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Introduction

Services 

Certification services

املقدمة

الخدمات

خدمات التوثيق

•Bader International shipping was established in 2008 & currently has strategic partners in major sea & airports across the world. 

We are specialize in Sea & Air freight, Consolidation, Packaging, Transport & Logistics, Warehousing & Customs Clearance. 

•With Reliability & Timely services, the company has grown progressively to becoming a major & reliable player in the sector. 

It’s currently serving clients in all continents of the world offering tailor-made services suitable for individual needs that start 

from the point of origin through various custom procedures to the client’s doorstep and ensures that clients get personalized 

attention.

About Saber:
Saber is an electronic platform that helps the local supplier and factory to register the required conformity certificates 

electronically for consumer products, whether imported or locally manufactured, to enter the Saudi market.

The platform also aims to raise the level of safe products in the Saudi market.

Saber E-Platform was developed under the supervision of the Saudi Organization for Standardization, Metrology, and Quality in 

cooperation with THIQAH Business Services Company to operate and develop it according to the highest standards of efficiency 

in terms of speed of completion in registration, as well as in reducing the time spent for beneficiaries.

Bodies that have been connected with:

• Ministry of Commerce

• Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 

• General Customs Authority

• Conformity assessment bodies

تأسست شركة بدر الدولي للشحن يف عام 2008 ولديها حاليا شركاء استراتيجيون يف أهم املوانئ البحرية واملطارات يف جميع أنحاء 

العالم. نحن متخصصون يف الشحن البحري والجوي والتعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتخليص الجمركي 

والوساطه التجاريه.

مع توفير االعتمادية والخدمات املتزامنة، نمت الشركة تدريجيا لتصبح العب رئيسي وموثوق يف هذا القطاع. نخدم العمالء حاليًا يف 

جميع قارات العالم ونقدم خدمات مصممة خصيصًا لتناسب االحتياجات الفردية التي تبدأ من نقطة البداية من خالل مختلف اإلجراءات 

الجمركية إلى عتبة العميل ونضمن حصول العمالء ىلع اهتمام شخصي.

Import & Export Certification
services

Business Consultation Trading Door to door Warehousing Documentation
Suppliers/Vendor/

Merchant payments
استيراد و تصدير

توثيق 
الشهادات

تجارةاستشارات األعمال من الباب الى الباب التخزين املستندات
موردين / البائعين / 

مدفوعات التجار  
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Business consultation services

Trading Services 

خدمات استشارات األعمال

الخدمات التجاريه 

A business consultant is a professional who analyzes businesses, creates solutions to problems, and helps businesses develop 

efficient plans for meeting their goals. Consultants generally bring their own methodologies or frameworks to guide a business 

and recommend how to achieve goals more effectively and efficiently.

Trade in Services refers to the sale and delivery of an intangible product, called a service, between a producer and consumer. 

Trade in services that takes place between a producer and consumer that are, in legal terms, based in different countries is called 

International Trade in Services.

 عن سابر

سابر هي منصة إلكترونية تساعد املورد واملصنع املحلي من تسجيل شهادات املطابقة املطلوبة إلكترونًيا للمنتجات االستهالكية سواء 

 املستوردة أو املصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف املنصة إلى رفع مستوى املنتجات اآلمنة يف السوق السعودي.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات األعمال لتشغيلها 

 وتطويرها وفق أىلع معايير الكفاءة من حيث سرعة اإلنجاز يف التسجيل، وكذلك يف تقليص الوقت املستغرق للمستفيدين.

الجهات املرتبطة مع املنصة:

- وزارة التجارة

- الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة

- الهيئة العامة للجمارك

 - جهات تقويم املطابقة

مستشار االعمال هو محترف فى تحليل االعمال , يقدم حلواًل للمشاكل  , يعمل ىلع تطوير الخطط الفعالة لتحقيق االهداف , املستشارين 

عامة يخلقون مناهجهم  الخاصة لتوجيه االعمال ويقترحون كيفية تحقيق االهداف بالطريقة االكثر فعالية و كفاءة

التداوالت التجارية تشير الى  بيع و توصيل املنتجات الغير ملموسة بين املورد و املستهلك , الخدمات التجارية التى تتم بين البائع 

واملستهلك و التى تتم تحت الشروط القانونية ترتكز فى مختلف الدول بمسمى خدمات التجارة الدولية.

)الوساطه التجاريه(
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The Company 

ةةةةةةة

الشركة
The company has invested tremendously in the latest & relevant technologies in regard to communications, tracking, transfers, 

transport, packaging & storage. With Bader International shipping, goods are not only secure, but clients are always in the know 

as pertains to the whereabouts of their goods every step of the way. To achieve this, we

have developed Internal Operation Standards (IOS) which are bench marked internationally. We stand out favorably for our 

outsourcing capacity, conventionally acceptable business conduct, & international affiliations which culminate in competitive 

pricing; prompt deliveries & good customer relations. We strive to build a  working bond that ensures clients get reliable services 

thus getting added value for their money. As a result, Bader International shipping has been embraced by leading companies 

& organizations in all sectors.

اســتثمرت الشــركة بشــكل كبيــر يف أحــدث التقنيــات ذات الصلــة باالتصــاالت، التتبــع، النقــل، التغليــف والتخزيــن. مــع بــدر الدولــي للشــحن،  

ــر التشــغيل  ــا معايي ــق. لتحقيــق هــذا، طورن ــك العمــالء هــم دائمــا يف معرفــة اماكــن تواجــد بضائعهــم يف كل خطــوة ىلع الطري كذل

الداخلــي )IOS( والتــي تحمــل أثــر قياســي ىلع الصعيــد الدولــي. نحــن نبــرز بشــكل إيجابــي لقدرتنــا ىلع االســتعانة بمصــادر خارجيــة، 

وظهورنــا بالســلوك التجــاري املقبــول، وارتباطاتنــا الدوليــة التــي تســاعدنا يف توفيــر أســعار تنافســية، التســليم الفــوري وعالقــات جيدة مع 

العمــالء. نســعى جاهديــن إلنشــاء طريقــة عمــل تضمــن حصــول العمــالء ىلع خدمــات ذو اعتماديــة وبالتالــي حصولهــم ىلع خدمــة قيمــة 

مقابــل أموالهــم. نتيجــًة لذلــك، تــم اعتنــاق شــركة بــدر الدولــي للشــحن مــن قبــل الشــركات الرائــدة و املنظمــات يف جميــع القطاعــات.
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Core value

Vision & Mission  

القيمة األساسية

الرؤية والرسالة
Vision:
“To be an authority & market leader in offering reliable, cost effective & secure worldwide logistics solutions where our customers 

will benefit from a personalized relationship .

 Mission:
To be the provider of choice for innovative and quality logistical solutions worldwide.

الرؤية:
أن نكون شركة رائدة يف السوق لتقديم الحلول اللوجستية املوثوقة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لجميع أنحاء العالم حيث سيستفيد 

عمالئنا من خالل تعامل منفرد.

الرسالة:
أن نكون املزود املفضل للحلول اللوجستية املبتكرة ذات الجودة يف جميع أنحاء العالم.

 Timeliness

التوقيت

 Integrity

الــنــزاهــة

 Quality

الجـــودة

Caring
 Attitude

الرعاية
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Import & Export

Packaging

استيراد و تصدير

التعبئة والتغليف      

Import Cargo
We have successfully handled several prestigious assignments for our clients involving import clearance for ICT companies & 

consumables’ companies – just to mention a few.

Export Cargo
We undertake all modes of exports clearance– air, sea, & road for both our local & international clients. We take

this responsibility right from picking the cargo from the customers door step till its loaded on the vessel, aircraft
wagon or truck.

استيراد البضائع:
ــا  ــركات تكنولوجي ــتيراد لش ــة االس ــوي ىلع مخالص ــي تنط ــا الت ــة لعمالئن ــام املرموق ــن امله ــد م ــع العدي ــل م ــا يف التعام ــد نجحن لق

ــل. ــنذكر القلي ــط لـ ــتهالكية - فق ــواد االس ــركات امل ــاالت وش ــات واالتص املعلوم

تصدير البضائع
نتعهــد باعتبــار كافــة وســائل التخليــص ىلع الصــادرات - الجويــة والبحريــة والبريــة لــكل مــن عمالئنــا املحلييــن والدولييــن. نأخــذ هــذه 

املســؤولية مباشــرة مــن التقــاط البضائــع مــن موقــع العمــالء حتــى يتــم تحميلهــا ىلع متــن الســفينة، عربــة أو الشــاحنة.

CARGO
LabelingPalletizing

waterproofingProtective covering

Export Cagro

AbnormalFragile
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Warehousing

Secure Loading

ةةةةةةة                 

تحميل آمن

We Provide Secure & Spacious Warehousing & Logistics support.

We take great care of your cargo when Loading & Offloading by use of specialized lifting equipment in all our 

handlings.

نحن نقدم التخزين اآلمن والفسيح والدعم اللوجستي.

نحن نحرص ىلع البضائع الخاصة بك عند التحميل والتنزيل باستخدام معدات الرفع املتخصصة يف جميع عمليات املناولة.
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Online cargo bookingAirlines

Freight Department

Cargo position

Customer

Documentation

Cargo tracking

Update the client

Cargo Booking حجز البضائع
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Cargo Pre-inspection  الفحص قبل الشحن

Request For Certification: The electronic Import Declaration Form (IDF) data entered & transmitted to any appointed inspection 

agent ( SGS, Intertek, Bureau Veritas) then the supplier contacts them for a Request For Certification Form,(RFC). The exporter 

then sends the form completed together with a pro forma invoice providing information about the date & place for inspection 

& any other information requested. Determination of Route: The inspection agent country office reviews the RFC & attached 

documentation & confirms the applicable route for certification & the standards applicable. Inspection: The inspection agency 

country office will contact the supplier & confirm the appointment for physical inspection of the consignment. This is normally 

carried out to verify requirements that may be visually verified (e.g. product labeling) to ensure reconciliation of the consignment 

with previously submitted test reports. Certification: Except for air-shipments, the exporter shall submit a final invoice to the 

inspection agency, as soon as possible after physical inspection. The inspection agency will perform a final review of all test 

& inspection reports & decide upon the issuance of the Certificate of Conformity (CoC) or Non Conformity Report. Product 

testing: Product testing & sampling is then arranged with an approved or an ISO 17025 accredited laboratory in advance of 

the scheduled date of shipment. Upon completion of product testing, reports are submitted to the inspection agency country 

office whereby the CoC is issued. The reports must be sufficiently detailed so as to demonstrate traceability to the consignment 

to be shipped to Kenya, as otherwise a Non Conformity Report will be issued.

 )IDF( طلــب شــهادة: بيانــات نمــوذج االســتيراد اإللكترونــي

 Bureau( ،املدخلــة واملرســلة إلــى أي وكيــل تفتيش معيــن

ــم  ــال به ــورد باالتص ــوم امل ــم يق Veritas Intertek SGS( ث

للحصــول ىلع نمــوذج طلــب شــهادة )RFC(. يقــوم امُلّصــدر 

بعــد ذلــك بإرســال النمــوذج املكتمــل مــع فاتــورة شــكلية 

توفــر معلومــات حــول تاريــخ ومــكان الفحــص وأي معلومــات 

أخــرى مطلوبــة. تحديــد املســار: يقــوم مكتــب وكالــة 

ــد  ــة ويؤك ــة )RFC( والوثائقvvvvاملرفق ــش بمراجع التفتي

واملعاييــر  الشــهادات  ىلع  للحصــول  املطبــق  املســار 

املعمــول بهــا. التفتيــش: ســيتصل مكتــب وكالــة التفتيــش 

باملــورد ويؤكــد موعــد الفحــص للشــحنة. يتــم تنفيــذ ذلــك 

عــادًة للتحقــق مــن املتطلبــات التــي يمكــن التحقــق منهــا 

بصرًيــا )مثــل وضــع عالمــات ىلع املنتــج( لضمــان مطابقــة 

ــار املقدمــة مســبًقا. الشــهادة:  ــر االختب الشــحنة مــع تقاري

ــم  ــدر تقدي ــب ىلع امُلّص ــة، يج ــحنات الجوي ــتثناء الش باس

فاتــورة نهائيــة إلــى وكالــة التفتيــش، يف أقــرب وقــت 

ــراء  ــش بإج ــة التفتي ــتقوم وكال ــص. س ــد الفح ــن بع ممك

مراجعــة نهائيــة لجميــع تقاريــر االختبــار والتفتيــش وتقــرر 

إصــدار شــهادة املطابقــة  )CoC( أو تقريــر عــدم املطابقــة. اختبــار املنتــج: يتــم بعــد ذلــك ترتيــب اختبــار املنتــج وأخــذ العينــات مــن خــالل 

مختبــر معتمــد أو معتمــد مــن ISO 17025 قبــل تاريــخ الشــحن املقــرر. عنــد االنتهــاء مــن اختبــار املنتــج ، يتــم تقديــم التقاريــر إلــى مكتــب 

وكالــة التفتيــش الــذي يتــم بموجبــه إصــدار)CoC(. يجــب أن تكــون التقاريــر مفصلــة بمــا فيــه الكفايــة إلثبــات إمكانيــة تتبــع الشــحنة، وإال 

ســيتم إصــدار تقريــر بعــدم املطابقــة.
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Rates 

Door to Door

األسعار 

من الباب الى الباب                         
We offer Door to Door services and Transit bonds from cargo origin to the clients factories or warehouses.

نقدم خدمات من الباب إلى الباب وسندات العبور من موقع البضائع للعمالء، مصانع أو املستودع.

Our rates are very 
competitive in the 

market. 

They are negotiable 
based on cargo 

volume. 

There are NO hidden 
charges on our rates. Our 
quotation are detailed & 

self-explanatory.

ال توجد رسوم خفية ىلع 
أسعارنا. التسعيرة لدينا 
هي مفصلة وتشرح ذاتها.

أسعارنا متنافسة يف 
السوق.

قابلة للتفاوض ىلع 
أساس حجم البضائع.
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Our partners

Partners with Sea Carriers

Partners with AIR Carriers

شركائنا
Bader International shipping Bader International shipping 



92000554205970010700561801880 0551801880 ---0552201030info@bcargob.com  -  sales@bcargob.com

1-جدة - حي الشرفية مقابل البنك األهلي التجاري

 2-جدة - حي الصفا شارع االربعين

3-الرياض - حي الورود شارع الشيخ عبداهلل العنقري

مخرج 5 و 11

S12 4-الرياض -واجهة الرياض مبنى 

5-الدمام - شارع امللك سعود حي العمامرة

1-Jeddah - Al-Sharafiya District, front of Al-Ahli Bank 

2-Jeddah - Al-Safa District - Prince Mutaib Street 

3-Riyadh - Al-Worood District - Sheikh Abdullah Al-Anqari Street 

Exit 11 and 5  

4-Riyadh - Riyadh Front Building S12

5-Dammam - King Saud Street, Al-Amamrah District

bcargob bcargobb bcargob


