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تقریر مراقب الحسابات 
والمستحضرات التشخیصیة  العاشر من رمضان للصناعات الدوائیةإلى السادة مساھمي/ شركة  

(رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) 
حول مراجعة القوائم المالیة 

تقریر عن القوائم المالیة المجمعة 
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة  راجعنا القوائم المالیة المجمعة المرفقة  

والمتمثلة في قائمة  رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) ("الشركة") وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم بالمجموعة)  (
وكذا القوائم المجمعة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغیر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المركز المالي المجمعة في  

المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخص للسیاسات المحاسبیة  في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا عن السنة  
الھامة وغیرھا من اإلیضاحات. 

المجمعة مسئولیة اإلدارة عن القوائم المالیة
ھذه القوائم المالیة المجمعة مسئولیة إدارة المجموعة، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالیة المجمعة  

معاییر المحاسبة المصریة وفي ضوء القوانین المصریة الساریة، وتتضمن مسئولیة  عرضاً عادًال وواضحاً وفقاً ل 
عادًال   عرضًا  مجمعة  مالیة  قوائم  وعرض  بإعداد  صلة  ذات  داخلیة  رقابة  على  والحفاظ  وتنفیذ  تصمیم  اإلدارة 

مسئولیة اختیار  وواضحاً خالیة من أیة تحریفات ھامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن ھذه ال
السیاسات المحاسبیة المالئمة وتطبیقھا وعمل التقدیرات المحاسبیة المالئمة للظروف. 

مسئولیة مراقب الحسابات
تنحصر مسئولیتنا في إبداء الرأي على ھذه القوائم المالیة المجمعة في ضوء مراجعتنا لھا. وقد تمت مراجعتنا وفقا  
ھذه المعاییر منا االلتزام بمتطلبات   المصریة الساریة. وتتطلب  وفي ضوء القوانین  لمعاییر المراجعة المصریة 

تأ على  للحصول  المراجعة  وأداء  وتخطیط  المھني  أیة  السلوك  من  خالیة  المجمعة  المالیة  القوائم  بأن  مناسب  كد 
تحریفات ھامة ومؤثرة.  

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القیم واإلفصاحات في القوائم المالیة  
مخاطر التحریف  للمراقب ویشمل ذلك تقییم  الشخصيالمجمعة. وتعتمد اإلجراءات التي تم اختیارھا على الحكم  

الھام والمؤثر في القوائم المالیة المجمعة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقییم ھذه المخاطر یضع المراقب 
المجمعة والعرض العادل والواضح لھا  في اعتباره الرقابة الداخلیة ذات الصلة بقیام المنشأة بإعداد القوائم المالیة

في  وذلك لتصمیم إجراءات   كفاءة الرقابة الداخلیة  على  إبداء رأى  مراجعة مناسبة للظروف ولكن لیس بغرض 
وتشمل عملیة المراجعة أیضا تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة الھامة التي   المنشأة. 

أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت بھ القوائم المالیة المجمعة. 

على القوائم  إننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول علیھا كافیة ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأیناو
المالیة المجمعة. 



تقریر مراقب الحسابات 
والمستحضرات التشخیصیة  إلى السادة مساھمي/ شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة

ة) (رامیدا) (شركة مساھمة مصری
حول مراجعة القوائم المالیة (تابع) 

الرأي 
عن المركز  جوانبھا الھامةومن رأینا أن القوائم المالیة المجمعة المشار إلیھا أعاله تعبر بعدالة ووضوح، في جمیع

وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة عن السنة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١عن  "للمجموعة"  المالي المجمع  
المنتھیة في ذلك التاریخ وذلك طبقا لمعاییر المحاسبة المصریة وفي ضوء القوانین واللوائح المصریة ذات العالقة. 

٢٠٢٢فبرایر ٢٤:فيالقاھرة  







من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة المجمعة.) ٣٥) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٦-

ائمة الدخل الشامل المجمعة  ق
٢٠٢١دیسمبر ٣١في  عن السنة المنتھیة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٨٠٬٠٨٥٬٨٣٣١١١٬٥١٤٬٩٣٨السنةارباح 
--الدخل الشامل االخر  

١٨٠٬٠٨٥٬٨٣٣١١١٬٥١٤٬٩٣٨إجمالي الدخل الشامل  

یوزع كالتالي: 
١٨١٬٠٨٨٬٧٥٣١١٢٬١٨٠٬٤٦٩مساھمي الشركة االم   
(٦٦٥٬٥٣١) (١٬٠٠٢٬٩٢٠) الحقوق غیر المسیطرة  

١٨٠٬٠٨٥٬٨٣٣١١١٬٥١٤٬٩٣٨



(شركة مساھمة مصریة) شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا)

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة المجمعة.) ٣٥) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٧-

المجمعة الملكیةقائمة التغیر في حقوق 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في  السنة المنتھیةعن 

رأس المال  
المدفوع 

احتیاطي
قانوني

احتیاطي عام /  
عالوة اصدار األسھم 

احتیاطیات 
أخرى

إجمالي حقوق الملكیة أألرباح المرحلة
االم للشركة 

الحقوق غیر  
المسیطرة

إجمالي

جنیھ مصري جنیھ مصري مصري جنیھ جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٠٧٢٬٠٥٥٬١٠٦(٩٥٣٬١٧٥) ٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠١٦٬٦٤٩٬٦١٠٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٣٧٦٬٩٦٤٬٧١٩١٬٠٧٣٬٠٠٨٬٢٨١ینایر ١الرصید في 
- - - (٤٬١٤٩٬٢٤١) - - ٤٬١٤٩٬٢٤١- المحول إلى االحتیاطي القانوني  

١١١٬٥١٤٬٩٣٨(٦٦٥٬٥٣١) ١١٢٬١٨٠٬٤٦٩١١٢٬١٨٠٬٤٦٩- - - - العام أجمالى الدخل الشامل عن  
١٬١٨٣٬٥٧٠٬٠٤٤(١٬٦١٨٬٧٠٦) ٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨٤٬٩٩٥٬٩٤٧١٬١٨٥٬١٨٨٬٧٥٠دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠٢١ینایر ١الرصید 
١٬١٨٣٬٥٧٠٬٠٤٤(١٬٦١٨٬٧٠٦) ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨٤٬٩٩٥٬٩٤٧١٬١٨٥٬١٨٨٬٧٥٠) ٤٧قبل تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

(٣٬٤٦٧٬١٣٤) - (٣٬٤٦٧٬١٣٤) (٣٬٤٦٧٬١٣٤) ----) ٤٧تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (
٢٠٢١ینایر ١الرصید 

١٬١٨٠٬١٠٢٬٩١٠(١٬٦١٨٬٧٠٦) ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨١٬٥٢٨٬٨١٣١٬١٨١٬٧٢١٬٦١٦) ٤٧بعد تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

- - - (٥٬٦٤٧٬٢٦٧) - - ٥٬٦٤٧٬٢٦٧- المحول إلى االحتیاطي القانوني  
- --)٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠(- - - ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠المحول من األرباح المحتجزة لزیادة رأس المال

)١٤٬٧٠٠٬٠٠٠(-)١٤٬٧٠٠٬٠٠٠()١٤٬٧٠٠٬٠٠٠(- - - - توزیعات أرباح 
١٨٠٬٠٨٥٬٨٣٣(١٬٠٠٢٬٩٢٠) ١٨١٬٠٨٨٬٧٥٣١٨١٬٠٨٨٬٧٥٣- - - - العام أجمالى الدخل الشامل عن  

١٬٣٤٥٬٤٨٨٬٧٤٣(٢٬٦٢١٬٦٢٦) ٢٠٢١٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٥٨٤٬٤٢٠٬٢٩٩١٬٣٤٨٬١١٠٬٣٦٩دیسمبر  ٣١الرصید في 



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة المجمعة.) ٣٥) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٨-

المجمعة قائمة التدفقات النقدیة  
٢٠٢١دیسمبر ٣١في  عن السنة المنتھیة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١إیضاح 
جنیھ مصري جنیھ مصري

لیةالتشغی األنشطة
٢٣٣٬٦١٠٬٣٠٨١٤٥٬١٠٩٬٥٥٧قبل ضرائب الدخل السنةأرباح 

تسویات لتسویة االرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة:  
١٨٧٬٨٦٦٧٣٢٬٢٨٤صافي فروق العملة األجنبیة

٤٦٬١٨١٬٥٧٣٥٦٬٢٠١٬٨٠٦)٥٬٦٬٧(االستھالك االھالك و 
١٬٩٧٤٬٢٢٦٢٬٨٢٣٬٦٨٤) ١٣(المكونة المخصصات

١٠٥٬٦٠٠١٬٨٠٢٬٠٩٢) ٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض  
١٨٬٣٨٧٬٥٧٦١٨٬٧٣٢٬٣٠٦) ٨(االنخفاض في قیمھ المخزون 

(٦٤٬١٣٦٬٥٦٦)(٥٩٬٩٦٠٬٦٧٢) إیرادات تمویلیة 
٩٢٬٧٤٦٬١١٢٩٧٬٧٩٢٬٤٤٦(٢٧)مصروفات تمویلیة  

٢٬٠٧١٬٥٤٤٢٬٢٦٦٬٤٨٨(٢٧)مصروفات تمویلیة لعقود األیجار 
٧١٧٬٢٦٢١٣٨٬٨٨٩) ٥(خسائر بیع أصول ثابتة 

٣٣٦٬٠٢١٬٣٩٥٢٦١٬٤٦٢٬٩٨٦
(١٠٠٬٧٥٨٬٤٨٣) ٤٧٬٥٧٩٬٧٠٨التغیر في المخزون

(١٢٬٨٧٤٬٠٦٢) (١٩٬٨٨٦٬٠٥٩) المخزونالمستخدم من مخصصات 
(١٣٥٬٨٨٦٬٨٧٧)(٢٩٬٤٥٤٬٠٧٦) التغیر في العمالء واوراق القبض 

(٢٤٠٬٠٨١) -القبض واوراقفي العمالءاضمحالل المستخدم من 
(١٤٬٠٨٥٬٨٧٢)(٦٬١٠٨٬٣٣٨)المقدمة والمتحصالت األخرىاتالتغیر في المدفوع

(٣٦٬٥٢٨٬٧٦٤)٣١٬٥١١٬١٤١الموردین واوراق الدفع وأخرىالتغیر في 
(٣٨٬٩١١٬١٥٣)٣٥٩٬٦٦٣٬٧٧١التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغیل 

(٩٤٬٩٤٧٬٧٥٠) (٨٩٬٤٠٨٬٢٦٦)المسدد من المصروفات التمویلیة  
(٥٠٠٬٠٠٠) -) ١٣(المستخدم من المخصصات 

(٢٩٬٩٦٥٬٤١٣) (٢٨٬٩٠٥٬٢٣٨)ضرائب الدخل المسدد من 
(١٦٤٬٣٢٤٬٣١٦)٢٤١٬٣٥٠٬٢٦٧(المستخدمة في) أنشطة التشغیل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من

األنشطة االستثماریة 
(٢٤٬٩٤٦٬٨١٢) (١٤٬٤٨٣٬٩٠٠)) ٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(٦٠٬٠٣٨٬٣٤٩) (٣٨٬١٨٧٬١٠١)) ٥(األنشاء تحت  مدفوعات لشراء أصول
(١١٦٬١٣٦٬٣٣٥) (١٨٥٬٥٢٨٬٤٠٨)) ٧(غیر ملموسة مدفوعات لشراء أصول

(٨١٩٬٠٥٢٬٩٣٥) (١٬٠٥٧٬٦٠٢٬٨٥٣)مدفوعات لشراء اذون خزانة 
١٬١٢٥٬١٧٥٬٠٠٠٨٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠متحصالت من اذون خزانة مستحقة

٢٢٬٧٤٠٦٧٬٥٤٥) ٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة 
(١٣٣٬٩٦١) ٤٩١٬٥٠١) ١٢(االستثمار في ودائع ألجل  

(١٥٢٬٢٤٠٬٨٤٧)(١٧٠٬١١٣٬٠٢١) صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

األنشطة التمویلیة 
١٬١٧٢٬٤٦٢٬٩٢٥١٬٠٤٧٬١٤٥٬٠٩٧) ١٧(التسھیالت االئتمانیةالمستخدم من 

(٧٢٨٬٩٢٢٬٩٤٨) (١٬١٥٦٬٣٦٦٬٧٢٦)) ١٧(التسھیالت االئتمانیةمن  المسدد 
(٣٧٬٤٥٠٬٠٠٠) (٦٦٬٤٥٠٬٠٠٠)) ١٨(المسدد من قروض الجل
-(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)توزیعات أرباح مدفوعة

(٤٬٣١١٬٠٦٩) (٤٬٧٣٥٬٢١٣)مدفوعات أللتزامات األیجار 
٢٧٦٬٤٦١٬٠٨٠(٦٩٬٧٨٩٬٠١٤) أنشطة التمویل(المستخدمة في) الناتجة منالنقدیةصافي التدفقات 

(٤٠٬١٠٤٬٠٨٣)١٬٤٤٨٬٢٣٢العام صافي التغیر في النقدیة وما في حكمھا خالل
(٧٣٢٬٢٨٤) (١٨٧٬٨٦٦)صافي فروق العملة األجنبیة

١٢٬٦٢٥٬٧٩٢٥٣٬٤٦٢٬١٥٩النقدیة وما في حكمھا في بدایة العام 
١٣٬٨٨٦٬١٥٨١٢٬٦٢٥٬٧٩٢) ١٢(العام النقدیة وما في حكمھا في أخر 
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نبذة عن الشركة- ١

العاشرتـأسسـت   الدوائیة  شركة  للصناعات  رمضان  التشخیصیة من  (شركة  والمستحضرات  (رامیدا) 
١٩٧٤لسنة  ٤٣ألحكام القانون رقم وفقااالم)(الشركة أو الشركة مساھمة مصریة)

.  ١٩٨٦ینایر١٥بتاریخ ٨٤٠٠٨تحت رقم التجاري تم تسجیل الشركة بالسجل 

وفقا لقرار لجنة قید األوراق المالیة بالبورصة  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦تم قید أسھم الشركة بالبورصة بتاریخ  
المصریة. 

مصر.–الجیزة-المنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السادس من أكتوبر  ٥مقر الشركة المسجل ھو القطعة رقم  
المالیة   للشركة  القو تتضمن  المجمعةالقوائم  المستقلة  المالیة  والشركاتائم  لھا االم  (یشارالتابعة  إلیھا  . 

مجتمعة باسم "المجموعة"). 

في:األساسي یتمثل غرض المجموعة
.البیطري والصیدلیة لالستعمال البشرى وتسویق وبیع وتخزین المستحضرات  تصنیع-
والمستشفیات.وتسویق وبیع وتخزین المستحضرات التشخیصیة الالزمة لألفراد والمعامل  تصنیع-
االتجار.والمواد الخام الالزمة لخدمة أغراض الشركة دون  الدوائیةاستیراد المستحضرات  -
الغیر.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر ولدى  الدوائیة لالستعمالإنتاج المستحضرات -
الغیر.لالستعمال البشرى للغیر ولدى  الغذائیةإنتاج المكمالت  -

عن الشركات التابعة:مختصرةوفیما یلي نبذة

لتجارة األدویةشركة رامیدا
،  انتاجالطبیة،المـستحـضرات اـستیراد وتـصدیراألـساـسي ھي  غرـضھا  ٪٩٩٫٩٧تبلغ  بـساھمةـشركة تابعة  

البـشرى والبیطري  وانتاج مـستحـضرات ـصیدلیة لالـستعمال  الـصیدلیة  تـسویق، بیع وتخزین المـستحـضرات  
.والتشخیصي للغیر

شركة رامیكیر
تسـویق، بیع وتخزین المسـتحضـرات انتاج،غرضـھا األسـاسـي ھو  ٪٤٩تبلغ  بملكیة قانونیةشـركة تابعة  
.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیرانتاج مستحضرات صیدلیة لالستعمال  الصیدلیة،

أو یحق لھا، عوائد متغیرة من خالل مساھمتھا  ،الشركة االمتم اعتبار الشركة شركة تابعة حیث تتعرض
في المنشأة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھا على المنشأة  

المستثمر فیھا. 

شركة رامیفارما
تخزین المسـتحضـرات وانتاج، تسـویق، بیعغرضـھا األسـاسـي ھو  ٪٤٩شـركة تابعة بملكیة قانونیة تبلغ  

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیرانتاج مستحضرات صیدلیة لالستعمال  ،  الصیدلیة

مســاھمتھا  تم اعتبار الشــركة شــركة تابعة حیث تتعرض المجموعة، أو یحق لھا، عوائد متغیرة من خالل  
ــأة   ــلطتھا على المنشـ ــتثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سـ ــأة المسـ في المنشـ

المستثمر فیھا.
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الھامةأھم السیاسات المحاسبیة -٢

أسس االعداد ١-٢
وفقاً لفرض االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة.المجمعةیتم إعداد القوائم المالیة  

بالجنیھ المصري، وھي عملة التعامل للشركة.المجمعة  یتم إعداد وعرض القوائم المالیة  

للشــــركة وفقاً لمعاییر المحاســــبة المصــــریة والقوانین واللوائح  المجمعة  یتم إعداد القوائم المالیة  
الساریة.

في السیاسات المحاسبیةالتغییرات ٢-٢
القوائم المالیة  العاماالسیاسات المحاسبیة المطبقة ھذ للسنة  المجمعةھي تلك المطبقة في اعداد 

) “األدوات المالیة "  ٤٧معیار المحاسبة المصري رقم (فیما عدا ،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في  
٢٠٢١ینایر  ١طبقا لقرار الھیئة العامة للرقابة المالیة اعتبارًا من ھوقد قامت الشركة بتطبیق التي 

تطبیق المبكر لمعاییر المحاسبة  علما انھ تم  وان طبیعة وأثر ھذه المعاییر والتعدیالت موضحاه أدناه 
في خالل العام المنتھي  "عقود التأجیر"  ٤٩"اإلیراد من العقود مع العمالء " و ٤٨المصریة رقم  

. ٢٠٢٠مبردیس٣١

) "األدوات المالیة" ٤٧معیار المحاسبة المصري رقم (١-٢-٢
یجمع المعیار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاس،  

واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط. 

التصنیف والقیاس 
یمكن قیاس أدوات الدین الحقاً بالقیمة العادلة  ) فإنھ  ٤٧(معیار المحاســـبة المصـــري رقمبموجب 

من خالل الربح او الخسارة أو بالتكلفة المستھلكة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
یقوم التصنیف على معیارین: نموذج أعمال الشركة إلدارة االصول، وما إذا كانت الدفقات النقدیة  

ل الدین والفائدة على المبلغ األصلي القائم.التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أص

الصوالھا المالیة:  الشركةفیما یلي التغیرات في تصنیف 
واألـصول المالیة األخرى كما في وأرـصدة مدینة اخري ومـستحق من أطراف ذات العالقةعمالء
التي تمثل  ومحتفظ بھا لتحصــیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وزیادة التدفقات النقدیة٢٠٢٠دیســمبر  ٣١

دفعات حصـریة ألـساس القرض والفائدة. لیتم تصـنیف ھذه األصـول وقیاـسھا كأدوات دین بالتكلفة  
.٢٠٢١ینایر١المستھلكة ابتداًء من 

االنخفاض في القیمة
عن  الشــركة) بشــكل أســاســي إلى تغییر محاســبة  ٤٧(معیار المحاســبة المصــري رقمان تطبیق  

المالیة عن طریق اسـتبدال منھج الخسـائر المتكبدة الخاصـة  لألصـوخسـائر االنخفاض في القیمة
) بمنھج خســائر االئتمان المســتقبلیة المتوقعة. یتطلب ٢٦(معیار المحاســبة المصــري رقمبمعیار  
) من الشـركة تسـجیل مخصـص لخسـائر االئتمان المتوقعة  ٤٧(المحاسـبة المصـري رقمالمعیار  

لجمیع القروض وأـصول الدین المالیة األخرى غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح او 
الخسارة.  
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تابع -أھم السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

تابع-التغییرات في السیاسات المحاسبیة٢-٢

) “األدوات المالیة": ٤٧تأثیر التغیرات كنتیجة لتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ( وفیما یلي  

٢٠٢١ینایر  ١قائمة المركز المالي كما في -
جنیھ مصري 

أصول 
) ٣٬٤٦٧٬١٣٤(عمالء وأوراق قبض 

حقوق الملكیة 
) ٣٬٤٦٧٬١٣٤(أرباح مرحلة  

الھامةملخص السیاسات المحاسبیة ٣-٢

سس التجمیع أ١-٣-٢
تتكون القوائم المالیة المجمعة من القوائم المالیة المستقلة للشركة االم وشركاتھا التابعة.  
تتحقق السیطرة عندما تكون المجموعة معرضھ، أو یحق لھا، عوائد متغیرة من خالل  

تلك العوائد من خالل  مساھمتھا في المنشأة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على 
سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھا. 

على وجھ التحدید، تتحكم المجموعة في المنـشاة المـستثمر فیھا، وإذا، فقط إذا، كان لدي  
المجموعة:

(أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة  الســلطة على المنشــاة المســتثمر فیھا  -
الصلة للمنشاة المستثمر فیھا).على توجیھ األنشطة ذات 

التعرض للعوائد المتغیرة الـناتـجة من الشـــــراكة في المنشـــــاة المســـــتثمر فیـھا، أو  -
امتالكھا حقوق في ھذه العوائد.  

القدرة على اســتخدام ســلطتھا على الشــركة المســتثمر فیھا للتأثیر على مبلغ العوائد  -
منھا.

حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. لدعم  بشكل عام، ھناك افتراض بأن امتالك غالبیة 
ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت أو الحقوق  
الحقائق   جمیع  االعتبار  بعین  تأخذ  المجموعة  فإن  فیھا،  المستثمر  للمنشاة  المماثلة 

تثمر فیھا، بما  والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدیھا السلطة على المنشاة المس
في ذلك: 

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات اآلخرین للشركة المستثمر فیھا.-
الحق الناشئ عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.-
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في سنةعن ال

-١٢ -

تابع -أھم السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تابع-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢

تابع-أسس التجمیع١-٣-٢
تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت الشركة تسیطر على المنشاة المستثمر فیھا أم  
ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغییرات في واحد أو أكثر من عناصر  

الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على  السیطرة الثالثة. یبدأ تجمیع
تدرج   التابعة.  الشركة  على  السیطرة  المجموعة  تفقد  عندما  وتتوقف  التابعة  الشركة 
أو   اقتناؤھا  تم  التي  التابعة  للشركة  والمصروفات  واالیرادات  وااللتزامات  االصول 

تاریخ سیطرة المجموعة حتى  التصرف بھا خالل الفترة في القوائم المالیة المجمعة من  
تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 

تتبع الخطوات التالیة عند إعداد القوائم المالیة المجمعة:
ركة تابعة مع نصـیب -أ  تثمار الشـركة االم في كل ـش یتم اسـتبعاد القیمة الدفتریة الـس

تابعة.الشركة االم في حقوق الملكیة في كل شركة  

یتم تحدید الحقوق غیر المســیطرة في ربح او خســارة الشــركات التابعة المجمعة  -ب 
خالل الفترة التي تعد عنھا القوائم المالیة.

یتم تحدید الحقوق غیر المســیطرة في صــافي أصــول الشــركات التابعة المجمعة  -ج  
اھمي الـشركة القابضـة  وتعرض في القوائم المالیة المجمعة مـستقلة عن حقوق   مـس
وتتكون الحقوق غیر المسیطرة في صافي األصول من:

مبلغ الحقوق غیر المسیطرة في تاریخ التجمیع األصلي.)١(
نصـــــیب الحقوق غیر المســـــیطرة في التغیر في حقوق الملكیة من تاریخ  )  ٢(

التجمیع.

ت المتبادلة بین شركات  یتم استبعاد األرصدة والمعامالت واإلیرادات والمصروفا-د 
المجموعة.

  تعد القوائم المالیة المسـتقلة للشـركة االم وكذا القوائم المالیة للشـركات التابعة
التي تستخدم في إعداد القوائم المالیة المجمعة في نفس التاریخ.

  تعد القوائم المالیة المسـتقلة للشـركة االم وكذا القوائم المالیة للشـركات التابعة
تســتخدم في إعداد القوائم المالیة المجمعة باســتخدام ســیاســات محاســبیة  التي  

موحدة للمعامالت المتشابھة ولألحداث األخرى التي تتم في نفس الظروف.

  تعرض الحقوق غیر المســـــیطرة في المركز الـمالي المجمع ضـــــمن حقوق
الملكیة في بند منفصــل عن حقوق ملكیة مســاھمي الشــركة االم. كما یعرض  
نصیب الحقوق غیر المسیطرة في ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل.
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تابع -أھم السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تابع-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢

تجمیع األعمال ٢-٣-٢
) فقط عندما  ٢٩تنطبق المحاسبة عن تجمیع األعمال طبقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (

استخدام   یتم  االعمال،  تعریف  تقابل  التي  لالستحواذات  "األعمال"  على  االستحواذ  یتم 
التابعة   الشركات  على  االستحواذ  عند  األعمال  تجمیع  عن  للمحاسبة  االستحواذ  طریقة 

المقتناة،  م قیاس تكلفة االستحواذ على إنھا القیمة العادلة لألصولبواسطة الشركة االم. یت
أدوات حقوق الملكیة المصدرة وااللتزامات المتكبدة او المفترضة في تاریخ التداول. یتم  
تحدید قیمة األصول وااللتزامات وااللتزامات المحتملة مبدئیا بالقیمة العادلة في تاریخ  

حقوق الحصص غیر المسیطرة. یتم االعتراف بالزیادة  االقتناء بصرف النظر عن نسبة
في تكلفة االستحواذ عن نصیب المجموعة في القیمة العادلة لصافي االصول كشھرة. إذا  
كانت تكلفة االستحواذ تقل عن القیمة العادلة لصافي األصول للشركة التابعة المقتناة فیتم  

ر المجمعة. تسجیل الفرق مباشرة في قائمة االرباح او الخسائ 

التبویب الى متداول مقابل غیر المتداول٢-٣-٣
على   بناءا  المجمعة  المالي  المركز  قائمة  في  وااللتزامات  االصول  المجموعة  تعرض 

تبویبھا الى متداولة / غیر متداولة. 

یكون األصل متداول عندما: 
  التشغیل المعتادة لھا. تتوقع أن تسترد قیمتھ أو تنوى بیعھ أو استخدامھ خالل دورة
 .تحتفظ بھ في المقام األول لغرض المتاجرة
 تتوقع أن تسترد قیمتھ خالل اثني عشر شھرًا من تاریخ نھایة الفترة المالیة. او
  یكون األصل في صورة نقدیة أو ما في حكمھا ما لم یكن ھناك قیودًا على تداولھ

أو استخدامھ في سداد التزام لمدة اثني عشرشھرًا على األقل بعد تاریخ نھایة الفترة  
المالیة. 

یتم تبویب كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة. 
یكون االلتزام متداول عندما: 

خالل دورة التشغیل المعتادة لھا. تتوقع تسویتھ
 .تحتفظ بھ في المقام األول بغرض المتاجرة
  .یكون االلتزام مستحق التسویة خالل أثني عشر شھرًا من تاریخ نھایة الفترة المالیة

او 
  ال یوجد حق غیر مشروط في تأجیل سداد االلتزام لمدة أثني عشر شھرًا على األقل

من تاریخ نھایة الفترة المالیة.  

یتم تبویب كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غیر متداولة. 

یتم تبویب األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة، كأصول والتزامات غیر متداولة. 
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ترجمة العمالت األجنبیة٢-٣-٤
یتم اثبات المعامالت بالعمالت االجنبیة أولیا باستخدام اسعار الصرف السائدة في تاریخ  

صرف   أسعار  اإلدارة  تستخدم  عملیا،  ذلك  یكون  وعندما  تتم  المعاملة.  ثابتة.  شھریة 
مراجعتھا في حالة حدوث تغییر كبیر في سعر الصرف السائد في تاریخ المعامالت. 

ویتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة باستخدام أسعار  
الصرف السائدة في تاریخ المركز المالي، ویتم إدراج كافة فروق العملة بقائمة االرباح  

خسائر المجمعة. وال

ویتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي یتم  
قیاسھا بالتكلفة التاریخیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ االعتراف األولى. 

اسھا بالقیمة  ویتم ترجمة البنود ذات الطبیعة غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قی 
العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاریخ الذي تحددت فیھ القیمة العادلة.  

یتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة من ترجمة البنود ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم  
القیمة   في  التغیر  خسارة  او  االعتراف بمكسب  مع  تتفق  بطریقة  العادلة  بالقیمة  قیاسھا 
االعتراف  یتم  التي  بالبنود  المتعلقة  الترجمة  بفروق  االعتراف  یتم  (أي  للبند.  العادلة 
بمكسب او خسارة التغیر في قیمتھا العادلة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو في قائمة  
األرباح أو   في قائمة  الدخل الشامل االخر أو  ضمن بنود  أو الخسائر المجمعة  األرباح 

لى التوالي.) الخسائر المجمعة ع

األصول الثابتة ٢-٣-٥
تظھر األصول الثابتة بالتكلفة التاریخیة بعد خصم مجمع اإلھالك وخسائر االضمحالل  
المتراكمة. وتتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك  
التكلفة واستیفاء شروط االعتراف بھا. وبالمثل، عند إجراء تحسینات جوھریة شاملة، یتم  

ھا ضمن القیمة الدفتریة لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استیفاء  االعتراف بتكالیف 
في   األخرى  والصیانة  اإلصالح  تكالیف  بجمیع  االعتراف  ویتم  بھا.  االعتراف  شروط 

قائمة االرباح أو الخسائر المجمعة عند تحققھا.  

على التشغیل  یبدأ إھالك األصل عندما یكون في المكان والحالة التي یصبح علیھا قادرا  
بالطریقة التي حددتھا اإلدارة، ویتم حساب اإلھالك بإتباع طریقة القسط الثابت طبقا للعمر  

االفتراضي لألصل على النحو التالي

سنوات
٣٣مباني 

٢٠آالت ومعدات 
١٠-٥وسائل نقل وآالت جر 

١٠أجھزة معامل 
١٠عدد وأدوات

١٠–٤أثاث وتجھیزات مكاتب 
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تابع -األصول الثابتة ٢-٣-٥
ویتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منھا أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع  
ویتم االعتراف بأي أرباح أو   اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو بیعھا في المستقبل. 
خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة االرباح أو الخسائر المجمعة في الفترة التي تم  

األصل.  فیھا استبعاد 

ویتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول، األعمار اإلنتاجیة لھا وطرق إھالكھا في نھایة كل  
النشاط  مركز مالى تخص  التى  المعدات  و  لألت  األنتاجیة  األعمار  تقدیر  إعادة  تم  و 

عاما.٢٠األنتاجى لتصبح  

استھالكھا. یتم االعتراف باألرض بتكلفة االستحواذ الخاصة بھا وال یتم  

وتقوم المجموعة في تاریخ كل مركز مالي بتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن یكون  
أصل ثابت قد أضمحل. وعندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ اإلستردادیة، فیعتبر  
أن ھناك اضمحالل لألصل وبالتالي یتم تخفیضھ إلى قیمتھ اإلستردادیة. وتثبت خسارة  

الل بقائمة االرباح أو الخسائر المجمعة. االضمح

ویتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات  
منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل  المستخدمة لتحدید قیمة االصل االستردادیة 

القیمة، ویكون رد الخسارة الناجمة عن االضمحالل محدود بحیث ال تتعدى القیمة الدفتریة  
لألصل، القیمة االستردادیة لھ أو القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا (بالصافي بعد  

ل القیمة بالنسبة لألصل في اإلھالك) ما لم یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحال 
السنوات السابقة. ویتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بقائمة االرباح  

أو الخسائر المجمعة.  

أصول تحت اإلنشاء ٢-٣-٦
أصول   في المبالغ التي تم إنفاقھا بغرض إنشاء أو شراء  تتمثل األصول تحت االنشاء 

غیر ملموسة حتى تصبح جاھزة لالستخدام في التشغیل، حینئذ تحول لبند  ثابتة أو أصول 
األصول الثابتة أو األصول غیر الملموسة، ویتم تقییم األصول تحت األنشاء بالتكلفة بعد  

خصم االضمحالل. 
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األصول غیر الملموسة  ٧-٣-٢
یتم االعتراف باألصول غیر الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولیاً بالتكلفة.  

بعد االعتراف األولي، یتم إثبات األصول غیر الملموسة بالتكلفة مخصومًا منھا مجمع  
االضمحالل. االستھالك ومجمع خسائر 

ال یتم رسملة األصول غیر الملموسة المتولدة داخلیاً كأصل ویتم االعتراف بالمصروفات  
ضمن قائمة االرباح او الخسائر المجمعة في العام التي أنفقت فیھ المصروفات.

كمحددة العمر أو غیر محددة   تحدید االعمار االنتاجیة لألصول غیر الملموسة إما  یتم 
العمر.  

یتم استھالك األصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر اإلنتاجي،  
لھا ویتم تقییمھا ألغراض االضمحالل عندما یكون ھناك مؤشر ان األصل غیر الملموس  

اضمحل یكون  الخسائر  قد  أو  األرباح  قائمة  على  االستھالك  مصروف  تحمیل  ویتم   .
المجمعة. 

العمر   ذات  ملموسة  غیر  لألصول  االستھالك  وطریقة  االستھالك  فترة  مراجعة  یتم 
اإلنتاجي المحدد عند تاریخ كل مركز مالي.  

االصول المالیة المتاحة للبیع٢-٣-٨
الولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة  یتم قیاس ھذه االصول عند االعتراف ا

قیاسھا   یتم  االولي،  االعتراف  بعد  المالي.  االصل  اصدار  او  باقتناء  مباشرة  المرتبطة 
بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة بخالف خسائر االضمحالل  

أل  االجنبیة  العمالت  صرف  اسعار  في  التغیرات  الدخل  واثار  بنود  ضمن  الدین  دوات 
الشامل االخر وتجمع في احتیاطي القیمة العادلة، وعن استبعاد ھذه االصول یتم اعادة  
تبویب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بھا ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا  

الى االرباح او الخسائر. 

المخزون ٩-٣-٢
یتم تقییم عناصر المخزون على النحو التالي:  

المواد الخام ومواد التعبئة: بالتكلفة (بإتباع طریقة المتوـسط المتحرك) أو ـصافي -أ  
القیمة البیعیة أیھما أقل.

قطع الغیار: بالتكلفة (بإتباع طریقة المتوســط المتحرك) أو صــافي القیمة البیعیة  -ب  
أیھما أقل.

لتام: بالتكلفة (بإتباع طریقة المتوسـط المتحرك) أو صـافي القیمة البیعیة  اإلنتاج ا-ج  
وتشــــمل التكلفة المواد المباشــــرة، العمالة المباشــــرة ونصــــیب من  ایھما أقل.

التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وال تشمل تكلفة االقتراض.
غیل: بالتكلفة أو صـافي القیمة  -د   البیعیة أیھما أقل. وتـشمل التكلفة  اإلنتاج تحت التـش

ــبة  نصــیب الوحدة من المواد الخام واألجور والمصــروفات الصــناعیة وفقاً لنس
اإلتمام.
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تابع-المخزون٩-٣-٢
بالطریق:   القوائم  بضاعة  في  إدراجھا  أقل، ویتم  أیھما  البیعیة  القیمة  صافي  أو  بالتكلفة 

على أساس   عندما یتم تحویل المخاطر إلى المجموعة ویتم تحدید ذلك  المالیة المجمعة 
شروط الشحن. وتشمل التكلفة سعر شراء المواد والمصروفات المباشرة المتكبدة حتى  

تاریخھ. 
سعر ھي  البیعیة  القیمة  التكلفة  صافي  ناقصاً  العادي  النشاط  سیاق  في  التقدیري  البیع 

التقدیریة لإلتمام والتكلفة التقدیریة الالزمة إلتمام البیع. 
خسائر   ویتم االعتراف باالنخفاض في قیمة المخزون إلى صافي القیمة البیعیة وجمیع 

المجمعة في الفترة التي حدث المخزون ضمن تكلفة االیرادات بقائمة االرباح أو الخسائر  
من   الناتج  المخزون  في  االنخفاض  برد  االعتراف  ویتم  الخسارة.  أو  االنخفاض  فیھا 
االرتفاع في صافي القیمة البیعیة بقائمة االرباح أو الخسائر المجمعة كتخفیض من تكلفة  

المبیعات في الفترة التي حدث فیھا ھذا الرد. 

والمتحصالت األخرى العمالء وأوراق القبض١٠-٣-٢
العمالء وأوراق القبض والمتحصالت األخرى ھي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات  

ثابتة أو محددة، وغیر مدرجة في سوق نشط. 
بالقیمة   مبدئیا  األخرى  والمتحصالت  القبض  وأوراق  بالعمالء  االولي  االعتراف  یتم 

العادلة. 
بعد القیاس األولى، یتم قیاس ھذه األصول المالیة الحقا بالتكلفة المستھلكة ناقصًا منھا  

االضمحالل. 
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك اضمحالل على أساس فردى لألرصدة التي تكون  

ھامة بشكل فردي وعلى اساس جماعي لألرصدة التي ال تكون ھامة بشكل فردي. 

ب االضمحالل على أساس البیانات التاریخیة الفعلیة التي حدثت. یتم االعتراف یتم احتسا
بخسائر االضمحالل في قائمة االرباح أو الخسائر المجمعة. یتم االعتراف برد خسائر  

االضمحالل في قائمة االرباح أو الخسائر المجمعة في الفترة التي حدث فیھا الرد. 

الدفع والمصروفات المستحقة والمدفوعات األخرى الموردون واوراق ٢-٣-١١
البضائع   مقابل  وذلك  المستقبل  في  دفعھا  سیتم  التي  بالقیم  بااللتزامات  االعتراف  یتم 

والخدمات التي تم استالمھا سواء استلمت الشركة فواتیر من الموردین أو لم تستلم. 

المخصصات١٢-٣-٢
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو حكمي  
للموارد   خارجًا  تدفقًا  ذلك  یتطلب  أن  المتوقع  من  معھ  ویكون  سابق،  لحدث  نتیجة 
ویتم   االلتزام.  لمبلغ  بھ  موثوق  تقدیر  إجراء  إمكانیة  مع  االلتزام،  لتسویة  االقتصادیة 

ركز المالي وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي.  مراجعة المخصصات في تاریخ الم
بھ   المعترف  المبلغ  یكون  أن  فیجب  جوھریًا  للنقد  الزمنیة  القیمة  تأثیر  یكون  وعندما 

كمخصص ھو القیمة الحالیة لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسویة االلتزام. 
نتیجة   المخصص  في  بالزیادة  االعتراف  یتم  الخصم،  استخدام  حالة  الزمن  وفى  مرور 

بقائمة االرباح أو الخسائر المجمعة ضمن المصروفات التمویلیة.
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التأمینات االجتماعیة١٣-٣-٢
والتأمینات االجتماعیة وتحتسب كنسبة  تقدم المجموعة مساھمات للھیئة العامة للمعاشات 

تحّمل   والتي  المساھمات  ھذه  على  المجموعة  التزامات  تقتصر  الموظفین.  رواتب  من 
كمصروف عند استحقاقھا. 

الحتیاطي القانوني ا١٤-٣-٢
٪ من صافي أرباح العام للشركة األم بناء على  ٥طبقاً للنظام األساسي للمجموعة، یجنب 

٪ من رأس  ٥٠ة المستقلة لتكوین احتیاطي قانونى حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  القوائم المالی
مال الشركة المصدر. ویستعمل االحتیاطي بناء على قرار من الجمعیة العامة وفقًا القتراح  
مجلس اإلدارة. ویتم التحویل الى االحتیاطي القانوني بعد اعتماد الجمعیة العامة للقوائم  

المالیة المجمعة. 

االحتیاطي العام١٥-٣-٢
للمجموعة، یمكن ان تقرر الجمعیة العامة تجنیب نسبة من األرباح  طبقًا للنظام األساسي

القتراح   وفقاً  العامة  الجمعیة  من  قرار  على  بناء  االحتیاطي  ویستعمل  عام.  كاحتیاطي 
مجلس اإلدارة. ویعتبر االحتیاطي العام جزء من االحتیاطیات األخرى. 

االقتراض ١٦-٣-٢
یتم االعتراف باالقتراض مبدئیاً بالقیمة العادلة ناقص تكالیف المعاملة. ویتم تبویب المبالغ  
التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات المتداولة، إال إذا كان لدى المجموعة الحق في  
تأجیل سداد رصید القروض لفترة تزید عن عام بعد تاریخ المركز المالي، فیتم عرض  

ید القرض ضمن االلتزامات طویلة األجل. رص

ویتم قیاس القروض واالقتراض بفوائد بعد االعتراف المبدئي الحقا على أساس التكلفة  
استبعاد   عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  وتدرج  الفعال.  الفائدة  معدل  بطریقة  المستھلكة 

ة الفعال بقائمة االرباح أو  االلتزامات باإلضافة إلى عملیة االستھالك بطریقة معدل الفائد
الخسائر المجمعة. 

ویتم احتساب التكلفة المستھلكة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االعتراف 
واألتعاب أو التكالیف التي تكون جزءًا من معدل الفائدة الفعال. ویدرج االستھالك بمعدل  

ة االرباح أو الخسائر المجمعة. الفائدة الفعال ضمن المصروفات التمویلیة في قائم

ضرائب الدخل١٧-٣-٢
یتم حساب ضریبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 

ضرائب الدخل الجاریة
یتم قیاس أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجاریة والفترات السابقة وفقاً للمبلغ  

الضرائب. المتوقع استرداده أو سداده لمصلحة 
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تابع -ضرائب الدخل١٧-٣-٢
ضرائب الدخل المؤجلة  

یتم االعتراف بضریبة الدخل المؤجلة بإتباع طریقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بین  
ألغراض  القیمة   الحالیة  وقیمتھا  الضریبیة  لألغراض  االلتزام  أو  لألصل  المعترف بھا 

التقریر المالي في تاریخ نھایة الفترة المالیة. 

خضوعھا   یتم االعتراف بااللتزام الضریبي المؤجل لجمیع الفروق المؤقتة التي ینتظر 
للضریبة فیما عدا ما یلي: 

ــھرة واالعتراف  - ــا االلتزام الضــریبي المؤجل من االعتراف األولى بالش عندما ینش
ــأة   األولى باألصـــل أو االلتزام في عملیة ال تمثل تجمیع أعمال والتي في تاریخ نشـ
العملیة لم یكن لھا تأثیر في كل من الربح المحاسبي والربح أو الخسارة الضریبیة.  

ضــعة للضــریبة المرتبطة باالســتثمارات في الشــركات  بالنســبة للفروق المؤقتة الخا-
ــتركة، عندما تكون   ــروعات المش ــقیقة والحصــص في المش ــركات الش التابعة والش
الـقدرة علي التحكم في توقـیت عكس الفروق المؤقـتة ویكون من المرجح أن الفروق  

المؤقتة لن تعكس في المستقبل المنظور.

مؤجلة لكل الفروق الضریبیة المؤقتة القابلة للخصم،  یتم االعتراف باألصول الضریبیة ال
الخصومات الضریبیة الغیر مستخدمة المرحلة وأي خسارة ضریبیة غیر مستخدمة. یتم  
الربح   فیھ  یكون  أن  یتوقع  الذي  المدى  إلى  المؤجلة  الضریبیة  باألصول  االعتراف 

الضر والخصومات  للخصم  القابل  المؤقت  الفرق  لمقابلة  كاف  والخسائر  الضریبي  یبیة 
فیما عدا ما یلي:  الضریبیة المرحلة، 

للخصم  - قابلة  مؤقتة  ضریبیة  بفروق  یتعلق  المؤجل  الضریبي  األصل  یكون  عندما 
نشأت عن االعتراف األولى بأصل أو التزام في عملیة ال تمثل تجمیع أعمال وفي  

ي أوالربح او الخسارة  تاریخ نشأة العملیة لم یكن لھا تأثیر في كل من الربح المحاسب 
الضریبیة. 

بالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة  -
والشركات الشقیقة والحصص في المشروعات المشتركة، یتم االعتراف باالصول  
المؤقتة   المرجح أن الفروق  الضریبیة المؤجلة فقط إلى المدى الذي یكون فیھ من 

سیكون  سوف ضریبي والذي  ربح  ھناك  یكون  وان  المنظور  المستقبل  في  تعكس 
متاحا امام الفروق المؤقتة التي یمكن استعمالھا. 

ویتم   مالیة  فترة  كل  نھایة  في  المؤجلة  الضریبیة  لألصول  الحالیة  القیمة  بمراجعة  یتم 
متاحة لالستفادة من كل  تخفیضھا الى المدى الذي لم یعد فیھ ارباح ضریبیة متوقعة كافیة  

او جزء من االصل الضریبي المؤجل. یتم اعادة تقییم األصول الضریبیة المؤجلة غیر  
المعترف بھا في تاریخ نھایة كل فترة مالیة ویتم االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة  
التي لم یتم االعتراف بھا من قبل إلى المدى الذي أصبح فیھ من المرجح معھ وجود ربح 

ضریبي مستقبلي یسمح باستیعاب قیمة األصل الضریبي المؤجل.

یتم قیاس األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة وفقا ألسعار الضرائب المتوقع تطبیقھا  
في العام حینما یتم االعتراف باالصل أو تسویة االلتزام وفقا السعار الضرائب (وقوانین  

یقھا بشكل ھام في تاریخ نھایة الفترة المالیة. الضرائب) التي تم تطبیقھا أو تم تطب 
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تابع -ضرائب الدخل١٧-٣-٢
یتم ادراج الضریبة المؤجلة المتعلقة بالبنود خارج األرباح أو الخسائر خارج األرباح أو  
الخسائر. یتم ادراج بنود الضریبة المؤجلة المتعلقة بالمعاملة المعنیة اما في قائمة الدخل  

الشامل أو مباشرة بحقوق الملكیة.   

تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بین األصل الضریبي المؤجل وااللتزام الضریبي المؤجل  
فقط إذا كان للمنشأة حق قانونى بإجراء مقاصة بین األصل الضریبي الجاري وااللتزام  
المؤجلة   الضریبیة  وااللتزامات  المؤجلة  الضریبیة  األصول  الجاري، وكانت  الضریبي 

المفروضة الدخل  بضرائب  المنشأة  تتعلق  نفس  على  الضریبیة  اإلدارة  نفس  بواسطة 
الخاضعة للضریبة. 

توزیعات األرباح ١٨-٣-٢
تقوم المجموعة باالعتراف بااللتزام لدفع توزیع ارباح عندما یتم اعتماد ذلك التوزیع،  

، یتم اعتماد التوزیع عندما  ١٥٩ولم یعد التوزیع تحت تصرف الشركة االم. وفًقا لقانون  
موافقة علیھ من قبل المساھمین وفًقا الجتماع الجمعیة العامة للشركة االم. تتم ال 

إیراد الفوائد ١٩-٣-٢
معدل   الفعلي.  العائد  طریقة  الفائدة باستخدام  استحقاق  عند  الفوائد  بإیراد  االعتراف  یتم 

المستقبلیة المتوقع سدادھا  الفائدة الفعال ھو المعدل الذي یستخدم لخصم الدفعات النقدیة  
مناسبًا   ذلك  إذا كان  زمنیة أقل  فترة  أو  المالیة  لألداة  المتوقع  العمر  خالل  تحصیلھا  أو 

لتساوي تماماً القیمة الدفتریة ألصل مالي أو التزام مالي. 

المصروفات ٢٠-٣-٢
االیرادات،   تكلفة  شاملة  المصروفات  بجمیع  االعتراف  العمومیة  یتم  المصروفات 

واإلداریة والتسویقیة والمصروفات التمویلیة والمصروفات األخرى مع إدراجھا بقائمة  
االرباح أو الخسائر المجمعة في السنة المالیة التي تحققت فیھا تلك المصاریف. 

تكالیف االقتراض٢١-٣-٢
المؤھل   األصل  إنتاج  أو  إنشاء  باقتناء،  مباشرة  المتعلقة  االقتراض  تكالیف  رسملة  یتم 
والذي یتطلب فترة زمنیة طویلة لتجھیزه لالستخدام في األغراض المحددة لھ أو لبیعھ  
یتم رسملتھا كجزء من تكلفة األصل المتعلقة بھا. ویتم تحمیل تكالیف االقتراض األخرى  

تي تحققت فیھا. وتتمثل تكالیف االقتراض في الفوائد والتكالیف  كمصروف في الفترة ال
األخرى التي تنفقھا الشركة القتراض االموال. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٢-٣-٢
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقیقة وكبار المساھمین والمدیرین  

للمجموعة، والشركات المسیطر علیھا أو الخاضعة لسیطرة مشتركة أو  واإلدارة العلیا  
نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة، ویتم اعتماد الشروط والسیاسات التسعیریة  

للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة. 
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االلتزامات واألصول المحتملة ٢٣-٣-٢
المالیة المجمعة. ویتم اإلفصاح عنھا، إال إذا  ال یتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوئام

یتم   ال  مستبعدة.  االقتصادیة  للمنفعة  المجسدة  للموارد  الخارج  التدفق  احتمالیة  كانت 
یكون   عندما  عنھ  یفصح  المجمعة ولكن  المالیة  القوائم  في  المحتمل  باألصل  االعتراف 

التدفق الداخل للمنفعة االقتصادیة متوقعا. 

القیمة العادلة قیاس ٢٤-٣-٢
تمثل القیمة العادلة السعر الذي من شأن المجموعة أن تتلقاه مقابل بیع األصل أو المقابل  
في تاریخ   المدفوع نظیر تحویل االلتزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق 

صل أو  القیاس. ویستند القیاس بالقیمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببیع األ
نقل االلتزام ستحدث في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام أو السوق الذي سیعود بأكبر  

فائدة على األصل أو االلتزام. 
وتُقاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركین  
في   المشاركین  أن  بافتراض  وذلك  االلتزام،  أو  األصل  تسعیر  عند  استخدامھا  بالسوق 

السوق سیعملون على تحقیق مصالحھم االقتصادیة.  
عتبار قدرة المشارك بالسوق على  ویضع القیاس بالقیمة العادلة لألصل غیر المالي في اال 

تولید منافع اقتصادیة عن طریق استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طریق بیعھ  
إلى مشارك آخر بالسوق من شأنھ استخدام األصل بأقصى طاقة لھ.  

بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، یجري تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أسعار  
السوقیة المعلنة.  الشراء

وُتقدر القیمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام  
أسعار الفائدة على بنود مشابھة لھا نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر.  

السو  القیمة  إلى  بالرجوع  العادلة  القیمة  فُتحدد  المدرجة،  غیر  لألصول  بالنسبة  قیة  أما 
ألصل مشابھ أو باالستناد إلى التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة.  

وتستخدم المجموعة أسالیب التقییم المالئمة في ظل الظروف المحیطة والتي تتوفر بشأنھا  
بیانات كافیة من أجل قیاس القیمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المعطیات ذات الصلة  

ل استخدام المعطیات التي ال یمكن مالحظتھا إلى الحد األدنى.  التي یمكن مالحظتھا وتقل 
جمیع األصول وااللتزامات والتي یقاس على أساسھا القیمة العادلة أو اإلفصاح عنھا في  
القوائم المالیة المجمعة یتم تقسیمھم وفقا للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة، موضحا كالتالي،  

لذي یكون مھما لقیاس القیمة العادلة ككل:  وفقا القل مستوي للمدخالت وا

  (المعدلة (غیر  التداول  أسعار  باستخدام  العادلة  القیمة  قیاسات  األول:  المستوى 
ألصول أو التزامات مطابقاً تماماً في أسواق نشطة. 

  التداول أسعار  غیر  مدخالت  باستخدام  العادلة  القیمة  قیاسات  الثاني:  المستوى 
األول ولكن یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام    بشكل مباشر  الواردة في المستوى 

(أي األسعار) أو غیر مباشر (أي المستمدة من األسعار). 
  تتضمن التي  التقییم  أسالیب  باستخدام  العادلة  القیمة  قیاسات  الثالث:  المستوى 

.مدخالت لألصل أو االلتزام ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا
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تابع -أھم السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

تابع-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢
تابع -قیاس القیمة العادلة ٢٤-٣-٢

وفیما یتعلق باألصول وااللتزامات التي یجري االعتراف بھا في القوائم المالیة المجمعة  
حویالت قد حدثت بین المستویات  على أساس متكرر، تحدد المجموعة إذا ما كان ثمة ت

كل فترة مالیة.  في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقدیر التصنیف في نھایة
إفصاحات وااللتزامات وألغراض  لألصول  فئات  المجموعة  وضعت  العادلة،  القیمة 

استنادا إلى طبیعتھا، وخصائصھا والمخاطر المرتبطة باالصل وااللتزام منھا والمستوى  
التي تصنف بھ في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.  

االضمحالل  ٢٥-٣-٢
المالیةاألصولقیمةاضمحالل

القبض،   أوراق  عمالء  والبنوك،  النقدیة بالصندوق  للمجموعة  المالیة  األصول  تتضمن 
المستحق من أطراف ذات العالقة. تقوم المجموعة في تاریخ كل مركز مالي بتحدید ما  
إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن یكون أصل مالي أو مجموعة من االصول المالیة  

ل مالي أو مجموعة من االصول المالیة قد أضمحل إذا، وإذا  قد أضمحلت. ویعتبر أص
فقط، كان ھناك دلیل موضوعي على اضمحالل القیمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد  
االعتراف االولي لالصل وأثر على التدفقات النقدیة المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من  

بشكل یعتمد علیھ.  تقدیرھا  یمكن  والتي  خسائر  االصول المالیة  ادراج سیاسة قیاس  تم 
االضمحالل ضمن السیاسة المحاسبیة لألصول المالیة. 

المالیةغیراألصولقیمةاضمحالل
تقوم المجموعة في تاریخ كل مركز مالي بتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن یكون  

للنقد   مولدة  وحدة  أو  ألصل  الدفتریة  القیمة  تزید  وعندما  أضمحل.  قد  قیمتھ  أصل  عن 
اإلستردادیة، فیعتبر أن األصل قد اضمحل، وبالتالي یتم تخفیضھ إلى قیمتھ اإلستردادیة.  
القیمة االستیردادیة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة العادلة ناقصا مصروفات  

اال  البیع أو القیمة االستخدامیة أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة االستیردادیة لألصل المفرد  
اذا كان األصل ال یولد تدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن تلك المتولدة من األصول  
االخري أو مجموعات أخري من األصول وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة األرباح أو  

الخسائر المجمعة.  
ویتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة والتي تم االعتراف بھا سابقاً، فقط إذا،  
كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید قیمة األصل االستردادیة منذ إثبات  
أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القیمة، ویكون رد الخسارة الناجمة عن االضمحالل  

یمة الدفتریة لألصل، القیمة االستردادیة لھ أو القیمة الدفتریة  محدود بحیث ال تتعدى الق
التي كان سیتم تحدیدھا ما لم یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة  
لألصل في السنوات السابقة. ویتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة  

ة. بقائمة االرباح أو الخسائر المجمع

قائمة التدفقات النقدیة  ٢٦-٣-٢
یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة بإتباع الطریقة غیر المباشرة. 

النقدیة وما في حكمھا٢٧-٣-٢
تشمل النقدیة   حكمھا  التدفقات النقدیة المجمعة، فإن النقدیة وما في  بغرض إعداد قائمة 

ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشھر. بالصندوق، الحسابات الجاریة بالبنوك والودائع
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األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة -٣

المالیة   القوائم  ھذه  إعداد  اإلیرادات،  المجمعةیتطلب  قیم  على  تؤثر  وتقدیرات  أحكام  بعمل  اإلدارة  قیام 
والمصروفات، واألصول، وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالیة المجمعة وما یصاحبھا من افصاحات وكذا  
اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاریخ الفترة المالیة. وقد ینشأ عن عدم التأكد المحیط بھذه االفتراضات  

لتقدیرات نتائج تتطلب إدخال تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات المتأثرة في  وا
الفترات المستقبلیة.  

ویتم مراجعة التقدیرات وما یصاحبھا من افتراضات بشكل مستمر. ویتم االعتراف بالتعدیالت التي تطرأ  
لھا مراجعة التقدیرات. على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یجري خال

للشركة المجمعةوفیما یلي األحكام والتقدیرات الرئیسیة التي تؤثر تأثیرا جوھریاً على القوائم المالیة 

األحكام١-٣
االعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع البضائع

عند اتخاذ األحكام الخاصة بھا، وضعت اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصیلیة لالعتراف باإلیراد  
) " االیراد من  ٤٨الناشئ عن بیع البضائع على النحوالمبین في المعیار المحاسبي المصري رقم ( 

ة قد تم نقلھا. العقود مع العمالء ". بما في ذلك الحكم حول ما إذا كانت المخاطر والمنافع الھام 

التقدیرات ٢-٣
انخفاض قیمة ارصدة العمالء والمتحصالت االخرى 

یتم تقدیر المبلغ القابل للتحصیل من أرصدة العمالء أوراق القبض والمتحصالت االخرى عندما  
بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یجري التقدیر   لم یعد متوقعاً.  یكون تحصیل كامل المبلغ 

أساس فردي. أما المبالغ التي ال تعد جوھریة بشكل فردي، ولكنھا تعدت تاریخ استحقاقھا،  على
فیجري تقییمھا اجمالیا ویطبق علیھا مخصص وفقا للمدة الزمنیة التي انقضت منذ تاریخ استحقاقھا  

استنادا إلى معدالت االسترداد التاریخیة. 

مخصص مردودات مبیعات البضائع 
إدارة الشركة بتحدید تقدیرات مخصص مردودات المبیعات. یتم تحدید ذلك التقدیر بعد االخذ  تقوم  

في االعتبار الخبرة السابقة لمردودات المبیعات وحجم االیرادات وحجم المبیعات وتواریخ انتھاء  
ن  صالحیھ البضائع المباعة، وتقوم اإلدارة دوریا" بمراجعة قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أ 

المخصص كاف لتغطیة مردودات المبیعات.

العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة
تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة بغرض حساب اإلھالك. ومن شأن ھذا  
التقدیر أن ُیحدد عقب النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أواإلھالك المادي لألصول. وتراجع  
ومد طریقة  أن  ضمان  أجل  من  اإلھالك  وطریقة  المقدر  اإلنتاجي  العمر  دوري  بشكل  ة  اإلدارة 

اإلھالك تتسق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة الناشئة عن ھذه األصول.  

العمر اإلنتاجي لألصول غیر الملموسة
یتم تقییم العمر اإلنتاجي لألصول غیر الملموسة إما كمحددة أوغیر محددة العمر. 

غیر المحدد مازال مؤیدا. إذا لم  یتم مراجعة تقییم العمر غیر المحدد سنوًیا لتحدید ما إذا كان العمر 
یكن األمر كذلك، فإن التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد یتم على أساس مستقبلي. 

بشكل دوري بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك لضمان اتساق   تقوم االدارة 
االقتصادیة من ھذه األصول. الطریقة وفترة االستھالك مع النمط المتوقع للمنافع
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تابع-األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة -٣

تابع -التقدیرات٢-٣
الضرائب  

تحدید   أجل  من  ھامة  أحكام  اتخاذ  ویتحتم  مصر.  في  المفروضة  الدخل  لضریبة  الشركة  تخضع 
المخصصات،  الشركة  وضعت  ولقد  المؤجلة.  والضرائب  الحالیة  الضرائب  مخصصات  إجمالي 
استنادا إلى تقدیرات معقولة، واضعة في االعتبار العواقب المحتملة لعملیات الفحص التي تجریھا  

بیة في مصر. ویستند مبلغ ھذا المخصص إلى عوامل عدة منھا الخبرة بالفحوصات  السلطات الضری 
الضرائب   ومصلحة  الشركة  قبل  من  الضریبیة  للوائح  المتباینة  والتفسیرات  السابقة  الضریبیة 
المسؤولة. وقد تنشأ مثل ھذه االختالفات في التفسیر في مواضیع عدة وفقا للظروف السائدة في  

.  مصر في ذلك الحین

ویجري االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة عن الخسائر الضریبة غیر المستخدمة والمرحلة  
بحیث یكون من المتوقع أن یقابلھا أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدام ھذه الخسائر لتغطیتھا.  

تراف بھ،  ویتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوھریة مبلغ األصول الضریبیة المؤجلة الذي یمكن االع 
جانب   إلى  للضریبة  الخاضعة  المستقبلیة  األرباح  ومستوى  المحتمل  التوقیت  إلى  استنادا  وذلك 

استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة. 

القطاعیةتقاریرال- ٤

األعمال الرئیسي للمجموعة الدوائیة  حالیا یتمثل قطاع  یمثل  في انتاج وبیع المنتجات  % من  ٩٤والذي 
على  ٪٥و ٪٩٥:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(خدمات التصنیع للغیرفي  % الباقیة  ٦اإلیرادات، وتمثلأجمالي
"التصنیع للغیر"  و"انتاج وبیع المنتجات الدوائیة"ین. تراقب إدارة المجموعة النشاط تحت قطاعالتوالي)

القرارات التجاریة.  اتخاذ بغرضالتصنیع للغیر)(خدمات 

. المجمعةق مع اإلیرادات في القوائم المالیة سنا ت لباقیاسھ ویتمیتم تقییم األداء القطاعي بناء على األیرادات 

في  السنةخالل  وبالتالي جرى التقریر عن جمیع إیرادات المجموعة   تحت ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتھیة 
. المجمعةفي القوائم المالیة قطاعین

-التالي: وتقدیم خدمات على النحو دوائیة وبیع عده منتجات بانتاجتقوم المجموعة 

) ٪٨٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(مبیعات البضائعمن إجمالي ٨٤%عمالء ٥أكبر من االیراداتتبلغ 

اإلجماليمبیعات البضائعخدمات
تصنیع للغیرالعام

"محلى" 
محلىتصدیر 

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصري مصري جنیھ جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٢١٧٧٬٤٩٠٬٣٥٣٨٧٬٨٧٢٬٨٨٦٨٢٩٬٠٨١٬١٥٣٢٥١٬٩٩٠٬٢٣٦١٬٢٤٦٬٤٣٤٬٦٢٨دیسمبر ٣١
٢٠٢٠٥٠٬٨٣٩٬٦٤٨٤٩٬٩٣٨٬٧٥٠٦٥٩٬٧٠٥٬٧٠٠١٩٩٬٦٨٥٬٢٥١٩٦٠٬١٦٩٬٣٤٩دیسمبر ٣١
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أصول ثابتة-٥

. جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل١٠٦٬٨١٦٬٧٤٠مبلغ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تتضمن تكلفة األصول الثابتة في  -
جنیھ مصري. ٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -
النحوالتالي: بقائمة األرباح أوالخسائر على  العامتم تحمیل اإلھالك خالل  -

٢٠٢١دیسمبر ٣١بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: خسائرتم حساب -٢٠٢١دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٦٬٦٥٧٬٠٢٦تكلفة األصول الثابتة المستبعدة٢٩٬٣٤٠٬٣٧٦تكلفة اإلیرادات
(٥٬٩١٧٬٠٢٤) المستبعدةمجمع إھالك األصول الثابتة ٦٢٩٬٧٦٤مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

٧٤٠٬٠٠٢صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة ١٬٩٠٧٬٣١٢مصروفات عمومیة وإداریة 
٢٢٬٧٤٠متحصالت من بیع أصول ثابتة٣١٬٨٧٧٬٤٥٢

(٧١٧٬٢٦٢) بیع أصول ثابتة خسائر

آالتمباني أراضي
ومعدات

وسائل نقل 
وآالت جر 

عددأجھزة معامل
وأدوات

أثاث وتجھیزات
مكاتب

اإلجماليأصول تحت االنشاء 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
التكلفة

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٧٬٢٢٥٬٣٨٨٣٩٧٬٧١١٬٩٧١١٣٬٠٢٥٬٨٢٨٢٠٬٢٩٢٬٤٤٣٥٬٦٨٩٬٣٠٥٢٥٬٣٨٥٬٣١٣٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٧٦٤٬٥٥٧٬٤٩١ینایر ١
٢٬٦٢٨٬٧٩٨٦٬٣٨٧٬٧٠٤٣٤٤٬٠٧٠٣٬٤٥٤٬٩٦٥٣٥٧٬٦٠١١٬٣١٠٬٧٦٢٣٨٬١٨٧٬١٠١٥٢٬٦٧١٬٠٠١-إضافات 

-(٣٧٬٧٣٥٬٥٣٤)٢٬٦٧٠٬٨٨٤-٧٬٩٣٨٬١٣٠-١٣٬٤٨٦٬٩٢٠١٣٬٦٣٩٬٦٠٠-المحول من أصول تحت االنشاء 
(٦٬٦٥٧٬٠٢٦) - (٢٤٣٬٥٤٨) (٢٣٬٩٢٩) (٣٬٤٢٣٬٧٧٦) - (٢٬٩٦٥٬٧٧٣) - - استبعادات 

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٣٬٣٤١٬١٠٦٤١٤٬٧٧٣٬٥٠٢١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٨٬٢٦١٬٧٦٢٦٬٠٢٢٬٩٧٧٢٩٬١٢٣٬٤١١٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٨١٠٬٥٧١٬٤٦٦دیسمبر ٣١

مجمع اھالك 
(٢٤٢٬٦٥٦٬٢١٠)-(١٥٬٤٦٦٬٠٢٧)(١٬٧٢٨٬٧٠٨)(٩٬٩٧١٬٧٢١)(١٠٬٢٥٤٬٢٤٩)(١٤٧٬٣٨١٬٦١٢)(٥٧٬٨٥٣٬٨٩٣)-٢٠٢١ینایر ١

(٣١٬٨٧٧٬٤٥٢)-(٢٬٦٤١٬٩٥٣)(٥٢٤٬٧٩٨)(١٬٧٨٧٬٥٧٣)(٦٣٦٬٤٩٢)(١٨٬٠٦٥٬٤٥٣)(٨٬٢٢١٬١٨٣)-إھالك العام 
٥٬٩١٧٬٠٢٤- ٣٬٣٥٢٬٨٩٦١٩٬٤٠٨٢٣٣٬٠٦٤- ٢٬٣١١٬٦٥٦- - استبعادات 

(٢٦٨٬٦١٦٬٦٣٨) - (١٧٬٨٧٤٬٩١٦) (٢٬٢٣٤٬٠٩٨) (٨٬٤٠٦٬٣٩٨) (١٠٬٨٩٠٬٧٤١) (١٦٣٬١٣٥٬٤٠٩) (٦٦٬٠٧٥٬٠٧٦) - ٢٠٢١دیسمبر ٣١
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٧٬٢٦٦٬٠٣٠٢٥١٬٦٣٨٬٠٩٣٢٬٤٧٩٬١٥٧١٩٬٨٥٥٬٣٦٤٣٬٧٨٨٬٨٧٩١١٬٢٤٨٬٤٩٥٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٥٤١٬٩٥٤٬٨٢٨



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٢٦ -

تابع -أصول ثابتة -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١٠٨٬٤٤٧٬٥٩٢مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تتضمن تكلفة األصول الثابتة في  -
جنیھ مصرى. تمثل تكلفة االقتراض  ٢١٨٬٠٢١مبلغ٢٠٢٠دیسمبر ٣١على معدات الخدمة والبنیة التحتیة خالل السنة المنتھیة بلغ مبلغ تكالیف االقتراض المرسملة-

٪. ١٤بمعدل  المرسملة تكلفة االقتراض المحدد لھذه األصول
تم تحمیل اإلھالك خالل العام بقائمة األرباح أوالخسائر على النحوالتالي: -

٢٠٢٠دیسمبر ٣١بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: خسائر تم حساب -٢٠٢٠دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٩٢٥٬٢٦٣تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٤٣٬٩٦٢٬٥٢٠تكلفة اإلیرادات 
(١٬٧١٨٬٨٢٩) مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ٥٣٨٬٥٥٩مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

٢٠٦٬٤٣٤صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة١٬٨٢٩٬١١٥مصروفات عمومیة وإداریة  
٦٧٬٥٤٥متحصالت من بیع أصول ثابتة ٤٦٬٣٣٠٬١٩٤

(١٣٨٬٨٨٩)بیع أصول ثابتة خسائر 

آالت مبانيأراضي 
ومعدات 

وسائل نقل
وآالت جر 

عدد أجھزة معامل
وأدوات 

أثاث وتجھیزات  
مكاتب

أصول تحت 
االنشاء 

اإلجمالي 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
التكلفة 

٢٠٢٠١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٢٧٬٨٣٥٬٥٧٣٣١٣٬٦٠٣٬٦٩٤١٢٬٤١١٬١٢٨١٧٬١٢٩٬٩٢٤٣٬٧٥٤٬٥٩١٢١٬٧٩٧٬٦١٢٦٦٬٣٢٧٬٦٤٦٦٨١٬٤٩٧٬٥٩٣ینایر ١
٦٬٩٩٢٬٣٩٨٨٬٤٣٢٬٥٩٥٦٨١٬٥٠٠٢٬٩٧٤٬٧٣٢١٬٢٩٣٬٣٨٦٤٬٥٧٢٬٢٠١٦٠٬٠٣٨٬٣٤٩٨٤٬٩٨٥٬١٦١-إضافات 

المحول من أصول تحت  
-) ٩٩٬٧٧٦٬١٧٧(٥٢٦٬٢٣٩٦٤٥٬٩٢٨١١٧٬٤٥٠-٢٢٬٣٩٧٬٤١٧٧٦٬٠٨٩٬١٤٣-االنشاء 

)١٬٩٢٥٬٢٦٣(-)١٬١٠١٬٩٥٠() ٤٬٦٠٠() ٣٣٨٬٤٥٢() ٦٦٬٨٠٠() ٤١٣٬٤٦١(--إستبعادات 
٢٠٢٠١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٧٬٢٢٥٬٣٨٨٣٩٧٬٧١١٬٩٧١١٣٬٠٢٥٬٨٢٨٢٠٬٢٩٢٬٤٤٣٥٬٦٨٩٬٣٠٥٢٥٬٣٨٥٬٣١٣٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٧٦٤٬٥٥٧٬٤٩١دیسمبر ٣١

مجمع اھالك 
(١٩٨٬٠٤٤٬٨٤٥)-(١٤٬٣٥٦٬٨٨٦)(١٬٣٠٩٬٧٩٩)(٨٬٥٥٩٬٠٥٥)(٩٬٥٨٣٬٥١٩)(١١٣٬٦٠١٬٤٦٤)(٥٠٬٦٣٤٬١٢٢)-٢٠٢٠ینایر ١

) ٤٦٬٣٣٠٬١٩٤(-)٢٬١٨٩٬٢٢٦() ٤٢٢٬٨١٩()١٬٦٦٢٬٣٧٨() ٧٣٧٬٥٣٠() ٣٤٬٠٩٨٬٤٧٠()٧٬٢١٩٬٧٧١(-إھالك العام 
١٬٧١٨٬٨٢٩-٣١٨٬٣٢٢٦٦٬٨٠٠٢٤٩٬٧١٢٣٬٩١٠١٬٠٨٠٬٠٨٥--إستبعادات 

) ٢٤٢٬٦٥٦٬٢١٠(-) ١٥٬٤٦٦٬٠٢٧()١٬٧٢٨٬٧٠٨()٩٬٩٧١٬٧٢١() ١٠٬٢٥٤٬٢٤٩() ١٤٧٬٣٨١٬٦١٢() ٥٧٬٨٥٣٬٨٩٣(-٢٠٢٠دیسمبر ٣١
صافي القیمة الدفتریة في

٢٠٢٠١٨٬٦٣٧٬٤٢٥١٩٩٬٣٧١٬٤٩٥٢٥٠٬٣٣٠٬٣٥٩٢٬٧٧١٬٥٧٩١٠٬٣٢٠٬٧٢٢٣٬٩٦٠٬٥٩٧٩٬٩١٩٬٢٨٦٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٥٢١٬٩٠١٬٢٨١دیسمبر ٣١



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٢٧ -

عقود التأجیر -٦

یتمثل أصول حق أنتفاع فى مكاتب علمیة مؤجرة تأجیر تشغیلى ومخازن 

أصول حق أنتفاع-أ

التزامات عقود التأجیر-ب

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٢٠٢١١٩٬٩١٦٬٩٠٦١٨٬٢٠٦٬٢٦٦ینایر١التكلفة في  
٦٤١٬٦٨٣١٬٧١٠٬٦٤٠إضافات 

٢٠٢١٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩١٩٬٩١٦٬٩٠٦دیسمبر  ٣١إجمالي التكلفة في 

-) ٣٬٦٥٨٬٦٠١(٢٠٢١ینایر١مجمع االستھالك في  
) ٣٬٦٥٨٬٦٠١((٣٬٨٦٧٬٦٢٩)العاماستھالك خالل  

) ٣٬٦٥٨٬٦٠١((٧٬٥٢٦٬٢٣٠) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مجمع االستھالك في  
٢٠٢١١٣٬٠٣٢٬٣٥٩١٦٬٢٥٨٬٣٠٥دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ ٢٠٢١دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٧٬٧٤٣٬١٦٩ ١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ٢٠٢١ینایر ١كما في 
١٬٧١٠٬٦٤٠ ٦٤١٬٦٨٣ أضافات أصول مؤجرة 
٢٬٢٦٦٬٤٨٣ ٢٬٠٧١٬٠٦٢ تكلفھ التمویل 

)٤٬٣١١٬٠٦٩ (  (٤٬٧٣٥٬٢١٣) مدفوعات 
١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ١٥٬٣٨٦٬٧٥٥ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
٢٬٦٠١٬٩٢٤ ٣٬١٣٠٬٥٩٥ یخصم: الجزء متداول
١٤٬٨٠٧٬٢٩٩ ١٢٬٢٥٦٬١٦٠ الغیر متداول الجزء 



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٢٨ -

أصول غیر ملموسة - ٧

یتمثل رصــید االصــول غیر الملموســة في قیمة العالمات التجاریة الخاصــة بمنتجات دوائیة معینة ویتم  
عاما).٢٠استھالكھا بطریقة القسط الثابت على مدار العمر االفتراضي (

عاًما،  ٢٠اإلدارة بتقدیر المنافع المستقبلیة المتوقعة لحقوق التسجیل التي یجب استخدامھا على مدى  تقوم  
ویتم تقییمھا لالنخفاض في قیمتھا كلما كان ھناك مؤشر على انخفاض المنافع االقتصادیة للمنتج.

جنیھ  ٢٩٬٢٨٦٬٥٩٩یشمل رصید األصول غیر الملموسة األصول مستحضرات دوائیة قید التطویر بمبلغ  
جنیھ مصري).٣٣٬٧٨٨٬٩٥٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١( مصري 

المخزون -٨

حركة االنخفاض في قیمة المخزون على النحو التالي:-

مدرج ضمن تكلفھ المبیعات.العام  االنخفاض في قیمة المخزون خالل*

حقوق التسجیل
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
٢٠٢١٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨١٢٢٬٤٨٤٬٨٥٣ینایر  ١التكلفة في  

١٨٥٬٥٢٨٬٤٠٨١١٦٬١٣٦٬٣٣٥إضافات 
٢٠٢١٤٢٤٬١٤٩٬٥٩٦٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨دیسمبر  ٣١اجمالي التكلفة في 

(١٧٬٨٣٦٬٨٠٤)(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)٢٠٢١ینایر١مجمع االستھالك في  
(٦٬٢١٣٬٠١١)(١٠٬٤٣٦٬٤٩٢)استھالك خالل العام  
(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)(٣٤٬٤٨٦٬٣٠٧)٢٠٢١دیسمبر ٣١مجمع االستھالك في  

٢٠٢١٣٨٩٬٦٦٣٬٢٨٩٢١٤٬٥٧١٬٣٧٣دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

١١٠٬٩٧٢٬٨٩٨١٠٨٬٩٤٢٬٥٥١مواد خام 
٣٨٬٤٢١٬٥٦٠٤١٬٨٠٠٬٣٢٢ف مواد تعبئة وتغلی

١٤٬٥٤٩٬٢٢٧١١٬٧٥٩٬٧٦١قطع غیار 
٦٥٬١٠٧٬٣٩٩١١١٬٤٢٥٬٨٥٧إنتاج تام 

٢٧٬٦٥٢٬٧٧٣٣٤٬٩٧٣٬٠٣٩إنتاج تحت التشغیل 
١٣٬١٤٨٬٩١٦٧٬٧١٣٬٤٧٥بضاعة بالطریق 

٦١٩٬٤٥٩١٬٤٣٦٬٩٣٥مخزون لدى الغیر  
٢٧٠٬٤٧٢٬٢٣٢٣١٨٬٠٥١٬٩٤٠

(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)االنخفاض في قیمة المخزون 
٢٥٩٬٣٩٨٬٣٣٨٣٠٥٬٤٧٩٬٥٦٣

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

(٦٬٧١٤٬١٣٣)    (١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)العام اول  الرصید 
(١٨٬٧٣٢٬٣٠٦)(١٨٬٣٨٧٬٥٧٦)العام * مكون خالل  

١٩٬٨٨٦٬٠٥٩١٢٬٨٧٤٬٠٦٢العام المستخدم خالل 
(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)العام أخر الرصید 



 ية)مصرمن رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات اتشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة   العاشرشركة 
  المجمعة المالية لقوائم المتممة ل يضاحاتاإل
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةعن  

- ٢٩ -  

  
 عمالء وأوراق قبض    -  ٩

 
  
  
  
  
  
  
  

  

 
إيـضاح  (  جنيه مـصرى مليون ٢٠٨٫٣ بمبلغ كـضمان للتـسهيالت االئتمانية    مرهونةبعض أوراق القبض  

١٧(.  
  

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

  
  قيمة العمالء أوراق القبض على النحو التالي: حركة االضمحالل في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اذون خزانة     -١٠
  
  
  
  
  
  
  

 
مليون جنيه مصري (إيضاح   ١٢٢بعض أذون الخزانة مرهونة كضمان للتسهيالت االئتمانية بمبلغ  -

  ).١٨و  ١٧
   

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصري   جنيه مصري   
      

  ٢٣١٬٣٨١٬٨٦٣ ٢٦٥٬٢٠٦٬٦١٣  عمالء 
  ١١٬٩٩٥٬٥٧٧ ٩٬٢٩٧٬١١٥  عمالء تشغيل للغير

  ٣٩٥٬١١٢٬٢٦٩ ٣٩٣٬٤٤٠٬٠٥٧  أوراق قبض
  ٦٣٨٬٤٨٩٬٧٠٩  ٦٦٧٬٩٤٣٬٧٨٥  

  (٤٬٩٦٧٬٤٦٠)  (٨٬٥٤٠٬١٩٤)  وأوراق القبض  االضمحالل في قيمة العمالء
  ٦٣٣٬٥٢٢٬٢٤٩  ٦٥٩٬٤٠٣٬٥٩١  

    
  

  اإلجمالي 
يوجد   الأرصدة 

عليها متأخرات ولم  
  تتعرض لألضمحالل 

    أرصدة يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض لألضمحالل 
  أقل من   

  يوم  ١٨٠
  ١٨١من 

  يوم ٢٧٠الي 
 ٢٧١من 

  يوم ٣٦٥الي 
  أكثر من

  يوم  ٣٦٥
  ارصده 

  اضمحلت 
  قيمتها 

         
  ٨٬٥٤٠٬١٩٤   ٥٤٩٬٢٦٠   ٣٬٣٠٢٬٥٨٩   ٥٬٤٩٤٬٢٩٤   ٢٥٨٬٣٢٣٬٩٣٩   ٣٩١٬٧٣٣٬٥٠٩   ٦٦٧٬٩٤٣٬٧٨٥   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٤٬٩٦٧٬٤٦٠    -   ٤٬٢٣٨٬١٩٠   ٤٬٥٠٨٬٨٢٨   ٢٣١٬٣٦١٬١٦٠   ٣٩٣٬٤١٤٬٠٧١   ٦٣٨٬٤٨٩٬٧٠٩   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصري   جنيه مصري   
      

  (٣٬٤٠٥٬٤٤٩) (٤٬٩٦٧٬٤٦٠)  ) ٤٧ر المحاسبة المصرية (امعي تطبيق  اثر قبل الرصيد أول العام 
 - (٣٬٤٦٧٬١٣٤)  "األدوات المالية"   ٤٧تطبيق معيار  إثر

 (٣٬٤٠٥٬٤٤٩) (٨,٤٣٤,٥٩٤)  ) ٤٧ر المحاسبة المصرية (امعي تطبيق  الرصيد أول العام بعد اثر
  (١٬٨٠٢٬٠٩٢) (١٠٥٬٦٠٠)  مكون خالل العام 

   ٢٤٠٬٠٨١   -  المستخدم خالل العام 
 (٤٬٩٦٧٬٤٦٠)  (٨٬٥٤٠٬١٩٤)  الرصيد أخر العام 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  جنيه مصري   جنيه مصري   
      

 ٥٠٠٬٣٠٠٬٠٠٠  ٤٩٦٬١٠٠٬٠٠٠  اذون الخزانة 
 (٣٠٬٩٥٠٬٤٥٥)  (٢٨٬٠٨٩٬٠٤٦)   عوائد لم تستحق بعد 

   ٤٦٩٬٣٤٩٬٥٤٥   ٤٦٨٬٠١٠٬٩٥٤  الرصيد أخر المدة



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٣٠ -

مدفوعات مقدمة ومتحصالت أخرى-١١

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريمصري جنیھ 

٩٩١٬٤٨٤٩٠٨٬٤٧٣مصروفات مدفوعة مقدماً 
١٠٬٧٤٣٬١٠٨١٢٬٠٣٩٬٩٢٩دفعات مقدمة للموردین 

١٤٬٨٨٤٬٨١٣١٣٬٤٠٨٬٤٦٨مصلحة الضرائب 
٨٠٨٬٢٠٣١٤٣٬٨٥٣الھیئة القومیة للتأمینات االجتماعیة 

٢٩٬٥٠٨٬٨٥٩١٣٬٦٩٩٬١٥٣غطاءات اعتمادات مستندیھ 
٦٬٩٧٨٬٧٨٥١٣٬٢٥١٬٦٦٩مستحقة فوائد 

٢٬٤٥٧٬٨٧١٢٬٠٤٥٬١٠٩تأمینات لدى الغیر 
٣٬٦٤٧٬٦٢٧١١٬٤٤٢٬٧٢٤عاملین عھد وسلف

١٬٤٧٥٬٩٩٣١٬٦١١٬٨٩٥مدفوعات مقدمھ لمصلحة الجمارك 
٣٬٣١٣٬٢٢٩٦٬٤٢٣٬٢٤٥متحصالت أخرى

٧٤٬٨٠٩٬٩٧٢٧٤٬٩٧٤٬٥١٨

البنوكنقدیة بالصندوق ولدى -١٢

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

جنیة مصري  -أ
٥١٬٨٩٧٤٠٬٤٣٩نقدیة بالصندوق 
٤,٧٦٢,٦١٩٢٬٠٦٤٬٧٤٤حسابات جاریة 

٦٬٩٨٤٬٦٨٧٢٧٬٧٨٨شیكات تحت التحصیل 
١١٥٬٥٤١٦٠٧٬٠٤٢ودائع ألجل  

١١,٩١٤,٧٤٤٢٬٧٤٠٬٠١٣
أجنبیة عملة -ب

٢٤٬١٤٨٥٥٬١٥٨نقدیة بالصندوق 
٤٬٧٧٦٬٠٠٠-شیكات تحت التحصیل 

٢,٠٦٢,٨٠٧٥٬٦٦١٬٦٦٣حسابات جاریة  
٢,٠٨٦,٩٥٥١٠٬٤٩٢٬٨٢١

١٤٬٠٠١٬٦٩٩١٣٬٢٣٢٬٨٣٤



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
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٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٣١ -

تابع-نقدیة بالصندوق ولدى البنوك -١٢

تتمثل في العمالت األتیة:النقدیةأرصدة

لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدیة تتكون النقدیة وما في حكمھا من التالي:  

مخصصات-١٣

). ٢١*یتم خصم مخصص مردودات المبیعات من المبیعات المفصح عنھا (ایضاح  

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

١١٬٩١٤٬٧٤٤٢٬٧٣٨٬٧٧٣جنیھ مصري
٣٣٣,١٠٢١٠٬٤٦٦٬٢٤٢دوالر أمریكي 

١٬٧٥٣٬٨٥٣٢٧٬٨١٩یورو 
١٤٬٠٠١٬٦٩٩١٣٬٢٣٢٬٨٣٤

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٧٦٬٠٤٥٩٥٬٥٩٧النقدیة بالصندوق  
١٣٬٨١٠٬١١٣١٢٬٥٣٠٬١٩٥حسابات جاریة  

١٣٬٨٨٦٬١٥٨١٢٬٦٢٥٬٧٩٢

الرصید في
٢٠٢١ینایر ١

مكون خالل 
السنة 

مستخدم
خالل السنة 

الرصید في
٢٠٢١دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٥٥٠٬٠٠١-٤٬٣٠٠٬٠٠١١٬٢٥٠٬٠٠٠مخصص مطالبات متوقعة 
٨٬٧١١٬٨٤٤-٧٬٩٨٧٬٦١٨٧٢٤٬٢٢٦مخصص مردودات المبیعات* 

١٤٬٢٦١٬٨٤٥-١٢٬٢٨٧٬٦١٩١٬٩٧٤٬٢٢٦

الرصید في 
٢٠٢٠ینایر ١

مكون خالل
السنة 

الرصید في مستخدم خالل السنة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٤٬٣٠٠٬٠٠١(٥٠٠٬٠٠٠) ٣٬٢٠٠٬٠٠١١٬٦٠٠٬٠٠٠مخصص مطالبات متوقعة 
٧٬٩٨٧٬٦١٨-٦٬٧٦٣٬٩٣٤١٬٢٢٣٬٦٨٤مخصص مردودات المبیعات* 

١٢٬٢٨٧٬٦١٩(٥٠٠٬٠٠٠) ٩٬٩٦٣٬٩٣٥٢٬٨٢٣٬٦٨٤



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٣٢ -

موردون وأوراق الدفع ومدفوعات أخرى -١٤

.والمدفوعات االخرى المصروفات المستحقة ین،المورد ال توجد فوائد على أرصدة 

المالرأس-١٥

المرخص بھ ملیار جنیھ مصــــري، في حین بلغ رأس المال المصــــدر والمدفوع  المجموعةبلغ رأس مال  
جنیھ  ٠٫٢٥االســمیة  الســھم  ســھم قیمة  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصــري موزعاً على ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

مصري.

د في   ة المنعـق ادـی ة غیر الـع اـم ة الـع اع الجمعـی ادة رأس  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣و٢٠١٩نوفمبر  ٤قرر اجتـم زـی
الـمال المصـــــدر ـبالزـیادة النـقدـیة ـبالتزامن مع العرض في ســـــوق األوراق الـمالـیة بمبلغ إجـمالي ـقدره    

ــدا٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ــافة إلى اإلصـ ــمیة باإلضـ ــري (تمثل قیمة الزیادة القیمة االسـ ر الممتازة).  جنیھ مصـ
اقتصر االشتراك في ھذه الزیادة على شركة جرافیل انفستینج لیمیتد التي تمثل المساھم الرئیسي والمفوض  

من المساھمین الباقین لعملیة البیع.

دة في   ادـیة المنعـق اـمة غیر الـع ة الـع ادة رأس  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣و٢٠١٩نوفمبر  ٤قرر اجتـماع الجمعـی زـی
جنیھ مصــري كما  ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠جنیھ مصــرى لیبلغ  ٣١٬٢٥٠٬٠٠٠بمقدارالمال المصــدر والمدفوع

ــمبر  ٣١في  ــعر االكتتاب  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠من خالل إصــدار  ٢٠٢٠دیس ــھم بس جنیھ مصــري  ٤٫٦٦س
ـسھم علما أن الفرق بین ـسعر العرض والقیمة االـسمیة الممثلة في عالوة األـسھم  ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠لیـصبح

ام.المعترف بھا في االحتیاطي الع

دة في   علي الموافـقة علي تطبیق نـظام  ٢٠٢٠أكتوبر  ١٤قرر اجتـماع الجمعـیة الـعاـمة غیر الـعادـیة المنعـق
ركة للعاملین والمدیرین وأعضـاء مجلس اإلدارة والتنفذیین ولم یتم تفعیل برنامج   ھم الـش االثابة والوعد الـس

االثابة حتي تاریخھ.

زیادة رأس المال المصـدر والمدفوع  ٢٠٢١مایو  ١٩المنعقدة في قرر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة  
٠٫٣٠١٠٦٦٨٧٤٨جنیھ مصــــرى عن طریق توزیع اســــھم زیادة مجانیة بواقع  ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠بمقدار  

ســھم مع جبر  ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠ســھم مجاني لكل ســھم اصــلي من اســھم الشــركة قبل الزیادة البالغ عددھا  
صـغر الي األكبر علي ان تمول اسـھم الزیادة من صـافي أرباح  الكسـور لصـالح صـغار المسـاھمین من األ

٢٠٢٠دیـسمبر  ٣١الـشركة القابلة للتوزیع (أرباح العام + األرباح المرحلة) عن الـسنة المالیة المنتھیة في 
ــدر بعد الزیادة   ــركة المصــ ــمال الشــ ــبح رأســ ــري موزعا علي عدد  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصــ جنیة مصــ

قرشا للسھم الواحد.٢٥یة قدرھا  سھم بقیمة اسم١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٦١٬٥٢٥٬٦٥٥٤٦٬٩٢٥٬٣٨٨موردون
٢١٬٩٤٦٬٦٠١١٩٬١٩٦٬١٨٣أوراق دفع 

٣٠٬٠٥١٬٤٦١١٢٬٥٧٨٬٨٤١مصروفات مستحقة 
٧٬٢٥٨٬٠٠٦٨٬٥٩٨٬٨٩٨مصلحة الضرائب (بخالف ضریبة الدخل) 

٥٬٧١٦٬١٥٨٤٬٧٨٠٬٩٦٥مدفوعات مقدمة من العمالء 
٢٬٠٧٠٬٨١٣١٬٦٣٩٬٤٣٢مدفوعات أخرى

١٢٨٬٥٦٨٬٦٩٤٩٣٬٧١٩٬٧٠٧



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
المجمعة المالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٣٣ -

تابع-رأس المال-١٥

ــھم الخزینة  ٢٠٢٢فبرایر  ٢٣قرر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في   ــراء أس ٪ ١٠ما ال یتجاوز  بإعادة ش
.من خالل السوق المفتوحالمصدر وذلك  لشركة  امن اجمالي اسھم راس مال  

:٢٠٢١دیسمبر  ٣١یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھمین فى  

المبلغ  عدد األسھم  %
جنیھ مصري

١٠٧٬٨٤٢٬٥١٨ ٤٣١٬٣٧٠٬٠٧١ ٤٣٫١٤٪ أسھم مملوكة للمساھمین الرئیسین*
١٤٢٬١٥٧٬٤٨٢ ٥٦٨٬٦٢٩٬٩٢٩ ٥٦٫٨٦٪ أسھم حرة متداولة فى سوق األوراق المالیة
٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٪

من األسھم وتمارس السیطرة علي الشركة وخالل السنة  ٪٥١لیمیتد كانت تمتلك  شركة جرافیل انفستینج* 
تم بیع السھم ألطراف أخري وعلیھ فقدت شركة جرافیل انفستینج  ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في 

لیمیتد السیطرة علي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا). 

عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام -١٦

ــھم زیادة رأس المال خالل عام   یمثل رصــید احتیاطي اإلصــدار العام صــافي القیمة الدفتریة إلصــدار أس
سـھم بعد خصـم تكلفة اإلصـدار  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصـري إلصـدار  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٩
جنیھ مصري.٦٤٬٢٨٥٬٠٠٠البالغة  

ائتمانیةتسھیالت -١٧

االتي:في العامتتمثل الحركة في التسھیالت االئتمانیة خالل 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦٤٨١٬٩٣٨٬٦٧٤رصید أول العام 
١٬١٧٣٬٩٠٣٬٤٣٨١٬٠٤٩٬١٦٨٬٤٩٠العام المستخدم خالل

(٧٢٨٬٩٢٢٬٩٤٨)(١٬١٥٦٬٣٦٦٬٧٢٦)العام خالل المسدد
٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦رصید اخر العام 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل  
٩٣٤٬٣٠٧٢٬٣٧٤٬٣٣٨أرصدة دائنة بنوك 

٨٢٠٬٦٥٥٬٢٣٥٨٠٤٬٥٥٨٬٥٥٤
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-٣٤ -

تابع -تسھیالت ائتمانیة-١٧

٢٠٢١دیسمبر  ٣١في ٪٩٫٧٥الى  ٪٨تتراوح معدالت سعر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة من  -
.)٪١٤٫٢٥الى ٪٨:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(

البنك   لمبادرة  وفقا  والتعبئة  الخام،  المواد  لشراء  الممنوحة  التمویالت  في  المبالغ  تلك  تتمثل  المركزي  * 
لتمویل الشركات ذات الملكیة الخاصة  ٢٠١٩دیسمبر  ١٢المصري لدعم القطاع الصناعي الصادرة بتاریخ  

والمشاریع الصغیرة والمتوسطة ودعمھا للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغطیة مصاریف التشغیل. 

).  ١٠٬٩ضاح  (أیبعض التسھیالت االئتمانیة أعاله مضمونھ بأوراق القبض وأذون الخزانة-

قروض طویلة االجل -١٨

)١قرض (
التجـاري ٢٠١٧خالل عـام   اتفـاق مع البنـك  وقعـت الشـــــركـة  الـدولي للحصـــــول على قرض بمبلغ  ، 

٣٦فوق ـسعر االقراض، یـستحق الـسداد على ٪١٫٢٥جنیھ مـصري بفائدة ـسنویة قدرھا  ٨٦٬٤٢٢٬٠٠٠
)".١. "قرض (٢٠٢١مارس٢٩وحتى٢٠١٨أكتوبر  ٢٩قسط شھري بدءا من  

جنیھ مـصري ٩٬١٩٦٬٠٠٠وقعت الـشركة اتفاقا مع البنك على زیادة القرض بمبلغ  ٢٠١٩خالل ـسبتمبر 
وتقلیل ســعر ٢٠٢١دیســمبر  ١وحتى  ٢٠٢٠ینایر  ١قســط شــھري بدءا من  ٢٤ویســتحق الســداد على  

لمبلغ المـضاف للقرض  % فوق ـسعر اإلقراض على الرغم من ذلك لم تـستخدم الـشركة ا٠٫٧٥الفائده الى 
حتى األن.

قـسط ـشھري  ٢١) لیـستحق الـسداد على ١(قامت الـشركة بأعاده جدولة القرض٢٠٢٠ـسبتمبر  ٩بتاریخ  
،٢٠٢٢یونیة  ١وحتى ٢٠٢٠أكتوبر  ١بدایة من  

٩٬٤٧٥٬٧٠٤جنیھ مصــري اثناء الســنة الحالیّة وبلغ الرصــید القائم مبلغ  ٣١٬٢٠٠٬٠٠٠تم ســداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٤٠٬٦٧٥٬٧٠٤:  ٢٠٢٠دیسمبر٣١(٢٠٢١دیسمبر  ٣١ي في جنیھ مصر

مبلغ التسھیلالتسھیالت االئتمانیة
االستحقاقتاریخ معدل سعر الفائدة جنیھ مصري 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٠١٢٤٬٣٨٥٬٠٨٥٦٥٬٥٠٠٬٤٦١-٠٧-٢٠٢٢البنك المركزي اقراض ٪+ معدل ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥البنك التجاري الدولي 
١٠٥٥٬٨٣٧٬٢٦٧٩٠٬٥٣٤٬٨٨٠-٠٧-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٦٣٬٦٦٦٬٦٦٧-١٥-١٠-٢٠٢١البنك المركزي معدل اقراض  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٤٩٬٣١٤٬٢٦٢٧٨٬٨٥٢٬٠١٢-٠٣-٢٠٢٢٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك عودة
٣٠٣١٬٠٦٢٬٥٣٨٣٥٬٢٩٠٬٥٠٥-٠٣-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٢٤٬٥٥٢٬٨٤٨-٣٠-٠٣-٢٠٢٢لمركزي  ا٪+ معدل اقراض البنك  ٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٧٥البنك العربي 
٣٠٣٦٬٥٨٩٬٦٩٠٣٨٬٠٥٤٬٣٩٨-٠٣-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣١٣١٬٩٥٠٬٢٦٥٤١٬٩٩٤٬٢٩٦-١٠-٢٠٢٢٪ + معدل اقراض البنك المركزي  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥البنك األھلي الكویتي 
٣١٤٨٬٢٢٩٬٨١٤٤٣٬٠٦٥٬٦٧٩-١٠-٢٠٢٢المركزي* مبادرة البنك ٪٨

١٥٥١٬٥١٧٬٣٣٣٧٣٬٨٤١٬٨٥٢-٠٧-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك أبو ظبي اإلسالمي 
١٥٨٣٬٦٥٠٬٠٩٠٤٢٬٥٢٠٬٢٨٥-٠٧-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٨١٬٨٤٥٬١٤١-٣٠-٠٦-٢٠٢٢البنك المركزي ٪+ معدل اقراض ١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥بنك اإلسكندریة 
٣٠١٤٥٬٥٨٩٬٨٦٨٧٥٬٨١١٬٥٨٠-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

-٠١٢٨٬٩٣٣٬٣٣٣-٠٦-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣٥بنك األھلى المتحد
٠١٤٥٬٤٢٦٬٧٥٢٤٣٬٢٢٥٬٩١٧-٠٦-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣١٨٧٬٢٣٤٬٦٣١٣٬٤٢٧٬٦٩٥-١٠-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى 
٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦إجمالي التسھیالت االئتمانیة 
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تابع-قروض طویلة االجل-١٨

)٢قرض (
التجـاري ٢٠١٨خالل عـام   ك  مع البـن ا  اـق اتـف وقعـت الشـــــركـة  للحصـــــول على قرض بمبلغ  ،  دولي  اـل

١٩الـسداد على فوق ـسعر االقراض، یـستحق  %٠٬٩جنیھ مـصري بفائدة ـسنویة قدرھا  ٧٨٬٧٦٦٬٠٠٠
)".٢" قرض (شھر من تاریخ االستخدام األول.١٥قسط شھري بعد انتھاء فترة السماح المقررة  

بتمبر داد على  ٢٠١٩خالل ـس قـسط ـشھري بدایة من ٢٤قامت الـشركة بأعادة جدولة القرض لیـستحق الـس
مبر  ٣١وحتى ٢٠٢٠ینایر  ١ ع٠٫٨٥وتقلیل سـعر الفائده لیصـبح  ٢٠٢١دیـس ر اقراض البنك  % فوق ـس

المركزي.

بتمبر ٩بتاریخ   داد على ٢قامت الـشركة بأعاده جدولة القرض (٢٠٢٠ـس تحق الـس قـسط ـشھري ٢٠) لیـس
.٢٠٢٢مایو  ١وحتى ٢٠٢٠أكتوبر  ١بدایة من  

١٢٬٤٧٣٬٩٧٢جنیھ مـصري خالل الـسنة الحالیة، وبلغ الرـصید القائم مبلغ  ٣٥٬٢٥٠٬٠٠٠تم ـسداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٤٧٬٧٢٣٬٩٧٢:  ٢٠٢٠دیسمبر٣١(٢٠٢١دیسمبر  ٣١جنیھ مصري في 

حصــلت الشــركة على ھذه القروض بضــمان رھن تجارى على االصــول الملموســة للشــركة المكونة من 
وتم شــطب  كافة اآلالت والمعدات المســتوردة واألصــول غیر الملموســة الممولة بموجب ھذه القروض

الدولى مقابل رھن أذون خزانة.الرھن التجارى من بنك التجارى  

لتالي:كا٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل  القروض  ةرصدأ

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١معدل سعر الفائدة القروض 
جنیھ مصري جنیھ مصري

الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 
٩٬٤٧٥٬٧٠٤٢٨٬٦٠٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
١٢٬٤٧٣٬٩٧٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٢١٬٩٤٩٬٦٧٦٥٨٬٨٥٠٬٠٠٠الجزء المتداول من القروض طویلة االجلإجمالي  
الجزء الغیر متداول من القروض طویلة االجل  

١٢٬٠٧٥٬٧٠٤-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
١٧٬٤٧٣٬٩٧٢-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٢٩٬٥٤٩٬٦٧٦-إجمالي الجزء غیر المتداول من القروض طویلة االجل  
٢١٬٩٤٩٬٦٧٦٨٨٬٣٩٩٬٦٧٦

ارتباطات رأسمالیة-١٩

و األت و  بالنسبة لألصول تحت االنشاءالشركةبلغت االلتزامات التعاقدیة لدى  ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
جنیھ مصري مقابل (مبلغ  ٢٠٬٢١١٬٥٢٢مبلغالقوائم المالیة  التي لم تتضمنھا، ومعدات نشاط انتاجى

). ٢٠٢٠دیسمبر ٣١جنیة مصري في  ٢٢٬٦٤٦٬٣٧٨

ألتزامات محتملة -٢٠

غیر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   المستند)  مقابل  (النقد  بمخزونھا  فیما یتعلق  بالتزاماتھا  االم  الشركة  تلتزم   ،
جنیھ مصري في  ٥٬٥١٣٬٥٠١جنیھ مصري. ( ٤٬٦٦٦٬٨٤٧والبالغة المنصوص علیھ في القوائم المالیة  

). ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
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اإلیرادات  -٢١

المبیعات تكلفة-٢٢
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 

٩٨٬٠٣٥٬٤٨٨٨٣٬٠٧٨٬٧٣٣مرتبات وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى  
٣٩٨٬٩١٤٬٧١٠٢٥٠٬٧٢٦٬٤٧٨مواد خام  

٢٢٬٦١٣٬٩٦١٢٠٬٥٢٥٬٢٨٨قطع غیار ومواد  
١١٬٦١٧٬٠٩٢١٠٬٨٣٤٬٦٥٧رسوم حكومیة ودمغھ طبیة 
٤٨٬١٢٦٬٧٥٣٤٤٬٥٢٠٬٢١٩مصروفات تشغیل أخرى

٣٤٬٢٦٢٬٠٦٧٣٨٬٧٨١٬٩٧٠مصروفات طاقة 
٣٩٬٧٧٦٬٨٦٨٥٠٬١٧٥٬٥٣٢) ٧٬٥(إیضاح  –واستھالك أھالك

٣٬٩١٠٬٩٧٦٤٬٩٦٥٬٤٦٦إیجارات 
١١٬٦٥١٬٦٠٩٩٬٩٧٥٬١١٥صیانة 

٦٦٨٬٩٠٩٬٥٢٤٥١٣٬٥٨٣٬٤٥٨

مصروفات بیعیھ وتسویقیة  -٢٣

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢٤
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 

٤١٬٣٥٦٬٧٨٨٣٣٬٥٢٠٬٢٧١وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیة مرتبات 
٢٬٠٩٦٬١٨٩١٬٦٥٥٬٦٦٢أتعاب مھنیة 

٧٠٥٬١٣٤٧٥٦٬٠٣٨صیانة 
١٬٩٠٧٬٣١٢١٬٨٢٩٬١١٥)٥(إیضاح -أھالكات 
٥٬٨٣٥٬٩٢٦٦٬٩٧١٬٤٥٢أخرى

٥١٬٩٠١٬٣٤٩٤٤٬٧٣٢٬٥٣٨

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
مصريجنیھ جنیھ مصري 

١٬١٦٨٬٩٤٤٬٢٧٥٩٠٩٬٣٢٩٬٧٠١ایراد بیع البضائع (بالصافي) 
٧٧٬٤٩٠٬٣٥٣٥٠٬٨٣٩٬٦٤٨إیرادات من خدمات تصنیع للغیر 

١٬٢٤٦٬٤٣٤٬٦٢٨٩٦٠٬١٦٩٬٣٤٩

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

١١٦٬٣٩٥٬٢٨٧١١٣٬٥٢٤٬٨٨٧اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیة وتأمینات مرتبات 
٤٬٤٩٧٬٣٩٣٤٬١٩٧٬١٦٠)٥(إیضاح –اھالكات 
٦٣٬٠٠٠٤٦٬٨٠٠إیجارات 

١٣١٬٠٢٩٬٢٠٣٩٦٬٤٣٥٬٤١١دعایة وتسویق   
٢٥١٬٩٨٤٬٨٨٣٢١٤٬٢٠٤٬٢٥٨
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إیرادات أخرى-٢٥
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 

(١٣٨٬٨٨٩) (٧١٧٬٢٦٢)) ٥(إیضاح  خسائر بیع أصول ثابتة
٧٥٨٬٨٦٨١٬١٥٨٬٨٦٠إیرادات أخرى

٤١٬٦٠٦١٬٠١٩٬٩٧١

تمویلیة ایرادات-٢٦

تمویلیة مصروفات٢٧

الدخلضرائب- ٢٨

ةضرائب الدخل المؤجل

قائمة األرباح أو الخسائر قائمة المركز المالي 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
)٧٬١٢٨٬٠٤٢() ٩٬٩٩٩٬٣٩٦((٣٦٬٨٩٠٬٦٨٥))٤٦٬٨٩٠٬٠٨١(االھالك واالستھالك 

١٬٩٦٠٬١٦٥١٬٧٩٧٬٢١٤١٦٢٬٩٥١٢٧٥٬٣٢٩مخصصات 
١٬٨٩٧٬٧٨٤١٬١١٧٬٦٧٩٧٨٠٬١٠٥٣٥١٬٤٥٣وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء  
١٬٣١٨٬١٠٥(٢٥٧٬٩٢٣)٢٬٤٩١٬٦٢٦٢٬٧٤٩٬٥٤٩االنخفاض في قیمة المخزون 

٧٨٬٧٣٠(١٢٢٬٤٩٢)٤٢٬٢٧٠١٦٤٬٧٦٢فروق تقییم العملة االجنبیة غیر المحققة  
(٥٬١٠٤٬٤٢٥)(٩٬٤٣٦٬٧٥٥)(٣١٬٠٦١٬٤٨١))٤٠٬٤٩٨٬٢٣٦(صافي ضرائب الدخل المؤجلة 

الضریبیة المرحلة للشركات التابعة حیث أنھ من  یتم االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة للخسائر لم*
غیر المتوقع أن تكفي األرباح الضریبیة المستقبلیة لتقابل الخسائر الضریبیة المرحلة. 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٥٩٬٩٦٠٬٦٧٢٦٤٬١٣٦٬٥٦٦عوائد من أذون خزانة 
١٢٬٣٢٨٢٣٬٧٢٧عوائد من ودائع ألجل 

٥٩٬٩٧٣٬٠٠٠٦٤٬١٦٠٬٢٩٣

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

٨٨٬٩٥٤٬٨٧٠٩٤٬٣٧٨٬٠٤٥فوائد مدینة 
٢٬٠٧١٬٥٤٤٢٬٢٦٦٬٤٨٨) ٦مصروفات تمویلیة اللتزامات االیجار (إیضاح  

٣٬٧٩١٬٢٤٢٣٬٤١٤٬٤٠١مصروفات بنكیة 
٩٤٬٨١٧٬٦٥٦١٠٠٬٠٥٨٬٩٣٤

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

(٢٨٬٤٩٠٬١٩٤)(٤٤٬٠٨٧٬٧٢٠)ضریبة الدخل الجاریة 
(٥٬١٠٤٬٤٢٥)(٩٬٤٣٦٬٧٥٥)ضریبة الدخل المؤجلة 

(٣٣٬٥٩٤٬٦١٩)(٥٣٬٥٢٤٬٤٧٥) مصروف ضرائب الدخل 
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تابع -ضرائب الدخل- ٢٨

السعر الفعلي لضریبة الدخلتسویة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١معدل الضریبة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١معدل الضریبة  

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٣٣٬٦١٠٬٣٠٨١٤٥٬١٠٩٬٥٥٧قبل ضرائب الدخلالعامأرباح 
٣٢٬٦٤٩٬٦٥٠٪٥٢٬٥٦٢٬٣١٩٢٢٫٥٪٢٢٫٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة  

٩٦٢٬١٥٦٩٤٤٬٩٦٩مصروفات غیر قابلة للخصم  
٣٣٬٥٩٤٬٦١٩%٥٣٬٥٢٤٬٤٧٥٢٣.١٥٪٢٢٫٩١ضریبة الفعلي المعدل

السھم في األرباح  نصیب- ٢٩

السھم  تحاتم   نصیب  في األساسيساب  الربح  قسمة  باألرباحوالمخفض  للتوزیع  صافي  الخاص  القابل 
التالي: على النحو العامعدد األسھم القائمة خالل المتوسط المرجح لاالم علىبالشركة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري 

١٨١٬٠٨٨٬٧٥٣١١٢٬١٨٠٬٤٦٩ربح السنة األساسي والمخفض 
(٥٬٢٠٠٬٠٠٠)(٥٬٢٠٠٬٠٠٠)نصیب مكافأت مجلس األدارة* 

(٩٬٥٠٠٬٠٠٠) (٩٬٥٠٠٬٠٠٠) توزیعات العاملین* 
١٦٦٬٣٨٨٬٧٥٣٩٧٬٤٨٠٬٤٦٩صافي األرباح القابلة للتوزیع على األسھم العادیة 
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة 

٠٫١٦٦٤٠٫٠٩٧٥نصیب السھم في أرباح السنة 

وبالتالي یتساوى نصیب السھم األساسي والمخفض. فضاخال یوجد أسھم ذات تأثیر -
فبرایر  ٢٣مجلس أألدارة بتاریخ * نصیب مكافأت مجلس األدارة وتوزیعات العاملین المقترحة في اجتماع  

. و تحت اعتماد الجمعیة العامة للشركة٢٠٢٢

الموقف الضریبي-٣٠

ضرائب شركات االموال-أ 
ــاط حتى عام  - ــركة من بدایة النشــ ــابات الشــ نة  جوتم األتفاق بالل٢٠١٣تم فحص دفاتر وحســ

الداخلیة المختصصة.
تقدیرا وتم الطعن علیھ وصدر قرار بأعادة الفحص  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤تم فحص السنوات من  -

ــنوات ــنوات  الفعلى و جارى التجھیز للفحص عن تلك الســ ٢٠٢٠حتى ٢٠١٨مع تجھیز ســ
للفحص الفعلى.

ضرائب كسب العمل-ب 
و تم سداد فروق الفحص.  ٢٠١٥تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام  -
تم تســلیم المســتندات الخاصــة بالفحص و ســداد الضــریبة  ٢٠١٩حتى  ٢٠١٦الســنوات من  -

المستحقة بالتسویات و تم إجراء فحص.
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تابع-الضریبيالموقف -٣٠

ضرائب الدمغة  -ج 
وتم سداد الضرائب المستحقة.٢٠١٣تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  -
.٢٠٢٠حتى ٢٠١٤جارى التجھیز للفحص الضریبى عن االعوام من  -

ضرائب القیمة المضافة-د 
وتم سداد الفروق.٢٠١٥تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  -
و تم الربط و السداد.٢٠١٩وحتى عام  ٢٠١٦تم فحص دفاتر الشركة من عام  -

األطراف ذات العالقة -٣١

لغرض إعداد القوائم المالیة المجمعة، یعد الطرف ذو عالقة للمجموعة إذا كان للمجموعة القدرة على  
والتشغیلیة أو العكس  السیطرة أو لھا نفوذ مؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في اتخاذ القرارات المالیة  

أو إذا كانت المجموعة وھذا الطرف تحت سیطرة مشتركة. 

مستحق من األطراف ذات العالقة  -أ
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 
٢٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠السیدة / ایمان وحید الزمر 

٢٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠

مرتبات وحوافز المدیرین الرئیسیین -ب
خالل   الرئیسیین  المدیرین  علیھ  یحصل  ما  المالیةیتمثل  في  السنة  و ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتھیة 

: االتي٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري 

٢٨٬١٩٤٬٧٩٩٢٤٬٢٩٣٬٦٦١مرتبات وحوافز
٢٨٬١٩٤٬٧٩٩٢٤٬٢٩٣٬٦٦١

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة- ٣٢

نظرة عامة  
المجموعة عرضة للمخاطر التالیة الناشئة عن استخدام األدوات المالیة: 

أ) مخاطر االئتمان 
ب) مخاطر السوق  
ج) مخاطر السیولة

مدى   حول  معلومات  اإلیضاح  ھذا  وأھداف  یقدم  أعاله،  المذكورة  المخاطر  من  لكل  المجموعة  تعرض 
.المجموعة وسیاساتھا وعملیاتھا فیما یتعلق بقیاس ھذه المخاطر وإدارتھا

یتحمل مجلس إدارة المجموعة المسؤولیة االجمالیة لوضع إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة  
با العلیا  اإلدارة  وتتحمل  علیھ،  ورفع  واإلشراف  المخاطر  إدارة  سیاسات  وتتبع  وضع  مسؤولیة  لمجموعة 

.تقاریر إلى مجلس اإلدارة تتناول أنشطتھا على أساس منتظم
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تابع-أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة - ٣٢

المخاطر الموثقة  واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالیة في المجموعة عبارة عن مزیج من سیاسات إدارة  
.رسمیا في مجاالت محددة ومن سیاسات إدارة مخاطر غیر موثقة رسمیا تستخدم في مجاالت أخرى 

مخاطر االئتمان )أ
ھي خسائر مالیة تتكبدھا المجموعة في حال تعثر العمیل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماتھ التي ینظمھا  

المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئیسي من العمالء وأوراق القبض  عقد األداة المالیة، ومن ثم تتعرض  
والمستحق من أطراف ذات عالقة والمتحصالت األخرى وكذا من أنشطتھا المالیة، بما في ذلك األرصدة  

.لدى البنوك

ارصدة العمالء واوراق القبض
المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان  ینشأ خطر ائتمان العمیل بناء على سیاسة واجراءات وانظمة رقابة الشركة

العمالء، یتم قیاس الجودة االئتمانیة للعمیل من قبل اإلدارة، یتم مراقبة األرصدة القائمة للعمالء باستمرار،  
دراسة   بعمل  المجموعة  وتقوم  فردي.  بشكل  مالیة  سنة  كل  في  اضمحالل  دراسة  بعمل  الشركة  وتقوم 

.اضمحالل في كل سنة مالیة بشكل فردي 

) ٩لحد األقصى للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة الموضحة في (إیضاح ا

األصول المالیة األخرى واألرصدة بالبنوك 

تتعرض المنشأة لمخاطر االئتمان نتیجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى یعادل القیمة الدفتریة  
.لھذه األصول 

تمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك، وتحد الشركة من تعرضھا  ویتولى القطاع المالي إدارة مخاطر االئ
لمخاطر االئتمان عن طریق إیداع أرصدة لدى بنوك دولیة فقط أو بنوك محلیة ذات سمعة جیدة، كما ان  
االئتمان   لمخاطر  التعرض  خطر  فأن  وبالتالي  المصري  المركزي  البنك  ألشراف  تخضع  المحلیة  البنوك 

ضعیفة. 
) ١٢للتعرض للمخاطر مقصور على األرصدة الموضح في (إیضاح  الحد األقصى 

المستحق من أطراف ذات العالقة  
تعتبر أرصدة المستحق من األطراف ذات العالقة ذات حد أدنى من مخاطر االئتمان حیث یكون أقصى  

.مقدار تعرض لھا یعادل القیمة الدفتریة لھذه األرصدة

مخاطر السوق  )ب
نتیجة للتغیرات في  تنشأ مخاطر   للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة  العادلة  السوق عن تذبذب القیمة 

أسعار السوق، ومن أمثلتھا خطر سعر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة وھي مخاطر من  
سوق القروض ذات  شأنھا أن تؤثر على أرباح المجموعة، وتتضمن األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر ال

الفائدة والودائع، ویتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسیطرة علیھا ضمن حدود  
.مقبولة وفي نفس الوقت تحقیق عوائد مجزیة، والمجموعة ال تحتفظ وال تصدر أدوات مالیة مشتقة

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  
الفائدة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات تنشأ مخاطر أسعار  

عدمھ   في أسعار الفائدة بالسوق من  في أسعار الفائدة بالسوق، ویتصل تعرض المجموعة لمخاطر التغیر 
.بشكل رئیسي بالتزامات المجموعة بسعر فائدة متغیر وودائع ذات فائدة
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تابع-أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة - ٣٢

ویعرض الجدول التالي مدي تأثیر تغیر محتمل مقبول في أسعار الفائدة في ظل بقاء جمیع المتغیرات األخرى  
المتغیره).   الفائدة  سعر  ذات  القروض  على  التأثیر  طریق  (عن  الضریبة  قبل  أرباح المجموعة  على  ثابتة 

جموعة سوى األثر الذي خلفھ على  ویجب اإلشارة إلى أنھ لیس ثمة تأثیر لھذا التغیر على حقوق الملكیة للم
األرباح على النحو الموضح أدناه: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
التغیر في سعر  

الفائدة 
األثر على األرباح

قبل الضریبة
جنیھ مصري

التغیر في  
سعر الفائدة 

األثر على األرباح  
قبل الضریبة
جنیھ مصري 

+١٪األصول المالیة 
٪١-

١٪٨٠٣+
٪١-

٥٬٨٣١
(٥٬٨٣١) (٨٠٣)

+١٪االلتزامات المالیة 
٪١-

(٢٬٨٣٤٬٤٢٣)٪١+
٪١-

       (٥٬٢٨٠٬٨٩٥)
٥٬٢٨٠٬٨٩٥ ٢٬٨٣٤٬٤٢٣

التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة 
والیورو، في ظل  یعرض الجدول التالي مدى تأثیر تغیر محتمل مقبول في أسعار صرف الدوالر امریكي  

بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ویرجع األثر الذي وقع على أرباح المجموعة قبل الخضوع للضریبة  
النقدیة وااللتزامات  األصول  قیمة  في  التغیرات  العمالت  .إلى  جمیع  صرف  أسعار  في  التغیرات  وتعتبر 

.األجنبیة األخرى لیست جوھریة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
األثر على األرباح  التغیر في سعر الصرف 

قبل الضریبة 
جنیھ مصري

األثر على األرباح  التغیر في سعر الصرف 
قبل الضریبة
جنیھ مصري 

+ ١٠٪دوالر امریكي 
٪١٠-

١٠٪٣٬٠٨٤٬٣٧٢+
٪١٠ -

٧٬٠٢٩٬٢١٤
)٧٬٠٢٩٬٢١٤( (٣٬٠٨٤٬٣٧٢)

+ ١٠٪یورو
٪١٠-

١٠٪١٠٧٬٠٦٤+
٪١٠ -

(٢٧٩٬١٠٠)
٢٧٩٬١٠٠ (١٠٧٬٠٦٤)

+ ١٠٪فرنك سویسري 
٪١٠-

-٪١٠+
٪١٠ -

(٢٣٬٥٨٤)
٢٣٬٥٨٤ -

ج) مخاطر السیولة 
ترصد إدارة المجموعة التدفقات النقدیة، ومتطلبات التمویل والسیولة الخاصة بالمجموعة. ویتلخص ھدف 

توازن بین استمراریة   التمویل وبین المرونة عن طریق الحصول على قروض من  المجموعة في تحقیق 
وعن طریق الحصول على  البنوك. وتدیر المجموعة مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطي كافي

بشكل مستمر والمطابقة بین   خالل متابعة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة  تسھیالت اقتراض، وذلك من 
وااللتزامات المالیة. استحقاق األصول  

المجموعة لدیھا النقدیة الكافیة لسداد المصروفات التشغیلیة المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالیة. 
ویلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق االلتزامات المالیة الخاصة بالمجموعة استنادا الى الدفعات التعاقدیة  

غیر المخصومة. 
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-٤٢ -

تابع-وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة أھداف - ٣٢

١٢إلى  ٣من أشھر ٣أقل من االلتزامات المالیة
شھر 

٥إلى  ١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

اإلجمالي

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

٨٤٣٬٣٨٧٬٢٣٦--٣٤٦٬١٢٣٬٠٠٨٤٩٧٬٢٦٤٬٢٢٨تسھیالت ائتمانیة 
١٢٨٬٥٦٨٬٦٩٤--١١٠٬٩٩٩٬٥٨١١٧٬٥٦٩٬١١٣موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى 

٢٣٬٧٣٧٬٥٨٨--٩٬٣٤٨٬٧١٩١٤٬٣٨٨٬٨٦٩قروض  
٩٩٥٬٦٩٣٬٥١٨- - ٤٦٦٬٤٧١٬٣٠٨٥٢٩٬٢٢٢٬٢١٠إجمالي االلتزامات المالیة غیر المخصومة 

١٢إلى  ٣من  أشھر ٣أقل من االلتزامات المالیة 
شھر 

٥إلى  ١من
سنوات

من   ٥أكثر 
سنوات

اإلجمالي 

جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٨٢١٬٩٢٥٬٦٦٢- - ٣٩٢٬١٥٧٬٨٩٧٤٢٩٬٧٦٧٬٧٦٥تسھیالت ائتمانیة 
٩٣٬٧١٩٬٧٠٧- - ٧٦٬٤٩٦٬٣٧٤١٧٬٢٢٣٬٣٣٣موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى 

٩٩٬٣٤٤٬١٥٤- ١٢٬٦٧٤٬٢١٩٥٤٬٨١٥٬٧٦٩٣١٬٨٥٤٬١٦٦قروض  
١٬٠١٤٬٩٨٩٬٥٢٣- ٤٨١٬٣٢٨٬٤٩٠٥٠١٬٨٠٦٬٨٦٧٣١٬٨٥٤٬١٦٦إجمالي االلتزامات المالیة غیر المخصومة 

إدارة رأس المال -٣٣

لغرض إدارة رأس مال المجموعة، یشمل رأس المال، رأس المال المصدر وجمیع احتیاطیات حقوق الملكیة  
الخاصة بمساھمي الشركة االم. 

حقوق المساھمین. الھدف األساسي إلدارة رأس المال المجموعة ھو زیادة قیمة  

الظروف   في  التغیر  ضوء  في  التعدیالت  وإجراء  بھا  الخاص  المال  رأس  ھیكل  بإدارة  المجموعة  تقوم 
بتعدیل   المجموعة  تقوم  قد  المال،  رأس  ھیكل  تعدیل  أو  على  للحفاظ  المالیة.  واالشتراطات  االقتصادیة 

ساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تراقب  مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین أو إعادة رأس المال إلى الم
المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرافعة المالیة. وھو إجمالي االلتزامات مقسوًما على صافي حقوق  

. ٢الى ١الملكیة.  سیاسة المجموعة ھي الحفاظ على نسبة الرافعة المالیة بین 

القیم العادلة لألدوات المالیة  -٣٤

تتكون األدوات المالیة من األصول المالیة وااللتزامات المالیة، وتتضمن األصول المالیة للمجموعة ارصدة  
واوراق القبض، المستحق من أطراف ذات عالقة، ومتحصالت   النقدیة بالصندوق ولدى البنوك، العمالء 

االئتما التسھیالت  فتشمل  بالمجموعة  الخاصة  المالیة  االلتزامات  أما  االجل  أخرى.  طویلة  والقروض  نیة 
والموردین واوراق الدفع ودائنو التوزیعات وضرائب الدخل المستحقة والمصروفات المستحقة ومدفوعات  

أخرى.  

ینص  وال تختلف القیم العادلة لألصول وااللتزامات المالیة جوھریا عن القیمة الدفتریة الخاصة بھا ما لم
.على خالف ذلك



مصریة) من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات اتشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة العاشرشركة 
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٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة في السنةعن 

-٤٣ -

جوھریة أحداث -٣٥

حدثت بعض األحداث الجوھریة العالمیة والتي شملت جمھوریة مصر العربیة حیث حدث تفشي لفیروس  
ــحة العالمیة أنھ یمكن وصــــف تفشــــي الفیروس بأنھ وباء عالمي، وقد   كورونا، وقد أعلنت منظمة الصــ

الصـحي وإغالق  أدخلت الحكومة تدابیر مختلفة لمكافحة تفشـي المرض، بما في ذلك قیود السـفر والحجر
األعمال وأماكن أخرى وال تزال ھذه االستجابات الحكومیة وآثارھا المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنھا  
ــركة ألخطار مختلفة متضــمنة   ــادي والذي بالتبعیة یمكن أن یعرض الش ــوف تؤثر على المناخ االقتص س

ى.انخفاض جوھري لإلیرادات، وتقییم / اضمحالل األصول ومخاطر أخر

لبي على القوائم المالیة للـشركة في   ، ولكنھا قد ٢٠٢١دیـسمبر٣١ھذه األحداث لم تؤثر جوھریا بـشكل ـس
تؤثر على القوائم المالیة للفترات المالیة المســــتقبلیة. وإن كان من الصــــعب تحدید مقدار ھذا التأثیر في 

المالیة المسـتقبلیة. ویختلف حجم التأثیر وفقاً للمدى  الوقت الحالي، فإن ھذا التأثیر سـوف یظھر في القوائم  
المتوقع والفترة الزمنیة التي ینتظر عندھا انتھاء تلك األحداث وتأثیرھا.
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