شركة النخبة الدولية
لالجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية

كلمة رئيس مجلس االدارة
نحن نؤمن أن مبادئنا الخمسة  ،الجودة ,المسؤولية ,الموثوقية ,الكفاءة والنزاهة ،باالضافة إلى خبرتنا المتأصلة قادت شركتنا للنمو في أعمالنا وبناء
شراكة قوية  ،ليس فقط مع شركائنا  ،بل مع فريق العمل لدينا ومع عمالئنا.
اسقامتنا وقيمنا وأخالقنا في العمل تشكل أساس سمعة شركتنا  ،باالضافة الى الجودة واالحتراف في خدماتنا  ،هذه العناصر كلها مجتمعة تشكل دعامة
قوية للنجاح والنمو المهني بالنسبة لنا جميعا .
على الرغم من كل التحديات  ،والعقبات ،والصعوبات االتي واجهناها  ،كان هناك إصرار على ترجمة أفكارنا وتطلعاتنا الى انجازات  ،ونحن نشعر بأننا
نتطور وننمو في أعمالنا من خالل تحملنا لكل هذه الصعوبات.
ونحن على يقين بأن إيماننا بمبادئنا يقربنا من تحقيق رؤيتنا :وهي أن تصبح شركتنا إحدى الشركات الرائدة في تطوير المنطقة عبر أحدث وسائل
التكنولوجيا وأفضل الخدمات.
تقبلوا خالص التقدير واالحترام...
رئيس مجلس االدارة
د.فرات عدنان حسين

مقدمة عن الشركة
❖ يسرنا ان نقدم لكم رسالة تعريفية عن االعمال التي نقوم بها حيث اننا متخصصون في مجال تسويق ومبيعات األجهزة والمستلزمات
الطبية والمختبرية والعلمية وتقديم الحلول واالنظمة المتكاملة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية ومن ضمنها خدمات ما بعد البيع
والتي تشمل الضمان ،تدريب الكوادر وأعمال الصيانة في مواقع العمل .
❖ تأسست شركة النخبة الدولية في عام  2009شركة عراقية متخصصة في توريد المعدات الطبية والتجهيزات العلمية والمختبرية
مسجلة في وزارة الصحة العراقية ،وزارة التجارة وغرفة التجارة .
❖ يتمتع فريق الشركة االداري والتنفيذي والتقني بخبرات تمتد الى اكثر من عشر سنوات في مجال التجهيزات الطبية والمختبرية
وتجهيز حلول وخدمات متكاملة للمستشفيات.
❖ مكاتبنا في العراق موجودة في بغداد –المكتب الرئيسي -وفي أربيل وفي البصرة مع سبعة مراكز للصيانة تقدم خدماتها لكل
محافظات العراق حيث تدار خدمات ما بعد البيع أكثر من  250مستشفى و مركز صحي

مقدمة عن الشركة .........
❖ نحن نستبين اراءكم ونختبر متطلبات التطور ونوجه عجلة التقدم في القطاع الصحي نحو التقنيات الحديثة في العالم ثم نضع خالصة هذا التقدم
تحت أيديكم.

❖ لدينا كادر متخصص مدربين للقيام بأعمال البيع ونصب األجهزة وصيانتها ومن خالل هذا الكادر المتمرس والمدرب على احدث األجهزة
والتقنيات الحديثة نعمل وفق مبادئ الكفاءة و الجودة العالية.
❖ ان شركتنا مخولة رسميا من بعض أكبر الشركات العالمية المصنعة لالجهزة الطبية لتمثيلهم وبشكل حصري في العراق باإلضافة الى شركات
تنفيذ وتصميم و بناء وتشغيل مشاريع المستشفيات .

❖ يشرفنا في هذا الوقت أن يكون لنا دور في بناء وإعادة اعمار بلدنا العراق ونحن على كامل االستعداد ومن خالل كادرنا المتمرس والمختص
لدعمكم ومساندتكم باختصاصنا اذ نرى في انفسنا ومن خالل خبرتنا الطويلة في مجال اختصاصنا على اننا قادرين على تقديم افضل الخدمات
لقطاع الرعاية الصحية

رؤيتنا :
تؤمن النخبة بمواصلة العمل بجد لتحسين النوعية والجودة ،وتوسيع القدرات وزيادة الكفاءات.

رسالتنا :
تعتبر النخبة رسالتها هي تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وتمكين العمالء من تحقيق أهداف أعمالهم بشكل أكثر فعالية.

كيف نعمل:
❖ تقسيم قطاعات السوق وتحديد متخصصوون للمبيعات والتسويق وخدمات العمالء للقطاعات والمنتجات .
❖ التأكيد على القيمة والجودة .

❖ ترويج آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة من اجهزة متطورة.
❖ تطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال االدارة.
❖ بناء شراكة متينة وطويلة االمد مع الشركات المصنعة المعروفة والعمالء.

❖ التطوير المستمر لموردنا البشرية من خالل الدورات التدريبية داخل وخارج القطر

لماذا النخبة ؟
❖ خبرة جيدة في السوق تمتد العوام كثيرة .
❖ تمتلك كوادر بشرية مؤهلة في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع
❖ فروع في الخارج لدعم عملنا في االعمال اللوجستية والمالية والمصرفية والتدريب وتنمية الموارد البشرية .
❖ باالضافة إلى المقر الرئيسي في بغداد ،النخبة لديها فرعين في أربيل والبصرة وسبعة مراكز خدمات لتغطية السوق العراقية في مجال
المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

❖ منتجات من شركات رصينة تتمتع بالجودة والسمعة العالية في السوق العراقي وبشهادة كافة المستخدمين لها .
❖ اسعار تنافسية مقابل خدمات كفؤة ومنتجات رصينة .

❖ خدماتنا
❖ تسويق  ،مبيعات وخدمات ما بعد البيع.

❖ حلول للتعقيم المركزي ومعالجة النفايات الطبية

❖ برنامج تدريبي وتطويري خاص بعمالئنا.

❖ اجهزة ومستلزمات غسيل الكلية الصناعية

❖ حلول التشخيص بالصورة

❖ حلول لتقنيات وتكنلوجبا االسنان

❖ حلول أجهزة مراقبة المريض في االنعاش الرئوي والقلبي.

❖ مختبرات تشخيصية وعلمية .

❖ حاضنات االطفال واجهزة عالج اليرقان

❖ تخطيط طبي و عناية صحية مع ادارة مشاريع.

❖ حلول متكاملة لغرف العمليات.

❖ أثاث الستشفيات .

❖ تجهيزات عالج طبيعي وإعادة تأهيل.

❖ عيادات ومستشفيات متنقلة.

الكادر الوظيفي
خدمات ما بعد البيع

26

التسويق والمبيعات

21

االداريين
القانونيين
المالية
االلوجيستية

12

المجموع

59

بعض من مشاريعنا المنجزة
❖ مشاريع تاهيل اقسام االشعه وتجهزيها باحدث التقنيات من شركك شيمادزو  ١٣-مستشفى عام ( ماروبيني ) المنحة
اليابانية ٢٠١١-٢٠٠٩
❖ تجهيز اقسام الطوراى في  ٢٤مستشفى باجهزة االشعه والسونار بالتعاون مع البنك الدولي ٢٠١١- ٢٠١٠

❖ تجهيز مراكز التدرن وعددها  ١٢باجهزة متخصصة ٢٠١٢
❖ مشروع تجهيز وتشغيل مستشفى بن سينا في الموصل  -نينوى  -اجهزة قسطرة ثنائية مع التشغيل والتدريب ٢٠١٢
❖ مشروع تجهيز المراكز الصحية في محافظات ميسان  ،واسط  ،ذي قار ،نينوى باالجهزة الطيية ٢٠١٣-٢٠١١

❖ مشروع تجهيز مركز الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة بكافة االجهزة ٢٠١٣
❖ مشروع تجهيز وزارة الصحة  -كيماديا  -باجهزة الفلوسكوبي وعددها  ١٠٩جهاز ولكافة المستشفيات في العراق مع
التشغيل والتدريب والضمان لخمس سنوات ٢٠١٤-٢٠١٣

بعض من مشاريعنا المنجزة ........
❖ مشروع تجهيز محافظة النجف االشرف بالجهزة الطبية ٢٠١٤
❖ مشروع تجهيز مستشفيات وزراة الصحة  -كيماديا ٤٠ -محطة مركزية مع  ٥٠٠شاشة مراقبة المريض ٢٠١٤
❖ مشروع وزارة الصحة  -دائرة المشاريع  -تجهيز  ٣٢مركز صحي ٢٠١٥
❖ مشروع تجهيز وزارة الصحة  -كيماديا ٤٠ -جهاز لقياس كثافة العظام٢٠١٥
❖ مشروع تجهيز وزارة الصحة العراقية  -كيماديا ٧٠٠ -جهاز الصدمة الخاص بانعاش القلب ٢٠١٦
❖ مشروع تجهيز مستشفى ميسان للوالدة واالطفال 2017
❖ مشروع تجهيز الرنين في الموصل وبغداد ٢٠١٧
❖ مشروع تجهيز  ٢١٣سيارة اسعاف الى وزارة الصحة  -كيماديا ٢٠١٨-

قاعدة الزبائن
❖ وزارة الصحة – كيماديا
❖ دوائر الصحة في كافة المحافضات

❖ حكومة اقليم كردستنان العراق
❖ القطاع الخاص
❖ منظمات االمم المتحدة  :منظمة الصة العالمية ،WHOالبنك الدولي UNOPS, UNDP ، World bank

خارطة توزيع االجهزة في العراق
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