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تحية طيبة،

يســرنا ويشــرفنا أن نرحــب بكــم - عمــاَء وشــركاَء »مصــدر«، التــي طورناهــا علــى أســس صلبــة 

ــا  ــل بينن ــاة تواص ــف قن ــذا المل ــون ه ــل أن يك ــم. ونأم ــم وتطلعاتك ــع احتياجاتك ــق م ــا يتواف بم

ننقــل عبــره أهدافنــا، ونشــارككم اســتراتيجياتنا، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تعزيــز مكانــة 

»مصــدر« فــي مجالــي مــواد البنــاء واإلنشــاءات داخــل الســوق الســعودي.

»مصــدر« ليســت فقــط مظلــة تجمــع تحتهــا مجموعــة واســعة مــن مــواد البنــاء واإلنشــاءات، 

ــعة  ــا الواس ــن خبراتن ــا م ــتمد قوته ــة تس ــدت عماق ــركة ول ــامل لش ــعودي ش ــان س ــل كي ب

الممتــدة لعقــود طويلــة فــي هــذا المجــال. مصــدر« شــركة قــادرة علــى النمــو واالســتفادة مــن 

الوضــع االســتثنائي القتصــاد المملكــة القــوي، جاهــزة لتولــي مكانــة رائــدة تليــق بهــا فــي تجــارة 

الجملــة والتجزئــة فــي مجالــي مــواد البنــاء واإلنشــاءات، ومســتعدة لتلبيــة احتياجــات الســوق 

الســعودي مــن توفيــر مــواد البنــاء المختلفــة بطــرق فعالــة ومتميــزة.

لقــد لعبــت اســتثماراتنا المســتمرة فــي رأس المــال البشــري القــادر علــى تقديــم خدمــات 

ــث  ــوم. حي ــل اهلل الي ــه بفض ــا إلي ــذي وصلن ــكان ال ــي الم ــة ف ــغ األهمي ــا، دورًا بال ــزة لعمائن ممي

نقــوم بتطويــر وتدريــب العناصــر الوطنيــة الواعــدة مــن الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء، 

وإعدادهــا بشــكل مســتمر  للقيــام بــأدوار رياديــة فــي المســتقبل. ونتيجــة لذلــك نجحــت مصــدر 

فــي توطيــن نســبة جيــدة مــن وظائفهــا، ومــازال العمــل مســتمرًا لرفــع مشــاركة الكــوادر 

الوطنيــة، وتعزيــز االقتصــاد، والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 2030.

كذلــك ال يجــب أن نغفــل الــدور الكبيــر للعاقــات القويــة النابعــة مــن مبادئنــا وقيمنــا التجاريــة 

التــي تــم تأسيســها مــع عمائنــا وشــركائنا كأحــد األســباب المباشــرة لتحقيــق هــذا التطــور. 

هدفنــا الــذي نضعــه نصــب أعيننــا طــوال الوقــت أن تكــون مصــدر هــي المصــدر الرئيســي لمــواد 

البنــاء، عبــر توســيع أنشــطتها الرئيســية، وتطويــر أعمالهــا فــي مجــال تجــارة الجملــة والتجزئــة. 

ــذه  ــة ه ــى مواصل ــون عل ــن عازم ــكار. ونح ــم االبت ــية ودع ــدرة التنافس ــز الق ــى تعزي ــة إل باإلضاف

المســيرة الناجحــة، ومواجهــة التحديــات المتصاعــدة فــي ظــل المنافســة المســتمرة. األمــر 

ــى الصعيديــن االقتصــادي  ــر عل ــا بشــكل كبي ــى مجتمعن ــا، وينعكــس عل الــذي ســيحقق رؤيتن

ــي. واالجتماع

بعزيمــة مــن حديــد وبفضــل دعمكــم وثقتكــم، نســعى بثبــات نحــو 

القمــة..

مع تحياتي

مصعب المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة

Greetings,

We are pleased and honored to welcome you – our customers 
and partners in success to Masdar company profile. This was 
developed on a solid basis to meet your needs and exceed your 
expectations. We hope to be able to communicate our objectives, 
share our strategies and contribute to fortify Masdar’s position in 
the building & construction materials Industry within the Saudi 
market.

Masdar is not only an umbrella that houses many categories 
and solutions in the building & construction materials, but also 
a comprehensive Saudi born entity that draws its strength from 
decades of extensive experience in the field. Masdar is ready to 
take a leading position in the building & construction materials 
for wholesale, retail & specialized projects. We are committed to 
meet the needs of the Saudi construction market by providing 
outstanding quality of building materials in efficient and 
economical way at competitive prices. 

Our continued investment in our team has played a critical role in 
our success we have achieved to date. We are endlessly striving 
to develop and train our talents and prepare them for future 
leadership roles, to help them realize Vision 2030. We must 
also attribute this success to the strong relationships we have 
established through our common-sense principles and business 
values with our customers and partners. 

By expanding Masdar’s core activities, we aim to be the main 
source to provide full building & construction material solutions 
and innovations. Along the way, we are determined to continue 
our success and meet any serious challenges raised by specialized 
demand or requirements. 

With our loyal stakeholder’s commitment, trust and 
continuous support, we aim to retain our leading 
position in the market. 

Best Regards,
Musaab S. Al Muhaidib
Board Chairman 

OUR VISION
To be main source for sourcing of all Building 
Materials throughout the Kingdom of Saudi 
Arabia.

رؤيتنا
أن نصبــح المصــدر األول لتجزئــة مــواد البنــاء بالمملكــة 

الســعودية. العربيــة 
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مصدر لمواد البناء
فكرة مبتكرة بمواصفات عالمية

MASDAR BUILDING MATERIALS
A WORLD-CLASS INNOVATIVE IDEA 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ــن  ــذة ع ــم نب ــذا إلعطائك ــف ه ــف التعري ــم مل ــدم اليك ــرنا ان نق ــم، ويس ــل معك ــة للتعام ــا الفرص ــكر لمنحن ــل الش ــم بجزي ــه لك نتوج

ــركتنا . ش

رسالتنا
االلتــزام بتزويــد عمائنــا بمجموعــة واســعة مــن منتجــات مــواد البنــاء مــن خــال منظومــة 
ــي  ــعى أن تف ــي نس ــة والت ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــرة ف ــع منتش ــذ بي ــتودعات ومناف مس

بمتطلبــات العمــاء المتزايــدة وذلــك بتوفيــر المنتجــات والخدمــات بجــودة عاليــة.

To provide customers with the largest range of building 
materials in the Kingdom through the biggest distribution 
network and retail outlets, while satisfying the increasing 
needs of its customers by providing high quality products& 
services.

OUR MISSION

ó

ó

تماشــيا مــع سياســة الجــودة التــي تســعى دائمــا إلــى تحقيــق التحســين المســتمر، وضعــت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة األهــداف التاليــة باعتبارهــا مقياســًا لتحســين رضــى العمــاء، 
عمليــة األداء، اإلنتاجيــة، العاقــات مــع المورديــن، وكفــاءة الــكادر البشــري:

باإلضافة إلى تشكيل قاعدة متينة للتطوير المستمر، فإن هذه األهداف تشكل أيضا رؤية موحدة لجميع الموظفين.

ــادة             	  ــي زي ــة تحســين العاقــات مــع العمــاء، وبالتال ــا، بحيــث نبنــي أساســا ًســليمًا لقيــاس ومواصل ــا وخدماتن التحقــق مــن مســتوى رضــى العمــاء تجــاه منتجاتن
حصتنــا فــي الســوق.

التحقق من مستوى أداء األعمال بحيث يتسنى لنا تحسين كفاءة العمليات واإلنتاجية باستمرار.	 

السعي إلى خفض مستوى العمليات غير المطابقة لنظام الجودة.	 

المراقبة المستمرة ألداء أعمال الموردين والمتعاقدين تجاه الشركة، وذلك إلسهامهم الكبير في تحقيق نمو األعمال.	 

تحقيق مستوى كاف من الكفاءة للموظفين من خال االختيار الجيد للمنتسبين، وتوفير التدريب المائم لهم.	 

In line with our Quality Policy for pursuing continual improvement, the Executive Management has established the following 
corporate objectives as a measure of our improvements in client satisfaction, processes performance, productivity, relations 
with suppliers and the competence of our staff:

In addition to forming a basis for improvement, these objectives also form focus for all of our staff.

• To ensure that we monitor the level of client satisfaction with our products and services so that we have a sound 
basis for continually improving client relations and thereby increasing our market share.

• To monitor the performance of our business processes so that we can continually improve the efficiency of our 
operations and productivity.

• To continually reduce the level of nonconformance.

• To continually monitor the performance of our suppliers and subcontractors, as they can contribute significantly 
to the overall efficiency of the business.

• To ensure that we have an adequate level of competence within our staff. This is brought about by careful 
recruitment and by providing adequate training.

Greetings,
We Wish To Thank You For The Opportunity Of Doing Business With You, And Are Pleased To Submit 
Our Company  Profile For Your Ready Reference.

أهداف الشركة
COMPANY OBJECTIVES

Company Profile 2020Company Profile 2020
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منتجاتنا
OUR PRODUCTS

سياسة الجودة
QUALITY POLICY

تتركز سياسة مصدر في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات عماءنا وذلك من خال التطوير المتواصل لنظام إدارة الجودة.

لقد قامت الشركة بإعداد وتطبيق نظام إدارة الجودة الخاص بها ليتم من خالله:

إن إدارة مصــدر تعــي تمامــًا بــأن العامليــن لديهــا هــم أهــم أصــول الشــركة، وعليــه فإنهــا تضمــن أن جميــع العامليــن لديهــا علــى قــدر كاف مــن الوعــي ألهميــة الوفــاء 
بمتطلبــات العمــاء ودورهــم الهــام فــي تحقيــق األهــداف.

تســعى الشــركة دومــا إلــى تحقيــق أقصــى درجــات الرضــى لعمائهــا باســتمرار مــن خــال تقديــم وتوريــد منتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة تلبــي متطلبــات العمــاء 
باإلضافــة إلــى المتطلبــات النظاميــة فــي كل األوقــات.

إن تطبيق وتوثيق نظام إدارة الجودة في الشركة هو محط اهتمام اإلدارة العليا في الشركة، وهي ملتزمة بدفع موظفيها لتبنيه والعمل به.

إن نظام إدارة الجودة يفي بمتطلبات المواصفة الدولية ايزو 9001:2015

It is the policy of Masdar to consistently provide products and services that meet the needs and expectations of our customers 
through continual improvement of the quality system.

The company has developed and implemented its Quality Management System in order to:

. 1 Ensure that we remain customer focused at all times.

. 2 Ensure that we set quality objectives, measure, analyse and act upon the results in order to achieve continual 
improvement.

This Quality Management System meets the requirements of ISO9001:2015

We believe that our employees are our greatest asset and it is our policy to ensure that everyone is aware of the importance 
of the customer and the part they play in achieving our objectives.

We strive to continually satisfy our customers by providing quality products & services that meet their requirements at all 
times.

The documented Quality Management System has been developed with the full and active support of the top management 
and is communicated to all members of staff.

ضمان التركيز على العميل ومتطلباته في جميع األوقات.. 1

ضمان وضع أهداف يمكن قياسها وتحليلها واتخاذ اإلجراء المناسب بناء على نتائج التحليل وذلك لتحقيق التطوير المتواصل.. 2

• Steel حديد	 

• Timber أخشاب 	 

• Electrical مواد الكهرباء 	 

• Plumbing مواد السباكة	 

• Tools عدد وأدوات	 

• Fasteners مثبتات	 

• chemical كيماويات البناء	 

• Hardware مواد النجارة	 

• opening solutions إكسسوارات أبواب وأثاث	 

• Access Control أنظمة التحكم الذكية	 

Company Profile 2020Company Profile 2020
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OUR STORES 

Central Province Western Province

Branch Branch

Northern Province

Branch

Eastern Province

Branch

ARAR                       0146640554
HAIL                      0165328744
QURAYYAT                      0146444040
SAKAKA                     0146467000
TABUK 1                     0144273620
TABUK 2                     0144275555

Southern Province

Branch

AL BAHA                     0177360808
BISHA                      0176223555
JIZAN SANAIYA                     0173228080
KHAMIS 1                      0172 215555
KHAMIS 2 - SANAIYA                    0172330235
MAHAIL ASIR                     0172855070
NAJRAN                     0175441555
WADI AL DAWASER                    0117860468
Ahad Rafidah                                    0172507206

AL OYOUN, MEDINA                    0148459888
HIRA St.                     0126059933
KHUMRAH                     0126096555
KILO 8 , Jeddah                     0126242020
KILO 11 , Jeddah                    0126206666
KILO 14 , Jeddah                    0122803030
RABIGH                     01242 21440
TAIF                      0 1 2 74 4 1 2 2 2
YANBU                      0 14 3 9 1 5 3 3 3
AL RAYYAN                     0 5 5 5 8 5 6 5 1 1
Ash Sharai, Mecca                    0555561086

BM Store

متاجرنا
المنطقة الغربيةالمنطقة الوسطى

الفرعالفرع

المنطقة الشرقية

الفرع

المنطقة الشمالية

الفرع
عرعر                               0146640554
حائل                               0165328744
القريات                                0146444040
سكاكا                               0146467000
تبوك ١                               0144273620
0144275555 تبوك 2                               

المنطقة الجنوبية

الفرع
الباحة                                 0177360808
بيشة                                  0176223555
جازان الصناعية                                0173228080

خميس مشيط                                    0172215555
خميس مشيط الصناعية             0172330235
محايل عسير                                0172855070
نجران                                 0175441555
وادي الدواسر                                0117860468
أحد رفيدة                                 0172507206

المدينة المنورة - العيون                                          0148459888
شارع حراء                                0126059933
الخمرة                                0126096555
جدة كيلو ٨                               0126242020
جدة كيلو ١١                               0126206666
جدة كيلو ١٤                                                                   0122803030
رابغ                               0124221440
0127441222 الطائف                               
0143915333 ينبع                               
0555856511 الريان                               
مكة المكرمة - الشرائع                                             0555561086

متجر البناء

أبو بكر                                 0114107780
القادسية                                 0552238333
الخرج                                 0115496653
شارع األمير متعب                                0114469987
بريدة                                 0163245550
شارع القصيم                                0114857235
نجم الدين                                 0539043042
شارع المدينة المنورة                               0114460310
الشفاء                                 0114235788
السلي                                 0112412888

متجر البناء

متجر البناء

الجفر                                 0135929333
الجبيل                                 0133635030
الخالدية                                  0138143366
الخضرية ١                                 0138502066
الخضرية 2                                 0138390403
المبرز                                 0135304312
صناعية األحساء                                0135923783

نتاج الثقبة                                0138143366 
حفر الباطن                                                                     0137233919 

متجر البناء

متجر البناء

AL JIFR                      0135929333
AL JUBAIL                     0133635030
KHALIDIYA                     0138143366
AL KHODARYAH 1                    0138502066
AL KHODARYAH 2                    0138390403
AL MUBARRAZ                     0135304312
SANAYA AL HASSA                    0135923783
NETAJ THUQBA                         0138143366
Hafr Al Baten                                        0137233919

BM Store

BM Store

ABO BAKR                      0114107780
AL-QADSIYAH                       0552238333
AL KHARJ                      0115496653
AMIR MUTEB St.                        0114469987
BURAIDAH                      0163245550
AL QASIM ROAD                      0114857235
NAJMUDDIN                      0539043042
Al Madinah Al Munawwarah St.     0114460310
SHIFA 1                       0114235788
SULAY                      0112412888

BM Store

BM Store

Company Profile 2020Company Profile 2020



Masdar Building MaterialsMasdar Building Materials

Page 10 / 16Page 11 / 16

شهادة الغرفة التجارية السجل التجاري
CHAMBER OF COMMERCE CERTIFICATE COMMERCIAL REGISTER

رقم العضوية الموحد :
177321

MMeemmbbeerrsshhiipp  NNoo..  ::
177321

تاريخ االصدار:
DDaattee  ooff  IIssssuuee::

MMeemmbbeerrsshhiipp  CCllaassss  ::

2007/02/27

درجة العضوية :
First

االولى

27/02/2007

CCoommmmeerrcciiaall  RReeggiissttrraattiioonn  NNoo..
1010136285

1010136285
ص رقم :

مقيدة بالسجل التجاري / الترخي

   
شركة مصدر لمواد البناء ( مساهمة 

 مقفلة )

Riyadh Chamber Certifies
ض بأن

تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالريا

ينتهي سريان هذه الشهادة في
2023/11/10

10/11/2023
CCeerrttiiffiiccaattee  EExxppiirreess  oonn

شهــادة اشتراك
MMeemmbbeerrsshhiipp  CCeerrttiiffiiccaattee
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شهادة الزكاة والدخل
ZAKAT CERTIFICATE

شهادة التأمينات اإلجتماعية
GOSI CERTIFICATE

 ١٤٤٢/٠٣/١٨التاريخ         
٢٠٢٠/١١/٠٤الموافق       
٣٥١٦٧١٧١رمز الشهادة 

شهادة

شركة مصدر لمواد البناء إسم المنشأة :
 ١٦١٩٧  جدة  ٢١٤٦٤ ص.ب  :
 السعودية 

١٠٠٠٤٥٦٨٠:  رقم اإلشتراك
 مصدره  : جدة ٤٠٣٠١٥٩٧٤٧ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 مائتين و عشره مشتركا٢١٠عدد المشتركين السعوديين

 ستمائة و ثالثة و ثالثون مشتركا٦٣٣عدد المشتركين غير السعوديين
 ثمانمائة و ثالثة و اربعون مشتركا٨٤٣المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤٢/٠٤/١٨هذه الشهادة سارية المفعول حتى  

عن طريق استخدامأويلزم التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط
 :الرمز المعرف التاليأدناه في الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

www.gosi.gov.sa/vc

( الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم  )

تعد هذه الشهادة من الوثائق االلكترونية الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديالت عليها سواء باإلضافة  أو الحذف
أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من انواع التعديل ، وتعد الشهادة الغية إذا شابها شيء من ذلك ، كما تعرض صاحبها للمالحقة النظامية

أمام الجهات المختصة  باإلضافة إلى مايفرضه نظام التأمينات االجتماعية من عقوبات ، واليجوز تداول الشهادة  إال في األغراض  التي
 أصدرت ألجلها وفقا ألحكام نظام التأمينات االجتماعية ، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية غير مسؤوله عن أي آثار أخرى مترتبة

 قبل الغير عن الشهادة وغير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها  .
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شهادة الجودة
ISO CERTIFICATE

شهادة الجودة
ISO CERTIFICATE

.>>>>>>>>>>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISO 9001:2015 

Management and office operations, warehousing and retail sales of building materials.  
 
 

Certificate No.: CERT-0117373 Original Certification Date: May 7, 2009 
File No.: 1606470 Certification Effective Date: May 4, 2018 
Issue Date: July 13, 2018 Certification Expiry Date: May 3, 2021 
    
 

MASDAR Building Materials  
Head Office  
Central Region, Thumamah Road,  Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  
 
Refer to Attachment to Certificate of Registration dated July 13, 2018 for additional certified sites 
 
 

This is to certify that 

operates a 

which complies with the requirements of 

for the following scope of certification 
 

Quality Management System 

 

________________________________________________________________________________ 

Registered by: 
QMI-SAI Canada Limited (SAI Global), 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada. This registration is subject to the SAI Global 
Terms and Conditions for Certification. While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for 
proven negligence. This certificate remains the property of SAI Global and must be returned to them upon request. 
To verify that this certificate is current, please refer to the SAI Global On-Line Certification Register: www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/ 
 
 

CERTIFICATE  
OF REGISTRATION 
 

 

                                                        
 

ISO 9001 

 
Kevin Goodwin 
General Manager Technical Services 
SAI Global Assurance 
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