ملتزمون بتقديم أفضل
الخدمات التي تتوافق
مع المعايير العالمية
ّ
لتطلعات
الفضلى وترتقي
عمالئنا ومصلحتهم

مجموعة  Bluهي مجموعة عالمية ضخمة وعريقة تضم

ّ
مرخصة ومتخصصة في مجال الشحن والتخليص
أربع شركات
الجمركي والتخزين والتسليم البري والبحري والجوي في

كافة أنحاء العالم.

تتخصص
 Orient Blu Barcoهــي أولــى شــركات المجموعــة حيــث تأسســت قبــل  ٣٣عامــاً في لنــدن،
ّ

 Blu Barcoتأسســت فــي األردن عــام ،2016

البــري،
 Blue Eagleشــركة مختصــة بالنقــل
ّ

رخصــة مــن شــركة  .IATAتنتشــر مكاتــب  Orient Blu Barcoووكالؤهــا مثــل  BBLو  WCفــي كافــة

األردنيــة واتحــاد الناقليــن العراقييــن (أو مــن

بالشــحن والتنســيق والتخليــص وتســليم

بالشــحن البحــري والجــوي وتحمــل ترخيصــاً مــن هيئــات تنظيــم هــذا القطــاع فــي لنــدن كمــا تمتلك

أنحــاء العالــم :بلجيــكا ،ألمانيــا ،األرجنتيــن ،أمريــكا ،الصيــن ،فرنســا ،إيطاليــا ،دول االتحــاد األوروبــي
الغربــي وبعــض دول أوروبــا الشــرقية وغيرهــا.

تقــوم  Orient Blu Barcoبجمــع كل الوثائــق الرســمية المتجهــة لــوزارة الصحــة  -قوائــم التعبئــة،

شــهادات المنشــأ ،فواتيــر البضاعــة ،أرقــام الفواتيــر وغيرهــا – لفحــص التصديقــات ومطابقــة
األوراق مــع شــروط الشــحن ومــن ثــم إرســالها لشــركة  Blu Eagleلتقــوم بفحصهــا مــرة أخــرى

تحمــل ترخيصــاً مــن النقابــة اللوجســتية

االتحــاد العربــي للنقــل) ،وهــي مســؤولة
عــن الربــط والتنســيق مــع شــركة Orient Blu
 Barcoلجلــب كل الوثائــق الرســمية التــي

تحتاجهــا دائــرة الجمــارك العراقيــة وإدخــال
الشــحنات للعــراق.

ممــا يقلــل وقــت التخليــص.
وتصبــح األوراق كاملــة وحاضــرة عنــد المنافــذ ّ

 Blu Boatتأسســت فــي العــراق قبــل أكثــر من

 ١٥عامــاً وتتحالــف مــع شــركات المجموعــة

األخــرى لتنســيق وإنجــاز عمليــات التخليــص

الجمركــي فــي كل منافــذ العــراق.

تأسســت فــي االردن بتاريــخ  ٢٠٠٦وتعمــل
الشــحنات مــن وإلــى جميــع المحافظــات

والمــدن العراقيــه .

ّ
مرخصــة مــن االتحــاد
 Blue Eagleشــركة أردنيــة عراقيــة إنجليزيــة تأسســت فــي االردن عــام ،٢٠٠٦

البــري وتســليم وتخليــص الشــحنات عبــر المنافــذ الحدوديــة
العربــي للنقــل ونختــص بالشــحن
ّ

نغطــي :قــارة أوروبــا بالكامــل ،جنــوب شــرق
العراقيــة .نمتلــك وكالء فــي كل أنحــاء العالــم حيــث
ّ
آســيا بالكامــل ،أمريــكا والبرازيــل وكولومبيــا وأســتراليا تقريبــاً بالكامــل ،مناطــق الشــرق األوســط

وتركيــا ،قبــرص ،اليونــان ،لبنــان ،األردن ،اإلمــارات ،الكويــت ،الســعودية.

ومــدرب علــى التعامــل مــع كافــة أنــواع البضائــع ،وبامتالكنــا
نتميــز بامتالكنــا لــكادر محتــرف
ّ
ّ

ّ
ومجهــزة وفــق أفضــل المقاييــس العالميــة إلــى جانــب أســطول ســياراتنا –
مؤمنــة
لمخــازن
ّ

المبــردة  -القــادرة علــى إيصــال وتســليم البضائــع بــكل ســهولة وسالســة إلــى
المبــردة وغيــر
ّ
ّ

ّ
المتفــق عليهــا .كمــا ننقــل الشــحنات مــن وإلــى األردن ،دول الخليــج ،تركيــا
جميــع المواقــع

وأمريــكا.

كادرنا
ّ
ومرخــص لنقــل البضائــع
ـدرب
نمتلــك كادر مـ ّ

علــى اختــاف أنواعهــا؛ حيــث يحمل ســائقونا
الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي  ١٨ســائقاً ،

شــهادات للتعامــل مــع المــواد الخطــرة،
المــواد الكيماويــة ،األدويــة والمســتلزمات

الطبيــة ،المــواد الغذائيــة وغيرهــا .كمــا

متخصــص باختيار أنــواع الكراتين
نمتلــك كادر
ّ

المناســبة وتغليفهــا لحمايــة محتوياتهــا،
واســتقبال الشــحنات وتســليمها مــن وإلــى
المخــازن.

مكاتبنا:

خدماتنا:

•نتواجــد فــي كافــة المنافــذ الحدوديــة

جميــع مخازننــا تخضــع للتأميــن الشــامل علــى

حيــث نمتلــك مكاتــب فــي :طريبيــل ،زاخــو،

الحريــق والســرقة وعلــى كاميــرات مراقبــة

العراقيــة وأينمــا تواجــدت الجمــارك العراقية؛
صفــوان ،مطــار أربيــل ،مطــار بغــداد ،مينــاء

أم قصــر بــكل األرصفــة :الجنوبــي ،الشــمالي

واألوســط.

ّ
مرخصــة فــي بغــداد
•نمتلــك ســاحة مناولــة
لوقــوف الشــاحنات الكبيــرة ونقــل الشــحنات

ننقل كافة أنواع البضائع

ندعم لوجستياً وندرس

ّ
المجزأ
نقدم خدمة الشحن

تنوعت ظروف نقلها
مهما ّ

االعتمادات البنكية ()LC

نقسم
( )LCLبحيث نستطيع أن
ّ

مبردة
ّ
لسيارات شحن عراقية ّ

العراقية حتى ّ
نوفق ما بين

شحنات صغيرة متفاوتة التبريد

ثم نقوم بعملية
الشحن ،ومن ّ

استالم وتحت بوليصة واحدة

واحتياجاتها بفضل امتالكنا

العراقية وعقود الشحن

حسب درجة الحرارة المطلوبة

االعتماد البنكي وشروط

األدوية والمستلزمات الطبية،

خطة مدروسة
الجدولة وفق ّ

الغذائية ،الحبوب ،المشروبات،

المبالغ للشركات

سواء كانت البضاعة من:

ّ
المولدات ،المواد
المعدات،
مواد التجميل والعطور

لتنفيذ الشحنات وإطالق

الشحنة الواحدة إلى عدة

ّ
ومتوزعة على أكثر من موقع
فقط لكل مرة

وغيرها.

نقدم حصرياً خدمة التخزين

نقدم خدمة التخزين

نؤمن البضائع لدى شركات
ّ

المجاني لحين انتهاء الفترة
ّ

المدفوعة للبضائع التي يراد

عالمية ضخمة  -مثل شركة

لتجميع الشحنة وتسليمها.

شحنها

وبأسعار منافسة مقدمة

المتفق عليها في العقد

تخزينها لفترات طويلة قبل

لويدز  Lloyd’sالبريطانية -
حصرياً لنا

مخازننا:

منهــا للســيارات الصغيــرة.

•نتواجــد فــي األردن فــي مينــاء العقبــة ،حدود
العمــري ،الكرامــة ،جابــر ،مطــار الملكــة
عليــاء والمنطقــة الحــرة فــي الزرقــاء.

•نمتلك مكتباً في مدينة لندن – بريطانيا

البضائــع وتحتــوي علــى أنظمــة حمايــة مــن
عمــان.
مربوطــة بمكاتبنــا فــي ّ

تتواجــد مخازننــا فــي عــدة أماكــن لتخزيــن كافــة

المبــردة
أنــواع الشــحنات الكبيــرة والصغيــرة،
ّ

المبــردة:
وغيــر
ّ

•مدينة بغداد  -العراق

•المنطقة الحرة في الزرقاء – األردن
عمان  -األردن
•مدينة ّ

•منطقة جبل علي – اإلمارات العربية المتحدة
•مدينة لندن – بريطانيا

التسهيل واالستشارة حول العقود والبوالص

تعامالتنا:

نجهــز لــكل شــحنة أو طريقــة شــحن أوراقــاً معينــة ومحاضــر نفــاض تُ عتمــد لــدى البنــوك
ّ

ميــزة االعتمــاد لدى أكثــر من شــركة عالمية
نمتلــك تواجــداً عالميــاً وإقليميــاً ّ
أهلنــا للحصــول علــى ّ

ونمتلــك عالقــات رســمية وممتــازة منــذ فتــرة طويلــة مــع المؤسســات والشــركات الموجــودة في
العــراق .كمــا اســتطعنا أن نثبــت جدارتنــا وأن نكتســب ســمعة ممتــازة فــي العــراق بفضــل ّ
تحلينــا

تنوعــت تعامالتنــا لتشــمل أكثــر مــن
بالمعاييــر المهنيــة والتزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات؛ حيــث ّ
 ٤٨٠مؤسســة وشــركة ،نذكــر منهــا:

الشــركة العامــة الســتيراد األدويــة والمســتلزمات الطبية
فــي وزارة الصحــة (كيماديا):

• ّ
ســلمنا أكثــر مــن  ٤٠٠٠شــحنة علــى مــدى العشــرة أعــوام

الســابقة ومــن جميــع المنافــذ العراقيــة.

•ننفــذ عقــود شــركة كيماديــا للحاويــات الغيــر مبــردة

المبــردة ،ونمتلــك االســتعداد للشــحن عــن طريــق
وللحاويــات
ّ
ـزودة بأجهــزة مراقبــة درجــات
الجــو حتــى وإن كانــت البضاعــة مـ ّ

الحــرارة بفضــل قدرتنــا علــى دراســة كل منتــج ووضــع درجــة الحــرارة المناســبة لــه حتــى لــو
ـدد مــن الثلــج الكحولي
ـددت درجــات الحــرارة فــي الشــحنة الواحــدة وذلــك باســتخدام وزن محـ ّ
تعـ ّ

وتختــم حســب األصــول حتــى يتــم إطــاق مبالــغ الشــحنة.
والشــركات والســلطات المعنيــة ُ
وألننــا مرخصــون للشــحن الجــوي والبحــري والبــري نســتطيع إصــدار بوالــص متعددة للشــحنة
أهلتنــا خبرتنــا لنقــدم خدمــات استشــارة لوجســتية للشــركات التــي نتعامــل
الواحــدة .وقــد ّ

ّ
الموقــع مــع وزارة
معهــا حــول العقــود وخطــط اإلنتــاج بمــا يخــدم مصلحــة الشــحنة والعقــد

الصحــة العراقيــة؛ فلدينــا إمكانيــة دراســة العقــد وتفصيلــه ووضــع جــداول شــحن وخطــط

ـدرب ومنــدوب مختــص يســتلم أوراق الشــحن
إنتــاج وإخــراج
ّ
مكملــة للعقــد مــن خــال كادر مـ ّ
ويوجــه البضاعــة والســائقين للمخــزن ،لتتــم بعــد ذلــك عمليــة التفريــغ وكتابــة محاضر
ويتابــع
ّ

للمجهــز بحيــث يســتطيع تقديمهــا للبنــك وصــرف
النفــاض بنصهــا األصلــي أو نســخة منهــا
ّ
مبالــغ االعتمــاد.

زمن اإلنتاج

نفتخــر بقدرتنــا علــى إنتــاج وتخليــص المعامــات فــي المداخــل العراقيــة أو الموانــئ أو

المعابــر العراقيــة خــال فتــرات زمنيــة قياســية هــي  ٤٨-٢٤ســاعة للشــحنات الجويــة و٧٢
ســاعة للشــحنات البحريــة ضمــن الظــروف الصحيحــة مــا دامــت األوراق مكتملــة وكتــب
تســهيل المهمــة واإلعفــاءات الضريبيــة موجــودة حســب األصــول ومهمــا كان حجــم

متفوقيــن علــى
الشــحنة ،وكميــة الحاويــات وعــبء العمــل الــذي تتطلبــه؛ وهــو مــا يجعلنــا
ّ
نظرائنــا فــي هــذا المجــال.

ليمنحنــا درجــة الحــرارة المرجــوة لحمايــة المنتــج وتســليمه لمخــازن كيماديــا بأفضــل حاالتــه.
•نمتلــك القــدرة أيضــاً علــى إيصــال جميــع شــحنات وزارة الصحــة والــوزارات األخــرى إلــى جميــع
مخــازن وزارة الصحــة العراقيــة والــوزارات كافــة مــن خــال مندوبيــن مختصيــن لنــا ليتــم

تســويقها عبــر مكتــب اإلخــراج الجمركــي فــي بغــداد والكائــن فــي المنصــور؛ وتنســيباً للمخزن
المختــص.

وزارة الزراعة العراقية

نحــن معتمــدون لــدى عــدد مــن الشــركات العالميــة العريقــة

التــي تنتــج معــدات زراعية مثــل :الحصــادات ،الجـ ّـرارات الزراعية

ّ
لننفــذ عشــرات الشــحنات الســنوية  -التــي
واآلليــات الضخمــة
تحتــوي علــى  ٥٠-٣٠آليــة  -بيــن هــذه الشــركات األجنبيــة
الموجــودة فــي ألمانيــا وأوروبــا والصيــن مــن جهــة وبيــن

وزارة الزراعــة مــن جهــة أخــرى ،وتســليمها لمخــازن وزارة

الزراعــة فــي اإلســكندرية وفــي بغــداد بمنطقــة الوزيريــة
ومــن ثــم توزيعهــا علــى الجمعيــات الفالحيــة فــي جميــع
محافظــات العــراق ضمــن جــداول متفــق عليهــا مســبقاً .

وزارة النفط العراقية:

نقــل آليــات ومعــدات لحقــول

نفطيــة

ومشــاريع

تحتيــة نفطيــة

بنيــة

وزارة الصحة العراقية:

ّ
ســلمنا أكثــر مــن  ٤٠٠٠شــحنة

وزارة الكهرباء العراقية

علــى مــدى العشــرة أعــوام
الســابقة

شركات المواد الغذائية:

ّ
السكر ،المشروبات الغازية ،األجبان ،الحلويات وغيرها
نقل الحبوب،
شركات التجميل:

•نقل مواد التجميل والعطور
نغطــي حوالــي ٪٧٥
•كمــا نتعامــل مــع أكثــر مــن  ٧٢مكتــب علمــي ومعمــل عراقــي ،أي ّأننــا
ّ
مــن قطــاع األدويــة والمســتلزمات الطبيــة فــي العراقيــه

المســتوردة لألدويــة والمســتلزمات الطبيــة الموجــودة
•كمــا نتعامــل مــع كبــرى الشــركات
ِ
فــي الســوق العراقــي ونتعامــل مــع معظــم الشــركات األردنيــة المصنعــة لألدويــة كناقليــن

ّ
تمك ّنــا علــى مــدى  ١٠أعــوام مــن تنفيــذ مئــات الشــحنات
رســميين لهــا فــي العــراق ،وقــد
ـوال إلــى بلــد
الســنوية جــواً وبــراً وبحــراً مــن البــاب للبــاب؛ أي مــن بلــد المنشــأ أو التخزيــن وصـ ً
االســتهالك وهــو العــراق .ونمتلــك أيضــاً تواجــداً فــي كردســتان العراقيــة وننفــذ شــحنات عبــر

معبــر زاخــو (إبراهيــم الخليــل) وعبــر مطــار أربيــل لندخــل البضاعــة بشــكل رســمي للمخــازن فــي
كردســتان  ،ومــن ثــم للمســتورد فــي الســوق المحلــي داخــل إقليــم كردســتان

أهدافنا:
•أن نكــون ســبباً فــي انتعــاش االقتصــاد
العراقــي ومــا حولــه مــن دول مجــاورة
•أن نكــون وســيلة لتســهيل وتفعيــل عمليــة
النقــل البــري مــن وإلــى مــدن العــراق
نتوســع لندخــل الســوق الســوري وهــو
•أن
ّ
مــا يتــم دراســته والتخطيــط لــه اآلن ليتــم
قريبــاً

قيمنا:
أن نقــدم أفضــل الخدمــات التــي تتوافــق مــع

ّ
لتطلعــات
المعاييــر العالميــة الفضلــى وترتقــي
عمالئنــا ومصلحتهــم

