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 لجنة المراجعة اجتماعمحضر 

 م7/11/2019بتاريخ 
 

لجنة  اجتمعتفي تمام الساعة العاشرة صباحاً   م7/11/2019الموافق  الخميسإنه في يوم 

 -المراجعة بعضوية كالً من:
 

 الصفـــه المنصب ــمـــاألســـ م

 عضو مجلس غير تنفيذي  رئيساً  محمد مرتضي أبو زيد عمارةالسيد األستاذ /  1

 عضو مجلس غير تنفيذي  ةعضو مها أحمد فخري أبو الخير/  ةاألستاذ ةالسيد 2

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

 .م30/9/2019وذلك لفحص و مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 
 

مع السيد / المدير المالي للشركة وفي القوائم المالية عن الفترة المذكورة  باستعراضقامت اللجنة 

 حدود ما أستطاعت اللجنة الحصول عليه من بيانات.
 

 مناقشة تري اللجنة اآلتي:الوبعد 
 

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

 وطبقاً لما هو مسجل بالدفاتر والسجالت المحاسبية المعتمدة.م 1981لسنة 159يتطلبه القانون رقم   
 

 

  يـالماضام طن من الع 2615 طن مقابل 3513الفترة الحالية  خالل علف الدواجن مبيعاتبلغت  -

   جنيهاً  1077387 هاقدرواح أرب إجمالي تحقققد وطن  898 اقدره بزيادةلنفس الفترة  م2018  

 .م2018جنيهاً لنفس الفترة من عام  172382مقابل   
 

 

 الماضي امطن من الع 2913طن مقابل  1986خالل الفترة الحالية مبيعات علف الحيواني بلغت  -

 خضراءر تبين أن ذلك نظراً لوجود عليقة باالستفساو طن927 نخفاض قدرهإبم لنفس الفترة 2018

الف ـار األعـاع أسعـالعية وإرتفـالحمي القـي األمراض كـوتوقف بعض المربيين عن التربية لتفش

عام ( جنيهاً لنفس الفترة من 297694مقابل )  جنيهاً  553965 هاأرباح وقدر إجمالي تحقققد و

 م.2018
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         ل ـابـمق اً ـجنيه 346429 اـدرهـق احـأرب رةـالفت كـتل اللــخ نـط 6000ة ـسع ةـالجـالث تـحقق -

  ةـالجـالثجير أـم تـأنه ت العلمع ـمو,  م لنفس الفترة2018 الماضي امـمن الع جنيهاً  1297200   

 تحقق الفائض المناسب. ونأمل أن وحتي تاريخه م15/4/2019إعتباراً من  بالكامل   
 

   ا ــدرهـق خســارةرة ـالل تلك الفتـخ اج الحيواني (ـ) مزرعة اإلنت يـاج الحيوانـاع اإلنتـحقق قط -

 ي ـوباق اً ـجنيه 110247اح بمبلغ وقدره ـرة أربـم لنفس الفت2018جنيهاً مقارنة لعام ( 78970)  

 البيع. عجل بالمزرعة تحت 28عدد    

إعتباراً شهري ثالثون ألف جنيهاً لمدة عام م تأجير المحجر لشركة المرتضي بمبلغ بأنه ت العلم عمو

 .وحتي تاريخه م18/11/2018من 
 

 :ـ باآلتي اللجنةوأوصت 
  

 

 .إرسال القوائم المالية إلي السيد مراقب الحسابات للمراجعة وإعداد تقريره عليها -1
 

 الشركة.عرض تقرير اللجنة علي مجلس إدارة  -2
 

 .ظهراً  عشر الثانيةوقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة 
 

 ةـــــناللج
 

 التوقيـــع األســـــم م

   السيد األستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة 1

 مها أحمد فخري أبو الخير/  ةاألستاذ ةالسيد 2
 

  السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 3
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