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 لجنة المراجعة اجتماعمحضر 

 م41/7/4848بتاريخ 
 

لجنة  اجتمعتفي تمام الساعة العاشرة صباحاً   م49/3/4343الموافق  األربعاءإنه في يوم 

 -المراجعة بعضوية كالً من:
 

 الصفـــه المنصب ــمـــاألســـ م

 عضو مجلس غير تنفيذي  رئيساً  محمد مرتضي أبو زيد عمارةالسيد األستاذ /  0

 عضو مجلس غير تنفيذي  ةعضو مها أحمد فخري أبو الخير/  ةاألستاذ ةالسيد 4

 عضو مجلس غير تنفيذي  عضوة السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 0
  

 .م03/6/4343وذلك 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 0920لسنة 009يتطلبه القانون رقم   
 

 

  يـالماضام طن من الع 4306 طن مقابل 0906الفترة الحالية  خالل علف الدواجن مبيعاتبلغت  -

 032066 اـدرهـقوغ ـمبل أربـاح عـق المصنـحقون ـط 323 درهقاض ـنخفإبلنفس الفترة  م4309  

 .م4309عام  من لنفس الفترة جنيهاً  0402632 ربح مبلغ وقدره مقابل جنيهاً   
 

  الماضين العام ـطن م 0200طن مقابل  290خالل الفترة الحالية  الحيوانيمبيعات علف بلغت  -

  ة ـود عليقـوجـراً لـار تبين أن ذلك نظـباالستفسو طن 002 درهـنخفاض قإـبرة ـم لنفس الفت4309  

 ار ـاع أسعـالعية وإرتفـي األمراض كالحمي القـوتوقف بعض المربيين عن التربية لتفش خضراء  

   222043 درهـربح مبلغ وق مقابل اً ـجنيه 69326 اـمبلغ وقدره أربــاحالمصنع حقق األعالف و  

 م. 4309عام لنفس الفترة جنيهاً   
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 مقابل اً ـجنيه 26039 اــهدرـقو أربـاح مبلغ رةـالفت تلك اللــخ طن 6333ة ـسع ةـالثالج حققت -

 م. 4309لنفس الفترة عام ( جنيهاً 030242خسائر قدرها )  
 

 

 علماً بأنه تم تأجير الثالجة لشركة حوض النيل لالستثمار والتنمية الزراعية المهندس / حسام شلبي   -

 .م 0/2/4343إعتباراً من   
 

   (00433)قدرها  خسائرخالل تلك الفترة  ()مزرعة اإلنتاج الحيوانيحقق قطاع اإلنتاج الحيواني -

 اً.ـجنيه 42020بمبلغ وقدره  ربحم لنفس الفترة 4309جنيهاً مقارنة لعام   

 تم بيع العجول بالكامل. بأنه العلم مـعو  
 

 خالل  جنيه مصري 433333حققت محطة تموين السيارات ) البنزينة ( قيمة إيجارية  قدرها  -

 هذه الفترة حسب العقد. الفترة  
 

 ( طبقاً لقرار مجلس  بالمراجعة بالنسبة للمنصرف علي مشروعات تحت التنفيذ ) البنزينة -

 جنيه مصري وطبقاً للتسويات  0409293م المستحق للمقاول مبلغ 00/0/4343اإلدارة في   

  904243صرف مبلغ  إلي المالية المقيدة علي هذا الحساب تبين تم صرف هذا المبلغ باإلضافة  

 اإلضافية ن إجمالي األعمال جنيه مصري أي أ 22493جنيه مصري ويستحق للمقاول مبلغ   

 جنيه مصري لم تعتمد من مجلس اإلدارة. 033303 بمبلغ  
 

  جنيه 03430099مالي مبلغالعمالء وأوراق القبض في تاريخ المركز البلغت صافي أرصدة  -

 % من إجمالي حقوق المساهمين.40وهذا المبلغ يمثل نسبة   
 

 

 :ـ باآلتي اللجنةوأوصت 
  

 

 ة لتحصيل ـرورة المتابعة الفعالـي ضـا إلـالتقارير السابقة لهسبق للجنة أن أوصت في جميع  -0

 ي عملية التحصيل ـالمبالغ المستحقة لدي العمالء وبالمالحظة تبين عدم إجراء تقدم ملموس ف    

 خالل العام الحالي ولخطورة هذا الوضع فاللجنة ترفع األمر لمجلس اإلدارة للنظر وإتخاذ ما      

 ي  ـالـإجمن ـ% م40ة ـا تمثل نسبـدة حيث إنهـذه األرصـتحديد مسئولية تحصيل هو ـزم نحـيل    

  حقوق المساهمين.    
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 .إرسال القوائم المالية إلي السيد مراقب الحسابات للمراجعة وإعداد تقريره عليها -4
 

 عرض تقرير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة. -0
 

 .ظهراً  عشر الثانيةوقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة 

 
 

 ةـــــناللج

 التوقيـــع األســـــم م

   السيد األستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة 0

 أبو الخيرمها أحمد فخري /  ةاألستاذ ةالسيد 4
 

  السيدة األستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة 0
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