
جلوبال لوجيستكس المصرية 
عضو في مجموعة كادمار

A NEW STEP FORWARD

2021ملف الشركة 

https://www.youtube.com/watch?v=jLOr7mXdMg8&t=29s


رواد الحلول اللوجستية عالية الجودة

https://www.linkedin.com/company/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-/
https://www.facebook.com/eglegypt/
https://www.youtube.com/channel/UClmLEFDmd5Hg2iyO0PLDtoA


خدمات مخصصة لشحناتك

خبراء أكثر من مجرد مزود خدمة ألننا هي  EGLإن شركة •
اويات نشيطون في مجال الخدمات اللوجستية والشحن وتخزين الح

.والبضائع السائبة وشحنات المشاريع في مصر وتونس

حلول شاملة في إدارة تسليم مشاريع كاملة مع EGLتقدم •
.المشاريع



تاريخ جلوبال 

، بعد قصة نجاح الشركة األم 1999عام في  EGLتأسست شركة •

Kadmar Shipping من قبل اللواء محمود حاتم 1983التي تأسست عام

.القاضي

خبيرالعمل ضمن 400موظفين ، ولدينا حاليًا أكثر من 4بدأت المجموعة بـ •

.KADMARمجموعة 

رق اللواء القاضي شخصية معروفة في الصناعة البحرية في مصر والش•

تي وهو رئيس االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية ومؤسس غرف. األوسط

.المالحة في اإلسكندرية والمصرية

و Baltic Exchangeمدحت القاضي هو العضو المنتدب وهو عضو في . م•

BIMCO وFONASBA وIATA وFIATA.  يشغل حاليًا منصب

رئيس مجلس إدارة جمعية وكالء الشحن المصرية ، وعضو مجلس إدارة 

و غرفة مالحة اإلسكندرية ، وأمين صندوق جمعية أعمال اإلسكندرية ، وعض

محطات 4مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري التي تمتلك 

شركة تعمل في الشحن العام 40ونحو . حاويات ، وشركات شحن وتفريغ

.والركاب والنقل البحري في مصر

لتخطيط مدحت هو أيًضا عضو في فريق تخطيط الموانئ المصرية وفريق ا. م•

ومتحدث القومي لخصخصة السكك الحديدية في مصر ويشغل منصب مستشار

.في المنطقةرائد في مجال النقل البحري واللوجستي 
Kadmar Group Presentation EGL-Egyptian Global Logistics

https://www.youtube.com/watch?v=jLOr7mXdMg8&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=jLOr7mXdMg8&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=jLOr7mXdMg8&t=29s


عن جلوبال   

بيان المهمة

دية والبيئية تدامة االقتصاتستند عملية التحسين المستمر على مستوى الشركة إلى التزاماتنا تجاه عمالئنا ، وشغفنا باالبتكار ، وإيماننا الراسخ باالس•

.واالجتماعية

.المساهمة في التجارة البحرية والجوية والبرية المصرية الدولية•

.المساهمة في االستراتيجية االجتماعية للحكومة المصرية من خالل خلق قوة عمل وفهم العميل واحتياجاته•

.تنفيذ حلول لوجستية ونقل متكاملة•

EGLالتزامات عالية بجميع الجوانب البيئية في جميع الخدمات التي تقدمها شركة •

.نقدم لزمالئنا نظام نمو وتحفيز شخصي مستدام•

.الحفاظ على مكانة منظمة مفيدة ومسؤولة اجتماعيًا•

الرؤية

 ً رؤيتنا هي أن نصبح شركة لوجستية متكاملة إقليميا

EGL-Egyptian Global Logistics



الحاوياتمستودعات 

.تخزين الحاويات الفارغة والكاملة1.

.التفتيش قبل الرحلة2.

.تنظيف الحاويات3.

.إصالح الحاويات ودهانها4.

.Reefer-PTIخدمات 5.

.تبخير6.

.النقل الداخلي لمحطات الحاويات7.

الداخليالنقل 

.شاحنة200تمتلك وتشغل 1.

.إدارة النقل بالشاحنات2.

.نقل البضائع الثقيلة3.

الخط المالحيسحب 4.

والطرودالتسليم السريع 5.

خدماتنا

التوريدحلول سلسلة 

مخصصة من الباب إلى الباب حلوًلا EGLتقدم 
، FCLللشحنات الجوية ، وحمولة حاوية كاملة 

بين المهلة و توازن  LCLأقل من حاوية وحمولة  
.الزمنية والتكاليف

حلول الصناعة 

.البتروكيماويات1.

.السيارات2.

.تجارة االزياء3.

.الطاقة والطاقة المتجددة4.

.األجزاء البحرية5.

.المواد سريعة التلف والمبردات6.

.لوجستيات النفط والغاز7.

.الرعاية الصحية واألدوية8.

ادارة المشاريع 

خدمات من الباب الي الباب 1.

.استطالعات الطريق2.

.المناولة في ميناء الشحن الثقيل3.

.التخليص الجمركي4.

.رفع ونقل البضائع الثقيلة5.

.التركيب والخدمات الفنية6.

.OOGربط وتسليم بضائع 7.

تأجير السفن البحرية8.

:مراكز التخزين واالستيفاء

. .  االستالم والتوصيل1.

.إدارة الموقعتخزين 2.

.مراقبة المخزون3.

.اختيار النظام4.

.التعبئة5.

التسليم السريع والطرود6.

EGL-Egyptian Global Logistics



لماذا جلوبال 

200+ 18 7 80,000 10,257
خبراء الخدمات اللوجستية 

.لخدمة العمالء

.مكاتب في مصر وتونس مرافق التخزين SQM للتخزين TEUs سنويا

نجاحناقصص 

1,000+
.الشحنات الجوية سنويا

.شريك +1000•

: WCA Projects Networkمرتين وكيل إفريقيا أفضل •

.2020فيديو مشروع لعام كأفضل Heavy Lift –PFIجائزة مجلة •

ISO & HSEمعتمد •

•FIATA, IATA, Baltic Exchange, BIMCO & FONASBA.

المشروعات الرئيسية •
• محطة بنبان للطاقة الشمسية 

• محطة كهرباء اسيوط 

• محطة كهرباء غرب القاهرة 

• نقل معدات السكك الحديدية الثقيلة

• الثقيلةالبناء معدات 

• الثقيلةالمعدات البترولية 

• منجم السكري للذهب 

• محطة كهرباء السادات

• محطة كهرباء مدينة بدر 

• موقع حفر وتوسيع المنزلة 

• محطة طاقة رياح جبل الزيت 

كوبري الفردان •

كوبري تحيا مصر •

موقع حقل زهر •

انفاق قناة السويس •

.كوبري روض الفرج •

كوبري بشاير الخير •

•NCIC مصنع بتروكيماويات.

.مصنع سامسونج ب بني سويف•

في مصرUnمشاريع •

محطة كوم امبو للطاقة الشمسية •
EGL-Egyptian Global Logistics

https://www.youtube.com/watch?v=3rPVbedYyS8
https://1drv.ms/b/s!Ak2oasAr9NGfg6oQq9VrH0MI2-k56g?e=ESgcc3




خريطة نجاح جلوبال

Sokhna Port:
1. Heavy/OOG Cargo & cntrs Port 

Handling.

2. Heavy/OOG Cargo & cntrs 

Transportation

For more info, press here

Adabeya Port, Suez:
1. Heavy Cargo Port Handling.

2. Heavy Cargo Transportation.

For more info, press here

(بورسعيد + دمياط )مواني  :
1. Heavy Cargo & cntrs port handling.

2. Heavy Cargo & cntrs Transportation.
For more info, press here

228محوالت 4عدد ) غرب القاهرة  محطة كهرباء 

(مشتمالت المحطة + طن للواحد 

محطة كهرباء مدينة دمياط

بنبان للطاقة الشمسيةمحطة 

مصنع بني سويف لالسمنت 

(طن غاليات81× 5: )بالسخنة NCICمصنع 

(طن110غالية  ): مصنع السويس لالسمدة

غاليات5مصنع القناة للسكر عدد 

228محوالت 4عدد ) محطة كهرباء اسيوط 

(مشتمالت المحطة + طن للواحد 

Alexandria / Dekheila Port: 

1. Wind farm port handling.
2. Heavy & OOG Cargo port handling.

3. Heavy Cargo Transportation

For more info, 
:شحنات بناء 

طن 160حتي كمر 

حفارات بحيرة المنزلة 

طن71مصنع الورق ماكينة فيبر 

مشروع منجم السكري للتنقيب عن 

الذهب

مصنع بتروكيماويات بور سعيد 

مصنع العريش لالسمنت 

محطة كهرباء العاصمة االدارية 

في 243ماكينات مواتير سيمنز  

النوبارية  

مصنع اسمنت النهضة

محطة مستقبل مصر الجديدة 

( سيمنز ) محطة كهرباء السادات 

( سيمنز ) محطة كهرباء ابو قير 

إلى مدينة العاشر ( السعودية)الباب للباب من الدمام مشروع من 

(القاهرة)من رمضان 

TSO معدات سكك حديد

محطة كهرباء بدر 

file:///E:/One Drive/OneDrive/KG Presentation/EGL Booklet 2020.pdf
file:///E:/One Drive/OneDrive/KG Presentation/EGL Booklet 2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2BoV-B-wR5U&t=33s
file:///E:/One Drive/OneDrive/KG Presentation/EGL Booklet 2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2BoV-B-wR5U&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=leKcoJxPDzc&t=132s
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_xlprojects-ainetworks-projectcargo-activity-6534372585944174592-wKi8
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_shippingcontainers-container-transportlogistics-activity-6677922409066094592-oP2S
https://www.youtube.com/watch?v=21xt8oYjcls
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4l9hXGSas
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_heavyhaul-heavylift-activity-6704392587479977984-pVxx
https://www.youtube.com/watch?v=3rPVbedYyS8&t=70s
file:///E:/One Drive/OneDrive/KG Presentation/EGL Booklet 2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=esjQQr30GRY
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_transport-engineering-construction-activity-6709408999730663424-i8BE
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_projectlogistics-heavytransport-logisticssolutions-activity-6690602137841348608-fb5S
https://www.youtube.com/watch?v=VGvPcfgPmQg
https://www.linkedin.com/posts/egyptian-global-logistics-s.a.e-egl-_eglkadmargroup-activity-6424536509717762048-BLCg
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4l9hXGSas
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4l9hXGSas
https://www.youtube.com/watch?v=2VvNPqnPDU8&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=7x6_-G51xdE
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4l9hXGSas
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4l9hXGSas
https://www.youtube.com/watch?v=VGvPcfgPmQg
https://www.youtube.com/watch?v=7x6_-G51xdE
file:///E:/One Drive/OneDrive/KG Presentation/EGL Booklet 2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VGvPcfgPmQg


EGL- Warehouses

https://1drv.ms/b/s!Ak2oasAr9NGfg6xaaUFqmGrY5_jbcg?e=n81i1v


List of 

Partners

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=erVfvtXBXPOtOM&tbnid=upLRHRoviaP5AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eg.all.biz/tglif-almualh-g37857&ei=xziUU7H-BNPK0AX2sYH4BA&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNEqi7YPlT150IrRnIqZu0XDx1a-iA&ust=1402309182446324


قائمة 

الشركاء

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=N6Rirw03ZNI97M&tbnid=JRVt1WHiLDgEGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fccihk.com/fccihk/en/Flashinfo/FlashInfo_20120213.html&ei=I0WUU9GuI8Ox0AXVtYCIAg&psig=AFQjCNFTmsDV0CtNCeZakdnstw9LpdebqQ&ust=1402312346040065


والممثلين والمستودعاتالمكاتب 
:مصر

اًلسكندرية •

القاهرة•

السخنة•

دمياط•

بور سعيد•

السويس•

سفاجا•
:تونس

تونس•

سوسة•

:كوريا الجنوبية 

سيول•

:روسيا

موسكو•

الشركات الشقيقة والشركات التابعة

•Kadmar Shipping

•Kadmar International

•Kadmar Travel

•Swyng Logistics

منصة خدمة جديرة بالثقة وخاضعة للتحكم الكامل أنها KADMARأثبتت  مجموعة 
حرية ومبتكرة وعالية الجودة توفر خدمات الشحن والخدمات اللوجستية واالستشارات والب

.البحرية وخدمات السفر

اين نحن

EGL-Egyptian Global Logistics

EGL-Egyptian Global Logistics



لالتصال 

المركز الرئيسي –جلوبال 
شارع طلعت حرب         25

Tel.: +203 485 9990
Fax: +203 4839378

القاهرة            –جلوبال 

القاهرة,هيلوبليس ,النزهة , متفرع من عمار بن ياسرشارع بالل ابن رباح 12

Tel.: +202 262 10 913 / 14
Fax: +202 262 10 915

دمياط  –جلوبال 
+20 57 2292230/31

بورسعيد –جلوبال 
+20 66 3344018-16

السخنة –جلوبال 
+20 62 3198345

Email:general@eglegypt.com

www.eglegypt.com

EGL-Egyptian Global Logistics

mailto:general@eglegypt.com
http://www.eglegypt.com/


A NEW STEP FORWARD


