


Our Contacts

Dammam Office:

Al Hobail Group 
P.O.Box 5367, Dammam 31422 
Palm Bridge  2nd Floor
Tel: +966 13 8092396 
Fax: +966 13 8096306 
Email: dammam@alhobailgroup.com

Jeddah Office: 

Al Hobail Group
P.O.Box 1970, Jeddah 21435 
Jeddah, Trident Hotel Bldg., 2nd 
Floor
Tel: +966 12 6470777 
Fax: +966 12 6470777
Email: jeddah@alhobailgroup.com

Batha Office:

Al Hobail Group 
Batha, U.A.E. Border
Tel: +966 13 5370225
Fax: +966 13 5370239
Email: batha@alhobailgroup.com

Al Khafji Office:

Al Hobail Group
Khafji, Kuwait Border
Tel: +966 13 7664712
Fax: +966 13 7664660
Email: khafji@alhobailgroup.com

Riyadh Office:

Al Hobail Group
Tel: +966 11 2865334
Fax: +966 11 2865334
Email: dammam@alhobailgroup.com
 

Dubai Office:

Al Hobail Group 
Hamariyah Port - Dubai 
P.O. Box 71202, Dubai, UAE
Tel: +971 4 2669476/ 2669872/ 
2669473
Fax: +971 4 2669474
Email: dubai@alhobailgroup.com



The beginning from a dreamy city in this continent - Saudi 
Arabia (Al-Khafji) in 1969 where I found this profession be-
fore the material aspects to be one that bring friends to-
gether in all forms of life. Therefore I continued with my 
ambition to ensure this group remain and continue to be (a 
company) a leader in logistics at the regional and global levels

RADHI ALHOBAIL
PRESIDENT
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Founded in 1970 Mr. Radhi Hussain Al 
Hobail, ALHOBAIL GROUP is a lead-
ing employer that caters for CUSTOM 
CLEARANCE, TRANSPORT, WARE-
HOUSING, and FREIGHT FORWARD-
ING AND LOGISTICS SERVICES. It 
has its own well  developed and fast 
paced network that covers Saudi Ara-
bia and Gulf countries GCC  as well as 
overseas. 

ALHOBAIL GROUP draws on well 
over 40 years of expertise of services 
and it compasses and aspiring staff 
of professional, technicians and inno-
vators.

Over the years we have adapted to 
the changing technologies as well 
as our staff of employees our team 
consists of skillful workers, aspiring 
supervisors and trained leaders. All 
in all we have been prepared for any 
task and accomplished it with case of 
clients.

In the past few years, the compa-
ny earned numerous performance 
prices for its top quality services in 
running the business seamlessly.  It 
also achieved several prices for its 
superb technical performance in 
custom clearance, transportation, 
shipping and handling, brokering 
and warehousing.

As we endeavor to meet clients’ 
needs, we are partners of their suc-
cess and growth. Our competitive 
advantage is express service with 
efficiency, cost effectiveness and 
unique approach of shipping mer-
chandise. We believe in confidence 
and we uphold to values and com-

mitments.  

From its humble beginning as a custom clearance and trans-
port company in 1970. Now ALHOBAIL GROUP is considered 
as one of the leading Logistics Service provider in the King-
dom of Saudi Arabia. With its headquarter in Dammam, the 
company operates five other offices around the Kingdom in 
addition to its office in Dubai.

About Us
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To provide innovative reliable and highest quality in supply 
solutions in the region while targeting hundred percentage 
of customers’ satisfaction.

Our Vision
As we keep growing our responsibilities to provide quality ser-
vices to our clients, our reputation grows further and our vision 
of success has always been:

• To provide complete logistics services.

• To be customer’s first choice for integrated logistics solutions.

• Seek to develop new growth opportunities benefiting our clients’ 
international trade.

• Healthy and safe work environment.

• Develop ourselves and our employees.

• Years of our Experience, Knowledge and the Dedication in the Lo-
gistic Industry.

Our Mission
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Our Services

Custom Clearance
We are one of the most distinguished and professional estab-
lishments in customs clearance, and in finishing the procedures 
of clearing goods at customs outlets (seaports, airports and 
Saudi border) through our offices located in strategic locations 
inside and abroad Saudi Arabia. We are specialized in the clear-
ance of hazardous/non-hazardous, dangerous explosive chemi-
cals, petrochemicals, heavy equipment, break bulk and general 
cargo by LCL/FCL.

• King Fahad Airport      - Dammam
• King Abdulaziz Port      - Dammam
• King Abdulalziz Airport      - Jeddah
• Islamic Seaport       - Jeddah
• Border Crossing with U.A.E.     - Al-Bathaa
• Border Crossing with Kuwait     - Al-Khafji
• King Abdullah Economic City Port    - Rabigh
• Hamriyah Port       - Dubai
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Our Services

Transportation
The Group is supported with a big fleet of trucks, owned or 
leased out. The line of trucks can carry various type of vehi-
cles in order to meet all the customers’ needs, irrespective of 
the consignment size as well as the GCC states.  Our drivers 
are highly competent and they are capable of keeping custom-
ers merchandise secure. Sustaining our long term relationship 
with our customers is a result of or constant follow-ups, vehicle 
tracking system and innovative solutions.

Freight Forwarding

Provides Full range of services NVOCC, Ocean Freight, Air 
Freight, Land, Overland Transport for both Import/Export 
along with warehousing, distribution on Door to Door, Door to 
Port, Port to Port and Port to Door basis.  We operate our own 
branch offices in all major cities of Saudi Arabia and have glob-
ally associated office mainly in USA, UK, France, Germany, Italy 
and Asian regions.  All our fleet of trucks and warehousing are 
made available to our clients and Overseen by our team of ex-
perts who are formed exclusively to serve clients under single 
window operation.  The role of our project management team 
is to oversee the successful of project shipment right from con-
sultation, liaison with government agencies and ministries to 
obtain required permits. 
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Fleet that meets high interna-
tional safety standards and our 
drivers are guided by our policy 
at AlHobail of ‘Safety First’
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Export and Re-export
The Group provides the services related to shipments export 
through coordination with shipping agencies and airlines, and 
then ending all required procedures at the customs port. 

Sea Freight
AlHobail Group is connected to a wide range of shipping agen-
cies around the world, especially in America, Europe and China, 
enabling it to complete shipping operations easily and at the 
lowest cost by choosing the best means of transportation.

Air Freight
We carry out a wide range of airfreight services of various sizes 
which are suitable to our customers’ requests; ranging from a 
few kilos to a full charter plane.

Specialized in receiving, loading and unloading types 
of vehicles and equipment, as it is for containers 
of course, as well as handling giant and solid cargo
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Consultation

When it comes to consultation, ALHOBAIL GROUP has a huge 

presence for over 40 years and it has been able to keep up with 

all of the ever-changing trends both locally and internationally. 

The group has also provided ongoing training to its employees. 

This trend has resulted in creating a staff with in-depth knowl-

edge and organizational culture. Personnel take action in advis-

ing all clients. Consequently this business style has reflected on 

superior quality service.
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Quality Control Division

Our Quality Control Division manages to always keep a close 
relations with all our clients by attending, updating and resolv-
ing any problems from time to time enabling customers to get 
feedback in order to avoid any kind of delays.

Supply Chain Managment

ALHOBAIL GROUP manages fully equipped facilities in the ter-
minals where you store all types of cargo area in Dammam, Jed-
dah and Dubai and in the Free Zone of Jebel Ali with a total 
area of 50000m2. These warehouses are provided with differ-
ent kinds of hoists and they are fit to different sizes of mer-
chandise.



Our Clients
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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  سري  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  توفري  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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اإلستشارات

عندما يتعلق املوضوع بتقديم املشوره, مجموعة ريض الحبيل لها وجود 

ودوليا  محليا  املتغرية  اإلتجاهات  ومبواكبة  عاما   30 من  أكرث  منذ  فاعل 

يعتمد عمالئنا عىل النصائح واإلستشارات التي تقدم لهم بشكل مستمر 

لضمن سري أعاملهم بكل كفائة وسالسة لتحقيق مستوى رضا أكرب 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.
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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.

نحـــن نقـــدم اإلســـتالم والتحميـــل والتفريـــغ وتســـليم الســـيارات 

والصلـــب معظـــم  مثـــل  املتخصصـــة  والبضائـــع  والحاويـــات 
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أســـطول يلبي املعايـــر الدولية 

للســـالمة العاليـــة ويتـــم توجيه 

الســـائقني لدينا من قبل سياستنا 

الحبيـــل   ريض  مجموعـــة  يف 

‘الســـالمة أوال’
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وسائل النقل

أو  مملوكة  مع  الشاحنات  من  كبري  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. السائقني 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  الربي,  والنقل  الجوي  الشحن  البحري,  الشحن  قبيل  من   )NVOCC(
الخدمات  مع  جنب  إىل  جنبا  للتصدير  أو  لإلسترياد  كان  سواء  اإلتجاهني 
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  وغريها.  الباب 
بالواليات  املكاتب  من  كبرية  مجموعة  خاللها  من  تربط  والتي  باململكة 
وتركيا  وإيطاليا  وأملانيا  وفرنسا  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة 
والصني 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  الحاليني  عمالئنا 

والوزارات الحكومية للحصول الرتاخيص االزمة. 

خدماتنا
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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  الربية( 
الخطرة/غري  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 حمرة         - ديب	 
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كام  عالية،  جودة  وذات  بها،  موثوق  مبتكرة،  لوجستية  حلول  توفر 

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

3



2



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،  حســـني 
هـــي رب العمـــل الرائـــدة التـــي تقدم 
خدماتهـــا التخليـــص الجمـــريك والنقل، 
والتخزيـــن، وشـــحن البضائـــع و الخدمات 
اللوجســـتية. انها لديها قناعاتها شـــبكة 
متطورة ويســـري 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 الخـــربة يف الخدمات 
من  الطموحني  واملوظفـــني  والبوصالت 

واملبدعني. والفنيـــني  املهنية 

عـــىل مـــر الســـنني وقـــد اعتمدنا عىل 
التكنولوجيـــات املتغرية وكذلك موظفينا 
العاملـــني فريقنـــا يتكـــون عامـــل ماهر 
تطمـــح املرشفـــني والقـــادة املدربني. 
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
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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



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




