
 

 
 صحفي  خبر 

عام  للربع األول املالية ل هاالخليج للصناعات الدوائية "جلفار" تعلن عن نتائجشركة 

 في  2022
ً
 كبيرا

ً
 اإليرادات وصافي الدخل وتحقق نموا

 

، بزيادة قدرها  مليون درهم  418.6 إلى  2022عام الصافي املبيعات من العمليات املستمرة للربع األول من  وصل  •

 2021عام العن الربع األول من   156%

مقارنة  إماراتي مليون درهم   40قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين الربع األول بلغت أرباح   •

 2021عام المليون درهم في الربع األول من   0.2بـ 

 عن   •
ً
 2030لعام لنمو ل تها ستراتيجياأعلنت الشركة مؤخرا

 

حدى أكبر  إأعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"،  :  2022مايو    17،اإلمارات العربية املتحدة  ،رأس الخيمة

 .2022مارس  31بتاريخ عن نتائجها املالية للربع األول املنتهي  اليوم فريقيا أالشرق األوسط و منطقة  ألدوية في ا شركات 

 

 % 156مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها  418.6صافي مبيعات بقيمة  2022عام الالربع األول من  خالل حققت الشركة و 

إلى االستحواذ  ويعزى هذا  .  2021عام  العن الربع األول من   نمو  العلى صيدليات بالنيت و االستراتيجي  النمو في املبيعات 

يعكس التركيز املتزايد    ر الذياألم،  جلفار  ات من عمليات قطاع  % 37  ته نسبالذي حققته الشركة، والذي كانت  عضوي  ال

تحسين الوصول  في  امللموسة  جهودها  فريقيا، و أعلى األسواق األساسية لشركة جلفار في منطقة الشرق األوسط وشمال  

 إلى األسواق وتوسيع مجموعة منتجات الشركة. 

 

في    
ً
ارتفاعا الشركة  واالستهالك  شهدت  والضرائب  الفوائد  اقتطاع  قبل  املستمرةاألرباح  العمليات  من  الدين  ،  وإطفاء 

تم  مليون درهم إماراتي    0.2مبلغ  بزيادة كبيرة عن  مقارنة  ،  2022عام  الإماراتي في الربع األول من    مليون درهم  40  لتسجل

من  تسجيلها   األول  الربع  وجاء  2021عام  الفي  في.  الكبير  التحسن  تنفيذ    هذا  نتيجة  التحول    الشركة الربحية  لخطة 

و االستراتيجي   إلى  عامين،    ةدمل  استمرتالتي  بنجاح،  األساسية و باإلضافة  غير  من االستثمارات  الغير  األنشطة  التخلص 

 . في العام السابق  %28مقارنة بـ    %41هامش الربح اإلجمالي إلى  كما ارتفع  كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها.  زيادة  و   ُمربحة

 

بعد  عودة إلى الربحية  مواصلة المليون درهم إماراتي، مما يمثل   1.9 خالل الربع األول وعة جلفار  بلغ صافي أرباح مجمو 

 10.2بلغ التدفق النقدي من العمليات  كما  .  2021عام  المليون درهم إماراتي في الربع األول من    29.2خسارة قدرها  تسجيل  

 ، 2022عام المليون درهم إماراتي في الربع األول من 
ً
 .2021عام الماليين درهم إماراتي في الربع األول من  3- من مرتفعا

 

 على النتائج  و 
ً
هذه  تعكس  "  حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار:بن  صقر  الشيخ  قال  ،  املالية للربع األول تعليقا

وبفضل الرؤية االستراتيجية لفريق  العامين املاضيين.    خاللالتي تبنيناها  تحول املالي  استراتيجية ال  نجاحقوية  النتائج ال



 

شركة رائدة    لتكون ا إعادة تأسيس جلفار  نيسمح ل  مثاليوضٍع  بنحن  ، ف2030العمل، ووفق استراتيجيتنا للنمو املستدام  

 ". والعالمفريقيا  ألعمالئنا في منطقة الشرق األوسط وشمال   اتخدم أفضل الفي السوق ولتقديم  

 

جهته جلفار،  ومن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  محمد،  عصام  الدكتور  التحول  ":  قال  أولويات  تحقيق  في  نجحنا  لقد 

 سجلنا  االستراتيجي و 
ً
   نموا

ً
  النمو استراتيجية  نركز اآلن على تنفيذ املرحلة التالية من  و محركات األداء الرئيسية.  في جميع    قويا

 توفير قيمة مستدامة للمرض ى واملساهمين وأصحاب املصلحة". بهدف شركة لل

 

 جلفار  شركة  الجدير بالذكر أن  
ً
تدام  تحقيق نمو مس ، والتي تستهدف  2030عن استراتيجيتها للنمو لعام    أعلنت مؤخرا

ستراتيجية بهدف تحقيق طفرة في نمو اإليردات، حيث تطمح الشركة وفق  ال تم تصميم ا، فوقيمة لجميع أصحاب املصلحة

 على ست مبادرات  2030االستراتيجية الجديدة إلى زيادة العائدات السنوية إلى ثالث أضعاف بنهاية عام  
ً
،  وذلك استنادا

جات الحالية" و "إطالق املنتجات الجديدة" و "التوسعات الجغرافية في  رئيسية تشمل "زيادة اإليرادات من محفظة املنت

أسواق ومناطق جديدة" و "مبادرات األعمال اإلستراتيجية" و "مبادرة املنتجات املتخصصة واملتقدمة" و " مبادرات النمو  

 األساس ي ". 

 

الحالية،   يةمنتجاتها الحالية وزيادة حصتها السوقإلى توسيع نطاق محفظة االستراتيجية  من خالل هذه ستسعى الشركة  

إلى   الربحية من خالل    اختراقباإلضافة  في  استراتيجية  وتوفير  تحقيق  أسواق جديدة وتطوير شراكات  الحجم  وفورات 

الداخلي   والتطوير  البحث  في  الشركة  تستثمر  التشغيلية.  الكفاءات  في  واالستثمار  على  حيث  التكاليف  تطوير تعمل 

  100وإطالق أكثر من ة، ومستدام ةقوية مشاريع مستقبلية مجموع
ً
  منتج جديد في مجاالت عالجية جديدة ومحددة جيدا

 . املقبلةفي السنوات  

 

 - انتهى-

 "جلفار"   -ملحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

عقود من خالل توفير حلول طبية   4ُمصّنعة لألدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار 

وُتوّزع  موظف  2400ر" أكثر منوأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائالت في جميع أنحاء العالم. ويضّم فريق عمل "جلفا

 دولة حول العالم.  50الشركة مجموعة واسعة من املنتجات ألكثر من 

وتستهدف الحافظة الواسعة  . العامة  واألدوية السكري، مرض عالج حلول  تشمل وحدتين رئيسيتين  ثالث حول " جلفار" أعمال وتتمحور  

ملنتجات الشركة قطاعات عالجية رئيسية تتضمن أمراض املعدة وإدارة األلم والعناية بالجروح واملضادات الحيوية وأدوية عالج القلب 

حاصلة  ة املتحدةفي إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربي تصنيع عالية التطور منشأة  12وتمتلك جلفار واألوعية الدموية واالستقالب. 

، غدت "جلفار" أحد أكبر منتجي األنسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة اإلمارات  2012على اعتماد دولي. وفي عام 

 العربية املتحدة. 
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