
الملخص العام عن الشركة

كانال شیب لخدمات المحة البحریة 
شركة صناعة و تجارة محدودة المسؤولیة



1نبذة عن الشركة

نبذة عن الشركة

تصریحي المھمة و الرؤیا للشركة

ى جودة الخدھدفنا تقدیم المھمة:  و صعید مست على  ریادة  �جل ال . نعمل  ع زة في القطا ریة متمیّ حة بح ً.مات التي نقدمھا لعمئنا في حلول م عالمیا و  ركیا   ت

مركز نظرتنا ان نقود الشركة �قصى طاقاتھا من خل التزام مترافق مع افضل استخدام للتكنولوجیا و الخبرات المتوفرة. نھدف ان نحقق الرؤیا: 

  من خل بناء عقات ممتازة مع عمئنا و شركائنا و عبر معاییر عالیة للخدمة.

 

ریادي في القطاع

 

 

كانال شيب "Canalship" وكالة بحرية تركية ناشطة في الشحن البحري، عمليات الموانئ، و بتقديم حلول الم��حة 
البحرية المتخصصة و المتميزة. الشركة تسعى دوماً للتمّيز في تركيا و المنطقة و القطاع عالمياً. 

تٔاسست الشركة منذ سنوات من خ��ل مجموعة من المحترفين في مجال الم��حة البحرية، 
و تتمتع بٔاكثر من 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال و بشغف في الريادة في هذا القطاع.   

استوحى المؤسسين تسمية الشركة �Canalship�  من خ��ل مشروع قناة استانبول و هو مشروع
 مستقبلي في استانبول جاري العمل به حالياً و هو قناة اصطناعية يتم حفرها على مستوى البحر 

مقترحة لتربط البحر ا��ٔسود ببحر مرمرا، و منه لبحري إيجه و ا��ٔبيض المتوسط.   
منذ تٔاسيسها كنال شيب متواجدة لتقديم اعلى مستوى من الجدية و الحرفية في خدمات الم��حة البحرية.   
تقع مكاتب الشركة الرئيسية في استانبول في وسط منطقة باهتشلي افلر، با�ٕ�ضافة لفروع متوزعة على عدة 

موانئ بحرية على صعيد تركيا.



2تأسیس كانال شیب

المؤسسین

حائز على دیبلوم بكالوریوس في ادارة ا�عمال من  ھو احد الشركاء المؤسسین لكانال شیب و ھو المدیر العام للشركة.ھاكان آكشیت ا�ستاذ 

ةالجامعیبعد اتمام دراستھ  ”Mastership Shipping Agency“مع شركة ماستر شیب  1993جامعة استانبول.  بدأ خبرتھ العملیة في العام 

ت  رة العملیا رة جیدة جداً بإدا كتسب خب  حیث ا

،

�حق شغفھ في القطاع و انضم  1996في جمیع الموانئ البحریة في تركیا. في العام 

، 2000كأحد الشركاء المؤسسین و عمل فیھا لمدة ستة سنوات كمدیر للوكالة.   بعد العام  ”Assos Maritime Services“لوكالة آسوس 

تصدیر المواد  انخرط السید ھاكان كأحد رجال ا�عمال الناجحین في تركیا بأعمال تجاریة عدة ضمن قطاعات مختلفة، و اھمھا استیراد و

المشھورة  ’Ulusoy‘انضم السید ھاكان لمجموعة اولوسوي  2002البستیكیة و صناعتھا، با¢ضافة �عمال في قطاعات أخرى.   في العام 

بخدمات سنوات حیث اكتسب با�ضافة الى الخبرات الموجودة  10في تركیا و قد عمل كمدیر الوكالة البحریة فیھا. استمر كمدیر للوكالة لمدة 

المحة، خبرة و معرفة بإدارة السفن، قوانین المحة البحریة، شراء و بیع السفن، الوساطة في اعمل الشحن البحري، الصیانة و ا�عمال

شارك ا�ستاذ ھاكان بتأسیس شركة كانال شیب للمحة البحریة. 2012التقنیة، احتیاجات اصح السفن و مجال التورید.   في ینایر 

 

 

2000و  1995اكمل دراساتھ في كلیة النقل البحري و ا¢دارة بین عامي ھو احد المؤسسین ا�ساسیین لكانال شیب. القبطان اوكتار تاري 

ر في العام و  وكتا ن ا عمل القبطا  ، وات في البحر سن عملھ لبضع  . بعد  ز ھا بإمتیا ج من  2001تخّر

لوكالة الشحن حیث عمل كمراقب عملیات الشركة  2002، و انتقل بعدھا في العام ’Düzgit Shipping Agency‘البحري للشحن  یت دوزغ

 2012و  2003 في استانبول. بین عامي مرفأ توز�

بحریة  وكالة ال ت ال خدما

ع  فر وّسط في  ت منطقتي مرمرا و البحر المت كمدیر عملیا عمل 

’Ulusoy Grup‘ في مجموعة اولوسوي

ت  عبر تقدیم خدما  ، تركیا مضائق  و  وانئ   م

، مرافئ رة متمیّزة في جمیع  ي خب ر ن تا ب القبطا كتس .  ا

وكالة بحریة مختلفة لجمیع ا

ا�ستاذ امراھھ شنر كأحد الشركاء المؤسسین للشركة التي تنمو بأھمیة الیوم   انضم لªستاذ ھاكان آكشیت و 

الة.یخدم الشركة بنشاط كمدیر الوككانال شیب لخدمات المحة البحریة، و منذ حینھا   

 

كمسؤول مكتب عملیات وكالة

في فرع وكالة 

نواع السفن با¢ضافة لتقدیمھ للخدمات ا�ستشاریة 

لشركات عریقة في القطاع.

 في تركیا 

ھو احد الشركاء المؤسسین الثثة لشركة كانال شیب لخدمات المحة البحریة.   یترأس ادارة الشؤون المالیة و الحسابات ا�ستاذ إمراه شنر 

ن بت كا لªستاذ ھا

�نضمام  ل ا . قب كامل ركة بال ش ت ال عملیا و مفّوض بمتابعة  شركة  ت ال عملیا رة في  ً خب اه لدیھ ایضا ر .   ا�ستاذ إم للشركة

كانال شیب، حظي ا�ستاذ امراه بخبرة واسعة في العمل مع شركات عدة ضمن قطاع وكا�ت المحة البحریة. سیس أ
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یترأس الشؤون المالیة و الحسابات في وكالة اولوسوي لخدمات المحة البحریة، حیث سنوات كان 

تعاون م تمكنوا من انتاج عقة عمل و 

ن في شركة آسون  كا . ھا ن أ كا ن  ت حی وا سن لثث 

 ً سابقا �ستاذ امراه معھ  كان قد تعامل ا كما   . ً ھا معا  ب عم ي  ت الت وا سن عبر ال زة  متا

مجاھ في ت كان خطوة مھمة في حیاتھ العملیة و بعد استثمارا

ً مع عالمیا ي تعمل  �ت المحة البحریة التركیة الت وكا ى ابرز   لتكون احد

و ھي جاھزة ؤیا ناجحة  ر ھا  ب لدی شی ل  كانا ن  ّكد ا و ا  ، عدة �ت 

 شركاء مؤھلین.

التقى با�ستاذ ھاكان.�كثر من 

التي كان یمتلك فیھا حصة كبیرة. أ. امراه یفید بأن كونھ احد المؤسسین لكانال شیب

عدة و التي تتمتع بوجود ، 2012في ینایر من العام  ریة الوا حة البح ، و ھي وكالة الم ركیا الیوم ركة الناجحة في ت قوي في تركیا.ضّموا جھودھم لتأسیس كانال شیب الش
 

 

 



3الخدمات

كانال شیب تمتلك التصمیم لتقدیم خدمات محة بحریة محترفة من خل ادارتھا 

التي تتمتع بخبرة عالیة في المجال و فریق عمل دینامیكي و 

شاب یتمتع بطبع ایجابي في العمل.

 

 الخدمات المرفأیة

ریة نتمتع بوجود قوي في عدة موانئ حول تركیا، و بتقدیم خدمات مرفأیة مدعومة بنظام  حة بح زامنا تقدیم حلول م ¢لت ذكي متكامل و مكّمل 

زة متناسقة مع   قدراتنا المحیة.متمیّ

عملیات تفریغ و تحمیل السفن -

ر  و یقوم بإصدا ولة  ریغ الحم ت تف عملیا ر بتتبّع  را ستم رئیسي یقوم بإ  التقاریرمكتبنا ال

CDEPبالشركة المعروف بالشركة بإسم تفریغ الخاص عبر برنامج كانال شیب لتقییم ال

 (Canalship Discharging Evaluation Program)ر یتم توزیعھا . ھذه التقاری

 ، عة سا ریغھا بال ي یتم تف  الت

ت كالكمیا ومات مھمة  ریر معل .   تتضمن ھذه التقا رق المعنیة بالعملیة كة من الف شب ضمن   
ن مختلفین لمتلقّی

وقت المتو ، و ال غة و المفر سفینة  ن ال ى مت عل  من الحمولة المتبقیة 
ت المتریة ، نسبة الوحدا ثة ایام نشرة توقّع لªرصاد الجویة لث

 ¢تمام عملیة التفریغ.ع قّ 

عملیات البضائع العامة -

 

لطالما كان توفیر خدمات لعملیات البضائع العامة لھ الحصة ا�كبر في اعمالنا، عبر ذلك نقدم 

ا�یصا�ت الرئیسیة (شھادة او النسخ، تقاریر مسودات المسح، لوائح وزن الجسر، بیانات الوقائع، 

 سند التحمیل، و بیان الحمولة.)، EUR1 1الجودة، الفاتورة التجاریة، قائمة التعبئة، الیورو

اشعارات الجھوزیة، مصادقات بوالص الشحن سواء ا�ساسیة الدعم العام المرتبط بتحضیر 



4 الخدمات

 RoRoعملیات سفن المركبات  -

 

ل ا

سفن  و تحمیل  ریغ  عملیات تف عم  ء لد ى المینا عل  ً واجد دوما شیب مت ل  كانا عملیات  فریق 

RoRo ت رتبط بعملیا عم الم ر للد ،: و منھاالتفریغ . نحّض ب الملّخص ، حسا رقیة الوصول  ب

السائقین و باقي طاقم العاملین، اجراءات الركاب و ، الكشف عن السفیة  و احتمال الرسو، مخفف السرعةحسب 

الخطرضائع تتبع رمز قانون الب تدابیر ركن الشاحنات، ضبط القائمة و بیان حمولة السفینة، بولیصة شحن البضائع، 

 توزیع البطاقات، التحمیل حسب الخطة مع التنسیق المیداني، تفتیش السفینة، اغق تصریح الموجز، و تحویل المستندات 

، موظفي  و داخل المركبة خارج 

ل من الموظفین شّك عادة یت شیب  كانال  ریغ الخاص ب و التف ل  ت التحمی عملیا فریق     . ي ء التال لمینا ل

،المنصة ي، و فریق الحا�ت الطارئة (فریق القطر/طاقم السفینة)، فریق التنسیق المیدان 

 افضل من التواصل ¢تمام العملیة.

التحمیل و منھا :توزیع استمارات السفن، و عملیات التفریغ حسب تدابیر ا�ستقرار؛ با�ضافة ¢جراءات عملیات 

ة،

كلھم مجھزین بأجھزة اتصال لضمان نوعیة 

تخطیط الرسو في المیناء -

رق

یتم تحویل رسائل اشعارات الوصول با�ضافة للخدمات الزمة قبیل وصول الشاحنة الى المرافئ ضمن قانون السمة 

ISPS ؛ یتم

ى یتم  ت اخر وما ي معل و ا م الرصیف المحدد 

 ، ( ء زدحام المینا ، ا الرسو ستناداً لجدول  (ا سفینة  ف المعنیة بحالة قبول ال �طرا غ ا  اب

تحدیدھا عبر ادارة المیناء.  في حال 

صال بالموانئ القریبة و اعطاء المستلمینبا�تقبل الرسو بسبب ازدحام في المرفأ، یقوم فریقنا في المكاتب الرئیسیة 

 

كانت مدة ا�نتظار طویلة 

 معلومات عن بدائل.

صعود السفن الخاص بكانال شیبفریق  -
للسفن التي تحتاج ¢سقاط المرساة في مناطق الرسو بسبب ازدحام في المرفأ او اي اسباب اخرى، 

بكانال شیب با�تصال بالسفینة. متتبعین التعلیمات التي تأت

سف صول ال و ن  ي حی ر عم الفو ریقنا الد ر ف وّف ، ی ا عملیاتن

ي من قسم 

ینة لمنطقة 

 ¢مكانیة اتمام ا�عمال الزمة، با�ضافة ¢تمام عمل المراقبة من قبل سلطات الجمارك العامة بمساعدة 

 فریقنا.

یقوم فریق الصعود الخاص 

الرسو، في الوقت المناسب
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التأجیر

من عمل شركتنا. خدماتنا للتأجیر مصممة لتقدیم دعم محترف لزبائننا،یعد تأجیر السفن و ادارة الرحت جزء مھم 

تحالفاتنا القویة مع اصحاب السفن حول المنطقة. نحن ناشطین بإدارة و تأجیر السفن في 

ئ تصدیر دا و  راد  ستی ت ا عملیا رة  و بإدا  ، وّسط مة المت

كازاخستان، و غیرھا.

 

 بمساندة من عقاتنا و 

البحر ا�سود، عبر بحر مرمرا و ایجة حتى البحر 

للبضائع في اوكرانیا، بلغاریا، رومانیا، روسیا، لیبیا، مصر، الیونان، ایطالیا، البانیا، 

التصریحات: الجمارك، عملیات ا�ستیراد و التصدیر

المحیة ھو الترتیب للتصریحات الجمركیة، لجعل اجراءات ا�ستیراد و التصدیر اسھل، اسرع، جزء من حلولنا 

با�ضافة لذلك فإن شركات التخلیص الجمركي التي یتم تعیینھا من قبل المستقبلین تحتاج

لتسلیم على رصیف میناء الشحن او حالة المستودع الجمركي ¢جراءات ا�ستیرادا�ستیراد و التصدیر. ان حالة ا

للتصدیر یتم استمھا و تستخدم ھذه المعلومات لتسجیل تصریح الموجز في الجمارك. 

مل.اعم ا�طراف بھا و بالمراجع �ستمراریة الع  

و خالیة من الشوائب. 

 و تفاصیل التصریح 

ان ارقام مرجع تصریح الموجز تؤخذ با�عتبار و یتم 

خدمات البضائع

قامت كانال شیب بعملیات و حلول نقل بضائع مختلفة و عدیدة لعمئھا و بظروف مختلفة. قمنا

 

من البضائع و نقل البضائع السائبة الغیر معبئة، ددة بتقدیم حلول معتمدة لعمئنا و �نواع متع

كرسة لعمئنا مصممة و م

 عبر قطاعات مختلفة.

الى حلول النقل بالحاویات؛ لقد كان تركیزنا على توفیر حلول نقل 

 الحاویاتوكالة خطوط شحن 

تقدم كانال شیب خدمات وكالة خطوط الشحن بالحاویات في تركیا، و ھي الوكیل البحري لخطوط 

‘Global Shipping’ النقل المتعددة با�ضافة لتوصیل الحاویات في تركیا فيخدمات ، و تقوم بتقدیم

جملیك، ازمیا، و میناء عمبرلي. تقوم كانال شیب كذلك بإدارة النقل  موانئ  البري للحاویات من اوروبا 

لھذا الخط.

الخدمات
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حوض السفنخدمات 

 و السفن الطاقمخدمات 

ل ادارة السفن و التي یمكن دمجھا ضمن برنامج ادارة متكامل. تقوم كانال شیب بتقدیم مجموعة من حلو

اساس الثقة المعطاة نقوم با�عتناء بملكیات عمئنا.   با�ضافة لذلك

مع القیام بمستلزمات تغییر الطاقم،و خبرة، و

نقلھم و توفیر اماكن ا�قامة لھم مع القیام بجمیع التدابیر المرتبطة بالعمل الورقي، و مع خدمات تبدیل  

 الطاقم في مرفئي توز� و یالوفا عبر القوارب.

یتم اعتبارنا كشریك معتمد، و على 

 نقوم بتقدیر خدمات الطواقم و ادارتھا مع تقدیم موظفي محة ذ

 . ول تقنیة ج لحل ي تحتا سفن الت عم لل ل شیب الد ر كانا وفّ ، ت سفن رة ال ضافة لخبرة ادا � با

، اعادة �عمال ا�صح و التحویلنقوم بالتحضیر 

تقنیة عالیة و شھر في مجال العمل نتمتع بالتحضیر لخدماتنا

 

 في حوض السفن عبر شركاء مناسبین ذوو خبرة 

التجدید، البحث عن و شراء و ایصال القطع و المعدات الزمة.

 في تركیا و المنطقة.

الخدمات

خدمات ا�وفشور

و ذلك  ت المحة،  سلة متكاملة من خدما و تقدیم   

شركة بالتطّور وفیر خدمات ا�وفشور لیعكس ذلك التزام ال ل شیب برؤیا تدعم ت تتمتع كانا

با�رتباط مع الطلب المتزاید لھذه الخدمات في 

ة، خدمات نفط البحریقطاع الطاقة. لذلك نسعى لتقدیم الدعم في اصح آ�ت و سفن مصافي ال

 نقل و تحویل الطاقم، و المشاریع المتقدمة في ھذا المجال.



7 خدماتنا المضافة الجودة

النقل المباشر لعملیات المونئ
مع برنامج كانال شیب للنقل الحي المباشر و الخدمة مجانیة �صحاب العقة بالعمل.  24/7ممكن متابعة عملیات التحمیل و التفریغ  

كانال شیب تفتخر ان تكون اول وكالة محة بحریة و الوحیدة التي تقدم ھذه الخدمة المھمة لشركائھا.

التتبّع عبر نظام كانال سات
واقع السفن  عیة یقدم خدمة التتبّع الحّي لم ر الصنا �قما رتبط با ت الم سا ل  كانا نظام 

عبر  سفن  متتابعة لموقع ال

و یقدم تحدیثات 

المعلومات المعطاة على الخارطة من نظام  ّ
 الزمة مع صورة عن موقع السفینة على الخارطة 

انمارسات و یقوم بتحویل المعلومات

یجادھا ضمن خدمة تتبّع كانال شیب على الویب. و التي یمكن ا

 

مركز اتصا�ت كانال شیب
ت ً لتقدیم التحدیثا ن دائما واجدی ت الخاص بھ مت � �تصا و مركز ا شیب  ل  كانا زبائن في  ت ال خدما

 . ھم سفن عن  ء   ت للعم وما یوزعون المعلومات المجموو المعل

 عبر الوكیل في میناء ا�نطق، و یقوم الفریق بإعم رئیس السفینة و 
عة عن السفن من میناء ا�نطق

وسیط النقلادارتھا، 

ر ت المقدّ وق عن ال ومات  یقومون بجمع معل
 

. ك و المال  ،

 ، �نطق و التحمیل في مرفأ ا ریغ ا ل عملیة التف ¢كما

ء التا ر للوصول الى وجھة المینا لي،الوقت المقدّ

 التي تمت و الملفات الصادرة. 

و یجمعون الملفات المتعلقة المطلوبة لكل العملیات

عبر القمر الصناعي  

عبر تتبّع موقع السفن ھیة یومیة للوصول  ت تنبی ل معلوما رسا یقوم الفریق بإ

ل بھ عبر برنامج  نظام "انمارسات". المعلومات و التقدیرات المطلوبة  الذي یتم ا�تصا

متواجدة مع الفریق.العبور عبر مضیق استانبول و الدردانیل و عبر تركیا تكون للعملیات و

 خدمة التنبیھ عبر السائل القصیرة

،

 

لیة عبر الرسائلكانال شیب بتقدیم خدمة مضافة الجودة منفردة في تركیا عبر تنبیھ العمء و المتعلقین بالعم متقو

دعم كانال شیب یقوم بوضع المعلومات المتعلقة بالعملیة ضمن رسالة قصیرة مع شبكة من المرسل الیھم یرة. فریق  القص

ت و المسؤولة المعیّنة من قبل المرسل الیھكعمء التخلیص  الجمركي، مراقبي الملیة، شركات النقل و اللوجستیا

ھا كالمالكین ت المرسل الی  و  الشركا

 وجود قروض متعلقة، و المندوب عن الوكالة البحریة.

الناقلین و وسطاء النقل، ادارة المیناء، موظف البنك المسؤول في حال
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 aksit@canalship.com.tr

sener@canalship.com.tr

arzu@canalship.com.tr

erkin@canalship.com.tr

ezgi@canalship.com.tr

tari@canalship.com.tr

dania@canalship.com.tr

المكتب الرئیسي

العالیة، تمكنت كانال شیب من اثبات نفسها في السوق في وقت قصیر عبر تفان في العمل و خدمة  ذو الخبرةالمحترف و بفضل فریقنا 
 عمئنا بإحتراف و مهنیة عالیة.

آكشیت هاكان  أ.

المدیر العام و شریك مؤسس لكانال شیب

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

البرید ا�لكتروني

 اوكتار تاريأ. 

مدیر الوكالة و العملیات و شریك مؤسس لكانال شیب

 أ. امره شنر
 سس لكانال شیبو الحسابات و شریك مؤ الشؤون المالیةمدیر 

آرزو آكشیت

مدیرة الموارد البشریة

خلیل آكشیت

 العملیات مراقبة مسؤول اختصاصي تطویر ا�عمال و 
 

ازكي ایتش اوغلو

 مسؤولة عملیات الوكالة

دانیة البقاعي

مسؤولة قسم التأجیر و اعمال الوساطة 

 



 2/4 34180.

info@canalship.com.tr
www.canalship.com.tr

كانال شیب لخدمات المحة البحریة 

شركة صناعة و تجارة محدودة المسؤولیة

المكتب الرئیسي

منطقة باھتشلي افلر، شارع سرماشك، بناء اوزیورت رقم 
 

البرید ا�لكتروني

موقعنا على ا�نترنت

ھاتف

 

فاكس  +90  212 505 05 10 / 12+90 212 555 85 83


