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قطر فارما هي اول مصنع للصناعات الدوائيه في دوله قطر، وتعد قطر فارما 
شركه أدوية رائدة في الخليج العربي، وتمتلك شركة قطر فارما منتجات طبية 
واعدة عالية الجودة في قطاع الرعاية الصحية. وتعد شركة قطر فارما شركه 
عالمية رائدة في مجال الصيدله، وتقدم منتجات تصل الي اكثر من 1000 منتج 
والتي تغطي كل المجاالت العالجية الرئيسيه تقريبا . قطر فارما رائدة في االبحاث 
االكلينيكية. وتشمل منتجات الشركه مجموعه واسعة من المجاالت العالجية 
بما في ذلك المحاليل الوريدية وأدويه الجهاز التنفسي والمناعه واالمراض الجلديه 
ومنتجات التعقيم، حيث تعت رب الشركه رائده في توجيه الممارسات الدقيقة 
لع الج تساقط الشعر فقد حازت ع يل براءة اخ رتاع لتساقط الشعر، وقد تم تسجيل 

منتجات قطر فارما عالميا. 

المنتجات
بيوهير إلعادة نمو الشعر ومنع التساقط 	
األدويه والمحاليل الوريدية - المضادات الحيوية 	
جيركان محلول حمضي مركز بيكربونات الصوديوم للغسيل الكلوي 	
أدويه االستخدام الخارجي كريم - مرهم - لوشن 	
قوارير زجاجيه وامبوالت وقطرات 	
قطرات للعين 	
محاليل طبية بكميات كبيرة لالستخدام البيطري 	

Qatar Pharma is a global pharmaceutical company with a portfolio of 
over 1,000 products covering almost all major therapeutic areas. It is 
Qatar’s first pharmaceutical industry, a pioneer in clinical research and 
is considered a leading pharmaceutical name in the Gulf. It is conceived 
and managed in accordance with international scientific standards for 
pharmaceutical products like Current Good Manufacturing Practices 
(cGMP) and the latest FDA standards in the United States. Our product 
profile covers a wide range of treatment areas, including intravenous 
and respiratory drugs; immunology, dermatology, and sanitization 
products. Qatar Pharma is a pioneer in directing practices for the 
treatment of hair loss and has won a patent for the same.

PRODUCTS
• BIOHAIR Regrowth
• I.V. Solutions Bottles & Bags
• Jerry Cans for Haemodialysis Acid Concentrate for 

Bicarbonate Dialysis
• Topical Drugs
• Glass Vials, Ampoules & Minims
• Eye Drops
• Large-volume Medical Solution Bags for veterinary use

رمز النظام المنسق: 33049910 | 30049010 
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+974 66712985 :  

P.O. Box: 41119, Doha, Qatar : 
+974 44114242 :  
+974 44114448 : 

export1@qatarpharma.org : 
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www.qatarpharma.org : 
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