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شركة ابن سينا فارما توقع عقدين مع شركة نوڤو نورديسك لتوزيع منتجاتها في جمهورية مصر العربية
مستحضرا دوائيًا لعالج مرضى السكر و منتجات أخري
قامت الشركتان بتوقيع عقدين تقوم بموجبهما شركة ابن سينا فارما بتوزيع أكثر من 20
ً
من إنتاج نوڤو نورديسك في مصر ،وكذلك إبرام شراكة بين الشركتين .

القاهرة في  20مارس 2018
أعلنت اليوم شرررركة ابن سرررينا فارما لكود البورصرررة المصررررية  )ISPH.CAالشرررركة اعسرررر نموا في قطا توزيع اعدوية والتي تحتل المركز الثاني بالسرررو
المصري عن توقيع عقدين جديدين مع شركة نوڤو نوردي سك الشركة الرائدة في مجال صناعة اعنسولين و عالج مرض الهيموفيليا  ،وذلك لتوزيع أكثر من 20
مستحضر دوائي لعالج مرضى السكر و الهيموفيليا و إضطرابات النمو.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة نوڤو نورديسك كانت تعتمد سابقا على شركة واحدة من القطا العام و اخري من القطا الخاص لتوزيع منتجاتها في مصر  ،وهي
اآلن تنضم إلى قائمة موردين تضم أكثر من  325شركة من أبرز أسماء صناعة اعدوية ومستحضرات العناية ال شخصية على ال ساحة المحلية والدولية ،والتي
تقوم ابن سررررينا فارما بتوزيع منتجاتها من خالل شرررربكة توزيع هائلة ت طي أكثر من  39ألف عميل من الصرررريدليات و صرررر ار الموزعين والمسررررتشررررايات العامة
والخاصة في مختلف محافظات مصر.
وفي هذا ال سيا أعرب مح سن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ،عن سروره بإبرام التعاقدات الجديدة مع شركة نوڤو نوردي سك لتوزيع أدوية
عالج مرضررى السرركر و الهيموفيليا و إضررطرابات النمو .وأوضررأ أن التعاقدات الجديدة تيتي في إرار اسررتراتيجية تعظيم االسررتاادة من شرربكة التوزيع الكبيرة التي
تنارد بها ابن سينا فارما ،وأن الشركة تسعى للتيكد من توافر جميع أنوا اعدوية والمستحضرات العالجية التي يحتاجها السو  ،وال سيما أدوية ومنتجات عالج
مرضررى السرركر باعتبارها من أبرز االحتياجات اعسرراسررية في سررو اعدوية المصررري .وأضرراج محجوب أن الشررركة تحرص على تبني وتطبيق أفضررل المعايير
التشررر يلية ،وتعتز بتقديم باقة متكاملة من حلول وخدمات القيمة المضرررافة التي ت طي أنشرررطة التخزين والتوزيع وكذلك التسرررويق ،وهو ما أتاح لها احتالل المكانة
السوقية المتاردة في مصر حيث تقوم بتوزيع منتجات أبرز أسماء صناعة اعدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية.
وتمهيدًا لتنايذ التعاقدات المذكورة وبدء توزيع الباقة الجديدة من اعدوية ،قامت ابن سرررينا فارما بضرررم اسرررتثمارات بقيمة  2مليون جنيه إلضرررافة مسررراحات تخزين
جديدة ضمن شبكة المستودعات التي تمتلكها الشركة ،كما قامت بتخصيص  28شاحنة مبردة لنقل وتوزيع منتجات نوڤو نورديسك التي تتسم بحساسيتها الرتاا
درجات الحرارة .وجدير بالذكر أن شركة ابن سينا فارما تقدم خدماتها من خالل شبكة فرو ومراكز توزيع منتشرة عبر  55موقعًا في مختلف المدن المصرية،
عل ًما بين مسررررررتودعات التخزين ومراكز التوزيع ال تابعة نجحت في اجتياز اختبارات التقييم والمراجعة التي أجرتها نوڤو نورديسررررررك للتيكد من امتثالها للمعايير
الدولية وفقا ً الشترارات العقود الجديدة.
وشرردد محجوب أن االسررتثمارات اعخيرة السررتيعاب العقود الجديدة تيتي في إرار خطة التوسررعات الرأسررمالية التي سررتشررهد ضررم  700مليون جنيه إلنشرراء فرو
ريرا إلى أن قدرة الشررركة على تنايذ تلك الخطة يعكس نجاح ررح أسررهم الشررركة بالبورصررة
جديدة و تنمية شرربكة التوزيع على مدار السررنوات الخمس المقبلة ،مشر ً
المصرررررية خالل الربع اعخير من عام  ،2017والذي تمت ت طيته بيكثر من  18مرة .وأوضررررأ محجوب أن الشررررركة سرررروج تسررررتايد من إضررررافة منتجات نوڤو
نورديسك إلى محاظة منتجاتنا في تنمية اعرباح والحااظ على معدالت النمو المستهدفة على المدى الطويل.
ووفقًا عحدث التقديرات العالمية ،تحتل مصررر المرتبة العاشرررة عالميًا من حيث عدد المصررابين بمرضررى السرركر ،حيث يبل عدد المرضررى  7.8مليون شررخص.
وتشررمل مخارر اإلصررابة بمرض السرركر ارتاا معدالت السررمنة لأكثر من  %70من تعداد السرركان في مصررر تتجاوز أوزانهم المعدل المثالي وفقًا لمكشررر كتلة
الجسررم  ) BMIوكذلك ارتاا نسرربة المسررنين ،وهو ما سرريسرراهم في ارتاا نسرربة اإلصررابة بهذا المرض بحوالي  %50بحلول عام  .2035و الجدير بالذكر ان
نوڤو نورديسك تحتل نسبة  %60من الحصة السوقية لألنسولين في مصر  .وتعمل شركة نوڤو نورديسك منذ نشيتها منذ أكثر من  90عاما ً على تطوير المنتجات
االبتكارية وخدمات الرعاية الصحية سعيًا لمكافحة مرض السكر وغيرها من اعمراض المزمنة .كما تسعى الشركة إلى مكافحة مخارر انتشار تلك اعمراض في
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المنارق النائية ل ضمان التشخيص المبكر للمصابين وكذلك حصولهم على العالج المناسب ،وذلك بالتعاون المستمر مع المسئولين الحكوميين  ,الخبراء في مجال
الصحة و المكسسات غير الحكومية
ومن جانبه شدّد حسن فهمي مدير عام نوڤو نورديسك مصر على ان نسبة اإلصابة بمرض السكر في ارتاا مستمر في مصر حيث بل عدد المصريين المصابين
بالمرض حتي  2017ثمانية مليون مصرررري ربقا لإلتحاد الدولي للسررركر  .هدفنا الرئيسررري في نوڤو نورديسرررك هو خدمة مريل السررركر في مصرررر و المرضررري
الم صابين باعمراض المزمنة بالتعاون مع جميع شركاؤنا  .وأعرب فهمي عن سعادته بتوقيع هذه ال شراكة مع شركة ابن سينا فارما التي ستعمل علي وصول
منتجات الشركة الي اعسوا بطريقة أفضل من خالل شبكة التوزيع الكبيرة التي تتمتع بها شركة ابن سينا فارما .

—نهاية البيان—
عن شركة ابن سينا فارما
نشرريت ابن سررينا فارما عام  2001وهي شررركة رائدة في مجال توزيع اعدوية وتحتل المركز الثاني في السررو المصررري مع تحقيق أسررر معدالت النمو في ذلك
السررو الواعد .وتتخصررص الشررركة في توزيع منتجات أكثر من  325شررركة من أبرز أسررماء صررناعة اعدوية على السرراحة المحلية والدولية ،وتخدم ما يقرب من
 39ألف عميل من الصرريدليات و ص ر ار الموزعين والمسررتشررايات العامة والخاصررة والوحدات الصررحية المنتشرررة بجميع المحافظات المصرررية .وتمتلك الشررركة
أسطول شاحنات يضم حوالي  600شاحنة تجارية لتوصيل قرابة  375ألف رلبية شهريًا.

وتقدم شرررركة ابن سرررينا باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين ،بما في ذلك خدمات إدارة مسرررتودعات التخزين وشررربكات الدعم اللوجيسرررتي لصرررناعة
الدواء فضرررالً عن تطوير وتنايذ حلول التسرررويق التي تسرررتهدج قاعدة بيانات المسرررتهلكين بشرررتى أنحاء الجمهورية ،كما تتخصرررص الشرررركة في تقديم خدمات تلقي
الطلبيات وتوصيلها للعمالء ،وهي أول شركة في مصر تستحدث نموذج المبيعات الهاتاية في مجال توزيع اعدوية بمصر .وتحظى شركة ابن سينا فارما باريق
عمل يربو على  5500موظاا ً لخدمة عمالئها من خالل المقرات التش ر يلية الموزعة على  55موقعًا في مختلف محافظات مصررر ،حيث تهدج الشررركة إلى إثراء
حياة العمالء بالتيكد من حصولهم على المستحضرات الدوائية فائقة الجودة.

لمزيد المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

www.ibnsina-pharma.com

عن شركة نوڤو نورديسك
تُعد نوڤو نورديسرررررك واحدة من كبرى شرررررركات الرعاية الصرررررحية على مسرررررتوى العالم ،حيث تتمتع بيكثر من  90عاما ً من الخبرة والريادة واالبتكار في تطوير
منتجات وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكر وغيرها من اعمراض المزمنة .وقد استاادت الشركة من سجلها الحافل باإلنجازات وإمكانياتها الهائلة
في مجال الرعاية الصرررحية في مكافحة وعالج العديد من اعمراض المزمنة اعخرى مثل الهيموفيليا ،واضرررطرابات النمو ،والسرررمنة .نوڤو نورديسرررك هي شرررركة
دنماركية ت طي منتجاتها أسوا أكثر من  170دولة ،ويعمل بها حاليا ً حوالي  42100موظف متخصص في  79دولة حول العالم.

لمزيد المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.NovoNordisk.com :
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