


الشركاء و الموزعين

إلتزامتنا

المنتجات 

تاريخ الشركة 

عن الشركة 

مهمتنا

رؤيتنا



يع وتوزفي إنتاج متخصصة رائدة شركةهي بيرال فارم 

و رفي مصالطبية و مستحضرات التجميل مستحضرات ال

مكونة من مواد منتجاتنا . 2005منذ عام الشرق االوسط

لالستخدام االتجاه الطبي العالميتتبع فعالة طبيعية و فريدة و 

.و المواد الفعالة الطبيعية الكامل لألعشاب الطبية

العاملين عدد قليل منلديناكبيروكان كانت بداية بسيطة لحلم 

عددة مع صغير ، ولكن اليوم لدينا مكاتب في بلدان متومكتب 
.يعملون داخلهاالذين األشخاصمئات 

عن الشركة 



التزامتنا 

.بطريقة صحية النظر في حق الحياة •

.محليا وإقليمياالمجتمعية المسؤولية •

.لدينا تحسينات الجودةوالتطويرهوجوهر البحث •

.التعامل مع التغيرات الجذرية التكنولوجية•

.تعاون الشراكة المهنية المحلية واإلقليمية والدولية•

ختيارهم الذين يتم الدينا تمكين الموظفين والمختصين األكفاء •

.للشركة بشكل كبير لتحقيق نجاح ملحوظ

تي تتجاوز تلبية احتياجات عمالئنا على أساس توفير التكلفة ال•

.توقعاتهم

مطابقة االستجابة لألنظمة الحكومية للوفاء بالمعايير الدولية و•

.لها



تاريخ الشركة

وهي متخصصة 2005تأسست شركة بيرال فارم منذ عام 

في إنتاج المستحضرات الطبية من مكونات طبيعية فعالة و

.امنة 

شرة و لتفتيح الب" كريم بيرال"أطلقت بيرال فارم منتجها األول 

توحيد لون البشرةالذي حقق نجاًحا كبيًرا في سوق 

.التجميل المصريمستحضرات 

من قبل اشهر اطباء األمراض و التوصية بهوقد تم وصفه

الجلدية في مصر



2005

..  البداية 

من المنتجات و هم كريم بيرال 2نتاج إبشركة بيرال فارم بدأت 

م يكن لدينا لتفتيح البشرة و اورافريش غسول الفم و االسنان و ل

حه أي فكرة عن المدى الذي كنا سنذهب إليه ، لكننا قررنا من

3عد لقد افتتحنا أول مقر لنا في مدينة طنطا و ب. كل ما لدينا

وسع و التقررنا أن الوقت قد حان لمزيد من الطاقة أشهر فقط 

فة انحاء لذا تم افتتاح مقرات بالقاهرة و صعيد مصرلتغطية كا
.جمهورية مصر العربية 



2006

أشهر3منتج جديد كل 

تم اضافة مجموعة من المنتجات الجديدة 2006في خالل عام 

الالم العظام و فورتهايإلى مجموعة منتجاتنا مثل كريم 

لمنطقة المفاصل و اناجين لوشن لتساقط الشعرو غسول نوفل ل

عن المكمالت التى تؤخذباإلضافة إلى بعض الحميمة للمرأة 

ة الدموية برين فيتا لتنشيط الدورمثل كبسوالت طريق الفم 

ة و بالدماغ و تحسين الذاكرة  و هوليداى ميكس شراب لتقوي
تنشيط الجسم 



2007

التصدير إلى المملكة العربية السعودية

بية المملكة العرفي السكيت وقعنا أول عقد شراكة مع وكالة 

ودى و بدأنا دخول سوق المستحضرات الطبية السعالسعودية
.انذاك وقد حققت منتجاتنا نجاًحا كبيًرا 



2008

التصدير إلى السودان

ول بالتوسع و دخبعد نجاحنا في المملكة العربية السعودية قمنا 

السوق االفريقي و توقيع عقد وكالة مع شركة الجزيرة 

السودانية للتجارة للترويج وتوزيع منتجاتنا بدولة السودان



2011

التعاون مع شركة المجموعة المصرية للصناعات 

EGPI الدوائية بمصر
تم االتفاق مع شركة المجموعة المصرية الرائدة فى مجال 

من 3لعدد  co-promotionالصناعات الدوائية لعمل 

المنتجات الدوائية و هي عبارة عن كورتيزون موضعي 

و الليرزون كريم: لحاالت حساسية الجسم المختلفة و هى 

ك و الليرزون مرهم و الليرزون لوشن و الزال التعامل المشتر

المثمر بيننا مستمر حتى االن 



2012

وكيل جديد بالمملكة العربية السعودية 

كون بمكة المكرمة لتالحديثةم ساشركة االبتمع التعاقد تم 

ة لنا في المملكة العربيالرسمي الوحيد الممثل و الوكيل 

ء و الدواء بالنسبة لكل المنتجات المسجلة بهيئة الغذاالسعودية
.السعودية 



2012

التصدير إلى اإلمارات وقطر

اجتمع مجلس ادارة الشركة على ضرورة التوسع بالسوق 
لتجارة  MONRONEشركة عمالعربى و تم بالفعل الشراكة 

فترة و لكن تم التعامل لالمستحضرات الطبية و التجميلية 

م الحقا قصيرة و توقف لعدم االرسال لشحن طلبيات جديدة و ت

د معرفة فض الشركة و حاليا نسعي للبحث عن وكيل جدي
بدولتى االمارات و قطر و العديد من الدول العربية االخرى



2015

وجه جديد في السودان

نا بدولة لتكون وكيلتالسودانية مع شركة الهالليتمت الشراكة 
.السودان 



2018

رؤية جديدة.. توسع 

شركتنا تستوعب حتى . منتًجا محليًا وعالميًا30اآلن ، لدينا أكثر من 

يعملون موظفا90-70موظفا للعمل بها و يعمل االن لدينا حوالى 120

قسم مثل قسم التسويق و قسم الدعاية الطبية وفي مختلف االقسام بالشركة 

م التصميم و الجرافيك و قسم التوزيع لتغطية كافة انحاء الجمهورية و قس

جارى البحث عن ذوى الكفاؤة و و الحسابات و قسم ال كول سنتر 

ن فنحن نؤمن انه حا. بجميع االقساماالماكنالمعايير المناسبة لشغر باقي 

نهج جديد وعقول جديدة تعمل معا ورؤية جديدة و لعهد جديدالوقت 
شركة بيرال فارم لتحديد مستقبل 



2018

يأخذ طابع لمنتجات التعبئة والتغليف بتصميم جديدبتحديث قمنا 
و مميز لشركة بيرال فارمجمالى خاص 



وحياةصحةلحترام تقديم االهتمام والعناية واالنسعى إلى 

ية الطبالشخصيةالعناية منتجاتوصناعةورفاهية المستهلكين 

ذات وعالية الجودةنقيةالالفعالة المتميزة بإستخدام المواد 

علميا و عالميا لتشبع مصدقةالمظهر العالى للسالمة وال

إستراتيجية صياغةمن خاللالمستخدمين و رضاءاحتياجات

من في كل شئ تحكم اختياراتنا محترفةمتكاملة

أنظمة التغليف وإلى التصنيع و مصادرهاالمكوناتاختيار

.والتوزيع

مهمتنا



التي الرائدة فى سوق المستحضرات الطبية المصرى و العالمىالشركةهي أن نكون رؤيتنا 

ة التى االفراد من خالل تقديم منتجات العناية الطبية عالية الجوداحتياجات و تشبع تلبيوتفهم 

و المنافسة بقوة فى سوق تسمح للتمتع بحياة و صحة افضل 

.المستحضرات الطبية بمصر و منطقة الشرق االوسط

ديد الى المضي في تنفيذ هذه الرؤية من خالل البدء في خط انتاج ج2019و نسعي مع بداية 

الل عبارة عن الين لمجموعة من المنتجات التى تهدف للوصول الى المستهلك مباشرة من خ

و سالسل الهايبر ماركت و مراكز التجميل

لمحالت بيع مستحضرات التجمي

ابونة بيرال للبشرة بيرال كريم لتفتيح البشرة وصمثلمنتجاتو قد بدأنا بالفعل بالبدء في ضم 

الى هذا الالين و العادية و صابونة بيرال للبشرة الحساسة و زيت بيرلي للعناية بتساقط الشعر

يرة من تم عمل حملة اعالنية كبرى من خالل تصوير اعالن تليفزيونى لالذاعة بمجموعة كب

و سارية حتى االن و القي االعالن 2019قنوات النايل سات بدأت من بداية شهر  فبراير 

واصل معهم من نجاحا كبيرة و تليقنا و ما زلنا نتلقي المزيد من المستهلكين المباشريين و الت

خالل الكول سنتر الجديد بالشركة  

رؤيتنا



ة قثال
على فهم عدتهم مساتوفير بيئة عمل صحية و مناسبة لهم  و و ثقتنا بموظفينا و ثقتهم بأنفسهم 

يقومون م منطق و فلفسفة االدارة و التشغيل المثلي من خالل برامج التدريب المستمر تجعله

.ة و بكفاءة عالية الصحيحبوظائفهم بالطريقة 

االحترام 
االحترام اوال فى تعاملتنا مع جميع العمالء وتقديرلموظفينا واحترام نقاط قوى و ضعف  و مدى 

رو خروج في إظهافي ان نساعدهم يساعدنا كفاءة كل موظف 

.يعمل بالشركة شخصلدى كل الكاملة اإلمكانيات 

االيمان
تحمل على العاملين تمكين في االساس حجربالعاملين بالشركة و قدراتهم يعتبر االيمان

. أفضل ما يمكن أن يكونمن العمل و االداءيكونيساعد وبنجاحالمسؤوليات

قيمنا 



و تتسم بالتحدي صحية بيرال فارم لضمان بيئة عملشركةتعمل

من و الكفاءات لموظفيها من خالل تقييم المواهب االمان و العدل 

صرى في السوق الطبى المالتنافسيةأجل تحقيق أهدافها اإلستراتيجية 

ار و معايير اختيتتبنى بيرال فارم استراتيجية فريدة وو العالمى

للعمل بها وأفضل المرشحين توظيف والمواهب الكتساب مناسبة 

المستمر المهني و التطويرالتعليم بأهمية بيرال فارم شركةتؤمن

تحفيز كما تأخذ الشركة على عاتقها . وبرامج التدريب المختلفة

النجاح و التطور المستمر لهم و للشركة لضمان و كفاءاتهامواهبها

.

بيئة العمل 



مصرالصيدالنية في الطبية وللمستحضراتو موزع تاجر جملة أكبر 

مركز توزيع تمكن 67مع تغطية جغرافية واسعة النطاق من خالل شبكة من 

.نقطة تسليم 32000المنتجات من الوصول إلى أكثر من 

مصر داخل ن يالموزع

للصيادلةمجموعة شركات المتحدة 



ها األسرع نمواً في مجال سلسلة توريد الرعاية الصحية في مصر منذ إنشائالشركة 

، تطورت إبن سينا فارما لتصبح تتميز بالنمو السريع لألعمال 2001في عام 

واالستقرار المالي ، ونمت مجموعة المستثمرين فيها لتشمل البنك األوروبي 

لإلنشاء والتعمير

مصر داخل ن يالموزع

سينا فارماابن شركة 



شركة أجنبية ومحلية 267ادوية طبية لـ 6573الشركة مع تتعامل 

ومنذ ذلك . برأس مال قدره مليون جنيه1965تأسست عام . وتجارية

صلت الحين ، شهدت الشركة تطوراً هائالً في جميع األنشطة حتى و
.2014مليار في عام 5.16مبيعاتها إلى 

مصر داخل ن يالموزع

الشركة المصرية لتجارة األدوية



العربية السعوديةالمملكة الرسمي الوحيد داخل وكيلنا 

الموزعين خارج مصر 

االبتسام الحديثةمؤسسة 



.السودان بالحالىوكيلنا 

الموزعين خارج مصر 

شركة الهاللى



مصرفارم فى بيرال شركة فروع 

مكتب القاهرة 
التجمع الخامس , امام المعهد العالى للفنون التطبيقية ¾ الحي الثالث ب 37: العنوان

0220842019: ت

مكتب الدلتا 
طنطا ش الكورنيش امام موقف المرشحة القديم : العنوان

01011110813–0403327282: ت

مكتب الصعيد 
سوهاج , ش مكة المكرمة 17: العنوان 

0932304335: ت



منصات شركة بيرال فارم على االنترنت 

الموقع الرسمى للشركة 

www.pearlapharm.com

Facebook page
www.facebook.com/pearlapharma

Instagram page 
Pearlapharm2018

صفحة الفيسبوك
www.facebook.com/pearlapharma

صفحة االنستجرام 

Pearlapharm2018

http://www.pearlapharm.com/


منتجاتنا

: منتجاتنا تغطى مجال واسع من مختلف التخصصات الطبية مثل

الجلدية العظام

االطفال النساء و الوالدة 

االسنان الحضانات

الجراحة العالج الطبيعي



..نشكركم على انتباهكم 


