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 مــعــلــــومـــــــات عــنـــــا
اكتسبت سمعة قوية في تقديم خدمة جديرة بالثقة لكل من موردينا و عمالئنا ، و قد تم بناء  2019منذ تأسسها سنة 

الدائم لخدمة عمالئنا الذين يحتاجون إلى الحلول التي التزامنا المستمر والمحافظة على وفائنا و ابتكارنا ذلك من خالل 

  كارجوالجمركي ، أوروك تتجاوز توقعاتهم، سواء كان ذلك من ناحية تخزين المنتجات وضمان توزيعها أو التخليص 

 .دائماً ستعمل على بذل جهدا إضافياً للتأكد من أن منتجاتكم في أيد أمينة في جميع األوقات
 ZMCأم سي  توعن طريق الشركة األم زمستمدة خبرتها من تجربة غنية ومتنوعة 

في  و الشحن  و التصديراالستيراد في عالم مصداقيته  وله شهرته التجارية وباسم بخطوات عمالقة ووبطموح واعد 

في التجارية مما جعلنا نتمتع بسمعة رنانة لها وزنها ومصداقيتها( العراق، الصين، اإلمارات، ألمانيا و تركيا)  منكل 

 .السوق
  
 

 مهـمـتــنــــــــا
 

متخصصة في الشحن والخدمات أوروك للشحن 

تقوم بتصدير واستيراد العديد من اللوجستية وكذلك 

المنتجات و كذلك المواد الخام و المواد األولية ، 

وكذلك إلى العديد " العراق، اإلمارات"وإلى كل من 

من الدول األخرى حسب الطلب سواء في الدول 

العربية أو األوروبية و بما يالئم طلبات الزبائن، 

 اضافة لذلك نقوم بتصدير
كيميائية ، ، مواد األلبسة و األحذية و الحقائب) 

كهربائية، أجهزة ، مواد ماكينات ومعدات ثقيلة

الدهان احتياطية للسيارات ، مواد إلكترونية، أدوات 

..(.و الفرش، مواد بالستيكية و غيرها  

 رؤيــتــنــــــا

يمكن لزبائننا أن يطمئنوا فالتميز والجدارة التي 

تتميز بهم الشركة يجعلهم يتلقون أفضل المنتجات 

 .والخدمات ذات األسعار التنافسية
و النزاهة تطور الثقة ، والتي تعتبر الركيزة 

 . األساسية من أجل أعمال ناجحة
الدائم لاللتزام مصداقيتنا في مجالنا وتعامالتنا تدفعنا 

لمساعدة عمالئنا على زيادة فرص المبيعات 

.واإليرادات لديهم  

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   
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 التخلــيـــص الــجـمـــركــــي
 تقوم شركتنا ومن خالل موظفيها بعملية التخليص الجمركي و تقديم كافة الحلول و لكل المنافذ الدولية وكذا 

وارسالها لعمالئها الكرام إلى نقطة االستالم، و سعيا منا لكسب ثقة العمالء نقوم بتقديم النصح ( استيراد و تصدير)

 .و المشورة و المساعدة في كيفية تغليف الشحنة جيدا من أجل سالمة الشحنة و من أجل توفير الجهد و المال
  
. 

 

 تـــركـــيـــــا

 فروعناالجمركية الدولية التي تتواجد بها لنقاط ا 

ألـــمــــــــانـيــــــا  

خـطـــوطــنــــا الــمـتـــوفـــرة   

الـــصـيــــن  

اإلمـــارات الــعربـيـــــة 
المــتــحـــدة  

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   

  الـــعـــــراق
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 خــطــــــوط الـــشـــــحـــــن

 
 .كل أنحاء العالمو  السعوديةالشحن نحو العراق و اإلمارات و 

  
  

الشحن و االستيراد و التصدير لكل من العراق و اإلمارات و السعودية كما نقدم عدة خدمات : كاآلتي خدمات أوروك 
كالبحث عن مصادر البضاعة و اختيار األسعار التي تناسب العمالء ، طريقة الدفع ، ) أخرى لباقي دول أنحاء العالم 

البر    تسليم البضاعة ،التخليص الجمركي ، إيصال البضاعة عن طريق الموانئ البحرية و المطارات و عن طريق   
  .(للبلدان المجاورة  

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   
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الــبــــــــاب -إلـــى-خــدمـــة من الــبــــاب  

الشديد على راحة العميل أينما رصنا ح»

كان جعلنا نبدع في خلق سبل و وسائل 
تريحه من عناء المصاريف اإلضافية و 
هموم التخليص الجمركي ، فقدمنا خدمة 

الشحن من الباب إلى الباب وعملنا على 
توفير خطوط متميزة بإشراف فريق 

محترف و متخصص في هذا المجال ، 
نضمن بها وصول بضاعتك ومنتوجك 

الذي قمت باقتنائه إلى غاية باب بيتك أو 
 «.عملك بأمان و دون عناء أو مجهود

 
 
 

تسليم البضاعة حتى سداد المبلغ عدم  مخاطرلتفادي مشاكل و و » 
 المطلوب، تضمن شركتنا للعميل طريقة سداد مريحة

و آمنة لبضاعته وهي خدمة الدفع عند التسليم ، حيث يتم تسليم الطرود التي 
في مخازننا ، إلى المستلم فقط الدفع ( الدفع نقدا عند التسليم) عليها عالمة 

. « مقابل البضاعة  

 الــــدفـــع عــنــد الـــتســلـــيــــــم 

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   
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 خـــدمــــاتـــنـــــــا 

 

دول أخرى كالعراق، اإلمارات، و نحو 

باقي دول العالم حسب طلب العمالء كذلك 
 .أينما كانوا

.الهدف الرئيسي لشركة أوروك إضافة قيمة قصوى لكل الشركات والزبائن بشكل عام في مجاالت تخصصهم  

 

 

 
( و جوابرا بحرا )كافة خدمات االستيراد والتصدير و الشحن  تقدم للشحن

للعميل إلى جميع الدول العربية والغربية وفي وقت قياسي بأسعار متميزة 
ومتنافسة وبأقل تكلفة و توصلها في رقم قياسي و هذا ما يميزنا عن باقي 

 .شركات الشحن األخرى
 

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   

نقوم بتصدير المنتجات المختلفة وكذلك  
.إسطنبول/منتجات المواد الخام من تركيا  
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 خـــدمـــــــات الـــنـــقـــــــل

 الشـــحـــن الـــجـــوي

نظرا للتواجد الحيوي لشركتنا و فروعنا التي اختارت أهم 

المناطق االقتصادية و الصناعية و التجارية في العالم و كون 

عمالئنا مميزين جدا بالنسبة إلينا فلنا الفخر من أن نقدم لهم كافة 

الخدمات من استالم للبضائع مع االحتساب الدقيق و أخذ بعين 

االعتبار للوزن و الحجم و عدد المقتنيات الباهظة الثمن و الغالية 

وهذا قبل إرسالها إلى المطار ، كما نقدم لهم  شحن جوي متميز 

لكل ما يحتاجونه ومن كل أنحاء العالم ومباشرة نحو مكان طلبهم 

 (.المنازل أو أماكن عملهم)

الــشـــحــــن الــبـــحــــري  

نقوم بتقديم شحن بحري لجميع أنواع البضائع من و إلى جميع 

الحاويات الكاملة، و حاويات التجزئة ) أنحاء العالم و بنوعيه 

LCL )و هذا من خالل شبكات واسعة و لكافة العمالء ،. 
فنحن نعتمد كل االعتماد على فريقنا المحترف و الخبير و الذي 

العربية ،اإلنجليزية، األلمانية، الصينية، ) يتحدث عدة لغات 

، ولدينا قسم خاص ألصحاب وموردي (الباكستانية، الهندية
 . LCL ، و النقل بالتجزئة(EX-Work, FOB)الحاويات الكاملة 

(و جوابرا بحرا )كافة خدمات االستيراد والتصدير و الشحن  شركة أوروك للشحن تقدم  

الـــــشــــحـــــن الـــبـــــــري  
لدينا االمكانية لنقل كل أنواع البضائع للعمالء الذين يرغبون في نقل 

بضائعهم و مقتنياتهم براً عن طريق شركتنا التي تملك شاحنات مجهزة 

بأحدث التجهيزات المؤمنة ،سواء كان ذلك من بلد التجهيز أو بلد 

و كذا توفير كافة أنواع وسائل النقل والشاحنات المطلوبة من االستالم، 

حيث ظروف النقل الخاصة أو األحوال الجوية و درجة الحرارة أو من 

ناحية الحجم لتصل سالمة و بشكل الئق لغاية نقطة التسليم ، والدفع عند 

نقطة التسليم أو عند االستالم مثلما يناسب العمالء أو المجهزين و 

.بالعملتين الدولية أو المحلية  

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   
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 نظـــام ذكــي لكـــافـــة الـــعـمـــــالء

بنـــــاء جــســــرنــــــا نــحــو “
 ”الــنــــجــــــاح

لدى الشركة ميزة و خاصية تتبع الشحنات و البضائع عن  »

بعد وأينما كنت و هذا من خالل موقعنا الذي يخولك من فتح 

حساب فيه و تتبع شحنتك عن طريقه أو عن طريق تحميل 

تطبيق الشركة الذي وضع تحت تصرف جميع العمالء أينما 

  األندرويدو   IOSكانوا ، على الهواتف الذكية عبر نظامي 

Android لكي يتسنى للعميل تتبع شحنته و في جميع،

مراحلها و تكون مسجلة لديه مع كل تفاصيلها، حيث يكون 

لكل عميل كود تعريفي خاص به يحوي على المعلومات 

، و بدورنا (عنوان ورقم الهاتف اسم، )الخاصة به من 

القوية و المميزة نتمكن الوصول و بسهولة  من مواقع عملنا 

عن طريق خطوط الشحن المتوفرة من مطار إسطنبول 
   «.، العراق إلى جميع العالمكوانجو،مطار دبي، 

  
 
 
 

 تـــوفــيـــــر نـــظــــــام الـــتـتـــبــــــع

  الـــتـتـــبع

آمنة و بأفضل سعرالجودة -عاليةباستمرار منتجات نقدم   



وســـــــع»   

عـــمـــــــالـــكأ  

« حــــول الــــعــــالم  



)+90 (552 303 3411 

info@urukcargo.com 

Mehmet Nesih özmen Mah, Taflan , No:5A Güngören, 
Istanbul, Istanbul/Merter 34173, Turkey 

 www.urukcargo.com 

دعنــــا نــســـــــاعــدك عــلى تـنــمــيــــة عمــــلــك الــــيـــــوم!  


