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(شركة مساھمة مصریة) التشخیصیة (رامیدا)

المستقلة المختصرة الدوریة القوائم المالیة 
٢٢٢٠یونیو٣٠المنتھیة في الفترةعن 

وتقریر الفحص المحدود علیھا 



شركة مساھمة مصریة)((رامیدا) والمستحضرات التشخیصیةالعاشر من رمضان للصناعات الدوائیة شركة
المستقلة المختصرةالدوریة القوائم المالیة 

٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الفترةعن 

الصفحة المحتویاتجدول 

٣القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرةعلى الفحص المحدودتقریر 

٤الدوریة المستقلة المختصرةقائمة المركز المالي 

٥الدوریة المستقلة المختصرةالخسائر وأقائمة األرباح  

٦الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل

٧الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التغیر في حقوق الملكیة

٨الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 

٢٤-٩الدوریة المستقلة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة









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

المستقلة المختصرة. ) جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة ٣٠) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٦-

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الفترةعن 

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في الستة أشھر

٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٢٥٬٢٣٩٬٣٢٣٦٢٬٠٩٧٬٣٨٨٥٤٬٨٢٢٬٩٦١٣١٬٧٦٥٬٦٧٣ارباح الفترة 
----الدخل الشامل االخر  

١٢٥٬٢٣٩٬٣٢٣٦٢٬٠٩٧٬٣٨٨٥٤٬٨٢٢٬٩٦١٣١٬٧٦٥٬٦٧٣إجمالي الدخل الشامل  



(شركة مساھمة مصریة) المستحضرات التشخیصیة (رامیدا)والعاشر من رمضان للصناعات الدوائیة شركة

-٧ -

الدوریة المستقلة المختصرةفي حقوق الملكیة التغیر قائمة 
٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الفترةعن 

القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة. ) جزء ال یتجزأ من ٣٠) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (

احتیاطيرأس المال المدفوع 
قانوني

احتیاطي عام /  
عالوة 

اصدار األسھم

أحتیاطى نظام األثابة أسھم خزینة
و التحفیز 

إجماليأألرباح المرحلةاحتیاطیات أخرى 

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

٢٠٢١ینایر ١الرصید 
٢٧٨٬٩٥٢٤٨٦٬٩٣٠٬١٥٨١٬١٨٧٬١٢٢٬٩٦١--١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠) ٤٧قبل تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

(٨١٠٬٢٧٦) (٨١٠٬٢٧٦) -----                     -                      ) ٤٧تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (
٢٠٢١ینایر ١الرصید 

٢٧٨٬٩٥٢٤٨٦٬١١٩٬٨٨٢١٬١٨٦٬٣١٢٬٦٨٥--١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠) ٤٧بعد تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

-(٥٬٦٤٧٬٢٦٧)----٥٬٦٤٧٬٢٦٧-المحول إلى االحتیاطي القانوني  
احتیاطیات اخرى تحت حساب  المحول إلى 

-(٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠)٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠-----زیادة رأس المال

(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)------توزیعات ارباح 
٦٢٬٠٩٧٬٣٨٨٦٢٬٠٩٧٬٣٨٨- --- - - إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

٥٨٬١٢٨٬٩٥٢٤٧٠٬٠٢٠٬٠٠٣١٬٢٣٣٬٧١٠٬٠٧٣--٢٠٢١١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠یونیو٣٠الرصید في 

٢٧٨٬٩٥٢٥٨٧٬٤٧١٬١٩٥١٬٣٥١٬١٦١٬٢٦٥-- ٢٠٢٢٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠ینایر ١الرصید 
-(٩٬١١٠٬٢٧٢)----٩٬١١٠٬٢٧٢-المحول إلى االحتیاطي القانوني  

(٣٩٬٦٩٥٬٣١٩) - - -(٣٩٬٦٩٥٬٣١٩)- - - شراء أسھم خزینة 
٦٬٥٣٦٬٢٨٠--٦٬٥٣٦٬٢٨٠----أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز 

(٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠) (٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠) - -- - - - توزیعات أرباح 
١٢٥٬٢٣٩٬٣٢٣١٢٥٬٢٣٩٬٣٢٣------إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

٦٧٩٬٢٩٢٬٧٤٦١٬٤١٨٬٩٣٤٬٠٤٩ ٦٬٥٣٦٬٢٨٠٢٧٨٬٩٥٢(٣٩٬٦٩٥٬٣١٩)٢٠٢٢٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٥٥٦٬٣٩٠٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠یونیو٣٠الرصید في 



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

-٨ -

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الفترةعن 

) جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة. ٣٠) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (

٢٠٢١یونیو٢٠٢٢٣٠یونیو٣٠ایضاح 
جنیھ مصري جنیھ مصري 

یةالتشغیلاألنشطة
١٦٢٬٨٨٣٬٩٥٦٨١٬٢٦٣٬٠٩١أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

تعدیالت لتسویة األرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة
(١٣٦٬٦٨٤)(٤٬٤٨٥٬٥٣٣) فروق العملة األجنبیة 

٣٠٬٦٢١٬٤٤٦٢٢٬٢٢٣٬٩٦٣)٥٬٦٬٧(االستھالك  االھالك و 
-٦٬٥٣٦٬٢٨٠أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز 

٥٠٠٬٠٠٠(٣٢٧٬٥٧٧) )١٢(المكونة المخصصات 
-١٬٠٠٠٬٠٠٠)٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 

٩٬٨٨١٬٨٧٤٦٬٩٠٤٬٩٧٤)٨(االنخفاض في قیمھ المخزون 
(٢٩٬٦٠٢٬٨٤٢)(٢٧٬٦٦٥٬٣٣١) إیرادات تمویلیة 

٤٢٬٦٢٩٬٣٩٠٤٧٬٠٧٣٬٣٧٩)٢٥(مصروفات تمویلیة 
١٬٠٤١٬٦٣٤١٬٠٥٩٬٠٧٧)٢٥(االیجار مصروفات تمویلیة على التزامات 

١٠٩٬٧٨١١٤٬٠٢٨)٥(بیع أصول ثابتة خسائر
٢٢٢٬٢٢٥٬٩٢٠١٢٩٬٢٩٨٬٩٨٦

٥٢٬١٤٨٬٥١٣(٣٦٬٢٤٦٬٦٧٣)التغیر في المخزون 
(٩٬٦٦٢٬١٨٦)(١٠٬٢٧٩٬٠٢٨) المستخدم من مخصصات المخزون 
٣٢٬٩٨٩٬٦٢٩(٥٣٬٥٤٨٬٥٤٤) التغیر في العمالء واوراق القبض 

-(١٬١٧٩٬٧٢٧) العمالء واوراق القبض المستخدم من  
)٦٬٨٣٧٬٥٠٤(٥٬٤٥٥٬٦٧٦المقدمة والمتحصالت األخرى اتالتغیر في المدفوع

٧١٬٨٨٢٬٠٣١٤٬٤٧٦٬٠٠٢وأخرى التغیر في الموردین واوراق الدفع 
(١٦٬١٨٣)(٢٩٠٬٣٦١) التغیر في المستحق الى أطراف ذات عالقة 

١٩٨٬٠١٩٬٢٩٤٢٠٢٬٣٩٧٬٢٥٧التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

(٤٥٬٠٠٧٬٩٣٦)(٣٩٬٢٥٤٬٦٧٤) المسدد من المصروفات التمویلیة  
(٢١٬٨٤٨٬٦١٧)(٣٧٬٥٨٥٬٠٨٢) المسدد من ضرائب الدخل
١٢١٬١٧٩٬٥٣٨١٣٥٬٥٤٠٬٧٠٤التشغیل الناتجة من أنشطة صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة 
(٦٬٥١٠٬٤٣٧)(٩٬٤٣٠٬٥٣٠) )٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(٦٬٢٤٢٬٠٧٩)(٣٬٧٢٠٬٥٧٦) )٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول 
٥٬٥٨٦٬٤١٥(٨٩٬٩٣٧٬٦٩٢))٧(مدفوعات لشراء أصول غیر ملموسة      

(٤٦٨٬٣١٠٬٦٤٩)(٤٣٧٬٠٤٠٬٩٦٤) مدفوعات لشراء اذون خزانة 
٤٩٦٬١٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٣٠٠٬٠٠٠متحصالت من اذون خزانة مستحقة 

٢١٬٨٥١٨٬٠٣٨)٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة 
(٨٬٨١٣)(٢٩٠))١١(االستثمار في ودائع ألجل  
٢٤٬٨٢٢٬٤٧٥(٤٤٬٠٠٨٬٢٠١)أنشطة االستثمار الناتجة من(المستخدمة فى) صافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة
٦١٩٬٥٨٧٬٤٧٢٤٥٧٬١٩٠٬٢٩٥)١٨(التسھیالت االئتمانیة المستخدم من  

(٥٤٤٬٤٩٧٬٦٢٠)(٦١١٬١٦٨٬٩٣٠) )١٨(التسھیالت االئتمانیة من المسدد 
(٣٢٬١٠٠٬٠٠٠)(٢١٬٩٤٩٬٦٧٦))١٩(القروض طویلة األجل المسدد من 

-(٣٩٬٦٩٥٬٣١٩) شراء أسھم خزینة 
(٦٬٢٧٣٬١٩١)٣٬٨٢٤٬٨٧٩التغیر في المستحق من أطراف ذات عالقة 

(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠))٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠(توزیعات ارباح 
(٢٬٢٨٣٬١٢٧)(٢٬٥٤١٬١٤٣) المسدد من مدفوعات التزامات األیجار 

(١٤٢٬٦٦٣٬٦٤٣)  (٧٦٬٢٥٠٬٢١٧)أنشطة التمویل (المستخدمة فى) صافي التدفقات النقدیة 
٩٢١٬١٢٠١٧٬٦٩٩٬٥٣٦صافي التغیر في النقدیة وما في حكمھا خالل الفترة 

٤٬٤٨٥٬٥٣٣١٣٦٬٦٨٤األجنبیة صافي فروق العملة 
١٣٬١٠٦٬٤٠٩١١٬٨٠٨٬٧٨٥حكمھا في اول الفترة النقدیة وما في 

١٨٬٥١٣٬٠٦٢٢٩٬٦٤٥٬٠٠٥)١١(الفترةالنقدیة وما في حكمھا في أخر



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة  المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٢٢٠یونیو  ٣٠المنتھیة فيالفترةعن 

-٩ -

نبذة عن الشركة -١

وفقا (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة)والمستحضرات التشخیصیةمن رمضان للصناعات الدوائیة شركة العاشر تـأسسـت 
١٩٧٤لسنة ٤٣ألحكام القانون رقم 

. ١٩٨٦ینایر ١٥بتاریخ ٨٤٠٠٨تحت رقم التجاريتم تسجیل الشركة بالسجل 

المصریة.وفقا لقرار لجنة قید األوراق المالیة بالبورصة٢٠١٩نوفمبر ٢٦تم قید أسھم الشركة بالبورصة بتاریخ 

مصر – الجیزة-المنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السادس من أكتوبر ٥القطعة رقم و مقر الشركة المسجل ھ

األساسي في: الشركةیتمثل غرض 
.البیطريولالستعمال البشرى الدوائیةوتسویق 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.لالستعمال البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر ولدى الدوائیةإنتاج المستحضرات -
الغیر.لالستعمال البشرى للغیر ولدى الغذائیةإنتاج المكمالت -

لقرار  ٢٠٢٢أغســــطس١٤في  ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في  الفترةتم اعتماد القوائم المالیة المستقلة للشركة عن   طبقاً 
التاریخ.مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك 

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٢

أسس إعداد القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة ١-٢
لمعیار المحاسبة المصري رقم ( )، ال تتضمن القوائم  ٣٠تم إعداد القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة طبقاً 

المالیة المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب أن تقرأ باالقتران  المالیة المختصرة جمیع البیانات واإلفصاحات 
یونیو ٣٠. إضافة لذلك، إن نتائج الفترة الدوریة المنتھیة في ٢٠٢١دیسمبر ٣١مع القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١قد التعتبر مؤشرًا دقیقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة في ٢٠٢٢

وال تعتبر الشركة عرضة ألي تأثیرات ھامة ،  وفقاً لفرض االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیةالقوائم المالیةتم إعداد  
موسمیة أو دوریة. 

. للشركةبالجنیھ المصري، وھي عملة التعامل القوائم المالیة تم إعداد وعرض 

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة٢-٢
السـیاسـات المحاسـبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الدوریة المسـتقلة المختصـرة مع تلك المتبعة في إعداد  تتوافق  

٢٠٢١دیسمبر ٣١القوائم المالیة المستقلة للسنة المالیة المنتھیة في 

والتقدیرات المحاسبیة الھامة  األحكام-٣
المالیة  یتطلب إعداد ھذه   قیام اإلدارة بعمل أحكام وتقدیرات تؤثر على قیم اإلیرادات،  المستقلة المختصرةالدوریة  القوائم 

بالقوائم المالیة   وكذا اإلفصاح عن  المستقلةوالمصروفات، واألصول، وااللتزامات المدرجة  افصاحات  وما یصاحبھا من 
بھذه االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب  . وقد ینشأ عن عدم التأكد المحیط  الفترة المالیةااللتزامات المحتملة في تاریخ  

إدخال تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلیة.  

ویتم مراجعة التقدیرات وما یصاحبھا من افتراضات بشكل مستمر. ویتم االعتراف بالتعدیالت التي تطرأ على التقدیرات  
ترة التي یجري خاللھا مراجعة التقدیرات.  المحاسبیة في الف

:  للشركةالمستقلة المختصرةالدوریة القوائم المالیة  وفیما یلي األحكام والتقدیرات الرئیسیة التي تؤثر تأثیرا جوھریاً على 

األحكام ١-٣
البضائع االعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع 

البضائع عند اتخاذ األحكام الخاصة بھا، وضعت اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصیلیة لالعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع  
بما في ذلك الحكم حول ما إذا  ."االیراد من العقود مع العمالء  ) "٤٨المبین في المعیار المحاسبي المصري رقم (وعلى النح

كانت المخاطر والمنافع الھامة قد تم نقلھا. 
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-١٠ -

التقدیرات ٢-٣
االخرى فاض قیمة ارصدة العمالء والمتحصالت انخ

كامل المبلغ عندما یكون تحصیل  والمتحصالت االخرىأوراق القبض  القابل للتحصیل من أرصدة العمالء یتم تقدیر المبلغ  
لم یعد متوقعاً. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یجري التقدیر على أساس فردي. أما المبالغ التي ال تعد جوھریة بشكل 

ولكنھا تعدت تاریخ استحقاقھا، فیجري تقییمھا اجمالیا   انقضت منذ  ویطبق علیھافردي،  التي  مخصص وفقا للمدة الزمنیة 
الت االسترداد التاریخیة.تاریخ استحقاقھا استنادا إلى معد

مبیعات البضائعمخصص مردودات 
. یتم تحدید ذلك التقدیر بعد االخذ في االعتبار الخبرة السابقة  المبیعاتتقوم إدارة الشركة بتحدید تقدیرات مخصص مردودات  

المبیعات  االیرادات  حجموالمبیعاتلمردودات   صالحیھ  وحجم  انتھاء  دوریا"  البضائعوتواریخ  اإلدارة  وتقوم  المباعة، 
. المبیعات بمراجعة قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف لتغطیة مردودات 

العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة
لتقدیر أن ُیحدد عقب النظر  العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة بغرض حساب اإلھالك. ومن شأن ھذا ا الشركةتحدد إدارة  

اإلھالك المادي لألصول. وتراجع اإلدارة بشكل دوري العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة وفي العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أ
اإلھالك من أجل ضمان أن طریقة ومدة اإلھالك تتسق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة الناشئة عن ھذه األصول.  

العمر اإلنتاجي لألصول غیر الملموسة 
. العمر غیر محددةولألصول غیر الملموسة إما كمحددة أیتم تقییم العمر اإلنتاجي  

یتم مراجعة تقییم العمر غیر المحدد سنوًیا لتحدید ما إذا كان العمر غیر المحدد مازال مؤیدا. إذا لم 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 الطریقة وفترة االستھالك  تقوم االدارة  
مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه األصول. 

الضرائب 
ئب  لضریبة الدخل المفروضة في مصر. ویتحتم اتخاذ أحكام ھامة من أجل تحدید إجمالي مخصصات الضراالشركةتخضع  

المخصصات، استنادا إلى تقدیرات معقولة، واضعة في االعتبار العواقب  الشركةالحالیة والضرائب المؤجلة. ولقد وضعت 
المحتملة لعملیات الفحص التي تجریھا السلطات الضریبیة في مصر. ویستند مبلغ ھذا المخصص إلى عوامل عدة منھا الخبرة 

المتباینة للوائح الضریبیة من قبل الشركة ومصلحة الضرائب المسؤولة. وقد تنشأ  بالفحوصات الضریبیة السابقة والتفسیرات
مثل ھذه االختالفات في التفسیر في مواضیع عدة وفقا للظروف السائدة في مصر في ذلك الحین.  

أن  المتوقعخسائر الضریبة غیر المستخدمة والمرحلة بحیث یكون من الویجري االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة عن 
یقابلھا أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدام ھذه الخسائر لتغطیتھا. ویتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوھریة مبلغ األصول  

رباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة  ، وذلك استنادا إلى التوقیت المحتمل ومستوى األالذي یمكن االعتراف بھالضریبیة المؤجلة  
إلى جانب استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة. 

قیمة األصول غیر المالیة  اضمحالل
قیمة األصول غیر المالیة في كل فترة من فترات إعداد التقریر. اضمحاللبتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرات على  الشركةتقوم  

تكون  القیمة عندما تكون ھناك مؤشرات على أن القیمة الدفتریة قد ال  اضمحالل مالیة لتقییم ویجري اختبار األصول غیر ال
من الوحدة  ولالسترداد. وعند احتساب القیمة االستخدامیة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أقابلة

المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.  
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-١١ -

القطاعیةتقاریرال-٤

% من أجمالي اإلیرادات، وتمثل ٩٣یتمثل قطاع األعمال الرئیسي للشركة في انتاج وبیع المنتجات الدوائیة والذي یمثل 
على التوالي). تراقب إدارة الشركة النشاط تحت قطاعین  ٪٧، ٪٩٣: ٢٠٢١یونیو٣٠% الباقیة خدمات التصنیع للغیر (٧

صنیع للغیر" بغرض اتخاذ القرارات التجاریة."التواعمال "انتاج وبیع المنتجات الدوائیة" 

القوائم المالیة  تحت قطاعین في ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في  الفترةوبالتالي تم التقریر عن جمیع إیرادات الشركة خالل 
. المستقلة المختصرةالدوریة 

التالي: وبانتاج وبیع عده منتجات دوائیة وتقدیم خدمات على النحشركةتقوم ال

)٪٨٥: ٢٠٢١یونیو٣٠( ایرادات البضائع% من إجمالي ٧٨عمالء ٥تبلغ االیرادات من أكبر 

اإلجمالي مبیعات البضائعخدمات 
تصنیع للغیر الفترة

"محلى"
محلى تصدیر 

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢٢٥١٬٩٣٣٬١٩٠٥٥٬٧٦٢٬٠٧٥٤٩٤٬٧٤١٬٣٣١١٠٥٬٦٧٩٬٠٦٤٧٠٨٬١١٥٬٦٦٠یونیو٣٠
٢٠٢١٣٥٬٩٩٣٬٥٧٠٤٥٬٧٠٥٬٧٤٦٣٦٤٬٣٣٠٬٢٤٧٩١٬٧٤٢٬٢٠٧٥٣٧٬٧٧١٬٧٧٠یونیو٣٠
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-١٢ -

أصول ثابتھ و أصول تحت األنشاء -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١٠٩٬٢٥٩٬٦٢١مبلغ ٢٠٢٢یونیو٣٠تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
جنیھ مصري.٦٨٦٬٤٣٧قیمة بتتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل -
التالي:والخسائر على النحوبقائمة األرباح أالفترة تم تحمیل اإلھالك خالل  -

٢٠٢٢یونیو٣٠بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: خسائر تم حساب -٢٠٢٢یونیو٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

٥٠٥٬٠٧٧تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ١٥٬٨٦٠٬٩٨١اإلیرادات تكلفة 
٣٧٣٬٤٤٥مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ٣٨٣٬٨٧٥مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

١٣١٬٦٣٢صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة٩٩٠٬٠٢٤مصروفات عمومیة وإداریة  
٢١٬٨٥١أصول ثابتة متحصالت من بیع  ١٧٬٢٣٤٬٨٨٠

(١٠٩٬٧٨١) خسائر بیع أصول ثابتة 

آالت مباني أراضي 
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 

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٣٬٣٤١٬١٠٦٤١٤٬٧٧٣٬٥٠٢١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٨٬٢٦١٬٧٦٢٦٬٠٢٢٬٩٧٧٢٩٬١٢٣٬٤١١٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٨١٠٬٥٧١٬٤٦٦ینایر ١
٢٬١٤٥٬٨٨٠١٬٢١٨٬٩٠٥١٬٨٩٨٬١٣٦١٬٩٢١٬٠٢٣٧٣٣٬٥٥٦١٬٥١٣٬٠٣٠٣٬٧٢٠٬٥٧٦١٣٬١٥١٬١٠٦- إضافات 

-(٢١٬٦٣١٬٥١٨)٥٤٬١٠٥--٥٥٦٬٩٠٩١٩٬٩٨٢٬٦٣٤١٬٠٣٧٬٨٧٠-المحول من أصول تحت االنشاء 
(٥٠٥٬٠٧٧) - (٤٧٬٤٥٧) (٦٬٧٧٤) (٢٧١٬٦٩٦) - (١٧٩٬١٥٠) - - استبعادات 

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٦٬٠٤٣٬٨٩٥٤٣٥٬٧٩٥٬٨٩١١٦٬٣٠٥٬٩٠٤٩٬٩١١٬٠٨٩٦٬٧٤٩٬٧٥٩٣٠٬٦٤٣٬٠٨٩٩٬١٣٠٬٤٤٣٨٢٣٬٢١٧٬٤٩٥یونیو ٣٠

مجمع اھالك 
٢٦٨٬٦١٦٬٦٣٨) - ١٧٬٨٧٤٬٩١٦) (٢٬٢٣٤٬٠٩٨)٨٬٤٠٦٬٣٩٨) (١٠٬٨٩٠٬٧٤١) ١٦٣٬١٣٥٬٤٠٩) ٦٦٬٠٧٥٬٠٧٦) - ٢٠٢٢ینایر ١

(١٧٬٢٣٤٬٨٨٠) - (١٬٤٢١٬٥٨٣) (٢٧١٬٥١٢) (١٬٣٦٨٬٩٥١)(٣٥٧٬٩٩٩) (٩٬٤٦٦٬٦١٢) (٤٬٣٤٨٬٢٢٣) - إھالك الفترة
٣٧٣٬٤٤٥- ١٧٩٬٨٠٧٢٬٢٩٢٤٠٬٩٠٤- ١٥٠٬٤٤٢- - استبعادات 

(٢٨٥٬٤٧٨٬٠٧٣)- (١٩٬٢٥٥٬٥٩٥)(٢٬٥٠٣٬٣١٨)(٩٬٥٩٥٬٥٤٢)(١١٬٢٤٨٬٧٤٠) (١٧٢٬٤٥١٬٥٧٩)(٧٠٬٤٢٣٬٢٩٩)- ٢٠٢٢یونیو ٣٠
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٢یونیو ٣٠
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٥٬٦٢٠٬٥٩٦٢٦٣٬٣٤٤٬٣١٢٥٬٠٥٧٬١٦٤٢٠٬٣١٥٬٥٤٧٤٬٢٤٦٬٤٤١١١٬٣٨٧٬٤٩٤٩٬١٣٠٬٤٤٣٥٣٧٬٧٣٩٬٤٢٢
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-١٣ -

تابع -و أصول تحت األنشاء أصول ثابتة -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل.١٠٦٬٨١٦٬٧٤٠مبلغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
جنیھ مصري.٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -
التالي:والخسائر على النحو تحمیل اإلھالك خالل العام بقائمة األرباح أتم -

٢٠٢١دیسمبر ٣١التالي: وبیع أصول ثابتة على النحخسائر تم حساب -٢٠٢١دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٦٬٦٥٧٬٠٢٦تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٢٩٬٣٤٠٬٣٧٦تكلفة اإلیرادات 
(٥٬٩١٧٬٠٢٤) مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ٦٢٩٬٧٦٤مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

٧٤٠٬٠٠٢صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة١٬٩٠٧٬٣١٢مصروفات عمومیة وإداریة  
٢٢٬٧٤٠متحصالت من بیع أصول ثابتة ٣١٬٨٧٧٬٤٥٢

(٧١٧٬٢٦٢) بیع أصول ثابتة خسائر 

آالت مباني أراضي 
ومعدات 

وسائل نقل
وآالت جر 

عددأجھزة معامل 
وأدوات 

أثاث وتجھیزات  
مكاتب 

أصول تحت 
االنشاء 

اإلجمالي 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري مصري جنیھ 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)--إستبعادات 

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--إستبعادات 

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

٢٠٢١مبر دیس٣١
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٧٬٢٦٦٬٠٣٠٢٥١٬٦٣٨٬٠٩٣٢٬٤٧٩٬١٥٧١٩٬٨٥٥٬٣٦٤٣٬٧٨٨٬٨٧٩١١٬٢٤٨٬٤٩٥٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٥٤١٬٩٥٤٬٨٢٨
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المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٤ -

عقود التأجیر-٦

یتمثل أصول حق أنتفاع فى مكاتب علمیة مؤجرة تأجیر تشغیلى ومخازن

أصول حق أنتفاع -أ

لتزامات عقود التأجیر ا-ب

أصول غیر ملموسة-٧

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

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

دیـسمبر ٣١(مـصريجنیھ٣١٬٤٠٤٬٨٢٥قید التطویر بمبلغ مـستحـضرات دوائیة  یـشمل رـصید األـصول غیر الملموـسة األـصول  
جنیھ مصري).٢٨٬٩١٤٬٨٣٢: ٢٠٢١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢٢٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩١٩٬٩١٦٬٩٠٦ینایر ١التكلفة في 
٣٬٤٠٤٬٦٤٢٦٤١٬٦٨٣إضافات 

٢٠٢٢٢٣٬٩٦٣٬٢٣١٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩یونیو٣٠إجمالي التكلفة في 

٣٬٦٥٨٬٦٠١)(٧٬٥٢٦٬٢٣٠) ٢٠٢٢ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٣٬٨٦٧٬٦٢٩)       (١٬٩٤٢٬٣١٤) استھالك خالل الفترة
(٧٬٥٢٦٬٢٣٠)      (٩٬٤٦٨٬٥٤٤) ٢٠٢٢یونیو٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢١٤٬٤٩٤٬٦٨٧١٣٬٠٣٢٬٣٥٩یونیو٣٠صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢یونیو٣٠
جنیھ مصري  جنیھ مصري

١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ١٥٬٣٨٦٬٧٥٥ ٢٠٢٢ینایر ١كما في 
٦٤١٬٦٨٣ ٣٬٤٠٤٬٦٤٢ أضافات أصول مؤجرة 

٢٬٠٧١٬٠٦٢ ١٬٠٤١٬٦٣٤ تكلفھ التمویل 
 (٤٬٧٣٥٬٢١٣)        (٢٬٥٤١٬١٤٣) مدفوعات 
١٥٬٣٨٦٬٧٥٥ ١٧٬٢٩١٬٨٨٨ ٢٠٢٢یونیو٣٠كما في 
٣٬١٣٠٬٥٩٥ ٣٬٦١٢٬٥٦٦ یخصم: الجزء متداول
١٢٬٢٥٦٬١٦٠ ١٣٬٦٧٩٬٣٢٢ الجزء الغیر متداول 

حقوق التسجیل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢٢٤٠٠٬٢٧١٬٦٢٩٢٢٠٬٩٤١٬٧١٩ینایر ١التكلفة في 
٨٩٬٩٣٧٬٦٩٢١٨٥٬٥٢٢٬٤١٠إضافات 

(٦٬١٩٢٬٥٠٠)-نقل تسجیل مستحضر الى شركات تابعة 
٢٠٢٢٤٩٠٬٢٠٩٬٣٢١٤٠٠٬٢٧١٬٦٢٩یونیو٣٠اجمالي التكلفة في  

) ٢١٬٤٦٣٬٩١٣((٣٠٬٨٣٠٬٧٧٣)٢٠٢٢ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٩٬٣٦٦٬٨٦٠)(١١٬٤٤٤٬٢٥٢)استھالك خالل الفترة  
(٣٠٬٨٣٠٬٧٧٣)(٤٢٬٢٧٥٬٠٢٥)٢٠٢٢یونیو٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢٤٤٧٬٩٣٤٬٢٩٦٣٦٩٬٤٤٠٬٨٥٦یونیو٣٠صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٥ -

المخزون -٨

التالي:وحركة االنخفاض في قیمة المخزون على النح-

مدرج ضمن تكلفھ المبیعات. العام الفترة/ فاض في قیمة المخزون خالل االنخ*

عمالء وأوراق قبض -٩

ــبضبعـــض  ــغ أوراق القـ ــھیالت االئتمانیـــة بمبلـ ــمان للتسـ ــة كضـ ــر ١٩٨٫٩مرھونـ ــون جنیـــھ مصـ ــاح ي ملیـ (إیضـ
١٨(.

التالي: وعلى النحقیمة العمالءحركة االضمحالل في-

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٢٨٬٩٦٥٬٤١٨١١٠٬٩٢٤٬٨١٦مواد خام 
٥٨٬٥٧٨٬٥٠٤٣٨٬٤٢١٬٥٦٠ف مواد تعبئة وتغلی

١٩٬٦٤٩٬٤٦١١٤٬٥٤٩٬٢٢٧قطع غیار 
٦٢٬٢٥٦٬٥١٠٦٥٬١٠٧٬٣٩٩إنتاج تام 

٢٨٬٣٥٦٬٧٧٢٢٧٬٦٥٢٬٧٧٣إنتاج تحت التشغیل
٨٬٢٥٨٬٤٧٩١٣٬١٤٨٬٩١٦بضاعة بالطریق

٦٠٥٬٦٧٩٦١٩٬٤٥٩مخزون لدى الغیر 
٣٠٦٬٦٧٠٬٨٢٣٢٧٠٬٤٢٤٬١٥٠

(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(١٠٬٦٧٦٬٧٤٠)االنخفاض في قیمة المخزون 
٢٩٥٬٩٩٤٬٠٨٣٢٥٩٬٣٥٠٬٢٥٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

(١٢٬٢٢٠٬٢١٦)(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)       اول المدة الرصید  
(١٦٬٣٨٩٬١٠٠)(٩٬٨٨١٬٨٧٤)العام * مكون خالل الفترة/ 

١٠٬٢٧٩٬٠٢٨١٧٬٥٣٥٬٤٢٢العام المستخدم خالل الفترة/ 
(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(١٠٬٦٧٦٬٧٤٠)الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٩٥٬٦٨٤٬٨١٠٢٦٥٬١٠١٬٠١٣عمالء  
١٠٬٩٤٣٬٦٦٦٩٬٢٩٧٬١١٥عمالء تشغیل للغیر 

٤١٤٬٧٥٨٬٢٥٣٣٩٣٬٤٤٠٬٠٥٧أوراق قبض 
٧٢١٬٣٨٦٬٧٢٩٦٦٧٬٨٣٨٬١٨٥

(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)(٨٬٢٥٤٬٨٦٧)وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٧١٣٬١٣١٬٨٦٢٦٥٩٬٤٠٣٬٥٩١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)) ٤٧ر المحاسبة المصریة (امعیتطبیق الرصید أول العام قبل اثر 
(٣٬٤٦٧٬١٣٤)-"األدوات المالیة"٤٧تطبیق معیار إثر 

(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)) ٤٧ر المحاسبة المصریة (امعیتطبیق الرصید أول العام بعد اثر 
-(١٬٠٠٠٬٠٠٠)مكون خالل الفترة

-١٬١٧٩٬٧٢٧المستخدم خالل الفترة
(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)(٨٬٢٥٤٬٨٦٧)الرصید أخر المدة 
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٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٦ -

ذون خزانة أ-١٠

نقدیة بالصندوق ولدى البنوك-١١

تتمثل في العمالت األتیة: بالصندوق ولدى البنوك النقدیةدی أرص 

داد قائمة التدفقات النقدیة تتكون النقدیة وما في حكمھا من التالي: اعغرض  ل
٢٠٢١یونیو٢٠٢٢٣٠یونیو٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٬٨٨٣٬٠٥٧١٠٠٬٨٦٨النقدیة بالصندوق  
١٥٬٦٣٠٬٠٠٥٢٩٬٥٤٤٬١٣٧حسابات جاریة 

١٨٬٥١٣٬٠٦٢٢٩٬٦٤٥٬٠٠٥

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٤٥٦٬٦٢٥٬٠٠٠٤٩٦٬١٠٠٬٠٠٠اذون الخزانة 
٢٨٬٠٨٩٬٠٤٦)(١٩٬٥٨٤٬٠٣٦)       عوائد لم تستحق بعد

٤٣٧٬٠٤٠٬٩٦٤٤٦٨٬٠١٠٬٩٥٤الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

جنیة مصري-أ
٥١٬٥١٣٥١٬٨٩٧نقدیة بالصندوق 
٤٬٣٧٨٬٥٠١٣٬٩٨٣٬٨٢٥حسابات جاریة

٥٬٢٢٤٬٧٤٢٦٬٩٨٤٬٦٨٧شیكات تحت التحصیل
١١٥٬٨٣١١١٥٬٥٤١ودائع ألجل  

٩٬٧٧٠٬٥٨٧١١٬١٣٥٬٩٥٠
عملة أجنبیة -ب

٢٬٨٣١٬٥٤٤,١٤٨٢٤نقدیة بالصندوق 
٦٬٠٢٦٬٧٦٢٢٬٠٦١٬٨٥٢حسابات جاریة  

٨٬٨٥٨٬٣٠٦٢٬٠٨٦٬٠٠٠
١٨٬٦٢٨٬٨٩٣١٣٬٢٢١٬٩٥٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٩٬٧٧٠٬٥٨٧١١٬١٣٥٬٩٥٠جنیھ مصري 

٨٬٦٦١٬٠٥٥٣٣٢٬١٤٧دوالر أمریكي 
١٩٧٬٢٥١١٬٧٥٣٬٨٥٣یورو

١٨٬٦٢٨٬٨٩٣١٣٬٢٢١٬٩٥٠
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٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٧ -

مخصصات-١٢

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

ومدفوعات أخرى موردون وأوراق الدفع-١٣

.والمدفوعات االخرىتوجد فوائد على أرصدة الموردون وأوراق الدفع، المصروفات المستحقة ال

رأس المال -١٤
جنیھ ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ رأس مال الشـــركة المرخص بھ ملیار جنیھ مصـــري، في حین بلغ رأس المال المصـــدر والمدفوع  

جنیھ مصري.٠٫٢٥سھم قیمة السھم االسمیة ,٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١مصري موزعاً على 

العـامـة غیر العـادیـة المنعقـدة في   ــدر والمـدفوع بمقـدار ٢٠٢١مـایو  ١٩قرر اجتمـاع الجمعیـة  زیـادة رأس المـال المصـــ
ـسھم مجاني لكل ـسھم اـصلي من ٠٫٣٠١٠٦٦٨٧٤٨جنیھ مـصرى عن طریق توزیع اـسھم زیادة مجانیة بواقع  ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠

ســھم مع جبر الكســور لصــالح صــغار المســاھمین من األصــغر الي  ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠الزیادة البالغ عددھا  اســھم الشــركة قبل
عن السـنة المالیة  األكبر علي ان تمول اسـھم الزیادة من صـافي أرباح الشـركة القابلة للتوزیع (أرباح العام + األرباح المرحلة)  

جنیة مـصري موزعا علي عدد  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠در بعد الزیادة  لیـصبح رأـسمال الـشركة المصـ ٢٠٢٠دیـسمبر ٣١المنتھیة في 
قرشا للسھم الواحد.٢٥سھم بقیمة اسمیة قدرھا ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

:٢٠٢٢یونیو٣٠فى یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھمین
المبلغ  عدد األسھم   %

جنیھ مصري
٨٦٬٢٦٦٬٧٥٢ ٣٤٥٬٠٦٧٬٠٠٩ ٣٤٫٥١٪ مملوكة للمساھمین الرئیسینأسھم 
٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٫٠٠٪ أسھم خزینة

١٥٨٬٧٣٣٬٢٤٨ ٦٣٤٬٩٣٢٬٩٩١ ٦٣٫٤٩٪ أسھم حرة متداولة فى سوق األوراق المالیة
٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٪

الرصید في
٢٠٢٢ینایر ١

مكون خالل 
الفترة 

مستخدم
الفترةخالل

الرصید في
٢٠٢٢یونیو٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٥٥٠٬٠٠١-- ٥٬٥٥٠٬٠٠١مخصص مطالبات متوقعة
٨٬٣٨٤٬٢٦٧-(٣٢٧٬٥٧٧)٨٬٧١١٬٨٤٤مخصص مردودات المبیعات*

١٣٬٩٣٤٬٢٦٨-(٣٢٧٬٥٧٧) ١٤٬٢٦١٬٨٤٥

الرصید في 
٢٠٢١ینایر ١

خاللمكون 
العام 

مستخدم
العام خالل

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٢٨٬٤٠٦٬٦٧٦٦١٬٥٢٢٬٢٠١موردون
١٦٬٨١٢٬٨٦٤٢١٬٩٤٦٬٦٠١أوراق دفع 

٢٣٬٥٧٠٬٧٦٨٢٩٬٧٩٣٬٧٢٣مستحقةمصروفات 
٦٬٧٨٢٬٨٥٢٧٬٢٢٦٬٥٧٠بخالف ضرائب الدخل) (مصلحة الضرائب

٢٣٬٧٥٣٬٨٦١٥٬٧١٦٬١٥٨مدفوعات مقدمھ من العمالء 
٥٬٠١٣٬٦٩٧٢٬٠٧٠٬٨١٣مدفوعات أخرى

٢٠٤٬٣٤٠٬٧١٨١٢٨٬٢٧٦٬٠٦٦



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٨ -

عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام -١٥

بمبلغ  ٢٠١٩یمثل رصید احتیاطي اإلصدار العام صافي القیمة الدفتریة إلصدار أسھم زیادة رأس المال خالل عام 
جنیھ  ٦٤٬٢٨٥٬٠٠٠سھم بعد خصم تكلفة اإلصدار البالغة ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصري إلصدار ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠

مصري.

أسھم خزینة -١٦

ــھم الخزینة ب٢٠٢٢فبرایر  ٢٣قرر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  ــراء أس من اجمالي اســھم  ٪١٠ما ال یتجاوز إعادة ش
.راس مال الشركة المصدر وذلك من خالل السوق المفتوح

سھًما من البورصة وتم  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠، قامت الشركة بشراء ٢٠٢٢فبرایر ٢٣وفًقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 
جنیًھا مصرًیا. تم احتساب المقابل المدفوع على أنھ إعادة  ٣٩٬٦٩٥٬٣١٩الي قدره االحتفاظ بھا في الخزینة بمقابل إجم

تقییم في بیان حقوق المساھمین. 

من اجمالي اســھم  ٪١٠ما ال یتجاوز إعادة شـــراء أســـھم الخزینة ب٢٠٢٢مایو٣١قرر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 
.المفتوحراس مال الشركة المصدر وذلك من خالل السوق 

أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز-١٧

قائم على  لعاملین و المدیرین وأعضـاء مجلس األدارة التنفیذینلأقرت الشـركة فى نظامھا األسـاسـى نظاماً للتحفیز و اإلثابة
ــھم الشــركة ــاس وعد ببیع أس ــمیةاس ــتفیدبالقیمة االس أكتوبر ١٤العادیة بتاریخ عیة العامة غیر  مطبقا لموافقة الجالى المس

، و یســمح ھذا النظام للعاملین و المدیرین و اعضــاء مجلس األدارة التنفیذین المســتفیدین من نظام التحفیز و األثابة  ٢٠٢٠
یجوز للمـستفید من النظام التـصرف فى األـسھم فور نقل ملكیتھا إلیھ مع مراعاة قواعد القید و بتملك جزء من أـسھم الـشركة.

و الئحتھ التنفیذیة و أحكام قانون ١٩٨١لســنة ١٥٩ل بالبورصــة المصــریة و بما ال یتعارض مع أحكام القانون رقم التداو
و الئحتھ التنفیذیة.١٩٩٢لسنة ٩٥سوق رأس المال رقم 

ضــــاء  ومنح بعض العاملین والمدیرین وأعلعاملینلنظام التحفیز واإلثابةقامت الشــــركة بتفعیل٢٠٢٢مارس ٢٥بتاریخ 
قرش للســھم) بشــرط قضــاء المدة  ٢٥(بالقیمة االســمیة ســھم  ٨٬٤١٢٬٨٨٤مجلس اإلدارة التنفیذیین وعد ببیع اجمالى عدد  

ــة  وتحقیق تقییمات األداء المطلوبة. وتم تحدید لكل موظف حد أقصــى لعدد  ٢٠٢٢نوفمبر  ١المطلوبة حتى تاریخ الممارس
نفیذ حق الشراء بمدة أقصاھا شھر من تاریخ الممارسة  األسھم الممنوحة وفقا لعقود وعد البیع مع ت

في وفقا لســـعر الســـھمجنیة مصـــرى١٦٬٩٠٩٬٨٩٧بلغت القیمة العادلة الجمالى األســـھم الممنوحة لبعض العاملین مبلغ 
یتحملھاالتى ســـوف لســـھملخصـــم القیمة األســـمیة قبلوذلكجنیة مصـــرى) ٢٫٠١تاریخ المنح (البورصـــة المصـــریة ب

نقدًا.المستفیدین بالنظام

تتمثل حركة أدوات حقوق الملكیة خالل الفترة في االتى:

عدد األسھم المبلغ 

--٢٠٢٢ینایر ١في 
٦٬٥٣٦٬٢٨٠٨٬٤١٢٬٨٨٤ممنوحة خالل الفتره 

--سقط الحق فیھا أثناء الفترة 
--تم استخدام الحق فیھا خالل الفترة 

--صالحیتھاانتھت 
٦٬٥٣٦٬٢٨٠٨٬٤١٢٬٨٨٤اجمالى األسھم القائمة في نھایة الفترة 
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المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٩ -

تسھیالت ائتمانیة -١٨

العام في االتي: الفترة /تتمثل الحركة في التسھیالت االئتمانیة خالل

-

. %)٩٫٧٥الى ٪٨: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢یونیو٣٠% في ١٢٫٧٥% الى ٨عر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة من ستتراوح معدالت

القطاع  لدعم مبادرة البنك المركزي المصري لوفقا والتعبئةالخام، لشراء المواد  الممنوحةت  التمویال فيلغ تتمثل تلك المبا *
لتمویل الشركات ذات الملكیة الخاصة والمشاریع الصغیرة والمتوسطة ودعمھا  ٢٠١٩دیسمبر  ١٢الصناعي الصادرة بتاریخ  

للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغطیة مصاریف التشغیل.

).  ٩وراق القبض (أیضاح أأعاله مضمونھ بالتسھیالت االئتمانیةبعض

قروض طویلة االجل -١٩

)١قرض (
جنیھ مصري ٨٦٬٤٢٢٬٠٠٠الدولي للحصول على قرض بمبلغ  ، وقعت الشركة اتفاق مع البنك التجاري٢٠١٧خالل عام  

داد على  ٪١٫٢٥بفائدة سـنویة قدرھا   وحتى٢٠١٨أكتوبر ٢٩قـسط ـشھري بدءا من ٣٦فوق ـسعر االقراض، یـستحق الـس
)".١. "قرض (٢٠٢١مارس ٢٩

جنیھ مصـري ویسـتحق السـداد  ٩٬١٩٦٬٠٠٠وقعت الشـركة اتفاقا مع البنك على زیادة القرض بمبلغ ٢٠١٩خالل سـبتمبر  
% فوق ســـعر ٠٫٧٥وتقلیل ســـعر الفائده الى  ٢٠٢١دیســـمبر ١وحتى ٢٠٢٠ینایر  ١قســـط شـــھري بدءا من ٢٤على  

حتى األن.اإلقراض على الرغم من ذلك لم تستخدم الشركة المبلغ المضاف للقرض
أكتوبر ١قـسط ـشھري بدایة من ٢١) لیـستحق الـسداد على ١(قامت الـشركة بأعاده جدولة القرض٢٠٢٠ـسبتمبر  ٩بتاریخ 
،٢٠٢٢یونیة ١وحتى ٢٠٢٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦المدة رصید أول  
٦١٧٬٨٨٢٬٦٩٥١٬١٧٣٬٩٠٣٬٤٣٨الفترة / العام المستخدم خالل

(١٬١٥٦٬٣٦٦٬٧٢٦)(٦١١٬١٦٨٬٩٣٠)     خالل الفترة / العام المسدد
٨٢٦٬٤٣٤٬٦٩٣٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨رصید اخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
جنیھ مصري مصريجنیھ 

٨٢٦٬٤٣٤٬٦٩٣٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل 
٢٬٦٣٩٬٠٨٤٩٣٤٬٣٠٧أرصدة دائنة بنوك 

٨٢٩٬٠٧٣٬٧٧٧٨٢٠٬٦٥٥٬٢٣٥

مبلغ التسھیلالتسھیالت االئتمانیة
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠تاریخ االستحقاقمعدل سعر الفائدةجنیھ مصري 

جنیھ مصري جنیھ مصري
البنك التجاري  

١٠٩٩٬٣١٨٬٥٠٤١٢٤٬٣٨٥٬٠٨٥-٠٧-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥الدولي
١٠٦٧٬٤٥٢٬٥٧١٥٥٬٨٣٧٬٢٦٧-٠٧-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٢٠٢٢٧٠٬١٨٢٬٢٥٤٤٩٬٣١٤٬٢٦٢-١٢-٣١٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥ابوظبى األول بنك 
٢٠٢٢٢٤٬٦٥٠٬٠٦٤٣١٬٠٦٢٬٥٣٨-١٢-٣١مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣١٤٦٬١٩٧٬١٧٤٣٦٬٥٨٩٬٦٩٠-٠٧-٢٠٢٣مبادرة البنك المركزي* ٪٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨العربي البنك

٣١٣٥٬٦٣٧٬٩٨٣٣١٬٩٥٠٬٢٦٥-١٠-٢٠٢٢٪ + معدل اقراض البنك المركزي  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥البنك األھلي الكویتي 
٣١٦١٬٩١٨٬٧١٩٤٨٬٢٢٩٬٨١٤-١٠-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣٠٣١٬٩١٥٬٠٦٥٥١٬٥١٧٬٣٣٣-١١-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك أبو ظبي اإلسالمي
٣٠٨٢٬٠٣٤٬٣٥٠٨٣٬٦٥٠٬٠٩٠-١١-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣٠١٦٨٬٧٢٩٬٩٢٣١٤٥٬٥٨٩٬٨٦٨-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك االسكندریة 

٠١٢٤٬٦٦٠٬٠٠٠٢٨٬٩٣٣٬٣٣٣-٠٦-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣٥بنك األھلى المتحد 
٠١٤٥٬٤٣٥٬٦١٢٤٥٬٤٢٦٬٧٥٢-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣١٦٨٬٣٠٢٬٤٧٤٨٧٬٢٣٤٬٦٣١-١٠-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى 
٨٢٦٬٤٣٤٬٦٩٣٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨إجمالي التسھیالت االئتمانیة 
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٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-٢٠ -

(تابع)قروض طویلة االجل-١٩

: ٢٠٢١دیسـمبر ٣١(٢٠٢٢یونیو٣٠في القرضسـدادو تم جنیھ مصـري اثناء الفترة الحالیّة  ٩٬٤٧٥٬٧٠٤تم سـداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٩٬٤٧٥٬٧٠٤

)٢قرض (
جنیھ مصري ٧٨٬٧٦٦٬٠٠٠الدولي للحصول على قرض بمبلغ ، وقعت الشركة اتفاقا مع البنك التجاري٢٠١٨خالل عام  

١٥قـسط ـشھري بعد انتھاء فترة الـسماح المقررة ١٩فوق ـسعر االقراض، یـستحق الـسداد على  %٠٬٩بفائدة سـنویة قدرھا  
)".٢" قرض (شھر من تاریخ االستخدام األول.

٢٠٢٠ینایر ١قسـط شـھري بدایة من ٢٤قامت الشـركة بأعادة جدولة القرض لیسـتحق السـداد على  ٢٠١٩خالل سـبتمبر 
% فوق سعر اقراض البنك المركزي.٠٫٨٥وتقلیل سعر الفائده لیصبح ٢٠٢١دیسمبر ٣١وحتى 
أكتوبر ١قـسط ـشھري بدایة من ٢٠) لیـستحق الـسداد على ٢قامت الـشركة بأعاده جدولة القرض (٢٠٢٠ـسبتمبر  ٩بتاریخ 
.٢٠٢٢مایو١وحتى ٢٠٢٠

ــداد مبلغ   ــداد القرضجنیـھ مصــــري خالل الفترة الحـالیـة، ١٢٬٤٧٣٬٩٧٢تم ســـ ٣١(٢٠٢٢یونیو٣٠في  و تم ســـ
جنیھ مصرى).١٢٬٤٧٣٬٩٧٢: ٢٠٢١دیسمبر 

المكونة من كافة اآلالت والمعدات  حصلت الشركة على ھذه القروض بضمان رھن تجارى على االصول الملموسة للشركة 
وتم شطب الرھن التجارى من بنك التجارى الدولى.المستوردة واألصول غیر الملموسة الممولة بموجب ھذه القروض

كالتالي:٢٠٢٢یونیو٣٠أرصدة القروض خالل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠معدل سعر الفائدة القروض 

جنیھ مصري جنیھ مصري
الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 

٩٬٤٧٥٬٧٠٤-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
١٢٬٤٧٣٬٩٧٢-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٢١٬٩٤٩٬٦٧٦-الجزء المتداول من القروض طویلة االجلإجمالي  

اإلیرادات-٢٠

االیراداتتكلفة -٢١

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في الستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٦٥٦٬١٨٢٬٤٧٠٥٠١٬٧٧٨٬٢٠٠٣٣٨٬٧٢٣٬١١٦٢٤٩٬٥٢٢٬٨٧٤ایراد بیع البضائع (بالصافي)  
٥١٬٩٣٣٬١٩٠٣٥٬٩٩٣٬٥٧٠٢٦٬٨٩٣٬٣١١١٧٬٤٠٣٬١٦١للغیر إیرادات من خدمات تصنیع  

٧٠٨٬١١٥٬٦٦٠٥٣٧٬٧٧١٬٧٧٠٣٦٥٬٦١٦٬٤٢٧٢٦٦٬٩٢٦٬٠٣٥

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في الستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٥٩٬٦١٨٬٥٣١٤٧٬٨٦٧٬٠٧١٣٠٬٩٤٩٬٠٦٦٢٥٬٤١٣٬٨٣٩وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى  مرتبات 
٢١٤٬٧٦٥٬١٨٨١٧٢٬٦٩٥٬٦٧٢١١٦٬٤٨٧٬٤٧٩٧٩٬٨٦٥٬١٣٠مواد خام  

٨٬٦٩٨٬١٣٢١٠٬٠٦٣٬٧١٨٤٬٣٣٤٬٦٠٠٥٬٠٦٥٬٩٧١قطع غیار ومواد  
٦٬٦٦٠٬٣٨٠٤٬٩٦٧٬٦٤٠٣٬٧٣٠٬٤٢١٢٬٥٧٢٬٢١٦طبیة رسوم حكومیة ودمغھ 

٢٠٬٧١٥٬٤٤٣١٧٬٠٦١٬٥٩٣٩٬٧٢٥٬٨٣٧٩٬٧٩٦٬٨٢٨مصروفات تشغیل أخرى 
١٨٬٧٧٧٬٢٠٥١٤٬٣٩٥٬٠٦٠١٠٬٦٧٠٬١٥٣٧٬٠٦٧٬١٠٢مصروفات طاقة 

٢٧٬٣٠٥٬٢٣٣١٩٬٠٦٦٬٨٨٧١٣٬٩٢٨٬٦٣٨٥٬٨٩٢٬٥١٧) ٦٥,, ٧(إیضاح –واستھالك  أھالك
١٬١٦٨٬٥٥٩٢٬٤١٣٬١٨٩٥٠٩٬٦٦٢١٬٠٨٨٬٨٢٧إیجارات 

٨٬٢٣٥٬٨٠٦٥٬٠٨٢٬٦٢٠٤٬٦٠٣٬٤٦١٢٬٣٣١٬٥٨٢صیانة 
٣٦٥٬٩٤٤٬٤٧٧٢٩٣٬٦١٣٬٤٥٠١٩٤٬٩٣٩٬٣١٧١٣٩٬٠٩٤٬٠١٢



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-٢١ -

مصروفات بیعیھ وتسویقیة -٢٢

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢٣

ایرادات تمویلیة-٢٤

مصروفات تمویلیة-٢٥

الدخل ضرائب-٢٦

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في الستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٦٢٬٥٨٧٬٢١٣٥٧٬٣٨٥٬٠٠٩٣٢٬٣٦٨٬٤٣٨٢٨٬٠٩٥٬٠٩٤وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
٢٬٣٢٦٬١٨٩٢٬٢٤٠٬٧٣٩١٬١٨٣٬٣٩٠١٬١٥٩٬٢١٨)٦٥,(إیضاح –اھالكات 
٢٥٬٥٠٠٣٧٬٨٠٠١٩٬٢٠٠١٨٬٩٠٠إیجارات 

٧٠٬٦٣٨٬٥٠٥٥٦٬٦٩٩٬٠٨٧٣٨٬٨٦٦٬٧٨٣٣٢٬٩٦٢٬٨٩١دعایة وتسویق   
١٣٥٬٥٧٧٬٤٠٧١١٦٬٣٦٢٬٦٣٥٧٢٬٤٣٧٬٨١١٦٢٬٢٣٦٬١٠٣

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في الستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٢٣٬٧٠٠٬٢٢٨٢٠٬٨١٤٬٣٩٧١٢٬٢٨٧٬٠٠٦١٠٬٥٣٢٬٠٤٩وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
٦٨٩٬٧٠٢٩٢٦٬٤٩٤٤٦٨٬٤٧٩٤٣٦٬٠٥٤أتعاب مھنیة

٧١٥٬٧٩٧٢٣٤٬٦٧٥٢٧٩٬٤٠٤١١٣٬٠٣٠صیانة
٩٩٠٬٠٢٤٩١٦٬٣٣٧٤٩٧٬٧٤٢٤٦٢٬٦٦٧) ٥(إیضاح -أھالكات 
٤٬٥٨٣٬٣٤٨٣٬٢١٨٬٩٧٣٢٬٦٧٦٬٠٩٨١٬٤٨٨٬٧٧٣أخرى

٣٠٬٦٧٩٬٠٩٩٢٦٬١١٠٬٨٧٦١٦٬٢٠٨٬٧٢٩١٣٬٠٣٢٬٥٧٣

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيالستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٢٧٬٦٦٥٬٣٣١٢٩٬٦٠٢٬٨٤٢١٣٬٧٠٦٬٢٦٣١٥٬٠٠٢٬٩١٠عوائد من أذون خزانة
- ١٬٦٣٤٨٬٨١٢١٥عوائد من ودائع ألجل

٢٧٬٦٦٦٬٩٦٥٢٩٬٦١١٬٦٥٤١٣٬٧٠٦٬٢٧٨١٥٬٠٠٢٬٩١٠

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيالستة أشھر
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٤٠٬٨٤٢٬٧٦٦٤٥٬٢٣٧٬٥٦٥٢٠٬٠٧٣٬٢٩٠٢٢٬٧٨٩٬٢٥٤فوائد مدینة

١٬٠٤١٬٦٣٤١٬٠٥٩٬٠٧٧٥٣١٬٧١٨٥٢٦٬٩١٨)٦(إیضاح لتزامات االیجار المصروفات تمویلیة  

١٬٧٨٦٬٦٢٤١٬٨٣٥٬٨١٤٨٧٨٬٧١٣٩٤١٬٩٩٩مصروفات بنكیة
٤٣٬٦٧١٬٠٢٤٤٨٬١٣٢٬٤٥٦٢١٬٤٨٣٬٧٢١٢٤٬٢٥٨٬١٧١

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيالستة أشھر
یونیو  ٣٠

٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري
)٦٬٧٦٤٬٧٠٥)١٤٬٣٣٥٬٢٨٢()١٣٬٥٤٩٬٨٧٥()٣٢٬٣٠١٬٣٩٠(ضریبة الدخل الجاریة
٣٬٣٢٩٬٣٦٩)٢٬٣٢٩٬١١٤()٥٬٦١٥٬٨٢٨()٥٬٣٤٣٬٢٤٣(ضریبة الدخل المؤجلة 

١٠٬٠٩٤٬٠٧٤)١٦٬٦٦٤٬٣٩٦()١٩٬١٦٥٬٧٠٣()٣٧٬٦٤٤٬٦٣٣(مصروف ضرائب الدخل



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-٢٢ -

ضرائب الدخل المؤجلة

تسویة السعر الفعلي لضریبة الدخل 

نصیب السھم في األرباح  -٢٧

قسمة صافي الربح القابل للتوزیع الخاص بالشركة على المتوسط المرجح  بفي األرباحتم احتساب نصیب السھم األساسي
لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

قسمة صافي الربح القابل للتوزیع الخاص بالشركة على المتوسط المرجح بتم احتساب نصیب السھم المخفض في األرباح  
التي سوف تصدر للعاملین واالداره ضمن نظام االثابة والتحفیز عدد األسھمباإلضافة الى  لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

على النحو التالي: 

عن الثالثة أشھر المنتھیةأشھر المنتھیةعن الستة 
٢٠٢١یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٢٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٢٥٬٢٣٩٬٣٢٣٦٢٬٠٩٧٬٣٨٨٥٤٬٨٢٢٬٩٦١٣١٬٧٦٥٬٦٧٣ربح الفترة  
تاثیر  بعدالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

٩٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠خالل الفترةشراء أسھم خزینة 
تاثیر األسھم الخافضة: 

-٧٬٤٢٨٬٦٣٠-٧٬٤٢٨٬٦٣٠التنفذیین للعاملین والمدیرینحق شراء أسھم 
القائمة بعدالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

٩٩٧٬٤٢٨٬٦٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٩٧٬٤٢٨٬٦٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠خالل الفترةتاثیراالنخفاض

٠٫١٢٥٦٠٫٠٦٢١٠٫٠٥٥٠٠٫٠٣١٨نصیب السھم في أرباح الفترة 

الخسائروقائمة األرباح أقائمة المركز المالي 
٢٠٢١یونیو٢٠٢٢٣٠یونیو٢٠٢١٣٠دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
)٤٬٨٧٢٬٣٠١((٥٬٥٥٨٬٦٠٨)   )٤٦٬٨٩٠٬٠٨١((٥٢٬٤٤٨٬٦٨٨) االھالك واالستھالك 

-(٧٣٬٧٠٥)        ١٬٨٨٦٬٤٦٠١٬٩٦٠٬١٦٥مخصصات 
١٨٢٬٣١٢(٤٠٬٤٣٩)        ١٬٨٥٧٬٣٤٥١٬٨٩٧٬٧٨٤االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 

)٦٢٠٬٣٧٣((٨٩٬٣٥٩)        ٢٬٤٠٢٬٢٦٧٢٬٤٩١٬٦٢٦االنخفاض في قیمة المخزون 
-١٬٤٧٠٬٦٦٣-١٬٤٧٠٬٦٦٣عقد منح أسھم نظابة أثابة

)٣٠٥٬٤٦٦((١٬٠٥١٬٧٩٥)   ٤٢٬٢٧٠(١٬٠٠٩٬٥٢٦) فروق تقییم العملة االجنبیة غیر المحققة 
)٥٬٦١٥٬٨٢٨((٥٬٣٤٣٬٢٤٣)   )٤٠٬٤٩٨٬٢٣٦((٤٥٬٨٤١٬٤٧٩)صافي ضرائب الدخل المؤجلة 

٢٠٢١یونیو٣٠معدل الضریبة ٢٠٢٢یونیو٣٠معدل الضریبة 
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٦٢٬٨٨٣٬٩٥٦٨١٬٢٦٣٬٠٩١أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
١٨٬٢٨٤٬١٩٥٪٣٦٬٦٤٨٬٨٩٠٢٢٫٥٪٢٢٫٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة 

٩٩٥٬٧٤٣٨٨١٬٥٠٨مصروفات غیر قابلة للخصم  
١٩٬١٦٥٬٧٠٣%٣٧٬٦٤٤٬٦٣٣٢٣.٥٨%٢٣٫١١ضریبة الفعلي المعدل



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-٢٣ -

الموقف الضریبي-٢٨

ضرائب شركات االموال-أ 
.األتفاق باللجنة الداخلیة المتخصصةوتم ٢٠١٣تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
وجارى قرار بأعادة الفحص الفعلىو صدر الطعن علیھ  وتمتقدیرا  ٢٠١٧حتى ٢٠١٤تم فحص السنوات من -

.٢٠٢٠حتى ٢٠١٨مع تجھیز سنوات التجھیز للفحص عن تلك السنوات

ضرائب كسب العمل-ب 
. و تم سداد الفروق٢٠١٥عام تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى-
تم تـسلیم المـستندات الخاـصة بالفحص وـسداد الـضریبة المسـتحقة بالتـسویات و  ٢٠١٩حتى ٢٠١٦من السـنوات-

.الفحصتم اجراء 

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

ضرائب القیمة المضافة-د
وتم سداد الضرائب المستحقة.٢٠١٥تم فحص دفاتر الشركة حتى عام -
.و تم الربط و السداد٢٠١٩وحتى عام ٢٠١٦الشركة من عام تم فحص دفاتر و حسابات -

طراف ذات عالقة األ-٢٩

عالقة للشركة إذا كان للشركة القدرة على السیطرة  و، یعد الطرف ذالمستقلة المختصرةالدوریة  القوائم المالیة  لغرض إعداد  
إذا كانت الشــركة وھذا  والعكس أوالمالیة والتشــغیلیة أغیر مباشــرة في اتخاذ القرارات  ولھا نفوذ مؤثر بصــورة مباشــرة أوأ

الطرف تحت سیطرة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة)أ
والتي نتجت عن العملیات المعتادة طبقاً للشروط المعتاد علیھ بین الفترة  تتمثل المعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل 

األطراف:

صدة األطراف ذات العالقةار)ب
٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢یونیو٣٠

مستحق الى  
جنیة مصري 

مستحق من 
جنیة مصري 

مستحق الى 
جنیة مصري

مستحق من 
جنیة مصري طبیعة العالقة  الشركة

٢٩٠٬٣٦١ - - ٧٢٩٬٢٦٣ شركة تابعة  شركة رامیدا لتجارة األدویة 
- ٣٬٥٢٨٬١٤٤ - ٤٬٨٣٤٬٤٥٩ شركة تابعة  شركة رامیكیر
- ٢١٬٦٥٢٬٨٤١ - ١٥٬٧٩٢٬٣٨٤ شركة تابعة  شركة رامیفارما 

٢٩٠٬٣٦١ ٢٥٬١٨٠٬٩٨٥ - ٢١٬٣٥٦٬١٠٦

٢٠٢١یونیو٢٠٢٢٣٠یونیو٣٠المعاملةطبیعة طبیعة العالقةالشركة
جنیة مصريجنیة مصري

شركة رامیدا لتجارة األدویة 
شركة تابعة 

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠ایجار 
-٣٬٢٤٠٬٥٥٠مشتریات

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠ایجار شركة تابعة شركة رامیكیر
-١٬٢٤١٬٨٢٠مشتریات

شركة تابعة شركة رامیفارما 
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠ایجار 

-٥٬٩٩٣٬٢٢٣مشتریات



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل

٢٠٢٢یونیو ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-٢٤ -

(تابع) األطراف ذات عالقة-٢٩

مرتبات وحوافز المدیرین الرئیسیین )ت
: االتي٢٠٢١یونیو٣٠و٢٠٢٢یونیو٣٠فيالمالیة المنتھیة الفترةیتمثل ما یحصل علیھ المدیرین الرئیسیین خالل 

العالقة. ذويال توجد مخصصات مكونة لألطراف من -

أحداث جوھریة -٣٠

االقراض للیلة واحدة و  قرر البنك المركزي المصري زیادة معدلي اإلیداع و ٢٠٢٢مارس  ٢١في 
٪٩٫٧٥و ١٠٫٢٥و  ٪٩٫٢٥نقطة أساس لیصل الي ١٠٠سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع  

و تقوم  ٪٩٫٧٥نقطة أساس لیصل ١٠٠علي الترتیب كما تم رفع سعر االئتمان و الخصم بواقع  
الشركة بدراسة األثر علي القوائم المالیة الالحقة. 

عار حقھ  الصـرف الجنیھ المصـري مقابل الدوالر و بعض العمالت األخرى في الفترة الكما تراجعت أـس
لتاریخ القوائم المالیة و تقوم الـشركة بدراـسة األثر في القوائم المالیة الالحقة و لتوضـح التأثیر الناتج عن  

.تغییر أسعار الصرف

٢٠٢١یونیو٢٠٢٢٣٠یونیو٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

مرتبات وحوافز 
١٦٬٤٦٧٬٩٦٧١٦٬٠٤٨٬٩٨٤

-٦٬٥٣٦٬٢٨٠حق شراء أسھم للعاملین والمدیرین التنفذیین
١٦٬٤٦٧٬٩٦٧١٦٬٠٤٨٬٩٨٤


