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ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة الخاص بشركة  هذا المستند هو تقر
الخليج للصناعات الدوائية )ش.م.ع.( والتي ُيشار إليها فيما يلي بـ »جلفار«. وهذا 
ير سنوي على التوالي يتناول أداء جلفار فيما يختص بأهم  ير هو ثالث تقر التقر
الموضوعات التي تَمس االقتصاد والممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة. 
البيئية  الممارسات  ير حول موضوعات  التقار إعداد  المستمرة في  إن جهودنا 
واالجتماعية والحوكمة على مدار السنوات القليلة الماضية تبرز التزامنا باإلفصاح 
بكل شفافية عن المعلومات المتعلقة بجميع جوانب رحلتنا البيئية واالجتماعية 

والحوكمة. 

من  ّية  دور بصورة  لدينا  البيانات  جمع  عمليات وضوابط  راجع 
ُ
ن جلفار  نحن في 

جمع 
ُ
ير بشكل متّسق في الوقت المناسب. وت أجل ضمان أن يتم إعداد التقار

طر عمل 
ُ
ا أل

ً
البيانات المطلوبة من األقسام المعنية على أساس سنوي وفق

بأنها  ير  التقر عنها في هذا  نفصح  التي  البيانات  بعض  وتتسم  ير.  التقار إعداد 
ية أو مستندة إلى افتراضات وذلك نظًرا إلى حاالت عدم اليقين الطبيعية  تقدير

حول القياس. 

اإلمارات،  دولة  في  بأنشطتنا  متصلة  وبيانات  معلومات  ير  التقر هذا  يتضمن 
درج البيانات المتعلقة 

ُ
بما في ذلك المقّر الرئيسي للشركة ومصانعها. ولم ت

ير، ما لم ُيذكر خالف ذلك. بالمقاولين والموردين في هذا التقر

ير  ير من ِقَبل اإلدارة المختّصة. لم يخضع هذا التقر تّمت الموافقة على هذا التقر
لتحقيق خارجي.

ر أهمية اآلراء ووجهات النظر التي تبديها األطراف المعنية،  في جلفار، نحن نقدِّ
ير. لذلك نشجعكم على تقديم أي تعليقات بشأن محتوى هذا التقر

julphar@emirates.net.ae :ُيرجى التواصل معنا عبر

واالجتماعية  البيئية  الممارسات  حيث  من  السنوي  أداءنا  ير  التقر هذا  يناقش 
في31  وتنتهي   2022 يناير   1 من  تبدأ  التي  التقويمية  للسنة  والحوكمة 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  ير  تقار تلخيص  تم   .2022 ديسمبر 
ير 2016:  السابقة الخاصة بنا بالرجوع إلى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقار
إلعداد  العالمية  المبادرة  لمعايير  التدريجي  لالعتماد  األساسي. وسعًيا  الخيار 
البيئية واالجتماعية  الممارسات  ير  تقر 2021، تم تطوير  حة لعام 

ّ
المنق ير  التقار

ير  التقار العالمية إلعداد  المبادرة  إلى معايير  بالرجوع   2022 لعام  والحوكمة 
ا 

ً
طبق ا 

ً
أيض اإلفصاح  عملية  قدمنا  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2021 لعام 

البيئية واالجتماعية  الممارسات  نحو  األداء  اإلفصاح حول  »إرشادات  لمتطلبات 
ا 

ً
قّدم أيض

ُ
والحوكمة للشركات« الخاصة بسوق أبو ظبي لألوراق المالية. كما ت

للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  المفصح عنها بشكل متّسق مع  اإلفصاحات 
المستدامة، ويكون ذلك بموجب أطر العمل المذكورة.
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مقدمة

دكتور عصام محمد

 كلمة الرئيس 
 التنفيذي1

 كلمة رئيس
 مجلس اإلدارة

 صاحب السمو الشيخ صقر بن
حميد بن عبد اهلل القاسمي

إن  إليه.  نطمح  الذي  بالهدف  أعتز  جلفار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  بصفتي 
ل غير مسبوقة، ونحن في جلفار نلتزم   بأن  صناعة الرعاية الصحية تّمُر بفترة تحوُّ

نكون في مقدمة هذا التغيير.

إن رسالتنا في الشركة ال تزال كما هي وتكمن في تحسين حياة األفراد الذين 
التكلفة. ومن  والميسورة  الميسرة  الصحية  الرعاية  ُسبل  توفير  عبر  نخدمهم 
أجل هذه الغاية، حققنا تقدًما مشهوًدا في بناء قدراتنا وتوسيع مجموعة 
منتجاتنا وتطوير شراكات جديدة تسمح لنا بالوصول إلى عدد أكبر من األشخاص 

وتحقيق أثر أعظم.

في عام 2022، تابعنا التركيز على تحقيق النمو والتقدم باإلضافة إلى اتباع 
نهج مسؤول تجاه عملياتنا. أما استراتيجيتنا لعام 2030 فتتسم بمسارات ذات 
من  مجاالت  عدة  عبر  تغيير  إحداث  تساعدنا في  أن  ونأمل  عالية،  نمو  آفاق 
أعمالنا. لقد قمنا باستثمارات مهمة في مجال التكنولوجيا من جهة والبحث 
والتطوير من جهة أخرى، واتخذنا خطوات لتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق 

األدوية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، نحن ندرك تماًما مسألة أثر تغير المناخ وأهمية االستدامة 
واالجتماعية  البيئية  الممارسات  ير  تقر ويعكس  األعمال.  ممارسات  في 
البيئي والمسؤولية االجتماعية  التزامنا نحو اإلشراف  والحوكمة لعام 2022 
الشفافية  بمبدأ  نلتزم  أن  ير  التقر الرشيدة. ونهدف من خالل هذا  والحوكمة 
ًيا لضمان  بشأن ما أحرزناه من تقدم واتخاذ إجراء تصحيحي حينما يكون ذلك ضرور

قيامنا بدورنا في إنشاء مستقبل أكثر استدامة.

يدفع  التنوع  بأن  ونؤمن  تنوع وشمول،  تشهده شركتنا من  بما  نفخر  ونحن 
ل ثقافة الشمول واالحترام جزًءا ال يتجزأ من هويتنا 

ّ
عجلة اإلبداع واالبتكار. وتشك

يقنا نحو النمو والتطور. ونحن مستمرون في التزامنا بها في طر

يل الشكر لجميع الموظفين والشركاء والعمالء  وفي النهاية، أود أن أوجه جز
على دعمهم الدائم وثقتهم في شركتنا. أنظر إلى مستقبلنا بكل تفاؤل وأنا 

أؤمن أن تعاوننا مًعا يمكن أن يكون له أثر عظيم وبصمة دائمة على العالم.

ثقتهم.  يولونا  لجميع من  القيمة  خلق  بأهمية  نؤمن  جلفار  نحن في شركة 
التعاون  جهود  يز  وتعز االبتكار  روح  بث  عبر  ذلك  تحقيق  إلى  ونسعى 
ا أفضل 

ً
واالستفادة من أحدث التقنيات. ويتمثل هدفنا في جعل العالم مكان

من خالل منتجاتنا وخدماتنا، مع مراعاة األثر الذي نتركه على البيئة. ويبرز أحدث 
ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة ما تحقق من تقدم  إصدار من تقر

في هذا الصدد.

اإليرادات  في   %42 زيادة  حققنا  جهودنا  بفضل  أنه  فخر  بكل  أعلن 
 بالسنة السابقة، 2021. ُنسب الجزء 

ً
في السنة المالية 2022 مقارنة

لألثر  انعكاس  24%، وهو  اإلنتاج بنسبة  يادة حجم  ز إلى  النمو  األكبر من هذا 
العالج.  إلى  المرضى  وصول  إمكانية  في  تحقيقه  من  تمكننا  الذي  المتزايد 
لقد كان لتركيزنا الدؤوب على الممارسات األخالقية والمستدامة األثر العظيم 
في تمهيد الطريق شراكات استراتيجية جديدة مع شركات األدوية الرائدة، ما 

سيساعدنا على التوسع للدخول في أسواق جديدة.

ا باالستثمار في موظفينا. ففي السنة المالية 2022، قدمنا 
ً

نحن ملتزمون أيض
مبادئ  على  ثقافتنا  ترتكز  ساعة.  ألف   30 من  أكثر  استغرقت  يبية  تدر برامج 
الشمول واالحترام والتنوع، وهي تقع في صميم كل ما نقوم به، وعالوة 
على ذلك فإن مبادرات التنمية المجتمعية لدينا هي شهادة لنا على االلتزام 
التي نعمل فيها. إن االمتثال  إيجابي في المجتمعات  أثر  الذي نوليه إلحداث 

لجميع القوانين واللوائح يشكل أولوية قصوى في شركة جلفار.

حول  الوضوح  من  يد  المز وتوفير  الثقة  بناء  ير  التقر لهذا  بتقديمنا  ونهدف 
أهدافنا نحو االستدامة. وأنا أثق في قدرتنا على خلق قيمة إيجابية ألعمالنا 

ومرضانا وعمالئنا ومجتمعاتنا وبيئتنا ككل.

يادة كبديل للدكتور عصام محمد في 13 فبراير 2023 . 1 تم تعيين السيد باسل ز
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 أبرز اإلنجازات

  نحن شركة من

  أكبر شركات 
   تصنيع األدوية

يقيا في منطقة الشرق األوسط وإفر

القدرة اإلنتاجية تصل إلى

يادة أكبر من  ز

يع قوية تضم  شبكة توز

تم إجراء

تم تقديم

 من المنتجات

%40.3 

أنشطة بحث وتطوير قوية: تم إطالق

   إطالق

 استراتيجية
2030   

   من بين

 كبرى شركات
 تصنيع األنسولين

   في العالم
  والوحيدة في اإلمارات

العربية المتحدة

2,446

لدينا

منشأة معتمدة دولًيا

في 2022

12

في صافي القيمة االقتصادية المحققة في 2022

259

%24

85% 

علبة دواء يومًيا
 أكثر من مليون

ا حول العالم
ً
موظف

منتًجا جديًدا

 في خطة اإلنتاج
الشهري

صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي

%30

13

يبية لبناء القدرات جلسات تدر

يبية عن تنظيم ممارسات  جلسات تدر
التصنيع الجيد واالمتثال لها

يبات صناعية لطالب كلية الصيدلة تدر

90

+10

 في عدد الموظفين من
حاملي الجنسية اإلماراتية

%17
يادة بنسبة  ز

 زيادة عدد الموظفات بنسبة

%6.7 

 دورة تدريبية
 عبر مختلف األقسام

اعتماد تقنيات ذات كفاءة 
في استخدام الطاقة:

  تم استبدال 4,000 مصباح
LED عادي بمصابيح  

من المياه العادمة الناتجة من المصنع
%100

 في إجمالي النفايات
غير الخطرة

%18.7 

في استهالك المياه 
%3.6 

 في إجمالي االنبعاثات
%1.2 

في استهالك وقود الديزل 
%16.2 

 مبادرات منفذة عبر المصانع المختلفة، 
مع توجيه النفقات الرأسمالية لخطوط اإلنتاج 

المتعّسرة في تلبية الطلب المتزايد، وذلك من أجل 
يبية شملت أكثر من دعم األعمال في عام 2023   جلسة تدر

2,100 موظف

تم اجراء

انخفاض بنسبة

انخفاض بنسبة تتم معالجة

انخفاض بنسبة

دفعات من

دفعات من ورش 
عمل تطوير القيادة 

86

4

3

 التدريب الصناعي لـ 136 طالب وطالبة 
من مختلف الجامعات

شملت أكثر من 150 مديًرا

1,174 35

1,01951

1364

التعليم والتطوير

عدد الجلسات عدد المشاركيننوع التدريب
يبية التدر

زيادة حجم اإلنتاج بنسبة

يادة سنوية بنسبة ز انخفاض بنسبة تصدير

ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2022مقدمة تقر مقدمة ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2022 تقر

7 6



الملف التعريفي للشركة

الشركات  من  واحدة  )جلفار(  )ش.م.ع.(  الدوائية  للصناعات  الخليج  "شركة  إن 
يقيا.  وأفر األوسط  الشرق  الدوائية في منطقة  الصناعات  الرائدة في مجال 
وقد تأسست الشركة عام 1980، تحت إشراف سمو الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي )رحمه اهلل(  ويقع مقرها الرئيسي في إمارة رأس الخيمة، بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وقد أنتجت منشأتنا المستقلة األولى خمس منتجات. 
بناء  أربعة عقود، نسعى ألن نكون جزًءا من رؤية دولة اإلمارات في  وبعد 
اقتصاد قوي ومتماسك. وبصفتنا شركة مساهمة عامة، فإننا ندرك تماًما 
مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. ونحن نعمل على تصنيع منتجات عالية 
أن  الدولية، كما نضمن  الممارسات  الجودة وبأسعار معقولة متبعين أفضل 
تتماشى منتجاتنا وعملياتنا مع معايير الجودة المعتمدة دولًيا، مثل شهادتي 

.ISO 14001 و ISO 9001

مّجهزون  ونحن  العالم  األنسولين في  تصنيع  أكبر شركات  جلفار من  وشركة 
إلنتاج 1200 كجم من األنسولين، أي ما يعادل 40 مليون جرعة من األنسولين 
سنوًيا. وتستهدف أدويتنا القطاعات العالجية، بما في ذلك الجهاز الهضمي، 
والجهاز التنفسي، وإدارة األلم، والجروح والندوب، ومضادات العدوى، وفقر 
الدم، وأمراض النساء، واألمراض الجلدية، والضعف الجنسي، وأمراض القلب. 

وتقدم شركتنا مجموعة متنوعة من منتجات الرعاية الصحية. ُيرجى االطالع على الجدول أدناه للحصول على تفاصيل فئات منتجاتنا والقدرة اإلنتاجية لكل منتج.

تمتلك جلفار مجموعة منتجات عالية الجودة تستهدف   •
القطاعات العالجية الرئيسية. 

يدة في المنطقة، حيث تم صناعة  تتمتع جلفار ببصمة إيجابية فر  •
ا الحتياجات المرضى واألطباء والمستهلكين المحليين. 

ً
أدويتنا وفق

تواصل جلفار سعيها لمستقبل متطور أفضل في قطاع األدوية   •
يادة منتجاتها وتوفير منتجات عالية  العامة مع التركيز على ز

الجودة للمرضى.

 كاملة لألشخاص المصابين 
ً
توفر جلفار لحلول السكري حلوال  •

بداء السكري لتحسين رفاهيتهم وليحيوا حياة أفضل.
عتبر جلفار لحلول السكري، منذ نشأتها، من بين أكبر مصنعي 

ُ
ال ت  •

ا الشركة الوحيدة من 
ً

بلورات األنسولين فحسب، بل تعتبر أيض
يقيا. نوعها في منطقة الشرق األوسط وأفر

تم بناء منشأة التكنولوجيا الحيوية الحديثة الخاصة بشركتنا   •
ا للمعايير الدولية بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى إنتاج 

ً
وفق

1,200 كجم من بلورات األنسولين، أي ما يعادل 30 مليون 
زجاجة أنسولين سنوًيا.

القدرة اإلنتاجية مقابل الفئة

أمبوالتالفئة )القدرة اإلنتاجية لعام 22(

تتضمن منتجاتنا:

تم تأسيس الشركة 
بتوجيهات من سمو 
الشيخ صقر بن محمد 

القاسمي.

التسجيل كشركة 
مساهمة عامة وطنية 

إماراتية.

يع  التعاقد مع وكالء توز
في األسواق الرئيسية 
في جميع أنحاء العالم.

 بدء إنتاج البدائل الحيوية.

إطالق حلول جلفار 
للسكري.

إطالق مصانع 
التكنولوجيا الحيوية 

جلفار 7.

إطالق 3 مصانع جديدة، 
جلفار 2 و3 و4.

االفتتاح الرسمي ألول 
منشأة في إثيوبيا.

إطالق 3 مصانع جديدة، 
جلفار 8 و9 و10.

بدء تصنيع جلفار للقاح 
.Hayat-Vax 19-كوفيد

 االستحواذ على 
60% المتبقية في شركة 

 بالنت فارماسيز 
)Planet Pharmacies(

إطالق قسم النقل 
“مينا كول”.

تحقيق جلفار لواحدة 
من أنجح قصص التحول 
يخ سوق الدواء  في تار
وإطالق استراتيجية النمو 

التحولي بحلول 2030.

الحصول على موافقة 
 وزارة الصحة ألول 

30 منتًجا.

بدء تصنيع المواد 
السائلة وشبه 

الصلبة.

198019902012 2003

19982013 2007

2021

2008

2022 1984

1988

فيما يلي جدول زمني لبعض األحداث المهمة في رحلتنا منذ تأسيس الشركة وحتى اآلن.

1980s1990s2000s2010s2020s

ير مسحوق8.3أمبوالت 25قوار
12محلول 15PPSكبسوالت

14تحاميل43كريم/مرهم

ير سوائل- جسلين وإيبويتين 27.5الشراب1.2قوار
23محلول معلق11قطرات

Lyo ير 68.6األقراص10قوار

إجمالي العبوات 
بالماليين

260

األدوية العامة

جلفار لحلول السكري وأدوية السكري األخرى للمرضى

حول جلفار
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تهدف استراتيجيتنا لعام 2030 إلى دفع التحول من خالل النمو المستدام وتقديم قيمة معززة لجميع أصحاب المصلحة. فنحن نهدف إلى مضاعفة إيراداتنا 
ثالثة أضعاف من خالل ست ركائز نمو أساسية مدرجة أدناه.

تعظيم اإليرادات من مجموعة 
المنتجات الحالية

لقد حققنا إيرادات بمعدل نمو ثابت في   •
السنوات األخيرة، وال زلنا على المسار 

الصحيح لتحقيق نمو باإليرادات في 
السنوات القادمة وذلك باإلضافة إلى 
اإليرادات المحصلة من منتجاتنا القديمة.

مبادرات األعمال االستراتيجية

عقد شراكات مع شركات األدوية المحلية   •
لتلبية احتياجات التصنيع في أسواق 

محددة.

مبادرة المنتجات المتخصصة المتقدمة

نحن نخوض مجاالت عالجية جديدة   •
واضحة المعالم، بما في ذلك العالجات 
المستقبلية لألورام والهرمونات وأدوية 

ا في إنتاج اللقاحات 
ً

المناعة. ونتوسع أيض
وفي مجال التكنولوجيا الحيوية.

 مبادرات النمو القائمة على 
الموارد الداخلية

يز أنشطة البحث والتطوير الداخلية. تعز  •
تشكيل عالقات استراتيجية مع المؤسسات   •

الدولية لتعظيم إمكانية الوصول إلى 
يادة الحصة السوقية في  األسواق وز

بلدان جديدة. 

إطالق المنتجات الجديدة

نهدف إلى إطالق أكثر من 100 منتج جديد   •
يق  بين عامي 2022 و 2030 عن طر

تحقيق االستفادة من أنشطتنا في البحث 
والتطوير واتفاقيات الترخيص مع أهم 

الشركاء في مجال األدوية باإلضافة إلى 
االستحواذ على المنتجات الجديدة. 

التوسع الجغرافي

نهدف إلى دخول مناطق جديدة وأسواق   •
أدوية بارزة بما في ذلك الدول األعضاء 

في رابطة الدول المستقلة، وتركيا، 
يقيا مما يساعدنا  يكا الالتينية، وأفر وأمر
على إنشاء مصادر إيرادات جديدة. يتم 

الحصول على موافقات ممارسات التصنيع 
الجيدة من مخطط التعاون في مجال 

تفتيش المستحضرات الصيدالنية والوكالة 
الوطنية للمراقبة الصحية ومنظمة الصحة 

العالمية واالتحاد األوروبي، ومن شأن 
ننا من توسعة نطاق أعمالنا 

ّ
ذلك أن يمك

للدخول في مناطق استراتيجية أخرى.

تمتلك شركة جلفار 12 منشأة تصنيع معتمدة دولًيا على مستوى العالم.
لذا، نستطيع أن ننتج ما يقرب من مليون عبوة من األدوية يومًيا وكذلك لدينا 

مصنع محلي في إثيوبيا. 

ين في الخارج. انضمت شركة جلفار إلى مجلس اإلمارات للمستثمر  •
نالت جلفار عضوية التميز الذهبية ألصحاب األعمال من اتحاد غرف دول   •

مجلس التعاون الخليجي، اللتزام الشركة بالتمّيز واالبتكار المستمر.
يع  توز شبكة  ولدينا   .2022 عام  في   %24 بنسبة  نمًوا  إنتاجنا  حجم  شهد 
الخليجي.   التعاون  مجلس  دول  عبر  منتشرة  صيدلية   259 تضم  قوية 
األدوية  يع  توز لنا  يتيح  كمركز  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  مقرنا  يعمل 
كما  كول.  مينا  لدينا  النقل  قسم  خالل  من  المنطقة  أنحاء  جميع  في  بًرا 
آسيا  قارات،  خمس  تغطي  موثوقة  لوجستية  خدمات  شبكة  جلفار  تمتلك 
أدناه(. الخريطة  )راجع  الشمالية.  يكا  وأمر الجنوبية  يكا  وأمر وأوروبا  يقيا   وأفر

العضويات والجمعيات

مليون عبوة

202020212022

121
143

177

يتم تصدير حوالي 85% من منتجات جلفار خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وضعتها  التي  والقواعد  بالقوانين  شركتنا  تلتزم  مهًما.  ًرا  ُمصدِّ يجعلها  مما 
السلطات الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك تلك الموجودة 
مع  نتعامل  لنا.  بالنسبة  رئيسية  تصدير  أسواق  تعتبر  التي  األخرى  الدول  في 
االمتثال على محمل الجد ونتأكد من أن جميع عملياتنا تلتزم بالقوانين واللوائح 

المحلية.

بشكل  الصحية  للرعاية  العالمي  البيئي  النظام  احتياجات  تلبية  هو  طموحنا 
مستمر. وتركز "استراتيجيتنا" لعام 2030 على هذا الطموح حيث نسعى 

إلطالق منتجات جديدة ودخول مواقع جغرافية جديدة.

اإلستراتيجيةسلسلة القيمة
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العربية  اإلمارات  المستدامة في دولة  التنمية  يز  بتعز ملتزمة  جلفار  إن شركة 
المتحدة والتوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما نتعهد 
بتقديم مساهمات بارزة في رؤية نحن اإلمارات 2031. من خالل استراتيجيتنا 
مع  أهدافنا  بمواءمة  نقوم   ،2022 عام  في  صدرت  التي   ،2030 لعام 
مادة  جلفار  ننتج في  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  التنمية في  طموحات 
API الخام لألنسولين البشري لتلبية الطلب في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ودول مجلس التعاون الخليجي.

المساهمة في التنمية المستدامة )الوطنية واإلقليمية(

إن رؤية اإلمارات الطموحة تهدف إلى التنمية الشاملة عبر أربع ركائز أساسية 
، المركز العالمي لالقتصاد الجديد، الداعم 

ً
 عالميا

ً
وهي -المجتمع األكثر ازدهارا

.  تتمثل إستراتيجية جلفار 
ً
يادة وتفوقا األبرز للتعاون الدولي والمنظومة األكثر ر

مناطق  دخول  خالل  من  العالمي  تأثيرها  يادة  وز جديدة  منتجات  إطالق  في 
األدوية في دولة  أكبر شركات صناعة  جغرافية جديدة. وبصفتنا واحدة من 
تأثير مباشر  اإلمارات العربية المتحدة، فإننا نؤمن بأن تنمية أعمالنا سيكون لها 
النفطية والتجارة  المنتجات غير  الصادرات من  يادة  العمل وز يادة فرص  ز على 

الخارجية وتوافر حلول رعاية صحية أفضل تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة. 

اإلمارات  في  رائدة  مؤسسات  مع  شراكة  عقدنا  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العمل  فرص  يز  لتعز محاولة  في  وخارجه  األوسط  والشرق  المتحدة  العربية 
يجين والطالب وهذه المؤسسات تشمل الجامعات والكليات في اإلمارات  للخر
تمكين  المتمثلة في  رؤيتنا  نحقق  الشراكات،  المتحدة، من خالل هذه  العربية 
كما  مستدام.  مستقبل  يز  وتعز المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الشباب 
المواطنين  للموظفين  معينة-  ظروف  ظل  -في  دراسية  منًحا  جلفار  تقدم 
بين  التوازن  تحقيق  على  لمساعدتهم  ين  المتميز الثانوية  المدارس  وخريجي 
تطوير  على  اإلماراتية  الكوادر  بمساعدة  جلفار  وتلتزم  ودراساتهم.  العمل 
مركز  خالل  من  أعلى  مناصب  تولي  من  يتمكنوا  حتى  وقدراتهم  مهاراتهم 

التدريب الخاص بها.

رئيسي  بشكل  المشاركة  إلى  نهدف  أعاله،  المذكورة  المبادرات  خالل  ومن 
التنمية  في  بفاعلية  والمساهمة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  نمو  في 

اإلقليمية والوطنية. 

يز رفاهية المجتمع واألفراد من أهم أهداف نظام القيم  عد رؤية جلفار لتعز
ُ
ت

والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  قضايا  تأثير  جلفار  في  ندرك  لدينا. 
على المجتمع، وعلى أعمالنا، ونحن ملتزمون بتنفيذ أعمالنا بمسؤولية كبيرة 
مع مراعاة أخالقيات العمل. فهناك أبحاث تؤكد على أن الشركات التي تضمن 
ا في 

ً
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة في استراتيجيتها، ال تواجه عبئ

خلق القيمة- بل على العكس تماًما. يؤدي األداء الجيد في اتباع الممارسات 
خالل  من  عام  بشكل  السلبيات  انخفاض  إلى  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
توفير تصنيفات ائتمانية أعلى وفروق ائتمانية أقل. وفي نفس السياق، يمكن 
يع  أن توفر الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة العديد من الفرص لتسر

نمو الشركة وتحسين السمعة وضمان االستدامة طويلة األجل.

ما تمثله الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة في 
شركة جلفار

موضوعات جلفار الجوهرية المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

البيئية  ير لدينا، وتشمل مشاركة جميع أصحاب المصلحة لدينا في فهم موضوعات الممارسات  مثل تقييمات األهمية النسبية جزًءا مهًما من عملية إعداد التقار
واالجتماعية والحوكمة األكثر أهمية بالنسبة لهم. حيث تساعدنا الرؤى التي يقدمها لنا هذا التقييم في تنفيذ استراتيجية الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

الخاصة بنا. 

أهمية التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

دعم االستكشافات العلمية

الصحة والسالمة المهنية

البيئية  الممارسات  بشأن  موضوًعا   )14( عشر  أربعة  حددنا  لقد  جلفار،  في 
إشراك  الموضوعات من خالل  تحديد هذه  تم  واالجتماعية والحوكمة. وقد 
اهتمامات  تحديد  من  مكننا  مما  األساليب،  من  العديد  عبر  المصلحة  أصحاب 
البيئية  الممارسات  قضايا  حول  نظرهم  وجهات  ومعرفة  المصلحة  أصحاب 
أصحاب  جميع  مشاركة  يضمن  وهذا  األساسية.  والحوكمة  واالجتماعية 
ا 

ً
المصلحة المعنيين بشكل مناسب وسماع قضاياهم وآرائهم وتقييمها الحق

ية. ولقد حددنا العملية التي نقوم من خاللها بإجراء  لتحديد المواضيع الجوهر
 إلى عمالئنا النهائيين. 

ً
هذا التقييم، ابتداًء من موردي المواد الخام لدينا وصوال

تم إجراء آخر تقييم لألهمية النسبية لجلفار في عام 2020.

مخطط األهمية النسبية

مهم للغاية

الطاقة

النفايات

يد سياسات سلسلة التور

التعليم والتدريب

يز الوعي الصحي تعز

التنوع وتكافؤ الفرص

االنبعاثات

المجتمعات المحلية

المياه والمخلفات السائلة

االمتثال التنظيمي

التوظيف

صحة العمالء وسالمتهم

ب المصلحة
ت أصحا

ت وقرارا
ى تقييما

التأثير عل

مهممعتدل

الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة في شركة جلفار

البيئية واالجتماعية والحوكمة
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مجاالت التركيز طرق المشاركة هيكل أصحاب المصلحة
منتجات ورعاية صحية عالية الجودة  •

إمكانية الوصول إلى األدوية والعالج  • تفاعالت بين مجموعات رعاية المرضى. المرضى

يز إشراك الموظفين  تعز  •
تحليالت القوى العاملة   •

التدريب والتطوير   •
االنبعاثات والمخلفات والنفايات السائلة   •

الشمول والتنوع وتكافؤ الفرص  •
خصوصية البيانات واألمن   •

صحة وأمان ورفاهية الموظفين  •

تتضمن أمثلة مشاركة الموظفين االستطالعات التي 
يتم إجراؤها سنوًيا والنقاشات المثمرة ومراجعات 

مقاييس األداء وفعاليات التدريب واالجتماعات المفتوحة 
واجتماعات الفرق.

الموظفون

الوصول إلى الخدمات الصحية واألدوية   •
التنمية الوطنية    •

جودة التصنيع وسالمة المرضى  •
الحوكمة   •

التوطين  •
التأثيرات البيئية   •

التأثيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية  •

المشاركة والمناقشة حول السياسة العامة. المنظمون

جودة اإلنتاج ورفاهية المرضى  •
التسعير  •

االستعداد لمواجهة األوبئة واإلغاثة في حاالت الكوارث  •
المساهمة في جمعيات القطاع. قطاع الرعاية الصحية

معالجة قضية االنبعاثات والنفايات السائلة والمخلفات واآلثار   •
البيئية واالجتماعية واالقتصادية لعملياتنا

حمالت تنمية المجتمع و عقد ورش عمل  •
أنشطة المسؤولية االجتماعية  •

التعاون مع شركاء المجتمع والمبادرات االجتماعية والبيئية. المنظمات غير الربحية

إمكانية الحصول على األدوية والعالج وتوافرها  •
االستعداد لمواجهة األوبئة واإلغاثة في حاالت الكوارث   •

مراعاة تأثير التغير المناخي ومرونة األعمال  •
سالمة المرضى واإلنتاج عالي الجودة  •

يد مسؤولة سلسلة تور  •

التواصل مع المنظمات الصحية العالمية، والمشاركة في 
المؤتمرات واالجتماعات الصحية العالمية. رواد الصحة العالمية

يد تتسم بالشفافية والمرونة إدارة سلسلة تور  •
جودة التصنيع وسالمة المرضى  •

•  تقديم خدمة ومنتجات عالية الجودة
العطاءات واالستبيانات والتدقيق. العمالء

إدارة الشؤون البيئية مثل انبعاثات الكربون والنفايات وغيرها  •
أخالقيات العمل   •

يد تتسم بالشفافية والمرونة إدارة سلسلة تور  •
خصوصية البيانات واألمن   •

ممارسات حقوق اإلنسان المسؤولة  •
إنتاج مواد خام عالية الجودة  •

جمع المعلومات من خالل
االستبيانات والتدقيق. الموردون

الملكية الفكرية  •
إشراك الموظفين  •

الحوكمة  •
مراعاة تأثير التغير المناخي ومرونة األعمال  •

أخالقيات العمل   •
مكافحة الرشوة والفساد  •

إمكانية الوصول إلى األدوية والعالج.  •
التسعير  •

ين والعروض التقديمية والمؤتمرات  توعية المستثمر
ين  واالجتماعات المنتظمة مع مجموعات المستثمر

المختلفة، عالوة على المشاركة في تصنيفات وتقييمات 
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة. 

المستثمرون

دوري  أساس  على  والخارجيين  الداخليين  المصلحة  أصحاب  مع  نتعامل  نحن 
نضمن  ونحن  وإجراءاتنا.  وبرامجنا  قضايانا  إلدارة  مسار  وتحديد  توجيه  بهدف 
المشاركة االستراتيجية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا حول القضايا المهمة 
الحوكمة  ممارسات  إنشاء  في  جهودنا  المثال،  سبيل  على  يشمل،  وهذا 

يز الجهود للحد من ظاهرة االحتباس الحراري، وتحسين   عن تعز
ً
الرشيدة، فضال

الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، ورفاهية الموظفين. ويقدم الجدول أدناه 
نظرة عامة تتعلق بطبيعة المشاركة مع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين 

في شركة جلفار.
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  رؤية الشركة ومهّمتها وقيمها

"تعتزم جلفار أن تصبح شركة دوائية رائدة 
 بقدراتها اإلبداعية".

ً
تشتهر عالميا

"تسعى جلفار إلى تقديم جودة حیاة أفضل 
للعائلة بأسرها، وذلك من خالل تقديم أفضل 
 

ّ
الحلول في فئتها وتقديم قیمة فعلية بكل

تعاطف واحتراف".

"نتمتع بإرث غني، وأعمالنا جزء من نسيج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة."

الريادة
 
ً
نلتزم بتقديم أداء متمّيز في كل ما نقوم به، بصفتنا رّوادا

في مجال الرعاية الصحية العالمية.

النزاهة
نعمل بشفافية وبصدق ونزاهة في جميع األوقات مع 

اعتمادنا المعايير األخالقية األرفع على اإلطالق.

التعاون
نعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك وإنشاء عالقات 
والنمو  حد  أقصى  إلى  عملنا  تأثير  يادة  بز لنا  تسمح  متينة 

مة.
ّ
كمنظ

االحترام
واحترام  االحتراف  على  مبنية  بثقافة  جلفار  في  نؤمن 
الرؤى  تقّدمها  التي  يدة  الفر المشاركات  ين  مقّدر الناس، 

والثقافات المتعّددة.

االبتكار
لإلبداع  أساٌس  الجودة  عالية  والتطوير  البحوث  بأن  نؤمن 
والحرص على تحقيق نجاح طويل األمد في قطاع صناعة 

األدوية.

التعاطف
 
ً
استثمارا ونعتبره  قيمنا  في   

ً
أساسيا  

ً
ركنا التعاطف  ل 

ّ
يشك

الناس  خدمة  في  بعملنا  نفخر  األمد.  طويل  الناس  في 
عبر   ،

ّ
بحق ومتفّهمين  عطوفين  بكوننا  ونؤمن  والمرضى 

إحساسنا بحاجاتهم وتفّهمنا لها.

قيم جلفار

 الرؤية

المهّمة

القيم

  الحوكمة
وإدارة المخاطر
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 حوكمة الشركة والهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

الفريق التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة
لجنة اإلستراتيجية واالستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الجودة والفنية

لجنة التدقيق

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
 القاسمي

ّ
صاحب السمو الشيخ صقر بن حميد بن عبد الل

الرئيس التنفيذي
د. عصام محمد3

الرئيس التنفيذي

األعضاء

يةالرئيس التجاري رئيس التطوير المؤسسي الرئيس التقنيرئيس الموارد البشر
واالستراتيجي الرئيس المالي

ية الرئيس التقنيالرئيس الماليالرئيس التجاريرئيس الموارد البشر رئيس التطوير المؤسسي 
واالستراتيجي

 
ّ

يز عبد الل عبد العز
الزعابي

ربيع خوري

جوبا كومار

جمال سالم بن 
درويش النعيمي

أمجد ثابت

أولفا جام

اجناسيو انجالدا

رامان جارج

جورج إبراهيم

حمودي عباس 
حميد الالمي

يورغن لوترباخ

مدحت محمد أبو عبود بجاني
األسرار الجمل

يادة كبديل للدكتور عصام محمد في 13 فبراير 2023. 3 تم تعيين السيد باسل ز

وتنفيذ  اليومية  العمليات  إدارة  عن  لدينا مسؤول  التنفيذية  اإلدارة  يق  فر إن 
التي  لإلرشادات  ا 

ً
ويتم ذلك وفق أهدافنا.  لتحقيق  السياسات واالستراتيجيات 

التنفيذي  الرئيس  أن  حين  في  األساسي،  والنظام  اإلدارة  مجلس  وضعها 
التنفيذية  اإلدارة  مع  ويعمل  ية  واإلدار التشغيلية  الوظائف  عن  مسؤول 

أنظمة  أي  تنفيذ   عن 
ً
أيضا التنفيذي مسؤول  والرئيس  العام.  األداء  لتحسين 

الرقابة  وهيئات  المدققون  يقدمها  توصيات  أي  واتباع  فعالة  داخلية  رقابة 
الخارجية ومجلس اإلدارة ولجانه. 

األوراق  لقرار هيئة  ا 
ً

والحوكمة وفق المؤسسي  االنضباط  لقد طبقنا معايير 
2020 بشأن اعتماد  رئيس مجلس اإلدارة( لسنة   / 3( المالية والسلع رقم. 
دليل حوكمة الشركات المساهمة. وتمت إعادة تشكيل لجان مجلس اإلدارة 
لتتماشى مع هذا القرار وتم تعديل النظام األساسي لدينا ليعكس التغييرات. 
والمساهمين  اإلدارة  يشمل  الشركات  لحوكمة   

ً
شامال نظاًما  أنشأنا  لقد 

يتجلى  بمنظمتنا.  المرتبطة  الشركات  إلى  باإلضافة  والعمالء،  والموظفين 
ية لسياسات الشركة  التزامنا بالشفافية والموضوعية من خالل مراجعتنا الدور

لضمان التوافق مع إطار الحوكمة والدليل المعتمد.

حوكمة  ودليل  اللجان  مواثيق  وتحديث  مراجعة  العملية  هذه  وتضمنت 
كما  التدقيق.  لجنة  إشراف  تحت  ها 

ّ
كل وكانت  الصالحيات  وتفويض  الشركة 

تواصل لجنة التدقيق إجراء مراجعات وتحديثات مستمرة على أدلة الحوكمة. 
على   "1  Wave" األولى  المرحلة  ركزت   ،"iTurnaround "مشروع  من  كجزء 
تنفيذ سياسات داخلية متعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد والتهرب 

يبي واإلبالغ عن المخالفات والعناية الواجبة من الجهات الخارجية. الضر
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ير المالية ومطابقتها  التأكد من جودة وموثوقية ودقة التقار  •
لمبادئ المحاسبة.

ضمان االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية وتقييم كفاءة   •
الضوابط الداخلية.

إجراء التدقيق الداخلي.  •
اإلشراف على عمل المدقق الخارجي.  •

إدارة وتقييم المخاطر.  •
ير.  مراقبة وتحسين أداء المحاسبة والتدقيق وإعداد التقار  •

وأخالقيات العمل واالمتثال والضوابط الداخلية واألمن اإللكتروني.

لجنة التدقيق

ا للمادة )59( 
ً

تمارس لجنة الترشيحات والمكافآت أعمالها وفق  •
من قرار رئيس الهيئة رقم 03 لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل 

الحوكمة للمساهمات العامة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

التأكد من االلتزام بقرارات هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو   •
ظبي لألوراق المالية والتعديالت المتعلقة بها.

لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين

مراجعة واعتماد االستراتيجيات والميزانية السنوية وخطط العمل التي   •
تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

ضمان االمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.  •
فحص العقود ذات األهمية االستراتيجية وإجراءات المحاسبة المالية   •

واتخاذ القرارات في إطار ميثاق اللجنة.
يره وإصدار التوصيات لمجلس اإلدارة. تقييم مخاطر االستثمار وتقار  •

لجنة اإلستراتيجية واالستثمار

ير االمتثال مع أصحاب المصلحة. مراجعة تقار  •
اإلشراف على قضايا الجودة واالمتثال.  •

مراقبة االبتكارات واستراتيجيات اإلنتاج وتقييم الوضع التنافسي   •
للشركة والفاعلية في البحث والتطوير.

مراجعة تطوير وتنفيذ الشركة لسياسات العمل الرئيسية.  •
متابعة المهام الموكلة من ِقبل مجلس اإلدارة.  •

مراجعة وتحليل واعتماد النفقات الرأسمالية لجلفار.  •
التأكد من وجود دراسة جدوى معتمدة للنفقات الرأسمالية.  •

ضمان إنصاف وشفافية عملية تقديم العطاءات.  •
فحص طلبات عروض األسعار والعروض المجمعة.  •

يات النفقات  تقييم عروض األسعار المستلمة لجميع مشتر  •
الرأسمالية في جلفار دون استثناء. استخدم التحليل المالي الذي 

يق الشؤون المالية لتحليل عروض األسعار. أجراه فر
تسجيل جميع القرارات النهائية التي اتخذتها لجنة النفقات الرأسمالية.   •

يجب أن تكون جميع الردود المقدمة إلى المستفيد مصحوبة 
بمبررات للقرار المتخذ في اجتماع اللجنة.

يع لجنة النفقات الرأسمالية المعتمدة  مراجعة أداء وتقدم مشار  •
ًيا وتقديم المستجدات إلى إدارة جلفار على أساس ربع  شهر

سنوي.

لجنة الجودة والفنية

لجنة النفقات الرأسمالية

أخالقيات وثقافة العمل

 االمتثال للوائح التنظيمية

لقد قمنا بتطبيق ضوابط داخلية صارمة من خالل سياسات وإجراءات مكتوبة 
لضمان امتثال عملياتنا لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة. حيث تحدد ضوابطنا 
ولدينا  القانونية،  والمتطلبات  العمل  لسياسات  لالمتثال  المطلوبة  اإلجراءات 
الصلة،  اللوائح ذات  لمراقبة االمتثال وتطبيق  الداخلي  للتدقيق  إدارة مخصصة 

سواء الخارجية أو الداخلية.

التنظيمي جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية الشركة، حيث يساعد على  يعد االمتثال 
ية في حدود القانون وحماية مصالح جميع  ضمان تنفيذ جميع العمليات التجار
أصحاب المصلحة. وإلثبات التزامنا باالمتثال بشكل أكبر، نحرص على إجراء عمليات 
ية لضمان توافق سياساتنا وإجراءاتنا وأنظمتنا مع  تدقيق داخلية وخارجية دور
أحدث اللوائح والمعايير. هذا ال يقلل من المخاطر القانونية المحتملة والمتعلقة 
المصلحة  أصحاب  بين  مصداقيتنا  كذلك  يعزز  بل  فحسب،  الشركة  بسمعة 

والعمالء والمجتمع ككل.

نسعى لتطبيق أعلى المعايير األخالقية والمهنية في أعمالنا والحفاظ على 
يز وبناء  الثقة التي منحنا إياها شركاؤنا وعمالؤنا. حيث نعمل جاهدين على تعز
ثقافة أخالقيات العمل والنزاهة واالمتثال. كما حددنا مجموعة من السياسات 
يعة. وتضمن  التنظيمية المعمول بها لتلبية لوائح االمتثال وضمان العمليات السر
مدونة قواعد السلوك لدينا السلوك المهني السليم لجميع موظفينا وتخلق 

بيئة عمل إيجابية. 

في جلفار، نحارب الفساد بجميع أشكاله ومن هذا المنطلق، ولتأمين األعمال 
رشوة  نقبل  ال  فإننا  ية،  التجار األعمال  في  أفضلية  على  الحصول  أو  ية  التجار
وقائع  إلدارة  منفصلة  سياسات  ولدينا  شخص.  ألي  ندفعها  أو  نطلبها  أو 
الموظفين  وشكاوى  المصالح  وتضارب  يبي  الضر والتهرب  والفساد  الرشوة 
يقة عملنا وتتعامل مع شكوك  وما إلى ذلك. كما تشمل هذه اإلرشادات طر
ومخاوف أصحاب المصلحة بما في ذلك العمالء والموردين. يخضع أي انتهاك 

للسياسات إلى إجراء تحقيق شامل ومتابعة صارمة.

والقانونية،  األخالقية  المعايير  ألعلى  ا 
ً

وفق ية  التجار األعمال  بممارسة  نلتزم 
مدونة  تحدد  الخارج.   من  المصلحة  أصحاب  مع  أو  مؤسستنا  داخل  سواء 
ية  قواعد السلوك الخاصة بنا القواعد والمعايير والسلوكيات األساسية الضرور
لتحقيق هذه األهداف. كما تضمن مدونة قواعد السلوك أّن الموظفين في 
جلفار يستوفون المعايير المناسبة للحفاظ على سمعة المنظمة والمتوافقة 
لنا.  ولدينا سياسة  ا 

ً
تعتبر أسواق التي  للدول  الثقافية  القوانين والمعايير  مع 

تمنع  والتي  التفرقة،  أو  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  مع  التسامح"  "عدم 
الخصومة في مكان العمل وتعزز العمل الجماعي. ونلتزم بحماية معلومات 
بشكل  التعاقدية.  وااللتزامات  بها  المعمول  للقوانين  ا 

ً
وفق الخارجية  األطراف 

عام، تضمن مدونة قواعد السلوك الثقة داخل مؤسستنا وفي التعامل مع 
شركائنا.   

يتمثل هدف جلفار األساسي في الحفاظ على ثقافة يكون فيها االستعداد 
للقيام بما هو صحيح واالمتثال للقوانين والسياسات التنظيمية المعمول بها 
جزًءا ال يتجزأ من المؤسسة. كما تدعم معاييرنا األخالقية أهداف أعمالنا مع 
يز قيم العمل األخالقية في أنشطتنا اليومية.  تدرك شركة  ضمان االمتثال وتعز
جلفار أهمية تحديد معايير األخالقيات الحيوية المتسقة والشفافة واحترامها 

ية. ير في جميع أنشطة البحث والتطوير السر

فحص االمتثال

قائمة اللجان ومسؤولياتها

إدارة المخاطر

المخاطر  تقييمات  إدارة مسؤولة وفّعالة من خالل دمج  إلى وجود  نهدف 
المحتملة  للمخاطر  للتأهب  جاهدين  نسعى  عملنا.  جوانب  من  جانب  كل  في 
التي يمكن أن تؤثر سلًبا على العمل، مع إدراك أن المخاطر يمكن أن تأتي من 
عوامل داخلية وخارجية على حد سواء. وهذا يعني دمج إدارة المخاطر في 
جميع عمليات اتخاذ القرار واستخدام طرق مختلفة، مثل تقييمات االستدامة 

وإشراك أصحاب المصلحة لتحديد المخاطر والفرص وترتيبها حسب األولوية.

يد، حيث نعتبر إدارة المخاطر  ا نهج منظم إلدارة مخاطر سلسلة التور
ً

ولدينا أيض
جزًءا أساسًيا من استراتيجيتنا الشاملة. كما قمنا بتنفيذ سياسة العناية الواجبة 
إنشاء قيمة  الهدف هو  للتخفيف من أي مخاطر محتملة.  الخارجية  للجهات 

ألصحاب المصلحة لدينا من خالل التصرف بشكل استباقي في إدارة المخاطر.

التنفيذي  يق  الفر يشارك  حيث  شقين،  ذا  نهًجا  المخاطر  إدارة  عمليات  وتتبع 
االمتثال  مسؤولي  كبير  ويشرف  ثانوي.  دفاع  كخط  بفاعلية  العليا  واإلدارة 
على خلق وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر، بينما يقع على عاتق اإلدارة العليا 
تتم مراقبة ملف  السياسات والعمل بها. كما  تنفيذ هذه  الفردية  واإلدارات 
ا بتقييم دور وفاعلية 

ً
مخاطر المنظمة من ِقبل لجنة التدقيق، والتي تقوم أيض

على  للمخاطر  تقييمات  بإجراء  حالًيا  ونقوم  سنوًيا.  واالمتثال  المخاطر  إدارة 
مستوى اإلدارات وإنشاء سجالت وظيفية للمخاطر.

التزام جلفار بسلوك العمل  

مدونة قواعد السلوك
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ما نشهده من نمو مستمر في أدائنا االقتصادي يعزز مكانة جلفار باعتبارها 
جهة فاعلة رئيسية في السوق في مجال الطب العام والحلول والمنتجات 
 ،2022 عام  في  يقيا.  وإفر األوسط  الشرق  منطقتي  في  السكري  لداء 
حققت جلفار نمًوا كبيًرا من حيث حجم المبيعات واإليرادات. ويعكس هذا النمو 

نجاحنا في تزويد عدد أكبر من المرضى بالعالجات التي يحتاجون إليها.

في عام 2022، زادت اإليرادات لدينا بنسبة 40.3% و1,636 مليون درهم 
 بـ 1,168 مليون درهم إماراتي في العام السابق. ويمكن أن 

ً
إماراتي مقارنة

يادة المبيعات وتوسع عروض  ز النمو إلى عوامل متعددة مثل  ُينسب هذا 
المنتجات وكفاءة الدخول في األسواق. 

نقاط  ندرك  تصاحبها مخاطر. ونحن  لألعمال  أن كل توسعة  ندرك  ومع ذلك، 
الضعف واآلثار الضارة واآلثار المالية المترتبة على هذه التوسعة. ونحن نسعى 
مع  للتكيف  أفضل  بشكل  وتجهيزها  وعملياتنا  أنظمتنا  إدارة  لتحسين  جاهدين 

البيئة المتغيرة بأقل تأثير على عمليات جلفار؛ وبتأثير يمكننا معالجته.

*2022 2021 2020 الوحدة مؤشرات األداء الرئيسية
1,636 1,168 621 مليون درهم إماراتي القيمة االقتصادية المباشرة المحققة )اإليرادات(

التقسيم الجغرافي
573 356 91 مليون درهم إماراتي اإلمارات العربية المتحدة
638 331 136 مليون درهم إماراتي دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
426 481 394 مليون درهم إماراتي دول أخرى
1,712 1,251 878 مليون درهم إماراتي إجمالي القيمة االقتصادية الموزعة
1,122 782 417 مليون درهم إماراتي تكاليف التشغيل
385 340 262 مليون درهم إماراتي رواتب وحوافز الموظفين
- - 8.0 مليون درهم إماراتي المدفوعات المقدمة إلى الممولين**
- - - مليون درهم إماراتي المدفوعات المقدمة إلى الحكومات، حسب الدولة
- - 0.1 مليون درهم إماراتي االستثمارات المجتمعية 

االستدامة في سلسة التوريد

تتراوح المخاطر المتعلقة باالستدامة، في تصنيع المنتجات الدوائية والعقاقير 
وندرة  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  مثل  البيئية  القضايا  بين  وبيعها،  وتوزيعها 
المياه، وإنتاج النفايات، والقضايا االجتماعية مثل صحة المستهلكين، واألمراض 
ذلك.  إلى  وما  التكلفة،  تحمل  على  والقدرة  الوصول،  وسهولة  المصاحبة، 
يد آثار بعيدة المدى على األعمال  من المحتمل أن يكون لضعف سالسل التور
ية. ومن هذا المنطلق، تتحمل الشركات مسؤولية ضمان إدارة سالسل  التجار

يدها بشكل جيد وتحسينها لتقليل مخاطر االستدامة المتأصلة.  تور

يد بأكملها تؤدي دوًرا أساسًيا في دعمنا للوفاء  ونحن ندرك أن سلسلة التور
موردينا  مع  المهنية  العالقات  يز  تعز إلى  باستمرار  نهدف  ولذلك،  بالتزاماتنا. 
يين، مما يساعد في تحقيق منافع مفيدة للطرفين. تعمل جلفار  وشركائنا التجار
مع عدة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، 

على مستوى القطاع الخاص والحكومات. 

يد، وهي  لقد طورت شركة جلفار منهجية شاملة إلدارة مخاطر سلسلة التور
قائمة على إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة. وتهدف هذه المنهجية 
إلى الوقاية من مجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك التوقعات غير 
فترات  وطول  المبيعات،  على  الطلب  تلبية  وعدم  المواد،  ونقص  الدقيقة، 
إنجاز العمليات، واالعتماد على مورد واحد، ومحدودية توافر المواد، وتغيرات 

األسعار بسبب األحداث الجيوسياسية.

االقتصاد

األداء االقتصادي

يادة سنوية بنسبة 40.3% في صافي  ز
القيمة االقتصادية المحققة في 2022

األداء االقتصادي

* تخضع ميزانيات 2022 لمراجعة المدققين واتفاقهم 
** ترتبط األرقام المذكورة هنا بالفائدة المدفوعة للمساهمين مقابل قرض المساهمين. 
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يد لدينا،  نحن نحافظ على توازن المعامالت الدولية والمحلية في سلسلة التور
حيث تتم 60% من المعامالت دولًيا. وتغطي هذه المعامالت مناطق عّدة 
يكا، مما يساعد على تحقيق  يقيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمر مثل آسيا وإفر

الكفاءة والتنوع في سلسلة القيمة لدينا.

تدعم شركتنا القدرات المحلية وتشجع ممارسات الشراء الفعالة لتلبية متطلبات 
عام  ففي  الوطني.  االقتصادي  النمو  في  ا 

ً
أيض المساهمة  مع  أعمالها، 

2022، كانت نسبة 59% من موردينا من الموردين المحليين، بينما كانت نسبة 
39%من موردينا من الموردين الدوليين، و2% من الموردين اإلقليميين.

شراكات  تشكيل  خالل  من  للتميز  دائًما  نسعى  رائدة،  أدوية  شركة  باعتبارنا 
الصحية.  الرعاية  صناعة  في  األخرى  والمؤسسات  األعمال  مع  استراتيجية 
يد مع Hetero، وهي شركة  أبرمنا اتفاقية ترخيص وتور  ،2022 ففي عام 
وتسمح  للفيروسات.  المضادة  بأدويتها  معروفة  رائدة  عامة  هندية  أدوية 
لنا هذه االتفاقية بالمشاركة في شراء منتجات في مجاالت متعددة، مثل 
تلك المتعلقة بصحة القلب واألوعية الدموية والجهاز العصبي وإدارة األلم. 
أفضل  توفير خدمات  المرضى وعافيتهم من خالل  تحسين صحة  إلى  نهدف 

وأكثر كفاءة للعمالء في هذه القطاعات.

ا مع Huadong Medicines، وهي شركة رائدة 
ً

ا استراتيجًيا أيض
ً
وأبرمنا تعاون

في سوق منتجات داء السكري في الصين. وتسمح لنا هذه الشراكة بتطوير 
الدواء ليراجلوتايد )Liraglutide( وتصنيعه وتسويقه، وهو دواء مستخدم 
لعالج داء السكري والسمنة. ستؤدي هذه الخطوة إلى فتح فرص في 17 
اإلمارات  ذلك  بما في  يقيا،  إفر األوسط وشمال  الشرق  منطقة  دولة في 
ين،  العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وعمان والبحر
لتوسيع  جلفار  لشركة  جديدة  فرًصا  التعاون  هذا  ويفتح  الدول.  من  وغيرها 
انتشارها في هذه الدول وربما تقديم عالجات جديدة للمرضى في المنطقة.

الجالرجين  إلنتاج   Pure Health مع  شراكة  اتفاقية  أبرمنا  ذلك،  عن   
ً
وفضال

وزارة  إشراف  تحت  السكري،  داء  على  للسيطرة  دواء  وهو   ،)Glargine(
أول  تأسيس  من  الشراكة  هذه  ستمكننا  المتقدمة.  والتكنولوجيا  الصناعة 
منشأة لهذا النوع من األدوية في الشرق األوسط في مصنعنا الواقع في 
رأس الخيمة. ستساعد هذه المنشأة الجديدة في تلبية الطلب المتزايد لمرضى 

يد من فرص العمل. داء السكري في المنطقة وخلق المز

نظام إدارة الموزع
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دعم االكتشافات العلمية

في جلفار، تساهم جهود ونهج البحث والتطوير في المجتمع من خالل توفير 
إمكانية الوصول إلى المنتجات عالية الجودة مع مراعاة مستوى صحة العميل 
كأولوية قصوى. وتستثمر الشركة في البحث والتطوير الداخلي من أجل تطوير 
خط أنابيب قوي ومستدام كما تخطط إلطالق أكثر من 86 منتًجا جديًدا في 
عام  وفي  القادمة.  السنوات  في  بعناية  مختارة  جديدة  عالجية  مجاالت 
2022، أحرزت شركة جلفار تقدًما كبيًرا في معالجة المنتجات وتطويرها؛ فقد 
قمنا بتطوير 22 منتًجا جديًدا في عام 2022، من بينها 13 منتًجا تّم إطالقها 
و9 منتجات أخرى قيد الموافقة. وعالوة على ذلك، فقد تم إصالح 18 منتًجا 

قديًما واعتمادها من قبل الوزارة.

الموزعين.  مع  التعامل  لتبسيط  الموزعين  إدارة  أنظمة  أحد  بتطبيق  قمنا  لقد 
ويحدد هذا النظام اإلجراءات الخاصة بمهام مثل إضافة موزعين جدد، وإلغاء 
أهلية الموزعين الحاليين، وإعادة تقديم موزع بديل. وهذا يساعد على ضمان 

ا لإلرشادات المعمول بها.
ً

تنفيذ العمليات بشكل متسق وفق

وهي  الموزعين،  إدارة  نظام  تدعم  المؤسسة  داخل  متعددة  فرق  تتوافر 
يق الشؤون القانونية وفريق األعمال ولجنة الموّزع.  يق المبيعات وفر تشمل فر
المخاطر  وتقليل  بسالسة،  العملية  تنفيذ  لضمان  مًعا  الفرق  هذه  كل  تعمل 
التفصيلي  النهج  الهدف من هذا  المشكالت. ويتمثل  أو  األخطاء  الناجمة عن 

يع بسالسة وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة. في ضمان سير عمليات التوز

 في قدرتنا على الوفاء بالتزامنا نحو تقديم حلول دوائية مبتكرة وفّعالة. وال يمكن المبالغة في 
ً
إّن تركيز جلفار المستمر على البحث والتطوير سيؤدي دوًرا مهّما

أهمية البحث والتطوير؛ فهو عنصر حاسم في صناعة الرعاية الصحية. وتعمل الشركة على تطوير خط أنابيب قوي ومستدام وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من 
خالل االستثمار في البحث والتطوير الداخلي.

قائمة  خالل  من  وإدارتهم  موردينا  لتقييم  قائًما  نظاًما  جلفار  شركة  تمتلك 
الشركات  مع  الجودة  اتفاقيات  وتنفيذ  الداعمة  الموردين  تقييم  مراجعة 
موحدة  وإرشادات  تشغيل  إجراءات  توجد  ذلك،  إلى  باإلضافة  المصنعة. 
الرشوة  مثل  الخارجية ومعالجة قضايا  الجهات  الواجبة مع  العناية  لممارسة 
والفساد. وهذا يضمن تمّتع الموردين بالمؤهالت والشهادات الالزمة ويضمن 

جودة المنتجات المشتراة.

التوريد

الشراكات االستراتيجية

النسبة المئوية 
إلجمالي اإلنفاق على 

الموردين حسب التوزيع 
المحلي والدولي

عدد الموردين المحليين 
واإلقليميين والدوليين

دولي

دولي

محلي

محلي

إقليمي

إقليمي

أهداف البحث والتطوير لدينا

تقديمتطويرإنشاء التعاونتحديد أولوية

استراتيجية البحث والتطوير لدينا

تطوير المنتجات 
الجديدة

خارطة طريق للمنتجات 
تتضمن ضرورات استراتيجية

منتجات مهمة تدعم 
التغير التحولي

حلول مبتكرة ترتقي بأعلى 
مستويات تجربة العمالء

المنتجات المهمة التي 
ُتظهر تفوقنا وتحقق لنا 

ميزة تنافسية قوية

لبناء ثقافة االبتكار عبر 
قطاعات األعمال من خالل 

البحث والتطوير

معالجة المنتجات 
الحالية

دعم التدقيق 
الخارجي

تحسين جودة 
المنتجات الحالية

الدعم التنظيمي 
ودعم الجودة

دعم الموافقة على 
موردي مكونات دوائية 

نشطة جدد

يبي ذو إمكانيات  مصنع تجر
تشغيلية كاملة

التحقيق في 
المشكالت وحلها

تطوير فريق البحث والتطوير 
من خالل التدريب الداخلي 

والخارجي

2425

االقتصاداالقتصاد ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2022 ير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2022تقر تقر



لتطوير وتحسين  إيجاد طرق مبتكرة  بنشاط في  للبحث والتطوير  تشارك جلفار 
يع وصول المريض إلى منتجاتنا  المنتجات من خالل نهج غير تقليدي وبالتالي تسر
يادة اإلنتاجية لتلبية احتياجات المرضى التي لم  المفيدة. نحن نسعى جاهدين لز

يادة اإليرادات المحتملة. تتم تلبيتها وز

التطوير واتباع نهج الجودة  بيئة عالية الجودة طوال مرحلة  نحن نضمن إنشاء 
البحث  الجوانب. ونحن في قسم  التصميم بدقة متناهية في جميع  حسب 
يق لتلبية االلتزام  والتطوير، نراقب االمتثال في الوقت الفعلي مما يمّهد الطر
لتطوير  تمثيل  أدناه  ويوجد  المعايير.  ومتطلبات  التنظيمي  باالمتثال  الحاسم 

منتجاتنا، والتقديمات، والموافقات التنظيمية مع الهيئات الحكومية المعنية.

 تقديم المنتجات 
والحصول على 

الموافقات التنظيمية    

منتج جديد مقدم إلى الشؤون التنظيمية/ وزارة الصحة ووقاية المجتمع

اكتمال دراسة التكافؤ الحيوي/ اختبار التحرر المخبري 
منتج معالج مقدم إلى الشؤون التنظيمية/ وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

منتجات جديدة معتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع
منتجات العالج المعتمدة من قبل الوزارة
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6
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في قسم البحث والتطوير، فإن لموظفينا الفضل في تمّيزنا ومن خالل برنامج المكافآت والتقدير نظهر تقديرنا للمساهمات البارزة التي يقدمها الموظفين 
يق الذي يتجاوز النطاق اليومي لمسؤولياته أو الذي تميز بشكل خاص في تنفيذ مهمة بعينها. لشركتنا. ففي كل شهر نكّرم عضًوا من أعضاء الفر

يادة معدل بقائهم في شركتنا. كما أن لدينا مفهوم قوي للتدريب في برنامج  لدينا برامج تدريب للموظفين من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وز
ا لما هو مطلوب. 

ً
ية وفق ية من أجل تطوير برامج تدريب حصر "تدريب المتدرب" ضمن قسم البحث والتطوير، ولدينا شراكة مع الموارد البشر

التيقظ الدوائي في جلفار:

اكتشاف بهدف  المخاطر  وإدارة  الدوائي  للتيقظ  برنامًجا قوًيا  أنشأنا   لقد 
ونحن بأدويتنا.  تتعلق  أو مشكالت سلبية  آثار  أي  ومنع   وتقييم وفهم 
التفاعالت ير  تقار مراجعة  مثل  مختلفة  طرق  خالل  من  السالمة   نراقب 
وهذا ية.  ير السر التجارب  ونتائج  األدبيات  ودراسات  المحتملة،   العكسية 
أي واتخاذ  الموجودة  األدوية  لملف سالمة  توسيع فهمنا  من  ننا 

ّ
 يمك

.إجراء تنظيمي ضروري عندما تتوفر معلومات أمان جديدة

الرعاية في  والمتخصصين  التنظيمية  السلطات  مع  بنشاط  نتعاون   ونحن 
 الصحية والمرضى لتحديد األحداث السلبية المتعلقة بمنتجاتنا واإلبالغ عنها.

 وتهدف أنظمة إدارة جودة التيقظ الدوائي لدينا إلى التحسين المستمر
الجيد الدوائي  التيقظ   وضمان االمتثال لألنظمة، بما في ذلك ممارسات 

يقيا .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر

 وفي عام 2022، طّبق نظام إدارة جودة التيقظ الدوائي نظام أرشفة
 إلكتروني كامل للوثائق، وهو نظام مستدام بيئًيا. ويقلل هذا النظام من
.البصمة البيئية للشركة ويجعلها أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة

أهم االبتكارات:

في  التحويلية  التطورات  دفع  في  لدينا  والتطوير  البحث  جهود  تستمر 
صناعة األدوية. وفي عام 2022، قطعنا خطوات كبيرة في استخدام 
تقنيات مثل التغليف الدقيق لتكوين مكونات دوائية نشطة غير مستقرة 
لعالج حب الشباب الشائع. وباإلضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتطوير أشكال 
يق الفم، بضمان بدء  يعة الذوبان عن طر جرعات بديلة، مثل األقراص سر
لشركتنا  كبيرة  إمكانات  التطورات  هذه  وتحمل  أسرع.  بشكل  مفعولها 
من أجل إطالق المنتجات بعد االنتهاء من مرحلة التطوير والحصول على 

الموافقات الالزمة.

لعنصر  جرعات  تطوير شكل  على  ا 
ً

أيض لدينا  والتطوير  البحث  يق  فر ويعمل 
نظام  باستخدام  الحميد  البروستات  تضخم  عالج  في  ُيستخدم  نشط 
يق الفم )OCAS®(. وقد أحرزنا  االمتصاص الذي يتم التحكم فيه عن طر
المعدلة  األقراص  مثل  أخرى  منتجات  تطوير  في  ا 

ً
ملحوظ تقدًما  ا 

ً
أيض

البروتون  للجمع بين مضادات االلتهاب غير الستيرويدية ومثبطات مضخة 
ومضادات التشّنج القابلة للحقن.

 االختصار: MoHAP: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 
RA: الشؤون التنظيمية، IVRT: اختبار التحرر المخبري(
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بصفتنا شركة أدوية مسؤولة، فإننا ندرك أهمية حماية البيئة والحفاظ على 
التي يمكن  الكبيرة  اآلثار  ندرك  القادمة. وفي جلفار،  لألجيال  الطبيعية  الموارد 
بتنفيذ  نحن ملتزمون  العامة والمجتمع.  الصحة  البيئية في  القضايا  تحدثها  أن 
جميع  في  المدى  طويلة  االستدامة  وتحقيق  للبيئة  الصديقة  الممارسات 

عملياتنا. 

تولي شركتنا تركيًزا كبيًرا على االستدامة البيئية، وتدمجها في جميع عملياتنا. 
ومن بين جهودنا لتقليل أثرنا السلبي في البيئة، نعالج المياه العادمة الخاصة 
بنا الستخدامها في الري، ونسعى للحد من أثرنا الكربوني. باإلضافة إلى ذلك، 
بالنظام  اإلضرار  لمنع  النفايات  من  اآلمن  التخلص  مهمة  األولوية  في  نضع 

ظهر هذه اإلجراءات التزامنا بالعمليات المسؤولة والفعالة.
ُ
البيئي. وت

البيئة

الطاقة

االنبعاثات

نحن في جلفار ندرك مدى أهمية التحكم في استخدامنا للطاقة والعمل على 
تقليل بصمتنا البيئية. ومصادر الطاقة األولية لدينا تكمن في الكهرباء والديزل، 
 )DG وفي حين يتم استخدام الديزل كمصدر وقود لتوليد الطاقة )مجموعات

واحتياجات النقل، يتم استخدام الكهرباء في عمليات اإلنتاج والمرافق.

202020212022

6.3

7.8
6.5

202020212022

676668

يز مرونة األعمال من خالل  المناخ وتعز أثر تغير  بالتعامل مع  تلتزم شركة جلفار 
الحد  الشركة جهودها نحو  الطبيعية. وتواصل  للموارد  االستخدام المسؤول 

من انبعاثات غازات الدفيئة وممارسة أعمالنا بطريقة مستدامة بيئًيا. 

النطاق  ضمن  الدفيئة  غازات  انبعاثات  في   %16.2 بنسبة  انخفاض  حدث 
االنبعاثات  في  االنخفاض  هذا  يعزو  أن  يمكن   .2022 إلى   2021 من  األول 
إلى االنخفاض في استهالك وقود الديزل في إطار استهدافنا للحد من أثرنا 

ين الكربوني. ير ير بالمقارنة مع التقر ين في هذا التقر * تم تحديث انبعاثات عامي 2020 و2021 المذكور
السابقين.

وتنفيذ  يزها،  وتعز لدينا  الطاقة  استخدام  كفاءة  بمراقبة  ملتزمين  نزال  ال 
البيئة.  في  السلبي  أثرنا  لتقليل  عملياتنا  جميع  في  المستدامة  الممارسات 
 4,000 استبدلنا  حيث   LED ترقية مصابيح المبادرات هو  إحدى  ومثال على 
مصباح عادي بمصابيح LED. وباإلضافة إلى هذه الترقية، نركز اآلن على مراقبة 
التزامنا بأن  استخدامنا للطاقة وتحديد أهداف لخفضها. وتعكس تلك الجهود 

.
ً
نكون شركة مسؤولة وواعية بيئيا

202020212022

615

762
638

ا بنحو  
ً

شهد استهالك وقود الديزل انخفاض
يًبا من 2021 إلى 2022 16.2% تقر

 استهالك وقود الديزل 
يالي(  )جالون إمبر

 استهالك الكهرباء
)ميجا واط في الساعة - آالف(

 انبعاثات غازات الدفيئة 
 ضمن النطاق األول 

 )االنبعاثات باألطنان من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون(*
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202020212022

29.028.529.4

توزيع نفايات كحول األيزوبروبيل والزنك والنفايات الكيميائية:

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

35.3

373

372

514

1,180

36.3

399

450

733

5,900

35.8

384

366

765

11,570

إجمالي  انخفض  إذ  الشأن،  كبير  ُيعد  فإنه  صغير  هامش  أنه  من  الرغم  على 
االنبعاثات لدينا بنسبة 1.2% في عام 2022. ونهدف إلى الحد من انبعاثات 
الفترة  2030. وخالل هذه  بحلول عام   %33 بنسبة  والثاني  األول  النطاقين 
إجراء  إلى  نهدف  بنا،  الخاص   "iTurnaround "مشروع  من  كجزء  المرحلية، 

ممارسة إدارة طاقة من أجل تحسين عملياتنا.

غير  االنبعاثات  أي  الثاني،  النطاق  ضمن  الدفيئة  غازات  انبعاثات  ذلك،  ومع 
النفاياتالمباشرة من استهالك الكهرباء، فقد زادت بنسبة 2.9% في 2022. 

التي  العمليات  خالل  من  بمسؤولية  الموارد  إدارة  إلى  جلفار  شركة  تهدف 
توعية  خالل  من  الواعي  االستهالك  يز  وتعز ين،  العنصر هذين  على  تنطوي 
الموظفين مع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للشرب مثل المياه المعاد 
باسترشاد  الخاصة  والممارسات  التقنيات  العتماد  الشركة  وتخطط  تدويرها. 

المياه في مكان العمل.

المياه، ال سيما  الموارد والحد من استخدام  الحفاظ على  يتمثل هدفنا في 
 في التصنيع 

ً
 أساسيا

ّ
في المناطق التي تواجه ندرة المياه. تشكل المياه عنصرا

ا بنسبة 
ً

بالنسبة لمؤسستنا، فإننا ندير هذا المورد باسترشاد. كان هناك انخفاض
إلى  ذلك  ويرجع  و2022،   2021 عامي  بين  المياه  استهالك  في   %3.6

يبات واسترشاد استخدام المياه في مؤسستنا.  إصالحات في التسر

لدينا.  العادمة  للمياه  الرئيسي  المصدر  هي  بنا  الخاصة  التصنيع  منشآت  عتبر 
ُ
ت

هيئة  إلى  الناتجة  العادمة  المياه  كمية  حول  منتظمة  تحديثات  نقدم  ونحن 
بإعدادها  التي نقوم  التشغيل والصيانة  ير  تقار الخيمة كجزء من  حكومة رأس 
جة في الغالب ألغراض الري. 

َ
ستخدم المياه العادمة المعال

ُ
كل ثالثة أشهر. ت

إن عملية معالجة المياه العادمة الداخلية لدينا تتم من خالل محطة معالجة 
المياه العادمة، وهي مسؤولة عن معالجة جميع المياه العادمة باستثناء 
المياه  معالجة  محطة  عالجت   ،2022 عام  وفي  كيميائًيا.  الملوثة  تلك 
العادمة ما يقرب من 249,314 متًرا مكعًبا، مما يؤكد التزامنا بالحفاظ على 

الموارد وإعادة استخدامها.

تعي شركة جلفار مدى أهمية إدارة النفايات لدينا. ينطوي نهج إدارة النفايات 
لدينا على الفرز والفصل، وتقليل األثر، وسالمة المعالجة، والمراقبة. نرى أنه 
من مسؤوليتنا ضمان التخلص من جميع أنواع النفايات الناتجة في أماكن العمل 
نتخلص  النفايات،  فئة  على  واعتماًدا  للبيئة.  ضرر  التسبب في  بأمان من دون 
النفايات  الملوثة أو دفن  النفايات  )الحرق( أو معالجة  الترميد  يق  منها عن طر
)إرسالها إلى مكب النفايات( إذا لم يكن من الممكن إعادة تدويرها وإعادة 
النفايات  جميع  لذا  الدوائية،  النفايات  استخدام  إعادة  يمكن  ال  استخدامها. 
الدوائية الخطرة وغير الخطرة يتم ترميدها أو التخلص منها لدى موردي إدارة 

النفايات لتخضع لمعالجة نفايات إضافية.

يادة بنسبة  في 2022، أنتجت جلفار 765 طًنا من النفايات الدوائية. وهذه ز
اإلنتاج. ومع ذلك،  يادة في  الز إلى  رئيسي  2021، وترجع بشكل  4.4% عن 
نسعى جاهدين لمعالجة النفايات من خالل الممارسات العلمية المقبولة. ُيعد 
الترميد الوضع األكثر اعتماًدا لدينا في إطار إدارة النفايات. وفي عام 2022، 
تم  حين  في  والكيميائية،  والخطرة  الدوائية  نفاياتنا  إلدارة  الترميد  استخدمنا 

إرسال النفايات غير الخطرة إلى مكب النفايات.

على الرغم من أن حجم النفايات الكيميائية الخطرة زادت بنسبة 96.1% وهو 
والزنك  األيزوبروبيل  كحول  نفايات  في  الفردي  االرتفاع  في  ا 

ً
أيض يظهر  ما 

والنفايات الكيميائية. يرتبط نوعا النفايات هذان بإنتاج المكونات الدوائية النشطة 
في جلفار.

برنامج توعية للموظفين لتشجيعهم على استخدام المواد  ا إلى 
ً

نهدف أيض
المعاد استخدامها متى أمكن ذلك والحد من كم النفايات غير المعاد تدويرها.

ا أنه تمت معالجة %100 
ً

جدير بالذكر أيض
من المياه العادمة الناتجة من المصانع

انخفض حجم النفايات غير الخطرة بهذا العام 
بنسبة 18.7% عن العام الماضي

رأس  حكومة  هيئة  وتفحص  الجودة.  لمراقبة  قصوى  أهمية  الشركة  تولي 
قبل  العادمة  المياه  معلمات  فحص  خالل  من  بانتظام  المياه  جودة  الخيمة 
جة 

َ
المعالجة وبعدها كل أسبوع. ويساعدنا ذلك على ضمان تلبية المياه المعال

الذي  النهج  وهذا  بالبيئة.  إضرارها  وعدم  االستخدام  إلعادة  الالزمة  للمعايير 
والمحافظة  استخدامها  استرشادنا في  على  يؤكد  المياه  إدارة  نبتعه في 

عليها، مما يمكننا من تقليل أثرنا السلبي على البيئة.

2022 2021 2020 نوع النفايات الخطرة )بالطن(
2,400 1,900 1,180 كحول األيزوبروبيل والزنك
9,170 4,000 0 النفايات الكيميائية

1.2% انخفاض بنسبة في 
إجمالي االنبعاثات

 انبعاثات غازات الدفيئة 
 ضمن النطاق الثاني 

 )االنبعاثات باألطنان من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون - آالف(

إجمالي انبعاثات الغازات 
 الدفيئة 

 )االنبعاثات باألطنان من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون - آالف(

 كمية النفايات الدوائية 
)باألطنان(

 النفايات غير الخطرة 
)باألطنان(

 النفايات الكيميائية الخطرة 
)باألطنان(

 استهالك المياه  
)بالمتر المكعب - آالف( 

المياه العادية والمياه العادمة
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الصحة والسالمة المهنية

2022 2021 2020 خارجي/داخلي نوع التدقيق الوكالة

4 4 3 خارجي  تفتيش منشآت مكافحة الحرائق      •
تفتيش المباني   •

إدارة الدفاع المدني رأس 
الخيمة

1 1 1 خارجي  متطلبات ISO 14001 بما في ذلك البيئة   •
والصحة والسالمة  SGS 

1 1 1 خارجي  قةبالبيئة  
ّ
متعل  • وزارة البيئة  

12 12 ال ينطبق خارجي  تدقيق جميع المقرات/المصانع على أساس   •
شهري 

البيئة والصحة والسالمة 
واألمان 

2022 2021 2020 الحوادث
3 1 3 عدد الحوادث الكبرى
3 0 7 عدد الحوادث الصغرى
6 1 10 عدد إصابات العمل
0 0 0 عدد حاالت الوفاة نتيجة إلصابات العمل 
93 21 67 أيام العمل المهدرة نتيجة اإلصابات 

نوع وعدد عمليات التدقيق

عدد الحوادث  

عدد التدريبات

بين  من  للتسجيل  مؤهلة  عمل  حوادث   6 عن  أبلغنا   ،2022 عام  في 
الموظفين. تسببت هذه اإلصابات غير المميتة في أيام عمل ضائعة أو تقييد 

العمل أو عالج طبي بما يتجاوز اإلسعافات األولية. 

2022 2021 2020 التدريبات
2 4 ال ينطبق عدد برامج التدريب على الصحة والسالمة المهنية المقدمة
191 536 ال ينطبق عدد الموظفين الحاضرين في تدريب الصحة والسالمة المهنية

يبيتين حول  وخالل 2022، عقدنا دورتين تدر
الصحة والسالمة المهنية لتحسين المعرفة 

والمهارات لدى موظفونا

يبية حول اإلسعافات األولية واختبار محاكاة  عالوة على ذلك، نظمنا دورة تدر
يبًيا  ا نظاًما تدر

ً
لحالة حريق إلعداد موظفينا تحسًبا ألي حاالت طارئة. وطبقنا أيض

أساسًيا للتعريف بمسائل السالمة للموظفين الجدد من أجل ضمان إدراكهم 
لبروتوكوالت السالمة وإجراءاتها.

ا مع وحدة الطب الوقائي في رأس الخيمة لتنظيم حملة لقاح 
ً

ا أيض
ّ
وقد تعاون

اإلنفلونزا الموسمية في مقرات عملنا.

ذلك،  لضمان  أولوياتنا.  أعلى  وعافيتهم  موظفينا  سالمة  تحتل  جلفار،  في 
طبقنا سياسة معنية بالبيئة والصحة والسالمة تشجع على إنشاء مكان عمل 
آمن وصحي وكذلك بيئة نظيفة للموظفين والمجتمع المحيط. باإلضافة إلى 
ية وإرشادات لموظفينا ومقاولينا وموردينا  ذلك، وضعنا إجراءات تشغيل معيار
والسائقين الخارجيين التباعها من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة. ويتبع نظام 

.ISO 14001 الصحة والسالمة لدينا المعيار الدولي

يًبا معنًيا بالبيئة والصحة والسالمة  لضمان سالمة موظفينا وعافيتهم، نوفر تدر
ية لمنع  ًيا ونتخذ التدابير الضرور لجميع التصنيفات الوظيفية. ونتتبع اإلصابات شهر
تدقيق  عمليات  نجري  ذلك،  إلى  باإلضافة  المستقبل.  في  حوادث  وقوع 
داخلية وخارجية على أساس منتظم للتعرف على مجاالت قابلة للتحسين. ُيظهر 
الجدول أدناه نوع وعدد عمليات التدقيق المجراة في الفترة 2022-2020، 

يًجا من عمليات التدقيق الداخلية والخارجية. الذي يتضمن مز

والسالمة  الصحة  على  التدريب  برامج  جلفار  قللت/أوقفت   ،2020 وفي 
المهنية بسبب جائحة كوفيد-19 حيث شاركت جلفار في تطبيق جميع التدابير 
الوقائية لتجنب انتشار المرض. وفي 2021، ضاعفنا عدد برامج التدريب هذه 
 من االكتفاء باثنين من برامج التدريب على الصحة والسالمة المهنية لكل 

ً
بدال

يبية  يادة عدد المتدربين. بالنظر إلى انخفاض البرامج التدر عام، وهو ما أثر في ز

في عام 2022، يعكس عدد المشاركين انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 2021. 
ليكونوا  لموظفينا  مرتين سنوًيا  التدريب هذه  برامج  إجراء  األولوية في  تتمثل 
وفهمها  بأدوارهم  المرتبطة  السالمة  مخاطر  على  التعرف  على  ين  قادر

والتخفيف منها متى أمكن ذلك.

 الناس والمجتمع
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نمنح األولوية في شركة جلفار إلنتاج منتجات آمنة وعالية الجودة لمساعدة 
عمالئنا في الحفاظ على صحتهم. ومن منطلق إدراكنا لمدى أهمية منتجاتنا 
المنتجات  سالمة  لضمان  صارمة  وإجراءات  بسياسات  نلتزم  ية،  البشر للحياة 
وجودتها. ونحرص على التزام عمليات البحث واإلنتاج لدينا بالمعايير والمبادئ 

 .)GMP( التوجيهية المعترف بها دولًيا، ممارسات التصنيع الجيدة

نحن نتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول مبتكرة لمجتمعات الرعاية الصحية 
ا األولوية الحتياجات 

ً
وتحسين حياة أولئك الذين يستخدمون منتجاتنا. ونعطي أيض

عمالئنا من خالل توفير الردود في الوقت المناسب على االستفسارات الطبية 
بيانات السالمة  المرضى في قاعدة  بيانات  ية  عبر نظام مجاني، وضمان سر

ا للوائح حماية البيانات مثل الالئحة العامة لحماية البيانات. 
ً

الخاصة بنا وفق

تحسين  إلى  أدى  ما  والسالمة،  الصحة  لتقييمات  منتجاتنا  من   %82 خضعت 
لتقديم  جاهدين  ونسعى  استخدامها.  لدى  إيجابي  أثر  وتحقيق  الجودة 
من  نتلقاها  شكاوى  أي  لدينا  التسويق  فرق  وتعالج  شفافية،  بكل  خدماتنا 
ياكسون  وتر وأدول  ميبو  أدوية  تعتبر  جلفار،  في  المنتجات.  تخص  العمالء 
ورايسك وإيبوتين أفضل 5 منتجات، وقد تلقينا إجمالي 7 شكاوى ضد هذه 

المنتجات في عام 2022. 

وتبين  المطروحة.  منتجاتنا  جميع  30 شكوى ضد  إجمالي   2022 تلقينا في 
أن 22 منها كانت شكاوى غير صحيحة. وانخفض معدل الشكوى اإلجمالي 
 باألعوام السابقة كما هو موضح في الجدول أعاله. ولم 

ً
بشكل كبير مقارنة

 على ذلك، تلقينا في 
ً

يتم سحب أي منتجات من السوق هذا العام. عالوة
2022 موافقة على جميع أدويتنا من وزارة الصحة ووقاية المجتمع دون 

أي مالحظات. 
نحن نعمل على خلق حياة أفضل ألولئك الذين يستخدمون منتجاتنا من خالل التعاون مع الشركات األكثر تقدًما لتقديم حلول مبتكرة لمجتمعات الرعاية الصحية.

2022 2021 2020 أفضل 5 منتجات
1 8 11 ميبو
4 4 7 أدول
2 0 3 ياكسون تر
0 1 1 رايسك
0 0 1 إيبوتين

يها ضّد أفضل 5 منتجات
ّ
 عدد الشكاوى التي تم تلق

لشركة جلفار

عدد الشكاوى المستلمة

202020212022

62

46

30

24
22

22

8

202020212022

%1.45

%1.85

%0.57

29

33

معالجة الشكاوى في جلفار

المنتجات  بخصوص  الشكاوى  عن  اإلبالغ  يتم  كتابي،  إجراء  خالل  من 
يقة مالئمة ومهنية وفي  وتقييمها والتحقيق فيها والرد عليها بطر
الوقت المناسب. ونقوم بجمع البيانات وإجراء التحليالت كي نحدد سبب 

ذ إجراءات لحاالت عدم المطابقة. 
ّ

حدوث الفشل ومن ثّم نتخ

يمكن تلقي الشكوى من الشؤون التنظيمية أو وزارة الصحة أو العميل 
يد اإللكتروني، أو الخطابات، أو الفاكس، أو المكالمات الهاتفية.  عبر البر
الشكاوى،  بمعالجة  المعني  يد  البر على  الشكوى  استالم  وبمجرد 
يًدا  بر ويرسل  الشكوى  تفاصيل  الجودة من صحة  يتحقق ممثل ضمان 
البيانات  تكن  لم  وإذا  باستالمها.  الشكوى  صاحب  إلشعار  إلكترونًيا 
صاحب  مع  الجودة  ضمان  مندوب  يتواصل  للتقييم،  كافية  المرسلة 
لم  إذا  التحقيق  ير  تقر من  كجزء  موثقة  تفاصيله  تكون  حيث  الشكوى 

يتم تلقي أي رد. 

أو  سلبي  دوائي  تفاعل  أو  سلبي  أثر  بخصوص  الشكوى  كانت  إذا 
الشؤون  إدارة  مع  الشكوى  بالغ  مشاركة  تتم  المفعول،  انعدام 
يد من اإلجراء وكذلك يتحرى مندوب ضمان الجودة الشكوى.  الطبية لمز
الجودة  ضمان  مندوب  ليطالعه  التحقيق  ير  تفاصيل/تقر اإلدارة  وترسل 

يد من التفصيل.  بمز

للشكاوى  المحتملة  الطبيعة  الجودة  لضمان  االمتثال  قسم  ف  يصنِّ
المستلمة إلى "حرجة" أو "شديدة" أو "طفيفة". 

حرجة: عيوب في المنتج تؤدي إلى تبعات صحية سلبية قاتلة   •
سبيل  على  الحرجة  الشكاوى  على  األمثلة  وتشمل  الوفاة.  أو 

المثال ال الحصر ما يلي: نقص لمكون نشط، وتعفن المنتج بشكل 
ذلك.   إلى  وما  الوفاة،  أو  سلبية  صحية  تبعات  إلى  يؤدي   قد 
استالم  من  ساعة   24 غضون  في  للتحقيق:  الزمني  الجدول 

الشكوى.
شديدة: عيوب في المنتج ستسبب تبعات صحية سلبية خطيرة   •
أو عيب كبير في الجودة. وتشمل األمثلة على الشكاوى الكبرى 
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: نقص لمكون غير نشط، ووجود 
إلى ذلك.   كميات مفرطة من مواد غير ضارة فسيولوجًيا، وما 

الجدول الزمني للتحقيق:  خالل 15 يوًما تقويمًيا.
سلبية  صحية  تبعات  أي  تسبب  لن  المنتج  في  عيوب  طفيفة:   •
على  األمثلة  وتشمل  استخدامه.  أو  المنتج  فعالية  تعيق  ولن 
انحراف  يلي:  ما  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  الصغرى  الشكاوى 
بسيط عن معايير المنتج )مثل من حيث اللون، أو الرائحة، أو المذاق، 
ذلك. إلى  وما  التعبئة،  عيوب في  بقع(،  أو ظهور  الشكل،   أو 
كحد  تقويمًيا  يوًما   30 غضون  في  للتحقيق:  الزمني  الجدول 

أقصى.

ير التحقيق في الشكوى جوانب مختلفة بما في ذلك، على  يغطي تقر
سبيل المثال ال الحصر، مراجعة سجل التصنيع والتعبئة، والفحص المادي 
الثبات  درجة  وبيانات  التحليلي  التحليل  مراجعة  وكذلك  الشكوى  لعينة 
ير التحقيق  للدفعات المتأثرة وكذلك الدفعات األخرى. ويتم تجميع تقر
أسهم  األثر في  تقييم  مثل  البيانات  جميع  يتضمن  نهائي  ملخص  مع 

السوق ومراجعة اتجاهات شكاوى المنتجات وما إلى ذلك.

صحة العمالء وسالمتهم

 معدل الشكاوى
)%(

عدد الشكاوى غير الصحيحةعدد الشكاوى الصحيحة
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انضم 344 شخًصا في رحلتنا في 2021، وفي 2022 رحبنا بـ 309 موظفين  التوظيف
جدد في مؤسستنا لدعمنا في بناء حلول رعاية صحية أفضل. 

، في حين قل العدد في 
ً
ا المؤسسة إجماال

ً
وفي 2021، غادر 293 موظف

2022 إلى 279. وُيظهر ذلك األثر اإليجابي للبرامج المتمحورة حول الموظفين. 

وفي هذا العام، 51% من الموظفين الجدد كانوا دون سن 30 عاًما.  

 ،2022 2021 إلى  21.5% من  ارتفاًعا بنسبة  سّجل عدد الموظفات الجدد 
ليرتفع من 93 موظفة في 2021 إلى 113 في 2022. 

202020212022

1,7391,7901,763

641640683

أقل من 30ذكور إناث

202020212022

436

1,773

171
451

1,797

182
372

1,845

229

عدد الموظفين
حسب الفئة العمرّية

  عدد الموظفين الجدد
حسب الفئة العمرّية

عدد الموظفين المغادرين  
حسب الفئة العمرّية

أكثر من 50-3050

202020212022
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202020212022

116
98

15

172169

3

158145
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171

58

251

93

196

113
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305293279

202020212022

67

207

31
58

210

25

76

187

16

202020212022

223

82

199

94

193
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في جلفار، تتراوح أعمار 75% من إجمالي عدد الموظفين بين 30 و50، بينما 
15% منهم دون سن 30 عاًما والبقية فوق 50 عاًما. 

إجمالي  ليصبح   2022 في   %0.7 بنسبة  يادة  ز الموظفين  عدد  وشِهد 
في  اإلناث  مشاركة  نسبة  أن  بالذكر  وجدير   .2,446 جلفار  في  الموظفين 
ا بنسبة 6.7% كما هو موضح في الشكل أدناه. 

ً
القوى العاملة قد زادت أيض

ا في المقر الرئيسي بدولة 
ً

ومن بين هؤالء الموظفين، يعمل 2003 موظف
اإلمارات، بينما البقية موجودون في دول أخرى. 

والنمو.  للنجاح  األساسي  العامل  باعتبارهم  جلفار  في  الموظفين  إلى  ننظر 
يكون  لن  والمتمكنة،  والمتحمسة  المتفانية  العامة  القوى  غياب  وفي 
جلفار  ونحن في  تقدم.  إحراز  إلى  تطمح  أن  أي مؤسسة  السهل على  من 
ن من تلبية 

ّ
نهدف إلى استقطاب أفضل المواهب وبقائهم في شركتنا لنتمك

التعامل مع موظفينا  نحرص على  نا 
ّ
فإن إلى ذلك،  باإلضافة  متطلبات شركتنا. 

بعدل وإنصاف. 

إدارة  لضمان  سياسات  عدة  وتطبق  الفرص  تكافؤ  بمبدأ  جلفار  شركة  تؤمن 
خالل  من  موظفينا  لدعم  مطّبقة  سياسات  ولدينا  منتجة.  عاملة  قوى 
القروض المقدمة دون تطبيق أي فائدة، واإلجازات غير المدفوعة، باإلضافة 
م فّعالة. 

ّ
إلى التعامل مع مخاوف موظفينا من خالل سياسة وإجراءات تظل

العمل  مكان  في  والمحسوبيات  واالستعباد  األطفال  عمالة  نعارض  ونحن 
ولدينا مجموعة من المبادئ التوجيهية المطبقة بشأنها.

  عدد الموظفين
حسب الجنس

عدد الموظفين الجدد 

عدد الموظفين المغادرين  

  عدد الموظفين الجدد
حسب الجنس

عدد الموظفين المغادرين  
حسب الجنس

إناثذكور

إناثذكور

أكثر من 5050-30أقل من 30

أكثر من 3050-50أقل من 30
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عملية  دعم  خالل  من  اإلماراتيين  المواطنين  وجود  يز  تعز في  هدفنا  يتمثل 
التوطين. وتلتزم شركة جلفار بالمضي قدًما نحو هذه الغاية عن طريق توظيف 

المواهب المحلية ومنح المواطنين اإلماراتيين فرًصا للنمو الوظيفي والتطوير. 

المواطنين اإلماراتيين  يادة كبيرة في عدد  ز  2022 الشركة في عام  سّجلت 
الذين تم توظيفهم. فمن بين الموظفين الجدد، تم توظيف 34 إماراتًيا، حيث 
7 مرشحين  27 مرشحة مقابل  تتمثل في  لإلناث  أغلبية واضحة  كانت هناك 

من الذكور.

عالوة على ذلك، جدير بالذكر أنه من بين إجمالي موظفي الشركة اإلماراتيين 
شهادة  وهذه  اإلناث.  من  كانوا  منهم   %90  ،

ً
إجماال  189 عددهم  البالغ 

المتنامي  العدد  وكذلك  والشمول  بالتنوع  الشركة  التزام  على  واضحة 
العمل  سوق  يدخلن  ممن  العالية  والموهبة  الكفاءة  ذوات  لإلماراتيات 

ويقّدمون مساهمات هادفة.

 %15 بنسبة  إلى تحقيق معدل توطين  لدينا ونهدف  أولوية  التوطين  يزال  ال 
بحلول 2024 في مواءمة مع استراتيجية دولتنا.

التوطين

202020212022

150162
189

بالتنوع والشمول والمساواة حيث يلقى الجميع معاملة كريمة ومحترمة. وتحتل  عد جلفار شركة تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وهي تسعى إلثراء مكان العمل 
ُ
ت

 
ً

، فإّن القوى العاملة من اإلناث قد زادت في شركتنا مقارنة
ً
المساواة بين الجنسين مكانة بارزة أساسية في استراتيجية التنوع والشمول لدينا.  كما ذكرنا سابقا

بالعام الماضي 2021.

العاملة.   للقوى  ين  المستمر والتطوير  التعليم  أهمية  نقدر  نحن  جلفار،  في 
عملية تقوم عملية تطوير مهارات الموظفين بتزويدهم بالمهارات المطلوبة 
والوعي  التنظيمي،  واالمتثال  الجديدة،  المنتجات/الخدمات  وتطوير  لالبتكار، 
يادة اإلنتاجية، وتحسين عالقات العمالء. وتعود فوائد  باتجاهات الصناعة، وز
هذا النهج على موظفينا وجودة المنتجات والعمليات لدينا. في جلفار، نتعرف 
يب التي يحددها موظفونا،  على احتياجات التدريب من خالل تحديد احتياجات التدر

يب التي يحددها مديرهم من المستوى األول. واحتياجات التدر

ينا لاللتزام االستثنائي لموظفينا نحو شركتنا من خالل برنامج  نحن نعرب عن تقدر
في  الفائق  األداء  عن  ا 

ً
موظف نكرم  شهر  كل  وفي  والتقديرات.  المكافآت 

مسؤولياته أو شخًصا تميز بشكل خاص في تنفيذ مهمة مكلف بها. وفي 
ا )أما يساوي 92% من 

ً
عام 2022، يخضع 2,256 من أصل 2,446 موظف

موظفينا( للتقييم السنوي كجزء من مراجعة األداء والتطوير المهني. 

يبية شملت أقساًما مختلفة قدمت المهارات والمعارف  واختتمنا 84 دورة تدر
ية لموظفينا من أجل ترقية المهارات وتحسين كفاءة مكان العمل.  الضرور

عدد اإلماراتيين

مبادرة iTurnaround واتفاقية أبشر:

بصناعة  المهتمين  المحليين  يجين  الخر نساعد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المتاحة لهم وتزويدهم  المختلفة  الفرص  األدوية على استكشاف 
بالمساعدة الالزمة لدخول سوق العمل. منذ توقيع اتفاقية مبادرة 
بتوظيف  التزمنا   ،2013 مايو  في  الرئاسة  شؤون  وزارة  مع  أبشر 
يد من المواطنين اإلماراتيين. كما أننا نشارك في معارض التوظيف  المز
 
ً
تأهيال يجين مؤهلين  للتوطين الستقطاب خر الوطنية كجزء من خطتنا 

عالًيا.

األجر العادل: 

 لألجور والمزايا 
ً
كجزء من "مشروع iTurnaround"، أجرت جلفار تحليال

وعملية قياس مرجعية للصناعة. وخالل هذه العملية، حددنا هيكل 
التصنيف في الشركة، ونطاقات األجور والمزايا وخطط الحوافز المالية 

ين. ين المباشر الموضوعة للمبيعات والممثلين الطبيين والمدير

التنوع وتكافؤ الفرص

 التعليم والتدريب

 معدل الساعات 
لكل مشارك 

عدد الجلسات  عدد المشاركين نوع التدريب

11.7 51 1,019 يبية لبناء القدرات دورات تدر
6.4 35 1,174 يبية حول االمتثال والتنظيم دورات تدر
89.6 4 136 التدريب الصناعي لطالب كلية الصيدلة
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 نجري "تقييم الكفاءة" من خالل 
"Mercer Psychometric Profiler" حيث يتم 

ا لـ "إطار عمل الكفاءات 
ً

تخصيص االستبيان وفق
يدين  األساسي في جلفار". وُيجرى لمستويين فر

للموظفين:

رئيس القسم وما فوقه: القدرة على   •
القيادة

قائد الفريق والمديرون: القدرة على اإلدارة  •

 نجري "تقييم الكفاءة" من خالل 
"Mercer Psychometric Profiler" حيث يتم 

ا لـ "إطار عمل الكفاءات 
ً

تخصيص االستبيان وفق
األساسي في جلفار". وُيجرى لثالثة مستويات 

يدة للموظفين: فر

رئيس القسم وما فوقه: القدرة على القيادة  •
قائد الفريق والمديرون: القدرة على اإلدارة  •

يق: أداة تعريف  أدنى من مستوى قائد الفر  •
القدرات والتطوير

ا "تقييم الكفاءات" من أجل تقييم إمكانات المرشح ودوره الوظيفي ومالءمته وتكامله الثقافي في جلفار.
ً

ونجري أيض

 إجمالي ساعات 
التدريب المقدمة عدد الحضور

أيام التدريب مدة التدريب 
)بالساعات( اسم التدريب

الذكور اإلناث الذكور اإلناث
72 648 8 72 1.5 9 إدارة الحيود عن األداء
96 294 48 147 0.25 2 المفهوم األساسي لممارسات التصنيع الجيدة 

الحالية
2,880 1,080 48 18 10 60 جامعة عجمان
1,080 0 36 0 5 30 كلية دبي للصيدلة
600 0 10 0 10 60 جامعة الفجيرة
576 2,240 9 35 8 64 البيع التكيفي لممثلي الشركة المصنعة

0 1,104 0 23 6 48 نموذج التدريب المكون من 8 خطوات

 التعلم التجاري 
ترقية المعارف والمهارات لموظفي البيع في الخطوط األمامية

التعلم والتطوير للموارد البشرية
ترقية المهارات الوظيفية والسلوكية لجميع الموظفين

مركز جلفار للتدريب - التدريب الفني حول ممارسات التصنيع الجيدة الحالية
يق العمليات الفنية حول ممارسات التصنيع الجيدة الحالية ومنظور الجودة ترقية المعارف والمهارات لفر

مركز جلفار للتدريب/التدريب الصناعي للطالب
يًبا صناعًيا لطالب الصيدلة عبر اإلمارات العربية المتحدة يوفر تدر

التدريب الوطني اإلماراتي
ترقية الكفاءات الوظيفية والسلوكية للمواطنين اإلماراتيين ضمن برنامج التوطين

يًبا 24 تدر

يًبا 22 تدر

يًبا 35 تدر

يًبا 4 تدر

يًبا 5 تدر

إدارة  "نظام  الكفاءات"، وطبقناه في  "إطار عمل  أنشأنا  إلى ذلك،  باإلضافة 
الشكل  على  وهي  واسعين،  وظيفيين  مستويين  على  جلفار"  في  األداء 
التالي: قائد الفريق وما أعاله في المنصب وكبار المتخصصين وما أدناه في 
المنصب. ويركز إطار عملنا على ست كفاءات سلوكية، بما في ذلك "التوجه 
المشكالت  و"حل  والمالية"،  ية  التجار و"الفطنة  التغيير"،  و"سرعة  اإلنجاز"،  نحو 
 إلى "العمل الجماعي 

ً
واتخاذ القرار"، و"تحمل المسؤولية والمساءلة" إضافة

والتعاون". 

تتضمن ملفات تعريف الكفاءة في جلفار عناصر معرفية، مثل قائمة الكفاءات، 
ومستوى اإلتقان المطلوب لكل كفاءة، واألساليب السلوكية المحددة إلثبات 
تنقسم  السلوكية.  المؤشرات  باسم  إليها  ُيشار  ما  غالًبا   - الكفاءات  هذه 
الخبير،  إلى  المبتدئ  من  الكفاءة،  من  أربعة مستويات  إلى  المؤشرات  هذه 
ويتم تعيين كل موظف في جلفار إلى هذه المستويات اعتماًدا على أدائهم 

والتطلعات الخاصة بالدور الوظيفي. 

ا من اإلدارة العليا في "ورشة العمل حول 
ً

في عام 2022، شارك 40 موظف
"برنامج  في  الوسطى  اإلدارة  من  ا 

ً
موظف  44 وشارك  المشروعات"،  إدارة 

الخطوط  في  مديًرا   93 شارك  ذلك،  على  عالوة  العاطفي".  الذكاء  تطوير 
األمامية في المقر الرئيسي في "برنامج التميز اإلداري"، بينما شارك 100 مدير 

في الخطوط األمامية في بلدان أخرى في "برنامج تطوير القيادة". باإلضافة 
يبية حول تحسين المهارات  إلى ذلك، شارك 48 خبيًرا متخصًصا في "الدورة التدر
موقع  في  للفنيين  مستفادة  دروس  من  تعلموه  ما  ا 

ً
أيض ونقلوا  الفنية"، 

التصنيع.

يبية المقدمة طوال العام في جلفار. وفيما يلي تمثيل موجز لنوع البرامج التدر

يبية حول القيادة وإدارة  يق البحث والتطوير لدينا في دورة تدر شارك فر
وفي   ،2022 عام  في  ية  البشر الموارد  قسم  قدمها  المشروعات 
يبي  تدر برنامج  القسم في تقديم  الفريق مع هذا  وقت الحق تعاون 
حول الذكاء العاطفي ألعضاء الفريق. وكانت لتلك المبادرتين الفضل في 
بقاء الموظفين على اطالع بأحدث المعلومات وتأهيلهم للتعامل مع 

التغيرات.

يوفر "مركز جلفار للتدريب" فرص لتطوير المهارات الفنية للموظفين لدينا، 
العالم كل  الطالب من حول  3 بضع مئات من  أكثر من  وهو يستقطب 
المهارات  ثغرات  سد  إلى  المخصصة  يبية  التدر البرامج  وتهدف  عام. 

معالجة احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية.

استقطاب المواهب الخارجية
تطوير المواهب الداخلية 

والتخطيط الوظيفي

نموذج:
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مجتمعاتنا  ودعم  الوعي  بخلق  جلفار  شركة  في  ملتزمون  نحن 
قمنا  جيدة.  صحية  رعاية  إلى  الوصول  من  تمكينهم  خالل  من 
في  صقر  مستشفى  مع  بالتعاون  بالدم"  للتبرع  "حملة  بتنظيم 
بالتزامهم  العديد من موظفينا ووفوا  تطوع  حيث  الخيمة،  رأس 

بمساعدة المجتمع.

ا حملة "لقاح اإلنفلونزا 
ً

يز الصحة والعافية، نظمنا أيض وفي سبيل تعز
الموسمية" في مقرنا بالتعاون مع وحدة الطب الوقائي في رأس 

الخيمة. 

ا بنشر الوعي حول داء السكري، كما هو واضح 
ً

ونحن ملتزمون أيض
في  المقام  العالمي"  السكري  "يوم  حدث  في  مشاركتنا  في 
مركز الصحة العامة في رأس الخيمة. وكان الهدف من هذا الحدث 
الخطر  السكري وعوامل  داء  المؤسسات حول  تثقيف مختلف  هو 

ية وطرق الوقاية منه. المرتبطة به وعالماته التحذير

“لقاح اإلنفلونزا الموسمية”

يوم السكري العالمي

باإلضافة إلى ذلك، شاركنا في مبادرة "لمسة أمل" التي نظمتها 
العالمي  الشهر  أنشطة  من  كجزء  للسرطان  اإلمارات  جمعية 
قيمت 

ُ
أ حيث  الفعالية  يقنا  فر حضر  الثدي.  سرطان  حول  للتوعية 

يم المرضى. أنشطة تفاعلية، وحظينا بالفرصة لتكر

نعتقد أن جميع المساهمين لدينا، بمن فيهم النساء، يستحقون فرًصا 
بالمشاركة  ونفخر  والبحث.  العلوم  في  والمشاركة  للوصول  متكافئة 
في احتفالية "اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم" من أجل 
العلوم والتكنولوجيا، ال سيما  الجنسين في ميدان  بين  المساواة  يز  تعز

مجال البحث والتطوير في صناعة الدواء.

 عن ذلك، نظمنا "منتدى األمهات" بالتعاون مع "مؤسسة منتدى 
ً
فضال

بنا  الخاصة  التوعية  حملة  من  كجزء  و"بروفينال"  الشارقة  في  المرأة" 
لألمهات والمرضى. وهدفت المبادرة إلى تثقيف األمهات حول كيفية 

اللفظي،  والتنمر  والحمى،  األطفال،  جسم  حرارة  درجة  على  التعرف 
من  وغيرها  اإليبوبروفين،  واستخدام  األولية،  باإلسعافات  والتوعية 

الموضوعات ذات الصلة.

مجاالت  في  العامالت  النساء  تؤديه  الذي  بالدور  جلفار  شركة  تعتز 
البحث والوقاية من األمراض وتشخيصها وعالجها. ويساعدنا ذلك على 
تحقيق طموحات أهداف التنمية المستدامة لدينا الخاصة بالمساواة بين 

الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

كان 2022 عاًما صعًبا بالنظر إلى استمرار التعافي من الجائحة واالعتياد على 
األحوال الطبيعية المستجدة. وكوننا شركة تعمل في مجال الدواء يجعل من 
واجبنا االستعداد ألي نوع من حاالت عدم اليقين فيما يتعلق بالرعاية الصحية 
الدروس  منه  نستخلص  أن  المهم  ومن  درًسا  كوفيد-19  كان  العالم.  حول 

المستفادة من أجل مستقبل أفضل وآمن وصحي.

أصدرت الشركة عدة إخطارات لموظفيها تتعلق بكوفيد-19، مع إبراز المتطلبات 
مثل نسخة ورقية من شهادة تلقي اللقاح والهوية اإلماراتية للخضوع الختبار 

 PCR مع الحاجة إلى نتيجة سلبية الختبار ،)PCR( تفاعل البوليميراز المتسلسل
"الحصن".  المرض من تطبيق  التعافي من  الحجر الصحي وتقديم شهادة  بعد 
باإلضافة إلى ذلك، تضّمنت اإلخطارات تذكير الموظفين بارتداء األقنعة بشكل 
اليدين وغسلهما بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة آمنة،  صحيح، وتطهير 
ا على 

ً
وتوخي الحذر في مكان العمل واألماكن العامة. وأكدت الشركة أيض

ككل  والمجتمع  الموظفين  سالمة  أجل  من  كوفيد-19  بروتوكوالت  أهمية 
وعافيتهم.

المجتمع المحلي

حملة للتبرع بالدم
منتدى األمهات

لمسة أمل

جهود التعافي من كوفيد-19
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ير  فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقار

الملحق

الحذف رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

اإلفصاح  GRI معيار

ال يتضمن GRI 1 أي إفصاحات GRI 1: القاعدة 
األساسية 2021

اإلفصاحات العامة

9 ،8 2-1 التفاصيل المؤسسية GRI 2: اإلفصاحات 
2العامة 2021 ير االستدامة الخاصة بالمؤسسة 2-2 الكيانات المتضمنة في تقار

2 ير، وتواتر إعداده، ونقطة االتصال  2-3 الفترة المشمولة في التقر
المعنية به

29 2-4 إعادة صياغة المعلومات

2 2-5 التحقق الخارجي

10 ،9 2-6 األنشطة وسلسلة القيمة وعالقات األعمال األخرى

38 ،36 2-7 الموظفون

20 ،19 ،18 2-9 هيكل الحوكمة وتكوينه

19 ،18 2-10 ترشيح أعلى هيئة حوكمة واختيارها

19 2-11 رئيس أعلى هيئة حوكمة

20 ،19 ،18 2-12 دور أعلى هيئة حوكمة في اإلشراف على اآلثار اإلدارية

20 ،19 ،18 2-13 تفويض المسؤولية إلدارة اآلثار

20 ،19 ،18 2-14 دور أعلى هيئة حوكمة في اإلشراف على اإلبالغ عن 
االستدامة

21 2-15 تضارب المصالح

20 ،19 ،18 2-16 اإلبالغ عن الشواغل الحرجة

41 ،40 2-17 المعرفة الجمعية ألعلى هيئة حوكمة

40 2-18 تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة

20 2-19 سياسات المقابل المادي

20 2-20 عملية تحديد المقابل المادي

11 ،5 ،4 2-22 بيان حول استراتيجية التنمية المستدامة

21 2-23 االلتزام بالسياسات

21 2-24 تضمين االلتزام بالسياسات

36 ،35 ،21 2-25 عمليات معالجة اآلثار السلبية GRI 2: اإلفصاحات 
21العامة 2021 2-26 آليات طلب المشورة وإثارة الشواغل

21 2-27 االمتثال للقوانين واللوائح

10 2-28 الجمعيات ذات العضوية

14 ،13 2-29 نهج مشاركة أصحاب المصلحة

الموضوعات الجوهرية
13 3-1 عملية تحديد الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 13الجوهر 3-2 قائمة الموضوعات الجوهرية

األداء االقتصادي
23 ،22 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
23 ،22 201-1 القيمة االقتصادية المباشرة الُمنَتجة والموزعة GRI 201: األداء 

االقتصادي لعام 2016
يد ممارسات التور

25 ،24 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

25 204-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين GRI 201: ممارسات 
يد لعام 2016 التور

مكافحة الفساد
21 ،20 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
21 205-1 العمليات التي تم تقييمها للمخاطر المرتبطة بالفساد GRI 205: مكافحة 

20، 21الفساد لعام 2016 205-2 االتصال والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

21 205-3 حوادث الفساد واإلجراءات التصحيحية المتخذة

الطاقة
29 ،28 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
29 ،28 302-1 استهالك الطاقة داخل المؤسسة GRI 302: الطاقة لعام  

201629 ،28 302-4 تقليل استهالك الطاقة

29 ،28 302-5 تخفيضات في متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات

المياه والمخلفات السائلة
30 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
30 ا

ً
303-1 التعامل مع المياه باعتبارها مورًدا مشترك GRI 303: المياه 

30والمخلفات السائلة 2018 303-2 إدارة اآلثار الناتجة عن تصريف المياه

30 303-3 سحب المياه

30 303-4 تصريف المياه

30 303-5 استهالك المياه

ير للفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022. ويوفر الجدول  ير باإلشارة إلى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقار أعدت شركة الخليج للصناعات الدوائية التقر
ير. ير المّتبعة في هذا التقر أدناه مرجًعا لمحتوى المبادرة العالمية إلعداد التقار

الحذف رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

اإلفصاح  GRI معيار
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االنبعاثات
30 ،29 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
29 305-1 انبعاثات غازات الدفيئة )النطاق 1( المباشرة GRI 305: االنبعاثات 

30لعام 2016 305-2 انبعاثات غازات الدفيئة )النطاق 2( غير المباشرة

30 ،29 305-5 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

النفايات
31 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
31 306-1 توليد النفايات والتأثيرات المهمة المتعلقة بالنفايات GRI 306: النفايات 

202031 306-2 إدارة التأثيرات المهمة المتعلقة بالنفايات

31 306-3 النفايات المتولدة

31 306-4 النفايات المحولة من التخلص

31 306-5 النفايات الموجهة للتخلص منها

التقييم البيئي للموردين
24 ،23 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
24 ،23 308-1 الموردون الجدد الذين تم التحقق من التزامهم بالمعايير 

البيئية
GRI 308: التقييم البيئي 

للموردين لعام 2016
24 ،23 يد، واإلجراءات التي تم اتخاذها  اآلثار البيئية السلبية لسالسل التور

لمواجهتها
التوظيف

36 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

38 401-1 تعيين الموظفين الجدد ومعدل دوران الموظفين GRI 401: التوظيف 
37لعام 2016 401-2 المزايا المقدمة إلى الموظفين بدوام كلي التي

يتم تقديمها إلى الموظفين المؤقتين أو العاملين بدوام جزئي
الصحة والسالمة المهنية

33 ،32 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

33 ،32 403-1 نظام إدارة السالمة والصحة المهنية GRI 403: السالمة 
والصحة المهنية لعام 

2018
33 ،32 403-2 تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، والتحقيق في الوقائع

33 ،32 403-3 خدمات الصحة المهنية

33 ،32 403-4 مشاركة العاملين، واالستشارات، والتواصل بشأن السالمة 
والصحة المهنية

33 403-5 تدريب العاملين على السالمة والصحة المهنية

33 ،32 403-6 تحسين صحة العاملين

33 ،32 403-7 إجراءات الحماية من المخاطر وتقييم أداء السالمة والصحة 
المهنية يرتبطان بشكل مباشر بأداء الشركات

32 403-8 العّمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

33 403-9 اإلصابات المرتبطة بالعمل

33 403-10 اعتالل الصحة المرتبط بالعمل

التدريب والتعليم
41 ،40 ،39 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
41 ،40 ،39 404-1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف GRI 404: التدريب 

والتعليم لعام 2016
41 ،40 ،39 404-2 ببرامج رفع مستوى مهارات الموظفين وبرامج المساعدة 

االنتقالية
41 ،40 ،39 404-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة 

حول األداء والتطوير الوظيفي
التنوع وتكافؤ الفرص

39 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

38 ،37 ،36 ،19 405-1 تنوع هيئات الحوكمة والموظفين GRI 405: التنوع وتكافؤ 
الفرص لعام 2016

عدم التمييز
21 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
21 406-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة GRI 406: عدم التمييز 

لعام 2016
عمالة األطفال

36 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

36  للوقوع في مشكالت 
ً
408-1 العمليات والموردون األكثر احتماال

تتعلق بعمالة األطفال
GRI 408: عمالة 

األطفال لعام 2016
العمل القسري أو اإلجباري

36 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

36  للتعرض لمشكالت تتعلق 
ً

409-1 العمليات والموردون األكثر احتماال
بالعمل القسري أو اإلجباري

GRI 409: العمل 
القسري أو اإلجباري لعام  

2016

المجتمعات المحلية
43 ،42 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 

ية لعام 2021 الجوهر
43 ،42 413-1 العمليات مع مشاركة المجتمع المحلي وتقييمات األثر 

وبرامج التنمية
GRI 413: المجتمعات 

المحلية لعام 2016
43 ،42 413-2 العمليات ذات التأثيرات السلبية الكبيرة والمحتملة على 

المجتمعات المحلية
التقييم االجتماعي للموردين

24 ،23 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية GRI 3: الموضوعات 
ية لعام 2021 الجوهر

24 ،23 1-414 الموردون الجدد الذين تم التحقق من التزامهم بالمعايير 
االجتماعية

GRI 414: التقييم 
االجتماعي للموردين لعام  

201624 ،23 يد، واإلجراءات التي  2-414 اآلثار االجتماعية السلبية لسالسل التور
تم اتخاذها لمواجهتها

الحذف رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

اإلفصاح  GRI معيار الحذف رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

اإلفصاح  GRI معيار
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29 E1.1 إجمالي الكمية، عدد مكافئات CO2 ، للنطاق األول
E1. انبعاثات غازات 

الدفيئة

البيئة

30 E1.2 إجمالي الكمية، عدد مكافئات CO2 ، للنطاق الثاني

ال ينطبق E1.3 إجمالي الكمية، عدد مكافئات CO2 ، للنطاق الثالث

30 ،29 E2.1 إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة حسب معامل قياس المخرجات
E2. كثافة االنبعاثات

ال ينطبق E2.2 إجمالي االنبعاثات من غير غازات الدفيئة حسب معامل قياس 
المخرجات

29 ،28 E3.1 إجمالي كمية الطاقة المستهلكة المباشرة
E3. استخدام الطاقة

29 ،28 E3.2 إجمالي كمية الطاقة المستهلكة غير المباشرة

ال ينطبق إجمالي استخدام الطاقة المباشر لكل معامل قياس المخرجات E4. كثافة الطاقة

29 ،28 النسبة المئوية: استخدام الطاقة حسب نوع التوليد يج الطاقة E5. مز

30 E6.1 إجمالي كمية المياه المستهلكة
E6. استخدام المياه

30 E6.2 إجمالي كمية المياه المعالجة

نعم E7.1 هل تتبع شركتك سياسة بيئية رسمية؟

نعمE7. العمليات البيئية E7.2 هل تتبع شركتك سياسات محددة للنفايات و/أو المياه و/أو 
الطاقة و/أو إعادة التدوير؟

نعم ا به؟
ً

E7.3 هل تستخدم شركتك نظام إدارة طاقة معترف

نعم يق اإلدارة على قضايا االستدامة و/أو يديرها؟ هل يشرف فر E8. اإلشراف البيئي

نعم هل يشرف مجلس اإلدارة على قضايا االستدامة و/أو يديرها؟ E9. اإلشراف البيئي

ال ينطبق إجمالي المبلغ المستثمر سنوًيا في البنية التحتية المتعلقة بالمناخ 
والمرونة وتطوير المنتجات 

E10. التخفيف من 
مخاطر المناخ

ال ينطبق S1.1 النسبة: إجمالي أجر المدير التنفيذي إلى متوسط إجمالي مكافئ 
)FTE( أجر الدوام الكامل S1. نسبة أجر المدير 

التنفيذي

ت االجتماعية
سا

الممار

ال S1.2هل تبلغ شركتك عن هذا المقياس في السجالت المقدمة إلى 
الجهات التنظيمية؟

ال ينطبق النسبة: متوسط أجر الذكور إلى متوسط أجر اإلناث S2. نسبة األجر حسب 
النوع االجتماعي

36 S3.1 النسبة المئوية: التغيير على أساس سنوي للموظفين بدوام كامل

S3. دوران الموظفين
ال ينطبق S3.2 النسبة المئوية: التغيير على أساس سنوي للموظفين بدوام جزئي

ال ينطبق S3.3 النسبة المئوية: التغيير على أساس سنوي للموظفين المتعاقدين/
يين االستشار

36
S4.1 النسبة المئوية إجمالي عدد موظفي المؤسسة من الرجال 

والنساء

S436. التنوع بين الجنسين
S4.2 النسبة المئوية: مناصب المستوى المبتدئ والمتوسط التي 

يشغلها الرجال والنساء

19
S4.3 النسبة المئوية: المناصب العليا والتنفيذية التي يشغلها الرجال 

والنساء

ال ينطبق S5.1 النسبة المئوية: إجمالي عدد موظفي المؤسسة بدوام جزئي
S5. نسبة العمالة 

المؤقتة

ت االجتماعية
سا

الممار

ال ينطبق S5.2 النسبة المئوية: إجمالي عدد موظفي المؤسسة من 
يين المتعاقدين/االستشار

نعم هل تتبع شركتك سياسة عدم التمييز؟  S6. عدم التمييز

33
النسبة المئوية: مقدار تكرار أحداث اإلصابة بالنسبة إلى إجمالي وقت 

القوى العاملة S7. معدل اإلصابة

نعم هل تتبع شركتك سياسة للصحة المهنية والصحة والسالمة العالمية؟ S8. الصحة والسالمة 
العالمية

نعم S9.1 هل تتبع شركتك سياسة لعمل األطفال و/أو العمل القسري؟
S9. عمل األطفال 

نعموالعمل القسري S9.2 إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تشمل سياسة عمل األطفال و/أو 
ا الموردين والبائعين؟

ً
العمل القسري أيض

نعم S10.1 هل تتبع شركتك سياسة لحقوق اإلنسان؟
S10. حقوق اإلنسان

نعم ا 
ً

S10.2 إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تشمل سياسة حقوق اإلنسان أيض
الموردين والبائعين؟

38 نسبة الموظفين من المواطنين S11. التوطين

23 المبلغ المستثمر في المجتمع كنسبة مئوية من إيرادات الشركة S12. االستثمار 
المجتمعي

19
G1.1 النسبة المئوية: إجمالي مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها الرجال 

والنساء G1. تنوع المجلس

الحوكمة

19 G1.2 النسبة المئوية: مقاعد اللجنة التي يشغلها الرجال والنساء

نعم G2.1 هل تمنع شركتك المدير التنفيذي من العمل كرئيس لمجلس 
اإلدارة؟ G2. استقاللية مجلس 

اإلدارة
18

G2.2 النسبة المئوية: إجمالي مقاعد مجلس اإلدارة التي يشغلها أعضاء 
مجلس اإلدارة المستقلون

ال  ين التنفيذيين رسمًيا مقابل أدائهم في  ية للمدير هل يتم دفع أجور تحفيز
مجال االستدامة؟ G3. األجور التحفيزية

ال G4.1 هل البائعون أو الموردون الذين تتعامل معهم الشركة مطالبون 
باتباع مدونة قواعد السلوك؟ G4. مدونة قواعد 

السلوك الخاصة 
ال ينطبقبالموردين G4.2 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما النسبة المئوية للموردين الذين تم 

اعتماد امتثالهم للقواعد رسمًيا؟
نعم G5.1 هل تتبع شركتك سياسة لألخالقيات و/أو منع الفساد؟

G5. األخالقيات ومنع 
100%الفساد

G5.2 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما النسبة المئوية للقوى العاملة التي تم 
اعتماد امتثالها للقواعد رسمًيا؟

نعم G6.1 هل تتبع شركتك سياسة لخصوصية البيانات؟
G6. خصوصية البيانات

ال G6.2 هل اتخذت شركتك خطوات لالمتثال لقواعد اللوائح العامة لحماية 
البيانات )GDPR(؟

نعم ير االستدامة؟ هل تنشر شركتك تقر ير االستدامة G7. تقار

ال ير االستدامة؟ G8.1 هل تقدم شركتك بيانات االستدامة ألطر إعداد تقار

G8. ممارسات اإلفصاح
نعم G8.2 هل تركز شركتك على أهداف محددة للتنمية المستدامة لألمم 

المتحدة؟

نعم G8.3 هل تحدد شركتك األهداف وتبلغ عن التقدم المحرز في أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة؟ 

ال هل إفصاحات االستدامة لديكم مضمونة أو مصدق عليها من قبل 
شركة مراجعة خارجية؟ G9. التحقق الخارجي

رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

الحساب المقياس الفئة

 إرشادات الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة الخاصة
 بسوق أبو ظبي لألوراق المالية

رقم الصفحة و/أو اإلجابة 
المباشرة

الحساب المقياس الفئة
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