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ير نبذة عن هذا التقر

يــز وعــي أصحــاب المصلحــة بموضوعاتنــا البيئيــة واالجتماعيــة   جديــًدا لجلفــار. نلتــزم بتعز
ً
يــر فصــال يمثــل هــذا التقر

والحوكمــة (ESG) ذات األولويــة والكشــف عــن كيفيــة مســاهمة أداؤنــا فــي المقاييــس غيــر الماليــة فــي 

خلــق قيمــة طويلــة األجــل ونمــوذج أعمــال مســتدام ومســؤول ومتمحــور حــول العمــالء. 

يــد  يــر (GRI)، مــع مز ــا للخيــار "األساســي" الخــاص بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقار
ً

يــر وفق تــم إعــداد هــذا التقر

يــر التزامنا  مــن اإلشــارات إلــى مؤشــرات األداء ال 31 الرئيســية لبورصــة أبوظبــي. إضافــة إلــى ذلــك، يوضــح التقر

ــا للتنميــة المســتدامة (SDG) لخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030، مــع 
ً

تجــاه 17 هدف

تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة فــي كل مجــال مــن مجــاالت األولويــة لدينــا. نلتــزم اآلن باإلبــالغ 

يــر الحوكمــة الخــاص بنــا، والــذي يوفــر نظــرة عامــة  عــن تدابيــر االســتدامة ســنوًيا، جنًبــا إلــى جنــب مــع تقر

شــاملة علــى األداء المالــي والحوكمــة والمخاطــر لدينــا.

يــر فــي ثالثــة محــاور رئيســية هــي: البيئيــة، واالجتماعيــة، والحوكمــة، لتغطية معظم  وبنــاًء عليــه، نظمنــا التقر

القضايــا البيئيــة واالجتماعية والحوكمة.
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الملخص التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي

يــر ســنوي عــن االســتدامة يغطــي الســنة الماليــة 2020.  إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم لكــم أول تقر
يخ جلفار الممتد لـ40 عاًما، كانت مهمتنا وال تزال هي توفير نوعية حياة أفضل للمجتمع من خالل  طوال تار
يــر كيــف ترتكــز االســتدامة  تقديــم حلــول دوائيــة عاليــة الجــودة ومبتكــرة وبأســعار متيســرة. يوضــح هــذا التقر
يــة لدينــا. كمــا يوضــح التزامنــا بتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن  فــي جوهــر اإلســتراتيجيات والعمليــات التجار
خــالل المســاهمة فــي األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021 بشــأن البيئــة المســتدامة والبنيــة التحتيــة، 

وكذلــك أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

يقيــا  عــام 2020 هــو العــام الــذي بلــغ فيــه حجــم ســوق األدويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفر
بالمائــة مــن إجمالــي ســوق األدويــة  العامــة حوالــي 33  يكــي، وشــكلت الســوق  42.9 مليــار دوالر أمر
يقيــا. وهــو العــام الــذي احتفلــت فيــه جلفــار بالذكــرى األربعيــن  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفر
يقيــا. ومــع هــذا ظــل عــام  لتأسيســها كواحــدة مــن أكبــر شــركات تصنيــع األدويــة فــي الشــرق األوســط وإفر
ــر عاديــة  ــا المســتجد (كوفيــد19-) تحديــات غي 2020 عاًمــا غيــر مســبوق، حيــث فــرض ظــور فيــروس كورون
وشــاقة لنــا جميًعــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. بيــد أن جلفــار أظــرت مرونــة وأثبتــت أنهــا ســتبقى مجــزة جيــًدا 

ومســتعدة لمواجهــة التحديــات والشــكوك التــي تنبثــق علــى نحــو كامــن أو مفاجــئ فــي حياتنــا اليوميــة.
يــق إدارة  فــي مواجهــة الوبــاء، عملــت جلفــار بــال كلــل لضمــان ســالمة موظفينــا وعمالئنــا، بينمــا طبــق فر
 عن االســتمرار 

ً
 مبتكــرة للحفــاظ علــى العمليــات بمــا يتماشــى مــع تفويــض الحكومــة، فضــال

ً
األزمــات لدينــا حلــوال

فــي تنفيــذ مهمتنــا المتمثلــة فــي توفيــر حلــول دوائيــة عاليــة الجــودة وبأســعار معقولــة.

يــر الضــوء علــى أدائنــا البيئــي واالجتماعــي والحوكمــة خــالل عــام 2020. وبرغــم التحديــات  يســلط هــذا التقر
فــي عــام 2020، واصلنــا إحــراز تقــدم مــم مــن خــالل التزامنــا بجــودة المنتــج وســالمته، والتركيــز علــى صحــة 
 عــن 

ً
الموظــف ورفاهيتــه، والبرامــج التــي تركــز علــى مشــاركة الطــالب وتنميــة المجتمعــات المحليــة، فضــال

يــز التزامنــا مــن خــالل اتخــاذ خطــوات مهمــة ولكــن  اســتمرار مشــروع التحــول اإلســتراتيجي الــذي يهــدف إلــى تعز
قابلــة للقيــاس لدمــج االســتدامة مــع إســتراتيجيتنا وأهــداف إدارة المخاطــر.

يجــي مــن  ال نــزال متفائليــن بــأن التحفيــز الحكومــي المســتمر فــي عــام 2021 يوفــر فرصــة كبيــرة للتخفيــف التدر
التأثيــر الضــار للوبــاء مــع توقــع الشــفاء التــام بحلــول عــام 2022. فــي عــام 2021، نخطــط لمواصلــة رحلتنــا 
يــف النفايــات الســائلة، واعتمــاد خطــة إدارة الطاقــة لتحســين كفــاءة  لالســتدامة مــن خــالل االلتــزام بعــدم تصر
الطاقــة لدينــا، ودعــم الشــباب المحلــي فــي الوصــول إلــى فــرص التعليــم والعمــل وكذلــك االســتمرار فــي 

دعــم جــود اإلغاثــة مــن الوبــاء مــن خــالل تصنيــع المنتــج.

د. عصام فاروق
الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
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السمات التنظيمية  

يقيــا وواحــدة مــن المنتجيــن  جلفــار واحــدة مــن أكبــر شــركات تصنيــع األدويــة فــي الشــرق األوســط وإفر
الرائديــن لألنســولين فــي العالــم. تأسســت الشــركة عــام 1980 بتوجيــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ صقــر 
بــن محمــد القاســمي حاكــم رأس الخيمــة الراحــل. منــذ ذلــك الحيــن، قدمــت جلفــار حلــول رعايــة صحيــة عاليــة 
الجــودة ومبتكــرة وبأســعار معقولــة للعائــالت فــي جميــع أنحــاء العالــم. لــم تكــن جلفــار فقــط أول شــركة 
يــع المنتجــات  يادتنــا فــي إنتــاج وتوز ــا ر

ً
تصنيــع أدويــة تــم إنشــاؤها فــي دول الخليــج العربــي، ولكننــا نواصــل أيض

ــا شــبكة مــن 12 مصنًعــا وشــبكة لوجســتية موثوقــة تغطــي القــارات الخمــس.  الصيدالنيــة. لدين

 ،(Julphar Diabetes Solutions) يتركــز عملنــا علــى ثــالث وحــدات عمــل أساســية؛ حلــول جلفــار للســكري
لدينــا، حيــاة جلفــار (Julphar Life). تســتهدف  العامــة، وقســم المســتحضرات االســتهالكية  واألدويــة 
ــا القطاعــات العالجيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الجهــاز الهضمــي (GIT)، والجهــاز التنفســي، وإدارة  أدويتن
األلــم، والجــروح والنــدوب، ومضــادات العــدوى، وفقــر الــدم، وأمراض النســاء، واألمراض الجلدية، والضعف 
يــع منتجاتنــا علــى  الجنســي، وأمــراض القلــب. نوظــف حوالــي 2500 شــخص علــى مســتوى العالــم ويتــم توز
أكثــر مــن 50 دولــة فــي القــارات الخمــس. نرفــل بتــراث غنــي، وأعمالنــا جــزء مــن نســيج دولــة اإلمــارات العربيــة 
يــادة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة، نتحمــل كامــل المســؤولية عــن إدارة  المتحــدة. وألننــا نتبــوأ الر
أعمالنــا علــى نحــو يفيــض بالرحمــة والرعايــة واالحترافيــة. فيمــا يلــي جــدول زمنــي لبعــض األحــداث الحاســمة 

فــي رحلتنــا حتــى اآلن:  
  

من نحن
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تأسست بتوجيهات من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي1980
مسجلة كشركة مساهمة عامة وطنية إماراتية

الحصول على موافقة وزارة الصحة ألول 30 منتًجا1984

بدء تصنيع السوائل والمواد شبه الصلبة1988

وكالء التوزيع المعتمدون في األسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم1990

إطالق ثالثة مصانع جديدة - جلفار 2 و3 و19984

إطالق مصانع التكنولوجيا الحيوية جلفار 7 2003

تم إطالق مصانع جديدة -جلفار 7 و9 و200710

االفتتاح الرسمي ألول منشأة في إثيوبيا2013

افتتاح جلفار السعودية رسمًيا2017

شرعت في خطتها للتنمية المستدامة2019

2015
استحوذت جلفار على حصة األغلبية في بنغالديش

(Julphar LIFE) جلفار اليف - CHC تم إطالق قسم

2008MenaCool إطالق قسم النقل

2011
توقيع اتفاقية مع مجموعة سيجاال السعودية لبناء منشأة تصنيع مستقلة في المنطقة الغربية من 

المملكة العربية السعودية - وهو مشروع بقيمة 40 مليون دوالر أمريكي في عام 2011.
نيل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال المرموقة وجائزة اإلنجاز العربي

بدأ إنتاج البدائل الحيوية
إطالق حلول جلفار للسكري 2012

من نحن 
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سلسلة القيمة لدينا 

يتم تصدير أكثر من ٪80 من منتجاتنا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولدينا أكثر من 150 منتًجا في خط 
يع القوية لدينا 200 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي. لدينا إجمالي  اإلنتاج التابع لنا. تضم شبكة التوز
علبة  مليون  نصف  من  أكثر  ننتج  السكري.  مرض  وحلول  واللقاحات  العامة  األدوية  إلنتاج  تصنيع  منشأة   14
دواء يومًيا عبر منشآتنا ونملك 4000 شهادة تسجيل منتج. حققنا أكثر من 180 مليون دوالر من المبيعات 
العالمية، وشركتنا هي شركة مدرجة برأسمال سوقي قدره 315 مليون دوالر. إن وجودنا العالمي مصدر 

فخر لنا ألننا نعمل في أسواق مختلفة، كما هو موضح في الخريطة أدناه.

ننتج مجموعة واسعة من األدوية والحقن ومنتجات الرعاية الصحية االستهالكية. يستخدم العمالء األدوية 
التي ننتجها في حاالت تتراوح من الصداع إلى أمراض القلب. متخصصون في العناية بالجروح، وصحة القلب 
ا األشخاص األصحاء 

ً
واألوعية الدموية، وإدارة األلم، ونحن أحد رواد تصنيع األنسولين في العالم. ندعم أيض

االطالع على ملخص  يرجى  الفيتامينات.  المثال، من خالل مكمالت  حياتم، على سبيل  خيارات أسلوب  في 
منتجاتنا أدناه. 

ا للمعايير نفسها مثل األدوية األصلية ذات العالمات  
ً

 ولكنها تنتج وفق
ً

األدوية التي انتهت صالحية براءات اختراعها عادة
التجارية. 

األدوية والمكمالت والمراهم اليومية والمنتجات األخرى المتاحة بدون وصفة طبية.

تعمل الحلول ذات األسعار المعقولة في تركيبات األنسولين المختلفة على تحسين نوعية الحياة لمرضى السكري مع 
النوع 1 والنوع 2 وسكري الحمل. 

من نحن
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مهمتنا ورؤيتنا وقيمنا 

الرؤية

ا بها دولًيا في مجال االبتكار. 
ً

أن نصبح شركة أدوية رائدة، معترف

المهمة 

األسرة، من  أفراد  لجميع  أفضل  حياة  نوعية  لتوفير  نسعى جاهدين 
خالل تقديم أفضل الحلول والقيم الحقيقية مع خالص مشاعر الرحمة 

واالحتراف.

التراث

العربية  اإلمارات  دولة  نسيج  من  جزء  وأعمالنا  ثري،  بتراث  نرفل   ‹
المتحدة.

من نحن 
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قيمنا

" قيمنا هي جوهر ثقافتنا ومصدر إلهام لسلوكنا. فهي تحدد من نحن وكيف نعمل".

تدعم قيمنا كل ما نقوم به، بدًءا من ضمان معايير سالمة صارمة في تطوير منتجات جديدة. 
مــن األدويــة إلــى المعاملــة الحســنة أخالقًيــا مــع المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة والعمــالء. فكيفيــة تنفيذنــا 
ألمورنــا ال تقــل أهميــة عمــا نؤديــه. لقــد رســخنا ثقافتنــا القائمــة علــى القيــم لضمــان وضــع عمالئنــا فــي المرتبــة 

األولــى فــي كل مــرة. 

 نحن نرعى ثقافة االحتراف
 مع االحترام للبشر،

 وننوي تبجيل
 المساهمات الفريدة

 التي تقدمها مجموعة
 متنوعة من الرؤى

.والثقافات

 نعمل كفريق واحد
 لتحقيق هدف مشترك

 وصياغة قوية للعالقات
 التي تمكننا من تعظيم
 تأثيرنا والعمل والتطور

.باعتبار أننا منظمة

 نحن ملتزمون بالتمّيز في
 كل ما نؤديه بصفتنا رواًدا
 في مجال الرعاية الصحية

.العالمية

 ننحن نعتقد أن البحث
 والتطوير اللذين يغلفهما
 الجودة العالية أمر بالغ
 األهمية لدفع االبتكار
 وضمان النجاح طويل

 المدى في مجال صناعة
.االدوية

 دوام اإلشادة بدورنا
 في خدمة الناس

 والعمالء ونؤمن بضرورة
 الشعور بالتعاطف

 والرحمة حال الفم
 والتعرف على احتياجات

.عمالئنا

 ننحن نتصرف بشفافية
 مع تحري الصدق

 والنزاهة في جميع
 األوقات بأعلى المعايير

.األخالقية

من نحن 
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االستجابة لـفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 

لقــد وجهــت قيمنــا اســتجابتنا نحــو كوفيــد ـ 19 التــي تتمثــل فــي: حمايــة صحــة وســالمة زمالئنــا، وضمــان توفــر 
أدويتنــا للعمــالء الذيــن يعتمــدون عليهــا، واالضطــالع بدورنــا للحــد مــن انتقــال العــدوى، ودعــم المجتمعــات التــي 

يعيــش ويعمــل فيهــا زمالؤنــا. 

لقــد تحركنــا فــي وقــت مبكــر مــن الوبــاء لوقــف أمــر الســفر الدولــي غيــر الضــروري وتحولنــا إلــى العمــل عــن 
بعــد لزمالئنــا العامليــن فــي المكتــب. إضافــة إلــى ذلــك، أنشــأنا بروتوكــوالت محّســنة لمكافحــة العــدوى عبــر 
مواقــع التصنيــع ومختبــرات البحــث والتطويــر لدينــا للتأكــد مــن أن الزمــالء الذيــن يحتاجــون إلــى التواجــد فــي الموقــع 

يمكنــم االســتمرار فــي القيــام بذلــك بأمــان.   

أهدافنا وإجراءاتنا: 

 رفاهية الموظف وسالمته    
تنظيم حمالت فحص جماعية لفيروس كوفيد 19 في الموقع وخارجه الحتواء العدوى.     

ية للسيطرة على العدوى في حالة التعرض. وضع بروتوكوالت احتراز     
الحرص على تقديم الدعم من فرق األمن والسالمة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في مرافقنا      

وأماكن إقامة العمال إلدارة أزمة كوفيد 19. 
تقليل القوى العاملة في الموقع بنسبة 40٪.      

ساعات عمل مخفضة للموظفين من المن الوظيفية التي ال تدعم العمل من المنزل.      
منح جميع حاالت التغيب عن العمل بسبب فيروس كوفيد 19 على إجازة مدفوعة األجر.      

توقيع عقد مع شركة متخصصة لتعقيم جميع مباني وإدارات الشركة أسبوعًيا.      
إجراء تدقيق صحي شامل في ما يتعلق بفيروسـ كوفيد 19 لضمان نظافة مكان العمل.      

 رفاهية المجتمع   
إنشاء منشأة للحجر الصحي ومنشأة طبية ميدانية في مدرسة زمزم الثانوية للبنات بالدقداقة، والتي ظلت      

ين.  تعمل لمدة شر
مراقبة الطرق اللوجستية العالمية لضمان التدفق الفعال لألدوية وتوصيل أدويتنا.      

عمليات حرجة محمية لالستجابة للنمو في الطلب العالمي على أدوية معينة.      
 

 بناء القدرات   
تطوير حمالت توعية وتوزيع مواد تثقيفية حول فيروس كورونا لضمان سالمة القوى العاملة لدينا.      

تطوير مكتبة تعلم إلكتروني للموظفين ودورات يمكن الوصول إليها من خالل تطبيق للجوال.     

من نحن 
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نهجنا في االستدامة 

ما تعنيه االستدامة لنا 

تــدور االســتدامة فــي جلفــار حــول اســتخدام قدراتنــا لتحقيــق التأثيــر األكثــر أهميــة حيــث يحتاجــه المجتمــع. نعلــم 
أن صحــة النــاس، والكوكــب، وأعمالنــا جميعهــا مترابطــة، ويؤثــر كل منهــا علــى اآلخــر.  

ــا فــي مجــال االســتدامة تلبيــة  ــر. تتجــاوز جودن ــا فــي جلفــار هــو أن تنتقــل مؤسســتنا نحــو اســتدامة أكب هدفن
يقــة التفكيــر لدينــا وممارســاتنا لمواكبــة  أهدافنــا الســنوية وأهدافنــا طويلــة المــدى. يجــب أن نطــور باســتمرار طر

العصــر المتغيــر. إنهــا مســؤولية وفرصــة لتوســع األعمــال.

المساهمة في التنمية الوطنية واإلقليمية

إن تقديــم مســاهمة هادفــة ودائمــة لمســتقبل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــو فــي صميــم خطتنــا التنمويــة 
طويلــة األجــل. مــع أكثــر مــن 800 منتــج بأشــكال جرعــات مختلفــة تســتهدف قطاعــات عالجيــة مختلفــة، هنــا فــي 
 علــى إحــدى الشــركات المحليــة فــي اإلمــارات التــي لهــا تأثيــر علــى الســاحة العالميــة. لدينــا 14 

ً
جلفــار، نضــرب مثــاال

منشــأة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويقــع مقرنــا الرئيســي فــي رأس الخيمــة.  

التوطيــن جــزء أساســي مــن خطتنــا لدعــم التنميــة المحليــة، ولهــذا أصبحنــا مشــاركين فــي مبــادرة أبشــر. تهــدف 
هــذه المبــادرة إلــى توفيــر نوعيــة حيــاة أفضــل لمواطنــي دولــة اإلمــارات وأســرهم مــع تشــجيعم علــى دخــول 
القطــاع الخــاص. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أقمنــا شــراكات مــع مؤسســات رائــدة فــي اإلمــارات والشــرق األوســط 
يجيــن الجــدد وطــالب  وخارجهــا ومــع جامعــات وكليــات فــي اإلمــارات للمســاعدة فــي تحســين فــرص العمــل للخر
الجامعــات. مــن خــالل هــذه الشــراكات، نحقــق رؤيتنــا المتمثلــة فــي تمكيــن الشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

يــز مســتقبل مســتدام.  المتحــدة وتعز

 " iTurnaroundمشروع""

فــي عــام 2020، بدأنــا "مشــروع iTurnaround" الخــاص بنــا لتحســين جــودة أعمالنــا، مــن ضوابطنــا الداخليــة إلــى 
تحســين أنظمــة أداء موظفينــا وإدخــال تدابيــر كفــاءة الطاقــة. تــم تنفيــذ المشــروع علــى ثــالث مراحــل مختلفــة، 
تمتــد مــن عــام 2020 إلــى عــام 2021. فــي عــام 2020، أحرزنــا تقدًمــا جيــًدا فــي العديــد مــن المبــادرات، والتــي 
يــر. يهــدف "مشــروع iTurnaround" الخــاص بنــا إلــى تقديــم مســاهمة ذات  ســتتم مناقشــتها فــي هــذا التقر
مغــزى لــكل مــن موظفينــا والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا مــن خــالل تأثيرنــا االجتماعــي والبيئــي واالقتصــادي.  
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نهجنا في االستدامة   

مالمح األداء الرئيسية خالل 2020 

المضي قدًما 

النفايــات  يــف  تصر بعــدم  االلتــزام  خــالل  مــن  لدينــا  البيئيــة  االســتدامة  رحلــة  يــز  لتعز نخطــط   ،2021 عــام  فــي 
الســائلة واعتمــاد خطــة إلدارة الطاقــة لتحســين كفــاءة الطاقــة لدينــا. إضافــة إلــى ذلــك، كجــزء مــن "مشــروع 
ًيــا وممارســة للمكافــآت لضمــان أن يتــم منــح موظفينــا األجــور   معيار

ً
ينــا تحليــال iTurnaround" الحالــي لدينــا، أجر

ــا إلــى مواصلــة دعــم سياســات التوطيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل 
ً

بشــكل عــادل. نهــدف أيض
ــا 

ً
ــًرا، نحــن ملتزمــون أيض خطــة التوطيــن لدينــا، والتــي تدعــم الطــالب اإلماراتييــن الكتســاب خبــرة عمليــة قّيمــة. أخي

ــاء مــن خــالل تصنيــع المنتجــات.  بمواصلــة دعــم جــود اإلغاثــة مــن الوب
   

حوكمة االستدامة 

نحــن ملتزمــون بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات وحمايــة البيئــة وصحــة اإلنســان والســالمة فــي جميــع عملياتنا. 
نتعهــد بمبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات (CSR) ألننــا نستشــعر أن هــذا هــو األمــر هــو الصــواب. 

تســاعد هــذه الجــود فــي تقويــة عالقاتنــا والمســاهمة بإيجابيــة فــي المجتمــع األوســع.  

تلقينا شكاوى بسيطة تتعلق 
بمنتجاتنا 

من القوى العاملة لدينا تقل 
أعمارهم عن 30 عاًما في عام 

 2020

من إنفاق الموردين على 
الموردين المحليين

تم استخدام مياه الصرف الصحي 
المعالجة ألغراض الري 

من القوى العاملة لدينا من النساء 
في عام 2020 
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إشراك أصحاب المصلحة واألهمية النسبية 
ينــا ممارســة تفصيليــة لتقييــم األهميــة النســبية لتحديــد التدابيــر األكثــر أهميــة لجــود االســتدامة لدينــا.  لقــد أجر
مــن خــالل هــذا، أردنــا تحســين فهمنــا للقضايــا غيــر الماليــة ذات األهميــة اإلســتراتيجية لشــركتنا وأصحــاب المصلحــة 
لتوجيــه عمليــة صنــع القــرار لدينــا. حــدد هــذا التقييــم قضايــا الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية التــي 
ــر والعمــل. تــم  ــا، والتــي تمثــل المــكان الــذي نتمتــع فيــه بأهــم قــدرة للتأثي تــم جلفــار وأصحــاب المصلحــة لدين
إجــراء أحــدث تقييــم لألهميــة النســبية لالســتدامة فــي عــام 2020. بالتعــاون مــع شــركة استشــارية مســتقلة، 

يــد مــن فرصتنــا فــي التأثيــر.  حــدد هــذا التقييــم 14 مجــال تركيــز مــادي يز
  

تحديد الموضوع 

بــدأت عمليتنــا بتحديــد قائمــة طويلــة مــن الموضوعــات ذات الصلــة بعملياتنــا، والتــي تــم تصنيفهــا إلــى ثالثــة 
مجــاالت رئيســية: 

البيئية - الممارسات لتقليل تأثيرنا على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.      
االجتماعية - تأثير منتجاتنا وعملياتنا على الموظفين والعمالء والمجتمعات.     

الحوكمة - األنظمة والهياكل والمواقف التي تؤثر على كيفية اإلشراف على عملياتنا وإدارتها.     

تحديد األولويات 

تــم ترتيــب الموضوعــات حســب األولويــة بنــاًء علــى مســتوى األهميــة ألصحــاب المصلحــة لدينــا ومــا يناســب 
أعمالنــا. تضمنــت العمليــة، المصممــة لتشــمل التــوازن بيــن كل مــن المنظــورات الحاليــة والمســتقبلية، مــا يلــي: 

تحليــل ممارســات جلفــار الحاليــة، وإفصاحــات األقــران، واالتجاهــات العالميــة الناشــئة، واألطــر ذات الصلــة      
يــر (GRI)، ومصفوفــة صناعــة أهداف التنمية المســتدامة  بالقطــاع مثــل المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار
لألمــم المتحــدة، وفرقــة العمــل المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ (TCFD)، ومبــادرة 

 .(PSCI) يــد الصيدالنيــة سلســلة التور
Iمقابالت مع أصحاب المصلحة المهمين في جلفار.     

نهجنا في االستدامة 

تحسين احتياجات الصحة والسالمة لموظفينا؛
توفير بيئة عمل تنافسية وعادلة ألفراد شعبنا؛

السعي لتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين؛
الحد من اآلثار السلبية على البيئة. 

ية.   دعم المجتمعات من خالل المشاريع والمنظمات والجمعيات الخير
إنتاج منتجات مبتكرة تهدف إلى تحسين الجودة الشاملة لحياة اإلنسان.
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تحديد موضوعاتنا المادية 

موضوعاتنا ذات األهمية

تحديد القدرة 
الموضوعات 
ية عبر  الجوهر

المراجعة 
المفصلة من 
الموضوعات 

ية الحالية  الجوهر
ومراجعة النظير.

شركة كبرى 
مراجعة الوظائف 

وتوافق على 
الموضوعات 

ية. الجوهر

اعتماد 
الموضوعات 

ية  الجوهر
بالتشاور مع 

اإلدارة وأصحاب 
المصلحة.

تحديد األولويات 
للنواحي الجوهرية 

بالمواءمة مع 
المبادرة العالمية 

ير  إلعداد التقار
المصفوفة 

المهمة.

معدل الصلة 
للموضوعات 
المهمة على 

أساس األهمية 
القصوى أو 

المتوسطة و 
ا 

ً
والمنخفضة وفق
لردود الفعل من 

االستشارات.

نهجنا في االستدامة 

النفايات

االنبعاثات

الطاقة

المياه والمخلفات
السائلة

التدريب والتعليم

المجتمعات المحلية

نشر الوعي الصحي

صحة العمالء
وسالمتم

التنوع وتكافؤ
الفرص

سياسات سلسلة
التوريد

السالمة والصحة
المهنية

االمتثال التنظيميالتوظيف

دعم االكتشافات
العلمية



16

نهجنا في االستدامة

االستدامة 

أخيــًرا، تــم تصنيــف هــذه النتائــج إلــى قضايــا اجتماعيــة وبيئيــة وحوكمــة تتماشــى مع قيمنــا وأهدافنا. ثم اضطلعنا 
ــا ألهميتهــا أو تأثيرهــا علــى أعمالنــا وأهميتهــا ألصحــاب المصلحــة 

ً
يــة وفق بعــد ذلــك بتنظيــم الموضوعــات الجوهر

لدينــا، علــى النحــو المحــدد فــي مشــاركات أصحــاب المصلحــة لدينــا. يؤكــد تضميــن الموضوعــات الماديــة فــي 
يقــة تســاعدنا علــى أداء دورنــا فــي مواجهــة  يــة الشــاملة تخصيــص المــوارد واتخــاذ الخيــارات بطر عملياتنــا التجار
التحديــات العالميــة الكبيــرة. تــم دمــج هــذه المصفوفــة فــي "مشــروع iTurnaround اإلســتراتيجي" الخــاص بنــا 

لمواءمــة األولويــات مــع مجــاالت التحســين. 
 

مصفوفة األهمية النسبية
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ــا حيــث نســعى جاهديــن للعمــل بشــكل أكثــر  ”"االســتدامة ركيــزة أساســية فــي جميــع عملياتن
كفــاءة ومســؤولية. لقــد عــززت جائحــة كوفيــد 19 أهميــة قيــاس ومعاييــر االســتدامة البيئيــة 

لدينــا كجــزء أساســي مــن إســتراتيجية أعمالنــا". 

 الرئيس التنفيذي للعمليات

 :(UNSDGs) التزامنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

نعالج مياه الصرف الصحي بانتظام ألغراض الري.

نهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية. 

نضمن التخلص من النفايات بأمان دون التسبب في أي ضرر 
للبيئة أو لنظامنا البيئي. 
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ــا البيئيــة. غيــر أن  ــار العميقــة علــى المجتمــع والصحــة العامــة التــي مــن المتوقــع أن تنجــم عــن القضاي نــدرك اآلث
يــز صحــة النــاس والمجتمعــات ورفاهــم بشــكل عــام. نظــًرا ألن  هدفنــا األساســي هــو المســاهمة فــي تعز
ــا فــي الحفــاظ علــى صحــة الســكان، نوقــن أنــه مــن مســؤوليتنا تقليــل تأثيرنــا علــى  جــودة بيئتنــا تلعــب دوًرا حيوًي
البيئــة فــي جميــع المناطــق الجغرافيــة التــي نعمــل فيهــا. بســبب انخفــاض اإلنتــاج فــي عــام 2019، كانــت الطاقــة 
يــادة ســنوية  وأنشــطة غــازات الدفيئــة والميــاه لدينــا أقــل بكثيــر فــي عــام 2019. ولــذا شــهدنا فــي عــام 2020 ز

يــادة اإلنتــاج فــي عــام 2020. فــي الطاقــة وأنشــطة غــازات الدفيئــة والميــاه بســبب ز

نحــن نشــارك بنشــاط مــع المجتمــع المحلــي عبــر منصــات 
الوعــي  يــادة  لز بنــا  الخاصــة  التواصــل االجتماعــي  وســائل 
التغييــرات  بشــأن  االقتراحــات  وتقديــم  البيئيــة  بالقضايــا 
مجتمعنــا  تأثيــر  لتقليــل  إجراؤهــا  يمكننــا  التــي  الســلوكية 

الكوكــب.  علــى 

إدارة مواردنا 

إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة في مواقعنا 

يقــة آمنــة وصديقــة للبيئــة، فإننــا نحــد مــن بصمتنــا الكربونيــة علــى البيئــة والمنــاخ.  مــن خــالل إدارة األعمــال بطر
تشــمل أنشــطتنا تحســين عمليــات التصنيــع لدينــا لتقليــل النفايــات الكيميائيــة والحــد مــن الســفر الجــوي غيــر الضــروري 
لموظفينــا مــن خــالل تشــجيع المؤتمــرات الصوتيــة والمرئيــة عــن بعــد حيثمــا أمكــن ذلــك. إضافــة إلــى ذلــك، وكجــزء 

مــن "مشــروع iTurnaround"، حددنــا إجــراءات كفــاءة الطاقــة لتقليــل تكاليــف المرافــق واســتهالك الطاقــة. 
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قمنــا بحســاب انبعاثــات Scope 1 الخاصــة بنــا باســتخدام 
معامــل انبعــاث1  الديــزل للجنــة الدوليــة للتغييــرات المناخيــة 
اســتهالكنا  لتقليــل  المســتمر  ســعينا  وكان   ،(IPCC1)

.Scope 1 للديــزل، وبالتالــي تقليــل انبعاثــات

قمنــا بحســاب انبعاثــات النطــاق 2 الخاصــة بنــا للفتــرة مــن 
2017 إلــى 2020 باســتخدام معامــالت انبعــاث الشــبكة 
كمــا تــم نشــرها مــن قبــل الســلطات 2 . كانــت انبعاثــات 
النطــاق 1 والنطــاق 2 متســقة علــى مــدار الســنوات األربــع 
 "iTurnaround مــن "مشــروع الماضيــة؛ ولكــن، وكجــزء 
إدارة  علــى  يــن  تمر إجــراء  إلــى  نهــدف  فإننــا  بنــا،  الخــاص 

الطاقــة لتحســين عملياتنــا.

1

2

33,350

34,311

31,719
32,348

2017

8,417

2018

8,860

2019

6,681

2020

2017201820192020

7,578
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2017201820192020

68,79169,023

64,053

65,323

(IG

682,996718,902

558,308
614,875

2017201820192020

يــادة اســتهالكنا للطاقــة فــي عــام 2020 مقارنــة بمســتويات عــام 2019، فقــد انخفــض  علــى الرغــم مــن ز
يــادة اإلنتــاج. يــادة فــي اســتهالك الطاقــة إلــى ز إجمالــي إنتاجنــا فــي عــام 2019. ونتيجــة لذلــك ُتعــزى الز

إدارة النفايات 

فــي جلفــار، تعتبــر إدارة النفايــات لدينــا أمــًرا فــي غايــة األهميــة، ونحــن نلتــزم بصرامــة بجميــع القواعــد واللوائــح 
المحليــة المتعلقــة بــإدارة النفايــات. تشــمل إدارة النفايــات لدينــا تصنيــف النفايــات، والفصــل، والتقليــل، والتعامــل 
اآلمــن والتخلــص منهــا، والمراقبــة. نعتبــر أنــه مــن واجبنــا ضمــان التخلــص مــن النفايــات بأمــان دون التســبب فــي أي 
يــق الحــرق أو معالجــة النفايــات  ضــرر للبيئــة. اعتمــاًدا علــى فئــة النفايــات، يتــم التخلــص مــن النفايــات بأمــان عــن طر

الملوثــة أو إرســالها إلــى مدافــن النفايــات عندمــا يتعــذر إعــادة تدويرهــا وإعــادة اســتخدامها. 

ال يمكــن إعــادة اســتخدام النفايــات الصيدالنيــة التــي ننتجهــا، وبالتالــي يتــم حــرق جميــع المخلفــات الصيدالنيــة 
يــق شــركة خارجيــة.  الخطــرة وغيــر الخطــرة. فــي عــام 2020، تــم حــرق 513،905 كجــم مــن النفايــات عــن طر

لقد عقدنا شراكة مع الكيانات التالية لضمان التخلص السليم من النفايات:

التعاقــد مــع شــركة متخصصــة للتخلــص مــن النفايــات الطبيــة الناتجــة عــن تصنيــع األدويــة بطــرق تضمــن الحفــاظ 
علــى البيئــة.

التعــاون مــع جهــة إلنشــاء مكبــات خاصــة للتخلــص اليومــي مــن المــواد االســتهالكية مثــل مخلفــات الطعــام 
يــوت ومخلفــات الكرتــون؛  والز

التعاقــد مــع إحــدى الشــركات المرخصــة لنقــل األدويــة والمــواد الخــام غيــر الصالحــة وإتالفهــا حســب متطلبات 
الجهات المحلية.
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يــب الــدوري حــول كيفيــة الحفــاظ علــى البيئــة والتخلــص بســرعة  يــد مــن التدر يجــب أن يخضــع جميــع الموظفيــن لمز
مــن النفايــات الضــارة. 

كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround" الخــاص بنــا فــي عــام 2020، قدمنــا تدابيــر لتحســين إدارة المخــزون لدينــا 
ينــا عمليــة تقليــل المخــزون  يــادة توافــر المخــزون. وفــوق هــذا أجر لتقليــل التكاليــف وانتهــاء الصالحيــة، إضافــة إلــى ز

لمــرة واحــدة لتقليــل الفاقــد.  

إدارة المياه 

نحــن ملتزمــون بالحفــاظ علــى المــوارد وتقليــل ســحب الميــاه ألننــا نعمــل فــي المناطــق الشــحيحة بالميــاه. نحتــاج 
إلى الماء لتطوير منتجاتنا وتصنيعها، وبالتالي فمن المنطقي اقتصادًيا أن ندير هذا المورد بطريقة مسؤولة. 

خطرة) (غير

(الخطرة وغير الخطرة)

نفايات غير دوائية 

نفايات دوائية

نفايات مختلطة عامة

مياه خطرة
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1,237,320
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نهــدف إلــى إدارة مواردنــا بمســؤولية مــن خــالل عملياتنــا 
ومــن خــالل بنــاء عــادات مســتدامة للموظفيــن. مــن خــالل 
بنــا، نعمــل بنشــاط  وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة 
يــادة الوعــي حــول كيفيــة الحفــاظ علــى الميــاه.  علــى ز
هــذا الملصــق هــو جــزء مــن مشــاركتنا عبــر اإلنترنــت فــي 

تقييــم الميــاه. 

نتيجــة لجــود إدارتنــا، قمنــا بتخفيــض كميــة الميــاه التــي 
تصلنــا مقارنــة بعــام 2017. علــى الرغــم مــن أننــا ســجلنا 
يــادة بنســبة ٪7 فــي عــام 2020 عــن مســتوياتنا لعــام  ز
2019، إال أن إجمالــي إنتاجنــا فــي عــام 2019 كان أقــل. 
نتيجــة لذلــك طلبنــا كميــات أقــل مــن الميــاه لعملياتنــا فــي 

عــام 2019.

(3

389,770

365,997

344,009

373,342

2017201820192020
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60.57
33.33

5

1.1

مرافق التصنيع اإلقامة المطبخ الرئيسي مصنع التكنولوجيا الحيوية

بلــغ إجمالــي ميــاه الصــرف الصحــي المنتجــة فــي مقرنــا الرئيســي، شــركة الخليــج للصناعــات الدوائيــة، فــي عــام 
2020، 156337 متــر مكعــب. تنتــج مرافــق التصنيــع الخاصــة بنــا غالبيــة الميــاه العادمــة التــي يتــم توليدهــا. كل 
يــر التشــغيل  ثالثــة أشــر، نــزود هيئــة حكومــة رأس الخيمــة بكميــات ميــاه الصــرف الصحــي لدينــا كجــزء مــن تقر
والصيانــة. تمــت معالجــة غالبيــة هــذه الميــاه واســتخدامها ألغــراض الــري. باســتثناء ميــاه الصــرف الصحــي الملوثــة 
ــا، تتــم معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لدينــا داخــل منشــآتنا مــن خــالل معالجــة داخليــة مدعومــة بعمليــة  كيميائًي
ETP. فــي عــام 2020، زادت كميــة الميــاه المعالجــة فــي ETP بنســبة ٪24 عــن مســتويات عــام 2019، ممــا 
يســلط الضــوء علــى تركيزنــا علــى إعــادة اســتخدام مواردنــا حيثمــا أمكــن ذلــك. كجــزء مــن عملياتنــا لضمــان جــودة 

الميــاه، يتــم اختبــار معاييــر الميــاه الداخلــة والخارجــة أســبوعًيا مــن قبــل هيئــة رأس الخيمــة الحكوميــة.   

(3 ETP

193,297
215,671

20172018

224,964

2019

296,898

2020
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يــز فــرص  "موظفونــا هــم فــي صميــم أعمالنــا، ونحــن نســتثمر فــي فــرص تطويــر موظفينــا وصقــل مهاراتــم لتعز
يــب المهنــي، نشــجع حمــالت التوعيــة الصحيــة للترويــج ألنمــاط الحيــاة الصحيــة  النمــو المهنــي. إضافــة إلــى التدر

بيــن موظفينــا". -- رئيــس قســم المــوارد البشــرية

 :(UNSDGs) التزامنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

توضح معايير السالمة العالية لدينا التزامنا بصحة موظفينا وسالمتم.
ا على دعم رفاهية الموظفين العاطفية والجسدية. 

ً
نعمل أيض

يــب عاليــة الجــودة  نشــجع التعلــم مــدى الحيــاة بيــن موظفينــا ونوفــر لــم فــرص تدر
للنمــو المهنــي.  

ندعــم بنــاء القــدرات ونعــزز مهــارات االســتعداد الوظيفــي فــي جميــع أنحــاء منطقــة 
يقيــا. الشــرق األوســط وشــمال إفر

يــادة الوعــي حــول القضايــا الصحيــة لتثقيــف ودعــم المجتمعــات المحليــة  نعمــل علــى ز
التــي نعمــل فيهــا. 

نحن ملتزمون بخلق فرص عمل للمواهب المحلية.  

يهــدف أداؤنــا االجتماعــي إلــى رفــع جــودة الحيــاة للمجتمعــات المحليــة 
التــي نعمــل فيهــا. 
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لقــد كبرنــا وازدهرنــا مــن خــالل شــعبنا، الــذي يتجــاوز دائًمــا نــداء الواجــب. نعتبــر موظفينــا أعظــم أصولنــا، بــدًءا مــن 
أولئــك الذيــن يقــودون البحــث والتطويــر إلــى أولئــك الذيــن يضمنــون اســتمرار عملياتنــا فــي العمــل بشــكل موثــوق 
ومــن يتفاعلــون مــع مجتمعنــا. كان والؤهــم للشــركة واضًحــا طــوال جائحــة كوفيــد 19، عندمــا عمــل الموظفــون 
فــي نوبــات بديلــة لاللتــزام بلوائــح كوفيــد 19 وعملــوا بشــكل تعاونــي لضمــان العمليــات دون انقطــاع. نســتثمر 

فيــم لمســاعدتم علــى القيــادة والنمــو كموظفيــن وكأفــراد. 

ية لســاعة  لقــد نجحــت مبــادرات مثــل برنامــج جلفــار للتميــز، الــذي يكــرم الموظفيــن االســتثنائيين، وفعالياتنــا الشــر
الســعادة وأنشــطتنا الرمضانيــة، فــي جمــع الموظفيــن مــن جميــع أنحــاء الشــركة بنجــاح.   

التزامنا تجاه شعبنا

القوى العاملة لدينا  

يعتبــر موظفونــا مــن األصــول الحيويــة لنمونــا المســتمر والمســتدام. نســعى جاهديــن لجــذب أفضــل المواهــب 
وإشــراكها واالحتفــاظ بهــا فــي جميــع وحــدات األعمــال، ممــا يضمــن بنــاء قدراتنــا الداخليــة علــى المــدى الطويــل. 
نفخــر بأنفســنا ألننــا نخلــق بيئــة عمــل تقــدر وتســتخدم مســاهمات الموظفيــن وخبراتــم مــن مجموعــة مــن 
الخلفيــات المتنوعــة للغايــة. نهــدف إلــى ضمــان معاملــة جميــع األفــراد معاملــة عادلــة، باحتــرام، والوصــول 
المتكافــئ للفــرص والمــوارد المطلوبــة. يعتمــد نجاحنــا علــى بيئــة شــاملة حيــث يتــم الترحيــب بجميــع الزمــالء 
يقــة التــي ســنجد بهــا أســاليب  يــدة. إنهــا الطر وتمكينــم وإلهامــم الســتخدام أصواتــم ومواهبــم الفر

مبتكــرة لخدمــة عمالئنــا ومجتمعاتنــا. 

نســعى جاهديــن للتأكــد مــن أن التزامنــا ببيئــة عمــل صحيــة يتوافــق مــع جميــع الموظفيــن لبنــاء وظائــف ذات 
مغــزى تتماشــى مــع تطلعاتــم. فــي عــام 2020، بلــغ ٪14 مــن موظفينــا مــدة عمــل مــع جلفــار أكثــر مــن 15 

عاًمــا. والء الموظفيــن شــهادة علــى بيئــة العمــل الصحيــة التــي تعــزز التعلــم المســتمر والتطويــر. 

 

 



26

أداؤنا االجتماعي

ــا فــي تجربــة القــوى 
ً

فــي عــام 2020، تــم تمثيــل 39 جنســية فــي القــوى العاملــة لدينــا. ينعكــس تنوعنــا أيض
العاملــة لدينــا. فــي عــام 2020، كان موظفونــا الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عاًمــا يمثلــون ٪23 مــن إجمالــي 
 ،٪ يمثلــون 70  عاًمــا   50 و  بيــن 30  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  خبــرة  األكثــر  لدينــا. موظفونــا  العاملــة  القــوى 
يــد أعمارهــم عــن 50 عاًمــا يمثلــون 7 ٪ مــن القــوى العاملــة لدينــا. هــذا التنــوع فــي العمــر  والموظفــون الذيــن تز
يزودنــا بقــوة عاملــة ذات معرفــة وخبــرة وتنــوع فكــري متنــوع. فــي جلفــار، نحــن ملتزمــون بتمكيــن جيــل الشــباب. 
مــن عــام 2019 إلــى عــام 2020، زادت القــوى العاملــة لدينــا تحــت ســن الثالثيــن بنســبة ٪2 وتشــكلت ٪25 مــن 
يــز الفــرص  إجمالــي القــوى العاملــة لدينــا. مــن خــالل تشــجيع عمالــة الشــباب، يمكننــا دعــم التنميــة المحليــة وتعز

الوظيفيــة لجيــل الشــباب.  
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فــي عــام 2020، تــم شــغل 2381 وظيفــة علــى مســتوى العالــم عبــر عملياتنــا فــي جلفــار. يقــع مقــر موظفينــا 
يقيــا.  ــا عمليــات فــي جميــع أنحــاء إفر

ً
فــي الغالــب فــي الشــرق األوســط. ولكــن فــي عــام 2020 كان لدينــا أيض

ــادة بنســبة ٪46 فــي التعيينــات الجديــدة بيــن عامــي 2019 و 2020. كان  ي ــاء، شــهدنا ز علــى الرغــم مــن الوب
نتيجــة للطلــب العالمــي المســتمر علــى األدويــة والمنتجــات الصيدالنيــة. مــن خــالل "مشــروع iTurnaround" فــي 
عــام 2020، عززنــا عمليــة التوظيــف لدينــا مــن خــالل تطويــر وتحديــث مؤشــرات األداء الرئيســية وإجــراءات التشــغيل 

القياســية والسياســات واإلجــراءات. 
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التعويض العادل  

 للتعويضــات والمزايــا وعمليــة قيــاس مرجعيــة 
ً

ينــا تحليــال فــي عــام 2020 كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround"، أجر
يــن، وحددنــا نطاقــات التعويضــات والمزايــا  للصناعــة. لقــد حددنــا هيــكل الدرجــات عبــر المؤسســة خــالل هــذا التمر
ــا بتطويــر خطــط الحوافــز 

ً
بنــاًء علــى هيــكل الدرجــات، ونطاقــات الرواتــب المتوافقــة مــع معاييــر الصناعــة. قمنــا أيض

يــن التنفيذييــن.   الماليــة للمبيعــات والممثليــن الطبييــن والمدير

التوطين  

العربيــة  اإلمــارات  لتقديــم مســاهمة هادفــة ودائمــة لمســتقبل دولــة  لنــا  بالنســبة  أمــر أساســي  التوطيــن 
المتحــدة. تقــع هــذه الفلســفة فــي صميــم خطــط النمــو طويلــة المــدى لشــركة جلفــار، ونحــن نهــدف إلــى 
االســتمرار فــي توفيــر فــرص العمــل لإلماراتييــن. كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround" فــي عــام 2020، قمنــا 

بتحديــد وتنفيــذ خطــة تركــز علــى تطويــر وتوظيــف مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يجيــن الوطنييــن المهتميــن بصناعــة  نحــن نوظــف حالًيــا حوالــي 148 مواطًنــا إماراتًيــا متمرًســا. كمــا نســاعد الخر
الالزمــة لدخــول ســوق  بالمســاعدة  المتاحــة لــم وتزويدهــم  الفــرص المختلفــة  األدويــة علــى استكشــاف 
يــد  العمــل. منــذ توقيــع اتفاقيــة مبــادرة أبشــر مــع وزارة شــؤون الرئاســة فــي مايــو 2013، التزمنــا بتوظيــف المز
مــن المواطنيــن اإلماراتييــن. إضافــة إلــى ذلــك، نشــارك فــي معــارض التوظيــف الوطنيــة كجــزء مــن خطــة التوطيــن 

 ســامًيا. 
ً
ــال يجيــن المؤهليــن تأهي ــا لجــذب الخر لدين
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االستثمار في موظفينا

 We aim to nurture a company culture focused on developing and consistently improving
نهــدف إلــى رعايــة ثقافــة الشــركة التــي تركــز علــى تطويــر مهــارات القــوى العاملــة لدينــا وكفاءاتــم وقدراتــم 
وتحســينها باســتمرار. نــرى أنــه مــن الضــروري تزويــد موظفينــا بالمــوارد والفــرص لمســاعدتم علــى التقــدم 
فــي تطورهــم المهنــي والشــخصي. تغطــي عــروض التعلــم والتطويــر الخاصــة بنــا مجــاالت تركيــز واســعة ويتــم 

توفيرهــا عبــر منصــات التعلــم أثنــاء العمــل والفصــول الدراســية ومنصــات التعلــم عبــر اإلنترنــت.  

ــا 
ً

يــب موظفينــا. بشــكل عــام، أجــرى 2,174 موظف فــي عــام 2020، تــم تخصيــص 112,498 درهًمــا إماراتًيــا لتدر
يًبــا علــى تطويــر المهــارات مــن خــالل منصتنــا عبــر اإلنترنــت  ــا تدر

ً
يبــات تنظيميــة إلزاميــة، وأجــرى 1,374 موظف تدر

يــادة بنســبة ٪5 فــي عــدد الموظفيــن المدربيــن  كورســيرا وبيرســيبيو فــي عــام 2020. إضافــة إلــى ذلــك، ســجلنا ز
يــب الموظفيــن لدينــا فــي عــام 2020 الدافــع للتعلــم  علــى الوظيفــة مقارنــة بعــام 2019. عــززت جــود تدر
المســتمر والنمــو مــن خــالل تمكيــن جميــع الموظفيــن مــن بنــاء مهــارات وقــدرات جديــدة. لتمكيــن التحســين 
 "iTurnaround يــب كجــزء مــن "مشــروع يــف وتنفيــذ نظــام تقييــم أداء التدر المســتمر لموظفينــا، قمنــا بتعر

الخــاص بنــا. 

يــع  ــراف مرمــوق فــي حفــل توز ــا ضمــن القائمــة المختصــرة للحصــول علــى اعت
ً

ــا أيض فــي عــام 2020، تــم اختيارن
جوائــز GOV HR لعــام 2020 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن فئــة إســتراتيجية التعلــم والتطويــر األكثــر 
يــب، المعتــرف بــه كأحــد أفضــل ثالثــة مرشــحين. تهــدف هــذه الجائــزة إلــى االحتفــال  تميــًزا، مــع مركــز جلفــار للتدر

يــز مهــارات الموظفيــن والتقــدم الوظيفــي وإدارة األداء.  ببرامــج التعلــم مــع التركيــز الواضــح علــى تعز

ا معهد معتمد للتدريب على القيادة واإلدارة في اإلمارات العربية المتحدة. 
ً
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تنمية فرق العمل المرنة     

نهــدف إلــى تمكيــن فرقنــا مــن التفكيــر بشــكل إســتراتيجي واتخــاذ القــرارات بســرعة والتصــدي للتحديــات عنــد 
ظورهــا. لقــد ثبــت أنــه مــم لتوفيــر اإلمــدادات الصيدالنيــة دون انقطــاع، ال ســيما أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، 
عندمــا تعاملــت فرقنــا مــع تحديــات معقــدة، بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلغــالق وحظــر التجــول والحجــر الصحــي. ولــذا 
يــب عبــر اإلنترنــت خــالل أزمــة جائحــة كوفيــد 19، واســتضفنا 94 نــدوة عبــر اإلنترنــت فــي عــام  تطورنــا لتقديــم التدر
2020. تضمنــت موضوعــات الويبينــار موضوعــات فنيــة وكذلــك نــدوات عبــر اإلنترنــت ذات صلــة بفيــروس كورونــا. 

يع التعلــم عــن بعــد والتدريب في  يــب نــدوات عبــر اإلنترنــت ومشــار خــالل جائحــة كوفيــد 19، قــدم مركــز جلفــار للتدر
الفصــول الدراســية والــدورات االفتراضيــة لرفــع تأثيــر عملنــا كقــادة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. قــام مركــز جلفــار 
يــب جديــدة مثــل كورســيرا  يــب علــى التعلــم اإللكترونــي مــن خــالل تقديــم منصــات تدر يــب التابــع لنــا بتيســير التدر للتدر
يــب هــذه لجميــع الموظفيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم للتعلــم والتطويــر  وبيرســيبيو. تــم توفيــر منصــات التدر

الذاتــي. حضــر أكثــر مــن 1,374 موظــف دورات عبــر اإلنترنــت فــي عــام 2020.  

رعاية رفاهية الموظف: حملة الحياة الصحية 

ية لدينــا إلــى ضمــان الرفاهيــة العاطفيــة والجســدية لموظفينــا مــن خــالل تشــجيع  يســعى قســم المــوارد البشــر
يــق، واســتضافة فعاليــات التوعيــة الصحيــة.  التــوازن الصحــي بيــن العمــل والحيــاة، وإجــراء أنشــطة بنــاء الفر

رفع الوعي الصحي 

نحــن نشــجع علــى تبنــي أنمــاط الحيــاة الصحيــة بيــن جميــع 
مركــز  نظــم  العالمــي،  القلــب  يــوم  فــي  الموظفيــن. 
يــب برنامــج التوعيــة الصحيــة المتعلــق بصحــة  جلفــار للتدر
القلــب لمســاعدة الموظفيــن علــى عيــش حيــاة أفضــل 
وأكثــر صحــة. تمــت مناقشــة الوقايــة مــن مخاطــر القلــب 
والحفــاظ علــى صحــة القلــب، وتــم توفيــر فحــص صحــي 

مجانــي.  
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صحة المرأة: التوعية بسرطان الثدي  

ــا للتوعيــة بســرطان الثــدي، نظــم مركــز  كجــزء مــن حملتن
يــادة الوعــي  يــب محاضــرة للمســاعدة فــي ز جلفــار للتدر
والحــد مــن وصمــة ســرطان الثــدي مــن خــالل التثقيــف 
حــول األعــراض والعــالج. حــددت الورشــة عوامــل خطــر 
اإلصابــة بســرطان الثــدي وأعراضــه وأهميــة الفحوصــات 

الذاتيــة والفحوصــات.  

الصحة والسالمة المهنية 

إن االهتمــام بصحــة زمالئنــا وســالمتم ورفاهــم والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ونعيــش ونخدمهــا أمــر 
ضــروري. مــن ورش العمــل للتوعيــة بالصحــة العقليــة إلــى التوعيــة بســرطان الثــدي، نتأكــد مــن أن موظفينــا لديــم 

المــوارد التــي يحتاجــون إليهــا ليعيشــوا حيــاة صحيــة.

ــا بالتحديــات بســبب الوبــاء؛ ومــع ذلــك، كنــا ســباقين فــي اســتجابتنا. لقــد تأكدنــا مــن اتخــاذ 
ً
كان هــذا العــام مليئ

جميــع التدابيــر الممكنــة لغــرس عمليــات آمنــة ومســتمرة فــي جميــع مواقــع أعمالنــا والمســاهمة فــي عالــم 
ــا وشــمولية مــن أجــل المنفعــة المشــتركة ألعمالنــا ومجتمعنــا وكوكبنــا.     أكثــر أماًن

أولوياتنا في السالمة 

يبــدأ االهتمــام بســالمة موظفينــا بالوقايــة. فــي جلفــار، نلتــزم بمعاييــر الســالمة الصارمــة ونتوقــع المخاطــر 
ونعمــل علــى منعهــا قبــل أن تتحقــق. نتجنــب اإلجــراءات التــي قــد تعــرض األفــراد للخطــر أو تؤثــر ســلًبا علــى 
يــب "ممارســات  يًبــا محــدًدا علــى الصحــة والســالمة لموظفينــا، مثــل تدر صحتــم أو رفاهيتــم. نحــن نقــدم تدر
المختبــرات الجيــدة" (GLP) لموظفينــا العامليــن فــي مختبراتنــا. نحــن نعمــل علــى إنشــاء نظــام إدارة البيئــة والصحة 
والســالمة لتطويــر ومراقبــة وتتبــع مؤشــرات األداء الرئيســية للصحــة والســالمة. نســعى جاهديــن لمعالجــة 
جميــع الفجــوات التشــغيلية والمتعلقــة بالقــدرات المتعلقــة بالصحــة والســالمة فــي جميــع المصانــع فــي مقرنــا 

الرئيســي فــي رأس الخيمــة كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround" الخــاص بنــا.
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الوعي بالسالمة  

لقــد طورنــا بعنايــة عمليــات التصنيــع وتقييمــات الســالمة الخاصــة بنــا لــكل منتــج مــن منتجاتنــا لمنــع أي أحــداث 
ســلبية. إضافــة إلــى ذلــك، لدينــا العديــد مــن إجــراءات التشــغيل القياســية التــي توجــه ســلوكيات الســالمة لدينــا 
فــي جلفــار. تحــدد هــذه اإلجــراءات التدابيــر الالزمــة لضمــان بيئــة عمــل آمنــة، ويتحمــل مديــرو ورؤســاء األقســام 
مســؤولية ضمــان االمتثــال إلجــراءات التشــغيل الموحــدة. تشــمل الموضوعــات التــي يتــم تناولهــا فــي إجــراءات 
التشــغيل الموحــدة تعليمــات الســالمة العامــة للمقاوليــن والمورديــن والســائقين الخارجييــن وإجــراءات تشــغيل 
مطفأة الحريق المحمولة وقواعد الســالمة المتعلقة باللحام والقطع والنحاس ومعدات الحماية الشــخصية 

والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ وإجــراءات التحقيــق واإلبــالغ. 

ية األعمــال وخطــة التعافــي مــن الكــوارث التــي تحــدد المــوارد واإلجــراءات  ــا بتطويــر خطــة اســتمرار
ً

لقــد قمنــا أيض
التــي يجــب اســتخدامها فــي حالــة حــدوث كارثــة.  

التزامنا تجاه مجتمعنا وعمالئنا 

نســعى جاهديــن لتحســين نوعيــة الحيــاة فــي المناطــق التــي نعمــل فيهــا مــن خــالل أنشــطة األداء االجتماعــي 
ــا علــى تعليــم وتطويــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

ً
لدينــا. تركــز خطتنــا للنمــو طويــل المــدى أيض

مــن خــالل معهدنــا المعتمــد للقيــادة واإلدارة، يمكــن لموظفينــا الوصــول إلــى أحــدث تقنيــات اإلدارة وأفضــل 
ــر  ــا بتســهيل التطوي يــب لدين الممارســات وتنفيذهــا فــي إطــار دولــي حقيقــي. وفــوق هــذا يقــوم طاقــم التدر
ــر الداخليــة والخارجيــة، وتمكيــن مواطنــي دولــة  الوظيفــي المحلــي مــن خــالل تنظيــم العديــد مــن برامــج التطوي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أن يصبحــوا بارعيــن فــي مــكان العمــل، ويســاهمون بنجــاح فــي اقتصــاد دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

إعداد الشباب للقوى العاملة 

مهاراتــم  لتطويــر  اإلماراتيــة  العاملــة  القــوى  لدعــم  مكرســة  جلفــار  بنــا،  الخــاص  يــب  التدر مركــز  خــالل  مــن 
وقدراتــم. فــي عــام 2012، أطلقنــا برنامــج الشــيخ فيصــل لتنميــة القيــادات، وهــي مبــادرة تهــدف إلــى تنميــة 
القــادة اإلماراتييــن وتشــجيعم علــى أن يكونــوا صانعــي قــرار نشــطين مــع دفــع عجلــة تقدمــم الوظيفــي. 
يــاء الطبيــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، والكيميــاء،  يجيــن الوطنييــن فــي المجــاالت التاليــة: الصيدلــة، والفيز ندعــم الخر
ــا بتعييــن حاملــي الشــهادات 

ً
والعلــوم، والهندســة اإللكترونيــة، وأنظمــة المعلومــات، والتســويق. نقــوم أيض

الثانويــة وندربــم فــي منشــآتنا أثنــاء إكمــال تعليمــم الجامعــي.  
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يــب: تدريب الخريجين في اإلمارات   مركــز جلفــار للتدر

يــب مــع المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،  يعمــل مركــز جلفــار للتدر
مثــل توطيــن 360 ومشــروع وجيهينــي ووزارة التربيــة والتعليــم ومركــز تطويــر التعليــم المهنــي. كمــا نقــوم 
يــب الطــالب المحلييــن والدولييــن ســواء فــي  بالتنســيق مــع أكثــر مــن 24 جامعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لتدر
يــب الطبــي أو الصناعــي. إضافــة إلــى ذلــك، نحــن نقــدم برامــج الدراســات العليــا فــي مختلــف التخصصــات، بمــا  التدر
يــد  فــي ذلــك األدويــة والهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا الحيويــة وسلســلة التور
يــب 207 طالًبــا، 8٪  وإدارة األعمــال واألمــن والطــب الشــرعي والوســائط التطبيقيــة. فــي عــام 2020، قمنــا بتدر

منــم مــن اإلماراتييــن. 

(2020

21

186
207

مجموع الطالبالطالب الوافدونالطالب اإلماراتيون

(2017-2020

254

308

261

207
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المعاهد التي ننسق معها لتدريب الطالب لتشمل: 

المعاهد المحلية: 

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية  .1
2.  جامعة الشارقة   

كلية عجمان للصيدلة وعلوم الصحة  .3
4.  جامعة النجاح الوطنية  

كلية الصيدلة والعلوم الصحية (فوج)  .5
كلية الهندسة بجامعة اإلمارات   .6

كليات التقنية العليا (جميع اإلمارات)                    .7
وزارة التربية والتعليم - رأس الخيمة   .8

مركز تطوير التعليم المهني   .9
يكية في رأس الخيمة       الجامعة األمر  .10

جامعة الشارقة  .11
جامعة اإلمارات  .12
جامعة أبوظبي  .13

جامعة الخليج الطبية  .14
جامعة خليفة  .15

المعاهد الدولية: 

جامعة كوينز بلفاست - (المملكة المتحدة)   .1
جامعة ميد ويسترن - (الواليات المتحدة   .2

يكية) األمر
كلية سري بوذا - (الهند)  .3

جامعة يلدز التقنية - (تركيا)  .4
جامعة كاليكوت - (الهند)  .5

الجامعة األلمانية - (األردن)  .6
جامعة كاليكوت - (الهند)     .7

الجامعة األلمانية - (مصر)  .8
جامعة هليوبوليس - (مصر)   .9

يدا أتالنتيك - (الواليات المتحدة  10. جامعة فلور
يكية) األمر

  

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

تزويد الطالب بفم مهارات العمل األساسية؛  •
تعلم الخيارات المهنية المختلفة في مجاالت تخصصم؛  •

تطوير الكفاءات المهنية؛    •
يات الفصول الدراسية في عالم الشركات؛  تطبيق نظر  •

تســهيل انتقال الطالب من عملم األكاديمي إلى عالم الشــركات.    •
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يتــم اســتخدام منهجيــات مختلفــة، مثــل المشــاريع فــي  ببيئــة التعلــم فــي الموقــع للطــالب،  فيمــا يتعلــق 
للطــالب.  الراجعــة  الفــردي والتغذيــة  التعلــم  الصناعــة، وتقييــم  خبــراء  مــع  الموقــع، والتفاعــل 

يــن  يجــي المــدارس الثانويــة المتميز كمــا نقــدم منًحــا دراســية فــي ظــل ظــروف معينــة للموظفيــن الوطنييــن وخر
لمســاعدتم علــى تنســيق العمــل ودراســاتم. فــي عــام 2020، قمنــا بدعــم مجتمعنــا المحلــي مــن خــالل 

ــا.   تمويــل منــح دراســية لطــالب الجامعــات اإلماراتييــن، والتــي بلغــت 294,860 درهًمــا إماراتًي

يــارة منشــآتنا ومقابلــة  يــب األخــرى أياًمــا مفتوحــة لتمكيــن المتقدميــن المحتمليــن مــن ز تشــمل مبــادرات التدر
ــا فــي معــارض التوظيــف الوطنيــة 

ً
موظفينــا والتعــرف علــى الفــرص المختلفــة المتاحــة فــي جلفــار. نشــارك أيض

 ســامًيا.  
ً
كجــزء مــن خطتنــا للتوطيــن الســتقطاب موظفيــن وطنييــن مؤهليــن تأهيــال

صحة العميل وسالمته 

يعتمــد عمالؤنــا علــى منتجاتنــا لتحســين صحتــم وتحســين جــودة حياتــم. نحــن ال نــزال راســخين فــي التزامنــا 
بإعطــاء األولويــة لصحــة عمالئنــا مــن خــالل تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة وضمــان جــود ونــج البحــث والتطويــر 
علــى مســتوى عالمــي. تشــمل مراقبــة ســالمة األدويــة جميــع األنشــطة المتعلقــة باكتشــاف وتقييــم وفــم 
ومنــع اآلثــار الضــارة وغيرهــا مــن المشــاكل المحتملــة المتعلقــة بالمخــدرات. يتــم تنفيــذ هــذه المراقبــة بعدة طرق، 
يــر التفاعــالت العكســية المشــتبه بهــا، والمؤلفــات المنشــورة، والدراســات  بمــا فــي ذلــك مراجعــة وتقييــم تقار
ية. نقــوم باســتمرار بتقييــم بيانــات الســالمة الجديــدة والناشــئة عندمــا تصبــح  ير الوبائيــة، ونتائــج التجــارب الســر

.متاحــة ونتخــذ اإلجــراءات التنظيميــة حســب االقتضــاء لضمــان ســالمة العمــالء. 

لســالمة عمالئنــا وســالمة منتجاتنــا  القصــوى  األولويــة  إعطــاء  تضمــن  التــي  العاليــة  الجــودة  بثقافــة  نلتــزم 
وفعاليتهــا وجودتهــا وموثوقيتهــا. نحقــق هــذا االلتــزام بالجــودة مــن خــالل اتبــاع معاييــر وإرشــادات صارمــة 
يــة الجيــدة (GLP)، وممارســات التصنيــع الجيــدة (GLP)، وممارســة  معتــرف بهــا دولًيــا، مثــل الممارســات المخبر
التيقــظ الدوائــي الجيــدة (GLP)، فــي جميــع مراحــل البحــث والتطويــر واإلنتــاج. إضافــة إلــى ذلــك، نحــن نعمــل على 
خلــق حيــاة أفضــل ألولئــك الذيــن يســتخدمون منتجاتنــا مــن خــالل التعــاون مــع الشــركات األكثــر تقدًمــا لتقديــم حلــول 

مبتكــرة لمجتمعــات الرعايــة الصحيــة. 
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يوضــح الرســم البيانــي أعــاله عــدد الشــكاوى الــواردة لــكل مجموعــة مصّنعــة مــن منتجاتنــا. يتــم تصنيــف شــكاوينا 
إلــى شــكاوى ثانويــة وكبــرى وحرجــة. فــي عــام 2020، كانــت ٪100 مــن شــكاوى منتجاتنــا بســيطة. فــي 
الرســم البيانــي أدنــاه، قمنــا بتصنيــف شــكاوينا بشــكل أكبــر بنــاًء علــى صحتهــا. فــي عــام 2020، تــم تصنيــف 46٪ 

مــن الشــكاوى علــى أنهــا غيــر صالحــة

(2017-2020

2017201820192020

6,997
6,012

2,311

4,441

16234562

عة عدد الشكاوى الواردةعدد الُدفعات الُمصنَّ

إجمالي عدد الشكاوى الواردةشكاوى صالحةشكاوى غير صحيحة

2017201820192020

16

23

45

62

34

22

33

13
1923

29
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أعلى 4 منتجات مدرة للدخل

 

نحــن نفخــر بأنفســنا لضمــان أن منتجاتنــا آمنــة لعمالئنــا. فــي عــام 2020، تلقــت منتجاتنــا األربعــة األولــى أقــل مــن 
6% مــن الشــكاوى مــن إجمالــي عــدد الُدفعــات المصنعــة. إنهــا شــهادة علــى معاييرنــا الصارمــة للســالمة. 
لضمــان وصــول منتجاتنــا إلــى ســالمة عمالئنــا، فإننــا نبــذل العنايــة الواجبــة علــى جميــع موزعينــا. فــي جلفــار، 
يــب الــذي تــم إجــراؤه، وإجــراءات  ننظــر إلــى إدارة مــواد الموزعيــن المحتمليــن وأنظمــة مراقبــة الجــودة والتدر
الشــكاوى واالســتدعاء، وأنظمــة إدارة المخاطــر، والمعــدات، واالمتثــال التنظيمــي والرعايــة الصحيــة، واليقظــة 

الدوائيــة، مــن بيــن جوانــب أخــرى. 

المجتمعات المحلية 

فــي جلفــار، نســعى جاهديــن لتحســين صحــة المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا. لقــد طورنــا وجــوًدا علــى وســائل 
يادة الوعي حول القضايا الصحية وتثقيفم  التواصــل االجتماعــي للتواصــل عبــر اإلنترنــت مــع مجتمعاتنــا المحليــة لز

حــول إســتراتيجيات المواجهــة.

بســبب جائحــة كوفيــد 19 فــي عــام 2020، تــم تعليــق مبــادرات المجتمــع المحلــي الشــخصية لاللتــزام بالقيــود 
 مــن ذلــك، قمنــا بتطويــر مشــاركة 

ً
المفروضــة علــى التجمعــات مــن قبــل حكومــات اإلمــارات العربيــة المتحــدة. بــدال

رقميــة تهــدف إلــى مســاعدة وتثقيــف المجتمــع المحلــي حــول الموضوعــات المتعلقــة بـــ كوفيــد 19، والتــي 
تضمنــت نصائــح حــول الرعايــة الذاتيــة أثنــاء جائحــة كوفيــد ومســاعدة األطفــال علــى التعامــل مــع الوبــاء. كمــا 

قمنــا بحمــالت توعيــة صحيــة حــول مــرض الســكري والســرطان وســالمة المرضــى وصحــة القلــب

في عام 2020،  
تلقينا أقل من 6  
من الشكاوى من 

إجمالي عدد 
الُدفعات الُمصنعة 
ألفضل 4 منتجاتنا. 
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فــي جلفــار، نهــدف إلــى دعــم عمالئنــا فــي الوصــول إلــى 
مــع  تعاونــا   ،2020 عــام  فــي  يحتاجونهــا.  التــي  األدويــة 
الصيدليــات المحليــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لدعــم 
يــض بالســكري فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات مــن خــالل  1000 مر
يــة  الحصــول علــى األدويــة. كمــا تبرعنــا بأدويــة للجمعيــات الخير

بقيمــة إجماليــة 1،282،946 درهــم فــي عــام 2020. 

فيما يلي بعض األمثلة حول كيفية تفاعلنا مع مجتمعنا المحلي: 

يمكــن  حيــث  مبــادرة  أطلقنــا   ،2020 عــام  فــي 
للموظفيــن التواصــل مــع مرضــى التصلــب اللويحــي 

المتعــدد إلظهــار دعمنــا. 

خــالل  مــن  المحلــي  المجتمــع  مــع  نتعامــل 
يــادة الوعــي حــول القضايــا الصحيــة وتقديــم  ز

المواجهــة.   إســتراتيجيات 
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لقد دعمنا حكومة اإلمارات من خالل عدة مبادرات منها:

دعــم هيئــة األوراق الماليــة والســلع فــي إطــالق حملــة "الحوكمــة الفعالة هي أســاس التنمية المســتدامة"  
للتوعيــة بأهميــة حوكمــة الشــركات المدرجــة مــن خــالل مشــاركة اإلصــدارات ومنشــورات وســائل التواصــل 

االجتماعــي التــي تقدمهــا الهيئــة.
اإلعالمــي  المكتــب  توجهــات  مــع  يتماشــى  بمــا  يــخ  المر لمســبار  للترويــج  اإلمــارات  حملــة حكومــة  دعــم   

اإلماراتــي.

نحــن نعمــل بنشــاط مــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات البحثيــة علــى األدويــة المبتكــرة لتوفيــر 
إمــدادات عاليــة الجــودة مــن األدويــة للمحتاجيــن. نعتقــد أن التعــاون بيــن صناعــة األدويــة والهيئــات التنظيميــة 

والحكومــات المحليــة أمــر أساســي لدعــم االحتياجــات الصحيــة لمجتمعنــا المحلــي. 

االكتشافات العلمية والبحث والتطوير 

جلفــار،  فــي  تســتهدف قطاعــات عالجيــة مختلفــة، هنــا  جرعــات مختلفــة  بأشــكال  منتــج  مــن 800  أكثــر  مــع 
نســعى جاهديــن لمواصلــة توســيع عــروض منتجاتنــا. كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround" الخــاص بنــا فــي عــام 
ــا لتوســيع مجموعــة منتجــات جلفــار  يئــات داخلًي ــر الجز 2020، استكشــفنا الشــراكات اإلســتراتيجية وإمكانيــة تطوي

المســتقبلية.  

نقــوم بجمــع البيانــات عــن منتجاتنــا ولدينــا إجــراء اســتدعاء لمراقبــة الشــكاوى والــرد عليهــا عنــد الضــرورة. نســعى 
باســتمرار لتحســين أداء منتجاتنــا وحافظــة منتجاتنــا مــع الحفــاظ علــى معاييــر الصحــة والســالمة الصارمــة. أدنــاه 

حددنــا خططنــا: 

 

خطتنا لعام 2021: 

 استثمار بأكثر من ٥ مليون
 درهم إماراتي

 المخطط لها في السنة
 المالية ٢٠٢١ للطيار مصنع في

تصنيع منشأة

 + مليون  للبحث والتطوير
 لعام ميزانية مقترحة للعام

٢٠٢١ 

 استثمار بأكثر من ٥ مليون
 درهم إماراتي

 المخطط لها في السنة
 المالية ٢٠٢١ للطيار مصنع في

تصنيع منشأة

 + مليون  للبحث والتطوير
 لعام ميزانية مقترحة للعام

٢٠٢١ 
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Our plan for the next five years: 

 وضعت الخطة
 الخمسية لمنتج جديد

 للتطوير

 منتج جديد +100
يز  المقترحة لتعز
 محفظة منتجاتنا

 عرض +48 مليون درهم
 إجمالي االستثمار
 للسنوات الخمس

  القادمة

 أكثر من 10 مناطق عالجية
 تضاف إلى منتجاتنا

ملف
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ــا بكيفيــة القيــام بــه. نهــدف إلــى بنــاء الثقــة مــن خــالل 
ً

“"فــي جلفــار، ال نفخــر فقــط بمــا نقــوم بــه، ولكــن أيض
إظهــار الشــفافية والمعاملــة العادلــة والســلوك األخالقــي فــي كل مــا نقــوم بــه مــن خــالل إدارة اســتباقية 

للمخاطــر والفــرص"    – مديــر تنفيــذي للعمليــات الخطــرة

 :(UNSDGs) التزامنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

نســعى إلــى التصــرف بشــكل أخالقــي مــن خــالل ممارســة أخالقيــات العمــل لدينــا 
واالمتثــال لقواعــد الســلوك الخاصــة بنــا. 
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ــا نعمــل علــى تلبيــة احتياجــات العمــالء والمجتمــع، فإننــا ملتزمــون بالتصــرف بشــكل أخالقــي ومــدروس  نظــًرا ألنن
ومســؤول وباســتمرار مــع إعطــاء األولويــة للســالمة والشــفافية نحــن ندعــو إلــى حوكمــة متوافقــة اســتباقية 
مبنيــة علــى إدارة فعالــة للمخاطــر. ُيعــد مجلــس إدارتنــا أمــًرا بالــغ األهميــة لنظــام الحوكمــة لدينــا حيــث يمثــل 

مصالــح المســاهمين.  

إدارة المخاطر

ية لدفع إجراءات وممارسات  تلتزم جلفار بدمج ممارسات إدارة المخاطر في جميع العمليات والعمليات التجار
إدارية متسقة وفعالة وخاضعة للمساءلة. 

نحــن فــي جلفــار نــدرك أن المخاطــر ديناميكيــة ومتأصلــة فــي جميــع بيئــات التشــغيل الخارجيــة والداخليــة. وكمــا أن 
ــا فــي جميــع عمليــات صنــع القــرار واإلدارة. نتفــم 

ً
المخاطــر متأصلــة فــي عملياتنــا، فــإدارة المخاطــر متأصلــة أيض

ــا أن إدارة المخاطــر ال تتعلــق باالبتعــاد عــن المخاطــر، بــل تتعلــق بالوعــي؛ يتعلــق األمــر بتحقيــق األهــداف مــع 
ً

أيض
مراعــاة التهديــدات.

يقنــا التنفيــذي واإلدارة العليــا. فــي  كخــط دفــاع ثــاٍن، تشــمل عمليــات إدارة المخاطــر لدينــا مشــاركة نشــطة لفر
حيــن أن كبيــر مســؤولي االمتثــال هــو المســؤول عــن التطويــر والتنفيــذ العام لسياســات وإجــراءات إدارة المخاطر، 
فــإن اإلدارة العليــا والوظائــف / األقســام الفرديــة تمتلــك تنفيــذ هــذه السياســات واإلجــراءات، وتشــرف لجنــة 

التدقيــق علــى كفايــة وظيفــة المخاطــر واالمتثــال.

يــة وتطويــر ســجالت المخاطر الوظيفيــة. تتولى لجنة التدقيق  نحــن نعمــل حالًيــا علــى إجــراء تقييمــات للمخاطــر اإلدار
لدينــا ســنوًيا مراجعــة ملــف المخاطر الخاص بالمنظمة.

الحوكمة بشركتنا 

يتمثــل هدفنــا األساســي فــي الحفــاظ علــى ثقافــة يكــون فيهــا االســتعداد لفعــل الشــيء الصحيــح واالمتثــال 
للقوانيــن والسياســات التنظيميــة المعمــول بهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن المؤسســة. تدعــم معاييرنــا األخالقيــة أهــداف 

يــز قيــم العمــل األخالقيــة فــي أنشــطتنا اليوميــة.  أعمالنــا مــع ضمــان االمتثــال وتعز
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لقــد طبقنــا معاييــر االنضبــاط المؤسســي والحوكمــة بعــد قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة لهيئــة األوراق الماليــة 
والســلع رقــم. (3/رئيــس مجلــس اإلدارة) لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة. كجــزء 
مــن هــذه العمليــة، قمنــا بإصــالح لجــان مجلــس اإلدارة بمــا يتماشــى مــع القــرار أعــاله. إضافــة إلــى ذلــك، نجــري 

حالًيــا تعديــل النظــام األساســي الخــاص بنــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعكــس ذلــك. 

لقــد قمنــا بتطويــر نظــام حوكمــة الشــركات الــذي يغطــي إدارة الشــركة والمســاهمين والموظفيــن والعمــالء، 
باإلضافــة إلــى الشــركات المرتبطــة. نؤكــد التزامنــا بالشــفافية والموضوعيــة ونراجــع سياســات الشــركة بشــكل 
دوري للتأكــد مــن توافقهــا مــع نظــام الحوكمــة لدينــا ودليــل الحوكمــة المعتمــد. تعاقــدت جلفــار مؤخــًرا مــع 
شــركة خارجيــة لتطويــر إطــار حوكمــة الشــركة الخــاص بنــا لالمتثــال لقواعــد حوكمــة الشــركة المحدثــة ولوائــح 
اللجــان ودليــل   عــن أفضــل الممارســات الدوليــة. تضمنــت العمليــة مراجعــة وتحديــث مواثيــق 

ً
الشــركة، فضــال

حوكمــة الشــركات ومراجعــة التفويــض الحالــي للســلطة تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق. اكتملــت هــذه العمليــة 
فــي عــام 2020.  

كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround"، ركــزت Wave 1 علــى إطــالق أو تحديــث سياســاتنا الداخليــة، بمــا فــي ذلــك 
يبــي والمبلــغ عــن المخالفــات والعنايــة الواجبــة مــن جهــة  مكافحــة الرشــوة ومكافحــة الفســاد والتــرب الضر

خارجيــة. 

أداء الحوكمة لدينا
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مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارتنا من (9) أعضاء. رئيس وأغلبية أعضائنا هم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

حاليــا، ال يوجــد تمثيــل نســائي فــي مجلــس اإلدارة. ولكــن ال توجــد أســباب تمنــع الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة. 
بــل علــى العكــس نشــجع مشــاركة المــرأة فــي مجلــس اإلدارة، مــع األخــذ فــي االعتبــار الخبــرات التــي ســتقدمها 
ــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي دورة المجلــس الحاليــة، وتــم انتخــاب  إلــى مجلــس اإلدارة. تــم فتــح ب

يــل 2020. غيــر أنــه لــم يتــم تعييــن أي عضــوة فــي التشــكيل الجديــد.   األعضــاء فــي 9 أبر

يــل 2020، تمــت الموافقــة باإلجمــاع علــى اقتــراح مجلــس  فــي اجتماعنــا العــام الســنوي الــذي عقــد فــي 9 أبر
يــع مكافــأة مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.  اإلدارة بعــدم توز

لجاننا ومسؤولياتها 

من خالل لجنة التدقيق، يعمل مجلس إدارتنا بشكل وثيق مع المراجعين الخارجيين لإلصدار 

يــر الماليــة (IFRS). إضافــة إلــى ذلــك،  يــر شــفافة وموثوقــة مــن خــالل االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقار تقار
ــا عــن نظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وهيــكل 

ً
مــن خــالل لجانــه الفرعيــة، فمجلــس اإلدارة مســؤول أيض

التدقيــق الداخلــي لضمــان االمتثــال الكامــل للقوانيــن واللوائــح وسياســات جلفــار. 

الشيخ صقر بن حميد القاسمي
السيد يوسف علي محمد

األستاذ عبدالعزيز عبداهللا سالم الزعابي 
األستاذ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي  

األستاذ خالد عبداهللا يوسف العبد اهللا  
األستاذ رازي عادل أحمد دوالني

علي حسين علي الزواوي    
د. مدحت أبو األسرار سالمة الجمل  

السيد رامان جارج 
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في جلفار، لدينا أربع لجان تدعم مجلس اإلدارة بمسؤوليات مختلفة:

Audit Committee

     لجنة التدقيق   
لجنة الترشيحات والمكافآت    

لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين   
لجنة اإلستراتيجية واالستثمار   
لجنة الجودة واألمور الفنية   

لجنة التدقيق 

الماليــة  بياناتنــا  التدقيــق فــي مراقبــة ومراجعــة  للجنــة  الرئيســية  المهــام والمســؤوليات والصالحيــات  تتمثــل 
وكذلــك أنظمــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر. كمــا تنظــم اللجنــة العقــود وتتعامــل مــع المدققيــن الداخلييــن 

والخارجييــن وتضمــن التزامنــا بتنفيــذ جميــع السياســات واإلجــراءات التشــغيلية والماليــة المعتمــدة. 

لجنة الترشــيحات والمكافآت 

تتمثــل مهــام ومســؤوليات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي تحديــد حزمــة المكافــآت الفرديــة واإلجماليــة 
ية.  ألعضــاء مجلــس اإلدارة لدينــا. كمــا أنهــا مســؤولة عــن تطويــر سياســة األجــور وسياســات المــوارد البشــر

لجنة اإلشــراف والمتابعة لمعامالت المطلعين 

تتمثــل مهــام لجنــة اإلشــراف والمتابعــة لمعامــالت المطلعيــن فــي التأكــد مــن التزامنــا بقــرارات هيئــة األوراق 
الماليــة والســلع وســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة والتعديــالت الــواردة فيهــا.  

لجنة اإلستراتيجية واالستثمار  

تتمثــل مســؤوليات اللجنــة فــي مراجعــة اإلســتراتيجيات والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، بمــا فــي 
ذلــك خطــة العمــل والميزانيــة الســنوية الخاصــة بنــا. كمــا يجــب عليهــا تطويــر ومراقبــة امتثالنــا للتشــريعات واللوائــح 
ــا عــن مراجعــة العقــود ذات األهميــة اإلســتراتيجية واألمــور األساســية األخــرى 

ً
ذات الصلــة. اللجنــة مســؤولة أيض

المتعلقــة بالمحاســبة والتمويــل والموافقــة علــى هــذه األمــور بمــا يتماشــى مــع الحــدود الممنوحــة لهــا فــي 
يــر ودراســات الجــدوى االقتصاديــة وتقييــم مخاطــر  ميثــاق لجنتنــا. وتشــمل المســؤوليات األخــرى مراجعــة التقار

االســتثمار والموافقــة عليهــا أو رفضهــا قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.  

أداء الحوكمة لدينا
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لجنة الجودة واألمور الفنية

تســاهم لجنــة الجــودة واألمــور الفنيــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بالمســؤوليات اإلشــرافية 
لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بقضايــا الجــودة واالمتثــال والتوجيــه العلمــي والفنــي.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا 

نلتــزم بمدونــة قواعــد الممارســة العالميــة للترويــج وتفاعــالت العمــالء. تضمــن أن مشــاركاتنا العلميــة وأنشــطتنا 
التســويقية مدفوعــة بقيمنــا، وأن جميــع العــروض الترويجيــة دقيقــة ومحــددة علــى هــذا النحــو. مــن خــالل 
تحديــث ســلوكنا، نأمــل فــي توفيــر قــدر أكبــر مــن الوضــوح حــول تفاعالتنــا مــع المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة 

وثقــة أكبــر فــي التزامنــا بوضــع العمــالء فــي المرتبــة األولــى. 

االمتثال للوائح 

تتضمــن ضوابطنــا الداخليــة وضــع قواعــد وإجــراءات مكتوبــة ومفصلــة لضمــان اعتمــاد ضوابــط داخليــة صارمــة 
أعمالنــا والمتطلبــات  لالمتثــال لسياســات  المطلوبــة  اإلجــراءات  تحــدد ضوابطنــا  ذلــك،  إلــى  إضافــة  وشــاملة. 
ــا قســم تدقيــق داخلــي مخصــص 

ً
واألهــداف العامــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المعمــول بهــا. لدينــا أيض

لمراقبــة االمتثــال الخارجــي لجميــع القوانيــن واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا ومتطلبــات الهيئــات التنظيميــة 
واالمتثــال الداخلــي لسياســات الشــركة وقواعدهــا وإجراءاتهــا التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة.  

التقييم االجتماعي للموردين  

نلتزم باتباع أعلى المعايير األخالقية والتوافق مع جميع القوانين المعمول بها،  واللوائح وإرشــادات الشــركة. 
فــي جلفــار، نتعامــل بشــكل روتينــي مــع جهــات خارجيــة مختلفــة ونتفاعــل معهــا، ويجــب الحفــاظ علــى عالقــات 
العمــل هــذه بأقصــى درجــات النزاهــة. لــذا فإننــا نلتــزم بسياســة العنايــة الواجبــة للجهــات الخارجيــة الخاصــة بنــا 
للحفــاظ علــى المشــاركات مــع األطــراف الخارجيــة. تحــدد السياســة المبــادئ التــي يجــب أن يتبعهــا جميــع نظــراء 
جلفــار فــي جميــع أقســام األعمــال الجغرافيــة عنــد التعامــل مــع أطــراف ثالثــة لتوفيــر الســلع والخدمــات لشــركة 

جلفــار.  

نعمــل عــن كثــب مــع موردينــا لتطبيــق مبــادئ المســؤولية االجتماعيــة للشــركات واالمتثــال للمعاييــر االجتماعيــة 
والبيئيــة ومعاييــر الجــودة الصارمــة. يتــم إجــراء العنايــة الواجبــة للجهــة الخارجيــة لجميــع االرتباطــات مــع األطــراف 
الثالثــة لضمــان الحوكمــة الســليمة واتبــاع الحــد األدنــى مــن المتطلبــات علــى مســتوى العالــم. نــدرك أهميــة 
تحديــد معاييــر األخالقيــات الحيويــة المتســقة والشــفافة واحترامهــا ومراجعتهــا باســتمرار وتحســينها مــن خــالل 

مشــاركاتنا وأبحاثنــا وأنشــطة التطويــر اإلكلينيكــي. 
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يات، والتمويــل، وضمــان  ــا إجــراءات تشــغيل قياســية فــي المجــاالت الوظيفيــة مثــل المشــتر
ً

فــي جلفــار، لدينــا أيض
الجــودة، والتنظيــم، وتكنولوجيــا المعلومــات/ نظــم المعلومــات، والتــي تحــدد المبــادئ والقواعــد والمتطلبــات 
اإلضافيــة لمشــاركات الجهــات الخارجيــة والعنايــة الواجبــة وممارســات اإلدارة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد تنطبــق 
اإلرشــادات واإلجــراءات الدوليــة أو اإلقليميــة أو المحليــة علــى تفاعالتنــا مــع الجهــات الخارجيــة اعتمــاًدا علــى 

ــا إرشــادات للشــركة تتنــاول الرشــوة ومخاطــر امتثــال الشــركة.
ً

جغرافيــة مقــر جلفــار. أخيــًرا، لدينــا أيض

يــف هيــكل تنظيــم سلســلة  ــا بإعــادة تعر ــا فــي عــام 2020، قمن كجــزء مــن "مشــروع iTurnaround" الخــاص بن
يــر  يــد لدينــا وتحســين نمــوذج التشــغيل لدينــا مــن خــالل تطويــر سياســات جديــدة ومتطلبــات إعــداد التقار التور
ــا فــي تحســين عمليــة طلــب الشــراء وأمــر الشــراء

ً
ومؤشــرات األداء الرئيســية. نظــرت الموجــة 1 مــن المشــروع أيض

يات المحلية  تشجيع المشتر

تعزز أنشطة سلسلة القيمة واإلنفاق لدينا الصناعات المحلية وتخلق تأثيرات مضاعفة تدعم الوظائف وتحسن 
ســبل العيــش. إن بنــاء عالقــات متبادلــة المنفعــة مــع أصحــاب المصلحــة لدينــا وتمكيــن االزدهــار االقتصــادي داخــل 

المجتمعــات المحليــة التــي نعمــل بهــا هــو مفتاح االســتدامة االقتصادية. 

تراعــي ممارســات الشــراء لدينــا التأثيــر المجتمعــي وحمايــة البيئــة ومراقبــة الجــودة مــع تلبيــة احتياجــات أعمالنــا. 
يــز ممارســات الشــراء الفعالــة فــي جميــع  فــي جلفــار، ندعــم المورديــن المحلييــن لبنــاء القــدرات المحليــة وتعز
ــا. فــي عــام 2020، كان ٪53 مــن اإلنفــاق علــى المورديــن المحلييــن. هــذه الممارســة تحافــظ  أنشــطة أعمالن

علــى التنميــة المحليــة وكذلــك تــؤدي إلــى انخفــاض اســتهالك الوقــود.  
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