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 البورصة المصرية/ الســادة  

 مدير عام إدارة اإلفصاح/ عناية السيد األستاذ 
 

 ....حتيه طيبه وبعد
 

 .م13/1/2132 مرفق لسيادتكم بطيه محضر لجنة المراجعة علي القوائم المالية عن الفترة المنتهية في
 

 برجاء توجيه من يلزم باالستالم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 مجلس اإلدارةرئيس   

 
 طارق عبد الحميد محمد الجندي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 م2/6/2102 تحريرًا في
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 محضر اجتماع لجنة المراجعة

 م31/5/2132بتاريخ  

محمد عبد الجواد العكش عضو مجلس / م اجتمعت لجنـة المراجعـة برئاسة الدكتور 31/5/2132أنه في يوم األحد الموافـق 

 .م13/1/2132ن الفترة المنتهية في اإلدارة ولذلك لمناقشة القوائم المالية للشركة عـ

قامت اللجنة باالطالع علي القوائم المالية المرحلية المعتمدة من السيد مراقب حسابات الشركة واإليضاحات المتممة لها عن الفترة 

 .م13/1/2132المنتهية في 

- :وبعد مناقشة كافة البنود اتضح لللجنة اآلتي

  351ترة المذكورة قد تم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وما يتطلبه القانون رقم إن القوائم المالية للشركة عن الف -

 .م وإنها تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة في هذا التاريخ3193لسنة   

نخفهاض مقارنهة بهنفس الفتهرة مهن العهام السهابق علهي الهر م مهن ا% 31جنيهه أ  بنسهبة  3177711زيادة أوراق القبض بمبلغ  -

م حيه  تهم تطبيهق سياسهة 2133مبيعات الشركة بنفس فترة المقارنة بالعام السابق إال أنه بمراجعة مبيعهات الربها األخيهر مهن العهام 

 .في مبيعات علف الدواجن% 19البيا اآلجل سنجد زيادة قدرها 

 .من هذه الزيادة% 31يتجاوز مقابل ائتمان ال % 311أ  أن سياسة االئتمان أدت إلي زيادة المبيعات بنسبة تقارب 

 .تم االطالع علي التقرير المقدم من اإلدارة الخاص بمزرعة  اإلنتاج الحيواني -

 .وتصير األحوال في تحسن مستمر( الحمي القالعيه ) والذ  تبين منه أنه تم تجاوز الحالة المرضية 

 .م2133من العام مقارنة بنفس الفترة % 1762زيادة صافي أرباح الشركة خالل الفترة  -

 األمر الذ  يتطلب  % 12جاءت هذه الزيادة من مصادر  ير تشغيلية حي  يمثل عائد أذون الخزانة والفوائد الدائنة منها  -

 .ضرورة قيام لجنة االستثمار بدراسة المشروعات المتاحة وتنفيذ ما يحقق االستثمار األمثل للسيولة المتاحة لد  الشركة  

وتوصي اللجنة بضهرورة اسهتكمال دراسهة أوراق القهبض وموقهف العمهالء إلعهادة النخهر فهي مخصهص االنخفهاض فهي قيمهة العمهالء 

 .وأوراق القبض

 .وقد اقفل المحضر علي ذلك -  

 وهللا ولي التوفيق
 التوقيا                          اللجنة                                       
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