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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  14/5/2019 المنعقد بتاريخ

  
  

رم اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فامساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال14/5/2019 الموافق ثالثاءال 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 : 

 28/3/2019لجنة المراجعة السابق بتاريخ اعتماد محضر -1
 ابقةالس تنفيذ التوصياتابعة مت -2
 31/3/2019القوائم المالية للشركة فى  -3

  

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :

  

  23/4/9201ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

  

وحيث لم  23/4/2019بق بتاريخ رئيس اللجنة محضر االجتماع الساعرض الدكتور / عمرو الشبراويشي 
  - توجد مالحظات عليه من السادة االعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :

  

 23/4/2018اعتماد 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   31/3/2019 في التسهيالت االئتمانية  وقد بلغ حجمالتمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة 

 في     انيةالتسهيالت االئتم مليون جنية عن رصيد 71.6 بزيادة قدرها   جنيه مليون 670.3
وقد نتج عن ذلك ان الشركة  تحملت اعباء مليون جنيه  598.7 قدرها والبالغ  2018 /31/12

في  والمنتهيه  2019خالل الثالثة اشهر االولي من عام  مليون جنيه 26نحو  التمويل بلغ قدرها 
  قدرها نحو والتي بلغت  31/3/2019وقد اثر ذلك بالتالي علي ربحية الشركة في  31/3/2019
  مليون جنيه 6.5
 

  

   31/3/9201: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  

 وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى  31/3/2019استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
  

فى المنتهي 2019خالل الربع االول من عام جنية  مليون 384.8حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  . 1
والبالغ  2018مليون جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام  48.4بزيادة قدرها  31/3/2019

 وهذا امر جيد % 14.4 قدرها نسبة زيادة ب و مليون جنيه   336.4قدرها 
  

% في 73.5بينما كانت  31/3/2019فى % 77.5 الي المبيعات بلغت نسبة تكلفة المبيعات . 2
  %4 زيادةب 31/3/2018
  
  

مليون  6.79 نقص قدره نحوب 31/3/2019فى  مليون جنيه 6.48بلغ  ربححققت الشركة  صافي  . 3
بالرغم من زيادة المبيعات خالل الربع االول من عام  31/3/2018في  عن صافي الربح المحقق جنيه

 : ما يلي اليبصفه اساسيه ك ذلرجع يكما سبق بيانه و 2018مقارنه بمبيعات نفس الفتره لعام  2019
  

% مما ادي الي تراجع في مجمل الربح الي  4نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات زيادة  
مليون جنيه بينما بلغ   384.8عن عن مبيعات قيمتها  31/3/2019مليون جنيه في  86.3

  مليون جنيه 336.4مليون جنيه عن مبيعات قيمتها  89.2  31/3/2018مجمل الربح في 
  

% في 9.4نسبة المصروفات البيعيه والتسويقية ال المبيعات حيث بلغت نسبتها  زيادة 
   31/3/2018% في 7.9بينما كانت نسبتها  31/3/2019
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مليون  9.1 مليون جنيه حيث بلغت  1.1العمومية واالدارية بنحو المصروفات في  زيادة 
 31/3/2018في مليون جنية  8بينما كانت  31/3/2019في جنية 

مليون جنية  5 حيث بلغت مليون جنيه  6.5 مصروفات البحث و التطوير بنحو في  اضانخف 
 31/3/2018في مليون جنية  11.5بينما كانت  31/3/2019في 

مليون جنيه حيث بلغت ضريبة الدخل في  1.5انخفاض في ضريبة الدخل بنحو   
 31/3/2018في مليون جنية  4.3مليون جنيه بينما كانت نحو  2.8نحو  31/3/2019
  

الربع  خالل علي المشروعات تحت التنفيذ تنفيذا لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق . 4
مليون  136.9نحو  يضاف اليه رصيد اول المدة مليون جنية و 61.9نحو    2019عام  االول من

المشروعات تحت رصيد  صبحيبالتالي و  مليون جنية 9.2يخصم المحول الي االصول الثابته  جنية
 مليون جنيه 189.6نحو  31/3/2019التنفيذ في 

 
في مليون جنية  221 مقابل 31/3/2019فى  مليون جنية 258 بلغ رصيد العمالء و اوراق القبض . 5

لجنة المراجعة توصي بالعمل علي تنشيط عملية و مليون جنية 37 اقدره بزيادهاي  31/3/2018
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 

  
غ  الشركة الزالت  . 6 د بل ة و ق تتبع سياسة االحتفاظ بقدر كبير من العمالت االجنبية ضمن ارصدتها النقدي

ادل  ا يع ك نحو م ى  205ذل ة ف ون جني ري و  31/3/2019ملي ة المص وك بالجني ن البن ة م ا ممول وكله
ي بلغت 20بسعر فائدة مرتفع تصل الي  ل والت ة خ  26% سنويا مما يزيد اعباء التموي ون جني الل ملي

ام  ن ع ع االول م ي  2019الرب ي ف ه  31/3/2019والمنته يم عمل روق تقي ائر ف ي خس ذا باالضافة ال ه
دره  غ ق ذي بل ي  2وال ه ف ون جني ك  31/3/2019ملي مح وذل زي تس ك المرك ة البن ن ان سياس الرغم م ب

ي بتوفير العمالت االجنبية الالزمة الستيراد الخامات و مستلزمات االنتاج من الخارج بسعر  الصرف ف
 تاريخ فتح االعتمادات او التحويالت للشركات التي يتم منها االستيراد 

ررة لجنة المراجعةتكرر هذا و ابقة و المتك يض توصيتها الس ه بتخف تفظ ب ا يح ة م ن العمالت االجنبي  م
يض  100ليكون في حدود  ي تخف يؤدي ال ذا س ه و ه ون جني ةملي يض  التسهيالت االئتماني الي تخف وبالت

اء  لالاعب ين  تموي ركةوتحس ة الش ا ان  ربحي ة كم ة المراجع ي  لجن ت  توص ادة الزال ى زي ل عل بالعم
ا ى زي ل عل ك والعم بة التصدير للخارج استخدام الخامات ومستلزمات االنتاج المحلية ما امكن ذل دة نس

 وذلك لتوفير قدر من العمالت االجنبية الالزمة لنشاط الشركة
 
  

ى  . 7 ة ف هيالت االئتماني يد التس غ رص و  31/3/2019بل ة 670.3نح ون جني د   ملي كوق ن ذل تج ع ان  ن
بق ان  مليون جنيه 26بلغ قدرها   2019الشركة اعباء تمويل خالل الربع االول من عام  تحملت كما س

 اوضحنا 
  
  

 تبين ما يلي: 31/3/2019بمتابعة ارصدة المخزون في  . 8
  اشهر  4.3مليون تمثل احتياجات  224.9بلغ رصيد المخزون من المواد الخام ما قيمته نحو   -
  9.8تمثل احتياجات   مليون جنيه  75.2بلغ رصيد المخزون من مواد التعبئة و التغليف ما قيمته   -

  اشهر 
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شهر  1.4ل مليون جنيه تمث 142.5بلغ رصيد المخزون من االنتاج التام وتحت التشغيل ما قيمته   -
 من تكلفة المبيعات 

ث  وتحت التشغيل في حدودمن االنتاج التام  ارصده المخزون يتضح انوبالتالي  وب حي الرصيد المطل
ذا  1.5بينما الرصيد المطلوب في حدود  شهر من تكلفة المبيعات 1.4يمثل  شهر من تكلفه المبيعات وه

  امر جيد 
ل احتياجات  اما رصيد مواد التعبئة والتغليف فقد وصلت ا يمث ي م دا  9.8ال ر ج شهر وهو رصيد كبي

  ويجب ان ال يزيد عن احتياجات ثالثة اشهر 
ة  4.3اما رصيد المواد الخام فقد وصل ما يمثل احتياجات  د عن احتياجات ثالث شهر ويجب ان ال يزي

  اشهر
اء  يض اعب الي تخف ة وبالت ين وال شك ان رصيد المخزون االمثل يؤدي الي توفير النقدي ل و تحس التموي

  الربحية 
  

ية  هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت فى اعداد القوائم المالية للشركة وانها متماش
ى   مع معاييرالمحاسبة المصرية  ة للشركة ف وائم المالي ة بعرض الق ى  31/3/2019وتوصى اللجن عل

  مجلس االدارة لالعتماد 

  

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد  31/3/2019عرض 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
ة  يجب ان ال -5 اج ثالث ات انت تزيد ارصدة المخزون من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عن احتياج

ن  ط م ي حدود شهر ونصف فق اشهر وان تكون ارصدة المخزون من االنتاج التام وتحت التشغيل ف
  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 


