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 العربية مصرجمهورية توزيع في للاتفاقية  يوقعانإنجلهايم  بوهرينجر وفارما ابن سينا  
 

ة ة متعددة تهدف االتفاق  مجاالت عالج ة  دلة الحي ارات الص أحدث ابت ي  د السوق الم  تزو  .إ  
 

  ٢٠٢٣ فبراير ٥ القاهرة،
 

 مصر،، الموزع األسرع نمًوا وثاني أكبر موزع لألدوية في )في البورصة المصرية ISPH.CA(فارما وقعت ابن سينا 
 القلب عالج مجاالت فيها عالجات لتوزيع العالم، في الرائدة الدوائية الشركات من واحدة ،إنجلهايمبوهرنجر اتفاقية مع شركة 

 مصر في التنفسي والجهاز الدموية واألوعية
  

 والعراق بالد الشام لمنطقةيم ابوهرينجر إنجله في األدوية البشرية طاعق ورئيس العام الخير المدير أبو ماريانصرحت قد هذا و
"نحن بالشركة نهتم دائما على رفع كفاءة الحياة الصحية  يمابوهرينجر إنجله بشركة صحراءلا جنوبدول وشرق افريقيا  وشمال

تسهم في تحسين حياة المرضى وتحقيق قيمة حقيقية  للمريض عن طريق الشراكات المختلفة وعن طريق تطوير عالجات مبتكرة
 وأنلمرضي مة لعالجات مستدابتوفير الشركة على التزام هذه الشراكة تؤكدفي المجاالت التي تشهد احتياجات طبية ماسة. و

من خبرات جماعية  هاأفضل ما لدي تقدمس فارماابن سينا شركة إلى جنب مع  جنبًا هاأنثقة من  على إنجلهايمنجر يبوهر شركة
   ."السوق لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضىبومعرفة 

  
بوهرينجر  مع بالشراكة تشرفابن سينا فارما تبأن " فارما سينا ابن لشركة رئيس التنفيذيال محجوب، محسنجانبه صرح  ومن
لمواطني جمهورية  آن توفر االتفاقية هذه خالل منوأن ابن سينا فارما تأمل  .مصر في الشركة إرث في والمساهمة يماإنجله

 المهمة األمراض مجاالت تغطيوالتي يم ابوهرينجر إنجلهابتكرتها  التي الحيوية الصيدالنية المستحضرات مصر العربية
 ".الدماغية السكتة إلى باإلضافة التنفسي الجهاز وأمراض الدم ضغط وارتفاعالثاني  النوع من السكري مرضك
 

نجر إنجلهايم في قدرة ابن يثقة بوهرتعكس هذه االتفاقية أن " فارما سينا ابن لشركة رئيس التنفيذيال محجوب، محسنوأضاف 
 القويابن سينا  تواجد بفضل الصحية المنظومةو تطوير ة في  مصريالصح الرعايةدعم لسينا فارما على خلق فرص جديدة 
وقع لك ذو لفي مجال المبيعات،  الفنية هاباإلضافة إلى قدراتلدواء اتوزيع وخبرتها في سوق  في مختلف المحافظات المصرية 

ة المنتجات كموزع لمنتجاتها الصيدالنية ذات الشهرة العالمية التي تكمل محفظ علي ابن سينا فارما  نجر إنجلهايميبوهر اختيار
العالج الطبية التي  انظمه تطلع إلى تلبية احتياجات المرضى من خالل تقديم أحدثالتي توزعها ابن سينا فارما و ان الشركة ت
   ."تقدمها بوهرنجر إنجلهايم للسوق المصري

  
 

من ستة عقود من النمو بهدف واضح وهو تغيير حياة  في مصر بدأ من أكثريم ابوهرينجر إنجله تواجدان الجدير بالذكر 
بتطوير عالجات متطورة  بوهرينجر إنجلهيم وتقوم، هذا المرضى في المناطق ذات االحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة

لتحسين حياة المرضى. وأخرىلتوفير أدويه وقائية متقدمة   
  
 

  -انتهى---
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  نجر إنجلهايميبوهر عن

 
كشركة رائدة في مجال  نجر إنجلهايم على عالجات متطورة تعمل على تحسين حياة البشر والحيوانات.يتعمل بوهر

وباعتبارها شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدالنية الحيوية  المستحضرات الصيدالنية الحيوية القائمة على األبحاث
  تخلق الشركة قيمة من خالل االبتكار في المجاالت ذات االحتياجات الطبية العالية التي لم تتم تلبيتها.القائمة على البحوث، 

 ٥٢٠٠٠يخدم حوالي نجر إنجلهايم منظورا طويل األجل. يبوهر تتبعت ومملوكة للعائلة منذ ذلك الحين ١٨٨٥تأسست في عام 
وتصنيع عقود وهي األدوية البشرية ، وصحة الحيوان ،  الثالثة،سوقا في مجاالت األعمال  ١٣٠أكثر من في موظف 

 .المستحضرات الصيدالنية الحيوية
www.boehringer-ingelheim.com : تعرف على المزيد في  

  
  
  

 ابن سينا فارما عن شركه
 

وهي الشركة األسرع نموا في مجال توزيع األدوية وتحتل المركز الثاني في السوق  ٢٠٠١تأسست شركة ابن سينا فارما عام 
ركة في توزيع منتجات أكثر من  احة المحلية  ٣٥٠المصري وتتخصص الش ناعة األدوية على الس ماء ص ركة من أبرز أس ش

فيات ألف عميل بما في ذلك  ٤٩والدولية وتخدم أكثر من  تش تخدام وصغارالصيدليات والمس احنات  الموزعين باس طول ش أس
ينا فارما باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين بما في ذلك خدمات  ٨٣٠يضم حوالي  ركة ابن س احنة. وتقدم ش ش

تسويق ، كما تتخصص إدارة مستودعات التخزين وشبكات الدعم اللوجيستي لصناعة الدواء فضالً عن تطوير وتنفيذ حلول ال
الشركة في تقديم خدمات تلقي الطلبيات وتوصيلها للعمالء، وهي أول شركة تستحدث نموذج المبيعات الهاتفية في مجال توزيع 

سينا فارما بفريق عمل يربو على  شركة ابن  سينا فارما في جميع انحاء البالد وتحظى    ٦٠٠٠األدوية بمصر .يعمل فريق ابن 
 .ن نوعية حياة الناس من خالل ضمان حصولهم على منتجات صيدالنية آمنة وعالية الجودةموظف مكرس لتحسي

  
  pharma.com-www.ibnsinaلمزيد المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 
 
 

 
 
 
 
 


