
 

 
 بالبورصة المصرية  أسهمها عاما على إدراج 25ايجترانس تحتفل بمرور  

 
 الدكاني: إدراج الشركات القوية بالبورصة يضعها ضمن اهتمام المؤسسات المالية االقليمية والدولية

 محرم: تواجدنا بالبورصة المصرية عزز من العالمة التجارية للشركة 
 مليار دوالر خالل العام المقبل  50اللوجيستيات في مصر وتوقعات بتجاوز قيمته السوقية أداء متميز لقطاع لهيطة: 

  2022للربع االخير من عام  يجابيةاإل هانتائج تعلن عنايجيترانس تحتفل باليوبيل الفضي و 
 

شركة ايجيترانس الرائدة في  استضافت قاعة التداول بمقر البورصة المصرية مجلس ادارة  : 2023مارس  2القاهرة، الخميس، 
  ( عاًما  25مرور)  باليوبيل الفضي احتفاالوذلك خالل فعالية "دق جرس" والذي تم تنظيمها اليوم    قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وذلك بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وهبه الصيرفي نائب رئيس البورصة  على إدراج شركة ايجيترانس بالبورصة،  
هبة هللا الصيرفى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،    ورامى الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،  ومشاركة  

 م/ عبير لهيطه، العضو المنتدب للشركة. و جمال محرم، رئيس مجلس اإلدارة وقيادات شركة ايجيترانس وعلى رأسهم
  

استعراض قصة نجاح إيجيترانس يوضح   أن،  رئيس البورصة المصرية،  الدكانيرامي  فعاليات افتتاح جلسة التداول أوضح    أثناء
المؤسسات من  لنا كيف يمكن للشركات اإلستفادة من الفرص الكبيرة التي يخلقها القيد، حيث تصبح الشركة تحت رادار المستثمرين  

يجعلها دائما مواكبة المالية المحلية واإلقليمية والدولية أو المستثمرين األفراد، مما يساعدها في تدبير التمويل الالزم لتوسعاتها، و 
 أحدث المعايير الدولية للحوكمة. التقنيات التكنولوجية ومتبعة ألفضل الممارسات اإلدارية وملتزمة ب ألخر مستجدات

 
،  1998دراج في البورصة في عام  مع اإلتجربة ايجيترانس    دارة ايجيترانس،إجمال محرم، رئيس مجلس    خالل كلمته استعرضو 

الشركة، وكيف أنه كان أحد الركائز التي شكلت انطالقة جديدة اليجيترانس  واألثر االيجابي لعملية القيد في البورصة على أداء  
س على ارتفاع مستوى الخدمات التي تقدمها ايجيتران  انعكسبالسوق ودعمت أرباحها، مما    عالمتها التجاريةمكنتها من تعزيز  

قطاعات النقل وخدماته اللوجستية، والذي بدوره أدى إلى زيادة حصة ايجيترانس من السوق المصري لتمثل أحد أكبر    بمختلف
 األسماء في قطاع عملها. 

 
أن يأتي ذلك ضمن    صرح محرم معرًبا عن فخره وسعادتهعام على إدراج ايجيترانس،    25وعن احتفال البورصة المصرية بمرور  

تنظمه    "الجرسق  د"فعاليات   عام  والذي  منذ  العالمية  االقتصادية 2014البورصات  والمناسبات  األحداث  بأهم  لالحتفاء   ،
 واالجتماعية واالنسانية وتسليط الضوء عليها. 

 



 

أن ايجيترانس أثبتت خالل خمسون عام كفاءة هائلة في التعامل مع كافة أنواع النقل وبشكل خاص غير النمطي منه،   محرموأكد  
حيث أن كأًل منها يتطلب خطة محددة وتفكيًرا مختلًفا حتى تصل الطرود في الوقت المحدد والمناسب لكل موقع وفًقا لمواصفاته.  

 .ومنطقة الشرق األوسط أفريقياي األعمال ليس في مصر فقط ولكن على مستوى ف التوسعية ترانسيايجوهو ما يؤكد خطا 
 

أهم النتائج المالية    عبير لهيطه، العضو المنتدب اليجيترانس  ضتاستعر التي اختتمت بعقد مؤتمر صحافي  وفي إطار الفاعليات  
مليار دوالر   50السوقية لقطاع اللوجستيات في مصر  تتجاوز القيمة نه من المتوقع أن أ" مشيرة:  ،2022للربع األخير من عام  
عام   بحلول  لمقدمي  2024أمريكي  الفرص  واسعة من  وتخلق مجموعة  الرئيسية  التجارية  الدول  فتتطور مصر كواحدة من   .

ا، وهو ما  الخدمات اللوجستية. كما تهدف الحكومة إلى جعل مصر مركًزا لإلنتاج والتوزيع لخدمة أوروبا والشرق األوسط وأفريقي
بعنوان التنمية االقتصادية باعتبارها قسًما أساسًيا، والذي يتضمن تطوير البنية التحتية للمواصالت.    2030يتماشى مع رؤيتها لعام  

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في اختراق الشركات وأنشطة البناء إلى زيادة الطلب على لوجستيات المشروعات ولوجستيات العقود 
م قطاعي الصناعة والتجزئة. فمن المتوقع أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في بالد الشام وشمال إفريقيا، حيث تسارعت التي تخد

 . " 2021٪ بحلول عام 5.5و 2019٪ بحلول عام 5.0إلى حوالي   2017٪ في عام 4.2وتيرة النمو من معدل 
 

الصدمات االقتصادية والبيئية والصحية باإلضافة إلى مشاكل فى تطور دائم ويعيد بناء نفسه ليواجه  ّن العالم  أ"  لهيطهوأضافت  
قطاع   مع  ايجيترانس  شهدته  ما  وهذا  وثقافة.  وعيا  أكثر  النهاية صورة  فى  عنه  ينتج  مما  وغيرها  االوكرانية  الروسية  الحرب 

عدون لها بفريق كامل من ها ومستهوتحديات مازلنا نواج  واجهناها بنجاح على مدار خمسين عامتحديات  اللوجيستيات والنقل من 
  آمنة تتسم بكفاءة التكاليف واالنضباط في المواعيد و   متكاملةحلول نقل  ذوي الخبرة واإلمكانيات المتميزة والعمل المستمر لتقديم  

 "داعمين بذلك نجاح عمالئنا في مختلف القطاعات سواء في السوق المحلية أو األسواق الجديدة.
 

سالسل   فىالتغيرات المستمرة  ، قد قوبل بموجة من  2022"رغم ما شهده العالم من أحداث فى الربع اآلخير من عام    لهيطهوقالت  
العالمي المالي  طور  تة إال أننى فخورة ب التوريد  النقل   تقلصالرغم من  وب  واإليرادات.  نمونسب المن حيث  للشركة  األداء  سوق 

إدارة األزمة وتقليص كانت قادرة على   ايجيترانسإال أن  العام،الكبيرة في الطلب خالل   التقلباتو ٪، 9بنسبة  واللوجستيات عالمًيا
دارة مرنةمن خالل إجراءات صارمة إلدارة    تأثيرها نسب  ايجيترانس  حققت    حيث  ،التكاليف والتحكم فيها وتطبيق خطط عمل وا 

 وسجلتمليون جنيه،    46  تفي أرباح بعد الضرائب بلغنمو متميزة، أدت إلى زيادة اإليرادات األمر الذي مكنها من تحقيق صا
  %.36.3 زيادة بنسبةاإليرادات 

 

جنيه،    88,142,574الربح    مجمل، حيث بلغ  2022ونجحت ايجيترانس في تحقيق نتائج مالية متميزة للربع األخير من عام  
 واإليرادات  %. كما حققت قيمة المبيعات19.5زيادة  جنيه، بنسبة    73,768,605والذي بلغ    2021مقارنة بنفس الفترة من عام  

بلغت   زيادة  بلغت  36.3نسبة  والتي  عام  جنيه  %400,103,068،  من  الفترة  بنفس  مقارنة  قيمتها    2021،  كانت  حيث 
والتي كانت قيمته   2021جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام    46,122,861جنيه. ووصل صافي الربح لمبلغ    293,515,840
  %.152,4جنيه، محققة نسبة زيادة قدرها  18,274,566



 

 
يجيترانس اتتكون مجموعة  فودفعه إلى مزيد من النمو  تاريخ  يوًما بعد يوم، نبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذا ال:"  لهيطه  وأشارت

تقدم عدًدا كبيًرا من الخدمات المصممة لخدمة صناعات متعددة، وفريق عمل من وشركتين شقيقتين  شركات تابعة    3اليوم من  
الجدير  و   . حول العالموجهة    400بعناية وأمان إلى    بمختلف أحجامهاالخبراء المحترفين المدربين على التعامل مع أي شحنات  

دراج الطرح و   1992البورصة المصرية في عام    ها فيتسجيلبالذكر، أن ايجيترانس تعد من أوائل شركات العمل العائلي التي يتم   ا 
 " .1998في عام   األولي لها

 – انتهى-
 

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

المتكامل واللوجستيات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للسوق المصري. تعود خبرات الشركة ونشاطها في مجال 
. تضم مجموعة ايجيترانس عددًا من  1973، ولكنها أخذت شكلها الحالي تحت اسم ايجيترانس بداية من عام  1939النقل لعام  

(،  ETAL(، والشركة المصرية ألعمال النقل الفني )EDSانس لحلول المستودعات )الشركات التابعة والشقيقة وهي شركة ايجيتر 
فروع لها في مصر، وتتمثل   7وشركة ويلهلمسين لخدمات السفن، وسكان ارابيا للتوكيالت المالحية. تعمل الشركة من خالل  

جيترانس لدعم وتسهيل سالسل اإلمداد  رسالتها في جعل اللوجستيات سهلة وآمنة بتكلفة مجدية وفي الوقت المناسب. تسعى اي
العالمية من خالل مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن الشحن البحري والجوي والنقل البري والتخليص الجمركي ولوجستيات 

موظفا لتشغيل أنشطتها في مصر وهي مقيدة بالبورصة    350المشروعات والمعارض والتخزين. يضم فريق ايجيترانس حوالي  
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