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البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و  للشراء أوتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
علومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام الم

أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن العلم 
 في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.

 
حصتتتتها الستتتوقية  هتتتي حاليتتتا ثتتتاني أكبتتتر متتتوزء لمنتجتتتات التتتدواء فتتتي مصتتتر وو  2001فتتتي عتتتام شتتتركة إبتتتن ستتتينا فارمتتتا تأسستتتت 
وفقتتتا لتوقعتتتات الدراستتتة المعتتتدة متتتن قبتتتل المستشتتتار المتتتالي المستتتتقل فتتت ن الحصتتتة الستتتوقية لشتتتركة و . 2016% فتتتي 17بلغتتتت 

 . 2017% في 18.4إبن سينا فارما قد تصل إلى 

موقعتتتتا بحلتتتتول  62متتتتن المتوقتتتتع أن ترتفتتتتع تلتتتتك المواقتتتتع إلتتتتى ا تشتتتتغيليا علتتتتى مستتتتتوى الجمهوريتتتتة و موقعتتتت 55الشتتتتركة تمتلتتتتك 
 . لتوزيع والمستودعات المركزيةبما في ذلك مراكز ا 2017نهاية 
ألتتت  صتتتيدلية و مستشتتتفى  35منتجاتهتتتا إلتتتى أكثتتتر متتتن  تقتتتوم بتستتتليممركبتتتة  600ستتتطول للتوزيتتتع يتتتتأل  متتتن أالشتتتركة تمتلتتتك 
  العربية. مصرجمهورية جملة في و بائعي 

مثتتتل مبيعتتتات األدويتتتة ، و متتتن المتوقتتتع أن تشتتتركة إبتتتن ستتتينا متتتن األدويتتتة فتتتي مصتتترتعتبتتتر الصتتتيدليات هتتتي أهتتتم عميتتتل لمبيعتتتات 
 . 2017% من إجمالي المبيعات السنوية لشركة إبن سينا فارما في 71للصيدليات حوالي 

التستتتليم فتتتي نفتتتس  ل ممثلتتتي المبيعتتتات عبتتتر الهتتتات  و الشتتتركة بتقتتتديم ختتتدمات أختتترى مستتتاندة إلتتتى عم ئهتتتا و ذلتتتك متتتن ختتتتقتتتوم 
اليتتتوم و األنشتتتطة التجاريتتتة الخ قتتتة فتتتت  عتتتن الختتتدمات اللوجيستتتتية التتتتي تقتتتدمها الشتتتركة إلتتتى مورديهتتتا متتتن مصتتتنعي األدويتتتة 

 بما في ذلك مستودعات التخزين و وسائل النقل و تحليل البيانات و التعبئة و إعادة التغلي . 

 الطرح(هيكل الملكية الحالي لشركة إبن سينا فارما )قبل 
 .% من رأس مال الشركة24مجموعة محجوب تمتلك  .1
  .% من رأس مال الشركة23أسرته عبد الجواد و يمتلك  .2
 .% من رأس مال الشركة21البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يمتلك  .3
 .% من رأس مال الشركة16بنك فيصل اإلس مي المصري يمتلك  .4
 .% من رأس مال الشركة16آخرون يمتلكون و  .5
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 تطور قاعدة عم ء الشركة
إلتتتتى  2016عميتتتتل فتتتتي  32.052متتتتن المتوقتتتتع وفقتتتتا لتقريتتتتر المستشتتتتار المتتتتالي المستتتتتقل أن يرتفتتتتع عتتتتدد عمتتتت ء الشتتتتركة متتتتن 

و تنقستتتتم المبيعتتتتات الستتتتنوية للشتتتتركة وفقتتتتا لخطتتتتوط التشتتتتغيل )أو وفقتتتتا لشتتتتريحة العمتتتت ء( إلتتتتى  .2017عميتتتتل فتتتتي  35،612
 .و أخرونمبيعات التجزئة و مبيعات الجملة و مبيعات من خ ل المناقصات و مبيعات للمستشفيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مبيعتتتات التجزئتتتة هتتتي تلتتتك المنتجتتتات المباعتتتة إلتتتى الصتتتيدليات و متتتن ثتتتم تبيعهتتتا الصتتتيدليات إلتتتى المستتتتهلك النهتتتائي
 .2017لشركة في % من إجمالي مبيعات ا70.6و مبيعات التجزئة من المتوقع أن تمثل 

   تمثتتتتل مبيعتتتتات الجملتتتتة المنتجتتتتات المقدمتتتتة إلتتتتى المتتتتوزعين الصتتتتغار و التتتتذين يتتتتوفروا للشتتتتركة الوصتتتتول إلتتتتى منتتتتاط
 .2017% من إجمالي مبيعات الشركة في 13.7بعيدة. و من المتوقع أن تمثل مبيعات الجملة 

  مطروحتتتتة متتتتن قبتتتتل م سستتتتات تابعتتتتة تمثتتتتل مبيعتتتتات المناقصتتتتات كتتتتل المنتجتتتتات المباعتتتتة متتتتن ختتتت ل مناقصتتتتات أ لبهتتتتا
% متتتن إجمتتتالي مبيعتتتات الشتتتركة 10.5لتتتوزارة الصتتتحة و القطتتتاء العتتتام. و متتتن المتوقتتتع أن تمثتتتل مبيعتتتات المناقصتتتات 

 . 2017في 
  و المبيعتتتتات إلتتتتى المستشتتتتفيات هتتتتي األدويتتتتة المباعتتتتة مباشتتتترة إلتتتتى المستشتتتتفيات . و متتتتن المتوقتتتتع أن تمثتتتتل مبيعتتتتات

 . 2017% من إجمالي مبيعات الشركة في 2.5األدوية إلى المستشفيات 
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  المبيعتتتات . و تلتتتك 2017% متتتن إجمتتتالي مبيعتتتات الشتتتركة الستتتنوية فتتتي 2.8المبيعتتتات األختتترى متتتن المتوقتتتع أن تمثتتتل
عبتتتتارة عتتتتن المستحتتتتترات التجميليتتتتة حيتتتتث يتتتتتم بيعهتتتتا بجانتتتتب األدويتتتتة إلتتتتى نفتتتتس العمتتتت ء ، باإلتتتتتافة إلتتتتى مبيعتتتتات 

 .  دفة ليبيا و أذربيجان و دول أخرىمسته 2017التصدير و الذي بدأته الشركة اعتبارا من 

جتتتتد أن محافظتتتتة القتتتتاهرة و محافظتتتتات القنتتتتاة ن للتركيتتتتز الجغرافتتتتيمقستتتتمة وفقتتتتا  2017فتتتتي  لمبيعتتتتات الشتتتتركة المتوقعتتتتةبالنستتتتبة 
% متتتتتن مبيعتتتتتات 26و أن تستتتتتتحوذ التتتتتدلتا علتتتتتى  2017% متتتتتن مبيعتتتتتات الشتتتتتركة فتتتتتي 44متتتتتن المتوقتتتتتع أن يستتتتتتحوذوا علتتتتتى 

 %.11% ثم مبيعات اإلسكندرية بنسبة 19ثم مبيعات الصعيد بنسبة  2017الشركة اإلجمالية في 

 

 

 

  

 

 

 

  صحية و الصناعات الدوائية في مصرالم شرات االقتصادية الخاصة بقطاء الرعاية ال

و من المتوقع أن يصل  2016مليار جنيه في  137إلى  2013مليار جنيه في  96اإلنفا  على الرعاية الصحية في مصر من زاد 
وفقا لتوقعات الدراسة  2021مليار جنيه في عام  216 وأن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى 2017مليار جنيه في  150إلى 

المعدة من قبل المستشار المالي المستقل . هذا اإلنفا  ينقسم بين القطاء العام و القطاء الخاص في مصر حيث أن إنفا  القطاء 
 90إلى  المتوقع أن يصلو من  2016مليار جنيه في  83إلى  2013مليار جنيه في  60العام على الرعاية الصحية قد ارتفع من 

وفقا لتوقعات الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل . في  2021مليار جنيه في  130ثم إلى  2017مليار جنيه في 
مليار  55إلى  2013مليار جنيه في  36حين أن االنفا  على الرعاية الصحية من قبل القطاء الخاص في مصر قد ارتفع من 

لتوقعات المستشار وفقا  2021مليار جنيه في  87ثم إلى  2017مليار جنيه في  60يرتفع إلى  و من المتوقع أن 2016جنيه في 
. المالي المستقل  
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منتتتته يتتتتنص أال يقتتتتتل اإلنفتتتتا  الستتتتنوي الحكتتتتومي علتتتتى قطتتتتتاء  18تجتتتتدر اإلشتتتتارة إلتتتتى أن الدستتتتتور المصتتتتتري و فتتتتي المتتتتادة و 
تجتتتتدر اإلشتتتتارة إلتتتتى أن الحكومتتتتة قتتتتد و % متتتتن النتتتتات  القتتتتومي اإلجمتتتتالي الستتتتنوي لمصتتتتر. 3الرعايتتتتة الصتتتتحية عتتتتن متتتتا يتتتتوازي 

 . 2017/2018وازنة الدولة للعام مليار جنيه لإلنفا  على قطاء الصحة في م 105.22خصصت بالفعل 

 

 

و متتتتن المتوقتتتتع أن  2016ألتتتت  صتتتتيدلية فتتتتي  60إلتتتتى  2013ألتتتت  صتتتتيدلية فتتتتي  57متتتتن عتتتتدد الصتتتتيدليات فتتتتي مصتتتتر ارتفتتتتع 
 . من قبل المستشار المالي المستقل وفقا لتوقعات الدراسة المعدة 2017أل  صيدلية في  64يرتفع إلى 
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 تطور مبيعات قطاء منتجات األدوية في مصر 

و متتتتن   2016مليتتتتار عبتتتتوة فتتتتي  2.3إلتتتتى  2012مليتتتتار عبتتتتوة فتتتتي  1.9ارتفعتتتتت مبيعتتتتات قطتتتتاء األدويتتتتة فتتتتي مصتتتتر متتتتن 
و أن تستتتتتمر فتتتتي الزيتتتتادة ستتتتنويا حتتتتتى تصتتتتل  2017مليتتتتار عبتتتتوة فتتتتي  2المتوقتتتتع أن تبلتتتت  مبيعتتتتات قطتتتتاء األدويتتتتة فتتتتي مصتتتتر 

 وفقا للدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل.  2022ل مليار عبوة بحلو 2.8إلى 

 

مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي مصتتتتر فتتتتي  22.3بالنستتتتبة لقيمتتتتة المبيعتتتتات الستتتتنوية لقطتتتتاء األدويتتتتة بالجنيتتتته المصتتتتري فقتتتتد ارتفعتتتتت متتتتن 
ثتتتتم تستتتتتمر فتتتتي  2017مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  49.7و متتتتن المتوقتتتتع أن ترتفتتتتع إلتتتتى  2016مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  41.3إلتتتتى  2012

 راسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل. وفقا للد 2022مليار جنيه في  102.2الزيادة السنوية حتى تصل إلى 
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يتتتتتت  متتتتن تلتتتتك التوقعتتتتات أن الستتتتعر التتتتتمني أو اإلفتراتتتتتي لعبتتتتوة التتتتدواء فتتتتي مصتتتتر )كنتيجتتتتة لتقستتتتيم المبيعتتتتات الستتتتنوية 
 18.3إلتتتتى  2012جنيتتتته/للعبوة فتتتتي  12للقطتتتتاء بالجنيتتتته علتتتتى المبيعتتتتات الستتتتنوية للقطتتتتاء كحجتتتتم بتتتتالعبوة( قتتتتد ارتفتتتتع متتتتن 

جنيتتتتته/للعبوة فتتتتتي  36.6ثتتتتتم إلتتتتتى  2017يتتتتته/للعبوة فتتتتتي جن 24.7و متتتتتن المتوقتتتتتع أن يرتفتتتتتع إلتتتتتى  2016جنيتتتتته/للعبوة فتتتتتي 
 وفقا لتوقعات الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل.  2022

 سو  صناعة الدواء في مصر 

  
شركة ، تأتي في مقدمتهم شركة نوفارتيس بحصة سوقية تبل   300ينقسم سو  صناعة الدواء في مصر حاليا بين ما يزيد عن 

  % 5% و 5% لكل منهما ثم فاركو و آمون لألدوية و إيبيكو بحصص 6% ثم شركة ج كسو و سانوفي بحصص سوقية تبل  8
% من حجم سو  إنتاج األدوية في 49تستحوذ شركات القطاء الخاص على % على الترتيب ثم باقي الشركات. و بشكل عام 4و

% من قطاء صناعة الدواء في مصر ثم يتبقى لشركات 48مصر فيما تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على حصة سوقية تبل  
 %. 3القطاء العام حصة سوقية تبل  

 سو  بائعي التجزئة لألدوية في مصر )الصيدليات( 

يتستتتم ستتتتو  التجزئتتتتة لبيتتتتع األدويتتتتة فتتتي مصتتتتر بالتفتتتتتت الشتتتتديد نظتتتترا ألن الصتتتيادلة يملكتتتتون و يتتتتديرون صتتتتيدلياتهم الخاصتتتتة و 
ر تتتم ذلتتتك تشتتتير اإلحصتتتائيات بوجتتتود حصتتتص ستتتوقية فتتتي ستتتو  التجزئتتتة لبيتتتع األدويتتتة فتتتي مصتتتر لتتتبعض الصتتتيدليات المعروفتتتة 

% 1% و 2% و 2% و 4الستتتتتوقية علتتتتتى الترتيتتتتتب حيتتتتتث أن العزبتتتتتي و ستتتتتي  و رشتتتتتدي و صتتتتتيدليات مصتتتتتر تبلتتتتت  حصصتتتتتهم 
 من مبيعات الصيدليات السنوية بشكل عام في مصر . 

 المصنعون للدواء في مصر
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 سو  توزيع األدوية في مصر 

% متتتن 68ستتتو  توزيتتتع األدويتتتة فتتتي مصتتتر يقتصتتتر نستتتبيا علتتتى أكبتتتر ثتتت ث شتتتركات حيتتتث تبلتتت  حصصتتتهم الستتتوقية مجتمعتتتة 
 في مصر و تلك الشركات الث ث هم:  الحجم اإلجمالي السنوي الحالي لسو  توزيع األدوية

  الشركة المتحدة للصيادلة 
  شركة إبن سينا فارما 
  شركة فارما أوفرسيز 
  ثم تأتي بعدهم شركة الشر  األوسط للمواد الكيماوية 

تقتتترر وزارة الصتتتتحة هتتتتوامو المتتتتوزعين و تجتتتتار التجزئتتتة وفقتتتتا لكتتتتل فئتتتتة متتتتن فئتتتتات كتتتود تعريتتتت  المنتتتتت  و تخصتتتتم متتتتن الستتتتعر 
 االسته كي المطروح في األسوا  

صتتتدر قتتترار وزاري بزيتتتادة هتتتوامو المتتتوزعين و بتتتائعي التجزئتتتة فتتتي قطتتتاء التتتدواء فتتتي مصتتتر، لكتتتن هتتتذا القتتترار  2012فتتتي عتتتام 
 .و بعد اإلع ن عن زيادات األسعار 2016ال في مايو لم يدخل حيز التنفيذ إ

  .يحصل الصيادلة و الموزعون وفقا لنسبة هامو ثابتة تحددها وزارة الصحة و تخصم من السعر الرسمي للدواء

 .% سابقا4% بدال من 9ب  الموزعون % سابقا و هامو ر 20% بدال من 25أصب  هامو رب  الصيادلة  
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 بيانات الطرح )األسهم المطروحة و نسبتها من رأس المال و شرائ  الطرح العام و الخاص( 

% متتتن رأستتتمال الشتتتركة للبيتتتع متتتن ختتت ل 40.09مليتتتون ستتتهم و التتتتي تمثتتتل  269.381شتتتركة إبتتتن ستتتينا فارمتتتا حتتتوالي تطتتترح 
 رأسيبلتتتت  ختتتر طتتترح عتتتام للجمهتتتور. شتتتريحتين أحتتتدهما طتتترح ختتتاص للم سستتتات و األفتتتراد ذوي الم ئتتتتة الماليتتتة المرتفعتتتة و األ

 لسهم. اجنيه/ 0.25مليون سهم بقيمة اسمية  672مليون جنيه مقسم على  168مال الشركة حاليا 

% متتتن 85متتتال الشتتتركة كمتتتا تمثتتتل  % متتتن رأس34.07مليتتتون ستتتهم تمثتتتل  228.974شتتتريحة الطتتترح الختتتاص علتتتى تشتتتتمل 
  .إجمالي أسهم الشركة المطروحة للبيع

% متتتتتن 15متتتتتال الشتتتتتركة كمتتتتتا تمثتتتتتل  % متتتتتن رأس6.01مليتتتتتون ستتتتتهم تمثتتتتتل  40.407الطتتتتترح العتتتتتام علتتتتتى شتتتتتريحة تشتتتتتتمل 
 .مالي أسهم الشركة المطروحة للبيعإج

متتتن فتتتت  ستتتو  الصتتتفقات لتلقتتتي أوامتتتر اإلكتتتتتاب فتتتي طتتترح شتتتركة إبتتتن ستتتينا فارمتتتا اعتبتتتارا عتتتن أعلنتتتت البورصتتتة المصتتترية قتتتد 
و أتتتتتافت البورصتتتتة أنتتتته ستتتتيتم تلقتتتتي األوامتتتتر  2017ديستتتتمبر  7خمتتتتيس و حتتتتتى يتتتتوم ال 2017ديستتتتمبر  3األحتتتتد الموافتتتت  

بأنتتته ستتتيتم تحديتتتد الستتتعر النهتتتائي بعتتتد  لتتت  الطتتترح الختتتاص بحتتتد لستتتهماجنيه/ 6.66لستتتهم يبلتتت  حتتتده األقصتتتى بستتتعر ل ، علمتتتا ن
 . 2017ديسمبر  5أقصى نهاية عمل يوم الث ثاء 

لسهم اجنيه/ 5.21المصرية يتراوح بين % من أسهم الشركة بالبورصة 40قالت شركة إبن سينا فارما أن السعر اإلسترشادي لطرح 
 . 2017ديسمبر  11يوم اإلثنين . و توقعت الشركة أن يبدأ التداول على السهم لسهماجنيه/ 5.95إلى 

 

 استخدامات حصيلة الطرح 

تقرر من خ ل تلك الجمعية أن المساهمين و  2017نوفمبر  1ير عادية بتاريخ جمعية عمومية  شركة إبن سينا فارما عقدت 
% من أسهم الشركة من خ ل شرائ  الطرح العام و الخاص المبينة فيما سب ، سو  يلتزمون ب ستخدام جزء 40البائعين لحوالي 

مليون  50هم من خ ل االكتتاب الحصري في ما ال يزيد عن من حصيلة الطرح في زيادة رأسمال الشركة بعد بدء التداول على الس
المشار إليها  %40سهم جديد تصدر من الشركة و أن يتم االكتتاب فيها بذات السعر  النهائي للطرح و الذي سيتم بموجبه بيع ال 

 من أسهم الشركة. 

 . 2017نوفمبر  5اية عمل يوم الث ثاء ، أي في نهتحدد بعد إ    فترة الطرح الخاصهذا السعر النهائي هو الذي سيو 



 

 
 

   

 

 شركة إبن سينا فارما  طرحتعليق علي 

 2017ديسمبر  5

البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و  للشراء أوتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
علومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام الم

أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن العلم 
 في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.

 

 فترة الحظر على تخارج المساهمين البائعين في الطرح 

ي ف% من أسهم شركة إبن سينا فارما سيكون عليهم حظر لبيع أسهمهم 40المساهمين البائعين في الطرح العام و الخاص ل 
 شهرا اعتبارا من تاريخ أول يوم لبدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية.  18الشركة من خ ل البورصة لمدة 

 

 آلية عمل صندو  الدعم لمدة شهر فقط لشريحة الطرح العام 

ستتتيتم اإلكتتتتتاب مليتتتون ستتتهم و التتتتي  40.407ن ستتتينا فارمتتتا و التتتتي تشتتتتمل علتتتى بتتتشتتتريحة الطتتترح العتتتام متتتن أستتتهم شتتتركة إ
هايتتتة يتتتوم فيهتتتا متتتن ختتت ل الجمهتتتور و عنتتتد الستتتعر النهتتتائي ل كتتتتتاب و التتتذي ستتتيتحدد بعتتتد  لتتت  الطتتترح الختتتاص اعتبتتتارا متتتن ن

 . 2017نوفمبر  5الث ثاء 

شتتتريحة الطتتترح العتتتام المشتتتار إليهتتتا ستتتتكون خاتتتتعة لليتتتة عمتتتل صتتتندو  التتتدعم لمتتتدة شتتتهر متتتن بتتتدء التتتتداول علتتتى الستتتهم فتتتي 
ث يمكتتتتن خ لهتتتتا للمستتتتتثمر الفتتتترد المكتتتتتتب فتتتتي أي عتتتتدد متتتتن األستتتتهم أن يقتتتتوم بردهتتتتا إلتتتتى الصتتتتندو  و إستتتتترداد البورصتتتتة حيتتتت

 أمواله بنفس النهائي للطرح و الذي تم االكتتاب به في السهم.

 

  2017تحليل نتائ  أعمال الشركة للتسعة أشهر األولى من 

محققتتتتة  2017ون جنيتتتته فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن مليتتتت 143.079حققتتتتت شتتتتركة إبتتتتن ستتتتينا فارمتتتتا صتتتتافي ربتتتت  قيمتتتتته 
 . 2016مليون جنيه في التسعة أشهر األولى من  81.67% مقابل صافي رب  قيمته 75نمو بنسبة 

  مليتتتار جنيتتته فتتتي  6.715% حيتتتث بلغتتتت 34النمتتتو فتتتي صتتتافي التتترب  إلتتتى نمتتتو صتتتافي إيتتترادات المبيعتتتات بنستتتبة يعتتتود
مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر  5.004مقابتتتتل صتتتتافي إيتتتترادات مبيعتتتتات قيمتهتتتتا  2017التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن 

نيتتتته فتتتتي التستتتتعة مليتتتتون ج 597.788% ليبلتتتت  42، ممتتتتا أدى إلتتتتى نمتتتتو مجمتتتتل التتتترب  بنستتتتبة  2016األولتتتتى متتتتن 
مليتتتتتون جنيتتتتته فتتتتتي التستتتتتعة أشتتتتتهر األولتتتتتى متتتتتن  419.868مقابتتتتتل مجمتتتتتل ربتتتتت  قيمتتتتتته  2017أشتتتتتهر األولتتتتتى متتتتتن 

مقابتتتل  2017% فتتتي التستتتعة أشتتتهر األولتتتى متتتن 9. و بالتتتتالي تحستتتن هتتتامو مجمتتتل التتترب  قلتتتي  حيتتتث بلتتت  2016
 . 2016% في التسعة أشهر األولى من 8
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  مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  6.117% لتبلتتتت  33ر م متتتتن نمتتتتو تكلفتتتتة المبيعتتتتات بنستتتتبة النمتتتتو فتتتتي صتتتتافي التتتترب  علتتتتى التتتتجتتتتاء
. النمتتتتو فتتتتي 2016مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن  4.584مقابتتتتل  2017التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن 

صتتتتافي التتتترب  جتتتتاء علتتتتى التتتتر م أيتتتتتا متتتتن نمتتتتو المصتتتتروفات البيعيتتتتة و التستتتتويقية و اإلداريتتتتة و العموميتتتتة بنستتتتبة 
مليتتتتون جنيتتتته  233.423مقابتتتتل  2017مليتتتتون جنيتتتته فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن  309.97لغتتتتت % حيتتتتث ب33

. النمتتتتو فتتتتي صتتتتافي التتتترب  جتتتتاء أيتتتتتا علتتتتى التتتتر م متتتتن نمتتتتو المصتتتتروفات 2016فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن 
مقابتتتتتل  2017مليتتتتتون جنيتتتتته فتتتتتي التستتتتتعة أشتتتتتهر األولتتتتتى متتتتتن  83.916% لتبلتتتتت  50التمويليتتتتتة و الفوائتتتتتد بنستتتتتبة 

 . 2016مليون جنيه في التسعة أشهر األولى من  55.788
 

  ختتتت ل الفتتتتترة حيتتتتث بلغتتتتت 74النمتتتتو فتتتتي صتتتتافي التتتترب  أيتتتتتا علتتتتى التتتتر م متتتتن نمتتتتو تتتتترائب التتتتدخل بنستتتتبة جتتتتاء %
مليتتتتون جنيتتتته  25.25مقابتتتتل تتتتترائب دختتتتل قيمتهتتتتا  2017مليتتتتون جنيتتتته فتتتتي التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن  43.998

  .2016في التسعة أشهر األولى من 
 

  57.35مليتتتتون جنيتتتته مقابتتتتل صتتتتافي ربتتتت  قيمتتتتته  101.747صتتتتافي ربتتتت  قيمتتتتته  2016فتتتتي عتتتتام حققتتتتت الشتتتتركة 
 2016مليتتتتتار جنيتتتتته فتتتتتي  7.202الشتتتتتركة إيتتتتترادات مبيعتتتتتات بالصتتتتتافي بلغتتتتتت حققتتتتتت و .  2015مليتتتتتون جنيتتتتته فتتتتتي 

 . 2015مليار جنيه في  5.326مقابل إيرادات مبيعات بالصافي بلغت 

 

   بينمتتتتا بلتتتت  معتتتتدل  2017% ختتتت ل التستتتتعة أشتتتتهر األولتتتتى متتتتن 41متوستتتتط حقتتتتو  الملكيتتتتة  معتتتتدل العائتتتتد علتتتتىبلتتتت
 .2016% في 36العائد على متوسط حقو  الملكية 

 

 القيمة العادلة المحتسبة من المستشار المالي المستقل 

و التي نت  عنها طريقة خصم التدفقات النقدية المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم شركة إبن سينا فارما بطريقتين و هما 
احتسب كما . لسهماجنيه/ 6.20و التي نت  عنها قيمة عادلة تبل  بطريقة المتاعفات ثم لسهم اجنيه/ 6.86 قيمة عادلة تبل 

، إنتهى إلى تحديد تائ  طريقة خصم التدفقات النقدية% لن70و من  وزن لطريقة ترجي  األوزان المستشار المالي المستقل وفقا 
 . /السهمجنيه 6.66القيمة العادلة للسهم عند سعر 
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البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و  للشراء أوتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
علومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام الم

أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن العلم 
 في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.

 

  2022إلى  2017توقعات المستشار المالي المستقل لنتائ  أعمال شركة إبن سينا فارما خ ل الفترة من 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 (مليون جنيه مصريالبند )بال
 24,398.0 21,316.0 17,942.0 14,756.0 11,922.0 9,454.0 صافي إيرادات المبيعات

 %14 %19 %22 %24 %26 %31 النمو السنوي
 2,103.0 1,833.0 1,541.0 1,267.0 1,012.0 799.0 مجمل الرب 
 %15 %19 %22 %25 %27 %41 النمو السنوي

 %9 %9 %9 %9 %8 %8 هامو مجمل الرب 
 876.0 739.0 599.0 453.0 298.0 189.0 صافي الرب 
 %19 %23 %32 %52 %58 %85 النمو السنوي

 %4 %3 %3 %3 %2 %2 هامو صافي الرب 
 1,000.1 944.9 863.8 776.5 687.3 604.5 (وحدةبالمليون )صافي المبيعات السنوية 

 %6 %9 %11 %13 %14 %2 النمو السنوي
 : تقرير المستشار المالي المستقل عن شركة إبن سينا فارماالمصدر

 

  :م حظات الهيئة العامة للرقابة المالية على تقييم المستشار المالي المستقل لشركة إبن سينا فارما

وتتمنت م حظات الهيئة، أوال انخفاض معدل العائد الخالى من المخاطر المستخدم لتحديد قيمة السهم نتيجة الستخدام معدل العائد 
سنوات، وثانيا انخفاض معدل تكلفة الديون  5معدل العائد على السندات لمدة  سنوات فى حين يتعين استخدام 10للسندات لمدة 

% وبما ال يتناسب مع المعدالت السارية لتكلفة الديون، وثالثا بل  معدل الخصم المستخدم لتحديد قيمة 15.9المستخدم والبال  
ين بل  معدل النمو المعلن من صندو  النقد الدولى % فى ح5، ورابعا تم استخدام معدل نمو بواقع 15.35الشركة نتيجة لما تقدم 

4.3.% 

وطالبت الهيئة من الشركة أن تقدم قبل الطرح تعهدات باأل تقل نسبة احتفظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا 
اب من مصر المقاصة بالتجميد وفقا من قواعد قيد وشطب األورا  المالية لمدة ال تقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وخط 7للمادة 

 لتلك المدة.
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 تعلي  قسم البحوث بشركة عربية أون الين على القيمة العادلة لسهم شركة إبن سينا فارما 

تجدر اإلشارة إلى أن النظرة المستقبلية لقطاء الرعاية الصحية و القطاعات المرتبطة به في مصر مثل قطاء الصناعات الدوائية و 
قطاء التأمين الصحي و هكذا  تبدو إيجابية خ ل السنوات القادمة حيث أن قانون التأمين الصحي الشامل و الذي على وشك 

يذ برنام  اإلص ح اإلقتصادي في مصر و الموقع مع صندو  النقد الدولي من شأنه أن يخفض اإلصدار قريبا فت  عن أن تنف
العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من النات  المحلي اإلجمالي السنوي و بهد  تركيز اإلنفا  الحكومي على الخدمات األساسية 

 و البنية األساسية و هكذا. و التنموية و المراف  مثل اإلنفا  على التعليم و الصحة 

الشكل التالي يوت  تطور نصيب الفرد من اإلنفا  السنوي على الرعاية الصحية كمتوسط عالمي بالدوالر األمريكي للفرد سنويا وفقا 
ارتفع يتت  من الشكل أن المتوسط العالمي لإلنفا  السنوي على الرعاية الصحية . و لصادرة من منظمة الصحة العالميةللبيانات ا

دوالر  947.175ثم إلى  2000دوالر أمريكي للفرد في عام  492.977إلى  1996دوالر أمريكي للفرد في عام  461.443من 
 .دوالر 1058.518ثم إلى  2010أمريكي للفرد في 

 

 

 

 

 

 

 

نجتتتتد أنتتتته وفقتتتتا لتقريتتتتر المستشتتتتار المتتتتالي المستتتتتقل عتتتتن شتتتتركة إبتتتتن ستتتتينا فارمتتتتا فتتتت ن اإلنفتتتتا  الستتتتنوي علتتتتى  بالنستتتتبة لمصتتتتر
مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  150و متتتتن المتوقتتتتع أن يصتتتتل إلتتتتى  2016مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  137الرعايتتتتة الصتتتتحية فتتتتي مصتتتتر قتتتتد بلتتتت  

و متتتتن  2016مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  41.3، بينمتتتتا أن مبيعتتتتات األدويتتتتة قتتتتد بلغتتتتت  2021مليتتتتار جنيتتتته فتتتتي  216ثتتتتم إلتتتتى  2017
 . 2021مليار جنيه في  89.2ثم إلى  2017مليار جنيه في  49.7المتوقع أن تصل إلى 
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متتتتن تلتتتتك التوقعتتتات أن المبيعتتتتات الستتتتنوية لألدويتتتة فتتتتي مصتتتتر قتتتتد ترتفتتتع كنستتتتبة متتتتن اإلنفتتتا  الستتتتنوي علتتتتى الرعايتتتتة  يتتتتت  و

يتتتتتت  أيتتتتتا أن نصتتتتيب الفتتتترد فتتتتي مصتتتتر فتتتتي المتوستتتتط  كمتتتتا. 2021% فتتتتي 41إلتتتتى قرابتتتتة  2016% فتتتتي 30الصتتتتحية متتتتن 
علتتتتى  2017جنيتتتته فتتتتي  1،595.74متتتتن اإلنفتتتتا  الستتتتنوي علتتتتى الرعايتتتتة الصتتتتحية )للقطتتتتاعين العتتتتام و الختتتتاص( قتتتتد يبلتتتت  

مليتتتتتون  94و أن عتتتتتدد الستتتتتكان  2017مليتتتتتار جنيتتتته فتتتتتي  150اعتبتتتتار أن اإلنفتتتتتا  الستتتتتنوي علتتتتتى الرعايتتتتة الصتتتتتحية ستتتتتيبل  
الرستتتتمي األخيتتتتر للجهتتتتاز المركتتتتزي للتعبئتتتتة العامتتتتة و اإلحصتتتتاء عتتتتن عتتتتدد ستتتتكان مصتتتتر فتتتتي التتتتداخل و نستتتتمة )وفقتتتتا لإلحصتتتتاء 

متتتن هنتتتا يتتتتت  حجتتتم الفجتتتوة بتتتين المتوستتتط العتتتالمي لنصتتتيب الفتتترد الستتتنوي متتتن اإلنفتتتا  علتتتى و مليتتتون نستتتمة(.  94المقتتتدر ب 
قرابتتتتتة  2017ا فتتتتتي مصتتتتتر فتتتتتي بينمتتتتتا يبلتتتتت  حاليتتتتت 2014دوالر أمريكتتتتتي فتتتتتي  1058.518الرعايتتتتتة الصتتتتتحية و التتتتتذي بلتتتتت  

 جنيه سنويا.  1،595.74

ممتتتا ستتتب  أن النمتتتو الستتتنوي المتوقتتتع متتتن قبتتتل المستشتتتار المتتتالي المستتتتقل فتتتي اإلنفتتتا  الستتتنوي علتتتى الرعايتتتة الصتتتحية يتتتتت  
كمثتتتال يعتبتتتر أقتتتل كثيتتترا متتتن النمتتتو المفتتتترض تحقيقتتته فتتتي حالتتتة الر بتتتة فتتتي  2021إلتتتى  2017فتتتي مصتتتر ختتت ل الفتتتترة متتتن 

اب متتتتن المتوستتتتطات العالميتتتتة ، و لكتتتتن مصتتتتر تتستتتتم بأنهتتتتا متتتتن فئتتتتات التتتتدول التتتتتي متتتتازال المتتتتواطنين متتتتن فئتتتتة الشتتتتباب االقتتتتتر 
يمثلتتتتون الشتتتتريحة األكبتتتتر متتتتن ستتتتكانها و بالتتتتتالي فتتتت ن المتوستتتتطات العالميتتتتة لنصتتتتيب الفتتتترد الستتتتنوي متتتتن اإلنفتتتتا  علتتتتى الرعيتتتتة 

ي مصتتتر فتتتت  عتتتن تميتتتز صتتتناعة التتتدواء فتتتي مصتتتر و ختتتدمات الصتتتحية قتتتد تكتتتون بعيتتتدة عتتتن أساستتتيات و ديمو رافيتتتا الستتتكان فتتت
الرعايتتتتة الصتتتتحية بهتتتتا بأنهتتتتا متتتتن األرختتتتص و األقتتتتل ستتتتعرا علتتتتى مستتتتتوى منطقتتتتة الشتتتتر  األوستتتتط و شتتتتمال أفريقيتتتتا و الخلتتتتي  
العربتتتي علتتتتى األقتتتتل . لتتتتذلك ف ننتتتتا نتفتتت  متتتتع توقعتتتتات المستشتتتتار المتتتتالي المستتتتتقل بتتتل و ن يتتتتد فكتتتترة أن توقعاتتتتته لحجتتتتم مبيعتتتتات 

طتتتاء األدويتتتة فتتتي مصتتتر و حجتتتم المبيعتتتات الستتتنوية لشتتتركة إبتتتن ستتتينا فارمتتتا قتتتد تكتتتون خاتتتتعة للمراجعتتتة إلتتتى األعلتتتى و لتتتيس ق
 إلى األقل. 

  ممتتتا تقتتتدم و بعتتتد أختتتذ م حظتتتات الهيئتتتة العامتتتة للرقابتتتة الماليتتتة فتتتي االعتبتتتار )و المبينتتتة فيمتتتا ستتتب ( نتتترى أن إحتستتتاب
 جنيه/للسهم يعتبر جيد للمستثمر متوسط و طويل األجل.  6.66ما عند القيمة العادلة لسهم شركة إبن سينا فار 

  و فقتتتا للقواعتتتد المعمتتتول بهتتتا متتتن قبتتتل آليتتتة التوصتتتيات الصتتتادرة متتتن قستتتم البحتتتوث فتتتي شتتتركة عربيتتتة أون اليتتتن فتتت ن
 % علتتتى األقتتتل بالمقارنتتتة بالقيمتتتة العادلتتتة للستتتهم تعتبتتتر نقطتتتة20-15إحتمتتتال تحقيتتت  عائتتتد رأستتتمالي فقتتتط فتتتي حتتتدود 

 بداية للتوصية بالشراء. 

 

  .جنيه 5،80 علي السعر النهائي لإلكتتاب وهوشراء عليه ف ن التوصية ستكون و 
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  التحليل الفنى مدير إدارة        

MArmia@arabeyaonline.com 

 ريهام ياسراألستاذة/                            األستاذ/عمر حسين           

  الم سسات مدير إدارة تداول                                األفراد تداولإدارة  مدير           

  OHussein@arabeyaonline.com                              RYasser@arabeyaonline.com   

 

  /ليلي طار       األستاذة                         عتز عشماوي/ماألستاذ           

 الفروء             –العتو المنتدب                             العتو المنتدب                                

 MHassan@arabeyaonline.com                         LTarek@arabeyaonline.com       

 

  www.arabeyaonline.com الموقع اإللكتروني الجديد للشركة

 www.aolbeg.com  الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول

 

 16225 علي اإلتصاللمزيد من المعلومات... برجاء 
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