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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  28/11/2019  المنعقد بتاريخ

  

  

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا  مساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 28/11/2019 الموافقالخميس  انه فى يوم
  رم لألدوية والصناعات الكيماوية فا

  وبحضور كل من السادة :

  رئيس اللجنة                                       الدكتور / عمرو الشبراويشي

  / انور نصر                                               عضو اللجنة الدكتور

  عضو اللجنة                                           األستاذ / ابراهيم البكرى

  األستاذ / البير سامى                                               مقرر اللجنة

  

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

 9/2019/ 2لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اد محضراعتم -1

 ابقة الس تنفيذ التوصياتابعة مت -2

 30/9/2019القوائم المالية للشركة فى  -3

  

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى : 

  

  2/9/9201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

  

وحيث لم   2/9/2019بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 

  - توجد مالحظات عليه من السادة االعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :

  

 2/9/2019اعتماد 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
         نحو   30/9/2019 في  التسهيالت االئتمانية   وقد بلغ حجمالتمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة 

  في     انية التسهيالت االئتم مليون جنية عن رصيد  27.5 بزيادة قدرها   جنيه مليون 804.2

وقد نتج عن ذلك ان الشركة  تحملت اعباء  مليون جنيه  776.7 قدرها والبالغ  2019 /30/6

علي ربحية الشركة  وقد اثر ذلك بالتالي  30/9/2019في    مليون جنيه 71نحو  التمويل بلغ قدرها 

 وكأن الشركة تعمل لصالح البنوك  مليون جنيه 27.9 قدرها نحو لغوالتي ب

 

  

   30/9/9201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  

  وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى   9/2019/ 30استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
 وحتي 2019/ 1/1الفترة من خالل جنية  مليون 1118 نحو حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها .1

والبالغ  2018مليون جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام  46.5بزيادة قدرها  30/9/2019

 وهذا امر جيد  % 4.3 قدرها نسبة زيادة ب  و مليون جنيه    1071.5قدرها 

  الثانيمبيعات الربع  مليون جنية بينما كانت 380نحو  2019لعام  الثالثهذا و قد بلغت مبيعات الربع 

 مليون جنيه 384.9نحو   2019ومبيعات الربع االول لعام  مليون جنيه  353.1نحو   2019لعام 

  
% في  78.2 نسبتها  بينما كانت  30/9/2019فى % 76.2 الي المبيعات  بلغت نسبة تكلفة المبيعات .2

 وهذا امر جيد  30/9/2018

  
بينما كان صافي الربح في   9/2019/ 30فى   مليون جنيه 27.9 نحو  بلغ ربححققت الشركة  صافي  .3

نحو  2019من عام  ثالثصافي الربح المحقق في الربع المليون جنيه اي ان  12نحو  30/6/2019

 وهذا امر جيد تشكر عليه ادارة الشركة مليون جنية  15.9

  
  ويرجع ذلك بصفة اساسية الي ما يلي : 

  
% بينما كانت  76.2   30/9/2019انحفاض نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات حيث بلغت في  -

% بنقص  74.1% وبلغت نسبتها في الربع الثالث 1%  اي بنقص بنسبة  77.2  30/6/2019في 

 مليون جنيه    11.7وهذا امر جيد وهذا في حد ذاته يمثل نحو   30/6/2019% عن نسبتها في 3.1

   30/9/2019لمصروفات البيعية و التسويقية الي المبيعات حيث بلغت نسبتها في انخفاض نسبة ا -

% وبلغت نسبتها في الربع  0.4%  و بنقص 9.3  30/6/2019% بينما كانت نسبتها  في   8.9

وهذا امر جيد وهذا في حد ذاته  30/6/2019% عن نسبتها في 1.2% بنقص 8.1الثالث فقط 

   مليون جنيه   4.6يمثل نحو 
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في الربع الثالث من عام   بلغت مليون جنيه حيث 9.4 بنحومصروفات البحث والتطوير انخفاض -

 مليون جنيه  16 نحو 2019بينما كانت في النصف االول من عام مليون جنيه  6.6 نحو  2019

وقد اثر ذلك التحسن علي صافي الربح ولكنه قوبل من جهه اخري بانخفاض االيرادات التمويلية  
جنيه بينما كانت  الف 432نحو   حيث بلغت 2019في الربع الثالث من عام ات االخري  وااليراد 

  مليون جنيه 9.3  اي بنقص قدره نحو   مليون جنيه 9.7نحو  2019في النصف االول من عام 
  

التسغ   خالل علي المشروعات تحت التنفيذ  تنفيذا لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق .4
 136.9نحو  يضاف اليه رصيد اول المدة مليون جنية و 118.3نحو    2019عام  من شهوراالولي

ويخصم ايضا المحول الي   مليون جنية 12.5 نحو يخصم المحول الي االصول الثابته مليون جنية

المشروعات تحت التنفيذ في  رصيد  صبح يبالتالي و  جنية مليون 1.1نحو المصروفات خالل الفترة 

 مليون جنيه  241.6نحو  30/9/2019

 

مليون  221.3 مقابل  30/9/2019فى  مليون جنية 270.9 نحو بلغ رصيد العمالء و اوراق القبض .5

لجنة المراجعة توصي بالعمل علي  و مليون جنية 49.6 اقدره بزيادهاي  31/12/2018في جنية 
تنشيط عملية التحصيل و منح الحوافز المالية الالزمة لتحقيق لذلك حيث ان زيادة المديونية لدي 

العمالء تاثر بالتالي علي السيولة النقدية لدي الشركة مما يدفعها الي االقتراض من البنوك و تحميل 
  اعباء تمويل تؤثر علي ربحية الشركة  

  
تتبع سياسة االحتفاظ بقدر كبير من العمالت االجنبية ضمن ارصدتها النقديـة و قـد بلـغ  الشركة الزالت  .6

 119.3مـن هـذا المبلـغ نحـو مـا يعـادل نحـو  30/9/2019مليون جنية فى  207.9ذلك نحو ما يعادل 
التمويـل بالعمالت االجنبية وهذا في حد ذاته امر جيد جدا حيث ان عبئ ممولة من البنوك  مليون جنيه 

عليه منخفض للغاية اذا ما قورن بعبئ التمويـل علـي التسـهيالت االئتمانيـة بالجنيـة المصـري وسـوف 
حيـث  ذلـك بعدها وعلي االدارة المالية ايضاحوما 2019يظهر اثر ذلك جيدا في الربع االخير من عام 

 في المركز المالي لم توضح ذلك  ان البيانات المقدمة

في حدود  المحتفظ بها  من العمالت االجنبية بان يكون رصيد النقدية الزالت توصي  المراجعةلجنة  و
سياسـة البنـك المركـزي تسـمح بتـوفير العمـالت االجنبيـة الالزمـة حيث ان مليون جنيه  100ما يعادل

الستيراد الخامـات و مسـتلزمات االنتـاج مـن الخـارج بسـعر الصـرف فـي تـاريخ فـتح االعتمـادات او 
 رصـيد النقديـة المحـتفظ بهـا يـؤدي الـي تخفـيض كمـا ان  التحويالت للشركات التي يتم منها االسـتيراد 

 الشركةربحية  مما يحسن من بال شك تمويلالاعباء تخفيض 

 

  
متضـمنة مبلـغ مـا يعـادل  مليـون جنيـة 804.2نحـو  30/9/2019بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية فـى  .7

بعاليـه وقـد  6تسهيالت ائتمانية بالعملة االجنبية كما سبق ان اوضحنا في البند رقم مليون جنية  119.3

حيـث مليون جنيـه  27.5نحو  2019خالل الربع الثالث من عام  التسهيالت االئتمانيةفي  زيادةال بلغت

 ان تحملـت هـذه التسـهيالتنـتج عـن وقـد مليـون جنيـه  776.7نحـو  30/6/2019رصـيدها فـي كان 

وقـد بلغـت اعبـاء التمويـل التـي 30/9/2019فـي   مليـون جنيـه 71 نحـوت بلغ عباء تمويل  الشركة ا

مليون جنيه وسوف تنخفض هذه االعباء  25.7نحو  2019تحملتها الشركة خالل الربع الثالث من عام 

ومابعدها نظرا للتسـهيالت االئتمانيـة التـي حصـلت عليهـا  2019التمويلية خالل الربع االخير من عام 
عـن وضـعها الحـالي فـي  الشركة من البنوك بـالعمالت االجنبيـة مـالم يـتم زيـادة التسـهيالت االئتمانيـة

بل اتمني ان تقوم الشركة بتخفيض حجم هذه التسهيالت الي اقل حد ممكن حتي تـنخفض  30/9/2019
  اعباء التمويل وبالتالي تحسن ربحية الشركة 
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 تبين ما يلي: 30/9/2019بمتابعة ارصدة المخزون في  .8

  اشهر  4.8مليون تمثل احتياجات  250بلغ رصيد المخزون من المواد الخام ما قيمته نحو   -

تمثـل احتياجـات   مليـون جنيـه  81.8بلغ رصيد المخزون من مواد التعبئة و التغليـف مـا قيمتـه   -

 اشهر   10.4

 1.2مليـون جنيـه تمثـل  113.7تـام و تحـت التشـغيل مـا قيمتـه االنتاج ال المخزون من بلغ رصيد  -
من تكلفة المبيعات وبالتالي يتضح ان ارصدة المخزون من االنتاج وتحت التشغيل فـي حـدود شهر

  شهر من تكلفة المبيعات  1.5 وهو الحد االمثل

ال يزيـد عـن شـهر ويجـب ان ا 4.8المواد الخام فقد وصل ما يمثل احتياجـات  المخزون من اما رصيد 
اما رصيد المخزون من مواد التعبئة والتغليف فقد وصل الي ما يمثـل احتياجـات  احتياجات ثالثة اشهر

  شهر ويجب ان ال يزيد عن احتياجات ثالثة اشهر  10.4
  

وال شك ان رصيد المخزون االمثل يؤدي الي توفير النقدية وبالتالي تخفيض اعبـاء التمويـل و تحسـين 
  مليون جنيه  152.3غت الزيادة في قيمة المخزون عن الحد االمثل له نحو حيث بلالربحية 

مليون جنيه وزيادة في ارصـدة المخـزون مـن  93.8(زيادة في ارصدة المخزون من المواد الخام نحو 

  مليون جنيه) 58.5مواد التعبئة و التغليف نحو 
  

داد القوائم المالية للشركة وانها متماشية هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت فى اع
علـى  30/9/2019وتوصى اللجنة بعرض القـوائم الماليـة للشـركة فـى   مع معاييرالمحاسبة المصرية 

  مجلس االدارة لالعتماد 

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد   30/9/2019عرض 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
تزيد ارصدة المخزون من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عن احتياجات انتاج ثالثـة  يجب ان ال -5

اشهر وان تكون ارصدة المخزون من االنتاج التام وتحت التشغيل في حدود شـهر ونصـف فقـط مـن 
او مـا يعادلهـا مـن  مليـون جنيـه 100عـن المحـتفظ بهـا تكلفة المبيعـات وان ال يزيـد رصـيد النقديـة 

  ت االجنبيةالعمال
   
  

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

                                                                                                                                               

     عمرو الشبراويشى                                                                                   سامى البير

  مقرر اللجنة                                                                                     رئيس اللجنة 


