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 المراجعة لجنة اجتماع (5رقم ) محضر

 الفنار للمقاوالت العمومية واالنشاءات  لشركة
  
 

 40/40/0400تاري    خ  الموافق  السبتيوم  المنعقد ف
 

ار للمقاوالت نالساعة الثالثة مساءا اجتمعت لجنة المراجعة لشركة الف 04/03/2023 الموافق السبت انه في يوم 
 ل من: العمومية واالنشاءات بحضور ك

 
 رئيس لجظة الطراجعة مصطفى عبد الخالق الديد عبد الخالق 

 عضه خالد محطهد عيدى دمحم  
 عضه احطد رمضان حدن إبراهيم

 عضه سعيد زيدان عبد العظيم
 عضه سيد حدن سيد عبد الظاهر 

 
 

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

 2022-11-12 بتاريخ( 4رقم ) اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق  -     

  .متابعة تنفيذ التوصيات السابقة  -     
 .2022-12-31في  عن الفترة المنتهية للشركة القوائم المالية -

 

  مقدمة  -1
عمذ  انهجُت لشسث رنك ونتحمٍك. ششكت انفُبس نهًمبوالث فً انذاخهٍت انشلببت َظبو وفبعهٍت كفبءة عهى انًشاجعت تششف نجُت

 وٌلخص. انخبسجً ثانحسببب ويشاجع انعهٍب واإلداسة انذاخهٍت نهًشاجعت انعبو انًذٌش انعبو يع خالل االجتًبعبث يٍ دعذ

 انشلببت َظبو بشأٌ انًشاجعت نجُت وسأي انًهًت وانمشاساث انًشاجعت، نجُت وتشكٍم ويهبو يسؤونٍبث ببختصبس انتمشٌش هزا
 . الهامة فً هذا الشأنت وتمذٌى انتىصٍبث انذاخهٍ

 

 اللجنة ومهام مسؤوليات   -2

 

 انذاخهٍت انشلببت وأَظًت انًبنٍت وانمىائى انتمبسٌش وَزاهت تسالي يٍ وانتحمك انششكت أعًبل بًشالبت انًشاجعت نجُت تختص

 انششكت حىكًت فً انًىضح انعًم َطبق وفك انمبَىٍَت وواجببتهب انًشاجعت نجُت ويسؤونٍبث أدواس ُحذدث كًب فٍهب،

 انًبنٍت ىقانس هٍئت اداسة يجهس عٍ انصبدسة جًهىسٌت يصش انعشبٍت فً انششكبث حىكًت الئحت فً جبء نًب وانًطببك

 .اإلداسة يجهس لبم يٍ إنٍهب انًىكهت وانًسؤونٍبث انششكبث وَظبو

 انًشاجعت وإداسة انتُفٍزٌت اإلداسة يع وانًُبلشبث انذوسٌت االجتًبعبث حضىس خالل يٍ يهبيهب بأداء انًشاجعت نجُت وتمىو

 .نهششكت انخبسجً انحسبببث ويشاجع انذاخهٍت
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    :ما يلي تتضمن ةالمراجع للجنة الرئيسية المهام
    
 ومن ثم اتباع السٌاسات  المصرٌة،لمعاٌٌر المحاسبة  ومطابمتهاالمتبعة بالشركة  المالٌةالسٌاسات  االشراف على -
 المحاسبةتتفك مع معاٌٌر  التًمعالجة العملٌات المالٌة المختلفة للشركة  فًالمحاسبٌة السلٌمة االشراف والمراجعة  -

 المصرٌة

المالٌة وذلن فى ضوء مبادئ االفصاح  للرلابةتجابة إدارة الشركة لتوصٌات البورصة والهٌئة العامة متابعة مدى اس -
 حرصا على حموق المساهمٌن والشفافٌة

 .التوصٌة لمجلس االدارة لتعٌٌن المحاسبٌن المانونٌٌن واستبدالهم وتحدٌد أتعابهم والتحمك من استماللٌتهم -

  اجعتها لبل إرسالها لمرالب الحساباتومر للشركة المالٌةفحص الموائم  -

 فحص اعمال المراجعة الداخلٌة بالشركة واالطالع على التمارٌر المعدة -

 والعمالء والموردٌن بالنمدٌةبالشركة الخاصة  الداخلٌة الرلابةمراجعة انظمة  -

لٌد  واستمرارمن لواعد لٌد  (7) للمادةحسابات الشركة عن الموائم المالٌة للشركة طبما  مرالبً السادةمنالشة تمرٌر  -
 األوراق المالٌة وشطب

 .المٌام بأي مهام أخرى تحددها لواعد المٌد بالبورصة المصرٌة -

 تشكيل لجنة المراجعة:   -3

   

 :أدَبِ انًزكىسٌٍ األعضبء يٍ انًشاجعت نجُت تتكىٌ   

 

 جهة التطثيل االسم
 ة/مدتقلرئيس لجظة الطراجع مصطفى عبد الخالق الديد عبد الخالق 

 يعضه/غير تظفيذ خالد محطهد عيدى دمحم  
 عضه/مدتقل احطد رمضان حدن إبراهيم

 عضه/مدتقل سعيد زيدان عبد العظيم
 تظفيذيعضه/ سيد حدن سيد عبد الظاهر 

 

  :المراجعة لجنة اجتماعات -4
ت إضافٌة حسب ما تتطلبه تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على األلل فً السنة، مع صالحٌة عمد اجتماعاتمرر أن 
 الحاجة.

 
 

  :القرارات الهامة والنتائج التي تم التوصل إليها -5
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 2022-11-12بتاريخ ( 4رقم ) اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق 5.1.
 

 (4لام السٌد/ مصطفى السنٌطً رئٌس اللجنة بعرض محضر لجنة المراجعة السابك رلم )         
 على السادة الحضور وحٌث ال توجد أي مالحظات علٌه فمد تم اعتماد 12/11/2022تارٌخ ل         
    محضر المراجعة السابك.          

 
   .متابعة تنفيذ التوصيات السابقة 5.2. 
 
 .الشركةالزالت توصٌات اللجنة لائمة والزالت تحت التنفٌذ من لبل إدارة              
 
 

 .2022-12-31في  الفترة المنتهيةللشركة عن  القوائم المالية 5.3.
 

 

ولد أظهرت  4244-34-53فً عن الفترة المنتهٌة الموائم المالٌة للشركة  مسودةاستعرضت اللجنة 

  -تلن الموائم ما ٌلً: 
 

-34-53 فً الفترة المنتهٌةجنٌة خالل ملٌون  6.83:حممت الشركة مبٌعات بلغت لٌمتها  5.3.1.

والبالغ لدرها  4243عام نفس الفترة من ملٌون جنٌة عن مبٌعات  ;:.48نحو  بزٌادة لدرها 4244

وٌرجع هذا النتهاء بعض المشارٌع بنسبة  %69 نحو زٌادة لدرهاملٌون جنٌه و بنسبة  79.93نحو 

ممثلة فً تعالد  % فً العام السابك و حصول الشركة على تعالدات جدٌدة خالل الفترة الحالٌة322

ملٌون ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً بمٌمة 39.35بمٌمة  مشروع تنمٌة محور الضبعة

 . ملٌون جنٌها 82.48

 

بٌنما كانت  4244-34-53خالل الفترة المنتهٌة فً  %39.;9نسبة تكلفة المبٌعات الً المبٌعات  بلغت 5.3.2.

نتهاء بعض ال هذا وٌرجع  (%8.69)نحوبفارق اي  4243% خالل نفس الفترة من عام 7.86: نحو نسبتها

المرتفعة السعر ممارنة  المشارٌع التً بها اعمال مبانً وتشطٌبات أخرى والتً تدخل فٌها بعض المواد )الخامات(
بمشروعً طرق جنوب الطرق  وردم فً اعمال التسوٌات وحفرباألعمال المنفذة خالل الفترة الحالٌة والمنحصرة 

فً التكالٌف الى  مما نتج عنه هذا التغٌر النسبًالشمالً  ومشروع سٌلفر سندس بالساحلالوادي ومحور الضبعة 
 . المبٌعات

 

 4244-34-53خالل الفترة المنتهٌة فً جنٌه  ملٌون  33.36حممت الشركة صافً ربح بلغ لدره نحو  5.3.3.

ملٌون  7.98والبالغ لدره  4243من عام  جنٌه عن صافً الربح المحمك لنفس الفترة ملٌون :7.5بزٌاده لدرها نحو 

الفترة المنتهٌة فً الربح المحمك خالل  تشكر علٌه ادارة الشركة اي ان الزٌادة فً صافً للغاٌةوهذا امر جٌد  جنٌه
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وترجع تلن الزٌادة بصفة اساسٌة الً ما  4243الفترة من عام  الربح المحمك لنفسمثلً  نحو ٌمثل 53-34-4244

 : ٌلً
 

 جنٌة وانخفاض نسبة تكلفة المبٌعات الً ملٌون ;:.48حو زٌادة فً لٌمة المبٌعات بن -         

 4244-34-53فً  ملٌون جنٌه  39.84مما ادي الً ان مجمل الربح لد بلغ نحو  %(8.69)المبٌعات بنسبة        

  نفس الفترة من العام السابك والبالغ لٌمته  ملٌون جنٌه عن مجمل الربح المحمك فً  55.;بزٌادة لدرها نحو          

 ملٌون جنٌه.    ;4.:نحو            

 

والمفصح عنها مسبما                                                            4244هذا وترجع الزٌادة فً المبٌعات الى التعالدات التً ابرمتها الشركة خالل عام  -

ملٌون ومشروع سٌلفر سندس بالساحل الشمالً بمٌمة 39.35مشروع تنمٌة محور الضبعة بمٌمة فً تعالد والمتمثلة 

 . مما أسفر عنه الزٌادة فً لٌمة مبٌعات الشركة وزٌادة األرباح كما هو موضح أعاله.ملٌون جنٌها. 82.48

   
 أعمالالنتهاء بعض المشارٌع التً بها  مجمل الربح وانخفاض نسبة التكلفة الى المبٌعاتهذا وترجع الزٌادة فً  -        
 مبانً وتشطٌبات أخرى والتً تدخل فٌها بعض المواد )الخامات( المرتفعة السعر ممارنة باألعمال المنفذة              

 بمشروعً طرق جنوب الوادي الطرقخالل الفترة الحالٌة والمنحصرة فً اعمال التسوٌات وحفر وردم               

  -34-53مما أسفر عنه زٌادة أرباح الفترة الحالٌة  .الشمالًومشروع سٌلفر سندس بالساحل  الضبعةومحور              

 ممارنة بنفس الفترة من العام السابك كما هو موضح أعاله.   4244                 
 

ممابل  4244-34-53فً  ملٌون جنٌة  26.; نحوبالصافً  المبض اوراق و العمالء رصٌد بلغ 5.3.4.

ان الشركة لامت بتحصٌل  مما ٌعنًملٌون جنٌه ( 32.97)لدره نحو  بانخفاضأي  4243-34-53فً  ;9.;3نحو

كما بلغت تحصٌالت الشركة من مبٌعاتها فً .وهذا امر جٌد  ;9.;3 نحو  كامل رصٌد العمالء السابك والبالغ لٌمته

بعد  % 9:.92 ة تحصٌل نحوملٌون جنٌة أي بنسب 6.83:والبالغ لدرها نحو  86.99لٌمة نحو  53/34/4244

الحوافز المالٌة  ومنحعملٌة التحصٌل  بتنشٌط توصً اللجنة و نسبٌا وهذا أمر جٌد المحتجزحسم ضمان االعمال 
ٌدفعها لد الشركة مما  ىالسٌولة النمدٌة لد علىبالتالً  تؤثرالعمالء  ىالالزمة لتحمٌك ذلن حٌث ان زٌادة المدٌونٌة لد

 .ربحٌة الشركة علىتؤثر  ٌةعباء تموٌلأ وتحملالبنون  االلتراض من ىال

-34-53فً  89.;ممابل نحو  4244-34-53ملٌون جنٌه فً  48.31بلغ رصٌد تأمٌنات لدى الغٌر نحو  5.3.5.

 2.545887سوى خالل الفترة لدى الغٌر  تأمٌناتولم تحصل من  ملٌون جنٌها. 6.39أي بزٌادة لدرها نحو  4243

توصً اللجنة بشكل ملح فً عمل جدولة لتلن المدٌونٌات خاصة المدٌونٌات التً انتفى الغرض  جٌد لذاأمر غٌر  وهذا
على تحصٌلها ومنح حوافز مالٌة للمحصلٌن لتحفٌزهم على  والعملانتهت فترة الضمان والتامٌن المستحك لها منها و

  التحصٌل.

خالل الفترة ولامت بسداده والفاله  لصٌرة االجلٌالت االئتمانٌة رصٌد التسه انتهت الشركة من عبء 5.3.6.

 .ملٌون جنٌه ;;.3والذي كان فً الفترة السابمة نحو   4244-34-53فً المنتهٌة 
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ولد نتج عن  69تم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة بالشركة لتتوافك مع معاٌٌر المحاسبة المصرٌة وخاصة معٌار 5.3.7.

وضمان واضمحالل فً المدٌنون  ( :2.426العمالء واوراق المبض بمٌمة ) ائتمانٌة متولعة فً تطبٌك المعٌار خسائر

كما لامت الشركة .(2.2457ملٌون جنٌه واضمحالل جاري البنون والودائع بمٌمة ) ( 6.2789بمٌمة ) االعمال

 .(2.722)بتكوٌن مخصص لممابلة فرولات الضرائب المحتملة بمٌمة 

مع  علمنا ما ٌجعلنا نعتمد بعدم سالمة االجراءات التً اتبعت فً اعداد الموائم المالٌة للشركة وأنها متماشٌة هذا ولم ٌنم الى

على  4244-34-53 عن الفترة المنتهٌة فً ة المصرٌة وتوصى اللجنة بعرض الموائم المالٌة للشركةمعاٌٌر المحاسب

 لالعتماد.مجلس اإلدارة 
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وذلن لتلبٌة االلتزام بالتمارٌر الدورٌة الداخلٌة بتعٌٌن الكفاءات الالزمة الرلابة اللجنة بتعزٌز نظام  توصً -3
 المطلوبة وتنشٌط وكفاٌة منظومة المرالبة الداخلٌة للمهام والمسؤولٌات المطلوبة منها.

 لذلن.توصً اللجنة بتعزٌز نظام المراجعة الداخلٌة وتعٌٌن الكفاءات الالزمة  -4

 لالعتماد.على مجلس اإلدارة  4244-34-53فً عن الفترة المنتهٌة بعرض الموائم المالٌة  صت اللجنةأو -5

 لتوفٌر السٌولة الالزمة للشركة بتنشٌط عملٌة التحصٌل ومنح الحوافز المالٌة الالزمة لتحمٌك ذلنتوصً اللجنة  -6

 اتعابه.الشركة الخارجً وتحدٌد لامت اللجنة بالتوصٌة لمجلس االدارة بالتراح تعٌٌن مرالب حسابات  -7

 تمما جنب الشركة غراماالمالٌة  للرلابةلتوصٌات البورصة والهٌئة العامة استجابة الشركة  علىكدت اللجنة أ -8
 لذلن.نتٌجة 

توصً اللجنة باستغالل األرباح المرحلة فً التوسع عن طرٌك استخدام جزء منها لزٌادة راس المال وذلن  -9
 فً مشارٌعها وتشجٌع المستثمرٌن. ةلمجابهة توسعات الشرك

اطلعت اللجنة على األرصدة الدائنة للجهات السٌادٌة )مصلحة الضرائب والهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة(  -:
 وأوصت بسدادها تجنبا للغرامات.

 .سةالجل ورفعت الحضور للسادة بالشكر اللجنة رئيس السيد توجه االعمال جدول مناقشة من االنتهاء وبعد
 رئيس اللجنة                                                                                  أمين السر

 أ.مصطفى السنيطي                                                                               إبراهيم دمحم السيد

 
 


