
مؤسسة العباس
للنقل و الخدمات اللوجيستية



من نحن؟ 
ــات اللوجيســتية إحــدى رواد مقدمــي  ــاس« للنقــل والخدم تعــد مؤسســة »العب
خدمــات النقــل البــرى الســريع بيــن مصــر والســودان. وقــد ســاهمت علــى مــدار 
أكثــر مــن 12 عامــا فــى تطويــر ورفــع مســتوى خدماتهــا وتقديــم حلــول متكاملــة 

لضمــان أعلــى مســتوى مــن الخدمــات المتميــزة.

ــة أنحــاء  تغطــي شــبكة النقــل والخدمــات اللوجســتية لشــركة »العبــاس« كاف
الســودان، وال تقتصــر خدماتنــا علــى تقديــم الحلــول اللوجســتية المتعلقــة 
بالشــحن مــن المصانــع المصريــة والتفريــغ بالمســتودعات الســودانية فحســب، 
بــل تمتــد إلــى اســتخراج التصاريــح االزمة لدخــول الشــاحنات المصرية الــى األراضى 
ــعى  ــا  نس ــك ألنن ــي . وذل ــص الجمرك ــراءات التخلي ــة اج ــاء كاف ــودانية وإنه الس
باســتمرار ألن نفــوق توقعــات العمــاء والمجتمــع مــن أجــل تقديــم خدمــات رائــدة 
فــي الســوق حيثمــا كانــت الزمــة. ونظــًرا إلننــا رائــدون فــي تقديــم حلــول النقــل 
ــم  ــول بضائعك ــان  وص ــى ضم ــاعد عل ــي تس ــة والت ــال المتخصص ــة لألعم الازم
بكامــل الجــودة واألمــان وبأقــل مخاطــرة؛ فإننــا نســاعد العمــاء علــى التنقــل فــي 
عالــم منظــم بشــكل متزايــد. وتضيــف خدماتنــا المســتقلة التــي نوفرهــا قيمــة 

ضخمــة إلــى عمليــات عمائنــا.

المنافذ التي تغطيها خدماتنا بين مصر والسودان: 
منفذ راس حدربة – سوهين 

أرقين – دنقا
قسطل – أشكيت -  وداى حلفا

  نســعى جاهديــن لمواكبــة ســرعة التطــور وتزايــد االحتياجــات، ولذا نفخــر بتقديم 
طاقــة عمــل يوميــة تصــل الــى 500 طــن لضمــان التميــز لعمائنــا، باإلضافــة إلــى 
ــات  ــا الحتياج ــة تبع ــارات المخصص ــة  االستش ــك خدم ــة  وكذل ــا المتكامل حلولن
العميــل وقطــاع أعمالــه ســواء فــي الصناعــة / التعديــن / التعميــر / البتــرول / 

الزراعــة / وغيرهــا مــن االنشــطة التجاريــة المختلفــة.

أًيــا كان مجــال أعمالــك، يمكنــك االعتمــاد علــى خبرائنا في شــركة العبــاس لتوفير 
حلــول النقــل المخصصــة لــك لجعــل أعمالــك أكثــر ســرعة، وأكثــر بســاطة، وأكثــر 
فاعليــة. إننــا نتشــارك معــك لتوفيــر الخدمــات اللوجيســتية المســتقلة التــي 
تســاعدك علــى تقليــل المخاطــر، وتســهيل عمليــات النقــل. يمكنــك معرفــة 
المزيــد عــن كيــف يمكننــا مســاعدتك علــى الوصــول إلــى أهدافــك مــن خــال زيــارة 

موقعنــا أو االتصــال بنــا.



من انجازاتنا 
نقلــت العبــاس  األســمنت المصــرى / حديــد التســليح  /الهيــاكل العماقــة  
للعديــد مــن المشــاريع التابعــة لوحــدة الســدود والطــرق بالحكومــة الســودانية 
ــق دنقــا –  ــرى شــندى، جســر الدامــر، طري ــرى دنقلــه الســليم، كوب و منهــا : كوب

أرقيــن، ســد مــروى

نماذج أخرى من نجاحاتنا

 طريق
كريمة/ السد

ــول  ــد بط ــم الس ــة وجس ــة كريم ــن مدين ــق بي ــط الطري يرب
يبلــغ حوالــي 27 كلــم ومّولتــه وزارة الماليــه االتحاديــة.

 طريق
كريمة ناوا

يبلــغ طــول الطريــق 180 كلــم ويربــط مناطــق الشــماليه 
بالضفــة الشــرقية ويقابلــه فــي الضفــة اليســري طريــق 

ســد، مّولتــه وزارة الماليــة اإلتحاديــة.

 طريق
كريمه السليم

الشــمالية  مناطــق  تربــط  التــي  الهامــة  الطــرق  مــن 
ببعضهــا البعــض كمــا أنــه يختصــر المســافة كمعبــر الــي 
طريــق مــروي عطبــرة، عطبــرة هيــا الــي بورتســودان وطــول 

الطريــق ) 172 ( كلــم ومّولتــه وزارة الماليــة اإلتحاديــة.

 طريق
شريان الشمال

الطريــق الرئيســي الــذي يربــط بيــن الواليــة الشــمالية وواليــة 
الخرطــوم ومّولتــه وزارة الماليــة اإلتحاديــة.

 طريق
مروي - الملتقى

ويربــط بيــن منطقــة الملتقــي ومدينــة مــروي ويبلــغ طولــه 
حوالــي 94 كلــم ومّولــه المصــرف العربــي .

 طريق
مروي - عطبرة

ويربــط بيــن الواليــة الشــمالية وواليــة نهــر النيــل ويربــط 
أيضــً الواليــة الشــمالية بطريــق هيــا عطبــرة إلــي مينــاء 
بورتســودان وطــول الطريــق )262 ( ومّولتــه وزارة الماليــة 

اإلتحاديــة.

 طريق
أرقين - دنقا

ويربــط بيــن منفــذ أرقيــن المصــرى بمحافظــة أســوان وواليــه 
دنقــا بشــمال الســودان بطــول يبلــغ 352 كــم ، ونفــذ مــن 
.B.O.T خــال كبــرى الشــركات الســودانية والمصريــة بنظــام

رؤيتنا ومبادئنا األساسية
تقديم خدمات نقل حقيقية ومتطورة. 

تقديــم االستشــارات والحلــول المتكاملــة لتنفيذ أعمــال النقل تبعــا الحتياجات 
العميل. 

تقديم خدمة النقل الفورية. 

تنفيذ أعمال النقل على مدار 24 ساعة / 7 أيام أسبوعيا. 

تقليل زمن النقل وتكلفته وزيادة حجمه. 

المحافظــة علــى مســتوى جــودة الخدمــة وتطويــر نظــام إدارة المــواد والمخــزون 
ونظــام اإلمــداد للخطــوط اإلنتاجية.

االلتزام بالمكان و الزمان المتفق عليهما هى أولى أولويات الشركة. 

تصميم وتنفيذ خطة النقل حسب احتياجات العميل كل فى مجاله . 

توفير خدمة التأمين 

ضمان رضاء العميل



التنكات / الصهاريج: 

زيوت الطعام – سائبة 

المواد الكيمياوية السائلة- سائبة

المواد البترولية السائلة 

نقل الغاز الصب 

المبردات:

اللحوم )السودان        مصر( 

الدواجن ) مصر        السودان (

الفاكهة والخضروات 

منتجات األلبان 

الشاحنات لنقل البضائع المختلفة: 

المواد الغذائية المعلبة / المحاصيل الزراعية / الحبوب 

األسمدة / الكيمياويات / األعاف  

مستلزمات مواد البناء  

المستلزمات المنزلية / المفروشات / األجهزة المنزلية

المســتلزمات الكهربيــة / األدوات الصحيــة/ البورســلين/ 
الســيراميك

منتجات الزجاج 

المهيئات / الهياكل العماقة:

الجاملونات الحديدية

الكرفانات 

خطوط أنتاج مصانع 

أعمدة إنارة 

أعمدة نقل الطاقة – ضغط عالى 

أبراج اإلتصاالت

الكساحات اللوبد / المعدات الثقيلة

نماذج من حلولنا المتــــكاملة لخدمات النقل



تليفون: 20973483094 + مكتب السد العالى 
تليفون: 20972332213+ مكتب أسوان  

تليفون: 2024148201+ مكتب القاهرة  
تليفون: 01022596661+ / 01222271958 + مكتب قسطل  

info@alabbas-egy.com :بريد الكترونى

www.alabbas-egy.com


