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نبذة عن هذا التقرير



نبذة عن هذا التقرير
مرحبًا بك في تقرير االستدامة الذي تصدره مكتبة جرير والذي يسلط الضوء على 
استراتيجية الشركة وأدائها فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

لالستدامة.

فترة التقرير

يغطي التقرير السنة التقويمية من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، ما لم يُذكر 
خالف ذلك.

إرشادات التقرير

تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير )GRI(: الخيار 
الرئيسي. وهو يركز على قضايا االستدامة التي تمثل أهمية كبيرة لمكتبة جرير وألصحاب 

المصلحة لدينا. 

حدود التقرير

يغطي التقرير 100% من عمليات مكتبة جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية 
دينا،  والمنطقة العربية. وال يتضمن هذا التقرير البيانات المتعلقة بمتعاقدينا، ومورِّ

وعمالئنا الخارجيين ما لم يُذكر خالف ذلك. 

التغذية الراجعة

نحن نرحب بتغذيتك الراجعة حول هذا التقرير وحول أدائنا عبر: 

  CSR@Jarirbookstore.com  
@Jarirbookstore  

facebook.com/jarirbookstore  
linkedin.com/company/jarir-bookstore  

رسالة تحذيرية

يحتوي هذا التقرير على بيانات يمكن اعتبارها “بيانات تطلعية” تعبر عن الطريقة التي تنوي جرير بها ممارسة أنشطتها. ويمكن تحديد البيانات 

التطلعية من خالل استخدام المصطلحات التطلعية مثل “الخطط” أو “األهداف” أو “يُفترض” أو “يستمر” أو “يُعتقد” أو أي تنويعات أخرى من مثل 

هذه الكلمات توحي بأن بعض اإلجراءات أو األحداث أو النتائج “يمكن” أو “ينبغي” أو “ربما يتم” أو “سوف يتم” اتخاذها أو تحقيقها.

بذلت جرير قصارى جهدها لضمان دقة وصدق التقرير قدر اإلمكان. ومع ذلك، فإن البيانات التطلعية بطبيعتها عرضة ألن تنطوي على مخاطر وانعدام 

يقين فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية ما قد يؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية إلى حد كبير عن هذه البيانات المتوقعة أو المشار إليها. وتخضع مثل هذه 

البيانات لمخاطر خارجة عن قدرة جرير على السيطرة، وبالتالي ال تمثل ضمانًا بأن األحداث التي تتضمنها هذه البيانات التطلعية ستحدث بالفعل.

]46-102[
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البيئةنبذة عن هذا التقرير المساهمة االجتماعية نبذة عن هذا التقريربيانات األداءالحوكمة



%4343
NPS درجة على مؤ شر صافي نقاط الترويج

تم إنفاق

 5.62 
مليار 

ريال سعودي على الموردين المحليين )بزيادة مقدارها 25% على 2019(

%100
من الشكاوى المقدمة تم حلها

تم تحويل ما قيمته 

22,322,565
مليون  

ريال سعودي من األجهزة اإللكترونية من مدافن 
النفايات.

%86
نسبة الشباب من القوى العاملة

بلغت نسبة السعودة

 %60
)80% من اإلدارة العليا(

31,594
ساعات تدريبة مقدمة إلى الموظفين

 تم توظيف 

1,534
موظًفا جديًدا  في عائلتنا

0
حوادث التسريبات أو السرقات

أو فقدان بيانات العمالء المحددة

  9,586,27
إجمالي البصمات الكربونية في 2020

%69
نسبة رضا العمالء

25,129,650
ا ريااًل سعوديًّ

قيمة التبرعات واالستثمار المجتمعي

9.305.8
مليون ريال سعودي

عائدات مبيعات  )العام األعلى أداًء لنا حتى اآلن(

26
عدد الجنسيات المختلفة الممثلة في 

القوى العاملة

  %43
نسبة انخفاض استهالك الكهرباء في الشهر الواحد

هي نسبة انخفاض استهالك الكهرباء عن طريق تركيب مصابيح LED في 
مواقف السيارات ومراكز التوزيع والمقرات.

أبرز معالم األداء لعام 2020
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البيئةنبذة عن هذا التقرير المساهمة االجتماعية نبذة عن هذا التقريربيانات األداءالحوكمة



السادة أصحاب المصلحة الفضالء، 

يسعدني أن أشارككم تقرير االستدامة السنوي لعام 2020 الذي يأتي بعد هذا العام 
االستثنائي الذي شهد أزمة انتشــار فيروس كوفيد 19-. لقد كان عاًما صعبًا على 
الجميع، ولكنه جلب أفضل ما لدينا ومن شركائنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. نحن 
فخورون بأنه لم يحدث أي تســريح للعمال أثناء األزمة، وحتى اليوم، وأننا تمكنا 
مــن االحتفاظ بجميع موظفينا، حتى أولئك الذين كانوا خارج البالد. وقد تمكنا من 
تســهيل العمل عن بعد حتى تمكنوا جميًعا من العودة. في بداية األزمة، كان علينا 
اتخاذ تدابير إغالق طوعية لضمان ســالمة عمالئنا وموظفينا، وهو األمر الذي كان 
على رأس أولوياتنا. وقد أعددنا متاجرنــا وفرقنا لتكون جاهزة لهذه األوقات غير 
المســبوقة من خالل مجموعة من اإلجراءات االحترازية للمساعدة في الحفاظ على 

سالمة الجميع.

وبفضل فريقنا المتمكن والمرن، قمنا بعمل رائع خالل األزمة؛ حيث تمكنا من دعم 
عمالئنا بجميع احتياجاتهم من التعلم اإللكتروني والعمل عن بعد. وقد نمت ســعة 
ا الستيعاب نمو المبيعات عبر  عملياتنا على موقع jarir.com خالل فترة قصيرة جدًّ
اإلنترنت بمقدار 10 أضعاف، لمساعدتنا على تقديم خدماتنا وفق ما يتوقعه عمالؤنا 
منا. واستمرت خططنا التوسعية وتمكنا من افتتاح 4 معارض في أثناء حالة الوباء.

كان تأثيرنــا على المجتمع واضًحا؛ حيث انضممنا إلى جهود الحكومة لدعم النظام 
الصحي وجميع الكيانات األخرى التي كان لها دور لتلعبه خالل األزمة. وقد تبرعت 
جرير بمبلغ 20 مليــون ريال كمكافآت للمخطوط األماميــة للنظام الصحي. كما 
تبرعت بعشــرة آالف جهاز لوحي وجهاز كمبيوتر محمول لدعم التعلم اإللكتروني 
لألسر محدودة الدخل، باإلضافة إلى توفير أكثر من عشرة آالف كتاب وأدوات فنية 

وحرفية وألعاب للمراكز الصحية التي تضم مرضى ومقيمين في الحجر الصحي.

ا لزيادة إتاحية رحلة تسوق  يظل النمو الجغرافي مهمًّ
جرير المتفوقة. وقد انخفض استهالكنا من المياه 

والطاقة بشكل طفيف بسبب اإلغالق الجزئي والكامل 
طوال عام 2020، لكننا نظل ملتزمين بإجراء تحسينات 

طويلة األجل على كفاءة الطاقة والمياه والموارد. 

نود أن نشكر جميع أصحاب المصلحة لدينا على أدوارهم في أعمالنا وأنشطتنا البيئية، واالجتماعية، والخاصة بالحوكمة تمكننا تغذيتكم الراجعة ومشاركتكم من 
خدمة احتياجاتكم بشكل أفضل، ومواءمة مصالحكم المثلى مع أهدافنا ومقاصدنا االستراتيجية.

رسالة الرئيس 
التنفيذي

كما تمكن فريق المشــتريات في جرير من الشــراء محليًّا أكثر خالل عام 2020، 
وزيادة حصة الموردين المحليين بنســبة 25% مقارنة بعام 2019. لقد مثل عام 
2020 اختباًرا لجميع قدراتنا التشغيلية، وبفضل قدرتنا على زيادة سعة المبيعات 
عبر اإلنترنت بشــكل كبير، كان هناك تعثر كبير من جانب جميع مقدمي الخدمات 
اللوجســتية، وهو ما كان متوقًعا بسبب القفزة المفاجئة في الطلب. لكننا تمكنا في 

جرير من التعاقد مع العديد من مزودي الخدمات اللوجستية وإدارة األزمة.

بعد رحلة توليد المعرفة، وقعت جرير اتفاقية مع الجمعية الســعودية للدراسات 
االجتماعية لنشــر الكتب العلمية ألول مرة؛ حيث ستســاعد هذه المبادرة في جلب 
أهم العناوين في الدراسات االجتماعية إلى اللغة العربية لسد فجوة توافر المعرفة 
القائمة. وســتواصل جرير االســتفادة من نماذج األعمال الجديدة المبتكرة التي 

ستعزز مرونتنا وقيادتنا للسوق، مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.

وتواصل اســتراتيجية جرير لالســتدامة تبني قيم الشــفافية وإشراك أصحاب 
المصلحة والحوكمة الرشــيدة وتقليل المخاطر الناشئة واآلثار البيئية السلبية، مع 
تعظيم اآلثار االجتماعية واالقتصادية اإليجابية. باإلضافة إلى ذلك، تتماشى رؤيتنا 
لمستقبل مستدام مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة )SDGs( ومستوحاة منها.

يتخذ فريقنا العديد من المبادرات المصممة لتحسين األداء البيئي، واالجتماعي، والحوكمة 
ESG وإفادة أصحاب المصلحة لدينا. وفيما يلي بعض النقاط البارزة في ذلك: 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

عبدالكريم العقيل 

378,395 كجم  
 من الورق المقوى تمت إعادة تدويرها 

في 2020.

شاشات
 تسويقية 

في المعارض  
تم االستعاضة عن اللوحات والنشرات والالفتات 

والملصقات الورقية في المعارض بـ 618 شاشة 
LED؛ ما يؤدي إلى إلغاء استخدام 3300 ورقة 

مطبوعة مقاس 100 × 70 سم سنويًّا.

 15,000 + 
مصباح

تم تركيب بداًل منها مصابيح LED في المباني 
والمواقف والمقرات؛ ما أدى إلى انخفاض استهالك 

الكهرباء بنسبة 43% في المتوسط شهريًّا.

 لم تتوقف عملية التوظيف؛ 

فقد وظفنا  1534 شخًصا خالل 2020

تبرعات واستثمار مجتمعي يبلغ إجماليها  

25,129,650 ريااًل سعوديًّا 

 أنفقنا  5.62 مليار ريال سعودي

على الموردين المحليين )بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2019(

31,594 ساعة تدريب في 2020

زيادة العمالء بنسبة  %209 .

 تم تحويل ما قيمته  

 22,322,565 ريال سعودي 
 من األجهزة اإللكترونية من مدافن النفايات وإعادتها 

إلى االقتصاد.

نبذة عن هذا التقرير
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البيئةنبذة عن هذا التقرير المساهمة االجتماعية بيانات األداءالحوكمة



يقع المقر الرئيسي لجرير في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، 
وتعمل جرير من خالل قسمين، البيع بالتجزئة )بما في ذلك المبيعات عبر 
اإلنترنت(، تحت العالمة التجارية “مكتبة جرير”، وقســم البيع بالجملة. 
وتشمل أنشــطتنا التجارة في اللوازم المكتبية والمدرسية، ولعب األطفال 
والوســائل التعليمية، والكتب والمنشورات باللغتين العربية واإلنجليزية، 
ومواد الفنون والحرف، وملحقات الكمبيوتر وبرامجه، والهواتف المحمولة 
وملحقاتها، واألدوات الســمعية والبصرية، وأدوات التصوير، والتلفزيون 

الذكي، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والمواد اإللكترونية.

ميثاقنا 

مهمتنا أن نكون المصدر األول للمعرفة وأدوات 
اإلنتاجية والترفيه لعمالئنا.

• تجاوز التوقعات
• الجودة
• النزاهة

• البساطة

• التواضع
• االحترام والتقدير
• الوحدة والتعاون

• الوالء

• الحفاظ على الريادة في جودة الخدمة 
المقدمة لعمالئنا.

• تقديم منتجات ذات أسعار معقولة وجودة 
عالية لعمالئنا.

• أن نكون أحد قادة السوق فيما يتعلق 
بالمستلزمات المكتبية، ومنتجات تكنولوجيا 

المعلومات، والكتب.

 • بناء فريق إدارة متفوق فعال.
 • تحفيز المبادرة الفردية، وتوفير الفرص من 

أجل النمو الشخصي لموظفينا.
 خدمة المجتمع ورد الجميل له؛ حيث نرى أن 

هذه هي مسئوليتنا المجتمعية. 

 نبذة عن 
مكتبة جرير

جرير وظهور أزمة 
فيروس كورونا 

المستجد

األهداف 

القيم

الرسالة

لطالما كانت جرير على أهبة االستعداد، على الرغم من حقيقة أن فيروس 

كورونا ظهر بشكل قوي وغير متوقع. واستشعرت جرير مسئوليتها خالل 

األزمة، واتخــذت اإلجراءات الوقائية واالحترازية لمنع انتشــار فيروس 

كورونا )كوفيد -19(. وكانت األولويــة األولى لجرير هي إنقاذ األرواح 

وضمان سالمة عمالئها وموظفيها وجميع الشركاء. وقد عملت جرير على 

مدار الساعة منذ بداية األزمة، ولم تتردد في اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

إلغالق جميــع معارضها. وقد تم إغالق هذه المعــارض كإجراء طوعي 

واحترازي للتمكن من تنفيذ الخطة الوقائية المعتمدة، ثم تمت إعادة فتحها 

بعد اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة. كل ذلك من أجل استئناف دورها في 

تلبية وتوفير احتياجات المواطنيــن والمقيمين في حالة التعليم عن بعد، 

واحتياجات الجهات المختلفة للمساعدة في العمل عن بعد. كما تم خفض 

عــدد موظفي جرير في كل معرض لتقليل مخاطر انتشــار العدوى، إلى 

جانب تقليل ســاعات العمل. باإلضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية صارمة 

في جميع نقاط االتصال بين موظفي جرير في جميع منشــآتها. وُفرض 

مبدأ “التباعد االجتماعي اإللزامي”، وتم تنفيذ العديد من المعايير الوقائية، 

بما في ذلك الفحوصــات الصحية اليومية، والتعقيــم، وقياس درجات 

الحرارة كل يوم، وغســل اليدين وتعقيمها، واستخدام القفازات واألقنعة 

في جميع األوقات. وتم إعداد فريق تدريب لرفع مستوى الوعي في جميع 

معارض جرير، ومساعدة الجميع على اتباع التعليمات المتعلقة باإلجراءات 

االحترازية وإظهار أعلى مستويات االلتزام. كما صدرت تعليمات للجميع 

بالحصول على األخبار من المصادر الحكوميــة الموثوقة. باإلضافة إلى 

ذلك، رفعت جرير ســعة الطلبات عبر اإلنترنــت إلى 10 أضعاف المعدل 

المعتاد، بالتعاون مع شــركائها في شركات الشحن المعتمدة. كل ذلك من 

أجل تقديم خدماتها عبر اإلنترنــت لجميع عمالئها بأعلى معايير الجودة، 

والتي تضمنت تعقيم كل منتج على حدة قبل تحضيره وشــحنه، لضمان 

سالمة عمالئها. ومع األخذ في االعتبار الظروف االستثنائية للوباء، قدمت 

جرير خدمة الشــحن المجاني لجميع الطلبات. وتم تمديد فترة الضمان 

واإلرجاع واالســتبدال من 15 مارس حتى نهاية الفترة المحددة من قبل 

الجهات المختصة لفترة مماثلة. كمــا التزمت جرير بجميع مواعيد حظر 

التجــوال الجزئي والكلي فــي جميع المناطق التي تقــع فيها معارض 

جرير. وصلت فترات إغالق بعض المعــارض، خاصة في المدن الكبرى 

والمعارض الموجودة في المجمعــات التجارية، إلى حوالي 28 يوًما من 

اإلغالق التام، ووصلت بعضهــا إلى أكثر من 70 يوًما، مثل المعارض في 

مكة المكرمة وأيًضــا في المطارات )تم إغالقها مع تعليق الرحالت المحلية 

والدولية(. باستثناء قرار الســلطات بإغالق المجمعات التجارية والمحالت 

التجارية، تم إغالق معارض جرير على ثالث مراحل: 1( اإلغالق الطوعي من 

قبل جرير: تم إغالق جميع المعارض طواعية؛ حفاًظا على سالمة الموظفين 

والعمالء لمدة 4 أيام من تاريخ 20 مارس فــي بداية األزمة لضمان تنفيذ 

جميع اإلجراءات الوقائية واالحترازية فــي جميع المعارض، ثم تم فتحها 

بكامل التجهيزات مع اتباع التعليمــات والقرارات الحكومية. وهذا يوضح 

مدى حرص جريــر على حماية الجميع؛ حيث إنه خالل الفترة نفســها لم 

يغلق أي متجر أبوابه، ولم تكن هناك توجيهات حكومية بهذا الشــأن حتى 

صدور البيان الرســمي. 2( اإلغالق المتعلق بحظر التجول الكلي: كان لمدة 

3 أسابيع لجميع المدن الرئيسية اعتباًرا من تاريخ 6 أبريل 2020، باستثناء 

بعض المحافظات النائية التي كانت لها فترة سماح يومية. 3( اإلغالق التام 

في نهاية شــهر رمضان وعيد الفطر من 23 إلى 27 مايو. عالوة على ذلك، 

لعب ظهــور فيروس كورونا دوًرا محوريًّا فــي مبيعات جرير، حيث تأثر 

معدل نمو المبيعات بعدة عوامل، فلم نتمكن من تحقيق مستهدف المبيعات 

خالل هذا العام. ومن هذه العوامل تحــول الوكاالت إلى العمل من المنزل، 

وقد أثر هذا على احتياجاتها من اللوازم المكتبية والقرطاســية. من ناحية 

أخرى، قوبلت هذه الخسارة بارتفاع حاد في الطلب على أجهزة الكمبيوتر ، 

والذي لم تتم االستفادة منه بالكامل بسبب العجز العالمي في المعروض من 

أجهزة الكمبيوتر. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض في اإلنفاق من قبل 

القطاع الخــاص خالل فترة الوباء؛ ما انعكس في فرص نمو محدودة. لكن 

رغم هذه العقبات، نجحت جرير من خالل رؤيتها الواعية وقراءتها لألحداث 

خالل عام 2020 في إصدار بطاقات الهدايا اإللكترونية، التي حققت نجاًحا 

ملحوًظا، واتبعت جميع اإلجــراءات االحترازية، وتعاملت بنجاح مع تحول 

العمالء إلى التسوق عبر اإلنترنت. وأكد هذا الموقف استعداد جرير للتعامل 

والتأقلم مع أي ظروف طارئة استثنائية.

نبذة عن هذا التقرير
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2020

63
متجًرا

تم افتتاح 4 معارض في 2020 رغم جميع التحديات التي واجهت جرير خالل جائحة كوفيد – 19. 

تخدم 

26
مدينة

الهدف لعام 2121

6+
متاجر

مكتبة جرير 
باألرقام

استراتيجية 
عملنا

إيرادات 2020 )ألف ريال سعودي(

9,305.8 مليون
صافي أرباح 2020 )مليون ريال سعودي(

1,003
تخطيط وتصميم متاجر جذابة بمتوسط مساحة تبلغ 

38.400 + 
قدم مربع

5,404
موظفين )80% من القوى العاملة مخصصة للمبيعات(

رقم 1
في مجال تكنولوجيا المعلومات واللوازم المكتبية 

والكتب في الشرق األوسط

مستودع مركزي مؤتمت بالكامل بمساحة

800,500 قدم مربع
ERP متكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات

34 مليون
زائر سنويًّا للمعارض خالل جائحة كورونا في 2020

142 مليون
زائر لموقع jarir.com  سنويًّا

أرضيات مغطاة بالسجاد ورفوف منخفضة

تجربة تسوق مميزة

هدفن جرير هو أن تصبح المصدر األول للمعرفة 

وأدوات اإلنتاجيــة والترفيــه لعمالئنا. وتتمثل 

اســتراتيجية عملنا في تعزيز مكانتنا كشــركة 

رائدة للبيع بالتجزئة علي نطاق واسع، من خالل 

توفير منتجــات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة 

بأسعار معقولة. ويعتمد نجاح مكتبة جرير على 

التجاريين  والشركاء  العمالء  مع  التعاوني  العمل 

والمستثمرين والســلطات الحكومية والتنظيمية 

وأصحاب المصلحة اآلخرين.

يعتمد تنفيذ استراتيجية أعمالنا على نهج يتمحور 

حول العميل جنبًا إلى جنــب مع هيكل تنظيمي 

بســيط، يركز على االســتثمار فــي المنتجات 

التنافسية وتخفيض التكاليف.

نبذة عن هذا التقرير
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قيمة أصحاب المصلحة
العائد على حقوق الملكيةاألرباح    اإليرادات            

 أفضل قيمة • تجربة ممتعة• 
مقابل المال

 خبيرة/ تعريفية • محدثة/ مبتكرة• جديرة بالثقة• 
مفيدة

حصرية/ مميزة• 

إشراك العمالء )اإلبقاء/ التكرار( رضا العمالء

األعمالالعمالء

مباشرة عبر اإلنترنتالمعارض

بسيطة - مستدامة - فعالة  

المعارض
االهتمام بالخدمة        خبراء المنتجات

الدعم اإلداري
التوجه نحو المتجر        المواءمة/ سهولة الوصول

رأس المال التنظيمي 
)الثقافة – القيادة – المواءمة(

رأس المال البشري
)المهارات – التدريب- المعرفة(

ت(
القيمة )المخرجا

العملية )الداخلية(
العوامل التمكينية

العمالء

الخدمات  
البيع وما بعد البيع

 العروض 
األسعار والعروض الترويجية

تجربة التسوق  

الخدمات اللوجستية/ سلسلة التوريداتالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتاألنظمة

األصول الثابتة العقارات

منتجات عبر اإلنترنتكتبمواد قرطاسيةالتكنولوجيا
 كتب باللغة العربية• 

 كتب باللغة اإلنجليزية• 

اتصاالت• 

 هدايا/ مدفوعات عن • 

طريق اإلنترنت

تذاكر وبطاقات اشتراكات• 

مستلزمات مكتبية• 

فنون وحرف• 

مستلزمات مدرسية• 

ألعاب تعليمية• 

منازل ذكية• 

أجهزة تلفزيون ذكية• 

ملحقات الكمبيوتر• 

ألعاب الفيديو• 

أجهزة الكمبيوتر• 

أجهزة إلكترونية• 

هواتف ذكية• 

الجوائز والتقديركيفية تحقيق إستراتيجيتنا 
نحن فخورون بما أنجزناه حتى اآلن، ونشعر باالعتزاز من خالل التقدير الذي تلقيناه من مؤسسات مرموقة في مجالنا. فيما يلي أبرز 

الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها مكتبة جرير منذ عام 2008:

- سيُضاف الباقي حسبما هو مذكور في https://www.jarir.com/sa-en/awards-recognitions مصحوبًا بالشعارات. 

2008   حصلت جرير على جائزة أفضل شفافية في السعودية، التي تمنحها 

مؤسسة بي إم جي لالستشارات المالية 2008. 

2012  حصلت جرير على المرتبة األولى كأقوى إدارة تنفيذية في قطاع 

البيع بالتجزئة – فوربس 2012.

2013  تم االعتراف بجرير كواحدة من أشهر 10 عالمات تجارية في الشرق 

األوسط – فوريس 2013.

2016  -  تم االعتراف بمكتبة جرير باعتبارها شركة البيع بالتجزئة األولى 

في السعودية، وُصنفت في المرتبة 67 بين أفضل 100 شركة في 

العالم العربي – فوربس 2016.

  تم تكريم الرئيس التنفيذي لمكتبة جرير في جوائز أفضل الرؤساء 

التنفيذيين لعام 2016، عن قطاع البيع بالتجزئة – تريندز إنسيد 2016.

  حصلت جرير على المركز الثاني من بين أفضل مؤسسات القطاع 

الخاص في استخدام وسائل التواصل االجتماعي – جوائز سمو 

الشيخ سالم العلي الصباح  لعام 2016.

  فازت حملة إعالنية للكتب بعنوان “الكتب الجديرة بالنشر” بالعديد 

من الجوائز في 2016، بما في ذلك جائزة مهرجان دبي لينكس، 

وجائزة مهرجان إيفي، ومهرجان كريستال أوورد، ومهرجان لوريس 

أوورد.  

2017   احتلت “قيمة العالمة التجارية” لجرير المرتبة السابعة في 

السعودية، والمرتبة األولى في مجال البيع بالتجزئة بقيمة تقديرية 

 Brandz Top 20 تساوي 5.6 مليار ريال سعودي – حسب تقرير

Most Valuable Saudi Arabian 2017 في عام 2017.

  تعد جرير شركة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية التي تحظى 

Sprinklr.com 2017 - بأكثر عدد من المتابعين على فيسبوك وتويتر

  حصل برنامج “العودة للمدارس” 2017 الذي نظمته شركة جرير 

 ،MENA Effie على جوائز ذهبية وفضية ضمن فعاليات مهرجان

وذلك في فئتي “تجارة التجزئة غير الغذائية” و”تسويق الشباب” 

 .

2018    وفًقا لدليل العالمات التجارية 2018 التابع لمؤسسة براند فاينانس، 

ُصنفت “قيمة العالمة التجارية” لجرير من بين أفضل 25 عالمة 

تجارية سعودية وأفضل 50 عالمة تجارية في دول مجلس التعاون 

الخليجي. من بين الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة، 

كانت جرير العالمة التجارية األعلى قيمة في كلتا القائمتين - دليل 

العالمات التجارية 2018 التابع لمؤسسة براند فاينانس.

   تم االعتراف بجرير كواحدة من أفضل 100 شركة في العالم العربي 

من قبل مؤسسة فوريس الشرق األوسط 2018.

   تم االعتراف بجرير باعتبارها شركة البيع بالتجزئة األولى في مؤشر 

 ”Buzz Ranking Brand Index“ تصنيف العالمات التجارية

لعام 2018 الذي يقيس صحة العالمة التجارية بشكل عام، من 

خالل مراعاة متوسط االنطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية 

والسمعة.

2019  تم االعتراف بجرير على أنها بائع التجزئة رقم واحد في السعودية، 

وحصولها على المرتبة  78 بين أفضل 100 شركة في العالم العربي.

  حسب مؤسسة فوربس 2019، حصلت "قيمة العالمة التجارية" 

لجرير على المرتبة 7 في السعودية، والمركز األول في تجارة 

التجزئة، بقيمة تقدر بـ 5.6 مليار ريال سعودي. مؤشر براندز ألعلى 

20 شركة سعودية في القيمة لعام 2019.

  احتلت مكتبة جرير المرتبة الخامسة في أكثر العالمات التجارية 

السعودية تأثيًرا لعام 2019، والمرتبة رقم واحد في تجارة التجزئة، 

مؤسسة إبسوس.

  حصلت مكتبة جرير على المرتبة األولى في تصنيف باز رانكينيج 

لعام 2019.

2020   تم االعتراف بمكتبة جرير باعتبارها شركة البيع بالتجزئة األولى في 

السعودية، وُصنفت في المرتبة 67 بين أفضل 100 شركة في العالم 

العربي – مجلة فوربس 2020.

  تم اختيارها ضمن أفضل 20 شركة في تقرير مؤشر براندز ألعلى 

20 شركة سعودية في القيمة لعام 2020 الذي يقيس صحة العالمة 

التجارية بشكل عام من خالل مراعاة متوسط االنطباع والجودة 

والقيمة والرضا والتوصية والسمعة.

الجمعيات والعضويات 
من أجل تحسين معايير الصناعة بشكل جماعي وتعزيز أفضل الممارسات، تشارك جرير في العديد من المنظمات ذات التفكير المماثل. فجرير عضو في الجمعيات التالية:

مجموعة العمالء

والء العمالء

القيمة المالية

صورة العالمة التجارية

عرض القيمة للعمالء

القنوات

الركائز

عملية العمل

عملية العمل

عملية العمل

األصول

برنامج التدريب الصيفي، الذي ينظمه صندوق 
تنمية الموارد البشرية 

جمعية الناشرين السعوديين اتحاد الناشرين العرب

نبذة عن هذا التقرير
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االلتزام برحلة 
مستدامة 

باعتبارها واحدة من أكبر شركات البيع 
بالتجزئة في المنطقة، تلتزم جرير بأعلى 

معايير المسئولية المؤسسية. في 
ا،  ا مهمًّ جرير  تعتبر االستدامة هدًفا تجاريًّ

ونحن نعتقد أن المساهمة في التنمية 
المستدامة ضرورية لتحقيق النمو على 

المدى الطويل ولتعزيز القيم لجرير 
ولشركائنا وللعالم بوجه عام.

01
تستند استراتيجية جرير لالستدامة على مبادئ قوية للمسئولية االجتماعية 

المؤسسية )CSR(، وإشراك أصحاب المصلحة، وتوليد التأثير اإليجابي

إضافة إلى ذلك، نعتقد أن المشــهد التجاري المتغير 
سريعاً ســينطوي على مخاطر وفرص جديدة تتعلق 
بالقضايا البيئيــة، واالجتماعية، والحوكمة وال تهدف 
جهود االســتدامة لدينا إلى الحد من اآلثار الســلبية 
فحسب، بل ترمي أيًضا إلى تعزيز خلق القيمة الحالية 
وطويلــة األجل لكل من أعمالنــا وأصحاب المصلحة 
الرئيسيين؛ لذلك، يتماشــى نهجنا المتبع فيما يتعلق 
بإدارة االستدامة مع استراتيجية أعمالنا لتعزيز قدرتنا 
التنافسية في المســتقبل والذي من المرجح أن يكون 
شــفاًفا ومنخفض الكربون ومقيد الموارد على نحو 

متزايد.

من أجل تحقيق رؤيتنا التي ترمي إلى تحقيق مستقبل 
مستدام، نعمل على تنفيذ إطار إلدارة االستدامة، والذي 
البيئية واالجتماعيــة والحوكمية  يدمج االعتبــارات 
الحاسمة في عمليات صنع القرار في أعمالنا. ويتكون 
هذا اإلطار من ســت ركائز تعرض في الشكل أدناه. 
ويتم تعزيز هذه الركائز بشــكل أكبر، من خالل قيمنا 
األساســية والممارســات المثلى المتبعة في المجال 

والمعايير المعترف بها دوليًّا.

تشكيل المستقبل من خالل 
عمليات مسئولة قائمة على 

تقاليد عمل قوية

وضع عمالئنا في 
صميم كل ما 

نقوم به

تقدير المواهب 
وإلهامها ومكافأتها

العمل مًعا من أجل توليد 
المعرفة واالبتكار

 إدارة 
التأثيرات البيئية

 االلتزام برحلة
 مستدامة

والخاصة  البيئيــة، واالجتماعية،  لالعتبارات  الشــامل  اإلدراج  ولضمان 
بالحوكمة في ممارســاتنا التجارية، لذا أنشــأنا فريق استدامة يتألف من 
أعضاء من اإلدارة العليا والموظفين عبر وظائف األعمال الرئيســية لدينا. 
ويتولى فريق االستدامة التابع لنا المســئولية عن تطوير اإلستراتيجيات 
وتحديد األهــداف الطموحة وقياس التقدم المحــرز نحو تحقيق أهدافنا 

البيئية واالجتماعية وأهداف الحوكمة.  

بالحوكمــة  والخاصــة  واالجتماعيــة  البيئيــة,  القضايــا  نقــل 
واإلفصاح عنها

تفتخر جرير بالتزامهــا وأدائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية، واالجتماعية، 
والخاصة بالحوكمة كما أن أصحــاب المصلحة لدينا يولون اهتماًما كبيًرا 
برحلتنا نحو االستدامة. ولذلك، نهدف إلى أن نصبح أكثر شفافية في هذه 
النقطة تحديًدا. ونحرص على قياس وإبالغ معظم مؤشرات األداء الرئيسية 
الجوهرية إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا من خالل هذا التقرير، إلى 
جانب منصات أخرى. إضافة إلى ذلك، فإننا نعزز التزاماتنا والمساءلة من 
خالل الكشف علنًا عن إســتراتيجياتنا وأهدافنا اإلدارية جنبًا إلى جنب مع 
التقدم الذي نحرزه نحو تحقيقها. وللمســاعدة في ضمان األهمية النسبية 
واالكتمال وقابلية المقارنة، نلتزم بمعايير اإلفصاح المعترف بها دوليًّا مثل 
المبادرة العالمية لتقارير ومجلس معايير محاسبة االستدامة، وتساعد هذه 
العملية على التأكيد ألصحاب المصلحة بأننا شركة ذات تفكير استشرافي 

يتسم بالمرونة والمسئولية.

 نهجنا في إدارة 
االستدامة

الفصل 1 : االلتزام برحلة مستدامة

19 تقرير االستدامة 2020



ا من إدارة االستدامة لدينا، باإلضافة  يعد إشراك أصحاب المصلحة جانًبا مهمًّ
إلى استراتيجية أعمالنا العامة. وبصفتنا شركة رائدة في السوق، لدينا مسئولية 

ومصلحة تجارية لفهم احتياجات ومخاوف أصحاب المصلحة الرئيسيين 
واالستجابة لها. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لوجهات نظرهم الفريدة، فإننا نعتبر 

أصحاب المصلحة لدينا مصدًرا قيًما ألفكار التحسين واالبتكار.

ونظًرا ألن االحتياجات والسياق يتغيران باستمرار، فإن إشراك أصحاب 

المصلحة في جرير يعد عملية مستمرة. ويتم تحديد مجموعات أصحاب 

المصلحة الرئيسيين لدينا من خالل قدرتهم على التأثير أو التأثر بعمليات 

األعمال و/ أو اتخاذ القرار لدينا. ووفًقا لذلك، حددنا ست مجموعات 

رئيسية من أصحاب المصلحة ملخصة في الرسم البياني أدناه.

يتضمن الجدول أدناه خريطة أكثر تفصيالً ألصحاب المصلحة، والتي تصور أيًضا 
طرق المشاركة وطرق االستجابة لمدخالت أصحاب المصلحة. نحن نحافظ على 

حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا من خالل مجموعة متنوعة من 
المنصات )راجع الجدول أدناه(.

تساعد نتائج هذه اإلشراكات في إثراء أجندات االستدامة واألعمال لدينا، وتساعد 
في دعم عمليتنا للتحسين المستمر.

استجابة جريرأولويات أصحاب المصلحةطرق اإلشراكأصحاب المصالح

استبيان رضا العمالء• العمالء
مركز اتصال العمالء• 
تقرير االستدامة السنوي• 
الموقع اإللكتروني• 
المتسوق السري• 

الشفافية والمساءلة• 
خصوصية البيانات• 
امتياز المنتجات والخدمات• 

تقرير االستدامة• 
حمالت وسائل التواصل االجتماعي• 

االجتماعات المباشرة• الموظفون
شبكة المعلومات الداخلية• 
ورش العمل المعنية باإلشراك• 
الموقع اإللكتروني• 
خطة التطوير المهني• 
الخط الساخن للموظفين• 

برامج التعليم والتطوير• 
برامج المكافآت والتكريم• 
المزايا واالستحقاقات التنافسية• 
التوازن بين العمل والحياة• 
رضا الموظفين• 

إدارة وتقييم األداء• 
 التدريب داخل الشركة في أثناء العمل• 
الفحوصات والخدمات الطبية• 
 النقل والتأمين الصحي واإلجازات • 

السنوية والضمان االجتماعي
 حوار مفتوح مع الموظفين عبر • 

قنوات عديدة

التواصل المباشر• المجتمع
المشاركة في الفعاليات المحلية• 
الموقع اإللكتروني• 
وسائل التواصل االجتماعي• 

التنمية المحلية• 
خلق فرص عمل• 
 أنشطة ومبادرات المسئولية • 

االجتماعية المؤسسية
الرعاية والتبرعات• 

الدعم المدرسي والرياضي• 
المشتريات المحلية• 
إشراك المجتمع المحلي• 
 المساهمات العينية والرعاية • 

والتبرعات

الموقع اإللكتروني• المستثمرون
التقارير المنتظمة• 
عالقة المستثمرين• 
الجمعية العمومية• 

حقوق الملكية واألرباح المستدامة• 
الشفافية والمساءلة• 
 الحوكمة الجيدة للشركة وأخالقيات • 

العمل
خفض النفقات• 
إدارة المخاطر• 

تقرير االستدامة• 
استراتيجية االستدامة• 

التواصل المباشر• الجهات التنظيمية
االجتماعات• 
التقارير السنوية• 
الموقع اإللكتروني• 

الشفافية والمساءلة• 
 الحوكمة الجيدة للشركة وأخالقيات • 

العمل
خلق فرص عمل• 
االمتثال لوضع المتطلبات والمعايير• 

تقرير االستدامة• 
التقرير السنوي• 
الموقع اإللكتروني• 
وسائل التواصل االجتماعي• 
االجتماعات المنتظمة• 

طلبات الملفات التعريفية للموردين• الموردون
 طلبات عروض األسعار وطلبات • 

تقديم العروض
العروض/ االتفاقيات طويلة األجل• 
المعارض الدولية• 

وصف واضح لنطاق العمل• 
العطاءات التنافسية• 
ترسية العقود في الوقت المناسب• 

 الرد في الوقت المناسب على • 
العمالء وترسية العقود

تواصل متبادل• 
 مشاركة الوصف الكامل لنطاق • 

العمل

العمالء

مية
ظي

لتن
ت ا

جها
ال

ون
مر

ستث
لم

ا

الموظفون

الموردون

المجتمع

 مجموعات
  أصحاب المصلحة 

 الرئيسيين 
في جرير

إشراك أصحاب المصلحة
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أسفرت عملية األهمية النسبية إلى تحديد 20 موضوًعا رئيسيًّا من المواضيع البيئية, والجتماعية, والخاصة بالحوكمة في عام 2020، التي تم تحديدها وترتيبها أدناه.

تتألف عملية األهمية النسبية لجرير من الخطوات الثالث اآلتية: 

في عام 2020، أثر تفشــي وباء كوفيد – 19 على االقتصاد المحلي والعالمي، وغيَّر سلوك المستهلك، باإلضافة إلى كيفية عمل الشركات. لذلك، تمت إعادة 

تصنيف القضايا وإعادة بنائها وفًقا لما سيتم عرضه أدناه. وكان تحديد أولوية القضايا المهمة في العام الماضي، مثل سالمة العمالء واستقرار الموظفين، 

من بين أهم العوامل التي تتماشى مع أسس استراتيجية جرير وبرنامجها واتصاالتها لتحقيق االستدامة قبل وبعد تفشي الوباء. ومع مراعاة أن مدة األزمة 

الحالية قد تطول أكثر مما كان متوقًعا، أدت عملية تقييم القضايا الجوهرية إلى إضافة عاملين مهمين، واآلن يتم تلخيصها في 20 موضوًعا رئيسيًّا بداًل من 

18 موضوًعا، جميعها تتعلق بعوامل بيئية واجتماعية وخاصة بالحوكمة لقياس االستدامة.

مصفوفة األهمية النسبية

التحديد 
لقد بدأنا بعالم شامل من القضايا البيئية, 

واالجتماعية واإلدارية )ESG(، وقمنا بحصرها 

الختيار أكثرها صلة بالبحث واإلرشادات 

المستقاة من المجال والمعايير الدولية والتغذية 

الراجعة الصادرة عن أصحاب المصلحة.

تحديد األولويات
لقد منحنا األولوية للقضايا البيئية, 

واالجتماعية, والخاصة بالحوكمة، استناًدا 

إلى وجهات نظر أصحاب المصلحة ومدى 

إلحاحية وحجم اآلثار المحتملة.

المراجعة 
أجرى فريق االستدامة لدينا مراجعة شاملة 

للنتائج لضمان االكتمال والشمول.

أقل أهمية                            مهم نسبيًّا                              مهم للغاية

مصفوفة قضايا األهمية النسبية
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أهمية التأثيرات

الحوكمة وأخالقيات العمل واالمتثال.

تحقيق األهداف التشغيلية والمالية.

الجودة.

خصوصية العمالء وأمن البيانات.

سالمة العمالء.

استقرار الموظفين.

تجربة العمالء.

التغليف والتصنيف.

الطاقة وتغيير المناخ.

العالقات المسئولة مع العمالء.

االبتكار.

مسئولية سلسلة التوريد.

جذب المواهب وتنميتها واستبقاؤها.

إعادة التدوير.

االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية.

منع الممارسات المناهضة للمنافسة.

التنويع والتضمين.

المشتريات المستدامة.

التكنولوجيا المستدامة.

األثر البيئي للعمليات.
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التوافق مع 
األولويات الوطنية 

والدولية 

تهدف جرير، كل عام، إلى إعداد تقارير جرير 

غير المالية واإلبالغ عنها في تقارير االستدامة 

الســنوية، المبادرة الدوليــة للتقارير كخيار 

رئيسي.

الوطنية  الرؤيــة  لطالما دعمــت جرير هدف 

الرئيســية  2030، والموضوعات  الســعودية 

الرؤيــة - مجتمع  التــي ترتكز عليها  الثالثة 

نابض بالحياة واقتصــاد مزدهر وأمة طموحة 

- تتماشى بشــكل وثيق مع استراتيجية جرير 

وتوجهها لتحقيق االستدامة .

الوطنية لتقارير االستدامة،  المعايير  مع إطالق 

واإلبالغ  االستدامة  تقارير  إلعداد  جرير  تسعى 

عنها وفًقا لهذه المعايير.

المســئولية  اســتراتيجية  مع  التوافــق  يعد 

العربية  المملكــة  المؤسســية في  االجتماعية 

السعودية أحد أهداف مكتبة جرير، حيث تسعى 

إلى إحداث تأثير مســتدام على تنمية المجتمع 

واالقتصاد والبيئة.

تهدف جرير إلى قياس وتقديم تقرير عن أدائها 

البيئي واالجتماعي واالقتصادي وفًقا لمعايير 

رائدة لتحقيق التنمية المستدامة واألهداف 

الوطنية والدولية لضمان التنمية المستدامة.

كشركة ســعودية عليها مســئولية اجتماعية، 

تســعى جرير إلى مواءمة مســاعيها لتحقيق 

االســتدامة مع أهداف التنمية المستدامة. وهذه 

األهداف تتمتع بأولوية وذات صلة وثيقة بنهج 

جرير المســتدام، وذلك من أجــل تحقيق أكبر 

تأثير.

أطر عمل إعداد وتقديم التقارير.

المبادرة الدولية للتقارير

رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030

المعايير الوطنية لالستدامة

استراتيجية المسئولية االجتماعية 

المؤسسية في المملكة العربية 

السعودية

أهداف التنمية المستدامة

ف الدولية
األهدا

طنية
ف الو

األهدا
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تشكيل المستقبل من 
خالل عمليات مسئولة 

قائمة على تقاليد تجارية 
قوية

بصفتنا شركة رائدة وأحد قادة السوق في المنطقة 
العربية، قمنا ببناء مؤسستنا على تقاليد عمل قوية، 

ونؤكد التزامنا بتحقيق النمو المستدام من خالل أفضل 
الممارسات المسئولة. ونظًرا ألننا حققنا نجاًحا على 

نطاق كبير على مدى العقود الماضية، فقد أصبح من 
المهم بشكل متزايد اعتماد دور قيادي مثالي فيما يتعلق 

بأخالقيات العمل والعمليات المسئولة. وللحفاظ على 
هذه االلتزامات، نعمد إلى تطبيق مجموعة من أنظمة 

اإلدارة لضمان تحقيق حوكمة مؤسسية فعالة واتباع أعلى 
المعايير األخالقية وتحقيق الشفافية واألداء المالي القوي 

وااللتزام بآليات صارمة للتخفيف من المخاطر. ويتم 
تصميم هذه اآلليات بهدف بناء المرونة وتعزيز التحسين 
المستمر وحماية آليات تعزيز القيمة على المدى الطويل 

ألصحاب المصلحة لدينا.

02
الحوكمة واألخالقيات

تحرص جرير على تطبيق آليات وسياسات حوكمة قوية وأفضل الممارسات التي 
تهدف إلى تحسين خلق القيمة ألصحاب المصلحة لدينا، من خالل إدراج اعتبارات 
بيئية، واجتماعية، وخاصة بالحوكمة في عمليات صنع القرار، والعمليات وسلسلة 

التوريد. ونحن نقوم بوضع أنظمة الحوكمة الخاصة بنا ونضع نصب أعيننا بناء الثقة 
وإشراك أصحاب المصلحة وتضمين أعلى معايير أخالقيات العمل.

مجلس اإلدارة 

يشــكل مجلس إدارة جرير أعلى هيئة حوكمة لدى الشركة؛ حيث يشارك عن كثب في الرؤية االستراتيجية للشــركة وعملياتها وصنع القرار فيها. كما أن 

مجلس اإلدارة يتولى مسئولية حل المشكالت الناشئة عند ظهورها، إضافة إلى تحديد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.  فالرئيس 

التنفيذي بمثابة حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة وعمليات الشركة.

يلتزم مجلس إدارة جرير وفريق اإلدارة لدى الشــركة باتباع أعلى معايير حوكمة الشركات والتقيد بجميع اإلرشادات التنظيمية المعمول بها. وفي محاولة 

لتعزيز الحوكمة القوية للشركة، يضمن مجلس اإلدارة الفصل المناسب لألدوار بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة.

يدعم المجلس لجانًا دائمة مثل لجان المراجعة والمكافآت والترشــيحات، ويتم عرض معلومات حول تكوين لجان المجلس في الرسم البياني أدناه. ويمكن 

العثور على مزيد من المعلومات حول ممارسات حوكمة الشركات لدينا في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عبر الرابط التالي: 

https://www.jarir.com/media/financialreports/financialreports/JB_Board-Report_2020_EN.pdf

 العمل الالئق ونمو
االقتصاد

 السالم والعدل
 واملؤسسات

القوية
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تخطط جرير إلنشاء لجنتين جديدتين لدعم مجلس اإلدارة - لجنة الحوكمة 

ولجنة االســتدامة - كجزء من التزامها بتحسين الحوكمة والقدرة اإلدارية. 

وستتولى  لجنة الحوكمة مسئولية ضمان االمتثال وتنفيذ سياسات ومعايير 

اإلدارة السليمة، وعند الضرورة، اقتراح تغييرات هيكلية تساعد على تحسين 

الحوكمة المؤسسية. وستتألف لجنة الحوكمة من ثالثة أعضاء: منهم عضوان 

مســتقالن من مجلس اإلدارة وعضو واحد من لجنة المراجعة. بينما لجنة 

االستدامة هي لجنة مؤقتة تتألف من موظفين عبر وحدات األعمال المختلفة. 

وتتولى لجنة االستدامة المســئولية عن إعادة تقييم استراتيجية المسئولية 

الجارية  للشركات  المســئولية االجتماعية  للشركات ومبادرات  االجتماعية 

التي تطبقها شركة جرير، وتقديم نتائج استراتيجية المسئولية االجتماعية 

المؤسسية إلى مجلس اإلدارة.

الهيكل التنظيمي

أخالقيات العمل واالمتثال
تلتزم جرير بتعزيز ثقافة رشــيدة ألخالقيات العمل القوية كقيمة أساسية 

الستراتيجية إدارة الحوكمة لدينا.

ولضمان اتباع أعلى معاييــر أخالقيات العمل والنزاهة، تطبق جرير مدونة 

قواعد سلوك صارمة. تطبق قواعد سلوك العمل من خالل التدريب والتوعية 

واإلرشــادات المحددة جيًدا. وتنطبق المدونة علــى جميع موظفي جرير، 

وتحدد أفضل الممارســات األخالقية لجميع أنشطة أعمالنا. كما أن شمولية 

المدونة تضمن دوام النزاهة في كل ما نقوم به.

وتوفــر مدونة قواعد الســلوك إرشــادات تتعلق بالممارســات المهنية 

والممارسات األخالقية واستخدام وحماية أصول الشركة والسرية، وحقوق 

الموظفين. ويحصل جميع الموظفين على نسخة مطبوعة من مدونة قواعد 

الســلوك الخاصة بجرير عنــد التحاقهم بالشــركة، ويطلب منهم حضور 

التدريب الخاص بالقيم ومدونة قواعد السلوك.

باإلضافة إلى ذلــك، تحرص جرير على أن يدرك الموظفون أهمية التواصل 

والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد. في عام 2018، حضر 

256 موظًفا تدريبات على مكافحة الفســاد، و240 موظًفا في عام 2019. 

ومع استمرار جرير في العمل بما يحقق مصلحة موظفيها، في عام 2020، 

تم عمل التدريب ضمن اإلجراءات االحترازيــة وحضر 158 موظًفا تدريبًا 

لمكافحة الفساد. 

آلية الشكاوى 

تلتزم جرير بســماع ومعالجة أي شكوى يقدمها أصحاب المصلحة. وعلى 

الرغم مــن أن أولوياتنا األولى تكمن في تجنب أي مشــكالت محتملة قبل 

ظهورها، فإن آليات الشــكاوى التي نطبقها تعد مــورًدا قيًما فيما يتعلق 

بإشــراك أصحاب المصلحة والتحسين المستمر. ويشــكل الخط الساخن 

المخصص التابع لنا محور نظام الشكوى لدينا؛ إذ يمكن استخدامه لإلبالغ 

عن حاالت عدم االمتثال المحتملة أو الســلوكيات غير األخالقية. ويتم تقييم 

جميــع المخاوف المثارة على الفور، والتحقيق في أي انتهاكات محتملة من 

جانب إدارة الشئون القانونية. إضافة إلى ذلك، يتم وضع تدابير تصحيحية 

حسب الضرورة لتجنب التجاوزات األخالقية المحتملة في المستقبل.

 %100
من الموظفين وقعوا على مدونة قواعد السلوك

158
موظًفا حضروا تدريب مكافحة الفساد

%100
من الشكاوى المقدمة تم حلها

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للعمليات

الشئون الماليةخدمات الدعمالشئون التجاريةالعمالء والمبيعاتالتخطيط والتطوير

الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس اإلدارة

لجنة التعيينات والتعويضات

إدارة المخاطر المراجعة الداخلية

لجنة الحوكمة 

لجنة المراجعة

الشئون الماليةالتسويقتنمية التخطيط واألعمال مركز التوزيع التجارة اإللكترونية

الموارد البشريةمبيعات الشركات

خدمات ما بعد البيع

الحساباتالشراءحلول األعمال التوسعالبيع بالجملة

خدمات الصيانة والدعمعمليات المعارض

رعاية العمالء
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تأثير الجائحة  

أداء 2020 

تمتلك مكتبة جريــر )63( معرًضا داخل وخارج 

المملكــة. وتم افتتاح )4( معــارض خالل عام 

 2020: معــرض فــي مطار األميــر محمد بن 

عبد العزيز الدولــي بالمدينة المنورة، ومعرض 

على طريق الملك فهد بمدينة سكاكا، ومعرض على 

طريق خريص في الرياض، ومعرض على طريق 

الملك عبد العزيز بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى 

معرض بديل بحي الثغر بجدة، فيما أغلق معرض 

مكتبة جرير بمجمع الجيمي بمدينة العين. يوضح 

الجدول التالي توزيع معــارض جرير المملوكة 

والمؤجرة داخل المملكة وخارجها. 

التي ســادت عام  ورغم الظروف االســتثنائية 

الظروف  2020، اســتطاعت جرير تجاوز هذه 

بتحقيقهــا رقًما قياســيًّا جديًدا فــي مبيعاتها 

الحكومية والمؤسسية، بمعدل نمو 3.5% مقارنة 

بالعــام الماضي. وتمثل هــذا النمو المرتفع في 

زيادة مبيعات جرير للقطاع الحكومي، من خالل 

ريادتها في توفير المعــدات المكتبية واألجهزة 

اإللكترونية.

وباإلضافة إلى ذلك، تم إطالق شــهادات بطاقة 

الهدايــا اإللكترونية من جريــر )بطاقة الهدايا 

اإللكترونية( هذا العام للشركات، بما يتماشى مع 

الحصول  للشركات  ذلك  السوق. ويتيح  متطلبات 

على الشــهادات وتوزيعها على المستفيدين وفق 

آلية إلكترونية، وبما يتماشى مع متطلبات حماية 

المعلومات؛ ما ســاعد على تحقيق النمو وتسريع 

وتيرة بيع المنتجات خالل فترة حظر التجوال.

وخالل عام 2021 ، تسعى جرير إلى االستمرار في 

ضم عمالء جدد، ووضع خطة تمكنها من تضمين 

العمالء بشكل مباشــر في المؤسسات الصغيرة 

 B2B والمتوسطة في منصة التجارة اإللكترونية

دون الحاجة إلى تدخل مندوبــي المبيعات، من 

التطوير  بالتعاون مع قسم  الموقع  خالل تطوير 

التقني في قطاع التجارة اإللكترونية.

وبشــكل عام، لقد تميزنا في الســنوات األخيرة 

باألداء المالي القــوي، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى 

اإلســتراتيجيات الفعالة لتحسين الكفاءة وزيادة 

الربحيــة عبــر عملياتنا التجاريــة. إن نجاحنا 

االقتصادي على مدى الســنوات الثماني الماضية 

هو أيًضا شــهادة على مرونتنا المالية؛ حيث تم 

تحقيق هذا األداء على الرغم من التحديات العالمية 

العالمية  السوق  وظروف  والمســتمرة  العديدة 

2020، بلــغ إجمالي عائدات  الضعيفة. في عام 

مبيعاتنا 2.42 مليــار دوالر أمريكي، وهو أعلى 

أداء لدينا حتى اآلن. وأكثر من 90% من إيرادات 

الشركة جاءت من المملكة العربية السعودية في 

عام 2020.

وكامتداد لنشــاط جرير بالعقارات، فقد بلغت 

المســاحة المؤجرة )المعــارض، والمكاتب، 

مربًعا  متًرا   )84.638( اإلسكانية(  والوحدات 

 )79.258( مقابل   ،2020 المالي  العام  بنهاية 

متًرا مربًعا لعــام 2019. ومن المتوقع زيادة 

المســاحة المؤجرة خالل عام 2021 بإضافة 

متًرا مربًعا. تهدف جرير   )7.691( مســاحة 

خالل العام المالي 2021 إلى التوسع من خالل 

افتتاح 7 معارض؛ حيث تم توقيع عقود إيجار 

من 8 إلى 10 معارض، جديدة وبديلة.

نسبة اإليرادات حسب الموقع الجغرافي – 2020 عائدات المبيعات )بالريال السعودي(                
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63 معرًضا )داخل وخارج المملكة العربية السعودية( اإلجمالي

1. المعارض:

2. مبيعات الشركة 

أداء مالي قوي

لعب تفشــي جائحة فيروس كورونا )كوفيــد - 19( دوًرا محوريًّا في مبيعات جرير؛ فقد 

تأثــر معدل نمو المبيعات بعدة عوامل مكنتنا من تحقيق المســتهدف خالل هذا العام مثل 

العمل/ الدراســة من المنزل، ما أثر على احتياجات اللوازم المكتبية والقرطاســية وزيادة 

الطلب على أجهزة الكمبيوتر التي لم تتم االســتفادة منها بشكل كامل بسبب العجز العالمي 

في المعــروض من أجهزة الكمبيوتر. باإلضافة إلى ذلــك، كان هناك انخفاض في اإلنفاق 

من قبل القطاع الخاص خالل فترة الوباء، وهو ما 

انعكس في فرص النمو المحدودة. ومع ذلك، وعلى 

الرغــم من هذه العقبات، ومــن خالل رؤية جرير 

الواعية وقراءتها لألحداث خالل عام 2020، نجحنا 

في إصدار بطاقات الهدايا اإللكترونية، التي حققت 

نجاًحــا ملحوًظا خالل الوبــاء،  وفي اتخاذ جميع 

اإلجراءات االحترازية، وفي التحول إلى التسوق عبر 

اإلنترنت. كل هذا أكد استعداد جرير للتعامل مع أي 

ظروف طارئة استثنائية ومواجهتها.
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ا في كل من إستراتيجيتنا المالية المؤسسية وكذلك  يعد تقليل المخاطر  جانًبا رئيسيًّ
مسئوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا.

 يعــد تقليل المخاطر جانبًا رئيســيًّا في كل من 

إستراتيجيتنا المالية المؤسسية وكذلك مسئوليتنا 

تجاه أصحاب المصلحة لدينا. ومن هذا المنطلق، 

نتخذ تدابير دقيقة لتجنــب أو تقليل أي انقطاع 

محتمل لعملياتنا أو سلسلة القيمة أو األداء المالي. 

ويعتمد القدرة على تحقيق هذا األمر الحتمي على 

الناشــئة وتقييمها  المخاطر  قدرتنا على تحديد 

والتكيف معهــا. في جرير، نــدرك أن القضايا 

البيئية، واالجتماعية، وقضايا الحوكمة ســتؤثر 

التوريد،  األســواق وسالسل  متزايد على  بشكل 

وبالتالــي يتم تقييــم هذه المخاطــر وإدارتها 

باستمرار لحماية إيجاد القيمة على المدى الطويل 

واالزدهار في بيئة عالمية سريعة التغير.

تبــدأ إدارة المخاطر في جريــر بمجلس اإلدارة 

المخاطر  إدارة  المسئول عن وضع إستراتيجيات 

والموافقة على سياسات إدارة المخاطر. ويتولى 

أعضاء اإلدارة العليا المسئولية عن تنفيذ مبادرات 

إدارة المخاطر. يعد تحديــد المخاطر وتقييمها 

وتجنبها والتخفيف من حدتها جهًدا تعاونيًّا بين 

جميع وظائــف ووحدات أعمال جرير. وعندما ال 

يمكن تجنب المخاطر، يتــم اتخاذ تدابير لتقليل 

وتخفيف أي آثار محتملة على عملياتنا. وتشــمل 

المخاطر ذات الصلة بجرير المخاطر االقتصادية 

يتم وصف هذه  واالســتراتيجية والتشــغيلية. 

المخاطر كما يلي:

المخاطر 
االقتصادية 

المخاطر 
االستراتيجية 

المخاطر التشغيلية 

يمكن أن تؤثر عوامل االقتصاد الكلي على عــادات اإلنفاق لألفراد، وبالتالي على األداء المالي في 

مجال البيع بالتجزئة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للسياســات االقتصادية تأثير مباشــر 

على تكاليف العمل. وفي عالم يتزايد فيه التعقيد والترابط بين سالســل التوريد، يمكن أن تشكل 

التأثيرات االقتصادية للموردين والمصنعين مخاطر عبر سلسلة القيمة.

يعتمــد نجاح األعمال على اتخاذ قرارات مالية مدروســة وحكيمة. ومع ذلك، في عالم تســوده 

التقلبات، هناك دائًما خطر أن تؤدي القرارات االســتراتيجية إلى عواقب غير متوقعة. في جرير، 

تعد المعلومات هي أكبر أصولنا إلدارة المخاطر االستراتيجية. ونحن نولي األولوية لبناء الخبرات 

بشكل مستمر، ودراسة اتجاهات السوق، ومواكبة تطورات المجال، بحيث يتم اتخاذ كل قرار في 

ضوء معلومات كافية من أجل تقليل المخاطر االستراتيجية.

المخاطر التشــغيلية هي تلك التي لها القدرة على التأثير ســلبًا على استمرارية عمليات الشركة. 

في جرير، نعمل باســتمرار على تقييم مدى تأثير قضايا مثل السيولة والموارد البشرية واللوائح 

والقضايا البيئيــة واالجتماعية وقضايا الحوكمة، وما إلى ذلك علــى عملياتنا. وفي حالة تحديد 

مخاطر تشــغيلية كبيرة، يتم تنفيذ إســتراتيجيات مثل التخطيط لسيناريوهات محتملة وتطوير 

عمليات بديلة لتعزيز المرونة التشغيلية.

تفتخــر جريــر بكونها الشــريك األفضل للعديد من المؤسســات الحكومية. ويشــمل 
ذلــك العمــل مًعــا في مشــروعات تنظيمية وبيئية جديــدة ُتظهر التزام جرير كشــركة 

رائدة في هذا المجال.

تلتزم جرير بممارســة البيع بالتجزئة بشــكل 

مســئول، وضمان أن المنتجات التي نبيعها آمنة 

لعمالئنا. وهناك قلق ووعي متزايدان بشأن المواد 

التي يحتمل أن تكون خطــرة في منتجات البيع 

بالتجزئــة، ونحن نهدف إلى أن نكون ســباقين 

في المجال فيمــا يتعلق بحماية المســتهلكين؛ 

فنحن نعمل باستمرار على تقييم وضمان سالمة 

منتجاتنــا والقضاء على، أو إيجــاد بدائل، ألي 

شيء قد يشــكل خطًرا على عمالئنا أو موظفينا. 

باإلضافة إلــى ذلك، نحن نبذل جهوًدا للبقاء على 

واتجاهات  تنظيمية محتملة  تغييرات  بأي  اطالع 

في المجال قد تؤثر على برنامج سالمة منتجاتنا.

أن  العمالء  يتوقــع  2020، حيث  وخالل عــام 

تكون المنتجات التي يشــترونها آمنة وكشركة، 

نحتاج إلى تقديم ضمان. ولمواصلة تقديم السلع 

الصادرة  التوصيات  اتبعنا  لمجتمعنا،  والخدمات 

عــن كل مــن وزارة الصحة ومنظمــة الصحة 

العالمية. وبناًء على ذلك، اتخذنا مجموعة متنوعة 

من إجراءات الصحة والسالمة مثل: تثقيف فريق 

العمل بشأن الفيروســات، ونشر الملصقات في 

جميع أنحاء أماكــن العمل إلبقائها نظيفة وآمنة، 

وتشــجيع فريق العمل على استخدام ممارسات 

النظافة الجيدة، بما في ذلك غســل اليدين بشكل 

متكرر، باإلضافة إلى تعقيم جميع معدات الشحن 

والتعبئــة بالكحول والمناديــل لضمان أقصى 

درجات األمان لجميع المستهلكين.

وتقيم جرير باســتمرار الفرص الجديدة لتعزيز 

البحث  الجهود  هذه  المنتجات. وتشــمل  سالمة 

بنشاط عن فرص لتقليل استخدام المواد الكيميائية 

في جميع عمليــات البيع بالتجزئــة والخدمات 

والتوزيع في شركتنا. وعند اختيار المنتجات التي 

األكثر  للبدائل  األفضلية  إعطاء  يتم  نســتخدمها، 

أمانًا مثل المــواد الكيميائية التي تختارها وكالة 

حماية البيئة. باإلضافة إلى ذلك، نحن نتحقق من 

المواد  باستخدام  يتعلق  فيما  الموردين  متطلبات 

الكيميائية في المنتجات وعمليات التصنيع. ويتم 

فحص المواد الكيميائية التي يبلغنا بها موردونا 

وفًقا لقائمة المواد المقيدة )RSL( ، والتي تحدد 

المواد التي يحتمل أن تكون خطرة.

يخضع استخدام جميع المنتجات والتخلص منها 

لشــهادات محددة و/ أو معاييــر فنية. ويوجد 

في نماذج المشــتريات الخاصة بنا قائمة مفصلة 

بالفئات ومتطلبات الصحة والسالمة الخاصة بكل 

من  تدويرها  المعاد  اإللكترونيــات  وتُباع  منها. 

مركز الخدمة لدينا إلى شريك إعادة التدوير لدينا 

لضمان التخلص منها أو إعادة تدويرها بالشــكل 

المناسب.

%100
 معدل االمتثال 

 لجميع اللوائح المتعلقة 
بالصحة والسالمة.

0
حاالت عدم االمتثال فيما يتعلق 
بمعلومات المنتجات والخدمات 

والتصنيف.

سالمة المنتجات إدارة  المخاطر
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تطبق جرير مجموعة متنوعة من أحدث إجراءات أمن المعلومات لضمان حصول 
عمالئنا على أفضل حماية للبيانات. وسواء أكنت تتسوق في أحد معارضنا، أم 

 عبر اإلنترنت، أم من خالل تطبيقنا ، 
أم باستخدام منتجاتنا في المنزل، فإن أفضل الممارسات التي نطبقها لحماية 

البيانات تحمي سرية عمالئنا وبيانات المعامالت والمعلومات الشخصية. 
وتستخدم جميع التحوالت الرقمية تقنية تشفير متطورة لحماية المعلومات 
الشخصية الحساسة مثل أسماء العمالء والعناوين وأرقام بطاقات االئتمان.

لمزيد من الحمايــة لمعلومات أصحاب المصلحة 

لدينا، فإننا نجري بانتظام أنشــطة توعية بشأن 

التصيــد االحتيالي، من خالل وســائل التواصل 

االجتماعي وموقعنا اإللكتروني ومنصات تفاعلية 

أخرى.

تعمل مكتبة جريــر دائًما على حماية المعلومات 

واألمن السيبراني، ومن هذا المنطلق، تم تنشيط 

مجموعــة جدار الحمايــة في مركــز البيانات 

الرئيســي كجزء من خطة جرير لتحسين البنية 

التحتية والقضاء على جميع نقاط الخلل األحادية، 

هذا باإلضافة إلــى العمل على مشــروع إدارة 

إلى  الوصول  ينشــط  الذي  الهوية  إلى  الوصول 

الثنائية  المصادقة  اســتخدام  األنظمة من خالل 

وتوحيد كلمات المرور لجميع األنظمة عن طريق 

الدخول الفردي.

التحتية، قامت شركة  البنية  ومن أجل تحســين 

جريــر بتفعيل الخدمة الســحابية؛ ما مكنها من 

العديد من األهداف، مثل تطوير االتصال  تحقيق 

المباشــر بموقــع )jarir.com( والتأكد من أن 

التكامل بين األنظمة يتم من خالل شبكة مشفرة 

ال يمكن الوصول إليها من الخارج. وفي الســياق 

ذاته، تم نقل جميع تطبيقات الويب إلى الخدمات 

الســحابية من أجــل تحســين األداء والحماية 

الســيبرانية ، مع مالحظــة أن تفعيل الخدمات 

الســحابية لألنظمة غير الحساســة في الوقت 

الحالي يوفر الوقت والخوادم الداخلية المحمية.

في عام 2021، تهدف جرير إلى مواصلة تحسين 

جديدة  حلول  وإدخال  الســيبراني  األمن  أنظمة 

تتيح حماية أفضل وأكثر شــمواًل لجميع األنظمة 

مثل حلول NAC )التحكم والوصول إلى الشبكة( 

و EDR )اكتشاف نقطة النهاية واالستجابة لها( 

و SOAR )األمان عنــد أتمتة التردد والمعالجة( 

واألنظمة األخرى التــي تهدف إلى توحيد جميع 

تلقائيًّا من خالل  والتعامل معها  األمنية  األحداث 

حلول تعتمــد على الــذكاء االصطناعي وأتمتة 

ســير العمل، بهدف تطوير البنية التحتية لألمن 

الســيبراني في جرير لتوفير أقصــى قدر من 

الحماية وتجنب أي اختراق.

المعلومات في جرير  تضع سياســة تكنولوجيا 

أن جميع موظفــي جرير  ضوابــط لضمــان 

ومســتخدمي أنظمتنا وشــبكاتنا على استعداد 

لحماية أمن البيانات وســالمة أنظمة تكنولوجيا 

البيانات  خصوصيــة  فسياســة  المعلومــات. 

للجمهــور على موقعنا على بنا متاحة   الخاصة 

.https://www.jarir.com/sa-en/privacy-policy

في الســنوات األخيرة 2018 و 2019 و 2020  

لــم تكن هنــاك أي حوادث أو شــكاوى تتعلق 

بخصوصية البيانات؛ فنحــن نحافظ على هدف 

مســتمر يتمثل في عدم وجود حــوادث تتعلق 

بخصوصيــة البيانات، ولدينا ســجل حافل في 

تحقيق أهداف خصوصية البيانات الخاصة بنا كل 

عام.

0
شكوى متعلقة بانتهاك 

خصوصية العمالء.

0
حادثة محددة لتسريب أو سرقة 

أو فقدان بيانات عميل. 

تعتمد جرير على سلسلة إمداد مرنة ومسئولة لتحقيق النجاح المستمر لعملنا. 
وفي جرير، تعتبر اإلدارة السليمة لسلسلة التوريد أداة فعالة لتخفيف المخاطر 

وبناء القدرة التكيفية. 

مساهماتنا في المشتريات المحلية
تفخر جرير باالســتثمار في المجتمعات المحلية 

من خالل ممارســات الشــراء المحلية وإعطاء 

األولوية للموردين والشركاء التجاريين المحليين. 

بناء  إلى  لدينا  المحلية  الشراء  وتهدف ممارسات 

القدرة االقتصادية المحلية وخلق فرص عمل. هذا 

جزء مــن التزاماتنا إلضافة قيمة إلى المجتمعات 

التزاماتنا تجاه  إلــى  التي نعمل فيها، باإلضافة 

الرؤية الوطنية السعودية 2030.

في عام 2020، أنفقــت جرير 4.61 مليار ريال 

سعودي على الموردين المحليين، ما يمثل %71 

من إجمالي اإلنفاق، وزيادة بنسبة 16% مقارنة 

بعام 2019.

نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الموردين والمصانع 

طوال عملياتنا لضمان تنفيذ أعلى معايير الجودة 

أن تمتد  والمســئولية. ونحرص في جرير على 

مبادئنا األساســية لتشــمل موردينا باعتبارهم 

الرئيســية  المصلحة  أصحاب  مجموعات  إحدى 

لدينا. ولتعزيز مســئولية سلسلة التوريد، نعمل 

على مشــاركة مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا 

مــع موردينا وإجراء عمليات تفتيش عشــوائية 

تجاه  توقعاتنــا  المدونة  وتحــدد  للمصانــع. 

شــركاء األعمال فيما يتعلق بقضايا مثل السالمة 

وحقوق اإلنســان والمســئولية البيئية. إضافة 

العوامل  إلى ذلك، نراعي مجموعــة متنوعة من 

االجتماعية  للمســئولية  المثلى  الممارسات  مثل 

اختيار  عند  المجال  بمعايير  وااللتزام  المؤسسية 

الموردين الجدد.

التوريد لدى جرير وحصتها في  ساهمت سلسلة 

السوق وما نتج عن ذلك من تأثير في السوق، في 

جعلنا محل تقدير كبير من قبل كبرى شــركات 

التكنولوجيا في العالم.

%71
نسبة المشتريات المحلية.

 5.61 
مليار ريال 

سعودي
قيمة اإلنفاق على المشتريات المحلية. 

 من أفضل 10 عمالء لشركة إنتل 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

من أفضل 30 عمياًل لشركة 
 مايكروسوفت 

على مستوى العالم.

أول شريك بيع بالتجزئة مباشر لشركة 
 أبل في العالم لتوزيع أجهزة 

آي فون.

 من أفضل 10 عمالء لشركة 
إتش بي في أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا.

سلسلة توريد مسئولة خصوصية البيانات واألمان
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 العمل مًعا 
لتوليد المعرفة 

واالبتكار
تحتضن جرير المجتمع الرقمي التعاوني لتعزيز االبتكار 
وتحدي نماذج األعمال التقليدية. ونحن نهدف إلى أن 

نكون أكثر من مجرد شركة، إلى أن نكون عضًوا قيًما في 
كل من المجتمعات الرقمية والمحلية وذلك من خالل 

خلق تأثير إيجابي ونشر المعرفة وتعزيز التنمية االجتماعية 
واالقتصادية. فنحن نقدم نهجا جديدا لتقديم المنتجات 

والخدمات التي تسهل عمليات التعلم والتعليم وتحسين 
نوعية الحياة من خالل جعل المنتجات عالية الجودة في 

المتناول وتيسير الوصول إليها.

ومن أجل تعظيم القيمة التي نقدمها للمجتمعات التي 
تخدمها، توفر جرير برامج رائدة في المجال ذات تكلفة 

معقولة بأشكال مختلفة مثل تخفيضات حملة العودة إلى 
المدرسة للطالب والمعلمين. إضافة إلى ذلك، نتعاون 
مع كبرى العالمات التجارية التقنية مثل ميكروسوفت 

وأبل للمساعدة في توفير أجهزة هواتف محمولة وأجهزة 
الب توب بأسعار مخفضة للطالب والمعلمين غير 

القادرين.

03
منذ بداية الجائحة ، بذل فريق العمل في جرير، وفي جميع األقسام قصارى 

جهدهم لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالتعلم عن 
ُبعد، واحتياجات مختلف الكيانات واألفراد فيما يتعلق بالعمل/ الدراسة عن ُبعد .

تقدم جرير  للوباء،  االســتثنائية  للظروف  نظًرا 

وإضافة  الطلبات.  لجميع  المجاني  الشحن  خدمة 

إلى ذلك، تستشــعر أهمية المسئولية االجتماعية 

والواجــب الوطني خــالل الوبــاء؛ حيث بدأت 

الدعم لعــدة مبــادرات تمثلت في دعم  بتقديم 

الصحة  لوزارة  التابــع  الصحي  الوقف  صندوق 

بمبلــغ 20 مليــون ريال لدعــم وزارة الصحة 

المبلغ  هذا  األبطال. وتــم تخصيص  وموظفيها 

الصحة  لعدد محدد من موظفــي وزارة  كهدايا 

أنفســهم  األزمة، ويعرضون  الذين عملوا خالل 

لخطر اإلصابة. كما تبرعت جرير بعشــرة آالف 

جهاز لوحي وجهاز محمول لدعم جهود مبادرة 

“عطاء الرقمية” التي تهــدف إلى توفير أجهزة 

تمّكن الطالب محدودي الدخل من الدراســة من 

المنزل، والوصول إلــى المنصات، وإكمال رحلة 

تعليمهم. فهذه المبادرة قادتها وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيــا المعلومات بالتعــاون مع وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، حيث قامتا 

بحصر المستفيدين وتوزيع األجهزة. كما أتاحت 

جرير لعمالئها التبرع بأجهــزة لوحية وأجهزة 

محمولة جديدة بالتعاون مع مبادرة عطاء الرقمية 

من خالل شــرائها من موقع جرير ثم توزيعها 

على المستفيدين المســجلين في وزارة الموارد 

البشــرية. وقدمت جرير بالتعــاون مع وزارة 

الثقافة أكثر من عشــرة آالف كتاب وأدوات فنية 

لدعم جهود وزارتــي الثقافة والصحة في رعاية 

المقيمين في المراكــز الصحية والحجر الصحي 

الحجر  الراحة والترفيــه لجميع مرضى  لتوفير 

الصحي.

جهود جرير خالل جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد - 19(

 الصناعة واالبتكارالتعليم الجيد
والهياكل األساسية
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برنامج فكرة لوطني
شراكة مع مؤسسة “إيجابيون” التي تدير برنامج 

“فكرة لوطني” الذي يتألــف من عدة مبادرات، 

تهدف إلى تسهيل الشراكات الدائمة وتوليد قيمة 

فيما  البيئي.  الوعــي  وزيادة  إيجابية،  اجتماعية 

يلي عرض تفصيلــي لتكوين البرنامج وأوصاف 

لمبادرات محددة.

25,129,650
ا ريااًل سعوديًّ

قيمة التبرعات واالستثمار المجتمعي في 2020.

10,000
جهاز لوحي تم التبرع بها للطالب 

لتمكينهم من التعلم عن بعد.

+10,000
كتاب وأدوات فنية تم التبرع بها 
لمرضى كوفيد – 19 في مراكز 

الحجر الصحي.

االستثمار في مجتمعنا

الفعاليات
علــى الرغم مــن صعوبة التجمــع وتنظيم 

عام  من  الصعبــة  األوقات  خــالل  األحداث 

2020، فقد تم تنظيــم العديد من الفعاليات 

كورونا،  فيروس  بشأن جائحة  الوعي  لزيادة 

مع اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية.

البرامج وورش العمل
تم عقد العديد من ورش العمل على اإلنترنت 

وتم  والتفكير.  التوجهات  بقوة  الوعي  لزيادة 

لجميع  العمل  البرامــج وورش  هذه  تصميم 

فئات المجتمع، مثل الطــالب وأولياء األمور 

واألسر.

المواقع اإللكترونية 
قام برنامج “فكرة لوطني” بتفعيل حساباته 

على مواقــع التواصل االجتماعــي من أجل 

إلى  باإلضافة  المجتمــع،  إلى  أفضل  وصول 

ذلك، بدأ البرنامج فــي تطوير مواقع الويب 

ألغــراض مختلفــة. فهناك موقــع للتوعية 

آخر  موقع  وهنــاك  اإليجابية،  بالتأثيــرات 

 Positive“ يســمى  بمســابقة  ويب خاص 

Home”. المسابقة مخصصة لألسر لمشاركة 

ممارســاتها اإليجابية، ونشــر الوعي حول 

العادات األسرية الصحية.

المبادرات
نظــًرا ألن المبادرات تلعــب دوًرا كبيًرا في 

برنامج “فكــرة لوطني”، فقد فتحت في عام 

2020 استشــارات مجانية عبر اإلنترنت لمن 

يحتاج إليها بمشــاركة مختلف المتخصصين 

في علم النفس. هــذا باإلضافة إلى مبادرات 

أخرى مثل توفير التوصيل المجاني لألســر 

المحتاجة خالل األوقات الصعبة لوباء فيروس 

وحدات  في  للمرضى  الكتب  وتوفير  كورونا، 

العزل، وبدء التعاون مع كيانات مختلفة لدعم 

األعمال التجارية.

تدرك جرير أهمية خدمة المجتمع كإحدى الركائز المهمة للحياة، وإحدى وسائل 
النهوض بالمجتمعات. كما يعتبر هذا تأكيًدا لمسئولية الشركات عن االستدامة.

وعليــه، فقد عملــت جرير على إحــداث تأثير 

اجتماعي إيجابي من خالل مبادرات المســئولية 

االجتماعيــة المتعددة على مر الســنين، والتي 

المجتمع.  وازدهار  بنمــو  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 

الشــراكات  بالعديد من  أيًضا  وتحتفظ جريــر 

الكفاءة  للمساعدة في تحســين  االســتراتيجية 

ذلك،  إلى  باإلضافة  للمستفيدين.  اإليجابي  واألثر 

يتمثل التزام جرير بخدمة المجتمع في العديد من 

على  تلخيصها  يمكن  التي  والمبادرات  الشراكات 

النحو التالي.

 خلق تأثير اجتماعي إيجابي 
من خالل مبادرات المسئولية 

االجتماعية المؤسسية

www
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تقوم جرير باستثمارات مالية مباشرة لعدة أسباب مجتمعية. في عام 2020، تم تقديم الدعم المالي 

للعديد من القضايا االجتماعية لدعم الشــراكة المجتمعية، وبهدف توفير قيمة أكثر كفاءة ألصحاب 

المصلحة في المجتمع. ففي بداية 2020، تبرعــت جرير لدعم جمعية تواصل التي تعمل على توفير 

وتطوير البرامج وأنظمة المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة. كما قدمت الدعم للمديرية العامة للدفاع 

المدني احتفااًل باليوم العالمي للدفاع المدني. وقدمت جرير خصومات على جميع الكتب المتخصصة 

في المحاســبة والمراجعة لنشــر ثقافة المحاســبة، بالتعاون مع الهيئة الســعودية للمحاسبين 

القانونيين. وباإلضافة إلى ذلك، قامت بتزويد صندوق تنمية الموارد البشــرية )هدف( بكتب مختلفة 

المحتوى تهدف إلى زيادة معدل القراءة ونقل المعرفة للموظفين.

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى الظروف االســتثنائية للوباء، استشــعرت جرير أهمية المســئولية 

االجتماعية والواجب الوطني خالل الجائحة. كما ذكرنا ســابًقا في هذا التقرير، قدمت جرير الدعم 

لعدة مبــادرات تمثلت في دعم صندوق الوقف الصحي التابع لــوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال 

لدعــم وزارة الصحة وموظفيها األبطال. وتم تخصيص هذا المبلــغ كهدايا لعدد محدد من موظفي 

وزارة الصحة الذين عملوا خالل األزمة ويعرضون أنفسهم لخطر اإلصابة. كما تبرعت جرير بعشرة 

آالف جهاز لوحــي وجهاز محمول لدعم جهود مبادرة “عطاء الرقمية” التي تهدف إلى توفير أجهزة 

تمّكن الطالب محدودي الدخل من الدراسة من المنزل والوصول إلى المنصات وإكمال رحلة تعليمهم. 

هذه المبادرة قادتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الموارد البشــرية 

والتنمية االجتماعية، حيث قاموا بحصر المســتفيدين وتوزيع األجهزة. كما أتاحت جرير لعمالئها 

التبرع بأجهزة لوحية وأجهزة محمولة جديدة بالتعاون مع مبادرة عطاء الرقمية من خالل شــرائها 

من موقع جرير ثم توزيعها على المستفيدين المسجلين في وزارة الموارد البشرية. كما قدمت جرير 

بالتعــاون مع وزارة الثقافة أكثر من عشــرة آالف كتاب وأدوات فنية لدعــم جهود وزارتي الثقافة 

والصحة في رعاية المقيمين في المراكز الصحية والحجــر الصحي لتوفير الراحة والترفيه لجميع 

مرضى الحجر الصحي.



تدعم جرير  هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتمثل في “العيش 
بصحة جيدة” من خالل دعم البرامج الرياضية للشباب وزيادة الوعي بالقضايا 

الصحية، مثل ارتفاع معدل اإلصابة بمرض السكري بين األطفال في المملكة 
العربية السعودية.

ولتعزيز أنماط الحيــاة الصحية ودعمها، ترعى 

جريــر األكاديمية األوروبيــة للرياضة، وتوفر 

القمصان الرياضية، وتنظم المســابقات، وتقدم 

الجوائز للتحفيــز. األكاديمية األوروبية للرياضة 

متخصصة في تدريب األطفــال على كيفية لعب 

الممارســات. وتشــجع  القدم وفق أفضل  كرة 

جرير الرياضيين الشــباب لتعزيز صحة العقول 

واألجســاد، فضاًل عن تعزيز مبــادئ التصميم 

والعمل الجماعي.

كما تلتزم جرير بدفع مبلغ خمســمائة ألف ريال 

سعودي كل عام لدعم نادي كرة القدم في مسقط 

رأســنا )المجمعة(، نادي الفيصلي لكرة القدم. 

االستاد ومرافق  األموال في تجديد  وتساعد هذه 

تدريب  برنامج  إلى دعــم  باإلضافة  التدريــب، 

الشباب الخاص بهم. 

دعم الرياضة
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تهدف مؤسسة جرير إلى سد الفجوة بين الكتب اإلنجليزية والعربية، خاصة 

في مجال التعليم. وقد بدأت جرير بجهد مشــترك مع الجمعية الســعودية 

للدراســات االجتماعية، وتأتي هذه المبادرة المشتركة كجزء من المسئولية 

االجتماعية لجرير لدعم وإثراء المحتوى العربي، وهذا من األهداف األصلية 

لنشاط جرير األساسي الذي ينقل باستمرار المعرفة باللغة العربية من خالل 

ترجمة الكتب ونشــرها إلى اللغة العربية. وقد مكن ذلك جرير من اكتساب 

ثقة كبيرة في دور النشر العالمية لدعم نشــر المعرفة في المجال العلمي. 

ستعمل جرير والمؤسسة السعودية للدراســات االجتماعية من خالل هذه 

المبادرة لتلبية احتياجات المهتمين بالدراســات االجتماعية من األكاديميين 

والباحثيــن االجتماعيين والمهنيين. وهــذه االتفاقية هي األولى من نوعها 

بين جرير وهيئة علمية متخصصة، حيث ســتنتج عنها ترجمة كتب مختارة 

في مجال الدراســات االجتماعية، تحت إشراف علمي من فريق متخصص. 

وقــد تم إطالق أول كتاب مترجم بعنوان “نظريــة علم االجتماع الحديث” 

باللغة العربية في ديسمبر 2020، وشارك في تأليفه اثنان من كبار المؤلفين 

النظرية االجتماعية، وهما “جورج ريتزر” و”جيفري ستيبنســكي”،  في 

وهو ملخص شــامل للمنظرين الرئيســيين والمــدارس النظرية.  وقد تم 

تدقيق الكتاب علميًّا ومراجعته من قبل لجنة الجمعية الســعودية للدراسات 

االجتماعية: د. ذيب محمد الدوسري ، وأ.د. عمر عبد الجبار أحمد، ود. خالد 

بن عمر الراديان.

دعم التعليم
التعليم هو جوهر جرير وهو المجال الذي يمكن أن تضيف فيه جرير أكبر قيمة. كما ذكرنا سابًقا في هذا التقرير ، عندما بدأ الوباء التأثير بشكل صريح على 

الطالب والتعليم، بدأت جرير دعم الطالب من خالل التبرع باألجهزة لتمكين الطالب من الدراسة عن بعد.

باإلضافة إلى ذلك، أتاحت جرير للمجتمع المشاركة في هذا النوع من الدعم من خالل شراء أجهزة من موقع جرير ثم توزيعها على المستفيدين المسجلين في 

وزارة الموارد البشــرية. وقادت هذه المبادرة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، حيث قامتا 

بحصر المستفيدين وتوزيع األجهزة.

دعم الرغبات األدبية للمجتمع

من منطلق آخر، تتعامل جرير مباشــرة مع أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي، ووافقت على طلباتهم الخاصة من خالل ترجمة الكتب إلى اللغة العربية. 

فهذه الكتب لها قيمة تعليمية خاصة، وهي موضحة أدناه:



تأهلت 96 روايــة و83 قصة في المرحلة األولية 

لمــن تنطبق عليهم شــروط المســابقة. ثم مر 

على  ركزت  التي  الثانية  بالمرحلة  المشــاركون 

تقييم النصوص، مــن خالل خصائصها الداخلية 

الفكرة والســرد والوصف واللغة والحوار  مثل 

وعوامل جــذب القارئ وإبهــاره. وقد بلغ عدد 

المشاركين في المرحلة الثالثة واألخيرة 20 كاتبًا 

في كال المســارين: 10 روايــات و 10 قصص. 

وســيتم اإلعالن عــن األعمال الفائــزة بجوائز 

المسابقة في عام 2021، في ظل تقييمات أعضاء 

لجنة التحكيم الذين ســيقيمون األعمال المؤهلة 

للمرحلة األخيــرة. وتألفت اللجنــة من الكاتب 

الحمدان، وعبيد  المسلم، وأحمد  أسامة  والروائي 

أبو مالحة، وعبد الوهاب الرفاعي، وهم من رّواد 

األدب بشكل عام/ األدب القصصي بشكل خاص  

في المنطقة.

مسابقة جرير للسرد القصصي

تحتوي المســابقة على مسارين: المســار الروائي، والذي يبدأ من 22 ألف كلمة 

وأكثر، ومســار القصة القصيرة، والتي يبدأ من 12 ألف كلمة وأكثر. ويتم تقييم 

المشــاركين من خالل لجنة تبحث في عدة عوامل مثل الفكرة والسرد القصصي 

 وغيرها، وتتيح المسابقة فرصة لنشر الكتب الفائزة.  وقد استقبلت جرير أكثر من

600 مشاركة من مسار القصص والروايات. 

أطلقت جرير هذه المسابقة إلثراء المحتوى العربي، 
وتمكين الكتاب الشباب من عرض أعمالهم من أجل 

فتح الطريق أمام كل من لديه شغف بالكتابة. 
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في عام 2013، أطلقنا تطبيق قارئ جرير )Jarir Reader( الذي يتيح 
للمستخدمين شراء وتنزيل وقراءة الكتب والمجالت بسهولة في أي مكان وعلى 

أجهزة إلكترونية متعددة. ويتيح التطبيق الوصول إلى ثروة من المواد القيمة، 
واالستمتاع بها في أي مكان، وفي أي وقت. 

تم تصميم قارئ جرير لنشــر المعرفة والثقافة 

وإرســاء متعة القراءة في نفوس الجيل القادم. 

جرير هو المترجم األكبر - والوحيد في الغالب - 

للعناويــن الرئيســية واألكثر مبيًعــا إلى اللغة 

العربية. ومن خــالل ترجمة هذه األعمال ونقلها 

رقميًــا حول العالم، يعد قــارئ جرير من أقوى 

األدوات المتاحة لنقل المعرفة والثقافة إلى القراء 

العرب على نطاق عالمي. باإلضافة إلى ذلك، بدأت 

جرير نشر الكتب الصوتية، ولديها خطط لتحويل 

جميع كتب جريــر اإللكترونية إلى كتب صوتية 

أيًضا.

قارئ جرير متصل بمتجر على اإلنترنت يعرض 

مجموعة متنوعة مــن الكتب والموضوعات، مثل 

التنمية االجتماعية والبشــرية. وقد قامت جرير 

بترجمة بعــض الكتب األكثر مبيًعــا في العالم 

وأدرجت بعًضا من أهــم الكتب في مكتبة جرير 

عبر اإلنترنت، وباإلضافــة إلى ذلك، تقدم جرير 

)الدار  مثل  لناشــرين عرب مشــهورين  أعمااًل 

العربيــة للعلوم ناشــرون - دار الكتاب العربي 

- دار نهضة مصر(، والتي يمكن االســتمتاع بها 

جميًعا عبر الهاتف الذكــي أو الجهاز اللوحي أو 

الالب توب.

هدفنا هو زيادة المبيعات باســتمرار وكذلك عدد 

الكتب المنشــورة. ففي عام 2018، قمنا بزيادة 

عــدد الكتب المنشــورة بنســبة 33% مقارنة 

بالعام الســابق. باإلضافة إلى ذلك، بدأت جرير  

نشــر الكتب اإللكترونية األكثر مبيًعا على منصة 

“كينــدل” التابعة ألمازون، مــا أدى إلى زيادة 

مبيعات “قارئ جرير” بنسبة 26% وزيادة عدد 

العمالء بنسبة %25.

في عام 2019، نمت المبيعات بنسبة 30%، وزاد 

عدد الكتــب اإللكترونية بنســبة 94%، بما في 

ذلك الكتب الصوتية. كمــا بدأ فريق قارئ جرير 

 B2C بربط الكتب اإللكترونيــة وأنظمة التجارة

)من الشــركة إلى المستهلك( للسماح ببيع الكتب 

اإللكترونية بجميــع أنواعها على موقع وتطبيق 

مكتبة جرير.

في عام 2020، نمت المبيعات بأكثر من %110، 

ونما عدد العمالء بأكثر من 130% ، وازداد عدد 

الكتــب اإللكترونية بنســبة 94% ، بما في ذلك 

الكتب الصوتية. كما نمت العقود مع دور النشــر 

المحلية والعربية بنسبة %30.

وخالل عام 2021، ســتكون هناك جهود لزيادة 

معــدالت النمو التي تحققت خــالل عام 2020 

في المبيعات وعدد الكتب المنشــورة على منصة 

قارئ، ودراســة التعاون مع مشــغلي شبكات 

القراء،  أكبر من  إلى شريحة  للوصول  االتصاالت 

واالســتمرار في إنتاج وإطالق النسخة الصوتية 

50% من أبرز إصدارات مكتبة جرير،  ألكثر من 

وإطالق نظام االشتراكات في منصة قارئ جرير 

التي تتيح للعمالء االشتراك بمبلغ شهري وقراءة 

المزيد من الكتب، ودراســة وتنفيذ نظام للعمالء 

من فئة الشــركات والمدارس والجامعات إلتاحة 

الفرصة للقراءة والبحث للموظفين والطالب.

%94
زيادة في عدد الكتب المنشورة. 

%110
زيادة في مبيعات تطبيق قارئ جرير.

%130
زيادة في عمالء قارئ جرير.

“يعد قارئ جرير من أقوى 
األدوات المتاحة لنقل 

المعرفة والثقافة إلى القراء 
العرب على نطاق عالمي”.

بدأت مبادرة إصدارات جرير كفكرة تهدف لنشر المعرفة والثقافة والقيم 
االجتماعية. 

في عام 1999، تأسست مبادرة “إصدارات جرير”  

المؤسسية  االجتماعية  المســئولية  من  كمبادرة 

وترجمــت كتابها األول إلى اللغــة العربية. بعد 

تحقيق المبيعات المتوقعة وتلقي تقييمات إيجابية 

في المجال، نواصــل ترجمة الكتب األكثر مبيًعا، 

ونشر الكتب بمعدل كتاب واحد في اليوم. كانت 

روح تأســيس مبادرة إصدارات جرير هي نشر 

وتتمثل  االجتماعية.  والقيمــة  والثقافة  المعرفة 

في موضوعات  االجتماعية  التنمية  في  إسهاماتنا 

الكتب المختارة للنشــر، التي تركز على التنمية 

منذ  قمنا  لقد  األطفال.  وأدب  والتعليم  الشخصية 

ذلك الحين بتوســيع تأثيرنا االجتماعي اإليجابي 

من خالل المنتجات الجديدة المبتكرة والمبادرات 

الموضحة فيما يلي.

ومنذ ذلك الحين، نما عملنا لنصبح أكبر ناشــر 

حقوق نشر باللغة العربية في العالم. حتى اآلن، 

تم نشــر أكثر من 5000 كتاب )بمعدل واحد كل 

العربية.  اللغة  إلى  24 ساعة(، وجميعها تُرجمت 

طورت دار جرير للنشــر طريقة فريدة ومبتكرة 

للترجمة تركز علــى الحفاظ على التدفق األصلي 

وعملية التفكير والبنية والهوية المرئية. تســاعد 

هذه اإلنجازات في جلب المعرفة للقراء العرب في 

جميع أنحاء العالم.

قبل  بمبادرة إصــدارات جرير من  االعتراف  وتم 

المؤشــر التنافسي الســعودي المسئول كمبادرة 

ا مستداًما  مسئولية اجتماعية ممولة ذاتيًّا تحقق نموًّ

على أساس ســنوي، وتعتمد أعلى المعايير لحماية 

حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر.

منذ إطالقها، عززت مبادرة إصدارات جرير آثاًرا 

اجتماعية وثقافية إيجابية للغاية. ويستشهد كبار 

العلماء العرب والمســلمين الســعوديين بشكل 

متكرر بكتب جرير للنشــر؛ ما يثبت إســهامات 

الثقافة  انتشــار وتطــور  في  الجوهرية  جرير 

والمعرفة والوعي الذاتي االجتماعي.

 353 مبادرة إصدارات جرير  2018، نشرت  في 

عنوانًا. وفي 2019، اســتطاعت إصدارات جرير 

نشر 358 عنوانًا. وفي 2020، ورغم حالة الوباء 

 219 إصدارات جرير  مبادرة  وتحدياتها، نشرت 

عنوانًا جديًدا.

 219
عنوانًا تم نشره.

إصدارات جرير قارئ جرير )منصة الكتب اإللكترونية(
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في عام 2020، كانت هناك زيادة كبيرة في المبيعات عبر اإلنترنت، مقارنة 
بإجمالي مبيعات التجزئة. جرير هي شركة مبتكرة ، وبما أن التكنولوجيا والرقمنة 
ا في مجال البيع بالتجزئة، فقد قمنا بتكييف نماذج أعمالنا  قد أحدثت تحواًل جذريًّ
وفًقا لذلك لتقديم مجموعة متزايدة من الخدمات الرقمية، وطورنا الطريقة التي 

نتفاعل بها مع عمالئنا.

تستفيد جرير من أحدث التقنيات لتزويد عمالئنا 

وتفاعلية  وديناميكيــة  سلســة  رقمية  بتجربة 

ومحّســنة. وقد تم تصميم الخدمات الرقمية مثل 

منصة التسوق عبر اإلنترنت الخاصة بنا وتطبيق 

ونحن  ومريحة،  ســهلة  لتكون  المحمول  جرير 

المبتكرة  الخدمات  تقييم  على  باســتمرار  نعمل 

الجديدة لتحسين حياة مستخدمينا. ويعد االبتكار 

الرقمي أيًضا قوة رئيســية لجهودنــا الداخلية 

لتعزيز التعاون والكفاءة في مكان العمل.

منذ إطالقه رســميًّا في عام 2017، حقق موقع 

وإنجازات  الجوائز،  العديد من  اإللكتروني  جرير 

ا. فيما يلي عرض ألبرز إنجازات  رئيســية، ونموًّ

.Jarir.com موقع

المبيعات عبر اإلنترنت مقابل إجمالي بيع التجزئة

 يحتل موقع 
جرير اإللكتروني

المرتبة رقم 1
بين مواقع التجارة اإللكترونية لبائعي التجزئة في 

المملكة العربية السعودية.

جرير هي الوجهة   رقم 1 

لجميع اإلصدارات العالمية الخاصة 

بأجهزة أبل وهواوي وسامسونج 
وإتش بي وغيرها.

 جرير هي أول بائع تجزئة 
 يطلق خدمات الدفع عبر اإلنترنت 

 عن طريقة بطاقات مدى 
وأبل باي في السعودية.

 142 
مليوًنا

زيارة لموقع 
ا Jarir.com سنويًّ

المبيعات

المبيعات عبر اإلنترنت مقابل 
إجمالي بيع التجزئة

الرقمنة وتحويل الخدمات

2016 2017 2018 2019 2020

تحتل جرير المرتبة رقم 1 في مواقع التجارة 
اإللكترونية لبائعي التجزئة في المملكة 

العربية السعودية.

 زيادة
 10 
أضعاف

في نطاق التشغيل 
الستيعاب الطلبات 
عبر اإلنترنت خالل فترة 
اإلقفال التام، والتي 
زادت بمقدار يزيد على 
10 أضعاف. 
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 وضع عمالئنا 
في صميم كل ما 

نقوم به
تضع جرير مصلحة عمالئها أواًل؛ فنحن نركز على إتاحة 

منتجات وخدمات عالية الجودة عبر مجتمعاتنا للمساعدة 
في نشر التعليم والثقافة ونمو وازدهار عمالئنا. وخالل 

عملياتنا، تظل أفضل ممارسات الخصوصية وحماية 
البيانات في طليعة جهودنا.

 04
كان للتغييرات في سلوك العميل في المملكة العربية السعودية تأثير 
استثنائي في عام 2020. فمنذ بداية الوباء، قامت شركة جرير بتحسين 
خدمة تحضير المنتجات وشحنها للعمالء مباشرة من الفروع، وأطلقت 

خدمة التوصيل السريع في فترة قصيرة، وهو ما يضيف مزايا تنافسية 
لجرير ويزيد من رضا العمالء.

2020، تم تطويــر مركز تحضير  خالل عــام 

الطلبات والشــحن عبر اإلنترنت، مــا أدى إلى 

تقليــل وقت تحضير الطلبات إلى متوســط 12 

ساعة )مقارنة بـ 40 ســاعة للعام السابق(؛ ما 

كان له تأثير كبير على استمرارية تسليم الطلبات 

المناســب خالل فترة اإلغالق بسبب  الوقت  في 

ارتفاع الطلب. كما نجحت جرير في تفعيل خدمة 

االســتالم من المعرض في غضون ســاعة من 

الطلب، والتسليم المباشر في اليوم نفسه للطلبات 

التي تتم تجهيزها في المدينة نفسها التي يعيش 

فيه العميل.

المتاجر ومزودي  المزيد مــن  التعاقد مــع  تم 

بطاقات االشتراكات والمنتجات اإللكترونية خالل 

العام للحصول على مكانة رائدة في بيع وتوزيع 

تتبع ودفع طلبات  الرقمية ولتمكيــن  المنتجات 

خدمة ما بعد البيع.

كما تم إطالق إصــدار جديد من تطبيق الهواتف 

الذكية، يتضمن تطوير وتحســين تجربة العمالء 

وزيادة معدالت التصفح والشراء حتى تصل نسبة 

31%. وقد أدى ذلك إلى  االستجابة للتطبيق إلى 

زيادة تصنيف عمالء لتطبيــق جرير في متاجر 

التطبيقات. هــذا باإلضافة إلى تحســين عملية 

الطلب لتكون أسرع وأكثر سهولة في االستخدام 

من بداية الشــراء إلى نهايته في كل من تطبيق 

اإللكتروني. وقد ساهم ذلك  جرير وموقع جرير 

في زيادة معدل اإلنجاز بنسبة %259.

أيًضا خالل عام 2020، بدأ تنفيذ مشروع تطوير 

الخطط  لمواكبة  اإللكترونيــة  التجــارة  أنظمة 

المستقبلية للشركة لضمان استمرارية دعم خطط 

النمو والتوسع للشركة، ولتمكين تتبع اإلصالحات 

والطلبات المتعلقة بخدمة ما بعد البيع.

أما بالنســبة لموقع جرير، فقد تم تنفيذ العديد 

من الحمالت الترويجيــة الحصرية للموقع. وقد 

انعكس ذلــك على زيادة مبيعــات موقع جرير 

340%، وزيادة  اإللكتروني  بنســبة تزيد على 

عدد الطلبات بنسبة 273%. كما زاد عدد زيارات 

الموقــع والتطبيق بنســبة 15% مقارنة بالعام 

الماضي، لتتجــاوز 200 مليون زيارة. باإلضافة 

إلى التحسن الملحوظ في عدد المستخدمين ومدة 

تصفح تطبيق جرير بنسبة %32.

وتهدف شركة جرير في عام 2021 إلى استكمال 

اإللكترونية  التجــارة  أنظمة  تطوير  مشــروع 

لمواكبة الخطط المســتقبلية للشركة. وستكون 

تنفيذية  التدريجــي لخطة  االنطالق  البداية عبر 

لخدمة الشــحن الدولي، من حيث نوع المنتجات 

التي سيتم شــحنها خارج المملكة والدول التي 

سيُسمح فيها بذلك، وذلك حسب جاهزية الفريق 

واللوائح والسياســات المتعلقــة بالتجارة عبر 

الحدود.

تجربة العمالء

 السالم والعدل
 واملؤسسات

القوية
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43
 درجة جرير على قياس أداة صافي 

نقاط الترويج.

%88
من العمالء أفصحوا  إنهم سيشترون من 

موقع جرير اإللكتروني مرة أخرى. 

تبني جرير الثقة وتتجاوز التوقعات باستمرار، من خالل تجارب عمالء منقطعة النظير. ولضمان استمرار 
النجاح في تجربة العمالء ورضاهم ، أطلقنا أداة  صافي نقاط الترويج )NPS(، وهي أداة استطالع تقيم 
جميع القنوات التي تواجه العمالء. تساعدنا هذه األداة في تحليل مالحظات العمالء لتصحيح المشكالت 
من جذورها، باإلضافة إلى تنفيذ التدابير التصحيحية والوقائية. كما تساعدنا األداة في تحسين مناطقنا 
القوية. وتشمل المشــروعات والمبادرات التي نتجت عن استطالع هذه األداة إدخال طرق دفع جديدة، 

وتقديم الطلبات عبر اإلنترنت من قبل البائعين، وتقييم تجربة العمالء، وتقييم شركات النقل الجديدة.

ومنذ أكتوبر 2018، أصبح استطالع رضا العمالء أكثر شمواًل من خالل تضمين قراءة أداة صافي نقاط 
الترويج المتخصصة، ودمج التحسينات التشغيلية الجارية لتحديد الهوية، والعالمات الحمراء، وفرص 
التحسينات على تجربة المســتخدم، وأداء شــركات النقل. وكانت نتيجة جرير على أداة صافي نقاط 
الترويج في 2018 هي 46، ما يشير إلى أن معظم العمالء راضون عن التجربة الشاملة مع موقع جرير 
ومنتجاته وســرعة خدمة التوصيل. قال 94% من العمالء الذين شملهم االستطالع إنهم سيشترون من 

موقع جرير مرة أخرى. في عام 2019، حافظت جرير على نفس درجة على اآللة، وهي 46.

ومع ذلك، في عام 2020، بســبب تحديات الوباء ، انخفضت الدرجة من 46 في عام 2019 إلى 43 في 
عام 2020 بسبب تعقيدات اإلغالق الذي أثر على الخدمات اللوجستية لدينا. بحلول الربع األخير من عام 

2020 ، تمكنا من معالجة معظم المشكالت والوصول إلى درجة 50.

ويمكن لعمالئنا الشعور وكأنهم في منازلهم في معرضنا، وقراءة الكتب من على الرفوف في راحة تبعث 
على االسترخاء في مناطق الجلوس لدينا.

وفي محاولة لرفع مستوى تجارب عمالئنا، تعمل جرير على تغيير جميع النشرات والالفتات والملصقات 
في المعارض ووضع بدل منها شاشات لتحسين التفاعل والكفاءة مع تقليل النفايات الورقية أيًضا.

وتلتزم جرير باســتيعاب العمالء ذوي اإلعاقة ولدينا خطط لتحســين إمكانية وصولهم إلى مرافقنا. 
وتشمل هذه الخطط بوابات ومصاعد ومراحيض يمكن الوصول لذوي االحتياجات الخاصة استخدامها 

في كل معرض.

المتسوق السري 
من أجل ضمان اتســاق معاييــر تجربة العمالء 

العالية لدينا، نجري بانتظام ممارسات المتسوق 

الســري. وخالل هــذه الممارســات ، يتظاهر 

الممثلون الســريون بأنهم متســوقون عاديون 

لتقييم تجربة العمالء، وكذلك ســلوك الموظفين 

المتســوق  تمارين  تؤخذ  الطبيعية.  بيئاتهم  في 

الخفي هذه على محمل الجد وتساعد على ضمان 

المرء  معاملة كل عميل بعناية واحتــرام يقدمه 

للمشرف.

ومن خالل 330 زيــارة مفاجئة تم إجراؤها في 

عام 2018، تمكن برنامج المتســوق السري من 

إشــراك وتقييم أكثر مــن 3500 موظف. ومن 

خــالل 330 زيارة أخرى تــم إجراؤها في عام 

2019 ، تمكن برنامج المتسوق المقنع من إشراك 

وتقييم أكثر مــن 4200 موظف. وأظهر التقييم 

اإلجمالي للمتسوقين السريين تحسنًا ملحوًظا في 

عام 2019. عالوة على ذلك، في عام 2020 ، تم 

إجراء موجة واحدة من التقييم بسبب حالة الوباء 

وتم إشــراك 3985 موظًفا وتقييمهم من خالل 

البرنامج.

3,985 +
موظًفا تم إشراكهم وتقييمهم من خالل برنامج 

المتسوق السري.

معدل رضا العمالء
ا للتحسين المستمر لتجارب العمالء.  تعد ردود الفعل من عمالئنا مصدًرا مهمًّ

باإلضافة إلى مؤشر صافي نقاط الترويج، نقوم بتنفيذ نظام متعدد األوجه لتتبع 
جميع مالحظات العمالء والتعامل معها واالستجابة لها.

يتكون نظام خدمة العمالء لدى جرير من استطالعات 

العمالء وممثلي خدمة العمالء في المعارض وخدمة 

ما بعد البيع ووكالء مركز االتصال ووكالء عالقات 

العمالء. ويتم توضيــح األدوار المنوطة بكل هؤالء 

في الشــكل الوارد أدنــاه، وتعمد هــذه األدوات 

والوكالء معا إلى معالجة المشــكالت الناشئة على 

جميع مستويات تجربة العمالء.

ويتولى مركــز االتصال لدى جريــر إدارة الخط 

إلى جانب جميع  العمالء  الموحد لخدمة  الســاخن 

رســائل البريد اإللكتروني الواردة والتفاعالت من 

وســائل التواصل االجتماعي. ويقوم المركز أيًضا 

بجمع بيانات حول أداء خدمــة العمالء لدى جرير 

وعمليات  والشــكاوى  العمالء  بطلبات  يتعلق  فيما 

المتعلقة  المقاييس  من  وغيرها  والقرارات  المتابعة 

بخدمة العمالء.  كما يدير أيًضا تذاكر إدارة عالقات 

العمالء لحل شــكاوى العمالء وطلباتهم التي يمكن 

الحصول عليها من خالل المعارض أو ممثلي قنوات 

التواصل االجتماعي أو المزيد اإللكتروني أو الهاتف. 

وكان النمو الســنوي المعروض في الجدول أدناه 

مدفوًعا بسياســات خدمة العمــالء الفعالة الجيدة 

خالل السنوات األخيرة. 

اقتراح  أيًضــا صناديق  لدينا  إلى مندوبينا،  إضافة 

في جميــع معارضنا، ونحرص علــى مراجعة كل 

االقتراحات المقدمة يوميًّا. ويتلقى كل اقتراح مقدم 

الرد المناسب له، وإذا لزم األمر، نفرض مجموعة من 

اإلجراءات التصحيحية والتحســينات على عملياتنا. 

وفي كل شــهر، يتم تجميع النتائج والتوصيات في 

بطاقة أداء شهرية تخضع للمراجعة من قبل اإلدارة 

العليا واختصاصي التسويق الداخليين.

ويتم رصد النتائج الناشئة عن تدابير خدمة العمالء 

وتقييمها باستمرار من أجل تحسين األداء وضمان 

العمالء.

النمو على أساس سنوي

%79
 زيادة في تذاكر إدارة عالقات العمالء مقارنة بعام 2019

%29
زيادة في المكالمات الهاتفية بمقارنة بعام 2019

%40
زيادة في رسائل البريد اإللكتروني مقارنه بعام 

2019

خالل عام 2020، وسعت خدمة العمالء نطاق جهودها لضمان تلبية استفسارات جميع العمالء. ففي بداية الوباء، تم نقل 66 من وكالء خدمة العمالء للعمل 

من المنزل، وزودت جرير الموظفين بأجهزة كمبيوتر شــخصية وإنترنــت وأدوات يمكنها دعم العمالء بأفضل طريقة ممكنة. باإلضافة إلى ذلك، واصلت 

جرير توفير المواد التدريبية وتدريب الموظفين من خالل البرامج المساعدة، وتوظيف 40 وكياًل جديًدا لدعم خدمة العمالء خالل تحديات عام 2020.

وعندما يتعلق األمر بالخدمات وبعد إجراء الكثير من األبحاث، قررت خدمة العمالء بناء مشــروع قائم على تطبيق WhatsApp لتلبية احتياجات عمالئنا 

بشكل أفضل، وسيتم إطالقه قريبًا. عالوة على ذلك، يهدف مركز خدمة العمالء دائًما إلى تسريع بعض الخدمات؛ لذلك قام بتطوير استجابة صوتية تفاعلية، 

والرد على العمالء عبر البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة لتسريع بعض الخدمات.

خدمة العمالء

العميل

خدمة العمالء

ممثلو خدمة العمالء 
هم فريق متخصص للتعامل 

مع الحاالت االستثنائية 
وشكاوى العمالء المصعدة

ممثل خدمة العمالء في المعرض.
مكتب وممثل خدمة عمالء مخصص لحل طلبات العمالء 

على الفور.

خدمة ما بعد البيع 
مكتب مخصص للضمانات وخدمات ما بعد البيع ذات 

عمليات مركز خدمة ممركزة.

فريق مركز االتصال
فريق مخصص للرد على استفسارات المواطنين من 

خالل جميع نقاط االتصال )الهاتف، وسائل التواصل 
االجتماعي، البريد اإللكتروني(.
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عمالؤنا هم القوة الدافعة لنجاح أعمالنا؛ لذلك، نتواصل باستمرار مع عمالئنا 
لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، وتعزيز تجربتهم معنا، والتعبير عن التقدير لهم، 

وتعزيز عالقة طويلة األمد بين عمالئنا وعالمتنا التجارية.  

باإلضافــة إلى تدابير رعاية العمــالء المذكورة 

أعاله، فإننا نتواصل باســتمرار مع عمالئنا من 

خالل فاعليــات في المعــارض، وحمالت على 

اإلبداعية  والتجارب  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

المتنوعة التي يستمتع بها عمالؤنا.

وتشــمل أمثلة فاعليات المعارض حفالت توقيع 

الكتــب واالحتفاالت الوطنية. ففــي عام 2018، 

اســتضافت جرير 24 حفل توقيع لكتب من أجل 

تعزيز المشاركة االجتماعية والثقافية مع عمالئنا 

وكذلك من أجل التواصل بيــن المؤلفين والقراء. 

كما قدمت تجارب فريدة لعمالئها من خالل إدخال 

مناطق تجريبية في صاالت العرض مثل متجر أبل.

فــي عــام 2019، تمكنت جرير مــن التواصل 

بشــكل أكبر مع عمالئها من خالل ورش العمل 

الفنية في مختلــف المجاالت والفعاليات األخرى 

في المعارض، والحمالت على وســائل التواصل 

االجتماعي، والتجارب اإلبداعية المتنوعة ليستمتع 

بها العمالء.

وعندما بدأ الوضع الوبائي في أوائل عام 2020، 

تســبب مؤقتًا في إيقاف جميع خطط العام، ومع 

ذلك، لــم يوقف هذا جهود جريــر للتواصل مع 

عمالئها. أطلقت جريــر حملة توعية كان لها رد 

فعل إيجابي وتفاعل مــع المجتمع. وقد انطلقت 

حملة "عمار يــا بلدنا" التــي تناولت موضوع 

الحجــر المنزلــي، وكيف تمكــن المجتمع من 

االســتمرار في حياته رغم هــذه الظروف غير 

العادية. باإلضافة إلى إطالق حملة "عيد سعيد"،  

والتي حثت الجميع على االحتفال، وعيش تجربة 

العيد في المنزل، والترحيــب بأحبائهم عن بُعد 

في عيد الفطر المبارك، علــى الرغم من اإلغالق 

خالل أيام العيد. كما نشــرت جرير، عبر وسائل 

العديد  اإللكتروني،  والبريد  االجتماعي  التواصل 

من الرسائل التوعوية حول اإلجراءات االحترازية 

تحت قيادة وزارة الصحة.

مشاركة العمالء

 اتجاهات وسائل 
التواصل االجتماعي

تســتفيد جرير من منصات التواصل االجتماعي 

لتبقــى على اتصــال دائم وتفاعل مســتمر مع 

قاعــدة عمالئنا. ونحــن نعــزز وجودنا على 

وســائل التواصل االجتماعي، من خالل الحمالت 

والمســابقات والمحتوى المعروض مثل مقاطع 

الفيديــو التعليمية. وإضافة إلى ذلك، نســتخدم 

وســائل التواصل االجتماعي للحفاظ على حوار 

مستمر مع عمالئنا.

264,101
هو عدد الرسائل التي تم الرد 

عليها في وسائل التواصل 
االجتماعي.

%50 +
معدل الرد يوميًّا على وسائل 

التواصل االجتماعي. 

7,200,000
متابع على وسائل التواصل االجتماعي.

في عام 2018، حققت جرير معدل اســتجابة 100% يوميًّا على وســائل التواصل االجتماعي. وفي عام 2019، حافظت جرير على معدل الردود  

نفسه على وسائل التواصل االجتماعي وهو أيًضا %100.

من ناحية أخرى، خالل التحديات التي واجهتها في عام 2020، تمكنت جرير من إدارة الطلب المتزايد على رســائل وســائل التواصل االجتماعي؛ 

ما مكن وكالء وســائل التواصل االجتماعي من التعامل مع 815733 رسالة على مدار العام. وخالل هذه األوقات الصعبة وفترة اإلغالق، زاد عدد 

االستفســارات بنسبة 200%، وتمت االســتعانة بالمزيد من الموظفين في الفريق لزيادة سعة ردود وسائل التواصل االجتماعي. وباإلضافة إلى 

ذلك، قام قسم الوسائط الرقمية بتغيير ساعات العمل للتأكد من التعامل مع العمالء في جميع األوقات، خاصة في المساء الذي كان فترة الذروة.

تواصل جرير إنتاج ونشر مقاطع فيديو على اليوتيوب بلغ عددها 350 مقطع فيديو، وهي تغطي المجاالت التالية:

تم توضيح وجودنا على وسائل التواصل االجتماعي في الشكل أدناه.

الفتات العرض
 350 مليون صورة • 

رقمية شهريًّا.

يوتيوب
 المشتركون: 251 • 

ألًفا. 
 مجموع المشاهدات: • 

167.7 مليون.

Jarir.com
ترتيب الموقع:29.• 
  الزائرون الفرديون: • 

6.5 مليون شهريًّا.
 مشاهدة الصفحات: • 

42.6 مليون مشاهدة 
شهريًّا.

 التسويق بالبريد 
اإللكتروني

  المشتركون: 971 ألًفا.• 
 عدد رسائل البريد • 

اإللكتروني المرسلة: 
10 ماليين شهريًّا.

وسائل التواصل 
االجتماعي

 فيسبوك: 3.1 مليون.• 
تويتر: 2.1 مليون.• 
انستجرام: 2 مليون.• 

المحتوى التعليمي
المراقبة األبوية• 
افعل األمر بنفسك• 
التطبيقات• 
 أمور تحتاج إلى معرفتها )رفع الوعي • 

بالتكنولوجيا(
دليل السفر• 
برامج لتعليم الفنون• 
 اختيارات الكتب الشهرية )العربية • 

واإلنجليزية(
البث المباشر• 
دليل الشراء• 

األخبار والفعاليات
الفعاليات• 
أخبار التكنولوجيا األسبوعية• 
األلعاب• 
حفالت توقيع الكتب• 

المحتوى التجاري
مراجعة المنتجات• 
العروض• 
 •jarir.com التعريف بموقع
حمالت التواصل• 
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تقييم المواهب 
وتحفيزها ومكافأتها

 "موظفونا هم أهم أصولنا، 
 وهم المهندسون الذين 

يحولون أحالمنا إلى حقيقة"
Abdulkarim Al-Agil - 

CEO

 05
جرير هي عائلة ملتزمة دائًما بالتطوير الشخصي 

والمهني لموظفيها، باعتباره مســئولية أساسية 

إن تحفيز مواهب  إســتراتيجي.  وهدف تجاري 

على  يساعدنا  بشكل صحيح  ومكافأتها  موظفينا 

جذب أفضل المواهب واالحتفاظ بها وخلق قيمة 

طويلة األجل ألعمالنــا. في جرير، الوالء متبادل، 

وبما أن موظفينا يقودون قيمــة األعمال، فإننا 

نعزز طــول مدة بقاء الموظــف من خالل دعم 

أن  نعتقد  فنحن  الوظيفــي؛  والتطوير  الرفاهية 

االســتثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبل 

جرير.

لتحسين إدارة الموارد البشرية وتيسيرها، تخطط 

جرير لرقمنة جميع أنظمة الموارد البشرية لدينا 

ودمجها مع الوظائف الرئيسية األخرى الشركة.

إجمالي القوة العاملة )2016 – 2020(

20164,180

4,784

4,713

5,170 

5,405

2017

2019

2020

2018

تنمية الموارد البشرية 

 الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم الجيدالقضاء عىل الفقر
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تلتــزم جريــر بــأن تكــون جهة عمــل مفضلة، بــأن توظف وتطــور أفضل قــوة عاملة 
ممكنــة. ومــن أجل جذب األفراد األكثر  موهبة، نقدم أجوًرا تنافســية ومزايا وحوافز 

أداء.

تقدم جرير الفرص على أســاس الجدارة ونقدر 

التنوع والشــمول. لالحتفاظ بأفضل الموظفين 

وتطويرهم، ننفذ مبادرات رائدة في المجال بشأن 

إشــراك الموظفين، ونكافئ األداء الجيد بفرص 

مهنية وبالتقدم الوظيفي. كما نســاعد موظفيها 

على تحقيــق أقصى إمكاناتهم من خالل الحوافز 

المالية والتطوير الوظيفي وفرص التدريب..

التنوع والشمول وتكافؤ الفرص 

تؤمن جرير بأن التنوع يعزز االبتكار، ونحن نتبنى 

قيمة بيئة العمل الشاملة. توظف جرير بفخر قوى 

عاملة من 26 جنسية مختلفة، 55% منهم سعوديون. 

يمثل الشــباب )أقل من 30 عاًما( 54 % من القوى 

العاملة لدينا ونحن فخورون بتزويد األجيال الشابة 

بعمل هادف. نقوم حاليًّا بتوظيف 400 امرأة، يمثلن 

8% من مكاتبنا الرئيسية والمعارض. ونسعى إلى 

زيادة نسبة الموظفات في محاولة لمكافحة التمييز 

وتعزيز تكافؤ فرص العمل بغض النظر عن الجنس 

أو الدين أو العرق أو الخلفية االثنية.

إشراك الموظفين وإرضاؤهم 

يعــد ارتفــاع مســتويات إشــراك الموظفين 

وإرضاءهم أمًرا بالغ األهمية لنجاحنا على المدى 

الطويل. لضمان إشراك موظفينا وإرضائهم بشكل 

صحيح، نجري استبيانًا سنويًّا لرضا الموظفين. 

يساعدنا هذا االستطالع على اكتساب نظرة ثاقبة 

لوجهــات نظر الموظفين والتأكــد من رضاهم 

بشكل كامل وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم 

في حياتهم المهنية. يتم تشجيع الموظفين، على 

العليا  اإلدارة  لتمكيــن  تقديم مالحظات صادقة 

من معالجة المشــكالت بشــكل أفضل وتكييف 

الخاصة بهم. نظًرا  العمل  احتياجاتهم في خطط 

ألن عام 2020 ينطوي على الكثير من التحديات، 

فقد بذلت شــركة جرير قصارى جهدها للحفاظ 

على تفاعل الموظفين ورضاهم. وقد بلغت نسبة 

رضا الموظفين 69% في عام التحديات.

خالل األوقات الصعبة الماضية، ومع اســتمرار 

الجهود الوطنية وجهود جرير في مساعدة ودعم 

الموظفين بكل طريقة ممكنة، أكدت المؤسســة 

العامــة للتأمينات االجتماعية أن برنامج ســاند 

– وهو  أحد برامج المؤسســة للتخفيف من آثار 

كوفيد -19 اســتثنى التأمين ضد البطالة للقطاع 

يفقدون  قد  الذين  السعوديين  والعاملين  الخاص 

وظائفهم بسبب هذه األزمة. وبالرغم من صرف 

تعويض ســاند بمعدل 60% من متوسط األجر 

الشــهري الخاضع لالشــتراك عن كل شهر من 

األشــهر الثالثة األولى وبنســبة 50% من هذا 

المتوسط عن كل شــهر لألشهر التالية، وأقصى 

مدة لصرف التعويض هي 12 شــهًرا مستمًرا أو 

متقطًعا في كل مرة. أما بالنسبة لموظفي جرير 

فقد خضع 1200 سعودي لهذا البرنامج وطالبوا 

بدعم 40% من أجورهم حيث كان البدل %60. 

عالوة علــى ذلك، تم دعم هــؤالء األلف ومائتي 

موظف لمدة 3 أشــهر فقط من قبل ســاند، ثم 

اســتمرت جرير في دعم جميع موظفيها بما في 

ذلك هــؤالء  األلف ومائتي موظــف )الذين تم 

تعيينهم مؤخًرا كموظفيــن في المعارض( ولم 

يتأثر رواتب أي موظف منذ ذلك الحين.

في أثنــاء اإلغالق الكامــل والجزئي، تم تحويل 

جميع الموظفين إلى العمل من المنزل بما في ذلك 

موظفو المعارض، ولم يتم إجراء أي تخفيضات 

في الراتب أو تسريح للعمال. وكإجراء احترازي 

، كان نصف الموظفين فقط يحضرون المناوبات 

والمبادلــة بينهم لضمان الســالمة للجميع. أما 

تم منحهم  األجانب، فقــد  للموظفين  بالنســبة 

إجــازات إضافيــة وفًقا لحالتهم، كمــا تم منح 

بطاقات هوية للمقيمين مجانًا وقروًضا حســب 

الحاجة.

.

المزايا واألجور
إن تقديم أجور ومزايا تنافســية أمر أساســي 

لتحقيق هدفنــا المتمثل في تنمية وتطوير أفضل 

القوى العاملــة وأكثرها رضا في قطاع التجزئة. 

يحصل جميع موظفي جرير على رواتب تنافسية، 

وتأمين طبي، ومكافآت سنوية، وحوافز مبيعات 

شــهرية )إن وجدت(، وإجازة ســنوية مدفوعة 

30 يوًما، وإجازة امتحان. ويتمتع موظفو الدوام 

التدريب  إلى  المزايا، باإلضافة  الكامل لدينا بهذه 

على العمل، وخيار المشاركة في برنامج األسهم 

الوهميــة. وإلى جانب ذلك، يتلقــى الموظفون 

المميزون توجيهات مهنية وخطًطا للنمو.

تحصــل موظفات جرير المؤهــالت على إجازة 

أمومة مدفوعة األجر مدتها 10 أســابيع و3 أيام 

إجازة أبوة. باإلضافة إلى إجازة األمومة مدفوعة 

األجر، يحق لألمهات الجدد الحصول على شــهر 

إضافي من إجازة األمومــة دون أجر. لمزيد من 

الجدد  لألمهات  نقدم  األمهات،  لموظفاتنا  الراحة 

ساعة واحدة من الوقت الشخصي في اليوم لمدة 

تصل إلى سنتين بعد الوالدة.

تشــمل مزايــا الموظفين اإلضافيــة القروض 

الشــخصية دون فائدة وعرض المشــاركة في 

خيارات وحدات المخــزون لدينا )برنامج طويل 

5 ســنوات( وبرنامج ملكية المنزل  األجل لمدة 

وبرنامج قرض السيارة.

جذب الموظفين واالحتفاظ بهم
تعد القدرة على جذب الموظفين 

األكثر موهبــة واالحتفاظ بهم 

القــصوى  أولويـاتنــا  إحدى 

القوى  لتطوير  أساسيًّا  وشرًطا 

العاملــة الرائدة فــي مجالنا. 

في عام 2018، شــهدت جرير 

ا كبيًرا مــن خالل توظيف  نموًّ

1951 موظًفــا موهوبًا جديًدا 

يمثلــون اآلن 41 % من القوى 

أكثر  كان  لدينا.  الحالية  العاملة 

من 90 % من هؤالء الموظفين 

الجدد تتراوح أعمارهم بين 18 

و 30 عاًمــا. في عــام 2019، 

موظًفا   2346 جريــر  وظفت 

موهوبًا جديــًدا يمثلون 45 % 

من القــوى العاملة لدينا، حيث 

تراوحت أعمار 89% من هؤالء 

الموظفين الجدد بين 18 و 30 

عاًما.

عدد  بلغ   ،2020 عــام  وخالل 

 1534 العامليــن  توظيــف 

سعوديًّا.   1458 منهم  موظًفا، 

وفي ضوء حــرص جرير على 

إشــراك المرأة في سوق العمل 

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، 

النساء،  بتوظيف  جرير  اهتمت 

 400 الموظفات  عدد  بلغ  حيث 

موظفة بنهاية عام 2020.

ال تــؤدي معــدالت االحتفاظ 

المرتفعة إلى خلق قيمة تجارية 

التوظيف  تكاليــف  وتقليــل 

فحســب، بل لها أيًضــا فوائد 

بمعنويات  يتعلــق  فيما  كبيرة 

الشــركة  وثقافة  الموظفيــن 

والمســارات المهنيــة الجيدة 

عليها  االعتمــاد  يمكــن  التي 

ا  جدًّ فخورون  نحن  لموظفينا. 

المنخفضة  الــدوران  بمعدالت 

باســتمرار لمديرينا في اإلدارة 

كانت  والتي  والمتوسطة،  العليا 

0 و7 % علــى التوالي في عام 

2018. في عام 2019، حافظنا 

علــى 0 % من معــدل دوران 

اإلدارة العليا و 4 % من اإلدارة 

المتوسطة.

1,534
شخًصا تم تعيينه حديثًا

%87
نسبة من تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 من 

الموظفين الجدد.

%54
نسبة الشباب بين الموظفين.

26
 جنسية مختلفة ممثلة 

في القوى العاملة في جرير.

%69
نسبة رضا الموظفين

0
 نسبة االستقطاعات من الرواتب 

والتسريح من العمل في عام 2020.
تأمين تأمين اجتماعيرواتب تنافسية

صحي

خطط النمو 
والتوجيه الوظيفي

مكافآت

إجازة 
األمومة

قروض 
شخصية 
دون فائدة

خيارات 
األسهم 
كبرنامج 
لالستبقاء

برنامج ملكية 
المنزل

برنامج قرض 
السيارة

مزايا الموظفين

صاحب العمل المفضل
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في جرير، نرى أن الشركة هي حصيلة عمل الموظفين، ونعتبر االستثمار في 
تدريب وتطوير القوى العاملة لدينا استثماًرا في القيمة المستقبلية لجرير. نحن 

نستخدم موارد التدريب والتطوير لضمان استعداد موظفينا للتطوير المهني 
وجاهزيتهم لخدمة عمالئنا والتمسك بقيمنا. 

في عــام 2018، قدمنا 19,476 ســاعة تدريب 

لموظفينا. وهذا يمثل في المتوســط 4.1 ساعة 

تدريــب لكل موظــف. وعالوة علــى ذلك، في 

2019، تم تقديم 64,136 ســاعة تدريبية  عام 

بمتوســط 12.4 ســاعة تدريب لــكل موظف. 

ورغم كل التحديات في عام 2020، اســتطاعت 

جرير إجراء التدريب بعد تنفيذ جميع اإلجراءات 

االحترازية واستئناف الجلسات، محققة 31,594 

ساعة تدريبية بمتوســط 4.6 ساعة تدريب لكل 

موظف.

ويركــز معظم تدريبنــا على إعــداد موظفي 

العمالء.  أعلى مستويات خدمة  لتقديم  المعارض 

وكما يتضح من أدائنــا لعام 2018، قمنا مؤخًرا 

بزيادة تركيزنا علــى تدريب الموظفين وتحويل 

تركيــز التدريب نحــو البيع المتبــادل وزيادة 

ذلك،  إلى  باإلضافة  بالمنتجات.  الخاصة  المعرفة 

نحن نقدم التدريب للسماح للموظفين المتقدمين 

بتولي المزيد من المسئوليات، وتحسين المهارات 

المهنية، ومواكبة التطورات الصناعية والتنظيمية 

الجديدة.

المقدمة  التدريبيــة  البرامج  مــن  العديد  هناك 

الجدد  الموظفون  يتلقــى  أواًل،  لموظفي جرير. 

سياســات  على  يتعرفون  حيث  تمهيديًّا،  تدريبًا 

جريــر وعملياتها ومســئولياتهم الشــخصية 

تجاه الشــركة. باإلضافة إلى ذلك، يتلقى جميع 

الموثوقة"  والخدمة  "الــوالء  تدريب  الموظفين 

مرتين في الســنة. بالنســبة لمديري معارضنا، 

نقدم برنامج مديري المعــارض، باإلضافة إلى 

وبالنسبة  المشــرفين.  مالحظات  من  التقييمات 

ألولئك الذين يترقون داخل الشركة، نقدم برنامج 

تدريب إداريًّا ســريًعا )لمــدة عامين( باإلضافة 

إلى برنامج التطويــر والقيادة إلعداد الموظفين 

لمواجهة التحديات والمسئوليات المهنية الجديدة. 

وبغض النظر عن دورك ومســتقبلك في جرير ، 

إليه لتحقيق  فنحن نجهز موظفينا بما يحتاجون 

النجاح.

نحن في جرير  نعزز ثقافة الصحة والسالمة للمساعدة في ضمان الرفاهية 
الجسدية والعقلية ألصحاب المصلحة لدينا. ولتحقيق هدفنا المستمر المتمثل 

في عدم وجود حوادث تتعلق بالصحة والسالمة، نقوم بتنفيذ أفضل الممارسات 
في المجال، باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات الداخلية المصممة لتحقيق 

أقصى قدر من الصحة والسالمة في جميع عملياتنا.

ولضمان أن موظفينا على اســتعداد جيد لحماية 

المناسب  التدريب  توفر جرير  الصحة والسالمة، 

وحمالت التوعية. فنهجنا في الصحة والســالمة 

هو منع الحوادث قبل وقوعها. ومن هذا المنطلق، 

لدينا موظفون مســئولون عن الصحة والسالمة 

وفريق امتثال لتوفير ظروف عمل تراعي الصحة 

والسالمة بأكبر قدر ممكن.

فأهم مورد لدينا هو موظفونا، وللمســاعدة في 

ضمان صحتهم ورفاهيتهم، أنشأنا مؤخًرا برنامج 

الخدمات الطبية لموظفي جرير لتقديم الخدمات 

الطبية حسب الضرورة.

يتكون برنامج الخدمــات الطبية لموظفي جرير 

من خيارين رئيســيين: عيــادة موظفي الرعاية 

المنزلية أو عيادة جرير )في مرافق جرير(. الخيار 

السريري هو عيادة معتمدة داخل مكاتب جرير، 

يعمل بها طبيب وممرضة خارجية. وتقدم عيادة 

لجميع  للموظفين رعاية صحيــة مجانية  جرير 

موظفي جرير. فهنــاك عيادات تعمل بالفعل في 

منشأة الرياض الرئيســية، وستتواجد قريبًا في 

مواقع في الدمام وجدة. 

وبالنســبة للموظفين الذين قــد يحتاجون إلى 

الرعاية  برنامــج  يقدم  منزليــة طبية،  زيارات 

المنزليــة لدينا خدمات طبيــة مريحة ومجانية 

)مغطــاة بالتأمين( في محــل إقامتهم. ويمتلك 

الموظفون أيًضــا خيار جدولة الزيارات المنزلية 

الطبية نيابة عن أفراد أسرهم. تقدم هذه الخدمة 

حاليًّا في 4 مدن في جميع أنحاء المملكة العربية 

السعودية )الرياض ومكة والمدينة وجدة(.

31,594
ساعة تدريب مقدمة للموظفين.

4.8
هي متوسط عدد ساعات التدريب التي 

مزايا برنامج جرير للخدمات الطبيةيحصل عليها كل موظف. 

بال استقطاعات من 
الراتب 

مريح موفر للوقت

الوصفات الطبية، 
وإعادة تعبئة األدوية

اسعافات أولية في عالج منزلي
المكتب
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الصحة والسالمةالتدريب والتطوير



لحماية سالمة أصحاب المصلحة في جرير، نقوم 

بتنفيذ العديد من برامج الســالمة والسياســات 

واإلجــراءات المصممة لمنع جميع الحوادث التي 

يمكن تجنبها واالســتجابة الســريعة للحوادث 

التي ال يمكن تجنبها. وتشــمل إجراءات السالمة 

الحرائق والتدريب على  التدريبات على  المنتظمة 

الخدمات  إدارة  الحرائق بدعم من  الســالمة من 

والصيانة وإدارات التدريب، والصيانة الكهربائية 

الوقائيــة في جميع المواقــع، والفتات التوجيه 

والتوعية بالســالمة عند الحاجــة لذلك، وتوفير 

معدات الحماية الشخصية عند الضرورة، وإجراء 

عمليات تفقــد دورية لمعايير الســالمة لجميع 

المواقــع المعمول بها، والتــي تنتهجها جرير. 

بصياغة  جرير  قامــت  اإلجراءات،  هذه  ولتكملة 

دليــل للحــوادث المحتملة للحرائــق والصحة 

والسالمة والبيئة.

كما تنفذ جرير برامج لضمــان االمتثال لجميع 

بدقة جميع  التنظيمية. وتراجع جرير  المتطلبات 

حوادث الصحة والســالمة وحاالت عدم االمتثال 

التحسين المستمر لعمليات اإلدارة لدينا.  لضمان 

وعند الضرورة، نقــوم بتنفيذ تدابير تصحيحية 

وتطوير تدابير وقائية جديدة أو محسنة.

وتعتبر جريــر الراحة في مــكان العمل جانبًا 

رئيســيًّا من جوانب رفاهية الموظف. ومن هذا 

المنطلق، نقوم بتنفيذ تدابير لتحسين الراحة مثل 

والتعرض لضوء  توفير درجة حرارة مريحــة، 

النهار، واألثــاث المريح،  وزيادة وجود النباتات 

في مكتبنا

 الرعاية المنزلية رعاية األمراض المزمنةرعاية أساسية
بناء على موعد

الرعاية المنزلية الطارئة

الخدمات الطبية لموظفي جرير

برامج الصحة والسالمة

الرعاية المنزليةعيادة موظفي جرير

21 22

تلتــزم جريــر بتوفيــر فرص عمل هادفة، وإعطــاء األولوية للمواهــب المحلية. اعتباًرا 
مــن نهايــة عــام 2020، كان 60 % مــن القــوى العاملــة لدينا تتألف مــن مواطنين 
سعوديين. وكانت هذه القيمة أعلى بالنسبة ألعضاء اإلدارة العليا، التي تتألف من 
ا من  80 % من المواطنين السعوديين. وهدفنا هو زيادة معدالت السعودة تدريجيًّ

خالل االستمرار في إعطاء األولوية للمرشحين المحليين.

"مسار جرير" - وهو برنامج تدريب للخريجين 
– و"التدريب اإلداري" هما برنامجان رئيسيان 

للسعودة يهدفان إلى توظيف المرشحين المحليين.

 %60
نسب السعودة.

 %80
نسبة العاملين في اإلدارة العليا من 

المجتمع المحلي.

السعودة 

فريق االستجابة للطوارئ، تركيب 
ملصقات السالمة المطلوبة.

برنامج الصيانة الوقائية لضمان 
كفاءة وسالمة المعدات في 

المجاالت التالية في جميع المواقع 
لعام 2020:

برامج السالمة الكهربائية 
ومراقبة التكاليف في جميع 

المواقع في عام 2020:

مولد الكهرباء• 
مكافحة الحرائق• 
وحدات التكييف• 
السباكة )بما في ذلك التسريبات(• 
السالمة الكهربائية• 

المقابس والمنافذ والقواطع والخوادم )األمان(• 
تركيب موفر المياه )توفير المياه(• 
 الخلية الكهروضوئية )توفير كهرباء األضواء • 

الكاشفة(
غاليات الماء )أمان(• 
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إدارة اآلثار البيئية 
تلتزم جرير بتقليل التأثيرات البيئية السلبية خالل إجراءات 
التشغيل وسلسلة التوريد. عالوة على ذلك، نحن نعتقد 

أن البيئة العالمية المتغيرة ستجلب مخاطر وفرًصا تجارية 
ناشئة جديدة. لذلك، يتماشى التزامنا بالمسئولية البيئية 

مع إستراتيجيات أعمالنا للتكيف مع الظروف البيئية 
الجديدة وتعزيز االنتقال إلى مستقبل مستدام. ونحن 
نعمل على أساس أن نماذج األعمال المبتكرة لكفاءة 

الموارد وتقليل األثر ستؤدي في النهاية إلى خلق القيمة 
على المدى الطويل، وتخفيف المخاطر وتمايز السوق.

وتهدف جرير إلى أن تكون حافًزا لعالم أفضل، ولذلك، 
حددنا أربعة مجاالت رئيسية نشعر فيها بأنه يمكننا إحداث 

أكبر أثر بيني: مكافحة تغير المناخ وخفض انبعاثات 
الكربون من خالل تحسين الطاقة ومصادر الطاقة 

المتجددة؛ وتقليل البصمة البيئية لعمالئنا من خالل 
المنتجات المستدامة؛ وإطالة عمر الموارد التكنولوجية 

من خالل برامج إعادة التدوير اإللكترونية؛ وااللتزام الصارم 
بجميع اللوائح البيئية المعمول بها.

 06
يرتكز التزام جرير تجاه البيئة على أهداف الشركة التي تندرج في إطار خدمة 

المجتمع ورد الجميل؛ حيث نعتقد أن ذلك من مسئوليتنا االجتماعية.

تنعكس أهداف الشركة في السياسات والبرامج التالية:

 تلتزم جرير بأي قواعد وأنظمة • 

حكومية فيما يتعلق بالحفاظ على 

البيئة.

 تراعي جرير برامج الحفاظ على البيئة • 

بشكل مستمر.

 تبحث جرير عن المنتجات ذات الحد • 

األدنى من اآلثار البيئية التي يتم 

طرحها في السوق.

 تُدرج جرير البيئة باستمرار في • 

تدريبات الشركة والتطوير التنظيمي 

مع موظفيها.

 تدعم جرير المشروعات البيئية • 

المجتمعية.

المسئولية البيئية   

العمل املناخي
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كفاءة الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة 
يعد تحسين اســتهالك الطاقة جانبًا أساسيًّا من 

إســتراتيجياتنا لتقليل الغــازات الدفيئة وكذلك 

تقليــل تكاليف الطاقــة. في محاولــة لزيادة 

كفاءة الطاقة في عملياتنا، قمنا بإجراء سلســلة 

والمستودعات  المعارض  على  التحســينات  من 

والمكاتب الرئيسية لدينا. وتشمل هذه اإلجراءات 

 LED تحويل جميع صــاالت العرض إلى إضاءة

)تم تحقيق 100% من ذلك( وتقليل اســتهالك 

بنسبة  ســاعة(  بالكيلوواط  )ُمقاًســا  الكهرباء 

 LED 40% فــي عام 2019. وقــد أدت برامج

 %43 توفير متوســط  إلى  بالمعارض  الخاصة 

إلى ذلك، مع  الكهرباء. باإلضافة  في اســتهالك 

LED، فقد تم  توسع مشروع استخدام مصابيح 

تنفيذ استخدام لمبات LED بشكل مستمر لمباني 

العمل والمواقف والمباني السكنية الستبدال أكثر 

من 15000 مصباح. كما تم تغيير وحدات التيار 

المتردد ووضع بدل منها طــرز أكثر كفاءة في 

استخدام الطاقة بنسبة 12 %، والتخطيط لتنفيذ 

تقنيات إدارة الطاقة المؤتمتة مثل مستشــعرات 

الحركــة ومؤقتات الضــوء. باإلضافة إلى هذه 

الجهود، تراقب جرير باســتمرار أداءها وتقييم 

الفرص الجديدة لتحسين كفاءة الطاقة.

نظًرا للنمو الكبير والتحديات التي تمت مواجهتها 

في عــام 2020، كانت هناك زيــادة طفيفة في 

اســتهالك الطاقة وكثافتها، ومــع ذلك، فنحن 

ملتزمون بإدخال تحســينات طويلة األجل على 

إدارة الطاقة التشــغيلية لدينا. باإلضافة إلى ذلك  

بدأت جرير مراقبة استهالك الوقود من خالل عقد 

شراكة مع شركة بنزين )الدريس( واعتماد أنظمة 

2020. وقد ســمح ذلك  مراقبة تلقائية في عام 

لجرير ببدء سجلها القياسي في استهالك البنزين 

والديزل.

باإلضافة إلى ذلك، تعمل جرير باســتمرار على 

تقليل البصمة البيئية لعملها، والحد من انبعاثات 

الغازات الدفيئة. ونحن نهدف إلى مراقبة والتحقق 

من االنبعاثات، وهو ما ســيؤدي إلى تخفيضات 

فعالة لالنبعاثات. في عــام 2020، بدأت جرير 

في مراقبة استهالك الوقود من خالل عقد شراكة 

أنظمة مراقبة  للبنزين واعتماد  مع شركة موردة 

آلية. وقد مكننا ذلك من حساب البصمة الكربونية 

للنقل البري وشراء الكهرباء.

15 ألف  
 LED لمبة تم تغييرها ووضع بدل منها لمبات 
في مباني العمل، والمواقف، والمباني السكنية.

  9,586,27
 إجمالي البصمة الكربونية في 

2020 )محسوبة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون(.

  %43
نسبة االنخفاض في استهالك الكهرباء.

تعمل جرير في منطقة شحيحة بالمياه، وتدرك أن ندرة المياه من المحتمل أن 
تتفاقم بسبب الظروف العالمية، مثل تغير المناخ وزيادة الطلب.

لذلك، نحن ملتزمون بمراقبة وإدارة وتحســين 

معدالت اســتهالك المياه بشــكل مستمر. وفي 

عامــي 2018 و 2019، قمنــا بتركيب صنابير 

وأجهزة توزيع مياه ذات كفاءة عالية في مرافقنا 

نقوم  المياه،  كفاءة  تحسين  ولزيادة  ومعارضنا. 

لري  واستخدامها  الرمادية،  المياه  تدوير  بإعادة 

التخفيضات  وســنراقب  الخضراء،  المسطحات 

الناتجة فــي الطلب في المســتقبل. تقيم جرير 

باســتمرار فرًصا جديدة فعالة من حيث التكلفة 

خزانات  لتركيب  وتخطط  المياه،  كفاءة  لتحسين 

مياه األمطار في المبانــي الجديدة اللتقاط مياه 

األمطار واالنتفاع بها.

وتمتثل جريــر لجميع قوانين البنــاء المتعلقة 

بكفاءة المياه مثل التحكــم في ضغط المياه في 

جميع المباني.

برامجها  جريــر  تواصل   ،2020 عــام  وخالل 

للحفاظ على المياه، مثل برنامج "موفر المياه"، 

الذي يتم من خالله تثبيــت فوهات توفير المياه 

في مباني العمل والمباني الســكنية والمعارض، 

وبرنامج "المراحيض الموفرة للمياه"، الذي يتم 

من خالله اســتخدام مراحيض وتجهيزات المياه 

التي تســتخدم عادة كمية أقل من المياه، والذي 

ســيتم تنفيذه في مباني العمل والمباني السكنية 

والمعارض، وأخيًرا، اختبار التســرب والصيانة 

الوقائية على نظام السباكة الخاص بنا.

استهالكنا  الجهود، شــهد  الرغم من هذه  وعلى 

اإلجمالي للمياه لعام 2020 انخفاًضا بنسبة %2 

في استهالك المياه بســبب حالة الوباء وعمليات 

اإلغالق الكاملة والجزئية خالل عام 2020. نحن 

كفاءة  وتحسين  المســتمرة  بالمراقبة  ملتزمون 

استخدام المياه على المدى الطويل في المستقبل.

%2
نسبة االنخفاض في استهالك المياه 
بسبب حالة الوباء وعمليات اإلغالق 

الكاملة والجزئية خالل2020.

استهالك المياه 
تتفهم جرير أن تغير المناخ أحد أكبر التهديدات للبشرية، وبصفتنا شركة رائدة في 

مجالنا، لدينا مسئولية أخالقية لتقليل انبعاثات الكربون.

عــالوة على ذلك، تتحمل جرير مســئولية تجاه 

جميع أصحاب المصلحة لدينا لتنفيذ إستراتيجيات 

المنافســة في  قادرة على  األعمال حتى تظــل 

الكربوني. ستجعلنا هذه  األثر  مستقبل منخفض 

اإلســتراتيجيات أيًضا في وضــع جيد يخفض 

تكاليف الطاقة ويتكيف مــع المخاطر واللوائح 

الناشــئة. ولهــذا، تعــد إدارة الطاقة وخفض 

االنبعاثات من أهم أولوياتنا البيئية.

نراقب  لدينا،  والمنــاخ  الطاقة  أهداف  ولتحقيق 

والفرص  المخاطــر  ونقيم  أداءنا،  باســتمرار 

الجديدة، وتستخدم النتائج لتحسين إدارة الطاقة.

الطاقة وتغير المناخ

توضيح: 
بدأت شــركة جرير مراقبة استهالكها من المياه في عام 2017 
مــن خالل التقدير بأفضــل ما لديها من قدرات. يتم اســتالم 
الفواتير على أســاس ســنوي وفي بعض الحاالت يتم تقاسم 
فاتورة المياه مع العديد من المســتأجرين في المباني. في عام 
2020، تمكنت خدمات الدعم في جرير من حســاب استهالك 
جرير بشــكل فردي من خالل معرفة النسب المئوية الستهالك 
جرير للكمية المستهلكة. وقد سمح لنا ذلك بحساب االستهالك 

الفعلي بأثر رجعي.
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تسعى جرير جاهدة إلى أن تكون 
شركة رشيقة، وأن تعمل باستمرار 
على تحسين كفاءة موارد عملياتها. 

وللتقدم نحو هذا الطموح، تقوم 
جرير بتنفيذ العديد من البرامج 

والمبادرات لتقليل المواد وإعادة 
استخدامها وإعادة تدويرها. 

أكبر مصــدر نفايات لدينا هو 

وبالتالي،  الورقية،  المنتجات 

فإنها موضع التركيز األساسي 

لجهودنا فيما يتعلق بالحد من 

النفايات. وتشمل هذه الجهود 

المثال  على ســبيل  والتدابير 

ال الحصــر إعادة اســتخدام 

صناديق المستودعات، وإعادة 

والكرتون،  الــورق  تدويــر 

الطباعة وإدارته  وقياس ورق 

من خالل خدمة إدارة الطباعة 

بانتــون  مطابقــة  بنظــام 

لشــراء  والســعي   ،)PMS(

منتجات ورقيــة معتمدة من 

المعاد  والمحتــوى  الغابات 

تدويره فقط.

وللمضي قدًما في ذلك، تواصل 

اإلجــراءات  تطوير  جريــر 

والتدابير والمبادرات لتحسين 

كفــاءة الــورق مــن خالل 

مبادرات الحــد من النفايات. 

جهودنا  إلــى  باإلضافة  هذا 

الفاقد، كما هو موضح  لتقليل 

في الرسم البياني أدناه:

 

تلتزم جرير باالنتقال إلى المستوى التالي من االهتمام البيئي، وتماشًيا مع هذا 
الهدف، هناك بعض التطورات الجارية التي تم تنفيذها.  تقليل 

 االستخدام 
الفردي للبالستيك 

تركيب فالتر المياه لتقليل استخدام زجاجات المياه 
البالستيكية ذات االستخدام الواحد، واختيار إعادة 

تدوير وتجديد جميع المواد بداًل من دفن النفايات كلما 
أمكن ذلك.

خزان الصرف الصحي مرتبط بخط البلدية 
بداًل من شاحنة النقل، يتم التخلص من نفايات المياه عبر خط البلدية كلما أمكن ذلك.

أكياس بالستيكية شفافة للقمامة 
بداًل من األكياس البالستيكية السوداء الضخمة، ووفًقا للوائح الحكومية، تم وضع بدل منها البالستيك الشفاف القابل إلعادة التدوير.

الصيانة الوقائية للمركبات 
لضمان كفاءة استهالك الوقود وتقليل انبعاثات التلوث، تم تنفيذ الصيانة الدورية لجميع مركبات الشركة.

النباتات في المكاتب 
لضمان صحة وبيئة أفضل، تم وضع نباتات صديقة للبيئة حول المكاتب.

 )IP( التحول إلى هواتف آي بي
تم تغيير جميع الهواتف في المباني في جميع أنحاء المملكة من هاتف تناظري إلى هاتف آي بي، ما أدى إلى اإلزالة الكاملة لكابالت الهاتف.

 الكرتون 
المعاد تدويره  

تمت إعادة تدوير 378395 كجم من الورق المقوى في 
عام 2020.

 شاشات 
 تسويقية 

في المعارض  
تم تغيير جميع اللوحات الورقية والنشرات اإلعالنية 

والالفتات والملصقات في صاالت العرض ووضع بدل 
منها 618 شاشة LED ما يلغي استخدام 3300 ورقة 

مطبوعة مقاس 100 × 70 سم سنويًّا.

 بيع وإعادة 
 استخدام 

المواد القابلة إلعادة 
التدوير والتخلص 

السليم منها  
 LED تم بيع أشياء إلعادة التدوير مثل المصابيح غير

وبطاريات الرافعة الشوكية القديمة. هذا باإلضافة إلى 
التخلص السليم من األحبار الناسخة وإعادة استخدام 

السجاد واللوحات والمقاعد والصناديق في مركز 
توزيع جرير.

المواد 
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تؤمــن جريــر باالقتصــاد الدائــري، وتــدرك القضيــة العالميــة المتناميــة للنفايــات 
اإللكترونيــة. وفــي محاولــة لمعالجــة هــذه المشــكلة، لدينــا برنامــج إلعــادة تدويــر 
ل ما قيمته 10 ماليين ريال ســعودي مــن اإللكترونيات من مكب  اإللكترونيــات حــوَّ
النفايــات فــي عام 2018 وإعادتــه إلى االقتصاد. وفي عام 2019، تمت إعادة تدوير 

أجهزة إلكترونية بقيمة 18 مليون ريال سعودي.  

ينقذ البرنامج أجــزاء اإللكترونيات المهملة ليتم 

السعودية  العربية  المملكة  شحنها وبيعها خارج 

بواســطة شــريكنا المتعاقد. في عــام 2020، 

تمكنت شــركة جرير من إعادة تدوير ما قيمته 

22,322,500 ريال ســعودي من اإللكترونيات 

من مكبات النفايات.

نحن نزيد من جهودنا إلبعاد األجهزة اإللكترونية 

القديمــة عن مكب النفايات، مــن خالل برنامج 

المقايضــة الخاص بنــا. يتيح هــذا البرنامج 

التجارة  الحصول على قيمة مــن خالل  للعمالء 

فــي المنتجات المســتخدمة التــي ال تزال في 

حالة جيدة، واســتخدام القيمة في ترقية أجهزة 

الكمبيوتر المحمولة واألجهزة المحمولة الخاصة 

بهم. يســاعد هذا في منح حياة ثانية للمنتجات 

المســتخدمة مع زيادة القدرة على تحمل تكلفة 

المنتجات الجديدة.

ا ، ومثل هذا الجهد  يعتقــد جريــر أن االنتقال إلى عالم مســتدام يتطلب جهــًدا جماعيًّ
سيتطلب نشر الوعي والتثقيف البيئي. وتتماشى رؤيتنا لنشر الوعي البيئي مع رؤية 

السعودية 2030.

تماشــيًا مع هدف جرير فيما يتعلــق بالبرامج 

البيئيــة، تتطلع جرير إلى اســتكمال الكثير من 

البرامــج المســتهدفة، مثل تحقيق االســتبدال 

100% في  LED بنسبة  المســتهدف لمصابيح 

وإعادة  والمســاكن،  والمباني  المعارض  جميع 

تدوير الورق  لنســبة 100% من الورق القابل 

الالورقية،  البرامج  إلعادة االســتخدام، وإطالق 

واستخدام األلواح الشمسية والمزيد.

وبرغم أن جهود جريــر في التوعية البيئية محل 

تقدير من قبل قســم االمتثال والجودة في الهيئة 

الســعودية للمواصفات والمقاييــس والجودة، 

فإنها تهــدف إلى مزيــد من االمتثــال للوائح 

األخرى الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق باألجهزة 

والمعدات والمركبات واآلالت.

183,216
ا أعيد تدويره عبر شراكة برنامج  جهاًزا  إلكترونيًّ

المقايضة. 

22,322,500
قيمة المنتجات اإللكترونية التي أعيد تدويرها بالريال 

السعودي.

المقايضة وإعادة التدوير اإللكترونية 

الوعي البيئي
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ملحق أ

بيانات األداء

20162017201820192020مجلس اإلدارة 

37.5%37.5%37.5%37.5%37.5%أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيون 

25%25%25%25%25%أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

37.5%37.5%37.5%37.5%37.5%أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون

62.5%62.5%62.5%62.5%62.5%أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين

20162017201820192020األخالقيات

)Training on anti-corruption )number of employeesNo Record628256
240

158

00000المخاوف المثارة فيما يتعلق بأخالقيات العمل

391215629-الدورات التدريبية التي تمت إجراؤها فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك وقيم الشركة

5351535043259-عدد الموظفين الذين حضروا التدريب المخصص لمدونة قواعد السلوك والقيم

20162017201820192020الشكاوى

4171746-عدد الشكاوى المقدمة في فترة إعداد التقرير

4171746-عدد الشكاوى التي تم معالجتها أو حلها

20162017201820172018األداء االقتصادي )بالريال السعودي(

6,122,5596,941,9357,361,7238,424,519,305,811اإليرادات 

عمليات العمل المسئولة

2017201820192020

المبيعات المنطقة
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي الربح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

المبيعات 
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي الربح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

المبيعات )بالمليون 
ريال سعودي(

صافي الربح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

المبيعات 
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي الربح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

6,483.7842.86,908.9913.77,960.4948.28,818.5956.6السعودية

458.224.9452.846.3464.136.5487.346.4مصر ودول أخرى في الخليج

6,941.9867.77,361.7960.08,424.5984.79,305.81,003.0اإلجمالي

20162017201820192020التسويق والتصنيف

20162017201820192020خصوصية البيانات

00000العدد اإلجمالي للشكاوى المثبتة التي تم تلقيها فيما يتعلق بانتهاء خصوصية العمالء

00000العدد اإلجمالي للحاالت المحددة لتسريب أو سرقة أو فقدان بيانات العمالء

20162017201820192020المشتريات المحلية

1,7351,0901,25214161447إجمالي عدد الموردين المشاركين

623361384427417إجمالي عدد الموردين المحليين المشاركين

5.135.746.227.267.97إجمالي اإلنفاق على المشتريات )بالمليار ريال سعودي(

1.191.223.074.465.61إنفاق المشتريات على الموردين المحليين )بالمليار ريال سعودي(

71%61%49%21%23%نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

20162017201820192020

299216353358219عدد العناوين المنشورة

4612016683725Mالتبرعات والرعايا )باأللف ريال سعودي(

20162017201820192020نظرة عامة على القوى العاملة

4,1804,7844,7135,1705,405إجمالي القوى العاملة )باستثناء المتدربين والطالب والموظفين الخارجيين(

111111118موظفو اإلدارة العليا

109113110116117موظفو اإلدارة الوسطى

40604660459250435280الموظفون غير اإلداريين

القوى العاملة حسب العمر والجنس )باستثناء المتدربين والطالب والموظفين 

الخارجيين(

20162017201820192020

2,5622,8753,009 2,548 1,962 موظفون تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاًما

1,9562,0942,200 2,025 1,997 موظفون تتراوح أعمارهم بين 31 و50 عاًما

195 201 195 211 221 موظفون تزيد أعمارهم على 51 عاًما

4,1624,7534,6795,1285,012موظفون ذكور

18313442393موظفات

20162017201820192020الجنسيات

2525272626عدد الجنسيات

20162017201820192020مشاركة الموظف

73%90%87%85%درجة رضا الموظف

*درجة رضا الموظف لم تُصدر في تاريخ إصدار هذا التقرير

20162017201820192020عمليات التوظيف الجديد ودوران العمالة

2,2272,4031,95123461534إجمالي عدد الموظفين الجدد

20162017201820192020المبيعات حسب المنطقة

2,700,184,600 2,351,242,3182,707,993,435 2,302,340,667 2,013,391,381 وسط السعودية

1,053,177,502 1,124,062,7631,030,418,321 1,107,765,162 1,045,646,539 شرق السعودية

1,293,951,045 1,343,072,954 1,225,573,656 1,175,712,743 1,120,989,232 غرب السعودية

1,939,011,397 1,759,385,450 1,467,030,565 1,199,477,439 936,812,536 المناطق النائية* في السعودية

96,011,477 111,827,839 115,109,298 98,343,277 46,097,498 الكويت

352,243,785 301,363,574 292,679,477 305,114,059 382,845,123 قطر

38,822,915 48,346,133 42,472,270 49,811,821 41,834,532 اإلمارات

20162017201820192020رضا العمالء

98%98%إجمالي رضا العمالء )%(

* )NPS( 464643--مؤشر صافي نقاط الترويج

20162017201820192020النمو على أساس سنوي

31,06339,90971,426 22,888 15,560 تذاكر إدارة عالقات العمالء

784,719 609,462 540,750 374,251 249,493 المكالمات

83,051116,356 36,074 34,891  -  رسائل البريد اإللكتروني

20162017201820192020

264,101 110,729192,791178,453182,947الردود على وسائل التواصل االجتماعي

العمل مًعا

األشخاص

العمالء

* المناطق النائية هي: جازان، وخميس مشيط والطائف والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحفر الباطن وحائل وبريدة وعنيزة

 *أطلقت جرير مؤشر صافي نقاط الترويج كأداة استطالع جديدة في عام 2018 فقط.
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20162017201820192020الطاقة
42,612ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإجمالي استهالك البنزين )بالليتر(*

455,316ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإجمالي استهالك الديزل )بالليتر( *

14908461***114469561204046412566568ال يوجداستهالك الكهرباء داخل المؤسسة )كيلوواط/ الساعة(* *

0.410.430.450.52ال يوجدكثافة الطاقة )كيلوواط/ الساعة لكل قدم مربع(

20162017201820192020انبعاثات غازات دفيئة

1,294.77ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدانبعاثات مباشرة للغازات الدفيئة )نطاق 1( )محسوبة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

6,366.356,696.446,989.048,291.50ال يوجدانبعاثات مباشرة للغازات الدفيئة )نطاق2( )محسوبة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

9,586.27ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة )محسوبة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

البيئة

*بدأت  جرير مراقبة استهالك الوقود من خالل االرتباط بإحدى الشركات المزودة للبنزين واعتماد أنظمة المراقبة اآللية في عام 2020.

** تم اإلبالغ عن استهالك الكهرباء سابًقا كمتوسط شهري ، في حين تمت إعادة صياغة جميع األرقام الواردة هنا لإلبالغ عن إجمالي استهالك الطاقة السنوي.

 *** تتعلق الزيادة باستخدام منهجية جديدة تم إعدادها اعتباًرا من عام 2020.

*تم اإلبالغ عن انبعاثات غير مباشرة لغازات الدفيئة )النطاق 2( بأثر رجعي في السنوات السابقة المذكورة في الجدول أعاله.

20162017201820192020إجمالي عدد الموظفين الجدد حسب العمر

1,78920761334 2,120 1,913 من سن 18 إلى 30

158255198 279 311 من سن 31 إلى 50

442 4 3 أكثر من 51 عاًما

معدل دوران الموظفين )الطوعي وغير الطوعي(

37%62%69%68%77%من سن 18 إلى 30

10%12%11%12%15%من سن 31 إلى 50

11%6%10%6%7%أكثر من 51 عاًما

24%38%42%40%40%موظفون ذكور

29%47%55%69%62%موظفون إناث

22%0%0%0%9%اإلدارة العليا

7%4%7%5%4%اإلدارة المتوسطة

25%39%44%41%42%الموظفون غير اإلداريين

25%38%43%40%40%معدل دوران الموظفين )الطوعي وغير الطوعي( )%(

معدل دوران الموظفين )الطوعي(

31%39%45%37%42%من سن 18 إلى 30

8%12%10%10%12%من سن 31 إلى 50

11%8%9%6%7%أكثر من 51 عاًما

20162017201820192020التدريب

42063708194766413631594إجمالي التدريب المقدم )بالساعات(

إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب فئة التوظيف

151233486موظفو اإلدارة العليا

2611627291840118موظفو اإلدارة المتوسطة

39303534187146204831470الموظفون غير اإلداريين

إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب النوع االجتماعي

1396122364786164829068الموظفون ذكور

1839424002526الموظفات

10.84.112.44.8متوسط مدة التدريب لكل موظف )بالساعات(

1إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب فئة التوظيف

1.41.134.32موظفو اإلدارة العليا

2.41.46.615.84.5موظفو اإلدارة المتوسطة

10.84.112.35.4الموظفون غير اإلداريين

إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب النوع االجتماعي

10.84.2124.7الموظفون ذكور

11.31.29.525.4الموظفات

20162017201820192020السعودة

80%73%73%73%73% نسبة السعودة في اإلدارة العليا )%(

59%53%53%54%48%نسبة السعودة بين إجمالي القوى العاملة )%(

1,8162,3632,29826462999إجمالي عدد الموظفين السعوديين

17262633387عدد الموظفات السعوديات 

20162017201820192020**استهالك المياه*

195,357205,667212,330208,769ال يوجداستهالك المياه )متر مكعب(

46,88549,36050,96050,104ال يوجداالستهالك الفعلي بأثر رجعي

20162017201820192020استهالك الورق

4A 3939500488950049185004967506027500ورق مقاس

3A 720006150078000114000118500ورق مقاس

* قدرت جرير استهالكها من المياه بأفضل ما لديها من قدرات. يتم استالم الفواتير على أساس سنوي وفي بعض الحاالت يتم تقاسم فاتورة المياه مع العديد من المستأجرين في المباني.

** بدأت جرير مراقبة استهالكها من المياه في 2017.
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ملحق ب

 فهرس محتويات المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير

تــم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI(: الخيار األساســي. فبالنســبة لخدمة اإلفصاح عن المواد، رأت 

خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير أن مؤشر محتوى المبادرة معروض بوضوح، وأن مراجع اإلفصاحات 102-40 إلى 102-49 تتماشى 

مع األقسام المناسبة في متن التقرير. تم تنفيذ هذه الخدمة على النسخة اإلنجليزية من التقرير.

معيار المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير

رقم الصفحة و/أو إجابة مباشرةاإلفصاح

 المبادرة العالمية 
 إلعداد التقارير 

101: األساس 2016

اإلفصاحات العامة

المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير 102: اإلفصاحات 

العامة 2016

شركة جرير للتسويقاسم المؤسسة1-102

12,13األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات2-102

الرياض، المملكة العربية السعوديةموقع المقر الرئيسي3-102

12موقع العمليات4-102

شركة جرير للتوسيق ش.م.ع هي شركة مساهمة يقع مقرها في المملكة العربية الملكية والشكل القانوني5-102

السعودية، وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة. وتشمل شركاتها التابعة 

الشركة المتحدة للمواد المكتبية والقرطاسية ذ.م.م، وشركة جرير للتجارة 

والمحدودة، والمكتبة المتحدة، وشركة جرير مصر للتأجير التمويلي ش.م.م.

13األسواق التي تشملها الخدمة6-102

12,13نطاق المؤسسة7-102

55-60معلومات حول الموظفين والعاملين اآلخرين8-102

35سلسلة التوريد9-102

N/Aالتغيرات الملحوظة في المؤسسة وسلسلة توريدها10-102

19النهج أو المبدأ الوقائي11-102

25المبادرات الخارجية12-102

17عضوية االتحادات13-102

10بيان من أكبر صانع قرار في المؤسسة14-102

12القيم والمبادئ والمعايير والسلوك16-102

28هيكل الحوكمة18-102

21قائمة مجموعات أصحاب المصلحة40-102

ال يُسمح بالنقابات العمالية في السعوديةاتفاقيات المفاوضات الجماعية41-102

20, 21تحديد واختيار أصحاب المصلحة42-102

20, 21نهج إشراك أصحاب المصلحة43-102

21المخاوف والموضوعات الرئيسية التي تمت إثارتها44-102

تتضمن البيانات المالية أنشطة شركة جرير. ال يتم تضمين أي كيان آخرالكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة45-102

6تحديد محتوى التقرير وحدود موضوعاته46-102

22قائمة بجميع الموضوعات المادية47-102

Noneإعادة صياغة المعلومات48-102

Noneالتغيرات في التقارير49-102

2020فترة إعداد التقرير50-102

2019تاريخ أحدث تقرير51-102

6دورة إعادة التقارير52-102

6جهة االتصال المعنية بتلقي األسئلة المتعلقة بالتقرير53-102

6, 74مزاعم التبليغ بما يتماشى مع المبادرة العالمية إلعداد التقارير54-102

74-76فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير55-102

ال يخضع هذا التقارير لضمانات خارجيةضمان خارجي56-102

رقم )أرقام(الصفحات و/أو URL اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معيار المبادرة لعالمية إلعداد التقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 200. سلسلة المعايير االقتصادية

األداء االقتصادي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

30, 31 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

30, 31  103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

30, 31 103-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 201: األداء 
االقتصادي 2016

30, 31  201-1 القيمة االقتصادية المباشرة المولدة والموزعة 

التواجد في السوق

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

14 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

16 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10314-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 202: التواجد 
في السوق 2016

20261-2 نسبة كبار الموظفين المعنيين من المجتمع المحلي

األثار االقتصادية غير المباشرة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

37-10344-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

37-10344-2 نهج اإلدارة ومكوناته

37-10344-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 203: التأثيرات 
االقتصادية 2016

37-20344-2 األثار االقتصادية الكبيرة غير المباشرة

ممارسات عملية المشتريات

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

35 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

35 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

35 103-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 204: ممارسات 
عملية المشتريات 2016

35, 20470-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

مكافحة الفساد

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

29 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

29  103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

29 103-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 205: مكافحة 
الفساد 2016

20571-2 التواصل والدورات التدريبية عن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

السلوك المناهض للمنافسة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

10340-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10340-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10340-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 206: السلوك 
المناهض للمنافسة 2016

ال توجد إجراءات قانونية للسلوك المناهض 206-1 اإلجراءات القانونية للسلوك المناهض للمنافسة ومكافحة االحتكار والممارسات االحتكارية

للمنافسة ومكافحة االحتكار والممارسات 

االحتكارية

المبادرة العالية إلعداد التقارير 300. سلسلة المعايير البيئية 

الطاقة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

10364-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10364-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10364-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 302: الطاقة 
2016

64, 30275-1 استهالك الطاقة داخل المؤسسة

30264-4 ترشيد استهالك الطاقة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 305: 
االنبعاثات 2016

30564-1  انبعاثات مباشرة للغازات الدفيئة )نطاق 1(

30564-2  انبعاثات مباشرة للغازات الدفيئة )نطاق 2(

75 تقرير االستدامة 2020تقرير االستدامة 2020 74

الفصل 7 : المالحق  البيئةنبذة عن هذا التقرير المساهمة االجتماعية بيانات األداءالحوكمة



رقم )أرقام(الصفحات و/أو URL اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير

55-10357-3 تقييم نهج إلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 401: 
التوظيف 2016

71-40172-1 تعيين موظفين جدد ومعدل ترك العمل

57-40160-2 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكلي والتي ال تَمنح لموظفي الدوام الجزئي أو المؤقت

الصحة والسالمة المهنية

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

59, 10360-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

59, 10360-2 نهج اإلدارة ومكوناته

59, 10360-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 403:
 الصحة والسالمة المهنية 2016

59, 40360-4 موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها االتفاقيات الرسمية مع النقابات العمالية

التدريب والتعليم

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

58 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

58  103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

58 103-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 404: 
التدريب والتعليم

72 404-1 متوسط ساعات التدريب السنوية لكل موظف

58 404-2 البرامج التي ترفع مهارات الموظفين وبرامج المساعدة االنتقالية

التنوع وتكافؤ الفرص

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

56 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

56 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

56 103-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 405: 
التنوع وتكافؤ الفرص 2016

56, 71, 40572-1 تنوع هيئات الحوكمة والموظفين

تقييم حقوق اإلنسان

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

10335-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10335-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10335-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 413: المجتمعات 
المحلية 2016

41235-3 االتفاقيات والعقود االستثمارية المهمة التي تتضمن بنود حقوق اإلنسان والتي خضعت لفحص حقوق اإلنسان

المجتمعات المحلية

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

42-10374-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

42-10374-2 نهج اإلدارة ومكوناته

42-10374-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 413: المجتمعات 
المحلية 2016

42-41374-1 العمليات المتعلقة بإشراك المجتمع المحلي، وتقييمات التأثيرات، وعمليات التنمية

التقييم االجتماعي للموردين

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

10335-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

10335-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10335-3 تقييم نهج اإلدارة

رقم )أرقام(الصفحات و/أو URL اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير

المياه

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

65 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

65 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

65 103-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 303: المياه 
2016

65, 30375-3 إعادة تدوير واستخدام المياه

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 400: سلسلة المعايير االجتماعية 2016

التوظيف

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج 
اإلدارة 2016

55-10357-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

55-10357-2 نهج اإلدارة ومكوناته

رقم )أرقام(الصفحات و/أو URL اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 414: 
التقييم االجتماعي للموردين 2016

41435-1 موردون جدد تم فحصهم باستخدام معايير اجتماعية 

صحة العمالء وسالمتهم

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

33 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

33 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

33 103-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 416: 
صحة العمالء وسالمتهم 2016

33 416-2 حوادث عدم االمتثال فيما يتعلق بتأثيرات المنتجات والخدمات على الصحة والسالمة

التسويق والتصنيف

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
نهج اإلدارة 2016

33 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

33 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

33 103-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 417: 
التسويق والتصنيف 2016

33 417-2 حوادث عدم االمتثال فيما يتعلق بمعلومات المنتح والخدمات والتصنيف

خصوصية العمالء

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: 
 نهج اإلدارة 2016

34 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

34 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

34 103-3 تقييم نهج اإلدارة

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 418: 
خصوصية العمالء 2016

34 418-1 الشكاوى المثبتة المعلقة بانتهاك خصوصية العمالء، وفقدان بيانات العمالء 
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