
Since 1970

Alhobail Group
خدمات لوجستية

مجموعة رضي الحبيل



فرع الدمام:

مجموعة ريض الحبيل
ص.ب. 5367, الدمام 31422
جرس النخلة الطابق الثاين

ت: 8092396 13 966+
ف: 8096306 13 966+

dammam@alhobailgroup.com :امييل
 

فرع جدة:

مجموعة ريض الحبيل
ص.ب. 1970, جدة 21435

الطابق  تريدنت,  فندق  مبنى  جدة, 
الثاين

ت: 6470777 12 966+
ف: 6470777 12 966+

jeddah@alhobailgroup.com :امييل

فرع البطحى:

مجموعة ريض الحبيل
ص.ب. 1970, جدة 21435

العربية  اإلمارات  حدود  البطحى, 
املتحدة

ت: 5370225 13 966+
ف: 5370239 13 966+

batha@alhobailgroup.com :امييل

فرع الخفجي:

مجموعة ريض الحبيل
الخفجي, حدود الكويت

ت: 7664712 13 966+
ف: 7664660 13 966+

khafji@alhobailgroup.com :امييل

فرع الرياض:

مجموعة ريض الحبيل
الخفجي, حدود الكويت
ت: 2865334 11 966+
ف: 2865334 11 966+

dammam@alhobailgroup.com :امييل

فرع ديب:

مجموعة ريض الحبيل
ميناء الحمريه - ديب

ص.ب. 71202, ديب, اإلمارات
ت: 2669476 4 971+
ت: 2669872 4 971+
ت: 2669473 4 971+
ف: 2669474 4 971+

dubai@alhobailgroup.com :امييل

جهات اإلتصال



يف الســـنوات القليلـــة املاضية، حققت 
األداء  أســـعار  مـــن  العديـــد  الرشكـــة 
إدارة  يف  الجـــودة  عاليـــة  لخدماتهـــا 
األعامل بسالســـة. كام حقق عدة أسعار 
ألدائهـــا الرائـــع التقنـــي يف التخليـــص 
الجمـــريك والنقـــل والشـــحن واملناولة 
والســـمرسة والتخزيـــن.ء  نحن نســـعى 
رشكاء  ونحن  العمـــالء،  احتياجـــات  لتلبية 
يف النجاح والنمو. لدينا ميزة تنافســـية 
هـــي الخدمـــة الرسيعـــة مـــع الكفاءة 
والفعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة ونهجا 
فريـــدا للبضائـــع الشـــحن. ونحـــن نعتقد 
يف الثقة ونتمســـك بالقيم وااللتزامات.

الســـيد ريض   1970 عـــام  تأسســـت يف 
الحبيل  ريض  مجموعـــة  الحبيل،  حســـن 
هـــي رب العمـــل الرائـــدة التـــي تقدم 
خدماتهـــا التخليـــص الجمـــريك والنقل، 
والتخزيـــن، وشـــحن البضائـــع و الخدمات 
اللوجســـتية. انها لديها قناعاتها شـــبكة 
متطورة ويســـر بخطى رسيعـــة لها أن 
الســـعودية  العربية  اململكـــة  تغطـــي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  الخليـــج  ودول 

الخارج. يف  وكذلـــك  الخليجـــي 

توجـــه مجموعة ريض الحبيـــل عىل أكرث 
مـــن 40 عاما مـــن الخـــرة يف الخدمات 
من  الطموحن  واملوظفـــن  والبوصالت 

واملبدعن. والفنيـــن  املهنية 

عـــىل مـــر الســـنن وقـــد اعتمدنا عىل 
التكنولوجيـــات املتغرة وكذلك موظفينا 
العاملـــن فريقنـــا يتكـــون عامـــل ماهر 
تطمـــح املرشفـــن والقـــادة املدربن. 
الـــكل يف الـــكل كنا عىل اســـتعداد ألية 
مهمـــة وإنجازها مع حالة مـــن العمالء.

من بدايتها املتواضعة باعتباره التخليص الجمريك ورشكة النقل يف عام 

1970، ويعترب مجموعة ريض الحبيل اآلن كواحدة من أبرز مزود الخدمات 

اللوجستية يف اململكة العربية السعودية. ومقرها يف الدمام، وتعمل 

الرشكة األخرى املكاتب الخمسة يف جميع أنحاء اململكة باإلضافة إىل 

مكتبها يف ديب.

عنا

ريض الحبيل

الرئيس

D
 البدايـــة مـــن مدينة حاملـــة، يف  هذه القـــارة - اململكة العربية الســـعودية ”                            “

 )الخفجي( 1969م حيث وجـــدت يف هذه املهنة قبل النواحـــي املادية، مهنة

 جامعـــة لألصدقاء يف جميع نواحـــي الحياة. ولهذا واصلـــت فيها طموحي بأن

 تكون هـــذه املجموعة باقية ومســـتمرة مع مـــرور الزمـــن )و أن تكون رشكة(

رائـــدة يف مجال الخدمـــات اللوجســـتية عىل الصعيـــد األقليمـــي والعاملي
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كام  عالية،  جودة  وذات  بها،  موثوق  مبتكرة،  لوجستية  حلول  توفري 

ونستهدف الوصول إىل أعىل درجات الرضا لعمالئنا.

رؤيتنا

استمراراً ملسؤوليتنا يف التنمية، بتوفري خدمات ذات جودة عالية، تنمو 
معها سمعتنا لنكون رشكاء يف النجاح الدائم لعمالئنا.

•  تقديم باقة خدمات لوجستية متكاملة.

•  أن نكون إختيار الزبون األول يف الخدمات اللوجستية.

•  السعي يف تطوير فرص جديدة للنمو، يستفيد منها عمالئنا.

•  خلق بيئة عمل صحية وامنة.

•  اإلستمرار يف تطوير موظفينا.

•  رصيد من سنوات الخربة واملعرفة القيمة يف حقل الخدمات اللوجستية.

مهمتنا
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وسائل النقل

أو  مملوكة  مع  الشاحنات  من  كبر  أسطول  مع  مدعومة  املجموعة 
مستأجرة بها. خط الشاحنة ميكن أن تحمل انواع مختلفة من السيارات من 
أجل تلبية جميع احتياجات العمالء، بغض النظر عن حجم الشحنة فضال عن 
دول مجلس التعاون الخليجي. السائقن لدينا عىل درجة عالية من الكفاءة 
وقادرين عىل إبقاء بضائع العمالء آمنة. الحفاظ عىل عالقتنا طويلة األمد 
مع عمالئنا هو نتيجة املتابعة املستمرة، ونظام تتبع املركبات والحلول 

مبتكرة.

خدمات الشحن والتخليص

تقدم مجموعة ريض الحبيل خدمات الشحن عىل كافة األصعدة املتكاملة
بكىل  الري,  والنقل  الجوي  الشحن  البحري,  الشحن  قبيل  من   )NVOCC(
الخدمات  مع  جنب  إىل  جنبا  للتصدير  أو  لإلستراد  كان  سواء  اإلتجاهن 
تحت  وذللك  تفريغ.  أو  تعبئة  وتخزين  نقل  من  لها  املصاحبة  اللوجستية 
إىل  الباب  من  خدمة  أو  للميناء  كالتسليم  الشحن  وثائق  أنواع  مختلف 
الرئيسية  املدن  جميع  يف  الفروع  مبختلف  مكاتبنا  تعمل  وغرها.  الباب 
بالواليات  املكاتب  من  كبرة  مجموعة  خاللها  من  تربط  والتي  باململكة 
وتركيا  وإيطاليا  وأملانيا  وفرنسا  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة 
والصن والعديد من الدول األخرى كام منتلك أسطول ضخم من الشاحنات 
يلبي جميع اإلحتياجات باإلضافة لخدمات الساحات التي باتت متاحة لجميع 
عمالئنا. كل هذا يدار ويرشف عليه من قبل فريق يعمل بكفائة واحرتافية 
لعمالئنا  تتيح  التي  الواحدة  النافذه  خدمة  إطار  يف  األخر  يف  ليجتمع 
بيد  نأخذ  ذلك  من  وأبعد  بل  وسهولة  يرس  بكل  معلومة  أي  من  التحقق 
الجهات  مع  التنسيق  وكذلك  النصائح  وتقديم  للتشاور  الحالين  عمالئنا 

والوزارات الحكومية للحصول الرتاخيص االزمة. 

خدماتنا

التخليص الجمريك

نحن من أكرث املنشآت متيزاً وإحرتافية يف التخليص الجمريك، ويف إنهاء 
إجراءات فسح البضائع باملنافذ الجمركية )املوانئ،  واملطارات، واملنافذ 
اململكة  داخل  إسرتاتيجية  مبواقع  املنترشة  مكاتبنا  خالل  من  الرية( 
الخطرة/غر  العربية السعودية وخارجها. نحن نختص يف تخليص املواد 
املعدات  البرتوكيامويات،  الخطرة،  املتفجرة  الكيميائية  املواد  الخطرة، 

.LCL/FCL الثقيلة، كرس البضائع السائبة و البضائع العامة بواسطة

مطار امللك فهد                      - الدمام	 

ميناء امللك عبد العزيز                     - الدمام	 

مطار امللك عبد العزيز                      - جدة	 

ميناء جدة االسالمي                      - جدة	 

حدود اإلمارات                       - البطحاء	 

حدود الكويت                       - الخفجي	 

ميناء مدينة امللك عبد الله اإلقتصادية     - رابغ	 

ميناء حمرية         - ديب	 
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التصدير و إعادة التصدير

تقدم املجموعة الخدمات ذات الصلة بشحنات التصدير، من خالل التنسيق 
مع وكاالت الشحن البحري ورشكات الطريان، ومن ثم إنهاء كافة اإلجراءات 

املطلوبة باملنفذ الجمريك.

الشحن البحري

ترتبط مجموعة ريض الحبيل بشبكه واسعه من وكاالت الشحن البحري يف 
الذي  اليشء  والصني،  وأوروبا  أمريكا  يف  وباألخص  العامل،  أنحاء  جميع 
مكنها من إمتام عمليات الشحن بيرس وسهولة وبأقل التكاليف من خالل 

إختيار أفضل وسائل النقل.

متخصصون يف إستالم وتحميل وتفريغ أنواع املركبات واملعدات، كام هو 
للحاويات بطبيعة الحال، وكذلك مناولة الشحنات العمالقة والصلبة.

الشحن الجوي

نقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من خدمات الشحن الجوي مبختلف األحجام، 
التي تتناسب مع طلبات عمالئنا التي ترتاوح ما بني بضعة كيلو جرامات لتصل 

إىل إستئجار طائرة بالكامل.

أســـطول يلبي املعايـــري الدولية 

للســـالمة العاليـــة ويتـــم توجيه 

الســـائقني لدينا من قبل سياستنا 

الحبيـــل   ريض  مجموعـــة  يف 

‘الســـالمة أوال’

67

نحـــن نقـــدم اإلســـتالم والتحميـــل والتفريـــغ وتســـليم الســـيارات 

والصلـــب معظـــم  مثـــل  املتخصصـــة  والبضائـــع  والحاويـــات 



اإلستشارات

عندما يتعلق املوضوع بتقديم املشوره, مجموعة ريض الحبيل لها وجود 

ودوليا  محليا  املتغرة  اإلتجاهات  ومبواكبة  عاما   30 من  أكرث  منذ  فاعل 

يعتمد عمالئنا عىل النصائح واإلستشارات التي تقدم لهم بشكل مستمر 

لضمن سر أعاملهم بكل كفائة وسالسة لتحقيق مستوى رضا أكر أيضا 

واملستمر  الفاعل  التدريب  عىل  أيضا  املجموعة  تحرص  كام  لعمالئهم 

لديهم,  والثقافة  املعرفة  مستوى  من  رفع  الذي  اليشء  ملوظفيها; 

بدورها  والتي  املقدمة  واإلستشارات  النصائح  منط  إنعكس  وبالتايل 

عكست مستوى عايل من جودة الخدمات املقدمة.

شعبة مراقبة الجودة

يدار قسم مراقبة الجودة والعناية بالعمالء من قبل فريق مختص وظيفته 
مستوى  لرفع  والسعي  العمالع  جميع  مع  وثيقة  عالقة  عىل  الحفاظ 
الرضاء لديهم من خالل التواصل والزيارات الدورية ملناقشة أي تطورات 
تزويد  خالل  من  وكذلك  الرسمية  وشبه  الرسميه  العمل  باجراءات  جديدة 
انجاز  رسعة  لضامن  بخطوة  خطوة  العمل  سر  عىل  وإطالعهم  العمالء 

العمل.

التخزين وإدارة سلسلة التوريد

واملستودعات  التخزين  مساحات  من  لعدد  50,000م2  مساحة  بإجاميل 
املترشة باملناطق الرئيسة حول اململكة واملنطقة الحرة لجبل عيل يف  
الالزمة  املعدات  جميع  توفر  عىل  الحبيل  ريض  مجموعة  تحرص  ديب. 
بكفائة  والتخزين  للنقل  املصاحبة  والرافعات  الخدمات  بأعامل  للقيام 
مختلف  مع  للتعامل  الكافية  القدرة  املجموعة  لدى  حيث  تامه,  ورسعة 
أنواع البضائع من حيث درجة الحساسيه واألوزان التي تفوق 80 طن مرتي. 
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عمالؤنا


