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مصدر - الشركة الرائدة في تجارة وتوزيع جميع أنواع
 مواد البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية.

مصــدر، الشــركة الرائــدة فــي تجــارة وتوزيــع جميــع أنــواع مــواد البنــاء 

الشــركة  تأسســت  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  والتشــييد 

فــي عــام 1971. متخصصــون فــي توزيــع جميــع أنــواع الحديــد الصلــب، 

إحتياجــات  البنــاء، والمثبتــات لدعــم  العــوازل، كيماويــات  األخشــاب، 

مــواد البنــاء والتشــييد فــي المملكــة مــع شــبكة واســعة مــن 105 متجــر 

منتشــرة حــول المملكــة ودعــم لوجســتي إحترافــي متقــدم.
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تحية طيبة،

يســرنا ويشــرفنا أن نرحــب بكــم - عمــاء وشــركاء "مصــدر"، التــي طورناهــا علــى أســس صلبــة بمــا يتوافــق مــع احتياجاتكــم وتطلعاتكــم. ونأمــل أن يكــون 

هــذا الملــف التعريفــي قنــاة تواصــل بيننــا ننقــل عبــره أهدافنــا، ونشــارككم اســتراتيجياتنا، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تعزيــز مكانــة "مصــدر" فــي مجالــي 

مــواد البنــاء والتشــييد داخــل الســوق الســعودي."مصدر" ليســت فقــط مظلــة تجمــع تحتهــا مجموعــة واســعة مــن مــواد البنــاء والتشــييد، بــل كيــان 

ســعودي شــامل لشــركة ولــدت عماقــة تســتمد قوتهــا مــن خبراتنــا الواســعة الممتــدة لعقــود طويلــة فــي هــذا المجال."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 

والتشــييد، ومســتعدة لتلبيــة احتياجــات الســوق الســعودي مــن توفيــر مــواد البنــاء والتشــييد المختلفــة بطــرق فعالــة ومتميــزة.

لقــد لعبــت اســتثماراتنا المســتمرة فــي رأس المــال البشــري القــادر علــى تقديــم خدمــات مميــزة لعمائنــا، دورًا بالــغ األهميــة فــي المــكان الــذي وصلنــا إليــه 

بفضــل اهلل اليــوم. حيــث نقــوم بتطويــر وتدريــب العناصــر الوطنيــة الواعــدة مــن الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء، وإعدادهــا بشــكل مســتمر للقيــام بــأدوار 

ــة،  رياديــة فــي المســتقبل. ونتيجــة لذلــك نجحــت مصــدر فــي توطيــن نســبة جيــدة مــن وظائفهــا، ومــازال العمــل مســتمرًا لرفــع مشــاركة الكــوادر الوطني

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 مــواد البنــاء والتشــييد، عبــر توســيع أنشــطتها الرئيســية، وتطويــر 

أعمالهــا فــي مجــال تجــارة الجملــة والتجزئــة. باإلضافــة إلــى تعزيــز القــدرة التنافســية ودعــم االبتــكار. ونحــن عازمــون علــى مواصلــة هــذه المســيرة الناجحــة، 

ــن  ــى الصعيدي ــر عل ــكل كبي ــا بش ــى مجتمعن ــس عل ــا، وينعك ــيحقق رؤيتن ــذي س ــر ال ــتمرة. األم ــة المس ــل المنافس ــي ظ ــدة ف ــات المتصاع ــة التحدي ومواجه

ــي. ــادي واالجتماع االقتص

بعزيمة من حديد وبفضل دعمكم وثقتكم، نسعى بثبات نحو القمة..

مع تحياتي

                                                                                                                                                                                                              مصعب المهيدب  

                                                                                                            رئيس مجلس اإلدارة

مصعب سليمان المهيدب

رؤية ثاقبة بعزيمة من حديد

     وفكرة مبتكرة بمواصفات عالمية
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تسعى مصدر لتكون الِوجهُة لجميع متطلبات مواد البناء والتشييد بالمملكة.

ــع  ــي جمي ــييد ف ــاء والتش ــواد البن ــات م ــن منتج ــة م ــر مجموع ــا بأكب ــد عمائه ــدر لتزوي ــعى مص تس

ــة. ــعار منافس ــة وأس ــودة عالي ــة بج ــاء المملك أنح

استمرار التوسع في مجموعة المنتجات التي تتعامل بها مصدر.

تقوية العاقة مع الموردين الحالين والسعي للوصول إلى موردين جدد.

تعزيز النظم الحديثة وإدارة المخزون.

استهداف شرائح جديدة من العماء.

السعي دومًا إلى العمل على زيادة الحصة السوقية لمصدر.

إستراتيجية مصدر

رسالتنا

رؤيتنا

5



19711980

1981

2003

فــي العــام 1970م بــدأ عبــد القــادر عبــد المحســن المهيــدب وإبنــه األكبــر عبــد الحميــد 

بتجــارة الحديــد المســتورد واألســمنت وذلــك مــن مينــاء الملــك عبــد العزيــز بالدمــام إلــى 

متاجــر مختلفــة فــي المناطــق المجــاورة، وبعــد عــام واحــد إنتقــل عبــد الحميــد المهيــدب 

إلــى الريــاض وأســس أول فــرع لــه لتجــارة الحديــد واألســمنت، وكانــت هــذه بدايــة شــركة 

ــدر". ــاء "مص ــواد البن ــدب لم المهي

بــدأت الشــركة المنشــأة حديثــًا فــي التوســع مــن خــال فتــح مواقــع جديــدة داخــل المملكــة 

وإضافــة منتجــات جديــدة، وفــي العــام 1981م تــم إنشــاء شــركة جديــدة تحــت إســم 

شــركة المهيــدب لمــواد النجــارة المتخصصــة فــي إســتيراد وتوزيــع األدوات والعــدد اليدويــة 

التجهيــزات  قســم  إنشــاء  تــم  1989م  عــام  فــي  األبــواب.  واكسســوارات  والمقابــض 

ــرة. ــاريع الكبي ــات المش ــد إحتياج ــة لتزوي المعماري

فــي عــام 2003م دخلــت المجموعــة فــي تجــارة المثبتــات وحلــول التصنيــع والتوزيــع وذلــك 

ــدب  ــم المهي ــم بإس ــارة وتوحيده ــن للتج ــة ووحدتي ــن للصناع ــتحواذ وحدتي ــق اس ــن طري ع

أدوات  إلــى  أكبــر  وخدمــات  إمكانيــات  الجديــدة  الشــركة  وأضافــت  الفنيــة.  للتجهيــزات 

ــاز. ــط والغ ــة النف ــة بصناع ــات الخاص ــت واللوح التثبي

فــي عــام 2014م قامــت شــركة عبــد القــادر المهيــدب وأوالده بضــم الشــركات الثــاث 

ــال  ــون ري ــوع 400 ملي ــال مدف ــرأس م ــة ب ــاهمة مقفل ــاء مس ــواد البن ــدر" لم ــّكل "مص لتُش

ســعودي. فــي عــام 2017م إفتتحــت "مصــدر" أول فــرع ضخــم لهــا فــي متاجــر البنــاء وذلــك 

لتحقيــق رؤيــة متجــر واحــد لجميــع متطلبــات مــواد البنــاء والتشــييد.

ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــييد ف ــاء والتش ــواد البن ــاع م ــوم قط ــدر الي ــود مص تق

خــال تشــغيل 105 فــرع لهــا فــي 29 مدينــة مــع أكثــر مــن 80.000 صنــف مــن منتجــات 

والديكــورات،  األخشــاب،  ألــواح  المنشــورة،  واألخشــاب  والمســطحة،  الطويلــة  الحديــد 

مــواد الســباكة، مــواد الكهربــاء، مــواد الصقــة، كيماويــات البنــاء، عــدد يدويــة وأدوات، 

إكسســوارات األبــواب، مــواد عازلــة، المثبتــات واألقفــال الذكيــة اإللكترونيــة.

2002

2013

حتى اآلن2014 &
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متجر واحد لجميع متطلبات مواد البناء والتشييد



"رواد توريد
 مواد البناء والتشييد

في السوق 
السعودي"

جميع مواد البناء والتشييد تحت سقف واحد

يتمتع المتجر بميزات حصرية يحلّق بها في عالم مواد البناء والتشييد دون منافس:

•        توفير وقت الزبائن حيث يوفر على العميل زيارة العديد من
األسواق لشراء متطلباته من مواد البناء والتشييد.

•         مواصفات قياسية عالمية لمتجر حديث صديق للبيئة يُراعى به
جميع شروط ومعايير السامة.

مواقع استراتيجية مختارة حيث كل متجر أقرب لألسواق       •
والمراكز التجارية، والتجمعات السكنية.

•                  تصميم فريد ومميز حيث يتم توزيع البضائع بطرق ترتيب
وعرض ذكية، تقدم تجربة شرائية سهلة للعماء.

تنفــرد "مصــدر" بإطاقهــا لفكرتهــا المبدعــة القائمــة علــى إنشــاء متجــر عصــري 

يجمــع كل مســتلزمات مــواد البنــاء والتشــييد تحــت ســقف واحــد.

فكرتنا
متجر البناء
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ــروم.  ــد مب ــطات وحدي ــارغ ومبس ــد ف ــة، حدي ــد زاوي ــليح، حدي ــد التس ــة، حدي ــور الخليجي ــة والجس ــور الوطني ــن الجس ــعة م ــة واس ــر مجموع ــدر بتوفي ــوم مص تق

ــة. ــة والمعماري ــة التحتي ــة والبني ــة والميكانيكي ــائية المدني ــاريع اإلنش ــات المش ــة إحتياج ــي كاف ــودة وتلب ــة الج ــات عالي ــذه المنتج ــر ه وتعتب

المنتجات الطويلة:
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تقــوم مصــدر بتوفيــر مجموعــة واســعة مــن منتجــات الحديــد المســطحة مــن الصاجــات الحديديــة، اللفائــف واأللــواح المدرفلــة علــى الســاخن، اللفائــف 

المدرفلــة علــى البــارد ،اللفائــف واأللــواح المجلفنــة، األلــواح الثقيلــة، ومنتجــات الفــوالذ المطلــي وحــواف األلــواح .  

وتعتبر هذه المنتجات عالية الجودة وتلبي كافة إحتياجات المشاريع اإلنشائية المدنية والميكانيكية والبنية التحتية والمعمارية.

المنتجات المسطحة:
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األخشاب المنشورة وألواح األخشاب:
تعتبــر "مصــدر" مــن أهــم الشــركات المســتوردة لجميــع أنــواع أخشــاب مــواد البنــاء والنجــارة مــن األســواق العالميــة منــذ تأسيســها فــي عــام 1971م حيــث 

تقــوم الشــركة بإســتيراد أخشــاب مــن الــدول االســكندنافية وأوروبــا الوســطى وأمريــكا الجنوبيــة والشــمالية وأفريقيــا والصيــن وجنــوب شــرق آســيا وعــدة 

دول أخــرى. ومــن أنــواع ألــواح األخشــاب التــي نوفرهــا )األخشــاب اللينــة واألخشــاب الصلبــة ، أخشــاب الديكــورات،  األبلــكاش بأنواعــة المختلفــة، ألــواح ام دي 

اف بأنواعهــا ، كمــا يمكننــا تلبيــة إحتياجــات الفنييــن والمشــاريع مــن األلــواح الخشــبية وأخشــاب الديكــورات بأســعار تنافســية.

نحن نفتخر بأنفسنا لتقديم أفضل وأجود أنواع األخشاب في المملكة.
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تقــوم "مصــدر"  بتوفيــر أنظمــة تغذيــة وتصريــف الميــاه وكذلــك اإلكسســوارات والقطــع الصحيــة للمشــاريع والفلــل الســكنية وفقــًا للمواصفــات المعتمــدة 

فــي الجــودة وذات األســماء الموثوقــة محليــًا وعالميــًا، كمــا يخضــع توفيــر وإختيــار المنتجــات لمعاييــر الجــودة والتــي تضمــن ســامة المنتجــات التي يتــم توفيرها 

مــن لحظــة خروجهــا مــن المصنــع وحتــى وصولهــا إلــى المســتهلك النهائــي.

لدينــا مجموعــة كاملــة مــن التجهيــزات الكهربائيــة والكابــات واألســاك، ونحــن وكاء ألكثــر العامــات التجاريــة المحليــة شــهرة مثل: الفنــار، كابــات الرياض، 

شــنايدر إلــخ. كمــا نقــوم بتغطيــة جميــع الفئــات اإلســتهاكية لجميــع المنتجــات الخاصــة بالكهربائييــن الصغــار ومقاولــي المشــاريع الكبيــرة كمــا يمكننــا توفيــر 

أي نــوع مــن طلبــات العمــاء المتخصصيــن فــي "الكابــات والمنتجــات الكهربائيــة "مــع أفضــل شــبكة مــن المورديــن الســعوديين لدينــا.

مواد السباكة:

مواد الكهرباء:

جميع مواد البناء والتشييد تحت سقف واحد
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جميع مواد البناء والتشييد تحت سقف واحد

"مصــدر"  توفــر مجموعــة واســعة مــن منتجــات الســامة لمقابلــة إحتياجــات الســامة فــي المواقــع والمصانــع، ونقــوم بتوفيــر جميــع هــذه المنتجــات لحمايتــك 

مــن الــرأس وحتــى إصبــع القــدم، مــع الـــأخذ باالعتبــار أن جــودة المنتجــات التــي نقــوم بتوفيرهــا هــي مــن أولوياتنــا.

إشــتهرت "مصــدر" بتوفيرهــا منتجــات ذات جــودة عاليــة وأســعار تنافســية، لذلــك نحــن نقــدم أفضــل نوعيــة مــن األدوات اليدويــة وبأســعار تنافســية جيــدة، 

ونحــاول التفــوق فــي العامــات التجاريــة والمنتجــات التــي نقدمهــا. يتــم تصنيــع أدواتنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم - أوروبــا والصيــن، تايــوان، أســتراليا ودول 

أوروبــا الشــرقية، ويمكننــا تقديــم مجموعــة واســعة مــن العــدد اليدويــة والتــي تنمــو بإســتمرار مــع إضافــة أدوات جديــدة فــي كل مــرة.

معدات السامة:

عدد يدوية وأدوات:
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يوجــد لــدي مصــدر مجموعــة واســعة مــن العــدد الكهربائيــة وملحقاتهــا مثــل منيلــي، بــوش،  ماكيتــا والتــي تغطــي جميــع إحتياجــات المشــاريع والفنييــن 

واألعمــال المنزليــة بجــودة عاليــة وأســعار تنافســية مــع الضمــان.

توفــر "مصــدر" مجموعــة كاملــة مــن كيماويــات البنــاء مــن دهانــات األرضيــات اإلبوكســية والمثبتــات الكيميائيــة وخلطــات الخرســانة المضافــة، إلــخ. إضافــة إلــى 

ذلــك نحــن نوفــر أيًضــا معاجيــن اللياســة للجــدران واألســقف لإلســتخدام الداخلــي والخارجــي. ولدينــا مجموعــة مــن المــواد الكيميائيــة ذات الجــودة العاليــة 

ألطــول فتــرة ممكنــة، وقــد أضيفــت مؤخــرًا غــراء وترويبــات أحــواض الســباحة وبــدأت تصبــح شــائعة للغايــة. يتــم توريــد جميــع كيماويــات البنــاء التــي نوفرهــا 

للبيــع بالتجزئــة وأي  عمــاء “Business to Business”. وجميــع العامــات التجاريــة التــي نوفرهــا معروفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وجميــع أنحــاء 

العالــم.

عدد كهربائية: 

كيماويات البناء:

جميع مواد البناء والتشييد تحت سقف واحد
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جميع مواد البناء والتشييد تحت سقف واحد

نوفــر مجموعــة واســعة مــن البلــوك والطــوب مــن خــال فروعنــا و شــبكتنا المحليــة مــن المورديــن مــع أوقــات تســليم ســريعة وفًقــا الحتياجــات العمــاء. 

و ايضــًا نوفــر مجموعــة واســعة مــن األســمنت الرمــادي واألبيــض مــن مختلــف المصانــع مثــل أســمنت ينبــع، أســمنت الصفــوة، أســمنت اليمامة، األســمنت 

الســعودي، والشــركة الســعودية لألســمنت األبيــض )أســمنت ســائب أو فــي أكيــاس(. 

فــي "مصــدر" نقــدم أنواًعــا مختلفــة مــن ألــواح الجبــس واأللــواح االســمنتية التــي تأتــي بأحجــام وأنــواع مختلفــة مــع إمكانيتهــا لتغطيــة مســاحات كبيــرة 

كمــا يتــم تركيبهــا بســرعة ويمكنهــا ان تكــون قاعــدة إلضافــة الطــاء وورق الحائــط وتشــطيب البــاط. كذلــك يمكننــا أن نوفــر الخرســانة الجاهــزة والرمــل 

والبحــص.

مواد البناء:

تعتبــر مصــدر مــن أهــم الشــركات التــي توفــر جميــع أنــواع مــواد العزل)العــزل الحــراري والصوتــي والعــزل ضــد الحريــق( ومــن أنــواع المــواد العازلــة التــي 

نوفرهــا )عــازل البولــي ايثيليــن ، عــازل حــرارة إيكوفــوم ،أشــكال الخرســانة العازلــة، عــازل الطــوب الخرســاني ، الرغــوة الجامــدة، األلــواح العازلــة الهيكليــة(

المصنعــة محليــًا وكذلــك المســتوردة، ذات الجــودة العاليــة والضمــان والتــي تلبــي جــزء كبيــر مــن إحتياجــات الســوق المحلــي.

مواد عازلة: 





SOUTHERN REGIONالمنطقة الجنوبية WESTERN REGIONالمنطقة الغربية

CENTRAL REGIONالمنطقة الوسطى

EASTERN REGIONالمنطقة الشرقية

القادسية، حي القادسية، الرياض. 

هاتف:٠٥٥٢٢٣٨٣٣٣

AL QADISIYAH,
AL-QADSIYAH, RIYADH 13261
PHONE : +966 55 223 8333

NAJM AD DIN,
NAJMUDDIN ST (EXIT - 26), 
RIYADH, PHONE : +966 53 904 3042

نجم الدين، شارع نجم الدين، الرياض. 

هاتف:٠٥٣٩٠٤٣٠٤٢

 أحد رفيده،  طريق الملك عبداهلل.

 هاتف:٠٥٥6٠٠٢1٩٤

الريان، جدة.

 هاتف:٠٥٤٨٨77٤٤٥

AL RAYYAN, 
AL MATAR ROAD, JEDDAH
PHONE: +966 54 887 7445

الخالدية، طريق الخبر، الدمام. 

هاتف:٠٥٩1٥1٤٤٤1

KHALDIAH, 
KHALDIAH NORTH,DAMMAM
PHONE: +966 59 151 4441

نتاج، صناعية الثقبة، الخبر. 

هاتف:٠٥6٩٤٥٣٣٣٩

NETAJ, 
THOQBAH INDUSTRIAL AREA- 
AL-KHOBAR
PHONE: +966 56 945 3339

الخضرية ،  الدمام.

 هاتف:٠٥٥٥٥1٨٨6

AL KHODARYAH, 
AL KHODARYAH, DAMMAM
PHONE: +966 55 55 1886

الرياض، المملكة العربية السعودية
طريق الثمامة 537 

حي المونسية شرق
مبنى رقم 3461
ص. ب 40444

الرياض 11499

info@mbm.com.sa 9

!
+966 11 829 3347
+966 11 829 3461

هاتف 
فاكس

تواصلوا
المكتب الرئيسي1معنا

AHAD RAFIDAH, 
AHAD RAFIDAH, KING ABDULLAH RD
PHONE: +966 55 600 2194
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عناوين فروعنا

+966 12 609 6555

+966 12 280 3030

+966 55 337 5889

+966 12 605 9933

+966 12 621 6921

+966 55 556 1086

+966 12 744 1222

+966 14 845 9888

+966 12 422 1440

+966 14 391 5333

+966 54 887 7445

+966 50 300 0639

+966 12 637 3000

+966 12 620 1804

+966 12 654 4989

+966 12 621 4789

+966 12 570 5558

+966 12 744 2648

+966 14 845 9654

+966 12 423 2977

+966 14 391 1999

6201@mbm.com.sa

6211@mbm.com.sa

6213@mbm.com.sa

6215@mbm.com.sa

6223@mbm.com.sa

6247@mbm.com.sa

6255@mbm.com.sa

6261@mbm.com.sa

6270@mbm.com.sa

6273@mbm.com.sa

6274@mbm.com.sa

6222@mbm.com.sa

+966 13 850 2066

+966 13 839 0403

+966 13 814 3366

+966 13 814 3366

+966 13 530 4312

+966 13 592 3783

+966 13 592 9333

+966 13 723 3919

+966 13 363 5030

+966 13 837 3838

+966 13 847 3322

+966 13 847 3322

+966 13 530 5236

+966 13 592 0573

+966 13 723 3959

+966 13 361 6434

6312@mbm.com.sa

6313@mbm.com.sa

6316@mbm.com.sa

6318@mbm.com.sa

6340@mbm.com.sa

6341@mbm.com.sa

6342@mbm.com.sa

6355@mbm.com.sa

6360@mbm.com.sa

+966 11 241 2888

+966 11 446 0310

+966 11 446 9987

+966 11 423 5788

+966 11 485 7235

+966 56 629 7747

+966 55 011 2701

+966 55 223 8333

+966 16 324 5550

+966 11 549 6653

+966 50 346 9072

+966 59 508 8347 

+966 11 241 0885

+966 11 446 7384

+966 11 448 8864

+966 11 423 5789

+966 11 485 7206

+966 11 410 0245

+966 16 325 1862

+966 11 545 0428

6102@mbm.com.sa

6111@mbm.com.sa

6117@mbm.com.sa

6120@mbm.com.sa

6125@mbm.com.sa

6128@mbm.com.sa

6129@mbm.com.sa

6131@mbm.com.sa

6160@mbm.com.sa

6165@mbm.com.sa

6130@mbm.com.sa

6168@mbm.com.sa

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

البريد اإللكترونيالفاكسالهاتف  الفرعالمنطقة

معرض 6312 - الخضرية1 - الدمام

معرض 6313 - الخضرية2 - الدمام

معرض 6316 - الخالدية - الدمام

معرض 6318 - فرع نتاج - الخبر

معرض 6340 - المبرز - االحساء

معرض 6341 - صناعية األحساء - األحساء

معرض 6342 - فرع الجفر - الهفوف

معرض 6355 - حفر الباطن

معرض 6360 - صناعية العريفي - الجبيل

معرض 6201 -المستودعات المركزية - جدة

معرض 6211 - كيلو14 - جدة

معرض 6213 - الجوهرة - جدة

معرض 6215 - حراء - جدة

معرض 6223 - كيلو 16 - جدة

معرض 6247 - مكة الشرائع الجعرانة - مكة المكرمة

معرض 6255 - صناعية الطائف - الطائف

معرض 6261 - طريق العيون - المدينة المنورة

معرض 6270 - مخرج أرامكو - رابغ

معرض 6273 - طريق الشاحنات - ينبع

معرض 6274 - الريان - جده

معرض 6222 - أبحر - جدة

معرض 6102 - السلي )م. الرئيسي( - الرياض

معرض 6111 - طريق الملك سلمان - الرياض

معرض 6117 - شارع األمير متعب - الرياض

معرض 6120 - الشفاء - الرياض

معرض 6125 - طريق الملك فهد - الرياض

معرض 6128 - أبوبكر الصديق - الرياض

معرض 6129 - شارع نجم الدين األيوبي - الرياض

معرض 6131 - القادسية طريق الدمام - الرياض

معرض 6160 - بريده - القصيم

معرض 6165 - الخرج - الرياض

معرض 6130 - الثمامة - الرياض

معرض 6168 - المجمعة - الرياض
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عناوين فروعنا

المنطقة الشمالية

المنطقة الجنوبية

معرض 6410 - المنطقة الصناعية - تبوك

معرض 6411 - الدخل المحدود - تبوك

معرض 6430 - مخطط الصناعية - عرعر

معرض 6435 - المنطقة الصناعية حائل-1 حائل

معرض 6436 - المنطقة الصناعية حائل-2 حائل

معرض 6445 - مخطط الصناعية - سكاكا

معرض 6450 - مخطط الصناعية - القريات

معرض 6710 - طريق أبها - خميس مشيط

معرض 6711 - الصناعية الجديدة - خميس مشيط

معرض 6725 - احد رفيدة - طريق الملك عبداهلل

معرض 6731 - صناعية جازان الجديدة - جازان

معرض 6736 - محايل عسير - حائل

معرض 6740 - الشارع العام - بيشة

معرض 6745 - طريق المطار - نجران

معرض 6750 - الشارع العام - الباحة

معرض 6755 - الشارع العام - وادي الدواسر

+966 17 221 5555

+966 17 233 0235

+966 17 250 7206

+966 17 322 8080

+966 17 285 5070

+966 17 622 3555

+966 17 544 1555

+966 17 736 0808

+966 11 786 0468

+966 17 221 6555

+966 17 238 2950

+966 17 250 9458

+966 17 317 2577

+966 17 285 6162

+966 17 622 5888

+966 17 544 0564

+966 17 736 0816

+966 11 786 0371

6710@mbm.com.sa

6711@mbm.com.sa

6725@mbm.com.sa

6731@mbm.com.sa

6736@mbm.com.sa

6740@mbm.com.sa

6745@mbm.com.sa

6750@mbm.com.sa

6755@mbm.com.sa

+966 14 427 5555

+966 14 422 4555

+966 14 663 4666

+966 16 533 1401

+966 16 532 8744

+966 14 624 9222

+966 14 644 4040

+966 14 42 76113

+966 14 42 75581

+966 14 664 0577

+966 16 531 4514

+966 16 532 9344

+966 14 624 9333

6410@mbm.com.sa

6411@mbm.com.sa

6430@mbm.com.sa

6435@mbm.com.sa

6436@mbm.com.sa

6445@mbm.com.sa

6450@mbm.com.sa



الرائدة في تجارة واستيراد وتوزيع العدد واألدوات، المقابض، اكسسوارات 
األبواب واألقفال الذكية اإللكترونية في المملكة العربية السعودية



توفر مصدر أكثر من 20 ألف صنف من متطلبات العدد واألدوات، 
المقابض و اكسسوارات األبواب واألقفال الذكية اإللكترونية 
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صنفرة

الحلول الكيماوية
مواد البناء

العدد الكهربائية

عدد يدوية مقابض األثاثحلول سحابات األبوابمعدات السامة

إكسسوارات األبواب
مفصاتأقفال األبوابمسكات األبوابدفاشات

زخارف الديكور الخشبية األقفال الذكية اإللكترونيةعجات أثاثإكسسوارات األثاث

ماكينات أخشاب



نظام المفتاح الموحد 
)ماستر- كي(

التجهيزات المعمارية 
)إكسسوارات المعمار(

األقفال الذكية )الكوالين 
الذكية االلكترونية(

أبواب خشبية وحديدية 
سواء كانت عادية أو 

مقاومة للحريق

مصدر لمواد النجارة قسم

 المشاريع - التجهيزات المعمارية

بخبره واسعة في التعامل مع العماء 
في المملكة العربية السعودية وجميع مناطقها، تركز مصدر 

للتجهيزات المعمارية على أربع وحدات:
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نقدم االستشارات الفنية المجانية والحلول المتكاملة لجميع 

إكسسوارات األبواب خال مرحلة تصميم المشروع.

وضع مواصفات إكسسوارات األبواب أثناء كتابة مواصفات المشروع.

حساب تكاليف لكامل المشروع.

.ANSI & EN نظام المفتاح الموحد )ماستر- كي( لـ

الدعم الفني والتركيب.

خدمات التجهيزات المعمارية:
ــة الســعودية وجميــع مناطقهــا، تقــدم مصــدر الخدمــات الفنيــة  ــرة واســعة فــي التعامــل مــع العمــاء فــي المملكــة العربي بخب

التاليــة:
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1995 - 2000

2001 - 2005

2006 - 2010

مدارس الهيئة الملكية

جامعة اإلمام

مواقف الحرم المدني 
للسيارات-المدينة المنورة              

جامعة أم القرى

مستشفى الملك فهد 
التخصصي – الدمام

أبراج الفارس – جده

نادي الجنادرية للفروسية 

السفارة الهندية

مستشفى عرعر المركزي                                                 

مطار الملك عبد العزيز 
الدولي – جده 

مركز الملك عبد العزيز 
التاريخي

فندق ماريوت – الرياض

برج العنود

مستشفى اإلحساء

محطة الكهرباء التاسعة

المستشفى السعودي 
االلماني                                          

الشركة الكويتية لنفط
 الخليج

مركز الفيصلية

وزارة الدفاع والطيران 
الرياض

مركز الهرم للتسوق                                                    

محطة توليد الكهرباء
بالرياض

المستشفى العسكري

مستشفى الملك 
عبد العزيز التخصصي

جامعة أم القرى

المحكمة الجزائية بالرياض

إدارة مرور عرعر

فندق دار القبلة – مكة                                               

محطة توليد الكهرباء 
بالقصيم

فندق طيبة 
 المدينة المنورة

جامعة الملك سعود 
بنات

مدارس وزارة التربية 
والتعليم

مستودعات الطائرات
 الرياض -جده

جمعية األطفال ذوي 
اإلعاقة  

المحكمة العامة – عرعر 

أكاديمية العلوم للتعليم 
الطبي

مستشفى المملكة                                                      

مركز تبوك اإلسامي فندق آراك أجياد – مكة                                             
برج المركز الوطني لإلرصاد  

جدة برج هيئة السوق المالية                                              

أبرز المشاريع التي تم انجازها
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أبرز المشاريع التي تم انجازها
2011 - 2015

2016 - 2020

مركز الملك عبد اهلل
 العالمي لألبحاث الطبية                        

مدينة الملك عبد اهلل
الرياضية

مستشفى الملك 
عبد العزيز التخصصي

الكلية التقنية بيشة-أبها

مستشفى ٣٠٠ سرير 
الرياض                                             

مستشفى العمران العام                                                     

الكلية التقنية العالمية 
لعلوم الطيران 

مستشفى الملك فيصل 
التخصصي

الراشد ريزيدنس – الُخبر

جامعة الملك عبد اهلل 
للعلوم و التقنية 

برج هيئة السوق المالية                                                   

مستشفى السام

جامعة الملك عبد العزيز

منطقة الشحن -مطار
 الملك خالد الدولي

مهيديبكو )اي سي سي( 
المدينة

مستشفى المواساه 
الدمام-المدينة المنورة

برج اجدان رايز

مستشفى الملك خالد 
التخصصي للعيون

صندوق تنمية الموارد 
البشرية الدمام-الرياض                     

مستشفى قوى األمن  
المبنى الرئيسي 

مشروع مياه
 جنوب الظهران

مستشفى سانج بجدة

الجامعة االسامية 
بالمدينة المنورة                                  

بنك الرياض                                                                  

Architectural Hardware

شركاؤنا

شركاؤنا



مكاتب مبيعات المشاريع

المنطقة الغربية - جدة

ahc@mhw.com.sa

+966 92 000 1548 Ex. 2040

+966 12 655 6711

!

!

0

9

المنطقة الشرقية - الدمام

+966 13 845 1734

ahc@mhw.com.sa

+966 13 814 3366 Ex. 500 !

!

0

9

إدارة العمليات

ahc@mhw.com.sa

+966 11 829 3459

+966 11 829 3387 Ex. 3387 !

!

0

9

المنطقة الوسطى - الرياض

+966 11 829 3395 Ex. 3395

+966 11 829 3459

ahc@mhw.com.sa

!

!

0

9

الرياض، المملكة العربية السعودية
طريق الثمامة 537 

حي المونسية شرق
مبنى رقم 3461
ص. ب 40444

الرياض 11499

ahc@mhw.com.sa 9

!
+966 11 829 3347
+966 11 829 3461

هاتف 
فاكس

تواصلوا
المكتب الرئيسي1معنا

هاتف  هاتف 

هاتف هاتف 

فاكس  فاكس 

فاكس فاكس 



27

mhw101@mhw.com.sa

mhw106@mhw.com.sa

mhw108@mhw.com.sa

mhw112@mhw.com.sa

mhw113@mhw.com.sa

mhw115@mhw.com.sa

mhw118@mhw.com.sa

mhw120@mhw.com.sa

mhw121@mhw.com.sa

mhw130@mhw.com.sa

mhw205@mhw.com.sa

mhw206@mhw.com.sa

mhw207@mhw.com.sa

mhw208@mhw.com.sa

mhw212@mhw.com.sa

mhw213@mhw.com.sa

mhw215@mhw.com.sa

mhw219@mhw.com.sa

mhw231@mhw.com.sa

mhw222@mhw.com.sa

+966 11 448 8404

+966 11 482 3009

+966 11 448 4200

+966 11 448 2900

+966 11 249 8565

+966 11 423 6195

+966 11 448 8404

+966 11 544 4743

+966 11 225 5864

+966 53 554 5308

+966 12 647 0119

+966 12 639 3699

+966 12 538 5335

+966 14 834 2439

+966 12 732 3080

+966 14 422 9704

+966 14 390 7292

+966 12 566 3500

+966 12 668 8843

+966 17 731 6933

عناوين فروعنا

البريد اإللكترونيالفاكسالهاتف  الفرع

+966 11 448 8404

+966 11 482 0019

+966 11 448 4008

+966 11 249 8605

+966 11 423 6194

+966 11 448 8404

+966 11 548 0828

+966 11 210 2338

+966 12 647 2796

+966 12 639 4599

+966 12 537 8723

+966 14 835 1952

+966 12 738 4615

+966 14 422 9050

+966 14 390 7292

+966 12 566 9430

+966 12 668 8843

+966 17 731 6811

معرض 101 - الرئيسي، الرياض

معرض 106 - التخصصي، الرياض

معرض 108 - الحارث بن زايد، الرياض

معرض 112 -اكسسوارات، الرياض

معرض 113 -الروضة، الرياض

معرض 115 - الشفاء ، الرياض

معرض 118 - هيتش ، الرياض

معرض 120 - الخرج ، الرياض

معرض 121 - الصحافة ، الرياض

معرض 130 - الياسمين ، الرياض

معرض 205 - باب شريف ، جده

معرض 206 - كبري المربع ، جده

معرض 207 - مكة1

معرض 208 - المدينة

معرض 212 - الطائف

معرض 213 - تبوك

معرض 215 - ينبع

معرض 219 - مكة2

معرض 231 - كيلو 8 ، جده

معرض 222 -الباحة
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عناوين فروعنا

البريد اإللكترونيالفاكسالهاتف  الفرع

معرض 224 -النزهة ، جده

معرض 229 - الحمدانية ، جده

معرض 302 - الدمام المعرض

معرض 303 - اإلمارة ، الدمام

معرض 304 - الخضرية ، الدمام

معرض 309 - الجبيل

معرض 310 - الخبر

معرض 330 - االحساء

معرض 401 - خميس مشيط 1

معرض 402 - نجران 1

معرض 403 اكسسوارات - جازان

معرض 405 - خميس مشيط 2

معرض 406 - جازان

معرض 407 - محايل

معرض 408 - أبها

معرض 410 - الضيافة

معرض 411 - بيشة

معرض 501 - القصيم

معرض 502 - حائل

mhw224@mhw.com.sa

mhw229@mhw.com.sa

mhw302@mhw.com.sa

mhw303@mhw.com.sa

mhw304@mhw.com.sa

mhw309@mhw.com.sa

mhw310@mhw.com.sa

mhw330@mhw.com.sa

mhw401@mhw.com.sa

mhw402@mhw.com.sa

mhw403@mhw.com.sa

mhw405@mhw.com.sa

mhw406@mhw.com.sa

mhw407@mhw.com.sa

mhw408@mhw.com.sa

mhw410@mhw.com.sa

mhw411@mhw.com.sa

mhw501@mhw.com.sa

mhw502@mhw.com.sa

+966 12 654 5938

+966 12 290 0488

+966 13 834 4853

+966 13 833 9175

+966 13 837 3838

+966 13 362 0004

+966 13 893 8232

+966 13 587 8932

+966 17 238 3746

+966 17 543 1048

+966 17 322 2141

+966 17 237 1292

+966 17 322 6776

+966 17 285 1810

+966 17 226 5407

+966 17 222 8231

+966 17 620 2078

+966 16 326 7055

+966 16 543 0070

+966 12 655 8670

+966 12 290 0488

+966 13 832 6994

+966 13 833 9234

+966 13 839 0403

+966 13 362 0003

+966 13 894 9381

+966 13 582 8972

+966 17 223 5544

+966 17 543 1048

+966 17 322 2141

+966 17 237 1292

+966 17 322 6776

+966 17 285 1810

+966 17 226 5407

+966 17 222 8231

+966 17 620 2078

+966 16 323 3264

+966 16 532 5790
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The completely concealed hinge system



مع اكثر من 27000 منتج في مستودعاتنا، يمكن لـ "مصدر" توفير 
كافة متطلباتكم بمواصفات عالية، سعر مناسب وسرعة في التسليم

"مصدر" الشركة الرائدة في مجال المثبتات والبراغي في 
المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج



"مصدر" توفر - خط منتجات يشمل أكثر من 27000 نوع من براغي، ورد، 
صواميل،المثبتات و العدد

31

براغي سن ناعمأسافيندبابيس ومفاتيحبراغي آلنرؤوس مثقابصواميل

مثبتات مخصصة J و L شداداتبراشيمأنظمة تثبيتبراغي عروةبراغي تثبيت

براغي سن خشنورد ماقط وحامات صواميل زنبركية براغي عديمة الرأسقضبان مسننة
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متخصصون في صناعة براغي تثبيت – براغي شكل U – براغي سن ناعم – ماقط وحامات

 حسب متطلبات العماء. 

.)ASTM A123 OR ASTM A153 CLASS C( تقوم مصدر أيضًا بتوفير الجلفنه بما يتطابق مع

.)ASTM B633 OR DIN267 PART 9(  تقوم الشركة أيضًا بتوفير طاء الكروم األصفر واألزرق بما يتطابق مع

تقوم مصدر بتوفير قائمة عريضة من األصناف الجديدة من خال االبتكار الداخلي ومركز البحوث والتطوير.

مصدر معتمدة من قبل كبرى الشركات مثل أرامكو – شركة الكهرباء الوطنية – سابك – الهيئة الملكية 

ومرافق.

 توفر "مصدر" خدمات المثبتات من تنظيف، تقطيع، إعادة تشكيل، 
شطف ومعالجة المثبتات حراريًا في منشآتها.وتصميم جميع متطلبات 

المثبتات بجودة عالية. 
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عناوين فروعنا

الهاتف 

الهاتف 

الفاكس

الفاكس

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

الفرع

الفرع

مكتب مبيعات مشاريع المنطقة الوسطى - الرياض

مكتب مبيعات مشاريع المنطقة الشرقية - الدمام

مكتب مبيعات مشاريع المنطقة الغربية - جدة

معرض - الصناعية القديمة، الرياض

معرض - العويضة 1 ، الرياض

معرض - شارع الريل ، الرياض

معرض - العويضة 2 ، الرياض

معرض - حي الواحة ، جدة

معرض - شارع البلدية ، جدة

مكتب مبيعات البغدادية  ، جده

معرض - المنطقة الصناعية، جدة

 معرض - شارع حراء، جدة

معرض - طريق الملك سعود ، الدمام

معرض -  طريق الملك فهد ، الجبيل

معرض - شارع الملك فيصل، الدمام 

معرض - شارع الملك سعود ، الخبر

معرض - المنطقة الصناعية ، االحساء

معرض - طريق الملك عبدالعزيز ، المدينة

معرض - طريق الملك عبدالعزيز ، ينبع

معرض - طريق الملك سعود ، تبوك

معرض - المنطقة الصناعية ، جازان

معرض - طريق الملك فهد ، بريدة

معرض - خميس مشيط

105@mts.com.sa

204@mts.com.sa

320@mts.com.sa

101@mts.com.sa

102@mts.com.sa

104@mts.com.sa

151@mts.com.sa

201@mts.com.sa

203@mts.com.sa

251@mts.com.sa

255@mts.com.sa

256@mts.com.sa

302@mts.com.sa

304@mts.com.sa

305@mts.com.sa

306@mts.com.sa

307@mts.com.sa

401@mts.com.sa

402@mts.com.sa

450@mts.com.sa

551@mts.com.sa

601@mts.com.sa

701@mts.com.sa

+966 11 241 8624

+966 13 818 8444

+966 12 649 1666

+966 11 270 0928

+966 13 819 0980

+966 12 649 6099

+966 11 446 0385

+966 11 204 4530

+966 11 404 2045

+966 11 446 6720

+966 12 687 0360

+966 12 605 8380

+966 12 290 7834

+966 12 654 2945

+966 13 837 5060

+966 13 356 0179

+966 13 831 1888

+966 13 893 9190

+966 13 562 0846

+966 14 848 9565

+966 14 390 3389

+966 14 422 6951

+966 17 323 4469

+966 16 327 8800

+966 17 223 4911

+966 11 295 0872

+966 11 447 0240

+966 11 404 1579

+966 11 446 1510

+966 12 602 0222

+966 12 612 1000

+966 54 767 6155

+966 12 290 7964

+966 12 654 7604

+966 13 837 5010

+966 13 356 0179

+966 13 832 8888

+966 13 893 9190

+966 13 562 0845

+966 14 864 7777

+966 14 390 3311

+966 14 422 6951

+966 17 323 4460

+966 16 327 8899

+966 17 220 3830
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الشهادات

American Galvanizers Association 
Protecting Steel for a Sustainable Future 

� !I/�➔ 
MMaassddaarr  TTeecchhnniiccaall  SSuupppplliieess  TTrraaddiinngg  CCoo..



35

مواقعنا

الرياض، المملكة العربية السعودية
طريق الثمامة 537 

حي المونسية شرق
مبنى رقم 3461
ص. ب 40444

الرياض 11499

المكتب الرئيسي1

نسعد بزيارتكم ألحد فروع »مصدر« عن طريق
)QR( مسح رمز االستجابة السريعة 

مع شبكة كبيرة من 105 فرع في جميع أنحاء المملكة العربية 
السعودية ، فإن مصدر دائًما بالقرب منكم وجاهزة لخدمتكم.



الشركة الرائدة في تجارة وتوزيع جميع أنواع 

مواد البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية

masdar.group.sa masdarbm masdar.saudi

جميع الحقوق محفوظة © 2022 - شركة مصدر لمواد البناء مساهمة مقفلة

تواصلوا معنا

!

0 info@mbm.com.sa 9

www.masdar.co
+966 11 829 3347
+966 11 829 3461

هاتف 
فاكس

الرياض، المملكة العربية السعودية
طريق الثمامة 537 حي المونسية شرق

نسعد بزيارتكم لموقعنا اإللكتروني عن طريق
)QR( مسح رمز االستجابة السريعة 


