
 تقرير مراقب الحسابات 
 شركة ذات مسئولية محدودة -  المحدودةى ال للتكنولوجيا مصر اتش س  شركة أصحاب حصصإلى السادة/ 

تقرير عن القوائم المالية

المرفقة   المالية  القوائم  المحدودةشركة  لراجعنا  مصر  للتكنولوجيا  ال  سى  محدودة  -  اتش  مسئولية  ذات   -  شركة 
حقوق   في التغير  و   والدخل الشامل   رباح أو الخسائر كذا قوائم ال و    2022 سر ما  31في    ي المركز المالوالمتمثلة في  

وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من    التاريخ،عن السنة المالية المنتهية في ذلك    والتدفقات النقدية   ملكيةال
 اإليضاحات.

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
دارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضًا عاداًل وواضحًا وفقا  ، فاإلالمالية مسئولية إدارة الشركة  مئهذه القوا

السارية  المصرية  القوانين  المصرية وفي ضوء  المحاسبة  والحفاظ   ،لمعايير  وتنفيذ  اإلدارة تصميم  وتتضمن مسئولية 
ريفات هامة ومؤثرة حعرضًا عاداًل وواضحًا خالية من أية ت  على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية

ختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل إكما تتضمن هذه المسئولية    ،سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ
 التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف. 

 مسئولية مراقب الحسابات 
الرأي على هذه  فيتنحصر مسئوليتنا   المالية في ضو   إبداء  لها.القوائم  لمعايير   ء مراجعتنا  وقد تمت مراجعتنا وفقا 

المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على  
تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. 

المراجعة   أعمال  علوتتضمن  للحصول  إجراءات  مراجعة  أداء  أدلة  القيم  بى  المالية.  واإلشأن  القوائم  في  فصاحات 
للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر   الحكم الشخصيختيارها على  إوتعتمد اإلجراءات التي تم  

في   المراقب  يضع  المخاطر  هذه  تقييم  ولدى  الخطأ.  أو  الغش  عن  الناتج  سواء  المالية  القوائم  الرقابة   اعتبارهفي 
ت مراجعة  الواضح لها وذلك لتصميم إجراءاو   شأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل ذات الصلة بقيام المن  الداخلية

مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا  
بية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض  سالسياسات المحاسبية والتقديرات المحا  مالئمةتقييم مدى  

 الذي قدمت به القوائم المالية.  



ن القوائم  وإننا  على  رأينا  إلبداء  مناسبا  أساسا  وتعد  ومناسبة  كافية  عليها  بالحصول  قمنا  التي  المراجعة  أدلة  أن  رى 
المالية. 

 الــرأي
إليها أعال المالية المشار  القوائم  الهامة، عن المركز المومن رأينا أن  الي  ه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها 

للتكنولوجيا ملشركة   ال  المحدودة اتش سى  ذات مسئولية محدودة  -  صر  ، وعن  2022  مارس  31في      -  شركة 
صرية وفي  حاسبة المأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير الم

 ة ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية. ضوء القوانين واللوائح المصري

 تطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير عن الم
إثباته فيها وقد وجدت    بركة على وجو نظام الشو   تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون 

 .ع ما هو وارد بتلك الحساباتالقوائم المالية متفقة م

والئحته التنفيذية   1981لسنة    159ون رقم  المعد وفقًا لمتطلبات القان  المديرينبتقرير مجلس  لمالية الواردة  البيانات ا
ها مثل تلك البيانات بالدفاتر. متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت ب
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