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Through the assurance of the company's senior management that the human resource is one of the 
most important assets of the company, the company paid special attention to human resources 
management because of its ability to train and develop the workforce employed to achieve the 
company's goals.  Therefore, the task of human resources management has become to attract 
distinguished human elements and to work continuously to develop these elements through 
continuous training to create technical and administrative cadres according to international standards 
through a work environment and competitive advantages in line with the company's strategy.  We are 
proud of the exceptional capabilities of the team members who are always keen to provide the best 
services to our customers.

Our policies and programs support our employees' strong culture and provide them with a safe, 
diverse, and rewarding environment through:
•Issuing unified sustainable policies, procedures and control systems that regulate the relationship 
between employees and the company.
• Establishment of flexible and easy to implement organizational structures.
• Attracting retaining and encouraging highly qualified human resources at all levels.
• Defining the tasks and responsibilities of all jobs through the description classification and 
evaluation of all job categories 
• Motivating employees by setting up advanced and fair systems of bonuses and rewards linked to 
personal performance.
• Investing in the human resource through continuous training and skill development to raise the 
efficiency and performance of employees and inform them of them modern technology used to 
complete their work.
• Creating a spirit of loyalty and belonging to the employees in the company at all their functional 
levels and motivating them to work as a team. Translating policies and procedures into an integrated 
automated system that links and monitors all human resource activities.









WithinOun Express we knowverywell that competition is intense and themarket changes a lot
Therefore the companywas not with the competitive advantage that it obtained from the
human element the competencies and expertise available in its functional structure but rather to
provide integrated serviceswith the highest standards of safety in record time andprices outside
competition always seeking speed safety competitive service andprices… It is the symbol of fully
developedwork and it is whatOun Express you for transportation in the Kingdomof Saudi Arabia
and theworld
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• We provide important consultations (according to the nature of your goods 
and shipment) so no damage will occur during shipping. 

• Upon client's request, we can issue comprehensive insurance policies for 
goods in cooperation with major international insurance companies.
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• Punctuality and not wasting time are the basics of the service
•Optimal abbreviation of time during all shipping stages.
• We are ready always to guarantee, confirm and adhere to a standard shipping 
time within our o�ers.
• Our Specialty is to provide shipping options to the customer according to the 
required speed of shipment or according to the proposed price range.

•Oun is characterized by economic and competitive prices supported by 
major international transport companies, as we form a link of a large network 
of clients and agents covering the entire world.
• Our specialty is to provide the customer with multiple shipping options that 
fit the specified price range and meet the agreed delivery time.
• We have our own set of strategies to reduce the expenses as much as 
possible to give you the best shipping price at all without compromising the 
quality of the performance of any of the services we provide to you.
• We are always committed to our quotations that we provide clearly and 
completely so that there will be no additional expenses for the beneficiary.
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We serve you
 wherever you are



We serve you
 wherever you are





Our professionally trained customer service team 
uses latest technology to serve our valuable 
customers to resolve and providing timely datas 
during our service period. We practics 3 “P”  tips 
Pro�essionalism, Patience and a People first 
attitude througout our service.Our motive is going 
above and beyond to keep our valuable customer 
happy with very positive attitude.

Our professional marketing team tasked with everything from building awareness of our brand products services and 
engagement in public forums, our marketing team serves as a face to our company coordinating and displaying our 
services and products to customer/investors and community to reach our company in a positive height.
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مؤسسة تسهيل لنقل الطرود

السعودية - الرياض - ص.ب  - الرمز البريدي 14922

1452/07/14 1442/09/21

المملكة العربية السعودية

النقل الجوي، تأجير الطائرات، النقل لغراض السعاف، النقل بالعربات المصفحة، تنظيم الرحلت، تنظيم الرحلت السياحية، النقل بالصنادل، تأجير 

القوارب، تخزين القوارب ، النقل بواسطة القوارب، حجز المقاعد السفرية، خدمات التعبئة في القوارير، السمسرة في الشحن، السمسرة في النقل ، النقل بالحافلت، تشغيل الهويسات، 

مواقف السيارات، تأجير السيارات، النقل بالسيارات، النقل بعربات الجر أو الدفع، خدمات قيادة السيارات، تأجير الحافلت، تأجير عربات المسافرين، خدمات النقل ]نقل الرسائل أو 

البضائع[، تنظيم الرحلت، توصيل الزهار، تسليم الرسائل، تسليم البضائع، تسليم البضائع بالطلب البريدي، تسليم الصحف ، 

بطاقة باللون البيض بداخلها عون بحروف عربية باللون الخضر التفاحي وعبارة عون اكسبرس بحروف لتينية باللون الرمادي الغامق
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توزيع الطاقة، تأجير غرف الغوص، تأجير بدلت الغوص، توزيع الكهرباء، توزيع الطاقة، حراسة المسافرين، النقل بواسطة العبارات، توصيل 

الزهار، ختم المواد البريدية، السمسرة في الشحن، دفع أجرة الشحن في ميناء الوصول، الشحن بالسفن، عقود النقل البحري، تأجير حجيرات الطعمة المجمدة، نقل الثاث، تأجير 

الكراجات، تسليم البضائع، تخزين البضائع، النقل المحروس للشياء الثمينة، الجر أو النقل، تأجير الخيول، تكسير الجليد، معلومات النقل، إطلق القمار الصناعية للخرين، خدمات النقل 

بالصنادل )تحميل أو تفريغ( ، النقل البحري، تسليم الرسائل، تسليم الصحف، تشغيل الهويسات، تغليف السلع، تسليم الطرود، تأجير أماكن وقوف السيارات، نقل المسافرين، إرشاد 

السفن، النقل بواسطة خطوط النابيب ، النقل بمراكب التنزه، العتالة )التحميل والتنزيل(، النقل بالسكك الحديدية، إعادة تعويم السفن، تأجير الثلجات، خدمات النتقال، تأجير غرف 

الغوص، تأجير بدلت الغوص، تأجير المجمـدات، تأجير سيارات السباق، تأجير حاويات التخزين، تأجير مناصب على سطوح المركبات، تأجير المستودعات، تأجير كراسي المقعدين، 

عمليات النقاذ ]النقل[، الحجز للنقل، الحجز للسفر، النقل النهري، تأجير مناصب على سطوح المركبات، إنقاذ السفن، النقاذ تحت الماء، النقاذ، السمسرة في السفن، إعادة تعويم السفن، 

إرتياد الماكن ]السياحية[، تحميل السفن وتفريغها، التخزين ، تخزين القوارب، تأجير حاويات التخزين، معلومات التخزين، تخزين البضائع ، حفظ الوثائق أو المعلومات المخزنة 

إلكترونيا، النقل بسيارات الجرة، تنظيم الرحلت، قطر أو جر المركبات، توفير معلومات عن حركة المرور، النقل، نقل وتخزين النفايات، نقل وتخزين النفايات، السمسرة في النقل ، النقل 

بواسطة خطوط النابيب ، نقل المسافرين ، الحجز للنقل ، معلومات النقل ، لوجستيات النقل، نقل الثاث، الحجز للسفر ، مرافقة المسافرين، نقل المسافرين، تأجير عربات نقل السكك 

الحديدية، النقاذ تحت الماء ، تفريغ الحمولة ، النقل المحروس للشياء الثمينة، تقديم المساعدة عند تعطل المركبات ]جر المركبة[، تأجير المركبات، تأجير المستودعات ، التخزين في 

المستودعات ، توزيع الماء، المداد بالماء، تغليف البضائع، النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحلت والسفر.، 
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