
 

 

 بيان صحفي

 

الفرنسية مع شركة كوانتوم جينوميكسحصرية جلفار توقع اتفاقية ترخيص وتصنيع   

 
   ية الخاصة بأمراض القلب واألوعالذي يعد األول من نوعه إلى محفظتها الرتفاع ضغط الدم "فايرباستات"  تضيف جلفار دواء

 الدموية.
 "في الشرق األوسط ودول أفريقيا بالكامل وبلدان رابطة الدول  تحصل جلفار على ترخيص حصري لتسويق دواء "فايرباستات

 .المستقلة وتركيا
  "السابق ذكرها لمناطقلكافة اتحصل جلفار على حقوق التصنيع الحصري لدواء "فايرباستات. 

 

 

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(، إحدى أكبر الشركات  - ، رأس الخيمة )اإلمارات العربية المتحدة(2021،ديسمبر 6
ة كوانتوم جينومكس شرك اتفاقية ترخيص وتصنيع حصرية مع توقيعالمصنعة لألدوية على مستوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا اليوم، عن 

 "فايرباستات" تسويق دواءصنيع و الدموية، لت ر أدوية القلب واألوعيةمتخصصة في تطويوالبيولوجية األدوية ال في تطوير، الشركة الرائدة الفرنسية
 .وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركياأفريقيا  وقارةالشرق األوسط كال  من منطقة في 
 

ي تهدف تتأتي االتفاقية الجديدة تماشيا  مع اإلطار التنفيذي لرؤية جلفار لتشكيل تحالفات وشراكات استراتيجية قوية على المستوى العالمي، وال
االحتياجات ب على في تلبية الطل ُيسهم بشكل كبيرإن إطالق "فايرباستات" سوف إلى تعزيز وصول المرضى إلى حلول رعاية صحية مبتكرة. 

خالل معالجتها التي ُتظهر مقاومة خاصة  الحاالت ارتفاع ضغط الدم  حاالت مرضمن  %25من  لما يصل إلى أكثرالُملحة  لعالجيةا
 .بالبدائل العالجية األخرى

 
التي  رةوائي المتطو ت التصنيع الدمنشآ "كوانتوم جينوميكس" بفضل قوة، سُتصبح جلفار الشريك الُمصنع الحصري لشركة بموجب االتفاقية

في  "رباستاتفايدواء "على الحقوق الحصرية لتسويق جلفار ستحصل . كما بدولة اإلمارات العربية المتحدة في إمارة رأس الخيمة تمتلكها
القارة  لدانبالدول المستقلة( وتركيا وجميع  رابطة الدول المستقلة )كومنولث، بلدان لية: الشرق األوسط وشمال إفريقياالمناطق الجغرافية التا

 األفريقية.
 

 االتفاقية الجديدة ذهوتعكس هأخرى من العالم.  مناطقفي " فايرباستاتدواء"ل الرئيسيالشريك التصنيعي  "جلفار"باإلضافة إلى ذلك ، ستصبح 
لمتحدة في هذا القطاع ا القدرة التنافسية لدولة اإلمارات العربية تساهم في تعزيزحلول صيدالنية حيوية مبتكرة  بتقديم "جلفار"التزام شركة 
 االستراتيجي.

 "وانتوم جينوميكسك"مع شركة  سعدنا عقد هذه الشراكةيُ : "وتعليقاً على االتفاقية، قال الدكتور. عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار
ة جديدة لم يتم األول في فئة دوائي هو الدواء ، حيث سيكونالمتطورة الخاصة بنافي منشأت التصنيع  "فايرباستاتلتصنيع وتسويق دواء "



 

ة ذات قيمة " سيكون إضاففايرباستاتونحن على ثقة كبيرة بأن " .اختراعها من قبل لعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم والذي يصعب عالجه
 ".الُملحة العالجيةاالحتياجات الطلب على تلك يساهم في تلبية عالية لمحفظة منتجات جلفار القوية والذي س

 

القلب واألوعية  كأمراض المزمنةمبتكرة لمعالجة األمراض  حلول عالجيةتطوير إلى  الهادفةرؤيتنا تنفيذ في إطار االتفاقية  تأتي" كما أضاف:
 ".ةفي دولة اإلمارات العربية المتحدعالية الجودة و  متطورةمن خالل تصنيع أدوية وذلك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  الدموية

 

ام ا، هي لتي تأسست قبل أربعين عا جلفار" أن شركة  كوانتوم جينوميكس: قال جان فيليب ميلون، الرئيس التنفيذي لشركةومن جانبه 
لشاملة ا مكانتها الرائدة استنادا  على محفظة منتجاتها ، والتي عززتط وشمال إفريقياواحدة من أكبر شركات األدوية في منطقة الشرق األوس

جلفار  وسع أعمالتت. و المنطقةاألسواق الرئيسية في  كافة في تواجدها وبفضل السكريوأدوية  مضادات العدوى واألمراض الجلدية تضمالتي 
وبصفتها أحدى  .وعية الدموية كأحدى المجاالت االستثمارية الرئيسيةض القلب واألفي الوقت الحالي لتشمل التركيز على أمرا بشكل سريع

في المناطق  "فايرباستات" لدواءاحتياجات اإلنتاج المستقبلية  لتوفيرالمثالي  شريكنا، ستكون جلفار المنطقة في ع الدوائيأكبر شركات التصني
 ".في المستقبل توسعتها لتغطي الواليات المتحدة وأوروبا والتي ندرس أيضا  سابق ذكرها لا

 
إلى حلول رعاية  الوصول تعزيز نحوواالستمرار في مهمتها  األسواقفي للتوسع  بوضع مثالي جلفار تتمتع كعالمة تجارية إماراتية رائدة،و 

على األدوية  تركز جلفارو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجميع أنحاء العالم.  المرضى لجميعصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة 
اكتشاف ن من خالل لمساهميل القيمةتعزيز  فضال  عن، سير فيها أعمالهاتأثير ا حقيقي ا للمجتمعات التي تُ  تعطيذات القيمة المضافة التي 

 .للشركة الرئيسيةجديدة واالستحواذ على حصة سوقية أكبر في العديد من األسواق  أفاق استثمارية

 

 -انتهى-
 

 

  "جلفار" -لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 
بتوجيه من سمو الشيخ  1980عام في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة"جلفار"، التي تأسست  -ُتعّد شركة الخليج للصناعات الدوائية 

عقود من  4ار صقر بن محمد القاسمي، أكبر شركة ُمصّنعة لألدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مد
شخص  2500 طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائالت في جميع أنحاء العالم. ويضّم فريق عمل "جلفار" أكثر من حلول توفير خالل

  دولة في خمس قارات حول العالم. 50وُتوّزع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ألكثر من 

حلول عالج مرض السكري، واألدوية العامة، وتستهدف الحافظة الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات عالجية توفرها "جلفار" الحلول العالجية التي تشمل 
دارة األلم و   13"جلفار"  شّغلوت الجروح والمضادات الحيوية وأدوية عالج القلب واألوعية الدموية واالستقالب.ب العنايةرئيسية تتضمن أمراض المعدة وا 

"جلفار" أحد أكبر منتجي األنسولين عبر وحدة  أصبحت، 2012حاصلة على اعتماد دولي في أفريقيا والشرق األوسط. وفي عام متطورة  يةصناع منشأة
  http://www.julphar.net :للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة  إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 العالقات  اإلعالمية:
 adel.khaled@julphar.net  البريد اإللكتروني:

http://www.julphar.net/


 

 

 لمحة عن شركة "كوانتوم جينوميكس"
 

Quantum Genomics "بناء   ،من أدوية القلب واألوعية الدمويةهي شركة أدوية بيولوجية متخصصة في تطوير فئة جديدة  "كوانتوم جينوميكس
الشركة الوحيدة في العالم التي تتبع هذا النهج المبتكر الذي يستهدف  ( حيث تعدBrain Aminopeptidase A Inhibition (BAPAI)) على آلية

تحت  INSERM / CNRSعشرين عام ا من العمل البحثي من قبل جامعة باريس ديكارت ومختبر أكثر من تي تأسست منذ والالدماغ بشكل مباشر 
دم إلى تطوير عالجات مبتكرة الرتفاع ضغط ال تهدق "كوانتوم جينوميكس"و  .دو فرانس مؤسسة كوليجالدكتورة كاثرين لورينز كورتيس في  قيادة

ون التحكم فيه سيئ ا أو يحدث فشل العالج( ، وفشل القلب )شخص من كل مريضين تم من المرضى يك ٪30أو حتى المقاوم )في حوالي  المستعصي
 . تشخيص حالتهما يموت في غضون خمس سنوات(

 
 العالقات اإلعالمية:

communication.com-genomics@edifice-quantum 

 

 

 


