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 معرفی شرکت - 1
 

 تاریخچه فعالیت - 1 -1

ص( خا )سهامیر فایز يهاارتواالبر شرکت منا تحت 22/09/1343 یخرتادر  م(عا )سهامیرازك  يهاارتواالبر شرکت

شرکت 22/09/1343مورخ  9593 رهشما طىو شده  تأسیس سیده و در اداره ثبت  صنعتی تهران به ثبت ر ها و مالکیت 

 09/09/1370)سهامی خاص( تغییر یافت. شرکت در تاریخ  نام آن به شرکت البراتورهاي رازك 24/05/1360در تاریخ 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر،  18/10/1370به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 

کت دارو پخش اسررت و واحد ت اري نهایی شرررکت البراتورهاي رازك )سررهامی عام( وزح واحدهاي ت اري فرعی شررر

 باشد. گروه، شرکت دارویی تأمین می

 محل شرکت - 2 -1

 واده مخصوص کرج  واقع است. 10در تهران، کیلومتر شرکت  یمرکز اصل

 موضوع فعالیت - 3 -1

 يانواف داروها دیاز کارخان ات تول يبرداراسرراسررنامه احداب و بهره 2شرررکت طبم ماده  یاصررل تیموضرروف فعال

 د،یتول ه،یبه منظور ته یوانب عیکودك و صنا يخشک، غذا ریش ،یشیو آرا یبهداش هايفرآورده ،یدام يداروها ،یانسان

سته سا هیو مواد اول وقفروش، واردات و صادرات انواف اقالم ف ع،یتوز ،يبندب  يهاشرکت ریمربوط به آن و مشارکت در 

مورخ  25208شرررماره  يبرداربه مووب پروانه بهره. باشررردیسرررهام م دیخر ای سیتأسررر میاز طر یو خارو یداخل

عدد قرص  ونیلیم 700 تیصادر شده، کارخانه شرکت با ظرف عیکه توسط وزارت صنا يو اصالحات بعد 30/04/1350

و  یو دام یقیتزر الیعدد و ونیلیم 91.8پماد و ژل و  ونیلیم 14.17شررربت و محلول،  شررهیشرر ونیلیم 25و کپسررول، 

سال  مهین ختاری از هاهزار تن  پودر و مکمل 6.12 ست. فعال يبردارمورد بهره 1346دوم  صل تیقرار گرفته ا شرکت  یا

ها، شامل گروه کپسول وریدام و ط یدرمان ،ییغذا هايمکمل ،یو دام یانسان يداروها دیاند از: تولعبارت يدر سال وار

 و مکمل بوده است. الیها، پمادها، وقرص
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 وضعیت اشتغال - 4 -1

هاي و نیز تعداد کارکنان شرکت 1397اسفند ماه  29هاي مالی منتهی به تعداد کارکنان در استخدام مطابم صورت

 خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، به شرح زیر بوده است: 

 تعداد کارکنان 

 1396 1397 نوع استخدام

  86  69 کارکنان رسمی
 249 270 کارکنان قراردادي

 78 68 هاي خدماتیکارکنان شرکت
 413 407 جمع

 

 سرمایه شرکت - 5 -1

منقسم به  ال،یر ونیلیم 593،000شرکت به مبلغ  هی، سرما1397اسفند ماه  29به  یمنته یمال يهامطابم صورت

 است. یالیر 1.000سهم  593.000.000

 

 ترکیب سهامداران - 6 -1

 است: ریسهامداران به شرح ودول ز بیترک

 ترکیب سهامداران 

 درصد مالکیت تعداد سهم نام سهامدار

 50.79 301،157،757 داروپخش شرکت

 3.2 19،020،332 ایران ملی توسعه گذاريسرمایه شرکت

 0.75 4،444،111 ت ارت بانک کارکنان

 14.19 84،146،540 البرز گذاريسرمایه شرکت

 3.85 22،807،897 تامین صبا گذاريسرمایه شرکت

 8.27 49،054،951 مدار سرمایه مدیریت خدمات شرکت

 17.1 101،389،329 حقیقی اشخاص سایر

 1.85 10،979،083 حقوقی اشخاص سایر

 100 593،000،000 جمع
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 اعضاء هیئت مدیره - 7 -1

 :باشدمی زیر ودول شرح به هاي مالیبراساس آخرین صورت مدیره هیئت اعضاي

 اعضاء هیئت مديره 

 سمت نماینده نام

 مدیرهرئیس هیئت خوئی زادهولیل م ید دکتر تامین صبا گذاريسرمایه شرکت

 مدیرهنائب رئیس و مدیرعامل هیئت کوچکی سعید دکتر داروپخش شرکت

 مدیره عضو هیئت سلطانی واعظ حسین تامین دارویی گذاريسرمایه شرکت

 مدیرهعضو هیئت بدري قیس دکتر البرز گذاريسرمایه گروه شرکت

 مدیرهعضو هیئت همدانی محسن دکتر داروپخش دامی داروهاي توزیع شرکت
 

 

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - 8 -1

هاي حسابرس مستقل در خصوص صورتبه عنوان  آزمون پرداز ایران مشهودمؤسسه حسابرسی  بررسی اومالی

  ، من ر به اظهار نظر مطلوب گردیده است.31/06/1397ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 تأکید بر مطلب خاص:

 هاي هاي انتقالی از سالمیلیون ریال مانده حساب 475،943هاي دریافتنی شرکت اصلی مشتمل بر حساب

شرکت سود  صول آن هنوز به نتی ه قبل )عمدتاً  صورت گرفته در زمینه و سته( بوده که اقدامات  هاي واب

 گیري این موسسه تاثیر نداشته است.ده است. این بند در نتی هقطعی نرسی

 

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

 29/12/97به  یمنته ینشده سال مال یحسابرس یمال هايشرکت به استناد صورت انیترازنامه و صورت سود و ز

 است: يقبل، به شرح وداول بعد یشده دو سال مال یحسابرس یمال يو صورتها
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 ترازنامه 

 29/12/1395 29/12/1396 29/12/1397 شرح )میلیون ریال(

    های جاری:دارایی

 375،952 107،997 209،047 مووودي نقد

 2،513،192 3،432،023 3،333،825 هاي ت اري و غیرت اريدریافتنی

 831،023 667،547 824،159 مووودي مواد و کاال

 59،376 71،493 235،184 پیش پرداختها

 3،779،542 4،279،060 4،602،215 های جاریجمع دارایی

    های غیرجاری:دارایی

 1،107 1،340 5،067 دریافتنی هاي بلند مدت

 61،342 48،288 47،012 سرمایه گذاري هاي بلندمدت

 2،084 2،007 2،058 دارایی هاي نامشهود

 342،665 336،802 308،118 دارایی هاي ثابت مشهود

 0 0 45،434 سایر دارایی ها

 407،198 388،437 407،689 های غیرجاریجمع دارایی

 4،186،739 4،667،497 5،009،904 هایجمع دارایی

    بدهی های جاری:

 257،986 344،816 375،716 پرداختنی هاي ت اري و غیرت اري

 137،567 168،877 177،715 مالیات پرداختنی

 537،665 888،990 819،466 پرداختنیسود سهام 

 2،102،900 1،975،492 1،781،470 تسهیالت مالی

 3،036،118 3،378،175 3،154،367 جمع بدهی های جاری

    بدهی های غیرجاری:

 51،894 60،051 71،214 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 51،894 60،051 71،214 جمع بدهی های غیرجاری

 3،088،011 3،438،226 3،225،581 هاجمع بدهی 

    حقوق صاحبان سهام:

 410،000 410،000 593،000 سرمایه

 41،000 41،000 59،300 اندوخته قانونی

 647،728 778،271 1،132،023 سود انباشته

 1،098،728 1،229،271 1،784،323 جمع حقوق صاحبان سهام

 4،186،739 4،667،497 5،009،904 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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  صورت سود و زيان 

 29/12/1395 29/12/1396 29/12/1397 شرح )میلیون ریال(

  2،041،427  2،417،680  3،171،089 درآمدهاي عملیاتی

 (1،063،428) (1،263،346) (1،388،441) بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

  977،998  1،154،334  1،782،648 سود ناخالص

 (83،814) (146،203) (182،671) هزینه هاي عمومی، اداري و فروش

  4،082  3،230 (3،574) سایر اقالم عملیاتی

  898،266  1،011،361  1،596،403 سود )زیان( عملیاتی

 (394،422) (395،680) (405،186) هزینه هاي مالی

  197،948  195،721  74،549 سایر درآمد و هزینه هاي غیر عملیاتی

  701،792  811،402  1،265،766 سود قبل از مالیات

 (111،495) (137،609) (177،715) مالیات بر درآمد

  590،297  673،793  1،088،051 سود )زیان( خالص

 گردش حساب سود )زیان( انباشته

 590،297 673،793 1،088،051 سود خالص

 874،847 719،697 778،272 سود انباشته ابتداي سال

 (48،666) (71،969)  تعدیالت سنواتی

 826،181 647،728 778،272 تعدیل شده-سود انباشته ابتداي سال

 (543،250) (543،250) (574،000) سود سال مصوب

 (205،000) 0 (142،000) افزایش سرمایه

 668،228 778،271 1،150،323 سود قابل تخصیص

 (20،500) 0 (18،300) اندوخته قانونی

 647،728 778،271 1،132،023 سود انباشته پایان سال
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 معرفی صنعت دارو - 2

دارو در بدن  تیوضع یبررس به و ساخت دارو دیدر رابطه با تول یاز علوم پزشک یبه عنوان بخش مهم يداروساز

 گری. به عبارت دپردازدمی زايماریب هايدارو در سالمت وامعه و کم کردن بحران ریتاث زانیم ،مووودات زنده ،انسان

وهت  نی. از اپردازدیم ماریاثرات دارو بر بدن ب یماده و بررس نیا دنبه شناخت ماده موثر، فرموله کر يرشته داروساز

 .ردیگ رارق لیو تحل هیصنعت مورد ت ز نیووانب ا یتالش شده تا از تمام

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

میلیارد دالر و انتظار  934.8بالغ بر  2017دهد، ارزش بازار محصوالت دارویی در وهان در سال ها نشان میبررسی

میلیارد دالر برسد. ارزش بازار دارو در کشور ایاالت متحده آمریکا در  1.170به رقم  2021، این میزان در سال رودمی

بندي ود اختصاص داده است. در این رتبهخ درصد از سهم بازار وهانی را به 25.1که میلیارد دالر  234.7بالغ بر  2017سال 

میلیارد دالر  37آلمان نیز با ارزش  هاي دوم و سوم ومیلیارد دالر در رتبه 43و  52.6چین و ژاپن به ترتیب با ارزش بازار 

ه به علت ووود داروهاي ژنریک در بازار آن و ، در چهارمین وایگاه قرار گرفته است. از طرفی کشور روسی2017در سال 

 باشد. میلیارد دالر می 12.1پایین بودن اعتماد نسبت به داروهاي وارداتی، داراي ارزش بازاري برابر با 

Source: igeahub 

 داراي عملکرد نسرربتاًدر کل، صررنعت دارو در وهان، دارو رشررد بحب برانگیزي داشررته، ولی  2017چه در سررال  گرا

چون نوارتیس، هم وهان هاي برترتعدادي از شرررکت. در این سررال ارزش بازار بوده اسررت از لحاظ ارزش بازاري خوبی

هاي وانسون، روشه و فایزر در این میان شرکت .وي رشدي دو برابر را به ثبت رساندند لی و اب ایالی لی مرك اند کو،

سب نمایند سایرین ک سبت به  ستند موقعیت بهتري ن صنعت بودند که توان شرکت برتر  سال  .سه  سیاري از  2017در  ب

شیدندهشرکت شرایط عمومی بهبود بخ سب بودن  سالخورده  .ا عملیات خود را به دلیل منا که مووب )افزایش ومعیت 

هاي درمانی به ویژه ، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم(هاي مزمن شدهاي بلندمدت بیماريرشد تقاضا براي درمان

 .مصرف دارو من ر شدنددر اقتصادهاي نوظهور از ومله عواملی بودند که به رشد سرانه 

 2017ارزش بازار محصوالت دارويی در جهان و کشور های برتر در سال  

 رتبه ارزش بازار )میلیارد دالر( نام کشور

 - 934.8 وهان 

 اول 234.7 آمریکا

 دوم  52.6 چین 

 سوم 43 ژاپن

 چهارم 37 آلمان 

 پن م 12.1 روسیه
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اند. اگرچه کشورهایی نظیر چین و هند شرکت دارویی بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا واقع شده 10تمام توان گفت می

آید، کشررورهاي آمریکا و اروپا اند، اما وقتی صررحبت از علوم زیسررتی به میان میهاي اخیر رشررد خوبی داشررتهدر سررال

ت اي و رشد تقاضا براي محصوالهاي سرمایهبودن فرصت الکه با د،در صدر قرار دارنهمچنان در حوزه تولید و مصرف 

 . یل اصلی آن استو ابزارها از دال

 دهد.را به لحاظ درآمدي نمایش می 2017کننده دارو در وهان در سال هاي برتر تولیدودول زیر شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: igeahub 

 

کننده دارو شرکت برتر تولید 10اروپایی وزح  هاي آمریکایی وشرکتباشد، همانگونه که در ودول باال مشخص می

 باشند.در آمریکا و اروپا می

 بررسی وضعیت صنعت دارویی کشور - 2 -2

ین ارکان نظام سررالمت در دنیا ترمهمصررنعت داروسررازي به دلیل اثرگذاري بر سررالمت ووامع بشررري همواره از 

صنایع کلیدي و استراتژیک در وهان مطرح است و برخورداري از  ازشود. امروزه این صنعت به عنوان یکی محسوب می

 شود.یافتگی کشورها شناخته میتوسعهسطوح توانمندي در این بخش به منزله یکی از معیارهاي مهم 

شد قابل مالحظه ست. اي در دههصنعت دارو در ایران با ر سترش توانمنديهاي اخیر مواوه بوده ا ها ها و قابلیتگ

ید اقالم و فرآورده یه دارویی، تول ید مواد اول هاي در این حوزه و خودکفایی در زن یره ارزش آن )تحقیم و توسرررعه، تول

  المللی ارتقاي شایان تووهی بخشد.تواند موقعیت و وایگاه کشور را در منطقه و در سطح م امع بیننهایی(، می

 2017شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان در سال  

 کشور نام شرکت رتبه
درآمد حاصل از فروش 

 )میلیارد دالر( محصوالت دارویی
 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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نمود. در طرف  توان در دو طرف تقاضا و عرضه دارو بررسییمي اساسی اثرگذار بر صنعت دارو را روندها و متغیرها

ضا دو متغیر ومعیت و  سبب وهت درآمدتقا سرمایهسرانه  شد. همچنین گیري  شت و درمان خواهد  گذاري در حوزه بهدا

ر به موضوف بهداشت و سالمت شود و تواند سبب تووه بیشتافزایش سطح متوسط درآمد ومعیت حاضر در کشور نیز می

 افراد براي ارتقاي سالمت افزایش یابد. يگذارهیسرما

 

 زنجیره ارزش دارو - 3 -2

سیدن از قبل که هایییتفعال کامل م موعه درك ست به دارو ر شناخت گیرد،می ان ام بیماران د  از بهتري سبب 

صنعت زن یره سازي ارزش  شد. دارو  توزیع، کانال دارو، نوف مختلف، با تووه به بازارهايتواند می ارزش رهیزن  خواهد 

 و مکان زمان، در را مناسررب داروي بیماران اینکه از اطمینان براي. متفاوت باشررد وغرافیایی ناحیه یا بازپرداخت مقررات

 :است زیر اصلیمؤلفه  سه شامل که است ايارزش پیچیده زن یره به نیاز کنند،می دریافت مناسب مفر

 

 براي  ناظر نهاد از م وز تا کسب اولیه توسعه و تحقیم از که دارد ووود مرحله چند دارو ساخت براي: دارو تولید

براي ها آن هاينیازمندي و مراحل این از کدام هر. شودمی شامل را سازيت اري نهایی فاز و بازار در دارو فروش

 است. متفاوت مختلف کشورهاي و تولیدکنندگان داروها،

 نهایی کننده مصرف به یدکنندهتول دست از دارو مدیریت ونقل  و حمل شامل مرحله این: عرضه نقطه به دارو توزیع

موقعیت  برحسب مسیر این پیچیدگی. باشد پزشک یا بیمارستان )داروخانه(، خردکننده عرضه تواندیم که است

شهرهاي  مراکز بین نهایی کنندهمصرف مکانی موقعیت و خاص هايیازمندين دارو، واردات به نیاز تولیدکننده،

 .است متفاوت روستاها و بزرگ

 دقیم يبندزمان یک با مناسب بیمار، براي دارو مناسب اندازه و فرم کردن فراهم: نهاییکننده مصرف به عرضه 

هاي تداخل براي دارو بررسیومله  از دیگري مراحل شامل تواندیم گام این. است ارزش زن یره در گام نهایی

 توسط انتفاف حداکثر کسب از یافتن اطمینان منظور بهها آن ازکدام  هر که باشد غیره و هایهتوص احتمالی، ارائه

  .است بیمار ضروري

 بر صنعت دارو رگذاریتأثعوامل  - 4 -2

سالمندان ترمهماز  شد. طبم آمارهاي یمین فاکتورهاي تأثیرگذار بر صنعت دارو، رشد ومعیت و به ویژه ومعیت  با

دهد که نرخ رشد ومعیت علیرغم یموهانی، ومعیت وهان همواره در حال افزایش است، اما روند افزایش ومعیت نشان 

 .مثبت بودن رو به کاهش است و در آینده شاهد افزایش ومعیت سالمندان خواهیم بود

دهد که در یماشررد. آمار و ارقام مووود نشرران بیماز دیگر متغیرهاي کالن در صررنعت دارو، درآمد و ثروت افراد 

 ، تولید وهانی و به تبع آن درآمد کل همواره رشد مثبتی داشته است.2009هاي اخیر به غیر از سال سال
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 دهندهنشانشود که یمهاي سالمت از تولید ناخالص وهانی صرف هزینه درصد 10طبم آمار منتشره بانک وهانی 

سبد هزینه سهم اهمیت این بخش در  ست.  سال ینههزهاي خانوارها ا سالمت  صد  8.1در ایران برابر  2016هاي  از در

 .بوده است تولید ناخالص ملی

 

ي  هاسالهاي سالمت ایران از تولید ناخالص ملی طی سهم هزینه
 2016تا   2000

 يهاسالهاي سالمت وهان از تولید ناخالص کل طی سهم هزینه
 2016تا  2000

  

 سهم هزينه سالمت از تولید ناخالص ايران و جهان -1نمودار 

طی  ایران، یناخالص مل دیتولهاي سرررالمت از ینههزگردد، سرررهم که در نمودارهاي فوق مالحظه می طورهمان

هاي اخیر سهم سطح وهانی بوده است به طوري که با افزایش قابل تووه در سالهاي مورد بررسی همواره کمتر از سال

درصد گردیده است و هنوز به متوسط سطح وهانی نرسیده  8.1برابر  2016ایران در سال  یناخالص مل دیتولبهداشت از 

اي رشد مثبت بوده که هاي بهداشت در ایران داراست. شیب صعودي این نمودار حاکی بر این امر است که سهم هزینه

 باشد.ایش اهمیت سطح بهداشت در کشور توسط مسئولین و مردم میبیانگر افز
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شان را  طورهمان شی از درآمد ست که افراد چه بخ ضوف حائز اهمیت ا که بیان گردید در کنار درآمد افراد، این مو

هاي یک از هزینه درصرد 76در مرکز آمار،  شرده منتشرربا تووه به آمار کنند. هاي بهداشرتی و درمان میینههزصررف 

ي هانهیهزي بندتیاولو، که بنا بر آمار بانک مرکزي نیز تخصیص و استی رخوراکیغي هانهیهز، مربوط به ایرانی خانوار

 هزار ریال هزینه سالیانه 237.603ی از عبارتباشد. به می درصد مربوط به بهداشت و درمان 14در کشور تنها  شدهان ام

ساب  صد14با احت شتمربوط به  الیهزار ر 33،264گفت  توانیم ،در شدیو درمان م بهدا شور  با. با تووه به اینکه در ک

هزار ریال قابل  721،804،649هاي بهداشرررت و درمان خانوارها برابر هزینه 1397خانوار ووود دارد، در سرررال  21.699

 .است محاسبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خانوار کي یهانهيهزسهم  - 2نمودار 

با افزایش سطح عمومی قیمت بهداشت و درمان و کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید از یکسو و عدم حمایت دولت 

 خواهیم بود. خانوارهاهاي ینههزاز سویی دیگر شاهد کاهش سهم بهداشت و درمان از 

 

 وضعیت واردات و صادرات دارو - 5 -2

میزان واردات مواد و محصوالت دارویی به ایران در ، 2018سال گزارش بیزینس مانیتور در فصل چهارم مستند به 

ست. طبم این گزارش پیش 1.17میالدي( معادل 2017) 1396سال  سالبینی میمیلیارد دالر بوده ا هاي آتی شود در 

نایی ت یاز به میزان واردات تغییر چندانی پیدا نخواهد کرد و با تووه به توا ید ایران در زمینه داروهاي ژنتیکی میزان ن ول

صادرات واردات بینی ح م هاي تاریخی و پیشواردات دارو کاهش پیدا کند. داده صوالت داروو  شرح مواد و مح یی به 

 نمودار ذیل است.
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 صادرات و واردات محصوالت دارويی )میلیون دالر( -3نمودار 

 بررسی واردات دارو در ایران 

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

شور در داخل تولید می صرفی ک شایان ذکرم سهم ایران از واردات دارو در وهان در  شود.  ست،   0.3برابر  2017سال ا

 درصد بوده است. 

 
 کشورهای اصلی صادرکننده دارو به ايرانسهم  -4نمودار 

  ضمن اینکه سهم کل باشد، سوئیس و آلمان و فرانسه میاز کل واردات ایران از سه کشور  درصد 51بیش از

 .رسدمی درصد 77کشورهاي اروپایی در واردات داروي ایران به بیش از 

  یافته نظیر کشرررورهاي اروپایی و آمریکایی وایگاهی ندارد، در  توسرررعهصرررادرات داروي ایران در بازارهاي

یافته آفریقایی سهمی اندك و عمده سهم صادرات داروي توسعهو کشورهاي ICS  کشورهایی نظیر کشورهاي

شورهاي  سعهایران در ک ستان و عراق ن تو شامل افغان شد، لذا یمیافته  یزي در حفظ و تداوم در این ربرنامهبا

 بازارها در صادرات ایران نقشی کلیدي دارد.
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 هاي رازکالبراتور بررسی وضعیت شرکت - 6 -2

سال  شرکت شرکت  1343سهامی البراتوارهاي رازك در  سهامی البراتوارهاي فایزر تحت مالکیت  شرکت  با نام 

صنایع ملی ایران انتقال  سازمان  شرکت به  سهام این  سالمی،  فایزر آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقالب ا

حاضر شرکت رازك بصورت سهامی عام ادامه فعالیت رازك تغییر یافت و در حال  البراتوارهايیافت و نام آن به شرکت 

  .دهدمی

شکی یکی از صگیري از نیروهاي متخرازك با بهره سانی و داروهاي دامپز صوص تولید انواف داروهاي ان ص در خ

سازي در ایران ب صنعت دارو شگامان  شامل قرص، شمار میهپی شکال مختلف دارویی  سانی رازك در ا رود. داروهاي ان

سول، ضعی، در گروهاي ولدي و ژلشربت، پماده کپ شامل آنتیهاي مو ها، داروهاي قلبی بیوتیکهاي مختلف درمانی 

سیت، ویتامین سا ضد ح ستروئیدي، داروهاي  ضد التهاب غیر ا ساز، پائین آورنده قند خون، هاي خونعروقی، داروهاي 

  .گرددعرضه می داروهاي موثر بر سیستم اعصاب مرکزي و ضد ناتوانی ونسی تولید و

هاي خوراکی، شرررامل پودرهاي محلول در آب، محلولدر بخش داروهاي دامپزشرررکی اشرررکال مختلف دارویی 

هاي مختلف درمانی شررامل آنتیگروههاي غذایی و درمانی مخصرروص دام و طیور در هاي تزریقی و انواف مکملویال

گوارشی، پروبیوتیک،  خونی وهاي ا و اسیدهاي آمینه( ضد انگلهها )همراه با مواد معدنی، الکترولیتها، ویتامینبیوتیک

ضه می سیدیوز تولید و عر ضد کوک ستروئیدي و  شگاه کنترل کیفی رازك به عنوان ضد التهاب غیر ا گردد. واحد آزمای

شده از مرحله  ساخته  ساخته و  ضمن کنترل کیفی کلیه مواد اولیه، نیمه  شه بیدار این واحد تولیدي  شم همی ورود تا چ

را همواره در  GMP هاي این واحد تولیدي الزام به رعایت مقرراتخروج محصول نهایی از شرکت به همراه سایر بخش

 .دهنددستور کار خود قرار می

این واحد با همکاري و هماهنگی بخش فرموالسررریون و تحقیقات کاربردي ضرررمن فرموله نمودن داروهاي ودید 

ن فرموالسیون داروهاي در دست تولید نسبت به اصالح و بهینه نمود

سیون و پایداري مواد نیز اقدام می صالح فرموال نماید. لذا بازنگري و ا

ستور کار واحد کنترل کیفی  شده همواره در د ساخته  اولیه و داروهاي 

این شررررکت قرار دارد. شررررکت رازك به موازات ایفاي نقش خود در 

شوروهت تامین داروها هاي موثري در وهت گام ي مورد نیاز داخل ک

ثبت و صررادرات داروهاي خود به کشررورهاي مختلف برداشررته و در 

راسرررتاي دسرررتیابی به اهداف بلند مدت صرررادراتی خود با همکاري 

گذاري و احداب یک ي داخلی و خاروی اقدام به سررررمایههاشررررکت

حت عنوان  بای ان ت هاي انسرررانی در ومهوري آذر ید دارو حد تول وا
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ست شرکت آذرفارم سال ، نموده ا صوالت رازك از  شرکت همراه با مح صوالت این  میالدي وارد بازار  2000که مح

 .است گردیده ...هاي آسیاي میانه، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و دارویی ومهوري آذربای ان و ومهوري

گواهینامه  1996ك افتخار دارد خود را به عنوان اولین شرکت داروسازي ایران که موفم گردید در سال زشرکت را 

ضمین  سال . را دریافت نماید، معرفی نماید ISO 9002 کیفیتمدیریت ت شرکت در  دریافت  میالدي نیز با 2002این 

دیگري را بر افتخارات خود افزوده است. در سرفصل  ISO 14001 گواهینامه کنترل زیست محیطی بر مبناي استاندارد

شرکت رازك با خرید  2004سال  صد 93،  شهر بروورد، گام موثري در  در سازي داملران واقع در  شرکت دارو سهام 

شور  شکی در ایران وهت ای اد قطب دارویی دامی ک شرکت برتر تولید کننده داروهاي دامپز وهت اتحاد و همکاري دو 

هاي ان ام شده بین دو شرکت، تعدادي محصوالت دامپزشکی شرکت البراتوارهاي رازك در محل برداشت. طبم توافم

که این محصرروالت کماکان تحت نظارت علمی و فنی رازك و با نام و آرم شرررکت  ،شرررکت داملران تولید خواهد شررد

 .البراتوارهاي رازك تولید و توزیع خواهند شد

 

 هاي رازکالبراتورمعرفی محصوالت  - 7 -2

 هاي رازك پرداخته خواهد شد.از گزارش به معرفی محصوالت شرکت البراتوار بخشر این د

 پردازدهاي دامپزشکی میدر دو بخش داروهاي انسانی و داروهاي رازك، به تولید محصوالت شرکت البراتوار

 استریل( بخش فرآوردهای تزریقی دامی( 

صولرآوردهف سال  GMP هاي تزریقی مطابم با ا سرمایه 1386از  گذاري مدیریت م موعه البراتوارهاي رازك با 

سازمان سب و دریافت م وزهاي الزم از  صمیم منا شت و درمان ت سازمان دامپزشکی و وزارت بهدا هاي ذیربط از ومله 

صوالت تزریق .هاي تزریقی نموداندازي بخش ودید فرآوردهبه احداب و راه صورت عالوه بر افزایش و تنوف مح ی بدین 

دلیل کیفیت باالي محصرروالت مورد نظر زمینه دریافت پروانه تولید انواف محصرروالت تزریقی دامی تحت لیسررانس هب

 .هاي معتبر وهان در داخل کشور مهیا گردیده استشرکت

بتاالکتام و هاي عمل آمده فاز تولید انواف پودرهاي استریل تزریقی از ومله آنتی بیوتیک ههاي ببینیضمناً با پیش 

برداري خواهد رسید. م موعه ودید به صورت فضاهاي م زا از نظر کنترل تهویه و تفکیک ها نیز به بهرهسفالوسپورین

تریل طراحی در فاز مایع و پودرهاي اسررر Clean room هاي مختلف تزریقی مطابم با اسرررتانداردهاي وهانیکالس

ها وري از آخرین متد تولید این فرآوردهه صورت تمام اتوماتیک با بهرههاي تولیدي بدون دخالت پرسنل بگردیده و کلیه

فول  SIP و CIP از ساخت تا فیلینگ محصول به ان ام رسیده و شستشو و استریل بعد از هر ساخت و روزانه به صورت

 .رسداتوماتیک به ان ام می
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 خش جامداتب 

 اسررت و م هز به گرانوالتور، بلندر، خمیرکن و سرریسررتماین بخش که در واقع بزرگترین قسررمت دپارتمان تولید 

 fluid bed dryerباشدهاي پرس و کپسول پرکنی و کتینگ می، دستگاه. 

 سازی(بخش مایعات )شربت 

تانک م در این بخش  هاي مختلف و پ خت و ذخیره و فیلتر ید هاي سرررا مات فنی وهت تول عدد و الزا هاي مت

در بخش ساخت بعد از انتقال شربت از تانک ساخت به . شودکار گرفته میه)گیاهی( بهاي سنتیک و غیرسنتیک شربت

سیون به بخش پرکنی منتقل می سط پم  مواد بعد از فیلترا سته بندي وذخیره تو سپس ب صورت  Packaging شود و 

بار با  3کنیکال داروسازي و دقت باالتر فنی و ت GMP هاي شربت بنابر الزاماتشود تمامی شیشهیادآوري می. پذیردمی

 .گذرانندشسته شده و سپس مرحله خشک شدن را میدروه سانتی گراد  90آب دیونیزه

 سازی(سازی و ژلجامدات )پماد بخش نیمه 

وه بر الزامات هاي ذخیره وهت تولید ژل و پماد ووود دارد در این بخش عالهاي ساخت و تانکدر این بخش تانک

ژل یا پمادهاي تولید شرررده به بخش پرکنی و . گرددهاي انتقال و همچنین هموژنایزر اسرررتفاده میفنی مذکور از پم 

 .شودسپس کارتونینگ منتقل می

 های دام و طیوربخش مکمل  

به ان ام رسیده  GMP تولید محصوالت مکمل بسته به نوف محصول در فضاهاي تفکیک شده و مطابم با اصول

  :باشدو شامل موارد ذیل می

هاي مختلف پرورشی و تولیدي و همچنین متناسب با نژاد طیور که بسته به دوره %5هاي خوارکی نواف مکملا 

 .گرددکیلوگرمی تولید و عرضه می 25طیور مورد نظر و به سفارش مشتریان محترم در بسته بندیهاي 

 ،کیلوگرمی 10و  5هاي هاي تک ویتامینه درمانی در بسته بندينواف مکملا 

 ،ايبهره 2وشتی و گ هاي شیري وامد ستفاده درا یتامینه موردو هاي درمانی معدنی ونواف مکملا 

 ،هاي خوراكانی حاوي آنتی بیوتیکمهاي درکملم 

 ،هاي خوراکی مخلوط با دانروبیوتیکپ 

 ،هاي خوارکی قابل مصرف در صنعت دام و طیورهاي حاوي آنزیمنواف مکملا 

 ،وونزب و ین، آربوراکرز، هوبارد، کابال ايه 308و  208هاي طیور از ومله راس هاي اختصاصی نژادکملم 

سینکملم  سالینومای صنعت طیور از ومله  سیدیوز در  ضدکوک سین، نیکاربازینس ،هاي درمانی   و مدورامای

 ،موننسین

ضیح ا ستفاده از مکملسالزم به تو عتبرترین کارخان ات وهان هاي خوراکی و درمانی فوق از مت کلیه مواد اولیه مورد ا

 .گیردکنندگان محترم قرار میتهیه و در اختیار مصرف
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 هاي رازکالبراتوربررسی میزان تولید  - 8 -2

 در این بخش ابتدا بررسی میزان واقعی تولید شرکت البراتوراهاي رازك در طی چند سال متوالی پرداخته خواهد شد.

 

 

به آمار فروش محصوالت شرکت البراتوارهاي  29/12/1397منتهی به  ،حسابرسی نشدههاي مالیبر اساس صورت

 .شرح ودول زیر است
 

 

 

 

 

 

 

 

وش محصرروالت شرررکت فر آمار تولید و 31/06/1397نشررده منتهی به هاي حسررابرسرری مالیبر اسرراس صررورت

 ودول زیر است.شرح به  البراتوارهاي

 1396الی  1392میزان تولید شرکت البراتوارهای رازک از سال  

 گیریواحد اندازه نام محصول
 تولید واقعی

1392 1393 1394 1395 1396 
 3.210.382 3.732.823 3.748.754 3.943.669 2.937.324 عددي 100 گروه کپسول ایرانی

 13.829.924 12.974.911 13.110.616 9.537.171 10.234.378 عددي 100 گروه قرص انسانی

 6.974.978 7.234.869 10.248.134 8.830.852 8.293.839 تیوپ وامدات انسانیگروه نیمه 

 8.141.184 9.533.859 10.802.150 9.185.906 9.605.170 شیشه گروه شربت انسانی

 1.501.900 2.495.500 3.199.840 3.822.955 4.812.600 کیلوگرم هاي دامیگروه مکمل

 7.975.513 7.187.030 9.002.336 11.381.493 8.530.605 شیشه هاي دامیگروه ویال

 29/12/1397  میزان تولید شرکت البراتوارهای رازک 

 واحد سنجش  میزان تولید  شرح محصول

 عددي  100 3.114.936 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 14.397.188 گروه قرص انسانی

 عدد 5.392.395 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 7.623.510 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 850.225 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 6.414.315 هاي دامی گروه ویال

 31/06/1397 میزان تولید شرکت البراتوارهای رازک 

 واحد سنجش  میزان تولید  شرح محصول

 عددي  100 3.210.382 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 13.829.924 گروه قرص انسانی

 عدد 6.974.978 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 8.141.184 گروه شربت انسانی 
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 بررسی تجارت محصوالت دارویی البراتورهاي  رازک - 9 -2

بر اسررراس  1397در سرررال  هاي رازكرسررری میزان صرررادرات شررررکت البراتواردر این بخش از گزارش به بر

 پرداخته خواهد شد. 29/12/1397هاي حسابرسی نشده منتهی به سال مالیصورت

 

 

  

 

 

 

 

آمار فروش صادراتی محصوالت شرکت  31/06/1397منتهی به سال ، حسابرسی شدههاي مالیبر اساس صورت

 است.ودول زیر رازك به شرح البراتوارهاي 

 کیلوگرم 1.501.900 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 7.975.513 هاي دامی گروه ویال

 1397و  1396در سال  دیتول زانیم ایسهيجدول مقا 

 شرح محصول

میزان تولید 

29/12/1396 

 )حسابرسی شده(

میزان تولید 

29/12/1397 

 )حسابرسی نشده(

 واحد سنجش 

 عددي  100 3.114.936 3.210.382 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 14.397.188 13.829.924 گروه قرص انسانی

 عدد 5.392.395 6.974.978 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 7.623.510 8.141.184 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 850.225 1.501.900 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 6.414.315 7.975.513 هاي دامی گروه ویال

 29/12/1397 های رازکحجم صادرات شرکت البراتوار 

 واحد سنجش  میزان صادرات شرح محصول

 عددي  100 83.094 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 92.225 گروه قرص انسانی

 عدد 100.128 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 0 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 0 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 357.914 هاي دامی گروه ویال

 31/06/1397 شرکت البراتوارهای رازک صادراتحجم  

 واحد سنجش  میزان صادرات  شرح محصول

 عددي  100 83.064 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 92.225 گروه قرص انسانی
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صورت ساس  شدههاي مالیبر ا سی  سابر سال  ، ح محصوالت  تولید و فروش داخلیآمار  29/12/1396منتهی به 

 است.ودول زیر رازك به شرح شرکت البراتوارهاي 

 

 

 

 

 

 

 

1397و  1396ای میزان صادرات در سال جدول مقایسه  

صادراتی آدر این بخش از گزارش وهت بر شرکت، در ودول زیر میزان فروش داخلی و  ورد میزان تولید واقعی این 

 برآورد خواهد شد. 

 

 عدد 100.128 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 0 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 0 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 357.914 هاي دامی گروه ویال

 شرکت البراتوارهای رازک یو فروش داخل دیتول میزان  

 واحد سنجش  میزان تولید  شرح محصول

 عددي  100 42.304 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 118.692 گروه قرص انسانی

 عدد 305.812 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 168.600 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 650 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 130.650 هاي دامی گروه ویال

 شرکت البراتوارهای رازک صادراتمقدار  

 شرح محصول
میزان صادرات 

 )حسابرسی شده( 29/12/1396

 میزان صادرات

 )حسابرسی نشده( 29/12/1397
 واحد سنجش 

 عددي  100 83.094 42.304 هاي انسانی کپسولگروه 

 عددي 100 92.225 118.692 گروه قرص انسانی

 عدد 100.128 305.812 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 0 168.600 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 0 650 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 357.914 130.650 هاي دامی گروه ویال
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 سهم تولید شرکت البراتوار رازک از هر محصول 

 
 

 SWOT یلتحل - 10 -2

 :باشدیم یره شرح زب ید بازار دارویی کشورضعف، فرصت و تهد ،از نقاط قوت یبرخ

 قوتنقاط 

 .بازار دارویی بزرگ منطقه که ومعیت بزرگی در آن ووود دارد 

 آید.ایران یکی از بهترین مقاصد گردشگري پزشکی در منطقه خاورمیانه به شمار می 

 باشد.ایران قابلیت کسب فناوري تولید داروهاي پیشرفته را دارا می 

  یی برسد.خودکفادر مدت زمان دوره تحریم قبلی، ایران تا حدود زیادي در تولید محصوالت دارویی توانسته، به 

8%

39%

15%

20%

18%

گروه کپسول هاي انسانی 

گروه قرص انسانی

گروه نیمه وامدات انسانی 

گروه شربت انسانی 

گروه ویال هاي دامی 

 1397تولید واقعی شرکت البراتوارهای رازک در سال  میزان 

 محصولشرح 
میزان فروش 

 داخلی
 واحد سنجش  مجموع فروش صادراتی

 عددي  100 3.198.030 83.094 3.114.936 هاي انسانی گروه کپسول

 عددي 100 14.489.413 92.225 14.397.188 گروه قرص انسانی

 عدد 5.492.523 100.128 5.392.395 گروه نیمه وامدات انسانی 

 عدد 7.623.510 0 7.623.510 گروه شربت انسانی 

 کیلوگرم 850.225 0 850.225 هاي دامی گروه مکمل

 عدد 6.772.229 357.914 6.414.315 هاي دامی گروه ویال
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 قاط ضعفن

 .سرانه پایین بهداشت و دارو من ر به تمرکز بر داروهاي ابتدایی شده است 

 باشد.یباً نیمی از مواد اولیه مورد استفاده توسط صنعت داخلی، وارداتی میتقر 

  هافرصت

 .مالیات کم براي داروهاي ساخت خارج، که در داخل تولید شوند 

 .روند رو به گسترش پوشش بیمه درمان عمومی، افزایش تقاضا براي داروهاي ژنریک را مووب گشته است 

  ،است.یی در نظام ثبت تدوین شدههابرنامهبه منظور بهبود زمان ثبت دارو 

 تهدیدها

  و محصوالت دارویی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز باعب شده هزینه دارو از  قیمت مواد مالحظهقابلافزایش

 حیطه قدرت خرید بیماران خارج شود.

 آید.گذاري در بخش دارویی به حساب میها به عنوان تهدید براي سرمایهاعمال م دد تحریم 

 

 بنديجمع - 11 -2

سطبم  صنعت دارو در ایران بهیبرر ضاي  صورت گرفته افزایش تقا شد ومعیت و  هاي  شور و ر سرانه ک درآمد 

 بسته است.افزایش تعداد سالمندان وا

شوند و یا بخش یمیماً وارد مستقکند. به شکلی که یا داروها داروي ایران نقش پررنگی را ایفا میواردات در صنعت 

 وارداتی است.  هاآنزیادي از مواد اولیه 

توانند تقاضرراي یمداخلی باالتر اسررت و داروهاي تولید داخل از طرفی سررطح قیمت داروهاي وارداتی از داروهاي 

ي تولیدي این امکان ووود دارد که با تولید، نیازي که پیش از این هاشرکتبیشتري را به خود ولب کنند. بنابراین براي 

 .را افزایش دهند گردید بتوانند سهم بازار خودیماز طریم واردات تأمین 

فرصتی  مقاصد گردشگري پزشکیعراق و سوریه و تبدیل شدن ایران به رهاي افغانستان، بازار منطقه به ویژه کشو

ستفاده از این فرصت مستلزم واردات مواد اولیه مورد نیاز )در حدود هاشرکتمناسب براي  ست. ا ي ایرانی فراهم کرده ا

تولید و نیز کسررب اسررتانداردهاي  روزرسررانی دانش، ت هیزات و خطدرصررد مواد اولیه تولید دارو وارداتی اسررت( به 50

 المللی است.بین
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 البراتوارهاي داروئی رازک سهام شرکت ارزش - 3

 است. استفاده شده  DCFتنزیل وریانات نقدي از روش  وهت ارزشگذاري سهام شرکت البرز دارو

 مفروضات - 1 -3

 مد نظر قرار گرفته است: نهیدرآمد و هز ینبیشیدر پ ریز یمفروضات کل

 اساسیمفروضات   

 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 نرخ مالیات

 

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

 %22.07،  %22.17به ترتیب برابر  1402الی  1398هاي مالی منتهی به برآورد حقوق صاحبان سهام طی دوره سال

 محاسبه شده است. %21.93و  21.96%، 22.01%،

 ییبرآورد ارزش نها - 3 -3

 باشد.ریال می 23،870تا  21،596طبم برآورد صورت گرفته ارزش هر سهم در بازه 
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