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مقدمة :

الدعم مكونات  أفضل  من  اللوجستية  والخدمات  البري  النقل   يعتبر 
 األقتصادي للدول. وكجزأ ال يتجزء من حرص و اهتمام شركة رود نلتزم
ترتكز حيث  تعامالتنا  كافة  في  العمل  وأخالقيات  مستويات   بأعلى 
الدقة من  عال  مستوى  في  األعمال  إنجاز  ضمان  على   استراتيجيتنا 
 والسرعة حيث تمتلك شركة رود أسطوال كبيرًا من الشاحنات المزودة
 بأجهزة التتبع لنقل البضائع بين مدن المملكة ودول الخلیج بأعلى معايير

السرعة والجودة وسائقين ذو كفاءة

وفق المنقولة  البضائع  سالمة  على  المحافظة  بضرورة  األمر  یتعلق   عندما 
 درجات برودة معينة فال يوجد فرصة للتفكير فإن كل ماتحتاجه هو التواصل

مع رود للنقل المبرد
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نبذة عن الشركة :

 وتوفر الشركة كافة حلول النقل المبرد والمجمد والجاف لعمالئها داخل المدن بحموالت تبدأ من (30) كيلو جرام إلى (25)طن.كما كان لها السبق بالمملكة
،القصيم ،جدة،الدمام  الرياض  بمدن  فروعها  خالل  من  الشكوالتة  ومعامل  األدوية  وشركات  لألفراد  بالكيلو  او  بالكرتون  المبرد  النقل  خدمة  تقديم  في 

و خميس مشيط
 وتفتخر الشركة بأسطولها الحديث من مختلف سيارات النقل والمزود بأجهزة تتبع المركبات وحساس قارئ لدرجة التبريد خالل الرحلة و مرتبط مع هيئة

" الغذاء و الدواء ، حيث تعتبر رود من الشركات المعتمدة رسميا " لدى هيئة النقل وهيئة الغذاءوالدواء
 ويتمتع فريق رود بالخبرة والكفاءة من اداريين الى سائقين حيث ان التخصص و التركيز بالمجال اثرى خبرتهم.وقد ساهمت العديد من العوامل والمقومات

في نجاح الشركة و تميزها كان من أبرزها التركيز على النقل المبرد و تنويع حموالتها من النقل بالكيلو وصوًال (25) طن
وال تقتصر خدمات رود بالنقل على اإلدارات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فقط بل لها دور فعال بدعم رواد األعمال واالسر المنتجة .

بانشاء تطبيق جوال يخدم العمالء حيث يستطيع العميل طلب الخدمة كاملة بطريقة تقنية دون الحاجة التقنية قامت شركة رود   ولمواكبة التطور و 
 لإلتصال الهاتفي او زيارة الفروع , و يمكنه من وضع موقع االستالم و التسليم والدفع من خالل التطبيق , و يتم ارسال له حالة الطلب ومراقبته طوال الرحلة

من استالم الشحنة من باب العميل إلى توصيلها لباب المستلم
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 وقد استطاعت خالل فترة و جيزة من كسب ثقة 
 ورضا عمالئها من خالل تقديم كافة خدمات النقل
خدمات ابتكار  إلى  باإلضافة  األفراد  و   للشركات 

جديدة في عالم النقل البري
 وهو ما آدى إلى فوز إدارتها متمثلة باألستاذ لؤي
رواد األعمال األكثر الزهير بجائزة   بن سعد بن سعود 

ابداعا بالمملكة انطلقت شركة رود المحدودة
للنقل المبرد  عام 2011 م

بهدف المساهمة في تطوير
صناعة النقل البري بالمملكة
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النقل المبرد بالكرتون أو بالكيلو :

تجميد وتبريد
حل لدينا  غذائية  مواد  شوكوالتة,  أدوية,   لديك 

النقل بالكرتون من الباب إلى الباب

نقل البضائع بين المدن في  نقل البضائع داخل المدن :
 السعودية :

تجميد وتبريد
 نوفر الحلول المناسبة لجميع العمالء داخل المدن
المناسب الوقت  في  منتجاتهم  توزيع   لسهولة 

وتحقيق رضا العمالء وزيادة األرباح

تجميد وتبريد
 لدينا أسطول حديث ومزود بأجهزة تتبع المركبات
المبردة البضائع  الرحلة, وننقل  التبريد خالل   ودرجة 
 والمجمدة والجافة عن طريق سائقين ذوي خبرة
 لضمان وصولها للعمالء حسب طلباتهم ورغباتهم

في جميع أنحاء المملكة
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 عقود نقل :

تجميد وتبريد
 نفتخر بالشراكة مع عمالؤنا في توزيع بضائعهم أو
عن الخدمية  أقسامهم  أحد  نكون  وأن   منتجاتهم 

طريق عقود سنوية أو شهرية

نقل البضائع بين دول الخليج
العربي :

تجميد وتبريد
التعاون مجلس  دول  جميع  نربط  بأن   نسعد 
حيث من  واحدة  كمدينة  لعمالئنا   الخليجي 

سهولة نقل المنتجات الخاصة بهم وتوزيعها

باليــــــوم
والشهر
والسنـــة

 خدماتنا :
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مميزات الشركة :

4

01

02

03

04

التوصيل
في وقت قياسي

التأمين
على البضائع

الحفاظ
على الشحنات

خدمة
تتبع الشحنات

05

06

07

08

تقرير درجة
الحرارة مع الرحلة

تخزين البضائع
باحترافية وجودة  عالية

فريق عمل
مدرب واحترافي

خدمة
ما بعد البيع
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 عمالء نفتخر بهم :
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فروعنا :
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الرياضالدمام

خميس
مشيط

القصيم
المدينة
المنورة

جدة

تبوك

حائل



شركة رود المحدودة                    920007387

مدير المبيعات:                           0550901070

للشكاوى واالقتراحات:             0114561856

البريد اإللكتروني :

الموقع:

للتواصل واالستفسار :

info@roadco.com.sa

www.roadco.com.sa


