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البدر للبال�ستيك
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العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

7
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فريكيم م�رص لال�سمدة والكيماويات
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مر�سيليا امل�رصية اخلليجية لال�ستثمار العقارى

26

م�رص انرتكوننتال ل�صناعة اجلرانيت والرخام (ايجى �ستون(
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ريفا فارما
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يوتوبيا لال�ستثمار العقارى وال�سياحى
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يونيفرت لل�صناعات الغذائية
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الـبــــدر لـلــبال�ســــتـيـك
القطاع
كود الترقيم الدولى

خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

EGS3A2Z1C015

املنطقة الصناعية الثانية عنبر  23مجمع الصناعات الصغيرة – برج العرب
03/4595515
03/4596365
رقم  8لسنة 1997
مصطفى عوض على مشهور
شركة النعيم لالستثمارات املالية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيك والكرتون والزجاج او اى مواد اخرى
والطباعة عليها ومايستلزمها من مواد وتصنيع منتجات البالستيك بأنواعها والطباعة
عليها ومايستلزمها من مواد.
سجل رقم  1410بتاريخ 8/9/2002
 31ديسمبر من كل عام
 7مليون جنيه
 2,550,000جنيه
 1جنيه
 2,550,000سهم
12/6/2008
االسم

تامر اشرف عبد الطيف
شيرين عمرو عبد الطيف
احمد اشرف عبداللطيف بدر الدين
علي حلمي احمد السيد عيسي

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

566,000
192,514
134,000
89,700

33.29
11.32
7.88
5.27

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم

تامر اشرف عبداللطيف بدر الدين
شيرين عمرو عبد اللطيف بدر الدين
اشرف بدر الدين عبد اللطيف بدر الدين

عدد األسهم
اململوكة

566,000
192,514
51,000

نسبة
امللكية %

33.30
11.32
3

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

2

39.22%

البدر للبال�ستيك

اخلطط املستقبلية

لقد حظت الشركة منذ بدايتها باكتساب ثقة كبرى الشركات فى هذا اجملال مما مكنها من
ان تكون احدى رواد صناعة مستلزمات شركات االدوية واالغذية فى مصر  ,وتقوم الشركة
حاليا بالتخطيط لبناء مصنع حديث يكون امتداد لنشاطها احلالى ونواة لتوسعاتها
مستقبال  ,كما تخطط الضافة خطوط انتاج جديدة متنحها قدرات إضافية وإمكانيات
التوسع فى منتجات عديدة وذلك فى اطار سعى الشركة لتنفيذ رؤيتها بأن تكون االختيار
االول لعمالئها عند التفكير فى شراء منتجات التعبئة البالستيكية .
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

القوائم املالية

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

بـور�صــــة الـنـيـــــل

3

2010

2011

2,037,843
3,593,446
5,631,289
1,522,090

1,684,263
3,048,636
4,732,899
980,806
0
980,806
1,700,000
3,752,093
4,732,899

1,866,122
3,410,240
5,276,362
1,080,969
0
1,080,969
1,700,000
4,195,393
5,276,362

1,522,090
1,700,000
4,109,199
5,631,289

537,241
-203,513
-234,100
200,505

829,907
-743,788
-131,298
287,903

408,213
-607,549
552,069
18,610

4,406,064
3,777,360
628,704
1,437,207

5,507,305
4,446,317
1,060,988
447,723

5,457,853
4,759,122
698,731
-16,130

0.93
32.62%
38.30%
30.37%
14.27%
32.62%
84.54%
0.26
4.22

1.04
8.13%
10.67%
8.49%
19.27%
8.13%
26.34%
0.41
0.26

0.97
0.41
0

0.21

0.32

0.30

البدر للبال�ستيك

الدولية للأ�سمدة والكيماويات
القطاع كـــيمــــاويـات

كود الترقيم الدولى EGS520D1C015
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

 15شارع غرب احملطة – العمرانية الشرقية – اجليزة
0506456668-0506455822
0506456669
القانون رقم  159لسنة 1981
السيد حسن محمد حسن
شركة فرست لإلستشارات املالية
االجتار فى االسمدة واخملصبات الزراعية والبذور والتقاوى الزراعية واملبيدات احلشريةوالزراعية واحلبوب واالعالف واملواد اخلام اخلاصة بها واالالت واملعدات الزراعية بأنواعها واملواد
الغذائية والقطن الزهر والشعر والغزل واالرز االبيض والشعير ومشتقاته وجميع احلاصالت
الزراعية من حقلية وبستانية وخضروات.
 تصنيع وتعبئة االسمدة الكيماوية الصلبة والسائلة. تقدمي االستشارات واخلبرات الفنية فى مجال التصنيع الزراعى والصناعات احليوانيةوالنباتية.
 شراء أو تأجير أراضى أو مخازن ومستودعات واحملالج واملضارب واملطاحن الستعمالها فىأغراض الشركة.
 أعمال الشحن والتفريغ باملوانئ. االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.سجل رقم  1492بتاريخ 20/09/1998
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
 20مليون جنيه
 2جنيه
 10,000,000سهم
14/1/2010
االسم

صفة املساهم من حيث
عضوية مجلس اإلدارة
رئيس مجلس االداره
عضو مجلس اداره
عضو مجلس اداره

عبد السالم عبد السالم مصطفى اجلبلي
شريف مصطفى اجلبلي
مصطفى شريف مصطفى اجلبلي
مصطفى عبد السالم اجلبلي
محمد محسن عبد السالم اجلبلي
هدى عبد السالم اجلبلي
اإلجمالي

عدد األسهم نسبة
امللكية ٪
اململوكة
3,175,000
1,305,000
900,000
540,000
540,000
540,000
9,700,000

31.75
13.05
9
5.40
5.40
5.40
70

وفقا للبيانات الواردة من الشركة

بـور�صــــة الـنـيـــــل

4

�رشكة الدولية للأ�سمدة والكيماويات

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

عدد األسهم
اململوكة

االسم
عبد السالم عبد السالم مصطفي اجلبلي
شريف مصطفي اجلبلي
محمد محسن عبد السالم اجلبلي

3,175,000
1,305,000
540,000

نسبة امللكية
31.75
13.05
5.4

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2012

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

30%

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية
 االجتار في األسمدة و اخملصبات الزراعية و البذور و التقاوي الزراعية و املبيدات احلشرية و الزراعية واحلبوب و األعالفو املواد اخلام اخلاصة بها و األالت و املعدات الزراعية بأنواعها و املواد الغذائية و القطن الزهر و الشعر و الغزل و األرز
األبيض و الشعير و مشتقاته و جميع احلاصالت الزراعية من حقيلة والبساتني وخضروات الزراعية بأنواعها و املواد
الغذائية و القطن الزهر و الشعر و الغزل واألرز األبيض و الشعير ومشتقاته و جميع احلاصالت الزراعية من حقيلة
و البساتني وخضروات.
 تصنيع و تعبئة األسمدة الكيماوية الصلبة و السائلة و أعمال الشحن و التفريغ باملواني. تكرير و تعبئة و تصنيع و االجتار في الزيوت و الدهون و الشحوم بكافة أنواعها وأستئجار اخلزانات الالزمة لهذةاألنشطة.
 تقدمي االستشارات و اخلبرات الفنية في مجال التصنيع الزراعي و الصناعات احليوانية و النباتية. شراء أو تأجير أراضى و مخازن و مستودعات احملالج و املضارب و املطاحن الستعمالها أغراض الشركة. االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية وإنتاج البذور و التقاوى الزراعية و األعالف و ااملواد اخلام اخلاصة بهم. إنتاج و تصنيع و تصدير و تسويق واالجتار في احملاصيل الزراعية و مستلزمات اإلنتاج الزراعي. العمل في كافة مجالت تنمية الثروة الزراعية مبا في ذلك مجاالت اإلنتاج احليواني و الداجنى والسمكي. القيام بأعمال استصالح و استزراع األراضى فيما عدا املناطق التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350لسنة .2007
 إنشاء و تشغيل اجملازر اآللية  ,القيام بأعمال اإلستيراد والتصدير والوكالة التجارية لكافة االنشطة املذكورة.وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية

تقوم الشركة بالتوسع فى تسويق منتجات شركات االسمدة مقابل عموالت على االصناف
التى يتم تسويقها وتقوم الشركة ايضا بالبيع فى املزارع الكبيرة وتتوسع ايضا فى طلب
توكيالت اجنبية الصناف اسمدة ومبيدات حشرية.
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

بـور�صــــة الـنـيـــــل

5

�رشكة الدولية للأ�سمدة والكيماويات

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات املنقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمةالدخل (جنيه)
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

2010

2011

106,296,780
1,536,812
107,833,592
85,582,900
48,891
85,631,791
20,000,000
22,201,801
107,833,592

113,622,053
4,680,508
118,302,561
90,495,560
64,455
90,560,015
20,000,000
27,742,546
118,302,561

129,243,735
1,351,194
130,594,929
98,962,365
0
98,962,365
20,000,000
31,632,564
130,594,929

-17,087,981
-1,250,726
8,187,313
5,440

-17,940,471
-1,506,689
19,699,851
77,065

-3,672,998
780,414
3,164,306
159,004

232,068,417
226,107,744
5,960,673
1,163,332

120,193,560
104,181,899
16,011,661
5,782,561

132,958,379
116,843,410
16,114,969
4,499,817

2.15
0.50%
5.24%
1.08%
2.57%
0.50%
5.82%
3.86
0.11

1.02
4.81%
20.84%
4.89%
13.32%
4.81%
28.91%
3.26
0.58

1.02
3.38%
14.23%
3.45%
12.12%
3.38%
22.50%
3.13
0.45

0.79

0.77

0.76
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�رشكة الدولية للأ�سمدة والكيماويات

�رشكة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
القطاع
كود الترقيم الدولى EGS100D1C013
موارد اساسية

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%
هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

 15شارع غرب احملطة – العمرانية الشرقية  -اجليزة
02/37767771
02/37767772
القانون رقم  159لسنة 1981
يوسف السيد السيد شلبى
شركة فرست لإلستشارات املالية
االستشارات الصناعية وتشغيل املصانع فى كافة مجاالت االستخراج والتنقيب عن اخلامات
املعدنية واملعادن واستغالل املناجم – واالستيراد والتصدير.
سجل رقم  129797بتاريخ 20/2/2001
 31ديسمبر من كل عام
 30مليون جنيه
 3مليون جنيه
 2جنيه
 1,500,000سهم
14/3/2010
صفة املساهم صفة املساهم من حيث عدد األسهم
االسم
عضوية مجلس اإلدارة
اململوكة
120,000
محمد عوض ابراهيم

نسبة
امللكية ٪
8

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

االسم

املؤسسة التي ميثلها
العضو

شريف مصطفي اجلبلي
عبد السالم عبد السالم مصطفي اجلبلي
نافع فهمي فهمي عبد اجمليد
عاطف صادق عرفه الشهاوي
احمد محمد عوض الدجوي
احمد شوقي محمد السيد منتصر

عدد األسهم
اململوكة
250,000
250,000
250,000
120,000
120,000
2,500

نسبة
امللكية ٪
16.67
16.67
16.67
8
8
0.167

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

7

25.83%

�رشكة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء
الشركة

الغرض من إنشاء الشركة الغرض من الشركة القيام بأعمال التوريدات وأعمال احملاجر
واملناجم وتسويق خاماتها محليا وخارجيا واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.
اخلطط املستقبلية
االستثمار الصناعى واالستخراجى من اقامة وتشغيل املصانع فى كافة مجاالت االستخراج والتنقيب
عن اخلامات املعدنية واملعادن واستغالل املناجم واستغالل املناجم واحملاجر واجراء كافة العمليات
التحويلية والتشغيلية الالزمة لالستغالل االمثل للمنتجات املستخرجة منها طبقا للمواصفات الفنية
املعمول بها فى هذة الصناعة اخلاصة باالسمدة الفوسفاتية والكبريت الزراعى والكبريتيك والكوميت
والفوسفات وحمض الفسفوريك وتقوم الشركة حاليا بفتح اسواق جديدة عبر انحاء اجلمهورية وتتجة
الى تطوير جهاز التسويق اخلاص بها مبا يزيد من حجم التعامل ويساعد الشركة على التطوير .
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
8

2011

2010

5,396,976
1,360,213
6,757,189
1,261,914
106,540
1,368,454
3,000,000
5,388,735
6,757,189

6,167,915
1,120,722
7,288,637
972,442
103,377
1,075,819
3,000,000
6,212,819
7,288,638

6,996,349
950,675
7,947,024
1,517,331
95,204
1,612,535
3,000,000
6,334,488
7,947,023

13,529,819
-661,255
-15,537,983
373,197

-308,797
24,772
0
89,172

127,398
-4,494
0
212,076

18,493,402
10,155,015
8,338,387
6,977,741

67,436,990
4,355,485
63,081,505
824,082

8,392,334
6,658,161
1,734,173
203,380

2.74
37.73%
129.49%
103.26%
45.09%
37.73%
232.59%
0.25
4.65

9.25
1.22%
13.26%
11.31%
93.54%
1.22%
27.47%
0.17
0.55

1.06
2.42%
3.21%
2.56%
20.66%
2.42%
6.78%
0.25
0.13

0.20

0.15

0.20

�رشكة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

�رشكة امل�رصية الكويتية لال�ستثمار والتجارة
القطاع
كود الترقيم الدولى EGS659O1C015
الــعـقـــارات

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد

جمعية احمد عرابى طريق مصر اسماعلية الصحراوى – خط  5شمال – قطعة رقم 706
24773467
24773470
القانون رقم  159لسنة  1981والئحتة التنفيذية
عمرو عبد الرحيم محمود متام
شركة البيت االبيض لالوراق املالية

غرض الشركة

االستثمار العقارى وادارة وتشغيل وصيانة املبانى بكافة انواعها – وانشاء وادارة املشروعات الصناعية
والزراعية والقرى السياحية بكافة انواعها – ومزاولة اعمال التجارة والتوريدات العمومية واستصالح
واستزراع االراضى البور والصحراوية و تربية جميع أنواع املاشية املنتجة للحوم احلمراء بغرض إنتاج
السالالت و األلبان والتسمني وجتهيز وتغليف وتوزيع كافة أنواع اللحوم الطازجة و إنتاج وتوزيع بيض املائدة
وتربية وإنتاج اللحوم البيضاء بكافة أنواعها مثل الدواجن والرومى والبط واألرانب وغيرها وإستيراد اخلامات
واملعدات واآلآلت ومستلزمات اإلنتاج والتشغيل الالزمة للنشاط ولإلستخدام اخلاص بالشركة دون اإلجتار فيها .

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

سجل رقم  362 :بتاريخ 30/3/1998
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
 20مليون جنيه
 1جنيه
 20,000,000سهم
28/7/2010
عدد األسهم
اململوكة

االسم
عبدالرحيم محمود عبدالرحيم متام
امير عبدالرحيم محمود متام
عمرو عبدالرحيم محمود متام
اميره سيد عبداملنعم الصنافيري

نسبة
امللكية ٪
30
20
20
20

5,999,987
4,000,000
4,000,000
4,000,000

وفقا للبيانات الواردة من الشركة

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

عدد األسهم
اململوكة

االسم
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم متام
امير عبدالرحيم محمود متام
عمرو عبدالرحيم محمود متام
اميره سيد عبداملنعم الصنافيري

5,999,987
4,000,000
4,000,000
4,000,000

نسبة
امللكية ٪
30
20
20
20

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر
بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011
9

10%
�رشكة امل�رصية الكويتية لال�ستثمار والتجارة

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء
الشركة

 اإلستثمار العقارى وإدارة وتشغيل وصيانة املبانى بكافة أنواعها. إنشاء وإدارة املشروعات الصناعية و الزراعية والقرى السياحية بكافة أنواعها. مزاولة أعمال التجارة والتوريدات العمومية والتصدير. إستصالح وإستزراع األراضى البور الصحراوية والزراعية. تربية جميع أنواع املاشية املنتجة للحوم احلمراء بغرض إنتاج السالالت و األلبان والتسمني. جتهيز وتغليف وتوزيع كافة أنواع اللحوم الطازجة. إنتاج وتوزيع بيض املائدة. تربية وإنتاج اللحوم البيضاء بكافة أنواعها مثل الدواجن والرومى والبط واألرانب وغيرها. إستيراد اخلامات واملعدات واآلآلت ومستلزمات اإلنتاج والتشغيل الالزمة للنشاط ولإلستخدام اخلاص بالشركة دون اإلجتار فيها.وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية

زيادة عدد منافذ البيع وزيادة حجم بيع التوريدات للفنادق والقرى واملطاعم والشركات وتنوى الشركة
زيادة رأسمالها مبا ميكنها من متلك منافذ بيع وزيادة راسمال الشركة العامل لزيادة نشاط التوريدات.
القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
10

2010

2011

5,666,236 9,226,137
15,944,198 12,926,975
21,610,434 22,153,112
924,231 1,275,165
8,350,471 9,241,780
9,274,702 10,516,945
20,000,000 20,000,000
12,335,732 11,636,167
21,610,434 22,153,112

5,248,369
19,976,315
25,224,684
1,395,494
11,416,442
12,811,936
20,000,000
12,412,748
25,224,684

455,879
-4,205,248
-891,309
703,190

440,347
-5,222,903
3,065,971
255,120

29,197,162 24,697,761
26,727,975 21,441,461
2,469,187 3,256,300
559,652
90,402

22,713,626
20769820
1,943,806
61,613

-1,885,168
-9,330,968
9,241,780
3,456,278

1.11
0.37%
0.78%
0.41%
13.18%
0.37%
0.45%
0.90
0

1.35
1.92%
4.54%
2.59%
8.46%
1.92%
2.80%
0.75
0.3

0.90
0.27%
0.50%
0.24%
8.56%
0.27%
0.31%
1.03
0

0.47

0.43

0.51

�رشكة امل�رصية الكويتية لال�ستثمار والتجارة

�رشكة امل�رصية للبطاقات
القطاع تـكـنـولـوجــــيـا
كود الترقيم الدولى EGS3A2Y1CO16
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
املوقع اإللكترونى
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

 25شارع الرحالة البغدادى – مصر اجلديدة
02/22914179
02/22904562
www.masriacard.com
رقم  8لسنة 1997
أحمد األلفى
شركة النعيم لالستثمارات املالية
اقامة مصنع لتصنيع البطاقات البالستيكية والذكية واملكودة واملمغنطة من كافة انواع
اخلامات البالستيكية والورقية والشرائح املعدنية مبا فى ذلك االعمال اللزمة لطباعتها وصيانتها
وتشغيلها وادارة تشغيل برامج احللول املتكاملة لها وتزويدها باملعلومات االليكترونية والرقمية
ويشمل ذلك دون حظر صناعات بطاقات ال PVCوالبطاقات الذكية SMART CARDS
والباركود واملمغنطة فضال عن توريد كافة االنظمة والبرامج واملعدات واحللول املتكاملة اخلاصة
بتشغيلها  ،ويجوز للشركة استيراد املعدات واملهمات ومستلزمات االنتاج والبرامج الالزمة
لتحقيق غرضها كما يجوز لها االشتراك فى املناقصات واملمارسات العامة واخلاصة لتسويق
منتجاتها .وعلى الشركة احلصول على كافة التراخيص الالزمة ملباشرة نشاطها.
سجل رقم  3102 :بتاريخ 26/2/2002
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
10,795,930جنيه
 5جنيه
 2,159,186سهم
13/6/2008
االسم
احمد عمرو احمد رشاد
نعيم لصناديق االستثمار

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

431,838
246,250

20
11.4

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 12/12/2011

االسم

املؤسسة التي ميثلها
لعضو

عمرو احمد رشاد نافع
عادله محمد عبد السالم رجب
رنا عمرو احمد رشاد نافع

عدد األسهم
اململوكة
539,793
431,838
431,838

نسبة
امللكية ٪
25
20
20

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 12/12/2011
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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�رشكة امل�رصية للبطاقات

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

3.59%

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء
الشركة

اقامة مصنع لتصنيع البطاقات البالستيكية والذكية واملكودة واملمغنطة من كافة انواع اخلامات
البالستيكية والورقية والشرائح املعدنية مبا فى ذلك االعمال اللزمة لطباعتها وصيانتها وتشغيلها
وادارة تشغيل برامج احللول املتكاملة لها وتزويدها باملعلومات االليكترونية والرقمية ويشمل ذلك
دون حظر صناعات بطاقات ال PVCوالبطاقات الذكية  SMART CARDSوالباركود واملمغنطة
فضال عن توريد كافة االنظمة والبرامج واملعدات واحللول املتكاملة اخلاصة بتشغيلها ،ويجوز
للشركة استيراد املعدات واملهمات ومستلزمات االنتاج والبرامج الالزمة لتحقيق غرضها كما يجوز
لها االشتراك فى املناقصات واملمارسات العامة واخلاصة لتسويق منتجاتها .وعلى الشركة احلصول
على كافة التراخيص الالزمة ملباشرة نشاطها.

استثمارات الشركة

بلغت استثمارات الشركة الثابتة  17,142الف جنيه  ،واملتداوله  26,143الف جنيه فى 2011 /12/ 31

حصة الشركة في
السوق

تتراوح حصة الشركة بالسوق ما بني  35%الى  40%من انتاج البطاقات والبطاقات الذكية
وخدمات التشخيص.

أهم املشروعات
واالجنازات

مشروع بطاقة االسرة الذكية املرحلة الثانية  -مشروع بطاقة االسرة الذكية املرحلة الثالثة -
مشروع مترو االنفاق البطاقات الالتالمسيه  -مشروع بطاقات اخلدمات الصحية بالكويت  -خدمات
تشخيص كروت مجموعة البنوك االفريقية  -عقد تصنيع وخدمة تشخيص بطاقات ائتمان و
 ATMبنك  HSBCملدة ثالث اعوام.
وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 25/10/2011

اخلطط املستقبلية

تتوقع اخلطط املستقبليه للشركة زيادات مطردة فى الطلب من البنوك املتعامل معها مثل البنك
االهلى وبنك مصر وبنك االسكان والتعمير وبيريوس واتش بى سى وكذلك الشركة العامة للخدمات
الكويتيه بالكويت وغيرها من الشركات والبنوك التى نتولى التصدير لها ملا تتمتع به منتجات
الشركة من جودة فائقة ودقة متناهية هذا فضال ً عن معظم الفنادق والنقابات والنوادى العامله
باجلمهوريه .وتشير خطط الشركة املستقبلية الى دراسات زيادة االصول الثابته االنتاجية من
ماكينات حديثة ذات انتاجيه عاليه وما يستلزمها من برامج تشغيل وبرامج تطوير عالية التقنية.
كما تتوقع الشركة ان يبدأ تشغيل مشروع البطاقات الالتالمسيه مبشروع مترو االنفاق بعد توقفه
والشركة متعاقدة على توريد  2مليون كارت وتتوقع ان يزيد طلب هيئة املترو على هذه النوعية
من البطاقات فور بدء التشغيل ليتم تعميم البطاقات على معظم اخلطوط العامله بالهيئة.
وتتحرز الشركة من الظروف الراهنه وتأمل اال تتعارض مع خططها وتوقعاتها املستقبلية ،

بـور�صــــة الـنـيـــــل

12

�رشكة امل�رصية للبطاقات

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

13

2010

2011

23,296,619
16,378,922
39,675,541
26,877,603
1,503,751
28,381,354
10,795,930
11,294,187
39,675,541

26,143,245
17,141,731
43,284,976
15,219,579
427,424
15,647,003
10,795,930
27,637,973
43,284,976

17,037,206
17,152,613
34,189,819
8,765,670
427,424
9,193,094
10,795,930
24,996,725
34,189,819

5,100,218
-2,296,569
1,177,433
4,860,066

11,511,364
-3,054,038
-5,062,701
8,254,691

1,330,253
-1,372,961
-4,743,371
3,468,612

32,069,432
20,781,540
11,287,892
8,568,852

74,390,065
53,021,970
21,368,095
16,343,786

14,053,041
14,080,450
-27,409
-2,641,248

0.81
26.72%
75.87%
21.60%
35.20%
26.72%
79.37%
2.51
3.97

1.72
21.97%
59.14%
37.76%
28.72%
21.97%
151.39%
0.57
7.57

0.41
0.37
-

0.72

0.36

0.27

�رشكة امل�رصية للبطاقات

�رشكة امل�ؤ�رش للربجميات ون�رش املعلومات

القطاع تـكنــولـوجـيـــا
كود الترقيم الدولى EGS745W1C011
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد

هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%
هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

 6ش اخلليل املتفرع من شارع اجلهاد – ميدان لبنان – املهندسني  -اجليزة
19001
19001
القانون رقم  8لسنة  1997وقانون رقم  95لسنة 1992
عبده عبد الهادى عبده
شركة البيت األبيض لألوراق املالية
التصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة احلاسبات االلية وتطبيقاتها مبختلف أنواعها وتشغيلها
والتدريب عليها وإنتاج احملتوى األلكترونى من صوت وصورة وبيانات وتقدمي خدمات القيمة املضافة واالنترنت.
سجل رقم  153691بتاريخ 15/6/2003
 31ديسمبر من كل عام
 70مليون جنيه
 7,073,000جنيه
 1جنيه
 7,073,000سهم
11/2/2010

عدد األسهم
اململوكة

االسم
مدحت عبد احلميد احمد محمد

594,237

نسبة
امللكية ٪
8.40

وفقا للبيانات الواردة من الشركة

عدد األسهم
اململوكة

االسم
محمد على فرج باز
محمود علي فرج باز
ساره محمد جمال الدين محمد ثابت

2,898,239
25,270
22,270

نسبة امللكية ٪
40.98
0.36
0.31

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011
14

48.60%

�رشكة امل�ؤ�رش للربجميات ون�رش املعلومات

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء
الشركة

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات و أنظمة احلاسبات االلية وتطبيقاتها مبختلف انواعها وتشغيلها والتدريب
عليها وإنتاج احملتوى االلكترونى بصورة اخملتلفة من صوت وصورة وبيانات وتقدمي خدمات القيمة املضافة واالنترنت.

حصة الشركة في
السوق

تستحوذ الشركة على حصة من سوق البرمجيات وحتديدا ً فيما يخص البرامج احملاسبية وكذلك سوق الشاشات
اللحظية ملتابعة البورصة وتعمل الشركة فى الوقت احلالى على التواجد بشكل اكبر وقوى فى السوق.

أهم املشروعات
واالجنازات

قامت الشركة فى الفترة االخيرة من االنتهاء من صدور إصدارات جديدة للبرامج املتاحة لديها مما عمل زيادة قاعدة
العمالء لدى الشركة وهو ما سيوثر ايجابيا ً على الوضع املالى للشركة فى الفترة القادمة.
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية

 توسع الشركة فى نشاطها من خالل االنتهاء من تنفيذ البرامج املتاحة حاليا ً بالشركة والعمل على تسويقها. زيادة نصيب السهم من االرباح وكذلك القيمة الدفترية للسهم وكذلك معدل العائد على رأس املال املدفوعوذلك على مدار السنوات القادمة .
 حتسن املوقف املالى بسداد جزء كبير من التزاماتها املالية و القدرة على تعديل سياسة السداد لألفضل.وفقا للبيانات الواردة من الشركة

2009

القوائم املالية
قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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2010

2011
1,656,052
9,156,704
10,812,756
6,362,501

1,920,701
9,546,593
11,467,294
4,303,274
124,981
4,428,255
7,073,000
7,034,039
11,462,294

1,675,584
9,313,363
10,988,947
5,081,443
0
5,081,443
7,073,000
5,907,505
10,988,948

6,362,501
7,073,000
4,450,255
10,812,756

3,164,392
-10,232,340
7,073,000
5,023

696,208
-695,906
0
5,325

784,822
-776,104
0
15,573

1,315,081
1,139,995
175,086
-38,961

674,691
1,352,560
-677,869
-1,124,321

378,417
1,420,894
-1,042,477
-1,460,527

0.11
13.31%
0.63
-

0.06
1.20
-

0.03
1.59
-

0.39

0.64

0.65

�رشكة امل�ؤ�رش للربجميات ون�رش املعلومات

�رشكة اميكو ميديكال لل�صناعات الطبية
القطاع رعاية صحية وادوية
كود الترقيم الدولى EGS3I0W1C013
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

مدينة العاشر من رمضان – منطقة االرض الصناعية رقم  119شرق املنطقة الصناعية B4
015/383066
015/383068
القانون رقم  8لسنة 1997
احمد بسيونى بدوى
مت االعفاء لوجود البنك االهلى كمساهم بنسبة 40%
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وجتميع املعدات الطبية واملستلزمات الطبية والكلى
الصناعية وصناعة مواد التعبئة والتغليف الورقية والبالستيكية اخلاصة مبنتجات الشركة.
سجل رقم  2392بتاريخ 4/5/2000
 31ديسمبر من كل عام
 20مليون جنيه
 16,500,000جنيه
 5جنيه
 3,300,000سهم
24/12/2009
عدد األسهم
اململوكة
269795
272864

االسم
سيد ابراهيم محمود بحر
صندوق القطاع املالي لالستثمار

نسبة
امللكية ٪
8.17
8.26

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

االسم
البنك االهلي املصري
ثناء عبد احملسن احمد
سعيد عبد احملسن احمد حسن
محمد سامي عبداحملسن احمد حسن
محمد سيد ابراهيم محمود
خليفه عبد القادر خليل عريشه

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

1,300,000
238,272
203,720
66,500
36,918
1,000

39.4
7.22
6.17
2.01
1.11
0.03

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011
16

27.57%

�رشكة اميكو ميديكال لل�صناعات الطبية

اخلطط املستقبلية

هدف الشركة ان تصل لريادة السوق وان تكون ضمن الشركات العاملية املعروفة ،وتستهدف
الشركة توسعات فى كل من اوروبا الشرقية وروسيا وامريكا وكندا كما تستهدف اضافة
منتجات جديدة فى مجال اجلهاز الهضمى واالشعة التشخيصية وكذلك زيادة الطاقة
االنتاجية وقررت الشركة انشاء مراكز بيع مباشر فى كل من اوروبا وامريكا ومن املستهدف
للشركة مضاعفة املبيعات خالل العامني القادمني.
القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

17

2010

2011

19,256,331
8,603,345
27,859,676
1,313,122
0
1,313,122
16,500,000
26,546,554
27,859,676

21,843,253
8,183,075
30,026,328
2,078,172
0
2,078,172
16,500,000
27,948,156
30,026,328

29,668,680
10,713,102
40,381,782
9,186,216
149,009
9,335,225
16,500,000
31,046,557
40,381,782

3,296,345
-779,744
-1,944,159
2,329,736

2,506,112
-617,025
-2,233,881
1,984,942

-2,270,567
-3,677,853
-371,250
-4,334,728

23,169,198
14,779,630
8,389,568
4,146,062

23,074,257
14,919,169
8,155,088
3,635,483

30,375,288
19,182,950
11,192,338
5,155,547

0.83
17.89%
15.62%
14.88%
36.21%
17.89%
25.13%
0.05
1.26

0.77
15.76%
13.01%
12.11%
35.34%
15.76%
22.03%
0.07
1.1

0.75
16.97%
16.61%
12.77%
36.85%
16.97%
31.25%
0.30
1.56

0.05

0.07

0.23

�رشكة اميكو ميديكال لل�صناعات الطبية

بور�سعيد للتنمية الزراعية و املقاوالت
القطاع
كود الترقيم الدولى EGS521T1C016
العـــقـــارات

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
املوقع اإللكترونى
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

 17ش اجلمهورية وصفية زغلول  -برج اجلمهورية  -شقة  - 5بورسعيد
0663234772
0663233758
www.pac-egypt.com
 159لسنة 1981
محمد محمد عيد مخيمر
شركة إيجل لألستشارات املالية عن األوراق املالية
 جتارة األسمدة و املنتجات الزراعية و املعدات الزراعية. إستصالح االراضي و تقسيمها و بيعها. التوكيالت التجارية. املقاوالت العامة واملتكاملة واملتخصصة وأعمال البنية التحتية ورصف الطرق. 3304بتاريخ 28/01/2010
 31ديسمبر من كل عام
 30مليون جنيه
 4مليون جنيه
 1جنيه
 4,000,000سهم
11/9/2011
االسم
ساره فؤاد فتحى على الدسوقى الديب
محمد احمد السيد عاشور
فاطمه هامن احمد اسماعيل جوده
يحى احمد السيد عاشور
رضوى احمد السيد عاشور
امنيه احمد السيد عاشور

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

1,000,000
937,500
487,500
787,500
393,750
393,750

25
23.43
12.18
19.6875
9.84375
9.84375

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم
محمد احمد السيد عاشور
فاطمه هامن احمد اسماعيل جوده
يحى احمد السيد عاشور
رضوى احمد السيد عاشور
امنيه احمد السيد عاشور

عدد األسهم
اململوكة
937,500
487,500
787,500
393,750
393,750

نسبة
امللكية ٪
23.43
12.18
19.6875
9.84375
9.84375

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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بور�سعيد للتنمية الزراعية و املقاوالت

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

0%

اخلطط املستقبلية

زيادة البنية التحتية في مدينة بورسعيد وقيام الشركة بإنشاء مصنع تدوير اخمللفات
واالستحواذ على مصنع اإلسفنج باإلضافة إلى العائد من األراضي الزراعية.
القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2011

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
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1,056,061
3,150,778
4,206,839
0
0
0
4,000,000
4,206,839
4,206,839
0
3,242,130
3,500,000
1,056,061
5,585,347
5,037,594
547,753
206,839
1.33
3.70%
4.92%
4.92%
9.81%
3.70%
5.17%
0.00
0.05
0.00

بور�سعيد للتنمية الزراعية و املقاوالت

�رشكة بى اى جى للتجارة واال�ستثمار
القطاع موزعون وجتـار جتــزئة

كود الترقيم الدولى EGS551D1C017
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
املوقع اإللكترونى
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد

هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%
هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

 5شارع االنصار – متفرع من شارع التحرير  -جيزة
02/33350432
02/33350432
www.big.com.eg
القانون رقم  159لسنة 1981
عبد الوهاب ابو الفتوح
شركة البيت االبيض لالوراق املالية
االستثمار العقاري واالعمال الهندسية مبختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما
عدا القانونية وانشاءات وتقسيم أراضى وتخطيط مدن واملقاوالت وإقامة الفنادق واحملال
السياحية وكافة االنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال املقاوالت والبناء
واستخراج التراخيص الالزمة لهذة االعمال.
سجل رقم  35764بتاريخ 25/11/2008
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
 10مليون جنيه
 1جنيه
 10,000,000سهم
18/10/2009

صفة املساهم من حيث
عضوية مجلس اإلدارة

االسم

رئيس مجلس االدارة

منصور فيصل البربري

عدد األسهم نسبة
اململوكة امللكية ٪
8،238 ،972

82.4

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

عدد األسهم
اململوكة
8,238,972
55,000
55,000

االسم
منصور فيصل البربرى
فايزه سعيد البربري
اسعاف سعيد البربري

نسبة
امللكية ٪
82.4
0.55
0.55

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011
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16.51%

�رشكة بى اى جى للتجارة واال�ستثمار

اخلطط املستقبلية

ترتكز خطة الشركة لتنويع محفظتها على انشاء محالت توزيع لقطع غيار السيارات
واالستحواز االستراتيجى على االسماء املشهورة فى هذا االطار سواء عمليات التوزيع
والتصنيع باالضافة خلطط التنويع تعمل الشركة على وضع كيانها كأول الشركات التى
تستثمر فى صناعة السيارات ومكوناتها  ,وتعمل الشركة بنشاط فى التعاون مع اجلمعيات
االهلية من اجل ارساء دور املسؤولية االجتماعية للشركات  ,وتهدف الشركة الى هيكلة
سوق قطع غيار السيارات ومكوناتها من خالل تقدمي خيارات للعمالء اكثر تنوعا ومرونة.

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
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2010

2011

211,173
2,983,070
3,194,243
59,720
5,907
65,627
3,000,000
3,128,616
3,194,243

7,796,549
3,034,703
10,831,252
170,734
12,050
182,784
10,000,000
10,648,468
10,831,252

4088542
7226732
11315274
137075
81736
218811
10000000
11096463
11315274

87,375
-3,030,276
3,000,000
57099

-6,342,538
-104,633
7,000,000
6099280

3906601
-3884432
0
632096

4,087,322
3,894,011
193,311
128,616

4,269,952
3,245,259
1,024,693
519,852

1805000
1329885
475115
447995

1.28
3.15%
4.11%
4.03%
4.73%
3.15%
4.29%
0.02
0.04

0.39
12.17%
4.88%
4.80%
24.00%
12.17%
5.20%
0.02
0.052

0.16
24.82%
4.03%
3.96%
26.322%
24.820%
4.48%
1.970
0

0.02

0.02

4.48

�رشكة بى اى جى للتجارة واال�ستثمار

�رشكة فاروتك النظمة التحكم واالت�صاالت
القطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

كود الترقيم الدولى EGS49131C013

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد

هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

 17ش ستوديو االهرام – الهرم  -اجليزة
02/35823526
02/35873141
القانون رقم  159لسنة 1981
مروة احمد ماهر االبحر  -دينا سامح
شركة البيت االبيض لالوراق املالية
اعمال املقاوالت الكهربائية وتصنيع وجتميع الواح التوزيع والتحكم الكهربائية وأعمال
املقاوالت املتخصصة الكهروميكانيكا واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.
سجل رقم  29126بتاريخ 13/12/2007
 31ديسمبر من كل عام
 20مليون جنية
 5مليون جنية
 5جنية
 1,000,000سهم
25/7/2010

االسم
محمد مراد السيد الزيات

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

782,853

78.285

وفقا للبيانات الواردة من الشركة 2011

االسم
محمد مراد السيد الزيات
عزيزه ياسمني محمود عبداحلكيم شرف
ملك محمود عبداحلكيم شرف

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

782,853
10,000
10,000

78.3
1
1

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 25/10/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 25/10/2011
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18.71%

�رشكة فاروتك النظمة التحكم واالت�صاالت

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء الشركة
استثمارات الشركة
حصة الشركة في السوق
أهم املشروعات واالجنازات

أعمال املقاوالت الكهربائية و تصنيع و جتميع ألواح التوزيع و التحكم الكهربائية و االستيراد و التصدير
إنشاء مصنع جديد متخصص و بشراكة أجنبية
 5%من السوق
مول العرب -عدة مشروعات بالقرية الذكية – وزارة الشئون اخلارجية – موبينيل مركز التحكم في الشبكات
– املصنع الوطني اليمني األدوية (اليمن) جمهورية تشاد مبنى التحكم الرئيسي – كارفور إسكندرية –
القطامية -جلوبال لألدوية – محطات محوالت العامرية مجا السودان و قطاعات حكومية أخرى

وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية

تهدف الشركة على انشاء مصنع جديد متخصص فى انتاجة وتعتمد العملية التشغيلية
للمصنع على حتالفتها االستراتيجية واالستعانة باجلانب االجنبى وعالقتها املستمرة مع
اخلبرة االجنبية وذلك لتحقيق اعلى مستويات اجلودة  ,وكذلك العمل على تطوير ورش التصنيع
احلالية مع التوسع واعادة الهيكلة االنتاج احلالى واالستثمار فى البحوث والتطوير  ,فضال عن
نية الشركة فى زيادة رأس مالها مرة اخرى حتى ميكنها ذلك من تدعيم تواجدها بالسوق .
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم ( باجلنيه)
الديون لألصول
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2009

2010

2011

5,321,512
3,945,992
9,267,504
3,646,404
0
3,646,404
5,000,000
5,621,100
9,267,504

5,981,105
3,750,332
9,731,437
2,801,367
0
2,801,367
5,000,000
6,930,070
9,731,437

7,689,136
3,788,782
11,477,918
4,392,797
0
4,392,797
5,000,000
7,085,121
11,477,918

-1,514,369
-31,719
946,277
-84,971

-2,068,907
0
35,171
18,046

-1,166,978
-234,110
854,758
90,029

9,254,763
7,911,919
1,342,844
539,140

7,603,564
5,678,851
1,924,713
1,208,205

7,076,742
5,360,044
1,716,698
733,454

1.00
5.83%
9.59%
5.82%
14.51%
5.83%
10.78%
0.65
0.54

0.78
15.89%
17.43%
12.42%
25.31%
15.89%
24.16%
0.40
1.21

0.62
10.36%
10.35%
6.39%
24.26%
10.36%
14.67%
0.62
0.73

0.39

0.29

0.38

�رشكة فاروتك النظمة التحكم واالت�صاالت

�رشكة فريكيم م�رص لال�سمدة والكيماويات
القطاع كـيـمــــاويـات

كود الترقيم الدولى EGS385S1C012
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

مدينة السادات – املنطقة الصناعية الرابعة – قطعة رقم 120
0482607383
0482607786
القانون رقم  8لسنة 1997
ياسر طلعت – حسان محمود حسان
شركة فرست لإلستشارات املالية
اقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة لالسمدة الكيماوية واملبيدات الزراعية واحلشرية
والهرمونات ومنظمات النمو الزراعية.
سجل رقم  5318 :بتاريخ 28/1/2001
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
 30مليون جنيه
 2جنيه
 15,000,000سهم
19/9/2010

االسم
عبد السالم مصطفي اجلبلي
الشركه الدوليه لالسمده والكيماويات ال اجلبلي و شركاه
نافع فهمي فهمي عبد اجمليد
الشركه الدوليه للمحاصيل الزراعيه ش.م.م
شريف مصطفي اجلبلي
شركه الصفا لالسمده والكيماويات ش.م .م

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

1,340,000
5877475
1,742,500
2,225,000
1,342,500
942500

8.93
39.18
11.62
15
8.95
6.28

وفقا للبيانات الواردة من الشركة

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم
نافع فهمي فهمي عبد اجمليد
شريف مصطفي اجلبلي
عبد السالم عبد السالم مصطفي اجلبلي
عزه محمد عبدالرحيم شعبان سليم

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

1,742,500
1,342,500
1,340,000
2,500

11.62
8.95
8.93
0.02

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر
بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011
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10.01%

�رشكة فريكيم م�رص لال�سمدة والكيماويات

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء الشركة
حصة الشركة في السوق
أهم املشروعات واالجنازات

 إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة لألسمدة الكيماوية واملبيدات الزراعية واحلشرية والهرمونية ومنظمات النمو الزراعية. مما ال شك فية وحسب تقاير القوائم املاليه لوحظ تطور حجم مبيعات الشركة فى الفترة االخيرة حيث حققت الشركة قيمةمبيعات فى عام  2010الى(50.593.579جنيها ) وفى عام  2011بلغت قيمة املبيعات الى ( 55,240,924جنيها) بزيادة قدرها .9.19%
 تعتبر شركة فيركيم مصر الرائد األول فى صناعة األسمده فى السوق املصرية وذلك بعد انشاء املصنع اجلديد ( )N.P.Kوالذى يسهمفى انتاج العديد من املنتجات بأحدث التقنيات احلديثه على سبيل املثال وليس احلصر السوبر االحادى الناعم ويتم ادخال اخلامه الى
خط االنتاج اجلديد لتجرى علية العمليات ليخرج فى النهايه سوبر احادى محبب حسب نسبة التركيز املطلوبه.
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية

قد خطت الشركة خطوات واسعه فى صناعة األسمدة باجتاه التطور فى انشاء املصنع احلديث ذات
الطاقة االنتاجية عالية الكفاءة والتى تعتمد على أحدث األساليب فى إدارة عمليات األنتاج كما تخطط
الشركة التوسع فى االنتاج كما وكيفا وزياده حصتها من املنتج بغرض زياده املعروض فى السوق احملليه
ومن أجل التصدير لألسواق اخلارجيه واألوربيه وابرام العديد من عقود التصدير والصفقات.
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
25

2011

2010

67,216,542
23,549,938
90,766,480
30,277,050
213,124
30,490,174
30,000,000
60,276,306
90,766,480

116,103,800
44,840,096
160,943,896
106,836,028
351,410
107,187,438
30,000,000
53,756,458
160,943,896

78,867,250
46,444,919
125,312,169
74,926,035
10,101,410
85,027,445
30,000,000
40,284,724
125,312,169

25,542,404
-9,795,415
-15,964,558
721,163

-6,867,871
-21,724,276
28,972,861
1,103,984

29,056,930
-4,754,989
-25,212,180
193,995

46,790,764
38,921,572
7,869,192
4,015,574

50,593,579
42,641,274
7,952,305
3,530,152

55,240,924
39,616,048
15,624,876
6,191,197

0.52
8.58%
6.66%
4.42%
16.82%
8.58%
13.39%
0.51
0.27

0.31
6.98%
6.57%
2.19%
15.72%
6.98%
11.77%
1.99
0.23

0.44
11.21%
15.37%
4.94%
28.28%
11.21%
20.64%
2.11
0.41

0.34

0.67

0.68

�رشكة فريكيم م�رص لال�سمدة والكيماويات

مر�سيليا امل�رصية اخلليجية لال�ستثمار العقاري
القطاع
كود الترقيم الدولى EGS739Z1C016
العـقـــارات

العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
املوقع اإللكترونى
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

 67شارع خالد بن الوليد-سيدي بشر -االسكندرية
033596076-033599169
033587878
www.marseiliagp.com
 159لسنة 1981
تامر أمني بهاء الدين
البيت االبيض لالوراق املالية
تقسيم أراضي البناء و املقاوالت العامة للتوريدات العامة وعموم األستيراد و التصدير.
 6440بتاريخ 23/01/2001
 31ديسمبر من كل عام
 50مليون جنيه
 25مليون جنيه
 1جنيه
 25,000,000سهم
04/08/2011
االسم
سامي عبدالرحيم فؤاد عبدالرواف
ياسر على احمد رجب

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

12,500,000
12,495,000

50
49.98

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

عدد األسهم
اململوكة
12,500,000
12,495,000

االسم
سامي عبدالرحيم فؤاد عبدالرواف
ياسر على احمد رجب

نسبة
امللكية ٪
50
49.98

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

0%

اخلطط املستقبلية

إمتام إنشاء و بيع مجموعة من القرى السياحية بالساحل الشمالي.
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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مر�سيليا امل�رصية اخلليجية لال�ستثمار العقاري

القوائم املالية

2011

2010

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة

390,606,235

341,264,333

صافي األصول الثابتة و طويلة االجل

72,730,738

95,465,383

إجمالي األصول

463,336,973

436,729,716

إجمالي االلتزامات املتداولة

272,044,556

267,593,591

ألتزمات طويلة االجل

154,814,630

126,547,312

إجمالي االلتزامات

426,859,186

394,140,903

رأس املال

25,000,000

25,000,000

إجمالي حقوق امللكية

36,477,787

42,588,813

إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

463,336,973

436,729,716

التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-68,497,074

20,056,691

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-10,447,735

-27,651,780

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

61,777,555

-31,568,727

النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة

-17,107,414

-56,271,239

قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات

136,999,908

155,389,526

تكلفة املبيعات

125,571,752

139,122,231

مجمل األرباح

11,428,156

16,267,295

صافي الربح بعد الضرائب

4,610,597

6,111,026

النسب املالية
معدل دوران األصول

0.30

0.36

العائد علي املبيعات

3.37%

3.93%

العائد علي احلقوق امللكية

12.64%

14.35%

العائد علي األصول

1.00%

1.40%

هامش ربح التشغيل

8.34%

10.47%

هامش الربح

3.37%

3.93%

العائد علي رأس املال

18.44%

24.44%

الديون /حقوق امللكية

11.70

9.25

ربحية السهم

0.18

0.24

التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

بـور�صــــة الـنـيـــــل
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مر�سيليا امل�رصية اخلليجية لال�ستثمار العقاري

�رشكة م�رص انرتكونتننتال ل�صناعة اجلرانيت والرخام (ايجى �ستون)
القطاع مـوارد اسـاسـية
كود الترقيم الدولى EGS3C4P1C011
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

طريق االوتوستراد – طرة  -املعادى
29700608
29700900
القانون رقم  8لسنة 1997
تامر احمد رجب
شركة البيت االبيض لالوراق املالية
تصنيع اجلرانيت والرخام بكافة انواعه – واستغالل احملاجر فيما عدا محاجر الرمل والزلط.
سجل رقم  31590بتاريخ 10/9/1997
 31ديسمبر من كل عام
 50مليون جنيه
 8,650,000جنيه
 1جنيه
 8,650,000سهم
19/9/2010
عدد األسهم
اململوكة
1,297,500
1,211,000
1,211,000
1,211,000
555,500
1,297,500
605,500

االسم
وائل محمد سالمة
احمد سالمة على
جمال سالمة على
اسامة سالمة على
حسن سالمة على
زياد محمد سالمة على
سالمة محمد سالمة على

نسبة
امللكية ٪
15
14
14
14
6.42
15
7

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم
وائل محمد سالمه على
احمد سالمه علي محمد
جمال سالمه على محمد
اسامه سالمه علي محمد
حسن سالمه على محمد عوض

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية ٪

1,297,500
1,211,000
1,211,000
1,211,000
555,500

15
14
14
14
6.42

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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�رشكة م�رص انرتكونتننتال ل�صناعة اجلرانيت والرخام (ايجى �ستون)

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

14.57 %

اخلطط املستقبلية

تهدف الشركة الى زيادة ايراداتها من خالل زيادة حصتها من مبيعات التصدير للرخام املصنع
نظرا الرتفاع قيمتة البيعية عن الرخام اخلام وذلك من خالل زيادة خطوط االنتاج بشراء خطوط
انتاج جديدة واالت ومعدات تستخدم فى تصنيع الرخام اخلاص بالتصدير  ,وفتح اسواق جديدة
خاصة االسواق اخلارجية للتوسع فى مبيعات التصدير واالستمرار فى تدريب العاملني احلاليني
واجلدد لتدعيم القوى العاملة بالشركة  ,والتوسع فى اصناف الرخام واجلرانيت ملواكبة متطلبات
االسواق الداخلية واخلارجية ،والتوسع فى اضافة نشاط التوريد والتركيب للمشروعات الكبيرة.
القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي حقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
29

2010

2011

1,696,868
5,962,733
7,659,601
526,927
0
526,927
8,650,000
7,132,674
7,659,601

3,957,937
3,556,212
7,514,149
78,233
0
78,233
8,650,000
7,435,916
7,514,149

5,112,448
3,241,661
8,354,109
240,904
0
240,904
8,650,000
8,113,205
8,354,109

-107,686
0
0
351,346

-1,147,839
162,543
0
513,889

2,469,948
2,467,122
0
2,981,011

10,058,514
9,302,589
755,925
266,234

12,415,287
11,702,865
712,422
303,242

15,355,231
14,235,120
1,120,111
601,479

1.31
2.65%
3.73%
3.48%
7.52%
2.65%
3.08%
0.07
0.03

1.65
2.44%
4.08%
4.04%
5.74%
2.44%
3.51%
0.01
0.03

1.84
3.92%
7.41%
7.20%
7.29%
3.92%
6.95%
0.03
0.07

0.07

0.01

0.03

�رشكة م�رص انرتكونتننتال ل�صناعة اجلرانيت والرخام (ايجى �ستون)

ريفــــا فــــارمـــا
القطاع رعايه صحيه وادوية

كود الترقيم الدولى
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة

رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

EGS384N2C016

املنطقة احلرة العامة  -مدينة نصر -ش رقم  - 6القاهرة
22709936
22709936
قانون رقم  8لسنة 1997
امين اسماعيل بدر
جدوى لالستشارات املالية
 تصنيع وتعبئة املستحضرات الصيدلية. التخزين والتشغيل للغير وتصنيع أدوية بيطرية و إضافات األعالف. تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل وتصنيع املستلزمات الطبية واألعشاب الطبيةوتصنيع املكمالت الغذائية.
 استيراد كبسوالت معبأة و أقراص تامة الصنع لتشريطها او التعبئة فى عبواتمختلفة األشكال وتعبئة املستلزمات الطبية الومطهرات الطبية وتعبئة األعشاب
الطبية وتعبئة املكمالت.
سجل رقم  307943بتاريخ 25/09/1997
 31ديسمبر من كل عام
 2.25مليون دوالر
 2.25مليون دوالر
 1دوالر امريكى
 2250000سهم
02/01/2011
عدد األسهم
اململوكة

االسم

محمود عبداهلل فكري محمود سعد
سعد الدين محمود عبداهلل سعد
امال سعد الدين محمود عبد اهلل
هدي سعد الدين محمود عبداهلل

1,061,500
501,495
121,000
116,000

نسبة
امللكية %

47.17777778
22.28866667
5.377777778
5.156

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 25/10/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم

محمود عبداهلل فكري محمود سعد
سعد الدين محمود عبداهلل سعد
امال سعد الدين محمود عبد اهلل
هدي سعد الدين محمود عبداهلل

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

47.17777778 1,061,500
22.28866667 501,495
5.377777778 121,000
5.156 116,000

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

بـور�صــــة الـنـيـــــل
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ريفــــا فــــارمـــا

نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 25/10/2011

القوائم املالية

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول

بـور�صــــة الـنـيـــــل
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20%

2010

2011

4,125,314
2,448,053
6,573,367
3,008,548
703,456
3,712,004
2,250,000
2,861,363
6,573,367

3,281,072
2,902,653
6,183,725
3,279,987
0
3,279,987
2,250,000
2,903,738
6,183,725

2,813,032
2,873,189
5,686,221
1,852,353
0
1,852,353
2,250,000
3,833,868
5,686,221

1,261,260
-279,982
-1,034,953
0

1,794,464
-605,388
-939,422
477,461

-666,691
-79,643
594,508
178,475

4,675,876
3,347,858
1,328,018
944,268

4,382,639
3,343,572
1,039,067
847,508

6,443,117
5,159,758
1,283,359
930,130

0.71
20.19%
33.00%
14.37%
28.40%
20.19%
41.97%
1.30
0.42

0.71
19.34%
29.19%
13.71%
23.71%
19.34%
37.67%
1.13
0.38

1.13
14.44%
24.26%
16.36%
19.92%
14.44%
41.34%
0.48
0.41

0.56

0.53

0.33

ريفــــا فــــارمـــا

�رشكة يوتوبيا لال�ستثمار العقارى وال�سياحى
القطاع الـعـقـــــــارات

كود الترقيم الدولى EGS655Y1C017
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد
هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

 36ش نادى الصيد  -الدقى  -اجليزة
33377583
33371882
القانون رقم  159لسنة 1981
احمد دياب طنطاوى
شركة البيت االبيض لالوراق املالية
االستثمار العقاري واالعمال الهندسية مبختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونية
وانشاءات وتقسيم أراضى وتخطيط مدن واملقاوالت وإقامة الفنادق واحملال السياحية وكافة االنشطة
السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال املقاوالت والبناء واستخراج التراخيص الالزمة لهذة االعمال.
سجل رقم  2818بتاريخ 21/4/1999
 31ديسمبر من كل عام
 50مليون جنيه
 15مليون جنية
 5جنيه
 3,000,000سهم
18/10/2009

االسم
احمد عز الدين احمد زين زين
سامح احمد عبداهلل البيك
اشرف علي محمد عيسي
رشدي احمد عبداهلل حسن

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

408,291
261,670
163,035
64,705

40.8291
26.167
16.3035
6.4705

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 25/10/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

االسم
احمد عز الدين احمد زين زين
سامح احمد عبداهلل البيك
اشرف علي محمد عيسي
رشدي احمد عبداهلل حسن

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

408,291
261,670
163,035
64,705

40.8291
26.167
16.3035
6.4705

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

نسبة التداول احلر

بـور�صــــة الـنـيـــــل

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

32

9.76%

�رشكة يوتوبيا لال�ستثمار العقارى وال�سياحى

مجال نشاط الشركة منذ اإلنشاء وتفاصيل استثماراتها احلالية

الغرض من إنشاء
الشركة
استثمارات الشركة
أهم املشروعات
واالجنازات

 االستثمار العقاري واالعمال الهندسية مبختلف أنواعها من تصميمات واستشارات فيما عدا القانونيةوانشاءات وتقسيم أراضى وتخطيط مدن واملقاوالت وإقامة الفنادق واحملال السياحية وكافة االنشطة
السياحية التابعة لوزارة السياحة واعمال املقاوالت والبناء واستخراج التراخيص الالزمة لهذة االعمال.
 مشروع فيالت يوتوبيا  160فيال و منطقة جتارية  -مشروع اسكان الشباب القومى يوتوبيا سيتى قامت الشركة بأقامة مشروع (مدينة يوتوبيا ) على مساحة حوالى  27فدان وهى مدينة مكونة من 160فيال ،مع وجود كافة اخلدمات الترفيهية من حدائق وحمامات سباحة ومالعب وطرق داخلية وبوابات أمنية
وقد راعت الشركة فى مشروعها ان يواكب التقدم والراحة للعمالء ،وكذلك تقوم حاليا بإنشاء مدينة (يوتوبيا
سيتى) وهذا املشروع مقام على مساحة  11فدان ومكون من  17عمارة سكنية .كل عمارة مكونة من دور
ارضى وخمسة ادوار متكررة ،وان املبانى مقامة على نسبه  20%وباقى املساحة خضراء وخدمات ترفيهيه
للمالك وعمارات املشروع هى ضمن مشروع األسكان القومى.
وفقا للبيانات الواردة من الشركة

اخلطط املستقبلية
 اإلنتهاء من تنفيذ املنطقة التجارية واإلدارية اخلاصة مبنطقة الفيالت بتكلفة إستثمارية قدرها عشرون مليون جنيه. االنتهاء من تنفيذ املشروع القومى (إحدى عشر فدان) نهاية عام 2012 البدء فى تنفيذ املشروع اجلديد املزمع البدء فية خالل عام 2012وفقا للبيانات الواردة من الشركة

القوائم املالية

بـور�صــــة الـنـيـــــل

2010

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
33

2011

32,987,586
24,130,765
57,118,351
4,435,574
46,274,323
50,709,897
5,000,000
6,408,454
57,118,351

32,090,841
15,230,401
47,321,242
11,092,027
23,730,541
34,822,568
5,000,000
12,498,674
47,321,242

22,265,642
41,431,195
63,696,837
17,768,203
2,501,393
20,269,596
5,000,000
43,427,241
63,696,837

-8,969,970
-62,823
7,318,123
4,512,588

21,016,275
-4,618
-19,780,637
5,738,608

23,265,927
-73,705
-2,005,587
8,875,243

0
0
0
-2,867,756

23,946,606
13,552,510
10,394,096
4,999,382

61,446,854
25,595,961
35,850,893
26,742,822

0.00
NA
NA
NA
7.91
-

0.51
20.88%
40.00%
10.56%
43.41%
20.88%
99.99%
2.79
1.67

0.96
43.52%
61.58%
41.98%
58.34%
43.52%
534.86%
0.47
8.91

0.89

0.74

0.32

�رشكة يوتوبيا لال�ستثمار العقارى وال�سياحى

يونيــفــــرت لل�صنــــاعات الغـــــذائيـــة
القطاع اغـذية ومشــروبات

كود الترقيم الدولى
العــنــوان
التليـفـون
الفــاكـس
القــانــون
مسئول اإلتصال
الراعى املعتمد
غرض الشركة
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجارى
تاريخ نهاية السنة
املالية
راس املال املرخص به
راس املال املصدر
القيمة االسمية
عدد االسهم
تاريخ القيد

هيكل املساهمني
احلالي (املساهمني
الذين تزيد نسبة
ملكيتهم عن )5%

EGS513B1C016

 1ش ابو ذر الغفارى  -احلى السابع  -مدينة نصر
02/24013719
02/24012917
رقم  159لسنة 1981
أحمد لبيب محمد
شركة فرست لإلستشارات املالية
التعبئة و التغليف و التصنيع للسلع و املنتجات الغذائية والصناعات املرتبطة بها وانتاج
األغذية اخلاصة واملكمالت الغذائية لألطفال.
سجل رقم  19193بتاريخ 12/6/2006
 31ديسمبر من كل عام
 100مليون جنيه
 59.600.000جنيه
 1جنيه
59.600.000
3/4/2012

االسم

فنن لالستثمار ش ذ م م
السمح ش م ح
امني عبداخلالق حسن مصطفي

عدد األسهم
اململوكة

نسبة
امللكية %

5,940,000
13,464,000
9,266,000

15
34
23.39

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

هيكل أعضاء
مجلس اإلدارة ونسبة
ملكيتهم

عدد األسهم
اململوكة

االسم

السمح ش م ح
امني عبداخلالق حسن مصطفي
عاطف سعيد ابراهيم الديب
محمد اسعد خليل ابراهيم
عاطف جميل مرسي شعالن
فنن لالستثمار ش ذ م م

13,464,000
9,266,000
396,000
198,000
136,000
5,940,000

نسبة
امللكية %

34
23.39
1
0.5
0.343
15

وفقا للبيانات الواردة من شركة مصر للمقاصة حتى تاريخ 31/12/2011

بـور�صــــة الـنـيـــــل
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نسبة التداول احلر

الوارد من شركة مصر للمقاصة فى 31/12/2011

25.75%

اخلطط املستقبلية

إمتالك مصنع إلنتاج نوعيات من األغذية غير التقليدية عالية القيمة الغذائية وسيتم
اإلجتاه إلنتاج املكرونة الفاخرة املميزة ومكرونة بأشكال غير منطية.
القوائم املالية

2009

قائمة املركز املالى
إجمالي األصول املتداولة
صافي األصول الثابتة و طويلة االجل
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات املتداولة
ألتزمات طويلة االجل
إجمالي االلتزامات
رأس املال
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
النقدية و ما في حكمها في نهاية املدة
قائمة الدخل ( جنيه )
صافي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل األرباح
صافي الربح بعد الضرائب
النسب املالية
معدل دوران األصول
العائد علي املبيعات
العائد علي احلقوق امللكية
العائد علي األصول
هامش ربح التشغيل
هامش الربح
العائد علي رأس املال
الديون /حقوق امللكية
ربحية السهم
التوزيع النقدي للسهم
الديون لألصول
بـور�صــــة الـنـيـــــل
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2010

2011

18,954,734
30,908,832
49,863,566
7,691,013
6,460,000
14,151,013
36,000,000
35,712,553
49,863,566

12,853,463
37,219,406
50,072,869
4,992,711
4,840,000
9,832,711
39,600,000
40,240,158
50,072,869

13,404,900
36,013,453
49,418,353
6,572,910
2,302,000
8,874,910
39,600,000
40,543,443
49,418,353

2,351,749
-4,503,965
18,000,000
18,158,158

-6,249,505
-6,577,749
3,600,000
8,926,125

-2,770,077
-123,983
114,873
6,150,930

815,347
1,039,101
-223,754
-183,650

3,700,322
3,280,029
420,293
927,605

5,575,898
3,243,346
2,332,552
188,412

0.02
0.40
0

0.07
25.07%
2.31%
1.85%
11.36%
25.07%
2.34%
0.24
0

0.11
3.38%
8.18%
0.38%
41.83%
3.38%
0.48%
3.86
0

0.28

0.20

0.18
يونيفرت لل�صناعات الغذائية

