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منذ أكثر من خمسة وستون عام   شركة ناقلين توفر 
خدمات النقل الفريدة والمتميزة، للشركات السعودية 

على اختالف أنواعها واحتياجاتها.

لقد أصبحنا من أوائل مقدمي خدمات نقل الوقود 
لشركات صناعة الطاقة وبنينا ُسمعًة حسنة محلي  

عن ا�مان واالعتمادية والنقل الموثوق للنفط 
وحاويات الشحن ومشاريع الحموالت بالتقديم 

االحترافي وا�سعار المنافسة والشبكة الضخمة 
ذات الخدمات والجودة العالية.

لقد بنينا أصولنا (أسطولنا الضخم وساحات التخزين 
وفريق العمل المحترف) واضعين نصب أعيننا طلب 
السوق المتزايد للخدمات ذات الجودة وتوفير حلول 

النقطة الواحدة حتى يتسنى لعمالئنا التركيز على 
أعمالهم ا�خرى.

Over 65 years Naqleen Co. Ltd. has provided vital 
services to Saudi Companies that require transpor-
tation of different needs.

We have become a leading fuel tankers service 
provider to energy creation industry. We have 
built a reputation of Safety, reliability & Trusted 
transportation of Oil, Containers and Project 
cargo nationally with professional approach, 
competitive Pricing, large network & quality 
service rendered by us.

We have built our assets (Storage Facility, Human 
capital & Large number of Fleets) to cater growing 
market demand of quality service and provide 
one-point solution, so customer can focus on 
their main business objectives. 



أن نصبح أحد قادة السوق وأحد أركان مجال صناعة 
النقل اللوجستي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تقديم الخدمات اللوجستية المتميزة، ومنح قيمة 
مضافة لعمالئنا يحققون بها أهداف شركاتهم.

To be one of the market leader & key player in 
GCC logistics industry.

To provide excellence in logistics services, adding 
further value to our customers’ businesses that 
assists them achieving their own company goals.



1 -  االمانة 
قطعنا باع  طويًال في العالقات القوية، والموثوقية 

بين موظفينا وعمالئنا والمالك.

4 - الحكمة  
انتهجنا دوم  ان نخطط ونعمل متسلحين بالعلم 

والخبرة والفهم.

5 - العمل الجماعي 
نحن نعمل سوية باتجاه رؤية واضحة.

2 - التقدير
نحن نشجع العاملين لدينا على ابداء اراءهم وافكارهم 

واستخدامها للتطوير في الحياة وفي العمل.

3 - رضا العميل
�ن رضا العميل هو المحفز االساسي لنا، نفتخر بتقديم 

خدمات ذات جودة عالية، نضمن بها رضا العميل 
لتحقيق الربح واالزدهار.

1. Integrity
It goes a long way into a strong, trusting relationship 
with its employees, stakeholders, and customers.

2. Respect
We encourage coworkers to express opinions and 
ideas and using it for improvement in life & business.

4. Wisdom
We think and act using knowledge, experience 
& understanding.

5. Teamwork
We work together towards common vision. 

3. Customer Satisfaction
Because satisfied customer is our business advocate, 
we take pride in providing quality services, which 
ensures customer satisfaction, profitability and the 
future of our employees and our growth.



نحن نمتلك اسطوًال ضخم  من الشاحنات بما فيها خزانات الوقود ذات ا�مان العالي ذو المواصفات 
القياسية . ولدينا سائقونا المحترفون الذين يجولون في بقاع المملكة العربية السعودية.

Transportation: We have large number of fleets including Oil tankers with highest safety 
standards & well experienced drivers plying throughout the kingdom of Saudi Arabia. 

نحن نقدم خدمة متميزة وفعالة في التخليص الجمركي لعمالئنا، تناسبهم من حيث التكلفة 
والوقت في استيراد وتصدير شحناتهم البحرية والجوية.

We offer cost effective & timely import/ export clearing services both for sea & air shipments.  



لمعالجة الطبيعة المعقدة للخدمات اللوجستية العالمية، نحن نخطط لعملية آمنة وفعالة من حيث 
التكلفة والوقت مع أسعار تنافسية من خطوط الطيران / الشحن البحري العالمية إلى المطارات / 

الموانئ البحرية الرئيسية في العالم.

نحن نقدم خدمات تخزين الحاويات والبضائع العامة بأسعار تنافسية لكي نجنب عمالئنا مشاكل 
االحتجاز وغرامات التأخير، بتوفير مرونة شاملة للعمليات اللوجستية للعمالء

To address a complex nature of global logistics, we plan safe, secure & timely cost-effective 
operation with competitive rates from airline / shipping lines for world’s major air/sea ports.

We offer storage facility for containers & general cargo at competitive price to reduce detention 
& demurrage bills by providing overall flexibility to customer’s logistics operations. 



نحن شريك ذو خبرة في المشاريع اللوجستية . ومتخصصون في معالجة مختلف المشاريع الدولية 
  .Äوبحر Äوبر Äالمنقولة جو

لدينا القدرة على نقل الحموالت الضخمة والحموالت الخارجة عن نطاق القياس والحموالت الثقيلة بما 
فيها حموالت مشاريع صناعية وبنية تحتية وطاقة وسكك حديدية ومشاريع البناء، ونضمن لعمالئنا 

االلتزام والتنظيم والسالمة والوصول في الموعد.

•   نقدم االستشارات كشريك تجاري لكل عمالئنا
•   تخزين مجاني لمدة 10 أيام للحاويات.

.GPS اسطول مجهز بنظام التتبع عن بعد   •
•   تقارير تتبع الشحنات.

We are experienced partner in project cargo logistics. We are specialized in handling various international 
projects moved by air, sea & surface as well. We have a capacity to move oversized, out of gauge, heavy lift 
cargo including some industrial, infrastructure, energy, rail, road constructions & hydro power projects; 
ensuring compliance with regulatory, safety & delivery on time. 

•   Consultancy as business partner
•   Free 10 days container storage facility 
•   GPS equipped Fleets 
•    Customized shipment tracking reports.
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نحن ننقل البضائع من مكان إلى آخر عبر وسائل النقل المختلفة ، عن طريق الجو و البر و البحر

2 - نحن نستشعر أهمية الجودة وقيمة الوقت، ولذلك فنحن نقوم بالتوصيل على

 الموعد وفي حالة سليمة.

3 - يقوم فريقنا االحترافي بتقديم الدعم للعمالء موفرين بذلك قيمًة مضافة، 

حتى يتمكن العميل من تحقيق أهدافه ونستطيع مع  بناء عالقة تجارية دائمة.
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• What We Do
o We move goods from one location to another by different 
modes of transport include air, road & Sea
• Why we do it better
o We understand value of time & Quality, so we deliver on time, 
in safe condition
• How we succeed
o Our team provides support to customer with value added 
services so customer achieve his goals and we build lasting 
business partnership.
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