
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

والمستحضرات  شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
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 المستقلةالقوائم المالية 

 2020 ديسمبر 31في  السنة المنتهيةعن 

 مراجع الحسابات عليها وتقرير

 



 

 

 شركة مساهمة مصرية( ))راميدا(  والمستحضرات التشخيصيةالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية  شركة

 المستقلة  القوائم المالية 

 2020 ديسمبر  31في   السنة المنتهيةعن 
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 المستقلة  قائمة الدخل الشامل 

  2020 ديسمبر 31في  السنة المنتهيةعن 

  

 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 82,984,847 112,945,337 السنة ارباح 

 - - الدخل الشامل االخر  

 82,984,847 112,945,337 إجمالي الدخل الشامل  



 )شركة مساهمة مصرية(  المستحضرات التشخيصية )راميدا( والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية   شركة
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 المستقلة قائمة التغير في حقوق الملكية 

  2020 ديسمبر 31في  السنة المنتهيةعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ائم المالية المستقلة ( جزء ال يتجزأ من القو36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 احتياطي  رأس المال المدفوع  
 قانوني 

 احتياطي عام / عالوة 
 اصدار األسهم 

 إجمالي  أألرباح المرحلة  احتياطيات أخرى

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

       

  472,977,777   301,585,657   278,952     -   10,213,168   160,900,000  2019يناير  1الرصيد في 

    -  (6,436,442)     -     -   6,436,442     -  المحول إلى االحتياطي القانوني  

  582,500,000     -     -   551,250,000     -   31,250,000  زيادة رأس المال من خالل طرح اسهم لالكتتاب

 (64,285,000)     -     -  (64,285,000)     -     -  مصروفات األسهم المصدرة 

  82,984,847   82,984,847     -     -     -     -  العامإجمالى الدخل الشامل عن 

 1,074,177,624  378,134,062   278,952   486,965,000   16,649,610   192,150,000   2019ديسمبر  31الرصيد في 

       

 1,074,177,624 378,134,062 278,952 486,965,000 16,649,610 192,150,000  2020يناير  1الرصيد في 

 - (4,149,241)  - - 4,149,241 - المحول إلى االحتياطي القانوني  

 112,945,337 112,945,337 - - - - العامإجمالى الدخل الشامل عن 

 1,187,122,961 486,930,158 278,952 486,965,000 20,798,851 192,150,000 2020 ديسمبر  31الرصيد في  



 من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( )شركة مساهمة مصرية( العاشرشركة 
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 المستقلة قائمة التدفقات النقدية 

 2020 ديسمبر 31في  السنة المنتهيةعن 
 

 

 

 . ةلمستقل( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية ا36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 

 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر 31 ايضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  
    يةالتشغيل األنشطة

 108,494,572 146,535,552  قبل ضرائب الدخل السنةأرباح 

    تعديالت لتسوية األرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدية

 (382,367)  732,284   فروق العملة األجنبية

 35,334,478  55,283,627  (5,6,7) االستهالك االهالك و

 2,406,981  2,823,684  (14) المكونة المخصصات

 1,286,890  1,802,092  (10) االضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض

 4,791,674  18,732,306  (9) في قيمه المخزون االنخفاض

 - ( 64,136,566)  إيرادات تمويلية

 109,916,798  97,792,446  (26) مصروفات تمويلية

 -  2,266,488  (26) مصروفات تمويلية على التزامات االيجار

 (9,249)  138,889  (24) ارباح بيع أصول ثابتة

  261,970,802 261,839,777 

    

 50,673,256 (100,863,432)   التغير في المخزون

 - (12,874,062)   المستخدم من مخصصات المخزون

 (134,144,699) (136,003,528)  التغير في العمالء واوراق القبض

 - (240,081)   القبض واوراق العمالءفي  اضمحاللالمستخدم من 

 (10,430,450) ( 14,119,002)  المقدمة والمتحصالت األخرى اتالتغير في المدفوع

 25,168,299 ( 36,129,607)  وأخرى الموردين واوراق الدفعالتغير في 

 327,236  67,534   التغير في المستحق الى أطراف ذات عالقة

 193,433,419 (38,191,376)  الناتجة من أنشطة التشغيل)المستخدمة في(  التدفقات النقدية

    

 (107,972,181) (94,947,750)   المسدد من المصروفات التمويلية 

 - (500,000)  ( 14) المستخدم من المخصصات

 (39,002,081) (29,965,413)   المسدد من ضرائب الدخل

 46,459,157 (163,604,539)  الناتجة من أنشطة التشغيل)المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

    

    األنشطة االستثمارية

 ( 18,386,754) (24,946,811)  (5) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 ( 63,263,938) (60,038,349)  (5) تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول

 ( 9,130,978) (116,127,335)  (7) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة     

 ( 464,890,000) (819,052,935)  (11) مدفوعات لشراء اذون خزانة

 -  868,000,000  (11) متحصالت من اذون خزانة مستحقة

 ( 712,500)    -  (8) مدفوعات ألستحواذ فى شركات تابعة

 13,950  67,545  (5) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (29,205) (133,961)  (13) االستثمار في ودائع ألجل 

 (556,399,425) (152,231,847)  النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمارصافي التدفقات 

    
    األنشطة التمويلية

 582,500,000    -  (17) متحصالت من زيادة رأس المال

 (64,285,000)    -  (17) مصروفات أصدار األسهم المصدرة

 664,774,601  1,047,145,149  (18) التسهيالت االئتمانيةالمستخدم من 

 ( 603,095,478) (728,922,948)  (18) التسهيالت االئتمانيةمن المسدد 

 12,288,638    -  (19) متحصالت من القروض طويلة االجلال

 ( 40,429,984) (37,450,000)  (19) المسدد من القروض طويلة األجل

 6,682,624 (726,856)  (32) التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة

 - (4,311,069)  (6) المسدد من مدفوعات التزامات األيجار

 558,435,401 275,734,276  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

 48,495,133 (40,102,110)  العام صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل 

 382,367 (732,284)   االجنبيةصافي فروق العملة 

 3,765,679  52,643,179   العامالنقدية وما في حكمها في اول 

 52,643,179 11,808,785 ( 13) العام النقدية وما في حكمها في أخر
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 نبذة عن الشركة  -1

 

  وفقا  )راميدا( )شركة مساهمة مصرية( والمستحضرات التشخيصيةمن رمضان للصناعات الدوائية  شركة العاشرتـأسسـت 

  1974لسنة  43ألحكام القانون رقم 

  

 . 1986 يناير 15بتاريخ  84008تحت رقم  التجاريتم تسجيل الشركة بالسجل 

 

 المصرية.  وفقا لقرار لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة 2019 نوفمبر 26تم قيد أسهم الشركة بالبورصة بتاريخ 

  

 مصر  – الجيزة-المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر  5القطعة رقم  ومقر الشركة المسجل ه

 

 األساسي في:  الشركةيتمثل غرض 

 .البيطريولالستعمال البشرى  الدوائيةوتسويق وبيع وتخزين المستحضرات  تصنيع -

 والمستشفيات.وتسويق وبيع وتخزين المستحضرات التشخيصية الالزمة لألفراد والمعامل  تصنيع -

 االتجار.والمواد الخام الالزمة لخدمة أغراض الشركة دون  الدوائيةاستيراد المستحضرات  -

 الغير.لالستعمال البشرى والبيطري والتشخيصي للغير ولدى  الدوائيةإنتاج المستحضرات  -

 الغير.لالستعمال البشرى للغير ولدى  الغذائيةإنتاج المكمالت  -

 

ــنةتم اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن  ــمبر 31المنتهية في  الس ــارس  1في 2020 ديس طبقاً لقرار مجلس  2021م

 ة المنعقد في ذلك التاريخ.اإلدار

 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة   -2

 

 عداداال أسس 2-1

 وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية.  القوائم الماليةيتم إعداد 

 . للشركةبالجنيه المصري، وهي عملة التعامل القوائم المالية تم إعداد وعرض ي 

 للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية. القوائم المالية يتم إعداد 

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية 2-2

 

 31المنتهية في  للسنةالمستقلة هي تلك المطبقة في اعداد القوائم المالية  الفترةالسياسات المحاسبية المطبقة هذه 

"اإليراد من العقود مع  48رقم,  الجديدة لمعايير المحاسبة المصريةاتطبيق ب  ما يتعلق ، باستثناء2019 ديسمبر

وأثر هذه المعايير والتعديالت موضحاه   طبيعة. وان 2020يناير  1اعتباراً من    "عقود التأجير"  49و " العمالء

 .أدناه

( “األدوات المالية " طبقا لقرار الهيئة العامة  47قامت الشركة بتأجيل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) وقد

 .2021يناير  1اعتباراً من أن يتم تطبيقه  علىللرقابة المالية 

 

  ( اإليراد من العقود مع العمالء48تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )  2-2-1

معيـار  ( اإليـراد مـن العقـود مـع العمـالء ليحـل محـل48معيـار المحاسـبة المصـري رقـم ) تم إصدار  

( اإليراد ويضع نموذًجا 11عقود اإلنشاء ومعيار المحاسبة المصري رقم ) (8)المحاسبة المصري رقم 

 من خمس خطوات لإليرادات من العقود مع العمالء. 

 

يتم إثبات اإليـرادات بمبلـ   اإليراد من العقود مع العمالء.( 48بموجب معيار المحاسبة المصري رقم )  

 .يعكس االعتبار الذي تتوقع المنشأة أن تحصـل عليـه مقابـل تحويـل البضـائع أو الخـدمات إلـى العميـل

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبـات التعـرف علـى اإليـرادات الحاليـة بموجـب معـايير 

إما تطبيق بأثر رجعي كامل أو تطبيق بأثر رجعـي معـدل للفتـرات السـابقة المحاسبة المصرية. يتطلب 

 ويسمح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 

 1 ( اإليـراد مـن العقـود مـع العمـالء فـي48معيار المحاسبة المصري رقم ) الشركة بتطبيقوقد قامت   

بأثر رجعي معدل طبقا لما هـو مسـموح بـه باألحكـام وقد اختارت الشركة بتطبيق المعيار  2020يناير 

االنتقالية بالمعيار. بموجب هذه الطريقة، يمكن تطبيق المعيار إما على جميع العقود في تـاريخ التطبيـق 

 األولي أو فقط على العقود التي لم تكتمل في ذلك التاريخ.
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 تابع  - أهم السياسات المحاسبية المطبقة -  2  
 

 تابع   -التغييرات فى السياسات المحاسبية   2-2

 

 تابع -( اإليراد من العقود مع العمالء 48تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )   2-1-1 

يتم االعتراف بالتأثير التراكمي عند تطبيق المعيار ألول مرة في تاريخ التطبيق األولي كتعديل للرصيد   

، لم يـتم تعـديل معلومـات المقارنـة واالسـتمرار فـي التقريـر عنهـا االفتتاحي لألرباح المرحلة. وبالتالي

( 11عقـود اإلنشــاء ومعيـار المحاســبة المصـري رقــم ) (8)بموجـب معيـار المحاســبة المصـري رقــم 

 اإليراد.
 
من المنشآت ممارسـة الحكـم  ( اإليراد من العقود مع العمالء48المحاسبة المصري رقم )معيار يتطلب   

واألخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عنـد تطبيـق كـل خطـوة مـن النمـوذج علـى 

العقود مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضاً طريقة احتساب التكاليف اإلضـافية للحصـول علـى عقـد مـا 

 ر يتطلب افصاحات ذات صلة.والتكاليف التي تتعلق مباشرة بتأدية العقد. كما أن المعيا

 

 بيع البضائع    

مـع العمـالء بيـع بضـائع تامـة الصـنع وتتضـمن عمومـاً التـزام أداء واحـد. لقـد  الشـركةتتضمن عقود   

أن اإليرادات من بيع البضائع التامة الصنع ينبغـي تسـجيلها عنـدما يـتم نقـل السـيطرة  الشركةاستنتجت 

على األصل للعميل، وبشكل عام عند تسليم البضائع التامة الصنع. وبالتـالي، لـيس لتطبيـق المعيـار أي 

 تأثير على توقيت االعتراف باإليرادات. 

 

 الثمن المتغير   (1

ة الصنع العمالء حـق ترجيـع أو خصـماً علـى الكميـات. قبـل تمنح بعض العقود لبيع بضائع تام  

تقـوم بثثبـات االيـرادات مـن بيـع  الشـركة، كانـت (48المحاسبة المصري رقم )تطبيق المعيار 

البضائع الُمقاسـة بالقيمـة العادلـة للـثمن المسـتلم أو المسـتحق القـبض، بعـد خصـم المرتجعـات 

الشـركة ياس االيرادات بشكل موثوق بـه، تقـوم والخصومات التجارية. وفي حال عدم إمكانية ق

 بتأجيل إثبات االيرادات لحين انتهاء حالة عدم اليقين.
 

ع والخصم التجاري تزيد من اجر، فثن حقوق اال(48المحاسبة المصري رقم )بموجب المعيار   

ة ذات الصـلة الثمن المتغير. يتم تقدير الثمن المتغير عند إبرام العقد وتقيده لغايـة زوال الضـبابي 

 الحقاً. إن تطبيق القيود على الثمن المتغير لم يؤدي إلى زيادة مبل  اإليراد الذي سيؤجل.
 

 البيع مع حق االرجاع    (2

 الشـركةعندما ينص العقد على إعطاء العميل حـق إرجـاع البضـاعة خـالل فتـرة محـددة، فـثن   

تخدام أسـلوب المتوسـط المـرجح تكون قد اخذت في تقديراتها السابقة المستردات المتوقعـة باسـ 

باالحتمالية للمبال  المتوقع إعادتها. إن هـذا األسـلوب مماثـل لطريقـة القيمـة المتوقعـة بموجـب 

 . (48المحاسبة المصري رقم )معيار 
 

، فثن الثمن المستلم من العميل متغيـر لكـون العقـد (48المحاسبة المصري رقم )بموجب معيار   

طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضـائع التـي الشركة يسمح للعميل بثرجاع المنتجات. استخدمت 

، تعـرض الشـركة التـزام اسـترجاع وأصـل ارجاعهـاسيتم إرجاعها. بالنسبة للبضـائع المتوقـع 

ل منفصل في قائمـة المركـز المـالي. وحـال مقابل الحق في استرجاع المنتجات من العميل بشك

، تقـوم الشـركة بقيـاس تـأثير "التـزام اسـترجاع" (48المحاسـبة المصـري رقـم )تطبيق معيار 

 .2020يناير  1المنتجات من العميل واألرباح مرحلة كما في باسترجاع واألصل المتعلق 
 
 الخصم التجاري    (3
لخصم التجـاري بـأثر رجعـي يـؤدي لنشـوء ، إن ا(48المحاسبة المصري رقم )بموجب معيار   

، طبقت الشركة "طريقـة المبلـ  األكثـر الشركةثمن متغير. ولتقدير الثمن المتغير الذي تستحقه 

احتمالية" للعقود مع سقف كمي واحد و"طريقة القيمة المتوقعة" للعقود التي تتضـمن أكثـر مـن 

المضمنة فـي العقـد سـاهمت بشـكل سقف كمي واحد. هناك عدد من ثمن البيع / األسقف الكمية 

المتطلبات  الشركةرئيسي في اختيار الطريقة التي تحقق أفضل توقع بمبل  الثمن المتغير. تطبق  

 (48المحاسـبة المصـري رقـم )المتعلقة بتحديد التقديرات للثمن المتغير. وحـال تطبيـق معيـار 

"التزامــات العقــد" مقابــل المســتردات المتوقعــة مســتقبالً، وألغــت مخصــص  الشــركةأدرجــت 

 المسترجعات تحت بند "الذمم الدائنة التجارية وأخرى".
 
الخصم التجاري واستنتجت عدم وجود تأثير جوهري على االنتقـال و حق االرجاع قامت اإلدارة بقياس  

 .2020يناير 1في ( 48المحاسبة المصري رقم ) إلى معيار
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. يحـدد المعيـار مبـاد  ( "عقـود التـأجير"49المعيار المحاسبي المصـري رقـم ) قامت الشركة بتطبيق  

االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجـار ويتطلـب مـن المسـتأجرين احتسـاب معظـم 

 عقود اإليجار بموجب نموذج واحد داخل قائمة المركز المالي.

 

( عقود التأجير فقد قامت الشركة بتطبيق 49فيما يخص عقود التأجير التشغيلي للمعيار المحاسبي رقم )  

 .2020يناير  1( عقود التأجير في49المحاسبة المصري رقم )لمعيار 
 

 :2020يناير  1التسويات على المركز المالى في  يليوفيما   

 

 

 

 

 

 

 

( "عقـود التـأجير" فقـط علـى 49الشركة الوسائل العملية في تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم )   

 العقود التي تم تحديدها مسبقاً كعقود إيجار، قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:

 

 معقول. استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة إلى حد  •

 

( "عقود التأجير 49المحاسبة على عقود اإليجار التشغيلي طبقاً لمعيار المحاسبي المصري رقم ) •

 .2020يناير 1شهراً كما في   12كعقود إيجار قصيرة األجل ال تتجاوز آجالها المتبقية 

 

و انهاء استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أ •

 للعقد قبل استنفاذ آوانه. 

 

االختيار ـ حسب صنف األصل األساسي ـ بعدم فصل العناصر غير التأجيرية من العناصر   •

التأجيرية وبدالً من ذلك المحاسبة على كل عنصر من العناصر وعلى أي عناصر غير تأجيرية  

 مرتبطة كعنصر تأجيري واحد. 

 

بتسـجيل التزامـات اإليجـار  الشـركةقامـت  (،49المحاسبي المصري رقم ) للمعيار الشركةعند تطبيق   

مؤجرة المرتبطة بها فيما يتعلق بالعقود المبرمة كعقود إيجار وفقـاً لمبـاد  المعيـار  وحق انتفاع أصول

. تــم قيــاس المطلوبــات بالقيمــة الحاليــة مــن دفعــات اإليجــار المتبقيــة (49المحاســبي المصــري رقــم )

. يـتم قيـاس حـق انتفـاع 2020ينـاير  1كمـا فـي  لشـركةدام معدل االقتراض المتزايـد مخصومة باستخ

وتعديلها بالمبال  المدفوعة مسبقاً المتعلقة بعقد اإليجـار  .أصول مؤجرة بالقيمة المساوية اللتزام اإليجار

 .2019ديسمبر  31والمسجلة في قائمة المركز المالي كما في 

 

المعيـار التزامات عقود اإليجار التشـغيلي بموجـب اللتـزام اإليجـار بموجـب  يبين الجدول التالي تسوية  

 م:2019يناير  1كما في  (49المحاسبي المصري رقم )

 2020يناير  1 

 جنيه مصري  

  
 25,232,281 2019ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 

 %14.17 2020يناير  1المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في 

 17,743,169 2020يناير  1التزامات عقود اإليجار كما في 

 

 

 2020يناير  1 
 جنيه مصري  
  

 18,206,266 أصول حق أنتفاع

 463,097 مدفوعات مقدمة ومتحصالت أخرى 

 17,743,169 التزامات األيجار 
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والذي تم تطبيقه  (49المحاسبي المصري رقم ) المحاسبية الجديدة حال تطبيق معيارفيما يلي السياسات    

 :2020يناير  1اعتباراً من 

 

 حق انتفاع أصول مؤجرة ( أ
حق انتفاع أصول مؤجرة مع التزاماتها المقابلة في التاريخ الذي تكون  يتم تسجيل عقود اإليجار  

ة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجـار بـين فيه األصول المستأجرة متوافرة الستخدام الشرك

على مدى مدة عقـد  قائمة االرباح او الخسائرالتزام وتكلفة تمويل. يتم تسجيل تكلفة التمويل في 

أو مدة العقـد  صولالاإليجار. يتم استهالك حق انتفاع أصول مؤجر على مدى العمر اإلنتاجي ل

 ـ أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.

 

 يتم قياس حق انتفاع أصول مؤجرة بدايةً بالتكلفة التي تتكون من اآلتي:  

 مبل  التزام اإليجار الذي تم قياسه في البداية، •

أي دفعات إيجار مدفوعة في تاريخ بداية العقد أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أي حوافز   •

 إيجار مستلمة،

 أي تكاليف أولية مباشرة، و  •

 ا ما انطبقت.تكاليف الترميم ـ إذ •

 

 التزامات اإليجار  ( ب
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقـوم الشـركة بتسـجيل التزامـات اإليجـار المقاسـة بالقيمـة الحاليـة   

لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة عقد اإليجار. تتضـمن مـدفوعات اإليجـار مـدفوعات 

حـوافز إيجـار قابلـة لالسـتالم ومـدفوعات ثابتة )بما فيها مدفوعات ثابتـة جوهريـة( ناقصـاً أي 

إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل ومبال  متوقع دفعها بموجب ضمانات القيمـة المتبقيـة. 

تتضمن مدفوعات اإليجـار ثمـن ممارسـة خيـار الشـراء عنـدما يكـون هنـاك تـيقن معقـول بـأن 

ت شـروط اإليجـار تـنص الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كان 

على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالنسـبة لمـدفوعات اإليجـار المتغيـرة التـي ال تعتمـد علـى 

مؤشر أو معدل، فثنها تسجل كمصروف في الفتـرة التـي يـتم الـدفع خاللهـا. يـتم خصـم دفعـات 

 زايد للشركة.اإليجار باستخدام معدل الفائدة المضمن في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المت 

 

 المنخفضة القيمة االصولاإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات  عقود   ج(

شــهراً أو أقــل. األصــول  12عقــود اإليجــار قصــيرة األجــل هــي عقــود اإليجــار التــي مــدتها   

المنخفضة القيمة هي البنود التي ال تستوفي شروط الرسملة لدى لشركة وتعتبـر غيـر جوهريـة 

يتم تسجيل دفعات اإليجـار لعقـود اإليجـار القصـيرة ككل.  شركةللبالنسبة لقائمة المركز المالي 

إيجار األصول المنخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابـت فـي قائمـة  األجل وعقود

 الدخل الشامل. 

 

 اإليجار المتغيرة القيمة  دفعات   د(

ــرة القيمــة مرتبطــة باســتعمال/أداء األصــل    ــى دفعــات متغي ــود اإليجــار عل تحتــوي بعــض عق

 الشامل.المستأجر. يتم تسجيل مثل هذه الدفعات في قائمة الدخل 

 

 المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي وقائمة األرباح والخسائر الموحدة  هـ( 

تم اإلفصاح عن المبال  المدرجة في قائمة المركز المـالي الموحـدة وقائمـة األربـاح والخسـائر    

حـق االسـتخدام والتزامـات عقـود اإليجـار وقـد تـم اإلفصـاح عـن  بأصـولالموحدة فيما يتعلق 

 .(6) كة خالل الفترة في إيضاحالحر
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 ( “األدوات المالية"47معيار المحاسبة المصري رقم )   2-3-1

الماليــة: التصــنيف والقيــاس، يجمــع المعيــار كافــة النــواحي الــثالا الخاصــة بالمحاســبة عــن األدوات   

 واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.

 

 التصنيف والقياس 

( فثنه يمكـن قيـاس أدوات الـدين الحقـاً بالقيمـة العادلـة مـن 47) معيار المحاسبة المصري رقمبموجب   

خـر. يقـوم خالل الربح او الخسارة أو بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآل

إلدارة االصول، وما إذا كانت الدفقات النقديـة التعاقديـة الشركة التصنيف على معيارين: نموذج أعمال 

 تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبل  األصلي القائم.

 

 الصوالها المالية:   الشركةفيما يلي التغيرات في تصنيف   
 
 31واألصول المالية األخرى كمـا فـي  وأرصدة مدينة اخري ومستحق من أطراف ذات العالقة عمالء  

ومحتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وزيـادة التـدفقات النقديـة التـي تمثـل دفعـات  2020ديسمبر 

 .المستهلكةحصرية ألساس القرض والفائدة. ليتم تصنيف هذه األصول وقياسها كأدوات دين بالتكلفة 

 

 االنخفاض في القيمة   

عـن خسـائر  الشـركة( بشكل أساسي إلـى تغييـر محاسـبة 47) معيار المحاسبة المصري رقمان تطبيق   

معيـار المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الخاصـة بمعيـار  ألصول  االنخفاض في القيمة

المحاسـبة المسـتقبلية المتوقعـة. يتطلـب المعيـار ( بمنهج خسـائر االئتمـان 26) المحاسبة المصري رقم

تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميـع القـروض وأصـول الشركة ( من 47) المصري رقم

 الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2-4

 

 التبويب الى متداول مقابل غير المتداول: 2-4-1 

 

االصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي المستقلة بناءا على تبويبها الى متداولة /   الشركةتعرض   

 غير متداولة.

 

 يكون األصل متداول عندما:  

 المعتادة لها.تتوقع أن تسترد قيمته أو تنوى بيعه أو استخدامه خالل دورة التشغيل  -

 تحتفظ به في المقام األول لغرض المتاجرة. -

 تتوقع أن تسترد قيمته خالل اثني عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية. او  -

يكون نقدية أو ما في حكمها ما لم يكن هناك قيوداً على تداوله أو استخدامه في سداد التزام لمدة   -

 هاية الفترة المالية.اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ ن 

 

 يتم تبويب كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.   

 

 يكون االلتزام متداول عندما:  

 تتوقع تسويته خالل دورة التشغيل المعتادة لها. -

 تحتفظ به في المقام األول بغرض المتاجرة. -

 ة المالية. او يكون االلتزام مستحق التسوية خالل أثني عشر شهراً من تاريخ نهاية الفتر -

ال يوجد حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة أثني عشر شهراً على األقل من تاريخ  -

 نهاية الفترة المالية 

 يتم تبويب كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.   

 

 متداولة. م تبويب األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة، كأصول والتزامات غير يت   
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 ترجمة العمالت األجنبية  2-4-2

يتم اثبات المعامالت بالعمالت االجنبيـة أوليـا باسـتخدام اسـعار الصـرف السـائدة فـي تـاريخ المعاملـة.   

تستخدم اإلدارة أسعار صرف شهرية ثابتـة، تـتم مراجعتهـا فـي حالـة حـدوا وعندما يكون ذلك عمليا، 

 تغيير كبير في سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت.

 

ويتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعـة النقديـة بـالعمالت األجنبيـة باسـتخدام أسـعار الصـرف   

 روق العملة بقائمة االرباح او الخسائر المستقلة.السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم إدراج كافة ف

 

ويتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفـة   

 التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ االعتراف األولى.

 

ة غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسـها بالقيمـة ويتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيع  

 العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تحددت فيه القيمة العادلة. 

 

يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التـي يـتم قياسـها بالقيمـة   

مع االعتراف بمكسب او خسارة التغير في القيمة العادلـة للبنـد. أي يـتم االعتـراف العادلة بطريقة تتفق 

بفروق الترجمة المتعلقة بالبنود التي يتم االعتراف بمكسب او خسارة التغيـر فـي قيمتهـا العادلـة ضـمن 

خـر أو بنود الدخل الشامل اآلخر او في قائمة األرباح أو الخسائر المستقلة ضمن بنود الدخل الشامل اال

 في قائمة األرباح أو الخسائر المستقلة على التوالي.

 

 األصول الثابتة   2-4-3 

  

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخيـة بعـد خصـم مجمـع اإلهـالك والخسـائر المتراكمـة الضـمحالل    

تلـك التكلفـة واسـتيفاء  تتحقـقالقيمة. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما 

بتكاليفهـا ضـمن  شروط االعتراف بها. وبالمثل، عند إجراء تحسينات جوهريـة شـاملة، يـتم االعتـراف

القيمة الدفترية لألصول الثابتة كثحالل وذلك في حالة استيفاء شـروط االعتـراف بهـا. ويـتم االعتـراف 

 بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة االرباح أو الخسائر المستقلة عند تحققها. 

 

ها قادرا على التشـغيل بالطريقـة التـي يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح علي   

حددتها اإلدارة، ويتم حساب اإلهالك بثتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمـر االفتراضـي لألصـل علـى 

 النحو التالي

 

 سنوات  

 33 مباني

 10 آالت ومعدات 

 10-5 وسائل نقل وآالت جر 

 10 أجهزة معامل 

 10 عدد وأدوات 

 10 – 4 أثاا وتجهيزات مكاتب 

 

ويتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عنـد عـدم توقـع الحصـول علـى أي منـافع اقتصـادية   

مستقبلية من استخدامها أو بيعها. ويتم االعتراف بأي أربـاح أو خسـائر تنشـأ عنـد اسـتبعاد األصـل فـي 

 قائمة االرباح أو الخسائر المستقلة في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل. 

 

ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول، األعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها وذلك في نهاية تاريخ كل   

  مركز مالي.

 

 االستحواذ الخاصة بها وال يتم اهالكها. بتكلفةيتم االعتراف باألرض   
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 تابع - األصول الثابتة   2-4-3

مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشـر علـى أن يكـون أصـل ثابـت قـد  مركزوتقوم الشركة في تاريخ كل   

أضمحل. وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل 

وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمتـه اإلسـتردادية. وتثبـت خسـارة االضـمحالل بقائمـة االربـاح أو الخسـائر 

 المستقلة.

 

القيمة فقط إذا كـان هنـاك تغييـر فـي االفتراضـات المسـتخدمة  اضمحاللويتم رد الخسارة الناجمة عن   

لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، ويكون رد الخسارة 

تردادية له أو القيمـة بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل، القيمة االس محدودالناجمة عن االضمحالل 

الدفترية التي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد اإلهـالك( مـا لـم يـتم االعتـراف بالخسـارة الناجمـة عـن 

اضمحالل القيمـة بالنسـبة لألصـل فـي السـنوات السـابقة. ويـتم إثبـات الـرد فـي الخسـارة الناجمـة عـن 

 اضمحالل القيمة بقائمة االرباح أو الخسائر المستقلة. 

 

 أصول تحت اإلنشاء  2-4-4

تتمثل األصول تحت االنشاء في المبال  التي تم إنفاقها بغرض إنشـاء أو شـراء أصـول ثابتـة أو أصـول   

تحول لبند األصـول الثابتـة أو األصـول  حينئذغير ملموسة حتى تصبح جاهزة لالستخدام في التشغيل، 

 غير الملموسة، ويتم تقييم األصول تحت األنشاء بالتكلفة بعد خصم االضمحالل.
 
 
 أصول غير الملموسة   2-4-5

 غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة.  باألصوليتم االعتراف   

 

األصـول غيـر الملموسـة بالتكلفـة مخصـوماً منهـا مجمـع االسـتهالك  إثبـاتبعد االعتراف األولي، يتم   

 ومجمع خسائر االضمحالل.

 

الملموسة المتولدة داخلياً كأصل ويتم االعتراف بالمصروفات ضـمن قائمـة  غيرال يتم رسملة األصول   

 االرباح او الخسائر المستقلة في العام التي أنفقت فيه المصروفات.

 

 

 غير الملموسة إما كمحددة العمر أو غير محددة العمر.  لألصوليتم تحديد االعمار االنتاجية   

 

اإلنتاجي المحدد على العمر اإلنتاجي لهـا، ويـتم تقيمهـا  العمرات يتم استهالك األصول غير الملموسة ذ  

ألغراض االضمحالل عندما يكون هناك مؤشر ان األصل غيـر الملمـوس قـد يكـون اضـمحالل. ويـتم 

 تحميل مصروف االستهالك على قائمة األرباح أو الخسائر المستقلة.

 

يتم مراجعة مدة االستهالك وطريقة االستهالك لألصول غير ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عند             

 تاريخ كل مركز مالي. 

 

 االستثمارات في شركات تابعة  2-4-6

االستثمارات في الشركات التابعة هي استثمارات تسيطر عليها الشركة. تسـيطر الشـركة علـى الشـركة   

عوائد متغيرة من خالل مساهمتها في الشركة المسـتثمر -أو يحق لها -المستثمر فيها عندما تتعرض الى 

 فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

 

 ن للشركة:على وجه التحديد، تتحكم الشركة في المنشاة المستثمر فيها، إذا، وفقط إذا، كا  

 

السلطة على المنشاة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه   -

 األنشطة ذات الصلة للمنشاة المستثمر فيها(. 

التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة في المنشاة المستثمر فيها، أو امتالكها حقوق في   -

 هذه العوائد. 

 استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبل  العوائد منها.القدرة على  -
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 تابع - االستثمارات في شركات تابعة  2-4-6

غالبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتـراض  امتالكبشكل عام، هناك افتراض بأن   

وعندما يكون لدى الشركة أقل من غالبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلـة للمنشـاة المسـتثمر فيهـا، 

ا كان لـديها السـلطة فثن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذ

 على المنشاة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 

 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها -

 الحق الناشئ عن الترتيبات التعاقدية األخرى  -

 حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة  -

 

إذا كانت الشركة تسيطر على المنشاة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق تقوم الشركة بثعادة تقييم ما   

 تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السلطة الثالثة. والظروف 

 

اضمحالل في قيمة تتم المحاسبة في الشركات التابعة بالتكلفة متضمنه تكلفه المعاملة، وفى حاله حدوا   

االرباح والخسائر المسـتقلة وذلـك  االستثمار، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة االضمحالل ويدرج بقائمة

 .لكل استثمار على حده

 

 االصول المالية المتاحة للبيع  2-4-7

ة المرتبطـة يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمـة العادلـة باإلضـافة الـى تكلفـة المعاملـ    

مباشـرة باقتنــاء او اصـدار االصــل المـالي. بعــد االعتـراف االولــي، يـتم قياســها بالقيمـة العادلــة، ويــتم 

االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر االضمحالل واثار التغيـرات فـي اسـعار صـرف 

احتيـاطي القيمـة العادلـة،  العمالت االجنبية ألدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل االخـر وتجمـع فـي

وعن استبعاد هذه االصول يتم اعادة تبويب االربـاح او الخسـائر المتراكمـة المعتـرف بهـا ضـمن بنـود 

 الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.

 

 المخزون  2-4-8

 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي:    

المواد الخام ومواد التعبئة: بالتكلفة )بثتباع طريقة المتوسط المتحرك( أو صافي القيمة البيعية  -

 أيهما أقل. 

 قطع الغيار: بالتكلفة )بثتباع طريقة المتوسط المتحرك( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. -

 بثتباع طريقة المتوسط المتحرك( أو صافي القيمة البيعية ايهما أقل.اإلنتاج التام: بالتكلفة ) -

 

وتشمل التكلفة المواد المباشرة، العمالة المباشـرة ونصـيب مـن التكـاليف الصـناعية غيـر المباشـرة وال   

 تشمل تكلفة االقتراض.

 

فة نصيب الوحدة من اإلنتاج تحت التشغيل: بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتشمل التكل -

 المواد الخام واألجور والمصروفات الصناعية وفقاً لنسبة اإلتمام. 
 

بضاعة بالطريق: بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، ويتم إدراجها في القوائم المالية   -

المستقلة عندما يتم تحويل المخاطر إلى الشركة ويتم تحديد ذلك على أساس شروط الشحن.  

 التكلفة سعر شراء المواد والمصروفات المباشرة المتكبدة حتى تاريخه.  وتشمل

 

سعر البيع التقديري في سياق النشاط العـادي ناقصـاً التكلفـة التقديريـة لإلتمـام صافي القيمة البيعية هي   

 والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع.

 

ويتم االعتراف باالنخفاض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة البيعية وجميع خسائر المخـزون ضـمن   

االيرادات بقائمة االرباح أو الخسائر المستقلة في الفترة التي حدا فيهـا االنخفـاض أو الخسـارة.  تكلفة 

البيعية بقائمة االربـاح  ويتم االعتراف برد االنخفاض في المخزون الناتج من االرتفاع في صافي القيمة

 أو الخسائر المستقلة كتخفيض من تكلفة المبيعات في الفترة التي حدا فيها هذا الرد.
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 العمالء وأوراق القبض والمتحصالت األخرى  2-4-9

العمالء وأوراق القبض والمتحصالت األخرى هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعــات ثابتــة   

 أو محددة، وغير مدرجة في سوق نشط.

 

 يتم االعتراف بتلك المتحصالت مبدئيا بالقيمة العادلة.   

  

 االضمحالل.بعد القياس األولى، يتم قياس هذه األصول المالية بالتكلفة المستهلكة ناقصاً منها   

 

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك اضمحالل علي أساس فردى للمتحصالت التي تكون كبيرة   

 بشكل فردي وعلي اساس جماعي للمتحصالت التي ال تكون كبيرة بشكل فردي.

 

يتم احتساب االضمحالل علــى أســاس البيانــات التاريخيــة الفعليــة التــي حــدثت. يــتم االعتــراف   

ــاح أو الخســائر المســتقلة. يــتم االعتــراف بــرد خســائر بخســائر اال ضــمحالل فــي قائمــة االرب

 االضمحالل في قائمة االرباح أو الخسائر المستقلة في الفترة التي حدا فيها الرد.
 

 الموردون واوراق الدفع والمصروفات المستحقة والمدفوعات األخرى  2-4-10

 

بالمبال  التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي تـم يتم االعتراف بااللتزامات   

 استالمها سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.

 

 المخصصات  2-4-11

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكـون علـى الشـركة التـزام حـالي قـانوني أو حكمـي نتيجـة لحـدا   

لمتوقع أن يتطلب ذلك تـدفقاً خارجـاً للمـوارد االقتصـادية لتسـوية االلتـزام، مـع سابق، ويكون معه من ا

إمكانية إجراء تقدير موثوق به لمبل  االلتـزام. ويـتم مراجعـة المخصصـات فـي تـاريخ المركـز المـالي 

 المستقل وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي. 

 

جوهرياً فيجب أن يكون المبل  المعترف به كمخصص هو القيمة وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد   

 الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام.

 

وفى حالة استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة االربـاح أو   

 الخسائر المستقلة ضمن التكاليف التمويلية.
 
 ت االجتماعيةالتأمينا  2-4-12

تقدم الشركة مساهمات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة من رواتب    

 الموظفين. تقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمات والتي تحّمل مصروف عند استحقاقها. 
 
 
 االحتياطي القانوني  2-4-13

٪ من صافي أرباح العام لتكوين احتياطي قانونى حتى يبلـ  هـذا 5األساسي للشركة، يجنب  للنظامطبقاً   

٪ من رأس مال الشركة المصـدر. ويسـتعمل االحتيـاطي بنـاء علـى قـرار مـن الجمعيـة 50االحتياطي 

امـة ويتم التحويل الى االحتيـاطي القـانوني بعـد اعتمـاد الجمعيـة العالعامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة. 

 للقوائم المالية المستقلة.
 
 االحتياطي العام  2-4-14

للشركة، يمكن ان تقرر الجمعية العامة تجنيب نسبة من األرباح كاحتياطي عام.  طبقاً للنظام األساسي  

ويستعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة. ويعتبر االحتياطي  

 جزء من االحتياطيات األخرى. العام 
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 االقتراض  2-4-15

يتم االعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيمة العادلة ناقص تكاليف المعاملة. ويتم تبويب المبال  التي تستحق   

االلتزامات المتداولة، إال إذا كان لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد القروض  خالل عام ضمن 

لفترة تزيد عن عام بعد تاريخ المركز المالي، فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة  

 األجل. 

 

قـة ويتم قياس القروض واالقتراض بفوائد بعد االعتراف المبـدئي علـى أسـاس التكلفـة المسـتهلكة بطري   

معدل الفائدة الفعال. وتدرج األرباح والخسـائر الناتجـة عـن اسـتبعاد االلتزامـات باإلضـافة إلـى عمليـة 

 االستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة االرباح أو الخسائر المستقلة.

 

تعـاب أو ويتم احتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عنـد االعتـراف واأل  

التكاليف التي تكون جـزءاً مـن معـدل الفائـدة الفعـال. ويـدرج االسـتهالك بمعـدل الفائـدة الفعـال ضـمن 

 المصروفات التمويلية في قائمة االرباح أو الخسائر المستقلة.

 

 ضرائب الدخل  2-4-16

 الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. ضريبةيتم حساب    

 

 ضرائب الدخل الجارية    

ضـرائب الـدخل للفتـرة الجاريـة وفقـاً للمبلـ  المتوقـع اسـترداده أو سـداده  والتزاماتأصول  قياسيتم    

 لمصلحة الضرائب.

   

 ضرائب الدخل المؤجلة    

االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بثتباع طريقة   

المعترف بها لألصل أو االلتزام لألغراض الضريبية وقيمتها الحالية ألغراض التقرير المالي في تاريخ 

 نهاية الفترة المالية.

يتم االعتراف بااللتزام الضريبي المؤجل لجميع الفروق المؤقتة التـي ينتظـر خضـوعها للضـريبة فيمـا   

 يلي:عدا ما 

عندما ينشا االلتزام الضريبي المؤجل من االعتراف األولى بالشهرة واالعتـراف األولـى باألصـل    -

أو االلتزام في عملية ال تمثل تجميع أعمال والتي في تاريخ نشأة العملية لم يكن لهـا تـأثير فـي كـل 

 من الربح المحاسبي والربح أو الخسارة الضريبية. 

ؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات بالنسبة للفروق الم   -

الشقيقة والحصص في المشروعات المشتركة، عندما تكون القدرة على التحكم فـي توقيـت عكـس 

 الفروق المؤقتة ويكون من المرجح أن الفروق المؤقتة لن تعكس في المستقبل المنظور.

يبية المؤجلة لكل الفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم،  يتم االعتراف باألصول الضر  

الخصومات الضريبية الغير مستخدمة المرحلة وأي خسارة ضريبية غير مستخدمة. يتم االعتراف  

باألصول الضريبية المؤجلة إلى المدى الذي يتوقع أن يكون فيه الربح الضريبي كاف لمقابلة 

فيما عدا ما  ات الضريبية والخسائر الضريبية المرحلة، الفرق المؤقت القابل للخصم والخصوم

 يلي: 

عندما يكون األصل الضريبي المؤجل يتعلق بفروق ضريبية مؤقتة قابلة للخصم نشأت عن     -

االعتراف األولى بأصل أو التزام في عملية ال تمثل تجميع أعمال وفي تاريخ نشأة العملية لم يكن 

 لمحاسبي أوالربح او الخسارة الضريبية.لها تأثير في كل من الربح ا

بالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات    -

الشقيقة والحصص في المشروعات المشتركة، يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة فقط إلى  

تة سوف تعكس في المستقبل المنظور وان  المدى الذي يكون فيه من المرجح أن الفروق المؤق

 يكون هناك ربح ضريبي والذي سيكون متاحا امام الفروق المؤقتة التي يمكن استعمالها.
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 تابع - ضرائب الدخل  2-4-16

القيمة الحالية لألصول الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية ويتم تخفيضها الى المدى يتم بمراجعة   

الذي لم يعد فيه ارباح ضريبية متوقعة كافية متاحة لالستفادة من كل او جزء من االصل الضريبي  

ترة مالية  المؤجل. يتم اعادة تقييم األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ نهاية كل ف

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة التي لم يتم االعتراف بها من قبل إلى المدى الذي أصبح 

 فيه من المرجح معه وجود ربح ضريبي مستقبلي يسمح باستيعاب قيمة األصل الضريبي المؤجل. 

ع تطبيقها في العام يتم قياس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة وفقا ألسعار الضرائب المتوق  

حينما يتم االعتراف باالصل أو تسوية االلتزام وفقا السعار الضرائب )وقوانين الضرائب( التي تم 

 تطبيقها أو تم تطبيقها بشكل هام في تاريخ نهاية الفترة المالية.
 

الخسائر. يتم  يتم ادراج الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود خارج األرباح أو الخسائر خارج األرباح أو  

ادراج بنود الضريبة المؤجلة المتعلقة بالمعاملة المعنية اما في قائمة الدخل الشامل أو مباشرة بحقوق  

 الملكية.  

تقوم المنشأة بثجراء مقاصة بين األصل الضريبي المؤجل وااللتزام الضريبي المؤجل فقط إذا كان    

يبي الجاري وااللتزام الضريبي الجاري، وكانت  للمنشأة حق قانونى بثجراء مقاصة بين األصل الضر

 تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس المصلحة الضريبية.  الضرائب المؤجلة

 
 
 توزيعات األرباح   2-4-17 

تقوم الشركة باالعتراف بااللتزام لدفع توزيع ارباح عندما يتم اعتمـاد ذلـك التوزيـع، ولـم يعـد التوزيـع 

، يتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين 159الشركة. وفقًا لقانون تحت تصرف 

 في اجتماع الجمعية العامة.

 

 إيراد الفوائد    2-4-18

يتم االعتراف بثيراد الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة العائد الفعلي. معدل الفائـدة الفعـال هـو               

المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقـع 

لألداة المالية أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً لتساوي تماماً القيمة الدفترية ألصـل مـالي أو التـزام 

 مالي.

 

 المصروفات  2-4-19

املة تكلفة االيرادات، المصروفات العمومية واإلدارية والتسويقية  يتم االعتراف بجميع المصروفات ش  

والمصروفات التمويلية والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة االرباح أو الخسائر المستقلة في  

 السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف. 

 
 
 تكاليف االقتراض  2-4-20

المتعلقة مباشرة باقتناء، إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذي يتطلب فترة  يتم رسملة تكاليف االقتراض   

زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل 

المتعلقة بها. ويتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي تحققت فيها. وتتمثل 

 يف االقتراض في الفوائد والتكاليف األخرى التي تنفقها الشركة القتراض االموال. تكال

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  2-4-21

تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبـار المسـاهمين والمـديرين واإلدارة العليـا   

الخاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلـك األطـراف  أوللشركة، والشركات المسيطر عليها 

ت العالقة مـن قبـل ذات العالقة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذا

 مجلس اإلدارة.

 

 االلتزامات واألصول المحتملة  2-4-22

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في المركز المالي المستقل. ويتم اإلفصاح عنها، إال إذا كانت احتماليـة   

مـل فـي مسـتبعدة. ال يـتم االعتـراف باألصـل المحت  االقتصاديةالتدفق الخارج للموارد المجسدة للمنفعة 

 القوائم المالية المستقلة ولكن يفصح عنه عندما يكون التدفق الداخل للمنفعة االقتصادية متوقعا.
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 قياس القيمة العادلة   2-4-23

تمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع األصل أو المقابل المدفوع نظيـر تحويـل   

في السوق في تاريخ القياس. ويسـتند القيـاس بالقيمـة العادلـة  المشاركينااللتزام في معاملة نظامية بين 

ي السوق الرئيسي لألصـل أو إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدا ف

 االلتزام أو السوق الذي سيعود بأكبر فائدة على األصل أو االلتزام.

 

القيمـة العادلـة لألصـل أو االلتـزام باسـتخدام االفتراضـات التـي مـن شـأن المشـاركين بالسـوق وتُقاس   

استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، وذلـك بـافتراض أن المشـاركين فـي السـوق سـيعملون علـى 

 تحقيق مصالحهم االقتصادية. 

 

ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالسـوق علـى توليـد منـافع   

اقتصادية عن طريق استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر بالسوق 

 من شأنه استخدام األصل بأعلي وأفضل استخدام له. 

 

سوق نشـط، يجـري تحديـد القيمـة العادلـة بـالرجوع إلـى أسـعار الشـراء  بالنسبة لألصول المتداولة في  

 السوقية المعلنة. 

 

وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصـومة باسـتخدام أسـعار الفائـدة   

 على بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 

 

تزامات والتي يقاس علي أساسها القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القـوائم الماليـة جميع األصول واالل  

لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، موضحا كالتالي، وفقا القل مستوي للمدخالت المجمعة يتم تقسيمهم وفقا ل

 و الذي يكون مهما لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

ة باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألصول أو  المستوى األول: قياسات القيمة العادل  •

 التزامات مطابقاً تماماً في أسواق نشطة. 

المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت غير أسعار التداول الواردة في    •

المستوى األول ولكن يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )أي األسعار( أو غير 

 شر )أي المستمدة من األسعار(. مبا

المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو   •

 .االلتزام ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها

 

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بها فـي القـوائم الماليـة علـى أسـاس متكـرر،   

قد حدثت بـين المسـتويات الـثالا للتسلسـل الهرمـي عـن طريـق  تحويالتتحدد المنشأة إذا ما كان ثمة 

 إعادة تقييم التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير. 

 

وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها،   

وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في التسلسل الهرمي للقيمة  

 العادلة كما هو موضح أعاله.  
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 االضمحالل   2-4-24

 

   المالية األصول قيمة  اضمحالل  

تتضمن األصول المالية النقدية بالصندوق والبنوك، عمالء أوراق القبض والمسـتحق مـن أطـراف ذات   

في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي علـى أن يكـون  الشركةالعالقة. تقوم 

صـول أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحل. ويعتبر أصل مـالي أو مجموعـة مـن اال

المالية قد أضمحل إذا، وإذا فقط، كان هناك دليـل موضـوعي علـى اضـمحالل القيمـة نـتج عـن حـدوا 

حدا أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل وأثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة 

سـائر االضـمحالل من االصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. تم ادارج سياسة قيـاس خ

 ضمن السياسة المحاسبية لألصول المالية.

 

  المالية غير األصول قيمة  اضمحالل  

تقوم الشركة في تاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضـمحل.   

عتبـر أن األصـل قـد وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عـن قيمتـه اإلسـتردادية، في 

اضمحل، وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. القيمة االستردادية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد 

ــى. يــتم تحديــد القيمــة  ــة ناقصــا مصــروفات البيــع أو القيمــة االســتخدامية أيهمــا أعل هــي القيمــة العادل

تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن تلك المتولـدة االستردادية لألصل المفرد اآل إذا كان األصل ال يولد 

من األصول االخرى أو مجموعات أخرى من األصول. وتثبت خسارة االضمحالل بقائمـة االربـاح أو 

 الخسائر المستقلة.

 

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتي تم االعتراف بها سابقاً، فقط إذا، كان هنـاك تغييـر   

اضــات المســتخدمة لتحديــد قيمــة األصــل االســتردادية منــذ إثبــات أخــر خســارة ناتجــة عــن فــي االفتر

القيمـة الدفتريـة  تتعـدىاضمحالل القيمة، ويكون رد الخسارة الناجمة عن االضمحالل محدود بحيث ال 

خسـارة لألصل، القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لـم يـتم االعتـراف بال

الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمـة 

 عن اضمحالل القيمة بقائمة االرباح أو الخسائر المستقلة.

 

 قائمة التدفقات النقدية   2-4-25

 المباشرة.يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بثتباع الطريقة غير 

 

 النقدية وما في حكمها  2-4-26

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية المسـتقلة، فـثن النقديـة ومـا فـي حكمهـا تشـمل النقديـة بالصـندوق،    

 الحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
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 والتقديرات المحاسبية الهامة  األحكام -  3

 

قيام اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات تؤثر على قيم اإليرادات، والمصروفات،  المستقلة القوائم المالية يتطلب إعداد هذه   

  وما يصاحبها من افصاحات وكذا اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة  المستقلة واألصول، وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية 

. وقد ينشأ عن عدم التأكد المحيط بهذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرية  المالية السنةفي تاريخ 

 على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلية. 

 

ويتم مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر. ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات   

 المحاسبية في الفترة التي يجري خاللها مراجعة التقديرات.  

 

 :  للشركةة المستقلالقوائم المالية وفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تؤثر تأثيرا جوهرياً على   

 

 األحكام     3-1

 البضائع االعتراف باإليراد الناشئ عن بيع   

عند اتخاذ األحكام الخاصة بها، وضعت اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصيلية لالعتراف باإليراد الناشئ عن بيع   

بما في ذلك   ."االيراد من العقود مع العمالء  ( "48المبين في المعيار المحاسبي المصري رقم )وعلى النح البضائع

 ة قد تم نقلها.الحكم حول ما إذا كانت المخاطر والمنافع الهام

 

 التقديرات     3-2

 االخرى فاض قيمة ارصدة العمالء والمتحصالت انخ  

كامل  عندما يكون تحصيل  والمتحصالت االخرى أوراق القبض القابل للتحصيل من أرصدة العمالء يتم تقدير المبل    

لم يعد متوقعاً. بالنسبة للمبال  الجوهرية بشكل فردي، يجري التقدير على أساس فردي. أما المبال  التي ال تعد  المبل 

مخصص وفقا للمدة   ويطبق عليهاجوهرية بشكل فردي، ولكنها تعدت تاريخ استحقاقها، فيجري تقييمها اجماليا 

 الت االسترداد التاريخية.الزمنية التي انقضت منذ تاريخ استحقاقها استنادا إلى معد

 

  مبيعات البضائع مخصص مردودات   

. يتم تحديد ذلك التقدير بعد االخذ في االعتبار المبيعاتتقوم إدارة الشركة بتحديد تقديرات مخصص مردودات   

المباعة،  البضائعوتواريخ انتهاء صالحيه وحجم المبيعات االيرادات  حجمو المبيعاتالخبرة السابقة لمردودات 

 . المبيعاتوتقوم اإلدارة دوريا" بمراجعة قيمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف لتغطية مردودات 
 
  العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة   

العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة بغرض حساب اإلهالك. ومن شأن هذا التقدير أن يُحدد  الشركةتحدد إدارة   

اإلهالك المادي لألصول. وتراجع اإلدارة بشكل دوري العمر  وعقب النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أ

النمط المتوقع للمنافع االقتصادية   اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلهالك من أجل ضمان أن طريقة ومدة اإلهالك تتسق مع

 الناشئة عن هذه األصول.  

 

  العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة  

 .العمر غير محددةويتم تقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة إما كمحددة أ  

 

المحدد مازال مؤيدا. إذا لم يكن األمر كذلك، يتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنويًا لتحديد ما إذا كان العمر غير   

 فثن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.

 

تقوم االدارة بشكل دوري بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك لضمان اتساق الطريقة وفترة    

 قتصادية من هذه األصول. االستهالك مع النمط المتوقع للمنافع اال

 

 الضرائب    

لضريبة الدخل المفروضة في مصر. ويتحتم اتخاذ أحكام هامة من أجل تحديد إجمالي مخصصات   الشركةتخضع   

المخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، واضعة في   الشركةالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة. ولقد وضعت 

ويستند مبل  هذا المخصص   االعتبار العواقب المحتملة لعمليات الفحص التي تجريها السلطات الضريبية في مصر. 

إلى عوامل عدة منها الخبرة بالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات المتباينة للوائح الضريبية من قبل الشركة  

ومصلحة الضرائب المسؤولة. وقد تنشأ مثل هذه االختالفات في التفسير في مواضيع عدة وفقا للظروف السائدة في  

 مصر في ذلك الحين. 
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 تابع -األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  -  3
 
 
 
 تابع  - التقديرات    3-2

 

 الضرائب     

خسائر الضريبة غير المستخدمة والمرحلة بحيث يكون من الويجري االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عن   

أن يقابلها أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدام هذه الخسائر لتغطيتها. ويتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة   المتوقع

، وذلك استنادا إلى التوقيت المحتمل ومستوى  الذي يمكن االعتراف بهالجوهرية مبل  األصول الضريبية المؤجلة 

 خطيط الضريبي المستقبلية.األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب استراتيجيات الت 

 
 
 قيمة األصول غير المالية   اضمحالل  

قيمة األصول غير المالية في كل فترة من فترات إعداد   اضمحالل بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرات على  الشركة تقوم   

القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة  اضمحاللالتقرير. ويجري اختبار األصول غير المالية لتقييم 

بلية لالسترداد. وعند احتساب القيمة االستخدامية، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستق تكون قابلةالدفترية قد ال 

من الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك والمتوقعة من األصل أ 

 التدفقات النقدية.  

 

    القطاعية تقاريرال   -  4

 

%  5% من أجمالي اإليرادات، وتمثل 95يتمثل قطاع األعمال الرئيسي للشركة في انتاج وبيع المنتجات الدوائية والذي يمثل 

على التوالي(. تراقب إدارة الشركة النشاط تحت قطاعين  ٪5، ٪95: 2019 ديسمبر 31الباقية خدمات التصنيع للغير )

 "التصنيع للغير" بغرض اتخاذ القرارات التجارية. و اعمال "انتاج وبيع المنتجات الدوائية" 

 

القوائم المالية تحت قطاعين في  2020 ديسمبر 31في   السنة المنتهيةالشركة خالل  وبالتالي تم التقرير عن جميع إيرادات

 . المستقلة

 

 التالي:وبانتاج وبيع عده منتجات دوائية وتقديم خدمات على النح شركةتقوم ال

 

 

 (٪85: 2019 ديسمبر 31من إجمالي اإليرادات ) ٪85عمالء  5تبل  االيرادات من أكبر  

  مبيعات البضائع خدمات 

 السنة

 

 تصنيع للغير
 "محلى"

 اإلجمالي محلى تصدير

 مناقصات مبيعات بيطرية خاصةمبيعات 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

       

 960,169,349 209,080,032 - 650,310,919 49,938,750 50,839,648 2020 ديسمبر 31

 893,965,461 195,938,550 2,214,968 588,126,614 65,101,165 42,584,164 2019 ديسمبر 31
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 صول ثابتةاال   -  5

 

شطب الرهن التجارى مقابل رهن أذون خزانة   وجارى   .(19يوجد رهن تجارى على كل اآلالت والمعدات للصالح البنك التجاري الدولي كضمان للقروض الممنوحة للشركة االم )إيضاح  -

 . (11)إيضاح 

 .أصول مهلكة دفترياً بالكامل والزالت تعمل جنيه مصري يتمثل في  108,447,592مبل   2020 ديسمبر 31تتضمن تكلفة األصول الثابتة في   -

جنيه  15,605,439: 2019ديسمبر  31مصري ) جنيه 218,021مبل   2020ديسمبر  31بل  مبل  تكاليف االقتراض المرسملة على معدات الخدمة والبنية التحتية خالل السنة المنتهية في  -

 ٪(.16.89: 2019ديسمبر  31٪  )14 بمعدل األصولمصرى(. تمثل تكلفة االقتراض المرسملة تكلفة االقتراض المحدد لهذه  

 جنيه مصري.  686,437قيمة ب تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل  -

 التالي: والخسائر على النحوبقائمة األرباح أ السنةتم تحميل اإلهالك خالل  -

 
 2020 ديسمبر 31 بيع أصول ثابتة على النحوالتالي:  رخسائتم حساب  - 2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

    

  1,925,263  تكلفة األصول الثابتة المستبعدة 43,962,520 تكلفة اإليرادات 

  (1,718,829)  مجمع إهالك األصول الثابتة المستبعدة 538,559 مصروفات بيعيه وتسويقية 

 صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة 1,829,115 مصروفات عمومية وإدارية  
206,434 

 67,545 متحصالت من بيع أصول ثابتة 46,330,194 

 
 

 (138,889) بيع أصول ثابتة خسائر

 

 

 آالت مباني أراضي

 ومعدات
 وسائل نقل

 وآالت جر
 عدد  أجهزة معامل

 وأدوات
 أثاث وتجهيزات

 مكاتب
 اإلجمالي االنشاءأصول تحت 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
          التكلفة

 681,497,593 66,327,646 21,797,612 3,754,591 17,129,924 12,411,128 313,603,694 227,835,573 18,637,425 2020يناير  1

 84,985,161 60,038,349 4,572,201 1,293,386 2,974,732 681,500 8,432,595 6,992,398 - إضافات

المحول من أصول تحت  

 االنشاء
- 22,397,417 76,089,143 - 526,239 645,928 117,450 (99,776,177) - 

 (1,925,263) - (1,101,950) (4,600) (338,452) (66,800) (413,461) - - استبعادات 

 764,557,491 26,589,818 25,385,313 5,689,305 20,292,443 13,025,828 397,711,971 257,225,388 18,637,425  2020 ديسمبر 31

          
          مجمع اهالك

 (198,044,845) - (14,356,886) (1,309,799) (8,559,055) (9,583,519) (113,601,464) (50,634,122) - 2020يناير  1

 (46,330,194) - (2,189,226) (422,819) (1,662,378) (737,530) (34,098,470) (7,219,771) - السنة إهالك 

 1,718,829 - 1,080,085 3,910 249,712 66,800 318,322 - - استبعادات 

 (242,656,210) - (15,466,027) (1,728,708) (9,971,721) (10,254,249) (147,381,612) (57,853,893) -  2020 ديسمبر 31

 صافي القيمة الدفترية في

  2020 ديسمبر 31
18,637,425 199,371,495 250,330,359 2,771,579 10,320,722 3,960,597 9,919,286 26,589,818 521,901,281 
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 تابع  -أصول ثابتة    -5

 

 (. 19يوجد رهن تجارى على كل اآلالت والمعدات للصالح البنك التجاري الدولي كضمان للقروض الممنوحة للشركة )إيضاح  -

 . جنيه مصري يتمثل في أصول مهلكة دفترياً بالكامل والزالت تعمل 16,782,958مبل   2019ديسمبر  31تتضمن تكلفة األصول الثابتة في  -

 التالي: والخسائر على النحوبقائمة األرباح أتم تحميل اإلهالك خالل العام  -

 
 2019ديسمبر  31 التالي:وتم حساب ارباح بيع أصول ثابتة على النح - 2019ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

    

 17,878 تكلفة األصول الثابتة المستبعدة 28,593,111 تكلفة اإليرادات 

 (13,177) مجمع إهالك األصول الثابتة المستبعدة 404,691 مصروفات بيعيه وتسويقية 

 صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة 2,129,343 مصروفات عمومية وإدارية  
4,701 

 13,950 متحصالت من بيع أصول ثابتة 31,127,145 

 
 

 9,249 ارباح بيع أصول ثابتة

 

 آالت مباني أراضي

 ومعدات

 وسائل نقل

 وآالت جر

 عدد  معاملأجهزة 

 وأدوات

 اإلجمالي أصول تحت االنشاء أثاث وتجهيزات مكاتب

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

          التكلفة 

  599,864,779   213,050,197  18,421,709 3,342,702 14,748,298 12,200,342 145,848,968 173,615,138 18,637,425 2019يناير  1

  81,650,692   63,263,938  3,163,115 411,889 2,381,626 210,786 6,249,144 5,970,194 - إضافات

    -  (209,986,489) 230,666    -     -     -  161,505,582 48,250,241 - المحول من أصول تحت االنشاء 

 (17,878)     -  (17,878)    -     -     -     -     -  - إستبعادات 

  681,497,593   66,327,646  21,797,612 3,754,591 17,129,924 12,411,128 313,603,694 227,835,573 18,637,425  2019ديسمبر  31

          
          مجمع اهالك 

 (166,930,877) - (12,816,825) (1,015,114) (7,169,885) (8,947,723) (92,821,575) (44,159,755) - 2019يناير  1

 (31,127,145) - (1,553,238) (294,685) (1,389,170) (635,796) (20,779,889) (6,474,367) - إهالك العام 

 13,177 - 13,177    -     -     -     -     -  - إستبعادات 

 (198,044,845) - (14,356,886) (1,309,799) (8,559,055) (9,583,519) (113,601,464) (50,634,122) -  2019ديسمبر  31

           صافي القيمة الدفترية في

  483,452,748   66,327,646  7,440,726 2,444,792 8,570,869 2,827,609 200,002,230 177,201,451 18,637,425  2019ديسمبر  31

 2018ديسمبر  31
18,637,425 129,455,383 53,027,393 3,252,619 7,578,413 2,327,588 5,604,884  213,050,197   432,933,902  
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 عقود التأجير   -  6
 

 أنتفاع فى مكاتب علمية مؤجرة تأجير تشغيلى ومخازنيتمثل أصول حق 

 

 أصول حق أنتفاع  -أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لتزامات عقود التأجير ا -ب

 

 أصول غير ملموسة   -  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

يتمثل رصيد االصول غير الملموسة في قيمة العالمات التجارية الخاصة بمنتجات دوائية معينة ويتم استهالكها بطريقة  -

 عاما(.  20القسط الثابت على مدار العمر االفتراضي )

عاًما، ويتم تقييمها  20تقوم اإلدارة بتقدير المنافع المستقبلية المتوقعة لحقوق التسجيل التي يجب استخدامها على مدى  -

 لالنخفاض في قيمتها كلما كان هناك مؤشر على انخفاض المنافع االقتصادية للمنتج.

كل اآلالت والمعدات للصالح البنك التجاري الدولي كضمان للقروض الممنوحة للشركة االم  يوجد رهن تجارى على  -

 (. 11شطب الرهن التجارى مقابل رهن أذون خزانة )إيضاح  وجارى(.   19)إيضاح 

  31) مصري جنيه 33,779,952قيد التطوير بمبل  مستحضرات دوائية يشمل رصيد األصول غير الملموسة األصول  -

 جنيه مصري(.  7,141,500: 2019ديسمبر 

مبل   2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  األصول الغير ملموسة بل  مبل  تكاليف االقتراض المرسملة على  -

 (. ال يوجد: 2019ديسمبر  31) مصري مصرى. جنية 4,758,369

 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  

 18,206,266  2020 يناير 1التكلفة في 

 1,710,640 إضافات 

 19,916,906  2020 ديسمبر  31إجمالي التكلفة في  

  
 - 2020 يناير  1مجمع االستهالك في 

 (3,658,601)  السنة استهالك خالل 

 ( 3,658,601) 2020  ديسمبر 31مجمع االستهالك في 

 16,258,305 2020 ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  

  2020 ديسمبر   31

  جنيه مصري 

 2020يناير    1كما في   17,743,169

 أضافات أصول مؤجرة   1,710,640          

 تكلفه التمويل 2,266,483

 مدفوعات  (4,311,069)

 2020ديسمبر   31كما في  17,409,223

 يخصم: الجزء متداول  2,601,924

 الجزء الغير متداول  14,807,299

 حقوق التسجيل  
 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 95,683,406 104,814,384 يناير  1التكلفة في 

 9,130,978 116,127,335 إضافات 

 104,814,384 220,941,719 2020 ديسمبر  31اجمالي التكلفة في  

 (11,961,748) (16,169,081)  يناير 1مجمع االستهالك في 

 (4,207,333) (5,294,832)   السنة استهالك خالل 

 (16,169,081) ( 21,463,913)  ديسمبر 31مجمع االستهالك في 

 88,645,303 199,477,806 2020 ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  
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 استثمارات في شركات تابعة   -  8

نسبة   

 % المساهمة 

نسبة     2020ديسمبر   31

 % المساهمة 

 2019ديسمبر 31

 جنيه مصري    جنيه مصري   دولة     
      التأسيس 

 1,437,300 %99.97  1,437,300 %99.97 مصر     شركة راميدا لتجارة األدوية 

 12,250 %49  12,250 %49 مصر     شركة راميكير 

 12,250 %49  12,250 %49 مصر     شركة راميفارما 

   1,461,800   1,461,800 
 

الشركة على السياسات المالية والتشغيلية لتلك  تم اعتبار كل من شركة راميكير وراميفارما شركات تابعة نظرا لسيطرة -

 الشركات. 

 

 المخزون   -  9

شطب الرهن التجارى مقابل رهن  وجارى (.19واإلنتاج التام مرهون كضمان للتسهيالت االئتمانية )إيضاح  المواد الخام  -

   .(11أذون خزانة )إيضاح 

 

 التالي:وحركة االنخفاض في قيمة المخزون على النح -

 ضمن تكلفه المبيعات.  مدرج السنةفاض في قيمة المخزون خالل االنخ  *

 

 عمالء وأوراق قبض   -10

 

 (.18)إيضاح ي مليون جنيه مصر  225.7مرهونة كضمان للتسهيالت االئتمانية بمبل   أوراق القبضبعض 

 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31   

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 63,585,624  108,542,308  مواد خام 

 32,596,525  41,800,322  فتعبئة وتغلي مواد 

 7,342,641  11,759,761  قطع غيار 

 75,637,934  112,914,743  إنتاج تام

 24,516,840  34,973,039  إنتاج تحت التشغيل 

 12,615,752  7,713,475  بضاعة بالطريق 

 1,981,835  1,436,935  مخزون لدى الغير  

 319,140,583 218,277,151 

 (6,361,972)  )12,220,216) االنخفاض في قيمة المخزون

 306,920,367 211,915,179 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 (1,570,298)  (6,361,972)  اول العامالرصيد 

 (4,791,674)  (18,732,306)  العام * مكون خالل 

 -  12,874,062  العام المستخدم خالل 

 (6,361,972) )12,220,216) العام أخر الرصيد 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

  265,695,129 231,267,914 عمالء 

  13,189,373 11,995,577 عمالء تشغيل للغير

  223,487,730 395,112,269 أوراق قبض 

 638,375,760 502,372,232 

 (3,405,449) )4,967,460) وأوراق القبض  االضمحالل في قيمة العمالء

 633,408,300 498,966,783 
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 تابع - عمالء وأوراق قبض   -10

 

 وأوراق القبض قبل االضمحالل في االتي: تتمثل أعمار الديون ألرصدة العمالء -

 

 

 

 التالي:  وعلى النح  قيمة العمالء حركة االضمحالل في

  

 

 

 

 

 

 ذون خزانة ا    -11

 

 

 

 

 

 (. 19و 18 )إيضاح   مليون جنيه مصري 130.9كضمان للتسهيالت االئتمانية بمبل  أذون الخزانة مرهونة بعض  -

 جنيه مصرى. مليون  80جارى شطب الرهن التجارى من بنك التجارى الدولى مقابل رهن أذون خزانة بمبل   -

 

 

 مدفوعات مقدمة ومتحصالت أخرى   -12

 

 2019 ديسمبر 31 2020ديسمبر   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 ً  1,448,594  908,473 مصروفات مدفوعة مقدما

  2,521,713          13,251,669 دفعات مقدمة للموردين

 19,462,382  12,030,619 مصلحة الضرائب  

 8,981,756  13,127,179 القومية للتأمينات االجتماعيةالهيئة 

 907,676  143,853 غطاءات اعتمادات مستنديه

 8,508,352  13,699,153 فوائد مستحقة 

 1,689,925  2,045,109 تأمينات لدى الغير

 1,986,394  11,442,724 عاملين عهد وسلف

 769,509  1,611,895 مدفوعات مقدمه لمصلحة الجمارك 

 530,608  2,932,096 متحصالت أخرى 

 71,192,770  46,806,909  

 

 

  

  
 

 اإلجمالي

أرصدة لم يحل 
تاريخ استحقاقها 
 ولم تضمحل قيمتها

أرصده أضمحلت  تاريخ استحقاقها ولم تضمحل قيمتهاأرصدة حل 
 أقل من  قيمتها

 يوم  180
 181من 

 يوم 270الي 
 271من 

 يوم 365الي 
 أكثر من

 يوم  365

        

 4,967,460 - 4,132,590 4,508,828 231,361,160 393,405,722 638,375,760 2020ديسمبر  31

 3,405,449 70,454 530,036 10,675,661 264,202,902 223,487,730 502,372,232 2019ديسمبر  31

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 (2,118,559) (3,405,449)  العامالرصيد أول  

 (1,286,890) (1,802,092)  العام مكون خالل 

 -  240,081  العام المستخدم خالل 

 (3,405,449) (4,967,460) العام الرصيد أخر 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 500,000,000 500,300,000 اذون الخزانة 

 (35,110,000) ( 30,950,455) عوائد لم تستحق بعد

 464,890,000 469,349,545 الرصيد أخر المدة 
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 نقدية بالصندوق ولدى البنوك   -13

 

 
 

 تتمثل في العمالت األتية:  النقدية أرصدة

 

 داد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما في حكمها من التالي: اع غرض  ل

 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر   31 
 مصري جنيه  جنيه مصري  
   

 47,290  95,597                     النقدية بالصندوق  

 52,595,889  11,713,188              حسابات جارية  

 11,808,785 52,643,179 

 

 مخصصات   -14

 

 

 . (22)ايضاح  *يتم خصم مخصص مردودات المبيعات من المبيعات المفصح عنها
 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
     جنية مصري -أ

 47,290  95,597                     نقدية بالصندوق     

 45,815,772  1,247,737                حسابات جارية 

 3,706,012 27,788 شيكات تحت التحصيل 

 473,081  607,042                   ودائع ألجل  

 1,978,164 50,042,155 

   عملة أجنبية  -ب

 - 4,776,000 شيكات تحت التحصيل 

 3,074,105  5,661,663                حسابات جارية    

 10,437,663 3,074,105 

 12,415,827 53,116,260 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 50,042,156  1,923,036                جنيه مصري 

 3,068,107  10,464,972              دوالر أمريكي 

 5,997  27,819  يورو 

 12,415,827 53,116,260 

 

 الرصيد في
 2020يناير  1

 مكون خالل
 العام 

أنتفى الغرض منها 
 العام خالل

 مستخدم
 العام خالل

 الرصيد في
 2020 ديسمبر 31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      

 4,300,001 (500,000)    -  1,600,000 3,200,001 مخصص مطالبات متوقعة

 7,987,618    -     -  1,223,684 6,763,934 مخصص مردودات المبيعات*

 9,963,935 2,823,684  -    (500,000) 12,287,619 

 

 الرصيد في
 2019يناير  1

 مكون خالل
 العام 

أنتفى الغرض منها 
 خالل العام

 مستخدم
 العام خالل

 الرصيد في
 2019 ديسمبر 31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      

 3,200,001 - (2,639,881) 3,768,060 2,071,822 مخصص مطالبات متوقعة

 6,763,934 - - 1,278,802 5,485,132 مخصص مردودات المبيعات*

 7,556,954 5,046,862 (2,639,881) - 9,963,935 



 من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( )شركة مساهمة مصرية( العاشرشركة 
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 ومدفوعات أخرى موردون وأوراق الدفع   -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . والمدفوعات االخرىال توجد فوائد على أرصدة الموردون وأوراق الدفع، المصروفات المستحقة 

 

 رأس المال   -16

 

جنيـه  160,900,000المرخص به مليار جنيه مصري، في حين بل  رأس المال المصدر والمـدفوع  الشركةبل  رأس مال 

 جنيه مصري. 0.25سهم قيمة السهم االسمية  643,600,000مصري موزعاً على 
 

يادة زيادة رأس المال المصدر بالز 2019نوفمبر  23و 2019نوفمبر  4قرر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 

جنيه مصري )تمثل قيمة الزيـادة  550,000,000النقدية بالتزامن مع العرض في سوق األوراق المالية بمبل  إجمالي قدره 

القيمة االسمية باإلضافة إلى اإلصدار الممتازة(. اقتصر االشتراك في هذه الزيادة على شركة جرافيـل انفسـتينج ليميتـد التـي 

 من المساهمين الباقين لعملية البيع.تمثل المساهم الرئيسي والمفوض 
 

زيـادة رأس المـال المصـدر  2019نـوفمبر  23و 2019نـوفمبر  4قرر اجتماع الجمعية العامـة غيـر العاديـة المنعقـدة فـي 

مـن خـالل  2019ديسمبر  31جنيه مصري كما في  192,150,000جنيه مصرى ليبل   31,250,000والمدفوع بمقدار 

سهم علما أن الفـرق بـين سـعر  768,600,000 ليصبحجنيه مصري  4.66بسعر االكتتاب سهم  125,000,000إصدار 

 العرض والقيمة االسمية الممثلة في عالوة األسهم المعترف بها في االحتياطي العام.

 

وعد السـهم علي الموافقة علي تطبيق نظام االثابة وال 2020 أكتوبر 41قرر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

 الشركة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة والتنفذيين ولم يتم تفعيل برنامج االثابة حتي تاريخه.

 
 

 :2020 ديسمبر 31فى  يوضح التالي الهيكل الجديد للمساهمين
 

 عدد األسهم  المبلغ 
 

%  

    جنيه مصري 
    

 *مملوكة للمساهمين الرئيسينأسهم  51.33٪ 394,505,599  98,626,400 
 أسهم حرة متداولة فى سوق األوراق المالية 48.67٪ 374,094,401  93,523,600 

192,150,000 768,600,000 100%  

 

الشركة وخالل السنة المالية المنتهية في  من األسهم وتمارس السيطرة علي ٪51كانت تمتلك  جرافيل انفستينج ليميتدشركة  * 

العاشر من السيطرة علي شركة  جرافيل انفستينج ليميتدتم بيع السهم ألطراف أخري وعليه فقدت شركة  2020ديسمبر  31

 . رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا(

 

 عالوة أصدار األسهم  –أحتياطى عام     -17

 

بمبل   2019يمثل رصيد احتياطي اإلصدار العام صافي القيمة الدفترية إلصدار أسهم زيادة رأس المال خالل عام 

جنيه  64,285,000سهم بعد خصم تكلفة اإلصدار البالغة  125,000,000جنيه مصري إلصدار  486,965,000

 مصري. 

 

 

 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 45,685,864  46,908,741 موردون 

 15,535,918 19,196,183 أوراق دفع 

 17,522,004  12,319,168 مصروفات مستحقة 

 26,753,487  8,566,543 بخالف ضرائب الدخل( ) مصلحة الضرائب

 20,210,828  4,780,965 مدفوعات مقدمه من العمالء

 987,837  1,639,432 مدفوعات أخرى 

 93,411,032 126,695,938 
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 تسهيالت ائتمانية   -18

 

 العام في االتي:  التسهيالت االئتمانية خاللتتمثل الحركة في 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 2019ديسـمبر  31) 2020 ديسـمبر 31% فـي  14.25الـى  ٪8عر الفائـدة علـى التسـهيالت االئتمانيـة مـن س تتراوح معدالت -

 .(٪19.25الى  13.5٪

 

 

  القطاع  لدعممبادرة البنك المركزي المصري ل وفقا والتعبئة الخام،المواد  لشراء الممنوحة تالتمويال في ل تتمثل تلك المبا *

لتمويل الشركات ذات الملكية الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة   2019ديسمبر  12الصناعي الصادرة بتاريخ 

 ودعمها للوصول ألهدافها االستثمارية وتغطية مصاريف التشغيل. 

 

 التجديد لقرض بنك ابوظبى اإلسالمى. 2021الشركة فى بداية عام  تقوم  **

 

 (.  11و10وراق القبض وأذون الخزانة )أيضاح أأعاله مضمونه ب  التسهيالت االئتمانيةجميع 

 

 
 

 
 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 420,514,887  481,938,674  المدة رصيد أول 

  664,519,265     1,049,168,490  العام المستخدم خالل 

 (603,095,478)   (728,922,948)  خالل العام المسدد

 481,938,674 802,184,216 المدة رصيد اخر 

 

 
  

 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 481,938,674  802,184,216  شهر  12تسهيالت ائتمانية تستحق خالل 

 4,397,731 2,374,338 أرصدة دائنة بنوك

 804,558,554 486,336,405 

 التسهيالت االئتمانية
 مبل  التسهيل

 جنيه مصري 
 تاريخ االستحقاق معدل سعر الفائدة 

ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31
2019 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 التجاري الدولي البنك 
250,000,000 

 113,726,345 65,500,461 10-07-2021 البنك المركزي  اقراض٪+ معدل 0.25

 - 90,534,880 10-07-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 - 63,666,667 15-10-2021 معدل اقراض البنك المركزي  80,000,000

 125,000,000 بنك عودة
 110,541,776 78,852,012 21-07-2021 البنك المركزي ٪ + معدل اقراض 0.5

 -  35,290,505  21-07-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 88,000,000 البنك العربي
 43,318,210 24,552,848 09-03-2021 لمركزي  ا٪+ معدل اقراض البنك 0.25

 -  38,054,398  09-03-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 100,000,000 البنك األهلي الكويتي
 54,958,042 41,994,296 01-05-2021 ٪ + معدل اقراض البنك المركزي  0.5

 - 43,065,679 01-05-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 يأبو ظب بنك 

 **اإلسالمي
130,000,000 

 86,572,770 73,841,852 01-01-2021 ٪+ معدل اقراض البنك المركزي0.5

 - 42,520,285 01-01-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 170,000,000 بنك االسكندرية
 72,821,531 81,845,141 30-04-2021 ٪+ معدل اقراض البنك المركزي 0.25

 - 75,811,580 30-04-2021 *مبادرة البنك المركزي 8٪

 - 43,225,917 01-06-2021 *البنك المركزيمبادرة  ٪8 130,000,000 بنك األهلى المتحد

 - 3,427,695 31-07-2021 *مبادرة البنك المركزي ٪8 100,000,000 األمارات دبىبنك 

 481,938,674 802,184,216   إجمالي التسهيالت االئتمانية 
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 قروض طويلة االجل   -19
 

 (1قرض )

جنيه مصـري  86,422,000بمبل  الدولي للحصول على قرض  ، وقعت الشركة اتفاق مع البنك التجاري2017خالل عام 

 وحتـى 2018أكتـوبر  29قسط شهري بـدءا مـن  36فوق سعر االقراض، يستحق السداد على  ٪1.25بفائدة سنوية قدرها 

 (".1. "قرض )2021مارس  29
 

جنيـه مصـري ويسـتحق السـداد  9,196,000وقعت الشركة اتفاقا مع البنك على زيادة القرض بمبلـ   2019خالل سبتمبر 

% فـوق سـعر  0.75وتقليـل سـعر الفائـده الـى  2021ديسـمبر  1وحتـى  2020ينـاير  1قسـط شـهري بـدءا مـن  24على 

 حتى األن. اإلقراض على الرغم من ذلك لم تستخدم الشركة المبل  المضاف للقرض
 

أكتـوبر  1قسط شهري بداية مـن  21( ليستحق السداد على 1) قامت الشركة بأعاده جدولة القرض 2020سبتمبر  9بتاريخ 

 ،2022يونية  1وحتى  2020
 

جنيـه مصـري فـي  40,675,704الحاليةّ وبل  الرصـيد القـائم مبلـ   السنةجنيه مصري اثناء  18,200,000تم سداد مبل  

 جنيه مصرى(. 58,875,704: 2019ديسمبر 31) 2020 ديسمبر 31
 

 (2قرض )

جنيه مصـري  78,766,000الدولي للحصول على قرض بمبل   ، وقعت الشركة اتفاقا مع البنك التجاري2018خالل عام 

 15انتهاء فتـرة السـماح المقـررة قسط شهري بعد  19فوق سعر االقراض، يستحق السداد على  % 0,9بفائدة سنوية قدرها 

 (".2" قرض ) شهر من تاريخ االستخدام األول.
 

 2020ينـاير  1قسـط شـهري بدايـة مـن  24قامت الشركة بأعادة جدولة القرض ليستحق السـداد علـى  2019خالل سبتمبر

 المركزي.% فوق سعر اقراض البنك 0.85وتقليل سعر الفائده ليصبح  2021ديسمبر  31وحتى 
 

أكتـوبر  1قسط شهري بداية مـن  20( ليستحق السداد على 2قامت الشركة بأعاده جدولة القرض ) 2020سبتمبر  9بتاريخ 

 .2022 مايو 1وحتى  2020
 

جنيه مصري فـي  47,723,972الحالية، وبل  الرصيد القائم مبل   السنةجنيه مصري خالل  19,250,000تم سداد مبل   

 جنيه مصرى(. 66,973,972: 2019ديسمبر 31) 2020 ديسمبر 31
 

حصلت الشركة على هذه القروض بضمان رهن تجارى على االصول الملموسة للشركة المكونة من كافة اآلالت والمعـدات 

شطب الرهن التجارى من بنـك التجـارى الـدولى  وجارى المستوردة واألصول غير الملموسة الممولة بموجب هذه القروض

 .مقابل رهن أذون خزانة
 

 كالتالي: 2020 ديسمبر 31أرصدة القروض خالل 
 

 2019ديسمبر  31 2020 ديسمبر   31 معدل سعر الفائدة  القروض 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   الجزء المتداول من القروض طويلة االجل 

 31,200,000 28,600,000 االقراض من البنك المركزي ٪ + معدل 0.75 ( 1قرض )

 33,000,000 30,250,000 ٪ + معدل االقراض من البنك المركزي 0.85 ( 2قرض )

 64,200,000 58,850,000 الجزء المتداول من القروض طويلة االجل إجمالي 

 

 الجزء الغير متداول من القروض طويلة االجل  
  

 27,675,704 12,075,704 ٪ + معدل االقراض من البنك المركزي 0.75 ( 1قرض )

 33,973,972 17,473,972 ٪ + معدل االقراض من البنك المركزي 0.85 ( 2قرض )

 61,649,676 29,549,676 إجمالي الجزء غير المتداول من القروض طويلة االجل  

 88,399,676 125,849,676 

 

 ارتباطات رأسمالية   -20

، بلغت االلتزامات التعاقدية لدى الشركة بالنسبة لألصول تحت االنشاء، والتي لم تتضمنها القوائم 2020ديسمبر  31في 

 (.2019ديسمبر  31جنية مصري في   20,551,485جنيه مصري مقابل )مبل    22,646,378المالية مبل   

 

 ألتزامات محتملة   -21

الشركة االم بالتزاماتها فيما يتعلق بمخزونها )النقد مقابل المستند( غير المنصوص عليه في  ، تلتزم 2020ديسمبر  31في 

 (.2019ديسمبر  31جنيه مصري في  11,681,143جنيه مصري. ) 5,513,501 القوائم المالية والبالغة
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 اإليرادات   -22

 

 

  االيراداتتكلفة    -23

 

 

 مصروفات بيعيه وتسويقية    -24

 

 

 مصروفات عمومية وإدارية    -25

  

 

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 851,381,297 909,329,701 ايراد بيع البضائع )بالصافي(  

 42,584,164 50,839,648 إيرادات من خدمات تصنيع للغير

 960,169,349 893,965,461 

  

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 68,183,742 83,078,733 وتأمينات اجتماعية ومزايا أخرى  مرتبات 

 297,829,559 250,671,551 مواد خام  

 18,860,250 20,525,288 قطع غيار ومواد  

 6,360,298 10,834,657 رسوم حكومية ودمغه طبية

 25,155,643 44,520,219 مصروفات تشغيل أخرى 

 24,414,074 38,781,970 مصروفات طاقة 

 32,800,444 49,257,352 ( 7,5)إيضاح  –واستهالك  أهالك

 5,684,413 4,965,466 إيجارات 

 8,146,391 9,975,115 صيانة

 512,610,351 487,434,814 

  

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 83,032,618 113,524,887 وتأمينات اجتماعية ومزايا أخرى اضافية مرتبات 

 404,691 4,197,160    (5)إيضاح  –اهالكات 

 3,313,821 46,800 إيجارات 

 65,884,482 96,435,411 دعاية وتسويق   

 214,204,258 152,635,612 

  

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 25,497,078  33,445,583  وتأمينات اجتماعية ومزايا أخرى اضافية مرتبات 

 4,061,140  1,419,655  أتعاب مهنية

 531,642  756,038  صيانة

 2,129,343  1,829,115     (5)إيضاح  -أهالكات 

 3,077,031  6,829,259  أخرى 

 44,279,650 35,296,234 
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 أخرىايرادات    -26
 

 

 تمويليةايرادات    -27

 

 مصروفات تمويلية   -28

 

 الدخل ضرائب   -29

 

 ضرائب الدخل المؤجلة

 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

  9,249  (138,889)  ( 5)إيضاح ارباح بيع أصول ثابتة  /( خسائر)

  2,006,667   1,158,860  إيرادات أخرى 

 1,019,971 2,015,916 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 2,521,713  64,136,566  عوائد من أذون خزانة 

 2,125,186  23,727  عوائد من ودائع ألجل 

 64,160,293 4,646,899 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 مصريجنيه  جنيه مصري 

   

 105,796,957  94,378,045  فوائد مدينة

  -     2,266,488  ( 6)إيضاح لتزامات االيجار المصروفات تمويلية 

 4,119,841  3,414,401  مصروفات بنكية

 100,058,934 109,916,798 

  

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 (19,788,435)      )28,485,790( ضريبة الدخل الجارية 

 (5,721,290) (5,104,425)  ضريبة الدخل المؤجلة 

 (25,509,725) ( 33,590,215) مصروف ضرائب الدخل 

 قائمة األرباح أوالخسائر قائمة المركز المالي 

2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31   2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

     

 (7,706,293) (7,128,042) )29,762,643( (36,890,685) االهالك واالستهالك

 287,730  275,329  1,521,885  1,797,214  مخصصات 

 289,550  351,453  766,226  1,117,679  االضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض 

 1,078,127  1,318,105  1,431,444  2,749,549  االنخفاض في قيمة المخزون

 329,596 78,730 86,032 164,762 فروق تقييم العملة االجنبية غير المحققة

 (5,721,290) (5,104,425) )25,957,056( (31,061,481) صافي ضرائب الدخل المؤجلة 
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 تابع -  ضرائب الدخل   -29

 

 تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل 

 

 

 نصيب السهم في األرباح    -30

المتوسط  على الخاص بالشركة  للتوزيع  ةالقابل السنةأرباح قسمة ب  األرباحفي والمخفض األساسي  ساب نصيب السهم ت حاتم 

 التالي: وعلى النح السنةعدد األسهم القائمة خالل المرجح ل

 

 2019 ديسمبر 31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 82,984,847 112,945,337 ربح السنة األساسي والمخفض 

 - (5,200,000)  األدارة* نصيب مكافأت مجلس 

 - (9,500,000)  توزيعات العاملين*

 82,984,847 98,245,337 صافى األرباح القابلة للتوزيع على األسهم العادية 

 768,600,000 768,600,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

 0.108 0.1278 نصيب السهم في أرباح السنة 

 ال يوجد أسهم ذات تأثير خافض وبالتالي يتساوى نصيب السهم األساسي والمخفض.    -

و تحت   2021مارس  1مجلس أألدارة بتاريخ في اجتماع العاملين المقترحة  وتوزيعات* نصيب مكافأت مجلس األدارة 

 اعتماد الجمعية العامة للشركة. 

 

 

 الموقف الضريبي   -31

 

 ضرائب شركات االموال -أ 

 .اإلتفاق باللجنة الداخلية المختصةوتم  2013تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بداية النشاط حتى عام  -

و جـارى  قرار بأعادة الفحص الفعلى وصدرتقديرا وتم الطعن عليه  2017حتى  2014تم فحص السنوات من  -

 .التجهيز للفحص عن تلك السنوات

 .2019حتى  2018عن االعوام من لم يتم اجراء اى فحص ضريبى لدفاتر الشركة  -

 

 ضرائب كسب العمل-ب 

 . و تم سداد فروق الفحص 2015تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بداية النشاط حتى عام  -

و تم تسليم المستندات الخاصة بـالفحص  2019 حتى  2016ضريبى عن االعوام من الفحص لل جارى التجهيز -

 .و سداد الضريبة المستحقة بالتسويات و تم إجراء فحص و إنتظار النتائج

 

 ضرائب الدمغة -ج 

 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2013تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  -

 .2019حتى  2014ضريبى عن االعوام من الفحص لل جارى التجهيز -

 

 القيمة المضافةضرائب -د 

 .الفروقوتم سداد  2015تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  -

 .2019وحتى عام  2016ضريبى لدفاتر الشركة من عام الفحص لل جارى التجهيز -

 

 

 

 2019 ديسمبر 31 معدل الضريبة   2020 ديسمبر   31 معدل الضريبة   

 جنيه مصري   جنيه مصري   
 108,494,572  146,535,552  قبل ضرائب الدخل  السنةأرباح 

 24,411,279 ٪22.5 32,970,499 %22.5 ضريبة الدخل على أساس معدل الضريبة  

 1,098,446  619,716  مصروفات غير قابلة للخصم  

 25,509,725 %23.51 33,590,215 %22.92 ضريبة الفعلي ال معدل
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 طراف ذات عالقةاأل   -32

لهـا نفـوذ مـؤثر والسـيطرة أعالقة للشركة إذا كان للشركة القـدرة علـى و، يعد الطرف ذالمستقلةالقوائم المالية لغرض إعداد 

إذا كانـت الشـركة وهـذا الطـرف تحـت والعكـس أوغير مباشرة فـي اتخـاذ القـرارات الماليـة والتشـغيلية أوبصورة مباشرة أ

 سيطرة.

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (أ

لشروط المعتاد عليـه بـين والتي نتجت عن العمليات المعتادة طبقاً ل السنةتتمثل المعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل 

 األطراف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( أرصدة األطراف ذات العالقة

   2020 ديسمبر   31 2019ديسمبر  31

 مستحق الى  
 جنية مصري 

 مستحق من  
 جنية مصري 

 مستحق الى  
 جنية مصري 

 مستحق من  
 جنية مصري 

 الشركة  طبيعة العالقة 

 شركة راميدا لتجارة األدوية  شركة تابعة     -   402,918  - 335,384

 شركة راميكير  شركة تابعة   3,387,109     -  3,217,460 -

 شركة راميفارما   شركة تابعة   17,189,218     -  16,632,011 -

335,384 19,849,471 402,918 20,576,327   

 

 مرتبات وحوافز المديرين الرئيسيين   (ب

 2019 ديسمبر 31و 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية  السنةيتمثل ما يحصل عليه المديرين الرئيسيين خالل 

 :االتي

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة.  ذوي ال توجد مخصصات مكونة لألطراف من  -

  

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة الشركة
 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر 31

 جنية مصري جنية مصري

     

 شركة راميدا لتجارة األدوية 

 شركة تابعة  
 6,000  6,000  ايجار

 1,472,280  375,031  مشتريات

     

 6,000  6,000  ايجار شركة تابعة  شركة راميكير 

 -    -  مشتريات  

     

 شركة تابعة  شركة راميفارما  
 6,000 6,000 ايجار

 2,988,893 - مشتريات

 2019 ديسمبر 31 2020 ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 21,686,263 24,218,973 مرتبات وحوافز

 24,218,973 21,686,263 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية   -33

 

 نظرة عامة  

 الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 

 مخاطر االئتمان (أ

 ب( مخاطر السوق  

   ج( مخاطر السيولة
 

وسياساتها  شركةلكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف ال شركةيقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض ال

   .وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها

واإلشراف عليه،   شركةالمسؤولية االجمالية لوضع إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها ال شركة يتحمل مجلس إدارة ال 

مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى مجلس اإلدارة تتناول أنشطتها   شركةوتتحمل اإلدارة العليا بال

   .على أساس منتظم
 

عبارة عن مزيج من سياسات إدارة المخاطر الموثقة رسميا في مجاالت   شركةالمالية في الواإلطار الحالي إلدارة المخاطر 

 .محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسميا تستخدم في مجاالت أخرى

 

 مخاطر االئتمان  (أ

بالتزاماته التي ينظمها عقد األداة المالية، هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء 

ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة والمتحصالت األخرى، 

 .بما في ذلك االرصدة لدى البنوك

 

 أرصدة العمالء وأوراق القبض

نظمة رقابة الشركة المتعلقة بثدارة مخاطر ائتمان العمالء، يتم قياس  ينشأ خطر ائتمان العميل بناء على سياسة واجراءات وا

الجودة االئتمانية للعميل من قبل اإلدارة، يتم مراقبة األرصدة القائمة للعمالء باستمرار، وتقوم الشركة بعمل دراسة اضمحالل  

 في كل سنة مالية بشكل فردي. 
 

 ( 10الموضح في )إيضاح الحد األقصى للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة 
 

 

 

 األصول المالية األخرى واألرصده بالبنوك 

   .تتعرض المنشأة لمخاطر االئتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األصول
 

وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان ويتولى القطاع المالي إدارة مخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك، 

عن طريق إيداع أرصدة لدى بنوك دولية فقط وبنوك محلية ذات سمعة جيدة، كما ان البنوك المحلية تخضع ألشراف البنك 

 المركزي المصري وبالتالي فأن خطر التعرض لمخاطر االئتمان ضعيفة.

 (13ح في )إيضاحالحد األقصى للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة الموض
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة 

تعتبر أرصدة المستحق من أطراف ذات العالقة ذات حد أدنى من مخاطر االئتمان حيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل  

   .القيمة الدفترية لهذه األرصدة
 

 مخاطر السوق   (ب

النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، ومن  تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات 

أمثلتها خطر سعر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل الشركة،  

دف من إدارة مخاطر السوق في  وتتضمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع، ويتمثل اله

إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية، والشركة ال تحتفظ وال تصدر  

   .أدوات مالية مشتقة
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 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  

ة تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائد

بسعر  بالسوق، ويتصل تعرض الشركة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق من عدمه بشكل رئيسي بالتزامات الشركة 

 .فائدة متغير وودائع ذات فائدة
 

 .ويعاد تسعير الفائدة على األدوات المالية ذات سعر الفائدة متغير من فترة إلى أخرى على أال تتعدى المدة الفاصلة عام واحد
 

ثابتة على دخل ويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار الفائدة في ظل بقاء جميع المتغيرات األخرى 

(. ويجب اإلشارة إلى أنه ليس ثمة  هالشركة قبل الخضوع للضريبة )عن طريق التأثير على القروض ذات سعر الفائدة المتغير

 تأثير لهذا التغير على حقوق الملكية سوى األثر الذي خلفه على األرباح على النحو الموضح أدناه: 

 

 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31

التغير في   

 سعر الفائدة 

 األثر على األرباح 

 قبل الضريبة  

 جنيه مصري 

التغير في سعر 

 الفائدة

 األثر على األرباح 

 قبل الضريبة 

 جنيه مصري 

                    +1% األصول المالية 

%1- 

5,831  

(5,831) 

٪1+ 

٪1- 

4,300 

(4,300) 

 +1% االلتزامات المالية 

%1- 

(5,280,895) 

5,280,895 

٪1+ 

٪1- 

(3,212,890) 

3,212,890 
 

 

 

 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية 

يعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار صرف الدوالر األمريكي، في ظل بقاء جميع المتغيرات 

للضريبة إلى التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات  األخرى ثابتة، ويرجع األثر الذي وقع على أرباح الشركة قبل الخضوع 

   .وتعتبر التغيرات في أسعار صرف جميع العمالت األجنبية األخرى ليست جوهرية .النقدية

   

 2019ديسمبر 31 2020ديسمبر   31 

 األثر على األرباح   التغير في سعر الصرف  
 قبل الضريبة 
 جنيه مصري 

 األثر على األرباح  التغير في سعر الصرف 
 قبل الضريبة 
 جنيه مصري 

 + 10% دوالر امريكي 

%10- 

7,029,214  

(7,029,214 ) 

٪10+ 

٪10- 

3,407,663 

(3,407,663 ) 

 + 10% يورو 

%10- 

(279,100) 

279,100 

٪10+ 

٪10- 

83 

(83 ) 

 + 10% فرنك سويسري 

%10- 

(23,584) 

23,584 

٪10+ 

٪10- 

- 

- 

 ج( مخاطر السيولة  

ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة. ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن  

بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من البنوك. وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق  

وعن طريق الحصول على تسهيالت اقتراض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة   باحتياطي كافياالحتفاظ 

 والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية.

 

 المالية.  الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات
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 ويلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق االلتزامات المالية الخاصة بالشركة استنادا الى الدفعات التعاقدية غير المخصومة. 
 

  12إلى  3من  أشهر 3أقل من  االلتزامات المالية

 شهر

  5إلى  1من 

 سنوات

  5أكثر من 

 سنوات

 اإلجمالي

جنيه  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

 مصري 

 جنيه مصري 

      2020ديسمبر  31في 

  821,925,662     -     -   429,767,765   392,157,897  تسهيالت ائتمانية
 93,411,032    -     -   17,223,333  76,187,699 ومدفوعات أخرى موردون وأوراق دفع

  99,344,154     -   31,854,166   54,815,769   12,674,219  قروض 
 1,014,680,848 - 31,854,166 501,806,867 481,019,815 إجمالي االلتزامات المالية غير المخصومة

 
 12إلى  3من  أشهر 3أقل من  االلتزامات المالية

 شهر

  5إلى  1من 

 سنوات

  5أكثر من 

 سنوات

 اإلجمالي

جنيه  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

 مصري 

 جنيه مصري 

      2019ديسمبر  31في 

  500,337,664   -     -  285,328,150 215,009,514 تسهيالت ائتمانية
  126,695,938    -     -   12,597,637   114,098,301 ومدفوعات أخرى موردون وأوراق دفع

  152,507,431     -   57,069,406   75,222,795   20,215,230  قروض 

  779,541,033     -   57,069,406   373,148,582   349,323,045  إجمالي االلتزامات المالية غير المخصومة

 

 

 إدارة رأس المال    -34

 

وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى الخاصة  لغرض إدارة رأس مال الشركة، يشمل رأس المال، رأس المال المصدر 

 بمساهمي الشركة. 
 

 الهدف األساسي إلدارة رأس المال الشركة هو زيادة قيمة حقوق المساهمين.
 

تقوم الشركة بثدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت في ضوء التغير في الظروف االقتصادية واالشتراطات  

أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة  المالية. للحفاظ على

رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تراقب الشركة رأس المال باستخدام نسبة الرافعة المالية. وهو إجمالي  

 .2الى  1هي الحفاظ على نسبة الرافعة المالية بين  االلتزامات مقسوًما على صافي حقوق الملكية.  سياسة الشركة
 

 القيم العادلة لألدوات المالية    -35
 

تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية، وتتضمن األصول المالية للشركة ارصدة النقدية بالصندوق  

عالقة، ومتحصالت أخرى، أما االلتزامات المالية الخاصة   ولدى البنوك، العمالء واوراق القبض، المستحق من أطراف ذات 

بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية والقروض والموردين واوراق الدفع ودائنو التوزيعات وضرائب الدخل المستحقة  

 والمصروفات المستحقة ومدفوعات أخرى.  
 

 .ينص على خالف ذلك جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما لموال تختلف القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية 
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 أحداث جوهرية   36

 

حدثت بعض األحداا الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصـر العربيـة حيـث حـدا تفشـي لفيـروس كورونـا، وقـد  -

وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي، 

تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية 

 وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعيـة يمكـن أن يعـرض الشـركة

 ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوهري لإليرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.

، ولكنها قـد تـؤثر علـى القـوائم 2020 ديسمبر 31على القوائم المالية للشركة في جوهريا بشكل سلبي هذه األحداا لم تؤثر 

ر هذا التـأثير فـي الوقـت الحـالي، فـثن هـذا التـأثير سـوف المالية للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدا

يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة الزمنيـة التـي ينتظـر عنـدها انتهـاء تلـك 

 األحداا وتأثيرها.

 

فعالة )فافيبيرافير( والذي يحمـل االسـم التجـاري على المادة ال يحتوي الذي” عقار” أنفيزيرامأعلنت الشركة عن بدء تصنيع  -

-“أفيجان” فى اليابان، بعد حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية وذلك الستخدامه في عالج المصابين بفيـروس كوفيـد

19. 

 يحتـوي الذيوويعتبر عقار “أفيجان” مضاد للفيروسات طورته شركة “توياما كيميكال” التابعة لشركة “فوجيفيلم” اليابانية 

 على المادة الفعالة “فافيبيرافير” والمثيل للدواء الذى يحمل االسم التجارى “أفيجان” فى اليابان.

الشركة بثنتاج عقار “فافيبيرافير” تحت االسـم التجـاري “أنفيزيـرام “، علـى أن تخصـص إنتـاج العقـار بالكامـل  تماققد و

 الدواء المصرية. وهيئة والسكانللسوق المصري والتصدير الى الدول الشقيقة بعد استيفاء موافقات وزارة الصحة 

وزارة الصحة والسكان لتصـنيع عقـار “ريمديسـيفير” الـذي الى عقار “أنفيزيرام”، حصلت الشركة على موافقة  وباالضافة

يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي، وهو عبارة عن دواء مضاد للفيروسات واسع المدى تم استخدامه لعالج مرضى 

 .وتم أنتاج عقار )ريمديسيفير( فى العام الحالى (19-)كوفيد

 


