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 لجنة المراجعة اجتماعمحضر 

 م2/11/2017بتاريخ 
 

 -لجنة المراجعة بعضوية كالً من: اجتمعت م2/11/2017الموافق  الخميسإنه في يوم 
 

 الصفـــه المنصب ــمـــاألســـ م

 عضو مجلس غير تنفيذي  رئيساً  محمد عليحسن السيد السيد األستاذ /  1

 عضو مجلس غير تنفيذي  عضو محمد عبد العظيم أحمدالسيد األستاذ /  2

 عضو مجلس غير تنفيذي  عضوة السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 3
 

 .م30/9/2017وذلك لفحص و مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 
 

 /والتي سيم إرسالها للسيد األستاذعلي القوائم المالية عن الفترة المذكورة  باالطالعقامت اللجنة 

 مراقب حسابات الشركة و اإليضاحات المتممة لها وذلك إلعداد تقريره عنها.
 

 وبعد مناقشة كافة البنود تري اللجنة اآلتي:
 

تم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وما إن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة قد  -

 وإنها تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة. 1981لسنة  159يتطلبه القانون رقم 
 

 علف الدواجن: -1
 

لنفس  2016طن من العام الماضي  5543طن مقابل  2505بلغت المبيعات خالل الفترة الحالية 

ذلك الرتفاع أسعار الخامات المستخدمة في إنتاج العلف طن ويرجع  3039الفترة بانخفاض قدره 

وعلي الرغم من ذلك  و إنتشار األمراض و توقف كثير من المربيين عن التربية محلياً و دولياً 

وجاري إتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو المزيد من الجهد و  132657حققت أرباح مبلغ قدره 

 اكتساب عمالء جدد لزيادة هذه األرباح.
 

 علف الحيواني: -2
 

لنفس  2016طن من العام الماضي  9578طن مقابل  6069بلغت المبيعات خالل الفترة الحالية 

طن و تسعي الشركة حالياً لجذب المزيد من العمالء و المربيين  3509الفترة بانخفاض قدره 

 جنيهاً. 1680137بالمحافظة وحيث حقق المصنع ربح وقدره 
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 :طن 6000ثالجة سعة  -3
 

م لنفس 2016ام ـعلمقارنة جنيهاً  533756 قدرها أرباح الفترة تلك الثالجة خالل حققت -2

حيث تم  الفترة نسبة التخزين بالثالجات خالل تلك الرتفاعجنيهاً ويرجع ذلك  3847الفترة بمبلغ 

 .لجزب عمالء جدد وتحقيق أرباح اإلدارةمن بذل جهد كبير 
 

 مزرعة اإلنتاج الحيواني: -4
 

م لنفس الفترة بمبلغ 2016لعام  مقارنة جنيهاً  336721حقق قطاع اإلنتاج الحيواني أرباح قدرها 

وم اإلدارة بعمل ـوستقعجل تحت البيـع  21بخـالف وجـود مخزون عبـارة عن  اً ـجنيه 50071

 الدراسات الالزمة لزيادة تربية المواشي لتحقيق أرباح في المستقبل إنشاء هللا.
 

 :ـ باآلتي اللجنةوأوصت 
 

رض ـالء الشركة وعـرة علي عمـون المتأخـرار المتابعة الفعالة لتحصيل كافة الديـضرورة استم

حيث تم تحصيل مبلغ  كما يتم تنشيط مبيعات األعالف تقرير دوري علي اللجنة بنتائج هذه المتابعة

 .عبارة عن ديون كانت شبه معدومة جنيه 65498
 

 .العاشرة صباحاً كانت الساعة وقد أقفل المحضر حيث 
 

 اللجـــــــــنة
 

 التوقيـــع األســـــم م

  حسن السيد محمد عليالسيد األستاذ /  1

  محمد عبد العظيم أحمدالسيد األستاذ /  2

  السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 3
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