
رووتس فارما 
للتوكيالت التجارية والتصدير

ــن  ــات م ــل والمعلوم ــن التفاصي ــد م ــى مزي ــة إل ــت بحاج إذا كن
ــا. ــل معن ــردد بالتواص ــك ال تت فضل

٤ ش زعيم زاده متفرع من شارع البحر األعظم بالجيزة

شكرا لكم

01004604014
01277829123

rootspharma.net

info@rootspharma.net
m.yousry@rootspharma.net



عنا
شــركة رووتــس فارمــا للتوكيــالت التجاريــة 
مجــال  فــي  رائــدة  شــركة  هــي  والتصديــر 
ــالت  ــد توكي ــى عق ــل عل ــي نعم ــر الطب التصدي
بيــ�ن الشــركات المصريــة والشــركات األجنبيــ�ة 
بهــدف التصديــر إلــى الخــارج حــى نســاهم فــي 
زيــادة الصــادرات المصريــة حــي تــزداد ريــادة 

ــر. ــال التصدي ــي مج ــر ف مص



About us
Roots Pharma for Commercial Agencies 
and Export is a leading company in the field 
of medical export. We work on establishing 
agencies between Egyptian and foreign 
companies with the aim of exporting abroad so 
that we can contribute to increasing Egyptian 
exports so that Egypt›s leadership in the field 
of export increases.



هدفنا
أن تكــون الشــركة مــن الشــركات الــي لهــا 
ــط  ــة فق ــس المصري ــركات لي ــ�ن الش ــادة بي ري
فــي  والتوســع  العالميــة  الشــركات  ولكــن 

جميــع انحــاء الشــرق االوســط وافريقيــا.



Our goal
That the company be one of the leading 
companies among not only Egyptian companies 
but international companies and expand 
throughout the Middle East and Africa.



رؤيتن�ا
ان نســاعد الشــركات الطبيــ�ة المصريــة فــي 
التصديــر إلــى الخــارج حــى نزيــد مــن الصــادرات 
المصريــة  للشــركات  تكــون  حــى  المصريــة 

ــر. ــي التصدي ــادة ف الري



Our vision
To assist Egyptian medical companies in 
exporting abroad in order to increase Egyptian 
exports so that Egyptian companies have the 
leadership in exporting.



رسالتن�ا

خدماتن�ا

المســاهمة فــي نشــر المســتحضرات الطبيــ�ة  
ــم مــن خــالل  ــاء العال ــى جميــع أنح المصريــة إل
جمــع وكالء للشــركات الطبيــ�ة المصريــة حــى 
تكــون الشــركات الطبيــ�ة المصريــة لهــا الريــادة 

فــي المجــال.

الشحن والتصدير



Our Mission

Our services

To assist Egyptian medical companies in 
exporting abroad in order to increase Egyptian 
exports so that Egyptian companies have the 
leadership in exporting.

Shipping and export



CONTACT US :

THANK YOU 

00201004604014
01277829123

4 Zaim Zada   St., off Bahr Al-Azam Street, Giza

rootspharma.net

info@rootspharma.net
m.yousry@rootspharma.net

If you need more details and information, 

please do not hesitate to contact us.


