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 ( جلفاراكتتاب املساهمين لدى "الخليج للصناعات الدوائية" )

ع بـي
ّ
توق

ُ
 مرة  2.3تجاوز امل

 

  )1وعرضت سعر السهم بـ 2020 يونيو  29بتاريخ مليون درهم إماراتي  500حقوق الاكتتاب ملساهميها بقيمة إجمالية قدرها أصدرت )جلفار 

 درهم إماراتي

 يوليو  12فتح باب الاكتتاب والذي أغلق بتاريخ  بعدمليار درهم إماراتي  1.14 املزايدات التي تم استالمها من املساهمين الحاليين إلى وصل إجمالي

2020 

 

أعلنت اليوم شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إحدى أكبر : 2020يوليو  15 ،رأس الخيمة، إلامارات العربية املتحدة

درهم  مليون  500 لحقوق الاكتتاب، والتي قدرهاجمالية لا قيمة ال عن تجاوز شركات تصنيع ألادوية في الشرق ألاوسط وأفريقيا، 

 إماراتي، بأكثر من ضعفين.

 

 
 
 ست

 
داد وسالشركة  أعمال في تنمية الاكتتاب لدعم تنفيذ خططهاوق الشركة صافي العائدات التي تم جمعها من إصدار حق ر سخ

راقبة عمليات م ، وتعزيز ستممار في تطوير املنتجاتوسيتضمن ذلك الا . لديها ال العملمرأس تلبية احتياجات القروض الحالية و 

ستوفر لها من الحفاظ على ميزانية جيدة بفضل تلك لايرادات  (جلفار)ستتمكن و  .2019في عام  طرحهاالجودة الصارمة التي تم 

َم  العاملية الحالية. الصحيةوسط ألازمة الجديدة في السوق إمكانات النمو 
َّ
َسل

َ
 سلمتبينما ت إدارة املعامالت،بنك أبوظبي ألاول  وت

 . قانونيال ي ستشار دور الا  وإبراهيممعتوق بسيوني  شركة

 

إصدار الحقوق بعد الذي حققه النجاح الباهر  رنايسمجلس إدارة )جلفار(: "وصر ح سمو الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس 

 أود  و في تقدمنا نحو التحول ونمو الشركة. إضافية  جوهريةخطوة  ههذ تعدمليار درهم في ألاسهم. و  1.1بأكثر من املساهمين اكتتاب 

سنستمر أننا وكلي ثقة بجلفار وإيمانهم بمستقبلها الواعد.  اتقدر ب ثقتهممساهمينا على إلى  الكبير  بعد هذا النجاح توجه بالشكر أن أ

الحالية في  ناواردمو  تناخبر  بفضلوتقديم القيمة املستمرة للمساهمين على مدى ألاعوام القادمة  في تحسين أدائنا في جميع املجاالت

 ."الشركة

حدى إ كانت تتمحور ، شهر أبريلللشركة في عندما انضممت من جهته، قال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: "

مكانة جلفار كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية، وأعتقد استراتيجية إدارتنا لرأس املال كي نرسخ  تعزيز حول أولوياتنا الرئيسية 

م و تجاه الصحيح باالأننا نسير ب  نتقد 
 
عد  و للخطة.  وفقا  ننطمن شأنه أن للنمو  جوهري رأس املال محفز  ضخ  ي 

 
 قويا

 
لق يمنحنا أساسا

 ."منه إلى املزيد من لانجازات في املستقبل القريب

 
 
  80عن إعادة إطالق أكثر من في وقت سابق من العام الجاري  أعلنت جلفار أيضا

 
مع  مانفي السعودية والكويت والبحرين وع   منتجا

 .من العام الربع المانياستمرار املبيعات ألاولية بوتيرة سريعة خالل 

ة وتهدف إلى تعزيز جودة حياة  1980وكانت شركة "جلفار" قد تأسست في العام  لت كشركة وطنية إماراتية ذات مساهمات عام  وسج 

الناس عبر توفير حلول ال تضاهى وقيمة عالية من خالل تشكيلة واسعة من املنتجات، بما فيها ألادوية واللقاحات واملنتجات 

 الكية للرعاية الصحية.الاسته

 -انتهى-

 



 

 

 

  "جلفار" -ملحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

عة لألدوية في منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا.  صن  عقود من  4وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار شركة م 

طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائالت في جميع أنحاء العالم. ويضم  فريق عمل "جلفار" أكثر  حلول  توفير خالل

ع الشركة مجموعة واسعة من املنتجات ألكثر من  3500 من وز 
 
  العالم.دولة في خمس قارات حول  50شخص وت

، وقسم املستهلكين "جلفار العامة وألادوية السكري، مرض عالج حلول  تشمل رئيسية وحدات   ثالث حول " جلفار" أعمال وتتمحور  

الجروح ب العنايةاليف". وتستهدف الحافظة الواسعة ملنتجات الشركة قطاعات عالجية رئيسية تتضمن أمراض املعدة وإدارة ألالم و 

لوت وأدوية عالج القلب وألاوعية الدموية والاستقالب.واملضادات الحيوية 
 
حاصلة على اعتماد دولي  صناعية منشأة 16"جلفار"  شغ

، غدت "جلفار" أحد أكبر منتجي ألانسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية 2012في أفريقيا والشرق ألاوسط وآسيا. وفي عام 

  دة.الخاصة بها في دولة لامارات العربية املتح

رجى املعلومات، من للمزيد    http://www.julphar.net :زيارة ي 

 

 :ألي استفسارات صحفية يرجى التواصل مع

 وائل القباني

 شركة "هيل آند نولتون ستراتيجيز"

  Wael.AlKubbani@hkstrategies.com 
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