


Delivering a smarter courier experience since 2008. 

At ZAJEL, we’re on a mission to be the courier company that goes beyond distance and 
destination to offer business transformation, reliable global services, and flexible, agile solutions.

Our journey started in 2008 . Fast-forward to now and we’ve matured to become the
fastest-growing courier and logistics company in the UAE. We’ve got to this position thanks to 
a mix of industry-leading expertise and an unwavering commitment to offering our customers a 
greater experience day after day.

At the heart of this sits our people, a team of industry experts and innovators who use smart, 
cutting-edge technologies and our diverse, top-of-the-range shipping fleet, to supply 
convenient, cost-effective services to customers across domestic, international and government 
spaces.

We’re also proud to offer a growing range of reliable services for large enterprises and SMEs,
covering immigration, ID Cards, Customs decelerations, mail-room management, legal 
documents, banking and e-commerce.

About Usنبذة عنا
منذ انطالقنا في العام ٢٠٠٨، نقدم لعمالئنا حلوًال ذكيًة لخدمات التوصيل السريع.

المسافات والوجهات عبر تقديم خدمات موثوقة  التي تتخطى  الرائدة  السريع  التوصيل  أن تكون شركة  زاجل في  تتمثل مهمة 
وفعالة وحلول أكثر مرونة.

بدأت رحلتنا في العام ٢٠٠٨، وأصبحنا شركة التوصيل ا�سرع نمو� وا�كثر تميز� في الخدمات اللوجستية على مستوى دولة ا�مارات 
العربية المتحدة. وقد حظينا بهذه المكانة بفضل تنوع خبراتنا في هذا المجال، الى جانب التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات 

وأجودها لمتعاملينا يوم» بعد يوم.

بالتقنيات  المبتكرة مستعينين  ليقدموا خبراتهم وخدماتهم  العمل  "زاجل"، يقف موظفونا ضمن مختلف فرق  في جوهر نجاح 
أكبر  بفعالية  الخدمات  كافة  توفير  بهدف  وذلك  ومتمكن.  متنوع  شحن  أسطول  من  نمتلكه  ما  إلى  إضافًة  والمتطورة،  الذكية 

وبأسعار تناسب شرائح المتعاملين كافًة على المستويات المحلية والدولية والحكومية. 

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولدينا كفاءات  للمؤسسات  الخدمات  باقة متميزة من  اليوم بقدرتنا على تقديم  ونحن فخورون 
الى  وتسليمها  الجمركية  ا�قرارات  واستالم  الشخصية،  البطاقات  و  السفر  جوازات  وتسليم  استالم  عمليات  إدارة  في  متخصصة 
إلى  إضافة  والمصرفية،  القانونية  المراسالت  إدارة  وكذلك  والخاصة،  الحكومية  للمؤسسات  البريد  غرف  إدارة  و  الجمارك،  دائرة 

التجارة ا�لكترونية
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By innovating together, we’ve built a unique 
operating model that enables us to adapt to 
fluctuating market conditions, respond with agility 
to customers and preferences, and reliably execute 
delivery solutions across first- and last-mile 
delivery – it’s this spirit and collaboration and 
pursuit of innovative consistency that sets us 
apart and makes us the perfect courier partner for 
B2B, B2C, and C2C customers.

We’re especially proud of the partnerships we have 
fostered over the years. We partner with many 
UAE government departments and private sector.

مفاهيم  وتطبيق  ترسيخ  على  الجماعي  تركيزنا  وبفضل 
خالله  من  يمكننا  فريدا  تشغيلي»  نموذج»  أنشأنا  االبتكار، 
مواكبة تقلبات السوق وتلبية جميع متطلبات المتعاملين 
المعامالت  استالم  عبر  وذلك  وشفافية،  مرونة  بكل 
مباشرًة من جهة ا�صدار وتوصيلها إلى الجهة المستلمة 
المتوافرة لدينا. وإن أكثر ما يميزنا هو  التوصيل  عبر شبكة 
مختلف  تلبية  نحو  المتواصل  والسعي  التعاون  روح 
المتطلبات، ا�مر الذي يجعلنا الشريك ا�مثل في التوصيل 

السريع للمتعاملين من الشركات وا�فراد.

والشراكات  متعاملينا  والء  هو  اليوم  به  نفخر  ما  أكثر  إن 
الحكومية  المؤسسات  من  العديد  مع  عززناها  التي 

والقطاع الخاص في دولة ا�مارات العربية المتحدة.
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14 42M+
١٤ عام� في مجال خدمات 

التوصيل السريع أكثر من ٤٢ مليون شحنة تم 
توصيلها منذ العام ٢٠٠٨

Years in Business Shipments Delivered
since 2008 200

Countries Covered
200+

أكثر من ٥٠٠ وجهة
 عالمية

Woldwide Destinations
500+
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 WE’RE 

MOTIVATED AND 

We’re not stopping there

 to deliver a smarter, more connected future.



Domestic services

ZAJEL offer a seamless service from booking and pickup to final delivery, with full track 
ability of all shipments. We specialize in domestic deliveries serving Ecommerce, SME’s, 
Government, Private & Banking sectors.
Thanks to our extensive fleet network of over 100 branded vans and bikes, you can trust 
ZAJEL to deliver express documents and parcels within 24 hours of pick-up. The process is 
seamless, with full shipment visibility from pick-up to delivery. Our domestic services cater to 
government, banking sector, eCommerce, publishing house, and more. 

Standard Next
Day Delivery

Same Day
Services

E-Commerce
Delivery

Cash on
Delivery

Documents
Delivery

 Cheque
Collection
Delivery &

Return
Services

إمكانية  مع  النهائي،  والتسليم  واالستالم  الحجز  عند  والميسرة  السلسة  بخدماتها  "زاجل"  تمتاز 
لخدمة  المحلية  التسليم  عمليات  في  متخصصة  خبرات  ولدينا  الشحنات،  لجميع  الكامل  التتبع 
والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  ا�لكترونية،  التجارة  شركات  تشمل  متنوعة  قطاعات 

والمؤسسات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص.
والطرود  الوثائق  توصيل  يضمن  ودراجة  مركبة   ١٠٠ من  أكثر  يضم  شحن  أسطول  "زاجل"  تمتلك 
تتبÅع شحناتهم بكل سالسة وشفافية  المستعجلة خالل مدة ال تتجاوز ٢٤ ساعة. وتتاح للعمالء 
القطاعات  لمختلف  المحلية  خدماتها  زاجل  وتقدم  تسليمها.  حتى  استالمها  لحظة  من  بدايًة 

الحكومية، والمصرفية، والتجارة ا�لكترونية، والطباعة والنشر وغيرها من القطاعات.

الخدمات المحلية

التوصيل في
اليوم التالي

توصيل بضائع 
التجارة ا�لكترونية

توصيل الوثائق
والمستندات

خدمات
االسترجاع

التوصيل في
اليوم نفسه

الدفع عند
االستالم

استالم
وتسليم 
الشيكات
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With Next Day Delivery 
service, we provide 
affordable and reliable 
delivery of documents 
and parcels to its 
consignee within 24-48 
hours across the UAE.

Send shipments faster with our 
Same-Day-Delivery service, it 
provides reliable expedited 
delivery of documents and 
parcels to businesses and 
residential addresses across 
major Cities in the UAE within 
12 hours from time of 
collection.

The fastest domestic delivery 
service, that provides reliable 
delivery of documents and 
parcels across major cities in the 
UAE within 3 to 4 hours.

Our e-commerce courier 
services are designed to 
cater to online & social 
media traders and 
businesses, providing 
them with affordable and 
reliable same & next day 
delivery solutions.

Increase your customer base 
and profit margins by offering 
the COD Payment option on 
your ecommerce websites with 
ZAJEL Cash on Delivery Service 
(COD).

Get your documents & parcels 
not only delivered, but duly 
returned from your consignee 
with an endorsement with our 
two way service.

التالي،  اليوم  فـي  التوصـيـل  خدمة  مع 
بأسعار مناسبة  الموثوق  التسليم  نضمن 
للمستندات والطرود إلى المرسل إليه في 
أنحاء  جميع  في  ساعة   ٢٤-٤٨ غضون 

دولة ا�مارات العربية المتحدة.

اليوم  نفس  في  التوصيل  خدمة  تتيح 
أسرع،  بصورة  شحناتهم  إرسال  للعمالء 
السريع  التسليم  لهم  تضمن  كونها 
إلى  والطرود  للمستندات  والموثوق 
المدن  في  السكنية  والعناوين  الشركات 
العربية  ا�مارات  امتداد  على  الرئيسية 
من  بدايًة  ساعة   ١٢ غضون  في  المتحدة 

وقت استالم الشحنة من المرسل.

وتضمن  محلي،  توصيل  خدمة  أسرع 
للمستندات  والموثوق  السريع  التسليم 
دولة  في  الرئيسية  المدن  في  والطرود 
تتراوح  المتحدة في فترة  العربية  ا�مارات 

بين ٣ و٤ ساعات فقط.

ُصممت خدمات البريد السريع لبضائع 
التجــــارة ا�لـكترونـــيــــة لــدينـــا لتلبية 
ا�نترنت  عـبـر  الــمتداوليـن  احـتياجــات 
ووســــائــل الـــتـــواصــل االجــتــمــاعي 
والشركات، وتزويدهم بحلول التوصيل 
نفس  في  مناسبة  وبأسعار  الموثوقة 

اليوم وفي اليوم التالي.

�نشطتكم  أوسع  انتشار�  حققوا 
وهامش  عمالئكم  قاعدة  وعززوا 
أرباحكم من خالل تقديم ميزة الدفع 
مواقع  على  زاجل  من  االستالم  عند 

التجارة ا�لكترونية الخاصة بكم.

إمكانية  الخدمة  هذه  لك  توفر 
بعد  وطرودك  مستنداتك  استرجاع 
بفضل  إليه  للمرسل  تسليمها 

خدمتنا ثنائية االتجاه.

Cash on delivery
(COD): 

Return
Service: 

Same-day
Service: 

Bullet 
Service: 

التوصيل في 
اليوم التالي:

توصيل بضائع 
التجارة ا
لكترونية:

الدفع عند 
االستالم:

خدمة
االسترجاع:

التوصيل في
 اليوم نفسه:

الخدمة 
السريعة:

E-commerce 
Delivery:

Next-day
Delivery:
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تغطي عمليات االستيراد والتصدير التي تديرها "زاجل" نطاق» دولي» واسع» يزيد على ٢٠٠ وجهة حول 
التوصيل  خدمة  لتوفير  عالية  مهنية  وكفاءات  بخبرات  الواسعة  الدولية  شبكتنا  وتتمتع  العالم. 
الوقت المحدد وبجودة  الوجهة المقصودة في  الى  السريع دولي»، بما يضمن توصيل شحناتكم 
عالية. كما اننا نقدم حلوًال شاملة �يصال كافة أنواع الطرود والوثائق المهمة والمستعجلة في 

مدة أقصاها ٧٢ ساعة من لحظة االستالم.

 International servicesالخدمات الدولية
We manage both import and export express international deliveries, 
covering over 200 countries worldwide. Our vast, experienced 
international express courier service network ensures we’ll get your 
package to its destination on time and in perfect condition. We offer 
integrated solutions too to deliver all kinds of urgent and important 
documents and packages within 72 hours of pick up.

خدمة التصدير
السريع

خدمة االستيراد
السريع

الشحن
الجوي

الشحن
البحري

الشحن
البري

التخليص الجمركي – 
خدمات الشحنات الواردة

Express
Exports

Express
Imports

Air
Freight

 Sea
Freight

Land
Freight

 International
 inbound - Customs
Clearance



ZAJEL provides quality and reliable international courier & logistics services by 
Air, Road & Sea through our vast network of expert partners.

With ZAJEL Express service, we 
provide reliable expedited delivery of 
documents and parcels to over 200 
countries within a stipulated time 
frame.

Our road freight service covers the 
whole of the GCC to bring you closer 
to your customers.

Whether you're relocating to a new 
country or a business offering global 
delivery, you can trust ZAJEL to get your 
important goods to their destination 
safely and swiftly.

Alongside our full suite of supply 
chain services, we have 
well-established partnerships with 
ship and vessel companies to offer you 
seamless worldwide delivery of your 
cargo.

تقدم زاجل لعمالئها خدمات البريد السريع وخدمات لوجستية دولية موثوقة وعالية الجودة بر� وبحر� وجو� بفضل 
شبكتنا الواسعة من الشركاء ذوي الخبرة العالية.

مع خدمة زاجل إكسبرس، نضمن لعمالئنا 
والطرود  للوثائق  واÑمن  السريع  التسليم 
وفي  العالم  حول  دولة   ٢٠٠ من  أكثر  إلى 

الوقت المحدد.

دول  جميع  البري  للشحن  زاجل  خدمات  تغطي 
وعلى  قريب»  لتبقى  الخليجي،  التعاون  مجلس 

تواصل مباشر وسريع من عمالئك.

في  العمل  أو  لالنتقال  تخطط  كنت  سواء 
بلد آخر، فإننا في "زاجل" نقدم لك خدمات 
جميع  إلى  وسريعة  وآمنة  موثوقة  توصيل 

أنحاء العالم.

إلى جانب مجموعتنا الكاملة من خدمات سلسلة 
التوريد، أسسنا شراكات راسخة ومتينة مع شركات 
بخدمات  تزويدك  من  لنتمكن  البحري  الشحن 

تسليم سلسة لشحناتك إلى جميع أنحاء العالم.

Express
Import/Export: 

GCC Road
Freight: 

Sea Freight: Air Freight: 

الشحن البري ضمن دول
مجلس التعاون  الخليجي:

خدمة التصدير والتوريد
السريعة "إكسبرس":

الشحن البحري:الشحن الجوي:
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توفر "زاجل" خدمات التوصيل السريع لمختلف القطاعات الحكومية، وتقوم باستالم الطرود والمستندات وتوصيلها إلى 
با�فراد  خاصة  ووثائق  شهادات  من  السرية  والوثائق  للمستندات  خاصة  خدمات  كذلك  وتقدم  ودولي»،  محلي»  وجهتها 

والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

Government servicesالخدمات الحكومية
At Zajel, we provide courier services for all government sectors, delivering mails and parcels 
both domestically and internationally. We offer a specialized courier service to handle highly 
sensitive and confidential government documents, licenses, certificates, and reports for 
individuals, private companies, and/or public sectors.

خدمة استالم الوثائق ومعالجتها 
وإعادة تسليمها

الوثائق والطرود
المحلية

Mailroom
Management

 Documents collection,
 processing/fulfillment &
delivery

Attestation
services

 Domestic Documents and
Parcel Services

 International inbound -
Customs Clearance

خدمة إدارة
غرف البريد

خدمة تصديق
الوثائق

الوثائق والطرود
الدولية



خدمات إدارة الغرف البريدية:
تقدم زاجل حلوًال احترافية �دارة الغرف البريدية الخاصة بمؤسساتكم، والتي تعتمد أفضل ممارسات إدارة الغرف البريدية.

التخليص الجمركي:
تقدم زاجل خدمات تخليص جمركي تشمل تجهيز وتقديم الوثائق المطلوبة �جراءات التصدير أو االستيراد إلى الدولة، إلى جانب تمثيل 

العميل أثناء عملية التفتيش الجمركي والتقييم ودفع الرسوم وتسليم البضائع من الجمارك.

Other services:
Mailroom Management: 
We provide outsourced Mailroom solutions for all your needs with the best in class Mailroom practices.

Custom Clearance: 
Our Customs clearance services offer preparation and submission of documentation required to facilitate export 
or imports into the country, representing clients during customs examination, assessment, payment of duty, and 
delivery of cargo from customs after clearance along with documents.

خدمات أخرى:

W W W . Z A J E L . C O M   |   S A L E S @ Z A J E L . C O M 

zajel courier
services 

zajel courier
services 

zajelcszajelcszajelcs

800 21111

Stay connectedابقى على تواصل
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