
 

 "عمليات متوقفة "بعد إعادة تصنيف المنشآت التابعة التي تم بيعها إلى  2020النتائج المالية لعام *

 خبر صحفي 

 2021 لعام قوية  نتائج عن تعلن"جلفار"  الدوائيةالخليج للصناعات  شركة
 2020  المالية السنة مع مقارنة% 100 بنسبة المبيعات  نمو •
 استراتيجية النمو  نجاح ؤكد ت الربحية لىإ العودة •
 المستقبلي  النمو إمكانات  دّعم   "بالنيت" صيدليات  مجموعةعلى  ستحواذ اال •

 
حدى أكبر  إ: أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، 2022مارس،  18، الخيمة، اإلمارات العربية المتحدةرأس  

في   قويا   نموا   النتائج حيث أظهرت، 2021 للعام فريقيا، عن نتائجها الماليةأالشركات المصنعة لألدوية في الشرق األوسط و 
رست قواعد التوسع المستقبلي التي أ  فعالية استراتيجيتها المؤسسية  أّكدعلى نحو    الربحيةسريعة إلى  عودة  يرادات و المبيعات واإل

 في المنطقة.      لمنتجاتها

مقارنة    %100مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها    1.143  بقيمة بلغت  2021يرادات لعام  في اإل  قويا    نموا    جلفاروسجلت  
زيادة لى  إبشكل أساسي  ذلك النمو القوي  عزى  . ويمليون درهم إماراتي  573بلغت  التي  و   *2020عام  يرادات  إ  إجماليمع  
مجموعة  عن مساهمة    بما فيها اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضال  ساسية  األ  هافي أسواق  ة الشركة حص

      . 2021عليها في يوليو االستراتيجي بعد االستحواذ " بالنيت"صيدليات 

مليون    164.8بلغت  ،  قبل احتساب الفائدة والضرائب واإلهالكمن العمليات المستمرة    2021  سجلت الشركة أرباحا  لعامكما  
في صافي    ويرجع ذلك إلى النمو.  *2020في العام  درهم    مليون   165.8بقيمة    يةبالمقارنة مع أرباح سلبدرهم إماراتي،  

لشركة  بما يسمح ل  وتوحيدها الحقا  "  بالنيت"على صيدليات  االستراتيجي  االستحواذ  لى  إضافة باإل  التكاليفالمبيعات وخفض  
 . اإلنتاج والتوزيع بين كال  من عملياتبتحقيق التوازن 

مليون درهم    63.9بأرباح تشغيلية قوية بلغت    العاماختتمت  حيث  ،  عادت جلفار إلى الربحية،  2021عام  الوبحلول منتصف  
  خصم أرباح الشركة بعد    كما بلغت.  *2020عام  ل  إماراتي  مليون درهم  241.6  قدرهاخسائر تشغيلية    إماراتي، مقارنة مع

،  2020مليون درهم عام    317.4  بلغتمقارنة بخسائر    ،إماراتي مليون درهم  59.4 إلى  2021  في عامكامل  بالالضرائب  
ما يؤكد على مرونة استراتيجية النمو القوي التي تتبناها الشركة والمدفوعة بالتركيز على األنشطة األساسية وسحب  وهو  

 .االستثمارات من األنشطة غير األساسية

إلى الربحية   العودةجلفار: "رئيس مجلس إدارة   ،حميد القاسميبن  صقر  الشيخ    تعليقًا على النتائج المالية للشركة، قالو 
اال اإلدارة  هي شهادة على  لفريق  الثابت  ت  بوضعلتزام  فعالة  التطوير .  مستداما    نموا    حققاستراتيجيات  وتركز جلفار على 

المستمر ألعمالها األساسية لتتمكن من تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في منطقة الشرق األوسط  
 ". إفريقياوشمال 

جمالي  إنمو ا قوي ا في    2021النتائج المالية للشركة لعام    ُتظِهر"  :وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار
مجموعة صيدليات واالستحواذ االستراتيجي على    وخفض التكاليفالمبيعات  في  زيادة  الوبفضل  .  يراداتالمبيعات وصافي اإل
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زيد من فرص النمو المستقبلية، وذلك بينما تواصل  غتنام الماليجابي  إفي موقف  لشركة يجعلها  لفإن التدفق النقدي    ،بالنيت
 ".منطقةالة واألدوية ذات القيمة المضافة في جميع أنحاء يالفعالعالية سعيها لتقديم منتجاتها الجديدة 

ستراتيجيتها المؤسسية بينما تستثمر في خطط البحث والتطوير اتنفيذ  الشركة  ستواصل    ،2022لى العام الحالي  إوبالنظر  
خدمات   لتوفيرولى من نوعها في المنطقة  ستواصل جلفار بناء شراكات جديدة لتقديم األدوية عالية الجودة واأل كما. الداخلي

، وذلك بهدف تأمين سالسل التوريد  2022في عام    جديدا    منتجا    15وتخطط شركة جلفار إلطالق أكثر من  .  أفضل للمرضى
، من خالل تطبيق تقنيات  محليا  عالية الجودة    أدويةدعم تصنيع  باإلضافة إلى  المنقذة للحياة،    واألدويةالمحلية لألدوية الهامة  

 .اإلمارات العربية المتحدةدولة مع أجندة الرعاية الصحية لحكومة  ، وذلك تماشيا  متطورة جديدة

 -انتهى-

 

 "جلفار"   -لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 

بتوجيه من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي،   1980"جلفار"، التي تأسست عام    -ُتعّد شركة الخليج للصناعات الدوائية  
عقود من    4ر  أكبر شركة ُمصّنعة لألدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدا

العالم. ويضّم فريق عمل   خالل توفير حلول طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائالت في جميع أنحاء 
 دولة حول العالم.   50وُتوّزع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ألكثر من   موظف  2400"جلفار" أكثر من

وتستهدف الحافظة  .  العامة  واألدوية  السكري،  مرض  عالج  حلول  تشمل  تينرئيسي تين  وحد  ثالث  حول"  جلفار"  أعمال  وتتمحور 
الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات عالجية رئيسية تتضمن أمراض المعدة وإدارة األلم والعناية بالجروح والمضادات الحيوية  

في إمارة رأس الخيمة بدولة    تصنيع عالية التطورمنشأة    12وتمتلك جلفار  وأدوية عالج القلب واألوعية الدموية واالستقالب.  
، غدت "جلفار" أحد أكبر منتجي األنسولين عبر وحدة  2012. وفي عام  حاصلة على اعتماد دولي  ة المتحدةاإلمارات العربي

 إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

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