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آهدافنا

رؤيتنا 

 أن نجعل
 النقل

 المتكامل
 سهاًل وآمنا

 ومجديًا
اقتصاديًا

 أن نكون االختيار
 األمثل في دولة

 قطر كشريك يوفر
 خدمات وحلول

 النقل المتكامل
 من وإلى جميع

 أنحاء العالم وأن
 نقدم أفضل قيمة
 للعمالء والعاملين

.والمساهمين



Providing 
an easy, 

economic, 
feasible and 
safe integrated 
transport. 

The company’s 
main target 

is to be the best 
choice for any 
customer as being 
a partner in Qatar 
that offer services 
and solutions to the 
integrated transport 
to and from all parts 
of the world. In 
addition, we seek 
to provide the best 
for our customers, 
employees and 
shareholders. 



قيمنـا

المصداقية  نفي دائما بوعودنا 
 ونعامل الجميع بإجالل واحترام و صدق فنحن نلزم

 أنفسنا بأعلى المعايير األخالقية و نلتزم بتقديم
 مستوى خدمة ثابت و يعتمد عليه في كل ما نقوم

 به من عمل. كذلك نؤمن بواجبنا تجاه المجتمع
 الذي نعيش و نعمل به، و نلتزم بحماية البيئة و

 المحافظة على الموارد الطبيعية كما نلتزم باتباع
إجراءات و توفير أماكن عمل و معدات آمنة

االبتكار نتميز بقدرتنا  
 على إيجاد حلول مبتكرة مصممة لتلبي أو

 تفوق احتياجات عمالئنا ، والتغلب على
 العقبات وتحقيق أقصى إنتاجية للموارد
 المتاحة عن طريق التعاون المشترك مع

فريق العمل المتكامل لدينا

التعلم و تنمية القدرات الذاتية 
 نؤمن بأن نمو و نجاح شركتنا مبني على تنمية و نجاح كل فرد 
منا و نسعى دائما لتحقيق التحسين المستمر كشركة و كأفراد

بناء عالقة شراكة 
نؤمن بأن 

 نجاح عمالئنا هو القوة الدافعة الحقيقية وراء
 كل ما نقوم به من عمل. نتشارك مع عمالئنا من

 خالل بذل أقصى جهد للتعرف على متطلباتهم
 و المبادرة بالسعي إليجاد طرق جديدة لتلبيتها.
 نحن نؤمن ببناء عالقات تدوم و تحقق المنفعة
 المتبادلة مع موردينا و مع بعضنا البعض فكل

 عضو في فريق العمل يكمل و يتكامل مع باقي
أعضاء الفريق



Our principles

We are committed to the highest 
ethical standards providing a 
constant and dependable level of 
service. Furthermore, we devote 
ourselves towards the society where 
we live and work. We are adhered 
to protect the environment and 
conserving the natural resources as 
well as following up the procedures 
and providing safe workplaces and 
equipment.



شركة القبطان للنقل والخدمات

القبطــان للنقــل والخدمــات لديهــا القــدرة علــى ســحب ونقــل الســيارات داخل دولة 

ــر والســياحية ( مــن  ــواع الســيارات )التصدي ــع أن ــك نقــل وشــحن جمي قطــر وكذل

دولــة قطــر إلــي دول مجلــس تعــاون الخليــج ومصــر والــدول المجــاورة وبالعكــس 

والمغطــاة  المكشــوفة  الســيارات  حاملــة  الســطحات  مــن  اســطول  بواســطة 

المملوكــة بالكامــل للشــركة مــن موديــالت حديثــة باإلضافــة إلــى خدمــة الشــحن 

الخاصــة للعمــالء المميزيــن لدينــا

باإلضافــة الــي نقــل الســيارات عــن طريــق البحــر فــي حاويــات الــي جميــع موانــي 

العالــم 

 نقدم ذلك بالتعاون مع وكالئنا في الدول 
المجاورة



Captain Transport & Services

Land and overseas Shipping 

Captain transport and services company is able to drag 
and transport vehicles inside Qatar as well as shipping 
and transporting all types of vehicles  (export and  tourism)  
from Qatar to  the  Gulf Cooperation Council (GCC) and 
Egypt  and  neighboring countries  and  vice  versa by 
a fleet able to carry new modern  roofless  and covered 
cars which are entirely  owned by company . In addition , 
the auto  transport by sea in containers to all ports in the 
world
We offer in cooperation with our agents in neighboring 
countries



شركة القبطان للنقل والخدمات

لدينا سائقين من جنسيات مختلفة لديهم الخبرة الكبيرة   •
وعلى دراية كاملة بالطرق واإلجراءات بالمنافذ الحدودية بدول 

مجلس التعاون ومصر
لدينا خدمة التتبع للشحنات حتى االستالم بالطرق   •

التكنولوجية المختلفة
لدينا خدمة التامين علي السيارات المشحونة من وقت   •

االستالم من العميل وحتى استالمها في محطة الوصول 
النهائية عن بالتعاون مع شركات التأمين المعتمدة في دولة 

قطر
• كذلك لدي القبطان خدمات شحن االمتعة  الشخصية عن 

طريق البر من دولة قطر إلي جمهورية مصر العربية.
باإلضافة الي خدمات شحن الحاويات من ميناء الدوحة الي   •

جميع الموانئ العالمية
• نسعى لكي نكون األفضل عن طريق تقديم خدمة مميزة

نعدكم بتقديم الخدمة االسرع مع افضل االسعار بالسوق   •
القطري

• علي استعداد تام لتقديم خدمات الشحن لشركات استيراد 
وتصدير السيارات الي دول الخليج ومصر عن طريق الناقالت 

الكبيرة التي تتسع لثماني سيارات في الناقلة الواحدة



Captain Transport & Services

We have well experienced drivers from different nationalities 
who are fully aware of the roads and procedures of border 
ports of the Gulf Cooperation Council   and Egypt
The company offer the service of tracking and receiving 
using different technological methods.
Our insurance service on cars shipped from the time 
of receipt from the customer up to reaching the final 
destination in cooperation with approved Qatar insurance 
companies. 
Our company provide the service of s personal luggage 
shipping by land from Qatar to Arab Republic of Egypt, 
In addition to container shipping services from the port of 
Doha to all international ports
We strive to be the best by offering a unique service. 
Therefore, we promise to provide the fastest service with 
the best price and the Qatari market. Thus, we are Fully 
prepared to provide shipping services for companies to 
import and export cars to the Gulf states and Egypt by 
the large tankers that can accommodate eight cars per 
tanker.



شركة القبطان للنقل والخدمات

نقل الركاب
 شــركة القبطــان للنقــل والخدمــات تقــدم خدمــات نقــل الــركاب عــن طريــق
ــة عــن ــة مصــر العربي ــع محافظــات جمهوري ــي جمي ــة قطــر ال ــر مــن دول  الب
 طريــق التعــاون التكاملــي مــع الــوكالء الخارجييــن فــي الــدول المجــاورة
اعتمادنــا وتصنيفنــا الــي  باإلضافــة  الــركاب  نقــل   الســتكمال منظومــة 
 كمقــدم خدمــة نقــل الــركاب والســيارات حســب تصنيــف وزارة الماليــة

..القطريــة

وكالئنا في مجال نقل الركاب

 شركة الجسر العربي للمالحة  ٭
شركة نما العالمية للخدمات ٭
شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ٭
شركة الوجه القبلي للنقل والسياحة ٭



Captain Transport & Services

•Arab Bridge Maritime
•Namma International Marine Services
•East Delta Travel Company
•Upper transport and tourism company

Captain transport and services company provide 
passenger transport services by road from Qatar to all 
the provinces of the Arab Republic of Egypt through 
an integrative cooperation with external agents in 
the neighboring countries to complete the system of 
passenger transport in addition to our approval, credibility 
and classification by Ministry of Finance in Qatar as being 
provider of passenger transport service

and our agents in the field of passenger transport are :-

Passenger services



شركة القبطان للنقل والخدمات

 اصدار دفاتر المرور الدولية الجمركية  )التربتك(
 والرخص الدولية

 لدى القبطان حق اصدار دفاتر تربتك ورخص دولية معتمدة في معظم
 دول العالم حسب عقد الوكالة الحصرية في دولة قطر والذي ابرم بيننا

 في عام 2011 مع شركة نادي الشرق االوسط للسيارات والسياحة وهي
 شركة سعودية تعمل في مجال اصدار دفاتر المرور الدولية )التربتيك(

 و رخص القيادة الدولية باإلضافة الي اعتمادنا وتصنيفنا كمقدم خدمة
 اصدار دفاتر المرور الدولية الجمركية  حسب تصنيف وزارة المالية

القطرية

تجارة القرطاسية والورق واالدوات الكتابية والمكتبية 

شــركة القبطــان للنقــل والخدمــات هــي مــن الشــركات المعتمــدة فــي ســجل المورديــن لــأدوات 
ــة  ــوزارات بدول ــة وال ــد مــن الجهــات الحكومي ــدى  العدي ــورق والقرطاســية ل ــة وال ــة والمكتبي الكتابي
ــا  ــة يخــول لن ــن مــن وزارة المالي ــف فــي ســجل الموردي ــي تصني ــا عل ــي حصوله ــة ال قطــر باإلضاف

ــة قطــر ــة بدول ــة وشــبة الحكومي ــع الجهــات الحكومي ــد لجمي التوري



Captain Transport & Services

•Captain transport and   services company are accredited company in the supplier   
roster of clerical tools and   office paper and   stationery for many government 
agencies and ministries in the State of Qatar in addition to receiving a classified 
rank in the supplier roster of the Ministry of Finance which authorizes us to supply 
to all governmental agencies and private sectors.

Our company has the right to issue approved carnets 
and international licenses in most countries of the world 
as an exclusive agency in the State of Qatar which 
was contracted in 2011 with Middle East Automobile & 
Tourism Club. which is a Saudi company engaged in the 
issuing of international traffic books (Triptik) and driving 
licenses. Our company has an approval, credibility and 
classification as a provider of international traffic issuing 
books of the customs service as ranked by the Qatari 
Ministry of Finance.

Stationery, paper and clerical tools trade

Issuance of vehicles carnets (Triptik) and International driving 
licenses



شركة القبطان للنقل والخدمات

 إصدار جميع أنواع تأشيرات 
 السعودية

 شــركة القبطــان للنقــل والخدمــات تعمــل ايضــًا فــي مجــال اصــدار وتخليص
 جميــع انــواع تأشــيرات الســعودية لــدي ممثليــة خــادم الحرميــن الشــريفين
تخليــص فــي  المعتمــدة  الشــركات  احــدى  بصفتهــا  قطــر  دولــة   فــي 
ــة قطــر باإلضافــة  المعامــالت حســب قانــون الســجالت التجاريــة فــي دول
 الــي اعتمادنــا وتصنيفنــا كمقــدم خدمــة تخليــص معامــالت حســب تصنيف

ــة ــة القطري وزارة المالي



Captain Transport & Services

Captain transport and services company also   
engaged   in issuing and clearance of all types of 
visas to Saudi Arabia through its representatives of 
the Custodian of the Two Holy Mosques in the State 
of Qatar as being one of the approved companies in 
clearing transactions in accordance with commercial 
records law in the State of Qatar. Our company is 
considering an approved company classified by the 
Ministry of Finance in Qatar



شركة القبطان للنقل والخدمات

 شبكة وكالء الشركة يف
المنطقة العربية والصـين

يوجد للقبطان وكالء في المناطق اآلتية :

•جمهورية مصر العربية
•المملكة العربية السعودية

•اإلمارات العربية المتحدة
•البحرين

•دولة الكويت
•المملكة االردنية الهاشمية
•جمهورية الصين الشعبية



Captain Transport & Services

Despite our presence in Qatar, our company managed to 
build a network of professional agents in the Arab region 
and China to enable us to serve our clients and handle all 
cargo to and from anywhere in the world.
Our   agents   are   carefully selected on   the   basis of 
their excellence, expertise and commitment to   keep the   
highest   level   of service according to our customers’’ 
expectations.  Our company succeeded in providing an 
international service through flexibility of local companies 
and its ability to provide unique service.

Our Agents exist in the following areas :-

Our Network in the Arab region and China

•Arab Republic of Egypt 
•Kingdom of Saudi Arabia
•The United Arab Emirates
•Kuwait
•Jordan
•China



شركة القبطان للنقل والخدمات

 الشركات المملوكة
 شــركة تايــم شــارت لإلنشــاء والتعميــر والتــي تعمــل فــي مجــال المقــاوالت
 العامــة و أعمــال الوســاطة العقاريــة فــي دولــة قطــر و هــي مملوكــة بنســبة

%100 لشــركة القبطــان للنقــل والخدمــات



Captain Transport & Services

.Time Chart construction and Development Company  
which  works in the field of general contracting and  real  
estate  brokerage business in the  State  of  Qatar is 100% 
owned completely by  Captain transport and services.

Subsidiaries



شركة القبطان للنقل والخدمات



Captain Transport & Services



شركة القبطان للنقل والخدمات



Captain Transport & Services



االلتزام نحو العميل
ــا و نحــن ــا هــو نجاحن ــة عميلن ــي القبطــان أن راح  نحــن نؤمــن ف
 ملتزمــون بخلــق عالقــات طويلــة األجــل مبنيــة علــى النجــاح المتبــادل

.و مــع عمالئنــا
 نحــن نبــذل قصــارى جهدنــا لنفهــم عميلنــا جيــدا و نهتــم بتقديــم

الفرديــة باحتياجاتــه  الخاصــة  .الحلــول 
 فــي جميــع األحــوال ســواء قمنــا بنقــل البضائــع للجهــة المقابلــة مــن
 دولــة قطــر أو قمنــا بنقلهــا إلــى آخــر بقعــة فــي العالــم ، نحــن نســتمع
 جيــدا و نســتجيب ســريعا لمتطلبــات عمالئنــا و نســعى بجــد للبحــث
 عــن وســائل جديــدة لنســاعد عميلنــا فــي تحقيــق النجــاح فنحــن نتكفــل
 بتوصيــل بضائعــه آمنــة وفــي حالــة جيــدة بأســعار مناســبة فــي الوقــت

المحــدد و فــي كل مــرة



One of the main principles of the company is to 
satisfy our customers› requirements that leads to our 
success. therefore, we exert our efforts and pay more 
interests to present the suitable solutions for any 
personal needs in all situations either by transporting 
goods to any region in the world. We listen carefully 
to our customers and respond as fast as possible to 
their requirements by providing new techniques to 
help our clients achieve success and get our target.  
We insure transporting its goods safely in a good 
condition within a suitable time.



شركة القبطان للنقل والخدمات



Captain Transport & Services








