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$

 نمو سريع داخل أكثر من 100 موظف
السعودية

 المرونة و القدرة
على التنبؤ

 سجل مثبت
لدعم اعمال

حلول منخفضة
التكلفة 

 مساعدة الشركات على
كسب ميزة تنافسية

مواقــعنـــا



خدمـاتنـا

 النقل و الشحن الوساطة الجمركية

 حلول سالسل ا�مداد / مستودعات و تخزين
 لوجستيات الطرف الثالث



 النقل و الشحن
التوريــد NTF  لشــركتك: سلســلة  حلــول   توفــر 

الشــحن و  النقــل  متطلبــات  بــإدارة  يقــوم   شــريك 

  الحلول والمزايا التنافسية وفرص نمو السوق

 خدمــات تحميــل كامــل وجزئــي للشــاحنة وذلــك لدعــم
متطلبات شركتك

 مجموعة من أنواع المركبات و الشاحنات

المستودعات و التخزين

كاملــة رؤيــة  علــى  الحصــول  لشــركتك   يمكــن 
قــادرون أننــا  حيــث  معنــا  منتجاتهــا    لتحــركات 

:    على توفير

تخزين فعال من حيث التكلفة وموثوق

حلول مصممة لمساعدة شركتك على النمو

 شــبكة نقــل عبــر  مناطــق الســعودية لتلبيــة احتياجــات
التخزين على المدى القصير / الطويل

 أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا المســح الضوئــي و
توصيف المنتجات

أنظمة مراقبة المخزون المحوسبة

 الوساطة الجمركية

ــر ــن مخاط ــل م ــك تقل ــوارة فإن ــراك ن ــالل إش ــن خ  م
ــال ــوق واعم ــي الس ــك ف ــن نجاح ــد م ــك وتزي  عمل

حيث نقوم بـ

تتبع حركة وثائق االستيراد والتصدير للمنتجات المختلفة 

منع أي تأجيالت متوقعة أو تأخيرات غير ضرورية

توفير خبرات قادرة على تقديم حلول خالقة

تقديم أفضل الحلول الممكنة �دارة الجمارك لشركتك

:



.

حلول الموردين و خدمات لوجستية للطرف الثالث

 تمتلــك نــوارة القــدرة علــى تقديــم خدمــات لوجســتية متعــددة تدعــم القــدرة التنافســية
:لشركتك وأهداف السوق واعمال

نقل اجزاء والمواد من الموردين
إلى المنتجين لديك 

 المنتجــات النهائيــة مــن المنتجيــن
إلى عمالئك النهائيين

:تقدم نوارة خدمات الموردين/ خدمات لوجستية للطرف الثالث والتي تشمل

نقل البضائع

 التخزين

 إدارة المخزون

 التعبئة



6

متخصصــة نقــل  خدمــات  تقديــم  علــى  قــادرة   نــوارة 
البضائــع أنــواع  لمختلــف  خالقــة  لوجســتية   وحلــول 
وقــود أو  طازجــة  منتجــات  كانــت  ســواء   والمنتجــات 
بأحجــام تحتيــة  بنيــة  منتجــات  أو  بالجملــة   ومعــادن 
واحتياجــات متطلبــات  مــع  لتتناســب  وذلــك   كبيــرة، 

شركتك الخاصة

 عنــد اختيــارك لنــوارة، يجــب أن تكــون واثقــ² مــن أننــا
الموعــد وفــي  آمــن  بشــكل  بضاعتــك  لــك   ســنوصل 

المحدد وبسعر مغري للغاية

  

حلول مخصصة للعمالء

 حلول المشاريع الصغيرة
ــوارة تمتلــك فــي قســم المشــاريع الصغيــرة استشــاريين خبــراء يمكنهــم تقديــم المســاعدة فيمــا يتعلــق  ن

بشبكة مورديك الخاصين

 ســواء أكان مشــروعك يخطــو خطواتــه اولــى نحــو الســوق أو لديــك مشــروع صغيــر يعمــل منــذ عــدة ســنوات،
ــد ــك لتحدي ــكل مشــروع وذل ــد االحتياجــات الخاصــة ل ــوارة يمكنــه تحدي  فــإن قســم المشــاريع الصغيــرة فــي ن

سلسلة الموردين المساهمين في تعزيز القيمة التنافسية المستدامة في الشركة


