
 

 
 
 

 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع ممثلي شركة یو بى اس العالمیة االستفادة من إمكانات الشركة في تسهیل نقل المنتجات
 المصریة لألسواق اإلقلیمیة والقاریة

 
 م.عمرو نصار: حریصون على تطویر منظومة النقل اللوجیستى للصادرات المصریة...وتوفیر خطوط سریعة لنقل

 الشحنات التصدیریة لمختلف األسواق العالمیة
 

 رامى سلیمان: الشركة تمتلك 520 طائرة للنقل ... وتنفذ 1200 رحلة شحن جوى یومیًا حول العالم
 

للصادرات اللوجیستى النقل منظومة تطویر على الوزارة حرص والصناعة التجارة وزیر نصار /عمرو المهندس                أكد

هذا أن إلى الفتًا العالمیة، لألسواق التصدیریة الشحنات لنقل وسریعة مبتكرة وحلول خدمات توفیر خالل من                  المصریة

 التوجه یستهدف الحفاظ على جودة المنتج المصرى ویسهم فى زیادة تنافسیته ورواجه باألسواق اإلقلیمیة والدولیة .

العاملة العالمیة اس بى یو لشركة االقلیمى الرئیس سلیمان رامى السید/ مع الوزیر عقده الذى اللقاء خالل ذلك                    جاء

وإمكانیات المصرى بالسوق الشركة نشاط اللقاء تناول حیث الدولیة التجارة وتسهیل الشحن خدمات تقدیم مجال                 فى

المدیر كمال محمد السید/ اللقاء حضر المقبلة، المرحلة خالل المصریین والمصدرین الشركة بین التعاون نطاق                 توسیع

بالشركة الخارجیة العالقات مدیر سترولر كریستینا والسیدة/ افریقیا وقارة األوسط الشرق لمنطقة للشركة               التنفیذي

 والسید/ جانر ادلبیرث مدیر تنمیة المشروعات بالشركة لشئون معرض اكسبو دبى 2020.

افریقیا بقارة وآسیا واالمریكیتین أوروبا قارات لربط الشركة إمكانات من االستفادة سبل تناول اللقاء ان الوزیر                  وقال

االفریقیة القارة بدول مصریة لوجیستیة مراكز انشاء مجال في الشركة مع التعاون إمكانیة الى الفتًا مصر، خالل                   من

 خاصة وان الشركة تمتلك خبرات متمیزة في هذا الصدد

والقطاع المصریة والحكومة الشركة بین مشتركة مشروعات انشاء إمكانیات استعرض اللقاء ان الى نصار                ولفت

الشحن مجال في والقاریة اإلقلیمیة لألسواق للوصول للطیران مصر شركة امكانات من االستفادة خالل من                 الخاص

 الجوى للصادرات

خالل االفریقیة والقارة مصر بین االقتصادى التعاون مسار في رئیسىة تحول نقطة یمثل الجارى العام ان                  وقال

التي التحدیات من للحد االفریقیة القارة تنمیة في للمساهمة العالمى التعاون تفعیل أهمیة الى مشیرًا المقبلة،                  المرحلة

 تواجه القارة



 

 
 
 

اإلقلیمیة لألسواق النفاذ في العالم بوسط لمصر المتمیز واللوجیستى الجغرافى الموقع من االستفادة إمكانیة الى                 ولفت

 والقاریة والدولیة، مشیرًا الى إمكانیة االستفادة من خبرات الشركة في مجال التجارة االلكترونیة مع الدول االفریقیة

 

العمل على الشركة حرص إلى العالمیة اس بى یو لشركة االقلیمى الرئیس سلیمان رامى السید/ أشار جانبه                   ومن

أن إلى ،مشیرًا والعالمى اإلقلیمى المستویین على الرئیسیة األسواق أهم أحد بإعتباره المصرى بالسوق                والتوسع

 الشركة تقدم للمصدرین خدمات الشحن ونقل الطرود وإدارة سالسل التورید والوصول ألسواق جدیدة .

السلع خاصة المنتجات على الحفاظ فى یسهم ما وهو العالم فى النقل وسائل وأسرع أحدث تستخدم الشركة أن                    وقال

 الزراعیة، الفتًا إلى أن الشركة تمتلك حوالى 520 طائرة للنقل وتنقل ما یقرب من 20 ملیون طرد فى الیوم الواحد.

والنقل والخدمات السیاحة مجاالت في المصرى االعمال ومجتمع والحكومة الشركة بین التعاون إمكانیة الى                وأشار

الى الفتًا المصرى، لالقتصاد المتطورة والتكنولوجیة الصناعیة الخبرات نقل جانب الى اللوجیستیة المراكز               وانشاء

تسهیل خالل من AFCEFTA االفریقیة القاریة الحرة التجارة اتفاق لتفعیل الشركة خبرات من االستفادة                أهمیة

 منظومة النقل اللوجیستى بین دول القارة

ملیار 70 سنویًا الشركة إیرادات حجم یبلغ كما العالم، حول جوى شحن رحلة 1200 یومیًا تنفذ الشركة ان                    وأضاف

المتحدة للوالیات المحلى الناتج من و%6 العالمى المحلى الناتج من %3 سنویًا تنقل الشركة ان الى مشیرًا                   دوالر،

 االمریكیة.

 

 تحریرًا في 2019-3-5


