قنوات التواصل الرسمية مع الشركات لتوفير األدوية
البريد االلكتروني الخاص بالتوفر
drugshortage@sajapharma.com

رقم الجوال

الشخص املسؤول

الشركة

م

506223817
503008313
552500280

الشركة العربية السعودية اليابانية ساجا
شركة النهضة الطبية

1
2

Roche شركة روش

3

yaman@saudi-pharma.net

542931800
556687063

عمر البدراني
محمود عطيه
خالد العتيبي
أيمن عالم
أحمد املورلي
محمد يمان زيادة

4

Drugshortage@aipco-pharma.com

562453999

ضياء حسين

avalonshortage@avalon.com.sa

508979950
504421972
554488433
554574397
503203685
543470093
552224535
553438780
554042846
505185037
565982229
507070072
505293039
500558587
503492917
555200780
598682134
599353338

وهبي سندي
ناصر الحربي
محمد الناصر
رامي كعبر
عاصم عابد
محمد العيدروس
فهد الغنامي
أسامة اإلمام
عمر الريس
الحسيني معوض حسن
خالد الرشيد
أحمد املطلق
محمد األحيدب
محمد ابراهيم
Mohamed Ayaz
عال الحميدان
محمد فاروق
وراد الشلوي

503232561
503494771
505763014

أحمد العبيد
رضا الجندي
فايز الشهري

الشركة السعودية للصناعات الصيدالنية
ADVANCED INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL COMPANY
شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائية
املركز الوطني لألمصال واللقاحات
Novo Nordisk شركة نوفونوردسك
شركة زمو التجارية
GSK شركة جالكسو سميث كالين
مستودع الصواح لألدوية
شركة فيصل مساعد السيف
شركة سيتكو
الشركة العربية للوازم الطبية
الشركة املتحدة لألدوية والخدمات الطبية
مؤسسة ثمار الجزيرة
شركة عبد الرحمن القصيبي
شركة أبوت
بترجي فارما
جلفار
جانسن
ديف
يهماء
health drug stores
شركة إبراهيم محمد املانع وإخوانه
شركة فايزر
مصنع الرازي للصناعات الدوائية

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

503877062

محمد درديري

boehringer شركة بوهرنجر

28

502979699
505248596
557559722
565944659
504838519
506285532
555951354

عبدهللا الغنيم
خالد بن خالد أسعد
أمجد األحمد
مصطفى الجاسر
حازم عطية
مصطفى شلتوت
ناصر الرشيدي

شركة جمجوم فارما
شركة ميدي سيرف
شركة سبل الطبية
شركة سدير فارما
)bms( شركة بريستول مايرز سكويب
شركة عبدالرؤوف بترجي واخوانه
شركة نطاق الجلدية

29
30
31
32
33
34
35

566994567

خالد املرواني

شركة أبوتكس

36

563666670
503334860
537671628

عبدالعزيز املطيري
محمد توقير
ريم فهد الصقعبي

شركة أرابيو
شركة الحبيل
شركة آراك

37
38
39

502297290

محمد إبراهيم

شركة البيت العربي للتجارة

40

504892411
543429808
502290618
547042950
504333338
566612127
531536498
545544925
Tel:+96611403
2299 Ex:105
505444046
546782355
505277026
561501511

سعد الطريف
سهيل مطلق
أحمد الغامدي
محمد السوهاجي
مشعل مفتي
رشاد بافيل
إبراهيم آل داوود
معتز جمجوم

شركة سبيماكو الدوائية
شركة ألوان النور
شركة الرازي الطبية
شركة باكستر
pharmaserve
شركة استرازينيكا
شركةZoetis
مخزن أدوية جمجوم

41
42
43
44
45
46
47
48

حنان الراشد

دلة فارما

49

بندر بن مزعل
عبدالرحمن خرمي
محمد القزالن
عارف العنزي

شركة فاروق ومأمون تمر
الصالحية
الكمال
خالد بن سعد الدولية

50
51
52
53

599559547

رائد العصيمي

شركة أسبن

54

Drugshortage@alhaya-medical.com

555025078
547042950
590232393

إبراهيم العشبان
محمد السوهاجي
أشرف الهيتي

شركة باير
شركة باكستر السعودية
الحياة

55
56
57

Drugshortage@hikma.com

506499914

فيصل الطالس ي

الجزيرة

58

tpmc.ra@tabukpharmaceuticals.com

555166523
505247044
568805905

بدر العتيبي
ماجد بديوي
عمر الخالوي

تبوك
PSI
 نوفارتس- صفد

59
60
61

Dhaif.malki@amc.com.sa
saudi.affiliateqa@roche.com
Ayman.allam@roche.com
Ahmed.elmoraly@roche.com

NAVPC@NGHA.MED.SA
manr@novonordisk.com
Drug.shortage@zimmo.net
SA.DrugShortage@gsk.com
Alaidarous02@gmail.com
info@elseif.com.sa
DrugShortage@sitcopharma.com
scqa@olayangroup.com
drugshortage@unicorp-sa.com
shortage@thimar.com
drugshortage@aralgosaibico.com
EPDDrugShortage@abbott.com
drugshortage@batterjeepharma.com
DrugShortage@julphar.net
JanssenQualityGCC@its.jnj.com
DrugShortage@deef.com
walshalwi@yahmaa.com
shortage@healthdrugstores.com
Ahmed.alobeid@almana.com.sa
DrugShortageSA@pfizer.com
Drug.shortage@alrazi-pharma.com
DrugShortage.SA@boehringeringelheim.com
drug.shortage@jamjoompharma.com
DrugShortage@mediserv.com.sa
DrugShortage@sobolmedical.com
DrugShortage@sudairpharma.com
Regulatory.affairs@bms.com
drugshortage@batterjeenat.com
n.alrashidi@dermazone.net
ApotexKSA_SC@apotec.com kalmarwa@apotex.com
drugshortage@arabio.com
DrugShortage@al-hobail.com
Drug.Shortage@arac.sa
mohamed.ibrahim@ath.com. - ATHSA@ath.com.s
Drug.shortage@spimaco.sa
DrugShortage@alwanmed.com
Purchasing@alrazimed.com
saud_alrashidi@baxter.com
sales@pharmaserve.com.sa
DRUG-SHORTAGE@astrazeneca.com
Drugshortage@zoetis.com
hr@jms.sa
DrugShortage@dallah-pharma.com
drug.shortage@tamergroup.com
drugshortage@salehiya.com
drugshortage@alkamal-sa.com
k.Binsaad@eipico.net
AHC.DrugShortage@ae.aspenpharma.c
om
Ralosaimy@ae.aspenpharma.com
saudi.drugshortage@bayer.com
drugshortage_SA@baxter.com

DrugShortage@psi.com.sa
drug.shortage_sa@novartis.com

5

قنوات التواصل الرسمية مع الشركات لتوفير األدوية
563736664
569111192
564095184
553551700
504206914
506682853
501500429

62

مخزن االدوية العربي السعودي

تركي صالح العبيدي

63
64
65
66
67

سانوفي
مناير نجد
الناغي
سقالة
MS PHARMA

أحمد عصمت
سعود املطيري
فيصل الصاعدي
محمد صالح
البراء بحاري

68

شركة الحميدان والخويطر

مجدي جوادة

559794309

69

شركة الدمام فارما

مشعل الشدوخي

505910046

availability.sads@sadsco.com
KSA_DS@sanofi.com
drugshortage@manayernajd.com
faisal_saadi@alnaghi.com
drugshortage@cigalah.com.sa
Albaraa.bahhari@mspharma.com
hkco@nesma.net.sa
hkco@hkcomedical.com
regulatory-affairs@dammampharma.sa

