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الوسطىالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الرس
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

المنطقة الصناعية 

0163334177: هاتف

0163392977: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية 

0163334177: هاتف

0163392977: جوال

مدار لمواد لبناء 

المنطقة الصناعية

عنيزهشارع 

0163510043: هاتف

0594632670: جوال

الرويضة
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

المنطقة الصناعية 

0116553317: هاتف

0502197029: جوال

رماح
اتحاد المعادن شركة 

شارع االربعين

0555720787: جوال

حي الصناعية-شويه 

0508802100: جوال

الخرج
شركة الراشد لمواد البناء

طريق الملك عبدهللا

0115472310: هاتف

0597866212: جوال

اتحاد المعادن شركة 

طريق حرض-العاليهحي 

0555986816: جوال

مدار لمواد لبناء 

العاليهحي 

طريق حرض

0115472805: هاتف

0502408859: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز 

 0115472235: هاتف

0509437685: جوال

ماس ستيل 

: 0115480204هاتف

0532907519: جوال

مصدر لمواد البناء

0115496653: هاتف

0501533328: جوال

الدوادمي
شركة الراجحي لصناعة والتجارة

صناعية الدوادمي 

0116420227: هاتف

0551145700: جوال

مدار لمواد لبناء 

المنطقة الصناعية

مقابل مدرسة دله

0116431595: هاتف

0558478755: جوال

االفالج
والتجارةالراجحي لصناعة شركة 

شارع عمرو بن العاص -الصناعية 

103-101تحويلة  0116827797:هاتف

0555239413: جوال

البدائع
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية 

0163973365: هاتف

0531533779: جوال

بريدة

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

طريق الملك عبدالعزيز 

0163247661: هاتف

0505177658: جوال

مصدر لمواد البناء 

345-344تحويلة : 0163233310هاتف

0535532286: جوال

البكيرية
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

طريق الملك عبدالعزيز 

0163359880: هاتف

0505189289: جوال

تميمحوطة بني 
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

شارع النهضة العام -حي النهضة 

103-101تحويلة 0115552828: هاتف

0554349224: جوال
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الرياض
أبناء محمد سويلم الشريف شركة 

لمواد البناء

األمانة

طريق الملك عبدالعزيز

011-2143131: هاتف

0593114444: جوال

القادسية 

شارع وادي الرمة

011-2143030: هاتف

0593003340: جوال

اتحاد المعادن شركة 

شارع وادي الرمة-القادسية 

0112466396: هاتف

0555618455: جوال

طريق أبو بكر-حي النرجس 

0555919614: جوال

شركة بوان للصناعات المعدنية

115شارع –المدينة الصناعية الثانية  

0تحويلة 0114984242: هاتف

0540216558: جوال

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

السلي

17مخرج -شارع هارون الرشيد 

155تحويلة  0112412280: هاتف

0505898712: جوال

30مخرج -صناعية العريجاء 

0114361131: هاتف

0506110027: جوال

طريق الخرج القديم-العزيزية 

مقابل االسمنت 

0114952076: هاتف

0500028955: جوال

الوسطىالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الرياض
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

شارع الرسالة-صناعية الشفا 

0114235825: هاتف

0503496831: جوال

شركة الراشد لمواد البناء

هارون الرشيدشارع -السلى حي 

الدائري الشرقي 17مخرج 

0112410210: هاتف

0536964151:جوال

المنورة المدينة شارع  

الدائري الشرقي 17مخرج 

0114482222: هاتف

0591543719جوال 

االمير متعب شارع 

الدائري الشرقي 17مخرج 

0114477445هاتف 

0567326778: جوال

عبد العزيز الملك  طريق -االمانة حي 

5مخرج 

0559124601جوال  

تقاطع شارع الرسالة -الشفاء  حي 

مع شارع االعتدال 

014236124هاتف 

0571702518: جوال

شركة عالم التطور العربي التجارية

شارع شبه الجزيرة 

0509108894: جوال

األمانة

5مخرج -طريق الملك عبدالعزيز 

0508934223: جوال

الرياض
شركة عالم التطور العربي التجارية

القادسية حي 

0506462004: جوال

35مخرج -حي المهدية 

0531899338: جوال

طريق نجم الدين -نمار 

0553711439: جوال

34مخرج -لبن 

0537558355: جوال

شركة عبدهللا وعبدالرحمن الدحيم 

المحدودة

طريق الملك عبدالعزيز -الصحافة 

0114879960: هاتف

0114879963:  2هاتف

شارع ابن الجوزي -البديعة 

0114333834: هاتف

12تحويلة 0114319868:  2هاتف

طريق االمام سعود -التعاون 

0114506852: هاتف

0114547269:  2هاتف

طريق االمام مسلم -الشفا 

0114841510: هاتف
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الرياض
مصدر لمواد البناء

شارع أبو بكر 

 0114107780: هاتف

0561719442: جوال

26مخرج –شارع نجم الدين 

0114107781: هاتف

0553519001: جوال

طريق ثمامة

0537344450: جوال

القادسية 

0544977372: جوال

السلي 

0112412888: هاتف

0503469072: جوال

مصدر لمواد البناء 

شارع األمير سلمان 

225تحويلة  0114460310: هاتف

0567141106: جوال

الشفاء 

0114236016: هاتف

0539043056: جوال

شارع األمير فواز–نسيم 

25تحويلة 0112382551: هاتف

0534102919: جوال

الوسطىالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الرياض
مصنع شركة النشمي للصناعات 

الحديدية 

13مخرج -طريق الخرج الجديد 

بجوار مصنع المكيفات 

0114989413: هاتف

0509442211: جوال

تقاطع الملك عبد هللا مع خالد بن 
10مخرج -الوليد بجوار بنك ساب 

0112787850: هاتف

0555798355: جوال

8مخرج -طريق الدمام 

كوبرى الفحص الدوري 

0556688127: جوال

17مخرج -الصناعية القديمة 

شارع على بن ابى طالب

0114478721: هاتف

0555689755: جوال

األمانة 

6مخرج -طريق ابو بكر الصديق 

0506107483: جوال

مؤسسة ربوع الشارقة للتجارة

القادسية 

0112453888: هاتف

0557777590: جوال

األمانة 

0551999390: جوال

نمار 

0112040324: هاتف

0535600050: جوال

السلي

103تحويلة 0112448236: هاتف

0552727589: جوال

الرياض
عبدهللا وعبدالرحمن الدحيم شركة 

المحدودة

طريق الخير -الملقا

0114532499هاتف

الشفاء 

0114203026هاتف

0112970662:  2هاتف

االمانة 

0559383362: جوال

ماس ستيل 

المنطقة الصناعية الرئيسية

1122تحويلة 0112655556: هاتف

0504145608: جوال

طريق الخرج القديم 

111تحويلة 0114386929: هاتف

0599743924: جوال

6مخرج -طريق أبو بكر الصديق 

 :0114150410هاتف

0503883901: جوال

مصدر لمواد البناء

شارع األمير متعب

0114487735: هاتف

0504464522: جوال

العريجاء

0114361435: هاتف

0539043042: جوال

طريق القصيم 

101تحويلة 0114857235: هاتف

0500076441:جوال
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شقراء
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

شارع  ذات الرفاع-الصناعية 

 0116221845: هاتف

0507220332: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

( 5)كيلو -الشارع العام 

103-101تحويلة 0117221218: هاتف

0555119601: جوال

عفيف
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

( 5)كيلو -الشارع العام 

103-101تحويلة 0117221218: هاتف

0555119601: جوال

القويعية
الراجحي لصناعة والتجارةشركة 

شارع الملك عبدالعزيز 

0116520277: هاتف

0557111721: جوال

المجمعة
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية 

0164310083: هاتف

0556719140: جوال

مصدر لمواد البناء 

0508420555: جوال

مدار لمواد لبناء 

المنطقة الصناعية

شارع الجامعة

0164212026: هاتف

0505899614: جوال

الوسطىالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

المذنب
الراجحي لصناعة والتجارةشركة 

طريق عنيزة 

0163972302: هاتف

0507546712: جوال

الرياض
مؤسسة محمد النشمي للتجارة 

نمار

26مخرج -نجم الديم األيوبي 

0503303633: جوال

القادسية 

8مخرج -طريق الدمام 

0561101709: جوال

األمانة 

5مخرج -شارع الملك عبدالعزيز

0554334438: جوال

مدار لمواد لبناء 

حي السلي 

شارع هارون الرشيد

0112143072: هاتف

0540047928: جوال

شارع ابي بكر الصديق 

6مخرج 

0114109793: هاتف

0543779951: جوال

وادي نمار 

شارع نجم الدين االيوبي  

0112146201: هاتف

0536364709: جوال

فرع الشفا 

شارع االمام مسلم  

0114235187: هاتف

0507243399: جوال

الزلفي
شركة الراجحي لصناعة والتجارة

المنطقة الصناعية 

0164234654:هاتف

0555129920: جوال
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تربة

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

شارع المعارض -الصناعية 

0128224566: هاتف

0505619278: جوال

تيماء

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية 

0144634235: هاتف

0503714739: جوال

جدة

شركة أسالك جدة للصناعات

الحديدية المحدودة

المرحلة الثالثة  -الصناعية االولى

 0126366000: هاتف

11-12تحويلة 

0229019105: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المحاميد

طريق مكة القديم 

31تحويلة  0126202629: هاتف

0543456789: جوال

26كيلو -طريق مكة القديم 

0122807684: هاتف

0532394590: جوال

طريق المدينة-الهدى 

جوار ملعب الجوهرة 

0530875717: جوال

الغربيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

جدة
محمد سويلم الشريف لمواد أبناء 
البناء

فرع المطار 

شارع النزهة -المروة 

0126055555: هاتف

0593325588: جوال

شارع بن الدن–الجامعة 

 0126234222: هاتف

0593007777: جوال

13كيلو 

طريق مكة القديم

0593059999: جوال

الحمدانية

طريق الحرمين بداية -الكوثر

مدخل الحمدانية

 0122898855: هاتف

0593006666: جوال

طريق عسفان–عسفان 

0593797444: جوال

أبحر

شارع عبر القارات-ابحر الشمال

0582666645: جوال

االدارة العامة 

شارع النزهة-المروة 

0126055555: هاتف

 0593005555: جوال

الراشد لمواد البناء 
شارع الحرمين –حي النخيل 

(  الخط السريع)

242-212تحويلة 0126294500: هاتف

0590797444: جوال

جدة
الراشد لمواد البناء 

الخمرة 

الملك فيصل شارع 

0534392802: جوال

0544552060: جوال

8كيلو 

0126209062: هاتف

0531083799:   جوال

العدلحي 

12مكة القديم كيلو شارع 

 0122895831:هاتف

0558824945: جوال

بي ار سي الصناعية السعودية

المدينة الصناعية الثالثة

طريق الليث

0126355666: هاتف

311-310تحويلة 

المدينة الصناعية األولى

57شارع 

0126355666: هاتف

بوان للصناعات المعدنيةشركة 

المدينة الصناعية الثالثة  

األربعينشارع 

0تحويلة 0122899980: هاتف

0531244174: جوال

شركة عالم التطور العربي التجارية 

طريق المدينة -الحمدانية 

0533449019: جوال

طريق عسفان-عسفان 

0509165677: جوال
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جدة
شركة محمد و عبدالرحمن السعد 

البواردي

11كيلو 

138تحويلة 0122161111: هاتف

0592970395: جوال

ماس ستيل 

14كيلو -طريق مكة القديم  

0126378989: هاتف

0506361727: جوال

مباني الجزيرة العربية  للتجارة

عسفان 

0122888399: هاتف

0557692074: جوال

مصدر لمواد البناء

16كيلو 

0126216921: هاتف

0126216977:  2هاتف

202-201تحويلة 

شارع بن الدن 

0126236475: هاتف

14كيلو 

0122803030: هاتف

مكة شارع الحج 

0125741284: هاتف

مدار لمواد البناءشركه 

طريق عسفان –عسفان 

0126410528: هاتف

سراجمحمد -0530077758: جوال

القديممكهطريق -12الكيلو 

0568593709: جوال

الغربيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

جدة
لمواد البناءمصدر 

مطار المدينة المنورة 

0148425555: هاتف

الطائف 

0127441222: هاتف

السنابل 

0122895133: هاتف

0122895135:  2هاتف

أبحر 

0122887852: هاتف

عسفان 

0122892664: هاتف

الخمرة للمستودعات

0126096333: هاتف

0126096555: هاتف

11كيلو 

0126242020: هاتف

0126240206:  2هاتف

شارع حيراء 

0126059933: هاتف

8كيلو 

0125741284: هاتف

شهاب للتجارة مؤسسة 

الحمدانية

طريق الحرمين 

0122896392: هاتف

0120126076376:  2هاتف

0508654254: جوال

جدة
مؤسسة شهاب للتجارة 

الرحيلي

طريق عسفان المتجه الى جدة بعد 
مزرعة الرفيعة

0126076326: هاتف

0502809253: جوال

خلف محطة الشرقية -حي الريان 

0126076376: هاتف

0505680871: جوال

خيبر
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

تبوك -طريق المدينة 

0148822303: هاتف

0557082486: جوال

رابغ
شركه مدار لمواد البناء

رو الشارع العام قبل نفق بت-حي اناكس 
رابغ

0122887691: هاتف

0560003975: جوال

مصدر لمواد البناء 

رابغ

0124223522: هاتف

الطائف
فرع الطائف–الراشد لمواد البناء 

المنطقة الصناعية  

1274403230: هاتف

0538443794: جوال
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المدينة المنورة
الجزيرة العربية  للتجارةمباني 

طريق العيون 

0148341884: هاتف

0531282637: جوال

مصدر لمواد البناء

المدينة المنورة

0148459652: هاتف

0148459545:  2هاتف

طريق المدينة تبوك

0148697278: هاتف

0148697275: هاتف

شركه مدار لمواد البناء

طريق العيون–المنورهالمدينه

0148690279: هاتف

0559157924: جوال

المكرمةمكة 
أبناء محمد سويلم الشريف شركة 

لمواد البناء 

طريق السيل –المعيصم

0125972886: هاتف

0593115555: جوال

الشوقية

عباس بجوار إدارة شارع عبدهللا بن 
السجون 

0125652555: هاتف

0593080499: لجوال

فرع ولي العهد

مخطط ولي العهد

0593062220: جوال

فرع النورية

طريق مكة المدينة المنورة 8973

0593798444: جوال

المنطقة الغربية–( سابك)قائمة موزعي حديد 

مكة المكرمة
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

مكة المكرمة 

طريق الملك فيصل 

0125770798: هاتف

0508366367: جوال

شركة ناصر الخزاعي وابنائه 

شارع عبدهللا كعكي -الكعكية

0125972024: هاتف

0550635999: جوال

الخط السريع-الزايديمخطط 

0125373414: هاتف

0535578055: جوال

طريق الليث-مخطط ولي العهد 

0125972678: هاتف

0550631999: جوال

مباني الجزيرة العربية  للتجارة

طريق ولي العهد 

0500225258: جوال

شركه مدار لمواد البناء

خلف حجز السياراتالزايدي-الشميسي
المكرمهمكه

0125345111: هاتف

0542700431: جوال

شركه مدار لمواد البناء

جوار كوبري حجز السيارات -المعيصم
المكرمهمكه

0125970576: هاتف

0542700431: جوال

مصدر لمواد البناء 

مكة المكرمة

0125709933: هاتف

الزيدي

0125974459: هاتف

0125975893:  2هاتف

340-320تحويلة 

الطائف
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

شارع الملك خالد -الصناعية 

101تحويلة 0127442260: هاتف

0599092964: جوال

الطريق السياحي-بني مالك 

0127602023: هاتف

0557692074: جوال

مباني الجزيرة العربية  للتجارة

الشارع الرئيسي-الصناعية 

0127487888: هاتف

0556397602: جوال

طريق مكة جدة -الحوية 

0127447750: هاتف

0551298546: جوال

شركه مدار لمواد البناء

صناعيه الطائف طريق الملك

0127445457: هاتف

0551811259: جوال

المنورةالمدينة
شركة أبناء محمد سويلم الشريف

لمواد البناء

الهجرة

طريق الهجرة بجوار مسجد 
الميقات

0593000030: جوال

0582051111: جوال

الراشد لمواد البناء 

العيون 

0148459881: هاتف

0537929403:جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المدينة المنورة

( ابار علي ) طريق الميقات 

0555911684: جوال
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المنطقة الغربية–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الوجه

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

شارع الملك عبدالعزيز 

0555616756: جوال

ينبع
شركة أبناء محمد سويلم الشريف 

لمواد البناء

فرع ينبع 

5طريق ينبع النخيل مخطط ب -الشروق 

0143255654:هاتف

0582051111: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

شارع الملك خالد 

0143570062: هاتف

شركه مدار لمواد البناء

عد طريق الملك عبدالعزيز ب–ينبع البحر 
اشاره نادي المجد

014391555: هاتف

050258252: جوال

مصدر لمواد البناء 

0144391533: هاتف

0509978492: جوال
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االحساء
الراشد لمواد البناء

السليمانية

طريق الرياض

114تحويلة 0135940121: هاتف

0591771994:جوال

المنيزلة

0135844730: هاتف

0543891803:جوال

الروضة

0135882218: هاتف

055326649:جوال

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

شارع الخليج 

جوار جامعة الملك فيصل

0135883737: هاتف

0503886654: جوال

مستودعات السكة حديد -المبرز 

0135883737: هاتف

0503886654: جوال

مدار لمواد البناء 

الجفر

0135847555: هاتف 

0501853811: جوال

الصناعية

013597555: هاتف

0553338714: جوال

مصدر لمواد البناء 

وسط مدينة األحساء الصناعية 

0135923783: هاتف

0502908702: جوال

شارع الجعفر

0135924333: هاتف

0568160772: جوال

الشرقيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

االحساء
مصدر لمواد البناء 

خلف مستشفى العبيد 

0135304312: هاتف

0508999664: جوال

الثقبة
الراشد لمواد البناء

الصناعية-الثقبة

10شارع مكة تقاطع

213تحويلة 0138931244: هاتف

0505123053:جوال

مصدر لمواد البناء 

الصناعية-نتاج 

0138143366: هاتف

222تحويلة 

0591514441: جوال

الجبيل
الراشد لمواد البناء
شارع الملك فيصل

204تحويلة 0133625256: هاتف

0547323194:جوال

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الصناعية-العريفي 

جوار جامعة الملك فيصل

0559102460: جوال

مدار لمواد البناء 

صناعية العريفي

01333620675: هاتف

0509226523: جوال

مصدر لمواد البناء 

الصناعية-العريفي 

0133635030: هاتف

0502067972: جوال

حفر الباطن
مصدر لمواد البناء 

بجوار فندق الشمال

0135304639: هاتف

0539022251: جوال

مدار لمواد البناء 

شارع المعارض

0137202338: هاتف

0553156147: جوال 

الراشد لمواد البناء
المنطقة الصناعية 

221تحويلة 0137201501: هاتف

0505513904: جوال

الخبر
مصدر لمواد البناء 

الخالدية

222تحويلة 0138143366: هاتف

0591514441: جوال

الخفجي
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

0137666959: هاتف

0504832594: جوال

مدار لمواد البناء 

شارع أبن كثير, الصناعية 

0137660504: هاتف

0572947236: جوال

الدمام
الراشد لمواد البناء

شارع سلمان الفارسي 
236تحويلة 0138068090: هاتف

0565265678: جوال
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الدمام
الراشد لمواد البناء

الخضرية

211تحويلة 0138390737: هاتف

0564649858: جوال

الخماسية
249تحويلة 0138068070: هاتف

0558158774: جوال

بي ار سي الصناعية السعودية

المدينة الصناعية الثانية

72شارع 

0138124112: هاتف

103-101تحويلة 

بوان للصناعات المعدنيةشركة 

76شارع –المدينة الصناعية الثانية  

0تحويلة 0138122223: هاتف

0598531997 : جوال

شركة أبناء محمد سويلم الشريف 
لمواد البناء

الخضرية

طريق الظهران الجبيل الفرعي

  0138391844:هاتف

05931119999: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

الخضرية

102-101تحويلة 0138381444: هاتف

0506820230: جوال

شركة محمد و عبدالرحمن السعد 
البواردي

الخضرية 

202تحويلة 0138572129:هاتف

0500931063: جوال

الشرقيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الدمام
هيت القابضةشركة 

الصناعية الثانية

25-24تحويلة 0138121006: هاتف

0504943186: جوال

الخضرية

0138392158: هاتف

0504943186: جوال

ماز لالستثمار الصناعي

منطقة التشليح-طريق بقيق 

0138028281: هاتف

0553733309: جوال

مدار لمواد البناء 

ميناء الملك عبد العزيز

0138590549: هاتف 

0599558604: جوال 

لمواد البناء مصدر 

الصناعية -حدريه أبو 

0138222628: هاتف

0506882426: جوال

1خضرية -شارع الملك 

0138502066: هاتف

0504842081: جوال

بجوار الدفاع المدني

0138373213: هاتف

0503811562: جوال

ميناء الدمام

101تحويلة 0138143366: هاتف

0508641287: جوال

الدمام
محمد النشمي للتجارة مؤسسة 

طريق صناعية النابية دلة 

0500635103: جوال

مؤسسة الناجي 

شارع الملك سعود
طريق سيهات 

0138502188: هاتف

0507221882: جوال

المحمدية
مدار لمواد البناء

شارع سيهات

01318371779: هاتف

0503832439: جوال

المشعلية
مدار لمواد البناء 

(الخليج)صناعية الثقبة 

0138027146: هاتف 

0561310441: جوال 

النعيرية
لمواد البناء مدار 

الزهور 

30-الشارع

0133734305: هاتف

0506559047: جوال
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سيهات

الراية المتطورة التجارية

جوار إشارة نادي الخليج-15شارع 

0548318118: جوال

مدار لمواد البناء 

النابية

8182020013: هاتف

0504996149: جوال

القطيف
الراشد لمواد البناء

شارع القدس
201تحويلة 0138635035: هاتف

0505513904: جوال

الراية المتطورة التجارية

مقابل بنك ساب-شارع الرياض 

0138510004: هاتف

0548746000: جوال

مصدر لمواد البناء 

الصناعية

0138089944: هاتف

0542907707: جوال

مؤسسة الناجي 

شارع أبوبكر الصديق-حي البحر 

101تحويلة 0138558604: هاتف

0545426858: جوال

الشرقيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 
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بريدة
لمواد البناء مدار 

صناعية السالمية 

طريق الملك عبد العزيز

0163267749: هاتف

0591252321: جوال

بقعاء
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية 

0165270086:هاتف

0543935553: جوال

تبوك

البناءالراشد لمواد 

المنطقة الصناعية 

1442744100: هاتف

0556871141: جوال

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

صناعية المعارض

0144276041: هاتف

0532124886: جوال

مدار مواد البناء

الصناعيةالمنطقة 

معارض السيارة  بجوار 

0568241697:جوال

014-4276665:هاتف

مصدر لمواد البناء 

المنطقة الصناعية الجديدة

0144275555: هاتف

0555377061: جوال

تمياء

مدار لمواد البناء 

0546605492: جوال

طريق المدينة العام

الشماليةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

الجوف

والتجارةالراجحي لصناعة شركة 

شارع الملك فهد –ساكاك 

المنطقة الصناعية القديمة

0146249476: هاتف

0506393304: جوال

البناءمدار لمواد 

2الحي  الصناعية 

لشارع الطريق االقليمى 

0597974778: جوال

0146266111هاتف 

حائل
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

المنطقة الصناعية

0165325414: هاتف

0559555783: جوال 

مدار لمواد لبناء 

المنطقة الصناعية

النهضهشارع 

0165348132: هاتف

0598270382: جوال

مصدر لمواد البناء 

المنطقة الصناعية القديمة 

0165328744: هاتف

0532777778: جوال

الجندلدومة 
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

مقابل قصر ليلتي -طريق تبوك 

0146223814: هاتف

0505390984: جوال

رفحاء
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية

0146764495: هاتف

0549582622: جوال

ساكاك
الراشد لمواد البناء

الصناعية
476تحويلة 0146260243: هاتف

0561402577: جوال

شركة الراجحي لصناعة والتجارة

الصناعية الجديدة المنطقة 

0146249222: هاتف

0552157184: جوال 

طبرجل

مدار لمواد البناء 

0556686133: جوال

طريف

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

شارع علي بن ابي طالب-حي الخليج 

0146652487: هاتف

0557024876: جوال

مدار لمواد البناء  

حيدرهفرع  طريف  احمد عمر 

0552072845:جوال

الصناعية القريات –الحي  

عنيزة

مدار لمواد لبناء 

حي المنار

شارع علي الجفالي

0163656791: هاتف

0547265473: جوال
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الشماليةالمنطقة -(سابك)حديد موزعي قائمة 

عرعر

شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

المنطقة الصناعية الجديدة

0146622448: هاتف

0553262224: جوال

مدار لمواد البناء 

الشارع طريق–الحي  الصناعية الجديدة 
طريف 

0146650185:هاتف

0536829830: جوال

مصدر لمواد البناء 

المنطقة الصناعية القديمة 

0146634666: هاتف

0502999386: جوال

القريات
الراشد لمواد البناء

الصناعية
480تحويلة 01464419502: هاتف

0507902161: جوال

الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

المنطقة الصناعية الجديدة

0146431545: هاتف

0504869975: جوال

مصدر لمواد البناء 

المنطقة الصناعية الجديدة

0146444040: هاتف

0553409207: جوال

مدار لمواد البناء 

الشارع–الحي الصناعية  

0531117230: جوال

0540282555: جوال
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المسارحةاحد 
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الشارع العام 

0173191914: هاتف

0547268871: جوال

رفيدةاحد 
الراشد لمواد البناء 

السالمة

الملك خالدطريق 

0172225789: هاتف

0505155864: جوال

الباحة
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الشارع العام -شارع الملك عبدالعزيز 

0177251064: هاتف

0507738872: جوال

مدار لمواد البناء

0552607085:جوال

الحي  الشارع العام

017360444: هاتف

0552607085: جوال

مصدر لمواد البناء 

طريق الطائف 

0177360808: هاتف

0508062388: جوال

بلجرشي
فهد عبدهللا أل سليمان 

شارع الملك عبدالعزيز 

0177224718: هاتف

الجنوبيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

بيش
الراشد لمواد البناء 

الخضراء

طريق الملك عبدالعزيز

0173424777: هاتف

0505155864: جوال

مدار لمواد البناء 

الحي  الشارع العام 

ال يوجد: هاتف

0501138945: جوال

بيشة
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الشارع العام طريق بيشا

0173409995: هاتف

0591199583: جوال

قنيع -المثلث 

0176224310: هاتف

0504739052: جوال

مدار لمواد البناء 

0532044589

الحي  طريق خميس مشيط بجوار 
المعارض 

0176330000: هاتف

0532044589: جوال

مصدر لمواد البناء 

طريق الملك سعود 

0176223555: هاتف

0556635140: جوال

تثليث
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

طريق جاش-الصناعية 

0172740440: هاتف

0533031835: جوال

جازان
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

الصناعية 

المستودعات منطقة 

0173228662: هاتف

0559935256: جوال

أبناء محمد سويلم الشريف شركة 
لمواد البناء

المنطقة الصناعية 

0597766097: جوال

البناءلمواد مدار 

الصناعية  الجديدة

0173174444: هاتف

0553046430: جوال

مصدر لمواد البناء 

المنطقة الصناعية الجديدة 

0173228080: هاتف

0507741050: جوال

مشيطخميس 
أبناء محمد سويلم الشريف شركة 

لمواد البناء

طريق الملك فهد-تارة 

0599968717: جوال 

الراشد لمواد البناء 

طريق ابها

الملك فهد الفرعيشارع 

0172271244: هاتف

0508488726:جوال

الصناعية الجديدة

0172383184: هاتف

0506601112: جوال
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خميس مشيط
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

طريق الصناعية الجديدة 

0172330123: هاتف

0504730294: جوال

الصناعية القديمة

شارع المدينة المنورة 

0172237108: هاتف

0558927415: جوال

شركة عالم التطور العربي التجارية 

خميس مشيط

0550909394: جوال

هشبلطريق وادي بن 

0550909394: جوال

مدار لمواد البناء

الحي  طريق الملك فهد 

0172272555: هاتف

0503363042: جوال

لمواد البناء مصدر 

الملك فهد طريق 

0172212016: هاتف

0500832123: جوال

رنية
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الشارع العام 

0128423355: هاتف

0504917661: جوال

سبت العليا
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

الشارع العام -البظاظة

0176303188: هاتف

0503985401: جوال

الجنوبيةالمنطقة–( سابك)قائمة موزعي حديد 

شرورة

مدار لمواد لبناء 

حي الملك فهد

طريق الملك عبد العزيز

0175480020: هاتف

0566554921: جوال

صامطة

شركة الراجحي لصناعة والتجارة

الشارع العام 

0173325741: هاتف

0547268871: جوال

صبيا
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

الشارع العام 

0173274560: هاتف

0503093959: جوال

رفيدةعهد 
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

طريق الملك خالد 

0172507206: هاتف

0550064035: جوال

القنفذة
الراجحي لصناعة والتجارة شركة 

الشارع العام 

0177326200: هاتف

0508387002: جوال

لمواد البناء مدار

الحي  الشارع العام طريق جازان 

0177463011: هاتف

0552362092: جوال

محايل عسير
مدار لمواد البناء

الحي  الحزام الدائري طريق ابها

0172851111: هاتف

0505854751: جوال

مصدر لمواد البناء 

شارع الملك فيصل 

0172855070: هاتف

0557970613: جوال

نجران
شركة الراجحي لصناعة والتجارة 

الشارع العام

جوار مستشفى الملك خالد

0175224226: هاتف

0568887967: جوال

البناءمصدر لمواد 

طريق الملك عبدالعزيز 

333تحويلة 0175441555: هاتف

0506919597: جوال

مدار لمواد لبناء 

مقابل الصناعية–العريسهحي 

طريق الملك عبد العزيز

0175440820: هاتف

0507444427: جوال

الدواسروادي 
لمواد البناء مصدر 

شارع نواميا جنرال 

0117860468: هاتف

0551135470: جوال

لبناءمدار لمواد 

الزويراءحي 

شارع الملك عبدهللا

0117860775: هاتف

0507263724: جوال


