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 2018يونيو  30المنتهية في الفترة عن المدققة  ليةاالمنتائج الشركة ابن سينا فارما تعلن 

بمعدل نمو يرادات ارتفعت اإلحيث ، 2018تواصل تحقيق إيرادات قوية تتجاوز معدالت السوق خالل النصف األول من عام شركة ابن سينا فارما 

سنوي بمعدل  75.2 بلغ صافي الربحو %46سنوي  متكررة خالل نفس المصروفات غير الرغم  %40.1مليون جنيه خالل نفس الفترة وهو نمو 

  .الفترة

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

 
 

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

 
 
ائب األرباح التشغيلية  قبل خصم الضر

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )مليون جنيه، هامش الرب  ح%(

 
 
 

 2018أغسطس  12 القاهرة في

وهي إحدى كبرى ، (ISPH.CA كود البورصة المصريةابن سينا فارما )أعلنت اليوم شركة 

الثاني في السوق المصري مع تحقيق أسرع معدالت شركات توزيع األدوية وتحتل المركز 

، 2018يونيو  30للفترة المنتهية في المالية المدققة عن نتائجها  ،النمو في ذلك السوق الواعد

، وهو نمو سنوي 2018عام النصف األول من مليار جنيه خالل  6حيث بلغت اإليرادات 

بمعدل وهو ارتفاع سنوي مليون جنيه  75.2، ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة %46بمعدل 

 . 2017عام مقابل نفس الفترة من  40.1%

خالل  %1.3ارتفاع هامش صافي الربح إلى قد انعكس األداء القوي إليرادات الشركة في و

مليون جنيه خالل  34مصروفات غير متكررة بقيمة جود ورغم  2018النصف األول من 

 .الفترةنفس 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة  عمر عبد الجوادوفي هذا السياق أعرب 

، أن الشركة تمكنت من مواصلة تحقيق أداء متميز ومعدالت نمو تتجاوز ابن سينا فارما

ما انعكس في نمو مؤشرات األداء المالي والتشغيلي بمختلف القطاعات وهو معدالت السوق، 

مليار جنيه  6من بما يقرب الشركة إيرادات حققت فقد . 2018خالل النصف األول من عام 

وذلك ، %12 تفوق ، متجاوزة معدالت نمو قطاع األدوية بنسبة%46وهو نمو سنوي بمعدل 

عم دتتبلور في ثالثة محاور رئيسية وهي التي الشركة ستراتيجية بفضل المردود اإليجابي ال

حجم و ياجاتطبقا الحتمرنة مع العمالء تتشكل  اتباع استراتيجيةوتنمية القطاعات التشغيلية، و

 وتنويع مصادر اإليرادات.  كل عميل

، 2018عام خالل النصف األول من مليون جنيه  464.3مجمل الربح بلغ وعلى هذه الخلفية 

ومن . نفس الفترةخالل  %7.8وبلغ هامش الربح اإلجمالي ، ٪42.7بمعدل  سنوي نمووهو 

جهة أخرى بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

، %60.3، وهو نمو سنوي بمعدل 2018عام النصف األول من مليون جنيه خالل  210.1

 .نفس الفترةخالل  %3.5بنسبة التي ارتفعت هامش األرباح التشغيلية مما انعكس على 

في نمو األرباح مما انعكس ، ملحوًظا بجميع القطاعاتنموا  تأن الشركة شهدوأضاف عمر 

، وهو ما يرجع إلى نمو قاعدة التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 2018عميل بنهاية النصف األول من عام  41.733 لتصل إلى %16بمعدل سنوي  العمالء

لى عاإلدارية والتشغيلية الثابتة توزيع المصروفات على ابن سينا فارما مما عزز من قدرة 

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى الحفاظ على معدالت النمو  اإليرادات.نطاق أوسع من 
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ي الرب  ح
ر
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لى إ اقتصاديات الحجممزايا من المستهدفة وتنمية األرباح حتى نهاية العام الحالي مستفيدة 

 اإليجابي للعروض والمكافآت التي يقدمها الموردون بنهاية العام. جانب المردود

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن  محمود عبد الجوادومن جانبه قال 

كة ستراتيجية المرنة التي تطبقها الشرمزايا اال ستفادة مناالنجحت في أن الشركة  ،سينا فارما

 بصورة مستدامةتنمية اإليرادات و ذلك من خالل  حجم كل عميلالحتياجات وبقا طمع عمالئها 

خالل النصف األول من  %19.9إلى  لتصل وتعزيز الحصة السوقية بقطاع األدوية المصري

الشركة تتميز بنموذج أعمالها الفريد عن باقي الالعبين بمجال وأضاف محمود أن  .2018

لكفاءة ااالرتقاء بمعايير في ابن سينا فارما نجحت توزيع األدوية في السوق المصري، حيث 

 راتيجيةستاالتوظيف الموارد وتطبيق استراتيجية صارمة للحد من المخاطر. وتشمل تلك في 

إضافة مقرات و ،للعمالء المزيد من المنتجات والخدمات توفيرو ،يراداتتنويع مصادر اإل

أن نمو إيرادات الشركة خالل النصف األول من وأكد  .عمالءالتوسع بقاعدة الوتشغيلية جديدة 

ي تعزيز ف الشركةنجاح يرجع إلى التحسن الملحوظ بجميع الخطوط التشغيلية بعد  2018عام 

 منتج. 9500أنشطة التوزيع لتصل إلى أكثر من 

قامت بافتتاح أول مركز توزيع مخصص لمنتجات قد الشركة محمود أن قال ومن ناحية أخرى، 

ناية العإيرادات قطاع و الجدير بالذكر أن العناية الشخصية لخدمة محافظات القاهرة الكبرى 

ساهم حيث  ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ٪67.8 سنويبمعدل قد نمت  الشخصية

خالل النصف األول من عام ابن سينا فارما من إجمالي إيرادات  %3.4بحوالي القطاع منفردًا 

لخدمة باقي مراكز التوزيع بافتتاح المزيد من أن الشركة سوف تقوم وأضاف . 2018

قطاع لذلك اإلى تنمية عمليات اإلدارة حيث تتطلع  المقبلةالفترة  خالل المحافظات المصرية

 نشاء مخازن خاصة بمنتجاتإ عبر التوسع فيذلك و بارتفاع هامش الربحالذي يتميز 

الوقت  وفي نفس صناف تلك المنتجاتأبما يمكن الشركة من زيادة حجم و مستحضرات التجميل

 .شركةال خدمة أفضل لعمالءلتوفير  فروع الحاليةالب للمنتجات الدوائية كبرأمساحة إتاحة 

 عبر زيارة الموقع اإللكترونيابن سينا فارما ركة شالكاملة ل ليةالماالقوائم  لتحمي كيمكن

ir.ibnsina-pharma.com 

  

 —نهاية البيان—

 

 ابن سينا فارماشركة عن 

 

معدالت النمو في ذلك أسأأرع وهي شأأركة رائدة في مجال توزيع األدوية وتحتل المركز الثاني في السأأوق المصأأري مع تحقيق  2001نشأأ ت ابن سأأينا فارما عام 

 41أكثر من خدم من أبرز أسأماء صأناعة األدوية على السأاحة المحلية والدولية، وت شأركة 350من السأوق الواعد. وتتخصأص الشأركة في توزيع منتجات أكثر 

تمتلك و الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية.والتجزئة وسالسل الموزعين  صغارمن ألف عميل 

 ألف طلبية شهريًا. 460لتوصيل قرابة  شاحنة تجارية 650 حواليأسطول شاحنات يضم الشركة 

 

باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين، بما في ذلك خدمات إدارة مستودعات التخزين وشبكات الدعم اللوجيستي لصناعة  فارما سيناوتقدم شركة ابن 

ت تلقي دماخ الدواء فضأأأالً عن تطوير وتنفيذ حلول التسأأأويق التي تسأأأتهدف قاعدة بيانات المسأأأتهلكين بشأأأتى أنحاء الجمهورية، كما تتخصأأأص الشأأأركة في تقديم
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مل يربو شركة ابن سينا فارما بفريق عالطلبيات وتوصيلها للعمالء، وهي أول شركة تستحدث نموذج المبيعات الهاتفية في مجال توزيع األدوية بمصر. وتحظى 

ً  5500على  الشأأأأأركة إلى إثراء حياة العمالء مدينة مصأأأأأرية، حيث تهدف  23في موقعًا  57من خالل المقرات التشأأأأأغيلية الموزعة على لخدمة عمالئها  موظفا

 .بالت كد من حصولهم على المستحضرات الدوائية فائقة الجودة

 

 pharma.com-www.ibnsinaلمزيد المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 

 

 محمد شوقي
 مسئول عالقات المستثمرين

 
 shawky@ibnsina-pharma.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 
 

ر   هيكل المساهمي 
 (المال وزيادة رأسبعد عملية الطرح )
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