
 تمكين األشخاص 
 حول العالم من العيش بصحٍة أفضل 

في كل مراحل الحياة.

تُعتبر Viatris شركة فريدة في مجال الرعاية الصحية، حيث نلتزم بتسهيل الوصول إلى األدوية، وتعزيز العمليات المستدامة، وتطوير الحلول الصحية المبتكرة، واالستفادة من خبرتنا الجماعية 
لتحسين النتائج العالجية للمرضى. تأسست Viatris عام 2020 من خالل اتحاد شركتي Mylan وUpjohn وهي تجمع بين أفضل الخبرات العلمية والتصنيعية والتوزيعية بجانب القدرات 

التنظيمية والطبية والتجارية المثبتة لتقديم أدوية عالية الجودة للمرضى وقتما وحيثما يحتاجون إليها.

 روبرت جيه كوري
رئيس مجلس اإلدارة

مايكل جوتلر
الرئيس التنفيذي

رجيف مالك
الرئيس

سانجيف ناروال
المدير المالي

VTRS :رمز ناسداك
 

مكاتبنا: 
 يقع مقرنا الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية، ولنا مراكز عالمية 

في بيتسبرغ، وحيدر آباد، وشنغهاي
 

فريق عملنا العالمي: حوالي 45,000 
سفراء يحملون رسالتنا ويتحلون بالتفاني والخبرة في المجاالت العلمية، 

والتصنيعية، والشئون التنظيمية، والتجارية، والطبية
 

مصانعنا: حوالي 50
 إلنتاج الجرعات الصلبة الفموية، والحقن، وأشكال الجرعات 

 المعقدة، والمكونات الدوائية الفعالة
 

طاقتنا اإلنتاجية السنوية:  
أكثر من 80 مليار جرعة

 
منتجاتنا: أكثر من 1400

 •  مجموعة منتجات صحية تعالج 9 من 
 أصل 10 من األمراض الرئيسية المسببة للوفاة بحسب منظمة الصحة 

العالمية
•  أكثر من 200 دواء في قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية

 
نطاقنا التجاري: 

أكثر من 165 دولة وإقليم
 

عمالؤنا: أكثر من 60,000
بما في ذلك الصيدليات، ومجموعة سالسل الصيدليات، ومخازن بيع 

 األدوية، والحكومات والمؤسسات الصحية،  و
األطباء

رسالتنا 
في Viatris، ال نرى الرعاية الصحية كما هي عليه، بل كما يجب أن تكون. نعمل بشجاعة ولدينا موقع فريد يجعلنا 

مصدراً لالستقرار في عالٍم يحتاج لتطور مستمّر في مجال الرعاية الصحية.

تُمّكن Viatris  األشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل الحياة.

نؤّمن ذلك عبر:    

قادتنا
يتميز فريق اإلدارة التنفيذية المخضرم ومجلس اإلدارة بالعديد من سنوات الخبرة تمتد إلى عقوٍد، باإلضافة إلى الرؤية 

االستراتيجية لشركتنا Viatris. بالتعاون مع القوى العاملة العالمية الموهوبة والمكرسة لدينا، تلتزم قيادتنا بزيادة 

الوصول إلى األدوية للمرضى حول العالم وتحقيق القيمة للمساهمين.

منتجاتنا
تتضمن منتجاتنا العالمية مجموعة أدوية متنوعة 
في العديد من المجاالت العالجية الرئيسية، حيث 
تشمل األمراض غير المعدية والمعدية على حٍد 

سواء.

البدائل الحيوية
نُعَّد واحدة من أكبر شركات البدائل 

الحيوية العالمية وأكثرها تنوعاً، وتحديداً 

في مجاالت أمراض األورام، والمناعة، 

والغدد الصماء، والعيون، والجلد

العالمات التجارية
 األدوية ذات العالمات التجارية الشهيرة و

الرئيسية والعالمية

األدوية الجنيسة
مجموعة متنوعة من األدوية الجنيسة تشمل 

أدوية جنيسة تحمل عالمة تجارية وأدوية 

جنيسة معقدة

)OTC( األدوية بدون وصفة طبية
مجموعة متنوعة من األدوية التي تُباع دون 

وصفة طبية، بما في ذلك المكمالت الغذائية، 

والمستحضرات الطبيعية واألعشاب، 

ومستحضرات التجميل

)API( المكونات الدوائية الفعالة
أحد أكبر منتجي المكونات الدوائية الفعالة 

في العالم

الوصول
ية  توفير أدوية موثوقة وعال

الجودة للمرضى في كل مكان 

ومهما اختلفت الظروف

القيادة
يات المستدامة  تطوير العمل

والحلول اإلبداعية لتحسين 

صحة المرضى

 الشراكة
نا التاحة  تفعيل مجموعة خبرات
 المنتجات والخدمات الصحية 

 لألشخاص 
يها لمن هم بحاجة إل

1البيانات اعتباراً من نوفمبر 2020.
 GLOBAL HEALTHCARE GATEWAYو VIATRIS وشعار VIATRIS جميع الحقوق محفوظة. يُعد كل من .Viatris Inc حقوق الطبع والنشر لعام 2020 محفوظة لشركة © 

.Viatris إحدى شركات ،.Mylan Inc عالمات تجارية لشركة PARTNER OF CHOICEو
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Viatris.comتابعنا 
@viatrisinc

تابع Viatris على 
LinkedIn

اشترك في قناتنا على 
YouTube

ابق على تواصل معنا
العالقات اإلعالمية

+1.724.514.1968
Communications@viatris.com

عالقات المستثمرين
+1.724.514.1813

InvestorRelations@viatris.com

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للشركة

خلق قيمة أفضل
 لجميع أصحاب الشأن مع تلبية االحتياجات الصحية 

الغير مستوفاة.

صحة المرضى
 شركة رائدة في مجال صناعة األدوية، تقدم منتجات صحية قادرة على معالجة 9 من أصل 10 من األمراض الرئيسية المسببة للوفاة 

 على مستوى العالم، وخدمة أكثر من 165 دولة وإقليم بما في ذلك ما يقارب %90 من البلدان ذات الدخل المنخفض و
الدخل المتوسط إلى المنخفض2

صحة الموظفين
االلتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية ومنتجة تعزز الشمول والنزاهة والكرامة واالحترام المتبادل

الصحة المجتمعية
 دعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتلبية االحتياجات في المجتمعات 

التي تعمل بها Viatris وحولها

الصحة البيئية
تمثل الرعاية البيئية المسئولة وتعزيز العمليات اآلمنة والمستدامة إحدى أولوياتنا

 الصحة العامة العالمية
االستفادة من بصمتنا العالمية في تعزيز السياسة العامة المسؤولة، وإعطاء األولوية لصحة المرضى، وتمكين الوصول إلى األدوية، بما في ذلك البلدان ذات 

الدخل المنخفض، وقبول األدوية الجنيسة والبدائل الحيوية

  نطاق تجاري عالمي واسع 
 عبر القنوات و

المجاالت العالجية
وصول المرضى

سلسلة توريد مرنة  شبكة توريد وتصنيع عالمية

خبرة واسعة في المجال الفني والعلمي 
 والتنظيمي والقانوني 

  واالمتثال
 حلول صحية 

مبتكرة 

 منصة 
وصول مستدام  تشغيل فعالة من حيث التكلفة

 حوكمة منضبطة الستثمارات 
مستقبل الرعاية رأس المال

 مع تطور احتياجات الرعاية الصحية في العالم، توفر بوابة الرعاية الصحية العالمية 
  )™Global Healthcare Gateway( الفريدة من نوعها الخاصة بنا للشركاء إمكانية الوصول إلى

 المزيد من األسواق والمرضى في جميع أنحاء العالم من خالل بنيتنا التحتية العالمية وخبرتنا التي ال مثيل لها مما يجعل 
.)Partner of Choice™( الشريك األمثل Viatris

بوابتنا العالمية للرعاية الصحية

 دعم النمو المستقبلي
والعائد اإلجمالي للمساهمين 

توسيع نطاق الوصول
 إلى األدوية والحفاظ 

على المسؤولية االجتماعية للشركة

https://extranet.who.int/prequal/ :2وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. لمزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة

https://extranet.who.int/prequal/

