحصريــة للموقــع، وانعكــس ذلــك فــي 
محافظــة جريــر علــى معــدل النمــو المعتــاد لمبيعاتهــا فــي 
الظــروف العاديــة دون أيــة إجــراءات اســتثنائية كالتــي اتخذتهــا 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  النتشــار  للتصــدي  الحكومــات 
مــن  وغيرهــا  تجــول  وحظــر  إغاقــات  مــن   )-19 )كوفيــد 
اإلجــراءات االســتثنائية، ومــن ثــم فقــد حققــت جريــر خال عام 
ــي  ــا مــن خــال الموقــع اإللكترون 2021م نمــو فــي مبيعاته

بنســبة نمــو 107 %، وزيــادة فــي عــدد الطلبــات بنســبة 94 %، 
ونمــو عــدد العمــاء الُجــدد بنســبة 54 %، وزيــادة عــدد الزيــارات 
للموقــع والتطبيــق بنســبة 10 % مقارنــة بعــام 2019م، مــع 
تطــور ملحــوظ فــي معــدالت التصفــح والتفاعــل مــع التطبيــق. 

2022م تســتهدف جريــر االســتمرار فــي تطويــر  وفــي عــام 
الهواتــف  وتطبيــق  اإللكترونــي  للموقــع  المســتخدم  تجربــة 
الذكيــة مــن خــال إجــراء مراجعــة كاملــة للتجربــة الحاليــة وإضفاء 

.)Personalization( للتجربــة  الشــخصي  الطابــع 

خدمــة  إطــاق  إلــى  2022م  عــام  خــال  جريــر  تهــدف  كمــا 
الشــحن الدولــي بشــكل تدريجــي مــن حيــث نــوع المنتجــات 
المتاحــة،  والــدول  المملكــة  خــارج  شــحنها  ســيتم  التــي 
ــق العمــل واألنظمــة والسياســات  ــة فري ــك حســب جاهزي وذل
ــى  ــى العمــل عل ــة إل ــر الحــدود، باإلضاف ــارة عب ــة بالتج المتعلق
ــوة  ــاالت الق ــي ح ــداد خطــة لضمــان اســتمرارية األعمــال ف إع

االســتثنائية. والظــروف  القاهــرة 

:)B2B Ecommerce( 2 - التجارة اإللكترونية للشركات
تــم اإلطــاق الرســمي لنظــام التجــارة اإللكترونيــة للشــركات 
الــذي يخــدم كبــرى الشــركات ومئــات الفــروع والمســتخدمين 

فــي المملكــة خــال عــام 2018م.

ــة للشــركات  ــارة اإللكتروني ــام 2021م حققــت التج وخــال ع
عــدد  بزيــادة  تمثــل  ملحــوظ  تطــور   )B2B Ecommerce(

العمــاء المدرجيــن فــي النظــام بنســبة 21 %.

ــر مــن 900  ــر خدماتهــا ألكث وخــال عــام 2021م قدمــت جري
فــرع تابــع إلحــدى كبريــات شــركات التجزئــة فــي المملكــة، 
المقدمــة  بالخدمــات  االرتقــاء  فــي  لجهودهــا  واســتكمااًل 
لعمائهــا المدرجيــن بقطــاع التجــارة اإللكترونيــة للشــركات 
بــدأت جريــر خــال عــام 2021م بالعمــل علــى تحديــث النظــام 
بشــكل كامــل لتحقيــق تطلعــات عمائهــا بالنســبة للخدمــات 

المقدمــة لهــم.

3 - الكتاب اإللكتروني:
تــم إطــاق مشــروع للكتــاب اإللكترونــي يحمــل اســم )قــارئ 
جريــر( خــال العــام 2013م، وخــال عــام 2021م، تمكنــت 
جريــر مــن الحفــاظ علــى معــدل المبيعــات المحقــق خــال 
العــام االســتثنائي 2020م، كمــا نمــا عــدد العمــاء بنســبة 
تفــوق 19 %، ونمــا عــدد الكتــب اإللكترونيــة بنســبة 15 % 
ــدات مــع  ــة، كمــا نمــت التعاق ــب الصوتي ــا الكت ومــن ضمنه

دور النشــر المحليــة والعربيــة بنســبة 13%.

وخــال عــام 2022م ســيتم العمــل علــى زيــادة نســب النمــو 
المحققــة خــال العــام 2021م فــي المبيعــات وعــدد الكتــب 
المنشــورة علــى منصــة قــارئ جريــر، و نشــر كتــب مكتبــة جريــر 
 ،Apple و Google علــى المزيــد مــن المنصــات العالمية  مثل
واالســتمرار فــي انتــاج وإطــاق النســخة الصوتيــة ألكثــر مــن 
50 % مــن أبــرز إصــدارات مكتبــة جريــر، وســيتم العمــل علــى 
المشــاريع التــي كان مــن المســتهدف تنفيذهــا خــال عــام 
الظــروف االســتثنائية  تأجيلهــا بســبب  تــم  2021م، والتــي 
لجائحــة كورونــا والتــي تتمثــل فــي إطــاق نظــام االشــتراكات 
فــي منصــة قــارئ جريــر والــذي يتيــح للعمــاء االشــتراك بمبلغ 
شــهري وقــراءة عــدد أكبــر مــن الكتــب، و دراســة وتنفيــذ نظــام 
ــة الشــركات والمــدارس والجامعــات  خــاص بالعمــاء مــن فئ

إلتاحــة الفرصــة للقــراءة والبحــث للموظفيــن والطــاب.

يندرج تحت هذا القسم:

الكتاب اإللكتروني
)E-Book( 

التجارة اإللكترونية لألفراد 
)B2C Ecommerce(

التجارة اإللكترونية للشركات 
)B2B Ecommerce( 123



3
االستدامة 

والمسؤولية 
المجتمعية
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تعــي جريــر أهميــة الخدمــة المجتمعيــة لكونهــا أحــد دعائــم الحيــاة الهامة ووســيلة من وســائل تقــدم المجتمعات، وتأكيد مســؤولية 
االســتدامة علــى الشــركات، حيــث تعمــل جريــر علــى خلــق تأثيــر اجتماعــي إيجابــي مــن خــالل مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة التــي 
ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بنمــو وازدهــار المجتمــع، ويتجســد التــزام جريــر بالخدمــة المجتمعيــة مــن خــالل برامجهــا ومشــاركاتها بانتظــام 

فــي المســاعي الغيــر ربحيــة.

ــة  ــي التنميـ ــا يتعلــق بمســؤولية الشــركات والمســاهمة فـ ــر المتبعــة فيمـ ــى المعاييــ وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تلتــزم جريــر بأعلـ
المســـتدامة رغـــم جميـــع المواجهــات؛ ســـعيًا منهــا لتحقيــق النمـــو علـــى المـــدى الطويـــل وتعزيــز قيمــة جريـــر وأصحـــاب المصلحـــة 
والعالــم بأســره. ونحـــن فريـــق عمـــل جريـــر نســعى للتفاعــل مــع قضايــا االســتدامة الرئيســــية التــــي تنشــأ عبــــر مناهــــج مختلفـــة 

تشــمل:
• فريـــــق تحقيـــــق االســتدامة - الـــــذي يوجــه اســتراتيجية جريـــر لاســتدامة، وأدائهــا لهـــــا، والمســؤول عـــن دفـــع أجنــدة تحقيــــق 

ــر قدمــًا.  االســتدامة لــدى جريـ
• مجموعــــة مــــن السياســـات التـــي تدمج مبــــادئ ومتطلبات مائمة وذات صلـــة فــــي عمليات جرير التشغيلية اليوميـــة، والتـــي 

تتضمـــــن قواعـــــد ســـلوك العمـــــل الخاصـــــة بجرير دون أن تقتصر عليهــــا. 
• االستراتيجية المؤسسية - التي ترشد جرير إلى االتجاه االستراتيجي لتحقيق رؤيتها.

القيادة بهدف نهج جرير لتحقيق االستدامة

اإللتزام بالمسيرة
المستدامة

 ُتعرف جرير بشفافيتها 
المؤسسية، لذا  تلتزم جرير 
بأداء األمور الصائبة دوًما. 

تعد االستدامة بالنسبة لجرير 
مسألة حيوية، وتؤكد على 

إلتزامها بالمساهمة في التنمية 
المستدامة.

وضع عمالئنا كأولوية في كل ما نفعله

تركز جرير على منح األولوية لمصالح 
العماء، ومساعدتهم على االزدهار 
والنمو وجعل المنتجات والخدمات 

متوافرة لهم بصورة أكبر عبر 
مجتمعها، مع وضع الحفاظ على 
خصوصية معلومات العميل في 

مقدمة أولوياتها.

عمليات تشغيل مسؤولة قائمة على 
تقاليد عمل راسخة لتشكل المستقبل 

تركز جرير على امتاك وتطبيق الهياكل 
التنظيمية، والسياسات، واإلجراءات 
الصحيحة لضمان ممارستها لحوكمة 

رشيدة ذات أساس راسخ. كما تركز جرير 
أيضًا على التمسك بأعلى مستويات 

السلوك األخاقي لخلق الثقة والتاحم 
بين الشركة وأصحاب المصلحة 

المعنيين لديها.

تقدير والهام ومكافأة المواهب

 تثمن جرير جهود موظفيها 
وتلهمهم لتقديم أفضل 
اإلمكانات لديهم وتحقيق 

األهداف اإلستراتيجية.

العمل معا النتاج المعرفة 
واالبتكارات

تتبنى جرير أحدث اإلمكانات الرقمية 
وتتحدى نماذج العمل التقليدية 

إلنتاج المعرفة بتعديل الطرق التي 
تقدم بها منتجاتها وخدماتها في 

العالم الرقمي. كما تلعب دورًا فاعًا 
في توليد األثر اإلجتماعي اإليجابي 
الذي ُيسهم في التنمية اإلجتماعية 
واإلقتصادية للمجتمعات المحلية.

إدارة اآلثار البيئية

 جرير ملتزمة بتقليل آثار 
العمليات التشغيلية وساسل 

اإلمداد لديها على البيئة.

القيادة بهدف نهج جرير لتحقيق االستدامة 

القضايا األكثر أهمية
كان لتفشــي جائحــة كورونــا أثرهــا الواضــح علــى اإلقتصــاد المحلــي والعالمــي وتغيــر ســلوك المســتهلك وطريقــة عمــل الشــركات. 
ــا ســامة العمــاء واســتقرار  ــت قضاي ــث كان ــي حي ــه فيمــا يل ــيتم عرضـ ــا سـ ــا لمـ ــا وفقـ ــاء القضاي ــف وبن ــادة تصني ــم إع ــك ت لذل
الموظفيــن مــن أهــم العوامــل التــي تتماثــل مــع أســــاس اســــتراتيجية جريــــر، وبرنامجهــــا، واتصاالتهــــا لتحقيــــق االســــتدامة قبــل 
ــا الجوهريــــة إلــــى زيــادة عامليــن  وبعــد األزمــة أخذيــن باالعتبــار أنــه قــد يطــول أمــد األزمــة الحاليــة. وأدت عمليــــة تقييــــم القضايــ
ــة،  ــة، واإلجتماعي ــل البيئيــ ــد 18 منهــا بالعوامــ ــداًل مــن 18 حيــث تتعلــق جميعهــا تحديــ ــا رئيســًيا ب ــح 20 موضوًع ــن لتصب مهمي

والحوكميـــة لقيـــاس االســـتدامة. 

أقل أهميةمهم إلى حد مامهم جدًاً

مصفوفة القضايا الجوهرية
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أهمية التأثيرات

الحوكمة، وأخالقيات العمل، واالمتثال
تحقيق األهداف التشغيلية والمالية

الجودة
خصوصية وأمان العميل

سالمة العمالء 
استقرار الموظفين

تجربة العمالء
التعبئة والتصنيف

الطاقة وتغير المناخ
العالقة المسؤولة مع العمالء

االبتكار
مسئولية سلسلة اإلمداد

جذب وتطوير واالحتفاظ بالمواهب
إعادة التدوير

االستثمار المجتمعي والتنمية اإلقتصادية – اإلجتماعية
حظر الممارسة المانعة للمنافسة

التنوع واإلدماج
الشراء المستدام

التكنولوجيا المستدامة
التأثير البيئي لعمليات التشغيل
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إشراك أصحاب المصلحة

المصلحــة  أصحــاب  إشــراك  عمليــــة 
المعنييــن لـــدى جريــر متواصلــة باســتمرار. 
وتتحــــدد مجموعــات أصحــــاب المصلحــة 
التأثــر  أو  التأثيــر  علــــى  بقدرتهــم  لدينــــا 
عمليــــات  و/أو  التشــغيلية  بعملياتنــــا 
صنــــع القــــرار. وفقـــا لذلـــك، فقــــد حددنــا 
ســــت مجموعــات رئيســية مــــن أصحــــاب 

المصلحـــة.  

أصحاب

المصلحة 

العمالء
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ون
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مالمح من تقرير االستدامة لعام 2021مالتواؤم مع األهداف الوطنية والدولية

تهـــدف جريـــر إلـــى قيـــاس وتقديـــم التقاريـــر بخصـــوص أدائهـــا البيئـــي، واالجتماعــي، واالقتصــادي فـــي مقابـــل المعاييـــر الرائـــدة 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، واألهــداف الوطنيـــة والدوليـــة لضمـــان تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.

الرؤيــــة  أهــــداف  لدعــم  جريـــر  تســعى 
وتنســجم   ،2030 لعــــام  الوطنيــــة 
الثاثــة  الرئيســــية  الموضوعــات 
وهــــي  الرؤيــــة،  عليهــــا  تقــــوم  التــــي 
مجتمــــع حيــــوي، واقتصـــاد مزدهــــر، 
ــع  ــة مــ ــورة وثيقــ ــة بصــ ــة طموحــ وأمــ
لتحقيــــق  جريــر  وتوجــه  اســتراتيجية 

االســــتدامة.

تســعى مكتبــة جريــر تزامنــًا مــع إطــاق 
ــارير  ــداد تقــــ ــة إلعــــ ــايير الوطنيــــ المعــــ
ــركات أن ُتعــد وُتقــدم  ــتدامة الشــــ اســــ
تقاريــر االســتدامة وفًقــا لهــذه المعاييــر.

المســؤولية  اســتراتيجية  تطبيــق 
المملكــة  فــي  للشــركات  االجتماعيــة 
أهــداف  أحــد  هــي  الســعودية  العربيــة 
جريــر حيــث تســعى لخلــق أثــر مســتدام 
لتنميــة المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة.

كمؤسســـة وطنيـــة مســـئولة اجتماعيـًا، 
مســــاعيها  لمواءمــــة  جريــــر  تســــعى 
أهــــداف  مــــع  االســــتدامة  لتحقيــــق 
األولويــــة  ذات  المســــتدامة  التنميــــة 
وذات الصلــــة بعملهــــا، بحيــث يمكنهــا 

ــر. ــر األكب ــق التأثيــ ــن تحقيــ مــ

رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030

 األهداف الوطنية 

المعايير الوطنية 
لالستدامة

 األهداف الوطنية 

استراتجية المسؤولية 
االجتماعية للشركات في 
المملكة العربية السعودية

األهداف الوطنية

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير

 األهداف الدولية 

إعداد وتقديم تقارير جريــــر غيــــر الماليــة 
فــــي تقارير االســتدامة السنـــوية وفقـــا 
ــر-  ــداد للتقاري ــة إلعــ ــادرة العالميــ للمبـ

ــار رئيسي. خيــ

ُأطر إعداد وتقديم التقارير
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير

تهدف جريـــر إلـــى قيـــاس وتقديم التقارير بخصـــوص أدائها البيئي، واالجتماعي، االقتصادي فـــي مقابـــل المعاييـــر الرائـــدة لتحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة، واألهـــداف الوطنيـــة والدوليـــة لضمـــان تحقيـــق التنميـة المسـتدامة ويتضمـن ذلـك إصـــدار تقاريـر مسـتقلة 

لاســتدامة. وهنــا بعــض اإلحصائيــات واألرقــام المتعلقــة بتقريــر االســتدامة: 

إعادة تدوير الورق بمقدار 
378,395 كجم بنسبة 
ارتفاع 6.3 % مقارنة 

بالسنة الماضية.

بلغ عدد الموظفات بنهاية عام 
2021م )584( موظفة.

65,734 عدد ساعات التدريب 
المقدمة للموظفين.

استبدال وسائل اإلعان في 
المعارض بشاشات الكترونية لخفض 
مستوى استهاك الورق بما يعادل 

3300 لوحة إعانية.

60% هي نسبة 
سعودة الوظائف.

10 % نسبة نمو عدد إصدارات 
جرير المترجمة مقارنة بالسنة 

الماضية

انضم إلى عائلة جرير 2095 
موظف وموظفة بنهاية

 عام 2021م.

طباعة ونشر 3 روايات و٣ 
قصص عبر مبادرة مسابقة جرير 

للسرد القصصي التي تهتم 
بتمكين الُكتاب وإثراء المحتوى 

العربي.

تم إعادة تدوير ما قيمته 
19.459.976ريال سعودي من 
اإللكترونيات ومنع وصولها إلى 

مكب النفايات.
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المسؤولية المجتمعية

فــي ظــل تزايــد االهتمــام بالمســؤولية االجتماعيــة فــي المملكــة والوطــن العربــي والعالــم ككل، وإيمانــًا مــن جريــر بمــدى أهميــة 
دور الشــركات فــي دعــم وتحســين الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة لألفــراد والمجتمــع، وفــي ضــوء ذلــك قامــت جريــر خــال عــام 

2021م بدعــم العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة والتــي تمثلــت فــي التالــي:

الموسوعة الشاملة في اإلعاقة

الملــك  مركــز  مــع  بالشــراكة  2021م  عــام  خــال  جريــر  قامــت 
فــي  الشــاملة  الموســوعة  بطباعــة  اإلعاقــة  ألبحــاث  ســلمان 
اإلعاقــة والتــي تعــد إحــدى مشــاريع مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث 
اإلعاقــة العلميــة التــي تعكــس خطــط المركــز واســتراتيجيته التــي 
حــرص المركــز علــى تنفيذهــا مــع مجموعة مــن الخبــراء والمؤلفين 
والمحكميــن فــي مجــال اإلعاقــة ممــا يجعــل منهــا مرجــع علمــي 
متميــز ومتخصــص للعامليــن فــي هــذا المجــال والمؤسســات 
والمهتميــن  والباحثيــن  العليــا  الدراســات  وطــاب  األكاديميــة 
بتطويــر مجــاالت اإلعاقــة وفــق أعلــى المعاييــر العلميــة العالميــة.

• مبادرات جرير إلثراء المحتوى العربي

الترجمة والنشر

دعمــًا مــن جريــر لنشــر المعرفــة باللغــة العربيــة فــي المجــاالت 
العلمية وبالتعاون مع الجمعية الســعودية للدراســات االجتماعية 
قامــت جريــر بتلبيــة احتياجــات المنتميــن والمهتميــن بالدراســات 
االجتماعيــة مــن أكاديمييــن وباحثيــن اجتماعييــن ومهنييــن وذلــك 
بإنتــاج كتــب  بيــن جريــر والجمعيــة  اتفاقيــة تعــاون  مــن خــال 
ــة بإشــراف علمــي مــن  ــال الدراســات االجتماعي ــاة فــي مج منتق
فريــق متخصــص تــم تشــكيله مــن قبــل الجمعيــة بقيــادة رئيــس 

ــة.  ــة الســعودية للدراســات االجتماعي ــس إدارة الجمعي مجل

وتأتــي هــذه المبــادرة المشــتركة كجــزء من المســؤولية المجتمعية 
لشــركة جريــر وأحــد أهدافهــا األساســية واألصيلــة لدعــم وإثــراء 
المحتــوى العربــي، ذات الصلــة الوثيقــة بنشــاطها حيــث دأبــت 
جريــر علــى نقــل المعرفــة للغــة العربيــة وذلــك بترجمــة الكتــب 
ونشــرها باللغــة العربيــة والــذي مكنهــا مــن اكتســاب ثقــة كبــرى 

دور النشــر العالميــة. 

تــم تدشــين أول كتــاب مترجــم بعنــوان  وبنــاًء علــى االتفاقيــة 
فــي  شــارك  والــذي  االجتمــاع"  علــم  فــي  الحديثــة  "النظريــات 
• مبادرات جرير لدعم التعليمتأليفــه اثنــان مــن كبــار المؤلفيــن فــي النظريــة االجتماعيــة وهمــا 

مبادرة العودة إلى المدارس

منــذ بدايــة الجائحــة ســاهمت جريــر بدعــم مبــادرة "العــودة إلــى 
ــات  المــدارس" التــي تتضمــن مشــاريع تدعــم الطــاب والطالب
رئيــس  التعليــم  وزيــر  معالــي  أطلقهــا  والتــي  المســتهدفين 
بــن  مجلــس أمنــاء مؤسســة تكافــل الخيريــة الدكتــور/ حمــد 
ــدة  ــة جدي محمــد آل الشــيخ؛ كحافــز لهــم لانطــاق فــي مرحل
فــي حياتهــم الدراســية، وذلــك بالتعــاون بيــن مؤسســة تكافــل 
ووزارة التعليــم، ودعــم شــركة "ســابك" الشــريك االســتراتيجي 

للمبــادرة.  

وتتضمــن المبــادرة مشــروع "الحقيبــة المدرســية" التــي تهــدف 
لطــاب  متكاملــة  مدرســية  حقيبــة  ألــف   )170( تأميــن  إلــى 
وطالبــات المرحلــة اإلبتدائيــة المســتهدفين؛ دعمــًا وتشــجيعًا 
لهــم فــي مــدارس القــرى والهجــر النائيــة فــي جميــع إدارات 

التعليــم.

مسابقة جرير للسرد القصصي

الُكتــاب  وتمكيــن  العربــي  المحتــوى  إلثــراء  منهــا  ســعًيا 
المبتدئيــن؛ انطلقــت مســابقة جريــر للســرد القصصــي التــي 
ــات  ــة للكتاب تضمنــت مســارين للســرد القصصــي مســار الرواي
التــي تبــدأ مــن 22 ألــف كلمــة وأكثــر، ومســار القصــة للكتابــات 
ابتــداًء مــن 12 ألــف كلمــة وأكثــر، وضّمــت قائمــة الفائزيــن 

بالجائــزة ســتة مؤلفيــن فــي المســارين. 

ففــي مســار الروايــة فــازت بالمركــز األول المؤلفــة/ والء أبــو 
بالمركــز  وفــازت  مكتبــة"،  داخــل  تنتحــر  "ال  روايــة  عــن  غنــدر 
ــي  ــش ذكريات ــة "أعي ــن رواي ــادة المرزوقــي ع ــة/ غ ــي المؤلف الثان
بالمركــز  كامــل  المؤلفــة/ شــروق  فــازت  بينمــا  بالمقلــوب"، 

الثالــث عــن روايــة "حنجــرة الصمــت". 

وفــي مســار القصــة فــازت بالمركــز األول المؤلفــة/ شــيماء جــاد 
عــن قصــة "لقــاء ترانزيــت"، وفــازت بالمركــز الثانــي المؤلفــة/ 
ســارة القــوزي عــن قصــة "الجائــزة الكبــرى"، فــي حيــن فــازت 
المؤلفــة/ أمانــي باطرفــي بالمركــز الثالــث عــن قصــة "خرنــوف 

عمشــا".

ــزة حيــث   وبذلــك أتاحــت المســابقة فرصــة لنشــر الكتــب الفائ
ــة فــي  ــى مــن مســار الرواي ــة األول ــز الثاث ــزة المراك ــت جائ تمثل
ــر، وإقامــة حفــل  طباعــة ونشــر الروايــات فــي فــروع مكتبــة جري
ــا فــي  ــى نشــرها الكترونًي ــب باإلضافــة إل ــع الكت تدشــين وتوقي

ــر. منصــة قــارئ جري

القصــة  فــي مســار  األولــى  الثاثــة  المراكــز  جائــزة  وتمثلــت 
فــي جمــع القصــص الثــاث الفائــزة فــي مجلــد واحــد ونشــرها 
ــا فــي  فــي مكتبــة جريــر باإلضافــة إلــى نشــر القصــص الكترونًي

ــر.  منصــة قــارئ جري

جــورج ريتــزر وجيفــري ستيبنســكي – والــذي يقــدم ملخًصــا 
تــم  وقــد  الرئيســية  النظريــة  والمــدارس  للمنظريــن  شــامًا 
تدقيقــه ومراجعتــه علمًيــا مــن قبــل لجنــة الجمعيــة الســعودية 
ذيــب  الدكتــور/  مــن  كًا  قبــل  مــن  االجتماعيــة;  للدراســات 
محمــد الدوســري، واألســتاذ الدكتــور/ عمــر عبــد الجبــار أحمــد، 
والدكتــور/ خالــد بــن عمــر الرديعــان. ومــن المتوقــع إطــاق )4( 

كتــب أخــرى فــي عــام 2022م.

وقــد تــم تقييــم المشــاركات مــن عــدة جوانــب مثــل الفكــرة 
لجــان  طريــق  عــن  مراحــل  خــال  وغيــره  القصصــي  والبنــاء 
ــارزة فــي األدب  ــد مــن األســماء الب ــة مــن العدي مختصــة مكون
الروائــي والقصصــي فــي المنطقــة وهــم: األســاتذة الُكتــاب 
والروائييــن: أســامة المســلم، وأحمــد آل حمــدان، وعبيــد أبــو 

ملحــه، وعبــد الوهــاب الرفاعــي.



2م
02

1 
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

2م
02

1 
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

ق
وي

س
للت

ير 
جر

ة 
رك

ش

ق
وي

س
للت

ير 
جر

ة 
رك

ش

3637

• برنامج جرير لدعم األنشطة المحلية/المجتمعية

الحملة الوطنية للعمل الخيري

اســتمرارًا فــي ســعي جريــر لخدمــة المجتمــع قامــت بتبرعهــا بقيمة 
مليــون ريــال للحملــة الوطنيــة للعمــل الخيــري مــن خــال "منصــة 
للعمــل  متكاملــة  تقنيــة  كبوابــة  إطاقهــا  تــم  التــي  إحســان" 
الخيــري. ويأتــي هــذا التبــرع مــن جريــر استشــعاًرا بمســؤوليتها 
ــة  ــه االجتماعي ــري وثقافت ــة العمــل الخي ــة مؤكــدة أهمي المجتمعي
فــي المملكــة والــذي يظهــر جليــًا فــي حــرص المملكة علــى تفعيل 
وتعزيــز العمــل الخيــري فــي جميــع المجــاالت، واســتمرار منصــة 
إحســان فــي القيــام بدورهــا فــي تعزيــز قيــم العمــل الخيــري ألفــراد 
المجتمــع مــن خــال الحــث والتشــجيع علــى التبــرع، وتفعيــل الــدور 
التكاملــي مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة بمختلــف قطاعاتهــا، 
دور  وتفعيــل  أثــره،  وتوســيع  الربحــي  غيــر  القطــاع  وتمكيــن 
ــة فــي القطــاع الخــاص والمســاهمة فــي  المســؤولية االجتماعي
رفــع مســتوى الموثوقيــة والشــفافية للعمــل الخيــري والتنمــوي.

• برامج جرير للتدوير

تدوير األجهزة اإللكترونية: 

تتطلــع جريــر إلــى تعظيــم أثــر الكثيــر مــن البرامــج المســتهدفة 
القديمــة  اإللكترونيــة  األجهــزة  إلنقــاذ  جهودهــا  تضاعــف  وأن 
مــن مكــب النفايــات مــن خــال برامــج االســتبدال وإعــادة تدويــر 
العالميــة  بالقضيــة  وثيقــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  والتــي  اإللكترونيــات 

اإللكترونيــة.  للنفايــات  المتناميــة 

ومــن ضمــن مبــادرات جريــر لمعالجــة هــذه المشــكلة، تعمــل جريــر 
علــى برنامــج إلعــادة تدويــر اإللكترونيــات حيــث ينقــذ البرنامــج 
أجــزاء اإللكترونيــات المهملــة ليتــم اســتخراجها بواســطة شــركات 

متخصصــة فــي إعــادة التدويــر. 

ومــع بدايــة انطــاق برنامــج جريــر إلعــادة تدويــر اإللكترونيــات 
خــال عــام 2018م، تمكنــت جريــر مــن تحويــل مــا قيمتــه 10 
ماييــن ريــال ســعودي مــن اإللكترونيــات مــن مكــب النفايــات 
وإعادتــه إلــى االقتصــاد، وفــي عــام 2019م، تمكنــت مــن إعــادة 

تدويــر أجهــزة إلكترونيــة بقيمــة 18 مليــون ريــال ســعودي.

وفــي ظــل اهتمــام جريــر بهــذا البرنامــج زادت قيمــة مــا تــم إعــادة 
تدويــره مــن اإللكترونيــات خــال عــام 2020م، ليصــل إلــى مــا 

قيمتــه 22,322,500 ريــال ســعودي مــن اإللكترونيــات.

• مبادرات دعم أخرى…

وامتــدادًا لحــرص جريــر علــى القيــام بدورهــا تجــاه المجتمــع إلتزامــًا 
منهــا بمســؤوليتها المجتمعيــة فقــد قامــت بدعــم عــدة أنشــطة 

تمثلــت فــي التالــي:

 أواًل: دعم سبلفت )Suplift( في معسكر الهوايات. 

ثانًيــا: حملــة تســويقية ألصغــر كاتبــة سلســلة روايــات فــي العالــم 
حســب موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية ريتــاج الحازمــي. 

ــا: المشــاركة فــي تصويــر موســم العــودة إلــى المــدارس مــع  ثالًث
عــدة قنــوات تلفزيونيــة. 

• الشراكة بين مكتبة جرير ووزارة الثقافة

شــهد هــذا العــام فــرص وســبل تعــاون عــدة بيــن جريــر ووزارة 
ومنهــا:  الثقافــة 

 رعاية معرض الكتاب الدولي بالرياض لعام 2021م

لعــام  بالريــاض  الدولــي  الكتــاب  معــرض  برعايــة  جريــر  قامــت 
2021م ســعًيا منهــا لتحقيــق أهــداف المســؤولية المجتمعيــة 
المحتــوى  بإثــراء  والمهتميــن  والباحثيــن  والكتــاب  الُقــراء  تجــاه 
ــاب ألنشــطة  ــر مــن )500( كت ــة أكث ــت الرعاي ــي. كمــا تضمن العرب
خاصــة بمعــرض الكتــاب وتنوعــت بيــن ركــن الطفــل ومقهــى 
المتنبــي وتعزيــز مكتبــة الــوزارة بمجموعــة كتــب قانونيــة مختــارة.

مبادرة عام الخط العربي

قامــت جريــر بدعــم مبــادرة عــام الخــط العربــي وهــي إحــدى 
مبــادرات وزارة الثقافــة والتــي تعنــى باالهتمــام بالخــط العربــي 
وتتضمــن برامــج عــدة إحداهــا منصــة الخطــاط والتــي تمكــن 
كل مــن لديــه الرغبــة بتعلــم فــن الخــط العربــي مجاًنــا علــى 
ــب ألدوات الخــط  ــر حقائ ــن مــن خــال توفي ــر الخطاطي ــد أمه ي
)خــط الرقعــة والديوانــي - خــط النســخ - خــط الثلــث( باإلضافــة 
إلــى التوعيــة عــن المبــادرة مــن خــال حملــة إعانيــة متنوعــة 
ــدد مــن الجمهــور  ــر ع ــر للوصــول ألكب ــوات النشــر لجري فــي قن

ولتســهيل التدريــب علــى مهــارة الخــط العربــي.

النشــر  لدعــم  رقميــة  إلــى  الورقيــة  الكتــب  تحويــل  مشــروع 
الرقمــي

ــي  ــة وزارة الثقافــة والت ــادرة النشــر الرقمــي برعاي ــًا مــع مب تزامن
الكتــاب اإللكترونــي لضمــان ســهولة  لدعــم صناعــة  تهــدف 
وصــول الكتــاب إلــى المســتفيدين وتعزيــز التنــوع فــي أوعيــة 
النشــر والمســاهمة فــي إثــراء المحتــوى العربــي مــن الكتــب 
الرقميــة ودعــم وتحســين نمــوذج العمــل للناشــر الســعودي، 
كان لجريــر دورهــا فــي هــذه المبــادرة مــن خــال عمليــة تحويــل 
الكتــب مــن ورقيــة إلــى رقميــة وتســليمها للناشــرين المتقدمين 
عليهــا حيــث تــم االتفــاق بيــن الهيئــة وجريــر علــى تحويــل 2000 

كتــاب مــن ورقــي إلــى رقمــي. 
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لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :
مايين  الرياالت 

التغير )%(

السنة المنتهية في
)31 ديسمبر2020م(

السنة المنتهية في
)31 ديسمبر2021م(

البيان

النسبة من 
المبيعات %

المبلغ النسبة من 
المبيعات %

المبلغ

% -2.3 9,305.8 9,088.3 المبيعات

% -7.5 % 13.5 1,328.6 % 14.3 1,229.3 مجمل الربح

% -3.6 % 11.7 1,100.9 % 11.8 1,061.4
ربح النشاط من العمليات

الرئيسية

% -3.2 % 11.2 1,052.4 % 11.3 1,019.0
الربح الصافي قبل الزكاة

وضريبة الدخل

% -1.1 % 10.9 1,003.0 % 10.8 991.9 الربح الصافي

انخفضت مبيعات قطاع التجزئة بجرير خال العام المالي 2021م بنحو 2 %، بينما انخفضت مبيعات الجملة بنحو 14.5 % مقارنة 
بالعام الماضي 2020م.

وبخصوص األداء اإلجمالي فقد انخفضت مبيعات جرير داخل وخارج السعودية بنسبة 2.3 % عن العام الماضي، كما انخفض 
مجمل الربح 7.5 %، وبلغت نسبة مجمل الربح 13.5 % مقابل 14.3 % مقارنة بالعام الماضي.

ويرجع انخفاض المبيعات إلى انخفاض مبيعات بعض األقسام وخاصة أقسام الكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو حيث تأثر 
أداء المبيعات بنقص االمدادات. 

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة %2.3 فقط إال أن اجمالي الربح قد انخفض بنسبة %7.5 حيث أن هذه المبيعات 

تحققت من خالل عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام الماضي مما يعني ارتفاع اجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت 

الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%.

ولكن برغم انخفاض اجمالي الربح بنسبة %7.5 فقد انخفض صافي الربح فقط بنسبة %1.1 بسبب:

- زيادة اإليرادات األخرى والتي تضمنت )ضمن عوامل أخرى( ربح رأسمالي قدره 38 مليون من بيع قطعة أرض .

- انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية والتي تضمنت في العام السابق دعم الشركة لمبادرات حكومية بنحو 25 مليون ريال.

- انخفاض تكلفة التمويل.

- انخفاض مصروف الزكاة.

1
ملخص نتائج 

العمليات 
والتشغيل
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بلغت النقدية المتولدة من أنشطتها 
التشغيلية  1,428مليون ريال عام 

2021م والتي تعتمد عليها الشركة 
في تمويل استثماراتها وتوسعاتها 

وكذلك في سداد التوزيعات 
للمساهمين.

بلغ معدل النمو المركب لكل من 
ربح السهم والتوزيعات للسهم خال 

السنوات الخمس الماضية 3.4 % 
و3.5 % على التوالي.

جميع أرقام ربحية السهم والتوزيع للسهم مبنية على 
أساس عدد األسهم الحالي وهو 120 مليون سهم. 

ربح السهم والتوزيعات  ) ريال (

التوزيعات

ربحية السهم

2017

6.537.23

2018

7.858.00

2019 2020 2021

8.00 7.85 7.508.21 8.36 8.27

النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية

200

0

928

973

1.397

1,428
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2017 2018 2019 2020 2021

400

600

800

1000

1200

1400

1600

النقدية المتولدة من 
األنشطة التشغيلية

كما ارتفعت حقوق الملكية من 
1,626 مليون ريال في  2017م 

إلى 1,769 مليون ريال في 
2021م.

تطور اإللتزامات وحقوق الملكية ) بالمليون ريال (

حقوق الملكية

اإللتزامات المتداولة

اإللتزامات طويلة األجل
2017 2018 2019 2020 2021

1.626 1.699 1.645 1.725 1,7691.103 1.364 1.551 1.515 1,633148 151 805 759 711

2021م  خــال  اللــه  بفضــل  الشــركة  حققــت 
و   9,088.3 بمبلــغ   األربــاح  وصافــي  مبيعــات 

التوالــي. علــى  ريــال  مليــون   991.9

تطور المبيعات وصافي 
األرباح ) بالمليون ريال (

1001,000

2002,000
3003,000
4004,000
500,5000

6006,000
7007,000
8008,000
9009,000

110011,000

100010,000

868

960
985 1,003 992

2017 2018 2019 2020 2021

6,942 7,362

8,425
9,306

9,088

المبيعات
صافي الربح

2 -  استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

لقد نمت أصول جرير خال السنوات الخمس 
الماضية من 2,877 مليـون ريـال في 2017م 

إلى 4,112 مليـون ريال في 2021م.

تطور نمو األصول 
) بالمليون ريال (

إجمالي األصول

األصول المتداولة

األصول الثابتة وطويلة األجل

2017 2018 2019 2020 2021

2.877
3.215

4.002 3.999 4,112

1.379

1.457 2.212 2.159 2,044

1.498 1.758 1.789 1.840 2,068
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تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل، ويتــم تحميــل مبلــغ الــزكاة المســتحق علــى قائمــة الدخــل الموحــدة 
لجريــر، وقــد قامـــت جريــر بتقديــم وتســديد إقراراتهــا الزكويــة حتــى 2020/12/31م كمــا قامــت بتســديد الفـــروق الناتجـــة عــن الربــط 
الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة2010م. خــال عــام 2019م اســتلمت الشــركة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ربوطــا زكويــة عــن 
الســنوات 2011م إلــى 2015م، مطالبــة بفــروق زكويــة اجماليهــا 25.6 مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة بمــا تــم ســداده عــن هــذه 

األعــوام.

ــارس  ــة. فــي م ــان الضريبي ــة للج ــة العام ــى األمان ــراض إل ــوط ورفعــت االعت ــك الرب ــى تل واعترضــت الشــركة حســب األنظمــة عل
2021م، قــررت لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة )"اللجنــة"( رفــض معظــم االعتراضــات التــي قدمتهــا الشــركة. 
فصعــدت الشــركة اعتراضهــا علــى قــرار اللجنــة إلــى اللجنــة االســتئنافية للمخالفــات والمنازعــات الضريبيــة خــال المــدة النظاميــة.

كمــا تلقــت الشــركة ربوطــًا زكويــة مــن الهيئــة لألعــوام 2016م إلــى 2018م، مطالبــة بفــروق زكويــة بلــغ مجموعهــا 35.9 مليــون 
ريــال ســعودي مقارنــة بالــزكاة المدفوعــة لتلــك الســنوات. واعترضــت الشــركة حســب األنظمــة علــى هــذه الربــوط وقامــت بدفــع 
مــا يبلــغ 10 % مــن الربــوط المعتــرض عليهــا حســب النظــام، )والــذي يتطلــب ســداد 10%إلــى 25 % مــن قيمــة الربــوط المتنــازع 
ــة خــال  ــة العامــة للجــان الضريبي ــى األمان ــراض إل ــراض المقــدم فقامــت الشــركة برفــع االعت ــة االعت عليهــا(، وقــد رفضــت الهيئ

المــدة النظاميــة وال تــزال االعتراضــات قيــد النظــر.

فــي 19 أغســطس 2021م، تلقــت الشــركة ربوطــًا زكويــة مــن الهيئــة لعامــي 2019م و2020م، مطالبــة بفــروق زكويــة بلــغ 
مجموعهــا 19.8 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بالــزكاة المدفوعــة عــن تلــك الســنوات. اعترضــت الشــركة علــى تلــك الربــوط خــال 
المــدة النظاميــة وســددت ٪25 مــن المبالــغ المتنــازع عليهــا وفًقــا لمــا تتطلبــه الئحــة الــزكاة. وقــد رفضــت الهيئــة هــذه االعتراضــات 

وقامــت الشــركة برفــع االعتــراض إلــى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وال تــزال االعتراضــات قيــد النظــر.

ســتكون هــذه المبالــغ المدفوعــة قابلــة لاســترداد إذا تمكنــت الشــركة مــن حــل نزاعهــا مــع الهيئــة لصالــح الشــركة، وفيمــا عــدا ذلــك 
ســتكون هذه المدفوعات جزًءا من تســوية ما ستفســر عنه النتيجة النهائية للنزاع. 

كان الســبب الرئيســي لهــذه الفــروق الزكويــة هــو أن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي ربوطهــا لــم تســمح بخصــم توزيعــات 
أربــاح األســهم التــي تزيــد عــن الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المبقــاة. لقــد دأبــت الشــركة علــى تبنــي سياســة توزيعــات أربــاح ســخية مــع 
انتظامهــا فــي اجــراء توزيعــات أربــاح ربــع ســنوية، وكانــت تحتفــظ بأربــاح مبقــاة منخفضــة نســبًيا فــي نهايــة العــام بســبب سياســة 
توزيــع األربــاح هــذه، وأيضــا بســبب العديــد مــن رســملة األربــاح المبقــاة فــي الماضــي، وبالتالــي، فــي كل مــن الســنوات المذكــورة 
أعــاه، تجــاوز إجمالــي توزيعــات األربــاح الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المبقــاة. مــن وجهــة نظــر الشــركة، فــإن توزيعــات األربــاح هــذه 

5 - المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات

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

الريــاالت ماييــن                                                                                                                           

المنطقة الجغرافية
2020م2021م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

8,596.3936.38,818.5956.6المملكة العربية السعودية

492.055.6487.346.4مصر ودول الخليج األخرى

9,088.3991.99,305.81,003.0الـمـجـمـوع

3 -  التحليل الجغرافي لنشاط جرير
يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة في نهاية العام كما يلي: 

مايين الرياالت

الرصيد الغرضنوع القرضالجهة المانحة#
الرصيد أخر السدادإضافاتأول السنة

طريقة السدادالسنة

1
البنك السعودي 

تمويل رأس عدة تسهيات تورقالبريطاني
10001000المال العامل

10001000اإلجـمـالـي

تظهر قائمة التدفقات النقدية صافي الحركة على هذه القروض باعتبارها قروض ذات استحقاقات ثاث شهور أو أقل.

4 -  االقتراض
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تم تخصيص مبلغ 99,186 ألف ريـال من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي.

وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021م وفقًا للجدول التالي:

إجمالي التوزيعالفترة
) مليون ريال (

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلعالن) ريال (

252.02.102021/05/272021/05/312021/06/09الربع األول

168.01.402021/08/112021/08/162021/08/25الربع الثاني

246.02.052021/11/042021/11/082021/11/17الربع الثالث

234.01.952022/03/092022/03/142022/03/23الربع الرابع

7.50   900.0اإلجمالي

6 - دعم المؤسسات االجتماعية

7 - توزيعات األرباح عن العام المالي 2021م

قابلــة للحســم بالكامــل حيــث تــم توزيعهــا فعلًيــا علــى المســاهمين خــال الســنة الزكويــة التــي قامــت فيهــا الشــركة بخصــم هــذه 
التوزيعــات. فــا ينبغــي اســتخدام الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المبقــاة كعائــق أمــام حســم توزيعــات أربــاح تمــت بطريقــة نظاميــة 

وتــم اإلعــان عنهــا ودفعهــا وفًقــا للوائــح المعمــول بهــا. 

فــي حيــن تعتقــد الشــركة أنهــا طبقــت مبــادئ الشــريعة اإلســامية بشــكل صحيــح بحســم هــذه التوزيعــات مــن وعــاء الــزكاة، اال انهــا 
تحتفــظ بمخصــص زكاة كاٍف لمواجهــة الفــروق الزكويــة المحتملــة التــي قــد تنشــأ عــن مثــل هــذه النزاعــات.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :
 ) آالف الرياالت (

بيان األسباب وصف موجز لها

2021م

المستحق حتى نهاية الفترة المالية البيان
السنوية ولم يسدد المسدد

استيراد تخليص جمركي 0 18,651 مصلحة الجمارك

اإلقرار الزكوي السنوي واعتراضات 
الشركة التي ال تزال منظورة الزكاة على الدخل 26,600 24,007 الزكاة

عن توزيعات األرباح للمساهمين غير 
المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات 

األجانب والغير مقيمين
ضريبة إستقطاع 6 10,687 الضريبة

ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع 
والخدمات  ضريبة القيمة المضافة 36,760 1,298,798 ضريبة القيمة المضافة

التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين 
السعوديين وغير السعوديين التأمينات اإلجتماعية 3,643 43,241 المؤسسة العامة للتأمينات 

اإلجتماعية

استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة 
للعاملين تأشيرات موظفين 0 221 تكاليف تأشيرات وجوازات

استخراج وتجديد اقامات الموظفين اقامات موظفين 0 18,774 رسوم مكتب العمل

* مبلــغ الــزكاة البالــغ 26,600 ألــف ريــال المســتحق حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية ولــم يســدد هــو مخصــص الــزكاة عــن عــام 2021م بخــاف مخصصــات 

اضافيــة المكــون خــال األعــوام الســابقة لمواجهــة الفــروق الزكويــة المحتملــة الناتجــة عــن الخــاف مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن الســنوات مــا بعــد 

2010م.

بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فرضت على الشركة خالل العام المالي 2021م مبلغ )425,996( ريال وبيانها كالتالي:

سبل عالجها وتفادي وقوعها 
في المستقبل

المبلغ اإلجمالي 
)ريال( الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة العقوبة/ الجزاء/ التدبيراالحترازي/ 

القيد االحتياطي

اتباع المتطلبات النظامية  170,687 مكتب العمل مخالفات عمالية غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  عدم عرض الشهادة الضريبية هيئة الزكاة والضريبة 20,000 غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  وزارة الشؤون البلدية والقروية 172,250 مخالفات متطلبات
الترخيص غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  26,100 المديرية العامة للدفاع المدني مخالفات الدفاع المدني غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  4,450 وزارة الداخلية - المرور مخالفات مرور غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  10,700 وزارة اإلعام مخالفات لوزارة اإلعام غرامة مالية

اتباع المتطلبات النظامية  21,809 وزارة التجارة مخالفات وزارة التجارة غرامة مالية

اإلجمالي 425,996 ريال

وقد بلغ إجمالي قيمة دعم 
المؤسسات االجتماعية والخيرية 

والمبادرات الحكومية مبلغ 

3,064,267 ريـال
 خالل العام 2021م.
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رأس المال 

والمستثمرون 
وإبالغات
الملكية
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في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5 % فما فوق وتغيرها خالل العام 
2021م:

مايين األسهم            

عدد األسهم في بداية اسم المستثمر
2021م

نسبة الملكية في بداية 
2021م

عدد األسهم في نهاية 
2021م

نسبة الملكية في نهاية 
2021م

21.8382%21.838626,205,904%26,206,408شركة جرير لالستثمارات التجارية

الجدول التالي يوضح باختصار رأس مال جرير:

القيمة ريال/عدد األسهمالبيـان

 1,200,000,000ريـالرأس المال المصرح به

120,000,000 سهمعدد األسهم المصدرة ) جميعها أسهم عادية (

 1,200,000,000ريـالرأس المال المدفوع

10 ريـالالقيمة االسمية للسهم

10 ريـالالقيمة المدفوعة للسهم

1 - رأس المال

2 - المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

3 - هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2021م

نوع المستثمرين:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المستثمرين النوع

63,774 76,529,574 734 شركات ومؤسسات

36.226 43,470,426 20,912 أفــراد

100% 120.000.000 21,646 اإلجمـالي

المستثمرون وفقًا لحجم الملكية:

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

54.07 64,874,151 16 أكثر من مليون

11.69 14,122,595 21 من 500 ألف : أقل من مليون

14.28 17,131,577 89 من 100 ألف : أقل من 500 ألف

5.65 6,768,071 98 من 50 ألف : اقل من 100 ألف

7.85 9,389,589 446 من 10 آالف : أقل من 50 ألف

2.26 2,701,575 392 من 5 آالف : أقل من 10 آالف

2.8 3,343,489 1,543 من ألف : أقل من 5 آالف

1.4 1,668,953 19,041 أقل من ألف

%100 120,000,000 21,646 اإلجـــمـــــــــالي

• وفقًا لتقرير ملكية المستثمرين بتاريخ 2021/12/31م.

المستثمرون وفقًا لفئاتهم:

)%( نسبة الملكية عدد األسهم عددهم الفئة

36.031 43,237,534 19,834 مستثمرين أفراد سعوديين

0.193 232,386 1072 مستثمرين أجانب مقيمين

31.770 38,124,712 92 شركات ومؤسسات سعودية

5.046 6,055,610 13 مؤسسات حكومية وشبه حكومية

11.142 13,371,568 75 صناديق إستثمارية سعودية

0.164 197,650 7 اتفاقيات مبادلة

15.353 18,424,038 537 مستثمرين أجانب غير مقيمين

0.297 356,502 16 جمعيات خيرية ووقفية

%100 120,000,000 21,646 اإلجـــمـــــــــالي

• وفقًا لتقرير ملكية المستثمرين بتاريخ 2021/12/31م.
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تتوقــف عمليــة توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى األربــاح الصافيــة المحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعــات المســتقبلية 
لإلســتثمارات الرأســمالية، وبالرغــم مــن أن جريــر قــد دأبــت علــى صــرف أربــاح ربــع ســنوية للمســاهمين إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات 
للتوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغيــر سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت ألخــر حســب األداء المالــي لجريــر ورؤيــة مجلــس اإلدارة.

وفقــًا للمــادة )44( مــن النظــام األســاس لجريــر فــأن األربــاح الصافيــة الســنوية تــوزع بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 
والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه التالــي:

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

ــة   ــاح الصافي ــاوز 20% مــن األرب ــب نســبة ال تتج ــس اإلدارة أن تجن ــراح مــن مجل ــى إقت ــاء عل ــة بن ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي • يج
لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 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 اجتماعيــة لموظفــي جريــر أو 
الســتخدامها لمنــح موظفــي جريــر أســهم فــي جريــر كمكافــأة لهــم.

• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

ــة  ــم يتعــارض هــذا مــع االحتياجــات المالي ــا ل ــح م ــن 80% - 100% مــن صافــى الرب ــع بي ــر أن تكــون نســبة التوزي وتتوقــع جري
والتشــغيلية واالســتثمارية.

ــس اإلدارة  ــى تفويــض مجل ــى "الموافقــة عل ــة العامــة الســنوية ينــص عل ــد مســتقل فــي جــدول أعمــال الجمعي ــم إدراج بن ويت
ــار األنظمــة ذات العالقــة". ــع مــع األخــذ باإلعتب ــة والتوزي ــخ األحقي ــد تاري ــة للمســاهمين مــع تحدي ــاح فصلي ــع أرب بتوزي

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

نسبة المبلغ الموزع من صافي 
األرباح )%(

إجمالي مبلغ التوزيع
)مليون ريال(

الربح الموزع
)ريال(

ربحية السهم
)ريال(

صافي الربح
)مليون ريال(

السنة

89.03 657 5,48 6,15 737,9 2016

90.24 783 6,53 7,23 867,7 2017

تم زيادة رأس المال من 900 مليون إلى 1200 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل ثالثة أسهم
2018

98.12 942 7,85 8,0 960

97.49 960 8,00 8،21 984,7 2019

93.92 942 7.85 8.36 1,003 2020

91.9 900 7.50 8.27 992 2021
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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 خــال تعــاون وثيــق بيــن إدارات جريــر، وتقييــم إحتماليــات حدوثهــا وتقديــر مــا قــد يترتــب عليهــا 
ــر الازمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا وإحتوائهــا قــدر اإلمــكان لتافــي أي أضــرار قــد  ــم إتخــاذ التدابي ــم يت ــار ومــن ث مــن آث

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 االنفــاق لألفــراد 
ــر علــى المورديــن والمصنعيــن. والمؤسســات، ومــا يكــون لهــا أث

مخاطر استراتيجية:  
عــدم اإلحاطــة بالمتغيــرات اإلقتصاديــة، وإتخــاذ قــرارات إســتراتيجية خاطئــة، أو تطبيــق اإلســتراتيجيات بشــكل خاطــئ، وجريــر 
تحــرص علــى اإلحاطــة بالمتغيــرات اإلقتصاديــة مــن خــال دراســة الســوق والوضــع اإلقتصــادي، واإلســتعانة بالخبــرات المتميــزة 

لتافــي 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 العمــات، حيــث أن أغلــب تعامــات جريــر بالريـــال 

الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو، كمــا 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 
اإلئتمــأن يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك ذات تصنيــف إئتمأنــي مرتفــع، وتقييــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم مخصــص الديــون 

المشــكوك فــي تحصيلهــا.

3 - مخاطر السيولة:
وهــي مخاطــر صعوبــة تأميــن الســيولة الازمــة لمقابلــة التزاماتهــا، وتــدار مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن توفــر 

ســيولة كافيــة لمواجهــة أي التزامات مســتقبلية.

4 - مخاطر الموارد البشرية: 
القــدرة علــى اســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمميــزة والمحافظــة عليهــم، وتقــوم جريــر بصــورة مســتمرة بتوظيــف وتدريــب 

الكــوادر الوطنيــة، وتطويــر مكافــأة تحفيزيــة لدعــم اســتمرارية 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 اســتمرارية العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة فــي حالــة وجــود خلــل فنــي، فجريــر مســتمرة فــي تطويــر ودعــم 

برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.

1 - المخاطر التي قد تتعرض لها جرير

ــرات  ــا تقــدم ولمــا شــهدته الســعودية مــن تغي ــى م ــاء عل بن
ــه   ــذ عــام 2020م بمــا تضمن فــي ســلوك المســتهلك، ومن
ــا  ــروس كورون ــل فــي جائحــة في مــن ظــروف اســتثنائية تتمث
جديــدة  اســتراتيجية  جريــر  اتبعــت   ،)19 )كوفيــد  المســتجد 
تقــوم علــى تخفيــض هامــش الربــح أحيانــا لكســب حصــة أكبر 
فــي الســوق فــي ظــل هــذه الظــروف االقتصاديــة، والســعي 
للحصــول علــى أســعار منافســة مــن المورديــن، وســوف 
تســتمر جريــر علــى ذات االســتراتيجية، وســوف تحافــظ علــى 
خططهــا التوســعية، وســتتضمن خطــط التوســع مناطــق 
والبحريــن  واإلمــارات،  والكويــت  الســعودية  فــي  جديــدة 

ــدول آخــري. ودراســة التوســع ب

خــال العــام 2021م افتتحــت جريــر ســتة معــارض، حيــث 
أصبــح عــدد معــارض مكتبــة جريــر )67( معرضــًا داخــل وخــارج 
ــام  ــاح ســبعة معــارض خــال ع ــر افتت ــوي جري المملكــة، وتن
اإللكترونــي،  جريــر  موقــع  بتطويــر  واالســتمرار  2022م، 
وســوف يســتمر قطــاع مبيعــات الجملــة والتوزيــع فــي النمــو 
مــن خــال مضاعفــة شــبكة التوزيــع الحاليــة ودخــول أســواق 

ــدة. جدي

ــر يبــدو واعــدًا فــي ظــل ســعينا المتواصــل  إن مســتقبل جري
للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــاء وخدمتهــم 
بــأداء  باالرتقــاء  ملتزمــون  نحــن  جديــدة،  وأســاليب  بطــرق 
جريــر وتحقيــق النمــو المنشــود، وتحســين خدمــات عــرض 
المنتجــات باإلضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة 

العمــاء وبأفضــل قيمــة.

جريــر تــدرك تمامــًا أن تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد علــى 
اســتثمارها  تواصــل  ولذلــك  قــوي ومؤهــل،  فريــق عمــل 
فــي رأس المــال البشــري واســتقطاب كــوادر بشــرية مؤهلــة 

لتقديــم أفضــل قيمــة لعمائهــا ومســتثمريها. 
وبنــاء علــى هــذه المعطيــات والخطــط وفــي ظــل ظــروف 
الســوق الحاليــة والمتوقعــة وفــي ضــوء التحديــات المحيطــة 
ــق نمــوًا  ــر تتوقــع تحقي ــأن جري ــه ف ــذي نعمــل في بالقطــاع ال
مقارنــة  2022م  المالــي  العــام  فــي   %  3 بحــدود  إيجابيــًا 

بالعــام المالــي 2021م.
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1 - تكوين مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء وفقــًا للمــادة )16( مــن النظــام األســاس لجريــر، كمــا أن تكويــن مجلــس اإلدارة متوافــق 

مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة )17( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي  للعمليات.

الوظائف السابقة
عمل في قسم  تكنولوجيا المعلومات في 

المؤسسة العامة لتحلية المياه.

الوظائف الحالية
عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات

الوظائف السابقة
• الرئيس التنفيذي لشركة أموال لاستشارات 

المالية )2001م: 2011م(.
• المدير العام بمجموعة العثيم التجارية 

)2000م: 2001م(.
• شريك ومدير بشركة كي بي ام جي العالمية 

)1995م: 1999م(.
• المدير التنفيذي لمستشفى دلة )1991م: 

1995م(.
• شريك بمكتب القاسم محاسبون قانونيون 

معتمدون )1990م: 1991م(.

الوظائف الحالية
عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات

الوظائف السابقة
• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  لشركة 

صافوال لألغذية. 
• العضو المنتدب لشركة المهيدب لألغذية. 
• العضو المنتدب لشركة العوجان الصناعية. 

• المدير العام لمصنع العوجان للمرطبات. 

الوظائف الحالية
مستشار استثمار.

الوظائف السابقة
• الرئيس التنفيذي لشركة محمد وعبد الله 

   السبيعي لاستثمار.
• الرئيس التنفيذي لشركة انتر اكتيف 

   العربية السعودية المحدودة.
• الرئيس التنفيذي لشركة الملز لاستثمار 

   التقني.
• أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة 

   اإللكترونية.

محمد بن عبد الرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

ناصر بن عبد العزيز العقيل
الرئيس التنفيذي للعمليات )تنفيذي(

فهد بن عبد الله القاسم
)مستقل(

بدر بن حامد العوجان
)مستقل(

باسل بن محمد بن جبر
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

اإلجتماعية )مستقل( 

المؤهالت
• ماجستير في الهندسة من جامعة  كاليفورنيا/ 

بركلي.
• بكالوريوس هندسة مدنية  من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن.
• شهادة الـ OPM من جامعة  هارفارد.

الخبــــرات
•  رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق منذ تأسيسها وحتى 

األن.
تأسيس شركة جرير للتسويق.  •

تأسيس وإدارة شركة جرير لاستثمارات التجارية.  •
عضو سابق في مجالس إدارات عدد من الشركات.  •

عضو سابق مجلس أمناء المئوية.  •
عضو اللجنة التنفيذية للمركز الوطني للشركات العائلية   •

)بمجلس الغرف(.
عضو سابق بالمجلس االستشاري للشرق األوسط لجامعة   •

دوك.
عضو سابق بمجلس أمناء الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية   •

الموهوبين.

المؤهالت
• بكالوريوس علوم  الكمبيوتر من جامعة ايسترن واشنطن.

• التحق بالعديد من الدورات الدراسية عن تطوير األعمال.

الخبــــرات
•  عمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة 

لتحلية المياه.
عضو سابق بمجالس إدارات عدد من الشركات.  •

عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق منذ تأسيسها وحتى   •
األن.

الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة جرير للتسويق.  •

المؤهالت
• بكالوريوس العلوم اإلدارية تخصص  محاسبة من جامعة الملك 

سعود.
• برنامج AMLP اإلدارة والقيادة المتقدمة من جامعة اكسفورد.

الخبــــرات
•  إستشارات مالية وإدارية ومراجعة )25 سنة(.

• إدارة تنفيذية- مؤسسة صحية )5 سنوات(.
إدارة تنفيذية - تجارة تجزئة وجملة )سنة واحدة(.  •

عضو مجلس إدارة عدد من الشركات.  •
عضو في العديد من اللجان )اإلستثمار- المراجعة – الحوكمة –   •

الترشيحات والمكافآت(.

المؤهالت
• بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك سعود.

• البرنامج الدولي ألعضاء مجالس اإلدارات في جامعة أنسياد الفرنسية. 
• دورات تدريبية متعددة في هارفارد وأي أم دي وغيرها. 

الخبــــرات
• عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية.

• العضو المنتدب بشركة المهيدب لألغذية.
• العضو المنتدب بشركة العوجان الصناعية.
• عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر.

• عضو مجلس إدارة شركة عافية العالمية.
• عضو مجلس إدارة مجموعة شركات صافوال لألغذية في مصر.

• عضو مجالس إدارة صافوال لألغذية في المغرب والجزائر والسودان وتركيا.

المؤهالت
• ماجستير إدارة األعمال من جامعة ديترويت  بالواليات المتحدة.

• بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة الملك  سعود.
• حاصل على برنامج الرئيس التنفيذي من جامعة هارفرد.

• حاصل على برنامج القيادة من كلية لندن لألعمال.

الخبــــرات
• عضو مجلس إدارة وورئيس لجنة المخاطر بشركة الرياض كابيتال. 

• عضو مجلس إدارة وعضو لجنتي المراجعة والترشيحات بشركة الملز 
   كابيتال.

• عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار بشركة 
   االستثمار التقني.

• عضو مجلس إدارة وعضو لجنتي االستثماروالترشيحات بشركة طيبة 
   القابضة.

•  عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة التيسير للتمويل.
•  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر، وعضو لجنة االستثمار 

بشركة أليانز السعودي الفرنسي.

الوظائف الحالية
العضو المنتدب لشركة جرير للتسويق

رئيس قطاع الجملة

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
العضو المنتدب  )تنفيذي(

المؤهالت
بكالوريوس إدارة من  جامعة الملك سعود.

الخبــــرات
• أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق.

عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق منذ تأسيسها وحتى   •
األن.

تأسيس عمليات بيع الجملة في جرير.  •
رئيس قطاع الجملة في شركة جرير للتسويق نائب رئيس   •

مجلس اإلدارة العضو المنتدب للشركة.

الوظائف الحالية
رئيس شركة كايت العربية للمقاوالت.

ناصر بن عبد الرحمن العقيل
)غير تنفيذي(

الوظائف السابقة
• مدير التسويق والمبيعات لمكتبة جرير.

• أشرف على صيانة  المنطقة الصناعية في 
الُجبيل وينبع.

المؤهالت
• بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كلورادو بولدر.

• العديد من الدورات في إدارة  األعمال والتسويق والمبيعات.

الخبــــرات
• أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق.

مدير التسويق والمبيعات لمكتبة جرير.  •
رئيس شركة كايت العربية للمقاوالت.  •

العمل على تصاميم مكتبة جرير ومجمع مدارس رياض نجد.  •

الوظائف الحالية
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق 

الرئيس التنفيذي

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل   
الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي(

الوظائف السابقة
• محاضر منتدب في  معهد اإلدارة العامة  في 

الرياض.

المؤهالت
• شهادة الـ OPM من جامعة  هارفارد.

• التحق بالعديد من برامج  تطوير اإلدارة.

الخبــــرات
• تأسيس مكتبة جرير.

• أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق.
• عضو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق منذ تأسيسها وحتى 

األن.
• رئيس قطاع التجزئة )مكتبة جرير( والرئيس التنفيذي للشركة.

• نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق منذ عام 2019م 
حتى اآلن.
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فــي الجــدول التالــي بيــان بأســماء الشــركات التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا فــي مجالــس إدارتهــا الحالية والســابقة 
أو مــن مديريها:

اسم العضــو

الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها 
الحالية أو من مديريها

الشركات التي كان عضو المجلس عضوًا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها

الكيان أسماء الشركة
القانوني

داخل/ خارج 
الكيان أسماء الشركةالمملكة

القانوني
داخل/ خارج 

المملكة

محمد بن عبد الرحمن 
العقيل

مساهمة شركة مجموعة الخريف
غير مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

مساهمة شركة األندلس العقارية
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

شركة مجموعة الفيصلية

مساهمة 
غير مدرجة

الشركة التعاونية للتأمين 

مدارس رياض نجد

شركة نافكو

شركة جرير لاستثمارات التجارية

شركة حرمة الدولية

شركة حرمة الوطنية

شركة نوره الوطنية

شركة سنابل السعودية

شركة هامات القابضة

شركة امتياز العربية

شركة تلفزيون الشرق األوسط 
"cbm"ج شركة خاصة

خار
كة

مل
لم

ا

عبد الله بن عبد 
الرحمن العقيل

شركة جرير العقارية

مساهمة غير 
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة مشاريع حرمة

مساهمة 
غير مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د شركة حرمة الوطنيةشركة جرير لاستثمارات التجارية

شركة نوره الوطنيةشركة جرير للتطوير التجاري

شركة حرمة الدوليةشركة كايت العربية

شركة لبب حرمة
شركة امتياز العربية

شركة وادي حرمة

ناصر بن عبد الرحمن 
العقيل

شركة جرير العقارية
مساهمة غير 

ل مدرجة
اخ

د
كة

مل
لم

ا

مدارس رياض نجد
مساهمة 
غير مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة مشاريع حرمة

شركة كايت العربية

عبد الكريم بن عبد 
الرحمن العقيل

شركة جرير العقارية

مساهمة غير 
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
مساهمة شركة حرمة الدوليةد

غير مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة كايت العربية

شركة مشاريع حرمةشركة لبب حرمة

فاكتور كار اوت لت )شركة شركة حرمة الوطنية
F.C.O )أمريكية

مساهمة 
ج مدرجة

خار
كة

مل
لم

ا

شركة نوره الوطنية

ناصر بن عبد العزيز 
العقيل

مساهمة غير شركة مدارس رياض نجد األهلية
ل مدرجة

اخ
د

كة
مل

لم
ا

شركة سنابل حرمة

اسم العضــو

الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها 
الحالية أو من مديريها

الشركات التي كان عضو المجلس عضوًا في مجالس
إدارتها السابقة أو من مديريها

الكيان أسماء الشركة
القانوني

داخل/ خارج 
الكيان أسماء الشركةالمملكة

القانوني
داخل/ خارج 

المملكة

فهد بن عبد الله 
القاسم

مجموعة صافوال

مساهمة 
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

مساهمة بنك الباد
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

شركة دور للضيافة
مجموعة عبد اللطيف العيسى شركة دلة للخدمات الصحية

مساهمة غير القابضة
مدرجة شركة الرياض للتعمير

شركة د. محمد راشد الفقيه 
وشركاه

مساهمة غير 
مدرجة

شركة ناقل

شركة الراجحي ألفا لاستثمار 
القابضة

ذات 
مسؤولية 
محدودة

شركة اتحاد الراجحي لاستثمار 
القابضة )تنفيذي(

شركة أموال لاستشارات المالية
شركة مشاريع األرجان

شركة فهد بن عبد الله بن عبد العزيز 
القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار

ذات 
مسؤولية 
محدودة

شركة راج العقارية

شركة أريز لاستثمار التجاري 
المحدودة

الشركة السعودية للضيافة التراثية شركة عبد الله بن إبراهيم 
السبيعي  القابضة )إيمز(

شركة باسقات الخليج

شركة القرن الواحد والعشرين 
الشركة الوطنية العمومية وشريكه للتقييم العقاري

للسيارات
شركة ركين نجد الدولية

شركة فينكورب القابضة 
لاستثمار

مساهمة 
مصرية 
مقفلة

ج 
خار

كة
مل

لم
ا

مؤسسة المؤسسة العامة للبريد السعودي
حكومية

بدر بن حامد 
العوجان

مساهمة شركة أسواق عبدالله العثيم
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

الشركة العربية للخدمات الزراعية

مساهمة 
مقفلة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة صافوال لألغذيةشركة الجوف للتنمية الزراعية
ذات شركة الصافي دانون

مسؤولية 
محدودة

الشركة المتحدة للسكر
الشركة الدولية للصناعات الغذائية
شركة عافية العالميةالشركة الوطنية لصناعة البسكويت

باسل بن محمد 
بن جبر

مساهمة غير شركة االستثمار التقني
مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

داخ

شركة محمد وعبد الله السبيعي 
مساهمة غير لاستثمار

مدرجة

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة الملز لاستثمار التقنيشركة التيسير للتمويل
شركة طيبة القابضة

مساهمة 
مدرجة

شركة انتر اكتيف العربية السعودية 
المحدودة

ذات 
مسؤولية 
محدودة شركة أليانز السعودي الفرنسي
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وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اإلدارة التنفيذية: 

الوظائف إسـم العضوم
الحالية

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالوظائف السابقة

عبد الله بن عبد الرحمن 1
العقيل

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة

عبد الكريم بن عبد الرحمن 2
العقيل 

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.

ناصر بن عبد العزيز 3
العقيل

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.

• المدير المالي المكلف بشركة جرير المدير الماليفيصل بن عنبر العنبر 4
   للتسويق.

• مدير العمليات.
• مدير إدارة المحاسبة.

• مدير الموازنة والخزينة.
• محاسب.

• بكالوريوس المحاسبة من 
جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسامية

•  إدارة مالية 
   وإدارية

   )26 سنة( 
   بشركة جرير      

   للتسويق.

سجل حضور اجتماعات المجلس عن العام المالي 2021م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة:

االســـــم
تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

مجموع 2022/03/08م2022/01/23م2021/11/03م2021/08/10م2021/05/05م
الحضور

5√√√√√محمد بن عبد الرحمن العقيل1

5√√√√√ناصر بن عبد الرحمن العقيل2

XX√√√4√عبد الله بن عبد الرحمن العقيل3

X√√√√5عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل4

5√√√√√ناصر بن عبد العزيز العقيل5

5√√√√√فهد بن عبد الله القاسم6

5√√√√√بدر بن حامد العوجان7

5√√√√√باسل بن محمد بن جبر8

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2021/05/26م

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

2 - سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة عن العام المالي 2021م

انعقد اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خالل العام المالي 2021م، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لها:

االســـــم

سجل الحضور

جمعية عامة عادية
2021/05/26م

√محمد بن عبد الرحمن العقيل1

√عبد الله بن عبد الرحمن العقيل2

√ناصر بن عبد الرحمن العقيل3

√عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل4

√ناصر بن عبد العزيز العقيل5

√فهد بن عبد الله القاسم6

√بدر بن حامد العوجان7

√باسل بن محمد بن جبر8

√ - حضور                     XX- غياب 

3 - سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

بيان بعدد طلبات جرير لسجل المساهمين خالل العام 2021م:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات جرير لسجل المساهمين

إجراءات الشركة2021/01/24م1

ملف أرباح2021/03/22م1

أخرى2021/04/22م1

الجمعية العامة2021/05/26م1

ملف أرباح2021/05/31م1

4 - طلبات الشركة لسجل المساهمين
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5 - اللجان
1 - لجنة المراجعة:

ــا للمــادة  ــة، وطبًق ــة الســوق المالي ــن هيئ ــة حوكمــة الشــركات الصــادرة ع ــًا للمــادة )54( مــن الئح ــة وفق ــة المراجع ــكلت لجن ُش
ــة  ــخ 2017/12/25م، والمعدل ــا بتاري ــة باجتماعه ــة العامــة العادي ــل الجمعي ــة -المعتمــدة مــن قب ــة المراجع )2( والئحــة عمــل لجن
باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 28/10/2018م، واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 

2021/05/26م.
وتتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا إلــى المجلــس 
التخــاذ القــرار بشــأنها، أو أن تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا المجلــس ذلــك، واللجنــة تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن 

نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا.
كمــا تختــص اللجنــة بالمراقبــة علــى أعمــال جريــر والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة 

فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

التقارير المالية:
1. دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها؛ 

لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.
2. إبــداء الــرأي الفنــي –بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة– فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة 
ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا 

ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

ــر أو مراجــع  ــزام فــي جري ــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلت 4. البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المدي
الحســابات.

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في جرير وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 

 
المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في جرير.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

ــر المــوارد  ــابة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، للتحـــقق مــن توافــ 3. الرقـ
الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.

4. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 

مراجع الحسابات:
1. التوصيـــة لمجلــــــس اإلدارة بترشيـــــــح مراجعــــــي الحســـــابات وعزلهـــــم وتحديــد أتعـــــابهم وتقييـــــم أدائهــــم، بعــد التحقـــق مــن 

اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
2. التحقــــق مــن اســــتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعــــدالته، ومـــدى فعــــالية أعمــال المراجعــــة، مــع األخــــذ فــي االعتبـــــار 

القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
3. مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقـــــق مــن عـــــدم تقديمـــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال 

المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
4. اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركات.

5. التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
6. دراسة تقارير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

ضمان اإللتزام:
1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.

2. التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.
3. مراجعـــة العقــود والتعـــامات المقتـــرح أن تجـــريها الشــركة مع األطراف ذوي العاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة: 

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالســــمم

1

عبد السالم 
بن عبد الرحمن 

العقيل
رئيس اللجنة

•رئيس مجلس إدارة كًا من )شركة 
أصالة القابضة، شركة إمتياز 
العربية، شركة مدارس رياض 

نجد، شركة حرمة الوطنية(.
• العضو المنتدب لكًا من )شركة 
جرير لاستثمارات التجارية، شركة 

جرير للتطوير التجاري(.
• المدير التنفيذي لشركة جرير 

لاستثمارات التجارية.
• مدير عام بكًا من )شركة بروج 

العالمية المحدودة، شركة أسواق 
المستقبل المحدودة، شركة 

األسواق المتطورة المحدودة، 
شركة أفراس العربية المحدودة، 

شركة اتحاد جرير(.
• رئيس مجلس مديري شركة 

منازل المستقبل.
• رئيس لجنة االستثمار بشركة 
كنان الدولية للتطوير العقاري.

• عضو لجنة المراجعة بالهيئة 
العامة لاستثمار.

• رئيس لجنة المراجعة بشركة جرير 
للتسويق.

• محلل مالي في شركة 
 Cresscott كرسكوت

Inc. نيويورك – 
الواليات المتحدة 
األمريكية )1989-

.)1990
• مسؤول تسهيات  

الشركات الكبرى 
بالبنك السعودي 

الفرنسي – المملكة 
العربية السعودية 

.)1993-1991(
• عضو اللجنة 

االستشارية – هيئة 
السوق المالية 
.)2013-2016(
• عضو مجلس 

إدارة الهيئة العامة 
لاستثمار )2015-

.)2018

• بكالوريوس العلوم في اإلدارة الصناعية 
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – 

المملكة العربية السعودية.
• دورة الـ CPE من مكتب المنشآت العائلية – 

الواليات المتحدة األمريكية.
• شهادة في التمويل االستراتيجي من جامعة 

هارفارد – الواليات المتحدة األمريكية.
• شهادة في إدارة الثروات الخاصة – من 

برنامج وارتون التعليمي – بنسلفانيا 
الواليات المتحدة األمريكية.

• شهادة اجتياز اختبار الـ CME من المعهد 
المصرفي – الرياض.

• دورة في حوكمة الشركات واإللتزام 
ومكافحة غسل األموال ومحاربة اإلرهاب   

من بنك الجزيرة بالرياض.

• عضو )سابق( اللجنة 
االستشارية هيئة 

السوق المالية.
• عضو )سابق( 

مجلس إدارة شركة 
ماذ للتأمين واعادة 

التأمين.
• عضو )سابق(  

مجلس إدارة شركة 
هرفي للخدمات 

الغذائية.
• عضو )سابق( شركة 

جرير القابضة )تم  
تصفيتها(.

فهد بن عبد 2
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.الله القاسم

مدحت فريد 3
عباس توفيق

شريك تنفيذي في شركة مجموعة 
ارساء الجزيرة لحلول األعمال.

• مجموعة سامبا 
المالية.

• بكالوريوس علوم تخصص كيمياء من جامعة 
بلمونت بوالية تينيسي.

• عضو لجنة المراجعة 
بشركة اإلتصاالت 

.Stc السعودية
• رئيس لجنة المراجعة 
بشركة أوج القابضة.
• عضو مجلس إدارة 
مستقل بشركة رنا 

لاستثمار.

وقد انعقدت خمسة إجتماعات للجنة خالل العام المالي 2021م، وفيما يلي سجل الحضور:

المنصباالســــــمم
مجموع تاريخ االجتماع

الحضور 2022/03/07م2021/11/02م2021/09/22م2021/08/09م2021/05/04م

5√√√√√رئيس اللجنةعبد السالم بن عبد الرحمن العقيل1

5√√√√√عضوفهد بن عبد الله القاسم2

5√√√√√عضومدحت فريد عباس توفيق3

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

وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خالل عام 2021م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، 
وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري، أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 2021م.
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2 - لجنة المكافآت والترشيحات:
ُشــكلت لجنــة المكافــآت والترشــيحات وفقــًا للمــادة )60(، والمــادة )64(، والفقــرة )7( مــن المــادة )50( مــن الئحــة حوكمة الشــركات 
ــة المكافــآت والترشــيحات -المعتمــدة مــن قبــل  ــا للمــادة )2( مــن والئحــة عمــل لجن ــة، وطبًق ــة الســوق المالي الصــادرة عــن هيئ
الجمعيــة العامــة العاديــة باجتماعهــا بتاريــخ 2017/12/25م واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 26/05/2021 م.

تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا إلــى المجلــس 
التخــاذ القــرار بشــأنها، أو تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا المجلــس ذلــك، وتبلــغ اللجنــة مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج 

أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي:
1. توضيح العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري. 

2. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
3. التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا 

     للسياسة المعتمدة.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:
1.اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

2. التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
5. المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

6. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. التحقق بشكل سنوي من استقال األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 

     عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
8. وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

9. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
10. تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية سنوًيا، ورفع نتائجه إلى مجلس اإلدارة مع 

     التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
11. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام المالي 2021م:

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالســــمم

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.فهد بن عبد الله القاسم1

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.محمد بن عبد الرحمن العقيل 2

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.باسل بن محمد بن جبر3

وقد انعقد اجتماعين  للجنة خالل العام المالي 2021م، وفيما يلي سجل الحضور:

االســــــم 
المنصب

تاريخ االجتماع
مجموع 
الحضور

2022/03/08م2021/01/21م2021/03/10م

3√√√رئيس اللجنةفهد بن عبد الله القاسم 1

3√√√عضومحمد بن عبد الرحمن العقيل 2

3√√√عضوباسل بن محمد بن جبر3

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

3 - لجنة الحوكمة:

ُشــكلت لجنــة الحوكمــة وفقــًا للمــادة )94(، )95( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 

القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 

1440/9/15هـــ الموافــق 2017/2/13م، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3(-57-)2019 وتاريــخ 1440/9/15هـ 

الموافــق 2019/5/20م، وبقــرار مــن مجلــس اإلدارة باجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/7/3هـــ الموافــق 2019/3/10م.

ــالموافق  وطبًقــا للمــادة )2( مــن الئحــة عمــل لجنــة الحوكمــة -المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بقــراره المــؤرخ فــي 1441/3/9هـ 

2019/11/6م، تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا إلــى 

المجلــس التخــاذ القــرار بشــأنها، أو تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا المجلــس ذلــك، وتبلــغ اللجنــة مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه 

مــن نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا.

وتختص اللجنة بما يلي:

1.التحقــق مــن التــزام الشــركة بقواعــد الحوكمــة المنصــوص عليهــا بنظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات وغيرهــا مــن  

اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة أو مــن الجهــات ذات اإلختصــاص..

2. مراجعة القواعد وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

3. مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يلبــي 

حاجــات الشــركة ويتفــق مــع أفضــل الممارســات.

4. إطاع أعضاء مجلس اإلدارة دوًمًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة.

فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام المالي 2021م:

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالســــمم

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.فهد بن عبد الله القاسم1

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.بدر بن حامد العوجان 2

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء لجنة المراجعة.مدحت فريد عباس توفيق3

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام المالي 2021م، وفيما يلي سجل الحضور:

االســــــم 
المنصب

تاريخ االجتماع
مجموع 
الحضور

2021/12/14م2021/03/14م

2√√رئيس اللجنةفهد بن عبد الله القاسم1

2√√عضوبدر بن حامد العوجان2

2√√عضومدحت فريد عباس توفيق3

√ - الحضور أصالة           X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة الحوكمة          XX- غياب
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6 - اإلفصاح عن المكافآت
أعــدت جريــر "سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة شــركة جريــر للتســويق ولجانــه المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة" إعمــااًل ألحــكام 

الفقــرة )1( مــن المــادة )61( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، وأقرتهــا الجمعيــة العامــة 

للشــركة بتاريــخ 2017/12/25م، وُعدلــت مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتاريــخ 2021/05/26م، وروعــي بالمكافــآت 

الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مطابقتهــا للسياســة المعتمــدة، كمــا تؤكــد جريــر علــى أنــه ال يوجــد أي انحــراف 

جوهــري عــن هــذه السياســة.

وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وفًقا لما ورد بالسياسة:

المعايير العامة للمكافآت: 

1.  انسجـــامها مع خطط الشـــركة اإلستراتيجية وأهـــدافها طويلة المدى وقصيـرة المدى ونشاطاتها والقطـاع الذي تعمـل

    فيه والمهارة الازمة إلدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

2. حــــث أعضــاء مجلـــــس اإلدارة ولجـــــانه واإلدارة التنفيـــــذية علــى إنجـــاح الشـــــركة وتنميتهــا علــى المــــدى الطويــل، وربـــــط الجــزء

    المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومســتوى األداء، باإلضــافة  3. أن تحـدَّ

    إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خال السنة المالية.

4. األخـــذ فــي االعتبـــار ممارســـات الشــركات األخــرى فــي تحـــديد المكافــآت، مــع تفـــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبـــرر

    للمكافآت والتعويضات.

5. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

6. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.

7. إيقــــاف صــــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــــررت بنـــــاء علــى معلومــات غيـــــر دقيقــــة قدمهـــا عضــو فــي مجلـــس 

    اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي:

تتكــــون مكافـــــأة أعضــــاء مجلـــــس اإلدارة ولجــــــانه المنبثقــــــة عنـــه مـــن مبلــــغ معيـــن وبـــدل حضــــــور عـــن الجلســــــات أو المصـــــروفات 

وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام األساس للشركة، وذلك على التفصيل التالي:

- مكافأة سنوية تبلغ 300,000 ثاثمئة ألف ريـال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

ــاء مجلــــس اإلدارة تبلــغ 250,000  ــررة ألعضــ ــافأة المقـ ــافة إلــى المكـ ــة لرئيــس مجلــس اإلدارة باإلضــ ــوية إضافيـ ــافأة سنـ - مكـ

  مئتين وخمسون ألف ريـال.

- مكافأة سنوية تبلغ 50,000 خمسون ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

- بـــدل حضــور جلســات يبلــغ )3000( ثاثــة آالف ريـــال للجلســة لــكل عضــو ســواء فــي مجلــس اإلدارة أو فــي لجانــه المنبثقــة عنــه.

- تضاف البدالت والمزايا األخرى مثل مصاريف السفر وخافه حسب سياسة الشركة.

كما نصت السياسة أيًضا على أن تكون مكافأة اإلدارة التنفيذية وفق ما يلي:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمد في هذا الشأن.  

وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

- مكافأة سنوية تحدد وفق األداء.

- مكافأة تحفيزية طويلة األجل.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خال العام المالي 2021م )بصفتهم أعضاء بالمجلس(:

                      )آالف الرياالت(

وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل العام المالي 2021م:

وفي هذا الصدد تؤكد الشركةعلى 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 احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي جرير.

المكافـآت المتغيرةالمكافـآت الثابتــة
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ثانيًا: األعضاء المستقلين

30012312312فهد بن عبد الله القاسم

30012312312بدر بن حامد العوجان

30012312312باسل بن محمد بن جبر

90036936936المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

30012250562562محمد بن عبد الرحمن العقيل

30012309312ناصر بن عبد الرحمن العقيل

60024250874874المجموع

ثانيًا: األعضاء التنفيذيين

3009309309عبد الله بن عبد الرحمن العقيل

3009309309عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

30012312312ناصر بن عبد العزيز العقيل

90030930930المجموع
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مكافآت كبار التنفيذيين
تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير 

المالي خال العام المالي 2021م:

ــار التنفيذييــن بشــكل إجمالــي وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )4/ب( مــن  ــر باإلفصــاح عــن المكافــآت الممنوحــة لكب التزمــت جري
الفقــرة )أ( مــن المــادة رقــم )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، دون اإلفصــاح عنهــا بشــكل مفصــل؛ حمايــة لمصالــح الشــركة لمــا قــد يلحــق بالشــركة مــن 
أضــرار حــال ذكرهــا بالتفصيــل تتمثــل فــي خلــق منــاخ مــن المنافســة وعــدم اإلســتقرار الوظيفــي ممــا ســينعكس علــى أداء الشــركة وبالتالــي على المســاهمين.

مكافآت أعضاء اللجان
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء اللجان خال العام المالي 2021م:      

آالف الرياالت              

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة  )عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

18012192عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

13012142فهد بن عبد الله القاسم

18012192مدحت فريد عباس توفيق

49036526المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

50353فهد بن عبد الله القاسم

50353محمد بن عبد الرحمن العقيل

50353باسل بن محمد بن جبر

1509159المجموع

أعضاء لجنة الحوكمة

50353فهد بن عبد الله القاسم

50353بدر بن حامد العوجان

50353مدحت فريد عباس توفيق

1509159المجموع

آالف الرياالت             
المكافــــــــــــآت الثابتــة

10,691رواتب

3,343بدالت

207مزايا عينية

14,241المجموع

المكافـــــــآت المتغيـــــــرة

19,447مكافآت دورية

0أرباح

0خطط تحفيزية قصيرة األجل

0خطط تحفيزية طويلة األجل

0األسهم الممنوحة

19,447المجموع

2,138مكافأة نهاية الخدمة

900مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

36,726المجموع الكلي

والتــي تشــمل مكافــآت ســنوية وحوافز علــى المبيعات، 
وهــي مرتبطــة بــاألداء إلــى حــد كبير.

أنشأت جرير عدد من برامج التحفيز للموظفين وفيما يلي موجز عن هذه البرامج:

7 -برامج حوافز الموظفين

تمنــح إدارة جريــر بموجبــه كبــار موظفيهــا الحــق فــي الحصــول 
ــرة اإلســتحقاق  ــة فت ــزي نقــدي فــي نهاي ــى تعويــض تحفي عل
هــذه  احتســاب  ويرتبــط  محــددة،  شــروط  اســتيفاء  تــم  إذا 
المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر فــي أرباحهــا ســنويًا، 
الــذي يحــدد طبقــًا للقوائــم الماليــة األوليــة الموحــدة للشــركة.

يمنـــح للموظفيـــن الســـعوديين وفـــق شـــروط وضوابـــط معينـــة، 
حيـــث تقـــوم جريـــر بمنـــح تمويـــل بـــدون فوائـــد لموظفيهـــا 
خاصـــة  مســـاكن  لشـــراء  المتميـــز  األداء  ذوي  الســـعوديين 
ــدة  ــاط لمـ ــى أقسـ ــدادها علـ ــم سـ ــروض يتـ ــال قـ ــن خـ ــم مـ بهـ
عشـــر ســـنوات، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز الـــوالء لـــدى الكفـــاءات 
الوطنيـــة وكذلـــك العمـــل علـــى اســـتقطاب كفـــاءات جديـــدة مـــن 

الســـعوديين. الموظفيـــن 

بــأداء  مرتبطــة  وهــي  تحفيزيــة  ســنوية  مكافــآة  وهــي 
ســنوي. تقييــم  وفــق  العــام  خــال  الموظــف 

أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر
الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خال العام المالي 2021م: 

أدوات الديننسبة التغير %التغير خالل السنةنهاية 2021مبداية 2021مإسم العضو

ال يوجد)1.66(%)44,770(2,688,3382,643,568محمد بن عبد الرحمن العقيل1

ال يوجد%3,840,0003,840,00000عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل2

ال يوجد%2,657,8442,657,84400عبد الله بن عبد الرحمن العقيل3

ال يوجد%3,840,0003,840,00000ناصر بن عبد الرحمن العقيل4

ال يوجد%481,237481,23700ناصر بن عبد العزيز العقيل5

ال يوجد%2,0002,00000فهد بن عبد الله القاسم6

ال يوجد0%1,5001,5000بدر بن حامد العوجان7

ال يوجد0%000باسل بن محمد بن جبر8

كبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوالدهم القصر:  
الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خال العام 2021م:

التغير خالل نهاية 2021مبداية 2021ماالسم
أدوات الديننسبة التغير %السنة

ال يوجد0 %8608600فيصل بن عنبر العنبر1

8 - نسبة ملكية األسهم وتغيرها خالل العام 2021م ألعضاء  مجلس  اإلدارة 
وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر

برنامج حوافز 
للموظفين 

برنامج تمويل
المساكن

مكافآت موظفي 
المبيعات

مكافآت
للموظفين
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خــال العــام المالــي 2021م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جريــر طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، وبعــض هــذه العقــود تــم االتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي امتــدادا لعاقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام 

المالــي 2021م.

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :

مبلغ التعامل طبيعة العقدطرف العقد
خالل العام )ريال(

مدة العقد 
)سنوي(

شــروط 
العقد

إسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي 
عالقة بأي منهم

شركة كايت 1
العربية

عقد أعمال تنفيذ وتصاميم 
واستشارات فنية للشركة، 

والذي بدأ بتاريخ 2011/01/01م
خمس سنوات36,494,512

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

شركة كايت 2
العربية

عقد مكتب في مبنى جرير 
)الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 

2012/11/15م
خمس سنوات 196,020

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

3
شركة جرير 

لالستثمارات 
التجارية

عقد إستئجار مكتب في مبنى 
جرير )الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 

2012/11/15م
خمس سنوات 444,840

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

4
شركة جرير 

لالستثمارات 
التجارية

عقد إستئجار مكتب في مبنى 
جرير )الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 

2012/11/15م
خمس سنوات 145,860

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

5
 شركة أمواج 

الظهران 
المحدودة

عقد إستئجار معرض في 
الظهران، والذي بدأ بتاريخ 

2008/12/15م
إثنان وعشرون 1,653,750

سنة

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

6
 شركة أسواق 

المستقبل 
للتجارة

عقد استئجار معرض في الرياض 
بانوراما )التخصصي(، والذي بدأ 

بتاريخ 2005/12/01م
إثنان وعشرون 2,556,696

سنة

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

شركة جرير 7
العقارية

عقد استئجار مكتب في مبنى 
جرير )الرياض(، والذي بدأ بتاريخ 

2015/10/14م
سنتان171,625

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

شركة روبين 8
العربية

عقد استئجار معرض في الرياض 
- طريق الدائري الشمالي )مجمع 

روبين بازا(، والذي بدأ بتاريخ 
2017/05/01م

2,368,800
خمسة وعشرون 

سنة قابلة 
للتجديد

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

9
شركة 

ريوف تبوك 
المحدودة

عقد استئجار معرض في مدينة 
تبوك )مجمع تبوك بارك(، 

والذي بدا بتاريخ 2018/04/01م
عشرون سنة1,803,600

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

10
شركة صحة 

الشرق الطبية 
المحدودة

عقد إيجار المبنى السكني 
الواقع بحي الراكة الجنوبية 

بمحافظة الخبر، والذي بدأ بتاريخ 
2019/09/01م

عشرون سنة8,000,000
اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

9 - التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

يقر مجلس إدارة جرير بما يلي: 

- أن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

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

- 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 إشــراقية أو تنظيميــة 

أو قضائيــة –ســوى مــا ُذكــر بهــذا التقريــر.

-  أنــه يوجــد فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات ســبق وأن أعلنــت عنهــا جريــر، وكمــا 

أشــير إليهــا فــي النتائــج الماليــة.

-  أنــه ال يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة الدوليــة، كمــا ال توجــد أي ماحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي علــى 

القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر خــال العــام 2021م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافية 

تطلبهــا فــي أي وقــت فــي حالــة إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر.

ــي  ــر المال ــة للتقري ــر المحاســبة الدولي ــًا لمعايي ــي 2021م وفق ــة خــال العــام المال ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــه ت ــى أن ــر عل تؤكــد جري

المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات جريــر خــال العــام المالــي 2022م، وقــد تــم عرضهــا 

علــى لجنــة المراجعــة وبعــد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي عرضــت علــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي 

عقــدت بتاريــخ 2022/03/01م، وتــم اختيــار الســادة/ برايــس وواتــر هــاووس كوبــرز كمراجــع حســابات الشــركة مــن بيــن المرشــحين 

بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة؛ وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والرابــع والســنوي مــن 

العــام المالــي 2022م، والربــع األول مــن العــام المالــي 2023م، وتحديــد أتعابــه.

10 - مراجعي حسابات جرير

11 - إقرارات مجلس اإلدارة

شركة روبين 11
العربية

عقد لتقديم خدمات اإلدارة 
والتشغيل والصيانة )غير شامل 

الخدمات المرتبطة بالتأجير( 
لمجمع روبين بازا التجاري، 

والذي بدأ بتاريخ 2019/07/01م

سنة واحدة قابلة 783,800
للتجديد

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

شركة جرير 12
العقارية

عقد بيع قطعة األرض الواقعة 
بحي الياسمين بمدينة الرياض 

2021/11/08م
97,925,699-

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل
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أصــدرت جريــر النظــام األســاس للشــركة الــذي تــم تعديــل بعــض مــواده واعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 
الماليــة. الســوق  هيئــة  ولوائــح  الشــركات  نظــام  علــى  األخيــرة  والتعديــات  لتتوافــق  2018/10/28م 

ــة العامــة باجتماعهــا المنعقــد فــي 2008/03/10م   ــي اعتمدتهــا الجمعي كمــا أصــدرت قواعدهــا الخاصــة بحوكمــة الشــركات والت
كمــا تــم إعــادة اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2012/03/13م، وإعــادة اعتمــاد بعضهــا لمــرة أخــرى مــن الجمعيــة 
العامــة المنعقــدة بتاريــخ 28/02/2019م بعــد إجــراء بعــض التعديــات علــى بعــض بنودهــا تماشــيًا مــع األنظمــة الجديــدة التــي 

أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة.

وتقوم جرير بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع األنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وهي:
1. الئحة عمل لجنة المراجعة.

2. الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3. الئحة عمل لجنة الحوكمة

4. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.
5. سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.

6. دليل حوكمة جرير.
7. سياسة توزيع األرباح.

8. سياسة إجراءات العمل بمجلس اإلدارة.
9. سياسات وإجراءات إبراء ذمة مديني جرير )إعدام الديون(.

10. سياسة وإجراءات اإلفصاح.
11. سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح.

12. سياسة وإجراءات تنظيم العاقة مع أصحاب المصالح.
13. سياسة السلوك المهني والقيم األخاقية.

وقد جرى العمل على أن ُتراجع سياسات ولوائح جرير بشكل سنوي.

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 اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 

أو منحتهــا جريــر خــال العــام 2021م.
• ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 

مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــال العــام 2021م.
• ال يوجد لدى جرير أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لاسترداد. 

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

حســب النظــام.
• تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة 
المســتحقة ســنويًا وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة –أن وجــدت– فــي 

الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.
• لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام المالــي 2021م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية للشــركة ولــم يتلــق 

أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.

12 - حوكمة الشركات
تطبق جرير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ 
أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

الحادية 
واألربعون

التقييم
ــاًء علــى اقتــراح لجنــة الترشــيحات – اآلليــات الازمــة لتقييــم أداء  أ. يضــع مجلــس اإلدارة – بن
المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا وذلــك مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء 
مناســبة ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة 
د جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا  أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا، علــى أن تحــدَّ

بمــا يتفــق مــع مصلحــة جريــر.

مادة إسترشادية
المجلس بصدد دراسة الخيارات 
المتوفرة الختيار جهة مستقلة 
لوضع اآلليات لتقييم المجلس 
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.السبعون

مادة إسترشادية
ترى الشركة عدم حاجتها للجنة 

مستقلة إلدارة المخاطر، كما أن 
أعمالها مناطة بلجان وإدارات آخرى.

الخامسة 
والثمانون

تحفيز العاملين 
تضع جرير برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في جرير، على أن تتضمن - 

بصفة خاصة - ما يلي:
1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لاستماع إلى آراء العاملين في 
    الشـركة ومناقشتهــم في المســائل والموضوعات محــل القرارات المهمـة.

2. بــرامج منح العاملين أسهمــًا في الشـــركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها 
    وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مادة إسترشادية
ولدى الشركة برامج تحفيزية

 )سبق ذكرها بالتقرير(.

الثامنة 
والثمانون

مبادرات العمل اإلجتماعي 
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات جرير في مجال العمل 

االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:
1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء جرير بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، 

ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
2. اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها جرير للعاملين فيها وتوعيتهم 

وتثقيفهم بها. 
3. اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة 

بأنشطة جرير.
4. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

مادة استرشاديه وتقوم جرير 
ببعض المبادرات؛ ولكن لم تضع 

جرير برامج معينه أو مؤشرات 
قياس ... إلخ )يراجع المسؤولية 

االجتماعية بالتقرير(
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المساهمين 
وآلية التواصل 

معهم
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انطاقــًا مــن حــرص جريــر واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها فقــد قامــت 
ــر بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب المصالــح فــي  جري
النظــام األســاس للشــركة وتــم التركيــز علــى تلــك الحقــوق بشــكل 
تفصيلــي فــي مبــادئ وسياســات حوكمــة جريــر وإجراءاتهــا، ويمكــن 
www. االطــاع علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع جريــر اإللكترونــي

jarir.com ، كمــا توجــد إدارة خاصــة بجريــر لمتابعــة شــئون المســاهمين 
التواصــل  خــال  مــن  جريــر  مســاهمي  نحــو  بواجبهــا  تقــوم  والتــي 
المســتمر والــرد علــى االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة 
ــاح أو غيرهــا،  ــع األرب ــات توزي قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عملي

ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر :

اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح والتــي تضمنــت إجــراءات تكفــل للمســاهمين حــق االستفســار وطلــب المعلومــات 
واإلجابــة علــى استفســاراتهم بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة، كمــا يؤكــد المجلــس أنــه قــام خــال العــام 2021م بإحاطــة أعضــاءه 
خاصــة األعضــاء غيــر التنفيذييــن بكافــة االستفســارات التــي وردت مــن المســاهمين، ولــم تــرد أيــة مقترحــات مــن المســاهمين 

حيــال أداء الشــركة.

شهدت جرير خالل العام 2021م العديد من األحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول اآلتي:

الحدث أو التطورالتاريخ

اعان شركة جرير للتسويق افتتاح معرضًا جديدًا لها بمحافظة جدة على طريق عبد الله السليمان في حي الثغر بمدينة جدة 2021/01/03م
)بديًا لمعرضها الحالي بحي الجامعة(.

اعان شركة جرير للتسويق افتتاح معرضًا جديدًا لها على طريق الملك عبد الله بحي النسيم في مدينة الهفوف.2021/03/08م

اعان شركة جرير للتسويق افتتاح معرضًا جديدًا لها على طريق الملك عبد العزيز بحي صاح الدين بمدينة الرياض.2021/04/12م

اعان شركة جرير للتسويق افتتاح معرضًا جديدًا لها بحي جنوب العزيزية في مدينة مكة المكرمة.2021/05/10م

اعان شركة جرير للتسويق افتتاح معرضًا جديدًا لها على طريق الملك فهد بمحافظة الرس.2021/07/11م

اعان شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد بيع قطعة أرض لطرف ذو عاقة "شركة جرير العقارية".2021/03/22م

1 - مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

2 - آلية التواصل مع مساهمي جرير

3 - أهم األحداث والتطورات خالل العام 2021م

يوضح الجدول التالي التواريخ المتوقعة ألهم األحداث والمناسبات التي تهم المساهمين خالل العام المالي 2022م:

الحــــــــــــــــــــــــدثالتاريخ المتوقع

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2021م.2022/05/10م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع األول.2022/05/09م

نشر نتائج الربع األول.2022/05/10م

اعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع األول، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2022/05/10م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثاني.2022/08/04م

نشر نتائج الربع الثاني.2022/08/04م

اعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2022/08/04م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثالث.2022/11/08م

نشر نتائج الربع الثالث.2022/11/09م

اعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2022/11/09م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الرابع.2022/03/15م

نشر النتائج السنوية للعام 2022م وإصدار تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2022م.2023/03/16م

اعان قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2023/03/16م

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2022م.2023/04/26م

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

4 - تواريخ تهم المساهمين

أو من خال البريد اإللكتروني
jmir@jarirbookstore.com 

أو من خال الهاتف
+966114626000

 تحويلة 1613

موقع الشركة اإللكتروني
 www.jarir.com/contactinvestor
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وفقــًا للنتائــج التــي تــم اســتعراضها فــي هــذا التقريــر وفــي الحســابات 
الختاميــة للعــام المالــي 2021م، والتــي تــم نشــرها فــي الصحــف 
المحليــة، فقـــد اســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه فــي نمــو 
وقــد صاحــب  أعمالهــا،  ونتائــج  نشــاطاتها  فــي  وتطــور ملحوظيــن 
ذلــك خطــوات وتدابيــر ماليــة وإداريــة تــم اتخاذهــا لخفــض تكاليــف 
ــر مــع الحفــاظ علــى جودتهــا  ــر منتجــات جري التشــغيل وإضافــة وتطوي
وأســعارها التنافســية باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تدعيــم إدارة جريــر 

بالموظفيــن ذوي الكفــاءة.
ــر" بالشــكر لموظفــي  ــس إدارة "جري ــام يتقــدم أعضــاء مجل وفــي الخت
جريــر والمورديــن والمســاهمين والعماء والبنــوك والجهات الحكومية 
تســتمر شــركتكم  المســتمر، وســوف  وتعاونهــم  لدعمهــم  وذلــك 
بعــون اللــه وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا فــي التوســع ونمــو 

المبيعــات

محمـد بن عبد الرحمن العقيـل
رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
العضو المنتدب

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

كـلـمـة الــخـتـــــام




