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  تعد املنظمة أيًضا جزًءا من شبكة الخدمات اللوجستية العاملية ألنها تحمل شهادة تقدير ضمن أفضل رشكات

 رشكة املوارد املتخصصة املحدودة (رسكو) هي رشكة تخليص جمر� وخدمات لوجستية تقع يف
 اململكة العربية السعودية. كانت الرشكة مشاركًا نشطًا يف مجموعة الروقي لتوف� حلول

 جمركية وحلول نقل متميزة يف املنطقة منذ إنشائها يف عام 2009. مع خربة تزيد عن عقد من
 الزمان ، قامت (رسكو) ببناء شبكة واسعة يف املنطقة مع توسيع نطاق خدماتها لتشمل

 خدمات الشحن ، وخدمات دعم الشحن ، وخدمات النقل املتقدمة ، وخدمات الحاويات ،
 وخدمات الشحن ، °ا يف ذلك الخدمات املتعلقة بالتربيد باإلضافة إىل عروضها األساسية. تم
 تطوير خدماتنا ذات القيمة املضافة للتكيف مع احتياجات العمالء املتغ�ة من خالل تقييم

املشهد الصناعي لتحديد فرص تحس´ جودة الخدمة ورسعتها

 يف (رسكو) ، نفخر بكوننا منظمة مبتكرة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتؤمن بالتحس´ الرقمي املستمر لتقديم حلول
 حديثة وفعالة تت½ىش مع املعاي� العاملية. (رسكو) مكرسة للحفاظ عىل الجودة يف جميع عملياتها ، وهي حاصلة عىل شهادة نظام إدارة

الجودة
التخليص جمر� مقدمة من املنظمة الج½رك العاملية

ISO 9001(QMS)

نبذة عنانبذة عنا

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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 نهدف إىل أن نصبح الرشيك املفضل للتخليص الجمر� والخدمات اللوجستية يف شبه
 الجزيرة العربية من خالل ترسيخ اململكة العربية السعودية كمحرك رئييس للتجارة

الدولية وتسهيل األع½ل التجارية املحلية واألفراد ليصبحوا جزًءا من الشبكة العاملية

 نحن ملتزمون ببناء مركز لوجستي محّسن رقميًا يستفيد من موقع اململكة العربية
 السعودية ، م½ يسمح باالتصال ب´ ثالث من أكرب القارات ذات التجارة الدولية

الراسخة

 تت½ىش رؤيتنا مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030 إلقامة عالقة متبادلة املنفعة
 من خالل تطوير املهارات املتخصصة مع الرشاكة مع املنظ½ت املحلية والدولية لتطوير

 وتحس´ شبكة النقل واللوجستيات باستمرار إلنشاء شبكة سلسلة إمداد متكاملة
ومتطورة يف جميع أنحاء املنطقة

رؤيتنا:رؤيتنا

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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    رسكو) هو حل شامل للتخليص الجمر� والخدمات اللوجستية العاملة يف اململكة
 العربية السعودية. نهدف إىل تحويل الصناعة من خالل التعزيزات الرقمية واالبتكار
 املحيل لتحس´ رسعة وجودة إدارة التخليص الجمر� مع تعزيز الكفاءة اللوجستية.

 نحن نعمل باستمرار عىل ابتكار أحدث التطورات يف هذا املجال وتتبعها لدمج
 أدوات التتبع الرسيع للتخليص الجمر� من خالل مواءمة الوثائق للفسح عن البضائع

 يف الوقت املناسب دون تكبد تكاليف إضافية. بصفتنا رشكة موجهة نحو العمالء ،
 فإننا نركز عىل تقديم خدمة متميزة لض½ن التسليم الرسيع للبضائع مع تقديم
 خدمات استشارية لتعريف العمالء باملشهد الصناعي والتجاري ومساعدتهم يف

تطوير حلول األع½ل

رسالتنا:رسالتنا

(

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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 Ïتلك (رسكو) خمس قيم Ïكننا من السعي وراء التميز وتزويد عمالئنا ورشكائنا بخدمات متسقة.
 يتم دعم هذه القيم من قبل موظفينا وإدارتنا ، وقد تم تأسيسها من خالل تقييم توقعات العمالء

.واحتياجاتهم

قيمناقيمنا

05

االحرتاف

التميز

املالءمة

الشفافية

االلتزام
قيمنا األساسية



 





https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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تعمل (رسكو) بشكل أسايس يف صناعات التخليص الجمر� والنقل بين½ تقدم أيًضا خدمات الشحن والتخزين وإدارة املستودعات

 تسهل صناعة التخليص الجمر� است�اد وتصدير البضائع يف التجارة الدولية عرب الحدود. يتم تسهيل العملية من خالل استخدام الوسطاء
 الجمركي´ املعتمدين الذين يضمنون فحص العنارص مع الوثائق ذات الصلة لض½ن دفع الرسوم الجمركية حتى تصل الشحنة إىل وجهتها

 النهائية. القواعد واللوائح الجمركية فريدة من نوعها لدول مختلفة ، وهي عرضة للتغي� مع التطورات يف السياسة الدولية والتجارة.
إجراءات التخليص الجمر� لها متطلبات مختلفة حسب فئة الشحنة

 توفر صناعة النقل خدمة رئيسية للحفاظ عىل الشبكات اللوجستية ألنها تسمح بنقل البضائع ب´ الوجهات من خالل وسائل النقل
 املختلفة ، °ا يف ذلك الجو والبحر واألرض. تتطلب هذه الصناعة بنية تحتية متطورة لتسليم رسيع وسلس للبضائع ، خاصة عرب األرض ،

 األمر الذي يتطلب صيانة طرقًا وأنظمة سكك حديدية لتعزيز الكفاءة. يتم أيًضا تعزيز خدمات النقل بوظائف داعمة مثل مرافق
املستودعات والتخزين الفعالة التي تضمن وصول البضائع إىل الوجهة النهائية من خالل القنوات املناسبة ويف حالة ممتازة

نظرة عامة حول الصناعة نظرة عامة حول

(

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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تقدم (رسكو) خدمات التخليص الجمر� °ا يت½ىش مع متطلبات اململكة العربية السعودية لألصناف التالية

خدماتناخدماتنا

خدمة التخليص الجمر� -1

البضائع العامة
 املواد واألجهزة الكهربائية

 املعدات واآلالت
املواد الغذائية واضافاتها
 املنتجات رسيعة التلف

 مواد التغليف
االدوية

مواد التعبئة والتغليف الدوائية واملعدات واألجهزة الطبية
 املنتجات الزراعية

 مستحرضات التجميل
املواد الكيمياوية واملنتجات املحظورة

املواد التي تتطلب اعت½د الئحة البضائع الخطر
 

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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النقليات -2

 

    الهيئة العامة للغذاء والدواء          
وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية

(الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة (ساسو) – (سابر
نظام أكواد التعرفة الجمركية

 
 تتمتع  رسكو) بالخربة الالزمة للحصول عىل املوافقات من الدوائر

 الحكومية الداعمة للج½رك ، °ا يف ذلك

تستخدم (رسكو) خيارات نقل متعددة لض½ن التسليم الفعال من خالل املركبات مثل

شاحنات للنقل ملسافات طويلة
الشاحنات داخل حدود املدينة

مقطورات للخدمة الشاقة ترتاوح ب´ 20 و40 قدًما
مقطورات لألع½ل الخفيفة قادرة عىل حمل أوزان تصل إىل 10 طن

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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النقل املحيل

 تم تطوير شبكة النقل الخاصة بنا محليًا يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ، وهي تستخدم الشاحنات
لتوصيل املواد يف املدن الكربى والصغرى عرب الطرق الرسيعة والطرق الداخلية للمدن

النقل الدويل

 تقوم شبكة النقل الدولية الخاصة بنا بتسليم العنارص بأمان عرب الحدود مع التخليص املناسب لخدمات فعالة
من حيث التكلفة ، م½ يسهل عىل العمالء استالم بضائعهم دون التعامل مع الج½رك

النقل املتحكم يف درجة الحرارة

 توفر (رسكو) حلول نقل مخصصة ملنتجات مختلفة مثل خيارات النقل التي يتم التحكم يف درجة حرارتها والتي تحمل البضائع
 القابلة للتلف واألدوية واملواد الكيميائية الحساسة للحرارة واملواد الغذائية. يضمن خيار النقل هذا الحفاظ عىل البضائع أثناء

الرحلة ، ك½ أنها تحافظ عىل جودتها عندما تصل إىل وجهتها النهائية

النقل الجاف

 توفر (رسكو) النقل للمواد السائبة الجافة التي ال تأä مع تغليف املنتج حيث تأä شاحناتها ومقطوراتها مع
حاوية صلبة Ïنع أي فقد للمواد والتلوث أثناء النقل

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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الشحن -3
وهي رشكة تابعةتتم إدارة إعادة توجيه الشحن بشكل أسايس بواسطة

 وخيارات شحن حمولة
حاوية كاملة 

والتي تقدم الخدمات التالية - Phoenix

(LCL)

، SRCO

(FCL)

الشحن الجوي

 يتم دمج خدمات الشحن الجوي يف شبكتنا اللوجستية حيث åكننا تسليم واستالم
 الطرود الصغ�ة وحاويات البضائع الكب�ة للتسليم الفوري من خالل رشكات النقل الجوي

 املختارة لدينا. åكن االستفادة من خدماتنا الرسيعة كخدمات من الباب إىل الباب ومن
الباب إىل املطار ملزيد من الراحة

الشحن البحري

 تعترب خدمات الشحن البحري ممتازة لنقل املواد الحاملة بأحجام وأحجام مختلفة يف
 حاويات الشحن. نحن نقدم حجم´ قياسي´ للحاويات - 20 قدًما و40 قدًما مع مرونة

إضافية متوفرة من خالل خيارات شحن أقل من حاوية

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com


11

SRCO COMPANY PROFILE

FOLLOW US ON  

التخزين وإدارة املستودعات -4
 تقدم (رسكو) مرافق التخزين والتسهيالت يف اململكة العربية السعودية لدعم تسليم البضائع عىل
 املدى القص� والطويل. توفر مجموعة وحدات التخزين الخاصة بنا خيارات مخصصة ، °ا يف ذلك
 التحكم يف درجة الحرارة والتخزين الجاف واألمن املعزز وااللتزام بسياسات سالمة التخزين لنقل

العنارص الخطرة والخط�ة مثل املركبات الكيميائية

الخدمات اإللكرتونية واالستشارات -5
 تقدم (رسكو) خدمات من خالل منصات عىل اإلنرتنت تم تطويرها باستخدام أحدث

 التطورات التكنولوجية والرقمية. نتفهم أيًضا مدى تعقيد التعامل مع الج½رك والخدمات
 اللوجستية ؛ لذلك ، نحن نقدم خدمات استشارية لفهم احتياجات العمالء بشكل أفضل

وتقديم التوجيه وفًقا للقواعد واللوائح املعمول بها

الشحن الربي

 ترتبط خدمات الشحن الربي بخدمات النقل الجاف املقدمة لعمليات التسليم املحلية والدولية. لدينا شبكة واسعة تسمح لنا
باالتصال بسالسة مع محاور املدن للحفاظ عىل طرق فعالة من حيث التكلفة توفر الوقت

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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 من التنقل يف الطرق الصحراوية يف اململكة العربية السعودية إىل أن أصبحت (رسكو) مزوًدا عامليًا للخدمات اللوجستية، تعود قصة
 نجاح (رسكو) إىل عقد من الزمان. وضعت مجموعة الروقي األساس لهيئة إدارة لوجستية وجمركية عاملية أصبحت أساس تاريخنا

 الغني. بين½ نتطلع إىل مستقبلنا ، نعتقد أن ماضينا هو القوة التي تدفعنا ملواصلة وتحس´ أع½لنا باستمرار لنصبح رواد االبتكار يف
صناعة الخدمات اللوجستية

حققت رشكة (رسكو) معاë بارزة يف صناعات الج½رك والنقل ، وبالتايل ترسيخ مكانتها كالعب رئييس يف املشهد املحيل والدويل

تعي´ السيد / سطام الروقي رئيساً تنفيذياً
مجموعة الروقي تصبح رشكة املوارد املتخصصة املحدودة

افتتحت الرشكة فرعا يف مطار امللك خالد بالرياض وميناء امللك عبد الله برابغ
حصلت رشكة املوارد املتخصصة املحدودة عىل شهادة تقدير من منظمة الج½رك العاملية

توسعت الرشكة باملنطقة الرشقية °يناء امللك عبد العزيز بالدمام

لنظام إدارة الجودة يف الوقت الحارض - حصلت رشكة املوارد املتخصصة املحدودة عىل شهادة ISO 9001: 2015(QMS)

- 2015
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

تاريخنا وتوسعنا و�وناتاريخنا وتوسعنا و�ونا

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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هي الرشكة الفرعية الرئيسية لرشكة (رسكو) املتخصصة يف خدمات الشحن والتخليص الجمر� والنقل

إدارة الشحن والنقل والتخزين وإدارة املستودعات والتخليص الجمر
 ëالجمر� عىل مستوى العا

 تقدم الرشكة خدمات تكميلية لرشكة (رسكو) من أجل التكامل السلس إلدارة الخدمات اللوجستية والج½رك عرب املوانئ 
الجوية والبحرية والربية. تشمل عروض خدمات

Phoenix

Phoenix

الرؤية

 لتحقيق املركز كرشكة شحن عاملية تقدم العديد من الحلول والخدمات اللوجستية الفعالة
من حيث التكلفة لتسهيل التجارة وتصبح مركزًا لوجستيًا بالتعاون مع رشكائها

 رشكة العنقاء - إحدى الرشكات   رشكة العنقاء - إحدى
التابعة لرشكة (رسكو

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
https://www.phoenixfreight.net/
www.srcosa.com
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الرسالة
تتمثل مهمة

 يتمتع فريقنا بخربة تزيد عن عقد من الزمان يف صناعة الخدمات اللوجستية ، و°ا أننا ملتزمون
بالتحسينات املستمرة ، فلدينا مبادرات وبرامج تدريبية لض½ن أن معرفتهم يف املجال تت½ىش مع أحدث التطورات ، °ا يف ذلك

القيم

يف تقديم خدمات لوجستية مبتكرة تضيف قيمة ألصحاب رؤوس األموال والعمالء لتطوير عالقات
طويلة األمد مع التوافق مع رشكائهم التجاري´ لتعزيز األهداف ذات املنفعة املتبادلة

Phoenix

 الخدمة املتميزة
كفاءة الوقت

 النزاهة
الشغف واإلرادة

-1 
-2
-3
-4

فريقنا األسايسفريقنا األسايس

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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ميناء امللك عبد العزيز البحري - الدمام
ميناء امللك خالد الدويل - الرياض

مطار امللك عبد العزيز الدويل - جدة
ميناء امللك عبد الله - رابغ

ميناء جدة اإلسالمي البحري - جدة

-1 
-2
-3
-4
-5

املقدم من (QMS)BQSR

SRCO
SRCO

العمل الجمر� للمخلص´ الجمركي´ مقدم من دليل مهنة مزاولة التخليص الجمر� ومعتمد من مصلحة الج½رك
خدمة تقديم البيان الجمر� لالست�اد والتصدير مقدمة ومعتمدة من الرشكة السعودية لتبادل املعلومات. (تبادل

دورة العمل الجمر� الشاملة املقدمة واملوافقة عليها من قبل
سياسة إجراءات االست�اد والتصدير رقم 3.3 املقدمة واملعتمدة من

نظام إدارة الجودة

رسكو) مرخص لها بالعمل يف املواقع التالية يف اململكة العربية السعودية

شبكتناشبكتنا

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
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FOLLOW US ON  

العنوان
ا 9143 حمد الجارس ، الروضة ، 23434 جدة ، اململكة العربية السعودية

الربيد االلكرتو¨

االتصال بنااالتصال بنا

اتصل

املوقع

+966559902294

info@srcosa.com

www.srcosa.com

https://twitter.com/SRCO_AR?s=08
https://www.linkedin.com/company/specialized-resources-co-ltd/
www.srcosa.com
https://wa.link/dl04bx

