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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  28/3/2019  المنعقد بتاريخ

  
  

رم اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فامساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 28/3/2019 الموافقالخميس  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 : 

 21/11/2018لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اعتماد محضر -1
 ابقةالس تنفيذ التوصياتابعة مت -2
 31/12/2018القوائم المالية للشركة فى  -3

  

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :

  21/11/8201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

  

وحيث لم  21/11/2018بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 
  - توجد مالحظات عليه من السادة االعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :

  

 21/11/2018اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ 
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  السابقة   متابعة تنفيذ التوصيات ثانياً : 

   السابقة ما بموقف تنفيذ التوصياتاحيطت اللجنة عل   

بتوصياتنا السابقة في شان تخفيض التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء  ت الشركةخذالحمد هلل اخيرا ا 
        نحو   31/12/2018 في التسهيالت االئتمانية  رصيدوقد بلغ التمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة 

 في     التسهيالت االئتمانية مليون جنية عن رصيد 106.8   نقص قدره نحوب جنيه مليون 598.7
 الذيو في هذا االجراء ونتمني ان تستمر الشركة مليون جنيه 705.5 قدرها والبالغ  2018 /30/9

وبالتالي تحسين ربحية الشركة هذا وقد بلغت اعباء التمويل التي  اعباء التمويل تخفيض هنتج عن
وهو الشك مبلغ كبير للغاية اثرعلي ربحية  مليون جنيه 111.8نحو   2018تحملتها الشركة عام 

 . 31/12/2018في  مليون جنيه 72.1 شركة والتي بلغتال
  
تم تصحيح االيضاح الخاص ببند استثمارات في شركات تابعه الذي ورد بالقوائم المالية للشركة في  

حيث صحح االيضاح قيمة وعدد االسهم التي استحوزت عليها الشركة في شركة  30/9/2018
مليون جنيه وبالتالي اصبحت حصه  99.6بقيمة نحو  سهم 4871مينافارم بيوبيجين والبالغ قدرها 

% واصبحت قيمة االستثمارات في شركات تابعه 75.01شركة مينا فارم في شركة مينافارم بيوبيجين 
مليون جنيه في  199.4بينما كانت قيمتها نحو  31/12/2018مليون جنيه في  299نحو 
31/12/2017 
 

   31/12/8201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى  31/12/2018استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
مليون  193.5نحوبزيادة قدرها  2018خالل عام جنية  مليون 1431حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  . 1

وهذا  % 15.6 قدرها نسبة زيادة ب و مليون جنيه   1237.5والبالغ قدرها  2017جنية عن مبيعات عام 
 تشكر عليه ادارة الشركة امر جيد

  
 2017خالل عام % 71.1بينما كانت  2018خالل عام % 75.2 الي المبيعات بلغت نسبة تكلفة المبيعات . 2

مليون  355.5حيث بلغ  2018وهي زيادة كبيرة اثرت علي مجمل الربح خالل عام  %4.1 زيادةباي 
مليون جنيه وفي حالة تساوي  357.5والبالغ  2017مليون جنيه عن مجمل الربح في عام  2جنيه بنقص 

مليون جنيه واالمر يستلزم ايضاح من  58مليون جنيه بفارق  413.5النسبة كان مجمل الربح سيصل الي 
  2017مقارنة بعام  2018الشركة عن سبب زيادة نسبة تكلفة المبيعات عام  ادارة

  
عن صافي  مليون جنيه 10.2بزيادة قدرها  2018عام  مليون جنيه 72.1بلغ  ربححققت الشركة  صافي  . 3

 وهذا امر جيد من الوهلة االولي  مليون جنيه 61.9والبالغ قدرها  2017عام  الربح المحقق
مليون  40يشتمل بصفة اساسية علي  2018ولكن اذا دققنا في االمر نجد ان صافي الربح المحقق عام 

  جنيه زيادة في حصه الشركة في توزيعات ارباح شركات شقيقة 
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يصبح صافي الربح المحقق من  2018فاذا ما استبعدنا فقط هذا الرقم من صافي الربح المحقق عام 
وهذا  2017مليون جنيه عن صافي الربح المحقق عام  29.8جنيه بنقص مليون  32.1النشاط الفعلي 

  مؤشر خطير للغاية يرجع بصفة اساسية الي ما يلي :
 % كما سبق بيانه 4.1زيادة نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات  -
 2018مليون جنيه عام  111.8مليون جنيه حيث بلغت  31.2التسهيالت االئتمانية زيادة في فوائد  -

  2017مليون جنيه عام  80.6بينما كانت 
 2018مليون جنيه عام  39.4مليون جنيه حيث بلغت  7.6زيادة في المصروفات العمومية واالدارية  -

 سبة زيادة كبيرة % وهي ن23.9وبنسبة زيادة  2017عام  مليون جنيه 31.8بينما كانت 
 2018مليون جنيه عام  49.5مليون جنيه حيث بلغت  5.5زيادة في مصروفات البحث والتطوير  -

 2017مليون جنيه عام  44بينما كانت 
مليون جنيه عن عام  9.8مليون جنيه حيث بلغت ضريبة الدخل  11.2انخفاض في ضريبة الدخل  -

 2017مليون جنيه عام  21بينما كانت نحو  2018
 

  
عام  خالل علي المشروعات تحت التنفيذ تنفيذا لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق . 4

يخصم المحول  مليون جنية 69.4نحو  يضاف اليه رصيد اول المدة مليون جنية و 93.8نحو   2018
رصيد  صبحيل جنيه مليون  1.9 المحول الي المصروفاتو مليون جنية 24.4 االصول الثابتة الي

 مليون جنيه 136.9نحو  31/12/2018المشروعات تحت التنفيذ في 
 
 

بض . 5 الء و اوراق الق يد العم غ رص ى  بل و 31/12/2018ف ة 221.3 نح ون جني ل  ملي ون  207.7مقاب ملي
ادةباي  31/12/2017في   جنية دره زي ة 13.6 اق ون جني ام  ملي ك ان الشركة حصلت خالل ع ي ذل معن

وهذا امر مليون جنيه  1431مليون جنيه من قيمه مبيعاتها خالل العام والبالغ قدرها  1417.4نحو  2018
ة و جيد تشكر عليه ادارة الشركة والعاملين علي التحصيل  لجنة المراجعة توصي بالعمل علي تنشيط عملي

ة الالزم ق التحصيل و منح الحوافز المالي دي العمالء ة لتحقي ة ل ادة المديوني ث ان زي ك حي الي ذل اثر بالت ت
ي  ؤثر عل ل ت اء تموي ل اعب وك و تحمي ن البن راض م ي االقت علي السيولة النقدية لدي الشركة مما يدفعها ال

 كما سبق ان اشرنا  ربحية الشركة
  

اريخ  . 6 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
تيراد  اريخ العمالت االجنبية الالزمة الس ي ت ارج بسعر الصرف ف ن الخ اج م تلزمات االنت ات و مس الخام

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
ك من العمالت االجنبية ضمن ارصدتها النقدية وقد بلغ كبير االحتفاظ بقدر ادل  ذل ا يع و م ون   215نح ملي

ع  31/12/2018في جنية  دة مرتف ي وكلها مموله من البنوك بسعر فائ نويا20يصل ال الي  % س ذا بالت وه
  31/12/2018مليون جنيه في  111.8يزيد من اعباء التمويل والتي بلغت 

هبتخفيض  توصيتها السابقة لجنة المراجعةوتكرر هذا  ة ما يحتفظ ب ن العمالت االجنبي ي حدود م  ليكون ف
ادل ا يع ذا اال 100 م ه وان ه ون جني يض ملي ي تخف يؤدي ال ر س ةم هيالت االئتماني يض  التس الي تخف وبالت

تخدام الزالت  توصي  لجنة المراجعة كما ان  ربحية الشركةوتحسين  تمويلالاعباء  ادة اس ى زي بالعمل عل
االخامات ومستلزمات االنتاج المحلية ما امكن ذلك والعمل على زيا وفير رج دة نسبة التصدير للخ ك لت وذل

  قدر من العمالت االجنبية الالزمة لنشاط الشركة
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ى  . 7 ة ف ة  598.7نحو  31/12/2018بلغ رصيد التسهيالت االئتماني ون جني د ملي اء  وق ت الشركة اعب تحمل
ه  111.8 مقابل ذلك نحو تمويل ي مليون جني ة الشركة    31/12/2018ف ي ربحي الي عل ك بالت ر ذل د اث وق

 كما سبق ان اوضحنا
التسهيالت االئتمانية في تمويل زيادة حصة الشركة في شركة مينافارم  وقد استخدم جزء من هذه 

 تمثل نسبة مليون جنية  117.9مليون جنية لتبصح قيمة المساهمة فيها 99.6 بقيمه نحوبيوبيجين 
مليون جنيه في  299ة االستثمارات في شركات تابعه نحو وبالتالي اصبحت قيم 75.01%

 31/12/2017مليون جنيه في  199.4بينما كانت قيمتها نحو  31/12/2018
 

 تبين ما يلي: 31/12/2018في  ارصدة المخزونبمتابعة  . 8
غ  - ام  بل واد الخ ن الم ارصيد المخزون م ه نحو  م ون 215.8قيمت ل احتياجات  ملي ا  4تمث اشهر بينم

  2017 عام اشهر 5تمثل احتياجات كانت 
ات  مليون جنيه 73.9 بلغ رصيد المخزون من مواد التعبئة و التغليف ما قيمته  - ل احتياج اشهر  9تمث

  2017اشهر عام  11بينما كانت تمثل احتياجات 
ه االنتاج التام بلغ رصيد المخزون من   - ا قيمت ل  155.3وتحت التشغيل م ه تمث ون جني هر  1.7ملي ش

  2017شهر عام  2.3ة المبيعات بينما كانت تمثل من تكلف
ي  31/12/2018وبالتالي فان ارصده المخزون في  د  31/12/2017افضل عن ارصدتها ف ر جي ذا ام وه

ة والتغليف  واد التعبئ ام وم واد الخ ن الم ل رصيد المخزون م ث يمث اه بحي ذا االتج ي ه ويجب ان نستمر ف
ي حدود شهر احتياجات انتاج ثالثة اشهر وان تكون ا ام وتحت التشغيل ف اج الت ن االنت رصدة المخزون م

  ونصف فقط من تكلفة المبيعات
  

 مصروفات البحث والتطوير ورد بشانها في ميزانية الشركة ما يلي : . 9
ك  - ا تل ت فيه ي تحقق نة الت ي الس ائر ف اح و الخس ة االرب ع مصروفات البحث بقائم راف بجمي يتم االعت

 المصروفات 
د تسجيل  - اده عن ك ع ون ذل يتم رسملة مصروفات التطوير عند الوفاء بشروط االعتراف باالصل ويك

 المستحضر 
ي مصروفات البحث  ق عل ا انف فيما يتعلق بالبند االول يتم تنفيذه بقائمة االرباح و الخسائر حيث بلغ م

  :  مليون جنيه وفقا لما يلي 146والتطوير خالل السنوات االربع الماضية نحو 
 مليون جنية  21.2مبلغ       2015سنة  •
 مليون جنية  31.2مبلغ       2016سنة  •
 مليون جنية  44.1مبلغ       2017سنة  •
 مليون جنية  49.5مبلغ       2018سنة  •

 
د ال - ق بالبن ا يتعل ا فيم د ثام ك عن ون ذل راف باالصل ويك د االعت روفات عن ك المص ملة تل ي رس اني ف

 خالل السنوات االربع الماضية لم يتم تسجيل اي مستحضر ؟تسجيل المستحضر فهل 
 االمر الشك يحتاج الي ايضاح من ادارة الشركة متي  فاذا كانت االجابة بال ف
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ية  ا متماش ة للشركة وانه وائم المالي داد الق ى اع هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت ف
ى  ركة ف ة للش وائم المالي رض الق ة بع ى اللجن رية وتوص بة المص ع معاييرالمحاس ى  31/12/2018م عل

  مجلس االدارة لالعتماد 

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد  31/12/2018عرض القوائم المالية للشركة فى  -1
 2017مقارنة بعام  2018مطلوب تقديم تقرير عن اسباب زيادة نسبة تكلفة المبيعات عام  -2
 العمل على تخفيض حجم التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل التى تتحملها الشركة     -3
 خامات و مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلك استخدام زيادة العمل على -4
 العمل على زيادة تصديرمنتجات الشركة للخارج  -5
ة  يجب ان ال -6 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 التشغيل في حدود شهر ونصف فقط  ن تكلف م
 او ما يعادلها من العمالت االجنبية مليون جنيه 100المبيعات وان ال يزيد رصيد النقدية عن 

  تقديم ايضاح عن مصروفات البحث و التطوير -7

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

                                                                                                                                              

    عمرو الشبراويشى                                                                                  سامى البير

  مقرر اللجنة                                                                                     رئيس اللجنة 


