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  محضر اجتماع لجنة المراجعة

  لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية

  24/8/2022  المنعقد بتاريخ

  

  

اجتمعت لجنة المراجعة مساءاً  ثالثةفى تمام الساعة ال 24/8/2022 الموافق االربعاء انه فى يوم

  رم لألدوية والصناعات الكيماوية لشركة مينا 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        

  

رفيق األستاذ / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب و د. وفيق البرديسي االجتماعوقد حضر
  المديرالمالى للشركة وذلك لمناقشة جدول االعمال التالى : ريموند 

 15/6/2022لجنة المراجعة السابق بتاريخ  اعتماد محضر - 1

 ابقةالس تنفيذ التوصياتابعة مت - 2

 30/6/2022القوائم المالية للشركة فى  - 3

  وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :هذا 

  15/6/2220ماع اللجنة بجلستها بتاريخ اوالً : التصديق على محضر اجت

وحيث  15/6/2022 بقرئيس اللجنة محضر االجتماع الساعمرو الشبراويشي عرض الدكتور

    :التالىادة االعضاء اتخذت اللجنة القرارتوجد مالحظات عليه من السلم 

  15/6/2022بتاريخ  السابق اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة
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  السابقة   متابعة تنفيذ التوصيات ثانياً : 

   السابقة ما بموقف تنفيذ التوصياتاحيطت اللجنة عل   

  

 التسهيالت و القروضبتوصياتنا السابقة والمتكررة في شان تخفيض  الشركة اخذلم ت
القروض زادت  وقد لتخفيض اعباء التمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة االئتمانية

حيث كان رصيدها في  مليون جنيه  80.598 نحوب  2022من عام  الثانيخالل الربع 

نحو  30/6/2022وبلغ رصيدها في  مليون جنيه 649.350نحو  31/3/2022

  مليون جنيه 729.948

 نحوب 2022من عام  الثانيخالل الربع  ايضا التسهيالت االئتمانية زادت كما

مليون  611.359نحو  31/3/2022حيث كان رصيدها في  مليون جنيه 145.761

  مليون جنيه  757.120نحو  30/6/2022في  بلغ رصيدهاو جنيه

 2022من عام  الثانيخالل الربع  التسهيالت االئتمانية الزيادة في القروض و ان اي

وهي زيادة كبيرة بال شك بلغت اعباء التمويل عنها  مليون جنيه 226.359 نحوبلغت 

  مليون جنيه 11.390 نحو  2022من عام  الثانيخالل الربع 

مليون  1487.068 نحو بلغت التسهيالت االئتمانيةالقروض و  وبالتالي فان اجمالي  

مليون  19.348بلغت نحو  اعباء التمويلتحملت الشركة عنها  30/6/2022في  جنيه

  وكأن الشركة تعمل لصالح البنوك  30/6/2022في  جنيه

 

 هنا السابقتكما اشرنا في اجتماع لم يتم االخذ بعد بالتوصية الخاصة بهيكل حقوق الملكية 
حقوق الملكية  حيث انكة مع حجم نشاطها و استثمارتها  وحتي يتناسب راس مال الشر

راس المال المدفوع نحو  منهامليون جنيه   899.309نحو بلغت  30/6/2022في 

واالرباح المرحلة نحو  مليون جنيه 292نحو  مليون جنيه واالحتياطيات 123

وقيمة اسهم الخزينة  مليون جنيه 70.355 الفترةوارباح مليون جنيه   483.650

مليون جنيه خصمت من حقوق  69.626المشتراه خالل الفترة والبالغ قيمتها نحو 

علي جنيها  135.86السهم الواحد  سهم بمتوسط سعر 512500الملكية حيث تم شراء 
  ان يتم التصرف فيها خالل سنة من تاريخ الشراء او اعدامها و تخفيض راس المال بها

   30/6/2220: القوائم المالية للشركة فى ثالثا

  وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى  30/6/2022استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى 

  
االول من  نصفالخالل جنية  مليون 1104.1 نحو حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها - 1

عام  نفس الفترة من مليون جنية عن مبيعات 76.7 نحوبزيادة قدرها  2022عام 
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وهذا  % 7.4 قدرها نسبة زيادة ب و مليون جنيه   1027.4 نحو والبالغ قدرها 2021

 تشكر عليه ادارة الشركة امر جيد

  
  2022عام  االول من نصفال خالل%  68.1 الي المبيعات بلغت نسبة تكلفة المبيعات - 2

مما يؤثر   % 2.4 يزيادة 2021عام  نفس الفترة من خالل% 65.4 نسبتها بينما كانت
 علي ربحية الشركة 

  
 االول من النصف خالل مليون جنيه 145.5 قدره نحو بلغ ربححققت الشركة  صافي  - 3

نفس الفترة  خاللالمحقق  ربحالصافي  عنمليون جنيه  8 نحو نقص قدرهب  2022عام 

الي ما  بصفة اساسية ذلك رجعويمليون جنيه  153.5 قدره نحو والبالغ  2021عام  من

 يلي :

  

نسبة تكلفة المبيعات الي  في زيادةمليون جنية و 76.7 نحوبزيادة في قيمة المبيعات  - 

 مليون جنيه 352بلغ نحو  قد  ربحالمجمل  ان % مما ادي الي 2.7 بنسبة المبيعات

في  المحقق ربحالمجمل عن مليون جنيه  4بنقص قدره نحو   30/6/2022في 

 مليون جنيه  356والبالغ قدره نحو  30/6/2021

 مليون جنيه  16.9  نحوب المصروفات البيعية و التسويقية في زيادة - 

 مليون جنيه 5.9  نحوب العمومية  االدارية و المصروفاتفي  زيادة  - 

 مليون جنيه 2.4 بنحو  التمويلية االيراداتفي  زيادة  - 

 مليون جنيه 3.9المصروفات التمويلية بنحو في نقص  - 

 مليون جنيه 5.6بنحو  تقييم عمله نقص في ارباح - 

 مليون جنيه 9.2في ضريبة الدخل بنحو  نقص - 

 

علي المشروعات تحت  تنفيذا لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق  - 4
يضاف اليه رصيد مليون جنية   345.2نحو   2022عام  االول من لنصفا خالل التنفيذ

 4 نحو غير الملموسةصول اال يخصم المحول الي مليون جنية 645.3نحو  اول المدة 

 والمحول اليجنيه  مليون  38.9نحو  االصول الثابتة والمحول الي جنية مليون

المشروعات تحت التنفيذ رصيد  صبحيل الف جنيه 689نحو  خالل الفترة المصروفات 

لمشروع  جنيهمليون  866.8منها نحو  جنيهمليون   946.9نحو  30/6/2022في 

مشروع المبني االداري  جنيهمليون  60.7المصنع الجديد واالنتاج الحيوي ونحو 

 مشروع التعبئة و التغليف جنيهمليون  11.4بالقاهرة ونحو 

 

بض - 5 الء و اوراق الق يد العم غ رص ى  بل و 30/6/2022ف ة 427.6 نح ون جني ل ملي  مقاب

ة 260.1 نحو ون جني ي   ملي درها  31/12/2021ف ادة ق ه  167.5بزي ون جني يملي  معن
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لت ركة حص ك ان الش ن85 ذل ة مب % م ايقيم الل عاته رة خ الغ   الفت ا والب و قيمته  نح

العمالء و مليون جنيه ارتفع بها رصيد  167.5وبنقص قدره نحو  مليون جنية 1104.1

بض ا اوراق الق ي بينم اري  ف ام الج ن الع ع االول م ة  2022الرب ركة قيم لت الش حص

ة 550.3 قيمتها نحو عاتها بالكامل خالل تلك الفترة والبالغ يمب ون جني ي  ملي باالضافة ال

ة قيمةمن  مليون جنية 2.3تحصيل نحو  دي العمالء المستحقة المديوني ي ل ت   الت والزال

ة لجنة ة التحصيل و المراجع ة الالزم توصي بتنشيط عملي نح الحوافز المالي ق م ة لتحقي
دي الشركة ذلك حيث ان زيادة الم ة ل ي السيولة النقدي الي عل ديونية لدي العمالء تاثر بالت

 مما يدفعها الي االقتراض من البنوك و تحميل اعباء تمويل تؤثر علي ربحية الشركة 

  
ي  - 6 دي الشركة ف ة ل غ رصيد النقدي ة 312.9نحو 30/6/2022بل ون جني ا عمالت  ملي منه

ة ا ادلجنبي ا يع و  بم ة 300نح ون جني و  ملي ة 12.9ونح ون جني ان  ملي ا ك ري بينم مص

ا عمالت ا مليون جنيه 395.2نحو  31/3/2022في  رصيد النقدية  ة منه ادل جنبي ا يع بم

ة 122.3و  مليون جنية 272.9نحو  ة  مليون جني مصري اي ان رصيد العمالت االجنبي

ادل  ا يع و م ع بنح ام  27.1ارتف ن ع اني م ع الث الل الرب ه خ ون جني ض وانخ 2022ملي ف

ة المصري بنحو  ة بالجني ة  109.4رصيد النقدي ه والمحصلة ان رصيد النقدي ون جني ملي

ام  ب  82.3بنحو  2022انخفض خالل الربع الثاني من ع ه حيث استخدم جان ون جني ملي

ة بنحو كبير من رصيد النقدية بالجنية المصري في شراء اسهم  ه  69.6خزين ون جني ملي
 كما سبق ان بينا 

  
را  عارونظ اع اس ه الرتف الت االجنبي ل  العم ريمقاب ه المص ن  الجني ة م لبداي هر ابري  ش

اح  ت ارب د بلغ ي فق هالماض يم العمل روق تقي ام  ف ن ع اني م ع الث الل الرب و  2022خ نح

هعوضت خسائر  مليون جنيه 11.4 ع االول من عام  فروق تقييم العمل  2022خالل الرب

ه العمالت مليون  2.1ادة قدرها وبزي مليون جنيه 9.3نحو والبالغ قدرها   لكن ارتفاع قيم

الي  اج وبالت ة االنت ي تكلف لبيه عل ار س ه اث ون ل ه المصري سوف يك ل الجني ه مقاب االجنبي
اع اسعار العمالت  ربحية الشركة اال اذا تم رفع اسعار بيع االنتاج بما يعوض فروق ارتف

ه ل  االجنبي ريمقاب ه المص د الجني د بق ركة تعتم ث ان الش تيراد حي ي اس ر عل ر كبي
ة  لجنة المراجعة والزالت  مستلزمات االنتاج من الخارج ان يكون رصيد النقدي  توصي ب

ادل في حدود المحتفظ بها من العمالت االجنبية ا يع ه 100 م ون جني ث ان سياسة  ملي حي

ات و مستلزمات  ة الستيراد الخام ة الالزم وفير العمالت االجنبي البنك المركزي تسمح بت
ركات  ويالت للش ادات او التح تح االعتم اريخ ف ي ت عر الصرف ف ارج بس ن الخ اج م االنت

تيراد ا االس تم منه ي ي ا ان الت يض  كم يتخف ؤدي ال ا ي ة المحتفظ به يض  رصيد النقدي تخف
  ربحية الشركة  مما يحسن من بال شك  لاعباء التموي

 

 30/6/2022في  مليون جنيه  1487نحو و القروض بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية  - 7

والبالغ قدره  31/12/2021في  عن رصيدها مليون جنيه 425 بزيادة قدرها نحو 

خالل النصف االول  التسهيالت االئتمانية الزيادة في بلغت حيثمليون جنية   1062
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خالل النصف  القروض الزيادة في كما بلغتمليون جنيه  265.6نحو  2022من عام 

   مليون جنيه 159.4نحو   2022االول من عام 

  2022خالل النصف االول من عام  خالل الشركة التي تحملتها اعباء التمويلوقد بلغت 

بتخفيض التسهيالت  لجنة المراجعة توصي والزالت  مليون جنيه 19.348نحو 
االئتمانية و القروض الي اقل حد ممكن لتخفيض اعباء التمويل  مما بؤدي الي تحسين 

تحصيل  رصيد النقدية المحتفظ بها و تخفيض تحقبق ذلك من ويمكنربحية الشركة 
لدي العمالء و كذا تخفيض رصيد المخزون من  المستحقةجانب كبيرمن المديونية 

 الذي يمثل احتياجات ثالثة اشهر مواد التعبئة و التغليف الي الحد االمثل المواد الخام و
   وهذا ما نامله من ادارة الشئون المالية واالدارات المرتبطة بها 

  
 

 تبين ما يلي: 30/6/2022في  ارصدة المخزونبمتابعة  - 8

 

غ   -  ام بل واد الخ ن الم زون م يد المخ ه  رص ا قيمت و م ه 282.5نح ون جني ل ت ملي مث

درها شهر  4.1 احتياجات ادة ق ة  1.1بزي الغ احتياجات ثالث ل والب شهر عن الحد االمث
هر  ي واش رت عل ي اث الم والت ا الع ر به ي يم ادية الت روف االقتص ل الظ ي ظ ن ف لك

ك الفضل من هللا وتشكر ادارة  اقتصاديات مصرنا الحبيبة فان االمر يعتبر جيد جدا وذل
 الشركة علي ذلك 

 

ه نحو التغليفمواد التعبئة ومن   بلغ رصيد المخزون -  ا قيمت ه 108  م ون جني ل ي ملي مث

ة اشهر شهر عن 4.4بزيادة قدرها شهر  7.4 احتياجات الغ ثالث  ان اي الحد االمثل والب

ي ادة ف يد الزي زون رص ف  مخ ة والتغلي واد التعبئ ه م غ قيمت ل تبل د االمث ن الح و  ع نح
ه 63.8 ون جني روف  ملي ار الظ ي االعتب ذنا ف و اخ رة ول ادة كبي ك زي ال ش ي ب وه

ل  2االقتصادية الحالية فان الزيادة عن الحد االمثل تكون في حدود  شهر عن الحد االمث

و  ي نح ك وه ن ذل ادة ع زون الزي ة المخ ه 34.8وان قيم ون جني ضت ملي ا خف  به

 ن ربحية الشركةتحسي وتخفيض اعباء التمويل  بالتالي و التسهيالت االئتمانية 

  
  

ام بلغ رصيد المخزون من   -  اج الت ي  وتحت التشغيلاالنت ه 30/6/2022ف ا قيمت  نحو م

ه 185.2 ون جني ة 157.6(  ملي ون جني ة ملي ام  قيم اج ت ه 27.6 وانت ون جني ة ملي  قيم

يد ذا الرص غيل ) وه ت التش اج تح ن انت ة م غيل قيم ت التش ام وتح اج الت ل ي االنت  1.5مث

ات  ة المبيع در شهر من تكلف ذي يق ل وال ي حدود الحد االمث ة  شهر 1.5وهو ف من تكلف

  المبيعات
ام وتحت التشغيل و المواد الخاممن  رصيد المخزونوبالتالي فان  -  ي حدود  االنتاج الت ف

ن   رصيد المخزونالحد االمثل وهذا امر جيد يبقي فقط  ة والتغليفم واد التعبئ ذي  م ال
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ه  يض يجب مراجعت ا لتخف ي حد م ة و وتخفيضه ال الي التسهيالت االئتماني يض بالت تخف
  تحسين ربحية الشركة واعباء التمويل  

  
ة للشركة  وائم المالي ى اعداد الق ى اتبعت ف هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات الت

ة وائم المالي ة بعرض الق للشركة  وانها متماشية مع معاييرالمحاسبة المصرية وتوصى اللجن
  على مجلس االدارة لالعتماد  30/6/2022فى 

  

  ملخص توصيات اللجنة : 

 على مجلس االدارة لالعتماد  30/6/2022عرض القوائم المالية للشركة فى  - 1

ا  - 2 ى تتحمله ل الت اء التموي يض اعب ة لتخف هيالت االئتماني م التس يض حج ى تخف ل عل العم
 الشركة    

 مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلكالعمل على زيادة استخدام خامات و  - 3

 العمل على زيادة تصديرمنتجات الشركة للخارج  - 4

ن االحتياط - 5 ب م ة جان ة وتعلي وق الملكي ل حق ي هيك ر ف ي يالنظ ة عل اح المرحل ات واالرب
ال ي راس  راس الم ته ف در حص ل بق اهمين ك ي المس وزع عل ة ت هم مجاني ورة اس ي ص ف

  المال كما سبق بيانه في البند ثانيا 
ة والتغليف عن احتياجات  - 6 واد التعبئ يجب ان ال تزيد ارصدة المخزون من المواد الخام وم

ي حدود  ام وتحت التشغيل ف اج الت ن االنت انتاج ثالثة اشهر وان تكون ارصدة المخزون م
ة عن  ه 100شهر ونصف فقط من تكلفة المبيعات وان ال يزيد رصيد النقدي ون جني او  ملي

 ت االجنبيةما يعادلها من العمال

 فصل ارباح الفترة عن االرباح المرحلة كل في بند مستقل - 7

 

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

                                                                                                                          

  عمرو الشبراويشى                                                           البير سامى          

  رئيس اللجنة                                                              مقرر اللجنة         


