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كسبريس للشحن ذ.م.م. في دبي في عام   وأنشأت شبكة عالمية توفر أعلى مستوى من الخدمة   2016تأسست شركة بي جي ال إ

 حدثاً جديداً يتمثل في افتتاح مكتبنا الفرعي في هونج كونج من أجل دعم الخدمات في المنطقة.    2021أنجزنا في هذا العام  لعمالئنا.  

 األعمال   من  المزيد  إنجاز  في  للبدء  البحرين  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  لنا  فرعي  مكتب  أول  أيًضا  أنشأنا  ،  العام  نفس  في

ومن خالل الجمع بين المهارة ورغبة التميز في الخدمة، استطاعت "بي ال جي" أن  الخليجي.    التعاون  مجلس  دول  منطقة  نحو

تحتل موقعاً متميزاً من حيث الكفاءة في تلبية جميع متطلبات العمالء في مجال النقل والشحن، بدءاً من حزمة صغيرة وصوالً 

خبراء في سالسل التوريد، وإدارة اللوجستيات، والعمليات اللوجستية،   إلى مشاريع صناعية كبيرة. ولدى شركتنا فريقاً يتكون من

بتجاوز  الممكنة وملتزمون  المعايير  ألعلى  متحمسون للعمل وفقاً  دائماً  إننا في "بي ال جي"  التوريد. كما  وتكنلوجيا سالسل 

 توقعات عمالئنا. 

 

د والتصدير والشحن العابر من / إلى أي ميناء أو مطار في  نحن في شركة بي جي ال نضمن لكم قدرتنا على نقل شحنات االستيرا

كثر من      UFOو    EGLNو    WCAالعالم. وبصفتنا عضواً في   بلد إلى ما يزيد على    122فإنه بإمكاننا العمل عبر ست قارات في أ

 . احتياجات الشحن الخاصة بكم لجميع  ميسرةووي والبحري حلوالً اقتصادية توفر خدماتنا للشحن الجحيث وجهة.  500

 

نحن فخورون و  الوساطة الجمركية والتخليص الجمركي.الخدمات الممتازة لمعامالت سوى لكم كما إّن فريقنا االحترافي ال يقدم 

 جانب إلى و. بأكملها  اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجيدولة ّن خدماتنا من النقل البري تغطي بأن نقول أ

الطرق  كثربأ لمعاملة وتخزين شحنات البضائع الخطرة  العامة للطيران المدنيهيئة المن  فويضتخزين الشحنات العامة، لدينا ت

  )فياتا(   الشحن  وكالء   لرابطات  الدولي  االتحادو  )اإلياتا(  وبصفتنا عضو في اتحاد النقل الجوي الدوليوفعالية من حيث التكلفة.    أماناً 

كتسبنا    جيدة، قمنا بتأسيس سمعة  )نافل(  اللجنة الوطنية للشحن واإلمدادو اعترافاً  ترتكز على الثقة وحسن النية بين عمالئنا وا

 في سوق الخدمات اللوجستية. 

 

خدمات فعالة وذات كفاءة تقود إلى مستقبل جيد للعديد من االحتياجات والطلبات لعمالئنا نحن ملتزمون في "بي ال جي" بتقديم  

من خالل وذلك    اعتباراتنامن    نصيباً مجتمع الذي نقدم فيه خدماتنا  يكون للأن    خدماتنا،  تأدية، أثناء  ال نغفل أيضاً وإننا  والمجتمع.  

 المشاركة في األنشطة الخيرية. 

 

 رؤيتنا  

 العالم.   في الشريك التجاري ذي األولوية للوكالء والعمالء أن نصبح 

 

 مهمتنا 

 موثوق على الصعيد الدولي.  لوجستية خدمات مزود نكون أن
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 WCAعضوا في  

 جمعيات وشبكات محلية ودوليةفي عضو  وبكل فخر نحن ❖

 

 

 

   

    

 

 

              

                

  البضائع الخطرة من    6الفئة    في   جيداً   تدريبا مدرب    كادرنا  ❖

اتحاد النقل الجوي  وفقاً لمعايير  

                                                               الدولي 

 

معتمدون من قبل الهيئة العامة للطيران المدني   ❖

لمعاملة المواد الخطرة          كوكيل 

                                 وتخزينها 

   

 
 

 

 معتمدون من قبل  

 اتحاد النقل الجوي الدولي 
  االتحاد   معتمدون من قبل 

الشحن   وكالء   لرابطات   الدولي  
اللجنة الوطنية  في    عضو 

 للشحن واإلمداد 

 

إليت جلوبال    في   عضو 

 لوجيستكس نتورك 
   UFOعضوا في  

 

 بترخيص من بريد اإلمارات  
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كثر تحديات النقل تعقيداً.  أ   تتعامل مع  التي  الشحن المتكاملة  واسعة من خدمات  صفوفةم  وفريمكن لشركة "بي ال جي" أّن ت

 ا الرض  التي نقدمها وضمانة  العالية  على جودة الخدمات  هم شهودنا  ،وشركائنا في العمل، المحليين والدوليين عمالئنا    لذلك، فإنّ 

 في العمل.  
 

 جوي شحن  خدمات  

 

  في   وتتميز شركتنا  .  رضاالمع  وسلع  مشاريعلل  اتشحن  و  العابر  الشحن  ذلك  في  بما  الكاملة  الجوي  الشحن  خدمات  نقدم  نحن

ال  وبالتالي   ،طيبة  سمعة  ذات  طيران  شركات  مع  ةالمحظور   اتالفضاءفي    اتفاقيات  إبرام   ولكن  ،المحدد  الوقت  في  خدمةنوفر 

 .التكلفة الفعالية من ناحية مضمونة

 تصدير/ الشحن العابر لالستيراد/ الالشحن الجوي  •

 شحن متعدد الوسائل   •

 خدمات توصيل من المرسل إلى المستلم  •

 التعامل مع البضائع الخطرة  •

 التعامل مع الشحنات القابلة للتلف  •

 مشاريع والمعارضشحنات لل •

 وتوحيد الشحنات خدمات تجميع  •

 تأجير طائرات  •

 

 بحري خدمات شحن  

في حمولة حاوية  إّما  نقل الشحنة    عن طريقميع الموانئ الرئيسية في العالم  العالم، من وإلى ج  حولشحن البحري  نقدم خدمات ال

كثر من   500ية إلى كاملة أو أقل من حمولة حاو      قارات. عبر  ست  بلد 122وجهة في أ

 لالستيراد/ التصدير/ الشحن العابر شحن بحري  •

 حمولة حاوية كاملة/ أقل من حمولة حاوية   •

 جوي-نقل بحري •

 خدمات التوصيل من المرسل إلى المستلم   •

 مشاريع والمعارضشحنات لل •

 التعامل مع البضائع الخطرة والشحنات القابلة للتلف  •

 الشحنة  خدمة تجميع وتجزئة •

 تأمين الشحن البحري  •
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 عابر للحدود  نقل داخلي و 

  مع   التوزيع  خدمات  تنفيذ  يتمحيث  .  نقدمها  التي  الخدمات  لتنظيم  الالزمة  النقل  معدات  في  "بي ال جي" باالستثمار  شركة  قامت

 باإلضافة لها  المواعيد الزمنية  جدولة  و  المركبات  مسارات  مينظكما نعمل على ت.  التكلفة  وفعالية  والدقة  واألمن  بالتوقيت  االهتمام

 . لعمالئنا التوزيع تكلفة  لتقليل التسليم عمليات جمع وتوحيد إلى

اإلمارات   • حمولة شاحنة ضمن  من  أقل  أو  كاملة  حمولة شاحنة  في  النقل 

 العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. 

 مراقبة المركبات ورصدها بواسطة خدمة التعقب وتحديد المواقع  •

 النقل الداخلي ألي نوع من الشحنات  •

طن،  3طن،    1ورافعات لحمولة    يجانبي ومقطورات وشاحنات تحميل خلف •

 . طن 7

 

 تخزين وتوزيع 

و     0,0002 المحلية(  )المساحة  الحرة(    60,000قدم مربعة  المنطقة  العامة والمواد  قدم مربعة )مساحة  لمنطقة الشحنات 

الخطرة الخاصة بالتخزين والتغليف ومنصات النقل والتعبة / التفريغ ولص اإلشارات ولصاقات البيانات التوضيحية، مع ضبط 

( أيام األسبوع  الساعة طوال  الحرارة وكاميرات مراقبة مدمجة تعمل على مدار  األمن  24/7وتحكم في درجة  ( من أجل مراقبة 

 مة.والسال

في  • مستودعات    لتخزين (  الصناعية  القوز   منطقة)  محلية  منطقة أربعة 

 الخطرة والبضائع العادية البضائع

   المنطقة الحرة لمطار دبي والمنطقة الحرة لجبل علي.  فيمرافق تخزين  •

    ترميم الحاويات والحشو المتداخل والجمع والدمج.  •

 إدارة سالسل التوريد •

 نظام إدارة المستودعات  •

 المخزون إدارةنظام  •

 
 
 

  الخسارةبوليصة    إلى  باإلضافة،  وأضرار  خسارة  أي  من  شحنتك  حماية  المخاطر من أجل  على جميع  توفر "بي ال جي" بوليصة تأمين

  المناسبة   التأمين  بوليصة  اختيار  المتوفرة  الخيارات  لك  تتيحو .  فقدانها نتيجة حدوث كوارث  حالة  في  شحنتك  تؤمن  التي  الكلية

ال جي"  توفركما  .  والمالية  القياسية  متطلباتك  على  بناءً  "بي   وااللتزامات   والموثوقية  واألمان  األسعار  بأفضل  خدمات  شركة 

 في الوقت الحقيقي.   الشحنةورؤية تتبع مع  والمرونة
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 (  اإللكترونية   التجارة   لوجستيات )   اإللكترونية  التجارة   مستودع 

ً   التغيير  اإللكترونية  التجارة  لوجستيات  تشكل   المادي،   والتوزيع  الخدمات اللوجستية  لشبكة  المتطور  العالم  في  الذي طرأ مؤخرا

 قيمة  ذات  كاملة  خدمات  نقدم  بأكملها،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   تغطي   مربع  قدم  000,10  تبلغ  تخزين  مساحة  ومع وجود

 . اإللكترونية  للتجارة مضافة

  اإلمارات  دولة  داخلخر ميل  والتجميع آل  التوصيل  خدمات  "بي ال جي"  شركة  لدى  اإللكترونية  لوجستيات التجارة  منصة  توفر

 . والتنفيذ التخزين خدمات مع المتحدة العربية

 

 إدارة المستودعات نظام  •

 إدارة المخزون •

 الستالم والتعبئة ولصق بطاقات البيانات التوضيحية ا •

طيلة • الساعة  مدار  على  الفيديو  بكاميرات    أيام  مراقبة 

 األسبوع لضمان األمن والسالمة 

 التخليص الجمركي ودفع الضرائب  •

 توزيع محلي سريع، مع  •

 خدمات مميزة )توصيل في ذات اليوم(  ✓

 يام عمل(  أ  4 - 3خدمات قياسية  ✓

 تحديد يوم ووقت التوصيل   ✓

 خدمات اإلعادة والتبديل   •

 تحصيل المال •

كدة   •  إعادة بيع البضاعة الرا

 أمن وسالمة، فعالية من حيث التكلفة   كفاءة، وسرعة  •
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 خدمات البريد المحلية والدولية 

اإللكترونية والذكية في المنطقة ، وتعمل شركات الخدمات اللوجستية على سد فجوات التوريد   اللوجيستي  

وتقديم خدمات توصيل أسرع للعمالء. النمو في التجارة اإللكترونية مدفوًعا بقاعدة مستهلكين شبان يتمتعون  

 بالذكاء التكنولوجي ، ويؤدي ارتفاع التجارة الدولية إلى زيادة حجم  عمليات التسليم السريع والطرود.

BGL Cargo Express LLC   هي كيان مسجل ومرخص له مع بريد اإلمارات في اإلمارات العربية المتحدة. لقد

تمكنا من تأمين جميع الوثائق المطلوبة ومنشأة مكتبية قياسية ذات موقع جيد ومناسبة للغاية لخدمات  

البريد السريع لدينا. يعتبر  التسليم السريع للبريد السريع أمًرا مهًما للغاية ، ومن ثم فإننا نضمن أننا مزود  

 خدمة موثوق به من حيث تسليم شحناتك بأمان وفي الوقت المحدد. 

 

  أمازون تسليم  FBAاألخيرة المرحلة في والتسليم وإنجازه •

  القياسية السريع البريد خدمات •

  السريع البريد خدمات •

  الدولية  السريع البريد خدمات •

  المشترك أو السطحي أو الجوي التوصيل خدمات تقديم •

  السريع والتوصيل السعاة خدمات توفير •

  والطرود والمستندات الطرود تسليم •

  والفرز التعبئة عمليات •

  للوزن  عالية قيمة وذات للوقت حساسة منتجات تقديم •
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 التخليص الجمركي 

من    موظفينا  مع  جنب  إلى  اجنب   المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  لجمركياالنظام    ولوائح  وسياسات  بقوانين  العميقة  معرفتنا  إن

  تقديم   اأيض  يمكنناكما  .  ميناء الوصولفي    التفريغ  تكاليف  تقليل  في  القدرة والفائدة  عمالئنال  يتيح  والكفاءة،  العالية  المهارات  ذوي

 .الحكومية والتصاريح بالتراخيص المتعلقة المساعدة

 

 تخليص جمركي لالستيراد/ التصدير  •

)بحري • للنقل  متعددة  بحري-وسائل  -بحري/ جوي-جوي/ 

 بحري( -وي/ جويج

 شحن عبر الحدود  •

 من السفينة إلى الشاطئ إلى السفينة •

 تنظيم إعداد وتحضير مستندات الجمارك  •

 خبرة في التعامل مع مختلف السلع  •

العميل • على  تركز  التي  والسياسات  اإلجراءات  اسلوب 

     

 

  الخطرة  البضائع   شحن   مختصين في 

اإلمدادات اللوجستية على المستوى المحلي والعالمي تجعلنا   المحيطة بعمليةالمخاوف  ب  فيما يتعلقإّن الخبرة التي نمتلكها  

 المخطط لها.  اإلجراءات والترتيبات تطبيقلتكيف وضمان مرنين ل

 

الخطرة    معتمدون • البضائع  مع  موظفين   من خاللللتعامل 

 مدربين تدريباً عاليا في هذا الشأن 

في   • الخطرة  البضائع  مع  الفئالتعامل  للوائح ات  جميع   وفقا 

 النقل الجوي الدولياتحاد 

  التنظيمية الخاصةللوائح    وفقا  المناسبة  التعبئة  مواد  توفير •

 (المتحدة ألمممن ا المحددة التعبئة مواد) الخطرة البضائعب

 مع   والتعامل  والتوثيق  والتوسيم  العالمات  ووضع  التعبئة •

 الدولي  الجوي النقل اتحاد لوائح حسب الخطرة البضائع
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 معالجة ومناولة خاصة بالشحنات 

 

بأنفسنا يوفر   المتاعب،  من  بشكل خال  و  سالسةكل  ب  العمالء  لمشاريع  شحنات  فيما نقدمه من خدمات نقل  إننا نعتد    مما 

 . الطرفين لكال والتكاليف الوقت

 
  التعامل مع المشاريع  •

 إمدادات لوجستية للمعارض واألحداث  •

 سفن الدحرجة المخصصة لنقل السيارات  •

 وحموالت مجزأة حموالت ثقيلة وشحنات كبيرة الحجم  •

 السيارة حركة •

 والغاز  النفط •
 

 
 

 
 خدمات الرحالت الجوية المؤجرة  

 

إن شركة "بي جي ال" مستعدة دائماً لتوفير متطلبات عمالئنا فيما يتعلق بخدمات النقل الجوي للشحنات وخاصة ما يتعلق  

 بتأجير رحالت الطيران.  

العمل مع عمالء وشركات متمرسة في هذا المجال لترتيب توصيل   •

الشحنات الجوية ذات الوقت الحرج، والمعدات الثقيلة كبية الحجم 

 الخاصة بالمساعدات االنسانية وكافة انواع الشحنات األخرى.    والسلع

تحليل المسار والحمولة القصوى والجدول الزمني من أجل اقتراح  •

 طائرة الشحن األكثر مالءمة لمتطلباتك.  

يمكننا ترتيب خدمات نقل جوي مستأجرة للبضائع من أجل ضمان   •

ة الشحنة وصول الشحنات في الوقت المناسب بغض النظر عن طبيع

 أو الوجهة المقصودة عبر العالم.   

نضمن تقديم حلوالً مبتكرة للحاالت العاجلة والمخصصة وفي مواسم   •

 ة.  الذروة ولشحنات المشاريع، وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكلف
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يد   يسوده   عالم   في  يد   المز بحيث ال    بما يكفي   ومجهزة   منظمة   شركة نحافظ اليوم على    ، للحياة   القابلة   األسواق   من   والمز

 . تنازل   أي   وموثوقيتها   قيمها   عرف ت 

 تماما  شركاؤنا يستحقها التي المتميزة الخدمة تقديم نضمن •

 ملتزمون بجودة الخدمة وكفاءتها •

  الموظفين تدريب االستمرار في خالل من واللوائح التقنيات أحدث مع التكيف على  القدرة  •

 لشركائنا في العملنضمن الدفع في الوقت المحدد  •

 نقدر المجتمع من خالل مشاريعنا الخيرية  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Warehouse #7, Plot 364-363, Al Asayel St., Al Quoz Industrial Area 1 

P.O. Box 293520, Dubai – UAE 
Telephone No.: +971 4 323 3549 

 

 

 

 اتصل بنا  

 

، شارع األصايل، منطقة القوز الصناعية  364-363، قطعة األرض رقم  7المستودع رقم : المكتب الرئيسي

 األولى، دبي 
   الصناعية األولى، دبيأ، منطقة القوز  28، شارع 5-4المستودع رقم مستودع القوز: 

عيال ناصر، ديرة، دبي   ، بناية يوسف القاز، طريق2المتجر  مكتب الديرة:   

 ، المدينة العالمية، دبي H07-، الكتلة الصينية13المتجر رقم : مكتب المدينة العالمية 
،   E( ، الطابق الثالث ، بلوك  5، مدينة الشحن الجوي )بوابة الشحن  306مكتب رقم مكتب المطار: 

 المنطقة الحرة بمطار دبي ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة 
 ، المنطقة الحرة في جبل علي، دبي، االمارات العربية المتحدة S10514: رقم قطعة االرض  مكتب جبل علي
 ، المنطقة الحرة لمطار أبوظبي، إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.  01مركز األعمال مكتب أبوظبي: 

 ، المنطقة الحرة بمطار الشارقة ، الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة  P8-16-10مكتب الشارقة: 

 المنطقة الصناعية ،   Majaal 4 Building 1988 ،Unit 12 ،Road 1527 ،Block 1155 ،HIDDمكتب البحرين: 

                          BIW  مملكة البحرين 

، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  293520: ص.ب عنوان البريد  

   3549 323 4 971+رقم الهاتف: 

   enquiry@bglcargo.ae:  عنوان البريد اإللكتروني

 www.bglcargo.ae: الموقع اإللكتروني
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

  

 

 

 

 بي جي ال إكسبريس للشحن ذ.م.م.

 بي جي ال للشحن

 ماندي شين 

 الصين  -تطوير األعمال  

 5816 377 54 971+هاتف متحرك: 

 mandy@bglcargo.aeلكتروني: بريد إ

 

 

 ناسيو ججوان إ

 لألنشطة الخارجية  –)شحن بحري( تطوير أعمال 

 + 971 56  539 8900هاتف متحرك: 

 joann@bglcargo.ae البريد اإللكتروني:

 

 نافح يو سي
 وتخليص جمركي  بحريوكيل شحن 

 8222 935 56 971+هاتف متحرك: 

 operation2@bglcargo.aeبريد إلكتروني: 

 

 عبد الشكور
 مدير الشحن الجوي 

 + 971 56 286 3999هاتف متحرك: 

 airfreight@bglcargo.ae :البريد اإللكتروني

 

   أف إي مبلود
 إدارة ومالية 

 1597 880 50 971+ هاتف متحرك:

 fe@bglcargo.ae بريد إلكتروني:

 

 جوسي ماي كابيلس 
 العمالء خدمة 

 6028 965 55 971+هاتف متحرك: 

 salessupport@bglcargo.aeبريد الكتروني: 

 

 بي جي ال للشحن

mailto:enquiry@bglcargo.ae
http://www.bglcargo.ae/
mailto:joann@bglcargo.ae

