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 حواجز الشاحنات والمقطوراتتصنيع وتركيب  لمصانع/ورشمعلومات التواصل 
 المنشآت الداخلية

 البريد االلكتروني الجوال طراز المنشأة رقم المنشأة المدينة م

 السعوديةشركة التوريد والخدمات الفنية  A02 الرياض  1

 )جانبي/خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/خلفي( دينا

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة سطحة 
 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة 

0543291507 khachadour@tsscksa.com 

 مصنع الراجحي للصهاريج والمقطورات A03 الرياض  2

 نصف مقطورة قالب )جانبي/ خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/ خلفي(

 )جانبي/ خلفي( دينا صندوق
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك

0538304125 h-dulli@alrajhipetro.com 

 )جانبي/ خلفي(ديينا  همصنع ألبا للصناعات الحديدي A05 الرياض  3
 hazem.abuaisha@alba.com.sa 0554577993 )جانبي/ خلفي(سطحة 

 )جانبي/ خلفي( مقطورة ثالجةنصف  الشركة السعودية النتاج غرف التبريدمصنع  A14 الرياض  4
 )جانبي/ خلفي( دينا ثالجة

0596308656 mohammed.shammery@cgs.com.sa 

 0555188561 دينا )جانبي/خلفي/أمامي( مصنع الخضير للصناعات المعدنية A17 الرياض  5
 

info@alkhodair.com 
 

شركة درة النقل لنقل البظائع والمنتجات  A19 الرياض  6
 والمقاوالتالبتروليه 

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/ خلفي(

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة هوبر
 )جانبي/ خلفي(  نصف مقطورة تانك

0505489251 info@doratalnaqel.com 

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  ورشة حواجز السيارات للحدادة A24 الرياض  7
 dura-qatar@hotmail.com 0558114332 )جانبي/ خلفي(ثالجة  دينا
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مصنع سليمان ناصر التركي للصناعات  A26 الرياض  8
 المعدنية

 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/ خلفي(

 )جانبي/ خلفي( دينا صندوق
 )جانبي/خلفي/أمامي( شاحنة رافعة

0565551555 info@steeco.com 

 الشراع الذهبي للصناعات المعدنية مصنع A28 الرياض  9

 جانبي/خلفي(تانك )نصف مقطورة 
 محاور )جانبي/خلفي/أمامي( 3شاحنة 

 شاحنة محورين )جانبي/خلفي/أمامي(
 ديينا )خلفي/أمامي(

 شاحنة محور واحد )جانبي/خلفي/أمامي(
 مقطورة صندوق قالب )جانبي/خلفي(

0504115666 goldentam4@gmail.com 

 kalobairi@almutlak.com 0554484014 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي( شركة المطلق للصناعات المعدنية  الرياض  10
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 مصنع هياكل المزايا للصناعة A35 الرياض  11

 )جانبي/خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة قالب 

 ثالجة )جانبي/خلفي(نصف مقطورة 
 )جانبي/خلفي( أسمنت بلكر

 )جانبي/خلفي(ثالجة  دينا
 )جانبي/خلفي(سيارات  ناقلة

 )جانبي/خلفي(وسط  شاحنة
 )جانبي/خلفي( عادي دينا

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة نقل حاويات 
 )جانبي/خلفي(لوبد 

 )جانبي/خلفي/أمامي(مضخة أسمنت 
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة 

 )جانبي/خلفي/أمامي( شاحنة تانك
 )جانبي/خلفي/أمامي( مكبس نفايات

 )جانبي/خلفي/أمامي(ونش بلوك 
 )جانبي/خلفي(صندوق قالب 

 )جانبي/خلفي(مياه  تانك
 )جانبي/خلفي(هوبر 

 )جانبي/خلفي(وقود  تانك
 )جانبي/خلفي( سطحه

 )جانبي/خلفي(ستارة  سطحه

0506628866 mazaya.tr@hotmail.com 

 )جانبي/خلفي(دينا  مصنع التقنية والجودة للهياكل المعدنية A37 الرياض  12
 marketing@technical-quality.com 0559014444 )جانبي/خلفي(رأس تريال 
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 مصنع اتحاد االتجاهات للصناعات المعدنية A45 الرياض  13

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة تانكي مياه )جانبي/خلفي(

 راس تريال )جانبي/خلفي(
  دينا سطحة )جانبي/خلفي(

 تانك كيماويات جانبينصف مقطورة 
 نصف مقطورة تانك كيماويات خلفي

 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة قالب

0555252318 - 
0536020302 at_alittjahat@hotmail.com 

 alassema2021@gmail.com 0538108557 )جانبي/خلفي(ديينا ثالجة  مؤسسة العاصمة للتبريد والتكييف A46 الرياض  14

 نصف مقطورة تانك وقود )جانبي/خلفي( عبدالعزيز محمد بن مانع وشركاهشركة  A49 الرياض  15
 abdlazizalmane@yahoo.com  0555244330 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي( مصنع اتحاد الهياكل A51 الرياض  16
 

0541111082 etihad_alhyakel@outlook.sa 

اآلالت الحديثة المحدودةشركة تصنيع  A66 الرياض  17  

)جانبي/خلفي/أمامي(رأس تريال   
)جانبي/خلفي(نصف مقطورة   

)جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة   
 شاحنة دينا )جانبي/خلفي(

00966546924381 info@modern-machinery.net 

 شركة مصنع خط المتوسط للصناعة A69 الرياض  18

 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة وعاء )هوبر(

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 سطحة )جانبي/خلفي(

 ديينا )جانبي/خلفي(

0555892299 F.alhomed@mdl-ksa.com 

 مؤسسة مصادر الجزيرة التجارية A70 الرياض  19

 )جانبي/خلفي(صهريج  تانكي مقطورة نصف
 )جانبي/خلفي(أس تريال ر

 )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك وقود 

0500902015 fdn222@hotmail.com 
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شركة صناعة الحاويات المبردة فرع الشركة  A73 الرياض  20
 العالمية لأللمنيوم

 sales@refcon.sa 0503983714 دينا )جانبي/خلفي(

 ورشة علي محمد علي السديس للحدادة A74 الرياض  21
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 نصف مقطورة سطحه ) جانبي/خلفي(

0503478522 faris.2888@gmail.com 

ورشة نوره ناصر مفلح القحطاني لصيانة  A79 الرياض  22
 السيارات

 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة 

 )جانبي/خلفي/أمامي( N2شاحنة 
 )جانبي/خلفي/أمامي( N3شاحنة 

0555838485 carworkest@hotmail.com 

 شركة الشهيلي للصناعات المعدنية A83 الرياض  23
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ثالجة 

 )جانبي/ خلفي(سطحه 
 )جانبي/ خلفي( ثالجة دينا

0505290404 HR@ALSHEHILI.COM 

 A85 الرياض  24
مؤسسة فوزان عبداللطيف سعود الحمين 

 للتجارة
 

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي( سطحه
 )جانبي/ خلفي(هوبر 
 )جانبي/ خلفي(قالب 

 )جانبي/ خلفي(صهريج تانك 
 )جانبي/ خلفي( دينا

0597444619 s.alhumyin@gmail.com 

مصنع عبدالعزيز عبدالمحسن راشد  A88 الرياض  25
 التويجري للصناعة

 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي(راس تريال 

 قالب )جانبي/خلفي(
 سطحة )جانبي/خلفي(

 تانك  )جانبي/خلفي(

0500258882 agm2@forsamgroup.com 

 alazzam.factory@yahoo.com 0506622207 دينا )جانبي/خلفي( مصنع اعمال العزام للصناعة  A96 الرياض  26



 
 

Page 6 of 46 

 

شركة المنيف للتجارة والصناعة والزراعة  A98 الرياض  27
 والمقاوالت

 نصف مقطورة سطحه )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة هوبر )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة تانكي )جانبي/خلفي(

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

0568977059 info@almuneef.com 

 ahmaad.saleh123@gmail.com 0530880831 خلفي/أمامي(/جانبي)شاحنه حاويه  ورشة شد الريان للحدادة A99 الرياض  28

 خلفي(/جانبي)دينا  شركة بريدة للتجارة والتبريد C01 الرياض  29
 mohamed.alattas@btr.com.sa 0593999650 خلفي(/جانبي) نصف مقطورة صندوق

ناقل الدريس فرع شركة الدريس للخدمات  C04 الرياض  30
 البترولية والنقليات

 خلفي(/جانبي)رأس تريال 
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة تانك 

 خلفي(/جانبي)صندوق  دينا
 خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة قالب 
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة هوبر 

 خلفي/أمامي(/جانبي)شاحنة 
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة بلكر أسمنت 

0503168949 sulaimana.trans@aldrees.com 

 األيادي الماهرة المحدودة شركة C05 الرياض  31

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة بلكر أسمنت 

 جانبي/ خلفي() هوبر مقطورةنصف 
 )جانبي/ خلفي(قالب  مقطورةنصف 

 )جانبي/ خلفي(دينا 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة نقل بضائع ومعدات 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك 

0550999263 alayadi7@gmail.com 

مؤسسة عبدهللا زيد محمد الضفيان  C17 الرياض  32
 التميمي للنقل البري

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 rstyemen12@gmail.com 0506666166 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
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مصنع زيمات للرشاشات المحوريه  A27 الرياض  33
 واالتوبيسات

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة 

0595556915 eid.b@aaa.com.sa 

 مؤسسة اعمال الجزيرة للخدمات التجارية C19 الرياض  34

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك 
 )جانبي/ خلفي(دينا 

0544333847 ajtbusines@gmail.com 

ورشة مريم محمد صالح آل سعيد للحدادة  C24 الرياض  35
 وااللمنيوم

 شاحنة خالط )جانبي/خلفي(
 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة ثالجة )جانبي/خلفي(
 دينا صندوق )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة لوبد )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0558883102 abdulaziz2123@hotmail.com 

 مؤسسة جلوي محمد القحطاني للنقليات C25 الرياض  36
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك 

  )جانبي/ خلفي/أمامي( رأس تريال
 

06505453675 md.ibnouf@gmail.com 

 C28 الرياض  37
شركة إدارة البترول التجارية شركة شخص 

 واحد

 )جانبي/ خلفي(راس تريال 

 fahd@pmte.com.sa 0536681166 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك

 aazww7@gmail.com 0551140202 )جانبي/ خلفي( صندوق دينا مؤسسة بنية االعمال للمقاوالت العامة C30 الرياض  38
 sales@alshamelbasic.org 0538979539 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة  شركة الشامل األساسي للصناعة C61 الرياض  39
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 C63 الرياض  40
مركز دالل حسن حمود السبيعي لصيانة 

 السيارات

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب خلفي

 نصف مقطورة هوبر )جانبي/خلفي(
 شاحنة تانكي )جانبي/خلفي(

 جانبي/خلفي(تانك )نصف مقطورة 
 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(

 تريال )جانبي/خلفي(رأس 

0500935836 qqqqq2002@hotmail.com 

 turki@teamiseco.com 0504833330 دينا ثالجه )جانبي/ خلفي( مصنع خدمات الفريق للصناعة C66 الرياض  41

ورشة زاهر بن بدوي بن محمد الكثيري  C70 الرياض  42
 zaheralkatheeri388@gmail.com 0546114081 خلفي( /جانبي)دينا ثالجه  للصيانة

 شركة مصنع اليات النظافة المحدودة A10 الرياض  43
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة صندوق نفايات جانبي
 مكبس نفايات  جانبي

0503688193 gm@rem.sa 

ورشة محمد عبدالعزيز محمد الحناكي  C74 الرياض  44
 hs1901@hotmail.com 0505179175 رأس تريال )جانبي/خلفي( للحدادة وااللمنيوم

مصنع فهد ابراهيم بن عمران للصناديق  C77 الرياض  45
 ومقطورات النقل المبرده

 fahad_alomarn@yahoo.com 0500166005 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة 

 C78 الرياض  46
مصنع الجميح لتعبئه المرطبات فرع شركه 

 الجميح القابضه
 راس تريال )جانبي/خلفي(

 FAlQahtani2@ALJOMAIHBEV.com 0500990048 صندوق )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة 

 شركه لحاء للنقل المحدوده C82 الرياض  47

 رأس تريال محورين )جانبي/خلفي/أمامي(
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة لوبد )جانبي/خلفي(
 صف مقطورة ستاره جانبين

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(
 براده )جانبي/خلفي(نصف مقطورة 

0557596119 gm-om@leha.com.sa 



 
 

Page 9 of 46 

 

 C87 الرياض  48
شركة فوالذ التميز للحدادة شركة شخص 

 واحد

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 ) جانبي/خلفي( نصف مقطورة  سطحه

 ) جانبي/خلفي( دينا صندوق
0501947650 Bandar36e@gmail.com 

 دينا قالب ) جانبي/خلفي( شركة مصنع مقاييس الدقة للمعدات C96 الرياض  49
 gm@mqayes-factory.com 0552277766 شاحنة قالب )جانبي/خلفي(

 ) جانبي/خلفي( سطحه  نصف مقطورة شركة جدارة المعدنية للصناعة C97 الرياض  50
 ) جانبي/خلفي( هوبرنصف مقطورة  

0506225255 jadara.co1@gmail.com 

 شخص واحدشركة أتقان الصناعية شركة  D08 الرياض  51

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة رافعة خطافيه 
 شاحنة قمامة جانبي

 جانبي مياهشاحنة تانك 
 جانبي يارد 10شاحنة قمامة صغيرة 

 خلفي شاحنة مكنسة شارع
 خلفي(/جانبي) دينا صندوق قالب

0593048098 info@itqan.sa.com 

مؤسسه عبدالرحمن فهد جريس المصارير  D09 الرياض  52
 للنقليات

 )جانبي/خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك 

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة ستارة 
0505408853 aljrais@gmail.com 

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  شركة اتجاهات المدن للنقليات D11 الرياض  53
 mr.4442@hotmail.com 0552398005 جانبي سطحهنصف مقطورة 
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54  

 
 
 
 
 

 الرياض
 
 
 
 
 

D13  الرحاب للحدادة مقطوراتورشة 

 خلفي(/جانبينصف مقطورة قالب )
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

 دينا صندوق )جانبي/خلفي(
 شاحنة تانك )جانبي/خلفي/أمامي(

 نصف مقطورة هوبر )جانبي/خلفي(

0505554559 aboaliyami2022@gmail.com 

 D17 الرياض  55
شركة دار الشعله المحدوده  شركة شخص 

 واحد
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 dart.shaala@gmail.com 0537200099 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 

 b.alsmail@naqel.com.sa 0593392269 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  شركة ناقل D26 الرياض  56
 info@droop-alkhaleej.com 0544740975 جانبيسيارات  سطحهدينا  مؤسسة دروب الخليج للنقليات D27 الرياض  57

 ورشة هياكل القصيم للحدادة D37 الرياض  58

 )جانبي/ خلفي(ونش  سطحهدينا 
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي(صهريج نك ات شاحنة
 )جانبي/ خلفي(قالب  نصف مقطورة

0555950874 arabcontract2016@hotmail.com 

 مصنع الساحل الشرقي للصناعة D40 الرياض  59

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(مقطورة سطحة نصف 

 )جانبي/ خلفي( (قالب صندوق ) نصف مقطورة
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ستارة 

0509082611 sahil.shrqy60@gmail.com 

 sales@atlanticksa.org 0536959994 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة  مؤسسة األطلسي للصيانة  D41 الرياض  60
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مصنع نائف صالح المطرودي للصناعات  D43 الرياض  61
 المعدنيه

 n-almatrodi@hotmail.com 0555553706 نصف مقطورة بلكر جانبي

 mousa@intajalamal.com 0556661919 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  شركة انتاج األعمال لالستثمار D51 الرياض  62

شركة فهد صالح المورقي للصناعة  D57 الرياض  63
 والتجارة والمقاوالت

 salihfahad511@gmail.com 0509959453 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 

 ورشة صناع الطرق للحدادة D58 الرياض  64

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 

 )جانبي/ خلفي( مياهنك امقطورة تنصف 
 )جانبي/ خلفي(دينا سطحة 

 )جانبي/ خلفي(مقطورة سطحة نصف 

0555586469 roads.m2030@gmail.com 

 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق شبك  مصنع الجبل األبيض للصناعات A18 الرياض  65
 )جانبي/ خلفي( دينا ثالجة

00966566102826 almadi.saleh@gmail.com 

 barakani@glossypath.com 0565022227 )جانبي/ خلفي(شاحنة قالب   شركة الحافة الحديدية للصناعة D65 الرياض  66

 شركة أبناء سليمان أحمد الخميس للنقليات A15 الزلفي  67

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(مقطورة تنك وقود 

 )جانبي/ خلفي(دينا 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة 

 )جانبي/ خلفي( سطحهمقطورة 

0562455858 Almadallah.Safety@gmail.com 

 ورشة علي محمد الطريقي A22 الزلفي  68
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي(نك انصف مقطورة ت
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

0505123334 amat8888@gmail.com 

ورشة عبدالعزيز سليمان عبدالمحسن  A56 الزلفي  69
 القشعمي لخدمات السيارات

)جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة   
 )جانبي/ خلفي( دينا ونش

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة قالب
)جانبي/ خلفي( ربنصف مقطورة هو  

)جانبي/ خلفي( دونصف مقطورة تانك وق  

0530491761 alqashamico.1@gmail.com 



 
 

Page 12 of 46 

 

شركة ابناء مهنابن محمد المدهللا  C22 الزلفي  70
 المحدودة

 خلفي(مقطورة )جانبي/ 
 )جانبي/ خلفي/أمامي( رأس تريال

 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة مضخه
 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة خالط

 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة تانك وايت
 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة ونش

0544044313 almadallah.mang@gmail.com 

 C79 الزلفي  71
شركة عبدهللا محمد طحنون الزنيدي 

 ALTAHNOON2009@GMAIL.COM 0507576252 رأس تريال )جانبي/ خلفي( للنقليات

5052133220 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  مؤسسة حمد محمد حمين الفهد التجارية D31 الزلفي  72  turkialhomain@gmail.com 

 D20 المجمعة  73
ورشة محسن جري السبهان لصيانة 

 bader717178@gmail.com 0505199575 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  السيارات

 شركة مجموعة الجعيثن للصناعة والتجارة A36 الخرج  74

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/ خلفي(
 )جانبي/ خلفي( متر 12 نصف مقطورة قالب

 )جانبي/ خلفي( شاحنة تانك مياه
 جانبي/ خلفي() دينا صندوق

0551552383 wail@aljeathen.com 

 شركة المراعي A47 الخرج  75
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة 
 )جانبي/ خلفي(ثالجة نصف مقطورة 

- - 

 رأس تريال )جانبي/خلفي( مصنع اسامة عبدالعزيز الدهيشي للصناعة A41 الخرج  76
 aldheeshi@hotmail.com 0503261564 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(
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 مصنع شروق الخرج للصناعة C76 الخرج  77

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(دينا 

 )جانبي/ خلفي(شاحنة تانك 
 )جانبي/ خلفي(تانك  مقطورةنصف 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة صندوق قالب 

 )جانبي/ خلفي(شاحنة سطحة 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة صندوق

0555101090 info@shuruk.com.sa 

 bdr@baderalmgati.com 0555567767 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  مؤسسة بدر فالح المقاطي للنقليات C72 الدوادمي  78

 شركة محاور الخليج الصناعية A12 القصيم  79

 )جانبي/ خلفي( مياه تانكشاحنة 
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي( دينا
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0555146268 gaic.co.ltd@gmail.com 

مصنع عبدهللا علي الصقعبي للصناعات  A16 القصيم  80
 المعدنية

 نصف مقطورة )جانبي/خلفي(
 شاحنة )جانبي/خلفي/أمامي(

0553331818 
 

yaser_1404@hotmail.com 

ومعاذ عبدالرحمن اللحيدان شركة سامي  A48 القصيم  81
 للتجارة والمقاوالت والنقليات

 ديينا )جانبي/خلفي(
 قالب )جانبي/خلفي/أمامي(

 نصف مقطورة )جانبي/خلفي(
0555137757 al-luhedan_sa@hotmail.com 

 شركة علي المحمد المنيف و اخوانه A58 القصيم  82

)جانبي/ خلفي(رأس تريال   
)جانبي/ خلفي( نصف مقطورة سطحه  

 نصف مقطورة هوبر )جانبي/ خلفي(
 نصف مقطورة تانك )جانبي/ خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/ خلفي(

ستاره )جانبي/خلفي( مقطورةنصف   

0533322291 monefco@hotmail.com 

mailto:yaser_1404@hotmail.com
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 شركة ابراهيم محمد الوهيبي للنقليات A87 القصيم  83

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة هوبر 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة بلكر

0598312797 alwhaibi_20122@yahoo.com 

مؤسسة محمد عبدالعزيز محمد الفاضل  A97 القصيم  84
 للنقل البري

 )جانبي/ خلفي( رأس تريال
 )جانبي/ خلفي( سطحه

 )جانبي/ خلفي(دينا 
 )جانبي/ خلفي(وايت مياه 

 )جانبي/ خلفي( سيارةتانك 

0582216856 alfadhel544@gmail.com 

شركة عبدالعزيز محمد المنيف واوالده  C09 القصيم  85
 dheem-550@hotmail.com 0503211000 رأس تريال )جانبي/ خلفي( للتجارة والنقل

 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات C15 القصيم  86

 )جانبي/ خلفي/أمامي( محور واحدشاحنة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة محورين 
 جانبي/ خلفي()دينا 

 )جانبي/ خلفي/أمامي( ثالث محاورشاحنة 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 

0539024111 goldensailqassem@gmail.com 

ورشة شركة يوسف سليمان النجيدي  C45 القصيم  87
 التجارية

 )جانبي/ خلفي( راس تريال 
 y-4004@hotmail.com 0504894004 جانبي/ خلفي()دينا صندوق 

شركةعبدهللا ابراهيم المنيف واخوانه  C49 القصيم  88
 للتجارة والنقل

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 almnef.trans@gmail.com 0553034447 سطحة )جانبي/خلفي(



 
 

Page 15 of 46 

 

الحربي لصيانة ورشة ابتسام جليل صنيتان  C91 القصيم  89
 السيارات

  جانبي/ خلفي() دينا قالب
  جانبي/ خلفي()نصف مقطورة قالب 

  جانبي/ خلفي()رأس تريال 
  جانبي/ خلفي() سطحهنصف مقطورة 

 جانبي/ خلفي()دينا صندوق 
 جانبي/ خلفي/أمامي()شاحنة صندوق 

0501019962 mohannaa65@gmail.com 

 C93 القصيم  90
رجوع الخضراني مصنع جهز بن فهد بن 

 binrujuefactory@gmail.com 0507264723 رأس تريال )جانبي/ خلفي( الحربي للتصنيع

ورشة عبدالمحسن مشعل عبدالمحسن  D39 القصيم  91
 الحربي لصيانة السيارات

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 xddsvvgc@gmail.com 0508664425 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 

هيفاء عبدالعزيز بن راشد الفراج مصنع  D45 القصيم  92
 للمنتجات المعدنية

 alfarrajfactory@gmail.com 0537865661 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 

 fares.3152@icloud.com 0555553152 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق  ورشة آركان فارس للحدادة D61 القصيم  93

 شركة المجدوعي للصناعات A13 الدمام  94

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة ثالجة 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك وقود 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ستارة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ثالجة 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة قالب

0553047381 hamadaf@almajdouie.com 

 مصنع شركة الراجحي للصناعات المعدنية A20 الدمام  95

 نصف مقطورة تنك كبريت )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/ خلفي(

 )جانبي/ خلفي( دينا صندوق
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك

0555998514 metal@alrajhicorp.com 
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مصنع ناصر محمد علي الناصر للتوانك  A23 الدمام  96
 وهياكل السيارات

 خلفي(/جانبي )رأس تريال 
 خلفي(/جانبي  ) سطحه نصف مقطورة

 خلفي(/جانبي )نصف مقطورة قالب 
 خلفي(/جانبي )دينا 

 خلفي(/جانبي ) بلكر نصف مقطورة
 خلفي(/جانبي )شاحنة خلط الخرسانة 

 خلفي(/جانبي )شاحنة نقل حاويات 
 خلفي(/جانبي نصف مقطورة تانك وقود 

 خلفي/أمامي(/جانبي )تفريغ شاحنة 

0507907773 Ahmed.aljaber@al-nassergroup.com 

 شركة مصنع الصندوق الذكي للصناعة A34 الدمام  97

 نصف مقطورة صهريج ماء )جانبي/خلفي(
 بلكر نصف مقطورة )جانبي/خلفي(

 شاحنة خالط )جانبي/خلفي(
 شاحنة قالب نصف مقطورة )جانبي/خلفي(

0538577132 Maher@fdosary.com 

 المحدودةشركة ريال زون  A44 الدمام  98

 جانبي نصف مقطورة سطحة
 شاحنة قالب )جانبي/خلفي/أمامي(

 شاحنة خالط )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

 شاحنة ونش )جانبي/خلفي(
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 ديينا ثالجة )جانبي/خلفي(

0562255662 wr-a@hotmail.com 
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 A52 الدمام  99
 المصنع العربي للمنتجات المعدنية

 

 نصف مقطورة مسطحة منخفضة جانبي
)جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة قالب   

)جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة   
  )جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة صندوق حديد تسليح

 نصف مقطورة صهريج اسمنت جانبي
)جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة صهريج صرف صحي   

)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة صهريج ماء   
)جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة صهريج ماء   

)جانبي/ خلفي(شاحنة صندوق نقل بضائع   
)جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة صهريج وقود  

)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة لصهريج صرف صحي   
)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة صندوق تفريغ   

)جانبي/ خلفي/ أمامي(راس تريال   

0580857148 almusbeh@gmail.com 

 شركة الهباس للتجارة والنقل والمقاوالت A54 الدمام  100

  )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تنك كبريت
)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ستارة   

)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة صهريج ماء   
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي(تانك 
 )جانبي/ خلفي( بلكر نصف مقطورة

 )جانبي/ خلفي( دينا

0596010212 habbas@al-habbastransport.com 

ورشة عبدالرحمن صالح العطيشان إلصالح  A60 الدمام  101
 السيارات

)جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال   
)جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك وقود   

)جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة   
0580950177 f.almorri@gmail.com 

 dccdammam@yahoo.com 0540605553 رأس تريال )جانبي/ خلفي( مركز عناية الديزل لصيانة السيارات A67 الدمام  102

شركة مصنع اليمامة للصناعات الحديدية  A68 الدمام  103
 والكهروميكانيكية

 نصف مقطورة تانك تفريغ )جانبي/خلفي(
 info@yastem.net 0597527874 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي(
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 A81 الدمام  104
 للنقل السيف حمد سليمان أبناء شركة

 البري

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي( صندوق دينا
0566211779 sameh.ahmed@alsaiftransport.com 

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة  مؤسسة فواز بن علي الشمري للنقليات A86 الدمام  105
 ayman@fte.com.sa 0596464883 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 شركة رفيع صويع الجابري وشركاه A90 الدمام  106

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 نصف مقورة قالب )جانبي/خلفي(

 قطورة تانكي جانبيمنصف 
 نصف مقطورة سطحة جانبي

0555888869 ajabri1414@gmail.com 

 A91 الدمام  107
شركة حشر غازي السهلي وأوالده 

 hashr@alghazigroup.com 0505944640 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال  المحدودة

 ()جانبي/ خلفيرأس تريال  ورشة الوسام االوحد لصيانة السيارات A92 الدمام  108
 w@soe.sa 0566748888 )جانبي/ خلفي( سطحه نصف مقطورة

 جانبي/خلفي(ديينا ) مركز المتكامل إلصالح السيارات A93 الدمام  109
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

0507162185 almutkamilac@hotmail.com 

 شركة علي عبدهللا صالح العايد وأبناؤه A94 الدمام  110
 نصف مقطورة تانك وقود )جانبي/خلفي(

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 راس تريال )جانبي/خلفي(

0559746077 alayed7@al-ayed.com.sa 

 الهياكل والمقطورات للصناعةمصنع ميزات  C07 الدمام  111

 نصف مقطورة صهريج ماء )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 شاحنة رافعة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

0540430058 Fadi.othman@mizat.com.sa 

شركة سعيد بن علي آل سعيد وسلطان  C11 الدمام  112
 القحطاني

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 راس تريال )جانبي/خلفي(

0504998585 majed@netsqc.com 
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 شركة باخشب للنقليات والتجارة المحدودة C14 الدمام  113

 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(بلكر 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(دينا 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة 

0550504827 hassanali@bakhashab.com.sa 

 الجابري أخوان للنقليات C16 الدمام  114
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 s.altamimi@abclogistic.com 0593331919 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

مصنع حمد جمعان العجمي للصناعات  C33 الدمام  115
 المعدنية

 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(
 راس تريال )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة سطحة 
 )جانبي/خلفي(شاحنة رافعة 

0556999597 hr@hjalajmigroup.com 

شركة عثمان عبدالرحمن العصيمي وشركاه  C34 الدمام  116
 للنقليات

 ehab9988@yahoo.com 0507223165 رأس تريال )جانبي/ خلفي(

 شركة خالد سعيد الحربي وشركاءه C36 الدمام  117
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 info@khalid-co.com.sa 0507718111 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 رأس تريال )جانبي/خلفي( ورشة نهج الصحاري لصيانة السيارات C37 الدمام  118
 sh_979@hotmail.com 0543345111 )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 شركة هامات للنقليات شركة شخص واحد C38 الدمام  119

 )جانبي/خلفي/أمامي(خالط 
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانكي 
 نصف مقطورة لوبد )جانبي/خلفي(

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 

0505852802 abossalh1@hotmail.com 

ورشة عقيل بن محمد بن الحجري زاهر  C39 الدمام  120
 عسيري لصيانة السيارات

 خلفي()جانبي/ نصف مقطورة سطحه 
 info.aqws@gmail.com 0592672716 )جانبي/ خلفي(راس تريال 

 a.almashaikh@hotmail.com 0505931676 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجه  ورشة عوض هزاع الشمراني للحدادة C40 الدمام  121

 )جانبي/ خلفي(راس تريال  مؤسسة ابراهيم هندي الهاجري للنقليات C43 الدمام  122
 abhh2018@yahoo.com 0555849111 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 
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 ahrest@hotmail.com 0505907586 )جانبي/ خلفي(راس تريال  مؤسسه عايد للنقليات C46 الدمام  123

الشركة السعوديه للخرسانه الجاهزه  C47 الدمام  124
 المحدوده

 )جانبي/ خلفي(شاحنة خالط 
 جانبي نصف مقطورة ناقلة سيارات

 )جانبي/ خلفي( رأس تريال
 )جانبي/ خلفي( شاحنة تانك مياه

 جانبي نصف مقطورة لوبد
 )جانبي/ خلفي( شاحنة قالب

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة سطحه
 )جانبي/ خلفي( شاحنة ثالجه

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة بلكر

0506920951 Hussain.AlShabaan@Saudireadymix.c
om.sa 

حضرم بن سعود القحطاني ورشة محسن بن  C48 الدمام  125
 لخدمات السيارات

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 gabala_12345@yahoo.com 0556059961 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك 

 zahratlourametl@gmail.com 0533495191 خلفي(/جانبي)دينا صندوق  ورشة زهرة لورا للحدادة C50 الدمام  126

للخدمات  شركة بندر رفيع الجابري A75 الدمام  127
 اللوجستية شركة شخص واحد

 خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 
 خلفي(/جانبي)رأس تريال 

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة تانك وقود 
0566663743 A.HADI@AL-JABRI.COM.SA 

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي( شركة زاما الدوليه C56 الدمام  128
 ibrahim.suhibani@gmail.com 0544000610 رأس تريال )جانبي/خلفي(

 br588133@gmail.com 0508926226 خلفي(/جانبي) راس تريال مؤسسة راشد سعد الغامدي للنقليات C60 الدمام  129

شركة سلطان محمد القحطاني وأوالده  C64 الدمام  130
 للنقليات

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 alomran444@hotmail.com 0565888644 راس تريال )جانبي/خلفي(

 شركة سعدي بن سعد الحربي وشركاؤه C65 الدمام  131
 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 راس تريال )جانبي/خلفي(

0554833433 info@alsaadico.com 

 aldahshcompany@gmail.com 0504985001 )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة  ورشة غازي ناصر دهش للخراطة والحدادة C67 الدمام  132
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 C69 الدمام  133
 ورشة ناصر القحطاني لصيانة السيارات 

 

 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة سطحه 

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة قالب
0558671211 asdsss2021@hotmail.com 

 ورشة بدر خلف المرزوق للسيارات A09 الدمام  134

 خلفي(/جانبي)رأس تريال 
 خلفي(/جانبي)دينا صندوق 

 خلفي(/جانبي) سطحهدينا 
 جانبي نصف مقطورة قالب

0545222719 bader.khalaf707@gmail.com 

شركة سعود محمد الثبيتي شركة الشخص  C85 الدمام  135
 الواحد

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 راس تريال )جانبي/خلفي(

0551925864 yasseresraa999@gmail.com 

 مصنع أمين للصناعات المعدنية C89 الدمام  136
 راس تريال )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة قالب
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة سطحه 

0501121010 a1026441350@gmail.com 

 C90 الدمام  137
مؤسسة نقليات اعمال البترول والطاقة 

 للنقليات
 خلفي(/جانبي)راس تريال 

 m28993640@gmail.com 0594388610 نصف مقطورة لوبد جانبي

 ورشة وتد الشرق لمكينيكا السيارات C92 الدمام  138

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
  خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 

  خلفي(/جانبي)نصف مقطورة قالب 
 خلفي(/جانبي)دينا 

0506730373 alnqlwtdalshrq@gmail.com 

 zalaaydi@gmail.com 0505817120 )جانبي/ خلفي(         نصف مقطورة سطحه  مصنع زياد زايد سليمان العايدي للصناعة C95 الدمام  139

 )جانبي/ خلفي(راس تريال  مؤسسة ارتكاز للنقليات D04 الدمام  140
 hr@artikaztransport.com.sa 0506830838 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 نصف مقطورة سطحه جانبي الهالل للنـقـل المحدودةشركة  D05 الدمام  141
 zaid@crescent-transportation.com 0505852097 )جانبي/ خلفي(راس تريال 
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 شركة المجدوعي للوجستيات المحدودة D10 الدمام  142

 )جانبي/ خلفي(راس تريال 
 )جانبي /خلفي( ثالجةنصف مقطورة 

 نصف مقطورة سطحه )جانبي /خلفي(
 )جانبي /خلفي( صندوقنصف مقطورة 

0504917819 alshamsifb@almajdouie.com 

 D14 الدمام  143
مركز معادن الخليج الهندسي للخراطة 

 gulf.metals@gmail.com 0556809992 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي/أمامي( وصيانة المعدات النفط

شركة كوثر المياه العذبة لمكينيكا  D15 الدمام  144
 السيارات

 خزان مياه  )جانبي/خلفي(نصف مقطورة 
 شاحنة خزان مياه  )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي /خلفي(
0569881192 kathem@alkawthersw.com 

شركة أبناء محمد آل جحالن القحطاني  D21 الدمام  145
 للنقليات

 )جانبي /خلفي(رأس تريال 
 خلفي(/جانبي )نصف مقطورة قالب 

 )جانبي /خلفي( سطحهنصف مقطورة 
0596721020 hmood3amrii@gmail.com 

 h.jamaan@mej.sa 0505857707 )جانبي /خلفي(رأس تريال  ورشة األوسطة لخدمات السيارات D22 الدمام  146
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شركة سعد علي العيسى للصناعات  D29 الدمام  147
 المعدنية  شركة شخص واحد

 )جانبي/ خلفي(دينا تانك وقود 
 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة 

 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 
 )جانبي/ خلفي(دينا قالب 

 جانبي شاحنة رافعة هيدروليكية
 جانبي شاحنة مضخة أسمنت

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة خالطة 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/ خلفي(شاحنة رافعة صندوق 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 
 لوبد جانبينصف مقطورة 

 نصف مقطورة بلكر جانبي
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

 )جانبي/ خلفي( مياهنصف مقطورة تانك 

0504248841 e.alhajri@emkanholding.com 

االهداف الدولية لنقل البضائع فرع شركة  D34 الدمام  148
 االهداف الدولية للتجارة والمقاوالت

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 
0507787762 rashed4aims@hotmail.com 

 D53 الدمام  149
شركة اعمار الحديثة للحدادة وااللمنيوم 

 mhraan1@hotmail.com 0595918999 )جانبي/ خلفي(دينا  شركة شخص واحد

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  ورشة فني دمشق لمكينيكا السيارات D54 الدمام  150
 Ahmed19800001@gmail.com 0531077477 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

مصنع نسيب بن عبدهللا بن حمد البسام  D56 الدمام  151
 Naseeb_factory@hotmail.com 0545700942 نصف مقطورة قالب جانبي للصناعة

 m.sadoon@nabatat.com.sa 0553222405 )جانبي/ خلفي(  نصف مقطورة تانك شركة نباتات للمقاوالت D59 الدمام  152
 ameena.almarri@outlook.com 0563846465 )جانبي/ خلفي(راس تريال  مؤسسة فهد السديري للنقليات D60 الدمام  153
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 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات D62 الدمام  154

 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنه خالط
 )جانبي/ خلفي( ثالجة  دينا

 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنه نقل حاويات
 )جانبي/ خلفي(راس تريال 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 
 (أمامي/)جانبي/ خلفي شاحنه رافعه

0539024111 goldensaildm@gmail.com 

 A25 الدمام  155
شركة محمد طاحوس القحطاني للنقليات 

 شركة شخص واحد
 )جانبي/ خلفي( رأس تريال
 hr@tahoosgroup.com 00966551433360 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

 ورشة حواجز السيارات للحدادة D67 الدمام  156

 )جانبي/ خلفي( سطحة-نصف مقطورة
 )جانبي/ خلفي( دينا

 )جانبي/ خلفي( شاحنة ذات محورين
 )جانبي/ خلفي( رأس تريال

00966532244481 hawajzcar@gmail.com 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه  الجابري للنقلياتمؤسسة ناجع  C02 الخبر  157
 )جانبي/ خلفي(راس تريال 

0557460000 transport@aljabri-group.net 

 C88 الخبر  158
شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاوالت 

 a.issa@alshalawi.com 0569206888 )جانبي/ خلفي(تريال رأس  مساهمة مقفلة

عبدهللا بن محمد  مصنع مسفر بن D46 الجبيل  159
 shamrani@shamranigroup.com 0558848862 (أمامي/)جانبي/ خلفي دينا الشمراني للصناعات المعدنية
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 A95 االحساء  160

ورشة احمد معتوق البالدي للهياكل 
 المعدنية

 
 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنه 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(سكس كرين 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(سكس قالب 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك 
 )جانبي/ خلفي( دينا

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/ خلفي(بلكر 

0552227558 albeladifactory@gmail.com 

 مصنع مسلم ناصر الشكره للصناعة C68 االحساء  161

 خلفي(جانبي/ سطحة )ديينا 
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 (أمامي/)جانبي/ خلفيشاحنة تانك مياه 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 

0506911120 mu0506sa@gmail.com 

 C75 االحساء  162
مؤسسة عبدالرحمن عبدهللا بن سعد 

 السعدون لخدمات السيارات

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي(دينا 
0557770882 saad.889@hotmail.com 

 ورشة مداد العالم إلصالح اآلالت والمكائن C81 االحساء  163
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي(

 شاحنة تفريغ )جانبي/خلفي(
 رأس تريال )جانبي/خلفي(

0500811139 yalbattat.55@gmail.com 

ورشة عبدهللا بن محمد بن عبدهللا  D02 االحساء  164
 الصيعري لصيانة السيارات

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك

 )جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة قالب
0509979969 faresbinshahbal@outlook.sa 

 asd.m66@yahoo.com 0550894445 )جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة خالط شركة النعيم للخرسانة الجاهزة D03 االحساء  165
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 ورشة مسعود ناصر الدوسري للسيارات D07 االحساء  166
 شاحنة قالب )جانبي/خلفي/أمامي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
0531222292 

Masoud.Al-
Dossary.EST@hotmail.com 

 alfaroq6627@gmail.com 0566909141 (أمامي/)جانبي/ خلفيرأس تريال  ورشة حسن ناصر العجمي لصيانة السيارات D28 االحساء  167

 ورشة نجمة االحساء لصيانة السيارات D36 االحساء  168

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 جانبي/ خلفي() قالبشاحنة صندوق 

 دينا ثالجة )جانبي/ خلفي(

0555175140 ahsaa.star@gmail.com 

 getsse_sa@yahoo.com 0505617379 )جانبي/ خلفي(ثالجة  دينا المصنع الدولي لصناعة البرادات A04 جدة  169

الشركة العربية للصناعات المعدنية  A06 جدة  170
 المحدودة

 شاحنة ثالجه )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(

0532198991 
0556431472 Ali.malki@truck-body.com 

مصنع ماجد البقمي للبرادات فرع شركة  A29 جدة  171
 ماجد مهل البقمي الصناعية

 جانبي/خلفي/أمامي()  شاحنة ثالجة
 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(

 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(
0506356623 samer@albaqmigroup.com 

 شركة المطلق للصناعات المعدنية A32 جدة  172

 خلفي( /جانبي)نصف مقطورة قالب 
 خلفي( /جانبي)نصف مقطورة تانك وقود 

 خلفي( /جانبي)مقطورة بلكر  فنص
 خلفي( /جانبي)راس تريال 

 )جانبي/ خلفي( سطحهمقطورة نصف 

0554484014 kalobairi@almutlak.com 

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  ناقالت التبريدشركة المطلق لصناعة  A33 جدة  173
 zafer@almutlak.com 0553044598 )جانبي/ خلفي(ثالجة  دينا

 )جانبي/ خلفي( سطحهمقطورة نصف  شركة الزاهد الصناعية المحدودة A38 جدة  174
 ilodhi@zahid.com 0505521313 )جانبي/ خلفي(شاحنة تانك وقود 

mailto:Ali.malki@truck-body.com
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المتقدمة شركة مصنع اساد للصناعات  A39 جدة  175
 المحدودة

 ستاره )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

0555849440 maisara@asadtech.com 

 A42 جدة  176
مصنع سعد بن علي بن أحمد آل خماش 

 majed.alkhamash@gmail.com 0544441238 رأس تريال )جانبي/ خلفي( للصناعة

 شركة اعمال البسامي الدولية A55 جدة  177

 خلفي/أمامي(/جانبي)راس تريال 
 نصف مقطورة نقل سيارات جانبي

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة نقل ثقيل 
 خلفي( /جانبي)نصف مقطورة ثالجة 

 خلفي(/جانبي)نقل سيارات  دينا
 خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة ستارة 
 خلفي(/جانبي)شاحنة ثالجة 

 خلفي(/جانبي)دينا ثالجة 

0568838839 albassami.industries@albassami.com 

 شركه تصنيع المعادن المحدوده A57 جدة  178

 شاحنة تانك وقود )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة غسيل حاويات )جانبي/أمامي(

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة تانك مياه  
 شاحنة مكنسة )خلفي/أمامي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة خزان مياه نفث )جانبي/خلفي(
 شاحنة رافعة حاويات )جانبي/خلفي(

 شاحنة تانك شفط )جانبي/خلفي(
 شاحنة رافعة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة تانك فاكيوم )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

0562015017 ahah3366@gmail.com 
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)جانبي/ خلفي(رأس تريال  مؤسسة حلول الشحن للنقليات A61 جدة  179  
)جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة   

0545007766 bador@fsl.com.sa 

مصنع الهياكل والناقالت للصناعات  A62 جدة  180
 المعدنية

 نصف مقطورة تانك ماء )خلفي/أمامي(
 )جانبي/خلفي/أمامي(تريال راس 

 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي(
0569651666 stmip.ksa@hotmail.com 

 رأس تريال )جانبي/ خلفي( مصنع العالي الراقي للصناعة A63 جدة  181
 دينا ثالجة )جانبي/ خلفي(

0555555298 alaalimntnc@gmail.com 

 ceo@goldenref.com 0559862797 خلفي()جانبي/ ثالجة  دينا شركة الذهبية المتقدمة للحداده A72 جدة  182

مصنع عباس مرعي الصحفي للصناعات  A76 جدة  183
 المعدنيه

 ديينا سطحة )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة تانك وقود )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي/أمامي(

 جانبي/خلفي(( رأس تريال

0504657569 abas.alsahafi@yahoo.com 

 ahmed.alahmadi@tira.com.sa 0544441106 )جانبي/خلفي(ديينا ثالجة  مصنع تيرا الخليج للصناعة A89 جدة  184
 kalaf1401@hotmail.com 0505717497 راس تريال )جانبي/خلفي( مصنع أنوار نجد للخزانات C06 جدة  185

مصنع بن هندي الحربي للسقاالت  C08 جدة  186
 والمستلزمات االنشائيه

 جانبي/خلفي(دينا صندوق )
 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(
0546088760 Clearance@manar.com.sa 

 شركة الفردوس الذهبية للحدادة C21 جدة  187

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة تانك وقود 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(راس تريال 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة خالطة 

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0555639637 goldenparadise2015@hotmail.com 
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 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات C26 جدة  188

 )جانبي/ خلفي/ أمامي(راس تريال 
 )جانبي/ خلفي( دينا

 خلفي/ أمامي()جانبي/ شاحنة تانك مياه 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة خالط 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

0539024111 goldensailjed@gmail.com 

 C44 جدة  189
شركة دنيا المعادن للصناعات المعدنيه 

 المحدودة
 

 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(
 d_metals@zagzoog.com 0581013152 راس تريال )جانبي/خلفي(

 شركة تقنيات الشاحنات التجارية C55 جدة  190
 جانبي/ خلفي()هيدروليكية شاحنة رافعة 

 motasim.silic@truck.sa 0566734383 رأس تريال )جانبي/ خلفي(

 orbit.jawharah@gmail.com 0540088491 )جانبي/ خلفي/أمامي(دينا ثالجة  مؤسسة المدار التقني لصيانة السيارات C83 جدة  191

 شركة السعدي جروننفلدر المتحدة D23 جدة  192
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة ثالجة 

 abbas.ali@cgs.com.sa 0596308656 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة 

 مؤسسة العالمة الفنية لصيانة السيارات D25 جدة  193
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 
 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0557550170 artmark2030@gmail.com 

 sahariref@gmail.com 0544041313 ()جانبي/ خلفيرأس تريال  شركة صحارى للتبريد D35 جدة  194

 شركة النافع للصناعات المعدنيه المحدوده D68 جده  195
 )جانبي/ خلفي( شاحنة نقل حديد
 )جانبي/ خلفي( شاحنة سطحه

  )جانبي/ خلفي( مقطورة سطحهنصف 
0501182733 F.alfewedhel@alnafie-indust.com 

مؤسسة الهمة المتقدمة لخدمات  D71 جده  196
 السيارات

 (جانبي/ خلفيرأس تريال )
 ao33wd@gmail.com 0555509071 نصف مقطورة سطحه )جانبي/ خلفي(

مؤسسة سعدى محمد ناصر القحطاني  C10 الطائف  197
 للنقليات

 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

0505709035 nmng1990@gmail.com 
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 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب  ورشة زايد دهيران النفيعي لصيانة السيارات C94 الطائف  198
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

0565023496 est-zayed-alotaibi@hotmail.com 

المدينة   199
 ورشة محمد عضيب الشمري للحدادة A40 المنورة

 دينا ثالجة )جانبي/خلفي/أمامي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(
 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة لوبد )جانبي(

 نصف مقطورة تانك وقود )جانبي/خلفي(

0531313125 alshomari113@gmail.com 

المدينة   200
 مصنع الحازم الحديث للصناعات المعدنية A65 المنورة

 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة ستارة )جانبي/خلفي(

 راس تريال )جانبي/خلفي(
0531308333 info@alhazemco.com 

المدينة   201
 المنورة

C23 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات 

 )جانبي/ خلفي/أمامي( محور واحدشاحنة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة محورين 
 جانبي/ خلفي()دينا 

 )جانبي/ خلفي/أمامي( ثالث محاورشاحنة 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 

0539024111 goldensailmd@gmail.com 
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202  
المدينة 
المحدودهشركة النعيم للمقاوالت  D33 المنورة  

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة رافعة 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة قالب 

 خلفي(/جانبي) نصف مقطورة تانك مياه
 خلفي(/جانبي)دينا قالب 

 جانبي مضخة خرسانة
 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة خالط

 خلفي(/جانبي) نصف مقطورة مواد بترولية
 خلفي/أمامي()جانبي/  شاحنة تانك مواد بترولية

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة قالب  
 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 

0558500107 MOAYADALNAEIM@ALNAEIM.SA 

المدينة   203
 )جانبي/خلفي(دينا صندوق  مؤسسة درة التعاون لخدمات السيارات D38 المنورة

 nzoo2018@hotmail.com 0551895900 )جانبي/خلفي(رأس تريال 
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شركة منيره عباد بن سليمان العتيبي للنقل  A80 مكة المكرمة  204
 البري شركة شخص واحد

 شاحنة رافعة )جانبي/خلفي/أمامي(
 دينا قالب )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(
 شاحنة مكبس نفايات )جانبي/أمامي(
 شاحنة صندوق )جانبي/خلفي/أمامي(

 شاحنة قالب )جانبي/خلفي/أمامي(
 )جانبي/خلفي( شاحنة تانك مياه

 نصف مقطورة هوبر )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة ثالجة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة تانكي مياه )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 ديينا ثالجة )جانبي/خلفي/أمامي(

 ستاره )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 تريال )جانبي/خلفي(رأس 

0598220834 safar1010@hotmail.com 

 مخرطة أمينه سعد مسفر البقمي للخراطه D24 مكة المكرمة  205
 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 ديينا صندوق )جانبي/خلفي(

0555542996 Mansor-salm@hotmail.com 

الشامل الماسية للحدادة شركة اإلبداع  D47 مكة المكرمة  206
 mohammed.qaed75@gmail.com 0550551008 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة  وااللمنيوم

  )جانبي/خلفي(راس تريال  مؤسسة فالح للنقل البري C57 بحرة  207
  )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0544533501 falahlogistic021@gmail.com 
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 ورشة سيف الجزيرة للحدادة A78 ينبع  208

 راس تريال )جانبي/خلفي( 
نصف مقطورة )جانبي/خلفي( نصف مقطورة بلكر 

 )جانبي/خلفي(  سطحه
 جانبي لوبدشاحنة )جانبي/خلفي( شاحنة تانك مياه 

  )جانبي/خلفي( دينا
 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة قالب 

 ( أمامي/)جانبي/خلفيشاحنة قالب 
 ( أمامي/)جانبي/خلفيشاحنة رافعة 
 (أمامي/)جانبي/خلفيشاحنة خالطة 

0554399127 FARS-SAAA@HOTMAIL.COM 

 ورشة الحداد الماهر لخدمات السيارات C03 ينبع  209
 جانبي/خلفي()نصف مقطورة قالب 

 (أمامي/جانبي/خلفي)راس تريال 
 جانبي/خلفي()نصف مقطورة سطحه 

06500033756 Ma95074@hotmail.com 

وأوالده شركة عابد عبدالرحمن الصبحي  C12 ينبع  210
 المحدودة

 نصف مقطورة تانك وقود )جانبي/خلفي(
 راس تريال )جانبي/خلفي(

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

0559775198 hsse@al-sobhi.com 

 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات C13 ينبع  211
 جانبي/خلفي/أمامي()راس تريال 

 goldensailyn@gmail.com 0539024111 جانبي/خلفي()صندوق  دينا

 ورشة رضوة للحدادة C58 ينبع  212

)جانبي/خلفي/أمامي( راس تريال  
 )جانبي/خلفي/أمامي( شاحنة تانك مياه

 جانبي/خلفي/أمامي()دينا صندوق 
 جانبي/خلفي() سطحهنصف مقطورة 

 جانبي/خلفي()نصف مقطورة قالب 

0556723342 a1069676920@gmail.com 
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 مركز الفاو التقني لصيانة السيارات C71 ينبع  213

 نصف مقطورة بلكر جانبي
 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة 

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تنك وقود 
 شاحنة قالب )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 شاحة خالط )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة سطحة جانبي
 )جانبي/خلفي( صندوق دينا

0506345636 service@alfawsrv.com 

 riyadhalinjaz@gmail.com 0557754206 خلفي(/جانبي )رأس تريال  ورشة التشكيل المثالي للحدادة C84 ينبع  214
 mkms2030ms@gmail.com 0560085886 )أمامي/خلفي/جانبي )رأس تريال  ورشة ريسان للحدادة وااللمنيوم C99 ينبع  215

 مخرطة ينبع االولي للخراطه D06 ينبع  216

 رأس تريال )جانبي/خلفي( 
 صندوق دينا)جانبي/خلفي(  مياهشاحنة تانك 

 ( أمامي/)جانبي/خلفي
 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة سطحة 

 )جانبي/خلفي(  نصف مقطورة قالب
 )جانبي/خلفي( مياه نصف مقطورة تانك 

 )جانبي/خلفي(  مياهديينا تانك 

0561391329 mhndalhbyshy50@gmail.com 

 A71 تبوك  217
شركة أبناء سليمان مبارك المسعودي 

 المحدودة

 مقطورة نصفخلفي( /جانبي) تانك مقطورة نصف
 خلفي(/جانبي) سطحه

 خلفي(/جانبي)راس تريال 
0500051833 s-m-a-1@hotmail.com 

 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات C53 تبوك  218

 )جانبي/ خلفي/أمامي( محور واحدشاحنة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة 

 )جانبي/ خلفي/أمامي(شاحنة محورين 
 جانبي/ خلفي()دينا 

 )جانبي/ خلفي/أمامي( ثالث محاورشاحنة 
 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 

0539024111 goldensailtb@gmail.com 
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 مؤسسة هوية السكن للمقاوالت C51 تبوك  219

  خلفي/أمامي(/جانبي) دينا
 خلفي/أمامي(/جانبي)شاحنة رافعة 

 خلفي/أمامي(/جانبي)راس تريال 
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة 

0563980700 fahooodi85@gmail.com 

مؤسسة قاسم سليم العطوي لصيانة  D19 تبوك  220
 السيارات

 خلفي(/جانبي)رأس تريال 
 خلفي(/جانبي) نصف مقطورة

 أمامي(/جانبي) شاحنة لوبد
 خلفي/أمامي(/جانبي) شاحنة قالب
 خلفي/أمامي(/جانبي)شاحنة تانك 

 خلفي(/جانبي) ثالجة دينا
 خلفي(/جانبي)صندوق  دينا

 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة سطحه 

0551423769 elsalim1010@gmail.com 

 مؤسسة آفاق الوجدان للمقاوالت D49 تبوك  221

 )جانبي/ خلفي/أمامي(رأس تريال 
 خلفي(/جانبي) ثالجة دينا

 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة قالب
 )جانبي/ خلفي/أمامي( شاحنة خالط اسمنت

 )جانبي/ خلفي/أمامي( ديينا صندوق
 )جانبي/ خلفي/أمامي( مياهشاحنة تانك 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة قالب

0537622422 afaqojdan@gmail.com 

محمد عبدهللا ابراهيم الشنيفي ورشة  D64 تبوك  222
 الصالح اآلالت والمكائن

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة قالب

 )جانبي/ خلفي(تانك وقود نصف مقطورة 
0505369148 malshnefi@yahoo.com 
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 مركز مسارات المحترف لصيانة السيارات A59 حائل  223

 شاحنة سطحة ونش )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة حاوية نفايات )جانبي/أمامي(

 شاحنة ثالجة براده )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة نقل حديد )جانبي/خلفي/أمامي(

 دينا صندوق )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة مضخة خرسانة جانبي

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة بالكر )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي(ه نصف مقطورة سطح
 بلك )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة ونش 

 شاحنة وايت عادي )جانبي/خلفي/أمامي(
 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

 سطحة )جانبي/خلفي(
 دينا   )جانبي/خلفي(

خالطة خرسانة )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة   

0546666206 msar2022@yahoo.com 

 مصنع الموكب للصناعة A77 حائل  224

 نصف مقطورة تانك )جانبي/خلفي(
 سطحة )جانبي/خلفي(

 خالطة   )جانبي/خلفي/أمامي(
 قالب )جانبي/خلفي(

 رأس تريال )جانبي/خلفي(

0543205253 Almokeba@gmail.com 

 mammduohnawaqel@gmail.com 0580402752 ()جانبي/خلفيرأس تريال  ورشة نواقل الشرق لصيانة السيارات C29 حائل  225
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السياراتورشة ركن البديعة لخدمات  C54 حائل  226  

 )جانبي/خلفي/أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/أمامي(شاحنة مضخة 

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/خلفي(دينا صندوق 

 )جانبي/خلفي/أمامي( شاحنة خالط
 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة بلكر

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة رافعة 
 )جانبي/خلفي/أمامي(نصف مقطورة سطحه 

 )جانبي/خلفي/أمامي( تانكشاحنة 
 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة 

 )جانبي /أمامي(شاحنة قمامة 
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك 

  

ورشة فالح محياء مرزوق الرشيدي لصيانة  C62 حائل  227
 turkiflah12@gmail.com 0554862995 )جانبي/ خلفي(راس تريال  المعدات الثقيلة

الرشيدي لصيانة ورشة مرضي مفلح فالح  C86 حائل  228
 السيارات

 almohmed100@hotmail.com 0555156893 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(

 nwaf779988@gmail.com 0537935922 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  ورشة نواف حامد الرشيدي لصيانة السيارات D32 حائل  229

 D30 طريف  230
ورشة خلف شطي العنزي لمكينيكا 

 السيارات

 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة قالب 

0554866083 f1x1@hotmail.com 

 A53 عرعر  231
شركة عوض غازي الميموني المطيري 

 وشركاه

 سطحه )جانبي/خلفي( مقطورةنصف 
 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(

 راس تريال )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة قالب 

0590000104 g.x0590000104@gmail.com 

 خلفي(/جانبي)رأس تريال  مؤسسة محمد غازي المطيري للنقليات C27 حفر الباطن  232
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة قالب 

0550103377 a7b.b3dk@hotmail.com 
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ورشة محمد علي فيصل السهلي لصيانة  C41 حفر الباطن  233
 السيارات

 خلفي(/جانبي)رأس تريال 
 خلفي(/جانبي)نصف مقطورة سطحه 

 شاحنة تانك محور واحد )جانبي/خلفي(
 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(

 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

0500000659 K7K7A7A7@HOTMAIL.COM 

ورشة هاني ابراهيم بن طويرش العنزي  C80 حفر الباطن  234
 لصيانة السيارات

 رأس تريال )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي(شاحنة رافعة 

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة ستارة 
0530063030 hani05300@gmail.com 

 mr.brbr@hotmail.com 0566531873 )جانبي/ خلفي(رأس تريال  مؤسسة خليف منيس الشمري للمقاوالت D44 حفر الباطن  235

ورشة مصلح خميس عريجان العطوي  C98 القريات  236
 لصيانة السيارات

 تريال )جانبي/خلفي(رأس 
 جانبي سطحهنصف مقطورة 

 جانبي نصف مقطورة تانك وقود
 )جانبي/خلفي(دينا ثالجة 

0558877186 KHANZI_4@HOTMAIL.COM 

 مؤسسة عقيل جبر فليجان العنزي للحدادة D55 القريات  237
 )جانبي/ خلفي(رأس تريال 

 )جانبي/ خلفي(شاحنة رافعة 
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحة 

0503392581 pppooouuu@hotmail.com 

 البساتين للحدادة ورشة أجواد A43 نجران  238

 (أمامي/ خلفي /جانبي)رأس تريال 
 (خلفي /جانبي)نصف مقطورة صندوق 

 (أمامي/ خلفي /جانبي)شاحنة قالب 
 (أمامي/ خلفي /جانبي)دينا 

00545332611 wwwsaleh5558@gmail.com 

 ورشة تاج الهياكل للحدادة C18 نجران  239

 (أمامي/ خلفي /جانبي)شاحنة 
 (أمامي/ خلفي /جانبي)رأس تريال 

 (خلفي /جانبي)نصف مقطورة قالب 
 (أمامي/ خلفي /جانبي)دينا ثالجة 

0534567202 q-l22@hotmail.com 

mailto:wwwsaleh5558@gmail.com


 
 

Page 39 of 46 

 

 ورشة درع االمان للحدادة C32 نجران  240

 )جانبي/ خلفي(دينا تانك مياه 
 (خلفي /جانبي)رأس تريال 

 (خلفي /جانبي) دينا صندوق
 (أمامي/ خلفي /جانبي)شاحنة تانك مياه 

 (أمامي/ خلفي /جانبي) شاحنة قالب
 (خلفي /جانبي) سطحهنصف مقطورة 

 (خلفي /جانبي) تانك مياهنصف مقطورة 

0502546201 masse2masse@gmail.com 

 C35 نجران  241
مؤسسة يحي بن صالح بن محمد ال زمانان 

 للنقليات
 

  خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 
 خلفي/أمامي(/جانبي) تريالراس 

 خلفي(/جانبي)شاحنة تانك مياه 
 خلفي(/جانبي)دينا صندوق 
 خلفي(/جانبي)شاحنة قالب 

0554569988 mszmanan6066@gmail.com 

شركةدايل مهدي دايل واوالده للتجاره  C42 نجران  242
 والصناعه والمقاوالت

 mo7sroor@gmail.com 0505722303 خلفي(/جانبي) تريالراس 

ورشة حسين بن محمد بن عيضه آل غيثان  C59 نجران  243
 للحدادة وااللمنيوم

 h5950101590@gmail.com 0557357555 خلفي/أمامي(/جانبي) تريالراس 
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 C73 نجران  244
مصنع أونكس لأللمنيوم والواجهات فرع 

 شركة اعمار الجنوب لالنشاء والتعمير

 جانبي مياهنصف مقطورة تانك 
 شاحنة تانك محروقات جانبي

 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(
 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(

 دينا قالب جانبي
 )جانبي/خلفي/أمامي(راس تريال

 مقطورة سطحة جانبي نصف
 شاحنة تانك محروقات جانبي

 )جانبي/خلفي( مياهدينا تانك 
 شاحنة خالطة )جانبي/خلفي(
 شاحنة قالب )جانبي/خلفي(

 )جانبي/ خلفي(شاحنة رافعه 
 يارات جانبيدينا نقل س

 جانبي مياهشاحنة تانك 

0507552726 hr@ejc.com.sa 

 للحدادةورشة صالح داحن زياد آل سنان  D63 نجران  245
 خلفي(/جانبي) تريالراس 

  خلفي(/جانبي) سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/خلفي(صندوقدينا 

0530264410 Nasser2a@hotmail.com 
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ورشة حسن عبدهللا إبراهيم السبيعي  A30 بيشة  246
 للحدادة

 )جانبي/خلفي/أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك مياه 

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/خلفي/أمامي(دينا صندوق 

 )جانبي/خلفي( سطحهنصف مقطورة 
 )جانبي/خلفي/أمامي( مياهشاحنة تانك 

 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة ناقلة اعالف
 )جانبي/خلفي( شاحنة رافعة

 )جانبي/خلفي(خالطة شاحنة 
 )جانبي /أمامي( مياه تانكدينا 

 )جانبي/خلفي/أمامي( دينا ثالجة
 )جانبي /أمامي(شاحنة مضخة 

 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة بلكر 
 )جانبي/خلفي(نصف مقطورة تانك وقود 

0508627365 Ahmed_igi15@yahoo.com 

 ورشة الصاعق للحدادة وااللمنيوم D12 بيشة  247
 )جانبي/خلفي/أمامي(صندوق  دينا

 ksalshahrani@hotmail.com 0501445434 )جانبي/خلفي(رأس تريال 

  0555877970 (أمامي/)جانبي/خلفيرأس تريال  ورشة عبدهللا حامد الشمراني للحدادة D42 بيشة  248
0554157798 abo_sarh9@hotmail.com 

ورشة سعد عبدهللا بن منصور السبيعي  D18 الخرمة  249
 للصيانة

 falaah323@hotmail.com 0531130950 (أمامي/)جانبي/خلفيرأس تريال 

 مصنع ضاحية الحنية للصناعة A64 جيزان  250

 ديينا )جانبي/خلفي(
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي/أمامي(

 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي(

0555246394 hanibehays1989@gmail.com 
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 مؤسسة عطلة االسبوع لخدمات السيارات A84 جيزان  251

 )جانبي/خلفي/أمامي( تريالرأس 
 )جانبي/خلفي(صندوق  دينا

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة خالطه 
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة تانك ماء 

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة مضخة 

 نصف مقطورة بلكر )جانبي/خلفي(
 )جانبي/خلفي( مياهنصف مقطورة تانك 

 )جانبي/خلفي( نصف مقطورة قالب
 دينا قالب )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي/أمامي( 
 )جانبي/خلفي/أمامي( مكبس نفاياتشاحنة 

 نصف مقطورة قالب 
 )جانبي/خلفي(

0500007263 e7saas500@gmail.com 

 ورشة اتحاد التميز لصيانة السيارات D01 جيزان  252

 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة خالطه اسمنت 
 )جانبي/ خلفي(دينا صندوق 

 )جانبي/ خلفي/ أمامي(رأس تريال 
 )جانبي/ خلفي(دينا ثالجة 
 )جانبي/ خلفي(دينا قالب 

 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة صندوق 

 )جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة رافعة
 )جانبي/ خلفي(شاحنة تانك وقود 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 
 )جانبي/ خلفي(دينا تانك مياه 

 )جانبي/ خلفي( نصف مقطورة تانك وقود

0535027476 ittihad.tm@gmail.com 
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ورشة محمد سالم تركي الشهراني لخدمات  A82 خميس مشيط  253
 السيارات

 رأس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة خالط )جانبي/خلفي/أمامي(
 شاحنة قالب )جانبي/خلفي/أمامي(

 )جانبي/خلفي( دينا صندوق
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي(
 دينا ثالجة )جانبي/خلفي/أمامي(

0508720272 mohmmed20272@gmail.com 

مصنع سامي ابوحجاب لتشكيل المعادن  C31 خميس مشيط  254
 والصناعات المعدنية

 راس تريال )جانبي/خلفي/أمامي(
 نصف مقطورة قالب )جانبي/خلفي(

 )جانبي/خلفي/أمامي(شاحنة قالب 
 شاحنة تانك مياه )جانبي/خلفي/أمامي(
 نصف مقطورة سطحة )جانبي/خلفي(

 دينا ثالجة )جانبي/خلفي(
 شاحنة مخلفات )جانبي/أمامي(

 شاحنة مضخة اسمنت )جانبي/أمامي(
 دينا قالب )جانبي/خلفي(

 دينا صندوق )جانبي/خلفي(
 شاحنة خالطة )جانبي/خلفي/أمامي(

0530009297 ahejab@smafic.com 

 ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات C52 خميس مشيط  255

 )جانبي/ خلفي(راس تريال 
 )جانبي/ خلفي( ثالجة دينا

 )جانبي/ خلفي(شاحنة تانك مياه 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة قالب 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة خالط 

 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحه 

0539024111 goldensailabha@gmail.com 

 amaalahmry@moj.gov.sa 0556354880 )جانبي/ خلفي(راس تريال  مصنع الصلب الجاهزة للصناعة D52 خميس مشيط  256
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 شركة فال الجنوب للصناعة D48 محائل عسير  257
 )جانبي/ خلفي( مياهشاحنة تانك 

 )جانبي/ خلفي( شاحنة خالط اسمنت
 )جانبي/ خلفي(شاحنة قالب 

0599565400 abu1989ba@gmail.com 

مؤسسة امداد الطريق لالتصاالت و تقنية  D50 محائل  258
 المعلومات

 )جانبي/ خلفي/ أمامي( شاحنة قالب
 )جانبي/ خلفي(نصف مقطورة سطحة

 )جانبي/ خلفي( راس تريال
 )جانبي/ خلفي( صندوق دينا

 )جانبي/ خلفي( مياهشاحنة تانك 

0539002005 aamdaad.gbs@gmail.com 

 مؤسسة عالم القحم للمعدات C20 الباحة  259

 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة خالطة 
صندوق  دينا)جانبي/ خلفي/ أمامي(  راس تريال

 )جانبي/ خلفي(
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة تانك مياه 

 )جانبي/ خلفي(ثالجة  دينا
 )جانبي/ خلفي(قالب  دينا

 خلفي/ أمامي()جانبي/ شاحنة رافعة 
 )جانبي/ خلفي/ أمامي(شاحنة قالب 

 )جانبي/ خلفي( سطحهنصف مقطورة 

0505560566 abootan1@gmail.com 

 goldensailbaha@gmail.com 0539024111 رأس تريال )جانبي/ خلفي( ورشة الشراع الذهبي لصيانة السيارات D16 الباحة  260
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 المنشآت خارجية
 البريد االلكتروني الجوال طراز المنشأة رقم المنشأة الدولة م

  B01 Shandong Shengrun Automobile Co الصين 1
 )جانبي/ خلفي(شاحنة تنك 

)جانبي/ نصف مقطورة تنك وقود 
 خلفي(

+86 13675372088 wayne@shengrunauto.cn 

 B02 الصين 2
Liaoning Shanqi Jinxi Equipment 

Manufacturing Co  

 )جانبي/ خلفي(مقطورة 
)جانبي/ نصف مقطورة تنك وقود 

 خلفي(
+86 13030889065 pjjbyx_sunny@126.com 

 B08 الصين 3
Yangzhou CIMC Tonghua Special Vehicles 

Co. Ltd  
)جانبي/ نصف مقطورة تنك وقود 

 zaher@truck-body.com 966558728373+ خلفي(

 B09 أمريكا 4
CEI EQUIPMENT COMPANY LLC,DBA KT 

PACER  
 omarateeq@gmail.com 0505821556 )جانبي/ خلفي( بلكر مقطورة نصف

5 
اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

B10 Gorica industries LLC  

 خلفي( /جانبي)نصف مقطورة تنك 
 خلفي( /جانبي)شاحنة ثالجة 

 نصف مقطورة ستارة جانبي
 نصف مقطورة قالب جانبي

 خلفي( /جانبينصف مقطورة سطحه )
 خلفي( /جانبي)شاحنة خالط 

 نصف مقطورة لوبيد جانبي
 نصف مقطورة ثالجة جانبي

0593799335 sales.ksa@goricagroup.com 
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)جانبي/ نصف مقطورة تنك وقود  B11 Chengli Special Automobile Co., LTD الصين 6
 abdulrhman@jfuel.com.sa 0502775266 خلفي(

 B13 الصين 7
Yangzhou CIMC Tonghua Special Vehicles 

Co Ltd 
)جانبي/  نصف مقطورة تانك وقود

 m.alhaj@truck-body.com 0505101367 خلفي(

 wanve030@wanve.net 18615686068 (أمامي/)جانبي/ خلفيرأس تريال  ساينو تراك الدولية B14 الصين 8

 


