
 

 بيان صحفي:

 نمو قوي في أرباحهاتحقيق ب 2021شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث 

  مليون درهم للربع الثالث 53.8الشركة تحافظ على ربحيتها، وتعلن عن صافي ربح قدره 
  السابقمقارنة بالربع  %96جلفار تسجل نمًوا قوًيا في اإليرادات بنسبة 

 

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(، إحدى أكبر الشركات المصنعة  - اإلمارات العربية المتحدة[ -، رأس الخيمة 2021نوفمبر  11]
 .2021سبتمبر  30عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في  ،لألدوية على مستوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا اليوم

 ، بعد عودتها لتسجيل2020عن الربع ذاته من العام الماضي  %96مليون درهم، بزيادة قدرها  365.7 بلغت قيمتهاوحققت الشركة في هذا الربع مبيعات 
نب ت، إلى جاصيدليات بالنيمجموعة . وجاءت النتائج مدفوعة بزيادة المبيعات بفضل االستحواذ على 2021الربحية في الربع الثاني من العام الجاري 

 "، ومواصلة التحسينات لتعزيز كفاءة أعمال الشركة.19 –لفيروس "كوفيد  Hayat-Vaxمبيعات اللقاحات من تصنيع لقاح "حياة فاكس" 

 8.5بيرًا من مليون درهم، ويمثل ذلك تحسنًا ك 70ووصلت األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين من العمليات المستمرة للمجموعة إلى 
النيت، ب مليون درهم حققتها الشركة العام الماضي. ومن بين العوامل المختلفة التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، االستحواذ على مجموعة صيدليات

يروس كورونا ات تصنيع لقاح فوالعودة الناجحة إلى األسواق الرئيسية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت، إضافة إلى مبيع
 .Hayat-Vaxالجديد "حياة فاكس" 

يرادات اإلمليون درهم، وأثرت التبعات التي تحدث لمرة واحدة نتيجة الدمج األول لمجموعة صيدليات بالنيت سلًبا على  53.8وبلغ صافي الربح للفترة 
بشكل  قد تعززعمال جلفار ألالهامش اإلجمالي  فإن، الذي يحدث لمرة واحدةلتأثير اوباستثناء هذا في الربع الثالث.  %24.5بنسبة للمجموعة  ةاإلجمالي

 أكبر مقارنة بالعام السابق.

ل من النصف األو  ذتمكنا من الحفاظ على مسارنا اإليجابي من نشعر بالسعادة بعد أن: "، رئيس مجلس إدارة جلفارالشيخ صقر حميد القاسمي وقال
جلفار كشركة ترسيخ مكانة  إلعادة اآلن حتى هناالذي أحرز  تقدمالمن خالل تسود حالة من التفاؤل ، الجاريعام الالعام. ومع انتقالنا إلى الربع األخير من 
 ".فريقيا وخارجهارق األوسط وشمال إفي منطقة الشلعمالئنا  أفضل الخدماتوتقديم  ،رائدة في مجال المستحضرات الصيدالنية

ربحية في الربع ، بعد العودة إلى الفي تعزيز التحول المالي لشركة جلفارهذا الربع أسهم : "لقد ، الرئيس التنفيذي لشركة جلفارمحمدالدكتور عصام  وقال
لتوسعة رائعة " فرصة 19 –"سينوفارم حياة فاكس" لفيروس "كوفيد  وتصنيع لقاح"بالنيت" صيدليات مجموعة منحنا االستحواذ على و الثاني من هذا العام. 

 ".القيمة لتحقيق المزيد منالسانحة قدراتنا واغتنام الفرص آفاق 

للشركة للتركيز على األنشطة التجارية  التوازن الشاملكجزء من  Gulf Inject "غالف إنجيكت" من تخارجها، أكملت جلفار أيًضا وخالل الربع الثالث
 ،حفظتها الحاليةتعاون لتوسيع مالشراكات إلى جانب تركيزها النشط على استكشاف  ،منتجاتهابتعزيز خطوط بدأت جلفار بالفعل و ألساسية للمجموعة. ا

 الجغرافي.دعم نطاق انتشارها باإلضافة إلى 

 -انتهى-

 

 



 

  "جلفار" -لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 

بتوجيه من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أكبر شركة ُمصّنعة لألدوية  1980"جلفار"، التي تأسست عام  -للصناعات الدوائية ُتعّد شركة الخليج 
طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة  حلول توفير عقود من خالل 4في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار 

شخص وُتوّزع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ألكثر  2500 مقبولة للعائالت في جميع أنحاء العالم. ويضّم فريق عمل "جلفار" أكثر من بأسعار
  دولة في خمس قارات حول العالم. 50من 

المستهلكين "جلفار اليف". وتستهدف  وتتمحور أعمال "جلفار" حول ثالث وحداٍت رئيسية تشمل حلول عالج مرض السكري، واألدوية العامة، وقسم 
دارة األلم و   الجروح والمضادات الحيوية وأدوية عالج القلبب العنايةالحافظة الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات عالجية رئيسية تتضمن أمراض المعدة وا 

، غدت "جلفار" 2012حاصلة على اعتماد دولي في أفريقيا والشرق األوسط. وفي عام  صناعية منشأة 13"جلفار"  شّغلوت واألوعية الدموية واالستقالب.
  أحد أكبر منتجي األنسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  http://www.julphar.net :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة 

 

 :ألي استفسارات صحفية يرجى التواصل مع
 adel.khaled@julphar.netالبريد اإللكتروني: 

http://www.julphar.net/

