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ابن سينا فارما تعلن نيتها لبدء إجراءات القيد بالبورصة المصرية وتنفيذ 

 الطرح العام لحصة من أسهمها

 
ي عملية المنسق الدولي ومسئول التغطية األوحد فلترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية بدور  بلتون فاينانشال تكليف

 الشركة المصرية األسرع نمًوا في مجال توزيع األدوية العام ألسهم  طرحال

 

 

 7182سبتمبر  81القاهرة في 

 

، وهي إحدى كبرى شركات توزيع األدوية في السوق أعلنت اليوم شركة ابن سينا فارما ش.م.م. )"ابن سينا" أو "الشركة"(

من إجمالي  %52وبما يعادل  ،اتخاذ اجراءات الطرح العام ألسهمها في البورصة المصريةتشرع بالبدء في أنها المصري، 

 متمويوالحالية  هاإلى جذب اسههتامارات رأسههمالية جديد  من أجم تنمية أعمالالشههركة تتطلع  حيث ،أسهههم رأسههمال الشههركة

 التوسعات المخططة في مجموعة من القطاعات التشغيلية المتميز  بهامش الربح المرتفع.

 

عدد  بعرضالشركة  مساهموأيًضا يقوم على أن أسهم جديد  المرتقب من خالل إصهدار طرح وتعتزم شهركة ابن سهينا تنفيذ 

 بالطرح العام(.)الخطوتين يشار إليهما معًا خالل عملية الطرح للبيع الحالية من األسهم 

 

بعد تلبية وذلك  5102أو مطلع الربع األول من عام  5102وتتوقع الشركة إتمام عملية الطرح بحلول الربع األخير من عام 

طرح من اعتماد نشر  الو لقيد بالبورصة المصريةاعلى موافقات بالحصهول الخاصهة  بعض المتطلبات والشهروط التنييمية

 . لذلك عامة للرقابة المالية وفقا لإلجراءات القانونية المنيمةالبورصة المصرية والهيئة ال

 

عن سهرور  بتسههطير فصههم جديد من  محسننن محبور رسيم مبلم إرارة كنراة ابن سننينا فارما أعرب هذا السهياق وفي 

سرع المصرية األابن سينا فارما هي الشركة شركة مدرجة بالبورصة المصرية، مشيًرا إلى أن كقصة نجاح ابن سينا فارما 

شركة من أبرز أسماء  011تقدم منتجات أكار من  إذ ،نمًوا وتحتم المركز الااني في مجال توزيع األدوية بالسهوق المصري

تجار الجملة والتجزئة وسههههالسههههم ألف عميم من  03ما يقرب من وتخدم  ،صههههناعة األدوية على السههههاحة المحلية والدولية

أن  . وأوضح محجوببجميع المحافيات المصريةوالخاصهة والوحدات الصحية المنتشر  الصهيدليات والمسهتشهفيات العامة 

بفضههم اسههتراتيجية  5110في السههوق منذ نشهه تها عام  رائد حققت معدالت نمو قياسههية ونجحت في احتالل مكانة الشههركة 

عاًما أو أكار وبعضهههههم أصههههبح من  02وأغلبه انضههههم للشههههركة منذ  –، وأن فريق العمم اإلدار تتبناها التي المتفرد  النمو 

يحيى بخبر  هائلة في إدار  المعامالت التجارية األكار تعقيدًا من خالل اإلشهههههراي يوميًا على تنفيذ  –مسهههههاهمي الشهههههركة 

 مع عدد كبير من الموردين لخدمة شريحة استهالكية هائلة ومتنوعة من جمهور المستهلكين.العمليات الضخمة 

 

ى حيث تربو حصههتها السههوقية عل ،فارما المركز الااني في مجال توزيع األدوية بالسههوق المصههريوتحتم شههركة ابن سههينا 

، 5110منذ نشهههههه تها عام و. 5102مليار جنيه خالل عام  5.2ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشههههههركة  ،تقريبًا *02.2%

ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مصهر، حيث في قطاع توزيع األدوية بحققت ابن سهينا معدالت نمو هي األسهرع 

 لمتوسط نمو السوق خالل السنوات الخمس األخير . *%02مقارنة بحوالي  %01مركب 

 

                                                      
 بيانات سوقية تغطي مبيعات األدوية بالتجزئة باعتبارها تمثل غالبية سوق توزيع األدوية في مصر(. IMS Heathمؤشرات  *
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بفضههم تحسههن األوضههاع السههوقية وال سههيما بعد تطبيق  5102كما تتطلع الشههركة إلى تحقيق معدالت نمو جذابة خالل عام 

نح شههركات الصهههناعات الدوائية قدًرا أكبر من المرونة في تحديد أسهههعار خطوات اإلصههالحات االقتصهههادية األخير  التي تم

 األدوية.

 

وتمتلك أسههطول شههاحنات يضههم حوالي  اً،موظف 2211جدير بالذكر أن شههركة ابن سههينا فارما تحيى بفريق عمم يربو على 

موقعًا بما  22الموزعة على من خالل المقرات التشههغيلية لخدمة جميع المحافيات والربوع المصههرية  ة تجاريةشههاحن 011

 221في ذلك مسهههتودعات التخزين ومراكز التوزيع وغيرها، ولديها فريق متخصهههل في المبيعات الهاتفية يضهههم أكار من 

 موظفاً في الوقت الحالي.

 

من خالل  من أسهم شركة ابن سينا فارما %50حصهة األقلية بنسهبة  (EBRD) البنك األوروبي إلعاد  البناء والتنميةويمتلك 

 .5102صفقة شراء بالسوق األولي والاانوي خالل عام 

 

يصههم وبنك ف البنك األوروبي إلعاد  البناء والتنميةوتابع محجوب أن انضههمام مسسههسههات مالية بارز  لقائمة المسههاهمين مام 

 ةركطرح أسهم الش اإلسهالمي، أممر عن التعجيم بضضهفاء الطابع المسسسي وتعزيز نيم وممارسات الحوكمة قبم النير في

اسهههتحدان منيومة أعمال مسهههتدامة وقادر  على تعييم حيث عكفت اإلدار  خالل السهههنوات الماضهههية على لالكتتاب العام، 

 العائد االستاماري للمساهمين تمهيدًا لتنفيذ الطرح المرتقب بالبورصة المصرية.

  
(، %50لشهههركة(، وعائلة عبد الجواد )حصهههة من أسههههم ا %53وتشهههمم قائمة المسهههاهمين كم من عائلة محجوب )حصهههة 

(، ومسههههاهمون نخرون بما في ذلك فريق %00(، وبنك فيصههههم اإلسههههالمي )%50) األوروبي إلعاد  البناء والتنميةوالبنك 

 المتبقية(. %00اإلدار  العليا للشركة )حصة 

 

ول بدور المنسههههق الدولي ومسههههئلترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية  ومن المقرر أن تقوم شههههركة بلتون فاينانشههههال

 .مالشركة ابن سينا فارفيما يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني ، التغطية األوحد في عملية الطرح

 
  

 —نهاية البيان—
 

 ابن سينا فارماكراة عن 

 

رائد  في مجال توزيع األدوية وتحتم المركز الااني في السهههوق المصهههري مع تحقيق شهههركة وهي  5110نشههه ت ابن سهههينا فارما عام 

شركة من أبرز أسماء صناعة  011معدالت النمو األسرع نمًوا في ذلك السوق الواعد. وتتخصل الشركة في توزيع منتجات أكار من 

الصيدليات والمستشفيات تجار الجملة والتجزئة وسالسم ألف عميم من  03األدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم ما يقرب من 

شاحنة  011أسطول شاحنات يضم حوالي وتمتلك الشركة  العامة والخاصهة والوحدات الصهحية المنتشر  بجميع المحافيات المصرية.

 ألف طلبية شهريًا. 022لتوصيم قرابة  تجارية

 

من الموردين، بما في ذلك خدمات إدار  مسههههتودعات التخزين وشههههبكات  وتقدم شههههركة ابن سههههينا باقة خدمات متنوعة لمجموعة كبير 

حلول التسههههويق التي تسههههتهدي قاعد  بيانات المسههههتهلكين بشههههتى أنحاء الدعم اللوجيسههههتي لصههههناعة الدواء فضههههالً عن تطوير وتنفيذ 

عات شركة في تستحدن نموذج المبيالجمهورية، كما تتخصهل الشهركة في تقديم خدمات تلقي الطلبيات وتوصهيلها للعمالء، وهي أول 

ً  2211شهركة ابن سينا فارما بفريق عمم يربو على الهاتفية في مجال توزيع األدوية بمصهر. وتحيى  من خالل لخدمة عمالئها  موظفا

صهههولهم مدينة مصهههرية، حيث تهدي الشهههركة إلى إمراء حيا  العمالء بالت كد من ح 50في موقعًا  22المقرات التشهههغيلية الموزعة على 

 .المستحضرات الدوائية فائقة الجود على 
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 عن بلتون فاينانشال القابضة

 

خدمات بنوك االستامار وتقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية لقاعد  عمالء ضخمة هي مسسسة مالية تعمم في مجال فاينانشال بلتون 

ق الشههرق األوسههط وأوروبا وأمريكا تضههم الشههركات العامة والخاصههة والمسسههسههات المالية والمسههتامرين ذوي المالء  المالية في أسههوا

مليار جنيه وهي أيًضا شركة رائد   52وتعد بلتون أكبر مدير لألصول في مصر بقاعد  استامارات مدار  تبلغ حوالي  الشهمالية ونسهيا.

مليار جنيه  011في تقديم بحون االسهههتامار ب سهههواق المنطقة. وتشهههمم سهههابقة أعمال الشهههركة تنفيذ صهههفقات اسهههتامارية تتجاوز قيمتها 

وتتنوع بين صهفقات رأ  المال والدمج واالسهتحواذ. وتحيى بلتون بالتواجد في أسهواق الواليات المتحد  األمريكية من خالل شهركتها 

والتي يقع مقرها الرئيسهههههي في مدينة نيويورك وتتخصهههههل في تقديم خدمات الوسهههههاطة في األوراق  Auerbach Graysonالتابعة 

تم االسههتحواذ على شههركة بلتون فاينانشههال من جانب شههركة أوراسههكوم  5102سههوقا ماليًا حول العالم. وفي عام  052ب كار من المالية 

 .BTFH.CAلالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة. شركة بلتون فاينانشال مدرجة بالبورصة المصرية تحت كود 

  


