الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
بيانات عــامة
أوالً  :شركات تابعة للقانون 302لسنة  1991بحرى  /برى /تجارة -:
 .1شركةاإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
 .2شـركةبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
 .3شركةدمياط لتداول الحاويات والبضائع
 .4شركة القناه للتوكيالت المالحية
 .5شركةالمستودعات المصرية العامة
 .6شركةالعربية المتحدة للشحن والتفريغ
 .7شـركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
 .8شـركة غرب ووسط الدلتاللنقل والسياحة
 .9شــركةالصعيد للنقل والسياحة
 .11شركة النيل لصناعة وإصالح السيارات
 .11شركة مصــــر لتجارة السيـــارات
 .12شركة النصـــر للتصديـــر واإلستيراد
 .13شركة مصـــ رلإلستيـــراد والتصديـــر
 .14شركة مصــــر للتجارة الخارجية
 .15الشركة التجارية لألخشــــاب

ثانياًَ  :شركات تابعة للقانون  159لسنة  1991بحرى  /برى -:
 .1الشركة المصرية للتوريدات واألشغال البحرية
 .2شركةممفيس للتوكيالت المالحية
 .3شركةآمون للتوكيالت المالحية
 .4شركة أبو سمبل و طيبةللتوكيالت المالحية
 .5شـــركة السويس للشحن والتفريغاآللى
 .6شركة النيل للنقل البرى
 .7شركة النيل للنقل الثقيل
 .8شركة النيل لنقل البضائع
 .9شركة أعمال النقل
 .11شركة النقل المباشــر
 .11لشركة المصرية للمالحة البحرية
 .12الشركة المصرية العمال النقل البحرى

ثالثا ً  :الشركات المشتركــة -:
شركة المالحة الوطنية
الشركة العربية للمالحة البحرية (بان أراب)
الشركة العربية البحرية لنقل البترول
الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ( ترجمان جروب)
شركة جنوب الوادى للتنمية

رابعا ً  :الشركات الخاضعة لقانون هيئة سوق المال رقم ( )95لسنة 1993
--1شركة صندوق مصر للتمويل واإلستثمار
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أوالً :
شركات تابعة للقانون 302لسنة  1991بحرى  /برى /تجارة -:
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -1شـــــــــركةاالسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركة القابضة

937985430

%553289

هيئة ميناء االسكندرية
قطاع خاص
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى

590700000
47794890
1799452700

%293821
%5
% 100

رأس المال المرخص به  1000 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( و المدفوع )  477948400 - :جنيه

القيمة األسمية للسهم  50 :قرش

موقف القيد بالبورصة :مقيدة بالبورصة
النشاط الرئيسى:
تداول الحاويات والبضائع بمينائي اإلسكندرية والدخيلة ونقل الحاويات والبضائع إلى المالحق المخصصة وإدارة وتشغيل المحطات
متعددة األغراض بالمواني المختلفة وخارجها والقياام بنشااط الوكالاة المالحياة وأعماال التخلايص الجمركاي ك وللشاركة أيضاا فاي
سبيل تحقيق أغراضها اإلشتراك في تأسيس الشركات مع أشاخاص طبيعياة أو إعتبارياة عاماة أو خاصاة أجنبياة أو مصارية و لاك
وفقا لإلجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة وللشركة ان تمارس نشاط االستثمار العقارى بكافة صوره واشاكاله ساواء
بنفسها او بالوكالة منفر دة او باالشتراك مع الغير ولها فى سبيل لك الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ها ا النشااط وكا ا

التعاقد مع مكاتب االستشارات الهندسية وشركات المقاوالت وكافة الشركات العامله فى ه ا الشأن.
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

3

3030 / 8 / 20
3911089
1797129

3019 /8 / 20
2191235
1924590

3019/8/20
2593891
3753900
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -3شــــــــــركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
رأس المال المرخص به  200 -:مليون جنيه

الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
الهيئةالعامة لميناء بور سعيد
شركةالقناة للتوكيالت المالحية
قطاع خاص
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى

12719910
13879800
8893005
43008
23933731

%703998
%293528
%303259
% 03330
% 100

رأس المال المصدر ( و المدفوع )  187113105 - :جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة.

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :
تداول الحاويات بميناء بورسعيد والنقل إلى المالحق والساحات وتخزين الحاويات والقيام بأعمال التخليص الجمركي على البضائع
الواردة والقيام بأعمال اإلصالح والصيانة للحاويات ك وأيضا تفريغ الحبوب والبضائع وشحنها ونقلها داخل وخارج ميناء بورسعيد
وك لك جميع العمليات المتممة والمتصلة به ا الغرض والقيام بتقديم الخدمات البحرية للشركات البترولية وأية خدمات بحرية
أخرى ك كما يجوز لها تأسيس الشركات التي تزاول أعماال شبيهه أو مثيلة لها باإلشتراك مع األشخاص اإلعتبارية العامة أو
الخاصة (مصرية كانت أو أجنبية) أو األفراد و لك طبقا للتشريعات المنظمة
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

4

3030 / 8 / 20
1359530
829354

3019 / 8/ 20
1511114
910949

3019 / 8 / 20
1374358
479808
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -2شــــــــــركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــدد األسهــــم

نسبـــة المساهمــة

هيئة ميناء دمياط

5 000 000

%35

9719378
7001950
835000

%733091
%303010
%23135

981500
992207
300000000

%73904
%73984
%100

القطاع الحكومى
قطاع اعمال عام
الشركة القابضة
شركة القناة للتوكيالت المالحية
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
قطاع خاص
شركة دمياط للمالحة واالعمال البحرية
أفراد
إجــــــمالــــــــــــــــــى

رأس المال المرخص به  700 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( و المدفوع ) 300 - :مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة.
النشاط الرئيسى :
تااداول الحاوياااات والبضااائع بانواعهاااا بميناااء دميااااط وكاا ا النقااال الااى السااااحات والمالحااق والمساااتودعات والمخااازن واعماااال
المستودعات والتخزين والقياام بجمياع العملياات االخارى المتصاله بها ا الغارض ويجاوز للشاركة أن تقاوم باالساتثمار فاى شاركات
وجهات تعمل فى مجاالت أخرى 0
القيمة األسمية للسهم  10جنيه

القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

5

3019 / 8 / 20

/ 8 / 20
3030
1505580

/ 8 / 20
3019
1939094

1470445

447498

1154138

1181442
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -7شــــــــــركةالقناة للتوكيالت المالحية
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة
المساهمـــــة

الشركة القابضة
شـــــركة األعــــمال الهنــــــدسية البورسعيدية

192709245
8479392

%913405
%23247

قطاع خاص

9973273

%73931

3 00 000 000

%100

إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
 700مليون جنيه
رأس المال المرخص به :
 300مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) :
موقف القيد بالبورصة :مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  1جنيه

النشاط الرئيسي :
القيااااام بكافااااه أعمااااال الوكالااااة البحريااااة ( أمااااين الساااافينة وأمااااين الحمولااااة ) والسمسااااار البحاااار وأعمااااال السااااياحة و
الااارحالت والتخلااايص الجمركاااي ومناولاااه البضاااائع وكااا ا تقاااديم كافاااة خااادمات النقااال للبضاااائع واالشاااخاص داخااال الااابالد او
خارجها 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

6

3030 / 8 / 20
751779
239917

3019/ 8 / 20
241238
335573

3019 / 8/ 20
297989
343799
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -5شــــــــــركةالمستودعات المصرية العامة
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

5000000
5000000

%100
% 100

الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
 50مليون جنيه
رأس المال المرخص به :
35مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) :
موقف القيد بالبورصة :تم شطب قيد الشركة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :
إنشــــاء وإدارة واستغالل مستودعات عامة وساحات ومناطق حــــــــره وغرف تبريد وخالفه لكافة البضائع خالصة وغير خالصة الرسوم
الجمركية داخل وخارج الدائرة الجمركية و القيام بعمليات التخليص الجمركى والقيام بكافة عمليات النقل المتعلقة بنشااط الشاركة والشاحن
سواء لحساب الشركة أو لحساب االخرين وللشاركة ان تماارس نشااط االساتثمار العقاارى بكافاة صاورة واشاكاله ساواء بنفساها او بالوكالاة
منفردة او باالشتراك مع الغير ولها فى سبيل لك الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ه ا النشاط وك ا التعاقد مع مكاتب االستشاارات
الهندسية وشركات المقاوالت وكافة الشركات العامله فى ه ا الشأن ك ولها القيام بنشاط اصالح وصيانة الحاويات العادية والمبردة مع اعادة
تأهيل الحاويات ونظافتها .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

7

3030 / 8 / 20
880048
301084

3019/ 8 / 20
582890
188837

3019 / 8 / 20
282970
94354
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -8الشركةالعربية المتحدة للشحن والتفريغ
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة
المساهمـــــة

الشركة القابضة
أفراد

103217339
97995117
3890854

%5131541
%74350
%1327

300 000 000

% 100

أشخاص اعتبارية
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  300مليون جنيه
 300مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع -:
موقف القيد بالبورصة :مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم 1جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن بجميع موانى جمهورية مصر العربية0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة)

8

3030 / 8 / 20
11508
()39049

3019 / 8 / 20
15313
()33401

3019 / 8 / 20
19193
()38910
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -4شــــــــــركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

1000000
1000000

%100
% 100

الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  200مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 10000000 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم 10جنيه

النشاط الرئيسى - :
خطااااوط منتظمااااة أو عمليااااات خاصااااة بااااالرحالت السااااياحية وغيرهااااا وللشااااركة ان تمااااارس نشاااااط االسااااتثمار العقااااارى بكافااااة
صااوره وأشااكاله سااواء بنفسااها أو بالوكالااة ك منفااردة او باألشااتراك مااع الغياار ولهااا فااى ساابيل لااك الحصااول علااى التااراخيص
الالزماااة لمزاولاااة هااا ا النشااااط وكااا ا التعاقاااد ماااع مكاتاااب االستشاااارات الهندساااية وشاااركات المقااااوالت وكافاااة الشاااركات العاملاااة
القياااام بأعماااال النقااال العاااام والخااااص للركااااب داخااال الجمهورياااة والنقااال الساااياحى والااادولى ماااع الااادول العربياااة فاااى شااابكة فاااى
ه ا الشان .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى إاليرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

9

3030/ 8 / 20
342284
()99930

3019 / 8 / 20
230992
()12153

3019/8/20
270713
3985
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -9شــــــــــركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به 200 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 81938447 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

8193844
8193844

%100
% 100

القيمة األسمية للسهم 10جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب داخل الجم هورية والنقل السياحى والدولى مع الدول العربية فى شبكة خطوط منتظماة أو
عمليات خاصة بالرحالت السياحية وغيرها وللشركة ان تمارس نشاط االستثمار العقاارى بكافاة صاوره وأشاكاله ساواء بنفساها أو
بالوكالة ك منفردة او باألشتراك مع الغير ولها فى سبيل لك الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ه ا النشاط وك ا التعاقاد ماع
مكاتب االستشارات الهندسية وشركات المقاوالت وكافة الشركات العاملة فى ه ا الشان .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

11

8 / 20
3030/
354379
()87815

/ 8 / 20
3019
398913
2351

3019/8/20
388893
3937

ادارة اعادة الهيكلة| هيكل راس المال لعام 0202

الشــــــــركة القابضة للنقل لبحرى والبرى

 -9شــــــــــركة الصعيد للنقل والسياحة
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

19851333
19851333

%100
%100

الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به 200 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 198513330 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم 10جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بأعمال النق ل العام والخاص للركاب باالتوبيسات و السيارات فى خطوط منتظمة او فى عمليات خاصاة باالرحالت واعماال
السياحة العامة وغيرها وما يرتبط بها من اعمال نقل امتعة واغراض الركاب بانواعها من ج .م  .ع الى خارج الجمهورية والعكس
وللشركة ان تمارس نشاط االستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ك منفردة او باألشتراك مع الغير ولها
فااى ساابيل لااك الحصااول علااى التااراخيص الالزمااة لمزاولااة ها ا النشاااط وك ا ا التعاقااد مااع مكاتااب االستشااارات الهندسااية وشااركات
المقاوالت وكافة الشركات العاملة فى ه ا الشان .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى إاليرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

11

3030/ 8 / 20
247244
13374

3019 / 8 / 20
703299
9955

3019/8/20
273134
8007
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -10شركة النيل لصناعة وإصالح السيارات
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة
الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  50 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 31098990 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

3109899
3109899

%100
% 100
القيمة األسمية للسهم  10جنيه

النشاط الرئيسى:

تجميااع وتصاانيع وبناااء وتجهيااز وسااائل النقاال ـااـ االصااالحات والعماارات والتجديااد الشااامل لجميااع وسااائل النقاال الخفيااف
والثقيل ـــ االستيراد والتصدير واالتجار فى وساائل نقال الركااب والبضاائع وقطاع غياار البطارياات وغيرهاا وللشاركة ان
تمارس نشاط االستثم ار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ك منفاردة او باألشاتراك ماع الغيار ولهاا
فااى ساابيل لااك الحصااول علااى التااراخيص الالزمااة لمزاولااة ها ا النشاااط وكا ا التعاقااد مااع مكاتااب االستشااارات الهندسااية
وشركات المقاوالت وكافة الشركات العاملة فى ه ا الشان .
القيمة باأللف جنيه
3019/8/20
3019 / 8 / 20 3030 / 8/ 20
متابعة النشاط الجارى
318434
352947
191704
اجمالى إاليرادات
982
989
()5435
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

12
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -11شركة مصــــر لتجارة السيـــارات
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

3700000
3700000

% 100
% 100

الشركة القابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  13 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  13 -:مليـــــون جنيـــــه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :

تجارة السيارات بجميع أنواعها وتشاغيل وتجمياع وصايانة كافاة وساائل النقال وقطاع غيارهاا ك واالساتيراد بغارض البياع
كوالتصاادير والتوريااد بالجملااة والتجزئااة فااى المنتجااات المصاارية بكافااة أنواعهااا ك وأعمااال الوكالااة التجاريااة وممارسااة
النشاط فى المناطق الحرة بما يحقق أغراض الشركة .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

13

/ 8 / 20
3030
22529
1742

/ 8 / 20
3019
20998
513

3019/8/20
25083
583
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 - 13شركة النصـــر للتصديـــر واإلستيراد
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  300 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  185 -:مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

1850000
1850000

% 100
% 100

القيمةاألسمية للسهم 100جنيه

النشاط الرئيسى :

القيام بكافة عمليات إستيراد وتصدير السالع بكافاة أنواعهاا وأعماال الوكالاة التجارياة عان الشاركات المحلياة واألجنبياة
وأعمال التجارة الداخلية والتوزيع ولها في سبيل تحقيق لك أن تقوم بنفسها أو باإلشتراك ماع الغيار فاي إنشااء وحادات
صناعية و لك لخدمة أغاراض الشاركة كماا لهاا فاي سابيل تحقياق غرضاها أن تقاوم بعملياات اإلعاالن والنشار والطباعاة
والدعاية في الداخل والخارج وإنشاء وتشغيل الفروع والمخازن داخل وخارج الدوائر الجمركية والمناطق الحارة بجمياع
أنحاااء الجمهوري اة وللشااركة أن تمااارس نشاااط اإلسااتثمار العقااار بكافااة صااوره وأشااكاله سااواء بنفسااها أو بالوكالااة ك
منفردة أو باإلشتراك مع الغير ولهاا فاى سابيل لاك الحصاول علاى التاراخيص الالزماة لمزاولاة النشااط وكا ا التعاقاد ماع
مكاتب اإلستشارات الهندسية وشركات المقاوالت وكافة الشركات العاملة في ه ا الشأن .

متابعة النشاط الجارى

3019/8/20

3019 / 8 / 20

اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

321389
22452

2710837
25214

14

القيمة باأللف جنيه
/ 8 / 20
3014
3729274
39812
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -12شركة مصــر لإلستيـــراد والتصديـــر
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

9000000
9000000

% 100
% 100

الشركةالقابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
 100مليـــــون جنيـــــه
رأس المال المرخص به:
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  70 -:مليـــــون جنيـــــه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة .
النشاط الرئيسى :

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

القيام بجميع عمليات التجاارة الداخلياة والخارجياة وكافاة العملياات التجارياة والصاناعية والمالياة والتحضايرية التاى تتصال بها ا
أو بضاائع الغيار وكا ا الوكااالت
الغرض وكافة العمليات التى تتصل بالعملية اإلساتيرادية مثال التخلايص الجمركاى لبضاائعها
التجارية  -ويجوز للشركة أن تبيع في الخارج ما تشتريه من دولة أو هيئة أجنبية وأن تتولى أعمال الوساطة فاي تنفيا الصافقات
بين بلدين مختلفين 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

15

3030/ 8 / 20
59981
()3329

3019/8/20
373259
7295

3019 / 8 / 20
129344
5029

ادارة اعادة الهيكلة| هيكل راس المال لعام 0202

الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 - 17شركة مصــــر للتجارة الخارجية
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

5000000
5000000

% 100
% 100

الشركةالقابضة
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  100مليـــــون جنيـــــه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  50 -:مليون جنيـــــه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم 10جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام فى مصر أو فى الخارج بجميع عمليات التجار ة الخارجية والداخلية والتجارة الدولياة العاابرة والمنااطق الحارة وبماا يتعلاق
ب لك جميعه من عمليات الوكالة التجارياة والتوزياع واإلنتااج والتحضاير والتجهياز الصاناعية بقصاد خدماة االغاراض الما كورة و
للشركة أن تقوم بنفسها أو باإلشتراك مع الغير بأية مشروعات أو أنشطة صناعية أو تجارية أو عقارية أو مرتبطة أو مكملة أو
متممة ألعمال النقل باختالف وسائله ويكون من شأنها تعظيم مواردهــا 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

16

3030/ 8 / 20
119873
3109

3019 / 8 / 20
119529
3807

3019 / 8 / 20
111558
3200
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -15الشركة التجارية لألخشــــاب
شركة تابعة لقانون قطاع األعمال العام وشركاته رقم  302لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

الشركةالقابضة
2500000
2500000
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
 100مليـــــون جنيـــــه
رأس المال المرخص به:
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  1435 -:مليـــــون جنيـــــه
موقف القيد بالبورصة  : :غير مقيدة بالبورصة.

نسبـــــة المساهمـــــة
% 100
% 100

القيمةاألسمية للسهم 5جنيه

النشاط الرئيسى :
إستيراد وتجارة وتوزيع وتصنيع األخشاب وك ا عمليات التصدير وعموم تجارة مواد البناء والمقاوالت وتقديم خدمات التخزين
لبضائع الصب ( الغالل والحبوب) والبضائع العامة وتأجير المعدات للغير والقيام بأعمال الوكاالت التجارية ك وللشركة أن تمارس
نشاط اإلستثمار العقار بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ك منفردة أو باإلشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها أو
للغير ك ولها في سبيل لك الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط وك ا التعاقد مع مكاتب اإلستشارات الهندسية وشركات
المقاوالت وكافة الشركات العاملة في ه ا الشأن .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

17

3030 / 8/ 20
73170
1207

3019 / 8 / 20
52220
901

3019 / 8 / 20
79807
921
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ثانيا ً :

شركات تابعة للقانون  159لسنة  1991بحرى  /برى -:

18
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبـــــــرى

 -1الشركة المصرية للتوريدات واألشغال البحرية
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
اتحاد العاملين المساهمين
قطاع خاص

9122954
9279502
115950

%79
%5032
%034

إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  18599710 -:جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  18599710 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

18599710

% 100

القيمة األسمية للسهم 1جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بجميع األشغال والخدمات وأعمال الصيانة والتجهيز الالزم للسفن من مراشمه ودهان ونظافة المراجل وصهاريج الميااه والغااز وقااع
السفن باالحواض الجافة وغيرها من االعمال المماثلة بمختلف الجهات المحلية واالجنبية كما تقوم بتوريد الميااه الع باة والتمويناات للسافن
بالموانى ولها فى سبيل لك اقامة المنشأت والقزانات والمخازن والثالجات وغيرها وتملك االصول التى تمكنها من تحقيق اغراضها .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى إاليرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

19

3030/ 8 / 20
45219
1999

3019 / 8 / 20
93893
1982

3019/8/20
84924
2041
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -3شركة ممفيس للتوكيالت المالحية
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة

50000

%5

اتحاد العاملين المساهمين
شركة األ سكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قطاع خاص
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  5 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( المدفوع )  5 -:مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

772703
770000
88599
1000000

%7732703
%77
%838599
% 100

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :

القيام بكافه أعمال الوكالة المالحية ( أمين السفينة وأمين الحمولاة ) والسمساار البحارى وأعماال الساياحة والتخلايص
الجمركى ومناولـــة البضائع واألعمال المرتبطة بها 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى إاليرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

21

3030/ 8 / 20
32207
1032

3019 / 8 / 20
32175
3779

3019/8/20
31799
3008
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -2شركة آمون للتوكيالت المالحية
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
اتحاد العاملين المساهمين
شركةاإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قطاع خاص
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  10 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  10 -:مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

100 000
998907
990000
122198
3 000 000

%5
%7732703
%77
%838599
% 100
القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بكافه اعمال الوكالة المالحية ( أمين السفينة وأم ين الحمولة ) والسمساار البحارى وأعماال الساياحة والتخلايص الجمركاى
ومناوله البضائع والتخزين داخل المنطقة الجمركية وخارجها واألعمال المرتبطة بها 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى إاليرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

21

3030 / 8 / 20
8305
344

3019 / 8 / 20
4110
1589

3019/8/20
8442
1195
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -7شركة أبو سمبل و طيبة للتوكيالت المالحية
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

100029
998907
990000
122159
3 000 000

%530019
%7732703
%77
%838549
% 100

الشركةالقابضة
اتحاد العاملين المساهمين
شركة األسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قطاع خاص
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  50 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( المدفوع )  10 -:مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بكافه أعمال الوكالة المالحية ( أمين السفينة وأمين الشحنة ) والسمسار البحرى وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولــة
البضائع واألعمال المرتبطة بها 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

22

3030 / 8 / 20
38159
()911

3019 / 8 / 20
25242
145

3019/8/20
34248
1009
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحر والبرى

 -5شركة السويس للشحن والتفريغ اآللى
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركة القابضة
اتحاد العاملين المساهمين
هيئة موانى البحر األحمر

110000
990000
790000

%83945
% 813945
%03

محافظة السويس

30000

%1335

1800000

% 100

إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  9 :مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع 9 :مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

القيمة االسمية للسهم  5جنيه

النشاط الرئيسي :
القيام بكافه عمليات الشحن والتفريغ بموانى السويس واالدبيه والبحر األحمر وك ا القيام بعمليات الشحن والتفرياغ اآللاي لسافن
الحبوب بميناء االدبيه وغيرها من مواني البحر األحمر وما يتبعها من تعبئة آلية وتحميل على السيارات وعربات السكك الحديدياة

0

القيمة باأللف جنيه

بيان

اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

23

3030/ 8 / 20
70841
1423

3019 / 8 / 20
52499
3157

3019/8/20
71593
1329
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -8شركة النيل للنقل البرى
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد
األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركة القابضة

مساهمين آخرين

2531843
500

%99399
%0301

االجمالى

2533143

%100

رأس المال المرخص به  50 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 25331430 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة : :تم شطب قيد الشركة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  10جنيه

رأس المال المرخص به  50 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 25331430 -:جنيه القيمة األسمية للسهم  10جنيه
موقف القيد بالبورصة : :غير مقيدة بالبورصة
النشاط الرئيسى :
القيا م بكافة أنواع نقل البضائع بالسيارات على الطرق البرية داخل الجمهورية وخارجها والعمل على الحصول على رخص أو
إلتزامات تشغيل خطوط النقل واإلتفاقات الخاصة بمقاوالت عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات الالزمة للتشييد والبناء أو
التوكيالت  ...وإنشاء مخازن للتران زيت في أ من المدن والمواني إليداع وتخزين البضائع فيها ك وإنشاء محطات الخدمةوالصيانة
لتموين وبيع الوقود والزيت والشحومات ك وإصالح وصيانة الوحدات الناقلة المملوكة للشركة والغير .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

24

3030/ 8 / 20
58294
()12774

3019 / 8 / 20
81299
( ) 9117

3019/8/20
52777
()11477
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -4شركة النيل للنقل الثقيل
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد
األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
اتحاد العاملين المساهمين

7714821
500

%99399
%0301

500
7719821

%0301
% 100

مساهمين آخرين
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
مليون جنيه
رأس المال المرخص به 40 -:
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 77198210 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  10جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بكافه أنواع نقل البضائع بالسيارات على الطرق البرية داخل الجمهورية وخارجها والعمل على الحصول على رخص أو إلتزامات
تشغيل لخطوط النقل واإلتفاقات الخاصة بمق اوالت عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات الالزمة للتشييد والبناء أو التوكيالت وما
يستتبعه لك من األنشطة المتعلقة به ا النشاط .
القيمة باأللف جنيه

25

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات

3030/ 8 / 20
21772

3019 / 8 / 20
23839

3019/8/20
20878

صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

()17773

( ) 9979

()9281
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -9شركة النيل لنقل البضائع
شركة تابعة لقانون نشركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد
األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركةالقابضة
مساهمين آخرين
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى

39903195
5000
39904195

%99399
%0303
%100

رأس المال المرخص به  100 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 39904195 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة : :غير مقيدة بالبورصة

القيمة األسمية للسهم  1جنيه

النشاط الرئيسى :
القيام بكافه أنواع نقل البضائع بالسيارات على الطرق البرية داخل الجمهورية وخارجها والعمل على الحصول على رخص أو
إلتزامات تشغيل لخطوط النقل واإلتفاقات الخاصة بمقاوالت عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات الالزمة للتشييد والبناء أو
التوكيالت وما يستتبعه لك من األنشطة المتعلقة به ا النشاط  ... .وإنشاء مخازن للترانزيت في أ من المدن والمواني إليداع
وتخزين البضائع فيها ك وإصالح وصيانة الوحدات الناقلة المملوكة للشركة والغير .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

26

3030/ 8 / 20
12398
()27949

3019/8/20
39412
()32389

3019/8/20
31899
()17757
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -9شركة أعمال النقل
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد
األسهــــــــــم

نسبـــــة
المساهمـــــة

الشركةالقابضة
مساهمين آخرين

7172371
1130

%99394
%0302

7177281

% 100

إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  20 -:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 19895415 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة : :غير مقيدة بالبورصة

القيمةاألسمية للسهم 7345 :جنيه

النشاط الرئيسى:

القيام بأعمال نقل البضائع والمواد البترولية على الطرق ونقل وتوزيع البوتاجاز ك وللشركة العمل على الحصول على
رخص أو إلتزامات تشغيل لخطوط النقل واإلتفاقات الخاصة بمقاوالت عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات الالزمة
للتشييد والبناء ... .وإ نشاء مخازن للترانزيت في القاهرة ومختلف المدن والمواني إليداع وتخزين البضائع فيها ك وإصالح
وصيانة الوحدات الناقلة المملوكة لها وك ا إنشاء وإدارة محطات خدمة السيارات .
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى

3030 / 8/ 20

3019 / 8 / 20

3019/8/20

اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

84374
()17799

107932
29522

99352
27457
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -10شركة النقل المباشـــــــــــــــر
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد
األسهــــــــــم

القيمة بالجنيه

8059789
1240
1290
8081319

33112713
5000
5024
33132779

الشركةالقابضة
اتحادالعاملين المساهمين
مساهمين آخرين
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى
رأس المال المرخص به  80مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع ) 33132779 -:جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

نسبـــــة المساهمـــــة
%99398
%0303
%0303
%100

القيمة األسمية للسهم  2385جنيه

النشاط الرئيسى :

القيام بأعمال نقل البضائع على الطرق والقيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة

28

3030/ 8 / 20
33977
()39495

3019 / 8 / 20
34324
( ) 30001

3019/8/20
39152
()30348
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 - 11الشركة المصرية للمالحة البحرية ( تحت التصفية )
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

شركة المالحة الوطنية
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة االسكندرية لتداول الحاويات و البضائع
إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى

9000000
900000
300000
10000000

%90
%9
%3
%100

رأسالمال المرخص به 100-:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  100 -:مليون جنيه

29

القيمةاألسمية للسهم

10جنيه
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الشــــــــركة القابضة للنقل البحرى والبرى

 -13الشركة المصرية العمال النقل البحرى
شركة تابعة لقانون شركات المساهمة رقم  159لسنة 1991

هيكــــــــــــل رأس المال
الجهـــــــــــــــة

عـــــــــدد األسهــــــــــم

نسبـــــة المساهمـــــة

الشركة القابضة
اتحاد العاملين المساهمين
شركة المالحة الوطنية

100000
500000
1700000

%5
%35
%40

إجـــــــــــــــــــــمالــــــــــــــــــى

3000000

%100

رأسالمال المرخص به 10-:مليون جنيه
رأس المال المصدر ( والمدفوع )  10-:مليون جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة بالبورصة

القيمةاألسمية للسهم 5جنيه

النشاط الرئيسى :

القيام ب جميع اعمال النقال البحارى والنقال الادولى وكال ماا يتصال بها ا الغارض وكا ا اعماال النقال الادولى المتعادد الوساائط وكا ا
مزاولة اعمال الوكالة البحرية واعمال التخليص الجمركى 0
القيمة باأللف جنيه

متابعة النشاط الجارى
اجمالى االيرادات
صافى الربح(الخسارة) بعد الضريبة

31

3019 / 13 / 21
3170272
78994

3019/13/21
3278404
74759

3014/13/21
3081302
28898
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ثالثا ً :

الشركات المشتركــة

31
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-2شركة المالحة الوطنية
نبذه عن الشركة
1991
شاااركة مسااااهمة خاضاااعة لقاااانون ضااامانات وحاااوافز االساااتثمار المعااادل
بالقانون رقم  43لسنة 3014
القيااام بجميااع عمليااات المالحااة والنقاال البحاارى والباارى والنهاارى لجميااع
انواع البضائع والركاب

تاريخ التأسيس
الشكل القانونى
الغرض من الشركة

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
 500مليون دوالر
رأس المال المرخص به
 247921730دوالر
راس المال المدفوع
 24792173سهم
اجمالى عدد االسهم

القيمة االسمية للسهم  10دوالر
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة بالبورصة

هيكل المساهمين الحالى ( عام وخاص )
جهة المساهمة
مسااااااااااهمى قطااااااااااع
االعمال العام

مساهمى قطاع عام

نسبة المساهمة

عدد االسهم

الحصة بالدوالر

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

%773175

18551775

185517750

شركة القناة للتوكيالت المالحية

%133120

7574953

75749530

شركة بورسعيد لتداول الحاويات

%1307

377914

3779140

البنك االهلى المصرى

%293902

17980433

بنك مصر

%13711

539990

5399900

مصرف ابو ظبى االسالمى

%13015

290439

2904390

179804330

مساهمى القطاع
الخاص
اكتتاب عام

االجمالى
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%03427

349899

3498990

% 100

24792173

247921730
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-0الشركة العربية للمالحة البحرية ( بان آراب)(تحت التصفية )
نبذه عن الشركة
1982

تاريخ التأسيس
الشكل القانونى

شركة تابعة لجامعة الدول العريبة وفقا ً لالتفاقية التى وقع
عليها المجلس االقتصادى للجامعة عام  1982والقانون رقم
( ) 31لسنة  85وك ا القانون رقم ( ) 75لسنة . 45

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
رأس المال المرخص به
راس المال المدفوع
عدد االسهم

200ك 5مليون جنيه
200ك 5مليون جنيه
 520000سهم

القيمة االسمية للسهم  10جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة

هيكل المساهمين
المساهمين

عدد االسهم

نسبة المساهمة

نوع المساهمة

مصر (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى )
الكويت
ليبيا
العراق
سوريا
السودان
االردن
االجمالى

149170
90100
44910
47300
52000
73700
12350
520000

9ك% 22
% 14
4ك%17
%17
%10
%9
5ك%3
% 100

حكومات الدول
المساهمة
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-3الشركة العربية البحرية لنقل البترول
نبذه عن الشركة
1943/5/8
شركة مساهمة بين حكومات
القيام بجميع اعمال النقل البحرى للمواد الهيدروكربونية وعملية شراء
واستغالل وبيع جميع انواع الناقالت والمهمات العائمة

تاريخ التأسيس
الشكل القانونى
الغرض من الشركة

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
رأس المال المرخص به
راس المال المدفوع
عدد االسهم

القيمة االسمية للسهم  50دوالر

 500مليون دوالر
 500مليون دوالر
 10مليون سهم

موقف الشركة من القيد بالبورصة  :غير مقيدة

هيكل المساهمين الحالى ( عام

المملكة العربية السعودية

نسبة
المساهمة
153595

1559500

دولة الكويت

153797

1579700

44730000

دولة قطر

173448

1744800

42990000

173283

1728300

41910000

االمارات العربية المتحدة

173145

1714500

40945000

الجمهورية العراقية

123854

1285400

89395000

الجمهورية الجزائرية

93014

901400

70095000

مملكة البحرين

23920

292000

19150000

مصر (الشركة القابضة للنقل
البحرى والبرى)

03107

10700

530000

% 100

10000000

500000000

جهة المساهمة

حكومات الدول الجماهيرية العريبة الليبية

المساهمة

االجمالى
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وخاص )
عدد االسهم

الحصة بالدوالر
44945000
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-4الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ( ترجمان جروب )
نبذه عن الشركة
3001/10/19
شركة مساهمة خاضعة للقانون  159لسنة  91وك ا قانون رقم 9
لسنة  94المعدل بالقانون رقم  43لسنة 3014
أنشاء وإدارة مشروع جراج متعدد الطوابق تحت سطح االرض
ومنشآت ألنشطة أستثمارية فوق سطح األرض بمنطقة الترجمان
بنظام B.O.T

تاريخ التأسيس
الشكل القانونى
الغرض من الشركة

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
رأس المال المرخص به
رأس المال المدفوع
اجمالى عدد االسهم

القيمة االسمية للسهم  10جنيه

 350مليون جنيه
 309830320جنيه
 30983032سهم

موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة

بيان هيكل الملكية
نسبة المساهمة

عدد االسهم

الحصة بالجنيه

جهة المساهمة
الشركة القابضة للنقل البحرى
والبرى

% 32.323

6626232

66262322

النصر العامة للمقاوالت

% 21.363

3049423

30494232

دمياط لتداول الحاويات

% 6.144

2361002

23610022

اسكندرية لتداول الحاويات

%6.144

2361002

23610022

القناة للتوكيالت

%6.144

2361002

23610022

بورسعيد لتداول الحاويات

%6.144

2361002

23610022

شرق الدلتا

% 1.133

2211292

22112922

أتوبيس غرب

% 1.133

2211292

22112922

الصعيد للنقل والسياحة

% 1.133

2211292

22112922

االهرام لالستثمار

% 0.433

622222

6222222

اخبار اليوم لالستثمار

% 0.433

622222

6222222

االتحاد العربى

% 3.202

632222

6322222

رشاد عثمان

% 2.919

022222

0222222

%222

02460203

024602032

االجمالى

35
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-1شركة جنوب الوادى للتنمية
نبذه عن الشركة
تاريخ التأسيس

2999

الشكل القانونى

شركة مساهمة خاضعة للقانون  219لسنة  42وكذا قانون رقم
 4لسنة  93المعدل بالقانون رقم  30لسنة 0223
استصالح واستزراع االراضى الصحراوية

الغرض من الشركة

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
راس المال المرخص به

 31مليون جنيه

رأس المال المدفوع

 31مليون جنيه

عدد االسهم

 32222سهم

القيمة االسمية للسهم  122جنيه
موقف القيد بالبورصة :غير مقيدة

هيكل المساهمين
المساهمين
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

عدد االسهم

نسبة المساهمة

69302

%99.6

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

242

%2.0

الشركة القابضة لإلسكان والسياحة والسينما

242

%2.0

االجمالى

36

32222

% 222
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رابعا ً :

الشركات الخاضعة لقانون هيئة سوق المال رقم ( )95لسنة 1993

37
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شركة صندوق مصر للتمويل واالستثمار
نبذه عن الشركة
تاريخ التأسيس

0229/3/04

الشكل القانونى

شركة مساهمة مصرية تابعة لقانون سوق المال رقم  91لسنة  2990والئحته التنفيذية

الغرض من الشركة

تكوين وانشاء صناديق االستثمار ويجوز للشركة ان تشارك مع شركات االموال التى تزاول
أعماال شبيهة بأعمالها او تندمج فى الشركات السالفة او تشتريها او تلحقها بها

رئيس مجلس االدارة

السيد المهندس  /كمال مصطفى كمال سرور

رأس مال الشركة وموقفها من القيد فى البورصة
رأس المال المرخص به
رأس المال المدفوع

 222مليون جنيه
 30.224مليون جنيه
 302242سهم

عدد االسهم

القيمة االسمية للسهم  222جنيه
موقف القيد بالبورصة  :غير مقيدة

هيكل رأس المال
نسبة المساهمة

عدد االسهم

الحصة بالجنيه

جهة المساهمة
الشركة القابضة للتامين

1335

70125

7012500

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

1335

70125

7012500

الشركة القومية للتشييد و التعمير

1335

70125

7012500

الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

1335

70125

7012500

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

1335

70125

7012500

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

1335

70125

7012500

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

1335

70125

7012500

الشركة القابضة لالدوية والكيماويات
والمستلزمات الطيبة

1335

70125

7012500

 231090سهم

23109000

االجمالى

38

%100
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