
 
 

 

 EGYPS 2022ايجيترانس تشارك ألول مرة في معرض ومؤتمر 
 

أعلنت شركة ايجترانس، الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية  :2222من فبراير  41 -القاهرة، مصر 
فبراير الجاري بمركز  41إلى  41في الفترة من  EGYPS 2022في معرض ومؤتمر  ألول مرة عن مشاركتها

"شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... تلبية احتياجات مصر الدولي للمعارض في نسخته الخامسة تحت شعار 
 اليوم من الطاقة".

قالت عبير لهيطه، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة إيجترانس " تأتي مشاركتنا في معرض ومؤتمر 
EGYPS 2022  الفرص التي تتمتع بها منطقة شمال افريقيا من منطلق إيماننا بأهميته في مناقشة وطرح 

في قطاع الطاقة، وهو ما يتوافق مع سياستنا التوسعية في األسواق االفريقية التي تمثل المستقبل الواعد في 
 االستثمارات في هذا القطاع".

لبترول والغاز، حيث نفذت الشركة أعمااًل في حقل "ُظهر" واضافت لهيطه " اليجترانس مساهمات في قطاع ا
 ويحتوي، .0.0مليار دوالر حتى منتصف  1..4للغاز، والذي بلغت استثمارات الحكومة المصرية به نحو 

كما قامت ايجيترانس بتنفيذ عدد من عمليات النقل الخاصة بمشروع  تريليون قدم مكعبة من الغاز .0على 
بالتعاون مع شركة بتروجيت بما في ذلك نقل أكبر طرد من حيث األبعاد تم تصنيعه توسعات شركة ميدور 

 من شركات قطاع البترول.  العمالء المنتظمين  عددزيادة هذا باإلضافة لونقله من ورش بتروجيت 

ول كبيًرا في الوقت الحالي، حيث تعتزم وزارة التبر  اماً قطاع البترول يشهد اهتم نلهيطه إلى أ أشارتوكذلك 
مليار  0..4مليار جنيه مصري ) .0المصرية زيادة االستثمارات في شركات النفط المملوكة للحكومة، إلى 

 ".0.00/0.00دوالر( في العام المالي 

 

 

 



 
 

 

وغيره،  والغاز بترولطاع الفي المعرض ستتناول الخدمات التي تقدم للعمالء في ق سايجيترانمشاركة  إنوقالت 
 –ي الشحن البحري والجو  –تجميع البضائع  –ين ز التخ –التخليص الجمركي  –ي بر مثل خدمات )النقل ال

ستوى من الخدمات التي تدعم عمالئها وترفع من م غيرهاو  (التحميل –التفريغ  –النقل الثقيل  – طريقدراسات ال
أعمالها في كافة المجاالت. واشارت إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تساعد العمالء على تقليل التكاليف وانجاز 

 األعمال في أقل وقت ممكن.

صاد العالمي قتبالقدرة على مواجهة التحديات التي يمر بها اال بترول والغازواضافت لهيطه " يتمتع سوق ال
كدة أنه يشهد توسع كبيًرا واهتمام الدولة المصرية التي تسعى لتحويل مصر لمركز ؤ نتيجة ألزمة كورونا، م

 . مليارات دوالر" 8اقليمي للطاقة، وذلك في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها باستثمارات تُقّدر بنحو 

 

 – انتهى-

  

 النقل والتجارة ايجيترانس )ش.م.م.(نبذة عن الشركة المصرية لخدمات 
ايجيترانس )ش.م.م.( من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في خدمات النقل المتكامل -ُتعد الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة

، ولكنها .4.0لعام من الخدمات المتكاملة للسوق المصري. تعود خبرات الشركة ونشاطها في مجال النقل  مجموعةواللوجستيات، حيث تقدم 
. تضم مجموعة ايجيترانس عدداً من الشركات التابعة والشقيقة وهي شركة ايجيترانس 4.90أخذت شكلها الحالي تحت اسم ايجيترانس بداية من عام 

للتوكيالت  شركة ويلهلمسين لخدمات السفن، وسكان ارابياو ، (ETAL) ألعمال النقل الفني (، والشركة المصريةEDSلحلول المستودعات )
فروع لها في مصر، وتتمثل رسالتها في جعل خدمات النقل المتكامل سهال وآمنًا وذو تكلفة فعالة. تسعى  .المالحية. تعمل الشركة من خالل 

خليص تة من الخدمات تتضمن الشحن البحري والجوي والنقل البري والشاملايجيترانس لدعم وتسهيل سالسل اإلمداد العالمية من خالل مجموعة 
موظفا لتشغيل أنشطتها في مصر وهي مقيدة بالبورصة  .05الجمركي ولوجستيات المشروعات والمعارض والتخزين. يضم فريق ايجيترانس حوالي 

 في بلومبرج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: [ETRS EY Equity] في رويترز، ورمز [ETRS.CA]المصرية، ولها رمز
ir.egytrans.com  


