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 اليوم بدء التداول على أسهم شركة ابن سينا فارما بالبورصة المصرية

 

 2017ديسمبر  12القاهرة في 

، بدء التداول على  سهىهش كىراة ابىن هىيرا فارحىا، ت ى  2017 ديسمبر 12تشهد البورصة المصرية اليوم، الثالثاء الموافق 

 جريه للسهش حع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاكرة صباًحا. 5.80( بسعر ISPH.CAرحز )

هىهًما  228.974.381ويأتي ذلك في ضوء اإلتمام الراجح لعملية ترتيب طلبات االاتتاب وتلبية حتطلبات التخصى  لعىدد 

هىهًما لشىري ة  40.407.244حخصًصا لشىري ة الطىرح الخىال للماهسىات الماليىة والمسىتثمرين ذوء المىالءة الماليىة و

حىىن سهىىهش رسهىىمال  %40.09ا بىىأأ سهىىهش الشىىري تين حثلىى  الطىىرح العىىام فىىي السىىوي الثىىاصوء بالبورصىىة المصىىرية، علًمىى

 الشراة.

حرة حىع تغطيىة االاتتىاب فىي كىري ة الطىرح العىام  17.1وقد تش تغطية االاتتاب في كري ة الطرح الخال بمعدل يتجاوز 

حليىوأ  220حليىوأ جريىه )حىوالي  3.898حرة، ويصل بذلك رسس المال السوقي لشراة ابن هىيرا فارحىا ىلى   2.18بمعدل 

(. وتضىىمر  قاةمىىة المسىىاامين عارضىىي البيىىع فىىي عمليىىة الطىىرح عاةلىىة ح جىىوب وعاةلىىة عبىىد الجىىواد، ىلىى  جاصىىب 1دوالر

 حجموعة سخرى حن المساامين. 

 17.27هىهش )الطىرح المشىتر (  269.381.625وبلغ حعدل تغطية االاتتىاب فىي كىري تي الطىرح الخىال والعىام لعىدد 

حليىار هىهًما. وقىد قاحى  كىراة بلتىوأ فايراصشىال  4.6حليار جريه وبما يعادل ساثر حن  27ب حرة، حيث بلغ  طلبات االاتتا

لترويج وتغطيىة االاتتىاب فىي ااوراي الماليىة بىدور المرسىق الىدولي وحسىطول التغطيىة ااوحىد فىي عمليىة الطىرح، فيمىا قىام 

 حكتب حعتوي بسيوصي بدور المستشار القاصوصي لشراة ابن هيرا فارحا.

، عىن محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارماا تعليقه عل  اإلتمام الراجح لعملية الطرح العام سعرب وفي

هروره بتسطير صف ة جديدة بمسيرة صمو ابن هيرا فارحا اشىراة حدرجىة بالبورصىة المصىرية، حيىث تعىد ابىن هىيرا فارحىا 

حجال توزيع اادوية بالسوي المصرء. وتىابع ح جىوب سأ الرجىاح الشراة المصرية ااهرع صمًوا وت تل المراز الثاصي في 

الذء حققته الشراة يمثل تتويًجا لسروات عديدة حن العمل الجاد ويعكس حردود االهتراتيجية الطموحىة التىي تتبرااىا الشىراة 

سصىى اب المهىىارات  والتىىي لىىش تكىىن لتت قىىق لىىوال فريىىق اإلدارة الىىذء يضىىش سافىىأ الخبىىراء والم تىىرفين واىىذلك المىىو فين حىىن

المتميزة، حشيًرا ىل  بالغ احتراصىه لفريىق عمىل كىراة بلتىوأ فايراصشىال على  عملىه االحترافىي وتفاصيىه فىي ترفيىذ اىذه الصىفقة 

 باحتياز.

وت تل كراة ابن هيرا فارحا المراز الثاصي في حجال توزيىع اادويىة بالسىوي المصىرء، حيىث تربىو حصىتها السىوقية على  

، حقق  ابن هيرا حعدالت صمو اي ااهرع بقطاع توزيع اادوية في حصر، حيىث 2001تقريبًا. وحرذ صشأتها عام  18.8%2

لمتوهط صمو السوي خالل السروات الخمىس  %17حقارصة ب والي  %31ارتفع  ىيرادات الشراة بمعدل صمو هروء حراب 

حو فىاً، امىا تمتلىك سهىطول كىاحرات يضىش حىوالي  5500ااخيرة. وت ظ  كراة ابن هيرا فارحىا بفريىق عمىل يربىو على  

حوقعًىا بمىا  55كاحرة تجارية لخدحة جميع الم افظات والربوع المصرية حن خالل المقرات التشغيلية الموزعىة على   600

                                                      
 جريه( 17.7براًء عل  هعر صرف الدوالر ااحريكي بالبرك المرازء )1 

 بياصات هوقية تغطي حبيعات اادوية بالتجزةة باعتباراا تمثل غالبية هوي توزيع اادوية في حصر(. IMS Heathحاكرات 2 
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 850في ذلك حستودعات التخزين وحرااز التوزيع وغيراا، ولديها فريق حتخصى  فىي المبيعىات الهاتفيىة يضىش ساثىر حىن 

 ً  في الوق  ال الي. حو فا

الشىىريك الماهىىس والىىرةيس الترفيىىذء المشىىار  لشىىراة ابىىن هىىيرا فارحىىا، عىىن وفىىي هىىياي حتصىىل سعىىرب عمىىر عبىىد الجىىواد 

اعتزازه باالصضمام لقاةمة الشراات المدرجة بالبورصة المصرية باعتباره حن سبرز اإلصجازات التىي حققتهىا الشىراة، حيىث 

العمل الذء يضش سفضل الكوادر حن الخبراء والم ترفين. ولف  عبد الجواد سأ اذه الخطوة يرجع الفضل في ذلك ىل  فريق 

تمثل بداية لمسيرة صمو الشراة، وسصه يتطلع ىل  حواصلة العمل الجاد وت قيق الرتاةج المشىرفة وبمىا يعكىس المكاصىة الراهىخة 

 ة بالسوي المصرء.التي ترفرد بها ابن هيرا فارحا اشراة راةدة في حجال توزيع اادوي

بلتىىوأ فايراصشىىال لتىىرويج وتغطيىىة وفيمىىا يتعلىىق بشىىري ة الطىىرح العىىام بالبورصىىة المصىىرية، تجىىدر اإلكىىارة ىلىى  سأ كىىراة 

، سو سء حىن واالةهىا، قىد المرسق الدولي وحسطول التغطية ااوحد فىي عمليىة الطىرح، باعتباراا االاتتاب في ااوراي المالية

، علًمىا ف دعش هعر السوي لألههش في السوي المفتوح وفقا لآلليىة المرصىول عليهىا برشىرة الطىرحتقوم بترفيذ حعاحالت بهد

 خالل فترة حدتها كهر حن تاريخ بدء التداول.بأصه هيتش تسوية ال ساب 

الشىريك الماهىس والىرةيس الترفيىذء المشىار  لشىراة ابىن هىيرا فارحىا، سأ ح مىود عبىد الجىواد الىداتور وحن جاصبه سوضح 

سلى  عميىل، يعكسىه  35ة في ت قيق حعىدالت صمىو قياهىية حىع تأهىيس حرظوحىة توزيىع واهىعة وتخىدم ساثىر حىن صجاح الشرا

حعدالت تغطية االاتتاب واإلقبال القوء حن جاصب سبرز الماهسات المالية واالهتثمارية الراةدة عل  الساحة العالمية واىذلك 

الجواد سأ ساداف الشراة خىالل الفتىرة المقبلىة تتمثىل فىي حواصىلة سبرز صراديق االهتثمار اإلقليمية والم لية. وسضاف عبد 

تو ي  قدرة الشراة عل  ىدارة المعاحالت التجاريىة اااثىر تعقيىدًا وترفيىذ اهىتراتيجيتها الفريىدة حىع تبرىي سفضىل حمارهىات 

ظىىيش العاةىد االهىىتثمارء وحعىايير ال وامىة، هىىعيًا لل فىا  علىى  ثقىة المسىىتثمرين فىي كىىراة ابىن هىىيرا فارحىا بىىالتوازء حىع تع

  للمساامين. 

 

 —صهاية البياأ—

 

 
 عن شركة ابن سينا فارما

 

واي كراة راةدة في حجال توزيع اادوية وت تل المراز الثاصي في السىوي المصىرء حىع  2001صشأت ابن هيرا فارحا عام 

كىراة حىن  300توزيع حرتجات ساثر حىن ت قيق حعدالت الرمو ااهرع صمًوا في ذلك السوي الواعد. وتتخص  الشراة في 

سلى  عميىل حىن تجىار الجملىة والتجزةىة  34سبرز سهماء صراعة اادوية عل  الساحة الم لية والدولية، وتخدم حا يقرب حىن 

وهالهىىل الصىىيدليات والمستشىىفيات العاحىىة والخاصىىة والوحىىدات الصىى ية المرتشىىرة بجميىىع الم افظىىات المصىىرية. وتمتلىىك 

 سل  طلبية كهريًا. 375كاحرة تجارية لتوصيل قرابة  600حرات يضش حوالي الشراة سهطول كا

 

وتقدم كراة ابن هيرا باقة خدحات حتروعة لمجموعة ابيرة حىن المىوردين، بمىا فىي ذلىك خىدحات ىدارة حسىتودعات التخىزين 

قاعىدة بياصىات المسىتهلكين  وكبكات الدعش اللوجيستي لصراعة الدواء فضالً عن تطوير وترفيذ حلىول التسىويق التىي تسىتهدف

بشت  سص اء الجمهورية، اما تتخص  الشراة فىي تقىديش خىدحات تلقىي الطلبيىات وتوصىيلها للعمىالء، واىي سول كىراة فىي 

تست دث صموذج المبيعات الهاتفية في حجال توزيع اادوية بمصىر. وت ظى  كىراة ابىن هىيرا فارحىا بفريىق عمىل يربىو على  

حديرىة حصىرية، حيىث تهىدف  23حوقعًىا فىي  55حن خالل المقرات التشىغيلية الموزعىة على   حو فاً لخدحة عمالةها 5500

 الشراة ىل  ىثراء حياة العمالء بالتأاد حن حصولهش عل  المست ضرات الدواةية فاةقة الجودة.
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