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Gadi Express is a Saudi Company based in Riyadh, Saudi Arabia, it is one of 
the fastest-growing Express companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The company started its activities at the beginning of 2018, till now we’ve 
managed to gain customers’ trust & satisfaction by providing them the best 
quality service.

The wise management and continuous improvement vision of the activity 
by our expert management help customers to increase their market share.

In the year 2020, the company decided to enter the field of Express business. 

The range of services offered by the company includes International and 
domestic express delivery, freight forwarding, integrated logistics solutions, 
information and document management solutions, consumer retail services, 
and e-commerce solutions. 

ABOUT US
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We believe, the competition and pace of the 
last mile distribution market have no finish line. 
So we aim to become the recognized name 
in being the fastest transportation company 
that provides same-day delivery services 
within the KSA.

VISION

• Continuously provide the best value and 
services to our customers.

• Aim for a leadership position to achieve 
operational efficiency.

• Creating healthy competition by providing 
better logistics services.

• To Make Gadi Express one of the leading 
supply chain logistics companies applying 
insight, service quality, and innovation to 
create sustainable growth for business & 
society.

• We care about our customers, We request, 
attend, answer and familiarize to customer’s 
needs, while providing fast, valued, and 
reliable last-mile delivery service efficiently. 

MISSION

• Attract, retain, motivate and empower 
employees and provide them with a 
healthy work environment. 

• Exceed customer expectations by 
delivering products relevant to their 
needs with the best possible service 
levels.

VALUES

GOALS
• Help the new startup companies coming 

into the market by providing dedicated 
services from A to Z.

 
• Improve the cash-flow from upstream to 

downstream Handling and distribution of 
various goods and services.

• Help companies to control the complexities 
and challenges in logistics arising out of 
large request volumes. 

• Dealing with all stakeholders 
like customers,partners, 
employees, and authorities 
with the highest level of 
respect, fairness and honesty.

• Contributing back to the society 
in responsible way.
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PRODUCTS

PARTNERS

 » Food & Groceries Delivery
 » Operate to all kind of Online Orders 

Applications 
 » Same Day Delivery (SDD) - Doc 
 » Same Day Delivery (SDP) - Parcels
 » Overnight (OND) - Documents 
 » Overnight (ONP) - Parcels 
 » Next Day Before 09:00 AM -Doc 

We Are proud to partnerd with Many 
Commpanies such as:

 » Reverse Pickup Service 
 » Freight Services (GFS) 
 » Last mile Delivery
 » First mile Delivery
 » e- Commerce 
 »  COD Services
 »  Super 6 Hours Delivery (Intracity)
 »  Fulfillment

Aramex

Uber eats

SLS

Jahez

Noon

Hunger
Station Jollychic

Zajil

Jeeny
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THANK 
YOUـــــ

 » We are eager to provide logistics services to all our 
partners. We provide quality services by achieving perfect 
coordination between the staff and dispatchers who are 
highly experienced and trained in their area of work.

Gadi.sa

GADI EXPRESS
Reach & Deliver

CONCLUSION
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شكرا
لك

نحــن حريصــون علــى تقديــم الخدمــات اللوجســتية لجميــع شــركائنا.  	
ــيق  ــق التنس ــال تحقي ــن خ ــودة م ــة الج ــات عالي ــدم خدم ــن نق فنح
العاليــة  الخبــرة  ذوي  والمرســلين  الموظفيــن  بيــن  المثالــي 

والمدربيــن فــي مجــال عملهــم.

Gadi.sa

غادي إكسبرس
نصل و نوصل

الخــتام
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الخدمات
توصيل األطعمة و المواد الغذائية 	
ــات  	 ــات الطلب ــواع تطبيق ــع أن ــغيل جمي تش

ــت  ــر اإلنترن عب
التسليم في نفس اليوم - للمستندات 	
التوصيل في نفس اليوم - للطرود 	
خالل فترة الليلية - المستندات 	
خالل فترة الليلية - الطرود 	
ــا -  	 ــاعة 09:00 صباًح ــل الس ــي قب ــوم التال الي

ــتندات المس

خدمة االلتقاط العكسي 	
خدمات الشحن 	
تسليم من المستودع للعميل 	
تسليم من العميل للمستودع 	
التجارة اإللكترونية 	
 خدمة الدفع عند اإلستالم 	
 توصيل لمدة 6 ساعات )داخل المدن( 	
تنفيذ الطلب 	
التخزين 	

شركائنا
فخورون بالشراكات الناجحة مع العديد من 

الشركات منها:

أرامكس

أوبر إيتس

إس.إل.إس

جاهز

نون

جولي شيكهنقرستيشن

زاجل

جيني
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ــوق  ــل السـ ــرة عمـ ــة ووتيـ ــد أن المنافسـ نعتقـ
ـــى  ـــة ونهـــدف إل ـــه خـــط نهاي اللوجســـتي ليـــس ل
أن نصبـــح االســـم المعتـــرف بـــه لكوننـــا شـــركة 
النقـــل األســـرع التـــي تقـــدم خدمـــات التوصيـــل 
ــة  ــة العربيـ ــل المملكـ ــوم داخـ ــس اليـ ــي نفـ فـ

الســـعودية.

الــرؤية

لعمالئنــا •  خدمــات  و  قيمــة  أفضــل  توفيــر 
ر ا ســتمر با

بنمــو •  الصلــة  ذات  القطاعــات  علــى  التركيــز 
ــن  ــادة م ــق الري ــعودي , و تحقي ــاد الس االقتص
خــالل تطويــر أعمــال تجاريــة مربحــة و قابلــة 

للتوســع

خلــق جــٍو مــن التنافــس مــن خــالل تقديــم • 
أفضــل. لوجســتيٍة  خدمــاٍت 

لجعــل غــادي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة في • 
مجــال الخدمــات اللوجســتية, تطبــق الرؤيــة 
وجــودة الخدمــة واالبتــكار لخلــق نمــو مســتدام 

للقطــاع والمجتمــع.

ــب و •  ــهولة الطل ــالل س ــن خ ــا م ــم بعمالئن نهت
ســرعة اإلســتجابة و معرقــة إحتياجــات العمــالء 
ــة  ــريعة وقيم ــل س ــة توصي ــر خدم ــع توفي ، م

ــة. ــي الخدم ــة ف موثوق

مهمتنا

الموهوبيـــن •  الموظفيـــن  جـــذب 
وتحفيزهـــم  عليهـــم  والحفـــاظ 
وتوفيـــر  الصالحيـــات  ومنحهـــم 
ألعلـــي  للوصـــول  الفرصـــة 
ـــة. ـــل صحي ـــة عم ـــي بيئ ـــب ف المناص

مـــن •  العمـــالء  توقعـــات  تخطـــي 
مالءمـــة  خدمـــات  تقديـــم  خـــالل 
ــتويات  ــل المسـ ــم بأفضـ الحتياجاتهـ

القــيم

األهــداف
إلــى •  الناشــئة بالدخــول  مســاعدة الشــركات 

الســوق عــن طريــق تقديــم خدمــات مخصصــة 
ــاء ــى الي ــف إل ــن األل م

تحســين التدفــق النقــدي مــن المنبــع إلــى • 
البيــع  بعــد  مــا  خدمــات  معالجــة  المصــب. 

المختلفــة. والخدمــات  الســلع  وتوزيــع 

فــي •  التحكــم  علــى  الشــركات  مســاعدة 
ــات  ــال الخدم ــي مج ــات ف ــدات والتحدي التعقي
الطلبــات  أحجــام  عــن  الناشــئة  اللوجســتية 

الكبيــرة.

العمـــالء, •  مـــع  التعامـــل 
الموظفيـــن  الشـــركاء, 
ألعلـــي  وفقـــا  والســـلطات 

النزاهـــة. مســـتويات 
المســـاهمة فـــي المجتمـــع • 

بطريقـــة مســـؤولة.
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غــادي اكســبريس هــي شــركة ســعودية مقرهــا فــي الريــاض ، المملكــة العربيــة 
الســعودية ، وهــي واحــدة مــن أســرع شــركات البريــد الســريع نمــًوا فــي المملكــة 

ــعودية. العربية الس

ــب  ــن كس ــا م ــى اآلن تمكن ــام 2018 ، حت ــة ع ــي بداي ــطتها ف ــركة أنش ــدأت الش ب
ــم. ــات له ــل الخدم ــم أفض ــالل تقدي ــن خ ــم م ــالء ورضاه ــة العم ثق

ــا  ــل إدارتن ــن قب ــاط م ــتمر للنش ــين المس ــة التحس ــة ورؤي ــاعد اإلدارة الحكيم تس
ــوق. ــي الس ــم ف ــادة حصته ــى زي ــالء عل ــرة العم الخبي

في عام 2020 ، قررت الشركة الدخول في مجال األعمال السريعة.

ــي  ــريع الدول ــل الس ــركة التوصي ــا الش ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــمل مجموع تش
والمحلــي ، وشــحن البضائــع ، والحلــول اللوجســتية المتكاملــة ، وحلــول إدارة 
المعلومــات والوثائــق ، وخدمــات البيــع بالتجزئــة للمســتهلكين ، وحلــول التجــارة 

ــة. اإللكتروني

مـن نحن
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