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 خبراء التغليف في 
مجال البيڨ باڨ في أفريقيا



LC Packaging شركة عائلية نشطت على نطاق واسع في صناعة التغليف ألربعة أجيال. بدأت 

الشركة في خدمة هذه الصناعة عام 1923 وقد توسعت بشكل ملحوظ على مر السنين. واليوم، 
أصبحنا شركة عالمية رائدة تمتلك مصانعها الخاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وبها أكثر من 

.)FIBC( 1000 موظف: نحن خبراء ورواد في حلول البيڨ باڨ

أفضل خبراء التغليف في 
أفريقيا في مجال البيڨ باڨ

أوفياءجديرون بالثقةملتزمون



"نحن نؤمن بشدة بأهمية 
قارة أفريقيا وقد حددناها 

كسوق استراتيجية لشركة 
"LC Packaging

عزيزي القارئ،

LC Packaging شركة عائلية نشطت على 
نطاق واسع في صناعة التغليف ألربعة أجيال. 

بالرغم من أّن بدايتنا كانت كتاجر ومستورد 
ألكياس الجوت في عام 1923، إال أننا تطّورنا 

لنصبح من أكبر خبراء العالم في التغليف 
وبالتحديد في ، األكياس الكبيرة ,والتي تعرف 

أيًضا بال FIBC والبيڨ باڨ.

وتمتلك LC Packaging مكاتب ومستودعات 
ومواقع إنتاج منتشرة في 16 دولة في أوروبا 
وآسيا وأفريقيا، كما تمتلك مواقع إنتاج موثقة، 

وشركاء إنتاج متفانين.

لدينا مكاتب إقليمية مع مستودعات في 
جوهانسبرج وأبيدجان وندوال وبلجيكا في خدمة 

22 دولة أفريقية. نحن قادرون دائًما بفضل 
خدماتنا المحلية وشبكِتنا العالمية، على تلبية 
احتياجاتك الفردية من التغليف، في أي وقت 

وفي أي مكان.

بدأت LC Packaging في تطوير السوق 
األفريقية في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، 

أصبحت الشركة المزود الرئيسي في أفريقيا 
للبيڨ باڨ في مجاالت التعدين واألغذية 
 والقطاعات الكيماوية. لدينا إيمان عميق 

بالنظرة المستقبلية اإليجابية لقارة أفريقيا وقد 
حددناها كسوق استراتيجية لشركتنا.

وتلتزم LC Packaging بأن تكون شريكك 
على المدى الطويل في تقديم حلول التغليف 

المستدامة، وذلك لكل منتج وكل صناعة. 
بدءاً من األكياس الُمخصصة للتعدين والبناء، 
واألكياس ثابتة الشكل واألكياس المهواة إلى 
حاويات األغذية الصحية وحاويات األدوية 

النظيفة والحاويات المطابقة لمواصفات األمم 
 المتحدة والبيڨ باڨ االلكتروستاتيكي. شعارنا 

هو أن نحافظ على استمرار صناعتك.
ونحن في LC Packaging نضمن لعمالئنا حلول 

 مستدامة عالية الجودة. إن مصداقية 
عملنا تأتي مما هو أكثر من موثوقية خدماتنا في 

التغليف وتاريخنا الذي تثبته الشهادات العديدة التي 
نمتلكها: إنها حزمة من الخدمات المتكاملة.

إننا نستخدم مواد عالية الجودة، تترافق مع 
عملية إنتاج متميزة، وجودة في النقل والتخزين، 
وظروف عمل جيدة يتم خاللها إنتاج البيڨ باڨ 

من أجل التقليل من التأثير على البيئة.

نشكرك على اهتمامك بشركتنا. ونتطلع إلى 
شراكة عمل ناجحة ومستدامة.

مدير التغليف الصناعي
مارسيل شوتن

مع خالص تحياتي،



قريبون منك دائًما

 تمتلك LC Packaging مستودعات منتشرة في 16 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا. 
وقد قسمنا أفريقيا إلى ثالثة أقاليم:

• إقليم شمال أفريقيا وتتم إدارته من قبل مكتبنا في بلجيكا، انظر هذه المساحة!
• إقليم غرب أفريقيا وتتم إدارته من قبل مكتبنا في أبيدجان، ساحل العاج

• إقليم جنوب وشرق أفريقيا ومكتبه الرئيسي في جوهانسبرج، دولة جنوب أفريقيا

 تدعم هذه المكاتب اإلقليمية من قبل مرافق المستودعات في جوهانسبرغ، ديربان، بيترماريتزبرغ، 
 ولفس بي، ندوال، أبيدجان، وكذلك منشأة إنتاجية في بيترماريتزبرغ وتمكننا خدماتنا المحلية 

وشبكتنا العالمية من تلبية احتياجاتك من خدمات التغليف في أي وقت، وفي أي من البلدان التالية:

مصنعنا

بفضل إنتاجنا الخاص وشركاء اإلنتاج المتفانين، 
أصبح لدينا التحكم الكامل في إنتاج محفظتنا 

الواسعة من المنتجات. وهذا يسمح لنا أن نقدم 
حلول مفصلة ومصممة خصيًصا حسب المعايير 

العالية التي نتبعها ومراقبة الجودة.

نحن في الطليعة منذ 1923

 عش تجربة مزجنا الملِهم بين تقاليد شركة عائلية 
 والدعم المرن والسريع لمنظمة متخصصة ونشطة. 
 نحن شريك عمل جدير بالثقة وراسخ ذي أداء مالي 

سليم وقوي.

أسلوبنا المبدع

نحن نستثمر باستمرار في بنيتنا التحتية لنلبي 
ونحّسن تجارب عمالئنا. كما تتيح أنظمتنا 

المراقبة الفورية لمخزونك واستخدامك 
السنوي، وهذا بدوره يساعدك على تحسين 

وتطوير تخطيطك اللوجستي.

الجودة في التغليف

 من خالل قسم الجودة المتفاني لدينا، نقدم 
امتياز الجودة ونمتثل وننفذ ملف شامل من 

 معايير الجودة المطلوبة، كما نركز على 
معايير متقدمة وممتدة خالل سلسلة خدماتنا.

أسلوبنا
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الجزائر
أنغوال

بوتسوانا
بوركينا فاسو

الكاميرون
جمهورية الكونغو الديمقراطية

مصر
الغابون

غانا
ساحل العاج

ليبيريا
مدغشقر

مالي
موريتانيا
المغرب

موريشيوس
نيجريا

جنوب أفريقيا

تونس
زامبيا

زيمبابوي
أوروبا



شراكة طويلة األمد

تقوم شركتنا في األساس على الشفافية والثقة، 
 ونحن نركز على الشراكات طويلة األمد 

 والمفيدة لكال الطرفين مع موظفينا وشركائنا 
في اإلنتاج وعمالئنا.

موظفونا هم األفضل

يتواجد موظفونا في جميع أنحاء العالم، ونحن 
نعتبرهم أكبر وأعظم القيم لدينا. يتفهم خبراؤنا 
أهمية أعمالك بشكٍل تاٍم، فهم يكرسون أنفسهم 

لتحقيق الجودة ويتفانون ليوفروا لك الحل األفضل.

سياسة استدامة راسخة

ونحن نأخذ على عاتق مسئوليتنا تحقيق مزيد من االستدامة 
خالل سلسلة الخدمات الكاملة وذلك على محمل الجد، 

وندعمكم في تحقيق أهدافكم الخاصة باالستدامة والحصول 
على ميزة تنافسية أعلى. من خالل استراتيجيتنا المستدامة 

لألعمال، حّددت LC Packaging أربعة التزامات. نحن نعتقد 
أنه من خالل دمج هذه االلتزامات في جدول أعمالنا اليومي، 

سنحّسن من تأثيرنا االجتماعي واالقتصادي والبيئي، بينما 
نحقق األرباح بشكل متزايد.

 تشرح LC Packaging Africa مميزات 
األكياس الكبيرة لنقل المواد السائبة والضخمة!

 Bigbagsforyou 
في أفريقيا!

قم بتشغيل الفيديو باستخدام 
قارئ رمز االستجابة السريعة 

)QR( لديك

www.lcpackagingafrica.com/bigbagsforyou

رؤيتنا
تسعى شركة LC Packaging جاهدًة لتشمل جميع حملة األسهم في سعيها لتوفير حلول التغليف المستدامة، بينما تقلل من التأثير على البيئة ومن تبذير 

المنتجات ذات القيمة، وفي الوقت نفسه إثراء المجتمعات التي نعمل فيها.

 
 
 

 

 

 
 

 
 

األشخاص
تحسين رفاهية 

األشخاص

سلسلة الموردين
 إنشاء سلسلة 

موردين مستدامة

الحلول
 تطوير حلول 
تغليف مستدامة

البيئة
 تقليل التأثير على 
البيئة ألقل درجة

بيئة العمل

تطوير الموظفين

تطوير المجتمع

إنتاج مستدام

مصادر مستدامة

شراكة مستدامة

مواد مستدامة

حلول مستدامة

االبتكار

ثاني أكسيد الكربون

المياه

النفايات

الطاقة



 نطاقنا الواسع من 
البيڨ باڨ
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Food safe & Pharma clean

 تشمل حاويات FIBCs، المخصصة للغذاء 
 السليم والدواء النظيف وهي إحدى منتجات 

LC Packaging، برنامجنا اإلبداعي للغذاء اآلمن 
والدواء النظيف من أجل تعبئة مثالية مستدامة 
 لألغذية ومنتجات ومكونات األدوية، تكون 

أكثر أماناً وأكثر نظافة.

C الكتروستاتيك نوع

 ُتصمم منتجاتنا من حاويات FIBCs الكتروستاتيك 
 نوع C خصيصاً للتطبيقات الكهربائية الساكنة 

 .IEC 61340-4-4 وتتماشى مع مواصفات نموذج
توفر الحاويات FIBCs من النوع C األمان أثناء التعبئة 

والتفريغ وذلك في األجواء التي يشوبها الغاز القابل 
لالشتعال والبخار والغبار.

بيڨ باڨ بيد واحدة أو اثنتين

ُتعتبر مالئمة ألوزان الحموالت المنخفضة نسبيا 
من 500 إلى 1000 كيلوجرام، وفي المواقف التي 
تكون فيها سرعة التعبئة حاسمة. ُتستخدم الحاويات 
ذات النقطة ونقطتي الرفع لدينا بكثرة في خطوط 
التعبئة األوتوماتيكية كلياً أو شبه األوتوماتيكية.

أكياس التعدين

تعتبر حاويات البيڨ باڨ ذات الجودة العالية 
مناسبة لالستخدام الثقيل، وتتيح عمليات تعبئة 

وتفريغ وتخزين ونقل آمنة وراسخة وغير مضنية 
لمنتجات التعدين، وفي نفس الوقت تحافظ على 

جودة المعدن وتحمي من التلوث.

D الكتروستاتيك نوع

 بجانب النوع C، نحن أيضاً نصمم ونجرب 
 وننتج ونوصل البيڨ باڨ الكتروستاتيكي نوع 

D بناًء على ATEX Dust zones 20-22 ومستوى 
 MIE للمنتوج، نستطيع أن نحدد أي تصنيف 

FIBC ُيلبي متطلباتك.

Q bags )ثابتة الشكل(

 إّن منتجاتنا من أكياس Q bags عبارة عن 
حاويات FIBCs ثابتة الشكل مزودة بهيكل حاجز 
داخلي. ُتتيح الحواجز لكيس Q bags أن يبقى 
ضمن أبعاد المنصة النقالة، كما تضمن الحمل 

األمثل ألي نوع من أنواع النقل.

يحافظ على استمرار صناعِتك



 الصناعات 
التي نخدمها

األدوية

الكيماويات

إعادة التدوير

التعدين والمعادن

البناء

النفايات

األعالف الحيوانية

المزيد

نحن نصمم وننتج ونجرب كل نوع 
من حاويات FIBC لنتأكد أننا نقدم 
حلول تغليف تلبي بشكٍل تاٍم عملياتك 
الفردية ومتطلبات التخصص الفنية.

 FIBC خبراؤنا في حاويات
يتواجدون دائماً إلجراء أي تقييم 
تقني في الموقع حتى يساعدوك 
على إيجاد حاوية FIBC المناسبة، 
ويحققوا مستوى أمثل من الكفاءة 
التشغيلية وكفاءة التكاليف.

 FIBCs المطابقة لمواصفات 
األمم المتحدة

تعتبر حاويات FIBCs المطابقة لمواصفات األمم 
المتحدة موثوقاً بها في نقل البضائع الخطرة بموجب 
لوائح إتفاقية ADR. لقد تم تجربة وتصميم أكياسنا 

المطابقة لمواصفات األمم المتحد لتتماشى مع جميع 
.UN FIBC متطلبات حاويات

األكياس المهواة

ُتعتبر األكياس المهواة صالحة إلنفاذ الهواء، وقوية 
جداً من أجل تحسين الحفاظ على المنتج. فهي 

مثالية لحفظ البطاطس والجزر والبصل وحبوب 
الكاكاو والخشب والمكسرات، إلخ.

بطانات ال حاويات الحموالت 
)FIBC( المتوسطة المرنة

 ُتوفر البطانة حماية إضافية ضد الهواء وتصاعد 
 بخار الماء وتأثير الضوء. كيس داخلي متوفر 

.HDPE ،MDPE ،LLDPE ،LDPE في

األغذية

الزراعة
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 يحافظ على 
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المكتب الرئيسي:
LC Packaging Africa NV

Kempenarestraat 55

Sint-Katelijne-Waver 2860، بلجيكا

هاتف 121 560 15 32+
فاكس 463 558 15 32+

مكتب إقليم غرب أفريقيا:
LC Packaging West Africa

Immeuble Palazzo Posillipo

Appartement n°08, 1er étage

Carrefour du Lycée Technique

كوكودي، أبيدجان، ساحل العاج
هاتف 62 26 44 22 225+

westafrica@lcpackaging.com البريد اإللكتروني

مكتب جنوب أفريقيا:
LC Packaging Southern Africa (PTY) Ltd

7B Bedford Manor, Kirkby Road

Bedfordview 2008

جوهانسبرج
جنوب أفريقيا

هاتف 8300 062 11 27+
هاتف 4169 615 11 27+

southafrica@lcpackaging.com البريد اإللكتروني

info@lcpackagingafrica.com
www.lcpackagingafrica.com


