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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  21/11/2018  المنعقد بتاريخ

  
  

رم اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فامساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 21/8/2018 الموافق االربعاء انه فى يوم
  لألدوية والصناعات الكيماوية 

  وبحضور كل من السادة :

  رئيس اللجنة                                      الدكتور / عمرو الشبراويشي

  / انور نصر                                               عضو اللجنة الدكتور

  عضو اللجنة                                          األستاذ / ابراهيم البكرى

  مقرر اللجنة                                        األستاذ / البير سامى       

  

األستاذ / سامح جورج   رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب و د. وفيق البرديسي وقد حضر االجتماع
  المديرالمالى للشركة وذلك لمناقشة جدول االعمال التالى : 

 29/8/2018لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اعتماد محضر -1
 ابقةالس تنفيذ التوصياتابعة مت -2
 30/9/2018القوائم المالية للشركة فى  -3

  

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :

  29/8/8201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

  

وحيث لم  29/8/2018بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 
  - توجد مالحظات عليه من السادة االعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :

  

 29/8/2018اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ 
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  السابقة   متابعة تنفيذ التوصيات ثانياً : 

   السابقة ما بموقف تنفيذ التوصياتاحيطت اللجنة عل   

لم يتم االخذ بتوصياتنا السابقة والمتكررة في شان تخفيض التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل  
        نحو   30/9/2018 في التسهيالت االئتمانية  وقد بلغ حجموبالتالي تحسين ربحية الشركة 

 /30/6 في     نيةالتسهيالت االئتما مليون جنية عن رصيد56.9 بزيادة قدرها   جنيه مليون 705.5
وقد نتج عن ذلك ان الشركة  تحملت اعباء التمويل بلغ مليون جنيه  648.6 قدرها والبالغ  2018
وقد اثر ذلك بالتالي علي ربحية الشركة في  30/9/2018في  مليون جنيه 90.2نحو  قدرها 

 . مليون جنيه 42.6 والتي بلغت   30/9/2018
 

   30/9/8201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى  30/9/2018استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
مليون  150.1بزيادة قدرها  30/9/2018جنية فى  مليون 1071.5حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  . 1

نسبة زيادة ب و مليون جنيه   921.4والبالغ قدرها  2017جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام 
 وهذا امر جيد % 16.3 قدرها 

  
 30/9/2017% في 75.9بينما كانت  30/9/2018فى % 78.2 الي المبيعات بلغت نسبة تكلفة المبيعات . 2

  %2.3 زيادةب
  
% 7.7بينما كانت  30/9/2018% في 8.9نسبة المصروفات البيعية والتسويقية الي المبيعات  بلغت -

   % 1.2وبزيادة  30/9/2017في 
عن  مليون جنيه 3.1بزيادة قدرها  30/9/2018فى  مليون جنيه 42.6بلغ  ربححققت الشركة  صافي  . 3

 مليون جنيه 39.5والبالغ قدرها  30/6/2018في  صافي الربح المحقق
 

حيث  2018مقارنة بالربع الثاني من عام  2018تحسنت مؤشرات االداء خالل الربع الثالث من العام  . 4
مليون جنيه عن مبيعات الربع الثاني  48.8مليون جنيه بزيادة قدرها  392بلغت مبيعات الربع الثالث نحو 

نسبة تكلفة ما يتعلق بو كذا االمر في وهذا امر جيد مليون جنيه 343.2والبالغ قدرها  2018من عام 
هذا امر % 3.5 بنقص% 82.3بينما كانت   %78.8 لثالربع الثا حيث بلغت فيالمبيعات الي المبيعات 

 جيد للغاية
من  لثخالل الربع الثاحيث بلغت نسبتها الي المبيعات لمصروفات البيعيه والتسويقية بالنسبة ل وكذا االمر 

 3قدرها  بنقص% اي 11هو  2018من عام  الثاني% بينما كانت نسبتها خالل الربع 8هو  2018 عام 
   امر جيد ايضا وهذا% 
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مليون جنيه  30.9بزيادة قدرها  مليون جنيه 90.2مبلغ  30/9/2018بلغت اعباء التمويل في  
مليون جنيه وقد اثر ذلك بالتالي علي  59.3 والبالغ قدرها  30/6/2018عن اعباء التمويل في 

مليون جنية كما  سبق ان اوضحنا في بند  42.6والتي بلغت  30/9/2018في ربحية الشركة 
 متابعة تنفيذ التوصيات 

 28.1مليون جنيه بينما كانت  37.1مبلغ  30/9/2018بلغت مصروفات البحث والتطوير في  
 مليون جنيه 9اي بزيادة قدرها  30/6/2018في  مليون جنيه

مليون  4.3بزيادة قدرها مليون جنيه  60.5 مبلغ  30/9/2018بلغت االيرادات التمويلية في  
وتتمثل هذه الزيادة في مليون جنيه  56.2قدرها  والبالغ 30/6/2018في  جنيه عن رصيدها

 مليون جنيه 1.1مليون جنيه و فوائد دائنة  3.2عمله  زيادة في ارباح فروق
  

الفترة  خالل علي المشروعات تحت التنفيذ اسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفقتنفيذا لسي . 5
 69.4نحو  يضاف اليه رصيد اول المدة مليون جنية و 76.6نحو   30/9/2018وحتي  1/1/2018من 

المحول الي و مليون جنية 24.4خالل الفترة  االصول الثابتة يخصم المحول الي مليون جنية
مليون  121نحو  30/9/2018المشروعات تحت التنفيذ في رصيد  صبحيل الف جنيه 588المصروفات

 جنيه
 

قدرها نحو مليون جنيه بزيادة  296.5نحو  30/9/2018بلغت قيمة االستثمارات في شركات تابعة في  . 6
 مليون جنيه حيث قامت 199.5والبالغ قدرها نحو  30/6/2018مليون جنية عن رصيدها في  97

بزيادة حصتها في شركة مينا فارم بروبيجين لتصبح قيمة  2018الشركة خالل الربع الثالث من عام 
% بينما كانت قيمة مساهمتها في هذه 75مليون جنية وتمثل نسبة مساهمتها االن  115.4مساهمتها 

 %59.5مليون جنية و بنسبة مساهمة  18.3مبلغ  30/6/2018الشركة في 
مليون جنيه بينما قيمة  95.5ح الوارد في هذا البند حيث ذكر ان قيمة الصفقة يرجي مراجعة االيضا

غير واضح حيث ذكر  جنيه كما ان عدد االسهم المشتراه مليون 97الزيادة الواردة في هذا البند نحو 
  الف جنيه  19.61الف سهم كما ذكر ان سعر السهم  4.8

  اس ما معني ذلك اي ماهي قيمة الصفقة علي هذا االس
 

بض . 7 الء و اوراق الق يد العم غ رص ى  بل و 30/9/2018ف ة  254.8 نح ون جني ادةبملي دره زي           اق
درها و 30/6/2018 ها في عن رصيد مليون جنية 58.3 رة  196.5البالغ ق ادة كبي ة و هي زي ون جني ملي

ة للشركة يولة المالي ف الس ي موق اء  بال شك تؤثر عل ل اعب وك و تحمي ن البن راض م ي االقت دفعها ال ا ي مم
ركة  ة الش ي ربحي ؤثر عل ل ت نح و تموي يل و م ة التحص يط عملي ي تنش ل عل ي بالعم ة توص ة المراجع لجن

 الحوافز المالية الالزمة لتحقيق لذلك 
  

اريخ  . 8 رف بت عر الص ر س د تحري زي بع ك المرك ة البن ن ان سياس الرغم م وفير   3/11/2016ب مح بت تس
اريخ  ي ت ارج بسعر الصرف ف ن الخ اج م تلزمات االنت ات و مس تيراد الخام العمالت االجنبية الالزمة الس

تيراد اال ان ا االس تم منه ي ي ركات الت ويالت للش ادات او التح تح االعتم ركة  ف ة الش ع سياس ت تتب الزال
در اظ بق ر االحتف غ كبي د بل ة وق دتها النقدي من ارص ة ض الت االجنبي ن العم ك م ادل  ذل ا يع و م   213.3نح

ين  30/9/2018في مليون جنية  ا ب ع م دة مرتف وك بسعر فائ ن البن % 18.95% و 17.95وكلها مموله م
  30/9/2018مليون جنيه في 90.2وهذا بالتالي يزيد من اعباء التمويل والتي بلغت 

ه  100د ليكون في حدو من العمالت االجنبيةهذا ونوصي لجنة المراجعة بتخفيض هذا الرصيد  مليون جني
يض  ي تخف ةوان هذا المر سيؤدي ال يض  التسهيالت االئتماني الي تخف اء وبالت لالاعب ة وتحسين  تموي ربحي

اج الزالت  توصي  لجنة المراجعة كما ان  الشركة تلزمات االنت ات ومس تخدام الخام ادة اس ى زي بالعمل عل
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ا ى زي ل عل بة التصدير للخارج المحلية ما امكن ذلك والعم ة دة نس ن العمالت االجنبي در م وفير ق ك لت وذل
  الالزمة لنشاط الشركة

 
ى  . 9 ة ف يد التسهيالت االئتماني غ رص ة  705.5نحو  30/9/2018بل ون جني درها  ملي ادة ق ون  56.9بزي ملي

د ال  مليون جنية 648.6والبالغ قدرها  30/6/2018 جنية عن رصيد ن  نصفوق ذا االول م اادي ه لي بالت
ي   30/9/2018في مليون جنيه  90.2بلغ قدرها  ان تحملت الشركة اعباء تمويل الي عل ك بالت ر ذل د اث وق

 ربحية الشركة  كما سبق ان اوضحنا
غ  وبيجين بمبل ارم بي ي شركة ميناف ادة حصة الشركة ف ل زي ي تموي ة ف وقد استخدمت التسهيالت االئتماني

 %75مليون جنية و بنسبة مساهمة  115.4فيها مليون جنية لتبصح قيمة المساهمة 97
ن  هذا وقد اخذت الشركة بتوصياتنا السابقة في تخفيض ارصدة المخزون حيث انخفض رصيد المخزون م

ث 13المواد الخام بنحو  ه حي ه نحو  مليون جني غ قيمت ون  281بل ي ملي ان رصيده  30/9/2018ف ا ك بينم
بنحو نخفض رصيده االنتاج التام قد ا بالنسبة لمخزون مراالوكذا  30/6/2018مليون جنيه في  294 نحو
ه  43 ون جني يملي يد ف بح الرص ي  ليص و 30/9/2018ف ه 129 نح ون جني يده ملي ان رص ا ك ي  بينم ف
د انخفض  مليون جنيه وهذا امر جيد 172نحو  30/6/2018 غيل ق اج تحت التش بة لالنت ر بالنس ذا االم وك

ان رصيده  27نحو  30/9/2018مليون جنيه ليصبح الرصيد في في  5رصيده ببنحو  ا ك مليون جنيه بينم
   مليون جنيه 32نحو  30/6/2018في 

ة  ف هذا والزالت لجنة المراجعة توصي بان ال تزيد ارصدة المخزون من المواد الخام ومواد التعبئ والتغلي
ي حدود  ام وتحت التشغيل ف اج الت ن االنت ون ارصدة المخزون م عن احتياجات انتاج ثالثة اشهر وان تك

  شهر ونصف فقط من تكلفة المبيعات
  

ية  ا متماش ة للشركة وانه وائم المالي داد الق ى اع هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت ف
ى مع معاييرالمحاسبة المصرية و س  30/9/2018توصى اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة ف ى مجل عل

  االدارة لالعتماد 

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد  30/9/2018عرض القوائم المالية للشركة فى  -1
 العمل على تخفيض حجم التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل التى تتحملها الشركة     -2
 استخدام خامات و مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلك زيادة العمل على -3
 العمل على زيادة تصديرمنتجات الشركة للخارج  -4
ة  يجب ان ال -5 اج ثالث ات انت ف عن احتياج ة والتغلي واد التعبئ ام وم واد الخ ن الم تزيد ارصدة المخزون م

ة اشهر وان تكون ارصدة المخزون من االنتاج التام وتحت  ن تكلف التشغيل في حدود شهر ونصف فقط م
 مليون جنيه 100المبيعات وان ال يزيد رصيد النقدية عن 

  مراجعة االيضاح الوارد في بند االستثمارات في شركات تابعة -6

 وبعد االنتهاء من مناقشة جدول االعمال توجه السيد رئيس اللجنه بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة

                                                                                                                                              

    مرو الشبراويشىع                                                                                  سامى البير

  مقرر اللجنة                                                                                     رئيس اللجنة 


