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خالل الفترة  المصريةالعالمية تعتزم تعزيز استثماراتها والتوسع في السوق  اكسبرس "لا"دي إتش 

 المقبلة 

مع  ،جون بيرسين ،العالمية"دي إتش ال" إكسبرس لقاء الرئيس التنفيذي لشركة  عقب :2020 فبراير 16 -مصر القاهرة،

رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خالل زيارته لمصر، أبدت الشركة العالمية رغبتها في توسيع استثماراتها في السوق 

للتجارة  امركزً مصر إلى  لتحويل الشركة سعي إطار فيمصري،  جنيهحالًيا زيادة عن مليار  فيه تستثمر والذي ،المصرية

 من األسواق الرئيسية في المنطقة.باعتبارها  فريقيا،االلكترونية في أ

 الشركة قتحق"أفريقيا، شمال الشرق األوسط و بمنطقة إكسبرس" ال  إتش"دي  لشركة التنفيذي الرئيس سليمان، نور قال

 مستوى على اللوجستيات قطاع فيبتحقيقها مركًزا متقدًما  بدأت، 2019 عام في المصرية وقعلى مستوى الس إنجازات كبيرة

 للبريد القومية الهيئة مع التعاون اتفاقيةاقليميًا بإبرام  ومصر كسوقًا رئيسيًا لها الشركة لمكانة تعزيز من تبعه ما وهو المنطقة،

المحلي والقاري، إلى جانب تطوير العمليات المطلوبة  تويينالمس على السريع الشحن حركة تنشيطو بريدية،ال الخدمات لتسهيل

 األفريقية لقارةمركز البريد في مصر كمركز توزيع لساهم في دعم قدرات  ما ،بخبرتها العالمية في مجال التجارة اإللكترونية

ين التحول الرقمي في  ل" العالمية للعمل على مزيد من أتمتة األنظمة وتمكتي ذلك ضمن استراتيجية "دي إتش ا. ويأبأكملها

 السوق المصرية ومنها للقارة السمراء. 

 األسطول سيارات عدد اجمالي ليصلسيارة جديدة إلى أسطولها  99 ضمل إمكاناتها بتعزيز "دي إتش ال" إكسبرس قامت كما

 طائرات 4 إلى وزيادتها فبراير، نهاية في طائرات 3-2 لتصبحزيادة عدد طائراتها  أيًضا الشركةسيارة شحن، وتعتزم  120

 .التصدير  مجال في خاصة االقتصادي النمو  لدعم الشركة مجهودات ضمن تأتي والتي العام، بنهاية

 التجارة عمليات تمكين على بقدرتنا"نفخر  مصر،"دي إتش ال" إكسبرس لشركة العام المدير الفنجري، حمدأجانبه صرح  من

 التوريد سالسل تطوير على نعمل فإننا لذلك اللوجستية، للخدمات كمركز لمصر، المتميز االستراتيجي الموقع باستغالل العالمية

 ."المباشر األجنبي لالستثمار رئيسة وجهة إلى تحويلها إلى  الهادفة مصر رؤية يدعم بما عملياتها وتحسين لدينا

في  األعمال وأداء االستثماري ناخنظًرا الزدهار الم المصريةالشركة على تنمية أعمالها في السوق   حرصعلى  الفنجري وأكد

% في 50 معدل نمو الشركة بنسبة ليزداد ،1980 عام منذ مصر في عملها أثناء الشركة حققته  الذي التطور إلى مشيًرا ،مصر

ساهم  ما اللوجستيات، قطاع في الكبرى الشركات ضمن لتصبح مراكز 3 بواقع الشركة لتتقدم ، خالل الخمس سنوات السابقة

 دولة ومنطقة.  221بين  من"دي إتش ال" إكسبرس الدول التي تعمل بها  كإحدىفي تعزيز مكانة مصر 

  33فروع جديدة خالل العام الحالي، تضاف إلى  6في مصر إلنشاء وضع خطط توسعية "دي إتش ال" إكسبرس  تعتزمو هذا

، حيث تضم المصريةفرًعا حاليين للشركة على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تقديم المزيد من فرص العمل للعمالة  

،  لدعم انشطة الشركة في مصر ساسيينرب الى ضعف العدد من الموظفين غير األوما يق ،ل اساسي موظف وعام 500الشركة 

"دي إتش ال" إكسبرس   أعلى مستوى احترافي، ايمانًا منبرامج التدريب المهني والتأهيل على ب"دي إتش إل" تمدهم  والذين

 .والنجاح النمو لتحقيق األول بيلاالستثمار في العنصر البشري كونه الس بأهمية

 Topما أهلها للترشح والفوز بجائزة  هوومنتجة لهم  محفزة عمل بيئة توفيرو موظفيها لدعم الشركة مجهودات أن بالذكر جدير

Employer Global  وجائزتي 2019عام ،Top Employer Africa، وTop Employer Egypt   كما   ،2020في عام

، للمرة الخامسة على  2019العالمية عام  Kincentric Best Employersحصلت الشركة على الجوائز العالمية مثل جائزة 

السالمة   جائزة ل""دي إتش اباإلضافة إلى هذه الجوائز، حصدت  التوالي، عن تقديمها بيئة وثقافة عمل متميزة لموظفيها.
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تتويًجا لجهود الشركة في الحفاظ على سالمة وأمان العاملين لديها وإطالق مبادرات التوعية على   تأتي، التي عالميًاواألمان 

 مدار العام لهذه الغاية. 

 

 -إنتهى-

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شرين كرم

 :   sherine.karam@dhl.comاإللكترونيالبريد 

  نبذة عن شركة دي إتش ال

"دويتشه بوست دي إتش ال"، هي شركة خدمات لوجستية رائدة دوليًا، تعمل على ربط األفراد واألسواق وتمكين مجموعة 

التجارة العالمية. وتسعى المجموعة لممارسة األعمال المسؤولة، ومواطنة الشركات، واألنشطة البيئية، وذلك بغية أن تكون 

، تهدف مجموعة  2050تثمرين في جميع أنحاء العالم. وبحلول العام الخيار األول لكٍل من الزبائن، والموظفين، والمس

 "دويتشه بوست دي إتش ال"، لتحقيق معدل صفر في االنبعاثات اللوجستية.

وتحتضن مجموعة "دويتشه بوست دي إتش ال" عالمتين تجاريتين شهيرتين: دويتشه بوست هي المزود الرائد للخدمات  

قدم شركة دي إتش مجموعة ال تضاهى من خدمات الشحن، والنقل الدولي السريع، وإدارة سلسلة  البريدية في أوروبا. بينما، ت

  550,000التوريد، باإلضافة إلى الحلول اللوجستية للتجارة اإللكترونية. وتضم مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل حوالي 

مليار يورو  61لمجموعة إيرادات تجاوز مقدارها بلد في مختلف أنحاء العالم. وقد حققت ا 220موظف منتشرين في أكثر من 

 . 2018خالل العام 

 الشركة اللوجستية العالمية.

 


