
لديكم البضائع.

ولدينا الناقالت.



 

 نورفيك رشكة رائدة يف تقديم خدمات

 النقل البحري لتجارة البضائع السائبة

الجافة العاملية.

أكرث من 15
 عاًما من الخربة

أكرث من 35 مليونًا
من عمليات نقل البضائع سنويًّا 

أكرث من 2100
إرساء مؤقت سنويًّا

أكرث من 130
 موظًفا حول العامل

100
 متوسط عدد السفن النشطة

 أكرث من 750
رحلة بحرية سنويًّا

أكرث من 700
عميل

8
مكاتب عاملية



سنغافورة

 مومباي

ديب

 كوبنهاغن

سان فرانسيسكو

هيوسنت

نيويورك
تورونتو

تم تأسيس رشكة نورفيك لخدمات الشحن

ست رشكة نورفيك كمشغل ناقالت برتول بهدف   أُسِّ

نقل النفط الخام واملنتجات البرتولية.

 التوسع إىل البضائع السائبة الجافة

  تعمل رشكة نورفيك عىل توسيع نطاق أعاملها ليشمل

  السلع الجافة ونطاق أسطولها ليشمل سفًنا صغرية

ومتوسطة وفائقة الحجم.

 مكاتب خارجية

 متتلك رشكة نورفيك مكاتب ذات مواقع

 اسرتاتيجية يف مدن رئيسية حول العامل

  نُبذة عنا

  عملت رشكة نورفيك عىل تحسني معايري مجال

النقل البحري  عىل مدار 15 عاًما.

ست رشكة نورفيك لخدمات الشحن عام 2006  أُسِّ

 يف مدينة تورونتو يف كندا لتوفري

 خدمات نقل بضائع تنافسية ومل يتغري التزامنا

 تجاه عمالئنا منذ انطالق الرشكة - حيث إننا

  نستثمر يف العالقات طويلة املدى لتوفري حلول

 شحن مثالية قامئة عىل الفهم املتعمق الحتياجات

  عمالئنا يف الوقت الحارض. نوفر خدماتنا ملدن

 اسرتاتيجية وحول العامل كذلك، بداية من نيويورك

 وهيوسنت إىل كوبنهاغن وديب وسنغافورة.  كام

 استطعنا بفضل حضورنا العاملي تقديم خدماتنا

 حسب احتياجات كل عميل؛ حيث إن فرقنا

املحلية مجهزة متاًما للتعامل مع مجموعة كبرية

من البضائع السائبة الكبرية والصغرية.

20062012

حتى اآلن 2012



  نشاطنا

ال يقترص نشاطنا عىل توفري ناقالت

للبضائع فحسب،

بل نحرص أيًضا عىل إقامة العالقات.

 خدمات شحن البضائع الجافة. عمليات تشغيل

السفن. إدارة تجارية. يف نورفيك، نوفر قوة عاملية مع

تركيز إقليمي.



 نتفهم تحديات نقل البضائع الجافة، حيث

 تتطلب كل بضاعة احتياطات سالمة

 فريدة خاصة بها.إضافة إىل أن خربتنا

 وتجربتنا تضعنا يف طليعة املجال من حيث

 ضامن النقل اآلمن للبضائع الجافة حول

العامل دون تأخري.

 نعمل عىل نقل مجموعة كبرية من

 البضائع الجافة، ومنها املنتجات الزراعية

 واملعادن ومواد التشييد وغريها، حول

العامل بطريقة آمنة ويف الوقت املحدد.

البضائع التي ننقلها

توفر نورفيك خدماتها لجميع

قطاعات السلع الرئيسية.

 من عمليات نقل البضائع السنوية 

الطاقة  34%

أسمدة 10%

سلع زراعية 8%

مواد 8%

مواد التشييد 7%

خام املنغنيز 5%

فحم الكوك البرتويل  5%
الصلب 2%

الحجر الجريي  7%

خام الحديد 14%

 أال ترى ُشحنتك ضمن القامئة؟
   هذه مجرد أمثلة عىل البضائع التي ننقلها

اتصل بنا للحصول عىل حل يناسب احتياجاتك وشاهد كيف ميكن لرشكة 
نورفيك مساعدة عملك.

املنتجات الزراعية

بذور الكانوال والذرة والذرة الشامية والحبوب الجافة املقطرة والعدس
والبازالء وفول الصويا ووجبات فول الصويا والسكر والقمح وما إىل ذلك.

املواد املعدنية
 البوكسيت والفحم واملركزات والدولوميت والجبس وخام الحديد والحجر
الجريي وخام املنغنيز وقشور الحديد وفحم الكوك املعدين وفحم الكوك

البرتويل وامللح والكربيت وما إىل ذلك.

 األسمدة
  وثنايئ فوسفات (BHF) األمونيوم والفوسفات واألسمدة السائبة غري الضارة

  والفوسفات الصخري (MOP) وموريات البوتاسيوم (DAP) األمونيوم
 وفلدسبار الصودا واليوريا وما إىل ذلك.

مواد التشييد

األسمنت والطني والكلنكر وما إىل ذلك.

املعادن
الحديد الزهر والخردة وركام املعادن والصلب وقضبان الصلب

ولفائف الصلب واأللواح الصلب وما إىل ذلك.

 مزيج بضائع متنوع للغاية لصالح

أكرث من 700 عميل

 أكرث من 35 مليونًا



ناقالت البضائع

  رشكة نورفيك تربطها رشاكات مع مالك السفن عىل

مدار خمسة عرش عاًما.

 تقوم رشكة نورفيك بتشغيل مجموعة متنوعة من ناقالت البضائع السائبة الجافة

  بأسطول يضم سفًنا صغرية ومتوسطة وكبرية الحجم. وتُجهز هذه السفن برافعات يف

العادة، ما ميكنها من العمل بشكٍل فعال ومستقل بداًل من االعتامد عىل مرافق املوانئ.

سفن صغرية الحجم

الحجم

حمولة ساكنة ترتاوح بني 25,000 و49000 طن

العمالء
الرشكات املصنعة لألسمنت

الرشكات املصنعة لألسمدة

تجار الحبوب 

رشكات التعدين

رشكات الطاقة

مصانع الصلب

الرشكات املنتجة للسكر

املحطات التجارية

األساسية البضائع 
أسمنت

فحم

أسمدة

حبوب

حديد خام

معادن

خردة

صلب

سكر

سفن كبرية الحجم

الحجم

حمولة ساكنة ترتاوح بني 60,000 و65,000 طن

العمالء
الرشكات املصنعة لألسمنت

الرشكات املصنعة لألسمدة

تجار الحبوب 

رشكات التعدين

رشكات الطاقة

مصانع الصلب

الرشكات املنتجة للسكر

املحطات التجارية

  البضائع األساسية
أسمنت

فحم

أسمدة

حبوب

حديد خام

فحم الكوك البرتويل

صلب

سكر

 سفن متوسطة الحجم

الحجم

حمولة ساكنة ترتاوح بني 50,000 و60,000 طن

العمالء
الرشكات املصنعة لألسمنت

الرشكات املصنعة لألسمدة

تجار الحبوب 

رشكات التعدين

رشكات الطاقة

مصانع الصلب

الرشكات املنتجة للسكر

املحطات التجارية

  البضائع األساسية
أسمنت

فحم

أسمدة

حبوب

حديد خام

فحم الكوك البرتويل

صلب

سكر

 سفن فائقة الحجم

لحجم ا

 حمولة ساكنة ترتاوح بني 70,000 و99,000 طن

العمالء
مصانع الصلب

رشكات التعدين 

رشكات الطاقة

تجار الحبوب

املحطات التجارية 

  البضائع األساسية
حديد خام

فحم

حبوب

بوكسيت

صلب

 أسمدة 



 تنقسم رشكة نورفيك إىل ثالث وحدات أعامل لها

 مكاتب يف نيويورك وهيوسنت وتورونتو وكوبنهاغن

وديب ومومباي وسنغافورة وسان فرانسيسكو.

 مينحنا انتشارنا العاملي والخدمة املحلية املرونة

 الالزمة لتلبية االحتياجات الفردية لعمالئنا، حيث

 إن كل وحدة أعامل مؤهلة بشكٍل فريد للتعامل

مع األنشطة يف منطقتها.

وحدات األعامل لدينا

 وتتم تغطية غرب األمريكتني بشكٍل مشرتك من

  جانب وحدات األعامل يف املحيط األطليس

واملحيط الهادئ.

 تتوىل وحدة أعامل املحيط األطليس برشكة نورفيك مهامنا يف حوض

  املحيط األطليس، الذي ميتد من الساحل الرشقي لألمريكتني إىل غرب

إفريقيا وأوروبا، مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.

مكتب هيوسنت

+ 1-346 368-2200 

americas@norvicshipping.com

  مكتب كوبنهاغن

+45 70-555-700 

atlantic@norvicshipping.com

 وحدة أعامل املحيط األطليس

 تعمل وحدة أعامل الرشق األوسط التابعة لرشكة نورفيك عىل تغطية

  الساحل الغريب للهند حتى الخليج الفاريس، إضافة إىل الخليج العريب

والساحل الرشقي إلفريقيا وجنوب إفريقيا واملحيط الهندي.

مكتب ديب

+971 424-67900 

dubai@norvicshipping.com

 وحدة أعامل الرشق األوسط

 تتوىل وحدة أعامل املحيط الهادئ التابعة لرشكة نورفيك مسؤولية

 أنشطتنا من الساحل الرشقي للهند وأسرتاليا والرشق األقىص إىل

  الساحل الغريب لألمريكتني، والتي تتم تغطيتها باالشرتاك مع وحدة

األعامل املحيط األطليس.

  مكتب سنغافورة

+65 6713-9570 

ops@norvicshipping.com

  مكتب الهند

+91 120-613-6000 

ops@norvicshipping.com

 وحدة أعامل املحيط الهادئ

mailto:americas%40norvicshipping.com?subject=
mailto:atlantic%40norvicshipping.com?subject=
mailto:dubai%40norvicshipping.com?subject=
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 نحن ملتزمون بالعثور عىل أفضل املواهب

 لتوظيفها ضمن فرق العمل لدينا حول

 العامل. لذلك، فإننا نبحث عن الشغف

 والطموح والتفاين لتحقيق التميز يف أعضاء

 فرق العمل لدينا ونوفر بيئة متنوعة تشجع

عىل النمو واالبتكار.

التزاماتنا

 وال يقترص التزامنا يف نورفيك عىل كوننا

 مشغاًل رائًدا لسفن البضائع الجافة. بل

 إننا نلتزم كذلك بأعىل معايري املامرسات

 األخالقية واالستدامة البيئية، ونحارب

 الفساد بكل حزم باتباعنا سياسة عدم

 التسامح املطلق مع الرشوة.

 رشكة نورفيك عضو يف

  فرق العمل لدينا

 تلبي فرق العمل املتخصصة احتياجاتك

عىل أرض الواقع.

 عمالؤنا

8
مكاتب عاملية

73%
 رجال

أكرث من 130
 موظًفا حول العامل

17
 جنسية

27%
 سيدات

25
 لغة منطوقة



 الرشكة

  نيويورك - الواليات املتحدة

رشكة نورفيك لخدمات الشحن يف الواليات املتحدة

جناح 2503 نيويورك,West 55th شارع 250

نيويورك 10019

 (مقسم هاتف) 646-921-6363 1+

كندا  - تورونتو 

ذ.م.م الدويل  الشحن  لخدمات  نورفيك   رشكة 

صندوق الربيد ,Bجناح رقم Sheppard, 300 رشق طريق 110

كند ،M2n 6Y8 صندوق 3 تورونتو، أونتاريو

 (مقسم هاتف) 416-673-9500 1+

وحدة أعامل املحيط األطليس

الدمنارك  - كوبنهاغن 

أوروبا الشحن يف  لخدمات  نورفيك  رشكة 

2900 هيلريوب أيل 29،  فيليب هيامنز 

الدمنارك 1411  -   كوبنهاغن 

+45 70-555-700

املتحدة الواليات   - هيوسنت 

املتحدة. الواليات  يف  الشحن  لخدمات  نورفيك  رشكة 

250 شوجار الند 16190 سيتي وولك, جناح 

تاكساس 77479 

+1 346-368-2200

املتحدة الواليات   - فرانسيسكو  سان 

املتحدة الواليات  يف  الشحن  لخدمات  نورفيك    رشكة 

ريدوود هاي واي, جناح رقم 250 مدينة مل فايل 575

 CA 94941, الواليات املتحدة

+1 415-309-1704 

  وحدة أعامل املحيط الهادئ
الهند  - مومباي 

ذ.م.م الهند  الشحن يف  لخدمات  نورفيك  رشكة 

الطريق ATRIUM-2 CTS الوحدة 304-301، مبنى 228، تقاطع   شقالة، أنديري A رقم 

الهند - 400093 ماهاراشرتا،    (رشق)، مومباي 

+91 120-613-6000 

  سنغافورة

ذ.م.م آسيا  الشحن يف  لخدمات  نورفيك  رشكة 

ARC 380, 380، 02/03/04 - 12 جاالن بيسار، رقم  

209000 سنغافورة 

+65 6713-9570 

 وحدة أعامل املحيط الهندي والرشق األوسط

املتحدة العربية  اإلمارات   -   ديب 

الشحن يف الرشق األوسط  DMCC رشكة نورفيك لخدمات 

 Cluster 0 ,وحدة 602-601, برج الريف

 (JLT) أبراج بحريات الجمريا o التجمع السكني 

  ديب، اإلمارات العربية املتحدة

+971 424-67900

مكاتبنا

 نلبي طلبات العمالء العامليني عىل

املستوى املحيل.

 تقع مكاتبنا يف موقع اسرتاتيجي يسمح لنا بتقديم خدمة

تتسم باملرونة لتلبية احتياجات العمالء.

 للحصول عىل مزيد من املعلومات أو للوصول إىل
 الفريق اإلقليمي، ميكنك مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين

corporate@norvicshipping.com 
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