بيان إخباري
نتائج عام 2018

شركة ابن سينا فارما تعلن النتائج المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ابن سينا فارما تنهي عامها األول الكامل كشركة مدرجة بالبورصة المصرية ،وتنجح في التفوق على معدالت نمو السوق في ضوء نمو اإليرادات
بنسبة سنوية  %39لتبلغ  13.3مليار جنيه خالل عام  ،2018والشركة تسجل ارتفاع في صافي الربح بمعدل سنوي  %55خالل نفس الفترة

اإليرادات
(مليون جنيه)

القاهرة في  7مارس 2019

13,324

9,586

+39.0%

+35.5%
3,890

2,871

العام المالي العام المالي الربع األخير الربع األخير
2017
2018
2017
2018

مجمل الربح
(مليون جنيه ،هامش الربح)%

1,124

8.6%

826

8.4%

+36.0%

+38.4%

317

8.1%

8.0%

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
(مليون جنيه ،هامش الربح)%

4.4%
+88.0%

167

406

574

+49.6%

4.3%

وفي هذا السياق أوضح عمر عبد الجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة
ابن سينا فارما ،أن الشركة حققت أداء متميزا خالل عامها األول الكامل منذ طرح أسهمها في
البورصة المصرية ،مشيرا إلى نجاح الشركة في مواصلة ريادتها لمجال توزيع األدوية في
السوق المصري خالل عام  ،2018وهو ما يعكسه نمو اإليرادات بمعدل سنوي %39.0
لتسجل  13.3مليار جنيه خالل العام .وأضاف عبد الجواد أن الشركة تفوقت على معدالت نمو
إيرادات السوق بواقع  %12تقريبا ورصدت نمو حصتها بسوق األدوية المصري شهرا تلو
اآلخر لتبلغ  %19.7من سوق األدوية المصري بنهاية عام  2018مقابل  %18بنهاية العام
السابق ،علما بأن الحصة السوقية المذكورة من اجمالي سوق الدواء الذي يشمل كال من مبيعات
التجزئة والجملة والصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية.
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4.3%

أعلنت اليوم شركة ابن سينا فارما (كود البورصة المصرية  ،)ISPH.CAوهي أسرع شركات
توزيع األدوية نموا في مصر ،عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في  31ديسمبر ،2018
حيث بلغت اإليرادات  13.3مليار جنيه خالل عام  ،2018وهو نمو سنوي بمعدل .%39.0
ونتج عن ذلك ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي يتجاوز  %50ليبلغ  262.5مليون جنيه على
الرغم من تسجيل مصروفات استثنائية بقيمة  59.7مليون جنيه خالل نفس الفترة .وقد انعكس
األداء القوي إليرادات الشركة في ارتفاع هامش صافي الربح إلى  %2.0خالل عام .2018

3.1%
89
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وعلى هذه الخلفية بلغ مجمل الربح  1.1مليار جنيه خالل عام  ،2018وهو نمو سنوي بمعدل
 ،٪36.0وصاحب ذلك وصول هامش الربح اإلجمالي إلى  %8.4خالل نفس الفترة .ومن
جهة أخرى بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 573.9مليون جنيه خالل عام  ،2018وهو نمو سنوي بمعدل  .%49.6كما ارتفعت األرباح
التشغيلية لتبلغ  412.7مليون جنيه بزيادة سنوية  ،%59.4ونتج عن ذلك وصول هامش
األرباح التشغيلية إلى  %3.1صعودا من  %2.7خالل عام .2017
وتابع عبد الجواد أن الشركة نجحت في تنمية أعمالها وربحيتها بفضل مواصلة جهودها لتعزيز
أدائها التشغيلي وتنفيذ أهداف استراتيجيتها المرنة التي تتشكل وفقا الحتياجات وحجم أعمال
كل عميل ،وهو ما انعكس على نمو نتائجها المالية رغم ثبات هامش الربح طبقا للقانون ،حيث
ارتفعت األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي %49.6
لتسجل  573.9مليون جنيه خالل عام  ،2018فيما ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية قدرها
 %54.3إلى  262.5مليون جنيه خالل نفس الفترة.
ومن جانبه قال محمود عبد الجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن
سينا فارما ،أن النجاحات التي حققتها الشركة حتى اآلن تعكس مدى التزامها بتقديم الخدمات
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األرباح التشغيلية
(مليون جنيه ،هامش الربح)%

413

3.1%

+59.4%

2.7%

259

+42.3%

71

119

3.1%
2.5%
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صافي الربح
(مليون جنيه ،هامش الربح)%

فائقة الجودة وحرصها على اكتساب رضاء العمالء عبر تلبية كافة احتياجاتهم ،مشيرا إلى قيام
الشركة بضخ استثمارات بقيمة  470مليون جنيه خالل عام  2018من أجل التوسع بطاقات
الشركة وتعزيز قدرات منظومة التوزيع ،سعيا لخدمة العمالء بأعلى مستويات الكفاءة وبما
يرقى لتوقعاتهم .وقال أن الشركة قامت بافتتاح  4فروع جديدة خالل عام  2018ضمن
استراتيجيتها الفتتاح  20فرعا بحلول عام  ،2022باإلضافة إلى تأسيس مقر رئيسي جديد
يتميز بمساحاته الواسعة ،وهو ما يتيح الفرصة للتوسع بفريق خدمة العمالء واستيعاب المزيد
من الموظفين ،فضال عن تجميع مختلف الوظائف واإلدارات في مقر واحد.
ولفت محمود عبد الجواد أن الشركة تعكف على مواصلة دراسة واستكشاف فرص تطوير
أعمالها على غرار اتفاقيات التوزيع التي أبرمتها مع شركتي نوفو نورديسك وألكون .اختتم أن
نجاح ابن سينا فارما كشركة رائدة في مجال توزيع األدوية ال ينصب فقط في صالح عمالئها،
بل يمتد أيضا ليشمل تعظيم القيمة للمستهلكين عبر إتاحة وتوفير مختلف األدوية الطبية ،وهو
ما يمثل الركيزة األساسية للقيم التي تتبناها ابن سينا فارما كشركة مدرجة في البورصة
المصرية.

يمكنك تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة ابن سينا فارما عبر زيارة الموقع اإللكتروني

1.8%
+172.8%
1.9%

74

170

263

2.0%

+54.3%

ir.ibnsina-pharma.com

0.9%
27
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صافي الربح باستبعاد المصروفات
غير المكررة
(مليون جنيه ،هامش الربح)%
+55.1%

+51.0%

2.2%
2.3%

91

207

322

2.4%

2.1%
61
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بيان إخباري
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عن شركة ابن سينا فارما
تأسست شركة ابن سينا فارما عام  2001وهي ال شركة األسرع نموا في مجال توزيع األدوية وتحتل المركز الثاني في السوق المصري .وتتخصص الشركة في
توزيع منتجات أكثر من  350شرررررركة من أبرز أسرررررماء صرررررناعة األدوية على السررررراحة المحلية والدولية ،وتخدم أكثر من  42ألف عميل من صرررررغار الموزعين
والتجزئة وسالسل الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية .وتمتلك الشركة أسطول شاحنات يضم
حوالي  650شاحنة تجارية لتوصيل قرابة  460ألف طلبية شهريا.
وتقدم شركة ابن سينا فارما باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبيرة من الموردين ،بما في ذلك خدمات إدارة مستودعات التخزين وشبكات الدعم اللوجيستي لصناعة
الدواء فضرررال عن تطوير وتنفيذ حلول التسرررويق التي تسرررتهدف قاعدة بيانات المسرررتهلكين بشرررتى أنحاء الجمهورية ،كما تتخصرررص الشرررركة في تقديم خدمات تلقي
الطلبيات وتوصيلها للعمالء ،وهي أول شركة تستحدث نموذج المبيعات الهاتفية في مجال توزيع األدوية بمصر .وتحظى شركة ابن سينا فارما بفريق عمل يربو
على  5500موظفا لخدمة عمالئها من خالل المقرات التشرررررغيلية الموزعة على  59موقعا في  23مدينة مصررررررية ،حيث تهدف الشرررررركة إلى إثراء حياة العمالء
بالتأكد من حصولهم على المستحضرات الدوائية فائقة الجودة.

لمزيد المعلومات يرجى زيارة موقعنا

اإللكترونيwww.ibnsina-pharma.com :

لالستعالم والتواصل:

هيكل المساهمين
(بعد عملية الطرح وزيادة رأس المال)

محمد شوقي
مسئول عالقات المستثمرين

البريد اإللكترونيshawky@ibnsina-pharma.com :

عائلة محجوب

16.2%

عائلة عبد الجواد
37.4%
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
16.5%
بنك فيصل اإلسالمي
مساهمين آخرين وفريق اإلدارة العليا
نسبة التداول الحر
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10.1%

7.2%
12.6%

