
باأللبان  الخاّص  الشحنات  دمج  برنامج  

األمريكية واألجبان 

ذات  أمريكية  وأجبان  ألبان  مبنتجات  العامل  منّد 
مضافة قيمة 



ما هي أهمية برنامج دمج الشحنات؟
ة خالل العقد املايض وهي اليوم من بني  ة زخًم يف األسواق العامليّ كتسبت صناعة األجبان األمريكيّ

أكرب الصناعات يف العامل ال سيّم أّن حجم صادراتها من األجبان بلغ أكرث من 000613 طّن  )سلعة 

ات الجنب الهائلة التي نصّدرها  بشكل أسايّس( يف 5102. إالّ أّن أهّمية صناعتنا ال تتوقّف عىل كميّ

فحسب ألّن صانعي األجبان األمريكيني ينتجون مئات األصناف الحاصلة عىل جوائز والتي تسحر 

الطهاة واملستهلكني عىل السواء، وهو تّواقون إىل مشاركة كنوزهم هذه مع العامل أجمع. 

دة  متلك األجبان األمريكية املتخّصصة وذات القيمة املضافة فرًصا هائلة لتحقيق مبيعات جيّ

فة لضّم الكميات الصغرى  ة لكّنها تتطلّب سلسلة توريد للتصدير مكيّ ا يف األسواق العامليّ جدًّ

من األجبان وشحنها. لذلك تحالف مجلس صادرات األلبان واألجبان األمريكّية مع رشكة هيلمن 

وورلدوايد لوجيستيكس )HWL( لتسهيل وصول املشرتين من قطاع الخدمات الغذائية 

والتجزئة الدوليني إىل هذه األجبان وغريها من املنتجات األخرى ذات القيمة املضافة، وذلك من 

خالل برنامج دمج الشحنات.

تالحظون يف ما ييل أّن ضّم املنتجات إىل حمولة أخرى ليتّم شحنها إىل أسواقكم يتيح لكم التوفري 

بشكل هائل يف التكاليف، األمر التي يجعل سعر منتجات األلبان واألجبان األمريكية ذات القيمة 

ة. ومع الوقت، أي مع ازدياد حجم املنتجات املدموجة إىل غريها من املنتجات،  املضافة أكرث تنافسيّ

سيتحّول الشحن الجّوي إىل شحن بحري فتنخفض بذلك التكاليف بالنسبة للجميع.

الفارق يكمن يف التوفري الناتج عن الشحنات املدموجة

نة ة معيّ مثال يستند إىل تكاليف حقيقية لسلسلة توريد يف سوق دوليّ

شحنة فردية

املستهلك
السوق النهايئ

الدمج

معمل املوّرد
الواليات املتحدة األمريكية

01 د.أ./كغ

6 د.أ./كغ

7 د.أ./كغ

توفري %44



برنامج  دمج الشحنات الخاّص باأللبان واألجبان األمريكية

مضافة قيمة  ذات  أمريكية  وأجبان  ألبان  مبنتجات  العامل  منّد 

كيف يتّم األمر؟
يسمح برنامج دمج الشحنات للعمالء الدوليني 

بطلب منتجات األلبان واألجبان األمريكية بكّمية 

أقّل من حمولة حاوية كاملة )HWL( من مورّد 

أمرييك واحد أو أكرث.

وبصفتكم مشاركني يف الربنامج سيتّم تجميع طلباتكم من مورّديكم األمريكيّني املتعّددين يف واحد من 

مستودعات التخزين األربعة التي تشّغلها رشكة “هيلمن وورلدوايد لوجيستيكس” )HWL( يف الواليات 

املتحدة األمريكية ويتّم شحنها إىل وجهتكم. أّما يف حال كنتم تشرتون من مورّد أمرييك واحد، فسيتّم 

ها حمولة حاوية كاملة  ضّم طلبكم إىل شحنات عمالء آخرين متوّجهة نحو أسواقكم بحيث تشّكل كلّ

)FCL( أو حمولة بالنقل الجّوي كم هو مناسب، ومن ثّم يتّم شحنها.

املبدأ سهل: فكلّام انضّمت رشكات 

أكرث إىل الربنامج، كلّام متّكن الجميع 

من التوفري يف تكاليف الشحن!

مفهوم دمج الشحنات

يشحن املورّدون األمريكيون 

الطلبات إىل مراكز التجميع 

التابعة لرشكة هيلمن وورلدوايد 

)HWL( لوجيستيكس

يقوم العمالء بطلب 

البضائع التي 

يريدون من املورّدين 

األمريكيني

تقّسم هيلمن وورلدوايد 

 )HWL( لوجيستيكس

الحاوية إىل طلبات فردية 

مها إىل العمالء وتسلّ

الواليات املتحدة األمريكية

السوق النهايئ



رشاكة تؤّمن النجاح
نحن ندرك أّن البحث عن مورّدين ملنتج جديد وإطالقه هو عمل يحتاج ملجهود مجموعة، حيث تلعب كّل 

ا يف نجاح هذا املنتج يف األسواق عىل املدى البعيد. لذلك نحن ملتزمون يف مساعدتكم  جهة دورًا مهمًّ جدًّ

نا مستعّدون لجعل هذه التجربة سهلة ومفيدة. عىل النجاح بصفتنا رشيك تجاري لكم كم وأنّ

نتعّهد مبا ييل:

مجلس صادرات األلبان واألجبان األمريكية
تسهيل بحثكم عن مورّدي األلبان واألجبان األمريكية	 

تقديم دعم عام يف مجال التسويق لرفع الوعي لدى املستخدمني النهائيني واملستهلكني حول منتجاتنا 	 

الرائعة من األجبان واأللبان األمريكية

هيلامن وورلدوايد لوجيستيكس )HWL(، إنك
استالم وتخزين طلباتكم بعناية يف واحدة من نقاط التجميع الخاصة بنا يف الواليات املتحدة األمريكية	 

إبقائكم عىل علم بتفاصيل شحنتكم اللوجستية )تواريخ الشحن، وزمن التوصيل، إلخ( يف جميع املراحل	 

ا محتوى حاوية كاملة أو لنقلها يف الجّو، كم هو مناسب	  ضّم طلباتكم لتشّكل سويًّ

الحفاظ عىل سالمة املنتجات بفضل أداة الرؤية الذكية التي تسمح لكم مبتابعة مبارشة ملوقع الحاوية 	 

ودرجة حرارتها ورطوبتها يف أّي وقت إىل حني وصولها إىل وجهتها

إمتام معمالت التخليص الجمريك وتسليم طلبكم إىل بابكم	 

موّردو األلبان واألجبان األمريكية )املصّدرون(
مشاركتكم أفضل ما تقّدمه صناعة األلبان واألجبان األمريكية	 

العمل معكم لتحديد كميات الطلبات والتسعري ورشوط الدفع	 

 	)HWL( توصيل طلبكم إىل نقطة التجميع التابعة لرشكة هيلمن وورلدوايد لوجيستيكس

 	)HWL( توفري كّل األوراق املطلوبة لهيلمن وورلدوايد لوجيستيكس

التأكد من أّن كّل بطاقات املعلومات البيانية والغالفات الخاصة باملنتج مطابقة ملتطلبات السوق	 

تقديم خدمة ما بعد البيع للعميل، مبا فيها مواد التسويق والتدريب عىل املنتج والوصفات واالستخدامات 	 

املقرتحة األخرى، إلخ...



املوقع الحرارة  درجة  بة لرطو ا

رشيككم يف كّل السلسلة الباردة
ا أربعة مراكز مربّدة للتجميع يف الواليات  تدير هيلمن وورلدوايد لوجيستيكس )HWL( حاليًّ

املتحدة األمريكية وتشحن البضائع إىل جميع أنجاء العامل!

شيكاغو

لوس أنجلوس

ميامي

سان فرانسيسكو

كم وتقّدم رشكة هيلمن وورلدوايد لوجيستيكس )HWL( نظاًما بالغ يف الحداثة يدعى الرؤية 

الذكية )Smart Visibility( من شأنه أن يسمح لكم من خالل الرسائل القصرية / الربيد اإللكرتوين 

متابعة مبارشة ملوقع الحاوية وحرارتها الداخلية ودرجة الرطوبة بشكٍل فورّي وحيثم كنتم.

الذكّية: الرؤية  أداة  تتابع 



ملزيد من املعلومات
مل يعد رشاء شحنة تقّل عن محتوى حاوية كاملة عائًقا يحول دون متّكنكم من رشاء منتجات ألبان 

وأجبان أمريكية رائعة. إتّصلوا مبورّدكم اليوم!

ونحن يف الخدمة أيًضا! لذلك ميكنكم االتصال بنا يف حال كانت عندكم أي أسئلة حول هذا الربنامج.

مجلس صادرات األلبان واألجبان األمريكية – الرشق األوسط
www.ThinkUSAdairy.org

نينا بخت الحالل

amfime@cyberia.net.lb

هاتف: 961.1.740378+

هيلامن وورلدوايد لوجيستيكس، إنك
www.hellmann.org

فيسينتي مينيسيس )الواليات املتحدة األمريكية(

vmeneses@hplgroup.com

هاتف: 1.310.715.9411+

 © 2016 U.S. Dairy Export Council GCP16C-MEA



برنامج دمج الشحنات الخاّص 

باأللبان واألجبان األمريكية

الجدول الزمني لعامي 2016 و2017
يتوّجب عىل عمالء صناعة األلبان واألجبان األمريكية املهتّمني بضّم طلباتهم إىل شحنات أخرى واالستفادة 

نة أدناه.  من أسعار املجموعة، أن يشحنوا طلباتهم يف التواريخ املبيّ

لبدء العمل بربنامج دمج الشحنات وتجميع الشحنات لتشّكل كّل مجموعة 

منها حمولة حاوية كاملة، ستغادر الشحنات املدموجة الواليات املتحدة 

األمريكية يف السبت الثالث من كّل شهر باتجاه الوجهات املحّددة. وستزداد 

وترية الشحنات ووجهاتها كلّام ازداد استخدام هذا الربنامج.

للمشاركة يف عمليات دمج الشحنات، أطلبوا من موّرديكم األمريكيني االتصال برشكة هيلامن وتسليم 

طلباتكم إىل واحد من مراكز الدمج قبل التواريخ املبينة أدناه.

20162017

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطس
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)HWL( مراكز التجميع املربّدة التابعة لرشكة هيلامن وورلدوايد لوجيستيكس

San Francisco  
701 DNA Way 

South San Francisco, CA 94080

Chicago 
1001 Bryn Mawr 

Bensenville, IL 60106 

Los Angeles  
5330 West 102nd Street 
Los Angeles, CA 90045

Miami  
10450 Doral Boulevard 

Doral, FL 33178

اتصلوا بهيلامن وولردوايد لوجيستيكس اليوم لحجز شحنتكم ووّفروا تكاليف إضافية!

فيسينتي مينيسيس )الواليات املتحدة األمريكية(

vmeneses@hplgroup.com

هاتف: 1.310.715.9411+

زيدوا أرباحكم من 

خالل التوفري يف 

تكاليف الشحن
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