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The process of actually moving your goods 
overseas can be quite complicated. You must be 
concerned with packing, labeling, documentation, 
insurance, and both foreign and domestic 
regulations. While you should understand the 
logistics of export, you will almost certainly need 
the services of an Experienced freight forwarder 
who handles most of the details for you.
Blue Bay Shipping O�ers Complete Services To 
clients with the best rates, routings, modes of
 transporting goods to or from any area in the world. 
we find the “right match” of services available so 
that products are moved by the most timely and 
cost-e�ective means.
Blue Bay Shipping is also aware of the ever-changing 
regulations a�ecting cargo movements, such as 
foreign documentation requirements, hazardous 
materials rules, regulations, special handling or 
packaging restrictions, and any applicable licensing 
provisions.
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 يمكن أن تكون عملية نقل البضائع الخاصة بك إلى الخارج
 معقدة للغاية. يجب أن تهتم بالتعبئة ، ووضع العالمات ،

 والتوثيق ، والتأمين ، واألنظمة األجنبية والمحلية. بينما يجب
 أن تفهم لوجستيات التصدير ، فإنك ستحتاج بالتأكيد إلى

 خدمات وكيل الشحن ذي الخبرة الذي يتولى معظم التفاصيل
نيابة عنك

 تقدم الخليج األزرق للشحن خدمات ©ملة للعمالء بأفضل
 األسعار والتوجيهات وأنماط نقل البضائع من وإلى أي

 منطقة في العالم. نجد "التطابق الصحيح" للخدمات المتاحة
 بحيث يتم نقل المنتجات بأكثر الوسائل في الوقت المناسب

وفعالية من حيث الت·فة
 تدرك الخليج األزرق للشحن أيًضا اللوائح المتغيرة باستمرار 

 التي تؤثر على تحر©ت البضائع ، مثل متطلبات الوثائق
 األجنبية ، وقواعد المواد الخطرة ، واللوائح ، وقيود المناولة

الخاصة أو التعبئة والتغليف ، وأي أح½م ترخيص سارية

ماذا نقدم

خدماتنا



International Air Freight 

Blue Bay Shipping Agency, has taken international 
air transportation as its core business since its 
foundation in 2004. Thanks to a long corporate 
history, Blue Bay Shipping Agency can flexibly 
utilize its experience and expertise to provide 
door-to-door transportation services through its 
global network.
We o�er solutions for transportation, both for 
export and import, at One Stop in line with our 
customers' needs. Our services include air marine, 
land transportation, and combined transportation, 
as long as triangle trade transport, warehouse stor-
age, and various value-added logistics services.
We select the most time-sensitive and cost-
e�ective route and support every phase of the 
supply chain, starting from goods collection from 
customers' premises, performing customs 
clearance, consolidation service, warehouse 
storage, and delivery to the final destination.



الشحن الجوي الدولي

 لقد اتخذت و©لة الخليج األزرق للشحن النقل الجوي الدولي
 ¿عمالها األساسية منذ تأسيسها في عام 2004. وبفضل

 تاريخ الشركة الطويل ، يمكن لو©لة الخليج األزرق للمالحة
 االستفادة بمرونة من خبرتها وخبرتها لتقديم خدمات
 النقل من الباب إلى الباب من خالل خدماتها العالمية.

شبكة االتصال
نقدم حلوًال للنقل ، للتصدير واالستيراد ، في

 بما يتماشى مع احتياجات عمالئنا. تشمل خدماتنا النقل  
 الجوي البحري ، والنقل البري ، والنقل المشترك ، طالما نقل

 التجارة المثلثية ، وتخزين المستودعات ، والعديد من
.الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة

 نختار المسار األكثر حساسية للوقت وفعالية من حيث
 الت·فة وندعم Ç مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ، بدًءا

 من جمع البضائع من مباني العمالء ، وإجراء التخليص
 الجمركي ، وخدمة التوحيد ، وتخزين المستودعات ،

والتسليم إلى الوجهة النهائية

One Stop
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International Sea Freight 

Blue Bay Shipping, provides worldwide door-to-door services for import and 
export selecting the most suitable shipping arrangement from shipping 
companies according to the requested schedule and freight.

Blue Bay Shipping, provides CFS import and export declaration 
services and door delivery services in various countries.

According to the shape and nature of the goods, Blue Bay 
Shipping, provides standard and special container services, 
as well as conventional and special vessel services.

Blue Bay Shipping, provides door-to-door solutions for triangle trade transportation 
connecting any departure and delivery point in the world by using overseas hubs, as 
well as import and export operations for overseas VMI facilities.

Blue Bay Shipping, o�ers mixed container services for dangerous cargoes in 
major regions in Asia, Europe , North America. and all GCC countries.

Mixed Container Services for Dangerous Cargo

Triangle Trade Transport/Multilateral Global Transportation

Special Container/Conventional Vessel Services

Mixed Container Services

FCL Services



الشحن البحري الدولي

 تقدم شركة الخليج األزرق  للشحن خدمات من الباب إلى الباب في جميع أنحاء العالم
 لالستيراد والتصدير واختيار أنسب ترتيب الشحن من شر©ت الشحن وفًقا للجدول الزمني

المطلوب والشحن

 تقدم شركة الخليج األزرق للشحن خدمات إعالن االستيراد والتصدير
وخدمات التوصيل من الباب في مختلف البلدان

 وفًقا لشË وطبيعة البضائع ، توفر الخليج األزرق للشحن خدمات
 الحاويات القياسية والخاصة ، فضًال عن خدمات السفن التقليدية

والخاصة

 توفر الخليج األزرق للشحن حلوًال من الباب إلى الباب لنقل التجارة المثلثية التي تربط أي نقطة 
 انطالق وتسليم في العالم باستخدام محاور خارجية ، فضًال عن عمليات االستيراد والتصدير لمرافق

VMI الخارجية

 تقدم الخليج األزرق للشحن خدمات حاويات مختلطة للبضائع الخطرة في المناطق
الرئيسية في آسيا وأوروبا وأمري½ الشمالية. وجميع دول مجلس التعاون الخليجي

خدمات الحاويات المختلطة للبضائع الخطرة

مثلث النقل التجاري / النقل العالمي متعدد األطراف

خدمات الحاويات الخاصة / السفن التقليدية

خدمات الحاويات المختلطة

FCLخدمات  
 

CFS 



International Sea Freight 

Consolidation service is the most cost-e�ective way to transport low volume 
cargo. By grouping various shipments with others to fill a standard container, 
customers avoid the cost of shipping an entire container on their own.

We are licensed custom broker in BAHRAIN for over 16 years now and can arrange for import 
and export custom clearance at sea port / airport & Saudi Causeway. We have on our panel 
with qualified professionals who can handle each item of Export or Import using the best 
possible way at an appreciated cost. 

Whenever you are moving, we're ready to solve your transport challenges. The BLUE BAY 
land transport department has served and met the needs of numerous clients. In fact, BLUE 
BAY is Operating With highly experienced Team for GCC & Local Transport Services and 
enjoys its expertise in developing unique and competitive transportation solutions.

Transport Services 

We o�er first class services at very competitive rates. Services o�ered include but not 
restricted to, Liner Agency, Tramp agency, stevedoring, terminal operations, Inland 
transportation, Consolidation, Project Handling, Break Bulk cargo, Freight forwarding etc.

NVOCC & Shipping Handling

Custom Clearance Services

Buyer's Consolidation Service



الشحن البحري الدولي

 خدمة التوحيد هي الطريقة األكثر فعالية من حيث الت·فة لنقل البضائع منخفضة الحجم. من
 خالل تجميع الشحنات المختلفة مع اآلخرين لملء حاوية قياسية ، يتجنب العمالء ت·فة شحن

حاوية ©ملة بمفردهم

 نحن وسيط جمركي مرخصين في البحرين منذ أكثر من 16 عاًما ويمكننا ترتيب التخليص الجمركي لالستيراد
 والتصدير في الميناء البحري / المطار والجسر السعودي. لدينا في لوحة لدينا مهنيين مؤهلين يمكنهم

التعامل مع Ç عنصر من عناصر التصدير أو االستيراد بأفضل طريقة ممكنة بت·فة مقدرة

 عندما تتحرك ، نحن على استعداد لحل تحديات النقل الخاصة بك. لقد خدم قسم النقل البري الخليج األزرق
 ولبى احتياجات العديد من العمالء. في الواقع ، تعمل الخليج األزرق مع فريق من ذوي الخبرة العالية
 لخدمات النقل المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بخبرتها في تطوير حلول نقل فريدة

وتنافسية

خدمات النقل

 نحن نقدم خدمات من الدرجة األولى بأسعار تنافسية للغاية. تشمل الخدمات المقدمة على سبيل المثال ال
 الحصر ، و©لة الخطوط المالحية المنتظمة ، و©لة                  ، الشحن والتفريغ ، عمليات المحطة ، النقل الداخلي ،

التوحيد ، معالجة المشروع ، كسر البضائع السائبة ، شحن البضائع ، إلخ

NVOCC ومناولة الشحن

خدمات التخليص الجمركي

خدمة توحيد المشتري

 Tramp
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BLUE BAY SHIPPING AGENCY
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Tubli Kingdom of Bahrain
Tel. +973 17693668
Web: www.bluebaybh.com
Email: info@bluebaybh.com
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أسم الشركة

المكتب الرئيسي

و©لة الخليج األزرق للشحن

www.bluebaybh.com  الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

تأسست الشركة
١٤ فبراير ٢٠٠٤

SHIPPING AGENCY

المدير العام
حسين جواد عدنان

info@bluebaybh.com

المكتب ٢٤، مبنى ٤٥٠ ، طريق ١١٠٩ ، مجمع ٧١١
توبلي، مملكة البحرين

هاتف: ١٧٦٩٣٦٦٨ ٩٧٣+

 info@bluebaybh.com


