
 

 خبر صحفي 

 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في لجمعية العمومية ل االجتماع السنويجلفار تعقد 

2021. 

 

  2021خالل عاممليون درهم إماراتي  1.143بلغت  اإليرادات بقيمةنموًا قوياً في  تسجلجلفار -

نهاية عام أكملت جلفار بنجاح برنامج التحول االستراتيجي الذي استمر لمدة عامين بحلول  -

2021. 

 
شركة  ن فيمساهموال اعتمد، 2022 أبريل21  تاريخب :اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة  ،2022أبريل  22

الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(، إحدى أكبر الشركات المصنعة لألدوية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، تقرير مجلس 
في اجتماع الجمعية  ، وذلك2021ديسمبر  31أنشطة الشركة وأمورها المالية للسنة المالية المنتهية في  وضع اإلدارة عن

 الذي تم انعقاده إلكترونياً وبالحضور الفعلي. العمومية السنوي للشركة
 

ام في عالربحية إلى ا الشركةادت ع حيثبالمنطقة  الدواء سوق وكفاءةً ضمنالتحول نجاًحا  برامجواحدة من أكثر  جلفار استكملت

مقارنة مع إجمالي  %100مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها  1.143بقيمة بلغت  وسجلت نمواً قوياً في اإليرادات، 2021
مليون درهم إماراتي. ويعزى ذلك النمو القوي بشكل أساسي إلى زيادة حصة  573والتي بلغت  2020إيرادات عام 

ساسية بما فيها اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضالً عن مساهمة مجموعة الشركة في أسواقها األ
 .2021صيدليات "بالنيت" بعد االستحواذ االستراتيجي عليها في يوليو 

 
 164.8من العمليات المستمرة قبل احتساب الفائدة والضرائب واإلهالك، بلغت  2021كما سجلت الشركة أرباحاً لعام 

. ويرجع ذلك إلى النمو في 2020مليون درهم في العام  165.8مليون درهم إماراتي، بالمقارنة مع أرباح سلبية بقيمة 
صافي المبيعات وخفض التكاليف باإلضافة إلى االستحواذ االستراتيجي على صيدليات "بالنيت" وتوحيدها الحقاً بما يسمح 

 ات اإلنتاج والتوزيع.للشركة بتحقيق التوازن بين كالً من عملي
 

امتناننا عميق شكرنا وعن  عرب"نود أن ن   رئيس مجلس إدارة جلفار:، حميد القاسميبن صقر  الشيخومن جانبه قال 
سير رحلة التحول التي نخالل لنا لجميع المساهمين والهيئات الحكومية وشركاء األعمال على ثقتهم الراسخة ودعمهم الثابت 

ً حيوي اً الذين لعبوا دورلموظفينا وااللتزام والحماس االستثنائي  لذلك التفاني جداً  ممتن . كما أننيبقوة نحوها  في نجاح جلفار ا
 ".خالل تلك الفترة

 
ي و فقوية ولدينا الخبرة والقدرات والموارد إلطالق المزيد من إمكانات النم أعمالنمتلك في جلفار مقومات  كما أضاف:

 أسواقنا األساسية وخارجها."
 
سيكون  2022أنا على ثقة كاملة من أن عام  : "الرئيس التنفيذي لشركة جلفار محمد،عصام  .الدكتور قال من جهته،و

. 2030عاماً مليئاً بالفرص والنجاحات لجلفار في رحلتها نحو التحول والنمو، حيث قمنا بإطالق استراتيجية النمو التحولي 
وفق استراتيجية واضحة ت مكننا من توفير وإضافة حلول رعاية صحية مبتكرة في وضع مثالي لمستقبل مدفوع بالنمو نحن 

وجديدة للمرضى في المنطقة بأسرها. سنعمل من خالل استراتيجيتنا للنمو على إطالق اإلمكانات الكاملة لدينا، بالتركيز 
ي بتكاًرا للمرضى والمجتمعات التعلى زيادة الربحية والقيام باستثمارات جريئة في أفضل المجاالت العالجية وأكثرها ا

 ".نخدمها.
 

الق مع إطبالتزامن  "سنواصل استكشاف تحالفات وشراكات جديدة لدعم آفاق النمو على المدى الطويل :واستكمل قائلا 
منتجات جديدة ذات قيمة مضافة في المجاالت العالجية األساسية واالستثمار في اإلنفاق الرأسمالي لتحسين كفاءتنا التشغيلية 

 الجغرافي. " ناجدتوازيادة حصتنا في السوق وتوسيع  بهدف
 
 



 

 وجه شكرهدارة على توجيهاتهم ور الدكتور عصام محمد عن امتنانه لرئيس مجلس اإلدارة وجميع أعضاء مجلس اإلعب  كما 
 .على دعمهم المستمر كافة العاملين بهاو الشركة لمساهمي

 
بهدف تحقيق طفرة في نمو  هاتصميموالتي تم  2030أعلنت جلفار مؤخراً عن استراتيجتها للنمو التحولي المستدام 

،  2030اإليردات، حيث تطمح الشركة وفق االستراتيجية الجديدة إلى زيادة العائدات السنوية إلى ثالث أضعاف بنهاية عام 
وذلك استناداً على ست مبادرات رئيسية تشمل "زيادة اإليرادات من محفظة المنتجات الحالية" و "إطالق المنتجات الجديدة" 

ات الجغرافية في أسواق ومناطق جديدة" و "مبادرات األعمال اإلستراتيجية" و "مبادرة المنتجات المتخصصة و "التوسع
 والمتقدمة" و " مبادرات النمو األساسي

 
 
 

 -انتهى-
 

 "جلفار"  -لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 

بتوجيه من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي،  1980 "جلفار"، التي تأسست عام -تُعدّ شركة الخليج للصناعات الدوائية 

عقود  4أكبر شركة ُمصنّعة لألدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار 

ريق عمل ف من خالل توفير حلول طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائالت في جميع أنحاء العالم. ويضمّ 

 دولة حول العالم.  50وتُوّزع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ألكثر من  موظف  2400"جلفار" أكثر من

 وتستهدف. العامة واألدوية السكري، مرض عالج حلول تشمل تينرئيسيتين وحد ثالث حول" جلفار" أعمال وتتمحور 

الحافظة الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات عالجية رئيسية تتضمن أمراض المعدة وإدارة األلم والعناية بالجروح 

في  تصنيع عالية التطورمنشأة  12وتمتلك جلفار والمضادات الحيوية وأدوية عالج القلب واألوعية الدموية واالستقالب. 

، غدت "جلفار" أحد أكبر 2012. وفي عام حاصلة على اعتماد دولي ة المتحدةإمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربي

 منتجي األنسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

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

 :قسم االتصال المؤسسي واإلعالم معألي استفسارات صحفية يرجى التواصل 

 شركة "الخليج للصناعات الدوائية "جلفار""

adel.khaled@julphar.net 
00971562525627 
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