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نبذة عن

جرير

تأسســت شــركة جريــر للتســويق فــي مدينــة الريــاض فــي عــام ١٩٧٩م
كشــركة تضامنيــة ،ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية ومــن
ثــم تــم إدراجهــا فــي الســوق الماليــة الســعودية منــذ العــام  ٢٠٠٣تحــت
ســجل تجــاري رقــم  ١٠١٠٠٣٢٢٦٤ويبلــغ رأس المــال المدفــوع للشــركة
 1.200مليــون ريــال ســعودي وتعمــل الشــركة بقطاعاتهــا التشــغيلية
التجزئــة ،الجملــة والتجــارة اإللكترونيــة داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية باإلضافــة إلــى دخولهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

أهدافنا
• أن نحـــافــظ على الريــادة فى جــودة الخدمة المقدمة إلى عمالئنا.
• أن نقـدم لعــمالئنــا منتجات ذات جـودة عـالية مقـابـل أفضل األسعار.
• أن نحتل صدارة السوق فى األدوات المكتبية ،منتجات تكنولوجيا المعلومات ،الكتب.
• أن نحترم المبـادرات الفـردية لموظفــيــنـا وأن نقـــدم لهم فرصاً للنمو.
• أن نبني فريقاً إدارياً قوياً يمتلك مهارات قيادية فعالة.
• أن نــقــوم بخــدمة المجتـمع إيمـاناً منا بمسـئوليتــنا االجتماعية.
• أن نحقق النمو والربح كوسيلة لتحقيق األهداف والقـيم األخرى لشركتنا.

قيمنا

تجاوز توقعات العمالء
نســعى جاهديــن لتجــاوز توقعــات عمالئنــا
باســتمرار مــن خــال التزامنــا المســتمر
بتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة إليماننــا
مايميزنــا عــن غيرنــا ويضعنــا دائمــاً
أن هــذا ُ
فــي مقدمــة مصــاف المنظمــات التــي
تعتبــر العمــاء محــور إرتكازهــا وأهــم
أولوياتهــا

الجودة
نلتــزم بأعلــى مســتويات الجــودة فــي كل
مانقــوم بــه ونســعى لتحســين وتطويــر
الخطــط والمخرجــات باســتمرار ،كمــا نعمــل
علــى تطويــر فريــق العمــل وتبنــي الســبل
المناســبة لذلــك

النزاهة
نفتخــر بالتزامنــا األخالقــي والنزاهــة
والشــفافية فــي كافــة تعامالتنــا مــع
مســاهمينا وشــركائنا وموردينــا وعمالئنــا
و مو ظفينــا

البساطة
نرجــح البســاطة واســتخدام المنطــق
فــي التعامــل مــع األفــكار واالقتراحــات
والقــرارات ،وتجنــب تعقيــد األمــور بوضــع
اإلجــراءات غيــر الضروريــة وذلــك لضمــان
ســير العمليــات بشــكل صحيــح علــى نحــو
متــزن وســلس يحقــق األهــداف

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

االحترام والتقدير
نحتــرم ونقــدر إختــاف الثقافــات لكامــل
فريــق العمــل ،ونعتنــي برفاهيــة
واحتياجــات فريــق العمــل وذلــك ضمــن
توجهنــا المســتمر لدعــم وتوثيــق الروابــط
األســرية واالجتماعيــة بيــن موظفينــا

روح الفريق
نُ حفــز العمــل الجماعــي ونؤمــن بأهميتــه
فــي تحقيــق األهــداف علــى مســتوى
الفــرد والشــركة ،ونعمــل كأســرة عمــل
واحــدة فــي ســبيل تطويــر وإنجــاز أهدافنــا
ســوياً

الوالء
نديــن بالــوالء لمســاهمينا وشــركائنا
وموردينــا وعمالئنــا وموظفينــا ،ونســعى
بــا كلــل لتطويــر وبنــاء هــذه القيمــة
بيننــا للحفــاظ علــى التزامهــم وثقتهــم
وملكيتهــم وإثــراء شــعورهم الحقيقــي
باإلنتمــاء

محمد بن عبد
الرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة

			
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 المالي
ً
ـتعرضا
 2019م ،وأشــارككم النتائــج التــي حققتهــا جريــر بفضــل اللــه ثــم بجهــود منســوبيها ،مسـ
أبــرز التحــوالت فــي مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي خــال العــام المنتهــي فــي 2019/12/31م.
بلغــت مبيعــات جريــر خــال العــام 2019م  8,424.5مليــون ريـــال مقابــل  7,361.7مليــون ريـــال
للعــام الماضــي بارتفــاع قــدره  % 14.4وذلــك الرتفــاع مبيعــات التجزئــة لمعظــم األقســام،
ً
معرضــا إلــى 59
وللمحافظــة علــى الخطــة التوســعية حيــث تــم زيــادة عــدد المعــارض مــن 55
ً
معرضــا خــال العــام 2019م.
وفــي الختــام أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ثـقـــتكم فــي إدارة جريــر ،كمــا أشــكر أعضــاء
مجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم المســتمره ومجهوداتهــم فــي رســم اســتراتيجية جريــر ،والشــكر
الكثيــر إلــى الزمــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات جريــر علــى جهودهــم المخلصــة متطلعين
ـا فــي أن ألتقــي بكــم خــال االجتمــاع الســنوي
إلــى مزيــد مــن النجاحــات خــال العــام 2020م ،أمـ ً
للجمعيــة العامــة للمســاهمين للــرد علــى إستفســاراتكم بخصــوص مــا تضمنــه هــذا التقريــر.

عبد الكريم بن عبد
الرحمن العقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي
			
السادة مساهمي «شركة جرير للتسويق»

المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يســرني أن ألتقــي بكــم مــن خــال التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة جريــر للعــام المالــي 2019م
ألســتعرض معكــم أبــرز التحــوالت فــي األداء التشــغيلي لجريــر خــال العــام 2019م ،حيــث بلغــت
مبيعــات جريــر خــال العــام المنصــرم  8,424.5مليــون ريـــال مقابــل  7,361.7مليــون ريـــال للعــام
الماضــي وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%14.4وبلــغ صافــي أرباحهــا  984,7مليــون ريـــال مقابــل 960
مليــون ريـــال بارتفــاع قــدره %2.6
كمــا حافظــت جريــر علــى خطتهــا التوســعية المعلــن عنهــا حيــث تــم افتتــاح خمســة معــارض خــال
ً
محليــا
العــام 2019م ،وتســعى جريــر إلــى مواصلــة خطتهــا للمحافظــة علــى وضعهــا الريــادي
ً
وإقليميــا نتيجــة لجهــود وخبــرات وكفــاءة جميــع منســوبيها والقائميــن عليهــا ،باإلضافــة إلــى
السياســات المتبعــة فــي اســتغالل ميزاتهــا التنافســية وتواجدهــا القــوي فــي األســواق المحليــة
واإلقليميــة التــي تعمــل فيهــا.
وفــي النهايــة أتوجــه بالشــكر ألعضــاء المجلــس الموقريــن وكافــة موظفــي جريــر والمســاهمين
الكــرام.

1

عن جرير
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شركة جرير للتسويق

تقرير مجلس اإلدارة 2019

 - 1نشاط جرير

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 الرحالت.
•شراء األراضي السكنية والتجارية واألراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح جرير.
•مقاوالت عامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية وصيانة المباني والمستودعات وتحميل وتنزيل
البضائع والنقل والتوصيل ونظافة المباني.
•إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة والدائمة.
•التجارة اإللكترونية.

شركة جرير للتسويق

تقرير مجلس اإلدارة 2019
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وتمارس جرير نشاطها من خالل القطاعات التالية:

 .1قطاع الجملة:
عمالء هذا القطاع يستهدفون الشراء بغرض إعادة البيع للغير.
.2قطاع التجزئة:
يعمــل هــذا القطــاع مــن خــال معـــارض جريــر التــي تحمــل االســم التجــاري" مكتبــة جريــر"
ذات الشــعار المعــروف ،كمــا ينــدرج تحــت هــذا القطــاع مبيعــات جريــر إلــى عمالئهــا مــن
الشــركات والقطاعــات الحكوميــة والتــي تكــون بهــدف اســتخدامها داخليـ ًـا وليــس بغــرض
إعــادة البيــع.
.3التجارة اإللكترونية:
ينــدرج تحــت هــذا القســم التجــارة اإللكترونيــة لألفــراد ( ،)B2C Ecommerceوالتجــارة
اإللكترونيــة للشــركات ( )B2B Ecommerceوالكتــاب اإللكترونــي ()EBook

 - 2الشركات التابعة
تمتلــك جريــر عــدة شــركات تابعــة لهــا ،وبعــض حصــص الملكيــة فــي تلــك الشــركات التابعــة مســجلة باســم موصيــن،
والذيــن قامــوا بالتنــازل عــن هــذه الحصــص لصالــح جريــر ،وفيمــا يلــي بيــان تلــك الشــركات وحصــص الملكيــة:

م

االســـــم

دولة
التأسيس

الدولة التي
تمارس فيها
نشاطها

النشاط
الرئيسي

1

المكتبة المتحدة

اإلمارات
العربية المتحدة

اإلمارات
العربية المتحدة

نفس نشاط جرير

50.000

2

شركة جرير التجارية ذ.م.م

اإلمارات
العربية المتحدة

اإلمارات
العربية المتحدة

نفس نشاط جرير

150,000

3

شركة سوق جرير العالمية
المركزي لغير المواد
الغذائية

الكويت

الكــويت

نفس نشاط جرير

10.000

4

شركة جرير مصر العقارية

مصر

مصر

االستثمار العقاري

80,000,000

5

شركة جرير للتسويق
ش.ش.و

البحرين

البحرين

نفس نشاط جرير

5,000

6

جرير المتحدة للمواد
المكتبية والقرطاسية
ذ.م.م

قطر

قطر

نفس نشاط جرير

200.000

رأس المال

درهم إماراتي

درهم إماراتي

دينار كويتي

جنيه مصري

دينار بحريني

ريال قطري

نسبة
الملكية

%100
%100
%100
%100
%100
%100

2

األداء
التشغيلي
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ً
أوال :قطاع التجزئة (مكتبة جرير)
بلغت مبيعات قطاع التجزئة
خالل عام 2019م

وبلغت األرباح الصافية

8,062.475

938,988

بارتفاع قـدره

بارتفاع قـدره

مليون ريـال

مليون ريـال

%4.3

%15.4

عن عام 2018م

عن عام 2018م

وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى أداء أهــم أقســام قطــاع التجزئــة (مكتبــة جريــر) ،ونوجــز عمــل تلــك األقســام وأهــم انجازاتهــا
وأهدافهــا علــى النحــو التالــي:
 - 1المعارض:
ً
معرضــا داخــل وخــارج المملكــةُ ،أفتتــح ( )5معــارض منهــا خــال عــام2019م ،معرضيــن بمحافظــة جــدة
لمكتبــة جريــر ()59
أحدهمــا بالصالــة الداخليــة بمطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي الجديــد ،واآلخــر علــى طريــق الملــك عبــد العزيــز ،ومعــرض بديــل
لمعرضهــا بشــارع علــي بــن أبــي طالــب فــي مدينــة بريــدة ،ومعــرض فــي مدينــة العيــن بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ومعــرض علــى الطريــق الدائــري الشــرقي بمدينــة الريــاض.
ونوضح في الجدول التالي توزيع معارض جرير داخل وخارج المملكة والمملوك والمستأجر منها:
الرياض

بريدة

عنيزة

مستأجر

11

1

1

1

1

7

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

3

3

1

4

46

المجموع
حسب
المدن

16

1

1

1

1

8

1

2

2

1

1

3

3

1

1

2

1

2

1

3

3

1

4

المجموع

حائل

الخرج

جدة

الطائف

مكة

المدينة

ينبع

تبوك

الدمام

الخبر

الظهران

الجبيل

الهفوف

حفر الباطن

خميس مشيط

جازان

قــــطـــر

أبوظبي

العين

الكويت

المجموع
(حسب المملوك
والمستأجر)

مملوك

5

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0
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 59معرض (داخل المملكة وخارجها)

وامتـ ً
ـدادا لنشــاط جريــر العقــاري فقــد بلغــت المســاحات التأجيريــة (معــارض ومكاتــب وســكن) بنهايــة العــام المالــي 2019م
( )79,258متــر مربــع مقارنــة بالعــام 2018م ( )55,767متــر مربــع ،ومــن المتوقــع زيــادة المســاحات التأجيريــة خــال العــام
2020م بإضافــة مســاحة ( )5,380متــر مربــع.
وخالل العام المالي 2020م ،تستهدف جرير التوسع في افتتاح من ستة إلى ثمانية معارض.
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 - 2مبيعات الشركات:
ســاهم النمــو اإليجابــي فــي معظــم قطاعــات جريــر فــي
تخطــي نتائــج المبيعــات المســتهدفة خــال عــام 2019م
بنســبة تجــاوزت  %10مقارنــة بالعــام 2018م ،حيــث نمــت
مبيعــات جريــر مــن اإللكترونيــات بنســبة تجــاوزت ،%50
ومبيعــات أجهــزة الحاســب اآللــي وملحقاتــه  ،%12فــي
حيــن تجــاوزت نســبة نمــو مبيعــات األلعــاب اإللكترونيــة
.%37.3
ً
وتزامنــا مــع اطــاق وزارة الماليــة لمنصــة اعتمــاد ،ســعت
ً
إيجابــا علــى
جريــر لزيــادة حصتهــا الســوقية ممــا انعكــس
نمــو المبيعــات الحكوميــة بنســبة تجــاوزت  ،%12كمــا
ســاهم دعــم وتحفيــز الحكومــة للقطــاع الخــاص فــي زيــادة
نمــو المبيعــات للقطــاع الخــاص بنســبة . %11.30
اســتمرت جريــر فــي تطويــر المبيعــات مــن خــال تكثيــف
العمــل مــع العمــاء الحالييــن والحــرص علــى تجديــد
عقودهــم ،ممــا نتــج عنــه تخطــي مــا كان مســتهدف إضافتة
الجــدد خــال العــام 2019م بنســبة %34
مــن العمــاء ُ
موزعــة كالتالــي :المنطقــة الوســطى  %16والمنطقــة
الغربيــة  %21والمنطقــة الشــرقية  ،%9والتــي أضافــت
مــا نســبته  %10مــن إجمالــي المبيعــات.
كمــا إرتفــع عــدد العمــاء المدرجيــن تحــت برنامــج ()SBD
المخصــص مــن قبــل شــركة  HPوهــو برنامــج يهــدف إلــى
التصــدي لعميــات ترويــج األحبــار المقلــدة بنســبة %26
خــال عــام 2019م والتــي أدت إلــى نمــو مبيعــات األحبــار
بنســبة .%89
وخــال عــام 2019م نمــا عمــاء برنامــج البيــع بالتقســيط
بنســبة  %121مقارنــة بالعــام 2018م.
ومــن الجديــر بالذكــر أن جريــر دشــنت المنصــة اإللكترونيــة
 B2Bفــي النصــف األخيــر مــن العــام 2018م ،وخــال عــام
2019م تــم إضافــة  %22فقــط مــن العمــاء المســتهدفين
وذلــك بســبب التوقــف عــن إدراج أي عمــاء ُجــدد لحيــن
اكتمــال البرنامــج واالنتهــاء مــن بعــض التعديــات الالزمــة
لرفــع كفاءتــه وإضافــة خيــارات أوســع لموائمــة متطلبــات
وتطلعــات العمــاء.
كمــا حققــت مبيعــات جريــر مــن القســائم الشــرائية خــال
عــام 2019م نســبة نمــو بلغــت  %36.09مقارنــة بعــام
2018م.
وستســتمر جريــر خــال العــام 2020م فــي تطويــر
المبيعــات مــن خــال االســتمرار فــي تطويــر العمــل مــع
العمــاء الحالييــن والتأكيــد علــى تجديــد عقودهــم الســنوية
عــن طريــق خلــق قنــوات تواصــل مــع إدارات التســويق
وتكنولوجيــا المعلومــات والعالقــات العامــة والــوالء
بالشــركات لتوفيــر احتياجاتهــم مــن األجهــزة اإللكترونيــة
والقســائم الشــرائية والمكافــآت لموظفيهــم وعمالئهــم.
وستســعى جريــر إلــى تحقيــق نمــو بنســبة  %8للمنصــة
اإللكترونيــة  ،B2Bوالتوســع فــي إضافــة مــا نســبته %15
مــن العمــاء خــال العــام 2020م ببرنامــج البيــع بالتقســيط.
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كمــا ســتعمل جريــر علــى االســتفادة القصــوى مــن برنامــج
( )SBDالمخصــص مــن قبــل شــركة  HPلالســتحواذ علــى
حصــة ســوقية أكبــر وزيــادة عــدد العمــاء المدرجيــن ضمــن
البرنامــج بإضافــة  50عميــل خــال العــام 2020م.
وستســتمر جريــر فــي تحويــل شــهادات الهدايــا الورقيــة إلــى
رقميــة إلكترونيــة لمواكبــة متطلبــات الســوق واالســتحواذ
علــى حصــة ســوقية أكبــر مــن خــال إدارة برنامــج الــوالء عبــر
المنصــات اإللكترونيــة المختلفــة.
 - 3التسويق:
قامــت جريــر خــال العــام 2019م بتنفيــذ العديــد مــن
الحمــات االعالنيــة والعــروض الترويجيــة لدعــم العالمــة
التجاريــة مكتبــة جريــر ،وزيــادة المبيعــات ،كمــا تــم التركيــز علــى
توفيــر أحــدث التقنيــات بجريــر إلــى جانــب تحقيــق مركــز الريــادة
فــي مجــال األلعــاب اإللكترونيــة ،وفــي ضــوء ذلــك نفــذت
جريــر العديــد مــن الحمــات االعالنيــة والعــروض الترويجيــة،
ومــن هــذه الحمــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،حمــات
اعالنيــة وعــروض ترويجيــة للمعــارض الجديــدة ،وحملــة
التقســيط بســعر الــكاش التــي تمــت بالتعــاون مــع عــدد مــن
البنــوك ،وحملــة العــودة للمــدارس تحــت شــعار (جاهزيــن
لبدايــة جديــدة؟) ،وحملــة عــروض التخفيضــات الكبــرى فــي
نهايــة العــام وغيرهــا مــن حمــات الطلــب المســبق علــى
بعــض المنتجــات عبــر الموقــع اإللكترونــي لجريــر ،باإلضافــة
إلــى حفــات تدشــين المنتجــات –علــى ســبيل المثــال أجهــزة
آيفــون  11و آيفــون  11بــرو وجالكســي أس  10وجالكســي
نــوت  ،10وهــواوي بــي  ،30وحملــة مهرجــان جريــر
لإللكترونيــات والتــي ركــزت علــى عــروض األجهــزة اإللكترونيــة
عامــة وأجهــزة المنــزل الذكــي خاصــة.
كمــا تــم إعــادة تصميــم دليــل جريــر للتســوق لتمكيــن العمــاء
مــن االنتقــال مــن دليــل التســوق إلــى الموقــع اإللكترونــي
وتعزيــز تجربــة الشــراء مــن موقــع جريــر اإللكترونــي.
وفــي ظــل ســعي جريــر لتحقيــق مركــز الريــادة فــي مجــال
األلعــاب اإللكترونيــة فقــد قامــت باســتضافة عــدد مــن
الفعاليــات ألجهــزة الكمبيوتــر المحمــول واأللعــاب اإللكترونية
والمســابقات التنافســية بيــن محبــي األلعــاب اإللكترونيــة
عامــة والرياضيــة منهــا بصفــة خاصــة.
وفــي إطــار حــرص جريــر ككيــان وطنــي فقــد أولــت اهتمامـ ًـا
ً
كبيــرا باالحتفــال باليــوم الوطنــي الـــ  89ومشــاركة الوطــن
عطائــه وتجســد ذلــك بانتــاج عــرض مرئــي بعنــوان "حصنتــك
بإســم اللــه ياوطــن" و حــاز علــى مشــاهدات وإعجــاب متميــز
وتــم مشــاركة عمــاء مكتبــة جريــر احتفاليتهــم بهــذه المناســبة
بتقديــم عــروض ترويجيــة متميــزة بهــذه المناســبة.
ومــع تســارع التطــور الحاصــل بالتجــارة اإللكترونيــة عبــر
المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة كان االهتمــام الكبيــر
بمتجــر جريــر اإللكترونــي حيــث تواصلــت الحمــات االعالنيــة
بمزيــج إعالنــي متنــوع مــن األدوات وعلــى مختلــف الوســائل
االعالنيــة لزيــادة الوعــي لــدى المســتهلكين بمتجــر وتطبيــق
جريــر اإللكترونــي والفوائــد والخدمات التى يقدمها للعمالء،
كمــا تــم دعــم المتجــر والتطبيــق اإللكترونــي ببعــض العروض
الترويجيــة الحصريــة والمخفضــة لالســتحواذ علــى شــريحة
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أكبــر مــن المســتهلكين ،وتــم عمــل حمــات اعالنيــة عــن
تســليم طلبــات األوناليــن وطلبــات متجــر جريــر اإللكترونــي
مــن خــال معــارض جريــر بالســعودية ،كمــا تــم تقديــم الدعــم
اإلعالنــي لوســائل الدفــع الجديــدة مــن خــال المتجــر ومنهــا
تطبيــق (آبــل بــاي) والدفــع عنــد االســتالم والدفــع باســتخدام
نقــاط قطــاف وخدمــة االســتالم مــن المعــرض بهــدف زيــادة
الفــرص الشــرائية لــدى العمــاء.
ومــع ارتفــاع أعــداد المنتســبين لبرنامــج الــوالء فــي مكتبــة
جريــر البالــغ عددهــم مليــون وثمانمائــة ألــف عضــو حرصــت
جريــر علــى المحافظــة علــى هــذه القاعــدة العريضــة مــن
العمــاء مــن خــال دعمهــا برامــج الــوالء مــن خــال بطاقــة
إئتمــان ســامبا جريــر وبطاقــة خصــم مكتبــة جريــر بعــروض
ترويجيــة دوريــة جاذبــة ومميــزة لمكافــأة هــذه الفئــة المميــزة
وتنميــة قاعــدة عمــاء الــوالء بشــكل أكبــر وأفضــل.
وسـ ً
ـعيا مــن جريــر لخدمــة عمالئهــا ممــن يــودون االســتفادة
مــن الحلــول التمويليــة للدفــع اآلجــل باألقســاط الشــهرية
الميســرة تــم اطــاق خدمــة تقســيط المشــتريات بالتعــاون
مــع مؤسســات متخصصــة بتمويــل األفــراد ،حيــث تــم
اطــاق الخدمــة بالتدريــج حتــى تــم تغطيــة جميــع معــارض
جريــر ،وتهــدف هــذه الخدمــة الســتقطاب قاعــدة أكبــر مــن
العمــاء وإعطــاء حلــول تمويليــة للعمــاء الحالييــن ممــا
سيســاعد فــي زيــادة الحصــة الســوقية.
ً
ً
كبيــرا
اهتمامــا
كمــا كان للكتــاب والمؤلفيــن الســعوديين
وفاعـ ً
ـا حيــث أقامــت جريــر العديــد مــن حفــات توقيــع الكتــب
بدعــوة المؤلفيــن الســعوديين لتوقيــع مؤلفاتهــم فــي
معــارض مكتبــة جريــر ،كمــا تــم تقديــم عــروض لبعــض الكتــب
الحصريــة ولمــدة محــدودة علــى قــارىء جريــر اإللكترونــي
لدعــم القــراءة اإللكترونيــة ،واســتمرت جريــر بالمشــاركة فــي
معــارض الكتــب الدوليــة فــي الســعودية ودول الخليــج
والــدول العربيــة.
كمــا واصلــت جريــر مــن خــال قســم التســويق اإللكترونــي
 الــذي يديــره فريــق نســائي ســعودي متخصــص التحديــثوالتطويــر المســتمر لصفحــات مكتبــة جريــر علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي لتواكــب التطــورات الهائلــة فــي عالــم
التســويق الرقمــي وذلــك باســتخدام أحــدث األدوات الرقمية
فــي دعــم مبيعــات متجــر جريــر اإللكترونــي ،واالســتمرار فــي
تفعيــل منصــات التواصــل االجتماعــي لتحقــق قنــوات مكتبــة
جريــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أرقــام قياســية فــي
عــدد المتابعيــن ونســب التفاعــل ،وقــد بلــغ عــدد المتابعيــن
علــى قنــوات التواصــل اإلجتماعــي كالتالــي:

3.5
مليون متابع

1.9
مليون متابع

1.5
مليون متابع

وقــد احتلــت جريــر مركــز الريــادة فــي صناعــة المحتــوى المرئــي
(الفيديــو) عبــر قنــاة يوتيــوب حيــث جــاءت بالمرتبــة األولــى
فــي قطــاع التجزئــة فــي المنطقــة حيــث تــم نشــر أكثــر
مــن  430فيديــو فــي عــام 2019م علــى منصــة يوتيــوب

تنوعــت بيــن المحتــوى التعليمــي والترفيهــي والتوعــوي
والترويجــي ،وقــد وصــل عــدد المتابعيــن إلــى 222,000
متابــع ،وتخطــى عــدد المشــاهدات الكلــي حوالــي 114
مليــون مشــاهدة.
وتســعى جريــر خــال عــام 2020م إلــى االســتمرار فــي
حمالتهــا االعالنيــة المتنوعــة والعــروض الترويجيــة والتــى
تهــدف إلــى زيــادة المبيعــات ،وحفــات تدشــين المنتجــات
التقنيــة الجديــدة ،والتعــاون مــع مختصيــن تقنييــن لتعريــف
العمــاء بأفضــل المزايــا والخــواص فــي أحــدث التقنيــات
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،وكــذا التفعيل المســتمر
لبرنامــج الــوالء.
 - 4الموارد البشرية وتطوير الكادر البشري:
تقــوم جريــر باســتقطاب الكفــاءات وتوظيفهــا ،وتحــرص
جريــر علــى اســتقطاب الســعوديين ،وتدريبهــم لالرتقــاء
بمهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإرســاء قيــم جريــر والمعاييــر
االنتاجيــة.
موظفــا بنهايــة
ً
وبلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بجريــر ()4985
2019م ،يشــكلون مزيجـ ًـا مــن  24جنســية مختلفــة ،وقاربــت
نســبة الســعوديين بجريــر  %60مــن إجمالــي الموظفيــن،
وتصــل نســبة الســعوديين فــي بعــض المعــارض إلــى
 70%مــن موظفــي المعــرض ،وتُ صنــف جريــر ضمــن
النطــاق البالتينــي حســب برنامــج وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة "نطاقــات".
وفـــي مجـــال التدريـــب والتأهيـــل خـــال العـــام 2019م
واصلــت جريــر إرســـاء ثقافـــة الخدمـــة الجديـــدة عـــن طريـــق
برنامـــج تجـــاوز توقعـــات العمـــاء ،حيـــث تشــرف جريــر علـــى
 28مديـــر معـــرض تحـــت التدريـــب ضمـــن برنامـــج مـــدراء
المسـتقبل ،وتـم عقـد العديـد مـن الـدورات التدريبيـة التـي
إســـتفاد منهـــا ( )7855موظف فـــي جميـــع معـــارض جريـــر،
وعقد أكثــــر مــــن ( )3190عمليــــة توجيــــه مباشــر لموظفــي
ُ
المعــــارض مــــن قبــــل مدربــــي جريــــر تمحــــورت حــــول رفــــع
كفــــاءة وأداء الموظفيـــن فـــي خدمـــة عمـــاء جريـــر.
كمــا واصلــت جريــر تدريــب الطــاب الجامعييــن إيمانً ــا منهــا
بالمســؤولية االجتماعيــة التــي تقــع علــى عاتــق الشــركات،
كمــا يتــم اســتقطاب بعــض المتدربيــن بعــد التخــرج.
وتهـــدف جريــر خـــال العـــام 2020م إلـــى مواصلـــة جـــذب
الكـــوادر الســـعودية المميـــزة ،وتكثيـــف الـــدورات التدريبـــة
لرفع مســـتوى موظفـــي جريـــر ،والتركيـــز علـــى تطويـــر مـدراء
المعـــارض ،وإبتعـــاث الموظفيـــن المميزيــن لدراســـة اللغـــة
اإلنجليزيــة فــي الخــارج.
 - 5تكنولوجيا المعلومات:
شــهد عــام 2019م تغييــرات جذرية فــي البنية التحتية التقنية
لجريــر بتغييــر كل مبــدالت الشــبكة ( )Network Switchبكافــة
معارضهــا والمقــر الرئيــس وهــو مــا ينــدرج ضمــن رؤيــة جريــر
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لتعزيــز األمــن المعلوماتــي واألمــن الســيبراني ،وتعزيــز الحماية
األمنيــة مــن خــال اســتخدام نظــام بروتوكــول األســن (Security
 ،)Protocol 802.1xوقــد مكنــت مبــدالت الشــبكة الجديــدة مــن
تفعيــل الكهربــاء عــن طريــق الشــبكة ()Power On Network POE
والتــي تندمــج مــع مشــاريع التحــول الرقمــي األخــرى.

وخــال الربــع األول مــن عــام 2020م تســتهدف جريــر
االنتهــاء مــن تنفيــذ نظــام ( )Digital Signageوتوحيــد جميــع
إعالنــات وعــروض جريــر بكافــة معارضهــا ،وتفعيــل قنــوات
جديــدة للتواصــل مــع العمــاء وتوحيــد المعلومــات مــن أجل
توفيــر أفضــل العــروض التــي تلبــي تطلعــات العمــاء.

كمــا قامــت جريــر خــال العــام 2019م بتوفيــر خاصيــة الشــبكات
االفتراضيــة ( ،)VLANوتفعيــل خاصيــة تجزئــة الشــبكة والتــي
تهــدف إلــى تحديــد التواصــل بيــن األجهزة والخــوادم مع إمكانية
المراقبــة المســتمرة والكشــف عــن أي ولــوج غيــر مصــرح.

ً
أيضــا مواصلــة تعزيــز وتقويــة
كمــا سيشــهد عــام 2020م
أنظمــة الحمايــة المعلوماتيــة واتاحــة تطبيقــات وأجهــزة
جديــدة لرفــع مســتوى الحمايــة الســيبرانية والتصــدى ألي
وصــوال لحمايــة كاملــة لكافــة معلومــات جريــر،
اختــراق
ً
باإلضافــة إلــى تفعيــل نظــام جديد للتواصــل بين الموظفين
وتوفيــر تطبيقــات تعــاون موحــدة (Unified collaboration
 )applicationsتتيــح تجربــة تواصــل كاملــة وسلســة.

وفــي إطــار تحســين تطبيقــات جريــر فقــد تــم تفعيــل نظــام
شــبكة الــواي فــاي ( )Wifiبتركيــب وتشــغيل حوالــي  700جهــاز
( )Access Pointلتحقيــق التحكــم التقنــي الكامــل بالمعــارض،
وكــذا تفعيــل شــبكات واي فــاي خاصــة بخدمــات مابعــد البيــع،
وخدمــات متاجــر آبــل ( )Appleالموجــودة بالمعــارض ،ويعــد ذلــك
أحــد أهــداف رؤيــة جريــر المســتقبلية لتحســين خدمــة العمــاء.
كمــا يتضمــن نظــام شــبكة الــواي فــاي خاصيــة التحليــات
( )Analyticsوالتــي ســتمكن جريــر مــن التقــاط ســلوك العمــاء
ً
ســعيا لتحســين مســتوى الخدمــة واالرتقــاء بهــا
فــي المعــارض
إلــى المســتوى المأمــول.
وتطبيقـ ًـا للرقمنــة المســتقبلية لجريــر تــم التعاقــد علــى توفيــر
خدمــة اإلنترنــت (الفايبــر) فائــق الســرعة فــي كافــة المعــارض
بهــدف تعزيــز البنيــة التحتيــة وتحســين الخدمــات والتواصــل
الدائــم مــع العمــاء ،وتقديــم خدمــة فريــدة مــن نوعهــا
بالمعــارض.
وســيتم إعــادة هيكلــة مركــز البيانــات الرئيســي وتوفيــر أحــدث
األنظمــة الخاصــة بمراكــز البيانــات ،وتــم تفعيــل وربــط جميــع
مبــدالت الشــبكة بتقنيــة الفايبــر مــع مركــز البيانــات الجديــد
لتحســين أداء الشــبكة وجعلهــا أكثــر أمنـ ًـا وســرعة وإتاحــة خدمات
أفضــل للموظفيــن وبوقــت أقــل.
تهــدف جريــر خــال عــام 2020م إلــى اســتكمال جميــع مشــاريع
التقنيــة الخاصــة بعمــاء المعــارض لتوفيــر تجربــة شــراء فريــدة
مــن نوعهــا مــن خــال تطبيقــات جديــدة لقيــاس مــدى رضــاء
العمــاء عــن الخدمــات المقدمــة لهــم تكــون مطابقــة لتجربــة
التســوق عبــر اإلنترنــت.
كمــا سيشــهد عــام 2020م تجربــة نظــام ()Digital Signage
والــذي يعمــل علــى توحيــد جميــع إعالنــات وعــروض جريــر بكافــة
معارضهــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك تــم تجربــة خاصيــة جديــدة
بعــد العمــاء ()People counting
فــي المعــارض تســمح
َ
واســتعمال نظــام موثــق يعطــي نســبة تقريبيــة بنســبة %98
لعــدد زوار المعــارض بهــدف معرفــة أوقــات الــذروة بالنســبة
للــزوار وتوفيــر الــكادر البشــري الــازم لتقديــم خدمــات تلبــي
تطلعــات العمــاء.

كمــا تهــدف جريــر خــال العــام 2020م إلــى دراســة تغييــر
البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة الكاملــة للمعــارض ،وذلــك
مــن أجــل تفعيــل الخدمــات الذاتيــة للعمــاء مــن خــال
حلــول وأجهــزة تواصــل جديــدة ســتمكن العمــاء مــن تجربــة
فريــدة مــن نوعهــا ،مــع تحســين خدمــات جريــر المقدمــة
لعمالئهــا وتوفيــر التحليــات ( )Analyticsالتــي ســتمكن
جريــر مــن التقــاط جميــع ردود األفعــال وانطباعــات العمــاء
ً
ســعيا لتحســين
عــن خدمتهــم فــي معــارض مكتبــة جريــر
مســتوى الخدمــة واالرتقــاء بهــا إلــى المســتوى المأمــول.
باإلضافــة إلــى ذلــك سيشــهد عــام 2020م تفعيــل مركــز عمليات
األمــن المعلوماتــي ( )SOCوتطبيــق نظام ( )SIEMالذي ســيمكن
جريــر مــن تحليــل جميــع الســجالت واألحــداث ()Logs and events
وتقييمهــا فــي شــكل تقاريــر ولوحــات تحليليــة تُ مكــن جريــر مــن
التعــرف بشــكل ســريع علــى جميــع األحــداث التــي تخــص األمــن
المعلوماتــي والبنيــة التحتيــة لجريــر.
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ً
ثانيا :قطاع الجملة
تعمــل جريــر مــن خــال هــذا القطــاع علــى توفيــر المنتجــات المدرســية والفنيــة والمكتبيــة الجديــدة وتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات
عمــاء هــذا القطــاع الذيــن يســتهدفون الشــراء بغــرض إعــادة البيــع للغيــر.
بلغت مبيعات قطاع الجملة
خالل عام 2019م

362,037
مليون ريـال

بانخفاض قـدره

%2,7

عن عام 2018م

 - 1المشتريات:
خــال عــام 2019م اســتمرت جريــر فــي تعزيــز تشــكيلة
المنتجــات بإضافــة منتجــات مكتبيــة ومدرســية جديــدة
للعالمــة التجاريــة روكــو مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى التوســع
فــي تشــكيلة األحبــار والحقائــب المدرســية بعــد مــا شــهدته
مــن نجــاح داخــل وخــارج المملكــة.
كمــا تــم إعــادة تصميــم تغليــف بعــض األصنــاف وإعــادة
هيكلــة وحــدات البيــع بمــا يتناســب مــع متطلبــات العمــاء
بشــكل عــام وعمــاء قنــوات البيــع الجديــدة بشــكل خــاص.

وبلغت األرباح الصافية

45,743
مليون ريـال

بانخفاض قـدره

%23,7
عن عام 2018م

وســعت جريــر إلــى تنويــع مصــادر االســتيراد للمواد الرئيســية
وذلــك لتفــادي إنقطــاع التوريــد ،والحصــول علــى أفضــل
المنتجــات جــودة وســعر لتحقيــق عائــد ربحــي أفضــل.
وخــال عــام 2020م ،ستســتمر جريــر فــي دراســة الســوق
وتطويــر المنتجــات لتلبيــة احتياجاتــه ،والحصــول علــى أفضــل
المنتجــات جــودة وبأســعار منافســة ،كمــا ســيتم إضافــة أنواع
جديــدة مــن ورق التصويــر لتلبيــة متطلبــات جميــع العمــاء
واكتســاب حصــة ســوقية أكبــر.
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 - 2المبيعات:
خــال عــام 2019م قامــت جريــر بتطويــر أنظمــة العمــل
الداخليــة لدعــم انتاجيــة فريــق المبيعــات ممــا كان لــه أثــره
فــي دخــول أســواق جديــدة ،كالمتاجــر اإللكترونيــة مثــل
نــون وجولــي شــيك وســوق التابعــة ألمــازون وغيرهــا مــن
المتاجــر اإللكترونيــة المتوســطة والناشــئة ،التــي تشــهد
نمــو كبيــر فــي الســوق المحلــي والعالمــي.

 - 3التسويق:
خــال عــام 2019م ركــزت جريــر وكثفــت جهودهــا التســويقية
ـى بالترويــج
علــى فتــرة العــودة للمــدارس بحملــة متكاملــة تُ عنـ َ
لمنتجــات روكــو ورفــع مســتوى الوعــي واالهتمــام بالعالمــة
التجاريــة خــال الموســم ،مــن خــال تفعيــل قنــوات التواصــل
االجتماعــي وجدولــة اإلعالنــات والمشــاركات بشــكل يضمــن
االســتدامة والتواصــل المســتمر مــع العمــاء.

كمــا تــم تدشــين أنظمــة خاصــة تُ ناســب عمــاء متاجــر
التجزئــة الكبــرى (الهايبرماركــت) ،وتــم تطويــر الموزعيــن،
وتوســيع قاعــدة األصنــاف لديهــم ،والتعاقــد مــع موزعيــن
ُجــدد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ودخــول
أســواق دول جديــدة مثــل جيبوتــي والبحريــن وســلطنة
عمــان.

كمــا تميــزت حملــة العــودة للمــدارس هــذه الســنة بدليــل
تســوق مســتقل للحقائــب المدرســية لتمكيــن البائعيــن
مــن الترويــج لهــا وعرضهــا علــى العمــاء خــال زياراتهــم
الميدانيــة ،باإلضافــة إلــى إصــدار دليــل تســوق خــاص
بالمنتجــات المدرســية والمكتبيــة والفنيــة.

وفــي عــام 2020م ســتُ ولي جريــر االهتمــام الكامــل
بتطويــر الموزعيــن وتوســيع قاعــدة األصنــاف لديهــم،
لتســاهم فــي نمــو المبيعــات وتحســين ظهــور وتواجــد
المنتجــات فــي األســواق ،وتعزيــز قيمــة عالمــة روكــو
خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،باإلضافــة إلــى دخــول
أســواق جديــدة.
كمــا ســيتم التركيــز علــى التوســع وتعزيــز التواجــد فــي
جميــع القنــوات خاصــة المتاجــر اإللكترونيــة العالميــة
كمتاجــر علــي بابــا وأمــازون العالميــة ،ودخــول أســواق دول
جديــدة واســتهداف وحــدات بيعيــة أكبــر ،والعمــل علــى
زيــادة متوســط حجــم مبيعــات العمــاء الحالييــن.
كمــا ســتعمل جريــر على برامــج جديدة لتحفيز عمالء الجملة
ومتاجــر التخفيضــات والتجزئــة الكبــرى (الهايبرماركــت) علــى
الشراء.
وبالنســبة للكتــب ستســتمر جريــر فــي التوســع فــي
وصــوال
أعمــال توزيــع الكتــب ،خاصــة كتــب األطفــال،
ً
إلــى مناطــق جديــدة مــع التركيــز علــى العمــاء المشــاركين
بمعــارض الكتــب العامــة والتعليميــة.
وفــي التصديــر ســتعمل جريــر علــى تطويــر وأتممــة
اجــراءات التصديــر خاصــة المتعلــق منهــا بالشــحن المباشــر
ـوال إلــى
مــن المصانــع للــدول الحاليــة والمســتهدفة وصـ ً
انتاجيــة وفعاليــة أكبــر تســاهم فــي رفــع المبيعــات.
باإلضافــة لمــا ســبق ستســتمر جريــر فــي العمــل علــى
زيــادة أعــداد الموظفيــن الســعوديين وتدريبهــم لتشــكيل
فريــق مبيعــات متميــز مــن الكفــاءات الســعودية ،تمهيـ ً
ـدا
ـتقبال.
لتجهيزهــم لشــغل مناصــب قياديــة مسـ
ً

وشــاركت جريــر فــي معــرض دبــي بيبــر وورد ،وكانتــون فــي
الصيــن ،والــذي نتــج عنــه لقــاءات ناجحــة مــع كبــار العمــاء مــن
مختلــف الــدول لتنميــة أعمــال التصديــر ،وهــو مــا ســاهم
بشــكل كبيــر فــي نمــو مبيعــات التصديــر رغــم التحديــات
التــي واجهتهــا جريــر خاصــة فــي مصــر بســبب اســتحداث
أنظمــة جديــدة لالســتيراد ،والظــروف السياســية فــي دولــة
الســودان.
وخــال العــام 2020م ستســتمر مشــاركة جريــر بعالمتهــا
التجاريــة روكــو فــي المعــارض الدوليــة لتعزيــز فــرص النمــو
فــي التصديــر لــدول جديــدة ،واالســتثمار فــي تعزيــز التواجــد
وطــرق عــرض المنتجــات لــدى العمــاء وإبــراز مجاميــع
جديــدة مــن المنتجــات ،وســيتم العمــل علــى إصــدارات
جديــدة للمطبوعــات ،واالســتمرار فــي دعــم حملــة العــودة
ً
ـويقيا مــن خــال الحمــات االعالنيــة والمــواد
للمــدارس تسـ
الدعائيــة والحمــات المشــتركة مــع كبــار العمــاء مــع التركيــز
علــى الدعــم التســويقي داخــل المتاجــر بهــدف زيــادة الحصــة
الســوقية.
وســيتم وضــع خطــة اســتراتيجية للعالمــة التجاريــة روكــو،
ومراجعــة الهويــة التجاريــة وتوحيــد وتحديــث تصاميــم
المنتجــات ،وإضافــة إجــراءات إداريــة وفنيــة لدراســة المنتجات
الجديــدة قبــل اطالقهــا بمــا يضمــن نجاحهــا.
كمــا ســيتم تدشــين موقــع إلكترونــي للعالمــة التجاريــة روكــو
وربطــه مــع مركــز خدمــة العمــاء لتكــون جريــر علــى تواصــل
دائــم مــع العمــاء والتفاعــل مــع اقتراحاتهــم ،ودعــم قنــوات
بيــع مختــارة بأنشــطة تســويقية تســاعد علــى زيــادة المبيعــات
وتحســين ظهــور وتعزيــز تواجــد المنتجــات.
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ً
ثالثا :قطاع التجارة اإللكترونية
يندرج تحت هذا القسم:
 -1التجارة اإللكترونية لألفراد ()B2C Ecommerce
 -2التجارة اإللكترونية للشركات ()B2B Ecommerce
 -3الكتاب اإللكتروني ()E-Book
 - 1التجارة اإللكترونية لألفراد (:)B2C Ecommerce
قامــت جريــر خــال العــام 2019م بتطويــر عمليــة الشــحن
وتحســين خدمــة التوصيــل لعنــوان العميــل بالتعــاون مــع
أفضــل شــركات الشــحن فــي المملكــة ،بمعــدل يوميــن
للتوصيــل بشــكل عــام مقارنــة بثالثــة أيــام خــال العــام
2018م ،ويــوم واحــد للمــدن الرئيســية ،كمــا تــم اطــاق
خدمــة االســتالم مــن المعــارض والتــي تتيــح للعمــاء
الطلــب أوناليــن واالســتالم خــال ســاعتين مــن أي معــرض
مــن معــارض مكتبــة جريــر ،وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة
ً
تمهيــدا الطــاق خدمــة
لألنظمــة وتدريــب الموظفيــن
الشــحن مــن المعــارض والتوصيــل الســريع خــال نفــس
المــدة ممــا يضيــف ميــزات تنافســية لمكتبــة جريــر وزيــادة
رضــاء العمــاء ،كمــا تــم ربــط نظــام التجــارة اإللكترونيــة
مــع نظــام العنــوان الوطنــي لزيــادة الدقــة والســرعة فــي
عمليــات التوصيــل ،وتــم تطويــر نظــام الدفــع اإللكترونــي
وصــوال ألعلــى نســبة نجــاح فــي العمليــات
بشــكل عــام
ً
حيــث تــم اطــاق خدمــة آبــل بــاي والتــي تتيــح لمســتخدمي
أجهــزة شــركة آبــل (آيفــون ،آيبــاد ،كمبيوتــر مــاك) الدفــع
الســريع مــن خــال البطاقــات البنكيــة المحفوظــة علــى تلــك
األجهــزة ،وتجــدر هنــا اإلشــارة إلــى أن مكتبــة جريــر كان لهــا
الســبق فــي اطــاق تلــك الخدمــة بدعــم مــن شــركة آبــل،
كمــا تــم تدشــين دراســة متكاملــة لتقنيــة وأنظمــة التجــارة
اإللكترونيــة بالتعــاون مــع أبــرز شــركات التقنيــة المتخصصــة
فــي التجــارة اإللكترونيــة ،وتــم االنتهــاء مــن تصميــم الهيكلة
التقنيــة وخطــة التطويــر الالزمــة لضمــان اســتمرارية دعــم
خطــط النمــو والتوســع لجريــر.
وبالنســبة للموقــع اإللكترونــي لجريــر تــم تنفيــذ العديــد
مــن الحمــات الترويجيــة الحصريــة للموقــع ،وانعكــس ذلــك
فــي زيــادة مبيعــات الموقــع بنســبة أكثــر مــن  ,%60وبلغــت
مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة أكثــر مــن  %5مــن إجمالــي
مبيعــات التجزئــة ،كمــا ســاعدت فــي زيــادة عــدد الطلبــات
بنســبة  ،%273وزيــادة عــدد العمــاء بنســبة ،%224
وزيــادة عــدد الزيــارات للموقــع والتطبيــق بنســبة %60
مقارنــة بالعــام الماضــي مــع تطــور ملحــوظ فــي معــدالت
ً
عــددا ومــدة ،كمــا ارتفــع
التصفــح والتفاعــل مــع التطبيــق
معــدل تحميــل تطبيــق جريــر بنســبة  %181مقارنــة بالعــام
2018م ،وازداد عــدد العمــاء المســجلين بنســبة ،%50
وتطــور معــدل إعــادة الشــراء للعمــاء.
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وقــد حصــدت جريــر جائــزة IMAGES Retail ME Awards-KSA
 2019كأفضــل بائــع تجزئــة أوناليــن تحــت مســمى Most
 Admired Online Retailer of the Yearلمــا تميــز بــه موقــع
جريــر اإللكترونــي مــن ميــزات تتمثــل فــي ســهولة تحديــد
مــدى توفــر المنتجــات فــي المعــارض قبــل زيارتهــا وميــزة
المقارنــة بيــن المنتجــات واإلنفــراد والســبق باطــاق وســائل
الدفــع مثــل مــدى وآبــل بــاي وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تعــزز
تجربــة العميــل عنــد الشــراء مــن موقــع جريــر اإللكترونــي.
وفــي عــام 2020م تســتهدف جريــر تطويــر وتحســين تجربــة
العمــاء بشــكل عــام ،وخاصــة تطبيقــات األجهــزة الذكيــة
بهــدف زيــادة معــدالت التصفــح والشــراء ،وتنفيــذ الخطــة
الموضوعــة لتطويــر أنظمــة التجــارة اإللكترونيــة لتتواكــب
مــع الخطــط المســتقبلية للشــركة ،واطــاق خدمــة الشــحن
الدولــي بشــكل تدريجــي مــن حيــث نــوع المنتجــات التــي
ســيتم شــحنها خــارج المملكــة والــدول المتاحــة ،وذلــك حســب
جاهزيــة فريــق العمــل واألنظمــة والسياســات المتعلقــة
بالتجــارة عبــر الحــدود.
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 - 2التجارة اإللكترونية للشركات (:)B2B Ecommerce
خــال العــام 2018م تــم االطــاق الرســمي لنظــام التجــارة
اإللكترونيــة للشــركات ،وخــال العــام 2019م تــم التوســع فــي
تطبيــق النظــام فــي المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الشــرقية ،بعــد
نجــاح التجــارب فــي تطبيــق النظــام مــع الشــركات فــي المنطقــة
الوســطى ممــا نتــج عنــه زيــادة عــدد عمــاء مــن قطــاع الشــركات
المدرجيــن فــي النظــام ألكثــر مــن الضعــف مقارنــة بالعــام
2018م ،واســتمرت جريــر خــال العــام 2019م فــي تطوير عملية
التســوق للعمــاء ممــا ســاعد فــي نمــو معــدل عمليــات الشــراء
ســواء مــن حيــث عــدد وحجــم المشــتريات لــكل عميــل بنســبة 67
 ,%كمــا اســتمرت جريــر فــي تطويــر النظــام لتلبية رغبــات العمالء
مــن خــال خصائــص إضافيــة جديــدة تســهل عمليــة الطلــب ،مثــل
التحكــم فــي ميزانيــة الشــراء والتحكــم فــي إجــراءات الموافقــة
واالعتمــاد بمــا يتناســب مــع سياســة المشــتريات لــكل عميــل.
وخــال العــام 2020م ســتقوم جريــر بدراســة وتنفيــذ التطــورات
الالزمــة لتكامــل وربــط أنظمــة التجــارة اإللكترونيــة مــع بعضهــا
لزيــادة الموائمــة والكفــاءة لعمليــات إدارة المخــزون وتجهيــز
الطلبــات والتوصيــل ،وتطويــر النظــام إلســتهداف الشــركات
المتوســطة والصغيــرة مــن خــال تســهيل إجــراءات التســجيل
وتقديــم خدمــة الدفــع اإللكترونــي والتوصيــل الســريع ،كمــا
ستســتمر جريــر فــي تطويــر خصائــص النظــام وتجربــة العمــاء
لزيــادة رضــاء العمــاء ونمــو المبيعــات.

 - 3الكتاب اإللكتروني:
تــم اطــاق مشــروع للكتــاب اإللكترونــي يحمــل إســم (قــارئ
جريــر) خــال العــام 2013م ،وخــال عــام 2019م نمــت المبيعــات
بنســبة  ،%30وزاد عــدد الكتــب اإللكترونيــة بنســبة  %94ومــن
ضمنهــا الكتــب الصوتيــة ،كمــا بــدأ العمــل علــى ربــط نظامــي
الكتــب اإللكترونيــة والتجــارة اإللكترونيــة لألفــراد إلتاحــة بيــع
الكتــب االلكرتونيــة بأنواعهــا علــى موقــع وتطبيــق مكتبــة جريــر،
وتــم توقيــع اتفاقيــات مــع أبــرز شــركات انتــاج الكتــب الصوتيــة
وتــم البــدأ فــي عمليــات االنتــاج ألبــرز كتــب إصــدارات مكتبــة جريــر.
وخــال العــام 2020م ســيتم العمــل علــى زيــادة نســب النمــو
المحققــة خــال العــام 2019م فــي المبيعــات وعــدد الكتــب
المنشــورة علــى منصــة قــارئ جريــر ،وانتــاج واطــاق النســخة
الصوتيــة ألكثــر مــن  % 50مــن أبرز إصدارات مكتبة جرير ،ودراســة
وتنفيــذ نظــام االشــتراكات فــي منصــة قــارئ جريــر والــذي يتيــح
للعمــاء االشــتراك بمبلــغ شــهري وقــراءة عــدد أكبــر مــن الكتــب،
ونظــام خــاص بالعمــاء من فئة الشــركات والمــدارس والجامعات
إلتاحــة الفرصــة للقــراءة والبحــث للموظفيــن والطــاب.
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شركة جرير للتسويق

 -١نهج جرير لتحقيق االستدامة :الريادة باستدامة
كواحــدة مــن أكبــر شــركات البيــع بالتجزئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،تمتلــك جريــر فرصــة
هامــة لتحقيــق قيمــة اقتصاديــة ،واجتماعيــة ،وبيئيــة أكبــر ألصحــاب المصلحــة المعنييــن لديهــا .حيــث ينبــع
نهــج جريــر إلدارة عمليــة تحقيــق االســتدامة مــن قيمهــا واســتراتيجية عملهــا بــأن تقــود مــع وضــع أهــداف
محــددة نصــب أعينهــا .فنحــن كفريــق عمــل جريــر نســعى للتفاعــل مــع قضايــا االســتدامة الرئيســية التــي تنشــأ
عبــر مناهــج مختلفــة تشــمل:
• فريــق تحقيــق االســتدامة  -الــذي يوجــه اســتراتيجية جريــر لالســتدامة ،وأدائهــا لهــا ،والمســئول عــن دفــع أجنــدة تحقيــق
االســتدامة لــدى جريــر قدمــا.
• مجموعــة مــن السياســات التــي تدمــج مبــادئ ومتطلبــات مالئمــة وذات صلــة فــي عملياتنــا التشــغيلية اليوميــة ،والتــي
تتضمــن قواعــد ســلوك العمــل الخاصــة بنــا دون أن تقتصــر عليهــا.
• االستراتيجية المؤسسية -التي ترشدنا إلى االتجاه االستراتيجي لتحقيق رؤيتنا.
مجاالت التركيز على تحقيق االستدامة

االلتزام بالمسيرة المستدامة

عمليات تشغيل مسئولة
قائمة على تقاليد عمل
راسخة لتشكل المستقبل

العمل معا النتاج المعرفة
واالبتكارات

تُ عرف جرير بشفافيتها المؤسسية،
لــذا تلتــزم جريــر بفعــل األمــور
دومــا .تعــد االســتدامة
الصائبــة
ً
بالنســبة لجريــر مســألة حيويــة ،وتؤكد
علــى إلتزامهــا بالمســاهمة فــي
التنميــة المســتدامة.

تركــز جريــر علــى امتــاك وتطبيــق
الهيــاكل التنظيميــة ،والسياســات،
واإلجــراءات الصحيحــة لضمــان
ممارســتها لحوكمــة رشــيدة ذات
أســاس راســخ .كمــا تركــز جريــر أيضا
علــى التمســك بأعلــى مســتويات
الســلوك األخالقــي لخلــق الثقــة
والتالحــم بيــن الشــركة وأصحــاب
المصلحــة المعنييــن لديهــا.

تتبنــى جريــر أحــدث اإلمكانــات
الرقميــة وتتحــدى نمــاذج العمــل
التقليديــة النتــاج المعرفــة بتعديــل
الطــرق التــي تقــدم بهــا منتجاتهــا
وخدماتهــا فــي العالــم الرقمــي.
فاعــا فــي توليــد
كمــا تلعــب دورا
ً
األثــر االجتماعــي اإليجابــي الــذي
ُيســهم فــي التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة للمجتمعــات المحلية.

وضع عمالئنا كأولوية في
كل ما نفعله

تقدير والهام ومكافأة
المواهب

إدارة اآلثار البيئية

تركـــز جريـــر علـــى منـــح األولويـــة
لمصالـــح العمـــاء ،ومســـاعدتهم
علـــى االزدهـــار والنمـــو وجعـــل
المنتجــات والخدمــات متوافــرة لهــم
بصـــورة أكبـــر عبـــر مجتمعهـــا ،مـــع
وضـــع الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة
معلومـــات العميـــل فـــي مقدمـــة
أولوياتهـــا.

تثمــن جريــر جهــود موظفيها وتلهمهم
لتقديــم أفضــل اإلمكانــات لديهــم
وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية.

جري ــر ملتزم ــة بتقلي ــل آث ــار العملي ــات
التشـــغيلية وسالســـل اإلمـــداد
لديهـــا علـــى البيئـــة.

شركة جرير للتسويق
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العمالء

ها
ا لج

ا
لم

أصحاب
المصلحة

لم
ا

ا

ون

لم

مر

ستث

ورد
ون

عمليــة اشــراك أصحــاب المصلحــة
المعنييــن لــدى جرير متواصلة باســتمرار.
تتحــدد مجموعــات أصحــاب المصلحــة
لدينــا بقدرتهــم علــى التأثيــر أو التأثــر
بعملياتنــا التشــغيلية و /أو عمليــات
صنــع القــرار .وفقــا لذلــك ،فقــد حددنــا
ســت مجموعــات رئيســية مــن أصحــاب
المصلحــة.

ية
يم
نظ
الت

و
ظف

ت

ون

إشراك أصحاب المصلحة

المجتمع

القضايا األكثر أهمية
رئيســيا فيمــا يتعلــق بالعوامــل البيئيــة ،واالجتماعيــة،
موضوعــا
أدت عمليــة تقييــم القضايــا الجوهريــة إلــى تحديــد 18
ًّ
ً
ً
والحوكميــة لقيــاس االســتدامة ،وهــي مبينــة ومصنفــة وفقــا لمــا ســيتم عرضــه فيمــا بعــد وتمثــل هــذه القضايــا الرئيســية
األســاس الســتراتيجية جريــر ،وبرنامجهــا ،واتصاالتهــا لتحقيــق االســتدامة.
مصفوفة القضايا الجوهرية
1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مهم ً
جدا

1
2
4

3

7

9
10

13

5

6

8

11

14

15
16
17

12
18

أهمية التأثيرات

مهم إلى حد ما

أقل أهمية

التأثير على تقييمات أصحاب المصلحة المعنييين

3

الحوكمة ،وأخالقيات العمل ،واالمتثال
تحقيق األهداف التشغيلية والمالية
الجودة
خصوصية وأمان العميل
خبرة العمالء
التعبئة والتصنيف
الطاقة وتغير المناخ
العالقة المسؤولة مع العمالء
االبتكار
مسئولية سلسلة اإلمداد
جذب وتطوير واالحتفاظ بالمواهب
إعادة التدوير
االستثمار المجتمعي والتنمية االقتصادية  -االجتماعية
منع الممارسة المانعة للمنافسة
التنوع واإلدماج
الشراء المستدام
التكنولوجيا المستدامة
التأثير البيئي لعمليات التشغيل
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التواؤم مع األهداف الوطنية والدولية
تهــدف جريــر إلــى قيــاس وتقديــم التقاريــر بخصــوص أدائهــا البيئــي ،واالجتماعــي ،واالقتصــادي فــي مقابــل المعاييــر الرائــدة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،واألهــداف الوطنيــة والدوليــة لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة.

أطر إعداد وتقديم التقارير
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

األهداف الوطنية

رؤية المملكة العربية
السعودية 2030

األهداف الدولية

المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

ســتُ عد وتقــدم تقاريــر جريــر غيــر
الماليــة فــي تقاريــر االســتدامة
الســنوية وفقــا للمبــادرة العالميــة
إلعــداد للتقاريــر -خيــار رئيســي.

تســعى جريــر لدعــم أهــداف الرؤيــة
الوطنيــة لعــام  ،2030وتنســجم
الموضوعــات الرئيســية الثالثــة
التــي تقــوم عليهــا الرؤيــة ،وهــي
مجتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر،
وأمــة طموحــة بصــورة وثيقــة مــع
إســتراتيجيتنا وتوجهنــا لتحقيــق
االســتدامة.

كمؤسســة وطنيــة مســئولة اجتماعيـ ًـا،
تســعى جريــر لمواءمــة مســاعيها
لتحقيــق االســتدامة مــع أهــداف
التنميــة المســتدامة ذات األولويــة
وذات الصلــة بعملهــا ،بحيــث يمكنهــا
مــن تحقيــق التأثيــر األكبــر.

شركة جرير للتسويق
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 -٢نتائج من تقرير االستدامة لعام 2018
تهــدف جريــر إلــى قيــاس وتقديــم التقاريــر بخصــوص أدائهــا البيئــي ،واالجتماعــي ،واالقتصــادي فــي مقابــل المعاييــر الرائــدة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،واألهــداف الوطنيــة والدوليــة لضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة ويتضمــن ذلــك إصــدار تقريــر
مســتقل لالستدامة.

مالمح رئيسية لآلداء من "تقرير االستدامة 2018م"

إعادة تدوير الورق بمقدار
 355,830كجم

 10,000,000ريال سعودي
هي قيمة بيع اإللكترونيات إلعادة
تدويرها وتفادي طمرها كنفايات

توفير بنسبة  40%في
استهالك الكهرباء وتركيب
 50ألف مصباح LED

اختبار استخدام ألواح الطاقة
الشمسية في الرياض

شخصا دورات
حضر 256
ً
تدريبية لمكافحة الفساد

19,476عدد ساعات التدريب
المقدمة للموظفين

 %54هي نسبة
توظيف الشباب

موظفا
ً
تعيين 1,951
جديدا في عائلتنا
ً

 4,713هو إجمالي
القوة العاملة

 %73هي نسبة سعودة الوظائف في
إجماال
اإلدارة العليا و% 53
ً

 %90هي نسبة
رضا الموظفين

 %209هي نسبة النمو في
عدد العمالء

 27جنسية مختلفة ممثلة في
القوة العاملة لدينا

تمت تسوية  % 100من
شكاوى التظلم المقدمة

 0هو عدد حوادث تسرب ،أو
سرقة ،أو فقدان بيانات العمالء

 %63نسبة بنمو عدد إصدارات
جرير المترجمة مقارنة بالسنة
الماضية

اعتُ برت منشورات جرير مبادرة مسئولية
ً
ذاتيا من قبل المؤشر
اجتماعية ممولة
السعودي للتنافسية المسئولة

نُ شرت  56رواية بواسطة مبادرة
تحدي كتابة الروايات
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 - ٣الرعايات والدعم المجتمعي
برنامج جرير للحقيبة المدرسية

اليوم العالمي للدفاع المدني ( السالمة ً
أوال)
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تهتــم جريــر منــذ نشــأتها بالمســئولية
االجتماعيــة مــن منطلــق حرصهــا الشــديد
علــى تحقيــق األهــداف األخالقيــة
ً
وإيمانــا منهــا بــأن نموهــا وتطورهــا

ال يعتمــد فقــط علــى مركزهــا المالــي
ً
أيضــا علــى
فحســب بــل بقدرتهــا
المســاهمة المجتمعيــة ،حيــث اســتمرت
"جريــر" فــي دعــم المؤسســات
االجتماعيــة والخيريــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال قيامهــا
بدعــم بعــض المــدارس فــي المملكــة
مــن خــال تقديــم وســائل تعليمية وكتب
ومــواد مدرســية لبعــض جمعيــات رعايــة
اآليتــام وتدريــب الطــاب ،وتمثــل ذلــك
فــي دعــم التعليــم وكذلــك نشــر ثقافــة
الهوايــة والرياضــة البدنيــة ودعــم عــدة
مبــادرات ذات طابــع صحــي وتوعــوي
وخيــري .فقــد تــم تفعيــل برنامــج جريــر
للحقيبــة المدرســية بالتعــاون مــع ســت
جهــات غيــر ربحيــة مســتقلة والــذي مــن
خاللــه تــم توزيــع  2,670حقيبــة مدرســية
لمســتفيدي هــذه الجهــات فــي مختلــف
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مناطــق المملكــة .كمــا تــم دعــم العديــد األنشــطة الرياضيــة فــي المجتمــع كدعم
مــن الجهــات بمتطلباتهــم مــن الكتــب نــادي األوروبــي للرياضــة لألطفــال
وذلــك كدعــم مــادي لمبادراتهــم الخاصــة وعقــد رعايــة نــادي الفيصلــي الرياضــي.
بنشــر ثقافــة القــراءة ،فمــن أهــم هــذه
كمــا امتــد الدعــم العينــي والمــادي إلــى
الجهــات مدرســة اإلمــام النــووي بينبــع
مؤسســات حكومية ومدنية كان لها دور
الصناعيــة والتــي اســتطاعت الفــوز
فــي نشــر الثقافــة وخلــق الوعــي بعــدة
بالمركــز األول علــى مســتوى الوطــن
قضايــا ذات صلــة بنشــاط كل مؤسســة
العربــي مــن بيــن  67ألــف مدرســة
ومنهــا فعاليــة اليــوم العالمــي للتطــوع
مشــاركة فــي مبــادرة الشــيخ محمــد بــن
(دقيقــة لصحتــك) بواســطة جمعيــة
راشــد لتحــدي القــراءة العربيــة.
عنايــة و فعاليــة اليــوم العالمــي للدفــاع
أوال).
كمــا تــم دعــم مبــادرة "فكــرة لوطنــي" المدنــي ( الســامة ً
والتــي تــم مــن خاللهــا تنفيــذ عشــرات
البرامــج التوعويــة لنشــر اإليجابيــة فــي وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة دعــم
العالقــات األســرية والطالبيــة واألمــور المؤسســات االجتماعيــة والخيريــة خــال
البيئيــة ،كمــا كان لجريــر دور فــي مبادرات عــام 2019م مبلــغ  837ألــف ريــال.
عــدة تدعــم توجــه "برنامــج جــودة الحيــاة"
لتحســين نمــط حيــاة الفــرد واألســرة
وبنــاء مجتمــع ينعــم أفــراده بأســلوب
حيــاة متــوازن كسلســة "قــد جربــت"
التعليميــة التــي تســعى لنشــر ثقافــة
الهوايــة وكذلــك مبــادرات دعــم ممارســة

4

األداء المالي
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 - 1ملخص نتائج العمليات والتشغيل
لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :
السنة المنتهية في
( 31ديسمبر 2019م)

البيان

ماليين الرياالت
السنة المنتهية في
( 31ديسمبر 2018م)

التغير ()%

النسبة من
المبيعات %

المبلغ

النسبة من
المبيعات %

المبلغ

% 14.4

المبيعات

8,424.5

-

7,361.7

-

مجمل الربح

1,273.2

% 15.1

1,113.8

% 15.1

% 14.3

ربح النشاط من العمليات
الرئيسية

1.071.0

% 12.7

978.2

% 13.3

% 9.5

الربح الصافي قبل الزكاة
وضريبة الدخل

1,009.8

% 12.0

974.2

% 13.2

% 3.7

الربح الصافي

984.7

% 11.7

960.0

% 13.0

% 2.6

ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بجرير خالل العام المالي 2019م بنحو  ،% 15.4بينما انخفضت مبيعات الجملة بنحو % 2.7
مقارنة بالعام الماضي 2018م.
وبخصوص األداء اإلجمالي فقد ارتفعت مبيعات جرير داخل وخارج السعودية بنسبة  % 14.4عن العام الماضي ،كما ارتفع
مجمل الربح  ،% 14.3وبلغت نسبة مجمل الربح  % 15.1مقابل  % 15.1مقارنة بالعام الماضي ،ويراعى عند مقارنة
ً
داخال في احتساب
كبيرا مما يتم عرضه في السنة الحالية كنفقات تمويل كان
مجمل الربح مع السنة السابقة أن جزءا
ً
اجمالي الربح طبقا للسياسة المحاسبية المتبعة في السنة السابقة والتي تغيرت مع بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  16في عام 2019م.
ً
مدعوما بمبيعات
ويرجع ارتفاع المبيعات إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم اإللكترونيات
ً
ً
معرضا في زيادة مبيعات
جزئيا زيادة عدد المعارض من  55إلى 59
الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر ،وقد ساهم
التجزئة.
وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة  %14.4إال أن الزيادة في صافي الربح كانت بنسبة أقل حيث بلغت  %2.6وذلك
من  960.0مليـون ريـال لعام 2018م إلى  984.7مليون ريـال لهذا العام 2019م ،ويعود السبب في ذلك إلى:
ً
نظرا الختالف المزيج البيعي (مع مراعاة ما ذكر أعاله بشأن أثر تطبيق المعيار
 االنخفاض النسبي لهامش مجمل الربحالدولي للتقارير المالية رقم  16في عام .)2019
 زيادة مصاريف البيع والتسويق والتي تضمنت (ضمن عناصر أخرى) مصاريف التسويق لدعم نمو التجارة اإللكترونية. انخفاض صافي اإليرادات األخرى. زيادة المصروفات غير التشغيلية (الزكاة وتكلفة التمويل). -تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في عام 2019م والذي كان له بعض األثر في زيادة التكاليف.
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 - 2استعراض لعناصر القوائم المالية
حققــت الشــركة بفضــل اللــه خــال 2019م أعلــى مبيعــات وصافــي األربــاح فــي تاريخهــا بمبلــغ  8,424.5و 984.7مليــون
ريــال علــى التوالــي.

تطور المبيعات وصافي األرباح ( بالمليون ريال )
985

1000

8,425

960

8.000

868

828

7.362

900

6.942

734

6.000

6.375

800
6.123

5.000

700
600

4.000

500
3.000
400
2.000

300
200

1.000

100

2019

2017

2018

صافي الربح

2015

2016

المبيعات

لقــد اســتمر نمــو أصــول جريــر خــال الســنوات الخمــس الماضيــة من  2,408مليـــون ريـــال فــي  2015إلى  3,996مليـــون ريال
فــي 2019م .تعــود الزيــادة الكبيــرة فــي اجمالــي األصــول عــام 2019م إلــى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 16
الخــاص باإليجــارات حيــث ترتــب علــى ذلــك اثبــات فئــة جديــدة مــن األصــول وهــي حــق االســتخدام الناشــئ عــن عقــود اإليجــار
التــي تكــون فيهــا جريــر (شــركاتها التابعــة) كمســتأجر.
تطور نمو األصول ( بالمليون ريال )
4.002
3.215

إجمالي األصول

2.212

2.877

2.634

2.408

1.457
1.379

األصول المتداولة

1.294

1.190

األصول الثابتة وطويلة األجل
1.789

1.758

1.498

1.340

1.219

2019

2018

2017

2016

2015
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كما ارتفعت حقوق الملكية من  1,478مليون ريال في  2015إلى  1,645مليون ريال في 2019م.

تطور االلتزامات وحقوق الملكية ( بالمليون ريال )

151 1.364 1.699

805 1.551 1.645
2019

148 1.103 1.626

2018

حقوق الملكية

976 1.504

2017

154

2016

770 1.478

161

2015

االلتزامات طويلة األجل

االلتزامات المتداولة

بلعــت النقديــة المتولــدة مــن أنشــطة جريــر التشــغيلية  973مليــون ريــال عــام 2019م والتــي تعتمــد عليهــا الشــركة فــي
تمويــل اســتثماراتها وتوســعاتها وكذلــك فــي ســداد التوزيعــات للمســاهمين.

النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية
973
928

938

1000
910

900
800

696

700
600

النقدية المتولدة من

500

األنشطة التشغيلية

400
300
200
100
0
2019

2018

2017

2016

2015
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بلغ معدل النمو المركب لكل من ربح السهم والتوزيعات للسهم خالل السنوات
الخمس الماضية  % 4.4و  % 8.5على التوالي.
ربح السهم والتوزيعات ( ريال )

التوزيعات
ربحية السهم

8.21 8.00

8.00 7.85

7.23 6.53

6.12 5.48

6.90 5.78

2019

2018

2017

2016

2015

جميــع أرقــام ربحيــة الســهم والتوزيــع للســهم مبنيــة علــى أســاس عــدد األســهم الحالــي وهــو
 120مليــون ســهم.

 - 3التحليل الجغرافي لنشاط جرير
يوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الربح لنشاط جرير داخل وخارج المملكة:
مالييــن الريــاالت

المنطقة الجغرافية

2018م

2019م
المبيعات

صافي األرباح

المبيعات

صافي األرباح

المملكة العربية السعودية

7,960.4

948.2

6,908.9

913.7

مصر ودول الخليج األخرى

464.1

36.5

452.8

46.3

الـمـجـمـوع

8,424.5

984.7

7,361.7

960.0

شركة جرير للتسويق
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 - 4االقتراض
يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة في نهاية العام كما يلي:
ماليين الرياالت
#

الجهة المانحة

نوع القرض

الغرض

الرصيد
أول
السنة

إضافات

السداد

الرصيد
أخر
السنة

طريقة السداد

1

البنك العربي
الوطني

عدة تسهيالت
تورق

تمويل رأس
المال العامل

100

165

115

150

أقساط يستحق آخرها
في  12فبراير 2020

2

البنك السعودي
البريطاني

عدة تسهيالت
تورق

تمويل رأس
المال العامل

100

150

100

150

عدة تسهيالت
يستحق آخرها في 23
يناير 2020

3

البنك السعودي
لالستثمار

عدة تسهيالت
تورق

تمويل رأس
المال العامل

75

-

75

-

275

315

290

300

اإلجـمـالـي

تُ ظهر قائمة التدفقات النقدية صافي الحركة على هذه القروض باعتبارها قروض ذات استحقاقات ثالث شهور أو أقل.

 - 5المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
تخضــع جريــر للــزكاة وفقـ ًـا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل ،ويتــم تحميــل مبلــغ الــزكاة المســتحق علــى قائمــة الدخــل الموحــدة
لجريــر ،وقــد قامـــت جريــر بتقديــم وتســديد إقرارهــا الزكــوي حتــى 2018/12/31م كمــا قامــت بتســديد الفـــروق الناتجـــة عــن الربــط
الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة 2010م ،وخــال العــام اســتلمت جريــر مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ربوطـ ًـا عــن الســنوات 2011
إلــى  ،2015مطالبــة بفــروق زكويــة اجماليهــا  25.6مليــون ريــال ســعودي بالمقارنــة بمــا تــم ســداده عــن هــذه األعــوام ,وقــد
اعترضــت المجموعــة علــى هــذه الربــوط خــال المــدة النظاميــة ,وفــي بدايــة عــام  ،2020تلقــت جريــر اخطـ ً
ـارا مــن الهيئــة العامــة
للــزكاة والدخــل برفــض االعتــراض وبنــاء علــى ذلــك صعــدت جريــر التظلــم إلــى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة خــال المــدة
النظاميــة ,وتـــم تقـديـــر االلتــزام الزكــوي للعــام 2019م بمبلـــغ ( )25,000,000ريـــال وتــم عمــل مخصــص بإجمالــي هــذا التـــقدير.
وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :
البيان

2019م

( آالف الرياالت )

المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

وصف موجز لها

بيان األسباب

مصلحة الجمارك

33,664

0

تخليص جمركي

استيراد

الزكاة

16,589

25,000

الزكاة على الدخل

اإلقرار الزكوي السنوي

ضريبة االستقطاع

5,104

0

ضريبة استقطاع

عن توزيعات األرباح للمساهمين غير
المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات
األجانب والغير مقيمين

ضريبة القيمة المضافة

404,809

0

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة عن توريدات
السلع والخدمات

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

32,460

2,930

التأمينات االجتماعية

التأمينات الشهرية المستحقة عن
العاملين السعوديين وغير السعوديين

تكاليف تأشيرات وجوازات

307

0

تأشيرات موظفين

استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة
للعاملين

رسوم مكتب العمل

18,646

0

اقامات موظفين

استخراج وتجديد اقامات الموظفين

شركة جرير للتسويق
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ُفــرض علــى جريــر غرامــة ماليــة مقدارهــا  20,000عشــرين ألــف ريــال ،لمخالفتهــا الفقــرة (أ) مــن المــادة الحاديــة والســتين مــن
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة؛ وذلــك إلفصاحهــا عــن معلومــة غيــر صحيحــة فــي إعالنهــا المنشــور فــي
موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية "تــداول" بتاريــخ 04/11/2018م بشــأن نتائجهــا الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي
30/09/2018م ،حيــث ذكــرت الشــركة فــي إعالنهــا المشــار إليــه أن "جميــع األرقــام بالـــ (آالف) ريــال ســعودي" ،والصحيــح أن
"جميــع األرقــام بالـــ (مليــون) ريــال ســعودي" ،ولــم يتــم نشــر إعــان تصحيحــي بشــأن ذلــك.

 - 6توزيعات األرباح عن العام المالي  2019م
تم تخصيص مبلغ  98,473ألف ريـال من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي.
وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م وفقاً للجدول التالي :

الفترة

إجمالي التوزيع
( مليون ريال )

نصيب السهم
( ريال )

تاريخ اإلعالن

تاريخ اإلستحقاق

تاريخ التوزيع

الربع األول

228.0

1.90

2019/04/30

2019/05/20

2019/05/29

الربع الثاني

168.0

1.40

2019/08/05

2019/08/26

2019/09/04

الربع الثالث

300.0

2.50

2019/11/05

2019/11/18

2019/11/27

الربع الرابع

264.0

2.20

2020/03/12

2020/03/16

2020/03/25

اإلجمالي

960.0

8.00

أنصبة السهم من التوزيعات محتسبة جميعها على أساس عدد األسهم الحالي وهو  120مليون سهم.

5
رأس المال
والمستثمرون
وإبالغات الملكية
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 - 1رأس المال

الجدول التالي يوضح باختصار رأس مال جرير:
البيـان

القيمة ريال/عدد األسهم

رأس المال المصرح به

1,200,000,000ريـال

عدد األسهم المصدرة ( جميعها أسهم عادية )

 120,000,000سهم

رأس المال المدفوع

1,200,000,000ريـال

القيمة االسمية للسهم

 10ريـال

القيمة المدفوعة للسهم

 10ريـال

 - 2المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون  % 5فما فوق
وتغيرها خالل العام 2019م:
ماليين األسهم
اسم المستثمر

عدد األسهم في
بداية 2019م

نسبة الملكية في
بداية 2019م

عدد األسهم في
نهاية 2019م

نسبة الملكية في نهاية
2019م

شركة جرير لالستثمارات التجارية

25,205,904

%21

26,206,408

%21.83

شركة جرير للتسويق
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 - 3هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2019م
نوع المستثمرين:
النوع

عدد المستثمرين

عدد األسهم

نسبة الملكية ()%

شركات ومؤسسات

587

77,110,040

64.26

أفــراد

5833

42,889,960

35.74

اإلجمـالي

6,420

120,000,000

%100

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:
حجم الملكية (سهم)

عدد المستثمرين

عدد األسهم

نسبة الملكية ()%

أكثر من مليون

18

66,793,985

55.661

من  500ألف  :أقل من مليون

24

15,020,558

12.517

من  100ألف  :أقل من  500ألف

81

16,846,218

14.039

من  50ألف  :اقل من  100ألف

92

6,509,228

5.425

من  10آالف  :أقل من  50ألف

415

9,083,756

7.569

من  5آالف  :أقل من  10آالف

362

2,504,183

2.086

من ألف  :أقل من  5آالف

1,112

2,529,085

2.108

أقل من ألف

4,316

712,987

0.595

اإلجـــمـــــــــالي

6,420

120,000,000

%100

ً
وفقا لتقرير ملكية المستثمرين بتاريخ 2019/12/31م.
•
المستثمرون وفقاً لفئاتهم:
الفئة

عددهم

عدد األسهم

) (%نسبة الملكية

مستثمرين أفراد سعوديين

5,610

42,674,946

35.562

مستثمرين أجانب مقيمين

223

215,014

0.179

شركات ومؤسسات سعودية

75

37,909,091

31.59

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

12

4,491,418

3.742

صناديق إستثمارية سعودية

93

16,344,048

13.62

اتفاقيات مبادلة

16

1,157,345

0.964

مستثمرين أجانب غير مقيمين

378

16,976,173

14.146

جمعيات خيرية ووقفية

13

232,964

0.194

اإلجـــمـــــــــالي

6,420

120,000,000

%100

ً
وفقا لتقرير ملكية المستثمرين بتاريخ 2019/12/31م.
•
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سياسية توزيع األرباح
تتوقــف

عمليــة

توزيــع

األربــاح

بشــكل

عــام علــى األربــاح الصافيــة المحققــة،
والتدفقــات النقديــة ،والتوقعــات المســتقبلية
لالســتثمارات الرأســمالية ،وبالرغــم مــن أن
جريــر قــد اعتــادت علــى صــرف أربــاح ربــع ســنوية
للمســاهمين إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات
للتوزيعــات المســتقبلية ،كمــا قــد تتغيــر
سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت آلخــر حســب
األداء المالــي لجريــر ورؤيــة مجلــس اإلدارة.
وفقـ ًـا للمــادة ( )44مــن النظــام األســاس لجريــر
فــإن األربــاح الصافيــة الســنوية تــوزع بعــد خصــم
جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف
األخــرى علــى الوجــه التالــي:

• تجنيب نسبة  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي مع العلم بأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي النسبة النظامية.
• يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز  %20من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  %5من رأس المال المدفوع على األقل.
• يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز  %10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى في جميع األحوال
ً
وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
الحدود القصوى المسموح بها
• يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة  %10من األرباح الصافية إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي جرير
أو الستخدامها لمنح موظفي جرير أسهم في جرير كمكافأة لهم.
• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.
وتتوقــع جريــر أن تكــون نســبة التوزيــع بيــن  %100 - %80مــن صافــى الربــح مــا لــم يتعــارض هــذا مــع االحتياجــات الماليــة
والتشــغيلية واالستثمارية.
ويتــم إدراج بنــد مســتقل فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة الســنوية ينــص علــى "الموافقــة علــى تفويــض مجلــس
اإلدارة بتوزيــع أربــاح فصليــة للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ األحقيــة والتوزيــع مــع األخــذ باإلعتبــار األنظمــة ذات العالقــة".
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الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات األرباح النقدية لجرير حتى اآلن:
السنة

صافي الربح
(مليون ريال)

ربحية السهم
(ريال)

الربح الموزع
(ريال)

إجمالي مبلغ التوزيع
(مليون ريال)

نسبة المبلغ الموزع
من صافي األرباح
()%

2003

108,9

4,53

20

96

88

120,6

5,02

22

105,6

87.6

2004

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

2005

176,2

5,87

20

120

68

2006

243,3

8,11

6

180

74

2007

276

9,20

8

240

87

2008

332,7

11,09

9

270

81.1

373,9

10,23

8

295

78.9

2009

2010

2011

2012

2013

تم زيادة رأس المال من  300مليون إلى  400مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل  3أسهم
401

10,01

7,85

314

78.3

517,5

11,89

9,70

388

81.1

تم زيادة رأس المال من  400مليون إلى  600مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين
569,8

9,47

7,75

465

81.6

653,2

9,98

8

480

79.9

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

2014

745,4

8,28

6,65

598,5

80.3

2015

828,5

9,21

7,71

693,9

84.3

2016

737,9

8,16

7,30

657

89.03

2017

867,7

9,64

8,70

783,0

90.29

2018

2019

تم زيادة رأس المال من  900مليون إلى  1200مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل ثالثة أسهم
960

8,0

7,85

942

98.12

984,7

8،21

8,00

960

97.49

51

7
المخاطر والنظرة
المستقبلية

54

شركة جرير للتسويق

تقرير مجلس اإلدارة 2019

 - 1المخاطر التي قد تتعرض لها جرير
تتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر مــن قبــل اإلدارة العليــا وفقـ ًـا 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 مــن آثــار ومــن ثــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا واحتوائهــا قــدر اإلمــكان لتالفــي
أي أضــرار قــد تتســبب فيهــا حــال وقوعهــا.
وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة جرير ،ومنها:
مخاطر اقتصادية:
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد بصفــة عامــة ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا ،ممــا يكــون لهــا أثــر علــى انفــاق األفــراد
والمؤسســات ،ومــا يكــون لهــا مــن أثــر علــى المورديــن والمصنعيــن.
مخاطر استراتيجية:
عــدم اإلحاطــة بالمتغيــرات االقتصاديــة ،واتخــاذ قــرارات اســتراتيجية خاطئــة ،أو تطبيــق االســتراتيجيات بشــكل خاطــئ ،وجريــر
تحــرص علــى اإلحاطــة بالمتغيــرات االقتصاديــة مــن خــال دراســة الســوق والوضــع االقتصــادي ،واالســتعانة بالخبــرات
المتميــزة لتالفــي أي مخاطــر اســتراتيجية.
مخاطر تشغيلية:
جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور ،والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية ،ومن هذه المخاطر:
 - 1مخاطر 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.
 - 2مخاطر إئتمان:
هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا ألداة ماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممايــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة ،ولتفــادي
مخاطــر اإلئتمــان يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك ذات تصنيــف إئتمانــي مرتفــع ،وتقييــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم مخصــص
الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
 - 3مخاطر السيولة:
وهــي مخاطــر صعوبــة تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة التزاماتهــا ،وتــدار مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن
توفــر ســيولة كافيــة لمواجهــة أي التزامــات مســتقبلية.
 - 4مخاطر 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.
 - 5مخاطر قانونية:
المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات التشــريعية والقانونيــة بالمملكــة أو الــدول التــي تمــارس جريــر نشــاطها فيهــا ،ســواء مــن
ضرائــب أو قوانيــن العمــل وغيرهــا.
 - 6مخاطر التقنية:
مخاطــر اســتمرارية العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة فــي حالــة وجــود خلــل فنــي ،فجريــر مســتمرة فــي تطويــر
ودعــم برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.
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 - 2النظرة المستقبلية

بنــاء علــى مــا تقــدم ولمــا شــهدته الســعودية مــن تغيــرات
فــي ســلوك المســتهلك ،اتبعــت جريــر اســتراتيجية جديــدة
تقــوم علــى تخفيــض هامــش الربــح أحيانـ ًـا لكســب حصــة
أكبــر 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 جديــدة فــي الســعودية والكويــت
واإلمــارات ،والبحريــن ودراســة التوســع بــدول آخــرى.
خــال العــام 2019م إفتتحــت جريــر خمســة معــارض،
ً
معرضــا داخــل
وأصبــح عــدد معــارض مكتبــة جريــر ()59
وخــارج المملكــة ،وتنــوي جريــر افتتــاح مــن ســتة إلــى ثمانيــة
معــارض خــال العــام 2020م ،واالســتمرار بتطويــر موقــع
جريــر اإللكترونــي ،وســوف يســتمر قطــاع مبيعــات الجملــة
والتوزيــع فــي النمــو مــن خــال مضاعفــة شــبكة التوزيــع
الحاليــة ودخــول أســواق جديــدة.

إن مســتقبل جريــر يبــدو واعـ ً
ـدا فــي ظــل ســعينا المتواصــل
للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــاء وخدمتهــم
بطــرق وأســاليب جديــدة ،نحــن ملتزمــون باالرتقــاء بــأداء
جريــر وتحقيــق النمــو المنشــود ،وتحســين خدمــات عــرض
المنتجــات باإلضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة
العمــاء وبأفضــل قيمــة.
جريــر تــدرك تمامـ ًـا أن تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد علــى
فريــق عمــل قــوي ومؤهــل ،ولذلــك تواصــل اســتثمارها
فــي رأس المــال البشــري واســتقطاب كــوادر بشــرية
مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمالئهــا ومســتثمريها.
وبنــاء علــى هــذه المعطيــات والخطــط وفــي ظــل ظــروف
الســوق الحاليــة والمتوقعــة وفــي ضوء التحديــات المحيطة
بالقطــاع الــذي نعمــل فيــه فــإن جريــر تتوقــع تحقيــق نمـ ً
ـوا
ً
إيجابيــا بحــدود  %5فــي العــام المالــي 2020م مقارنــة

بالعــام المالــي 2019م مالــم تتأثــر أعمــال جريــر بفيــروس
كورونــا الجديــد.

8
الحوكمة
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 - 1تكوين مجلس اإلدارة
ً
وفقــا للمــادة ( )16مــن النظــام األســاس لجريــر ،كمــا أن تكويــن مجلــس اإلدارة
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء
متوافــق مــع التعليمــات الــواردة بالمــادة ( )17مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

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

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
العضو المنتدب
(تنفيذي)

ناصر بن عبد الرحمن العقيل
(غير تنفيذي)

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل
الرئيس التنفيذي ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة
(تنفيذي)

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة جرير
للتسويق

الوظائف الحالية
رئيس قطاع الجملة في شركة جرير
للتسويق العضو المنتدب للشركة.

الوظائف الحالية
رئيس شركة كايت العربية
للمقاوالت.

المؤهالت
• ماجستير في الهندسة من جامعة
كاليفورنيا /بركلي.
• بكالوريوس هندسة مدنية من
جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن.
• شهادة الـ  OPMمن جامعة
هارفارد.

المؤهالت
بكالوريوس إدارة من جامعة الملك
سعود.

الوظائف السابقة
• مدير التسويق والمبيعات
لمكتبة جرير.
• أشرف على صيانة المنطقة
الجبيل وينبع.
الصناعية في ُ

الوظائف الحالية
• الرئيس التنفيذي.
• نائب رئيس مجلس
اإلدارة.
الوظائف السابقة
• محاضر منتدب في
معهد اإلدارة العامة
في الرياض.

المؤهالت
• بكالوريوس هندسة مدنية من
جامعة كلورادو بولدر.
• العديد من الدورات في إدارة
األعمال والتسويق والمبيعات.

المؤهالت
• شهادة الـ  OPMمن جامعة
هارفارد.
• التحق بالعديد من برامج
تطوير اإلدارة.

الخبــــرات
• تأسيس شركة جرير للتسويق.
• مدير التسويق والمبيعات لمكتبة
جرير.
• رئيس شركة كايت العربية
للمقاوالت.
• العمل على تصاميم مكتبة جرير
ومجمع مدارس رياض نجد.

الخبــــرات
• تأسيس مكتبة جرير.
• تأسيس شركة جرير للتسويق.
• رئيس قطاع التجزئة (مكتبة جرير)
والرئيس التنفيذي للشركة.

الخبــــرات
• رئيس مجلس إدارة شركة جرير
للتسويق منذ تأسيسها وحتى
اآلن.
• تأسيس شركة جرير للتسويق.
• تأسيس وإدارة شركة جرير
لالستثمارات 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 اإلستشاري
للشرق األوسط لجامعة دوك.
• عضو سابق بمجلس أمناء
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله
لرعاية الموهوبين.

الخبــــرات
• تأسيس شركة جرير للتسويق.
• قام بتأسيس عمليات بيع الجملة
في جرير.
• رئيس قطاع الجملة في شركة جرير
للتسويق ونائب رئيس مجلس
اإلدارة خالل عام 2018م العضو
المنتدب للشركة.

شركة جرير للتسويق
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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
االجتماعية
(مستقل)

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي للعمليات.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة أموال
لالستشارات المالية.

الوظائف الحالية
عضو مجالس إدارات ولجان عدد من
الشركات

الوظائف الحالية
مستشار لدى مجموعة بن الدن
السعودية..

الوظائف السابقة
• الرئيس التنفيذي لشركة أموال
لالستشارات المالية (2001م:
2011م).
• المدير العام بمجموعة العثيم
التجارية (2000م2001 :م).
• شريك ومدير بشركة كي بي ام
جي العالمية (1995م1999 :م).
• المدير التنفيذي لمستشفى دله
(1991م1995 :م).
• شريك بمكتب القاسم محاسبون
قانونيون معتمدون (1990م:
1991م).

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 السابقة
• الرئيس التنفيذي لشركة محمد وعبد الله
السبيعي لالستثمار.
• الرئيس التنفيذي لشركة انتر اكتيف
العربية السعودية المحدودة.
• الرئيس التنفيذي لشركة الملز لالستثمار
التقني.
• أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة
اإللكترونية.

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.

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
لالعمال.

الوظائف السابقة
عمل في قسم تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسة العامة
لتحلية المياه.
المؤهالت
• بكالوريوس علوم الكمبيوتر
من جامعة ايسترن واشنطن.
• التحق بالعديد من الدورات
الدراسية عن تطوير األعمال.
الخبــــرات
• عمل في قسم تكنوجيا
المعلومات في المؤسسة العامة
لتحلية المياه.
• عضو سابق في مجالس إدارات
عدد من الشركات.

المؤهالت
• بكالوريوس العلوم اإلدارية
تخصص محاسبة من جامعة
الملك سعود.
• برنامج  AMLPاإلدارة والقيادة
المتقدمة من جامعة اكسفورد.
الخبــــرات
• استشارات مالية وإدارية ومراجعة
( 25سنة).
• إدارة تنفيذية مؤسسة صحية (5
سنوات).
• إدارة تنفيذية ـ تجارة تجزئة وجملة
(سنة واحدة).
• عضو مجالس إدارات عدد من
الشركات
• عضو في العديد من اللجان
(االستثمار -المراجعة – الحوكمة –
الترشيحات والمكافآت).

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.

الخبــــرات
• 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.
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فــي الجــدول التالــي بيــان بأســماء الشــركات التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــواً فــي مجالــس

إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في
مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
اسم العضــو
أسماء الشركة

الكيان
القانوني

داخل/
خارج
المملكة

شركة جرير لالستثمارات التجارية

شركة األندلس العقارية

مساهمة
مدرجة

شركة سنابل السعودية

شركة مجموعة الفيصلية

شركة جرير للتطوير التجاري

الشركة التعاونية للتأمين

شركة حرمة الدولية
شركة حرمة الوطنية

مساهمة
غير مدرجة

شركة أصالة القابضة

مدارس رياض نجد
شركة نافكو

مساهمة
غير مدرجة

" "mbcشركة تلفزيون الشرق
األوسط

شركة امتياز العربية
شركة مجموعة الخريف

خارج المملكة

شركة نوره الوطنية

داخل المملكة

الرحمن العقيل

أسماء الشركة

الكيان
القانوني

داخل /خارج
المملكة

داخل المملكة

محمد بن عبد

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

شركة جرير العقارية
شركة جرير لالستثمارات التجارية
شركة جرير للتطوير التجاري
شركة مشاريع حرمة

الرحمن العقيل

شركة حرمة الوطنية
شركة وادي حرمة

داخل المملكة

عبد الله بن عبد

شركة لبب حرمة

مساهمة
غير مدرجة

شركة نوره الوطنية
شركة حرمة الدولية
شركة إمتياز العربية
شركة كايت العربية
داخل المملكة

شركة كايت العربية

مدارس رياض نجد

داخل المملكة

ناصر بن عبد

الرحمن العقيل

شركة جرير العقارية
شركة مشاريع حرمة

مساهمة
غير مدرجة

مساهمة
غير مدرجة

شركة جرير العقارية

العقيل

شركة حرمة الوطنية
شركة حرمة الدولية

داخل المملكة

عبد الرحمن

شركة لبب حرمة

مساهمة
غير مدرجة

شركة نوره الوطنية

شركة سنابل حرمة

داخل
المملكة

ناصر بن عبد

العزيز العقيل

شركة مدارس رياض نجد األهلية

مساهمة
غير مدرجة

فاكتور كار اوت لت (شركة
أمريكية) F.C. O

مساهمة
مدرجة

خارج المملكة

عبد الكريم بن

شركة مشاريع حرمة
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الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في
مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
اسم العضــو
أسماء الشركة

الكيان
القانوني

داخل/
خارج
المملكة

مجموعة صافوال
شركة دور للضيافة
شركة دلة للخدمات الصحية

بنك البالد

مساهمة
مدرجة

شركة ناقل

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

شركة راج العقارية

الشركة السعودية للضيافة
التراثية

الشركة الوطنية العمومية
للسيارات

شركة ركين نجد الدولية
شركة اتحاد الراجحي لالستثمار
القابضة (تنفيذي)

مساهمة
غير مدرجة

ذات
مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

مساهمة
غير مدرجة

داخل /خارج
المملكة

داخل المملكة

القاسم

أسماء الشركة

الكيان
القانوني

شركة الراجحي ألفا لالستثمار
القابضة

شركة د .محمد راشد الفقيه
وشركاه
فهد بن عبد الله

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

مجموعة عبد اللطيف العيسى
القابضة

مساهمة
مدرجة

شركة مشاريع األرجان
شركة أموال لالستشارات
المالية
شركة أريز لالستثمار التجاري
المحدودة
شركة عبد الله بن إبراهيم
السبيعي القابضة (إيمز)
شركة القرن الواحد والعشرين
وشريكه للتقييم العقاري

المؤسسة العامة للبريد
السعودي

مؤسسة
حكومية

ذات
مسؤولية
محدودة

شركة صندوق القاسم
لالستثمار والتطوير التجاري

شركة صافوال لألغذية

باسل بن محمد
بن جبر

شركة التيسير للتمويل
شركة طيبة القابضة
شركة أليانز السعودي الفرنسي

مساهمة
مدرجة

شركة محمد وعبد الله السبيعي
لالستثمار
اخل المملكة

شركة االستثمار التقني

مساهمة
غير مدرجة

الشركة الوطنية لصناعة
البسكويت

شركة العوجان الصناعية

مساهمة غير
مدرجة

شركة الملز لالستثمار التقني
شركة انتر اكتيف العربية السعودية
المحدودة

مساهمة غير
مدرجة
ذات
مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

الشركة الدولية للصناعات الغذائية

ذات
مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

شركة عافية العالمية

شركة المهيدب لألغذية

ذات
مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

بدر بن حامد
العوجان

الشركة المتحدة للسكر

مساهمة
غير مدرجة

خارج
المملكة

شركة فينكورب القابضة
لالستثمار

مساهمة
مصرية
مقفلة
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وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اإلدارة التنفيذية:
الوظائف
الحالية

الوظائف السابقة

م

إسـم العضو

1

عبد الله بن عبد
الرحمن العقيل

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة

2

عبد الكريم بن عبد
الرحمن العقيل

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.

3

ناصر بن عبد العزيز
العقيل

سبق التعريف به ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.

4

فيصل بن عنبر
العنبر

5

محمد ضياء
مصطفى األيوبي

المؤهــــــــــالت

• المدير المالي المكلف بشركة جرير
للتسويق.
• مدير العمليات.
• مدير إدارة المحاسبة.
• مدير الموازنة والخزينة.
• محاسب.

المدير
المالي

• مدير المراجعة الداخلية منذ عام 2000م
حتى اآلن.
• المراقب المالي حتى عام 2000م.
• رئيس محاسبة حتى عام 1995م.
• محاسب مسئول في شركة دمشق
النتاج الدواجن من 1980م إلى 1982م.
• محاسب مسؤول في قسم الحكومة
في سوريا من 1977م حتى 1979م.

مدير
المراجعة
الداخلية

الخبــــــــــــــرات

• بكالوريوس المحاسبة
من جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية
• درجة البكالوريوس
في التجارة تخصص
المحاسبة عام
1979م -من جامعة
بيروت العربية.
• شهادة  CIAمدقق
داخلي معتمد – USA
.2007
• شهادة CRMP
(محترف معتمد إلدارة
المخاطر) 2011م.

• إدارة مالية
وإدارية
( 26سنة)
بشركة جرير
للتسويق.
• خبرة في
المحاسبة
والتدقيق منذ
عام 1979م
حتى 1982م
بسوريا.
• خبرة في
المحاسبة
والتدقيق منذ
عام 1982م
في شركة
جرير للتسويق.

 - 2سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة عن
العام المالي 2019م
سجل حضور اجتماعات المجلس عن العام المالي 2019م ،وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة:
االســـــم

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة
2019/04/30م

2019/09/15م

2019/11/05م

2019/12/30م

2020/03/12م

مجموع
الحضور

1

محمد بن عبد الرحمن العقيل

√

√

√

√

√

5

2

ناصر بن عبد الرحمن العقيل

××

√

√

√

√

4

3

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل

××

√

√

√

√

4

4

عبد الكريم بن عبد الرحمن
العقيل

√

√

√

√

√

5

5

ناصر بن عبد العزيز العقيل

√

√

√

√

√

5

6

فهد بن عبد الله القاسم

√

√

√

√

√

5

7

بدر بن حامد العوجان

√

√

√

√

√

5

8

باسل بن محمد بن جبر

√

√

√

√

√

5

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2019/04/18م
√  -الحضور أصالة

 – Xالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإلدارة

 -XXغياب
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 - 3سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
سجل حضور اجتماعات الجمعية عن العام المالي 2019م ،وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة:
سجل الحضور

االســـــم

جمعية عامة عادية
2019/02/17م

جمعية عامة عادية
2019/04/30م

1

محمد بن عبد الرحمن العقيل

√

√

2

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل

√

XX

3

ناصر بن عبد الرحمن العقيل

XX

√

4

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

√

√

5

ناصر بن عبد العزيز العقيل

XX

√

6

فهد بن عبد الله القاسم

√

√

7

سامر بن محمد الخواشكي*

XX

---

8

نادر بن إبراهيم الوهيبي*

√

---

9

بدر بن حامد العوجان**

---

√

10

باسل بن محمد بن جبر**

---

√

√  -حضور

 -XXغياب

كال من السادة /سامر بن محمد الخواشكي ،نادر بن إبراهيم الوهيبي بنهاية دورة المجلس بتاريخ 2019/03/08م.
* انتهت عضوية ً
كال من السادة /بدر بن حامد العوجان ،باسل بن محمد بن جبر ببداية دورة المجلس بتاريخ 2019/03/08م.
** بدأت عضوية ً

 - 4طلبات الشركة لسجل المساهمين
بيان بعدد طلبات جرير لسجل المساهمين خالل العام 2019م:
عدد طلبات جرير لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2019/01/29م

أخرى

1

2019/02/21م

أخرى

1

2019/02/28م

الجمعية العامة

1

2019/03/20م

ملف أرباح

1

2019/04/29م

الجمعية العامة

1

2019/05/26م

ملف أرباح

1

2019/08/25م

ملف أرباح

1

2019/11/20م

ملف أرباح

1

2019/11/21م

ملف أرباح

1

2019/11/25م

إجراءات الشركة
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 - 5اللجان
 - 1لجنة المراجعة:
ً
وطبقــا للمــادة ()2
ً
ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقــا للمــادة ( )54مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة،
مــن الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة  -المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة باجتماعهــا بتاريــخ 2017/12/25م ،والمعدلــة
باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2018/10/28م.
وتتولــى 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 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:
 .1دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها؛
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
–بناء على طلب مجلس اإلدارة– فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة
 .2إبداء الرأي الفني
ً
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها
ونموذج عملها واستراتيجيتها.
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 .3دراسة أي مسائل
ّ
 .4البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو
مراجع الحسابات.
 .5التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 .6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.
المراجعة الداخلية:
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في جرير.
 .2دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .3الرقـابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ،للتحـقق من توافــر
الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
 .4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
مراجع الحسابات:
 .1التوصيـة لمجلــــس اإلدارة بترشيـــــح مراجعــــي الحســـابات وعزلهـــم وتحديد أتعـــابهم وتقييـــم أدائهــم ،بعد التحقـق من
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 .2التحقــق من اســتقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعــدالته ،ومـدى فعــالية أعمال المراجعــة ،مع األخــذ في االعتبـــار
القواعد والمعايير ذات الصلة.
أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقـــق من عـــدم تقديمـه
ً
المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 .4اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركات.
 .5التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
اتخذ بشأنها.
 .6دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما ِ
ضمان اإللتزام:
 .1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .2التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 .3مراجعـــة العقــود والتعـــامالت المقتـــرح أن تجـــريها الشــركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.
 .4رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:
م

االســــم

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

كال من
•رئيس مجلس إدارة ً
(شركة أصالة القابضة ،شركة
• محلل مالي في
إمتياز العربية ،شركة مدارس
شركة كرسكوت
رياض نجد ،شركة حرمة
.Cresscott Inc
الوطنية).
نيويورك – الواليات
لكال من (شركة المتحدة األمريكية
• العضو المنتدب ً
جرير لالستثمارات التجارية،
(.)1990-1989
شركة جرير للتطوير التجاري).
• مسؤول تسهيالت
• المدير التنفيذي لشركة جرير
الشركات الكبرى
لالستثمارات التجارية.
بالبنك السعودي
عبد السالم
الفرنسي – المملكة
بكال من (شركة بروج
بن عبد
• مدير عام ً
العربية السعودية
العالمية المحدودة ،شركة
الرحمن
1
(.)1993-1991
أسواق المستقبل المحدودة،
العقيل
شركة األسواق المتطورة
رئيس
• عضو اللجنة
اللجنة
المحدودة ،شركة أفراس العربية االستشارية – هيئة
المحدودة ،شركة اتحاد جرير).
السوق المالية
(.)2013-2016
• رئيس مجلس مديري شركة
منازل المستقبل.
• عضو مجلس
إدارة الهيئة العامة
• رئيس لجنة االستثمار بشركة
لالستثمار (2018-
كنان الدولية للتطوير العقاري.
.)2015
• عضو لجنة المراجعة بالهيئة
العامة لالستثمار.
• رئيس لجنة المراجعة بشركة
جرير للتسويق.
فهد بن عبد
2
الله القاسم

3

الخبــــــــــــــرات

المؤهــــــــــالت

• بكالوريوس العلوم في اإلدارة الصناعية
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – • عضو (سابق)
المملكة العربية السعودية.
اللجنة االستشارية
• دورة الـ  CPEمن مكتب المنشآت العائلية – هيئة السوق المالية.
الواليات المتحدة األمريكية.
• عضو (سابق)
مجلس إدارة شركة
• شهادة في التمويل االستراتيجي من
مالذ للتأمين واعادة
جامعة هارفارد – الواليات المتحدة
التأمين.
األمريكية.
• عضو (سابق)
• شهادة في إدارة الثروات الخاصة – من
مجلس إدارة شركة
برنامج وارتون التعليمي – بنسلفانيا
هرفي للخدمات
الواليات المتحدة األمريكية.
الغذائية.
• شهادة اجتياز اختبار الـ  CMEمن المعهد
• عضو (سابق) شركة
المصرفي – الرياض.
جرير القابضة (تم
• دورة في حوكمة الشركات وااللتزام
تصفيتها).
ومكافحة غسل األموال ومحاربة اإلرهاب
من بنك الجزيرة بالرياض.

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.

مدحت
• شريك تنفيذي في شركة
فريد عباس
مجموعة ارساء الجزيرة لحلول
توفيق
األعمال.

• مجموعة سامبا
المالية.

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

• بكالوريوس علوم تخصص كيمياء من
جامعة بلمونت بوالية تينيسي.

وقد إنعقدت أربعة اجتماعات للجنة خالل العام المالي 2019م ،وفيما يلي سجل الحضور:
تاريخ االجتماع

م

االســــــم

المنصب

1
2

عبد السالم بن عبد الرحمن
العقيل

رئيس اللجنة

√

فهد بن عبد الله القاسم

عضو

√

√

3

مدحت فريد عباس توفيق

عضو

√

√

√  -الحضور أصالة

مجموع
الحضور

2019/04/28م

2019/08/04م

2019/11/03م

2020/03/11م

√

√

√

4

√

√

4

√

√

4

 – Xالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المراجعة

 -XXغياب

وتجــدر اإلشــارة أن لجنــة المراجعــة عقــدت إجتماعـ ًـا عــن طريــق الهاتــف لدرســة القوائــم الماليــة للربــع الثانــي وأبــدت توصيتهــا
للمجلــس بشــأنها.
وفــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال خــال العــام 2019م فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور أو
أي تغيــر جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،وأنهــا فعالــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء ،وأنــه لــم يحــدث أي خــرق جوهــري ،أو
إخــال بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال عــام 2019م.
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 - 2لجنة المكافآت والترشيحات:
ً
وفقــا للمــادة ( ،)60والمــادة ( ،)64والفقــرة ( )7مــن المــادة ( )50مــن الئحــة حوكمــة
ُشــكلت لجنــة المكافــآت والترشــيحات
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.
وطبقــا للمــادة ( )2مــن الئحــة عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات -المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة باجتماعهــا
ً
بتاريــخ 2017/12/25م.
تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة ،وترفــع توصياتها إلــى المجلس
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:
 .1توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري.
 .2المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
ً
وفقا
 .3التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة
للسياسة المعتمدة.
وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:
.1اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ً
وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
 .2التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم
 .3إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
 .4تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .5المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
 .6مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 .7التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 .8وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 .9وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
سنويا ،ورفع نتائجه إلى مجلس اإلدارة مع
 .10تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية
ً
التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
 .11تحديد 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 2019م:
م

االســــم

1

فهد بن عبد الله القاسم

3

باسل بن محمد بن جبر

2

الوظائف الحالية

محمد بن عبد الرحمن العقيل

الوظائف السابقة

الخبــــــــــــــرات

المؤهــــــــــالت

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.
سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.

وقد انعقد اجتماعان للجنة خالل العام المالي 2019م ،وفيما يلي سجل الحضور:
االســــــم

تاريخ االجتماع

المنصب

2019/01/31م

2019/03/7م

مجموع
الحضور

1

فهد بن عبد الله القاسم

رئيس اللجنة

√

√

2

2

محمد بن عبد الرحمن العقيل

عضو

√

√

2

3

سامر بن محمد الخواشكي*

عضو

√

√

2

√  -الحضور أصالة

 – Xالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المكافآت والترشيحات

 -XXغياب

* انتهت عضوية السيد /سامر بن محمد الخواشكي بمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بانتهاء دورة المجلس بتاريخ 2019/03/08م.
** بدأت عضوية السيد /باسل بن محمد بن جبر بمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ببداية دورة المجلس بتاريخ 2019/03/09م
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 - 3لجنة الحوكمة:
ً
وفقــا للمــادة ( )95( ،)94مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة
ُشــكلت لجنــة الحوكمــة
بموجــب القــرار رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 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 2019(-57- )3
وتاريــخ 1440/9/15هـــ الموافــق 2019/5/20م ،وبقــرار مــن مجلــس اإلدارة باجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/7/3هـــ الموافــق
2019/3/10م.
وطبقــا للمــادة ( )2مــن الئحــة عمــل لجنــة الحوكمــة -المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بقــراره المــؤرخ فــي 1441/3/9هـــ
ً
الموافــق 2019/11/6م.
تتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة ،وترفــع توصياتها إلــى المجلس
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:
.1التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة المنصوص عليها بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وغيرها من
اللوائح الصادرة عن الهيئة أو من الجهات ذات اإلختصاص..
ً
وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
 .2مراجعة القواعد وتحديثها
 .3مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما
يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
دوم ًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة.
 .4إطالع أعضاء مجلس اإلدارة
ً
فيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام المالي 2019م:
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهــــــــــالت

م

االســــم

1

فهد بن عبد الله القاسم

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.

2

بدر بن حامد العوجان

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة.

3

مدحت فريد عباس توفيق

سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء لجنة المراجعة.

الخبــــــــــــــرات

وقد انعقد اجتماع للجنة خالل العام المالي 2019م ،وفيما يلي سجل الحضور:
اســـــم الـعضــو

تاريخ االجتماع

المنصب

2019/11/04م

مجموع
الحضور

1

فهد بن عبد الله القاسم

رئيس اللجنة

√

1

2

بدر بن حامد العوجان

عضو

√

1

3

مدحت فريد عباس توفيق

عضو

√

1

√  -الحضور أصالة

 – Xالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة الحوكمة

 -XXغياب
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 - 6اإلفصاح عن المكافآت
ـاال ألحــكام الفقــرة ()1
أعــدت جريــر "سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارتهــا ولجانــه المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة" إعمـ ً
مــن المــادة ( )61مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ،والتــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة
للشــركة بتاريــخ 2017/12/25م ،وروعــي بالمكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مطابقتهــا للسياســة
المعتمــدة ،كمــا تؤكــد جريــر علــى أنــه ال يوجــد أي إنحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.
وفيمــا يلــي نــورد آليــة سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة
وفقــا لمــا ورد بالسياســة:
ً
المعايير العامة للمكافآت:
.1انسجـــامها مع خطط الشـــركة االســـتراتيجية وأهـــدافها طويلة المدى وقصيـرة المدى ونشاطاتها والقطـاع الذي تعمـل
فيه والمهارة الالزمة إلدارتها ،وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
 .2حــــث أعضاء مجلـــــس اإلدارة ولجـــــانه واإلدارة التنفيـــــذية على إنجـــاح الشـــــركة وتنميتها على المــــدى الطويل ،وربـــط الجزء
المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.
بناء على مستوى الوظيفة ،والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ،ومســتوى األداء ،باإلضــافة
 .3أن
تحـدد المكافآت ً
َّ
إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
 .4األخـــذ فــي االعتبـــار ممارســـات الشــركات األخــرى فــي تحـــديد المكافــآت ،مــع تفـــادي مــا قــد ينشــأ عن ذلــك من ارتفاع غير مبـــرر
للمكافآت والتعويضات.
 .5أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم المبالغة فيها.
 .6أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.
 .7إيقــــاف صــــرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقــــررت بنـــــاء على معلومات غيـــــر دقيقــــة قدمهـــا عضو في مجلـــس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي:
تتكـــون مكافــــأة أعضـــاء مجلــــس اإلدارة ولجـــــانه المنبثقـــــة عنه من مبلـــغ معين وبدل حضـــــور عن الجلســـــات أو المصــروفات
وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام األساس للشركة ،وذلك على التفصيل التالي:
 مكافأة سنوية تبلغ ( )300,000ثالثمئة ألف ريـال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. مكـــافأة سنـــوية إضافيـــة لرئيس مجلس اإلدارة باإلضــــافة إلى المكـــافأة المقـــررة ألعضــــاء مجلــــس اإلدارة تبلغ ()250,000مئتين وخمسون ألف ريـال.
 مكافأة سنوية تبلغ ( )40,000أربعون ألف ريـال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. بـــدل حضــور جلســات يبلــغ ( )3000ثالثــة آالف ريـــال للجلســة لــكل عضــو ســواء فــي مجلــس اإلدارة أو فــي لجانــه المنبثقة عنه. تضاف البدالت والمزايا األخرى مثل مصاريف السفر وخالفه حسب سياسة الشركة.أيضا على أن تكون مكافأة اإلدارة التنفيذية وفق ما يلي:
ً
كما نصت السياسة
تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمد في هذا الشأن.
وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
 (راتب أساس) يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية.تأمين طبي له وألسرته. بدل نقل. بدل سكن. تذاكر سنوية له ولعائلته تصرف وقت إجازته السنوية. مكافأة سنوية تحدد وفق األداء. -مكافأة تحفيزية طويلة األجل.
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وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل العام المالي 2019م
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي 2019م (بصفتهم أعضاء بالمجلس):
										
المكافـآت الثابتــة

(آالف الرياالت)

المكافـآت المتغيرة

مبلغ معين

مزايا عينية

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو
أمن السر إذا كان من األعضاء

المجموع الكلي

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

المجموع

600

21

خطط تحفيزية طويلة األجل

ناصر بن عبد الرحمن العقيل

300

9

األسهم الممنوحة

محمد بن عبد الرحمن العقيل

300

12

المجموع الكلي

المجموع

900

36

936

936

مكافأة نهاية الخدمة

باسل بن محمد بن جبر

300

12

312

312

المجموع الكلي

بدر بن حامد العوجان

300

12

312

312

بدل المصروفات

فهد بن عبد الله القاسم

300

12

312

312

ثانياً  :األعضاء المستقلين

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
250

250

562

562

309

309

871

871

ثانياً  :األعضاء التنفيذيين
عبد الله بن عبد الرحمن العقيل

300

9

309

309

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

300

12

312

312

ناصر بن عبد العزيز العقيل

300

12

312

312

المجموع

900

33

933

933

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.
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مكافآت كبار التنفيذيين
تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي خالل العام المالي 2019م:
آالف الرياالت

											
المكافــــــــــــآت الثابتــة
رواتب

10,214

بدالت

3,381

مزايا عينية

223

المجموع

13,818
المكافـــــــآت المتغيـــــــرة

مكافآت دورية

19,173

أرباح

0

خطط تحفيزية قصيرة األجل

0

خطط تحفيزية طويلة األجل

1,595

األسهم الممنوحة

0

المجموع

20,768

مكافأة نهاية الخدمة

2,480

مكافأة نهاية الخدمة (مدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر)

-5,849

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

900

المجموع الكلي

32,117

مكافآت أعضاء اللجان
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء اللجان خالل العام المالي 2019م						 :
آالف الرياالت
										
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

100

9

109

فهد بن عبد الله القاسم

100

9

109

مدحت فريد عباس توفيق

100

6

106

المجموع

300

24

324

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
فهد بن عبد الله القاسم

40

0

40

محمد بن عبد الرحمن العقيل

40

0

40

باسل بن محمد بن جبر

40

0

40

المجموع

120

0

120

أعضاء لجنة الحوكمة
فهد بن عبد الله القاسم

40

00

40

بدر بن حامد العوجان

40

00

40

مدحت فريد عباس توفيق

40

00

40

المجموع

120

000

120
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- 7برامج حوافز الموظفين
أنشأت جرير عدد من برامج التحفيز للموظفين وفيما يلي موجز عن هذه البرامج:
برنامج حوافز للموظفين:
تمنــح إدارة جريــر بموجبــه كبــار موظفيهــا
الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض
تحفيــزي نقــدي فــي نهايــة فتــرة
اإلســتحقاق إذا تــم اســتيفاء شــروط
محــددة ،ويرتبــط احتســاب هــذه
المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر
فــي أرباحهــا سـ ً
ـنويا ،الــذي يحــدد طبقـ ًـا
للقوائــم الماليــة األوليــة الموحــدة
للشــر كة .

مكافآت موظفي المبيعات:
والتــي تشــمل مكافــآت ســنوية وحوافــز
علــى المبيعــات ،وهــي مرتبطــة بــاألداء
إلــى حــد كبيــر.

برنامج تمويل المساكن:
يمنـــح للموظفيـــن الســـعوديين وفـــق
شـــروط وضوابـــط معينـــة ،حيـــث تقـــوم
جريـــر بمنـــح تمويـــل بـــدون فوائـــد
لموظفيهـــا الســـعوديين ذوي األداء
المتمي ــز لش ــراء مس ــاكن خاص ــة به ــم م ــن
خــال قــروض يتــم ســدادها علــى أقســاط
لمـــدة عشـــر ســـنوات ،وذلـــك بهـــدف
تعزيـــز الـــوالء لـــدى الكفـــاءات الوطنيـــة
وكذلــك العمــل علــى اســتقطاب كفــاءات
جديـــدة مـــن الموظفيـــن الســـعوديين.

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

 - 8نسبة ملكية األسهم وتغيرها خالل العام 2019م ألعضاء مجلس
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر
الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2019م:
إسم العضو

بداية 2019م

نهاية 2019م

التغير خالل
السنة

نسبة التغير %

أدوات الدين

1

محمد بن عبد الرحمن العقيل

4,848,338

2,688,338

()2,160,000

%44.55

ال يوجد

2

عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

5,520,000

3,840,000

()1,680,000

%30.43

ال يوجد

3

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل

4,574,604

2,657,844

()1,916,760

%41.90

ال يوجد

4

ناصر بن عبد الرحمن العقيل

4,560,000

3,840,000

()720,000

% 15.78

ال يوجد

5

ناصر بن عبد العزيز العقيل

481,237

481,237

0

%0

ال يوجد

6

فهد بن عبد الله القاسم

2,000

2,000

0

%0

ال يوجد

7

بدر بن حامد العوجان

0

1,500

0

%0

ال يوجد

8

باسل بن محمد بن جبر
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

0
4,823,914

0
2,083,009

0
()2,740,905

0
%56.81

ال يوجد

كبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوالدهم القصر:
الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خالل العام 2019م:
االسم

بداية 2019م

نهاية 2019م

التغير خالل
السنة

نسبة التغير %

1

فيصل بن عنبر العنبر

860

860

0

%0

2

محمد ضياء مصطفى األيوبي

0

0

0

0

أدوات الدين
ال يوجد
ال يوجد

72

تقرير مجلس اإلدارة 2019

شركة جرير للتسويق

 - 9التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
خــال العــام المالــي 2019م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جريــر طرفـ ًـا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وبعــض هــذه العقــود تــم اإلتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي إمتـ ً
ـدادا لعالقــات مســتمرة
بــدأت قبــل العــام المالــي 2019م.
ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :
طرف العقد

طبيعة العقد

مبلغ التعامل
خالل العام

مدة العقد
(سنوي)

شــروط
العقد

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

1

شركة كايت
العربية

عقد أعمال تنفيذ
وتصاميم وإستشارات
فنية للشركة ،والذي بدأ
بتاريخ 2011/01/01م

89,788,789

خمس سنوات
ً
تلقائيا
يتجدد

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

2

شركة كايت
العربية

عقد مكتب في مبنى
جرير (الرياض) ،والذي بدأ
بتاريخ 2012/11/15م

196,020

خمس سنوات
ً
تلقائيا
يتجدد

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

306,240

خمس سنوات
ً
تلقائيا
يتجدد

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

145,860

خمس سنوات
ً
تلقائيا
يتجدد

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

1,653,750

إثنان وعشرون
عام

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 إستئجار معرض
في الرياض بانوراما
(التخصصي) ،والذي بدأ
بتاريخ 2005/12/01م

2,434,950

إثنان وعشرون
عام

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

7

شركة جرير
العقارية

عقد إستئجار مكتب في
مبنى جرير (الرياض)،
والذي بدأ بتاريخ
2012/11/15م

138,600

خمس سنوات
ً
تلقائيا
يتجدد

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

8

شركة جرير
العقارية

عقد إستئجار مكتب في
مبنى جرير (الرياض)،
والذي بدأ بتاريخ
2015/10/14م

171,625

سنتان
ً
تلقائيا
يتجدد

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 روبين
العربية

عقد إستئجار معرض في
الرياض  -طريق الدائري
الشمالي (مجمع روبين
بالزا) والذي بدأ بتاريخ
2017/05/01م

2,408,800

خمسة وعشرون
عام قابلة
للتجديد

اليوجد شروط
خاصة

10

شركة ريوف
تبوك المحدودة

عقد إستئجار معرض في
مدينة تبوك
(مجمع تبوك بارك)
والذي بدأ بتاريخ
2018/04/01م

1,803,600

عشرون عام
ً
ميالديا

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
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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11

شركة صحة
الشرق الطبية
المحدودة

عقد إيجار المبنى
السكني الواقع بحي
الراكة الجنوبية بمحافظة
الخبر والذي بدأ بتاريخ
2019/09/01م

2,666,667

12

شركة روبين
العربية

عقد لتقديم خدمات
اإلدارة والتشغيل
والصيانة (غير شامل
الخدمات المرتبطة
بالتأجير) لمجمع روبين
بالزا التجاري ،والذي بدأ
بتاريخ 2019/07/01م

842,333

عشرون عام
ً
ميالديا

سنة ميالدية
واحدة قابلة
للتجديد

اليوجد شروط
خاصة

اليوجد شروط
خاصة
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محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل
عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

محمد بن عبد الرحمن العقيل
ناصر بن عبد الرحمن العقيل
عبد الله بن عبد الرحمن العقيل
عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل

 - 10مراجعي حسابات جرير
تؤكــد جريــر علــى أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة خــال العــام المالــي 2019م وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للتقريــر المالــي
المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة لتدقيــق حســابات جريــر خــال العــام المالــي 2019م ،وقــد تــم
عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وبعــد مناقشــتها إســتقر رأي اللجنــة علــى الترشــيحات التــي ســتعرض علــى الجمعيــة العامــة
القادمــة للمســاهمين للنظــر فــي إختيــار مراجــع حســابات جريــر للعــام المالــي2020م.

 - 11إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة جرير بما يلي:
 أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح. أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسـس سليمة ونُ ِف َذ بفاعلية. أنه ال يوجد أي شـك يذكر في قـدرة الشركة على مواصلة نـشاطها.كما يؤكد مجلس إدارة جرير على :
 أنه ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على جرير من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أوماذكر بهذا التقرير.-
تنظيمية أو قضائية –سوى ُ
 أنه يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها جرير،وكما أشير إلىها في النتائج المالية.
 أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة الدولية ،كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من المحاسب القانوني علىالقوائم المالية السنوية لجرير خالل العام 2019م ،ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات
إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم المالية السنوية لجرير.
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 - 12حوكمة الشركات
أصــدرت جريــر قواعدهــا الخاصــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2008/03/10م
كمــا تــم إعــادة اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2012/03/13م ،وإعــادة اعتمــاد بعضهــا لمــرة ُأخــرى مــن
الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2019/02/28م بعــد إجــراء بعــض التعديــات علــى بعــض بنودهــا تماشـ ً
ـيا مــع األنظمــة
الجديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة.
وتقوم جرير بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع األنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وهي:
 .1الئحة عمل لجنة المراجعة.
 .2الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 .3الئحة عمل لجنة الحوكمة
 .4سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.
 .5سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.
 .6دليل حوكمة جرير.
 .7سياسة توزيع األرباح.
 .8سياسة إجراءات العمل بمجلس اإلدارة.
 .9سياسات وإجراءات إبراء ذمة مديني جرير (إعدام الديون).
 .10سياسة وإجراءات اإلفصاح.
 .11سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح.
 .12سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.
 .13سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية.
وقد جرى العمل على أن تُ راجع سياسات ولوائح جرير بشكل سنوي.
كمــا تــم تعديــل بعــض مــواد النظــام األســاس للشــركة واعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة المنعقــده بتاريــخ 2018/10/28م
لتتوافــق والتعديــات األخيــرة علــى نظــام الشــركات ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة.
والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود ال تنطبق على جرير وتشمل ما يلي:
• لم تقدم جرير أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها ،كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء
مجلس إدارتها مع الغير.
• ال يوجد لدى جرير أدوات للدين قابلة للتحويل أوأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها جرير خالل العام 2019م.
• ال يوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها جرير خالل العام 2019م.
• ال يوجد لدى جرير أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
• ليس لدى جرير أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس
اإلدارة ،وأن كل أسهم جرير عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها
من الحقوق حسب النظام.
ً
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،وتقوم بقيد مخصص
• تخضع جرير للزكاة
ً
الزكاة المستحقة سنويا وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة –إن
وجدت– في الفترة التي يتم فيها الربط.
• لم يقم المراجع الخارجي للشركة خالل العام المالي 2019م بتقديم أي خدمات ذات صبغة إستشارية للشركة ولم
يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
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تطبق جرير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،باستثناء ما يلي:
رقم المادة/
الفقرة

الحادية
واألربعون

السبعون

الخامسة
والثمانون

الثامنة
والثمانون

نص المادة /الفقرة
التقييم
بناء على إقتراح لجنة الترشـــيحات – اآلليــــات الالزمة
أ .يضـــع مجلـــس اإلدارة – ً
ً
ســـنويا وذلك من
لتقييـــم أداء المجلـــس وأعضائه ولجــانه واإلدارة التنفيذيـــة
خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية
للشـركة وجـودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرهــا ،على أن
تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
َّ

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

تحفيز العاملين
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة ،على أن
تتضمن  -بصفة خاصة  -ما يلي:
 .1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في
الشـركة ومناقشتهــم في المســائل والموضوعات محــل القرارات المهمـة.
ً
ً
نصيبا من األرباح التي تحققها
أسهمــا في الشـــركة أو
 .2بــرامج منح العاملين
وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
 .3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
مبادرات العمل االجتماعي
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال
العمل االجتماعي ،ويشمل ذلك ما يلي:
 .1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل
االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
 .2اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشـركة للعامليـــن
فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
 .3اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعيـة في التقارير الــدورية ذات
الصلة بأنشطة الشركة.
 .4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

أسباب عدم التطبيق

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

مادة إسترشادية
ترى الشركة عدم حاجتها للجنة
مستقلة إلدارة المخاطر ،كما أن
أعمالها مناطة بلجان وإدارات
آخرى.

مادة إسترشادية
ولدى الشركة برامج تحفيزية
(سبق ذكرها بالتقرير).

مادة إسترشادية
وتقوم الشركة ببعض المبادرات؛
ولكن لم تضع الشركة برامج
معينه أو مؤشرات قياس  ...إلخ
(يراجع االستدامة والمسؤولية
المجتمعية بالتقرير)

9
حقوق المساهمين
وآلية التواصل
معهم

78

تقرير مجلس اإلدارة 2019

شركة جرير للتسويق

 - 1مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح والتــي تضمنــت إجــراءات تكفــل للمســاهمين حــق االستفســار وطلــب
المعلومــات واإلجابــة علــى استفســاراتهم بمــا اليضــر بمصالــح الشــركة ،كمــا يؤكــد المجلــس أنــه قــام خــال العــام 2019م
بإحاطــة أعضــاءه خاصــة األعضــاء غيــر التنفيذييــن بكافــة االستفســارات التــي وردت مــن المســاهمين ،ولــم تــرد أيــة مقترحــات
مــن المســاهمين حيــال أداء الشــركة.

 - 2آلية التواصل مع مساهمي جرير
إنطالقـ ًـا مــن حــرص جريــر وإهتمامهــا بحقــوق مســاهميها فقــد قامــت جريــر بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب
المصالــح فــي النظــام األســاس للشــركة وتــم التركيــز علــى تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي مبــادئ وسياســات حوكمــة
جريــر وإجراءاتهــا ،ويمكــن االطــاع علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع جريــر اإللكترونــي  ، www.jarir.comكمــا توجــد إدارة
خاصــة بجريــر لمتابعــة شــئون المســاهمين والتــي تقــوم بواجبهــا نحــو مســاهمي جريــر مــن خــال التواصــل المســتمر والــرد
علــى االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح أو غيرهــا،
ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر:
موقع الشركة اإللكتروني
www.jarir.com/contactinvestor
أو من خالل البريد اإللكتروني
jmir@jarirbookstore.com

 - 3أهم األحداث والتطورات خالل العام 2019م
شهدت جرير خالل العام 2019م العديد من األحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول اآلتي:
التاريخ

الحدث أو التطور

2019/03/11م

قرار مجلس إدارة جرير تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.

2019/03/25م

افتتاح أولى معارض جرير بالمطارات بالصالة الداخلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة
(المعرض السادس والخمسون).

2019/04/09م

ً
ً
(بديال لمعرضها بشارع علي بن أبي طالب).
جديدا لجرير بمدينة بريدة
معرضا
افتتاح
ً

2019/04/30م

افتتاح المعرض الثالث لجرير بدولة اإلمارات العربية المتحدة في مدينة العين (المعرض السابع
والخمسون).

2019/05/16م

افتتاح معرض جديد لجرير في محافظة جدة (المعرض الثامن والخمسون).

2019/06/24م

توقيع عقد بقيمة ثمانية ماليين ريال مع شركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو عالقة).

04/08/2019م

افتتاح معرض جديد لجرير بمدينة الرياض (المعرض التاسع والخمسون).

10/12/2019م

توقيع عقد مع شركة روبين العربية (طرف ذو عالقة).
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 - 4تواريخ تهم المساهمين
يوضــح الجــدول التالــي التواريــخ المتوقعــة ألهــم األحــداث والمناســبات التــي تهــم المســاهمين خــال العــام
المالي 2020م:
الحــــــــــــــــــــــــدث

التاريخ المتوقع
2020/04/13م

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2019م.

2020/05/07م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع األول.

2020/05/07م

نشر نتائج الربع األول.

2020/05/07م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع األول ،وموعد األحقية ،وصرف األرباح.

2020/08/10م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثاني.

2020/08/11م

نشر نتائج الربع الثاني.

2020/08/11م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني ،وموعد األحقية ،وصرف األرباح.

2020/11/03م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثالث.

2020/11/04م

نشر نتائج الربع الثالث.

2020/11/04م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث ،وموعد األحقية ،وصرف األرباح.

2021/03/16م

اجتماع مجلس اإلدارة للربع الرابع.

2021/03/17م

نشر النتائج السنوية للعام 2020م وإصدار تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020م.

2021/03/17م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع ،وموعد األحقية ،وصرف األرباح.

2021/04/30م

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي2020م.

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

كـلـمـة الــخـتـــــام
ً
وفقــا للنتائــج التــي تــم اســتعراضها فــي هــذا التقريــر وفــي
الحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2019م والتــي تــم نشــرها فــي
الصحــف المحليــة ،فقـــد اســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه
فــي نمــو وتطــور ملحوظيــن فــي نشــاطاتها ونتائــج أعمالهــا ،وقــد
صاحــب ذلــك خطــوات وتدابيــر ماليــة وإداريــة تــم اتخاذهــا لخفــض
تكاليــف التشــغيل وإضافــة وتطويــر منتجــات جريــر مــع الحفــاظ علــى
جودتهــا وبأســعار تـــنافسيه باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تدعيــم
إدارة جريــر بالموظفيــن ذوي الكفــاءة.
وفــي الختــام يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة "جريــر" بالشــكر
لموظفــي جريــر والمورديــن والمســاهمين والعمــاء والبنــوك
والجهــات الحكوميــة وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر ،وســوف
تســتمر شــركتكم بعــون اللــه وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا
فــي التوســع ونمــو المبيعــات.
عبد الله بن عبد الرحمن العقيل عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل
العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

محمـد بن عبد الرحمن العقيـل
رئيس مجلس اإلدارة

