الشركة القابضة :
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
اسم الشركة التابعة - :
شركة امون للتوكيالت المالحية
العنوان :
 71طريق الحرية  -االسكندرية
التليفون :
3918653 - 3915017
الفاكس :
3918653 - 3915650
االيميل :
amon@maramon.com.eg
amon.shipping@gmail.com
نبذة عن الشركة :
الشكل القانونى  :شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام
القانون  159لسنة .1981
الغرض طبقا للنظام األساسى  :القيام بكافة أعمال الوكالة
المالحية ( أمين السفينة – أمين الحمولة ) والسمسار البحرى
وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع
والتخزين داخل الدائرة الجمركية وخارجها واألعمال المرتبطة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماالً شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ً ألحكام القانون والئحته
التنفيذية.
هيكل المساهمين - :
 - 1اتحاد العاملين المساهمين بنسبة 443402 ( % 44.3402سهم )
 - 2شركة االسكندرية لتداول الحاويات بنسبة  440000( %44سهم )
 - 3الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة  50000( %5سهم )
 - 4القطاع الخاص المصرى بنسبة  32871( %3.2871سهم )
 - 5القطاع الخاص األجنبى بنسبة  33727( %3.3727سهم )

موقف القيد بالبورصة - :
غير مقيدة بالبورصة

HOLDING:
& HOLDING CO.FOR MARITIME
LAND TRANSPORT
AFFILIATED COMPANY :
AMON CO .FOR SHIPPING
AGENCIES
ADDRESS :
71, EL HORREIA RD, ALEXANDRIA
TELEPHONE:
+203 3915017 -+203 3918653
FAX :
+203 3915650 -+203 3918653
EMAIL :
amon@maramon.com.eg
amon.shipping@gmail.com
COMPANY BACKGROUND :
LEGAL FORM: A SHAREHOLDING CO.
UNDER LOW NO.159/1981.
ACCORDING TO THE SEATUTE
PURPOSE OF THE COMPANY THE
SERVICES AS FOLLOWS :FULL SHIPPING AGENCIES SERVICES

CUSTOMS CLEARING
CARGO HANDLING
CARGO STORAGE

1-WORKERS UNION SHAREHOLDERS
).(443403 SHARES
2- ALEXANDRIA CONTAINERS CARGO
)HANDLING CO (440000 SHARES
& 3- HOLDING CO.FOR MARITIME
) LAND TRANSPORT.(50000 SHARES
4- EGYPTIAN PRIVATE SECTOR (32871
) SHARES
5- FOREIGN PRIVATE SECTOR (33727
) SHARES

EGYPTIAN STOCK EXCHANGE :
NOT REGISTERED IN EGYPTIAN
STOCK EXCHANGE

النشاط الرئيسى للشركة :

أعمال الوكالة المالحية
أعمال التخليص الجمرك
المنتجات  /الخدمات الثانوية للشركة :
 رفت وتعيين البحارة أعمال تزويد البواخر بالوقود ( سوالر – بنزين –زيوت )
 تزويد البواخر بالمياه العذبةالمنتجات الرئيسية للشركة :
اسم المنتج  /الخدمة رقم ( )--
وصف المنتج  /الخدمة رقم ( )--
الغرض المنتج  /الخدمة ( برجاء اختيار أحد البدائل التالية )
 - 1البيع بالسوق المحلى
 - 2التصدير
 - 3السوق المحلى والتصدير ****
تذكر الدول المطلوب تصدير هذا المنتج لها :

COMPANY'S MAIN ACTVITIES :
SHIPPING AGENCY SERVICES
CUSTOMS CLEARANCE
COMPANY'S SECONDQARY
PRODUCTS / SERVICES :
CREW CHANGE SERVICES
FUEL SUPPLY
FRESH WATER SUPPLY

COMPANY'S MAIN PRODUCTS :
)PRODUCT / SERVICES (--
DESCRIPTION OF PRODUCT/
SERVICES :
MARKET OF PRODUCT / SERVICES
)(-
1- LOCAL MARKET
2- EXPORT
3- LOCAL MARKET AND
****EXPORTATION.

