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معلومات عن التقرير
يمثل هذا التقرير المرحلة التالية لجلفار و نحن ملتزمون بزيادة 
وعي المساهمين بقضاياالبيئة,المجتمع و الحوكمة  ذات األولوية 
مالية  الغير  المقاييس  في  أداءنا  مساهمة  كيفية  عن  والكشف 
في خلق قيمة طويلة األجل ونموذج أعمال مستدام  ومسؤول 

ومتمحور حول العمالء.

تم إعداد هذا التقرير باتباع الخيار “األساسي” لمعايير المبادرة 
إلى  التركيز  من  مزيد  مع   ،  )GRI( التقارير  العالمية إلعداد 
مؤشرات قياس األداء الرئيسية الـ 31 لسوق أبوظبي لألوراق 
بأهداف  التزامنا  التقرير  يعكس   ، ذلك  إلى  باإلضافة  المالية. 
التنمية المستدامة السبعة عشر )SDGs( لخطة األمم المتحدة 

لعام 2030.

نحن ملتزمون بتقديم تقارير سنوية حول تدابير االستدامة لدينا 
يوفر  والذي   ، بنا  الخاص  الحوكمة  تقرير  مع  إلى جنب  جنًبا 
نظرة عامة شاملة على األداء المالي ، والحوكمة ، والمخاطر 
موضوعات  ثالثة  في  التقرير  بتنظيم  قمنا   ، لذلك  وفًقا  لدينا. 

رئيسية المتعلقة بالحوكمة .

بانتظام وتحسين عمليات  األداء  تقارير  بمراجعة  تعتزم جلفار 
جمع البيانات والضوابط. نظًرا للشروط الكامنة في المعلومات 
، فإن بعض المعلومات في هذا التقرير هي تقديرات أو تستند 

إلى افتراضات.

تسعى الشركة جاهدة لخلق قيمة لمساهمينا من خالل تخصيص 
مبادئ  أن  نعتقد  و  األولوية.  ذات  لألهداف  بعناية  الموارد 
المدى  على  القيمة  خلق  من  تمكننا  والحوكمة   البيئة,المجتمع 
الطويل ، وقد مثلنا في هذا التقرير نهجنا إلدارة المخاطر واغتنام 
الفرص في المجاالت الرئيسية البيئة,المجتمع والحوكمة  - والتى 
من اهمها عدم المساواة والترابط في مجتمعنا ، واإلفصاح عن

معايير صناعة المنتجات الصيدالنية باعتبارها شركة األدوية. يتم 
إعداد تقرير البيئة,المجتمع والحوكمة لمعالجة القضايا ذات الصلة 

بالمساهمين لدينا. 

لدينا ،  التنفيذي  التقرير من قبل الرئيس  تمت الموافقة على هذا 
وأعضاء اللجنة التوجيهية لالستدامة متعددة الوظائف.

اثناء مشاركة المساهمين و تقييم األهمية النسبية فإن اإلفصاحات 
المياه,  الرئيسية لعام 2021 قد تم تحديدها في عمليات الطاقة, 
االنبعاثات , المياه العادمة, التوظيف, معلومات الموظفين, التنوع, 

تكافؤ الفرص و ما إلى ذلك.
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كلمة الرئيس التنفيذي
متوقعة  غير  تحديات  كوكبنا  على  الماضيان  العامان  شهد 
 ، الوباء  مثل  والبيئية  االجتماعية  باالضطرابات  يتعلق  فيما 
وقد شددنا    . األدوية  أهمية صناعة  الضوء على  مما سلط 
في جلفار على مسؤولياتنا تجاه عمالئنا,موظفينا,مجتمعنا و 
بيئتنا. و قد كان علينا أن نتكيف ونواصل عملنا كالمعتاد في 
أكثر الظروف استثنائية. في مواجهة هذه المعضلة ، عززت 
هذه الظروف عزمنا على تحسين موقفنا وإجراءاتنا لتعزيز 
مسؤولياتنا والتزاماتنا االجتماعية. كما أكدت أن تغير المناخ 
أيًضا  ولكنها مرتبطة   ، بالبيئة  فقط  تتعلق  ، ال  مشكلة حادة 

بشكل واضح بالصحة.

في خضم ذلك ، بذلنا جهوًدا كبيرة لدمج  الممارسات البيئية و 
اإلجتماعية و حوكمة الشركات  في إستراتيجية أعمالنا ، بدًءا 
من مجلس اإلدارة واإلشراف التنفيذي. في سعينا نحو حوكمة 
عالمية المستوى ، تساعد إرشادات البيئة,المجتمع والحوكمة 
المالية و لذلك يجب أن  في مراقبة الفرص والتحديات غير 
الذين  واألشخاص  فيها  نعيش  التي  المجتمعات  جلفار  تمثل 

نخدمهم. 

في عام 2021 ، قمنا في جلفار بتطوير استراتيجية عالمية 
جوانب  جميع  في  منهجي.  بشكل  والتنوع  الشمول  لتضمين 
والجنس  والعرق  واآلراء  الخلفيات  بتنوع  نؤمن   ، مؤسستنا 
، ونعزز ثقافة شاملة ، ونقوم بتوظيف مواهب عالية الجودة 
ومتنوعة لموظفينا ومجلس إدارتنا بما يعززعزز ثقافة جلفار 

الشمولية فى التنوع.

لقد حان الوقت لجلفار كمنظمة لكي ترقى إلى مستوى هدفنا 
المتمثل في تطوير مسار مستدام ، تماًما كما نهضنا كأفراد 
لمواجهة صعوبات عصرنا الحالى و هذا سوف يدفعنا التزامنا 
بشكل  العمل  إلى  والمسؤولة  المستدامة  األعمال  بممارسات 

أفضل.

الصحية  المشكالت  لمكافحة  مبتكرة  سنواصل تطوير حلول 
التي تهدد الحياة وتحسين الرعاية الصحية ؛ العمل كمشرفين 
مسؤولين في عملياتنا وعروض منتجاتنا ؛ التعرف على قوة 
أهمية التنوع واإلنصاف والشمول للجميع ؛ والعمل جنًبا إلى 
جنب مع الموظفين والشركاء والموردين والمساهمين لضمان 

نجاحنا جميًعا وتحقيق أهدافنا مًعا.

إن موظفينا لديهم هدف واحد: توفير األدوية األساسية للعمالء. 
التزاماتنا  واحترام  السنوات  متعدد  منظور  اتخاذ  خالل  من 
هو  هدفنا  فإن   ، ومساهمينا  وبيئتنا  ومجتمعنا  مرضانا  تجاه 

تطوير أعمال عالمية مرنة ومستدامة تدوم أجياال.

مع إصدار تقرير الممارسات البيئة و االجتماعية و حوكمة 
الكثير  أمامنا  الشركات ، تبشر جلفار بعصر جديد. ما زال 
هذا  في  بالفعل  اآلخرون  قدمها  التي  الهائلة  والمساهمات 
المجال والتي يمكننا التعلم. منها والبناء عليها. نحن فقط في 
بداية هذه التجربة ونحتاج إلى مساهمتكم للبقاء على المسار 

الصحيح ولرسم مًعا مستقبال أفضل.
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بن  صقر  الشيخ  سمو  إشراف  تحت  الشركة  تأسيس 
مساهمة  كشركة  الشركة  تسجيل  و  القاسمي  محمد 

وطنية إماراتية

1980

نيل موافقة وزارة الصحة ألول 30 منتجاً للشركة1984

1988 البدء بتصنيع السوائل وشبه الجوامد

تأسيس وكاالت توزيع في أسواق أساسية في أرجاء 1990
العالم

1998 إطالق 3 مصانع جديدة: جلفار 2 وجلفار 3 وجلفار 
4

إطالق مصنع جلفار 7 للتكنولوجيا الحيوية2003

2007 إطالق 3 مصانع جديدة: جلفار 7 وجلفار 9 وجلفار 
10

إطالق قسم النقل، ميناكول.2008

2011

جلفار توّقع اتفاقية مع مجموعة سقالة السعودية لبناء 
منشأة تصنيع مستقلة في المنطقة الغربية من المملكة 
العربية السعودية، وهو مشروع بقيمة 40 مليون دوالر 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بجائزة  فوزها  و  أمريكي 

2012لألعمال في حفل جوائز تكريم لإلنجازات العربية.

2013

2015

2017

2019

قسم  تطلق  و  حيوياً  المماثلة  األدوية  بإنتاج  البدء 
حلول السكري

االفتتاح الرسمي ألول منشأة في إثيوبيا

و  بنغالدش  في  أكثرية  حصة  تستحوذ  جلفار 
العناية الصحية  انطالق جلفار اليف، قسم منتجات 

االستهالكية
االفتتاح الرسمي لجلفار السعودية 

بداية خطة التنمية المستدامة

إطار  في  المالية  لألوراق  ابوظبي  سوق  مع  التوافق 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  عملية 

الشركات.

العربية  اإلمارات   ، الخيمة  رأس  في  صغيرة  مبادرة  من 
المتحدة إلى شركة إقليمية رائدة في األدوية النوعية ,المنتجات 

عن جلفار

المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  نسيج  من  جزء  وأعمالنا 
بصفتنا رواًدا في مجال الرعاية الصحية في المنطقة ، فإننا 
مسؤولون عن إدارة أعمالنا بإحسان ورعاية واحترافية. فيما 
الحاسمة في رحلتنا حتى  يلي جدول زمني لبعض األحداث 

اآلن. 

في  لألدوية  المصنعة  الشركات  أكبر  من  واحدة  هي  جلفار 
الرئيسيين  المنتجين   من  واحدة  و  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
لإلنسولين في العالم. تم تأسيس الشركة في عام 1980 بتوجيه 
من صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة 
رأس الخيمة طيب الله ثراه. منذ ذلك الحين ، قدمت جلفار 
حلول رعاية صحية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار متوفرة 
للعائالت في جميع أنحاء العالم. لم تكن جلفار فقط أول شركة 
ولكننا   ، العربي  الخليج  دول  في  إنشاؤها  تم  أدوية  تصنيع 
نواصل أيًضا ريادتنا في إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدالنية 
و لدينا شبكة من اثني عشر مصنًعا وشبكة لوجستية موثوقة 

تغطي القارات الخمس.

يتركز عملنا على ثالث وحدات عمل أساسية -جلفار لحلول 
مرض السكري ، األدوية العامة ، وقسم المستهلك ، تستهدف 
الجهاز  ذلك  في  بما   ، الرئيسية  العالجية  القطاعات  أدويتنا 
الندوب  الجروح  إدارة األلم ،  التنفسي ،  الجهاز  الهضمي ، 
، مضادات العدوى ، فقر الدم ، أمراض النساء ، األمراض 
الجلدية ، وأمراض القلب.تقوم الشركة حاليا بتوظيف حوالي  
منتجاتنا  بتوزيع  ونقوم  العالم  مستوى  على  شخص   2500
على أكثر من 50 دولة في القارات الخمس. لدينا تراث غني 

الهيكل المؤسسي

تاريخنا

الصيدالنية الحيوية مع عمليات في 13 دولة ، شهدت جلفار 
نمًوا كبيًرا بمرور الوقت.

2020
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األدوية العامة

جلفار اليف

األدوية التي انتهت صالحية 
براءات اختراعها عادًة ولكنها تنتج 
وفًقا لمعايير األدوية األصلية ذات 

العالمات التجارية

تتوفر األدوية والمكمالت والمراهم 
والمنتجات األخرى اليومية بدون وصفة 

طبية

تعمل الحلول الميسورة التكلفة في 
تركيبات األنسولين المختلفة على تحسين 

نوعية حياة مرضى السكري

المرضى الذين يعانون السكري من النوع 
1 والنوع 2 وسكري الحمل

2021 ، ونحن شركة مطروحة للتداول العام بقيمة أصول 
إجمالية تبلغ 2.41 مليار درهم إماراتي. نحن فخورون جًدا 
بوجودنا العالمي حيث إننا نعمل في أسواق متعددة كما هو 

موضح على الخريطة أدناه: 

والحقن  األدوية  من  واسعة  مجموعة  بتصنيع  مصنعنا  يقوم 
في حاالت  أدويتنا  يستخدم عمالؤنا  المستهلك.  ومنتجات صحة 
في  نحن متخصصون  القلب.  أمراض  إلى  الصداع  تتراوح من 
العناية بالجروح ، وصحة القلب واألوعية الدموية ، وإدارة األلم 

، ونُعد أحد رواد تصنيع اإلنسولين في العالم. و بهذا فإننا 
ندعم أيًضا األشخاص األصحاء في خيارات أسلوب حياتهم 
أدناه  الفيتامينات.  مكمالت  خالل  من  المثال  سبيل  على   ،

تتوفر لمحة عامة عن منتجاتنا

سلسلة القيمة لدينا
يتم تصدير أكثر من ٪80 من منتجاتنا خارج دولة اإلمارات 
طور  في  منتًجا   150 من  أكثر  ولدينا   ، المتحدة  العربية 
صيدلية   200 لدينا  القوية  التوزيع  شبكة  تضم  اإلعداد. 
في دول مجلس التعاون الخليجي. لدينا إجمالي 14 منشأة 

تصنيع إلنتاج  واللقاحات وحلول مرض السكري.

أدوية يومًيا في منشآتنا  أكثر من نصف مليون عبوة  ننتج 
ولدينا أكثر من 4000 شهادة تسجيل منتج. لقد حققنا مبيعات 

عالمية تجاوزت 1.15 مليار درهم إماراتي في نهاية عام

جلفار لحلول السكري
6 صفحة 6 صفحة 



ثقافتنا ومصدر  “قيمنا هي جوهر 
إلهام لسلوكنا. إنها تحدد من نحن 

وكيف نعمل”
قيمنا هي األساس لكل ما نقوم به - من ضمان معايير السالمة الصارمة 
في  المتخصصين  مع  األخالقي  التعامل  إلى  الجديدة  األدوية  تطوير  في 
الرعاية الصحية والعمالء. الطريقة التي نؤدي بها األشياء ال تقل أهمية 
يأتي  أن  لضمان  القيم  على  القائمة  ثقافتنا  طورنا  لقد  به.  نقوم  ما  عن 

عمالؤنا دائًما في المرتبة األولى.

لبعضهم  جلفار  موظفوا  يضعها  التي  التوقعات  األساسية  قيمنا  تعكس 
البعض وترمز إلى ما نمثله كشركة.

التجارية ، وتمكين نجاح  نقدم طريقة أفضل - لممارسة األعمال  سوف 
عمالئنا وإشراك عمالنا ، ودعم المجتمعات التي نعيش فيها ونخدمها - 
مسترشدين بهذه القيم األساسية والمبادئ األساسية ، باإلضافة إلى التزامنا 

بالتغيير اإليجابي. لدينا تراث غني وأعمالنا جزء من 
نسيج دولة اإلمارات العربية المتحدة

قيمنا

رؤيتنا مهمتنا

تسعى جلفار جاهدة لتوفير نوعية حياة أفضل 
لجميع أفراد األسرة ، من خالل تقديم أفضل 
الحلول في فئتها وقيمة حقيقية مع التعاطف 

واالحتراف
أن نصبح شركة أدوية رائدة ، معترف بها 

دولًيا لالبتكار

القيم
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احترام  مع  الثقافي  االحتراف  على  نركز  نحن 
قدمتها  التي  الفريدة  المساهمة  ونقدر  الناس 

مجموعة متنوعة من وجهات النظر والثقافات

التعاون

القيادة االبتكار
كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية 

، نحن ملتزمون بالتميز في كل ما نقوم به

الناس  واحترام  االحتراف  ثقافة  نحتضن  نحن 
تنوع  يقدمها  التي  الفريدة  المساهمة  ونكرم 

وجهات النظر والثقافات

نعتقد أن البحث والتطوير عالي الجودة أمر بالغ 
صناعة  نجاح  وضمان  االبتكار  لدفع  األهمية 

األدوية على المدى الطويل.

 ، مشترك  هدف  لتحقيق  واحد  كفريق  نعمل 
تأثير  تعظيم  من  تمكننا  قوية  عالقات  وبناء 

عملنا والنمو كمنظمة.

قيمنا

االحترام التكامل
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وجهت قيمنا استجابتنا لوباءـ كوفيد 19-: حماية صحة 
وسالمة زمالئنا ، وضمان توفر أدويتنا للعمالء الذين 
يعتمدون عليها ، والقيام بدورنا للحد من انتقال العدوى 
، ودعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها زمالؤنا. في 
عام 2021 ، كانت جلفار فخورة بأن تكون جزًءا من 
مشروع مشترك جديد أطلقته حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة والذي لعب دوًرا حيوًيا في مكافحة كوفيد-19
 Hayat-Vax  على مستوى العالم و قد دعمنا إنتاج
إنتاج كوفيد19- في اإلمارات  يعتبر أول خط  الذي  و 
جرعة  مليون   2 تبلغ  أولية  بسعة   ، المتحدة  العربية 

شهرًيا.

إلثبات  كبير  استراتيجي  تقدم  بمثابة  المبادرة  هذه  كانت 
صحة السكان في المستقبل.

لقد اتخذنا إجراءات في وقت مبكر من الوباء وتابعنا ذلك 
إيقاف  خالل  من   ،  2021 عام  من  األخير  الجزء  حتى 
الضرورية وتحويل زمالئنا  الدولية غير  الرحالت  جميع 

في المكاتب إلى العمل عن بُعد.

العدوى  لمكافحة  محّسنة  بروتوكوالت  بتنفيذ  أيًضا  قمنا   
الخاصة  والتطوير  البحث  التصنيع ومختبرات  مواقع  في 
بنا للتأكد من أن الزمالء الذين يحتاجون إلى التواجد في 

الموقع يمكنهم االستمرار في القيام بذلك بأمان.

تم اتخاذ خطوات على مستوى المؤسسة تجاه كوفيد-19

في   40٪ بنسبة  الموقع  في  العاملة  القوة  تخفيض   •
2021-2020 وتخصيص أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

للعمل عن بعد لتسهيل العمليات التجارية.

النوبات   للعمل بشكل  الموظفين  تكليف٪60  من  تم   •
لطبيعة العمليات.

الحوامل  والموظفات  الموظفات  جميع  اعتبار  تم   •
المصابات بأمراض مزمنة معرضين للخطر ، وبالتالي 

ُطلب منهم العمل من المنزل.

• تم تخصيص ساعات عمل مخفضة للموظفين  الذين 
ال يستطيعون العمل من المنزل بسبب طبيعة عملهم ، 

أو قائمة الدعم.

• إذن للتعلم اإللكتروني خارج ساعات العمل للموظفات 
تأثيرات  بسبب  اإلنترنت  عبر  األطفال  دراسة  لدعم 

فيروس كورونا المستندة إلى منصات التعلم المنقحة.

الموقع  خارج  الكامل  الصحي  الحجر  مرفق  إنشاء  تم   •
)مدرسة زمزم الثانوية للبنات بمنطقة دقداقة( وتم تشغيله 

لمدة شهرين تقريًبا مع الرعاية الطبية في الموقع.

العمل بسبب أزمة  التغيب عن  • تم اعتبار جميع حاالت 
كوفيد إجازة مدفوعة األجر. 

• تم تنفيذ حمالت ومواد توعية منتظمة ومتعددة لضمان 
سالمة الموظفين.

• قام فريق السالمة وفريق عيادة جلفار بالعمل على مدار 
الساعة إلدارة أزمة كوفيد في كل من المصنع و مراكز 

الحجر الصحي.

• تم تحديد البروتوكوالت االحترازية الحتواء العدوى في 
حالة التعرض اإلصابات المؤكدة.

ُطلب  ،و  المنتظمة  الذاتية  للمراقبة  تعليمات  تطبيق  -تم   •
من جميع الموظفين الذين لم يُطلب منهم التواجد في منشأة 

جلفار أو في موقع العميل العمل من المنزل.استجابتنا لكوفيد19-1

• تم تنظيم حمالت فحص جماعي لفيروس كوفيد في الموقع 
وخارجه الحتواء العدوى.

• تم إجراء 3 حمالت تطعيم جماعية ضد كوفيد في عام 
الوقاية ومستشفى رأس الخيمة  بالتعاون مع إدارة   2021

لضمان تلقيح أكبر عدد ممكن من الموظفين. 

لتشجيع  األخضر  السفر  جواز  إلى  الوصول  إدخال  تم   •
المزيد من التطعيم.

صفحة 9

• فحص الجواز األخضر اإللزامي للقوى العاملة.

• ُطلب من الموظفين الذين يعانون من أعراض خفيفة العمل 
من المنزل و اجراء اختبار كوفيد 19- اإللزامي.



نهجنا تجاه كوفيد-19
دعم عمالئنا

• توفير أنظمة جديدة لنقاط الرعاية وخدمات الدعم لالستجابة 
السريعة.

وحل  النشر  دعم   - اإلنترنت  عبر  االفتراضي  التدريب   •
المشكالت الفنية باستخدام اجتماعات الفيديو وأداة التشخيص 

عن بُعد.

• مساعدة العمالء الميدانيين في تنفيذ أنظمة األتمتة الهامة مع 
االلتزام ببروتوكوالت السالمة ، بما في ذلك استخدام معدات 

.)PPE( الحماية الشخصية

• توفير تحليالت البيانات للعمالء لمساعدتهم على توقع وفهم 
التغييرات المهمة في استخدام األدوية وإدارة هذه التغييرات 

خالل أوقات زيادة الحاالت

صحة الموظف وسالمته أوالً

• تم حظر السفر غير الضروري.

اجتماعات  لتعليق  بعد  االتصال عن  تقنية  استخدام  تم   •
وأحداث المجموعة وجًها لوجه.

• تم تنفيذ ترتيبات العمل المرنة وعمليات الجدولة البديلة 
تعليمات للمراقبة الذاتية المنتظمة

• تم تكليف جميع الموظفين الذين لم يُطلب منهم التواجد 
في منشأة جلفار أو في موقع العميل بالعمل من المنزل.

• تم تنفيذ إجراءات استمرارية األعمال في جميع مراحل 
سلسلة اإلنتاج والتوريد لدينا.

لضمان  حيوية  كخدمة  التجارية  عملياتنا  تسريع   •
استمرارية التوريد.

مراقبة األعمال
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قبل  من  لالستدامة  النسبية  األهمية  بتقييم  االستشهاد  تم 
األدوية  تحتاج صناعة  الذي  المجال  باعتباره  المساهمين 
التقييم  متوسط  باستخدام  التقييم  إجراء  تم  معالجته.  إلى 
األداء  تحديد  تم  جوهري.  موضوع  كل  مقابل  المرجح 
عدم   ، البيئية  اآلثار   ، السوق  في  التواجد   ، االقتصادي 
التمييز والتوطين كأهم الموضوعات ، حيث حصلت على 

تصنيف 9 + من 10.

تعنى االستدامة في جلفار باستخدام قدراتنا إلحداث أكبر 
الناس  نعلم أن صحة  المجتمع. نحن  تأثير حيثما يحتاجه 
والكوكب وأعمالنا مترابطة وتؤثر على بعضها البعض و 
يعتبر هدفنا في جلفار هو تحريك مؤسستنا نحو استدامة 

أكبر. تتجاوز جهود االستدامة الخاصة بنا تلبية أهدافنا السنوية 
تفكيرنا  باستمرار  نطور  أن  يجب  المدى.  طويلة  وأهدافنا 
وفرصة  مسؤولية  المتغير.هذه  العصر  لمواجهة  وممارساتنا 

عمل.

المساهمة في التنمية الوطنية واإلقليمية

اإلمارات  دولة  لمستقبل  ودائمة  هادفة  مساهمة  تقديم  إن 
طويلة  التنموية  خطتنا  صميم  في  هو  المتحدة  العربية 
األجل. مع أكثر من 800 منتج بأشكال جرعات مختلفة 
العالجية ، نحن في جلفار مثال على  القطاعات  لمختلف 
فرًقا  تحدث  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  محلية  شركة 
على نطاق عالمي. لدينا 14 موقًعا في اإلمارات العربية 

المتحدة ، ويقع مقرنا الرئيسي في رأس الخيمة.

التوطين هو جزء أساسي من خطتنا لدعم التنمية المحلية. 
لهذا السبب شاركنا في مبادرة أبشر. تهدف هذه المبادرة 
اإلمارات  دولة  لمواطني  أفضل  حياة  نوعية  توفير  إلى 
كما  الخاص.  القطاع  دخول  على  وتشجيعهم  وأسرهم 
والشرق  اإلمارات  في  رائدة  مؤسسات  مع  شراكة  أقمنا 
في  وكليات  جامعات  إلى  باإلضافة   ، وخارجها  األوسط 
اإلمارات العربية المتحدة ، لتعزيز فرص العمل للخريجين 
والطالب. من خالل هذه الشراكات ، نحقق رؤيتنا المتمثلة 

في تمكين الشباب في دولة

تمنح جلفار منًحا دراسية في ظل ظروف معينة  لموظفيها 
المواطنين وخريجي المدارس الثانوية المتميزين لمساعدتهم 
خالل  من  والدراسة.و  العمل  بين  التوازن  تحقيق  على 

مركز التدريب الخاص بها ، تلتزم جلفار بمساعدة الموظفين 
يتمكنوا  حتى  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير  على  اإلماراتيين 
لتنمية  فيصل  الشيخ  برنامج  أطلقنا  أعلى.  مناصب  تولي  من 
إلى تدريب  التحديد  القيادات ، وهي مبادرة تهدف على وجه 
القادة الشباب اإلماراتيين وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في 
صنع القرار مع التقدم في حياتهم المهنيةأطلقت جلفار مبادرات 
لجذب الطالب لتطوير المهارات واكتساب الخبرة خالل فصل 
الصيفتنظم جلفار منازل مفتوحة للسماح للمتقدمين المحتملين 
الفرص  على  والتعرف  موظفينا  ومقابلة  منشآتنا  في  بالتجول 
الوطنية  التوظيف  معارض  في  نشارك  جلفار.  في  المختلفة 
كجزء من خطة التوطين لجذب قوة عاملة وطنية ذات مهارات 

عالية.

نهجنا إلى االستدامة

”ITURNAROUND“ مشروع 

في عام 2020 ، بدأنا مشروع iTurnaround لتحسين 
الداخلية  ضوابطنا  من   ، شركتنا  بها  تعمل  التي  الطريقة 
إلى تحسين أنظمة أداء الموظفين لدينا وتنفيذ تدابير كفاءة 
الطاقة. تم تنفيذ المشروع في ثالث موجات متميزة ، امتدت 
من عام 2020 إلى عام 2021. في عام 2021 ، أحرزنا 
تقدًما جيًدا في العديد من المبادرات التي تمت مناقشتها في 

هذا التقرير.

يهدف مشروع iTurnaround الخاص بنا إلى تقديم مساهمة 
ذات مغزى لكل من موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها من 

خالل تأثيرنا االجتماعي والبيئي واالقتصادي
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حوكمة االستدامة
وصحة  البيئة  وحماية  للشركات  االجتماعية  بالمسؤولية  ملتزمون  نحن 
اإلنسان والسالمة في جميع عملياتنا. نتعهد بمبادرات المسؤولية االجتماعية 
عمله.  ينبغي  الذي  الصحيح  الشيء  أنها  نعتقد  ألننا   )CSR( للشركات 

تساعدنا هذه الجهود في تقوية عالقاتنا والمساهمة في المجتمع ككل.

 تركيزنا على أنشطة المسؤولية االجتماعية
للشركات

• تحسين احتياجات الصحة والسالمة لعمالئنا.

• زيادة حمالت التوعية العامة بشأن القضايا الصحية المزمنة. أي برامج 
التوعية بالسرطان.

• توفير التدريبات المتنوعة وبناء القدرات للطلبة القادمين.

• زيادة التمويل لبرامج البحث والتطوير.

• حماية حقوق المجتمعات المحلية واالهلية.

• تقليل اآلثار السلبية على البيئة.

• دعم المجتمعات من خالل المشاريع والمنظمات والجمعيات الخيرية.

• إنتاج منتجات مبتكرة تهدف إلى تحسين الجودة الشاملة لحياة اإلنسان 

خطواتنا لألمام

في عام 2022 ، نخطط لمواصلة طريقنا نحو االستدامة البيئية من خالل االلتزام 
كفاءة  لتحسين  الطاقة  إلدارة  واعتماد خطة  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  بعدم 
الطاقة لدينا. باإلضافة إلى ذلك ، كجزء من “مشروع iTurnaround” الحالي ، 
أجرينا تحلياًل معيارًيا ودراسة التعويضات لضمان تعويض موظفينا بشكل عادل. 

نحن عازمون على مواصلة دعم دولة اإلمارات العربية المتحدة.

15.20%

26%

100%

من القوى العاملة لدينا

أقل من 30 عاًما في عام 2021

من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كن من 
االناث

من مياه الصرف الصحي المعالجة كانت 
تستخدم ألغراض الري

100%
من شكاوى على منتجاتنا كانت طفيفة

48.60%
 من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كانوا

 من القوى العاملة أقل من 30 سنة

8.20%
من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كانوا من 

المواطنين اإلماراتيين

الطالب  للتوطين  خطتنا  خالل  من  اإلمارات  دولة  في  التوطين  سياسة  تساعد 
اإلماراتيين على اكتساب خبرة عملية قيّمة. أخيًرا ، نحن ملتزمون أيًضا بمواصلة 

دعم اإلغاثة من الوباء من خالل التصنيع.
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 إشراك المساهمين
تأثيرنا  بقدر  أعمالنا  يؤثرون على  الذين  أولئك  لدينا هم  المساهمين  أهم  فيها.  المساهمين  يعتمد كل جزء من عمليات جلفار على 
نتيجة عالقتهم مع جلفار. لتوجيه قضايانا وبرامجنا وإجراءاتنا ، تعمل جلفار بشكل استراتيجي مع المرضى والموظفين والمنظمين 
وصناعة الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية والمستثمرين والموردين والعمالء. في الوقت نفسه ، نحن نعمل على تعزيز 

الجهود للحد من ظاهرة االحتباس الحراري من خالل التعاون المستمر والتواصل ، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر الحوار مع المستثمرين والمشاركة مع منظمات المرضى واستطالعات الرأي للموظفين. لمزيد من المعلومات 

حول مشاركتنا مع مجموعات المساهمين الرئيسيين ، انظر الجدول أدناه:

هيكل المساهمين استراتيجية المشاركة موضوعات االهتمام

جودة اإلنتاج والعناية بالجودة ؛ أخالقيات العمل ، ومكافحة الرشوة والفساد ، و تسهيل الوصول إلى األدوية و العالج تسهيل التواصل مع مجموعات شؤون  المرضى المرضى

إشراك الموظفين و إجراء تحليالت القوى العاملة والنهوض بها وتطويرها, مراقبة االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات 

الشمول والتنوع ؛ خصوصية البيانات وأمنها ؛ صحة الموظف وسالمته ورفاهيته

تعد استطالعات الرأي السنوية للموظفين ، والموائد المستديرة ، ومراجعات األداء 

، وأحداث التدريب ، واالجتماعات المفتوحة ، واجتماعات الفريق كلها أمثلة على 

طرق إشراك الموظفين.

الموظفين

الحصول على الصحة واألدوية ؛ السعر؛ جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد 

؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ وأخالقيات العمل ، ومكافحة الرشوة ، ومكافحة الفساد. و تقليل اآلثار البيئية لألدوية

حسب الحاجة ، المشاركة التعاونية والتشاور بشأن السياسة العامة. الجهات المنظمة

جودة التصنيع وسالمة المرضى ,مراقبة االسعار و التأهب لألوبئة واإلغاثة من الكوارث المشاركة في جمعيات الصناعة قطاع الرعاية الصحية

 االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات الصلبة ؛ مع تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على تأثير االحتباس الحراري وسالمة 

المرضى ، فإن كل هذه القضايا تحتاج إلى معالجة

لتعزيز الرعاية الصحية ، نواصل التعاون مع شركاء المجتمع والتعاون في 

المبادرات االجتماعية والبيئية.

المنظمات الغير  الربحية

إمكانية الوصول إلى الصحة واألدوية ؛ التأهب لألوبئة واإلغاثة من الكوارث ؛ والعمل المناخي وسالمة المرضى ,اإلنتاج 

عالي الجودة ؛ سلسلة توريد جديرة بالثقة

التفاعالت مع المنظمات الصحية العالمية الحاكمة ، والمشاركة في المؤتمرات 

واالجتماعات الصحية العالمية

قادة الصحة العالمية

تغير المناخ والقدرة على التكيف ؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ؛ 

التنوع والتضمين؛ حقوق االنسان؛ جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ حوكمة الشركات

المناقصات واالستبيانات والمسوحات والمراجعة العمالء

العمل المناخي ؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ أخالقيات العمل والرشوة والفساد ؛ الشمول والتنوع ؛ حقوق االنسان؛ 

جودة التصنيع خصوصية البيانات وأمنها ؛. ومسؤولية سالسل التوريد و األدوية في البيئة

يتم جمع المعلومات من خالل االستبيانات واالستبيانات والتدقيق. الموردين

حوكمة الشركات ؛ العمل المناخي ؛ الشمول والتنوع ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ؛ الحصول على 

الصحة واألدوية ؛ التسعير جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ حوكمة الشركات؛ العمل المناخي و المرونة ؛ الملكية الفكرية؛ 

إشراك الموظف؛ توظيف المواهب وتطويرها و االهتمام بها

يعد توعية المستثمرين ، ومؤتمرات وعروض المستثمرين ، واالجتماعات المنتظمة 

مع مجموعات المستثمرين المختلفة ، والمشاركة في تصنيفات الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية وتقييماتها كلها أمثلة على توعية المستثمرين.

المستثمرين
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بالنسبة  حاسمة  أداة  بمثابة  النسبية  األهمية  تحليل  يعتبر 
لنا لتحديد األهداف االجتماعية األكثر صلة والتي تتوافق 
مع  تق2021 رؤية جلفار واستراتيجية العمل ولتحديد 
الشركات   حوكمة  و  البيئة  اإلستدامة,  تقرير  محتوى 

الخاص بنا.

تعتمد  المساهمين  مع  شاملة  استشارة  على  التحليل  يعتمد 
على البيانات. تعتبر البيانات الداخلية والخارجية أهم أداة 
في تحليل هذا التقرير. تستند البيانات إلى المعايير الحكومية 
الحالية والسابقة ، والبحث عن آراء المساهمين ومراجعة 

تدابير االستدامة لدينا

وتم   ، والخارجيين  الداخليين  بالمساهمين  االتصال  تم 
تضمين الرؤى االستراتيجية. و قد اخترنا القضايا التي 
لها تأثير كبير على أداء جلفار االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي ، باإلضافة إلى القضايا التي قد يكون لها تأثير 
وقراراتهم  المساهمين  تصورات  على  المدى  طويل 

باستخدام هذه المصفوفة.

التي  وااللتزامات  للخطط  الواجبة  األهمية  جلفار  تولي 
تم تقديمها للعمالء والمساهمين. يشير وضع القضايا في 

إلى مستوى كبير من االتفاق بين  النسبية  مصفوفة األهمية 
آراء المساهمين الداخليين والخارجيين ، والتي تم الحصول 

عليها بشكل منفصل ، كما هو متوقع ومرغوب.

لتطوير  محاوالتنا  أيًضا  النسبية  األهمية  مصفوفة  تعكس 
وتعزيز نهج مشاركة المساهمين الخارجيين والداخليين. تظل 
الموضوعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها هي االهتمامات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تعتبر حاسمة بالنسبة 

لنا لبناء أعمال مستدامة وقوية وطويلة األجل.

آراء المساهمين

يتم إجراء تقييم األهمية النسبية من خالل إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتحديد المؤشرات 
ذات الصلة بناًء على التعليقات الواردة

تقييم األهمية النسبية

معايير الصناعة

المتنزهات الوطنية

تصنيف النسبية

موضوعات االهمية النسبية

ع ا
ضي

موا
د ال

حدي
ت

وية
اول

 معايير المبادرة
العالمية للتقارير 

آراء  المحيطين

اهمية كبرى

االهتمامات الكبرى

مواضيع  المبادرة العالمية للتقارير
و خطة الشركة 
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الموضوعات البيئية

األهمية النسبية
األداء االقتصادي

وجودها في السوق

ممارسات الشراء

التقييم االجتماعي للموردين

التوظيف

عالقات العمل / اإلدارة

الصحة والسالمة المهنية

التدريب والتعليم

التنوع وتكافؤ الفرص

عدم التمييز

عمالة األطفال

حقوق الشعوب األصلية

تقييم حقوق اإلنسان

التقييم االجتماعي للموردين

صحة العميل وسالمته

التوطين

إدارة الطاقة وآثارها

كثافة الطاقة

المياه والصرف الصحي

االنبعاثات

النفايات

التأثيرات البيئية

الموضوعات االجتماعية

الموضوعات اإلقتصادية
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أداءنا البيئي 
زيادة  أيًضا   2 النطاق  من  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  شهدت 
في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، بزيادة قدرها 7.5٪. 
انبعاثات النطاق 2 هي االنبعاثات غير المباشرة ، في شكل 

الكهرباء المستخدمة لعمليات جلفار ، بعد الوباء ، زاد 
معدل استخدام الكهرباء ، وهو ما ينعكس في انبعاثات 

النطاق 2 المرتفعة. 

أدنى  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  شهدت   ،  2019 عام  منذ 
و  الجائحة  نظًرا ألننا خرجنا من   ، ذلك  ، ومع  مستوياتها 
تبلغ  المستمرة  الزيادة  فإن  لحالته اإلعتيادية،  العمل  رجوع 
تقليل  هو   2030 لعام  هدفنا   ،  09٪ مالحظة  تم  تقريًبا. 

 ، ذلك  ومع   .33٪ بنسبة   2 و   1 النطاق  انبعاثات 
وكجزء من “مشروع iTurnaround” “  الخاص 
بنا ، فإننا نهدف إلى إجراء تمرين على إدارة الطاقة 

لتحسين عملياتنا

38,400
39,926

43,514 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع(نا ع$مجم
; 

 )نوAB@لا د?س=أ

31,719 
32,348 

34,788 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع+نإل 2 قاطنلا
; 

(نوAB@لا د?س=أ

 المرونة والعمل المناخي
العالم - وقائمة متزايدة من  إنتاج في جميع أنحاء  البيئي من خالل 13 منشأة  تقع على عاتقنا مسؤولية تقليل تأثيرنا 

المخاوف التي تضر بعالمنا”. 

 انبعاثات الغازات الدفيئة
وضعت جلفار أهداًفا بيئية جديدة طويلة المدى هذا العام 
الموارد  ، واستخدام  األعمال  المناخ ومرونة  تغير  لدعم 
الطبيعية بشكل مسؤول ، وتحسين إدارة وتقليل االنبعاثات 
والنفايات السائلة والنفايات.المرونة وحماية المناخ يعتبر 
العالم  تواجه  التي  إلحاًحا  القضايا  أكثر  من  المناخ  تغير 
اليوم.تعد صحة واستدامة بيئتنا أمًرا بالغ األهمية ألعمالنا 
ومرضانا في جلفار ، ونحن نرتقي إلى مستوى التحدي 

المتمثل في تغير المناخ العالمي.

6,681 
7,578 

8,726 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع+نإل 1 قاطنلا
; 

 )نوAB@لا د?س=أ

انبعاثات  2020 ، زادت  بعام  2021 ، مقارنة  في عام 
 ،  15٪ بنسبة   Julphar Scope 1 الدفيئة  غازات 
الرئيسي  السبب  الديزل  لوقود  المباشر  االستهالك  ويعد 
المساهم في االنبعاثات و تم تحديد زيادة النشاط الصناعي 
والعمليات اللوجستية بعد الجائحة على أنها السبب الرئيسي 

لهذه الزيادة
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32,348 

34,788 

2019 2020 2021
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; 
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إدارة النفايات
ال يزال هذا الجهد في مراحله األولى ، مع توقع تحقيق وفرة  
في عام 2021. هدفه هو استكشاف إمكانات خفض الطاقة 
و انبعاثات الغازات الدفيئة عبر أنشطة جلفار. ستركز السنة 

األولى الكاملة للمبادرة على:

•  تحديد وتنفيذ حلول موفرة للطاقة منخفضة التكلفة وعديمة 
التكلفة.

•  رسم خارطة طريق إلمكانيات الشركة من الطاقة المتجددة 

الطاقة
 تستخدم جلفار الكهرباء والديزل كمصادر أولية للطاقة الكهربائية المستخدمة في اإلنتاج وعمليات مصنعها والتي أظهرت

االتجاه التالي

الديزل هو مصدر الطاقة الرئيسي لسلسلة التوريد والنقل. على الرغم من زيادة استهالكنا للكهرباء والديزل اعتباًرا من 
عام 2020 ، تجدر اإلشارة إلى أننا رفعنا طاقتنا اإلنتاجية

558,308
614,875

761,649

2019 2020 2021

)نولاج( لزيدلا كالهتسا

64,053

65,323

65,886

2019 2020 2021

 )ةعاس طاواغ0م( ءا+*ه(لا كالهتسا

نلتزم  ونحن   ، جًدا  مهمة  نفاياتنا  إدارة  تعتبر   ، جلفار  في 
بالتخلص  المتعلقة  المحلية  واللوائح  القواعد  بجميع  بصرامة 
من النفايات. تتضمن إدارة النفايات لدينا تصنيف النفايات ، 
والفصل ، والتقليل ، والتعامل اآلمن والتخلص ، والمراقبة. 

نعتبر أن من واجبنا ضمان التخلص من النفايات بأمان دون 
اإلضرار بالبيئة. اعتماًدا على فئة النفايات ، يتم التخلص من 
نفاياتنا بأمان من خالل الحرق أو معالجة النفايات الملوثة أو 
تدويرها وإعادة  إعادة  الممكن  يكن من  لم  إذا  النفايات  طمر 

استخدامها.

ال يمكن إعادة استخدام نفاياتنا الصيدالنية ، لذلك يتم حرق 
جميع المخلفات الصيدالنية الخطرة وغير الخطرة.

نفايات  من  طًنا   733 جلفار  أنتجت   ،  2021 عام  في 
الصيدالنية  المخلفات  وتقل   ، الصيدالنية  المستحضرات 
المتولدة بنسبة ٪55 عن عام 2019. ومع ذلك ، في عام 
بنسبة  النفايات  توليد  في  إجمالية  زيادة  لوحظت   ،  2021

٪42 عن جيل العام الماضي.

كجزء من مشروع  iTurnaround”” الخاص بنا في عام 
لتقليل  لدينا  المخزون  إدارة  لتحسين  تدابير  قدمنا   ،  2020
توافر  زيادة  إلى  باإلضافة   ، الصالحية  وانتهاء  التكاليف 
تقليل  إلى ذلك ، أجرينا عملية  المخزون. باإلضافة  مخزون 

المخزون لمرة واحدة لتقليل الفاقد.

1,620

514
733

2019 2020 2021

 )نط( ة*نالد*صلا تا&افنلا

و إصدار مشاريع توفير الطاقة في موقعين تجريبيين.

على  به  نحظى  أن  يمكن  الذي  الكبير  التأثير  ندرك  نحن 
كوكبنا من خالل أكثر من 13 موقًعا للتصنيع منتشرة في 
العديد من الدول ، لذلك من اجل البقاء من الروادفي صناعتنا 
من حيث األداء البيئي. نواصل تتبع إنجازاتنا وإعادة تقييم 

أهدافنا بانتظام من أجل االستمرار في دفع أنفسنا.

صفحة 17

نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الموارد وتقليل سحب المياه 
المياه.  ندرة  من  تعاني  التي  المناطق  في  نعمل  حيث  لدينا 
نحتاج إلى الماء لتطوير منتجاتنا وتصنيعها ، وبالتالي ، من 
المورد  لنا استخدام هذا  التجارية  بالنسبة لألعمال  المنطقي 

بشكل مسؤول.



تنتج مرافق اإلنتاج لدينا غالبية مياه الصرف الصحي لدينا. و 

الصرف  مياه  كميات  تقديم  يتم  أشهر  ثالثة  كل  في غضون 
الصحي لدينا نقدمها إلى الهيئة الحكومية لرأس الخيمةكجزء 
من تقرير التشغيل والصيانة. تمت معالجة معظم هذه المياه 
واستخدامها ألغراض الري. باستثناء مياه الصرف الصحي 
الملوثة كيميائًيا ، تتم معالجة مياه الصرف الصحي لدينا داخل 
الصحي  الصرف  مياه  معالجة  محطة  طريق  عن  منشآتنا 

النفايات السائلة. في عام  الداخلية المدعومة بعملية معالجة 
معالجة  محطة  في  المعالجة  المياه  كمية  كانت   ،  2021
مما   ، متر مكعب  السائلةلدينا حوالي 242،802  النفايات 
استخدام  إلعادة  نوليها  التي  األهمية  على  الضوء  يسلط 
مواردنا قدر اإلمكان. لضمان جودة مياه عالية ، يتم اختبار 
الهيئة  قبل  من  أسبوعًيا  والصرف  المتدفقة  المياه  معايير 

الحكومية في رأس الخيمة.

 المياه
نحن نتفهم أهمية المياه الثمينة ونتخذ التدابير الالزمة لتقليل الطلب على المياه لدينا. 

زاد طلبنا على المياه من 2020 إلى 2021 بنسبة ٪6.7. ومع ذلك ، فقد المس معدل توليد المياه العادمة ومعالجة  

المياه العادمة وإعادة استخدامها ما يقرب من 60٪

344,009

373,342

398,662

2019 2020 2021

 )3 م( ەا*ملا كالهتسا

224,964

296,898
242,802

2019 2020 2021

)3م( ةجلاعملا ەا$ملا
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أداءنا اإلجتماعي
"موظفونا هم في صميم أعمالنا ، ونحن نستثمر في الفرص المتاحة لهم تطوير موظفينا وصقل مهاراتهم لتعزيز فرصهم

النمو المهني. إلى جانب التدريب المهني ، نحن نعزز الوعي الصحي حمالت للترويج ألنماط الحياة الصحية بين موظفينا"

 -رئيس قسم الموارد البشرية

:)UNSDGs( التزامنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

نعمل أيًضا على دعم رفاهية الموظفين النفسية و الصحية. 
توضح معايير السالمة العالية لدينا التزامنا بصحة موظفينا 

وسالمتهم.

لهم  ونوفر  موظفينا  بين  الحياة  مدى  التعلم  نشجع  نحن 
فرص تدريب عالية الجودة للنمو المهني.

االستعداد  مهارات  ونعزز  القدرات  بناء  ندعم  نحن 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  جميع  في  الوظيفي 
إفريقيا. و نعمل على زيادة الوعي حول القضايا الصحية 

للتثقيف والدعم للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

.نحن ملتزمون بخلق فرص عمل للمواهب المحلية

يهدف أدائنا االجتماعي إلى رفع جودة الحياة للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها

لقد تطورنا وازدهرنا بفضل موظفينا ، الذين ذهبوا دائًما 
إلى ما هو أبعد من نداء الواجب. نحن نعتبر موظفينا أعظم 
ثروتنا ، من أولئك الذين يعملون في البحث والتطوير إلى 
العمل بشكل  الذين يضمنون استمرار عملياتنا في  أولئك 
موثوق وأولئك الذين يشاركون في مجتمعنا. نحن نستثمر 

فيهم لمساعدتهم على التطور كموظفين وكأفراد.

يكرم  الذي   ، للتميز  جلفار  برنامج  مثل  مبادرات  نجحت  لقد 
السعادة  لساعة  الشهرية  وفعالياتنا   ، االستثنائيين  الموظفين 
مناطق  جميع  من  الموظفين  جمع  في   ، الرمضانية  وأنشطتنا 

الشركة بنجاح.
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التزامنا تجاه موظفينا

موظفينا مهمون لنمونا المستمر والمستدام. و نحن نسعى 
جاهدين لجذب أفضل المواهب وإشراكها واالحتفاظ بها 
الداخلية  قدراتنا  بناء  لضمان  العمل  مجاالت  جميع  في 
على المدى الطويل. نحن نفخر بأنفسنا ألننا نخلق بيئة 
الموظفين  وخبرات  مساهمات  من  وتستفيد  تقدر  عمل 
أن  من  نتأكد  أن  نريد  للغاية.و  متنوعة  خلفيات  من 
وأنهم  وباحترام  معاملة عادلة  يعاملون  الموظفين  جميع 

متساوون في الوصول إلى الفرص والموارد المطلوبة. 

الترحيب بجميع  يتم  بيئة شاملة حيث  يعتمد نجاحنا على 
الزمالء وتشجيعهم وإلهامهم الستخدام أصواتهم ومواهبهم 
الفريدة. هذه هي الطريقة التي سنجد بها أساليب مبتكرة 

لخدمة عمالئنا ومجتمعاتنا.

قوتنا العاملة

نحن نسعى جاهدين لضمان أن يكون التزامنا ببيئة عمل 
صحية له صدى لدى جميع الموظفين حتى يتمكنوا من 
بناء وظائف ذات مغزى تتناسب مع تطلعاتهم. في عام 

2021 ، وصل إجمالي عدد الموظفين لدينا إلى 2،144 
وهو أقل من سجالت العام الماضي.

8.8%
 نسبة اإلناث في اإلدارة العليا

 موظف جديد تم تعيينه دون سن
الثالثين

9%
معدل دوران الموظفين

664 641 
342 

1,792 1,740 1,802 

2,456 2,380 
2,144 

2019 2020 2021

رافلج اوفظوم

Female Employees Male Employees

Total Employees

48.60%

26%

42%

توظيف موظفة جديدة

 موظف جديد تم تعيينه في ظل التوطين
، وهو األفضل على اإلطالق

جنسية مختلفة تعمل حاليا مع جلفار

8.20%
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في عام 2021 ، تم تمثيل 42 جنسية في القوى العاملة 
لدينا. ينعكس تنوعنا أيًضا في تجربة القوى العاملة لدينا. 
في عام 2021 ، شكل موظفونا الذين تقل أعمارهم عن 
30 عاًما ٪48.6 من إجمالي القوى العاملة الجديدة لدينا. 
موظفونا األكثر خبرة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 
50 يشكلون ٪49.8 ، والموظفون فوق سن الخمسين 

العمري قوة  التنوع  يمثلون ٪1.6 من موظفينا. يمنحنا هذا 
والتنوع  والخبرة  المعرفة  من  مختلفة  مستويات  ذات  عاملة 
الشباب.  جيل  بتعزيز  ملتزمون  نحن   ، جلفار  في  الفكري. 
من 2019 إلى 2021 ، من خالل تشجيع توظيف الشباب 
لجيل  العمل  فرص  وتحسين  المحلية  التنمية  دعم  يمكننا   ،

الشباب.

26 
55 

82 91 

163 

235 

117 

218 

317 

2019 2020 2021

Julphar Employees Hired

Female Employees Male Employees

Total Employees

64 

117 

154 

51 

86 

158 

2 15 5 

2019 2020 2021

Julphar Hired Employees (Age 
Distribution)

18-30 30-50 51+

4 4 3 

17 

27 
34 

21 

31 
37 

2019 2020 2021

Julphar Top Management Diversity

Female Members Male Members

Total Members

39 

40 

42 

2019 2020 2021

Julphar Workforce, Nationalities

 التدريب والتعليم
منتظمة  تدريبية  حمالت  إجراء  تم   ،  2021 عام  في 
لتطوير وبناء قدرات الموظفين ، ورفع مستوى الوعي 
بالصناعةنحن  الخاصة  الموضوعات  مختلف  حول 
التطوير  على  تركز  مؤسسية  ثقافة  بتعزيز  ملتزمون 
والتحسين المستمر لمهارات وكفاءات وقدرات موظفينا. 
والفرص  بالموارد  موظفينا  تزويد  المهم  من  أنه  نعتقد 
للنهوض بتطورهم المهني والشخصي. تغطي عروض 
التعلم والتطوير الخاصة بنا مجموعة متنوعة من مجاالت 
التركيز ويتم تقديمها من خالل منصات التعلم أثناء العمل 

والفصول الدراسية ومنصات التعلم عبر اإلنترنت.

في عام 2021 ، شارك ما مجموعه 1590 موظًفا في 
التدريب التنظيمي في تدريب تنمية المهارات من خالل 
منصتنا اإللكترونية كورسيرا وبيرسيبيو في عام 2021 

 2021 عام  في  لدينا  الموظفين  تدريب  جهود  عززت  قد  و 
الفرص  توفير  خالل  من  والنمو  المستمر  التعلم  وراء  السعي 
لجميع الموظفين لبناء مهارات وقدرات جديدة. لتمكين التحسين 
المستمر لموظفينا ، قمنا بتعريف وتنفيذ نظام تقييم أداء التدريب 

كجزء من مشروع iTurnaround الخاص بنا.

القائمة  ضمن  أيًضا  والمشاركة  دعوتنا  تم   ،  2021 عام  في 
التعاون  مجلس  في  مرموقة  جائزة  على  للحصول  المختصرة 
الخليجي - جوائز الموارد البشرية 2021 في فئة ‘إستراتيجية 
جلفار  بمركز  االعتراف  تميًزا.مع  األكثر  والتطوير  التعلم 
للتدريب كواحد من أفضل ثالثة مرشحين. هذه الجائزة تقديراً 
مهارات  تحسين  على  واضح  بشكل  تركز  التي  التعلم  لبرامج 
الموظفين ، والتطوير الوظيفي وإدارة األداء. نحن أيًضا مزود 
تدريب معترف به من قبل معهد القيادة واإلدارة في اإلمارات 

العربية المتحدة. 

26 
55 

82 91 

163 

235 

117 

218 

317 

2019 2020 2021

مهن3يعت مت نيذلا رافلج اوفظوم

Female Employees Male Employees

Total Employees

64 

117 
154 

51 
86 

158 

2 15 5 

2019 2020 2021

 عــــ8زوت( مهن3يعت مت نيذلا رافلج اوفظوم
 )رامعألا

18-30 30-50 51+

4 4 3 

17 
27 

34 

21 
31 

37 

2019 2020 2021

ا0لعلا ةرادإلا () ع%نتلا

Female Members Male Members

Total Members

39 

40 

42 

2019 2020 2021

تا1س/جلاو ع+نتلا رافلج
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تعويض عادل
في عام 2021 ، أجرينا تحلياًل للتعويضات واألداء وقياس 
 .”iTurnaround األداء للصناعة كجزء من “مشروع
بأكملها  للشركة  بذلك ، حددنا هيكل تصنيف  القيام  عند 
هيكل  بناًء على  والمزايا  التعويض  ، وحددنا مستويات 
معايير  مقابل  المعيارية  األجور  ، ومستويات  الدرجات 

للمبيعات  المالية  الحوافز  خطط  بتطوير  أيًضا  قمنا  الصناعة. 
وممثلي مبيعات األدوية والمديرين التنفيذيين.

 تلتزم جلفار بااللتزام بهدف التنمية المستدامة العاشر: نحو ضمان تكافؤ
 الفرص والتعويض العادل لموظفيها

التوطين

لتقديم مساهمة هادفة  لنا  بالنسبة  أساسي  أمر  التوطين 
ودائمة في مستقبل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تقع 
هذه الفلسفة في صميم خطط النمو طويلة المدى لشركة 
عمل  فرص  خلق  بمواصلة  ملتزمون  ونحن   ، جلفار 

لإلماراتيين.

كجزء من “مشروع iTurnaround” في عام 2021 
، قمنا بتحديد وتنفيذ خطة تركز على تطوير وتوظيف 

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نحن نوظف حالًيا ما يقرب من 163 مواطًنا إماراتًيا من ذوي 
الخبرة. باإلضافة إلى ذلك ، نساعد الخريجين المحليين المهتمين 
لهم  المتاحة  المختلفة  الفرص  استكشاف  األدوية على  بصناعة 
وتزويدهم بالدعم الالزم لدخول سوق العمل. منذ توقيع اتفاقية 
 ،  2013 مايو  في  الرئاسة  شؤون  وزارة  مع  أبشر  مبادرة 
التزمنا بتوظيف المزيد من المواطنين اإلماراتيين. نشارك أيًضا 
في معارض التوظيف الوطنية كجزء من خطتنا للتوطين لجذب 

الخريجين المؤهلين تأهيال عاليا.

1,590 ساعة إجمالي عدد الموظفين المدربين

34,970 ساعة متوسط الوقت الممنوح للتدريب في عام 2021.

32,811 ساعة إجمالي عدد ساعات التدريب الداخلي عام 2021

2,159 ساعة
إجمالي عدد ساعات التدريب الخارجية في عام 2021

متوسط ساعات التدريب لكل موظف عام 222021 ساعة

متوسط ساعات التدريب الداخلية لكل موظف عام 202021 ساعة

1.5 ساعة

1,443 ساعة

549 ساعة

31,368 ساعة

1,610 ساعة

 400

employees

 112

courses

متوسط ساعات التدريب الخارجية لكل موظف عام 2021

ساعات تدريب داخلية للموظفين اإلماراتيين عام 2021

ساعات تدريب خارجية للموظفين اإلماراتيين عام 2021

ساعات تدريب داخلية للموظفين الدوليين عام 2021

ساعات تدريب خارجية للموظفين الدوليين في عام 2021

عدد الكتب التعليمية اإللكترونية والكتب اإللكترونية المكتملة ، مثل الندوات عبر 
اإلنترنت ودورات التعلم الذاتي في برنامج GXP والندوات عبر اإلنترنت التي يتم 

PV و Ana Julphar نشرها في دورات

عدد برامج التعليم اإللكتروني والقراءات اإللكترونية المتاحة
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تثقيف موظفينا
الرفاهية  لضمان  لدينا  البشرية  الموارد  قسم  يسعى 
التوازن  تعزيز  خالل  من  لموظفينا  والجسدية  العاطفية 

 ، الفريق  بناء  أنشطة  وتنفيذ   ، والحياة  العمل  بين  الصحي 
وتنظيم فعاليات التوعية الصحية.

إن االهتمام بصحة وسالمة ورفاهية زمالئنا والمجتمعات 
من  األهمية.  بالغ  أمر  فيها  ونعمل  ونعيش  نعمل  التي 
ورش عمل الصحة والسالمة المهنية إلى التثقيف حول 
كوفيد- 19 ، نضمن حصول موظفينا على الموارد التي 

يحتاجونها ليعيشوا حياة صحية.

كان هذا العام مليًئا بالتحديات بشكل خاص بسبب الوباء  
اتخاذ  على  حرصنا  لقد  استباقي.  بشكل  استجبنا  لكننا 

جميع  في  ومستمرة  آمنة  عمليات  لضمان  ممكن  إجراء  كل 
مواقع أعمالنا والمساهمة في عالم أكثر أماًنا وشمولية - من 
أجل المنفعة المشتركة لشركتنا ومجتمعنا وكوكبنا. تم التنويه 
بشكل خاص بالصحة الذهنية للموظف كالعودة إلى العمل بعد 
الوباء ، وتوفير الجلسات الالزمة لتقليل مخاطر حوادث مكان 

العمل بسبب اإلرهاق الذهني.

خالل  إصابات  وجود  عدم  لوحظ   ،  2021 عام  عملياتنا البالغة 4.704.000 ساعة عمل موزعة على في 
8 ساعات وردية / 240 يوًما في السنة.

أولويتنا للسالمة
يبدأ الحفاظ على سالمة موظفنا بالوقاية. في جلفار ، نلتزم 
بمعايير السالمة الصارمة ونعمل على منع المخاطر قبل 
أن تتحقق. نتجنب اإلجراءات التي قد تعرض األشخاص 
للخطر أو تؤثر على صحتهم أو رفاههم. نحن نقدم تدريًبا 
خاًصا باألدوار في مجال الصحة والسالمة لموظفينا ، 
 )GLP( الجيدة”  المخبرية  “الممارسات  تدريب  مثل 
على  نعمل  نحن  مختبراتنا.  في  يعملون  الذين  لموظفينا 
تنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة لتطوير ومراقبة

السالمة  وتقييمات  التصنيع  عمليات  بعناية  طورنا  لقد 
الخاصة بنا لكل منتج من منتجاتنا لمنع األحداث السلبية. 
التشغيل  العديد من إجراءات  لدينا   ، إلى ذلك  باإلضافة 
لدينا في جلفار.  السالمة  توجه ممارسات  التي  القياسية 
بيئة  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اإلجراءات  هذه  تحدد 
اتباع  مسؤولية  األقسام  مديرو  ويتحمل   ، آمنة  عمل 
إجراءات التشغيل الموحدة. تشمل الموضوعات التي تم 
تناولها في إجراءات التشغيل الموحدة تعليمات السالمة 

العامة للمقاولين: 

المقاولون من الباطن والسائقون الخارجيون ، إجراءات تشغيل 
طفايات الحريق المحمولة

قواعد األمان الخاصة باللحام والقطع والنحاس لمعدات الحماية 
الشخصية

حاالت  مع  التعامل  وإجراءات  الشخصية  الحماية  معدات 
الطوارئ والتحقيق فيها واإلبالغ عنها.

لقد قمنا أيًضا بتطوير خطة استمرارية األعمال وخطة التعافي 
وقوع  حالة  في  واإلجراءات  الموارد  تحدد  التي  الكوارث  من 

كارثة.

0

0.4

0.1

2021 2020 2019

لمعلا ةط0ترملا ة(اصإ لدعم

الصحة و السالمة المهنية

التوعية بالسالمة

وتتبع مؤشرات األداء الرئيسية للصحة والسالمة.

والقدرات  التشغيلية  الفجوات  جميع  لسد  جاهدين  نسعى  نحن 
المتعلقة بالصحة والسالمة في جميع المصانع في مقرنا الرئيسي 
في رأس الخيمة كجزء من “مشروع iTurnaround” الخاص 

بنا.

صفحة 23



التزامنا تجاه مجتمعنا وعمالئنا

التي  المناطق  في  الحياة  نوعية  لتحسين  جاهدين  نسعى 
تركز خطتنا  االجتماعية.  خدماتنا  من خالل  فيها  نعمل 
مواطني  وتطوير  تعليم  على  أيًضا  المدى  طويل  للنمو 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. من خالل معهدنا المعتمد 
أحدث  إلى  الوصول  لموظفينا  يمكن   ، واإلدارة  للقيادة 
تقنيات اإلدارة وأفضل الممارسات في بيئة دولية حقيقية.

تعزيز  على  لدينا  التدريب  طاقم  يعمل   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
التطوير الوظيفي المحلي من خالل تنظيم العديد من برامج 
التطوير الداخلية والخارجية التي تمكن المواطنين اإلماراتيين 
من التفوق في مكان العمل والمساهمة بنجاح في اقتصاد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

إعداد الشباب لعالم العمل

القوى  جلفار  تساعد   ، لدينا  التدريب  مركز  خالل  من 
وقدراتهم.  مهاراتهم  تطوير  على  اإلماراتية  العاملة 
لتنمية  فيصل  برنامج  الشيخ.  أطلقنا   ،  2012 عام  في 

القيادات مبادرة تنشئة.

القيادات اإلماراتية وتشجيعهم على أن يكونوا صناع قرار 
فاعلين واالرتقاء بحياتهم المهنية. نحن ندعم الخريجين 
والفيزياء   ، الصيدلة  التالية:  التخصصات  في  الوطنيين 

الطبية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والكيمياء ، والعلوم الطبيعية 
، والهندسة الكهربائية ، وأنظمة المعلومات ، والتسويق. نحن 
يكملون  بينما  منشآتنا  في  وندربهم  الخريجين  نوظف  أيًضا 

تعليمهم الجامعي “.

مركز جلفار للتدريب

يعتبر مركز التدريب الداخلي الخاص بنا فريًدا من نوعه 
 ILM قبل  من  به  االعتراف  تم  األدوية.  شركات  بين 
كمزود  المتحدة(  المملكة   - واإلدارة  الدولية  )القيادة 
تدريب معتمد وهو المركز الوحيد من نوعه في المنطقة. 
في كل عام ، يستقبل المركز أكثر من 3000 طالب من 
التقني  التدريب والتطوير  العالم لمزيج من  جميع أنحاء 

واالجتماعي

للمساعدة  مصممة  وهي  داخلًيا  التدريبات  جميع  إجراء  يتم 
في سد فجوة المهارات وتعزيز نمو وتطور الجيل القادم من 
اليوم  بيئة  في  ميزة  يمنحهم  مما   ، الصحية  الرعاية  مقدمي 
التنافسية. يلعب المركز دوًرا مهًما في تكوين قوة عاملة ذات 
مهارات عالية ومتحفزة ويساعدنا في بناء خط أنابيب قوي 

للمواهب.

تدريب منزلي
جلفار  مركز  يعمل  الجدد.  للموظفين  فقط  ليس  التدريب 
للتدريب باستمرار على تحسين المهارات وتحديث معرفة 
الموظفين الحاليين لمساعدتهم على التكيف مع المتطلبات 

المتغيرة لوظائفهم.

إن مركز جلفار للتدريب مستعد دائًما وقادرة على تقديم 
)التكنولوجيا  الصعبة  المهارات  من  كل  على  التدريب 

جلفار لإلرشاد والتدريب

وإشراكهم  خاص  بشكل  الناجحين  الموظفين  دعوة  التدريس لزمالئهم )التعلم من األقران ومشاركة يتم  في مهارات 
الخبرات(.

التدريب الخارجي

عن  الموقع  خارج  تدريًبا  للتدريب  جلفار  مركز  يوفر 
المؤتمرات  أو  الندوات  إلى  الموظفين  إرسال  طريق 
اعتبار فرص  يمكن  العمل.  أو ورش  الكلية  أو دورات 

إلهام  ومصدر  كبير  وحافز  مكافأة  بمثابة  هذه  التدريب 
للموظفين المتميزين.

التدريب األكاديمي للطالب

تلعب مركز جلفار للتدريب دوًرا مهًما في تطوير الجيل 
االحتياجات  وتلبية  الصحية  الرعاية  قادة  من  القادم 

لمواجهة التحديات والمطالب المستقبلية.

والتوجيهية  التدريبية  الدورات  من  العديد  نقدم  نحن 

الجرعات  ألشكال  الدوائي  التصنيع  تغطي  التي  الموقع  في 
المختلفة ، وضمان الجودة ، ومراقبة الجودة ، وتخطيط المواد 

، والتكنولوجيا الحيوية ، والتغليف ، والتسويق.
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والسالمة( والمهارات الشخصية )االتصال واإلدارة، ورضا 
طاقمنا  بمساعدة  والتسويق(  والمبيعات   ، والخدمة  العمالء 
الخبراء المتاحين وفريق التدريب المطلع. و من خالل القيام 
التعلم  تعزيز  يتم   ، الميدان  في  الموظفين  وجود  أثناء  بذلك 

والتنفيذ الفعال. 



- جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية

- جامعة الشارقة

- كلية عجمان للصيدلة وعلوم الصحة

- جامعة النجاح الوطنية

- كلية الصيدلة والعلوم الصحية )الفجيرة(

- كلية الهندسة بجامعة اإلمارات

- كليات كليات التقنية العليا )جميع اإلمارات(

- وزارة التربية والتعليم )MOE( - رأس الخيمة

- مركز تطوير التعليم المهني

- الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

- جامعة الشارقة

- جامعة اإلمارات

- جامعة أبوظبي

.- جامعة الخليج الطبية

15. جامعة خليفة

- جامعة كوينز بلفاست - )المملكة المتحدة

- جامعة ميد ويسترن - )الواليات المتحدة األمريكية(

 - كلية سري بوذا - )الهند(

. جامعة يلدز التقنية - )تركيا(

. جامعة كاليكوت - )الهند(

- الجامعة األلمانية - )األردن(

. جامعة كاليكوت - الهند(

. الجامعة األلمانية - )مصر(

. جامعة هليوبوليس - )مصر(

 جامعة فلوريدا أتالنتيك -)لواليات المتحدة األمريكية(

 برنامج الخريجين جلفار اإلمارات العربية المتحدة
هو برنامج تدريبي صناعي تم تطويره من أجل

• تزويد الطالب بفهم مهارات العمل األساسية.

• تعلم الخيارات المهنية المختلفة في مجاالت تخصصهم.

• تطوير الكفاءات المهنية.

• تطبيق نظريات الفصول الدراسية في عالم الشركات.

• تسهيل انتقال الطالب من عملهم األكاديمي إلى عالم الشركات.

دعمنا حكومة اإلمارات من خالل عدة مبادرات منها:

• دعم هيئة األوراق المالية والسلع في إطالق حملة “الحوكمة الفعالة هي أساس التنمية 
المستدامة” للتوعية بأهمية حوكمة الشركات المدرجة من خالل تبادل اإلصدارات 

ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي التي تقدمها الهيئة.

• دعم حملة حكومة دولة اإلمارات للترويج لمسبار المريخ بما يتماشى مع توجهات 
المكتب اإلعالمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

نحن نعمل بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية على األدوية 
المبتكرة لتوفير إمدادات عالية الجودة من األدوية للمحتاجين. نعتقد أن التعاون بين 
صناعة األدوية والهيئات التنظيمية والحكومات المحلية أمر أساسي لدعم االحتياجات 

الصحية لمجتمعنا المحلي.

المؤسسات التعليمية الدولية:

المؤسسات التعليمية المحلية:

صفحة 25



على  قادرون  وهم   ، مسؤولياتهم  ويعرفون   ، الدوائي 
الوفاء بها.

أو سالمة  بجودة  تتعلق  أي مشكالت  اإلبالغ عن  يجب 
الموظفين.  قبل جميع  الفور من  األدوية في جلفار على 

االكتشافات العلمية والبحث والتطوير
مع أكثر من 800 منتج بجرعات مختلفة أشكال تستهدف 
العالج المتنوع المقاطع ، هنا في جلفار ، نسعى جاهدين 

لتحقيق ذلك االستمرار في توسيع عرض منتجاتنا.

 2021 في   ”iTurnaround “مشروع  من  كجزء 

،استكشفنا الشراكات اإلستراتيجية وإمكانية تطوير الجزيئات 
في المنزل لتوسيع ملف منتجات جلفار المستقبلية.

أنه  على  الدوائي  التيقظ  العالمية  الصحة  منظمة  تعرف 
والوقاية  وفهم  وتقييم  باكتشاف  المتعلقة  واألنشطة  العلم 
من اآلثار الضارة أو أي مشكلة أخرى متعلقة باألدوية.

تشمل مراقبة السالمة جميع األنشطة المتعلقة باكتشاف 
المشاكل  من  وغيرها  الضارة  اآلثار  ومنع  وفهم  وتقييم 
المحتملة المتعلقة باألدوية. باإلضافة إلى مراجعة وتقييم 
واألدبيات   ، بها  المشتبه  العكسية  التفاعالت  تقارير 
التجارب  ونتائج   ، الوبائية  والدراسات   ، المنشورة 
السريرية اإلضافية ، يتم إجراء المراقبة أيًضا من خالل 

مجموعة متنوعة من األساليب األخرى.

جلفار  تتخذ   ، والناشئة  الجديدة  السالمة  لبيانات  استجابة 
في  المساهمة  إلى  باإلضافة  المناسبة.  التنظيمية  اإلجراءات 
ملفات تعريف سالمة األدوية الموجودة ، تساهم أنشطة التيقظ 

الدوائي في توسيع البيانات الوبائية.

 ، الطبي  الفهم  لتقدم  حيوي  أمر  الدوائي  التيقظ  فإن  لذلك 
في  تحسينات  أي  المنتجات.  ، وتطوير  المستقبلية  والبحوث 
السالمة أو الفهم ستؤدي في النهاية إلى تحسينات في رعاية 

المرضى.

مسؤوليتنا

من بين مسؤوليات جلفار اإلبالغ عن ردود الفعل السلبية 
المنتجات  استالم  عند  بلد  كل  سلطات  إلى  بها  المشتبه 
)بما   )HCP( الصحية  الرعاية  الطبية من متخصصي 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األطباء والصيادلة 
الصحيون  والمهنيون  األسنان  وأطباء  والممرضات 

المتحالفون والقابالت ومقدمو الرعاية ، إلخ.(

يتم التعامل مع األسئلة والشكاوى المتعلقة بمنتجاتنا على محمل 
الجد ويتم التعامل معها بسرية تامة. يتم تدريب موظفي جلفار 
المشاركين في أنشطة التيقظ الدوائي ، ويعرفون مسؤولياتهم 
، وقادرون على القيام بذلك.يتم التعامل مع األسئلة والشكاوى 
المتعلقة بمنتجاتنا على محمل الجد ويتم التعامل معها بسرية 
تامة. يتم تدريب موظفي جلفار المشاركين في أنشطة التيقظ 

التيقظ الدوائي

صفحة 26

كجزء من بروتوكول التجارب السريرية ، يتم جمع ردود الفعل 
السلبية العفوية تجاه المنتجات المسوقة عن طريق الهاتف,البريد 
اإللكتروني, الفاكس أو البريد. يتم جمع ردود الفعل السلبية على 

المنتجات البحثية وفًقا لبروتوكول التجارب السريرية



أداء الحوكمة 

ومسؤول  وحذر  أخالقي  بشكل  بالعمل  ملتزمون  نحن 
السالمة  وتعزيز  المجتمع  احتياجات  لتلبية  نسعى  حيث 
االمتثال  برنامج  يعزز  به.  نقوم  ما  كل  في  واالنفتاح 
تقودها  التي  االستباقية  واالمتثال  الجودة  إدارة  لدينا 
مجلس  المخاطر.يعتبر  إدارة  مبادئ  على  بناًء  األعمال 

اإلدارة أمًرا حاسًما في حوكمتنا ألنه يمثل مصالح مساهمينا 
الطويل.  المدى  على  المساهمين  قيمة  لزيادة  جاهداً  ويسعى 
يتكون مجلس اإلدارة في الغالب من إعضاء مستقلين يمثلون 
والخبرة  والخلفيات  واألعمار  الجنس  من  واسعة  مجموعة 

المهنية واآلراء.

"لدينا االلتزام النهائي لخدمة عمالئنا بأدوية عالية الجودة مع توفير بيئة عمل آمنة لموظفينا والحفاظ على البيئة. 
يخضع ذلك لرؤيتنا الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسالمة واالستدامة ، والتي تشمل زيادة امتثالنا باستمرار في 
جميع نواحى الجودة لدينا ، مع امتالك القدرات الصحيحة ، واتخاذ القرارات المناسبة في جميع مراحل عمر دورة 

المنتج"

كيف يساهم أسلوب الحوكمة لدينا في أهداف التنمية المستدامة

الصحة الجيدة والرفاهية: من خالل الوصول العادل إلى األدوية واللقاحات ، نهدف إلى ضمان صحة جيدة ورفاهية لجميع 
األشخاص من جميع األعمار

المساواة بين الجنسين: نريد القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتوفير فرص قيادية متكافئة ، وضمان حصول المرأة على 
رعاية الصحة اإلنجابية السالم والعدل والمؤسسات القوية: نعمل على ضمان تحقيق العدالة ، ودعم سيادة القانون ، واتخاذ 

القرار بطريقة أخالقية وشفافة وتمثيلية.

أدى كوفيد-19 إلى تقييد عالقتنا التقليدية وجًها لوجه مع 
متخصصي الرعاية الصحية ، مما شكل حاجًزا أمام عمليات 
والتفاعالت  التفاصيل  لدينا.  المسؤولة  والتسويق  البيع 
االفتراضية ، والندوات عبر اإلنترنت ، وبرامج المتحدثين 
عبر المنصة اإللكترونية ، واالجتماعات االفتراضية كلها 
أمثلة على كيفية تكيفنا وحاولنا التغلب على الوباء العالمي. 
و لضمان فهم مرضانا لمنتجنا ، نتفاعل مع المساهمين لدينا 
، بما في ذلك المتخصصين في الرعاية الصحية ، بطريقة 

شفافة وأخالقية.

في  األخالقية  والتسويق  المبيعات  سياسات  جميع  تنفيذ  يتم 
جميع وحدات العمل والمواقع ، وتتم مراجعة المواد الترويجية 

والموافقة عليها بشكل أخالقي.

القوانين  بجميع  لدينا  والتسويق  المبيعات  أنشطة  تلتزم   
واللوائح المعمول بها. كما هو موضح في موقف جلفار من 
ممارسات التسويق والترويج ، نشجع الوصول الشامل إلى 
األدوية من خالل االلتزام بالمعايير المحددة عالمًيا واستخدام 

القنوات والمواد المناسبة وذات الصلة.

 األخالق والشفافية في الصيدلة

بشكل  األعمال  بممارسة  الملتزمين  الموردين  مع  نتعاون 
أخالقي واحترام حقوق اإلنسان.

، وتتخذ  المتحدة  لألمم  العالمي  لالتفاق  تتبًعا  كانت جلفار 
وحقوق  األفراد  جميع  وحماية  احترام  لضمان  خطوات 

واللوائح  التوريد  وسلسلة  جلفار  عبر  بهم  الخاصة  اإلنسان 
المعمول بها ، باإلضافة إلى مبادئنا الصارمة.

بشكل  األعمال  لممارسة  عالية  بمعايير  جلفار  "تتمتع 
أخالقي ومسؤول ووفًقا لجميع القوانين" 
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الموردون المتنوعون

 التأثير واالقناع

التجارية  االتحادات  في  باستمرار  جلفار  تشارك 
المنظمات  مع  بعمق  منخرطون  أننا  كما   ، والصناعية 
في  والمتخصصين   ، البحث  ومعاهد   ، الربحية  غير 
أن  من  نتأكد  أن  يجب  لذلك  الفردية.  الصحية  الرعاية 
المستهلكين لدينا يمكنهم الوصول إلى نظام رعاية صحية 

طويل األجل. 

 تتم إدارة هذه األنشطة من قبل المتخصصين في الشؤون 
ذوي  التنفيذيين  المسؤولين  وكبار  جلفار  في  الحكومية 
الصلة. موقف جلفار من الشؤون الحكومية الذي يشرح 
كيفية عملنا مع الحكومة لمعالجة قضايا الرعاية الصحية 

العالمية بذكاء ومسؤولية.

لمنتجاتنا  الجودة  معايير  أفضل  تلبية  على  نعمل  ألننا  نظًرا 
وعقلي   ، أخالقي  بشكل  التصرف  على  أيًضا  نركز  فإننا   ،
إلى  باستمرار على رفاهية عمالئنا. نحن ندعو  ، والتركيز 
إدارة استباقية مقبولة تعمل حول المديرين التنفيذيين. يعتبر 
واألطر  اإلدارة  في  القرار  صناع  كبار  من  إدارتنا  مجلس 

األخرى.

يضع إطار عمل إدارة المخاطر لدينا األساس الستراتيجياتنا األساسية بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر:

• مخاطر الطرف الثالث.

• المخاطر في سلسلة التوريد.

• إدارة األزمات ، إلخ.

إدارة المخاطر
 ، ومساهمينا  ومجتمعاتنا  وموظفينا  لعمالئنا  قيمة  لتقديم 
التي  يجب علينا فهم وإدارة اآلثار والمخاطر والفرص 
العديد  نستخدم  نحن  بأكملها.  مؤسستنا  عبر  تواجهنا 
وترتيبها حسب  والفرص  المخاطر  لتحديد  األدوات  من 
لالستدامة  النسبية  األهمية  تقييم  ذلك  في  بما   ، األولوية 
إدارة  وعملية   ، المصلحة  أصحاب  مشاركة  وعملية   ،

مخاطر المؤسسة.

 ، جلفار  داخل  استراتيجًيا  نشاًطا  المخاطر  إدارة  تعد 
أيًضا.  المخاطر تخلق فرًصا  إدارة  كما أن قدرتنا على 
الشركة بشكل  المخاطر على مستوى  وإدارة  تحديد  يتم 
منهجي باستخدام نهج متكامل إلدارة مخاطر المؤسسة. 

يتم إبالغ نتائج إدارة المخاطر بانتظام إلى اإلدارة.

 مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إدارة 
المخاطر الشاملة للشركة ، بما في ذلك مراجعة واعتماد 
تنفذها  التي  والعملية  المؤسسة  مخاطر  إدارة  نموذج 
تعتبر  المخاطر.  وتخفيف  وإدارة  وتقييم  لتحديد  اإلدارة 
إدارة المخاطر أولوية إستراتيجية داخل الشركة ، وتقع 
 ، التنفيذية  اإلدارة  عاتق  على  المخاطر  إدارة  مسؤولية 

بينما يشرف مجلس اإلدارة على العملية. 

يتم تمكين المسؤولية اإلشرافية لمجلس اإلدارة من خالل 
نموذج وعملية إدارة مخاطر المؤسسة ، والتي يتم تنفيذها 
من قبل اإلدارة والتي تم تصميمها لتحديد وتقييم وإدارة 
عن  المسؤولة  هي  التدقيق  لجنة  المخاطر.  وتخفيف 

المخاطر  إدارة  وتتبع عملية  تنفذ  اإلدارة  أن  اإلشراف على 
في  األخرى  اللجان  قبل  من  المراجعات  نتائج  وتنسيق  هذه 

مجاالت المخاطر الخاصة بكل منها.

وتجنب  الفرص  تحديد  في  المتمثل  األساسي  الهدف  مع   
حاالت عدم اليقين قبل أن تتحقق ، يحدد إطار إدارة المخاطر 
لدينا نغمة إدارة المخاطر لدينا. رئيس التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر هو المسؤول عن قيادة عملية تقييم المخاطر الرسمية 
داخل المنظمة. تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر 
للمخاطر  العام  الملف  لتقييم  العليا  اإلدارة  مع  وثيق  بشكل 
في المؤسسة جنًبا إلى جنب مع أي مخاطر ناشئة وضوابط 
التخفيف. بشكل دوري ، يقدم رئيس التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر ملف المخاطر المحدث للمؤسسة إلى لجنة التدقيق 
جنًبا إلى جنب مع الخطوات التي يخططون التخاذها لتخفيف 

التعرض.

في حين أن مجلس اإلدارة قد أسند المسؤولية األساسية عن 
مراقبة المخاطر إلى لجنة التدقيق ، إال أن هناك لجاًنا أخرى 
تساعد في تقييم المخاطر في مجاالت مسؤوليتها وخبراتها ، 
مثل لجنة الجودة والتقنية )QTC( التي تتعامل مع مخاطر 
السيبراني  األمن   ، المثال  سبيل  على  والتكنولوجيا.  الجودة 

والتعافي من الكوارث.
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حوكمة شركتنا
ملتزمون  نحن   ، األساسي  هدفنا  لتحقيق  محاولة  في 
بالحفاظ على ثقافة تمتثل للقانون المعمول به والسياسات 
أنحاء  جميع  في  بالكامل  ,والمتتضمنة   ، التنظيمية 
مع  أعمالنا  أهداف  األخالقية  معاييرنا  تدعم  المنظمة. 
ضمان االمتثال وتعزيز قيم العمل األخالقية في أنشطتنا 

اليومية.

لقد طبقنا معايير االنضباط المؤسسي والحوكمة بعد قرار 
المالية  األوراق  لهيئة  التابع  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
والسلع رقم. رقم )3 / رئيًسا( لسنة 2020 بشأن اعتماد 

دليل حوكمة الشركات المساهمة.

كجزء من هذه العملية ، قمنا بإعادة تشكيل لجان مجلس 
اإلدارة بما يتماشى مع القرار أعاله. باإلضافة إلى ذلك 
، نقوم حالًيا بتعديل النظام األساسي الخاص بنا واتخاذ 
لقد قمنا بتطوير نظام  اإلجراءات الالزمة لتعكس ذلك. 
حوكمة الشركات الذي يغطي إدارة الشركة والمساهمين 
والموظفين والعمالء ، باإلضافة إلى الشركات الزميلة. 
سياسات  ونراجع  والموضوعية  بالشفافية  التزامنا  نؤكد 
الشركة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع نظام الحوكمة 

لدينا ودليل الحوكمة المعتمد.

 تعاقدت جلفار مؤخًرا مع شركة خارجية لتطوير إطار 
حوكمة  لقواعد  لالمتثال  بنا  الخاص  الشركة  حوكمة 
أفضل  عن  فضاًل   ، الشركة  ولوائح  المحدثة  الشركة 
وتحديث  مراجعة  العملية  تضمنت  الدولية.  الممارسات 
مواثيق اللجان ودليل حوكمة الشركات ومراجعة تفويض 

السلطة الحالي تحت إشراف لجنة التدقيق.

منذ   ،  2020 عام  في  العملية  هذه  من  االنتهاء  تم 
وتحديث  بمراجعة  التدقيق  لجنة  قامت   ،  2020 عام 
“مشروع  من  كجزء  مستمر.  بشكل  هذه  الحوكمة  أدلة 
 ، الداخلية  سياساتنا   Wave 1 ،و   ”iTurnaround

يتألف مجلس اإلدارة لعام 2021 من األعضاء التالية أسماؤهم

• الشيخ صقر بن حميد القاسمي
• السيد ربيع الخوري 

• األستاذ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي
• األستاذ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي

• السيدة. ألفة جام
•  السيد عبود بجاني

•  السيد عادل كريم كاك أحمد
• السيد مدحت أبو األسرار

• السيد رامان جارج

و ال ننسى ايضا ان نشكر مساهمة السيد يوسف علي محمد والدكتور علي حسين علي الزواوي والسيد خالد عبد الله يوسف 
العبد الله الذين كانوا جزًءا من مجلس اإلدارة في العام الماضي. و ننتهز هذه الفرصة للترحيب بعضو مجلس اإلدارة الجديد 

السيدة ألفة جام.

مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والمبلغ 
عن المخالفات والعناية الواجبة من قبل طرف ثالث.
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لجاننا ومسؤولياتهم

يعمل مجلس إدارتنا بشكل وثيق مع المراجعين الخارجيين 
من خالل لجنة التدقيق التابعة له.

يضمن االلتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)IFRS( تقديم تقارير شفافة وموثوقة. باإلضافة إلى ذلك 

لجان مجلس اإلدارة
• لجنة التدقيق

• لجنة الترشيحات والمكافآت

• لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين

• لجنة اإلستراتيجية واالستثمار
 الجودة والتقنية •

لجنة التدقيق
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته 
الرقابية فيما يتعلق بالتقارير المالية ، وإدارة المخاطر ، 

المهام األساسية
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته 
المخاطر  وإدارة   ، المالية  بالتقارير  يتعلق  فيما  الرقابية 
القانونية  للمتطلبات  واالمتثال   ، الداخلية  والرقابة   ،

والتنظيمية.

المهام األساسية:

وتطبيق   ، المالية  البيانات  وسالمة  وموثوقية  جودة   •
مبادئ المحاسبة

وكفاية  التنظيمية  أو  القانونية  للمتطلبات  االمتثال   •
الضوابط الداخلية

• أداء وظيفة المراجعة الداخلية

• إشراك مدقق حسابات مستقل

• اإلشراف على مراقبة المخاطر في عملية إدارة المخاطر 
للشركة

الخارجية  والتقارير  والتدقيق  المحاسبة  وفعالية  إدارة   •
واألخالقيات,االمتثال,الضوابط الداخلية,األمن السيبراني 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  واإلجمالية  الفردية  المكافآت  حزمة 
وسياسات  األجور  سياسة  تطوير  عن  مسؤولة  أنها  كما  لدينا. 
الموارد البشرية. لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين 

المطلعين  لمعامالت  والمتابعة  اإلشراف  لجنة  مهام  تتمثل 
في التأكد من التزامنا بقرارات هيئة األوراق المالية والسلع 

وسوق أبوظبي لألوراق المالية والتعديالت الواردة فيها.

 لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين لجنة اإلشراف والمتابعة
لمعامالت المطلعين

في  المطلعين  لمعامالت  والمتابعة  اإلشراف  لجنة  مهام  تتمثل 
التأكد من التزامنا بقرارات هيئة األوراق المالية والسلع وسوق 

أبوظبي لألوراق المالية والتعديالت الواردة فيها.

لجنة اإلستراتيجية واالستثمار
مجلس  إستراتيجيات  على  ويوافقون  اللجنة  أعضاء  يراجع 
اإلدارة ، باإلضافة إلى ميزانيتنا السنوية وخطة عملنا. يجب على 
للتشريعات واللوائح ذات  امتثالنا  أيًضا تطوير ومراقبة  اللجنة 
الصلة. وكجزء من مسؤولياتها ، تقوم اللجنة بمراجعة العقود 
والمحاسبية  المالية  األمور  وكذلك  اإلستراتيجية  األهمية  ذات 

 لجنة الجودة والتقنية

لمجلس  اإلشرافية  المسؤوليات  في  المساهمة  خالل  من 
اإلدارة فيما يتعلق بالجودة واالمتثال والتوجيه العلمي والتقني 

، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية وإدارة 
لدينا  الداخلي  التدقيق  هيكل  إلى  باإلضافة   ، لدينا  المخاطر 
، والذي يضمن االمتثال الكامل للقوانين واللوائح وسياسات 

جلفار.

والموافقة على هذه األمور ضمن الحدود الواردة في ميثاق 
الجدوى  ودراسات  التقارير  بمراجعة  نقوم  كما  لجنتنا. 
أو  عليها  والموافقة  االستثمار  مخاطر  وتقييم  االقتصادية 

رفضها قبل عرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد.

في  اإلدارة  لمجلس  التابعة  والتقنية  الجودة  لجنة  تساهم   ،
المجلس.
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مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا

للترويج  العالمية  الممارسة  قواعد  بمدونة  نلتزم  نحن 
مشاركاتنا  ترتكز  أن  نضمن  نحن  العمالء.  وتفاعالت 
العلمية وأنشطتنا التسويقية على قيمنا وأن جميع الجهود 

الترويجية دقيقة ومحددة بشكل مناسب. تم تصميم تحديث سلوكنا 
لمنح عمالئنا مزيًدا من التأكيد بشأن التزامنا بوضع احتياجاتهم 
في المقام األول وتحسين وضوح تفاعالتنا مع المتخصصين في 

الرعاية الصحية.

التقييم االجتماعي للموردين

تتضمن ضوابطنا الداخلية وضع قواعد وإجراءات مكتوبة 
ومفصلة لضمان اعتماد ضوابط داخلية صارمة وشاملة. 
باإلضافة إلى ذلك ، تحدد ضوابطنا اإلجراءات المطلوبة 
لالمتثال لسياسات أعمالنا والمتطلبات واألهداف العامة 
المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. لدينا أيًضا 

قسم امتثال مخصص لمراقبة االمتثال الخارجي لجميع القوانين 
واللوائح والقرارات ومتطلبات الهيئات التنظيمية المعمول بها 
واالمتثال الداخلي لسياسات الشركة وقواعدها وإجراءاتها التي 

وضعها مجلس اإلدارة

االمتثال للوائح

بجميع  ونلتزم  األخالقية  المعايير  بأعلى  نلتزم  نحن 
نتواصل  نحن  الشركة.  وإرشادات  واللوائح  القوانين 
ونتفاعل مع مجموعة متنوعة من األطراف الثالثة على 
أساس منتظم في جلفار ، ويجب التعامل مع هذه العالقات 
فإننا   ، لذلك  ونتيجة  النزاهة.  درجات  بأقصى  التجارية 
نتبع سياسة العناية الواجبة لألطراف الثالثة عند التعامل 
لتسليم  ثالثة  التعامل مع أطراف  ثالثة. عند  مع أطراف 
البضائع والخدمات إلى جلفار و تحدد السياسة المعايير 
في  جلفار  موظفى  جميع  قبل  من  مراعاتها  يجب  التي 

جميع أقسام األعمال اإلقليمية.

ومعايير جودة  وبيئية  اجتماعية  بمعايير  موردونا  يلتزم 
صارمة ويعملون معنا عن كثب ألخذ مبادئ المسؤولية 
الحوكمة  لضمان  االعتبار.  في  للشركات  االجتماعية 

الصعيد  على  المتطلبات  من  األدنى  الحد  واتباع  السليمة 
العالمي ، يتم إجراء العناية الواجبة من قبل طرف ثالث لجميع 
االرتباطات مع األطراف الثالثة. كجزء من ارتباطاتنا وأنشطة 
البحث والتطوير اإلكلينيكي ، فإننا ندرك أهمية تحديد معايير 
باستمرار  ومراجعتها  والشفافة  المتسقة  الحيوية  األخالقيات 

وتحسينها.

تم تحديد مشاركات الطرف الثالث والعناية الواجبة وممارسات 
في  جلفار  لشركة  المعيارية  التشغيل  إجراءات  في  اإلدارة 
الجودة  والتمويل وضمان  المشتريات  مثل  الوظيفية  المجاالت 
والتنظيم وتقنية المعلومات / نظم المعلومات. باإلضافة إلى ذلك 
، بناًء على موقع مكتب جلفار ، قد تنطبق التعليمات واإلجراءات 
ثالثة.  المحلية على عقودنا مع أطراف  الدولية أو اإلقليمية أو 
وامتثال  الرشوة  مخاطر  تتناول  مؤسسية  قواعد  لدينا   ، أخيًرا 

الشركة

تشجيع المشتريات المحلية

تساعد عمليات وإنفاق سلسلة القيمة لدينا الشركات المحلية على 
العثور  في  األشخاص  تساعد  مضاعفة  تأثيرات  وإنتاج  النمو 
منا  االقتصادية  االستدامة  تتطلب  حياتهم.  وتحسين  عمل  على 

بناء شراكات متبادلة المنفعة مع المساهمين لدينا ولتمكين 
االزدهار االقتصادي في المجتمعات التي نعمل فيها.
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2016 التأسيس    101 للتقارير  العاملية  املبادرة 

2016 عامة  إفصاحات   :102 للتقارير   العاملية  املبادرة 

املؤسسة هيكلية 

املؤسسة 102-1  إسم 

الخدمات 102-2  و  التجارية,املنتجات  العالمات  األنشطة, 

املقر -102-3  موقع 

العمليات 102-4  موقع 

القانوين 102-5  والشكل  امللكية 

نشطة-102-6  أسواق 

املؤسسة 102-7  مقياس 

والعاملني -102-8  املوظفني  عن   معلومات 

التوريد 102-9  سالسل 

الخارجية 102-12  املبادرات 

تيجية إلسرتا ا

القرار 102-14  صناع  كبار  من  البيانات 

والنزاهة األخالق 

السلوك 102-16  وقواعد  واملعايري  واملبادئ  القيم 

لحوكمة ا

الحوكمة 102-18  هيكلية 

ولجانها 102-22  حوكمة  هيئة  أعىل  تكوين 

واالسرتاتيجية 102-26  والقيم  األهداف  تحديد  يف  حوكمة  هيئة  أعىل  دور 

واالجتامعية 102-29  والبيئية  االقتصادية  اآلثار  وإدارة  تحديد 

املكافآت 102-35  سياسات 

األجر 102-36  تحديد  عملية 

املساهمني مشاركة 

املساهمني 102-43  ملشاركة  نهج 

أثريت  102-44  التي  واالهتاممات  الرئيسية  املوضوعات 

اإلفصاح مامرسات 

املوضوع 102-46  وحدود  التقرير  محتوى  تحديد 

الجوهرية 102-47  املوضوعات  قامئة 

التقارير 105-50  إعداد  فرتة 

التقارير 105-54  إعداد  دورة 

للتقارير 102-54  العاملية  املبادرة  ملعايري  وفًقا  باإلبالغ  مطالبة 

للتقارير 102-55  العاملية  املبادرة  فهرس 

2016 اإلدارة   منهج   :103 للتقارير  العاملية  املبادرة 

ونطاقه 103-1 الجوهري  املوضوع 

االقتصادية املعايري  سلسلة   :200 للتقارير  العاملية   املبادرة 

الرشاء مامرسات   :204 للتقارير  العاملية   املبادرة 

املحليني 204-1  املوردين  عىل  اإلنفاق  نسبة 

البيئية املعايري  سلسلة   :300 للتقارير  العاملية   املبادرة 

2016 الطاقة   :302 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املؤسسة 302-1  داخل  الطاقة  استهالك 

2018 الصحي  الرصف  و  املياه   :302 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املصدر 303-3 حسب  املياه  إستخدام 

2016 اإلنبعاثات   :305 للتقارير  العاملية  املبادرة 

  305-1 18  )1 )النطاق  املبارشة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

الدفيئة 305-2  الغازات  انبعاثات   )2 )النطاق  املبارشة  غري  الطاقة 

2016 النفايات   :306 للتقارير  العاملية    املبادرة 

املستحدثة 306-3  النفايات 

االجتامعية املعايري  سلسلة   :400 للتقارير  العاملية  املبادرة 

2016 التوظيف   :  401 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املوظفني 401-1  ودوران  جدد  موظفني  تعيني 

النفايات2016  :306 للتقارير  العاملية    املبادرة 

2018 املهنية  والسالمة  الصحة   :  403 للتقارير  العاملية    املبادرة 

املهنية 403-1  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام 

املهنية  403-5  والسالمة  الصحة  عىل  العامل  تدريب 

العامل 403-6  صحة  تعزيز 

العمل 403-9  إصابات 

2016 والتعليم  التدريب   :404 للتقارير  العاملية  املبادرة 

االنتقال 404-2  عىل  املساعدة  وبرنامج  املوظفني  مهارات  لتطوير  برامج 

2016 واملوظفني  الحوكمة  هيئات  تنوع   :405 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املوظفني 405-1  و  الحوكمة  هيئة  تنوع 
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الخليج
للصناعات 

الدوائية 

حوكمة و  البيئة  اإلستدامة,   تقرير 
الشركات 2021

 جلفار


