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 2020 سبتمبر 30شركة ابن سينا فارما تعلن النتائج المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 

ببابحصرر عبنت فرعبنلُتغمب برطؤبنم بنلسرر  ،بببب،ب2020أشرر ةب سبمر ببب9 لفرتبجافهبخاللبأولبببب13.7بلغببلتبب%14.9نررا  ببنإليةندنتب معدلباجحبايب امفاببشررة ابن سبنررفاربارت رب 

نلتح لبنلةيميبنلتيب تبارهربايبضر  بنجره رببخططببحة ب قدً رب لح ًظربملىبصرعفدب افف بننرتةن فجفابب.بونلشرة اب ُب  جهبمر ببنلسر  ايبام ببنلببللشرة اب معدلبيتجرو بنسر ببنلسر يفا

بب.خاللبنفسبنلفتةةبب شكلب لح ظببلتداقرتبنلاقدياب سبنلعملفرتن حسسب"،باضالبمسب كب"مالجيبشة اايبإ مر بنالنتح نذبملىب

 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%(

 
 

 
 

 2020  برمنوف 15القاهرة في 

أنرةعبشرة رتببوهيب(،بISPH.CA)  دبنلب تصرابنلمصرةيابشرة ابن سبنرفاربارت ربنلف  بأملاتب

بنرربتمبةب30نلمات فابايبفتةةبنلمرلفابلنلمديقابلنلمرلفاب   يعبنألدويابنمً نبايب صررة،بمسبنترهج ربب

نم بببوه بب2020 سبمرر ببأشرررر ةبببب9أولبب لفررتبجافرهبخاللبب13.7هفر ب لترتبنإليةندنتبب،بب2020

 معدلبنررا  ببب جملبنلة حنت فعبوببنلتبرطؤبنلاسرربيبلام بنلسرر  .بغمتُب،بب%14.9ب معدلببنررا  

هر شببب صررح  ًرب  صرر ل،ب2020 سبمر بأشرر ةببب9أولببخاللببجافهب لفرتببب1.1ببلفسررجلبب9.4%

يطرعببببأنشرطا سررهمابنم بننرتمةنتببمربيعكسبافبنفسبنلفتةة،بخاللبببب%8.34بإلىبنلة حبنإلجمرلي

 قر لبيفر  مبخصرر  رتبب ب بفعرتبصررترتبنلم  مفسبايبإجمرليبنإليةندنتبونل  بيح ىبممال  ب

ببب. رلسدندبنلاقد 

،ب عةببنإلدنتةبمسبنمتزن هرب قدتةبن سب2020وملىبخلففابنل صرررر لبإلىب شرررررتعبن ريابمر ب

ننعكسررتببنلتيوبه نبنلعر ،ب  رب  ن بابنل ةوعبونألوضرررعبنالنررتيارهفابنلتيب ة بنررفاربارت ربملىب

البو ؤ دبنإلدنتةبأنبنلشرة ابب دنمفر  ربملىب راابنألنشرطابناليتصرردياب مجتمعبنألممرلبنلمصرة .بب

 زنلب ح ىب حصرررررنابدارمفرابي يابايب  نج رابنلمخررطةبنلخررتجفرابنلمحتملرا،ب فضررررلب ة زهرب

ت ربنلةنهدةب كرنب  نصررلب ةنررف ب.ب مربنلسررلفمبنلام بيمضرريبيدً ربايب سرررتنل  بببنلق  نلسرر ييبب

نلسرر  بنلمصررة ،بوه ب ربيؤ د بنجره ربايبب   يعبنألدويابنمً نبايببأنررةعبشررة رتبببب رمتبرتهر

و عدب.بب2020أشرر ةب سبمر بب9 لفرتبجافهبخاللبأولبببب13.7%بإلىب14.9 امفابنإليةندنتب معدلب

ويردت  رربملىب ع فمبنلقفمراب سب رريراببببنم ذجبأممررلبنلشررررة راهر  بنإلنجرر نتبشرررر رردةبملىبي ةبب

نلمةونابنلتيبيح ىب  ربنر  بنألدويابنلمصرة ب  جهبببأيضًرربب عكسوخد ر  ربوأنشرطت ربنلقرهما.ب

،ب تف يًربملىبنالنررررتجر ابللتحديرتبنلةنهاانلفرهقابيدت هببببخاللبنلفتةةبنلمرضررررفابأثبت،بهف بمر 

بونلت تيدبنألخةىبنلمة بطاب قطرعبنلةمريابنلصحفا.نإل دندبأن ن ب ختلفبملىب

 معدلبنررا  ببخصررمبنلضررةنه بونلف نهدبونإلهالالبونالنررت الالببنألت رحبنلتشررتفلفابيبلببنت فعت

هرر شبنألت ررحب،ب فامررب لغبب2020 سبمرر ببأشرررر ةببب9أولببخاللب لف نبجافرهبب575.8%بلتبلغبب3.4

 سبأشر ةببب9خاللبأولبببب%4.20بونإلهالالبونالنرت الالنلتشرتفلفابيبلبخصرمبنلضرةنه بونلف نهدب

بب برطؤبنم بنلسر  ببأنرفةهف بخاللبنفسبنلفتةةب سبنلعر بنلسرر ،،بببب%4.67نلعر بنلجرت ،ب قر لب

بة حصرايبنلبب لغ سبجرن بآخة،بب.ببوا تنتبنلحجم زنيرب سب شكلب ر لبنلشرة اببننرتفردةبمد بمسب

%.بب18.3 معدلبببنرا  وه بننخفرضبببب،نلعر بنلجرت  سبأشر ةببب9خاللبأولببب لف نبجافهبب200.6

ب9خاللبأولبببب%1.46ببنقطابأنرررريبلفبلغب60صررررايبنلة حب  نيعبببشوصرررره بذلكب ةنجعبهر 

نت فررعبببنتفجرا،ببخاللبنفسبنلفتةةب سبنلعرر بنلسرررررر ،بب%2.06بب قرر رلبب2020أشرررر ةب سبمرر بب

ونلعم  فابونإلدنتيا،بونلتيب أثةتب يردةبنلمصررةوارتبنلبفعفابب  لكبو،ب صررةوارتبنالنررت الال

ملىبيفر بنلشة ابب،بمالوةببمتعلقاب م نج ابأ  ابننتشرتبنلففةويبخاللبنفسبنلفتةةنلمصةوارتبب رل

ب.ففةوينللدممبج  دبنلحك  ابنلمصةيابايبنهت ن بننتشرتب قةيبًربب لف نبجافهببب9.1 رلتبةعب قفماب

ب9%بخاللبأولبب3.4،بهف ب لغب عدلبنم  بنلسا  ببصفدلفرتنلببنر  بويدبشر دتبنلفتةةب د ب عراي

.بوُتغمبأنبه نبنلام ب2020%بخاللبنلاصرررفبنألولب سبمر ب0.8،ب قر لب2020أشررر ةب سبمر ب

إالبأنهبيعكسبيدتةبنلسرررر  بملىبنلتعرايب قرتناب مسررررت يرتبنلام بنلق يابنلمع  دة،ببيميلب برطًؤنب

تبايبنلحدب سبنألثةبنلسرلبيبلتدنمفرتب،بنررهمدارمفابباأنرسبي يابوطبفع ربيح ىب هب سبب فضرلب
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ي الرب  ح 
ر
 صاف

جنيه، هامش الرب  ح%()مليون   

 
ب

ب

.ب مربيةجعبملىبنرالنرلبنإل دندبونلت تيدبب(19ب–النتشررتبافةويب)  افدببت يعاببنلم جابنليرنفابنلم

رببرهمونل  بنرر عرايبنلسرر  بإلىبنلتحسررسبنإليجر يبلمت نررطبأنررعرتبنلبفع،بب ايبنلحدب سبأثةببأيضررً

بو جدتبنإلشررررتةبإلىبنجرحبب.2020مر بأشررر ةب سببب9أولببببحجمبنلمبفعرتبخالللنلتةنجعبنلطفففبب

ب–لم جابنليرنفابنلمت يعابالنتشررتبافةويب)  افدببلن سبنرفاربارت ربايبنلحدب سبنلمخرطةبنلمحتملاب

نلح تبافمربيتعل،ب ممرتنررررتبإدنتةبنلمخزونبونرررالنرررلبنإل دندبب ر(،ب سبخاللبن برعب ا ج19

نلماريصررتبونلمسرتشرففرتبنلخرصرابب،ب لغب عدلبنلام بنلسرا  بلسر  ببىخة سبنرهفابأونلت تيد.ب

خاللبنلاصفبنألولب سبنفسبنلعر .ببب%29.0،ب قر لبب2020أشر ةب سبمر ببب9أولبببب%بخالل13.7

نلت تيدبللمؤنررررسررررتببنلشررررةن بومملفرتببلعملفابنقلب سررررة لفاببذلكبنليبنلفتةةبنالنتقرلفاويةجعب

نلم هدبونإل دندبونلتم يسب فةابنلمصررةيابللشررةن ببلنلحك  فاب سبو نتةبنلصررحابونلسرركرنبإلىبن

 ةةبنلماريصررتبونلمسرتشرففرتبنلخرصراببنب تعرايب عدالتبنم بنر  ببأ سبنلمت يعبب،بغفةبأنهينلطبب

.بوايبهر نبنإلطررت،ب عةببإدنتةبن سب عبنلما   رابنلجرديردةبمملفرر رهبوننرد ررجبأخةىب عبإ مرر ب كرر رل

تعز ب شرركلب بفةب سب فر ةبنررفاربارت ربمسب ةهفب رب تأنررفسب لكبنلما   ابنلمتط تة،بونلتيبنرر

ب ستشفىبو اشأةبطبفابمر ا.ب1800 افف بمملفرتبنلت تيدبأل يةب سب

 معدلببصرررفدلفرتنلحصرررابنلسررر يفابلقطرعبنلبب امفان سبنرررفاربارت ربايببببتنجحايب ط تبآخة،بو

%بخاللبنفسبنلفتةةب سبنلعر ب20.8صرررع دًنب سب،ب2020أشررر ةب سبمر ببب9خاللبأولبب%بب22.8

ملىبنلةغمب سبنلتحرديررتبنالنررررتياررهفرابنلما  تةبنلتيبونج رتبنرررر  بنألدويراببنلسررررر ،،بوذلركبب

ب.بويعكسبذلك%2.0 اسرربابببب رلسرر  ام بنلرتببجرو ب ت نررط تبب بنلزيردةنلمصررة ،بملًمرب أنبه 

نجرحبنلشرة ابايبنلحفرظبملىب فر ةبأنشرطت ربنلتشرتفلفابو  نصرلاب قديمب ريابخد ر  ربللعمال بوا،بب

ةبيب زنيرربوا تنتبنلحجم.بجردأهمفرابو مرربيؤ ردبهر نبنإلنجرر بببب،لمع  دةأملىب سررررت يررتبنلج دةبن

  تدًنب حلفًرربودولفًرر،ب مررببب350سب تا مراب ترألفب سببديبقررمردةب  تنلشررررة راب ح ىب بببأن ررلر  ةبب

أثمةبحمرريراببدًتنباةيردًنب سبنلللشررررة رابيروهردةب فعفرا،ب مرربي اةببب9,500مخزونبأ يةب سبنليتجررو ب

،ب عبسرررتحضرررةنتبنلدونهفابخاللبنلفتةةبنلمرضرررفا بنقصبايبنلمنلمخزونبألمسب الايب عةضب

 عبيرمدةبوننررعاببنلشررة اببخاللبنلفتةنتبنلقرد ا،بهف ب عملبببنألدن بنلق  ذلكبنلت يعب م نصررلابب

 كفيب مسبيبق نبملىب سررت يرتب خزونب قطرعب صررافعبنلمسررتحضررةنتبنلدونهفابشررة ر بنل سب

بب.تةنوحب فسبثالثابونتابأش ة ببنلتشتفلفابلفتةةبملتتطفابأنشطت 

ثقت رربايبيردتةبنرررر  بنألدويرابنلمصررررةيرابملىب جررو ب ختلفبنلتردنمفررتبنلمتعلقرابدنتةب ؤ ردبنإلو

(بو رب ة  بملفهب سبيف دبنهتةن يابخاللبنلفتةنتبنلسرررر قا،ب عب19ب– رنتشررررتبافةويب)  افدبب

الب ردخةبنإلدنتةبج ردًنبوالب ررالبايببو.ب2021خاللبمرر ببببيبلغبنلسرررر  ب ةهلرابنلتعرراي طلع ررب رأنبب

نربفلبضرمرنب أه بنلشرة ابلالنرتفردةب سبنالنتعرمبنلمة ق بللسر  ،بوه ب ربيعكسرهبج  دهربايبب

 افف ب جم ماب سبنالنرتةن فجفرتبنلمصرممابخصرفصًرربلضرمرنبننرتمةنتبنم بنلشرة ابملىبنلمدىب

"بايب قرد رابأول يررتببلتح لبنلةيمي"نببضررررعرتبنإلدنتةب ح ت،بووملىبهر  بنلخلففرابب.نلط يرل

ننرتةن فجفابنلام بط يلابنألجلبنلتيب تبارهر،بو عتز بايبه نبنإلطرتب افف بنلعديدب سبنلمشرةومرتبب

ذنتبنلصرلا،بونلتيبنرتشرملبإطال ب اصرابتيمفابللخد رتبنلمرلفا،ب تفحبللعمال بنالنرتفردةب سب ريابب

نلخرد ررتبنلمررلفرا،ب مررب تمفزب  نج راب سررررتخرد ب فررملفرابببب تا مراب سبهل لبوخرد ررتب كا ل جفرر

ويدبشرملتبب  هدة،بون ر ب خصرصبإلدنتةبنلصرفدلفرت،باضرالًبمسب  ن ابخد ابذن فابللم تديس.ب

ايب جرلبخد رتبنلةمريابنلصرحفاببن  رببننرتيمرتحبنلشرة ابايب افف ب ر  تةبرنجآخةبنلمسرتجدنت ب

"مالجيب ك"،بونلتيب متلكبأنررةعب طبف،بببة اشرر%ب سب75إ مر بنالنررتح نذبملىبمبةببنلةيمفا،بب

 تط تبيعمرلبملىبت طبشرررربكرابنلصررررفردلفررتب ررلمةضررررىب مسبيةغب نبايبشررررةن بنألدويرابب

ونرر عب يمةبمملفابنالنررتح نذبمسب عزيزبو سررتحضررةنتبنلتجمفلب سبخاللبشرربكابنالنتةنت.ب

ةببصدنتب كرنابنلمةوضبوخد رتبنلشة اب سبج ا،بو سبج ابأخةىبنتسرهمبايبنهتاللبنلشة ابب

نلتجرتةبنإللكتةونفاب فسبنلعمال بمق بشرربكاببنلتيب ح ىب  رببنألهمفابنلمتزنيدببرلسرر  بايبضرر  بب ب
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لتحسرفسب فر ةب ا   ابنلت  يعبوخف ببببر مرب باتبنإلدنتةبخططًببب.(19ب–ننتشررتبافةويب)  افدبب

ب.نلتكرلففبنإلجمرلفاب سبخاللب يردةبنلكفر ةبنلتشتفلفابونلت ظففبنأل يلبلألص ل

يجددب جلسبإدنتةبنلشرة ابنلتزن هب دتننرابوننرتكشررعبمملفرتبنالنرتح نذببللمسرتقبل بببوننرتشرةناًر

نالت قر ب ج دةب ريابنلخد رتبب  دعبذنتبنلقفمابنلمضررراابنلمة بطاب أنشررطابنلشررة ابنألنرررنررفابب

ب.نلمقد ا

 نإللكتةونييمكاركب حمفرلبنلق نهمبنلمررلفرابنلكرر لرابلشررررة رابن سبنررررفاررباررت رربمبةب يررتةبنلم يعببب

pharma.com-ir.ibnsina 

  

 —ن ريابنلبفرن—

 

 

 

 ابن سينا فارما شركة  عن 

وهيبنلشرة ابنألنرةعبنم نبايب جرلب   يعبنألدويابو حتلبنلمة زبنليرنيبايبنلسر  بنلمصرة .بو تخصرصبنلشرة ابايبب،بب2001ن سبنرفاربارت ربمر ببب أنرسرتبشرة ا

ألفبممفلب سبصترتبنلم  مفسبونلتجزهابببب46شة اب سبأ ة بأنمر بصارمابنألدويابملىبنلسرهابنلمحلفابونلدولفا،بو خد بأ يةب سببب350   يعب اتجرتبأ يةب سب

ب750نلمسرتشرففرتبنلعر ابونلخرصرابونل هدنتبنلصرحفابنلماتشرةةب جمفعبنلمحرا رتبنلمصرةيا.بو متلكبنلشرة ابأنرط لبشررهارتبيضمبه نليببونرالنرلبنلصرفدلفرتبو

بألفبطلبفابش ةيًر.ب890شرهااب جرتيابلت صفلبيةن اب

تةب ست دمرتبنلتخزيسبوشبكرتبنلدممبنلل جفستيبلصارمابو قد بشة ابن سبنفاربارت رب ريابخد رتب تا مابلمجم ماب بفةةب سبنلم تديس،ب مربايبذلكبخد رتبإدن

خد رتب لقيبببنلدون باضررالًبمسب ط يةبو افف بهل لبنلتسرر ي،بنلتيب سررت دعبيرمدةب فرنرتبنلمسررت لكفسب شررتىبأنحر بنلجم  تيا،ب مرب تخصررصبنلشررة ابايب قديم

ابايب جرلب   يعبنألدوياب مصرة.بو ح ىبشرة ابن سبنرفاربارت رب فةي،بمملبية  بنلطلبفرتبو  صرفل ربللعمال ،بوهيبأولبشرة اب سرتحدمبنم ذجبنلمبفعرتبنل ر ففب

 ديااب صرررةيا،بهف ب  دعبنلشرررة ابإلىبإثةن بهفرةبنلعمال بب٢3  يعًربايبب٦٢ربلخد ابمماله رب سبخاللبنلمقةنتبنلتشرررتفلفابنلم  مابملىب  ظفًببب٦٠٠٠ملىب

بارهقابنلج دة. رلتأ دب سبهص ل مبملىبنلمستحضةنتبنلدونهفاب

 pharma.com-www.ibnsinaلمزيدبنلمعل  رتبيةجىب يرتةب  يعاربنإللكتةوني:ب
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