
 
 

 والمقطورات الشاحنات حواجز لمنشآت التواصل معلومات
 المنشآت الداخلية

االلكتروني البريد الجوال طراز المنشأة رقم المنشأة م  

1 A01 
خدمات اللحام المتخصصة )فرع شركة عبد 

 الدمام - واخوانه(اللطيف محمد العرفج 
 سطحة جانبي
 سطحة خلفي

0558196656 khraim@swsweld.com 

2 A02 
 -شركة التوريد والخدمات الفنية السعودية 

 الرياض

 شاحنة وسط )ثالجة( أمامي
 شاحنة وسط )ثالجة( خلفي
 شاحنة وسط )ثالجة( جانبي

 سطحة خلفي
 سطحة جانبي

 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي

 ديينا خلفي
 ديينا جانبي
 ديينا أمامي

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

0543291507 khachadour@tsscksa.com 

3 A03 
 -مصنع الراجحي للصهاريج والمقطورات 

 الرياض

 شاحنة قالب خلفي
 شاحنة قالب جانبي
 شاحنة تنك خلفي
 شاحنة تنك جانبي
 شاحنة تنك أمامي

0555056782 h-dulli@alrajhipetro.com 



 
 

 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي

 لوبيد خلفي
 لوبيد جانبي

 سطحة خلفي
 سطحة جانبي

 ديينا خلفي
 ديينا جانب
 تانك خلفي
 تانك جانبي

4 A04  جدة -المصنع الدولي لصناعة البرادات 

 مقطورة ثالجة جانبي
 مقطورة ثالجة خلفي

 ديينا ثالجة جانبي
 ديينا ثالجة خلفي

0505617379 getsse_sa@yahoo.com 

5 A05  الرياض -مصنع ألبا للصناعات الحديدية 

 ديينا خلفي
 ديينا جانبي

 سطحة خلفي
 سطحة جانبي

0554989292 hazem.abuaisha@alba.com.sa 

6 A06 
الشركة العربية للصناعات المعدنية 

 جدة -المحدودة 

 سطحة جانبي
 لوبيد جانبي

 ناقلة سمنت بلكر جانبي
 بلكر خلفي ناقلة سمنت

 خالط سمنت جانبي

0544599966 hani@truck-body.com 



 
 

 خالط سمنت خلفي
 ديينا ثالجة جانبي
 ديينا ثالجة خلفي
 ديينا ثالجة أمامي

 ناقلة سيارات جانبي
 شاحنة قالب جانبي
 شاحنة قالب خلفي

 تانك جانبي
 تانك خلفي

 تريال سطحة جانبي
 تريال سطحة خلفي

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 شاحنة وسط جانبي
 ط خلفيشاحنة وس

 شاحنة وسط أمامي

7 A07  جدة -شركة المقطورة الدولية 

 سطحة جانبي
 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

0554698008 r.amer@i-t-c.sa 

8 A08  القطيف -ورشة علي محمد ال ربيع للسيارات 
 هوبر جانبي

 خلفيهوبر 
0504943101 alirabiworkshop@gmail.com 



 
 

 رأس شاحنة جانبي
 رأس شاحنة خلفي

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 ديينا خلفي
 ديينا جانبي

 شاحنة تنك جانبي
 شاحنة قالب خلفي
 شاحنة قالب أمامي
 شاحنة قالب جانبي

 بلكر خلفي
 بلكر جانبي

9 A09  الدمام -ورشة بدر خلف المرزوق للسيارات 

 ديينا )ثالجة( خلفي
 ديينا )ثالجة( جانبي

 مقطورة شاحنة قالب جانبي
 مقطورة شاحنة قالب خلفي

 ديينا جانبي
 ديينا خلفي
 قالب جانبي
 قالب خلفي
 قالب أمامي

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0545222719 bader.khalaf707@gmail.com 



 
 

 مقطورة جانبي

10 A10 
 -النظافة المحدودة شركة مصنع آليات 

 الرياض

 رافعة خطافيه جانبي
 مكبس نفايات جانبي
 مكبس نفايات خلفي
 مكبس نفايات أمامي

 سلة صيانة تلسكوبيه خلفي
 سلة صيانة تلسكوبيه جانبي

 صهريج مياه جانبي
 صهريج مياه خلفي
 صهريج مياه أمامي

 مقطورة جانبي
 كرين على سطحة جانبي
 كرين على سطحة خلفي

 شوارع خلفيمكنسة 
 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي
 مقطورة جانبي

 

0559058179 gm@rem.sa 

11 A11 
شركة صحاري العلمين للخدمات الصناعية 

 الدمام -والمقاوالت والتجارة 

 مقطورة تنك خلفي
 مقطورة تنك جانبي

 مقطورة خالط أسمنت خلفي
 مقطورة خالط أسمنت جانبي

 جانبيرأس تريال ثنائي المحور 

0559312414 info@saharyglobalsteels.com 



 
 

 رأس تريال ثنائي المحور خلفي
 أماميرأس تريال ثنائي المحور 

12 A12 
مؤسسة سليمان عبد العزيز الزهيري 

 القصيم -للمقاوالت 

 هوبر خلفي
 هوبر جانبي
 بلكر جانبي

 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي

0505135455 suliman5455@gmail.com 

13 A13  الدمام -شركة المجدوعي للصناعات 

 مقطورة تنك كبريت جانبي
 مقطورة قالب جانبي

 ديينا ثالجة جانبي
 مقطورة سطحة جانبي

 مقطورة تنك وقود جانبي
 هوبر جانبي

0553047381 hamadaf@almajdouie.com 

14 A14 
 –الشركة السعودية النتاج غرف التبريد 

 الدمام - الرياض

 ثالجة خلفيديينا 
 ديينا ثالجة جانبي
 تريال ثالجة خلفي
 تريال ثالجة جانبي

 مقطورة ثالجة جانبي
 مقطورة ثالجة خلفي

0596308656 mohammed.shammery@cgs.com.sa 

15 A15 
ورشة خالد سليمان الخميس لميكانيكا 

 الزلفي -السيارات 

 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي

 مقطورة تنك وقود خلفي
 مقطورة تنك وقود جانبي

0505409947 al_madallah@yahoo.com 



 
 

 مقطورة سطحة خلفي
 مقطورة سطحة جانبي

16 A16 
مصنع عبدهللا علي الصقعبي للصناعات 

 القصيم -المعدنية 
 yaser_1404@hotmail.com 0505173800 رأس تريال جانبي

17 A17  الرياض -مصنع الخضير للصناعات المعدنية 

 خلفيديينا 
 ديينا جانبي
 ديينا أمامي

 تنك مياه خلفي
 تنك مياه جانبي
 تنك مياه أمامي
 رأس تريال خلفي
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال أمامي

 سطحة خلفي
 سطحة جانبي

 قالب خلفي
 قالب جانبي
 قالب أمامي

0504465224 
 

info@alkhodair.com 

18 A18  الرياض -مصنع الجبل األبيض للصناعات 
 جانبيديينا 

 ديينا خلفي
0566102826 almadi.saleh@gmail.com 

19 A19 
مؤسسة درة النقل لنقل البضائع والمنتجات 

 الرياض - البترولية والمقاوالت

 جانبي رأس تريال
 رأس تريال خلفي

 مقطورة هوبر جانبي
0505489251 info@doratalnaqel.com 



 
 

20 A20 
 - مصنع شركة الراجحي للصناعات المعدنية

 الدمام

 مقطورة تانك مياه جانبي
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

0505806228 metal@alrajhicorp.com 

21 A21 
 –السيارات  إلصالحورشة سليم عبدهللا الظرف 

 الباطن حفر

 جانبي رأس تريال
 خلفي رأس تريال
 أمامي رأس تريال

 جانبي مقطورة سطحة
 خلفي مقطورة سطحة

 جانبي مقطورة قالب
 خلفي مقطورة قالب
 جانبي مقطورة تنك
 خلفي مقطورة تنك
 جانبي شاحنة خالط
 خلفي شاحنة خالط
 أمامي شاحنة خالط

0552244448 aldharfali@yahoo.com 

22 A22  الزلفي -ورشة علي محمد الطريقي 

 جانبي مقطورة سطحة
 خلفي مقطورة سطحة

 جانبي تنكمقطورة 
 خلفي مقطورة تنك

 جانبي رأس تريال
 خلفي رأس تريال

0505123334 amat8888@gmail.com 



 
 

23 A23 
مصنع ناصر محمد علي الناصر  للتوانك 

 الدمام -وهياكل السيارات 

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 شاحنة قالب جانبي
 شاحنة قالب خلفي
 شاجنة قالب أمامي

0507907773 Ahmed.aljaber@al-nassergroup.com 

24 A24  الرياض -ورشة حواجز السيارات للحدادة 

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 ديينا جانبي
 ديينا خلفي

 سكس قالب جانبي
 سكس قالب خلفي

0558114332 dura-qatar@hotmail.com 

25 A25 
القحطاني للنقليات  شركة محمد طاحوس

 الدمام -شركة شخص واحد 
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0551433360 hr@tahoosgroup.com 

26 A26 
 –مصنع سليمان التركي للصناعات المعدنية 

 الرياض

 جانبي شاحنة سكس ثالث تنك مياه
 خلفي شاحنة سكس ثالث تنك مياه
 أمامي شاحنة سكس ثالث تنك مياه

 جانبيشاحنة ثالث محاور قالب 
 خلفيشاحنة ثالث محاور قالب 
 أماميشاحنة ثالث محاور قالب 

 جانبي شاحنة محورين تنك مياه
 خلفي شاحنة محورين تنك مياه
 أمامي شاحنة محورين تنك مياه

 جانبي مقطورة سطحة

0565551555 info@steeco.com 



 
 

 خلفي مقطورة سطحة
 أمامي مقطورة سطحة

 جانبيشاحنة سكس أربع محاور 
 خلفيشاحنة سكس أربع محاور 
 أماميشاحنة سكس أربع محاور 

 جانبيشاحنة سكس ثالث محاور 
 خلفيشاحنة سكس ثالث محاور 
 أماميشاحنة سكس ثالث محاور 

27 A27 
مصنع زيمات للرشاشات المحورية 

 الرياض -واألتوبيسات 

 جانبي رأس تريال
 خلفي رأس تريال

 تريال أماميرأس 
0545765983 eid.b@aaa.com.sa 

28 A28 
 -مصنع الشراع الذهبي للصناعات المعدنية 

 الرياض
 جانبي رأس تريال
 خلفي رأس تريال

0504115666 talal-5115@hotmail.com 

29 A29 
مصنع ماجد البقمي للبرادات فرع شركة 

 جدة – ماجد مهل البقمي الصناعية

 جانبي شاحنة ثالجة
 خلفي ثالجة شاحنة

 جانبي ديينا ثالجة
0506356623 samer@albaqmigroup.com 

30 A30 
ورشة حسن عبدهللا إبراهيم السبيعي 

 بيشة -للحدادة 

 جانبي رأس تريال
 خلفي رأس تريال

 رأس تريال أمامي
0508627365 Ahmed_igi15@yahoo.com 

31 A31 
فرع مصنع شركة بناء للمنتجات الحديدية 

 الخبر –المتقدمة 

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0553885549 abdulaziz@bina-steel.com 



 
 

 شاحنة وسط جانبي
 شاحنة وسط خلفي
 شاحنة وسط أمامي

32 A32 جدة – شركة المطلق للصناعات المعدنية 
 مقطورة بلكر جانبي
 مقطورة بلكر خلفي

0554484014 kalobairi@almutlak.com 

33 A33 جدة – شركة المطلق لصناعة ناقالت التبريد 

 ديينا وسط ثالجة جانبي
 خلفي ديينا وسط ثالجة

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0553044598 zafer@almutlak.com 

34 A34 الدمام - للصناعة مصنع الصندوق الذكي 

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

ثالجة جانبي مقطورة  
 مقطورة ثالجة خلفي

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

 ديينا جانبي
 ديينا خلفي

0547021894 Mohamad.jawad@fdosary.com 

35 A35  الرياض -المزايا للصناعة  هياكلمصنع 

 شاحنة وسط جانبي
 شاحنة وسط خلفي

 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

 شاحنة قالب جانبي
 قالب خلفيشاحنة 

0506628866 expertssteell@gmail.com 



 
 

 شاحنة قالب أمامي
 ثالجة نصف مقطورة جانبي
 ثالجة نصف مقطورة خلفي

36 A36 
 - شركة مجموعة الجعيثن للصناعة والتجار

 الرياض

 لوبيد جانبي
 تانك خلفي
 تانك جانبي

 قالب سكس خلفي
 قالب سكس جانبي

0532127027 wail@aljeathen.com 

37 A37 
 -مصنع التقنية والجودة للهياكل المعدنية 

 الرياض
 شاحنة تنك مياه جانبي
 شاحنة تنك مياه خلفي

0559014444 marketing@technical-quality.com 

48 A38 جدة -  شركة الزاهد الصناعية المحدودة 

 مقطورة سطحة جانبي
 مقطورة سطحة خلفي

 شاحنة قالب جانبي
 شاحنة قالب خلفي

0505367736 ilodhi@zahid.com 

39 A39 
شركة مصنع اساد للصناعات المتقدمة 

 جدة -المحدودة 

 شاحنة وسط جانبي
 شاحنة وسط خلفي
 ديينا ثالجة جانبي
 ديينا ثالجة خلفي

 نصف مقطورة ستارة جانبي
 ديينا نقل سيارات جانبي
 ديينا نقل سيارات خلفي

0555849440 maisara@asadtech.com 

40 A40 
 –ة ورشة محمد عضيب الشمري للحداد

 المدينة المنورة
 جانبي شاحنة سطحة

 نصف مقطورة سطحة جانبي
0531313125 alshomari113@gmail.com 



 
 

 نصف مقطورة تنك وقود جانبي
 نصف مقطورة تنك وقود خلفي

 شاحنة نقل سيارات جانبي
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

41 A41 
الدهيشي لهيكل مصنع اسامة عبدالعزيز 

 الخرج – ومحاور السيارات
 نصف مقطورة سطحة جانبي
 نصف مقطورة سطحة خلفي

0596908028 aldheeshi@hotmail.com 

42 A42 
مصنع سعد بن علي بن أحمد آل خماش 

 جدة - للصناعة
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0544441238 majed.alkhamash@gmail.com 

43 A43  نجران –ورشة اجواد البساتين للحدادة 
 رأس تريال أمامي
 رأس تريال جانبي
 رأس تريال خلفي

0545332611 wwwsaleh5558@gmail.com 

 

 

 المنشآت خارجية
 م

رقم 
 المنشأة

االلكتروني البريد الجوال طراز المنشأة  

1 B01 
Shandong Shengrun 

Automobile Co   - الصين  
 مقطورة جانبي

 خلفيمقطورة 
+86 13675372088 wayne@shengrunauto.cn 

2 B02 
Liaoning Shanqi Jinxi 

Equipment Manufacturing 
Co -  الصين  

 مقطورة جانبي
 مقطورة خلفي

+86 13030889065 pjjbyx_sunny@126.com 



 
 

3 B03 
CIMC VEHICLES GROUP 

CO., Ltd.  - الصين 
 مقطورة تنك وقود جانبي

 خلفيمقطورة تنك وقود 
0505101367 mohammed.alhaj@cimc.com 

4 B04 
CIMC VEHICLES GROUP 

CO., Ltd.  - البحرين 
 نصف مقطورة تنك وقود جانبي
 نصف مقطورة تنك وقود خلفي

0505101367 mohammed.alhaj@cimc.com 

5 B05 
ENTRANS 

INTERNATIONAL, LLC  - 
 امريكا

 نصف مقطورة تنك وقود جانبي
 smohammed@entransint.com 0535259069 تنك وقود خلفينصف مقطورة 

6 B06 
SINOTRUK LIUZHOU YUNLI 

SPECIAL VEHICLE CO - 
 الصين

 نصف مقطورة تنك وقود جانبي
 نصف مقطورة تنك وقود خلفي

0505451335 suliman_mr@hotmail.com 

7 B07 
A. Silva Matos-

Equipamentos de 
Transporte, SA. – البرتغال 

 نصف مقطورة تنك وقود جانبي
 نصف مقطورة تنك وقود خلفي

+351 961318104 mailto:jpmatos@asmeq.com 

 


