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 8132مارس  13المنتهية في الفترة عن المدققة  ليةاالمنتائج الشركة ابن سينا فارما تعلن 

 أل ساحن لتشررريرلربنقخصن اررران لوررر  ئدنو لفو ئ نو إل   نوي  د  نحرثن  تفعتن إلن8102تحققنأد ًءنقويًان عن طلعنعامنشررر ابن سيناررررمان ا  ان

نتحقرقننمون سررت  منىق  ةن لشرر ابنعلو ون انيؤا نن،8102 ل سعن ألولن ينعامنن  لن لي لتوعلىنن%96ون%10سمع لننموناررمو نو الاررتك  ن

نن.٪10تجاوزن ع ال ن لسوقن لتينسليتني

 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

 
 

 مجمل الرب  ح
جنيه، هامش الرب  ح%( )مليون  

 
 

ائب األ رباح التشغيلية قبل خصم الضر
 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جنيه، هامش الرب  ح%(

 
 
 

 8132مايو  34 القاهرة في

إح ىناخ ىنو ين،ن(ISPH.CAناودن لخو صبن لما يب سينارمان ا  ان)ش ابننوم لرأعلمتن

ش اا نتوزيعن ألدويبنوتحتصن لم ازن لثانين ين لسوقن لما  ن عنتحقرقنأا عن ع ال ن

،ن8102 ا سنن10للفت ةن لممتكربن ين لم ققبننلرب لماعيننتائجكانن، لممون ينذلكن لسوقن لو ع 

،نونتجنعينذلكنصا ين%10.0،نو وننمونامو نسمع لن لرا نجمرهن8.6حرثنسليتن إلي  د  ن

 قا نبنسال سعن ألولن ينن%39.1سمع لنو ون  تفاعنامو ن لروننجمرهنن6..8أ ساحنسقرمبن

ن.ن.810عامن

و وننمون،ن8102  لن ل سعن ألولن ينلروننجمرهن ن19ن لو  ئدسع نصا ين ل سحنسلغنو

 لروننن1..زيادةن أسن لمالنسمخلغنوذلكنسع ن اتخعادنأث ن اا يفن،ن%22.3امو نسمع لن

نو نجمره ننا  خاااذلك نعمو رب نجمرهن1.1سقرمب ن لرون نشك  نسرمما ن ا شن،  ل سحنصا ي

ن.٪0.1عم نن8102ون.810عا ين  لن ل سعن ألولن ين ًننسخراًن  اتق  

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة  عمر عبد الجوادو ين ذ ن لسراقنأع بن

حرثن،ن8102 لقويبن  لن ل سعن ألولن ين و هنستحقرقن ذهن لمتائجنعينا،نابن سينا فارما

ننبنسمفسن لفت ةن ين لعامن لماضي. قا ن٪11 لرا نجمرهنأون انيزي نعلىنن8.6ني  د   إلسليتن

نأنن يفوقن ع لن لممون لسمو نن ل سعن ألولن ين لعام لذ نأح زتهن لش ابن  لن لممونوأا 

 تواطننمون لسوقن  لن لسمو  ن لخمسنيوانأويفوقنن%10 لم ادنلإلي  د  ن لذ نيخلغن

تحققننتائجنقرااربنتو صصنو ون انيعززن ينتفاؤلمانسأنن لش ابناوفن،ن%.0 لخالغنن أل ر ة

نن.الي لح  لن لعامن

نعلنعم وأضافن ن لش اب نق  ة نتظك  ن لقويب ن لمتائج نتلك ن لتح يا نو لتقلخا ننىأن  و جكب

 ينتحقرقن لممون ين ختلفن لقطاعا ن لتينتعمصنسكانوذلكن يننقتااديبنحرثننجحتن لش اب ال

اتخ  من أل ثصنلشخكبن لتوزيعن لكخر ةن لتينتمتلككان لش ابنواذلكنزيادةنع دن  لن لتواعنو ال

صمافن لتينتقومن لش ابنستوزيعكانوعق ن تفاقرا نتوزيعنج ي ةن عنش اا ن ألدويبن لعالمرب.ن أل

ن ن لقويب ن لمتائج نتلك نتوزيعننإلىوت جع نأن نحرث ن لش اب نيمرز ن لذ  ن لف ي  ن ألعمال نموذج

ش ابنين ليمك ناوفن ين إلي  د  ،ننطاقنأواعننعلى إلد  يبن لتشيرلربنو لثاستبن لما و ا ن

ن ال ن ي ن ي ن اتفادة ن ا نو و ن لحجا ناقتااديا  ننعلىرمعكس ن أل ساح ن لفو  لتشيرلرب ئ نقخص

ن ل سح.اتك  نواذلكنصا ينو لو  ئدنو إل   نو ال

،ن8102  لن ل سعن ألولن ينعامن لروننجمرهنن..801وعلىن ذهن لخلفربنسلغن جمصن ل سحن

.نو يننفسن لفت ة  لنن%1..نالي إلجم،نوسلغن ا شن ل سحن٪33.6و وننمونامو نسمع لن

ن68.1جكبنأ  ىنسليتن أل ساحن لتشيرلربنقخصن اان لو  ئدنو لفو ئ نو إل   نو الاتك  ن
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ي الرب  ح
ر
 صاف

 )مليون جنيه، هامش الرب  ح%(

 
 

ن

 لروننجمرهن  لن ل سعن ألولنن13.1ن،ن قاسصن%96.3،نو وننمونامو نسمع لن لروننجمره

ن8102  لن ل سعن ألولن ينعامنن%1.8واجصن ا شن أل ساحن لتشيرلربننسخبن.ن.810 ينعامن

ن  لننفسن لفت ةن ين لعامن لماضي.ن%8.6 قاسصن

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن نمحمود عبد الجوادو ينجانخهنقالن

عمايبنو ستحو   ن ل ألدويبنتوزيعننأاخ ن حا ظو ح ةن يننالراحتمتلكنأنن لش ابن،نسينا فارما

أنكان لش يكن لمفوصن،نامان متجن6.111أاث ن ينتوان ين لسوقن لما  نحرثن لشخاربن

صماعبن ألدويبنو ستحو   ن لعمايبن لشخاربنعلىن لساحبنش اا نتوزيعن متجا نأس زنل

شاحمبنتجا يبنلتيطربنن981نحو ليتحظىنسأاطولنشاحما نيوانوأضافنأنن لش ابن.ن ل ولرب

ن19جمرعن لمحا ظا نو ل سوعن لما يبن ين  لن لف وعنو   ازن لتوزيعن لموزعبنعلىن

رمبنتعظرانقوأشا نإلىنأنن لش ابنتتطلعنإلىنن.و ون انيومينجودةن لتخزيينو لتسلران، وقعًا

نللعم ء ن كين لخ  ا ن لتينتق  كا ن ااًلنن النت   نجك ًن، ن يننأو ن تكا لب نساقب نتق يا  يناخرص

ن ألدويب ن ل ئرسين ين جالنتوزيع نو لتينتتخطىننشاطكا ن لجودة ن لخ  ا ن ائقب نتعك، فناما

 ساع ةن لمو ديين ينتحقرقنأ    كان الات  ترجربنسالوصولنإلىن ع ال ن لخرعن لش ابنعلىن

ن. لمستك  ب

ن اربنو وننو ديسكن ل نماستوقرعنعق يينج ي يين عنش ابنأنن لش ابنقا تن ؤ ً  ن حمودنو  تتان

خلغنحجاناوقن ألنسولرينوين.صماعبن ألنسولرينوع جن  ضن لكرمو رلرا ل  ئ ةن ين جالن لش ابن

 ينن%91تحتصنش ابننو وننو ديسكنون.810 لرا نجمرهنتق يخان  لنعامنن0,9 ين ا ن

 لروننجمرهنن111 حو ليي  د  ن لش ابنإنىلإ لعقودنن ذهننتورفنأو ين لمتوقعن،ن ذ ن لسوق

 نعنتلكن لممتجا نس  يبن ينشكتوزيناوفنتخ أن يعلمانسأنن لش ابنن  لن لعامن ألولتق يخان

قا تن سينارمان ا  انسوخن اتثما   نون ا .نىلإولين لشحما نأسع نوصولنن8102نيولرو

مينشخكبن لمستودعا ن لتين لروننجمرهنإلضا بن ساحا نتخزيينج ي ةنضن8سقرمبننلربا أام

 ين ستحو ندو ئينن81أاث ن ينلمقصنوتوزيعنشاحمبن خ دةنن82،نامانقا تنستخارصنتمتلككا

ا ن الاتثما   نتأتين ينإطتلكنأننأا نو.ن لسك ن ين ا لع جن  ضىن متجا ننو وننو ديسكن

 لروننجمرهنإلنشاءن لمو قعن لج ي ةنو لتواعنن11. لتيناتشك نضخننلربا ل أام طبن لتواعا ن

سشخكبن لتوزيعنعلىن    ن لسمو  ن لخمسن لمقخلب،ن شرً  نإلىنأننق  ةن لش ابنعلىنتمفرذنتلكن

ن..810 لخطبنيعكسننجاحنط حنأاكان لش ابنسالخو صبن لما يبن  لن ل سعن أل ر ن ينعامن

ن

ن

نعخ نزيا ةن لموقعن إللكت وني سينارمان ا  ان ابنش لكا لبنلنلرب لما لقو ئاننصتحمرنكيمكم

ir.ibnsina-pharma.comن
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 ابن سينا فارماشركة عن 

 

 ع ال ن لممون ينذلكنأارر عنو ينشرر ابن  ئ ةن ين جالنتوزيعن ألدويبنوتحتصن لم ازن لثانين ين لسرروقن لمارر  ن عنتحقرقنن8110نشررأ ن سينارررمان ا  انعامن

نش ابن ينأس زنأاماءنصماعبن ألدويبنعلىن لساحبن لمحلربنو ل ولرب،نوتخ من انيق بن يننن111ن لسروقن لو ع .نوتتخارصن لش ابن ينتوزيعن متجا نأاث ن ين

ن لممتش ةنسجمرعن لمحا ظا ن لما يب.ن لارر لرا نو لمسرتشرفرا ن لعا بنو لخاصربنو لوح   ن لارحربو لتجزئبنوار ارصنصريا ن لموزعريننألفنعمرصن ينن30

نألفنطلخربنشك يًا.ن1.1لتوصرصنق  سبننشاحمبنتجا يبن981نحو ليأاطولنشاحما نيوانوتمتلكن لش ابن

ن

ساقبن   ا ن تموعبنلمجموعبناخر ةن ين لمو ديي،نسمان ينذلكن   ا نإد  ةن ستودعا ن لتخزيينوشخكا ن ل عان للوجرستينلاماعبنن ا  انوتق منش ابن سينارما

  ا نتلقين ن ل و ءن ورر ًنعينتطوي نوتمفرذنحلولن لتسررويقن لتينتسررتك فنقاع ةنسرانا ن لمسرررتكلكرينسشررتىنأنحاءن لجمكو يب،نامانتتخاررصن لشررر ابن ينتق يا

يقنعمصنشر ابن سينارمان ا  انسف لخرا نوتوصررلكانللعم ء،نو ينأولنشر ابن ينتسرتح مننموذجن لمخرعا ن لكاتفربن ين جالنتوزيعن ألدويبنسمار .نوتحظىن لط

ًنن1111ي سونعلىن إث  ءنحراةن لعم ءنن  يمبن ا يب،نحرثنتك فن لش ابنإلىن81 ين وقعًانن19 ين  لن لمق   ن لتشيرلربن لموزعبنعلىنلخ  بنعم ئكانن وظفا

ن.سالتأا ن ينحاولكانعلىن لمستحو   ن ل و ئربن ائقبن لجودة

ن

 pharma.com-www.ibnsinaلمزي ن لمعلو ا ني جىنزيا ةن وقعمان إللكت وني:ن

نل اتع منو لتو صص:

 

 

 محمد شوقي
 مسئول عالقات المستثمرين

 
 shawky@ibnsina-pharma.comالبريد اإللكتروني: 

 

ن

 

 
 

ر   هيكل المساهمي 
 (المال وزيادة رأسبعد عملية الطرح )
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البنك األوروبي إلعادة اإلعمار

بنك فيصل اإلسالمي

مساهمين آخرين وفريق اإلدارة العليا
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