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محضر رقم ( )3اجتماع لجنت المراجعت
لشركت الفنار للمقاوالث العموميت واالنشاءاث
المنعقد ف يوم األحد الموافق تاري خ 2822/80/41
انه في يوم األحد الموافق  2022/00/14الساعة الثالثة مساءا اجتمعت لجنة المراجعة لشركة الفنار للمقاوالت
العمومية واالنشاءات بحضور كل من:
مصطفى عبد الخالق الديد عبد الخالق

رئيس لجظة الطراجعة

خالد محطهد عيدى دمحم

عضه

احطد رمضان حدن إبراهيم

عضه

سعيد زيدان عبد العظيم

عضه

سيد حدن سيد عبد الظاهر

عضه

وقد حضر االجتماع السيد /احمد محمود عيسى رئيس مجلس اإلدارة والسيد  /إبراهيم محمود عيسى العضو المنتدب
والسيد دمحم ممدوح زيدان المدير المالي والسيد إبراهيم دمحم السيد أمين السر وذلك لمناقشة جدول االعمال التالي- :

 اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق رقم ( )2بتاريخ 2022-05-30 متابعة تنفيذ التوصيات السابقة. القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في .2022-06-30 -1مقدمة
تششف نجُت انًشاجعت عهٗ كفبءة ٔفبعهٛت َظبو انشلببت انذاخهٛت ف ٙششكت انفُبس نهًمبٔالثٔ .نتحمٛك رنك لشسث انهجُت عمذ
عذد يٍ االجتًبعبث خالل انعبو يع انًذٚش انعبو نهًشاجعت انذاخهٛت ٔاإلداسة انعهٛب ٔيشاجع انحضبببث انخبسج .ٙوٌلخص
ْزا انتمشٚش ببختصبس يضؤٔنٛبث ٔيٓبو ٔتشكٛم نجُت انًشاجعتٔ ،انمشاساث انًًٓت ٔسأ٘ نجُت انًشاجعت بشأٌ َظبو انشلببت
انذاخهٛت ٔتمذٚى انتٕصٛبث الهامة فً هذا الشأن.

 -2مسؤوليات ومهام اللجنة
تختص نجُت انًشاجعت بًشالبت أعًبل انششكت ٔانتحمك يٍ صاليت َٔزاْت انتمبسٚش ٔانمٕائى انًبنٛت ٔأَظًت انشلببت انذاخهٛت
فٓٛب ،كًب ُحذدث أدٔاس ٔيضؤٔنٛبث نجُت انًشاجعت ٔٔاجببتٓب انمبََٕٛت ٔفك َطبق انعًم انًٕضح ف ٙحٕكًت انششكت
ٔانًطببك نًب جبء ف ٙالئحت حٕكًت انششكبث ف ٙجًٕٓسٚت يصش انعشبٛت انصبدسة عٍ يجهش اداسة ْٛئت انضٕق انًبنٛت
َٔظبو انششكبث ٔانًضؤٔنٛبث انًٕكهت إنٓٛب يٍ لبم يجهش اإلداسة.
ٔتمٕو نجُت انًشاجعت بأداء يٓبيٓب يٍ خالل حضٕس االجتًبعبث انذٔسٚت ٔانًُبلشبث يع اإلداسة انتُفٛزٚت ٔإداسة انًشاجعت
انذاخهٛت ٔيشاجع انحضبببث انخبسج ٙنهششكت.
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المهام الرئيسية للجنة المراجعة تتضمن ما يلي:
 االشراف على السٌاسات المالٌة المتبعة بالشركة ومطابمتها لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة ،ومن ثم اتباع السٌاسات االشراف والمراجعة المحاسبٌة السلٌمة فً معالجة العملٌات المالٌة المختلفة للشركة التً تتفك مع معاٌٌر المحاسبةالمصرٌة
 متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصٌات البورصة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وذلن فى ضوء مبادئ االفصاحوالشفافٌة حرصا على حموق المساهمٌن
 التوصٌة لمجلس االدارة لتعٌٌن المحاسبٌن المانونٌٌن واستبدالهم وتحدٌد أتعابهم والتحمك من استماللٌتهم. فحص الموائم المالٌة للشركة ٔيشاجعتٓب لبم إسصبنٓب نًشالب انحضبببث فحص اعمال المراجعة الداخلٌة بالشركة واالطالع على التمارٌر المعدة مراجعة انظمة الرلابة الداخلٌة بالشركة الخاصة بالنمدٌة والعمالء والموردٌن منالشة تمرٌر السادة مرالبً حسابات الشركة عن الموائم المالٌة للشركة طبما للمادة ( )7من لواعد لٌد واستمرار لٌدوشطب األوراق المالٌة
 -انمٛبو بأ٘ يٓبو أخشٖ تحذدْب لٕاعذ انمٛذ ببنبٕسصت انًصشٚت.

 -3تشكيل لجنة المراجعة:
تتكٌٕ نجُت انًشاجعت يٍ األعضبء انًزكٕس ٍٚأدَبِ:
االسم
مصطفى عبد الخالق الديد عبد الخالق
خالد محطهد عيدى دمحم

جهة التطثيل
رئيس لجظة الطراجعة/مدتقل
عضه/غير تظفيذي

احطد رمضان حدن إبراهيم

عضه/مدتقل

سعيد زيدان عبد العظيم

عضه/مدتقل

سيد حدن سيد عبد الظاهر

عضه/تظفيذي

-4اجتماعات لجنة المراجعة:

تمرر أن تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على األلل فً السنة ،مع صالحٌة عمد اجتماعات إضافٌة حسب ما تتطلبه
الحاجة.
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-5القرارات الهامة والنتائج التي تم التوصل إليها:
 .5.1اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق رقم ( )2بتاريخ 2022-05-30

لام السٌد /مصطفى السنٌطً رئٌس اللجنة بعرض محضر لجنة المراجعة السابك رلم ()2
لتارٌخ  2022/05/30على السادة الحضور وحٌث ال توجد أي مالحظات علٌه فمد تم اعتماد
محضر المراجعة السابك.

 .5.2متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.

الزالت توصٌات اللجنة لائمة والزالت تحت التنفٌذ من لبل إدارة الشركة.

 .5.3القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في .2022-06-30
استعرضت اللجنة مسودة الموائم المالٌة للشركة عن الفترة المنتهٌة فً  2322-30-03ولد أظهرت
تلن الموائم ما ٌلً- :
 .5.3.1حممت الشركة مبٌعات بلغت لٌمتها  03.55ملٌون جنٌة خالل الفترة المنتهٌة فً -30-03
 2322بزٌادة لدرها نحو  25.32ملٌون جنٌة عن مبٌعات نفس الفترة من عام  2322والبالغ لدرها
نحو  23.50ملٌون جنٌه و بنسبة زٌادة لدرها نحو  %10.32وٌرجع هذا النتهاء بعض المشارٌع
بنسبة  %233فً العام السابك و حصول الشركة على تعالدات جدٌدة خالل الفترة الحالٌة ممثلة فً
تعالد مشروع تنمٌة محور الضبعة بمٌمة 21.20ملٌون ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً بمٌمة
 03.20ملٌون جنٌها.
 .5.3.2بلغت نسبة تكلفة المبٌعات الً المبٌعات  %13.5خالل الفترة المنتهٌة فً  2322-30-03بٌنما كانت
نسبتها  %22.32خالل نفس الفترة من عام  2322اي بفارق نحو  %21.52وٌرجع هذا النتهاء بعض المشارٌع
التً بها اعمال مبانً وتشطٌبات أخرى والتً تدخل فٌها بعض المواد (الخامات) المرتفعة السعر ممارنة باألعمال
المنفذة خالل الفترة الحالٌة والمنحصرة فً اعمال التسوٌات وحفر وردم الطرق بمشروعً طرق جنوب الوادي
ومحور الضبعة ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً مما نتج عنه هذا التغٌر النسبً فً التكالٌف الى المبٌعات.
 .5.3.3حممت الشركة صافً ربح بلغ لدره نحو  1.21ملٌون جنٌه خالل الفترة المنتهٌة فً  2322-30-03بزٌاده
لدرها نحو  5.51ملٌون جنٌه عن صافً الربح المحمك لنفس الفترة من عام  2322والبالغ لدره نحو2.03ملٌون
جنٌه وهذا امر جٌد للغاٌة تشكر علٌه ادارة الشركة اي ان الزٌادة فً صافً الربح المحمك خالل الفترة المنتهٌة فً
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ٌ 2322-30-03مثل  5.5أمثال الربح المحمك لنفس الفترة من عام  2322وترجع تلن الزٌادة بصفة اساسٌة الً ما
ٌلً:
 زٌادة فً لٌمة المبٌعات بنحو  25.32ملٌون جنٌة وانخفاض نسبة تكلفة المبٌعات الًالمبٌعات بنسبة  % 21.52مما ادي الً ان مجمل الربح لد بلغ نحو  23.5ملٌون جنٌه فً 2322-30-03
بزٌادة لدرها نحو  5.02ملٌون جنٌه عن مجمل الربح المحمك فً نفس الفترة من العام السابك والبالغ لٌمته
نحو  2.03ملٌون جنٌه.
 هذا وترجع الزٌادة فً المبٌعات الى التعالدات التً ابرمتها الشركة خالل عام  2322والمفصح عنها مسبماوالمتمثلة فً تعالد مشروع تنمٌة محور الضبعة بمٌمة 21.20ملٌون ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً بمٌمة
 03.20ملٌون جنٌها ..مما أسفر عنه الزٌادة فً لٌمة مبٌعات الشركة وزٌادة األرباح كما هو موضح أعاله.
 هذا وترجع الزٌادة فً مجمل الربح وانخفاض نسبة التكلفة الى المبٌعات النتهاء بعض المشارٌع التً بها أعمالمبانً وتشطٌبات أخرى والتً تدخل فٌها بعض المواد (الخامات) المرتفعة السعر ممارنة باألعمال المنفذة
خالل الفترة الحالٌة والمنحصرة فً اعمال التسوٌات وحفر وردم الطرق بمشروعً طرق جنوب الوادي
ومحور الضبعة ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً .مما أسفر عنه زٌادة أرباح الفترة الحالٌة -30-03
 2322ممارنة بنفس الفترة من العام السابك كما هو موضح أعاله.
 .5.3.4بلغ رصٌد العمالء و اوراق المبض نحو  20.12ملٌون جنٌة فً  2322-30-03ممابل نحو 23.13فً
 2322-22-02أي بانخفاض لدره نحو  0.32ملٌون جنٌه مما ٌعنً ان الشركة لامت بتحصٌل كامل رصٌد العمالء
السابك والبالغ لٌمته نحو  23.13وهذا امر جٌد كما بلغت تحصٌالت الشركة من مبٌعاتها فً  2322/30/03لٌمة
نحو  22.33والبالغ لدرها نحو  03.55ملٌون جنٌة أي بنسبة تحصٌل نحو  %01وهذا أمر غٌر جٌد لذا توصً
اللجنة بتنشٌط عملٌة التحصٌل ومنح الحوافز المالٌة الالزمة لتحمٌك ذلن حٌث ان زٌادة المدٌونٌة لدي العمالء تؤثر
بالتالً على السٌولة النمدٌة لدي الشركة مما لد ٌدفعها الً االلتراض من البنون وتحمل اعباء تموٌلٌة تؤثر على ربحٌة
الشركة.
 .5.3.5بلغ رصٌد تأمٌنات لدى الغٌر نحو  11.02ملٌون جنٌه فً  2322-30-03ممابل نحو  3.01فً -22-02
 2322أي بزٌادة لدرها نحو  2.50ملٌون جنٌها .ولم تحصل من تأمٌنات لدى الغٌر خالل الفترة سوى 3.3231
وهذا أمر غٌر جٌد لذا توصً اللجنة بشكل ملح فً عمل جدولة لتلن المدٌونٌات خاصة المدٌونٌات التً انتفى الغرض
منها وانتهت فترة الضمان والتامٌن المستحك لها والعمل على تحصٌلها ومنح حوافز مالٌة للمحصلٌن لتحفٌزهم على
التحصٌل.
 .5.3.6بلغ رصٌد التسهٌالت االئتمانٌة لصٌرة االجل نحو  2.33ملٌون جنٌه خالل الفترة المنتهٌة فً -30-03
 2322وهو مستخدم فً التشغٌل و هذا أمر ال بأس به طالما فً نطاق محدود واالعباء التموٌلٌة طفٌفة وغٌر مؤثرة
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واللجنة توصً دائما بتحصٌل مستحماتها من العمالء وتنشٌط عملٌة التحصٌل والحد من االنجراف نحو المروض
لتجنب الشركة األعباء التموٌلٌة التً تؤثر على الربحٌة.
 .5.3.7تم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة بالشركة لتتوافك مع معاٌٌر المحاسبة المصرٌة وخاصة معٌار 31ولد نتج عن
تطبٌك المعٌار خسائر ائتمانٌة متولعة فً العمالء واوراق المبض بمٌمة ( )3.2222واضمحالل فً المدٌنون
واالرصدة المدٌنة األخرى بمٌمة ( )0.00ملٌون جنٌه واضمحالل جاري البنون والودائع بمٌمة (.)3.323
هذا ولم ٌنم الى علمنا ما ٌجعلنا نعتمد بعدم سالمة االجراءات التً اتبعت فً اعداد الموائم المالٌة للشركة وأنها متماشٌة مع
معاٌٌر المحاسبة المصرٌة وتوصى اللجنة بعرض الموائم المالٌة للشركة عن الفترة المنتهٌة فً  2322-30-03على
مجلس اإلدارة لالعتماد.

-6ملخص توصيات اللجنة:
 -2توصً اللجنة بتعزٌز نظام الرلابة الداخلٌة بتعٌٌن الكفاءات الالزمة وذلن لتلبٌة االلتزام بالتمارٌر الدورٌة
المطلوبة وتنشٌط وكفاٌة منظومة المرالبة الداخلٌة للمهام والمسؤولٌات المطلوبة منها.
 -2توصً اللجنة بتعزٌز نظام المراجعة الداخلٌة وتعٌٌن الكفاءات الالزمة لذلن.
 -0أوصت اللجنة بعرض الموائم المالٌة عن الفترة المنتهٌة فً  2322-30-03على مجلس اإلدارة لالعتماد.
 -3توصً اللجنة بتنشٌط عملٌة التحصٌل ومنح الحوافز المالٌة الالزمة لتحمٌك ذلن لتوفٌر السٌولة الالزمة للشركة
 -5لامت اللجنة بالتوصٌة لمجلس االدارة بالتراح تعٌٌن مرالب حسابات الشركة الخارجً وتحدٌد اتعابه.
 -0أكدت اللجنة على استجابة الشركة لتوصٌات البورصة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة مما جنب الشركة غرامات
نتٌجة لذلن.
 -1اطلعت اللجنة على األرصدة الدائنة للجهات السٌادٌة (مصلحة الضرائب والهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة)
وأوصت بسدادها تجنبا للغرامات.
وبعد االنتهاء من مناقشة جدول االعمال توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة.

رئيس اللجنة

أمين السر
إبراهيم دمحم السيد

العنوان الرئيسى < شارع الجيش بجوار عمليت المياه –الصف – الجيزة
عنوان الفــــــــرع < الدور األرضى فيال - ;:حي البنفسج –فيالث التجمع األول-القاهرة الجديدة

مصطفى السنيطي

تليفون< فاكس < 245:84222:

موبايل <23445754284-233762692;4-23343959979
Email : info@alfanar-eg.net
Website : http://www.alfanar-eg.net

