َبذة عٍ شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ
 /1تعذ شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ احذٖ أسشع ششكبث انشحٍ انًخؼذد انخذيبث ف ٙدٔنت اإليبساث انؼشبٛت
انًخحذةٔ ،رنك يٍ خالل يمش ػًهٛبحٓب انشئٛسٔ ٙيسخٕدػبحٓب ف ٙيذُٚت دب ،ٙحيث بذأث عًهياث انشزكت في دبي
يُز أكزش يٍ ػمذ يٍ انضيبٌ يٍ خالل ششكت يخخظظت ف ٙانشحٍٔ ،صبء رنك بؼذ ػذة سُٕاث لبهٓب ف ٙدب ٙأٚؼب ًا
يٍ انخبشاث انًخشاكًت ف ٙيضبالث االسخٛشاد ٔانخظذٚش ٔانشحٍ انًخؼذد األغشاع.
 /2شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ يضٓضة بفشٚك ػًم ف ٙاإلداسة ٔانًخببؼت ٚحًم خبشاث ؽٕٚهت ف ٙيضبل انشحٍ
ٔانهٕصسخٛبث ٔػًهٛبث انُمم ٔانخغهٛف ٔانًخببؼت االنكخشَٔٛت حٕل انؼبنى يٍ أصم حٕفٛش انشاحت ٜالف يٍ ػًالء
انششكت انذائًٔ ٍٛانًسخضذٔ ،ٍٚرنك فؼالًا ػٍ ا ألسؼبس األلم يمبسَت بضٕدة انخذيت ٔسشػت األداء يغ حٕفٛش حهٕل
الشحٍ حسب انطهب يٍ أصم ححسٔ ٍٛحسشٚغ ػًهٛبحكى انخضبسٚت انٕٛيٛت.
 /3توفز نكى انوكانت انخضزاء نهشحٍ كفبءة ػبنٛت ف ٙاألداء ٔدلت ف ٙانؼًم يٍ خالل شبكت يٍ انفشٔع ٔانٕكالء
ػبش انمبساث انخًس يٍ خالل انششاكبث االسخشاحٛضٛت انؼبنًٛت انخ ٙحهخضو بًٕاػٛذ انخسهٛى انذلٛمت.
 /4تجًع انوكانت انخضزاء نهشحٍ ب ٍٛايكبَٛبحٓب انهٕصسخٛت ٔانفُٛت لنخٕطٛم انٗ صًٛغ أَحبء انؼبنى يغ حٕاصذ لٕ٘
يحهٛب ٔانفٓى انؼًٛك ٜنٛبث انؼًم ٔانؼاللبث انًخٕصت ف ٙأسٕاق انًُطمت ٔانًخؼبيه ٍٛيؼٓب أٚؼب ًا.
 /5تزكز وكانت انخضزاء نهشحٍ ػمٖ الػٍاطش انشببػٛت ( :الػًٛم ،انضٕدة ،انٕلج ،انسؼش ) ٔدائًب ًا َؼًم صبْذٍٚ
ػهٗ ححمٛك حٕلؼبث ػًالئُب يٍ خالل فشٚك ػًم يحخشف نذ ّٚانمذسة ػهٗ االبخكبس ٔانًشَٔت ٔاٚضبد انحهٕل يغ
االنخضاو بشػب الػًالء.
 /6تهتزو وكانت انخضزاء نهشحٍ ببنخمٛٛى انزاحٔ ٙاألخز بآساء ٔالخشاحبث انؼًالءٔ ،يٍ رى انخطٕٚش انًسخًش
نهخذيبث انًمذيت نهؼًالء.

رؤيتُا
أٌ تكوٌ شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ انخيار األول نهعًالء يٍ انتجار واألفزاد انذيٍ يتطهعوٌ إنى انجودة انعانيت في خذياث
انُقم وانشحٍ عبز كم وسائط انُقم يٍ خالل شبكت ضخًت يٍ انفزوع وانوكالء حول انعانى.
.

رسانتُا
تفذيى خذياث بجودة عانيت

سياست انجودة

يُز سُٕاث ؽٕٚهت ،كبَج ٔيب حضال اسخشاحٛضٛت شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ بًٕاطهت انُٓبس ببنهٛم
نخمذٚى يضًٕػّ شبيهت ٔيخكبيهت يٍ خذيبث الشحٍ نؼًالئُب؛ يهخضي ٍٛببنٕفبء انخبو ٔ حهبٛت يخطهببث ػًالئُب
ٔ حٕلؼبحٓى يٍ خالل حٕفٛش خذيبث شحٍ يٕرٕق بٓب يٍ حٛذ ػًبٌ انضٕدة ٔسشػت األداء ٔلهت انخكهفت.
ٔحسخُذ سٛبست انضٕدة ف ٙشزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ ػهٗ انخمٕٚى انًسخًش ،يٍ خالل انشطذ انذائى ٔ
الؼّبل إلداسة انضٕدة يٍ
حمٛٛى األداء اإلداس٘ نهٕطٕل انٗ سػب انؼًالء يغ ػًبٌ ٔصٕد َظبو انششكت ف
أصم أٌ َظبح انخٛبس األفؼم نهؼًالء .
َؼًم ف ٙشزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ يٍ خالل اداسة انًٕاسد انبششٚت ػهٗ حؼضٚض كفبءة ٔ يٓبسة
يٕظفُٛب ػٍ ؽشٚك انخطٕٚش انًسخًش ٔانخذسٚب نكم صذٚذ ف ٙػبنى انشحٍ حسب انخخظض ٔحٓٛئت انضٕ
انًُبسب نهؼًم ٔحطبٛك سٛبست انضٕدة ف ٙصًٛغ أػًبل ٔفشٔع انششكت نهخحس ٍٛانًسخى س نهضٕدة.
حمذو شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ نؼًالئٓب صًٛغ إَٔاع انشحٍ نخظم ٔصٓخٓب ف ٙانٕلج انًحذد ،بؼُبٚت
خبطت ف ٙكم خطٕة يٍ خطٕاث انشحهت ،كًب حؼًم انششكت يغ ششكبء انًالحت انؼبنًٛت بحشٚبًأ ،يغ
انخطٕؽ انضٕٚت نهشحٍٔ ،رنك يٍ خالل ػمٕد يٕلؼت يغ كبشٖ ششكبث انُمم انضٕ٘ ٔانبحش٘ ٔانبش٘
حٕل انؼبنى يًب ًّ ٚكُٓب يٍ خالل ححبنفبحٓب ْزِ يغ ششكبث انُمم انؼبنًٛت يٍ حمذٚى أسؼبس حُبفسٛت ٔػًهٛبث
ابحبس يخكشسة ٔخذيبث يخؼذدة نخُبسب احخٛبصبث انؼًالء انخضبسٚت انؼخًت ٔانبسٛطت ٔكزنك نهخذيبث
انفشدٚت ٔانخبطت.

سياست انصحت وانساليت
حهخضو شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ بخٕفٛش بٛئت ػًم آيُت ٔظشٔف بٛئٛت يالئًت نكبفت يٕظف ٍٛانششكت
ٔ نهؼًالء ٔانًخؼبيه ٍٛبشكم ػبو.
حؼًم شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ ػهٗ حطبٛك ٔحشسٛخ ٔاسخًشاس اداسة أَظًت انظحت ٔ انساليت
ببحببع انًمبٛٚس انخُظًٛٛت ٔ انبٛئٛت نهششكت ف ٙكم يٍ انًحٛؾ انخبسص ٙبًب ف ٙرنك انٕػغ االلخظبد٘،
ّ
انًٕسد ٔ ،ٍٚانًضخًغٔ ،كزنك ػهٗ انظؼٛذ انذاخه ٙيٍ اشخبص ،يؼهٕيبث،
انخششٚؼبث ،انخكُٕنٕصٛب،
بٛبَبث ،اسخشاحٛضٛبثَٓ ،ش/خذيبث ٔ ،انؼبئذ انًُٓ ٙيٍ اصم يشالبت يب ٚخؼهك بٓب يٍ يخبؽش انظحت ٔ
انساليت انًُٓٛت ٔ ,انخؤرٛش انبٛئ ٙنُشبؽبحٓب ٔ خذيبحٓب ػهٗ انًضخًغ.
حؼًم اداسة شزكت انوكانت انخضزاء نهشحٍ ػهٗ انخطٕٚش انًسخًش إلداسة انكفبءة ٔ انفبػهٛت نُظبو اداسة
انظحت ٔ انساليت ٔححبفع ػهٓٛب يٍ خالل:
 اػخًبد ٔ ححمٛك انًسئٔنٛت انبٛئٛت ٔ ساليت أسبنٛب ٔيؼبٛٚش أداء انؼًم ٔ ححذٚذ انًٓبو ٔ انًسئٔنٛبث.
 ػبؾ ٔ يؼبنضت اْذاف َظبو انساليت ٔ انظحت ٔ غبٚبحٓب يغ يشاػبة انمٕأَ ٍٛحششٚؼبث انذٔنت
انًطبمت ،انخٓذٚذاث انًحخًهت ،حمٛى انًخبؽش ،اػبدة حذٔٚش انًخهفبثٔ ،انحذ يٍ انخهٕد ف ٙاؽبس ْٛكهت
االْذاف ٔػغ بشايش اداسٚت ػهٗ صًٛغ انًسخٕٚبث نؼًبٌ انخحس ٍٛانًسخًش حًبشٛب ًا يغ يؼبٛٚش
انـ ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007.
 انًشالبت انًسخًشةٔ ,انخمٛٛى ٔ حؼضٚض اداء َظبو انظحت ٔ انساليت يٍ خالل ححمٛك اْذافٓب يٍ حُفٛز
ISO 14001:2015 and
انؼًهٛبث ٔ انُشبؽبث انًخؼهمت بٓب ٔ يشاصؼت األداء ٔفمب نًؼبٛٚش
OHSAS 18001:2007.
 ححذٚذ ٔحطبٛك انًخطهببث انخُظًٛٛت ٔ انخٕافك يؼٓب حسب انخششٚؼبث انسبسٚت.
 انحذ يٍ ٔيُغ انحٕادد " انٕالؼّ ٔانًحخًهت انحذٔد " انًشحبطت ببألشخبص ،االسبنٛب ٔانًٕادٔ ،
االصٓضة يغ انٕلبٚت انبٛئٛت.
 حؤسٛس َظبو فؼبل ٔكفئ إلداسة انُفبٚبث يٍ خالل اػبدة االسخخذاو ٔحمُٛت اػبدة انخذٔٚش نًُغ انخهٕد.
َ شش انٕػ ٙب ٍٛانؼًالء ٔانًخؼبيه ٍٛػٍ ببنًخبٔف انًخؼهمت ببنساليت ٔانبٛئت بًب ف ٙرنك سفغ يسخٕٖ
انكفبءة ٔيٓبساث انًٕظف ٍٛيٍ خالل بشايش حذسٚبٛت يسخًشة حخض انؼًهٛبث انخُظًٛٛت نهششكت،
 يخبؽش األيٍ ٔانساليت ،انًٓبساث انشخظٛت ٔحًبٚت انبٛئت .

وكالة الخضراء فً سطور:
تأسست فً عام  2007

10سنوات خبرة 

أكثر 23موظف 

مساحة المستودع أكثر من 17الف قدم 

عشرات شركاء العمل حول العالم 

أعمالنا تغضً أكثر  171بلدا 

تحمٌل أكثر من  3375حاوٌة 

إدارة  3بواخر تجارٌة 

شحنات ٌومٌة الى برٌطانٌا 

شحنات أسبوعٌة أدٌس أبابا -

وأمرٌكا

عضوٌة فً الطٌران المدنً-
سلطة الموانئ البحرٌة

دكار نٌروبً -جٌبوتً-
جوهانسبرغ


خطوط المالحة الدولٌة-شهادة
عضوٌة إدارة التسجٌل االمرٌكٌة



خدمات الشحن
الخدمات األساسٌة

خدمات الشحن الجوي:
ثيكُُب انمٕة انششائٛت انخًَ ٙخهكٓب ٔششكبإَب يغ ششكبث انُمم انضٕ٘ انشائذة حٕل انؼبنى يٍ حٕفٛش انًسبحبث
انالصيت ٔاألداء انًخًٛض ٔحمذٚى يضًٕػت يٍ انخذيبث انخٚ ٙحخبس انٓٛب انؼًالء .فًغ حٕفش صًٛغ انمذساث األسبسٛت
نذُٚب ،بًب ف ٙرنك خٛبساث انخؤصٛش انكهٔ ٙانضضئ ٙنهشحٍ بُظبو انخؤصٛش ببنخشبسحشَ ،ؼًٍ ٔطٕل شحُخكى انٗ
انًكبٌ انظحٛح ٔف ٙانٕلج انًُبسب – بكم ػُبٚت ٔاْخًبو ؽٕال انطشٚك.

خدمات الشحن البحري:
ٌعمل فرٌق الشحن البحري فً شركة الوكالة الخضراء للشحن فً دبً على أهبة االستعداد لالستجابة الفورٌة
لمتطلباتكم الطارئة لضمان وصول شحناتكم إلى وجهتها فً الوقت المحدد ،بعناٌة خاصة فً كل خطوة من
خطوات الرحلة مما ٌ ّمكنها من خالل تحالفاتها مع شركات النقل العالمٌة من تقدٌم أسعار تنافسٌة وعملٌات إبحار
متكررة وخدمات معدلة لتناسب احتٌاجات العمالء الخاصة.

قطاع الخدمات

قطاع
السٌارات

قطاع تجار
السلع
االستهالكٌة

قطاع
التجزئة

حسبْى ٔكبنت انخؼشاء ف ٙحهبٛت احخضبصبث انؼًالء ف ٙححس ٍٛخبطٛت انخخبغ ٔحمهٛم انًذة انضيُٛت نهخسهٛى
ٔخفغ انخكبنٛف انخبطت بًظُؼ ٙانًؼذاث األطهٛت ٔانًٕسد .ٍٚحُسب ِػذ ٔكبنت انخؼشاء انؼًالء ف ٙكم
لطبػبث ػهٗ انخحكى ف ٙشبكبث انًٕسد ٍٚانؼبنًٛت ٔػًهٛبث انخسهٛى ػهٗ َحٕ أكزش كفبءة.
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