
ناارزشگذاری داروسازی آوه سی

معرفی شرکت
به صورت سهامی خاص تاسیس و این  1380آوه سینا در سال شرکت 

تولید حوزه فعالیت شرکت. به سهامی عام تبدیل شد1396شرکت در سال 
سنایر تری  وجه تمایز ای  شرکت نسنبت بنهمهم . دارو و مواد موثره است

اعنات وجود اختر. شرکت های داروسازی تحقیق و توسعه قدرتمند آن است
کت مویند متعدد و مقاالت با ضریب تاثیر باال توسط پژوهشنرران این  شنر

راننی  نام آوه سنینا برررفتنه از ننام دانشنمند پنرآوازه ای. ای  موضوع است
.ابوعلی سینا است

ینت ساختار سهامداری ای  شرکت بنه صنورت خصوصنی اسنت و مال 
.عمده و کنترل آن در دست خانواده کریمیان است

و کار شرکتکسب 
و قنرص)شن ل جامند بنه فعالیت شرکت معطوف به تولید دارو عمده 
.است( کپسول

ت بنه سبد فروشی متنوع دارد اما مهم تنری  محصنوالت شنرکشرکت 
:فروش شرکتدر سبد ترتیب سهم 

قرص پنتوپرازول
 قرص استیل سیستئی
 دفریپرونقرص

یده عالوه بر پروژه داروهای خوراکی ضد سرطانی که اخیرا به اتمنام رسن
تصریح ( 11صفحه-98تیر 11: انتشار)در رزارش هیات مدیره است  شرکت 

هنای کرده است که برنامه برای حضور در بازار داروهای تزریقنی و بنازار دارو
.بیولوژیک دارد

6از 1صفحه 

محل افزایش سرمایه دسرمایه جدی لیسرمایه قب تاریخ

آورده نقدی 1/000 100 1385

مطالبات حال شده 8/000 1/000 1390

تجدید ارزیابی دارایی ها 16/000 8/000 1391

مطالبات حال شده 57/000 16/000 1395

مطالبات حال شده 350/000 57/000 1396

انباشتهسود 480/000 350/000 1397

خشایار 
کریمیان

39% کاوه کریمیان
10%

انبابک کریمی
بهناز ریاض10%

5%

انمرسده کریمی
5%

یاننیلوفر کریم
2%

شهاب صالحی
2%

سایر
27%

زنجیره خلق ارزش در صنعت داروسازی

ارسطو
حنوزه زمینه فعنالیت  در. زیر مجموعه شرکت  ارسطو استمهمتری  

.تولید مواد اولیه موثره دارو است
ارسنطو ی ی از ویژری های برجسته رروه آوه سینا به خصوص شنرکت

قدرتمننند آن و ثبننت اختراعننات متعنندد در داخننل ایننران و  R&Dبخنن  
.کشورهای طراز اول صنعت داروسازی است

ی است شرکت ارسطو ی ی از شرکت های مهم تولید مواد اولیه موثره داروی
واد اولینه که مطابق استانداردهای فارماکوپه اقدام به تولید انواع مختلف من

. موثره دارویی می کند
بنرای بهداشنت دسنتور اکیند محترم وزیر ( 98/07/28در تاریخ )اخیرا 

تانداردهای تامی  مواد اولیه موثره از تولید کنندران ایرانی کنه در سنطح اسن
.را صادر کرده استمی کنندفارماکوپه تولید 

ه تولیند ای  دستور ذکر شده است که شرکت هایی که حتی اقدام بندر 
منناب  داروهای تحت لیسانس می کنند نیز نیاز مواد اولیه منوثره خنود را از

ید مواد ای  موضوع برای تمامی شرکت های تول. داخلی تامی  خواهند کرد
ر حمایت اولیه موثره دارویی ایرانی خبر مسرت بخشی است و رام بزرری د

.از تولید با کیفیت داخلی است
ننده منواد تولید مواد اولیه موثره ارسطو تنها تولید کشرکت های میان در 

ول و موثره ضد سرطان در بازار داخل است که مدارک منرتبط بنا ثبنت فرمن
.اختراع ای  مواد در سایت ارسطو و آوه سینا قابل مشاهده است

تاالسمی

35%

ویتامین و 

مکمل

19%

قلبی

19%

گوارشی

13%

سایر

11%

مسکن

3%

تولید مواد 
اولیه موثره

• وشرکت شیمیایی دارویی ارسط

تولید دارو • داروسازی آوه سینا

توزی  و 
پخ 

• پخ  دایا 
دارو
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همقایسه شرکت های تولید کننده مواد اولیه موثر 

نننده منواد میان شرکتهای تولید مواد اولیه موثره ارسطو تنها تولیند کدر 
ول و موثره ضد سرطان در بازار داخل است که مدارک منرتبط بنا ثبنت فرمن

.اختراع ای  مواد در سایت ارسطو و آوه سینا قابل مشاهده است

دانش محور خلق ارزش در آوه سینا
درتمنند تری  رک  خلق ارزش در رروه آوه سینا تحقیق و توسعه قمهم 

  رنروه و حضور استادان و پژوهشرران برتر رشته داروسازی و شیمی در ای
.است

کت  با توجه به هم اری اسنتادان دانشنراههای برتنر کشنور بنا این  شنر
تفاده بهیننه دسترسی خیلی خوبی به بهتری  ام انات موجود در کشور و اس

رکت و مناسب از ظرفیت ام انات موجود در دانشراههای کشور برای ای  ش
. فراهم است

6از 2صفحه 

ماده اولیه موثره ضند سنرطانی و داروهنای ضند 10مجموعه تولید ای  
راج  سرطان را پس از طی مراحل تحقیقات  آزمایشات و دریافت مجوز از م

داروی جدیند در 56در حال حاضنر . رسمی کشور به سرانجام رسانده است
دیره آخری  رزارش هیات من. )صف دریافت مجوز از وزارت بهداشت هستند

(منتشره در سامانه کدال
رطان تحقیق و توسعه برای رسیدن به تولیند هنر داروی ضند سنهزینه 
عننای در ایران هیچ شرکتی بنه م. میلیون دالر برآورد شده است600حدودا 

بسنته واقعی تولید کننده داروی ضد سرطان نیسنت و عمومنا وارد کنننده و
در اینران آوه سینا برای اولی  بار. بندی کننده داروهای ضد سرطان هستند

.به ای  مهم دست یافته است
بنرای ن ته حائز اهمیت در مورد تولید دارو و مواد اولیه موثره زمان الزم

یند رسنیدن به طور متوسط برای به تول. به سرانجام رسیدن تحقیقات است
ز دانشمندان آوه سینا پس ا. سال زمان الزم است10تا 8یک داروی خاص 

ی این  تحقیقات چندی  ساله به مرحله تولید ای  داروها رسیده اند و در ط
وضنوع سالها بی ار نبوده اند و همانطور که در رزارش هیات مدیره به این  م

داروی جدید در صنف دریافنت مجنوز از وزارت بهداشنت 56اشاره کرده اند 
.هستند

وانه باید منتظر رونمایی از داروهای جدید این  شنرکت بنا چننی  پشنت
.دعلمی از بهتری  دانشمندان حوزه داروسازی ایران در سالهای آتی بو
اشته اند ادامه حضور چنی  تیمی با دستاورد های بزرری که تا به حال د

و موتور محرکه رروه بوده انند خود مهمتنری  دلینل بنرای ادامنه رشند این 
.شرکت در سال های آتی خواهد بود

دجدیآخرین دستاوردهای آوه سینا در تولید داروهای 

ط آوه کروم برای اولی  بنار در اینران توسن+ محصول ال کارنتی  جوشان*
.سینا تولید و عرضه می شود

42%

31%

17%
5%5%

دشیمی

آنتی بیوتیک

عمومی و سایر

قلبی عروقی

پلت

مس   و ضد التهاب

48%
42%

10%

دتماد

نارکوتیک ها

غیر نارکوتیک ها

محصول نهایی

67%

18%

15%

دبالک

عمومی

کآنتی بیوتی

استروئیدی
درمانحوزه نام محصول ردیف

مس   م گ10هیوسی   1

نارسایی کلیوی م گ800سوالمر هیدروکالرید 2

کاهنده قند خون م گ250سیتارلیپتی  3

اعصاب م گ 30داپوکستی   4

تاالسمی م گ360-180-90آوی سیروکس 5

مکمل کروم+ ال کارنتین جوشان  6
روارشی م گ40-20پنتوپرازول 7

ضد ویروس م گ1000-500واالسی لوویر 8

MSبیماری  م گ240-120دی متیل فومارت  9
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ساختار بهای تمام شده تولیدات شرکت
خ شنرکت تولید دارو در شرکت اصلی طبق پاسساختار بهای تمام شده 

:98مهر 21در اطالعات حاصل از بررزاری کنفرانس در مورخه 
درصد از بهای تمام 75تا 70سهم هزینه ماده موثره دارویی •

شده محصوالت شرکت
درصد از بهنای تمنام شنده 25تا 20سهم هزینه بسته بندی •

شرکتمحصوالت 

تامین کنند گان 

طرح توسعه گروه آوه سینا
ودر آمناده سالهای رذشته   کلیه مواد دارویی ضد سرطان به صورت پدر 
وده وارداتی بن) داروهای تزریقی(و ویال لیفولیزه ) داروهای خوراکی(پرس 

ه بسنته اند و تنها در ایران بسته بندی میشده و  از آنجنایی کنه سنهم هزینن
ین  بندی در تولید داروهنای رنران قیمنت سنرطانی  بسنیار نناچیز اسنت  ا

.عملیات کمک شایانی به کاه  قیمت ای  نوع محصول نمی کند
ثره در آوه سینا با توفیق در ثبنت فرمنول و تولیند منواد اولینه منورروه 

با قیمت شرکت ارسطو رام بلندی در تولید و رساندن داروهای ضد سرطانی
.های منصفانه تری به بیماران  برداشته است

ینا ثبت اختراع ای  داروها در سایت شرکت های ارسطو و آوه سنرواهی 
ی شرکت ارسطو در حال حاضر مواد موثره دارویی را تولیند من. موجود است

.کند
حدودا تحقیق و توسعه برای کشف فرمول هر داروی ضد سرطانهزینه 

.میلیارد دالر است2.3میلیون دالر و هر داروی بیولوژیک حدود 600
به 98شهریور 10آوه سینا اخیرا در شفاف سازی خود در مورخه شرکت 

ر عی  د. اتمام پروژه تولید داروهای ضد سرطانی خوراکی اشاره نموده است
حال مواد اولیه موثره ای  داروها در شرکت فرعی ارسنطو اعنم از داروهنای 

.خوراکی یا تزریقی در حال تولید است
به حاشنیه ذکر است که به طور متوسط با توجه به شنرکتهای مشناقابل 

درصد است و با توجنه بنه 70تا60سود ناخالص تولید دارو ضد سرطان بی  
د مواد اولیه صورتهای مالی سالهای رذشته ارسطو حاشیه سود ناخالص تولی

.  درصد است70موثره داروهای ضد سرطان نیز حدود 

6از 3صفحه 

طرح توسعه گروه آوه سینا
برتزومیب
دسه ت سل
 جم سیتابی
 کپ استابی
ارلوتینیب
سونی تینیب
ایما تینیب
 سیتارابی
ورینوستات

بررسی بازار محصوالت جدید گروه
استاپینکپ -خوراکیداروهای 

•Capecitabine500mg Tab
تولید دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطو•

500مقداری قرص کپ استابین فروش 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=17%
ماهه بنه کنل سنال تعمنیم داده 8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

.شده است

_________________________________________
CAGR :compound annual growth rate

45%
55%

ارسطو

واردات
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سونی تینیب-داروهای خوراکی

•Sunitinib malate 12.5mg cap
دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

12.5فروش مقداری کپسول سونی تینیب 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=17%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

•Sunitinib malate 25mg cap
ارسطودارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در تولید •

25فروش مقداری کپسول سونی تینیب 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=32%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

•Sunitinib malate 50mg cap
تولید دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطو•

50فروش مقداری کپسول سونی تینیب 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
  *CAGR=20%

.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

6از 4صفحه 

ایماتینیب-داروهای خوراکی
•Imatinib mesylate 100mg Cap
دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

100فروش مقداری کپسول ایماتینیب 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=-4%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

•Imatinib mesylate 100mg Tab
دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

100فروش مقداری قرص ایماتینیب 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=1%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

ارلوتینیب-خوراکیداروهای 
•Erlotinib 100mg Tab
ارسطودارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در تولید •

100فروش مقداری قرص ارلوتینیب

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
  *CAGR=-4%

.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *
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•Erlotinib 150mg Tab
دارو در آوه سینا و تولید ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

150فروش مقداری قرص ارلوتینیب

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=33%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

برتزومیب-داروهای تزریقی
•Bortezomib 3.5mg inj
ارسطوماده اولیه موثره در تولید •

3.5فروش مقداری ویال برتزومیب

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=30%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

تکسلدسه -داروهای تزریقی
•Docetaxel 80mg vial
ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

80فروش مقداری ویال دسه تکسل

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
  *CAGR=9%

.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

6از 5صفحه 

•Docetaxel 20mg vial
ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

20تکسلفروش مقداری ویال دسه 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=21%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

•Docetaxel 160mg/16ml vial
ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

160/16فروش مقداری ویال دسه تکسل

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=-3%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

سیتارابین-داروهای تزریقی
•Cytarabine 1g vial
ارسطوماده اولیه موثره در تولید •

1سیتارابینفروش مقداری ویال 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
  *CAGR=16%

.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *
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ناارزشگذاری داروسازی آوه سی
•Cytarabine 100mg/5ml
ماده اولیه موثره در ارسطوتولید •

100فروش مقداری ویال سیتارابین 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=5%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

سیتابینجم -داروهای تزریقی
•Gemcitabine HCI 1g vial
ارسطوماده اولیه موثره در تولید •

HClفروش مقداری ویال جمسیتابین 

منب  آمارنامه دارویی وزارت بهداشت و سایت داروساز*
*CAGR=10%
.ماهه به کل سال تعمیم داده شده است8براساس متوسط فروش 97آمار فروش سال *

ورینوستات-داروهای تزریقی
د اطالعاتی از ای  دارو در آمارنامه های پیشی  سازمان غذا و دارو وجنو•

.ندارد
تولید ماده موثره در ارسطو•

6از 6صفحه 

مفروضاتجدول ارزشگذاری و 
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مفروضات 1398 1399 1400

نرخ ارز آزاد 110,000 100,000 140,000 

نرخ ارز یارانه ای 42,000 100,000 140,000 

تخفیفات فروشدرصد 10% 10%

رشد هزینه های بازاریابی به ازای ارزش 
فروش 10% 8%

میلیون )بازار داروهای تزریقیارزش
(ریال 2,717,982 8,043,006 14,119,323 

مواد اولیه موثره تزریقی سهم بازار 
(میلیون ریال)ارسطو 407,697 3,016,127 6,883,170 

میلیون )بازار داروهای خوراکیارزش
(ریال 0 3,601,938 6,232,317 

داروهای خوراکی آوه سهم بازار تولید
(میلیون ریال)سینا  0 720,388 3,116,158 

موثره خوراکی سهم بازار تولید مواد
(میلیون ریال)ارسطو  0 675,363 2,337,119 

سودآوری و فروش

فروش گروه آوه سینا 1,448,771 6,863,918 16,057,660 

سود هر سهم آوه سینا 751 5,825 15,099 

*بیانیه رف  مسئولیت*
o تهیه شده است و ( سهامی عام)سرمایه رذاری افتخار سهام شرکت درای  رزارش صرفا برای  بررسی شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه رذاری محتوی

.افتخار سهام هیچ رونه مسئولیتی بابت تصمیمات سرمایه رذاری سایر اشخاص براساس ای  رزارش نمی پذیرد
oدافتخار سهام مسئولیتی بابت به روز رسانی ای  رزارش ندار. اطالعات و مفروضات ای  رزارش در هر زمانی مم   است تغییر کنند.


