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 لجنة المراجعة اجتماعمحضر 

 م69/5/4848بتاريخ 
 

لجنة المراجعة  اجتمعتفي تمام الساعة العاشرة صباحاً   م00/0/4343الموافق  األحدإنه في يوم 

 -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
  

 .م00/0/4343وذلك 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 0020 طن مقابل 929الفترة الحالية  خالل علف الدواجن مبيعاتبلغت  -

   (432033)اـقدرهوغ ـمبل ائرـخس ق المصنعـحقوطن  092 درهقنخفاض إبلنفس الفترة  م4309  

 .م4309عام  من لنفس الفترة جنيهاً  212303 ربح مبلغ وقدره مقابل جنيهاً   
 

 

  يـالماضن العام ـطن م 344طن مقابل  223الل الفترة الحالية ـخ الحيوانيمبيعات علف بلغت  -

  ة ـود عليقـوجـراً لـار تبين أن ذلك نظـباالستفسو طن 424 درهـنخفاض قإـبرة ـم لنفس الفت4309  

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

   400000 ربح مبلغ وقدره مقابل جنيهاً  (093110) امبلغ وقدره خسائرالمصنع حقق األعالف و  

 م. 4309عام لنفس الفترة جنيهاً   
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 مقابل جنيهاً  (20202) اــهدرـق خساره رةـالفت تلك اللــخ طن 1333ة ـسع ةـالثالج حققت -

 م. 4309لنفس الفترة عام ( جنيهاً 003030خسائر قدرها )  
 

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

 م بوجب موافقة السادة أعضاء مجلس اإلدارة والعقد المبرم مع المذكور. 0/2/4343إعتباراً من   
 

   002300باح قدرها خالل تلك الفترة أر ()مزرعة اإلنتاج الحيوانيحقق قطاع اإلنتاج الحيواني -

 اً.ـجنيه 32090اح بمبلغ وقدره ـم لنفس الفترة أرب4309جنيهاً مقارنة لعام   

 (.4343يونيو  –عجل جاري بيعهم خالل شهري ) مايو  23يوجد بالمزرعة عدد  بأنه العلم مـعو
 

  جنيه 03030924مالي مبلغبلغت صافي األرصدة والعمالء وأوراق القبض في تاريخ المركز ال -

 % من إجمالي حقوق المساهمين.44وهذا المبلغ يمثل نسبة   
 

 :ـ باآلتي اللجنةوأوصت 
  

 مع التوصية  العمالء وتقديم تقرير بها ضرورة المتابعة الفعالة لتحصيل المبالغ المستحقة لدي -0

 بالنظر في سياسة البيع اآلجل.     
 

 .الحسابات للمراجعة وإعداد تقريره عليهاإرسال القوائم المالية إلي السيد مراقب  -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

 مها أحمد فخري أبو الخير/  ةاألستاذ ةالسيد 4
 

  أحمد فؤاد سليمان أباظةالسيدة األستاذة / هدير  0
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