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جمھوریة مصر العربیة

المختصرة المجمعة قریر الفحص المحدود على القوائم المالیة الدوریةت
إلى السادة مساھمي/ أعضاء مجلس أدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة 

والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة)
ةلیحول مراجعة القوائم الما

المقدمة
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة  المرفق  رالمختصقمنا بأعمال الفحص المحدود للمركز المالي

وكذا  ٢٠٢١مارس  ٣١في كما  ("الشركة") - شركة مساھمة مصریة -والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا)
أشھر  الثالثةوالدخل الشامل والتغیر في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا عن  األرباح والخسائرقوائم 

المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة وغیرھا من اإلیضاحات المتممة األخرى. واإلدارة 
لعادل والواضح لھا طبقًا لمعاییر المحاسبة ھي المسئولة عن إعداد القوائم المالیة الدوریة المختصرة ھذه والعرض ا

المصریة، وتنحصر مسئولیتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالیة الدوریة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود 
لھا.

نطاق الفحص المحدود
المحدود للقوائم  ) "الفحص ٢٤١٠قمنا بفحصـــــنا المحدود طبقًا للمعیار المصـــــري لمھام الفحص المحدود رقم (

ــمل الفحص المحدود للقوائم المالیة   ــاباتھا". ویش ــأة والمؤدي بمعرفة مراقب حس المالیة الدوریة المختصــرة لمنش
الدوریة عمل استفسارات بصورة أساسیة من أشخاص مسئولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات 

قل الفحص المحدود جوھریًا في نطاقھ عن عملیة مراجعة تتم  تحلیلیة، وغیرھا من إجراءات الفحص المحدود. وی
طبقًا لمعاییر المراجعة المصـریة، وبالتالي ال یمكننا الحصـول على تأكد بأننا سـنصـبح على درایة بجمیع األمور  

لدوریة  الھامة التي قد یتم اكتشافھا في عملیة مراجعة، وعلیھ فنحن ال نبدي رأي مراجعة على ھذه القوائم المالیة ا
المختصرة.

االستنتاج
المختصــــرة   المجمعة وفي ضــــوء فحصــــنا المحدود، لم ینم إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن القوائم المالیة الدوریة
أة في  وعن   ٢٠٢١مارس  ٣١المرفقة ال تعبر بعدالة ووضـوح في جمیع جوانبھا الھامة عن المركز المالي للمنـش

أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة.الثالثة أداؤھا المالي وتدفقاتھا النقدیة عن 

مراقب الحسابات

ایھاب مراد عازر
زمیل جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة

زمیل جمعیة الضرائب المصریة
)٦٥٣٧س. م. م رقم (

)٨٧العامة للرقابة المالیة رقم (سجل الھیئة 

٢٠٢١ مایو٠٦القاھرة في:







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

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.) ٢٧الى () ١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٦-

الدوریة المجمعة المختصرةقائمة الدخل الشامل 
٢٠٢١مارس ٣١عن الفترة المنتھیة في 

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥٢٣٬٧٦٧٬٩٢٧الفترةارباح 
--الدخل الشامل االخر  

٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥٢٣٬٧٦٧٬٩٢٧إجمالي الدخل الشامل  

یوزع كالتالي: 
٣٠٬١٦١٬٧٠٧٢٣٬٨٩٤٬٩٦٨مساھمي الشركة االم   
(١٢٧٬٠٤١) (١٥٢٬١٣٢) الحقوق غیر المسیطرة  

٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥٢٣٬٧٦٧٬٩٢٧



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

القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.جزء ال یتجزأ من ) ٢٧) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٧-

الدوریة المجمعة المختصرة الملكیةقائمة التغیر في حقوق  
٢٠٢١مارس ٣١عن الفترة المنتھیة في 

احتیاطيرأس المال المدفوع 
قانوني

احتیاطي عام /  
عالوة اصدار  

األسھم 

احتیاطیات 
أخرى

إجمالي حقوق الملكیة أألرباح المرحلة
االم للشركة 

الحقوق غیر  
المسیطرة

إجمالي

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ 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  
٢٣٬٧٦٧٬٩٢٧(١٢٧٬٠٤١) ٢٣٬٨٩٤٬٩٦٨٢٣٬٨٩٤٬٩٦٨- - - - أجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

١٬٠٩٥٬٨٢٣٬٠٣٣(١٬٠٨٠٬٢١٦) ٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٣٩٦٬٧١٠٬٤٤٦١٬٠٩٦٬٩٠٣٬٢٤٩مارس ٣١الرصید في 

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

----) ٤٧تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (
 (٨١٠٬٢٧٦) (٨١٠٬٢٧٦)

-
 (٨١٠٬٢٧٦)

٢٠٢١ینایر ١الرصید 
١٬١٨٢٬٧٥٩٬٧٦٨) ١٬٦١٨٬٧٠٦(١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨٤٬١٨٥٬٦٧١١٬١٨٤٬٣٧٨٬٤٧٤) ٤٧بعد تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

---(٥٬٦٤٧٬٢٦٧)--٥٬٦٤٧٬٢٦٧-المحول إلى االحتیاطي القانوني  
٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥(١٥٢٬١٣٢)٣٠٬١٦١٬٧٠٧٣٠٬١٦١٬٧٠٧----أجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

١٬٢١٢٬٧٦٩٬٣٤٣(١٬٧٧٠٬٨٣٨) ٢٠٢١١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٥٠٨٬٧٠٠٬١١١١٬٢١٤٬٥٤٠٬١٨١مارس  ٣١الرصید في 



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

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة.) ٢٧) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٨-

الدوریة المجمعة المختصرة قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في الفترةعن 

إیضاح 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري
لیةالتشغی األنشطة
٣٩٬٠٨١٬٢٠٤٣١٬٣٠٢٬٧٨٨قبل ضرائب الدخلالفترةأرباح 

تسویات لتسویة االرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة:  
١٬٠٩٣٬١٩٦(١٣٠٬٣١٨)صافي فروق العملة األجنبیة

١٤٬٩٣٩٬١٠٦١٢٬٩٦١٬١٥٨)٥٬٦٬٧(االستھالك االھالك و 
١٧٠٬٢٤٣-)١٢(المكونة المخصصات

٦٦٢٬٢٠٨-)٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض  
٢٬١٤٣٬٤٦٦٤٬١١٥٬٢٩٧)٨(االنخفاض في قیمھ المخزون 

(١٧٬٦٦٧٬٥٨٥) (١٤٬٥٩٩٬٩٣٢)إیرادات تمویلیة 
٢٣٬٣٤٢٬١٢٦٣٠٬٢٦٢٬٦٩٢)٢٣(مصروفات تمویلیة  

٥٣٢٬١٥٩٥٤٣٬٢٣٥)٢٣(مصروفات تمویلیة لعقود األیجار 
- ٦٬٥٢٠)٥(ارباح بیع أصول ثابتة 

٦٥٬٣١٤٬٣٣١٦٣٬٤٤٣٬٢٣٢
(١٩٬١٤٩٬٥١٧) ٤١٬٠٧٨٬٣٥٧التغیر في المخزون

- (٥٬٦٣٦٬١٣٥)المستخدم من مخصصات المخزون
(٢٬٤٨١٬٢٦٠) (١٥٬٠٩٤٬٥٩٩)التغیر في العمالء واوراق القبض 

(١٦٬٧٦٥٬٩٦٣) (٥٬٧٢٥٬٥٩٨)المقدمة والمتحصالت األخرىاتالتغیر في المدفوع
٨٬٦٥١٬٢٥٨(١٤٬٤٥٦٬٧٣٨)التغیر في الموردین واوراق الدفع وأخرى

٦٥٬٤٧٩٬٦١٨٣٣٬٦٩٧٬٧٥٠الناتجة من أنشطة التشغیل التدفقات النقدیة 
(٢٦٬١١٢٬٤٥٨) (٢٠٬٦٩٧٬١٥٠)المسدد من المصروفات التمویلیة  

(٥٠٠٬٠٠٠) -)١٢(المستخدم من المخصصات 
-(٣٬٩٤٢٬٦٦٢)المسدد من ضرائب الدخل 

٤٠٬٨٣٩٬٨٠٦٧٬٠٨٥٬٢٩٢أنشطة التشغیل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من 

األنشطة االستثماریة
(٣٬٢٧١٬٤٥٠) (٣٬٦٣٦٬٥٥٣))٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(٤٬٨٠٦٬٦٩٣) (٤٬٢٣٠٬٧٥١))٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول
(٩٦٬٣٠٠٬٧٦٢) (٣٦٦٬٥٧٧))٧(غیر ملموسة مدفوعات لشراء أصول

- (٢٩٩٬٩٦٤٬٧٢٩)مدفوعات لشراء اذون خزانة 
- ٣٢٠٬٣٠٠٬٠٠٠متحصالت من اذون خزانة مستحقة

-٥٬٠٣٩)٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة 
(١٥٬٤٣٥) (٨٬٨١٣))١١(االستثمار في ودائع ألجل  

(١٠٤٬٣٩٤٬٣٤٠) ١٢٬٠٩٧٬٦١٦(المستخدمة في) أنشطة االستثمار من الناتجةالنقدیة صافي التدفقات 

األنشطة التمویلیة
٢٠٦٬٣١٢٬٠٠٤٢٦١٬٥٣٦٬٧٤٨)١٦(التسھیالت االئتمانیةالمستخدم من 

(١٧٠٬٩٩٦٬٤٣٧) (٢٤١٬٠٤٧٬١٨٠))١٦(االئتمانیةالتسھیالت  من  المسدد 
(١٣٬٣٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٧٠٠٬٠٠٠))١٧(المسدد من قروض الجل

(١٬٩٣٨٬٣٣٠) (٢٬١٢٨٬٥٨٩)مدفوعات أللتزامات األیجار 
٧٥٬٣٠١٬٩٨١(٤٧٬٥٦٣٬٧٦٥)أنشطة التمویل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من

(٢٢٬٠٠٧٬٠٦٧) ٥٬٣٧٣٬٦٥٧الفترة النقدیة وما في حكمھا خاللصافي التغیر في 
(١٬٠٩٣٬١٩٦) ١٣٠٬٣١٨صافي فروق العملة األجنبیة

١٢٬٦٢٥٬٧٩٢٥٣٬٤٦٢٬١٥٩النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة 
١٨٬١٢٩٬٧٦٧٣٠٬٣٦١٬٨٩٦)١١(الفترة النقدیة وما في حكمھا في أخر 



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

٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٩ -

١- نبذة عن الشركة

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

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

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

القوائم المالیة  مصر.–الجیزة-المنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السادس من أكتوبر ٥مقر الشركة المسجل ھو القطعة رقم 
إلیھا مجتمعة باسم  . (یشار التابعة لھااالم والشركات ائم المالیة المستقلة للشركة القو تتضمن الدوریة المجمعة المختصرة

"المجموعة").

في:األساسي یتمثل غرض المجموعة
.البیطريوالصیدلیة لالستعمال البشرىوتسویق 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 األدویة شركة رامیدا
تســویق، بیــع ، انتــاجالطبیــة،المستحضــرات وتصــدیر اســتیراد األساســي ھــي غرضــھا ٪٩٩٫٩٧تبلــغ بساھمةشركة تابعة 

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر وانتاج مستحضرات صیدلیة لالستعمال الصیدلیة وتخزین المستحضرات 

شركة رامیكیر
انتــاج الصــیدلیة،تســویق، بیــع وتخــزین المستحضــرات انتــاج،غرضھا األساســي ھــو ٪٤٩تبلغ بملكیة قانونیةشركة تابعة 

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر مستحضرات صیدلیة لالستعمال 

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

شركة رامیفارما 
انتــاج ، الصــیدلیةتخــزین المستحضــرات وانتــاج، تســویق، بیــعغرضھا األساســي ھــو ٪٤٩شركة تابعة بملكیة قانونیة تبلغ 

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر مستحضرات صیدلیة لالستعمال 

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

الھامة أھم السیاسات المحاسبیة -٢

أسس االعداد١-٢
وفقاً لفرض االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة.المجمعةیتم إعداد القوائم المالیة 

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

لساریة.للشركة وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین واللوائح االمجمعة یتم إعداد القوائم المالیة 

في السیاسات المحاسبیةالتغییرات ٢-٢
٣١المنتھیة في للسنةالمجمعةالسیاسات المحاسبیة المطبقة ھذه الفترة ھي تلك المطبقة في اعداد القوائم المالیة 

"اإلیراد من العقود مع  ٤٨، والتى تشمل تطبیق المبكر لمعاییر المحاسبة المصریة الجدیدة رقم, ٢٠٢٠دیسمبر 
. ٢٠٢٠ینایر ١"عقود التأجیر" اعتبارًا من ٤٩و" العمالء 

) “األدوات المالیة " طبقا لقرار الھیئة العامة للرقابة  ٤٧قامت الشركة بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (وقد
.وأثر ھذه المعاییر والتعدیالت موضحاه أدناه طبیعةوان ٢٠٢١ینایر ١اعتبارًا من المالیة
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التغییرات في السیاسات المحاسبیة٢-٢

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

ومحاسبة التحوط.

التصنیف والقیاس
) فإنھ یمكن قیاس أدوات الدین الحقــاً بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الــربح او ٤٧(المحاسبة المصري رقممعیار بموجب 

الخسارة أو بالتكلفة المستھلكة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یقوم التصــنیف علــى معیــارین: نمــوذج 
التعاقدیة تمثل فقط مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة علــى أعمال الشركة إلدارة االصول، وما إذا كانت الدفقات النقدیة

المبلغ األصلي القائم.

الصوالھا المالیة: الشركةفیما یلي التغیرات في تصنیف 
٢٠٢٠دیســمبر ٣١واألصول المالیة األخرى كما فــي وأرصدة مدینة اخري ومستحق من أطراف ذات العالقةعمالء

عاقدیة وزیادة التدفقات النقدیة التي تمثل دفعات حصریة ألساس القــرض والفائــدة. ومحتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة ت
.٢٠٢١ینایر ١ابتداًء من المستھلكةلیتم تصنیف ھذه األصول وقیاسھا كأدوات دین بالتكلفة 

االنخفاض في القیمة
عــن خســائر االنخفــاض فــي الشــركة) بشكل أساسي إلى تغییــر محاســبة ٤٧(معیار المحاسبة المصري رقمان تطبیق 

) ٢٦(معیار المحاسبة المصــري رقــمالمالیة عن طریق استبدال منھج الخسائر المتكبدة الخاصة بمعیار ألصولالقیمة
) من الشركة تسجیل مخصــص ٤٧(المحاسبة المصري رقمبمنھج خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة. یتطلب المعیار 

لخسائر االئتمان المتوقعة لجمیع القروض وأصول الدین المالیة األخرى غیر المحــتفظ بھــا بالقیمــة العادلــة مــن خــالل 
الربح او الخسارة. 

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

٢٠٢١ینایر ١المركز المالي كما في قائمة -
جنیھ مصري

أصول  
)٨١٠٬٢٧٦(عمالء وأوراق قبض 

حقوق الملكیة
)٨١٠٬٢٧٦(أرباح مرحلة  

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة  -٣
المختصرة قیام اإلدارة بعمل أحكام وتقدیرات تؤثر على قیم اإلیرادات،  المجمعةیتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة الدوریة 

والمصروفات، واألصول، وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالیة المجمعة وما یصاحبھا من افصاحات وكذا اإلفصاح عن  
تراضات والتقدیرات نتائج تتطلب  . وقد ینشأ عن عدم التأكد المحیط بھذه االفالفترة 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  

جري خاللھا مراجعة التقدیرات.  المحاسبیة في الفترة التي ی
المختصرة للشركةالمجمعة  وفیما یلي األحكام والتقدیرات الرئیسیة التي تؤثر تأثیرا جوھریاً على القوائم المالیة الدوریة 

األحكام ١-٣
االعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع البضائع 

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

ة قد تم نقلھا. 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 یكون تحصیل كامل المبلغ  

ردي. أما المبالغ التي ال تعد جوھریة  لم یعد متوقعاً. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یجري التقدیر على أساس ف
بشكل فردي، ولكنھا تعدت تاریخ استحقاقھا، فیجري تقییمھا اجمالیا ویطبق علیھا مخصص وفقا للمدة الزمنیة التي انقضت  

منذ تاریخ استحقاقھا استنادا إلى معدالت االسترداد التاریخیة.
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تابع –األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة  -٣
مخصص مردودات مبیعات البضائع 

تقوم إدارة الشركة بتحدید تقدیرات مخصص مردودات المبیعات. یتم تحدید ذلك التقدیر بعد االخذ في االعتبار الخبرة  
السابقة لمردودات المبیعات وحجم االیرادات وحجم المبیعات وتواریخ انتھاء صالحیھ البضائع المباعة، وتقوم اإلدارة  

عة قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف لتغطیة مردودات المبیعات. دوریا" بمراج

العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة
تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة بغرض حساب اإلھالك. ومن شأن ھذا التقدیر أن ُیحدد عقب  

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

األصول.  

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

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. 

بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك لضمان اتساق الطریقة وفترة االستھالك  تقوم االدارة بشكل دوري 
مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه األصول. 

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

المخصصات، استنادا إلى تقدیرات معقولة، واضعة في  الشركةوالضرائب المؤجلة. ولقد وضعت الضرائب الحالیة
االعتبار العواقب المحتملة لعملیات الفحص التي تجریھا السلطات الضریبیة في مصر. ویستند مبلغ ھذا المخصص إلى  

للوائح الضریبیة من قبل الشركة ومصلحة عوامل عدة منھا الخبرة بالفحوصات الضریبیة السابقة والتفسیرات المتباینة
الضرائب 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  
ن یقابلھا أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدام ھذه الخسائر لتغطیتھا. ویتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوھریة مبلغ  أ

األصول الضریبیة المؤجلة الذي یمكن االعتراف بھ، وذلك استنادا إلى التوقیت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلیة  
یط الضریبي المستقبلیة.الخاضعة للضریبة إلى جانب استراتیجیات التخط

القطاعیةتقاریرال-٤

اإلیرادات،  أجمالي% من ٩٣والذي یمثل في انتاج وبیع المنتجات الدوائیة حالیایتمثل قطاع األعمال الرئیسي للمجموعة
المجموعة  . تراقب إدارة على التوالي)٪٤% و٩٦: ٢٠٢٠مارس ٣١(خدمات التصنیع للغیر في % الباقیة ٧وتمثل

القرارات  اتخاذ بغرض"التصنیع للغیر" (خدمات التصنیع للغیر)و"انتاج وبیع المنتجات الدوائیة"ینالنشاط تحت قطاع
التجاریة.  

الدوریة المجمعة  ق مع اإلیرادات في القوائم المالیة سناتلبا قیاسھ ویتم یتم تقییم األداء القطاعي بناء على األیرادات 
. المختصرة

في القوائم  قطاعینتحت ٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في الفترةخالل وبالتالي جرى التقریر عن جمیع إیرادات المجموعة 
.الدوریة المجمعة المختصرةالمالیة 

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

)٪٨٧: ٢٠٢٠مارس ٣١(% من إجمالي اإلیرادات ٨٨عمالء ٥أكبر من  االیراداتتبلغ 

اإلجمالي مبیعات البضائعخدمات 
تصنیع للغیر الفترة

"محلى"
محلى تصدیر

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢١١٨٬٥٩٠٬٤٠٩٢٢٬٧٣٠٬٢٣٤١٦٩٬٨٩٤٬٤٢٧٥٩٬٦٣٠٬٦٦٥٢٧٠٬٨٤٥٬٧٣٥مارس  ٣١
٢٠٢٠١٠٬٣٥٢٬٥٧٥٥٬٢٢٧٬٩٦٥١٥٠٬٧١٣٬٩٦٠٦٦٬١٢٥٬١٨٨٢٣٢٬٤١٩٬٦٨٨مارس ٣١
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ثابتةأصول -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١٠٨٬٧٠٦٬٣٢٨مبلغ ٢٠٢١مارس ٣١تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
جنیھ مصري.٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -
تم تحمیل اإلھالك خالل الفترة بقائمة األرباح أوالخسائر على النحوالتالي:-

٢٠٢١مارس ٣١تم حساب ارباح بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: -٢٠٢١مارس ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٩٥٬٤١٦تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ١٠٬٨٣٤٬٨٧٥تكلفة اإلیرادات 
٨٣٬٨٥٧مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ١٥٠٬٩٥٩مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

١١٬٥٥٩صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة٤٥٣٬٦٧٠مصروفات عمومیة وإداریة  
٥٬٠٣٩متحصالت من بیع أصول ثابتة ١١٬٤٣٩٬٥٠٤

(٦٬٥٢٠) بیع أصول ثابتة خسائر 

آالتمباني أراضي
ومعدات 

وسائل نقل 
وآالت جر

عدد أجھزة معامل 
وأدوات 

أثاث وتجھیزات 
مكاتب 

اإلجمالي أصول 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
٩١٧٬١٨٧١٬٦٦١٬٢٩٤٣٤٤٬٠٧٠٤٨٤٬٤١٢٦٤٬٢٧٩١٦٥٬٣١١٤٬٢٣٠٬٧٥١٧٬٨٦٧٬٣٠٤-إضافات 

-(٧٬٥٤٠٬٥٨٧)----١٬٤٢٧٬٩٣٦٦٬١١٢٬٦٥١-المحول من أصول تحت االنشاء 
(٩٥٬٤١٦) - (٤٦٬٣٣٠) - - - (٤٩٬٠٨٦) - - استبعادات 

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٩٬٥٧٠٬٥١١٤٠٥٬٤٣٦٬٨٣٠١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٠٬٧٧٦٬٨٥٥٥٬٧٥٣٬٥٨٤٢٥٬٥٠٤٬٢٩٤٢٣٬٢٧٩٬٩٨٢٧٧٢٬٣٢٩٬٣٧٩مارس  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

(١١٬٤٣٩٬٥٠٤)-(٦٢٨٬٤٩٥)(١٢٨٬٢٩٤)(٣٨٦٬٥٣٧)(١٥٢٬١٤٤)(٨٬١٥٣٬٠١٦)(١٬٩٩١٬٠١٨)-إھالك الفترة 
٨٣٬٨٥٧- ٤٥٬٠١٢- - - ٣٨٬٨٤٥- - استبعادات 

(٢٥٤٬٠١١٬٨٥٧) - (١٦٬٠٤٩٬٥١٠) (١٬٨٥٧٬٠٠٢) (١٠٬٣٥٨٬٢٥٨)(١٠٬٤٠٦٬٣٩٣) (١٥٥٬٤٩٥٬٧٨٣) (٥٩٬٨٤٤٬٩١١) - ٢٠٢١مارس  ٣١
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١مارس  ٣١
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥١٩٩٬٧٢٥٬٦٠٠٢٤٩٬٩٤١٬٠٤٧٢٬٩٦٣٬٥٠٥١٠٬٤١٨٬٥٩٧٣٬٨٩٦٬٥٨٢٩٬٤٥٤٬٧٨٤٢٣٬٢٧٩٬٩٨٢٥١٨٬٣١٧٬٥٢٢



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

٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٣ -

تابع-ثابتة أصول -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل.١٠٨٬٤٤٧٬٥٩٢مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
مصري.جنیھ ٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -

تم تحمیل اإلھالك خالل العام بقائمة األرباح أوالخسائر على النحوالتالي:-

٢٠٢٠دیسمبر ٣١تم حساب ارباح بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: -٢٠٢٠دیسمبر ٣١
جنیھ مصريجنیھ 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)ارباح بیع أصول ثابتة 

آالت مباني أراضي 
ومعدات 

وسائل نقل
وآالت جر 

عددأجھزة معامل 
وأدوات 

أصول تحت أثاث وتجھیزات مكاتب 
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 

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

اھالك مجمع 
(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
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٤ -

التأجیرعقود -٦
یتمثل أصول حق أنتفاع فى مكاتب علمیة مؤجرة تأجیر تشغیلى ومخازن

أصول حق أنتفاع -أ

التأجیر التزامات عقود -ب

أصول غیر ملموسة-٧

یتمثل رصید االصول غیر الملموسة في قیمة العالمات التجاریة الخاصة بمنتجات دوائیــة معینــة ویــتم اســتھالكھا بطریقــة 
عاما).٢٠مدار العمر االفتراضي (القسط الثابت على 

ا، ویــتم تقییمھــا ٢٠تقوم اإلدارة بتقدیر المنافع المستقبلیة المتوقعة لحقوق التسجیل التي یجــب اســتخدامھا علــى مــدى  عامــً
لالنخفاض في قیمتھا كلما كان ھناك مؤشر على انخفاض المنافع االقتصادیة للمنتج.

مصريجنیھ٣٣٬٩٣٣٬٠٠٧بمبلغول مستحضرات دوائیة قید التطویر یشمل رصید األصول غیر الملموسة األص
جنیھ مصري).٣٣٬٧٨٨٬٩٥٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢١١٩٬٩١٦٬٩٠٦١٨٬٢٠٦٬٢٦٦ینایر١التكلفة في 
١٬٧١٠٬٦٤٠-إضافات 

٢٠٢١١٩٬٩١٦٬٩٠٦١٩٬٩١٦٬٩٠٦مارس ٣١إجمالي التكلفة في  

-) ٣٬٦٥٨٬٦٠١(٢٠٢١ینایر١مجمع االستھالك في 
)٣٬٦٥٨٬٦٠١()٩٣٠٬٥٦٢(استھالك خالل الفترة
)٣٬٦٥٨٬٦٠١() ٤٬٥٨٩٬١٦٣(٢٠٢١مارس  ٣١مجمع االستھالك في 

٢٠٢١١٥٬٣٢٧٬٧٤٣١٦٬٢٥٨٬٣٠٥مارس  ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٧٬٧٤٣٬١٦٩ ١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ٢٠٢١ینایر  ١كما في 
١٬٧١٠٬٦٤٠                      - أضافات أصول مؤجرة 
٢٬٢٦٦٬٤٨٣ ٥٣٢٬١٥٩ تكلفھ التمویل 

)٤٬٣١١٬٠٦٩(  (٢٬١٢٨٬٥٨٩) مدفوعات 
١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ١٥٬٨١٢٬٧٩٣ ٢٠٢١مارس ٣١كما في 
٢٬٦٠١٬٩٢٤ ٢٬٧٠٩٬٠٩٥ یخصم: الجزء متداول 
١٤٬٨٠٧٬٢٩٩ ١٣٬١٠٣٬٦٩٨ الجزء الغیر متداول 

حقوق التسجیل 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢١٬١٨٨٦١٢٢٣٨٬١٢٢٬٤٨٤٬٨٥٣ینایر ١التكلفة في 
٣٦٦٬٥٧٧١١٦٬١٣٦٬٣٣٥إضافات 

٢٠٢١٢٣٨٬٩٧٨٬٧٦٥٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨مارس ٣١اجمالي التكلفة في  
(١٧٬٨٣٦٬٨٠٤)(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)٢٠٢١ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٦٬٢١٣٬٠١١)(٢٬٥٦٩٬٠٤٠)استھالك خالل الفترة  
(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)(٢٦٬٦١٨٬٨٥٥)٢٠٢١مارس ٣١مجمع االستھالك في 

٢٠٢١٢١٢٬٣٥٩٬٩١٠٢١٤٬٥٧١٬٣٧٣مارس  ٣١صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٥ -

المخزون -٨

حركة االنخفاض في قیمة المخزون على النحو التالي:-

*

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

عمالء وأوراق قبض -٩

.)١٦إیضاح (جنیھ مصرىملیون٢٨٢٫٧بمبلغ كضمان للتسھیالت االئتمانیة مرھونةبعض أوراق القبض 

قیمة العمالء أوراق القبض على النحو التالي:االضمحالل فيحركة -

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

١٠٨٬٩٤٣٬٥٨١١٠٨٬٩٤٢٬٥٥١مواد خام 
٣٧٬٠٣٥٬٠٧٤٤١٬٨٠٠٬٣٢٢ف مواد تعبئة وتغلی

١١٬٧٨٢٬٨٨٤١١٬٧٥٩٬٧٦١قطع غیار 
٩٢٬٤٢٣٬٣٨٢١١٤٬٩١٥٬٠٠٦إنتاج تام 

٢٨٬١٦١٬٨٥٨٣٤٬٩٧٣٬٠٣٩إنتاج تحت التشغیل
٥٢٠٬٣٢٦٧٬٧١٣٬٤٧٥بضاعة بالطریق

١٬٥٩٥٬٦٢٧١٬٤٣٦٬٩٣٥مخزون لدى الغیر 
٢٨٠٬٤٦٢٬٧٣٢٣٢١٬٥٤١٬٠٨٩

(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(٩٬٠٧٩٬٧٠٨)االنخفاض في قیمة المخزون 
٢٧١٬٣٨٣٬٠٢٤٣٠٨٬٩٦٨٬٧١٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

(٦٬٧١٤٬١٣٣)    (١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)اول المدة الرصید  
(١٨٬٧٣٢٬٣٠٦)  (٢٬١٤٣٬٤٦٦)العام * مكون خالل الفترة / 

٥٬٦٣٦٬١٣٥١٢٬٨٧٤٬٠٦٢العام المستخدم خالل الفترة /  
(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(٩٬٠٧٩٬٧٠٨)الرصید أخر المدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٢٣٨٬٦١٨٬٠٠٧٢٣١٬٣٨١٬٨٦٣عمالء 
١١٬٩٠٥٬٤٦٨١١٬٩٩٥٬٥٧٧عمالء تشغیل للغیر 

٤٠٣٬٠٦٠٬٨٣٣٣٩٥٬١١٢٬٢٦٩أوراق قبض
٦٥٣٬٥٨٤٬٣٠٨٦٣٨٬٤٨٩٬٧٠٩

(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)) ٥٬٧٧٧٬٧٣٦(وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٦٤٧٬٨٠٦٬٥٧٢٦٣٣٬٥٢٢٬٢٤٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

(٣٬٤٠٥٬٤٤٩)(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)الرصید أول المدة 
-(٨١٠٬٢٧٦)"األدوات المالیة"٤٧اثر تطبیق معیار 
(١٬٨٠٢٬٠٩٢)-مكون خالل الفترة

٢٤٠٬٠٨١-الفترةالمستخدم خالل 
(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٥٬٧٧٧٬٧٣٦)الرصید أخر المدة 



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

٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٦ -

اذون خزانة  -١٠

). ١٧و١٦ملیون جنیھ مصري (إیضاح ٩٣بعض أذون الخزانة مرھونة كضمان للتسھیالت االئتمانیة بمبلغ -

نقدیة بالصندوق ولدى البنوك-١١

تتمثل في العمالت األتیة:النقدیةأرصدة

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٥٠٠٬٨٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٣٠٠٬٠٠٠اذون الخزانة 
(٣٠٬٩٥٠٬٤٥٥)       (٣٢٬١٤٧٬٦٧١)عوائد لم تستحق بعد

٤٦٨٬٧٢٧٬٣٢٩٤٦٩٬٣٤٩٬٥٤٥الرصید أخر المدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

جنیة مصري -أ
١٠٩٬٦٠٦٩٥٬٥٩٧نقدیة بالصندوق 
٢٬٤٢٣٬٦٤٦٢٬٠٦٤٬٧٤٤حسابات جاریة

١٤٬٨٥٢٬٧٥٨٢٧٬٧٨٨شیكات تحت التحصیل
٦١٥٬٨٥٥٦٠٧٬٠٤٢ودائع ألجل  

١٨٬٠٠١٬٨٦٥٢٬٧٩٥٬١٧١
عملة أجنبیة-ب

٤٬٧٧٦٬٠٠٠-شیكات تحت التحصیل
٧٤٣٬٧٥٧٥٬٦٦١٬٦٦٣حسابات جاریة  

٧٤٣٬٧٥٧١٠٬٤٣٧٬٦٦٣
١٨٬٧٤٥٬٦٢٢١٣٬٢٣٢٬٨٣٤

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

١٨٬٠٠١٬٨٦٥٢٬٧٣٨٬٧٧٣جنیھ مصري
٧٣٢٬٦٣٩١٠٬٤٦٦٬٢٤٢دوالر أمریكي 

١١٬١١٨٢٧٬٨١٩یورو
١٨٬٧٤٥٬٦٢٢١٣٬٢٣٢٬٨٣٤

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

١٠٩٬٦٠٦٨٨٬٥٣٩النقدیة بالصندوق  
١٨٬٠٢٠٬١٦١٣٠٬٢٧٣٬٣٥٧حسابات جاریة 

١٨٬١٢٩٬٧٦٧٣٠٬٣٦١٬٨٩٦



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

٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٧ -

مخصصات-١٢

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

موردون وأوراق الدفع ومدفوعات أخرى -١٣

.والمدفوعات االخرىالمصروفات المستحقة ین، الموردال توجد فوائد على أرصدة 

المال رأس-١٤
١٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠جنیھ مصري، فــي حــین بلــغ رأس المــال المصــدر والمــدفوع ملیار المرخص بھ المجموعةبلغ رأس مال 

جنیھ مصري.٠٫٢٥االسمیة السھم سھم قیمة ٦٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠جنیھ مصري موزعاً على 
زیادة رأس المال المصدر بالزیادة ٢٠١٩نوفمبر ٢٣و٢٠١٩نوفمبر ٤قرر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في 

جنیــھ مصــري (تمثــل قیمــة ٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠النقدیة بالتزامن مع العرض في سوق األوراق المالیــة بمبلــغ إجمــالي قــدره   
ر الممتازة). اقتصر االشتراك في ھذه الزیادة على شركة جرافیل انفستینج لیمیتد الزیادة القیمة االسمیة باإلضافة إلى اإلصدا

التي تمثل المساھم الرئیسي والمفوض من المساھمین الباقین لعملیة البیع.
زیــادة رأس المــال المصــدر ٢٠١٩نــوفمبر ٢٣و٢٠١٩نــوفمبر ٤قرر اجتماع الجمعیة العامــة غیــر العادیــة المنعقــدة فــي 

مــن خــالل ٢٠٢٠دیســمبر ٣١جنیھ مصري كما في ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠جنیھ مصرى لیبلغ ٣١٬٢٥٠٬٠٠٠والمدفوع بمقدار 
سھم علما أن الفــرق بــین ســعر ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠لیصبحجنیھ مصري ٤٫٦٦سھم بسعر االكتتاب ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠إصدار 

یاطي العام.العرض والقیمة االسمیة الممثلة في عالوة األسھم المعترف بھا في االحت
علي الموافقة علي تطبیق نظام االثابة والوعد السھم ٢٠٢٠أكتوبر ٤١قرر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 

الشركة للعاملین والمدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة والتنفذیین ولم یتم تفعیل برنامج االثابة حتي تاریخھ.
:٢٠٢١مارس ٣١مین فى یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھ

المبلغ  عدد األسھم  %
جنیھ مصري

٩٨٬٦٢٦٬٤٠٠ ٣٩٤٬٥٠٥٬٥٩٩ ٥١٫٣٣ *أسھم مملوكة للمساھمین الرئیسین
٩٣٬٥٢٣٬٦٠٠ ٣٧٤٬٠٩٤٬٤٠١ ٤٨٫٦٧ أسھم حرة متداولة فى سوق األوراق المالیة
١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠ ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٠٠

٪ من األسھم وتمارس السیطرة علي الشركة وخالل السنة المالیة المنتھیة في  ٥١* شركة جرافیل انفستینج لیمیتد كانت تمتلك 
تم بیع السھم ألطراف أخري وعلیھ فقدت شركة جرافیل انفستینج لیمیتد السیطرة علي شركة العاشر من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

التشخیصیة (رامیدا). والمستحضراترمضان للصناعات الدوائیة

الرصید في
٢٠٢١ینایر ١

مكون خالل 
الفترة 

أنتفى الغرض  
منھا خالل الفترة 

مستخدم
خالل الفترة

الرصید في
٢٠٢١مارس ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٤٬٣٠٠٬٠٠١---٤٬٣٠٠٬٠٠١مخصص مطالبات متوقعة 
٧٬٩٨٧٬٦١٨---٧٬٩٨٧٬٦١٨مخصص مردودات المبیعات* 

١٢٬٢٨٧٬٦١٩---١٢٬٢٨٧٬٦١٩

الرصید في 
٢٠٢٠ینایر ١

مكون خالل
السنة 

أنتفى الغرض  
السنة منھا خالل 

مستخدم خالل  
السنة 

الرصید في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

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

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٤٠٬٣٠٩٬٢٤٠٤٦٬٩٢٥٬٣٨٨موردون
١٤٬٢٥١٬٥٣٨١٩٬١٩٦٬١٨٣أوراق دفع 

٩٬١٣٥٬١٨٥١٢٬٥٧٨٬٨٤١مصروفات مستحقة
٥٬٦٢٦٬٥٠٢٨٬٥٩٨٬٨٩٨مصلحة الضرائب (بخالف ضریبة الدخل)

١١٬١٧٠٬٨٧٠٤٬٧٨٠٬٩٦٥مدفوعات مقدمة من العمالء 
١٬٤٠٥٬٦١٠١٬٦٣٩٬٤٣٢مدفوعات أخرى

٨١٬٨٩٨٬٩٤٥٩٣٬٧١٩٬٧٠٧



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

٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٨ -

عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام -١٥

بمبلــغ ٢٠١٩یمثل رصید احتیــاطي اإلصــدار العــام صــافي القیمــة الدفتریــة إلصــدار أســھم زیــادة رأس المــال خــالل عــام 
جنیــھ ٦٤٬٢٨٥٬٠٠٠ســھم بعــد خصــم تكلفــة اإلصــدار البالغــة ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصــري إلصــدار ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠

مصري.

تسھیالت ائتمانیة-١٦

االتي: في  العامالفترة/تتمثل الحركة في التسھیالت االئتمانیة خالل 

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

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

یة مصاریف التشغیل.ودعمھا للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغط
قرض بنك ابوظبى اإلسالمى. جارى تجدید** 

.)١٠٬٩أیضاح (وأذون الخزانةالقبضبأوراق مضمونھأعاله جمیع التسھیالت االئتمانیة  -

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦٤٨١٬٩٣٨٬٦٧٤رصید أول المدة 
٢٠٥٬٧٢٢٬٩١٤١٬٠٤٩٬١٦٨٬٤٩٠العام الفترة /  المستخدم خالل

(٧٢٨٬٩٢٢٬٩٤٨)   (٢٤١٬٠٤٧٬١٨٠)العام خالل الفترة / المسدد
٧٦٦٬٨٥٩٬٩٥٠٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦رصید اخر المدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
جنیھ مصريجنیھ مصري

٧٦٦٬٨٥٩٬٩٥٠٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل 
٢٬٩٦٣٬٤٢٨٢٬٣٧٤٬٣٣٨بنوك أرصدة دائنة 

٧٦٩٬٨٢٣٬٣٧٨٨٠٤٬٥٥٨٬٥٥٤

مبلغ التسھیلالتسھیالت االئتمانیة
تاریخ االستحقاقسعر الفائدة معدل جنیھ مصري 

دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١
٢٠٢٠

جنیھ مصريجنیھ مصري

١٠٦٢٬٨٦٩٬٥٢١٦٥٬٥٠٠٬٤٦١-٠٧-٢٠٢١البنك المركزياقراض٪+ معدل ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥البنك التجاري الدولي 
١٠٧٥٬٩٠٠٬١٩٤٩٠٬٥٣٤٬٨٨٠-٠٧-٢٠٢١مبادرة البنك المركزي*٪٨

١٥٤٦٬٦٦٦٬٦٦٧٦٣٬٦٦٦٬٦٦٧-١٠-٢٠٢١معدل اقراض البنك المركزي٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١٨٥٬٤٧٥٬٥٤٤٧٨٬٨٥٢٬٠١٢-٠٧-٢٠٢١٪ + معدل اقراض البنك المركزي١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك عودة 
٢١٢٣٬١٩٧٬٢١٠٣٥٬٢٩٠٬٥٠٥-٠٧-٢٠٢١مبادرة البنك المركزي*٪٨

٣٠٣٠٬٦٣٨٬١١٦٢٤٬٥٥٢٬٨٤٨-٠٣-٢٠٢٢لمركزي ا ٪+ معدل اقراض البنك ٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥البنك العربي 
٣٠٢٧٬٩٧٤٬٩٢٦٣٨٬٠٥٤٬٣٩٨-٠٣-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي*٪٨

٣١٣٥٬٣٣٤٬٥٣٢٤١٬٩٩٤٬٢٩٦-٠٥-٢٠٢١٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥البنك األھلي الكویتي 
٣١٤٥٬٠١٣٬١٤١٤٣٬٠٦٥٬٦٧٩-٠٥-٢٠٢١المركزي*مبادرة البنك  ٪٨

بنك أبو ظبي  
٠١٦٧٬٥٦٩٬٥٤٦٧٣٬٨٤١٬٨٥٢-٠١-٢٠٢١٪+ معدل اقراض البنك المركزي١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥**اإلسالمي

٠١٦٠٬١٧٨٬٥٧٨٤٢٬٥٢٠٬٢٨٥-٠١-٢٠٢١*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣٠٦٤٬٦٣٠٬٩٩٤٨١٬٨٤٥٬١٤١-٠٤-٢٠٢١البنك المركزي٪+ معدل اقراض  ١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥بنك االسكندریة
٣٠٨٠٬٣١٥٬٣٢٤٧٥٬٨١١٬٥٨٠-٠٤-٢٠٢١*مبادرة البنك المركزي٪٨

-٠١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٠٦-٢٠٢١٪+ معدل اقراض البنك المركزي١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣بنك األھلى المتحد 
٠١٣٣٬٢٢٥٬٩١٧٤٣٬٢٢٥٬٩١٧-٠٦-٢٠٢١مبادرة البنك المركزي*٪٨

٣١١٧٬٨٦٩٬٧٤٠٣٬٤٢٧٬٦٩٥-٠٧-٢٠٢١*مبادرة البنك المركزي٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى
٧٦٦٬٨٥٩٬٩٥٠٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦إجمالي التسھیالت االئتمانیة
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٩ -

قروض طویلة االجل -١٧

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

وحتــى٢٠١٨أكتــوبر ٢٩قسط شھري بدءا من ٣٦فوق سعر االقراض، یستحق السداد على ٪١٫٢٥بفائدة سنویة قدرھا 
)".١. "قرض (٢٠٢١مارس٢٩

جنیھ مصــري ویســتحق الســداد ٩٬١٩٦٬٠٠٠وقعت الشركة اتفاقا مع البنك على زیادة القرض بمبلغ ٢٠١٩خالل سبتمبر 
% فــوق ســعر ٠٫٧٥وتقلیــل ســعر الفائــده الــى ٢٠٢١دیســمبر ١وحتــى ٢٠٢٠ینــایر ١ط شھري بدءا مــن قس٢٤على 

اإلقراض على الرغم من ذلك لم تستخدم الشركة المبلغ المضاف للقرض حتى األن.
أكتــوبر ١قسط شھري بدایة من ٢١) لیستحق السداد على ١(قامت الشركة بأعاده جدولة القرض٢٠٢٠سبتمبر ٩بتاریخ 
،٢٠٢٢یونیة ١وحتى ٢٠٢٠

٣١جنیھ مصري في ٣٥٬٤٧٥٬٧٠٤جنیھ مصري اثناء الفترة الحالیّة وبلغ الرصید القائم مبلغ ٥٬٢٠٠٬٠٠٠تم سداد مبلغ 
جنیھ مصرى).٤٠٬٦٧٥٬٧٠٤: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١مارس 

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

١٥قسط شھري بعد انتھاء فترة السماح المقــررة ١٩فوق سعر االقراض، یستحق السداد على %٠٬٩بفائدة سنویة قدرھا 
)".٢" قرض (شھر من تاریخ االستخدام األول.

٢٠٢٠ینــایر ١قســط شــھري بدایــة مــن ٢٤جدولة القرض لیستحق السداد علــى قامت الشركة بأعادة٢٠١٩خالل سبتمبر 
% فوق سعر اقراض البنك المركزي.٠٫٨٥وتقلیل سعر الفائده لیصبح ٢٠٢١دیسمبر ٣١وحتى 
أكتــوبر ١قسط شھري بدایة من ٢٠) لیستحق السداد على ٢قامت الشركة بأعاده جدولة القرض (٢٠٢٠سبتمبر ٩بتاریخ 
.٢٠٢٢مایو ١حتى و٢٠٢٠

جنیھ مصري في ٤٢٬٢٢٣٬٩٧٢جنیھ مصري خالل الفترة الحالیة، وبلغ الرصید القائم مبلغ ٥٬٥٠٠٬٠٠٠تم سداد مبلغ 
جنیھ مصرى).٤٧٬٧٢٣٬٩٧٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١مارس ٣١

حصلت الشركة على ھذه القروض بضمان رھن تجارى على االصول الملموسة للشركة المكونة من كافة اآلالت والمعدات 
وجارى شطب الرھن التجارى من بنك التجارى الــدولى القروضالمستوردة واألصول غیر الملموسة الممولة بموجب ھذه 

مقابل رھن أذون خزانة.

لتالي:كا٢٠٢١مارس ٣١خالل القروض ةرصدأ
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس  ٣١معدل سعر الفائدة القروض 

جنیھ مصريجنیھ مصري
الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 

٣١٬٢٠٠٬٠٠٠٢٨٬٦٠٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٦٤٬٢٠٠٬٠٠٠٥٨٬٨٥٠٬٠٠٠الجزء المتداول من القروض طویلة االجلإجمالي  
الجزء الغیر متداول من القروض طویلة االجل  

٤٬٢٧٥٬٧٠٤١٢٬٠٧٥٬٧٠٤٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
٩٬٢٢٣٬٩٧٢١٧٬٤٧٣٬٩٧٢المركزي٪ + معدل االقراض من البنك  ٠٫٨٥)٢قرض (

١٣٬٤٩٩٬٦٧٦٢٩٬٥٤٩٬٦٧٦إجمالي الجزء غیر المتداول من القروض طویلة االجل  
٧٧٬٦٩٩٬٦٧٦٨٨٬٣٩٩٬٦٧٦

اإلیرادات -١٨

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٥٢٬٢٥٥٬٣٢٦٢٢٢٬٠٦٧٬١١٣ایراد بیع البضائع (بالصافي)  
١٨٬٥٩٠٬٤٠٩١٠٬٣٥٢٬٥٧٥إیرادات من خدمات تصنیع للغیر 

٢٧٠٬٨٤٥٬٧٣٥٢٣٢٬٤١٩٬٦٨٨
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢٠ -

تكلفة المبیعات  -١٩

مصروفات بیعیھ وتسویقیة -٢٠

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢١

تمویلیةایرادات-٢٢

تمویلیةمصروفات-٢٣

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٢٬٤٥٣٬٢٣٢٢٢٬٣٥٤٬٤٥٦وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى مرتبات 
٩٢٬٨٣٠٬٥٣٩٥٩٬٨٤٨٬٥٠٨مواد خام  

٤٬٩٩٧٬٧٤٧٦٬٠٧٠٬٨٨٦قطع غیار ومواد  
٢٬٣٩٥٬٤٢٤٢٬٢٧٩٬١١٣رسوم حكومیة ودمغھ طبیة
٧٬٢٦٤٬٧٦٥١٠٬١٢٩٬٥٩٣مصروفات تشغیل أخرى

٧٬٣٢٧٬٩٥٨١٠٬٧٣٥٬٠٢٩مصروفات طاقة
١٣٬٤٠٣٬٩١٥١١٬٦٦٨٬٥٢٤)٧٬٥(إیضاح –واستھالك  أھالك

١٬٣٢٤٬٣٦٢١٬٣٢٩٬٢٣٩إیجارات 
٢٬٧٥١٬٠٣٨١٬٨٣١٬٩٨٠صیانة

١٥٤٬٧٤٨٬٩٨٠١٢٦٬٢٤٧٬٣٢٨

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٩٬٢٨٩٬٩١٥٢٧٬٣٣٠٬٨٦٩وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
١٬٠٨١٬٥٢١٨٨٤٬٠٣٨)٥(إیضاح –اھالكات  
-١٨٬٩٠٠إیجارات 

٢٣٬٧٣٦٬١٩٦٢٠٬٦٩٩٬٠١٨دعایة وتسویق   
٥٤٬١٢٦٬٥٣٢٤٨٬٩١٣٬٩٢٥

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٠٬٣٠١٬٠٢٠٨٬٥٦٣٬٦٦٠اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةوتأمینات  مرتبات 
٤٩٠٬٤٤٠١٧٣٬٣٢٨أتعاب مھنیة 

١٢١٬٦٤٥١٨٤٬٣٨٧صیانة
٤٥٣٬٦٧٠٤٠٨٬٥٩٦)٥(إیضاح -أھالكات 
١٬٨٠٤٬٩٥٩١٬٧٨٧٬٥٣٢أخرى

١٣٬١٧١٬٧٣٤١١٬١١٧٬٥٠٣

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٤٬٥٩٩٬٩٣٢١٧٬٦٥١٬٩٨٩عوائد من أذون خزانة 
٨٬٨١٢١٥٬٥٩٦عوائد من ودائع ألجل 

١٤٬٦٠٨٬٧٤٤١٧٬٦٦٧٬٥٨٥

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري مصريجنیھ 

٢٢٬٤٤٨٬٣١١٢٩٬٢٨٧٬٨٤٤فوائد مدینة 
٥٣٢٬١٥٩٥٤٣٬٢٣٥) ٦(إیضاح مصروفات تمویلیة اللتزامات االیجار  

٨٩٣٬٨١٥٩٧٤٬٨٤٨مصروفات بنكیة 
٢٣٬٨٧٤٬٢٨٥٣٠٬٨٠٥٬٩٢٧
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢١ -

الدخل ضرائب-٢٤

ةضرائب الدخل المؤجل
قائمة األرباح أو الخسائر قائمة المركز المالي 

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

(٩١٣٬٣٦٦)(١٬٤٩٢٬٥٢٠)(٣٦٬٨٩٠٬٦٨٥)(٣٨٬٣٨٣٬٢٠٥)االھالك واالستھالك 
٣٨٬٣٠٥-١٬٧٩٧٬٢١٤١٬٧٩٧٬٢١٤مخصصات 

١٬٢٩٩٬٩٩١١٬١١٧٬٦٧٩١٨٢٬٣١٢١٤٨٬٩٩٧االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 
٩٢٥٬٩٤٢(٧٨٥٬٨٥١)١٬٩٦٣٬٦٩٨٢٬٧٤٩٬٥٤٩االنخفاض في قیمة المخزون 

(١٤٢٬١٠٨)---أخرى 
٢٤٥٬٩٦٩(١٩٠٬٤٠٠)١٦٤٬٧٦٢(٢٥٬٦٣٨)فروق تقییم العملة االجنبیة غیر المحققة 

٣٠٣٬٧٣٩(٢٬٢٨٦٬٤٥٩)   (٣١٬٠٦١٬٤٨١) (٣٣٬٣٤٧٬٩٤٠) صافي ضرائب الدخل المؤجلة 

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

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

جنیھ مصري جنیھ مصري

٣٩٬٠٨١٬٢٠٤٣١٬٣٠٢٬٧٨٨قبل ضرائب الدخل الفترةأرباح  
٧٬٠٤٣٬١٢٧٪٨٬٧٩٣٬٢٧١٢٢٫٥٪٢٢٫٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة  

٢٧٨٬٣٥٨٤٩١٬٧٣٤مصروفات غیر قابلة للخصم  
٧٬٥٣٤٬٨٦١٪٩٬٠٧١٬٦٢٩٢٤٫٠٧٪٢٣٫٢١ضریبة الفعلي ال معدل

السھم في األرباح  نصیب-٢٥

االم على الخاص بالشركة القابل للتوزیع صافي الربح قسمة باألرباحوالمخفض فياألساسيساب نصیب السھم تحاتم 
التالي: على النحو الفترةعدد األسھم القائمة خالل  المتوسط المرجح ل

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٣٠٬١٦١٬٧٠٧٢٣٬٨٩٤٬٩٦٨ربح الفترة األساسي والمخفض 
٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

٠٫٠٣٩٢٠٫٠٣١١أرباح الفترة نصیب السھم في  

وبالتالي یتساوى نصیب السھم األساسي والمخفض. فضاخال یوجد أسھم ذات تأثیر -

٢٠٢٠مارس  ٢٠٢١٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

(٧٬٨٣٨٬٦٠٠) (٦٬٧٨٥٬١٧٠) ضریبة الدخل الجاریة 
٣٠٣٬٧٣٩(٢٬٢٨٦٬٤٥٩) ضریبة الدخل المؤجلة 

(٧٬٥٣٤٬٨٦١) (٩٬٠٧١٬٦٢٩) مصروف ضرائب الدخل
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٢٠٢١مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢٢ -

الموقف الضریبي-٢٦

ضرائب شركات االموال-أ 
وتم األتفاق باللجنة الداخلیة المتخصصة.٢٠١٣تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
تقدیرا وتم الطعــن علیــھ وجــارى استصــدار قــرار بأعــادة الفحــص ٢٠١٧حتى ٢٠١٤تم فحص السنوات من -

الفعلى وجارى التجھیز للفحص عن تلك السنوات.
.٢٠٢٠حتى ٢٠١٨ر الشركة عن االعوام من لم یتم اجراء اى فحص ضریبى لدفات-

ضرائب كسب العمل-ب 
تم الفحص والربط وسداد فروق الضریبة. ٢٠١٥تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
الضریبة المستحقة بالتســویات و وسدادتم تسلیم المستندات الخاصة بالفحص ٢٠١٩حتى ٢٠١٦السنوات من -

تم اجراء فحص و فى انتظار النتائج.

ضرائب الدمغة -ج 
وتم سداد الضرائب المستحقة.٢٠١٣تم فحص دفاتر الشركة حتى عام -
.٢٠١٩حتى ٢٠١٤عن االعوام من جارى التجھیز للفحص الضریبى-

ضرائب القیمة المضافة-د 
وتم سداد الضرائب المستحقة.٢٠١٥تم فحص دفاتر الشركة حتى عام -
.٢٠١٩وحتى عام ٢٠١٦جارى التجھیز للفحص الضریبى لدفاتر الشركة من عام -

أحداث جوھریة -٢٧

جمھوریـة مصـر العربیـة حیـث حـدث تفشـي لفیـروس حـدثت بعـض األحـداث الجوھریـة العالمیـة والتـي شـملت 
كورونا، وقد أعلنت منظمـة الصـحة العالمیـة أنـھ یمكـن وصـف تفشـي الفیـروس بأنـھ وبـاء عـالمي، وقـد أدخلـت 
الحكومة تدابیر مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قیود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمـال وأمـاكن 

بات الحكومیة وآثارھا المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنھا سوف تؤثر علـى المنـاخ أخرى وال تزال ھذه االستجا 
االقتصادي والذي بالتبعیة یمكن أن یعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوھري لإلیـرادات، وتقیـیم 

اضمحالل األصول ومخاطر أخرى./
، ولكنھا قد تؤثر علـى ٢٠٢١مارس ٣١مالیة للشركة في ھذه األحداث لم تؤثر جوھریا بشكل سلبي على القوائم ال

القوائم المالیة للفترات المالیة المستقبلیة. وإن كان من الصعب تحدید مقدار ھذا التأثیر في الوقت الحالي، فـإن ھـذا 
زمنیـة التـي التأثیر سوف یظھر في القوائم المالیة المستقبلیة. ویختلف حجم التـأثیر وفقـاً للمـدى المتوقـع والفتـرة ال

ینتظر عندھا انتھاء تلك األحداث وتأثیرھا.
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