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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 (
-٦-

الدوریة المجمعة المختصرةقائمة الدخل الشامل  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیةلفترةسبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیةلفترة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٠٦٬٦١٩٬٧٩١٦٨٬١٦٨٬٩١٦٤٥٬١٤٦٬٥٦٩٢٤٬٦٩٣٬٤٤٩الفترة ارباح  
----الدخل الشامل االخر  

١٠٦٬٦١٩٬٧٩١٦٨٬١٦٨٬٩١٦٤٥٬١٤٦٬٥٦٩٢٤٬٦٩٣٬٤٤٩إجمالي الدخل الشامل  

یوزع كالتالي: 
١٠٧٬٠٧٥٬٩٣٥٦٨٬٦٦٦٬٤٧٥٤٥٬٣١٠٬٨٤١٢٤٬٩٠٠٬٧١٨مساھمي الشركة االم   

(٢٠٧٬٢٦٩) (١٦٤٬٢٧٢)(٤٩٧٬٥٥٩) (٤٥٦٬١٤٤)        الحقوق غیر المسیطرة  
١٠٦٬٦١٩٬٧٩١٦٨٬١٦٨٬٩١٦٤٥٬١٤٦٬٥٦٩٢٤٬٦٩٣٬٤٤٩



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

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

الدوریة المجمعة المختصرة الملكیةقائمة التغیر في حقوق  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

رأس المال  
المدفوع 

احتیاطي
قانوني

احتیاطي عام /  
عالوة اصدار  

األسھم 

احتیاطیات 
أخرى

إجمالي حقوق الملكیة  المرحلةأألرباح 
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  
٦٨٬١٦٨٬٩١٦(٤٩٧٬٥٥٩) ٦٨٬٦٦٦٬٤٧٥٦٨٬٦٦٦٬٤٧٥- - - - أجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

١٬١٤٠٬٢٢٤٬٠٢٢(١٬٤٥٠٬٧٣٤) ٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٤١٬٤٨١٬٩٥٣١٬١٤١٬٦٧٤٬٧٥٦سبتمبر ٣٠الرصید في  

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

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

- --) ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠(- - - ٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠المحول من األرباح المحتجزة لزیادة رأس المال 

) ١٤٬٧٠٠٬٠٠٠(-) ١٤٬٧٠٠٬٠٠٠() ١٤٬٧٠٠٬٠٠٠(- - - - توزیعات أرباح 
١٠٦٬٦١٩٬٧٩١(٤٥٦٬١٤٤) ١٠٧٬٠٧٥٬٩٣٥١٠٧٬٠٧٥٬٩٣٥- - - - الفترة أجمالى الدخل الشامل عن 

١٬٢٧٤٬٦٧٩٬٥٥٩(٢٬٠٧٤٬٨٥٠)٢٠٢١٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٥١٣٬٠٦٤٬٣٣٩١٬٢٧٦٬٧٥٤٬٤٠٩سبتمبر ٣٠الرصید 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 المختصرةقائمة التدفقات النقدیة  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیةلفترةإیضاح 
٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري
األنشطة التشغیلیة

١٣٩٬٠٢٥٬٦٥٤٨٩٬١٣٣٬٩٥٤قبل ضرائب الدخلالفترةأرباح  
تسویات لتسویة االرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة: 

٧٢٥٬٩٢٤(٩٤٬٣٤٧) صافي فروق العملة األجنبیة
٣٤٬٣٣٧٬٢٣١٤١٬٢١٦٬٢٨٩)٥٬٦٬٧(االستھالك االھالك و

٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٦٤٬٥٩٧) ١٢(المكونةالمخصصات
٤٬٧٦٨٬٠٨١- ) ٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض  

١٣٬٣٢١٬٣٨٥١٥٬٧٧٣٬٨٦٦) ٨(االنخفاض في قیمھ المخزون
(١٣٬٧٠١٬٧٦٢) (٤٥٬٠٤٧٬٠٠٥) إیرادات تمویلیة

٧٠٬٢٥٣٬٩٦٩٧٤٬٩٤٦٬٤٥٦) ٢٣(مصروفات تمویلیة  
١٬٥٧٢٬٨٣٨١٬٦٩٤٬٣٧٥) ٢٣(مصروفات تمویلیة لعقود األیجار 

(٥٠٬٩٣٤) ١٢٬٥٨٢) ٥(ارباح) بیع أصول ثابتةخسائر (
٢١٣٬٨٨٢٬٣٠٧٢١٦٬٥٧٠٬٨٤٦

(١٣٧٬١٦٣٬٢٧٦) ٤٠٬٥٩٠٬٩٤٥التغیر في المخزون
(٧٬٧٥٠٬٤٣٢) (١٢٬٠٨٧٬٠٨٠)    المستخدم من مخصصات المخزون

(٢٩٬٢٥٦٬٤٨٣) ٥١٬٢٥٩٬٣٩٩التغیر في العمالء واوراق القبض 
(١٦٣٬٧٠٩) -                    المستخدم من مخصصات اوراق القبض 

(٧٢٬٦٩٩٬٩١٣) (١٦٬٨٦٤٬٠٧١)    المقدمة والمتحصالت األخرىات التغیر في المدفوع
٣٢٬٧٥٩٬١٣٠٩٬٣٨٧٬٧٤٠التغیر في الموردین واوراق الدفع وأخرى 

(٢١٬٠٧٥٬٢٢٧)٣٠٩٬٥٤٠٬٦٣٠أنشطة التشغیل(المستخدمة فى ) التدفقات النقدیة الناتجة من 
(٧٢٬٩٦٥٬٤٠٧) (٦٧٬٨٨٨٬١٤٧)    المسدد من المصروفات التمویلیة  

(٥٠٠٬٠٠٠) -                    ) ١٢(المستخدم من المخصصات 
(٢٦٬٩١٤٬٢٠٤) (٢٦٬٠٣٠٬٦٧٢)    المسدد من ضرائب الدخل 

(١٢١٬٤٥٤٬٨٣٨) ٢١٥٬٦٢١٬٨١١صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغیل 

االستثماریة األنشطة 
(٢٠٬٦١٥٬٨٠٣) (٩٬٨٩٣٬٣٩٦)      ) ٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(٤٢٬٣٩٠٬٠٩٧) (١٨٬٦٠١٬٨٩٩)    ) ٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول
(١٠٨٬٥٦٧٬٧٠٥) (١٨٤٬٠٢٤٬٩٢٦)  ) ٧(غیر ملموسة مدفوعات لشراء أصول

(٤٦٩٬٦٣٤٬١٤٥) (٧٦٩٬٤٦٩٬٩٦٩)  مدفوعات لشراء اذون خزانة 
٨٢١٬١٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠متحصالت من اذون خزانة مستحقة

١٩٬١٤٠٦٣٬٢٩٩) ٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة
(١٣٣٬٩٦١) (١٥٬١١٨)           ) ١١(االستثمار في ودائع ألجل  

(١٤١٬٢٧٨٬٤١٢) (١٦٠٬٨١١٬١٦٨)  أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في 

األنشطة التمویلیة
٨٨٨٬٦٥٥٬٩١٠٧٣٤٬١٧٨٬٦٣٤) ١٦(التسھیالت االئتمانیة المستخدم من  

(٤٦٢٬٨٥٠٬١٢٨) (٨٧٣٬٨٠٢٬٧٩٩)  ) ١٦(التسھیالت االئتمانیةمن المسدد 
(٢١٬٤٠٠٬٠٠٠) (٤٨٬١٥٠٬٠٠٠)    ) ١٧(المسدد من قروض الجل 

- (١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)    توزیعات أرباح مدفوعة خالل الفترة 
(٤٬١٦٥٬١٠٨) (٤٬٥٧١٬٦٧٦)      مدفوعات أللتزامات األیجار 

٢٤٥٬٧٦٣٬٣٩٨(٥٢٬٥٦٨٬٥٦٥)    أنشطة التمویل المستخدمة في) الناتجة من(صافي التدفقات النقدیة 
(١٦٬٩٦٩٬٨٥٢) ٢٬٢٤٢٬٠٧٨الفترة التغیر في النقدیة وما في حكمھا خاللصافي 

(٧٢٥٬٩٢٤) ٩٤٬٣٤٧صافي فروق العملة األجنبیة
١٢٬٦٢٥٬٧٩٢٥٣٬٤٦٢٬١٥٩النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة

١٤٬٩٦٢٬٢١٧٣٥٬٧٦٦٬٣٨٣) ١١(الفترة النقدیة وما في حكمھا في أخر



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
الدوریة المجمعة المختصرةالمالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل
٢٠٢١سبتمبر٣٠في كما

-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 

الدوریة القوائم المالیة  مصر.–الجیزة-المنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السادس من أكتوبر  ٥مقر الشركة المسجل ھو القطعة رقم  
إلیھا مجتمعة باسم "المجموعة"). . (یشار التابعة لھا االم والشركاتائم المالیة المستقلة للشركة القو تتضمن  المجمعة المختصرة

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 
تـسویق، بیع وتخزین ،  انتاجالطبیة،المـستحـضرات  اـستیراد وتـصدیر األـساـسي ھي غرـضھا  ٪٩٩٫٩٧تبلغ  بـساھمةـشركة تابعة 

.للغیر البشرى والبیطري والتشخیصي وانتاج مستحضرات صیدلیة لالستعمال الصیدلیة المستحضرات 

شركة رامیكیر
ــركة تابعة  ــي ھو  ٪٤٩تبلغ  بملكیة قانونیةش ــاس ــتحضــرات  انتاج،غرضــھا األس ــویق، بیع وتخزین المس انتاج  الصــیدلیة،تس

.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر مستحضرات صیدلیة لالستعمال 

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

شركة رامیفارما
ــركة تابعة بملكیة قانونیة تبلغ   ــي ھو  ٪٤٩ش ــاس ــویق، بیعغرضــھا األس ــتحضــرات  وانتاج، تس انتاج  ،  الصــیدلیةتخزین المس
.البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر مستحضرات صیدلیة لالستعمال 

مسـاھمتھا في المنشـأة المسـتثمر تم اعتبار الشـركة شـركة تابعة حیث تتعرض المجموعة، أو یحق لھا، عوائد متغیرة من خالل 
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 

للشركة وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین واللوائح الساریة.المجمعة یتم إعداد القوائم المالیة 

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

المصریة الجدیدة رقم,  ٢٠٢٠ والتى تشمل تطبیق المبكر لمعاییر المحاسبة  ٤٩و" "اإلیراد من العقود مع العمالء٤٨، 
. ٢٠٢٠ینایر ١"عقود التأجیر" اعتبارًا من 

) “األدوات المالیة " طبقا لقرار الھیئة العامة للرقابة المالیة٤٧قامت الشركة بتطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (وقد
.وأثر ھذه المعاییر والتعدیالت موضحاه أدناه طبیعةوان  ٢٠٢١ینایر ١اعتبارًا من 
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سیاسات المحاسبیةالتغییرات في ال٢-٢

األدوات المالیة"") ٤٧معیار المحاسبة المصري رقم (١-٢-٢

ـنیف والقیاس، واالنخفاض في القیمة   یجمع المعیار كافة النواحي الثالث الخاصــة بالمحاســبة عن األدوات المالیة: التصـ
ومحاسبة التحوط.

التصنیف والقیاس
ــري رقمبموـجب  ـــبة المصــ القیـمة الـعادـلة من خالل الربح او  )  ٤٧(معـیار المـحاســ ـفإـنھ یمكن قـیاس أدوات اـلدین الحـقاً ـب

الخســـارة أو بالتكلفة المســـتھلكة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر. یقوم التصـــنیف على معیارین: نموذج  
ات أـصل الدین والفائدة على المبلغ  أعمال الـشركة إلدارة االـصول، وما إذا كانت الدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوع

األصلي القائم.

الصوالھا المالیة: الشركةفیما یلي التغیرات في تصنیف 
٢٠٢٠دیســمبر ٣١واألصــول المالیة األخرى كما في وأرصــدة مدینة اخري ومســتحق من أطراف ذات العالقةعمالء

التدفقات النقدیة التي تمثل دفعات حصریة ألساس القرض والفائدة. لیتم  ومحتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وزیادة  
.٢٠٢١ینایر ١تصنیف ھذه األصول وقیاسھا كأدوات دین بالتكلفة المستھلكة ابتداًء من 

االنخفاض في القیمة 
ض في القیمةعن خسائر االنخفاالشركة) بشكل أساسي إلى تغییر محاسبة ٤٧(معیار المحاسبة المصري رقمان تطبیق  
) بمنھج ٢٦(معیار المحاسـبة المصـري رقمالمالیة عن طریق اسـتبدال منھج الخسـائر المتكبدة الخاصـة بمعیار ألصـول

) من الـشركة تـسجیل مخـصص لخـسائر  ٤٧(المحاـسبة المـصري رقمخـسائر االئتمان المـستقبلیة المتوقعة. یتطلب المعیار  
ــول ا ادـلة من خالل الربح او  االئتـمان المتوقـعة لجمیع القروض وأصــ القیـمة الـع ا ـب الـیة األخرى غیر المحتفظ بـھ ـلدین الـم

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

٢٠٢١ینایر ١قائمة المركز المالي كما في -
جنیھ مصري

أصول  
) ٨١٠٬٢٧٦(عمالء وأوراق قبض 

حقوق الملكیة 
) ٨١٠٬٢٧٦(أرباح مرحلة  

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة  -٣

الدوریة   المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  اإلیرادات،  المجمعةیتطلب  قیم  على  تؤثر  وتقدیرات  أحكام  اإلدارة بعمل  قیام  المختصرة 
عن   اإلفصاح  وكذا  افصاحات  من  یصاحبھا  وما  المجمعة  المالیة  بالقوائم  المدرجة  وااللتزامات  واألصول،  والمصروفات، 

تراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إدخال  . وقد ینشأ عن عدم التأكد المحیط بھذه االفالفترة المالیةااللتزامات المحتملة في تاریخ  
تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلیة.  

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

المختصرة للشركةمجمعة  الوفیما 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  
لعقود مع العمالء ". بما في ذلك الحكم حول ما إذا  ) " االیراد من ا٤٨على النحوالمبین في المعیار المحاسبي المصري رقم (

كانت المخاطر والمنافع الھامة قد تم نقلھا. 

التقدیرات ٢-٣
انخفاض قیمة ارصدة العمالء والمتحصالت االخرى 

المبلغ لم  یتم تقدیر المبلغ القابل للتحصیل من أرصدة العمالء أوراق القبض والمتحصالت االخرى عندما یكون تحصیل كامل  
یعد متوقعاً. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یجري التقدیر على أساس فردي. أما المبالغ التي ال تعد جوھریة بشكل 
فردي، ولكنھا تعدت تاریخ استحقاقھا، فیجري تقییمھا اجمالیا ویطبق علیھا مخصص وفقا للمدة الزمنیة التي انقضت منذ تاریخ 

لى معدالت االسترداد التاریخیة.استحقاقھا استنادا إ 
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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  
االیرادات وحجم المبیعات وتواریخ انتھاء صالحیھ البضائع المباعة، وتقوم اإلدارة دوریا" بمراجعة  لمردودات المبیعات وحجم  

قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف لتغطیة مردودات المبیعات. 

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

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

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

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

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. 

القطاعیةتقاریرال-٤

للمجموعة الدوائیة  حالیایتمثل قطاع األعمال الرئیسي  المنتجات  اإلیرادات،  أجمالي% من  ٩٣والذي یمثل  في انتاج وبیع 
. تراقب إدارة المجموعة النشاط  على التوالي)٪٥% و٩٥:  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠(خدمات التصنیع للغیر في  % الباقیة  ٧وتمثل

القرارات التجاریة.  اتخاذ  بغرضالتصنیع للغیر)"التصنیع للغیر" (خدمات و"انتاج وبیع المنتجات الدوائیة" ینتحت قطاع
وبالتالي جرى التقریر عن  .ق مع اإلیرادات في القوائم المالیةسناتلبا قیاسھ  ویتم یتم تقییم األداء القطاعي بناء على األیرادات  

. في القوائم المالیة قطاعین تحت ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةخالل  جمیع إیرادات المجموعة 

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

)٪٨٥: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠(% من إجمالي اإلیرادات ٨٥عمالء ٥أكبر من االیراداتتبلغ  

اإلجماليمبیعات البضائعخدمات
تصنیع للغیرالفترة

"محلى"
محلىتصدیر 

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢١٥٦٬١٧٣٬٣٩٩٥٩٬٣٠٨٬١٦٨٥٨٧٬١٧٣٬٣٩٩١٤٩٬٨٣٢٬١٢٦٨٥٢٬٤٨٧٬٠٩٢سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٣٢٬١٠٨٬٣٧٦٢٨٬٦٥٨٬٩٢٠٤٦٦٬٤٩٤٬٥٣٨١٤٥٬٥٩٦٬٥٠٥٦٧٢٬٨٥٨٬٣٣٩سبتمبر ٣٠



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

٢٠٢١سبتمبر٣٠عن الفترة المنتھیة في 

-١٢ -

ثابتةأصول -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١٠٧٬٨٧٢٬٨٢٠مبلغ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
جنیھ مصري.٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -
ي:تم تحمیل اإلھالك خالل الفترة بقائمة األرباح أوالخسائر على النحوالتال-

٢٠٢١سبتمبر٣٠تم حساب ارباح بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: -٢٠٢١سبتمبر٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

٢٬٠٨٠٬٦٩١تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٢١٬٧٤٤٬٣٩١تكلفة اإلیرادات 
٢٬٠٤٨٬٩٦٩الثابتة المستبعدةمجمع إھالك األصول  ٤٧٥٬٢٢٨مصروفات بیعیھ وتسویقیة  

صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة ١٬٣٩٥٬٢٢١مصروفات عمومیة وإداریة  
٣١٬٧٢٢

١٩٬١٤٠متحصالت من بیع أصول ثابتة٢٣٬٦١٤٬٨٤٠
(١٢٬٥٨٢)                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 

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٧٬٢٢٥٬٣٨٨٣٩٧٬٧١١٬٩٧١١٣٬٠٢٥٬٨٢٨٢٠٬٢٩٢٬٤٤٣٥٬٦٨٩٬٣٠٥٢٥٬٣٨٥٬٣١٣٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٧٦٤٬٥٥٧٬٤٩١ینایر ١
١٬٨٢٤٬٦٠٧٤٬٥٦١٬٦٠٣٣٤٤٬٠٧٠١٬٩٥١٬٨٥٤٢٦٣٬٣٨٠٩٤٧٬٨٨٢١٨٬٦٠١٬٨٩٩٢٨٬٤٩٥٬٢٩٥- إضافات 

- (١٦٬٤٧٨٬٠٦٥) ٣٨٧٬١٦٠- ٣٨٩٬٩٣٦- ٢٬٤٦٥٬١٥٩١٣٬٢٣٥٬٨١٠- االنشاء المحول من أصول تحت 
(٢٬٠٨٠٬٦٩١) - (٢٢٨٬٦٧٣) (٢٣٬٩٢٩) (٧٠٣٬٧٠٤) - (١٬١٢٤٬٣٨٥) - - استبعادات 

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٦١٬٥١٥٬١٥٤٤١٤٬٣٨٤٬٩٩٩١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢١٬٩٣٠٬٥٢٩٥٬٩٢٨٬٧٥٦٢٦٬٤٩١٬٦٨٢٢٨٬٧١٣٬٦٥٢٧٩٠٬٩٧٢٬٠٩٥سبتمبر  ٣٠

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

(٢٣٬٦١٤٬٨٤٠) - (١٬٩٣٥٬٨٦٦) (٣٩١٬٤٩٨) (١٬٢٥٦٬٠٥٥) (٤٧٧٬٦٠٠) (١٣٬٤٨١٬٣٣٢) (٦٬٠٧٢٬٤٨٩) - إھالك الفترة 
٢٬٠٤٨٬٩٦٩- ٦٩٣٬٧١٢١٩٬٤٠٨٢٢٢٬٨١٧- ١٬١١٣٬٠٣٢- - استبعادات 

(٢٦٤٬٢٢٢٬٠٨١) - (١٧٬١٧٩٬٠٧٦) (٢٬١٠٠٬٧٩٨) (١٠٬٥٣٤٬٠٦٤)(١٠٬٧٣١٬٨٤٩) (١٥٩٬٧٤٩٬٩١٢) (٦٣٬٩٢٦٬٣٨٢) - ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥١٩٧٬٥٨٨٬٧٧٢٢٥٤٬٦٣٥٬٠٨٧٢٬٦٣٨٬٠٤٩١١٬٣٩٦٬٤٦٥٣٬٨٢٧٬٩٥٨٩٬٣١٢٬٦٠٦٢٨٬٧١٣٬٦٥٢٥٢٦٬٧٥٠٬٠١٤
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٢٠٢١سبتمبر٣٠عن الفترة المنتھیة في 

-١٣ -

تابع -أصول ثابتة -٥

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

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

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

١٬٩٢٥٬٢٦٣تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٤٣٬٩٦٢٬٥٢٠تكلفة اإلیرادات 
١٬٧١٨٬٨٢٩مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة٥٣٨٬٥٥٩مصروفات بیعیھ وتسویقیة  

٢٠٦٬٤٣٤صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة ١٬٨٢٩٬١١٥مصروفات عمومیة وإداریة  
٦٧٬٥٤٥ثابتةمتحصالت من بیع أصول ٤٦٬٣٣٠٬١٩٤

(١٣٨٬٨٨٩)بیع أصول ثابتةخسائر 

آالت مباني أراضي 
ومعدات 

وسائل نقل
وآالت جر 

عددأجھزة معامل
وأدوات 

أصول تحت أثاث وتجھیزات مكاتب 
االنشاء 

اإلجمالي 

مصري جنیھ 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-االنشاء المحول من أصول تحت  
) ١٬٩٢٥٬٢٦٣(-) ١٬١٠١٬٩٥٠() ٤٬٦٠٠() ٣٣٨٬٤٥٢() ٦٦٬٨٠٠() ٤١٣٬٤٦١(--إستبعادات 

٢٠٢٠١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٧٬٢٢٥٬٣٨٨٣٩٧٬٧١١٬٩٧١١٣٬٠٢٥٬٨٢٨٢٠٬٢٩٢٬٤٤٣٥٬٦٨٩٬٣٠٥٢٥٬٣٨٥٬٣١٣٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٧٦٤٬٥٥٧٬٤٩١دیسمبر ٣١

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

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

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

صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٠١٨٬٦٣٧٬٤٢٥١٩٩٬٣٧١٬٤٩٥٢٥٠٬٣٣٠٬٣٥٩٢٬٧٧١٬٥٧٩١٠٬٣٢٠٬٧٢٢٣٬٩٦٠٬٥٩٧٩٬٩١٩٬٢٨٦٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٥٢١٬٩٠١٬٢٨١دیسمبر ٣١
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٢٠٢١سبتمبر٣٠عن الفترة المنتھیة في 

-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

ــة بمنتجات   ــة في قیمة العالمات التجاریة الخاص ــول غیر الملموس ــید االص ــتھالكھا بطریقة یتمثل رص دوائیة معینة ویتم اس
عاما).٢٠القسط الثابت على مدار العمر االفتراضي (

ــتـخدامـھا على مدى  ــجـیل التي یـجب اســ ــتقبلـیة المتوقـعة لحقوق التســ عاًما، ویتم تقییمـھا ٢٠تقوم اإلدارة بتـقدیر المـنافع المســ
قتصادیة للمنتج.لالنخفاض في قیمتھا كلما كان ھناك مؤشر على انخفاض المنافع اال

مصريجنیھ٢١١٬٣٥٧٬٣٥٨بمبلغیشمل رصید األصول غیر الملموسة األصول مستحضرات دوائیة قید التطویر 
جنیھ مصري).٣٣٬٧٨٨٬٩٥٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢١١٩٬٩١٦٬٩٠٦١٨٬٢٠٦٬٢٦٦ینایر ١التكلفة في 
٦٤١٬٦٨٤١٬٧١٠٬٦٤٠إضافات 

٢٠٢١٢٠٬٥٥٨٬٥٩٠١٩٬٩١٦٬٩٠٦سبتمبر ٣٠إجمالي التكلفة في 

-) ٣٬٦٥٨٬٦٠١(٢٠٢١ینایر ١مجمع االستھالك في 
)٣٬٦٥٨٬٦٠١((٢٬٩١٨٬٠٤٣) استھالك خالل الفترة
)٣٬٦٥٨٬٦٠١((٦٬٥٧٦٬٦٤٤) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢١١٣٬٩٨١٬٩٤٦١٦٬٢٥٨٬٣٠٥سبتمبر٣٠صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري  جنیھ مصري

١٧٬٧٤٣٬١٦٩ ١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ٢٠٢١ینایر ١كما في 
١٬٧١٠٬٦٤٠ ٦٤١٬٦٨٤ أضافات أصول مؤجرة 
٢٬٢٦٦٬٤٨٣ ١٬٥٧٢٬٣٥٦ تكلفھ التمویل 

)٤٬٣١١٬٠٦٩( (٤٬٥٧١٬٦٧٦) مدفوعات 
١٧٬٤٠٩٬٢٢٣ ١٥٬٠٥١٬٥٨٧ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في  
٢٬٦٠١٬٩٢٤ ٣٬٠٢٠٬٠٥١ یخصم: الجزء متداول 
١٤٬٨٠٧٬٢٩٩ ١٢٬٠٣١٬٥٣٦ الجزء الغیر متداول 

حقوق التسجیل 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢١٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨١٢٢٬٤٨٤٬٨٥٣ینایر ١التكلفة في 
١٨٤٬٠٢٤٬٩٢٦١١٦٬١٣٦٬٣٣٥إضافات 

٢٠٢١٤٢٢٬٦٤٦٬١١٤٢٣٨٬٦٢١٬١٨٨سبتمبر ٣٠اجمالي التكلفة في 
(١٧٬٨٣٦٬٨٠٤)(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)٢٠٢١ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٦٬٢١٣٬٠١١)(٧٬٨٠٤٬٣٤٨)استھالك خالل الفترة  
(٢٤٬٠٤٩٬٨١٥)(٣١٬٨٥٤٬١٦٣)٢٠٢١سبتمبر ٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢١٣٩٠٬٧٩١٬٩٥١٢١٤٬٥٧١٬٣٧٣سبتمبر٣٠صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠عن 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 مصرىملیون١٧٣٫٤بمبلغ كضمان للتسھیالت االئتمانیة مرھونةبعض أوراق القبض 

قیمة العمالء أوراق القبض على النحو التالي:االضمحالل فيحركة -

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٩٣٬٩٦٦٬٢٣١١٠٨٬٩٤٢٬٥٥١مواد خام 
٣٥٬٦٥٦٬٣٣٧٤١٬٨٠٠٬٣٢٢ف مواد تعبئة وتغلی

١٢٬٨٦٢٬٦١٤١١٬٧٥٩٬٧٦١قطع غیار 
٩٧٬٤٦٤٬١٠٢١١١٬٤٢٥٬٨٥٧إنتاج تام 

٣٤٬٢٠٥٬٩٤٤٣٤٬٩٧٣٬٠٣٩إنتاج تحت التشغیل
٢٬٥٠٣٬٣٢٧٧٬٧١٣٬٤٧٥بضاعة بالطریق 

٨٠٢٬٤٤٠١٬٤٣٦٬٩٣٥مخزون لدى الغیر  
٢٧٧٬٤٦٠٬٩٩٥٣١٨٬٠٥١٬٩٤٠

(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(١٣٬٨٠٦٬٦٨٢)االنخفاض في قیمة المخزون
٢٦٣٬٦٥٤٬٣١٣٣٠٥٬٤٧٩٬٥٦٣

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

(٦٬٧١٤٬١٣٣)(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)  اول المدة الرصید 
(١٨٬٧٣٢٬٣٠٦)(١٣٬٣٢١٬٣٨٥)* السنةمكون خالل الفترة / 

١٢٬٠٨٧٬٠٨٠١٢٬٨٧٤٬٠٦٢السنةالمستخدم خالل الفترة /  
(١٢٬٥٧٢٬٣٧٧)(١٣٬٨٠٦٬٦٨٢)الرصید أخر المدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٤٤٬٧٤٦٬٩٦٠٢٣١٬٣٨١٬٨٦٣عمالء 
١٥٬٤١٧٬٥٥٩١١٬٩٩٥٬٥٧٧عمالء تشغیل للغیر 

٣٢٧٬٠٦٥٬٧٩١٣٩٥٬١١٢٬٢٦٩قبضأوراق 
٥٨٧٬٢٣٠٬٣١٠٦٣٨٬٤٨٩٬٧٠٩

(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٥٬٧٧٧٬٧٣٦)وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٥٨١٬٤٥٢٬٥٧٤٦٣٣٬٥٢٢٬٢٤٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ 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-الفترة المستخدم خالل  
(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٥٬٧٧٧٬٧٣٦)الرصید أخر المدة 
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الدوریة المجمعة المختصرةالمالیةلقوائمالمتممة لیضاحاتاإل

٢٠٢١سبتمبر٣٠عن الفترة المنتھیة في 

-١٦ -

اذون خزانة  -١٠

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٤٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٣٠٠٬٠٠٠اذون الخزانة
(٣٠٬٩٥٠٬٤٥٥)(٢٥٬٤٩٤٬٧٦٠)عوائد لم تستحق بعد 

٤٦٩٬٥٠٥٬٢٤٠٤٦٩٬٣٤٩٬٥٤٥الرصید أخر المدة 

). ١٧و١٦ملیون جنیھ مصري (إیضاح ١٩٥بعض 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:   

مخصصات-١٢
الرصید في

٢٠٢١ینایر  ١
مكون خالل 

الفترة 
أنتفى الغرض  

منھا خالل الفترة
مستخدم

خالل الفترة 
الرصید في

٢٠٢١سبتمبر٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٤٬٨٠٠٬٠٠١--٤٬٣٠٠٬٠٠١٥٠٠٬٠٠٠مخصص مطالبات متوقعة 
٧٬٩٨٧٬٦١٨---٧٬٩٨٧٬٦١٨مخصص مردودات المبیعات* 

١٢٬٧٨٧٬٦١٩--١٢٬٢٨٧٬٦١٩٥٠٠٬٠٠٠

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

جنیة مصري -أ
١٤٧٬٩٧٢٩٥٬٥٩٧نقدیة بالصندوق 
٦٬٢٨٠٬٣٢٢٢٬٠٦٤٬٧٤٤حسابات جاریة

٢٬٨٧٣٬١٥٣٢٧٬٧٨٨شیكات تحت التحصیل 
٦٢٢٬١٦٠٦٠٧٬٠٤٢ودائع ألجل  

٩٬٩٢٣٬٦٠٧٢٬٧٩٥٬١٧١
عملة أجنبیة-ب

٤٬٧٧٦٬٠٠٠- شیكات تحت التحصیل 
٥٬٦٦٠٬٧٧٠٥٬٦٦١٬٦٦٣حسابات جاریة  

٥٬٦٦٠٬٧٧٠١٠٬٤٣٧٬٦٦٣
١٥٬٥٨٤٬٣٧٧١٣٬٢٣٢٬٨٣٤

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٩٬٩٢٣٬٦٠٧٢٬٧٣٨٬٧٧٣مصري جنیھ 
٣٬٨٤٩٬٩٣٢١٠٬٤٦٦٬٢٤٢دوالر أمریكي 

١٬٨١٠٬٨٣٨٢٧٬٨١٩یورو
١٥٬٥٨٤٬٣٧٧١٣٬٢٣٢٬٨٣٤

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٤٧٬٩٧٢٨٥٬٤٩٩النقدیة بالصندوق  
١٤٬٨١٤٬٢٤٥٣٥٬٦٨٠٬٨٨٤حسابات جاریة  

١٤٬٩٦٢٬٢١٧٣٥٬٧٦٦٬٣٨٣

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
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 موردون وأوراق الدفع ومدفوعات أخرى  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .والمدفوعات ايخرىالمصروفات المستحقة  ين،الموردي تو د فوائد على أرصدة 
 

 المال  رأس  -14
 

 

 نيه  250,000,000 نيه مصننري، في حين بلغ رأس المال المصنندر والمدفوع  مليارالمرخص به   المجموعةبلغ رأس مال  

  نيه مصري. 0.25ايسمية السهم سهم قيمة   1,000,000,000مصري موزعاً على 

 

زيادة رأس المال المصنننندر بالزيادة   2019نوفمبر  23و 2019نوفمبر  4قرر ا تماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 

 نيه مصنري )تمثل قيمة الزيادة   550,000,000 النقدية بالتزامن مع العرض في سنوق األوراق المالية بمبلغ إ مالي قدره   

ر الممتازة(. اقتصنر ايشنتراك في هذه الزيادة على شنركة  رافيل انفستين  ليميتد التي تمثل القيمة ايسنمية باإلضنافة إلى اإلصندا

 المساهم الرئيسي والمفوض من المساهمين الباقين لعملية البيع.

 

  زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 2019نوفمبر    23و 2019نوفمبر   4قرر ا تماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  

من خالل إصننندار   2020ديسنننمبر  31 نيه مصنننري كما في   192,150,000 نيه مصنننرى ليبلغ    31,250,000 بمقدار

سنهم علما أم الفرق بين سنعر العرض   768,600,000 ليصنبح نيه مصنري    4.66سنهم بسنعر ايكتتاب   125,000,000

 والقيمة ايسمية الممثلة في عالوة األسهم المعترف بها في ايحتياطي العال.

 

علي الموافقنة علي ت بيق نظنال ايثنابنة والوعند يسننننهم   2020أكتوبر  14قرر ا تمناع الجمعينة العنامنة غير العنادينة المنعقندة في 

 س اإلدارة والتنفذيين ولم يتم تفعيل برنام  ايثابة حتي تاريخه.الشركة للعاملين والمديرين وأعضاء مجل

 

زينادة رأس المنال المصننننندر والمندفوع بمقندار    2021منايو    19قرر ا تمناع الجمعينة العنامنة غير العنادينة المنعقندة في  

اصنلي سنهم مجاني لكل سنهم   0.3010668748 نيه مصنرى عن طريق توزيع اسنهم زيادة مجانية بواقع   57,850,000

سنهم مع  بر الكسنور لصنالح صنغار المسناهمين من األصنغر الي   768,600,000من اسنهم الشنركة قبل الزيادة البالغ عددها 

األكبر علي ام تمول اسنهم الزيادة من صنافي أرباح الشنركة القابلة للتوزيع )أرباح العال أل األرباح المرحلة( عن السننة المالية 

 نية مصنري موزعا علي عدد   250,000,000ليصنبح رأسنمال الشنركة المصندر بعد الزيادة   2020ديسنمبر  31المنتهية في  

 قرشا للسهم الواحد. 25سهم بقيمة اسمية قدرها   1,000,000,000
 

 :2021 سبتمبر 30يوضح التالي الهيكل الجديد للمساهمين فى 
 

 عدد األسهم المبلغ 

 

 %  

     نيه مصري 

 أسهم مملوكة للمساهمين الرئيسين* 43.14%  431,370,071   107,842,518 
 أسهم حرة متداولة فى سوق األوراق المالية 56.86%  568,629,929   142,157,482 

 250,000,000  1,000,000,000  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 ل السنة المالية المنتهية في ال سهم وتمارس السي رة علي الشركة وخ% من أي51ليميتد كانت تمتلك  * شركة  رافيل انفستين 

 أخري وعليه فقدت شركة  رافيل انفستين  ليميتد السي رة علي شركة العاشر من   تم بيع السهم أل راف  2020ديسمبر  31

 والمستحضرات التشخيصية )راميدا(.   رمضام للصناعات الدوائية

 

 عالوة أصدار األسهم  –أحتياطى عام   -15
 

بمبلغ   2019يمثنل رصننننيند احتيناطي اإلصنننندار العنال صننننافي القيمنة الندفترينة إلصنننندار أسننننهم زينادة رأس المنال خالل عنال  

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

 

 2020ديسمبر  31 2021  سبتمبر 30 
  نيه مصري  جنيه مصري  
   

  46,925,388  53,086,778 موردوم

  19,196,183  22,957,546 أوراق دفع 

  12,578,841  30,779,750 مصروفات مستحقة 

  8,598,898  5,952,674 مصلحة الضرائب )بخالف ضريبة الدخل( 

  4,780,965  14,261,987 مدفوعات مقدمة من العمالء

  1,639,432  1,805,924 مدفوعات أخرى 

 128,844,659  93,719,707  
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 تسهيالت ائتمانية   -16
 

 ايتي: في  العال الفترة/تتمثل الحركة في التسهيالت ايئتمانية خالل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الى  %8: 2020ديسمبر  31) 2021 سبتمبر 30في  % 10الى  %8سعر الفائدة على التسهيالت ايئتمانية من  تتراوح معديت

14.25% .)  

 

 

والتعبئة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الق اع    الخال،* تتمثل تلك المبالغ في التمويالت الممنوحة لشراء المواد  

لتمويل الشركات ذات الملكية الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوس ة ودعمها   2019ديسمبر  12الصناعي الصادرة بتاريخ 

 ية مصاري، التشغيل. للوصول ألهدافها ايستثمارية وتغ  

 **  اري تجديد عقد التسهيل مع البنك األهلي الكويتي. 

 

   .(10,9أيضاح ) وأذوم الخزانة القبض بأوراق مضمونهأعاله التسهيالت ايئتمانية  بعض  -

 

 

  

 2020ديسمبر  31 2021  سبتمبر 30 

  نيه مصري  جنيه مصري  
   

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

  1,049,168,490    891,024,582      السنة الفترة /  المستخدل خالل 

 (728,922,948)    (873,802,799)    السنة خالل الفترة /  المسدد

  802,184,216       819,405,999      رصيد اخر المدة 

   

 2020ديسمبر  31 2021  سبتمبر 30 

  نيه مصري  جنيه مصري  

  802,184,216       819,405,999      شهر  12تسهيالت ائتمانية تستحق خالل 

 2,374,338  6,148                 بنوكأرصدة دائنة 

      819,412,147  804,558,554 

 التسهيالت ايئتمانية
 مبلغ التسهيل

  نيه مصري 
 تاريخ ايستحقاق معدل سعر الفائدة 

 2020ديسمبر  31 2021  سبتمبر 30
  نيه مصري  جنيه مصري 

 البنك التجاري الدولي 
250,000,000 

 65,500,461 150,194,257 10-07-2022 البنك المركزي  اقراض%أل معدل 0.25

 90,534,880 52,629,558 10-07-2022 مبادرة البنك المركزي* 8%

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

 125,000,000 بنك عودة
 78,852,012  76,995,068  31-12-2021 % أل معدل اقراض البنك المركزي 0.5

  35,290,505   16,426,233  31-12-2021 مبادرة البنك المركزي* 8%

 88,000,000 العربي البنك 
 24,552,848    -  30-03-2022 لمركزي  ا%أل معدل اقراض البنك 0.75

  38,054,398   32,301,201  30-03-2022 مبادرة البنك المركزي* 8%

 100,000,000 ** البنك األهلي الكويتي
 41,994,296  24,298,138  30-09-2021 % أل معدل اقراض البنك المركزي  0.5

 43,065,679  43,771,337  30-09-2021 مبادرة البنك المركزي* 8%

 130,000,000 بنك أبو ظبي اإلسالمي
 73,841,852  63,191,299  15-07-2022 %أل معدل اقراض البنك المركزي0.5

 42,520,285  64,094,178  15-07-2022 *مبادرة البنك المركزي 8%

 170,000,000 اإلسكندريةبنك 
 81,845,141    -  30-06-2022 %أل معدل اقراض البنك المركزي 0.25

 75,811,580  156,428,066  30-06-2022 *مبادرة البنك المركزي 8%

 130,000,000 بنك األهلى المتحد 
 -  44,444,444 01-06-2022 %أل معدل اقراض البنك المركزي 0.35

 43,225,917 34,996,779 01-06-2022 البنك المركزي*مبادرة  8%

 3,427,695 59,635,441 31-07-2022 *مبادرة البنك المركزي %8 100,000,000 بنك األمارات دبى

 802,184,216 819,405,999   إجمالي التسهيالت االئتمانية 
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 قروض طويلة االجل   -17

 

 (1قرض )

 نيه مصنري   86,422,000قرض بمبلغ الدولي للحصنول على  ، وقعت الشنركة اتفاق مع البنك التجاري2017خالل عال 

 29 وحتى  2018أكتوبر  29قسنم شنهري بدءا من  36فوق سنعر ايقراض، يسنتحق السنداد على  %1.25بفائدة سننوية قدرها  

 (".1. "قرض )2021 مارس
 

 نيه مصننري ويسننتحق السننداد   9,196,000وقعت الشننركة اتفاقا مع البنك على زيادة القرض بمبلغ   2019خالل سننبتمبر  

% فوق سعر اإلقراض    0.75وتقليل سنعر الفائده الى   2021ديسنمبر  1وحتى    2020يناير   1قسنم شنهري بدءا من  24على 

 للقرض حتى األم.على الرغم من ذلك لم تستخدل الشركة المبلغ المضاف 
 

أكتوبر  1قسنم شنهري بداية من  21( ليسنتحق السنداد على 1) قامت الشنركة بأعاده  دولة القرض  2020سنبتمبر   9بتاريخ  

 ،2022يونية  1وحتى   2020
 

  30 نيه مصنري في    17,275,704 نيه مصنري اثناء الفترة الحالية  وبلغ الرصنيد القائم مبلغ    23,400,000تم سنداد مبلغ  

  نيه مصرى(.  40,675,704:  2020ديسمبر 31) 2021  مبرسبت 
 

 (2قرض )

 نيه مصننري    78,766,000الدولي للحصننول على قرض بمبلغ  ، وقعت الشننركة اتفاقا مع البنك التجاري2018خالل عال 

 15المقررة قسنم شنهري بعد انتهاء فترة السنماح  19فوق سنعر ايقراض، يسنتحق السنداد على  % 0,9بفائدة سننوية قدرها 

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

وحتى  2020يناير  1قسم شهري بداية من  24قامت الشركة بأعادة  دولة القرض ليستحق السداد على   2019خالل سبتمبر

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

أكتوبر   1قسنم شنهري بداية من   20( ليسنتحق السنداد على 2قامت الشنركة بأعاده  دولة القرض )  2020سنبتمبر  9بتاريخ  

 .2022مايو  1وحتى   2020
 

 نيه مصنري في 22,973,972  نيه مصنري خالل الفترة الحالية، وبلغ الرصنيد القائم مبلغ   24,750,000تم سنداد مبلغ  

  نيه مصرى(.  47,723,972: 2020ديسمبر 31)  2021  سبتمبر 30

 

حصنلت الشنركة على هذه القروض بضنمام رهن تجارى على ايصنول الملموسنة للشنركة المكونة من كافة ا يت والمعدات  

شن ب الرهن التجارى من بنك التجارى الدولى مقابل  تمو القروضالمسنتوردة واألصنول غير الملموسنة الممولة بمو ب هذه 

 رهن أذوم خزانة.

 

 لتالي:كا 2021 سبتمبر 30خالل القروض  ةرصدأ
 

   2020ديسمبر 31 2021  سبتمبر 30 معدل سعر الفائدة  القروض 
  نيه مصري  جنيه مصري  

   الجزء المتداول من القروض طويلة االجل 

 28,600,000  17,275,704  ايقراض من البنك المركزي % أل معدل 0.75 ( 1قرض )

 30,250,000  22,973,972  % أل معدل ايقراض من البنك المركزي 0.85 ( 2قرض )

 58,850,000  40,249,676 الجزء المتداول من القروض طويلة اي ل إ مالي 

   الجزء الغير متداول من القروض طويلة االجل  

 12,075,704 - % أل معدل ايقراض من البنك المركزي 0.75 ( 1قرض )

 17,473,972 - % أل معدل ايقراض من البنك المركزي 0.85 ( 2قرض )

 29,549,676 - إ مالي الجزء غير المتداول من القروض طويلة اي ل  

 40,249,676 88,399,676 

 

 اإليرادات    -18

 

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية لفترة سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية لفترة 
 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 

     

  221,820,484  294,535,371  640,749,963  796,313,693  ايراد بيع البضائع )بالصافي(  

  13,576,999   20,179,829   32,108,376   56,173,399  إيرادات من خدمات تصنيع للغير

 852,487,092 672,858,339 314,715,200 235,397,483 



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

 الدورية المجمعة المختصرة المالية لقوائم المتممة ل يضاحاتاإل
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 تكلفة المبيعات    -19

 

 

 مصروفات بيعيه وتسويقية    -20

 

 مصروفات عمومية وإدارية    -21

 

 تمويلية  ايرادات  -22

 

 

 

 

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية لفترة سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية لفترة 
 2021 2020 2021 2020 
  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 
     

وتأمينات ا تماعية ومزايا مرتبات 

  20,671,405  26,004,140  62,365,559  73,871,211 أخرى  

  53,038,476  99,013,019  155,401,531  271,708,865 مواد خال  

  4,437,623  6,126,470  14,986,442  16,190,188 ق ع غيار ومواد  

  3,409,960  2,887,610  7,759,604  7,855,250 رسول حكومية ودمغه طبية

  14,230,809  11,900,129  38,577,023  28,961,722 مصروفات تشغيل أخرى 

  10,151,189  9,992,427  29,743,880  24,387,487 مصروفات طاقة 

  12,827,750  9,996,958  36,756,353  29,548,739 (5,,76)إيضاح  –واستهالك  أهالك

  1,266,248  449,371  3,163,455  2,862,560 إيجارات 

  2,868,978  2,630,620  6,955,518  7,713,240 صيانة

 463,099,262 355,709,365  169,000,744 122,902,438  

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية لفترة سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية لفترة 
 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 

     

 31,529,770 29,555,309  87,306,196  86,940,318 وتأمينات ا تماعية ومزايا أخرى اضافية مرتبات 

 1,058,469 1,152,532  3,124,246  3,393,271    (65,)إيضاح   –اهالكات 

 10,500 12,600  34,200  50,400 إيجارات 

 23,881,328 35,206,108  68,989,790  91,905,195 دعاية وتسويق   

 182,289,184 159,454,432  65,926,549  56,480,067  

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية لفترة سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية لفترة 

 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 

     

 8,327,888 9,725,911  25,804,650   30,577,652   وتأمينات ا تماعية ومزايا أخرى إضافية مرتبات 

 157,917 503,301  963,680   1,429,795     أتعاب مهنية

 124,592 199,904  513,376   434,579        صيانة

 490,204 478,884  1,335,690   1,395,221        (5)إيضاح  - أهالكات 

 1,349,014 1,427,364  5,588,808   4,749,046     أخرى 

 38,586,293  34,206,204   12,335,364     10,449,615  

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية لفترة سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية لفترة 
 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 

     

  14,537,594  15,444,163     49,330,609  45,047,005 عوائد من أذوم خزانة 

  8,526   3,480                24,122   12,292  عوائد من ودائع أل ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,059,297 49,354,731     15,447,643  14,546,120  
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 تمويلية  مصروفات  -23

 

 الدخل   ضرائب  -24

 

 ة ضرائب الدخل المؤجل

 قائمة األرباح أو الخسائر  قائمة المركز المالي  

2021 سبتمبر 30    2020 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2020ديسمبر  31 
  نيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
     

 (3,177,558)   (7,588,013)   (36,890,685) (44,478,699)  ايهالك وايستهالك 

  464,534            -                    1,797,214   1,797,214  مخصصات 

  1,035,984       182,312          1,117,679   1,299,991  ايضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض 

  1,805,272       277,718          2,749,549   3,027,267  اينخفاض في قيمة المخزوم

  163,333         (318,184)       164,762  (153,422)  فروق تقييم العملة اي نبية غير المحققة 

  291,565         (7,446,167)    (31,061,481) (38,507,649)  المؤ لة صافي ضرائب الدخل 
 

الضريبية المرحلة للشركات التابعة حيث أنه من غير المتوقع أم  يتم ايعتراف باألصول الضريبية المؤ لة للخسائر    لم *

 تكفي األرباح الضريبية المستقبلية لتقابل الخسائر الضريبية المرحلة. 

 

 السعر الفعلي لضريبة الدخلتسوية 

 
 2020سبتمبر  30 معدل الضريبة  2021سبتمبر  30  معدل الضريبة  

  نيه مصري   جنيه مصري  
     

 89,133,954  139,025,654  قبل ضرائب الدخل  الفترةأرباح 

 20,055,140 %22.5 31,280,772 %22.5 ضريبة الدخل على أساس معدل الضريبة 

  909,898          1,125,091  مصروفات غير قابلة للخصم  

 20,965,038 %23.52 32,405,863 %23.31 ضريبة الفعلي ال معدل

 

  

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية       سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 
     

  22,732,924          22,188,677   72,334,806   67,426,242  فوائد مدينة 

  581,656              513,761   1,694,375   1,572,838  ( 6)إيضاح مصروفات تمويلية يلتزامات اييجار 

  821,079              991,913   2,611,650   2,827,727  مصروفات بنكية 

  71,826,807   76,640,831   23,694,351     24,135,659  

    
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية  
 2021 2020 2021 2020 
  نيه مصري  جنيه مصري   نيه مصري  جنيه مصري  

     

 (7,881,591)  (11,409,821)   (21,256,603)  (24,959,696)  ضريبة الدخل الجارية 

  404,432  (1,830,339)       291,565  (7,446,167)  ضريبة الدخل المؤ لة 

 (7,477,159)  (13,240,160)   (20,965,038)  (32,405,863)  مصروف ضرائب الدخل 
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 السهم في األرباح   نصيب  -25
 

المتوسم    ايل علىالخا  بالشركة  القابل للتوزيع  صافي الربح  قسمة  ب   األرباح  والمخفض في  األساسيساب نصيب السهم  ت حاتم  

 التالي: على النحو  الفترةعدد األسهم القائمة خالل المر ح ل
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية  
 2021 2020 2021 2020 

  نيه مصري  جنيه مصري  نيه مصري  جنيه مصري 
     

 24,900,718 45,310,841  68,666,475   107,075,935  ربح الفترة األساسي والمخفض 

  1,000,000,000   1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 المتوسم المر ح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

  0.0249   0.0453   0.0687   0.1071  نصيب السهم في أرباح الفترة 
 

 وبالتالي يتساوى نصيب السهم األساسي والمخفض.  فضاخي يو د أسهم ذات تأثير   - 

 

 الموقف الضريبي   -26

 

 ضرائب شركات االموال-أ 

 وتم األتفاق باللجنة الداخلية المتخصصة. 2013تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بداية النشاط حتى عال  -

ال عن عليه و ارى اسنتصندار قرار بأعادة الفحص الفعلى تقديرا وتم   2017حتى   2014تم فحص السننوات من  -

 و ارى التجهيز للفحص عن تلك السنوات.

 .2020حتى  2018لم يتم ا راء اى فحص ضريبى لدفاتر الشركة عن ايعوال من  -

 

 ضرائب كسب العمل-ب 

 تم الفحص والربم وسداد فروق الضريبة.  2015تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بداية النشاط حتى عال  -

الضنريبة المسنتحقة بالتسنويات و تم  وسندادتم تسنليم المسنتندات الخاصنة بالفحص    2019حتى  2016السننوات من   -

 ا راء فحص و فى انتظار النتائ .

 

 ضرائب الدمغة -ج 

 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2013كة حتى عال تم فحص دفاتر الشر -

 .2019حتى  2014 ارى التجهيز للفحص الضريبى عن ايعوال من  -

 

 

 ضرائب القيمة المضافة-د 

 وتم سداد الضرائب المستحقة. 2015تم فحص دفاتر الشركة حتى عال  -

 .و في انتظار النتائ  2019وحتى عال  2016  ارى التجهيز للفحص الضريبى عن ايعوال من -

 

 أحداث جوهرية  -27
 

حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شنملت  مهورية مصنر العربية حيث حدث تفشني لفيروس كورونا، وقد أعلنت 

لمكافحة تفشني منظمة الصنحة العالمية أنه يمكن وصن، تفشني الفيروس بأنه وباء عالمي، وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة 

المرض، بمنا في ذلك قيود السننننفر والحجر الصننننحي وإغالق األعمنال وأماكن أخرى وي تزال هذه ايسننننتجنابات الحكومية  

وآثارها المقابلة تت ور والتي من المتوقع أنها سنننوف تؤثر على المناال ايقتصنننادي والذي بالتبعية يمكن أم يعرض الشنننركة  

 ري لإليرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.ألخ ار مختلفة متضمنة انخفاض  وه

 

، ولكنها قد تؤثر على القوائم 2021 سننبتمبر 30هذه األحداث لم تؤثر  وهريا بشننكل سننلبي على القوائم المالية للشننركة في 

الحالي، فنم هذا التأثير سنوف يظهر  المالية للفترات المالية المسنتقبلية. وإم كام من الصنعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت  

في القوائم المنالينة المسننننتقبلينة. ويختل، حجم التنأثير وفقناً للمندى المتوقع والفترة الزمنينة التي ينتظر عنندها انتهناء تلنك األحداث  

 وتأثيرها.


