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محضر اجتماع لجنة المراجعة
بتاريخ 2019/11/7م
إنه في يوم الخميس الموافق 2019/11/7م في تمام الساعة العاشرة صباحا ً اجتمعت لجنة
المراجعة بعضوية كالً من-:
م
1
2
3

األســــــــم
السيد األستاذ  /محمد مرتضي أبو زيد عمارة
السيدة األستاذة  /مها أحمد فخري أبو الخير
السيدة األستاذة  /هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

المنصب
رئيسا ً
عضوة
عضوة

الصفـــه
عضو مجلس غير تنفيذي
عضو مجلس غير تنفيذي
عضو مجلس غير تنفيذي

وذلك لفحص و مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30م.
قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية عن الفترة المذكورة مع السيد  /المدير المالي للشركة وفي
حدود ما أستطاعت اللجنة الحصول عليه من بيانات.
وبعد المناقشة تري اللجنة اآلتي:
 إن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة قد تم إعدادها طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية ومايتطلبه القانون رقم  159لسنة1981م وطبقا ً لما هو مسجل بالدفاتر والسجالت المحاسبية المعتمدة.
 بلغت مبيعات علف الدواجن خالل الفترة الحالية  3513طن مقابل  2615طن من العام الماضـي2018م لنفس الفترة بزيادة قدرها  898طن وقد حققت إجمالي أرباح وقدرها  1077387جنيها ً
مقابل  172382جنيها ً لنفس الفترة من عام 2018م.
 بلغت مبيعات علف الحيواني خالل الفترة الحالية  1986طن مقابل  2913طن من العام الماضي2018م لنفس الفترة بإنخفاض قدره 927طن وباالستفسار تبين أن ذلك نظراً لوجود عليقة خضراء
وتوقف بعض المربيين عن التربية لتفشـي األمراض كـالحمي القـالعية وإرتفـاع أسعـار األعـالف
وقد حققت إجمالي أرباح وقدرها  553965جنيها ً مقابل (  )297694جنيها ً لنفس الفترة من عام
2018م.
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 حققـت الثـالجـة سعـة  6000طـن خــالل تلـك الفتـرة أربـاح قـدرهـا  346429جنيهـا ً مقـابـل 1297200جنيها ً من العـام الماضي 2018م لنفس الفترة  ,ومـع العلم أنه تـم تـأجير الثـالجـة
بالكامل إعتباراً من 2019/4/15م وحتي تاريخه ونأمل أن تحقق الفائض المناسب.
 حقق قطـاع اإلنتـاج الحيوانـي ( مزرعة اإلنتـاج الحيواني ) خـالل تلك الفتـرة خســارة قـدرهــا( )78970جنيها ً مقارنة لعام 2018م لنفس الفتـرة أربـاح بمبلغ وقدره  110247جنيهـا ً وباقـي
عدد  28عجل بالمزرعة تحت البيع.
ومع العلم بأنه تم تأجير المحجر لشركة المرتضي بمبلغ شهري ثالثون ألف جنيها ً لمدة عام إعتباراً
من 2018/11/18م وحتي تاريخه.
وأوصت اللجنة باآلتي :ـ
 -1إرسال القوائم المالية إلي السيد مراقب الحسابات للمراجعة وإعداد تقريره عليها.
 -2عرض تقرير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة.
وقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً.
اللجـنــــة
م

األســـــم

التوقيـــع

 1السيد األستاذ  /محمد مرتضي أبو زيد عمارة
 2السيدة األستاذة  /مها أحمد فخري أبو الخير
 3السيدة األستاذة  /هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة
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