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نبذة عن هذا التقرير
المساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير بيانات األداءالبيئةالحوكمة

[102-46]

نبذة عن هذا التقرير
نبذة عن التقرير 

مرحًبــا بــك فــي تقريــر االســتدامة الــذي تصــدره مكتبــة جريــر. يســلط هــذا التقريــر الضــوء 

علــى إســتراتيجية الشــركة وأدائهــا فيمــا يتعلــق بالجوانــب االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة 

لالســتدامة.

الفترة التي يغطيها التقرير

ــر 2021 إلــى 31 ديســمبر 2021، مــا لــم ُيذكــر  ــر الســنة التقويميــة مــن 1 يناي يغطــي التقري

خــالف ذلــك.

إرشادات التقرير

تــم إعــداد هــذا التقريــر بمــا يتوافــق مــع معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر )GRI(: الخيــار 

جريــر  لمكتبــة  كبيــرة  أهميــة  تمثــل  التــي  االســتدامة  علــى قضايــا  يركــز  وهــو  الرئيســي. 

لدينــا.  المصلحــة  وألصحــاب 

حدود التقرير

يغطــي التقريــر 100% مــن عمليــات مكتبــة جريــر الموجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والمنطقــة العربيــة. ولــم يتــم تضميــن البيانــات المتعلقــة بالمقاوليــن الخارجييــن والمورديــن 

والعمــالء التابعيــن لنــا فــي هــذا التقريــر، مــا لــم ُيذكــر خــالف ذلــك.

التغذية الراجعة

نحن نرحب بتغذيتك الراجعة عن هذا التقرير وعن أدائنا عبر: 

CSR@Jarirbookstore.com  

@Jarirbookstore  

facebook.com/jarirbookstore  

linkedin.com/company/jarir-bookstore  

رسالة تحذيرية
ــر عــن الطريقــة التــي تنــوي جريــر بهــا ممارســة أنشــطتها. ويمكــن  يحتــوي هــذا التقريــر علــى بيانــات يمكــن اعتبارهــا "بيانــات تطلعيــة" تعبِّ
تحديــد البيانــات التطلعيــة مــن خــالل اســتخدام المصطلحــات التطلعيــة مثــل "الخطــط" أو "األهــداف" أو "ُيفتــرض" أو "يســتمر" أو 
"ُيعتقــد" أو أيــة كلمــات أخــرى شــبيهة توحــي بــأن بعــض اإلجــراءات أو األحــداث أو النتائــج "يمكــن" أو "ينبغــي" أو "ربمــا يتــم" أو "ســوف 

يتــم" اتخاذهــا أو تحقيقهــا.

بذلــت جريــر قصــارى جهدهــا لضمــان دقــة وصــدق التقريــر قــدر اإلمــكان. ومــع ذلــك، فــإن البيانــات التطلعيــة بطبيعتهــا عرضــة للتقلبــات 
والشــك فيمــا يتعلــق بالتوقعــات المســتقبلية التــي قــد تتســبب فــي اختــالف النتائــج الفعليــة إلــى حــد كبيــر عــن هــذه البيانــات المتوقعــة 
ــا بــأن األحــداث  أو المشــار إليهــا. وتخضــع مثــل هــذه البيانــات لتقلبــات خارجــة عــن قــدرة جريــر علــى الســيطرة، وبالتالــي ال تمثــل ضماًن

التــي تتضمنهــا هــذه البيانــات التطلعيــة ســتحدث بالفعــل.

تقرير االستدامة 2021 67 تقرير االستدامة 2021



واصلنــا التركيــز علــى التمثيــل والتدريــب وتطويــر مواردنــا لضمــان اســتعداد 
موظفينــا للتطويــر المهنــي، ومجهزيــن جيــًدا لخدمــة عمالئنــا والتمســك 
بقيمنــا. وفــي عــام 2021، أســفرت جهودنــا لزيــادة تمثيــل المــرأة فــي القــوى 
العاملــة بالتجزئــة عــن زيــادة قدرهــا 45 فــي توظيــف اإلنــاث. وتــم إجــراء أكثــر 
ــًرا فــي  ــا ا كبي ــل انتعاًش ــد، ممــا يمث ــب بعــد كوفي مــن 65.734 ســاعة تدري

ســاعات التدريــب لــكل موظــف.

مــن  االســتفادة  ســنواصل  لدينــا،  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  وبفضــل 
مــع  الســوق  فــي  وريادتنــا  مرونتنــا  ســتعزز  التــي  المبتكــرة  المبــادرات 
ر أصحــاب المصلحــة  المســاهمة بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع. كمــا إننــا نقــدِّ
واالجتماعيــة  البيئيــة  الممارســات  وأنشــطة  أعمالنــا  فــي  أدوارهــم  علــى 
وحوكمــة الشــركات. ونرحــب بتعليقاتــك ومشــاركتك لتقديــم احتياجاتــك 
مــع  الشــاملة  المصلحــة  أصحــاب  اهتمامــات  ومواءمــة  أفضــل  بشــكل 

أهدافنــا

About This Report
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تم إنفاق 

5.57   مليار
المحلييــن  المورديــن  مســاهمة  علــى  ســعودي  ريــال 

)2020 بعــام  مقارنــة   %7 بنســبة  )زيــادة 

تم تحويل ما قيمته 

19,459,976 مليون
ريال سعودي من األجهزة اإللكترونية من مدافن النفايات 

%45
نسبة الشباب من القوى العاملة

بلغت نسبة السعودة

%59
نسبة المعينين حديًثا ما بين سن 18 و30 سنة 

65,734
ســاعة تدريبــة مقدمــة إلــى الموظفيــن وهــي تبلــغ 

1.4 أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2020

تم توظيف 

2,103
موظفين جدد في عائلتنا في عام 2021

9,088 مليون
ريال سعودي عائدات مبيعات

27
عــدد الجنســيات المختلفــة الممثلة 

فــي القــوى العاملة

أبرز معالم األداء لعام 2021

 السادة أصحاب المصلحة الفضالء، 

يســعدني أن أشــارككم تقريــر االســتدامة الســنوي لعــام 2021. لقــد كان 
عاًمــا جيــًدا شــهدنا فيــه التعافــي مــن أزمــة انتشــــار فيــروس كوفيــد 19 
التــي اجتاحــت العالــم. وعملنــا مــن كثــب مــع أصحــاب المصلحــة للتخفيــف 
ــات  ــاء، وتشــمل تحدي ــم بعــد الوب ــا العال ــي يواجهه ــات الت ــع التحدي مــن جمي
سلســلة التوريــد وتضخــم األســعار خــالل هــذا العــام، وواصلنــا تبنــي مبادرات 
المســئولية االجتماعيــة للشــركات والبقــاء علــى وفائنــا بهدفنــا األصلــي 

ــي. ــر اإليجاب ــر فــي التغيي للتأثي

وإشــراك  الشــفافية،  قيــم  تبنــي  لالســتدامة  جريــر  إســتراتيجية  تواصــل 
ــار  أصحــاب المصلحــة والحوكمــة الرشــيدة، وتقليــل المخاطــر الناشــئة واآلث
اإليجابيــة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  اآلثــار  تعظيــم  مــع  الســلبية  البيئيــة 
وهــذا العــام، بمســاعدة شــركائنا، نجحنــا فــي إنشــاء برامــج مقايضــة أكثــر 
مســئولية، ســاهمت فــي توفيــر وتحويــل أكثــر مــن 145,000 جهــاز إلكترونــي 
مــن الذهــاب إلــى مكبــات النفايــات. وقــد تمكــن فريــق المشــتريات فــي جريــر 
ــا خــالل عــام 2021، وزيــادة حصــة المورديــن المحلييــن  مــن الشــراء محليًّ
لتصبــح 73 مــن إجمالــي مشــترياتنا، وفــي الوقــت نفســه، اســتمرت خطــط 

ــام 2021. ــاح 7 صــاالت عــرض خــالل ع ــا مــن افتت التوســع، وتمكن

لقــد واصلنــا دعمنــا للمجتمــع، وتعاوننــا مــع تكافــل إلعــداد 10,000 حقيبــة 
الثقافــة،  ووزارة  جريــر  بيــن  العالقــة  تطــورت  كمــا  وملحقاتهــا.  للطــالب 
وامتــدت لتشــمل رعايــة جريــر لمعــرض الريــاض الدولــي للكتــاب ومبــادرة عــام 
الخــط العربــي والكتــاب اإللكترونــي وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون. وتواصــل 
ــاب المبتدئيــن. وشــهدت مســابقة  جريــر إثــراء المحتــوى العربــي، وتمكيــن الكتَّ
جريــر للكتابــة مشــاركة عاليــة بشــكل مذهــل، حيــث شــارك فيهــا 690 مشــارًكا 
قدمــوا الروايــات والقصــص. كمــا نشــرت جريــر عــدة كتــب بالتعــاون مــع 

جهــات علميــة فــي مجــاالت الدراســات االجتماعيــة واإلعاقــة.

كلمة الرئيس 
التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
عبدالكريم العقيل 

المساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير بيانات األداءالبيئةالحوكمة
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ميثاقنا

األهداف

القيم

الرسالة

نبذة عن مكتبة جرير
ــة )بمــا  ــع بالتجزئ ــر مــن خــالل قســمين، البي ــة الســعودية. وتعمــل جري ــاض، فــي المملكــة العربي ــر فــي الري يقــع المقــر الرئيســي لجري
ــة. وتشــمل أنشــطتنا التجــارة فــي  ــع بالجمل ــر«، وقســم البي ــة جري ــة »مكتب ــت(، تحــت العالمــة التجاري ــر اإلنترن ــك المبيعــات عب فــي ذل
ــة، ومــواد  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــب والمنشــورات باللغتي ــة، والكت ــال والوســائل التعليمي ــة والمدرســية، ولعــب األطف ــوازم المكتبي الل
الفنــون والحــرف، وملحقــات الكمبيوتــر وبرامجــه، والهواتــف المحمولــة وملحقاتهــا، واألدوات الســمعية والبصريــة، وأدوات التصويــر، 

ــة. ــر والمــواد اإللكتروني ــة أجهــزة الكمبيوت ــون الذكــي، وصيان والتليفزي

ــن عمالءنــا مــن النمــو والتعلــم مــن خــالل أفضــل المنتجــات والخدمــات  رســالتنا هــي أن نمكِّ
التــي نقــدم مــن خاللهــا تجربــة رائعــة وقيمــة أفضــل.

 

•  تجاوز التوقعات 
•  الجودة 
•  النزاهة

•  البساطة

•   الحفاظ على الريادة في جودة الخدمة المقدمة 
لعمالئنا. 

•   تقديم منتجات ذات أسعار معقولة وجودة عالية 
لعمالئنا.

•   أن نكون الشركة الرائدة فيما يتعلق بالمستلزمات 
المكتبية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والكتب.

•  التواضع
•  االحترام والتقدير
•  الوحدة والتعاون

•  الوالء

•  بناء فريق إدارة متفوق وكفؤ.
•   تحفيز المبادرات الفردية، وتوفير الفرص من أجل النمو 

الشخصي لموظفينا.
•   خدمة المجتمع ورد الجميل له؛ حيث نرى أن هذه مسئولية 

مجتمعية تقع على كاهلنا.

المساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير بيانات األداءالبيئةالحوكمة
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2021

67
متجًرا

من المقرر فتح 6 متاجر جديدة في عام 2022

تخدم

30
مدينًتا

هدف 2022

7+
متاجر

 عائدات 2021 )بالريال السعودي(

9,088 مليون

صافي األرباح 2021 )مليون ريال سعودي(

1,004
تخطيــط وتصميــم متاجــر جذابة بمتوســط 

مســاحة تبلغ

+3,530 متر مربع.
5,697

موظًفا )80 % من القوى العاملة 
مخصصة للمبيعات(

رقم 1
في مجال تكنولوجيا المعلومات واللوازم 

المكتبي�ة والكتب في الشرق األوسط

مستودع مركزي مؤتمت بالكامل بمساحة

74.322 متر مربع.
ERP متكاماًل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات

36.5 مليون
ا للمعارض خالل 2021  زائر سنويًّ

129 مليون
ا  زائر لموقع jarir.com سنويًّ

أرضيات مغطاة بالسجاد ورفوف منخفض

تجربة التسوق

المصــدر  نصبــح  أن  هــو  الشــامل  هدفنــا 
األول للمعرفــة، وأدوات اإلنتاجيــة والترفيــه 
لعمالئنــا. وتتمثــل إســتراتيجية عملنــا فــي 
تعزيــز مكانتنــا كشــركة رائــدة للبيــع بالتجزئــة 
وخدمــات  منتجــات  توفيــر  خــالل  مــن 
معقولــة.  بأســعار  الجــودة  وعاليــة  مبتكــرة 
العمــل  علــى  جريــر  مكتبــة  نجــاح  ويعتمــد 
التعاونــي مــع العمــالء، والشــركاء التجارييــن، 
الحكوميــة  والســلطات  والمســتثمرين، 
والتنظيميــة، وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.

علــى  أعمالنــا  إســتراتيجية  تنفيــذ  يعتمــد 
نهــج يركــز علــى العميــل جنًبــا إلــى جنــب مــع 
هيــكل تنظيمــي بســيط يقــوم بشــكل خــاص 
علــى االســتثمار فــي المنتجــات التنافســية 

وخفــض التكاليــف.

 إستراتيجية 
عملنا

معلومات عن مكتبة 
جرير باألرقام

المساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير بيانات األداءالبيئةالحوكمة
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وفًقــا لدليــل العالمــات التجاريــة 2018 التابــع لمؤسســة برانــد فاينانــس، 2019
ُصنفــت »قيمــة العالمــة التجاريــة« لجريــر مــن بيــن أفضــل 25 عالمــة 
ــاون  ــس التع ــة فــي دول مجل ــة ســعودية، وأفضــل 50 عالمــة تجاري تجاري
الخليجــي. ومــن بيــن الشــركات العاملــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة، كانــت 
جريــر العالمــة التجاريــة األعلــى قيمــة فــي كلتــا القائمتيــن - دليــل العالمــات 

ــد فاينانــس. ــع لمؤسســة بران ــة 2018 التاب التجاري

تــم االعتــراف بجريــر كواحــدة مــن أفضــل 100 شــركة فــي العالــم العربــي 
مــن قبــل مجلــة فوربــس الشــرق األوســط 2018.

ــى فــي مؤشــر  ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــراف بجري ــم االعت ت
لعــام   »Buzz Ranking Brand Index« التجاريــة  العالمــات  تصنيــف 
2018 الــذي يقيــس صحــة العالمــة التجاريــة بشــكل عــام مــن خــالل مراعــاة 

متوســط االنطبــاع والجــودة والقيمــة والرضــا والتوصيــة والســمعة.

ــى فــي 2020 ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــة جري ــراف بمكتب ــم االعت ت
الســعودية، وُصنفــت فــي المرتبــة الـــ67 مــن بيــن أفضــل 100 شــركة فــي 

العالــم العربــي - مجلــة فوربــس 2020.

ــن  ــر عــدد مــن المتابعي ــي تحظــى بأكب ــة الت ــع بالتجزئ ــر شــركة البي تعــد جري
Sprinklr.com 2017 - علــى فيســبوك وتويتــر

 Brandz Top 20 Most تــم اختيارهــا ضمــن أفضــل 20 شــركة فــي تقريــر
ــة  ــة التجاري ــة العالم ــس صح ــذي يقي Valuable Saudi Arabian 2020 ال
والقيمــة  والجــودة  االنطبــاع  خــالل مراعــاة متوســط  مــن  عــام  بشــكل 

والرضــا والتوصيــة والســمعة.

ــى فــي مؤشــر 2021 ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــراف بجري ــم االعت ت
لعــام   "Buzz Ranking Brand Index" التجاريــة  العالمــات  تصنيــف 
2021 الــذي يقيــس صحــة العالمــة التجاريــة بشــكل عــام مــن خــالل مراعــاة 

متوســط االنطبــاع والجــودة والقيمــة والرضــا والتوصيــة والســمعة.

ــى فــي  ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــة جري ــراف بمكتب ــم االعت ت
فــت فــي المرتبــة الـــ54 بيــن أفضــل 100 شــركة فــي  الســعودية، وُصنِّ

الشــرق األوســط - فوربــس 2021.

القيمة المالية

قيمة المساهمين
العائد على حقوق الملكيةاألرباحالعائدات

صورة العالمة التجارية

أفضل قيمة مقابل • تجربة ممتعة• 
المال

عالمة تجارية جديرة • 
بالثقة

خبيرة/ تعريفية• سريعة• حصرية/ مميزة• محدثة/ مبتكرة• 

والء العمالء

إشراك العمالء )اإلبقاء/ التكرار(رضا العميل

مجموعة العمالء

األعمالالعمالء

القنوات

مباشرةعبر اإلنترنتالمعارض

عملية العمل

الكفاءة - االستدامة - البساطة

المعارض
االهتمام بالخدمة     خبراء المنتجات

الدعم اإلداري
االهتمام بالمعارض المواءمة/ سهولة الوصول

عملية العمل

رأس المال التنظيمي 
)الثقافة - القيادة - المواءمة(

رأس المال البشري 
)المعرفة - التدريب- المهارات(

ت(
القيمة )المخرجا

العملية )الداخلية(
العوامل التمكينية

عروض القيمة للعمالءالعمالء

الخدمات
البيع وما بعد البيع

العروض
األسعار والعروض الترويجية

تجربة التسوق

عملية العمل

الخدمات اللوجستية/ سلسلة التوريداتالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتاألنظمة

األصول

األصول الثابتةالعقارات 

  
      منتجات عبر اإلنترنتكتب    مواد قرطاسية    التكنولوجيا

الركائز

• ألعاب الفيديو
• كمبيوتر

• أجهزة إلكترونية
• هواتف ذكية

• منازل ذكية
• أجهزة تليفزيون ذكية

• أجهزة كمبيوتر
• إكسسوارات

• مستلزمات مكتبية
• فنون وحرف

• مستلزمات مدرسية
• ألعاب تعليمية

• كتب باللغة العربية
• كتب باللغة اإلنجليزية

• اتصاالت
•  هدايا/ مدفوعات عن 

طريق اإلنترنت
• تذاكر وبطاقات اشتراكات

ــز  ــرز الجوائ ــي أب ــا، وفيمــا يل ــذي نلقــاه مــن المنظمــات المرموقــة فــي مجالن ــر ال ــزاز مــن خــالل التقدي ــى اآلن، ونشــعر باالعت ــاه حت نحــن فخــورون بمــا أنجزن
ــام 2008: ــذ ع ــر من ــة جري ــا مكتب ــت عليه ــي حصل ــرات الت والتقدي

برنامج التدريب الصيفي الذي ينظمه 
صندوق تنمية الموارد البشرية

جمعية الناشرين السعوديين اتحاد الناشرين العرب

الجمعيات والعضويات 
مــن أجــل تحســين معاييــر المجــال بشــكل جماعــي وتعزيــز أفضــل الممارســات، تشــارك جريــر فــي العديــد مــن المنظمــات ذات التفكيــر المماثــل، وجريــر عضــو 

فــي الجمعيــات التالية:

الجوائز والتقديرات كيفية تحقيق إستراتيجيتنا 

المساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير بيانات األداءالبيئةالحوكمة

حصلــت جريــر علــى جائــزة أفضــل شــفافية فــي الســعودية، التــي تمنحهــا 2008
مؤسســة بــي إم جــي لالستشــارات الماليــة 2008. 

حصلــت مكتبــة جريــر علــى المرتبــة األولــى كأقــوى إدارة تنفيذيــة فــي 2012
البيــع بالتجزئــة - مجلــة فوربــس 2012. قطــاع 

ــر كواحــدة مــن أشــهر 10 عالمــات تجاريــة فــي الشــرق 2013 تــم االعتــراف بجري
األوســط - مجلــة فوربــس 2013.

ــى فــي 2016 ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــة جري ــراف بمكتب ــم االعت ت
فــت فــي المرتبــة 67 بيــن أفضــل 100 شــركة فــي العالــم  الســعودية، وُصنِّ

العربــي - مجلــة فوربــس 2016.
ــز أفضــل  ــر خــالل تســليم جوائ ــة جري ــذي لمكتب ــس التنفي ــم الرئي ــم تكري ت
ترينــدز   - بالتجزئــة  البيــع  عــن قطــاع  لعــام 2016،  التنفيذييــن  الرؤســاء 

إنســايد.

ــن أفضــل مؤسســات القطــاع  ــي مــن بي ــز الثان ــى المرك ــر عل ــت جري حصل
الخــاص فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي - جوائــز ســمو الشــيخ 

ســالم العلــي الصبــاح لعــام 2016.

فــازت حملــة إعالنيــة للكتــب بعنــوان "الكتــب الجديــرة بالنشــر" بالعديــد مــن 
الجوائــز فــي 2016، بمــا فــي ذلــك جائــزة مهرجــان دبــي لينكــس، وجائــزة 

مهرجــان إيفــي، ومهرجــان كريســتال أوورد، ومهرجــان لوريــس أوورد. 

احتلــت »قيمــة العالمــة التجاريــة« لجريــر المرتبــة الســابعة فــي الســعودية، 2017
والمرتبــة األولــى فــي مجــال البيــع بالتجزئــة بقيمــة تقديريــة تســاوي 5.6 
 Brandz Top 20 Most Valuable مليــار ريــال ســعودي - حســب تقريــر

Saudi Arabian 2017 فــي عــام 2017.

ــن  ــر عــدد مــن المتابعي ــي تحظــى بأكب ــة الت ــع بالتجزئ ــر شــركة البي تعــد جري
Sprinklr.com 2017 - علــى فيســبوك وتويتــر

حصــل برنامــج »العــودة للمــدارس« الــذي نظمتــه شــركة جريــر علــى جوائــز 
ذهبيــة وفضيــة ضمــن فعاليــات مهرجــان MENA Effie، وذلــك فــي فئتــي 

"تجــارة التجزئــة غيــر الغذائيــة" و"تســويق الشــباب" علــى التوالــي. 

وفًقــا لدليــل العالمــات التجاريــة 2018 التابــع لمؤسســة برانــد فاينانــس، 2018
فــت »قيمــة العالمــة التجاريــة« لجريــر مــن بيــن أفضــل 25 عالمــة  ُصنِّ
ــس التعــاون  ــة فــي دول مجل ــة ســعودية، وأفضــل 50 عالمــة تجاري تجاري
الخليجــي. ومــن بيــن الشــركات العاملــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة، كانــت 
جريــر العالمــة التجاريــة األعلــى قيمــة فــي كلتــا القائمتيــن - دليــل العالمات 

ــد فاينانــس. ــة 2018 التابــع لمؤسســة بران التجاري

تــم االعتــراف بجريــر كواحــدة مــن أفضــل 100 شــركة فــي العالــم العربــي 
مــن قبــل مجلــة فوربــس الشــرق األوســط 2018.

ــى فــي مؤشــر  ــة األول ــع بالتجزئ ــر باعتبارهــا شــركة البي ــراف بجري ــم االعت ت
لعــام   "Buzz Ranking Brand Index" التجاريــة  العالمــات  تصنيــف 
2018 الــذي يقيــس صحــة العالمــة التجاريــة بشــكل عــام مــن خــالل مراعــاة 

متوســط االنطبــاع والجــودة والقيمــة والرضــا والتوصيــة والســمعة.
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تشكيل المستقبل من 
خالل عمليات مسئولة 

قائمة على
تقاليد عمل قوية

وضع عمالئنا في 
 صميم كل ما 

نقوم به

تقدير المواهب 
 وإلهامها 
ومكافئتها

 العمل مًعا من أجل 
 توليد المعرفة 

واالبتكار

 إدارة التأثيرات 
البيئة

 االلتزام برحلة 
مستدامة

ولضمــان اإلدراج الشــامل العتبــارات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات فــي ممارســاتنا التجاريــة، أنشــأنا فريــق اســتدامة يتألــف مــن أعضاء 
لدينــا.  الرئيســية  األعمــال  عبــر وظائــف  والموظفيــن  العليــا،  اإلدارة  مــن 
ويتولــى فريــق االســتدامة التابــع لنــا المســئولية عــن تطويــر اإلســتراتيجيات، 
وتحديــد األهــداف الطموحــة، وقيــاس التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

واالجتماعيــة  البيئــة  بالحوكمــة  المتعلــق  واإلفصــاح  االتصــاالت 
الشــركات وحوكمــة 

البيئيــة  الحوكمــة  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  وأدائهــا  بالتزامهــا  جريــر  تفتخــر 
ــا يولــون  واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، كمــا أن أصحــاب المصلحــة لدين
اهتماًمــا كبيــًرا لرحلتنــا نحــو االســتدامة. ولذلــك، نهــدف إلــى أن نصبــح أكثــر 
ــالغ معظــم  ــاس وإب ــى قي ــًدا. ونحــرص عل شــفافية فــي هــذه النقطــة تحدي
مؤشــرات األداء الرئيســية الجوهريــة إلــى أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدينــا 
مــن خــالل هــذا التقريــر، إلــى جانــب منصــات أخــرى. وإضافــة إلــى ذلــك، 
ــا عــن إســتراتيجياتنا  ــا والمســاءلة مــن خــالل الكشــف علًن ــا نعــزز التزاماتن إنن
ــا.  ــذي نحــرزه نحــو تحقيقه ــب مــع التقــدم ال ــى جن ــا إل ــة جنًب ــا اإلداري وأهدافن
ــة،  ــة المقارن ــة النســبية واالكتمــال وقابلي وللمســاعدة علــى ضمــان األهمي
ــا مثــل المبــادرة العالميــة إلعــداد  نلتــزم بمعاييــر اإلفصــاح المعتــرف بهــا دوليًّ
التقاريــر، وتســاعد هــذه العمليــة علــى التأكيــد ألصحــاب المصلحــة بأننــا 

شــركة ذات تفكيــر استشــرافي يتســم بالمرونــة والمســئولية.

نهجنا في إدارة االستدامة 01
االلتزام برحلة مستدامة 

باعتبارها واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في 
المنطقة، تلتزم جرير بأعلى معايير مسئولية تخص 
ا  الشركات. وفي جرير تعتبر االستدامة هدًفا تجاريًّ

ا، ونحن نعتقد أن المساهمة في التنمية  مهمًّ
المستدامة ضرورية لتحقيق النمو على المدى الطويل، 

ولتعزيز القيم لجرير، ولشركائنا، وللعالم بأسره.

 تســتند إســتراتيجية جرير لالســتدامة إلى مبادئ قوية 
للمســئولية االجتماعيــة للشــركات )CSR(، وإشــراك 

أصحــاب المصلحــة، وتوليــد التأثيــر اإليجابــي.

إضافــة إلــى ذلــك، نعتقــد أن المشــهد التجــاري ســريع التغيــر 
بقضايــا  تتعلــق  وفــرص جديــدة  علــى مخاطــر  ســينطوي 
وال  الشــركات.  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة 
تهــدف جهــود االســتدامة لدينــا إلــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية 
ــة  ــز خلــق القيمــة الحالي ــل ترمــي أيًضــا إلــى تعزي فحســب، ب
المصلحــة  وأصحــاب  أعمالنــا  مــن  لــكل  األجــل  وطويلــة 
الرئيســيين. لذلــك، يتماشــى نهجنــا المتبــع فيمــا يتعلــق 
بــإدارة االســتدامة مــع إســتراتيجية أعمالنــا لتعزيــز قدرتنــا 
ــذي مــن المرجــح أن يكــون  التنافســية فــي المســتقبل، وال
شــفاًفا بشــكل متزايــد ومنخفــض الكربــون ومقيــد المــوارد.

مــن أجــل تحقيــق رؤيتنــا التــي ترمــي إلــى تحقيــق مســتقبل 
االســتدامة،  إلدارة  إطــار  تنفيــذ  علــى  نعمــل  مســتدام، 
والحوكميــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  االعتبــارات  يدمــج  وهــو 
ن  ــا. ويتكــوَّ الحاســمة فــي عمليــات صنــع القــرار فــي أعمالن
هــذا اإلطــار مــن ســت ركائــز تعــرض فــي الشــكل أدنــاه. ويتــم 
تعزيــز هــذه الركائــز بشــكل أكبــر مــن خــالل قيمنــا األساســية 
والممارســات الفضلــى المتبعــة فــي الصناعــة والمعاييــر 

ــا. ــرف بهــا دوليًّ المعت
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ــا مــن إدارة االســتدامة لدينــا، باإلضافــة إلــى  يعــد إشــراك أصحــاب المصلحــة جانًبــا مهمًّ
إســتراتيجية أعمالنــا العامــة. وبصفتنــا شــركة رائــدة فــي الســوق، فلدينــا مســئولية ومصلحــة 
تجاريــة لفهــم احتياجــات ومخــاوف أصحاب المصلحة الرئيســيين واالســتجابة لهــا. وباإلضافة 
ــا مصــدًرا  ــا نعتبــر أصحــاب المصلحــة لدين إلــى ذلــك، نظــًرا لوجهــات نظرهــم الفريــدة، فإنن

قيًمــا ألفــكار التحســين واالبتــكار.

ــران باســتمرار، فــإن إشــراك أصحــاب  ونظــًرا ألن االحتياجــات والســياق يتغي
المصلحــة فــي جريــر هــو عمليــة مســتمرة. ويتــم تحديــد مجموعــات أصحــاب 
المصلحــة الرئيســيين لدينــا مــن خــالل قدرتهــم علــى التأثيــر أو التأثــر بعمليــات 

األعمــال و/ أو اتخــاذ القــرار لدينــا. ووفًقــا لذلــك، حددنــا ســت مجموعــات 
رئيســية مــن أصحــاب المصلحــة ملخصــة فــي الخريطــة أدنــاه.

 يتضمــن الجــدول أدنــاه خارطــة أكثــر تفصيــاًل ألصحــاب المصلحــة، ويصــور 
أيًضــا أنظمــة اإلشــراك وطــرق االســتجابة لمســاهمات أصحــاب المصلحــة، 
وكذلــك نحافــظ علــى حــوار مفتــوح مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدينــا 

مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات )راجــع الجــدول أدنــاه(.

تســاعد نتائــج هــذه االرتباطــات علــى إثــراء أجنــدات االســتدامة واألعمــال 
لدينــا، وتســاعد علــى دعــم عمليتنــا للتحســين المســتمر.
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ــر ســلوك المســتهلك، باإلضافــة إلــى كيفيــة عمــل الشــركات. لذلــك، تمــت  طــوال الفتــرة 2020-2021، أثــر الوبــاء فــي االقتصــاد المحلــي والعالمــي، وغيَّ
إعــادة تصنيــف المشــكالت وإعــادة بنائهــا وفًقــا لمــا ســيتم عرضــه أدنــاه، وكان ترتيــب القضايــا المهمــة فــي العــام الماضــي مثــل ســالمة العمــالء واســتقرار 
الموظفيــن مــن بيــن أهــم العوامــل التــي تتماشــى مــع أســس إســتراتيجية جريــر وبرنامجهــا واتصاالتهــا لتحقيــق االســتدامة قبــل وبعــد تفشــي الوبــاء. ومــع 
مراعــاة أن مــدة األزمــة الحاليــة قــد تطــول أكثــر ممــا كان متوقًعــا، أدت عمليــة تقييــم القضايــا الجوهريــة إلــى إضافــة عامليــن مهميــن، واآلن يتــم تلخيصهــا 

ا بــداًل مــن 18 موضوًعــا، جميعهــا تتعلــق بعوامــل الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لقيــاس االســتدامة. فــي 20 موضوًعــا رئيســيًّ

مصفوفة األهمية النسبية

امهم للغاية أقل أهميةمهم نسبيًّ
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القضايا األكثر أهمية

تقاريــر  إعــداد  إلــى  عــام،  كل  جريــر،  تهــدف 
الماليــة واإلبــالغ عنهــا فــي تقاريــر  جريــر غيــر 
اإلبــالغ  لمبــادرة  وفًقــا  الســنوية  االســتدامة 

رئيســي. كخيــار  العالميــة 

دائًمــا مــا دعمــت جريــر هــدف الرؤيــة الوطنيــة 
الرئيســية  والمواضيــع   ،2030 الســعودية 
مجتمــع   - الرؤيــة  عليهــا  ترتكــز  التــي  الثالثــة 
نابــض بالحيــاة واقتصــاد مزدهــر وأمــة طموحــة 
ــر  ــق مــع إســتراتيجية جري - تتماشــى بشــكل وثي

االســتدامة. لتحقيــق  وتوجههــا 

مــع إطــالق المعاييــر الوطنية لتقارير االســتدامة، 
تســعى جريــر إلعــداد تقاريــر االســتدامة واإلبــالغ 

عنهــا وفًقــا لهــذه المعاييــر.

المســئولية  إســتراتيجية  مــع  التوافــق  يعــد 
العربيــة  المملكــة  فــي  للشــركات  االجتماعيــة 
حيــث  جريــر،  مكتبــة  أهــداف  أحــد  الســعودية 
ــة  ــر مســتدام علــى تنمي تســعى إلــى إحــداث تأثي

والبيئــة. واالقتصــاد  المجتمــع 

كشــركة ســعودية عليهــا مســئولية اجتماعيــة، 
تســعى جريــر إلــى مواءمــة مســاعيها لتحقيــق 
المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  مــع  االســتدامة 
صلــة  وذات  بأولويــة  تتمتــع  األهــداف  وهــذه 
ــر المســتدام، وذلــك مــن أجــل  وثيقــة بنهــج جري

تحقيــق أكبــر تأثيــر.

 أطر إعداد وتقديم 
التقارير.

 المبادرة العالمية 
للتقارير

رؤية المملكة العربية 
السعودية 2030

المعايير الوطنية لالستدامة

إستراتيجية المسئولية 
االجتماعية للشركات في 
المملكة العربية السعودية

أهداف التنمية المستدامة

National Standards of 
Sustainability.

طنية
ف الو

األهدا
ف الدولية

األهدا

المواءمة بين األولويات الوطنية والدولية 
تهــدف جريــر إلــى قيــاس وتقديــم تقريــر عــن أدائهــا البيئــي واالجتماعــي واالقتصــادي وفًقــا لمعاييــر رائــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة واألهــداف الوطنيــة 

والدوليــة لضمــان التنمية المســتدامة.

بيانات األداءالبيئةالمساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير الحوكمة
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الفصل 1: االلتزام برحلة مستدامة



تحــرص جريــر علــى تطبيــق آليــات وسياســات حوكمــة قويــة، وأفضــل الممارســات التــي تهــدف إلــى تحســين خلــق القيمــة ألصحــاب 
المصلحــة لدينــا، مــن خــالل اعتبــارات متعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي عمليــات صنــع القــرار، والعمليــات، 
وسلســلة التوريــد. ونحــن نقــوم بوضــع أنظمــة الحوكمــة الخاصــة بنــا، كمــا نضــع نصــب أعيننــا بنــاء الثقــة وإشــراك أصحــاب المصلحــة، 

ــات العمــل. ــر أخالقي وتضميــن أعلــى معايي

02
تشكيل المستقبل من 
خالل عمليات مسئولة 

قائمة على تقاليد 
تجارية قوية

المنطقــة  فــي  الســوق  قــادة  وأحــد  رائــدة  شــركة  بصفتنــا 
قويــة،  عمــل  تقاليــد  علــى  ببنــاء مؤسســتنا  العربيــة، قمنــا 
ونؤكــد التزامنــا بتحقيــق النمــو المســتدام مــن خــاالل أفضــل 
علــى  نجاًحــا  حققنــا  ألننــا  ونظــًرا  المســئولة.  الممارســات 
نطــاق كبيــر علــى مــدى العقــود الماضيــة، فقــد أصبــح مــن 
المهــم بشــكل متزايــد اعتمــاد دور قيــادي مثالــي فيمــا يتعلــق 
علــى  وللحفــاظ  المســئولة.  والعمليــات  العمــل  بأخالقيــات 
هــذه االلتزامــات، نعمــد إلــى تطبيــق مجموعــة مــن أنظمــة 
اإلدارة لضمــان تحقيــق حوكمــة مؤسســية فعالــة واتبــاع أعلــى 
المعاييــر األخالقيــة وتحقيــق الشــفافية واألداء المالــي القــوي 
ويتــم  المخاطــر.  مــن  للتخفيــف  صارمــة  بآليــات  وااللتــزام 
تصميــم هــذه اآلليــات بهــدف بنــاء المرونــة وتعزيــز التحســين 
ــز القيمــة علــى المــدى الطويــل  المســتمر وحمايــة آليــات تعزي

ألصحــاب المصلحــة لدينــا.

الحوكمة واألخالقيات

مجلس اإلدارة
ــر أعلــى هيئــة حوكمــة لــدى الشــركة، حيــث يشــارك مــن كثــب فــي الرؤيــة اإلســتراتيجية للشــركة وعملياتهــا وصنــع القــرار فيهــا.  يشــكل مجلــس إدارة جري
كمــا أن مجلــس اإلدارة يتولــى مســئولية حــل المشــكالت الناشــئة عنــد ظهورهــا، إضافــة إلــى تحديــد وقيــاس التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة 

وغاياتهــا. والرئيــس التنفيــذي هــو بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة وعمليــات الشــركة.
يلتــزم مجلــس إدارة جريــر وفريــق اإلدارة لــدى الشــركة باتبــاع أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات والتقيــد بجميــع اإلرشــادات التنظيميــة المعمــول بهــا. وفــي 

محاولــة لتعزيــز الحوكمــة القويــة للشــركة، يضمــن مجلــس اإلدارة الفصــل المناســب لــأدوار بيــن الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس اإلدارة.
تدعــم المجلــس لجــان دائمــة مثــل لجــان المراجعــة والمكافــآت والترشــيحات. ويتــم عــرض معلومــات عــن تكويــن لجــان المجلــس فــي الرســم البيانــي أدنــاه. 

ويمكــن العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات بخصــوص ممارســات حوكمــة الشــركات لدينــا فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي عبــر الرابــط التالــي: 
https://wps-media.jarir.com/wp-content/uploads/2022/03/JB-Board-Report-2021-EN-1.pdf
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100% 
 من الموظفين وقعوا 
مدونة سلوكيات جرير

240
 موظًفا حضر تدريب 

مكافحة الفساد

100%
 من الشكاوى المقدمة 

تم حلها

أخالقيات العمل واالمتثال 
ــة كقيمــة أساســية  ــات العمــل القوي ــة ألخالقي ــز ثقافــة قوي ــر بتعزي ــزم جري تلت

إلســتراتيجية إدارة الحوكمــة لدينــا.

لضمــان أعلــى معاييــر أخالقيــات العمــل والنزاهــة، تطبــق جريــر قواعــد ســلوك 
صارمــة. وتفــرض مدونــة المبــادئ األخالقيــة مــن خــالل التدريــب وزيــادة الوعي 
ــر،  ــع موظفــي جري ــى جمي ــة عل ــق المدون ــًدا. وتنطب ــددة جي واإلرشــادات المح
ــا. كمــا تضمــن  وتحــدد أفضــل الممارســات األخالقيــة لجميــع أنشــطة أعمالن

شــمولية وعالميــة المدونــة اســتمرار النزاهــة فــي كل مــا نقــوم بــه.

المهنيــة  بالممارســات  تتعلــق  إرشــادات  الســلوك  قواعــد  مدونــة  توفــر 
والممارســات األخالقيــة، واســتخدام أصــول الشــركة وحمايتهــا، والســرية، 
وحقــوق الموظفيــن، ويحصــل جميــع الموظفيــن علــى نســخة مطبوعــة مــن 
مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بجريــر عنــد التحاقهــم بالشــركة، ويطلــب 

منهــم حضــور التدريــب الخــاص بالقيــم ومدونــة قواعــد الســلوك.

ــة التواصــل  ــدرك الموظفــون أهمي ــر أن ي ــك، تضمــن جري ــى ذل وباإلضافــة إل
والتدريــب علــى سياســات وإجــراءات مكافحــة الفســاد. وفــي عــام 2021، 

حضــر 240 موظًفــا تدريبــات علــى مكافحــة الفســاد.

آلية الشكاوى 
 تلتــزم جريــر بســماع ومعالجــة أيــة شــكوى يقدمهــا أصحــاب المصلحــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن أولوياتنــا األولــى تكمــن فــي تجنــب أيــة مشــكالت محتملــة 
ــا فيمــا  ــات الشــكاوى التــي نطبقهــا تعــد مــورًدا قيًم قبــل ظهورهــا، فــإن آلي
يتعلــق بإشــراك أصحــاب المصلحــة والتحســين المســتمر. ويشــكل الخــط 
يمكــن  إذ  لدينــا؛  الشــكوى  نظــام  محــور  لنــا  التابــع  المخصــص  الســاخن 
اســتخدامه لإلبــالغ عــن حــاالت عــدم االمتثــال المحتملــة، أو الســلوكيات غيــر 
األخالقيــة. ويتــم تقييــم جميــع المخــاوف المثــارة علــى الفــور، والتحقيــق فــي 
أيــة انتهــاكات محتملــة مــن جانــب إدارة الشــئون القانونيــة. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــة  ــاوزات األخالقي ــب التج ــة حســب الضــرورة لتجن ــر تصحيحي ــم وضــع تدابي يت

ــة فــي المســتقبل. المحتمل

بيانات األداءالبيئةالمساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير الحوكمة
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مــع  اســتمر  الــذي  كورونــا  جائحــة  تأثيــر  رغــم 
تغييــر النظــام المدرســي إلــى التعلــم عــن بعــد، 
ــر مــن خــالل مبيعــات الشــركة خــالل  تمكنــت جري
مبيعاتهــا  فــي  نمــو  تحقيــق  مــن   2021 عــام 
الحكوميــة والشــركات، خاصــة فــي بيــع الشــهادات 
اإللكترونيــة، واألوراق، واإللكترونيــات، والهواتــف 
الذكيــة، والقرطاســية، واللــوازم المدرســية، حيــث 
نمــت المبيعــات فــي المنطقــة الوســطى بمعــدل 
28 مقارنــة بالعــام الماضــي. وعــالوة علــى ذلــك، 
نمــت المبيعــات فــي المنطقــة الغربيــة بمعــدل 
%5 مقارنــة بالعــام الماضــي. وفــي حيــن كانــت 
مبيعــات المنطقــة الشــرقية قريبــة مــن مبيعــات 
مــن  العديــد  تحــول  بســبب  الماضــي  العــام 
الجهــات الحكوميــة إلــى الســوق اإللكترونيــة، التــي 

ال تتوافــر إال لعمــالء المنطقــة الوســطى. 

تســعى جريــر خــالل عــام 2022 إلــى االســتمرار 
ــج  ــق أفضــل النتائ فــي ضــم عمــالء جــدد، وتحقي
الســوق  فــي  األصنــاف  عــدد  زيــادة  خــالل  مــن 
ــا مــن خــالل  مــن )100( صنــف إلــى )280( صنًف
اإلنفــاق  كفــاءة  هيئــة  مــع  المســتمر  تواصلهــا 
الحصــول  أجــل  مــن  الحكوميــة  والمشــروعات 
عليهــا. فالموافقــة فــي هــذا الصدد بهــدف تغطية 
والشــركات  الحكوميــة  الجهــات  متطلبــات  كل 
الجديــدة فــي المملكــة مــا ســينعكس علــى نمــو 

مبيعــات جريــر للقطــاع الحكومــي والشــركات.

ــا إلبــرام  وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــري العمــل حاليًّ
ــع  ــد جمي ــد مــع مصــرف الراجحــي لتزوي عقــد جدي

فروعــه فــي المملكــة بالمــواد القرطاســية.

كامتــداد لنشــاط جريــر بالعقــارات، بلغــت المســاحة 
والوحــدات  والمكاتــب،  )المعــارض،  المؤجــرة 
اإلســكانية( )82,832( متــًرا مربًعــا بنهايــة العــام 
مربًعــا  متــًرا   )84,638( مقابــل   ،2021 المالــي 

.2020 لعــام 

ومــن المتوقــع أن تــزداد المســاحة المؤجــرة خــالل 
متــًرا   )16,226( مســاحة  بإضافــة   2022 عــام 

مربًعــا.

إلــى  جريــر  تهــدف  المالــي 2022،  العــام  خــالل 
ســبع  مــن  المزيــد  افتتــاح  خــالل  مــن  التوســع 

عــرض. صــاالت 
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14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 المملوكة
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المجموع حسب 

المدينة

اإلجمالي 67 صالة عرض )داخل وخارج المملكة( اإلجمالي

أداء مالي قوي

ــاح )6( معــارض عــرض خــالل  ــر )63( معرًضــا داخــل وخــارج المملكــة. وتــم افتت ــة جري تمتلــك مكتب
عــام 2021: معــرض فــي طريــق عبــد اللــه ســليمان فــي الثغــر، وهــو حــي فــي جــدة كبديــل لمعــرض 
حــي الجامعــة، عــالوة علــى معــرض آخــر فــي طريــق الملــك عبــد اللــه فــي حــي النســيم بالهفــوف، 
باإلضافــة إلــى معــرض يقــع بطريــق الملــك عبــد العزيــز فــي حــي صــالح الديــن بالريــاض، ومعــرض 
آخــر فــي جنــوب العزيزيــة بمكــة عــالوة علــى معــرض يقــع فــي طريــق الملــك فهــد فــي الــرس، 
ــة فــي شــارع  ــة العــرض الواقع ــم إغــالق صال ــا ت ــة، بينم ــر فــي المجمع ــران، وآخ ومعــرض فــي نج

الكورنيــش فــي نيشــن غليريــا أبــو ظبــي.

2021

بيانات األداءالبيئةالمساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير الحوكمة
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الفصل 2: تشكيل المستقبل



المخاطر االقتصادية 

المخاطر اإلستراتيجية

المخاطر التشغيلية

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد بشــكل عــام، ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، 
ولهــا تأثيــر علــى اإلنفــاق لأفــراد والمؤسســات، ومــا لهــا مــن تأثيــر علــى المورديــن 

والمصنعين.

عــدم إدراك المتغيــرات االقتصاديــة، أو اتخــاذ قــرارات إســتراتيجية خاطئــة، أو تطبيــق 
اإلســتراتيجيات بشــكل غيــر صحيــح، وتحــرص جريــر علــى أن تكــون علــى درايــة بالمتغيــرات 
االقتصاديــة مــن خــالل دراســة الســوق والوضــع االقتصــادي، واالســتعانة بالخبــرات 

المتميــزة لتجنــب أيــة مخاطــر إســتراتيجية.

جميــع أوجــه القصــور واإلخفاقــات التــي تواجــه العمليــات التشــغيلية 
والقــدرة علــى العمــل فــي بيئــة تنافســية. وتشــمل هــذه المخاطــر:

 تفتخر جرير بكونها الشريك المفضل للعديد من المؤسسات الحكومية. 
 ويشمل ذلك العمل مًعا في مشاريع تنظيمية وبيئية جديدة 

ُتظهر التزام جرير كشركة رائدة في هذا المجال.

بشــكل  بالتجزئــة  البيــع  بممارســة  جريــر  تلتــزم 
نبيعهــا  التــي  المنتجــات  أن  وضمــان  مســئول، 
آمنــة لعمالئنــا. وهنــاك قلــق ووعــي متزايــدان 
بشــأن المــواد التــي يحتمــل أن تكــون خطــرة فــي 
منتجــات البيــع بالتجزئــة، ونحــن نهــدف إلــى أن 
اقين فــي هــذا المجــال فيمــا يتعلــق  نكــون ســبَّ
باســتمرار  نعمــل  فنحــن  المســتهلكين؛  بحمايــة 
ــا والقضــاء  علــى تقييــم وضمــان ســالمة منتجاتن
علــى أو إيجــاد بدائــل ألي شــيء قــد يشــكل خطــًرا 

علــى عمالئنــا أو موظفينــا.

خــالل عــام 2020، حيــث يتوقــع العمــالء أن تكــون 
المنتجــات التــي يشــترونها آمنــة. وكشــركة، نحتــاج 
إلــى تقديــم ضمــان. ولمواصلــة تقديــم الســلع 
والخدمــات لمجتمعنــا، اتبعنــا التوصيــات الصــادرة 
الصحــة  ومنظمــة  الصحــة  وزارة  مــن  كل  عــن 
مجموعــة  اتخذنــا  ذلــك،  علــى  وبنــاء  العالميــة. 
متنوعــة مــن إجــراءات الصحــة والســالمة مثــل: 
تثقيــف فريــق العمــل بشــأن الفيروســات، ونشــر 
العمــل  أماكــن  أنحــاء  جميــع  فــي  الملصقــات 
ــق العمــل  ــة، وتشــجيع فري ــة وآمن ــا نظيف إلبقائه
ــدة، بمــا  ــى اســتخدام ممارســات النظافــة الجي عل
فــي ذلــك غســل اليديــن بشــكل متكــرر، باإلضافــة 
والتعبئــة  الشــحن  معــدات  جميــع  تعقيــم  إلــى 
درجــات  أقصــى  لضمــان  والمناديــل  بالكحــول 
إلــى  وباإلضافــة  المســتهلكين.  لجميــع  األمــان 
اطــالع  علــى  للبقــاء  جهــوًدا  نبــذل  نحــن  ذلــك، 
ــة واتجاهــات فــي  ــة محتمل ــرات تنظيمي ــة تغيي بأي
ــا. ــر فــي برنامــج ســالمة منتجاتن ــد تؤث ــال ق المج

لتعزيــز  الجديــدة  الفــرص  باســتمرار  جريــر  ــم  تقيِّ
ســالمة المنتجــات. وتشــمل هــذه الجهــود البحــث 
المــواد  اســتخدام  لتقليــل  فــرص  عــن  بنشــاط 
البيــع بالتجزئــة  الكيميائيــة فــي جميــع عمليــات 
والخدمــات والتوزيــع فــي شــركتنا. وعنــد اختيــار 
المنتجــات التــي نســتخدمها، يتم إعطــاء األفضلية 
للبدائــل األكثــر أماًنــا مثــل المــواد الكيميائيــة التــي 
إلــى  وباإلضافــة  البيئــة.  حمايــة  وكالــة  تختارهــا 
المورديــن  متطلبــات  مــن  نتحقــق  نحــن  ذلــك، 
فيمــا يتعلــق باســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي 
فحــص  ويتــم  التصنيــع.  وعمليــات  المنتجــات 

المــواد الكيميائيــة التــي يبلغنــا بهــا موردونــا وفًقــا 
تحــدد  التــي   ،))RSL المقيــدة  المــواد  لقائمــة 
المــواد التــي يحتمــل أن تكــون خطــرة. ويخضــع 
منهــا  والتخلــص  المنتجــات  جميــع  اســتخدام 
لشــهادات محــددة و/ أو معاييــر فنيــة. ويوجــد فــي 
ــة  ــا قائمــة مفصل نمــاذج المشــتريات الخاصــة بن
ــات الصحــة والســالمة الخاصــة  ــات ومتطلب بالفئ
ــات المعــاد تدويرهــا  ــاع اإللكتروني ــا. وُتب ــكل منه ب
مــن مركــز الخدمــة لدينــا إلــى شــريك إعــادة التدويــر 
ــادة تدويرهــا  ــا، أو إع ــا لضمــان التخلــص منه لدين

المناســب. بالشــكل 

باإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن نبــذل جهــوًدا للبقــاء 
محتملــة  تنظيميــة  تغييــرات  بأيــة  اطــالع  علــى 
برنامــج  فــي  تؤثــر  قــد  المجــال  فــي  واتجاهــات 

منتجاتنــا. ســالمة 

100%
 معدل االمتثال لجميع 

 اللوائح المتعلقة بالصحة 
والسالمة.

0
 حاالت عدم االمتثال فيما 

 يتعلق بمعلومات المنتجات 
والخدمات والتصنيف

تتــم إدارة المخاطــر فــي جريــر مــن قبــل اإلدارة العليــا وفًقــا للسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد 
ــم احتمــاالت حــدوث  ــى تقيي ــر، باإلضافــة إل ــن إدارات جري ــق بي ــم المخاطــر واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ضدهــا مــن خــالل التعــاون الوثي وتقيي
المخاطــر وتقديــر اآلثــار التــي قــد تنجــم عنهــا، ثــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتقليــل هــذه المخاطــر، وتجنبهــا، واحتوائهــا قــدر اإلمــكان لتجنــب 

أي ضــرر قــد تتســبب فــي حدوثــه.

هناك العديد من المخاطر المتعلقة بأنشطة جرير، منها:

سالمة المنتجات  إدارة المخاطر

1- مخاطر العملة
هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت، حيــث أن معظــم معامــالت جريــر بالريــال الســعودي والــدوالر 

األمريكــي واليــورو، والشــركات التابعــة معرضــة لمخاطــر تحويــل العمــالت.

2- مخاطر االئتمان
عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه، مــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة. ولتجنــب مخاطــر االئتمــان، يتــم إيــداع النقــد 

لــدى بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع، ويتــم تقييــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.

3- مخاطر النقدية
مخاطــر صعوبــة تأميــن النقــد الــالزم للوفــاء بالتزاماتهــا، وتتــم إدارة المخاطــر النقديــة مــن خــالل التأكــد بشــكل دوري مــن توافــر نقــود كافيــة للوفــاء بأيــة 

التزامــات مســتقبلية.

4- مخاطر الموارد البشرية
القــدرة علــى اســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمتميــزة واالحتفــاظ بهــا، كمــا تقــوم جريــر بتوظيــف وتدريــب الكــوادر الوطنيــة بشــكل مســتمر، وتطويــر 

مكافــأة تحفيزيــة لدعــم اســتمرارية وكفــاءة موظفيهــا.

5- المخاطر القانونية 
المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية في المملكة أو الدول التي تعمل فيها جرير سواء من الضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

6- المخاطر الفنية
مخاطــر اســتمرار العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج الفنيــة فــي حــال حــدوث خلــل فنــي، تواصــل جريــر تطويــر ودعــم برامجهــا الفنيــة والبنيــة التحتيــة 

التقنيــة البديلــة.

بيانات األداءالبيئةالمساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير الحوكمة
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تطبق جرير مجموعة متنوعة من أحدث إجراءات أمن المعلومات لضمان حصول 
عمالئنا على أفضل حماية للبيانات. وسواء كنت تتسوق في أحد معارضنا، 

أو عبر اإلنترنت، أو من خالل تطبيقنا، أو باستخدام منتجاتنا في المنزل، فإن 
أفضل الممارسات التي نطبقها لحماية البيانات تحمي سرية عمالئنا، وبيانات 

المعامالت والمعلومات الشخصية، كما تستخدم جميع التحوالت الرقمية تقنية 
تشفير متطورة لحماية المعلومات الشخصية الحساسة مثل أسماء العمالء 

والعناوين وأرقام بطاقات االئتمان.

فــي  جريــر مســارها  واصلــت  عــام 2021،  فــي 
واألمــن  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  ترقيــة 
واٍع  مســتوى  تحقيــق  خــالل  مــن  الســيبراني 
أو  التكنولوجيــا  فــي  الهائلــة  التطــورات  يواكــب 

الســيبراني. األمــن 

خــالل عــام 2021، أولــت جريــر اهتماًمــا كامــاًل 
بتوفيــر المزيــد مــن الحمايــة للخــوادم واألجهزة من 
 EDR Endpoint Detect خــالل تشــغيل )خــادم
ــن جريــر مــن توفيــر حمايــة  Responds(، مــا مكَّ
أفضــل للخــوادم واألجهــزة ومواجهــة العديــد مــن 

الهجمــات اإللكترونيــة المتقدمــة وإيقافهــا.

كمــا تمكنــت جريــر خــالل عــام 2021 مــن تفعيــل 
 Managed Detect Responds( خدمــة 
MDR(، التــي وفــرت لجريــر الحمايــة المطلوبــة 
مــن  فريــق  خــالل  مــن  واألجهــزة  للخــوادم 
والخبــراء  الســيبراني  األمــن  فــي  المتخصصيــن 
الذيــن يقومــون بفحــص جميــع اإلخطــارات، وإجراء 
فحــص عميــق وتحليــل جنائــي عــن المنطقــة. علــى 

مــدار الســاعة، ســبعة أيــام فــي األســبوع.

األمــن  مجــال  فــي  جريــر  لجهــود  اســتمراًرا 
الســيبراني وحمايــة المعلومــات، تــم تركيــب نظــام 
جديــد لحمايــة الخــوادم وأجهــزة الكمبيوتــر يتــم مــن 
خاللــه تحديــد الثغــرات األمنيــة فــي كل جهــاز أو 
خــادم، ويدخــل فــي قنــوات االتصــال المعروفــة، 
التــي تــم تحديدهــا، ومنعهــا المتســلل أو البرامــج 

الضــارة مــن الوصــول إليهــا.

تتــم  اإللكترونيــة  الهجمــات  معظــم  ألن  نظــًرا 
عبــر الرســائل اإللكترونيــة؛ جــاءت حمايــة البريــد 
ــه  ــم تطبيق ــد أهــم المشــاريع، وت ــي كأح اإللكترون

خــالل عــام 2021، حيــث تــم تحســين نظــام األمن 
الســيبراني للبريــد اإللكترونــي، مــا مّكــن جريــر مــن 
الترقيــة إلــى حمايــة أفضــل مكنتهــا مــن إيقــاف 
ــة المســتهدفة.  ــد مــن الهجمــات اإللكتروني العدي
كمــا تضمنــت حمايــة البريــد اإللكترونــي تفعيــل 
ــة مــن  ــع الرســائل الخارجي نظــام المصادقــة لجمي
خــالل تطبيــق خدمــة )DMARC V SPF( علــى 

ــر. ــد مــن نطاقــات جري العدي

تعزيــز  مــن   2021 عــام  خــالل  جريــر  تمكنــت 
البنيــة التحتيــة للخــوادم الرئيســية علــى مرحلتيــن، 
ــر  ــى خــادم أكث ــة الخــادم الرئيســي إل أوالهمــا ترقي
العشــوائية،  والذاكــرة  المعالــج  قــوة مــن حيــث 
وهــو مــا ينــدرج ضمــن خطــة جريــر لترقيــة الخــادم 
الرئيســي. والبنيــة التحتيــة لمواكبــة النمــو الــذي 

تحققــه.

ــة  ــة التحتي ــر البني ــة هــي تغيي ــة الثاني ــت المرحل كان
للخــادم المهمــة إلــى نظــام تشــغيل قائــم علــى 
 ،IBM Power Servers و   IBM Aix خــوادم 
ــة  ــة إلكتروني ــا وحماي ــا أداًء عالًي ــر جميعه ــي توف الت

متكاملــة.

هــذا  التخزيــن ضمــن  أنظمــة  تحديــث  تــم  كمــا 
جديــدة  أجهــزة  تشــغيل  تــم  حيــث  المشــروع، 
تعتمــد علــى تقنيــة )NVME( و)القنــاة الليفيــة( 
بســرعة )32 جيجــا بايــت/ ثانيــة(، والتــي بدورهــا 
ــر مــن تحســين أداء الخــادم والوصــول  مكنــت جري

أكبــر وبســرعة. بشــكل  المعلومــات  إلــى 

اعتمــاد  تــم  المعلومــات،  حمايــة  نطــاق  فــي 
توفــر  التــي  الثابــت،  االحتياطــي  النســخ  تقنيــة 
تخزيــن النســخ االحتياطيــة فــي أنظمــة غيــر قابلــة 
للتغييــر، وال يمكــن الوصــول إليهــا، حيــث يتــم 

الرئيســية. الشــبكات  عــن  دائًمــا  فصلهــا 

بينمــا قامــت جرير، في ســياق حماية المعلومات، 
بتنشــيط نظــام تحليــل ســلوك المســتخدم، الــذي 
يمكننــا مــن معرفــة مــا إذا كان المســتخدم يقــوم 
بإجــراءات غيــر معتــادة، أو يحــاول تخزيــن البيانــات، 

أو غيرهــا مــن اإلجــراءات غيــر العاديــة.

جريــر  شــركة  تهــدف   ،2022 عــام  مــدار  وعلــى 
األمــن  أنظمــة  لتحســين  إلــى مواصلــة خطتهــا 
مــن  تمكنهــا  جديــدة  حلــول  وإدخــال  الســيبراني 
حمايــة جميــع األنظمــة بشــكل أفضــل وشــامل 
مــن خــالل تطبيقــات إضافيــة تهــدف إلــى توفيــر 
كمــا  واألجهــزة،  للخــوادم  الحمايــة  مــن  المزيــد 
الحــوادث  لمعالجــة  )األتمتــة(  بتفعيــل  ســتقوم 

األمنيــة.

وفــي إطــار الخطــة نفســها، تهــدف جريــر خــالل 
 )SOC-as-a-Service( عــام 2022 إلــى تفعيــل
لجميــع  شــاملة  وحمايــة  مراقبــة  ســتوفر  التــي 
Jarir.( موقــع  ذلــك  فــي  بمــا  جريــر،  مجــاالت 

.)com

كمــا تتوقــع جريــر أن يشــهد عــام 2022 تحــواًل 
 )Microsoft 365( رقمًيــا، حيــث ســيتم اعتمــاد
لتحســين   )Workforce Management( و 
العــرض  بيــن جميــع صــاالت  قنــوات االتصــال 
واإلدارات، األمــر الــذي ســينعكس فــي تحســين 
الخدمــة التــي تقدمهــا جريــر علــى عــدة مســتويات.

مساهماتنا في المشتريات المحلية

المجتمعــات  فــي  باالســتثمار  جريــر  تفخــر 
المحليــة مــن خــالل ممارســات الشــراء المحليــة 
ــن والشــركاء  ــن المحليي ــة للموردي وإعطــاء األولوي
التجارييــن. وتهــدف ممارســات الشــراء المحليــة 
لدينــا إلــى بنــاء القــدرة االقتصاديــة المحليــة وخلــق 
فــرص العمــل. وهــذا جــزء مــن التزاماتنــا إلضافــة 
قيمــة إلــى المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، إضافــة 
إلــى التزاماتنــا تجــاه الرؤيــة الوطنيــة الســعودية 

.2030

 فــي عــام 2021، أنفقــت جريــر 5.57 مليــار ريــال 
ســعودي علــى المورديــن المحلييــن، مــا يمثــل 
73% مــن إجمالــي اإلنفــاق، وزيــادة بنســبة %7 

ــام 2020. ــة بع مقارن

نحــن نعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع المورديــن والمصانع طــوال عملياتنــا لضمان 
تنفيــذ أعلــى معاييــر الجــودة والمســئولية. ونحــرص فــي جريــر علــى أن تمتــد 
ــا باعتبارهــم إحــدى مجموعــات أصحــاب  ــا األساســية لتشــمل موردين مبادئن
المصلحــة الرئيســية لدينــا. ولتعزيــز مســئولية سلســلة التوريــد، نعمــل علــى 
مشــاركة مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بنــا مــع موردينــا، وإجــراء عمليــات 
تفتيــش عشــوائية للمصانــع. وتحــدد المدونــة توقعاتنــا تجــاه شــركاء األعمــال 
فيمــا يتعلــق بقضايــا مثــل الســالمة وحقــوق اإلنســان والمســئولية البيئيــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، نراعــي مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل مثــل الممارســات 
الفضلــى للمســئولية االجتماعيــة للشــركات وااللتــزام بمعاييــر المجــال عنــد 

اختيــار المورديــن الجــدد.

تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا علــى سالســل  خــالل عــام 2021، اســتمر 
التوريــد العالميــة، حيــث كانــت الســوق العالميــة بشــكل عــام، وليــس الســوق 
ــق  ــي نقًصــا فــي اإلمــدادات، خاصــة إمــدادات الرقائ الســعودية فقــط، تعان
اإللكترونيــة، بســبب توقــف العمــل فــي بعــض المصانــع نتيجــة الوبــاء، التــي 
امتــدت عواقبهــا خــالل عــام 2021، حيــث كان العالــم غيــر قــادر علــى تجديــد 
ــي والعالمــي  ــر كجــزء مــن المجتمــع المحل ــك اســتمرت جري اإلمــدادات، لذل
فــي التأثــر بهــذا النقــص فــي اإلمــدادات، خاصــة فــي أجهــزة الكمبيوتــر 
المكتبيــة وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة، واألجهــزة اللوحيــة بأنواعهــا وفئاتهــا 

المختلفــة.

ومــع ذلــك، تمكنــت جريــر، بنــاًء علــى حصتهــا فــي الســوق وعالقاتهــا الوثيقــة 
ــار مــن خــالل تكثيــف  والمتينــة مــع جميــع المورديــن، مــن تقليــل هــذه اآلث
تواصلهــا مــع المورديــن مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر حصــة مــن التوريــدات 
خــالل عــام 2021. وتواصلــت جهــود جريــر فــي الحفــاظ علــى اإلمــدادات دون 

توقــف فــي محاولــة لتلبيــة متطلبــات عمالئهــا.

إجــراءات  خاصــة  واالحترازيــة،  الوقائيــة  اإلجــراءات  تخفيــف  مــع  بالتزامــن 
ــر بمختلــف  ــدات، خاصــة أجهــزة الكمبيوت ــدأ التحســن فــي التوري اإلغــالق، ب
أنواعهــا، ومــا زالــت جريــر ال تتوقــع العــودة إلــى وضعهــا الطبيعــي قبــل 
أغســطس 2022، حيــث ال تــزال تعانــي جــراء نقــص اإلمــدادات بأحــدث 

األجهــزة التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2020.

خــالل عــام 2022، ســتركز جريــر علــى دعــم التوريــدات، وتوطيــد العالقــة 
ــر عــدد ممكــن مــن  ــى أكب ــة للحصــول عل ــن، فــي محاول ــع الموردي مــع جمي
التوريــدات مــن مختلــف العالمــات التجاريــة وفئــات األســعار، باإلضافــة 
ــة والمســتمرة لمخــزون الشــركة مــن المــواد  ــى اســتمرار المراجعــة الدوري إل
ــاة كمــا  القرطاســية واللــوازم المدرســية، خاصــة مــع العــودة التدريجيــة للحي

ــا. ــل جائحــة كورون ــت قب كان

73%
نسبة المشتريات المحلية

5.57
 مليار ريال 

سعودي
قيمة اإلنفاق على المشتريات المحلية 

سلسة توريد مسئولةخصوصية البيانات واألمان
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ا مباشًرا وغير مباشر للعديد من قضايا المجتمعات المحلية. م جرير دعًما ماليًّ  في عام 2021، قدَّ

ــات  ــة لدعــم شــركاء المجتمــع مــن الكيان ــا االجتماعي ــد مــن القضاي ــم للعدي ــل والدع ــر التموي ــم توفي ت
العلميــة والحكوميــة والخيريــة واألفــراد، وهدفنــا هــو توفيــر قيمــة أكثــر كفــاءة ألصحــاب المصلحــة فــي 

مجتمعنــا.

ــاب المبتدئيــن؛ القــت مســابقة جريــر للكتابــة  وفــي ســعينا خلــف إثــراء المحتــوى العربــي وتمكيــن الكتَّ
نجاًحــا هائــاًل، حيــث شــارك بهــا أكثــر مــن 690 مشــترًكا، وكان مــن بيــن الفائزيــن بالجائــزة ســتة مؤلفيــن 
للروايــات والقصــص. وقدمــت هــذه المســابقة جوائــز لنشــر الكتــب الفائــزة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أدى 

التعــاون فــي ترجمــة/ نشــر الكتــب العلميــة إلــى إصــدار 5 منشــورات هــذا العــام.

ــت مــع شــركة  ــر وتعاون ا فــي عــام 2021. وقــد عملــت جري ــم المجتمعــي حاضــًرا جــدًّ كان دعــم التعلي
تكافــل التــي وفــرت للمــدارس المحتاجــة جميــع األدوات القرطاســية والحقائــب، وبلــغ دعــم جريــر 

المباشــر وغيــر المباشــر لهــذه المبــادرة أكثــر مــن 9.4 مليــون ريــال ســعودي.

فــي ضــوء حــرص المملكــة علــى تفعيــل العمــل الخيــري والنهــوض بــه فــي جميــع المجــاالت، وخدمــة 
المجتمــع فــي الفعاليــات الوطنيــة الكبــرى، مثــل الحملــة الوطنيــة للعمــل الخيــري. تبرعــت جريــر بمبلــغ 
مليــون ريــال لـ«منصــة إحســان« التــي تــم إطالقهــا كبوابــة تقنيــة متكاملــة للمبــادرات الخيريــة. ويأتــي 
ــه  ــري وثقافت ــة العمــل الخي ــًدا أهمي ــة، مؤك ــا مــن مســئوليتها االجتماعي ــر انطالًق ــرع مــن جري هــذا التب

االجتماعيــة فــي المملكــة.

03
العمل مًعا لتوليد 
المعرفة واالبتكار

االبتــكار  لتعزيــز  التعاونــي  القمــي  المجتمــع  جريــر  تحتضــن 
أن  إلــى  نهــدف  ونحــن  التقليديــة.  األعمــال  نمــاذج  وتحــدي 
نكــون عضــًوا قيًمــا  أن  بــل  أكثــر مــن مجــرد شــركة،  نكــون 
مــن  وذلــك  والمحليــة،  الرقميــة  المجتمعــات  مــن  فــي كل 
خــالل خلــق تأثيــر إيجابــي، ونشــر المعرفــة، وتعزيــز التنميــة 
م نهًجــا جديــًدا  االجتماعيــة واالقتصاديــة، فمــن فنحــن فنقــدِّ
ــم  ــات التعل ــي تســهل عملي ــم المنتجــات والخدمــات الت لتقدي
والتعليــم وتحســين نوعيــة الحيــاة مــن خــالل جعــل المنتجــات 

عاليــة الجــودة فــي المتنــاول وتيســير الوصــول إليهــا.

ومــن أجــل تعظيــم القيمــة التــي نقدمهــا للمجتمعــات التــي 
تخدمهــا، توفــر جريــر برامــج رائــدة فــي هــذا المجــال ذات تكلفــة 
معقولــة بأشــكال مختلفــة، مثــل تخفيضــات حملــة العــودة إلى 
المدرســة للطــالب والمعلميــن. إضافــة إلــى ذلــك، نتعــاون 
مــع أكبــر العالمــات التجاريــة التقنيــة مثــل ميكروســوفت وآبــل 
للمســاعدة علــى توفيــر أجهــزة هواتــف محمولــة وأجهــزة الب 

تــوب بأســعار مخفضــة للطــالب والمعلميــن غيــر القادريــن

2 مليون ريال 
سعودي 

 قيمة التبرعات واالستثمار 
المجتمعي في 2021.

10,000
حقائب وقرطاسية للطالب 

مقدمة من جرير 

288
عدد الكتب التي تم نشرها

االستثمار في مجتمعنا
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برنامج فكرة لوطني 2021
تديــر  التــي  »إيجابيــون«  مؤسســة  مــع  شــراكة 
ــذي يتألــف مــن عــدة  ــي«، ال برنامــج »فكــرة لوطن
مبــادرات تهــدف إلــى تســهيل الشــراكات الدائمــة 
الوعــي  إيجابيــة وزيــادة  وتوليــد قيمــة اجتماعيــة 
لتكويــن  تفصيلــي  عــرض  يلــي  وفيمــا  البيئــي. 

محــددة. لمبــادرات  وأوصــاف  البرنامــج 

الفعاليات
وتنظيــم  التجمــع  مــن صعوبــة  الرغــم  علــى 
مــن  الصعبــة  األوقــات  خــالل  األحــداث 
مــن  العديــد  تنظيــم  تــم  فقــد  عــام 2021، 
الفعاليــات لزيــادة الوعــي بشــأن جائحــة فيروس 
كورونــا، مــع اتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة

البرامج والورش
علــى  العمــل  ورش  مــن  العديــد  عقــد  تــم 
التوجهــات  بقــوة  الوعــي  لزيــادة  اإلنترنــت 
والتفكيــر. وتــم تصميــم هــذه البرامــج وورش 
العمــل لجميــع فئــات المجتمــع، مثــل الطــالب 

واألســر. األمــور  وأوليــاء 

المواقع اإللكترونية 
قــام برنامــج »فكــرة لوطنــي« بتفعيــل حســاباته 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أجــل 
وباإلضافــة  المجتمــع.  إلــى  أفضــل  وصــول 
إلــى ذلــك، بــدأ البرنامــج فــي تطويــر مواقــع 
موقــع  فهنــاك  مختلفــة.  ألغــراض  الويــب 
ــاك موقــع  ــة، وهن ــرات اإليجابي ــة بالتأثي للتوعي
 Positive« ويــب آخــر خاص بمســابقة يســمى

 ."Home
وهــي مســابقة مخصصــة لأســر لمشــاركة 
ممارســاتها اإليجابيــة ونشــر الوعــي بخصــوص 

ــة. العــادات األســرية الصحي

المبادرات 
فــي  كبيــًرا  دوًرا  تلعــب  المبــادرات  نظــًرا ألن 
عــام  فــي  فتحــت  لوطنــي"،  "فكــرة  برنامــج 
2021 استشــارات مجانيــة عبــر اإلنترنــت لمــن 
يحتــاج إليهــا بمشــاركة مختلــف المتخصصيــن 
فــي علــم النفــس. هــذا باإلضافة إلــى مبادرات 
ــي لأســر  ــل المجان ــر التوصي ــل توفي أخــرى مث
لوبــاء  الصعبــة  األوقــات  خــالل  المحتاجــة 
للمرضــى  الكتــب  وتوفيــر  كورونــا،  فيــروس 
فــي وحــدات العــزل، وبــدء التعــاون مــع كيانــات 

مختلفــة لدعــم األعمــال التجاريــة. 

تدرك جرير أهمية خدمة المجتمع كإحدى الركائز المهمة للحياة وواحدة 
من وسائل النهوض بالمجتمعات. كما يعتبر هذا تأكيًدا لمسئولية 

الشركات عن االستدامة.

ــد مــن الشــراكات  ــا بالعدي ــر أيًض تحتفــظ جري
تحســين  علــى  للمســاعدة  اإلســتراتيجية 
للمســتفيدين.   اإليجابــي  واألثــر  الكفــاءة 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتمثــل التــزام جريــر 
بخدمــة المجتمــع فــي العديــد مــن الشــراكات 
علــى  تلخيصهــا  يمكــن  التــي  والمبــادرات 

التالــي. النحــو 

تأثيــر  إحــداث  علــى  جريــر  عملــت  وعليــه، 
مبــادرات  خــالل  مــن  إيجابــي  اجتماعــي 
المســئولية االجتماعيــة المتعــددة علــى مــر 
ــا بنمــو  ــا وثيًق ــط ارتباًط ــي ترتب الســنين، والت

المجتمــع. وازدهــار 

www

خلق تأثير اجتماعي إيجابي من خالل 
مبادرات المسئولية االجتماعية للشركات
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المسئولية المجتمعية 
ــة دور  ــر بأهمي ــا مــن إيمــان جري ــم أجمــع، وانطالًق ــي والعال ــة فــي المملكــة والوطــن العرب ــد بالمســئولية االجتماعي فــي ظــل االهتمــام المتزاي
الشــركات فــي دعــم وتحســين الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة لأفــراد والمجتمــع، فــإن جريــر خــالل عــام 2021 دعمــت العديــد مــن المبــادرات 

المجتمعيــة التــي يمكــن تصنيفهــا علــى النحــو التالــي:

الموسوعة الشاملة في اإلعاقة

فــي عــام 2021، طبــع مركــز جريــر بالشــراكة مــع مركــز الملــك ســلمان 
ألبحــاث اإلعاقــة الموســوعة الشــاملة عــن اإلعاقــة، وهــي أحــد مشــاريع 
مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة العلميــة، التــي تعكــس خطــط 
الخبــراء  مــن  نخبــة  مــع  التنفيــذ  علــى  حرًصــا  المركــز.  وإســتراتيجية 
مرجًعــا  يجعلــه  مــا  اإلعاقــة،  مجــال  فــي  والمحكميــن  والمؤلفيــن 
علمًيــا متميــًزا ومتخصًصــا للعامليــن فــي هــذا المجــال والمؤسســات 
األكاديميــة وطــالب الدراســات العليــا والباحثيــن والمهتميــن بتطويــر 

مجــاالت اإلعاقــة وفــق أعلــى المعاييــر العلميــة العالميــة.

• مبادرات جرير إلثراء المحتوى العربي 

الترجمة والنشر

فــي دعــم جريــر لنشــر المعرفــة باللغــة العربيــة فــي المجــاالت 
للدراســات  الســعودية  الجمعيــة  مــع  وبالتعــاون  العلميــة، 
االجتماعيــة، قامــت جريــر بتلبيــة احتياجــات المنتميــن والمهتميــن 
بالدراســات االجتماعيــة مــن األكاديمييــن والباحثيــن االجتماعييــن 
والمهنييــن، مــن خــالل اتفاقيــة تعــاون بيــن جرير والجمعيــة، تقوم 
ــة  ــارة فــي مجــال الدراســات االجتماعي ــب مخت ــاج كت ــه بإنت بموجب
تحــت إشــراف علمــي مــن فريــق متخصــص شــكلته الجمعيــة 
للدراســات  الســعودية  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  برئاســة 

االجتماعيــة.

تأتــي هــذه المبــادرة المشــتركة كجــزء مــن المســئولية االجتماعيــة 
لجريــر وأحــد أهدافهــا األساســية واألصليــة لدعــم وإثــراء المحتــوى 
ــر  ــث تقــوم جري ــر، حي ــا بنشــاط جري ــا وثيًق ــط ارتباًط ــي المرتب العرب
بنقــل المعرفــة إلــى اللغــة العربيــة مــن خــالل ترجمــة ونشــر الكتــب 
باللغــة العربيــة، والتــي مكنتهــا مــن اكتســاب ثقــة كبيــرة مــن دور 

النشــر العالميــة.

بعنــوان  مترجــم  كتــاب  أول  إطــالق  تــم  االتفاقيــة،  علــى  بنــاًء 
»النظريــات الحديثــة فــي علــم االجتمــاع«، وشــارك فــي تأليفــه 

• مبادرات جرير لدعم التعليم 

مبادرة العودة إلى المدارس

منـــذ بدايـــة الجائحـــة ســـاهمت جريـــر بدعـم مبـــادرة »العـودة إلـى 
المــدارس« التــي تتضمــن مشــاريع تدعــم الطــالب والطالبــات 
ــم رئيــــس  ــر التعليــ ــا معالــــي وزيــ ــتهدفين التــــي أطلقهــ المســ
مجلــــس أمنــــاء مؤسســــة تكافــــل الخيريــــة الدكتــــور/ حمــد بــن 
محمــد آل الشــيخ؛ كحافــز لهــم لالنطالق فــي مرحلــة جديــدة 
فـــي حياتهـــم الدراســـية، وذلـــك بالتعـاون بيـــن مؤسسـة تكافـل 
ووزارة التعليــم، ودعــم شــركة »ســابك« الشــريك اإلستراتيجي 

للمبــادرة. 
وتتضمـــن المبـــادرة مشـروع »الحقيبـة المدرسـية« التـي تهـدف 
إلــــى تأميــــن الحقائــب المدرســية لطــالب وطالبــــات المرحلــــة 

االبتدائيــة المســــتهدفين.

مسابقة جرير للكتابة

أطلقــت جريــر هــذه المســابقة فــي محاولــة منها إلثــراء المحتوى 
ــاب الشــباب مــن عــرض أعمالهــم مــن أجــل  العربــي وتمكيــن الكتَّ
فتــح الطريــق أمــام كل مــن لديــه شــغف بالكتابــة. وتحتــوي 
المســابقة علــى مســارين: المســار الروائــي، الــذي يبــدأ مــن 22 
ــدأ مــن  ــذي يب ــرة، ال ــر، ومســار القصــة القصي ــف كلمــة وأكث أل
12 ألــف كلمــة وأكثــر. وتضــم قائمــة الفائزيــن بالجائــزة ســتة 

مؤلفيــن مــن كال الدورتيــن.

بالمركــز  غنــدار  أبــو  والء  الكاتبــة/  فــازت  الروايــة،  دورة  وفــي 
األول عــن روايتهــا »ال تنتحــر داخــل مكتبــة«، وفــازت الكاتبــة/ 
ــي  ــش ذكريات ــا »أعي ــن روايته ــي ع ــز الثان ــادة المرزوقــي بالمرك غ
بالمقلــوب«، فيمــا فــازت الكاتبــة/ شــروق كامــل بالمركــز الثالــث 

ــرة الصمــت«. ــا »حنج ــن روايته ع

وفي دورة القصة، فازت الكاتبة/ شــيماء جاد بالمركز األول عن 
قصــة »لقــاء ترانزيــت«، وفــازت الكاتبــة/ ســارة القــوزي بالمركــز 
الثانــي عــن قصــة »الجائــزة الكبــرى«، فيمــا فــازت الكاتبــة/ أمانــي 

باطرفــي بالمركــز الثالــث لقصــة »خرنــوف عمشــا«.

 وبذلــك أتاحــت المســابقة فرصــة لنشــر الكتــب الفائــزة حيــث 
تمثلــت جائــزة المراكــز الثالثــة األولى مــن مســار الروايــة فــي 
طباعــة ونشــر الروايــات فــي فــروع مكتبــة جريــر، وإقامــة حفــل 
ــا  ًــّ تدشــــين وتوقيــــع الكتــــب، باإلضافــة إلــــى نشــــرها إلكتروني

فــــي منصــة قــارئ جريــر.
اثنــان مــن كبــار المؤلفيــن فــي النظريــة االجتماعيــة، جــورج ريتــزر 
وجيفــري ستبنســكي - وهــو يقــدم ملخًصــا شــاماًل ألصحــاب 
ــا  النظريــات والمــدارس النظريــة الكبــرى، وقــد تــم فحصــه علميًّ
ومراجعتــه مــن قبــل اللجنــة الســعودية للدراســات االجتماعيــة؛ 
كتبــه وراجعــه عمــر عبــد الجبــار أحمــد، ود. خالــد بــن عمــر الرديان، 

ومــن المتوقــع إطــالق )4( كتــب أخــرى فــي عــام 2022.

وتمثلــــت جائــــزة المراكــــز الثالثــــة األولــى فــــي مســــار القصــــة 
فـــي جمـــع القصـــص الثالث الفائـــزة فـــي مجلـد واحـــد ونشـرها 
ـا فـي  فـــي مكتبـــة جريـــر، باإلضافة إلـــى نشـر القصـــص إلكترونيًّ

منصــة قــــارئ جريــر. 
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الفصل 3 : العمل مًعا لتوليد المعرفة واالبتكار



• برنامج جرير لدعم األنشطة المحلية/ المجتمعية

 الحملة الوطنية للعمل الخيري

 اســتمراًرا لســعي جريــر لخدمــة المجتمــع، تبرعــت بمبلــغ مليــون ريــال 
للحملــة الوطنيــة للعمــل الخيــري مــن خــالل »منصــة إحســان«، التــي تــم 
إطالقهــا كبوابــة فنيــة متكاملــة للعمــل الخيــري. ويأتــي هــذا التبــرع مــن 
جريــر انطالًقــا مــن مســئوليتها االجتماعيــة، مؤكــًدا أهميــة العمــل الخيــري 
وثقافتــه االجتماعيــة فــي المملكــة، وهــو مــا يتجلــى فــي حــرص المملكــة 
علــى تفعيــل العمــل الخيــري والنهــوض بــه فــي كل المجــاالت. باإلضافــة 
إلــى اســتمرار منصــة إحســان لتلعــب دورهــا فــي تعزيز قيم العمــل الخيري 
ــدور  ــل ال ــات وتشــجيعها وتفعي ــراد المجتمــع مــن خــالل حــث التبرع ألف
ــة المختلفــة فــي قطاعاتهــا المختلفــة.  ــي مــع الجهــات الحكومي التكميل
وباإلضافــة إلــى تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي وتوســيع تأثيــره وتفعيــل 
دور المســئولية االجتماعيــة فــي القطــاع الخــاص والمســاهمة فــي رفــع 

مســتوى الموثوقيــة والشــفافية للعمــل الخيــري والتنمــوي.

• برامج جرير للتدوير تدوير األجهزة اإللكترونية: 

تتطلــع جريــر إلــى تعظيــم أثــر الكثيــر مــن البرامــج المســتهدفة، وأن 
تضاعــــف جهودهــــا إلنقــاذ األجهــزة اإللكترونيــة القديمــــة مــــن مكــــب 
النفايــــات مــــن خــــالل برامــــج االستبدال وإعــــادة تدويــــر اإللكترونيات، 
ــا بالقضيــة العالميــــة المتناميــة للنفايــات  ـً ــا وثيقـ ـً التــــي ترتبــــط ارتباطـ

اإللكترونيــة. 

ومـــن ضمـــن مبـــادرات جريـــر لمعالجـــة هـــذه المشـــكلة، تعمـــل جريـــر 
علــــى برنامــــج إعادة تدويــــر اإللكترونيات حيــــث ينقــــذ البرنامــــج أجـــزاء 
اإللكترونيات المهملـــة ليتـــم اسـتخراجها بواسـطة شـركات متخصصـة 

فـــي إعـــادة التدويـر. 

ومــــع بدايــــة انطـــالق برنامــــج جريــــر إلعادة تدويــــر اإللكترونيات خـــالل 
عــــام 2018م، تمكنــــت جريــــر مــــن تحويــــل مــــا قيمتــــه 10 مالييــن 
ريــــال ســــعودي مــــن اإللكترونيات مــن مكــــب النفايــات وإعادتــه إلــى 
االقتصــاد، وفــــي عــــام 2019م، تمكنــــت مــــن إعــــادة تدويــــر أجهــــزة 

إلكترونيــــة بقيمــــة 18 مليــــون ريــــال ســــعودي.

وفـــي ظـــل اهتمـــام جريـــر بهـــذا البرنامـــج زادت قيمـــة مـــا تـــمت إعـــادة 
تدويــــره مــــن اإللكترونيــات خــالل عــــام 2020م، ليصــــل إلــــى مــــا 

قيمتــــه 500,322,22 ريــــال ســــعودي مــــن اإللكترونيــات.

• الشراكة بين جرير ووزارة الثقافة 

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

رعاية معرض الكتاب الدولي بالرياض لعام 2021م

قامــــت جريــــر برعايــــة معــــرض الكتــــاب الدولــــي بالريــــاض لعــــام 2021 
اء  م ســــعًيا منهــــا لتحقيــــق أهــــداف المسئولية المجتمعيــــةُ  تجــــاه القــــرَّ
كمــــا  العربــــي.  المحتــــوى  بإثــــراء  والمهتميــــن  والباحثيــــن  ــــاب  والكتَّ
تضمنــــت الرعايــــة أكثــــر مــــن )500( كتــــاب أنشــــطة خاصــــة بمعــــرض 
الكتــاب، وتنوعــت بيــن ركــن الطفــل، ومقهــى المتنبـي، وتعزيـز مكتبـة 

الـــوزارة بمجموعـــة كتـــب قانونيـــة مختـــارة.

• مبادرة عام الخط العربي

قامــت جريــر بدعــم مبــادرة عــام الخــط العربــي، وهــي إحــدى مبـادرات 
وزارة الثقافـــة التـــي تعنـــى باالهتمام بالخـط العربـي، وتتضمــن برامــج 
عــــدة أحدهــــا منصــــة الخطــــاط التــي تمكــن كل مــــن لديــه الرغبــة فى 
تعلــــم فــــن الخــــط العربــــي مجانــــا علــــى أيــــدى أمهــــر الخطاطيــن مــن 
خـــالل توفيــــر حقائــــب أدوات الخــــط )خـــط الرقعـــة والديوانـــي - خـــط 
النســـخ - خـــط الثلـــث( .  باإلضافــة إلــى زيــادة التوعيــــة عــــن المبــــادرة 
مــــن خالل حملــــة إعالنات فــــي قنــــوات النشــــر لجريــر للوصــول ألكبر 
عــــدد مــــن الجمهــــور ولتســــهيل التدريــب علــى مهــــارة الخــط العربــي.

مشــروع تحويــل الكتــب الورقيــة إلــى رقميــة لدعــم النشــر الرقمــي

ـا مــع مبــادرة النشــر الرقمــي برعايــة وزارة الثقافــة، التــي تهــدف  ـً تزامن
لدعــــم صناعــــة الكتــــاب اإللكتروني لضمــان ســهولة وصــول الكتــاب 
إلــــى المســــتفيدين، وتعزيــــز التنــــوع فــــي أوعيــــة النشــــر والمســاهمة 
فــــي إثــــراء المحتــــوى العربــي مــن الكتــــب الرقميــة، ودعــم وتحســين 
نمــــوذج العمــــل للناشــــر الســــعودي، كان لجريـــر دورهـــا فـــي هـــذه 
المبـــادرة مـــن خــالل عمليـــة تحويـــل الكتـــب مـــن ورقيـــة إلـــى رقميـــة 
وتسـليمها للناشـرين المتقدمين عليهـا، حيـث تـم االتفاق بيـن الهيئـة 

وجريـــر علـــى تحويـــل 2000 كتــــاب مــــن ورقــي إلــــى رقمــي. 

كانــت هنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تظهــر حــرص جريــر علــى لعــب 

ــد دعمــت  ــة، فق ــااًل لمســئوليتها االجتماعي ــاه المجتمــع، امتث ــا تج دوره

عــدة أنشــطة تتمثــل فــي مــا يلــي:

أواًل، دعم Suplift في معسكر الهوايات.

ثانًيــا، حملــة تســويقية ألصغــر كاتــب فــي مسلســل روائــي فــي العالــم، 

بحســب موســوعة غينيــس لأرقــام القياســية، ريتــاج الحازمــي.
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15%
 زيادة في عدد الكتب 

المنشورة 

19%
 زيادة في عدد عمالء 

قارئ جرير 

اء  قــارئ جريــر مــن أقــوى األدوات المتاحــة لنقــل المعرفــة والثقافــة إلــى القــرَّ
العــرب علــى نطــاق عالمــي.

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

»إصــدارات  مبــادرة  تأسســت   ،1999 عــام  فــي 
االجتماعيــة  المســئولية  مــن  كمبــادرة  جريــر« 
اللغــة  إلــى  األول  كتابهــا  وترجمــت  للشــركات، 
العربيــة. بعــد تحقيــق المبيعــات المتوقعــة وتلقــي 
تقييمــات إيجابيــة فــي المجــال، نواصــل ترجمــة 
الكتــب األكثــر مبيًعــا ونشــر الكتــب بمعــدل كتــاب 
واحــد فــي اليــوم. وكانــت روح تأســيس مبــادرة 
والثقافــة  المعرفــة  نشــر  هــي  جريــر  إصــدارات 
فــي  االجتماعيــة. وتتمثــل مســاهمتنا  والقيمــة 
الكتــب  موضوعــات  فــي  االجتماعيــة  التنميــة 
ــارة للنشــر، وتركــز علــى التنميــة الشــخصية  المخت
والتعليــم وأدب األطفــال. لقــد قمنــا منــذ ذلــك 
ــي مــن  ــا االجتماعــي اإليجاب ــن بتوســيع تأثيرن الحي
خــالل المنتجــات الجديــدة المبتكــرة والمبــادرات 

أدنــاه. الموضحــة 

منــذ ذلــك الحيــن، نمــا عالمنــا لنصبــح أكبــر ناشــر 
حقــوق نشــر باللغــة العربيــة فــي العالــم حتــى اآلن، 
تــم نشــر أكثــر مــن 5000 كتــاب )بمعــدل كتــاب كل 
24 ســاعة(، وجميعهــا ُترجمــت إلــى اللغــة العربيــة. 
ــر للنشــر طريقــة فريــدة ومبتكــرة  وطــورت دار جري
للترجمــة تركــز علــى الحفــاظ علــى التدفــق األصلــي 
وعمليــة التفكيــر والبنيــة والهوية المرئية. وتســاعد 
اء العــرب  هــذه اإلنجــازات فــي جلــب المعرفــة للقــرَّ

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تــم االعتــراف بمبــادرة إصــدارات جريــر مــن قبــل 
المؤشــر التنافســي الســعودي المســئول كمبــادرة 
ــا تحقــق نمــًوا  مســئولية اجتماعيــة ممولــة ذاتيًّ
مســتداًما علــى أســاس ســنوي، وتعتمــد أعلــى 
المعاييــر لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وحقــوق 

ــف والنشــر. التألي

  منــذ إطالقهــا، عــززت مبــادرة إصــدارات جريــر آثــاًرا 
ويستشــهد  للغايــة.  إيجابيــة  وثقافيــة  اجتماعيــة 
الســعوديين  والمســلمين  العــرب  العلمــاء  كبــار 
يثبــت  مــا  للنشــر؛  جريــر  بكتــب  متكــرر  بشــكل 
وتطــور  انتشــار  فــي  الجوهريــة  جريــر  مســاهمة 
الثقافــة والمعرفــة والوعــي الذاتــي االجتماعــي.

 فــي عــام 2021 تمكنــت جريــر مــن نشــر 288 
عنواًنــا جديــًدا

288 
عدد العناوين المنشورة 

31% 
 زيادة عدد اإلصدارات مقارنة بعام 2020 

إصدارات جريرقارئ جرير )منصة الكتب اإللكترونية(
فــي عــام 2013، أطلقنــا تطبيــق قــارئ جريــر )Jarir Reader( الــذي يتيــح للمســتخدمين شــراء وتنزيــل وقــراءة الكتــب 
والمجــالت بســهولة فــي أي مــكان وعلــى أجهــزة إلكترونيــة متعــددة. ويتيــح التطبيــق الوصــول إلــى ثــروة مــن المــواد القيمــة 

واالســتمتاع بهــا فــي أي مــكان وفــي أي وقــت. 

تمكنــت جريــر مــن الحفــاظ علــى معــدل المبيعــات الــذي حققتــه خــالل العــام االســتثنائي 2020، وزاد عــدد العمــالء ليتخطــى نســبة %19، وزاد عــدد الكتــب 
اإللكترونيــة بنســبة %15 بمــا فيهــا الكتــب الصوتيــة.

 عالوة على زيادة العقود مع دور النشر العربية بواقع 13%. 

خــالل عــام 2021، ســتكون هنــاك جهــود لزيــادة معــدالت النمــو التــي تحققــت خــالل عــام 2020 فــي المبيعــات وعــدد الكتــب المنشــورة علــى منصــة 
قــارئ، ودراســة التعــاون مــع مشــغلي شــبكات االتصــاالت للوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن القــراء، واالســتمرار فــي إنتــاج وإطــالق النســخة الصوتيــة ألكثــر 
مــن 50% مــن أبــرز إصــدارات مكتبــة جريــر، باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم العمــل علــى المشــاريع التــي كان مــن المقــرر تنفيذهــا خــالل عــام 2021 والتــي 
تــم تأجيلهــا بســبب الظــروف االســتثنائية لوبــاء كورونــا، وهــو إطــالق نظــام االشــتراك فــي منصــة قــارئ جريــر مــا يتيــح للعمــالء القيــام باالشــتراك بمبلــغ 
شــهري وقــراءة عــدد أكبــر مــن الكتــب، باإلضافــة إلــى دراســة وتنفيــذ نظــام للعمــالء مــن فئــة الشــركات والمــدارس والجامعــات إلتاحــة الفرصــة للقــراءة 

والبحــث للموظفيــن والطــالب. 
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في عام 2021، كان هناك انخفاض طفيف في المبيعات عبر اإلنترنت 
مقارنة بإجمالي مبيعات التجزئة إذا ما قورنت بأداء 2020. فجرير هي 

ا  شركة مبتكرة، وبما أن التكنولوجيا والرقمنة قد أحدثت تحواًل جذريًّ
في مجال البيع بالتجزئة، فقد قمنا بتكييف نماذج أعمالنا وفًقا لذلك 
لتقديم مجموعة متزايدة من الخدمات الرقمية وطورنا الطريقة التي 

نتفاعل بها مع عمالئنا.

 B2C( حقــق قطــاع التجــارة اإللكترونيــة لأفــراد
ا فــي عــدد  Ecommerce( خــالل عــام 2021 نمــوًّ
فــي  ملحوًظــا  وتطــوًرا   ،10% بنســبة  العمــالء 
معــدل إعــادة الشــراء، حيــث واصلــت جريــر جهودها 
لتطويــر قطــاع التجــارة اإللكترونيــة عامــة، والتجــارة 
اإللكترونيــة لأفــراد )B2C Ecommerce( علــى 
وجــه الخصــوص، حيــث تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 
اإللكترونيــة  التجــارة  أنظمــة  تطويــر  مشــروع 
لضمــان  المســتقبلية  الشــركة  خطــط  لمواكبــة 
اســتمرارية دعــم خطــط النمــو والتوســع للشــركة.

كمــا تــم تطويــر تجربــة توصيــل العمــالء وتحســينها 
الوقــت المطلــوب لمعالجــة  مــن خــالل تقليــل 
ذلــك  ورافــق   ،60% بنســبة  العمــالء  طلبــات 
العمــالء  لعناويــن  الطلبــات  توصيــل  فــي  نمــو 
فــي اليــوم نفســه )التســليم فــي اليــوم نفســه( 
بنســبة %300، وكان لهــا أثــر كبيــر فــي نمــو نســبة 
الطلبــات الــواردة مــن معــارض مكتبــة جريــر )انقــر 
واســتلم( مــن إجمالــي الطلبــات بنســبة 130%.

تهــدف جريــر فــي عــام 2022 إلــى مواصلــة تطويــر 
ــق  ــي وتطبي ــة المســتخدم للموقــع اإللكترون تجرب

الهواتــف الذكيــة مــن خــالل إجــراء مراجعــة كاملــة 
للتجربــة الحاليــة وإضفــاء الطابــع الشــخصي علــى 

التجربــة.

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 آبل 
وهواوي وسامسونج وإتش بي 

وغيرها.

جرير هي أول
بائــع تجزئــة يطلــق خدمــات الدفــع 
عبــر اإلنترنــت عــن طريقــة بطاقات 

مــدى وآبــل بــاي فــي الســعودية.

 129
مليون

Jarri. زيارة لموقع
ا com سنويًّ

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

المملكة العربية السعودية.

المبيعات عبر اإلنترنت مقابل بيع التجزئة

المبيعات 
المبيعات عبر اإلنترنت 

مقابل إجمالي بيع 
التجزئة 201620172018201920202021

الرقمنة وتحويل الخدمات
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04
وضع عمالئنا في 

صميم كل ما نقوم 
به

تضــع جريــر مصلحــة عمالئهــا أواًل؛ فنحــن نركــز علــى إتاحــة منتجــات 
وخدمــات عاليــة الجــودة عبــر مجتمعاتنــا للمســاعدة علــى نشــر التعليــم 
والثقافــة ونمــو وازدهــار عمالئنــا. وخــالل عملياتنــا، تظــل أفضــل 

ــا. ــات فــي طليعــة جهودن ــة البيان ــة وحماي ممارســات الخصوصي

 كانــت شــركة جريــر حريصــة خــالل عــام 2021 
يتعلــق  فيمــا  العمــالء  تجربــة  تحســين  علــى 
طلبــات  تجربــة  توفيــر  طريــق  عــن  بالطلبــات 
بالعمــالء  االحتفــاظ  علــى  ســاعدت  متكاملــة 
%50 مــن  الســابقين، حيــث شــكلت طلباتهــم 

خدمــة الطلبــات  إجمالــي 

مميــزة  خدمــة  لتقديــم  جريــر  لجهــود  اســتمراًرا 
دقــة  توقعــات عمالئهــا، فقــد تحســنت  تفــوق 
 %99 نســبة  فهنــاك  الذكــي،  الهاتــف  تطبيــق 
مــن العمــالء الذيــن لــم يعانــوا أيــة مشــكلة، األمــر 
الــذي كان لــه أثــر كبيــر علــى زيــادة عــدد الطلبــات.

أمــا بالنســبة لموقــع جريــر، فقــد تــم تنفيــذ العديــد 
للموقــع،  الحصريــة  الترويجيــة  الحمــالت  مــن 
ــى معــدل  ــر عل ــك فــي محافظــة جري وانعكــس ذل
الظــروف  ظــل  فــي  لمبيعاتهــا  المعتــاد  النمــو 
العاديــة دون أيــة إجــراءات اســتثنائية مثــل تلــك 
انتشــار  لمواجهــة  الحكومــات  اتخذتهــا  التــي 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19-( بمــا فــي 
ذلــك اإلغــالق وحظــر التجــول وإجــراءات أخــرى. 
ا  نمــوًّ عــام 2021  خــالل  جريــر  حققــت  وبذلــك 
فــي مبيعاتهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي بمعــدل 
ــات بنســبة  ــادة فــي عــدد الطلب نمــو 107%، وزي
94%، ونمــو عــدد العمــالء الجــدد بنســبة %54، 
والتطبيــق  للموقــع  الزيــارات  عــدد  فــي  وزيــادة 
بنســبة 10% مقارنــة بعــام 2019، مــع تطــور 
ملحــوظ فــي معــدالت التصفــح والتفاعــل مــع 

التطبيــق.

كمــا تهــدف جريــر خــالل عــام 2022 إلــى إطــالق 
مــن  تدريجــي  بشــكل  الدولــي  الشــحن  خدمــة 
ــارج  ــي ســيتم شــحنها خ ــوع المنتجــات الت ــث ن حي
ــا لجاهزيــة فريــق  المملكــة والــدول المتاحــة، وفًق
العمــل واللوائــح والسياســات المتعلقــة بالتجــارة 
العابــرة للحــدود. هــذا باإلضافــة إلــى العمــل علــى 
فــي  العمــل  اســتمرارية  لضمــان  خطــة  إعــداد 
حــاالت القــوة القاهــرة والظــروف االســتثنائية.

تجربة العمالء

45 تقرير االستدامة 2021

الفصل 4: وضع عمالئنا في صميم كل ما نقوم به



47
 درجة جرير على قياس أداة 

صافي نقاط الترويج

91%
 من العمالء قالوا إنهم سيشترون 

من موقع جرير اإللكتروني مرة أخرى. 

تتبني جرير الثقة وتتجاوز التوقعات باستمرار من خالل تجارب عمالء منقطعة النظير. 

 ،)NPS( ــا أداة صافــي نقــاط الترويــج ــة العمــالء ورضاهــم، أطلقن  لضمــان اســتمرار النجــاح فــي تجرب
وهــي أداة اســتطالع تقيــم جميــع القنــوات التــي تواجــه العمــالء.  وتســاعدنا هــذه األداة علــى تحليــل 
مالحظــات العمــالء لتصحيــح المشــكالت مــن جذورهــا، باإلضافــة إلــى تنفيــذ التدابيــر التصحيحيــة 
والوقائيــة. كمــا تســاعدنا األداة علــى تحســين مناطقنــا القويــة. وتشــمل المشــاريع والمبــادرات التــي 
نتجــت عــن اســتطالع هــذه األداة إدخــال طــرق دفــع جديــدة، وتقديــم الطلبــات عبــر اإلنترنــت مــن قبــل 

البائعيــن، وتقييــم تجربــة العمــالء، وتقييــم شــركات النقــل الجديــدة.

ويمكــن لعمالئنــا الشــعور بأنهــم فــي منازلهــم أثنــاء وجودهــم فــي صــاالت العــرض لدينــا وقــراءة 
ــى  ــى الرفــوف فــي راحــة تبعــث عل ــب مــن عل الكت

االسترخاء في مناطق الجلوس لدينا.

فــي محاولــة لرفــع مســتوى تجــارب عمالئنــا، تعمــل جريــر علــى اســتبدال جميــع النشــرات والالفتــات 
والملصقــات فــي المعــارض بشاشــات لتحســين التفاعــل والكفــاءة مــع تقليــل النفايــات الورقيــة أيًضــا.

تلتــزم جريــر باســتيعاب العمــالء ذوي اإلعاقــة، ولدينــا خطــط لتحســين إمكانيــة وصولهــم إلــى مرافقنــا. 
وتشــمل هــذه الخطــط بوابــات ومصاعــد ومراحيــض يمكــن لــذوي االحتياجــات الخاصــة الوصــول إليهــا 

واســتخدامها فــي كل معــرض.

المتسوق السري

ــة العمــالء  ــر تجرب مــن أجــل ضمــان اتســاق معايي
ممارســات  بانتظــام  نجــري  لدينــا،  العاليــة 
الممارســات،  هــذه  وخــالل  الســري.  المتســوق 
يتظاهــر الممثلــون الســريون بأنهــم متســوقون 
ــك ســلوك  ــة العمــالء وكذل ــم تجرب ــون لتقيي عادي
وتؤخــذ  الطبيعيــة.  بيئاتهــم  فــي  الموظفيــن 
محمــل  علــى  هــذه  الخفــي  المتســوق  تماريــن 
ــل  ــة كل عمي ــى ضمــان معامل ــد، وتســاعد عل الج

للمشــرف. المــرء  يقدمــه  واحتــرام  بعنايــة 

عــام  فــي  إجرائهــا  تمــت  زيــارة   402 خــالل  مــن 
الســري  المتســوق  برنامــج  اســتطاع   ،2021

موظًفــا.  3,997 مــن  أكثــر  وتقييــم  إشــراك 
+3,997 

موظــف تــم إشــراكهم وتقييمهــم مــن 
خــالل برنامــج المتســوق الســري

ــا للتحســين المســتمر لتجارب  تعــد التغذيــة الراجعــة مــن عمالئنــا مصــدًرا مهمًّ
العمــالء. . باإلضافــة إلــى أداة صافــي نقــاط الترويــج، نقــوم بتنفيــذ نظــام 
متعــدد األوجــه لتتبــع جميــع مالحظــات العمــالء والتعامــل معهــا واالســتجابة 

. لها

ن نظــام خدمــة العمــالء لــدى جريــر مــن اســتطالعات العمــالء وممثلــي خدمــة العمــالء فــي  يتكــوَّ
المعــارض وخدمــة مــا بعــد البيــع ووكالء مركــز االتصــال ووكالء عالقــات العمــالء. ويتــم توضيــح األدوار 
المنوطــة بــكل هــؤالء فــي الشــكل الــوارد أدنــاه، وتعمــد هــذه األدوات والــوكالء مًعــا إلــى معالجــة 

ــة العمــالء. ــع مســتويات تجرب ــى جمي المشــكالت الناشــئة عل

العميل

خدمة العمالء

ممثلي خدمة العمالء 
هم فريق متخصص 
لتعامل مع الحاالت 

االستثنائية وشكاوى 
العمالء المصعدة

ممثل خدمة العمالء في المعرض
مكتــب وممثــل خدمــة عمــالء مخصــص لحــل طلبــات 

العمــالء علــى الفــور. 

خدمة ما بعد البيع
مكتــب مخصــص للضمانــات وخدمــات مــا بعــد البيــع 

ذات عمليــات مركــز خدمــة ممركــزة.

ممثلو خدمة العمالء
فريــق مخصــص للــرد مــن خــالل جميــع نقــاط االتصــال 
علــى استفســارات العمــالء )الهاتــف، ووســائل التواصل 

االجتماعــي، والبريــد اإللكترونــي(.

ض
صول إلى الجميع المعار

الو
خدمة العمالء

خدمة العمالءمعدل رضا العمالء

بيانات األداءالبيئةالمساهمة االجتماعيةنبذة عن التقرير الحوكمة

تقرير االستدامة 2021 4647 تقرير االستدامة 2021

الفصل 4: وضع عمالئنا في صميم كل ما نقوم به



عمالؤنــا هــم القــوة الدافعــة لنجــاح أعمالنــا. لذلــك، نتواصــل باســتمرار مــع عمالئنــا لفهــم احتياجاتهــم 
بشــكل أفضــل، وتعزيــز تجربتهــم معنــا، والتعبيــر عــن التقديــر لهــم، وتعزيــز عالقــة طويلــة األمــد بيــن عمالئنــا 

وعالمتنــا التجاريــة.

أعمالنــا.  لنجــاح  الدافعــة  القــوة  هــم  عمالؤنــا 
ولذلــك، نتواصــل باســتمرار مــع عمالئنــا لفهــم 
احتياجاتهــم بشــكل أفضــل، وتعزيــز تجربة العمالء، 
والتعبيــر عــن التقديــر وتعزيــز العالقــات طويلــة 
إلــى  وباإلضافــة  التجاريــة،  عالمتنــا  مــع  األمــد 
ــة العمــالء الموضحــة أعــاله، نتواصــل  ــر رعاي تدابي
ــات فــي  ــا مــن خــالل فعالي باســتمرار مــع عمالئن
التواصــل  وســائل  علــى  وحمــالت  المعــارض، 
االجتماعــي، والتجــارب اإلبداعيــة المتنوعــة التــي 

يســتمتع بهــا عمالؤنــا.

لتحســين  تــم إطالقهــا  التــي  ومثــال للمشــاريع 
ــا، فــي عــام 2021، أطلقــت  ــة العمــالء لدين تجرب
جريــر رقمهــا المجانــي 800 الــذي يخــدم جميــع 
استفســارات العمــالء. وبــداًل مــن وجــود أرقــام 
رقًمــا  جريــر  أطلقــت  استفســار،  لــكل  مختلفــة 
وإضافــة  الشــكاوى،  لتقديــم  للعمــالء  ــا  مجانيًّ

االقتراحــات، وإزالــة أيــة حواجــز تكلفــة علــى حســاب 
العميــل، وخدمــة أي اســتعالم آخــر قــد يضطــر 

العمــالء إلــى تبســيط تفاعلهــم مــع جريــر. 

 وباإلضافــة إلــى تحســين تجربــة عمالئنــا، أطلقــت 
)الفاتــورة  اإللكترونيــة  فواتيرهــا  جريــر  شــركة 
مــن  والغــرض   .WhatsApp عبــر  اإللكترونيــة( 
الذهــاب  العمــالء علــى  اإلطــالق هــو مســاعدة 
باإلضافــة  جريــر،  مــع  أكثــر سالســة  رحلــة  فــي 
يحركهــا  التــي  األخــرى  النوايــا  مــن  العديــد  إلــى 
ــا، مثــل عــدم التعامــل مــع الفواتيــر  العميــل تماًم
المفقــودة، وتقييــم تجربتــه مــن خــالل اســتبيان 
ــا،  ســيتم إرســاله مــع فاتورتــه، مــا يرضــي عمالءن
وغيــر ذلــك الكثيــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن إطالق 
ــى الحفــاظ  ــة سيســاعد عل ــر اإللكتروني ــورة جري فات
علــى البيئــة. وتــدرك جريــر أهميــة مســاعدة البيئــة 
ومــدى أهميتهــا للمجتمــع والدولــة، ألنهــا إحــدى 

وســيكون   ،2030 لرؤيــة  األساســية  الركائــز 
إلطــالق الفواتيــر اإللكترونيــة تأثيــر ملحــوظ علــى 
البيئــة، وهــو األمــر الــذي تأخــذه جريــر علــى محمــل 

الجــد. 

 عــالوة علــى ذلــك، تركــز جريــر علــى أداء دورهــا مــن 
خــالل مبــادرات متعــددة تتعلــق بالمجتمــع بشــكل 
ــادرات  ــن تلــك المب ــر مباشــر. ومــن بي مباشــر وغي
جريــر  وتعتــرف  واألم.  األب  بيومــي  االحتفــال 
بأوليــاء األمــور ودورهــم المهــم فــي المجتمــع، 
لذلــك  القادمــة.  األجيــال  بنــاء  فــي  ودورهــم 
أطلقــت جريــر حمــالت كبيــرة تظهــر االمتنــان الــذي 
تحملــه جريــر لأوصيــاء الحقيقييــن علــى الجيــل 

القــادم.

 تواصل جرير إنتاج مقاطع فيديو ونشر 216 مقطع فيديو على موقع يوتيوب تغطي المجاالت التالية:

المحتوى التعليمي
المراقبة األبوية	 
العمل الذاتي	 
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	 

  إشراك العمالء 
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05
تقييم المواهب 

 وتحفيزها 
ومكافأتها

لــون  »موظفونــا هــم أهــم أصولنــا، وهــم المهندســون الذيــن يحوِّ
أحالمنــا إلــى حقيقــة«

عبد الكريم عقيل 
الرئيس التنفيذي

تســتقطب جريــر المواهــب وتوظفهــا، وتحــرص 
وتدريبهــم  الســعوديين  اســتقطاب  علــى  جريــر 
لتحســين مهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة، وترســيخ 

قيــم جريــر ومعاييــر اإلنتــاج.

حيــث بلــغ إجمالــي عــدد العامليــن فــي جريــر بنهايــة 

عــام 2021 م 5,697 موظًفــا، وهــم خليــط مــن 

27 جنســية مختلفــة، وبلغــت نســبة الســعوديين 
فــي جريــر نحــو 60% مــن إجمالــي الموظفيــن، 

ونســبة الســعوديين فــي بعــض المعــارض %70 

وجريــر  العــرض،  صــاالت  فــي  العامليــن  مــن 
مصنفــة ضمــن النطــاق البالتينــي حســب برنامــج 

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة »نطاقــات« .

خــالل عــام 2021 تــم توظيــف 2095 فــرًدا منهم 

1853 ســعودًيا. وفــي إطــار حــرص جريــر علــى 
إشــراك المــرأة فــي ســوق العمــل تماشــًيا مــع 

رؤيــة المملكــة 2030، اهتمــت جريــر بتوظيــف 

العنصــر النســائي، حيــث بلــغ عــدد الموظفــات 

584 موظفــة بنهايــة عــام 2021.

فــي مجــال التدريــب والتأهيــل خــالل عــام 2021، 

واصلــت جريــر ترســيخ ثقافــة خدمــة العمــالء مــن 
خــالل البرنامــج لتتجــاوز توقعــات العمــالء، حيــث 

أشــرفت جريــر علــى 31 مديــر صالــة عــرض تحــت 

المســتقبل،  مديــري  برنامــج  ضمــن  التدريــب 
منهــا  اســتفاد  تدريبيــة  دورات  عــدة  وعقــدت 

11,559 موظًفــا فــي جميــع معــارض جريــر. وتــم 
إجــراء أكثــر مــن 4,136 توجيًهــا مباشــًرا لموظفــي 
صالــة العــرض مــن قبــل مدربــي جريــر، التــي ركــزت 
فــي خدمــة  الموظفيــن  وأداء  كفــاءة  رفــع  علــى 

ــر. عمــالء جري

كمــا واصلــت جريــر تدريــب طــالب الجامعــة إيماًنــا 
منهــا بالمســئولية االجتماعيــة للشــركات، وتــم 

ــن بعــد التخــرج. ــد بعــض المتدربي تجني

تهــدف جريــر خــالل عــام 2022 إلــى االســتمرار 
المتميــزة،  الســعودية  الكــوادر  اســتقطاب  فــي 
مســتوى  لرفــع  التدريبيــة  الــدورات  وتكثيــف 
مديــري  تطويــر  علــى  والتركيــز  جريــر،  موظفــي 

العــرض. صــاالت 

إجمالي القوة العاملة )2016 - 2021(

20164,180

4,784
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تلتــزم جريــر بــأن تكــون جهــة عمــل مفضلــة، وبــأن توظــف وتطــور أفضــل قــوة 
م أجــوًرا تنافســية  عاملــة ممكنــة. ومــن أجــل جــذب األفــراد األكثــر موهبــة، نقــدِّ

ومزايــا وحوافز أداء.

المزايا واألجور
أساســي  أمــر  تنافســية  ومزايــا  أجــور  تقديــم  إن 
وتطويــر  تنميــة  فــي  المتمثــل  هدفنــا  لتحقيــق 
أفضــل القــوى العاملــة وأكثرهــا رضــا فــي المجــال. 
رواتــب  علــى  جريــر  موظفــي  جميــع  ويحصــل   .
ســنوية،  ومكافــآت  طبــي،  وتأميــن  تنافســية، 
وإجــازة  وجــدت(،  )إن  شــهرية  مبيعــات  وحوافــز 
امتحــان.  وإجــازة  يوًمــا،   30 مدفوعــة  ســنوية 
بهــذه  لدينــا  الكامــل  الــدوام  موظفــو  ويتمتــع 
العمــل،  علــى  التدريــب  إلــى  باإلضافــة  المزايــا، 

ــار المشــاركة فــي برنامــج األســهم الوهميــة.  وخي
الموظفــون  يتلقــى  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
للنمــو. وخطًطــا  مهنيــة  توجيهــات  المميــزون 

تحصــل موظفــات جريــر المؤهــالت علــى إجــازة 
و3  أســابيع   10 مدتهــا  األجــر  مدفوعــة  أمومــة 
أيــام إجــازة أبــوة. باإلضافــة إلــى إجــازة األمومــة 
الجديــدات  لأمهــات  ويحــق  األجــر،  المدفوعــة 
الحصــول علــى شــهر إضافــي مــن إجــازة األمومــة 
دون أجــر لمزيــد مــن الراحــة لموظفاتنــا األمهــات، 

ونقــدم لأمهــات الجديــدات ســاعة واحــدة مــن 
الوقــت الشــخصي فــي اليــوم لمــدة تصــل إلــى 

ســنتين بعــد الــوالدة.

القــروض  اإلضافيــة  الموظفيــن  مزايــا  تشــمل 
الشــخصية مــن دون فائــدة، وعــرض المشــاركة 
)برنامــج  لدينــا  المخــزون  وحــدات  خيــارات  فــي 
ــة  ــل األجــل لمــدة 5 ســنوات( وبرنامــج ملكي طوي

الســيارة. المنــزل وبرنامــج قــرض 

جذب الموظفين واالحتفاظ بهم

جــذب  علــى  القــدرة  تعــد 
موهبــة  األكثــر  الموظفيــن 
واالحتفــاظ بهــم إحــدى أولوياتنــا 
ا  أساســيًّ وشــرًطا  القصــوى، 
ــدة  ــة الرائ ــر القــوى العامل لتطوي

مجالنــا.  فــي 

خالل عام 2021،2021.

 2,103 توظيــف  تــم 
حــرص  ضــوء  فــي  موظفــات، 
جريــر علــى إشــراك المــرأة فــي 
ســوق العمــل تماشــًيا مــع رؤيــة 
واهتمــت   ،2030 المملكــة 
حيــث  النســاء،  بتوظيــف  جريــر 
 580 الموظفــات  عــدد  بلــغ 

عــام  بنهايــة  موظفــة 

وال تــؤدي معــدالت االحتفــاظ 

قيمــة  خلــق  إلــى  المرتفعــة 
تكاليــف  وتقليــل  تجاريــة 
لهــا  بــل  فحســب،  التوظيــف 
أيًضــا فوائــد كبيــرة لمعنويــات 
الشــركة،  وثقافــة  الموظفيــن، 
والمهــن التــي يمكــن االعتمــاد 
ونحــن  لموظفينــا.  عليهــا 
بمعــدالت  ا  جــدًّ فخــورون 
باســتمرار  المنخفضــة  الــدوران 
المديريــن  كبــار  مــن  لمديرينــا 

منهــم. والمتوســطين 

حافظنــا   ،2021 عــام  فــي 
علــى 13% مــن معــدل دوران 
اإلدارة العليــا و9% مــن اإلدارة 

لوســطى. ا

2,103
أشخاص تم تعيينهم حديًثا

88%
نســبة مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و30 مــن 

الجــدد. الموظفيــن 

55%
نسبة الشباب بين الموظفين

27
 جنسية مختلفة ممثلة في القوة 

العاملة في جرير

45%
زيادة القوى العاملة النسائية 

مقارنة بعام 2020

برنامج قرض 
السيارة

برنامج ملكية 
المنزل

رواتب تنافسية

خيارات األسهم 
كبرنامج 
لالستبقاء

تأمين اجتماعي

قروض 
شخصية من 

دون فائدة

تأمين صحي

إجازة األمومة

مكافآت

خطط النمو 
الوظيفي والتوجيه 

الوظيفي

مزايا للموظفين

صاحب العمل المفضل

م جريــر الفــرص علــى أســاس الجــدارة، ونقــدر التنــوع والشــمول. . ولالحتفــاظ بأفضــل الموظفيــن  تقــدِّ
وتطويرهــم، ننفــذ مبــادرات رائــدة فــي المجــال بشــأن إشــراك الموظفيــن، ونكافــئ األداء الجيــد بفــرص 
مهنيــة وبالتقــدم الوظيفــي. كمــا نســاعد موظفينــا علــى تحقيــق أقصــى إمكاناتهــم مــن خــالل الحوافــز 

الماليــة والتطويــر الوظيفــي وفــرص التدريــب.

التنوع والشمول وتكافؤ الفرص  

تؤمــن جريــر بــأن التنــوع يعــزز االبتــكار، ونحــن نتبنــى قيمــة بيئــة العمــل الشــاملة. وتوظــف جريــر بفخــر 
قــوى عاملــة مــن 26 جنســية مختلفــة، 59.36% منهــم ســعوديون. ويمثــل الشــباب )أقــل مــن 30 
عاًمــا( 55 فــي المائــة مــن القــوى العاملــة لدينــا، ونحــن فخــورون بتزويــد األجيــال الشــابة بعمــل هــادف. 
ــا بتوظيــف 580 امــرأة، يمثلــن .%10.5 مــن مكاتبنــا الرئيســية والمعــارض.  ونســعى إلــى  ونقــوم حاليًّ
زيــادة نســبة الموظفــات فــي محاولــة لمكافحــة التمييــز وتعزيــز تكافــؤ فــرص العمــل بغــض النظــر عــن 

الجنــس أو الديــن أو العــرق أو الخلفيــة اإلثنيــة.

إشراك الموظفين وإرضاؤهم 

يعــد ارتفــاع مســتويات إشــراك الموظفيــن وإرضائهــم أمــًرا بالــغ األهميــة لنجاحنــا علــى المــدى الطويــل. 
ا لرضــا الموظفيــن.  ولضمــان إشــراك موظفينــا وإرضائهــم بشــكل صحيــح، نجــري اســتبياًنا ســنويًّ
ويســاعدنا هــذا االســتطالع علــى اكتســاب نظــرة ثاقبــة لوجهــات نظــر الموظفيــن والتأكــد مــن رضاهــم 
بشــكل كامــل وتحفيزهــم لتحقيــق أقصــى إمكاناتهــم فــي حياتهــم المهنيــة. ويتــم تشــجيع الموظفيــن 
علــى تقديــم مالحظــات صادقــة لتمكيــن اإلدارة العليــا مــن معالجة المشــكالت بشــكل أفضــل وتكييف 

احتياجاتهــم فــي خطــط العمــل الخاصــة بهــم. 
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فــي جريــر، نــرى أن الشــركة هــي حصيلــة عمــل الموظفيــن، ونعتبــر االســتثمار فــي تدريــب وتطويــر القــوى 
العاملــة لدينــا اســتثماًرا فــي القيمــة المســتقبلية لجريــر. . فنحــن نســتخدم مــوارد التدريــب والتطويــر لضمان 

اســتعداد موظفينــا للتطويــر المهنــي وجاهزيتهــم لخدمــة عمالئنــا والتمســك بقيمنــا.

فــي عــام 2021، قدمنــا 65,734 ســاعة تدريــب 
 11.8 متوســطه  مــا  يمثــل  وهــذا  لموظفينــا. 
يزيــد  مــا  وهــو  موظــف.  لــكل  تدريــب  ســاعة 
فــي 2020  4.8 ســاعة  عــن  مــرة   1.4 بمقــدار 

موظــف. لــكل 

قمنــا   ،2021 لعــام  أدائنــا  مــن  يتضــح  كمــا   
مؤخــًرا بزيــادة تركيزنــا علــى تدريــب الموظفيــن، 
المتبــادل  البيــع  نحــو  التدريــب  تركيــز  وتحويــل 
للمنتجــات والمعرفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن 

نقــدم التدريــب للســماح للموظفيــن المتقدميــن 
وتحســين  المســئوليات،  مــن  المزيــد  بتولــي 
المهــارات المهنيــة، ومواكبــة التطــورات الصناعيــة 

الجديــدة. والتنظيميــة 

هنــاك العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المقدمــة 
ــد  ــر. أواًل، يتلقــى كل موظــف جدي لموظفــي جري
ــا حيــث يتعرفــون علــى سياســات  تدريًبــا تمهيديًّ
جريــر وعملياتهــا ومســئولياتهم الشــخصية تجــاه 
يتلقــى جميــع  ذلــك،  إلــى  الشــركة. وباإلضافــة 
ــوالء والخدمــة الموثوقــة«  ــب »ال ــن تدري الموظفي

مرتيــن فــي الســنة. وبالنســبة لمديــري معارضنــا، 
نقــدم برنامــج مديــري المعــارض، باإلضافــة إلــى 

التقييمــات مــن مالحظــات المشــرفين. 

  بالنســبة ألولئــك الذيــن يترقــون داخــل الشــركة، 
نقــدم برنامــج تدريــب إداري ســريع )لمــدة عاميــن( 
ــداد  ــادة إلع ــر والقي ــى برنامــج التطوي باإلضافــة إل
والمســئوليات  التحديــات  لمواجهــة  الموظفيــن 
دورك  عــن  النظــر  بغــض  الجديــدة.  المهنيــة 
ومســتقبلك فــي جريــر، فنحــن نجهــز موظفينــا 

بمــا يحتاجــون إليــه لتحقيــق النجــاح.

نحــن فــي جريــر نعــزز ثقافــة الصحــة والســالمة للمســاعدة علــى ضمــان 
الرفاهيــة الجســدية والعقليــة ألصحــاب المصلحــة لدينــا. ولتحقيــق 
هدفنــا المســتمر المتمثــل فــي عــدم وجــود حــوادث تتعلــق بالصحــة 
والســالمة، نقــوم بتنفيــذ أفضــل الممارســات فــي المجــال باإلضافــة 
إلــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة المصممــة لتحقيــق أقصــى قــدر 

ــا. مــن الصحــة والســالمة فــي جميــع عملياتن

ــا علــى اســتعداد جيــد  لضمــان أن يكــون موظفون
لحمايــة الصحــة والســالمة، توفــر جريــر التدريــب 
المناســب وحمــالت التوعيــة. ونهجنــا فــي الصحــة 
وقوعهــا.   قبــل  الحــوادث  منــع  هــو  والســالمة 
ومــن هــذا المنطلــق، لدينــا موظفــون مســئولون 
لتوفيــر  امتثــال  وفريــق  والســالمة  الصحــة  عــن 

ظــروف عمــل تراعــي الصحــة والســالمة بأكبــر قــدر 
ممكــن.

ــا، وللمســاعدة  ــا هــو موظفون إن أهــم مــورد لدين
علــى ضمــان صحتهــم ورفاهيتهــم، أنشــأنا مؤخــًرا 
برنامــج الخدمــات الطبيــة لموظفــي جريــر لتقديــم 

الخدمــات الطبيــة حســب الضــرورة.

برنامــج الخدمــات الطبيــة لموظفــي جريــر لتقديــم 
الخدمــات الطبيــة حســب الضــرورة. 65,734

ساعة تدريب مقدمة للموظفين

11.8
متوســط عــدد ســاعات التدريــب التــي يحصــل عليهــا 

كل موظف. 

الصحة والسالمةالتدريب والتطوير
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لحمايــة ســالمة أصحــاب المصلحــة فــي جريــر، 
الســالمة  برامــج  مــن  العديــد  بتنفيــذ  نقــوم 
لمنــع  المصممــة  واإلجــراءات  والسياســات 
جميــع الحــوادث التــي يمكــن تجنبهــا واالســتجابة 
تجنبهــا.  يمكــن  ال  التــي  للحــوادث  الســريعة 
وتشــمل إجــراءات الســالمة المنتظمــة التدريبــات 
مــن  الســالمة  علــى  والتدريــب  الحرائــق،  علــى 
والصيانــة  الخدمــات  إدارة  مــن  بدعــم  الحرائــق 
وإدارات التدريــب، والصيانــة الكهربائيــة الوقائيــة 
فــي جميــع المواقــع، والفتــات التوجيــه والتوعيــة 
بالســالمة عنــد الحاجــة لذلــك، وتوفيــر معــدات 
وإجــراء  الضــرورة،  عنــد  الشــخصية  الحمايــة 

عمليــات تفقــد دوريــة لمعاييــر الســالمة لجميــع 
المواقــع المعمــول بهــا، والتــي تنتهجهــا جريــر. 
ولتكملــة هــذه اإلجــراءات، قامــت جريــر بصياغــة 
والصحــة  للحرائــق  المحتملــة  للحــوادث  دليــل 

والبيئــة. والســالمة 

ــر برامــج لضمــان االمتثــال لجميــع  كمــا تنفــذ جري
جميــع  بدقــة  وتراجــع  التنظيميــة.  المتطلبــات 
عــدم  وحــاالت  والســالمة  الصحــة  حــوادث 
ــات  ــال لضمــان التحســين المســتمر لعملي االمتث
بتنفيــذ  نقــوم  الضــرورة،  وعنــد  لدينــا.  اإلدارة 
تدابيــر تصحيحيــة وتطويــر تدابيــر وقائيــة جديــدة أو 

. محســنة

جانًبــا  العمــل  مــكان  فــي  الراحــة  جريــر  تعتبــر 
ا مــن جوانــب رفاهيــة الموظــف. ومــن هــذا  رئيســيًّ
المنطلــق، نقــوم بتنفيــذ تدابيــر لتحســين الراحــة 
مثــل توفيــر درجــة حــرارة مريحــة، والتعــرض لضــوء 
النهــار، واألثــاث المريــح، وزيــادة وجــود النباتــات 

ــا فــي مكتبن

ــر برامــج لضمــان االمتثــال لجميــع  كمــا تنفــذ جري
جميــع  بدقــة  وتراجــع  التنظيميــة.   المتطلبــات 
عــدم  وحــاالت  والســالمة  الصحــة  حــوادث 
ــات  ــال لضمــان التحســين المســتمر لعملي االمتث
بتنفيــذ  نقــوم  الضــرورة،  وعنــد  لدينــا.  اإلدارة 

تدابيــر تصحيحيــة وتطويــر تدابيــر وقائيــة جديــدة أو 
. محســنة

جانًبــا  العمــل  مــكان  فــي  الراحــة  جريــر  تعتبــر 
ا مــن جوانــب رفاهيــة الموظــف. ومــن هــذا  رئيســيًّ

المنطلــق، نقــوم بتنفيــذ تدابيــر لتحســين الراحــة 
مثــل توفيــر درجــة حــرارة مريحــة، والتعــرض لضــوء 
النهــار، واألثــاث المريــح، وزيــادة وجــود النباتــات 

ــا. فــي مكتبن

برامج الصحة والسالمة

تلتــزم جريــر بتوفيــر فــرص عمــل هادفــة وإعطــاء األولويــة للمواهــب 
المحليــة. واعتبــاًرا مــن نهايــة عــام 2020، كان 60 فــي المائــة مــن 
وكانــت  ســعوديين.  مواطنيــن  مــن  تتألــف  لدينــا  العاملــة  القــوى 
تتألــف  التــي  العليــا،  بالنســبة ألعضــاء اإلدارة  أعلــى  القيمــة  هــذه 
مــن 80 فــي المائــة مــن المواطنيــن الســعوديين. وهدفنــا هــو زيــادة 
ــا مــن خــالل االســتمرار فــي إعطــاء األولويــة  معــدالت الســعودة تدريجيًّ

المحلييــن. للمرشــحين 

"مســار جريــر« - وهــو برنامــج تدريــب للخريجيــن 
رئيســيان  برنامجــان  همــا  اإلداري«  و«التدريــب   -
المرشــحين  توظيــف  إلــى  يهدفــان  للســعودة 

المحلييــن.

59% 
السعودة

77% 
 نسبة العاملين في اإلدارة العليا 

من المجتمع المحلي
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(

السعودة 
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06
إدارة اآلثار البيئة 

تلتــزم جريــر بتقليــل التأثيــرات البيئــة الســلبية خــالل إجــراءات التشــغيل 
وسلســلة التوريــد. وعــالوة علــى ذلــك، نحــن نعتقــد أن البيئــة العالميــة 
المتغيــرة ســتجلب مخاطــر وفرًصــا تجاريــة ناشــئة جديــدة. لذلــك، 
أعمالنــا  إســتراتيجيات  مــع  البيئيــة  بالمســئولية  التزامنــا  يتماشــى 
للتكيــف مــع الظــروف البيئيــة الجديــدة وتعزيــز االنتقــال إلــى مســتقبل 
مســتدام. ونحــن نعمــل علــى أســاس أن نمــاذج األعمــال المبتكــرة 
لكفــاءة المــوارد وتقليــل األثــر ســتؤدي فــي النهايــة إلــى خلــق القيمــة 

ــز الســوق. علــى المــدى الطويــل، وتخفيــف المخاطــر وتماي

تهــدف جريــر إلــى أن تكــون حافــًزا لعالــم أفضــل، ولذلــك، حددنــا أربعــة 
مجــاالت رئيســية نشــعر فيهــا بأنــه يمكننــا إحــداث أكبــر أثــر بيئــي: 
مكافحــة تغيــر المنــاخ وخفــض انبعاثــات الكربــون مــن خــالل تحســين 
البيئيــة  البصمــة  وتقليــل  المتجــددة؛  الطاقــة  ومصــادر  الطاقــة، 
لعمالئنــا مــن خــالل المنتجــات المســتدامة؛ وإطالــة عمــر المــوارد 
ــزام  ــة؛ وااللت ــر اإللكتروني ــة مــن خــالل برامــج إعــادة التدوي التكنولوجي

الصــارم بجميــع اللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا.

يرتكــز التــزام جريــر تجــاه البيئــة علــى أهــداف الشــركة التــي تنــدرج فــي إطــار خدمــة المجتمــع ورد الجميــل، 
حيــث نعتقــد أن ذلــك مــن مســئوليتنا االجتماعيــة.

تنعكس أهداف الشركة في السياسات والبرامج التالية:

تلتــزم جريــر بأيــة قواعــد وأنظمــة حكوميــة • 
فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى البيئــة.

البيئــة •  علــى  الحفــاظ  برامــج  جريــر  تراعــي 
مســتمر. بشــكل 

تبحــث جريــر عــن المنتجــات ذات الحــد األدنــى • 
التــي يتــم طرحهــا فــي  البيئيــة  مــن اآلثــار 

الســوق.

ُتــدرج جريــر البيئــة باســتمرار فــي تدريبــات • 
موظفيهــا. مــع  التنظيمــي  والتطويــر  الشــركة 

تدعم جرير المشاريع البيئة المجتمعية.• 

المسئولية البيئية 
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تســعى جريــر جاهــدة إلــى أن تكــون 
شــركة رشــيقة، وأن تعمــل باســتمرار 
علــى تحســين كفــاءة مــوارد عملياتهــا. 
ــوم  ــو هــذا الطمــوح، وتق ــدم نح للتق
البرامــج  مــن  العديــد  بتنفيــذ  جريــر 
والمبــادرات لتقليــل المــواد وإعــادة 

اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا.

أكبــر مصــدر نفايــات لدينــا هــو 
ــة، وبالتالــي،  المنتجــات الورقي
التركيــز  موضــع  فإنهــا 
فيمــا  لجهودنــا  األساســي 
النفايــات.  بالحــد مــن  يتعلــق 
الجهــود  هــذه  وتشــمل 
والتدابيــر علــى ســبيل المثــال 
اســتخدام  إعــادة  الحصــر  ال 
المســتودعات،  صناديــق 
وإعــادة تدويــر الــورق والكرتون، 
ــه  وقيــاس ورق الطباعــة وإدارت
مــن خــالل خدمــة إدارة الطباعــة 
بانتــون  مطابقــة  بنظــام 
لشــراء  والســعي   ،)PMS(
منتجــات ورقيــة معتمــدة مــن 

المعــاد  والمحتــوى  الغابــات 
فقــط. تدويــره 

ذلــك،  فــي  قدًمــا  وللمضــي 
تواصــل جريــر تطويــر اإلجــراءات 
والتدابيــر والمبــادرات لتحســين 
خــالل  مــن  الــورق  كفــاءة 
ــات.  ــادرات الحــد مــن النفاي مب
جهودنــا  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
هــو  كمــا  الفاقــد  لتقليــل 
البيانــي  الرســم  موضــح فــي 

أدنــاه:

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 صرف صحي 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 استبدالها بالبالستيك 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
تــم اســتبدال جميــع الهواتــف فــي جميــع المبانــي فــي جميــع أنحــاء المملكــة مــن هاتــف تناظــري إلــى هاتــف آي بــي مــا أدى إلــى اإلزالــة الكاملــة لكابــالت 

الهاتــف.

 الكرتون 
المعاد تدويره

تمت إعادة تدوير 378,395 كجم من الورق 
المقوى في عام 2020.

 الفتات 
تسويقية في 

المعارض
تم استبدال جميع اللوحات الورقية والنشرات 
اإلعالنية والالفتات والملصقات في صاالت 

العرض بـ 618 شاشة LED ما يلغي استخدام 
3,300 ورقة مطبوعة مقاس 100 × 70 سم 

ا. سنويًّ

 بيع وإعادة 
 استخدام 

 المواد القابلة إلعادة 
التدوير والتخلص 

السليم منها
البنــود المبيعــة إلعــادة التدويــر مثــل المصابيــح 
غيــر LED وبطاريــات الرافعــة الشــوكية القديمــة. 
هــذا باإلضافــة إلــى التخلــص الســليم مــن األحبــار 
واللوحــات  الســجاد  اســتخدام  وإعــادة  الناســخة، 

والمقاعــد والصناديــق فــي مركــز توزيــع جريــر.

المواد 
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ــة  ــة المتنامي ــة العالمي ــدرك القضي ــري وت ــر باالقتصــاد الدائ تؤمــن جري
ــا  ــة لمعالجــة هــذه المشــكلة، لدين ــة. وفــي محاول ــات اإللكتروني للنفاي
ل ما قيمتــه 19,459,976مليون  برنامــج إلعــادة تدويــر اإللكترونيــات حوَّ
ريــال ســعودي مــن اإللكترونيــات مــن مكــب النفايــات فــي عــام 2021 

وإعادتــه إلــى االقتصــاد.

ــة الســعودية  ــا خــارج المملكــة العربي ــم شــحنها وبيعه ــة ليت ــات المهمل ينقــذ البرنامــج أجــزاء اإللكتروني
بواســطة شــريكنا المتعاقــد. وفــي عــام 2021، تمكنــت شــركة جايــر مــن إعــادة تدويــر مــا قيمتــه 

19,459,976ريــال ســعودي مــن اإللكترونيــات مــن مكبــات النفايــات.

نحــن نزيــد مــن جهودنــا إلبعــاد األجهــزة اإللكترونيــة 
ــات مــن خــالل برنامــج  القديمــة عــن مكــب النفاي
البرنامــج  هــذا  ويتيــح  بنــا.  الخــاص  المقايضــة 
للعمــالء الحصــول علــى قيمــة مــن خــالل التجــارة 
فــي المنتجــات المســتخدمة التــي ال تــزال فــي 
ترقيــة  فــي  القيمــة  واســتخدام  جيــدة،  حالــة 
أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة واألجهــزة المحمولــة 
الخاصــة بهــم. ويســاعد هــذا علــى منــح حيــاة ثانيــة 
للمنتجــات المســتخدمة مــع زيــادة القــدرة علــى 

تحمــل تكلفــة المنتجــات الجديــدة.

145,401
ــر شــراكة برنامــج  ــره عب ــد تدوي ــي أعي ــاز إلكترون جه

المقايضــة

19,459,976
قيمة المنتجات اإللكترونية التي أعيد تدوريها 

بالريال السعودي.

 المقايضة وإعادة التدوير اإللكترونية 
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الملحق أ

بيانات األداء

201620172018201920202021مجلس اإلدارة

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

%25%25%25%25%25%25أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيي�ن

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

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

201620172018201920202021األخالقيات

ال يوجد التدريب على مكافحة الفساد )عدد الموظفين(
سجل

628256240158240

000000إثارة مخاوف بشأن أخالقيات العمل

39121562900-إجراء دورات تدريبي�ة بخصوص قواعد السلوك وقيم الشركة

535153504325900-عدد الموظفين الذين حضروا التدريب على قواعد السلوك والقيم

201620172018201920202021الشكاوى

417174600-عدد الشكاوى الُمقدمة خالل فترة التقرير

417174600-عدد الشكاوى التي تمت مناقشتها أو حلها

201620172018201920202021األداء االقتصادي )ألف ريال(

6,122,5596,941,9357,361,7238,424,519,305,8119,088,300اإليرادات

عمليات العمل المسئولة

2017201820192020

المبيعات المنطقة
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي األرباح 
)مليون ريال 

سعودي(

المبيعات 
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي الربح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

المبيعات 
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي األرباح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

المبيعات 
)بالمليون ريال 

سعودي(

صافي األرباح 
)بالمليون ريال 

سعودي(

6,483.7842.86,908.9913.77,960.4948.28,818.5956.6المملكة العربي�ة السعودية

458.224.9452.846.3464.136.5487.346.4مصر ودول الخليج األخرى

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

201620172018201920202021التسويق والتصنيف

201620172018201920202021خصوصية البي�انات

0000000العدد اإلجمالي للشكاوى المثبت�ة التي تم تلقيها فيما يتعلق بانتهاك خصوصية العمالء

0000000العدد اإلجمالي للحاالت المحددة لتسريب أو سرقة أو فقدان بي�انات العمالء

201620172018201920202021المشتريات المحلية

1,7351,0901,252141614471259إجمالي عدد الموردين المشاركين

623361384427417380إجمالي عدد الموردين المحليي�ن المشاركين

5.135.746.227.267.977.56إجمالي اإلنفاق على المشتريات )بالمليار ريال سعودي(

1.191.223.074.465.615.57إنفاق المشتريات على الموردين المحليي�ن )بالمليار ريال سعودي(

%73%71%61%49%21%23نسبة اإلنفاق على الموردين المحليي�ن

201620172018201920202021

299216353358219288عدد العناوين المنشورة

4612016683725M3Mالتبرعات والرعاية )باأللف ريال سعودي(

201620172018201920202021نظرة عامة على القوى العاملة

إجمالي القوى العاملة )باستثن�اء المتدربي�ن والطالب والموظفين 
الخارجيي�ن(

4,1804,7844,7135,1705,4055,554

1111111187موظفو اإلدارة العليا

109113110116117116موظفو اإلدارة الوسطى

406046604592504352805431الموظفون غير اإلداريي�ن

القوى العاملة حسب العمر والجنس )باستثن�اء المتدربي�ن 
والطالب والموظفين الخارجيي�ن(

201620172018201920202021

2,8753,0093051 2,562 2,548 1,962موظفون تتراوح أعمارهم بي�ن 18 و30 عاًما

2,0942,2002301 1,956 2,025 1,997موظفون تتراوح أعمارهم بي�ن 31 و50 عاًما

202 195 201 195 211 221موظفون تزيد أعمارهم على 51 عاًما

4,1624,7534,6795,1285,0124,974موظفون ذكور

18313442393580موظفات

201620172018201920202021الجنسيات

252527262626عدد الجنسيات

201620172018201920202021مشاركة الموظف

-  -  %73%90%87%85درجة رضا الموظف

صدر في تاريخ إصدار هذا التقرير
ُ
*درجة رضا الموظف لم ت

201620172018201920202021عمليات التوظيف الجديدة ودوران العمالة

2,2272,4031,951234615342103إجمالي عدد الموظفين الجدد

201620172018201920202021المبيعات حسب المنطقة

2,833,850,554 2,707,993,4352,700,184,600 2,351,242,318 2,302,340,667 2,013,391,381وسط المملكة العربي�ة السعودية

1,336,182,871 1,030,418,3211,053,177,502 1,124,062,763 1,107,765,162 1,045,646,539شرق المملكة العربي�ة السعودية

1,359,625,905 1,293,951,045 1,343,072,954 1,225,573,656 1,175,712,743 1,120,989,232غرب المملكة العربي�ة السعودية

1,960,378,359 1,939,011,397 1,759,385,450 1,467,030,565 1,199,477,439 936,812,536المناطق النائي�ة* في السعودية

109,810,109 96,011,477 111,827,839 115,109,298 98,343,277 46,097,498الكويت

354,840,778 352,243,785 301,363,574 292,679,477 305,114,059 382,845,123قطر

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

201620172018201920202021رضا العميل

----%98%98إجمالي رضا العمالء )%(

* )NPS( 46464347--مؤشر صافي نقاط الترويج

201620172018201920202021النمو على أساس سنوي

-  39,90971,426 31,063 22,888 15,560تذاكر إدارة عالقات العمالء

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

-  116,356 83,051 36,074 34,891  - رسائل البريد اإللكتروني

201620172018201920202021

- 110,729192,791178,453182,947264,101الردود على وسائل التواصل االجتماعي

العمل مًعا

األشخاص

العمالء

*المناطق النائي�ة هي:  جازان، وخميس مشيط والطائف والمدين�ة 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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201620172018201920202021الطاقة

-   42,612ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدإجمالي استهالك البنزين )بالليتر(*

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

-   ***11446956120404641256656814908461ال يوجداستهالك الكهرباء داخل المؤسسة )كيلوواط/ الساعة(* *

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

201620172018201920202021انبعاثات غازات الدفيئ�ة

انبعاثات مباشرة لغازات الدفيئ�ة )نطاق 1( )محسوبة بأطنان 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

-   1,294.77ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

انبعاثات مباشرة لغازات الدفيئ�ة )نطاق2( )محسوبة بأطنان 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

-   6,366.356,696.446,989.048,291.50ال يوجد

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئ�ة )محسوبة بأطنان من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون(

9,586.27ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

البيئ�ة

*       بدأت جرير مراقبة استهالك الوقود من خالل االرتب�اط بإحدى الشركات المزودة للبنزين، واعتماد أنظمة المراقبة اآللية في عام 2020.
ا كمتوسط شهري، في حين تمت إعادة صياغة جميع األرقام الواردة هنا لإلبالغ عن إجمالي استهالك الطاقة السنوي.

ً
**     تم اإلبالغ عن استهالك الكهرباء سابق

***   تتعلق الزيادة باستخدام منهجية جديدة تم إعدادها اعتب�اًرا من عام 2020.

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

201620172018201920202021إجمالي عدد الموظفين الجدد حسب العمر

207613341857 1,789 2,120 1,913من سن 18 إلى 30

255198241 158 279 311من سن 31 إلى 50

425 4 4 3أكثر من 51 عاًما

معدل دوران الموظفين )الطوعي وغير الطوعي(

%24%37%62%69%68%77من سن 18 إلى 30

%14%10%12%11%12%15من سن 31 إلى 50

%14%11%6%10%6%7أكثر من 51 عاًما

%34%24%38%42%40%40الذكور

%49%29%47%55%69%62اإلناث

%13%22%0%0%0%9اإلدارة العليا

%9%7%4%7%5%4اإلدارة الوسطى

%36%25%39%44%41%42الموظفون غير اإلداريي�ن

%35%25%38%43%40%40معدل دوران الموظفين )الطوعي وغير الطوعي( )%(

معدل دوران الموظفين )الطوعي(

%27%31%39%45%37%42من سن 18 إلى 30

%13%8%12%10%10%12من سن 31 إلى 50

%13%11%8%9%6%7أكثر من 51 عاًما

201620172018201920202021التدريب

4206370819476641363159465,734إجمالي التدريب المقدم )بالساعات(

 إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب فئة التوظيف

-  151233486موظفو اإلدارة العليا

-  2611627291840118موظفو اإلدارة المتوسطة

-  39303534187146204831470الموظفون غير اإلداريي�ن

-  إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب النوع االجتماعي

-  1396122364786164829068الموظفون ذكور

-  1839424002526الموظفات

10.84.112.44.811.8متوسط مدة التدريب لكل موظف )بالساعات(

١إجمالي 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 اإلداريي�ن

-  إجمالي التدريب المقدم )بالساعات( حسب النوع االجتماعي

-  10.84.2124.7الموظفون ذكور

-  11.31.29.525.4الموظفات

201620172018201920202021السعودة

%77%80%73%73%73%73 نسبة السعودة في اإلدارة العليا )%(

%59%59%53%53%54%48نسبة السعودة بي�ن إجمالي القوى العاملة )%(

1,8162,3632,298264629993300إجمالي عدد الموظفين السعوديي�ن

17262633387574عدد الموظفات السعوديات

20172018201920202021**2016استهالك المياه*

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

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

201620172018201920202021استهالك الورق

4A 3939500488950049185004967506027500ورق مقاس  -

3A 720006150078000114000118500ورق مقاس  -

رت جرير استهالكها من المياه بأفضل ما لديها من قدرات. ويتم استالم الفواتير على أساس سنوي، وفي بعض الحاالت يتم تقاسم فاتورة المياه مع العديد من المستأجرين في المباني.  *    قدَّ
** بدأت جرير مراقبة استهالكها من المياه في 2017.
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محلق ب 

 فهرس محتويات المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير

تــم إعــداد هــذا التقريــر بمــا يتوافــق مــع معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر )GRI(: الخيــار الرئيســي بالنســبة لخدمــة اإلفصــاح عــن المــواد، رأت 
خدمــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر أن مؤشــر محتــوى المبــادرة معــروض بوضــوح، وأن مراجــع اإلفصاحــات 102-40 إلــى 102-49 تتماشــى مــع 

األقســام المناســبة فــي متــن التقريــر. وتــم تنفيــذ هــذه الخدمــة علــى النســخة اإلنجليزيــة مــن التقريــر.

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

المبادرة العامة للتقارير 101: األساس 2016

 اإلفصاحات العامة

المبادرة العامة إلعداد التقارير 102: 
اإلفصاحات العامة 2016

شركة جرير للتسويقاسم المؤسسة102-1

10األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات102-2

الرياض، المملكة العربي�ة السعوديةموقع المقر الرئيسي102-3

13مواقع العمليات102-4

شركة جرير للتوسيق ش.م.ع هي شركة مساهمة يقع مقرها الملكية والشكل القانوني102-5
في المملكة العربي�ة السعودية، وتعمل في مجال تجارة الجملة 

والتجزئة. وتشمل شركاتها التابعة الشركة المتحدة للمواد المكتبي�ة 
والقرطاسية ذ.م.م، وشركة جرير للتجارة ذ.م.م، والمكتب�ة المتحدة، 

ومكتب�ة جرير، وشركة جرير مصر للتأجير التمويلي ش.م.م.

13األسواق التي تشملها الخدمة102-6

13نطاق المؤسسة102-7

51,57معلومات حول الموظفين وعمال آخرين102-8

 31سلسلة التوريد102-9

غير متوفرالتغيرات الملحوظة في المؤسسة وسلسلة توريدها102-10

17النهج أو المبدأ الوقائي102-11

21المبادرات الخارجية102-12

14عضوية االتحادات102-13

9بي�ان من أكبر صانع قرار في المؤسسة102-14

10القيم والمبادئ والمعايير والسلوك102-16

23هيكل الحوكمة102-18

18قائمة مجموعات أصحاب المصلحة102-40

ال ُيسمح بالنقابات العمالية في السعوديةاتفاقيات المفاوضات الجماعية102-41

18تحديد واختي�ار أصحاب المصلحة102-42

19 ,18نهج إشراك أصحاب المصلحة102-43

18المخاوف والموضوعات الرئيسية التي تمت إثارتها102-44

تتضمن البي�انات المالية أنشطة شركة جرير. ال يتم تضمين أي كيان الكيانات الُمدرجة في البي�انات المالية الموحدة102-45
آخر

 6تحديد محتوى التقرير وحدود موضوعاته102-46

20قائمة بجميع الموضوعات المادية102-47

ال يوجدإعادة صياغة المعلومات102-48

ال يوجدالتغيرات في التقارير102-49

2021فترة إعداد التقرير102-50

2020تاريخ أحدث تقرير102-51

6دورة إعادة التقارير102-52

جهة االتصال المعني�ة بتلقي األسئلة المتعلقة 102-53
بالتقرير

6

مزاعم التبليغ بما يتماشى مع المبادرة العالمية إلعداد 102-54
التقارير

6, 68

70-68فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير102-55

ال يخضع هذا التقارير لضمانات خارجيةضمان خارجي102-56

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

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 200. سلسلة المعايير االقتصادية

األداء االقتصادي

 27 ,26 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 27 ,10326-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 27 ,10326-3 تقييم نهج اإلدارة

 27 ,26 201-1 القيمة االقتصادية المباشرة المولدة والموزعةالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 201: األداء االقتصادي 2016

الوجود في السوق

 12 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10314-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10312-3 تقييم نهج اإلدارة

57 202-2 نسبة كبار الموظفين المعنيي�ن من المجتمع المحليالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 202: الوجود في السوق 2016

اآلثار االقتصادية غير المباشرة

41-33 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

41-10333-2 نهج اإلدارة ومكوناته

41-10333-3 تقييم نهج اإلدارة

41-33 203-2 اآلثار االقتصادية الكبيرة غير المباشرةالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 203: التأثيرات االقتصادية 2016

ممارسات عملية المشتريات

 31 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10331-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10331-3 تقييم نهج اإلدارة

31 204-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليي�نالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 204: ممارسات عملية المشتريات 2016

مكافحة الفساد

 24 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

  10324-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10324-3 تقييم نهج اإلدارة

71 205-2 التواصل والدورات التدريبي�ة عن سياسات وإجراءات مكافحة الفسادالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 205: مكافحة الفساد 2016

السلوك المناهض للمنافسة

34 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

10334-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10334-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 206: السلوك المناهض للمنافسة 
2016

 206-1 ااإلجراءات القانوني�ة للسلوك المناهض للمنافسة ومكافحة االحتكار 
والممارسات  االحتكارية

ال توجد إجراءات قانوني�ة للسلوك 
المناهض للمنافسة ومكافحة  االحتكار 

والممارسات االحتكارية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 300. سلسلة المعايير البيئي�ة

الطاقة

60 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

10360-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10360-3 تقييم نهج اإلدارة

60 302-1 استهالك الطاقة داخل المؤسسةالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 302: الطاقة 2016

30260-4 ترشيد استهالك الطاقة

 305-1( انبعاثات مباشرة لغازات الدفيئ�ة )نطاق 1المبادرة العالمية إلعداد التقارير 305: االنبعاثات 2016

305-2( انبعاثات مباشرة لغازات الدفيئ�ة )نطاق 2

المياه

 60 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10360-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10360-3 تقييم نهج اإلدارة

60 303-3 إعادة تدوير واستخدام المياهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 303: المياه 2016

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 400: سلسلة المعايير االجتماعية 2016

التوظيف

53-51 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

53-10351-2 نهج اإلدارة ومكوناته
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رقم )أرقام( الصفحات و/أو URLاإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير

53-10351-3 تقييم نهج اإلدارة

66-65 401-1 تعيي�ن موظفين جدد ومعدل ترك العملالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 401: التوظيف 2016

منح لموظفي الدوام الجزئي أو المؤقت
َ
57-40151-2 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكلي وال ت

الصحة والسالمة المهني�ة

57 ,55 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

57 ,10355-2 نهج اإلدارة ومكوناته

57 ,10355-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 403: الصحة والسالمة المهني�ة 
2016

57 ,55 403-4 موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها االتفاقيات الرسمية مع النقابات العمالية

التدريب والتعليم

 54 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

  10354-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10354-3 تقييم نهج اإلدارة

 72 404-1 متوسط ساعات التدريب السنوية لكل موظفالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 404: التدريب والتعليم

 40454-2 البرامج التي ترفع مهارات الموظفين وبرامج المساعدة االنتقالية

التنوع وتكافؤ الفرص

 52 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10352-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10352-3 تقييم نهج اإلدارة

66 ,65 ,52 405-1 تنوع هيئ�ات الحوكمة والموظفينالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 405: التنوع وتكافؤ الفرص 2016

تقييم حقوق اإلنسان

31 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

10331-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10331-3 تقييم نهج اإلدارة

 412-3 االتفاقيات والعقود االستثمارية المهمة التي تتضمن بنود حقوق اإلنسان وخضعت التقارير 412: تقييم حقوق اإلنسان 2016
لفحص حقوق اإلنسان

31

المجتمعات المحلية

68-10334-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

68-10334-2 نهج اإلدارة ومكوناته

68-10334-3 تقييم نهج اإلدارة

68-34 413-1 العمليات المتعلقة بإشراك المجتمع المحلي، وتقييمات التأثيرات، وعمليات التنميةالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 413: المجتمعات المحلية 2016

التقييم االجتماعي للموردين

31 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

10331-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10331-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 414: التقييم االجتماعي للموردين 
2016

31 414-1 موردون جدد تم فحصهم باستخدام معايير اجتماعية

صحة العمالء وسالمتهم

 29 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10329-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10329-3 تقييم نهج اإلدارة

 29 416-2 حوادث عدم االمتث�ال فيما يتعلق بت�أثيرات المنتجات والخدمات على الصحة والسالمةالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 416: صحة العمالء وسالمتهم 2016

التسويق والتصنيف

 29 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10329-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10329-3 تقييم نهج اإلدارة

 29 417-2 حوادث عدم االمتث�ال فيما يتعلق بمعلومات المنتج والخدمات والتصنيفالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 417: التسويق والتصنيف 2016

خصوصية العمالء

 30 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدودهالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 103: نهج اإلدارة 2016

 10330-2 نهج اإلدارة ومكوناته

 10330-3 تقييم نهج اإلدارة

 30 418-1 الشكاوى المثبت�ة المتعلقة بانتهاك خصوصية العمالء، وفقدان بي�انات العمالءالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 418: خصوصية العمالء 2016
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