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 الجمعیة العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري
 برئاسة وزیر قطاع األعمال العام

 تعتمد نتائج األعمال عن العام المالي 2017/2018
 

 وزیر قطاع األعمال العام: دعوة المكاتب االستشاریة المتخصصة لتطویر أسالیب العمل
 في شركات النقل البحري والبري واللوجستیات

 
 نسعى لتوفیر خدمات لوجستیة متكاملة للمصدرین.. وتحدید مراكز ارتكاز رئیسیة في

 إفریقیا وأوروبا
 

 الجمعیة العامة توافق على تعیین اللواء صالح الدین حلمي رئیسا لمجلس إدارة
 الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد استیفاء اإلجراءات الالزمة

 
 1.4 ملیار جنیه إجمالي إیرادات القابضة للنقل.. وصافي الربح 1.1 ملیار جنیه

 
 834 ملیون جنیه دعم للخزانة العامة من أرباح "القابضة للنقل" بمعدل نمو %98.6

 
 الموافقة على نقل تبعیة الشركة الهندسیة للسیارات إلى الشركة القابضة للصناعات

  المعدنیة
 
 

العامتین الجمعیتین أعمال العام، األعمال قطاع وزیر توفیق هشام األستاذ السید              ترأس
بحضور للوزارة، التابعة والبري البحري للنقل القابضة للشركة العادیة وغیر            العادیة
للمحاسبات المركزي الجهاز وممثلي العامة الجمعیة وأعضاء الشركة إدارة           مجلس

 ووزارة المالیة.



 
المالي العام عن القابضة الشركة أعمال نتائج العادیة العامة الجمعیة اعتمدت وقد               
تحقیق مستقلة مالیة كوحدة القابضة الشركة مؤشرات أظهرت حیث ،2017/2018          
المالي العام عن %3.4 نمو بمعدل جنیه ملیار 1.462 بلغت إیرادات             إجمالي
%1.7 نمو بمعدل جنیه ملیار 1.125 المحقق الربح صافي بلغ فیما ،2016/2017            

 مقارنة بالعام المالي 2016/2017.
 

القابضة الشركة إدارة مجلس رئیس بأعمال القائم دویدار نبیل األستاذ السید              واستعرض
عن اإلدارة مجلس تقریر البحري، النقل لشؤون المتفرغ العضو - والبري البحري              للنقل
إلعادة المبذولة الجهود وأبرز ،2017/2018 المالي العام خالل القابضة الشركة            نشاط
وبعضها، الشركات بین والتكامل التعاون تدعیم خالل من التابعة الشركات            هیكلة
إلى اإلداریة، أو الفنیة أو المالیة النواحي من سواء المتعثرة الشركات مسار              وإصالح

 جانب زیادة كفاءة الشركات الرابحة.
 

ومن تنفیذها، الجاري االستثماریة المشروعات إلى اإلشارة اإلدارة مجلس تقریر             وشمل
96 رصیف وتكریك لتعمیق والبضائع الحاویات لتداول اإلسكندریة شركة مشروع            بینها
الحالیة الحاویات محطة تطویر ومشروع جنیه، ملیون 450 تبلغ بتكلفة الدخیلة             بمیناء
تدعیم ومشروع دوالر، ملیون 160 إلى تصل بتكلفة غرب بمیناء بورسعید             لشركة
فضال جنیه، ملیون 520 بتكلفة دمیاط لشركة الحالیة الحاویات محطة أرصفة             وتعمیق
وإدارة إنشاء مشروع في المساهمة ومنها القابضة للشركة االستثماریة المشروعات            عن
اإلسكندریة بمیناء 65 إلى 55 من األرصفة على األغراض متعددة محطة             وتشغیل
الحاویات محطة وتشغیل وإدارة إنشاء مشروع في والمشاركة دوالر، ملیون 450             بتكلفة
لوجسیتي مركز إنشاء ومشروع دوالر، ملیون 450 بتكلفة بورسعید شرق بمیناء             الثانیة
مع تحالف خالل من والتقدم دوالر، ملیون 100 استثماریة بتكلفة بورسعید             بشرق
وتجهیز وبناء وتمویل تصمیم لمشروع التأهیل بمستندات العالمیة دبي موانئ            مجموعة
ملیون 100 بحوالي تقدر بتكلفة أكتوبر من السادس بمدینة جاف میناء وصیانة              وتشغیل

 دوالر.
 

للعام القابضة الشركة من المقترح األرباح توزیع حساب العامة الجمعیة اعتمدت كما              
بنسبة جنیه ملیون 834.142 المالیة وزارة نصیب بلغ حیث ،2017/2018            المالي

 زیادة 98.6% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.
 



صالح حرب/ أركان اللواء السید تعیین على العامة الجمعیة وافقت أخرى، ناحیة              من
وذلك والبري، البحري للنقل القابضة الشركة إدارة لمجلس رئیسا القادر عبد حلمي              الدین
رئیس بأعمال القائم یواصل أن على الشأن، هذا في الالزمة اإلجراءات استیفاء              بعد

 مجلس اإلدارة مهام عمله لحین االنتهاء من تلك اإلجراءات.
 

على القابضة للشركة السابق اإلدارة لمجلس الشكر الوزیر السید وجه اإلطار، هذا               وفي
الشكر سیادته وجه كما األخیرة، السنوات خالل إنجازات من تحقق وما المبذولة              الجهود
إدارة مسؤولیة تولیه فترة خالل مجهوداته على اإلدارة مجلس رئیس بأعمال             للقائم

 الشركة.
 

وبیوت االستشاریة للمكاتب القابضة الشركة طرحتها التي الدعوة إلى سیادته وأشار             
خطط وتنفیذ االستراتیجي التخطیط مجال في المتخصصة العالمیة) / (المحلیة            الخبرة
واللوجستیات، والبري البحري النقل شركات في العمل أسالیب وتطویر هیكلة            إعادة
لوجستیة خدمات لتوفیر التابعة شركاتها خالل من الوزارة عمل خطة ضوء في              وذلك
إفریقیا في رئیسیة لوجستیة ارتكاز مراكز وتحدید الخاص القطاع من للمصدرین             متكاملة
شركات وتطویر هیكلة إعادة جانب إلى جدیدة، خارجیة أسواق إلى للوصول             وأوروبا

 التجارة الخارجیة وتحسین استغالل فروعها الخارجیة.
 

بشأن وحاسمة جذریة حلول بوضع القابضة الشركة إدارة مجلس الوزیر السید كلف               كما
المشتركة الشركات أو العام األعمال قطاع لقانون الخاضعة سواء المتعثرة            شركاتها

 خالل ثالثة أشهر، لوقف نزیف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.
 

لصناعة الهندسیة الشركة تبعیة نقل على الموافقة تمت العادیة، غیر العامة الجمعیة               وفي
للصناعات القابضة الشركة إلى والبري البحري للنقل القابضة الشركة من            السیارات

 المعدنیة.
 
 

 

 


