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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  29/8/2019  المنعقد بتاريخ

  

  

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا  مساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 29/8/2019 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 :  

 28/5/2019لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اد محضراعتم -1

 ابقة الس تنفيذ التوصياتابعة مت -2

 30/6/2019القوائم المالية للشركة فى  -3

  

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى : 

  

  28/5/9201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

  

وحيث لم   28/5/2019بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 

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

  

 28/5/2019اعتماد 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   30/6/2019 في  التسهيالت االئتمانية   وقد بلغ حجمالتمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة 

  في     التسهيالت االئتمانية  مليون جنية عن رصيد  106.7 بزيادة قدرها   جنيه مليون 776.7

وقد نتج عن ذلك ان الشركة  تحملت اعباء التمويل مليون جنيه  670 قدرها والبالغ  2019 /31/3

علي ربحية الشركة  وقد اثر ذلك بالتالي  30/6/2019في    مليون جنيه 45.2نحو    بلغ قدرها 

   مليون جنيه 12 قدرها نحو لغوالتي ب

 

 

  

   30/6/9201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  

  وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى   6/2019/ 30استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
فى  المنتهي و 2019االول من عام  النصفخالل جنية  مليون 738حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  .1

والبالغ قدرها  2018مليون جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام   58بزيادة قدرها  30/6/2019

 وهذا امر جيد  % 8.5 قدرها نسبة زيادة ب و مليون جنيه   680

مبيعات الربع  مليون جنية بينما كانت 353.1نحو  2019مبيعات الربع الثاني لعام هذا و قد بلغت 

 مليون جنيه 31.8مليون جنيه اي بنقص  384.9نحو   2019االول لعام 

  
% في  77.9 نسبتها  بينما كانت  30/6/2019فى % 77.2 الي المبيعات  بلغت نسبة تكلفة المبيعات .2

30/6/2018  
  

بينما كان صافي الربح في   2019/ 30/6فى  مليون جنيه 12 نحو  بلغ ربححققت الشركة  صافي  .3

يرجع الي  30/6/2018مليون جنيه وفي الحقيقة ان صافي الربح المحقق في   39.5نحو  30/6/2018

 44.4حصه الشركة في توزيعات االرباح من شركة شقيقة وهي شركة راين مينا فارم والبالغ قدرها   

هو خسائر قدرها   30/6/2018يون جنيه ومعني ذلك ان العائد من نشاط الشركة في حد ذاتها في مل

يزيد عن  30/6/2019ذلك ايضا ان العائد من نشاط الشركة في حد ذاتها في  ومعني مليون 4.9

 مليون جنيه 16.9بنحو  30/6/2018عائدها في حد ذاتها في 

  
  1مليون جنية بنقص بلغ   5.5نحو  2019هذا وقد بلغ صافي الربح المحقق في الربع الثاني من عام 

  مليون جنيه  6.5والبالغ نحو 2019في الربع االول من عام  صافي الربح المحققمليون جنيه عن  

  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 85.3نحو     2019عام  االول مننصف ال

ويخصم ايضا المحول الي  مليون جنية 9.1يخصم المحول الي االصول الثابته  مليون جنية
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المشروعات تحت التنفيذ في  رصيد   صبحيبالتالي و  جنية الف 411نحو المصروفات خالل الفترة 

 مليون جنيه  212.7نحو  30/3/2019

 

مليون جنية   221.3 مقابل 30/6/2019فى  مليون جنية 260.6 بلغ رصيد العمالء و اوراق القبض .5

لجنة المراجعة توصي بالعمل علي تنشيط و مليون جنية 39.3 اقدره بزيادهاي  31/12/2018في 
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

وكلهـا ممولـة مـن البنـوك بالجنيـة المصـري و  30/6/2019مليون جنية فـى  201ذلك نحو ما يعادل 

 11.8%  باالضافة الي خسائر فروق تقييم عملـه والـذي بلـغ قـدره 17.3بسعر فائدة مرتفع تصل الي 

بـالرغم مـن ان سياسـة البنـك وذلـك مما اثر بالتالي علي ربحية الشـركة  30/6/2019مليون جنيه في 
الالزمة الستيراد الخامات و مسـتلزمات االنتـاج مـن الخـارج المركزي تسمح بتوفير العمالت االجنبية 

 بسعر الصرف في تاريخ فتح االعتمادات او التحويالت للشركات التي يتم منها االستيراد 

 مـن العمـالت االجنبيـة مـا يحـتفظ بـه بتخفيض توصيتها السابقة و المتكررة لجنة المراجعةتكرر هذا و
وبالتـالي تخفـيض  التسـهيالت االئتمانيـةهذا سيؤدي الي تخفـيض مليون جنيه و  100ليكون في حدود 

بالعمـل علـى زيـادة الزالـت  توصـي  لجنـة المراجعـة كمـا ان  ربحيـة الشـركةوتحسين  تمويلالاعباء 
دة نسـبة التصـدير للخـارج استخدام الخامات ومستلزمات االنتاج المحلية ما امكن ذلك والعمل على زيـا

 العمالت االجنبية الالزمة لنشاط الشركةوذلك لتوفير قدر من 

 

  
 106.4بزيادة قـدرها نحـو   مليون جنية 776.7نحو  30/6/2019بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية فى  .7

ان  نتج عن ذلكوقد مليون جنيه  670.3والبالغ قدرها نحو  31/3/2019مليون جنيه عن رصيدها في 

كمـا سـبق ان  30/6/2019فـي   مليـون جنيـه 45.2 نحـو بلـغ قـدرها الشـركة اعبـاء تمويـل   تحملت

مليـون جنيـه فـي  11.8باالضـافة ايضـا الـي خسـائر فـروق تقيـيم عملـه والبـالغ قـدرها نحـو اوضحنا 

30/6/2019   
  
  

 تبين ما يلي: 30/6/2019بمتابعة ارصدة المخزون في  .8

  اشهر  4مليون تمثل احتياجات  193.5بلغ رصيد المخزون من المواد الخام ما قيمته نحو   -

تمثـل احتياجـات   مليـون جنيـه  79.9بلغ رصيد المخزون من مواد التعبئة و التغليـف مـا قيمتـه   -

 اشهر   10.7

تكلفـة من شـهر 1.3مليـون جنيـه تمثـل  118.9بلغ رصيد االنتاج التام و تحت التشغيل مـا قيمتـه  -
 وهـوالمبيعات وبالتالي يتضح ان ارصدة المخزون من االنتاج وتحت التشغيل في حدود المطلوب 

  شهر من تكلفة المبيعات و هذا امر جيد  1.5في حدود 

شهر وهو رصـيد كبيـر جـدا  10.7اما رصيد مواد التعبئة والتغليف فقد وصلت الي ما يمثل احتياجات 
  الثة اشهر ويجب ان ال يزيد عن احتياجات ث

شـهر ويجـب ان ال يزيـد عـن ا 4المواد الخام فقـد وصـل مـا يمثـل احتياجـات  المخزون من اما رصيد 
  احتياجات ثالثة اشهر

وال شك ان رصيد المخزون االمثل يؤدي الي توفير النقدية وبالتالي تخفيض اعبـاء التمويـل و تحسـين 
  مليون جنيه  106حيث بلغت الزيادة في قيمة ارصدة المخزون عن الحد االمثل له نحو الربحية 
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مليـون جنيـه وزيـادة فـي ارصـدة المخـزون مـن  48(زيادة في ارصدة المخزون من المواد الخام نحو 

  مليون جنيه) 58مواد التعبئة و التغليف نحو 
  

فى اعداد القوائم المالية للشركة وانها متماشية  هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت
علـى  30/6/2019وتوصى اللجنة بعرض القـوائم الماليـة للشـركة فـى   مع معاييرالمحاسبة المصرية 

  مجلس االدارة لالعتماد 

  

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد   30/6/2019عرض 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 ما يعادلها من العمالت االجنبية مليون جنيه 100عن  تكلفة المبيعات وان ال يزيد رصيد النقدية
   
  

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

                                                                                                                                               

     عمرو الشبراويشى                                                                                    سامى البير

  مقرر اللجنة                                                                                     رئيس اللجنة 


