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

المستقلة المختصرة الدوریة القوائم المالیة 
٢٢٢٠سبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةعن 

وتقریر الفحص المحدود علیھا 



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترةعن 

الصفحة المحتویاتجدول 

٣القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرةعلى الفحص المحدودتقریر 

٤الدوریة المستقلة المختصرةقائمة المركز المالي 

٥الدوریة المستقلة المختصرةالخسائر وأقائمة األرباح  

٦الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل

٧الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التغیر في حقوق الملكیة

٨الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 

٢٤-٩الدوریة المستقلة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٢٠٢ ٢٧٢٦  ٠٢٦٠ھاتف:
+ ٢٠٢ ٢٧٢٦  ٠١٠٠فاكس:

cairo.office@eg.ey.com
ey.com

متضامنون للمحاسبة والمراجعة ال
القطامیة  ٢٠ندوق برید ص

كایرو فیستیفال سیتى 
P٤مبنى رقم  - ١بودیوم 

مصر  - القاھرة الجدیدة  

الدوریة المستقلة المختصرةتقریر الفحص المحدود على القوائم المالیة 
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا) أعضاء مجلس أدارة إلى السادة مساھمي/ 

(شركة مساھمة مصریة)

المقدمة 
المالي للمركز  المحدود  الفحص  بأعمال  الدوائیة لشركة  المرفق    ر المختصالمستقل  قمنا  للصناعات  رمضان  من  العاشر 

والدخل    والخسائر أاألرباح  وكذا قوائم    ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠في  (شركة مساھمة مصریة)  والمستحضرات التشخیصیة (رامیدا)
للسیاسات    التسعةالشامل والتغیر في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا عن   أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخصاً 

المالیة   القوائم  إعداد  عن  المسئولة  ھي  واإلدارة  األخرى.  المتممة  اإلیضاحات  من  وغیرھا  الھامة  المستقلة  المحاسبیة  الدوریة 
طبقاً  ھذه    المختصرة لھا  والواضح  العادل  رقم (والعرض  المصري  المحاسبة  الدوریة"٣٠لمعیار  المالیة  وتنحصر ،  ) "القوائم 

. مسئولیتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لھا

نطاق الفحص المحدود 
المصر  للمعیار  طبقاً  المحدود  بفحصنا  (قمنا  رقم  المحدود  الفحص  لمھام  المالیة  ٢٤١٠ي  للقوائم  المحدود  "الفحص  الدوریة ) 

لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتھا". ویشمل الفحص المحدود للقوائم المالیة الدوریة عمل استفسارات بصورة    المختصرة
لیة، وغیرھا من إجراءات الفحص المحدود.  أساسیة من أشخاص مسئولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلی

لمعاییر المراجعة المصریة، وبالتالي ال یمكننا الحصول   في نطاقھ عن عملیة مراجعة تتم طبقاً  ویقل الفحص المحدود جوھریاً 
بدي رأي مراجعة  على تأكد بأننا سنصبح على درایة بجمیع األمور الھامة التي قد یتم اكتشافھا في عملیة مراجعة، وعلیھ فنحن ال ن

. الدوریة المستقلة المختصرةعلى ھذه القوائم المالیة  

االستنتاج 
المرفقة ال تعبر بعدالة   الدوریة المستقلة المختصرةوفي ضوء فحصنا المحدود، لم ینم إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن القوائم المالیة  

المالي وتدفقاتھا النقدیة عن   أدائھا وعن  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠ووضوح في جمیع جوانبھا الھامة عن المركز المالي للمنشأة في 
) "القوائم المالیة الدوریة".٣٠لمعیار المحاسبة المصري رقم ( أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ طبقاً  التسعة

مراقب الحسابات 

ایھاب مراد عازر 
زمیل جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة

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

) ٨٧سجل الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم (

٢٠٢٢ نوفمبر  ١٥: القاھرة في







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

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

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةعن 

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في أشھرالتسعة

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٩٠٬٧٣٠٬٧٥٩١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٥٬٤٩١٬٤٣٦٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣ارباح الفترة 
----الدخل الشامل االخر  

١٩٠٬٧٣٠٬٧٥٩١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٥٬٤٩١٬٤٣٦٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣إجمالي الدخل الشامل  



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

-٧ -

الدوریة المستقلة المختصرةفي حقوق الملكیة التغیر قائمة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةعن 

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

احتیاطيرأس المال المدفوع 
قانوني

احتیاطي عام /  
عالوة 

اصدار األسھم

أحتیاطى نظام األثابة أسھم خزینة
و التحفیز 

إجماليأألرباح المرحلةاحتیاطیات أخرى 

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

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

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

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

-(٥٬٦٤٧٬٢٦٧)----٥٬٦٤٧٬٢٦٧-المحول إلى االحتیاطي القانوني  
من األرباح المحتجزة لزیادة رأس  المحول 

-(٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠)-----٥٧٬٨٥٠٬٠٠٠المال 

(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)------توزیعات ارباح 
١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١- --- - - إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

٢٧٨٬٩٥٢٥١٥٬٥٠٢٬٤٨٦١٬٢٧٩٬١٩٢٬٥٥٩--٢٠٢١٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٤٤٦٬١١٨٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠سبتمبر٣٠الرصید في 

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

(٥٧٬٠١٢٬٣٦٦) - - -(٥٧٬٠١٢٬٣٦٦)- - - شراء أسھم خزینة 
١٢٬٦٧٢٬٣٨٠--١٢٬٦٧٢٬٣٨٠----أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز 

(٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠) (٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠) - -- - - - توزیعات أرباح 
١٩٠٬٧٣٠٬٧٥٩١٩٠٬٧٣٠٬٧٥٩------إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

١٢٬٦٧٢٬٣٨٠٢٧٨٬٩٥٢٧٤٤٬٧٨٤٬١٨٢١٬٤٧٣٬٢٤٤٬٥٣٨(٥٧٬٠١٢٬٣٦٦)٢٠٢٢٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٥٥٦٬٣٩٠٤٨٦٬٩٦٥٬٠٠٠سبتمبر٣٠الرصید في 



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

-٨ -

الدوریة المستقلة المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في الفترةعن 

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

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠ایضاح 
جنیھ مصري جنیھ مصري 

یةالتشغیلاألنشطة
٢٤٧٬٥٥٠٬٥٨١١٣٩٬٩٨٥٬٧٣٤أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 

تعدیالت لتسویة األرباح قبل الضرائب مع صافي التدفقات النقدیة
(٩٤٬٣٤٧)(٣٬٧٧٥٬٤٥٣) فروق العملة األجنبیة 

٤٧٬٣١١٬٥٣٠٣٣٬٥٥٧٬٠٥١)٥٬٦٬٧(االستھالك  االھالك و 
-١٢٬٦٧٢٬٣٨٠أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز 

٥٠٠٬٠٠٠(٢١٩٬٠٠٠) )١٢(المكونة المخصصات 
-١٬٠٠٠٬٠٠٠)٩(االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 

١٤٬٢٦٥٬٦٧١١٣٬٣٢١٬٣٨٥)٨(االنخفاض في قیمھ المخزون 
(٤٥٬٠٤٧٬٠٠٥)(٤٢٬٣٠٧٬٩٥٢) إیرادات تمویلیة 

٦٦٬١١٦٬٩٢٨٧٠٬٢٥٣٬٩٦٩)٢٥(مصروفات تمویلیة 
١٬٥٤٢٬٠٤٦١٬٥٧٢٬٨٣٨)٢٥(مصروفات تمویلیة على التزامات االیجار 

١٠٩٬٧٨١١٢٬٥٨٢)٥(بیع أصول ثابتة خسائر
٣٤٤٬٢٦٦٬٥١٢٢١٤٬٠٦٢٬٢٠٧

٤٠٬٥٨٩٬١٥٩(٨٥٬٤١٢٬٨٧٠)     التغیر في المخزون 
(١٢٬٠٨٧٬٠٨٠)(١٧٬٨٣٩٬١٤٣)المستخدم من مخصصات المخزون 
٥١٬٢٥١٬٠٥٠(٨٢٬٧٣١٬٧٣١)     التغیر في العمالء واوراق القبض 

-(١٬١٧٩٬٧٢٧)       العمالء واوراق القبض المستخدم من  
(١٦٬٨٦٤٬٢٠٨) ١٬٥٢٨٬٧٥٢المقدمة والمتحصالت األخرى اتالتغیر في المدفوع

٧٦٬٤٠٥٬٩٧٧٣٣٬٠٣١٬٩٢٥وأخرى التغیر في الموردین واوراق الدفع 
(١٠٩٬٩٠٨)(٢٩٠٬٣٦١)          التغیر في المستحق الى أطراف ذات عالقة 

٢٣٤٬٧٤٧٬٤٠٩٣٠٩٬٨٧٣٬١٤٥التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

(٦٧٬٨٨٨٬١٤٧)) ٦٢٬٦٦٢٬٢٦٦(المسدد من المصروفات التمویلیة  
(٢٦٬٠٣٠٬٦٧٢)(٤١٬٤٥٦٬٥٢٩)     المسدد من ضرائب الدخل
١٣٠٬٦٢٨٬٦١٤٢١٥٬٩٥٤٬٣٢٦الناتجة من أنشطة التشغیل صافي التدفقات النقدیة

االستثماریة األنشطة 
(٩٬٨٩٣٬٣٩٦)) ١٤٬٧٢٧٬٢٦٠()٥(مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

(١٨٬٦٠١٬٨٩٩)(٤٬٠٧٠٬١٩٩)       )٥(تحت األنشاء مدفوعات لشراء أصول 
(١٧٧٬٨٢٧٬٤٢٨)(٩٢٬٩٢٢٬٠٩٩)     )٧(مدفوعات لشراء أصول غیر ملموسة      

(٧٦٩٬٤٦٩٬٩٦٩)(٨١٦٬٩٩٧٬٣٠٤)   مدفوعات لشراء اذون خزانة 
٩٣٢٬٧٢٥٬٠٠٠٨٢١٬١٧٥٬٠٠٠متحصالت من اذون خزانة مستحقة 

-١٩٬٧٧٣٬٢٠٠متحصالت من بیع اذون خزانھ  
٢١٬٨٥١١٩٬١٤٠)٥(متحصالت من بیع أصول ثابتة 

(١٥٬١١٨)(٢٩٠))١١(االستثمار في ودائع ألجل  
(١٥٤٬٦١٣٬٦٧٠)٢٣٬٨٠٢٬٨٩٩أنشطة االستثمار(المستخدمة فى) الناتجة من صافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة
٨٨٤٬٧٧٤٬٠٤٧٨٨٨٬٦٥٥٬٩١٠)١٨(التسھیالت االئتمانیة المستخدم من  

(٨٧٣٬٨٠٢٬٧٩٩)(٨٥٤٬٤٠٤٬٧٩٨)   )١٨(التسھیالت االئتمانیة من المسدد 
(٤٨٬١٥٠٬٠٠٠)(٢١٬٩٤٩٬٦٧٦)     )١٩(المسدد من القروض طویلة األجل 

-(٥٧٬٠١٢٬٣٦٦)     شراء أسھم خزینة 
)٦٬٤٩٤٬١٣٥(٢٬٦٩٨٬٢٥٧التغیر في المستحق من أطراف ذات عالقة 

(١٤٬٧٠٠٬٠٠٠)(٢٤٬٣٠٧٬٥٠٠)     توزیعات ارباح 
)٤٬٥٧١٬٦٧٦((٤٬٤٣٦٬٤٩٣)       المسدد من مدفوعات التزامات األیجار 

(٥٩٬٠٦٢٬٧٠٠)(٧٤٬٦٣٨٬٥٢٩)أنشطة التمویل (المستخدمة فى) صافي التدفقات النقدیة 
٧٩٬٧٩٢٬٩٨٤٢٬٢٧٧٬٩٥٦صافي التغیر في النقدیة وما في حكمھا خالل الفترة 

٣٬٧٧٥٬٤٥٣٩٤٬٣٤٧األجنبیة صافي فروق العملة 
١٣٬١٠٦٬٤٠٩١١٬٨٠٨٬٧٨٥النقدیة وما في حكمھا في اول الفترة 

٩٦٬٦٧٤٬٨٤٦١٤٬١٨١٬٠٨٨)١١(الفترةالنقدیة وما في حكمھا في أخر



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

٢٢٢٠سبتمبر ٣٠المنتھیة فيالفترةعن 

-٩ -

نبذة عن الشركة -١

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

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

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

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

األساسي في: الشركةیتمثل غرض 
.البیطريولالستعمال البشرى الدوائیةوتسویق وبیع وتخزین المستحضرات تصنیع-
والمستشفیات.وتسویق وبیع وتخزین المستحضرات التشخیصیة الالزمة لألفراد والمعامل تصنیع-
االتجار.والمواد الخام الالزمة لخدمة أغراض الشركة دون الدوائیةاستیراد المستحضرات -
الغیر.لالستعمال البشرى والبیطري والتشخیصي للغیر ولدى الدوائیةإنتاج المستحضرات -
الغیر.لالستعمال البشرى للغیر ولدى الغذائیةإنتاج المكمالت -

لقرار  ٢٠٢٢نوفمبر  ١٤في  ٢٠٢٢ســــبتمبر ٣٠المنتھیة في  الفترةتم اعتماد القوائم المالیة المستقلة للشركة عن   طبقاً 
التاریخ.مجلس اإلدارة المنعقد في ذلك 

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٢

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

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

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

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

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

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

٢٠٢١دیسمبر ٣١القوائم المالیة المستقلة للسنة المالیة المنتھیة في 

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

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

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

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

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

األحكام ١-٣
البضائع االعتراف باإلیراد الناشئ عن بیع 

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

كانت المخاطر والمنافع الھامة قد تم نقلھا. 



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

٢٢٢٠سبتمبر ٣٠المنتھیة فيالفترةعن 

-١٠ -

التقدیرات ٢-٣
االخرى فاض قیمة ارصدة العمالء والمتحصالت انخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الضرائب 
لضریبة الدخل المفروضة في مصر. ویتحتم اتخاذ أحكام ھامة من أجل تحدید إجمالي مخصصات الضرائب  الشركةتخضع  
المخصصات، استنادا إلى تقدیرات معقولة، واضعة في االعتبار العواقب  الشركةوالضرائب المؤجلة. ولقد وضعت الحالیة

المحتملة لعملیات الفحص التي تجریھا السلطات الضریبیة في مصر. ویستند مبلغ ھذا المخصص إلى عوامل عدة منھا الخبرة 
للوائح الضریبیة من قبل الشركة ومصلحة الضرائب المسؤولة. وقد تنشأ  بالفحوصات الضریبیة السابقة والتفسیرات المتباینة

مثل ھذه االختالفات في التفسیر في مواضیع عدة وفقا للظروف السائدة في مصر في ذلك الحین.  

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

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

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

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

المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.  
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القطاعیةتقاریرال-٤

% من أجمالي اإلیرادات، وتمثل ٩١یتمثل قطاع األعمال الرئیسي للشركة في انتاج وبیع المنتجات الدوائیة والذي یمثل 
على التوالي). تراقب إدارة الشركة النشاط تحت  ٪٧، ٪٩٣: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠% الباقیة خدمات التصنیع للغیر (٩

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

القوائم المالیة  تحت قطاعین في ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  الفترةوبالتالي تم التقریر عن جمیع إیرادات الشركة خالل 
. المستقلة المختصرةالدوریة 

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

%) ٨٤: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠( ایرادات البضائع% من إجمالي ٧٧عمالء ٥تبلغ االیرادات من أكبر 

اإلجمالي مبیعات البضائع خدمات 
تصنیع للغیر الفترة

"محلى" 
محلى تصدیر

مناقصات خاصة مبیعات 
جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٠٢٢٩٢٬٥٠٥٬٦٠٣٧٥٬٨٢٤٬٠٩٩٧٩١٬١٢٩٬٠٦٣١٢٨٬٦٥٠٬١١٢١٬٠٨٨٬١٠٨٬٨٧٧سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٥٦٬١٧٣٬٣٩٩٥٩٬٣٠٨٬١٦٨٥٨٧٬١٧٢٬٥٠٥١٤٩٬٨٣٢٬١٢٦٨٥٢٬٤٨٦٬١٩٨سبتمبر  ٣٠
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تحت األنشاء وأصولأصول ثابتھ -٥

جنیھ مصري یتمثل في أصول مھلكة دفتریاً بالكامل والزالت تعمل. ١١٠٬١٢٢٬٩٦٢مبلغ ٢٠٢٢سبتمبر 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  -

٢٠٢٢سبتمبر٣٠بیع أصول ثابتة على النحوالتالي: خسائر تم حساب -٢٠٢٢سبتمبر٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

٥٠٥٬٠٧٧تكلفة األصول الثابتة المستبعدة ٢٤٬١٥٥٬١٢٩اإلیرادات تكلفة 
٣٧٣٬٤٤٥مجمع إھالك األصول الثابتة المستبعدة ٥٩٦٬٧٥٥مصروفات بیعیھ وتسویقیة 

١٣١٬٦٣٢صافي القیمة الدفتریة لألصول المستبعدة١٬٥٠٣٬١٦٣مصروفات عمومیة وإداریة  
٢١٬٨٥١متحصالت من بیع أصول ثابتة ٢٦٬٢٥٥٬٠٤٧

(١٠٩٬٧٨١)              خسائر بیع أصول ثابتة 

آالت مباني أراضي 
ومعدات 

وسائل نقل 
وآالت جر 

عدد أجھزة معامل 
وأدوات 

أثاث وتجھیزات 
مكاتب 

أصول تحت  
االنشاء 

اإلجمالي 

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

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٣٬٣٤١٬١٠٦٤١٤٬٧٧٣٬٥٠٢١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٨٬٢٦١٬٧٦٢٦٬٠٢٢٬٩٧٧٢٩٬١٢٣٬٤١١٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٨١٠٬٥٧١٬٤٦٦ینایر ١
٣٬٩٤٦٬٠٩٢٣٬٧٥٤٬٤٨٥١٬٨٩٨٬١٣٦٢٬٠٤٠٬٣٠٨١٬١٨٩٬٣٥٩١٬٨٩٨٬٨٨٠٤٬٠٧٠٬١٩٩١٨٬٧٩٧٬٤٥٩- إضافات 

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

٢٠٢٢١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٧٬٨٤٤٬١٠٧٤٣٨٬٣٣١٬٤٧١١٦٬٣٠٥٬٩٠٤٣٠٬٠٣٠٬٣٧٤٧٬٢٠٥٬٥٦٢٣١٬٠٢٨٬٩٣٩٩٬٤٨٠٬٠٦٦٨٢٨٬٨٦٣٬٨٤٨سبتمبر٣٠

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

(٢٦٬٢٥٥٬٠٤٧) - (٢٬١٥٧٬٤٢٦) (٤٢٦٬٧٢٦) (٢٬٠٨٥٬٩٢١)(٥٩٠٬٤٨٣) (١٤٬٤٢٣٬١٠٧) (٦٬٥٧١٬٣٨٤) - إھالك الفترة
٣٧٣٬٤٤٥- ١٧٩٬٨٠٧٢٬٢٩٢٤٠٬٩٠٤- ١٥٠٬٤٤٢- - استبعادات 

(٢٩٤٬٤٩٨٬٢٤٠)- (١٩٬٩٩١٬٤٣٨)(٢٬٦٥٨٬٥٣٢)(١٠٬٣١٢٬٥١٢)(١١٬٤٨١٬٢٢٤) (١٧٧٬٤٠٨٬٠٧٤)(٧٢٬٦٤٦٬٤٦٠)- ٢٠٢٢سبتمبر٣٠

صافي القیمة الدفتریة في 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٥٬١٩٧٬٦٤٧٢٦٠٬٩٢٣٬٣٩٧٤٬٨٢٤٬٦٨٠١٩٬٧١٧٬٨٦٢٤٬٥٤٧٬٠٣٠١١٬٠٣٧٬٥٠١٩٬٤٨٠٬٠٦٦٥٣٤٬٣٦٥٬٦٠٨
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٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠عن الفترة المنتھیة في  

-١٣ -

تابع -تحت األنشاء وأصولأصول ثابتة -٥

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

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

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

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

(٧١٧٬٢٦٢) بیع أصول ثابتة خسائر 

آالت مباني أراضي 
ومعدات 

وسائل نقل
وآالت جر 

عددأجھزة معامل 
وأدوات 

أثاث وتجھیزات  
مكاتب 

أصول تحت 
االنشاء 

اإلجمالي 

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

٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٥٧٬٢٢٥٬٣٨٨ینایر ١
٣٩٧٬٧١١٬٩٧١١٣٬٠٢٥٬٨٢٨٢٠٬٢٩٢٬٤٤٣٥٬٦٨٩٬٣٠٥٢٥٬٣٨٥٬٣١٣٢٦٬٥٨٩٬٨١٨٧٦٤٬٥٥٧٬٤٩١

٢٬٦٢٨٬٧٩٨٦٬٣٨٧٬٧٠٤٣٤٤٬٠٧٠٣٬٤٥٤٬٩٦٥٣٥٧٬٦٠١١٬٣١٠٬٧٦٢٣٨٬١٨٧٬١٠١٥٢٬٦٧١٬٠٠١-إضافات 
-(٣٧٬٧٣٥٬٥٣٤)٢٬٦٧٠٬٨٨٤-٧٬٩٣٨٬١٣٠-١٣٬٤٨٦٬٩٢٠١٣٬٦٣٩٬٦٠٠-المحول من أصول تحت االنشاء 

(٦٬٦٥٧٬٠٢٦)-(٢٤٣٬٥٤٨)(٢٣٬٩٢٩)(٣٬٤٢٣٬٧٧٦)-(٢٬٩٦٥٬٧٧٣)--إستبعادات 
٢٠٢١١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٧٣٬٣٤١٬١٠٦٤١٤٬٧٧٣٬٥٠٢١٣٬٣٦٩٬٨٩٨٢٨٬٢٦١٬٧٦٢٦٬٠٢٢٬٩٧٧٢٩٬١٢٣٬٤١١٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٨١٠٬٥٧١٬٤٦٦دیسمبر ٣١

مجمع اھالك 
(٢٤٢٬٦٥٦٬٢١٠)-(١٥٬٤٦٦٬٠٢٧)(١٬٧٢٨٬٧٠٨)(٩٬٩٧١٬٧٢١)(١٠٬٢٥٤٬٢٤٩)(١٤٧٬٣٨١٬٦١٢)(٥٧٬٨٥٣٬٨٩٣)-٢٠٢١ینایر ١

(٣١٬٨٧٧٬٤٥٢)-(٢٬٦٤١٬٩٥٣)(٥٢٤٬٧٩٨)(١٬٧٨٧٬٥٧٣)(٦٣٦٬٤٩٢)(١٨٬٠٦٥٬٤٥٣)(٨٬٢٢١٬١٨٣)-إھالك العام 
٥٬٩١٧٬٠٢٤-٣٬٣٥٢٬٨٩٦١٩٬٤٠٨٢٣٣٬٠٦٤-٢٬٣١١٬٦٥٦--إستبعادات 

(٢٦٨٬٦١٦٬٦٣٨)-(١٧٬٨٧٤٬٩١٦) (٢٬٢٣٤٬٠٩٨)(٨٬٤٠٦٬٣٩٨)(١٠٬٨٩٠٬٧٤١)(١٦٣٬١٣٥٬٤٠٩)(٦٦٬٠٧٥٬٠٧٦)- ٢٠٢١دیسمبر ٣١
في القیمة الدفتریة صافي
٢٠٢١مبر دیس٣١

١٨٬٦٣٧٬٤٢٥٢٠٧٬٢٦٦٬٠٣٠٢٥١٬٦٣٨٬٠٩٣٢٬٤٧٩٬١٥٧١٩٬٨٥٥٬٣٦٤٣٬٧٨٨٬٨٧٩١١٬٢٤٨٬٤٩٥٢٧٬٠٤١٬٣٨٥٥٤١٬٩٥٤٬٨٢٨
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٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  عن الفترة 

-١٤ -

عقود التأجیر-٦

أنتفاع فى مكاتب علمیة مؤجرة تأجیر تشغیلى ومخازنیتمثل أصول حق 

أصول حق أنتفاع -أ

لتزامات عقود التأجیر ا-ب

ملموسةأصول غیر -٧

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

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

دیـسمبر ٣١(مـصريجنیھ٣١٬١١٦٬٩٣٤قید التطویر بمبلغ مـستحـضرات دوائیة  یـشمل رـصید األـصول غیر الملموـسة األـصول  
جنیھ مصري).٢٨٬٩١٤٬٨٣٢: ٢٠٢١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

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

٢٠٢٢٢٣٬٩٦٣٬٢٣١٢٠٬٥٥٨٬٥٨٩سبتمبر ٣٠إجمالي التكلفة في 

(٧٬٥٢٦٬٢٣٠) ٢٠٢٢ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٣٬٦٥٨٬٦٠١)

(٣٬٨٦٧٬٦٢٩)       (٢٬٩١٥٬١٧٤)استھالك خالل الفترة
(٧٬٥٢٦٬٢٣٠)      (١٠٬٤٤١٬٤٠٤) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢١٣٬٥٢١٬٨٢٧١٣٬٠٣٢٬٣٥٩سبتمبر ٣٠صافي القیمة الدفتریة في 

٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
جنیھ مصري  جنیھ مصري

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

٢٬٠٧١٬٠٦٢ ١٬٥٤٢٬٠٤٦ تكلفھ التمویل 
 (٤٬٧٣٥٬٢١٣)        (٤٬٤٣٦٬٤٩٣) مدفوعات 
١٥٬٣٨٦٬٧٥٥ ١٥٬٨٩٦٬٩٥٠ ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في 
٣٬١٣٠٬٥٩٥ ٣٬٥٠٠٬٧٤٤ یخصم: الجزء متداول
١٢٬٢٥٦٬١٦٠ ١٢٬٣٩٦٬٢٠٦ الجزء الغیر متداول 

حقوق التسجیل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٠٢٢٤٠٠٬٢٧١٬٦٢٩٢٢٠٬٩٤١٬٧١٩ینایر ١التكلفة في 
٩٢٬٩٢٢٬٠٩٩١٨٥٬٥٢٢٬٤١٠إضافات 

(٦٬١٩٢٬٥٠٠)-نقل تسجیل مستحضر الى شركات تابعة 
٢٠٢٢٤٩٣٬١٩٣٬٧٢٨٤٠٠٬٢٧١٬٦٢٩سبتمبر٣٠اجمالي التكلفة في  

) ٢١٬٤٦٣٬٩١٣((٣٠٬٨٣٠٬٧٧٣)٢٠٢٢ینایر ١مجمع االستھالك في 
(٩٬٣٦٦٬٨٦٠))١٨٬١٤١٬٣٠٩(استھالك خالل الفترة  
(٣٠٬٨٣٠٬٧٧٣))٤٨٬٩٧٢٬٠٨٢(٢٠٢٢سبتمبر ٣٠مجمع االستھالك في 

٢٠٢٢٤٤٤٬٢٢١٬٦٤٦٣٦٩٬٤٤٠٬٨٥٦سبتمبر٣٠صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  عن الفترة 

-١٥ -

المخزون -٨

التالي:واالنخفاض في قیمة المخزون على النححركة -

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

عمالء وأوراق قبض -٩

(إیضـــاح ي ملیـــون جنیـــھ مصـــر ٢٨٩٫٩٢مرھونـــة كضـــمان للتســـھیالت االئتمانیـــة بمبلـــغ أوراق القـــبضبعـــض 
١٨(.

التالي: وعلى النحقیمة العمالءحركة االضمحالل في-

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٣٠٬٢٠٣٬٣٧١١١٠٬٩٢٤٬٨١٦مواد خام 
٦٨٬٤٨٥٬٦١٢٣٨٬٤٢١٬٥٦٠ف مواد تعبئة وتغلی

٢٠٬٢٣٩٬٠٦٨١٤٬٥٤٩٬٢٢٧قطع غیار 
٩٦٬٢١٦٬٢٠١٦٥٬١٠٧٬٣٩٩إنتاج تام 

٣٨٬٨٤٥٬٦٤١٢٧٬٦٥٢٬٧٧٣إنتاج تحت التشغیل
١٬٢٨٢٬٦٨١١٣٬١٤٨٬٩١٦بضاعة بالطریق

٥٦٤٬٤٤٦٦١٩٬٤٥٩             مخزون لدى الغیر 
٣٥٥٬٨٣٧٬٠٢٠٢٧٠٬٤٢٤٬١٥٠

(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(٧٬٥٠٠٬٤٢٢)االنخفاض في قیمة المخزون 
٣٤٨٬٣٣٦٬٥٩٨٢٥٩٬٣٥٠٬٢٥٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

(١٢٬٢٢٠٬٢١٦)(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)       اول المدة الرصید  
(١٦٬٣٨٩٬١٠٠)(١٤٬٢٦٥٬٦٧١)العام * مكون خالل الفترة/ 

١٧٬٨٣٩٬١٤٣١٧٬٥٣٥٬٤٢٢العام المستخدم خالل الفترة/ 
(١١٬٠٧٣٬٨٩٤)(٧٬٥٠٠٬٤٢٢)الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
مصري جنیھ جنیھ مصري

٢٩٩٬١١٢٬٢٩٢٢٦٥٬١٠١٬٠١٣عمالء  
١٤٬٧٨٥٬٦٤٥٩٬٢٩٧٬١١٥عمالء تشغیل للغیر 

٤٣٦٬٦٧١٬٩٧٩٣٩٣٬٤٤٠٬٠٥٧أوراق قبض 
٧٥٠٬٥٦٩٬٩١٦٦٦٧٬٨٣٨٬١٨٥

(٨٬٤٣٤٬٥٩٤)(٨٬٢٥٤٬٨٦٧)وأوراق القبض االضمحالل في قیمة العمالء
٧٤٢٬٣١٥٬٠٤٩٦٥٩٬٤٠٣٬٥٩١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

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

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

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

-١٦ -

ذون خزانة أ-١٠

نقدیة بالصندوق ولدى البنوك-١١

تتمثل في العمالت األتیة: بالصندوق ولدى البنوك النقدیةدی أرص 

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

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨١٬٠٨٣١٤٧٬٩٧٢النقدیة بالصندوق  
٩٦٬٥٩٣٬٧٦٣١٤٬٠٣٣٬١١٦حسابات جاریة 

٩٦٬٦٧٤٬٨٤٦١٤٬١٨١٬٠٨٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

اذون الخزانة 
٣٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٦٬١٠٠٬٠٠٠

(٢٨٬٠٨٩٬٠٤٦)(١٤٬٠٤٣٬٦٦٠)       عوائد لم تستحق بعد
٣٧٩٬٩٥٦٬٣٤٠٤٦٨٬٠١٠٬٩٥٤الرصید أخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

جنیة مصري-أ
٣٤٬٣٩٥٥١٬٨٩٧نقدیة بالصندوق 
٣٩٬١٨٤٬٦٩٥٣٬٩٨٣٬٨٢٥حسابات جاریة

٢٤٬٦٨٨٬٣٠٧٦٬٩٨٤٬٦٨٧شیكات تحت التحصیل
١١٥٬٨٣١١١٥٬٥٤١ودائع ألجل  

٦٤٬٠٢٣٬٢٢٨١١٬١٣٥٬٩٥٠
عملة أجنبیة -ب

٤٦٬٦٨٨,١٤٨٢٤نقدیة بالصندوق 
٣٢٬٧٢٠٬٧٦١٢٬٠٦١٬٨٥٢حسابات جاریة  

٣٢٬٧٦٧٬٤٤٩٢٬٠٨٦٬٠٠٠
٩٦٬٧٩٠٬٦٧٧١٣٬٢٢١٬٩٥٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٦٤٬٠٢٣٬٢٢٨١١٬١٣٥٬٩٥٠جنیھ مصري 
٣٢٬٥٦٣٬٤٩١٣٣٢٬١٤٧دوالر أمریكي 

٢٠٣٬٩٥٨١٬٧٥٣٬٨٥٣یورو
٩٦٬٧٩٠٬٦٧٧١٣٬٢٢١٬٩٥٠



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

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  عن الفترة 

-١٧ -

مخصصات-١٢

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

ومدفوعات أخرى موردون وأوراق الدفع-١٣

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

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

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

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

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

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

:٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فى یوضح التالي الھیكل الجدید للمساھمین
المبلغ  عدد األسھم   %

جنیھ مصري
٨٢٬٩١٧٬٨٢٧ ٣٣١٬٦٧١٬٣٠٩ ٣٣٫١٧٪ مملوكة للمساھمین الرئیسینأسھم 
٦٬٥٥٥٬٠٠٠ ٢٦٬٢٢٠٬٠٠٠ ٢٫٦٢٪ أسھم خزینة

١٦٠٬٥٢٧٬١٧٣ ٦٤٢٬١٠٨٬٦٩١ ٦٤٫٢١٪ أسھم حرة متداولة فى سوق األوراق المالیة
٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٪

الرصید في
٢٠٢٢ینایر ١

مكون خالل 
الفترة 

مستخدم
الفترةخالل

الرصید في
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٥٥٠٬٠٠١-- ٥٬٥٥٠٬٠٠١مخصص مطالبات متوقعة
٨٬٤٩٢٬٨٤٤-(٢١٩٬٠٠٠) ٨٬٧١١٬٨٤٤مخصص مردودات المبیعات*

١٤٬٠٤٢٬٨٤٥-(٢١٩٬٠٠٠) ١٤٬٢٦١٬٨٤٥

الرصید في 
٢٠٢١ینایر ١

مكون خالل
العام 

مستخدم
العام خالل

الرصید في 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

٥٬٥٥٠٬٠٠١-٤٬٣٠٠٬٠٠١١٬٢٥٠٬٠٠٠مخصص مطالبات متوقعة 
٨٬٧١١٬٨٤٤-٧٬٩٨٧٬٦١٨٧٢٤٬٢٢٦مخصص مردودات المبیعات* 

١٤٬٢٦١٬٨٤٥-١٢٬٢٨٧٬٦١٩١٬٩٧٤٬٢٢٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

١٣٣٬٦٣٩٬٦٣٤٦١٬٥٢٢٬٢٠١موردون
٢٬٢٩٣٬٤٠٠٢١٬٩٤٦٬٦٠١أوراق دفع 

٤٢٬١١٥٬٤٦٨٢٩٬٧٩٣٬٧٢٣مصروفات مستحقة
٨٬٢٧٦٬٦٧٥٧٬٢٢٦٬٥٧٠بخالف ضرائب الدخل) (مصلحة الضرائب

١٢٬٠٩٧٬٨١٨٥٬٧١٦٬١٥٨مدفوعات مقدمھ من العمالء 
٩٬٧١٣٬٧١٠٢٬٠٧٠٬٨١٣مدفوعات أخرى

٢٠٨٬١٣٦٬٧٠٥١٢٨٬٢٧٦٬٠٦٦
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عالوة أصدار األسھم –أحتیاطى عام -١٥

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

مصري.

أسھم خزینة-١٦

ــھم الخزینة ب٢٠٢٢مایو ٣١و فى ٢٠٢٢فبرایر  ٢٣قرر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  ــراء أسـ ما ال یتجاوز إعادة شـ
.من اجمالي اسھم راس مال الشركة المصدر وذلك من خالل السوق المفتوح٪١٠

٢٦٬٢٢٠٬٠٠٠، قامت الشركة بشراء ٢٠٢٢مایو ٣١و فى ٢٠٢٢فبرایر ٢٣وفًقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 
جنیًھا مصرًیا. تم احتساب المقابل  ٥٧٬٠١٢٬٣٦٦سھًما من البورصة وتم االحتفاظ بھا في الخزینة بمقابل إجمالي قدره 

المدفوع على أنھ إعادة تقییم في بیان حقوق المساھمین. 

أحتیاطى نظام األثابة و التحفیز -١٧

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

من نظام التحفیز و األثابة  ، و یســمح ھذا النظام للعاملین و المدیرین و اعضــاء مجلس األدارة التنفیذین المســتفیدین٢٠٢٠
یجوز للمـستفید من النظام التـصرف فى األـسھم فور نقل ملكیتھا إلیھ مع مراعاة قواعد القید و بتملك جزء من أـسھم الـشركة.

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

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

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

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

نقدًا.المستفیدین بالنظام

تتمثل حركة أدوات حقوق الملكیة خالل الفترة في االتى:

عدد األسھم المبلغ 

--٢٠٢٢ینایر ١في 
١٢٬٦٧٢٬٣٨٠٨٬٤١٢٬٨٨٤ممنوحة خالل الفتره 

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

--انتھت صالحیتھا
١٢٬٦٧٢٬٣٨٠٨٬٤١٢٬٨٨٤نھایة الفترة اجمالى األسھم القائمة في 
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تسھیالت ائتمانیة -١٨

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

٪٨: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر ٣٠% في ١٢٫٧٥% الى ٨عر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة من ستتراوح معدالت
. %)٩٫٧٥الى 

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

للوصول ألھدافھا االستثماریة وتغطیة مصاریف التشغیل.
تجدید عقد التسھیل الخاص ببنك األسكندریة. ى** جار 
).  ٩وراق القبض (أیضاح أأعاله مضمونھ بالتسھیالت االئتمانیةبعض

قروض طویلة االجل -١٩

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

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

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

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨٨٠٢٬١٨٤٬٢١٦المدة رصید أول  
٨٨٣٬٠٣٨٬٢٠٧١٬١٧٣٬٩٠٣٬٤٣٨الفترة / العام المستخدم خالل

(١٬١٥٦٬٣٦٦٬٧٢٦)(٨٥٤٬٤٠٤٬٧٩٨)     خالل الفترة / العام المسدد
٨٤٨٬٣٥٤٬٣٣٧٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨رصید اخر المدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٨٤٨٬٣٥٤٬٣٣٧٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨شھر ١٢تسھیالت ائتمانیة تستحق خالل 
٢٬٦٧٠٬١٤٧٩٣٤٬٣٠٧أرصدة دائنة بنوك 

٨٥١٬٠٢٤٬٤٨٤٨٢٠٬٦٥٥٬٢٣٥

مبلغ التسھیلاالئتمانیةالتسھیالت  
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠تاریخ االستحقاقمعدل سعر الفائدةجنیھ مصري 

جنیھ مصري جنیھ مصري
البنك التجاري  

١٤٧٩٬١١٢٬٤٣٧١٢٤٬٣٨٥٬٠٨٥-٠٣-٢٠٢٣٪+ معدل اقراض البنك المركزي ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٢٥الدولي
١٤٤٥٬٤٩٥٬٣٩١٥٥٬٨٣٧٬٢٦٧-٠٣-٢٠٢٣المركزي* مبادرة البنك ٪٨

٢٠٢٢٦٢٬٣١١٬٣٥١٤٩٬٣١٤٬٢٦٢-١٢-٣١٪ + معدل اقراض البنك المركزي ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥ابوظبى األول بنك 
٢٠٢٢٤١٬٢٣٣٬٨١١٣١٬٠٦٢٬٥٣٨-١٢-٣١مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣٠٥٣٬٢٠٤٬٠٧١٣٦٬٥٨٩٬٦٩٠-٠٦-٢٠٢٣المركزي* مبادرة البنك ٪٨٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨العربي البنك

٣١٤٩٬٧٣٧٬٨٥٠٣١٬٩٥٠٬٢٦٥-١٠-٢٠٢٢٪ + معدل اقراض البنك المركزي  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥البنك األھلي الكویتي 
٣١٣٩٬٧٤٩٬٠٣٥٤٨٬٢٢٩٬٨١٤-١٠-٢٠٢٢مبادرة البنك المركزي* ٪٨

٣٠٣٣٬٨٢٥٬٨١٤٥١٬٥١٧٬٣٣٣-١١-٢٠٢٢معدل اقراض البنك المركزي ٪+ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٥بنك أبو ظبي اإلسالمي
٣٠١٠١٬٥٢٧٬٧٦٩٨٣٬٦٥٠٬٠٩٠-١١-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣٠١٦٢٬٨٧٧٬٣٤٠١٤٥٬٥٨٩٬٨٦٨-٠٦-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨**بنك االسكندریة

٠١٣٢٬٦٦٠٬٠٠٠٢٨٬٩٣٣٬٣٣٣-٠٦-٢٠٢٣معدل اقراض البنك المركزي ٪+ ١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠٫٣٥بنك األھلى المتحد 
٠١٦٥٬٥٤٦٬٥٣١٤٥٬٤٢٦٬٧٥٢-٠٦-٢٠٢٣*مبادرة البنك المركزي٪٨

٣١٨١٬٠٧٢٬٩٣٧٨٧٬٢٣٤٬٦٣١-١٠-٢٠٢٢*مبادرة البنك المركزي٪١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨بنك األمارات دبى 
٨٤٨٬٣٥٤٬٣٣٧٨١٩٬٧٢٠٬٩٢٨إجمالي التسھیالت االئتمانیة 
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(تابع)قروض طویلة االجل-١٩

: ٢٠٢١دیـسمبر ٣١(٢٠٢٢ـسبتمبر ٣٠في القرضـسدادو تم  جنیھ مـصري اثناء الفترة الحالیّة  ٩٬٤٧٥٬٧٠٤تم ـسداد مبلغ  
جنیھ مصرى).٩٬٤٧٥٬٧٠٤

)٢قرض (
جنیھ مصري ٧٨٬٧٦٦٬٠٠٠الدولي للحصول على قرض بمبلغ البنك التجاري، وقعت الشركة اتفاقا مع ٢٠١٨خالل عام  

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

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

٣١(٢٠٢٢ســــبتمبر ٣٠في و تم ســـــداد القرضجنـیھ مصــــري خالل الفترة الـحالـیة،  ١٢٬٤٧٣٬٩٧٢تم ســـــداد مبلغ  
جنیھ مصرى).١٢٬٤٧٣٬٩٧٢: ٢٠٢١دیسمبر 

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

كالتالي:٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أرصدة القروض خالل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠معدل سعر الفائدة القروض 

جنیھ مصري جنیھ مصري
الجزء المتداول من القروض طویلة االجل 

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

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

اإلیرادات-٢٠

االیراداتتكلفة -٢١

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في أشھرالتسعة
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٩٩٥٬٦٠٣٬٢٧٤٧٩٦٬٣١٢٬٧٩٩٣٣٩٬٤٢٠٬٨٠٤٢٩٤٬٥٣٤٬٥٩٩ایراد بیع البضائع (بالصافي)  

٩٢٬٥٠٥٬٦٠٣٥٦٬١٧٣٬٣٩٩٤٠٬٥٧٢٬٤١٣٢٠٬١٧٩٬٨٢٩للغیر إیرادات من خدمات تصنیع  
١٬٠٨٨٬١٠٨٬٨٧٧٨٥٢٬٤٨٦٬١٩٨٣٧٩٬٩٩٣٬٢١٧٣١٤٬٧١٤٬٤٢٨

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في أشھرالتسعة
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريمصري جنیھ جنیھ مصري

٩١٬٦٤٨٬٦٣٥٧٣٬٨٧١٬٢١١٣٢٬٠٣٠٬١٠٤٢٦٬٠٠٤٬١٤٠وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى  مرتبات 
٣٢٤٬٦١١٬٦٠٦٢٧١٬٧٠٧٬٢٥٧١٠٩٬٨٤٦٬٤١٨٩٩٬٠١١٬٥٨٥مواد خام  

١٣٬٤٨٨٬٥٦٩١٦٬١٩٠٬١٨٨٤٬٧٩٠٬٤٣٧٦٬١٢٦٬٤٧٠قطع غیار ومواد  
١٠٬٥١٥٬٩٥٦٧٬٨٥٥٬٢٥٠٣٬٨٥٥٬٥٧٦٢٬٨٨٧٬٦١٠حكومیة ودمغھ طبیة رسوم 

٣١٬٤٦٦٬٦١٩٢٨٬٩٧٤٬٧٣٧١٠٬٧٥١٬١٧٦١١٬٩١٣٬١٤٤مصروفات تشغیل أخرى 
٣٠٬٠٧٤٬٨٣٢٢٤٬٣٨٧٬٤٨٧١١٬٢٩٧٬٦٢٧٩٬٩٩٢٬٤٢٧مصروفات طاقة 

٤٢٬٢٩٦٬٤٣٨٢٨٬٧٦٨٬٥٥٩١٤٬٩٩١٬٢٠٥٩٬٧٠١٬٦٧٢) ٦٥,, ٧(إیضاح –واستھالك  أھالك
٢٬٠٤٦٬٨٣٠٢٬٨٦٢٬٥٦٠٨٧٨٬٢٧١٤٤٩٬٣٧١إیجارات 

١٣٬٥٥٤٬١٩٩٧٬٧١٣٬٢٤٠٥٬٣١٨٬٣٩٣٢٬٦٣٠٬٦٢٠صیانة 
٥٥٩٬٧٠٣٬٦٨٤٤٦٢٬٣٣٠٬٤٨٩١٩٣٬٧٥٩٬٢٠٧١٦٨٬٧١٧٬٠٣٩
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مصروفات بیعیھ وتسویقیة -٢٢

مصروفات عمومیة وإداریة  -٢٣

ایرادات تمویلیة-٢٤

مصروفات تمویلیة-٢٥

الدخل ضرائب-٢٦

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في أشھرالتسعة
٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٩٤٬٠٦٠٬٧٣٠٨٦٬٩٤٠٬٣١٨٣١٬٤٧٣٬٥١٧٢٩٬٥٥٥٬٣٠٩وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
٣٬٥١١٬٩٢٩٣٬٣٩٣٬٢٧١١٬١٨٥٬٧٤٠١٬١٥٢٬٥٣٢)٦٥,(إیضاح –اھالكات 
٣٩٬٩٠٠٥٠٬٤٠٠١٤٬٤٠٠١٢٬٦٠٠إیجارات 

١٠٨٬١٠٣٬٧١٣٩١٬٩٠٥٬١٩٥٣٧٬٤٦٥٬٢٠٨٣٥٬٢٠٦٬١٠٨دعایة وتسویق   
٢٠٥٬٧١٦٬٢٧٢١٨٢٬٢٨٩٬١٨٤٧٠٬١٣٨٬٨٦٥٦٥٬٩٢٦٬٥٤٩

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة في أشھرالتسعة
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٣٦٬٦٤٦٬٠٢٧٣٠٬٥٢١٬٦٣٦١٢٬٩٤٥٬٧٩٩٩٬٧٠٧٬٢٣٩وتأمینات اجتماعیة ومزایا أخرى اضافیةمرتبات 
١٬٠٨٣٬٥٤٩١٬٤١٣٬٤١٣٣٩٣٬٨٤٧٤٨٦٬٩١٩مھنیةأتعاب 
١٬٠١٤٬٧٦٨٤٣٤٬٥٧٩٢٩٨٬٩٧١١٩٩٬٩٠٤صیانة

١٬٥٠٣٬١٦٣١٬٣٩٥٬٢٢١٥١٣٬١٣٩٤٧٨٬٨٨٤) ٥(إیضاح -أھالكات 
٧٬٠٣١٬٨٥٧٤٬٦٢٨٬٤١٠٢٬٤٤٨٬٥٠٩١٬٤٠٩٬٤٣٧أخرى

٤٧٬٢٧٩٬٣٦٤٣٨٬٣٩٣٬٢٥٩١٦٬٦٠٠٬٢٦٥١٢٬٢٨٢٬٣٨٣

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيأشھر التسعة
٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٤٢٬٣٠٧٬٩٥٢٤٥٬٠٤٧٬٠٠٥١٤٬٦٤٢٬٦٢١١٥٬٤٤٤٬١٦٣عوائد من أذون خزانة
٦٬٣٧٤١٢٬٢٩٢٤٬٧٤٠٣٬٤٨٠عوائد من ودائع ألجل

٤٢٬٣١٤٬٣٢٦٤٥٬٠٥٩٬٢٩٧١٤٬٦٤٧٬٣٦١١٥٬٤٤٧٬٦٤٣

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيأشھر التسعة
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

٦٣٬٧٥٢٬٧٨٤٦٧٬٤٢٦٬٢٤٢٢٢٬٩١٠٬٠١٨٢٢٬١٨٨٬٦٧٧فوائد مدینة

١٬٥٤٢٬٠٤٦١٬٥٧٢٬٨٣٨٥٠٠٬٤١٢٥١٣٬٧٦١)٦(إیضاح لتزامات االیجار المصروفات تمویلیة  

٢٬٣٦٤٬١٤٤٢٬٨٢٧٬٧٢٧٥٧٧٬٥٢٠٩٩١٬٩١٣مصروفات بنكیة
٦٧٬٦٥٨٬٩٧٤٧١٬٨٢٦٬٨٠٧٢٣٬٩٨٧٬٩٥٠٢٣٬٦٩٤٬٣٥١

أشھر المنتھیة في الثالثھالمنتھیة فيأشھر التسعة
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠

مصري جنیھ جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

)١١٬٤٠٩٬٨٢١()١٧٬٧٦٤٬٨٨٢()٢٤٬٩٥٩٬٦٩٦()٥٠٬٠٦٦٬٢٧٢(ضریبة الدخل الجاریة
)١٬٨٣٠٬٣٣٩()١٬٤١٠٬٣٠٧()٧٬٤٤٦٬١٦٧()٦٬٧٥٣٬٥٥٠(ضریبة الدخل المؤجلة 

(١٣٬٢٤٠٬١٦٠) (١٩٬١٧٥٬١٨٩) (٣٢٬٤٠٥٬٨٦٣)  (٥٦٬٨١٩٬٨٢٢)مصروف ضرائب الدخل 
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-٢٢ -

تابع -ضرائب الدخل-٢٦

ضرائب الدخل المؤجلة

تسویة السعر الفعلي لضریبة الدخل 

نصیب السھم في األرباح  -٢٧

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

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

على النحو التالي: 

عن الثالثة أشھر المنتھیةأشھر المنتھیةالتسعةعن 
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصريجنیھ مصري جنیھ مصري

١٩٠٬٧٣٠٬٧٥٩١٠٧٬٥٧٩٬٨٧١٦٥٬٤٩١٬٤٣٦٤٥٬٤٨٢٬٤٨٣ربح الفترة  
تاثیر  بعدالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

٩٨٥٬٦٦٢٬٢٢٢١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٧٦٬٩٨٦٬٦٦٧١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠خالل الفترةشراء أسھم خزینة 
تاثیر األسھم الخافضة: 

-٨٨٬٢٠٨-٧٬٥١٦٬٨٣٨التنفذیین للعاملین والمدیرینحق شراء أسھم 
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة بعد

٩٩٣٬١٧٩٬٠٦٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٧٧٬٠٧٤٬٨٧٥١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠خالل الفترةتاثیراالنخفاض

٠٫١٩٢٠٠٫١٠٧٦٠٫٠٦٧٠٠٫٠٤٥٥نصیب السھم في أرباح الفترة 

الخسائروقائمة األرباح أقائمة المركز المالي 
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
)٧٬٥٨٨٬٠١٣((٧٬٨١٩٬٣٤٨)   )٤٦٬٨٩٠٬٠٨١((٥٤٬٧٠٩٬٤٢٩) االھالك واالستھالك 

-(٤٩٬٢٧٥)        ١٬٩١٠٬٨٩٠١٬٩٦٠٬١٦٥مخصصات 
١٨٢٬٣١٢(٤٠٬٤٣٩)        ١٬٨٥٧٬٣٤٥١٬٨٩٧٬٧٨٤االضمحالل في قیمة العمالء وأوراق القبض 

٢٧٧٬٧١٨(٨٠٤٬٠٣١)      ١٬٦٨٧٬٥٩٥٢٬٤٩١٬٦٢٦االنخفاض في قیمة المخزون 
-٢٬٨٥١٬٢٨٦-٢٬٨٥١٬٢٨٦عقد منح أسھم نظابة أثابة

) ٣١٨٬١٨٤((٨٩١٬٧٤٣)      ٤٢٬٢٧٠(٨٤٩٬٤٧٣) فروق تقییم العملة االجنبیة غیر المحققة 
)٧٬٤٤٦٬١٦٧((٦٬٧٥٣٬٥٥٠)   )٤٠٬٤٩٨٬٢٣٦((٤٧٬٢٥١٬٧٨٦) صافي ضرائب الدخل المؤجلة 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠معدل الضریبة ٢٠٢٢سبتمبر٣٠معدل الضریبة 
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٤٧٬٥٥٠٬٥٨١١٣٩٬٩٨٥٬٧٣٤أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
٣١٬٤٩٦٬٧٩٠٪٥٥٬٦٩٨٬٨٨١٢٢٫٥٪٢٢٫٥ضریبة الدخل على أساس معدل الضریبة 

١٬١٢٠٬٩٤١٩٠٩٬٠٧٣مصروفات غیر قابلة للخصم  
٣٢٬٤٠٥٬٨٦٣%٥٦٬٨١٩٬٨٢٢٢٣.١٥%٢٢٫٩٥ضریبة الفعلي المعدل
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٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  عن الفترة 

-٢٣ -

الموقف الضریبي-٢٨

ضرائب شركات االموال-أ 
.الربط و السداد اصل الضریبةوتم ٢٠١٣تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
قرار بأعادة الفحص الفعلى وجارى وصـدر تقدیرا وتم الطعن علیھ  ٢٠١٧حتى ٢٠١٤تم فحص الـسنوات من -

التجھیز للفحص عن تلك السنوات.

ضرائب كسب العمل-ب 
. و التسویةوتم سداد ٢٠١٥تم فحص دفاتر وحسابات الشركة من بدایة النشاط حتى عام -
.الفحص و تم الربط و سداد اصل الضریبةتم ٢٠١٩حتى ٢٠١٦السنوات من -

ضرائب الدمغة -ج 
.الربط و السدادوتم ٢٠١٣الشركة حتى عام تم فحص دفاتر -
. و جارى إنھاء الخالف باللجنة الداخلیة٢٠٢٠حتى ٢٠١٤جارى التجھیز للفحص الضریبى عن االعوام من  -

ضرائب القیمة المضافة-د 
وتم سداد الضرائب المستحقة.٢٠١٥تم فحص دفاتر الشركة حتى عام -

.وتم الربط والسداد٢٠١٩وحتى عام ٢٠١٦الشركة من عام تم فحص دفاتر وحسابات 
-

طراف ذات عالقة األ-٢٩

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

الطرف تحت سیطرة.

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

األطراف:

صدة األطراف ذات العالقةار)ب
٢٠٢١دیسمبر ٣١ ٢٠٢٢سبتمبر٣٠

مستحق الى  
جنیة مصري 

مستحق من 
جنیة مصري 

مستحق الى 
جنیة مصري

مستحق من 
جنیة مصري طبیعة العالقة  الشركة

٢٩٠٬٣٦١ - - ١٬٩٥٩٬٥٢٨ شركة تابعة  شركة رامیدا لتجارة األدویة 
- ٣٬٥٢٨٬١٤٤ - ٣٬٢٣٨٬٥١٩ شركة تابعة  شركة رامیكیر
- ٢١٬٦٥٢٬٨٤١ - ١٧٬٢٨٤٬٦٨١ شركة تابعة  شركة رامیفارما 

٢٩٠٬٣٦١ ٢٥٬١٨٠٬٩٨٥ - ٢٢٬٤٨٢٬٧٢٨

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠طبیعة المعاملةالعالقةطبیعة الشركة
جنیة مصريجنیة مصري

شركة رامیدا لتجارة األدویة 
شركة تابعة 

٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار 
-٦٬٥٣٥٬٠٢٤مشتریات

٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار شركة تابعة شركة رامیكیر
-١٬٧٤٦٬٤٠١مشتریات

شركة تابعة شركة رامیفارما 
٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠ایجار 
١٣٬٧٤٦٬٤٠٠بیع

-
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٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  عن الفترة 

-٢٤ -

(تابع) األطراف ذات عالقة-٢٩

مرتبات وحوافز المدیرین الرئیسیین )ت
:االتي٢٠٢١سبتمبر ٣٠و٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في المالیة المنتھیة  الفترةیتمثل ما یحصل علیھ المدیرین الرئیسیین خالل  

العالقة. ذويال توجد مخصصات مكونة لألطراف من -

أحداث جوھریة -٣٠

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

. ٪٩٫٧٥نقطة أساس لیصل ١٠٠الترتیب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 

قررت لجنة السیاسة النقدیـة رفع سعري عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة وسعر  ٢٠٢٢مایو ١٩في 
٪  ١١٫٧٥٪ و١٢٫٢٥٪، ١١٫٢٥نقطة أساس لیصل إلى ٢٠٠واقع  العملیة الرئیسیة للبنك المركزي ب

. ١١٫٧٥نقطة أساس لیصل إلى ٪٢٠٠على التوالي. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم واقع  

قررت لجنة السیاسة النقدیـة رفع سعري عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة  ٢٠٢٢اكتوبر  ٢٧في 
٪  ١٤٫٢٥٪، ١٣٫٢٥نقطة أساس لیصل إلى ٢٠٠بواقع  وسعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي 

نقطة أساس لیصل إلى  ٢٠٠٪ على التوالي. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم واقع ١٣٫٧٥و
٪١٣٫٧٥ .

حقھ  الكما تراجعت أســعار صــرف الجنیھ المصــري مقابل الدوالر وبعض العمالت األخرى في الفترة ال
بدراـسة األثر في القوائم المالیة الالحقة و لتوضـح التأثیر الناتج عن  لتاریخ القوائم المالیة و تقوم الـشركة

.تغییر أسعار الصرف

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري

٢٥٬٣٩٥٬٣٧٢٢٠٬٨١٥٬٥٨٣مرتبات وحوافز 
-١٢٬٦٧٢٬٣٨٠للعاملین والمدیرین التنفذیینحق شراء أسھم 

٣٨٬٠٦٧٬٧٥٢٢٠٬٨١٥٬٥٨٣


