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

المستقلة المختصرة الدوریة  القوائم المالیة  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

لھا حووتقریر الفحص المحدود 



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في  

المحتویات
الصفحة

٣القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرةعلى الفحص المحدودتقریر 

٤الدوریة المستقلة المختصرةقائمة المركز المالي 

٥الدوریة المستقلة المختصرةالخسائر وأقائمة األرباح  

٦الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل

٧الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التغیر في حقوق الملكیة

٨الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 

٢٥-٩الدوریة المستقلة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة









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

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

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیةلفترةسبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیةلفترة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٩٬١٩٣٬٦٩٣٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣٢٥٬١٣٣٬٧٨٩ارباح الفترة
----الدخل الشامل االخر  

١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٩٬١٩٣٬٦٩٣٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣٢٥٬١٣٣٬٧٨٩إجمالي الدخل الشامل  



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

-٧ -

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التغیر في حقوق الملكیة 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

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

احتیاطيرأس المال المدفوع 
قانوني

احتیاطي عام / عالوة 
اصدار األسھم 

إجمالي أألرباح المرحلة احتیاطیات أخرى 

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠١٦٬٦٤٩٬٦١٠٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٣٧٨٬١٣٤٬٠٦٢١٬٠٧٤٬١٧٧٬٦٢٤ینایر ١الرصید في 
-(٤٬١٤٩٬٢٤١)--٤٬١٤٩٬٢٤١-المحول إلى االحتیاطي القانوني  
٦٩٬١٩٣٬٦٩٣٦٩٬١٩٣٬٦٩٣----إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

٢٠٢٠١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٤٣٬١٧٨٬٥١٤١٬١٤٣٬٣٧١٬٣١٧سبتمبر ٣٠الرصید في 

٢٠٢١ینایر ١الرصید 
١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨٦٬٩٣٠٬١٥٨١٬١٨٧٬١٢٢٬٩٦١) ٤٧قبل تغییرات معاییر المحاسبة المصریة (

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

١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٠٬٧٩٨٬٨٥١٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٤٨٦٬١١٩٬٨٨٢١٬١٨٦٬٣١٢٬٦٨٥) 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)----توزیعات ارباح 

١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١----إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 
٢٠٢١٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠٢٧٨٬٩٥٢٥١٥٬٥٠٢٬٤٨٦١٬٢٧٩٬١٩٢٬٥٥٦سبتمبر٣٠الرصید في 



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

-٨ -

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

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

سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠ایضاح 

جنیھ مصري جنیھ مصري
یةالتشغیلاألنشطة

١٣٩٬٩٨٥٬٧٣٤٩٠٬١٥٤٬٣٢٩أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
تعدیالت لتسویة األرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة

٧٢٥٬٩٢٤(٩٤٬٣٤٧) فروق العملة األجنبیة
٣٣٬٥٥٧٬٠٥١٤٠٬٥٢٧٬٦٥٥)٥٬٦٬٧(االھالك واالستھالك  

٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٦٤٬٥٩٧)١٢(المكونة المخصصات
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 على التزامات االیجار 

(٥٠٬٩٣٤) ١٢٬٥٨٢)٥(ارباح) بیع أصول ثابتة خسائر (
٢١٤٬٠٦٢٬٢٠٧٢١٦٬٩٠٢٬٥٨٧

(١٣٧٬٢٦٠٬٩١٤) ٤٠٬٥٨٩٬١٥٩التغیر في المخزون
(٧٬٧٥٠٬٤٣٢) (١٢٬٠٨٧٬٠٨٠) المستخدم من مخصصات المخزون
(٢٩٬٣٧٤٬٤٥٧) ٥١٬٢٥١٬٠٥٠التغیر في العمالء واوراق القبض 

(١٦٣٬٧٠٩) - المستخدم من العمالء واوراق القبض 
(٧٢٬٧٣٣٬٥٢٩) (١٦٬٨٦٤٬٢٠٨) المقدمة والمتحصالت األخرىاتالتغیر في المدفوع

٣٣٬٠٣١٬٩٢٥٩٬٩١٦٬٥٦٨وأخرىالتغیر في الموردین واوراق الدفع
٧٠٬٦٨٩(١٠٩٬٩٠٨) التغیر في المستحق الى أطراف ذات عالقة

(٢٠٬٣٩٣٬١٩٧)٣٠٩٬٨٧٣٬١٤٥(المستخدمة في) أنشطة التشغیل الناتجة من التدفقات النقدیة

(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 

(١٢٠٬٧٧٢٬٨٠٨) ٢١٥٬٩٥٤٬٣٢٦(المستخدمة في) أنشطة التشغیل الناتجة منصافي التدفقات النقدیة

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

(٤٢٬٣٩٠٬٠٩٧) (١٨٬٦٠١٬٨٩٩) ) ٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول
(١٠٨٬٥٤٦٬٧٠٥) (١٧٧٬٨٢٧٬٤٢٨) ) ٧(مدفوعات لشراء أصول غیر ملموسة

(٤٦٩٬٦٣٤٬١٤٥) (٧٦٩٬٤٦٩٬٩٦٩) اذون خزانة مدفوعات لشراء  
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  

(١٤١٬٢٥٧٬٤١٢) (١٥٤٬٦١٣٬٦٧٠)االستثمار(المستخدمة في) أنشطة صافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة 
٨٨٨٬٦٥٥٬٩١٠٧٣٤٬١٧٨٬٦٨٦) ١٦(التسھیالت االئتمانیةالمستخدم من 

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

(٧٠٣٬٤٤٦) (٦٬٤٩٤٬١٣٥) التغیر في المستحق من أطراف ذات عالقة
- (١٤٬٧٠٠٬٠٠٠) توزیعات ارباح 

(٤٬١٦٥٬١٠٨) (٤٬٥٧١٬٦٧٦) المسدد من مدفوعات التزامات األیجار 
٢٤٥٬٠٦٠٬٠٠٤(٥٩٬٠٦٢٬٧٠٠)التمویلصافي التدفقات النقدیة (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة 

(١٦٬٩٧٠٬٢١٦) ٢٬٢٧٧٬٩٥٦صافي التغیر في النقدیة وما في حكمھا خالل الفترة 

(٧٢٥٬٩٢٤) ٩٤٬٣٤٧صافي فروق العملة االجنبیة
١١٬٨٠٨٬٧٨٥٥٢٬٦٤٣٬١٧٩النقدیة وما في حكمھا في اول الفترة 

١٤٬١٨١٬٠٨٨٣٤٬٩٤٧٬٠٣٩) ١١(الفترة النقدیة وما في حكمھا في أخر 



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
المستقلة المختصرة  المالیةلقوائملمتممةال یضاحاتاإل
٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فيكما

-٩ -

نبذة عن الشركة -١

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

. ١٩٨٦ینایر ١٥بتاریخ ٨٤٠٠٨تم تسجیل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

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

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

یتمثل غرض الشركة األساسي في: 
تصنیع وتسویق وبیع وتخزین المستحضرات الدوائیة لالستعمال البشرى والبیطري.-
لألفراد والمعامل والمستشفیات.تصنیع وتسویق وبیع وتخزین المستحضرات التشخیصیة الالزمة -
استیراد المستحضرات الدوائیة والمواد الخام الالزمة لخدمة أغراض الشركة دون االتجار.-
إنتاج المستحضرات الدوائیة لالستعمال البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر ولدى الغیر.-
إنتاج المكمالت الغذائیة لالستعمال البشرى للغیر ولدى الغیر.-

لقرار  ٢٠٢١نوفمبر ١٤في  ٢٠٢١ســــبتمبر ٣٠تم اعتماد القوائم المالیة المستقلة للشركة عن الفترة المنتھیة في   طبقاً 
مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك التاریخ.

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٢

عداداالأسس١-٢
التكلفة التاریخیة.یتم إعداد القوائم المالیة وفقاً لفرض االستمراریة ومبدأ  

. للشركةیتم إعداد وعرض القوائم المالیة بالجنیھ المصري، وھي عملة التعامل  
یتم إعداد القوائم المالیة للشركة وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین واللوائح الساریة.

التغییرات في السیاسات المحاسبیة٢-٢

المستقلة   المالیة  القوائم  اعداد  ھي تلك المطبقة في  الفترة  المطبقة ھذه  ٣١المنتھیة في  للسنةالسیاسات المحاسبیة 
رقم,  ٢٠٢٠دیسمبر   الجدیدة  المصریة  المحاسبة  لمعاییر  المبكر  والتى تشمل تطبیق  مع  ٤٨،  العقود  "اإلیراد من 
. 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

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

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

التصنیف والقیاس
) فإنھ یمكن قیاس أدوات الدین الحقاً بالقیمة العادلة من خالل الربح او  ٤٧(معیار المحاســــبة المصــــري رقمبموجب 

الخســارة أو بالتكلفة المســتھلكة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. یقوم التصــنیف على معیارین: نموذج  
ــل الدین والفائدة على   ــول، وما إذا كانت الدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصـ ــركة إلدارة االصـ أعمال الشـ

المبلغ األصلي القائم.

الصوالھا المالیة: الشركةفي تصنیف فیما یلي التغیرات

٢٠٢٠دیسـمبر ٣١واألصـول المالیة األخرى كما في وأرصـدة مدینة اخري ومسـتحق من أطراف ذات العالقةعمالء
ومحتفظ بھا لتحصــیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وزیادة التدفقات النقدیة التي تمثل دفعات حصــریة ألســاس القرض والفائدة.  

.٢٠٢١ینایر ١األصول وقیاسھا كأدوات دین بالتكلفة المستھلكة ابتداًء من لیتم تصنیف ھذه 
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التغییرات في السیاسات المحاسبیة٢-٢

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

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

) ٢٦(معیار المحاسـبة المصـري رقمالمالیة عن طریق اسـتبدال منھج الخسـائر المتكبدة الخاصـة بمعیار ألصـولالقیمة
) من الـشركة تـسجیل مخـصص  ٤٧(المحاـسبة المـصري رقمبمنھج خـسائر االئتمان المـستقبلیة المتوقعة. یتطلب المعیار  

لخســــائر االئتمان المتوقعة لجمیع القروض وأصــــول الدین المالیة األخرى غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 
الربح او الخسارة. 

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

٢٠٢١ینایر  ١المركز المالي كما في قائمة -
جنیھ مصري

أصول مالیة 
) ٨١٠٬٢٧٦(٢٠٢١ینایر ١كما في 

حقوق الملكیة
) ٨١٠٬٢٧٦(أرباح مرحلة  

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة  -٣

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

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

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

وفیما یلي األحكام والتقدیرات الرئیسیة التي تؤثر تأثیرا جوھریاً على القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة للشركة:  

األحكام ١-٣
االعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع البضائع 

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

تم نقلھا. كانت المخاطر والمنافع الھامة قد

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  
فردي. أما المبالغ التي ال تعد جوھریة بشكل لم یعد متوقعاً. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یجري التقدیر على أساس  

فردي، ولكنھا تعدت تاریخ استحقاقھا، فیجري تقییمھا اجمالیا ویطبق علیھا مخصص وفقا للمدة الزمنیة التي انقضت منذ  
تاریخ استحقاقھا استنادا إلى معدالت االسترداد التاریخیة.

مخصص مردودات مبیعات البضائع 
حدید تقدیرات مخصص مردودات المبیعات. یتم تحدید ذلك التقدیر بعد االخذ في االعتبار الخبرة السابقة  تقوم إدارة الشركة بت

دوریا"   اإلدارة  وتقوم  المباعة،  البضائع  صالحیھ  انتھاء  وتواریخ  المبیعات  وحجم  االیرادات  وحجم  المبیعات  لمردودات 
غطیة مردودات المبیعات. بمراجعة قیمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف لت

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

اإلنتاجي المقدر وطریقة في العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أواإلھالك المادي لألصول. وتراجع اإلدارة بشكل دوري العمر 
اإلھالك من أجل ضمان أن طریقة ومدة اإلھالك تتسق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة الناشئة عن ھذه األصول.  
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تابع -األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة-٣

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  
بلي. التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد یتم على أساس مستق 

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

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

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

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

لمرحلة بحیث یكون من المتوقع أن  ویجري االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة عن الخسائر الضریبة غیر المستخدمة وا
یقابلھا أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدام ھذه الخسائر لتغطیتھا. ویتحتم أن تحدد أحكام اإلدارة الجوھریة مبلغ األصول  
بة  الضریبیة المؤجلة الذي یمكن االعتراف بھ، وذلك استنادا إلى التوقیت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضری

إلى جانب استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة. 

اضمحالل قیمة األصول غیر المالیة  
تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرات على اضمحالل قیمة األصول غیر المالیة في كل فترة من فترات إعداد التقریر. 

دما تكون ھناك مؤشرات على أن القیمة الدفتریة قد ال تكون  ویجري اختبار األصول غیر المالیة لتقییم اضمحالل القیمة عن
قابلة لالسترداد. وعند احتساب القیمة االستخدامیة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أومن الوحدة  

ت النقدیة.  المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقا

التقاریر القطاعیة-٤

ــركة في انتاج وبیع المنتجات الدوائیة والذي یمثل   ــي للش %  ٧% من أجمالي اإلیرادات، وتمثل  ٩٣یتمثل قطاع األعمال الرئیس
اط تحت قطاعین  ٪٥، ٪٩٥: ٢٠٢٠ـسبتمبر ٣٠الباقیة خدمات التصـنیع للغیر ( اعمال  على التوالي). تراقب إدارة الـشركة النـش

"انتاج وبیع المنتجات الدوائیة" و"التصنیع للغیر" بغرض اتخاذ القرارات التجاریة.

تحت قطاعین في القوائم المالیة  ٢٠٢١ســــبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةوبالتالي تم التقریر عن جمیع إیرادات الشــــركة خالل 
الدوریة المستقلة المختصرة.

التالي: ووبیع عده منتجات دوائیة وتقدیم خدمات على النحبانتاجشركةتقوم ال

) ٪٨٥: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠من إجمالي اإلیرادات (٪٨٥عمالء ٥تبلغ االیرادات من أكبر 

اإلجمالي مبیعات البضائعخدمات 
تصنیع للغیر الفترة

"محلى"
محلى تصدیر 

مناقصاتخاصةمبیعات 
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري

٢٠٢١٥٦٬١٧٣٬٣٩٩٥٩٬٣٠٨٬١٦٨٥٨٧٬١٧٢٬٥٠٥١٤٩٬٨٣٢٬١٢٦٨٥٢٬٤٨٦٬١٩٨سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٣٢٬١٠٨٬٣٧٦٢٨٬٦٥٨٬٩٢٠٤٦٦٬٤٩٤٬٥٣٨١٤٥٬٥٩٦٬٥٠٥٦٧٢٬٨٥٨٬٣٣٩سبتمبر ٣٠
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صول ثابتة اال-٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل.١٠٧٬٨٧٢٬٨٢٠مبلغ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠تتضمن تكلفة األصول الثابتة في -
جنیھ مصري.٦٨٦٬٤٣٧قیمة بتتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل -
التالي:والخسائر على النحوبقائمة األرباح أالفترة تم تحمیل اإلھالك خالل  -

٢٠٢١سبتمبر ٣٠تم حساب ارباح بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: -٢٠٢١سبتمبر ٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري 

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

٣١٬٧٢٢صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة١٬٣٩٥٬٢٢١مصروفات عمومیة وإداریة  
١٩٬١٤٠بیع أصول ثابتة متحصالت من ٢٣٬٦١٤٬٨٤٠

) ١٢٬٥٨٢(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
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-المحول من أصول تحت االنشاء 
(٢٬٠٨٠٬٦٩١) - (٢٢٨٬٦٧٣) (٢٣٬٩٢٩) (٧٠٣٬٧٠٤) - (١٬١٢٤٬٣٨٥) - - استبعادات 

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٦١٬٥١٥٬١٥٤٤١٤٬٣٨٤٬٩٩٩١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢١٬٩٣٠٬٥٢٩٥٬٩٢٨٬٧٥٦٢٦٬٤٩١٬٦٨٢٢٨٬٧١٣٬٦٥٢٧٩٠٬٩٧٢٬٠٩٥سبتمبر٣٠

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(-٢٠٢١سبتمبر٣٠
صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١سبتمبر٣٠
١٨٬٦٣٧٬٤٢٥١٩٧٬٥٨٨٬٧٧٢٢٥٤٬٦٣٥٬٠٨٧٢٬٦٣٨٬٠٤٩١١٬٣٩٦٬٤٦٥٣٬٨٢٧٬٩٥٨٩٬٣١٢٬٦٠٦٢٨٬٧١٣٬٦٥٢٥٢٦٬٧٥٠٬٠١٤
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-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.٦٨٦٬٤٣٧تتضمن تكلفة األصول تحت االنشاء االضمحالل بقیمة -
التالي:والخسائر على النحو تم تحمیل اإلھالك خالل العام بقائمة األرباح أ-

٢٠٢٠دیسمبر ٣١التالي: وتم حساب ارباح بیع أصول ثابتة على النح-٢٠٢٠دیسمبر ٣١
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٩٢٥٬٢٦٣تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٤٣٬٩٦٢٬٥٢٠تكلفة اإلیرادات 
١٬٧١٨٬٨٢٩مجمع 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 

آالتمباني أراضي
ومعدات 

وسائل نقل 
وآالت جر

عدد أجھزة معامل 
وأدوات 

أثاث وتجھیزات 
مكاتب 

اإلجمالي أصول تحت االنشاء 

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

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

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

)١٬٩٢٥٬٢٦٣(-)١٬١٠١٬٩٥٠()٤٬٦٠٠() ٣٣٨٬٤٥٢()٦٦٬٨٠٠() ٤١٣٬٤٦١(--استبعادات 
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 السنة 
١٬٧١٨٬٨٢٩-٣١٨٬٣٢٢٦٦٬٨٠٠٢٤٩٬٧١٢٣٬٩١٠١٬٠٨٠٬٠٨٥--استبعادات 

) 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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٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٤ -

عقود التأجیر-٦

مكاتب علمیة مؤجرة تأجیر تشغیلى ومخازنیتمثل أصول حق أنتفاع فى

أصول حق أنتفاع -أ
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

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

٢٠٢١٢٠٬٥٥٨٬٥٩٠١٩٬٩١٦٬٩٠٦سبتمبر٣٠إجمالي التكلفة في  

-(٣٬٦٥٨٬٦٠١)٢٠٢١ینایر ١االستھالك في مجمع 
(٣٬٦٥٨٬٦٠١)) ٢٬٩١٨٬٠٤٣(استھالك خالل الفترة
(٣٬٦٥٨٬٦٠١)) ٦٬٥٧٦٬٦٤٤(٢٠٢١سبتمبر٣٠مجمع االستھالك في 

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

لتزامات عقود التأجیر ا-ب
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 ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
٢٬٦٠١٬٩٢٤ ٣٬٠٢٠٬٠٥١ یخصم: الجزء متداول 
١٤٬٨٠٧٬٢٩٩ ١٢٬٠٣١٬٥٣٦ الجزء الغیر متداول 

أصول غیر ملموسة-٧

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

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.

ــول ــر الملموســة األص ــید األصــول غی ــمل رص ــرات دوائیــة یش ــغ مستحض ــد التطــویر بمبل جنیــھ٢١١٬٣٥٢٬٣٥٨قی
جنیھ مصري).٣٣٬٧٧٩٬٩٥٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(مصري

حقوق التسجیل 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢١٢٢٠٬٩٤١٬٧١٩١٠٤٬٨١٤٬٣٨٤ینایر ١التكلفة في 
١٨٤٬٠١٩٬٩٢٨١١٦٬١٢٧٬٣٣٥إضافات 

-(٦٬١٩٢٬٥٠٠)نقل تسجیل مستحضر الى شركات تابعة 
٢٠٢١٣٩٨٬٧٦٩٬١٤٧٢٢٠٬٩٤١٬٧١٩سبتمبر٣٠اجمالي التكلفة في  

(١٦٬١٦٩٬٠٨١) (٢١٬٤٦٣٬٩١٣) ٢٠٢١ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٥٬٢٩٤٬٨٣٢) ) ٧٬٠٢٤٬١٦٨(استھالك خالل الفترة  
) ٢١٬٤٦٣٬٩١٣()٢٨٬٤٨٨٬٠٨١(٢٠٢١سبتمبر ٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢١٣٧٠٬٢٨١٬٠٦٦١٩٩٬٤٧٧٬٨٠٦سبتمبر٣٠صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٥ -

المخزون -٨

التالي:وحركة االنخفاض في قیمة المخزون على النح-

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

عمالء وأوراق قبض -٩

).١٦(إیضاح ي ملیون جنیھ مصر ١٧٣٫٤مرھونة كضمان للتسھیالت االئتمانیة بمبلغ أوراق القبضبعض 

التالي: وعلى النحقیمة العمالء حركة االضمحالل في

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٩٣٬٥٦٥٬٩٨٨١٠٨٬٥٤٢٬٣٠٨مواد خام 
٣٥٬٦٥٦٬٣٣٧٤١٬٨٠٠٬٣٢٢ف مواد تعبئة وتغلی

١٢٬٨٦٢٬٦١٤١١٬٧٥٩٬٧٦١غیار قطع 
٩٥٬٤٦٥٬٦٢٥١٠٩٬٤٢٥٬٥٩٤إنتاج تام 

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

٨٠٢٬٤٤٠١٬٤٣٦٬٩٣٥مخزون لدى الغیر 
٢٧٥٬٠٦٢٬٢٧٥٣١٥٬٦٥١٬٤٣٤

(١٢٬٢٢٠٬٢١٦) ) ١٣٬٤٥٤٬٥٢١(االنخفاض في قیمة المخزون 
٢٦١٬٦٠٧٬٧٥٤٣٠٣٬٤٣١٬٢١٨

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

(٦٬٣٦١٬٩٧٢) (١٢٬٢٢٠٬٢١٦)اول المدة الرصید  
(١٨٬٧٣٢٬٣٠٦) (١٣٬٣٢١٬٣٨٥)*السنةمكون خالل الفترة/ 

١٢٬٠٨٧٬٠٨٠١٢٬٨٧٤٬٠٦٢السنةالمستخدم خالل الفترة/ 
(١٢٬٢٢٠٬٢١٦) )١٣٬٤٥٤٬٥٢١(الرصید أخر المدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٤٤٬٦٤١٬٣٦٠٢٣١٬٢٦٧٬٩١٤عمالء  
١٥٬٤١٧٬٥٥٩١١٬٩٩٥٬٥٧٧عمالء تشغیل للغیر 

٣٢٧٬٠٦٥٬٧٩١٣٩٥٬١١٢٬٢٦٩أوراق قبض 
٥٨٧٬١٢٤٬٧١٠٦٣٨٬٣٧٥٬٧٦٠

)٤٬٩٦٧٬٤٦٠() ٥٬٧٧٧٬٧٣٦(وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٥٨١٬٣٤٦٬٩٧٤٦٣٣٬٤٠٨٬٣٠٠

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-المستخدم خالل الفترة
(٤٬٩٦٧٬٤٦٠)(٥٬٧٧٧٬٧٣٦)الرصید أخر المدة 
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٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٦ -

ذون خزانة  ا-١٠

). ١٦(إیضاح ملیون جنیھ مصري١٩٥كضمان للتسھیالت االئتمانیة بمبلغ أذون الخزانة مرھونة بعض -

نقدیة بالصندوق ولدى البنوك-١١

تتمثل في العمالت األتیة: النقدیةأرصدة

داد قائمة التدفقات النقدیة تتكون النقدیة وما في حكمھا من التالي: اع غرض 

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٤٧٬٩٧٢٨٥٬٤٩٩النقدیة بالصندوق  
١٤٬٠٣٣٬١١٦٣٤٬٨٦١٬٥٤٠حسابات جاریة 

١٤٬١٨١٬٠٨٨٣٤٬٩٤٧٬٠٣٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

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

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

جنیة مصري-أ
١٤٧٬٩٧٢٩٥٬٥٩٧نقدیة بالصندوق 
٥٬٥٠٠٬٢٣٨١٬٢٤٧٬٧٣٧حسابات جاریة

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

٩٬١٤٣٬٥٢٣١٬٩٧٨٬١٦٤
عملة أجنبیة -ب

٤٬٧٧٦٬٠٠٠-التحصیلشیكات تحت 
٥٬٦٥٩٬٧٢٥٥٬٦٦١٬٦٦٣حسابات جاریة  

٥٬٦٥٩٬٧٢٥١٠٬٤٣٧٬٦٦٣
١٤٬٨٠٣٬٢٤٨١٢٬٤١٥٬٨٢٧

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٩٬١٤٣٬٥٢٣١٬٩٢٣٬٠٣٦جنیھ مصري 
٣٬٨٤٨٬٨٨٧١٠٬٤٦٤٬٩٧٢دوالر أمریكي 

١٬٨١٠٬٨٣٨٢٧٬٨١٩یورو
١٤٬٨٠٣٬٢٤٨١٢٬٤١٥٬٨٢٧



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٧ -

مخصصات-١٢

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

ومدفوعات أخرى موردون وأوراق الدفع -١٣

.والمدفوعات االخرىال توجد فوائد على أرصدة الموردون وأوراق الدفع، المصروفات المستحقة 

الرصید في
٢٠٢١ینایر ١

مكون خالل 
الفترة 

أنتفى الغرض  
الفترة منھا خالل 

مستخدم
الفترةخالل

الرصید في
٢٠٢١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ 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

الرصید في 
٢٠٢٠ینایر ١

مكون خالل
السنة 

أنتفى الغرض  
السنة منھا خالل 

مستخدم
السنة خالل 

الرصید في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

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

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٥٣٬٠٨٣٬٣٢٤٤٦٬٩٠٨٬٧٤١موردون
٢٢٬٩٥٧٬٥٤٦١٩٬١٩٦٬١٨٣أوراق دفع 

٣٠٬٧٧٩٬٧٥٠١٢٬٣١٩٬١٦٨مصروفات مستحقة
٥٬٩٢٠٬٢٤٨٨٬٥٦٦٬٥٤٣بخالف ضرائب الدخل) (مصلحة الضرائب

١٤٬٢٦١٬٩٨٧٤٬٧٨٠٬٩٦٥مدفوعات مقدمھ من العمالء 
١٬٨٠٥٬٩٢٤١٬٦٣٩٬٤٣٢مدفوعات أخرى

١٢٨٬٨٠٨٬٧٧٩٩٣٬٤١١٬٠٣٢



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٨ -

رأس المال -١٤

جنیھ ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المرخص بھ ملیار جنیھ مصـــري، في حین بلغ رأس المال المصـــدر والمدفوع  الشـــركةبلغ رأس مال 
جنیھ مصري.٠٫٢٥سھم قیمة السھم االسمیة ,٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١مصري موزعاً على 

زیادة رأس المال المصــــدر بالزیادة  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣و٢٠١٩نوفمبر ٤قرر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في 
جنیھ مصــــري (تمثل قیمة الزیادة  ٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠النقدیة بالتزامن مع العرض في ســــوق األوراق المالیة بمبلغ إجمالي قدره 

لممتازة). اقتـصر االـشتراك في ھذه الزیادة على ـشركة جرافیل انفسـتینج لیمیتد التي تمثل القیمة االـسمیة باإلـضافة إلى اإلـصدار ا
المساھم الرئیسي والمفوض من المساھمین الباقین لعملیة البیع.

زیادة رأس المال المـصدر والمدفوع  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣و٢٠١٩نوفمبر ٤قرر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 
ــرى لیبلغ  ٣١٬٢٥٠٬٠٠٠قدار  بم ــري كما في١٩٢٬١٥٠٬٠٠٠جنیھ مصـ ــمبر  ٣١جنیھ مصـ ــدار  ٢٠٢٠دیسـ من خالل إصـ

ســھم علما أن الفرق بین ســعر العرض  ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠لیصــبحجنیھ مصــري ٤٫٦٦ســھم بســعر االكتتاب  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠
والقیمة االسمیة الممثلة في عالوة األسھم المعترف بھا في االحتیاطي العام.

علي الموافـقة علي تطبیق نـظام االثابة والوعد الســــھم ٢٠٢٠أكتوبر ١٤قرر اجتـماع الجمعـیة الـعامة غیر الـعادیة المنعـقدة في 
الشركة للعاملین والمدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة والتنفذیین ولم یتم تفعیل برنامج االثابة حتي تاریخھ.

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

جبر الكسور لصالح صغار المساھمین من األصغر الي األكبر سھم مع  ٧٦٨٬٦٠٠٬٠٠٠اسھم الشركة قبل الزیادة البالغ عددھا  
علي ان تمول اـسھم الزیادة من صـافي أرباح الـشركة القابلة للتوزیع (أرباح العام + األرباح المرحلة) عن الـسنة المالیة المنتھیة  

ي عدد  جنـیة مصــــري موزعا عل٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصــــبح رأســـــمال الشــــركة المصــــدر بـعد الزیادة  ٣١/١٢/٢٠٢٠في 
قرشا للسھم الواحد.٢٥سھم بقیمة اسمیة قدرھا ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

:٢٠٢١سبتمبر ٣٠فى یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھمین
المبلغ  عدد األسھم  %

جنیھ مصري

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

السنة المالیة المنتھیة في وخالل وتمارس السیطرة علي الشركة  األسھم٪ من ٥١شركة جرافیل انفستینج لیمیتد كانت تمتلك  * 
ر  ٢٠٢٠دیسـمبر ٣١ تم بیع السـھم الطراف أخري وعلیھ فقدت شـركة جرافیل انفسـتینج لیمیتد السـیطرة علي شـركة العاـش

والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا).من رمضان للصناعات الدوائیة

عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام  -١٥

ــھم زیادة رأس المال خالل عام   ــدار أســ ــافي القیمة الدفتریة إلصــ ــدار العام صــ ــید احتیاطي اإلصــ بمبلغ  ٢٠١٩یمثل رصــ
جنیھ مصري.٦٤٬٢٨٥٬٠٠٠سھم بعد خصم تكلفة اإلصدار البالغة  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠جنیھ مصري إلصدار  ٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-١٩ -

تسھیالت ائتمانیة -١٦

العام في االتي: الفترة /التسھیالت االئتمانیة خاللتتمثل الحركة في 

الى  ٪٨: ٢٠٢٠دیســمبر  ٣١(٢٠٢١ســبتمبر ٣٠في ٪١٠الى  ٪٨عر الفائدة على التســھیالت االئتمانیة من ســ تتراوح معدالت-
١٤٫٢٥٪(.

القطاع  لدعم  مبادرة البنك المركزي المصري  لوفقاوالتعبئةالخام، لشراء المواد  الممنوحةت  التمویالفي لغتتمثل تلك المبا*
لتمویل الشركات ذات الملكیة الخاصة والمشاریع الصغیرة والمتوسطة ودعمھا  ٢٠١٩دیسمبر  ١٢الصناعي الصادرة بتاریخ  

للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغطیة مصاریف التشغیل.
** جاري تجدید عقد التسھیل مع البنك األھلي الكویتي. 

.  )١٠٬٩أیضاح (وأذون الخزانةأوراق القبضالتسھیالت االئتمانیة أعاله مضمونھ بعض-

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦٤٨١٬٩٣٨٬٦٧٤المدة رصید أول  
٨٩١٬٠٢٤٬٥٨٢١٬٠٤٩٬١٦٨٬٤٩٠السنةالفترة /  المستخدم خالل

(٧٢٨٬٩٢٢٬٩٤٨) (٨٧٣٬٨٠٢٬٧٩٩) السنةخالل الفترة / المسدد
٨١٩٬٤٠٥٬٩٩٩٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦رصید اخر المدة 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨١٩٬٤٠٥٬٩٩٩٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل 
٦٬١٤٨٢٬٣٧٤٬٣٣٨أرصدة دائنة بنوك 

٨١٩٬٤١٢٬١٤٧٨٠٤٬٥٥٨٬٥٥٤

مبلغ التسھیلالتسھیالت االئتمانیة
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠تاریخ االستحقاقمعدل سعر الفائدة جنیھ مصري 

جنیھ مصري مصريجنیھ 

١٠١٥٠٬١٩٤٬٢٥٧٦٥٬٥٠٠٬٤٦١-٠٧-٢٠٢٢البنك المركزياقراض٪+ معدل ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥البنك التجاري الدولي 
١٠٥٢٬٦٢٩٬٥٥٨٩٠٬٥٣٤٬٨٨٠-٠٧-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي*٪٨

٦٣٬٦٦٦٬٦٦٧-١٥-١٠-٢٠٢١معدل اقراض البنك المركزي٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣١٧٦٬٩٩٥٬٠٦٨٧٨٬٨٥٢٬٠١٢-١٢-٢٠٢١٪ + معدل اقراض البنك المركزي١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥عودة بنك 
٣١١٦٬٤٢٦٬٢٣٣٣٥٬٢٩٠٬٥٠٥-١٢-٢٠٢١مبادرة البنك المركزي*٪٨

٢٤٬٥٥٢٬٨٤٨-٣٠-٠٣-٢٠٢٢لمركزي ا ٪+ معدل اقراض البنك ٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٧٥البنك العربي 
٣٠٣٢٬٣٠١٬٢٠١٣٨٬٠٥٤٬٣٩٨-٠٣-٢٠٢٢البنك المركزي*مبادرة ٪٨

البنك األھلي  
٣٠٢٤٬٢٩٨٬١٣٨٤١٬٩٩٤٬٢٩٦-٠٩-٢٠٢١٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥** الكویتي

٣٠٤٣٬٧٧١٬٣٣٧٤٣٬٠٦٥٬٦٧٩-٠٩-٢٠٢١مبادرة البنك المركزي*٪٨
بنك أبو ظبي  

١٥٦٣٬١٩١٬٢٩٩٧٣٬٨٤١٬٨٥٢-٠٧-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥اإلسالمي 
١٥٦٤٬٠٩٤٬١٧٨٤٢٬٥٢٠٬٢٨٥-٠٧-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٨١٬٨٤٥٬١٤١-٣٠-٠٦-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥بنك االسكندریة
٣٠١٥٦٬٤٢٨٬٠٦٦٧٥٬٨١١٬٥٨٠-٠٦-٢٠٢٢*المركزيمبادرة البنك  ٪٨

- ٠١٤٤٬٤٤٤٬٤٤٤-٠٦-٢٠٢٢٪+ معدل اقراض البنك المركزي١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣٥بنك األھلى المتحد 
٠١٣٤٬٩٩٦٬٧٧٩٤٣٬٢٢٥٬٩١٧-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣١٥٩٬٦٣٥٬٤٤١٣٬٤٢٧٬٦٩٥-٠٧-٢٠٢٢*المركزيمبادرة البنك  ٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى
٨١٩٬٤٠٥٬٩٩٩٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦إجمالي التسھیالت االئتمانیة 



من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) (شركة مساھمة مصریة) العاشرشركة 
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٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-٢٠ -

قروض طویلة االجل -١٧

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

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

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

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

جنیھ مصـري في ١٧٬٢٧٥٬٧٠٤جنیھ مصـري اثناء الفترة الحالیّة وبلغ الرصـید القائم مبلغ٢٣٬٤٠٠٬٠٠٠تم سـداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٤٠٬٦٧٥٬٧٠٤:  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١سبتمبر ٣٠

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

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

٢٠٢٠ینایر ١قسـط شـھري بدایة من ٢٤د على  قامت الشـركة بأعادة جدولة القرض لیسـتحق السـدا٢٠١٩خالل سـبتمبر 
% فوق سعر اقراض البنك المركزي.٠٫٨٥وتقلیل سعر الفائده لیصبح ٢٠٢١دیسمبر ٣١وحتى 
أكتوبر ١قـسط ـشھري بدایة من ٢٠) لیـستحق الـسداد على ٢قامت الـشركة بأعاده جدولة القرض (٢٠٢٠ـسبتمبر  ٩بتاریخ 
.٢٠٢٢مایو ١وحتى ٢٠٢٠
جنیھ مـصري في ٢٢٬٩٧٣٬٩٧٢جنیھ مـصري خالل الفترة الحالیة، وبلغ الرـصید القائم مبلغ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠مبلغ  تم ـسداد

جنیھ مصرى).٤٧٬٧٢٣٬٩٧٢:  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١سبتمبر ٣٠

والمعدات  حصلت الشركة على ھذه القروض بضمان رھن تجارى على االصول الملموسة للشركة المكونة من كافة اآلالت  
وتم شــطب الرھن التجارى من بنك التجارى الدولى  المســتوردة واألصــول غیر الملموســة الممولة بموجب ھذه القروض

مقابل رھن أذون خزانة.

كالتالي:٢٠٢١سبتمبر ٣٠أرصدة القروض خالل 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠معدل سعر الفائدة القروض 
جنیھ مصري جنیھ مصري

الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 
١٧٬٢٧٥٬٧٠٤٢٨٬٦٠٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
٢٢٬٩٧٣٬٩٧٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٤٠٬٢٤٩٬٦٧٦٥٨٬٨٥٠٬٠٠٠الجزء المتداول من القروض طویلة االجلإجمالي  

الجزء الغیر متداول من القروض طویلة االجل  
١٢٬٠٧٥٬٧٠٤-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٧٥)١قرض (
١٧٬٤٧٣٬٩٧٢-٪ + معدل االقراض من البنك المركزي٠٫٨٥)٢قرض (

٢٩٬٥٤٩٬٦٧٦-إجمالي الجزء غیر المتداول من القروض طویلة االجل  
٤٠٬٢٤٩٬٦٧٦٨٨٬٣٩٩٬٦٧٦



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-٢١ -

اإلیرادات -١٨

االیرادات تكلفة -١٩

مصروفات بیعیھ وتسویقیة  -٢٠

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢١

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٧٩٦٬٣١٢٬٧٩٩٦٤٠٬٧٤٩٬٩٦٣٢٩٤٬٥٣٤٬٥٩٩٢٢١٬٨٢٠٬٤٨٤ایراد بیع البضائع (بالصافي)  
٥٦٬١٧٣٬٣٩٩٣٢٬١٠٨٬٣٧٦٢٠٬١٧٩٬٨٢٩١٣٬٥٧٦٬٩٩٩إیرادات من خدمات تصنیع للغیر 

٨٥٢٬٤٨٦٬١٩٨٦٧٢٬٨٥٨٬٣٣٩٣١٤٬٧١٤٬٤٢٨٢٣٥٬٣٩٧٬٤٨٣

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠المنتھیة لفترة التسعة أشھر 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٧٣٬٨٧١٬٢١١٦٢٬٣٦٥٬٥٥٩٢٦٬٠٠٤٬١٤٠٢٠٬٦٧١٬٤٠٥وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى مرتبات 
٢٧١٬٧٠٧٬٢٥٧١٥٥٬٣٤٩٬٩٧٢٩٩٬٠١١٬٥٨٥٥٢٬٩١٢٬٢٤٦مواد خام  

١٦٬١٩٠٬١٨٨١٤٬٩٨٦٬٤٤٢٦٬١٢٦٬٤٧٠٤٬٤٣٧٬٦٢٣قطع غیار ومواد  
٧٬٨٥٥٬٢٥٠٧٬٧٥٩٬٦٠٤٢٬٨٨٧٬٦١٠٣٬٤٠٩٬٩٦٠رسوم حكومیة ودمغھ طبیة
٢٨٬٩٧٤٬٧٣٧٣٨٬٥٧٧٬٠٢٣١١٬٩١٣٬١٤٤١٤٬٢٣٠٬٨٠٩مصروفات تشغیل أخرى

٢٤٬٣٨٧٬٤٨٧٢٩٬٧٤٣٬٨٨٠٩٬٩٩٢٬٤٢٧١٠٬١٥١٬١٨٩مصروفات طاقة
٢٨٬٧٦٨٬٥٥٩٣٦٬٠٦٧٬٧١٩٩٬٧٠١٬٦٧٢١٢٬٥٩٨٬٢٠٥)٦٥,,٧(إیضاح –واستھالك  أھالك

٢٬٨٦٢٬٥٦٠٣٬١٦٣٬٤٥٥٤٤٩٬٣٧١١٬٢٦٦٬٢٤٨إیجارات 
٧٬٧١٣٬٢٤٠٦٬٩٥٥٬٥١٨٢٬٦٣٠٬٦٢٠٢٬٨٦٨٬٩٧٨صیانة

٤٦٢٬٣٣٠٬٤٨٩٣٥٤٬٩٦٩٬١٧٢١٦٨٬٧١٧٬٠٣٩١٢٢٬٥٤٦٬٦٦٣

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٨٦٬٩٤٠٬٣١٨٨٧٬٣٠٦٬١٩٦٢٩٬٥٥٥٬٣٠٩٣١٬٥٢٩٬٧٧٠اضافیةوتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى مرتبات 
٣٬٣٩٣٬٢٧١٣٬١٢٤٬٢٤٦١٬١٥٢٬٥٣٢١٬٠٥٨٬٤٦٩)٦٥,(إیضاح  –اھالكات  
٥٠٬٤٠٠٣٤٬٢٠٠١٢٬٦٠٠١٠٬٥٠٠إیجارات 

٩١٬٩٠٥٬١٩٥٦٨٬٩٨٩٬٧٩٠٣٥٬٢٠٦٬١٠٨٢٣٬٨٨١٬٣٢٨دعایة وتسویق  
١٨٢٬٢٨٩٬١٨٤١٥٩٬٤٥٤٬٤٣٢٦٥٬٩٢٦٬٥٤٩٥٦٬٤٨٠٬٠٦٧

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٣٠٬٥٢١٬٦٣٦٢٥٬٧٤٨٬٦٣٤٩٬٧٠٧٬٢٣٩٨٬٣٠٩٬٢١٦أخرى اضافیةوتأمینات اجتماعیة ومزایا  مرتبات 
١٬٤١٣٬٤١٣٨٥٦٬٦٦٤٤٨٦٬٩١٩١٦٥٬٠٠٠أتعاب مھنیة 

٤٣٤٬٥٧٩٥١٣٬٣٧٦١٩٩٬٩٠٤١٢٤٬٥٩٢صیانة
١٬٣٩٥٬٢٢١١٬٣٣٥٬٦٩٠٤٧٨٬٨٨٤٤٩٠٬٢٠٤)٥(إیضاح -أھالكات 
٤٬٦٢٨٬٤١٠٥٬٤٧١٬٦٥٨١٬٤٠٩٬٤٣٧١٬٢٧٦٬٠٣٨أخرى

٣٨٬٣٩٣٬٢٥٩٣٣٬٩٢٦٬٠٢٢١٢٬٢٨٢٬٣٨٣١٠٬٣٦٥٬٠٥٠



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-٢٢ -

ایرادات تمویلیة-٢٢

مصروفات تمویلیة -٢٣

الدخل ضرائب-٢٤

ضرائب الدخل المؤجلة

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٤٥٬٠٤٧٬٠٠٥٤٩٬٣٣٠٬٦٠٩١٥٬٤٤٤٬١٦٣١٤٬٥٣٧٬٥٩٤عوائد من أذون خزانة
١٢٬٢٩٢٢٤٬١٢٢٣٬٤٨٠٨٬٥٢٦عوائد من ودائع ألجل 

٤٥٬٠٥٩٬٢٩٧٤٩٬٣٥٤٬٧٣١١٥٬٤٤٧٬٦٤٣١٤٬٥٤٦٬١٢٠

سبتمبر ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة لفترة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٦٧٬٤٢٦٬٢٤٢٧٢٬٣٣٤٬٨٠٦٢٢٬١٨٨٬٦٧٧٢٢٬٧٣٢٬٩٢٤فوائد مدینة
مصروفات تمویلیة اللتزامات  

١٬٥٧٢٬٨٣٨١٬٦٩٤٬٣٧٥٥١٣٬٧٦١٥٨١٬٦٥٦)٦(إیضاح االیجار 

٢٬٨٢٧٬٧٢٧٢٬٦١١٬٦٥٠٩٩١٬٩١٣٨٢١٬٠٧٩مصروفات بنكیة
٧١٬٨٢٦٬٨٠٧٧٦٬٦٤٠٬٨٣١٢٣٬٦٩٤٬٣٥١٢٤٬١٣٥٬٦٥٩

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

(٧٬٨٨١٬٥٩١) (١١٬٤٠٩٬٨٢١) (٢١٬٢٥٢٬٢٠١) (٢٤٬٩٥٩٬٦٩٦) ضریبة الدخل الجاریة

٤٠٤٬٤٣٢(١٬٨٣٠٬٣٣٩)٢٩١٬٥٦٥(٧٬٤٤٦٬١٦٧)ضریبة الدخل المؤجلة 

(٧٬٤٧٧٬١٥٩) (١٣٬٢٤٠٬١٦٠)(٢٠٬٩٦٠٬٦٣٦) (٣٢٬٤٠٥٬٨٦٣)مصروف ضرائب الدخل 

الخسائروقائمة األرباح أقائمة المركز المالي 
٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠ر دیسمب٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
(٣٬١٧٧٬٥٥٨) (٧٬٥٨٨٬٠١٣) (٣٦٬٨٩٠٬٦٨٥) (٤٤٬٤٧٨٬٦٩٩) االھالك واالستھالك 

٤٦٤٬٥٣٤- ١٬٧٩٧٬٢١٤١٬٧٩٧٬٢١٤مخصصات 
١٬٢٩٩٬٩٩١١٬١١٧٬٦٧٩١٨٢٬٣١٢١٬٠٣٥٬٩٨٤االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 

٣٬٠٢٧٬٢٦٧٢٬٧٤٩٬٥٤٩٢٧٧٬٧١٨١٬٨٠٥٬٢٧٢االنخفاض في قیمة المخزون 
١٦٣٬٣٣٣(٣١٨٬١٨٤)١٦٤٬٧٦٢(١٥٣٬٤٢٢)المحققة فروق تقییم العملة االجنبیة غیر 
٢٩١٬٥٦٥(٧٬٤٤٦٬١٦٧)(٣١٬٠٦١٬٤٨١) (٣٨٬٥٠٧٬٦٤٩)صافي ضرائب الدخل المؤجلة 



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-٢٣ -

(تابع)ضرائب الدخل -٢٤

تسویة السعر الفعلي لضریبة الدخل 

نصیب السھم في األرباح  -٢٥

المتوسط  على  الخاص بالشركة للتوزیع  ةالقابلالفترةأرباح  قسمة بفي األرباح والمخفض األساسي ساب نصیب السھم  تحاتم 
التالي: و على النحالفترة عدد األسھم القائمة خالل المرجح ل

سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٩٬١٩٣٬٦٩٣٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣٢٥٬١٣٣٬٧٨٩ربح الفترة األساسي والمخفض 
المتوسط المرجح لعدد األسھم  

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠القائمة خالل الفترة

٠٫١٠٧٦٠٫٠٦٩٢٠٫٠٤٥٥٠٫٠٢٥١نصیب السھم في أرباح الفترة

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

الموقف الضریبي -٢٦

ضرائب شركات االموال)أ
وتم انھاء الخالف وجارى تسویة الفروق.٢٠١٣تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
الطعن علیھ وجارى اصدار قرار بأعادة الفحص الفعلى.وتمتقدیرا ٢٠١٧حتى ٢٠١٤تم فحص السنوات من -
.٢٠٢٠حتى ٢٠١٨لم یتم اجراء اى فحص ضریبى لدفاتر الشركة عن االعوام من -

ضرائب كسب العمل)ب
ق الضریبة. وفر الوسدادالربط وتم الفحص ٢٠١٥عام تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى-
لیم المـستندات الخاصـة بالفحص  ٢٠١٩حتى ٢٠١٦الـسنوات من - دادتم تـس الضـریبة المـستحقة بالتـسویات و تم  وـس

اجراء فحص و في انتظار النتائج.

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

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

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠معدل الضریبة ٢٠٢١سبتمبر٣٠معدل الضریبة 
جنیھ مصري مصريجنیھ 

١٣٩٬٩٨٥٬٧٣٤٩٠٬١٥٤٬٣٢٩أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
٢٠٬٢٨٤٬٧٢٤٪٣١٬٤٩٦٬٧٩٠٢٢٫٥٪٢٢.٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة 

٩٠٩٬٠٧٣٦٧٥٬٩١٢مصروفات غیر قابلة للخصم  
٢٠٬٩٦٠٬٦٣٦%٣٢٬٤٠٥٬٨٦٣٢٣,٢٥%٢٣٫١٥ضریبة الفعلي المعدل



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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

-٢٤ -

طراف ذات عالقة األ-٢٧

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

الطرف تحت سیطرة.

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

األطراف:

صدة األطراف ذات العالقةار)ب

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١سبتمبر٣٠
مستحق الى  
جنیة مصري 

مستحق من  
جنیة مصري 

مستحق الى  
جنیة مصري 

مستحق من  
جنیة مصري  طبیعة العالقة  الشركة 

٤٠٢٬٩١٨  - ٢٩٣٬٠١٠ - شركة تابعة  شركة رامیدا لتجارة األدویة 
 - ٣٬٣٨٧٬١٠٩  - ٣٬٥١٣٬٨٤٦ شركة تابعة  شركة رامیكیر 
 - ١٧٬١٨٩٬٢١٨ - ٢٣٬٥٥٦٬٦١٦ شركة تابعة  شركة رامیفارما  

٤٠٢٬٩١٨ ٢٠٬٥٧٦٬٣٢٧ ٢٩٣٬٠١٠ ٢٧٬٠٧٠٬٤٦٢

مرتبات وحوافز المدیرین الرئیسیین )ت

:االتي٢٠٢٠سبتمبر ٣٠و٢٠٢١سبتمبر ٣٠في المالیة المنتھیة  الفترةیتمثل ما یحصل علیھ المدیرین الرئیسیین خالل  

العالقة. ذويال توجد مخصصات مكونة لألطراف من -

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠طبیعة المعاملةطبیعة العالقةالشركة
جنیة مصريجنیة مصري

شركة رامیدا لتجارة األدویة 
شركة تابعة 

٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار 
٣٧٥٬٠٣١-مشتریات

٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار شركة تابعة شركة رامیكیر
--مشتریات

شركة تابعة شركة رامیفارما 
٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار 

--مشتریات

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٬٨١٥٬٥٨٣١٨٬٠٣٧٬٤٤٠مرتبات وحوافز 
٢٠٬٨١٥٬٥٨٣١٨٬٠٣٧٬٤٤٠
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حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شــــملت جمهورية مصــــر العربية حيث حدث تفشــــي لفيروس  
ــي الفيروس بأنه وباء عالمي، وقد أدخلت  ــف تفشــ ــحة العالمية أنه يمكن وصــ كورونا، وقد أعلنت منظمة الصــ

تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال وأماكن الحكومة 
أخرى وال تزال هذه االـستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها ـسوف تؤثر على المنا   

منة انخفاض جوهري لإليرادات، وتقييم  االقتـصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الـشركة ألخطار مختلفة متضـ 
 اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. /

، ولكنها قد تؤثر  2021  ســبتمبر  30هذه األحداث لم تؤثر جوهريا بشــكل ســلبي على القوائم المالية للشــركة في  
ــعب تحديد مقدار هذا   ــتقبلية. وإن كان من الصـ التأثير في الوقت الحالي،  على القوائم المالية للفترات المالية المسـ

فإن هذا التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة الزمنية 
 التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.


