
 

 

 نتائج االعمال –"إيبيكو"  الدوائية للصناعات الدولية المصريةشركة 

15/03/2020 

 

 %72| +جنيه/سهم  75.5شراء س.م.  – 2020لسنة  الرابعالربع 

  . 0202 خالل %27 تتراجع ، بينما%64.5ترتفع للربع الرابع المجمعة  ايبيكو أرباح

  

 
 

 عن  ايبيكو، - الدوائية للصناعات الدولية المصرية لشركة المجمعة المالية المؤشرات كشفت صناعات طبية أدوية و  القطاع / الصناعة 
رباح تراجع الماضي، العام

 
ساس على بالمائة، 27.4 بنسبة الشركة ا

 
 . سنوي ا

وضحت 
 
ربعاء، يوم مصر، لبورصة بيان في الشركة وا

 
نها ال

 
رباحا   سجلت ا

 
قبل  مجمعة ا

رباح مقابل ،2020 خالل جنيه مليون 487.4 بلغت حقوق القلية
 
 671.44 بلغت ا

 سنويا.  %27.4ع ج، بترا2019 بنهاية جنيه مليون
  3.41 مقابل جنيه، مليار 2.9 لتسجل الماضي العام خالل الشركة إيرادات وتراجعت 

 سنويا( %14.7-، )2019 خالل جنيه مليار
رباح تراجعت المجمعة، غير القوائم صعيد وعلى 

 
 إلى لتصل المستقلة الشركة ا

 .2019 خالل جنيه مليون 611.54 مقابل ،2020 خالل جنيه مليون 422.83

 :الربع الرابعلتعليق على نتائج ا

 747.28حيث بلغت اإليرادات  الرابعتراجعت المبيعات وفقا للقوائم المالية في الربع  
ساس سنوي %7.4مليون جنيه، بمعدل انخفاض سنوي 

 
 .  على ا

بينما سجل هامش  ،2020من عام  الرابعخالل الربع  342.19بلغ مجمل الربح  
حيث تمكنت   بقخالل نفس الفترة من العام السا%25.4مقابل  %45.8مجمل الربح 

 . الشركة من تخفيض تكاليف النتاج

بارتفاع  2020من عام  الرابعمليون جنيه خالل الربع  147.9وبلغ صافي الربح  
ساس سنوي 64.5%

 
 8.6صافي الربح ارتفاع بـ كما شهد هامش  عن الفترة المقارنة على ا

 . نقطة مئوية

 PHAR كود السهم 

 99,170,500 عدد االسهم

 991,705,000 المال رأس 

 4,350,609,835 رأس المال السوقي 

 %49.79 التداول الحر 

   

 43.9 اخر سعر 

 62.0 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 40.1 اسبوع 52 -اقل سعر

 %29.3- عائد السعر منذ سنة

 %1.0 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 4.26 شهر  12ربحية السهم أخر 

 28.68 الدفترية اخر ربعالقيمة 

 10.29 مضاعف الربحية 

 1.53 مضاعف القيمة الدفترية 

 %9.27 عائد التوزيعات

  

 نتائج العام ال ان ضاف، وعلى الرغم من انخإيجابيةنتائج الربع الرابع 
 %42الشركة استطاعت تخفيض تكاليفها ليرتفع هامش مجمل الربح الى 

 الحيوية. (.2019في %37)مقابل 
  نتائج حيادية

 | محلل مالي  عبد المنعم منى 



 

 

 2020رابع نتائج الربع ال

 البند
 - 4الربع 

2020 

 - 4الربع 

2019 

التغير 

 السنوي

 - 3الربع 

2020 
 العام المقارن  العام المالي التغير الفصلي

التغير 

 السنوي

 % 14.7- 3,411.04 2,910 %5.8 706.28 % 7.4- 806.62 747.28 المبيعات )بالمليون(

 % 2.9- 1,251.54 1,215.68 % 35.5- 530.81 % 67.1 204.83 342.19 مجمل الربح

 % 25.4 % 45.8 هامش مجمل الربح
نقطة   20.40
 مئوية

75.2 % 
نقطة   29.36-

 مئوية
41.8 % 36.7 % 

نقطة   5.09
 مئوية

 % 27.4- 671.45 487.40 % 91.4 77.27 % 64.5 89.95 147.93 الربح/الخسارةصافي 

 % 11.2 % 19.8 هامش صافي الربح
نقطة   8.64
 مئوية

10.9 % 
نقطة   8.86
 مئوية

0.0% 19.7 % 
نقطة   19.68-

 مئوية

عمال:
أ
 التعليق على نتائج ال

ساس سنوي  %14.7بنسبة  2020تراجع اإليرادات للعام المالي على الرغم من  
 
على  %2.9وتراجع مجمل الربح بنسبة عن الفترة المقارنة على ا

ساس سنو 
 
ني ا

 
 نقطة مئوية  5.1زيادة بمقدار سجل هامش مجمل الربح  إل ا

رباح المجمعة لشركة  
 
مليون  671.5 مليون جنيه، مقابل 487.4لتصل إلى  %27.4بنسبة  2020العام المالي خالل  إيبيكوتراجعت صافي ال

 . 2019عام  بالفترة المقارنةجنيه 
رباح مبلغ  

 
 جنيه بالفترة المقارنة. 6.77مقابل جنيه  4.91بلغ نصيب السهم في ال

رباح: التيالعوامل 
أ
لى تراجع ال دت ا 

أ
 ا

شهرة خاصة في التسعسنويا، و %18 المحلية بنسبةانخفاض المبيعات  
 
ولى ا

 
الحظر وتوقف الحركة في البالد بسبب ، نتيجة 2020من  ال

  .2019عن عام  %26بنسبة  لمناقصاتعات ايوكذلك بسبب انخفاض مب .ناجائحة كورو
دوية  

 
سعار ال

 
 القيود من الحكومة على زيادة ا

ول النصف خالل المنخفضة العمل وقدرات التقييدية اإلجراءات بسبب اإلنتاج مستويات على ضغوط 
 
 .2020 من ال

ي ظل انخفاض مضاعفات السهم عن فاعلى من سعر السوق،  %72جنيه للسهم | + 75.5تهدف سمندعم توصيتنا بشراء السهم بسعر  
 يين والقليميين. اقرانه المحل

 مستجدات الشركة:اخر 

 إيبيكو دولر. وقالت مليون 35 بتكلفة مصنع إنشاء دراسة مع كازاخية شركة مع المشترك الدوائي للتصنيع تفاهم مذكرة توقيعقامت الشركة ب 
 الصيدلية الكوادر وتدريب كازاخستان بدولة” LLP.RTA“ شركة إلى المتقدمة  التصنيع تكنولوجيا بنقل تختص التفاقية هذه إن إفصاح في

 . بالشركة والفنية
عوام خالل جنيه مليار 2.2 بنحو متوقعة مستقبلية استثماراتالشركة  تستهدف 

 
دوية مشروع تشمل ،2026 وحتى 2021 من ال

 
 الحيوية  ال

علنت مشروعات إلى باإلضافة جنيه، مليار 1.2 بتكلفة
 
 جديد  لخط المصرية الدواء هيئة ترخيص على الحصول بيان في الشركة التطوير. وا

قماع وتغليف لتعبئة
 
نو .سنويا   عبوة مليون 12 إنتاجية بطاقة همالمرا بقسم ال

 
  400 نحو تبلغ الشركة مصانع تنتجها التي المستحضرات عدد ا

 .2020و 2019 عامي خالل جنيه مليون 300 قدرها وباستثمارات عبوة، مليون 240 إنتاج بحجم مستحضر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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