
 

المعدل  1991لسنة  203أوالً شركات تابعة وخاضعة ألحكام قانون قطاع األعمال العام رقم 

 :2020لسنة  185بالقانون رقم 

 الشركة

نسبة 
الملكية 

% 

 باأللف جنيه )الخسارة( صافي الربح

 )فعلي( 2019/2020 )فعلي( 2020/2021

 146899 123038 %41.22 سيناء للمنجنيز (1

 13947 13347 %100 المحاريث والهندسة (2

 22971 7064 %100 المكس للمالحات (3

 9720 5504 %100 اليايات ومهمات وسائل النقل (4

710313(57419) %100 (1) النصر لألسمدة (5

 (63920) (33867) %100 ""سيجوارت األسمنتيةوالمنتجات  المصرية للمواسير (6

 (23660) (20200) %100 النصر للكاوتشوك "ناروبين" (7

 (6701) (5441) %100 النصر للمالحات (8

 (37051) (34189) %100 مطابع محرم الصناعية (9

 (1350100) (1424415) %69.8 (2) "كيما" المصرية الصناعات الكيماوية (10

 (211938) (224473) %100 النقل والهندسة (11

 (34409) (34998) %100 النصر لألجهزة الكهربائية "نيازا" (12

 (3376) (6445) %100 المصرية لألحذية "باتا" (13

 (699870) (319898) %100 .الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية (14

 (124648) (98277) %80.35 .ا"العامة لصناعة الورق "راكت (15

 (12266) (1982) %100 (3)طنطا للكتان والزيوت  (16

 مليون جنيه. 915تتضمن أرباح رأسمالية بنحو  2019/2020( نتائج أعمال العام المالي 1) 

 ( تأثرت نتائج أعمال الشركة بالضريبة المؤجلة وفوائد التمويل المحتسبة على الشركة.2)

والزيوت الموافقة على توفيق قررت الجمعية العامة العادية لشركة طنطا للكتان  21/12/2021بتاريخ ( 3)
 .أوضاع الشركة وعودتها إلى مظلة قانون شركات قطاع األعمال

تمتلك الشركة  1981لسنة  159ثانياً شركات خاضعة ألحكام قانون الشركات المساهمة رقم 

 :القابضة فيها حصة أغلبية

 الشركة

نسبة 
الملكية 

% 

 باأللف جنيه صافي الربح

 )فعلي( 2019/2020 )فعلي( 2020/2021

 3794249 4280184 %50.5 الشرقية "إيسترن كومبانى" (17

 63701 133108 %53.18 مصر لصناعة الكيماويات (18

 3286 39955 %44.63 البويات والصناعات الكيماوية "باكين" (19

 

 

 

 


	من نحن
	تأسست شركة الكفاح العالمية للمقاولات عام 2003م وبعون الله ثم من خلال المثابرة والتطوير والاهتمام بالجودة أصبحت من الشركات الرائدة فى المملكة العربية السعودية فى مجال المقاولات، وقد حققت الشركة الكثير من النجاحات فى هذا المجال مما أهلها لتصنف في مجال ا...
	شركة الكفاح العالمية للمقاولات شركة تجمعها قيم النّزاهة، والعدل، والابتكار، والجودة، والتنمية المستمرة وروح التنافس وهي القيم ذاتها التي تحرّك بوصلتها باتّجاه التنمية وتنويع الأفكار وتقديم الحلول المبتكرة والخدمات لعملائها من القطاع الحكومي والخاص على...
	وبفضل من الله اولا ثم بالتخطيط السليم والعمل المميز، تمكنا من ارساء قاعدة قوية لنا فى قطاع المقاولات على مبادئ لانحيد عنها وهي :
	1. تقديم المشورة الفنية للعميل.
	2. العمل باحترافية عالية.
	3. الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات الفنية.
	4. تعمل الشركة دائماً على تحقيق الجودة التي تفوق توقعات عملائنا، كما أنها حاصلة على شهادة الجودة “ISO 9001 :2008 “
	5. تعمل الشركة دائماً على الالتزام دوماً بدعم وتوظيف الكوادر السعودية.
	وخلال فترة التنفيذ، يتم مراقبة جميع الانشطة والمراحل الخاصة بالمشروع من قبل جهاز مراقبة الجودة ومقارنتها بمواصفات العقد وكذلك مراقبة الانشطة لضمان تطابقها مع الجدول الزمني المعد للمشروع .


