
 

 

 

 عنوان گزارش

 نوع صنعت

 تهیه و تنظیم

 )سهامی عام(ی فاراب یداروسازشرکت سهام  تحلیل بنیادی

 مواد و محصوالت دارویی

 کبیری آبادی و سرکار خانم صالحی، جناب آقای کریم سرکار خانم
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 )سهامی عام( یفاراب یداروسازسهام شرکت  یادیبن لیتحلگزارش  

 

 شرکت معرفی - 1

 فعالیت تاریخچه - 1 -1

سهامی عام( )گروه شامل شرکت اصلی داروسازی فارابی )سهامی عام( و شرکت فرعی تولید ژالتین کپسول ایران 

های خوراکی توسط شرکت سیلینهای دارویی آنتی بیوتیک از گروه پنیباشد. طرح احداث کارخانه تولید فرآوردهمی

زمین، مستحدثات و تأسیسات  1368شروع و در سال رخانه( ادر اصفهان )در محل فعلی ک 1364پارس دارو از سال 

برداری به شرکت تازه تأسیس داروسازی فارابی )سهامی خاص( که در تاریخ ایجاد شده به منظور تکمیل طرح و بهره

های اصفهان به ثبت رسیده است، منتقل گردید. به موجب در اداره ثبت شرکت 6816تحت شماره  1368مهرماه  30

به ترتیب سال مالی شرکت از  1374بهمن ماه  15و  1373دی ماه  28العاده مورخ امع عمومی فوقصورتجلسات مج

ش /14730شهریور ماه به پایان اسفند ماه هر سال و نوع شرکت به سهامی عام تغییر نموده و مراتب تحت شماره  31

سهام این شرکت  1374اسفند ماه  27 های اصفهان به ثبت رسیده و در تاریخدر اداره ثبت شرکت 14/12/1374مورخ 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت داروسازی فارابی جزو واحدهای تجاری فرعی 

 باشد.گذاری تأمین اجتماعی )شستا( میشرکت پارس دارو است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه

 محل شرکت  - 2 -1

 باشد.شیراز می -جاده اصفهان 15ازی فارابی واقع در اصفهان، کیلومتر مرکز اصلی شرکت داروس

 موضوع فعالیت - 3 -1

 اساسنامه عبارتست از:  2موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده 

  ،ایجاد و تأسیس کارخانجات و البراتوارهایی به منظور تهیه و تولید هرگونه مواد و محصوالت دارویی، بهداشتی

آالت صنعتی و قطعات و فروش، واردات و صادرات موارد مذکور و نیز وارد نمودن ماشین آرایشی و همچنین خرید

 یدکی مورد نیاز.

  اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و انعقاد قراردادهایی به منظور دادن و

 االمتیاز مربوط به موارد مذکور.گرفتن حق

 تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و یا به طور کلی شرکت می

 باشد، مبادرت نماید.غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می
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 )سهامی عام( یفاراب یداروسازسهام شرکت  یادیبن لیتحلگزارش  

 

 های های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتمشارکت در سایر شرکت

 موجود.

 یت اشتغالوضع - 4 -1

، تعداد کارکنان شرکت اصلی، به شرح 31/06/1397منتهی به شده سال مالی  حسابرسیهای مالی صورت مطابق

 زیر بوده است: 

 اشتغالوضعیت  

31/06/7139 نفر -شرح  29/12/1396  

 19 17 رسمیکارکنان 

 280 274 قراردادیکارکنان 

 168 165 شرکتهای خدماتیکارکنان 

 467 456 جمع
[ 

 سرمایه - 5 -1

صورت شده مطابق  سی  سابر شرکت مبلغ 31/06/1397منتهی به های مالی ح سرمایه  میلیون ریال،  400.000، 

 باشد.میبانام تمام پرداخت شده ریالی  1.000سهم  میلیون 400منقسم به 

 ترکیب سهامداران - 6 -1

 باشد:به شرح زیر می، 31/06/1397منتهی به های مالی حسابرسی شده صورتترکیب سهامداران شرکت به استناد 

 ترکیب سهامداران  

 مبلغ درصد مالکیت تعداد سهام اسامی سهامداران

 207،870 %52 207،870،322 شرکت پارس دارو

 64،964 %16 64،963،918 شرکت سرمایه گذاری البرز

 53،960 %13 53،959،638 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

 23،000 %6 23،000،000 شرکت سرمایه گذری سپه

 16،585 %4 16،585،132 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

 7،876 %2 7،876،090 شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا

 2،749 %1 2،748،805 شرکت بیمه ایران

 3،770 %1 3،769،999 شرکت داروپخش
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 )سهامی عام( یفاراب یداروسازسهام شرکت  یادیبن لیتحلگزارش  

 

 207 %0 206،663 شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز

 19،019 %5 19،019،433 یک درصد(سایرین )کمتر از 

 400,000 %100 400,000,000 جمع

 اعضای هیأت مدیره - 7 -1

 زیر جدول شرح ، به31/06/1397منتهی به های مالی حسابرسی شده صورتمطابق  شرکت مدیره تأهی اعضای

 :باشدمی

  اعضای هیئت مدیره 

 سمت نام نماينده شخص حقوقی اعضاي هیئت مديره

 رئیس هیئت مدیره منوچهر شکری شرکت پارس دارو

 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره دکتر محمد نادری علیزاده شرکت داورسازی کاسپین تامین

 عضو هیأت مدیره علیرضا جعفری نسب شرکت داروپخش

 عضو هیأت مدیره دکتر ولی اله حاجی هاشمی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

 عضو هیأت مدیره علیرضا خسروانی شرکت سرمایه گذاری البرز

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - 8 -1

، منجر به اظهار نظر مطلوب 31/06/1397دوره شش ماهه منتهی به در خصوص  بررسی اجمالی سازمان حسابرسی

  گردیده است.

 تأکید بر مطلب خاص:

  های مالی، براساس صورت 13-1-1و  12-1-6-1های توضیحی به شرح یادداشت"گزارش حسابرس،  4مطابق بند

شرکت  1394های تشخیص مالیاتی صادره توسط سازمان امور مالیاتی جهت مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی برگ

میلیارد ریال بیش از  56شرکت اصلی، جمعا  1395فرعی )ژالتین کپسول ایران( و مالیات بر ارزش افزوده سال مالی 

شده ساب مبالغ پرداختی و ذخیره  شخیصدر ح سبت به نحوه ت ست که ن اعتراض به عمل آمده  ،ها مطالبه گردیده ا

 "باشد.است. تعیین بدهی مالیاتی گروه منوط به اظهارنظر اداره امورد مالیاتی مربوط می
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 )سهامی عام( یفاراب یداروسازسهام شرکت  یادیبن لیتحلگزارش  

 

  صورتهای مالی، سود عملیاتی شرکت  26و  23، 20های توضیحی به شرح یادداشت"گزارش حسابرس،  5مطابق بند

سال مای قبل  68بلغ شامل م سعیر وجوه نقد ارزی انتقالی از  سال مالی قبل و ت شت مازاد ذخایر  میلیارد ریال برگ

 "باشد.می

  ساس بند سابرس،  6برا ضیحی "گزارش ح شت تو شهود صورتهای مالی، دارایی 11-3با توجه به یاددا های ثابت م

 "باشد.ای مناسب برخوردار نمیشرکت اصلی )تأسیسات( از پوشش بیمه

  های صورت 11-6-2و  11-6-1، 11-4، 5-1-2های توضیحی به شرح یادداشت"گزارش حسابرس،  7مطابق بند

های پخش سراسری توسعه دارویی رسا و پخش جهان فارمد، مالی، اقدامات شرکت جهت وصول مطالعات از شرکت

صلی توصیف )ویالها، وضعیت خط تولید ظروف دارویی و طرح توسعه وضعیت مالکیت زمین شرکت ا های تزریقی( 

 "شده است. 

 وضعیت و عملکرد مالی دو  سال اخیر شرکت - 9 -1

و  30/09/97به منتهی  های مالی حسابرسی نشده دوره نه ماههصورتبه استناد ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت 

 به شرح جداول بعدی است:حسابرسی شده دو سال مالی قبل، 
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 سهام شرکت داروسازی فارابی )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش 

 

  ترازنامه 

 29/12/1395 29/12/1396 30/09/1397 شرح 29/12/1395 29/12/1396 30/09/1397 شرح

       بدهیهاي جاري:       دارايیهاي جاري:
 639،756 794،431 1،122،531 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری 93،646 92،944 207،773 نقد موجودی

 111،552 37،837 127،916 مالیات پرداختنی 4،504 4،600 4،930 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 514،070 803،658 469،401 سود سهام پرداختنی 2،942،735 2،769،704 2،888،939 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری 

 1،499،867 1،995،236 1،672،228 تسهیالت مالی 636،032 295،268 577،397 موجودی مواد و کاال

 15،636 52،755 122،871 پیش دریافتها 37،071 66،187 158،515 پیش پرداختها

 2,780,881 3,683,917 3,514,947 جمع بدهی هاي جاري 3,713,988 3,228,703 3,837,554 جمع دارايی هاي جاري

       بدهیهای غیرجاری:       داراییهای غیرجاری:
 16،837 20،758 22،214 پرداختنی های بلندمدت 5،371 134،445 5،173 دریافتنی های بلندمدت

   0 293،909 تسهیالت مالی بلندمدت 134،591 134،591 134،593 سرمایه گذاری های بلندمدت
 46،369 63،836 75،070 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 885 1،264 1،264 دارایی های نامشهود

 63,206 84,594 391,193 جمع بدهی هاي غیر جاري 613،852 623،371 617،321 دارایی های ثابت مشهود

 2,844,087 3,768,511 3,906,140 جمع کل بدهی ها 754,699 893,671 758,351 جمع دارايی هاي غیر جاري

       حقوق صاحبان سهام:        

 300،000 400،000 400،000 سرمایه        

 99،930 0 0 افزایش سرمایه در جریان        

 30،000 30،000 30،000 اندوخته قانونی        

 1،194،670 (76،137) 259،765 سود/زیان انباشته        

 1,624,600 353,863 689,765 حقوق صاحبان سهام        

 4,468,687 4,122,374 4,595,905 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 4,468,687 4,122,374 4,595,905 جمع دارايی ها
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 سهام شرکت داروسازی فارابی )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 زیان صورت سود و  

 شرح
نه ماهه منتهی به 

30/09/1397  

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

سال مالی منتهی به 

29/12/1395 

 2،581،416 1،935،806 2،292،717 درآمدهای عملیاتی

 (1،647،603) (1،683،006) (1،472،422) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 933,813 252,800 820,295 سود ناخالص

 (189،561) (666،750) (72،426) هزینه های عمومی، اداری و فروش

 (25،552) (63،542) 31،524 سایر اقالم عملیاتی

 718,700 (477,492) 779,393 سود )زيان( عملیاتی

 (267،600) (393،600) (332،328) هزینه های مالی

 252،945 187،125 0 سود حاصل از سرمایه گذاری های غیرعملیاتی

 24،133 17،162 11،015 سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

 728,178 (666,805) 458,080 سود قبل از مالیات

 (108،346) 0 (122،178) مالیات سال جاری

 619,832 (666,805) 335,902 سود )زيان( خالص

  گردش حساب سود )زيان( انباشته

 619،832 (666،805) 335،902 سود )زیان( خالص

 1،115،331 1،194،670 (76،137) سود)زیان( انباشته در ابتدای سال

 0 0 0 تعدیالت سنواتی

 1،115،331 1،194،670 (76،137) تعدیل شده -سود انباشته در ابتدای سال

 (522،000) (580،000) 0 سود سهام مصوب

 0 0 0 اندوخته قانونی

 1,213,163 (52,135) 259,765 سود )زيان( انباشته در پايان سال
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 سهام شرکت داروسازی فارابی )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 مطالعات بازار - 2

در این بخش از گزارش به مطالعه بازار صننننعت دارو در جهان و ایران پرداخته که بصنننورت موارد زیر ارائه گردیده 

 است.  در ادامه توضیحاتی در خصوص شرکت داروسازی فارابی نیز ارائه گردیده است.

 شرکت های برتر بررسی اجمالی ارزش بازار دارو در جهان و  - 1 -2

میلیارد دالر و انتظار  934.8بالغ بر  2017دهد، ارزش بازار محصوالت دارویی در جهان در سال بررسی ها نشان می

سال می شور ایاالت متحده آمریکا در  1.170به رقم  2021رود، این میزان در  سد. ارزش بازار دارو در ک میلیارد دالر بر

ست. در این رتبه  25.1رد دالر که میلیا 234.7بالغ بر  2017سال  صاص داده ا سهم بازار جهانی را بخود اخت صد از  در

میلیارد دالر در رتبه های دوم و سننوم و کشننور آلمان نیز با ارزش  43و  52.6بندی چین و ژاپن به ترتیب با ارزش بازار 

کشننور روسننیه به علت وجود داروهای  ، در چهارمین جایگاه قرار گرفته اسننت. از طرفی2017میلیارد دالر در سننال  37

با  بازاری برابر  به داروهای وارداتی، دارای ارزش  ماد نسنننبت  پایین بودن اعت بازار آن و  یارد دالر  12.1ژنریک در  میل

 باشد. می

دارای عملکرد نسبتا خوبی در کل، صنعت دارو در جهان دارو رشد بحث برانگیزی داشته، ولی   2017گرچه در سال ا

 لی و اب ایالی لی همچون نوارتیس، مرک اند کو، جهان تعدادی از شرکت های برتر. در این سال ارزش بازار استبوده 

در این میان شرکتهای جانسون، روشه و فایزر سه شرکت برتر صنعت بودند که  .وی رشدی دو برابر را به ثبت رساندند

سب نمایند سایرین ک سبت به  ستند موقعیت بهتری ن شرکتها عملیات خود را به دلیل  2017سال در  .توان سیاری از  ب

های  که موجب رشنند تقاضننا برای درمان)افزایش جمعیت سننالخورده  .مناسننب بودن شننرایط عمومی بهبود بخشننیدند

های درمانی به ویژه در اقتصادهای نوظهور از  ، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم(های مزمن شد بلندمدت بیماری

 .ی بودند که به رشد سرانه مصرف دارو منجر شدندجمله عوامل

اند. اگرچه کشورهایی نظیر چین و هند  شرکت دارویی بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا واقع شده 10تمام توان گفت می

سال شته در  شد خوبی دا ستی به میان می های اخیر ر صحبت از علوم زی شورهای آمریکا و اروپا اند، اما وقتی  آید، ک

ای و رشنند تقاضننا برای  های سننرمایه بودن فرصننت الکه با د،ان در حوزه تولید و مصننرف در صنندر قرار دارنهمچن

صوال ستت و ابزارها از دالمح صلی آن ا سال یل ا شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان در  را  2017. جدول زیر 

 دهد.به لحاظ درآمدی نمایش می
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 igeahubمنبع:

شرکت برتر تولید کننده دارو  10باشد، شرکت های آمریکایی و اروپایی جزء همانگونه که در جدول باال مشخص می

 باشند. در آمریکا و اروپا می

 بررسی تجارت دارو درجهان  - 2 -2

 .گردیده استدراین بخش از گزارش به بررسی صادرات و واردات دارو در جهان پرداخته که بصورت موارد زیر ارائه 

 بررسی صادرات دارو در جهان 

میلیارد دالر  525.3به ارزش  2017میلیارد دالر و در سال  469.4به میزان  2012دهد، در سال  بررسی ها نشان می

سال  صلی دارو در جهان را در  صادرکنندگان ا سه  ست. نمودار زیر مقای شده ا صادرات   2017و  2012دارو در جهان 

 دهد.نمایش می

  

 2017در سال شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان  

 کشور نام شرکت رتبه
درآمد حاصل از فروش 

 محصوالت دارويی

 )میلیارد دالر(

 کل درآمد شرکت

 )میلیارد دالر(

1 Pfizer 52.540 52.540 آمریکا 

2 Roche 57.370 44.368 سوییس 

3 Sanofi 42.910 36.663 فرانسه 

4 Johnson&johnson 76.450 36.256 آمریکا 

5 Merck 40.100 35.390 آمریکا 

6 Novartis 49.110 33.000 سویس 

7 Abb vie 28.216 28.216 آمریکا 

8 Gilead science 25.662 25.662 آمریکا 

9 Glaxo smith kline 42.050 24.038 انگلستان 

10 amgen 22.849 22.849 آمریکا 
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 2017و  2012صادرکنندگان اصلی دارو در جهان در سال  : 1 نمودار

 
       (ITC; Exim Bank Analysis منبع:) 

 

باشد، کشورهای آلمان، سویس و آمریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده دارو همانگونه که در نمودار باال مشخص می

 بوده اند.  2017و  2012در جهان در سال 

  جهانبررسی واردات دارو در 

شان می  سال  مطالعات ن سال  483.6به میزان  2012دهد، در  میلیارد دالر  560به ارزش  2017میلیارد دالر و در 

سال  صلی دارو در جهان را در  سه واردکنندگان ا ست. نمودار زیر مقای شده ا شان  2017و  2012دارو در جهان واردات  ن

 دهد.می

 2017الی  2012واردکنندگان اصلی دارو در جهان از سال  : 2 نمودار

 

 (ITC; Exim Bank Analysis)منبع:  
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یس و بلژیک بزرگترین کشورهای ئباشد، کشورهای آمریکا، آلمان، سوهمانگونه که در نمودار باال مشخص می

 بوده اند.  2017و  2012واردکننده دارو در جهان در سال 

 بررسی اجمالی ارزش بازار دارو در ایران و شرکت های برتر  - 3 -2

میلیارد ریال  90.803به رقم  2017ارزش بازار محصننوالت دارویی ایران در سننال  BMIبر اسنناس گزارش های    

به رقم  2027میلیارد ریال و تا سننال  170.506به رقم  2022شننود ارزش این بازار تا سننال رسننیده و پیش بینی می

 میلیارد ریال برسد.  304.338

ترین پیامد خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای افزایش عدم قطعیت دهند که آنی کارشناسان احتمال می

افزاید. برای شرکت های داروسازی خارجی باشد. این عدم قطعیت برمیزان چالش برانگیز بودن فضای عملیاتی ایران می

د بازار ایران شنننده اند باتوجه به ماهیت تحریم های قبلی ایاالت متحده آمریکا شنننرکت های بزرگ چند ملیتی که وار

عمدتاً شرکت های اروپایی بوده اند. اگرچه میزان حضور شرکت های آمریکایی در بازار ایران در مقایسه با شرکت های 

سطه تحریم  شرکت های آمریکایی فایزر و مرک اند کو اعالم کرده اند که به وا ست، اما نمایندگان  سیارکمتر ا اروپایی ب

افت مطالبات مالی خود دچار مشکل شده اند. براساس آخرین داده های موجود سوئیس،آلمان و ها این شرکت ها در دری

 بوده اند. 2016فرانسه اصلی ترین عرضه کنندگان دارو به ایران در سال 

ید دارو اشنننتغال دارند و  140حدود  کارخانه دیگر)که عمدتاً داروهای  5کارخانه داروسنننازی در ایران به امر تول

باشند. بطور کلی در زمینه تأمین دارویی ایران، حدود کنند( در دست احداث میبایوتک و سرطانی را تولید میتخصصی، 

نده،  140 ید کن نده و حدود  130تول یت  8.000وارد کن عال به ف نده  عداد زیادی شنننرکت پخش کن به همراه ت نه  داروخا

 مشغولند.

ست که در شرکت دارویی در بورس ته 43عالوه براین، در مجموع  شده ا گیرند. هلدینگ گروه قرار می 4ران ثبت 

دارویی تأمین )تیپیکو( شرکت سرمایه گذاری شفا دارو، گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های خصوصی. ارزش بازار 

 میلیارد ریال است.   193.289شرکت دارویی فعال در بورس در حال حاضر بالغ بر  43

 بررسی تجارت دارو در ایران - 4 -2

 در این بخش به بررسی صادرات و واردات دارو در ایران  پرداخته که بصورت موارد زیر ارائه گردیده است. 

 

  ايراندارو در  وارداتبررسی 
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سته به واردات بوده و بیش از  3کمتر از  ستقیماً واب شده م ساخته  صد داروهای نهایی و  صد از داروهای  97در در

شور در داخل تولید می صرفی ک سال شودم سهم ایران از واردات دارو در جهان در  ست،  شایان ذکرا  0.3برابر  2017. 

 درصد بوده است. 

 روند واردات دارو به ايران در چند سال گذشته : 3 نمودار

 

 

 )منبع: اتاق بازرگانی ایران( 

میلیون دالر دارو به کشننور وارد که در  806بالغ بر  1396مشننخص اسننت، در سننال  فوقهمانطور که در نمودار 

سال سه با  سال  36،  1395مقای صادرکننده دارو به ایران را در  صلی  شورهای ا ست. نمودار زیر ک شته ا شد دا صد ر در

 دهد.نمایش می 1396

 1396کشورهاي اصلی صادرکننده دارو به ايران در سال  : 4 نمودار

 
 

صلی صادرکننده دارو به  سه کشورهای ا سوئیس، دانمارک، آلمان و فران ست،  همانگونه که در نمودار باال مشخص ا

 ایران هستند. 
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 بررسی صادرات دارو در ايران 

درصد کل حجم فروش دارو در  5حجم صادرات دارو نسبت به صادرات دیگر صنایع رقم با اهمیتی نیست و کمتر از 

شننودك که البته همین حجم اندک هم مدتی اسننت به دلیل ممنوعیت صننادرات دارو بازارهای صننادراتی میکشننور روانه 

 تقریباً متوقف شده است.

اگرچه قیمت تمام شننده و کیفیت داروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای صننادراتی را دارد، اما مقدار صننادرات به 

خطوط تولید دارویی ها چندان زیاد نمی باشننند. نمودار و جداول زیر  دلیل عدم رعایت برخی اسنننتانداردهای الزم در

 دهد.وضعیت صادرات دارو در ایران را درچند سال اخیر نمایش می

 صادرات دارو از ایران در چند سال گذشته : 5 نمودار

 

 )منبع: اتاق بازرگانی ایران( 

 

سال  ست، در  شخص ا صادر که در  186بالغ بر  1396همانطور که در نمودار باال م شور  میلیون دالر دارو از ک

درصد رشد داشته است. نمودار زیر کشورهای اصلی وارد کننده دارو از کشور را در سال  52،  1395مقایسه با سال

 دهد.نمایش می 1396

 بررسی مصرف دارو در ایران - 5 -2

کل مخارج ایرانی ها را به خود درصد از  1.2درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا  1.2داروی مصرفی در ایران حدود 

اختصاص می دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. بنابر این توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی 

و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سالمتی مردم بسیار مهم است. قابل ذکر است که  سرانه مصرف دارو در ایران 

 باشد.دالر می 63
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  دارو در ایران چشم انداز بازار   - 6 -2

بازگشت مجدد تحریم های ایاالت متحده آمریکا باعث شده است، بازار محصوالت دارویی ایران دچار نوعی   

بالتکلیفی شود و روند رشد این بازار که از بعداز رفع تحریم ها آغاز شده بود متوقف شود. نبود داده ها و اطالعات با 

رود، بعالوه اطالعاتی درخصوص تفکیک بین اد از مشکالت ارزیابی بازار دارویی ایران بشمار میکیفیت و قابل استن

داروهای ثبت شده و ژنریک دردسترس نیست. البته باتوجه به محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی، داروهای 

شرایط حداقل در دوره های کوتاه تا میان مدت  ژنریک در سالهای گذشته بیشترین سهم بازار را در اختیار داشتند و این

 ادامه خواهد یافت. 

وضع مجدد تحریم های ایاالت متحده آمریکا این احتمال را به دنبال دارد که پیشرفت های بدست آمده در زمینه    

ت تا فرای بازارهای حضور شرکت های داروسازی چند ملیتی در بازار ایران از بین برود. ازاین رو دولت ایران در تالش اس

مرسومی که در منطقه خاورمیانه متمرکز شده اند روابط خارجی خود را توسعه دهد. در این میان، روز به روز بر اهمیت 

رود، در سال های آتی برنامه های برای صادرات محصوالت این تالش ها افزوده خواهد شد. براین اساس انتظار می

ستان و گرجستان به اجرادرآید که شرکت داروسازی کاسپین تأمین منتفع اصلی چنین دارویی به کشورهای روسیه، قزاق

قراردادهایی خواهد بود. بعالوه، در سال های اخیر طرح هایی در راستای توسعه تجارت محصوالت دارویی با کشورهای 

ان به ویتنام، نامیبیا و ونزوئال اشاره توآسیایی، آفریقایی و آمریکای التین به اجرا درآمده است که ازجمله این کشورها می

نمود. اجرای این طرح ها که در زمینه تجهیزات پزشکی، محصوالت دارویی و تحقیقاتی است، باعث خواهد شد، پیوندهای 

 ایران با شرکای تجاری اش بیش از بیش گسترش یابد.

یران تأسیس کارخانجات تولید مواد اولیه شود، کلید توسعه آتی بازار محصوالت دارویی اهمچنین خاطر نشان می    

داروها در داخل ایران خواهد بود. احداث چنین کارخانجاتی در داخل ایران شرکت های داروسازی را قادر خواهد ساخت 

هزینه ها را کاهش داده و توانایی خود برای رقابت در سطح بین المللی را افزایش دهند. این اتفاق همچنین موجب خواهد 

تا نقش آفرینان بازار محصوالت دارویی ایران کمتر درمعرض نوسانات ارزی قرار بگیرند چرا که نوسانات ارز بر قیمت شد، 

دهد. استمرار مدرنیزه کردن گذارد و هزینه های تولید را افزایش میشود تأثیر میواردات که شامل مواد اولیه داروها نیزمی

به تدریج این اطمینان را حاصل می نماید که در تولید داروها از استانداردهای بین تجهیزات کارخانجات داخلی تولید دارو 

 شود. شود و این امر موجب تقویت پتانسیل صادراتی شرکت های داروسازی میالمللی اصول ساخت خوب پیروی می

 بررسی وضعیت دارویی داروسازی فارابی - 7 -2

 می شود:خته در این بخش به بررسی وضعیت داروسازی فارابی پردا
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 بررسی میزان تولید و فروش محصوالت شرکت - 1 - 7 -2

سیون تولید می کند که میزان تولید و  سپان سو سول و  شامل قرص، کپ سه گروه محصول  سازی فارابی  شرکت دارو

 سال گذشته به شرح زیر می باشد. 5فروش آنها براساس اطالعات مالی ارائه شده  طی 

 

 میزان تولید محصوالت شرکت  

 کاال شرح ردیف
 عملکرد

 واحد 1396 1395 1394 1393 1392

 هزار عدد 372.376 602.433 690.577 919.315 682.777 کپسول 1

 هزار عدد 258.123 296.431 300.473 390.856 324.213 قرص 2

262،24 24.075 20.051 21.596 19.974 سوسپانسیون 3  هزار شیشه 
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 سال گذشته به شرح جدول زیر می باشد: 5فروش طی فروش داخلی شرکت بر اساس مقدار 

 میزان فروش داخلی محصوالت شرکت  

 شرح کاال ردیف
 عملکرد

 واحد 1396 1395 1394 1393 1392

 هزار عدد 419،467 518،281 581،516 789،800 625،180 کپسول 1

393،302 357،392 316،884 قرص 2  294،278  827،251  هزار عدد 

563،18 17،678 17،703 سوسپانسیون 3  143،19  640،21  هزار شیشه 

 

 
 

 سال گذشته به شرح جدول زیر می باشد: 5فروش صادراتی شرکت بر اساس مقدار فروش طی 

 میزان فروش صادراتی محصوالت شرکت  

 شرح کاال ردیف
 عملکرد

 واحد 1396 1395 1394 1393 1392

 هزار عدد 28،459 31،437 111،031 109،341 71،333 کپسول 1

373،2 21،865 16،435 قرص 2  049،9  695،25  هزار عدد 

856،2 2،774 3،262 سوسپانسیون 3  069،4  838،3  هزار شیشه 
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 جایگاه شرکت در صنعت - 2 - 7 -2

شینه به توجه با شرکت  داروهای تولید جهت به تامین دارویی گذاری سرمایه گروه شرکت ترین شاخص خود، پی

 وضننعیت اخیر سنننوات طی در لیکن. باشنند می برخوردار ای شننده شننناخته و مهم بسننیار جایگاه از و بوده بیوتیک آنتی

 وصننول دوره افزایش از ناشننی نقدینگی کمبود دلیل مواد اولیه تهیه به مربوط مشننکالت و صنننعت در ناسننالم رقابتی

 عمال که شرکت این در موجود پتانسیل به توجه با الوصف مع. است زده رقم را شرکت فروش کاهش موجبات مطالبات

 می هجرت پخش و کپسننول ژالتین نظیر هایی شننرکت سننهامدار و نماید می فعالیت کوچک هلدینگ یک صننورت به

شد، ستحقاق رود می انتظار با سیار امری آن برای تر رفیع جایگاه ا شد عادی ب ستا این در جدید مدیریت لذا. با  تالش را

 گیرد. قرار خود واقعی منزلت و جایگاه در فارابی تا نمود خواهد مضاعف

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت - 3 - 7 -2

 ريسک نوسانات نرخ بهره 

 نگرانی که نمود اعالم توان می رو این از. کند می و کرده استفاده خصوصی و دولتی بانکهای تسهیالت از شرکت

 .ندارد وجود شرکت برای مرکزی بانک ضوابط از خارج بهره نرخ تغییر بابت از

 ارز نرخ نوسانات ريسک  

 تحریم قبیل از انقباضی و انبساطی شرایط گونه هر باشد، می وارداتی شرکت اولیه مواد از بخشی اینکه به توجه با

 است. گذار اثر شرکت های فعالیت از بخش این بر دولتی مقررات و قوانین در تغییر با المللی بین های
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 تولیدي هاي نهاده قیمت ريسک 

 خارجی منابع از بعضا و میدهد تشکیل مصرفی اولیه مواد را شرکت شده تمام بهای ترکیب درصد 83 قریب آنجانیکه از 

 بهای افزایش باعث ارز نرخ افزایش صورت در که بوده مواجه ارز نرخ افزایش ریسک با همواره شرکت. شود می تامین

 .شد خواهد محصول شده تمام

 دولتی مقررات تغییر يا و المللی بین عوامل به مربوط ريسک 

 تغییر یا المللی بین شرایط تغییر شرکت، محصوالت از بخشی صادرات و اولیه مواد از بخشی بودن وارداتی به توجه با 

 .گردد می شرکت زیان و سود در تغییر باعث متعاقبا دولتی مقررات و قوانین در

 تجاري ريسک 

شته وجود تجاری ریسک بابت این از و بوده انحصاری عمدتاً شرکت تولیدی محصوالت گذشته در   سالهای در اما ندا

سطه به اخیر ست تغییر وا شت وزارت سیا صار رفع جهت بهدا صه در انح سک دارو، تولید عر ضور ری  در جدید رقبای ح

 محصوالت سبد در افزایش جهت را الزم بینیپیش شرکت تجاری، ریسک کاهش منظور به لذا یافته، افزایش دارو تولید

 است. آورده بعمل خود مشتریان سبد افزایش همچنین و

 نقدينگی ريسک 

 ها بدهی پرداخت در شنننرکت توان نقدی، صنننورت به عمدتاً خریدهای و مطالبات وصنننول دوره بودن باال به توجه با 

 توزیع های شرکت به خود محصوالت فروش نمودن منطقی با طرف یک از میکند تالش شرکت لذا. است یافته کاهش

صول دوره بتواند دارو ساتمؤ با تعامل با دیگر طرفی از و داده کاهش را مطالبات و سهیالت جهت اخذ مالی س  نرخ با ت

 را بکاهد. مشکالت این منفی اثرات از قسمتی بتواند پرداخت دوره بودن باال و تر پایین بهره

 محصوالت کیفیت ريسک 

سب برند دارای شرکت یک عنوان به همواره شرکت  ضوع این و بوده مطرح داخلی داروی تولید در منا شان خود مو  ن

 . است شده شرکت این به کننده مصرف اعتماد باعث که باشد می شرکت محصول کیفیت باالبودن دهنده
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 صنعت دارو SWOTتحلیل  - 8 -2

 

ضعف

.استدهشابتداییبرداروهایتمرکزمنجربهدارووبهداشتپایینسرانه-1

.داردقرارپایینینسبتاًسطحدرفکریمالکیتاستانداردهای-2

.داردداروقیمتبرشدیدیکنترلدولت-3

ودمحدداخلیهایشرکتازحمایتدلیلبهکشوربهدارووارداتنظام-4
.است

.استرداتیواداخلی،صنعتتوسطاستفادهمورداولیهموادازنیمیتقریباً-5

کاملربطوایراندربانکداریبخشبرنظارتوشوییپولضدقوانین-6
.شودنمیرعایت

قوت

.بازار دارویی بزرگ درمنطقه که جمعیت بزرگ آنرا حمایت می کند-1

شمار منی ایران یکی از بهترین مقصدهای گردشگری پزشکی در منطقه به-2
.آید

.شودپوشش بهداشت عمومی وسیع که اکثر نقاط روستایی را شامل می-3

محصوالت تولید داخل عموماً ارزان بنوده و شنامل داروهنای ابتندایی منی -4
.ستشوند که نتیجه آن بازاری متکی بر واردات برای درمان با فناوری باال

.ده استموضع ایران در زمینه زیست فناوری درسطح بین الملل تقویت ش-5

.شده استموقعیت ایران در زمینه زیست فناوری درسطح بین الملل تقویت-6

تهديد

اهیرفشرایطبهکهآوراعتیادداروهایقاچاقبامواجههدردولتشکست-1
.میزندآسیببیماران

ناتنوسادلیلبهداروییمحصوالتوموادقیمتمالحظهقابلافزایش-2
.ودشخارجبیمارانخریدقدرتحیطهازداروهزینهشدهباعثارزنرخشدید

.داردوجودبازپرداختلیستازنسخهبدونداروهایحذفاحتمال-3

.میکندتهدیدراصنعتاینعملکردوارداتباموازیستدوداد-4

ثباتیبیهمنجربداعشتروریستیگروهظهورازناشیایمنطقهثباتیبی-5
.استشدهنیزایراندراقتصادیوسیاسی

توافقدمیتوانایران،علیههاتحریمدوبارهاعمالبرایترامپدولتتصمیم-6
.اثرسازدبیآمدهدستبهاخیراًکهراتجاریهای

همچنانآمریکاداروییهایشرکتتوسطایرانکردنمحدودروندادامه-7
.آیدمیحساببهداروییبخشدرگذاریسرمایهبرایتهدیدعنوانبه

تضعیفواقتصادیاوضاعوخامتمنجربهایرانایهستهتوافقرفتنازبین-8
.شودمیکشورامنیتیسطح

فرصت

.شوندنمیتولیدداخلدرکهخارجساختداروهایبرایکممالیات-1

ایبرتقاضاافزایشعمومی،درمانبیمهپوششگسترشروبهروند-2
.استگشتهموجبراژنریکداروهای

بادارواگیرغیرهایبیماریازجلوگیریبرنامهآمیزموفقیتاندازیراه-3
هانیجبهداشتسازمانواگیردارغیرهایبیماریضروریبستهازاستفاده
.استشدهکشوردربیماراننامطلوبوضعیتبهبودموجب

آسیساتتدرگذاریسرمایهجذببمنظورقانونیشرایطوفکریمالکیت-4
.استیافتهبهبودداخلی

.میشوندمدرنیزهتدریجبهبهداشتیامکانات-5

.استشدهتدوینهاییبرنامهدارو،ثبتزمانبهبودبمنظور-6

.استیافتهافزایشداخلیداروییهایظرفیتدرگذاریسرمایه-7

اروپابغروآفریقا،آسیاسرتاسردرتجاریهاینامهتوافقبهدستیابی-8
.میکندتقویتراداروییلحاظازایرانموقعیت

راشرکت100میزبانیخصوصیبخشتوسطداروییشهرکساخت-9
.داشتخواهدبرعهده

SWOT
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 نتایج حاصل از مطالعات بازار - 9 -2

  رود، این میزان میلیارد دالر و انتظار می 934.8بالغ بر  2017در سال ارزش بازار محصوالت دارویی در جهان

 میلیارد دالر برسد. 1.170به رقم  2021در سال 

  شود، میلیارد ریال رسیده و پیش بینی می 90.803به رقم  2017ارزش بازار محصوالت دارویی ایران در سال

میلیارد ریال  304.338به رقم  2027ریال و تا سال میلیارد  170.506به رقم  2022ارزش این بازار تا سال 

 برسد.

  میلیارد دالر دارو واردات شده  560میلیارد دالر دارو در جهان صادر و به ارزش  525.3به ارزش  2017در سال

 است. 

  درصد رشد داشته 36، 1395میلیون دالر دارو به ایران وارد که در مقایسه با سال 806بالغ بر  1396در سال 

 52، 1395میلیون دالر دارو از کشور صادر که در مقایسه با سال 186بالغ بر  1396در سال است. همچنین، 

 درصد رشد داشته است.

  دالر و  860دالر، کانادا  566دالر، مجارستان  1208در حدود  2017مصرف سرانه دارو در آمریکا در سال

 دالر بوده است.  63ال مشابه دالر و سرانه مصرف دارو در ایران در س 1080سویس 

  آن  %4داشته است که از این میزان  1396میلیون ریال فروش دارو در سال  1،935،806شرکت فارابی معادل

 آن فروش داخلی بوده است.  %96فروش صادراتی و 
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 داروسازی فارابیارزش سهام شرکت  - 3

 است.استفاده شده  DCF ینقد یاناتجر یلاز روش تنز داروسازی فارابیجهت ارزشگذاری سهام شرکت 

 مفروضات - 1 -3

 بینی درآمد و هزینه مد نظر قرار گرفته است:مفروضات کلی زیر در پیش

 یمفروضات اساس 

 1402 1401 1400 1399 1398 شرح

 %13.0 %13.5 %17.5 %24.2 %34.1 نرخ تورم 

 %15.0 %15.0 %20.0 %25.0 %30.0 نرخ تورم حقوق و دستمزد

 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 مالیاتنرخ 

 %15 %15 %15 %20 %25 *نرخ رشد هزینه های عمومی اداری
 

 به جز نیروی انسانی و استهالک*

 

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

،  %24.9،  %26.9به ترتیب برابر  1402الی  1398های مالی منتهی به حقوق صاحبان سهام طی دوره سالبرآورد 

 محاسبه شده است.  %22.8و  23.1%،  24%

 یی برآورد ارزش نها - 3 -3

 باشد.ریال می 9،099تا  8،233در بازه  هر سهمطبق برآورد صورت گرفته ارزش 
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