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  2019مارس  31في  ةالمنتهيالفترة لنتائج المالية المدققة عن شركة ابن سينا فارما تعلن ا

سينا ستهل  ابن  سنوي  اإليرادات في ضوء نمو نتائج مالية قوية بتحقيق 2019عام ت شركة تمليار جنيه 3.7 غللتب %29.3بمعدل  ارتفاع  سجل، وال

 ح.اربزيادة هامش األنمو اإليرادات و على خلفية جنيه مليون 41.0 إلى %46.6 ةسنوي نسبةب صافي الربحفي 

 

 

 اإليرادات

 )مليون جنيه(

 

 
 

 مجمل الربح

 )مليون جنيه، هامش الربح%(
 

 
 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك

 )مليون جنيه، هامش الربح%(

 

 
 

 

 

 2019 مايو 12القاهرة في 

(، وهي أسرررررع ISPH.CAفارما )كود البورصررررة الم رررررية أعلنت اليوم شررررركة ابن سررررينا 

ا في م ررررر، عن نتائجها المالية  المدققة للفترة المالية المنتهية في شررررركات توزيد األدوية نموي

، 2019مليار جنيه خالل الربد األول من عام  3.7، حيث بلغت اإليرادات 2019مارس  31

بشررررلل ملحو  في  نمو مرتفعة الشررررركة معد ت سررررجلت%. و29.3وهو نمو سررررنوي بمعدل 

ي، مليون جنيه خالل الربد األول من العام الجار 292.7ضرررررروء وصررررررول مجمل الربح إلى 

٪ مقابل 7.85ليسرررجل  تقريبيا نقطة مئوية 0.4م رررحوبيا بارتفاع هامش الربح اإلجمالي بواقد 

 .2018٪ خالل نفس الفترة من عام 7.49

الشرررريل الم سرررئ والرئيئ التنفيشا المشرررارك  عمر عبد الجواد وفي هذا السرررياأ، أوضرررح

أن النتائج القوية التي حققتها الشركة مد بداية العام الجاري قد هيأتها لشركة ابن سينا فارما، 

ا إلى بناء على سجل إنجازاتها المتميزلمواصلة مسيرة النمو وال أن أداء الشركة خالل ، مشيري

لة التفو قدرتها على مواصرررررر ادات السرررررروأ خالل أ على معد ت نمو إيرالربد األول يؤكد 

مليار  3.7% لتبلغ 29.3، وهو ما ينعلس في نمو اإليرادات بنسرررربة سررررنوية السررررنوات المقبلة

زيادة مواقد  بفضل حرص الشركة على ا ستثمار في 2019يه خالل الربد األول من عام جن

أضررران أن الشرررركة نجحت في . ووالتزامها بتعزيز اللفاءة التشرررغيلية لجميد عملياتها التوزيد

% 12.5صعوديا من  2019% بنهاية مارس 19.7تنمية ح تها بسوأ األدوية الم ري إلى 

 منذ خمس سنوات.

وعلى هذه الخلفية بلغت األرباح التشغيلية قبل خ م الضرائب والفوائد واإلهالك وا ستهالك 

% 50.1ي بمعرردل ، وهو نمو سررررررنو2019مليون جنيرره خالل الربد األول من عررام  138.6

. وارتفد هامش األرباح التشغيلية نتيجة  قت اديات الحجم بفضل تحسن كفاءة هيلل التلاليف

% خالل 3.7نقطة مئوية ليبلغ  0.5قبل خ م الضرائب والفوائد واإلهالك وا ستهالك بواقد 

العام الجاري مليون جنيه خالل الربد األول من  71.9نفس الفترة. وبلغت األرباح التشرررررغيلية 

% خالل نفس 1.9%، لي رررل بذلا هامش األرباح التشرررغيلية إلى 42.6بزيادة سرررنوية قدرها 

مليون جنيه  40.9% ليسجل 46.6الفترة. وقد نتج عن ذلا ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 

 15بقيمة وعلى الرغم من تسررررجيل م ررررروفات اسررررتثنائية  2019خالل الربد األول من عام 

سابق 12مقابل  يون جنيهلم صافي مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ا بأن هامش  ، علمي

 % خالل نفس الفترة.1.1الربح بلغ 

وتابد عبد الجواد أن الشرررررركة تواصرررررل جني امار جهودها لتع يم القيمة من جميد أنشرررررطتها 

تزام بتقديم وعملياتها عبر تعزيز شرررررربلة عالقاتها الوعيدة مد عمالئها من ال رررررريدليات وا ل

الخدمات المتميزة بجودتها الفائقة مد المساهمة بشلل إيجابي في تحسين حياة المرضى، حيث 

أامرت تلا الجهود عن تعزيز نتائج الشررررركة ونمو األرباح التشررررغيلية قبل خ ررررم الضرررررائب 

مليون جنيه خالل الربد  138.6% لتسررجل 50والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بمعدل سررنوي 
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 األرباح التشغيلية

 )مليون جنيه، هامش الربح%(

 

 
 

 صافي الربح

 )مليون جنيه، هامش الربح%(

 

 
 

 
  

. وأكد عبد الجواد على اقته التامة في قدرة الشرركة على مواصرلة تع يم 2019من عام  األول

القيمة والمسراهمة في تحسرين جودة خدمات الرعاية ال رحية، وذلا بالتوازي مد الحفا  على 

 معد ت الربحية رغم ابات هامش الربح المقرر وفقيا للقانون.

م سئ والرئيئ التنفيشا المشارك لشركة ابن الشريل ال محمود عبد الجوادومن جانبه قال 

، أن الشرررررركة لم تدخر جهديا أو ما ي في سررررربيل دراسرررررة فرص التوسرررررد الجذابة سرررررينا فارما

أن سررروأ األدوية . وأضررران وتخ ررريا كافة الموارد الالزمة للحفا  على ريادتها السررروقية

ا، ينمو بمعد ت مرتفعةالم ري  تجاوز تحديات المشهد التنافسي أن قدرة الشركة على ب علمي

مد تحقيق النتائج التي ترقى لتوقعات السررررادة المسرررراهمين أصرررربحت مرهونةي بجودة أصررررول 

 وخفض التلاليف يراداتالشركة وقدرتها على تو يف وفورات الحجم عبر زيادة ا 

ز مليون جنيه في تطوير وتوسررريد مراك 54.1باسرررتثمار  قامت الشرررركةواختتم عبد الجواد أن 

، وهو ما يتجاوز االاة أضرررعان المبالغ التي 2018التوزيد التابعة خالل الربد األول من عام 

لنفس الغرض. ولفت أن مراكز التوزيد تمثل  خالل نفس الفترة من العام السرابقتم اسرتثمارها 

ا حيوييا في ضمان تعزيز كفاءة الشرك ة الركيزة األساسية لعملياتها التشغيلية، حيث تلعب دوري

وقدرتها على تنفيذ عملياتها اليومية بسررررررعة ودقة، فضرررررالي عن تملينها من تو يف وفورات 

 بجودة فائقة. هاخدماتوخفض التلاليف من أجل تقديم   يراداتالحجم عبر زيادة ا

عبر زيارة الموقد اإلللتروني  يملنا تحميل القوائم المالية اللاملة لشركة ابن سينا فارما

ir.ibnsina-pharma.com 

 

 —نهاية البيان—
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 عن شركة ابن سينا فارما

 

مجال توزيد األدوية وتحتل المركز الثاني في السوأ الم ري. وتتخ ا الشركة في  األسرع نموا فيشركة الوهي  2001ابن سينا فارما عام  تأسست شركة

ألف عميل من صغار الموزعين والتجزئة  42شركة من أبرز أسماء صناعة األدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم أكثر من  350توزيد منتجات أكثر من 

 650والوحدات ال حية المنتشرة بجميد المحاف ات الم رية. وتمتلا الشركة أسطول شاحنات يضم حوالي  وسالسل ال يدليات والمستشفيات العامة والخاصة

 ألف علبية شهرييا. 460شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 

ت الدعم اللوجيستي ل ناعة وتقدم شركة ابن سينا فارما باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين، بما في ذلا خدمات إدارة مستودعات التخزين وشبلا

خدمات تلقي  الدواء فضرررالي عن تطوير وتنفيذ حلول التسرررويق التي تسرررتهدن قاعدة بيانات المسرررتهللين بشرررتى أنحاء الجمهورية، كما تتخ رررا الشرررركة في تقديم

م ر. وتح ى شركة ابن سينا فارما بفريق عمل يربو الطلبيات وتوصيلها للعمالء، وهي أول شركة تستحدث نموذج المبيعات الهاتفية في مجال توزيد األدوية ب

ي لخدمة عمالئها من خالل المقرات التشرررررغيلية الموزعة على  5500على  مدينة م ررررررية، حيث تهدن الشرررررركة إلى إاراء حياة العمالء  23موقعيا في  59مو فا

 بالتأكد من ح ولهم على المستحضرات الدوائية فائقة الجودة.

 

 pharma.com-www.ibnsinaرجى زيارة موقعنا اإلللتروني: لمزيد المعلومات ي

 لالستعالم والتواصل:

 

 

 محمد شوقي
 عالقات المستثمرين ديرم

 

البريد اإلللتروني: 

Mohamed.shawky@ibnsina-pharma.com 

 

 

 

 

 

 هيكل المساهمين
 (بعد عملية الطرح وزيادة رأس المال)
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عائلة محجوب

عائلة عبد الجواد

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار

بنك فيصل اإلسالمي

مساهمين آخرين وفريق اإلدارة العليا
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