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 محضر اجتماع لجنة المراجعة

  (3)م ـــرق

ة ـاسـرئـب ةـة المراجعـاجتمعت لجن ا ـ احـصب الحـادٌـة عشـرة ـاعـام السـً تمـوف م1/2/2112ق ـالمواف األربعاءً ٌوم ـفه ـأن

- : من وعضوٌة كل  (غٌر تنفٌذي )  محمد عبد الجواد العكش عضو مجلس اإلدارة/ الدكتور 

 عضو مجلس إدارة غٌر تنفٌذي  عضو سعودي قطب فج النور/ السٌد األستاذ - 1

 عضو مجلس إدارة غٌر تنفٌذي  عضو محمد مصطفى محمد  حسن/ السٌد األستاذ - 2 

 م31/12/2111ً ة فوذلك لفحص القوائم المالٌة للشركة عن السنة المالٌة المنتهٌ

- :ما ٌلً للجنةتبٌن  باإلعدادج المتعلقة وبعض النماذ  الختامٌةوبعد االطالع علً القوائم والحسابات 

 م طبقا  لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفً  31/12/2111أنه تم إعداد القوائم المالٌة للشركة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  -1

 .ضوء القوانٌن واللوائح المصرٌة وتم إتباع نفس السٌاسات فً إعداد القوائم عن الفترات السابقة     

- :سابات البنوكح -2

م وأٌضا  مذكرات التسوٌة المعدة 31/12/2111الشركة طرف البنوك فً  وأرصدةتم االطالع علً كشوف حسابات البنوك 

- :بمعرفة حسابات الشركة وتبٌن مطابقة الرصٌد كاآلتً

 غــالمبل كــالبن

 جنٌه 17,1215981 بنك بٌرٌوس مصر

 جنٌه ,313797 فرع أحمد عرابً –البنك األهلً المصري 

 جنٌه 116281981 فرع الزقازٌق –البنك األهلً المصري 

 جنٌه 26118938 بنك اإلسكندرٌة

 جنٌه 227,3975 مكتب البرٌد المصري

 جنيه 2158602,50 اإلجمالي

 

 .ٌهجن 2157618951قدره  إجمالًم بمبلغ 31/12/2111ومن ثم ٌتضح أن السٌولة النقدٌة المتاحة بالبنوك والبرٌد فً 

- :المبيعات -3

اللجنوة بضورورة  وتوصوً% 55الودواجن عون العوام الماضوً بنسوبة  أعوالفهناك انخفاض ملحووظ فوً مبٌعوات  أنتالحظ 

البٌو   تنشوٌطالعمل علً تنشٌط هذا النوع من النشاط ال سٌما وأنوه نشواط رئٌسوً ٌجوب االهتموام بوه وعلوً وجوه الخصووص 

 .بمعرفة اللجنة تحدٌدها السابق  للضوابطوفقا   والحٌوانً الدواجن ألعالف اآلجل
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- :محاضر الجرد -4

التوام لمصون  العلوف الحٌووانً  اإلنتواجتم اطالع اللجنة علً بعض نماذج محاضور الجورد وعلوً سوبٌل المثوال محضور جورد 

د المشوكلة لهوذا تام مصن  علف الدواجن وتبٌن منهما المطابقة الدفترٌة للجرد الفعلً بمعرفوة لجنوة الجور إنتاجومحضر جرد 

 .الغرض
 

  -:شهادات المطابقة -5

 من حساب الموردٌن  المثال الوارد من بعض الجهات علً سبٌلع اللجنة علً بعض شهادات المطابقة تم اطال

م 31/12/2111الظاهرة بمٌزان المراجعة فً  لألرصدةشركة دلتا مصر وشركة صوٌا مصر وتبٌن للجنة مطابقتها  مطابقة

 .جنٌه471462وقدره  إجمالًوق بمبلغ رٌن دون فبحساب المورد
 

- :االستهالكات -6

والمتعارف علٌهوا والسٌاسوات  بها باالطالع علً أحتساب بعض االهالكات تبٌن للجنة أنه تم األحتساب وفقا  للنسب المعمول

 .كاألعوام السابقة بالشركة المتبعة
 

- :المخصصات -2

 .فً األعوام السابقة جنٌه4161812بمبلغ(وك فٌهاٌون مشكد)ألوراق القبض ص صأحتساب مخ بأنه سبق وتم تالحظ للجنة

تورات المالٌوة الالحقوة مون حٌو  نسوب النظور خوالل الف إعوادةوتوصوً بوأن ٌوتم  مغالً فٌه لحد ما وتري اللجنة أن هذا الرقم 

 .لألرباح منهبالزٌادة  ٌظهر األحتساب و موقف العمالء المشكوك فً انتظامهم فً السداد ورد ما
 

- :أذون الخزانة -8

م وهذا الموعد قرٌب 2112ملٌون جنٌه تقرٌبا  وأن مواعٌد انتهائها فً آخر فبراٌر 43تبٌن للجنة أن هناك أذون خزانة بمبلغ 

 .األمواللهذه  األمثلجدا  وتوصً اللجنة بسرعة النظر فً االستثمار 
 

- :واإلداريةالمصروفات العمومية  -9

والنشور ومصوروفات الدراسوات  اإلعالنرورة ترشٌد بعض المصروفات ومن بٌنها مصروفات الدعاٌة و توصً اللجنة بض

 .واالستشارات
 

- :أسهم الخزانة -01

ألمووال المسواهمٌن فقود  األمثولدعما  من الشركة للبورصة المصرٌة ودعما  للسهم والمساهمٌن بالشوركة ومحاولوة االسوتثمار 

 .ألف سهم 681جنٌه لعدد 4216721بمبلغ  أسهمقامت الشركة بشراء 
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للسهم وٌتم التصرف فٌها لتحقٌوق أعلوً  األمثلللسعر  األسهموحفاظا  علً حقوق المساهمٌن فإن الشركة تترقب وصول هذه 

 األمور الشركة أن القٌمة الحالٌة للسهم أقل من قٌمته الحقٌقٌة وتوصً اللجنة باستمرار متابعة هذاعائد للمساهمٌن حٌ  تري 

 .المحددة التوقٌتاتلتحقٌق أعلً سعر وأعلً عائد وفً 
 

- :الربح إجمالي -00

 مللشركة رغوم ظوروف الوبالد وعودجنٌه بجهد مشكور 1811674بمبلغ  األنشطةخالل العام من  إجمالًحققت الشركة ربح 

 .نتٌجة للظروف الحالٌة لألوضاعاالستقرار 

  ًجنٌه 1811674جنٌه وفً العام الحالً  2,1,638بالنسبة للمصان  فً العام الماض. 

نتٌجوة للظوروف الحالٌوة التوً تمور بهوا الوبالد هوذا  جنٌه 11,7,53مل ربح المصان  بمبلغ نخفاض فً مجا أنه ٌوجدٌتضح 

 .العام ولوجود أسواق منافسة كبٌرة

 .وتوصً اللجنة بضرورة تنشٌط إنتاج المصان  لتحقٌق مجمل ربح فً نهاٌة العام
 

إال أن الشوركة االقتصوادٌة  األوضواعد تالحظ للجنة انه بالرغم من الظروف التوً تمور بهوا الوبالد مون عودم اسوتقرار وق -02

بما تحقق بالعام السوابق وٌعتبور ذلوك مون أعلوً النسوب فً العام الحالً مقارنة  %1,8بنسبة  إرباحهاوا  فً صافً نمحققت 

 .التً تم تحقٌقها علً مستوي الشركات المماثلة

 .ولذا فإن اللجنة تتوجه بالشكر للشركة وإدارتها لهذا التقدم الملحوظ
 

- :توصيه عامه -03

وتحقٌقها ألعلً عائد للمساهمٌن بها فإن اللجنة فً النهاٌة تهٌب بالشركة بضرورة البحو  فاظا  علً مسٌرة التقدم بالشركة ح

 .إشهارهاوالئحة المتاحة لدٌها فً أنشطة تتوافق  اللألمو األمثلعن إضافة استثمارات جدٌدة لالستثمار واالستخدام 
 

 .الثالثة والنصف عصرا  الساعة  حيث كانتوقد اقفل المحضر علي ذلك  -

 وهللا ولي التوفيق
                   

 التوقيع                    اللجنة                    
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