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نبذة عن هذا التقرير

والكشفاألولويةذات(ESG)والحوكمةواالجتماعيةالبيئيةبموضوعاتناالمصلحةأصحابوعيبتعزيزنلتزم.لجلفارجديداافصلاًالتقريرهذايمثل

.العملءحولومتمحورومسؤولمستدامأعمالونموذجاألجلطويلةقيمةخلقفيالماليةغيرالمقاييسفيأداؤنامساهمةكيفيةعن

31الاألداءمؤشراتإلىاإلشاراتمنمزيدمع،(GRI)التقاريرإلعدادالعالميةبالمبادرةالخاص"األساسي"للخياروفقااالتقريرهذاإعدادتم

المستدامةللتنميةالمتحدةاألمملخطة(SDG)المستدامةللتنميةهدفاا17تجاهالتزامناالتقريريوضحذلك،إلىإضافة.أبوظبيلبورصةالرئيسية

سنوياا،االستدامةتدابيرعنباإلبلغاآلننلتزم.لدينااألولويةمجاالتمنمجالكلفيالصلةذاتالمستدامةالتنميةأهدافتحديدمع،2030لعام

.لديناوالمخاطروالحوكمةالمالياألداءعلىشاملةعامةنظرةيوفروالذيبنا،الخاصالحوكمةتقريرمعجنبإلىجنباا

.والحوكمةيةواالجتماعالبيئيةالقضايامعظملتغطيةوالحوكمة،واالجتماعية،البيئية،:هيرئيسيةمحاورثلثةفيالتقريرنظمناعليه،وبناءًا



4
www.julphar.net

الملخص التنفيذي

ا،40لـالممتدجلفارتاريخطوال.2020الماليةالسنةيغطياالستدامةعنسنويتقريرأوللكمنقدمأنسرورنادواعيلمنإنه مهمتناكانتعاما

ترتكزكيفالتقريرهذايوضح.متيسرةوبأسعارومبتكرةالجودةعاليةدوائيةحلولتقديمخللمنللمجتمعأفضلحياةنوعيةتوفيرهيتزالوال

الوطنيةاألجندةفيالمساهمةخللمنالمستدامةالتنميةبتحقيقالتزامنايوضحكما.لديناالتجاريةوالعملياتاإلستراتيجياتجوهرفياالستدامة

.المستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهدافوكذلكالتحتية،والبنيةالمستدامةالبيئةبشأن2021اإلماراتلرؤية

العامةالسوقوشكلتأمريكي،دوالرمليار42.9إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياألدويةسوقحجمفيهبلغالذيالعامهو2020عام

لتأسيسهااألربعينبالذكرىجلفارفيهاحتفلتالذيالعاموهو.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياألدويةسوقإجماليمنبالمائة33حوالي

ا2020عامظلهذاومع.وإفريقيااألوسطالشرقفياألدويةتصنيعشركاتأكبرمنكواحدة كورونافيروسظهورفرضحيثمسبوق،غيرعاما

امجهزةستبقىأنهاوأثبتتمرونةأظهرتجلفارأنبيد.العالمأنحاءجميعفيجميعاالناوشاقةعاديةغيرتحديات(19-كوفيد)المستجد جيدا

.اليوميةحياتنافيمفاجئأوكامننحوعلىتنبثقالتيوالشكوكالتحدياتلمواجهةومستعدة

بماالعملياتىعلللحفاظمبتكرةحلوالًالدينااألزماتإدارةفريقطبقبينماوعملئنا،موظفيناسلمةلضمانكللبلجلفارعملتالوباء،مواجهةفي

.ةمعقولوبأسعارالجودةعاليةدوائيةحلولتوفيرفيالمتمثلةمهمتناتنفيذفياالستمرارعنفضلاًالحكومة،تفويضمعيتماشى

منمهمتقدمإحرازواصلنا،2020عامفيالتحدياتوبرغم.2020عامخللوالحوكمةواالجتماعيالبيئيأدائناعلىالضوءالتقريرهذايسلط

المحلية،المجتمعاتوتنميةالطلبمشاركةعلىتركزالتيوالبرامجورفاهيته،الموظفصحةعلىوالتركيزوسلمته،المنتجبجودةالتزامناخلل

معتدامةاالسلدمجللقياسقابلةولكنمهمةخطواتاتخاذخللمنالتزامناتعزيزإلىيهدفالذياإلستراتيجيالتحولمشروعاستمرارعنفضلاً

.المخاطرإدارةوأهدافإستراتيجيتنا

التامءالشفاتوقعمعللوباءالضارالتأثيرمنالتدريجيللتخفيفكبيرةفرصةيوفر2021عامفيالمستمرالحكوميالتحفيزبأنمتفائليننزالال

ةالطاقإدارةخطةواعتمادالسائلة،النفاياتتصريفبعدمااللتزامخللمنللستدامةرحلتنالمواصلةنخطط،2021عامفي.2022عامبحلول

خللمنءالوبامناإلغاثةجهوددعمفياالستمراروكذلكوالعملالتعليمفرصإلىالوصولفيالمحليالشبابودعملدينا،الطاقةكفاءةلتحسين

.المنتجتصنيع

فاروقعصام.د

(جلفار)الدوائيةللصناعاتالخليجلشركةالتنفيذيالرئيس

رسالة الرئيس التنفيذي



5
www.julphar.net

السمات التنظيمية 

الشركةتأسست.العالمفيلألنسولينالرائدينالمنتجينمنوواحدةوإفريقيااألوسطالشرقفياألدويةتصنيعشركاتأكبرمنواحدةجلفار

صحيةرعايةحلولجلفارقدمتالحين،ذلكمنذ.الراحلالخيمةرأسحاكمالقاسميمحمدبنصقرالشيخالسموصاحبمنبتوجيه1980عام

،العربيالخليجدولفيإنشاؤهاتمأدويةتصنيعشركةأولفقطجلفارتكنلم.العالمأنحاءجميعفيللعائلتمعقولةوبأسعارومبتكرةالجودةعالية

انواصلولكننا .الخمسالقاراتتغطيموثوقةلوجستيةوشبكةمصنعاا12منشبكةلدينا.الصيدالنيةالمنتجاتوتوزيعإنتاجفيريادتناأيضا

Julphar)للسكريجلفارحلولأساسية؛عملوحداتثلثعلىعملنايتركز Diabetes Solutions)،المستحضراتوقسمالعامة،واألدوية

Julphar)جلفارحياةلدينا،االستهلكية Life).الهضميالجهازذلكفيبماالرئيسية،العلجيةالقطاعاتأدويتناتستهدف(GIT)،والجهاز

.بالقلوأمراضالجنسي،والضعفالجلدية،واألمراضالنساء،وأمراضالدم،وفقرالعدوى،ومضاداتوالندوب،والجروحاأللم،وإدارةالتنفسي،

جزءوأعمالناغني،بتراثنرفل.الخمسالقاراتفيدولة50منأكثرعلىمنتجاتناتوزيعويتمالعالممستوىعلىشخص2500حوالينوظف

علىأعمالناإدارةعنالمسؤوليةكاملنتحملالمنطقة،فيالصحيةالرعايةمجالفيالريادةنتبوأوألننا.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةنسيجمن

:اآلنحتىرحلتنافيالحاسمةاألحداثلبعضزمنيجدوليليفيما.واالحترافيةوالرعايةبالرحمةيفيضنحو

من نحن
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2017

2015

2013

1988

1990

2003

2008

2012

1980

1984

1998

2007

2011

منتًجا30الحصول على موافقة وزارة الصحة ألول 

بدء تصنيع السوائل والمواد شبه الصلبة

وكالء التوزيع المعتمدون في األسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم

4و3و2جلفار -إطالق ثالثة مصانع جديدة 

7إطالق مصانع التكنولوجيا الحيوية جلفار 

تأسست بتوجيهات من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي

مسجلة كشركة مساهمة عامة وطنية إماراتية

MenaCoolإطالق قسم النقل 

منطقة الغربية من السعودية لبناء منشأة تصنيع مستقلة في السيجاالتوقيع اتفاقية مع مجموعة 

.2011مليون دوالر أمريكي في عام 40وهو مشروع بقيمة -المملكة العربية السعودية 

نيل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال المرموقة وجائزة اإلنجاز العربي

بدأ إنتاج البدائل الحيوية

إطالق حلول جلفار للسكري

االفتتاح الرسمي ألول منشأة في إثيوبيا

استحوذت جلفار على حصة األغلبية في بنغالديش

(Julphar LIFE)جلفار اليف -CHCتم إطالق قسم 

10و9و7جلفار -تم إطالق مصانع جديدة 

افتتاح جلفار السعودية رسميًا

2019
شرعت في خطتها للتنمية المستدامة

من نحن
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سلسلةًالقيمةًلدينا

اًفيًخطًاإلنتاجًالتابعًلنا150٪ًمنًمنتجاتناًخارجًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة،ًولديناًأكثرًمن80ًأكثرًمنيتمًتصدير تضمًشبكةًالتوزيعً.منتجا

.منشأةًتصنيعًإلنتاجًاألدويةًالعامةًواللقاحاتًوحلولًمرضًالسكري14لديناًإجماليً.صيدليةًفيًدولًمجلسًالتعاونًالخليجي200القويةًلديناً

مليونًدوالرًمنًالمبيعاتًالعالمية،180ًحققناًأكثرًمنً.شهادةًتسجيلًمنتج4000ننتجًأكثرًمنًنصفًمليونًعلبةًدواءًيوميااًعبرًمنشآتناًونملكً

إنًوجودناًالعالميًمصدرًفخرًلناًألنناًنعملًفيًأسواقًمختلفة،ًكماًهوًموضحً.مليونًدوالر315وشركتناًهيًشركةًمدرجةًبرأسمالًسوقيًقدرهً

.فيًالخريطةًأدناه

الصداعمنتتراوححاالتفيننتجهاالتياألدويةالعملءيستخدم.االستهلكيةالصحيةالرعايةومنتجاتوالحقناألدويةمنواسعةمجموعةننتج

.عالمالفياألنسولينتصنيعروادأحدونحناأللم،وإدارةالدموية،واألوعيةالقلبوصحةبالجروح،العنايةفيمتخصصون.القلبأمراضإلى

اندعم منتجاتناملخصعلىاالطلعيرجى.الفيتاميناتمكملتخللمنالمثال،سبيلعلىحياتهم،أسلوبخياراتفياألصحاءاألشخاصأيضا

.أدناه

األدويةًالعامةًً

.األدوية التي انتهت صالحية براءات اختراعها عادةً ولكنها تنتج وفقًا للمعايير نفسها مثل األدوية األصلية ذات العالمات التجارية

جلفارًاليف

.األدوية والمكمالت والمراهم اليومية والمنتجات األخرى المتاحة بدون وصفة طبية

جلفارًلحلولًالسكري
1مع النوع يتعمل الحلول ذات األسعار المعقولة في تركيبات األنسولين المختلفة على تحسين نوعية الحياة لمرضى السكر

.وسكري الحمل2والنوع 

من نحن
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مهمتنا ورؤيتنا وقيمنا

الرؤية

.االبتكارمجالفيدوليًابهامعترفًارائدة،أدويةشركةنصبحأن‹

المهمة

تقديملخالمناألسرة،أفرادلجميعأفضلحياةنوعيةلتوفيرجاهديننسعى‹

.واالحترافالرحمةمشاعرخالصمعالحقيقيةوالقيمالحلولأفضل

التراث

.حدةالمتالعربيةاإلماراتدولةنسيجمنجزءوأعمالناثري،بتراثنرفل‹

من نحن
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قيمنا

."نعملوكيفنحنمنتحددفهي.لسلوكناإلهامومصدرثقافتناجوهرهيقيمنا"

ابه،نقومماكلقيمناتدعم .جديدةمنتجاتتطويرفيصارمةسلمةمعاييرضمانمنبدءا

رسخنالقد.نؤديهعماأهميةتقلالألمورناتنفيذنافكيفية.والعملءالصحيةالرعايةفيالمتخصصينمعأخلقيااالحسنةالمعاملةإلىاألدويةمن

.مرةكلفياألولىالمرتبةفيعملئناوضعلضمانالقيمعلىالقائمةثقافتنا

االحترام

رام نحن نرعى ثقافة االحتراف مع االحت

فريدة للبشر، وننوي تبجيل المساهمات ال

التي تقدمها مجموعة متنوعة من الرؤى

.والثقافات

القيادة

كل ما نحن ملتزمون بالتميّز في

جال نؤديه بصفتنا رواًدا في م

.الرعاية الصحية العالمية

التعاون
نعمل كفريق واحد لتحقيق هدف 

لتي مشترك وصياغة قوية للعالقات ا

مل تمكننا من تعظيم تأثيرنا والع

.والتطور باعتبار أننا منظمة

االبتكار
لذين نحن نعتقد أن البحث والتطوير ال

همية يغلفهما الجودة العالية أمر بالغ األ

ل لدفع االبتكار وضمان النجاح طوي

.المدى في مجال صناعة االدوية

التكامل

نحن نتصرف بشفافية مع تحري الصدق 

والنزاهة في جميع األوقات بأعلى المعايير 

.األخالقية

التعاطف
دوام اإلشادة بدورنا في خدمة 

ة الناس والعمالء ونؤمن بضرور

الشعور بالتعاطف والرحمة حال

الفهم والتعرف على احتياجات

.عمالئنا

من نحن
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(19-كوفيد)االستجابة لـفيروس كورونا المستجد 

عليها،يعتمدونالذينللعملءأدويتناتوفروضمانزملئنا،وسلمةصحةحماية:فيتتمثلالتي19ـكوفيدنحواستجابتناقيمناوجهتلقد

.زملؤنافيهاويعمليعيشالتيالمجتمعاتودعمالعدوى،انتقالمنللحدبدورناواالضطلع

ذلك،إلىإضافة.المكتبفيالعاملينلزملئنابعدعنالعملإلىوتحولناالضروريغيرالدوليالسفرأمرلوقفالوباءمنمبكروقتفيتحركنالقد

فيالتواجدإلىنيحتاجوالذينالزملءأنمنللتأكدلديناوالتطويرالبحثومختبراتالتصنيعمواقععبرالعدوىلمكافحةمحّسنةبروتوكوالتأنشأنا

.بأمانبذلكالقيامفياالستمراريمكنهمالموقع

:أهدافناًوإجراءاتنا

رفاهيةًالموظفًوسلمته• 

oالعدوىالحتواءوخارجهالموقعفي19كوفيدلفيروسجماعيةفحصحملتتنظيم.

oالتعرضحالةفيالعدوىعلىللسيطرةاحترازيةبروتوكوالتوضع.

oمةأزإلدارةالعمالإقامةوأماكنمرافقنافياألسبوعأيامطوالالساعةمدارعلىوالسلمةاألمنفرقمنالدعمتقديمعلىالحرص

.19كوفيد

o40بنسبةالموقعفيالعاملةالقوىتقليل٪.

oالمنزلمنالعملتدعمالالتيالوظيفيةالمهنمنللموظفينمخفضةعملساعات.

oاألجرمدفوعةإجازةعلى19كوفيدفيروسبسببالعملعنالتغيبحاالتجميعمنح.

oأسبوعيااالشركةوإداراتمبانيجميعلتعقيممتخصصةشركةمععقدتوقيع.

oالعملمكاننظافةلضمان19كوفيدبفيروسـيتعلقمافيشاملصحيتدقيقإجراء.

رفاهيةًالمجتمع• 

بناءًالقدرات• 

oينشهرلمدةتعملظلتوالتيبالدقداقة،للبناتالثانويةزمزممدرسةفيميدانيةطبيةومنشأةالصحيللحجرمنشأةإنشاء.

oأدويتناوتوصيللألدويةالفعالالتدفقلضمانالعالميةاللوجستيةالطرقمراقبة.

oمعينةأدويةعلىالعالميالطلبفيللنموللستجابةمحميةحرجةعمليات.

oمةسللضمانكورونافيروسحولتثقيفيةموادوتوزيعتوعيةحملتتطوير

.لديناالعاملةالقوى

oطبيقتخللمنإليهاالوصوليمكنودوراتللموظفينإلكترونيتعلممكتبةتطوير

.للجوال

من نحن
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اما تعنيه االستدامة لن

جميعهاوأعمالناوالكوكب،الناس،صحةأننعلم.المجتمعيحتاجهحيثأهميةاألكثرالتأثيرلتحقيققدراتنااستخدامحولجلفارفياالستدامةتدور

.اآلخرعلىمنهاكلويؤثرمترابطة،

أنيجب.المدىطويلةوأهدافناالسنويةأهدافناتلبيةاالستدامةمجالفيجهودناتتجاوز.أكبراستدامةنحومؤسستناتنتقلأنهوجلفارفيهدفنا

.األعماللتوسعوفرصةمسؤوليةإنها.المتغيرالعصرلمواكبةوممارساتنالديناالتفكيرطريقةباستمرارنطور

المساهمة في التنمية الوطنية واإلقليمية

بأشكالمنتج800منأكثرمع.األجلطويلةالتنمويةخطتناصميمفيهوالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةلمستقبلودائمةهادفةمساهمةتقديمإن

الساحةلىعتأثيرلهاالتياإلماراتفيالمحليةالشركاتإحدىعلىمثاالاًنضربجلفار،فيهنامختلفة،علجيةقطاعاتتستهدفمختلفةجرعات

.الخيمةرأسفيالرئيسيمقرناويقعالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةداخلمنشأة14لدينا.العالمية

أفضلحياةنوعيةتوفيرإلىالمبادرةهذهتهدف.أبشرمبادرةفيمشاركينأصبحناولهذاالمحلية،التنميةلدعمخطتنامنأساسيجزءالتوطين

والشرقاإلماراتفيرائدةمؤسساتمعشراكاتأقمنافقدذلك،إلىإضافة.الخاصالقطاعدخولعلىتشجيعهممعوأسرهماإلماراتدولةلمواطني

الشراكات،هذهخللمن.الجامعاتوطلبالجددللخريجينالعملفرصتحسينفيللمساعدةاإلماراتفيوكلياتجامعاتومعوخارجهااألوسط

.مستداممستقبلوتعزيزالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالشبابتمكينفيالمتمثلةرؤيتنانحقق

"iTurnaroundمشروع"

وإدخالموظفيناأداءأنظمةتحسينإلىالداخليةضوابطنامنأعمالنا،جودةلتحسينبناالخاص"iTurnaroundمشروع"بدأنا،2020عامفي

اأحرزنا،2020عامفي.2021عامإلى2020عاممنتمتدمختلفة،مراحلثلثعلىالمشروعتنفيذتم.الطاقةكفاءةتدابير اتقدما العديدفيجيدا

موظفينامنلكلمغزىذاتمساهمةتقديمإلىبناالخاص"iTurnaroundمشروع"يهدف.التقريرهذافيمناقشتهاستتموالتيالمبادرات،من

.واالقتصاديوالبيئياالجتماعيتأثيرناخللمنفيهانعملالتيوالمجتمعات

نهجنا في االستدامة  
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2020مالمح األداء الرئيسية خالل

المضي قدًما

كفاءةحسينلتالطاقةإلدارةخطةواعتمادالسائلةالنفاياتتصريفبعدمااللتزامخللمنلديناالبيئيةاالستدامةرحلةلتعزيزنخطط،2021عامفي

منحيتمأنلضمانللمكافآتوممارسةمعياريااتحليلًاأجرينالدينا،الحالي"iTurnaroundمشروع"منكجزءذلك،إلىإضافة.لديناالطاقة

انهدف.عادلبشكلاألجورموظفينا لتيوالدينا،التوطينخطةخللمنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالتوطينسياساتدعممواصلةإلىأيضا

ا،.قيّمةعمليةخبرةالكتساباإلماراتيينالطلبتدعم املتزموننحنأخيرا .المنتجاتتصنيعخللمنالوباءمناإلغاثةجهوددعمبمواصلةأيضا

23

27

100

100
تلقينا شكاوى بسيطة تتعلق

بمنتجاتنا

الصحيالصرفمياهاستخدامتم

الريألغراضالمعالجة

لتقلديناالعاملةالقوىمن

فيعاًما30عنأعمارهم

2020عام

منلديناالعاملةالقوىمن

2020عامفيالنساء

من إنفاق الموردين على الموردين 

المحليين 53

حوكمة االستدامة

االجتماعيةالمسؤوليةبمبادراتنتعهد.عملياتناجميعفيوالسلمةاإلنسانوصحةالبيئةوحمايةللشركاتاالجتماعيةبالمسؤوليةملتزموننحن

.األوسعالمجتمعفيبإيجابيةوالمساهمةعلقاتناتقويةفيالجهودهذهتساعد.الصوابهواألمرهوهذاأننستشعرألننا(CSR)للشركات

٪٪

٪٪

٪

نهجنا في االستدامة  
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:علىلديناللشركاتاالجتماعيةالمسؤوليةأنشطةتركز

لموظفينا؛والسلمةالصحةاحتياجاتتحسين•

شعبنا؛ألفرادوعادلةتنافسيةعملبيئةتوفير•

للمستهلكين؛الجودةعاليةمنتجاتلتوفيرالسعي•

.البيئةعلىالسلبيةاآلثارمنالحد•

.الخيريةوالجمعياتوالمنظماتالمشاريعخللمنالمجتمعاتدعم•

.اإلنسانلحياةالشاملةالجودةتحسينإلىتهدفمبتكرةمنتجاتإنتاج•

إشراك أصحاب المصلحة واألهمية النسبية

غيرللقضايافهمناتحسينأردناهذا،خللمن.لدينااالستدامةلجهودأهميةاألكثرالتدابيرلتحديدالنسبيةاألهميةلتقييمتفصيليةممارسةأجرينالقد

واالجتماعيةالبيئيةالحوكمةقضاياالتقييمهذاحدد.لديناالقرارصنععمليةلتوجيهالمصلحةوأصحابلشركتنااإلستراتيجيةاألهميةذاتالمالية

لألهميةتقييمأحدثإجراءتم.والعملللتأثيرقدرةبأهمفيهنتمتعالذيالمكانتمثلوالتيلدينا،المصلحةوأصحابجلفارتهمالتيوالمؤسسية

.التأثيرفيفرصتنامنيزيدماديتركيزمجال14التقييمهذاحددمستقلة،استشاريةشركةمعبالتعاون.2020عامفيللستدامةالنسبية

الموضوعتحديد

:رئيسيةمجاالتثلثةإلىتصنيفهاتموالتيبعملياتنا،الصلةذاتالموضوعاتمنطويلةقائمةبتحديدعمليتنابدأت

األولوياتتحديد

التوازنلتشملالمصممةالعملية،تضمنت.أعمالنايناسبومالديناالمصلحةألصحاباألهميةمستوىعلىبناءًااألولويةحسبالموضوعاتترتيبتم

:يليماوالمستقبلية،الحاليةالمنظوراتمنكلبين

.الطبيعيةالمواردعلىوالحفاظالبيئةعلىتأثيرنالتقليلالممارسات-البيئية•

.والمجتمعاتوالعملءالموظفينعلىوعملياتنامنتجاتناتأثير-االجتماعية•

.وإدارتهاعملياتناعلىاإلشرافكيفيةعلىتؤثرالتيوالمواقفوالهياكلاألنظمة-الحوكمة•

عدادإلالعالميةالمبادرةمثلبالقطاعالصلةذاتواألطرالناشئة،العالميةواالتجاهاتاألقران،وإفصاحاتالحالية،جلفارممارساتتحليل•

اخبالمنالمتعلقةالماليةباإلفصاحاتالمعنيةالعملوفرقةالمتحدة،لألممالمستدامةالتنميةأهدافصناعةومصفوفة،(GRI)التقارير

(TCFD)،الصيدالنيةالتوريدسلسلةومبادرة(PSCI).

.جلفارفيالمهمينالمصلحةأصحابمعمقابلت•

نهجنا في االستدامة  
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الماديةموضوعاتناتحديد

األهميةذاتموضوعاتنا

المراجعةً

األهميةًالحاليةً

الموضوعات

تحديد القدرة 

الموضوعات 

الجوهرية عبر 

المراجعة المفصلة من

الموضوعات 

الجوهرية الحالية 

.ومراجعة النظير

أصحابًالقيادة

المصلحة

االستشارات

شركة كبرى مراجعة 

الوظائف وتوافق على 

.الموضوعات الجوهرية

المعدلًاألهميةً

الموضوعات

معدل الصلة 

للموضوعات المهمة 

على أساس األهمية 

ة القصوى أو المتوسط

ا و والمنخفضة وفقً 

لردود الفعل من 

.االستشارات

تًتحديدًاألولويا

فيًماًيتعلقً

بالنواحيً

الجوهرية

تحديد األولويات 

للنواحي الجوهرية 

بالمواءمة مع المبادرة

العالمية إلعداد 

ة التقارير المصفوف

.المهمة

اعتمادً

الموضوعاتً

المهمة

اعتماد الموضوعات 

الجوهرية بالتشاور

مع اإلدارة وأصحاب 

.المصلحة

نهجنا في االستدامة  
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مصفوفة األهمية النسبية

االستدامةنهجنا في 

االستدامة

ا، وفقااالجوهريةالموضوعاتبتنظيمذلكبعداضطلعناثم.وأهدافناقيمنامعتتماشىوحوكمةوبيئيةاجتماعيةقضاياإلىالنتائجهذهتصنيفتمأخيرا

الموضوعاتتضمينيؤكد.لديناالمصلحةأصحابمشاركاتفيالمحددالنحوعلىلدينا،المصلحةألصحابوأهميتهاأعمالناعلىتأثيرهاأوألهميتها

تم.كبيرةالالعالميةالتحدياتمواجهةفيدورناأداءعلىتساعدنابطريقةالخياراتواتخاذالمواردتخصيصالشاملةالتجاريةعملياتنافيالمادية

.التحسينمجاالتمعاألولوياتلمواءمةبناالخاص"اإلستراتيجيiTurnaroundمشروع"فيالمصفوفةهذهدمج
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لقد.ليةومسؤوكفاءةأكثربشكلللعملجاهديننسعىحيثعملياتناجميعفيأساسيةركيزةاالستدامة"

."مالناأعإستراتيجيةمنأساسيكجزءلديناالبيئيةاالستدامةومعاييرقياسأهمية19كوفيدجائحةعززت

للعملياتالتنفيذيالرئيس-

(:UNSDGs)التزامناًبأهدافًاألممًالمتحدةًللتنميةًالمستدامةً

.نعالجًمياهًالصرفًالصحيًبانتظامًألغراضًالري

.نهدفًإلىًالحدًمنًبصمتناًالكربونية

نضمنًالتخلصًمنًالنفاياتًبأمانًدونًالتسببًفيًأيًضرر

.  نظامناًالبيئيلأوًللبيئة

أداؤنا البيئي
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صحةتعزيزفيالمساهمةهواألساسيهدفناأنغير.البيئيةالقضاياعنتنجمأنالمتوقعمنالتيالعامةوالصحةالمجتمععلىالعميقةاآلثارندرك

ا.عامبشكلورفاههموالمجتمعاتالناس اتلعببيئتناجودةألننظرا تأثيرناقليلتمسؤوليتنامنأنهنوقنالسكان،صحةعلىالحفاظفيحيوياادورا

أقللديناوالمياهالدفيئةغازاتوأنشطةالطاقةكانت،2019عامفياإلنتاجانخفاضبسبب.فيهانعملالتيالجغرافيةالمناطقجميعفيالبيئةعلى

.2020عامفياإلنتاجزيادةبسببوالمياهالدفيئةغازاتوأنشطةالطاقةفيسنويةزيادة2020عامفيشهدناولذا.2019عامفيبكثير

إدارة مواردنا

إدارةًالطاقةًوانبعاثاتًغازاتًالدفيئةًفيًمواقعنا

لديناالتصنيععملياتتحسينأنشطتناتشمل.والمناخالبيئةعلىالكربونيةبصمتنامننحدفإنناللبيئة،وصديقةآمنةبطريقةاألعمالإدارةخللمن

.ذلكأمكنيثماحبعدعنوالمرئيةالصوتيةالمؤتمراتتشجيعخللمنلموظفيناالضروريغيرالجويالسفرمنوالحدالكيميائيةالنفاياتلتقليل

.الطاقةواستهلكالمرافقتكاليفلتقليلالطاقةكفاءةإجراءاتحددنا،"iTurnaroundمشروع"منوكجزءذلك،إلىإضافة

نحن نشارك بنشاط مع المجتمع المحلي عبر منصات
ي وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا لزيادة الوع

غييرات بالقضايا البيئية وتقديم االقتراحات بشأن الت
معنا على السلوكية التي يمكننا إجراؤها لتقليل تأثير مجت

.  الكوكب

أداؤنا البيئي
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Scopeانبعاثاتبحسابقمنا باستخدامبناالخاصة1

اخيةالمنللتغييراتالدوليةللجنةالديزل1انبعاثمعامل

(IPCC1)،ااستهلكنلتقليلالمستمرسعيناوكان

Scopeانبعاثاتتقليلوبالتاليللديزل، 1.

منللفترةبناالخاصة2النطاقانبعاثاتبحسابقمنا

ماكالشبكةانبعاثمعاملتباستخدام2020إلى2017

1النطاقانبعاثاتكانت.2السلطاتقبلمننشرهاتم

الماضية؛األربعالسنواتمدارعلىمتسقة2والنطاق

الخاص"iTurnaroundمشروع"منوكجزءولكن،

الطاقةإدارةعلىتمرينإجراءإلىنهدففإننابنا،

.عملياتنالتحسين

2017 2018 2019 2020

8,417
8,860

6,681

7,578

(منًثانيًأكسيدًالكربونطن)1انبعاثاتًالنطاقً

2017 2018 2019 2020

33,350

34,311

31,719

32,348

(طنًمنًثانيًأكسيدًالكربون)2انبعاثاتًالنطاقً

الجردمقوائبشأنالمناخيةللتغييراتالدوليةللجنةالتوجيهيةالخطوطIPCC.المناخيةللتغييراتالدوليةللجنة(2006)1

.الحرارياالحتباسلغازاتالوطنية
.والبيئةوالسالمةالصحة.(2021)والكهرباءللماءاالتحاد2

أداؤنا البيئي
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إدارةًالنفايات

الديناالنفاياتإدارةتعتبرجلفار،في إدارةتشمل.فاياتالنبإدارةالمتعلقةالمحليةواللوائحالقواعدبجميعبصرامةنلتزمونحناألهمية،غايةفيأمرا

بأمانالنفاياتمنالتخلصضمانواجبنامنأنهنعتبر.والمراقبةمنها،والتخلصاآلمنوالتعاملوالتقليل،والفصل،النفايات،تصنيفلديناالنفايات

ا.للبيئةضررأيفيالتسببدون سالهاإرأوالملوثةالنفاياتمعالجةأوالحرقطريقعنبأمانالنفاياتمنالتخلصيتمالنفايات،فئةعلىاعتمادا

.استخدامهاوإعادةتدويرهاإعادةيتعذرعندماالنفاياتمدافنإلى

حرقتم،2020عامفي.الخطرةوغيرالخطرةالصيدالنيةالمخلفاتجميعحرقيتموبالتاليننتجها،التيالصيدالنيةالنفاياتاستخدامإعادةيمكنال

.خارجيةشركةطريقعنالنفاياتمنكجم513،905

:النفاياتمنالسليمالتخلصلضمانالتاليةالكياناتمعشراكةعقدنالقد

.البيئةعلىالحفاظتضمنبطرقاألدويةتصنيععنالناتجةالطبيةالنفاياتمنللتخلصمتخصصةشركةمعالتعاقد1.

الكرتون؛ومخلفاتوالزيوتالطعاممخلفاتمثلاالستهلكيةالموادمناليوميللتخلصخاصةمكباتإلنشاءجهةمعالتعاون2.

.المحليةالجهاتمتطلباتحسبوإتلفهاالصالحةغيرالخاموالمواداألدويةلنقلالمرخصةالشركاتإحدىمعالتعاقد3.

682,996
718,902

558,308
614,875

(IG)إجماليًالديزلًالمستلمً

2017 2018 2019 2020

68,791 69,023

64,053

65,323

(كيلوواطًساعة)استهلكًالطاقةً

2017 2018 2019 2020

تُعزىلذلكونتيجة.2019عامفيإنتاجناإجماليانخفضفقد،2019عامبمستوياتمقارنة2020عامفيللطاقةاستهلكنازيادةمنالرغمعلى

.اإلنتاجزيادةإلىالطاقةاستهلكفيالزيادة

أداؤنا البيئي
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.الضارةالنفاياتمنبسرعةوالتخلصالبيئةعلىالحفاظكيفيةحولالدوريالتدريبمنلمزيدالموظفينجميعيخضعأنيجب

،الصلحيةوانتهاءالتكاليفلتقليللديناالمخزونإدارةلتحسينتدابيرقدمنا،2020عامفيبناالخاص"iTurnaroundمشروع"منكجزء

.الفاقدلتقليلواحدةلمرةالمخزونتقليلعمليةأجريناهذاوفوق.المخزونتوافرزيادةإلىإضافة

إدارةًالمياه

وبالتاليوتصنيعها،منتجاتنالتطويرالماءإلىنحتاج.بالمياهالشحيحةالمناطقفينعملألنناالمياهسحبوتقليلالمواردعلىبالحفاظملتزموننحن

.مسؤولةبطريقةالموردهذانديرأناقتصاديااالمنطقيفمن

أداؤنا البيئي

Nonpharmaceutical Waste
(nonhazardous)

Pharmaceutical Waste
(hazardous and nonhazardous)

General Mixed Waste

Hazardous Water

856,530

513,905

255,500

1,237,320

(كلغ)2020الكمية اإلجمالية في 

ت
ايا

نف
 ال

ئة
ف

النفاياتًبحسبًالفئة

مياه خطرة

نفايات مختلطة عامة

(رةالخطرة وغير الخط)نفايات دوائية 

(غير خطرة)نفايات غير دوائية 
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خللومنعملياتناخللمنبمسؤوليةمواردناإدارةإلىنهدف

التواصلوسائلخللمن.للموظفينمستدامةعاداتبناء

فيةكيحولالوعيزيادةعلىبنشاطنعملبنا،الخاصةاالجتماعي

عبرمشاركتنامنجزءهوالملصقهذا.المياهعلىالحفاظ

.المياهتقييمفياإلنترنت

صلناتالتيالمياهكميةبتخفيضقمناإدارتنا،لجهودنتيجة

٪7بنسبةزيادةسجلناأننامنالرغمعلى.2017بعاممقارنة

إجماليأنإال،2019لعاممستوياتناعن2020عامفي

منأقلكمياتطلبنالذلكنتيجة.أقلكان2019عامفيإنتاجنا

.2019عامفيلعملياتناالمياه

389,770

365,997

344,009

373,342

(3)إجماليًالمياهًالمستلمةًفيًالسنةً

2017 2018 2019 2020

أداؤنا البيئي
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مرافقتنتج.مكعبمتر2020،156337عامفيالدوائية،للصناعاتالخليجشركةالرئيسي،مقرنافيالمنتجةالصحيالصرفمياهإجماليبلغ

كجزءلديناالصحيالصرفمياهبكمياتالخيمةرأسحكومةهيئةنزودأشهر،ثلثةكل.توليدهايتمالتيالعادمةالمياهغالبيةبناالخاصةالتصنيع

ةمعالجتتمكيميائياا،الملوثةالصحيالصرفمياهباستثناء.الريألغراضواستخدامهاالمياههذهغالبيةمعالجةتمت.والصيانةالتشغيلتقريرمن

ETPفيالمعالجةالمياهكميةزادت،2020عامفي.ETPبعمليةمدعومةداخليةمعالجةخللمنمنشآتناداخللديناالصحيالصرفمياه

لضمانعملياتنامنكجزء.ذلكأمكنحيثمامواردنااستخدامإعادةعلىتركيزناعلىالضوءيسلطمما،2019عاممستوياتعن٪24بنسبة

.الحكوميةالخيمةرأسهيئةقبلمنأسبوعيااوالخارجةالداخلةالمياهمعاييراختباريتمالمياه،جودة

215,671
193,297

224,964

296,898

(3م) ETPإجماليًالمياهًالمعالجةًفيً

2017 2018 2019 2020

60.57

33.33

5

1.1

(٪)توليدًالمياهًالعادمةً

مرافق التصنيع اإلقامة المطبخ الرئيسي مصنع التكنولوجيا الحيوية

أداؤنا البيئي
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النمورصفلتعزيزمهاراتهموصقلموظفيناتطويرفرصفينستثمرونحنأعمالنا،صميمفيهمموظفونا"

ينبالصحيةالحياةألنماطللترويجالصحيةالتوعيةحملتنشجعالمهني،التدريبإلىإضافة.المهني

البشريةالمواردقسمرئيس--."موظفينا

(:UNSDGs)التزامناًبأهدافًاألممًالمتحدةًللتنميةًالمستدامةً

.وسلمتهمموظفينابصحةالتزامنالديناالعاليةالسلمةمعاييرتوضح

انعمل .والجسديةالعاطفيةالموظفينرفاهيةدعمعلىأيضا

.  نشجعًالتعلمًمدىًالحياةًبينًموظفيناًونوفرًلهمًفرصًتدريبًعاليةًالجودةًللنموًالمهني

.إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةأنحاءجميعفيالوظيفياالستعدادمهاراتونعززالقدراتبناءندعم

.فيهانعملالتيالمحليةالمجتمعاتودعملتثقيفالصحيةالقضاياحولالوعيزيادةعلىنعمل

.المحليةللمواهبعملفرصبخلقملتزموننحن

.فيهانعملالتيالمحليةللمجتمعاتالحياةجودةرفعإلىاالجتماعيأداؤنايهدف

أداؤنا االجتماعي
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ايتجاوزالذيشعبنا،خللمنوازدهرناكبرنالقد اأصولنا،أعظمموظفينانعتبر.الواجبنداءدائما لىإوالتطويرالبحثيقودونالذينأولئكمنبدءا

اللشركةوالؤهمكان.مجتمعنامعيتفاعلونومنموثوقبشكلالعملفيعملياتنااستمراريضمنونالذينأولئك ،19كوفيدجائحةطوالواضحا

علىلمساعدتهمفيهمنستثمر.انقطاعدونالعملياتلضمانتعاونيبشكلوعملوا19كوفيدبلوائحلللتزامبديلةنوباتفيالموظفونعملعندما

.وكأفرادكموظفينوالنموالقيادة

جمعفيرمضانية،الوأنشطتناالسعادةلساعةالشهريةوفعالياتنااالستثنائيين،الموظفينيكرمالذيللتميز،جلفاربرنامجمثلمبادراتنجحتلقد

.بنجاحالشركةأنحاءجميعمنالموظفين

التزامنا تجاه شعبنا

وحداتجميعفيبهاواالحتفاظوإشراكهاالمواهبأفضللجذبجاهديننسعى.والمستدامالمستمرلنموناالحيويةاألصولمنموظفونايعتبر

نموخبراتهمالموظفينمساهماتوتستخدمتقدرعملبيئةنخلقألننابأنفسنانفخر.الطويلالمدىعلىالداخليةقدراتنابناءيضمنممااألعمال،

والمواردللفرصالمتكافئوالوصولباحترام،عادلة،معاملةاألفرادجميعمعاملةضمانإلىنهدف.للغايةالمتنوعةالخلفياتمنمجموعة

الطريقةإنها.الفريدةومواهبهمأصواتهمالستخداموإلهامهموتمكينهمالزملءبجميعالترحيبيتمحيثشاملةبيئةعلىنجاحنايعتمد.المطلوبة

.ومجتمعاتناعملئنالخدمةمبتكرةأساليببهاسنجدالتي

،2020عامفي.تطلعاتهممعتتماشىمغزىذاتوظائفلبناءالموظفينجميعمعيتوافقصحيةعملببيئةالتزامناأنمنللتأكدجاهديننسعى

ا15منأكثرجلفارمععملمدةموظفينامن٪14بلغ .والتطويرالمستمرالتعلمتعززالتيالصحيةالعملبيئةعلىشهادةالموظفينوالء.عاما

لديناالعاملةالقوى

أداؤنا االجتماعي
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اتنوعناينعكس.لديناالعاملةالقوىفيجنسية39تمثيلتم،2020عامفي موظفوناكان،2020عامفي.لديناالعاملةالقوىتجربةفيأيضا

ا30عنأعمارهمتقلالذين ا50و30بينأعمارهمتتراوحالذينخبرةاألكثرموظفونا.لديناالعاملةالقوىإجماليمن٪23يمثلونعاما عاما

ا50عنأعمارهمتزيدالذينوالموظفون٪،70يمثلون ذاتعاملةبقوةيزودناالعمرفيالتنوعهذا.لديناالعاملةالقوىمن٪7يمثلونعاما

لديناالعاملةالقوىزادت،2020عامإلى2019عاممن.الشبابجيلبتمكينملتزموننحنجلفار،في.متنوعفكريوتنوعوخبرةمعرفة

وتعزيزالمحليةالتنميةدعميمكنناالشباب،عمالةتشجيعخللمن.لديناالعاملةالقوىإجماليمن٪25وتشكلت٪2بنسبةالثلثينسنتحت

.الشبابلجيلالوظيفيةالفرص

2381
شغلًالوظائفً

الدائمةًعالميااًفي

2020عامً

تشجيعًخلقًفرصًالعمل

من٪13ًً

الموظفين

2020دورانًفيًعامً

دورانًالموظفين

منًالقوى٪27ًً

العاملةًلديناًكانتًمن

النساءًفيًعامً

2019

2020وً

تمكينًالمرأة

من٪25ً

عمرًالقوىًالعاملةًلديناً

اًفيًعام30ًأقلًمنً عاما

فيًعام23ً٪و2019

2020

تمكينًالشباب

موظفااًفيًعام320ً

موظفااًفي335ًو2019ً

كانواًيخدمون2020ًعامً

سنواتًمعنا+15

تعزيزًالوالء

جنسية39

ممثلةًفي

القوىًالعاملةًفيً

في40و2019

2020

احتضانًالتنوع

أداؤنا االجتماعي
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عامفيولكن.األوسطالشرقفيالغالبفيموظفينامقريقع.جلفارفيعملياتناعبرالعالممستوىعلىوظيفة2381شغلتم،2020عامفي

الديناكان2020 و2019عاميبينالجديدةالتعييناتفي٪46بنسبةزيادةشهدناالوباء،منالرغمعلى.إفريقياأنحاءجميعفيعملياتأيضا

عززنا،2020عامفي"iTurnaroundمشروع"خللمن.الصيدالنيةوالمنتجاتاألدويةعلىالمستمرالعالميللطلبنتيجةكان.2020

.واإلجراءاتوالسياساتالقياسيةالتشغيلوإجراءاتالرئيسيةاألداءمؤشراتوتحديثتطويرخللمنلديناالتوظيفعملية

966
856

611
543

1,691
1,757

1,683 1,667

198 203 162 171

(2020-2017)الموظفًحسبًالفئةًالعمريةً

سنة30> سنة50و 30بين  سنة50< 

2,642 2,602

2,276 2,204

209 211 180 177
3 3 0 01 0 0 0

(2020-2017)الموظفونًحسبًالمنطقةً

الشرق األوسط إفريقيا آسيا أمريكا الجنوبية

أداؤنا االجتماعي
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التعويضًالعادل

الدرجاتهيكلحددنالقد.للصناعةمرجعيةقياسوعمليةوالمزاياللتعويضاتتحليلًاأجرينا،"iTurnaroundمشروع"منكجزء2020عامفي

قمنا.ناعةالصمعاييرمعالمتوافقةالرواتبونطاقاتالدرجات،هيكلعلىبناءًاوالمزاياالتعويضاتنطاقاتوحددناالتمرين،هذاخللالمؤسسةعبر

ا .التنفيذيينوالمديرينالطبيينوالممثلينللمبيعاتالماليةالحوافزخططبتطويرأيضا

التوطين

طويلةالنموخططصميمفيالفلسفةهذهتقع.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةلمستقبلودائمةهادفةمساهمةلتقديملنابالنسبةأساسيأمرالتوطين

قمنا،2020عامفي"iTurnaroundمشروع"منكجزء.لإلماراتيينالعملفرصتوفيرفياالستمرارإلىنهدفونحنجلفار،لشركةالمدى

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةمواطنيوتوظيفتطويرعلىتركزخطةوتنفيذبتحديد

ةالمختلفالفرصاستكشافعلىاألدويةبصناعةالمهتمينالوطنيينالخريجيننساعدكما.متمرسااإماراتياامواطناا148حواليحالياانوظفنحن

التزمنا،2013مايوفيالرئاسةشؤونوزارةمعأبشرمبادرةاتفاقيةتوقيعمنذ.العملسوقلدخولاللزمةبالمساعدةوتزويدهملهمالمتاحة

الخريجينلجذبلديناالتوطينخطةمنكجزءالوطنيةالتوظيفمعارضفينشاركذلك،إلىإضافة.اإلماراتيينالمواطنينمنالمزيدبتوظيف

.ساميااتأهيلاًالمؤهلين

أداؤنا االجتماعي

179

231

93

192

18

42
24 26

2 0 0 0

(2020-2017)الموظفونًالجددًحسبًالمنطقةً

الشرق األوسط إفريقيا آسيا
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ا112,498تخصيصتم،2020عامفي وأجرىإلزامية،تنظيميةتدريباتموظفاا2,174أجرىعام،بشكل.موظفينالتدريبإماراتياادرهما

بنسبةزيادةسجلناذلك،إلىإضافة.2020عامفيوبيرسيبيوكورسيرااإلنترنتعبرمنصتناخللمنالمهاراتتطويرعلىتدريبااموظفاا1,374

والنموالمستمرللتعلمالدافع2020عامفيلديناالموظفينتدريبجهودعززت.2019بعاممقارنةالوظيفةعلىالمدربينالموظفينعددفي5٪

تدريبالأداءتقييمنظاموتنفيذبتعريفقمنالموظفينا،المستمرالتحسينلتمكين.جديدةوقدراتمهاراتبناءمنالموظفينجميعتمكينخللمن

.بناالخاص"iTurnaroundمشروع"منكجزء

ااختيارناتم،2020عامفي GOVجوائزتوزيعحفلفيمرموقاعترافعلىللحصولالمختصرةالقائمةضمنأيضا HRدولفي2020لعام

ا،األكثروالتطويرالتعلمإستراتيجيةفئةعنالخليجيالتعاونمجلس تهدف.مرشحينةثلثأفضلكأحدبهالمعترفللتدريب،جلفارمركزمعتميزا

.األداءوإدارةالوظيفيوالتقدمالموظفينمهاراتتعزيزعلىالواضحالتركيزمعالتعلمببرامجاالحتفالإلىالجائزةهذه

انحن .المتحدةالعربيةاإلماراتفيواإلدارةالقيادةعلىللتدريبمعتمدمعهدأيضا

أداؤنا االجتماعي

موظفينااالستثمارًفي

الضروريمنأنهنرى.باستمراروتحسينهاوقدراتهموكفاءاتهملديناالعاملةالقوىمهاراتتطويرعلىتركزالتيالشركةثقافةرعايةإلىنهدف

تركيزمجاالتبناالخاصةوالتطويرالتعلمعروضتغطي.والشخصيالمهنيتطورهمفيالتقدمعلىلمساعدتهموالفرصبالمواردموظفيناتزويد

.اإلنترنتعبرالتعلمومنصاتالدراسيةوالفصولالعملأثناءالتعلممنصاتعبرتوفيرهاويتمواسعة

1,361

1,432

1,481

1,561

(2020-2017)الموظفونًالمدربونًعلىًالوظيفةً

2017 2018 2019 2020
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حملةًالحياةًالصحية:رعايةًرفاهيةًالموظف

ءًياة،ًوإجرايسعىًقسمًالمواردًالبشريةًلديناًإلىًضمانًالرفاهيةًالعاطفيةًوالجسديةًلموظفيناًمنًخللًتشجيعًالتوازنًالصحيًبينًالعملًوالح

.أنشطةًبناءًالفريق،ًواستضافةًفعالياتًالتوعيةًالصحية

رفعًالوعيًالصحي

يومفي.الموظفينجميعبينالصحيةالحياةأنماطتبنيعلىنشجعنحن

لمتعلقاالصحيةالتوعيةبرنامجللتدريبجلفارمركزنظمالعالمي،القلب

تمت.ةصحوأكثرأفضلحياةعيشعلىالموظفينلمساعدةالقلببصحة

يرتوفوتمالقلب،صحةعلىوالحفاظالقلبمخاطرمنالوقايةمناقشة

.مجانيصحيفحص

أداؤنا االجتماعي

المرنةالعملفرقتنمية

اإلمداداتلتوفيرمهمأنهثبتلقد.ظهورهاعندللتحدياتوالتصديبسرعةالقراراتواتخاذإستراتيجيبشكلالتفكيرمنفرقناتمكينإلىنهدف

والحجرالتجولوحظراإلغلقعملياتذلكفيبمامعقدة،تحدياتمعفرقناتعاملتعندما،19كوفيدجائحةأثناءسيماالانقطاع،دونالصيدالنية

تضمنت.2020عامفياإلنترنتعبرندوة94واستضفنا،19كوفيدجائحةأزمةخللاإلنترنتعبرالتدريبلتقديمتطورناولذا.الصحي

.كورونابفيروسصلةذاتاإلنترنتعبرندواتوكذلكفنيةموضوعاتالويبينارموضوعات

فتراضيةاالوالدوراتالدراسيةالفصولفيوالتدريببعدعنالتعلمومشاريعاإلنترنتعبرندواتللتدريبجلفارمركزقدم،19كوفيدجائحةخلل

منصاتتقديمخللمناإللكترونيالتعلمعلىالتدريببتيسيرلناالتابعللتدريبجلفارمركزقام.الصحيةالرعايةمجالفيكقادةعملناتأثيرلرفع

منأكثرحضر.الذاتيوالتطويرللتعلمالعالمأنحاءجميعفيالموظفينلجميعهذهالتدريبمنصاتتوفيرتم.وبيرسيبيوكورسيرامثلجديدةتدريب

.2020عامفياإلنترنتعبردوراتموظف1,374
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المهنيةوالسلمةالصحة

العقليةبالصحةللتوعيةالعملورشمن.ضروريأمرونخدمهاونعيشفيهانعملالتيوالمجتمعاتورفاههموسلمتهمزملئنابصحةاالهتمامإن

.صحيةحياةليعيشواإليهايحتاجونالتيالمواردلديهمموظفيناأنمننتأكدالثدي،بسرطانالتوعيةإلى

آمنةعملياتلغرسالممكنةالتدابيرجميعاتخاذمنتأكدنالقد.استجابتنافيسباقينكناذلك،ومعالوباء؛بسبببالتحدياتمليئااالعامهذاكان

.وكوكبناومجتمعناألعمالناالمشتركةالمنفعةأجلمنوشموليةأمانااأكثرعالمفيوالمساهمةأعمالنامواقعجميعفيومستمرة

فيًالسلمةياتناًأولو

نتجنب.تتحققأنقبلمنعهاعلىونعملالمخاطرونتوقعالصارمةالسلمةبمعاييرنلتزمجلفار،في.بالوقايةموظفينابسلمةاالهتماميبدأ

اتدريباانقدمنحن.رفاهيتهمأوصحتهمعلىسلبااتؤثرأوللخطراألفرادتعرضقدالتياإلجراءات مثللموظفينا،والسلمةالصحةعلىمحددا

لتطويروالسلمةوالصحةالبيئةإدارةنظامإنشاءعلىنعملنحن.مختبراتنافيالعاملينلموظفينا(GLP)"الجيدةالمختبراتممارسات"تدريب

حةبالصالمتعلقةبالقدراتوالمتعلقةالتشغيليةالفجواتجميعلمعالجةجاهديننسعى.والسلمةللصحةالرئيسيةاألداءمؤشراتوتتبعومراقبة

.بناالخاص"iTurnaroundمشروع"منكجزءالخيمةرأسفيالرئيسيمقرنافيالمصانعجميعفيوالسلمة

أداؤنا االجتماعي

التوعيةًبسرطانًالثدي:صحةًالمرأة

يبللتدرجلفارمركزنظمالثدي،بسرطانللتوعيةحملتنامنكجزء

الثديسرطانوصمةمنوالحدالوعيزيادةفيللمساعدةمحاضرة

خطرعواملالورشةحددت.والعلجاألعراضحولالتثقيفخللمن

الذاتيةالفحوصاتوأهميةوأعراضهالثديبسرطاناإلصابة

.والفحوصات
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سلمةبالوعيال

منالعديدلديناذلك،إلىإضافة.سلبيةأحداثأيلمنعمنتجاتنامنمنتجلكلبناالخاصةالسلمةوتقييماتالتصنيععملياتبعنايةطورنالقد

مديروويتحملآمنة،عملبيئةلضماناللزمةالتدابيراإلجراءاتهذهتحدد.جلفارفيلديناالسلمةسلوكياتتوجهالتيالقياسيةالتشغيلإجراءات

تعليماتالموحدةالتشغيلإجراءاتفيتناولهايتمالتيالموضوعاتتشمل.الموحدةالتشغيلإلجراءاتاالمتثالضمانمسؤوليةاألقسامورؤساء

لقطعواباللحامالمتعلقةالسلمةوقواعدالمحمولةالحريقمطفأةتشغيلوإجراءاتالخارجيينوالسائقينوالموردينللمقاولينالعامةالسلمة

.واإلبلغالتحقيقوإجراءاتالطوارئحاالتمعوالتعاملالشخصيةالحمايةومعداتوالنحاس

اًبتطويرًخطةًاستمراريةًاألعمالًوخطةًالتعافيًمنًالكوارثًالتيًتحددًالمواردًواإلجراءاتًالتيًيجبًاستخدامهاًفيًحالةًح وثدلقدًقمناًأيضا

.كارثة

التزامنا تجاه مجتمعنا وعمالئنا

االمدىطويلللنموخطتناتركز.لدينااالجتماعياألداءأنشطةخللمنفيهانعملالتيالمناطقفيالحياةنوعيةلتحسينجاهديننسعى علىأيضا

اإلدارةتقنياتأحدثإلىالوصوللموظفينايمكنواإلدارة،للقيادةالمعتمدمعهدناخللمن.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةمواطنيوتطويرتعليم

منيدالعدتنظيمخللمنالمحليالوظيفيالتطويربتسهيللديناالتدريبطاقميقومهذاوفوق.حقيقيدوليإطارفيوتنفيذهاالممارساتوأفضل

فينجاحبويساهمونالعمل،مكانفيبارعينيصبحواأنمنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةمواطنيوتمكينوالخارجية،الداخليةالتطويربرامج

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةاقتصاد

عدادًالشبابًللقوىًالعاملةإ

الشيخبرنامجأطلقنا،2012عامفي.وقدراتهممهاراتهملتطويراإلماراتيةالعاملةالقوىلدعممكرسةجلفاربنا،الخاصالتدريبمركزخللمن

تقدمهملةعجدفعمعنشطينقرارصانعييكونواأنعلىوتشجيعهماإلماراتيينالقادةتنميةإلىتهدفمبادرةوهيالقيادات،لتنميةفيصل

الهندسةووالعلوم،والكيمياء،الحيوية،والتكنولوجياالطبية،والفيزياءالصيدلة،:التاليةالمجاالتفيالوطنيينالخريجينندعم.الوظيفي

انقوم.والتسويقالمعلومات،وأنظمةاإللكترونية، .الجامعيتعليمهمإكمالأثناءمنشآتنافيوندربهمالثانويةالشهاداتحامليبتعيينأيضا

أداؤنا االجتماعي
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أداؤنا االجتماعي

تدريبًالخريجينًفيًاإلمارات:مركزًجلفارًللتدريب

وجيهينيومشروع360توطينمثلالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفيالخاصوالقطاعالحكوميةالمؤسساتمعللتدريبجلفارمركزيعمل

المحليينالطلبلتدريبالعالمأنحاءجميعفيجامعة24منأكثرمعبالتنسيقنقومكما.المهنيالتعليمتطويرومركزوالتعليمالتربيةووزارة

األدويةذلكفيبماالتخصصات،مختلففيالعلياالدراساتبرامجنقدمنحنذلك،إلىإضافة.الصناعيأوالطبيالتدريبفيسواءوالدوليين

.لتطبيقيةاوالوسائطالشرعيوالطبواألمناألعمالوإدارةالتوريدوسلسلةالحيويةوالتكنولوجياواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياوالهندسة

.اإلماراتيينمنمنهم٪8طالباا،207بتدريبقمنا،2020عامفي

254

308

261

207

(2020-2017)الطلبًالذينًتدربواًفيًشركةًالخليجًللصناعاتًالدوائيةً

2017 2018 2019 2020

21

186

207

(2020)تدريبًالطلبًاإلماراتيينًوالوافدينًفيًاإلماراتً

الطالب اإلماراتيون الطالب الوافدون مجموع الطالب
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:المعاهدًالدولية

جامعةًرأسًالخيمةًللطبًوالعلومًالصحية1.

جامعةًالشارقة2ًً.

كليةًعجمانًللصيدلةًوعلومًالصحة3.

جامعةًالنجاحًالوطنيةًً.44.

(فوج)كليةًالصيدلةًوالعلومًالصحية5ً.

كليةًالهندسةًبجامعةًاإلمارات6.

(                  جميعًاإلمارات)كلياتًالتقنيةًالعليا7ً.

رأسًالخيمة-وزارةًالتربيةًوالتعليم8ً.

مركزًتطويرًالتعليمًالمهني9.

الجامعةًاألمريكيةًفيًرأسًالخيمة10ًًًًًً.

جامعةًالشارقة11.

جامعةًاإلمارات12.

جامعةًأبوظبي13.

جامعةًالخليجًالطبية14.

جامعةًخليفة15.

:المعاهدًالتيًننسقًمعهاًلتدريبًالطلبًلتشمل

:المعاهدًالمحلية

(المملكةًالمتحدة)-جامعةًكوينزًبلفاست1ً.

(الوالياتًالمتحدةًاألمريكية)-جامعةًميدًويسترن2ً.

(الهند)-كليةًسريًبوذا3ً.

(تركيا)-جامعةًيلدزًالتقنية4ً.

(الهند)-جامعةًكاليكوت5ً.

(األردن)-الجامعةًاأللمانية6ً.

(   الهند)-جامعةًكاليكوت7ً.

(مصر)-الجامعةًاأللمانية8ً.

(  مصر)-جامعةًهليوبوليس9ً.

(الوالياتًالمتحدةًاألمريكية)-جامعةًفلوريداًأتلنتيك10ً.

أداؤنا االجتماعي

:برنامجًالخريجينًجلفارًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًهوًبرنامجًتدريبًصناعيًتمًتطويرهًمنًأجل

تزويدًالطلبًبفهمًمهاراتًالعملًاألساسية؛•

تعلمًالخياراتًالمهنيةًالمختلفةًفيًمجاالتًتخصصهم؛•

تطويرًالكفاءاتًالمهنية؛ًً•

تطبيقًنظرياتًالفصولًالدراسيةًفيًعالمًالشركات؛•

.تسهيلًانتقالًالطلبًمنًعملهمًاألكاديميًإلىًعالمًالشركات•
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التعلموتقييماعة،الصنخبراءمعوالتفاعلالموقع،فيالمشاريعمثلمختلفة،منهجياتاستخداميتمللطلب،الموقعفيالتعلمببيئةيتعلقفيما

.للطلبالراجعةوالتغذيةالفردي

انقدمكما .ودراساتهملالعمتنسيقعلىلمساعدتهمالمتميزينالثانويةالمدارسوخريجيالوطنيينللموظفينمعينةظروفظلفيدراسيةمنحا

ا294,860بلغتوالتياإلماراتيين،الجامعاتلطلبدراسيةمنحتمويلخللمنالمحليمجتمعنابدعمقمنا،2020عامفي .إماراتياادرهما

ااألخرىالتدريبمبادراتتشمل المختلفةالفرصعلىوالتعرفموظفيناومقابلةمنشآتنازيارةمنالمحتملينالمتقدمينلتمكينمفتوحةأياما

انشارك.جلفارفيالمتاحة .اميااستأهيلاًمؤهلينوطنيينموظفينالستقطابللتوطينخطتنامنكجزءالوطنيةالتوظيفمعارضفيأيضا

صحةًالعميلًوسلمته

خللمنعملئنالصحةاألولويةبإعطاءالتزامنافيراسخيننزالالنحن.حياتهمجودةوتحسينصحتهملتحسينمنتجاتناعلىعملؤنايعتمد

المتعلقةاألنشطةجميعاألدويةسلمةمراقبةتشمل.عالميمستوىعلىوالتطويرالبحثونهججهودوضمانالجودةعاليةمنتجاتتقديم

ذلكفيبماطرق،بعدةالمراقبةهذهتنفيذيتم.بالمخدراتالمتعلقةالمحتملةالمشاكلمنوغيرهاالضارةاآلثارومنعوفهموتقييمباكتشاف

بتقييمباستمرارنقوم.السريريةالتجاربونتائجالوبائية،والدراساتالمنشورة،والمؤلفاتبها،المشتبهالعكسيةالتفاعلتتقاريروتقييممراجعة

.العملءسلمةلضماناالقتضاءحسبالتنظيميةاإلجراءاتونتخذمتاحةتصبحعندماوالناشئةالجديدةالسلمةبيانات

هذانحقق.وموثوقيتهاوجودتهاوفعاليتهامنتجاتناوسلمةعملئنالسلمةالقصوىاألولويةإعطاءتضمنالتيالعاليةالجودةبثقافةنلتزم

الجيدةالتصنيعوممارسات،(GLP)الجيدةالمخبريةالممارساتمثلدولياا،بهامعترفصارمةوإرشاداتمعاييراتباعخللمنبالجودةااللتزام

(GLP)،الجيدةالدوائيالتيقظوممارسة(GLP)،أفضلحياةخلقعلىنعملنحنذلك،إلىإضافة.واإلنتاجوالتطويرالبحثمراحلجميعفي

ااألكثرالشركاتمعالتعاونخللمنمنتجاتنايستخدمونالذينألولئك .الصحيةالرعايةلمجتمعاتمبتكرةحلوللتقديمتقدما

أداؤنا االجتماعي
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عامفي.وحرجةوكبرىثانويةشكاوىإلىشكاويناتصنيفيتم.منتجاتنامنمصنّعةمجموعةلكلالواردةالشكاوىعددأعلهالبيانيالرسميوضح

تم،2020عامفي.صحتهاعلىبناءًاأكبربشكلشكاوينابتصنيفقمناأدناه،البيانيالرسمفي.بسيطةمنتجاتناشكاوىمن٪100كانت،2020

.صالحةغيرأنهاعلىالشكاوىمن٪46تصنيف

أداؤنا االجتماعي

2017 2018 2019 2020

16

23

45

62

3 4

22

33

13
19 23

29

إجماليًالشكاوىًمقابلًالشكاوىًالصالحةًوغيرًالصالحة

إجمالي عدد الشكاوى الواردة شكاوى صالحة شكاوى غير صحيحة

2017 2018 2019 2020

6,997
6,012

2,311

4,441

16 23 45 62

(2020-2017)كميةًالُدفعاتًالُمصنَّعةًمقابلًالشكاوىًالمستلمةً

عدد الُدفعات الُمصنَّعة 

عدد الشكاوى الواردة
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الُدفعاتعددإجماليمنالشكاوىمن6%منأقلاألولىاألربعةمنتجاتناتلقت،2020عامفي.لعملئناآمنةمنتجاتناأنلضمانبأنفسنانفخرنحن

في.موزعيناجميععلىالواجبةالعنايةنبذلفإنناعملئنا،سلمةإلىمنتجاتناوصوللضمان.للسلمةالصارمةمعاييرناعلىشهادةإنها.المصنعة

إدارةوأنظمةواالستدعاء،الشكاوىوإجراءاتإجراؤه،تمالذيوالتدريبالجودةمراقبةوأنظمةالمحتملينالموزعينموادإدارةإلىننظرجلفار،

.أخرىجوانببينمنالدوائية،واليقظةالصحية،والرعايةالتنظيميواالمتثالوالمعدات،المخاطر،

المحليةالمجتمعاتً

معاإلنترنتعبرللتواصلاالجتماعيالتواصلوسائلعلىوجودااطورنالقد.فيهانعملالتيالمجتمعاتصحةلتحسينجاهديننسعىجلفار،في

.المواجهةإستراتيجياتحولوتثقيفهمالصحيةالقضاياحولالوعيلزيادةالمحليةمجتمعاتنا

ماتحكوقبلمنالتجمعاتعلىالمفروضةبالقيودلللتزامالشخصيةالمحليالمجتمعمبادراتتعليقتم،2020عامفي19كوفيدجائحةبسبب

كوفيدـبالمتعلقةالموضوعاتحولالمحليالمجتمعوتثقيفمساعدةإلىتهدفرقميةمشاركةبتطويرقمناذلك،منبدالاً.المتحدةالعربيةاإلمارات

حولصحيةتوعيةبحملتقمناكما.الوباءمعالتعاملعلىاألطفالومساعدةكوفيدجائحةأثناءالذاتيةالرعايةحولنصائحتضمنتوالتي،19

.القلبوصحةالمرضىوسلمةوالسرطانالسكريمرض

،ًًتلقيناًأقل2020ًفيًعامً

منًالشكاوىًمن6ًمنً٪ً

نعةًإجماليًعددًالُدفعاتًالُمص

.منتجاتنا4ألفضلً

منتجاتًمدرةًللدخل4أعلىً

أداؤنا االجتماعي
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التياألدويةإلىالوصولفيعملئنادعمإلىنهدفجلفار،في

اإلماراتفيالمحليةالصيدلياتمعتعاونا،2020عامفي.يحتاجونها

مناإلماراتأنحاءجميعفيبالسكريمريض1000لدعمالمتحدةالعربية

بقيمةالخيريةللجمعياتبأدويةتبرعناكما.األدويةعلىالحصولخلل

.2020عامفيدرهم1،282،946إجمالية

:فيماًيليًبعضًاألمثلةًحولًكيفيةًتفاعلناًمعًمجتمعناًالمحلي

عمالتواصلللموظفينيمكنحيثمبادرةأطلقنا،2020عامفي

.دعمناإلظهارالمتعدداللويحيالتصلبمرضى

اًنتعاملًمعًالمجتمعًالمحليًمنًخللًزيادةًالوعيًحولًالقضاي

.  الصحيةًوتقديمًإستراتيجياتًالمواجهة

أداؤنا االجتماعي
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االكتشافاتًالعلميةًوالبحثًوالتطوير

.جاتنامنتعروضتوسيعلمواصلةجاهديننسعىجلفار،فيهنامختلفة،علجيةقطاعاتتستهدفمختلفةجرعاتبأشكالمنتج800منأكثرمع

لتوسيعداخليااالجزيئاتتطويروإمكانيةاإلستراتيجيةالشراكاتاستكشفنا،2020عامفيبناالخاص"iTurnaroundمشروع"منكجزء

.المستقبليةجلفارمنتجاتمجموعة

وحافظةمنتجاتناأداءلتحسينباستمرارنسعى.الضرورةعندعليهاوالردالشكاوىلمراقبةاستدعاءإجراءولدينامنتجاتناعنالبياناتبجمعنقوم

:خططناحددناأدناه.الصارمةوالسلمةالصحةمعاييرعلىالحفاظمعمنتجاتنا

:2021خطتناًلعامً

درهم إماراتيمليون5استثمار بأكثر من 

2021المخطط لها في السنة المالية 

مصنع في تصنيع منشأةللطيار

جلفار

عام مليون  للبحث والتطوير ل14+

2021للعام ميزانية مقترحة 01

:منهامبادراتعدةخللمناإلماراتحكومةدعمنالقد

منةالمدرجالشركاتحوكمةبأهميةللتوعية"المستدامةالتنميةأساسهيالفعالةالحوكمة"حملةإطلقفيوالسلعالماليةاألوراقهيئةدعم•

.الهيئةتقدمهاالتياالجتماعيالتواصلوسائلومنشوراتاإلصداراتمشاركةخلل

.اإلماراتياإلعلميالمكتبتوجهاتمعيتماشىبماالمريخلمسبارللترويجاإلماراتحكومةحملةدعم•

.تاجينللمحاألدويةمنالجودةعاليةإمداداتلتوفيرالمبتكرةاألدويةعلىالبحثيةوالمؤسساتالدوليةوالمنظماتالحكوماتمعبنشاطنعملنحن

.المحليلمجتمعناالصحيةاالحتياجاتلدعمأساسيأمرالمحليةوالحكوماتالتنظيميةوالهيئاتاألدويةصناعةبينالتعاونأننعتقد

أداؤنا االجتماعي

02
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:خطتناًللسنواتًالخمسًالقادمة

1

2

3

منتج جديد+ 100

المقترحة لتعزيز

محفظة منتجاتنا

وضعت الخطة الخمسية 

لمنتج جديد للتطوير 

مناطق عالجية10أكثر من 

تضاف إلى منتجاتنا

ملف

مليون درهم+ 48عرض 

إجمالي االستثمار

للسنوات الخمس القادمة

4

أداؤنا االجتماعي
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اولكنبه،نقومبمافقطنفخرالجلفار،في" إظهارخللمنالثقةبناءإلىنهدف.بهالقيامبكيفيةأيضا

-"فرصوالللمخاطراستباقيةإدارةخللمنبهنقومماكلفياألخلقيوالسلوكالعادلةوالمعاملةالشفافية

الخطرةللعملياتتنفيذيمدير

(:UNSDGs)التزامناًبأهدافًاألممًالمتحدةًللتنميةًالمستدامةً

.بناالخاصةالسلوكلقواعدواالمتثاللديناالعملأخلقياتممارسةخللمنأخلقيبشكلالتصرفإلىنسعى

أداء الحوكمة لدينا
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ا األولويةاءإعطمعوباستمرارومسؤولومدروسأخلقيبشكلبالتصرفملتزمونفإنناوالمجتمع،العملءاحتياجاتتلبيةعلىنعملألننانظرا

اإدارتنامجلسيُعد.للمخاطرفعالةإدارةعلىمبنيةاستباقيةمتوافقةحوكمةإلىندعونحنوالشفافيةللسلمة لديناالحوكمةلنظاماألهميةبالغأمرا

.المساهمينمصالحيمثلحيث

إدارة المخاطر

أداء الحوكمة لدينا

.لمساءلةلوخاضعةوفعالةمتسقةإداريةوممارساتإجراءاتلدفعالتجاريةوالعملياتالعملياتجميعفيالمخاطرإدارةممارساتبدمججلفارتلتزم

فإدارةعملياتنا،فيمتأصلةالمخاطرأنوكما.والداخليةالخارجيةالتشغيلبيئاتجميعفيومتأصلةديناميكيةالمخاطرأنندركجلفارفينحن

امتأصلةالمخاطر انتفهم.واإلدارةالقرارصنععملياتجميعفيأيضا تعلقيبالوعي؛تتعلقبلالمخاطر،عنباالبتعادتتعلقالالمخاطرإدارةأنأيضا

.التهديداتمراعاةمعاألهدافبتحقيقاألمر

عنالمسؤولهواالمتثالمسؤوليكبيرأنحينفي.العلياواإلدارةالتنفيذيلفريقنانشطةمشاركةلديناالمخاطرإدارةعملياتتشملثاٍن،دفاعكخط

اإلجراءات،والسياساتهذهتنفيذتمتلكالفرديةاألقسام/والوظائفالعليااإلدارةفإنالمخاطر،إدارةوإجراءاتلسياساتالعاموالتنفيذالتطوير

.واالمتثالالمخاطروظيفةكفايةعلىالتدقيقلجنةوتشرف

المخاطرملفمراجعةسنوياالديناالتدقيقلجنةتتولى.الوظيفيةالمخاطرسجلتوتطويراإلداريةللمخاطرتقييماتإجراءعلىحالياانعملنحن

.بالمنظمةالخاص

الحوكمة بشركتنا

ابهاالمعمولةالتنظيميوالسياساتللقوانينواالمتثالالصحيحالشيءلفعلاالستعدادفيهايكونثقافةعلىالحفاظفياألساسيهدفنايتمثل الجزءا

.اليوميةأنشطتنافياألخلقيةالعملقيموتعزيزاالمتثالضمانمعأعمالناأهدافاألخلقيةمعاييرناتدعم.المؤسسةمنيتجزأ
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لسنة(اإلدارةمجلسرئيس/3).رقموالسلعالماليةاألوراقلهيئةالهيئةإدارةمجلسرئيسقراربعدوالحوكمةالمؤسسياالنضباطمعاييرطبقنالقد

إضافة.أعلهالقرارمعيتماشىبمااإلدارةمجلسلجانبإصلحقمناالعملية،هذهمنكجزء.المساهمةالشركاتحوكمةدليلاعتمادبشأن2020

.ذلكلتعكساللزمةاإلجراءاتواتخاذبناالخاصاألساسيالنظامتعديلحالياانجريذلك،إلى

التزامنانؤكد.المرتبطةالشركاتإلىباإلضافةوالعملء،والموظفينوالمساهمينالشركةإدارةيغطيالذيالشركاتحوكمةنظامبتطويرقمنالقد

اجلفارتعاقدت.المعتمدالحوكمةودليللديناالحوكمةنظاممعتوافقهامنللتأكددوريبشكلالشركةسياساتونراجعوالموضوعيةبالشفافية مؤخرا

اتالممارسأفضلعنفضلًاالشركة،ولوائحالمحدثةالشركةحوكمةلقواعدللمتثالبناالخاصالشركةحوكمةإطارلتطويرخارجيةشركةمع

اكتملت.قالتدقيلجنةإشرافتحتللسلطةالحاليالتفويضومراجعةالشركاتحوكمةودليلاللجانمواثيقوتحديثمراجعةالعمليةتضمنت.الدولية

.2020عامفيالعمليةهذه

Waveركزت،"iTurnaroundمشروع"منكجزء الفسادومكافحةالرشوةمكافحةذلكفيبماالداخلية،سياساتناتحديثأوإطلقعلى1

.خارجيةجهةمنالواجبةوالعنايةالمخالفاتعنوالمبلغالضريبيوالتهرب

أداء الحوكمة لدينا

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةمواطنيمنهمأعضائناوأغلبيةرئيس.أعضاء(9)منإدارتنامجلسيتكون

مجلسًاإلدارة
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:   2020فيًعامًأعضاءًمجلسًإدارةًجلفارًالمنتخبون

الشيخًصقرًبنًحميدًالقاسمي•

السيدًيوسفًعليًمحمد•

األستاذًعبدالعزيزًعبدهللاًسالمًالزعابي•

األستاذًجمالًسالمًإبراهيمًبنًدرويشًالنعيميًً•

األستاذًخالدًعبدهللاًيوسفًالعبدًهللاًً•

األستاذًرازيًعادلًأحمدًدوالني•

عليًحسينًعليًالزواويًًًً•

مدحتًأبوًاألسرارًسلمةًالجملًً. د•

السيدًرامانًجارج•

فيالمرأةمشاركةنشجعالعكسعلىبل.اإلدارةمجلسلعضويةالترشحتمنعأسبابتوجدالولكن.اإلدارةمجلسفينسائيتمثيليوجدالحاليا،

المجلسدورةفياإلدارةمجلسلعضويةالترشحبابفتحتم.اإلدارةمجلسإلىستقدمهاالتيالخبراتاالعتبارفياألخذمعاإلدارة،مجلس

.الجديدالتشكيلفيعضوةأيتعيينيتملمأنهغير.2020أبريل9فياألعضاءانتخابوتمالحالية،

عناإلدارةمجلسمكافأةتوزيعبعدماإلدارةمجلساقتراحعلىباإلجماعالموافقةتمت،2020أبريل9فيعقدالذيالسنويالعاماجتماعنافي

.2019ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنة

لجانناًومسؤولياتها

لإلصدارالخارجيينالمراجعينمعوثيقبشكلإدارتنامجلسيعملالتدقيق،لجنةخللمن

اإلدارةفمجلسالفرعية،لجانهخللمنذلك،إلىإضافة.(IFRS)الماليةالتقاريرإلعدادالدوليةبالمعاييرااللتزامخللمنوموثوقةشفافةتقارير

امسؤول .ارجلفوسياساتواللوائحللقوانينالكاملاالمتثاللضمانالداخليالتدقيقوهيكلالمخاطروإدارةالداخليةالرقابةنظامعنأيضا

أداء الحوكمة لدينا
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:فيًجلفار،ًلديناًأربعًلجانًتدعمًمجلسًاإلدارةًبمسؤولياتًمختلفة

لجنةًالتدقيق1.

لجنةًالترشيحاتًوالمكافآت2.

لجنةًاإلشرافًوالمتابعةًلمعاملتًالمطلعين3.

لجنةًاإلستراتيجيةًواالستثمار4.

لجنةًالجودةًواألمورًالفنية5.

لجنةًالتدقيق

.المخاطرإدارةوالداخليةالرقابةأنظمةوكذلكالماليةبياناتناومراجعةمراقبةفيالتدقيقللجنةالرئيسيةوالصلحياتوالمسؤولياتالمهامتتمثل

.المعتمدةوالماليةةالتشغيليواإلجراءاتالسياساتجميعبتنفيذالتزامناوتضمنوالخارجيينالداخليينالمدققينمعوتتعاملالعقوداللجنةتنظمكما

لجنةًالترشيحاتًوالمكافآت

عنمسؤولةأنهاكما.لدينااإلدارةمجلسألعضاءواإلجماليةالفرديةالمكافآتحزمةتحديدفيوالمكافآتالترشيحاتلجنةومسؤولياتمهامتتمثل

.البشريةالمواردوسياساتاألجورسياسةتطوير

لجنةًاإلشرافًوالمتابعةًلمعاملتًالمطلعين

الماليةاقلألورأبوظبيوسوقوالسلعالماليةاألوراقهيئةبقراراتالتزامنامنالتأكدفيالمطلعينلمعاملتوالمتابعةاإلشرافلجنةمهامتتمثل

.فيهاالواردةوالتعديلت

لجنةًاإلستراتيجيةًواالستثمار

.بناالخاصةالسنويةوالميزانيةالعملخطةذلكفيبمااإلدارة،مجلسقبلمنعليهاوالموافقةاإلستراتيجياتمراجعةفياللجنةمسؤولياتتتمثل

امسؤولةاللجنة.الصلةذاتواللوائحللتشريعاتامتثالناومراقبةتطويرعليهايجبكما واألموراإلستراتيجيةاألهميةذاتالعقودمراجعةعنأيضا

المسؤولياتوتشمل.لجنتناميثاقفيلهاالممنوحةالحدودمعيتماشىبمااألمورهذهعلىوالموافقةوالتمويلبالمحاسبةالمتعلقةاألخرىاألساسية

للموافقةاإلدارةمجلسعلىعرضهاقبلرفضهاأوعليهاوالموافقةاالستثمارمخاطروتقييماالقتصاديةالجدوىودراساتالتقاريرمراجعةاألخرى

.عليها

أداء الحوكمة لدينا
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مدونةًقواعدًالسلوكًالخاصةًبنا

جميعوأنبقيمنا،مدفوعةالتسويقيةوأنشطتناالعلميةمشاركاتناأنتضمن.العملءوتفاعلتللترويجالعالميةالممارسةقواعدبمدونةنلتزم

ينالمتخصصمعتفاعلتناحولالوضوحمنأكبرقدرتوفيرفينأملسلوكنا،تحديثخللمن.النحوهذاعلىومحددةدقيقةالترويجيةالعروض

.األولىالمرتبةفيالعملءبوضعالتزامنافيأكبروثقةالصحيةالرعايةفي

االمتثال للوائح

ضوابطناتحددذلك،إلىإضافة.وشاملةصارمةداخليةضوابطاعتمادلضمانومفصلةمكتوبةوإجراءاتقواعدوضعالداخليةضوابطناتتضمن

الدينا.بهاالمعمولالتشريعاتفيعليهاالمنصوصالعامةواألهدافوالمتطلباتأعمالنالسياساتللمتثالالمطلوبةاإلجراءات تدقيققسمأيضا

لسياساتليالداخواالمتثالالتنظيميةالهيئاتومتطلباتبهاالمعمولوالقراراتواللوائحالقوانينلجميعالخارجياالمتثاللمراقبةمخصصداخلي

.اإلدارةمجلسوضعهاالتيوإجراءاتهاوقواعدهاالشركة

التقييمًاالجتماعيًللموردينًً

معروتينيبشكلنتعاملجلفار،في.الشركةوإرشاداتاللوائحوبها،المعمولالقوانينجميعمعوالتوافقاألخلقيةالمعاييرأعلىباتباعنلتزم

للجهاتالواجبةالعنايةبسياسةنلتزمفإننالذا.النزاهةدرجاتبأقصىهذهالعملعلقاتعلىالحفاظويجبمعها،ونتفاعلمختلفةخارجيةجهات

جميعفيجلفارنظراءجميعيتبعهاأنيجبالتيالمبادئالسياسةتحدد.الخارجيةاألطرافمعالمشاركاتعلىللحفاظبناالخاصةالخارجية

.جلفارلشركةوالخدماتالسلعلتوفيرثالثةأطرافمعالتعاملعندالجغرافيةاألعمالأقسام

يتم.صارمةالالجودةومعاييروالبيئيةاالجتماعيةللمعاييرواالمتثالللشركاتاالجتماعيةالمسؤوليةمبادئلتطبيقموردينامعكثبعننعمل

لىعالمتطلباتمناألدنىالحدواتباعالسليمةالحوكمةلضمانالثالثةاألطرافمعاالرتباطاتلجميعالخارجيةللجهةالواجبةالعنايةإجراء

ركاتنامشاخللمنوتحسينهاباستمرارومراجعتهاواحترامهاوالشفافةالمتسقةالحيويةاألخلقياتمعاييرتحديدأهميةندرك.العالممستوى

.اإلكلينيكيالتطويروأنشطةوأبحاثنا

أداء الحوكمة لدينا

لجنةًالجودةًواألمورًالفنية

واالمتثاللجودةابقضايايتعلقفيمااإلدارةلمجلساإلشرافيةبالمسؤولياتالوفاءفياإلدارةمجلسعنالمنبثقةالفنيةواألمورالجودةلجنةتساهم

.والفنيالعلميوالتوجيه
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تشجيعًالمشترياتًالمحلية

متبادلةعلقاتبناءإن.العيشسبلوتحسنالوظائفتدعممضاعفةتأثيراتوتخلقالمحليةالصناعاتلديناواإلنفاقالقيمةسلسلةأنشطةتعزز

.االقتصاديةاالستدامةمفتاحهوبهانعملالتيالمحليةالمجتمعاتداخلاالقتصادياالزدهاروتمكينلديناالمصلحةأصحابمعالمنفعة

لبناءالمحليينالموردينندعمجلفار،في.أعمالنااحتياجاتتلبيةمعالجودةومراقبةالبيئةوحمايةالمجتمعيالتأثيرلديناالشراءممارساتتراعي

هذه.المحليينالموردينعلىاإلنفاقمن٪53كان،2020عامفي.أعمالناأنشطةجميعفيالفعالةالشراءممارساتوتعزيزالمحليةالقدرات

.الوقوداستهلكانخفاضإلىتؤديوكذلكالمحليةالتنميةعلىتحافظالممارسة

أداء الحوكمة لدينا

الديناجلفار،في /المعلوماتنولوجياوتكوالتنظيم،الجودة،وضمانوالتمويل،المشتريات،مثلالوظيفيةالمجاالتفيقياسيةتشغيلإجراءاتأيضا

إلىإضافة.اإلدارةوممارساتالواجبةوالعنايةالخارجيةالجهاتلمشاركاتاإلضافيةوالمتطلباتوالقواعدالمبادئتحددوالتيالمعلومات،نظم

ا،.لفارجمقرجغرافيةعلىاعتمادااالخارجيةالجهاتمعتفاعلتناعلىالمحليةأواإلقليميةأوالدوليةواإلجراءاتاإلرشاداتتنطبققدذلك، أخيرا

الدينا .الشركةامتثالومخاطرالرشوةتتناولللشركةإرشاداتأيضا

غيلالتشنموذجوتحسينلديناالتوريدسلسلةتنظيمهيكلتعريفبإعادةقمنا،2020عامفيبناالخاص"iTurnaroundمشروع"منكجزء

االمشروعمن1الموجةنظرت.الرئيسيةاألداءومؤشراتالتقاريرإعدادومتطلباتجديدةسياساتتطويرخللمنلدينا عمليةتحسينفيأيضا

.الشراءوأمرالشراءطلب

53%
47%

محلي دولي

(٪)علىًالموردينًاإلنفاق
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ةًمعيارًالمبادرةًالعالمي

إلعدادًالتقاريرً
رقمًالصفحةاإلفصاح

1012016مؤسسةًالمبادرةًالعالميةًإلعدادًالتقاريرً

2016اإلفصاحاتًالعامةً:102المبادرةًالعالميةًإلعدادًالتقاريرً

السماتًالتنظيمية

5اسم المؤسسة1-102

5،6،7،11األنشطة أو العالمات التجارية أو المنتجات أو الخدمات2-102

11موقع المقر3-102

7موقع العمليات4-102

6الملكية والشكل القانوني5-102

7األسواق التي نخدمها6-102

5،7مقياس التنظيم7-102

25معلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين8-102

45سلسلة التوريد9-102

3،42،43،44،45المبادرات الخارجية12-102

إستراتيجية

4بيان من كبار صنّاع القرار  14-102

األخلقياتًوالنزاهة

8،9السلوكوقواعدوالمعاييروالمبادئالقيم16-102

الحوكمة

42،43،44،45هيكل الحوكمة18-102

42،43،44،45تكوين أعلى هيئة حوكمة ولجانها22-102

43،44،45دور أعلى هيئة حوكمة في تحديد األهداف والقيم واإلستراتيجية26-102

13،14،15تحديد وإدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية29-102

43،44سياسات المكافآت35-102

44عملية تحديد األجر36-102

مشاركةًأصحابًالمصلحة

13نهج لمشاركة أصحاب المصلحة43-102

13،14،15الموضوعات الرئيسية واالهتمامات التي أثيرت44-102

ممارساتًاإلبلغ

3،13،14،15تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع46-102

14قائمة الموضوعات المادية47-102

4فترة التقرير50-102

3دورة إعداد التقارير52-102

3مطالبات إعداد التقارير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير54-102

47فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير55-102

2016منهجًاإلدارةًلعامً:103المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

13شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

200سلسلةًالمعاييرًاالقتصاديةًللمبادرةًالعالميةًإلعدادًالتقاريرً

2016ممارساتًالتوريدًلعامً:204المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

46نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين1-204

300سلسلةًالمعاييرًالبيئيةًللمبادرةًالعالميةًإلعدادًالتقاريرً

2016الطاقةً:302المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

19استهالك الطاقة داخل المؤسسة1-302

مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
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معيارًالمبادرةًالعالميةً

إلعدادًالتقاريرً
رقمًالصفحةاإلفصاح

2018المياهًوالمخلفاتًالسائلةً:303المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

21سحب المياه حسب المصدر3-303

2016االنبعاثاتًلعامً:305المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

18(1النطاق )انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة 1-305

18انبعاثات غازات الدفيئة( 2النطاق )الطاقة غير المباشرة 2-305

2020النفاياتً:306المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

20النفايات المتولدة3-306

400سلسلةًالمعاييرًاالجتماعيةًللمبادرةًالعالميةًإلعدادًالتقاريرً

2016التوظيفًلعامً:401المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

25،26تعيين الموظفين الجدد ومعدل دوران الموظفين1-401

2018السلمةًوالصحةًالمهنيةًلعامً:403المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

31نظام إدارة السالمة والصحة المهنية1-403

30تدريب العاملين على السالمة والصحة المهنية5-403

29العاملينصحةتحسين6-403

30اإلصابات المرتبطة بالعمل9-403

2016التدريبًوالتعليمًلعامً:404المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

28برامج رفع مستوى مهارات الموظفين وبرامج المساعدة االنتقالية2-404

2016التنوعًوتكافؤًالفرصًلعامً:405المبادرةًالعالميةًللتقاريرً

25،26تنوع هيئات الحوكمة والموظفين1-405

مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
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