ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

ّٔٛرج رمش٠ش ِجٍظ االداسح اٌغٕ ٞٛاٌّشفك ثبٌمٛائُ اٌّبٌ١خ 2021
(ِؼذ ٚفمب الحىبَ اٌّبدح  ِٓ 40لٛاػذ اٌم١ذ )
اعـــُ اٌششوـــخ

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت "شركة مساهمة مصرية"

اٌج١بٔبد االعبع١خ :

غشع اٌشــشوـخ

 -1رجبسح االعّذح ٚإٌّزجبد اٌضساػ١خ ٚاٌّؼذاد اٌضساػ١خ
 -2اعزظ ال ا االسا الالٚ ٝرمغالالّٙ١ب ٚث١ؼٙالالب (ٚرٌالاله فوفالالش ِالالٓ اٌ ال فالالذاْ ٚفلالالً ِالالٓ
ػشش ٓ٠اٌ فذاْ)ٚ,ث١غ ٚششاء االسا ٚ ٝاٌؼمبساد ٚاالسا  ٝاٌضساػ١خ
 -3اٌّم الالبٚالد اٌؼبِ الالخ ٚاٌّزىبٍِ الالخ ٚاٌّزخظظ الالخ ٚاػّ الالبي اٌجٕ ١الالخ اٌز ز ١الالخ ٚسط الال
اٌطشق
 -4اٌزجبسح اٌؼبِخ
 -5رجبسح اٌّخٍفبد ثىبًِ فٔٛاػٙب  ٚإػبدح رذ٠ٚش٘ب  ٚرظٕ١ؼٙب
 -6اإلرج الالالبس  ٚاٌج ١الالالغ  ٚاٌش الالالشاء  ٚاٌّش الالالبسوخ  ٚاإل٠ج الالالبس ف الالال ٟوبف الالالخ ا سا الالالٚ ٟ
اٌّشالالشٚػبد اٌظالالٕبػ١خ  ٚاٌضساػ١الالخ  ٚاٌزجبس٠الالخ ٚاٌؼمبس٠الالخ  ٚاٌغالال١بح١خ  ٚاٌؼ ج١الالخ
داخً  ٚخبسج جّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ
 – 7فلبِخ ٚرشغِ ً١ظٕغ ٌزظٕ١غ اٌج عز١ه  ٚاٌٍذائٓ .
 -8رجبسح اٌج عز١ه ٚاٌٍذائٓ .
 -9فلبِالالخ ٚرشالالغِ ً١ظالالٕغ ٌزجّ١الالغ ٚرظالالٕ١غ ٚرٛص٠الالغ ٚرجالالبسح ا جٙالالضح اٌىٙشثبئ١الالخ
ٚا جٙضح إٌّضٌ١خ
ِغ ِشاػبح ِب ٚسد ثمالشاس سئال١ظ اٌجّٛٙس٠الخ سلالُ ٌ 350غالٕخ ٚ 2007لالشاس اٌغال١ذ
سئ١ظ اٌجّٛٙس٠خ سلُ ٌ 356غٕخ 2008
٠ٚجٛص ٌٍششوخ فْ رىٌٙ ْٛب ِظٍ ٗ ف ٚرشزشن ثأٚ ٜجٗ ِالٓ اٌٛجالِ ٖٛالغ اٌشالشوبد
ٚغ١ش٘ب اٌز ٝرضاٚي فػّبال شج ٗٙ١ثأػّبٌٙب ف ٚاٌز ٝلذ رؼبٙٔٚب ػٍال ٝر م١الك غش الٙب
فِ ٝظش ف ٚف ٝاٌخبسج وّب ٠جٛص ٌٙب فْ رٕذِج ف ٝاٌ١ٙئالبد اٌغالبثمخ ف ٚرشالزشٙ٠ب فٚ
رٍ مٙب ثٙب ٚرٌه طجمب حىبَ اٌمٕٚ ْٛالئ زٗ اٌزٕف١زٗ٠

اٌّذح اٌّ ذدح ٌٍششوخ
اٌمبٔ ْٛاٌخب غ ٌٗ اٌششوخ
اخش سفط ِبي ِشخض ثٗ
اخش سفط ِبي ِذفٛع

خمسة وعشرون عام تبدأ من
تاريخ إكتسابها الشخصية
اإلعتبارية
وفقا الحكام القانون  749لسنة
 7907والئحته التنفٌذٌة
 30000000جٕٗ١
4000000جٕٗ١

ربس٠خ اٌم١ذ ثبٌجٛسطخ

0277/9/1

اٌمّ١خ االعّ١خ ٌٍغُٙ

ٚاحذ جِٕ ٗ١ظشٜ

اخش ساط ِبي ِظذس

4000000جٕٗ١
2223
بتارٌخ 0272/27/00
استثمار االسماعٌلٌه

سلُ ٚربس٠خ اٌم١ذ ثبٌغجً
اٌزجبسٜ
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

ػ لبد اٌّغزفّش: ٓ٠
اعُ ِغئٛي االرظبي
ػٕٛاْ اٌّشوض اٌشئ١غٝ
اسلبَ اٌزٍ١فٔٛبد

ِ ّذ ِ ّذ ػ١ذ ِخّ١ش
 71ش الجمهورٌه وصفٌه زغلول – برج الجمهورٌه شقه  – 4بورسعٌد
ارقام التلٌفونات 255 2023110 :

اٌّٛلغ االٌىزشٝٔٚ

اسلبَ اٌفبوظ

رقم الفاكس 2552022140 :

www. pac-egypt .com
mmokhamer@yahoo.com

اٌجش٠ذ االٌىزشٝٔٚ

ِشالت اٌ غبثبد :
اعُ ِشالت اٌ غبثبد

هشام احمد لبٌب

ربس٠خ اٌزؼٓ١١

0202/77/9

سلُ اٌم١ذ ثبٌ١ٙئخ

ربس٠خ ل١ذٖ ثبٌ١ٙئخ

()750

0221/0/05

٘١ىً اٌّغبّ٘ٔ ٚ ٓ١غجخ ٍِى١خ اػضبء ِجٍظ االداسح :
منال بنت محمد بن احمد الحسن

ػذد االع ُٙف ٟربس٠خ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ
150924

إٌغجخ %
% 79.21

حٍّخ  ِٓ %5اع ُٙاٌششوخ فأوفش

شركه االنماء لالستثمار

171022

% 71.94

تاليا بن احمد بن محمد السنان

294225

% 9.01

محمد بن احمد بن محمد السنان

204222

% 9.50

تولين بن احمد بن محمد السنان

202222

%9.4

ياسر عبدالمنعم راغب ضيف هللا

042222

% 5.04

اإلجمالي

0092137

% 10.05
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

ٍِى١خ اػضبء ِجٍظ االداسح ف ٟاع ُٙاٌششوخ

ػذد االع ُٙف ٟربس٠خ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ

أحمد بن محمد بن عبد العزٌز السنان

إٌغجخ %
%29

7752225

ٌحٌى أحمد السٌد عاشور

%1.327

42722

اٌهاب طه ابراهٌم موسى

4542

%0.0014

شرٌف عادل ابراهٌم جرجس

4222

%0.0013

محمد عماد الدٌن على مرسى

4222

سوالٌن حسونه عبد المحسن حسونه

%0.0013
----

----

نهله أحمد محمد كمال ابراهٌم

----

------

%30.331

اجّبٌٍِ ٟى١خ اػضبء ِجٍظ االداسح

اع ُٙاٌخضٕ٠خ ٌذ ٞاٌششوخ ٚفمب ٌزبس٠خ اٌششاء

ػذد االعٚ ُٙفمب الخش ث١بْ افظبح ٟعبثك

إٌغجخ %

ال ٛ٠جذ

----

ال ٛ٠جذ

-----

اجّبٌ ٟاع ُٙاٌخضٕ٠خ

ِجٍظ االداسح :
اخش رشىٌّ ً١جٍظ االداسح :
االعُ
أحمد بن محمد بن عبد العزٌز السنان
ٌحٌى أحمد السٌد عاشور
اٌهاب طه ابراهٌم موسى
شرٌف عادل ابراهٌم جرجس
محمد عماد الدٌن على مرسى
سوالٌن حسونه عبد المحسن حسونه
نهله أحمد محمد كمال ابراهٌم

اٌٛظ١فخ

جٙخ اٌزّفً١

سئ١ظ ِجٍظ ا داسح
اٌؼض ٛإٌّزذةٔ -بئت
سئ١ظ ِجٍظ ا داسح
ػضِ ٛجٍظ اداسح
ػضِ ٛجٍظ اداسح
ػضِ ٛجٍظ اداسح
ػضِ ٛجٍظ اداسح
ػضِ ٛجٍظ اداسح

فٚالدٖ اٌمظش
ٔفغٗ

اٌظفخ
( رٕف١ز – ٞغ١ش رٕف١زِ – ٞغزمً )
غٌر تنفٌذى
تنفٌذى

ٔفغٗ
ٔفغٗ
ٔفغٗ
ٔفغٗ
ٔفغٗ

تنفٌذى
غٌر تنفٌذى
غٌر تنفٌذى
غٌر تنفٌذى
غٌر تنفٌذى

اجزّبػبد ِجٍظ االداسح :
رُ أؼمبد اجزّبع ِجٍظ االداسح اٌغبثك عذ ِشاد خ ي اٌؼبَ
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

ٌجٕخ اٌّشاجؼخ  :اخش رشىٌٍ ً١جٕخ اٌّشاجؼخ :
االعُ

جٙخ اٌزّفً١

ٌحٌى أحمد السٌد عاشور

ال ٛ٠جذ

اٌهاب طه ابراهٌم موسى

ال ٛ٠جذ

شرٌف عادل ابراهٌم جرجس

ال ٛ٠جذ

محمد عماد الدٌن على مرسى

ال ٛ٠جذ

ث١بْ اخزظبطبد اٌٍجٕخ ٚاٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ٌٙب :
 -7فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة ومدى االلتزام بتطبٌقها .
 -0فحص ومراجعة ادوات المراجعة الداخلٌة واجراءاتها وخططها ونتائجها .
 -2فحص ودراسة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة بالشركة.
 -3فحص ومراجعة التقارٌر االدارٌة الدورٌة التً تقدم للمستوٌات المختلفة ونظم اعدادها وتوقٌت عرضها .
 -4فحص ومراجعة القوائم المالٌة الدورٌة والسنوٌة والموازنات التقدٌرٌة .
 -5فحص ودراسة تقرٌر مراقب الحسابات بشأن القوائم المالٌة ومناقشة ما بها من مالحظات ومتابعة ما تم فً شأنها
 -1التأكد من تطبٌق االسالٌب الرقابٌة الالزمة للمحافظة على اصول الشركة وإجراء التقٌٌم الدوري لالجراءات االدارٌة بالشركة .
 -0قٌام اللجنة بأي مهام خاصة اخرى ٌكلفها بها مجلس ادارة الشركة .

اػّبي اٌٍجٕخ خ ي اٌؼبَ :
ػذد ِشاد إٔؼمبد ٌجٕخ اٌّشاجؼخ
ً٘ رُ ػشع رمبس٠ش اٌٍجٕخ ػٍٟ
ِجٍظ اداسح اٌششوخ
ً٘ رضّٕذ رمبس٠ش اٌٍجٕخ
ِ حظبد ج٘ٛش٠خ ٚجت
ِؼبٌجزٙب
ً٘ لبَ ِجٍظ االداسح ثّؼبٌجخ
اٌّ حظبد اٌج٘ٛش٠خ

ِ 4شاد
رُ ػشع رمبس٠ش اٌٍجٕخ ػٍِ ٝجٍظ االداسح
ال رٛجذ ا ِ ٜحظبد ج٘ٛش٠خ
ال رٛجذ ا ِ ٜحظبد ج٘ٛش٠خ
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

ث١بٔبد اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌششوخ :
ِٛ 6ظفٓ١

ِزٛعظ ػذد اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌششوخ
خ ي اٌغٕخ
متوسط دخل العامل  35400جٕٗ١
خالل السنة

ٔظبَ االثبثخ  ٚاٌز ف١ض ٌٍؼبٍِ ٚ ٓ١اٌّذ٠ش ٓ٠ثبٌششوخ ( اْ ٚجذ ) :
اجّبٌ ٟا ع ُٙاٌّزبحخ ٚفمب ٔظبَ االثبثخ
 ٚاٌز ف١ض ٌٍؼبٍِ ٚ ٓ١اٌّذ٠شٓ٠
اجّبٌِ ٟب رُ ِٕ ٗ ِٓ فعُٙ
االثبثخ  ٚاٌز ف١ض ٌٍؼبٍِٚ ٓ١
اٌّذ٠ش ٓ٠خالل العام
ػذد اٌّغزف١ذٔ ِٓ ٓ٠ظبَ االثبثخ
 ٚاٌز ف١ض ٌٍؼبٍِ ٚ ٓ١اٌّذ٠شٓ٠
اجّبٌِ ٟب رُ ِٕ ٗ ِٓ فعُٙ
االثبثخ  ٚاٌز ف١ض ٌٍؼبٍِٚ ٓ١
اٌّذ٠ش ٓ٠منذ تطبٌق النظام
فعّبء ٚطفبد وً ِٓ حظً
ػٍ %5 ٝف ٚفوفش ِٓ إجّبٌٝ
ا ع ُٙاٌّزبحخ (فِٓ %1 ٚ
سفعّبي اٌششوخ) ٚفمب ً ٌٍٕظبَ

ال ٛ٠جذ
ال ٛ٠جذ
ال ٛ٠جذ

ال ٛ٠جذ
ال ٛ٠جذ

اٌّخبٌفبد  ٚاالجشاءاد اٌز ٟرزؼٍك ثمبٔ ْٛعٛق اٌّبي  ٚلٛاػذ اٌم١ذ :
ال ٛ٠جذ
ث١بْ ثزفبط ً١اٌزؼبِ د اٌز ٟرّذ ِغ ا طشاف راد اٌؼ لخ :
ال ٛ٠جذ
ِغبّ٘خ اٌششوخ خ ي اٌؼبَ ف ٟرّٕ١خ اٌّجزّغ ٚاٌ فبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
اٌششوخ ٍِزضِخ ثبٌّؼب١٠ش ٚاٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائح ٚرزطجك وبفخ االجشاءاد اٌ صِخ ف ٝاطبس رّٕ١خ اٌّجزّغ ٚاٌ فبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

الحالة العامة لمشركة ونتيجة االعمال ومستقبمها:
ثغجت رأث١ش أزشبس جبئ خ وٛسٔٚب ٚرأثش اٌؼذ٠ذ ِٓ لطبػبد اٌظٕبػخ ٚاٌزجبسح ٚاالٔشطخ االلزظبد٠خ ثظفخ ػبِخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼبٌُ
ٚػٍِ ٝغز ٜٛاٌذٌٚخ ػٍٚ ٝجٗ اٌخظٛص رأثشد اٌششوخ ٔٚشبطٙب االلزظبدٚ ٜأخفضذ لذسرٙب ػٍ ٝر م١ك االسثبا ٌز مك اسثبج طف١فٗ
ٔبرجخ ػٓ رٍه اٌجبئ خ ٚاالجشاءاد اٌٛلبئ١خ اٌز ٝارخزرٙب اٌذٌٚخ ٌ ّب٠خ اٌٛطٓ ٚاٌّٛاطٕٚ ٓ١رأًِ اٌششوخ اٌ ٝاعزؼبدح ٔشبطٙب ٚاٌغؼٝ
اٌ ٝرمٍ١ض اٌخغبئش ٚر م١ك االسثبا خ ي اٌفزشح اٌمبدِخ ثأرْ هللا رؼبٌ.ٝ

 -1االرباح المقترحة التى ستوزع عمى المساهمين.
ال يوجد

 -2االقتراحات الخاصة بالتحويل لالحتياطات.
ال يوجد
 -3االنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ممكية الشركات التابعة خالل
السنة.
االنشطة الرئيسية لمشركة هى اعادة تدوير البالستيك – منتجات االسفنج – منتجات االرض الزراعية

.1

نسبة حجم االعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة عمى مختمف النشاطات الرئيسية لمشركة.
2021/12/31
جِٕ ٗ١ظشٜ

2020/12/31
جِٕ ٗ١ظشٜ

إ٠شاداد ث١غ ِشارت فعفٕج١خ

-

-

ث١غ ِخٍفبد ٚسق (خبِخ)

1077127

ث١غ ِخٍفبد ث عز١ه (خبِخ)
ا٠شاداد خظ أزبج اٌج عز١ه
ا٠شاداد ث١غ ِٛاد خبَ (اعفٕج)
ا٠شاد ػمذ اداسح ٚرشغ ً١خظ أزبج اٌج عز١ه
ا٠شاداد االسع اٌضساػ١خ
اإلجّبٌــــــــــٝ

02222

007222
00222

1007127

000222
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ثٛسعؼ١ذ ٌٍزّٕ١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّمبٚالد
ش.م.م

) المصرى جميع المبالغ بالجنية (

 31ديسمبر 2221

 53ديسمبر 4242

ايرادات النشاط

7 234 704

386 000

يخصم
تكاليف النشاط

)(5 080 702

)( 326 800

مجمل ربح النشاط

2 154 002

59 200

يخصم
مصروفات عمومية وادارية

)(1 817 237

)( 142 800

اهالكات

)( 147 747

)( 137 137

بدالت حضور ومكافأت أعضاء مجمس االدارة

)( 125 000

)( 28 800

مخزون التالف والراكد ومنتهي الصالحية

)( 36 369

المساهمة التكافمية

)( 18 087

)( 965

اجمالى المصروفات

)(2 144 440

)( 309 702

صافى (خسائر) ارباح العام قبل الضرائب

9 562

)( 250 502

نصيب السهم فى االرباح

0.002

-0.0626

 .4حجم التصدير .ال يوجد
 .5بيان بالتبرعات .ال يوجد
 .6بيان االسهم والسندات التى تم اصدارها خالل السنة.
ال يوجد

الممثل القانونى لمشركة
العضو المنتدب
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