
تقرير 
مجلس 

اإلدارة

شركـــــة جــــريـر للتسويق





شركـــــة جــــريـر للتسويق

تقرير 
مجلس 
اإلدارة

2017



تأسســت شــركة جريــر للتســويق فــي مدينــة الريــاض فــي عــام ١٩٧٩م، ثــم تحولــت إلــى 
ــة الســعودية  ــم إدراجهــا فــي الســوق المالي ــم ت شــركة مســاهمة ســعودية ومــن ث
منــذ العــام ٢٠٠٣ تحــت ســجل تجــاري رقــم ١٠١٠٠٣٢٢٦٤ ويبلــغ رأس المــال المدفــوع 
بقطاعيهــا  للتســويق  جريــر  شــركة  وتعمــل  ســعودي  ريــال  مليــون   ٩٠٠ للشــركة 
التشــغيليين التجزئــة والجملــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة لدخولهــا 
أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث تعمــل مكتبــة جريــر قســم التجزئــه مــن 
خــال معارضهــا المنتشــرة فــي مــدن الســعودية إلــى جانــب معــارض أخــرى فــي دول 
الخليــج بينمــا يعمــل قســم الجملــه مــن خــال عــدة معــارض و مكاتــب للبيــع المباشــر.

نبذة عن
تاريخ الشركة





•  أن نحـــافــظ على الريــادة فى جــودة الخدمة المقدمة إلى عمائنا.
•   أن نقـدم لعــمائنــا منتجات ذات جـودة عـالية مقـابـل أفضل األسعار.

•   أن نتبؤ صدارات السوق فى األدوات المكتبية، منتجات تكنولوجيا المعلومات، الكتب.
•   أن نحترم المبـادرات الفـردية لموظفــيــنـا وأن نقـــدم لهم فرصًا للنمو.

•   أن نبني فريقًا إداريًا قويًا يمتلك مهارات قيادية فعالة.
•   أن نــقــوم بخــدمة المجتـمع إيمـانًا منا بمسـئوليتــنا االجتماعية.

•   أن نحقق النمو والربح كوسيلة لتحقيق األهداف والقـيم األخرى لشركتنا.

أهـدافـنـا





قيمنا



تجاوز توقعات العماء
ــا  ــن لتجــاوز توقعــات عمائن نســعى جاهدي
المســتمر  إلتزامنــا  خــال  مــن  بإســتمرار 
بتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة إليماننــا 
ــا ويضعنــا دائمــًا  ــا عــن غيرن أن هــذا ماُيميزن
التــي  المنظمــات  مصــاف  مقدمــة  فــي 
وأهــم  إرتكازهــا  محــور  العمــاء  تعتبــر 

أولوياتهــا

الجودة 
ــي كل  ــودة ف ــتويات الج ــى مس ــزم بأعل نلت
وتطويــر  لتحســين  ونســعى  بــه  مانقــوم 
الخطــط والمخرجــات بإســتمرار، كمــا نعمــل 
ــر فريــق العمــل وتبنــي الســبل  علــى تطوي

المناســبة لذلــك

النزاهة
والنزاهــة  األخاقــي  بإلتزامنــا  نفتخــر 
مــع  تعاماتنــا  كافــة  فــي  والشــفافية 
مســاهمينا وشــركائنا وموردينــا وعمائنــا 

ظفينــا مو و

البساطة
المنطــق  وإســتخدام  البســاطة  نرجــح 
واإلقتراحــات  األفــكار  مــع  التعامــل  فــي 
بوضــع  األمــور  تعقيــد  وتجنــب  والقــرارات، 
لضمــان  وذلــك  الضروريــة  غيــر  اإلجــراءات 
ســير العمليــات بشــكل صحيــح علــى نحــو 

األهــداف يحقــق  وســلس  متــزن 

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

المســتويات جميــع  علــى  تعاماتنــا 

اإلحترام والتقدير
لكامــل  الثقافــات  إختــاف  ونقــدر  نحتــرم 
برفاهيــة  ونعتنــي  العمــل،  فريــق 
ضمــن  وذلــك  العمــل  فريــق  واحتياجــات 
توجهنــا المســتمر لدعــم وتوثيــق الروابــط 

موظفينــا بيــن  واالجتماعيــة  األســرية 

روح الفريق
ُنحفــز العمــل الجماعــي ونؤمــن بأهميتــه 
مســتوى  علــى  األهــداف  تحقيــق  فــي 
عمــل  كأســرة  ونعمــل  والشــركة،  الفــرد 
ــا  ــاز أهافن ــر وإنج ــبيل تطوي ــي س ــدة ف واح

ســويًا

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

باإلنتمــاء



المحتويات
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«              المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
أرحــب بكــم مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة للعــام المالــي 2017م، ويســعدني أن 
أشــارككم النتائــج التــي حققتهــا جريــر بفضــل اللــه ثــم بجهــود منســوبيها، كمــا ســيتم إســتعراض 
أبــرز التحــوالت فــي مســيرة جريــر ومركزهــا المالــي خــالل العــام المنتهــي فــي 2017/12/31م.

ــال للعــام الماضــي  ــون ريـ ــل 6,122.6 ملي ــال مقاب ــون ريـ بلغــت مبيعــات 2017م 6,941.9 ملي
بارتفــاع قــدره 13.4 % وذلــك الرتفــاع مبيعــات التجزئــة لمعظــم األقســام، وللمحافظــة علــى 

الخطــط التوســعية ولتحســن هوامــش الربحيــة لمعظــم األقســام.
كمــا تعتبــر الســيولة النقديــة لــدى جريــر فــي أفضــل حاالتهــا منــذ إدراج الشــركة فــي ســوق 

علــى مســاهميها. األربــاح  بتوزيــع  جريــر سياســتها  الســعودي، وســتواصل  األســهم 
وأتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ثـقـــتكم فــي إدارة جريــر، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة 
علــى توجيهاتهــم المســتمره ومجهوداتهــم فــي رســم إســتراتيجية الشــركة، والشــكر الجزيــل إلــى 
الزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات جريــر علــى جهودهــم المخلصــة متطلعيــن إلــى 
مزيــد مــن النجاحــات خــالل العــام 2018م، أمــاًل أن ألتقــي بكــم خــالل اإلجتمــاع الســنوي للجمعيــة 

العامــة للمســاهمين للــرد علــى إستفســاراتكم بخصــوص مــا تضمنــه هــذا التقريــر.   

 محمد بن عبد الرحمن العقيل
 رئيس مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧
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كلمة الرئيس التنفيذي

السادة مساهمي »شركة جرير للتسويق«                المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يســرني أن ألتقــي بكــم مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة جريــر للعــام المالــي 2017م 
ألســتعرض معكــم أبــرز التحــوالت فــي األداء التشــغيلي لجريــر خــالل العــام 2017م، حيــث نمــت 
مبيعــات جريــر خــالل العــام المنصــرم بنســبة 13.4 % مقارنــة بالعــام الســابق،  وارتفــع صافــي 

أربحاهابنســبة 18.17 %.
كمــا حافظــت جريــر علــى خططتهــا التوســعية المعلــن عنهــا حيــث تــم افتتــاح ســتة معــارض خــالل 
العــام 2017م، لتصــل بذلــك عــدد معارضهــا إلــى 50 معرضــًا وتســعى جريــر إلــى مواصلــة 
خطتهــا للمحافظــة علــى وضعهــا الريــادي محليــًا وإقليميــًا نتيجــة لجهــود وخبــرات وكفــاءة جميــع 
ميزاتهــا  إســتغالل  فــي  المتبعــة  السياســات  إلــى  باإلضافــة  عليهــا،  والقائميــن  منســوبيها 

التنافســية وتواجدهــا القــوي فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فيهــا.
وفــي النهايــة أتوجــه بالشــكر ألعضــاء المجلــس الموقريــن وكافــة موظفــي جريــر والمســاهمين 

الكــرام.  
  

عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل

الرئيس التنفيذي



عن جرير 1
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يتمثل نشاط جرير حسب نظامها األساسي فيما يلي:
• بيع األدوات المكتبية والمدرسية.

• بيع المطبوعات والكتب والوسائل التعليمية.
• بيع برامج الحاسب اآللي.

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

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

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

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

والنقل والتوصيل ونظافة المباني.

وتمارس جرير نشاطها من خالل قطاعين تشغيليين هما التجزئة والجملة:

1.قطاع مبيعات الجملة والتوزيع:
ينــدرج تحــت هــذا القطــاع العمــالء الذيــن تكــون مشــترياتهم مــن قطــاع الجملة 

بغــرض إعــادة البيع.  

2.قطاع التجزئة:
ويعمــل مــن خــالل معــارض جريــر التــي تحمــل اإلســم التجــاري " مكتبــة 
جريــر" ذات الشــعار المعــروف، كمــا ينــدرج تحــت هــذا القطــاع مبيعــات جريــر 
إلــى عمالئهــا مــن الشــركات والقطاعــات الحكوميــة والتــي تكــون مشــترياتها  

ــع. كمســتخدم نهائــي وليــس بغــرض إعــادة البي

1-1  نشاط جرير

١ عن جرير
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ــن،  ــك الشــركات التابعــة مســجلة بإســم موصي ــة فــي تل ــر عــدة شــركات تابعــة لهــا، وبعــض حصــص الملكي ــك جري تمتل
ــة: ــك الشــركات وحصــص الملكي ــان تل ــي بي ــر، وفيمــا يل ــح جري ــازل عــن هــذه الحصــص لصال ــن قامــوا بالتن والذي

دولة االســـــمم
التأسيس

الدولة 
التي 

تمارس 
فيها 

نشاطها

النشاط 
نسبة رأس المالالرئيسي

الملكية

1
  جرير المتحدة للمواد
 المكتبية والقرطاسية

ذ.م.م
 نفس نشاطقطرقطر

جرير
200.000

100 %ريال قطري

المكتبة المتحدة2
 اإلمارات
 العربية
المتحدة

 اإلمارات
 العربية
المتحدة

 نفس نشاط
جرير

50.000
100 %درهم إماراتي

 شركة جرير التجارية3
ذ.م.م

 اإلمارات
 العربية
المتحدة

 اإلمارات
 العربية
المتحدة

 نفس نشاط
جرير

150,000
100 %درهم إماراتي

4
 شركة سوق جرير

 العالمية المركزي لغير
المواد الغذائية

 نفس نشاطالكــويتالكويت
جرير

10.000
100 %دينار كويتي

5
شركة جرير مصر 

للتأجير التمويلي  
ش.م.م *

 تأجير عقاراتمصرمصر
مملوكة لها

80,000,000
100 %جنيه مصري

* شــركة مســاهمة مصريــة يتمثــل رأس مالهــا المصــدر والمدفــوع )8,000,000( ســهمًا نقديــًا بقيمــة إســمية )10 جنيهــات 
مصريــة( للســهم الواحــد.

نبذة عن الشركات التابعة:

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

أمــا شــركة جريــر مصــر للتأجيــر التمويلــي فقــد تأسســت بغــرض بيــع وشــراء وتأجيــر أراضــي ومواقــع بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
وتمتلــك حاليــًا أربــع مواقــع، األول بمنطقــة المعــادي بالقاهــرة، والثانــي يقــع بمنطقــة التجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة، 
وقــد تــم إســتثمار هــذه المواقــع بتأجيرهــا، أمــا الموقــع الثالــث فيقــع بمدينــة الشــيخ زايــد وهــو قيــد اإلنشــاء، والموقــع الرابــع 
يقــع بمدينــة نصــر وهــو قيــد التعديــل ليتناســب مــع هويــة جريــر، وتهــدف جريــر مــن شــراء هــذه المواقــع إلــى إســتثمارها بإعــادة 

التأجيــر حتــى يتــم إتخــاذ قــرار بافتتــاح معــارض لمكتبــة جريــر فــي مصــر.

1-2  الشركات التابعة
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بلغــت مبيعــات قطــاع مبيعــات الجملــة والتوزيــع نحــو 450.6 مليــون ريـــال بنمــو 26.5 % مقارنــة بالعــام الماضــي 2016م، 
وبلغــت أرباحــه الصافيــة 80.2 مليــون ريـــال بارتفــاع قــدره 84.9 ٪ عــن عــام 2016م.

1-3-1. المشتريات: 

تعمــل جريــر علــى توفيــر المنتجــات وتلبيــة احتياجــات المبيعــات ومتطلبــات الســوق، وخــالل العــام 2017م تــم تدشــين أحبــار 
ــو، ومنتجــات  ــة روك ــة ومدرســية للعالمــة التجاري ــر منتجــات مكتبي ــو للطابعــات بجــودة وأســعار منافســة، وأضافــت جري روك
جديــدة لقســم الرســم والفنيــة، كمــا تــم العمــل علــى تحديــث وتطويــر الحقائــب المدرســية التــي تتميــز بجودتهــا وتصاميمهــا 
العصريــة لُتنافــس فــي أســواق المنطقــة، والتــي ســاهمت فــي جــذب عمــالء جــدد وقنــوات بيــع جديــدة داخــل وخــارج المملكــة 

العربيــة الســعودية. 
كمــا اســتمرت جريــر فــي العمــل مــع المورديــن الرئيســيين للحصــول علــى الحوافــز التســويقية والمــواد الدعائيــة ومــواد 
العــرض الالزمــة لدعــم عالماتهــم التجاريــة فــي األســواق المحليــة، كمــا تــم تنويــع مصــادر اإلســتيراد ممــا كان لــه أثــره فــي 

ــد ربحــي أفضــل. تفــادي إنقطــاع التوريــد باإلضافــة إلــى الحصــول علــى عائ
وخــالل العــام 2018م، تهــدف جريــر إلضافــة منتجــات جديــدة للعالمــة التجاريــة روكــو، وإضافــة منتجــات جديــدة لقســم مــواد 
الرســم والفنيــة كجــزء مــن التركيــز علــى زيــادة حجــم األعمــال فــي هــذة األصنــاف، والتوســع فــي أعمــال الحقائــب المدرســية، 

واإلســتمرار فــي تنويــع مصــادر اإلســتيراد للمــواد الرئيســية.

1-3-2. المبيعات: 

ــوات  ــر المبيعــات والتــي تتضمــن إدارة األســواق والقن ــة المبيعــات وإنشــاء إدارة لتطوي ــم إعــادة هيكل خــالل عــام 2017م ت
الجديــدة والتصديــر،  ممــا ســاهم فــي تحســين وزيــادة فعاليــة وإنتاجيــة جريــر، وكذلــك تــم توظيــف كفاءات ســعودية وتدريبهم 
والعمــل علــى تطويرهــم لمــلء شــواغر اإلدارة. كمــا تــم اطــالق نظــام جديــد للحوافــز والعمــوالت لفريــق المبيعــات بطريقــة 

مبتكــرة ســاهمت فــي زيــادة البيــع وتغطيــة مجاميــع األصنــاف وزيــادة كفــاءة البائعيــن فــي تغطيــة المزيــد مــن العمــالء.
 كمــا تــم تطويــر نظــام إدارة قنــوات البيــع والتركيــز علــى القنــوات األكثــر أهميــة والعمــالء المميزيــن والــذي إنعكــس إيجابــًا 
علــى المبيعــات وهامــش الربــح،  وتــم الوصــول لقاعــدة عمــالء ُجــدد عــن طريــق اســتهداف بائعــي جملــة ُجــدد، والتوســع فــي 
مبيعــات الجملــة لفئــة الكتــب )العربيــة واإلنجليزيــة( والتوزيــع لنقــاط بيــع أكبــر والوصــول إلــى مناطــق جديــدة،  كمــا تــم عــرض 
منتجــات مختــارة خــالل موســم العــودة للمــدارس لفئــة جديــدة مــن العمــالء مثــل سلســلة محــالت بيبــي شــوب مــن مجموعــة 
الندمــارك كمــا توفــرت منتجــات مختــارة فــي محــالت التجزئــة الخاصــة بـــ ريــد تــاغ،  وفــي التصديــر تــم الدخــول المبدئي للســوق 

المصــري بمنتجــات مختــارة فــي موســم العــودة للمــدارس.
وفــي عــام 2018م ســتعمل جريــر علــى اإلســتمرار فــي تطويــر نظــام إدارة القنــوات وإســتكمال هيكلــة بعــض القنــوات 
البيعيــة ووضــع برامــج النمــو الالزمــة لتحفيــز العمــالء فــي كل قنــاة، وســيتم العمــل علــى دخــول أســواق جديــدة فــي 

المنطقــة والعمــل علــى زيــادة أعمــال التصديــر.

1-3-3. التسويق: 

فــي عــام 2017م قامــت جريــر بالعمــل علــى دراســة إعــادة تصميــم هويــة ماركــة روكــو بمــا يتناســب مــع توقعــات المســتهلك 
ودور العالمــة التجاريــة.

ــر مــن 200 منصــة عــرض لمنتجــات روكــو فــي  ــم نشــر أكث ــز علــى تحســين تواجــد وظهــور منتجــات روكــو حيــث ت ــم التركي وت
محــالت العمــالء، وتــم تفعيــل حســابات روكــو فــي قنــوات التواصــل اإلجتماعــي، وجدولــة اإلعالنــات والمشــاركات بشــكل 
يضمــن االســتدامة خــارج الموســم والتواصــل المســتمر مــع العمــالء، وتــم تأجيــل اطــالق موقــع روكــو علــى شــبكة اإلنترنــت 

للعــام القــادم.  
كمــا تــم مشــاركة روكــو فــي معــرض القرطاســية العالمــي الــذي أقيــم فــي دبــي شــهر مــارس، ومعــرض دبــي بيبــر وورد 
)Paper Word - Dubai(  وكذلــك المشــاركة فــي معــرض كانتــون فــي الصيــن والــذي نتــج عنــه الحصــول علــى عمــالء جــدد 
والدخــول فــي أســواق جديــدة مثــل ســوق مصــر، كمــا تــم المشــاركة والرعايــة فــي بعــض المعــارض علــى المســتوى المحلــي.

ــة  ــات خارجي ــت علــى إعالن ــب المدرســية حيــث حصل ــزت هــذة الســنة بتشــكيلة الحقائ ــة العــودة للمــدارس فقــد تمي أمــا حمل
وعلــى شــبكات التواصــل اإلجتماعــي وعلــى مطبوعــات مميــزة ســاعدت فــي تحفيــز المبيعــات ورفــع مســتوى الوعــي 
واإلهتمــام بالعالمــة التجاريــة خــالل الموســم، ومــن ضمــن المبــادرات لعــام 2017م، قامــت جريــر بعمــل حملتيــن دعائيتيــن 

1-3  قطاع مبيعات الجملة والتوزيع

١ عن جرير
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بلغــت مبيعــات قطــاع التجزئــة خــالل عــام 2017م 6,491.3 مليــون ريـــال بارتفــاع قـــدره 12.6 % عــن عــام 2016م، وبلغــت األربــاح 
الصافيــة 787.5 مليــون ريـــال بارتفــاع 14 ٪ عــن عــام 2016م، وذلــك بســبب ارتفــاع مبيعــات التجزئــة فــي معظــم األقســام وخاصــة 
مبيعــات قســم اإللكترونيــات مدعومــًا بمبيعــات الهواتــف الذكيــة والتــي ترجــع جزئيــًاً لزيــادة الحصــة الســوقية. وقــد ســاهم كل مــن 

زيــادة عــدد المعــارض مــن 45 إلــى 50 واألنشــطة الترويجيــة فــي ارتفــاع مبيعــات التجزئــة.
ويرجــع التحســن فــي مجمــل الربــح إلــى التحســن النســبي لهوامــش الربحيــة لمعظــم األقســام والتــي ترجــع إلى التحســين المســتمر 

إلدارة المنتجــات والخصومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن بعــض الموردين.
وفيما يلي نلقي الضوء على أداء أهم إدارات جرير، ونوجز عمل تلك اإلدارات وأهم انجازاتها وأهدافها على النحو التالي:

1-4-1. معارض مكتبة جرير: 
ــن فــي الكويــت،  ــح )6( معــارض منهــا خــالل العــام 2017م، معرضي ــر )50( معرضــًا داخــل وخــارج المملكــة، ُأفتت ــة جري لمكتب
ــاًل عــن أحــد  ــورة، ومعــرض فــي الدمــام، ومعــرض فــي الهفــوف بدي ــة المن ومعــرض فــي الريــاض ومعــرض فــي المدين

ــاح معــرض شــارع فلســطين بجــده خــالل العــام 2017م. ــم إعــادة افتت المعــارض المســتأجرة، كمــا ت
ونوضح في الجدول التالي توزيع معارض جرير داخل وخارج المملكة والمملوك والمستأجر منها:
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12 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 مملوك

38 4 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 10 مستأجر
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50 معرض )داخل المملكة وخارجها(  المجموع

امتــدادًا لنشــاط جريــر العقــاري فقــد بلغــت المســاحات التأجيريــة )معــارض ومكاتــب( بنهايــة العــام المالــي 2017م )59,867( 
متــر مربــع، مقارنــة بالعــام 2016م )54,207( متــر مربــع. 

وخالل العام المالي 2018م، تستهدف جرير افتتاح ستة معارض.

1-4  قطاع مبيعات التجزئة )مكتبة جرير(

ــرة وسلســة  ــات الجزي ــر بتوزيعهــا فــي المملكــة- مــع شــركة دهان ــر كاســتل -والتــي تقــوم شــركة جري مشــتركتين لماركــة فاب
مطاعــم ماكدونالــدز.

وخــالل العــام 2018م، ستســتمر مشــاركة روكــو فــي المعــارض الدوليــة لتعزيــز فــرص النمــو فــي التصديــر لبلــدان جديــدة، 
كمــا سيســتمر تحســين التواجــد وطــرق العــرض فــي جميــع محــالت العمــالء إلعطــاء فرصــة أكبــر للظهــور داخــل المحــالت إلبــراز 
المنتجــات، كمــا ســيتم العمــل علــى سلســلة جديــدة مــن المطبوعــات تختــص بإبــراز منتجــات مختــارة ألصنــاف محــددة مثــل 
دليــل الحقائــب المدرســية ودليــل المــواد المدرســية والمكتبيــة، وسيســتمر الدعــم التســويقي لحملــة العــودة للمــدارس بمــا 

فيهــا مــن حمــالت إعالنيــة ومــواد دعائيــة وحمــالت مشــتركة مــع كبــار العمــالء.
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1-4-2. مبيعات الشركات:
بالرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط، وانخفــاض االســتهالك، وتغيــر نمــط المســتهلك، إال أنــه وبفضــل اللــه حققــت جريــر 
نتائــج جيــدة خــالل عــام 2017م، مــن خــالل المحافظــة علــى العمــالء الســابقين والتوقيــع مــع عمــالء أخريــن مثــل شــركة النــد 

مــارك المالكــة لســنتربوينت وســتي ماكــس، وشــركة الجزيــرة للســيارات، وشــركة الوعــالن وكالء ســيارات هيونــداي.
وارتفــع مركــز جريــر مــن الثالــث إلــى المركــز األول لمبيعــات األحبــار والطابعــات مــن HP تحــت برنامــج SBD )وهــو برنامــج يهــدف 
إلــى التصــدي لعميــات ترويــج األحبــار المقلــدة، وذلــك بتوفيــر أســعار تنافســية وخصومــات للعمــالء(، وحافظــت جريــر علــى 

تصنيفهــا كمــوزع معتمــد ذهبــي لـــ HP للعــام الثانــي علــى التوالــي.
كمــا تــم االنتهــاء رســميًا مــن المنصــة اإللكترونيــة لمبيعــات الشــركات B2B وتــم تجربتهــا مــع ثالثــة عمــالء بــدون أي مشــاكل 

تقنيــة.
وستســتمر جريــر خــالل العــام 2018م، فــي اســتثمار فرصــة خــروج المنافســين مــن الســوق وذلــك باالســتحواذ علــى حصتهــم 
مــن ســوق المــواد المكتبيــة والقرطاســية واألحبــار، والحاســب واألجهــزة الذكيــة، وسيســتثمر القســم بالــكادر البشــري 

الســعودي.
وســيتم العمــل مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة لمبيعــات الشــركات B2B مــع عــدد أكبــر مــن العمــالء فــي العــام 2018م 

وســينتج عنهــا رفــع مســتوى جــودة الخدمــة وتوفيــر الوقــت.

1-4-3. التجارة اإللكترونية:
تتلخص أنشطة هذه اإلدارة في مشروعين رئيسيين سيتم الحديث عنهما تفصياًل كما يلي: 

1-4-3-1. مشروع التجارة اإللكترونية:
ويشــمل التجــارة اإللكترونيــة لألفــراد )B2C Ecommerce(، والتجــارة اإللكترونيــة للشــركات )B2B Ecommerce(، وفيمــا يلــي 

تفصيــاًل لــكل منهــا:

:)B2C Ecommerce( التجارة اإللكترونية لألفراد
ــن  ــدة، وحمــالت تســويقية تســتهدف بشــكل رئيــس التكامــل بي ــز علــى اطــالق خدمــات جدي ــم التركي خــالل العــام 2017م ت
عمليــات المعــارض وعمليــات التجــارة اإللكترونيــة إلتاحــة الخيــار للعميــل فــي التســوق والشــراء، والحصــول علــى خدمــات مــا 

بعــد البيــع مــن خــالل القنــاة التــي يفضلهــا، وفــي أي وقــت ومــكان. 
ومــن أبــرز هــذه الخدمــات اطــالق خدمــة اســتبدال نقــاط قطــاف مــن شــركة اإلتصــاالت الســعودية مقابــل طلبــات الشــراء، 
كمــا تــم تحديــث تطبيــق األجهــزة الذكيــة وارتفــع تحميــل التطبيــق بنســبة 64 % مقارنــة بالعــام 2016م، ليصــل إجمالــي عــدد 

التحميــل إلــى أكثــر مــن 1.7 مليــون تحميــل.
واســتهداف الحمــالت التســويقية لنشــر الوعــي وتثقيــف العمــالء عــن توفــر خدمــة الشــراء عبــر الموقــع، وكيفيــة إســتخدامه 
للحصــول علــى تفاصيــل المنتجــات وطريقــة التحقــق مــن توفــر المنتجــات فــي أي مــن معــارض مكتبــة جريــر، ممــا كان لــه أثــره 
فــي زيــادة مبيعــات الموقــع بنســبة 214 %، وزيــادة عــدد الطلبــات بنســبة 208 %، وزيــادة عــدد العمــالء بنســبة 192 %، 

وزيــادة عــدد الزيــارات للموقــع بنســبة 96 % مقارنــة بالعــام الماضــي.
وفــي عــام 2018م تســتهدف جريــر تفعيــل وتطويــر الترابــط بيــن المعــارض والخدمــات اإللكترونيــة لتحســين تجربــة الشــراء 
للعمــالء مــن خــالل خدمــات جديــدة تشــمل الدفــع فــي معــارض مكتبــة جريــر لطلبــات التجــارة اإللكترونيــة واســتالم الطلبــات 
مــن المعــارض، واطــالق خدمــة الدفــع عنــد اإلســتالم، واطــالق موقــع مكتبــة جريــر اإللكترونــي لدولــة الكويــت لتمكيــن 

العمــالء مــن تصفــح المنتجــات والعــروض ومــن ثــم العمــل علــى تفعيــل خدمــة البيــع عــن طريــق الموقــع.

:)B2B Ecommerce( التجارة اإللكترونية للشركات
خــالل العــام 2017م تــم االنتهــاء مــن تطبيــق نظــام التجــارة اإللكترونيــة للشــركات )B2B System( وربطــه مــع جميــع األنظمــة 
الداخليــة للشــركة، والقيــام بعــدد مــن اإلختبــارات مــع بعــض العمــالء لتأهيــل النظــام والتأكــد مــن فاعليــة المتجــر فــي تســهيل 
عمليــة تصفــح المنتجــات والطلــب ومتابعــة الطلبــات، وبعــد التأكــد مــن نجــاح تلــك اإلختبــارات، تــم تدريــب العمــالء ومندوبــي 

4-1
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المبيعــات علــى إســتخدام النظــام، وقــد تــم أيضــا العمــل علــى تجربــة الربــط اإللكتروني المباشــر للنظام مع نظام المشــتريات 
الخــاص بأحــد العمــالء )Punch-out Integration( والــذي يمكــن المســتخدمين مــن جهــة العميــل مــن وضــع الطلبــات داخليــًا 

وحســب سياســات وإجــراءات العمــل الخاصــة بهــم.
وخــالل العــام 2018م، ســيتم العمــل علــى وضــع خطــة لتحويــل العمــالء الحالييــن مــن النظــام اليــدوي أو النظــام القديــم 
إلــى النظــام الحديــث وتدريــب المســتخدمين، هــذا باإلضافــة إلــى خطــة تطويــر تجربــة المســتخدم وخصائــص النظــام والتــي 
تشــمل اطــالق نســخة تدعــم تتبــع الطلبــات بشــكل كامــل وإضافــة وســائل الدفــع اإللكترونيــة، والربــط مــع شــركات الشــحن.

1-4-3-2. مشروع الكتاب اإللكتروني:

ــر  تــم اطــالق مشــروع للكتــاب اإللكترونــي يحمــل إســم )قــارئ جريــر( خــالل العــام 2013م، وخــالل عــام 2017م، ســعت جري
إلــى تنفيــذ خطــة تســويقية لزيــادة المســتخدمين لتطبيــق قــارئ جريــر، وزيــادة الكتــب المنشــورة مــن خــالل التطبيــق وذلــك 
بالتعاقــد مــع مزيــد مــن الناشــرين والمؤلفيــن، حيــث تــم مضاعفــة عــدد الكتــب اإللكترونيــة المنشــورة ودور النشــر المتعاقــد 
معهــا، واســتمرت مكتبــة جريــر فــي دعــم العديــد مــن دور النشــر والمؤلفيــن فــي تحويــل كتبهــم الورقيــة إلــى الصيغــة 
ــراء المحتــوى العربــي، وقــد تــم أيضــا دعــم مبــادرة )تحــدي  اإللكترونيــة التفاعليــة وتحمــل التكاليــف الماديــة وذلــك دعمــا إلث
أعنــاب للروايــة( والتــي تــم اطالقهــا فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي لتحفيــز الُكتــاب لكتابــة روايــة خــالل شــهر واحــد فقــط 

)نوفمبــر 2017م(، وقــد تــم اختيــار عــدد 40 روايــة ليتــم نشــرها علــى منصــة قــارئ جريــر. 
وخــالل عــام 2017م ارتفعــت مبيعــات قــارئ جريــر بنســبة 39 %، وارتفعــت النســخ المباعــة بنســبة 63 %، وزاد عــدد العمــالء 

بنســبة 74 %.
كمــا تــم االطــالق التجريبــي للكتــب الصوتيــة، وإنتــاج عــدد مــن الكتــب الصوتيــة لتقييــم مســتوى اإلقبــال علــى الكتــب الصوتيــة 

ليكــون قــارئ جريــر الوجهــة األولــى والمفضلــة للقــارئ العربــي. 
وخــالل العــام 2018م، ســيتم العمــل علــى تطويــر تجربــة المســتخدم والعمــل علــى ربــط منصــة قــارئ جريــر مــع نظــام التجــارة 
اإللكترونيــة للوصــول إلــى عمــالء مكتبــة جريــر بشــكل عــام ســواء عــن طريــق المعــارض أو الموقــع وإتاحــة خدمــة شــراء الكتــب 
اإللكترونيــة، وســيتم دراســة إدراج كتــب إصــدارات مكتبــة جريــر اإللكترونيــة علــى المنصــات األخــرى للوصــول إلــى قــراء العربيــة 

حــول العالــم.
وفيمــا يتعلــق بالكتــب الصوتيــة ســيتم التعاقــد مــع أبــرز معامــل إنتــاج الكتــب الصوتيــة ليتــم نشــر المزيــد مــن الكتــب الصوتيــة 
ــر التطبيــق  ــة المســتخدم، وسيســتمر العمــل أيضــا علــى تطوي وســيتم العمــل علــى إضافــة خــواص جديــدة لتحســين تجرب

ليشــمل خصائــص جديــدة.

1-4-4. التسويق:
ــر  ــة جري ــة لدعــم عالمــة مكتب ــة والعــروض الترويجي ــد مــن الحمــالت اإلعالني ــي 2017م العدي ــر خــالل العــام المال نفــذت جري
التجاريــة، وزيــادة المبيعــات عبــر جميــع الوســائل اإلعالنيــة، ومــن هــذه الحمــالت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حمــالت إعالنيــة 
وعــروض ترويجيــة للمعــارض الجديــدة، وحملــة التقســيط بســعر الــكاش التــي تمــت بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك، وحملــة 
العــودة  للمــدارس تحــت شــعار )شــنطة مــن جريــر... تشــيل معــك(، وحملــة تخفيضــات وصلــت إلــى 50 %، وحملــة تخفيــض 10 
% علــى أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول واألجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة، وحمــالت الطلــب المســبق علــى بعــض المنتجــات 
عبــر الموقــع اإللكترونــي لجريــر، كذلــك حفــالت تدشــين المنتجــات –علــى ســبيل المثــال آيفــون -8 باالســتعانة بمشــاهير 

وســائل التواصــل.
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واســتمر دعــم عــروض بطاقــة فيــزا ســامبا ومكتبــة جريــر، كمــا تــم عمــل حمــالت إعالنيــة وعــروض لموقــع جريــر اإللكترونــي، 
وتكثيــف اإلعــالن عــن المنتجــات واأللعــاب التعليميــة الخاصــة باألطفــال.

بجائــزة  الفائــزة  والمؤلفــات  واإلنجليزيــة  العربيــة  الطفــل  إصــدارات  مثــل  الكتــب،  تدشــين  حفــالت  القســم  أقــام  كمــا 
ــن  ــم دعــوة المؤلفي ــا كريســتي، وت ــة البوليســية آجاث ــة ومؤلفــات الكاتب ــات العالمي ــم اإلحتفــال بالرواي ــر2017م، كمــا ت البوك
ــة  فــي  ــب الدولي ــارة، واســتمرت جريــر فــي المشــاركة فــي معــارض الكت ــع مؤلفاتهــم فــي فــروع مخت المشــهورين لتوقي

الســعودية ودول الخليــج والــدول العربيــة.

واســتمرت جريــر فــي إجــراء البحــوث التســويقية لقيــاس مــدى نجاحــات الحمــالت اإلعالنيــة والترويجيــة وقيــاس رضــا العمــالء 
مــن خــالل أحــد الشــركات المتخصصــة.

كمــا اســتمر قســم التســويق اإللكترونــي - الــذي يديــره فريــق نســائي ســعودي متخصــص- فــي تحديــث وتطويــر مســتمر 
للتواكــب مــع التطــورات الهائلــة فــي عالــم التســويق الرقمــي وذلــك باســتخدام أحــدث األدوات الرقميــة فــي دعــم مبيعــات 
متجــر جريــر اإللكترونــي، واالســتمرار فــي تفعيــل منصــات التواصــل اإلجتماعــي لتحقــق قنــوات مكتبــة جريــر علــى مواقــع 
التواصــل اإلجتماعــي أرقــام قياســية فــي عــدد المتابعيــن ونســب التفاعــل، وقــد بلــغ عــدد المتابعيــن علــى قنــوات التواصــل 

كالتالــي:

وقــد احتلــت جريــر مركــز الريــادة فــي صناعــة المحتــوى المرئي)الفيديــو( عبــر قنــاة يوتيــوب حيــث جــاءت بالمرتبــة األولــى فــي 
ــع وتخطــى عــدد  ــى 163,000 متاب ــن إل ــن، وقــد وصــل عــدد المتابعي ــة فــي المنطقــة مــن حيــث عــدد المتابعي قطــاع التجزئ

ــي 53,000,000 مشــاهدة.  المشــاهدات الكل
وكذا تفعيل عدة نشــاطات على منصة ســناب شــات  Snap shat  – بالســعودية والكويت واإلمارات باالضافة إلى تدشــين 

عــدة حمــالت مــع عــدد مــن المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعي المشــهود لهم بأعــداد ضخمة مــن المتابعين.
وتســعى جريــر خــالل عــام 2018م إلــى اإلســتمرار فــي حمالتهــا اإلعالنيــة المتنوعــة والعــروض الترويجيــة والتــى تهــدف إلــى 
زيــادة المبيعــات، وحفــالت تدشــين المنتجــات التقنيــة الجديــدة، والتعــاون مــع مختصيــن تقنييــن لتعريــف العمــالء بأفضــل 

المزايــا والخــواص فــي أحــدث التقنيــات عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي، وكــذا تدشــين مــن برنامــج الــوالء الجديــد.

1-4-5. الموارد البشرية وتطوير الكادر البشري:
تقــوم  جريــر باســتقطاب الكفــاءات وتوظيفهــا، وتحــرص جريــر علــى اســتقطاب الســعوديين، كمــا تقــوم أيضــًا بتدريــب الموظفيــن 

لإلرتقــاء بمهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء قيــم الشــركة والمعاييــر اإلنتاجيــة. 
ــة 2016م، يشــكلون مزيجــًا  ــل )4٫014( موظفــًا بنهاي ــة 2017م مقاب ــا بنهاي ــر )4٫791( موظًف ــن بجري ــي عــدد العاملي ــغ إجمال وبل
مــن 25 جنســية مختلفــة، ووصلــت نســبة الســعوديين بجريــر إلــى أكثــر مــن 50 % مــن إجمالــي الموظفيــن، وتصــل نســبة 
الســعوديين فــي بعــض المعــارض إلــى 70 % مــن موظفــي المعــرض، وتــم خفــض نســبة التســرب الوظيفــي إلــى 70 %، 

ــر ضمــن النطــاق البالتينــي بحســب برنامــج وزارة العمــل "نطاقــات". وُتصنــف جري
وفـــي مجـــال التدريـــب والتأهيـــل خـــالل العـــام 2017م واصلــت جريــر إرســـاء ثقافـــة الخدمـــة الجديـــدة عـــن طريـــق برنامـــج تجـــاوز 
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توقعـــات العمـــالء حيـــث تشرف إدارة التدريب علـــى 31 مديـــر معـــرض تحـــت التدريـــب ضمـن برنامـج مـدراء المسـتقبل، وتـم عقـد 
العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة التـــي اســـتفاد منهـــا )5٫196( متـــدرب فـي جميـع معـارض جريـــر، وعقــد أكثــر مــن )1٫138( عمليــة 
توجيــــه مباشــــر لموظفــــي المعــــارض مــــن قبــــل مدربــــي جريــــر تمحــــورت حــول رفــــع كفــاءة وأداء الموظفيـــن فـي خدمـة عمـالء 

جريـر.
كمــا واصلــت جريــر تدريــب الطــالب الجامعييــن إيماًنــا بالمســؤولية االجتماعيــة التــي تقــع على عاتق الشــركات، كما يتم اســتقطاب 

بعــض المتدربيــن بعــد التخرج.
 وتهدف جرير خـــالل العـــام 2018م إلـــى مواصلـــة جـــذب الكـــوادر الســـعودية المميـــزة، وتكثيـــف الـــدورات التدريبـــة لرفع مســـتوى 

موظفـــي جريـــر، والتركيـــز علـــى تطويـــر مـــدراء المعـــارض، وابتعـــاث الموظفيـــن المميزين لدراســـة اللغـــة اإلنجليزية في الخارج.

1-4-6. تكنولوجيا المعلومات:
قامــت جريــر خــالل العــام 2017م بتغييــر كافــة أجهــزة نقــاط البيــع بالمعــارض حرصــًا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات لعمــالء 
جريــر، وتــم تفعيــل مركــز مراقبــة األنظمــة الــذي يقــوم بمراقبــة الخــوادم والشــبكات وكل األنظمــة ومراقبــة كافــة نقــاط البيــع 

بالمعــارض.
كمــا تــم تفعيــل نظــام أمــن معلوماتــي يوفــر لجريــر الوقايــة والحمايــة مــن القرصنــة واإلختراقــات األمنيــة، وُيمكنــه التعــرف 
علــى نوعيــة ومصــدر الهجمــات اإللكترونيــة والتصــدي لهــا مــن خــالل مراقبــة مباشــرة ومســتمرة عبــر نظــام تنبيهــات نقــال 
ُيَمكــن أفــراد القســم مــن إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، ويقــوم كذلــك بالحمايــة الداخليــة وتأميــن جميــع الخــوادم )Servers( وذلــك 

مــن خــالل تفعيــل نظــام مراقبــة ســير المعلومــات الــذي الُيَخــول الولــوج للخــوادم إال مــن خــالل تعريــف مســبق.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ماقامــت بــه جريــر خــالل العــام 2017م مــن تطويــر أمــن المعلومــات يعتبــر مرحلــة أولــى مــن رؤيــة جريــر 
لتأميــن النظــم المعلوماتيــة، وســتقوم جريــر خــالل عــام 2018م بتطبيــق مرحلــة ثانيــة ُتمكــن الشــركة مــن تفعيــل مســتويات 

أخــرى فــي الحمايــة المعلوماتيــة.
وتهــدف جريــر كذلــك خــالل العــام 2018م إلــى تجربــة أنظمــة جديــدة تمكــن الشــركة مــن تحســين خدماتهــا للعمــالء وذلــك مــن 
خــالل إتبــاع خطــة رقمنــة )Digitization( التــي ســتتمكن مــن تطبيــق تجربــة رقميــة يســتعملها العمــالء خــالل تســوقهم فــي مكتبــة 
جريــر وتمكنهــم مــن الحصــول علــى أفضــل العــروض والتخفيضــات وإعطــاء آرائهــم علــى الخدمــات المقدمــة، كمــا ستســعى إلــى 
توحيــد أجهــزة الموظفيــن مــن خــالل تطبيــق نظــام إفتراضــي موحــد )VDI( واإلرتقــاء بمســتوى التعامــل بيــن الموظفيــن مــن خــالل 

)Data,Voice and video Collaboration( تطبيــق أنظمــة التعامــل اإللكترونــي والتعامــل الســمعي والبصــري
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لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في جرير كالتالي :
ماليين  الرياالت 

التغير )%(

السنة المنتهية في 
)31 ديسمبر 2016م(

السنة المنتهية في 
)31 ديسمبر 2017م(

البيان
النسبة من 
المبيعات % المبلغ النسبة من 

المبيعات % المبلغ

% 13.4 - 6,122.6 ــــ 6,941.9 المبيعات

% 18.4 % 14.3 875.8 % 14.9 1037.2 مجمل الربح 

% 17.5 % 11.6 710.5 % 12.0 834.8 ربح النشاط من 
العمليات الرئيسية

% 17.1 % 12.2 747.4 % 12.6 875.1 الربح الصافي قبل 
الزكاة

% 18.2 % 12.0 734.3 % 12.5 867.7 الربح الصافي

تم إعادة عرض بعض أرقام العام الماضي لتتفق مع معايير المحاسبة الدولية والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 2017م.

ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بجرير خالل العام المالي 2017م بنحو %12.6، كما ارتفعت مبيعات قطاع الجملة بنحو 26.5 % 
مقارنة بالعام الماضي 2016م.

وبخصوص األداء اإلجمالي فقد ارتفعت مبيعات جرير داخل وخارج السعودية بنسبة 13.4 % عن العام الماضي، كما ارتفع 
مجمل الربح 18.4 %، حيث بلغت نسبة مجمل الربح 14.9 % مقابل 14.3 % مقارنة بالعام الماضي

ويرجع ارتفاع المبيعات إلى:
1 - ارتفاع مبيعات التجزئة في معظم األقسام وخاصة مبيعات قسم اإللكترونيات مدعومًا بمبيعات الهواتف الذكية والتي 
ترجع جزئيًا لزيادة الحصة السوقية، وقد ساهم كل من زيادة عدد المعارض من 45 إلى 50 واألنشطة الترويجية في ارتفاع 

مبيعات التجزئة.
التغير في  الثاني هذا العام مستفيدًا من  الدراسي  ارتفاع مبيعات قطاع الجملة مدعومة بمبيعات موسم الفصل   -  2

الماضي. بالعام  مقارنة  الدراسي  التقويم 
ويرجع التحسن في مجمل الربح إلى التحسن النسبي لهوامش الربحية لمعظم األقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر 

إلدارة المنتجات والخصومات التي تم الحصول عليها من بعض الموردين.
هـذا وقـد ارتفعت األربـاح الصافيـة لجرير بنسـبة 18.2 % وذلك من 734.3 مليـون ريـال لعام 2016م إلى 867.7 مليون 
غير  االيرادات  ارتفاع  فقد ساهم  الربح  مجمل  وتحسن  المبيعات  ارتفاع  عوامل  إلى  باإلضافة  2017م.  العام  لهذا  ريـال 

الصافية. األرباح  ارتفاع  التشغيلية في  غير  المصروفات  وانخفاض  التشغيلية 

2-1  ملخص نتائج العمليات والتشغيل

٢ األداء المالي
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

حققــت الشــركة بفضــل اللــه خــالل 2017م أعلــى مبيعــات وصافــي األربــاح فــي تاريخهــا بمبلــغ 6,941.9 و867.7 مليــون 
ريــال علــى التوالــي.

تطور المبيعات وصافي االرباح ) بالمليون ريال (
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2-2  إستعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
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ــال فــي  ــون ريـ ــة مــن 2,201 مليـ ــر خــالل الســنوات الخمــس الماضي لقــد إســتمر نمــو أصــول جري
2013 إلــى 2,877  مليـــون ريــال فــي 2017م.

ــال فــي  ــون ري ــة مــن 1,173 ملي ــة خــالل الســنوات الخمــس الماضي كمــا اســتمر نمــو حقــوق الملكي
2013 إلــى 1,626 مليــون ريــال فــي 2017م.

تطور نمو األصول المتداولة والثابته ) بالمليون ريال (

تطور االلتزامات وحقوق الملكية ) بالمليون ريال (

إجمالي األصول

األصول المتداولة

األصول الثابتة وطويلة األجل

2.201
2.364

2.408

2013 2014 2015 2016 2017

1.027 1.081 1.190

1.282 1.2191.174

حقوق الملكية

االلتزامات المتداولة

االلتزامات طويلة األجل

2013 2014 2015 2016 2017

1.360 1.478 1.504 1.6261.173 846 770 976 1.103783 158 161 154 148245

2-2  استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

2.634
2.877

1.294

1.379

1.340 1.498

٢ األداء المالي
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

بلغــت النقديــة المتولــدة مــن األنشــطة التشــغيلية 928 مليــون ريــال عــام 2017م والتــي تعتمــد عليهــا الشــركة فــي تمويــل 
اســتثماراتها وتوســعاتها وكذلــك فــي ســداد التوزيعــات للمســاهمين. وقــد نمــت هــذه التدفقــات مــن 591 مليــون ريــال عــام 

2013 إلــى 928 مليــون ريــال عــام 2017م األمــر الــذي يعكــس كفــاءة إدارة رأس المــال العامــل وتطــور أربــاح الشــركة.

بلغ معدل النمو المركب لكل من ربح السهم والتوزيعات للسهم خالل السنوات الخمس الماضية 7.4 % 10.7 %

على التوالي.

ربح السهم والتوزيع  ) ريال (

التوزيعات

ربحية السهم

2013 2014 2015 2016 2017

5.8 6.65 7.71 7.30 8.707.26 8.28 9.21 8.16 9.64

النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية

النقدية المتولدة من 
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يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة كما يلي: 

ماليين الرياالت

الغرضنوع القرضالجهة المانحة#.
الرصيد 

أول 
السنة

السدادإضافات
الرصيد 

أخر 
السنة

طريقة السداد

البنك العربي 1
تمويل تسهيالت تورقالوطني

118.434.284.2-أوامر شراء
خالل 105 يوم من 

تاريخ كل سحب
118.434.284.2-اإلجـمـالـي

تتــم تســهيالت التــورق لتمويــل أوامــر شــراء وفقــًا التفاقيــة ثالثيــة األطــراف )الشــركة والبنــك العربــي الوطنــي وأحــد المورديــن الخارجييــن( 
يدفــع بموجبهــا البنــك للمــورد الخارجــي صافــي قيمــة أوامــر الشــراء التــي تصدرهــا الشــركة للمــورد علــى أن تقــوم الشــركة بســداد هــذه 
المبالــغ للبنــك بعــد  105 يومــًا. ال يتضمــن هــذا التســهيل ربــح تــورق )بــدون تكلفــة تمويــل( حيــث يتحمــل المــورد تكلفــة التمويــل طبقــًا 

التفاقيــة منفصلــة بيــن المــورد والبنــك.

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

الريــاالت مالييــن                                                                                                                           

المنطقة الجغرافية

2016م2017م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

6,483.7842.85,645.1686.8المملكة العربية السعودية

458.224.9477.547.5مصر ودول الخليج األخرى

6,941.9867.76,122.6734.3الـمـجـمـوع

تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة هيئــة الــزكاة والدخــل، ويتــم تحميــل مبلــغ الــزكاة المســتحق علــى قائمــة الدخــل الموحــدة 
ــة عــن  ــروق الناتجـ لجريــر، وقــد قامـــت جريــر بتقديــم وتســديد إقرارهــا الزكــوي حتــى 2016/12/31م كمــا قامــت بتســديد الفـ
الربــط الزكــوي النهائــي حتــى نهايــة 2010م وتـــم تقـديـــر اإللتـــزام الزكــوي للعــام 2017م بمبلـــغ )7,250,000( ريـــال، وتــم عمل 

مخصــص بإجمالــي هــذا التـــقدير.

كما تخضع جرير ألنظمة أخرى وتقوم بسداد الرسوم والمدفوعات النظامية وفقًا لألنظمة المتبعة بهذا الشأن.

2-3  التحليل الجغرافي لنشاط جرير

2-4  االقتراض

2-5  المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات

٢ األداء المالي
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

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

وتدريــب الطــالب.

وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة دعــم المؤسســات االجتماعيــة والخيرية مبلغ )200,857( ريـــال خالل العــام 2017م مقابل )460,560( 
ريـــال خالل عام 2016م.

تــم التوقــف عــن تخصيــص أي مبالــغ مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي إســتنادًا لقــرار الجمعيــة العامــة 
للشــركة المنعقــدة فــي 22 مــارس 2017م  نظــرًا لبلــوغ رصيــد االحتياطــي 32.94 % مــن رأس المــال المدفــوع وهــو أعلــى 

مــن الحــد المنصــوص عليــه فــي نظــام الشــركات والبالــغ 30 % مــن رأس المــال المدفــوع. 

وقامت جرير بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م وفقًا للجدول التالي :

إجمالي التوزيعالفترة
) مليون ريال (

نصيب السهم
تاريخ التوزيعتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلعالن) ريال (

198.02.22017/05/082017/05/162017/05/25الربع األول

130.51.452017/08/072017/08/152017/08/24الربع الثاني

225.02.52017/11/062017/11/212017/11/30الربع الثالث

229.52.552018/03/252018/04/022018/04/12الربع الرابع

783.08.70اإلجمالي

2-6  دعم المؤسسات االجتماعية

2-7  توزيعات األرباح عن العام المالي 2017 م

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية : 
 ) آالف الرياالت (

بيان األسباب وصف موجز لها

2017م

المستحق حتى نهاية البيان
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد
المسدد

استيراد تخليص جمركي 0 40,252 رسوم مصلحة الجمارك

اإلقرار الزكوي السنوي الزكاة على الدخل 7,250 8,751 الزكاة

عن توزيعات األرباح للمساهمين 
غير المقيمين وكذلك عن 
مقدمي الخدمات األجانب 

والغير مقيمين

ضريبة إستقطاع 0 1,674 الضريبة

التأمينات الشهرية المستحقة 
عن العاملين السعوديين وغير 

السعوديين
التأمينات االجتماعية 2,439 23,600

إشتراكات المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

استقدام عمالة وتأشيرات خروج 
وعودة للعاملين تأشيرات موظفين 0 289 تكاليف تأشيرات 

وجوازات

استخراج وتجديد اقامات 
الموظفين اقامات موظفين 0 2,692 رسوم مكتب العمل
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في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5 % فما فوق 
وتغيرها خالل العام 2017م:

                                        
)ماليين األسهم(

عدد األسهم في اسم المستثمر
بداية 2017م

نسبة الملكية في 
بداية 2017م

عدد األسهم في 
نهاية 2017م

نسبة الملكية في 
نهاية 2017م

8.84 %8.847.956 %7.956محمد بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %7.740%7.7408.6ناصر بن عبدالرحمن العقيل

8.61 %7.750%7.7408.6عبدالله بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %7.740%7.7408.6عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

8.6 %7.740%7.7408.6عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال جرير واألسهم الحرة كما في 2017/12/31م كما يلي :

القيمة ريال/عدد األسهمالبيـان

900,000,000 ريـالرأس المال المصرح به

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

عدد األسهم الحرة وفقًا لسجل جرير في تداول كما 
86,098,777 سهمفي 2017/12/31م*

900,000,000 ريـالرأس المال المدفوع

10 ريـالالقيمة اإلسمية للسهم

10 ريـالالقيمة المدفوعة للسهم

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

3-1  رأس المال

3-2  المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

٣ رأس المال والمستثمرون وإباغات الملكية
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

 3-3-1. نوع المستثمرين:

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المستثمرين النوع

32.26 29,040,975 312 شركات ومؤسسات

67.74 60,959,025 4,038 أفــراد

%100 90,000,000 4,350 اإلجمـالي

3-3-2. المستثمرون وفقًا لحجم الملكية:

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

63.1 56,790,758 14 أكثر من مليون

6.711 6,040,410 9 من 500 ألف : أقل من مليون

14.624 13,161,764 62 من 100 ألف : أقل من 500 ألف

4.321 3,889,626 56 من 50 ألف : اقل من 100 ألف

5.805 5,805,989 280 من 10 آالف : أقل من 50 ألف

1.905 1,714,756 249 من 5 آالف : أقل من 10 آالف

2.261 2,035,000 894 من ألف : أقل من 5 آالف

1.273 561,671 2,786 أقل من ألف

%100 90,000,000 4,350 اإلجـــمـــــــــالي

3-3-3. المستثمرون وفقًا لفئاتهم:

)%( نسبة الملكية عدد األسهم عددهم الفئة

67.595 60,831,714 3,902 مستثمرين أفراد سعوديين

0.086 77,577 111 مستثمرين أجانب مقيمين

8.880 7,992,747 70 شركات ومؤسسات سعودية

4.584 4,126,408 7 مؤسسات حكومية وشبه حكومية

13.012 11,711,246 95 صناديق إستثمارية سعودية

1.624 1,462,487 36 اتفاقيات مبادلة

3.607 3,246,461 116 مستثمرين أجانب غير مقيمين

0.612 551,360 12 جمعيات خيرية ووقفية

100% 90,000,000 4,350 اإلجـــمـــــــــالي

3-3  هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2017م
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تتوقــف عمليــة توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى األربــاح الصافيــة المحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعات المســتقبلية 
لإلســتثمارات الرأســمالية، وبالرغــم مــن أن جريــر قــد إعتــادت علــى صــرف أربــاح ربــع ســنوية للمســاهمين إال أنــه ليــس 
ــاح مــن وقــت ألخــر حســب األداء المالــي  هنــاك ضمانــات للتوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغيــر سياســة توزيــع األرب

لجريــر ورؤيــة مجلــس اإلدارة.

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

• تجنيــب نســبة 10 % مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــي نظامــي مــع العلــم بأنــه يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
هــذا التجنيــب متــى بلــغ اإلحتياطــي النســبة النظاميــة )علمــًا بأنــه قــد تــم إيقــاف نســبة التجنيــب المذكــورة، بقــرار الجمعيــة 
العامــة العاديــة الرابعــة عشــر المنعقــد يــوم األربعــاء 1438/06/23هـــ الموافــق 2017/03/22م، وذلــك لبلــوغ اإلحتياطــي 

النظامــي "32.94 %" مــن رأس المــال(.
•  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز 20 % مــن األربــاح الصافيــة 

لتكويــن إحتياطــي إتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع على األقل.

• يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز 10 % مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بحيــث ال تتعــدى فــي جميــع األحــوال 
الحــدود القصــوى المســموح بهــا وفقــًا للقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.

• يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقتطــع نســبة 10 % مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لموظفــي جريــر 
أو إلســتخدامها لمنــح موظفــي جريــر أســهم فــي جريــر كمكافــأة لهــم.

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

وتتوقــع جريــر أن تكــون نســبة التوزيــع بيــن 80 % - 100 % مــن صافــى الربــح مــا لــم يتعــارض هــذا مــع االحتياجــات الماليــة 
والتشــغيلية واإلستثمارية.

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".

4  سياسية توزيع األرباح

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

نسبة المبلغ 
الموزع من صافي 

األرباح
)%(

إجمالي مبلغ التوزيع
)مليون ريال(

الربح 
الموزع
)ريال(

 ربحية
السهم

صافي الربح
)مليون ريال( السنة

88 96 20 4.53 108.9 2003

87.6 105.6 22 5.02 120.6
2004

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

68 120 20 5.87 176.2 2005

74 180 6 8.11 243.3 2006

87 240 8 9.20 276 2007

81.1 270 9 11.09 332.7 2008

78.9 295 8 10.23 373.9
2009

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

78.3 314 7.85 10.01 401 2010

81.1 388 9.70 11.89 517.5
2011

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

81.6 465 7.75 9.47 569.8 2012

79.9 480 8 9.98 653.2
2013

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

80.3 598,5 6,65 8.28 745.4 2014

84.3 693.9 7.71 9.21 828.5 2015

89.03 657 7.30 8.16 737.9 2016

90.29 783.0 8.70 9.64 867.7 2017
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تتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر مــن قبــل اإلدارة العليــا وفقــًا لسياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، حيــث تقــوم اإلدارة 
بتحديــد وتقييــم المخاطــر، والتحــوط لهــا مــن خــالل تعــاون وثيــق بيــن إدارات جريــر، وتقييــم إحتماليــات حدوثهــا وتقديــر مــا قــد 
يترتــب عليهــا مــن آثــار ومــن ثــم يتــم إتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا وإحتوائهــا قــدر اإلمــكان لتالفــي 

أي أضــرار قــد تتســبب فيهــا حــال وقوعهــا.

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

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

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

ــزة لتالفــي أي مخاطــر إســتراتيجية. المتمي

مخاطر تشغيلية: 
جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

1 - مخاطر العملة:
وهــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت، حيــث أن أغلــب تعامــالت جريــر 

بالريـــال الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو، كمــا أن الشــركات التابعــة تتعــرض لمخاطــر تحويــل العملــة.

2 - مخاطر إئتمان:
هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا ألداة ماليــة علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممايــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة، ولتفــادي 
مخاطــر اإلئتمــان يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك ذات تصنيــف إئتمانــي مرتفــع، وتقييــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم مخصــص 

الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.

3 - مخاطر السيولة:
وهــي مخاطــر صعوبــة تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة إلتزاماتهــا، وتــدار مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن 

توفــر ســيولة كافيــة لمواجهــة أي إلتزامــات مســتقبلية.

4 - مخاطر الموارد البشرية: 
القــدرة علــى إســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمميــزة والمحافظــة عليهــم، وتقــوم الشــركة بصــورة مســتمرة بتوظيــف 

وتدريــب الكــوادر الوطنيــة، وتطويــر مكافــأة تحفيزيــة لدعــم إســتمرارية وكفــاءة الموظفيــن.
5 - مخاطر قانونية: 

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

6 - مخاطر التقنية:
مخاطــر إســتمرارية العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة فــي حالــة وجــود خلــل فنــي، فجريــر مســتمرة فــي تطويــر 

ودعــم برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.

5-1  المخاطر التي تتعرض لها جرير

٥ المخاطر والنظرة المستقبلية
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بنــاء علــى مــا تقــدم ولمــا شــهدته الســعودية خــالل العــام 2017م مــن تغيــرات فــي ســلوك المســتهلك وانخفــاض القــوة 
الشــرائية لــدى المســتهلك، إال أن جريــر اتبعــت إســتراتيجية جديــدة تقــوم علــى تخفيــض هامــش الربــح أحيانــًا لكســب حصــة أكبــر 
فــي الســوق الخليجيــة فــي ظــل هــذه الظــروف اإلقتصاديــة،  فمــن المتوقــع أن تســتمر جريــر علــى ذات السياســة،  وســوف 
تحافــظ علــى خططهــا التوســعية المعلنــة عنهــا ســابقًا، بزيــادة المعــارض إلــى 60 معرضــًا بحلــول عــام 2019م، وســتتضمن 
خطــط التوســع مناطــق جديــدة فــي الســعودية والكويــت واإلمــارات باإلضافــة إلــى وضــع األساســات للتوســع فــي أســواق 

أخــرى خــالل الســنوات القادمــة.

وخــالل العــام 2017م إفتتحــت جريــر ســتة معــارض، حيــث يوجــد حاليــًا لمكتبــة جريــر )50( معرضــًا داخــل وخــارج المملكــة، وتنــوي 
جريــر افتتــاح أكثــر مــن ســتة معــارض واإلســتمرار بتطويــر موقــع الشــركة اإللكترونــي والتجــارة اإللكترونيــة، وســوف يســتمر 
قســم مبيعــات الجملــة فــي النمــو مــن خــالل مضاعفــة شــبكة التوزيــع الحاليــة ودخــول أســواق جديــدة باإلضافــة إلــى زيــادة 

اإلســتثمارات فــي العالمــة التجاريــة "روكــو".

إن مســتقبل جريــر يبــدو واعــدًا فــي ظــل ســعينا المتواصــل للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المســتهلكين عــن 
طريــق زيــادة عــدد المعــارض، ودعــم وتطويــر التجــارة اإللكترونيــة التــي ســتمكننا مــن خدمــة عمالئنــا بطــرق وأســاليب جديــدة 
ــق النمــو المنشــود، وتحســين خدمــات عــرض  ــأداء الشــركة وتحقي ــر،  نحــن ملتزمــون باالرتقــاء ب ــى عمــالء أكث والوصــول إل

المنتجــات باإلضافــة إلــى تقديــم أعلــى مســتويات خدمــة العمــالء وبأفضــل قيمــة.

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

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات والخطــط وفــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة والمتوقعــة وفــي ضــوء التحديــات المحيطــة 
ــة بالعــام  ــي 2018م مقارن ــًا بحــدود 5 % فــي العــام المال ــق نمــوًا إيجابي ــر تتوقــع تحقي ــه فــإن جري ــذي نعمــل في بالقطــاع ال

2017م.  المالــي 

5-2  النظرة المستقبلية
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يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء وفقــًا للمــادة )16( مــن النظــام األســاس لجريــر، كمــا أن تكويــن مجلــس اإلدارة 
ــة. ــة الســوق المالي ــواردة بالمــادة )17( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ متوافــق مــع التعليمــات ال

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة:

االســـــمم
الوظائف الوظائف الحاليةوصفة العضوية

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالسابقة

1

محمد بن عبدالرحمن 
العقيل

رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

- رئيس مجلس 
إدارة شركة جرير 

للتسويق

- ماجستير في 
الهندسة من 

جامعة كاليفورنيا/ 
بركلي.

- بكالوريوس 
هندسة 

مدنية من 
جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن.
- شهادة الـ 
OPM من 

جامعة هارفارد.

- رئيس مجلس إدارة شركة جرير 
للتسويق منذ تأسيسها وحتى اآلن.

- تأسيس شركة جرير للتسويق.
- تأسيس وإدارة شركة جرير 

لإلستثمارات 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 الملك عبد 
العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

2

عبدالله بن 
عبدالرحمن العقيل

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة العضو 

المنتدب
)تنفيذي(

- رئيس قطاع 
الجملة في شركة 

جرير للتسويق 
ونائب رئيس 

مجلس اإلدارة 
العضو المنتدب 

للشركة.

- بكالوريوس 
إدارة من جامعة 

الملك سعود.

- تأسيس شركة جرير للتسويق.
- قام بتأسيس عمليات بيع الجملة في 

جرير.
- رئيس قطاع الجملة في شركة جرير 

للتسويق ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
العضو المنتدب للشركة.

3
ناصر بن عبدالرحمن 

العقيل
)غير تنفيذي(

- رئيس شركة كايت 
العربية للمقاوالت.

- مدير التسويق 
والمبيعات لمكتبة 

جرير.
- أشرف على 

صيانة المنطقة 
الصناعية في 
الُجبيل وينبع.

- بكالوريوس 
هنسة مدنية من 

جامعة كلورادو 
بولدر.

- العديد من 
الدورات في 
إدارة االعمال 

والتسويق 
والمبيعات.

تأسيس شركة جرير للتسويق.
- مدير التسويق والمبيعات لمكتبة جرير.
- رئيس شركة كايت العربية للمقاوالت.

- العمل على تصاميم مكتبة جرير 
ومجمع مدارس رياض نجد.

4

عبدالكريم بن 
عبدالرحمن العقيل   

الرئيس التنفيذي
)تنفيذي(

- الرئيس التنفيذي.
- مدير شركة 

زاد حرمة )ذات 
مسؤولية محدودة(.

- محاضر منتدب 
في معهد اإلدارة 

العامة في 
الرياض.

- شهادة الـ 
OPM من جامعة 

هارفارد.
- إلتحق بالعديد 

من برامج تطوير 
اإلدارة.

- تأسيس مكتبة جرير. 
- تأسيس شركة جرير للتسويق.

- رئيس قطاع التجزئة )مكتبة جرير( 
والرئيس التنفيذي للشركة.
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االســـــمم
الوظائف الوظائف الحاليةوصفة العضوية

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالسابقة

5

ناصر بن عبدالعزيز 
العقيل

الرئيس التنفيذي 
للعمليات
)تنفيذي(

- الرئيس التنفيذي 
للعمليات.

- عمل في 
قسم تكنوجيا 

المعلومات في 
المؤسسة العامة 

لتحلية المياه.

- بكالوريوس 
علوم الكمبيوتر 

من جامعة 
ايسترن 

واشنطن.
- إلتحق بالعديد 

من الدورات 
الدراسية عن 

تطوير االعمال.

- عمل في قسم تكنوجيا المعلومات 
في المؤسسة العامة لتحلية المياه.

- شارك في عضوية عدة مجالس 
إدارات.

6

سامر بن محمد 
الخواشكي

ممثل شركة العليان 
المالية

)مستقل(

- رئيس مجموعة 
العليان المالية.

- نائب الرئيس 
شركة العليان 

المالية.
- مدير عام شركة 
العليان للخدمات 
الغذائية والشركة 
األولى للصناعات 
الغذائية- اإلمارات 

العربية المتحدة.
- مدير عام برجر 

كنج - الشرق 
األوسط.

- مدير التسويق/ 
مدير تنفيذي 

للتسويق بالشرق 
األوسط  - شركة 
العليان الغذائية.
- مدير التسويق 

للمشاريع – 
صندوق التنمية 

الصناعية.

- برنامج اإلدارة 
المتقدمة من 
كلية هارفارد 

إلدارة األعمال 
في بوسطن  

الواليات المتحدة 
األمريكية.

- ماجستير في 
العلوم الدولية 

من جامعة 
ستراثكاليد في 

اسُكتلندا المملكة 
المتحدة.

- بكالوريوس 
العلوم في 

اإلدارة الصناعية 
من جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن- 

المملكة العربية 
السعودية.

- رئيس مجالس إدارة عدد من الشركات 
)العليان كمبرلي كالرك، شركة العليان 

ديسكون الهندسية، شركة العليان 
ديسكون إندستريال المحدودة، شركة 

الرشيدي الميزان  مصر(.
- رئيس المجالس التنفيذية لعدد من 
الشركات )شركة تعبئة المياة الصحية 

"نوفا"، الشركة السعودية لتعبئة 
المرطبات"كوكا-كوال"، شركة إتحاد 

الخليج لألغذية "أورجنال" (.
- عضو مجالس إدارات عدد من الشركات 

)شركة تشابيتا- تركيا، شركة كولجيت 
بالموليف العربية، الشركة العربية 

لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، شركة 
باكستر المحدودة، شركة جسور اإلمداد 

لإلستقدام العالمية، شركة المخابز 
السعودية(.

7
فهد بن عبدالله 

القاسم
)مستقل(

- رئيس مجلس 
إدارة شركة أموال 

لالستشارات 
المالية.

- مستشار مجلس 
إدارة شركة إتحاد 

الراجحي القابضة 
لإلستثمار.

- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية  

تخصص محاسبة 
من جامعة الملك 

سعود.
- برنامج اإلدارة 

والقيادة 
المتقدمة من 

جامعة اكسفورد.

- استشارات مالية وإدارية ومراجعة )02 
سنة(.

- إدارة تنفيذي مؤسسة صحية)5 
سنوات(.

- إدارة تنفيذية ـ تجارة تجزئة وجملة )سنة 
واحدة(.

- عضو مجلس إدارة عدد من الشركات.
- عضو مجلس إدارة مركز المعارض.

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

الترشيحات والمكافآت(.

8

نادر بن إبراهيم 
الوهيبي

ممثل المؤسسة 
العامة

للتأمينات االجتماعية
)مستقل( 

- مساعد المحافظ 
للشؤون التأمينية 

بالمؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية.
- عضو مجلس إدارة 

بنك الرياض.

- أمين عام 
مجلس إدارة 

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية.
- مدير عام 

التخطيط والتطوير 
بالمؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية.

ماجيستير 
نظم الحماية 
االجتماعية – 

جامعة ماسترخت 
- هولندا.

- بكالوريوس في 
التأمين- جا معة 

أندياتا الحكومية - 
الواليات المتحدة 

األمريكية.
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فــي الجــدول التالــي بيــان بأســماء الشــركات التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا فــي مجالــس 
إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا

اسم العضــو

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

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

الكيان أسماء الشركة
القانوني

داخل/خارج 
الكيان أسماء الشركةالمملكة

القانوني

داخل/ 
خارج 

المملكة

محمد بن 
عبدالرحمن العقيل

شركة جرير لإلستثمارات التجارية

جة
در

 م
ير

 غ
مة

ه
سا

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة األندلس العقارية

جة
در

 م
غير

ة 
هم

سا
م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د شركة مجموعة الفيصليةشركة سنابل السعودية

الشركة التعاونية للتأمين شركة جرير للتطوير التجاري
التعاوني

مدارس رياض نجدشركة حرمة الدولية

شركة نافكوشركة حرمة الوطنية

شركة نوره الوطنية

 شركة تلفزيون الشرق
"mbc" األوسط

خارج 
المملكة

شركة أصالة القابضة

شركة امتياز العربية

شركة مجموعة الخريف

عبدالله بن 
عبدالرحمن العقيل

شركة جرير العقارية

جة
در

 م
غير

ة 
هم

سا
م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة جرير لإلستثمارات التجارية

شركة جرير للتطوير التجاري

شركة مشاريع حرمة

شركة لبب حرمة

شركة حرمة الوطنية

شركة وادي حرمة

شركة نوره الوطنية

شركة حرمة الدولية

شركة إمتياز العربية

شركة كايت العربية

ناصر بن 
عبدالرحمن العقيل

شركة جرير العقارية

ير 
 غ

مة
اه

س
م

جة
در

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

مدارس رياض نجد

ير 
 غ

مة
اه

س
م

جة
در

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة مشاريع حرمة

شركة كايت العربية

عبدالكريم بن 
عبدالرحمن العقيل

شركة جرير العقارية

جة
در

 م
غير

ة 
هم

سا
م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

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

كة
مل

لم
ج ا

خار

شركة مشاريع حرمة

شركة لبب حرمة

شركة حرمة الوطنية

شركة حرمة الدولية

شركة نوره الوطنية

ناصر بن عبدالعزيز 
العقيل

شركة مدارس رياض نجد األهلية

ير 
 غ

مة
اه

س
م

جة
در

م

ل 
اخ

د
كة

مل
لم

ا

شركة سنابل حرمة
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

اسم العضــو

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

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

الكيان أسماء الشركة
القانوني

داخل/خارج 
الكيان أسماء الشركةالمملكة

القانوني

داخل/ 
خارج 

المملكة

سامر بن محمد 
الخواشكي

شركة تعبئة المياه الوطنية )نوفا(

ير 
 غ

مة
اه

س
م

جة
در

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة اكسل السعودية
دة

دو
مح

ة 
ولي

سؤ
 م

ت
ذا

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة كولجيت بالموليف شركة إتحاد الخليج لألغذية
العربية

شركة جسور اإلمداد لإلستقدام 
العالمية

الشركة العربية للمنتجات 
الورقية

الشركة السعودية لتعبئة 
المرطبات"كوكا-كوال"

دة
دو

مح
ة 

ولي
سؤ

 م
ت

ذا

شركة العليان كمبرلي كالرك 
العربية

الشركة الوطنية للوازم شركة العليان كمبرلي كالرك العربية
األطفال

شركة العليان كمبرلي كالرك 
السعودية

شركة العليان للخدمات 
الغذائية

شركة العليان كمبرلي كالرك الشركة الوطنية للوازم األطفال
العربية

كة
مل

لم
ج ا

خار

شركة العليان كمبرلي كالرك شركة نابيسكو العربية
البحرين

الشركة العربية لتصنيع المنتجات 
الطبية "عناية"

شركة باكستر المحدودة

شركة المخابز السعودية

الشركة العربية لتجهيزات المكاتب

شركة اإلتصاالت واإللكترونيات العربية

شركة المقاوالت العامة

شركة التجارة العمومية

شركة العليان للطاقة

شركة التسويق الفني

شركة عليان ديسكون اندستريال 
المحدودة

شركة العليان ديسكون الهندسية

شركة الرشيدي الميزان مصر

جة
در

 م
غير

ة 
هم

سا
م

كة
مل

لم
ج ا

خار

شركة شيبيتا جيدا يوريتيم أنونيم 
شركتي- تركيا

شركة فيرست فود سيرفيسز- تونس

شركة جنرال فيرست فود سيرفيسز–
المغرب

شركة العليان كمبرلي كالرك البحرين

دة
دو

مح
ة 

ولي
سؤ

 م
ت

ذا

شركة العليان كمبرلي كالرك للوازم 
األطفال - البحرين

شركة فيرست فود سيرفيسز - دبي

الشركة األولى للخدمات الغذائية – 
سلطنة عمان

الشركة األولى للخدمات الغذائية–
مصر

شركة كويك فود سيرفيسس- قطر

الشركة السورية لبيع المشروبات 
الغازية وتوزيعها

الشروق لالغذية والسلع – أبو ظبي
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َعقد مجلس اإلدارة خالل العام 2017م أربع إجتماعات، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس 
اإلدارة:

االســـــم
تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة

مجموع2018/03/22م2017/11/05م2017/09/21م2017/05/08م
 الحضور

4√√√√محمد بن عبدالرحمن العقيل1

3√√××√ناصر بن عبدالرحمن العقيل2

4√√×√عبدالله بن عبدالرحمن العقيل3

عبدالكريم بن عبدالرحمن 4
4√√√√العقيل

4√√√√ناصر بن عبدالعزيز العقيل5

4√√√×سامر بن محمد الخواشكي6

4√√√√فهد بن عبدالله القاسم7

4√√√√نادر بن إبراهيم الوهيبي8

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة  2017/12/25م

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

فهد بن عبدالله 
القاسم

مجموعة صافوال

ة 
هم

سا
م

جة
در

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

مجموعة عبد اللطيف 
العيسى القابضة

جة
در

 م
ير

 غ
مة

ه
سا

م

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة دور للضيافة

شركة دلة للخدمات الصحية

بنك البالد

شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز 
القاسم وأبناؤه للتجارة واإلستثمار

ير 
 غ

مة
اه

س
م

جة
در

م

الشركة السعودية للضيافة التراثية

شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه

شركة ركين نجد الدولية

دة
دو

مح
ة 

ولي
سؤ

 م
ت

ذا

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

الشركة الوطنية العمومية 
للسيارات

دة
دو

مح
ة 

ولي
سؤ

 م
ت

ذا

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة ناقل

شركة أموال لالستشارات المالية

شركة أريز لالستثمار التجاري 
المحدودة

شركة راج العقارية

شركة الراجحي ألفا لالستثمار 
القابضة

شركة ركين نجد العالمية

شركة بوابة اللؤلؤ

شركة فينكورب

نادر بن إبراهيم 
مساهمة بنك الرياضالوهيبي

مدرجة
داخل 
المملكة

6-2  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خال العام 
المالي 2017م

٦ الحوكمة

اسم العضــو

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

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

الكيان أسماء الشركة
القانوني

داخل/خارج 
الكيان أسماء الشركةالمملكة

القانوني

داخل/ 
خارج 

المملكة
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

 انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خالل العام 2017م ثالث مرات، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة لها:

االســـــم

سجل الحضور

جمعية عامة غير عادية
2017/01/19م

جمعية عامة عادية 
2017/03/22م

جمعية عامة عادية 
2017/12/25م

√√√محمد بن عبدالرحمن العقيل1

√√√ناصر بن عبدالرحمن العقيل2

√√√عبدالله بن عبدالرحمن العقيل3

√XX√عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل4

√√√ناصر بن عبدالعزيز العقيل5

XXXXXXسامر بن محمد الخواشكي6

√√XXفهد بن عبدالله القاسم7

XX√√نادر بن إبراهيم الوهيبي8

√ - حضور                     XX- غياب    

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل العام 2017م:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

الجمعية العامة2017/01/18م1

الجمعية العامة2017/03/21م1

ملف أرباح2017/05/20م1

ملف أرباح2017/08/16م1

ملف أرباح2017/11/21م1

الجمعية العامة2017/12/24م1

6-3  سجل حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 

6-4  طلبات الشركة لسجل المساهمين  
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6-5-1. لجنة المراجعة:
ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقــًا للمــادة )54( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وطبًقــا للمــادة )2( 

والئحــة عمــل لجنــة المراجعــة - المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بإجتماعهــا بتاريــخ 2017/12/25م. 
وتتولــى اللجنــة دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا إلــى 
المجلــس التخــاذ القــرار بشــأنها، أو أن تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا المجلــس ذلــك، واللجنــة تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا 

ــه مــن نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا. تتوصــل إلي
كمــا تختــص اللجنــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة 

الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

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

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

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

4. البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو 
مراجــع الحســابات.

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

المراجعة الداخلية:
1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
3. الرقابــة واإلشــراف عــل أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، للتحقــق مــن توافــر المــوارد 

الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بها.
4. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 

مراجع الحسابات:
1. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن 

اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
2. التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 

القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
3. مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال 

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

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

ضمان اإللتزام:
1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

2. التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
3. مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى 

مجلــس اإلدارة.
4. رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة إتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن 

اتخاذها.

6-5  اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

٦ الحوكمة
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة: 

الخبــــــــــــــراتالمؤهــــــــــالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالســــمم

1
عبدالسالم بن 

عبدالرحمن العقيل
رئيس اللجنة

- رئيس مجلس إدارة 
كاًل من )شركة أصالة 

القابضة، شركة 
إمتياز العربية، شركة 
مدارس رياض نجد، 
شركة حرمة الدولية(.
- العضو المنتدب 
لكاًل من )شركة 

جرير لإلستثمارات 
التجارية، شركة جرير 

للتطوير التجاري(.
- رئيس لجنة 

المراجعة بشركة جرير 
للتسويق.

- محلاًل ماليًا في 
شركة كرسكوت 
 .Cresscott Inc

نيويورك – الواليات 
المتحدة األمريكية 

.)1990-1989(
- مسؤول تسهيالت 

الشركات الكبرى 
بالبنك السعودي 

الفرنسي – المملكة 
العربية السعودية 

.)1993-1991(

- بكالوريوس العلوم في اإلدارة 
الصناعية من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن – المملكة 
العربية السعودية.

- دورة الـ CPE من مكتب 
المنشآت العائلية – الواليات 

المتحدة األمريكية.
- شهادة في التمويل 

اإلستراتيجي من جامعة هارفارد 
– الواليات المتحدة األمريكية.
- شهادة في إدارة الثروات 
الخاصة – من برنامج وارتون 

التعليمي – بنسلفانيا الواليات 
المتحدة األمريكية.

  CME شهادة إجتياز إختبار الـ -
من المعهد المصرفي – 

الرياض.

- عضو )سابق( اللجنة 
اإلستشارية هيئة 

السوق المالية.
- عضو )سابق( 

مجلس إدارة شركة 
مالذ للتأمين واعادة 

التأمين.
- عضو )سابق( 

مجلس إدارة شركة 
هرفي للخدمات 

الغذائية.
- عضو )سابق( شركة 

جرير القابضة )تم 
تصفيتها(.

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

فرانك فيرمولين3
- عضو لجنة 

المراجعة لشركة جرير 
للتسويق

- رئيس قسم 
الخدمات المصرفية 
للشركات في البنك 
السعودي الهولندي.

- أمين الخزانة 
والمدير المالي 
لشركة العليان 

للتمويل )أوفك(، 
الشركة القابضة 
للمملكة العربية 

السعودية والشرق 
األوسط لمجموعة 

العليان.

-  درجة الماجستير في القانون 
الهولندي - جامعة أوترخت 

)تخصص في القانون المدني 
والتجاري(.

-  شهادة المعهد الهولندي 
للصناعة المصرفية واألوراق 

المالية.

- المدير التنفيذي مع 
خبرة قوية في القطاع 
المصرفي والقطاع 

الخاص.
- األعمال المصرفية 
الدولية التي تمتد 22 
عاما في أوروبا وكندا 

والمملكة العربية 
السعودية ومعظمهم 

من بنك عبن )اآلن 
عبن أمرو البنك(.

وقد انعقدت أربعة إجتماعات للجنة خالل 2017م، وفيما يلي سجل الحضور:

المنصباالســــــمم
مجموع تاريخ االجتماع

الحضور 2017/02/142017/05/072017/09/182017/10/26

عبدالسالم بن عبدالرحمن 1
4√√√√رئيس اللجنةالعقيل

4√√√√عضوفهد بن عبدالله القاسم2

4√√√√عضوفرانك فيرمولين3

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

وتجــدر اإلشــارة أن لجنــة المراجعــة عقــدت إجتماعــًا عــن طريــق الهاتــف لدرســة القوائــم الماليــة للربــع الثانــي وأبــدت توصيتهــا 
للمجلــس بشــأنها.

وفــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال خــالل العــام 2017م 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 

إخــالل بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2017م.
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6-5-2.  لجنة المكافآت والترشيحات:
ُشــكلت لجنــة المكافــآت والترشــيحات وفقــًا للمــادة )60(، والمــادة )64(، والفقــرة )7( مــن المــادة )50( مــن الئحــة حوكمــة 

ــة.  ــة الســوق المالي الشــركات الصــادرة عــن هيئ
ــا للمــادة )2( مــن الئحــة عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات -المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بإجتماعهــا  وطبًق

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:

1. توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري. 
2. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

3. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 
المعتمــدة. للسياســة 

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

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

4. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
5.المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 

التنفيذيــة.
6. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

ــح إذا كان العضــو يشــغل  7. التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصال
ــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى. عضوي

8. وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
9. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

10.تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة ســنوًيا، ورفــع نتائجــه إلــى مجلــس اإلدارة مــع 
التوصيــة بخطــة لمعالجــة الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر.

11. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ــف بهــم ضمــن أســماء  ــه ســبق التعري ــًا بأن ــة –علم ــان بأســماء وســجل حضــور أعضــاء اللجن ــي بي وفيمــا يل
ومعلومــات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

االســــــم 
المنصب

تاريخ االجتماع
مجموع الحضور

2017/02/122017/12/21

2√√رئيس اللجنةفهد بن عبدالله القاسم )1(1

محمد بن عبدالرحمن العقيل 2
2√√عضو)١(

2√√عضوسامر بن محمد الخواشكي3

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

)1( إســتقال الســيد/ محمــد بــن عبدالرحمــن ناصــر العقيــل مــن منصبــه كرئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات، بتاريــخ 08 
مايــو2017م مــع إحتفاظــه بمنصبــه كعضــو باللجنــة، وذلــك تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق 

الماليــة, قــرر المجلــس تعييــن العضــو الســيد/ فهــد عبداللــه القاســم رئيســًا للجنــة إعتبــارًا مــن تاريــخ 08 مايــو2017م.

٦ الحوكمة
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أعــدت الشــركة "سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة شــركة جريــر للتســويق ولجانــه المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة" 
إعمــااًل ألحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )61( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، وأقرتهــا 
ــن  ــار التنفيذيي ــخ 2017/12/25م،  وروعــي بالمكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكب ــة العامــة للشــركة بتاري الجمعي

مطابقتهــا للسياســة المعتمــدة، كمــا تؤكــد الشــركة علــى أنــه ال يوجــد أي إنحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

6-6-1. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي 2017م )بصفتهم أعضاء بالمجلس(:

6-6  اإلفصاح عن المكافآت

وفي هذا الصدد تؤكد جرير على ما يلي:
- ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 

- ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي جرير عن أي حقوق في األرباح.
- ال توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي جرير.

المكافـــــــآت المتغيـــــــرةالمكافــــــــــــآت الثابتــة
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ثانيًا: األعضاء المستقلين

فهد بن عبدالله 
30012312312القاسم

سامر بن محمد 
3009309309الخواشكي

نادر بن إبراهيم 
30012312312الوهيبي

90033933933المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

محمد بن 
30012200512512عبدالرحمن العقيل

ناصر بن 
3009309309عبدالرحمن العقيل

60021200821821المجموع

ثانيًا: األعضاء التنفيذيين

عبدالله بن 
3009309309عبدالرحمن العقيل

عبدالكريم بن 
30012312312عبدالرحمن العقيل

ناصر بن عبدالعزيز 
30012312312العقيل

90033933933المجموع
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6-6  اإلفصاح عن المكافآت

٦ الحوكمة

6-6-2. مكافآت كبار التنفيذيين
تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي المكلف خالل العام المالي 2017م: 
آالف الرياالت             

المكافــــــــــــآت الثابتــة

7501رواتب

2538بدالت

196مزايا عينية

10235المجموع

المكافـــــــآت المتغيـــــــرة

19908مكافآت دورية

0أرباح

0خطط تحفيزية قصيرة األجل

571خطط تحفيزية طويلة األجل

0األسهم الممنوحة

20479المجموع

2266مكافأة نهاية الخدمة

900مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

33880المجموع الكلي

6-6-3. مكافآت أعضاء اللجان
تفصيل للمكافآت المدفوعة ألعضاء اللجان خالل العام المالي 2017م:      

آالف الرياالت             

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
المجموعالجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

10012112عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

10012112فهد بن عبدالله القاسم

10012112فرانك فيوملين

30036336المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

40040فهد بن عبدالله القاسم

40040محمد بن عبدالرحمن العقيل

40040سامر بن محمد الخواشكي

1200120المجموع
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أنشأت جرير عددًا من برامج التحفيز للموظفين وفيما يلي موجز عن هذه البرامج:

برنامــج حوافــز للموظفيــن : تمنــح إدارة جريــر بموجبــه كبــار موظفيهــا الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض تحفيــزي نقــدي 
فــي نهايــة فتــرة اإلســتحقاق إذا تــم إســتيفاء شــروط محــددة، ويرتبــط إحتســاب هــذه المكافــآت بالنمــو الــذي تحقـــقه جريــر في 

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

برنامــج تمويــل المســاكن: لللموظفيــن الســعوديين يمنــح وفــق شــروط وضوابــط معينــة، حيــث تقــوم جريــر بمنــح تمويــل 
لموظفيهــا الســعوديين ذوي األداء المتميــز لشــراء مســاكن خاصــة بهــم مــن خــالل قــروض حســن يتــم ســدادها علــى أقســاط 
لمــدة عشــر ســنوات، وذلــك بهــدف تعزيــز الــوالء لــدى الكفــاءات الوطنيــة وكذلــك العمــل علــى إســتقطاب كفــاءات جديــدة مــن 

الموظفين الســعوديين.

مكافــآت موظفــي المبيعــات : والتــي تشــمل مكافــآت ســنوية وحوافــز علــى المبيعــات، وهــي مرتبطــة بــاألداء إلــى حــد 
كبير

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

6-7  برامج حوافز الموظفين

6-8 نسبة ملكية األسهم وتغيرها خال العام 2017م 
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم 

القصر
6-8-1. أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2017م: 

نهاية بداية 2017مإسم العضو
2017م

التغير خالل 
السنة

نسبة التغير 
أدوات الدين%

ال يوجد7,956,2547,956,25400محمد بن عبدالرحمن العقيل1

ال يوجد7,740,0007,740,00000ناصر بن عبدالرحمن العقيل2

ال يوجد0.141 %7,740,0007,750,95310,953عبدالله بن عبدالرحمن العقيل3

ال يوجد7,740,0007,740,00000عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل4

ال يوجد360,928360,92800ناصر بن عبدالعزيز العقيل5

سامر بن محمد الخواشكي6
شركة العليان المالية

0
2,100,000

0
1,893,521

0
)206,479(

0
ال يوجد)9.832 %(

ال يوجد1,5001,50000فهد بن عبدالله القاسم7

8
نادر بن إبراهيم الوهيبي

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

550
3,617,936

550
3,617,936

0
0

0
ال يوجد0
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ــر طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض  ــي 2017م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت جري خــالل العــام المال
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وبعــض هــذه العقــود تــم اإلتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي امتــدادًا لعالقــات مســتمرة 

ــل العــام المالــي2017م. ــدأت قب ب
ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي :

مبلغ العقد طبيعة العقدطرف العقد
)ريال(

مدة العقد 
)سنوي(

شــروط 
العقد

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

1
شركة كـايـت 

العربية 
المحدودة

عقد أعمال 
تنفيذ وتصاميم 

واستشارات فنية 
للشركة، والذي بدأ 
بتاريخ 2011/01/01م

88,338,286
خمس 
سنوات

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

شركة كايت 2
العربية

عقد مكتب في 
مبنى جرير )الرياض(، 

والذي بدأ بتاريخ 
2012/11/15م

196,020
خمس 
سنوات

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

3
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار مكتب 
في مبنى جرير 

)الرياض(، والذي بدأ 
بتاريخ 2012/11/15م

306,240
خمس 
سنوات

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

4
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار مكتب 
في مبنى جرير 

)الرياض(، والذي بدأ 
بتاريخ 2012/11/15م

145,860
خمس 
سنوات

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

5
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار معرض 
في جدة -التحلية

والذي بدأ بتاريخ 
2003/07/05م )1(

عشر سنوات1,100,000
يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

6
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار معرض 
في جدة -  طريق  

األمير سلطان، 
والذي بدأ بتاريخ 
2004/09/15م )1(

عشرين سنة 1,260,000
يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

6-9  التعامات مع األطراف ذوي العاقة

٦ الحوكمة

6-8-2. كبار التـنفيذيـين وأزواجهم وأوالدهم القصر:  
الجدول التالي يوضح عدد أسهم جرير المملوكة لكبار التـنفيذيـين خالل العام 2017م:

بداية االسم
التغير خالل نهاية 2017م2017م

السنة
نسبة التغير 

%
أدوات 
الدين

ال يوجد0000فيصل بن عنبر العنبر )1(1

ال يوجد0000رميش كاندرا مولي )2(2

ال يوجد0000محمد ضياء مصطفى األيوبي3

)1( تم تعيينه كمراقب مالي مكلف بتاريخ 2017/06/07م.
)2( استقال كمراقب مالي بتاريخ 2017/06/07م.
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مبلغ العقد طبيعة العقدطرف العقد
)ريال(

مدة العقد 
)سنوي(

شــروط 
العقد

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

7
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار سكن 
لجرير في جدة - 

التحلية،
والذي بدأ بتاريخ 
2004/08/01م )1(

عشر سنوات 142,350
يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

8
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار معرض 
في الظهران، 

والذي بدأ بتاريخ 
2008/12/15م

إثنان 1,575,000
وعشرون عام

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

9
شركة جرير 

لإلستثمارات 
التجارية

عقد استئجار معرض 
في الرياض بانوراما 

)التخصصي(، 
والذي بدأ بتاريخ 
2005/12/01م

إثنان 2,434,950
وعشرون عام

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

شركة جرير 10
العقارية

عقد استئجار مكتب 
في مبنى جرير  

)الرياض(، والذي بدأ 
بتاريخ 2012/11/15م

138,600
خمس 
سنوات

يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

شركة جرير 11
العقارية

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

سنتان171,625
يتجدد تلقائيًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

12
شركة تري 

الين لحلول 
األعمال

عقد لتقديم خدمات 
استشارات مالية 

وإدارية وفنية 
وتوظيف عمالة

58,743,75

يتم 
اإلستعانة 
بخدماتهم 

حسب الحاجة

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

فهد بن عبدالله القاسم

شركة إمتياز 13
العربية

عقد استئجار شقة 
سكنية من شركة 

جرير للتسويق بجازان
سنة واحدة 37,000

قابلة للتجديد

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

شركة روبين 14
العربية

عقد استئجار معرض 
في الرياض -  طريق 

الدائري الشمالي 
)مجمع روبين بالزا(

1,946,000

خمسة 
وعشرون 
عام قابلة 

للتجديد

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

15
لشركة 

ريوف تبوك 
المحدودة

عقد استئجار معرض 
في مدينة تبوك

)مجمع تبوك بارك(
عشرون عامًا ---

ميالديًا

اليوجد 
شروط 
خاصة

محمد بن عبدالرحمن العقيل
ناصر بن عبدالرحمن العقيل

عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل

)1( إنتقل العقد إلى طرف غير ذي عالقة بتاريخ 2017/12/01م.

6-10  مراجعي حسابات جرير
تؤكــد جريــر علــى أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة خــالل العــام المالــي 2017م وفقــًا 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 خــالل العــام المالــي 2017م، 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 المالــي 2018م. 
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٦ الحوكمة

6-11  إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة جرير بما يلي: 

- أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسـس سليمة وُنِفَذ بفاعلية.

- أنه ال يوجد أي شـك يذكر في قـدرة الشركة على مواصلة نـشاطها.
كما يؤكد مجلس إدارة جرير على :

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

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

- أنــه ال يوجــد أي إختــالف عــن معاييــر المحاســبة الدوليــة، كمــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي علــى 
القوائــم الماليــة الســنوية لجريــر خــالل العــام 2017م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات 

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

أصــدرت جريــر قواعدهــا الخاصــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم إعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2008/03/10م  
ــى بعــض  ــالت عل ــراء بعــض التعدي ــخ 2012/03/13م بعــد إج ــة العامــة المنعقــدة بتاري ــم إعــادة إعتمادهــا مــن الجمعي كمــا ت

بنودهــا تماشــيًا مــع األنظمــة الجديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة.
وبعــد قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م المتضمــن إعتمــاد 
الئحــة حوكمــة الشــركات الجديــدة قامــت الشــركة بتحديــث وإصــدار لوائــح وسياســات متماشــية مــع الئحــة حوكمــة الشــركات؛ 

وهــي:

1. الئحة عمل لجنة المراجعة.
2. الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

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

5. دليل حوكمة الشركة.
6. سياسة توزيع األرباح.

7. سياسة إجراءات العمل بمجلس اإلدارة.
8. سياسة وإجراءات اإلفصاح.

9. سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح.
10. سياسة وإجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.

11. سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية.
كما جرى العمل على أن ُتراجع سياسات ولوائح الشركة بشكل سنوي.

والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود ال تنطبق على جرير وتشمل ما يلي:
- لــم تقــدم جريــر أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض عقــده أحــد أعضــاء 

مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.
ــاب أو حقــوق مشــابهة  ــرات حــق إكتت ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــر أدوات للدي ــدى جري - ال يوجــد ل

ــر خــالل العــام 2017م.  أصدرتهــا أو منحتهــا جري
- ال يوجــد حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو 

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا جريــر خــالل العــام 2017م.
- ال يوجد لدى جرير أي إسترداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد. 

- ليــس لــدى جريــر أســهم إمتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، وأن كل أســهم جريــر عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة اإلســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا 

مــن الحقــوق حســب النظــام.
- تخضــع جريــر للــزكاة وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص 

6-12  حوكمة الشركات
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

ــزكاة – إن  ــط النهائــي لل ــد الرب ــد التعديــالت التــي تطــرأ عن ــم قي ــه علــى قائمــة الدخــل ويت ــزكاة المســتحقة ســنويًا وتحميل ال
وجــدت– فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.

- لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــالل العــام المالــي 2017م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة إستشــارية للشــركة ولــم 
يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.

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

رقم المادة/ 
أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

الحادية 
واألربعون

التقييم
أ( يضع مجلس اإلدارة – بناًء على إقتراح لجنة الترشيحات – اآلليات الالزمة 

لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا وذلك من خالل 
مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة 

د  وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ
جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

مادة إسترشادية
وجاري اختيار جهة 
مستقلة لوضع 
اآلليات لتقييم 

المجلس وأعضائه 
ولجانه واإلدارة 

التنفيذية

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.السبعون

مادة إسترشادية
ترى الشركة عدم 

حاجتها للجنة مستقلة 
إلدارة المخاطر، كما 
أن أعمالها مناطة 

بلجان وإدارات آخرى.

الخامسة 
والثمانون

تحفيز العاملين 
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على 

أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:
1( تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في 

الشركة  ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.
2(  برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها 

وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مادة إسترشادية
ولدى الشركة برامج 

تحفيزية
 )سبق ذكرها 

بالتقرير(.

الثامنة 
والثمانون

مبادرات العمل اإلجتماعي 
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في 

مجال العمل اإلجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:
1( وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل 

االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
2( اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين 

فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
3( اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات 

الصلة بأنشطة الشركة.
4(  وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

مادة إسترشادية
وتقوم الشركة 

ببعض المبادرات؛ 
ولكن لم تضع الشركة 

برامج معينه أو 
مؤشرات قياس ... 

إلخ )يراجع المسؤولية 
االجتماعية بالتقرير(

الخامسة 
والتسعون

الخامسة والتسعون تشكيل لجنة حوكمة الشركات 
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه 
الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا عل األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل 
إليها.

مادة إسترشادية
وكانت لجنة الحوكمة 
ضمن لجنة المكافآت 
والترشيحات وُألغيت 
عند صدور الالئحة 
الجديدة إلتزاًما من 
الشركة بنصوص 
الالئحة الجديدة.

6-12  حوكمة الشركات
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إنطالقــًا 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 اإلطــالع علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع جريــر اإللكترونــي www.jarir.com ، كمــا توجــد إدارة 
خاصــة بجريــر لمتابعــة شــئون المســاهمين والتــي تقــوم بواجبهــا نحــو مســاهمي جريــر مــن خــالل التواصــل المســتمر والــرد 
علــى اإلستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح أو غيرهــا، 

ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مباشــرة عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي أو مــن خــالل البريــد اإللكترونــي
jmir@jarirbookstore.com 

أو من خالل الفاكس966112018131+

قــام مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2017م بإحاطــة أعضــاءه خاصــة األعضــاء غيــر التنفيذييــن بكافــة اإلستفســارات والمقترحــات 
التــي وردت مــن المســاهمين، وتــم إحاطــة المجلــس بهــا لدراســتها وأخــذ الــرأي بشــأن كل منهــا علــى حــدة، إلقــرار مايتناســب 

منهــا مــع سياســة جريــر وبمــا اليتعــارض مــع األنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.

شهدت جرير خالل العام 2017م العديد من األحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول اآلتي:

الحدث أو التطورالتاريخ 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة2017/01/19م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالكويت )المعرض السادس واألربعين لجرير(.2017/01/30م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالمدينة المنورة )المعرض السابع واألربعين لجرير(.2017/02/09م

اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر2017/03/22م

إستقالة رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت وتعيين بديل.2017/05/08م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالرياض )المعرض الثامن واألربعين لجرير(.2017/08/27م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالكويت )المعرض التاسع واألربعين لجرير(.2017/09/13م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالهفوف )بديل ألحد معارضها(.2017/10/17م

اإلعالن عن إعادة افتتاح معرض فلسطين بجدة2017/11/14م

تعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة.2017/11/16م

اإلعالن عن افتتاح معرض جديد لجرير بالدمام )المعرض الخمسون لجرير(.2017/12/24م

اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر2017/12/25م

7-1  مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 
وأدائها

7-2  آلية التواصل مع مساهمينا

7-3  أهم األحداث والتطورات خال العام 2017م

٧ حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم
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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٧

يوضــح الجــدول التالــي التواريــخ المتوقعــة ألهــم األحــداث والمناســبات التــي تهــم المســاهمين خــالل العــام 
2018م: المالي 

الحدثالتاريخ المتوقع

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2017م.2018/04/23م

اجتماع مجلس اإلدارة األول.2018/05/07م

نشر نتائج الربع األول.2018/05/09م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع األول، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2018/05/09م

اجتماع مجلس اإلدارة الثاني.2018/08/07م

نشر نتائج الربع الثاني.2018/08/08م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثاني، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2018/08/08م

اجتماع مجلس اإلدارة الثالث.2018/11/01م

نشر نتائج الربع الثالث.2018/11/04م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الثالث، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2018/11/04م

اجتماع مجلس اإلدارة الرابع.2019/03/19م

نشر النتائج السنوية للعام 2018م وإصدار تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2018م.2019/03/20م

اعالن قرار المجلس بتوزيع أرباح عن الربع الرابع، وموعد األحقية، وصرف األرباح.2019/03/20م

اجتماع الجمعية العامة للعام المالي 2018م.2019/04/28م

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

7-4  تواريخ تهم المساهمين



كلمة الختام



كـلـمـة الــخـتـــــام

وفــي  التقريــر  هــذا  فــي  إســتعراضها  تــم  التــي  للنتائــج  وفقــًا 
الحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2017م والتــي تــم نشــرها فــي 
ــد اســتمرت شــركتكم بحمــد اللــه وتوفيقــه  الصحــف المحليــة، فقـ
فــي نمــو وتطــور ملحوظيــن فــي نشــاطاتها ونتائــج أعمالهــا، وقــد 
ــر ماليــة وإداريــة تــم إتخاذهــا لخفــض  صاحــب ذلــك خطــوات وتدابي
تكاليــف التشــغيل وإضافــة وتطويــر منتجــات جريــر مــع الحفــاظ علــى 
جودتهــا وبأســعار تـــنافسيه باإلضافــة إلــى اإلســتمرار فــي  تدعيــم 

إدارة جريــر بالموظفيــن ذوي الكفــاءة.
بالشــكر  "جريــر"  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يتقــدم  الختــام  وفــي 
والبنــوك  والعمــالء  والمســاهمين  والمورديــن  جريــر  لموظفــي 
والجهــات الحكوميــة وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر، وســوف 
تســتمر شــركتكم بعــون اللــه وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا 

فــي التوســع ونمــو المبيعــات.

عبد الله بن عبدالرحمن العقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

العضو المنتدب

محمـد بن عبدالرحمن العقيـل 
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل
الرئيس التنفيذي


