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ُتدير��Nectar Groupاليوم�وتشغل�عدًدا�من�محطات�المواد�السائبة�حول�العالم،�وتستمر�كذلك�في�تقديم�مجموعة�
من�الحلول�ذات�القيمة�الُمضافة�في�مجال�مناولة�البضائع�السائبة.�تقوم��Nectar Groupبمناولة�أكثر�من�10 

ف�أكثر�من��400شخص�حول�العالم. ماليين�طن�من�البضائع�سنوًيا،�وُتوظِّ

ن�أسطولها�حالًيا�من�أكثر�من��70محطة�تعبئة� ُتدير�Nectar Group  �156موقًعا�مختلًفا�في��75دولة،�ويتكوَّ
)ُمدارة�ومملوكة(�جنًبا�إلى�جنب�مع�الكباشات�والقواديس�والمعدات�الملحقة.�كما�تمتلك�المجموعة�أيًضا�معدات�التفريغ�

الهوائي�ومعدات�التسوية�اآللية�باإلضافة�إلى�إدارة�رافعات�الموانئ�المتنقلة�والرافعات�القنطرية�من�السفينة�إلى�
الشاطئ�والسيور�الناقلة�للتكديس/التفريغ�وقواديس�المواد�السائبة.

تشمل�أنشطة��Nectar Groupما�يلي:

المحطات �

خدمات�مناولة�المواد�السائبة �

الخدمات�اللوجستية�والتخزين �

صيانة�المعدات �

مبيعات�المعدات �

الخدمات�االستشارية �

NECTAR GROUP

الخدمات االستشارية
مرافق المحطة وتصميمها	   
تحسين المحطة	   
تحسين السعة	   
شراء المعدات وإدارتها	   
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مشاريع اإلنجاز الكلي	   
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مبيعات المعدات
  المعدات المتخصصة للتعبئة ولمناولة 	 

المواد السائبة
المبيعات وقطع الغيار	   
التدريب والدعم	   

الخدمات اللوجستية 
والتخزين

  النقل والخدمات اللوجستية الداخلية	 
خدمات إدارة الضمان والتخزين	   
عمليات التخزين	   

صيانة المعدات
عقود الصيانة طويلة األجل	   
التدريب وإدارة التشغيل	   
التجديد	   
إدارة المشتريات	   

خدمات مناولة المواد السائبة
خدمات تفريغ المواد السائبة	   
خدمات التعبئة	   
علميات النقل من سفينة إلى سفينة	   

المحطات
تشغيل محطات المواد السائبة	   
  ملكية محطات المواد السائبة وحق 	 

االمتياز بها
  تشغيل محطات المواد السائبة وإدارتها	 
صيانة المحطات	   
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ندير العمليات في 
أكثر من 75 دولة 
على مستوى العالم

وقد�ساعد�في�فتح�أسواق�كاملة�جديدة�من�خالل�توفير�إمكانية�التكلفة�الفعالة�للشحنات�
السائبة.�ومنذ�ذلك�الحين،�واصلت��Nectarتطوير�معدات�التعبئة�المبتكرة،�بما�في�ذلك�

منتج� ™�COMPACو ™IMPAC،�وتقدم�اليوم�مجموعة�واسعة�من�الحلول�ذات�القيمة�
المضافة�لمناولة�البضائع�السائبة.

بدأت��Nectarرحلتها�بتوفير�الحلول�المبتكرة�لمشروعات�البضائع�االستثنائية�في�أوائل�
السبعينيات�من�القرن�العشرين�قبل�أن�ُتحدث�ثورة�في�صناعة�مناولة�المواد�السائبة�من�

خالل�ابتكار�أولى�أنظمة�التعبئة�المتنقلة.�

على�مدار�تاريخ��Nectarالحافل�طوال��44عاًما�من�تقديم�أعلى�درجات�االحترافية�إلى�
رت��Nectarعالقات�استراتيجية� العمالء�في�خدمات�وحلول�مناولة�المواد�السائبة،�طوَّ
مهمة�ومعرفة�متخصصة�بالبنية�التحتية�للموانئ�في�أنحاء�العالم،�مما�أتاح�للمجموعة�
اكتساب�أفكار�أولية�حول�المشروعات�واالستفادة�من�الفرص�المتنوعة�كلما�ظهرت.

منذ�تأسيسها�في�عام�1972،�اكتسبت��Nectar Groupسمعة�عالمية�في�مناولة�البضائع�السائبة�بطريقة�آمنة.�لقد�
غير�نظام� ™MOPACK،�الجيل�األول�من�معدات�التعبئة�المتنقلة�من��Nectarوالذي�ُصمم�خصيًصا�للعمل�إلى�

جانب�السفن�على�رصيف�الميناء،�طريقة�مناولة�البضائع�في�الدول�النامية.�

نبذة تاريخية

شرق�أفريقيا:�الجيل�األول�من�ماكينة�التعبئة�"Mopack"�يقوم�بمناولة�شحنة�مساعدات�في�واحدة�من�العمليات�األولى�
من�نوعها.�
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نتمتع بالخبرة 
والفعالية والكفاءة.

المحطات
توفر��Nectar Groupخدمات�مخصصة�في�إدارة�محطات�المواد�السائبة�التي�تعتمد�على�خبرتنا�الواسعة�في�إدارة�
اآلالف�من�عمليات�المواد�السائبة�على�مدار�العقود�األربعة�الماضية.�ال�تقتصر�هذه�الخبرة�على�المجموعة�الواسعة�

من�البضائع�التي�يصعب�مناولتها�فحسب،�ولكنها�تتضمن�أيًضا�العمل�في�مواقع�صعبة،�إال�أن�المعرفة�المحلية�ضمنت�
سالسة�العملية.

تمتلك��Nectarسجالً�حافالً�بالنجاح�في�تنفيذ�المشروعات�في�المواقع�الصعبة�من�خالل�
الجمع�بين�خبراتها�الفنية�والتشغيلية�والمعرفة�المحلية�بالميناء�أو�المنطقة.�نحافظ�على�معايير�

السالمة�الصارمة�كما�نراعي�الممارسة�البيئية�الجيدة�لصالح�جميع�األطراف�المعنية.

سواء�أكانت�محطة�كبيرة�متعددة�الجوانب�أو�مرسًى�فردًيا�متخصًصا،�تبقى�االحترافية�
والتفاني�الذي�يتميز�به�فريق�اإلدارة�والعمليات�في��Nectarالحائز�على�جوائز�دون�تغيير.�

وُيحدد�الهدف�كذلك�بأعلى�درجة�لضمان�توفير��Nectarألفضل�خدمة�ممكنة�مع�توفير�
ضمانات�األداء�وفًقا�للمعايير.

في�كل�مشروع،�تعمل�المجموعة�بشكل�وثيق�مع�العميل�لضمان�تحديد�المعايير�بوضوح�
وتلبيتها�ومراجعتها�باستمرار�وتحديثها�إذا�لزم�األمر.�توفر��Nectarخدمات�إدارة�المحطات�

لتلبية�المتطلبات�المحددة.�يمكن�أن�يشمل�هذا�كل�الجوانب�التالية�أو�بعضها:

تشغيل�المرفق�بالكامل�ابتداًء�من�تسليم�البضائع�أو�تحميلها�أو�تفريغها�من�السفن �

�اإلدارة�الفعالة�للمرفق�بما�في�ذلك�المراقبة�المستمرة�للعمليات�المتضمنة�وتطبيق� �
التحسينات�وجوانب�التطوير�للمرافق�الحالية�

صيانة�جميع�معدات�المحطة�وفًقا�للممارسات�القياسية �

إدارة�معدات�المحطة�وأنشطة�المشتريات�المتعلقة�بها�لدعم�التشغيل�األمثل�للمرفق �

إدارة�مؤشرات�األداء�األساسية�المتفق�عليها�ومراقبتها�وضمان�تطبيقها�داخل�المرفق �

المساهمة�في�رأس�المال�الخاص�بالمرافق�وفقاً�لعقود�اإلدارة�طويلة�األجل �

اتفاقيات�وتراخيص�االمتياز �

تدعم�الخدمات�االستشارية�خدمات�إدارة�محطات�المواد�السائبة�في�Nectar،�ما�يمكننا�من�
المساهمة�في�نجاح�أي�مشروع�بدًءا�من�مرحلة�التصميم�حتى�االنتهاء.�نقدم�مشورة�الخبراء�
في�جوانب�التطوير�المختلفة�بما�في�ذلك�التخطيط�والتصميم�والشراء�باإلضافة�إلى�تشغيل�

المعدات.�وهذا�يضمن�أن�يتمتع�المرفق�بفرصة�أفضل�للنجاح�من�البداية.

في�عام�2013،�حصلت�المجموعة�على�جائزة�"أفضل�متخصص�في�محطات�المواد�السائبة�
الجافة"�بفضل�ممارسات�المناولة�والتحسينات�التي�أدخلتها�في�محطة�الفحم�في�بيرا�وجائزة�
"أفضل�موانئ�المواد�السائبة�الجافة"�في�عام��2016عن�التحسينات�التي�أدخلتها�على�محطة�

المواد�السائبة�التابعة�لمجموعة��Nectarفي�سيراليون.

89



بدأت��Nectar Groupالعمل�في�موانئ�موزمبيق�منذ�
ثمانينيات�القرن�العشرين�حيث�ركَّزت�على�تقديم�الدعم�

والصيانة�لمعدات�مناولة�المواد�السائبة.�

إضافة�إلى�هذه�الخدمات�المختلفة،�تدير�المجموعة�محطة�تصدير�الفحم�وتقدم�لها�الصيانة.�
تضمن�المشروع�بناء�محطة�جديدة�على�موقع�منشأة�قديمة�كانت�تستخدم�منذ�عدة�سنوات.

شاركت��Nectarالشركة�صاحبة�االمتياز�في�توفير�المساعدة�أثناء�بناء�محطة�الفحم�في�
جوانب�مختلفة�بما�في�ذلك�مسائل�اإلدارة�التشغيلية�والفنية.

وأثناء�إدارة�محطة�الفحم،�كانت��Nectarمسؤولًة�عن�جميع�األنشطة�داخل�المحطة�من�
تفريغ�الفحم�من�القطارات�حتى�تحميل�السفن�بما�في�ذلك�صيانة�جميع�معدات�المحطة.�ُينقل�
الفحم�بالقطار�من�منطقة�التعدين�إلى�الميناء�على�ُبعد��575كيلومتًرا�تقريًبا.�عند�الوصول�
إلى�الميناء،�يتم�تفريغ�الفحم�باستخدام�الحفارات�وُينقل�على�جهاز�السير�الناقل�وُيكدس�على�

المخزون�باستخدام�رافعة�تكديس.�تبلغ�سعة�التكديس�بالمحطة��300,000طن�متري.�
ويتم�استخالص�الفحم�عن�طريق�أسطول�من�مركبات�التحميل�األمامي�باستخدام�القواديس�
وأجهزة�السيور�الناقلة�لنقل�الفحم�إلى�رافعتي�تحميل�السفن�على�رصيف�الميناء.�تبلغ�السعة�

اإلنتاجية�التصميمة�للمحطة��5ماليين�طن�سنوًيا،�كما�تبلغ�سعة�تحميل�السفن�بها�2400 
طن�متري�في�الساعة.

بفضل�فريق��Nectarالفني�واإلداري�المتفاني�ذي�المهارات�العالية،�تجاوزت�المجموعة�
أهداف�األداء�بنجاح�حيث�بدأ�تشغيل�المحطة�في�عام�2011.�يتضمن�هذا�المرفق�حالًيا�
نظاماً�حديثاً�إلدارة�المحطات�باإلضافة�إلى�أحد�أنظمة�معالجة�الماء�األكثر�تقدًما�في�

 Nectarموزمبيق�وُيستخَدم�للتحكم�في�الغبار�أثناء�التشغيل.�وباإلضافة�إلى�ذلك،�أسست�
أيًضا�شركة�محلية�تقوم�بتوظيف�وتدريب�حوالي��180فرًدا�وفًقا�للمعايير�الدولية.

ل�المحطة�ضمان�الجودة�وضمانات�األداء� توفر�الخدمة�التي�تقدمها��Nectarبوصفها�مشغِّ
كسائر�األنشطة�األخرى�التي�تقدمها�المجموعة.

محطة الفحم في بيرا

الة
 ح

سة
درا
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محطة المواد السائبة 
لشركة Nectar في 

سيراليون

في�عام�2015،�استحوذت��Nectarعلى�محطة�المواد�السائبة�في�مدينة�فريتاون،�سيراليون.�
مجموعة��Nectarمسؤولة�عن�جميع�األنشطة�بدًءا�من�تفريغ�السفن�وحتى�تخزين�البضائع�

في�مخازن�الميناء�بما�في�ذلك�صيانة�جميع�معدات�المحطة.

وقد�قدمت��Nectarطرقاً�جديدًة�لمناولة�البضائع�واستثمرت�في�البنية�التحتية�والمعدات�
الجديدة�في�الميناء.�وقد�أدى�تحسين�الكفاءة�داخل�المحطة�في�عدة�جوانب�منذ�بدء�عمليات�

مناولة�البضائع�في�أكتوبر��2015إلى�تفريغ�السفن�بكفاءة�وسرعة�أكبر.

تم�االنتهاء�من�إجراء�التحسينات�على�أمن�الميناء�بما�فيها�إنشاء�بوابات�دخول�جديدة�وإقامة�
سياج�أمني�جديد�ومبنى�إداري�جديد�وذلك�خالل�األشهر�القليلة�األولى�من�التشغيل.

تتضمن�المحطة،�التي�تعمل�وفقاً�ألفضل�الممارسات�الدولية،��2مرسى�للسفن�ومرافق�تخزين�
 واسعة.
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محطة متعددة األغراض في ماريفيليس
وقد�َشّيَدت�شركة�سيشيا�نكتار�بورت�سيرفسس�إنك.�)SNPSI(،�وهي�شركة�مشتركة�بين�
سيشيا�لوجستكس�فيلبنس�إنك.�ونكتار�جروب�لميتد،�محطة�جديدة�متعددة�األغراض�في�باتان�
في�خليج�مانيال.�تقوم�المحطة�الجديدة�بمناولة�شحنات�الفحم�والكلنكر�ورمل�السيليكا�والمواد�
الخام�المستخدمة�في�صناعة�األسمنت�ويمكنها�تزويد�الصلب�واألسمدة�وغيرها�من�البضائع�
السائبة�الجافة.�وقد�انتهت�المرحلة�األولى�من�المحطة�في�النصف�األول�من�عام�2016.�
وأخيراً�تغطي�المحطة�مساحة��11.4هكتاًرا�وتوفر�مرفق�ميناء�برصيف�طوله��247متًرا�

ويستوعب�غاطس�سفينة�بعمق��14متًرا�وإنتاجية�سنوية�تبلغ��3ماليين�طن�على�األقل.�
ساعدت��Nectar Groupفي�المشاورات�األولية�وشاركت�بنشاط�في�كل�من�مرحلتي�
التصميم�والشراء.�تشّغل�المحطة�عدًدا�من�معدات�مناولة�المواد�ومعدات�مناولة�البضائع�
األخرى�مثل�قواديس�البضائع�السائبة�الصديقة�للبيئة�ومركبات�التحميل�األمامي�والسيور�

الناقلة.
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 Nectar منذ أن منحت حكومة سيراليون"
Group ترخيًصا لمدة 10 سنوات لتشغيل محطة 

البضائع السائبة في عام 2015، تكّون لدينا 
انطباع قوي بوجود استثمارات جوهرية في معدات 
مناولة البضائع الجديدة ومرافق التخزين والتحكم 

في البضائع ونظام إدارة المحطة ونقل المعرفة 
والتدريب، مما أدى إلى ظهور تحسينات في جميع 

المجاالت الرئيسية لمناولة البضائع".

 محطة الحبوب
في بيرا

�Nectar Groupهي�أحد�المساهمين�في�محطة�الحبوب�في�بيرا�في�موزمبيق.�شاركت�
المجموعة�في�التصميم�األولي�للمحطة�التي�تعمل�على�استيراد�وتصدير�شحنات�الحبوب�

بسعة�تخزين�إجمالية�لصومعة�الحبوب�تبلغ��30,000طن.

كما�شاركت�المجموعة�بشكل�أساسي�في�عملية�التشاور�المتعلقة�بالحد�من�ظهور�نقاط�زحام�
داخل�المحطة�لزيادة�سرعة�التحميل�والتفريغ�وكفاءتهما.

ويشمل�هذا�أيًضا�المشاركة�في�صيانة�ماكينات�تعبئة�الحبوب�في�المحطة.

لجنة التحكيم لجوائز مجلة الشحن السائب الدولية عام 2016

جائزة مجلة الشحن السائب الدولية لـ"أفضل ميناء شحنات سائبة جافة" لعام 2016، 
محطة المواد السائبة التابعة لمجموعة Nectar في سيراليون، سيراليون
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تقدم��Nectar Groupمجموعة�متنوعة�من�خدمات�مناولة�المواد�السائبة�الجافة�مصممة�حسب�الطلب�في�جميع�
أنحاء�العالم.

تشمل خدماتنا:

�تفريغ�حمولة�المواد�السائبة�من�السفن�باستخدام�الكباشات�والقواديس�والمعدات� �
المساعدة�الضرورية�األخرى�وتسليمها�لوسائل�النقل�الخاصة�بالعمالء�أو�نقلها�إلى�

المخازن

�مناولة�المواد�السائبة�من�وإلى�المخزن�للتكديس�و/أو�إعادة�التحميل�والنقل�لتوزيعها� �
أيضاً

�نقل�البضائع�من�سفينة�إلى�سفينة�أو�تخفيف�البضائع�من�السفينة�إلى�الزوارق�على� �
جانب�المرسى�أو�بداخله

ار� تتعامل��Nectar Groupمع�مجموعة�متنوعة�من�العمالء�بدًءا�من�المنتجين�والتجَّ
وحتى�مالك�السفن�والوكالء�والمستلمين�النهائيين�ولديها�القدرة�على�العمل�على�مجموعة�
متنوعة�من�البضائع�ذات�االنسياب�الحر�مثل�األسمدة�واألرز�والقمح�وغيرها�من�الحبوب�

والبازالء�والسكر.

لقد�اكتسبت��Nectar Groupاحترافيتها�وخبرتها�الدولية�من�التأكيد�على�وضع�الصحة�
والسالمة�في�طليعة�العمليات�كافًة�وتوفير�الصيانة�الجيدة�للماكينات�ومالءمتها�للغرض�

والتدريب�الجيد�ألفراد�طاقم�العمل�وتلبية�الخدمات�لتطلعات�العمالء�بصفة�دائمة.�

إننا�نتحمل�درجات�مختلفة�من�المسؤولية�في�تنفيذ�الخدمات�السابقة،�التي�تتضمن:

�المسؤولية�الكاملة�عن�تفريغ�البضائع�وتسليمها�لوسائل�النقل�أو�التخزين�التابعة�للعمالء� �
بما�في�ذلك�الشحن�والتفريغ

نقل�البضائع�إلى�مقر�العميل�وخدمات�الفرز �

�خدمات�إدارة�التخزين�حتى�التسليم�أو�التحكم�في�المهواة�أو�التعامل�مع�البضائع�داخل� �
المخزن�مثل�التعبئة

�المساعدة�في�تقليل�وقت�انتظار�السفينة�في�الميناء�)التسريع(�من�خالل�االستفادة�من� �
جهات�االتصال�ومعارفنا�المحلية.�يوفر�هذا�راحة�البال�للعمالء�مالكي�السفن�ومشغليها�

الذين�ال�يكونون�على�دراية�بميناء�محدد

يتميز�تقديم�هذه�الخدمات�بالمرونة.�ونقدم�مجموعة�متنوعة�من�الصفقات�التي�تتضمن�
الشراكة�والمشروعات�المشتركة،�كما�نقدم�ضمانات�األداء�في�غالبية�الحاالت.

خدمات مناولة المواد السائبة

مجموعة خدمات 
منقطعة النظير 

حول العالم
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قواديس المواد 
السائبة 

آخر�التطورات�في�المنتجات�المتنقلة�لدى�Nectar Group المقرر�إدخالها�على�مجموعة�
المعدات�هو�"قادوس�المواد�السائبة�القابل�للتركيب"�الجديد�)رقم�طلب�براءة�االختراع�في�
المملكة�المتحدة:�1406035.4(�والذي�يتكون�من�حاويتين�بأبعاد�متماثلة�بحجم�2 × 20 

قدًما�وحاوية�متماثلة�األبعاد�بحجم�1 × �40قدًما�إلنشاء�قادوس�بضائع�سائبة�كبير�يعمل�بكفاءة�
 Nectar Groupلالستخدام�العادي�مع�معظم�المواد�السائبة�ذات�االنسياب�الحر.�يقوم�أفراد�
المدربون�بتركيب�المجموعة�الكاملة�على�جانب�رصيف�الميناء�في�أقل�من�ساعة�باستخدام�
رافعة�شوكية�أو�رافعة�بإطار�مناولة�أو�رافعة�قنطرية�واحدة�من�دون�عناء�مما�يجعله�مناسًبا�

لالستخدام�في�معظم�المواقع�التي�تحتاج�فيها�إلى�المعدات.

اكتشفت��Nectarإمكانية�زيادة�عدد�المواقع�التي�يمكن�أن�تستفيد�من�استخدام�معدات�مناولة�
المواد�السائبة�من�خالل�زيادة�سهولة�تنقل�تلك�المعدات.�فغالًبا�ما�تجد�قواديس�المواد�السائبة�

قائمة�على�جانب�الرصيف�في�انتظار�دورها�في�االستخدام�حيث�تشغل�مساحة�متزايدة�األهمية�
في�الميناء.�باستخدام�القواديس�المكونة�من�أوعية،�يمكن�تفكيك�المعدات�بسرعة�وشحنها�في�
أماكن�التخزين�خارج�الميناء�لتخزينها�بشكل�مناسب�لحين�الحاجة�إليها�مرة�أخرى.�أو�يمكن�
تعبئتها�في�حاويات�ورفعها�إلى�السفينة�باستخدام�معدات�رفع�الحاويات�القياسية�أو�معدات�

السفينة�وشحنها�إلى�الميناء�التالي�في�الرحلة�حيث�يمكن�تركيبها�واستخدامها�بالطريقة�نفسها.

ُتستوفى�معايير�األمان�والسالمة�الهيكلية�الخاصة�بقادوس�المواد�السائبة�بالكامل،�بما�في�ذلك�
إطار�القادوس�المصنوع�من�الفوالذ�SS400،�مثل�أي�قادوس�بضائع�سائبة�عادي�كبير،�

والمزود�بآليات�صمام�مدمجة�مصنوعة�من�الفوالذ�المقاوم�للصدأ�عالي�الجودة�واألدلة�النصلية�
المبطّنة�بمادة�التفلون�لزيادة�التحكم�في�التفريغ.�يسمح�القادوس�بتعبئة�الشاحنات�بطول�أقصاه�4 

أمتار�بالبضائع�التي�يتم�تفريغها�من�عنابر�السفينة�في�القادوس�مباشرة�باستخدام�الكباشات.

كباشات 
المواد 
السائبة

تقوم��Nectar Groupأيًضا�بتشغيل�مجموعة�من�كباشات�القواديس�المالمسة�لألرض�
وتجري�عمليات�الصيانة�الالزمة�لها.�توجد�هذه�الكباشات�في�العديد�من�الموانئ�في�جميع�

أنحاء�العالم�وتستخدم�جنًبا�إلى�جنب�مع�خدمات�التعبئة�التي�نقدمها�على�جانب�الرصيف،�إال�
أنَّه�يمكن�تأجيرها�لتنفيذ�عمليات�تفريغ�المواد�السائبة�المحددة.

تتوفر�غالبية�كباشات�القواديس�هذه�بمقاس��5أمتار�مربعة،�إال�أنه�يتوفر�لدينا�في�بعض�
المواقع�كباشات�بمقاس��3أمتار�مربعة�و�8أمتار�مربعة�ألغراض�التأجير.

معدات التفريغ 
الهوائي

تجري��Nectar Groupعمليات�التشغيل�والصيانة�لمجموعة�من�معدات�التفريغ�الهوائي�
المستخدمة�في�تفريغ�المواد�السائبة�من�القمح�والحبوب�والتي�تحقق�سرعات�تشغيلية�تصل�

إلى��11,000متر�مربع�في�يوم�العمل،�عندما�يكون�الطقس�مالئًما،�على�السفن�بسعة�حمولة�
�50,000متر�مربع�أو�السفن�المكونة�من��5عنابر.�توضع�معدات�التفريغ�الهوائي�على�متن�

السفينة�و"تسحب"�البضائع�من�عنابر�السفينة�وتفرغها�في�أنظمة�القادوس�أو�في�شاحنات�
المواد�السائبة�التي�تكون�بانتظارها.

يتولى�أفراد�مدّربون�مهمة�تشغيل�معدات�التفريغ�المتعددة�على�متن�السفينة�وإدارتها�لضمان�
تحقيق�أقصى�قدر�من�الكفاءة�أثناء�التشغيل.

تتوفر�لدينا�معدات�التفريغ�الهوائي�للمشروعات�الفردية�أو�بعقد�طويلة�األجل.
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خدمات التعبئة
تضمنت�إحدى�مهام�التعبئة�التي�نفذتها��Nectar Groupمؤخًرا�تفريغ��12,000طن�من�

األرز�وتعبئتها�في�أفريقيا.
لقد�تولينا�مسئولية�تفريغ�المواد�السائبة�وتعبئتها�في�أكياس�بأوزان�تبلغ�50 
كيلوجراًما�و�25كيلوجراًما�وتحميلها�على�شاحنات�العميل.�نسقنا�العمل�

مع�مورد�البضائع�ووكيل�السفن�وتولينا�اإلشراف�في�الموقع�وإنشاء�تقرير�
يومي�لعمليات�تفريغ�السفينة�والمتابعة�بعد�العملية�مع�جميع�األطراف.

نتج�عن�مشاركتنا�في�هذه�العملية�انخفاض�هائل�في�الخسائر�والتلف�مما�
وفر�لعميلنا�ما�يزيد�عن��150,000دوالر�أمريكي.�كفلت�خبرتنا�سالسة�

العملية�بأكملها�من�البداية�إلى�النهاية�كما�مهدت�الطريق�أمام�العميل�لخفض�
تكاليف�التشغيل�والتأمين�على�الشحنات�المستقبلية�بدرجة�كبيرة.

في�Nectar Group،�دائًما�ما�نهدف�إلى�أن�نفوق�توقعات�عمالئنا�كما�
نفخر�بقدرتنا�على�تقديم�خدمة�احترافية�لعمالئنا�بأسعار�تنافسية.

 حلول تعبئة ونقل
مصممة حسب الطلب

تغطية عالمية
الحل األمثل للبضائع السائبة ذات 

االنسياب الحر مثل األسمدة والبقول 
والحبوب واألرز والسكر وغيرها.

منتجات وخدمات 
حائزة على جوائز

 األوزان الدقيقة 
%0.5 -/+

السعة التصميمية لوحدة التعبئة 
140 طًنا مترًيا في الساعة

أداء مضمون

ُتدار�خدمات�التعبئة�بالكامل�الستيفاء�متطلباتك�
المحددة.�نثق�تماًما�في�معداتنا�وأفرادنا�ومعاييرنا�
العالية�لنقدم�لعمالئنا�األداء�الذي�يضمن�سرعات�

اإلنتاج�اليومي�والدقة�في�األوزان�باستخدام�الخدمات�
التي�نتولى�إدارتها.�

مناولة أقل لألكياس. 1

تكلفة أقل لعمال تفريغ البضائع. 2

التسليم المباشر. 3

الحد من مخاطر الخسارة والتلف من الشحنة. 4

تكلفة أقل للنقل والمناولة. 5

تقليل مخاطر دفع غرامات التأخير. 6

سرعات تفريغ عالية. 7

المرونة في مراعاة منشأ البضائع. 8

المرونة الالزمة للنقل الداخلي. 9
نقل التكنولوجيا والمهارات إلى العمالة المحلية. 10
 تعبئة البضاعة في أكياس جديدة في جهة . 11

الوصول
أوزان مضمونة. 12

مميزات 
التعبئة في جهة الوصول

أوزان ومقاييس هولندية معتمدة

الة
 ح

سة
درا
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التخزين
تقدم��Nectar Groupأيًضا�خدمات�إدارة�الضمان�
والتخزين�للبضائع�المستوردة�في�مواقع�رئيسية�حول�

العالم.

توفر�خدمات�إدارة�الضمان�والتخزين�التي�تقدمها�
�Nectar Groupالثقة�للعمالء�والعلم�بإدارة�بضاعتهم�

على�النحو�الصحيح�وفًقا�للمعايير�المطلوبة.

يمكن�لمجموعة��Nectar Groupتوفير�مساحات�
تخزين�للعديد�من�البضائع�وإدارتها�مع�ضمان�أمن�
وسالمة�كل�المخازن�المستخدمة�واستيفائها�المعايير�
المحددة�المتعلقة�بالمنتجات�المستخدمة.�باإلضافة�إلى�
التخزين،�ُتعيِّن�عقود�إدارة�الضمان�فريًقا�خاًصا�إلدارة�
عمليات�استالم�وتخليص�إجراءات�البضائع�مع�تقديم�
تقارير�أسبوعية،�لضمان�االمتثال�لمعايير�الصحة�

والسالمة�في�الموقع�فضالً�عن�تقديم�مجموعة�كاملة�من�
الغطاء�التأميني�حسب�الطلب.

الخدمات اللوجستية
نا�ندير�أعمالنا�بطريقة�تمكننا�من�تلبية�المعايير� �ما�نقدمه�لعمالئنا�ال�يقتصر�على�االلتزام�واالحترافية�فحسب،�بل�إنَّ إنَّ
التي�يتطلع�إليها�عمالؤنا.�لقد�أنشأنا�إمكانياتنا�اللوجستية�الداخلية�لتقديم�خدمات�النقل�الفّعالة�لعمالئنا�الحاليين�والجدد.�
تشّغل�الشركة�أسطوالً�من�الشاحنات�الحديثة�لتنفيذ�عملياتها�كما�طورت�البنية�التحتية�الداعمة�الالزمة�لضمان�المحافظة�على�تلبية�األسطول�ألعلى�المعايير.�فقد�ساهمت�خبرتنا�وحماستنا�

إلرضاء�العميل�في�أن�صرنا�جهة�رائدة�في�تقديم�خدمات�النقل�والشحن�لتلبية�احتياجات�العمل�سريعة�التطور�حالياً.

2425



نعمل�في�العادة�على�أساس�الشراكة�والمشروعات�المشتركة�إلدارة�معدات�الطرف�
الخارجي.

�عمال�التشغيل�مدربون�جيًدا�وعلى� �المعدات�تعمل�دوًما�بأقصى�طاقتها�وأنَّ كما�نؤكد�على�أنَّ
دراية�بمبدأ�السالمة.

يعمل�فريق��Nectarالمحلي�مع�ممثلي�العميل�لضمان�إجراء�صيانة�المعدات�دائًما�طبًقا�
لمواصفات�الشركة�المصنعة�وضمان�جاهزيتها�للعمل�وفق�جدول�زمني�متفق�عليه.�مع�

Nectar،�بإمكانك�أن�تطمئن�تماًما�من�ناحية�االلتزام�بأعلى�مستويات�العناية�لزيادة�حجم�
اإلنتاج.

يعد�نقل�المعرفة�جزًءا�مهًما�من�مجموعة�الخدمات�التي�نقدمها.�ُتعّين��Nectarموظفين�
محليين�وتدربهم�إضافة�إلى�وضع�جدول�لتدريب�العمالة�لدى�العمالء�حسب�الحاجة.�كما�
يظل�الفنيون�المدربون�لدينا�على�استعداد�دائم�للرد�على�أي�استفسارات�وحل�أي�مشكالت�

يمكن�أن�تواجهك�فيما�يتعلق�بتشغيل�الماكينات�وصيانتها.

نولي�ُجّل�اهتمامنا�للصحة�والسالمة،�ال�سيما�في�إطار�بيئة�الميناء،�ودائًما�ما�يكون�فريقنا�
المتخصص�على�استعداد�تام�للتأكد�من�االلتزام�باإلجراءات�الصارمة�في�كل�مرحلة�من�

مراحل�العملية�لضمان�تقليل�المخاطر�إلى�الحد�األدنى�وزيادة�وقت�العمل�إلى�الحد�األقصى.

لقد�حققنا�نجاًحا�باهًرا�في��75دولة�حول�العالم�على�مدار�العقود�األربعة�الماضية.�ومن�
منطلق�ما�نمتلكه�من�خبرات�في�سلسلة�تقديم�الخدمات�اللوجستية�بأكملها�بداية�من�السفينة�
وصوالً�إلى�المستخدم�النهائي،�فإننا�في�وضع�ممتاز�لتوفير�الحلول�التي�تقدم�عملية�سلسة�

وتزيل�القلق�من�التكاليف�العالية�الناتجة�عن�األعطال�والتشغيل�غير�الجيد�للمعدات.

تتمتع��Nectarبالخبرة�والمهارة�الالزمتين�لتنفيذ�العمليات�بأعلى�قدر�من�الفعالية�
واالحترافية.

الكباشات الميكانيكية والمزودة بإمكانية التحكم عن بعد  

أنظمة نقل البضائع السائبة الثابتة والمتنقلة  

معدات التعبئة المتنقلة  

مجموعة من قواديس المواد السائبة الثابتة والمتنقلة  

)STS( الرافعات من السفينة إلى الشاطئ  

معدات التفريغ الهوائي المتنقلة  

مركبات التحميل األمامي والحّفارات  

معدات مناولة المواد  

رافعات بإطار مناولة  

معدات التسوية المتنقلة  

صيانة المعدات
تمتلك��Nectarمجموعة�متنوعة�من�معدات�مناولة�البضائع�وتديرها�وتتعهدها�بالصيانة.
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خدمات ما بعد 
البيع وقطع الغيار 

والصيانة
لقد�خصصت��Nectar Groupفريًقا�لخدمات�ما�بعد�البيع�على�استعداد�لتقديم�المساعدة�
الفورية�في�اكتشاف�األخطاء�وإصالحها�وتحديد�قطع�الغيار�المطلوبة�ألي�من�المعدات�

لضمان�االستفادة�القصوى�من�استثمارك.�نظًرا�لوجود�اآلالف�من�قطع�الغيار�التي�تتألف�
منها�ماكينات��Nectarالمتقدمة،�يستطيع�فريق�خدمات�ما�بعد�البيع�تقديم�المشورة�فيما�يتعلق�

بتوفير�قطع�الغيار�والترتيب�لزيارة�فنية�لضمان�سريان�األمور�على�ما�يرام.

مع�امتالك��Nectarخبرة�تتجاوز��40عاًما�في�مجال�تصميم�معدات�مناولة�المواد�السائبة�
وتشغيلها،�تتمتع��Nectarبالقدرة�على�تقديم�المساعدة�المتعلقة�بقطع�الغيار�الميكانيكية�
وصيانة�كل�أنواع�المعدات�سواء�أكانت�خاصة�بماكينات�التعبئة�أو�الرافعات�القنطرية�
أو�غيرها.�يستطيع�فريق�الفنيين�الداخلي�للشركة�تقديم�المساعدة�والتوصيات�في�المكان�

المناسب،�باإلضافة�إلى�تقديم�الخدمة�الشاملة،�بالتعاون�مع�فريق�خدمات�ما�بعد�البيع،�لتحقيق�
أعلى�درجة�من�كفاءة�معداتك.�تمتلك��Nectarفريًقا�من�الفنيين�الدوليين�في�جميع�أنحاء�

العالم�الذين�يمكنهم�الحضور�إلى�الموقع�خالل�ساعات.�

مبيعات المعدات
ال�تقتصر��Nectar Groupعلى�بيع�تقنيتها�المتنقلة�الحائزة�على�جائزة�فحسب،�بل�إنَّها�توفر�معدات�الموانئ�
ومناولة�المواد�السائبة�األخرى�التي�يمكن�شراؤها�أيًضا�بمزايا�معدة�خصيًصا�حسب�متطلبات�المشروع.�صممت�

�Nectar Groupوحدات�تعبئة�متنقلة�للعمليات�في�المخزن�وعلى�جانب�رصيف�الميناء�لتالئم�االحتياجات�المتعددة�
.Nectarلعمالئها�مع�الحفاظ�على�ضمانات�الجودة�ومعايير�دقة�الصناعة�العالية�التي�تلتزم�بها�

"لقد ُسررنا بأسلوب موظفي Nectar في تقديم 
المساعدة والمشورة أثناء عملية شراء معدات 
التعبئة التابعة لهم. منذ وصول المعدات وأثناء 

قيام مهندس الشركة بتركيبها، كانوا يعملون 
وفًقا لتطلعاتنا، كما أنَّ الجودة العالية للمواد ودقة 

الصناعة تعني استمرار نجاح كل العمليات التي 
ننفذها مما يوفر لنا راحة البال الرائعة. في حال 
مواجهتنا أي مشكالت أو وجود أي استفسارات، 

يكون فريق الدعم على استعداد دائم لتقديم 
المساعدة وحل المشكالت. إننا في غاية السعادة 

على المستوى العام بالمنتجات والخدمات التي 
قدمتها لنا Nectar خالل العامين الماضيين وال 

تزال مستمرة في تقديمها"

��Nectarتتمتع�بإمكانية�تصميم�ماكينة�خاصة�وتصنيعها�لتلبية�احتياجاتك�مع�االستفادة�من�التقنية�ذاتها�الحائزة�على�جائزة.�وعالوة�على� إذا�تضمنت�متطلباتك�التعبئة�الثابتة�ومعدات�النقل،�فإنَّ
ذلك،�تتوفر�فرق�الفنيين�الحاصلين�على�درجة�عالية�من�التدريب�لتركيب�المعدات�واكتشاف�األخطاء�وإصالحها�عند�الحاجة�إلى�ذلك�أينما�كنت.
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الخدمات االستشارية
يمتد�نطاق�المشروعات�الذي�تغطيه��Nectarمن�إجراء�التحسينات�على�مرافق�ومعدات�مناولة�المواد�السائبة�القائمة�

بالفعل�إلى�إنشاء�مواقع�جديدة�تماًما.�نصغي�جيًدا�إلى�احتياجاتك�وندمج�بفعالية�خبراتنا�الفنية�والتشغيلية�بمعرفتنا�
المحلية�أو�اإلقليمية�المتخصصة.�كما�نقدم�الحلول�العملية�التي�يمكنك�تنفيذها�بثقة�كاملة.�

بصفتنا�أحد�مقدمي�الخدمات�المستقلين�المتميزين�بخبرات�الشركات�المصنِّعة�والموردين�
ومعرفتهم�الشاملة�بالسوق،�فإننا�نقدم�لك�راحة�البال�أثناء�مراحل�المشروع�المختلفة.

تستطيع��Nectarإدارة�عملية�إنشاء�مشروعك�بأكملها،�بما�في�ذلك�دراسة�الجدوى�
والتصميم�والهندسة�والتصنيع�والتركيب�وإقرار�التشغيل.�كما�ُنعّين�خبراء�فنيين�وتشغيليين�
للتواجد�فعلًيا�في�هذه�المشروعات�أثناء�تحليل�دراسة�الجدوى�ليقدموا�لك�خيارات�واقعية�

تساعدك�في�عملية�اتخاذ�القرار.

نتمتع�بخبرات�استشارية�واسعة�متعلقة�بالمشروعات،�من�بينها:

تحسين�سعة�مرافق�ومعدات�مناولة�المواد�السائبة�القائمة �

إنشاء�مرافق�ومحطات�مناولة�المواد�السائبة�الجديدة �

اختيار�معدات�مناولة�المواد�السائبة�لتالئم�مشروعات�محددة �

تصميم�حلول�معدات�التعبئة�المتنقلة�والثابتة�وتوفيرها �

تكامل�تجهيزات�مناولة�المواد�السائبة�ونقلها�وتعبئتها �

�تقديم�حلول�لتغطية�أنظمة�مناولة�المواد�السائبة�بداية�من�مرافق�التخزين�والمناولة�على� �
جانب�الشاطئ

كما�تتضمن�الخدمات�االستشارية�أيًضا�إدارة�مشروعات�شراء�المعدات�الجديدة.�ويتضمن�
هذا�كل�الجوانب�الالزمة�لعملية�شراء�ناجحة،�بما�في�ذلك�تحديد�احتياجات�العميل�وحتى�

تشغيل�المعدات�في�الموقع.

يتضمن�مشروع�شراء�المعدات�النموذجي�ما�يلي:

تحديد�متطلبات�العميل �

�إعداد�المعايير�الفنية�والتصميمية�للمعدات�مع�مراعاة�العوامل�التجارية�والظروف� �
المحلية

تجهيز�مستندات�العطاء�واإلدارة�المستقلة�لعملية�العطاء�بالتعاون�مع�العميل �

تقديم�الخبرات�الفنية�للعميل�أثناء�المفاوضات�النهائية�مع�مورد�المعدات�المحدد �

�اإلشراف�على�عملية�التصنيع�حتى�التسليم�وتركيب�المعدات�واختبارها�للتأكد�من� �
استيفاء�كل�المتطلبات�التعاقدية

 يعمل�فريق��Nectarبشكل�وثيق�مع�العميل�أثناء�كل�مرحلة�من�مراحل�التنفيذ�لتقديم�
الدعم�واإلشراف�والتنفيذ�والمالحظات�المهمة�لضمان�نجاح�المشروع.�يأتي�موظفو�

�Nectar Groupمن�خلفيات�متنوعة�ضمن�قطاعات�النقل�والخدمات�اللوجستية�والهندسة�
حيث�يتميزون�جميًعا�بالنجاح�في�تنفيذ�وإدارة�المشروعات�الهندسية�واللوجستية�في�جميع�

أنحاء�العالم.
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هافانا،�كوبا�

المملكة المتحدة�المكتب�الرئيسي،��1آشتون�جيت،�طريق�آشتون.�هارولد�
RM3 8UF�،هيل،�رامفورد،�إيسيكس

فريتاون،�سيرا�ليون

تيما،�غانا

ليمو،�توجو

أبابا،�نيجيريا

بيرا،�موزمبيق

ناكاال،�موزمبيق

تشيناي،�الهند

سيسيمان،�الفلبين

داكار،�السنغال

بدافع االبتكار،  
نضمن تحسين األداء...                      ...حول العالم
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