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الســادة  /البورصة المصرية

تحري ارً في 2102/8/6م

عناية السيد األستاذ  /مدير عام إدارة اإلفصاح

حتيه طيبه وبعد....
مرفق لسيادتكم بطيه محضر لجنة المراجعة علي القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2302/6/03م.

برجاء توجيه من يلزم باالستالم.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي

اإلدارة :الزقازيق – مبنى جممع املشروعات االستثمارية أمام مديرية الزراعة
املصانع :الكيلو  20433طريق بلبيس العاشر من رمضان

Website : www.elsharkiaelwatania.com

– تليفون  -300/4034022 – 4039032 :فاكس 300/4029032 :
 -تليفون 300/4933200 :

فاكس 300/4933203 :

E-mail :sharkia_elwatania@yahoo.com - info@elsharkiaelwatania.com
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محضر اجتماع لجنة المراجعة
بتاريخ 2102/8/6م
أنه في يوم االثنين الموافـق 2102/8/6م اجتمعت لجنـة المراجعـة برئاسة الدكتور  /محمد عبد الجواد العكش
عضو مجلس اإلدارة ( غير تنفيذي ) وعضوية كل من -:
عضو

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 -0السيد األستاذ  /عبد السالم محمد سيد
السيد األستاذ  /كمال أحمد عبد الرحمن

عضو

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 -3السيد األستاذ  /محمد مصطفى محمد حسن

عضو

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

-2

ولذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عـن الفترة المنتهية في 2102/6/31م.
قامت اللجنة باالطالع علي القوائم المالية عن الفترة المذكورة والمعتمدة من السيد األستاذ  /مراقب حسابات الشركة
واإليضاحات المتممة لها.
وبعد مناقشة كافة البنود تري اللجنة اآلتي-:
 إن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة قد تم إعدادها طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية وما يتطلبه القانونرقم  051لسنة 0180م وإنها تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة في هذا التاريخ وتجدر اإلشارة إلي اآلتي:
 انخفضت مبيعات الشركة بنسبة  %2662مقابل انخفاض  %2265في تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة منالعام الماضي وترجع انخفاض المبيعات إلي الظروف التي تمر بها البالد وانتشار األمراض واألوبئة كمـرض
الحمي القالعية ممـا أدي إلــي توقف كثير من المربيين عن النشــاط والخسـائـر التي تعـرض لهـا نشاط تسمين
المواشي األمر الذي أدي إلي انخفاض إجمالي أرباح النشاط للشركة.
 انخفضت صافي أرباح الشركة بنسبة  %2366مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبتحليل األرقام تبين اآلتي-: -0انخفاض إيراد االستثمار في األوراق المالية بمبلغ  0256522جنيه أي بنسبة .%82
 -2زيادة العائد من أذون الخزانة بمبلغ  601163جنيه أي بنسبة .%3062
وبااالرغم ماان انخفاااض إنتااا الشااركة نتيجااة انخفاااض الطلااب علااي األعااالف لتوقااف كثياار ماان المااربيين لتعرضااهم
للخسائر بسب ظهور األمراض وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتا .
إال أن نتائج الشركة تعتبر نتائج جيدة مقارنة بالشركات األخرى المماثلة.
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وتوصي اللجنة باالتي-:

 -0ضرورة اإلسراع في تنويع وتنفيذ المشروعات الستغالل السيوله المتاحة بالشركة بما يحقق أفضل عائد ممكن.
 -2تأجيل االستمرار في نشـاط تسمين المواشي لحين استقـرار األوضــاع السياسية واالقتصادية وتحسن أحــوال
السوق.
 وقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.وهللا ولي التوفيق
التوقيع

اللجنة
 -0الدكتور  /محمد عبد الجواد العكش

..................................

 -2السيد األستاذ  /عبد السالم محمد سيد

..................................

السيد األستاذ  /كمال أحمد عبد الرحمن

..................................
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 -2السيد األستاذ  /محمد مصطفى محمد حسن

..................................

اإلدارة :الزقازيق – مبنى جممع املشروعات االستثمارية أمام مديرية الزراعة
املصانع :الكيلو  20433طريق بلبيس العاشر من رمضان

Website : www.elsharkiaelwatania.com

– تليفون  -300/4034022 – 4039032 :فاكس 300/4029032 :
 -تليفون 300/4933200 :

فاكس 300/4933203 :

E-mail :sharkia_elwatania@yahoo.com - info@elsharkiaelwatania.com

