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 2021 لعام الثانىالربع 

  2021ترتفع هامشياً خالل النصف األول من عام  المصرية الدوائيةارباح 

  

 
 

ظهرت ادوية  القطاع / الصناعة 
 
 خالل ،ألدوأئية للصناعات ألدولية ألمصرية لشركة ألمجمعة ألمالية ألقوأئم  أ

ول من 
 
رباحها أرتفاع ،2021ألنصف أل

 
ساس  على %3.3بنسبة هامشيًا  أ

 
 .سنوي أ

 %8.8ارتفاعًا في اإليرادات بنسبة  الدوائية للصناعات الدولية المصريةسجلت شركة  
ساس سنوي 

 
ول من علي ا

 
، حيث سجلت 2021 العام الماليخالل النصف ال

مليار جنيه   1,456 ، مقابل إيرادات بلغت حواليجنيه مليار 1,585اإليرادات حوالي 
 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي 

ساس سنوي %21.3ارتفع مجمل الربح بنسبة  
 
ول من  علي ا

 
 عامالخالل النصف ال

مليون جنيه، مقابل   709.30، حيث سجل مجمل الربح مبلغ 2021 المالي
كما سجل هامش  .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  584.96

ساس سنوي نقطة مئوية 4.59مجمل الربح ارتفعًا بحوالي 
 
ول  علي ا

 
خالل النصف ال

مقابل  ، %44.8، حيث سجل هامش مجمل الربح نسبة 2021 المالي عامالمن 
 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي  40.2%

ساس سنوي  على %3.3ارتفعت ارباح الشركة بنسبة  
 
ول من ا

 
 عامالخالل النصف ال

مليون جنيه،  270.77قدرت بحوالي  حا ، حيث سجلت الشركة ارب2021 المالي
خذ في )مع  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  262.20مقابل 

 
ال

قلية(.
 
مليون  270.42 بينما سجلت ارباح الشركة القابضة مبلغ العتبار حقوق ال

. فيما بلغت قارنةمفترة المليون جنيه خالل  261.65مقابل  ،نفس الفترةجنيه خالل 
رباح

 
لف  354مبلغ  القليةحقوق  ا

 
ول من  جنيه خاللا

 
، 2021عام الالنصف ال

رباحمقابل 
 
لف  555بلغت حوالي  ا

 
 . 2020جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي ا

ساس سنوي نقطة مئوية 0.92 مقدرابسجل هامش صافي الربح تراجعًا  
 
، حيث  علي ا

ول من  %17.1 سجل هامش صافي الربح نسبة
 
،  2021 المالي عامالخالل النصف ال

 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي  %18.0 مقابل

 PHAR كود السهم 

 99.2 عدد االسهم

 991.7 رأس المال 

 4,540.0 رأس المال السوقي 

 10.00 القيمة األسمية 

 %49.90 التداول الحر 

   

 45.78 اخر سعر 

 50.09 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 39.87 اسبوع 52 -اقل سعر

 %4.59- عائد السعر منذ سنة

 %5.63 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 5.00 شهر  12ربحية السهم أخر 

 28.23 القيمة الدفترية اخر ربع

 9.15 مضاعف الربحية 

 1.62 مضاعف القيمة الدفترية 

 %6.4 عائد التوزيعات

  

مبشرة نظرًا لما حققته الشركة من نتائج تصديرية خالل النصف إيجابية  نتائج
ول من العام المالي 

 
التوسع في السوقين "المصري ، إلي جانب 2021ال

 والسوداني".
يجابية   نتائج أ 

 محمد مجدى | محلل مالى أول 



 

 

 2021ألربع ألثاني من عام 

ساس سنوي  %12.3بنسبة  ارتفاعاً سجلت إيرادات الربع الثاني  
 
خالل الربع علي ا

مليون جنيه،  770.89، حيث سجلت اإليرادات حوالي 2021 المالي عامالالثاني من 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  686.18مقابل إيرادات بلغت حوالي 

2020 . 
ساس سنوي  %26.4ارتفع مجمل الربح بنسبة  

 
المالي عام الخالل الربع الثاني من علي ا

  259.72مليون جنيه، مقابل  328.30، حيث سجل مجمل الربح مبلغ 2021
مجمل الربح . كما سجل هامش 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي 

ساس سنوي نقطة مئوية  4.74ارتفعًا بحوالي
 
  المالي  عامالخالل الربع الثاني من علي ا

خالل نفس  %37.8مقابل ، %42.6، حيث سجل هامش مجمل الربح نسبة 2021
 . 2020الفترة من العام المالي 

ساس سنوي  %26.8ارتفعت ارباح الشركة بنسبة  
 
 عامالمن  الربع الثانيخالل علي ا

مليون جنيه، مقابل  92.70قدرت بحوالي  ارباحً ، حيث سجلت الشركة 2021 ماليال
خذ في العتبار  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  73.10

 
)مع ال

قلية(. 
 
 حقوق ال

ساس سنوي نقطة مئوية 1.37مقدرا  ارتفاعًا سجل هامش صافي الربح  
 
، حيث علي ا

، 2021 المالي عامالمن  الربع الثانيخالل  %12.0سجل هامش صافي الربح نسبة 
 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي  %10.7مقابل 

 2021الثاني من عام نتائج الربع 

 )مليون جنيه( ألبند
  - 2ألربع 
2021 

  - 2ألربع 
2020 

 ألتغير ألسنوي
  - 3ألربع 
2020 

 ألتغير ألفصلي
ول  

 
ألنصف أل

2021 
ول  

 
ألنصف أل

2020 
 ألتغير ألسنوي

 %8.8 1,456.21 1,584.66 % 5.3- 813.77 % 12.3 686.18 770.89 المبيعات 

 % 21.3 584.96 709.30 % 13.8- 381.00 % 26.4 259.72 328.30 مجمل الربح

 نقطة مئوية  4.59 % 40.2 % 44.8 نقطة مئوية  4.23- % 46.8 نقطة مئوية  4.74 % 37.8 % 42.6 هامش مجمل الربح 

 %3.3 262.20 270.77 % 47.9- 178.07 % 26.8 73.10 92.70 صافي الربح/الخسارة 

 نقطة مئوية  0.92- % 18.0 % 17.1 نقطة مئوية  9.86- % 21.9 نقطة مئوية  1.37 % 10.7 % 12.0 صافي الربح هامش 

 

  



 

 

 

 أخر مستجدات الشركة

ول النصف خالل الدواء تصدير مجال في %45 بنسبةحققت الشركة نموًا  
 
 22.7 بلغت صادرات بإجمالي ،2021 العام المالي من ال

 .المصرية  الدواء  صادرات  إجمالي  من  %23  على  مستحوذة  دولر، مليون

سواق الشركة تتوسع 
 
مريكا با

 
  منتشرة دولة 70 إلى لها تصدر التي الدول عدد ليصل فنزويال إلى التصدير في نجحت حيث الالتينية ا

نحاء جميع في
 
على الشركات قائمة الشركة تصدرتكما  .العالم ا

 
 عدد حيث من يونيو خالل مصر في العيون لمستحضرات مبيعاً  ال

 حين في ،%9.1 بلغ نمواً  محققة السوق، في المباعة العيون ضراتحمست عبوات عدد إجمالي من %23 على مستحوذة العبوات،
 .2020خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي    %0.3  نسبةب  نمواً   العيون  مستحضرات  عبوات سوق  حقق

رض مشروع مصنع ايبيكو خالل الفترة الماضية وقعت الشركة عقد  
 
بمدينة العاشر من رمضان  2يجوار مصنع ايبيكو  3الحصول علي ا

متر مربع وسداد كامل ثمنها وجاري النتهاء من الرخص الخاصة بها. كما وقعت الشركة عقد نقل  10345بمساحة إجمالية تصل إلي 
بهيئة الدواء المصرية. كما اتفقت الشركة مع شركة  ية وتسجيلهامستحضرات صيدلن 7التكنولوجيا والحصول علي ملفات لعدد 

 استشارية عالمية لتكون الستشاري الهندسي للمشروع.

دوية مصنع إلنشاء العالمية كمبال شركة مع شراكة عقد الدوائية للصناعات الدولية المصرية شركة وقعت 
 
  باستثمارات  السودان في لال

 من هاءتاإلن المتوقع منو .الشرك تين بين مناصفة دولر مليون 18حوالي  الستثمارات قيمةوستكون  .دولر مليون 30 إلى تصل
ت الجديد المصنع دراسات من النتهاء تم حيث عامين، خالل المصنع إنشاء

 
 المصنع هذا يعمل لكي والتشييد اإلنشاء عمليات وبدا

دوية  من  العديد  إتاحة  على
 
 .السوداني  السوق  في  وتوفيرها  ال

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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