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 محضر اجتماع لجنة المراجعة

 لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

 29/8/2018  المنعقد بتاريخ

 

 

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا مساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 29/8/2018 الموافق االربعاء 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

 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 : 

 29/5/2018لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اعتماد محضر -1

 ابقةالس تنفيذ التوصياتابعة مت -2

 30/6/2018القوائم المالية للشركة فى  -3

 

 وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :

 29/5/8201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

 

وحيث لم  29/5/2018بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 

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

 

 29/5/2018اعتماد 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

        نحو   30/6/2018 في التسهيالت االئتمانية  وقد بلغ حجمالتمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة 

 في     انيةالتسهيالت االئتم مليون جنية عن رصيد 34.3 بزيادة قدرها   جنيه مليون 648.6

وقد نتج عن ذلك ان الشركة  تحملت اعباء مليون جنيه  614.3 قدرها والبالغ  2018 /31/3

وقد اثر ذلك بالتالي علي ربحية  30/6/2018في  مليون جنيه 59.3نحو  التمويل بلغ قدرها 

 وكأن الشركة تعمل لصالح البنوك  مليون جنيه 39.5 والتي بلغت   30/6/2018الشركة في 

 

  لم يتم االخذ بعد بالتوصية الخاصة بهيكل حقوق الملكية والتي اوصينا فيها بزيادة راس المال عن

سهم مجاني لكل سهم عن طريق تحويل االحتياطي الراسمالي وجانب من االرباح  2طريق توزيع 

المرحلة الي راس المال وحتي يتناسب راس مال الشركة مع حجم نشاطها و استثمارتها  فال 

مليون جنيه بينما راس المال المدفوع  606نحو  30/6/2018ور ان تكون حقوق الملكية في يتص

 مليون جنيه  343.5مليون جنيه واالحتياطيات واالرباح المرحلة نحو  123نحو 

 

 

  30/6/8201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

 وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى  30/6/2018استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

 

مليون  81.6بزيادة قدرها  30/6/2018جنية فى  مليون 679.6حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  .1

نسبة زيادة ب و مليون جنيه   598والبالغ قدرها  2017جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام 

  % 13.6 قدرها 

 

 30/6/2017% في 75.2بينما كانت  30/6/2018فى % 78 الي المبيعات بلغت نسبة تكلفة المبيعات .2

  %2.8 زيادةب

 

 

 مليون جنيه 26.3بزيادة قدرها  30/6/2018فى  مليون جنيه 39.5بلغ  ربححققت الشركة  صافي  .3

 مليون جنيه 13.2والبالغ  31/3/2018في اي  خالل الربع االول من العام عن صافي الربح المحقق

مليون جنيه ال يرجع الي نشاط الشركة  39.5والبالغ  30/6/2018وفي الحقيقة ان صافي الربح في 

في حد ذاتها بل يرجع الي حصتها من توزيعات االرباح في شركة شقيقة وهي شركة راين مينا فارم 

نيه معني مليون ج 56.2تمويلية والبالغ قدرها مليون جنيه والوارد ضمن بند ايرادات  44.4والبالغ 
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مليون  4.9انه لو لم تتم توزيعات ارباح شركة راين مينا فارم كانت الشركة حققت خسائر قدرها  ذلك

 :ويرجع ذلك التراجع بصفة اساسية الي ما يلي 30/6/2018جنيه في 

 

  بينما 82.3قد بلغت  2018الي المبيعات في الربع الثاني من عام  نسبة تكلفة المبيعاتان %

قد ادي ذلك بان مجمل و% 8.8اي بزيادة  2018خالل الربع االول من عام % 73.5كانت 

مليون جنيه بينما كان في الربع االول  60.7قد بلغ  2018الربح خالل الربع الثاني من العام 

% واالمر 32مليون جنيه تمثل نسبة  28.4مليون جنيهاي بنقص  89.1هو  2018من العام 

حيث ان مجمل الربح هو المؤشر االساسي لربحية سباب يستلزم مراجعة ذلك وابداء اال

 الشركة 

  بلغت نسبة المصروفات البيعيه والتسويقية الي صافي المبيعات خالل الربع الثاني من عام

% اي بزيادة 7.8هو  2018% بينما كانت نسبتها خالل الربع االول من عام 11 2018

سبة زيادة كبيرة ادت الي تراجع % وهي بال شك ن41% تمثل نسبة زيادة  3.2قدرها 

 واالمر يستلزم مراجعة ذلك وابداء االسباب  30/6/2018ربحية الشركة في 

  مليون جنيه في  29.3مليون جنيه بينما كانت  59.3 30/6/2018بلغت اعباء التمويل في

 وقد اثر ذلك بالتالي علي ربحية الشركة  مليون جنيه 30اي بزيادة قدرها  31/3/2018

  11.5مليون جنيه بينما كانت  28 30/6/2018بلغت مصروفات البحث والتطوير في 

 مليون جنيه 16.5اي بزيادة قدرها  31/3/2018مليون جنيهفي 

  مليون جنيه  2.5مليون جنيه بينما كانت  56.2 30/6/2018بلغت االيرادات التمويلية في

مليون جنيه توزيعات  44.4مليون جنيه منها  53.7اي بزيادة قدرها  31/3/2018في 

 مليون جنيه فروق تقييم عمله  8ارباح من شركة راين مينا فارم كما سبق بيانه و 

 

 

 خالل علي المشروعات تحت التنفيذ تى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفقتنفيذا لسياسة التوسعات ال .4

 69.4نحو  يضاف اليه رصيد اول المدة مليون جنية و 59.2نحو    2018عام  االول من النصف

رصيد  صبحيبالتالي و الف جنية  585يخصم المحول الي المصروفات خالل الفترة  مليون جنية

 مليون جنيه 128نحو  30/6/2018المشروعات تحت التنفيذ في 

 

         قدره  بنقصمليون جنية  196.5 نحو 30/6/2018فى  بلغ رصيد العمالء و اوراق القبض .5

وهذا امر جيد تشكر عليه ادارة الشركة والعاملين علي  31/3/2018عن رصيد  مليون جنية 34.5

لجنة المراجعة توصي بالعمل علي تنشيط عملية التحصيل و منح الحوافز المالية الالزمة و التحصيل 

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 

 

تسكمح بتكوفير   3/11/2016سياسة البنكك المرككزي بعكد تحريكر سكعر الصكرف بتكاريخ  من انبالرغم  .6

العمالت االجنبية الالزمة الستيراد الخامات و مستلزمات االنتاج من الخارج بسعر الصرف في تكاريخ 

سككة الزالككت تتبككع سياالشككركة  اال ان فككتح االعتمككادات او التحككويالت للشككركات التككي يككتم منهككا االسككتيراد

  217نحكو مكا يعكادل  ذلكك مكن العمكالت االجنبيكة ضكمن ارصكدتها النقديكة وقكد بلكغ كبيكر االحتفاظ بقكدر

% و 17.25وكلهكككا ممولكككه مكككن البنكككوك بسكككعر فائكككدة مرتفكككع مكككا بكككين  30/6/2018فكككي مليكككون جنيكككة 

 30/6/2018مليون جنيه في 59.3% وهذا بالتالي يزيد من اعباء التمويل والتي بلغت 18.75

 

مليكون  100ليككون فكي حكدود  من العمالت االجنبيكةهذا ونوصي لجنة المراجعة بتخفيض هذا الرصيد 

وتحسكين  تمويكلالاعبكاء وبالتكالي تخفكيض  التسهيالت االئتمانيةجنيه وان هذا المر سيؤدي الي تخفيض 
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ت بالعمكككل علكككى زيكككادة اسكككتخدام الخامكككاالزالكككت  توصكككي  لجنكككة المراجعكككة كمكككا ان  ربحيكككة الشكككركة

وذلكك لتكوفير قكدر دة نسكبة التصكدير للخكارج ومستلزمات االنتاج المحلية ما امكن ذلك والعمل على زيكا

 من العمالت االجنبية الالزمة لنشاط الشركة

 

 

مليكون  34.3بزيكادة قكدرها  مليون جنيكة 648.6نحو  30/6/2018بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية فى  .7

 59.3وقد ادي هذا بالتالي ان تحملت الشركة اعباء تمويلها بلكغ قكدرها   31/3/2018 جنية عن رصيد

وقد اثر ذلك بالتالي علي ربحية الشركة  كما سبق ان   2018االول من عام  نصفمليون جنيه خالل ال

 اوضحنا

هذا وقد اخذت الشركة بتوصياتنا السابقة في تخفيض ارصدة المخزون حيث انخفض رصكيد المخكزون 

مليكون جنيكه  321.8هكو  31/3/2018مليون جنيه حيث كلن الرصيد فكي  27.8الخام بنحو من المواد 

مليكون  8.2وككذا مكواد التعبئكة والتغليكف انحفضكت بمقكدار  30/6/2018مليكون جنيكه فكي  294اصبح 

مليككون جنيككه اال ان  73.3مليككون جنيككه اصككبح  81.5هككو  31/3/2018جنيككه حيككث كككان رصككيدها فككي 

 31/3/2018فكي  مليكون جنيكه 136.3مليون جنيه حيث ككان  25.5م قد ارتفع بنحو رصيد االنتاج التا

هذا والزالت لجنة المراجعة توصي بان ال تزيد ارصكدة  30/6/2018مليون جنيه في  171.8واصبح 

المخزون من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عن احتياجكات انتكاج ثالثكة اشكهر وان تككون ارصكدة 

 االنتاج التام وتحت التشغيل في حدود شهر ونصف فقط من تكلفة المبيعات المخزون من

 

 

هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت فى اعداد القوائم المالية للشركة وانها متماشية 

علككى  30/6/2018مكع معاييرالمحاسككبة المصككرية وتوصككى اللجنككة بعكرض القككوائم الماليككة للشككركة فككى 

 مجلس االدارة لالعتماد 

 ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد  30/6/2018عرض 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

فكي  النظر في هيكل حقوق الملكية وتعلية جانب من االحتياطكات واالربكاح المرحلكة علكي راس المكال -5

فكي البنكد صورة اسهم مجانية توزع علي المساهمين كل بقدر حصته فكي راس المكال كمكا سكبق بيانكه 

  ثانيا 

تزيد ارصدة المخزون من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عن احتياجات انتكاج ثالثكة  يجب ان ال -6

اشهر وان تكون ارصدة المخزون من االنتاج التام وتحت التشكغيل فكي حكدود شكهر ونصكف فقكط مكن 

 مليون جنيه 100تكلفة المبيعات وان ال يزيد رصيد النقدية عن 

مقارنكة  2018مراجعة اسباب زيادة نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعكات خكالل الربكع الثكاني مكن العكام  -7

 بالربع االول 

مراجعة اسباب زيادة نسبة المصروفات البيعية و التسويقية الي المبيعات خالل الربع الثاني من العكام  -8

 مقارنة بالربع االول  2018

 

  

 االعمال توجه السيد رئيس اللجنه بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة وبعد االنتهاء من مناقشة جدول
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   عمرو الشبراويشى                                                                                  سامى البير

 مقرر اللجنة                                                                                     رئيس اللجنة 


