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الشھادات والرخصة

شھادة االیزو  (ISO-9001:2008, ISO-14001:2004)



ي م� تأسست عام 
كة شحن مستقلة مقرها �ف ناشونال �ي �ش ،2000يوروفان ان�ت

كات متعددة الجنس�ات لنقل بضائعهم ي ال�ش
يوروفان �ساعد مجموعة واسعة من العمالء �ف

حول العالم
ي 
نحن محطتك االو� والوح�دة للشحن الدو�ي والخدمات اللوجست�ة بأسعار تنافس�ة �ف
االسواق ، سيوفر لك موظفينا خدمة موثوقة و�دقة عال�ة من الجودة ح�ث نغ�ي كل

تفاص�ل شحن البضائع الخاصة بك المراد نقلها ا� اي مكان حول العالم ، لدينا ا��� من
ي مجال الشحن15

ة �ف عام من الخ�ب
ناشونال ان تكون ع� و�ي دائم بأي تحد�ات وصع��ات قد �شكل  �ساعدك يوروفان إن�ت

خطر ع� صادراتك او وارداتك حىت �ستطيع تجنب الصعاب والمشا�ل الوارد حدوثها وك�ف�ة
حل المشكلة اذا حدثت بالفعل وا�ضا يوروفان تمدك بالحلول اللوجست�ة والعد�د من الخدمات

.لتلب�ة احت�اجات عملك 
ي أ��� من 

تنا إلدارة احت�اجاتهم اللوجست�ة30�عتمد العمالء �ف دولة حول العالم ع� خ�ب
.اليوم�ة 

ي األسواق الدول�ة وتق
دمتتيح شبكة الوكالء العالم�ة الخاصة بنا نقل البضائع �سالسة �ف

خدمات فعالة ذات ق�مة لصالح عمالئنا لنقل
.أي شحنة بأي كم�ة 

ف  يوروفان �ي معىف التم�ي

كة  نبذە عن ال�ش



مھمتنا
�ي إعادة خدمة العمالء التقل�د�ة مع استخدام أحدث تقن�ات الشحن لضمان نقل البضائع 
الخاصة بك

ي الوقت المحدد و�أسعار رائعة
ة عمالئنا هم أول��تنا بغض النظر عن ال�م�ات المشحون. بأمان و�ف

ك كل مهمتنا �ي أن ن�ت
عم�ل �شعر بالراحة مع خدمات الشحن لدينا ومعرفة أنه إذا احتاج إ� عمل �ستطيع الق�ام به ،
ة فنحن ف��ق مؤهل وذو خ�ب
عال�ة للتعامل معه

القیمة 
ون بتقد�م  ف كة دائما اخت�ار االول للعم�ل هو اننا نجعل عمالئنا متم�ي ما �جعل ال�ش
افضل الخدمات لديهم

الرؤیة 
سوف �ستمر لتقد�م افضل خدمة لوجست�ة دول�ة ، والتطور 
والنمو لتلب�ة خدمات عمالئنا 



2022
الجودة

عدد الشحنات عن ط��ق البحر
3,360

تصدیر& استیراد 

عدد الشحنات عن ط��ق ال�ب 
1257

تصدیر& استیراد 

عدد الشحنات عن ط��ق ا لجو
1,306

تصدیر& استیراد 



خدماتنا

خدمات دول�ة خدمات شحن خدمات لوجست�ة

الشحن البحري ي الشحن الجويالشحن ال�ب



الشحن البري
ي جميع الدول الع���ة 

ف -سور�ا–االردن –االمارات ( لدينا خدمات شحن بري �ف ق األوسط) السودان –ليب�ا -العراق –فلسطني نحن نقدم خدمات . و دول ال�ش
.نقل واسعة ومتنوعة

دة ،  ها10طن ، 7طن ، 5و�شمل ذلك نقل الحاو�ات ، الحاو�ة المسطحة ، الحاو�ة المنخفضة ، الم�ب طن ، وغ�ي
وع ي حركة شحن البضائع ال��ماو�ة. من حركات البضائع الخاصة بالم�ش

ة واسعة �ف ا. لدينا خ�ب ف� فرقنا مجهزة تجه�ي
ا ا للتعامل مع الشحنات خارج السعة وخدمات التحم�ل أ�ض� .ج�د�

ISO  شهادة

خطوط س�ي منتظمة

الشحن عن طرق ال�ب 

FTL (  شحن كامل/( PTL (  ي
)/شحن جزئئ LTL

حاو�ات ', 40', 20حاو�ات 
' 45مخصصة  PW HC

تحد�ث لحظة بلحظة واخطار
بالوصول

حاو�ات ذات درجات حرارة 
مختلفة

مستودعات للتخ��ن

سعة تخ��ن البضائع

�سل�م مبا�ش 

الخطرة-شحن البضائع الغ�ي ضارة 

ة ف حلول مخصصة ومم�ي

اد –شحن  تصدير-است�ي معاينة الشحنات



الشحن البحري

بصفتنا أحد وكالء الشحن البحري ، نقدم حلول شحن. �عد النقل ع�ب المح�ط أحد العوامل الرئ�س�ة إلدارة عمل�ات التور�د العالم�ة الق��ة
ال �ي ال ، ع� جميع مسارات عالم�ة من حموالت الحاو�ات ال�املة ا� حموالت اقل من حاو�ات بحري فعالة مخصصة الحت�اجاتك ، 

الرئ�س�ة مع اوقات عبور مضمونه 

ي خطوط منتظم
ةالس�ي �ف

FCL, LCL , حا و�ات باردة وجافة

وع للشحنات الضخمة م�ش

اد  نقل-تصدير -است�ي

خدمات دول�ة

التحد�ث لحظة بلحظة

ة شحن البضائع الغ�ي ضارە الخطر 
–
(IMO Class 2-9)

عمل�ات االستالم والتسل�م

تخل�ص االوراق الرسم�ة

ون� ةتحد�ث العمل�ات االل��ت

ي الميناء
تخل�ص االجراءات �ف

التخل�ص الجمر�ي للعمالء

ف ع� البضائع التأمني

تط��ر الحاو�ات ومعالجتها قبل الشحن

ي المستودعات
التخ��ن �ف

فحص البضائع

جميع انواع الحاو�ات

استئجار الحاو�ات

د الشحن الجاف والم�ب

نحن نع�ب المح�طات من اجلك 



الشحن الجوي

خدمات الشحن الجوي ل�ل ن�ع من الشحنات
ي مجال النقل الجوي الدو�ي 

كة معتمدة �ف ) بصفتنا �ش
IATA (ي الخدمات البح��ة والج��ة والج��ة والبح��ة

فإننا نقدم حلوً� كاملة �ف
ا كامً� للتعامل مع المواثيق الخاصة بالمشار . والج��ة ، مع الدمج ع� جميع طرق التجارة الرئ�س�ة ف� �ــــع نحن مجهزون تجه�ي

الخاصة
اء بح�ث تص. والبضائع ذات الحجم ال�ب�ي والبضائع الخطرة ل يتم التعامل مع كل شحنة بعنا�ة من قبل موظفينا الخ�ب

البضائع الخاصة
.بك بأمان مهما كان األمر 

ي المنطقة من تقد�م خ�ارات متعددة األوضاع من و�� أجزاء مختلفة من
ات�ج�ة �ف تمكننا شبكتنا الق��ة من المحاور اإلس�ت

ي 
العالم الىت

ي كل مركز لت��ــــع مناولة الحاو�ات من أجل اتصاالت ��عة إ� األمام
.توفر محطات شحن حاو�ات مخصصة �ف



بصمتنا في الشحن البري 

ف –السعود�ة  السودان-االردن -االمارات -العراق –سور�ا  –البح��ن –ال���ت –عمان –فلسطني



نظام التتبع
�مكنك تتبع الشحنات الخاصة بك عن ط��ق البطاقة للحصول ع�
اخر تحد�ث للشحنات

توص�ل من الباب ا� الباب
ل وا�صالها  ف نقدم خدمة استالم الشحنات من مكان الع م�ل او الم�ف
ا� ا لمكان المقصود سواء مستودع او ميناء او مكان ا لعمل

خدمات ممیزة
التخل�ص الجمر�ي 
نحن أحد وكالء التخل�ص الجمر�ي الرائدين ، ونضمن التخل�ص الجمر�ي 
ي 
السلس والسهل لجميع عمالئنا ، حىت �ستلموا بضائعهم �ف
.الوقت المحدد 

اد والتصدير واألعمال ي �سه�ل لوائح االست�ي
�ساعد وسطاء الجمارك لدينا �ف

ي وقت ق�ا�ي لجميع شحناتك
ي توضيح التعامل م. الورق�ة �ف

ع ونحن �ساعد �ف
جميع
االمتثال واإلجراءات التجار�ة



عمالئنا على ثقة بیوروفان

See More

https://eurovan-eg.com/the-brands-we-serve/




المقر الرئیسي           
یوروفان انترناشونال 

حي السفارات –الشیخ كمال خضر 5

القاھرة –مدینة نصر 

+20 2 23524926

01222636858 – 01204440715                   
Air & Ocean freight

logistics@eurovan-eg.com

Land freight
Trucking @eurovan-eg.com

Sales
sales@eurovan-eg.com

Export
export@eurovan-eg.com

mailto:logistics@eurovan-eg.com
mailto:amr@eurovan-eg.com
mailto:sales@eurovan-eg.com
mailto:export@eurovan-eg.com
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