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الجهود المبذولة والسياسات التى تتبعها الشركة القابضة وشركاتها
التابعة لتحقيق افضل النتائج
مقدمة
 تعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام والرائدة فى مجال دعم وتنمية االقتصاد القومى المصرى  ،وذلك فى إطار السياسة
العامةةةةةةة للدولةةةةةةة ح ةةةةةة تسةةةةةةا م فةةةةةة ( )35شةةةةةةركة فةةةةةةى شةةةةةةتى المجةةةةةةاالت ( بحةةةةةةرى  /بةةةةةةرى  /تجةةةةةةارة)  ،منهةةةةةةا سةةةةةةتة عشةةةةةةر شةةةةةةركة تابعةةةةةةة وناضةةةةةةعة للقةةةةةةانو
( )203لسنة  ، 1991وعشر شركات ناضعة للقانو ( )159لسنة  ، 1981وتسع شركات مشتركة .

 وكافة ذه الشركات تعمل ف مجال الندمات البحرية (النقل البحري/تداول الحاويات/الشةح والتفريغ/التنزي /التةوكيتت المتحية/التوريةدات البحريةة)  -التجةارة النارجيةة-
النقل البري للركاب والبضائع -تصنيع واصتح وتجارة السيارات.

 وتتم ز ذه الشركات أنها تمارس أنشطة ذات طبيعة متنوعة تشكل بطبيعتها إطا اًر تكاملياً  ،و ى شركات وطنية رائدة فى مجال عملها وتمتلك م النبرات واالمكانيات الفنية
والبشرية ما يمكنها م أداء دور محورى ورئيسى فى ذه االنشطة .
االسترت جية بغرض أ يكو لها الريادة فى المجاالت اآلتية- :
ا
 لذا فقد قامت الشركة القابضة بوضع أ دافها
 أنشطة الندمات البحرية

م نتل تطوير نشاط تداول الحاويات والبضائع محلياً على األجل القص ر  ،واقليمياً ( حوض المتوسط ) على األجلة

المتوسةط والطويةل ،وذلةك مة نةتل تطةوير محطةات

الحاويات المصرية ومعدات التداول والشح والتفريغ بما جعلها جاذبه ألكبةر قةدر ممكة مة الحاويةات العةابره وكةذا حاويةات التجةارة النارجيةة والبضةائع العامةة والوصةول

للمعدالت العالمية فى مجال التداول والتنزي
بمنطقة حوض المتوسط .

وكافة الندمات البحرية المساعدة وبما يساعد على أ تصةب المةوانى المصةرية مة أكبةر المةوانى المحوريةة HUB PORTS

 أنشطة النقل البري (نقل ركاب  /نقل بضائع  /صناعة واصتح وتجارة السيارات)
م نتل امتتك وتشغ ل أسطول حد

وعةالى الكفةاءة فةى مجةالى نقةل الركةاب والبضةائع للحصةول علةى أكبةر حصةة مة النقةل البةرى محليةاً واقليميةاً وتحق ة التةواز بة

األ داف االقتصادية واالجتماعية للدولة فى ذا المجال  ..فضتً ع تجد د ورفع كفاءة المراف والوحدات االنتاجية للشركات التى تعمل فى مجالى تصنيع واصةتح وصةيانة
السيارات بما يمكنها م تقديم ندماتها للشركات التابعة وللغ ر.
 انشطة التجارة النارجية
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م نتل القيام بدور ا الح وى والفعال دانل مصر ونارجها وناصة الدول االفريقية والعربية وذلك ع طري

تنشيط عمليةات التسةوي بغةرض الحصةول علةى أكبةر حصةة

ممكنة م التجارة النارجية (تصد ر /است راد) باالضافة الى تطوير وتنشيط دور الفروع النارجية التابعة لهذه الشركات دانل القارات المنتلفة (إفريقيا /آسيا  /أوروبا) .

 وتقوم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإتباع عدداً م السياسات فى سب ل تحقيقها ال دافها وبما يسفر ع تحقيقها لنتةائ ا جابيةة وتتمثةل تلةك السياسةات فةى اآلتةى
-:

 أوالً :وضع نطط للتطوير والتوسع للشركات
 ثانياً :تفع ل منظومة الرقابة الدانلية

 ثالثاً  :االستغتل األمثل للمحفظة العقارية المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة لها
 رابعاً  :تفع ل نطط التكامل والتعاو ب

الشركات التابعة والتى تسا م ف ها الشركة القابضة

 نامساً :إعادة الهيكلة الشاملة للشركات وذلك م نتل مساري متوازي
 -1جهود الشركة القابضة فى إعادة يكلة الشركات المتعثرة

-:

 سادساً  :رفع القدرات وتنمية المهارات م نتل تكث ف نطط التدريب فى كافة المجاالت
 وقد أسهم تضافر كافة العناصر السابقة ع تحق
وذلك على النحو التالى -:

الشركات التابعة لنتائ إ جابية  ،ح

 -2رؤية المكاتب االستشارية المتنصصة

زادت ربحية الشركات الرابحه وتحولت عدد ( )4شركات م النسةارة إلة الربحيةة
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نتائج نشاط الشركات التابعة
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 ويالحظ االتجاه المتنامى إليرادات وأرباح الشركات التابعة والتى انعكست بدورها علي نتائج الشركة القابضة طبقا ً لآلتى-:

نتائج الشركة القابضة

القيمة بالمليون جنيه
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 جدير بالذكر أن ما يتحقق من نتائج ايجابية لم يكن وليد ظروف أو اسباب عارضة وانما نتيجة لما تتبعه
الشركة القابضة من سياسات وخطط عمل دائمة ومستمرة وذلك على النحو التالى:ـــ

 أوالً :وضع خطط للتطوير والتوسع للشركات
 حرصا م الشركة القابضة للنقةل البحةرى والبةرى علةى مواكبةة التطةورات التةى تحةد فةى مجةال النقةل البحةرى عمومةاً وتةداول الحاويةات بصةفة ناصةة  ،قامةت الشةركة القابضةة وشةركات تةداول

الحاويات الثت ( اسكندرية – بورسع د – دمياط ) بإعداد نطط للتطوير والتوسع ودراسات للمشروعات المستقبلية سا مت فى نمو نتائجها وتتمثل فى االتى -:
 -1قامت شركة بورسع د لتداول الحاويات والبضائع بتطوير المحطة الحالية لها بم ناء غرب بورسع د ،م نتل تنف ذ مشروع
لتدعيم وتعم

االرصفة بعمة حتةى 16م وذلةك السةتقبال السةف العمتقةة مة األجيةال الحد ثةة بتكلفةة تبلةغ حةوالى  117مل ةو

جنيه ،وذلك على ثةت مراحةل؛ تضةمنت المرحلةة األولةى أعمةال التطةوير لمسةافة 300م ( رصة ف متعةدد األغةراض  ) 2والمرحلةة
الثانية (الرص ف الشمالى) بطول 310م والمرحلة الثالثة (رص ف متعدد االغراض  .... ) 1وقد تم افتتاح مشروع تأ ل السةاحة

النلفية الممنوحة للشركة م القوات المسلحة بمساحة  172ألةف متةر مربةع بتكلفةه اسةتثمارية  157مل ةو جنيةه ممةا سيسةا م

فى رفع طاقة تداول الحاويات بحوالى  900ألف حاوية لتصل طاقة المحطة إل  1.9مل و حاوية سنوياً .

 -2قامةةت شةةركة االسةةكندرية لتةةداول الحاويةةات والبضةةائع بتعم ة وتكريةةك 400م م ة رص ة ف  96بمحطةةة الشةةركة بم نةةاء
الدن لة ليصل العم الى 17م بتكلفة إجماليةة تبلةغ حةوالى  160مل ةو جنيةه حتةى يمكة للرصة ف تلبيةة متطلبةات النطةوط
المتحية المتعاملة مع المحطة وبما يسةهم فةى زيةادة حجةم التةداول وبالتةالى زيةادة العائةد ومة المتوقةع األنتهةاء مة التنف ةذ
نتل الربع األن ر م العام المةالى الحةالى  ،كمةا تسةعى الشةركة ل نشةاء رصة ف جد ةد ليكةو امتةداد لرصة ف  1/96بم نةاء
الدن لة .

 -3قامت شركة دمياط لتةداول الحاويةات والبضةائع بعمةل نطةة تسةويقية لجةذب النطةوط المتحيةة العالميةة بعةد زيةادة عمة
الممر المتحى0

 -4تم ضخ استثمارات بمبلغ  110مل و جنيه الحتل وتجد د معدات التداول مة أونةاو وجة اررات وروافةع ونتفةه لرفةع الطاقةة
االنتاجية مما كا له االثر اال جابى فى تحق

االرباح0
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وقد بلغ إجمالي قيمة األستثمارات التى قامت هذه الشركات بضخها عن السنوات من  2005وحتى  2016حوالي
o
3.4مليار جنيه منها  450مليون جنيه عن العام المالي المنتهى في  2016ويتم تمويل معظم هذه االستثمارات
ذاتيا.

ً للنجاح والنتائج االيجابية التى حققتها هذه الشركات فإن الشركة القابضة تسعى جاهدة بالتنسيق
واستثمارا
o
مع وزارة النقل لالستحواذ على نصيب مناسب من التوسعات ومشروعات التطوير فى الموانى المصرية ليتواكب ذلك مع
التطورات العالمية التى تحدث فى مجال النقل البحرى ومتطلبات المحطات العاملة بالموانى المصرية من أرصفة
واعماق الستقبال االجيال الحديثة من السفن العمالقة0

 ثانيا :تفعيل منظومة الرقابة الداخلية
 ت قوم ال شركة القاب ضة بالمتاب عة الم ستمرة والل صيقة وب شكل مبا شر لل شركات التاب عة لتفع يل منظو مة
الرقابه الداخلية وذلك من خالل المحاور التاليه-:

 -1تشكيل مجلس تنفيذى

للشركة القابضة وشركاتها التابعة

 كا للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى السب فى تشك ل مجلةس تنف ةذي برئاسةة السة د اللةواء/رئيس مجلةس االدارة وعضةوية العضةوي المتفةرغ
السادة رؤساء مجالس االدارة واألعضاء المنتدب

بالشركات ورؤسةاء القطاعةات المعن ة

لشةئو النقةل البحةري والبةري وكةذا

بالشةركة القابضةة وينعقةد المجلةس مةرة علةى االقةل كةل شةهر ويةتم مناقشةة كافةة المسةائل المتعلقةة

بالشركات التابعة ويتم مواجهه الشركات بمشاكلها واقتراح الحلول الفورية لها اثناء االنعقاد مع المتابعة المستمرة واللصيقة مما أسةفر عة تحق ة فاعليةة الرقابةة علةى االداء وذلةك فةى إطةار
برنام عمل مستمر يشمل اآلتى -:
 متابعة تنف ذ برنام إعادة يكلة الشركات. تحد د أولويات الفرص االستثماريةة المتاحة ألصول الشركات وأسلوب التروي المتئم لكل منها. متابعة تنف ذ برنام حوكمة الشركات. متابعة تنف ذ استثمارات المال العام ف الشركات المشتركة. متابعة تنف ذ المشروعات األستثمارية الجد دة وفقا للجداول الزمنية المعدة لذلك. تحد د االسلوب االمثل لدارة واستغتل أصول الشركات. دراسة فرص المشاركة مع القطاع الناص ( االمكانيات واالولويات). -متابعة تطور أداء الشركةةةات ودراسة األسةةةال ب المناسبةةة لرفع المعةدالت وتنف ف المعوقات أو إزالتها.
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 -2تفعيل دور لجان المراجعة الداخلية بالشركة القابضة والشركات التابعة


تم التفع ل الدائم والمستمر الداء لجا المراجعة الدانلية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والمشكلة م أعضاء مجلس الدارة وتضةم فة عضةويتها أسةاتذة مة كليةة التجةارة بغةرض

تفع ل مفا يم الرقابة والضبط الدانل ومبادئ حوكمة الشركات وتنعقد اللجنةة مةرة كةل شةهر علة األقةل ويعةرض تقرير ةا علة مجلةس إدارة الشةركة القابضةة لتنةاذ القةرار الةتزم بشةأ تلةك
التقارير وتكل ف القطاعات المعنية بوضعها موضع التنف ذ كتً فيما نصه مما أسفر ع اثار ملموسة فى تحق

 -3تفعيل

الرقابة الدانلية وضبط االداء.

خطط الوقاية من الفساد

 تنف ذاً لقرار الس د /وزير االستثمار رقم ( )147لسنة  2015بتشك ل لجنة تنتص باعداد النطة التنف ذية لتفع ل األ داف الرئيسةية لتسةترات جية الوطنيةة للوقايةة مة الفسةاد ومكافحتةه
ووضع رؤية ناصة بآليات تطب


تلك اال داف فيما نص وزارة االستثمار وجهاتها التابعة وذلك برئاسة الس د  /مساعد أول وزير االستثمار وتضم فى عضويتها ممثل ع الشركة القابضة

تم شهرياً المتابعة المستمرة للشركات التابعة والتى تسا م ف ها الشركة القابضةة وكةذا القطاعةات الدانليةة بالشةركة القابضةة لعةداد تقريةر (يعةد شةهرياً ) عة الجهةود المبذولةة لمعالجةة

أسباب الفساد الدارى واقتراح النطط والسياسةات والبةرام التةى تحقة تتفة وزوال تلةك االسةباب  ،ويةتم رفةع ةذا التقريةر المجمةع شةهرياً لةوزارة قطةاع األعمةال (حاليةاً) ويةتم التواصةل بشةكل
مباشر ومستمر مع اللجنة المشكلة بالوزارة بما يحق ديمومة الرقابة الدانلية واستندام كافة اآلليات للوصول إل أدنى معدالت للفساد الداري .

 -4حوكمة الشركات
 تقوم الشركة القابضةة بمتابعة كافة الشركات التابعةة للتأكد م تنف ذ متطلبات الحوكمة فيما تعل باآلتى -:
 -تطب

مبدأ الشفافية والفصاح فى ضوء نطة الدولة لدارة األصول والستثمارات المملوكة لها .

 -التأكد م تطب

الممارسات الج دة لحوكمة الدارة م نتل تفع ل مبادئ المحاسبة والمسئولية فى تشك ل مجالس إدارات الشركات على ضوء النجازات الفعلية وتحق

المستهدف .

 إتاحة الصتحيات الكاملة لمجالس ادارات الشركات فى عملية اتناذ الق اررات ومتابعة تنف ذ ا . -اال لتزام بالق اررات والتوصيات والتعليمات التى يقر ا مجلس إدارة الشركة القابضة مع األنذ فى االعتبةار مسةئولية مجةالس إدارات الشةركات التابعةة عة متابعةة تنف ةذ المةادت

68 ، 67

م التئحة التنف ذية للقانو  203لسنة . 1991
 -إنشاء وتحد

قاعدة بيانات تحوى أسماء بعض الكوادر الفنية المتنصصة والنبراء المؤ ل

وتتم ذه المتابعة م نتل لجنة مشكلة بالشركة القابضة مما كا له أكبر االثر فى تحق

لتستفادة بنبراتهم فى تشك ل مجالس إدارة الشركات التابعة .
المتابعة اللصيقة والمباشرة للشركات والتأكد م تطب

مبادىء الحوكمة بكل شفافيه
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ً  :االستغالل األمثل للمحفظة العقارية المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة لها
 ثالثا
تولى الشركة القابضة وشركاتها التابعة أ مية كب رة لستغتل المحفظة العقارية التى فى حوزتها فى أوجه الستغتل المنتلفة م نتل :ة
 الشراكة مع الغ ر  ،فى تشغ ل وادارة عدد م

ذه األصول ( توكيتت سيارت لماركات عالمية  /ورو الصتح وتجارة السيارات  /مراكز ندمة وصةيانة السةيارات /إدارة معةارض سةيارات ومعةدات

زراعية /معارض بيع متنوعة ) .
 التعاو مع الجهات الحكومية ( ئة م ناء االسكندرية) ،فى إستغتل مساحات م أراضى شركتى التجارية لألنشاب ومصر لإلست راد والتصد ر المتصقة لسور الم ناء بنظةام حة النتفةاع لمةدة
 30عاماً مما سيحق إ رادات على سب ل المثال لشركة األنشاب بمبلغ فى حدود  12مل و جنيه سنويا مما سيغطى إلى جانب إ رادات ال جارات األنرى  -كامل األجور السنوية للشركة.
 التنازل ع ح النتفاع لعدد م الوحدات المستأجرة م الغ ر وتمثل عبء مالى على الشركات مقابل تعويض تحصل عليه .
 السعى مع أجهزة الدولة المنتلفة لستغتل األصول المملوكة لشركة النصر للتصد ر بالدول األفريقية  ،ح
م نتل التنس

ب

انه فى ضوء صدور توج هات مجلس الوزراء -جارى قيةام اله ئةة العامةة لألسةتثمار

شركة األ لى للتنمية العقارية وجهات ( البنوك الحكومية  /شركات المقاوالت  /وزارة التعاو الدولى  /وزارة التجارة والصناعة  /األم القومى  /اله ئة العامةة لألسةتثمار /

أنرى  )000بإعداد دراسة جدوى إقتصادية لستغتل أرض الشركة بك نيا مة نةتل شةراكه بة

األطةراف المعنيةة علةى شةكل عقةد تنميةة واسةتثمار حتةى تعةود الريةادة لشةركات التجةارة النارجيةة

للقيام بدور ا الح ةوى والفعةال دانةل مصةر ونارجهةا وناصةة الةدول االفريقيةة والعربيةة وذلةك مة نةتل تنشةيط عمليةات التسةوي بغةرض الحصةول علة اكبةر حصةة ممكنةة مة التجةارة النارجيةة
(تصد ر/إست راد) باالضافة إل تطوير وتنشيط دور الفروع النارجية التابعة لهذه الشركات دانل القارات المنتلفة (أفريقيا/أسيا/أوربا).
 إبرام عدد م األ تفاقيات والبروتوكوالت مع أطراف عالمية ( إيطاليا/روسيا /المجر)  ،لعمل نطوط إنتاج مقطورات وتجميع عربات وانشاء مشروع مشترك لمحاور اال توبيسات واللوارى.
 إبرام بروتوكوالت مع شركات الغاز الطبيعى كارجاس -غازتك  ،الستغتل عدد م األماك لعمل محطات تموي .
 وقد وافقت كل م الجمعية العامة للشةركة القابضةة و المجموعةة القتصةادية بمجلةس الةوزراء علةى التصةرف بةالبيع فةى عةدد ( )5قطةع أراضةى مملوكةة لهةا ،ح ة تةم بيةع قطعةة األرض الكائنةة
بشارع قنةال المحموديةة بسة دى جةابر االسةكندرية والبةالغ مسةاحتها  27715.61م 2مقابةل سةعر  8000جنيةه لمتةر األرض بلغةت إجمةالى ثمة األرض حةوالى  221724000جنيةه واسةتندام
حص لة البيع فى تنف ذ نطط إعادة الهيكلة للشركات التابعة المتعثرة ح

تم شراء عدد ( )92أتوبيس بقيمه قدر ا  159مل و جنيه ،و عدد ( )50وحدة نقل لشركات نقةل البضةائع بقيمةه 56

مل و جنيه...ونظ ًار لعدم وصول سعر باقى قطع األراضى للسعر التقد رى فس تم إعادة طرحها واستندام الحص لة فى إستكمال نطة تطوير االسطول .
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ً  :تفعيل خطط التكامل والتعاون بين الشركات التابعة والتى تساهم فيها الشركة
 رابعا
القابضة
 نظ اًر أل

الشركات التابعةة والتةى تسةا م ف هةا الشةركة القابضةة للنقةل البحةري والبةري تمةارس أنشةطة تشةكل بطبيعتهةا إطةار تكامليةاً  ،فقةد تقةرر التوجيةه لهةذه الشةركات لتفع ةل وتنشةيط

التكامل فيما ب نها  ،ح

تم تنصيص وحدة بالشركة القابضة تكو بمثابة ( ، )steering committeeتكو مهمتها التنس

وتفع ل التعاو و التكامل ب

تلك الشركات لتلبية كافة االحتياجات و النةدمات بةالجودة والسةعر المناسةب

ب

الشركات التابعة و التى تسةا م ف هةا الشةركة القابضةة

مة نةتل تفع ةل األدوار المتبادلةة فيمةا ب نهةا و ذلةك فيمةا تعلة بكافةة أحتياجةات

الشركات (دورية /غ ةر دوريةة /طارئةة) بمةا يحقة الوفةورات التةى تةؤدى بةدور ا الةى تعظةيم المنةافع و العوائةد المتبادلةة و العمةل علةى ا جةاد فةرص تعةاو و تكامةل لتحق ة االسةتغتل االمثةل
لتصول و الطاقات و نطوط االنتاج غ ر المستغلة و ذلك تحةت االشةراف و الرقابةة و التنسة
تضم ما تم تفع له ب
تلك الجهود ع تحق

المباشةر للوحةدة التةى تةم تنصيصةها لهةذا الغةرض بالشةركة القابضةة مةع رفةع تقريةر شةهرى

تلك الشركات مع وضع التوصيات التزمة لتذل ل العقبات و انطار الشركات بها لتنف ةذ مةا جةاء بهةا مة نةتل المجلةس التنف ةذى للشةركة القابضةة  ،و قةد أسةفرت
الشركات ألعمال ب نية بلغت حوال  160مل و جنيه ع العام المال . 2016/2015

ً :اعادة الهيكلة الشاملة للشركات وذلك من خالل مسارين متوازيين :
خامسا
 -1جهود الشركة القابضة فى اعادة هيكلة الشركات المتعثرة .:
 تبنةت الشةركة القابضةة نطةة لعةادة الهيكلةة الشةةاملة لشةركاتها المتعثةرة مة الجوانةب الماليةة واالداريةةة والفنيةة ح ة بلةغ مةا أنفقتةه الشةركة القابضةةة فة
 2016/2015حوال

 268مل و جنيه بغرض دعم الشركات المتعثرة ماليًا لتطوير نطوط االنتاج وتحد

ةذا الغةرض عة العةام المةةال

واحتل المعدات بما يحق الوصول لنقطة التعادل ثم تحق

الربحية0

 -2رؤية المكاتب االستشارية المتخصصة.:


اتباعاً لتسلوب العلمى فى إعادة يكلة الشركات بما نعكس على نتائ تلك الشركات بشكل إ جابى  ،تم تكل ف أحد المكاتب االستشارية المق دة لدى

ئةة الرقابةة الماليةة  ،بعةد اتنةاذ

االجراءات القانونية التزمة  ،باعداد دراسات تفص لية تهدف الى دراسةة االمكانيةات االنتاجيةة المتاحةة التةى تةؤدى الةى التوصةل لةرقم االعمةال الةذى يحقة التعةادل موزعةاً علةى مراكةز الربحيةة
والتوصل الى االسترات جية التى نبغى ا تتبعها الشركة لتعظيم ربح تها لوضع الشركة على الطري الذى يحق لها االستمرار ماليةاً وتحق ة
الملكية ( م نتل محاور اعادة الهيكلة الفنية واالدارية والمالية ) .

يكةل مالةةةى متةواز وتعظةيم العائةد علةةةى حقةو
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ً :رفع القدرات وتنمية المهارات من خالل تكثيف خطط التدريب فى كافة المجاالت
 سادسا
 تولى الشركة القابضة ا تماماً كب اًر باالستثمار فى تنمية وتطوير العنصر البشرى باعتباره العنصر الحةاكم فةى العمليةة االنتاجيةة ،ومة ثةم تةم وضةع نطةط تدريبيةة دائمةة ومتنوعةة لرفةع
القدرات وتنمية المهارات لكافة العامل
 وتم مضاعفة اعداد المتدرب

بالشركة القابضة و الشركات التابعة على كافة المستويات والمجاالت0

والموازنة الناصة بالتدريب سنوياً وبما أسفر ع تطوير العنصر البشرى كأحد العناصر المباشرة التى أسهمت فى النتائ اال جابية التى تحققت 0

