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  2019تقرير مجلس االدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام  

  من قواعد القيد    40معد وفقـا الحكام  المادة  
  

  شركة مينا فـارم لالدوية والصناعات الكيماوية    إسـم الشركة 
  
  البيانات االساسية : *  
  

  ميل انتاج االدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التج   غرض الشركة 
  2003ديسمبر    تاريخ القيد في البورصة   سنة  25  المدة المحددة للشركة 

لسنة   159قانون   القـانون الخاضع لة الشركة 
1981 

  عشرة جنيهات مصرية   القيمة االسمية للسهم 

مليون جنية   500  اخر راس مال مرخص بة 
  مصري 

مليون جنية   122.934.400  اخر راس مال مصدر 
  مصري 

 122.934.400  ع اخر راس مال مدفو 
  مليون جنية مصري 

رقم وتاريخ القيد  
  بالسجل التجاري 

الزقازيق  55223سجل رقم 
  1986الشرقية يف اكتوبر 

  
  عالقـات المستثمرين : *  
  

  ألبري سامي برسوم   إسم مسئول االتصال 

  عنوان المركز الرئيسي 
  –ارية ارض اجلولف خلف الرقابة االد –ط شارع الربديسي متفرع من أمساء فهمي 2

  مصر اجلديدة
  24143179  رقم الفاكس  24143175ايل  24143170  1223907560ارقـام التليفونات  

   www.minapharm.com  الموقع االلكتروني 
 asami@minapharm.com  البريد اإللكتروني 
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  مراقبا الحسابات : 

  
  مكتب املعزاوي وشركاة  اسم مراقبا الحسابات 

  االستاذ/ علي سعد زغلول املعزاوي
نج   مكتب ارنست 

  عمرو وحيد بيومى االستاذ/ 
  22/4/201830/4/2019 30/4/2019  تاريخ التعيين

رقم القيد في سجل الهيئة العامة للرقـابة  
  المالية 

  ) 358رقم (   ) 128رقم ( 

القيد في سجل الهيئة العامة    تاريخ 
  مالية للرقـابة ال 

29/11/2006 13 /10/2008  

  
  * هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة 

  % فـأكثر): 5هيكل المساهمين ( المساهمين اللذين يملكون  * 
  

  اإلسـم 
  عدداالسهم في تاريخ القوائم المالية 

  نسبتها   عدد األسهم 
  % 17.27  2123300  د/ وفيق سعد البرديسي 

TRIQUEAR B.V 3419927  27.82 %  
  % 10.38 1276450  نهال سعد البرديسي 

  % 8.78 1079830  ماري عزيز برزي 
  %  64.25 7899507  االجمـالــي 
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  ملكية اعضاء مجلس االدارة في اسهم الشركة: 
  

  االســم 
  عدداالسهم في تاريخ القوائم المالية 

  نسبتها   األسهم   عدد 
  % 17.27 2123300  د/ وفيق سعد البرديسي 

  % 4.60 566001  د/عمرو محمد صبحي الشبراويشي 
  % 0 2.91 358353 أ/ حامد عيسى حامد عليش 

  % 0.15 19140  د/ أنور نصر ميخائيل 
  %  24.93  3066794  )إجمالي األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة 1(

  :   اسهم الخزينة **  
  خزينة      اسهم   اليوجد  

  
  * آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:  

  الصفة   جهة التمثيل   الوظيفة   االســم 
  تنفيذي    "رئيس جملس االدارة والعضو املنتدب"  د/ وفيق سعد الربديسي

ئب رئيس جملس االدارة"  د/ عمرو حممد صبحي الشرباويشي   غري تنفيذي  -----  " 
  غري تنفيذي  -----  "عضو جملس االدارة"  نور نصر ميخائيلد/ أ

  غري تنفيذي  -----  "عضو جملس االدارة"  أ/ حامد عيسى حامد عليش
  

  اجتماعات مجلس االدارة:  
  . 2019) جلسات جمللس االدارة خالل عام  7عقد عدد  مت

  آخر تشكيل للجنة المراجعة:  
  جهة التمثيل   االســم 

  رئيس جلنة املراجعة  شرباويشيد/ عمرو حممد صبحي ال
  عضو جلنة املراجعة  د/ أنور نصر ميخائيل

  عضو جلنة املراجعة من خارج جملس االدارة  أ/ ابراهيم البكري
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  بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها 
ىت اتبعت ىف اعداد تلك القوائم ومدى اتفاقها مع معايري استعراض القوائم املالية للشركة عن العام املاىل املنتهى للتاكد من سالمة االجراءات ال

لبورصة والتاكداحملاسبة املصرية    . من سالمة االجراءات والسياسات املتبعة ىف اعداد القوائم املالية .وفق قواعد القيد 
  

  اعمال اللجنةخالل العام:  
  ) مرات 4عدد (   عدد مرات انعقـاد لجنة المراجعة 

  نعم  اللجنة علي مجلس ادارة الشركة   هل تم عرض تقـارير

  ال  هل تضمنت تقـارير اللجنة مالحظات جوهرية وجب معالجتها 

  ---  هل قـام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات الجوهرية 
  

  2019بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في  
  831  متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة 

  جنية مصري 4379  سنة متوسط دخل العامل خالل ال 

  
  نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( ان وجد ):  

  
  اليوجد  اجمالي االسهم المتاحة وفقـا لنظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين 

  اليوجد  خالل العام   االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين   ما تم منحة من اسهم  اجمالي  
  اليوجد  من نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام   عدد المستفدين 

  اليوجد  اجمالي ما تم منحة من اسهم  االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام 
% من راس مال الشركة ) وفقـا    1% او اكثر من اجمالي االسهم المتاحة ( او  5اسماء وصفـات كل من حصل علي  

  اليوجد  نظام لل 
  

  :  المخالفـات واالجراءات التي تتعلق بقـانون سوق المال وقواعد القيد
  

  ال يــــــوجـــــــد 
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  :  بيان بتفـاصيل التعامالت التي تمت مع االطراف ذات العالقة 

  :  علي النحو التالي    2019تم الترخيص لمجلس االدارة بابرام عقود المعوضة لسنة  
و شركة توكيالت وازيس التجارية  ية وبني    "مكتب وازيس العلميلتعاقد املربم بني شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماو الرتخيص  -أ 

  الدكتور / أنور واملدير املسئول والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع املنتجات الدعاية الطبية ملستحضرات شركة مينا فارم مقابل 
  . والصناعات الكيماوية لألدوية  جملس االدارة يف شركة مينا فارم ميخائيل   وهو عضو نصر   
  من قبل وزارة التضامن2010/ 10/1خ بتاري 2010لسنة  7800مت إشهار مؤسسة جوساب لتنمية اجملتمع برقم  -ب 
دف لتحقيق الربح ومن أهم أعماهلا مساعدات إجتماعي      عاية الشيخوخة ورعاية الفئاتة ور اإلجتماعي وهي منشأة ال
  اية االطفالاخلاصة واملعوقني ونشاطها تقدمي املساعدات املادية والعينية حسب موارد املؤسسة للمحتاجني وإنشاء وحدات رع   

ت وإنشاء دار إليواء املسنني ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان وإ حلضا ئي وذلك للجهاتاملبتسرين    لتهاب الكبد الو
املوافقة  -جـ        جم 20000% من رأمساهلا البالغ 90كومية واهليئات العامة وتبلغ نسبة مسامهة شركة مينا فارم يف هذة املؤسسة اخلريية احل

لعنوانعلى إستمرارية التعاقد للمبىن االداري لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات ال لعقار الكائن    كيماوية 
  وهو ملك للدكتور/ وفيق الربديسي متفرع من أمساء فهمي خلف الرقابة اإلدارية _ ارض اجلولف ط شارع الربديسي2:   
  "رئيس جملس االدارة والعضو املنتدب"   
اء   -د لعنوان منطقة  لشركة مينا فارم 2م 918مساحته   لشركة مينا فارم لالدوية والصناعات الكيماوية جريمبىن ملك  مت ا بروبيوجني 

ً 100000جيارية اإلة تقيموالذي كانت مدينة العاشر من رمضان  A/2الوحدة الصناعية  16/4 مبوجب قرار جملس االدارة ألف جنيه شهر
ء املوافق    .  12/2019/ 17املنعقد جبلسة يوم الثال

رم بروبيوجني وذلك بتاريخ % من اسهم شركة مينا فا  75.02نظرا الستحواذ شركة مينا فارم لالدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 
  واصبحت االدارة يف كال الشركتني واحدة . 2/8/2018

هلندسة الوراثية  يتم  توريدة اىل شركة مينا فارم لالدوية         والصناعات كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجني  من املواد الربوتينية واجملهزة 
  الكيماوية مبوجب تعاقد .

لتعاقد مع شركة بروبيوجني اى جى االملانية  ىف تقدمي اخلدمات واالحباث  تقوم شركة مينا -ه   فارم لالدوية والصناعات الكيماوية 
  والتطوير املستمر ملستحضرا شركة مينا فارم لالدوية والصناعات الكيماوية .     

  ساهمة الشركة خالل العام في تنمية المجتمع والحفـاظ علي البيئة 
من قبل وزارة التضامن االجتماعي وهي منشاة ال  1/10/2010بتاريخ  2010لعام  7800جوساب لتنمية اجملتمع برقم مت اشهار مؤسسة 

ت دف ايل الربح .ومن اهم اعماهلا تقدمي مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات اخلاصة واملعوقني .ونشاطها تقدمي املساعدا
ت .وانشاء دار اليواء املسنني ورعايتهم املادية والعينية حسب موارد  حلضا املؤسسة للمحتاجني .وانشاء وحدات رعاية االطفال املبتسرين 

ئي وذلك للجهات احلكومية واهليئات العامة .   ورعاية مرضي السرطان والتهاب الكبد الو
  الف جنية مصري . 20% من راس املال البالغ  90وتبلغ نسبة مسامهة مينا فارم يف راس مال شركة جوساب لتنمية اجملنمع نسبة 
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  بيانات خاصة 

  *الحالة العامة للشركة ونتيجة اعمالها ومستقبلها 
  والئحته التنفيذية. 1981لسنة  159سست شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية(شركة مسامهة مصرية)طبقا ألحكام القانون رقم 

لسجل التج  .1986أكتوبر 1بتاريخ  55223اري حتت رقم مت تسجيل الشركة 

  الشرقية. -مدينة العاشر من رمضان  –أ 2يقع مقر الشركة املسجل ىف شارع مينااملنطقةالصناعية الثالثة قطعة 
ت و املستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و املستحضرات الطبية البيطرية و مستلز  مات غرض الشركة هو إنتاج األدوية و الكيماو

  األسنان و انتاج املكمالت الغذائية و األدوية العشبية و جيوز للشركة ان تكون 
ا على حتقيق غرضها يف مصر أو عماهلا أو اليت قد تعاو ي وجه من الوجوه مع اهليئات اليت تزاول اعماال شبيهه  يف  هلا مصلحه أو تشرتك 

ا القانون و الئحته التنفيذية. اخلارج كما جيوز هلا أن تندمج يف اهليئات السابقة    أو تشرتيها أو تلحقها 
مل أن تزيد املبيعات عن هذا املبلغ إن شاء اللة مع     1.6 مببلغ   2020مت عمل خطة تقديرية للمبيعات املتوقعة لعام  مليار جنية مصري و

قيق هذة اخلطة  لتكون شركة مينا فارم يف مقدمة شركات االخذ يف االعتبار التغريات يف سوق الدواء وما يتطلبة ذلك من جهد يف سبيل حت
  األدوية علي املستوي احمللي واإلقليمي .

 االرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين * 
  

ح املقرتحة ا   حم للسهم  6.00بواقع ليت ستوزع علي املسامهني االر
  

 االقتراحات الخاصة بالتحويل لالحتياطيات 
  ال تـــــوجــــــد 

  *االنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خالل السنة . 
ا التابعة هلا تتمثل  لشركة وشركا ت و املستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و يف  االنشطة الرئيسية اخلاصة  إنتاج األدوية و الكيماو

  .واالدوية العشبية البيطرية و مستلزمات األسنان املستحضرات الطبية
  يف ملكية الشركات التابعة خالل السنة . حدثتغيري  واليوجد اي  

 القيمة الحالية لالصول  
مليون جنية مصري يف   108.95  مليون جنية مصري.مقابل مبلغ  100.84  مبلغ  2019/ 31/12بلغت صايف قيمة االصول الثابنة يف 

31/12/2018 

                
        

)6 (  
  



 

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt  
Factory: 10th of Ramadan City - Egypt 

Tel.: ++(2015) 413115 -  413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com 
 

  

7

  
   نسبة حجم االعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة علي مختلف النشاطات الرئيسية للشركة 

ا التابعة هلا  هي   لشركة وشركا ت و املستلزمات الطبية و كما سبق االيضاح فان  االنشطة الرئيسية اخلاصة  إنتاج األدوية و الكيماو
وبلغ صايف الربح بعد الضرائب  عن الفرتة .و االدوية العشبية  ستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات األسنانمستحضرات التجميل و امل

مليون جنية مصري. علما  12.17 فروق عملة قدرها  خسائرمليون جنية مصري متضمنة   46.03  مبلغ  31/12/2019املالية املنتهية يف 
  مليون جنية مصري.  72.12قدرة    2018/ 31/12 ن صايف الربح عن الفرتة املقارنة يف

  
 حجم التصدير  * 

   11.81  مليون جنية مصري . مقابل مبلغ   4.25 مبلغ   31/12/2019وبلغت قيمة مبيعات التصدير يف 
  . 2018/ 31/12مليون جنية مصري يف 
 *بيان بالتبرعات  

مقابل مبلغ  ري .وذلك ايل مؤسسة جوساب لتنمية اجملتمع.مليون جنية مص 2.00مبلغ   31/12/2019وبلغت قيمة التربعات  يف 
  مليون تربعات الغراض اخرى . 1.5و .31/12/2018مليون جنية مصري يف 2.50

 *بيان االسهم والسندات التي تم اصدارها خالل السنة .  
  ال تـــــوجــــــد 

  
  * وكل عام وحضراتكم بكل خري*                       

  رة والعضو املنتدب رئيس جملس االدا
                                                                  

  
  د / وفيق الربديسي     

  
  
  
  
  
  
  

                 


