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 شرکت معرفی - 1

 فعالیت تاریخچه - 1 -1

های شیمی درمانی سبحان )سهامی به نام شرکت فرآورده 17/07/1381 تاریخ در داروسازی سبحان انکولوژی شرکت

بموجب  11/09/1383به ثبت رسیده است. در تاریخ  تهران هایشرکتدر اداره ثبت  193090تحت شماره خاص( 

های شیمی درمانی سبحان )سهامی خاص( به شیمی درمانی العاده نام شرکت از فرآوردهفوق صورتجلسه مجمع عمومی

العاده ثبت شده طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق 28/11/1388سبحان )سهامی خاص( تغییر نام یافت و در تاریخ 

)سهامی  نام شرکت از شیمی درمانی سبحان )سهامی خاص( به شرکت داروسازی سبحان انکولوژی 10/12/1388مورخ 

به  28/09/1394العاده مورخ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق 18/11/1394شرکت در تاریخ  .خاص( تغییر یافت

در حال حاضر شرکت  است. در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده 26/11/1394شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 

داروسازی سبحان انکولوژی )سهامی عام( جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه دارویی سبحان و واحد تجاری نهایی 

 باشد.شرکت گروه دارویی برکت می

 محل شرکت - 2 -1

 .باشدمی رشت یشهر صنعتدر واقع و کارخانه آن  تهرانمرکز اصلی شرکت واقع در  

 موضوع فعالیت - 3 -1

انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت عبارت است از:  اساسنامه 2 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث محصوالت دارویی و یا شیمیایی

های بیولوژیک، آوردههای انکولوژی، فرجمله فرآوردهنسبت به محصوالت از صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی 

های غذایی و دارویی )پس از اخذ مجوز از مراجع جهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکملهای حوزه سالمت و تفرآورده

 .استیی و شیمیایی به استثنای مواردی که به موجب قانون ممنوع گردیده های داروالتجاره(، اجناس، کاال و مالذیصالح

موضوع شرکت مضافا عبارت است از: انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق 

تواند در باشد. همچنین شرکت میتشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط می

گذاری داخل و خارج از گر ادغام گردد و هر گونه سرمایههای دیهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهر زمانی شرکت

 انجام دهد. هابانکگذاری نزد کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده
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 انواع داروهای ضد سرطان بوده است. ،فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید

 وضعیت اشتغال - 4 -1

در استخدام شرکت و نیز ، تعداد کارکنان 29/12/1397ی به منتهشده سال مالی  حسابرسیهای مالی صورت مطابق

 ، به شرح زیر بوده است: های خدماتیتعداد کارکنان شرکت

 وضعیت اشتغال   

 شرح
1397 1396 

 حجمی برون سپاری پرسنل شرکت حجمی برون سپاری پرسنل شرکت

 0 1 27 0 1 21 اداری

 15 0 0 15 0 0 خدماتی

 0 10 108 0 11 108 غیر مستقیم تولید

 0 7 24 0 6 23 مستقیم تولید

 15 18 159 15 18 152 جمع

 192 185 جمع کل

 سرمایه - 5 -1

میلیون ریال  551،000سرمایه شرکت از مبلغ  24/02/1398مورخ  21602به شماره  روزنامه رسمیآگهی به استناد 

ریالی با نام از طریق آورده نقدی و مطالبات حال  1،000سهم  861،000،000میلیون ریال منقسم به  861،000به مبلغ 

 شده افزایش یافته است.  

 ترکیب سهامداران - 6 -1

افزایش سرمایه و باتوجه  دریافتی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژیاطالعات ترکیب سهامداران شرکت به استناد 

 باشد:ثبت شده مذکور به شرح زیر می

 ترکیب سهامداران 

 مبلغ درصد مالکیت تعداد سهام اسامی سهامداران

  532،895 %61.9 532،894،543 شرکت گروه دارویی سبحان )سهامی عام(

  173،628 %20.2 173،628،064 عام(شرکت سرمایه گذاری البرز )سهامی 

  27،906 %3.2 27،906،456 شرکت سرمایه گذاری اعتال البرز )سهامی عام(

  14،202 %1.6 14،202،191 عسکری مارانی

  11،165 %1.3 11،165،007 شرکت بیمه البرز )سهامی عام(

  101،204 %11.8 101،203،739 سایر سهامداران 

 861,000 %100  861,000,000 جمع
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 ت مدیرهئی هیااعض - 7 -1

 اعضای، 06/12/1397ت مدیره مورخ و صورتجلسه هیئ 28/12/1397مورخ  21562رسمی به شماره باستناد روزنامه 

 :دنباشمی زیر جدول شرح به شرکت مدیره تئهی

 اعضای هیئت مدیره 

 سمت نام نماينده شخص حقوقی اعضای هیئت مديره 

 رئیس هیئت مدیره دکتر مسعود ایروانی شرکت سرمایه گذاری البرز

 نایب رئیس هیئت مدیره دکتر پیام آزاده شرکت سبحان دارو

 عضو هیئت مدیرهمدیرعامل و  دکتر مهدی بلوچستانی اصل شرکت کی بی سی

 عضو هیئت مدیره شاهرخ فاتحی شرکت گروه دارویی سبحان

 عضو هیئت مدیره - شرکت البرز دارو

 

 گزارش حسابرس - 8 -1

را مورد حسابرسی قرار داده  1397 اسفند 29منتهی به  مالی سالهای مالی صورت، مفید راهبر سسه حسابرسیؤم

های نقدی شرکت داروسازی های مالی مذکور وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانبه نظر این موسسه، صورت است.

های با اهمیت، طبق مزبور، از تمام جنبهسبحان انکولوژی )سهامی عام( را برای سال مالی منتهی به تاریخ 

 دهد.استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می

 تأکید بر مطلب خاص:

  گزارش حسابرس مستقل و بازرس مستقل اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل  5بر اساس بند

 نشده است:

 "نوع  53میلیون ریال ارزش دفتری دانش فنی  176،669های نامشهود شامل مبلغ صل داراییسرف

باشد که تاکنون پروانه ساخت های مالی میصورت 9-1داروی ضد سرطان به شرح یادداشت توضیحی 

میلیون ریال( به مرحله تولید صنعتی  88،805نوع از داروها )به ارزش دفتری  30دارو اخذ گردیده،  38

-بینی شده است. قابلیت بازیافت داراییهای آتی پیشر سالداروی دیگر نیز د 23رسیده و تولید صنعتی 

ها در سنوات آتی های تولید و وجود بازار فروش مناسب بابت آنهای مذکور، منوط به تحقق برنامه

 "باشد.می
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 " های مالی، طبق برگ تشخیص صادره از طرف سازمان صورت 29-1به شرح یادداشت توضیحی

میلیون  58،231شرکت مشمول پرداخت مبلغ  1395لغایت  1387سنوات  مالیات بر ارزش افزوده برای

میلیون ریال جرائم( گردیده که از این بابت مبلغ  24،952میلیون ریال اصل و مبلغ  33،279ریال )مبلغ 

قانون مالیات و عوارض ارزش  12ماده  9میلیون ریال پرداخت کرده است. توضیح اینکه طبق بند  4،915

باشد و در تاریخ ه و خدمات انواع دارو از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میافزوده، عرض

الذکر در جریان بوده و شرکت موفق گردیده رای ترازنامه پرونده مالیاتی شرکت در مورد موضوع فوق

 "موافق هیئت تجدید نظر را مبنی بر رسیدگی مجدد و تشخیص مالیات صحیح جلب توجه نماید..

 "های مالی، طبق برگ تشخیص صادره از طرف سازمان صورت 29-2ه شرح یادداشت توضیحی ب

شرکت مشمول  1395مالیات بر ارزش افزوده در خصوص جرائم عوارض آالیندگی برای فصول سال 

میلیون ریال جرائم(  8،645میلیون ریال اصل و مبلغ  11،517میلیون ریال )مبلغ  20،162پرداخت 

تنها برای یک فصل به عنوان صنایع  1395باشد که شرکت برای سال زم به توضیح میگردیده است. ال

های توضیحی صورت 10-10آالینده شناسایی شده بود که با احداث تصفیه خانه )موضوع یادداشت 

های آالینده خارج گردید، اما از مالی( و به استناد سازمان محیط زیست کل کشور از فهرست شرکت

نامه رفع آالیندگی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نشده بود، شرکت برای سه فصل مشمول  آنجایی که

های مالیاتی شرکت از این بابت در جریان پرداخت عوارض آالیندگی گردیده و در تاریخ ترازنامه پرونده

الیات بوده و شرکت موفق گردیده رای موافق هیئت تجدید نظر را مبنی بر رسیدگی مجدد و تشخیص م

 "صحیح جلب نماید.

 گزارش حاضر از بابت مفاد بندهای فوق تعدیل نگردیده است.

 

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

ستناد ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت  و  29/12/1397به منتهی  های مالی حسابرسی شده سال مالیصورتبه ا

 به شرح جداول بعدی است:، 29/12/1396
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 ترازنامه 

 29/12/1396 29/12/1397 شرح )میلیون ريال(
30/12/1395 

 )تجدید ارائه شده(
 29/12/1396 29/12/1397 شرح )میلیون ريال(

30/12/1395 
 )تجدید ارائه شده(

       بدهی های جاری:       دارايی های جاری:
 252،641 163،118 319،530 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری 10،282 35،999 175،847 موجودی نقد

 27،924 6،840 15،647 مالیات پرداختنی 21،500 13،500 0 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 8،720 10،483 3،513 سود سهام پرداختنی 1،551،269 1،634،767 1،743،557 دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

 1،355،319 1،664،196 1،591،853 تسهیالت مالی  110،885 227،913 248،151 موجودی مواد و کاال

 1,644,604 1,844,637 1,930,543 جمع بدهی های جاری 51،617 18،945 95،214 پیش پرداخت ها

       بدهی های غیرجاری: 1,745,553 1,931,124 2,262,769 جمع دارايی های جاری
 0 92،463 92،463 تسهیالت مالی بلندمدت       دارايی های غیرجاری:

 14،302 19،675 26،398 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 14،804 132،618 136،858 دریافتنی های بلندمدت

 14,302 112,138 118,861 جمع بدهی های غیر جاری 744 786 934 سرمایه گذاری های بلندمدت

 1,658,906 1,956,775 2,049,404 جمع کل بدهی ها 106،452 148،360 180،159 دارایی های نامشهود

       حقوق صاحبان سهام: 374،548 358،232 479،747 دارایی های ثابت مشهود

 381،000 451،000 551،000 سرمایه 496,548 639,996 797,698 های غیر جاریجمع دارايی 

 69،108 81،318 287،844 افزایش سرمایه در جریان        

 26،389 27،646 33،283 اندوخته قانونی        

 106،698 54،381 138،936 سود انباشته        

 583,195 614,345 1,011,063 جمع حقوق صاحبان سهام        

 2,242,101 2,571,120 3,060,467 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 2,242,101 2,571,120 3,060,467 جمع دارايی ها
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 صورت سود و زیان 

 شرح )میلیون ريال(
سال مالی منتهی به 

29/12/1397  

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 
 )تجدید ارائه شده(

 1،159،633 1،247،157 1،543،313 درآمدهای عملیاتی

 (697،025) (779،586) (937،022) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 462,608 467,571 606,291 سود ناخالص

 (109،157) (132،677) (141،608) هزینه های عمومی، اداری و فروش

 (556) (4،230) (45،050) سایر اقالم عملیاتی

 352,895 330,664 419,633 سود )زيان( عملیاتی

 (292،173) (369،963) (392،595) هزینه های مالی

 17،904 68،329 122،208 درآمد و هزینه های غیر عملیاتیسایر 

 78,626 29,030 149,246 سود قبل از مالیات

 (23،230) (3،890) (24،026) مالیات بر درآمد سال جاری

 0 0 (12،478) مالیات بر درآمد سنوات قبل

 55,396 25,140 112,742 سود )زيان( خالص

 گردش حساب سود )زيان( انباشته

  55،396  25،140  112،742 سود )زیان( خالص

  151،083  163،105  54،381 سود)زیان( انباشته در ابتدای سال

 (18،938) (56،407)  0 تعدیالت سنواتی

  132،145  106،698  54،381 تعدیل شده -سود انباشته در ابتدای سال

 (76،200) (76،200) (22،550) سود سهام مصوب

 (4،643) (1،257) (5،637) قانونیاندوخته 

  106,698  54,381  138,936 سود )زيان( انباشته در پايان سال
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 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. 

 صنعت دارو - 1 -2

 مقدمه - 1 - 1 -2

ین ارکان نظام سالمت در ترمهمها و جوامع بشری همواره از اثرگذاری بر سالمت انسانصنعت داروسازی به دلیل 

یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح بوده و برخورداری از سطح  عنوانبهدنیا بوده است. امروزه این صنعت 

 شود.فتگی کشورها شناخته مییاتوسعهی یکی از معیارهای مهم منزلهبهباالیی از توانمندی در این بخش 

ها گردد که گسترش توانمندیترین صنایع کشور محسوب میترین و راهبردیکلیدی ازجملهصنعت دارویی در ایران 

ها در این حوزه و خودکفای در زنجیره ارزش آن )تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید اقالم و و قابلیت

المللی ارتقای شایان توجهی توانسته است موقعیت و جایگاه کشور را در منطقه و در سطح مجامع بینی نهایی(، هافرآورده

ی دارو بررسی نمود. در توان در دو سمت تقاضا و عرضهییرهای اساسی اثرگذار بر صنعت دارو را میتغروندها و  بخشد.

گردد، بدین گونه که افزایش جمعیت باعث طرف تقاضا دو محرک اصلی افزایش جمعیت و افزایش درآمد مطرح می

های بهداشتی و درمانی نماید. عالوه بر این با افزایش سطح درآمد و گردد افراد بیشتر، مبلغ بیشتری را صرف هزینهمی

کنند و سهم بیشتری از درآمدهای خود را به و بهداشت می سالمت بهها توجه بیشتری به مسائل مربوط ثروت افراد، آن

دهند. از سوی دیگر افزایش جمعیت افراد مسن در دنیا و افزایش سطح بهداشت عمومی باعث اختصاص می بخش این

 تری نسبت به گذشته ظهور نمایند. های متفاوتشده مسائل و بیماری

 بررسی اجمالی صنعت داروسازی در جهان - 2 -2

 تولید دارو در جهان - 1 - 2 -2

یکی از  عنوانبهامروزه صنعت داروسازی 

 شدهمطرحترین صنایع جهانی رین وعظیمتکلیدی

ی یکی منزلهبهو در اختیار داشتن چنین صنعتی 

یافتگی کشورها شناخته توسعهاز معیارهای مهم 

%4.60%5.62%25.10گردد. در بازار جهانی، موقعیت صنعت می
3.95%

60.70%
2017سهم از بازار جهانی کشورهای مختلف در سال 

آمریکا

چین

ژاپن

آلمان

سایر کشورها
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تابع تحقیقات  ی صنعت داروسازی بیشتر از سایر صنایعداروسازی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته بوده و توسعه

سودآورترین صنایع در گروه صنایع با فناوری پیشرفت  ازجملهگذاری و مقررات دولتی است. این صنعت نوآورانه، سرمایه

 باشد.می

 

 
Source: Igeahub 

 Pfizer ،Abb vie ،Gilead science ،Amgenهای نظیر یت است، شرکترؤقابلکه در نمودار فوق  گونههمان

ی خود را از بازار کامل بر بخش محصوالت دارویی تمرکز کرده و تمامی درآمد ساالنه طوربه Glaxo smith klineو 

 نمایند.کسب می

 تجارت جهانی دارو - 2 - 2 -2

 باشد: زیر می مطابق نمودار های اخیرهای صورت گرفته تجارت دارو در جهان طی سالمطابق بررسی
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Source: ITC; Exim Bank Analysis 

های اخیر که جدول و نمودار فوق نمایانگر آن است، میزان تجارت دارو در جهان در حالت کلی طی سال گونههمان

میلیارد دالر  525.3به میزان  2012میلیارد دالر در سال  469.4روند صعودی داشته است و میزان صادرات آن از مقدار 

 560به میزان   2012در سال  483.6ت دارو در جهان از مقدار یافته است. همچنین میزان واردایشافزا 2017در سال 

ها که یافته است. الزم به ذکر است، افزایش جمعیت و افزایش نرخ ابتال به بیمارییشافزا 2017میلیارد دالر در سال 

علل رشد بازار  ملهازجتواند باشد، میزیست، صنعتی شدن جوامع، افزایش زندگی شهرنشینی و... مییطمحاز آلودگی  متأثر

 جهانی این محصوالت باشد. 

  
Source: ITC; Exim Bank Analysis  

 تقاضای جهانی دارو - 3 - 2 -2

اخیر و  یهاسال طیت دارویی در مناطق مختلف جهان الروند فروش محصوهای صورت گرفته، مطابق بررسی

  باشد:زیر می قراربههای آتی بینی آن برای سالپیش
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      Source: Evaluate 

ی گذشته روند روبه رشدی داشته و هاسالکه در نمودار باال مشخص است، میزان فروش داروها در  طورهمان

 ی آتی نیز روند روبه رشدی داشته باشد. هاسالشود، در بینی مییشپ

 بررسی اجمالی صنعت داروسازی در ایران - 3 -2

 تولید دارو در ایران - 1 - 3 -2

میلیارد ریال رسیده  90.803به رقم  2017ارزش بازار محصوالت دارویی ایران در سال  BMIی هاگزارشبر اساس  

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

 ریال برسد. 

 بررسی واردات دارو در ایران - 2 - 3 -2

درصد از داروهای مصرفی  97مستقیماً وابسته به واردات بوده و بیش از  شدهساخته درصد داروهای نهایی و 3کمتر از 

درصد بوده  0.3برابر  2017، سهم ایران از واردات دارو در جهان در سال است ذکریانشاشود. کشور در داخل تولید می

 است. 

751 743 768 789 830 871 927 998 1069 1134 1204

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

(میلیارد دالر)روند فروش محصوالت دارويی در جهان 
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: اتاق بازرگانی ایرانمأخذ  

میلیون دالر دارو به کشور وارد که در مقایسه  806 بربالغ 1396سال  که در نمودار باال مشخص است، در طورهمان

 درصد رشد داشته است. 36،  1395با سال

 بررسی صادرات دارو در ایران - 3 - 3 -2

توان اینگونه عنوان نمود که یتی نیست و در ولقع میاهم باحجم صادرات دارو نسبت به صادرات دیگر صنایع رقم 

شود؛ که البته همین حجم اندک هم مدتی دارو در کشور روانه بازارهای صادراتی میدرصد کل حجم فروش  5کمتر از 

 است. شدهمتوقفاست به دلیل ممنوعیت صادرات دارو تقریباً 

و کیفیت داروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را دارد، اما مقدار صادرات به دلیل  شدهتماماگرچه قیمت 

باشد. نمودار و جداول زیر وضعیت صادرات ینمستانداردهای الزم در خطوط تولید داروها چندان زیاد عدم رعایت برخی ا

 دهد.دارو در ایران را در چند سال اخیر نمایش می

 
 : اتاق بازرگانی ایرانمأخذ                                                                                                                                    

میلیون دالر دارو از کشور صادر شده که در  186 بربالغ 1396که در نمودار باال مؤید آن است، در سال  طورهمان

 درصد رشد یافته است.  52،  1395مقایسه با سال

0
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 بررسی مصرف دارو در ایران - 4 - 3 -2

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

اهمیت اقتصادی و  ازلحاظین توجه به موضوع دارو در کشور هم بنابرای است. توجهقابلدهد که رقم بسیار یماختصاص 

 اهمیت استراتژیک نقش دارو در سالمتی مردم بسیار مهم است.  ازلحاظهم 

 سرطان در ایرانبررسی اجمالی وضعیت  - 5 - 3 -2

هزار نفر  112ساالنه کشور،  رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق اظهارات

 .در ایران خواهد بود یرهاومدرصد مرگ 80سال آینده علت  15و این بیماری تا  شوندیبه انواع سرطان مبتال م ایراندر 

، افزود: شودیشامل م جهان و میر را در مرگ قلبی و عروقی دومین علت هاییماریبعد از ب سرطان اینکه یانبابوی 

 100به ازای هر  بانوان نفر و در 177 مردان درهزار نفر  100به ازای هر  کهیطوررو به افزایش است به ایران سرطان در

 در ایران بهنرخ ابتال به سرطان  2030گردد که تا سال بینی میو پیش نفر به این بیماری مبتال هستند 140هزار نفر 

 205 متوسط جهانی نرخ ابتال به سرطان در مردان که است یحالسال افزایش یابد. این موضوع در هزار مورد در  155

شیوع سرطان در ایران که این موضوع نمایانگر آن است که  شدههزار نفر عنوان 100 در هر نفر 165 بانوانو در نفر 

 شدههزار نفر عنوان 56 سالیانه ایرانناشی از سرطان در  یروممرگ میزان . از سوی دیگرجهانی است النرممقدار از  تریینپا

یابد که اهمیت می جهتازآنسن دارند. این موضوع سال  50 هزار نفر زیر 11 سال و 70 هزار نفر زیر 34که از این تعداد 

باشد. بنابراین یشگیری میپابلق هاآنپذیر و نیمی از ها درماندرصد از سرطان 50مطابق تحقیقات جدید، امروزه در حدود 

تر بودن نرخ شیوع سرطان در ایران، به دلیل تهدیدات جدی که این بیماری بر سالمت جامعه ایجاد کرده یرغم پایینعل

 ازپیش به این بیماری را آشکار است. یشبو روند رو به رشد شیوع آن در جهان، لزوم توجه 

سرطان پستان  باشد کهالزم به ذکر می   

تات  32 با طان پروسننن درصنننند، سنننر

سرطان پوست با 17 با صد،  14 درصد،  در

سرطان روده  13 سرطان معده با صد و  در

در  درصنند 13درصنند ابتالی   بانیز بزرگ 

در ایران ها سرطاننوع ترین شایعی زمره

 گیرند. میقرار 

درصد، سرطان  16.93درصد، سرطان پروستات با  17.49درصد، سرطان پوست با  17.74دیگر سرطان معده با یانببه

 23.9ها در بین آقایان و سرطان پستان با ترین سرطاندرصد شایع 12.61درصد و سرطان مثانه با  14.13روده بزرگ با 

انسرطان پست

32%

سرطان 

پروستات

17%

سرطان پوست

14%

سرطان معده

13%

سرطان روده 

بزرگ

13%

ساير سرطان ها

11%

شايع ترين انواع سرطان در ايران

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
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درصد و سرطان  8.67درصد، سرطان معده با  10.85درصد، سرطان پوست با  11.70ی بزرگ با درصد، سرطان روده

  باشد.ترین نوع سرطان در بین بانوان میدرصد به ترتیب شایع 7.31ید با تیروئ

علل بروز سرطان به  یطورکلبهنکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است که، مطابق مطالعات صورت گرفته، 

 ینترمهم ازجملهد که گردمی بندییمدخانیات و مواد مخدر تقس، هاعفونت ،شغلی، رژیم غذایی ،سه دسته عوامل هورمونی

میوه  شیوه زندگی نامناسب، فعالیت بدنی ناکافی، مصرف کمتوان به افزایش جمعیت سالمندان، ها میآن هاییرمجموعهز

ات الکلی، مواد ، مصرف مشربهای فسیلی، آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در آن، کیفیت پایین سوختها و سبزیجات

 و... اشاره نمود.مخدر، دخانیات، تنباکو، عدم تحرک و چاقی 

سبحان انکولوژی داروسازی شرکت وضعیت به معرفی گزارش ازاین بدان اشاره شد، در این بخش از یشپکه  گونههمان

 پرداخته خواهد شد.در بازار تولید و فروش دارو 

 در بازار تولید و فروش دارو انکولوژیسبحان داروسازی شرکت وضعیت شرکت  - 4 -2

یدکننده داروهای ضد سرطان در خاورمیانه و تولی ترین کارخانهشرکت داروسازی سبحان انکولوژی اولین و پیشرفته

گیری از دانش علمی و فنی متخصصان در شهرک صنعتی رشت با بهره 1381جمهوری اسالمی ایران است که در سال 

باشد، احداث گردید و در این راه از آلمان که یکی از پیشگامان این صنعت می LSMWکت ایرانی و با نظارت شر

آالت روز دنیا بهره گرفته است. سیاست ترین ماشینی طراحی خطوط تولید و مدرنینهدرزمترین فناوری جهانی پیشرفته

های معتبر محصوالت از شرکت ی تولید محصوالت تحت لیسانس و انتقال تکنولوژی تولیدبر رواین شرکت تمرکز 

 است. شدهعنوانیان داخلی بندانشهای جهانی و همکاری با شرکت

ی دارویی بودند که در عرصه فعالیت های گذشته، داروهای ضد سرطان تنها دستهباشد طی سالالزم به ذکر می

گونه یناتوان کردند، بنابراین میمیهای چندملیتی بوده و تولیدکنندگان داخلی نقش کمرنگی در بازار آن ایفا شرکت

سبحان انکولوژی گشاینده راه تولیدکنندگان داخلی این محصوالت بوده است. نکته داروسازی عنوان نمود که شرکت 

حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است که سبحان انکولوژی تنها شرکت داروسازی دارای تمامی خطوط تولید داروهای 

ویال محلول، ویال  ازجملهان بوده که قادر به تولید طیف وسیعی از اشکال داروهای ضد سرطان ضد سرطان در ایر

ملی وزارت بهداشت ایران و دارا بودن سطح کیفی  GMPلیوفیلیزه، قرص و کپسول است. این شرکت با داشتن گواهی 

سوئیس و سانوفی فرانسه را کسب  شرکت روش ازجملهالمللی های بزرگ بینشرکت مدنظرباال توانسته است الزامات 

های استراژن سوئیس، بایوسین آلمان، ابوه اتریش، آکویدا آلمان، سیپال هند و نموده و همکاری بسیاری خوبی با شرکت

 ها داشته باشد.گدون ریختر مجارستان برای تولید تحت لیسانس محصوالت آن شرکت

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 صورتبهوی شرکت، محصوالت تولیدی این واحد صنعتی از س منتشرشدهی تفسیری مدیریتی هاگزارشبر اساس 

 گردد.بندی میزیر طبقه

 کلی محصوالت  اطالعات 

 ی فعال و تمدیدشدهپروانه 45 ی فعالتعداد پروانه

 قرص، کپسول، ویال، ویال لئوفلیزه اشکال دارویی تولیدی

 داروهای ضد سرطان گروه دارویی و درمانی
 1397اسفند 29به  یمنته یسال مال یبرا یسبحان انکولوژشرکت داروسازی  تیریمد یریمأخذ: گزارش تفس

زیر  قراربهها فعالیت شرکت های تولید داروی دریافت شده، طی سالپروانه شده، لیستیآورجمعمطابق اطالعات 

 باشد:می

 
سبحان انکولوژی، شرکت داروسازی از سوی  منتشرشدههای مالی در صورت شدهعنوانهای همچنین مطابق آمار

 باشد:زیر می قراربهحجم فروش ریالی محصوالت این شرکت 

 سبحان انکولوژی )میلیارد ریال( شرکت داروسازی فروش  حجم 

1395 1396 1397 

1،160 1،247 1،543 
 یمنتشرشده توسط شرکت سبحان انکولوژ یمال هایمأخذ: صورت

300و 150پلی تاکسل •1391

1392
پکلی،100ایماتینیبکپسول،1000سیتابینجم،150و50سیسپالتین،100و50پالتیناگزالی•

2سینادوکسوزوم100و30تاکسل

200جم سیتابین •1393

400و 100،قرص ایماتینیب 150و 100، ارلوتینیب 25و10،لنالیدوماید 150و 50بیکالوتامید •1394

1395
، اومار، 100، بورتزومیت، پکلی نب 150و 100، پمترکسد 50و 10، وینورلبین 50و 10آدریابین •

50و 10دوکسوروبیسین 

1000و 200، جم سیتابین پایه آبی 50و 10لیپروبیسین •1396

10و 5، اورولیموس 250، ایبراترون 250-180-140-100-20تموزوالمید •1397
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های اخیر متناسب با اتخاذ استراتژی افزایش تنوع سبد باشد، طی سالمی مشاهدهقابلکه در جدول فوق  گونههمان

 یافته است.یشافزاسبحان انکولوژی، میزان فروش ریالی این شرکت داروسازی محصوالت توسط شرکت 

ی دارویی، حجم ریالی بازار محصوالت دارویی در کشور در آمارنامه منتشرشدهاز سوی دیگر مطابق با اطالعات 

 باشد: می صورتبه

 حجم بازار محصوالت دارویی در کشور )میلیارد ریال( 

 1397ی ماهه 8 1396 1395 شرح/سال

 107،081 127،044 114،115 تولید داخل کشور

 46،191 59،950 46،950 وارداتی

 153،272 186،994 161،065 مجموع
 ییدارو یآمارنامهمأخذ: 

میزان تولید و واردات ریالی دارو روند افزایش داشته و این مسئله موجب رشد حجم بازار  شدهعنوانهای طی سال

 ریالی این محصوالت شده است.

سبحان شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توان سهم بازار تقریبی های جداول فوق میبنابراین با استفاده از داده

 های اخیر محاسبه نمود:انکولوژی را طی سال

 سبحان انکولوژی شرکت داروسازی  بازارسهم از  

1395 1396 1397 

0.720% 0.667% 0.670% 

 

 0.7سبحان انکولوژی هرساله در حدود داروسازی متوسط شرکت  طوربهکه جدول فوق نمایانگر آن است،  گونههمان

را کسب نموده که با توجه به تمرکز این شرکت تنها بر روی داروهای ضد سرطان این درصد از سهم بازار دارو در کشور 

یرغم علهای اخیر باشد. نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص آن است که طی سالاعداد و ارقام دور از ذهن نمی

وند رو به رشد را توجه به یافته است. بنابراین بکاهشافزایش میزان حجم فروش ریالی این شرکت، سهم از بازار آن 

گردد شرکت بینی میها مبنی بر تداوم افزایش نرخ ابتال به این بیماری در جهان، پیشبینیسرطان در دنیا و ایران و پیش

ت جایگاه خود در بازار فروش و همچنین افزایش سهم بازار این محصوالت نیازمند یسبحان انکولوژی برای تثبداروسازی 

 های مناسب است.یاتخاذ استراتژ
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 تحلیل کلی بازار دارو - 5 -2

ترین صنایع جهانی ترین و عظیمصنعت داروسازی یکی از کلیدیگونه که در متن گزارش بدان پرداخته شد، همان

، ارزش بازار منتشرشدهی هاگزارشگردد. مطابق یافتگی کشورها مطرح میتوسعههای یکی از شاخص عنوانبهبوده 

میلیارد  1،170رود این میزان به رقم و انتظار می دالر بودهمیلیارد  934.8برابر  2017رویی در سال جهانی محصوالت دا

های ی دیگر نیز آمارها حاکی از آن است که، میزان تجارت دارو در جهان طی سالاز سوافزایش یابد.  2021در سال 

ها نمود که افزایش جمعیت و افزایش نرخ ابتال به بیماریگونه عنوان یناتوان اخیر روند صعودی داشته است. بنابراین می

علل رشد  ازجملهتواند باشد، میزیست، صنعتی شدن جوامع، افزایش زندگی شهرنشینی و... مییطمحاز آلودگی  متأثرکه 

 بازار جهانی این محصوالت باشد.

 90.803به رقم  2017ارزش بازار محصوالت دارویی ایران در سال  BMIاز سوی  منتشرشدهی هاگزارشبر اساس 

به  2027میلیارد ریال و تا سال  170.506به رقم  2022شود ارزش این بازار تا سال بینی مییشپمیلیارد ریال رسیده و 

مستقیماً وابسته  شدههساختدرصد داروهای نهایی و  3باشد که کمتر از برسد. الزم به ذکر می میلیارد ریال 304.338رقم 

، سهم ایران از است ذکریانشاشود. درصد از داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می 97به واردات بوده و بیش از 

های درصد بوده است. با این تفاسیر میزان واردات دارو به کشور طی سال 0.3برابر  2017واردات دارو در جهان در سال 

 منتشرشدهی دیگر آمارهای از سوهای رشد باالی این بازار دارد. ین مهم خود نشان از پتانسیلیافته که ایشافزااخیر 

درصد از کل مخارج  1.2درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا  1.2حاکی از آن است که دارویی مصرفی در ایران حدود 

 ازلحاظراین توجه به موضوع دارو در کشور هم ی است. بنابتوجهقابلدهد که رقم بسیار یمها را به خود اختصاص یرانیا

 اهمیت استراتژیک نقش دارو در سالمتی مردم بسیار مهم است. ازلحاظاهمیت اقتصادی و هم 

هزار نفر در جهان  600میلیون  9حدود  2018المللی مطالعات سرطان، در سال مطابق آخرین تحقیقات آژانس بین

های آتی یر طی سالوممرگشود این روند افزایش نرخ بینی میو پیش دادهازدستبه دلیل ابتال به سرطان جان خود را 

های که در دنیا به درصد از سرطان 57ترین محل ابتال به سرطان در دنیا بوده و حدود ی آسیا اصلینیز ادامه یابد. قاره

درصدی در آمار  14و  20دهد. پس از آسیا، اروپا و آمریکا به ترتیب با سهم شوند در این قاره رخ میمرگ ختم می

قرارگیری ایران در  باوجودباشد که گیرند. الزم به ذکر میهای دوم و سوم قرار مییر ناشی از سرطان در جایگاهوممرگ

وجود آمار حاکی از آن است ینبااباشد. یتر می آسیا، خوشبختانه میزان ابتال به سرطان در ایران از نرم جهانی پایینقاره

به  بانوان نفر و در 177 مردان هزار نفر در 100به ازای هر  کهیطوررو به افزایش است به ایران سرطان درکه نرخ ابتال به 

نرخ ابتال به سرطان  2030گردد که تا سال بینی میو پیش نفر به این بیماری مبتال هستند 140هزار نفر  100ازای هر 

متوسط جهانی نرخ ابتال به سرطان در  که است یحالع در سال افزایش یابد. این موضوهزار مورد در  155 در ایران به

 است.  شدههزار نفر عنوان 100 در هر نفر 165 بانوانو در نفر  205 مردان

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
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، میوه ها و سبزیجات شیوه زندگی نامناسب، فعالیت بدنی ناکافی، مصرف کمرشد جمعیت، افزایش جمعیت سالمندان، 

ات الکلی، مواد مخدر، دخانیات، ، مصرف مشربهای فسیلیآلودگی هوا و وجود ذرات معلق در آن، کیفیت پایین سوخت

 باشد.علل اصلی افزایش نرخ ابتال به سرطان در جوامع مختلف می ازجملهو... تنباکو، عدم تحرک و چاقی 

 

 داروسازی سبحان انکولوژی شرکتسهام  ارزش - 3

استفاده شده  DCFتنزیل جریانات نقدی از روش  یسبحان انکولوژ یشرکت داروسازجهت ارزشگذاری سهام 

 است. 

 مفروضات - 1 -3

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

 مفروضات 

 1402 1401 1400 1399 1398 شرح

 %12.0 %13.5 %17.5 %24.2 %34.1 نرخ تورم

 %15 %15 %20 %25 %30 نرخ تورم حقوق و دستمزد

 %15 %15 %15 %20 %25 *یادار یعموم یها ینهنرخ رشد هز

 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 نرخ مالیات بر درآمد
 به جز نیروی انسانی و استهالک*

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

، 30.7، 29.7، 28.8به ترتیب برابر  1402الی  1398های مالی منتهی به برآورد حقوق صاحبان سهام طی دوره سال

 محاسبه شده است. درصد 32.2و 31.5

 نهاییبرآورد ارزش  - 3 -3

باشد.ریال می 2،322تا  2،100طبق برآورد صورت گرفته ارزش هر سهم در بازه 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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