
 

 

 ةقطاع دفاعى يدعم توسعات واعد – ابن سينا فارما

 28/10/2019   

 

 جنيه 8.22 أسبوع 22أدني سعر خالل  جنيه 11.91 أسبوع 22أعلى سعر خالل  جنيه10.09 سعر السوق
 

 أهم النقاط وااليجابيات

  بحصة مصر فً موزع أكبر وثانً نمًوا األسرع األدوٌة لتوزٌع فارما سٌنا شركة ابنتعتبر 
 9٪4.91 تبلغ سوقٌة

 ا موقًعا 36 تضم فى جمٌع أنحاء الجمهورٌة توزٌع لدى الشركة شبكة ًٌ  ذلك فً بما تشغٌل
 9المركبات من بأسطول مدعومة ، المركزٌة والمستودعات التوزٌع مراكز

 الٌوم نفس فً والتسلٌم الهاتفٌة المبٌعات ذلك فً بما لعمالئها الدعم توفر الشركة خدمات ، 
 ، النقل ، التخزٌن ؛ ذلك فً بما لموردٌها ثالث طرف من اللوجستٌة الخدمات إلى باإلضافة
 9الصحً الحجر على التفتٌش وعملٌات ، التسمٌة وإعادة التغلٌف ، البٌانات تحلٌالت

  حٌث ، العمالءو الموردٌن من متنوعة قاعدة لخدمةتقوم باجراء عملٌاتها فى مواقع متعددة 
 فً اضطرابات أي من ٌخفف مما ، السوق فً التخزٌنوحدات  من٪  08 من أكثر تغطً
 9العمل استمرارٌة وٌضمن التورٌد سلسلة

 ا قطاًعا باعتباره ًٌ  شدٌدة بحواجز األدوٌة قطاع الرعاٌة الصحٌة وتوزٌع ٌتمٌز للغاٌة دفاع
 باإلصالحات مدفوًعا المستمر للنمو كبٌرة بمساحة تمتعٌقطاع ال فإن ،المنافسٌن دخول أمام

 9 المزمنة باألمراض اإلصابة حاالت وزٌادة ، الحدٌثة التنظٌمٌة

 سنوٌاً 6تقترب من  بسرعة المتزاٌد السكان متمثلة فى عدد مصر فً السكانٌة التركٌبة % 
 الطلب ساعدت فى نمو الصحٌة، بالرعاٌة الوعً وزٌادة المتنامٌة الوسطى الطبقة جانب إلى
والذى بدوره  األخٌرة السنوات خالل بسرعة القطاع منتجات على كبٌر حد إلى مرنال غٌر

 9المنطقة فً جاذبٌة االستهالكٌة األسواق أكثر من كواحدة مصر ضعٌ

 والتً بأكملها األدوٌة صناعة لتعزٌز فرصة الجدٌد الشامل الصحٌة الرعاٌة قانون ٌمثل 
 الصحٌة، الرعاٌة مرافق فً العامة االستثمارات وتزٌد الحكومٌة التأمٌنٌة التغطٌة ستوسع

 أن المتوقع من9 المصرٌٌن من أوسع شرٌحة لٌشمل الدواء نطاق توسٌع فً تساعد بٌنما
 9الشركة إٌراداتٌزٌد من  وبالتالً 6806 عام بحلول مالٌٌن 481 المقترح النظام ٌغطً

 عائدات مع البالد أنحاء جمٌع فً لمنتجاتها حصريال لتوزٌعل روش شركة مع جدٌدة صفقة 
 68689 عام بنهاٌة جنٌه ملٌون 088 حوالً إلى تصل متوقعة

 تخفٌض بعد٪ 21 إلى %01 من 08مؤشراٌجى اكس فً للسهم نسبة التداول الحر ارتفعت 
 9المساهمٌنبعض كبار حصص جزء من 

 مقارنة  مرة 60910 ٌبلغ "مضاعف الربحٌة" نسبة لألرباح السهم سعر أن من الرغم على
مضاعف  انخفاض ٌتسارع أن المتوقع من أنه إال ، مرة 61904 البالغ قطاعال متوسطب

األرباح لكل  بنمو مدعوًما األرباح من المزٌد تحقٌق طرٌق عن الطوٌل المدى علىالربحٌة 
 9سهم

  60حوالً  .684الى ٌونٌو  6841السنوي فً المبٌعات للفترة من بلغ متوسط النمو %
% سنوٌا فً نفس الفترة، 11سنوٌا كما بلغ متوسط النمو السنوي فً صافً االرباح حوالً 

 وهً مؤشرات تشٌر الى نمو قوي فً اعمال الشركة فً الفترة الحالٌة9

 

 رعبَت صذُت وأدوَت انقطبع / انصُبعت

 ISPH كىد انسهى

 008,888,888 عذد االسهى

 008,088,888 رأص انًبل

 0,0,0,088,888 رأص انًبل انسىقٍ

 %,0 انخذاول انذز

 %8 حغُز انسعز يُذ سُت 

 %8.00- حغُز انسعز يُذ بذاَت انسُت

 00.80 يعبعف انزبذُت *

 08., يعبعف انقًُت انذفخزَت 

 %00.0 انًسبهًٍُ*انعبئذ عهً دقىق 

 شهر ارباح فعلٌة 46آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل  ابن سينا فارماسهم 

 
 انشركت عٍ
 انبىرصت فٍ يذرجت عبيت شزكت هٍ فبريب سُُب ابٍ

 ، األدوَت قطبع فٍ حعًم. ,080 دَسًبز يُذ انًصزَت

. األدوَت عهً انخزكُش يع انذُبة وعهىو انذُىَت انخكُىنىجُب

 حى قذ و. يصز ، انقبهزة فٍ فبريب سُُب ابٍ شزكت يقز َقع

 .0888 دَسًبز فٍ حأسُسهب



 

 

 المخاطر

  فً معدالت السٌولة لدى الشركة انخفاض مرة، باالضافة الى  194حٌث بلغت نسبة صافً الدٌون الى حقوق الملكٌة الى تزاٌد معدالت الدٌن للشركة
 مرة أي اقل من الواحد( 8906)نسبة السٌولة السرٌعة تبلغ 

 الدخول فى أى قضاٌا أخرى ضد قانون حماٌة المنافسة 

 انحسار طفٌف للقٌمة السوقٌة عن العام الماضى 

 ممتدة نقدي تحوٌل ودورة استرخاء أكثر ائتمان شروط 

 لألسعار سقف وضع خالل من الصحة وزارة تدخلت إذا للشركة التسعٌر قوة تتأثر أن ٌمكن 

شرات نمو وربحٌة ؤشركة ابن سٌنا فارما شركة قوٌة على الصعٌدٌن التشغٌلً والمالً وتبدو م فً المجمل نرى
الشركة جٌدة جدا كما ان ادءها التشغٌلً ٌعكس مدى نشاط وكفاءة االدارة ، اال ان الشركة تعتبر غالٌة على مستوى 

مرة  190مضاعف القٌمة الدفترٌة  مرة كما ٌبلغ 60االسعار الحالٌة حٌث ٌبلغ متوسط مضاعف الربحٌة حوالً 
وهو االمر الذي ٌدعو الى انتظار الشركة لتحقٌق نتائج مالٌة اعلى تجعل من سعرها الحالً سعر جاذب لالستثمار 

 9فٌها

 2018 2011 2016 أهم النسب والمؤشرات المالية
 –شهر  12اخر 

 2019يونيو 

 8.88 8.00 8.00 800.00 انزبذُت نهسهى
 0.00 0.00 8.00 0000.80 انذفخزَت نهسهىصبفٍ انقًُت 

 ,8.8 8.88 8.88 8.88 انخىسَعبث نهسهى

 08.00 00.,0 0,.00 8.88 انسعر انى ربذٍت انسٓى )يرة(

 80., 00., 00.88 8.88 انسعر نهقًٍت انذفترٌت نهسٓى )يرة(

 00.88 00.00 ,00.0 8.00 انربخ قبم االستقطاعاث )يرة( \أة شقًٍت انًُ

 %00 %8 %8 غ.و. نالرباح )%( \انتٕزٌعاث َسبت 

 %,.8 %8.8 %8.8 غ.و. عائذ انتٕزٌعاث )%(

 

 ٍْكم انًساًٍٍْ

 

 

 عائلة عبدالجواد؛  
40928% 

؛  مجموعة محجوب
40918%  

بنك فٌصل 
؛  االسالمى
46938%  

البنك االوروبى 
؛  العادة البناء

0918%  

%24908؛ أخرون  



 

 

 

 عن أخر فترة مالية االداء المالي للشركة

 الربع فً جنٌه ملٌون 0,83.90 مقابل جنٌه ملٌون 0,04.90 بلغت .684 المالى العام من الثانً الربع فً إٌرادات الشركة سجلت
 أساس على٪ 692 قدره بنمو جنٌه ملٌون 016390 و سنوي أساس على٪ 6191 بنسبة كبٌر نمومعدل ب ، 6840 المالً العام من الثانً
 الثانً الربع خالل( المصرٌة المناقصات أعمال من٪ 08 تمثل التً) الصحة وزارة قبل من المناقصات تنفٌذ بتأخٌر متأثر سنوي ربع
 6840المالى  العام بنهاٌة مقارنة الشركة إٌرادات على أثرت .684 عام من

 بلغت صافٌة أرباًحا ابن سٌنا فارما ت شركةسجل كما سنوي، أساس على٪ .639 بنسبة نمًوا الربح إجمالً سجل ، ذلك باإلضافة إلى
 مساهمة فً المؤقت للتغٌر نتٌجةسنوٌا ٪ 63 بنمو جنٌه ملٌون 10 مقابل .684 المالٌة السنة من الثانً الربع فً جنٌه ملٌون 3892

 على العمالء ٌحصل حٌث النقدٌة كثٌف تجاري نشاط) للشركة بالجملة البٌع قطاع مع المطلق، اإلٌرادات نمو فً المختلفة القطاعات
 9(نقدٌة خصومات

 انتغٍر انفصهً 1029 األٔلانربع  انتغٍر انسُٕي 1028 انثاَىانربع  1029 انثاَىانربع  انبُذ

 %0.0 00.0,,0 %08.8 0,800.0 0,000.0 انًبُعبث

 %0., 000.0 %00.0 080.0 000.0 يجًم انزبخ

 َقطت يئىَت 8.8 %0., َقطت يئىَت 8.0 %0.0 %0.0 هبيش يجًم انزبخ

 %0.,8 80.8 %00.8 80.8 08.0 صبفٍ انزبخ بعذ دقىق االقهُت

 َقطت يئىَت 8.0 %0.08 َقطت يئىَت 8.8 %0.00 %0.00 هبيش صبفٍ انزبخ

 

 أخر المستجدات

 بمصر منتجاتها لتوزيع العالمية روش مع تتعاقد فارما سينا ابن

 فً الشركة وأوضحت9المصري السوق فً العالمٌة روش شركة منتجات وتوزٌع الستٌراد شراكة اتفاقٌة فارما، سٌنا ابن شركة وقعت
 لمرضى العالج توفٌر أجل من روش شركة منتجات جمٌع وهً دواء، صنف 18 وتوزٌع استٌراد ٌشمل العقد أن مصر، لبورصة بٌان

 9والهٌموفٌلٌا المتعدد والتصلب السرطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 القوائم المالية المختصرة

 1028 1027 1026 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
شٓر  21اخر 

06/1029 
 1028 1027 1026 أْى انُسب ٔانًؤشراث

شٓر  21اخر 

06/1029 

     َسب انربذٍت  08,000.0  ,.00,000  0,000.0  080.0,, انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (,.00,008) (00,000.8) (00.0,,0) (0,000.0) حكهفت انًبُعبث

 %00.8 %00.8 %00.0 - انًُى فٍ االَزاداث %  0,000.0  0,008.0  000.8  000.0 انذخم االجًانً
 %00.0 %00.8 %80.0 - انًُى فٍ يجًم انزبخ % (000.0) (000.0) (800.0) (000.0) انًصزوفبث انعًىيُت واالدارَت

 %,.00 %88.0 %8.8, - انًُى فٍ انزبخ انخشغُهٍ %  008.0  000.0  800.0  0.,00 انربخ قبم االستقطاعاث

 %,.0 %00.0 %0.0, - انًُى فٍ انزبخ ق انعزائب % (80.8) (00.0) (00.0) (,.08) االهالك واالسخهالك

 %,.08 %08.0 %0.,0 - انًُى فٍ صبفٍ انزبخ %  080.0  8.,00  000.0  000.0 انربخ انتشغٍهً

     ْٕايش انربخ (008.0) (000.0) (000.0) (8.0,) صبفٍ انفىائذ

 %0.0 %0.8 %0.0 %0., هبيش يجًم انزبخ %  000.0  000.0  ,.,00  000.0 فٍ انزبخ قبم انعزائبصب

 %8.0 %8.0 %8.0 %0.0 هبيش انزبخ انخشغُهٍ % (00.0) (00.0) (0.,0) (00.8) ظزائب انذخم

 %0.0 %,.0 %0.8 %0.0 هبيش انزبخ ق انعزائب %  008.0  000.0  0,8.0  ,.080 صافً انربخ

 %0.0 %0.8 %0.0 %0.8 هبيش صبفٍ انزبخ %     

 1028 1027 1026 قائًت انًركس انًانً
شٓر  21اخر 

06/1029 

َسبت انًصزوفبث انعًىيُت 

 االَزاداث % \واالدارَت 
8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

       000.0  00.0  008.0  80.0 انُقذَت ويب فٍ دكًهب

     َسب انسٍٕنت  0.,,8,0  0,080.0  0,800.0  0,080.0 اوراق انقبط وانًذَُىٌ وانعًالء

 0.0 0.0 0.8 0.0 انُسبت انذبنُت )يزة(  0,000.0  8.,0,88  0,808.0  008.8انًخشوٌ 

 8.0 8.0 ,.8 8.0 َسبت انسُىنت انسزَعت )يزة(  000.8  008.0  8.,00  000.0 دسبببث يذَُت اخزي

       6.297,6  2.664,0  4.931,3  1.828,2 اجًانً االصٕل انًتذأنت

     يعذالث انكفاءة  8,0.0  800.8  008.0  0,0.0 صبفٍ االصىل انثببخت
 %0., %0.0 %0.8- %8.0 االَزاداث %\االسخثًبر انعبيم  8.8  8.8  8.8  8.8 اصىل غُز يهًىست

 080 088 08 00 انقبط )َىو(فخزة حذصُم اوراق   ,.800  000.0  000.0  0.,8 يشزوعبث حذج انخُفُذ

 80 80 88 08 يخىسػ فخزة انًخشوٌ )َىو(  8.0,  00.0  00.0  00.8 اصىل اخزي غىَهت االجم

 000 080 008 000 يخىسػ فخزة أوراق انذفع )َىو(  980,2  782,8  492,3  147,4 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 00 8 ,0- 0- يخىسػ انذورة انُقذَت )َىو(  7.278,2  6.338,8  3.444,8  4.022,8 اجًانً االصٕل

              
     يعذالث انعائذ  0,888.0  00.0  8.,  00.0 قزوض قصُزة االجم

 %00.0 %0.,0 %88.0 %00.0 انعبئذ عهً دقىق انًسبهًٍُ )%( .و  8.0,  00.0  00.0  00.0 انجشء انًخذاول يٍ قزوض غىَهت االجم

 %0.0 %8.0 %0.0 %0.0 يعذل انعبئذ عهً االصىل )%(  88.0,,8  00.0,,8  88.0,,0  0,008.8 دائُىٌأوراق دفع و 

  008.0  080.0  008.0  00.8 انخشايبث يخذاونت اخزي
يعذل انعبئذ عهً رأص انًبل انعبيم 

)%( 
00.8% 08.8% 80.0% 80.8% 

       6.076,8  2.202,1  4.863,0  1.681,8 اجًانً االنتساياث انًتذأنت

     َسب انًخاطر  800.0  080.0  00.0  00.0 قزوض غىَهت االجم
 ,.0 غ.و غ.و غ.و يعذل حغطُت انخىسَعبث )يزة(  08.0  00.0  00.0  00.0 انخشايبث أخزي غىَهت االجم

 0., 0.8 8.0- 0.0 )يزة(دقىق انًهكُت  \صبفٍ انذَىٌ   204,6  484,4  24,6  62,4 اجًانً االنتساياث طٌٕهت االجم

 0.0 8.8 0.8 0.0 َسبت حغطُت انفىائذ )يزة(  008.0  008.0  000.8  08.8 رأص انًبل انًصذر وانًذفىع

       000.0  000.0  00.8  00.0 االرببح انًزدهت

     يؤشراث انتقٍٍى  997,7  960,4  326,1  422,8 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 08.8 0.,0 00.0 8.8 يعبيم انزبذُت )يزة(  7.278,2  6.338,8  3.444,8  4.022,8 ٔدقٕق انًساًٍٍْاجًانً االنتساياث 

 0., 0., 00.8 8.8 يعبيم انقًُت انذفخزَت )يزة(     

 1028 1027 1026 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
شٓر  21اخر 

06/1029 

قًُت انًُشأة / انزبخ قبم 

 االسخقطبعبث )يزة(
8.0 00.0 00.0 00.8 

 %,.8 %8.8 %8.8 غ.و. عبئذ انخىسَعبث )%( (000.8) (008.0)  800.8  000.0 صبفٍ انخذفقبث انُقذَت انخشغُهُت

     بيانات السهم (0.,88) (800.0) (000.8) (0.0,) صبفٍ انخذفقبث انُقذَت االسخثًبرَت
 00.88, 00.88, 0,0.88 8.08 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون(  0.,0,00  0,0.0 (000.0) (000.0) صبفٍ انخذفقبث انُقذَت انخًىَهُت

 0.08 08.00 0.08   سعر السهم  000.0 (00.0)  008.0  00.8 انخغُز فٍ انُقذَت

 8.88 8.00 8.00 800.00 الربح لكل سهم  00.0  008.0  80.0  00.0 انُقذَت فٍ بذاَت انعبو

 %,.08 %80.0 %00.0- - النمو فً ربحٌة السهم  000.0  00.0  008.0  80.0 انُقذَت فٍ َهبَت انعبو

 ,8.8 8.88 8.88 8.88 توزٌعات االرباح للسهم     

 يذهم يبنٍ –عبذ انًُعى يُى 



 

 

   ابن سيناالرؤية الفنية لسهم 
 

 ISPH–ابن سينا 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

 اخذ سعر السهم بالتحركالرسم البٌانً أداء السهم على المدى القصٌر والمتوسط ، حٌث ٌوضح 
 األخٌرة9 اشهر العشرةخالل  سعرٌه هابطهداخل قناة 

 684.9منذ ٌناٌر  الرئٌسً المؤشرمساوي الداء السهم  اداء تشٌر المؤشرات الفنٌة إلى أن

جنٌه  918.بٌن مستوى الدعم  عرضًنطاق  داخل سعر السهمتحرك ٌعلى المدى القصٌر ، 
علً مدار االربعه اسابٌع االخٌره و هو نطاق ٌسمح بالمتاجره  جنٌه 48908ومستوى المقاومة 

 السرٌعه9

فً اختراق مستوى المقاومة نجاح السهم أول إشارة إٌجابٌة على المدى القصٌر فً حال تظهر 
إلى المقاومة التالٌة من االرتفاعات مما سٌمهد الطرٌق لوتٌرة صعود أسرع العلً ، جنٌهاً  48908
 جنٌة 44942

اسفل احد  مستوٌات حماٌه االرباحوضع  معٌُنصح أولئك الذٌن ٌستثمرون فً السهم باالحتفاظ به 
إضافة كما ٌمكن  لمخاطرةذلك وفقا لقدره المستثمر علً تحمل او 908.أو  918.المستوٌات التالٌه 

 جنٌه9 48908عند مستوى  ابطالهخط االتجاه لمؤكد شرائٌه فً حاله االاختراق المراكز 

 اخر سعر 91.11 اسبٕع 25اعهً سعر فً  99.11

 اتجاِ قصٍر االجم عزظٍ اسبٕع 25ادًَ سعر فً  9..1

 اتجاِ يتٕسط االجم  هببػ EGX30يقارَّ االداء بانًؤشر اداء يسبوٌ

 اتجاِ طٌٕم االجم  عزظٍ انتٕصٍّ  ادخفبظ

 انًقأياث 91.01 .99.9 90.11

 انذعٕو 1.11 1.01 0.11 
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 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال9 للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد 9 فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال9 هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 9مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق9 محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن9 األشكال من شكل بأي جزء بأي
 9تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 9بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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