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 تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

السادة المساهمون:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وبعد

نتقــدم لكــم بأطيــب التحيــات ونتمنــى لكــم ولشــركتكم دوام التوفيــق واالزدهــار ســائلين المولــى عــز وجــل 
أن يوفقنــا دائمــا لمــا فيــه الخيــر والتقــدم لشــركتنا العزيــزة بمــا يســاهم فــى رفــع مكانتهــا الســوقية ويكون 
ــً إلــى جنــب مــع الحفــاظ علــى دور الشــركة، علــى  ــر فــى خدمــة اإلقتصــاد المصــرى وذلــك جنب لــه أكبــر األث

مــدار تاريخهــا، بتوفيــر مســتحضرات صيدالنيــة ذات جــودة عاليــة بأســعار تنافســية للمريــض المصــرى. 

ويســعدنا أن نلقاكــم هــذا العــام كمــا تعودنــا لعــرض التقريــر الســنوى متضمنــً نتائــج أعمــال الشــركة 
وإنجازاتهــا للســنة الماليــة المنتهيــة فــى 2019/12/31 والتــى تمــت بفضــل اهلل ســبحانه وتعالــى، ثــم دعــم 
ــى  ــب ف ــا يص ــس اإلدارة بم ــاء مجل ــادة أعض ــن الس ــق بي ــم والتواف ــى التناغ ــة إل ــاهمين باإلضاف ــادة المس الس
خدمــة مصالــح الشــركة، وال ننســى كذلــك مــا قــام بــه العاملــون بالشــركة مــن جهــد طــوال العــام للنهــوض 
بالشــركة للعــودة لســابق عهدهــا والمكانــة التــى تســتحقها رافعيــن شــعار »إيبيكــو عمــالق الــدواء المصــرى 

ســيظل فــى الصــدارة«. 

ونتشــرف بالعــرض علــى ســيادتكم مــا حققتــه الشــركة مــن إنجــازات خــالل عــام 2019، حيــث تــم عقــد )14( 
جلســة إجتمــاع لمجلــس اإلدارة، وعقــد )6( إجتمــاع للجنــة المراجعــة، وعقــد )3( إجتمــاع للجنــة الفنيــة والتــى 
تــم إســتحداثها بغــرض وضــع حــل للمشــاكل الفنيــة والتقنيــة التــى تواجــه الشــركة، وكذلــك تــم إســتحداث 
ــا  ــا إليه ــى تحيله ــة الت ــة الهام ــور القانوني ــض األم ــة بع ــرض دراس ــة 2020 بغ ــا بداي ــدأ أعماله ــة تب ــة قانوني لجن

الشــركة لضمــان كافــة حقــوق الشــركة ومســاهميها.

ــعار  ــات اس ــة وثب ــة الصناعي ــاع التكلف ــى ارتف ــت ف ــات، تمثل ــن تحدي ــركة م ــه الش ــا واجهت ــم مم ــى الرغ وعل
ــة  ــتهدفاتها اإلنتاجي ــع مس ــق جمي ــل تحقي ــز وج ــل اهلل ع ــتطاعت بفض ــد اس ــة فق ــتحضرات الصيدالني المس
ــى  ــر ف ــث والتطوي ــال التحدي ــن أعم ــركة م ــه الش ــت ب ــا قام ــع م ــب م ــى جن ــً إل ــك جنب ــم ذل ــد ت ــة وق والبيعي

ــى: ــا كاآلت ــا وبيانه ــن به ــاءة العاملي ــع كف ــاالت ورف ــة المج كاف

• حققت الشركة إنتاجً بقيمة 3.281 مليار جنيه مصري مقابل 2.876 مليار جنيه مصري فى عام 	
2018 بمعدل نمو 14.1 ٪. 

• حققت الشركة مبيعات إجمالية بلغت 3.221 مليار جنيه مصري مقابل 2.747 مليار جنيها مصري 	
فى عام 2018 بمعدل نمو 25ر17 ٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات المحلية والتي 

بلغت 2.581 مليار جنيها مصريا مقابل 2.093 مليار جنيه مصري عام 2018 بمعدل نمو 23.3٪ والذى 
يفوق معدل نمو مبيعات سوق الدواء المصري والذى بلغ 16.10٪ فى عام 2019. 

• حققت الشركة مبيعات تصدير بلغت 38.149 مليون دوالر مقابل بـ 36.704 مليون دوالر في عام 	
2018 بمعدل نمو ٪3.94.

• احتلت الشركة المرتبة األولى في سوق مستحضرات العيون المصري، حسب الوحدات، 	
بنسبة 27٪ من مبيعات السوق، بمعدل نمو قدره 13٪  والذى يفوق معدل نمو مبيعات سوق 

مستحضرات العيون المصري فى عام 2019 والذى بلغ ٪5.
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• االهتمام بمرافق الشركة القائمة حيث تم خالل العام تحديث وتطوير مصنعي الشركة 1 و2 	
واإلدارات المعاونة لهما والذى يمكن اإلطالع عليه تفصيليا فى بند »أعمال التحديث والتطوير«. 

• قامت الشركة باالستحواذ على عدد 4.780 مليون سهم من أسهم شركة المهن الطبية 	
لألدوية )MUP(، بنسبة 9.77٪ من إجمالى أسهمها، بقيمة إجمالية 210.320 مليون جنيها مصريا، 

استنادا إلى الوضع الجيد لشركة المهن الطبية لألدوية في السوق المصرية في الوقت الحاضر 
وخططها الطموحة لتنمية مبيعاتها مما سيعود على نمو أرباحها في المستقبل وزيادة حقوق 

المساهمين بما يؤثر باإليحاب على أرباحنا المستقبلية.    

• البدء فى الخطوات الفعلية إلنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية باستثمارات تصل إلى مليار 	
جنيها مصريا حيث تم تخصيص واستالم أرض مصنع إيبيكو 3 لتكون امتدادا للشركة لبناء أول 

مصنع من نوعه فى مصر وقد تم ذلك فى إطار جهودنا ومحاوالتنا المستمرة لتخفيف عبء 
عدم توفر أدوية السرطان واألمراض المزمنة أو إرتفاع أسعارها ولخلق االكتفاء الذاتي فى مصر 

من هذه لمستحضرات بجانب خلق فرص إستثمارية جديدة للشركة بما يؤثر باإليحاب على أرباحنا 
المستقبلية.  

أوال : أعمال التطوير والتحديث:
تحديث المصانع:

قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية لتحديث مصانعها من خالل تحديث وحدات اإلنتاج ومعدات اإلنتاج  
وأنظمة اإلدارة لضمان كفاءة اإلنتاج لفترة طويلة وقد تم ذلك فى أوقات قياسية وعلى عدة محاور سواء 

بتطوير أو استحداث بعض المناطق أو الماكينات أو النظم وبيانها كالتالى: 
• مبني المحوالت: 	

تم إنشاء مبني لمحول الكهرباء الجديد بما في ذلك أعمال الهيكل الخرساني وكافة أعمال 
التشطيبات.

• نظام التدفئة والتهوية:	

تم تجديد نظام )HVAC( الخاص بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمرافق باألماكن التالية: 

- الوحدة-2 والوحدة-5  بالمناطق العقيمة.

- منطقة توكيد الجودة الجديدة. 

- معملى الميكروبيولوجى 1 و2. 

- غرف تغيير مالبس العاملين والعامالت.

- جميع مطابخ المطاعم الخاصة بالعاملين بالشركة.

• محطة التكييف المركزية:	

تم  تركيب مبرد )Chiller( مياه  لدائرة التكييف المركزي بقدرة تبريدية 1000 طن تبريد.

تم  تركيب برج لمبردات )Chillers( مياه بقدرة 2400 جالون / دقيقة عند درجة حرارة 29 مئوية.

• محطة الكهرباء المركزية:	

تم زيادة الطاقة الكهربائية من 6250 كيلو وات / ساعة إلى 9000 كيلو وات / ساعة.

• محطة ضواغط الهواء:	

تم تركيب وتشغيل ضاغط هواء بقدرة 10.5 م3 / دقيقة عند ضغط 10 بار، وذلك بمصنع العبوات 
البالستيكية لضمان كفاءة تشغيل الماكينات.

• المطعم والكافتيريا:	

تم توسيع وتطوير مطاعم العاملين بالشركة والمطبخ ومغسلة مالبس العاملين بإعادة إنشائها 
مرة أخرى بطراز حديث يوفر سهولة فى حركة العاملين مما يصب فى صالح العمل واإلنتاج.

تم تركيب أنظمة مراقبة بإضافة الكاميرات الرقمية ومنظومة اإلنذار المبكر بالحريق واإلطفاء 
بقاعات المطعم وأماكن تجهيز الطعام. 

بعد التطويرقبل التطوير
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• تطوير مبني إدارة  توكيد الجودة:	

تم تطوير إدارة توكيد الجودة بإعادة إنشائها بمواصفات أفضل تصب فى صالح العمل.

 

• تطوير إدارة األبحاث والتطوير بمصنع 2:	

تم إعادة إنشاء المعامل الخاصة بإدارة األبحاث والتطوير وتركيب عدد 2 أجهزة تعقيم وتحديث 
نظام HVAC  بما يصب فى صالح العمل.

بعد التطويرقبل التطوير
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• تجهيز مخزن العينات مصنع 2:	

تم إعادة تصميم وتجهيز مخزن العينات بما يتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة المصرية.

• تحديث الماكينات وخطوط اإلنتاج بمنظومة التتبع الدوائي:	

بصفتها رائدة في مجال تصنيع الدواء في مصر، وبصفتها أكبر الشركات العاملة بمصر في تصدير 
الدواء للسوق العالمية، كانت إيبيكو واحدة من أوائل الشركات التى قامت بتنفيذ منظومة التتبع 

الدوائي 

)Track and Trace System(، بمراحله المختلفة 

)Serialization, Aggregation and Levels-3 and 4( حسب األنظمة العالمية وتحت مظلة 
المؤسسة العالمية للترقيم )GS1( وهو نظام تحديد الهوية األكثر استخداما في جميع أنحاء 

العالم، لضمان سالمة المرضي وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد ومنع الغش التجارى.

وقد تم في عام 2019 ما يلي:

 	.Serialization التعاقد علي استكمال باقي خطوط اإلنتاج بمرحلة الـ

التعاقد علي تطوير خطوط اإلنتاج بمرحلة الـ Aggregation، وتركيب جزء كبير منها للتصدير.	 

تنفيذ برنامج المستوى الثالث )Level-3( بواسطة قسم التتبع الدوائي، الذى تم انشاؤه هذا 	 
العام. 

ربط خطوط اإلنتاج الخاصة بالتتبع الدوائي بإنشاء )T&T New Server(  مع نظام )ERP(، وذلك 	 
.New Server بواسطة قسم التتبع الدوائي، وأيضا تخزين بيانات التشغيالت علي الـ

التعاقد وتنفيذ المستوى الرابع )Level-4( لمعالجة البيانات وتبادلها مع الجهات الخارجية 	 
والتصدير  ووزارة الصحة وشركات عقود التصنيع، وأيضا الربط مع Server الخاص باإلتحاد األوربي 

)EMVO( وجارى الربط مع باقى األنظمة الدولية.

الرؤية المستقبلية للتتبع الدوائي في 2020:

إستكمال تنفيذ مرحلة الـ )Aggregation( لباقي خطوط اإلنتاج في المصانع.	 

التعاقد علي برنامج المستوى الثالث )Level-3( الخاص بمخازن المنتج التام بالمصانع والمخازن 	 
الفرعية، وربط المستوى الثالث )Level-3( الخاص باإلنتاج مع المستوى الثالث )Level-3( الخاص 

بالمخازن، وربط المخازن مع الموزعين. 

 	. )Level-4( بالمستوى الرابع )ربط كل من المستويين )اإلنتاج والمخازن

• تحديث الماكينات وخطوط اإلنتاج:	

شراء ماكينات وتحديث نظم بقيمة إستثمارية 170 مليون جنيه مصرى.

 شراء ماكينة تشريط لزيادة إنتاجية التشريط بنسبة ٪200.	 

شراء ماكينة تعبئة أقماع لزيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة ٪100.	 

شراء عدد 2 ماكينة كبسلة الغطاء ذو حماية لألطفال لزيادة الطاقة بنسبة ٪100.	 

شراء تانك تحضير أشربة 1500 لتر بمشتمالته لزيادة الطاقة بنسبة ٪50.	 

شراء تانك تحضير مراهم العين لزيادة الطاقة بنسبة ٪50.	 

شراء ماكينة كبس األقراص لزيادة الطاقة بنسبة ٪30.	 

شراء فرن تعقيم أمبول وفيال لزيادة الطاقة بنسبة ٪50.	 

شراء عدد 2 ماكينة فحص أمبول لزيادة الطاقة بنسبة ٪100.	 

شراء عدد 2 محطة مياه مؤينة لزيادة الطاقة بنسبة ٪50.	 

 	.)Compactor(  شراء مطحنة

زيادة القدرة الكهربائية لمصنع 1.	 

تحديث نظام الـ )BMS( للمنطقة العقيمة.	 

شراء عدد 2 جهاز تعقيم معملي.	 

شراء وحدة تبريد مياه مثلجة.	 

شراء وتركيب عدد 2 برج تبريد.	 

شراء عدد 5 جهاز قياس الكربون العضوى الكلي.	 

شراء عدد 11 وحدة طباعة للكود ثنائي األبعاد.	 

شراء عدد 1 تانك ستانلس ستيل.	 
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الرؤية المستقبلية للمصانع الحالية:

من أجل تحسين جودة المنتج وتقليل اإلعتماد على العمل اليدوي، سيتم العمل على إنجاز ما يلي على مدار 
العامين التاليين:

1- إضافة خط لبوس جديد بقسم المراهم واللبوسات بطاقة إنتاجية 30000 لبوس / ساعة  مزود بماكينة 
كارتون ذات طاقة إنتاجية 6000 علبة / ساعة مما يساهم فى زيادة الطاقة اإلنتاجية لمستحضرات اللبوس 12 

مليون عبوة سنوًيا.
2- إضافة خط كارتون جديد بقسم المراهم، ذات طاقة إنتاجية 6000 علبة / ساعة وطاقة إجمالية تعادل 12 

مليون عبوة سنوًيا. 
3- إضافة ماكينة كارتون بقسم األشربة ذات طاقة إنتاجية 12000 زجاجة / ساعة وطاقة إجمالية تعادل 18 

مليون زجاجة سنوًيا.
4- إضافة ماكينة كارتون جديدة لخط المضادات الحيوية البودرات ذات طاقة 12000 / ساعة وطاقة إجمالية 

تعادل 18 مليون زجاجة سنوًيا. 
5- إضافة خط أشربة كامل ذات طاقة إنتاجية 12000 زجاجة / ساعة وطاقة إجمالية تعـادل 18 مليون زجاجة 

سنوًيا وزيادة الطاقة اإلنتاجية بالقسم بنسبة تقارب ٪50.  
6- إضافة خط لتعبئة القطرات ذات الوحدات أحادية الجرعة )Single Dose Unit(  واألمبوالت البالستيك 5 

ملل، وهو أول خط من نوعه فى شركة إيبيكو إلنتاج هذه النوعية من مستحضرات العيون.
7- إضافة عدد 6 ماكينات  Metal detector لزيادة جودة المنتجات على ماكينات الكبسول الصلب 

بقسمى األقراص والمضادات الحيوية غير العقيمة .
8- إضافة خط تحضير كامل بقسم األقراص إلحالله مكان الخطوط القديمة مما يزيد الطاقة اإلنتاجية 

لمستحضرات قسم األقراص بنسبة تتعدى 50٪ عن الطاقة الحالية.
9- إضافة تانك تحضير المراهم والكريمات بقسم المراهم والكريمات لزيادة طاقة مناطق التحضير 

لتواكب الزيادة فى ماكينات التعبئة والتغليف اآللى.
10- إضافة عدد 3 ماكينات  Checkweigher  للكبسول الصلب بقسمى األقراص والمضادات الحيوية غير 

العقيمة للمحافظة على جودة الكبسوالت المنتجة.
11- إضافة عدد 4 وحدةMobil LAF   بقسم السوائل العقيمة للمحافظة على عقامة المستحضرات أثناء 

نقلها داخل المناطق للتشغيل.
12- إضافة تانك تحضير أشربة ومعلقات بمصنع 2 لزيادة الطاقة اإلنتاجية لقسم األشربة. 

تحديث اإلدارات المعاونة للمصانع:

• سلسلة التوريد )التخطيط والمشتريات والمخازن(	

كانت سلسلة التوريد واحدة من أولويات إيبيكو ولذلك فقد تم إعادة هيكلة اإلدارة وتم 	 
اعتماد نظام إدارة سلسلة التوريد وتم تدريب موظفي اإلدارات المختلفة بشكل جيد على 

مفاهيم التخزين الجيد ومهارات التفاوض والشراء بالطرق التى تحقق أحسن االسعار. وقد 
ساعد ذلك في تسهيل جميع عمليات سلسلة التوريد، والتقليل إلى أدنى حد من التكاليف، 

والقيام بعمليات مبسطة ومتكاملة وتحسين األداء العام.

في عام 2019، خفضت سلسلة التوريد تكاليف مواد التعبئة والمطبوعات، والمستلزمات 	 
األخرى، وكذلك المواد الخام المحلية والمستوردة بما قيمته 57.6  مليون جنيه مصري بما 

سوف يؤثر على التكلفة الصناعية عام 2020.

• 	ERP Sys� وإستحداث نظام تخطيط موارد المؤسسات )Database )إنشاء قاعدة بيانات 
tem  لربط إدارات الشركة:

خالل عام 2019، تم القيام بما يلي:	 

 	ERP Sys- ”البدء فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالشركة مع ربطها بنظام متكامل جديد
tem”  كبديل لألنظمة المنفصلة األخرى السابق تطبيقها بالشركة وذلك لربط جميع إدارات 

وقطاعات الشركة المرتبطة بالعملية اإلنتاجية والبيعية لتحقيق أفضل النتائج. 

إنشاء وحدة بيانات لنظام اإلنتاج، ومراقبة الجودة، والمشتريات، ومراقبة المخزون، والحساب 	 
العام، واألصول والصيانة.

ربط كل وحدات البيانات الستخراج تقارير تساعد اإلدارة العليا علي إتخاذ القرارت المناسبة.	 

تطوير الموقع الرسمي للشركة.	 

تم تجديد البنية التحتية للشبكة الخاصة بالمصنعين 1 و 2 كمرحلة أولى لزيادة سرعة 	 
الشبكة الداخلية من خالل تطبيق أحدث تكنولوجيا البرمجيات.

• تطوير إدارة األبحاث والتطوير:	

تؤمن الشركة باالكتشاف والتحسين واإلبداع المستمر؛ لهذا السبب تم إعادة تصميم وتاثيث 	 
معامل األبحاث والتطوير لجلب أحدث المعدات لألنشطة المختلفة.

• 	:)Toll Manufacturing( إنشاء إدارة التصنيع للغير ولدى الغير

في عام 2019، تم إنشاء إدارة التصنيع للغير ولدى الغير وقد حققت هذه الخطوة ما يلى:
1- فى مجال  المكمالت الغذائية، تم تسجيل شركة إيبيكو في الهيئة القومية لسالمة الغذاء مما 

سينعكس على نتائج أعمال الشركة مستقبال.
2- فى مجال التصنيع للغير، تم إبرام عقود مع 16 شركة جديدة وقد بدأ اإلنتاج لـ 3 شركات بالفعل 

وذلك فى إطار اإلستفادة الكاملة من قدراتنا اإلنتاجية.
3- فى مجال التصنيع لدى لغير، تم إبرام عقود لدى الغير مع 5 شركات لتحقيق مستهدفاتنا 

البيعية بشكل كامل. 
4- تغيير موقع التصنيع لجميع المنتجات البيطرية ومضافات األعالف ليكون في 5 شركات. 
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• تطوير نظام األمن والحماية المدنية:	

فى إطار الحفاظ علي ممتلكات الشركة والوصول ألعلى درجات األمان فى الحفاظ على األرواح 
ومنع الحوادث وتذليل العقبات لسرعة العملية اإلنتاجية بداخل الشركة تم تغطية جميع األماكن 

الحيوية في الشركة بنظام كاميرا رقمي يتم تحديثه باستمرار للحصول على صورة عالية الجودة 
حيث تم تركيب أنظمة الكاميرا الرقمية في مصنع البالستيك وقاعات المطاعم وقاعة تجهيز 

األطعمة، باإلضافة إلى نظام الوقاية من الحرائق بتأمين مرافق الشركة وتدريب الموظفين طبقا 
لألكواد الدولية  للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA( والتعليمات التي يتم استحداثها 

بالنشرات الفنية الصادرة عن اإلدارة العامة للحماية المدنية المصرية حيث تم مايلى:

1- تثبيت منظومة اإلنذار المبكر بالحريق واإلطفاء، بالمطعم وقاعات تجهيز الطعام بعد تجديدها 
وقسم توكيد الجودة بعد تجديده وقسم األقراص، طبقا لألكواد العالمية للحريق. 

2- تثبيت نظام اإلنذار المبكر بالحريق في قسم األمبوالت بعد تجديده وغرفة تغذية الكهرباء 
بمخزن التعبئة والتغليف ومكاتب فرع العاشر من رمضان، إلى جانب تأمين كابالت الضغط مبانى 

الشركة.

• المزايا المقدمة للعاملين:	

جميع العاملين بإيبيكو مؤمن عليهم طبيا. 	 

توفر شركة إيبيكو وجبة ساخنة لحوالي 3000 عامل يوميً.	 

توفر الشركة وسائل نقل مجانية يومية لموظفيها من مساكنهم إلى الشركة والعودة 	 
إليها.

تهتم الشركة بالتدريب المستمر للعاملين بمختلف اإلدارات بالشركة لرفع كفاءتهم 	 
لمواكبة ما يتم من تطوير بشكل عام داخل جميع أروقة الشركة. 

 	

• أسطول النقل:	

      

تمتلك إيبيكو أسطوال للنقل  يضم 375 مركبة مختلًفة مثل، سيارات اإلمداد وسيارات التوزيع 	 
وأوتوبيسات نقل العاملين واألوناش. 

وفى خالل عام 2019، تم إعادة تنظيم نظام المركبات من أجل خفض النفقات غير الضرورية 	 
وتحسين عمليات البيع.

تطور الموارد البشرية والتدريب وإعادة الهيكلة:

تهتم إيبيكو بموظفيها ألنها تعتقد أن موظفيها شركاء في النجاح. 
خالل عام 2019، تم عمل هيكل وظيفى جديد مع الحفاظ على الوصف الوظيفي، ونظام تصنيف الرواتب.

تضم الرؤية المستقبلية للموارد البشرية ما يلى:
إنشاء نظام تقييم األداء لجميع اإلدارات.	 

تعزيز التدريب الفني، واألعمال التجارية والبرمجيات، حيث يعتبر التدريب من بين الدعائم التي 	 
بنيت عليها إيبيكو.

 	

خالل عام 2019، تم تنفيذ البرامج التدريبية التالية:
1-  برامج تدريب إدارة توكيد الجودة:

    العدد اإلجمالي للمتدربين: 909 )459 موظف باإلدارة و 450 طلبة كليات الصيدلة(، ينقسم الي :

• تدريب داخلي: بواسطة محاضرين داخليين من الشركة. 	

Data Integrity لـ 33 موظف.	 

 cGMP Regulationsلـ 27 موظف.	 

Job Description لـ 64 موظف.	 

Document Control  لـ 66 موظف.	 

Job Assignments لـ 15 موظف.	 

Occupational Health and Safety )OHAS( Principles لـ 30 موظف.	 

تدريب 450 من طلبة كليات الصيدلة.	 

• تدريب خارجى: بواسطة محاضرين من خارج الشركة.	

- GMP Regulations لـ 150 موظف.

- Risk Assessment لـ 27 موظف. 

- Cleaning Validation لـ  10 موظفين.

- Lead Auditor لـ 2 موظفين.

2- برامج تدريب إدارة السالمة والصحة المهنية:  
نظمت إدارة السالمة والصحة المهنية عددًا من الدورات التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتوعيتهم 

بمخاطر العمل وكيفية الوقاية منها، على النحو التالي:

• التدريب الداخلي:	

دورة تدريبية في اإلخالء في حاالت الطوارئ.	 

دورة تدريبية للعاملين على مبادئ السالمة والصحه المهنية.	 

تدريب موظفي المطعم على سالمة األغذية.	 

تدريب سائقي الروافع في المستودعات على قواعد السالمة والصحة المهنية.	 

• التدريب الخارجي:	

التدريب على طرق مكافحة الحريق والوقاية منه بالتنسيق مع اإلدارة العامة للحماية المدنية 
لمجموعات مكافحة الحرائق بالشركة )33 موظف(. 
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3- برنامج تدريب المراجعة الداخلية لمنع الفساد:
برنامج الدعم والتمكين لمهنة المراجعة  الداخلية فى الحد من إنتشار المخالفات ومنع الفساد.

4- برامج التدريب العلمى والتسويقى ومهارات البيع:
التدريب العلمى والتدريب على المهارات التسويقية والبيعية لـ 77 مندوب دعاية طبية جديد. كما تم القيام بـ 11 

برنامج تدريب على المهارات البيعية لـ 1213 موظف.

5- برامج تدريب اليقظة الدوائية:
تم القيام بـ 23 برنامج تدريب يقظة دوائية )ICSRs( لـ 574 موظف في مختلف إدارات الشركة.   

 6- برامج تدريب فى الخارج:
تم القيام بما يلى:

أ- عدد 39 برنامج تدريب لموظفى قطاع اإلنتاج على ماكينات إنتاج حديثة.
  ب-عدد 1 برنامج تدريب لـ 2 من موظفى إدارة البيوتكنولوجى.

توكيد الجودة وإعادة الهيكلة:
في عام 2019، كجزء من إعادة هيكلة الشركة، تم نقل إدارة توكيد الجودة من قطاع األبحاث والتطوير 

لتكون مرتبطة مباشرة برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.
تم القيام بما يلي:

1- إنشاء قسم التوثيق لمنع االزدواجية والتحكم فى توزيع التشغيالت المختلفة، وإجراءات ومواصفات 
التشغيل الموحدة.

2- زيادة دور توكيد الجودة في المخازن من خالل مراقبة الموردين المختلفين لمواد التعبئة والمواد الخام 
والتأكد من أن المواد الصحيحة تأتي مع المواصفات المناسبة من كل مورد. 

3- دعم إدارة مراقبة الجودة في متابعة وتنفيذ مختلف اإلجراءات التصحيحية والوقائية، كلما دعت 
الحاجة.

4- زيادة وعي الموظفين عن طريق إجراء برامج تدريبية، مما زاد من الحكم الجيد وعزز األداء.
5- خلق مفهوم ورش العمل لزيادة تعاون ووعي موظفي تأكيد الجودة وبالتالي تحسين كفاءتهم 

وإنتاجيتهم.

إستحداث إدارة للمراجعة الداخلية:
خالل عام 2019، تم استحداث 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.
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تطوير المستحضرات والتسجيل:
لدى شركة إيبيكو عدد  516 مستحضر تشمل عدد 395 مستحضر مسجل وعدد 121 	 

مستحضر تحت النسجيل، وهي تغطي 25 مجموعة دوائية مثل: أدوية التخدير، المسكنات، 
مخفضات الحرارة وأدوية البرد، المضادات الحيوية ، مضادات الفطريات ، مضادات النقرس، 

مضادات الهيستامين، مضادات الطفيليات، مضادات الفيروسات ، األدوية المعالجة لفقر 
الدم، أدوية القلب والجهاز الدوري، أدوية أمراض الفم األسنان، أدوية أمراض الجهاز الهضمي، 
أدوية أمراض الجهاز البولى والتناسلى، أدوية المستشفيات، أدوية أمراض العضالت والعظام، 
أدوية الجهاز العصبي، أدوية أمراض العيون ، ادوية عالج السكر عن طريق الفم، أدوية أمراض 
األذن واألنف والحنجرة، أدوية األمراض النفسية، أدوية األمراض الصدرية، كورتيكوستيرويدات 

)مشتقات الكورتيزون(، الهرمونات، الفيتامينات واإللكتروليتات ومركباتها و تنتج إيبيكو 
مستحضرات تخدير مثل ثيوبنتال وإبيستجمين وكيتام. يوجد حالًيا سبعة مستحضرات 

جديدة قيد التسجيل. بمجرد إنتاجها، ستساهم إيبيكو في تحسين توفر هذه المستحضرات 
وتعويض النقص فيها، األمر الذي سينعكس إيجابيا بال شك على المريض المصري.

على المستوى الدولي، تمتلك إيبيكو 68 مستحضرا مقدمة فى صورة CTD على أعلى 	 
مستوى من الجودة وجاهزة للتصدير. 

تستهدف إدارة التسجيل نقل جميع مستحضرات إيبيكو إلى صورة CTD في غضون 5 	 
سنوات.

تقوم ايبيكو حاليً بإعادة ضبط الخريطة التسعيرية الخاصة بمنتجاتها حيث تم تقديم 	 
طلبات إعادة تسعير لعدد )54(  مستحضر وتم خالل عام 2019 النجاح فى اعادة تسعير )12( 

مستحضر منها ، مما سيساهم فى تعظيم أرباح الشركة مستقباًل
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:)Vision( الرؤية المستقبلية للشركة

أوال : مشروع المستحضرات والبدائل البيولوجية ) إيبيكو-3(: 

في إطار جهودنا ومحاوالتنا المستمرة لتخفيف عبء عدم توافر األدوية األساسية أو ارتفاع أسعارها، 
تتخذ إيبيكو اآلن خطوات نشطة وهامة للغاية إلنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية لعالج مرض 

السرطان.

• تم استثمار أكثر من مليار جنيه مصرى لهذا المشروع. 	

• تم تخصيص مساحة 10 آالف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء أول وأكبر وأحدث مصنع 	
في مصر والمنطقة مختص بتصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بدءا من الخاليا المعدلة 

وراثيا واستخدام تقنيات زراعة األنسجة )Upstream(  لحث الخاليا علي إنتاج البروتينات المطلوبة، 
ثم تنقية البروتينات المنتجة )Downstream( حتى المادة الفعالة المنشودة، ويلي ذلك خطوات 

التصنيع الصيدلي للمادة الفعالة )Formulation( وصوال إلي المستحضر الصيدلي النهائي، والذى 
سيتوفر بعدة اشكال منها الفيال والحقن جاهزة التعبئة والخراطيش واألقالم. 

• المشروع يستهدف توفير دواء مصري بكفاءة وجودة مطابقة ألعلي المعايير العالمية لرفع 	
مستوي الرعاية الصحية للمريض المصري وخاصة مرضي السرطان واالمراض المزمنة.

• لضمان تحقيق مستوي الجودة المطلوب،  قامت ايبيكو بالتعاون مع كبري الشركات األوروبية 	
واآلسيوية في جميع خطوات المشروع بدءًا من نقل كامل لتكنولوجيا تصنيع المواد الخام 

واألشكال الصيدالنية وحتي التصميم الهندسي للمصنع واختيار المعدات واألجهزة المستخدمة 
في التصنيع.

• معايير التصميم والبناء مطابقة ألعلي المواصفات العالمية لضمان أعلى مستوي جودة 	
للمستحضرات المصنعة سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
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:)SDU( ثانيا: مشروع مستحضرات العيون ذات الوحدات أحادية الجرعة

تم التعاقد على تجميع وتركيب خط إنتاج جديد إلنتاج وتصنيع مستحضرات العيون ذات 
الوحدات أحادية الجرعة مما سيكسب مستحضرات إيبيكو للعيون ميزة تنافسية سواء 

محليا أو دوليا.

رؤيتنا هي الحفاظ على المرتبة األولى في سوق العيون المصري من حيث الوحدات، والحصول 
على حصة أكبر من السوق والوصول إلى المرتبة األولى من حيث القيمة خالل السنوات الثالث 

المقبلة.

إستثمارات الشركة:

اإلستثمار في الشركة المصرية الدولية لألمبوالت )إياكو(1 (	

• في مجال الصناعات التي تغذي الصناعات الدوائية، لضمان التوافر المستمر والكافي لمواد التعبئة 	
األولية، وتجنب مشاكل اإلستيراد )الشحن والعمالت األجنبية(.

• في عام 2005، تأسست الشركة المصرية الدولية لألمبوالت - إياكو، كشركة إستثمار مصرية لتصنيع 	
األمبوالت الطبية، على مساحة 25000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان. إيبيكو هي المستثمر 

الرئيسي بها.

• تعد إياكو حالًيا أكبر ُمصنِّع لمواد التغليف األولية في مصر، حيث تمكنت من تأمين احتياجات إيبيكو 	
بالكامل من األمبول والفيال واألنابيب األلمنيوم، والتي حققت نجاًحا كبيًرا في تحقيق الهدف 

االستراتيجي المتمثل في إنشائها.

اإلستثمار في باتارجى فارما 1 (	

• باترجي فارما هو أول إستثمار لشركة إيبيكو في الخارج في مجال تصنيع المستحضرات الصيدالنية 	
)تمتلك إيبيكو حصة ٪30(. 

• بدأت شركة باترجي فارما برأس مال قدره 60 مليون ريال سعودي، ارتفع حالًيا إلى 77 مليون ريال 	
سعودي.

• تأسست شركة باترجي فارما في عام 2008، في قلب المدينة الصناعية بجدة، على مساحة 12000 متر 	
مربع.

• باترجي فارما حاليا هي شركة سعودية رائدة في مجال األدوية ولديها واحدة من أحدث المصانع 	
وتحتل المرتبة 35 في سوق 240 شركة أدوية في المملكة العربية السعودية. تم تصميم وبناء 

المصنع وفًقا لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مع اإللتزام التام بمتطلبات التصنيع 
الجيد إلنتاج األقراص والكبسوالت والشراب والكريمات والمراهم.

• تسعى باترجي فارما إلى توفير مستحضرات وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية باإلضافة إلى أن 	
تصبح الموقع المفضل لإلنتاج في السعودية للشركات متعددة الجنسيات والشركات اإلقليمية. 

• لدى باترجي فارما 26 مستحضر RX  و  OTC مثل )أدوية الجهاز الهضمي، أدوية أمراض القلب 	
واألوعية الدموية، مضادات الحساسية، الكريمات والمراهم الموضعية، الفيتامينات، األعشاب، 

الكالسيوم والمكمالت الغذائية(.

•  تبلغ قيمة السوق السعودي لألدوية 14 مليار ريال سعودي في القطاع الخاص والذي يعد أحد أكبر 	
أسواق األدوية في الشرق األوسط.

• تنافس باترجي فارما في سوق يبلغ 580 مليون ريال سعودي وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪25 	
مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ من السوق المحددة. 

• نجحت باترجي فارما في اختراق سوق المؤسسات والمناقصات بأكثر من 3 ماليين عبوة وكذا 	
تسعى إلى اختراق أسواق التصدير من خالل خطة تصدير تنافسية في مجلس التعاون الخليجي. 

	) 1)MUP( اإلستثمار في شركة المهن الطبية لألدوية

 ،)MUP( قامت الشركة باالستحواذ على عدد 4.780 مليون سهم من أسهم شركة المهن الطبية لألدوية
بنسبة 9.77٪ من إجمالى أسهمها، بقيمة إجمالية 210.320 مليون جنيها مصريا، استنادا إلى الوضع الجيد 

لشركة المهن الطبية لألدوية في السوق المصرية في الوقت الحاضر وخططها الطموحة لتنمية مبيعاتها 
مما سيعود على نمو أرباحها في المستقبل وزيادة حقوق المساهمين بما يؤثر باإليحاب على أرباحنا 

المستقبلية.    

المسؤولية اإلجتماعية للشركة:
دعما لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية للكشف والقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائيHCV( ( والذى 

هدد لصحة العامة، ساهمت إيبيكو في الحملة الوطنية “100 مليون صحة” من خالل التبرع لوزارة الصحة بـ 
15000 عبوة من إبيسوفير 400 مجم أقراص.

وتهدف الشركة الي المساهمة في المسئولية االجتماعية، تضامنا مع مؤسسة الرئاسة والحكومة ووزارة 
الصحة، وتبني فكرة مساعدة الحكومة ووزارة الصحة في تطبيق البرامج التى تعود بالنفع علي المريض 

المصرى.
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تطور التصدير وفتح أسواق جديدة:
بدأت إيبيكو في التصدير منذ عام 1987، وهى تصدر اآلن لـ 65 دولة حول العالم بما في ذلك  	 

دول منطقة الشرق األوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا باإلضافة إلى دول الكومنولث المستقلة 
وروسيا اإلتحادية وتستهدف الشركة فتح أسواق فى 15 دولة جديدة بحلول عام 2022.

تحتل إيبيكو المرتبة األولى في الصادرات المصرية من المنتجات الصيدالنية، حيث حصلت 	 
على 21 ٪ من إجمالي الصادرات الدوائية المصرية من حيث القيمة، في عام 2018 )بيانات 

المجلس التصديري 2019. 

تصدر شركة ايبيكو حوالي 20٪ من إجمالي انتاجها بقيمة 38,150,722 مليون دوالر )عام 2019( 	 
مما يوفر حوالي 70٪ من إحتياجات الشركة من العمالت الصعبة الالزمة لشراء المواد الخام. 

على الرغم  من المشاكل السياسية واإلقتصادية التي تواجه بعض الدول المجاورة، إال أن 	 
الشركة استطاعت التغلب عليها واإلستمرار بكفاءة عالية في هذه الدول. 

تتمتع شركة إيبيكو بمكانة رائدة في اختراق وتطوير العديد من أسواق األدوية في الشرق 	 
األقصى )مثل هونغ كونغ وماليزيا وفيتنام والفلبين( وكذلك أمريكا الالتينية )مثل اإلكوادور 

وجامايكا وشيلي(. 

في عام 2019، تم الوصول إلى أسواق جديدة )مثل اإلكوادور والفلبين وألبانيا وفلسطين( مع مبيعات 
نشطة متوقعة في عام 2020.

لدى إيبيكو ما يقرب من 1300 مستحضر مسجل في األسواق المختلفة.	 

تطبق إيبيكو أحدث معايير الجودة للتصنيع G.M.P. للتأكد من أن منتجاتها تقدم مزايا 	 
تنافسية في الفعالية والسالمة والسعر في جميع أنحاء العالم.

تخضع مصانع إيبيكو للفحص المنتظم من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الصحية 	 
األجنبية وقد تم اعتمادها واإلعتراف بها من قبل منظمة الصحة  العالمية WHO، كما تم 

حصولها على شهادة التصنيع الجيد من دول التعاون الخليجي )GCC GMP( وشهادة 
GMP من رومانيا )إحدى دول اإلتحاد األوروبي( وشهادة  MHRA  من المملكة المتحدة 

وشهادة إعتماد الشركة من دول تجمع شرق أفريقيا )6 دول هى: بوروندي وكينيا وأوغندا 
ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان(.

 	

نسبة مساهمة ايبيكو من إجمالي الصادرات الدوائية المصرية

تحتل إيبيكو المركز األول بين الشركات المصرية المصدرة للدواء بفارق كبير عن الشركات 
المنافسة

 
تحتل ايبيكو المركز األول بين الشركات المصرية المصدرة للدواء في األسواق الهامة:	 

تحتل ايبيكو المركز األول تصديريا بالسوق الروماني بنسبة مساهمة ٪80. 

تحتل ايبيكو المركز األول تصديريا بدول الكومنولث بنسبة مساهمة ٪46. 

تحتل ايبيكو المركز األول تصديريا بسوق دولة الكويت بنسبة مساهمة ٪40

تحتل ايبيكو المركز األول تصديريا بسوق دولة المملكة العربية السعودية 37 ٪

تحتل ايبيكو المركز األول تصديريا بسوق دولة العراق بنسبة مساهمة 40٪حتل ايبيكوسوق

إيبيكو
%21

أخرون
%79

مبيعات التصدير
%20

المبيعات المحلية
%80

نسبة مساهمة مبيعات التصدير من مبيعات شركة إيبيكو
عام 2019
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ثانيا : إنجازات الشركة في عام 2019

أهم المؤشرات التى حققتها الشركة عام 2019
2018

) مليون (

2019

) مليون (

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

2876.887 3281.506 قيمة االنتاج ) جنيه(

2747.574 3220.649 قيمة المبيعات ) جنيه (
654.040 640.065  التصدير  ) جنيه (
299.040 323.267 عدد العبوات المنتجة ) عبوة (

347 353 عدد المستحضرات ) مستحضر (
745.980 746.740 مجمل ربح النشاط ) جنيه (
651.788 611.547 صافي الربح ) بعد الضرائب (
571038 635335 انتاجية الفرد ) جم (

2688.241 2836.249 حقوق المساهمين 

اوال : اإلنتاج:
زادت شركة إيبيكو من قدرتها اإلنتاجية عام 2019 وبلغت قيمة اإلنتاج بسعر بيع المصنع 281ر3 	 

مليار جنيها مصريا مقارنة بـ 876ر2 مليار جنيها مصريا في عام 2018 بمعدل نمو قدره ٪14.1. 

بلغ عدد المستحضرات التى تم إنتاجها خالل عام  2019 )353( مستحضر مقارنة بـ ) 347( 	 
مستحضر خالل عام 2018 بمعدل نمو قدره ٪1.7. 

زاد اإلنتاج من مستحضرات الشركة عام 2019 بنسبة 16.6 كما زاد إنتاج اتفاقيات التصنيع بنسبة 	 
2.4٪ عن عام 2018.

وبلغ عدد العبوات المنتجة  323.267 مليون عبوة مقارنة بـ  299.040 مليون عبوة خالل عام 2018 	 
بمعدل نمو قدره  8.1 ٪.

بلغت نسبة التكلفة الصناعية لإلنتاج التام 60 ٪ عام 2019 مقارنة بـ 58 ٪ عام 2018.	 

اإلنتاج بالقيمة: 

نسبة فعلي 
2019 الي 2018

قيمة النمو 
2019 الي 2018

فعلى 2018

)مليون جم(

فعلى 2019

)مليون 
جم(

البيــــــــــــــــــــــــــــان

٪ 14.8 400.862 2711.046 3111.908 قيمة االنتاج لمستحضرات الشركة
٪ 2.3 3.757 165.841 169.598 قيمة االنتاج لمستحضرات عقود 

التصنيع
٪ 14.1 404.619 2876.887 3281.506 اجمالي قيمة اإلنتاج
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 اإلنتاج بالكمية : 

المؤشرات اإلنتاجية:

ثانيا : المبيعات:
بلغ صافى المبيعات 3.220.65 مليار جنيها مصريا مقارنة بـ 2.747.6 مليار جنيها مصريا في عام 	 

2018 بمعدل نمو قدره 17.25 ٪.

بلغت المبيعات المحلية 2.580.5 جنيها مصريا مقارنة بـ 2.093.1 مليار جنيها مصريا في عام 2018 	 
بمعدل نمو قدره 23.3٪، وهو ما يفوق مثيله في سوق األدوية المصري والذي بلغ معدل نموه 

.٪16.1

بلغت مبيعات التصدير 640 مليون جنيها مصريا مقارنًة بـ 654 مليون جنيها مصريا في عام    	 
2018 بمعدل نمو سلبى بلغ -2.1٪ ) وذلك النخافض سعر الدوالر (.

بلغت مبيعات التصدير بالدوالر 38.149 مليون دوالر مقارنة بـ 36.704 مليون دوالر في عام 2018 	 
بزيادة قدرها 1.445 مليون دوالر وبنسبة نمو بلغت ٪3.94. 

تأتى إيبيكو في المرتبة رقم 1 في سوق مستحضرات العيون، حسب الوحدات.	 

بلغت مبيعات مستحضرات إيبيكو للعيون 23,380,622 مليون عبوة، وتستحوذ على 27٪ من 	 
إجمالي سوق مستحضرات العيون، بمعدل نمو قدره 13٪ والذي يتجاوز في الواقع معدل نمو 

السوق البالغ ٪5. 

المبيعات بالقيمة:

نسبة فعلي 2019 
الي فعلي 2018

2018

) مليون جم(

2019

) مليون جم(

البيـــــــــــــــــــان

٪ 119 1921.692 2286.732 مبيعات محلية )السوق ( 
٪ 171 171.426 293.852 مبيعات محلية ) مناقصات ( 
٪98 654.040 640.065 مبيعات تصدير 

٪ 17.25 2747.158 3220.649 إجمالى 

• مبيعات السوق المحلي 71 % 	

• مبيعات المناقصات 9 %	

• مبيعات التصدير  20 %	

المبيعات بالقيمة حسب السوق:

نسبة فعلي 2019 
الي فعلي 2018

2018

)مليون جم(

٪ 2019

)مليون جم(

البيــــــــــــــــان

52 1440.482 33 1055.031 مبيعات مباشر 
18 481.177 38 701ر1231 مبيعات موزعين 
6 171.426 9     293.852 مبيعات مناقصات 

24 654.040 20 640.065 مبيعات تصدير 
٪100 2747.158 ٪100 3220.649 إجمالى 

• مبيعات السوق المحلي مباشر  33 % 	

• مبيعات الموزعين 38 %	

• مبيعات المناقصات 9 %	

• مبيعات التصدير  20 %	

 

2018 2019 البيان 

239.741 273.459 متوسط اإلنتاج الشهري )مليون جم( 

225.921 259.326 متوسط اإلنتاج الشهري لمستحضرات الشركة )مليون جنيه( 

13.820 14.133 متوسط اإلنتاج الشهري لمستحضرات عقود التصنيع )مليون جنيه( 

٪ 58 ٪ 60 نسبة التكلفة الصناعية لإلنتاج التام )٪(

571038 635335 إنتاجية الفرد/جم

6.90 7.03 إنتاجية الجنيه أجر/جم

نسبة نمو

)٪(

نمو

)مليون جم(

فعلى 2018

)مليون جم(

فعلى 2019

)مليون جم(

البيان

٪ 9.2 25.722 279.455 305.177 عدد العبوات المنتجة من مستحضرات الشركة
- ٪ 7.6 -1.495 19.585 18.090 عدد العبوات المنتجة من مستحضرات عقود 

التصنيع
٪ 8.1 24.227 299.040 323.267 إجمالي عدد العبوات المنتجة
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المبيعات بالموزعين: 
قامت الشركة بتطوير سياستها البيعية عن طريق إضافة 5 موزعين جدد، إلى جانب نظام البيع المباشر 

لمندوبى الشركة الموجود بالفعل، لضمان وصول منتجاتها إلى جميع أنحاء مصر. بلغت مبيعات الموزعين 
231ر1 مليار جنيها مصريا مقارنة بـ 481 مليون جنيها مصريا في عام  2018 بمعدل نمو بلغ ٪156. 

٪ 2018

)جم(

٪ 2019

)جم(

الموزع 

52 959ر972ر247 33 959ر004ر402 يو سى بى 
32 606ر424ر155 28 170ر465ر346 ابن سينا 
12 322ر807ر58 5 324ر570ر56 المصرية لألدوية 

--- --- 15 823ر439ر190 ام اى سى 
--- --- 11 198ر768ر130 األخوة 
--- --- 6 722ر592ر75 أوفرسيز 

4 633ر972ر18 2 003ر860ر29 آخرون 
٪100 520ر177ر481 ٪100 199ر701ر231ر1 إجمالى 

مبيعات المستحضرات الجديدة: 
تم إنتاج 8 مستحضرات جديدة بلغت مبيعاتها 413ر746ر15مليون جنيها مصريا.

المبيعات

)جم(

المبيعات

)وحدة(

المستحضر 

072ر730ر1 968ر533 سيتال أكسترا أقراص 
577ر502ر6 303ر642 ديكساميثازون صوديوم أمبول )5 أمبول( 

741ر727 793ر81 إبيفيناك 75 مجم ممتد الفعول أقراص
694ر949ر1 245ر418 فوليك أسيد 5 مجم 
874ر990ر1 455ر261 هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينات 100 مجم فيال 
742ر278 517ر6 ليفبسى 100 مجم شراب 
832ر327 314ر102 أوكسى بول مرهم للعين 

881ر238ر2 388ر38 بروجيسنج 100 مجم/2 مل)10 أمبول( 
413ر746ر15 إجمالى 

وفيما يلي بيان تحليلي مقارن عن نشاط المبيعات: 

نسبة 
نمو

)٪(

نمو

)جم(

فعلى 2018

)جم(

فعلى 2019

)جم(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

المبيعات بالقيمة
٪ 17.25 473.491 2747.158 3220.649 إجمالي قيمة المبيعات 
٪ 16.5 435.376 2640.781 3076.157 قيمة المبيعات من مستحضرات الشركة

٪ 35.8 38.115 106.377 144.492 قيمة المبيعات من مستحضرات عقود التصنيع
المبيعات بالعبوات

٪ 15.4 42.168 273.850 316.018 إجمالي عدد العبوات المباعة ) مليون (
٪ 15.0 39.245 262.359 301.604 عدد العبوات المباعة مستحضرات الشركة ) مليون (

٪ 25.4 2.923 11.491 14.414 عدد العبوات المباعة مستحضرات عقود التصنيع ) 
مليون (

المؤشرات البيعية: 

2018 2019
228.930 268.387 متوسط المبيعات الشهرية )مليون جم( 

220.065 256.346 متوسط المبيعات المحلية الشهرية  من مستحضرات الشركة )مليون جم( 
54.503 53.339 متوسط مبيعات التصدير الشهرية )مليون جم( 

1561.727 2040.167 التكلفة الصناعية لإلنتاج المباع )مليون جم( 
٪56.8 ٪63.3 نسبة التكلفة الصناعية لإلنتاج المباع )٪( 

439.867 433.741 المصاريف التسويقية )مليون جم( 
٪16.0 ٪13.5 نسبة المصاريف التسويقية للمبيعات )٪( 

وأهم ما يتضح من الجدول السابق ما يلي:
بلغت نسبة التكلفة الصناعية لالنتاج المباع 63.3 ٪ من قيمة مبيعات 2019 ، مقابل 56.8 ٪ من قيمة 1 (	

مبيعات عام 2018 

بلغت نسبة المصاريف التسويقية الي المبيعات خالل 2019 نسبة 13.5 ٪ ، مقابل 16.0 ٪ خالل 2018 1 (	

ارتفاع متوسط المبيعات الشهرية خالل عام 2019 ليصبح ) 268.387 مليون جنيه ( ، مقابل ) 228.930 1 (	
مليون جنيه ( عام 2018 

ارتفاع متوسط المبيعات الشهرية من مستحضرات الشركة خالل عام 2019 ليصبح ) 256.346 مليون 1 )	
جنيه ( ، مقابل ) 220.065 مليون جنيه ( عام 2018 



3637

ثالثا : الطاقات االنتاجية

الجدول التالي يبين مدي التطور في الطاقات االنتاجية لخطوط االنتاج بالشركة

الشكل  الرقم
الوحدةالصيدلي

نمو االنتاج20192018

نسبةكميةبالمليونبالمليون

-9.8٪-1029.9871141.610111.623قرصاألقــــراص1

أقراص 2
17.7٪39.20033.3105.890قرصالمضادات

-44.5٪-4.5778.2503.673قرصاألقراص الفوارة3
11.8٪53.15547.5505.605كيسالبــــودرات4
6.3٪9.5749.0100.564زجاجةالشراب الجـاف5

الكبسول 6
18.5٪137.808116.28021.528كبسولةالجـاف

كبسول 7
1.5٪136.426134.3602.066كبسولةالمضادات

الكبسول 8
-11.6٪-46.12952.2006.071كبسولةالرخـو

29.9٪39.58230.4809.102زجاجةالشـــــراب9

نقط األنف 10
33.7٪19.26214.4104.852زجاجةوالفم

المراهـــــم 11
25.6٪19.44915.4803.969أنبوبةوالكريمات

-2.2٪-44.30045.2900.990قمعاألقمـــــاع12
24.2٪10.9968.8502.146فيالفيال محلول13

فيال بودرة 14
23.8٪66.60653.78012.826فيال)م.حيوي(

19.5٪22.59718.9103.687فيالفيال مجفــد15
-15.5٪-9.02810.6801.652أمبولةأمبول مجفد16
6.5٪102.89796.6306.267أمبولةاألمبـــــول17
-8.1٪-28.11630.5802.464زجاجةالقطـــــرات18

مذيب إيبيكـــو 19
-14.3٪-3.1383.6600.522كيسللشراب الجاف

مراهم العين 20
19.0٪10.5328.8501.682أنبوبةالعقيمة

رابعا : المخزون:
بلغت قيمة المخزون من اإلنتاج التام في 31 ديسمبر 2019 ماقيمته 428.067 مليون جنيه  , و سيتم التركيز 

على زيادة المخزون لمواجهة مستهدفات المبيعات الطموحة للربع األول الطموحة لعام 2020 ، وبما ال يخل 
بحد األمان المناسب للمخزون ،  و فيما يلي بيان بالمخزون: 

مدي 
كفاية

المخزون/
شهر

قيمة التغير 2018

)مليون جم(

2019

)مليون 
جم(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1.6 99.441- 527.5084 428.067 قيمة المخزون انتاج تام )بسعر بيع المصنع( 

1.5 86.314- 499.737 413.423 قيمة المخزون من مستحضرات الشركة 

0.1 13.127- 27.771 14.644 قيمة المخزون من مستحضرات التصنيع 

من العرض السابق يتبين التالى: 
1 - زيادة قيمة اإلنتاج بنسبة 14.1 ٪ فى عام 2019

2 - زيادة قيمة اإلنتاج من مستحضرات الشركة بنسبة 14.8 ٪ فى عام 2019

3 - بلغت قيمة المبيعات 3.221 مليار جم عام 2019 مقابل 2.747 مليار جم في عام 2018

4 - زيادة قيمة المبيعات من مستحضرات الشركة بنسبة 16.5 ٪ عن عام 2019

5 - بلغت قيمة مبيعات التصدير 640.065 مليون جم عام 2019 مقابل 654.040 مليون جم فى عام

  2018 ) وذلك نتيجة انخفاض سعر الدوالر (

6- بلغت قيمة المخزون من اإلنتاج التام في 31 ديسمبر 2019 ) 428.067 مليون جنيه (

يغطى مبيعات 1.6  شهر ، و جارى زيادة هذة النسبة لتصبح في حدود األمان المناسبة لمواجهة

مستهدفات البيع خالل الربع األول من عام 2020 

خامسا :  األجور

نسبة 
الزيادة

2018 2019

٪ 2.5 5038 5165 متوسط عدد العاملين )فرد(

٪ 12 416.740 466.884 أجور ومزايا عينية وتأمينات ) مليون جنيه (

٪ 0.3 - ٪ 14.50 ٪ 14.20 نسبة األجور والمرتبات لإلنتاج

٪ 0.7 - ٪ 15.20 ٪ 14.50 نسبة األجور والمرتبات للمبيعات

٪ 11.3 571038 635335 إنتاجية الفرد )جنيه(

٪ 1.8 6.90 7.03 إنتاجية الجنيه/أجر )جنيه(
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سادسا : الربحية
بلغ مجمل الربح 746.740 مليون جم في عام 2019 مقابل 745.980 مليون جم عام 2018 	 

بلغ صافى الربح بعد الضرائب والمساهمة التكافلية  611.546 مليون جم عام 2019 مقابل 	 
651.788 مليون جم عام 2018

3 - بلغ إجمالي ما تم توزيعه على السادة المساهمين منذ بدء التشغيل كالتالي:-	 

       إجمالى التوزيعات 
للمساهمين

رأس المال 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 2015

277,677,400 793,364,000 2016

357,013,800 793,364,000 2017

396,682,000 793,364,000 2018

396,682,000 991,705,000 2019

3,894,325,842 اإلجمالى 

هذا ويجدر اإلشارة إلى أن نسبة جملة التوزيعات منذ بدء التشغيل بلغت 392.68 % من رأس المال ، و قد 
تحقق ذلك بتوفيق من اهلل عز وجل ثم بفضل السياسة الرشيدة لمجلس اإلدارة، وتفانى جميع العاملين 

بالشركة في أداء أعمالهم. 

سابعا : نتائج األعمال
- بلغت مصروفات البيع والتوزيع ) التسويقية ( 433.741 مليون جنيه بنسبة 13 ٪ من المبيعات

- بلغ مجموع تكلفة مراكز الخدمات اإلدارية والتمويلية والمخصصات المحملة ورواتب وبدالت مجلس 
االدارة  149.705 مليون جم

- بلغ صافى الربح القابل للتوزيع  611.546 مليون جم عام 2019 

بيان تفصيلي ببنود هذه المصاريف: 

النسبة إلى 
المبيعات

)٪(

2018

)مليون 
جم(

النسبة إلى 
المبيعات

)٪(

2019

)مليون 
جم(

البيان

٪ 16 439.867 ٪ 13 433.741 مصروفات تسويقية 
٪ 2 61.192 ٪ 2 66.739 مصروفات إدارية عمومية
٪ 1 25.057 ٪ 2 61.689 مصروفات تمويلية 

٪ 0 1.029 ٪ 0 0.910 رواتب وبدالت مجلس اإلدارة 

٪ 1 36.975 ٪ 0 6.492 مخصصات بخالف اإلهالك 
٪ 1 18.500 ٪ 0 13.875 إهالك شهرة المحل 

٪ 21 582.620 ٪ 18 583.446 اإلجمالى 
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بيان رأس المال وتطور حساب التوزيع: 

حصة احتياطياترأس المـــــالالسنة
المساهمين

حصة 
العاملين

مجلس 
االجمـــــالىفائض مرحلاالدارة

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

2019991,705,000      

1,479,846,1583,894,325,842460,512,79087,464,761148,751,3226,070,900,873

ثامنا : المركز المالي
1- مصادر المال المستثمر واستخداماته: 

1/1- المصادر: 

النسبة

)٪(

2018

)مليون جم(

النسبة

)٪(

2019

)مليون جم(

البيان

٪ 21 793.364 ٪ 24 991.705 رأس المال

٪ 31 1198.605 ٪ 29 1193.294 اإلحتياطيات

٪ 18 696.272 ٪ 16 651.250 مجموع األرباح

٪ 70 2688.241 ٪ 70 2836.249 حقوق المساهمين

٪ 1 56.041 ٪ 1 53.391 إلتزامات ضريبية مؤجلة

٪ 28 1078.868 ٪ 29 1189.618 مجموع اإلهالك

٪ 100 3823.150 ٪ 100 4079.258 المجموع

1/2- إستخدامات المال المستثمر: 

النسبة

)٪(

2018

)مليون جم(

النسبة

)٪(

2019

)مليون جم(

البيان

٪ 51 1956.986 ٪ 52 2110.676 أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ 

٪ 3 130.783 ٪ 8 328.438 أصول أخرى

٪ 45 1735.381 ٪ 40 1640.144 صافى رأس المال العامل 

٪ 100 3823.150 ٪ 100 4079.258 مجموع االستخدامات 



4243

بيان رأس المال وحصص المساهمين في 31/12/2019
حصص المساهمين في رأس المال في 31/12/2019

النسبة

)٪(

قيمة األسهم

)مليون جم(

عدد األسهم المساهمون 

793ر48 483.879.220 922ر387ر48 الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 
)أكديما( - مصر 

962ر4 49.204.620 462ر920ر4  CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND
UNIVERSAL

831ر4 47.907.410 741ر790ر4 شركة المهن الطبية لالستثمار 

106ر4 40.714.530 453ر071ر4  RCKM KIMBERLITE FRONTIER AFRICA
.MASTER FUND, L.P

529ر3 34.999.160 916ر499ر3 SARAY MENA VALUE FUND SPC

498ر3 34.689.900 990ر468ر3 اتحاد نقابات المهن الطبية 

076ر2 20.588.100 810ر058ر2 EASTSPRING INVESTMENTS SICAV- FIS

935ر1 19.193.020 302ر919ر1  FIRSTRAND BANK LIMITED

483ر1 14.703.300 330ر470ر1  SQM FRONTIER AFRICA MASTER FUND,
LTD

788ر24 240.825.740 574ر582ر24 آخرون 

000ر705ر991 500ر170ر99 اإلجمالى 

2- رأس المال العامل: 
2/1 األصول المتداولة: 

النسبة
)٪(

2019
)مليون 

جم(

النسبة
)٪(

2019
)مليون 

جم(

٪ 53.6 1480.201 ٪ 45.6 1379.399 مخزون سلعي) بعد خصم المخصص ( 

٪ 23.8 658.185 ٪ 34.8 1049.103 عمالء وأوراق قبض )بعد خصم المخصص(

٪ 6.1 82.570 ٪ 2.1 71.143 مدينون اخرون وارصدة مدينة 

٪ 19.5 539.475 ٪ 17.5 526.683 نقدية بالبنوك والصندوق 

٪ 100 2760.432 ٪ 100 3026.328 مجموع األصول المتداولة 

2/2 الخصوم المتداولة: 

النسبة

)٪(

2019

)مليون 
جم(

النسبة

)٪(

2019

)مليون 
جم(

٪ 52.2 535.967 ٪ 71.4 989.578 بنوك دائنة و قروض قصيرة االجل 

٪ 9 91.111 ٪  6.9 96.159 موردون وتسهيالت موردين

٪ 38.8 397973 ٪ 21.7 300.446 حسابات وأرصدة دائنة + مخصصات + 

ضرائب الدخل المستحقة

٪ 100 1025.051 ٪ 100 1386.184 مجموع الخصوم المتداولة 

3/3 صافى رأس المال العامل: 

2018

)مليون 
جم(

2019/12/31

)مليون جم(

البيـــــــــــــــــــــــان

2760.433 3026.328 مجموع األصول المتداولة 

1025.051 1386.184 مجموع الخصوم المتداولة 

1735.382 1640.144 صافي رأس المال العامل 
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تاسعا: مشروع توزيع األرباح 

السادة المساهمون: 

نرجو أن نكون قد قدمنا لحضراتكم في هذا التقرير ملخصً وافيً شاماًل ألهم التطورات واإلنجازات التي

تحققت خالل عام 2019 و التي نعتقد أنها بحق خطوة جديدة على طريق النجاح.

و نحن نرى أن طموحاتنا ال تتوقف عند هذا الحد و أنه مازال أمامنا الكثير لتحقيقه فالبد من بذل المزيد

من الجهد حتى تواصل الشركة مسيرتها بنجاح و المحافظة على مستويات الجودة في كل جوانب

النشاط لتحقيق المزيد من االنتشار و االزدهار ، و ال شك أن العاملين بالشركة فى مختلف المواقع

والمستويات هم عدتنا في تحقيق هذه الطموحات فلهم منا كل التحية على ما بذلوا و ما سيبذلون

في األعوام القادمة من جهد بناء و عمل يستحق الشكر والتقدير. 

اقتراح مجلس إدارة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح عام 2019:

2018 ) جنيه ( 2019 )  جنيه (
651.788.414 611.546.639 صافى أرباح  بعد ضريبة الدخل
44.484.009 39.703.091 أرباح مرحلة

696.272.424 651.249.730 صافى الربح القابل للتوزيع 
32.589.420 30.577.332 5٪ احتياطى قانونى 
396.682.000 396.682.000 حصة المساهمين 

62.357.432 62.474.678 حصة العاملين في األرباح 
4.500.000 4.500.000 حصة أعضاء مجلس اإلدارة 
440.480 3.135.533 إحتياطي رأسمالي
160.000.000 150.000.000 احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية والتوسعات

39.703.091 3.880.187 أرباح مرحلة للعام التالي 

                                                      

                                                                                             رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

                                                                                      د. أحمد سعيد كيالنى
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ثالثا : إنجازات الشركة خالل  10 سنوات
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قيمة اإلنتاج بسعر البيع :

%جنيةالبيان 

20193,281,506,091٪ 114
20182,876,887,489٪ 110
20172,592,543,185٪ 141
20161,837,019,705٪ 104
20151,762,036,059٪ 108
20141,627,654,912٪ 110
20131,477,554,734٪ 110
20121,342,727,665٪ 123
20111,090,286,000٪ 109
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اجمالى صافي المبيعات :

اجمالي صافي المبيعاتالتصديرالمبيعاتالسنة

2010880,246,122220,247,5021,100,493,624
2011935,832,550٪ 106225,668,551٪ 1021,161,501,101٪ 105
20121,006,989,513٪ 107238,125,271٪ 1051,245,114,784٪ 107
20131,048,262,013٪ 104281,620,475٪ 1181,329,882,488٪ 106
20141,228,647,027٪ 117313,490,892٪ 1111,542,137,919٪ 115
20151,300,974,873٪ 105355,660,824٪ 1131,656,635,697٪ 107
20161,530,074,523٪ 117381,870,305٪ 1071,911,944,828٪ 115
20171,772,408,657٪ 105691,380,153٪ 1812,463,788,810٪ 128
20182,093,136,929٪ 118654,020,881٪ 952,747,157,810٪ 111
20192,580,583,743٪ 123640,064,790٪ 983,220,648,533٪ 117
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المبيعات             التصدير               اجمالى صافى المبيعات
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جملة ايرادات النشاط :

٪جنيةالبيان 

20193,220,648,533٪ 117
20182,747,573,953٪ 111
20172,475,128,467٪ 127
20161,937,071,162٪ 116
20151,668,045,835٪ 107
20141,553,023,983٪ 116
20131,337,129,859٪ 106
20121,252,082,324٪ 107
20111,161,600,474٪ 105
20101,100,493,624
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راس المال المدفوع :

%جنيةالبيان 

2019991,705,000٪ 125
2018793,364,000٪ 100
2017793,364,000٪ 100
2016793,364,000٪ 100
2015793,364,000٪ 100
2014793,364,000٪ 100
2013793,364,000٪ 100
2012793,364,000٪ 100
2011793,364,000٪ 100
2010793,364,000٪ 100
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االحتياطيات :

٪جنيةالبيان 

20191,193,293,914188.00

20181,198,605,013188.00
2017995,728,909156.00
2016995,728,909156.00
2015864,749,356136.00
2014807,833,308127.00
2013780,457,353122.00
2012732,339,214115.00
2011691,172,279109.00
2010635,066,776
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0
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400000000

600000000

800000000

1 E+09

1.2 E+09

ارباح أو خسائر مرحلة :

٪جنيةالبيان 

201939,703,091271.00

201844,484,010304.00
201716,983,597116.00
201616,983,597116.00
20151,762,50412.00
20141,287,1879.00
20131,094,1007.00
20122,192,02215.00
20115,672,19939.00
201014,629,560100.00
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ارباح او حسائر عام قبل التوزيع :

٪جنيةالبيان 

2019611.546.639٪ 94
2018651.788.414٪ 100
2017651.482.496٪ 138
2016468.988.357٪ 126
2015370.821.177٪ 115
2014320.315.730٪ 102
2013312.593.155٪ 102
2012306.010.891٪ 96
2011317.158.808
20100
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1.2 E+09

حقوق المساهمين :

٪جنيةالبيان 

20192,836,248,644197.00
20182,688,241,437186.00
20172,457,559,002170.00
20161,806,076,506125.00
20151,659,875,860115.00
20141,602,484,495111.00
20131,574,915,453109.00
20121,527,895,236106.00
20111,490,208,478103.00
20101,443,060,336100.00

0
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الميزانية والمركز المالى والقوائم المالية 
فى 31 ديسمبر 2019
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
    

في 31 ديسمبر 2019.
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نبذة عن 
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو (

 واالسس المتبعة فى اعداد القوائم المالية 
1( نشـــاط الشــركة 1 (

تأسســت الشــركة المصريــة الدوليــة للصناعــات الدوائيــة ) ايبيكــو ( شــركة مســاهمة مصريــة  
بتاريــخ 18 ديســمبر 1980 فــي ظــل قانــون اســتثمارالمال العربــى واالجنبــى والمناطــق الحــرة  

ــنة1977  ــم 32 لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 1974 المع ــم 43 لس ــون رق ــادر بالقان الص
وتقــوم الشــركة بصناعــة األدويــة والمســتحضرات الطبيــة والبيطريــة وتوزيــع إنتاجهــا داخــل 

جمهوريــة مصــر العربيــة وخارجهــا .

2( أسس اعداد القوائم المالية 1 (
المصريــة  المحاســبة  ومعاييــر  المحاســبية  للمبــادي  وفقــا  الماليــة  القوائــم  إعــداد  يتــم 
. الســارية  المحليــة  القوانيــن  ظــل  فــي  وذلــك  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مــع  المتوافقــة 

3( أهم السياسات المحاسبية المطبقة 1 (
1/3 – تتم كافة حسابات الشركة بالجنيه المصري .

ــرف         ــعار للص ــاس أس ــى أس ــة عل ــنة المالي ــالل الس ــة خ ــالت األجنبي ــالت بالعم ــات المعام ــم إثب 2/3 – يت
الســارية فــي تاريــخ تنفيــذ المعاملــة ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات 
ــخ  ــى تاري ــة ف ــة االجنبي ــة للعمل ــة التاريخي ــة بالتكلف ــة المقاس ــر النقدي ــة وغي ــة النقديــ الطبيع
ــدرج فــروق العملــة الناتجــة  الميزانيــة علــى اســاس اســعارالصرف الســارية فــى ذلــك التاريــخ وت

ــل . ــة الدخ ــة بقائم ــخ الميزاني ــى تاري ــم ف ــادة التقيي ــد اع ــام وعن ــالل الع ــالت خ ــن المعام ع

3/3 – 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 .

4/3 – االصول الثابتة 
االصول الثابته مقومة بتكلفتها التاريخية فيما عدا بنود االصول الثابته التى تم اعادة تقيمها 

فى 1999/9/30 بغرض االندماج تم تقييمها بالقيمة الحالية فى تاريـخ اعادة التقييم .   

5/3 – اهــالك االصول الثابته
ــدالت  ــدام المع ــت باستخـ ــط الثاب ــة القس ــة بطريق ــول الثابت ــالك األصـ ــم أهـ يتـ  
ــالل العــام بنســبة  ــالك اإلضافــات خـ ــة فــي صناعــة الــدواء ويحســب أهــ الساريــ
المــدة عـــن فتــرات ربــــع ســنوية وتظهــر األصـــول الثابتـــــة فــي الميزانيــة بصافــي 

ــل  ــة االص ــن تكلف ــالك م ــع االه ــم مجم ــن خص ــة ع ــة الناتج ــة الدفتري القيم

تطبيق معدالت اهالك االصول الثابته التالية التالية : 

المبانــــى    
٪2 مبانــــى  اداريـــــــة           
٪3           مبانــــى نشاط انتاجــــى  

 
             االالت والمعدات  

12٪ االت نشاط انتاجـــــــــى   
٪15 االت  خدمات ومرافـــــــق   

٪20 وسائل نقل وانتقــــــــال   
٪20 عـــــــــدد وادوات                  

٪10 اثـــاث ومعدات مكاتــــب   

6/3  المشروعات تحت التنفيذ 
يتــم اثبــات المبالــغ التــى تنفــق علــى انشــاء او شــراء االصــول الثابتــه فــى بنــد المشــروعات تحــت 
التنفيــذ بالتكلفــة حتــى يصبــح االصــل مهيــأ لالســتخدام فــى الغــرض الــذى اقتنــى مــن اجلــه 

ويتــم تحويلــة لالصــول الثابتــه واهالكــه وفقــا لمعــدالت االهــالك المطبقــة بالشــركة . 

7/3  النفقات الالحقة على اقتناء االصول 
فــى حالــة وجــود نفقــات الحقــة علــى اقتنــاء االصــول يتــم رســملة التكاليــف الالحقــة علــى 
اقتنــاء االصــل الثابــت اذا كانــت تمثــل تكلفــة احــالل جــزء او مكــون مــن مكونــات االصــل وذلــك 
ــر  عندمــا يترتــب علــى اســتبداله توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للمنشــأة ويمكــن تقدي
تكلفتهــا بدرجــة عاليــة مــن الدقــة هــذا ويتــم االعتــراف  بتكاليــف االحــالل والصيانــة الدوريــة 

لالصــول الثابتــه كمصروفــات تحمــل علــى الفتــرة وتــدرج بقائمــة الدخــل . 

8/3  االضمحالل فى قيمة االصول  
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة الصــول الشــركة فــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة لتحديــد   
ــود  ــة وج ــى حال ــا وف ــى قيمته ــاض ف ــدوث انخف ــى ح ــدل عل ــرات ت ــاك اى مؤش ــااذا كان هن م
ــن  ــة م ــتردادية المتوقع ــة االس ــد القيم ــة لتحدي ــات الالزم ــداد الدراس ــم اع ــرات يت ــك المؤش تل
هــذه االصــول ويتــم اثبــات االصــول بالقيمــة االســتردادية المتوقعــة ويحمــل الفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة والقيمــة االســتردادية بقائمــة الدخــل وفــى حالــة  ارتفــاع القيمة االســتردادية 
لقيمــة االصــول يتــم رد خســائر االضمحــالل فــى قيمــة االصــول وذلــك فقــط فــى حــدود زيــادة 
قيمتهــا الدفتريــة والتــى يتــم تحديدهــا بعــد خصــم االهــالك دون خصــم االضمحــالل فــى 

قيمــة االصــول . 

9/3  االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  
يتــــم اثبــات االســتثمارات فــى شــركات تابعــة بالتكلفــة وفــى حالــة اضمحــالل القيمــــة 
ــتثمار  ــذا االس ــة بهـ ــض القيم ــم تخفي ــة يت ــة الدفتري ــتثمارعن القيم ــترداد او االس ــة لالس القابل
بقيمــة الضمحــالل وتحميلــة علــى قائمــة الدخــل ويتــم ادراج االســتثمارات فـــى شــركات تابعــة 

ــه .   ــر المتداول ــوال غي ــن االم ــقيقة ضم وش

10/3  العمالء واوراق القبض  
    يتــم اثبــات العمــالء وارواق القبــض بصافــى القيمــة الممكــن تحقيقهــا بعــد خصــم مخصــص 
الديــون المشــكوك فــى تحصيلهــا وفقــا للتقديــرات المحاســبية المعــدة بمعرفــة االدارة ويتــم 
مراجعــة المخصصــات فــى نهايــة كل فتــرة ماليــة لتكــون أفضــل تقديــر حالــى . ويتــم تبويبهــا 

ــة .  ضمــن االصــول المتداول
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11/3  النقدية ومافى حكمها   
الغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة يتضمــن النقديــة ومافــى حكمهــا النقديــــــة بالبنــــــوك الصنــدوق 
والودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك التــى التزيــد مــدة اســتحقاقها عــن ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ االيــداع لــدى 

البنــوك والتــى يمكــن تحويلهــا بســهولة الــى مبالــغ نقديــة . 

12/3  راس المال
ــر  ــاط وتوفي ــم النش ــى حج ــادة ف ــة الزي ــه لمواجه ــال وتنميت ــى راس الم ــة عل ــى المحافظ ــاة ال ــدف المنش ته
التمويــل الذاتــى الــالزم لتمويــل المــال العامــل ومشــروعات االحــالل والتجديــد والتوســعات وذلــك مــن خــالل 

حجــز االحتياطيــات االلزاميــة والتدعيميــة . 

13/3   االحتياطيات
االحتياطي القانوني 

احتياطــى حتمــى تــم تكوينــة طبقــا لمــا ورد بالمــادة )52( مــن النظــام االساســى للشــركة والتــى تنــص علــى »  
توزيــع اربــاح الشــركة الصافيــة ســنويا بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف كمــا يلــى :

-  يبــدأ اقتطــاع مــا يــوازى 5٪ لتكويــن احتياطــى قانونــى ويقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع االحتياطــى 
قــدرا موازيــا 100٪ مــن راس المــال المدفــوع ، واذا نقــص هــذا االحتياطــى لســبب مــن االســباب يتضمــن العــوده 

لالقتطــاع .  “
 احتياطي تمويل المشروعات االستثمارية 

مكــون طبقــا لمــا ورد بالنظــام االساســى للشــركة مــادة )52( بنــد )5( »  ... ويــوزع الباقــى مــن اإلربــاح بعــد ذلــك 
علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــى اإلربــاح أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى الســنة المقبلــة 

أو يخصــص إلنشــاء مــال احتياطــى أو مــال لالســتهالك غيــر عادييــن »
احتياطي عام

ــى  ــل الذات ــر التموي ــام لتوفي ــى ع ــذا االحتياط ــى وه ــام االساس ــن النظ ــد )5( م ــادة )52( بن ــا للم ــون طبق يك
للشــركة الســتثماره فــى أوجــه نشــاطها المختلفــة ممــا يــؤدى لزيــادة راس المــال العامــل بالشــركة وتدعيــم 

المركــز المالــى .  
احتياطيات أخرى

تمثل االحتياطي الرأسمالى ويتـــم تكوينة بقيمة اإلرباح الناتجة عن بيــع اى 
اصل من األصول الثابتة  أو التعويض عنها بأكثر من قيمتها الدفترية 

14/3 – االيرادات والمصروفات 
       تســجيل االيــرادات والمصروفــات طبقــا لمبــدأ االســتحقاق ويتــم االعتــراف بااليــراد طبقــا لتحقيــق واقعــة 
البيــع وتســليم البضاعــة للعميــل واصــدار الفاتــورة ومــن ثــم تحويــل المخاطــر والعوائــد االساســية لملكيــة 
الســلع الــى المشــترى مــع قيــاس قيمــة االيــراد بشــكل دقيــق مــع توقــع كاف  بالمنافــع االقتصاديــة 

ــركة .  ــبة للش ــة بالنس للمعامل

15/3  المخصصات 
يتــم اثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام حــال قانونــى او حكمــي او التــزام مســتدل عليــة مــن الظــروف 
المحيطــة نتيجــة لحــدث فــى الماضــى ويكــون مــن المحتمــل ان يترتــب عليــة تدفــق لمنافــع اقتصاديــة يتــم 
اســتخدامها لســداد ذلــك االلتــزام مــع امكانيــة اجــراء تقديــر قابــل لالعتمــاد عليــة لقيمــة هــذا االلتــزام ويتــم 

مراجعــة المخصصــات فــى تاريــخ كل ميزانيــة وتعديلهــا الظهــار افضــل تقديــر حالــى 

16/3  الضريبة على الدخل ) ضريبة الفترة والضريبه المؤجلة( 
 تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى اربــاح او خســائر الفتــرة كال مــن ضريبــة الفتــرة والضريبــة المؤجلــة ويتــم اثباتهــا 
بقائمــة الدخــل عــن الفتــرة  . هــذا ويتــم اثبــات ضريبــة الدخــل علــى صافــى الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام 

اسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد الميزانية .    
يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن وجــود بعــض الفــروق المؤقتــه الناتجــة عــن اختــالف الفتــرة 
الزمنيــة عنــد تضميــن الربــح المحاســبى للفتــرة ايــرادات او مصروفــات بينمــا يتــم تضمينهــا الربــح الضريبــى فــى 
ــة التزامــات ضريبيــة ويتــم  فتــرة مختلفــة والتــى تنشــىء فروقــا مؤقتــه خاضعــة للضرائــب ممــا يترتــب علي
اثبــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام اســعار الضريبــة الســارية فــى تاريــخ اعــداد الميزانيــة ويتــم االعتــراف 

ــتقبلية  ــة مس ــا ضريبي ــاك ارباح ــون هن ــع ان يك ــن المتوق ــذى م ــدى ال ــى الم ــة ال ــة المؤجل ــول الضريبي باالص
ــة .  ــة المؤجل ــول الضريبي ــا االص ــأت عنه ــى نش ــة الت ــروق المؤقت ــتخدام الف ــا اس ــن معه يمك

17/3  توزيعات االرباح
 تثبــت توزيعــات االربــاح فــى القوائــم الماليــة فــــــى الفتــرة التــى تقــر فيهـــــا الجمعية  العامـــة للمســاهمين 

هــذه التوزيعــات .  

18/3 قائمة التدفقات النقدية 
ــغيل  ــطة التش ــن انش ــى كل م ــة عل ــرة مبوب ــر المباش ــة غي ــة بالطريق ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم ــم اع يت
ــم  ــتخدمى القوائ ــمح لمس ــى تس ــات الت ــاط  المعلوم ــب النش ــب حس ــر التبوي ــل .. ويوف ــتثمار والتموي واالس
ــا  ــى حكمه ــة وماف ــا النقدي ــأة وارصدته ــى للمنش ــز المال ــى المرك ــطة عل ــك االنش ــر تل ــر اث ــة بتقدي المالي

ــطة .  ــك االنش ــن تل ــات بي ــم العالق ــا لتقيي ــات ايض ــذه المعلوم ــتخدام ه ــن اس ويمك

19/3  االطراف ذات العالقة
 يتم اثبات التعامالت مع االطراف ذوى العالقة المتمثله فى قيمة الموارد او الخدمات او 

االلتزامـــات المتبادلة بيننا وبينهم 

20/3  مزايـــــا العاملين 
 )1( نطام التامينات والمعاشات 

تقــوم الشــركة بســداد حصتهــا ) حصــة صاحــب العمــل ( الــى الهيئــة العامــة للتامينــات االجتماعيــة علــى 
اســاس الزامــى وطبقــا للقواعــد الــواردة بقانــون التامينــات االجتماعيــة واليوجــد علــى الشــركة اى التزامــات 
اخــرى بمجــرد ســدادها اللتزاماتهــا  ويعتــرف باالشــتراكات االعتياديــة كتكلفــة دورية فى ســنة اســتحقاقها 

وتــدرج ضمــن تكلفــة العمالــه 
)2( مزايا انتهاء الخدمة 

تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عنــد بلــوغ ســن االحالــة للمعــاش القانونى وتصــرف وفقــا لالئحة 
ــة  ــأة نهاي ــة مكاف ــص بقيم ــن مخص ــم تكوي ــس االدارة ويت ــن مجل ــدة م ــة المعتم ــة الخدم ــأة نهاي مكاف
الخدمــة ويتــم تغذيتــه ســنويا وفقــا لتواريــخ اســتحقاق العامليــن فــى تاريــخ الخــروج علــى المعــاش او عنــد 

الوفــاة . 
)3( حصــة العامليــن فــى االربــاح تســدد الشــركة حصــة العامليــن فــى االربــاح طبقــا للمــادة )52( مــن النظام 
االساســى للشــركة بنــد )3( 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 .
ــا  ــات عندم ــة والتزام ــوق الملكي ــاح وحق ــات االرب ــن توزيع ــزء م ــاح كج ــى االرب ــن ف ــة العاملي ــرف بحص  ويعت
ــاح  ــى االرب ــن ف ــة العاملي ــات بحص ــمل اى التزام ــركة وال تش ــاهمى الش ــة لمس ــة العام ــن الجمعي ــد م تعتم

ــة .  ــر الموزع غي

21/3  ارقام المقارنــــة
ــا لتتوافــق مــع التغيــرات فــى العــرض المســتخدم  ــة كلمــا كان ذلــك ضروري يعــاد تبويــب االرقــام المقارن

هــذا العــام 

22/3 االدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها : - 
- عناصر المخاطر المالية : - 

تتمثــل االدوات الماليــة للشــركة فــى االصــول وااللتزامــات وتتضمــن االصــول المالية ارصــدة النقديــــة بالبنوك 
والمدينيــن واوراق القبــض كــم تتضمــن االلتزامــات الماليــة الدائنين .
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وفيما يلى اهم المخاطر المتعلقة بتلك االدوات المالية : - 
أ – مخاطرأسعار العمالت االجنبية :

يتمثــل خطــر العمــالت االجنبيــة فــى التغييــرات فــى اســعار صــرف العمــالت االجنبيــة والــذى يؤثرعلــى 
بالعمــالت  وااللتزامــات  االصــول  تقييــم  وكذلــك  االجنبيــة  بالعمــالت  والمقبوضــات  المدفوعــات 
االجنبيــة اال ان االدارة تهــدف الــى تنــوع مصــادر التوريــدات المحليــة لتقليــص تقلبــات اســعار الصــرف 
ولالغــراض المحاســبية يتــم تقييــم االصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــــالت االجنبيــة 
فــى تاريــخ الميزانيــة باســتخدام االســعار الســارية فــى تاريــخ الميزانيــة امــا المعامــالت خــالل الســنة 

فيتــم االعتــراف بهــا باســتخدام االســعار الســائدة فــى تاريــخ المعاملــة . 

             ب – مخاطر السيولة: 
            يتمثل خطــر السيولة فى العوامل التى تؤثر علـى قدرة الشركة على ســـــــداد جـزء او كل من      

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 .  
ج – مخاطر االئتمان :   

   اليوجد لدى الشركة تأثيرات هامة للمخاطر االئتمانية فضال عن التعامل مع مؤسسات تتمتع 
           بمالءة ائتمانية عالية . 

4( االصول الثابتة 
                                            فيما يلى بيان بحركة وارصدة بنود االصول الثابتة ) بالجنيه (

االت مبانىاراضىلبيــــــــان
ومعدات

وسائل 
نقل                

وانتقال

عدد 
وادوات

اثاث 
ومعدات 
مكــاتب

الجملة

التكلفـــــــة
5432965247364982010368670399568446467145710894983171817175002فـــــــى 2019/1/1

010000012372481268022077886852909616460665اســـــــتبعادات

حتــى  اضافــات 
2 0 1 9 /1 2 /3 1

023392196998638853350828385570315456240145918852

فــى  الرصيـــد 
3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

54329652496942016112435844496355072702225451044254611946633190

االهــــــالك
مجمع االهالك فى 

1/1/2019
0

2030791766771988088781325351782178589949901078868405

010000012372481268022077886850543316437002اســــــــــتبعادات

حتــى  اضافــات 
 2 0 1 9 /1 2 /3 1

0
1235740697947876343674656154637829072127186563

مجمــع االهــالك فــى 
31/12/2019

0
2153365827627742038856977956618773663186291189617966

صافى القيمة 
الدفترية

5432965227057064435966823178712111536353230503327738306597فـــــى 31/12/2018

5432965228160543436158424177852931360377238106832757015224فـــــى 31/12/2019
- اليوجد اى رهن تجارى على االصول الثابته او قروض بضمان هذه االصول

- التوجد اصول ثابته معطلة مؤقتا ومتوقفة عن االستخدام

   5( مشروعات تحت التنفيذ 
تمثــل المشروعــــــــــات تحــت التنفيــذ ماتــم انفاقــه عليهــا حتــى تكتمــل وتحــول لالصــول الثابتــه وتبلــغ قيمتها 

فــى  31/12/2019 مبلــغ 164.043.127  جنيــة علــى التفصيــل التالــى –

الرصيد 
فى 

2019/12/31

الرصيدحركة عــام 2019 
البيــــــــــان فى 2018/12/31  اضافةاستبعاد

االراضـــــــــــــــــــــــــــــى3.973.43903.973.4390
المبانـــــــــــــــــــــــــــي93.50022.924.443023.017.943

االالت والمعـــــــــــدات156.681.910107.950.924151.868.535112.764.299
وسائل نقل وانتقال02.500.2751.030.2751.470.000
العـــــــــــــدد واالدوات 0000

االثاث ومعدات المكاتب3.294.27812.543.20913.278.1882.559.300
االجمالـــــــى164.043.127145.918.851170.150.437139.811.541

     6(   شهرة المحـــل 
ــد   نشــأت نتيجــة اعــادة تقييــم االصــول والخصــوم وحســاب االهــالك عن
الشــركة  فــى  الدوائيــة  العبــوات  لصناعــة  المصريــة  الشــركة  اندمــاج  
ــم  ــا للتقيي ــو ( طبق ــة ) ايبيكــــــــ ــات الدوائيـــــــ ــة للصناع ــة الدولي المصري
الــذى تــم فــى 1999/9/30 ويتــم احتســاب االهــالك للشــهرة علــى اســاس 

5٪ ســنويا وتــم االهــالك بالكامــل حتــى 2019/9/30 

تبلغ تكلفـة شهرة المحــل في 2019/12/31 مبلـغ وقدرة  صفر جنيه

2019/12/31
الف جنيه

2018/12/31
البيـــــــــانالف جنيه

تكلفــــــة الشهرة 370.000.000370000000

يخصم اهالك الشهرة بنسبة 5٪ عن الفترة من 1999/10/1 وحتى نهاية )356125000()370.000.000(
االهالك

الصافـــــــــى0013875000

 7( استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركه 
بلغــت االســتثمارات فــى شــركات تابعــة وشــقيقة فــى 2019/12/31 بمبلــغ 328.438.281 جنيــه مصــرى طبقــا 

للتفصيــل التالــى :- 

7/1 شركات تابعة بمبلغ 81.370.000 جنيه كالتالى  

2019/12/31
جنيــه

2018/12/31
البيــــــــــانجنيــه

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
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الشركة المصرية الدولية لالمبوالت 

 الشركة المصرية الدولية 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 إلى 
تصنيع األدوية البشرية والبيطرية والكيماوية  والمستحضرات التشخيصية واألمصال واألغذيـة 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 

       2/7  شركات شقيقة بمبلغ 247.068.281 جنيه كالتالى:-

2019/12/31
جنيــه

2018/12/31
البيــــــــــانجنيــه

مصنع البترجى لالدوية والمستلزمات الطبية بالسعودية 35.900.97635.538.373
شركة المهن الطبية لالدوية 211.167.305000

االجمالـــــــــــى247.068.28135.538.373

 مصنع السعوديـــة
ــادل  ــال وتع ــن راس الم ــو 30٪ م ــاركة ايبيك ــبة مش ــعودى ونس ــب الس ــع الجان ــد م ــع العق ــم توقي    ت
35538373 جنيــه مصــرى تــم ســدادها بالكامــل ولهــا نســبة تصويــت 30٪ وقــد بــدأت الشــركة نشــاطها اعتبارا 

مــن عــام 2012 داخــل المملكــة العربيــة الســعودية . 

2019/12/31
الف جنيه

2018/12/31
الف جنيه

35.900.97635538373

  شركة المهن الطبية لالدوية
          تم شراء 4780 الف سهم ويمثل 9.77 ٪ من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية 

8(   المخــــــــــزون
           ويتمثل فى التالى ) بالجنيه (

البيـــــــان2019/12/312018/12/31
خــــامــــــات 414.937.965459.385.840

وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل443.853843.311
قطع غيار ومهمات 101.729.84163.189.316

مواد تعبئة وتغليــــف318.498.651298.916.283
انتاج غير تـــــــام97.666.143154.819.787
انتــــــاج تــــام241.065.090303.818.635
بضائع لــــدى الغيــر3.046.0284.963.806

اعتمادات مستندية لشراء بضائع206.662.205221.264.313
1.384.049.7761.507.201.291

يخصم : مخصص بضائــع)27.000.000()4.651.197(
االجمالـــــى1.379.398.5791.480.201.291

9(    العمالء واوراق القبض
               وتتمثل فيما يلى ) بالجنية (

المدينــــون2019/12/312018/12/31
موزعــــــــــــــون172.044.78082.477.146
بيع مباشر23.084.30916.857.048
توريدات ومناقصات  180.383.980101.958.517

عمـالء تصدير344.737.597275.028.810
اوراق قبـــــض374.452.146228.863.545
المجموع1.094.702.813705.185.066
يخصم مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها)47.000.000()45.600.000(
الصافــــى1.049.102.813658.185.066

10(  مدينون اخرون وارصدة مدينة 
          تتمثل فى التالـــــــى

2019/12/31
جنيـــه

2018/12/31
البيـــــــانجنيـــه

تأمينات لدى الغيـــــــر5.167.7875.615.856

أرصدة مدينة اخرى ) معظمها مدفوعات لمندوبى الدعاية 41.682.90563.554.310
بالشركة لشراء سيارات(

مورديــــــــن24.262.75313.219.335
ايجارات مستحقـــه29.896181.419

االجمالــــــــــــى71.143.34182.570.920
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11(  حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
               وتتمثل فيما يلى ) بالجنية (

البيان2019/12/312018/12/31
حسابات مدينة – شركات شقيقة 000000
االجمالـــــــى 000000

12(  النقدية واالرصدة لدى البنوك 
        تتمثل فى التالــى :

2019/12/31
جنيـــه

2018/12/31
البيـــــــانجنيـــه

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق 184.045.337141.956.417
ودائــــــــــــع بالبنوك 265.119.143258.538.880
واذون 77.519.271138.980.374 استثماروشــهادات  بصناديــــق  ودائــع 

خزانــة
االجمالــــــــــــــى526.683.751539.475.671

 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 .. 

 
 13(  المخصصــات 

يتم دراسة المخصصات فى نهاية كل سنة مالية .
تبلغ جملة المخصصات بخالف االهالك فى 31 ديسمبر2019 مبلغ  150.865.603 جنيـــــه 

    وتتمثل فى التالى : -

الرصيد فى 
31/12/2019

الرصيدحركة عــام 2019 
البيــــــــــان فى 2018/12/31 

اضافةاستبعاد
مخصص ضرائب عامـة متنازع عليها 21.121.96322.878.03700.000.00044.000.000

مخصص ضرائب مبيعات متنازع عليها0.000.0007.000.00000.000.0007.000.000
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها45.600.0001.400.00000.000.00047.000.000
مخصص مستلزمات4.651.19723.413.1501.064.34727.000.000

مخصص مطالبــــــــــات80.840.1376.159.86366.000.00021.000.000
مخصص مكافأة ترك الخدمــــة48.903.50399.524.6375.428.140143.000.000

مخصص ابحـــــــــــاث00.000.00000.000.00000.000.00000.000.000
االجمالـــــــى201.116.800160.375.68772.492.487289.000.000

الرصيد فى 
2019/12/31

الرصيدحركة عــام 2018 
البيــــــــــان فى 2018/12/31 

اضافةاستبعاد
اجمالى المخصصات 201.116.800160.375.68772.492.487289.000.000

مخصــص مخصــوم مــن العمــالء ) مخصــص )47.000.000(00.000.000)1.400.000()45.600.000(
ديــون(

مخصــص مخصــوم مــن المخــزون )مخصص )27.000.000(1.064.347)23.413.150()4.651.197(
مستلزمات(

مخصصات مدرجة االلتزامات150.865.603135.562.53771.428.140215.000.000

مخصصات تم تكوينها فى 31/12/2019 
بيانها كالتالى : -   

2019/12/31
جنيــــه

2018/12/31
جنيــــه

البيـــــــان

مخصص ضرائب عامـــة00.000000
مخصص ضرائب مبيعـــــــات00.000113.358
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 00.000000

مخصص مستلزمات 1.064.34711.482.094
مخصص مطــــــالبات00.000000

مخصص مكافأة ترك الخدمة  5.428.14025.379.108
االجمالـــــــــــــــى6.492.48736.974.560

  

 يالحظ : ان مخصص البضائع ومخصص الديـــــون المشكوك فـــى تحصيلهــا  مستقطع مــن 
الحسابات الخاصــة به فى جانب االصول بقائمة المركز المالى وغير مقيدة  ضمن المخصصات 

المدرجة بجانب االلتزامات بقائمة المركز المالى. 
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بنوك دائنة    )14
وهى تمثل تسهيالت بنكية فيما يلى ) بالجنيه ( 

31/12/2019
جنيــــه

31/12/2018
البيـــــانجنيــــه

التسهيالت 
الممنوحة 

للشركة
نسبة المستخدم

9٪400.000.000بنك القاهرة االزهر36.791.49837.722
0.0٪49.000.000البنك العربـــــــــــــــى00040.059.597

44٪323.000.000البنك التجارى الدولى143.156.429166.623.379
2٪400.000.000بنك بلوم مصـــــــــــــــر6.837.94086.348.777

90٪605.213.300بنك قطر الوطنى االهلى542.562.23738.750.944
0.0٪99.000.000بنك االمارات دبى الوطنى0.0052.660.337
0.0٪200.000.000البنك االهلى المتحــــــد0.0088.274.677
0.0٪99.000.000البنك االهلى المصرى0.0014.880.201

40٪125.000.000البنك االهلى الكويتى49.909.92435.959.285
0.0٪000.000.000البنك المصرى الخليجي0.0012.371.773

96٪220.000.000البنك الوطنى الكويتى 210.320.0000.00
0.0٪300.000.000بنك البركة مصــــــــــــر0.000.00
0.0٪50.000.000بنك قنـــــــــاة السويس0.000.00
0.0٪100.000.000بنك مصـــــــــــــــــــــــــــر0.000.00

33.0٪2.970.213.300االجمالى 989.578.028535.966.692

مـــــوردون واوراق دفع    )15
وتتمثل فيما يلى ) بالجنيه ( 

2019/12/31
جنيــــه

2018/12/31
البيـــــانجنيــــه

موردون محليون31.106.40962.121.699
موردو الخـارج 25.793.84228.989.682
اوراق دفـــــــــــع39.258.96200.000.000
االجمالــــى96.159.21391.111.381

دائنوالتوزيع   )16
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

دائنـــو توزيعــــات000000
 

17( حسابات دائنة اخرى
            وتتمثل فيما يلى ) بالجنيه (

2019/12/31
جنيـــه

2018/12/31
البيــــــانجنيـــه

دائنـون متنوعون) تامينات للغير – تامينات اجتماعية (14.108.79810.371.871
دائنون متنوعون) مصلحة الضرائب(4.214.7884.518.656
دائنـــــون مختلفون 6.327.2434.344.962
أرصدة دائنة اخــــرى8.712.7486.386.467
اجور مستحقه ) مستحقات (16.089.05024.522.033

عمــــــــــالء64.829.66032.169.368
االجمالـــــــــى 114.282.28782.313.357
2.5 ٪0 مساهمة تكافلية – تامينات اجتماعية8.286.0773.352.980

122.568.36485.666.337

18( حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

حسابات دائنة للشركة التابعة23.041.38020.128.127

19( ضرائب الدخل المستحقة
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

ضريبة الدخل3.972.40077.179.022

20( التزام ضريبة مؤجلة
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

التزامات ضريبية مؤجلة 53.391.48465.041.464

21( ارباح ) خسائر ( العام قبل التوزيع
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

ارباح العام قبل التوزيع611.546.639651.788.414
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22( راس المال
-   رأس مـــال الشــركة المرخــص بــه مبلــغ 850 مليــون جنيــه ) ثمانمائــة وخمســون مليــون جنيــة مصــرى ( ويبلــغ 
راس المــال المصــدر والمكتتــب فيــه  مبلــغ793.364.000 جنيه ) ســبعمائة وثالثــــــة وتســـعون مليون ثالثمائــة  واربعة 
ــرة  ــهم عش ــمية للس ــة االس ــهم ) القيم ــة  79336400 س ــل وقيمت ــوع  بالكام ــرى ( مدف ــه مص ــف جني ــتون ال وس

جنيهــات ( .
-   بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 2010/3/27 تــم الموافقـــة علــى زيــادة راس المــال مــن 
ــاح الموزعــة علــى المســاهمين  721.240.000 جنيهــا الــى 793.364.000 جنيهــا بزيــادة 72.124.000 جنيهــا  ممولــة مــن االرب
بواقــع 10% مــن راس المــال المصــدر والمدفــوع قبــل الزيــادة لتمويــل توســعات واســتثمارات الشــركة مــع تعديــــل 

المــواد 7،6 مــن النظــام االساســى  للشــركة . 
-   تم قيد زيادة راس المال بالسجل التجارى بتاريخ 2010/6/24 

ــه  ــادة راس المــال المرخــص ب ــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2018/4/30 تــم زي  -   بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة غي
مــن 850 مليــون جنيــه الــى 1500 مليــون جنيــه واعتمــاد زيــادة راس المــال المصــدر مــن793364000 جنيــه الــى 991705000 
جنيــه حيــث تــم الموافقــة علــى زيــادة راس المــال المصــدر بالجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2018/4/30 وذلك عقب 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتوزيــع ســهم مجانــى لــكل اربــع اســهم اصليــة تمويــال مــن احتياطــي 

تمويــل المشــروعات االســتثمارية وتــم اعتمــاد قــرار الزيــادة بتاريــخ  2019/1/27
-   تم قيد زيادة راس المال بالسجل التجارى بتاريخ 27 /2019/1

23( االحتياطيات
وتتمثل فى التالى 

رصــيد 2019/12/31
جنيه 

اضافات
جنيه

رصــيد 2018/12/31
البيــــانجنيه

احتياطى قانونى 273.826.40000.000.000273.826.400
احتياطى عــام200.783.61300.000.000200.783.613

احتياطى راسمالى17.024.90100.000.00017.024.901

احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية 900.000.000)198.341.000(701.659.000
والتوسعات

االجمالــــــى1.391.634.914)198.341.000(1.193.293.914

24(   االرباح او )خسائر( مرحلـــــــه 
القيمة بالجنيه البيـــــان

39.703.091الرصيد فى 2019/12/31
تسويات على االرباح المرحلة طبقا لمعيار )5( 

مصروفات مستخدمة من ارباح مرحلة عام 2019
39.703.091الرصيد فى 2019/12/31

25(   نصيب السهم فى االرباح الموزعة
عام 2019البيان

يناير / ديسمبر
جنيه 

عام 2018
يناير / ديسمبر

جنيه 
611.546.639651.788.414صافى الربح بعد الضرائب

99.170.50079.336.400عدد االســـــــهم
396.682.000تقرر بالجمعية العامة حصة المساهمين الموزعة )بعد موافقة الجمعية( 

5.00تقرر بالجمعية العامة نصيب السهم فى الربح الموزع ) جنيه /سهم(
396.682.000تقرر بالجمعية العامة نصيب السهم االساسى) جنيه / اسهم

26(   ايرادات النشاط 
     1/26- صافى المبيعات 

البيـــان
يناير/ دسمبر 2018يناير/ دسمبر 2019

٪جنيه   ٪جنيه
مبيعات 

محلية 
2.580.583.743٪80.142.093.136.929٪76.19

23.81٪19.86654.020.881٪640.064.790التصديــر
اجمالى صافى 

المبيعات 
3.220.648.533٪100.0002.747.157.810٪100.000

ايرادات تشغيل 
للغير 

000.000.00٪00.00416.143٪0.02

ايــرادات  جملــة 
ط لنشــا ا

3.220.648.533٪100.002.747.573.953٪100.02

2/26- االنتاج بسعر البيع 
نسبة التغير ٪يناير/ ديسمبر 2018يناير/ ديسمبر 2019البيـــان

قيمة االنتاج بسعر 
البيع

3.281.506.0912.876.887.489٪14.06

      

   27(   أيــــــــــــــرادات 
يناير/ ديسمبر 2019البيان

جنيه
يناير/ ديسمبر 2018

جنيه
59.327.04754.608.253فوائد صناديق االستثمار والودائع

27.616.00020.712.000اربــــاح شركــات شقيقة – شركة اياكو
اربــــاح شركــات تابعة – شركة البترجى 

بالسعودية 
18.213.23136.700.960

21.790.47110.827.647ارباح فروق عملـــــــه
26.402.35182.091.946مخصصات انتفي الغرض منها

9.529.0418.754.946ايرادات متنوعة
162.878.141213.695.752اجمالــــــــى

ارباح راسمالية مرحلة لالحتياطى 
الراسمالى

3.135.533440.480

166.013.674214.136.232االجمالـــــــــــى
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28(    التكاليف والمصروفات 
  1/28- تكلفة الصنع لالنتاج المباع

يناير/ ديسمبر2019البيان
جنيه

يناير/ ديسمبر2018
جنيه

1.572.410.1631.406.746.691مستلزمات سلعية
205.563.420176.051.767اجـــــــــــــــــــــــــــــــــور

37.455.75543.593.176مستلزمات خدمية 
109.803.991114.701.746االهــــــــــــــــــــــــــــالك

96.06288.534ضرائب ورسوم سلعية
1.840.6331.805.217ايجارات فعليـــــــــــة

)4.271.631()5.856.421()- ( مخلفات انتاج مباعة
1.921.313.6031.738.715.500تكلفة االنتاج

)176.988.669(118.853.629تغير مخزون انتاج تام وغير تام 
2.040.167.2321.561.726.831تكلفة الصنع لالنتاج المباع

 
              

               2/28- مصروفات تسويقية

يناير/ديسمبر2019البيان
جنيه 

يناير/ديسمبر2018
جنيه 

25.524.89924.939.327مستلزمات سلعية
221.442.662207.680.077اجــــــــــــــــــــــــــــــــــور

162.368.729175.221.433مستلزمات خدمية 
11.623.7319.614.829االهــــــــــــــــــــــــــــالك

10.221.43319.837.874ضرائب ورسوم سلعية 
2.560.0322.573.840ايجارات فعليــــــــــة

433.741.486439.867.380جملـــــة

  3/28- تكلفة المبيعات  
يناير/ ديسمبر 2019البيان

جنيه 
يناير/ ديسمبر 2018

جنيه 
تكلفة الصنع لالنتاج 

المباع 
2.040.167.2321.561.726.831

433.741.486439.867.381مصروفات تسويقية 
2.473.908.7182.001.594.212جملـــــة

         

4/28- مصروفات ادارية وعمومية وتمويلية 
1/4/28 مصروفات ادارية وعمومية

يناير/ ديسمبر 2019البيان
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

2.674.9552.361.889مستلزمات سلعية
39.877.49233.008.266اجـــــــور

12.749.06011.451.612مستلزمات خدمية 
2.043.4831.646.600ضرائب ورسوم سلعية 

1.380.8001.035.600ضرائب على توزيعات االرباح
000300ايجارات فعلية 

4.371.4677.892.116تعويضات وغرامات 
591.7321.266.637ضرائب عقارية 

1.943.6591.939.626االهــــــالك
13.875.00018.500.000اهـــالك الشهرة 

1.106.313589.240تبرعـــــات
80.613.96179.691.886جملـــــة

2/4/28  رواتب مقطوعة وبدالت حضور اعضاء مجلس االدارة 

يناير/ ديسمبر 2019البيــــــــان
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

910.0001.029.000رواتب مقطوعة وبدالت
910.0001.029.000االجمالى 

   
 3/4/28  مصروفات تمويلية

يناير/ ديسمبر 2019البيــــــــان
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

57.001.70220.744.041فوائد مدينة
4.687.7394.312.595عمولة ومصاريف بنكية 

61.689.44125.056.636االجمالى 

4/4/28- مخصصات بخالف االهالك

يناير/ ديسمبر 2019
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

6.492.48736.974.560

 
5/4/28- الضرائب الداخلية والضرائب المؤجلة 

يناير/ ديسمبر 2019البيــان
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

145.996.691171.550.618ضرائب دخلية 
)9.328.120()2.649.980(ضرائب مؤجلة

 
6/4/28- المساهمة التكافلية- التامينات االجتماعية   

يناير/ ديسمبر 2019البيــان
جنيه

يناير/ ديسمبر 2018
جنيه

8.154.2503.352.980تامينات اجتماعية 
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  29(  التسويات الضريبية المطلوبة

يناير/ ديسمبر 2019البيـــــان
جنيه

يناير/ ديسمبر
2018 

 جنيه
763.047.600817.363.892صافى الربح ) قبل الضريبة (

يضاف اليـــه
االهالك المحاسبي والمخصصات بخالف االهالك وبدل 

حضور مجلس االدارة وتكلفـة التمويل واالستثمار لاليرادات  
المعفاة والمصروفات غير المؤيدة بمستندات 

158.346.672194.896.325

921.394.2721.012.260.217االجمالــــى

يخصم منه : االهالك الضريبى واالرباح الراسمالية 
والمستخدم من المخصصات والفوائد الدائنة المعفاه 

وصناديق االستثمار وايرادات االوراق المالية بعد خصم تكلفة 
االستثمار – رد مخصص االبحاث

)272.520.090()249.813.027(

648.874.182762.447.190الوعاء الضريبى

22.5%22.5%سعر الضريبة 
145.996.691171.550.618الضريبة الكلية المستحقه )-(

)9.328.120()2.649.980(الضريبة المؤجلة )+(

30( الموقف الضريبـــى  
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.
ضريبة شركات األموال  أوال :  

            السنوات من بداية النشاط حتى 12/31/ 2007
تم فحص الشركة وتم عمل لجان داخلية وقد تم تسوية الملف عن تلك السنوات 

وتم سداد المستحق 

  السنوات من 2009/2008 -2011/2010
تـــم فحص الشركة عن تلك السنوات واخطرت الشركة بنموذج 19 وتم الطعن علية وتم عمل لجنة   

داخلية       لبحث اوجهة الخالف وتسوية الفروق الضريبية والملف 
  السنوات من 2013/2012 

 تم فحص الشركة وتم اخطار الشركة لبحث اوجة الخالف وتم عمــــــــل لجنة داخلية 
وتسويــــــــــــــــــة الفروق   الضريبية والملف 

  السنوات من 2015/2014 
  تــــــــــــــــم فحص الشــركة ولـــم يــرد للشركة حتى 2019/12/31 موقف الفحص اخر اقرار ضريبى 

)شركات االموال ( تم تقديمة لمامورية ضرائب مركز كبار الممولين عن السنة المالية المنتهية فى 
31/12/2018 وتم سداد الضريبة المستحقة من واقع االقرار فى شهر 4/2019 .

ضريبة المرتبات واألجور  ثانيا : 
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 2018/8/31
 تقوم الشركة باستقطاع الضرائب المستحقه من جميع العاملين بها طبقا للقانون وتورد فى 

مواعيدها القانونية الى مركز كبار الممولين ولم يتم فحص الشركة عن تلك الفترة حتى تاريخه . 

ضريبة الدمغـــة  ثالثا : 
           -  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 

ضريبة المبيعات  رابعا : 
السنوات حتى 2011/12/31

تم فحص الشركة وتم سداد فروق الفحص
السنوات 2013-2012   

تم فحص الشركــــة  وتم اخطار الشركة بنموذج 15ض ع م وتم االعتراض علية وعمل لجنة 
تظلمات وسداد الفروق المستحقه .  

السنوات 2015-2014
تم فحص الشركة وتم سداد المستحق وتسوية الملف 

السنوات 2019-2016
تقوم الشركة بسداد االقرارات الشهرية فى المواعيد المحددة   

خامسا : ضريبة الخصم واالضافة والدفعات المقدمة 
تقوم الشركة بخصم الضرائب المستحقة على جميع المتعاملين معها وتقوم بسدادها 

طبقا للبطاقة الضريبية الخاصة بكل ممول الى المامورية التابع لها حتى 2019/9/30 وتم 
سداد الدفعات حتى 2019/12/31 .

    رئيس القطـــاع المالــى               رئيس مجلس االدارة والعضـــو المنتدب 

               محاسب / محمد حسن ابراهيـــم                   دكتور / احمد سعيد محمد كيالنى 
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الميزانية والمركز المالى والقوائم المالية 
المجمعة 

فى 31 ديسمبر 2019
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إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2019.

نبذه عن
شركة ايبيكو والشركات التابعة لها

تأسســت الشــركة المصريــة الدوليــة للصناعــات الدوائيــة ) ايبيكــو ( شــركة مســاهمة مصريــة  بتاريــخ 
18 ديســمبر 1980 فــي ظــل قانــون اســتثمارالمال العربــى واالجنبــى والمناطــق الحــرة  الصــادر بالقانــون 

رقــم 43 لســنة 1974 المعــدل بالقانــون رقــم 34 لســنة 1977 
وتقــوم الشــركة بصناعــة األدويــة والمســتحضرات الطبيــة وتوزيــع إنتاجهــا داخــل جمهوريــة مصــر 

العربيــة وخارجهــا .

1/1  الشركة المصرية الدولية لالمبوالت 
الشــركة المصريــة الدوليــة لالمبــوالت شــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة لقانــون االســتثمار رقــم )8( 
لســنة 1997 وتهــدف الــى صناعــة االمبــوالت الدوائيــة والشــركة  المصريــة الدوليــة للصناعــات الدوائيــــة 
) ايبيكــو ( هــى المســاهم الرئيســى فــى راس مــال هــذه الشــركة حيــث تســاهم بمبلــغ 69040 الــف 
جنيــه بنســبة 98.6286٪ والباقــى وقــدرة 960 الــف جنيــه بنســبة 1.3714٪ مســاهمة مــن بعــض العامليــن 

بشــركة ايبيكــو لالدويــة وهــذه االســتثمارات مقيــدة بالتكلفــة . 

2/1  مصنع السعودية
تــم توقيــع العقــد مــع الجانــب الســعودى ونســبة مشــاركة ايبيكــو 30٪ مــن راس المــال وتعــادل 
35.538.373 جنيــه مصــرى تــم ســدادها بالكامــل ولشــركة ايبيكــو  نســبة تصويــت 30٪ مــن راس 
المــال وتعــادل 35.538.373 جنيــه مصــرى تــم ســدادها بالكامــل وقــد بــدأت الشــركة نشــاطها داخــل 

ــعودية  ــة الس ــة العربي المملك

3/1  شركة ايبيكو تك 
شــركة ايبيكــو تــك لألدويــة شــركة مســاهمة مصريــة خاضعة الحــكام قانون االســتثمار رقــم )8( لســنة 1997 
وتهــدف إلــى تصنيــع األدويــة البشــرية البيطريــة الكيماويــة المســتحضرات التشــخيصية واألمصــال واألغذيـــة 
الخاصــة والمبيــدات الحشــرية ومســتحضرات التجميــــل والمنظفــات وتصنيــع مــواد التعبئة والتغليــف الالزمة 
لهــذه المنتجــات والشــركة المصريــة الدوليــة للصناعــات الدوائيــة ايبيكـــو هــى المســاهم الرئيســي فــي راس 
مــال هـــذه الشــركة فهــى تســاهم  بنســبة 98.6٪ والباقــي  وقــدرة 1.4٪ مســاهمة مــن بعــض العاملين بشــركة 
ــن راس المــال  ــدة بالتكلفــة وتبلــغ 11.625 الــف جنيــه وتمثــل 25٪ مـ ــذه االســتثمارات مقيـ ــو لألدويــة وهـ ايبيكـ
وليــس لهــا قيمــة ســوقية ولــــــم تــزاول شــركة ايبيكــو تــك اى  نشــاط حتــى اآلن والمدفــوع لهــذه الشركـــــة 
) راس المــال ( ممثــل فـــى اراضــى القامــة المشــروع ونقديـــة بالجنيــه المصــرى بالبنــك والشــركة حاليــا تحــت 

التصفيــة .

1( أسس اعداد القوائم المالية 
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا للمبــادي المحاســبية ومعاييــر المحاســبة المصريــة المتوافقــة  مــع 

معاييــر المحاســبة الدوليــة وذلــك فــي ظــل القوانيــن المحليــة الســارية .

3( اسس التجميع 
3/1 –  تعد القوائم المالية لشــركة ايبيكو وكذا شــركة اياكـــو التابعــــــة طبقـــــا لمعايير المحاســبة المصرية 

وفى ضــوء القواعدوالتعليمات الســارية . 
3/2 –  تــم تجميــع البنــود المتشــابه لالصول والخصــوم وااللتزامات وحقــوق الملكية وااليــــرادات والمصروفات 

لشــركة ايبيكــو وشــركة اياكو . 
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3/3 –  تم اعداد القوائم المالية المجمعة بعد استبعاد مايلى :

1- تكلفــة اســتثمار شــركة ايبيكــو فــى الشــركة التابعــة مقابــل تخفيضهــا مــن حقــوق الملكيــة فى الشــركة 
 . التابعة 

2- تــم تحديــد حقــوق االقليــة فــى صافــى ربــح الشــركة التابعــة والفائض المرحــل فى بنــد مســتقل بالقوائم 
الماليــة المجمعــة منســوبه الــى ماتمتلكــة شــركة ايبيكو فى اســهم الشــركة التابعة 

3- تــم اســتبعاد االرصــدة الناتجــة عــن المعامــالت المتبادلــة بيــن شــركة ايبيكــو والشــركة التابعــة بمــا فــى 
ذلــك المبيعــات والمصروفــات وتوزيعــات االربــاح كمــا تــم اســتبعاد االربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــالت 

المعتــرف بهــا ضمــن قيمــة المخــزون واالصــول الثابتــه

أهم السياسات المحاسبية المطبقة 
4/1 – تتم كافة حسابات الشركة بالجنيه المصري .

4/2 – يتـم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة المالية علــــى أساس أسعار الصرف السارية 
في تاريخ تنفيذ المعاملة ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية للمعامالت 

بالعمالت 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 .

4/3 – يتم جرد المخزون وفقا لألصول المرعية وتقاس قيمته على اساس التكلفة او صافى القيمة البيعية 
ايهما اقل وتتضمن تكلفة المخزون تكاليف الشـــراء وتكاليف التشكيل والتكاليف االخرى التى تتحملها 

الشركة للوصول بالمخزون لموقعة وحالته الراهنة . 
- يتم استخدام طريقة المتوسط المتحرك فــى تحديد تكلفة الخامات ومستلزمات التشغيل ومـواد 

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 والمكونات المستخدمة فى انتاجه واالجور المباشرة 

باالضافـــة لنصيبه من التكاليف الصناعية االخرى .

4/4 – االصول الثابتة 
االصول الثابته مقومة بتكلفتها التاريخية فيما عدا بنود االصول الثابته والتى تــــم 

اعادة تقيمها فى 1999/9/30 بغرض االندماج تم تقييمها بالقيمة الحالية فى تاريـخ اعادة التقييم .   

4/5 – اهــالك االصول الثابته
يتـم أهـالك األصول الثابتة بطريقة القسط الثابت باستخـدام المعدالت الساريــة في صناعة الدواء ويحسب 

أهـالك اإلضافات خـالل العام بنسبة المدة عن فترات ربــع سنوية وتظهر األصـول الثابتـة في الميزانية 
بتكلفة األصـل ومجمــع اإلهـــــــــــالك وصافـــى القيمة الدفتريـــــة معدالت اهالك االصول الثابته كما يلى : 

٪2 مبانــــى  اداريـــــــة           
٪3 مبانــــى نشاط انتاجــــى 

االالت والمعدات  
٪12 االت نشاط انتاجـــــــــى 
٪15 االت  خدمات ومرافـــــــق 

المبانــــى 
4/6  المشروعات تحت التنفيذ 

ــذ  ــت التنفي ــروعات تح ــد المش ــى بن ــه ف ــول الثابت ــراء االص ــاء او ش ــى انش ــق عل ــى تنف ــغ الت ــات المبال ــم اثب يت
بالتكلفــة حتــى يصبــح االصــل مهيــأ لالســتخدام فــى الغــرض الــذى اقتنــى مــن اجلــه ويتــم تحويلــة لالصــول 

ــركة .  ــة بالش ــالك المطبق ــدالت االه ــا لمع ــه وفق ــه واهالك الثابت

4/7  النفقات الالحقة على اقتناء االصول 
ــل  ــاء االص ــى اقتن ــة عل ــف الالحق ــملة التكالي ــم رس ــول يت ــاء االص ــى اقتن ــة عل ــات الحق ــود نفق ــة وج ــى حال ف
الثابــت اذا كانــت تمثــل تكلفــة احــالل جــزء او مكــون مــن مكونــات االصــل وذلــك عندمــا يترتــب علــى اســتبداله 
توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للمنشــأة ويمكــن تقديــر تكلفتهــا بدرجــة عاليــة مــن الدقــة هــذا ويتــم 
االعتــراف  بتكاليــف االحــالل والصيانــة الدوريــة لالصــول الثابتــه كمصروفــات تحمــل علــى الفتــرة وتــدرج بقائمــة 

الدخــل . 

4/8  االضمحالل فى قيمة االصول  
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة الصــول الشــركة فــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة لتحديــد مــااذا كان هنــاك 
اى مؤشــرات تــدل علــى حــدوث انخفــاض فــى قيمتهــا وفــى حالة وجــود تلك المؤشــرات يتــم اعداد الدراســات 
الالزمــة لتحديــد القيمــة االســتردادية المتوقعــة مــن هــذه االصــول ويتــم اثبــات االصــول بالقيمــة االســتردادية 
ــاع  ــة  ارتف ــى حال ــل وف ــة الدخ ــتردادية بقائم ــة االس ــة والقيم ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــل الف ــة ويحم المتوقع
القيمــة االســتردادية لقيمــة االصــول يتــم رد خســائر االضمحــالل فــى قيمــة االصــول وذلــك فقــط فــى حــدود 
ــة  ــى قيم ــالل ف ــم االضمح ــالك دون خص ــم االه ــد خص ــا بع ــم تحديده ــى يت ــة والت ــا الدفتري ــادة قيمته زي

االصــول . 

4/9  االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة  
يتم اثبات االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة بالتكلفة وفى حالة اضمحالل القيمـة 

القابلــة لالســترداد او االســتثمار عــن القيمــة الدفترية يتــــم تخفيــض القيمة بهذا االســتثمار  بقيمــة االضمحالل 
ــر  ــوال غي ــن االم ــقيقة ضم ــة وش ــركات تابع ــى ش ــتثمارات ف ــم ادراج االس ــل ويت ــة الدخ ــى قائم ــة عل وتحميل

المتداولــه .  

4/10  العمالء واوراق القبض  
يتــم اثبــات العمــالء واوراق القبــض بصافــى القيمــة الممكــن تحقيقهــا بعــد خصــم مخصــص الديــون 
المشــكوك فــى تحصيلهــا وفقــا للتقديــرات المحاســبية المعــدة بمعرفــة االدارة ويتم مراجعــة المخصصات 

فــى نهايــة كل فتــرة ماليــة لتكــون أفضــل تقديــر حالــى . ويتــم تبويبهــا ضمــن االصــول المتداولــة .

4/11  النقدية ومافى حكمها   
الغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن النقدية ومافى حكمها النقدية بالبنــوك 

والصندوق والودائع لدى البنوك التى يمكن تحويلها بسهولة الى مبالغ نقدية . 

4/12  راس المال
ــر  ــاط وتوفي ــم النش ــى حج ــادة ف ــة الزي ــه لمواجه ــال وتنميت ــى راس الم ــة عل ــى المحافظ ــاة ال ــدف المنش ته
التمويــل الذاتــى الــالزم لتمويــل المــال العامــل ومشــروعات االحــالل والتجديــد والتوســعات وذلــك مــن خــالل 

حجــز االحتياطيــات االلزاميــة والتدعيميــة . 

4/13   االحتياطيات
1- االحتياطي القانوني 

احتياطــى حتمــى يتــم تكوينــة طبقــا لمــا ورد بالمــادة )52( مــن النظــام االساســى للشــركة والتــى تنــص علــى 
توزيــع اربــاح الشــركة الصافيــة ســنويا بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف كمــا يلــى :

-  يبــدأ اقتطــاع مــا يــوازى 5٪ لتكويــن احتياطــى قانونــى ويقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع االحتياطــى 
قــدرا موازيــا 100٪ مــن راس المــال المدفــوع ، واذا نقــص هــذا االحتياطــى لســبب مــن االســباب يتضمــن العــوده 

لالقتطــاع .  “
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2- احتياطي تمويل المشروعات االستثمارية 
مكــون طبقــا لمــا ورد بالنظــام االساســى للشــركة مــادة )52( بنــد )5( » ويــوزع الباقــى مــن اإلربــاح بعــد ذلــك 
علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــى اإلربــاح أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى الســنة المقبلــة 

أو يخصــص إلنشــاء مــال احتياطــى أو مــال لالســتهالك غيــر عادييــن

احتياطي عام
ــى  ــل الذات ــر التموي ــام لتوفي ــى ع ــذا االحتياط ــى وه ــام االساس ــن النظ ــد )5( م ــادة )52( بن ــا للم ــون طبق يك
للشــركة الســتثماره فــى أوجــه نشــاطها المختلفــة ممــا يــؤدى لزيــادة راس المــال العامــل بالشــركة وتدعيــم 

المركــز المالــى .  
 احتياطيات أخرى

تمثــل االحتياطــي الرأســمالى ويتــم تكوينــة بقيمــة اإلربــاح الناتجــة عــن بيــــع اى اصــل مــن األصــول الثابتــة  أو 
التعويــض عنهــا بأكثــر مــن قيمتهــا الدفتريــة

4/14  االيرادات والمصروفات 
تســجيل االيــرادات والمصروفــات طبقــا لمبــدأ االســتحقاق ويتــم االعتــراف بااليــراد طبقــا لتحقيــق واقعــة البيع 
وتســليم البضاعــة للعميــل واصــدار الفاتــورة ومــن ثــم تحويــل المخاطــر والعوائــد االساســية لملكيــة لســلع 
ــة  ــة للمعامل ــع االقتصادي ــع كاف  بالمناف ــع توق ــق م ــكل دقي ــراد بش ــة االي ــاس قيم ــع قي ــترى م ــى المش ال

بالنســبة للشــركة . 

4/15  المخصصات 
- يتــم اثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام قانونــى او التــزام مســتدل عليــة مــن الظــروف المحيطــة نتيجــة 
ــتخدامها  ــم اس ــة يت ــع اقتصادي ــق لمناف ــة تدف ــب علي ــل ان يترت ــن المحتم ــون م ــى ويك ــى الماض ــدث ف لح
ــة  ــم مراجع ــزام ويت ــذا االلت ــة ه ــة لقيم ــاد علي ــل لالعتم ــر قاب ــراء تقدي ــة اج ــع امكاني ــزام م ــك االلت ــداد ذل لس

ــر حالــى  المخصصــات فــى تاريــخ كل ميزانيــة وتعديلهــا الظهــار افضــل تقدي

4/16  الضريبة على الدخل ) ضريبة الفترة والضريبه المؤجلة( 
- تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى اربــاح او خســائر الفتــرة كال مــن ضريبــة الفتــرة والضريبــة المؤجلــة ويتــم اثباتهــا 
بقائمــة الدخــل عــن الفتــرة  . هــذا ويتــم اثبــات ضريبــة الدخــل علــى صافــى الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام 

اسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد الميزانية .    
يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن وجــود بعــض الفــروق المؤقتــه الناتجــة عــن اختــالف الفتــرة 
الزمنيــة عنــد تضميــن الربــح المحاســبى للفتــرة ايــرادات او مصروفــات بينمــا يتــم تضمينهــا الربــح الضريبــى فــى 
ــة التزامــات ضريبيــة ويتــم  فتــرة مختلفــة والتــى تنشــىء فروقــا مؤقتــه خاضعــة للضرائــب ممــا يترتــب علي
اثبــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام اســعار الضريبــة الســارية فــى تاريــخ اعــداد الميزانيــة ويتــم االعتــراف 
باالصــول الضريبيــة المؤجلــة والتــى مــن المتوقــع ان يكــون هنــاك ارباحــا ضريبيــة مســتقبلية يمكــن معهــا 

ــة .  ــة المؤجل ــول الضريبي ــا االص ــأت عنه ــى نش ــه الت ــروق المؤقت ــتخدام الف اس

4/17  توزيعات االرباح
 تثبــت توزيعــات االربــاح فــى القوائــم الماليــة فــى الفتــرة التــى تقــر فيهــا الجمعيــة العامـــة للمســاهمين هــذه 

التوزيعــات .  

4/18 قائمة التدفقات النقدية 
ــغيل  ــطة التش ــن انش ــى كل م ــة عل ــرة مبوب ــر المباش ــة غي ــة بالطريق ــات النقدي ــة التدفق ــداد قائم ــم اع يت
واالســتثمار والتمويــل .. ويوفــر التبويــب حســب النشــاط  المعلومــات التــى تســمح لمســتخدمى القوائــم 
الماليــة بتقديــر اثــر تلــك االنشــطة علــى المركــز المالــى للمنشــأة وارصدتهــا النقديــة ومافــى حكمهــا ويمكــن 

ــطة .  ــك االنش ــن تل ــات بي ــم العالق ــا لتقيي ــات ايض ــذه المعلوم ــتخدام ه اس

4/19  االطراف ذات العالقة
 يتم اثبات التعامالت مع االطراف ذوى العالقة المتمثله فى قيمة الموارد او الخدمـات 

 او االلتزامات المتبادلة بيننا وبينهم 

4/20  ارقام المقارنــــة
يعــاد تبويــب االرقــام المقارنــة كلمــا كان ذلــك ضروريــا لتتوافــق مــع التغيــرات فــــى العــرض المســتخدم هــذا 

م  لعا ا

4/21  االدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها :
- عناصر المخاطر المالية :

تتمثــل االدوات الماليــة للشــركة فــى االصــول وااللتزامــات وتتضمــن االصــول الماليــة ارصــدة النقديــــة بالبنــوك 
والمدينيــن واوراق القبــض كــم تتضمــن االلتزامــات الماليــة الدائنيــن .

وفيما يلى اهم المخاطر المتعلقة بتلك االدوات المالية :

أ – مخاطرأسعار العمالت االجنبية :
يتمثــل خطرالعمــالت االجنبيــة فــى التغييــرات فــى اســعار صــرف العمــالت االجنبيــة والــــــذى   يؤثرعلــى 
المدفوعــات والمقبوضــات بالعمــالت االجنبيــة وكذلــك تقييــم االصـــول االلتزامــــات بالعمــالت االجنبيــة اال ان 
ــبية  ــراض المحاس ــرف لالغ ــعار الص ــات اس ــص تقلب ــة لتقلي ــدات المحلي ــادر التوري ــوع مص ــى تن ــدف ال االدارة ته
يتــم تقييــم االصــول وااللتزامـــات ذات الطبيعــة النقديـــة  بالعمــالت االجنبيــة فــى تاريــخ الميزانيــة باســتخدام 
االســعار الســارية فــى تاريــخ الميزانيــة امــــا المعامــالت خــالل الســنة فيتــم االعتــراف بهــا باســتخدام االســعار 

الســائدة فــى تاريــخ المعاملــة . 

ب – مخاطر السيولة: 
يتمثل خطر السيولة فى العوامل التى تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او كل من التزاماتها واتاحة 

التمويل من خالل استخدام المتاح مـــن التسهيالت  االئتمانية ونظرا لطبيعة االنشطة الرئيسية للشركة فان 
االدارة تهدف الى ايجـاد العديد من مصادر التمويل لتامين هـذه المخاطر . 

ج – مخاطر االئتمان : 
ــالءة  ــع بم ــات تتمت ــع مؤسس ــل م ــن التعام ــة فضالع ــة للمخاطراالئتماني ــرات هام ــركة تأثي ــد لدىالش اليوج

ــة           ــة عالي ائتماني

1( االصول الثابتة بالصافى

فيما يلى بيان بحركة وارصدة بنود االصول الثابتة ) بالجنيه (      

وسائل نقل                االت ومعداتمبانىاراضىلبيــــــــان
وانتقال

عدد       
وادوات

اثاث ومعدات 
الجملةمكــاتب

التكلفة

56455866531903395120590856296634184705169671050375182066456492فـى 31/12/2019

االهالك

مجمع االهالك فى 
31/12/20190002347490108211860868881920956796833667742721268325410

صافى االصل

5645586629715438538472247678149751372013438263246798131082فـى 31/12/2019
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1( المشروعات تحت التنفيذ
  تمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ ماتــم انفاقــه عليهــا حتــى تكتمــل وتحــول لالصــول الثابتــه  وتبلــغ قيمتهــا 
ــى 31/12/2019  ــة فـ ــتندية المفتوح ــادات المس ــن االعتم ــى تتضمــ ــه وهــ ــغ 164.043.127 جني ــى 12/2019/31 مبلــ ف

لشـــراء اصــول ثابتــة 

 على التفصيل التالى :
2019/12/31

جنيــه
2018/12/31

البيـــــــــانجنيــه

اراضــــــى3.973.439000

مبانى وانشاءات93.50023.017.944

االت ومعــدات156.681.910115.637.010

وسائل نقل وانتقـال0001.470.000

عــدد وادوات 000000

اثاث ومعدات مكاتب3.294.2782.559.300

االجمالـــــى164.043.127142.684.254

 
7( الشهــــــرة 

 تبلغ قيمة الشهرة فـى2019/12/31 مبلغ صفر جنيه بيانها كاالتى : 

2019/12/31
الف جنيه

2018/12/31
البيـــــــــانالف جنيه

تكلفـة الشهرة 370.000.000370.000.000
االهالك حتى تاريخ التوقف)356.125.000()370.000.000(

الصافـــــــــى00013.875.000

8(  استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة  
بلغــت االســتثمارات فــى شــركات تابعــة وشــقيقة فــى31 ديســمبر 2019 مبلـــغ 259.398.281 جنيــه مصــرى طبقــا 

للتفصيــل التالــى : 

1/8  شركات تابعة  بمبلغ 12.330.000 جنيه كالتالى:-
2019/12/31

جنيــه
2018/12/31

البيــــــــــانجنيــه

شركة ايبيكو تك لالدوية ) تحت التصفية(12.330.00012.330.000
االجمالـــــــــــى12.330.00012.330.000

 

 8/2  شركات شقيقة بمبلغ 247.068.281 جنيه كالتالى:-
2019/12/31

جنيــه
2018/12/31

البيــــــــــانجنيــه

مصنع البترجى لالدوية والمستلزمات الطبية بالسعودية 35.900.97635.538.373
شركة المهن الطبية لالدوية 211.167.305000

االجمالـــــــــــى247.068.28135.538.373

مصنع السعوديـــة
تــم توقيــع العقــد مــع الجانــب الســعودى ونســبة مشــاركة ايبيكــو 30٪ مــن راس المــال وتعــادل 35538373 
جنيــه مصــرى تــم ســدادها بالكامــل ولهــا نســبة تصويــت 30٪ وقــد بــدأت الشــركة نشــاطها اعتبــارا مــن عــام 

2012 داخــل المملكــة العربيــة الســعودية . 

 شركة المهن الطبية لالدوية
تم شراء 4780 الف سهم ويمثل 9.77 ٪ من اسهم شركة المهن الطبية لالدوية    

9( المخــــــــــزون 
ويتمثل فى التالى ) بالجنيـــه (

البيـــــــان2019/12/312018/12/31
خــــامــــــات 453.475.323492.899.946
قطع غيار ومهمات ووقود وزيوت105.555.39566.743.287
مواد تعبئة وتغليــــف318.830.871299.797.515
انتاج غير تـــــــام103.563.601155.342.022

انتــــــاج تــــام250.673.256312.023.458
بضائع لــــدى الغيــر3.046.0284.963.806

اعتمادات مستندية لشراء بضائع207.496.825225.529.000
1.442.641.2991.557.299.034

يخصم : مخصص بضائــع)27.000.000()4.651.197(
االجمالــــى1.437.990.1021.530.299.034

10( العمالء واوراق القبض
وتتمثل فيما يلى ) بالجنيه (

المدينــــون2019/12/312018/12/31
عمـــــــالء747.891.867476.879.475
اوراق قبـــــض386.349.922229.307.144
المجموع1.134.241.789706.186.619

يخصم مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها)47.000.000()45.600.000(
الصافــــى1.088.641.789659.186.619

11( مدينون وحسابات مدينة مختلفة 
تتمثل فى التالـــــــــــــــى

2019/12/31
جنيـــه

2018/12/31
جنيـــه

البيـــــــان

تأمينات لدى الغيـــــــر5.234.4955.682.564
أرصدة مدينة اخرى41.811.00363.956.957

مورديــــــــن24.353.15513.219.335
مصلحـــة الضرائب6.328.3656.727.819

ايجارات مستحقـــة29.896181.419
ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة 000000
دائنون مختلفون000000

االجمالــــــــــــى77.756.91489.768.094
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النقدية واالرصدة لدى البنوك 
تتمثل فى التالــى :

2019/12/31
جنيه

2018/12/31
البيـــــــــانجنيه 

حسابات جارية بالبنوك والصنـدوق 228.849.754186.201.382
ودائــــــــــــع بالبنوك 282.619.143282.838.880
ودائع بصناديق االستثمـــــارواذون خزانه77.519.271142.980.374

االجمالــــــــــــــى588.988.168612.020.636

الودائع بالبنوك تشمل ودائع ربع سنوية وشهرية باالضافة لودائع بحساب اليوم بيوم ذات الفائدة اليومية 

13( المخصصــات 
يتم دراسة المخصصات فى نهاية كل سنة مالية .

تبلغ جملة المخصصات بخالف االهالك فى 31 ديسمبر 2019 مبلغ 205.166.129 جنيـــه 
وتتمثل فى التالى : -

الرصيد
 فى 2019/12/31 

الرصيد
البيــــــــــان فى 2018/12/31 

مخصص ضرائب عامـة متنازع عليها 24.596.29247.474.329
مخصص ضرائب مبيعات متنازع عليها575.0007.575.000

مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها45.600.00047.000.000
مخصص بضـــــــــــائع4.651.19727.000.000

مخصص مطالبات وقضايــــــا80.840.13721.000.000
مخصص مكافأة ترك الخدمــــة48.903.503143.000.000

مخصص ابحـــــــــــاث000000
الجملــــــــــــة205.166.129293.049.329

14(  بنوك دائنة ) سحب على المكشوف (
31/12/2019

جنيـــه
31/12/2018

البيــــــانجنيـــه

بنوك دائنة ) سحب على المكشوف (0000535.966.692
بنوك دائنة ) تسهيالت ائتمانية (

31/12/2019
جنيـــه

31/12/2018
البيــــــانجنيـــه

بنوك دائنة ) تسهيالت ائتمانية (989.578.028000

15( مــــــوردون واوراق دفع
وتتمثل فيما يلـــى بالجنيه :

16( دائنو التوزيعات
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

دائنـــو توزيعــــات000000

17( حسابات دائنة اخرى
وتتمثل فيما يلى ) بالجنيه (

2019/12/31
جنيـــه

2018/12/31
البيــــــانجنيـــه

دائنـون متنوعون) تامينات للغير – مساهمة تكافلية -تامينات اجتماعية (23.273.03630.808.419
متنوعون ) مصلحة الضرائب(25.783.9014.518.656

ارصدة دائنة اخرى9.085.7766.386.467
دائنون مختلفون6.327.2434.344.962
اجور مستحقة ) مستحقات (16.916.25125.077.268
حسابات دائنة مع شركات القابضة والشقيقة 23.041.38000.000

عمــــــــــالء64.831.33732.169.368
االجمالـــــــــى 169.258.924103.305.140

18( ضرائب الدخل المستحقه
2019/12/31

جنيـــه
2018/12/31

البيــــــانجنيـــه

ضريبة الدخل3.972.40077.179.022

19( رأس المال 
 رأس مــال الشــركة المرخــص بــه مبلــغ 1.500 مليــون جنيــه ) الــف وخمســمائة مليــون  جنيــة مصــرى ( ويبلــــــغ 
ــون   ــعون  ملي ــد وتس ــمائة وواح ــه  )تعس ــون جنيــ ــغ 991.705.000 ملي ــه مبل ــب في ــدر والمكتت ــال المص راس الم
ــرى ( مدفــوع  بالكامــل ، قيمــة 99.170.500  ســهم ) القيمــة االســمية  وســبعمائة وخمســة الــف جنيــه مصـــــ

ــات ( ــرة جنيه ــهم عش للس

20(  االحتياطيــــات ) القابضة والتابعة ( 
وتتمثل فى التالى :

رصيد
2019/12/31

اضافـات
2019

تسويـات 
البيـــان20192018/12/31

احتياطى قانونى285.671.49834.919.783250.751.715
احتياطى عـام 242.690.90511.417.292231.273.613

احتياطى راسمالى 17.024.901440.48016.584.421
احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية 701.659.000160.000.000198.341.000740.000.000

االجمالى 1.247.046.304206.777.555198.341.0001.238.609.749

2019/12/31
جنيــــه

2018/12/31
البيــــــانجنيــــه

مـــوردون محليون33.171.21059.879.576
مـــوردو الخارج30.019.91640.272.460

اوراق دفــــــــــــع28.258.962000
الجملـــة91.450.088100.152.036
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احتياطى تمويل المشروعات االستثمارية والتوسعات
تم تكوينه لمواجهة التوسعات الحالية بالشركة 

االحتياطى الراسمالى
هذا االحتياطى يتم تكوينة عندما يكون هناك أرباح رأسمالية حيث إنها ال تدخل ضمن التوزيعات . 

21(  االرباح المرحلــــة 
المبلغالبيـــــان

45.076.923الرصيد فـى 2018/12/31
)4.610.227(تسويـــــــــــات

40.466.696الرصيد فــى 2019/12/31

المبلغالبيـــــان
39.703.091الشركة القابضـــــــة
763.605الشراكة التابعــــــــة

40.466.696الرصيد فــى 2019/12/31

22( حقوق االقليـــة 
المبلغ فى 

2019/12/31
تسوياتاضافات 2019

2019
المبلغ فى 

البيـــــــــان2018/12/31

رأس مـــال960.000000000960.000
احتياطى قانونى 164.70234.217000130.485

احتياطى عــام 582.708164.568000418.140
ارباح مرحلــة 10.6182.4870008.131

اربـــاح العام828.484149.401000679.083
االجمالــــــى2.546.512350.6730002.195.839
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