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

جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ) ٢٨) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٦-

الدوریة المجمعة المختصرةقائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢مارس ٣١عن الفترة المنتھیة في 

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري مصري جنیھ 

٧١٬٧٧٢٬٦٥٤٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥الفترةارباح 
--الدخل الشامل االخر  

٧١٬٧٧٢٬٦٥٤٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥إجمالي الدخل الشامل  

یوزع كالتالي: 
٧١٬٧٩٩٬١٥٣٣٠٬١٦١٬٧٠٧مساھمي الشركة االم   
(١٥٢٬١٣٢) (٢٦٬٤٩٩) الحقوق غیر المسیطرة  

٧١٬٧٧٢٬٦٥٤٣٠٬٠٠٩٬٥٧٥



 (شركة مساهمة مصرية) شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)

  المجمعة المختصرة.جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية ) ٢٨) الى (١اإليضاحات المرفقة من إيضاح (
-٧- 

  

 الدورية المجمعة المختصرة الملكيةقائمة التغير في حقوق 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١عن الفترة المنتهية في 

  
رأس المال   

  المدفوع
  احتياطي
  قانوني

احتياطي عام / 
عالوة اصدار 

  األسهم

احتياطيات   أسهم خزينة
  أخرى

 أألرباح المرحلة
  

إجمالي حقوق الملكية 
  االمللشركة 

الحقوق غير 
  المسيطرة

  إجمالي

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

                    

 ٢٠٢١يناير  ١الرصيد 
  )٤٧قبل تغييرات معايير المحاسبة المصرية (

١٬١٨٣٬٥٧٠٬٠٤٤ (١٬٦١٨٬٧٠٦) ١٬١٨٥٬١٨٨٬٧٥٠ ٤٨٤٬٩٩٥٬٩٤٧  ٢٧٨٬٩٥٢  -  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠   ٢٠٬٧٩٨٬٨٥١  ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠ 

 (٨١٠٬٢٧٦)   -            (٨١٠٬٢٧٦)  (٨١٠٬٢٧٦)   -              -  -                  -  -                    )٤٧تأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (
 ٢٠٢١يناير  ١الرصيد 

  )٤٧بعد تغييرات معايير المحاسبة المصرية (
١٬٦١٨٬٧٠٦(  ١٬١٨٤٬٣٧٨٬٤٧٤   ٤٨٤٬١٨٥٬٦٧١   ٢٧٨٬٩٥٢ -  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠  ٢٠٬٧٩٨٬٨٥١  ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠(  ١٬١٨٢٬٧٥٩٬٧٦٨ 

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

  ١٬٢١٢٬٧٦٩٬٣٤٣  (١٬٧٧٠٬٨٣٨)  ١٬٢١٤٬٥٤٠٬١٨١   ٥٠٨٬٧٠٠٬١١١   ٢٧٨٬٩٥٢  -  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠   ٢٦٬٤٤٦٬١١٨   ١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠   ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 

                  
  ١٬٣٤٥٬٤٨٨٬٧٤٣ (٢٬٦٢١٬٦٢٦)  ١٬٣٤٨٬١١٠٬٣٦٩  ٥٨٤٬٤٢٠٬٢٩٩  ٢٧٨٬٩٥٢    -   ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠  ٢٦٬٤٤٦٬١١٨ ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد 

    -     -     -  (٩٬١١٠٬٢٧٢)     -     -     -   ٩٬١١٠٬٢٧٢     -   المحول إلى االحتياطي القانوني 
 (٣٧٬٥٤٧٬١٥٩)     -  (٣٧٬٥٤٧٬١٥٩)     -     -  (٣٧٬٥٤٧٬١٥٩)    -     -     -   إعادة شراء أسهم خزينة

 (٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠)     -  (٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠)  (٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠)    -  -    -     -     -   توزيعات أرباح
  ٧١٬٧٧٢٬٦٥٤ (٢٦٬٤٩٩)   ٧١٬٧٩٩٬١٥٣   ٧١٬٧٩٩٬١٥٣     -  -    -     -     -   أجمالى الدخل الشامل عن الفترة

  ١٬٣٥٥٬٤٠٦٬٧٣٨ (٢٬٦٤٨٬١٢٥)   ١٬٣٥٨٬٠٥٤٬٨٦٣  ٦٢٢٬٨٠١٬٦٨٠  ٢٧٨٬٩٥٢ (٣٧٬٥٤٧٬١٥٩)  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠  ٣٥٬٥٥٦٬٣٩٠  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصيد في 
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جزء ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة. ) ٢٨) الى (١اإلیضاحات المرفقة من إیضاح (
-٨-

الدوریة المجمعة المختصرة قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الفترةعن 

إیضاح 
٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١

جنیھ مصريجنیھ مصري
لیةالتشغی األنشطة
٩٢٬٩٣٥٬٦٦٨٣٩٬٠٨١٬٢٠٤قبل ضرائب الدخلالفترةأرباح 

تسویات لتسویة االرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة:  
(١٣٠٬٣١٨)         (٥٬٦٠٢٬٥٤١)         صافي فروق العملة األجنبیة

١٥٬٣٠١٬١٢٧١٤٬٩٣٩٬١٠٦)٥٬٦٬٧(االستھالك االھالك و 
-                    ١٬٠٧٧٬٩٩٤) ١٢(المكونة المخصصات

-                    ١٬٠٠٠٬٠٠٠) ٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض  
٥٬٨٦٠٬٨٧٧٢٬١٤٣٬٤٦٦) ٨(االنخفاض في قیمھ المخزون 

(١٤٬٥٩٩٬٩٣٢)    (١٣٬٩٥٩٬٠٦٨)       إیرادات تمویلیة 
٢١٬٦٧٧٬٣٨٧٢٣٬٣٤٢٬١٢٦) ٢٤(مصروفات تمویلیة  

٥٠٩٬٩١٦٥٣٢٬١٥٩) ٢٤(مصروفات تمویلیة لعقود األیجار 
٢٤٬٥٤٧٦٬٥٢٠) ٥(بیع أصول ثابتة خسائر 

١١٨٬٨٢٥٬٩٠٧٦٥٬٣١٤٬٣٣١
٤١٬٠٧٨٬٣٥٧(٤٬٩٩٠٬٢٩٠)         التغیر في المخزون

(٥٬٦٣٦٬١٣٥)      (٣٬٦٧٠٬١٢٥)         المستخدم من مخصصات المخزون
(١٥٬٠٩٤٬٥٩٩)    ٢٬٤٩٠٬٧٣٠القبض التغیر في العمالء واوراق 

-(١٠٥٬٦٠٠)            العمالء واوراق القبض المستخدم من 
(٥٬٧٢٥٬٥٩٨)١٠٬١٧٩٬٠١٦المقدمة والمتحصالت األخرىاتالتغیر في المدفوع

(١٤٬٤٥٦٬٧٣٨)    (٧٬٥٤١٬٠٤٠)         التغیر في الموردین واوراق الدفع وأخرى
١١٥٬١٨٨٬٥٩٨٦٥٬٤٧٩٬٦١٨التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

(٢٠٬٦٩٧٬١٥٠)    (١٨٬٩٥٦٬١٠٠)       المسدد من المصروفات التمویلیة  
(٣٬٩٤٢٬٦٦٢)      (٢٬٢٢٤٬٣٨٥)         المسدد من ضرائب الدخل 

٩٤٬٠٠٨٬١١٣٤٠٬٨٣٩٬٨٠٦صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

األنشطة االستثماریة 
(٣٬٦٣٦٬٥٥٣)      (٣٬٨٣٦٬١٠٠)         ) ٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(٤٬٢٣٠٬٧٥١)      (٢٬٩٦٢٬٤٩٠)         ) ٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول
(٣٦٦٬٥٧٧)         (١٬٩٥٠٬٤٩٤)         ) ٧(غیر ملموسة مدفوعات لشراء أصول

(٢٩٩٬٩٦٤٬٧٢٩)  (١٤٩٬٩٨٩٬١٢١)     (١٠)مدفوعات لشراء اذون خزانة 
١٩١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٠٬٣٠٠٬٠٠٠(١٠)متحصالت من اذون خزانة مستحقة

١٢٬٠٠٠٥٬٠٣٩) ٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة 
(٨٬٨١٣)             (٢٧٥)                   ) ١١(االستثمار في ودائع ألجل  

٣٢٬٢٧٣٬٥٢٠١٢٬٠٩٧٬٦١٦من أنشطة االستثمار الناتجةصافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلیة 
٢٥٣٬٧٨٨٬٦٧٧٢٠٦٬٣١٢٬٠٠٤) ١٧(التسھیالت االئتمانیةالمستخدم من 

(٢٤١٬٠٤٧٬١٨٠)  (٢٨٧٬٦٦٥٬٨٧٩)     ) ١٧(التسھیالت االئتمانیةمن  المسدد 
(١٠٬٧٠٠٬٠٠٠)    (٢١٬٩٤٩٬٦٧٦)       ) ١٨(المسدد من قروض الجل
-(٣٧٬٥٤٧٬١٥٩)       إعادة شراء أسھم خزینة

(٢٬١٢٨٬٥٨٩)      (٢٬١٥٧٬٠٤٠)         مدفوعات أللتزامات األیجار 
(٤٧٬٥٦٣٬٧٦٥)(٩٥٬٥٣١٬٠٧٧)       أنشطة التمویل (المستخدمة فى)صافي التدفقات النقدیة 

٣٠٬٧٥٠٬٥٥٦٥٬٣٧٣٬٦٥٧الفترة النقدیة وما في حكمھا خاللصافي التغیر في 
٥٬٦٠٢٬٥٤١١٣٠٬٣١٨صافي فروق العملة األجنبیة

١٣٬٨٨٦٬١٥٨١٢٬٦٢٥٬٧٩٢النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة 
٥٠٬٢٣٩٬٢٥٥١٨٬١٢٩٬٧٦٧) ١١(الفترة النقدیة وما في حكمھا في أخر 



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

٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٩ -

١- نبذة عن الشركة

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

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

"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 الغذائیةكمالت إنتاج الم-

عن الشركات التابعة:مختصرةوفیما یلي نبذة

لتجارة األدویة شركة رامیدا
تسویق، بیع وتخزین ،  انتاجالطبیة،المستحضرات  استیراد وتصدیر األساسي ھي  غرضھا ٪٩٩٫٩٧تبلغ  بساھمةشركة تابعة  

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر وانتاج مستحضرات صیدلیة لالستعمال الصیدلیة المستحضرات 

شركة رامیكیر
انتاج  الصــیدلیة،تســویق، بیع وتخزین المســتحضــرات انتاج،غرضــھا األســاســي ھو  ٪٤٩تبلغ  بملكیة قانونیةشــركة 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
المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھا.

شركة رامیفارما 
انتاج  ،  الصــیدلیةزین المســتحضــرات تخوانتاج، تســویق، بیعغرضــھا األســاســي ھو  ٪٤٩شــركة تابعة بملكیة قانونیة تبلغ  
.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر مستحضرات صیدلیة لالستعمال 

تثمر  أة المـس اھمتھا في المنـش تم اعتبار الـشركة ـشركة تابعة حیث تتعرض المجموعة، أو یحق لھا، عوائد متغیرة من خالل مـس
خالل سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھا.فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من 

الھامة أھم السیاسات المحاسبیة -٢
المختصرة جمعةأسس إعداد القوائم المالیة الدوریة الم١-٢

لمعیار المحاسبة المصري رقم (المجمعة  تم إعداد القوائم المالیة الدوریة   )، ال تتضمن القوائم  ٣٠المختصرة طبقاً 
المالیة المختصرة جمیع البیانات واإلفصاحات المالیة المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب أن تقرأ باالقتران  

مارس ٣١الدوریة المنتھیة في  . إضافة لذلك، إن نتائج الفترة  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،  تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لفرض االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة
موسمیة أو دوریة. 

. للشركةتم إعداد وعرض القوائم المالیة بالجنیھ المصري، وھي عملة التعامل 

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة٢-٢
المختصــرة مع تلك المتبعة في إعداد  المجمعةتتوافق الســیاســات المحاســبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الدوریة  

٢٠٢١دیسمبر ٣١لسنة المالیة المنتھیة في القوائم المالیة المستقلة ل
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-١٠ -

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

وكذا اإلفصاح عن   افصاحات  وما یصاحبھا من  المالیة المجمعة  وااللتزامات المدرجة بالقوائم  واألصول،  والمصروفات، 
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  

المحاسبیة في الفترة التي یجري خاللھا مراجعة التقدیرات.  
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 البضائع  
العقود مع العمالء ". بما في ذلك الحكم حول ما إذا  ) " االیراد من ٤٨على النحوالمبین في المعیار المحاسبي المصري رقم (

كانت المخاطر والمنافع الھامة قد تم نقلھا. 
التقدیرات ٢-٣

انخفاض قیمة ارصدة العمالء والمتحصالت االخرى 
غ  یتم تقدیر المبلغ القابل للتحصیل من أرصدة العمالء أوراق القبض والمتحصالت االخرى عندما یكون تحصیل كامل المبل

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

دالت االسترداد التاریخیة.تاریخ استحقاقھا استنادا إلى مع 
مخصص مردودات مبیعات البضائع 

تقوم إدارة الشركة بتحدید تقدیرات مخصص مردودات المبیعات. یتم تحدید ذلك التقدیر بعد االخذ في االعتبار الخبرة السابقة  
البضائع   صالحیھ  انتھاء  وتواریخ  المبیعات  وحجم  االیرادات  وحجم  المبیعات  دوریا"  لمردودات  اإلدارة  وتقوم  المباعة، 
بمراجعة قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أن 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  

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

العمر اإلنتاجي لألصول غیر الملموسة 
قییم العمر اإلنتاجي لألصول غیر الملموسة إما كمحددة أوغیر محددة العمر. یتم ت

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

تقوم االدارة بشكل دوري بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك لضمان اتساق الطریقة وفترة االستھالك  
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 الضرائب  

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

بالفحوصات الضریبیة السابقة والتفسیرات المتباینة للوائح الضریبیة من قبل الشركة ومصلحة 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 أن  
یقابلھا أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدام ھذه الخسائر لتغطیتھا. ویتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوھریة مبلغ األصول  

اف بھ، وذلك استنادا إلى التوقیت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة  الضریبیة المؤجلة الذي یمكن االعتر 
إلى جانب استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة. 
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-١١ -

القطاعیةتقاریرال-٤

األعمال الرئیسي للمجموعة المنتجات الدوائیة  حالیایتمثل قطاع  اإلیرادات،  أجمالي من  ٪٩٣والذي یمثل  في انتاج وبیع 
. تراقب إدارة المجموعة النشاط  على التوالي)٪٧% و٩٣:  ٢٠٢١مارس  ٣١(خدمات التصنیع للغیر في  الباقیة  ٪٧وتمثل

القرارات التجاریة.  اتخاذ بغرضللغیر)"التصنیع للغیر" (خدمات التصنیع و"انتاج وبیع المنتجات الدوائیة"ینتحت قطاع
. الدوریة المجمعة المختصرةق مع اإلیرادات في القوائم المالیة  سناتلباقیاسھ  ویتمیتم تقییم األداء القطاعي بناء على األیرادات  

في القوائم  قطاعینتحت  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتھیة في  الفترةخالل  وبالتالي جرى التقریر عن جمیع إیرادات المجموعة  
.الدوریة المجمعة المختصرةالمالیة 

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

%) ٩١: ٢٠٢١مارس ٣١(من إجمالي اإلیرادات ٪٨١عمالء ٥أكبر من  االیراداتتبلغ 

اإلجمالي مبیعات البضائعخدمات 
تصنیع للغیر الفترة

"محلى"
محلى تصدیر 

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢٢٢٥٬١٦٥٬١٥٨٢٦٬٣٨٦٬٣٣٨٢٢١٬٢٩١٬٧٩٧٧٠٬٢٢١٬٣١٠٣٤٣٬٠٦٤٬٦٠٣مارس  ٣١
٢٠٢١١٨٬٥٩٠٬٤٠٩٢٢٬٧٣٠٬٢٣٤١٧١٬٣١٠٬٥٧٦٥٨٬٢١٤٬٥١٦٢٧٠٬٨٤٥٬٧٣٥مارس ٣١
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-١٢ -

و أصول تحت األنشاء ثابتةأصول -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١٠٨٬٤٩٣٬٧٤٥مبلغ ٢٠٢٢مارس 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:-

٢٠٢٢مارس ٣١بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: خسائر تم حساب -٢٠٢٢مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٥٬١٥٠تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٧٬٧٦٣٬٦٥٧تكلفة اإلیرادات 
١٦٨٬٦٠٣مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ١٧٥٬٩٥٦مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

٣٦٬٥٤٧صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة٤٩٢٬٢٨٢مصروفات عمومیة وإداریة  
١٢٬٠٠٠أصول ثابتة متحصالت من بیع  ٨٬٤٣١٬٨٩٥

(٢٤٬٥٤٧)                خسائر بیع أصول ثابتة 

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 

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٣٬٣٤١٬١٠٦٤١٤٬٧٧٣٬٥٠٢١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٨٬٢٦١٬٧٦٢٦٬٠٢٢٬٩٧٧٢٩٬١٢٣٬٤١١٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٨١٠٬٥٧١٬٤٦٦ینایر ١
١٬٣٦٨٬٣٢٧٣٢٩٬٥٤٠٥٥٤٬٨٣٢٢٬٩٦٢٬٤٩٠٦٬٧٩٨٬٥٩٠- ١٬٢٠٣٬٨٣٥٣٧٩٬٥٦٦- إضافات 

- (١٨٬٥٧٣٬٤٩٢) - - - ١٧٢٬٤٧٢١٧٬٣٦٣٬١٥٠١٬٠٣٧٬٨٧٠- االنشاء المحول من أصول تحت 
(٢٠٥٬١٥٠) - (٢٣٬٧٢٠) (٢٬٢٨٠) - - (١٧٩٬١٥٠) - - استبعادات 

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٤٬٧١٧٬٤١٣٤٣٢٬٣٣٧٬٠٦٨١٤٬٤٠٧٬٧٦٨٢٩٬٦٣٠٬٠٨٩٦٬٣٥٠٬٢٣٧٢٩٬٦٥٤٬٥٢٣١١٬٤٣٠٬٣٨٣٨١٧٬١٦٤٬٩٠٦مارس  ٣١

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

(٨٬٤٣١٬٨٩٥) - (٧١٣٬٦١٩) (١٣٢٬٢٧٣) (٦٦٣٬٣٦٥) (١٥٥٬٣٨٨) (٤٬٦١٠٬١٣٠) (٢٬١٥٧٬١٢٠) - إھالك الفترة 
١٦٨٬٦٠٣- ٧٢١١٧٬٤٤٠- - ١٥٠٬٤٤٢- - استبعادات 

(٢٧٦٬٨٧٩٬٩٣٠) - (١٨٬٥٧١٬٠٩٥) (٢٬٣٦٥٬٦٥٠) (٩٬٠٦٩٬٧٦٣) (١١٬٠٤٦٬١٢٩) (١٦٧٬٥٩٥٬٠٩٧) (٦٨٬٢٣٢٬١٩٦) - ٢٠٢٢مارس  ٣١
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٢مارس  ٣١
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٦٬٤٨٥٬٢١٧٢٦٤٬٧٤١٬٩٧١٣٬٣٦١٬٦٣٩٢٠٬٥٦٠٬٣٢٦٣٬٩٨٤٬٥٨٧١١٬٠٨٣٬٤٢٨١١٬٤٣٠٬٣٨٣٥٤٠٬٢٨٤٬٩٧٦
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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 -

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

٢٠٢١دیسمبر ٣١أصول ثابتة على النحوالتالي: بیعخسائر 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 

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 مصري جنیھ 
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
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-١٤ -

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

أصول حق أنتفاع -أ

التزامات عقود التأجیر -ب

أصول غیر ملموسة-٧

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

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

مصريجنیھ٢٩٬٤٣٩٬٦٣٠بمبلغالملموسة األصول مستحضرات دوائیة قید التطویر یشمل رصید األصول غیر 
جنیھ مصري).٢٩٬٢٨٦٬٥٩٩: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢٢٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩١٩٬٩١٦٬٩٠٦ینایر١التكلفة في 
٣٬٤٠٤٬٦٤٢٦٤١٬٦٨٣إضافات 

٢٠٢٢٢٣٬٩٦٣٬٢٣١٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩مارس ٣١إجمالي التكلفة في  

)٣٬٦٥٨٬٦٠١((٧٬٥٢٦٬٢٣٠)٢٠٢٢ینایر١مجمع االستھالك في 
(٣٬٨٦٧٬٦٢٩) (٩٦٦٬٨٤٣)      استھالك خالل الفترة
(٧٬٥٢٦٬٢٣٠) (٨٬٤٩٣٬٠٧٣)   ٢٠٢٢مارس  ٣١مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢١٥٬٤٧٠٬١٥٨١٣٬٠٣٢٬٣٥٩مارس  ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١
جنیھ مصري  جنیھ مصري

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

٢٬٠٧١٬٠٦٢ ٥٠٩٬٩١٧ تكلفھ التمویل 
 (٤٬٧٣٥٬٢١٣)      (٢٬١٥٧٬٠٤٠) مدفوعات 
١٥٬٣٨٦٬٧٥٥ ١٧٬١٤٤٬٢٧٤ ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
٣٬١٣٠٬٥٩٥ ٣٬٦٨٦٬٧١٥ یخصم: الجزء متداول 
١٢٬٢٥٦٬١٦٠ ١٣٬٤٥٧٬٥٥٩ الجزء الغیر متداول 

حقوق التسجیل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري
٢٠٢٢٤٢٤٬١٤٩٬٥٩٦٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨ینایر ١التكلفة في 

١٬٩٥٠٬٤٩٤١٨٥٬٥٢٨٬٤٠٨إضافات 
٢٠٢٢٤٢٦٬١٠٠٬٠٩٠٤٢٤٬١٤٩٬٥٩٦مارس ٣١اجمالي التكلفة في  

(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)(٣٤٬٤٨٦٬٣٠٧)٢٠٢٢ینایر ١مجمع االستھالك في 
(١٠٬٤٣٦٬٤٩٢)(٥٬٩٠٢٬٣٨٩)استھالك خالل الفترة  
(٣٤٬٤٨٦٬٣٠٧)(٤٠٬٣٨٨٬٦٩٦)٢٠٢٢مارس ٣١مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢٣٨٥٬٧١١٬٣٩٤٣٨٩٬٦٦٣٬٢٨٩مارس  ٣١صافي القیمة الدفتریة في 
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-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

.)١٧إیضاح (جنیھ مصرىملیون١٦٤٫٧بمبلغ كضمان للتسھیالت االئتمانیة مرھونةبعض أوراق القبض 
قیمة العمالء أوراق القبض على النحو التالي:حركة االضمحالل في-

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٠٢٬١٨٦٬٠٢٧١١٠٬٩٧٢٬٨٩٨مواد خام 
٤٢٬٧٢٢٬٥٦٧٣٨٬٤٢١٬٥٦٠ف مواد تعبئة وتغلی

١٧٬٨٨١٬٦٥٢١٤٬٥٤٩٬٢٢٧قطع غیار 
٥٧٬٣٤٩٬٠٨٩٦٥٬١٠٧٬٣٩٩إنتاج تام 

٤٥٬٦٠٤٬٣٧٠٢٧٬٦٥٢٬٧٧٣إنتاج تحت التشغیل
٩٬١١٣٬١٣٨١٣٬١٤٨٬٩١٦بضاعة بالطریق

٦٠٥٬٦٧٩٦١٩٬٤٥٩مخزون لدى الغیر 
٢٧٥٬٤٦٢٬٥٢٢٢٧٠٬٤٧٢٬٢٣٢

(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(١٣٬٢٦٤٬٦٤٦)االنخفاض في قیمة المخزون 
٢٦٢٬١٩٧٬٨٧٦٢٥٩٬٣٩٨٬٣٣٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)اول المدة الرصید  
(١٨٬٣٨٧٬٥٧٦)  (٥٬٨٦٠٬٨٧٧)    العام * مكون خالل الفترة / 

٣٬٦٧٠٬١٢٥١٩٬٨٨٦٬٠٥٩العام المستخدم خالل الفترة /  
(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(١٣٬٢٦٤٬٦٤٦)الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٧٢٬٤٧٠٬٠٢٠٢٦٥٬٢٠٦٬٦١٣عمالء 
١٠٬٢٩٤٬٠٦٦٩٬٢٩٧٬١١٥عمالء تشغیل للغیر 

٣٨٢٬٦٨٨٬٩٦٩٣٩٣٬٤٤٠٬٠٥٧أوراق قبض
٦٦٥٬٤٥٣٬٠٥٥٦٦٧٬٩٤٣٬٧٨٥

(٨٬٥٤٠٬١٩٤)(٩٬٤٣٤٬٥٩٤)وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٦٥٦٬٠١٨٬٤٦١٦٥٩٬٤٠٣٬٥٩١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٨٬٥٤٠٬١٩٤)) ٤٧ر المحاسبة المصریة (امعیتطبیق الرصید أول العام قبل اثر 
(٣٬٤٦٧٬١٣٤)-"األدوات المالیة"٤٧تطبیق معیار إثر 

(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)(٨٬٥٤٠٬١٩٤)) ٤٧ر المحاسبة المصریة (امعیتطبیق الرصید أول العام بعد اثر 
(١٠٥٬٦٠٠)(١٬٠٠٠٬٠٠٠)مكون خالل الفترة

-١٠٥٬٦٠٠المستخدم خالل الفترة
(٨٬٥٤٠٬١٩٤)) ٩٬٤٣٤٬٥٩٤(الرصید أخر المدة 
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-١٦ -

اذون خزانة  -١٠

. )١٧ملیون جنیھ مصري (إیضاح ١٠١٫٩بعض أذون الخزانة مرھونة كضمان للتسھیالت االئتمانیة بمبلغ -

نقدیة بالصندوق ولدى البنوك-١١

تتمثل في العمالت األتیة: ولدى البنوك بالصندوق النقدیةأرصدة

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري مصريجنیھ 

٤٦٣٬٩٧٥٬٠٠٠٤٩٦٬١٠٠٬٠٠٠اذون الخزانة 
(٢٨٬٠٨٩٬٠٤٦) (٢٥٬٨٥٢٬٩٩٥)       عوائد لم تستحق بعد

٤٣٨٬١٢٢٬٠٠٥٤٦٨٬٠١٠٬٩٥٤الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

جنیة مصري -أ
١٬٠٢٣٬٢٢٢٥١٬٨٩٧نقدیة بالصندوق 
٤٤٬١٥٥٬٣٧٦٤٬٧٦٢٬٦١٩حسابات جاریة

١٬٦٤٧٬٨٤٧٦٬٩٨٤٬٦٨٧شیكات تحت التحصیل
١١٥٬٨١٦١١٥٬٥٤١ودائع ألجل  

٤٦٬٩٤٢٬٢٦١١١٬٩١٤٬٧٤٤
عملة أجنبیة -ب

٨١٬٣٣٤٢٤٬١٤٨نقدیة بالصندوق 
٣٬٣٣١٬٤٧٦٢٬٠٦٢٬٨٠٧حسابات جاریة  

٣٬٤١٢٬٨١٠٢٬٠٨٦٬٩٥٥
٥٠٬٣٥٥٬٠٧١١٤٬٠٠١٬٦٩٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٤٦٬٩٤٢٬٢٦١١١٬٩١٤٬٧٤٤جنیھ مصري 
٢٬٩١٠٬٩٣١٣٣٣٬١٠٢دوالر أمریكي 

٥٠١٬٨٧٩١٬٧٥٣٬٨٥٣یورو
٥٠٬٣٥٥٬٠٧١١٤٬٠٠١٬٦٩٩

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٬١٠٤٬٥٥٦١٠٩٬٦٠٦النقدیة بالصندوق  
٤٩٬١٣٤٬٦٩٩١٨٬٠٢٠٬١٦١حسابات جاریة 

٥٠٬٢٣٩٬٢٥٥١٨٬١٢٩٬٧٦٧
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٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٧ -

مخصصات-١٢

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

موردون وأوراق الدفع ومدفوعات أخرى -١٣

.والمدفوعات االخرىالمصروفات المستحقة ین، الموردتوجد فوائد على أرصدة ال

المال رأس-١٤
جنیھ  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المرخص بھ ملیار جنیھ مصري، في حین بلغ رأس المال المصدر والمدفوع  المجموعةبلغ رأس مال  

جنیھ مصري.٠٫٢٥االسمیة السھم سھم قیمة ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مصري موزعاً على 

اجتمـاع الجمعیـة العـامـة غیر العـادیـة المنعقـدة في   ــدر والمـدفوع بمقـدار ٢٠٢١مـایو  ١٩قرر  زیـادة رأس المـال المصـــ
سـھم مجاني لكل سـھم اصـلي  ٠٫٣٠١٠٦٦٨٧٤٨جنیھ مصـرى عن طریق توزیع اسـھم زیادة مجانیة بواقع ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠

جبر الكـسور لـصالح ـصغار المـساھمین من األـصغر الي  ـسھم مع٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠من اـسھم الـشركة قبل الزیادة البالغ عددھا  
األكبر علي ان تمول اـسھم الزیادة من ـصافي أرباح الـشركة القابلة للتوزیع (أرباح العام + األرباح المرحلة) عن الـسنة المالیة  

عا علي جنیة مصــري موز ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصــبح رأســمال الشــركة المصــدر بعد الزیادة  ٢٠٢٠دیســمبر  ٣١المنتھیة في 
قرشا للسھم الواحد.٢٥سھم بقیمة اسمیة قدرھا ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠عدد 

:٢٠٢٢مارس ٣١یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھمین فى 

المبلغ  عدد األسھم  %
جنیھ مصري 

٤٧٬٨٨٩٬٤٣٩ ١٩١٬٥٥٧٬٧٥٥ ١٩٫١٦٪ أسھم مملوكة للمساھمین الرئیسین
٤٬٧٢٤٬٢٨٦ ١٨٬٨٩٧٬١٤٥ ١٫٨٩٪ أسھم خزینة

١٩٧٬٣٨٦٬٢٧٥ ٧٨٩٬٥٤٥٬١٠٠ ٧٨٫٩٥٪ أسھم حرة متداولة فى سوق األوراق المالیة
٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٪

الرصید في
٢٠٢٢ینایر١

مكون خالل 
السنة 

مستخدم
خالل السنة 

الرصید في
٢٠٢٢مارس ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٥٥٠٬٠٠١--٥٬٥٥٠٬٠٠١مطالبات متوقعة مخصص  
٩٬٧٨٩٬٨٣٨-                     ٨٬٧١١٬٨٤٤١٬٠٧٧٬٩٩٤مخصص مردودات المبیعات* 

١٥٬٣٣٩٬٨٣٩-                     ١٤٬٢٦١٬٨٤٥١٬٠٧٧٬٩٩٤

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٧٤٬٩٣٣٬١٣٨٦١٬٥٢٥٬٦٥٥موردون
١٥٬٠١٤٬٤٧٩٢١٬٩٤٦٬٦٠١أوراق دفع 

٢٢٬٣٣٥٬٢١٨٣٠٬٠٥١٬٤٦١مصروفات مستحقة
٣٬٧١٤٬٢٧٥٧٬٢٥٨٬٠٠٦مصلحة الضرائب (بخالف ضریبة الدخل)

٨٬٥٥٨٬٣٩٢٥٬٧١٦٬١٥٨مدفوعات مقدمة من العمالء 
-٢١٬٤٧٤٬٠٦٠دائنو توزیعات 
٢٬٠٢٦٬٨٧٩٢٬٠٧٠٬٨١٣مدفوعات أخرى

١٤٨٬٠٥٦٬٤٤١١٢٨٬٥٦٨٬٦٩٤
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٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٨ -

عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام -١٥
ــھم زیادة رأس المال خالل عام   ــدار أسـ ــافي القیمة الدفتریة إلصـ ــدار العام صـ ــید احتیاطي اإلصـ بمبلغ  ٢٠١٩یمثل رصـ

ــھم بعد خصــم تكلفة اإلصــدار البالغة  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصــري إلصــدار  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠ جنیھ ٦٤٬٢٨٥٬٠٠٠س
مصري.

أسھم خزینة -١٦
سھًما من البورصة وتم  ١٨٬٨٩٧٬١٤٥قامت الشركة بشراء ،٢٠٢٢فبرایر ٢٣وفًقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 

جنیًھا مصرًیا. تم احتساب المقابل المدفوع على أنھ إعادة تقییم  ٣٧٬٥٤٧٬١٥٩االحتفاظ بھا في الخزینة بمقابل إجمالي قدره 
في بیان حقوق المساھمین. 

من اجمالي اســھم  ٪١٠ما ال یتجاوز شــراء أســھم الخزینة بإعادة  ٢٠٢٢فبرایر  ٢٣قرر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 
.راس مال الشركة المصدر وذلك من خالل السوق المفتوح

تسھیالت ائتمانیة -١٧
االتي: في  العامالفترة/تتمثل الحركة في التسھیالت االئتمانیة خالل 

تتراوح معدالت  :٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢مارس ٣١في ٪١٠٫٧٥الى ٪٨سعر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة من 
). ٪٩٫٧٥الى ٪٨من

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 ودعمھا  ٢٠١٩دیسمبر  ١٢الصناعي الصادرة بتاریخ  

یة مصاریف التشغیل.للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغط

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦المدة رصید أول  
٢٥٣٬١٥٩٬٥٦٩١٬١٧٣٬٩٠٣٬٤٣٨العام الفترة /  المستخدم خالل

(١٬١٥٦٬٣٦٦٬٧٢٦)(٢٨٧٬٦٦٥٬٨٧٩)العام خالل الفترة / المسدد
٧٨٥٬٢١٤٬٦١٨٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨رصید اخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري

٧٨٥٬٢١٤٬٦١٨٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل 
١٬٥٦٣٬٤١٥٩٣٤٬٣٠٧أرصدة دائنة بنوك 

٧٨٦٬٧٧٨٬٠٣٣٨٢٠٬٦٥٥٬٢٣٥

مبلغ التسھیلالتسھیالت االئتمانیة
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١تاریخ االستحقاقمعدل سعر الفائدةجنیھ مصري 

جنیھ مصري جنیھ مصري
البنك التجاري  

١٠١٠٣٬٠٨٨٬٦٤٣١٢٤٬٣٨٥٬٠٨٥-٠٧-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥الدولي
١٠٥٩٬٣٠٣٬٩٧٥٥٥٬٨٣٧٬٢٦٧-٠٧-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٢٠٢٢٤٣٬٧٤٩٬٨١٣٤٩٬٣١٤٬٢٦٢-١٢-٣١٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك عودة
٢٠٢٢٣٨٬٦٣٢٬٧٢٨٣١٬٠٦٢٬٥٣٨-١٢-٣١مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣٠٤٢٬٢٦٥٬٤٧٠٣٦٬٥٨٩٬٦٩٠-٠٤-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨العربي البنك

٣١٥٧٬١٩٦٬٥٤٢٣١٬٩٥٠٬٢٦٥-١٠-٢٠٢٢٪ + معدل اقراض البنك المركزي  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥البنك األھلي الكویتي 
٣١٢٤٬٥١٠٬٤٢٢٤٨٬٢٢٩٬٨١٤-١٠-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

١٥٣٨٬٠٨٥٬٧٤٢٥١٬٥١٧٬٣٣٣-٠٧-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك أبو ظبي اإلسالمي
١٥٧٣٬٨٤٥٬٣٥٩٨٣٬٦٥٠٬٠٩٠-٠٧-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣٠١٦٢٬٢٠٨٬٨٤٩١٤٥٬٥٨٩٬٨٦٨-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨اإلسكندریة بنك 

٠١١٦٬٦٦٦٬٦٦٧٢٨٬٩٣٣٬٣٣٣-٠٦-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣٥بنك األھلى المتحد 
٠١٤٥٬٤٣٥٬٦١١٤٥٬٤٢٦٬٧٥٢-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣١٨٠٬٢٢٤٬٧٩٧٨٧٬٢٣٤٬٦٣١-١٠-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى 
٧٨٥٬٢١٤٬٦١٨٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨إجمالي التسھیالت االئتمانیة 
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٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-١٩ -

قروض طویلة االجل -١٨

)١قرض (
جنیھ مـصري ٨٦٬٤٢٢٬٠٠٠الدولي للحصـول على قرض بمبلغ ، وقعت الـشركة اتفاق مع البنك التجاري٢٠١٧خالل عام  

داد على  ٪١٫٢٥بفائدة سـنویة قدرھا   عر االقراض، یسـتحق الـس ھري بدءا من  ٣٦فوق ـس وحتى٢٠١٨أكتوبر ٢٩قـسط ـش
)".١. "قرض (٢٠٢١مارس ٢٩

جنیھ مصـري ویسـتحق السـداد  ٩٬١٩٦٬٠٠٠وقعت الشـركة اتفاقا مع البنك على زیادة القرض بمبلغ  ٢٠١٩خالل سـبتمبر  
ــھري بدءا من ٢٤على   ــط شـ ــمب١وحتى ٢٠٢٠ینایر ١قسـ ــعر الفائده الى  ٢٠٢١ر دیسـ ــعر ٠٫٧٥وتقلیل سـ % فوق سـ

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

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

: ٢٠٢١دیـسمبر ٣١(٢٠٢٢مارس ٣١جنیھ مـصري اثناء الفترة الحالیّة و تم ـسداد القرض في ٩٬٤٧٥٬٧٠٤تم ـسداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٩٬٤٧٥٬٧٠٤

)٢قرض (
جنیھ مصـري ٧٨٬٧٦٦٬٠٠٠الدولي للحصـول على قرض بمبلغ ، وقعت الـشركة اتفاقا مع البنك التجاري٢٠١٨خالل عام  

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

٢٠٢٠ینایر ١قســط شــھري بدایة من ٢٤قامت الشــركة بأعادة جدولة القرض لیســتحق الســداد على ٢٠١٩خالل ســبتمبر 
% فوق سعر اقراض البنك المركزي.٠٫٨٥وتقلیل سعر الفائده لیصبح ٢٠٢١دیسمبر ٣١وحتى 

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

ــداد مبلغ   ھ مصــــري خالل الفترة١٢٬٤٧٣٬٩٧٢تم ســـ ــداد القرض في  جنـی ة، و تم ســـ ارس  ٣١الحـالـی ٣١(٢٠٢٢ـم
جنیھ مصرى).١٢٬٤٧٣٬٩٧٢: ٢٠٢١دیسمبر 

حـصلت الـشركة على ھذه القروض بـضمان رھن تجارى على االـصول الملموـسة للـشركة المكونة من كافة اآلالت والمعدات  
تجارى من بنك التجارى الدولى مقابل وتم شطب الرھن الالمستوردة واألصول غیر الملموسة الممولة بموجب ھذه القروض

رھن أذون خزانة.

كالتالي:٢٠٢٢مارس ٣١أرصدة القروض خالل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١معدل سعر الفائدة القروض 

جنیھ مصري جنیھ مصري
الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 

٩٬٤٧٥٬٧٠٤-المركزي٪ + معدل االقراض من البنك  ٠٫٧٥)١قرض (
١٢٬٤٧٣٬٩٧٢-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٢١٬٩٤٩٬٦٧٦-الجزء المتداول من القروض طویلة االجلإجمالي  
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الدوریة المجمعة المختصرةالمالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢٠ -

اإلیرادات -١٩

تكلفة المبیعات  -٢٠

مصروفات بیعیھ وتسویقیة -٢١

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢٢

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣١٧٬٨٩٩٬٤٤٥٢٥٢٬٢٥٥٬٣٢٦ایراد بیع البضائع (بالصافي)  
٢٥٬١٦٥٬١٥٨١٨٬٥٩٠٬٤٠٩إیرادات من خدمات تصنیع للغیر 

٣٤٣٬٠٦٤٬٦٠٣٢٧٠٬٨٤٥٬٧٣٥

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٨٬٦٦٩٬٤٦٥٢٢٬٤٥٣٬٢٣٢وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى مرتبات 
٩٦٬٨١٢٬٧٦٤٩٢٬٨٣٠٬٥٣٩مواد خام  

٤٬٣٦٣٬٥٣٢٤٬٩٩٧٬٧٤٧قطع غیار ومواد  
٢٬٩٢٩٬٩٥٩٢٬٣٩٥٬٤٢٤رسوم حكومیة ودمغھ طبیة
١١٬٠٣٧٬٦٨٨٧٬٢٦٤٬٧٦٥مصروفات تشغیل أخرى

٨٬١٠٧٬٠٥٢٧٬٣٢٧٬٩٥٨مصروفات طاقة
١٣٬٦٦٦٬٠٤٦١٣٬٤٠٣٬٩١٥)٧٬٥(إیضاح –واستھالك  أھالك

٦٥٨٬٨٩٧١٬٣٢٤٬٣٦٢إیجارات 
٣٬٦٣٢٬٣٤٥٢٬٧٥١٬٠٣٨صیانة

١٦٩٬٨٧٧٬٧٤٨١٥٤٬٧٤٨٬٩٨٠

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣٠٬٢١٨٬٧٧٥٢٩٬٢٨٩٬٩١٥وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
١٬١٤٢٬٧٩٩١٬٠٨١٬٥٢١)٥(إیضاح –اھالكات  
٦٬٣٠٠١٨٬٩٠٠إیجارات 

٣١٬٧٧١٬٧٢٢٢٣٬٧٣٦٬١٩٦دعایة وتسویق   
٦٣٬١٣٩٬٥٩٦٥٤٬١٢٦٬٥٣٢

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١١٬٤٣١٬٨٩٤١٠٬٣٠١٬٠٢٠إضافیةوتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى مرتبات 
٢٩٤٬٦٨٦٤٩٠٬٤٤٠أتعاب مھنیة 

٤٤٢٬١٧٠١٢١٬٦٤٥صیانة
٤٩٢٬٢٨٢٤٥٣٬٦٧٠)٥(إیضاح -أھالكات 
١٬٩٥٤٬٤٠٩١٬٨٠٤٬٩٥٩أخرى

١٤٬٦١٥٬٤٤١١٣٬١٧١٬٧٣٤



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

٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢١ -

تمویلیةایرادات-٢٣

تمویلیةمصروفات-٢٤

الدخل ضرائب-٢٥

ةضرائب الدخل المؤجل
قائمة األرباح أو الخسائر قائمة المركز المالي 

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

(١٬٤٩٢٬٥٢٠)(٢٬٦٧١٬٠٧٧) (٤٦٬٨٩٠٬٠٨١)(٤٩٬٥٦١٬١٥٨) االھالك واالستھالك 
-٢٬٢٠٢٬٧١٤١٬٩٦٠٬١٦٥٢٤٢٬٥٤٩مخصصات 

٢٬١٢٢٬٧٨٤١٬٨٩٧٬٧٨٤٢٢٥٬٠٠٠١٨٢٬٣١٢االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 
(٧٨٥٬٨٥١)٢٬٩٨٤٬٥٤٥٢٬٤٩١٬٦٢٦٤٩٢٬٩١٩االنخفاض في قیمة المخزون 

(١٩٠٬٤٠٠)(١٬٣٠٣٬٥٢٠) ٤٢٬٢٧٠(١٬٢٦١٬٢٥٠) فروق تقییم العملة االجنبیة غیر المحققة 
(٢٬٢٨٦٬٤٥٩) (٣٬٠١٤٬١٢٩) (٤٠٬٤٩٨٬٢٣٦) (٤٣٬٥١٢٬٣٦٥) 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.

تسویة السعر الفعلي لضریبة الدخل
٢٠٢١مارس  ٣١معدل الضریبة  ٢٠٢٢مارس  ٣١معدل الضریبة 

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٩٢٬٩٣٥٬٦٦٨٣٩٬٠٨١٬٢٠٤قبل ضرائب الدخل الفترةأرباح  
٨٬٧٩٣٬٢٧١٪٢٠٬٩١٠٬٥٢٥٢٢٫٥٪٢٢٫٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة  

٢٥٢٬٤٨٩٢٧٨٬٣٥٨مصروفات غیر قابلة للخصم  
٩٬٠٧١٬٦٢٩%٢١٬١٦٣٬٠١٤٢٣٫٢١٪٢٢٫٧٧الفعلي ضریبة ال معدل

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٣٬٩٥٩٬٠٦٨١٤٬٥٩٩٬٩٣٢عوائد من أذون خزانة 
١٬٦١٩٨٬٨١٢ودائع ألجل عوائد من 

١٣٬٩٦٠٬٦٨٧١٤٬٦٠٨٬٧٤٤

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٬٧٦٩٬٤٧٦٢٢٬٤٤٨٬٣١١فوائد مدینة 
٥٠٩٬٩١٦٥٣٢٬١٥٩) ٦(إیضاح مصروفات تمویلیة اللتزامات االیجار  

٩٠٧٬٩١١٨٩٣٬٨١٥مصروفات بنكیة 
٢٢٬١٨٧٬٣٠٣٢٣٬٨٧٤٬٢٨٥

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

(٦٬٧٨٥٬١٧٠) (١٨٬١٤٨٬٨٨٥) الجاریة ضریبة الدخل 
(٢٬٢٨٦٬٤٥٩) (٣٬٠١٤٬١٢٩)ضریبة الدخل المؤجلة 

(٩٬٠٧١٬٦٢٩) (٢١٬١٦٣٬٠١٤) مصروف ضرائب الدخل



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

٢٠٢٢مارس٣١عن الفترة المنتھیة في 

-٢٢ -

السھم في األرباح  نصیب-٢٦

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

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

٧١٬٧٩٩٬١٥٣٣٠٬١٦١٬٧٠٧ربح الفترة األساسي والمخفض 

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 
(١٨٬٨٩٧٬١٤٥) (١٨٬٨٩٧٬١٤٥) أسھم خزینة 

٠٫٠٧٣٢٠٫٠٣٠٧نصیب السھم في أرباح الفترة 

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

الموقف الضریبي-٢٧

ضرائب شركات االموال-أ 
وتم األتفاق باللجنة الداخلیة المتخصصة.٢٠١٣تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
قرار بأعادة الفحص الفعلى وجارى و صـدر تقدیرا وتم الطعن علیھ ٢٠١٧حتى ٢٠١٤تم فحص السـنوات من -

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

ضرائب كسب العمل-ب 
. و تم سداد الفروق٢٠١٥تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
داد الـضریبة المـستحقة بالتـسویات و  ٢٠١٩حتى  ٢٠١٦الـسنوات من - تم تـسلیم المـستندات الخاصـة بالفحص وـس

.الفحصتم اجراء 

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 الضرائب المستحقة.٢٠١٥تم فحص دفاتر الشركة حتى عام -
.و تم الربط و السداد٢٠١٩وحتى عام ٢٠١٦الشركة من عام تم فحص دفاتر و حسابات -

أحداث جوھریة -٢٨

للیلة واحدة و سعر العملیة الرئیسیة قرر البنك المركزي المصري زیادة معدلي اإلیداع و االقراض٢٠٢٢مارس ٢١في 
علي الترتیب كما تم رفع سعر االئتمان و  ٪٩٫٧٥و ١٠٫٢٥و ٪٩٫٢٥نقطة أساس لیصل الي ١٠٠للبنك المركزي بواقع 

و تقوم الشركة بدراسة األثر علي القوائم المالیة الالحقة.  ٪٩٫٧٥نقطة أساس لیصل ١٠٠الخصم بواقع 
حقھ لتاریخ القوائم المالیة  الجنیھ المصري مقابل الدوالر و بعض العمالت األخرى في الفترة الكما تراجعت أسعار صرف ال

.و تقوم الشركة بدراسة األثر في القوائم المالیة الالحقة و لتوضح التأثیر الناتج عن تغییر أسعار الصرف


