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التقرير السنوي 2021
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التقرير السنوي 2021

 يتشرف د/ أحمد سعيد كيالنى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة
من

 
 العادية المقرر عقدها الساعة الثانية عشرة  ظهراً يوم السبت الموافـق 3/26/ 2022 بمقر الشركة الرئيسى بمدينة العاشر

 رمضان المنطقة الصناعية االولى B1 وذلك للنظر فى  :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-  المصادقـة علــى تقريــــر مجلس االدارة عـــن نشاط الشركة فى 2021/12/31.

2- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام 2021 وتقريــر مراقب الحسابات بشأنه.
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم الماليــــة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.

4- التصديق على القوائم المالية عـن السنة الماليـة المنتهية  فى 2021/12/31، والموافقة على ما تم إستخدامه من إحتياطيات
     خالل عام 2021.

5- الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األربــاح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
6- إبراء ذمــــة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإخالء مسئوليتهم عـن السنة المالية المنتهية فى  2021/12/31.

7- الموافقة علـــى بــدل حضــور وأنتقـــال السادة أعضاء المجلس.
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديـد اتعابه عن عام 2022.

9- التصريح لمجلس اإلدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصـــرى.
10- الترخيص لمجلس اإلدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعامالت مـــــــــــــع االطراف ذات العالقة خالل 

       عام 2022.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:-
- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق األصالة أو باإلنابة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ألحد 
  المساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة وان يكون التوكيل مصدقاً عليه وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التى

  يحملها الوكيل على 10% من رأس المال .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة التوجه إلى شركة مصرللمقاصة للحصول على شهادة تفيد تجميد 

   الرصيد لحين أنفضاض الجمعية وذلك قبل أنعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل .
- أى أسئلة متعلقة بجدول األعمال يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد او بالبريد المسجل قبل أنعقاد الجمعية بثالثة ايام على األقل .

ملحوظة:-
- سوف يتحرك أتوبيس الشركة من شارع يوسف وهبى بجوار المستشفى القبطى- برمسيس- الساعة العاشرة صباحاً.

- غير مسموح بأصطحاب األطفال.
- يتم إنعقاد الجمعية وفقاً لإلجراءات اإلحترازية المعلنة من الجهات الرسمية فى الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

إعالن
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية )ايبيكو(

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

                                                              رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                                                                       مــــــع أطيب التمنيــات بدوام التوفيق ..

 دكتور / احمد سعيد محمد كيالني
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من

 
 العادية المقرر عقدها الساعة الثانية عشرة  ظهراً يوم السبت الموافـق 3/26/ 2022 بمقر الشركة الرئيسى بمدينة العاشر

 رمضان المنطقة الصناعية االولى B1 وذلك للنظر فى  :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-  المصادقـة علــى تقريــــر مجلس االدارة عـــن نشاط الشركة فى 2021/12/31.

2- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام 2021 وتقريــر مراقب الحسابات بشأنه.
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم الماليــــة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.

4- التصديق على القوائم المالية عـن السنة الماليـة المنتهية  فى 2021/12/31، والموافقة على ما تم إستخدامه من إحتياطيات
     خالل عام 2021.

5- الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األربــاح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
6- إبراء ذمــــة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإخالء مسئوليتهم عـن السنة المالية المنتهية فى  2021/12/31.

7- الموافقة علـــى بــدل حضــور وأنتقـــال السادة أعضاء المجلس.
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديـد اتعابه عن عام 2022.

9- التصريح لمجلس اإلدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصـــرى.
10- الترخيص لمجلس اإلدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعامالت مـــــــــــــع االطراف ذات العالقة خالل 

       عام 2022.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:-
- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق األصالة أو باإلنابة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ألحد 
  المساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة وان يكون التوكيل مصدقاً عليه وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التى

  يحملها الوكيل على 10% من رأس المال .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة التوجه إلى شركة مصرللمقاصة للحصول على شهادة تفيد تجميد 

   الرصيد لحين أنفضاض الجمعية وذلك قبل أنعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل .
- أى أسئلة متعلقة بجدول األعمال يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد او بالبريد المسجل قبل أنعقاد الجمعية بثالثة ايام على األقل .

ملحوظة:-
- سوف يتحرك أتوبيس الشركة من شارع يوسف وهبى بجوار المستشفى القبطى- برمسيس- الساعة العاشرة صباحاً.

- غير مسموح بأصطحاب األطفال.
- يتم إنعقاد الجمعية وفقاً لإلجراءات اإلحترازية المعلنة من الجهات الرسمية فى الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد
ــأل  ــوم ونس ــذا الي ــى ه ــاً ف ــم جميع      يســرنى أن أرحــب بك
المولــى عــز وجــل أن يعيننــا علــى تحمــل األمانــة وأداء 
ولمجتمعنــا  لوطننــا  األمــال  لتحقيــق  ويوفقنــا  المســئولية 
ــة عــن نفســى  ــامخ وبالنياب ــذا الصــرح الش ــى ه وللشــركاء ف
وعــن زمالئــى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والعامليــن 
بهــا نعدكــم بــأن نبــذل قصــارى جهدنــا لمواصلــة خطــط 
ــركة  ــا إدارة الش ــى وضعته ــة الت ــر الطموح ــج التطوي وبرام
 2019 عــام  مــن  بدايــة  المســئولية  توليهــا  منــذ  الحاليــة 
إلــى  الشــركة  لعــودة  وأهدافهــا  الشــركة  رســالة  لتحقيــق 
مكانتهــا الســوقية التــى تســتحقها محليــاً باإلضافــة إلــى الســعى 
ــك  ــى ســبيل ذل ــث قامــت الشــركة ف ــاً حي نحــو التوســع إقليمي
ــرب  ــا يق ــة بأســتثمار نحــو م ــالث ســنوات الماضي خــالل الث
ــوط  ــث خط ــر وتحدي ــاً لتطوي ــاً تقريب ــون جنيه ــن 450 ملي م
األنتــاج والمرافــق المســاعدة لهــا واألنظمــة التكنولوجيــة 
الحديــث وذلــك حفاظــأ علــى  لمواكبــة عصــر الصناعــة 
مــا تملكــه الشــركة مــن أصــول كان البــد مــن تطويرهــا.

   
    الســادة أعضــاء الجمعيــة العموميــة كمــا تعلمــون جميعــاً لقد 
كان عــام 2020 عامــاً ســلبياً علــى كافــة األنشــطة الصناعيــة 
والتجاريــة بالعالــم أجمــع لمــا شــهده مــن جائحة كورونــا والتى 
الزالــت تلقــى بظاللهــا حتــى األن ولكــن علــى الرغــم مــن ذلك 
ــد المضاعــف والعطــاء  ــة بالجه ــرة هــذه حافل ــت الفت ــد كان فق
المخلــص وأســتطاعت الشــركة خــالل هــذه الفترة بفضــل الثقة 
ــق هللا – والجهــود الســخية  ــد توفي ــا إياهــا - بع ــى أوليتمون الت
التــى بذلهــا إخوانكــم العامليــن بالشــركة مــن أمتصــاص كافــة 
ــب البيــت مــن الداخــل  ــار الســلبية للجائحــة وإعــادة ترتي األث
إلرســاء األســس والبنــى اإلداريــة والتنظيميــة والقانونيــة 
جنبــاً إلــى جنــب مــع تنظيــم األمــور المعلقــة منــذ ســنوات ممــا 
ــأن  ــدع مجــاالً للشــك ب ــا ال ي ــد بم ــا يؤك ــاره وهــو م ــى بثم أت
ــاء لمحــة  ــوا بإلق ــح، وإذ تفضلت ــا الصحي ــى طريقه الشــركة ف
ســريعة علــى أهــم منجــزات العــام 2021 ســوف نــدرك معــه 
ــى للشــركة  ــز المال ــوة المرك ــق وق ــذى تحق ــدار النجــاح ال مق
ــاح. ــو والنج ــن النم ــد م ــو مزي ــة نح ــا منطلق ــد أنه ــا يؤك بم

    وهنا نشير بشكل سريع لبعض ما تحقق بالشركة من انجازات 
خــالل عــام 2021 ويتمثــل ملخص تلك اإلنجــازات فى األتى:
البينــام  مســتحضرات  إنتــاج  منطقــة  مــن  اإلنتهــاء   -1
الجديــده واإلنتهــاء مــن قســم األيروســول الجديــد وإعــادة 

ومنطقــة   1 بمصنــع  القطــرات  قســم  وتصميــم   تعديــل 
الهرمونــات والمراهــم بمصنــع 2 وتشــغيل خــط تحضيــر 
ســنوياً  طــن   80 بطاقــة   Glatt- Diosna البــودرات 
ــة  ــة أنتاجي ــد بطاق ــربة BOCSH الجدي ــط األش ــغيل خ وتش
12000 زجاجــة / الســاعة وتطويــر ورفــع كفــاءة المنشــات 
ــاء الرئيســية بالشــركة. والمبانــى بمصنــع 1 ومحطــة الكهرب
حصــول معامــل الرقابــة علــى الجــودة علــى شــهادة   -2

17025  ISO المعامــل  أعتمــاد 
البــدء فــى العمــل على تطبيــق نظام SAP وذلــك من أجل   -3
مواكبــة التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة وضمان حســن إدارة 
مــوارد الشــركة ودقــه التقاريــر الصــادرة عــن كافــة إداراتهــا.
مــن  األولــى  المرتبــة  ألحتــالل  الشــركة  عــودة   -4
ألول  المحلــى  بالســوق  المباعــة  العبــوات  عــدد  حيــث 
تقريبــاً   %8 تمثــل  ســوقية  بحصــة  عــام   15 منــذ  مــرة 
المحلــى. بالســوق  المتواجــدة  الشــركات  كافــة  بيــن 
بلــوغ مبيعــات التصديــر نحــو 48 مليــون دوالر تقريبــاً   -5
ــا فضــالً  ــدار تاريخه ــى م ــق بالشــركة عل ــم يتحق ــا ل ــو م وه
ــون دوالر عــن  ــغ 9 ملي ــر بمبل ــاع مبيعــات التصدي عــن أرتف
العــام الماضــى بزيــادة نحــو 22% تقريبــاً علــى أســاس ســنوى 
ــا. ــدار تاريخه ــى م ــق أيضــا بالشــركة عل ــم يتحق ــا ل ــو م وه
مســتحضرات   8 عــدد  تســجيل  فــى  الشــركة  نجــاح   -6
قديــم. مســتحضر   68 عــدد  تســعير  وإعــادة  جديــدة 
أســتمرار الشــركة فــى الســعى نحــو خلق فرص أســتثمار   -7
جديــدة وذلــك بإســتمرار الســير فــى إتخــاذ الخطــوات الفعليــة 
فــى إنشــاء مشــروع مصنــع ايبيكــو 3 إلنتــاج المســتحضرات 
والبدائــل البيولوجيــة لبنــاء أول مصنــع مــن نوعــه فــى الشــرق 
ــا المســتمرة لتخفيــف  ــا ومحاوالتن االوســط فــى إطــار جهودن
عــبء عــدم توفــر أدويــة الســرطان واألمــراض المزمنــة أو 
إرتفــاع أســعارها ولخلــق االكتفــاء الذاتــي فــى مصــر مــن هذه 
ــاً  ــون جنيه ــدر ب 286 ملي ــغ تق ــخ مبال ــتحضرات بض المس
خــالل عــام 2021 ليصبــح إجمالــى مــا تــم ضخــه بالمشــروع 
311 مليــون جنيهــاً تقريبــاً، كمــا تــم البــدء فــى دراســات 
الجدوى للدخول فى شــراكة بنســبة 25% بمشــروع إنشــاء أول 
مصنــع للخامــات الدوائيــة بمصــر والشــرق األوســط وأفريقيــا 
ــة  ــة األقتصادي ــاً بالمنطق ــر تقريب ــف مت ــاحة 75 أل ــى مس عل
لقنــاة الســويس بأســتثمارات تصــل إلــى مليــار جنيــه تقريبــاً.  

 تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية
      في 2021/12/31

                                                              رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                                                                       
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التقرير السنوي 2021

الرقميــة  التطــورات  كافــة  مواكبــة  فــى  النجــاح   -8
ــدة بتطبيــق نظــام  ــة الجدي واألجــراءات واألنظمــة الحكومي
للشــحنات  المســبق  القيــد  ونظــام  اإللكترونيــة  الفاتــورة 
.Advance Cargo Information )ACI( الجمركيــة

ــا لكــى نضــع  ــا تعودن ــام كم    ويســعدنا أن نلقاكــم هــذا الع
نتائــج  دفتيــه  بيــن  متضمنــاً  الســنوى  التقريــر  أمامكــم 
المنتهيــة  الماليــة  للســنة  وإنجازاتهــا  الشــركة  أعمــال 
ســبحانه  هللا  بفضــل  تمــت  والتــى   2021/12/31 فــى 
إلــى  باإلضافــة  المســاهمين  الســادة  دعــم  ثــم  وتعالــى، 
التناغــم والتوافــق بيــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ننســى  وال  الشــركة،  مصالــح  خدمــة  فــى  يصــب  بمــا 
ــوال  ــد ط ــن جه ــركة م ــون بالش ــه العامل ــام ب ــا ق ــك م كذل
العــام للنهــوض بالشــركة للعــودة لســابق عهدهــا والمكانــة 
ــاه  ــذى بدأن ــعار ال ــع الش ــى رف ــتمرين ف ــتحقها مس ــى تس الت
ــى إلدارة الشــركة  ــس الحال ــى المجل ــذ تول ــع ســيادتكم من م
 »إيبيكــو عمــالق الــدواء المصــرى ســيظل فــى الصــدارة«. 

    وعليــه نتشــرف بالعــرض علــى ســيادتكم مــا حققتــه 
ــد  ــم عق ــث ت ــام 2021، حي ــال خــالل ع ــن أعم الشــركة م
ــم مناقشــة  ــس اإلدارة تمــت فيه ــاع لمجل )13( جلســة إجتم
كافــة األمــور الخاصــة بالشــركة والتــى تــم رفعهــا للمجلــس 
ــرارات  ــاذ الق ــة إلتخ ــة الداخلي ــات اإلدارات التنفيذي بتوصي
ــة  ــة المتأني ــتفيضة والمراجع ــة المس ــب الدراس ــأنها عق بش
التــى  الســليمة  بالصــورة  القــرارات  إتخــاذ  مــن  للتأكــد 
تحافــظ علــى الشــركة وأمــوال مســاهميها ومراعــاة لقواعــد 
الحوكمــة بفصــل الجهــات اإلداريــة عــن التنفيذيــة ومباشــرة 
المجلــس لــدوره اإلدارى الســليم بوضــع اإلســتراتيجيات 
ــم  ــا ت ــا، كم ــركة له ــة بالش ــات الداخلي ــذ الجه ــة تنفي ومتابع
عقــد )6( إجتماعــات للجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس 
اإلدارة تــم فيهــم مناقشــة ومراجعــة جميــع المراكــز الماليــة 
الربــع ســنوية وكذلــك الموازنــة المقترحــة لعــام 2022 
وإعــداد تقاريــر بشــأنها، كمــا تــم عقــد )10( إجتمــاع للجنــة 
ــتحداثها  ــم إس ــى ت ــس اإلدارة والت ــن مجل ــة م ــة المنبثق الفني
منــذ عــام 2019 بغــرض وضــع حــل للمشــاكل الفنيــة 
والتقنيــة التــى تواجــه الشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس 
اإلدارة لوضــع األراء الفنيــة لتكــون عونــاً للمجلــس فــى 
ــد  ــور ق ــن أم ــه م ــرض علي ــا يع ــأن م ــه بش ــاذ قرارات إتخ
تتطلــب رؤى فنيــة متخصصــة، ولــم تعقــد إجتماعــات للجنة 
ــس اإلدارة خــالل عــام 2021 ــة مــن مجل ــة المنبثق القانوني

بغــرض    2020 عــام  منــذ  إســتحداثها  تــم  والتــى 
التــى تحيلهــا الهامــة  القانونيــة  دراســة بعــض األمــور 
ــوق الشــركة ومســاهميها  ــة حق ــان كاف ــا الشــركة لضم إليه
وذلــك لعــدم وجــود أمــور قانونيــة تســتدعى إنعقادهــا.

   وقــد إســتطاعت الشــركة بتوفيــق مــن هللا عــز وجــل 
تحقيــق أغلــب مســتهدفاتها اإلنتاجيــة والبيعيــة وقــد تــم ذلــك 
ــال  ــن أعم ــه الشــركة م ــت ب ــا قام ــع م ــب م ــى جن ــاً إل جنب
التحديــث والتطويــر فــى كافــة المجــاالت ورفــع كفــاءة 

ــى: ــا كاآلت ــا وبيانه ــن به العاملي
• بلغــت قيمــة صافــي  المبيعــات خــالل العام المالــي 2021 
نحــو3364,1 مليــون جنيــه مقابــل 2790,0 مليــون جنيــه 
خــالل العــام المالــي الســابق وبزيــادة قدرهــا 20,6% وهــي 
زيادة جيدة وقد تضمنت المبيعات خالل العام المالي اآلتي : 
- مبيعــات محليــة: بلغــت 2604,0 مليــون جنيــه مقابــل 
2172,3 مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي الســابق بزيــادة 
ــة . ــي ظــل الظــروف الحالي ــدة ف ــادة جي ــي زي 19,9% وه
مقابــل  جنيــه  مليــون  بلغــت 753  تصديــر:  مبيعــات   -
وبزيــادة  الســابق  المالــي  العــام  جنيــه  مليــون   615,6
موقــف  وتدعــم  جيــدة  زيــادة  وهــي   %22,3 قدرهــا 
شــركة إيبيكــو كرائــدة فــي تصديــر الــدواء المصــري.
جنيــه  مليــون   7,1 بمبلــغ  للغيــر:  تشــغيل  ايــرادات   -
مقابــل 2,1 مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي الســابق.
العــام  خــالل  البيــع  بســعر  اإلنتــاج  قيمــة  بلغــت   •
مليــون جنيــه  مقابــل 3520,8  مليــون جنيــه   3464,9
ــك  ــدره 1,6% وذل ــص ق ــابق وبنق ــي الس ــام المال خــالل الع
ألســباب فنيــة تتمثــل فــى غلــق مناطــق إنتاجيــة لمــدة 
4 شــهور تقريبــاً لتطويرهــا وهــو مــا لــم يؤثــر علــى 
أعمــال العــام حيــث ســبق إتخــاذ التدابيــر الســابقة نحــو 
ــال. ــج األعم ــر نتائ ــدم تأث ــق لع ــل الغل ــر المخــزون قب تواف
• بلغــت قيمــة تكلفــة المبيعــات خــالل العــام نحــو1893,9 
ــل  ــة المبيعــات مقاب ــه وبنســبة 56,3% مــن قيم ــون جني ملي
وبانخفــاض   %59,7 وبنســبة  جنيــه  مليــون   1664,8
جيــد  مؤشــر  وهــذا  ســنوى  أســاس  علــى   %3,4 قــدره 
المالــي 2021  للعــام  المؤشــرات اإليجابيــة  أهــم  ومــن 
ــد والحصــول  ــيد الفاق ــا ترش ــد أهمه ــرة يع ــه دالالت كثي ول
والمســتلزمات  للخامــات  ومناســبة  جيــدة  أســعار  علــي 
بالشــركة  التســعير  وإعــادة  التســعير  سياســة  ونجــاح 
ممــا كان لــه أثــر إيجابــي علــي ربحيــة العــام المالــي 
األخــرى. المصروفــات  بعــض  ارتفــاع  مــن  بالرغــم 

- بلغ حجم اإلنتاج نحو 3,465 مليون جنيه مصري في عام 2021 بإجمالي عدد وحدات 316,843,960 وحدة .
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• بلغــت المصروفــات التســويقية و البيعيــة خــالل العــام 
نحــو 495,8 مليــون جنيــه وبنســبة 14,7% مــن قيمــة 
المبيعــات مقابــل 448,9 مليــون جنيــه وبنســبة %16,1 
الســابق. المالــي  العــام  خــالل  المبيعــات  قيمــة  مــن 
• بلغــت قيمــة المســتلزمات الســلعية  خامــات + مســتلزمات  
المنصرفــة لالنتــاج خــالل العــام نحــو1477,8 مليــون 
جنيــه وبنســبة 42,7% مــن قيمــة اإلنتــاج بســعر البيــع  
ــة  ــن قيم ــه وبنســبة 43,1% م ــون جني ــل 1516,7 ملي مقاب
اإلنتــاج بســعر البيــع  خــالل العــام المالــى الســابق وبنقــص

 قدره %0,4.
• بلغــت قيمــة المصروفــات االداريــة والعموميــة خالل العام 
نحــو 82,6 مليــون جنيــه وبنســبة 2,4% مــن قيمــة المبيعات 
ــة المبيعــات  ــه وبنســبة 3% مــن قيم ــون جني ــل 83 ملي مقاب
خــالل العــام المالــى الســابق وبانخفــاض قــدره %0,6.
العــام 571  المنصرفــة خــالل  األجــور  قيمــة  بلغــت   •
المبيعــات  قيمــة  مــن   %17 وبنســبة  جنيــه  مليــون 
 %17.6 وبنســبة  جنيــه  مليــون   489.8 مقابــل 
الســابق. المالــي  العــام  خــالل  المبيعــات  قيمــة  مــن 
• بلغــت قيمــة المنصــرف خــالل العــام علــي نشــاط األبحاث 
ــل 20,9  ــه مقاب ــون جني ــر )R&D( نحــو 35 ملي والتطوي
مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي الســابق وبزيــادة %67,5 

الخاصــة  الرســوم  مصروفــات  ألرتفــاع  وذلــك 
الملفــات  وتســجيل  اإلنتاجيــة  التشــغيالت  بتحليــل 
الحكوميــة. الجهــات  لــدى  بالشــركة  الخاصــة 
ــرة نحــو  ــة خــالل الفت ــات التمويلي ــة المصروف • بلغــت قيم
ــه خــالل  ــون جني ــل 109,5 ملي ــه مقاب ــون جني 169,1 ملي
العــام المالــي الســابق وبزيــادة 54,4%  وترجــع هــذه الزيادة 
ــر الشــركة أو  ــتثمارات لتطوي ــن أس ــه م ــم صرف ــا ت ــى م إل
األســتثمارات الجديــدة وفقــاً لمــا ســيلى تفصيليــاً الحقــاً.

العــام  خــالل  المحتجــزة  المخصصــات  قيمــة  بلغــت   •
ــام  ــه خــالل الع ــون جني ــل 50 ملي ــه مقاب ــون جني 109 ملي
المالــى الســابق وبزيــادة 118% ونأمــــــل ان تكــون دراســة 
االلتزامــات  كل  غطــت  قــد  المحتجــزة  المخصصــات 

المحتملــة علــي الشــركة. 
خــالل  الضريبــة  بعــد  الربــح  صافــي  قيمــة  بلغــت   •
مليــون   422,8 مقابــل  جنيــه  مليــون   483,9 العــام 
قدرهــا  وبزيــادة  الســابق  المالــي  العــام  خــالل  جنيــه 
بلغــت نســبة صافــي  14,5% وهــي زيــادة جيــدة كمــا 
.  %14.4 العــام  خــالل  المبيعــات  الــي  الربــح 

 وفيما يلى شرح تفصيلى لكافة أعمال وإنجازات الشركة خالل عام 2021:

أوالً: اإلنتاج عام 2021

- بلغ حجم اإلنتاج نحو 3,465 مليون جنيه مصري في عام 2021 بإجمالي عدد وحدات 316,843,960 وحدة .

۰

٥۰۰

۱۰۰۰

۱٥۰۰

۲۰۰۰

۲٥۰۰

۳۰۰۰

۳٥۰۰

٤۰۰۰

ملیون

٪٣٫٣٦-

٪٠٫٧٠-

٪١٫٦٠-

٪٤٫۰۰-

٪۳٫٥۰-

٪۳٫۰۰-

٪۲٫٥۰-

٪۲٫۰۰-

٪۱٫٥۰-

٪۱٫۰۰-

٪۰٫٥۰-

٪۰٫۰۰

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ نسبة التغیر

عدد الوحدات الصغري المنتجة (ما بداخل العبوات) القیمةعدد الوحدات المنتجة (العبوات)
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- مقارنة بين حجم االنتاج بالوحدات 2020 / 2021 و نسبه االشكال الصيدلية من قيمة االنتاج لعام 2021

فى عام 2021 مثلت منتجات االقراص نسبة 28% و المضادات الحيوية نسبة 29% و االشربة 11% و الكريمات و المراهم و االقماع
 5% و ڨيال / امبول 22% و القطرات 5% و ذلك من إجمالى القيم المالية لألنتاج.

• تمثل مبيعات السوق الخاص 90% و مبيعات التوريدات 10% من إجمالى مبيعات السوق المحلى

• بلغت مبيعات الشركة المحلية 2,6 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.9% عن عام 2020 مدفوعه بزيادة حجم مبيعات السوق 
الخاص بنسبة 15.9% وزيادة مبيعات التوريدات بنسبة 73.8% عن عام 2020.

۰
۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

ملیون وحدة

 ٪٢٨
 ٪٢٩

 ٪١١

 ٪٥

 ٪٢٢

 ٪٥

٪۰

٪٥

٪۱۰

٪۱٥

٪۲۰

٪۲٥

٪۳۰

٪۳٥

۲۰۲۰ وحدات ۲۰۲۱ وحدات  نسبة الشكل الصیدلي من نسبة إنتاج ۲۰۲۱

قطرات  منتجات
األقراص

 المضادات
الحیویة

 الكریمات والمراھماألشربة
واألقماع

فیال/أمبول

ثانياً: المبيعات المحلية و التسويق

النمو   2020 2021    المبيعات

%15.9 2,021 2,343 مبيعات السوق الخاص
%73.8 150.5 261.4 مبيعات التوريدات
%19.9 2,172 2,604 إجمالي مبيعات السوق المحلى

%1 %77 %78  نسبة المساهمة من إجمالى المبيعات

٪۹۰

٪۱۰

مبیعات التوریداتمبیعات السوق الخاص

المبالغ بالمليون جنيه
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المريض  الي  مستحضراتها ووصولها  توفر  على  إيبيكو  تحرص 
الكبرى  التوزيع  شركات  خالل  من  وذلك  وسريع   امن  بشكل 
المعتمدة من وزارة الصحة باإلضافة إلى جهاز توزيع إيبيكو الذي 
صيدلية   21000 من  أكثر  إلى  الشركة  منتجات  وصول  يضمن 

فى  المباشر  البيع  ساهم  قد  و  الجمهورية  أنحاء  جميع  في  شهرياً 
بنسبة  جنية  مليون  بقيمة 601  عام 2021  مبيعات خالل  تحقيق 
26% كما بلغت قيمة المبيعات من خالل شركات التوزيع 1741 
الخاص. السوق  مبيعات  إجمالى  من   %74 بنسبة  جنيه  مليون 

- قامت إيبيكو بطرح العديد من المستحضرات الدوائية اإلستراتيجية 
خالل عام 2021. فقد حرصت إيبيكو على تزويد السوق المصري 
ببروتوكول  الخاصة  للفيروسات  المضادة  األدوية  من  بالعديد 
COVID-19 و تم طرح المكمالت الغذائية التي تلعب دوراً مهماً 
في البروتوكول، كما تم طرح أيًضا خافًضا للحرارة و مسكن لأللم 

الطلب  بسبب  برولول  تم طرح مستحضر  كما   ، غير ستيرويدي 
الهائل في السوق على مادة propranolol  ونقصه.

• تطوير منظومة البيع والتوزيع

• المستحضرات الجديدة

النمو   2020 2021    المبيعات

%15.9 2,021 2,343 مبيعات السوق الخاص
%73.8 150.5 261.4 مبيعات التوريدات
%19.9 2,172 2,604 إجمالي مبيعات السوق المحلى

%1 %77 %78  نسبة المساهمة من إجمالى المبيعات

٪۷٤

٪۲٦

البیع المباشرالموزعون

المبالغ بالمليون جنيه
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• نسبة مساهمة المستحضرات الجديدة و تأثيرها على إيرادات الشركة

بلغ عدد المستحضرات التى تم طرحها بالسوق خالل عام 2021 عدد 12 مستحضر بمبيعات تبلغ 83 مليون جنيه مقابل 17 مستحضر 
فى عام 2020 بمبيعات تبلغ 43 مليون جنيه. 

۸۳ ملیون جنیھ

٤۳ ملیون جنیھ 

ضر
تح

مس
۱۲

ضر
تح

مس
۱۷

۲۰۲۱۲۰۲۰

۰
۱۰
۲۰
۳۰

٤۰
٥۰
٦۰
۷۰

۸۰

۹۰

تاريخ الطرح المستحضرات الجديدة لعام 2021 م
12 / فبراير MAFO 100MG/5ML SYRUP 100 ML 1
12 / فبراير EPICOPRED 20MG ORODISPERSIBLE 20 TAB. 2
12 / فبراير EPICEPHIN 250MG IV VIAL 3
12 / فبراير EPIFLUVER 200MG 40 TAB. 4
21 / مارس REMAIST 100MG IV VIAL 5
21 / ابريل REMAIST 100MG IV VIAL ) LYOPHILIZED ( 6

21 / أغسطس HISTOTEC 24MG 20 TAB. 7
21 / يونيو PROLOL 10MG 50 TAB. 8
21 / أكتوبر PROLOL 40MG 50 TAB. 9
21 / أكتوبر EPICOFERRIN ) 14SACH x 3GM ( 10
21 / أكتوبر EPICOFERRIN PLUS ) 10SACH x 3GM ( 11
21 / أكتوبر NOVACTAM 250MG SUSP. 60 ML 12
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مع  التواصل  في  فعاالً  دوراً  تلعب  أن  على  حريصة  إيبيكو 
جمهورها المستهدف من خالل المؤتمرات كقناة فعالة للتواصل 
حيث تهدف األحداث العلمية وأنشطة التسويق إلى زيادة تفاعل 
الجمهور المستهدف مما يشجع على التأثير اإليجابي المطلوب 
و بما يضمن التعاون مع أهم األطباء في العديد من التخصصات 
ألن دعم التعليم الطبي المستمر )CME( هو دور حاسم لشركة 
إيبيكو كجزء من إستراتيجيتها التسويقية ومسؤوليتها المجتمعية,

وكذلك تحرص إيبيكو على لعب دور نشط دائًما في التواصل 
واألنشطة  المؤتمرات  تلك  خالل  من  الصيادلة  و  األطباء  مع 
بتنفيذ  إيبيكو  قامت  العلمية وفى خالل عام 2021  والفعاليات 

العديد من المؤتمرات في مختلف التخصصات.

• نسبة مساهمة المستحضرات الجديدة و تأثيرها على إيرادات الشركة

بلغ عدد المستحضرات التى تم طرحها بالسوق خالل عام 2021 عدد 12 مستحضر بمبيعات تبلغ 83 مليون جنيه مقابل 17 مستحضر 
فى عام 2020 بمبيعات تبلغ 43 مليون جنيه. 

• المؤتمرات العلمية و األنشطة التسويقية
المؤتمرات و األحداث التسويقية 

تاريخ الطرح المستحضرات الجديدة لعام 2021 م
12 / فبراير MAFO 100MG/5ML SYRUP 100 ML 1
12 / فبراير EPICOPRED 20MG ORODISPERSIBLE 20 TAB. 2
12 / فبراير EPICEPHIN 250MG IV VIAL 3
12 / فبراير EPIFLUVER 200MG 40 TAB. 4
21 / مارس REMAIST 100MG IV VIAL 5
21 / ابريل REMAIST 100MG IV VIAL ) LYOPHILIZED ( 6

21 / أغسطس HISTOTEC 24MG 20 TAB. 7
21 / يونيو PROLOL 10MG 50 TAB. 8
21 / أكتوبر PROLOL 40MG 50 TAB. 9
21 / أكتوبر EPICOFERRIN ) 14SACH x 3GM ( 10
21 / أكتوبر EPICOFERRIN PLUS ) 10SACH x 3GM ( 11
21 / أكتوبر NOVACTAM 250MG SUSP. 60 ML 12
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)Standalones( المؤتمرات الخاصة بالشركة 

- تعد مؤتمرات Standalones هي جوهرة التاج بين األحداث العلمية التسويقية الكبرى و قد قامت ايبيكو بتنظيم العديد منها.
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• التدريب الصيفي لكليات الصيدلة
ــاون  ــام 2021 بالتع ــي لع ــب الصيف ــو التدري ــت إيبيك نظم
مــع 32 كليــة صيدلــة ، مــن خــالل تدريــب 360 طالبـًـا فــي 
ــم  ــي تؤهله ــرات الت ــارات والخب ــى المه ــة عل ــنة النهائي الس
لمواكبــة التطــورات والتغيــرات المســتمرة فــي ســوق العمل

• أنشطة قطاع األدوية
فــي  الصيادلــة  دور  بدعــم   2021 عــام  إيبيكــو  قامــت 
ــا  ــركة اهتماًم ــت الش ــك أول ــة ، لذل ــة الصحي ــام الرعاي نظ
كبيــًرا للتعــاون مــع نقابــات الصيادلــة فــي عقــد ورش 
مهــارات  مثــل  مختلفــة  تدريبيــة  برامــج  حــول  عمــل 

المقابــالت  إجــراء  مهــارات  وكذلــك  الفعــال  األتصــال 
المهــارات. مــن  الذاتيــة و غيرهــا  الســيرة  وكتابــة 

• التدريب وتنمية المهارات
تحــرص شــركة إيبيكــو علــى تطويــر فــرق المبيعــات 
ــة  ــي 40 دورة تدريبي ــراء حوال ــم إج ــث ت ــة ، حي و الدعاي
فــي فــروع الشــركة المختلفــة ألكثــر مــن 470 متدربًــا 
التجــاري  القطــاع  فــي  الوظيفيــة  الفئــات  جميــع  مــن 
ــال و  ــرض الفع ــارات الع ــا مه ــة منه ــج مختلف ــى برام عل
ــن الناشــئين. ــن الطبيي ــارات األساســية للممثلي ــب المه تدري

)Standalones( المؤتمرات الخاصة بالشركة 

- تعد مؤتمرات Standalones هي جوهرة التاج بين األحداث العلمية التسويقية الكبرى و قد قامت ايبيكو بتنظيم العديد منها.

EPIGENT

المضادات الحیویة
ومضادات العدوى 

 مستحضرات
كورتیكوستیروید

مستحضرات الجلدیة  مستحضرات
الجھاز الھضمى

المسكنات

مستحضرات القلب
واألوعیة الدمویة 

الھرمونات

سیفوتاكس
فلوموكس
إبیسیفین

إیموكسكالف
سیفوزون
سیفیدیم

المضادات الحیویة
ومضادات العدوى 

إبیزیثرو
 تریفلوكان
ریما یست
إبیفلوفیر
نوفاكتام

إبیرلیفان
إبیزولون

ھیدروكورتیزون
إبیكوبرید
إبیدرون

سیتال
إبیكوتیل
إبیفیناك
فاستافالم

مافو

بیتادیرم
اللیرجیكس
نیستافورم

مستحضرات الصدر

سیلجون
 برونكوفین

سیتال سینس
جوفیدركسن

سیتال كولد أند فلو

أتور 
لوزازید
ثرومبو 

إبیروفاستین
ریجكور

إبیفاسي
إبیجونال

بروجیسینج

أھم المجموعات الدوائیة 

لیبراكس
بیكوالكس

كولوسبازمین فورت
إبیرازول

جاستروموتیل

• ريادة إيبيكو في سوق الدواء المصري
تعد إيبيكو واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري حيث تقوم إيبيكو بإنتاج العديد من المستحضرات الرائدة من مختلف

 المجموعات الدوائية في سوق الدواء المصري و على سبيل المثال ال الحصر فى التالى.

وهذا يعد دليال على الكثير من عوامل النجاح مثل:  
جودة تصنيع المستحضرات.

السعة اإلنتاجية الضخمة.
توافر مستحضرات الشركة من خالل قنوات التوزيع المتعددة
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ــد  ــري فق ــوق المص ــي الس ــدة ف ــركة رائ ــو ش ــد إيبيك - تع
ــام 2021  ــالل ع ــغ 31% خ ــو بل ــدل نم ــو مع ــت إيبيك حقق
فــى حيــن بلــغ إجمالــى معــدل النمــو فــى الســوق -%2 
وذلــك مــن حيــث عــدد الوحــدات كمــا حققــت إيبيكــو معــدل 
نمــو بلــغ 54% خــالل عــام 2021 فــى حيــن بلــغ إجمالــى 
معــدل نمــو الســوق المصــرى 7% مــن حيــث القيمــة.

- حققــت إيبيكــو المركــز األول فــى المبيعــات مــن حيث عدد 
الوحــدات خــالل عــام 2021 بالحصــول على حصة ســوقية 
ــو  ــت إيبيك ــى الســوق المصــري وحقق ــن إجمال ــغ 8% م تبل
المركــز الخامــس مــن حيــث قيمــة المبيعات بالحصــول على 
حصــه ســوقية تبلــغ 3.7% مــن إجمالــى الســوق المصــري. 

- قامت إيبيكو في عام 2021  بزيادة »متوسط سعر الوحدة« الخاص بها ، في تحرك جاد نحو  »متوسط سعر الوحدة في السوق «:-

مقارنة متوسط األسعار خالل عامي 2020 و 2021

:IQVIA تحليل السوق المصري حسب بيانات •

۰
٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

٤۰

۱٦٫٤۰

۳٥٫٤۰

۱۳٫۹۰

۳۲٫٤۰

إجمالي السوق ۲۰۲۱۲۰۲۰ إیبیكو
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مقارنة متوسط األسعار خالل عامي 2020 و 2021

17
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التقرير السنوي 2021

18

معدل النمو نسبه مساهمة الشركات 
بالوحدات لعام 2021

 

الوحدات      
 لعام 2021

الشركات

%31 %8.0 195,067,374 EIPICO/ACDIMA
%19- %6.8 166,993,312 PHARCO
%7- %6.4 156,314,016 AMOUN PHARM.CO.

%10- %6.2 150,553,489 GLAXOSMITHKLINE
%6 %4.7 114,118,540 SANOFI
%4- %4.6 112,274,252 MUP/ACDIMA
%6 %4.4 106,754,155 NOVARTIS

%18- %2.6 64,237,325 HIKMA PLC
%9 %2.5 61,854,329 GLOBAL NAPI
%6 %1.9 46,512,959 APEX PHARMA
%2- %51.9 1,265,785,573 All Others )876(
%2- %100.0 2,440,465,324 Grand Total

- الشركات األكثر مبيعاً من حيث عدد العبوات عام 2021

٪٥۲

٪۸

٪۷٪٦
٪٦

٪٥

٪٥
٪٤
٪۳
٪۲
٪۲

EIPICO/ACDIMA

PHARCO

AMOUN PHARM.CO.*

GLAXOSMITHKLINE*

SANOFI

MUP/ACDIMA

NOVARTIS

HIKMA PLC*

GLOBAL NAPI*

APEX PHARMA*

ALL OTHERS )876)
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معدل النمو نسبه مساهمة الشركات 
بالوحدات لعام 2021

 

الوحدات      
 لعام 2021

الشركات

%31 %8.0 195,067,374 EIPICO/ACDIMA
%19- %6.8 166,993,312 PHARCO
%7- %6.4 156,314,016 AMOUN PHARM.CO.

%10- %6.2 150,553,489 GLAXOSMITHKLINE
%6 %4.7 114,118,540 SANOFI
%4- %4.6 112,274,252 MUP/ACDIMA
%6 %4.4 106,754,155 NOVARTIS

%18- %2.6 64,237,325 HIKMA PLC
%9 %2.5 61,854,329 GLOBAL NAPI
%6 %1.9 46,512,959 APEX PHARMA
%2- %51.9 1,265,785,573 All Others )876(
%2- %100.0 2,440,465,324 Grand Total

معدل النمو نسبه مساهمة الشركات 
لعام 2021

 

المبيعات      
 لعام 2021

الشركات

%10 %6.8 5,877,420,553 NOVARTIS
%5 %5.1 4,441,428,254 SANOFI
%2- %4.8 4,109,333,633 AMOUN PHARM.CO.
%6- %4.5 3,896,464,988 GLAXOSMITHKLINE
%54 %3.7 3,194,066,401 EIPICO/ACDIMA
%9- %3.6 3,085,112,615 PHARCO
%26 %3.1 2,648,433,408 EVA PHARMA
%5- %2.3 1,982,465,752 HIKMA PLC
%13 %2.3 1,976,911,148 APEX PHARMA
%28 %2.3 1,952,204,109 AUG PHARMA
%7 %61.6 53,296,760,816 All Others )876(
%7 %100.0 86,460,601,677 Grand Total

- الشركات األكثر مبيعاً ماليا عام 2021- الشركات األكثر مبيعاً من حيث عدد العبوات عام 2021

٪٦۲

٪۷
٪٥

٪٥
٪٤

٪٤

٪٤
٪۳
٪۲
٪۲
٪۲

EIPICO/ACDIMA

PHARCO

AMOUN PHARM.CO.*

GLAXOSMITHKLINE*

SANOFI

NOVARTIS

HIKMA PLC*

EVA PHARMA*

APEX PHARMA*

AUG PHARMA*

ALL OTHERS )876)
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التقرير السنوي 2021

مســتحضرات  مجــال  فــى  رائــده  شــركة  إيبيكــو  تعــد 
المركــز  علــى  تســتحوذ  و  المصــرى  بالســوق  العيــون 
األول حاليــا مــن بيــن الشــركات العاملــة بالســوق مــن 
إلــى  الوصــول  الــى  تهــدف  و  الوحــدات  عــدد  حيــث 
المرتبــة األولــى مــن حيــث القيمــة الماليــة خــالل الســنوات 

ــب  ــو بتركي ــك قامــت إيبيك ــى ســبيل ذل ــة و ف ــالث المقبل الث
ــة الجرعــة  ــد لمســتحضرات العيــون أحادي ــاج جدي خــط إنت
)SDU(  وبذلــك ســتتمكن إيبيكــو مــن المنافســة فــي أســواق 
مســتحضرات العيــون  أحاديــة الجرعــة بحلــول الربــع 

ــر مــن عــام 2022. األخي

• مستحضرات العيون

تتواجد ايبيكو وتهيمن على  8  من أكبر المجموعات الدوائية في سوق مستحضرات العيون 

ANTIHISTAMINICS

EPIRIZINE
ALLERGEX
ALLERGEX CAFFEINE
FEXOSTADINE

Therapeutic Groups المجموعات الدوائیة لمستحضرات العیون

 المضادات الحیویة ومضادات
العدوى مع

 مضادات التھاب إستیرویدیة 

المضادات الحیویة
 ومضادات العدوى 

مضادات االلتھاب
غیر االستیرودیة 

مضادات االلتھاب
غیر االستیرودیة 

مضادات الھیستامین  مضادات الجلوكوما

دیكساتوبرین
دیكساترول

إبیدیكسون إبیفیناك

أولوھیستسن
نوستامین
إبیكروم

إبیسوبت
زاالتریكس

زاالتریكس بلس
إبیتاكسول
تیمولول

توبرین
سیبروسین

نیوبول
أوكسیبول

مرطبات العین مخدر العین الموضعي

نورمو- تیرز بینوكس
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- حققــت إيبيكــو معــدل نمــو بلــغ 19.72% خــالل عــام 
ــوق  ــى الس ــو ف ــدل النم ــى مع ــغ إجمال ــن بل ــى حي 2021 ف
2.8% وذلــك مــن حيــث عــدد الوحــدات كمــا حققــت إيبيكــو 
ــن  ــى حي ــام 2021 ف ــالل ع ــغ 39.16% خ ــو بل ــدل نم مع
ــن  ــرى 12.7% م ــوق المص ــو الس ــدل نم ــى مع ــغ إجمال بل

ــة. ــث القيم حي

ــث  ــن حي ــات م ــى المبيع ــز األول ف ــو المرك ــت إيبيك - حقق
عــدد الوحــدات خــالل عــام 2021 بالحصــول علــى حصــة 
المصــري  الســوق  إجمالــى  مــن   %8.42 تبلــغ  ســوقية 
وحققــت إيبيكــو المركــز الرابــع مــن حيــث قيمــة المبيعــات 
بالحصــول علــى حصــه ســوقية تبلــغ 13.11% مــن إجمالى 

الســوق المصــري.

• مستحضرات العيون

ANTIHISTAMINICS

EPIRIZINE
ALLERGEX
ALLERGEX CAFFEINE
FEXOSTADINE

Therapeutic Groups المجموعات الدوائیة لمستحضرات العیون

 المضادات الحیویة ومضادات
العدوى مع

 مضادات التھاب إستیرویدیة 

المضادات الحیویة
 ومضادات العدوى 

مضادات االلتھاب
غیر االستیرودیة 

مضادات االلتھاب
غیر االستیرودیة 

مضادات الھیستامین  مضادات الجلوكوما

دیكساتوبرین
دیكساترول

إبیدیكسون إبیفیناك

أولوھیستسن
نوستامین
إبیكروم

إبیسوبت
زاالتریكس

زاالتریكس بلس
إبیتاكسول
تیمولول

توبرین
سیبروسین

نیوبول
أوكسیبول

مرطبات العین مخدر العین الموضعي

نورمو- تیرز ۰بینوكس
٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۱۱٫۳۰

۲٥٫۰۰

۹٫۸۰

۲۲٫۸۰

إجمالي سوق العیون ۲۰۲۱۲۰۲۰ إیبیكو للعیون

:IQVIA تحليل سوق مستحضرات العيون حسب بيانات •

- قامت إيبيكو لمستحضرات العيون في عام 2021  بزيادة »متوسط سعر الوحدة« الخاص بها ، في تحرك 
جاد نحو زيادة سعر »متوسط سعر الوحدة في سوق مستحضرات العيون « :-
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التقرير السنوي 2021

٪۲٥

٪۲۲

٪۱٦٪۱۰

٪٦

٪٥
٪٤
٪۲
٪۲
٪۱

٪۷

EIPICO/ACDIMA

NOVARTIS

All OTHERS )876)

ORCHIDIA

JAMJOOM PHARMA

PFIZER

RAMEDA HIKMA

KAHIRA

BAUSCH&LOMB

ALEXANDRIA

TALENT PHARMA GRP

• الشركات األكثر مبيعاً  في سوق مستحضرات العيون من حيث عدد العبوات لعام 2021

معدل النمو نسبه مساهمة الشركات 
بالوحدات

لعام 2021

الوحدات لعام 
2021 

الشركات

%19.72 %24.88 22,185,751 EIPICO/ACDIMA
%1.67- %22.39 19,958,449 ORCHIDIA
%8.80 %16.32 14,549,908 NOVARTIS

%18.41 %9.90 8,825,315 JAMJOOM PHARMA
%24.95- %6.44 5,745,047 PFIZER
%13.92 %5.30 4,729,487 RAMEDA HIKMA
%8.84- %3.79 3,379,245 KAHIRA
%22.47 %1.70 1,513,688 BAUSCH&LOMB
%50.31- %1.58 1,407,261 ALEXANDRIA
%7.57 %1.25 1,113,836 TALENT PHARMA GRP

%10.21- %6.45 5,748,477 All Others )43(
%2.86 %100.00 89,156,464 Grand Total
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• الشركات األكثر مبيعاً في سوق مستحضرات العيون مالياً لعام 2021

معدل النمو نسبه مساهمة الشركات 
لعام 2021

 

المبيعات      
 لعام 2021

الشركات

%24.29 %33.11 737,015,797 NOVARTIS
%9.10 %22.78 506,918,979 ORCHIDIA

%18.04 %12.03 267,674,749 JAMJOOM PHARMA
%39.16 %11.31 251,700,304 EIPICO/ACDIMA
%21.97- %3.61 80,272,217 PFIZER
%12.01 %2.58 57,391,717 RAMEDA HIKMA
%22.58- %2.28 50,633,886 MUNDIPHARMA
%29.78 %1.83 40,765,305 ABBOTT
%7.86- %1.40 31,067,378 KAHIRA
%0.49- %1.29 28,640,007 BAUSCH&LOMB

%10.98- %7.80 173,582,213 All Others )43(
%12.77 %100.00 2,225,662,552 Grand Total

٪۳۳

٪۲۳

٪۱۲٪۱۱

٪٤

٪۳
٪۲
٪۲
٪۱
٪۱

٪۸
EIPICO/ACDIMA

ORCHIDIA

NOVARTIS

JAMJOOM PHARMA

PFIZER

RAMEDA HIKMA

MUNDIPHARMA

ABBOTT

KAHIRA

BAUSCH&LOMB

ALL OTHERS )43)
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التقرير السنوي 2021

- بلغــت مبيعــات التصدير عــام 2021 حوالى 47.8 مليون 
دوالر بمــا يعــادل 753 مليــون جنيهــا مقارنــة بـــ 39 مليون 
دوالر بمــا يعــادل 616 مليــون جنيها في عام 2020 بنســبة 
نمــو بلغــت 23% وهــذه الزيــادة و نســبة النمــو تعتبــر األولى 
ــة باألعــوام الســابقة. ــر بالشــركة مقارن ــخ التصدي فــى تاري

• وصــل عــدد الــدول التــى صــدرت لهــا إيبيكــو الــى 07 - 

-وصــل عــدد الــدول التــي صــدرت لهــا إيبيكو إلــي 70 دولة 
حــول العالــم بمــا فــى ذلــك دول منطقــة الشــرق األوســط و 
ــا باالضافــة الــى دول الكومنولــث  ــا و اســيا و افريقي أوروب
المســتقلة و روســيا االتحاديــة و تســتهدف الشــركة فتــح 
.2025 عــام  بحلــول   جديــدة  دولــة   16 فــى  اســواق 

• نسبة مساهمة مبيعات التصدير من مبيعات شركة إيبيكو 2021 

٪۷۸

٪۲۲

تصدیرمحلي

ثالثاً: التصدير

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

الر
دو

ن 
یو

مل

۲۰۲۱۲۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۸

• تطور مبيعات التصدير بالشركة:
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• حصة ايبيكو من إجمالي الصادرات الدوائية المصرية وفقاً لبيانات المجلس التصديري لعام 2021
- تحتل ايبيكو المركز االول فى صادرات شركات الدواء المصرية على مدار تاريخها حيث بلغت حصة إيبيكو  

22% من حيث القيمة من إجمالى صادرات الدواء المصرية عام 2021

متوسط حصة ايبيكو فى سوق استيراد  الدواء فى كل من الدول المشار اليها.
بيانات المجلس التصديري 2021

- بين الشركات المصرية المصدرة للدواء تحتل إيبيكو المركز األول بالحصص السوقية باألسواق التالية:

٪۷۸

٪۲۲

إیبیكوأخرون

٪۱۰۰

إیبیكو

٪۹٦

إیبیكو

٪۸۷

إیبیكو

٪۸٤

إیبیكو

٪٦۷

إیبیكو

٪٥٥

إیبیكو

• تايوان
• ناميبيا
• البانيا 

• كولومبيا 
• ليسوتو

• ميانمار 

• الصومال
• األردن

• اإلمارات 
• فيتنام 

• الكومنولث

• عمان
• البحرين
• أثيوبيا 

• غانا 
• مالي

• زامبيا
• تنزانيا

• فينزويال
 

• رومانيا
• أوغندا

 

• السعودية
• العراق
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التقرير السنوي 2021

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

رامیداالقاھرةالعامریةأوركیدیاالفرعونیةاألوروبیةالمھنفاركوإیفاإیبیكو

• صادرات أكبر 10 شركات لألدوية في مصر

• تحتل ايبيكو المركز االول تصديرياً بين الشركات المصرية المصدرة للدواء في األسواق التالية:

بدولة أوغندا وفیتنام

بسوق ھونج كونج
بالسوق األماراتي

بدولة العراق

بدولة السعودیة
بدولة اریتریا ومالي

بدولة الصومال
بدولة الكومنولث
بالسوق الروماني

٪٥۱

٪۱۰۰

٪۳۲

٪۳۰

٪٤۱

٪٦۱

٪۷۰
٪۷٤

٪٦٤

٪۰٪۲۰٪٤۰٪٦۰٪۸۰٪۱۰۰٪۱۲۰



27



28

التقرير السنوي 2021

رابعاً : التصنيع للغير ولدي الغير
 (TOLL MANUFACTURING)

المبلغ بالمليون جنيه البيان م
6,8 1                                 ايرادات التصنيع للغير 
0.3 ايرادات التحليل للغير 2
7,1  اجمالي ايرادات التشغيل  للغير

• بلغت إجمالى ايرادات التشغيل للغير 7,1 مليون جنيه مصرى وبيانها كالتالي:

• بلغت نسبة النمو فى ايرادات التصنيع للغير 245% فى عام 2021 بالمقارنة بالعام السابق.

- ومن الجدير بالذكر أنه متوقع خالل األعوام القادمة زيادة إيرادات التشغيل للغير خاصة بعد تشغيل
منطقة إنتاج مستحضرات البينام. 

إيرادات التصنيع للغير 2021 مقابل 2020

۰
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸

٪ ۲٤٥ملیون

۲

۷

۲۰۲۱۲۰۲۰
إیرادات
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تمتلك إيبيكو إجمالي 540 مستحضراً مقسًما إلى 396 مستحضر 
 11  ، التسجيل  قيد  جديد  مستحضر   144 و  مسجل  صيدلي 
قيد  بيطري  مستحضر   48  ، التسجيل  تحت  بيولوجى  مستحضر 
باإلضافة  مسجلة  أعالف  إضافات  مستحضر   15 و  التسجيل 
التسجيل  إدارة  وتعمل  الغذاء  هيئة  فى  مسجل  مستحضر   2 إلى 
التسعيرعلى الحفاظ على مكانة الشركة و تطويرها بشكل دائم  و 

مستحضراتها باإلضافة إلى تطوير المستحضرات المسجلة و إدخال 

قائمة  إثراء  خالل  من  وذلك  الدولي  و  المحلي  الصعيدين  على 
مستحضرات صيدلية جديدة تغطي معظم األمراض من خالل 26 
بقوانين هيئة  التسعير  التسجيل و  إدارة  مجموعة عالجية، وتلتزم 
الدواء المصرية وهو ما ينعكس من خالل المنتجات عالية الجودة 
التي تتوافق مع مستويات صارمة من الجودة والسالمة والفاعلية.

المبلغ بالمليون جنيه البيان م
6,8 1                                 ايرادات التصنيع للغير 
0.3 ايرادات التحليل للغير 2
7,1  اجمالي ايرادات التشغيل  للغير

أ- التسجيل المحلي:

إيرادات التصنيع للغير 2021 مقابل 2020

خامساً: التسجيل و التسعير

- مستحضرات صيدلية:
-  حصلت إيبيكوعلى 8 اخطارات تسجيل جديدة خالل عام 2021.

- تم الحصول على 33 طلب تسجيل )Action letter( لمستحضرات 
جديدة سيتم تسجيلها في هيئة الدواء المصرية. 

إلى  المؤقت  الترخيص  من  صيدلية  مستحضرات   13 تحويل   -
الترخيص النهائي .

- مستحضرات بيولوجية
- نجحت إيبيكو في تقديم 11 مستحضر بيولوجى جديدا بهيئة الدواء 
المحلى  السوق  في  وإتاحتها  منها   7 إطالق  المتوقع  ومن  المصرية 

بحلول منتصف عام 2022.
- إعادة التسجيل

 - تم الحصول على 37 رخصة إعادة تسجيل مع تقديم 47 ملفًا إلعادة 
التسجيل جاهزة للحصول على تراخيص إعادة التسجيل النهائية خالل 

عام 2022

- مستحضرات صيدلية:
- تم الحصول على إجمالي 132 ترخيص تسعير خالل عام 2021 

مفصلة كالتالي:
1. إعادة تسعير 68 منتًجا جاريًا.

2. استالم 47 ترخيص تسعير للمنتجات الجديدة.
3. تجديد 20 ترخيص تسعير

- مستحضرات بيولوجية
- نجحت ايبيكو  في تسعير 11 مستحضر بيولوجي جديد 

• التسعير• التسجيل الجديد

- نجحت شركة إيبيكو في تقديم عدد 130 ملف تسجيل جديد 
في 28 دولة و إرسال عدد 77 ملف إعادة تسجيل في 16 دولة.
- حصلت الشركة على 45 شهادة تسجيل جديد في 11 دولة .

- حصلت الشركة على 60 شهادة إعادة تسجيل في 15 دولة
دول. عدة  في  المستحضرات  من  للعديد  تسعير  إعادة  و 

ب - التسجيل الدولى 
علي المستوي الدولي تمتلك شركة إيبيكو عدد 1115 ملف مستحضر مسجل في 66 دولة وعدد 396 مستحضر تحت التسجيل في 57 دولة

 وفي عام 2021 تم التالي :
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مستحضرات  تسعير  باعادة  الخاصه  الطريق  لخارطة  طبقا 
الشركة التى تم وضعها منذ عام 2019 كان متوسط سعر العبوة 
العمل  وبعد  بالشركة في ديسمبر 2018 حوالى 13.9 جنيهاً 
علي اعادة تسعير مستحضرات الشركة طبقا للدراسات المقدمة 
أيبيكو بمتوسط  بخصوص مقارنة أسعار مستحضرات شركة 
اسعار السوق المصري تم اعادة تسعير عدد 12 مستحضر في 
عام 2019 ليصل متوسط سعر بيع عبوة إيبيكو الى 14.60 

 

عام  في  مستحضر   26 عدد  تسعير  اعادة  تم  ثم  جنيها 
15 الى  إيبيكو  عبوة  سعر  متوسط  ليصل   2020

 جنيهاً ثم تم اعادة تسعير عدد 68 مستحضر في عام 2021 
اثر  مما  جنيهاً   16.4 الي  ايبيكو  عبوة  سعر  متوسط  ليصل 
باإليجاب علي تصنيف الشركة وترتيبها بالنسبة لمتوسط السعر 
لتكون رقم 93 من حيث متوسط سعر العبوة بدالً من رقم 98 فى 
عام 2018 ، ومن الجدير بالذكر ان متوسط زيادة أسعار إيبيكو 
بالسوق المصري في عام 2021 وصل الي نسبة 15.3% مقارنة 
بمتوسط زياده سعر السوق المصري  الذى بلغت نسبته %8.5.

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

ملیون

۱٦٫٤۱۳٫۹

۳٥٫٤
۳۲٫٤

إجمالي سوق الدواء المصريإیبیكو

 متوسط سعر العبوة
۲۰۲۱

  ۸,٥٪ سوق الدواء المصري متوسط الزیادة في سعرالعبوة ۲۰۲۱

 متوسط الزیادة في سعرالعبوة ۲۰۲۱  ۱٥,۳٪ إیبیكو

 متوسط سعر العبوة
۲۰۲۰

• أداء الشركة فى التسعير خالل عام 2021

المستحضرات الجديدة المطروحة بالسوق من 2016 إلي 2021 ) إيبيكو-السوق(

۰
۱۰۰
۲۰۰

۳۰۰

٤۰۰

٥۰۰

٦۰۰
۷۰۰

۸۰۰

۰

۲

٤

٦

۸

۱۰

۱۲

٤۸
٦

٤۹
۱

۳٥
٦

٤۹
۰

٤۷
٥

٦۹
٥

۱٤

۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

إجمالي السوقإیبیكو

۱۰ ۱۱

۱۲

۸

۳ ۲
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 سادساً: سلسلة التوريد
 (SUPPLY CHAIN)

ساهمت اإلدارة فى نجاح الشركة بتوفير جميع خامات ومستلزمات االنتاج فى ظل ظروف ازمة كورونا وتحديات سالسل التوريد 
فى العالم خالل عام 2021.

المبالغ بالمليون جنيه

بالنسبة الي المواد الخام تم خفض متوسط سعر المواد الخام اذا ما قورنت بمتوسط سعر العام الماضي بمبلغ صافي توفير64 مليون جنية 
وبيانها كما يلي:

تم خفض تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وغيرها من المستلزمات وقطع الغيار مما انعكس ايجابياً علي خفض التكلفة خالل 
عام 2021 بمبلغ صافي توفير 56 مليون جنيه وبيانها كما يلي:

• المشتريات عام 2021 مقارنة بعام 2020

• مشتريات المواد الخام عام 2021 مقارنة بعام 2020

 إجمالى مشتريات 2021
بمتوسط سعر 2021

صافي
)توفير/زيادة(

توفير  زياده سعريه
2021

إجمالى مشتريات 2021 بمتوسط 
سعر 2020

1,349 56-  158 - 101 1,406

 مشتريات مواد خام 2021 بمتوسط
سعر 2021

صافي
)توفير/زيادة(

توفير  زياده سعريه
2021

مشتريات مواد خام 2021 
بمتوسط سعر 2020

897 64-  132 - 68 961

المبالغ بالملیون

إجمالي المشتریات

۱٫٤۰٦۱۰۱

۱٥۸-

زیادة إجمالي

 مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۰

نقص

۱٫۳٤۹

مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۱

المواد الخام

۹٦۱٦۸

۱۳۲-

زیادة نقصإجمالي

۸۹۷

مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۱

المبالغ بالملیون

 مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۰
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بالنسبة الي مواد التعبئة والتغليف تم خفض متوسط سعر مواد التعبئة والتغليف اذا ما قورنت بمتوسط سعر العام الماضي بمبلغ صافي 
زيادة 16 مليون جنية وبيانها  كما يلي:

بالنسبة الي قطع الغيار تم خفض متوسط سعر قطع الغيار اذا ما قورنت بمتوسط سعر العام الماضي بمبلغ صافي توفير 8 مليون جنية 
وبيانها كما يلي:

• مشتريات مواد التعبئة و التغليف عام 2021 مقارنة بعام 2020

 إجمالى مشتريات 2021
بمتوسط سعر 2021

صافي
)توفير/زيادة(

توفير  زياده سعريه
2021

إجمالى مشتريات 2021 بمتوسط 
سعر 2020

1,349 56-  158 - 101 1,406

  مشتريات  مواد التعبئة و التغليف
2021 بمتوسط سعر 2021

صافي
)توفير/زيادة(

توفير  زياده سعريه
2021

 مشتريات مواد التعبئة
 والتغليف 2021 بمتوسط

سعر 2020

413 16  12 - 28 397

مواد التعبئة والتغلیف

۳۹۷
۲۸

۱۲-

زیادة إجمالي

مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۱

نقص

٤۱۳

المبالغ بالملیون

 مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۰

• مشتريات قطع الغيار عام 2021 مقارنة بعام 2020 

قطع الغیار

٤۸
٥

۱۳-

زیادة إجمالي

 مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار۲۰۲۱

مشتریات ۲۰۲۱
بمتوسط أسعار ۲۰۲۰ 

نقص

٤۰

المبالغ بالملیون

 مشتريات  قطع الغيار 2021
بمتوسط سعر 2021

صافي
)توفير/زيادة(

توفير  زياده سعريه
2021

مشتريات قطع الغيار 2021 
بمتوسط سعر 2020

40  8 -  13 - 5 48
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تقــوم ادارة رقابــة الجــودة بشــركة ايبيكــو باخــذ عينــات 
ــع للتأكــد مــن ســالمة المنتجــات  ــة مــن مــواد التصني دوري
حيــث قامــت االدارة فــي عــام 2021 بفحــص 1704عينــة 
ــام 2020  ــي ع ــة ف ــل 2505 عين ــام مقاب ــواد الخ ــن الم م
مــواد  مــن  بفحــص 8106 عينــة  ايضــا  قامــت  , كمــا 
 10300 مقابــل   2021 عــام  فــي  والتغليــف  التعبئــة 
ــل عــدد 38599  ــا قامــت بتحلي ــي عــام 2020 كم ــة ف عين
منتــج مرحلــى و تــام الصنــع و عبــوات منتــج تــام فــى 
 ، عــام 2020  فــى  عــدد 37142  مقابــل  عــام 2021 
ــاة و  ــات المي ــن عين ــدد 51807 م ــل ع ــت بتحلي ــا قام كم
ــل 48061  ــام 2021 مقاب ــى ع ــرات ف ــات و المطه المذيب
فــى عــام 2020، كمــا حصلــت الشــركة علــي شــهادة 
.  ISO17025 المواصفــة  حســب  المعامــل  إعتمــاد 

)QA( ثامنا: توكيد الجودة         

ــتحضرات  ــق مس ــان تواف ــودة بضم ــد الج ــوم إدارة توكي تق
الشــركة مــع متطلبــات الجــودة العالميــة وذلــك مــن خــالل : 

)variation(طلبات التغيير  )1
زيــادة عــدد طلبــات التغييــر المقدمــة فــي 2020 مــن 
870 طلــب إلــى 900 طلــب فــى 2021  ممــا يــدل علــى 
ــر. ــات التغيي ــاء طلب ــة بإنش ــل المؤسس ــي داخ ــادة الوع زي

تقارير الحيود   )2
المقدمــة فــي 2020 مــن  زيــادة عــدد تقاريــر الحيــود 
ــى  ــدل عل ــا ي ــى 2021 مم ــب ف ــى 236 طل ــب إل 215 طل
ــود. ــر الحي ــاء تقاري ــة بإنش ــل المؤسس ــي داخ ــادة الوع زي

 3( تقرير إجتماعات االدارة التنفيذية 
)Management review(      

تــم تطبيــق مراجعــات إداريــة فــي 2021 حيــث تــم مناقشــة 
األهــداف التــي تــم تحقيقهــا فــي 2020 مثــل: نظــام تهويــه 
جديــد للمخــازن للتحكــم فــي درجــات الحــرارة و ترخيــص 
 Sarong خــط جديــد فــي المســتحضرات الشــبه صلبــة
وشــراء اجهــزة )Raman( للمخــازن و الموافقــه علــى 
الرســم التخطيطــي لمنطقــة Aerosol  كمــا تــم دراســة 

مشــروعات و اهــداف 2021 .
 4( مراجعة التعليمات وإجراءات العمل 

Internal Audit )QA(        
ــى  ــي 2021 ال ــه ف ــدم المطابق ــاالت ع ــدد ح ــت ع إنخفض
ــام 2020  ــى ع ــة ف ــدد 250 حال ــة بع ــة بالمقارن 237 حال
وتــم تغطيــة جميــع االنشــطة الموجــودة بالشــركة وهومــا لــم  
ــات الســالمة و الصحــة  ــى 2020 نظــرا لتوجيه يحــدث ف

المهنية بتقنين االنشطة بسبب جائحة كورونا.
5(  تقرير المخاطر الخاصة بالجودة

تــم بــدء العمــل فــي تقاريــر التعامــل مــع المخاطــر الخاصــة 
بالجــودة وفــى عــام 2021 وصــل عــدد التقاريــر الــى 21 

تقريــر. 
)External Audit( التفتيشات الخارجية )6

خــالل عــام 2021 اســتقبلت الشــركة 4 زيــارات مــن 
جهــات التفتيــش الخارجيــة تشــمل )هيئــه الــدواء المصريــة 
و الجهــات المانحــه لــل )ISO, BSI,TQCSI( ووزارة 

ــة. ــة االثيوبي الصح

تعمــل إدارة األبحــاث و التطويــر على تطوير مســتحضرات 
ــالل  ــم خ ــث ت ــدة حي ــتحضرات جدي ــكار مس ــركة وإبت الش

عــام 2021 االتــى:
1- المستحضرات الجديدة:

الســير فــى دراســات 41 مســتحضر جديــد تحــت التســجيل 
مقارنــة ب22 مســتحضر لعــام 2020 وتــم االنتهاء من 14 
مســتحضر جديــد فــي عام 2021 مقارنــة ب 7 لعام 2020. 

تطوير المستحضرات القائمة:  -2
- تــم عمــل دراســات تحقــق للســوق المحلــي بواقــع 70 
.2020 لعــام  مقارنــة ب61   2021 عــام  فــي  دراســة 
- تــم عمــل دراســات تحقــق للتصديــر بواقــع 140 دراســة 

فــي عــام 2021 مقارنــة ب 121 لعــام 2020 .

)QC( سابعاً: رقابة الجودة 

)R&D( تاسعاً: األبحاث و التطوير



35

)R&D( تاسعاً: األبحاث و التطوير
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تعمــل إدارة اليقظــة الدوائيــة علــى المتابعــة المســتمرة 
لجميــع مســتحضرات الشــركة بعــد طرحهــا فــي األســواق و 
تحضيــر جميــع ملفــات اليقظــة الدوائيــة الخاصــة بالتســجيل 

و اعــادة التســجيل.
وفــي عــام 2021 تــم تطويــر وتحديــث اإلجــراءات المتبعــة 
ــا  ــا طبق ــة أهدافه ــن فعالي ــد م ــة للتأك ــة الدوائي إلدارة اليقظ

لالتــى:
ــى  ــه عل ــم توزيع ــة ت ــة الدوائي ــورعن اليقظ ــل منش 1- عم
مــن  اطبــاء و صيادلــة  مــن  الطبيــة  الخدمــات  مقدمــى 
قبــل مندوبــى المبيعــات لتعزيــز معنــى اليقظــة الدوائيــة 
و شــرح كيفيــة وأهميــة اإلبــالغ عــن اآلثــار الجانبيــة.
منصــة  الــى  الدوائيــة  اليقظــة  اخصائــى  انضمــام   -2
ــن أي  ــالغ ع ــن اإلب ــالء حي ــع العم ــل م ــبوك للتواص الفيس

اثــر جانبــي او شــكوي.

الدوائيــة  باليقظــة  خاصــة  جديــدة  عقــود  توقيــع   -3
مصــر. خــارج  و  داخــل  وعمالئنــا  موزعينــا  مــع 
4- تدريــب جميــع مســئولى اليقظــة الدوائية على ممارســات 
اليقظــة الدوائيــة الجيــدة )GVP( و علــم الوبائيــات الدوائيــة 

و االحصــاء الحيوى.
الدوائيــة  اليقظــة  علــي  الداخلــي  التدريــب  تطويــر   -5
للعامليــن بالشــركة بمــا يضمــن معرفــة الجميــع بأهميــة 
متابعــة ســالمة جميــع منتجــات الشــركة و ضــرورة اإلبــالغ 
عــن أي اثــر جانبــي حيــث ان االبــالغ عــن االضــرار 
لــه اهميــة قصــوي. الــدواء امــرا  المحتملــة الســتخدام 

لــدي شــركة إيبيكــو إدارة للســالمة و الصحــة المهنيــة تعمــل علــى تطبيــق كافــة  إجــراءات الســالمة والصحــة المهنيــة و البيئيــة 
ومــدى تطابــق هــذه االجــراءات مــع التشــريعات المحليــة والدوليــة مــن أجــل:

الحفاظ على العنصر البشرى.  -1
الحفاظ على الممتلكات المادية.  -2

الحفاظ على المواد الخام والمنتج النهائى.    -3
خلق بيئة عمل أمنه خالية من مسببات االمراض والحوادث.  -4

الحفــاظ علــي البيئــة مــن الملوثــات الناتجة عن الصناعة و تطبيق أســاليب التحكــم الممكنة لتقليل آثار هذه اإلنبعاثــات علي البيئة.  -5

حادي عشر: السالمة والصحة المهنية

 عاشراً: اليقظة الدوائية
(Pharmacovigilance)
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فــى إطــار إعــادة الهيكلــة الوظيفيــة بالشــركة فقــد تــم 
للشــئون  جديــدة  إدارة  إســتحداث   2021 عــام  خــالل 
الغيــر  اإلداريــة  االنشــطة  فصــل  أجــل  مــن  اإلداريــة 
كافــة  وتــم ضــم  بالشــركة  الفنيــة  االنشــطة  عــن  فنيــة 
ــل  ــة مث ــئون اإلداري ــت إدارة الش ــة تح ــر فني ــطة الغي االنش
والمطعــم  والســيارات  المدنيــة  والحمايــة  التراخيــص 
والخدمــات  فنيــة  الغيــر  الصيانــة  وأعمــال  والزراعــة 
الخاصــة بمبانــى و فــروع الشــركة مــن أجــل حســن ســير 
ــم األســتفادة مــن المــوارد البشــرية  وأنتظــام العمــل وتعظي
المتاحــة بالشــركة، وقــد تــم خــالل عــام 2021 االتــى:

• الحماية المدنية
- تم تأمين مناطق مناولة التكييفات )منطقة 5 - 6( بمصنع1 
والمبنــى اإلدارى وصــاالت اإلنتــاج بمصنعــى 1 و 2 بنظام 
ــة ــة و الدولي ــا لألكــواد المصري ــق طبق ــذار ضــد الحري اإلن
- تأميــن مخــزن التعبئــة و التغليــف بمنظومــة اإلطفــاء 
التلقائــى برشاشــات الميــاه بمســاحة 4000 متــر مربــع.

• السيارات و النقل
االصــالح  و  الصيانــة  منظومــة  هيكلــة  إعــادة  تــم   -
يضمــن  بمــا  األمــداد  و  التوزيــع  ســيارات  ألســطول 
النقــل األمــن للبضائــع والحفــاظ علــى أصــول الشــركة.
- تــم وضــع منظومــة جديــدة لنقــل العامليــن بســيارات 
للعامليــن. أفضــل  خدمــة  تقديــم  إطــار  فــى  الشــركة 

• أعمال الصيانة الغير فنية
ــر  ــع 1 وتطوي ــة غــرف األرشــيف بمصن ــم إعــادة هيكل - ت
ــة إدارات الشــركة. ــة لتضــم كاف وحــدة االرشــيف المركزي
- تطويــر قاعــات اإلجتماعــات بمصنــع 2 والمبنــي اإلداري 

بمدينــة نصــر. 
ــا  ــام بالمســاحات الخضــراء landscape وزيادته - االهتم

بمصنــع 1 مــن إجــل توفيــر منــاخ بيئــى افضــل.

       

ثاني عشر: الشئون اإلدارية

تعتبــر إدارة المراجعــة الداخليــة مــن اهــم الدعائــم األساســية 
حفاظــا  واســتثماراتها  الشــركة  أصــول  علــى  للحفــاظ 
ــل  ــن داخ ــن م ــع المتعاملي ــاهمين وجمي ــوق المس ــى حق عل
تقاريرهــا  بأصــدار  االدارة  تقــوم  و  الشــركة وخارجهــا 
مناقشــتها  يتــم  التــي  الشــركة  بــأداء  المتعلقــة  الدوريــة 
ــة  ــال المراجع ــد شــملت أعم ــة ومســتمرة ،وق ــة دوري بصف

ــراءات  ــنوية اج ــا الس ــن خطته ــام 2021 ضم ــة لع الداخلي
عمليــات التدقيــق علــى قطاعــات وإدارات الشــركة المختلفة 
لبعــض عملياتهــا اليوميــة وإجراءاتهــا المســتدامة وأهــم 
ــات  ــدة توصي ــم إصدارع ــا وت ــم تحديده ــي ت ــر الت المخاط
توصيــة   35 مــن  االنتهــاء  تــم  حيــث  العــام  خــالل 
و جــارى متابعــة اإلنتهــاء مــن تنفيــذ 35 توصيــة أخــرى.
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ثالث عشر: المراجعة الداخلية

التوصيات المنفذةالتوصيات الجاري متابعتها
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التقرير السنوي 2021

رابع عشر: الموارد البشرية

بلغ عدد العاملين بشركة إيبيكو عام 2021 عدد 4988 عامل مقارنة بعدد 5853 عامل عام 2018 

۰
۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

٤۰۰۰

٥۰۰۰

٦۰۰۰
٤۹۸۸

٥۸٥۳

عدد العاملین ۲۰۱۸ عدد العاملین ۲۰۲۱

٪۱۰

٪۹

٪۱۷

٪۳۰٪۳۳

٪۱ أكثر من ۱۸ سنة حتي ۳۰ سنة

أكثر من ۳۰ سنة حتي ٤۰ سنة

أكثر من ٥۰ سنة حتي ٦۰ سنة

أكثر من ٤۰ سنة حتي ٥۰ سنة

 أكثر من ٦۰ سنة
٪۱۱

٪۱۹

٪۳۳٪۳۷

عمالة مؤقتة

أكثر من ۱۸ سنة حتي ۳۰ سنة

أكثر من ۳۰ سنة حتي ٤۰ سنة

أكثر من ٥۰ سنة حتي ٦۰ سنة

أكثر من ٤۰ سنة حتي ٥۰ سنة

(۰٪)   أكثر من ٦۰ سنة
(٪۰) عمالة مؤقتة

بيانات بأعمار الشركة 2021بيانات بأعمار الشركة 2018

- يمثل الرسم البيانى التالي متوسط أعمار العاملين بالشركة فى عام 2021 وذلك فى إطار خطة الشركة التى بدأت منذ 
عام 2019 بالنزول بمعدل أعمار العاملين و االعتماد على الشباب، وكذلك إعتماد الشركة علي العمالة الدائمة بدالً من 

العمالة المؤقتة.

• قامــت الشــركة باضافــة بعــض التطــورات الجديــدة فيمــا يخــص التعيينــات واســتقطاب الكفــاءات علــى النحــو التالى:

- إنشــاء قاعــدة بيانــات تحتــوي علــي اكثــر مــن 4000 متقــدم 
لتطويــر و تســهيل عمليــه التوظيــف.

الخدمــة. ونهايــة  بــدأ  لمقابــالت  جديــد  نظــام  إســتحداث   -
لعــدد  الوظيفــي  الوصــف  توثيــق  و  كتابــة  مــن  االنتهــاء  تــم   -
وإدارة  قطــاع   )  20( عــدد  اصــل  مــن  وإدارة  قطــاع   )16(
.2022 عــام  فــي  تحديثهــم  و  مراجعتهــم  يتــم  ان  علــي 
 )15( لعــدد  التنظيمــي  الهيــكل  مــن  االنتهــاء  تــم   -

قطاع و إدارة علي ان يتم تحديثهم بإستمرار. 
- تــم إســتحداث نظــام للترقيــات وتجربتــة داخــل القطــاع التجــاري 
و قطــاع االنتــاج علــي أســاس تقييمــات عادلــه للترقيــات مــن 
ــق  ــن فري ــاء م ــن و اعض ــاء تقنيي ــن اعض ــه م ــة مكون ــالل لجن خ
الجوانــب. جميــع  مــن  المرشــحين  لتقييــم  البشــرية  المــوارد 
- تــم إســتحداث برنامــج لتهيئــة الموظفيــن الجــدد بالشــركة مــن حيث 

التعــرف علــي الشــركة و تاريخهــا و منتجاتهــا و فروعهــا و برامــج
توعيــة لقواعــد التصنيــع الجيــد و قواعــد الســالمة و الصحــة المهنية.
ــم  ــل work load وت ــاء العم ــل اعب ــج لتحلي ــتحداث برنام ــم إس - ت
العامــة  واالدارة  البالســتيك  ومصنــع  اإلنتــاج  بقطــاع  تجربتــه 
ــي  ــم اســتكمال باق ــي ان يت ــط عل للمشــتريات و المخــازن و التخطي

اإلدارات فــي عامــي 2022 و 2023.
 KPIs ــا ــن بالشــركة تقني ــم اداء العاملي ــم انشــاء برنامــج تقيي ت  -
و ســلوكيا Competencies وتــم عمــل تجربــه التقييــم لمعظــم 
ــم عــدد 2660 عامــل و  ــي اثرهــا تقيي ــم عل ــد ت ادارات الشــركة وق
جــاري اســتكمال و تحســين البرنامــج لنصــل بــه للنتيجــة المرجــوة 
مــن خلــق كــوادر وصفــوف ثانيــة والقــدرة علــي مراقبــة اداء جميــع 
االدارات و العامليــن بالشــركة علــي اســس مهنيــة بعيــدة عــن التحيز 

للنهــوض بالعمــل داخــل الشــركة.
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- اتفاقية اكاديمية السويدي للتعليم الفني:
ــت  ــي تح ــم الفن ــويدي للتعلي ــة الس ــع اكاديمي ــد م ــم التعاق ت
إشــراف وزارة التعليــم العالــي و الفنــي إلنشــاء فصــل 
ــى  ــع دوائ ــي تشــغيل تصني ــج عــدد )20( فن دراســي لتخري
وقــد تــم عمــل المناهــج الدراســية داخل شــركة إيبيكــو  تحت 
ــمل  ــي و تش ــم الفن ــي و التعلي ــم العال ــراف وزارة التعلي اش
تشــغيل الماكينــات باالضافــة الــى مناهــج للســالمة والصحــة 
المهنيــة و قواعــد التصنيــع  الجيــد والصيانــة وغيرهــا.

- اتفاقيــه »مدرســة الســلطان العويــس« بالعاشــر مــن 
رمضــان:

تــم اإلتفــاق مــع وزارة التعليــم العالــي و التعليــم الفنــي 
الســلطان  مدرســة  مــن  طالــب   )23( عــدد  لتدريــب 
اقســام  و  االنتاجيــة  االقســام  جميــع  علــي  عويــس 
تدريبــي  برنامــج  اطــار  فــي  الشــركة  داخــل  الصيانــة 
التخــرج. عنــد  العمــل  ســوق  مواكبــة  لتســهيل  معتمــد 

-Strategic Thinking and Planning  فقــد حصــل 
اإلدارات   مديــري  و  العمــوم  مديــري  مــن  مجموعــه 
خــالل العــام علــي ورش عمــل علــي الصعيــد المهنــي 
لتطويــر عمليــه التصنيــع و توفيــر الوقــت و التكاليــف .
- Lean Six Sigma فقــد تــم التعــاون مــع األكاديميــة 
ــة  ــل دورة تدريبي ــم عم ــا و ت ــوم و التكنولوجي ــة للعل العربي
لبعــض مــن العامليــن فــي قطــاع اإلنتــاج و اإلدارة العامــة 
لتوكيــد الجــودة و االدارة العامــة للرقابــة علــي الجــودة.
الجيــد  التصنيــع  قواعــد  فــى  دورات  عــدة  عقــد  تــم   -

AGON  ــركة ــع ش ــاون م ــد بالتع ــق الجي ــد التوثي وقواع
. الشــركة  داخــل  الصغيــرة  و  المتوســطة  للكــوادر 
 Clean Room Technology and HVAC System -
Qualification تــم عقــد عــدة ورش تدريبية و محاضرات 
تعزيــزاً لسياســة نقــل العلم و المعرفة بين العاملين بالشــركة.

 Negotiation Skills for Pharmacy Sales -
البيــع  لفريــق  داخليــة  عمــل  ورش  عــدة  عقــد  تــم 
. البيعيــة  االســاليب  كفــاءة  رفــع  أجــل  مــن  المباشــر 

ابــرام  تــم  للعامليــن حيــث  التطويــر اإلداري  1-  دعــم 
ــوم  ــة للعل ــه العربي ــع االكاديمي ــاون المشــترك م ــاق للتع اتف
دارســة  مــن مصاريــف  لتخفيــض %40  التكنولوجيــا  و 

.MBA الماجيســتيرالمهني 

الشــامل  الطبــى  التأميــن  بنظــام  العمــل  تجديــد  تــم   -2
رويــال  شــركة  مــع  التأمينيــة  التغطيــة  خــالل  مــن 
شــركة  الطبيــة  الخدمــة  مقــدم  مــع  بالتعــاون  للتأميــن 
MEDNET العالميــة بتكلفــة إجماليــة تصــل الــى 30 
مليــون جنيــة تقريبــا وذلــك مــن اجــل تقديــم خدمــة صحيــة 

ــن بالشــركة ــزة للعاملي ممي

- يمثل الرسم البيانى التالي متوسط أعمار العاملين بالشركة فى عام 2021 وذلك فى إطار خطة الشركة التى بدأت منذ 
عام 2019 بالنزول بمعدل أعمار العاملين و االعتماد على الشباب، وكذلك إعتماد الشركة علي العمالة الدائمة بدالً من 

العمالة المؤقتة.

• خلق مصادر توظيف استراتيجية للعمالة الفنية المدربة: 

• التدريب و التطوير
تم تنفيذ خطه التدريب السنوية لعام 2021 بالكامل لتطوير و تدريب و خلق كوادر فعاله علي المستوى التقني و االداري طبقا لالتى :

تحرص دائماً شركة إيبيكو علي اإلعتناء بالعاملين لديها من أجل أن يعود ذلك باإلنتاجية المهنية المرتفعة في العمل حيث تقدم 
إيبيكو عدد كبير من المزايا لعامليها ولعل أبرز ما تم إستحداثه في عام 2021 يتمثل في األتي: 

• المزايا و الخدمات المقدمة للعاملين
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1. تطويرمركــز المعلومــات الرئيســي للشــركة بمصنــع 
ــل  ــركة وعم ــة للش ــات المركزي ــبكة المعلوم ــو 1 وش ايبيك

.EIPICO Domain – دوميــن رئيســي للشــركة
2. االنتهــاء مــن انشــاء مركــز أحتياطي للمعلومــات بمصنع 
ايبيكــو 2 بغــرض حفــظ معلومــات الشــركة وأنظمتهــا 
الرئيســية التــي يتــم حفظهــا داخــل مركــز المعلومــات 

ــو1. ــع ايبيك ــركة بمصن ــي للش الرئيس
3. االنتهــاء مــن تطويــر أنظمــة االتصــاالت وتركيــب 
الرئيســي  بالمركــز  الســرعة  فائقــة  انترنــت  وصــالت 
ــركة  ــروع الش ــو 1 وف ــع ايبيك ــركة بمصن ــات للش للمعلوم

المختلفــة.
4. االنتهاء من أنشاء شبكة معلومات جديدة لمبني

المركزيــة  المعلومــات  بشــبكة  وربطهــا  نصــر  مدينــة 
للشــركة.

ــة  ــر شــبكات المعلومــات الداخلي ــم االنتهــاء مــن تطوي 5. ت
لفــروع )بنهــا – المنصــورة – المنيــا( وربطهــا بشــبكة 
علــي  العمــل  وجــاري  للشــركة  المركزيــة  المعلومــات 
تطويــر شــبكات المعلومــات الداخليــة لباقــي فــروع الشــركة 
)االســكندرية – طنطــا – ســوهاج( ومــن المنتظــر االنتهــاء 

ــام 2022. ــن ع ــف االول م ــالل النص ــا خ منه
6. نقــل واعــادة تثبيــت نظــام ضبــط وترتيــب الوثائــق 
الشــئون  بــادارة  المســتندات الخاصــة  الخــاص بأرشــفة 
للشــركة  الرئيســي  المعلومــات  مركــز  الــي  القانونيــة 

المختلفــة. اإلدارات  بجميــع  لالســتخدام 

شبكة المعلومات الجديدة لمبني
 مدينة نصر 

شبكة المعلومات الجديدة لفرع
بنها

شبكة المعلومات الجديدة لفرع
المنصورة

)IT(خامس عشر: النظم والمعلومات

ــم  ــة للشــركة بغــرض تحســين وتنظي ــة واإلنتاجي ــل الداخلي ــة ودورات العم ــث أنظم ــر و تحدي ــودات الشــركة لتطوي ــي إطــار مجه ف
الكفــاءة التشــغيلية واإلنتاجيــة وتحســين وتبســيط االجــراءات الداخليــة للشــركة وتحســين آليــة أتخــاذ القــرارات والمســاعدة فــي التوســع 
واإلنتشــار للوصــول الــي شــريحة أكبــر مــن العمــالء الجــدد والحفــاظ علــي العمــالء الحالييــن مــن خــالل المتابعــة وتطويــر الخدمــات 
المقدمــة لهــم وتحليــل نتائــج األعمــال وتخفيــض التكاليــف والحفــاظ علــي البيئــة بتخفيــض نســبة االعتمــاد علــي المســتندات الورقيــة
فقــد تــم أعتمــاد اســتراتيجية التحــول الرقمــي للشــركة  Digital Transformation  والتــي ســوف يتــم تطبيقهــا علــي عــدة مراحــل 

خــالل الفتــرة القادمــة طبقــا لآلتــي: 

المرحلة االولي - تطوير البنية التحتية النظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة

بحيث يتم تطوير البنية التحتية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة بغرض الحفاظ علي أمن و سرية البيانات الخاصة بالشركة 
والسيطرة علي أصول الشركة االلكترونية بصورة مركزية لتعظيم االستفادة وتقليل تكلفة التشغيل وتوفير البنية التحتية الالزمة 

الستراتيجية الشركة للتحول الرقمي وقد تم  االنتهاء من التالي: 

وجاري دراسة خطة عمل اآلتي:
1. انشاء شبكة معلومات جديدة خاصة بأجهزة خطوط اإلنتاج لمصنعي ايبيكو 1 و ايبيكو 2 وربطها مع شبكة المعلومات الرئيسية للشركة       

والالزمة لمشروع التحول الرقمي لخطوط االنتاج
2. ربط وتوحيد شبكات االمن الخاصة بكاميرات المراقبة لجميع مواقع الشركة مع شبكة المعلومات الرئيسية.
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المرحلة الثانية - تطبيق نظام  SAP  لتخطيط موارد المؤسسات

تم التعاقد مع شركة SAP العالمية وشركة ECC لتطبيق أحدث انظمة تخطيط موارد المؤسسات لتنظيم جميع وحدات العمل الداخلية للشركة طبقا 
الحدث اصدارات نظام SAP والذي تم  تهيئته بالمعايير القياسية لشركات أنتاج وتسويق االدوية  وسيتم التطبيق علي مرحلتين كاآلتي:

وحدات العمل االساسية وتشمل:  -1
• االبحاث و التطوير

• سالسل االمداد )تخطيط المواد - المشتريات  - المخازن(
• االنتاج و تخطيط االنتاج     • الرقابة علي الجودة

• توكيد الجودة                    • الصيانة
• البيع والتوزيع                   • القطاع المالى

• الموارد البشرية
*تم بدء العمل في التنفيذ في أكتوبر 2021 ومن المتوقع 

اإلنتهاء من التطبيق خالل النصف األول من العام الحالي 2022

وحدات العمل المتقدمة وتشمل:  -2
• شبكة التوريدات المتقدمة

• ادارة عالقات العمالء
• تحليل االعمال

*سوف يتم البدء في تطبيق الوحدات المتقدمة فور اإلنتهاء
 من تطبيق وحدات العمل االساسية

المرحلة الثالثة - تطبيق التحول الرقمي لخطوط االنتاج لمصنعي ايبيكو 1 و ايبيكو 2
يعمــل مشــروع التحــول الرقمــي لخطــوط االنتــاج علــي عمــل القياســات وتســجيل القــراءات – بصــورة آليــة و لحظيــة - والتحكــم 
اآللــي فــي ماكينــات االنتــاج  والــذي يــؤدي الــي االســتخدام االمثــل للقــدرة االنتاجيــة والمــواد المســتخدمة فــي انتــاج المســتحضرات 
الدوائيــة وكذلــك الطاقــة الكهربائيــة والــذي ســوف يــؤدي الــي تحســين الكفــاءة االنتاجيــة و خفــض تكاليــف االنتــاج وســيتم ربطــه 
إيبيكــو.  شــركة  مصانــع  أنتــاج  لخطــوط  الرقمــي  التحــول  عمليــة  الســتكمال  االنتــاج  بعمليــات  الخاصــة   SAP نظــام  وحــدات  مــع 

ومن الجدير بالذكر انه تم االنتهاء خالل عام 2021 من االتى : 

• الفاتورة االلكترونية
التحــول  مجــاالت  فــي  الدولــة  مجهــودات  دعــم  أطــار  فــي 
بربــط  المعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة  االدارة  قامــت  الرقمــي 
الكترونيــا  فواتيرالبيــع  ألصــدار  الداخلــي  الشــركة  نظــام 
 15 يــوم  مــن  بــدء  للدولــة  االلكترونيــة  الفواتيــر  بمنظومــة 
مايــو 2021, ويتــم حاليــا أرســال فواتيــر بيــع الشــركة يوميــا 
العمــالء  بيانــات  مــن  للتحقــق  وذلــك  الكترونيــة  بطريقــة 
ــة. ــراءات الضريبي ــريع االج ــهيل و تس ــي وتس ــم الضريب وموقفه

• التتبع الدوائي
ــات  ــي ماكين ــي عل ــع الدوائ ــام التتب ــق نظ ــن تطبي ــاء م - اإلنته
AntaresVision وماكينــات  آليــة  النصــف  االنتــاج 
للشــركة  المركــزي  الدوائــي  التتبــع  نظــام  ربــط  تــم   -
كاملــة. آليــة  بصــورة  التصديــر  مخــازن  بنظــام 
بنظــم  الخاصــة  الفنيــة  المتطلبــات  مــن  االنتهــاء  تــم   -
واالمــارات  البحريــن  لــدول  وتشــغيلها  الدوائــي  التتبــع 
لقوانيــن  طبقــا  عمــان  وســلطنة  المتحــدة  العربيــة 
ومنتجاتهــا.  الشــركة  لتســجيل  الــدول  هــذه  ولوائــح 
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شــارك الدكتــور احمــد كيالنــي رئيــس مجلــس االدارة 
االعمــال  مجلــس  رئيــس  للشــركة  المنتــدب  العضــو  و 
المصــرى الكازاخــى ، فــى أعمــال المنتــدى المصــرى 
 ، كيالنــي  أحمــد  الدكتــور  التقــى  حيــث  الكازاخســتانى 
نائــب وزيــر خارجيــة   ، عيــداروف  المــاظ   / الســيد  و 
كازاخســتان، والســفير / خيــرات المــا شــريف ، ســفير 
كازاخســتان فــى القاهــرة بحضــور شــركة  االســتثمار 

الوطنيــة بدولــة كازاخســتان »kaza Invest « . حيــث تــم  
ــى  ــة آلمات ــى مدين ــع دواء ف ــروع مصن ــاء مش ــة إحي مناقش
بكازاخســتان وقــد أبــدى نائــب وزيــر خارجيــة كازاخســتان 
دكتــور  وقــع  كمــا  المشــروع،  لتنفيــذ  كبيــرا   تحمســا 
ــى المشــترك  ــع الدوائ ــم للتصني ــة تفاه ــي اتفاقي ــد كيالن احم
.LLP. RTA Group الكازاخيــة  الــدواء  شــركة  مــع 

ــة  ــركات األدوي ــر ش ــدة كأكب ــركة الرائ ــة الش ــرا لمكان تقدي
فــى مصــر و أفريقيــا و الشــرق األوســط ،حرصــت وزارة 
ــركة   ــع  الش ــارة مصان ــى إدراج زي ــكان عل ــة و الس الصح

ــدى خــالل ــر الصحــة البورن ضمــن برنامــج الســيد وزي

ــه  ــى زيارت ــدى ف ــة بورن ــس جمهوري ــة رئي ــه لفخام مرافقت
لمصــر و قــد اشــاد الســيد الوزيــر بالمســتوى التكنولوجــى 
ــاج دواء عالمــى الجــودة و  المتطــور بالشــركة لضمــان انت

بأســعار مناســبة

ــدا  ــة بولن ــارة بدول ــن وزارة التج ــد م ــتقبلت الشــركة وف اس
برئاســة وكيلــة وزارة التجارة الخارجيــة البولندية وقام الوفد 
بزيــارة االقســام االنتاجيــة بمصنــع الشــركة رقــم 2 وأشــاد 

ــركة  ــرة بالش ــة المتواف ــر بالتكنولوجيــا العالمي ــد الزائ الوف
ــة وتــم بحــث  إلنتــاج دواء عالمــي الجــودة وباســعار معقول
ســبل التعــاون وإمكانيــة تصديــر دواء الشــركة لدولــة بولندا.

  استكمال منظومة األنذار المبكر بمصنعي الشركة

)PR( سادس عشر: العالقات العامة

شرم الشيخ 5 – 7 فبراير 2021 منتدى االعمال المصرى الكازاخى

الخميس 25 مارس 2021 زيارة وزير صحة دولة بورندى

االربعــاء 28 أبريــل 2021 زيــارة وفــد مــن وزارة التجــارة الخارجيــة – بدولــة بولنــدا
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صــرح الدكتــور عمــر النجيــب وزيــر الصحــة بالســودان ، 
انــه علــى اســتعداد الزالــة أيــة معوقات فــى طريــق  التعاون 
بيــن مصــر و  الســودان فــى مجــال االدويــة ، مشــيدا 
بالطفــرة الحضاريــة الهائلــة التــى تشــهدها مصــر االن فــى 
ــاف أن  ــدواء و أض ــة و ال ــة الصح ــاالت  وخاص كل المج
ــى ــاعد ف ــن أن تس ــى  يمك ــدة الت ــة الوحي ــى الدول مصــر ه
ــك خــالل  ــاء ذل ــودان وج ــى الس ــدواء ف ــة ال نهضــة صناع

ــو  ــع شــركة ايبيك ــر الصحــة الســودانى لمصان ــارة وزي زي
لألدويــة – أكبــر شــركات اكديمــا ، حيــث كان فــى اســتقبال 
ســيادته – الدكتــورة/  ألفــت غــراب رئيــس شــركة اكديمــا 
االدارة و  احمــد كيالنــى رئيــس  مجلــس  والدكتــور/   
العضــو المنتــدب  للشــركة  ، و رافــق الســيد الوزيــر وفــد 
رفيــع المســتوى مــن قيــادات وزارة الصحــة الســودانية 

االربعاء 7 يوليو 2021 زيارة السيد وزير الصحة السوداني

أفريقيــا جنــوب  ســفير  زيــارة   2021 أغســطس   11
اســتقبل الدكتــور/  أحمــد كيالنــى ، رئيس مجلــس االدارة  و 
العضــو المنتدب لشــركة ايبيكــو لالدوية – بمصانع الشــركة 
ســعادة الســفير /  نتســيكى ماشــيمباى ، ســفير دولــة جنــوب 
افريقيــا بالقاهــرة ،  حيــث تــم بحــث التعــاون المشــترك بيــن 

ــى  ــة ف ــة و الدوائي ــة و العلمي ــات االقتصادي ــو و الجه ايبيك
جنــوب افريقيــا فــي عــدد مــن المجــاالت المرتبطــة بصناعــة 
الــدواء وأشــاد ســفير جنــوب افريقيــا بالقاهــرة باالمكانيــات 
التكنولوجيــة و الصناعيــة و االدارية  بشــركة ايبيكو لالدوية
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األحد 29 اغســطس 2021 زيارة الســيد محافظ الشــرقية

ــس اإلدارة  ــس مجل ــى، رئي ــد كيالن ــور / احم ــتقبل الدكت اس
والعضــو المنتــدب،  بمقــر مصانــع الشــركة فــي مدينــة 
ــور / ممــدوح غــراب  العاشــر مــن رمضــان االســتاذ الدكت
ــواب  ــادة ن ــن الس ــدد م ــور ع ــرقية ،  بحض ــظ الش ، محاف

البرلمــان و مجلــس الشــيوخ عــن مدينــة  العاشــر مــن 
رمضــان والســيد االســتاذ/   أميــن عــام جمعيــة المســتثمرين 
بالمدينــة. العمــال  اتحــاد  رئيــس   / االســتاذ  الســيد  و 

شــارك الدكتــور / احمــد كيالنــي فــي لقــاء بمقــر الخارجيــة 
ــدا ،  ــة مــع ســفراء مــن اســيا و اســتراليا و نيوزلن المصري
ــس شــركة  ــى رئي ــة وال ــورة / هب ــتاذة الدكت بمشــاركة األس
الشــركة  عــن  مفصــال  قــدم عرضــا  حيــث   ، فاكســيرا 
واحــدث مؤشــرات اعمالهــا خــالل الفتــرة الحاليــة ووضعهــا 
المتميــز فــى الســوق المصــرى كمــا تنــاول د. احمــد كيالنــى 

النمــاذج الناجحــة للتعــاون و االســتثمار المشــترك للشــركة 
فــى الخــارج شــارك فــى االجتمــاع ســفراء  كل مــن: 
الهنــد - كازاخســتان - طاجيكســتان - كوريــا الجنوبيــة - 
اندونيســيا -  نيوزيالنــدا -  ماينمــار -   ماليزيــا - باكســتان 
ــوا عــن  ــش  - و ممثل ــا - بنجالدي ــكا -  كمبودي - ســرى الن
تايالنــد.  - برونــاى   - اوزباكســتان   - اليابــان  ســفارات 

الخميــس 9 ســبتمبر 2021 اللقــاء مــع ســفراء اســيا و اســتراليا و نيوزلنــدا بمقــر الخارجيــة المصريــة
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اســتقبل الدكتــور احمــد كيالنــى رئيــس مجلــس اإلدارة 
و العضــو المنتــدب رئيــس مجلــس االعمــال المصــرى 
ــيد/   ــرة، الس ــركة بالقاه ــر الش ــترك بمق ــى  المش اليبالروس
ــة  ــة لجمهوري ــر الخارجي ــب وزي ــوالى بوريســفيتش نائ نيق
بيالروســيا و الســيد/  ســيرجى ترينتيــف ســفير بيالروســيا 
فــى مصــر و الســيد / ميخائيــل ســبونكو المستشــار التجــارى 
وشــاركوا  بالقاهــرة  بيالروســيا  لســفارة  االقتصــادى  و 

بالحضــور فــي جلســة أعمــال للمجلــس مــع عــدد مــن 
الســادة األعضــاء مــن الجانــب المصــري، وتــم بحــث 
ســبل تطويــر وتعزيــز التبــادل التجــاري واإلســتثمارات 
بيــن مصــر وبيالروســيا وعــرض افــكار ورؤى جديــدة 
ــم  ــن تقدي ــي ع ــب البيالروس ــرب الجان ــدد، وأع ــذا الص به
كافــه التســهيالت الممكنــة نحــو إزالــة معوقــات التبــادل 
التجــاري فــي بيالروســيا لزيــادة اإلســتثمارات بيــن البلديــن.

تأتــي الزيــارة تعبيــراً عــن االهتمــام الكبيــر الذي ابداه الســيد 
ســفير دولــة جنــوب افريقيــا خــالل زيارتــه األولــى للشــركة 
ــة  ــى جــودة عالي ــا عل ــع فيه ــا أطل ــي اغســطس 2021 لم ف
وتطــور تكنولوجــي فــي تصنيع الدواء والرقابــة على جودته 

حيــث أوصــى الســيد الســفير لبعــض المســتثمرين ورجــال 
األعمــال بجنــوب افريقــا بالتعــاون مــع شــركة ايبيكــو فــي 
مجــال التصنيــع المشــترك ألدويــة الشــركة بجنــوب افريقيــا.

الخميس 23 سبتمبر 2021 مقابلة نائب وزير الخارجية البيالروسية

افريقيــا جنــوب  بدولــة  األعمــال  رجــال  مــن  ووفــد  افريقيــا  جنــوب  ســفير  الســيد  زيــارة   2021 أكتوبــر   11 االثنيــن 
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الثالثــاء 19 أكتوبــر 2021 زيــارة وزيــر الصحــة اليمنــي
اســتقبلت شــركة ايبيكــو الدكتــور قاســم محمــد بحيبــح وزيــر 
الصحــة العامــة والســكان بدولــة اليمــن والدكتور عبــد القادر 
ــد  ــى اليمــن والوف ــة ف ــا لالدوي ــة العلي الباكــري رئيــس الهيئ
المرافــق بمقــر الشــركة بالعاشــر مــن رمضــان حيــث كان 
فــى اســتقبال ســيادتهم الدكتــورة/  ألفــت غــراب رئيــس 
ــس  ــس مجل ــى رئي ــد كيالن ــور/ احم ــا والدكت ــركة اكديم ش

االدارة و العضــو المنتــدب لشــركة ايبيكــو وقــام الســيد 
الوزيــر ومرافقيــه بزيــارة االقســام اإلنتاجيــة بالشــركة حيث 
عبرعــن اعجابــه بالمســتوى التكنولوجــى العالمــى المتوافــر 
ــتويات  ــى مس ــدواء بأعل ــاج ال ــو النت ــع شــركة ايبيك بمصان
الجــودة واشــاد الدكتــور عبدالقــادر الباكــري بتعــاون شــركة 
ايبيكــو فــى تدريــب صيادلــة الهيئة فــى مصانعهــا و معاملها.

ــر  ــر اكب ــذى يعتب ــرض ال ــذا المع ــى ه ــركة ف ــاركت الش ش
ــد  ــم بوف ــى العال ــة ف ــات الدوائي ــدواء والخام ــع لل واهــم تجم
ــى  ــد كيالن ــور/ أحم ــيد الدكت ــة الس ــتوى برئاس ــع المس رفي
،رئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنتــدب ،حيــث عقــد 
ــدواء  ــركات ال ــادات ش ــن قي ــد م ــع العدي ــة م ــاءات هام لق
ــة و  ــام  برعاي ــاع ه ــت باجتم ــم ،توج ــى العال ــات ف والخام
ــس  ــام رئي ــر عص ــور/ تام ــتاذ الدكت ــى االس ــور معال حض

 Centrient ــادات شــركة ــة مــع قي ــدواء المصريــ ــة ال هيئ
ــن  ــاون بي ــبل التع ــة لبحــث س Pharmaceuticals العالمي
الشــركتين فــي مجــال تصنيــع المــواد الخــام الدوائيــة وذلــك 
ــة  ــن  صناع ــو توطي ــة نح ــوات قوي ــاذ خط ــل اتخ ــن أج م
ــى  ــاح ف ــركة بجن ــاركت الش ــا ش ــاً كم ــام محلي ــواد الخ الم
علــى  واطلعــت  منتجاتهــا  عرضــت  حيــث  المعــرض 
ــدواء. ــة ال ــال صناع ــي مج ــة ف ــورات العالمي ــدث التط اح

11 نوفمبر 2021 المشاركة في معرض   CPHI  2021 ميالنو / ايطاليا
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  COVID-19 لما أعلنه مجلس إدارة الشركة منذ بداية جائحة إيماناً من الشركة بالوفاء بالدور المجتمعي الذي يعد من أهم أولوياتها وتنفيذاً 
الوطني  الجائحة والذي يعد ترجمة حقيقية لدور الشركة  الدولة ووزارة الصحة في مواجهة  من وضع كافة إمكانيات الشركة  تحت تصرف 
واإلستراتيجي كأكبر ٌمصنع للدواء بجمهورية مصر العربية فقد قامت إيبيكو خالل عام 2021 بدوًرا حاسًما في دعم الدولة والمجتمع المدني 
مواجهة  برتوكول  في  ادراجها  تم  التي  المستحضرات  من  للعديد  الوحدات  ماليين  إنتاج  خالل  من  وذلك   COVID-19 جائحة  مواجهة  في 
الحيوية  والمضادات  الفيروسات  مضادات  مثل:    COVID-19 لبروتوكول  العالجية  الفئات  من  العديد  إيبيكو  تغطي  حيث   COVID-19

والمسكنات وخافضات الحرارة ومستحضرات الكحة و السعال والكورتيكوستيرويدات والفيتامينات والمكمالت.
 

سابع عشر:دور الشركة في مواجهة جائحة كورونا
)COVID-19(                                          
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مفهوم التنمية المستدامة 

التــي  التنميــة  هــي  المتحــدة  األمــم  لتعريــف  وفقــا   
دون  الحالــي  الوقــت  فــي  البشــر  إحتياجــات  تُلبــي 
ــا. ــق أهدافه ــى تحقي ــة عل ــال القادم ــدرة األجي ــاس بق المس

أهداف التنمية المستدامة
ــر  ــى الفق ــة للعمــل مــن أجــل القضــاء عل هــي دعــوة عالمي
ــي كل  ــع ف ــاق الجمي ــاة وآف ــين حي ــب وتحس ــة الكوك وحماي
ــع  ــل جمي ــن قب ــدف م ــدد 17 ه ــي ع ــم تبن ــث ت ــكان، حي م
الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي عــام 2015 
ــي  ــام 2030 الت ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــن خط ــزء م كج
حــددت خطــة مدتهــا 15 عاًمــا لتحقيــق هــذه األهــداف.
فــي  الحاســمة  القضيــة  المنــاخ  تغيــر  قضيــة  وتعــد 
ــذل  ــا أن نب ــتقبل وعلين ــي المس ــي و أيضــاً ف ــا الحال عصرن
ــاخ. ــر المن ــلبي لتغي ــر الس ــدي لألث ــا للتص ــارى جهدن قص
 وتعــرف ظاهــرة  تغيــر المنــاخ  بأنهــا التحــوالت فــي 
ــم  ــد الناج ــة األم ــس طويل ــاط الطق ــرارة وأنم ــات الح درج
ــي  ــة ف ــازات الدفيئ ــات الغ ــي إنبعاث ــريعة ف ــادة س ــن زي ع
الغــالف الجــوي لــألرض بســب حــرق الوقــود األحفــوري 
ــر  ــث يؤث ــي (  حي ــاز الطبيبع ــط و الغ ــم و النف ــل ) الفح مث
تغيــر المنــاخ علــى صحتنــا وقدرتنــا علــى زراعــة األغذيــة 

ــل. ــالمة والعم ــكن والس والس

 أهمية التنمية المستدامة 
التنميــة  المســتدامة ال تهتــم بمجــال محــدد دون غيــره 
البعــد  الثالثــة،  األبعــاد  بيــن  التــوازن  تحقــق  فهــي 
ــعى  ــي وتس ــد البيئ ــي و البع ــد األجتماع ــادي و البع األقتص
ــى  ــة إل ــا 169 غاي ــغ عدده ــا البال ــداف وغاياته ــذه األه ه
ــتقبل  ــي مس ــاظ عل ــه و الحف ــب االرض بأكمل ــار كوك أزده
ــر  ــة بالفق ــات المتعلق ــا يخــص التحدي ــال االخــرى فيم األجي
واالزدهــار  البيئــة  وتدهــور  والمنــاخ  المســاواة  وعــدم 
والســالم والعدالــة، وتعــد التنميــة المســتدامة  بشــمولية 
أهدافهــا وغاياتهــا تعتبــر الحــل األمثــل لمشــاكل العالــم.

 
أهمية التنمية المستدامة إليبيكو

تعــد المســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة وســيلة لخلــق 
قيمــة مشــتركة لجميــع أصحــاب المصلحــة فهــي تهــدف إلــى 
ــة  ــق قيم ــاح وخل ــق األرب ــى تحقي ــدرة الشــركة عل ــادة ق زي
ــة  ــداف التنمي ــن أله ــب، يمك ــدة جوان ــن ع ــا م ــتدامة له مس
التحديــات  علــى  الشــركة  أهــداف  تحــدد  أن  المســتدامة 
التــي تواجهــا، وتعمــل كمحفــز لالبتــكار وتحفيزالموظفيــن 
والحفــاظ علــى بيئــة ومنــاخ العمــل وفتــح أســواق وفــرص 
جديــدة وحمايــة الشــركة فــي المســتقبل مــن الوقــوع فــي أي 

مخاطــر.

وفيمــا يلــي األهــداف التــي تســعي إيبيكــو إلــي التوافــق 
معهــا وتطبيقهــا :

وزارة  دعــم  فــي  حاســًما  دوًرا  إيبيكــو  تلعــب   •
كورونــا. جائحــة  ضــد  الخــاص  والقطــاع  الصحــة 
تطعيــم جميــع العامليــن بالشــركة للوقايــة مــن فيــروس   •

كورونــا. 
• تقــوم إيبيكــو بتصنيــع مالييــن الوحــدات للعديــد مــن 
المســتحضرات التــي تــم إدراجهــا فــي برتوكــول مواجهــة 

فيــروس كورونــا.
العالجيــة  المجموعــات  مــن  العديــد  إيبيكــو  تنتــج   •
لبروتوكــول فيــروس كورونــا مثــل: مضــادات الفيروســات 
والمضــادات الحيويــة والمســكنات / خافضــات الحــرارة 
والكورتيكوســتيرويدات  الســعال  ومســتحضرات 

الغذائيــة. والمكمــالت  والفيتامينــات 
ــات  ــة و 5 جامع ــات حكومي ــع 8 جامع ــاون م ــم التع ت  •
ورســائل  العلميــة  الرســائل  لدعــم  وذلــك  خاصــة 
رســالة   15 دعــم  تــم  حيــث  والدكتــوراة  الماجيســتير 
علميــة. أبحــاث  و5  دكتــوراة  رســائل  و3  ماجيســتير 
•  قامــت إيبيكــو برعايــة العديــد مــن المؤتمــرات فــي 

الطبيــة. التخصصــات  مختلــف 
• التعــاون مــع  الهيئــة العامــة للرعايــة الصحيــة ببورســعيد 
ــي  و  ــي و 57357و العرب ــعودي االلمان ــفيات الس ومستش
ذلــك مــن خــالل اجــراء تحليــل اختبــارات خاصــة بســالمة 
االخــري.  االجهــزة  بعــض  و  الكلــوي  الغســيل  اجهــزة 

ثامن عشر:التنمية المستدامة                                          
)Sustainable Development(

الصحة الجيدة
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• إيبيكــو تضــع سياســات وأنظمــة بيئيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى حــق 
المجتمــع فــي التمتــع ببيئــة نظيفــة وصحيــة. وجميــع االنبعاثــات تقــع 

ضمــن الحــدود القانونيــة المســموح بيها.
 2015 :14001 ISO الدوريــة علــى شــهادة المراجعــة  تــم   •

ألنظمــة اإلدارة البيئيــة فــي جميــع المصانــع.

ــاه الصــرف الصناعــي  ــة مي ــر محطــة لمعالج ــو أكب ــك إيبيك • تمتل
فــي مصــر والشــرق األوســط بســعة 500 لتــر مكعــب فــي اليــوم.

• نظمــت إيبيكــو التدريــب الصيفــي بالتعــاون مــع 32 كليــة للصيدلــة 
، مــن خــالل تدريــب 360 طالبًــا علــى المهــارات والخبــرات التــي 
تؤهلهــم لمواكبــة التطــورات والتغيــرات المســتمرة في ســوق العمل.

• تــم إجــراء حوالــي 40 دورة تدريبيــة فــي فــروع الشــركة المختلفــة 
ــا مــن جميــع الفئــات الوظيفيــة فــي القطــاع  ألكثــر مــن 470 متدربً

التجــاري علــى برامــج مختلفــة.
• تــم تدريــب وفــد ســوري علــي معاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة 

بالشركة.

الصناعة و االبتكار و الهياكل األساسيةالتعليم الجيد

العمل المناخى

األستهالك و اإلنتاج المسؤوالن

السالم و العدل و المؤسسات القوية

المساواة بين الجنسين

العمل الالئق و نمو االقتصاد

• تــم عمــل اتفــاق للتعــاون المشــترك مــع االكاديميــة العربيــة للعلــوم 
ــي  ــتير المهن ــه الماجيس ــف دارس ــض مصاري ــا لتخفي و التكنولوجي

.MBA
• بالتعــاون مــع اكاديميــة الســويدى للتعليــم الفنــى اســتقبلت الشــركة  
15 طالــب بــدأوا برنامجــا علميــا وعمليــا لمــدة 3 ســنوات ، يحصــل 
ــدواء و  ــة ال ــا صناع ــى تكنولوجي ــى شــهادة   فن ــب عل ــا الطال بعده
هــذه الشــهادة معتمدةمــن وزارة التربيــة و التعليــم  وأيضــا مــن احــد 
المعاهــد الفنيــة الفنلنديــة، ويأتــي هــذا اســتكماالً وتطويــراً لمــا بدأتــه 
الشــركة العــام الماضــي مــن خــالل تعليــم و تدريــب عــدد 23 طالبــا 
بمصانعهــا لمــدة 3 ســنوات بالتعــاون مــع وحــدة التدريــب و التعليــم 

المــزدوج  للتعليــم الفنــى.

و  فــي مصــر  مصنــع  أول  وهــو   3 ايبيكــو  مصنــع   إنشــاء   •
ــم انشــاؤه بأســلوب  ــة  يت ــة الحيوي ــع األدوي الشــرق األوســط لتصني

.  ”MODULAR CONSTRUCTION“
• قامــت إيبيكــو بتركيــب خــط إنتــاج جديــد لمســتحضرات العيــون 

 )SDU(.ــة الجرعــة أحادي
• تطوير البنية التحتية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة.

.”GMP”الجيــد التصنيــع  عمليــة  اإلنتــاج  عمليــة  تتبــع   •  
ــم  ــي قوائ ــات ف ــم تســجيل البيان ــع األنشــطة ويت ــة جمي ــم مراقب  • تت
المراجعــة التــي يتــم التحقــق منهــا مرتيــن بواســطة اإلنتــاج وضمــان 
الجــودة ويتــم إجــراء اختبــارات IPC للتأكــد مــن أن المنتــج ضمــن 
المواصفــات خــالل عمليــة اإلنتــاج. تتــم تغطيــة جميــع المنتجــات في 
كل قســم مــن خــالل دراســة التحقــق مــن صحــة التنظيــف لضمــان 
ــوث. ــال التل ــر انتق ــود خط ــدم وج ــف وع ــراءات التنظي ــة إج فعالي
ــي  ــع الدوائ ــام التتب ــت نظ ــي طبق ــركات الت ــل الش ــن أوائ ــن م • نح
ــة  ــذه الطريق ــل به ــاج تعم ــن 53 خــط إنت ــر م ــع أكث ــي مصــر، م ف
 )Serialization-Aggregation( المتطــورة، باســتخدام مراحــل
ــي االســواق. ــا ف ــع منتجاتن ــا وتســهيل تتب ــي منتجاتن ــع الغــش ف لمن

• لدينــا فريــق كامــل مــن اليقظــة الدوائيــة لمتابعــة ســالمة وجــودة 
المنتجــات بعــد طرحهــا فــي االســواق مــن خــالل مراقبــة ومتابعــة 
اآلثــار الجانبيــة لألدويــة واتخــاذ اإلجــراءات التي تضمن االســتخدام 
اآلمــن والفعــال للــدواء. ويتلقــون الشــكاوى مــن األطبــاء والصيادلــة 
ــة الشــركة  ــتخدمي أدوي ــع مس ــض وجمي ــض والمري ــم التمري وطاق

عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو الهاتــف  7/24.
 ISO الحصــول علــى شــهادة إعتمــاد المعامــل حســب المواصفــة •

.17025

. SAP  تطبيق نظام •
• تطبيــق التحــول الرقمــي لخطــوط االنتــاج لمصنعــي ايبيكــو 1 و 

ايبيكــو 2.
• يعمــل قســم االبحــاث والتطويــر لدينــا علــى تطويــر منتجــات 

الشــركة وابتــكار منتجــات جديــدة،
• 1% من صافي المبيعات مخصصة لالستثمار في البحث والتطوير.

• تلتــزم إيبيكــو بتطويــر السياســات واألنظمــة المطلوبــة التــي مــن 
شــأنها تشــجيع تنــوع القــوى العاملــة ونســعى جاهديــن لســد الفجــوة 
ــا مــع تشــجيع  ــة لدين بيــن عــدد الرجــال والنســاء فــي القــوى العامل
ــاء  ــرت الشــركة حضانــات ألبن ــد وف ــا وق اإلنــاث الموجــودة لدين

ــا. ــل أيًض ــات بالمجــان ووســائل النق الموظف
 • تقــوم الشــركة بتنظيــم حــدث الختيــار األم المثاليــة مــن بيــن 

موظفــي الشــركة.

• المســاهمة فــي نمــو االقتصــاد ووضــع معاييــر للرقابــة 
التصحيحيــة  التدابيــر  جميــع  واتخــاذ  المخاطــر،  وتقييــم 
ــال وســالمتهم. ــة العم ــى  صح ــاظ عل ــة، والحف ــة الالزم والوقائي

• الحد من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
• إنشــاء اقســام و إدارات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة علــى 

جميــع المســتويات.
• ضمــان اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مســتجيب لالحتياجــات 
وشــامل للجميــع وتشــاركي وتمثيلــي علــى جميــع المســتويات.

المياه النظيفة و النظافة الصحية
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ــب  ــا يتطل ــة مم ــاج المســتحضرات الدوائي ــى انت ــى درجــات الجــودة ف ــى اعل   تســعى الشــركة للوصــول ال
التطويــر المســتمر فــى المعــدات و االالت و القضــاء علــى اى نقــاط غيــر متوافقــة مــع قواعــد التصنيــع الجيــد 

cGMP قامــت الشــركة باعمــال تطويــر واحــالل وتجديــد للمعــدات كمــا هــو موضــح بالبنــود التاليــة:
اوال: المشروعات الجديدة

1- منطقة تعبئة الهرمونات بمصنع 2 
تم إعادة تصميم المنطقة مع زيادة المنطقة االنتاجية للقطرات و المراهم بمساحة 160 متر مربع.

االنتهــاء مــن اعمــال تكييــف مشــروع بيــت الحيــوان مــع تزويــده بنظــام BMS  لتوفيــر الوقــت والمبالــغ المدفوعــة للمعامــل الخارجيــة وســيخدم 
هــذا المشــروع مصنعــي إيبيكــو 2 و إيبيكــو 3.

اإلنتهاء من مشروع انشاء المنطقة االنتاجية الخاصة بقسم االيروسول )أعمال مدنية– أعمال اليكتروميكانيكية – تركيب خط االنتاج(.

بيت الحيوان  -2

قسم األيروسول  -3
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مشروع تعديل قسم القطرات مصنع 1  -5
اإلنتهــاء مــن تعديــل منطقــة مغســله القســم و تعديــل مســار دخــول التانــكات لمنطقــة الغســيل و فصــل مناطــق التحضيــر مــع تعديــل 

دخــول الزجــاج البالســتيك لمنطقــه التعبئــة.

اإلنتهاء من تطوير منطقة تعبئة المضادات الحيويه ) السيفالوسبورين(  لتصنيع مستحضرات البينام للشركة و للغير.

مشروع انتاج مستحضرات البينام مصنع 1  -6

اإلنتهاء من أعمال عزل أسقف المخازن الرئيسيه و مخزن المضاد الحيوى و حماية سقف المبنى اإلدارى من االمطار.

حماية االسقف من االمطار مصنع 1  -4
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اإلنتهــاء مــن إضافــة محطــة ميــاه مقطــرة ايطالــى )Stilmas( بطاقــة انتاجيــة 5 متــر مكعــب/ ســاعة لمواكبــة الطاقــات اإلنتاجيــة 
الجديــدة .

12- خط بوش لتعبئة االشربه مصنع 1

إحالل و تجديد محطة الجهد المتوسط بمصنع 1  -8

احالل و تجديد معدات المناوله بمخازن الشركة  -9

تم استبدال خاليا الجهد المتوسط القديمة بعد عمل 40 عام باخرى متطورة مزودة باحدث اجهزة التحكم و الوقاية. 

 VNA تم إحالل و تجديد معدات المناوله بمخازن الشركة بعدد 2 ونش ريتشتراك و عدد 5 عربة نقل و عدد 3 ونش

و عدد اثنين استاكر باألقسام اإلنتاجية.

محطة معالجة المياه مصنع 2  -7
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Glatt – Diosna 11- خط تحضير بودرات
تــم اإلنتهــاء مــن أعمــال تركيــب الخــط و دخولــه الخدمــة و يعمــل بكامــل طاقتــه 180 طــن بــودرات ســنويا لزيــادة طاقــة البــودرات 
بقســم األقــراص حيــث أن الوحدتيــن يعمــالن أوتوماتيكيــاً لخلــط و تجفيــف البــودرات و كذلــك تزويدهــم بوحــدة CIP للتوافــق مــع 

cGMP بخطــوط التحضيــر و إمــداد ماكينــات الكبــس بالبــودرات المطلوبــة فــى أوقــات قياســية.

تم تشغيل الخط و يعمل بكامل طاقته االنتاجية 12000 زجاجة / ساعة.

ســاعة.  / زجاجــه   12000 االنتاجيــة 

10- تانك تحضير االشربة GDN مصنع 2

12- خط بوش لتعبئة االشربه مصنع 1

تم اضافة تانك بسعة 1500 لتر لتحضير االشربة و المعلقات بمصنع رقم 2 لزيادة الطاقة االنتاجية
 بقسم االشربة.
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جــارى إنشــاء محطــة مركزيــه لضواغــط الهــواء بعــدد 7 ضواغــط هــواء و مجففــات الهواء الخاصــه بها.
2- مشروع انشاء محطة ضواغط الهواء الرئيسية

 BFS  )UNI-DOSE( 3- مشروع انشاء خط انتاج مستحضرات  

BMS 4- مشروع إستكمال تطوير نظم إدارة الطاقه لتكييف الهواء

1- تطوير البنية التحتية لمحطة الكهرباء 
جارى تجديد لوحات معامل القدرة لمحوالت رقم 4/2  بقدرة kva 700  وتطوير شبكة األرضى للشركة وتطوير البنية 

التحتية لقسمى األقراص و األمبول.

ثانياً : مشروعات تحت التنفيذ
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جــارى الســير فــى مشــروع إنشــاء خــط إنتــاج مســتحضرات )BFS  )UNI-DOSE  لمواكبــة احــدث 
التقنيــات فــى إنتــاج مســتحضرات القطــرات.

االنتاجية 12000 زجاجه / ساعة.

جارى إستكمال تطوير نظم إدارة الطاقه لتكييف الهواء BMS  القسام ) بيرى 1- بيرى 2 –ايما 1 –
ايما 2 – السوائل العقيمه(.

االنتاجية 12000 زجاجه / ساعة.

 BFS  )UNI-DOSE( 3- مشروع انشاء خط انتاج مستحضرات  

BMS 4- مشروع إستكمال تطوير نظم إدارة الطاقه لتكييف الهواء
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Our Dreams, Tomorrow`s Reality
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مشروع مصنع إيبيكو 3 )المستحضرات والبدائل البيولوجية( 

Our Dreams, Tomorrow`s Reality

ــركة  ــتراتيجية للش ــر اإلس ــة خطــط التطوي ــل تلبي ــن أج   م
ــة  ــل الحيوي ــة للبدائ ــركة مصنع ــا كأول ش ــيخ مكانته وترس
ولتعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي المنطقــة وإســتكماالً لجهــود 
الشــركة ومحاوالتهــا المســتمرة لتخفيــف عــبء عــدم توافــر 
األدويــة األساســية أو أرتفــاع أســعارها والتــى تــم اإلعــالن 
عنهــا العــام قبــل الماضــى بالبــدأ فــى المشــروع وتخصيــص 
مســاحة 10 آالف متــر مربــع بمدينــة العاشــر مــن رمضــان 
ــي مصــر والشــرق  ــع ف ــر وأحــدث مصن إلنشــاء أول وأكب
األوســط مختــص بتصنيــع وإنتــاج المســتحضرات والبدائــل 
الحيويــة بــدءا مــن الخاليــا المعدلة وراثيــا واســتخدام تقنيات 
الخاليــا علــي  لحــث    )Upstream( زراعــة األنســجة
إنتــاج البروتينــات المطلوبــة، ثــم تنقيــة البروتينــات المنتجــة 
)Downstream( حتــى المــادة الفعالــة المنشــودة ومــا 
يلــي ذلــك مــن خطــوات التصنيــع الصيدلــي للمــادة الفعالــة 
المســتحضر الصيدلــي  إلــي  )Formulation( وصــوال 
النهائــي، والــذى ســيتوفر بعــدة اشــكال منهــا الفيــال والحقــن 
جاهــزة التعبئــة والخراطيــش واألقــالم، فقــد قامــت الشــركة 
بإتخــاذ خطــوات هامــة خــالل عــام 2020 تمثلــت باألتــى: 

ــة  ــة والقانوني ــة والتقني ــم تشــكيل عــدد مــن اللجــان الفني • ت
ــس  ــن بالشــركة أو الســادة أعضــاء مجل ــن العاملي ســواء م
ــرة فــى هــذا  ــاءات ذوى الخب اإلدارة أو األستشــاريين والكف
النــوع مــن المشــاريع وذلك لألســتفادة من الخبــرات واألراء 
الفنيــة حــول الخطــوات المتبعــة فــى تنفيــذ المشــروع .

• تــم األنتهــاء مــن الهيــكل اإلدارى والوظيفــى الخــاص 
ــم تكويــن فريــق عمــل ليكــون مســئوالً  بالمشــروع حيــث ت

ــذه  ــه وتنفي ــاء من ــى األنته ــه حت ــذ بدايت ــروع من ــن المش ع

لضمــان أكتســابهم للخبــرة الالزمــة عنــد بــدء مراحــل 
التشــغيل وتــم تطعيــم هــذا الفريــق بعــدد مــن الكفــاءات 
ــروع.  ــذ المش ــى خطــوات تنفي ــم ف ــاد عليه ــابة واألعتم الش
للمشــروع  التنفيذيــة  الرؤيــة  مــن  األنتهــاء  تــم   •
رئيســية: مراحــل  ثــالث  إلــى  تقســيمه  ســيتم  حيــث 
أســتيراد  فيهــا  يتــم  الثانــوى:  التغليــف  مرحلــة   -1
نقــل  شــركات  مــن  أوليــاً  المعبــأة  المســتحضرات 
فتــرة  خــالل  بالشــركة  محليــاً  وتغليفهــا  التكنولوجيــا 
بنــاء مصنــع ايبيكــو 3 وال تحتــاج هــذة المرحلــة ســوى 
تســجيل  مــع  الجــودة،  لرقابــة  ومعمــل  تغليــف  خــط 
 CTD التســجيل ملفــات  بواســطة  المســتحضرات  هــذه 
تكــون  والتــى  التكنولوجيــا  نقــل  بمــورد  الخاصــة 
ــة. ــات المصري ــات الجه ــتراطات ومتطلب ــع أش ــة م متطابق
مرحلــة التعبئــة ) بالتــوازى مــع المرحلــة األولــى (:   -2
يتــم فيهــا نقــل جزئــى لتكنولوجيــا التصنيــع والتعبئــة بحيــث 
يتــم اســتيراد المــادة الفعالــة لتصنيعهــا إلــى منتــج تــام الصنع 
بحالتــه النهائيــة وتعبئتهــا وتغليفهــا محليــاً بمصنــع ايبيكو 3.
مــع  بالتــوازى   ( الفعالــة  المــواد  تصنيــع  مرحلــة   -3

:  ) الســابقة  المراحــل 
 تبــدأ فــور انتهــاء خطــوات بنــاء وتجهيــز منطقــة تصنيــع 
المــواد الفعالــة، وعليــة تقــوم الشــركة مباشــرة بطلــب 
تعديــل ملفــات تســجيل المســتحضرات لنقــل تصنيــع المــادة 
الفعالــة بمصنــع ايبيكــو 3 وعقــب أخــذ الموافقــات الالزمــة 
تصنيــع  ويكــون  الفعالــة  المــواد  اســتيراد  إيقــاف  يتــم 
وتعبئــة المســتحضرات بنســبة 100% بمصنــع ايبيكــو3.
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وفــى  عــام 2019 تــم فتــح قنــوات أتصــال مــع جميــع   
الشــركات العاملــة فــى المجــال لتحديــد أوجــه التعــاون 
ــية،  ــارات الهندس ــاالت ) االستش ــة المج ــى كاف ــة ف المختلف
ــا  ــب عليه ــا (، وترت ــل التكنولوجي ــدات، نق ــزة والمع األجه
تقســيم الشــركات المزمــع التعــاون معهــا إلــى ثــالث أنــواع 
ــزة والمعــدات ــركات األجه ــا و ش شــركات نقــل التكنولوجي

 

  
والشركات الهندسية.

ــل  ــة نق ــع اتفاقي ــي عــام 2020  قامــت الشــركة بتوقي    وف
 Reliance Life Sciences شــركة  مــع  تكنولوجيــا 
الهنديــة والتــى تعــد مــن كبــرى الشــركات العالميــة العاملــة 
فــى هــذا المجــال وذلــك لتصنيــع ســبع منتجــات صيدالنيــة 

وهــى :

ــات مــن المســتحضرات  ــم ســت ملف • قامــت الشــركة بتقدي
الســالف ذكرهــا لهيئــة الــدواء المصريــة و تــم االنتهــاء مــن 
اجــراءات التســعير و جــاري العمــل علــى اإلنتهــاء مــن بقية 
ــى انتظــار الخطــوة  خطــوات التســجيل للمســتحضرات وف
اثنيــن مــن هــذه المســتحضرات  االخيــرة مــن تســجيل 
ــدواء  ــة ال ــل هيئ ــن قب ــة م ــة المصنع ــى الجه ــش عل )التفتي
االولــي  االنتاجيــة  المرحلــة  فــى  والبــدء  المصريــة(  
ــت. ــرب وق ــى أق ــوى( ف ــف الثان ــة التغلي للمشــروع )مرحل

• قامــت الشــركة بالتعاقد مع شــركة  EHAF لالستشــارات 
الهندســية لتكــون أستشــارى المشــروع وتصميــم الجــزء 
الخرســانى(  )البنــاء  التقليــدى  البنــاء  بطــرق  الخــاص 
شــامل تخطيــط المبنــى االدارى و كافــة ملحقــات المصنــع.

• قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة EGYCAN  إلدارة 
ــاء و متابعــة الجــدول  المشــروعات و ذلــك للعمــل علــى بن
اإلدارة  نظــم  مــع  تماشــيا  بالمشــروع  الخــاص  الزمنــى 
الحديثــة و حرصــا علــى تنفيــذ المشــروع علــى أكمــل وجــه.

الفنيــة والماليــة  العــروض  الشــركة بمراجعــة  قامــت   •
بنظــام  اإلنتاجيــة  المناطــق  بنــاء  و  لتنفيــذ  المقدمــة 
Modular Construction  بعــد الدراســة المســتفيضة 
مــن اللجــان الفنيــة المشــكلة للمشــروع والتعاقــد مــع شــركة  
ــون  ــل 44 ملي Pharmdule Morimatsu الســويدية مقاب
.Modular Building دوالر امريكي تقريباً لبناء وتوريد

الفنيــة والماليــة  العــروض  الشــركة بمراجعــة  قامــت   •
والتعبئــة  التحضيــر  منطقــة  ماكينــات  لتوريــد  المقدمــة 
للمســتحضرات النهائيــة  بعــد الدراســة المســتفيضة مــن 
اللجــان الفنيــة المشــكلة للمشــروع والتعاقــد مــع شــركة 
ــاً  ــورو تقريب ــون ي ــل  5,3 ملي ــة مقاب Syntegon األلماني

.Complete Filling Line لتوريــد 

وفى عام 2021 تم أستكمال األعمال بالمشروع طبقاً لألتى:

أسم المستحضر التركيز الشكل الصيدلي
1 Erythropoietin injection 4,000 IU/0.4 mL & 10,000 IU/mL PFS
2 Follitropin alpha injection 300 IU/0.5 ml PFS multidose

450 IU/0.75 mL;
 900 IU/1.5 Ml

 disposable pen

3 Darbepoetin injection 25 mcg/0.42 mL; 
40 mcg/0.4 mL;
60 mcg/0.3 mL

PFS

4 Rituximab injection 100 mg/10 mL and Vial
500 mg/50 mL

5 Bevacizumab injection 100 mg/4 mL and Vial
400 mg/16 mL

6 Adalimumab injection 40 mg/0.8 mL PFS
440 mg 

7 Trastuzumab injection 440 mg Vial
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أسم المستحضر التركيز الشكل الصيدلي
1 Erythropoietin injection 4,000 IU/0.4 mL & 10,000 IU/mL PFS
2 Follitropin alpha injection 300 IU/0.5 ml PFS multidose

450 IU/0.75 mL;
 900 IU/1.5 Ml

 disposable pen

3 Darbepoetin injection 25 mcg/0.42 mL; 
40 mcg/0.4 mL;
60 mcg/0.3 mL

PFS

4 Rituximab injection 100 mg/10 mL and Vial
500 mg/50 mL

5 Bevacizumab injection 100 mg/4 mL and Vial
400 mg/16 mL

6 Adalimumab injection 40 mg/0.8 mL PFS
440 mg 

7 Trastuzumab injection 440 mg Vial

61
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التقرير السنوي 2021

  النتائج المالية لعام 2021
ومشروع توزيع األرباح

أهم المؤشرات التى حققتها الشركة عام 2021
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  النتائج المالية لعام 2021
ومشروع توزيع األرباح

أهم المؤشرات التى حققتها الشركة عام 2021
المبالغ ألقرب الف جنية

النتائج المالية 2021

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان             2021                   2020                        النمو                     %                              
قيمة االنتاج 

قيمة المبيعات 

 التصدير 

عدد العبوات المنتجة ) عبوة / باأللف (

عدد المستحضرات ) مستحضر/ باأللف (

مجمل ربح النشاط 

صافي الربح ) بعد الضرائب (

انتاجية الفرد 

حقوق المساهمين 

 3,464,934 

 3,364,116 

 752,982 

 316,844 

 381 

 1,470,221 

 483,918 

 689,814 

 2,836,869 

 3,520,828 

 2,789,984 

 615,648 

 327,850 

 371 

 1,125,136 

 422,832 

 685,119 

 2,365,535 

)55,894( 

 574,132 

 137,334 

)11,006( 

 10 

345,085 

 61,086 

 4,694.73 

 471,334 

%1.6-

%20.6

%22.3

%3.4-

%2.7

%23.5

%14.4

%0.7

%19.9

 مبيعات    
          3.4مليار   

                  + 20.6%    2.8 مليار     2020           

12 مستحضر
 جديد بمبيعات 
83 مليون جنية

 

مجمل ربح
  1.47مليار  

                         2.8 مليار     2020

تكلفة البضاعة
المباعة 

 مصروفات البيع
و التسويق

هامش ربح
%43.7

           2020      %40,3             

           2020      %59,7                          2020      %16,1               

%56.3%14.7
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اإلنتاج بالكمية

بيان مقارنة كمية اإلنتاج من األشكال الصيدلية خالل الفترة من 2021/1/1 إلى 2021/12/31   
  

اإلنتاج بالكمية

عدد العبوات المنتجة من مستحضرات الشركةعدد العبوات المنتجة من مستحضرات عقود التصنيع

 288,745 

 271,631 

 17,113 

%51.4

 689,814 

 6.07 

 293,402 

 277,931 

 15,472 

%53.3

 685,119 

 7.19 

المؤشرات اإلنتاجية:

األرقام باأللف

البيــــــــــــــــان                              2021           2020             نمو            نسبة نمو %                              
 293,758 

 23,086 

 316,844 

 306,644 

 21,206 

 327,850 

)12,886( 

 1,880 

)11,006( 

%4-

%9

%3-

عدد العبوات المنتجة منمستحضرات الشركة

عدد العبوات المنتجة من مستحضرات عقود التصنيع

إجمالي عدد العبوات المنتجة 

     البيــــــــــــــــان                                        2021                                    2020                                                                           
متوسط اإلنتاج الشهري )مليون جنيه( 

متوسط اإلنتاج الشهري لمستحضرات الشركة )مليون جنيه( 

متوسط اإلنتاج الشهري لمستحضرات عقود التصنيع )مليون جنيه( 

نسبة التكلفة الصناعية لإلنتاج التام )%(

إنتاجية الفرد/جنيه

إنتاجية الجنيه /أجر

٪۹۳

٪۷

اوال : اإلنتاج:
ألقرب الف جنيةاإلنتاج بالقيمة: 

البيــــــــــــــــان             2021                   2020                        النمو                     %                              
قيمة االنتاج لمستحضرات الشركة

قيمة االنتاج لمستحضرات عقود
التصنيع

اجمالي قيمة اإلنتاج

 3,259,577 

 205,357 

 3,464,934 

 3,335,168 

 185,660 

 3,520,828 

)75,591( 

 19,697 

)55,894( 

%2.3-

%10.6

%1.6-

ثانيا: المخزون
بلغت قيمة المخزون من اإلنتاج التام في 31 ديسمبر 2021 ماقيمته  745.2 مليون جنيه  , و فيما يلي بيان بالمخزون: 
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بيان مقارنة كمية اإلنتاج من األشكال الصيدلية خالل الفترة من 2021/1/1 إلى 2021/12/31   
  

عدد العبوات المنتجة من مستحضرات الشركة

البيــــــــــــــــان                              2021           2020             نمو            نسبة نمو %                              

20212020الوحدةالبيـــان
الطاقة
المتاحة

فى الفترة
بالمليون

     نسبة الطاقة
المحققة/المتاحة

2020          2021
  %                 % 

الطاقة
المتاحة
2021

1,562.75 1,562.75 1,265.77 1,316.03 قرصاألقــــراص
62.00 62.00 48.96 46.45 قرصأقراص المضادات
15.00 15.00 13.76 11.63 قرصاألقراص الفوارة

137.60 137.60 53.62 53.32 كيسالبــــودرات
 14.00 14.00 9.66 4.11زجاجةالشراب الجـاف
423.38 423.38 134.74 118.59 كبسولةالكبسول الجـاف

188.80 188.80 203.35 138.24 كبسولةكبسول المضادات
80.75 80.75 24.25 17.13 كبسولةالكبسول الرخـو

39.75 39.75 35.80 40.51 زجاجةالشـــــراب
20.00 20.00 17.99 15.73 زجاجةنقط األنف والفم

17.00 17.00 17.04 18.32 أنبوبةالمراهـــــم والكريمات
36.13 36.13 38.26 28.51 قمعاألقمـــــاع
19.58 19.58 9.05 9.71 فيالفيال محلول

100.75 100.75 62.02 46.66 فيالفيال بودرة )م.حيوي(
43.55 43.55 22.85 15.88 فيالفيال مجفــد
17.16 17.16 8.35 11.98 أمبولةأمبول مجفد
160.98 160.98 122.53 90.71 أمبولةاألمبـــــول
27.84 27.84 30.68 25.58 زجاجةالقطـــــرات

6.00 6.00 2.47 0.93 كيسمذيب إيبيكـــو للشراب الجاف
9.56 9.56 9.33 6.94 أنبوبةمراهم العين العقيمة

2,982.58 2,982.58 2,130.48 2,016.96 اإلجمالي

%84
%75
%78

%39
%29
%28
%73
%21

%102
%79

%108
%79
%50
%46
%36
%70
%56
%92
%15
%73
%68

%81
%79
%92

%39
%69
%32

%108
%30
%90
%90

%100
%106
%46
% 62
%52
%49
%76

%110
%41
%98
%71

البيــــــــــــــــان             2021                   2020                        النمو                     %                              

ثانيا: المخزون
بلغت قيمة المخزون من اإلنتاج التام في 31 ديسمبر 2021 ماقيمته  745.2 مليون جنيه  , و فيما يلي بيان بالمخزون: 

قيمة المخزون انتاج تام )بسعر بيع المصنع( 

قيمة المخزون من مستحضرات الشركة 

قيمة المخزون من مستحضرات التصنيع 

البيـــــــــــــــان          2021          2020         قيمة التغير    مدي كفاية المخزون / شهر     
 745,240 

 727,155 

 18,085 

 896,400 

 878,711 

 17,689 

       2.7 

       2.7 

       1.9 

)151,160( 

)151,556( 

 396 

 
%2- 5,139 5023 متوسط عدد العاملين )فرد(
%14 أجور ومزايا عينية وتأمينات ) مليون جنيه ( 570,976  489,816 

+ 2.6 نقطة %13.9 %16.5 نسبة األجور والمرتبات لإلنتاج
1.1 نقطة  %17.6 %16.5 نسبة األجور والمرتبات للمبيعات

%1 إنتاجية الفرد )جنيه( 689,814  685,119 
%15.6- 7.19 إنتاجية الجنيه/أجر )جنيه( 6.07 

ثالثا: األجور

                                                                                   2021           2020           نسبة الزيادة                                                                                                                 
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المبيعات بالموزعين :  المبيعات بالقيمة حسب السوق :  

المبيعات بالقيمة حسب السوق :  

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

نمو إيرادات األعمال

إيرادات األعمال

رابعا: المبيعات

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان                    2021                     2020                          نمو                                                                           
 2,342,566 

 261,461 

 752,982 

 7,107 

 3,364,116 

 2,021,805 

 150,469 

 615,648 

 2,062 

 2,789,984 

%15.9    

%73.8

%22.3

%244.6

%20.6

مبيعات محلية )السوق( 

مبيعات محلية )مناقصات(

مبيعات تصدير

إيرادات تشغيل للغير 

 إجمالى

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــان              2021       نسبة لإلجمالي         2020                نسبة لإلجمالي                                                                                               
 601,081 

 1,741,485 

 261,461 

 752,982 

 7,107 

 3,364,116 

%17.9

%51.8

%7.8

%22.4

%0.2

%100

%25.7

%46.7

%5.4

%22.1

%0.1

%100

 718,250 

 1,303,555 

 150,469 

 615,648 

 2,062 

 2,789,984 

مبيعات مباشر  

مبيعات موزعين 

مبيعات مناقصات 

مبيعات تصدير

إيرادات تشغيل للغير

إجمالي

٪۰ ٪۲۰٪۲۰-٪٤۰- ٪۳۰ ٪٤۰ ٪٥۰ ٪٦۰ ٪۷۰ ٪۸۰

مبيعات التصدير

مبيعات مناقصات

مبيعات موزعين

مبيعات مباشر

البيــــــــــان2021
مبيعات مباشر -%16
مبيعات موزعين %34
مبيعات مناقصات %74
مبيعات تصدير %22

إيرادات تشغيل للغير%245
إجمالى %20.6

٪٥۲
٪۸

٪۲۲

٪۱۸٪۰

مبیعات موزعین

إیرادات تشغیل للغیرمبیعات مناقصات

مبیعات مباشرمبیعات تصدیر
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فروع الشركة المتحده للصيادله

شركة ابن سينا البوركس فارما

الشركة المصرية للتجارة االدوية

الشرق االوسط

شركة االخوة للتجارة والتوزيع

ادميرال

شركة فارما اوفر سيز للصيادلة

رامكو

سوفيكو فارم

اخرون

إجمالى 

المبيعات بالموزعين :   ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

فيما يلي بيان تحليلي  مقارن عن نشاط المبيعات

المؤشرات البيعية

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان                                2021           2020            نمو           نسبة نمو                                   

    البيــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                2021                   2020                                                                                                                 

ألقرب ألف جنية
    الموزع                            2021             %                        2020               %                                                                                     

%17

%10

%2

%57

%7

%0

%6

%0

%0

%0

%100

 364,725

 162,143 

 46,783 

 167,899 

 377,897 

 47,632 

 80,285 

   - 

   - 

 56,190 

1,303,555

%28

%12

%4

%13

%29

%4

%6

%0

%0

%4

%100

 303,114 

 170,267 

 37,402 

 990,869 

 122,591 

   - 

 108,134 

 7,417 

 1,312 

 378 

1,741,485

 3,364,116 

 3,248,633 

 115,483 

 294,940 

 285,364 

 9,576 

المبيعات بالقيمة

إجمالي قيمة المبيعات 

قيمة المبيعات من مستحضرات الشركة

قيمة المبيعات من مستحضرات عقود التصنيع

المبيعات بالعبوات

إجمالي عدد العبوات المباعة ) مليون (

عدد العبوات المباعة مستحضرات الشركة

عدد العبوات المباعة مستحضرات عقود التصنيع 

متوسط المبيعات الشهرية

متوســط المبيعــات الشــهرية مــن مســتحضرات الشــركة 

متوســط مبيعــات التصدير الشــهرية

التكلفة الصناعية لإلنتاج المباع 

نسبة التكلفة الصناعية لإلنتاج المباع 

المصاريف التسويقية

نسبة المصاريف التسويقية للمبيعات 

 280,343 

 270,719 

 62,749 

 1,893,896 

%56.3

 495,759 

%14.7

 232,499 

 224,067 

 51,304 
 1,664,848 

%59.7

 448,896 

%16.1

 2,789,984 

 2,688,799 

 101,185 

 288,837 

 280,134 

 8,703 

 574,132 

 559,835 

 14,298 

 6,103 

 5,230 

 873 

%20.58

%20.82

%14.13

%2.11

%1.87

%10.03

مبيعات التصدير

مبيعات مناقصات

مبيعات موزعين

مبيعات مباشر
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سجلت أيبيكو  إجمالي إيرادات بلغت 3.37 مليار جنيه مصري في عام 2021بزيادة قدرها 20.6%  مقارنة بعام 2020 على خلفية 
نمو في كل مجال من مجاالت أعمال الشركة. 

ساهمت المبيعات المحلية بنسبة 78% من إجمالى اإليراد و بلغت 2.6 مليار جنيه مصري في 2021، بنمو قدره 19.9% عن 2020 
بمبلغ 432 مليون جنية  وقد ساهمت زيادة متوسط السعر  بمبلغ 128.2مليون جنية و زيادة الوحدات المباعة 303.4 مليون جنية 
.  حصلت إيبيكو على المركز األول بحصة سوقية 8% بنمو 31% من حيث الوحدات و المركز الخامس بحصة سوقية 3.7% بنمو 

54% من حيث القيمة  ولقد توسعت األيرادات من المناقصات لتصل إلى 261 مليون جنية مقابل 150مليون جنية العام الماضى بنمو 
.  %73.8

  وساهمت  مبيعات التصدير بنسبة 22% من إجمالي األيراد و بلغت 753 مليون جنية مصرى )48 مليون دوالر(  بنمو  %22.3 
عن العام السابق بمبلغ 137.3 مليون جنية .

 

األداء المالي 
اإليرادات

2/2 الخصوم المتداولة: 

3/3 صافى رأس المال العامل: 

سادسا: المركز المالي
1- مصادر المال المستثمر واستخداماته: 

1/1- المصادر: 

2/1- إستخدامات المال المستثمر: 

- رأس المال العامل: 
1/2 األصول المتداولة: 

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان             2021
%30  991,705 %28 رأس المال 991,705 
%44  1,458,148 %38 اإلحتياطيات 1,355,701 
%0  5,545 %14 مجموع األرباح 489,463 
%3-  )89,863( %0 أسهم خزينة    -
%82  2,705,561 %81 حقوق المساهمين 2,836,869 
%2  51,860 %2 إلتزامات ضريبية مؤجلة 71,845 

%13  413,374 %15 إلتزامات طويلة األجل 529,066 
%4  133,552 %2 مجموع اإلهالك 84,538 

%100  3,304,347 %100 مجموع المصادر 3,522,318 

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان            2021
%35  989,537 %39 أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  1,330,755 
%14  408,206 %12 أصول أخرى 408,206 
%51  1,433,027 %49 صافى رأس المال العامل  1,698,819 

%100  2,830,769 %100 مجموع االستخدامات  3,437,779 

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

خامسا : المصروفات
- بلغت مصروفات البيع والتوزيع ) التسويقية ( 495.8 مليون جنيه بنسبة 14.7 % من المبيعات

- بلغ مجموع تكلفة المراكز 397 مليون جم )الخدمات اإلدارية والتمويلية والمخصصات المحملة ورواتب وبدالت مجلس االدارة(  
- بلغ صافى الربح القابل للتوزيع  483.9 مليون جم عام 2020 

بيان تفصيلي ببنود هذه المصاريف: 
%         2020           % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان       2021

%63  448,896 %69  مصروفات تسويقية 495,759 
%3  20,872 %5  34,965 ) R & D ( ابحاث وتطوير

%12  83,017 %12 مصروفات إدارية عمومية 82,612 
%15  109,542 %24  مصروفات تمويلية 169,098 
%0  1,400 %0  رواتب وبدالت مجلس اإلدارة 1,470 
%7  50,000 %15  مخصصات بخالف اإلهالك 109,000 

%100  713,727 %100 اإلجمالي 892,905 

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان        2021
%50  1,735,036 %51  مخزون سلعي ) بعد خصم 1,734,560 

 المخصص (
%25  867,741 %35  عمالء وأوراق قبض )بعد خصم 1,184,552 

المخصص(
%7  252,337 %7  مدينون اخرون وارصدة مدينة 225,144 

%18  628,907 %8  نقدية بالبنوك والصندوق 279,431 
%100  3,484,022 %100  مجموع األصول المتداولة 3,423,687 
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سجلت أيبيكو  إجمالي إيرادات بلغت 3.37 مليار جنيه مصري في عام 2021بزيادة قدرها 20.6%  مقارنة بعام 2020 على خلفية 
نمو في كل مجال من مجاالت أعمال الشركة. 

ساهمت المبيعات المحلية بنسبة 78% من إجمالى اإليراد و بلغت 2.6 مليار جنيه مصري في 2021، بنمو قدره 19.9% عن 2020 
بمبلغ 432 مليون جنية  وقد ساهمت زيادة متوسط السعر  بمبلغ 128.2مليون جنية و زيادة الوحدات المباعة 303.4 مليون جنية 
.  حصلت إيبيكو على المركز األول بحصة سوقية 8% بنمو 31% من حيث الوحدات و المركز الخامس بحصة سوقية 3.7% بنمو 

54% من حيث القيمة  ولقد توسعت األيرادات من المناقصات لتصل إلى 261 مليون جنية مقابل 150مليون جنية العام الماضى بنمو 
.  %73.8

  وساهمت  مبيعات التصدير بنسبة 22% من إجمالي األيراد و بلغت 753 مليون جنية مصرى )48 مليون دوالر(  بنمو  %22.3 
عن العام السابق بمبلغ 137.3 مليون جنية .

 

األداء المالي 
اإليرادات

%         2020         % 2021         
%67  1,366,072 %71 بنوك دائنة و قروض قصيرة االجل  1,219,166 
%5  99,382 %7 موردون وتسهيالت موردين 119,965 

%29  585,541 %22 حسابات وأرصدة دائنة + مخصصات +  385,738 
ضرائب الدخل المستحقة

%100  2,050,995 %100 مجموع الخصوم المتداولة  1,724,869 

2020/31/12 2021/31/12
مجموع األصول المتداولة  3,423,687  3,484,022 
مجموع الخصوم المتداولة  1,724,869  2,050,995 
صافي رأس المال العامل  1,698,819  1,433,027 

2/2 الخصوم المتداولة: 

3/3 صافى رأس المال العامل: 

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان             2021
%30  991,705 %28 رأس المال 991,705 
%44  1,458,148 %38 اإلحتياطيات 1,355,701 
%0  5,545 %14 مجموع األرباح 489,463 
%3-  )89,863( %0 أسهم خزينة    -
%82  2,705,561 %81 حقوق المساهمين 2,836,869 
%2  51,860 %2 إلتزامات ضريبية مؤجلة 71,845 

%13  413,374 %15 إلتزامات طويلة األجل 529,066 
%4  133,552 %2 مجموع اإلهالك 84,538 

%100  3,304,347 %100 مجموع المصادر 3,522,318 

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان            2021
%35  989,537 %39 أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  1,330,755 
%14  408,206 %12 أصول أخرى 408,206 
%51  1,433,027 %49 صافى رأس المال العامل  1,698,819 

%100  2,830,769 %100 مجموع االستخدامات  3,437,779 

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

ألقرب ألف جنية

%         2020           % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان       2021
%63  448,896 %69  مصروفات تسويقية 495,759 
%3  20,872 %5  34,965 ) R & D ( ابحاث وتطوير

%12  83,017 %12 مصروفات إدارية عمومية 82,612 
%15  109,542 %24  مصروفات تمويلية 169,098 
%0  1,400 %0  رواتب وبدالت مجلس اإلدارة 1,470 
%7  50,000 %15  مخصصات بخالف اإلهالك 109,000 

%100  713,727 %100 اإلجمالي 892,905 

%         2020         % البيـــــــــــــــــــــــــــــــان        2021
%50  1,735,036 %51  مخزون سلعي ) بعد خصم 1,734,560 

 المخصص (
%25  867,741 %35  عمالء وأوراق قبض )بعد خصم 1,184,552 

المخصص(
%7  252,337 %7  مدينون اخرون وارصدة مدينة 225,144 

%18  628,907 %8  نقدية بالبنوك والصندوق 279,431 
%100  3,484,022 %100  مجموع األصول المتداولة 3,423,687 

۲,۷۹۰

۳,۳٦٤

٪۲۰٫٦

دیسمبر ۲۰۲۰دیسمبر ۲۰۲۱
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ھامش الربح
٪٤٤٫۸

٪٤۰٫۳
٪٤۳٫۷

صافي الربح
٤۸٤ ملیون

٤۲۳
٤۸٤

الربح قبل الفوائد والضرائب واألھالك

۸٥۰ ملیون

۷۱۸
۸٥۰

مجمل الربح

۱,۱۲٥
۱,٤۷۰

ملیون جنیھ٤۷۰,۱

حقوق الملكیة

۲,۳٦٦
۲,۸۳۷

ملیون جنیھ۲,۸۳۷

إجمالي األصول

٤,۸۸۲
٥,۱٦۳

ملیون جنیھ۱٦۳,٥

األصول الغیر متداولة

۱,۳۹۸
۲۰۲۱۲۰۲۰

۱,۷۳۹

ملیون جنیھ۱,۷۳۹

الربع 
الرابع 
2020

الربع 
الرابع 
2021

التغيير20202021التغيير

21%322,7903,364%708936صافى األيرادات
31%361,1251,470%312423مجمل الربح
 44%40% 45%44%هامش الربح

الربح قبل الفوائد و الضرائب و 
EBITDA 18.4%718850-0,5 %228227األهالك

هامش الربح قبل الفوائد و 
EBITDA 26%27% 24%32%الضرائب و األهالك 

14%484   423       11%     157.9        142.0       صافى الربح
14%15%17%20%هامش صافى الربح

ألقرب مليون جنيهملخص قائمة الدخل 

 إجمالى الربح   
ــري  ــه مص ــار جني ــح 1.470 ملي ــي الرب ــجل إجمال س
عــام 2021 ، بأرتفــاع  31% علــى أســاس ســنوي مــن 
1.125 مليــار جنيــه فــي العــام الســابق. ارتفــع هامــش 
الربــح اإلجمالــي للشــركة بمقــدار 3.5 ليصــل إلــى 44 

% فــى2021 عــن 40% فــى 2020 
يعكــس هــذا االرتفــاع فــي هامــش الربــح اإلجمالــي إلــى 

تعديــل أســعار بيــع عــدد مــن المســتحضرات

ومــواد  الخامــات  أســعار  فــى  للتوفيــر  بألضافــة 
ــرة.                                                                             ــذه الفت ــح له ــي الرب ــي صاف ــاهمته ف ــة ومس التعبئ

واإلهــالك            والضرائــب  الفائــدة  قبــل  األربــاح 
ســجلت إيبيكــو أرباحــا قبل احتســاب الفوائــد والضرائب 

واالســتهالك وإطفــاء الديــن بلغــت 850 مليون جنيه
) بنســبة 25.3% مــن صافــى المبيعــات( فــي 2021 ، 
مقابــل 718 مليــون جنيــة بأرتفــاع قــدره 18.4% عــن  

عــام  2020 .
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نسب الرافعة المالية  مرة
0.34xاألصول/المديونية
0.62xحقوق الملكيه / المديونية
0.38xاألصول/ المديونية
1.98x األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك / المديونية 
 1.82xحقوق الملكية / األصول     

1.66xاألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك / صافى المديونية 

ألقرب مليون جنيه

شــهدت الفتــرة ارتفــاع فــي هامــش األربــاح قبــل الفوائــد 
والضرائــب للشــركة حيــث ســجل 742.6 مليــون جنيــة 
مقابــل   ) المبيعــات  صافــى  مــن   %22.1 بنســبة   (
%26.3 قــدره  بأرتفــاع  جنيــة  مليــون   587.6

 عن عام 2020 .
مصروفات تمويلية  )الفوائد(

169مليــون  التمويليــة  المصروفــات  ســجلت 
قدرهــا  بزيــادة   ، عــام 2021  فــي  جنيــه مصــري 
مليــون  مــن109.5  ســنوي  أســاس  علــى   %77.6
فــي  الزيــادة  هــذه  وتأتــي   2020 فــي  جنيــه 
. المتزايــدة    الرأســمالية  المصروفــات  تمويــل 

األهالك 
مليــون   84.5 اإلهــالك  مصروفــات  ســجلت 
 %35 قــدره  بأنخفــاض   ،  2021 عــام  فــي  جنيــه 
و   ،  2020 عــام  فــى  جنيــه  مليــون   130.4 عــن 
األعمــار  تقييــم  ألعــادة  األنخفــاض  هــذا  يرجــع 
.2021 فــى  المعــدات  و  األت  لبعــض  األنتاجيــة 

صافى الربح
ارتفــع صافــي الربح بنســبة 14.4% على أســاس ســنوي  
حيــث  ســجل 483.9 مليــون جنيــه فــي عــام 2021مــن

 422.8 مليــون جنيــه فــي العــام الســابق وحقــق هامــش 
ربــح صافٍــى بنســبة 14% مقابــل 15% فــى  2020         

التدفق النقدي التشغيلي
ســجلت إيبيكــو تحســناً ملحوظــاً فــي التدفــق النقــدي

من األنشطة التشغيلية خالل 2021.
ــون  ــدي التشــغيلي بنحــو  318 ملي ــق النق ــع التدف  ارتف
مبلــغ  ســجل  حيــث  الفتــرة  خــالل  مصــري  جنيــه 
جنيــة  مليــون   82.6 مقابــل  جنيــة  مليــون   400.7
ــارج قــدره  ــق خ ــجالً صافــي تدف مقابــل 2020 ، مس
343مليــون جنيــه مصــري مقارنــة بصافــي تدفــق 

داخــل قــدره 113جنيــه مصــري فــي 2020 وذلــك  
لســداد األلتزامــات .

النفقات الرأسمالية
ــت 425.8  ــمالية بلغ ــات رأس ــو مصروف ــت إيبيك حقق
مليــون جنيــه فــي 2020 ، ارتفاًعــا عــن 202.4مليــون 
جنيــه فــي العــام الســابق. تضمنــت االســتثمارات خــالل 
الفتــرة 286 مليــون جنيــه مصــري لمصنــع إيبيكــو 3. 
ــات  ــات النفق ــم تخصيــص أعلــى حصــة مــن مصروف ت
 ، مليــون  بمبلــغ 132  األنتــاج  الرأســمالية خطــوط 
ــه  ــون جني ــن 14 ملي ــرب م ــا يق ــتثمار م ــم اس ــا ت بينم
ومعــدات  أثــاث  و  وأدوات  عــدد  فــي  مصــري 
مليــون   1.2 جنيــة  مليــون   9 برمجيــات  و  مكاتــب 
. مبانــى   جنيــة  مليــون   11 و  نقــل  وســائل  جنيــة 

رأس المال العامل
ــوم  ــدي فــي إيبيكــو  440 ي ــل النق ســجلت دورة التحوي
فــي2021/12/31 مقابــل  467  عــام 2020 ، حيــث 
ــل  ــى 2021مقاب ــوم ف ــزون  334ي ــام المخ ــجلت أي س
376 يــوم فــى 2020 وذلــك لضمــان توفيــر مخــزون 
طلبــات  تنفيــذ  علــى  القــدرة  و  الجائحــة  لمواجهــة 
التصديــر. ســجلت أيــام القبــض 129 يوًمــا فــي  2021 
مقابــل 113يوًمــا فــى 2020. ســجلت دائــرة الذمــم 
الدائنــة 23يوًمــا في 2021 مقابــل 22 يوًما في 2020.

صافى الدين
ســجلت إيبيكــو  صافــي نســبة ديــن إلــى حقــوق الملكيــة 
ــي قــدره  ــن إجمال ــي2021 حيــث صافــي دي 0.62 ف
ــة  ــه فــي 31 ديســمبر2021 مقارن 1,469 مليــون جني
برصيــد 1.151 مليــون جنيــه فــي نهايــة الســنة الماليــة 

.2020
 كانــت  االزيــادة ناتجــة عــن االنفــاق الرأســمالى .

  
 

٪۲۳
٦۷٪

٪٤

٪۲

٪۳

األت ومعدات
وسائل نقل

أثاث ومعدات مكاتبإیبیكو 3

مباني
عدد وأدوات

النفقات الرأسمالية 2021
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السادة المساهمون:  
 

اقتراح مجلس إدارة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح عام 2021 :  

 2020  2021
صافى أرباح  بعد ضريبة الدخل 483,917,960  422,832,155 

أرباح مرحلة 5,544,976  3,880,187 
صافى الربح القابل للتوزيع  489,462,936  426,712,342 
5% احتياطى قانونى  24,195,898  21,141,608 

حصة المساهمين  297,511,500  292,711,500 
حصة العاملين في األرباح  49,881,815  42,814,258 
حصة أعضاء مجلس اإلدارة  6,000,000  4,500,000 

احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية والتوسعات 30,000,000  60,000,000 
أرباح مرحلة للعام التالي  81,873,723  5,544,976 

مشروع توزيع األرباح سابعا : 

المبالغ بالجنيه

       ً  ً  ً              
    

 
    

 

۲۰۲۱
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السادة المساهمون:  
 

اقتراح مجلس إدارة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح عام 2021 :  

القوائم المالية عن السنة المنتهية 
فى 31 ديسمبر 2021

و تقرير مراقب الحسابات بشأنها

المبالغ بالجنيه
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القوائم المالية المستقلة عن السنة المنتهية 
فى 31 ديسمبر 2021



75

1. نشـــاط الشــركة 
تأسست الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

) ايبيكو ( شركة مساهمة مصرية  بتاريخ 18 ديسمبر 
1980 في ظل قانون استثمار المال العربى واالجنبى 

والمناطق الحرة  الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 
1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة1977 وتقوم 

الشركة بصناعة األدوية والمستحضرات الطبية 
والبيطرية وتوزيع إنتاجها داخل جمهورية مصر 

العربية وخارجها 
2. أسس اعداد القوائم المالية 

يتم إعداد القوائم المالية وفقا للمبادي المحاسبية 
ومعايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع معايير 
المحاسبة الدولية وذلك في ظل القوانين المحلية 

السارية .
3. أهم السياسات المحاسبية المطبقة 

 – تتم كافة حسابات الشركة بالجنيه المصري .
– يتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية خالل 

السنة المالية على أساس أسعار للصرف  السارية في 
تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول 

وااللتزامات ذات الطبيعة النقديــة وغير النقدية 
المقاسة بالتكلفة التاريخية للعملة االجنبية فى تاريخ 

الميزانية على اساس اسعار الصرف السارية فى ذلك 
التاريخ وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعامالت 

خالل العام وعند اعادة التقييم فى تاريخ الميزانية 
بقائمة الدخل .

 – يتم جرد المخزون وفقا لألصول المرعية وتقاس 
قيمته على اساس التكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما 

اقــــل وتتضمن تكلفة المخزون تكاليف الشــــراء 
وتكاليف التشكيل والتكاليف االخرى التى تتحملها 

الشركة للوصول بالمخزون لموقعة وحالته الراهنة . 
- يتم استخدام طريقة المتوسط المتحرك فى تحديد 

تكلفة الخامات ومستلزمات التشغيل ومــــواد التعبئة 
والتغليف.

 - يتم تحديد تكلفة االنتاج غير التام بتكلفتة الصناعية 
والتى تشمل الخامات والكيماويات ومـــواد التعبيئة 

والتغليف والمستلزمات المستخدمة فى انتاجه ونصيبه 
من االجور المباشرة حتى المراحل االنتاجيـة التى 

وصل اليها .
- تكلفة االنتاج التام تشمل تكلفة الخامات ومواد التعبئة 

والغليف المستخدمة فى انتاجه واالجور المباشرة 
باالضافـــة لنصيبه من التكاليف الصناعية االخرى .

– االصول الثابتة 
االصول الثابته مقومة بتكلفتها التاريخية 

فيمــــــــــــــــا عــــــــــــــدا بنود االصول الثابته
التى تــــــم اعــادة تقيمها فى 1999/9/30 بغرض 
االندماج تم تقييمها بالقيمة الحالية فــــــــــــى تاريـخ 

اعادة التقييم .

                                                                                    

– اهــالك االصول الثابته
)أ ( االعتراف والقياس 

يتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة مخصوما منها مجمع 
اإلهالك والخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة كافة النفقات المباشرة المتعلقة باقتناء 
األصل. وبالنسبة لألصول التي يتم إنشائها داخلياً 

تتضمن تكلفة األصل تكلفة الخامات والعمالة المباشرة 
والتكاليف المباشرة األخرى التي تستلزمها تلك 

األصول لتصل إلى حالتها التشغيلية وفى موقعها 
للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله، وكذلك تكاليف 

إزالتها وإعادة تسوية الموقع الذي توجد به هذه 
األصول وتكلفة القروض المرسملة.

برامج الحاسب اآللي المشتراه والتي تمثل جزء متمم 
بشكل فعال لألجهزة يتم رسملتها كجزء من هذه 

األجهزة. 
تكلفة االقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج 

أصول تدرج بقائمة األرباح او الخسائر عند تكبدها. 
يتم المحاسبة عن المكونات الرئيسية لبنود األصول 
الثابتة التي تختلف أعمارها اإلنتاجية كبنود مستقلة 

ضمن تلك األصول الثابتة.
يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة صافي 

القيمة البيعية بصافي القيمة الدفترية فى تاريخ 
االستبعاد ويعترف بها كإيرادات أو خسائر بيع أصول 

ثابتة في قائمة األرباح او الخسائر.
)ب ( التكاليف الالحقة على االقتناء

يتم االعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن 
تكلفة األصل بعد استبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد 
الشركة لتكلفة اإلحالل وإذا ما كان من المحتمل تدفق 
منافع اقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة إلحالل هذا 
المكون بشرط إمكانية قياس تكلفته بدرجة عالية من 
الدقة. هذا ويتم االعتراف بالتكاليف األخرى بقائمة 

االرباح او الخسائر كمصروف عند تكبدها.
اإلهالك 

يتم تحميل اإلهالك على قائمة االرباح او الخسائر 
وفقاً لطريقة القسط الثابت على أساس العمر اإلنتاجي 

المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة وال يتم 
إهالك األراضي. وفيما يلي بياناً باألعمار اإلنتاجية 

المقدرة:

50 مبانى ادارية

50 مباني نشاط انتاجي

15 االت نشاط انتاجــــي
15 االت خدمات ومرافق
5 وسائل نقل وانتقـــــال 
5 عدد وأدوات

10 اثاث ومعدات مكاتب

األعمار اإلنتاجية المقدرة )بالسنة(البند 

نبذة عن الشركة  واالسس المتبعة فى اعداد القوائم المالية 



76

التقرير السنوي 2021

ويتم بدء إهالك األصل عندما يكون األصل صالحاً 
لالستخدام في الغرض المعد ألجله. وفى تاريخ القوائم 

المالية تتم إعادة النظر في طرق اإلهالك واألعمار 
اإلنتاجية لألصول وقيمتها التخريدية.

تتم مراجعة القيمة التخريدية لألصل الثابت والعمر 
اإلنتاجى المقدر له على األقل فى نهاية كل سنة 

مالية، وعندما تختلف التوقعات عن التقديرات السابقة 
فيجب معالجة ذلك التغيير )التغييرات( كتغيير فى 

تقدير محاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
) 5(«السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات 

المحاسبية واألخطاء«.
االضمحالل فى قيمة االصول

يتم مراجعة القيمة الدفترية الصول الشركة فى 
تاريخ اعداد القوائم المالية لتحديد مااذا كان هناك اى 
مؤشرات تدل على حدوث انخفاض فى قيمتها وفى 

حالة وجود تلك المؤشرات يتم اعداد الدراسات الالزمة 
لتحديد القيمة االستردادية المتوقعة من هذه االصول 

ويتم اثبات االصول بالقيمة االستردادية المتوقعة 
ويحمل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة االستردادية 

بقائمة الدخل وفى حالة  ارتفاع القيمة االستردادية 
لقيمة االصول يتم رد خسائر االضمحالل فى قيمة 
االصول وذلك فقط فى حدود زيادة قيمتها الدفترية 
والتى يتم تحديدها بعد خصم االهالك دون خصم 

االضمحالل فى قيمة االصول . 
المشروعات تحت التنفيذ 

يتم اثبات المبالغ التى تنفق على انشاء او شراء 
االصول الثابته فى بند المشروعات تحت التنفيذ 
بالتكلفة حتى يصبح االصل مهيأ لالستخدام فى 

الغرض الذى اقتنى من اجله ويتم تحويلة لالصول 
الثابته واهالكه وفقا لمعدالت االهالك المطبقة بالشركة

عقود التاجير
عند بدء عقد التاجير تقوم الشركه بتقديم ما اذا كان 

العقد هو عقد تأجير او يحتوي على عقد تأجير و يكون 
العقد عقد تأجير او يحتوي على عقد تأجير اذا كان 
العقد يحول الحق فى السيطره على استخدام اصل 

محدد لمده من الوقت في مقابل عوض او )مقابل مالى( 
وبالنسبه لمثل هذه الترتيبات لعقود التأجير تعترف 

الشركه باصول حق انتفاع والتزامات عقود التأجير 
باستثناء عقود التأجير قصيره االجل وعقود االصول 

ذات القيمة المنخفضه على النحو التالي :
أصول حق االنتفاع

 تعترف الشركه باصول حق االنتفاع في تاريخ 
بدء عقد التاجير )اي تاريخ توفر االصل االساسي 

لالستخدام (
يتم قياس اصول حق االنتفاع بالتكلفه »مطروحا« 

منها اى خسائر متراكمه من انخفاض القيمه و مجمع 
االستهالك وتعديلها نتيجه الي اعاده تقييم أللتزامات 

التاجير، تشتمل تكلفه اصول حق االنتفاع على مبلغ 
التزامات عقود التاجير المعترف بها والتكاليف 

المباشرة االوليه المتكبده ومدفوعات التأجير التي تمت 
في او قبل تاريخ البدء مطروحا منها اي حوافز تاجير 

مستلمه ما لم تكن الشركه على يقين وبدرجه معقوله 
من الحصول على ملكيه االصل المؤجر في نهايه 
مده عقد التاجير، يتم استهالك اصول حق االنتفاع 

المعترف بها على اساس القسط الثابت على مدى فتره 
العمر االنتاجي المقدر او مده االيجار ايهما اكثر، 

يخضع اصل حق االنتفاع الى انخفاض القيمه
التزامات عقود التاجير 

في تاريخ عقد التاجير تعترف الشركه بالتزامات 
عقود التاجير التي يتم قياسها بالقيمه الحاليه لمدفوعات 
التاجير التي يتعين سدادها على مدى مده عقد التاجير، 
تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابته )بما في ذلك 
مدفوعات ثابته مضمنه( مطروحا منها حوافز التاجير 

مستحقة التحصيل ومدفوعات التاجير المتغيره التي 
تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع سدادها 

بموجب ضمانات القيمه المتبقيه ، تتضمن مدفوعات 
التقدير ايضا سعر ممارسه خيار الشراء الذي من 

المؤكد وبدرجه معقولة ان تمارسه الشركه ومدفوعات 
غرامات انهاء عقد التأجير اذا كان عقد التأجير 

يعكس ان الشركة  تمارس خيار االنهاء يتم االعتراف 
بمدفوعات التاجير المتغيره التي ال تعتمد على مؤشر 

او معدل كمصروف في الفتره التي يحدث فيها الحدث 
او الشرط الذي يحقق شرط السداد

 عند احتساب القيمه الحاليه لمدفوعات التاجير تستخدم  
الشركه معدل االقتراض االضافي في تاريخ بدء 

عقد التأجير اذا لم يتم تحديد سعر الفائده الضمنى في 
عقد التأجير بسهوله بعد تاريخ بدء عقد التأجير، يتم 

زياده مبلغ التزامات عقد التاجير لتعكس تراكم الفائده 
وتخفيض مدفوعات التاجير المقدمه باالضافه الى ذلك 
يتم اعاده قياس القيمه الدفتريه اللتزامات عقد التأجير 
اذا كان هناك تعديل او تغير في مده التأجير او تغير 

في مدفوعات التأجير الثابت المضمنه او تغير في تقييم 
شراء االصل محل العقد 

عقود التاجير قصير االجل
 تطبق الشركة االعفاء الممنوح على عقد التأجير 

قصير االجل على عقود التأجير قصير االجل لبعض 
االجهزه 

)اي عقود التأجير التي تبلغ مده تأجيره 21 شهرا 
او اقل من تاريخ عقد التأجير وال تحتوي على خيار 

الشراء (
يتم ادراج مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيره 

االجل كمصروفات على اساس القسط الثابت على 
مدى فتره التأجير .
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االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة
يتــم اثبات االستثمارات فى شركات تابعة بالتكلفة 
وفى حالة اضمحالل القيمــة القابلة لالسترداد او 

االستثمارعن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة بهـذا 
االستثمار بقيمة الضمحالل وتحميلة على قائمة الدخل 

ويتم ادراج االستثمارات فـى شركات تابعة وشقيقة 
ضمن االموال غير المتداوله .  

العمالء واوراق القبض  
يتم اثبات العمالء وارواق القبض بصافى القيمة 

الممكن تحقيقها بعد خصم مخصص الديون المشكوك 
فى تحصيلها وفقا للتقديرات المحاسبية المعدة بمعرفة 
االدارة ويتم مراجعة المخصصات فى نهاية كل فترة 
مالية لتكون أفضل تقدير حالى . ويتم تبويبها ضمن 

االصول المتداولة . 
النقدية ومافى حكمها   

الغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن النقدية 
ومافى حكمها النقديــــة بالبنــــوك الصندوق والودائع 

تحت الطلب لدى البنوك التى التزيد مدة استحقاقها عن 
ثالثة اشهر من تاريخ االيداع لدى البنوك والتى يمكن 

تحويلها بسهولة الى مبالغ نقدية . 
المخـزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية 
أيهما أقل، وتتمثل صافي القيمة البيعية في سعر 

البيع المقدر من النشاط العادي مخصوماً منه التكلفة 
المقدرة لالستكمال باإلضافة للمصروفات البيعية التي 

تتطلبها عملية البيع وتتمثل تكلفة المخزون في تكلفة 
االقتناء باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة بوصول 

المخزون إلى موقعه وبالحالة التي يكون فيها صالحاً 
لالستخدام. ويتم تحديد تكلفة المخزون من المستلزمات 
الطبية والمهمات بالتكلفة على أساس طريقة المتوسط 

المرجح.
راس المال

تهدف المنشاة الى المحافظة على راس المال وتنميته 
لمواجهة الزيادة فى حجم النشاط وتوفير التمويل 
الذاتى الالزم لتمويل المال العامل ومشروعات 

االحالل والتجديد والتوسعات وذلك من خالل حجز 
االحتياطيات االلزامية والتدعيمية .

االحتياطيات:
االحتياطي القانوني 

احتياطى حتمى تم تكوينة طبقا لما ورد بالمادة )52( 
من النظام االساسى للشركة والتى  يبدأ اقتطاع 

ما يوازى 5% لتكوين احتياطى قانونى ويقف هذا 
االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدرا موازيا 
100% من راس المال المدفوع ، واذا نقص هذا 

االحتياطى لسبب من االسباب يتضمن العوده لالقتطاع 
احتياطي تمويل المشروعات االستثمارية 

مكون طبقا لما ورد بالنظام االساسى للشركة مادة 
)52( بند )5( ويرحل بناء على اقتراح مجلس االدارة 

الي السنة المقبلة او يخصص النشاء مال احتياطي او 
مال لالستهالك غير عاديين

احتياطي عام
يكون طبقا للمادة )52( بند )5( من النظام االساسى 
وهذا االحتياطى عام لتوفير التمويل الذاتى للشركة 

الستثماره فى أوجه نشاطها المختلفة مما يؤدى لزيادة 
راس المال العامل بالشركة وتدعيم المركز المالى .     

 احتياطيات أخرى
تمثل االحتياطي الرأسمالى ويتـــم تكوينة بقيمة 

اإلربــاح الناتجة عن بيــع اى اصل من األصول 
الثابتة  أو التعويض عنها بأكثر من قيمتها الدفترية 

تحديد القيمة العادلة
تتطلب عدد من السياسات المحاسبية التي تتبعها 

الشركة وكذلك متطلبات اإلفصاح المتعلقة بها تحديد 
القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير 
المالية. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس 

أو اإلفصاح طبقاً للطرق التالية ويتم اإلفصاح 
باإليضاحات المتممة للقوائم المالية والخاصة باألصول 

وااللتزامات كلما كان ذلك ممكناً عن أيه معلومات 
إضافية عن االفتراضات المستخدمة في تحديد 

القيمة العادلة في اإليضاحات الخاصة بتلك األصول 
وااللتزامات.

المدينون واألرصدة المدينة األخرى
المدينون قصيرى االجل وبدون معدل فائدة مذكور 
تقاس بقيمة الفاتورة اآلجلة إذا ما كان تأثير الخصم 

غير مؤثر. 
االلتزامات المالية غير المشتقة االخرى

يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض اإلفصاح محتسبة 
على أساس القيمة الحالية للمبالغ المتوقعة والفوائد 

النقدية المحصلة مخصومة باستخدام سعر الفائدة السائد 
في تاريخ القوائم المالية.

االيرادات 
تقوم الشركه بتقييم السلع  التي تم التعهد بها في العقد 

مع العميل وتحددها كالتزام اداء :-
تثبت الشركة االيرادات من العقود مع العمالء على 
اساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في 

معيار المحاسبه المصري رقم 48 
الخطوه 1:  تحديد العقد او العقود مع العميل : يعرف 

العقد بانه اتفاق بين طرفين او اكثر ينشىء حقوقا  
والتزامات قابله للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء 
بها لكل عقد خطوه 2 : تحديد التزامات االداء في العقد 

التزام االداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعه او 
خدمه الى العميل .

خطوه 3 : تحديد سعر المعامله : سعر المعامله هو 
مبلغ العوض الذي تتوقع الشركه الحصول عليه في 

نظير نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العميل 
باستثناء المبالغ المحصلة نيابه عن اطراف اخرى 
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خطوه 4 :  توزيع سعر المعامله على التزامات االداء في 
العقــد : بالنســبه العقــد الذي يتضمن اكثر مــن التزام اداء 
علــى  المعاملــه  ســعر  بتوزيــع  الشــركه  ســتقوم 
العقــد  مقابــل  مبلــغ  يحــدد  بمبلــغ  اداء  التــزام  كل 
مقابــل  عليــه  الحصــول  الشــركه  تتوقــع  الــذي 
االداء  التزامــات   مــن  التــزام  بــكل  الوفــاء 
ــت  ــا ( اوف ــا )اوكلم ــرادات عندم ــق االي خطــوه  5: تحق

المنشــاه بالتزامــات  االداء 
تفــي الشــركه بالتزامــات  االداء وتثبيت االيــرادات على 
ــه :- ــر التالي ــد المعايي ــتيفاء اح ــم اس ــي اذا ت ــدى زمن م
اســتخدام  لــه  اصــل  اي  ينشــئ  ال  الشــركة  اداء 
النفــاذ  واجــب  حــق  وللشــركه  للشــركه  بديــل 
تاريخــه  حتــى  المكتمــل  االداء  مقابــل  دفعــه  فــي 
يتحكــم  اصــل  تحســين  او  بانشــاء  الشــركه  قيــام 
تحســينه  او  االصــل  انشــاء  عنــد  العميــل  فيــه 
العميــل يتلقــى المنافــع التــي يقدمهــا اداء الشــركه و 
يســتهلكها فــي الوقت نفســه حالمــا قامت الشــركه باالداء
 بالنســبه إللتزامات االداء في حاله الوفاء باحد الشــروط 
المذكــوره اعــاله يتــم تحقــق ايــرادات علــى مــدى زمنــي 
الــذي يمثــل الزمــن الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالتــزام االداء
ــن خــالل  ــاالداء م ــا ب ــا تســتوفى الشــركة التزام  عندم
ــأ  ــا تنش ــا فانه ــد به ــي وع ــات الت ــلع و الخدم ــم الس تقدي
اصــال مبنــي علــى العقد علــى مبلــغ مقابل العقــد الذي تم 
الحصــول عليهــا مــن االداء عندمــا يتجــاوز مبلــغ مقابــل 
العقــد المســتلم مــن العميل مبلــغ االيــرادات المحققه ينتج 
عــن ذلــك دفعــات مقدمــه مــن العميــل )التــزام العقــد (
تثبــت االيــرادات بالقــدر الــذي يوجــد فيــه احتمــال بتدفق 
ــرادات  ــاس االي ــه قي ــه للشــركه وامكاني ــع اقتصادي مناف
ــبا . ــك بمناس ــا كان ذل ــوق حيثم ــكل موث ــف بش والتكالي

اإليرادات والمصروفات التمويلية
ــى  ــد عل ــرادات الفوائ ــة إي ــرادات التمويلي ــن اإلي تتضم
المســتلمة  المســتثمرة وتوزيعــات األربــاح  األمــوال 
والفوائــد الدائنــة وايــرادات اســتثمار فــي اذون خزانــة، 
تثبت إيرادات الفوائد على أســاس االســتحقاق وباستخدام 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إثبــات إيــرادات 
توزيعــات أربــاح االســتثمارات عندمــا ينشــأ الحــق 
للشــركة فــي التوزيعــات وذلــك فــي الفتــرة الماليــة التــي 
يتــم فيهــا اعتمــاد تلــك التوزيعــات مــن قبــل الجمعيــات 
وتحصيلهــا. فيهــا  المســتثمر  للشــركات  العموميــة 
القــروض  فوائــد  التمويليــة  المصروفــات  تشــمل 
المدينــة، تــدرج كافــة تكاليــف االقتــراض والتــي ال 
ــل  ــاج أص ــاء او إنت ــاء او إنش ــة اقتن ــة لتكلف ــت بصل تم
ــاح  ــة األرب ــراض بقائم ــف االقت ــملة تكالي ــل لرس مؤه
ــي.  ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــائر باس او الخس
وتــدرج خســائر وأربــاح فــروق العملــة بالصافــي.

المخصصات 
يتــم اثبــات المخصصــات عند وجــود التزام حــال قانونى 
او حكمــي او التزام مســتدل عليــة من الظروف المحيطة 
ــى الماضــى ويكــون مــن المحتمــل ان نتيجــة لحــدث ف

يتــم  اقتصاديــة  لمنافــع  تدفــق  عليــة  يترتــب 
امكانيــة  مــع  االلتــزام  ذلــك  لســداد  اســتخدامها 
هــذا  لقيمــة  عليــة  لالعتمــاد  قابــل  تقديــر  اجــراء 
تاريــخ  فــى  المخصصــات  مراجعــة  ويتــم  االلتــزام 
كل ميزانيــة وتعديلهــا الظهــار افضــل تقديــر حالــى 
ــه  ــرة والضريب ــة الفت ــل ) ضريب ــى الدخ ــة عل الضريب

المؤجلــة(
 تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى اربــاح او خســائر الفتــرة 
كال مــن ضريبــة الفتــرة والضريبــة المؤجلــة ويتــم 
ــات  ــم اثب ــرة  . هــذا ويت اثباتهــا بقائمــة الدخــل عــن الفت
ضريبــة الدخــل علــى صافــى الربــح الخاضــع للضريبــة 
باســتخدام اســعار الضريبــة الســارية فــى تاريــخ اعــداد 

الميزانية.    
يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن وجــود 
ــرة  ــه الناتجــة عــن اختــالف الفت بعــض الفــروق المؤقت
الزمنيــة عنــد تضميــن الربــح المحاســبى للفتــرة ايرادات 
ــى  ــح الضريب ــا الرب ــم تضمينه ــا يت ــات بينم او مصروف
فــى فتــرة مختلفــة والتــى تنشــىء فروقــا مؤقتــه خاضعــة 
ضريبيــة  التزامــات  عليــة  يترتــب  ممــا  للضرائــب 
اســعار  باســتخدام  المؤجلــة  الضريبــة  اثبــات  ويتــم 
ــم  ــة ويت ــداد الميزاني ــخ اع ــى تاري ــارية ف ــة الس الضريب
ــة الــى المــدى  ــة المؤجل االعتــراف باالصــول الضريبي
ــة  ــاك ارباحــا ضريبي ــون هن ــع ان يك ــن المتوق ــذى م ال
المؤقتــة  الفــروق  اســتخدام  معهــا  يمكــن  مســتقبلية 
التــى نشــأت عنهــا االصــول الضريبيــة المؤجلــة . 

 توزيعات االرباح
 تثبــت توزيعــات االربــاح فــى القوائــم الماليــة فــي 
ــة للمســاهمين  ــة العام ــا الجمعي ــر فيهـــ ــى تق ــرة الت الفت

هــذه التوزيعــات.
قائمة التدفقات النقدية 

يتــم اعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة بالطريقــة غيــر 
التشــغيل  انشــطة  مــن  كل  علــى  مبوبــة  المباشــرة 
واالســتثمار والتمويــل .. ويوفــر التبويب حســب النشــاط  
المعلومــات التــى تســمح لمســتخدمى القوائــم الماليــة 
بتقديــر اثــر تلــك االنشــطة علــى المركــز المالى للمنشــأة 
وارصدتهــا النقديــة ومافــى حكمهــا ويمكن اســتخدام هذه 
المعلومــات ايضــا لتقييــم العالقــات بيــن تلــك االنشــطة . 

  االطراف ذات العالقة
 يتــم اثبــات التعامــالت مــع االطــراف ذوى العالقــة 
ــات او  ــوارد او الخدمـــــــــــــــ ــة الم ــى قيم ــه ف المتمثل

ــم. ــا وبينه ــة بينن ــات المتبادل االلتزام
مزايـــــا العاملين 

- نطام التأمينات والمعاشات 
صاحــب  حصــة   ( حصتهــا  بســداد  الشــركة  تقــوم 
العمــل ( الــى الهيئــة العامــة للتامينــات االجتماعيــة 
ــون  ــواردة بقان ــا للقواعــد ال ــى اســاس الزامــى وطبق عل
الشــركة  علــى  واليوجــد  االجتماعيــة  التامينــات 
اللتزاماتهــا   ســدادها  بمجــرد  اخــرى  التزامــات  اى 
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دوريــة  كتكلفــة  االعتياديــة  باالشــتراكات  ويعتــرف 
فــى ســنة اســتحقاقها وتــدرج ضمــن تكلفــة العمالــه 

- مزايا انتهاء الخدمة 
تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عنــد بلــوغ ســن 
االحالــة للمعــاش القانونــى وتصــرف وفقــا لالئحــة 
مكافــأة نهايــة الخدمــة المعتمــدة مــن مجلــس االدارة 
ــة  ــة الخدم ــأة نهاي ــة مكاف ــص بقيم ــن مخص ــم تكوي ويت
ويتــم تغذيتــه ســنويا وفقــا لتواريــخ اســتحقاق العامليــن 
ــاة . ــد الوف ــاش او عن ــى المع ــروج عل ــخ الخ ــى تاري ف

- حصة العاملين فى االرباح
ــا  ــاح طبق ــى االرب ــن ف  - تســدد الشــركة حصــة العاملي
ــد )3(  ــركة بن ــى للش ــام االساس ــن النظ ــادة )52( م للم
المعــد تحــت مظلــة قانــون رقــم )43( لســنة 1974 
المعــدل بالقانــون رقــم )32( لســنة 1977 وبنســبة 
10% مــن االربــاح الموزعــة طبقــا للقواعــد المقترحــة 
مــن مجلــس االدارة والمعتمــدة مــن الجمعيــة العموميــة .
االربــاح  فــى  العامليــن  بحصــة  ويعتــرف   -
الملكيــة  وحقــوق  االربــاح  توزيعــات  مــن  كجــزء 
العامــة  الجمعيــة  مــن  تعتمــد  عندمــا  والتزامــات 
التزامــات  اى  تشــمل  وال  الشــركة  لمســاهمى 
الموزعــة.  غيــر  االربــاح  فــى  العامليــن  بحصــة 

العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية

األجنبيــة  بالعمــالت  المعامــالت  ترجمــة  يتــم 
تاريــخ  فــي  الســاري  الصــرف  ســعر  باســتخدام 
يتــم ترجمــة األصــول وااللتزامــات ذات  المعاملــة. 
تاريــخ  فــي  األجنبيــة  بالعمــالت  النقديــة  الطبيعــة 
المركــز المالــي إلــى الجنيــه المصــري وفقــا لســعر 
الصــرف الســائد فــي ذلــك التاريــخ. ويتــم ترجمــة 
النقديــة  غيــر  الطبيعــة  ذات  وااللتزامــات  األصــول 
بالعملــة  العادلــة  بالقيمــة  قياســها  يتــم  والتــي 
ســعر  باســتخدام  المصــري  الجنيــه  الــى  األجنبيــة 
الصــرف الســائد فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.
النقديــة  غيــر  الطبيعــة  ذات  وااللتزامــات  األصــول 
ــة  ــاس التكلف ــى أس ــاس عل ــي تق ــة والت ــة األجنبي بالعمل
فــي  الصــرف  ســعر  باســتخدام  تترجــم  التاريخيــة 
فــروق  تــدرج  عامــة  وبصفــة  المعاملــة،  تاريــخ 
ــائر  ــاح أو الخس ــة باألرب ــن الترجم ــة ع ــة الناتج العمل
ــم  ــا يت ــة م ــن ترجم ــة م ــة الناتج ــروق العمل ــتثناء ف باس
االعتــراف بــه فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.   

أرقام المقارنــــة
يعــاد تبويــب االرقــام المقارنــة كلمــا كان ذلــك ضروريــا
المســتخدم  العــرض  فــى  التغيــرات  مــع  لتتوافــق 

العــام هــــــــــــذا 
 االدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها

 عناصر المخاطر المالية :
االصــول  فــى  للشــركة  الماليــة  االدوات  تتمثــل   
ارصــدة  الماليــة  االصــول  وتتضمــن  وااللتزامــات 
كــم  القبــض  واوراق  والمدينيــن  بالبنــوك  النقديــــة 

. الدائنيــن  الماليــة  االلتزامــات  تتضمــن 

الماليــة : -  أهــم المخاطــر المتعلقــة بتلــك االدوات 
األدوات المالية:

 تقــوم الشــركة بتبويــب األصــول الماليــة غيــر المشــتقة 
بيــن الفئــات التاليــة: 

خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  مبوبــة  ماليــة  أصــول 
ــى  ــا حت ــظ به ــتثمارات محتف ــائر، اس ــاح أو الخس األرب
تاريــخ االســتحقاق، قــروض ومديونيــات، وأصــول 

ماليــة متاحــة للبيــع.
تقــوم الشــركة بتبويــب االلتزامــات الماليــة غير المشــتقة 
ــة  ــة بالقيم ــة مبوب ــات مالي ــة: التزام ــات التالي ــن الفئ بي
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر وفئــه التزامات 

ماليــة أخــري.
األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة غيــر المشــتقة – 

اإلعتراف واإلســتبعاد:
بالقــروض  األولــي  باإلعتــراف  الشــركة  تقــوم 
تاريــخ  فــي  المصــدرة  الديــن  وادوات  والمديونيــات 
وااللتزامــات  الماليــة  األصــول  جميــع  نشــأتها، 
أوليــا  بهــم  االعتــراف  يتــم  االخــرى  الماليــة 
الشــركة  تصبــح  عندمــا  المعاملــة  تاريــخ  فــي 
الماليــة.   لــألداة  التعاقديــة  االحــكام  فــي  طرفــا 
تقــوم الشــركة باســتبعاد االصــل المالــي عندمــا تنتهــي 
فتــرة ســريان الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى 
تدفقــات نقديــة مــن االصــل المالــي، أو قامــت بتحويــل 
الحــق التعاقــدي الســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل 
فيهــا تحويــل كل مخاطــر  تــم  فــي معاملــة  المالــي 
ومنافــع ملكيــة االصــل المالــي بصــورة جوهريــة. 
أو إذا لــم تقــم الشــركة بتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل 
جوهــري بــكل مخاطــر ومنافع ملكية االصــل المالي ولم 
تحتفــظ الشــركة بالســيطرة علــى االصــل المحــول، على 
ان تعتــرف فقــط كأصــل أو التــزام بالناتــج عــن الحقــوق 
أو االلتزامــات الناشــئة أو المحتفــظ بهــا عنــد التحويــل.
تســتبعد الشــركة االلتــزام المالــي عنــد انتهائــة امــا 
بالتخلــص منــه أو الغائــه أو انتهــاء مدته الــواردة بالعقد.
ــم عمــل مقاصــة بيــن أصــل مالــي والتــزام مالــي  يت
وعــرض صافــي المقاصــة فــي الميزانيــة عندمــا، وفقــط 
عندمــا تمتلــك الشــركة حالياً الحــق القانوني القابــل للنفاذ 
ــا  ــا ولديه ــرف به ــغ المعت ــن المبال إلجــراء المقاصــة بي
النيــة امــا إلجــراء التســوية علــى اســاس صافــي المبالــغ 
أو االعتــراف باألصــل وتســوية االلتــزام فــي ان واحــد. 

األصول المالية غير المشتقة – القياس:
ــن خــالل  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المقيم األصــول المالي

ــائر ــاح أو الخس األرب
يتــم تبويــب االصــل المالــي كمقيــم بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل األربــاح أو الخســائر إذا تم تبويبــه كأصل محتفظ 
بــه ألغــراض المتاجــرة أو تــم تبويبــه عنــد االعتــراف 
األولــي ليقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
ــاء  ــرة بإقتن ــة مباش ــة المرتبط ــة المعامل ــائر، تكلف الخس
أو إصــدار االصــل المالــي يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة 
تقــاس  ضمــن األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.  
ــن خــالل  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المقيم األصــول المالي
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ــم االعتــراف  ــة ويت ــاح أو الخســائر بالقيمــة العادل األرب
بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة متضمنــه أي عوائــد 
ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــاح أســهم ف ــات أرب أو توزيع

المديونيات:
يتم قياس هذه األصول عند االعتراف األولي بالقيمة 
العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة 

باقتناء أو اصدار االصل المالي. بعد االعتراف 
األولي، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة

الفائدة الفعلية.
األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل
يتم قياس هذه األصول عند االعتراف األولي 

بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة 
مباشرة باقتناء أو اصدار االصل المالي. بعد 

االعتراف األولي، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم 
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر 

االضمحالل واثار التغيرات في اسعار صرف 
العمالت االجنبية ألدوات الدين ضمن بنود الدخل 
الشامل االخر وتجمع في احتياطي القيمة العادلة، 

وعن استبعاد هذه األصول يتم اعادة تبويب األرباح 
أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل 

الشامل االخر سابقا الى األرباح أو الخسائر.
اإللتزامات المالية غير المشتقة – القياس:

يتم تبويب االلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر اذا تم تبويبه كالتزام محتفظ 

به ألغراض المتاجرة أو تم تبويبه عند االعتراف 
ألولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو 
اصدار االلتزام المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن 

األرباح أو الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات 
المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في األرباح 

أو الخسائر.
االلتزامات المالية غير المشتقة االخرى يتم قياسها 

أوليا بالقيمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة مرتبطة 
مباشرة باقتناء أو اصدار االلتزام. بعد االعتراف 

األولي، يتم قياس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

– مخاطر السيولة: 
يتمثل خطــر السيولة فى العوامــــل التى تؤثر علـى 

قدرة الشركة على ســـــــداد جـزء او كل مــــــــن 
التزاماتها واتاحة التمويل مــن خــــالل استخدام 

المتــــاح مــــن التسهيالت االئتمانية ونظـــرا لطبيعة 
االنشطة الرئيسية للشركة فان االدارة تهـــــدف 

الــى ايجــاد العديد من مصــادر التمويل لتامين هـذه 
المخاطر .  

– مخاطر االئتمان : 
اليوجـد لدى الشركة تأثيرات هامة للمخاطر االئتمانية 
فضال عن التعامل مع مؤسسات تتمتع بمالءة ائتمانية 

عالية . 
 المعايير الجديدة او المعدلة     

قامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 
2019/3/18 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة 
المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 110 
لسنة 2015 والتي تتضمن بعض معايير المحاسبة 
الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة وفيما 

يلي اهم هذه التعديالت التي قد تكون لها تأثير محتمل 
على القوائم المالية للشركة حال تطبيقها.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر 
بتاريخ 12 أبريل 2020 تأجيل تطبيق معايير 

المحاسبة المصرية الجديدة والتعديالت المصاحبة لها 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 على 

القوائم المالية الدورية )الربع سنوية( التي ستصدر 
خالل عام 2020 على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه 
المعايير وهذه التعديالت على القوائم المالية السنوية 

لهذه الشركات في نهاية السنة المالية المنتهية فى 31 
ديسمبر 2020 وادراج االثر المجمع بالكامل بنهاية 

العام، مع التزام الشركات باإلفصاح الكافي في قوائمها 
الدورية خالل عام 2020 عن هذه الحقيقة واثرها 

المحاسبية ان وجدت. 

طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بخصوص تأجيل تطبيق بعض معايير 
المحاسبة حتى 1 يناير 2021 وهي كالتالي:

1. معيار )47( – األدوات المالية
2. معيار )48( – االيراد من العقود مع العمالء

3. معيار )49( عقود التأجير
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 التأثير المحتمل ملخص ألهم التعديالت
علي القوائم المالية

تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري 
جديد رقم )47( 
»األدوات المالية«

ــم  ــد رق ــار المحاســبة المصــري الجدي 1-يحــل معي
الموضوعــات  محــل  الماليــة«  »األدوات   )47(
المقابلــة فــي معيــار المحاســبة المصــري رقــم 
)26( »األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس«، 
معيــار  اصــدار  وإعــادة  تعديــل  تــم  وبالتالــي 
ســحب  بعــد   )26( رقــم  المصــري  المحاســبة 
الفقــرات الخاصــة بالموضوعــات التــي تناولهــا 
معيــار  نطــاق  وتحديــد  الجديــد   )47( معيــار 
)26( المعــدل للتعامــل فقــط مــع حــاالت محــدودة 
مــن محاســبة التغطيــة وفقــاً الختيــار المنشــأة.
ــوب األصــول  ــم تب ــار يت ــات المعي ــا لمتطلب 2-طبق
ــة  ــا بالتكلف ــى أســاس قياســها –الحقاً-إم ــة عل المالي
ــة مــن خــالل الدخــل  المســتهلكة، أو بالقيمــة العادل
العادلــة مــن خــالل  الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة 
األربــاح أو الخســائر، وذلــك طبقــا لنمــوذج أعمــال 
وخصائــص  الماليــة  األصــول  إلدارة  المنشــأة 
المالــي. لألصــل  التعاقــدي  النقــدي  التدفــق 
3- تــم اســتبدال نمــوذج الخســائر المحققــة فــي 
بنمــاذج  الماليــة  لألصــول  االضمحــالل  قيــاس 
يتطلــب  والــذي  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر 
قيــاس االضمحــالل لــكل األصــول الماليــة المقاســة 
بالتكلفــة المســتهلكة واألدوات الماليــة التــي يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 
االخــر منــذ لحظــة االعتــراف االولــي لتلــك بغــض 
الخســارة. لحــدث  مؤشــر  وجــود  عنــد  النظــر 
المعيــار  هــذا  متطلبــات  علــي  4-بنــاء 
التاليــة: المعاييــر  مــن  كال  تعديــل  تــم 
 )1( رقــم  المصــري  المحاســبة  معيــار   -
2019 المعــدل  الماليــة«  القوائــم  »عــرض 
رقــم  المصــري  المحاســبة  معيــار   -
النقديــة« التدفقــات  »قائمــة   )4(
رقــم  المصــري  المحاســبة  معيــار   -
العــرض« الماليــة:  »األدوات   )25(
 )26( رقــم  المصــري  المحاســبة  معيــار   -
والقيــاس« االعتــراف  الماليــة:  »األدوات 
 )40( رقــم  المصــري  المحاســبة  معيــار 
اإلفصاحــات« الماليــة:  »األدوات 

قامت أدارة الشركة 
بالتطبيق

يســري المعيــار رقــم )47( علــى 
فــي  تبــدأ  التــي  الماليــة  الفتــرات 
أو بعــد 1 ينايــر 2020، ويســمح 
بالتطبيــق المبكــر، بشــرط تطبيــق 
معاييــر المحاســبة المصريــة رقــم 
)1( و)25( و)26( و)40( المعدلين 
التاريــخ. نفــس  فــي  معــاً   2019
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المعايير الجديدة او 
المعدلة

 التأثير المحتمل علي ملخص ألهم التعديالت
القوائم المالية

تاريخ التطبيق

مصــري  محاســبة  معيــار 
جديــد رقــم )48( »اإليــراد 
مــن العقــود مــع العمــالء«

المحاســبة  معيــار  يحــل   -1
 )48( رقــم  الجديــد  المصــري 
ــالء«  ــع العم ــود م ــن العق ــراد م »اإلي
ويلغيهــا: التاليــة  المعاييــر  محــل 
أ -  معيــار المحاســبة المصــري رقــم 
)8( »عقــود اإلنشــاء« المعدل 2015.
ــم  ــبة المصــري رق ــار المحاس ب - معي
.2015 المعــدل  »اإليــراد«   )11(
الســيطرة  نمــوذج  اســتخدام  تــم   -2
لالعتــراف بااليــراد بــدال مــن نمــوذج 

المنافــع  .
بالتكاليــف  االعتــراف  يتــم   -3
اإلضافيــة للحصــول علــى عقــد مــع 
المنشــأة  كانــت  إذا  كأصــل  عميــل 
ــذا  ــف وك ــك التكالي ــترداد تل ــع اس تتوق
بعقــد  الوفــاء  بتكاليــف  االعتــراف 
ــددة.  ــروط مح ــر ش ــد تواف ــل عن كأص
يتوافــر  ان  المعيــار  4-يتطلــب 
لكــي  تجــاري  مضمــون  للعقــد 
باإليــراد. االعتــراف  يتــم 
فــي متطلبــات اإلفصــاح  5-التوســع 

والعــرض.

المعيار رقم )48( على قامت أدرة الشركة بالتطبيق

 

يسري
الفترات المالية التي تبدأ 

في أو بعد 1 يناير 2020، 
ويسمح بالتطبيق المبكر.
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المعايير الجديدة
 او المعدلة

 التأثير المحتمل ملخص ألهم التعديالت
علي القوائم المالية

تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري 
جديد )49( »عقود 

التأجير »

ــم  ــد رق ــار المحاســبة المصــري الجدي 1.يحــل معي
ــبة  ــار المحاس ــل معي ــار« مح ــود اإليج )49( »عق
المصري رقم )20( »القواعد والمعايير المحاســبية 
المتعلقــة بعمليــات التأجير التمويلــي 2015 ويلغيه.
ــبة  ــد بالنس ــبي واح ــوذج محاس ــار نم ــدم المعي 2.يق
المســتأجر  يقــوم  حيــث  والمســتأجر  للمؤجــر 
باالعتــراف بحــق االنتفــاع األصــل المؤجــر ضمــن 
أصــول الشــركة كمــا يعتــرف بالتــزام والــذي يمثــل 
ــة  ــر المدفوع ــار غي ــات االيج ــة لدفع ــة الحالي القيم
ضمــن التزامــات الشــركة ، مــع االخذ فــي االعتبار 
انه ال يتم تصنيف عقود االيجار بالنســبة للمســتأجر 
عقــد تأجيــر تشــغيلي أو أنــه عقــد تأجيــر تمويلــي. 
3.بالنســبة للمؤجــر يجــب علــى المؤجــر تصنيــف 
ــد  ــه عق ــى أن ــه إمــا عل ــد مــن عقــود إيجارات كل عق
تمويلــي.  تأجيــر  عقــد  أنــه  أو  تشــغيلي  تأجيــر 
4.بالنســبة لإليجــار التمويلــي فيجــب علــى المؤجــر 
االعتــراف باألصــول المحتفــظ بهــا بموجــب عقــد 
تأجيــر تمويلــي في قائمــة المركز المالــي وعرضها 
بمبلــغ  التحصيــل  مســتحقة  مبالــغ  أنهــا  علــى 
مســاوي لصافــي االســتثمار فــي عقــد التأجيــر.
5.بالنســبة لإليجــار التشــغيلي يجــب علــى المؤجــر 
االعتــراف بدفعــات عقــود التأجيــر مــن عقــود 
ــة  ــا بطريق ــل إم ــا دخ ــى أنه ــغيلية عل ــر التش التأجي
آخــر. منتظــم  أســاس  أي  أو  الثابــت  القســط 

قامت أدرة الشركة 
بالتطبيق

يســري المعيــار رقــم )49( علــى 
فــي  تبــدأ  التــي  الماليــة  الفتــرات 
أو بعــد 1 ينايــر 2020، ويســمح 
تطبيــق  تــم  إذا  المبكــر  بالتطبيــق 
معيــار المحاســبة المصــري رقــم 
مــع  العقــود  مــن  »االيــراد   )48(
العمــالء« 2019 في نفــس التوقيت.
الســريان  تاريــخ  مــن  باالســتثناء 
ــار رقــم )49(  أعــاله، يســري المعي
2019 علــى عقــود التأجيــر التــي 
التأجيــر  لقانــون  تخضــع  كانــت 
 1995 لســنة   95 رقــم  التمويلــي 
– وتعديالتــه وكان يتــم معالجتهــا 
ــري  ــبة المص ــار المحاس ــاً لمعي وفق
والمعاييــر  »القواعــد   )20( رقــم 
بعمليــات  المتعلقــة  المحاســبية 
ــود  ــك عق ــي«، وكذل ــر التمويل التأجي
ــي  ــأ ف ــي تنش ــي الت ــر التمويل التأجي
ظــل وتخضــع لقانون تنظيم نشــاطي 
ــم  ــم رق ــي والتخصي ــر التمويل التأجي
مــن  وذلــك   ،2018 لســنة   176
ــي  ــر الســنوي الت ــرة التقري ــة فت بداي
تــم فيهــا الغــاء قانــون 95 لســنة 95 
وصــدور قانون 176 لســنة 2018. 
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التقرير السنوي 2021

قائمـــــــة الدخــــل عـــن الفـــترة الماليـــــة مــــن 2021/1/1 الـــى 2021/12/31 بالجنيه المصريقائمة المركز والمالى  فى 2021/12/31 ) قبل التوزيع (

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

2020/12/31 2021/12/31 اإليضاح       االصول 
االصول غــير المتداولة 

803,851,396 886,984,475 1 اصول ثابته )بالصافى (
185,685,244 443,770,255 2 مشروعات تحت التنفيذ

0 0 3 اصول غير ملموســة 
408,205,845 408,205,845 4 استثمارات فى شركات  تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة 

1,397,742,485 1,738,960,575 مجموع االصول غير المتداولة
0 االصول المتداولة 

1,735,036,053 1,734,559,799 5 مخـــــزون " بعد خصم المخصص" 10،377،812
867,740,682 1,184,552,445 6 عمالء واوراق قبض " بعد خصم المخصص" 60،889،724
252,337,494 225,143,980 7 مدينون اخرون وارصدة مدينة

0 0 8 حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 
628,907,406 279,431,213 9 نقدية وارصدة لدى البنوك

3,484,021,635 3,423,687,437 مجموع االصول  المتداولة
4,881,764,120 5,162,648,012 اجمالى االصـــول 

0 حقوق الملكية 
991,705,000 991,705,000 10/1 راس المال المدفوع 
)89,863,280( 0 10/2 راس المال المدفوع " اسهم الخزينة "

1,458,148,388 1,355,701,023 11 االحتياطيــــات
5,544,976 5,544,976 12 ارباح او )خسائر( مرحلة 

0 483,917,960 13 ارباح او )خسائر( العام قبل التوزيع
2,365,535,084 2,836,868,959 مجموع حقوق الملكية 

0 االلتزامات غير المتداولة 
279,638,056 14/1 قــــروض طـــويلة االجــــــــل

413,374,471 249,427,444 14/2 تسهيالت ائتمانية طويلة االجل
51,859,817 71,844,662 14/3 التزامات ضريبيــة مؤجــــــلة

465,234,288 600,910,162 مجموع االلتزامات غير المتداولة 
0 االلتزامات المتداولة 

51,734,251 69,735,974 15 مخصصــــــات 
1,366,071,997 1,219,165,622 16 بنـــوك دائنـــة " تسهيالت ائتمانية "

99,381,793 119,965,001 17 موردون واوراق دفع 
340,025,759 0 18 دائنو التوزيعات
89,643,232 167,185,032 19 حسابات دائنة اخـرى
33,909,900 38,199,893 20 حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
70,227,816 110,617,369 21 ضرائب الدخل المستحقه

0 0 التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
2,050,994,748 1,724,868,891 مجموع االلتزامات المتداولة 
4,881,764,120 5,162,648,012 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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قائمـــــــة الدخــــل عـــن الفـــترة الماليـــــة مــــن 2021/1/1 الـــى 2021/12/31

يناير/ ديسمبر2020  البيـــــان  االيضاح         كلــــى        جــــزئى  
2,789,983,904 22/1 صافى المبيعات ) ايرادات النشاط ( 3,364,116,402

)1,664,847,801( 23 يخصم : تكلفة المبيعــات )1,893,895,667(
1,125,136,103 مجمل الربح  1,470,220,735

يخصـــــم 
)448,896,094( 24/1 مصروفـــات تسويقيـــة (495,758,892)
)20,871,832( 24/2 ) R & D ( ابحاث وتطوير )34,965,136(
)83,016,754( 24/3 مصروفات ادارية وعمومية  )82,612,208(
)1,400,000( 24/4 رواتب مقطوعة وبدالت حضور 

اعضاء مجلس االدارة 
)1,470,000(

)109,542,359( 24/5 مصروفات تمويلية   )169,098,453(
)50,000,000( 24/6 مخصصات بخالف االهالك )109,000,000(

)713,727,039( اجمالى المصروفات  )892,904,689(

يضـــاف
37,183,414 25 ارباح شركات تابعة و شقيقة  43,365,383
35,562,276 25 19,514,445 فوائــــــد دائنــــــة
72,745,690 62,879,828

484,154,754 صافى الربـــــح 640,195,874
يضاف اليه او يخصم منه

0 25 مخصصات انتفى الغرض منها  0
3,804,248 25 أرباح )او خسائر ( رأسمالية 2,778,521

)11,545,573( 25 أرباح )خسائر( فروق عملـة  )6,254,923(
35,303,277 25 أيـــــرادات اخــــرى 1,569,929
27,561,952 )1,906,473(

511,716,706 صافى الربح او )الخسارة ( قبل 
ضرائب الدخل

638,289,401

)83,223,083( 24/7 ضريبة الدخــــــل  (125,867,642)
1,531,667 24/7 ضريبة مؤجلــــــه )19,984,845(

)81,691,416( )145,852,487(
)7,193,135( 24/8 المساهمة التكافلية - تأمينات اجتماعية  )8,518,954(

422,832,155 صافى الربح بعد الضريبة وبعد 
المساهمة التكافلية  

483,917,960

نصيب السهم االساسى فى االرباح 

بالجنيه المصري

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

2020/12/31 2021/12/31 اإليضاح       االصول 
االصول غــير المتداولة 

803,851,396 886,984,475 1 اصول ثابته )بالصافى (
185,685,244 443,770,255 2 مشروعات تحت التنفيذ

0 0 3 اصول غير ملموســة 
408,205,845 408,205,845 4 استثمارات فى شركات  تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة 

1,397,742,485 1,738,960,575 مجموع االصول غير المتداولة
0 االصول المتداولة 

1,735,036,053 1,734,559,799 5 مخـــــزون " بعد خصم المخصص" 10،377،812
867,740,682 1,184,552,445 6 عمالء واوراق قبض " بعد خصم المخصص" 60،889،724
252,337,494 225,143,980 7 مدينون اخرون وارصدة مدينة

0 0 8 حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 
628,907,406 279,431,213 9 نقدية وارصدة لدى البنوك

3,484,021,635 3,423,687,437 مجموع االصول  المتداولة
4,881,764,120 5,162,648,012 اجمالى االصـــول 

0 حقوق الملكية 
991,705,000 991,705,000 10/1 راس المال المدفوع 
)89,863,280( 0 10/2 راس المال المدفوع " اسهم الخزينة "

1,458,148,388 1,355,701,023 11 االحتياطيــــات
5,544,976 5,544,976 12 ارباح او )خسائر( مرحلة 

0 483,917,960 13 ارباح او )خسائر( العام قبل التوزيع
2,365,535,084 2,836,868,959 مجموع حقوق الملكية 

0 االلتزامات غير المتداولة 
279,638,056 14/1 قــــروض طـــويلة االجــــــــل

413,374,471 249,427,444 14/2 تسهيالت ائتمانية طويلة االجل
51,859,817 71,844,662 14/3 التزامات ضريبيــة مؤجــــــلة

465,234,288 600,910,162 مجموع االلتزامات غير المتداولة 
0 االلتزامات المتداولة 

51,734,251 69,735,974 15 مخصصــــــات 
1,366,071,997 1,219,165,622 16 بنـــوك دائنـــة " تسهيالت ائتمانية "

99,381,793 119,965,001 17 موردون واوراق دفع 
340,025,759 0 18 دائنو التوزيعات
89,643,232 167,185,032 19 حسابات دائنة اخـرى
33,909,900 38,199,893 20 حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
70,227,816 110,617,369 21 ضرائب الدخل المستحقه

0 0 التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
2,050,994,748 1,724,868,891 مجموع االلتزامات المتداولة 
4,881,764,120 5,162,648,012 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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التقرير السنوي 2021

قائمة التدفقات النقدية عن االفترة المالية المنتهية فى 2021/12/31 تكلفة المبيعات فى 2021/12/31

2020/12/31      كلــــى        جــــزئى     البيـــــان 
مراكـــز االنتـــــاج

118,934,149 االجــــــور 137,105,458
1,480,687,659 مستلزمات سلعية 1,451,017,975

5,652,734 مستلزمات خدمية 7,904,636
81,167,184 مصروفات جارية  42,930,674

1,686,441,726 1,638,958,743
مراكز خدمات االنتاج 

88,721,822 االجــــــور 109,423,740
36,029,868 مستلزمات سلعية 26,848,800
11,279,707 مستلزمات خدمية 16,679,323
36,334,157 مصروفات جارية  29,234,108

172,365,554 182,185,971
1,858,807,280 تكاليف االنتــــــاج 1,821,144,714

)7,299,615( يخصم : مخلفات انتاج مباعة  )8,056,781(
1,851,507,665 1,813,087,933

26,683,273 يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج غبر تام 
بالتكلفة 

)30,384,878(

1,878,190,938 تكلفة الصنع لالنتاج المعد للبيع  1,782,703,055
)213,343,137( يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج تام 

بالتكلفة 
111,192,612

1,664,847,801 تكلفة الصنع لالنتاج المباع 1,893,895,667
1,664,847,801 تكلفة المبيعــــــات 1,893,895,667

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            
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بالجنيه المصريقائمة التدفقات النقدية عن االفترة المالية المنتهية فى 2021/12/31

2020/12/31 البيــــــــــــــــــــان               2021/12/31        
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

511,716,706 638,289,401 صافى الربح قبل الضرائب والبنود غير العادية 
0 0 تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة 

التشغيل
133,551,854 84,538,425 االهــــــــــــالك
)97,211,306( 37,098,017 المخصصــــــــــات

0 0 مخصصات انتفى الغرض منها
)35,562,276( )19,514,445( الفوائد الدائنـــــة
)37,183,414( )43,365,383( توزيعات محصلـــة
83,163,711 136,252,979 الفوائد المدينــــة
)3,804,248( )2,778,521( خسائر ) أرباح ( بيع اصول ثابتة 
11,545,573 6,254,923 خسائر ) أرباح ( فروق عملـــة 

)35,303,277( )1,569,929( ) مقبوضات( مدفوعات بنود غيرعادية
530,913,323 835,205,467 أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل 
100,833,367 )214,031,688(  ) الزيادة (النقص فى ارصدة العمالء واالرصدة المدينة

)355,267,795( )5,620,040( الزيادة ( النقص فى المخــــــزون( 
)38,260,553( 8,417,959 الزيادة ) النقص ( فى أرصدة الدائنون واالرصدة الدائنة 
35,303,277 1,569,929 مقبوضات ) مدفوعات ( البنود غير العادية

)83,163,711( )136,252,979( فوائـــد مدفوعـــــــــــة
)107,689,394( )88,586,561( ضرائب دخليــــــة مدفوعـــة 

82,668,514 400,702,087 صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  
التدفقات النقديـة من أنشطة االستثمار 

)79,767,564( 0 مدفوعات استثمارات مالية 
0 0 متحصالت  استثمارات مالية  

)202,354,950( )425,823,797( مدفوعات لشراء أصول ثابتـــة 
4,129,056 2,845,802 متحصالت من بيع أصول ثابتــة 

37,183,414 43,365,383 توزيعـــــــات محصلــة 
35,562,276 19,514,445 فوائــــد محصلـــــــة

)205,247,768( )360,098,167( صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

0 0 زيــــادة راس المال
)89,863,280( )12,584,085( مقبوضات غير عادية

)463,656,678( )340,025,759( توزيعـــــــات االربـــاح 
376,493,969 )146,906,375( مقبوضات بنوك ) قروض طويلة االجل (
413,374,471 115,691,029 مقبوضات بنوك ) تسهيالت ائتمانية طويلة وقصيرة االجل (

0 0 )مصروفات( ايرادات سنوات سابقة محولة لالرباح المحتجزة
236,348,482 )383,825,190( صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويــل 
113,769,228 )343,221,270( صافى ) النقص ( او الزيادة فى النقدية خالل الفترة 
526,683,751 628,907,406 رصيد النقديـــــــة اول العام 
)11,545,573( )6,254,923( اثر التغيرات فى سعر الصرف على النقدية وما فى حكمها
628,907,406 279,431,213 رصيد النقديـــــــة فى 2021/12/31 

2020/12/31      كلــــى        جــــزئى     البيـــــان 
مراكـــز االنتـــــاج

118,934,149 االجــــــور 137,105,458
1,480,687,659 مستلزمات سلعية 1,451,017,975

5,652,734 مستلزمات خدمية 7,904,636
81,167,184 مصروفات جارية  42,930,674

1,686,441,726 1,638,958,743
مراكز خدمات االنتاج 

88,721,822 االجــــــور 109,423,740
36,029,868 مستلزمات سلعية 26,848,800
11,279,707 مستلزمات خدمية 16,679,323
36,334,157 مصروفات جارية  29,234,108

172,365,554 182,185,971
1,858,807,280 تكاليف االنتــــــاج 1,821,144,714

)7,299,615( يخصم : مخلفات انتاج مباعة  )8,056,781(
1,851,507,665 1,813,087,933

26,683,273 يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج غبر تام 
بالتكلفة 

)30,384,878(

1,878,190,938 تكلفة الصنع لالنتاج المعد للبيع  1,782,703,055
)213,343,137( يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج تام 

بالتكلفة 
111,192,612

1,664,847,801 تكلفة الصنع لالنتاج المباع 1,893,895,667
1,664,847,801 تكلفة المبيعــــــات 1,893,895,667
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قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفترة المنتهية فى 2021/12/31

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

31-12-312020-12-2021البيـــــان 

483,917,960422,832,155ربح الفترة 

00الدخل الشامل االخر

00فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات االجنبية 

00االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

00تغطية التدفق النقدى
االرباح ) الخسائر( االكتوارية من نظم المزايا المحددة 

00للمعاشات 

00نصيب المنشأة من الدخل الشامل االخرفى الشركات الشقيقة 

00ضريبة الدخل المتعلفة بعناصر الدخل الشامل االخرى

483,917,960422,832,155مجموع الدخل الشامل االخر عن السنة بعد خصم الضريبة 

483,917,960422,832,155اجمالى الدخل الشامل عن السنة 
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 489,462,936  
  
 

 
 

) 24,195,898 (
) 73,781,148 ( )49585,250 (  
415,681,788   
49,881,815  نصيب العاملين 

نصيب االسهم القائمة )  ثالثة جنيهات للسهم (

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

قائمـــــة  التوزيعات المقترحة لالرباح عن الفترة المالية المنتهية  فـــى 2021/12/31

نصيب العاملين من األرباح ) * (

صافى الربح الموزع ) بعد اضافة االرباح المرحلة
 من العام السابق (

يخصم :-
5 % احتياطى قانونى

5 % توزيع اول من رأس المال للمساهمين
 

2020 2021 البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
صافى أرباح  بعد ضريبة الدخل 483,917,960  422,832,155 

أرباح مرحلة 5,544,976  3,880,187 
صافى الربح القابل للتوزيع  489,462,936  426,712,342 
 5% احتياطى قانونى 24,195,898  21,141,608 
) * ( حصة المساهمين  297,511,500  292,711,500 
حصة العاملين في األرباح  49,881,815  42,814,258 
حصة أعضاء مجلس اإلدارة  6,000,000  4,500,000 

احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية والتوسعات 30,000,000  60,000,000 
أرباح مرحلة للعام التالي  81,873,723  5,544,976 
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االيضاحات المتممة للمركز المالى المنتهي فى 2021/21/13
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2020 2021 البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
صافى أرباح  بعد ضريبة الدخل 483,917,960  422,832,155 

أرباح مرحلة 5,544,976  3,880,187 
صافى الربح القابل للتوزيع  489,462,936  426,712,342 
 5% احتياطى قانونى 24,195,898  21,141,608 
) * ( حصة المساهمين  297,511,500  292,711,500 
حصة العاملين في األرباح  49,881,815  42,814,258 
حصة أعضاء مجلس اإلدارة  6,000,000  4,500,000 

احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية والتوسعات 30,000,000  60,000,000 
أرباح مرحلة للعام التالي  81,873,723  5,544,976 
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2- مشروعات تحت التنفيذ 
تمثل المشروعات تحت التنفيذ ما تم انفاقه عليها حتى تكتمل وتحول لالصول الثابتة وتبلغ قيمتها فى

2021/12/31  مبلغ  443.770.255 جنيه على التفصيل التالى -     
     

 نشأت نتيجة اعادة تقييم االصول والخصوم وحساب االهالك عند اندماج  الشركة المصرية لصناعة العبوات
 الدوائية فى الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائيـــــــة ) ايبيكــــــــو ( طبقا للتقييم الذى تم فى 1999/9/30 

ويتم احتساب االهالك للشهرة على اساس 5%  سنويا وتم االهالك بالكامل حتى 2019/9/30 
تبلغ تكلفـة شهرة المحــل في 2021/12/31 مبلـغ وقدرة  صفر جنيه

3-  اصول غير ملموسة   

4- استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركه 
بلغت االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة فى 2021/12/31 بمبلغ 408.205.845  جنيه مصرى

 طبقا للتفصيل التالى :-
1/4 شركات تابعة بمبلغ 81،370،000 جنيه كالتالى :     

 

الرصيد فى 
2021/12/31

الرصيدحركة عــام 2021 
البيــــــــــان فى 2020/12/31 

اضافةاستبعاد
المبانـــــى010.977.5178.879.3162.098.201

االالت والمعدات112.450.781135.977.765102.349.322146.079.224
وسائل نقل 2.760.00074.1002.834.1000

ومواصالت
العــــدد واالدوات2.941.5036.797.3554.460.8715.277.987

االثاث ومعدات 14.195.9663.102.3629.813.8137.484.515
المكاتب

مصنـــع ايبيكو ) 3 (311.422.0050286.676.68824.745.317
االجمالــــــــــى443.770.255156.929.099415.014.110185.685.244

البيـــــــــان2020/12/31 جنيه2021/12/31 جنيه
تكلفة الشهرة370.000.000370000000

يخصم : - االستهالك)370.000.000()370.000.000(
رخص استخدام وبرامج حاسب آلى1.803.8261.803.826

يخصم : - االستهالك)1.803.826()1.803.826(
الصافـــــى0000

البيــــــــــان2020/12/31 جنيــه2021/12/31 جنيــه
الشركة المصرية الدولية لالمبوالت 69.040.00069.040.000
شركة ايبيكو تك لالدويـــــة ) تحت التصفية (12.330.00012.330.000

االجمالـــــــــــى81.370.00081.370.000

       2/4 شركات شقيقة بمبلغ 326.835.845 جنيه كالتالى:-
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2- مشروعات تحت التنفيذ 
تمثل المشروعات تحت التنفيذ ما تم انفاقه عليها حتى تكتمل وتحول لالصول الثابتة وتبلغ قيمتها فى

2021/12/31  مبلغ  443.770.255 جنيه على التفصيل التالى -     
     

 نشأت نتيجة اعادة تقييم االصول والخصوم وحساب االهالك عند اندماج  الشركة المصرية لصناعة العبوات
 الدوائية فى الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائيـــــــة ) ايبيكــــــــو ( طبقا للتقييم الذى تم فى 1999/9/30 

ويتم احتساب االهالك للشهرة على اساس 5%  سنويا وتم االهالك بالكامل حتى 2019/9/30 
تبلغ تكلفـة شهرة المحــل في 2021/12/31 مبلـغ وقدرة  صفر جنيه

3-  اصول غير ملموسة   

الشركة المصرية الدولية لالمبوالت )إيــاكو(

شركة إياكو لالمبوالت شركة مساهمة مصرية 

خاضعة لقانون االستثمار رقـم )8(  لسنة 1997 

وتهدف الى صناعة االمبوالت الدوائية والشركة  

المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( هى 

المساهم الرئيسى فى راس مال هذه الشركة حيث 

تساهم بنسبة   98.63% والباقى وقدرة %1.37 

مساهمة مـن اخرين.

شركة ايبيكو تك لالدوية ) تحت التصفية (

شركة ايبيكو تك لألدوية شركة مساهمة مصرية 

خاضعة الحكام قانـون االستثمار رقم )8( لسنة 

1997 وتهدف إلــــــــــــــــى تصنيع األدوية البشرية 

والبيطرية والكيماوية  والمستحضرات التشخيصية 

واألمصال واألغذيـــــــــــــــة الخاصـــة والمبيدات 

الحشرية مستحضرات التجميل والمنظفـات وتصنيع 

مواد التعبئة والتغليف الالزمة لهذه المنتجات والشركة 

المصريـــــة الدولية للصناعات  الدوائية 

ايبيكو هى المساهم الرئيسي في راس مال هــــذه

الشركـة فهى تساهـــم  بنســـبة 98.6% والباقي قدرة 

1.4% مساهمة من بعض العاملين بشركة ايبيكو 

لألدوية وهــذه  االستثمارات مقيدة بالتكلفـــــــة وتبلغ 

12.330 الف جنيه  وتمثل 25%مـن راس المال 

وليس لها  قيمة سوقية ولم تزاول شركة ايبيكو تك اى 

نشاط حتى اآلن والمدفوع لهذه الشركة 

) راس المال (  ممثل فى اراضى القامة المشروع 

ونقديـة بالجنيه المصرى بالبنك .

 -  اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة 

ايبيكو تك واتخذت قرارها بتصفية الشركة وتم تعيين 

المصفى ومراقب الحسابات للتصفية وجارى اتخاذ 

االجراءات من قبلها لتصفية الشركة

- شركة إيبيكوتك لم تزاول أي نشاط منذ أنشائها حتي 

االَن وتتمثل أصول الشركة بالكامل في أصول متداولة 

علي هيئة نقدية بالبنــــوك ) جاري / ودائع ( و هو ما 

يغطي حقوق الملكية من رأس المال وبناء علية لم يتم 

تكوين مخصص أضمحالل لهذا االستثمار.

       2/4 شركات شقيقة بمبلغ 326.835.845 جنيه كالتالى:-

* مصنع السعوديـــة
تم توقيع العقد مع الجانب السعودى ونسبة مشاركة ايبيكو 30 % من راس المال وتعادل 35.900.976 جنيه مصرى 

تم سدادها بالكامل ولها نسبة تصويت 30% وقد بدأت الشركة نشاطها اعتبارا من عام 2012 داخل المملكة العربية السعودية 

البيــــــــــان2020/12/31 جنيــه2021/12/31 جنيــه
مصنع البترجى لالدوية والمستلزمات الطبية 35.900.97635.900.976

بالسعودية 
شركة المهن الطبية لالدوية 290.934.869290.934.869
االجمالـــــــــــى326.835.845326.835.845

  2021/12/31  2020/12/31
35.900.97635.900.976
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شركة المهن الطبية لالدوية
تم شراء 4,780,000 سهم ويمثل 9.77 % من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 

2019/12/31  بقيمة 211,167,305 جنيه.

تم شراء 112,331 سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 2020/12/31. 

بمبلغ 4,942,564 جنيه ليصبح اجمالى عدد االسهم التى تم االستحواذ عليها 4,892,331 سهم بنسبة 10 % من اسهم شركة المهن 

بقيمة اجمالية 216,109,869 جنيه 

• تم شراء 1.825.000 سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية بمبلغ 74.825.000 جنية 

في طرح زيادة راس المال  ليصبح اجمالي االستثمارات 290.934.869 جنية لتحافظ شركة إيبيكو

علي نسبه 10%  من اسهم شركة المهن مسددة بالكامل حتي 2020/12/31

• يتم تبويب شركة المهن الطبية كشركة شقيقة ألمتالك ايبيكو 10% من األسهم وهي أحدي شركات أكديما   وهي المساهم الرئيسي
 في شركة ايبيكو.

  2021/12/31  2020/12/31
290.934.869290.934.869

5- المخــــــــــزون

6- العمالء واوراق القبض

    ويتمثل فى التالى ) بالجنيه (

البيـــــــان2021/12/312020/12/31
خــــامــــــات 628.224.269534.962.763

وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل407.937357.485
قطع غيار ومهمات 114.686.313102.345.637
مواد تعبئة وتغليــــف356.076.110352.999.675
انتاج غير تـــــــام101.367.74970.982.870
انتــــــاج تــــام374.709.303454.408.228

بضائع لــــدى الغيــر9.405.2745.338.275
اعتمادات مستندية لشراء بضائع160.060.656217.922.638

المجموع1.744.937.6111.739.317.571
يخصم : مخصص بضائــع)4.281.518()10.377.812(

االجمالـــــى1.734.559.7991.735.036.053

7-  مدينون اخرون وارصدة مدينة 

8-  حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

    ويتمثل فى التالى 

        وتتمثل فيما يلى ) بالجنية (



95

شركة المهن الطبية لالدوية
تم شراء 4,780,000 سهم ويمثل 9.77 % من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 

2019/12/31  بقيمة 211,167,305 جنيه.

تم شراء 112,331 سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 2020/12/31. 

بمبلغ 4,942,564 جنيه ليصبح اجمالى عدد االسهم التى تم االستحواذ عليها 4,892,331 سهم بنسبة 10 % من اسهم شركة المهن 

بقيمة اجمالية 216,109,869 جنيه 

• تم شراء 1.825.000 سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية بمبلغ 74.825.000 جنية 

في طرح زيادة راس المال  ليصبح اجمالي االستثمارات 290.934.869 جنية لتحافظ شركة إيبيكو

علي نسبه 10%  من اسهم شركة المهن مسددة بالكامل حتي 2020/12/31

• يتم تبويب شركة المهن الطبية كشركة شقيقة ألمتالك ايبيكو 10% من األسهم وهي أحدي شركات أكديما   وهي المساهم الرئيسي
 في شركة ايبيكو.

6- العمالء واوراق القبض

البيـــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
موزعــــــــــــــون354.142.724183.589.437
بيع مباشر151.666.73638.592.657

توريدات ومناقصات  4.570.010160.805.102
عمـالء تصدير369.460.834414.357.744
اوراق قبـــــض365.601.865118.285.466

المجمـــــــــــــــــــــوع1.245.442.169915.630.406
يخصم مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها)47.889.724()60.889.724(

الصافــــى1.184.552.445867.740.682

7-  مدينون اخرون وارصدة مدينة 

8-  حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

    ويتمثل فى التالى 

        وتتمثل فيما يلى ) بالجنية (

البيـــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
تأمينات لدى الغيـــــــر7.766.0965.702.031

دفعات مقدمة ) ضرائب –  تأمين (122.709.883116.133.577
مورديـــــــــــــــن ) دفعات مقدمـــــــة (8.822.87939.547.430
4.937.1746.604.316

تعويضات مستحقة من شركات التأمين17.678.76337.946.013
استرداد رسوم جمركية مستحقة  )حكم قضائي(6.044.2286.044.228

فرق قيمة الغاز )تحت التسوية(13.240.72515.425.042
أرصدة مدينة اخرى 43.944.23224.934.857

االجمالــــــــــــى225.143.980252.337.494

البيان2021/12/312020/12/31
حسابات مدينة – شركات تابعة000000
االجمالـــــــى 000000
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9-  النقدية واالرصدة لدى البنوك 
    ويتمثل فى التالى 

• الودائع بالبنوك تشمل ودائع ربع سنوية وشهرية باالضافة لودائع بحساب اليوم بيوم ذات الفائدة اليومية 
• وثائق بصناديق االستثمار وتحقق عائد تراكمى واليترتب علـــى فكها اى خسائر وتنتهى اجلها عند التصرف فيها

10- رأس المال  

1/10 – رأس المال المدفوع

- هيكل الملكية

البيـــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
نقدية بالصندوق والسلف المستديمة 919.3572.475.197

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق- عملة 96.625.333218.585.297
محلية 

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق- عملة 91.420.83570.941.642
اجنبية  

ودائــــــــــــع بالبنوك – عملة محلية85.862.363332.705.080
صناديــق استثمار4.603.3254.200.190

االجمالــــــــــــــى279.431.213628.907.406

-   رأس مـال الشـــــركة المرخص به مبلغ 850 مليون 

جنيـــــــه ) ثمانمائــة وخمســون مليــون جنية مصــــرى (

فيــــــه   والمكتتــب  المصـــدر  المــال  راس  ويبلــغ    

ســبعمائة   ( جنيــــــــــــــــه  مبلــغ793.364.000 

واربعــة  ثالثمائــة   و  مليــون  وتســـعون  وثالثــــــة 

مدفـــــــــوع     ) مصــرى  جنيــه  الــف  وســتون 

ســــــــــهم   79.336.400 وقيمـتـــــــة   بالكامــــــل 

.  ) جنيهــات  عشــرة  للســهم  االســمية  القيمــة   (

ــدة  ــركة المنعق ــة للش ــة العام ــرار الجمعي ــب ق -  بموج

زيــادة  علــى  الموافقـــة  تــم   2010/3/27 بتاريــخ 

النظــام  مــن   7،6 المــواد   2010/6/24 بتاريــخ 

 . للشــركة  االساســى 

- 10% مــن راس المــال المصــدر والمدفــوع قبل الزيادة 

لتمويــــل توســعات واســتثمارات الشــركة مــع تعديــــل 

الــى جنيهــا   721.240.000 مــن  المـــــال  راس 

72.124.000 بزيــادة  جنيهــا   793.364.000

جنيهــا  ممولــة مــن االربــاح الموزعــة علــى المســاهمين 

بواقــع    تــم قيــد زيــادة راس المــال بالســجل التجــارى 

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  قــرار  بموجــب   -

ــادة راس المــال  ــم زي ــخ 2018/4/30 ت ــدة بتاري المنعق

المرخــص بــه مــن 850 مليــون جنيــه الــى 1500 

مليــون جنيــه واعتمــاد زيــادة راس المــال المصــدر 

مــن793364000 جنيــه الــى 991705000 جنيــه 

ــال المصــدر  ــادة راس الم ــى زي ــة عل ــم الموافق ــث ت حي

 2018/4/30 بتاريــخ  العاديــة  العامــة  بالجمعيــة 

ــة  ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــب اجتم ــك عق وذل

بتوزيــع ســهم مجانــى لــكل اربــع اســهم اصليــة تمويــال 

االســتثمارية  المشــروعات  تمويــل  احتياطــي  مــن 

2019/1 بتاريــخ   الزيــادة  قــرار  اعتمــاد  وتــم 

-   تــم قيــد زيــادة راس المــال بالســجل التجــارى بتاريــخ 

2019/1

11- االحتياطيــــات 
وتتمثل فى التالى 

2/10 – رأس المال المدفوع ) اسهم الخزينة (
- تم شراء عدد 1.600.000 سهم من اسهم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكــــــــــــــو ( بمبلغ  89.863.280 

جنيه تم سدادها بالكامل حتى 2020/12/31

- تم بيع اسهم الخزينة قبل 31-3-2021 وتم تحصيل قيمة البيع كالتالي :- 

مبلغ 43.235.665 جم في 31-3-2021 ومبلغ 24.576.050  في 2-4-2021 – ويتـــم تسوية الفرق التابع عن بيع اسهم الخزينة 

خصماً من االحتياطي العام. 

تم استبعاد التالي من االحتياطي العام
مبلغ 22.301.564 جنية من االحتياطي العام نتيجة خسائر ناتجة عن بيع اسهم الخزينة.

 مبلغ 80.145.801 جنية من االحتياطي العام قيمة فروق فحص ضريبي عن اعوام سابقة.
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9-  النقدية واالرصدة لدى البنوك 
    ويتمثل فى التالى 

• الودائع بالبنوك تشمل ودائع ربع سنوية وشهرية باالضافة لودائع بحساب اليوم بيوم ذات الفائدة اليومية 
• وثائق بصناديق االستثمار وتحقق عائد تراكمى واليترتب علـــى فكها اى خسائر وتنتهى اجلها عند التصرف فيها

10- رأس المال  

1/10 – رأس المال المدفوع

- هيكل الملكية

نسبة المساهمة %  عدد االســــهماسم المــــــــــــــساهــــــــم
49.585.09549.99الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية

4.882.2824.923شركة المهن الطبية لالستثمار
SARAY VALUE FUND SPC4.698.0194.74

SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND4.317.4304.354
 RCKM KIMBERLITE FRONTIER AFRICA MASTER

FUND LP
4.071.4534.106

3.468.9903.498اتحاد نقابات المهن الطبية

 CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND
UNIVERSAL

3.309.717 3.337

24.837.51425.045مســـــــــــــــــــــاهمين اَخرين

991.705.00100.00اإلجـــــــــــــــــــمالي

11- االحتياطيــــات 
وتتمثل فى التالى 

2/10 – رأس المال المدفوع ) اسهم الخزينة (
- تم شراء عدد 1.600.000 سهم من اسهم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكــــــــــــــو ( بمبلغ  89.863.280 

جنيه تم سدادها بالكامل حتى 2020/12/31

- تم بيع اسهم الخزينة قبل 31-3-2021 وتم تحصيل قيمة البيع كالتالي :- 

مبلغ 43.235.665 جم في 31-3-2021 ومبلغ 24.576.050  في 2-4-2021 – ويتـــم تسوية الفرق التابع عن بيع اسهم الخزينة 

خصماً من االحتياطي العام. 

اضافات/ )استبعادات( رصــيد 2021/12/31
2020

رصــيد 
البيــــان2020/12/31

احتياطى قانونى 325.545.3400325.545.340
احتياطى عــام200.783.613)102.447.365(98.336.248
احتياطى راسمالى20.160.435020.160.435

911.659.000
0

911.659.000
احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية 

والتوسعات
االجمالــــــى1.458.148.388)102.447.365(1.355.701.023

تم استبعاد التالي من االحتياطي العام
مبلغ 22.301.564 جنية من االحتياطي العام نتيجة خسائر ناتجة عن بيع اسهم الخزينة.

 مبلغ 80.145.801 جنية من االحتياطي العام قيمة فروق فحص ضريبي عن اعوام سابقة.
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14- االلتزامات الغير متداولية
1. قروض طويلة االجل 

2.  تسهيالت أئتمانية طويلة االجل 

13-  االرباح او )خسائر(  العام قبل التوزيع 

3.   التزامات ضريبيـــــــــــة مؤجلة 

12- االرباح او )خسائر( مرحلـــــــه 

القيمة بالجنيه البيـــــان
5.544.976الرصيد فى 2020/12/31

000تسويات على االرباح المرحلة طبقا لمعيار )5( 

000مصروفات مستخدمة من ارباح مرحلة عام 2020 

5.544.976الرصيد فى 2021/12/31

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
ارباح العام قبل التوزيع483.917.96000

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
بنك قطر الوطني االهلي       279.638.0560
اإلجمــــالــــي   279.638.0560

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
بنك قطر الوطني االهلي 136,269,442200.298.307
بنك الكويت الوطني113,158,002213.276.164
اإلجمــــالــــي   249,427,444413.574.471

البيــــــــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
التزامات ضريبية مؤجلة    71.844.66251.859.817
اإلجمــــالــــي  71.844.66251.859.817

الضرائب المؤجلــة  

2021/12/31
أصول ضريبية               إلتزامات ضريبية

2020/12/31
أصول ضريبية               إلتزامات ضريبية

 األهالك
 مخصص مكافأة نهاية

 الخدمة
صافى الضريبة المؤجلة

4.415.622 4.405.307
76.260.28451.859.817

71.844.66256.265.124

الرصيد فى 
2021/12/31

الرصيدحركة عــام 2021 
البيــــــــــان فى 2020/12/31 

اضافةاستبعاداستخدام
اجمالى 141.003.51071.901.9830109.000.000103.905.493

المخصصات 
مخصص مخصوم )47.889.724()13.000.000(00)60.889.724(

من العمالء 
) مخصص 

اضمحالل ارصدة 
عمالء(

مخصص مخصوم )4.281.518()40.000.000(0)33.903.706()10.377.812(
من المخزون 
)مخصص 
مستلزمات(

االجمالى69.735.97437.998.277056.000.00051.734.251

البيــــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
صافي الرلبح بعد الضرائب483.917.960422.832.155
عدد األسهم99.170.50097.570.500

حصة المساهمين الموزعة 0292.711.500
نصيب السهم في الربح الموزع )جنية / سهم( 03
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يتم دراسة المخصصات فى نهاية كل سنة مالية .
تبلغ جملة المخصصات بخالف االهالك فى 31 ديسمبر 2021 مبلغ  141.003.510 جنيـــــه  

وتتمثل فى التالى :-

الرصيد فى 
2021/12/31

الرصيدحركة عــام 2021 
البيــــــــــان فى 2020/12/31 

اضافةاستبعاداستخدام
مخصص ضرائب 34.121.9630013.000.00021.121.963

عامـة متنازع عليها 
مخصص ديون 60.889.7240013.000.00047.889.724

مشكوك فى 
تحصيلها

مخصص 10.377.81233.903.706040.000.0004.281.518
مستلزمات

مخصص 15.989.0208.044.125013.000.00011.033.145
مطالبــــــــــات

مخصص مكافأة 19.624.99129.954.152030.000.00019.579.143
ترك الخدمــــة

االجمالـــــــى141.003.51071.901.9830109.000.000103.905.493

الرصيد فى 
2021/12/31

الرصيدحركة عــام 2021 
البيــــــــــان فى 2020/12/31 

اضافةاستبعاداستخدام
اجمالى 141.003.51071.901.9830109.000.000103.905.493

المخصصات 
مخصص مخصوم )47.889.724()13.000.000(00)60.889.724(

من العمالء 
) مخصص 

اضمحالل ارصدة 
عمالء(

مخصص مخصوم )4.281.518()40.000.000(0)33.903.706()10.377.812(
من المخزون 
)مخصص 
مستلزمات(

االجمالى69.735.97437.998.277056.000.00051.734.251

16- المخصصات

15- نصيب السهم في االرباح الموزعة    

البيــــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
صافي الرلبح بعد الضرائب483.917.960422.832.155
عدد األسهم99.170.50097.570.500

حصة المساهمين الموزعة 0292.711.500
نصيب السهم في الربح الموزع )جنية / سهم( 03
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تتراوح معدالت سعر الفائدة علي التسهيالت االئتمانية في 2021/12/31 )معدل اقراض البنك المركزي ومبادرة البنك المركزي %8(
تتمثل حركة التسهيالت االئتمانية )طويلة وقصيرة األجل(  خالل الفترة / العام :-

مخصصات تم تكوينها في2021/12/31 

يالحظ :

وهي تمثل تسهيالت بنكية فيما يلي ) بالجنية(

2021/12/31
جنيــــه

2020/12/31
البيـــــانجنيــــه

بنك القاهرة االزهـــــــــر128.997.778182.799.846
بنك بلـــــوم مصــــــــر042.870.991

بنك قطر الوطنى االهلى274.482.721380.952.478
بنك االمارات دبى 51.705.82655.244.724

الوطنى
البنك االهلـــــــى المتحــــــد419.007.541358.688.012
البنك الكويتى الوطنـــــــــــى35.169.470345.455.093
بنك قناة السويس74.589.96760.853

مصرف ابو ظبي االسالمي106.251.3110
بنك البركة مصر128.961.0080

االجمالـــــــى1.219.165.6221.366.071.997

البيــــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
رصيد أول المدة 1.779.446.468989.578.028
المستخدم الموردة خالل الفترة / العام1.810.028.9782.147.137.958
المسدد خالل الفترة / العام2.120.882.3801.357.269.518
رصيد أخر المدة الفترة / العام1.468.593.0661.779.446.468

البيــــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
مخصص ضرائب عامة متنازع عليها13.000.0000
مخصص اضمحالل ارصدة عمالء13.000.0006.000.000
مخصص مستـــــلزمات40.000.00031.000.000
مخصص مطــــــالبات13.000.0000
مخصص مكافأة ترك الخدمة  30.000.00013.000.000

االجمالـــــــــــــــى109.000.00050.000.000

أن مخصص البضائع ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها مستقطع من الحسابات الخاصة به في جانب االصول بقائمة 
المركز المالي و غير مقيدة ضمن المخصصات المدرجة بجانب االلتزامات بقائمة المركز المالي :-

17- بنوك دائنة
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تتراوح معدالت سعر الفائدة علي التسهيالت االئتمانية في 2021/12/31 )معدل اقراض البنك المركزي ومبادرة البنك المركزي %8(
تتمثل حركة التسهيالت االئتمانية )طويلة وقصيرة األجل(  خالل الفترة / العام :-

مخصصات تم تكوينها في2021/12/31 

يالحظ :

وهي تمثل تسهيالت بنكية فيما يلي ) بالجنية(

أن مخصص البضائع ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها مستقطع من الحسابات الخاصة به في جانب االصول بقائمة 
المركز المالي و غير مقيدة ضمن المخصصات المدرجة بجانب االلتزامات بقائمة المركز المالي :-

وتتمثل فيما يلي بالجنيه

وتتمثل فيما يلي بالجنيه

وتتمثل فيما يلي بالجنيه

19- دائنو التوزيعات

20- حسابات دائنة أخري

21- حسابات دائنة للشركات القابضة و الشقيقة

البيــــــان2021/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه

18,913,29615.022.838
دائنـون متنوعون ) تامينات للغير – تامينات 

اجتماعية (
دائنون متنوعون) مصلحة الضرائب(3,614,4643.634.925
دائنـــــون مختلفون 2,830,1952.043.705

أرصدة دائنة اخــــرى77,289,1109.416.385
مصروفات جارية وتخصيصية ومستحقة28,553,42119.129.242
عمالء دفعات مقدمة27,494,45633.203.002

االجمالـــــــــى 158,694,94282.450.098
مساهمة تكافلية – تامينات اجتماعية )2.5 في االلف(8,490,0907.193.135

اإلجمالي167,185,03289.643.233

البيـــــان2020/12/31 جنيــــه2021/12/31 جنيــــه
موردون محليون99.340.44174.600.307
موردو الخـارج 5.547.3479.860.262

اوراق دفـــــــــــع15.077.21314.921.224
االجمالــــى119.965.00199.381.793

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
حسابات دائنة للشركة التابعة38.199.89333.909.900

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
دائنـــو توزيعــــات0340.025.759

18-  موردون أوراق دفع

البيــــــان2021/12/312020/12/31
رصــــــيد أول المــــــــــدة33.909.90023.041.380

اجمــــــــــالي المبيعات الموردة خالل الفترة / 154.378.302248.215.127
العام

اجمـــــــالي المسدد خالل الفترة / العام)237.346.607()150.088.309(
رصيد أخر المدة الفترة / العام38.199.89333.909.900

  
  و الممثلة في الشركة المصرية الدولية لألمبوالت )ايــــــاكو( وتتمثل الحركة خالل

 الفترة/العام كالتالي:

  األطراف ذات العالقة
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وتتمثل فيما يلي بالجنيه

24- تكلفة المبيعات
تكلفة الصنع لالنتاج المباع

22- ضرائب الدخل المستحقة

23- إيرادات النشاط
1/23 صافي المبيعات

             2/23 االنتاج بسعر البيع

يناير/ ديسمبر2020جنيهيناير/ ديسمبر2021جنيهالبيــــــان
200,400,015165,320,261اجـــــــــــــــــــــــــــــــور نقــدية

21,371,83522,979,482مزايا عينية " م.عالج-م.تغذية للعاملين "

24,757,34819,356,218تأمينات إجتماعية                                             

856,074,195835,564,063مستلزمات سلعية  " خدمات "

487,876,451550,854,202مستلزمات سلعية  " تعبئة وتغليف "

23,0460مستلزمات سلعية  " ق . غيار ومهمات "

مستلزمات سلعية  "مشتريات بغرض 
البيع "

48,207,06048,274,126

مستلزمات سلعية  " وقود وزيوت 
وكهرباء ومياه "

85,343,81880,588,134

مستلزمات سلعية  " ادوات كتبية ومكتبية 
"

342,2061,436,922

نسبة التغير %يناير/ ديسمبر 2020يناير/ ديسمبر2021البيــــــان
1.6-%3.464.934.1563.520.827.945قيمة االنتاج بسعر البيع

يناير/ ديسمبر 2020يناير/ ديسمبر 2021البيــــــان
%جنيه   %جنيه

67.52%17.91718.249.992%601.081.230مبيعات محلية  "مباشر"

مبيعات محلية 
"موزعون"

1.794.365.259%53.451.307.913.004%19.64

-61.0%)4.358.360(-1.58%)52.880.668()-(حوافز موزعون محلي

04.5%7.79150.468.964%261.460.718مبيعات محلية "توريدات"

22.79%22.77635.435.483%764.348.944التصديــر

-0.71%)19.787.485(-0.34%)11.366.508()-(حوافز موزعون تصدير

100%1002.787.921.598%3.357.008.975اجمالى صافى المبيعات

7.107.4272.062.306ايرادات تشغيل للغير 

3.364.116.4022.789.983.904جملة ايرادات النشاط

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
ضريبة الدخل المستحقة110.617.36970.227.816
اإلجمالي110.617.36970.227.816
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25- المصروفات
1/25 مصروفات تسويقية

يناير/ ديسمبر2020جنيهيناير/ ديسمبر2021جنيهالبيــــــان
208.112.382183,324,108اجــــــــــــــــــــــــــــــــــور نقدية

12,748,30914,224,673مزايا عينية " م. عالج – م. تغذية للعاملين "

22,796,71218,375,935تأمينات اجتماعية 

10,390,0958,747,284مستلزمات سلعية " مهمات انشطة تسويقية "

2,001,0061,393,339مستلزمات سلعية " مواد تعبئة و تغليف "

مستلزمات سلعية " وقود و زيوت وكهرباء 
ومياة "

13,669,39211,900,655

33,266438,046مستلزمات سلعية " ادوات كتابية ومكتبية "

3,392,6182,166,118مستلزمات خدمية  " م. صيانة "

مستلزمات خدمية  " ندوات ومؤتمرات – 
انشطة تسويقية "

55,142,03043,322,010

11,349,9887,064,820مستلزمات خدمية   " م. صيانة "

714,79742,100مستلزمات خدمية   " م.تشغيل لدي الغير "

667,74278,612مستلزمات خدمية   " خدمات تجارب وابحاث "

مستلزمات خدمية " نقل وانتقاالت
 و بدل سفر "

1,359,516703,397

759,115871,101مستلزمات خدمية   " تأخير وسائل نقل

9,732,8008,172,501مستلزمات خدمية   " اّ خري "
91,89169,546ضرائب ورسوم سلعية

71,101,385116,146,705االهــــــــــــــــــــــــــــالك
971,5061,285,090ايجارات فعليـــــــــــة

)7,299,615()8,056,781()- ( مخلفات انتاج مباعة
1,813,087,9331,851,507,665تكلفة االنتاج

يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج غير تام 
بالتكلفة

)30,384,878(26,683,273

1,782,703,0551,878,190,938تكلفة االنتاج
)213,343,137(111,192,612تغير مخزون انتاج تام وغير تام 

1,893,895,6671,664,847,801تكلفة الصنع لالنتاج المباع

* تم تعديل سنة المقارنة و نقل مركز التكلفة الخاص به من تكلفة المبيعات و المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021
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 )R&D( 2/25 أبحاث وتطوير
* تم تعديل عرض سنة المقارنة طبقا للمعيار رقم 84 )حوافز الموزعون خصما من صافي المبيعات(

* تم تعديل سنة المقارنة و نقل مركز التكلفة الخاص به من تكلفة المبيعات و المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021

يناير/ ديسمبر2020جنيهيناير/ ديسمبر2021جنيهالبيــــــان
15,129,1598,414,472اجـــــــور نقدية

706,104294,506مزايا عينية " م. عالج – م. تغذية للعاملين "

1,190,858925,592تأمينات اجتماعية

4,347,4692,605,406مستلزمات سلعية " المواد المستخدمة "

77,9000مستلزمات خدمية " م. صيانة "

99,61069,124مستلزمات خدمية " نقل و انتقاالت وبدل سفر"

22,66812,639مستلزمات خدمية " تأجير و سائل نقل "

11,255,2037,585,475مستلزمات خدمية "تجارب و ابحاث "

1,232,326954,114مستلزمات خدمية "اّخري "

2,0381,184ضرائب ورسوم سلعية 

900,2928,793االهــــــالك االصول الثابتة

1,509527ايجارات فعلية
34,965,13620,871,832اإلجمــــــالي

مستلزمات خدمية " مساهمة في مكاتب علمية 
 "

4,666,4482,981,992

51,352,97739,943,065مستلزمات خدمية " نقل وانتقاالت وبدل سفر "

239,663257,517مستلزمات خدمية  " تأجير وسائل نقل "

4,340,2243,763,514اتــــــــــــــــــــــاوات

00حوافز مــــــــوزعون 

28,171,25524,946,167دمغة المهن الطبية

30,815,25537,963,537مصروفات شحن 

1,386,7582,217,382مصروفات تأمين " بيــــع "

5,421,04710,255,828مصروفات تأمين " تصدير "

6,353,7065,842,591مصروفات تأمين " اخري "

10,516,4667,210,160مستلزمات خدمية " اخري "

8,577,8156,249,039ضرائب ورسوم سلعية 

10,493,15012,092,899اهالك االصول الثابتة

1,787,3272,303,725ايجارات فعليــــــــــة

08,845,070تعويضات وغرامات

3,350,991131,440تبرعـــــــــــــــــات

495.758.892448.896.094جملـــــــــــــــــــة
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يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــــــان
53,830,15749,185,611اجـــــــور نقدية

5,043,6003,235,787مزايا عينية " م.عالج – م. تغذية للعاملين "

4,889,9354,179,251تأمينات إجتماعية

4,573,6473,350,709مستلزمات سلعية " المواد المستخدمة "

846,227952,247مستلزمات خدمية " م. صيانة"

1,338,0931,996,882مستلزمات خدمية " نقل و انتقاالت وبدل سفر "

168,47828,336مستلزمات خدمية "تأجير وسائل نقل "

542,000705,000بدل لجان " فنية – مراجعة – شئون قانونية "

4,067,14112,431,691مستلزمات خدمية " اّخري "

117,6301,059,405ضرائب ورسوم سلعية 

4,063,5412,164,941ضرائب على توزيعات االرباح

2,043,5972,162,572اهالك االصول الثابتة 

11,184392ايجارات فعليـــــــــــــــــــة 

425,153169,250تبرعـــــات

تعويضات وغرامات " غرامات تأخير توريدات 
 "

0707,546

651,825687,134ضرائب عقارية 

82,612,20883,016,754جملة 

3/25 مصروفات إدارية وعمومية 

* تم تعديل سنة المقارنة و نقل اللجان النوعية الي  المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021* تم تعديل عرض سنة المقارنة طبقا للمعيار رقم 84 )حوافز الموزعون خصما من صافي المبيعات(

4/25 رواتب مقطوعة وبدالت حضور اعضاء مجلس اإلدارة  

5/25 مصروفات تمويلية 

يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــــــــان
1.470.0.01.400.000رواتب مقطوعة وبدالت

يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــــــــان
فوائد مدينة " تسهيالت إئتمانية قصيرة 

وطويلة االجل "
136,252,97983,163,711

11,520,1686,789,460عمولة ومصاريف بنكية 

9,344,9567,380,646مصاريف قطع نقدي 

11,980,35012,208,542خصم نقدي وتمويلي 

169,098,453109,542,359اإلجمالي
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يناير/ ديسمبر  2020جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيـــــان
14,495,38335,562,276فوائد صناديق االستثمار والودائع

5,019,0620فوائد دائنة " دفعات مقدمة للضرائب "

34,520,00031,068,000اربــــاح شركــات تابعه – شركة اياكو

اربــــاح شركــات شقيقة – شركة البترجى 
بالسعودية 

2,729,9690

6,115,4146,115,414اربــــاح اسهم شركة المهن الطبية  

)11,545,573()6,254,923(ارباح فروق عملـــــــه )خسائر(

1,569,92935,303,277ايرادات متنوعة

58,194,83496,503,394اجمالــــــــى

2,778,5213,804,248ارباح راسمالية 

60,973,355100,307,642االجمالـــــــــــى

6/25 مخصصات بخالف االهالك 

8/25 المساهمة التكافلية 

يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــان
13,000,0000مخصص ضرائب عامة متنازع عليها

13.000,0006,000,000مخصص اضمحالل ارصدة العمالء 

40,000,00031,000,000مخصص مستلزمات 

13,000,0000مخصص مطالبات

30,000,00013,000,000مخصص مكافأة ترك الخدمة 

109,000,00050,000,000االجمالي

يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــان
8.518.9547.193.135مساهمه تكافلية 

8.518.9547.193.135االجمـــــــــــــالي

7/25 الضرائب الداخلية والضرائب المؤجلة 
يناير/ ديسمبر 2020 جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيــان

125,867,64283,223,083ضرائب دخلية 

)1,531,667(19,984,845ضرائب مؤجلة

145,852,48781,691,416االجمـــــــــــــالي

26- إيــــــــــــــرادات 
رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            
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وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

يناير/ ديسمبر  2020جنيه يناير/ ديسمبر2021 جنيه البيـــــان
683,289,401511,716,706صافى الربح ) قبل الضريبة (

  يضاف اليـــه

االهالك المحاسبي والمخصصات بخالف 
االهالك وبدل حضور مجلس االدارة وتكلفـة 

التمويل واالستثمار لاليرادات  المعفاة 
والمصروفات غير المؤيدة بمستندات 

207.909.524194,608,799

846.198.925706,325,505االجمالـــــــــــــــــــــــــــــى

يخصم منه : االهالك الضريبى واالرباح 
الراسمالية والمستخدم من المخصصات 

والفوائد الدائنة المعفاه وصناديق االستثمار 
وايرادات االوراق المالية بعد خصم تكلفة 

االستثمار – 

)286,787,184()336,445,134(

559.411.741369,880,371الوعاء الضريبى

22.5%22.5%سعر الضريبة 

125.867.64283,223,083الضريبة الكلية المستحقه )-(

)1,531,667(19,995,160الضريبة المؤجلة )+(

 27- التسويات الضريبية المطلوبة
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 المــــــــوقف الضريبــــــــي 
يتم حساب الضرائب المستحقة على الشركة عن نشاط 

العام طبقا للقوانيـن والتعليمات السارية المعمول بها في 
هذا الشأن ويتم تكويــن المخصص الالزم لاللتزامـات 

الضريبية بعد إجراء الدراسة وذلك في ضوء المطالبـات 
الضريبية وتقوم الشركة بســـــداد الضرائب المستحقة 

عليها سنويا من واقع اإلقرارات الضريبية.
أوال : ضريبة شركات األموال 

السنوات من بداية النشاط حتــــــي 2013
 تم فحص الشــركة عن تلك السنوات وتم عمل لجنة 

داخلية لتسوية اوجه الخالف وتسوية الفروق الضريبية.
السنوات من 2014 – 2015 

تم فحص الشركة عن تلك السنوات و تم عمل اعتراض 
علي الفحص و االحالة الي اللجنة الداخلية وتسوية اوجة 
الخالف وسداد الفروق الضريبية في عام 2021 الفترة 

من 2016/1/1 حتى 2018/12/31
الشركة ملتزمة بتقديم االقرارات الضريبية الى 

مركز كبار الممولين طبقا للنماذج المعدة بمعرفة                      
مصلحة الضرائب وفقا الحكام القانون

91 لسنة 2005 وتم سداد الضرائب المستحقه من واقع 
االقرارات فى المواعيد القانونية وتم اخطار الشركة 

بنموذخ 19 ضريبة و تم االعتراض عليه في المواعيد 
القانونية و لم يتم فحص الشركة حتي تاريخه
الفترة من 2019/1/1 حتى 2021/12/31

  الشركة ملتزمة بتقديم االقرارات الضريبية الى 
مركز كبار الممولين طبقا للنماذج المعدة بمعرفة                      

مصلحة الضرائب وفقا الحكام القانون ولم يتم فحص 
الشركة عن تلك السنوات حتى تاريخة علماً بأن أخر 

قرار ضريبي تم تقديمه في أبريل 2021عن عام 
2020

ثانيا : ضريبة المرتبات واألجور 
السنوات من بداية النشاط حتى 2012/12/31

تم فحص الشركة وتم عمل لجان داخلية وسددت جميع 
الفروق المستحقة من واقع قرار اللجنة الداخلية . 

الفترة من 2013/1/1 حتى 2019/12/31
تم فحص الشركة عن هذة الفترة و سددت الفروق 

المستحقة. 
الفترة في 2020/1/1  حتي  2021/12/31

تقوم الشركة باستقطاع الضرائب المستحقة في جميع 
العاملين طبقاً للقانون وتوريدها في مواعيدها ولم يتم 

فحص الشركة عن هذه الفترة حتي تاريخه.
ثالثا : ضريبة الدمغـــة 

 -  السنوات من بداية النشاط حتى 
  2012/12/31

تم فحص الشركة وتم عمل لجان داخلية وسددت الفروق 
المستحقة من واقــع قـرارات اللجنــــة الداخلية وتم 

تسوية الملف عن تلك السنوات  .
 -  السنوات 2017-2013  

 تم فحص الشركة وعمل لجان داخلية وتم سداد الفروق 
وتسوية الملف

 -  السنوات 2018/1/1 الي 2019/12/31  
  تم فحص الشركة عن هذه الفترة وتم سداد جميع 

الفروق المستحقة وتسوية الملف  
- السنوات 2020/1/1 الي 2020/12/31

تم فحص الشركة عن هذة الفترة وتم سداد الفروق 
المستحقة وتسوية الملف. 

- السنوات 2021/1/1 الي 2021/12/31
لم يتم فحص الشركة عن هذة الفترة.

رابعا : ضريبة المبيعات /القيمة المضافة 
- السنوات حتى 2015/12/31

تم فحص الشركة عن تلك السنوات وتم سداد جميع 
الفروق المستحقه

- السنوات 2019/12/31-2016/1/1
تم فحص الشركة عن تلك السنوات و تم سداد جمسع 

الفروق المستحقة 
- السنوات 2021/12/31-2020/1/1

تقوم الشركة بسداد االقرارات الشهرية بصفة منتظمة 
ولم يتم فحص الشركة عن تلك الفترة حتى تاريخة علما 

بانه تم تسجيل الشركة طبقا لقانون القيمة المضافة فى 
المواعيد القانونية 

خامسا : ضريبة الخصم واالضافة والدفعات المقدمة 
تقوم الشركة بخصم الضرائب المستحقة على جميع 

المتعاملين معها وتقوم بسدادها طبقا للبطاقة الضريبية 
الخاصة بكل ممول الى الماموريــة التابــــــــــع لها 
حتى 2021/12/31 وتم فحص الشركة حتى نهاية 

عام 2016 وتسوية جميع الفروق المستحقة وتم سداد 
الدفعات حتي 2021/12/31 0
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القوائم المالية المجمعة للمركز المالي 
فى 31 ديسمبر 2021
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قائمة المركز المالى المجمعة فى 2021/12/31 
بالجنيه المصرى

مجموع حقوق الملكية واإللتزامات 

 

 
2021/12/132020/12/13االيضاحاالصـــــول 

االصول غــير المتداولة 
1922,138,625840,152,139اصول ثابته )بالصافى (
2449,841,684185,689,914مشروعات تحت التنفيذ
300اصول غير ملموســة 

4339,165,845339,165,845استثمارات فى شركات  تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة 
1,711,146,1541,365,007,898مجموع االصول غير المتداولة

االصول المتداولة 
51,817,785,5291,797,394,174مخـــــزون " بعد خصم المخصص" 10،377،812

61,199,627,287876,423,662عمالء واوراق قبض " بعد خصم المخصص"  60،889،724
7232,942,176261,032,968مدينون اخرون وارصدة مدينة

800حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 
9311,587,051732,754,061نقدية وارصدة لدى البنوك

3,561,942,0433,667,604,865مجموع االصول  المتداولة
5,273,088,1975,032,612,763اجمالى االصـــول 

حقوق الملكية 
10/1991,705,000991,705,000راس المال المدفوع 

)89,863,280(01/20راس المال المدفوع " اسهم الخزينة "
111,451,126,6741,451,466,291االحتياطيــــات

125,544,9764,114,254ارباح او )خسائر( مرحلة 
13522,272,080486,514,120ارباح او )خسائر( العام قبل التوزيع

2,970,648,7302,843,936,385مجموع حقوق الملكية الشركة االم
142,820,1662,884,069حقوق االقلية / الحقوق غير المسيطرة

2,973,468,8962,846,820,454مجموع حقوق الملكية
االلتزامات غير المتداولة 

15/1279,638,0560قــــروض طـــويلة االجــــــــل
51/2249,427,444413,374,471تسهيالت ائتمانية طويلة االجل
51/3266,448,1751,859,817التزامات ضريبيــة مؤجــــــلة

600,910,162465,234,288مجموع االلتزامات غير المتداولة 
االلتزامات المتداولة 

1673,785,30358,283,580مخصصات 
171,219,165,6221,366,071,997بنـــــوك دائنـــــة " تسهيالت ائتمانية "

1875,445,42577,339,438موردون واوراق دفع 
1900دائنو التوزيعات

20181,495,527114,725,290حسابات دائنة اخـرى
1238,199,89333,909,900حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

22110,617,36970,227,816ضرائب الدخل المستحقه
00التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

1,720,558,021                                                                                               1,698,709,139مجموع االلتزامات المتداولة 

5,273,088,1975,032,612,763
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2021/12/132020/12/13االيضاحاالصـــــول 

االصول غــير المتداولة 
1922,138,625840,152,139اصول ثابته )بالصافى (
2449,841,684185,689,914مشروعات تحت التنفيذ
300اصول غير ملموســة 

4339,165,845339,165,845استثمارات فى شركات  تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة 
1,711,146,1541,365,007,898مجموع االصول غير المتداولة

االصول المتداولة 
51,817,785,5291,797,394,174مخـــــزون " بعد خصم المخصص" 10،377،812

61,199,627,287876,423,662عمالء واوراق قبض " بعد خصم المخصص"  60،889،724
7232,942,176261,032,968مدينون اخرون وارصدة مدينة

800حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 
9311,587,051732,754,061نقدية وارصدة لدى البنوك

3,561,942,0433,667,604,865مجموع االصول  المتداولة
5,273,088,1975,032,612,763اجمالى االصـــول 

حقوق الملكية 
10/1991,705,000991,705,000راس المال المدفوع 

)89,863,280(01/20راس المال المدفوع " اسهم الخزينة "
111,451,126,6741,451,466,291االحتياطيــــات

125,544,9764,114,254ارباح او )خسائر( مرحلة 
13522,272,080486,514,120ارباح او )خسائر( العام قبل التوزيع

2,970,648,7302,843,936,385مجموع حقوق الملكية الشركة االم
142,820,1662,884,069حقوق االقلية / الحقوق غير المسيطرة

2,973,468,8962,846,820,454مجموع حقوق الملكية
االلتزامات غير المتداولة 

15/1279,638,0560قــــروض طـــويلة االجــــــــل
51/2249,427,444413,374,471تسهيالت ائتمانية طويلة االجل
51/3266,448,1751,859,817التزامات ضريبيــة مؤجــــــلة

600,910,162465,234,288مجموع االلتزامات غير المتداولة 
االلتزامات المتداولة 

1673,785,30358,283,580مخصصات 
171,219,165,6221,366,071,997بنـــــوك دائنـــــة " تسهيالت ائتمانية "

1875,445,42577,339,438موردون واوراق دفع 
1900دائنو التوزيعات

20181,495,527114,725,290حسابات دائنة اخـرى
1238,199,89333,909,900حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

22110,617,36970,227,816ضرائب الدخل المستحقه
00التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

1,720,558,021                                                                                               1,698,709,139مجموع االلتزامات المتداولة 

5,273,088,1975,032,612,763

بالجنيه المصرىقائمـــــــة الدخــــل عـــن الفـــترة الماليـــــة مــــن 2020/1/1 الـــى 2021/12/31

يناير/ ديسمبر 2021  االيضاحالبيـــــان جــــزئىكلي
232,885,627,759صافى المبيعات ) ايرادات النشاط (3,436,975,768

)1,674,501,938(24يخصم : تكلفة المبيعــات)1,917,127,364(
1,211,125,821مجمل الربح 1,519,848,404

يخصـــــم 
)448,936,364(25/1مصروفات تسويقية)495,821,175(
)34,965,136() R &D ( 25/2ابحاث وتطوير)20,871,832(
)91,903,397(25/3مصروفات ادارية وعمومية )92,345,049(

رواتب مقطوعة وبدالت حضور اعضاء مجلس )1,881,000(
)1,814,000(25/4االدارة 

)109,542,359(25/5مصروفات تمويلية  )169,098,453(
)52,500,000(25/6مخصصات بخالف االهالك)109,000,000(

)725,567,952(اجمالى المصروفات )903,110,813(

يضـــاف
2637,183,414ارباح شركات شقيقة 43,365,383
2640,573,153فوائــــــد دائنـــــــة 23,261,717

66,627,10077,756,567
563,314,436صافى الربـــــح683,364,691

يضاف اليه او يخصم منه
260مخصصات انتفى الغرض منها 0

263,804,248أرباح )او خسائر ( رأسمالية2,778,521
)11,545,573(26أرباح )خسائر( فروق عملـة )6,254,923(
2639,753,248أيـــــرادات اخــــرى8,802,261

5,325,85932,011,923
595,326,359صافى الربح او )الخسارة ( قبل ضرائب الدخل688,690,550

)101,679,386(25/7ضريبة الدخــــــل )136,914,982(
25/71,531,667ضريبة مؤجلــــــه)19,984,845(

)156,899,827()100,147,719(
)7,779,042(25/8المساهمة التكافلية - تأمينات اجتماعية )8,985,341(

صافى الربح بعد الضريبة وبعد المساهمة 522,805,382
487,399,598التكافلية  

يتم توزيعه كالتالى
422,832,155ارباح الشركة القابضة483,917,960
63,681,965نصيب الشركة القابضة من الشركة التابعة38,354,120

885,478نصيب االقلية من ارباح الشركة التابعة533,302
522,805,382487,399,598
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بالجنيه المصرىقائمة التدفقات المجمعة عن الفترة المنتهية  فى 2021/12/31 

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

2021/12/312020/12/31البيــــــــــــــان
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

688,690,550576,284,149صافى الربح قبل الضرائب والبنود غير العادية 
تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة 

التشغيل
0

90,881,011139,570,904االهــــــــــــالك
)94,711,306(34,598,017المخصصــــــــــات

00مخصصات انتفى الغرض منها
)35,562,276()19,514,445(الفوائد الدائنـــــة

)37,183,414()43,365,383(توزيعات محصلـــة
136,252,97983,163,711الفوائد المدينــــة

)3,804,248()2,778,521(خسائر ) أرباح ( بيع اصول ثابتة 
6,254,92311,545,573خسائر ) أرباح ( فروق عملـــة 

)35,303,277()1,569,929() مقبوضات( مدفوعات بنود غيرعادية
00تسويات على ارباح مرحله

889,449,202603,999,816أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل 
106,499,319)234,765,233( ) الزيادة (النقص فى ارصدة العمالء واالرصدة المدينة

)359,034,393()26,487,649(الزيادة ( النقص فى المخــــــزون( 
)31,052,766()21,105,590(الزيادة ) النقص ( فى أرصدة الدائنون واالرصدة الدائنة 

1,569,92935,303,277مقبوضات ) مدفوعات ( البنود غير العادية
)83,163,711()136,252,979(فوائـــد مدفوعـــــــــــة

)107,689,394()88,586,561(ضرائب دخليــــــة مدفوعـــة 
383,821,119164,862,148صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

التدفقات النقديـة من أنشطة االستثمار 
)79,767,564(0مدفوعات استثمارات مالية 

00متحصالت  استثمارات مالية  
)203,563,553()437,086,549(مدفوعات لشراء أصول ثابتـــة 

2,845,8024,129,056متحصالت من بيع أصول ثابتــة 
43,365,38337,183,414توزيعـــــــات محصلــة 

19,514,44535,562,276فوائــــد محصلـــــــة
)206,456,371()371,360,919(صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار 
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بالجنيه المصرى

قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2021

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

رئيس القطــاع المالــــــى                                                                     رئيس مجلس االدارة والعضـو المنتدب                         
محاسب / محمد حسن ابراهيــــــــــم                                                            دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى                            

20212020البيـــــان 
522,805,382487,399,598ربح الفترة 

00الدخل الشامل االخر

00فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات االجنبية 

00االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

00تغطية التدفق النقدى

00االرباح ) الخسائر( االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات 

00نصيب المنشأة من الدخل الشامل االخرفى الشركات الشقيقة 

00ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل االخرى

522,805,382487,399,598مجموع الدخل الشامل االخر عن السنة بعد خصم الضريبة 

522,805,382487,399,598اجمالى الدخل الشامل عن السنة 

2021/12/312020/12/31البيــــــــــــــان
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

688,690,550576,284,149صافى الربح قبل الضرائب والبنود غير العادية 
تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة 

التشغيل
0

90,881,011139,570,904االهــــــــــــالك
)94,711,306(34,598,017المخصصــــــــــات

00مخصصات انتفى الغرض منها
)35,562,276()19,514,445(الفوائد الدائنـــــة

)37,183,414()43,365,383(توزيعات محصلـــة
136,252,97983,163,711الفوائد المدينــــة

)3,804,248()2,778,521(خسائر ) أرباح ( بيع اصول ثابتة 
6,254,92311,545,573خسائر ) أرباح ( فروق عملـــة 

)35,303,277()1,569,929() مقبوضات( مدفوعات بنود غيرعادية
00تسويات على ارباح مرحله

889,449,202603,999,816أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل 
106,499,319)234,765,233( ) الزيادة (النقص فى ارصدة العمالء واالرصدة المدينة

)359,034,393()26,487,649(الزيادة ( النقص فى المخــــــزون( 
)31,052,766()21,105,590(الزيادة ) النقص ( فى أرصدة الدائنون واالرصدة الدائنة 

1,569,92935,303,277مقبوضات ) مدفوعات ( البنود غير العادية
)83,163,711()136,252,979(فوائـــد مدفوعـــــــــــة

)107,689,394()88,586,561(ضرائب دخليــــــة مدفوعـــة 
383,821,119164,862,148صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

التدفقات النقديـة من أنشطة االستثمار 
)79,767,564(0مدفوعات استثمارات مالية 

00متحصالت  استثمارات مالية  
)203,563,553()437,086,549(مدفوعات لشراء أصول ثابتـــة 

2,845,8024,129,056متحصالت من بيع أصول ثابتــة 
43,365,38337,183,414توزيعـــــــات محصلــة 

19,514,44535,562,276فوائــــد محصلـــــــة
)206,456,371()371,360,919(صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
00زيــــادة راس المال

)89,863,280()12,584,085(مقبوضات غير عادية
)503,099,471()383,572,856(توزيعـــــــات االربـــاح 

279,638,056789,868,440مقبوضات بنوك ) قروض طويلة االجل ( 
مقبوضات بنوك ) تسهيالت ائتمانية طويلة وقصيرة 

االجل ( 
)310,853,402(0

)مصروفات( ايرادات سنوات سابقة محولة لالرباح 
المحتجزة

00

196,905,689)427,372,287(صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويــل 
155,311,466)414,912,087(صافى ) النقص ( او الزيادة فى النقدية خالل الفترة 

732,754,061588,988,168رصيد النقديـــــــة اول العام 
اثر التغيرات فى سعر الصرف على النقدية وما فى 

حكمها
)6,254,923()11,545,573(

311,587,051732,754,061رصيد النقديـــــــة فى 31/12/2021 
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• اليوجد اى رهن تجارى على االصول الثابته او قروض بضمان هذه االصول
                                                 • التوجد اصول ثابته معطلة مؤقتا ومتوقفة عن االستخدام
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االيضاحات المتممة للمركز المالى المنتهي فى 2021/12/31

1- األصول الثابتة
فيما يلي بيان بحركة وأرصدة بنود االصول الثابتة )بالجنيه(

• اليوجد اى رهن تجارى على االصول الثابته او قروض بضمان هذه االصول
                                                 • التوجد اصول ثابته معطلة مؤقتا ومتوقفة عن االستخدام

بلغت قيمة االصول المهلكة دفتريا مبلغ 624.196.853 جنية وتمثل :

االّت مبانىأراضىالبيــــــان
ومعدات

وسائل نقل                
وانتقال

  عدد 
وادوات

اثاث ومعدات 
اإلجـــماليمكــاتب

التكلفـــــــة
83.186.032543,663,0031,442,343,11496,702,86689,616,716133,698,5802,389,210,311فـــــــى 2021/1/1

األهــــــالك
مجمع االهالك فى       

2021/9/300257,552,777962,535,96891,454,52667,246,25288,282,1631,467,071,686

      صافى األصـــل

فـــــى 
2021/9/30

83.186.032286,110,226479,807,1465,248,34022,370,46445,416,417922,138,625

وسائل نقل                االّت ومعداتمبانىأراضى
اثاث ومعدات   عدد وادواتوانتقال

اإلجـــماليمكــاتب

       0    67.394.468   389.446.537      83.841.291
    
51.216.883   32.297.674  624.196.853

2- مشروعات تحت التنفيذ 
 تمثل المشروعــــــــات تحت التنفيذ ماتم انفاقه عليها حتى تكتمل وتحول لالصول الثابته وتبلغ قيمتها فى 2021/12/31 مبلغ

449.841.684 جنية على التفصيل التالى

الرصيد فى 
2021/12/31

حركة عــام 2021    
اضافة   استبعاد 

الرصيد فى 
البيــــــــــان2020/12/31 

المبانــــــــــــــي 02,098,201
االالت والمعـــــــــــدات118,522,210146,083,894

وسائل نقل وانتقال2,760,0000
العـــــــــــــدد واالدوات 2,941,5035,277,987

االثاث ومعدات المكاتب14,195,9667,484,515
مصنع ايبيكو )3(311,422,00524,745,317
االجمالـــــــى449,841,684185,689,914

10,977,517
140,317,032

74,100
6,797,355
3,102,362

0
161,268,366

8,879,316
112,755,348

2,834,100
4,460,871
9,813,813

286,676,688
425,420,136
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التقرير السنوي 2021

  1/4 شركات تابعة بمبلغ12.330.000 جنيه كالتالى

شركة ايبيكو تك لالدوية ) تحت التصفية (
 شركة ايبيكو تك لألدوية شركة مساهمة مصرية خاضعة الحكام قانـون االستثمار رقم )8( لسنة 1997 وتهدف إلــــــــــــــــى تصنيع

 األدوية البشرية والبيطرية والكيماوية  والمستحضرات التشخيصية واألمصال واألغذيـــــــــــــــة الخاصـــة والمبيدات الحشرية
  مستحضرات التجميل والمنظفـات وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الالزمة لهذه المنتجات والشركة المصريـــــة الدولية للصناعات

 الدوائية ايبيكو هى المساهم الرئيسي في راس مال هــــذه الشركـة فهى تساهـــم  بنســـبة 98.6% والباقي قدرة 1.4% مساهمة من بعض
  العاملين بشركة ايبيكو لألدوية وهــذه  االستثمارات مقيدة بالتكلفـــــــة وتبلغ 12.330 الف جنيه  وتمثل 25%مـن راس المال وليس لها

 قيمة سوقية ولم تزاول شركة ايبيكو تك اى نشاط حتى اآلن والمدفوع لهذه الشركة) راس المال (  ممثل فى اراضى القامة المشروع
ونقديـة بالجنيه المصرى بالبنك .

                - اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة ايبيكو تك واتخذت قرارها بتصفية الشركة وتم تعيين المصفى ومراقب الحسابات  للتصفية
 وجارى اتخاذ االجراءات من قبلها لتصفية الشركة.

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركه
  بلغت االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة في 2020/12/31 بمبلغ  333,380,845 جنيه مصري 

طبقا للتفصيل التالي-: 

  2021/12/31  2020/12/31
290.934.869290.934.869

البيــــــــــان2021/12/312020/12/31
شركة ايبيكو تك لالدويـــــة ) تحت التصفية (12.330.00012.330.000

االجمالـــــــــــى12.330.00012.330.000

البيــــــــــان2020/12/31 جنيــه2021/12/31 جنيــه
تكلفــــــة الشهرة 370.000.000370.000.000

يخصم : االستهالك)370.000.000()370.000.000(
رخص استخدام وبرامج حاسب الي1.803.8261.803.826

يخصم اجمالى اهالك الشهرة حتى نهاية )1.803.826()1.803.826(
االهالك

الصافـــــــــى0000

 2/4 شركات شقيقة بمبلغ326.835.845جنيه كالتالى:-

البيــــــــــان2021/12/312020/12/31
مصنع البترجى لالدوية 35.900.97635.900.976

والمستلزمات الطبية بالسعودية 
شركة المهن الطبية لالدوية 290.934.869290.934.869
االجمالـــــــــــى326.835.845326.835.845

4- اصول غير ملموسة   
   
 

 نشأت نتيجة اعادة تقييم االصول والخصوم وحساب االهالك عند اندماج  الشركة المصرية لصناعة العبوات الدوائية فى الشركة 
 المصرية الدولية للصناعات الدوائيـــــــة ) ايبيكــــــــو ( طبقا للتقييم الذى تم فى 1999/9/30 ويتم احتساب االهالك للشهرة على

 اساس 5%  سنويا وتم االهالك بالكامل حتى 2019/9/30
تبلغ تكلفـة شهرة المحــل في2021/12/31 مبلـغ وقدرة  صفر جنيه

  شهرة المحـــل 

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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مصنع السعوديـــة
 تم توقيع العقد مع الجانب السعودى ونسبة مشاركة ايبيكو 30% من راس المال وتعادل 35.900.976 جنيه مصرى تم سدادها بالكامل ولها نسبة

 تصويت 30% وقد بدأت الشركة نشاطها اعتبارا من عام 2012 داخل المملكة العربية السعودية

شركة المهن الطبية لالدوية

البيـــــــان2021/12/312020/12/31
خــــامــــــات 696,408,080574.126.755

وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل1,012,929357.485
قطع غيار ومهمات 118,003,600105.656.465
مواد تعبئة وتغليــــف357,024,349353.549.673
انتاج غير تـــــــام105,211,04777.253.603
انتــــــاج تــــام378,844,635461.250.593

بضائع لــــدى الغيــر9,405,2745.338.275
اعتمادات مستندية لشراء بضائع162,253,427224.142.843

المجموع1,828,163,3411.801.675.692
يخصم : مخصص بضائــع)4.281.518()10,377,812(

االجمالـــــى1,817,785,5291.797.394.174

  1/4 شركات تابعة بمبلغ12.330.000 جنيه كالتالى

شركة ايبيكو تك لالدوية ) تحت التصفية (
 شركة ايبيكو تك لألدوية شركة مساهمة مصرية خاضعة الحكام قانـون االستثمار رقم )8( لسنة 1997 وتهدف إلــــــــــــــــى تصنيع

 األدوية البشرية والبيطرية والكيماوية  والمستحضرات التشخيصية واألمصال واألغذيـــــــــــــــة الخاصـــة والمبيدات الحشرية
  مستحضرات التجميل والمنظفـات وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الالزمة لهذه المنتجات والشركة المصريـــــة الدولية للصناعات

 الدوائية ايبيكو هى المساهم الرئيسي في راس مال هــــذه الشركـة فهى تساهـــم  بنســـبة 98.6% والباقي قدرة 1.4% مساهمة من بعض
  العاملين بشركة ايبيكو لألدوية وهــذه  االستثمارات مقيدة بالتكلفـــــــة وتبلغ 12.330 الف جنيه  وتمثل 25%مـن راس المال وليس لها

 قيمة سوقية ولم تزاول شركة ايبيكو تك اى نشاط حتى اآلن والمدفوع لهذه الشركة) راس المال (  ممثل فى اراضى القامة المشروع
ونقديـة بالجنيه المصرى بالبنك .

                - اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة ايبيكو تك واتخذت قرارها بتصفية الشركة وتم تعيين المصفى ومراقب الحسابات  للتصفية
 وجارى اتخاذ االجراءات من قبلها لتصفية الشركة.

 تم شراء 4,780,000 سهم ويمثل 9.77 % من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 2019/12/31  بقيمة 211,167,305
جنيه.

 تم شراء 112,331 سهم  سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية حتى 2020/3/31. بمبلغ 4,942,564 جنيه
 ليصبح اجمالى عدد االسهم التى تم االستحواز عليها 4,892,331 سهم بنسبة 10 % من اسهم شركة المهن بقيمة اجمالية

 216,109,869 جنيه

  تم شراء 1.825.000 سهم من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية بمبلغ 74.825.000 جنية في طرح زيادة راس المال
 ليصبح اجمالي االستثمارات 290.934.869 جنية لتحافظ شركة إيبيكو علي نسبه 10%  من اسهم شركة المهن مسددة بالكامل

حتي 2020/12/31

5- المخزون
ويتمثل في التالي

  2021/12/31  2020/12/31
290.934.869290.934.869

  2021/12/31  2020/12/31
35.900.97635.900.976

 2/4 شركات شقيقة بمبلغ326.835.845جنيه كالتالى:-

4- اصول غير ملموسة   
   
 

 نشأت نتيجة اعادة تقييم االصول والخصوم وحساب االهالك عند اندماج  الشركة المصرية لصناعة العبوات الدوائية فى الشركة 
 المصرية الدولية للصناعات الدوائيـــــــة ) ايبيكــــــــو ( طبقا للتقييم الذى تم فى 1999/9/30 ويتم احتساب االهالك للشهرة على

 اساس 5%  سنويا وتم االهالك بالكامل حتى 2019/9/30
تبلغ تكلفـة شهرة المحــل في2021/12/31 مبلـغ وقدرة  صفر جنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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التقرير السنوي 2021

6- العمالء وأوراق القبض

7- مدينون أخرون وأرصدة مددينه

8- حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 

9- النقدية واالرصدة لدى البنوك 

وتتمثل فيما يلي

تتمثل في التالي 

وتتمثل فيما يلي  

وتتمثل في التالي: 

البيـــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
موزعــــــــــــــون354,142,724183,589,437
بيع مباشر162,951,99145,580,337

توريدات ومناقصات  4,570,010160,805,102
عمـالء تصدير369,460,834414,357,744
اوراق قبـــــض369,391,452119,980,766

المجمـــــــــــــــــــــوع1,260,517,011924,313,386
يخصم مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها)47,889,724()60,889,724(

الصافــــى1,199,627,287876,423,662

البيـــــــان2021/12/312020/12/31
تأمينات لدى الغيـــــــر8.280.3045.818.739

دفعات مقدمة ) ضرائب –  تأمين (122.709.883116.133.577
مورديـــــــــــــــن ) دفعات مقدمـــــــة (8.881.19639.547.430
4.937.1746.604.316
تعويضات مستحقة من شركات التأمين2.402.81737.946.013
استرداد رسوم جمركية مستحقة  )حكم قضائي(6.044.2286.044.228

فرق قيمة الغاز )تحت التسوية(13.240.72515.425.042
أرصدة مدينة اخرى 66.445.84933.513.623
االجمالــــــــــــى232.942.176261.032.968

البيان2021/12/312020/12/31
حسابات مدينة – شركات تابعة000000
االجمالـــــــى 000000

البيـــــــان2021/12/312020/12/31
نقدية بالصندوق والسلف المستديمة 953,7352,475,197

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق- عملة 115,164,744276,758,304
محلية 

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق- عملة 91,992,00171,468,291
اجنبية  

ودائــــــــــــع بالبنوك – عملة محلية91,862,363340,752,080
صناديــق استثمار11,614,2084,200,190

اذون خزانة037,100,000
االجمالــــــــــــــى311,587,051732,754,061

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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هيكل الملكية

10- رأس المال

- الودائع بالبنوك تشمل ودائع ربع سنوية وشهرية باالضافة لودائع بحساب اليوم بيوم ذات الفائدة اليومية

- وثائق بصناديق االستثمار وتحقق عائد تراكمي وال يترتب علي فكها أي خسائر وتنتهي اجلها عند التصرف فيها  

البيان2021/12/312020/12/31
حسابات مدينة – شركات تابعة000000
االجمالـــــــى 000000

10/1 - رأس المال المدفوع

 
رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 850 مليون 

جنيــــــــه ) ثمانمائة وخمسون مليون جنية 
مصـــــــــرى ( ويبلغ راس المال المصـدر والمكتتب 

فيــــه  مبلغ793.364.000 جنيــــــــــــــه 
) سبعمائة وثالثــــة وتسـعون  مليون ثالثمائة  واربعة 

وستون الف جنيه مصرى ( مدفـــــــوع  بالكامــــل 
وقيمـتـــــة  79336400 ســــــــهم  ) القيمة االسمية 
للسهم عشرة جنيهات ( .  بموجب قرار الجمعية العامة 
للشركة المنعقدة بتاريخ 2010/3/27 تم الموافقـة على 

زيادة راس المـــال من 721.240.000 جنيها الى 
793.364.000 جنيها بزيادة 72.124.000 جنيها  

ممولة من االرباح الموزعة على المساهمين بواقع %10 
من راس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة لتمويــل 
توسعات واستثمارات الشركة مع تعديــل المواد 7،6 

من النظام االساسى  للشركة . 

- تم قيد زيادة رأس المال بالسجل التجاري بتاريخ 
 2010/6/24

- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 
بتاريخ 2018/4/30 تم زيادة رأس المال المرخص به
من 850 مليون جنيه إلي 1500 مليون جنيه وإعتماد 

زيادة رأس المال المصدر من 793364000 جنيه
إلي 991705000 جنيه حيث تم الموافقة علي زيادة 

رأس المال المصدر بالجمعية العامة العادية بتاريخ 
2018/4/30 وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة

غير العادية بتوزيع سهم مجاني لكل أربع أسهم أصلية 
تمويال من احتياطي تمويل المشروعات األستثمارية 

وتم اعتماد قرار الزيادة بتاريخ 2019/1 
- تم زيادة قيد رأس المال بالسجل التجاري 

بتاريخ 2019/1/27

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

نسبة المساهمة %  عدد االســــهماسم المــــــــــــــساهــــــــم
49.585.09549.99الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية

4.882.2824.923شركة المهن الطبية لالستثمار
SARAY VALUE FUND SPC4.698.0194.74

SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND4.317.4304.354
 RCKM KIMBERLITE FRONTIER AFRICA MASTER

FUND LP
4.071.4534.106

3.468.9903.498اتحاد نقابات المهن الطبية

 CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND
UNIVERSAL

3.309.717 3.337

24.837.51425.045مســـــــــــــــــــــاهمين اَخرين

991.705.00100.00اإلجـــــــــــــــــــمالي
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2/10 رأس المال المدفوع ) أسهم الخزينة (

11- األحتياطات

12- األرباح أو )خسائر( مرحلة

وتتمثل في التالي 

- تم شراء عدد 1,600,000 سهم من أسهم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  )إيبيكو( بمبلغ 89,863,280 جنيه
تم سدادها بالكامل حتي 2020/12/31

- تم بيع اسهم الخزينة قبل 31-3-2021 وتم تحصيل قيمة البيع كالتالي :- 
      مبلغ 43.235.665 جم في 31-3-2021 ومبلغ 24.576.050  في 2-4-2021 – ويتـــم تسوية الفرق التابع عن بيع اسهم

الخزينة خصماً من االحتياطي العام

تم استبعاد التالي من االحتياطي العام 
.مبلغ 22.301.564 جنية من االحتياطي العام نتيجة خسائر ناتجة عن بيع اسهم الخزينة

.مبلغ 80.145.801 جنية من االحتياطي العام قيمة فروق فحص ضريبي عن اعوام سابقة                   

13- االرباح او )خسائر(  العام قبل التوزيع 

رصــيد
2021/12/31 

تســــــــويات
2021

تسويات/ 
)استبعادات(2020

رصــيد
2020/12/31 

البيــــان

احتياطى قانونى 343.557.403024.354.599319.202.804
احتياطى عــام17.753.148260.444.053)102.447.365(175.749.836
احتياطى راسمالى20.160.4350020.160.435

911.659.000

60.000.0000

851.659.000

احتياطى تمويل 
المشروعات 
االستثمارية 
والتوسعات

االجمالــــــى42.107.7471.451.466.291)42.447.365(1.451.126.674

القيمة بالجنيه البيـــــان
6.109.280الرصيد فى 2020/12/31

0تسويات على االرباح المرحلة طبقا لمعيار )5( 

564.304مصروفات مستخدمة من ارباح مرحلة عام 2020 

5.544.976الرصيد فى 2021/12/31

القيمة بالجنيه البيـــــان
5.544.976الشركة القابضة 

0الشركة التابعة

5.544.976الرصيد في2021/12/31

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
ارباح العام قبل التوزيع522.272.080486.514.120
اإلجمــــــالـــــي522.272.080486.514.120
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14- حقوق الملكية

15- االلتزامات الغير متداولية
1. قروض طويلة االجل 

2. تسهيالت أئتمانية طويلة االجل 

3. إلتزامات ضريبية مؤجلة 

الضرائب المؤجلة

البيــــانرصــيد2019/12/31تســــــــويات2020  اضافات2020رصيد 2020/12/31
راس المال0960,000 960,000
احتياطى قانونى44,676205,776 250,452

احتياطى عــام246,852829,560 1,076,412
اربـــاح مرحلة03,255 0

اربـــاح العام885,478)885,478(533,302533,302
االجمالــــــــــــــي2,884,069)593,950(2,820,166533,302

البيـــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
التزامات ضريبية مؤجلة 71.844.66251.859.817
اإلجمـــالـــي71.844.66251.859.817

البيـــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
بنك قطر الوطني االهلي 279.638.0560
اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــي279.638.0560

البيـــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
بنك قطر الوطني االهلي 136,269,442200.298.307
بنك الكويت الوطني113,158,002213.276.164
اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــي249,427,444413.374.471

                                              
76.260.28456.265.124األهالك 

مخصص مكافأة 
نهاية الخدمة 

 
صافى الضريبة 

المؤجلة 

4.415.622 

71.844.662 51.859.817

2021/12/31
أصول ضريبية           ألتزامات ضريبية

2020/12/31
أصول ضريبية           ألتزامات ضريبية

 4.405.307
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16- المخصصات
يتم دراسة المخصصات في نهاية كل سنة مالية .

مخصصات تم تكوينها فى 2021/12/31 

تبلغ جملة المخصصات في نهاية كل سنة مالية .

تبلغ جملة المخصصات بخالف االهالك فى 2021/12/31 مبلغ 145,052,839 جنيـــــه
وتتمثل في التالي:-

الرصيد فى 
2021/12/31

الرصيد فى حركة عــام 2021 
البيــــــــــان2020/12/31  اضافةاستبعاداستخدام

مخصص ضرائب عامـة 38,171,2920013,000,00025.171.292
متنازع عليها 

مخصص ديون مشكوك 60,889,7240013,000,00047.889.724
فى تحصيلها

مخصص مستلزمات10,377,81233,903,706040,000,0004.281.518
مخصص مطالبــــــــــات15,989,0208,044,1252,500,00013,000,00013.533.145
مخصص مكافأة ترك 19,624,99129,954,152030,000,00019.579.143

الخدمــــة
االجمالـــــــى145,052,83971,901,9832,500,000109,000,000110.454.822

الرصيد 
الرصيد حركة عــام 2012 2021/12/31

البيــــــــــان2020/12/31 

اضافةاستبعاداستخدام
اجمالى المخصصات 145,052,83971,901,9832,500,000109,000,000110.454.822
مخصص مخصوم من )47.889.724()13,000,000(00)60,889,724(

العمالء 
) مخصص ديون(

مخصص مخصوم من )4.281.518()40,000,000(0)33,903,706()10,377,812(
المخزون 

)مخصص مستلزمات(
االجمالى 73,785,30337,998,2772,500,00056,000,00058.283.580

البيـــــــان2021/12/312020/12/31
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 13.000.0000
مخصص مستـــــلزمات13.000.0006.000.000
مخصص مطــــــالبات40.000.00031.000.000
مخصص مكافأة ترك الخدمة  13.000.0002.500.000
االجمالـــــــــــــــى30.000.00013.000.000

109.000.00052.500.000

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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يالحظ : 

 أن مخصص البضائع ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها مستقطع من الحسابات الخاصه به في جانب

 األصول بقائمة المركز المالي وغير مقيدة ضمن المخصصات المدرجة بجانب األلتزامات بقائمة المركز المالي

 تتراوح معدالت سعر الفائدة علي التسهيالت األئتمانية في 2021/12/31 )معدل اقراض البنك البنك المركزي ومبادرة البنك المركزي  
%8 + -(

تتمثل حركة التسهيالت االئتمانية  طويلة وقصيرة األجل خالل الفترة / العام :-

 17- بنوك دائنة
 وهي تمثل تسهيالت بنكية فيما يلي

البيـــــان2021/12/312020/12/31
بنك القاهرة 128,997,778182.799.846

االزهـــــــــــــر
بنك بلــــــــوم 042.870.991

مصــــــــــــر
بنك قطر الوطنى االهلى274,482,721380.952.478
بنك االمارات دبى 51,705,82655.244.724

الوطنى
     البنك االهلـــــــــى 419,007,541358.688.012

المتحــــــد
البنك الكويتى 35,169,470345.455.093

الوطنـــــــــــى
بنك قناة السويس74,589,96760.853

مصرف ابو ظبي 106,251,3110
االسالمي

بنك البركة مصر128,961,0080
اإلجمالــــــــــي1,219,165,6221.366.071.997

البيـــــــــــــــــان2021/12/312020/12/31
رصيد أول المدة 1,779,446,468989.578.028
المستخدم الموردة خالل الفترة / العام1,810,028,9782.147.137.958
المسدد خالل الفترة / العام2,120,882,3801.357.269.518
رصيد أخر المدة الفترة / العام1,468,593,0661.779.446.468

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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موردون وأوراق الدفع 

          تتمثل في شركة المصرية الدولية لالمبوالت )إياكو( وتتمثل في الحركة خالل الفترة / العام كالتالي :

19- دائنو التوزيعات 

20- حسابات دائنة أخري 

وتتمثل فيما يلي 

وتتمثل فيما يلي

البيـــــان2021/12/312020/12/31
موردون محليون52,049,87642.171.603
موردو الخـارج 8,318,33620.246.611

اوراق دفـــــــــــع15,077,21314.921.224
االجمالــــى75,445,42577.339.438

البيــــــان2021/12/312020/12/31
دائنـــو توزيعــــات00

البيــــــان2021/12/312020/12/31

19,572,61415.039.838
دائنـون متنوعون) تامينات للغير – تامينات 

اجتماعية (
دائنون متنوعون) مصلحة الضرائب(5,417,46923.219.493

دائنـــــون مختلفون 13,218,2172.043.705
أرصدة دائنة اخــــرى77,289,10947.513.970
مصروفات جارية وتخصيصية ومستحقة29,286,17519.129.242
عمالء دفعات27,494,45633.203.002

االجمالـــــــــى 172.539.050106.946.248
مساهمة تكافلية – تامينات اجتماعية )5.2 في 8.956.4777.779.042

االلف(
اإلجمالي181.495.527114.725.290

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

          تتمثل في شركة المصرية الدولية لالمبوالت )إياكو( وتتمثل في الحركة خالل الفترة / العام كالتالي :
2- االطراف ذات العالقة :

23- إيراد النشاط

1/23 صافي المبيعات

االنتاج بسعر البيع

22- ضرائب الدخل المستحقه

وتتمثل فيما يلي 

وتتمثل فيما يلي

البيـــــان2021/12/312020/12/31
موردون محليون33,909,90023.041.380

موردو الخـارج 154,378,302248.215.127
اوراق دفـــــــــــع)237.346.607()150,088,309(

االجمالــــى38,199,89333.909.900

البيــــــان2021/12/312020/12/31
حسابات دائنة للشركة التابعة38.199.89333.909.900

البيــــــان2020/12/31 جنيـــه2021/12/31 جنيـــه
ضريبة الدخل المستحقة110.617.36970.227.816

يناير/ ديسمبر 2020يناير/ ديسمبر 2021البيـــان
%       %

32.82%19.65813,893,847%673,940,596مبيعات محلية  "مباشر"

63.54%52.321,307,913,004%1,794,365,259مبيعات محلية "موزعون"

-51.0%)4,358,360(-1.54%)52,880,668()-(حوافز موزعون محلي

22.5%7.62150,468,964%261,460,718مبيعات محلية "توريدات"

22.04%22.29635,435,483%764,348,944التصديــر

-0.69%)19,787,485(-0.33%)11,366,508()-(حوافز موزعون تصدير

100%1002,883,565,453%3,429,868,341اجمالى صافى المبيعات

 2,062,306 7,107,427ايرادات تشغيل للغير 

 2,885,627,759 3,436,975,768جملة ايرادات النشاط

نسبة التغير %يناير/ ديسمبر 2020يناير/ ديسمبر2021البيـــان
-3.660.353.4303.740.516.5892.14قيمة االنتاج بسعر البيع

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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المصروفات
1/25 مصروفات تسويقية

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيـــــــــــان
208.112.382183.324.109اجــــــور نقدية

12.748.30914.224.673مزايا عينية " م. عالج – م. تغذية للعاملين "

22.796.71218.375.935تأمينات اجتماعية 

10.390.0958.747.285مستلزمات سلعية " مهمات انشطة تسويقية "

2.001.0061.393.339مستلزمات سلعية " مواد تعبئة و تغليف "

13.669.39211.900.655مستلزمات سلعية " وقود و زيوت وكهرباء ومياة "

33.266438.046مستلزمات سلعية " ادوات كتابية ومكتبية "

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيـــــــــــان
205,340,946167,132,384اجـــــــــــــــــــــــــــــــور نقــدية

21,811,00822,979,482مزايا عينية " م.عالج-م.تغذية للعاملين "

25,308,40919,356,218تأمينات إجتماعية                                             

867,315,192841,290,348مستلزمات سلعية  " خدمات "

488,590,251551,179,790مستلزمات سلعية  " تعبئة وتغليف "

23,04648,455,470مستلزمات سلعية  " ق . غيار ومهمات "

48,744,8050مستلزمات سلعية  "مشتريات بغرض البيع "

مستلزمات سلعية  " وقود وزيوت وكهرباء 
ومياه "

87,376,81081,425,041

349,3301,440,743مستلزمات سلعية  " ادوات كتبية ومكتبية "

11,403,0707,064,820مستلزمات خدمية   " م. صيانة "

714,79742,100مستلزمات خدمية   " م.تشغيل لدي الغير "

مستلزمات خدمية   " خدمات تجارب 
وابحاث "

667,74278,612

مستلزمات خدمية   " نقل وانتقاالت و بدل 
سفر "

1,908,951703,397

774,789871,101مستلزمات خدمية   " تأخير وسائل نقل "

9,785,0358,396,004مستلزمات خدمية   " اّ خري "

91,89169,546ضرائب ورسوم سلعية

72,251,752116,524,440االهــــــــــــــــــــــــــــالك

971,5061,285,090ايجارات فعليـــــــــــة

)7,299,615()8,056,781()- ( مخلفات انتاج مباعة

1,835,372,5491,860,994,971تكلفة االنتاج

يضاف او يخصم : تغير مخزون انتاج غير 
تام بالتكلفة

81,754,815)186,493,033(

1,917,127,3641,674,501,938تكلفة الصنع لالنتاج المباع

المبالغ بالجنيهتكلفة الصنع لالنتاج المباع

المبالغ بالجنيه
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تم تعديل عرض سنة المقارنة طبقا للمعيار رقم 48 )حوافز الموزعون خصما من صافي المبيعات(
)R&D( 2/25- أبحاث وتطوير

تم تعديل سنة المقارنة و نقل مركز التكلفة الخاص به من تكلفة المبيعات و المصروفات االدارية 
و العمومية تماشيا مع تبويب 2021

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيـــــــــــان
15,129,1598,414,472اجـــــــور نقدية

706,104294,506مزايا عينية " م. عالج – م. تغذية للعاملين "

1,190,858925,592تأمينات اجتماعية

4,347,4692,605,406مستلزمات سلعية " المواد المستخدمة "

77,9000مستلزمات خدمية " م. صيانة "

99,61069,124مستلزمات خدمية " نقل و انتقاالت وبدل سفر"

22,66812,639مستلزمات خدمية " تأجير و سائل نقل "
11,255,2037,585,475مستلزمات خدمية "تجارب و ابحاث "

1,232,326954,114مستلزمات خدمية "اّخري "
2,0381,184ضرائب ورسوم سلعية 

900,2928,793االهــــــالك االصول الثابتة
1,509527ايجارات فعلية
34,965,13620,871,832اإلجمــــــالي

3.392.6182.166.118مستلزمات خدمية  " م. صيانة "

مستلزمات خدمية  " ندوات ومؤتمرات – 
انشطة تسويقية "

55.142.03043.322.010

مستلزمات خدمية " مساهمة في مكاتب 
علمية " 

4.666.4482.981.992

مستلزمات خدمية " نقل وانتقاالت وبدل 
سفر "

51.380.82039.961.715

274.103257.517مستلزمات خدمية  " تأجير وسائل نقل "

4.340.2243.763.514اتــــــــــــــــــــــاوات

00حوافز مــــــــوزعون 

28.171.25524.946.167دمغة المهن الطبية

30.815.25537.963.537مصروفات شحن 

1.386.7582.217.382مصروفات تأمين " بيــــع "

5.421.04710.255.828مصروفات تأمين " تصدير "

6.353.7065.842.591مصروفات تأمين " اخري"
10.516.4667.231.777مستلزمات خدمية " اخري "

8.577.8156.249.040ضرائب ورسوم سلعية 
10.493.15012.092.899اهالك االصول الثابتة
1.787.3272.303.725ايجارات فعليــــــــــة
08.845تعويضات وغرامات
3.350.991131.440تبرعـــــــــــــــــات
495.821.175448.936.364جملـــــــــــــــــــة

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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  يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021        البيان
1.881.0001.814.000رواتب مقطوعة وبدالت

2/25 مصروفات إدارية وعمومية
يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيـــــــــــان

59,988,24255,578,697اجـــــــور نقدية

5,261,1043,544,659مزايا عينية " م.عالج – م. تغذية للعاملين "

5,154,3324,388,174تأمينات إجتماعية

4,573,6473,937,826مستلزمات سلعية " المواد المستخدمة "

856,2321,088,085مستلزمات خدمية " م. صيانة"

1,616,5302,210,695مستلزمات خدمية " نقل و انتقاالت وبدل سفر "

168,47828,336مستلزمات خدمية "تأجير وسائل نقل "

542,000705,000بدل لجان " فنية – مراجعة – شئون قانونية "

5,338,35712,861,124مستلزمات خدمية " اّخري "

117,6301,059,405ضرائب ورسوم سلعية 

4,063,5412,164,941ضرائب على توزيعات االرباح

2,149,6262,764,477اهالك االصول الثابتة 

11,1848,048ايجارات فعليـــــــــــــــــــة 

425,153169,250تبرعـــــات

1,355,363707,546تعويضات وغرامات " غرامات تأخير توريدات " 

723,630687,134ضرائب عقارية 

92,345,04991,903,397جملة 

تم تعديل سنة المقارنة و نقل اللجان النوعية الي  المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021 
4/25  رواتب مقطوعة وبدالت حضور اعضاء مجلس االدارة 

تم تعديل سنة المقارنة  لتشمل بدالت حضور مجلس االدارة و نقل اللجان النوعية الي  
المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021 

مصروفات تمويلية 
يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيــــــــان

فوائد مدينة " تسهيالت إئتمانية قصيرة 
وطويلة االجل "

136,252,97983,163,711

11,520,1686,789,460عمولة ومصاريف بنكية 

مصاريف قطع نقدي و خصم نقدي 
وتمويلي

21,325,30619,589,188

169,098,453109,542,359االجمالى 

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيــــــــان
13,000,0000مخصص ضرائب عامة متنازع عليها

13,000,0006,000,000مخصص اضمحالل ارصدة العمالء 

40,000,00031,000,000مخصص مستلزمات 

13,000,0002,500,000مخصص مطالبات
30,000,00013,000,000مخصص مكافأة ترك الخدمة 

109,000,00052,500,000االجمالي

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه



131

  يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021        البيان
21,626,00940,573,153فوائد صناديق االستثمار والودائع

5,019,0620اربــــاح شركــات تابعه – شركة اياكو
34,520,00031,068,000اربــــاح شركــات شقيقة – شركة البترجى بالسعودية 

2,729,9690اربــــاح اسهم شركة المهن الطبية  
6,115,4146,115,414ارباح فروق عملـــــــه )خسائر(
)11,545,573()6,254,923(مخصصات انتفي منها الغرض

5,418,90739,753,248ايرادات متنوعة
69,174,438105,964,242اجمالــــــــى

2,778,5213,804,248ارباح راسمالية مرحلة لالحتياطى الراسمالى
71,952,959109,768,490االجمالـــــــــــى

تم تعديل سنة المقارنة و نقل اللجان النوعية الي  المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021 
4/25  رواتب مقطوعة وبدالت حضور اعضاء مجلس االدارة 

تم تعديل سنة المقارنة  لتشمل بدالت حضور مجلس االدارة و نقل اللجان النوعية الي  
المصروفات االدارية و العمومية تماشيا مع تبويب 2021 

6/25مخصصات بخالف االهالك

26( إيرادات

7/25 الضرائب الداخلية والضرائب المؤجلة

8/25 المساهمة التكافلية

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيــان
136,914,982101,679,386ضرائب دخلية 

)1,531,667(19,984,845ضرائب مؤجلة

156,899,827100,147,719االجمـــــــــــــالي

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيــان
8.985.3417.779.042مساهمه تكافلية 

8.985.3417.779.042االجمـــــــــــــالي

يناير/ ديسمبر 2020 يناير/ ديسمبر2021 البيــــــــان
13,000,0000مخصص ضرائب عامة متنازع عليها

13,000,0006,000,000مخصص اضمحالل ارصدة العمالء 

40,000,00031,000,000مخصص مستلزمات 

13,000,0002,500,000مخصص مطالبات
30,000,00013,000,000مخصص مكافأة ترك الخدمة 

109,000,00052,500,000االجمالي

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه

المبالغ بالجنيه
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أداء الشركة خالل  10 سنوات
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المبيعات
بالجنية

بالجنية

نمو %اجمالي صافي المبيعاتنمو %التصديرنمو %المبيعاتالسنة
20212,611,133,966%20752,982,436%223,364,116,402%21
20202,174,335,906%16-615,647,998%4-2,789,983,904%13-
20192,580,583,743%23640,064,790%2-3,220,648,533%17
20182,093,136,929%18654,020,881%5-2,747,157,810%12
20171,772,408,657%16691,380,153%182,463,788,810%29
20161,530,074,523%18381,870,305%71,911,944,828%15
20151,300,974,873%6355,660,824%311,656,635,697%7
20141,228,647,027%17313,490,892%111,542,137,919%16
20131,048,262,013%4281,620,475%811,329,882,488%7
20121,006,989,513%8238,125,271%61,245,114,784%7

نمو %جملة ايرادات النشاطالسنة
20213,364,116,402%21
20202,789,983,904%13-
20193,220,648,533%17
20182,747,573,953%11
20172,475,128,467%28
20161,937,071,162%16
20151,668,045,835%7
20141,553,023,983%16
20131,337,129,859%7
20121,252,082,324%8

نمو %إيرادات تشغيل للغيرالسنة
20217,107,427%245
20202,062,306-
2019 000,000,00 -
2018 416,143 %96-
2017 11,339,657.00 %55-
2016 25,126,334 %120
2015 11,410,138 %5
2014 10,886,064 %50
20137,247,371%4
20126,967,540%6912
نمو %قيمة اإلنتاج بسعر البيع السنة
20213,464,934,156%2-
20203,520,827,945%7
20193,281,506,091%14
20182,876,887,489%11
20172,592,543,185%41
20161,837,019,705%4
20151,762,036,059%8
20141,627,654,912%10
20131,477,554,734%10
20121,342,727,665%23

سادسا : الربحية
-بلغ مجمل الربح 1.470 مليار جم في عام 2021 مقابل 1.125 مليون جم عام 2020 

-بلغ صافى الربح القابل للتوزيع بعد الضرائب والمساهمة التكافلية  483.918 مليون جم عام 2021 مقابل 422.832 مليون جم عام 
.2020

-بلغ إجمالي ما تم توزيعه على السادة المساهمين منذ بدء التشغيل كالتالي:-

أهم المؤشرات التي حققتها الشركة خالل 10 سنوات :
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بالجنية

بالجنية

سادسا : الربحية
-بلغ مجمل الربح 1.470 مليار جم في عام 2021 مقابل 1.125 مليون جم عام 2020 

-بلغ صافى الربح القابل للتوزيع بعد الضرائب والمساهمة التكافلية  483.918 مليون جم عام 2021 مقابل 422.832 مليون جم عام 
.2020

-بلغ إجمالي ما تم توزيعه على السادة المساهمين منذ بدء التشغيل كالتالي:-

رأس المال       إجمالى التوزيعات للمساهمين السنة 
0 13,246,100 1985

818,182 15,000,000 1986
2,080,000 16,000,000 1987
4,320,000 16,000,000 1988
5,610,000 18,700,000 1989
8,000,000 20,000,000 1990

11,186,000 23,800,000 1991
15,675,000 27,500,000 1992
22,500,000 30,000,000 1993
32,250,000 30,000,000 1994
54,600,000 42,000,000 1995
54,600,000 42,000,000 1996
58,800,000 42,000,000 1997
63,000,000 42,000,000 1998
67,200,000 721,240,000 1999
71,402,760 721,240,000 2000
72,124,000 721,240,000 2001
73,566,480 721,240,000 2002
79,336,400 721,240,000 2003
86,548,800 721,240,000 2004
93,761,300 721,240,000 2005

108,186,000 721,240,000 2006
129,823,200 721,240,000 2007
144,248,000 721,240,000 2008
151,460,400 721,240,000 2009
198,341,000 793,364,000 2010
238,009,200 793,364,000 2011
238,009,200 793,364,000 2012
238,009,200 793,364,000 2013
261,810,120 793,364,000 2014
277,677,400 793,364,000 1015
277,677,400 793,364,000 1016
357,013,800 793,364,000 2017
396,682,000 793,364,000 2018
396,682,000 991,705,000 2019
292,711,500 991,705,000 2020

991,705,000 2021
                اإلجمالى                    4,291,007,842
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حقوق المساهمين :

بيان رأس المال وحصص المساهمين في 2021/12/31

· حصص المساهمين في رأس المال في 2021/12/31

حصص المساهمين في رأس المال في 2021/12/31

)%(عدد األسهمقيمة األسهمالمساهمون 
49.9998% 49,585,095  495,850,950 الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه

4.9231% 4,882,282  48,822,820 شركه المهن الطبيه لال ستثمار
SARAY VALUE FUND SPC 46,980,190  4,698,019 %4.7373

SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND 43,174,300  4,317,430 %4.3535
 RCKM KIMBERLITE FRONTIER AFRICA MASTER

FUND L P 40,714,530  4,071,453 %4.1055

3.4980% 3,468,990  34,689,900 اتحاد نقابات المهن الطبيه
 CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND

UNIVERSAL 33,097,170  3,309,717 %3.3374

25.0453% 24,837,514  248,375,140 مساهمين آخرين
 991,705,000  99,170,500 %100

بيان رأس المال وتطور حساب التوزيع :

%حقوق المساهمينالسنة
20212,836,868,959%20
20202,365,535,084%17-
20192,836,248,644%6
20182,688,241,437%9
20172,457,559,002%36
20161,806,076,506%9
20151,659,875,860%4
20141,602,484,495%2
20131,574,915,453%3
20121,527,895,236%3

٪٤۹٫۹۹۸

٪۲٥٫۰٤٥۳

٪٤٫۹۲۳۱

٪٤٫۷۳۷۳

٪٤٫۳٥۳٥

٪٤٫۱۰٥٥
٪۳٫٤۹۸۰ ٪۳٫۳۳۷٤

شركة المھن الطبیة لإلستثمار
إتحاد نقابات المھن الطبیة

الشركة العربیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة

مساھمین أخرین

SARAY VALUE FUND SPC
SUSTAINABLE CAPITAL  AFRICA ALPHA FUND LP

CORONATION AFRICAFRONTIERS FUND UNIVERSAL
RCKM KIMBERLITE FRONTIER AFRICA MASTER FUND LP
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بيان رأس المال وحصص المساهمين في 2021/12/31

· حصص المساهمين في رأس المال في 2021/12/31

حصص المساهمين في رأس المال في 2021/12/31

بيان رأس المال وتطور حساب التوزيع :

%حقوق المساهمينالسنة
20212,836,868,959%20
20202,365,535,084%17-
20192,836,248,644%6
20182,688,241,437%9
20172,457,559,002%36
20161,806,076,506%9
20151,659,875,860%4
20141,602,484,495%2
20131,574,915,453%3
20121,527,895,236%3

االجمـــــالىفائض مرحلمجلس االدارةحصة العاملينحصص المساهمينإحتياطياترأس المالالسنة
198513,246,100000000
198615,000,00039,629818,18281,818296269,5551,209,480
198716,000,000131,6902,080,000208,000162,19151,7132,633,594
198816,000,0001,213,2234,320,000432,000200,00099,2276,264,450
198918,700,0001,728,3595,610,000561,000200,000467,8278,567,186
199020,000,0002,374,0708,000,000800,000200,000107,32511,481,395
199123,800,00010,027,90311,186,0001,118,600315,00042,39022,689,893
199227,500,00021,979,05715,675,0001,567,500340,00019,57539,581,132
199330,000,00026,272,10922,500,0002,250,000440,00037,70451,499,813
199430,000,00017,707,35432,250,0003,225,000880,00084,72654,147,080
199542,000,0003,219,01554,600,0005,460,0001,100,0002,04264,381,057
199642,000,0003,250,69354,600,0005,460,0001,650,00053,17965,013,872
199742,000,0008,791,11458,800,0005,880,0002,121,212229,95075,822,276
199842,000,00012,738,92563,000,0006,300,0002,424,24322,92084,486,088
1999721,240,00015,928,00067,200,0006,720,0002,666,66745,33392,560,000
2000721,240,00014,874,33171,402,7607,140,2762,933,3341,135,91597,486,616
2001721,240,00016,736,69072,124,0007,212,4003,681,8182,183,056101,937,964
2002721,240,00018,116,37873,566,4807,356,6484,500,000971,110104,510,616
2003721,240,00024,281,35779,336,4007,933,6404,500,000546,855116,598,252
2004721,240,00022,103,93886,548,8008,654,8804,500,000817,989122,625,607
2005721,240,00056,097,61193,761,3009,376,1202,970,000565,286162,770,317
2006721,240,00073,827,210108,186,00010,818,6002,970,0001,307,666197,109,476
2007721,240,00083,451,989129,823,20012,982,3202,970,0001,119,940230,347,449
2008721,240,00080,389,163144,248,00014,424,8002,970,0004,657,685246,689,648
2009721,240,000114,264,360151,460,40015,146,0402,970,0006,104,084289,944,884
2010793,364,00096,440,680198,341,00019,834,1004,400,00014,629,560333,645,340
2011793,364,00056,105,503238,009,20027,601,4664,400,0005,672,199331,788,368
2012793,364,00041,166,935238,009,20025,548,1144,400,0002,192,021311,316,270
2013793,364,00045,411,310238,009,20025,870,5674,400,0001,094,100314,785,177
2014793,364,00027,375,956261,810,12026,536,5674,400,0001,287,187321,409,830
2015793,364,00056,916,047277,677,40031,352,4124,400,0001,762,505372,108,364
2016793,364,000130,979,554277,677,40040,710,3114,400,00016,983,597470,750,862
2017793,364,000202,876,104357,013,80059,592,1794,500,00044,484,010668,466,093
2018793,364,000193,029,901396,682,00062,357,4324,500,00039,703,091696,272,424
2019991,705,000183,712,865396,682,00062,474,6784,500,0003,880,187651,249,730
2020991,705,00081,141,608292,711,50042,814,2584,500,0005,544,976426,712,342
2021991,705,000

1,744,700,6314,583,719,342565,801,72696,464,761158,176,4857,148,862,945
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تقرير اإلدارة عن حوكمة الشركة المصرية الدولية للصناعات 
الدوائية - ايبيكو

بيانات عن الشركة
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو (    إسم الشركة

1995تاريخ القيد بالبورصة 25 سنةالمدة المحددة للشركة
القانون الخاضع له 

الشركة
10 جنيهاتالقيمة االسمية للسهمرقم 43 سنة 1974

ًآخر رأس مال مصدر*  1.500.000.000 جنيهاً   آخر رأس مال مرخص به 991.705.000 جنيها

ًآخر رأس مال مدفوع* رقم وتاريخ القيد بالسجل 991.705.000 جنيها
التجاري

11116 تاريخ 
1980/12/30

محاسب / عبدالرحيم غريب محمداسم مسئول االتصال

عنوان الفرع الرئيسى : المنطقة الصناعية األولى عنوان المركز الرئيسي
ب1 – العاشر من رمضان

أرقام التليفونات
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني

0554499199 أرقام الفاكس 0554499306
www.eipico.com.eg

    a.elmoraly@eipico.net    &     eipico@eipico.net             

 ً تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بتاريخ 28 / 2 / 2019 ليصبح 991.705.000 جنيها
 الجمعية العامة للمساهمين

 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة وفقاً للقانون المنظم والئحته التنفيذية وكذلك النظام األساسي للشركة بعد اإلعالن فى جريديتين
.صباحيتين واسعتي اإلنتشار توضح موعد ومكان انعقاد الجمعية

والمواد التجميل  ومستحضرات  الطبية  والمستحضرات  االدوية  صناعة 
والمركزات األعالف  اضافات  وتصنيع  البيطرية  والمستحضرات  الكيماوية 
الطبية والنباتات  الغذائية  المكمالت  وتصنيع  وتسجيل  الحشرية  والمبيدات 
العبوات  وصناعة  الفارغة  الزجاجية  األمبوالت  وصناعة  الخاصة  واألغذية 
مصر جمهورية  داخل  انتاجها  وتوزيع  البالستيك  من  الدوائية  والمستلزمات 
الخطرة. المخلفات  ونقل  الغير  ولدى  للغير  والتصنيع  وخارجها  العربية 

هيكل الملكية

عدد األسهم في تاريخ المستفيد النهائيحملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
القوائم المالية

النسبة %

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات 
49،999 %49،585،095الطبية

اإلجمالي

صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

عدد األسهم 
المملوكة

تاريخ 
االلتحاق

جهة 
التمثيل

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب/ د. احمد سعيد محمد كيالني 1
اكديما2019/1تنفيذي

2017/3عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيماهر محمد علي الدمياطي2
2018/10عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيفتوح محمد سالمة دياب3
2017/3عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيعاطف حسن محمود النقلي4

عادل حسن عبد اللطيف على 5          
عدوى

62502020/1عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

غرض الشركة
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تم دمج منصب رئيس مجلس اإلدارة مع منصب العضو المنتدب وذلك اعماالً على تسهيل وسرعة اتخاذ القرارات المختصة بالنواحي الفنية 
واإلنتاجية

دور مجلس اإلدارة ومسئولياته
يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمور الشركة بناًء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، كما يقوم المجلس بوضع األهداف اإلستراتيجية 

لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها، وكذلك مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية 
وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد األسلوب األمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس 

على أدائهم وتصرفاتهم. 
أبرز مهام مجلس اإلدارة:

• وضع اآلليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئوالً كذلك عن وضع 
نظام لإلنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ اإلجراء المناسب. والبد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر 

المعلومات والمبلغين عن الفساد واإلنحراف.
• وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف اإلدارية العليا فضالً عن أعضاء مجلس اإلدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها 

بشكل فعال.
• تحديد الصالحيات التي يقوم بتفويضها ألحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي 

يحصل عليها من اللجان واإلدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصالحيات المفوضة.
• وضع اإلجراءات الوقائية واألدوات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسالمة البيانات داخل الشركة وحمايتها 

من التالعب واالختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام االنترنت وأجهزة المحمول ضد االختراقات والقرصنة. 
• اإلشراف العام على عملية اإلفصاح عن البيانات وقنوات االتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك 

ضمان استقاللية كل من نشاط المراجعة الداخلية وااللتزام بالشركة. 
• تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة
• توجيه الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

• دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقاد للنظر في جدول األعمال المعروض من مجلس اإلدارة.
• التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمين.

• التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناًء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان 
فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.

• تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية التخاذ الالزم بشأنها. 
• التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.

• التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
• التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مسئوليات عضو مجلس اإلدارة المنتدب
• تنفيذ اإلستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس اإلدارة.

• رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، واإلشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة األداء
 لجميع األنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات النتظام العمل وتحقيق األهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العمالء عن الشركة.

• العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس اإلدارة.

نفسهعضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيحمدي محمود السيد6
المهن الطبية 37502021/3عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيحسين محمود حسين خيرى7

لألستثمار
نفسه11502019/3عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذيفتحى ابراهيم عبدهللا8
نفسه2019/3عضو مجلس إدارة/غيرتنفيذيأحمد السيد على ليلة 9
مستقل 2021/3عضو مجلس إدارة/غيرتنفيذيمديحه محمود خطاب عبدهللا10

)ذوى خبرة(
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صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

المنصب 
تاريخ االلتحاقفي اللجنة

2017عضوغير تنفيذيماهر محمد علي الدمياطي1
2017عضوغير تنفيذيعاطف حسن محمود النقلي2
2018عضوغير تنفيذيفتوح محمد سالمة دياب3

• اقتراح الموضوعات التي تطرح في االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة.
• اإلشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، 

ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير. 
• المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة واقتراح نظم اإلثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس 

لضمان والء العاملين وتعظيم قيمة الشركة. 
•  تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس اإلدارة.

أمين سر مجلس اإلدارة 
  دور أمين سر مجلس اإلدارة والمهام المكلف بها ومن بينها:

• اإلعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال اإلجتماعات، وتحضير 
المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى األعضاء قبل االجتماع بوقت كافي. 

• معاونة رئيس المجلس في اإلعداد والتحضير الجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها. 
• متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ اإلدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

•  حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة 
في الوقت المناسب.

• التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس اإلدارة.
•  التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء 

اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد األعضاء.
لجان مجلس اإلدارة

تشكيل اللجان
سير اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه

يتم انعقاد المجلس من 12-20 جلسة خالل العام
لجنة المراجعة:

• تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وتتمثل مهام اللجنة فى اآلتي :
• دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.

• دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
• دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهالتهم وكفاءتهم واستقالليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من 
اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

• االطالع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات واإلدالء بمالحظاتها عليها.
• دراسة مالحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية واألخرى الواردة في خطاب اإلدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم 

بشأنها.
• التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة االلتزام أو غيرها من اإلدارات 

المعنية.  
• التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما 

يتناسب مع أتعابه السنوية.

صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

المنصب 
تاريخ االلتحاقفي اللجنة

ًغير تنفيذيماهر محمد علي الدمياطي1 2017رئيسا
2019عضوغير تنفيذيأحمد السيد على ليلة2
2019عضوغير تنفيذيفتحى أبراهيم عبدهللا3

صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

المنصب 
تاريخ االلتحاقفي اللجنة

ًتنفيذيأحمد سعيد محمد كيالنى1 2019رئيسا
2017عضوغير تنفيذيعاطف حسن محمود النقلي2
2011عضومدير إدارة الشئون القانونية ) تنفيذى (مصطفى السيد حامد محمود مجاهد3
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  تتكون اللجنة الفنية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ولها األستعانة بمن تراه مناسباً من العاملين بالشركة وتتمثل مهام اللجنة فى اآلتي :
• دراسة المشاكل الفنية التى تواجه الشركة ورفع توصياتها بشأنها.

• وضع تصور متكامل للوصول بالشركة للمكانة التى تليق بها وفقاً لمعايير التصنيع الجيد GMP ووضع أليات تنفيذ ذلك.

• مناقشة واعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
• اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لها.

• دراسة وتقييم نظام اإلنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
• دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.

• دراسة المالحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
• دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

• تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.
لجنة الترشيحات 

• ال يوجد
لجنة المكافآت  

• ال يوجد
لجنة المخاطر

• ال يوجد
لجنة الحوكمة

• ال يوجد
لجان أخرى

ا( لجنة فنية: 

 تتكون اللجنة القانونية من عضويين من أعضاء المجلس أحدهما غير تنفيذي باإلضافة إلى مدير إدارة الشئون القانونية بالشركة وتتمثل مهام 
اللجنة فى اآلتي :

• دراسة ما يحال إليها من أمور قانونية من الشركة لرفع توصياتها بشأنها.
البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية
يوجد نظام الرقابة الداخلية بالشركة والذي يعد مجموعة السياسات واإلجراءات واألدلة واللوائح التي تعد بواسطة اإلدارات المعنية بالشركة وتعتمد 

من مجلس اإلدارة لتحقيق األتي: 
• الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة. 

• ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.

صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

المنصب 
تاريخ االلتحاقفي اللجنة

ًغير تنفيذيماهر محمد علي الدمياطي1 2017رئيسا
2019عضوغير تنفيذيأحمد السيد على ليلة2
2019عضوغير تنفيذيفتحى أبراهيم عبدهللا3

صفة العضو )تنفيذي/غير إسم العضومسلسل
تنفيذي/ مستقل(

المنصب 
تاريخ االلتحاقفي اللجنة

ًتنفيذيأحمد سعيد محمد كيالنى1 2019رئيسا
2017عضوغير تنفيذيعاطف حسن محمود النقلي2
2011عضومدير إدارة الشئون القانونية ) تنفيذى (مصطفى السيد حامد محمود مجاهد3
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• حماية أصول الشركة المادية من األخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك األصول بسجالت الشركة.
• زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

• ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي. 
• ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

باإلضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد االختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل 
التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية
يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تمارس نشاطها بشكل مستقل وموضوعي، مصمم إلضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة

 ليساعدها على تحقيق أهدافها من خالل تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة
 المخاطر في الشركة، والتأكد من سالمة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة اإلدارات واألنشطة التنفيذية والمالية 

والقانونية.
ً ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ بها، ويكون من القيادات اإلدارية بها، وتكون تبعيته الفنية إلى لجنة المراجعة، ويتبع إداريا

 العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
ويكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناًء على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب 

على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتبين مدى قيام لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصالحيات إدارة المراجعة الداخلية، ورفع ذلك 
لمجلس إدارة الشركة العتماده، كما يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على األقل إلى لجنة المراجعة يوضح

 به نتائج أعماله. 
 المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خالل العام والتي تضم:

• تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالمالحظات التي تم التوصل إليها.
• تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً إلجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع

 اختصاصات اإلدارات المعنية األخرى. 
• تقييم كفاءة اإلجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.

• متابعة تصويب المالحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية واألخرى الواردة من الجهات الرقابية.
إدارة المخاطر

 مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل 
به. بينما ال تتوفر إدارة للمخاطر بداخل الشركة. 

إدارة االلتزام
• ال يوجد

إدارة الحوكمة
• ال يوجد

مراقب الحسابات
يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من قبل الجمعية العامة ويكون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة 
المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط

 الشركة ومن تتعامل معهم.
ويتم التعيين من قبل الجمعية العامة بناًء على ترشيح من مجلس اإلدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر

 للشركة، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقالً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فال يكون مثالً مساهماً فيها 
أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة
 دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبديه من أراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل

 مجلس اإلدارة.
كما أنه ال يجوز تعاقد مجلس اإلدارة مع مراقب حسابات الشركة ألداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها 

بشكل مباشر أو غير مباشر، إال بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط أال يكون هذا العمل اإلضافي من األعمال المحظور علي مراقب
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 الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء األعمال اإلضافية مع طبيعة وحجم األعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في 
الموافقة علي أداء مراقب الحسابات لألعمال اإلضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك علي استقالليته، مع ضرورة اإلفصاح 

عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.
وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة اإلدارية 

طبقاً لقواعد الحوكمة واإلفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.
اإلفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية واإلفصاح المالي وغير المالي
يتم اإلفصاح من خالل الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية 

وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس اإلدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم األصول 
وتوزيعات األرباح من خالل وسائل اإلفصاح المختلفة.

كما تقوم باإلفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها: 
•  المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.

•  هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
•  المعامالت مع األطراف ذات العالقة وعقود المعاوضة.

•  أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
•  تغيير سياسات االستثمار.

•  موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع، 
كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس 

اإلدارة.
•  موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة اإلدارية المختصة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل 

من تاريخ تسلمها.
•  موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة 

تداول تالية النتهاء االجتماع.
•  موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة 

وذلك فور انتهاء مجلس اإلدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية )الدورية( تمهيداً إلحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها 
تقريره. على أن يتم ذلك اإلفصاح عقب انتهاء االجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية النتهاء االجتماع.

•  اإلعالن عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات األسهم المجانية أو كليهما.
•  اإلفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين واألطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد األوراق المالية الممثلة لرأس 

مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك األسهم التي تم االكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق االكتتاب لها.
•  اإلفصاح عن الخطة االستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه واألطراف المرتبطة به %25 

أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
•  اإلفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك األحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في 

حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار االستثماري للمتعاملين.
•  اإلفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل 

المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان األسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية 
عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.

عالقات المستثمرين
يتوفر بالشركة وظيفة عالقات المستثمرين بها كأحد أبرز األنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة 

تهدف إلى تنشيط وتوطيد العالقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات االتصال بذوي العالقة بسوق المال واالستثمار، وتوفير 
اإلفصاح والشفافية الالزمين مما يكون له األثر اإليجابي على ما يلي:
• رؤية المستثمرين ألداء الحالي للشركة وتوقعاتهم لألداء المستقبلي.
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• تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
• خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.

• زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
كما أن مسئول عالقات المستثمرين يشترك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق االستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين 

ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس اإلدارة بصفة مستمرة.
وعالقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس اإلدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك األداء كما توضح أن على قيمتها العادلة

 طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد اإلفصاح والتواصل مع المستثمرين
 ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق االستثمار لها.

وتكون تبعية إدارة عالقات المستثمرين لرئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما، مع إمكانية حضور مسئول 
عالقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس اإلدارة وذلك للتعرف على األمور الداخلية للشركة وتوجهاتها 

اإلستراتيجية. 
 أبرز ما يقوم به مسئول عالقات المستثمرين خالل العام بما يضم:

• وضع إستراتيجية لبرنامج عالقات المستثمرين من خالل فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول عالقات المستثمرين بتحديد 
األولويات فيما يخص األنشطة المطلوبة ووضع اإلستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك األنشطة بالتعاون مع مجلس اإلدارة.

• االشتراك في وضع سياسة اإلفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس اإلدارة.
• الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خالل توعية  السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف

 على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
• التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي اإلعالم وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار 

وأحجام التداول.
• تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد اإلفصاح المعمول بها.

• إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي. 
• تعريف السوق باألعضاء الجدد في مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا.

• تنظيم الحمالت الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
• التواصل مع المستثمرين عبر أدوات االتصال المختلفة مثل الموقع االلكتروني للشركة ومواقع التواصل االجتماعي والتقارير الصحفية، 

واالشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
• إعداد تقرير اإلفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات عالقات المستثمرين على الموقع االلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات اإلفصاح
التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية باإلضافة إلى كافة المعلومات األخرى 
التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح اآلخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب 

عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن األحداث التي تمت خالل السنة الماضية 
وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خالل السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي على األقل:

• كلمة رئيس مجلس اإلدارة و/أو العضو المنتدب.
• الرؤية والهدف.

• إستراتيجية الشركة.
• تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.

• هيكل الملكية.
• اإلدارة العليا وتشكيل مجلس اإلدارة.
• تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.

• مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
• تحليل المركز المالي للشركة.
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تقرير مجلس اإلدارة
تقوم الشركة بإصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين 

والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على األقل ما يلي:
• مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية. 

• اإلنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة. 
• تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية. 

• إستراتيجية الشركة.
• التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة اإلداري.

• تشكيل مجلس اإلدارة وعدد مرات انعقاده. 
• تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها. 

• متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة ومتوسط دخل العامل خالل نفس الفترة.
• سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك األسهم وغيرها.

• ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
• ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية. 

• تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية االجتماعية والبيئية.
تقرير اإلفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة عالقات المستثمرين بها، ويتم موافاة إدارة اإلفصاح 
بالبورصة المصرية به و يضم على األقل ما يلي:

• بيانات االتصال بالشركة.
• مسئول عالقات المستثمرين وبيانات االتصال به.

• هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
• هيكل المساهمين اإلجمالي موضحاً به األسهم حرة التداول.

• تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
• التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

• تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
تقرير االستدامة

• ال يوجد
الموقع االلكتروني

يتوفر للشركة موقع خاص بها على شبكة  المعلومات الدولية باللغتين العربية واإلنجليزية يتم من خالله اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير 
المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع االلتزام بمتابعة 

الرد على الرسائل واالستفسارات التي تتلقاها الشركة من خالله.
WWW.EIPICO.COM.EG على الرابط التالى
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