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 البورصة المصرية/ الســادة  

 مدير عام إدارة اإلفصاح/ عناية السيد األستاذ 
 

 ....حتيه طيبه وبعد
 

 .م03/6/2302مرفق لسيادتكم بطيه محضر لجنة المراجعة علي القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 
 

 .برجاء توجيه من يلزم باالستالم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 مجلس اإلدارة رئيس  

 
 طارق عبد الحميد محمد الجندي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 م6/8/2102 تحريرًا في
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 محضر اجتماع لجنة المراجعة

 م6/8/2102بتاريخ  
 

محمد عبد الجواد العكش / برئاسة الدكتور  ةـة المراجعـاجتمعت لجن م6/8/2102ق ـالمواف االثنينفي يوم أنه 

- :وعضوية كل من ( غير تنفيذي )  عضو مجلس اإلدارة

 تنفيذي  عضو مجلس إدارة غير عضو عبد السالم محمد سيد/ السيد األستاذ - 0

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو كمال أحمد عبد الرحمن/ السيد األستاذ  -2

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو محمد مصطفى محمد  حسن/ السيد األستاذ - 3 
  

 .م31/6/2102ن الفترة المنتهية في ـالقوائم المالية للشركة ع لفحص ومراجعة ولذلك

مراقب حسابات الشركة  /األستاذ  المعتمدة من السيدو عن الفترة المذكورة لي القوائم الماليةقامت اللجنة باالطالع ع

 .المتممة لها واإليضاحات

- :اآلتي اللجنة تريوبعد مناقشة كافة البنود 

  القانون  يتطلبهما طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية و إعدادهاإن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة قد تم  -

 :وتجدر اإلشارة إلي اآلتي تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة في هذا التاريخ وإنهام 0180لسنة  051رقم   

 في تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من % 2265مقابل انخفاض % 2662انخفضت مبيعات الشركة بنسبة  -

  رض ـكم واألوبئة األمراضلتي تمر بها البالد وانتشار العام الماضي وترجع انخفاض المبيعات إلي الظروف ا  

 ا نشاط تسمين ـرض لهـالتي تع رـائـوالخساط ــي توقف كثير من المربيين عن النشــا أدي إلـمم القالعيةالحمي   

 .الذي أدي إلي انخفاض إجمالي أرباح النشاط للشركة األمرالمواشي   

 .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 2366انخفضت صافي أرباح الشركة بنسبة  -

- :اآلتيتبين  األرقاموبتحليل   -

 %.82جنيه أي بنسبة  0256522المالية بمبلغ  األوراقاالستثمار في  إيرادانخفاض  -0

 %.3062جنيه أي بنسبة  601163من أذون الخزانة بمبلغ  العائدزيادة  -2

لتوقااف كثياار ماان المااربيين لتعرضااهم  األعااالففاااض الطلااب علااي الشااركة نتيجااة انخ إنتااا وبااالرغم ماان انخفاااض 

 .اإلنتا وارتفاع أسعار مستلزمات  األمراضللخسائر بسب ظهور 

 .خرى المماثلةاأل تعتبر نتائج جيدة مقارنة بالشركاتإال أن نتائج الشركة 
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- :وتوصي اللجنة باالتي
 

 .السيوله المتاحة بالشركة بما يحقق أفضل عائد ممكن تنفيذ المشروعات الستغاللو تنويعضرورة اإلسراع في  -0

 وال ــوتحسن أح السياسية واالقتصادية اعــرار األوضـاط تسمين المواشي لحين استقـتأجيل االستمرار في نش -2

 .السوق    
 

 .الثانية والنصف بعد الظهرحيث كانت الساعة قفل المحضر أوقد  -

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 وقيعتال                         اللجنة                                       

 .................................. محمد عبد الجواد العكش / الدكتور- 0

 .................................. عبد السالم محمد سيد/ السيد األستاذ - 2

 .................................. كمال أحمد عبد الرحمن/ السيد األستاذ  -3

 .................................. محمد مصطفى محمد  حسن/ السيد األستاذ - 2 

 


