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 مقدمــة
 

وقد أدى . هـ لدعم وتنمية  القطاع الصناعي األهلي في المملكة 1394انشىء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام  
طوير قاعدة المنتجات المصنعة محليا عن طريق تقديم القروض المتوسطة وطويلة األجل الصندوق دورا أساسيا في  توسيع وت

 . دارية إل الخدمات االستشارية في المجاالت الفنية والتسويقية والمالية واإلىضافة إلبا
 

 من %50يحق لكل المستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية التقدم بطلبات  للحصول على قرض تصل نسبته إلى  
جمالي تكاليف المشروع بما  في ذلك المتطلبات األولية لرأس المال العامل وتستمر فترة سداد  القرض لمدة تصل إلى خمسة إ

 . عشر عاما 
 

 40.3جمالية قدرها إقرضا بقيمة ) 2393( بلغ عدد القروض التي اعتمدها  الصندوق هـ1421/1422بنهاية العام المالي  
 . مشروع دخلت طور التشغيل 1200يزيد على   مشروعا منها ما1778نشاء إاهمة في بليون ريال قدمت للمس

 
 من دليل المنتجات السعودية المصنعة  وهي طبعة موسعة حيث تشتمل على تفاصيل وافية الحادية عشرةهذه هي الطبعة  

همها أ في هذه الطبعة من عدة مصادر وقد اســـتقينا المعلومات المتوفرة. مصنع  عامل في المملكة ) 2000(عما يربو على 
 المالحق السنوية إلىباإلضافة الذي أصدرته وزارة الصناعة والكهرباء هـ 1419دليل المصانع السـعودية المنتجة بنهاية عام 

يل السابق ضافة إلى الدلإلوأدلة الغرف التجارية الصناعية في آل من الرياض ، جدة والمنطقة الشرقية ، باالتي تصدرها الوزارة 
وقد تمكنا من تغطية آافة  القطاعات الصناعية المرخصة العاملة فيما عدا المخابز .  للصندوق ومصادر الصندوق الداخلية

 .ومستودعات  التبريد 
 

حصائي الدولي إلتسهيال الستخدام الدليل فقد تم تبويبه في خمسة قطاعات رئيسية  تتالءم تفاصيل منتجاتها مع التصنيف ا 
آما  تم ترتيب مسميات المنتجات هجائيا .  وقد تم التبويب تحت  فئات رقمية من خانتين وثالث خانات . شاطات  الصناعية للن

 وفي نهاية الدليل تم وضع 0حصائي الدولي للنشاطات الصناعية إلولذا فان ترتيبها يختلف عن الترتيب الذي  تضمنه التصنيف ا
آما يتضمن .  مرتبة أبجديا مع ذآر رقم الصفحات التي ورد فيها أسم المصنع لتمام الفائدة فهرس ألسماء المصانع الواردة فيه

 .  ليها عند الحاجة إهذا الدليل مفاتيح الهاتف للمدن الواردة فيه للرجوع 
 

بالدعوة لكافة  منا لعدم تغطية عدد من المصانع في هذه الطبعة ، ولعدم اآتمال بعض البيانات الواردة فيه ، نتوجه إدراآا 
الشرآات والمؤسسات الصناعية العاملة في المملكة لتعبئة  النموذج  الملحق بنهاية هذا الدليل والذي يمكن استخدامه أيضا لتزويد  

 .  تعديالت جديدة لتضمينها في الطبعات القادمة أيالصندوق بتفاصيل 
 

مطبوعاته يمكن االتصال بقسم البحوث والدراسات لمزيد من المعلومات عن صندوق التنمية الصناعية السعودي  و 
 : االقتصادية  على العنوان التالي 

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 11149الرياض ) 4143(ب . ص 
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 )403فرعي  (4774002: هاتف  
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 المواد الغذائية

 البسكويت

 2651014 2651040/2651038/4980435 11551 الرياض  42759 البسكويت لصناعة البابطين شرآة 
 2651011 2652000/4981659 11481 الرياض  3654 ةمدي  المتحدة األغذية صناعات شرآة 
 4984082 4984555/4984069 11491 الرياض  4263 والبسكويت ةوالشيكوالت للسكاآر الفضل مصنع 
 2651452 2652477/2652475 11433 الرياض  10071 والشيكوالتة للحلويات بتيل مصنع 
 4983051 4980800 11466 الرياض  25356 الحلويات إلنتاج رنا مصنع 
 4980686 2651420/4985618 11544 الرياض  51092 اآليسكريم لبسكويت قمة مصنع 
 4981191 4981195/4041162 11432 الرياض  5532 الغذائية والمواد للبسكويت يبرين مصنع 
 5201853 5200504/5200504  رمةالمك مكة  1877 والسكاآر والبسكويت ةللشيكوالت بدر مصنع 
 6376183 6360606/6445121/6081044 21487 جدة  30972 والحلويات البسكويت لصناعة الوطنية الشرآة 
 6210215 6210255/6430255 21441 جدة  1678 السعودية بدرة مصانع 
 6366869 6366608/6377317/6380629 21493 جدة  13416 غندور  ةالمواد الغذائي لتعبئة الجزيرة مصنع 
 6722719 6729633 21453 جدة  11049 للفطائر الجلسي مصنع 
 6375472 6363710/8575622 21463 جدة  11833 السكري الكوز مصنع 
 6362405 6366728 21472 جدة  7708 اآليسكريم لبسكويت باقبص مصنع 
 6651264 6369361/6651310/6675196 21462 جدة  7107 للبسكويت هناء مصنع 
 8573659 8573502/8575622 31442 الدمام  4113 الشرقية بسكويت عمصن 
 8987466 8986674/8948949 31952 الخبر  1677 الغذائية للصناعات الممتاز 

 األخرى الزيوت النباتية

 6373015 6350000/6363767 21477 جدة  30439 الطعام لزيوت صافوال شرآة 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمارغرين للزبدة حلواني مصنع 
 3212935 6516687/3213123/6515342  ينبع  16319 السعودية العربية فودز بست شرآة 
 8331329 8337542/8347617/8347831 31483 الدمام  8421 النباتي والسمن للزيوت الخليج شرآة 
 4222312 4220986/4236253/4229995  تبوك  808 ةللتنمية الزراعي تبوك شرآة 
 6249292 6245888/6251828/6540015  سكاآا  321 ةللتنمية الزراعي الجوف ةشرآ 
 6248692 6241933  سكاآا  132 الزيتون لزيت الجوبة معصرة 
 6425232 6425232/6425232  قرياتال  242 التعاونية الزيوت معصرة 

  والحلويات والسكاآرةالشكوالت

 2411802 2411071/2411071 11561 الرياض  43122 السكاآر لصناعة الصباح مصنع
 4984082 4984555/4984069 11491 الرياض  4263 والبسكويت ةوالشيكوالت للسكاآر الفضل مصنع 
 2651452 2652477/2652475 11433 الرياض  10071 والشيكوالتة للحلويات بتيل مصنع 
 4983051 4980800 11466 الرياض  25356 الحلويات إلنتاج رنا مصنع 
 4980807 2651052/4983738/4980887 11422 الرياض  5102 للحلويات فارآو مصنع 
 4981191 4981195/4041162 11432 الرياض  5532 الغذائية والمواد للبسكويت يبرين مصنع 
 5344716 5364272  مكة المكرمة  148 للحلويات الكعكي مصنع 
 5201853 5200504/5200504  مكة المكرمة  1877 والسكاآر والبسكويت ةللشيكوالت بدر مصنع 
 6366869 6366608/6366675/6380804 21493 جدة  13416 مشتقاته و اللبان إلنتاج ةالسعودي الشرآة 
 6376183 6360606/6445121/6081044 21487 جدة  30972 والحلويات البسكويت لصناعة الوطنية الشرآة 
 6376257 6360646/6360646 21461 ةجد  2806  المحلى العلك مصنع  المتحدة الصناعات شرآة 
 6376808 6380290/6670440/6657629 21477 جدة  30362 ةللشيكوالت  اللبنانية السعودية المصانع شرآة 
 6470641 6471680/6473841 21411 جدة  12 )جمجوم( األغذية إلنتاج الدولية تصنيعال شرآة 
 6484119 6350000/6473333/6373015 21477 جدة  30439 الخفيفة لألغذية صافوال شرآة 
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 6210215 6210255/6430255 21441 جدة  1678 السعودية بدرة مصانع 
 6374705 6375110/6380870 21432 جدة  5622 والشيكوالتة للحلويات البابطين مصنع 
 6374918 6364133/6444725 21481 جدة  3720 والحلويات للسكاآر البرآة مصنع 
 6376667 6366667/6366667 21421 جدة  690 الحلوياتو للسكاآر الحلواني مصنع 
 6448476 6432641 21445 جدة  19531 المتكامل الحلويات مصنع 
 6367412 6380627/6380627 21412 جدة  4641 للحلويات الشرق مصنع 
 6606635 6570055/5600010/6612266 21413 جدة  9404 والسكاآر للشيكوالتة الشمس مصنع 
 6377596 6366328 21458 جدة  33787 والخبز  الحلويات إلنتاج الغربية مصنع 
 6641879 6363622/6695180/6641896 21451 جدة  2159 للحلويات النسر مصنع 
 6380728 6380727/6691153/6691210 21453 جدة  11380 للحلويات النقلي مصنع 
 6353847 6350303 21418 جدة  31899 والسكاآر للحلويات الهجرة مصنع 
 6374705 6380870 21432 جدة  5622 ةوالشيكوالت للحلويات بابطين مصنع 
 6613273 6519003/6613266/6962628 21442 جدة  6252 والطحينية البلدي للحلويات جستنية مصنع 
 6714908 6720843 21423 جدة  9908 البلدي للحلويات بدرة شهاب مصنع 
 8121351 8121055 31411 الدمام  35020 الحلويات دار مصنع 
 8122116 8121245/8431247/8121089 31952 الخبر  25 للعلك تاي هاي باطوق مصنع شرآة 

 الكاتو والبتفور والكعك

 2651392 2651394 11383 الرياض  312 لألغذية الراشد شرآة 
 4222078 4222078 11536 الرياض  64071 للحلويات المنشاخ معمل 
 6879293 6545593 21478 جدة  34747 المحدودة لألغذية الراشد شرآة 
 6374304 6354743/6671831/6672502 21494 جدة  17748 )السعودي الغذاء /ش فرع( المتحدة المصانع شرآة 
 6210215 6210255/6430255 21441 جدة  1678 السعودية بدرة مصانع 
 6722719 6729633 21453 جدة  11049 للفطائر الجلسي مصنع 
 8501974 8502122/8562800 31972 سيهات  595 والحلويات للمعجنات المنتاخ مصنع 

 الكنافة والقطائف

 6370318 6368485/6361603/6364469 21492 جدة  8960 )السنبلة(  الفاخرة والعجائن األغذية صناعة شرآة

 المخلالت

 6374839 6364579 21418  جدة 839 مصنع الرضا للصناعات الغذائية
 

 المربيات

 6377283 6366999/6365164/6604448 21443 جدة  10667 الغذائية للصناعات البترجي مصنع
 6374839 6364579 21418 جدة  839 الغذائية للصناعات الرضا مصنع 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمربيات والطحينة للحالوة حلواني مصنع 
 4223172 4226661/4220120  تبوك  1485 الغذائية للصناعات أسترا مصنع 

 والشعيرية المكرونة

 2650606 2650274/2650909/2650425 11555 الرياض  60573 )المعجنات مصنع( الغذائية المنتجات شرآة 
 4784997 2651428/4780572 11613 الرياض  90334 للمكرونة العطاوي مصنع 
  2651292/4980626 11451 الرياض  2120 والشعيرية للمكرونة العلي مصنع 
 4983722 4980802/4592998/4980806 11432 الرياض  5782 المجمدة والخضروات اللحوم لمنتجات شهية مصنع 
 5732340 5453921/5426646/5742576  مكة المكرمة  204 والشعيرية للمكرونة النهدي مصنع 
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 6380304 6364322/6365146/6365374 21421 جدة  874 )باسمح( الحديثةة لآلغذي السعودي المصنع 
 6380304 6360679/6606668/6364332 21421 جدة  874 )باسمح(  الحديثة لألغذية السعودي المصنع 
 6713316 6713315/6713316 21441 جدة  1717 الوطنية الغذائية المصنوعات شرآة 
 6477507 6474395/6483587 21463 جدة  11625 المحدودة لألغذية العربية باينهيل شرآة 
 8121071 8121671/8264705 31421 الدمام  598 للمكرونة الدوسري مصنع 

 تجميد األسماك

 4056298 4051166/8573979 11491 الرياض  4120 رآة السعودية لألسماكالش
 8575512 8573979/8573483 31452 الدمام  6535 لألسماك السعودية الشرآة
 8571854 3731333/8570000 31411 الدمام  222 األسماك لصيد القصيبي عبدالرحمن خليفة
 8578616 8575393/8570857 31452 الدمام  6912 لألسماك الردادي مصنع
 8221472 8223850 31411 الدمام  375 التجارية الحوت شرآة مصنع
 8471644 8471359 31452 الدمام  6912 يصل لألسماكالف مصنع

 تجميد الخضروات

 4985598 4985610/4985606/4985113 11421 الرياض  893 الخفيفة للمأآوالت السعودية شرآة 
 6370318 6368485/6361603/6364469 21492 جدة  8960 )لةالسنب( الفاخرة والعجائن األغذية صناعة شرآة 
 6896945 6883759/6100986 21453 جدة  11101 الخفيفة لألغذية بشاير مصنع 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمربيات والطحينة للحالوة حلواني مصنع 
 5332871 5375010/5331130  حائل  106 فادآو خضار مصنع 
 4223172 4226661/4220120  تبوك  1485 الغذائية للصناعات أسترا مصنع 
 

 ة األرزتعبئ

 6440047 6420552 21474  جدة 16645 آي. تي . ام. شرآة أجواء آر
 

 تعبئة الخضروات

 4984659 4980308/4625606 11444 الرياض  15383 والتغليف التعبئة لخدمات السعودية الشرآة
 4984435 4984179 11485 الرياض  21965 الطبيعية األغذية إنتاج شرآة 
 6364722 6363733/6363477 21452 جدة  6882 المحدودة السعودية الصفيح شرآة 
 6380722 6380723/6471967 21435 جدة  19291 الغذائية للمنتجات الوطنية الوديان شرآة 
 6364950 6368485/6361603/6380508 21492 جدة  8960 )السنبلة( الفاخرة ئنوالعجا األغذية صناعات شرآة 
 6377283 6366999 21443 جدة  10667 الغذائية للصناعات بترجي مصنع 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمربيات والطحينة للحالوة حلواني مصنع 
 6602446 6602446 21435 جدة  19315 دايا مؤسسة مصنع 
 5330218 5330061/5331061/8322033 31982 الهفوف  30 الغذائية للصناعات المهيدب رآةش 
 5870343 5820419/5863830/5867180 31982 الهفوف  287 الغذائية للصناعات الجواد مجمع 
 5877512 5867588 31982 الهفوف  2067 الغذائية المواد لتعبئة القطان عبداهللا باقر مصنع 
 4223172 4226661/4220120  تبوك  1485 الغذائية للصناعات أسترا مصنع 

 تعبئة السكر

 6364737 6374545/6374311/6372725 21452 جدة  6726 السكر مصنع  للصناعة بافرط مؤسسة 
 6422341/6433431 21422 جدة  5059 السكر لتعبئة الجدايل أبو محمد مصنع 

 6490222 6492222/6477333 21426  جدة 23023  الشرآة المتحدة للسكر
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 العســـلتعبئة 

4055522 5828042/4040000/5829527 11461 الرياض  2557 )نادك(الشرآة الوطنية للتنمية الزراعية  
 6377283 6366999/6365164/6604448 21443 جدة 10667  مصنع البترجي للصناعات الغذائية

 6377318 6368485/6361603/6364469 21492 جدة   8960 شرآة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة
 6376667 6366667 21421 جدة 690 مصنع حلواني للحالوة الطحينية والمربيات

 4223172 4226661/4220120  تبوك 1485  مصنع استرا للصناعات الغذائية

 تعبئة وحفظ التمور

 4057892 4980762/4764721 11462 اضالري  7412 التمور لتعبئة  الرياض مصنع 
 2651452 2652477/2652475 11433 الرياض  10071 والشيكوالتة للحلويات بتيل مصنع 
 4055669 4021459 11535 الرياض  59861 الخرج تمور مصنع 
 4565510 4984466/4565516 11461 الرياض  10541 للتمور حنيفة وادي مصنع 

 4626467 5447584/4626415 11555 الرياض  60573 ومشتقاتها للتمور اليمامة مصنع
 5500677 5500224 11942 الخرج  1518 التمور لتعبئة الخرج مصنع 

 4224085 4221650  الزلفى  65 التمور لتعبئة الزلفي مصنع
 3320374 3321588/4960203/4931525  البدايع  126 القصيم تمور مصنع 
 3800305 3800777/3800677  بريدة  4000 التمور لتعبئة الزراعية القصيم شرآة مصنع 
 6484119 6477333/6376208 21424 جدة  14455 للتمور صافوال شرآة 
 7503664 7503912/7503911/7503910  الطائف  2867 للتمور جعفر ابن مصنع 
 8261400 8461900/8267000  المنورة المدينة  188 للتمور األهلي المصنع 
 8239046 8221673/8221436/8225555  المنورة المدينة  1458 التمور لتعبئة الوطني المصنع 
 8476109 8255124/8476108  المنورة المدينة  5090 للتمور المنورة المدينة شرآة 
 8225364 8245402  المنورة المدينة  20393 التمور لتعبئة السعودية مصنع 
  8260833  المنورة ينةالمد  2486 التمور وتعبئة إلنتاج العوفي مصنع 
 8380701 8361414/8361414  المنورة المدينة  1047 لتمورا لتصنيع األهلية المؤسسة مصنع 
 5870212 5866406/5825809/4826507 31982 الهفوف  10170 للتمور الواحة مصنع 
 5301598 5301837/5300555 31982 الهفوف  2673 نادك رتمو مصنع 
  5875112/5824085 31982 الهفوف  279 التمور لتعبئة هدى مصنع 
 6223408 6226635/6225837  بيشة  62 التمور لتعبئة األهلية المصانع شرآة 

 
  

 وحفظ لحوم الحيوانات تهيئة

 2650606 4984363/4984379 11555 الرياض  60573 الغذائية المنتجات شرآة 
 4760491 4779081 11412 الرياض  4767 واأللبان اللحوم لتجهيز الرجاء مصنع 
 2651367 2651055/2651366 11496 الرياض  26873 للحوم الفلة مصنع 
 4980578 4981370 11423 الرياض  9808 للحوم المديني مصنع 
 4980118 4980635/4980149 11411 الرياض  286 للحوم النجدين مصنع 
 4983722 4980802/4592998/4980806 11432 الرياض  5782 المجمدة والخضروات اللحوم لمنتجات شهية مصنع 
 5444836 5444836  الخرج  380 اللحوم وتجهيز لتصنيع األخوين مصنع 
 3911144 3911555  بريدة  1181 األعالف وبروتين المجهزة الدجاج لحوم مصنع 
 5589874 5571011/5572225  مكة المكرمة  2621 الدواجن لحوم لتجهيز فقيه عبدالرحمن مصنع 
 6371073 6378115/6367137/6374848 21543 جدة  51048 أمريكانا الغذائية للصناعات األهلية الشرآة 
 6933617 6781115/6938028 21416 جدة  23000 للحوم السعودي المصنع 
 6364807 6377793/6440202/6380097 21474 جدة  16544 زجةالطا للحوم النشار شرآة 
 6561012 6561028/6532160 21431 جدة  1178 المحدودة الغذائي لإلنتاج رضوى شرآة 
 6370318 6368485/6361603/6364469 21492 جدة  8960 )السنبلة(  الفاخرة والعجائن األغذية صناعة شرآة 
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 6376667 6366667/6366667 21421 جدة  690 )للحوم ا مصنع( إخوان حلواني شرآة 
 6531696 6379808 21416 جدة  9132 للحوم الشاهيني مصنع 
 6368727 6361440/5304071 21422 جدة  5043 السعودية الشرآة فرع - اللحوم تجهيز مصنع 
 8644085 8940706 31932 الظهران مطار  64 المتحدة التجارية الشرآة 
 8575139 8575622 31932 الظهران مطار  319 العليان  العمومية التجارة شرآة 
 8574815 8579452/8574886/8570895 31421 الدمام  724 الغذائية للمنتجات فيتا شرآة 
 8571439 8571003/8570848 31461 الدمام  2865  وشرآاه حلواني عبدالحميد فضيل شرآة 
 8578984 8574678/8951200 31952 الخبر  258 والتعهدات للتموين السعودية المؤسسة 
 3418235 3415235/3415236/3418901 31951 الجبيل  240 المحدودة الغذائية للصناعات الزامل 

 صلصة الطماطم

 4982995 4985587/4985587 11491 الرياض  4130                )الواحة(  الغذائية للمواد الوطني المصنع
 6368727 6361440/6519340/4762667 21422 جدة  5043 )سدافكو( واألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشرآة 
 6377283 6366999/6365164/6604448 21443 جدة  10667 الغذائية للصناعات البترجي مصنع 
 8121004 8121211/8580505/8121003 31422 الدمام  5360 لأللبان الدنمارآية الخليجية الشرآة 

 مرآز ال والخضارغيرةعصيرالفواآ

 4984809 4982121/6519340 11443 الرياض  10883 )سدافكو( واألغذية األلبان لمنتجات يةالسعود الشرآة
 4982995 4985587/4985587 11491 الرياض  4130 )الواحة(  الغذائية للمواد الوطني المصنع

 2651903 2651903/2651358 11551 الرياض  42890 الربيع زهور ألبان شرآة 
 4982064 4980000/4981234/4982068 11551 الرياض  42787 منتجاتها و لأللبان السعودية الربيع شرآة 
 4980628 4981414/4981717 11583 الرياض  53164 المحدودة لألغذية دانيا رآةش 
 4025376 4020717 11411 الرياض  463 واأللبان الفواآه عصير شرآة 
 4983197 4983802/4983802 11442 الرياض  6130 السعودية العائلة مصنع 
 4487440 4487440/6715129 11442 الرياض  6408 للعصيرات الخليج إتحاد مصنع 
 4951433 4100097/4954080/4954844 11494 الرياض  17793 لأللبان سنابل مصنع 
 4701555 5445956/4700005/4102331 11492 الخرج  8524 المحدودة لمراعيا شرآة 
 4224420 4225025/4221650 11932 الزلفى  65 المعبأة والمياه الفاآهة شراب إلنتاج حياة مصنع 
 5940104 5940451/6821071/6621202  مكة المكرمة  10658 المرطبات اعةلصن  العمودي شرآة 
 6368727 6361440/6519340/4762667 21422 جدة  5043 )سدافكو( واألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشرآة 
 6375394 6363263/6671831 21494 جدة  17748 الغذائية للصناعات المثل 
 6375189 6364153 21464 جدة  16302 والمرطبات ةالفواآ لعصير السعودي المصنع 
 6377873 6432031/6474000/6372965 21432 جدة  5700 الحديثة األلبان شرآة 
 6380242 6370233/6474388 21462 جدة  7004 المحدودة آورو زقر بن شرآة 
 6375191 6364007/6364007 21452 جدة  6905 المحدودة فورموست جمجوم شرآة 
 6376667 6366667/6369810/6487636 21421 جدة  690 واآليسكريم األلبان لمشتقات حلواني مصنع 
 6609789 6203240/6695507/6652399 21441 جدة  1825 للعصيرات السعودي هوب مصنع 
 8229765 8221400/8221400  المنورة المدينة  3751 والعصائر لأللبان الوطنية المؤسسة 
 8412772 8410391/8400390  المنورة المدينة  2998 المحدودة لأللبان الدنمارآية المدينة شرآة 
8121211/8580505/8121003/8121129 31422 الدمام  5360 لأللبان الدنمارآية الخليجية الشرآة 
 8471406 8578275/8572728/8472041 31422 الدمام  5310 الفواآه عصير إلنتاج الوطنية الشرآة 
 8223442 8220608/8121660/8121614 31491 الدمام  4308 يسكريمواآل للعصائر السماعيل مصنع 
 8122228 8121515/8570777/8121079 31421 الدمام  990 للمرطبات العوجان مصنع 

 8472158 8473444   الدمام 6282 م للصناعات الغذائية مصنع آري
 8570513 8576325/8576325 31952 الخبر  195 فاديكو  واأللبان للمأآوالت العربية المصانع 
 5331505 5331133/5332233 31982 الهفوف  1065 )ندى( الزراعي والتصنيع لإلنتاج العثمان مؤسسة 
 5964197 5961888/5960317 31982 الهفوف  232 الغذائية للصناعات  الري مصنع 
 2236739 2232004/2232408/2230769  مشيط خميس  751 الجنوب ألبان شرآة 
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 آتشب

 4623587 4630640/4630648 11464 الرياض  16296 الغذائية للمواد الثماد مصنع
 5910240 5910034/6606668/6203171 21482 جدة  8261 )باسمح( الغذائية للصناعات السعودية الشرآة 
 6375752 6375212 21435 جدة  19340 للصناعة بافرط مجموعة شرآة 
 6377283 6366999/6365164/6604448 21443 جدة  10667 الغذائية للصناعات البترجي مصنع 

 مخاليط الكيك

 6365429 6365376/6717637 21454 جدة  15736 )ريفكو( الراقية األطعمة شرآة

 منتجات األلبان

 4984809 4982121/6519340 11443 ضالريا  10883 )سدافكو( واألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشرآة 
 2651903 2651903/2651358 11551 الرياض  42890 الربيع زهور ألبان شرآة 
 4982064 4980000/4981234/4982068 11551 الرياض  42787 منتجاتها و لأللبان السعودية الربيع شرآة 
 4643368 5411120/4630531/6431802 11514 الرياض  54236 الزراعية للمنتجات العزيزية شرآة 
 4980628 4981414/4981717 11583 الرياض  53164 المحدودة لألغذية دانيا شرآة 
 4025376 4020717 11411 الرياض  463 واأللبان الفواآه عصير شرآة 
 2650503 2650604/2650442/2650446 11586 الرياض  66501 المحدودة التجارية مفاد شرآة 
 5221412 015221416 11923 الرياض  6 األلبان إلنتاج عمار بن مشروع 
 2651282 2651402/2651284/2651420 11471 الرياض  3367 بدر ألبان الحديثة األلبان مصنع 
 4542672 4549288/4549288 11462 الرياض  7118 لأللبان األمين مصنع 
 4760491 4779081 11412 الرياض  4767 واأللبان اللحوم لتجهيز الرجاء مصنع 
 4983197 4983802/4983802 11442 الرياض  6130 السعودية العائلة مصنع 
 4951433 4100097/4954080/4954844 11494 الرياض  17793 لأللبان سنابل مصنع 
 4790591 4222044/4788760/4776324 11437 الرياض  28519 المحدودة للتسويق نجدية شرآة 

 4055522 5828042/4040000/5829527 11461 الرياض  2557 )نادك( الزراعية للتنمية الوطنية الشرآة
 4624418 4576206/4620088 11492 ضرما 8524 األلبان لمنتجات النخيل مصنع 
 4954927 5449244/4610077/4951400 11443 الخرج  10525 )الصافي ألبان( للزراعة السعودية العربية الشرآة 
 4701555 5445956/4700005/4102331 11492 الخرج  8524 المحدودة المراعي شرآة 
 5445412 5447807/5445402 11942 الخرج  246 ةالبندري ألبان مصنع 
 4224826 064224826 11932 الزلفى  706 المحدودة مشاري شرآة 
 3280305 3280677/3280778  بريدة  2210 نجد ألبان مصنع 
 3280305 3280677/3280778  بريدة  2210 نجد ألبان مصنع 
 3550379 3550088  االخبر  1 االخبر ألبان مصنع 
 5724021 5724021/5731112  مكة المكرمة  1655 لآليسكريم  القرى أم شرآة 
  5200572/5204591  مكة المكرمة  1660 األلبان لمنتجات حمزة مصنع 
 5910240 5910034/6606668/6203171 21482 جدة  8261 )باسمح(  الغذائية للصناعات السعودية لشرآةا 

 6531595 6361440/6519340/6361414 21422  جدة 5043  الشرآة السعودية النيوزيلندية لمنتجات األلبان
 6368727 6361440/6519340/4762667 21422 جدة  5043 )سدافكو( واألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشرآة 
 6367938 6081088/6380904/6081515 21471 جدة  3204 الغذائية للصناعات الوطنية الشرآة 
 6375394 6363263/6671831 21494 جدة  17748 الغذائية للصناعات المثل 
 6375157 6360807/6365184 21461 جدة  2512 آواليتي  لآليسكريم السعودي المصنع 
 6695591 6609872/6672661/6609868 21432 جدة  5582 والعسيرات لأللبان السعودي المصنع 
 6377873 6372965/6474000/6371871 21481 جدة  3981 )آورتين( الحديثة واأللبان اآليسكريم شرآة 
 6377873 6432031/6474000/6372965 21432 جدة  5700 الحديثة األلبان شرآة 
 6836624 6836624/6836068 21495 جدة  22306 المحدودة المراعي شرآة 
 6375191 6364007/6364007 21452 جدة  6905 المحدودة فورموست جمجوم شرآة 
 6379627 6373347/6365164/6600448 21443 جدة  10667 )جمبو( والعصير لآليسكريم البترجي مصنع 
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 6941637 6941631/6941637 21433 جدة  10088 لآليسكريم الروضة مصنع 
 6400260 6401662 21482 جدة  8054 لآليسكريم السليمان مصنع 
  6401662/6400260 21482 جدة  8054 لآليسكريم العليان مصنع 
 6380853 6360919/6495555 21465 جدة  20772 األطفال لمثلجات الوفاق مصنع 
  6518611 21452 جدة  6834 الحمراء آيسكريم مصنع 
 6820170 6834550 21472 جدة  7815 لأللبان جدة مصنع 
 6376667 6366667/6369810/6487636 21421 جدة  690 واآليسكريم األلبان لمشتقات حلواني مصنع 

6360003 6671831/6365105 21494  جدة 17748 مصنع الغامدي للصناعات الغذائية
 7271454 7254436/7271697  الطائف  123 األلبان لمنتجات الوطني الطائف مصنع 
 7369444 7241490  الطائف  1446 األطفال لمثلجات الهدا مصنع 
 8229765 8221400/8221400  المنورة المدينة  3751 والعصائر لأللبان الوطنية المؤسسة 
 8412772 8410391/8400390  المنورة المدينة  2998 المحدودة لأللبان الدنمارآية المدينة شرآة 
 8233887 8260736/8260736  المنورة المدينة  591 لأللبان العقيق مصنع 
 8255282 8227823  المنورة المدينة  3809 طيبة آيسكريم مصنع 
 8299513 8231305/8268140/8211305  المنورة المدينة  1567 المنورة المدينة وألبان آيسكريم مصنع 
 8121004 8121211/8580505/8121003 31422 الدمام  5360 لأللبان الدنمارآية الخليجية الشرآة 

 8121248 8122200/8574319 31462  الدمام 7493  الشرآة السعودية النيوزيلندية لمنتجات األلبان
 8571439 8571003/8570848 31461 الدمام  2865  وشرآاه حلواني دعبدالحمي فضيل شرآة 
 8579218 8579218/8579621 31442 الدمام  6282 ومشتقاتها لأللبان األفندي مصنع 
 8570513 8576325/8574752/8576325 31952 الخبر  195 واأللبان للمأآوالت العربية المصانع 
 8121235 8431761/8413763/8121999 31952 الخبر  4538 المحدودة والز زقر بن شرآة 

 8578984 8574678/8951200 31952 الخبر  258 والتعهدات للتموين السعودية المؤسسة
 8570513 8576325/8576325 31952 الخبر  195 )فاديكو( واأللبان للمأآوالت العربية المصانع 

 8560841 8560000 31952 الخبر  97 )الوطني ألبان( الزراعي للتصنيع المطرود مؤسسة
 5331505 5331133/5332233 31982 الهفوف  1065 )ندى( الزراعي والتصنيع لإلنتاج العثمان مؤسسة 
 5866637 5874526/5827980 31982 الهفوف  41010 ومشتقاتها لأللبان البراك مصنع 
 5964197 5961888/5960317 31982 الهفوف  232 الغذائية للصناعات الري مصنع 
 5866044 5866023  الهفوف  508 ومشتقاتها لأللبان الريف مصنع 
 5862044 5866023 31982 الهفوف  508 لأللبان فجر مصنع 

 7222769 7222769  الحفر  549 لأللبان الحميد مصنع
 5431627 5327879/5323666  حائل  333 لأللبان الطخيم مشروع

  5320727  حائل  1606 لأللبان جزيرةال مصنع 
 5327532 5320595/5327532  حائل  1517 لأللبان العربي الخليج مصنع 
  5325989  حائل  3131 لأللبان  الصالحية مصنع 
 4229112 4236624  تبوك  391 لأللبان السيرة مصنع 
 4223172 4239132/4220400  تبوك  1485 األلبان لمنتجات أسترا مصنع 
 3261683 3130656  بياص  60 لآليسكريم اليمامة مصنع 
 3261683 3130656  صبيا  60 لآليسكريم اليمامة مصنع 
 2236739 2232004/2232408/2230769  مشيط خميس  751 الجنوب ألبان شرآة 
  7221237/7220970/7223108  يبلجرش  200 غامد ألبان مصنع 
 5441348 5441009/5440540  نجران  305 نجران ألبان مصنع 

 األخرى الصناعات الغذائية

 أعالف الحيوانات

 4054748 4032291 11411 الرياض  372 لألعالف الرياض مصنع 
  4645674/4645643 11451 الرياض  2320 األعالف إلنتاج تبراك مصنع 
 4581150 4581158 11452 الرياض  6672 الدواجن ألعالف ديراب مصنع 
 4701555 4982235/4700050 11492 الرياض  8524 المراعي  األعالف محسنات مصنع 
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 4191520 4191933/4191534/4191819 11593 الرياض  53845 )اراسكو( الزراعية للخدمات العربية ةالشرآ 
 5447584 5447584 11942 الخرج  6980 الخرج الفأع مصنع 
 3243996 3450334/3230074  بريدة  1842 لألعالف األسياح مصنع 
 6561012 6561028/6532160/6517732 21431 جدة  1178 رضوى أعالف مصنع 
 7365840 7327071  الطائف  11 للدواجن العربية المؤسسة 
 7467543 7465471/7465475/7465479  الطائف  88 لألعالف القاضي مصنع 
  8554365/8554365 31911 القطيف  10021 لألعالف العوامية مصنع 
 5270118 5331134/5331130/5334816  حائل  106 )لألعالف هادآو( الزراعية للتنمية حائل شرآة 
 4223172 4221844/4239132/4226661  تبوك  1485 أسترا مزارع أعالف مصنع 

 أعالف الطيور والدواجن

 4961280 5442044/4961517/4961534 11422 ياضالر  5147 )بالخرج األعالف مصنع( الزراعية التنمية شرآة 
 4595195 4596572 11531 الرياض  41745 لألعالف أجا مصنع 
 4211017 4212340/4212344 11411 الرياض  87 الملوحي أعالف مصنع 
 4986123 4764339 11511 الرياض  40938 الوادي أعالف مصنع 
 4212051 4214656/4210114 11448 الرياض  33401 الثنيان صالح أعالف مصنع 
 4952635 4950552/4643500/4950097 11442 الرياض  6015 الرياض غالل صوامع مصنع 
 2410673 6540449/2411658/2410673 11445 الرياض  19521 الذهبي روجالف مزارع مصنع 
 4952635 015444836/4054200 11441 الرياض  1639 لألعالف األخوين مصنع 

 2311348 2310435/2310819/5441332 11942 الرياض  100 لألعالف الظافر بغلف مصنع
 5483644 5483644/5445536 11942 الخرج  136 لألعالف الشتوي مصنع 
 5447584 5447584 11942 الخرج  6980 الخرج أعالف مصنع 

 3816778 3817706  بريدة  230 لألعالف المشيقح مصنع
 3920155 3920111/3920155  بريدة  1679 الوطنية أعالف مصنع 
 3232424 3231500/3230888/3230222  بريدة  388 القصيم غالل صوامع أعالف مصنع 
 3911144 3911555  بريدة  1181 األعالف وبروتين المجهزة الدجاج لحوم نعمص 
 6696192 6364595/6369120/6697220 21431 جدة  1039 األعالف مصنع  الزراعية التنمية مؤسسة 
 6513128 6511173/6513018 21441 جدة  1597 الغربية للمنطقة لسديسا عزارم 
 6471171 6478341/6482770 21432 جدة  5529 ةجد غالل صوامع أعالف مصنع 
 6361559 6363836/6373424/5572225 21492 جدة  8763 لألعالف فقيه مصنع 
 8471665 8471568/8474920 31411 الدمام  173 السعودية العربية األعالف شرآة  
 8574568 5871644/8571676/8571544 31441 الدمام  1593 الدمام غالل صوامع أعالف مصنع 
 8391940 8390011/8391984 31421 الدمام  528 الدواجن ألعالف رحيمة مصنع 
 5926256 5860012/5925488/5925652 31982 الهفوف  10485 الشرقية أعالف مصنع 
 4223172 4221844/4220400/4220120  تبوك  1485 )ستراا( تبوك أعالف مصنع 
 2501091 2500510/2500364/2500237  مشيط خميس  783 الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع العامة المؤسسة 

  البهارات

 6377283 6366999/6365164/6604448 21443 جدة  10667 الغذائية للصناعات البترجي مصنع
 6379859 6377283 21492 جدة  8982 الغذائية المواد لتعبئة مالئكة

 الثلج وتخزينه

 4782775 4782774/4771851 11431 الرياض  1295 المليحي ناصر زيد ثلج ومصنع ثالجة
 4630634 4824889 11432 الرياض  5986 الثلج إلنتاج آريستال مؤسسة 
 4353671 4353671 11411 الرياض  452 للثلج الكعكي مصنع 
 4357268 4580916/4350037/4352844 11411 الرياض  359 الحكير ثلج مصنع 
 4358852 4351479 11411 الرياض  305 ةعليش ثلج مصنع 
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 4357268 5501459/4350037 11411 الرياض  359 الخرج ثلج مصنع 
 4222529 4221934/4220111 11932 الزلفى  176 الزلفي ثلج مصنع 
 3248502 3248502  بريدة  6305 القصيم ثلج مصنع 
 5563792 5563824/5566367  مكة المكرمة  54 البلوري الثلج مصنع 
 5563487 5563528/5584892  مةمكة المكر  7001 الخياط ثلج مصنع 
 5480071 5423425/5455188  مكة المكرمة  896 المكرمة مكة ثلج مصنع 
 5364929 5361604/5361608/5360803  مكة المكرمة  670 ثلجلوا والبالستيك للكونديشنات زمزم مصنع 
 6872021 5911036/5911044/6896667 21422 بحره  5434 االتوماتيكية للثلج بحرة مصنع 
 6205845 6207393/6202133/6203814 21411 جدة  207 السعودية والصناعة المرطبات شرآة 
 6872021 6897777/6873346/6896667 21422 جدة  5434 رالتيسي ثلج مصنع 
 6473781 6479443 21494 جدة  17673 الخياط ثلج مصنع 
 6379679 6370227/8914520/8919595 21411 جدة  408 القصيبي عبدالرحمن خليفة ثلج مصنع 
 6360227 6360048 21461 جدة  2573 عبدالواسع ثلج مصنع 
  4221500 21911 رابغ  1337 رابغ ثلج مصنع 
  8234025  المنورة المدينة  400 الغامدي ثلج مصنع 
 8223661 8223831/6203557  المنورة المدينة  24 الكعكي ثلج مصنع 
 8228336 8226850  المنورة المدينة  1597 الجرو صالح ثلج مصنع 
 3227737 3221595/3221788/3221376  ينبع  7 آعكي وسراج صدقة ثلج مصنع 
 8575512 8573979/284/8573483 31452 الدمام  6535 )الدمام( لألسماك السعودية الشرآة 
 8330005 8330125/8337611/8335966 31411 الدمام  32 المتحدة المرطبات مصانع 
 8275846 8561234/8269205/8275909 31411 الدمام  500 )سابقًا النعيم(  للثلج الهاجري مصنع 
 8579580 8573284/8575444 31472 الدمام  7936 الخليج ثلج مصنع 
 8571854 8570000 31411 الدمام  222 القصيبـي خليفة السيد ثلج مصنع 
 8275846 8570835/8269205/8275909 31411 الدمام  500 الهاجري ثلج مصنع 

 8275846 8269205/8561234 31411 الدمام  500 وشرآاه الهاجري ثلج مصنع
 5827017 5821017/5822877 31982 الهفوف  3565 البلوري والثلج للمياة الخرس مصنع 

 7223253 7222304/7223551/7220293 31991 الحفر  200 الحويالء ومياه ثلج مصنع
 5332368 5325991/5330702  حائل  352 نالجبلي ثلج مصنع 
 3171096 3220459/3171092/8573979  جيزان  194 )جيزان( لألسماك السعودية الشرآة 
 3223616 3224185/3221890  جيزان  209 للثلج الطبيقي مصنع 
 4730528 3190761/014730528  جيزان  5 للثلج المزيد مصنع 
 3320526 3320545/3321676  ةطصام  11 االتوماتيكية صامطة ثلج مصنع 

 الحالوة الطحينيةالطحينة و

 4981959 4981687/4983039 11521 الرياض  41197  الطحينيةوالحالوة الطحينة إلنتاج المنى شرآة 
 4985831 4985827/4763427 11422 الرياض  5415 للحلويات شبرا مصنع شرآة 
 4985855 4985855/4983571 11551 الرياض  42773 حلوياتلل الجزيرة هالل مصنع شرآة 
 5344716 5364272  مكة المكرمة  148 للحلويات الكعكي مصنع 
 6375574 6380054/6474000/6369884 21432 جدة  5700 الوطني والطحينة الحلويات مصنع شرآة 
 6374839 6364579/6374665 21418 جدة  31681 يةئالغذا للصناعات رضا مصنع شرآة 
 6897564 6873280/6871386/6871724 21431 جدة  1212  للحالوة وشرآاه بقشان عمر صالح مصنع شرآة 
 6374839 6364579 21418 جدة  839 الغذائية للصناعات الرضا مصنع 
 6367412 6380627/6380627 21412 جدة  4641 للحلويات الشرق مصنع 
 6380780 6380779/6380780 21432 جدة  5811 السائلة والطحينة وةللحال السعودي الهالل مصنع 
 6613273 6519003/6613266/6962628 21442 جدة  6252 والطحينية البلدي للحلويات جستنية مصنع 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمربيات والطحينة للحالوة نيحلوا مصنع 
 8242806 8224115  المنورة المدينة  15016 الطحينية للحالوة المدينة مصنع 
 8571439 8571003/8570848 31461 الدمام  2865  وشرآاه حلواني عبدالحميد فضيل شرآة 
 8121376 8121013/8121440/8121483 31952 الدمام  20589 الطحينية والحالوة الطحينة إلنتاج المنى مؤسسة 
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  5826463 31982 الهفوف  172  الطحينيةوالحالوة نةالطحي إلنتاج رازا مصنع 

 الخمائر

 2651264 2652333/2652238 11442 الرياض  6479 لألغذية الرياض مصنع 
 4770741 4773419/4785292 11413 الرياض  9440 والخميرة الغذائية للمساحيق عابد أحمد مصنع 
 6367136 6376933/6375075/6377239 21432 جدة  5700 السعودية الخميرة شرآة 
 6370297 6520426 21412 جدة  4863 والخميرة يةئالغذا للمساحيق عابد احمد مصنع 
 

 المساحيق الغذائية

 4770741 4773419/4785292 11413  الرياض 9440  مصنع أحمد عابد للمساحيق الغذائية والخميرة
 6370297 6520426 21412  جدة 4863  مصنع أحمد عابد للمساحيق الغذائية والخميرة
 8121331 8121102/8560000 31952  الخبر 1591  مصنع المطرود لصناعة المساحيق الغذائية

  

 الوجبات الخفيفة

 4985551 4985550/4602660/4985858 11541 الرياض  42333 والتسويق الغذائية المواد لتصنيع الوطنية الشرآة
 2650606 2651304/2650909 11555 الرياض  60573 )اإلفطار حبوب مصنع( يةئالغذا المنتجات شرآة 
 4981451 4981916/4980970 11623 الرياض  90621 الغذائية وادللم فاش فش مصنع شرآة 
 4981403 4983419/4983423 11524 الرياض  54921 المحدودة الغذائية القمح منتجات مصنع شرآة 

 2650058 2650039/2650021/2650075 11541  الرياض 42386  الخفيفة مصنع الراجحي للمأآوالت
 3246844 3248212/3818818/3818817  بريدة  5029 الخفيفة األغذية لتصنيع المبارك شرآة 
 6610536 6651878/6604180 21441 جدة  1654 الغذائية المواد ةوتعبئ للمكسرات السعودي المصنع 
 6372452 6364295/6477333/6350000 21424 جدة  30439 )صافوال(  الخفيفة األغذية شرآة 
 6374304 6354743/6671831/6672502 21494 جدة  17748 )السعودي الغذاء /ش فرع( المتحدة المصانع شرآة 
 6696328 6375175/6610185/6696596 21497 جدة  31079 الخفيفة لألغذية فرفش شرآة 
 6871957 6872320 21411 جدة  262 والصناعة ةللتجار التونسي مؤسسة 
 6722719 6729633 21453 جدة  11049 للفطائر الجلسي مصنع 
 5910149 6404400/5910500 21431 جدة  4563 لألغذية الذواق مصنع 
 6896945 6883759/6100986 21453 جدة  11101 الخفيفة لألغذية بشاير عمصن 
 6377342 6351885/6352775 21441 جدة  1546 والمشروبات الخفيفة الغذائية للصناعات ثمار مصنع 
 6380442 6380403/638955 21422 جدة  5043 الخفيفة ألغذيةل ة سار مصنع 
 8286602 8227800/055307413  المنورة المدينة  2371 الغذائية للصناعات إسناد مصنع 
 8471654 8471942/8473536/8475694 31471 الدمام  3353 المحدودة لألغذية نسمة شرآة  
 8223016 8221026/8221238 31472 الدمام  7830 الخفيفة لألغذية  جالخلي مصنع 
 8348755 8562858/8323571/8324089 31411 الدمام  131 الخفيفة لألغذية غدران مصنع 
 8987468 8648462 31952 الخبر  1406 الدولية األغذية مصنع شرآة 
 8121285 8570126/8570176/8121293 31952 الخبر  1900 الغذائية للصناعات الصميل مصنع 
 5822790 5330733/5866662 31982 الهفوف  180 يةئالغذا للمواد األمل مصنع 
 8649760 8982548/8994012 31932 الظهران  483 المطارات لخدمات أبوالجدايل سعيد مؤسسة 
 8916631 8913343/4721960/4730864 31932 الظهران  153 الغذائية للوجبات أبوالجدايل دعبدالمجي مصنع 
 4223172 4226661/4220120  تبوك  1485 الغذائية للصناعات أسترا مصنع 

 يتعبئة وحفظ الشا

 4985571 4980584/4980324/6514602 11499 الرياض  40051 المحدودة ليبتون زقر بن شرآة
 6361193 6363255 21423 جدة  9837 الشاي زهرة مصانع شرآة 
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 6711542 6711840/6711835 21411 جدة  269 الشاي لتعبئة الناغي مصنع 
 6443528 6448139/6449643 21411 جدة  329 السعودية شاي مصنع 
 6432886 6376091/6531760 21411 جدة  18 الشاي لصناعة وشرآاه باعشن محمد أحمد مصنع 
 8121168 8121103/8942876/8121882 31952 الدمام  64 المتحدة الغذائية الصناعات ةشرآ 

 تكرير ملح الطعام وطحنه

 3230337 3236175/3251792  بريدة  1047 القصيم ملح مصنع 
 6372631 6364546/6362838 21411 جدة  385 السعودي األتوماتيكي الملح تكرير مصنع 

 حبيبات اإلفطار

 8987466 8986674/8948949 31952 الخبر  167715 الوطنية الممتاز مخابز
 8121331 8121102/8560000 31952  الخبر 1591 مصنع المطرود لصناعة المساحيق الغذائية

 

 المشروبات

 المياه الغازية

 4980379 4981223/6203575/4985124 11411 الرياض  17 السعودية والصناعة المرطبات شرآة 
 4784690 4765076/4763824/4760041 11411 الرياض  210 تالمرطبا لتعبئة الجميح ومحمد عبدالعزيز مصانع 
 3236544 3236532/3236436/3232063  بريدة  970 المرطبات لتعبئة الجميح مصانع 
 5940104 5940451/6821071/6621202  مكة المكرمة  10658 المرطبات لصناعة  العمودي شرآة 
 6375189 6364153 21464 جدة  16302 والمرطبات الفواآه لعصير السعودي المصنع 
 6205845 6207393/6202133/6203814 21411 جدة  207 السعودية والصناعة المرطبات شرآة 
 6652719 6692333/6604151/6696886 21411 جدة  301 السعودية الصناعية المشروعات شرآة 
 6771413 6771575/6380646/6372768 21435 جدة  19346 المرطبات لتعبئة السعودية آوال آوآا شرآة 
 6207254 6200469/6210010/6200324 21481 جدة  3878 للمرطبات العيسائي مؤسسة 
 6828394 6828283/6821780/6828266 21421 جدة  660 للمرطبات جدايلالبوأ مصنع 
 8473306 8574818/8594567/8471547 31421 الدمام  965 المرطبات لتعبئة السعودية آوال آوآا شرآة 
 8330005 8330125/8337611/8335966 31411 الدمام  32 المتحدة المرطبات مصانع 
 8122228 8121515/8570777/8121079 31421 الدمام  990 للمرطبات العوجان مصنع 
 8642317 8947779/8643222/8995736 31952 الخبر  4238 المرطبات لتعبئة وإخوانه القصيبـي أحمد شرآة 
 5875646 5866542/5873674/5828086 31982 الهفوف  10001 التجارية الجبر شرآة 
 2771237 2270160/2771664/2771629  أبها  1120 لمرطباتل وأوالده القحطاني عبدالهادي شرآة 
 2271237 2271664  مشيط خميس  1120 للمرطبات وأوالده القحطاني عبدالهادي شرآة 
 2230617 2238576/2237032  مشيط خميس  771 الصحية والمياه للمرطبات الجنوب مصانع شرآة 

 والصحية المياه المعدنية

 4900153 4900244/4900832/4033300 11461 الرياض  2948 )نساح ( الصحية المياه بئةتع شرآة 
 4829415 4828933/4828997/6321756 11461 الرياض  2533 الغذائية للصناعات الغدير مؤسسة 
 4640852 5443787/4623096/4640852 11421 الرياض  651 الصحية للمياه هني مصنع 
 3800474 3800280/3800678/4778108  بريدة  46 )هنا( الصحية للمياه الوطني المصنع 
 3320914 3320599/3321961/3321111  البدايع  41 الصحية القصيم مياه مصنع 
 5940104 5940451/6821071/6621202  مكة المكرمة  10658 المرطبات لصناعة  العمودي شرآة 
 6658233 6675181/6608467/6370411 21433 جدة  10302 للتسويق دلتا شرآة 
 6877904 6880775/5453537/6896839 21413 جدة  9002 )صفا(  المكرمة مكة مياه شرآة 
 7463063 7460049  الطائف  709 )برد( والمعدنية الصحية للمياه الطائف مؤسسة 
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 8484111 8484413/8484110/8484222  المنورة المدينة  3171 )طيبة مياه( المنورة المدينة مياه نعمص 
 8272364 5300708/8267444/8262866 31430 الدمام  1030 الصحية الشفاء مياه مصنع 
 5433048 5434422/5433039/5327960  حائل  1544 المحدودة حائل مياه مصنع شرآة 
 6223000 6222000  الجندل دومة  103 )حلوة(  الصحية الجوف مياه مصنع شرآة 
 3260306 3260306/3260364/6896839  بياص  13 )مزن(  الجنوب مياه مصنع 
 5424636 5422844/6713494/5424868  نجران  233 المحدودة الصحية نجران مياه شرآة 

 تكرير المياه

 4059192 4984183/4980673 11535 الرياض  59861 والمرطبات للمياه بيرين شرآة 
 2650934 2650000/2651350/2651314 11594 الرياض  58396 المحدودة للمياه المنهل مصنع شرآة 
 4792410 4781515/4776613 11613 اضالري  90376 المعبأة المياه إلنتاج البرآة مصنع 
2501527 2501766 11516 الرياض  63073 الخزامى مياه مصنع 
 4622562 4920111 11474 الرياض  16719 للمياه الراجحي مصنع 
 4980693 4980697 11554 الرياض  56237 للمياه زالل مصنع 
 2651322 2651412/4765198/4779352 11461 الرياض  2858 المكررة للمياه صافية مصنع 
 4112517 4112500/4224411 11421 الرياض  635 الفردوس مياه مصنع 
  5510945 11942 الخرج  222 الخالدية مياه مصنع 
 4224420 4225025/4221650/4224085 11932 الزلفى  65 أةالمعب هوالميا الفاآهة شراب  إلنتاجحياة مصنع 
 7820625 7820916/7821306 11913 السليل  11 الصحية للمياه الخليج مصنع 
  2234765  بريدة  2631 المياه لتحلية الريان مصنع 
 3800209 3801516  بريدة  4423 المكررة للمياه نادس مصنع 
 3620323 3646947/2656666  عنيزة  1508 القصيم فيحاء مياه مصنع 
 3390500 3390000/3390501  الرس  1001 صحتين مياه مصنع 
 5204851 5202206  مكة المكرمة  4562 المحدودة للمياه العمرة مصنع شرآة 
 6832136 6101692/6822247 21471 مكة المكرمة  3229 المحدودة الهدا ياهم شرآة 
 6374337 6370065/6360644 21472 جدة  7771 المحدودة للصناعات الكوثر شرآة 
 6658233 6675181/6370111/6370411 21433 جدة  10302 المعبأة للمياه دلتا شرآة 
 6380786 6380786/4984883 21458 جدة  33841 للمياه العيون مصنع شرآة 
 6361519 6361934/6361519 21454 جدة  51093 النفود مياه مصنع 
 6200029 6201210/6200729 21448 جدة  33095 ياهللم نبع مصنع 
 8222298 8420968/8433520/8222781 31451 الدمام  2089 المياه لتكرير الحديثة المصانع 
 8578269 6571666/8571555 31481 الدمام  3655 المحدودة العذبة المياه شرآة 
 8121318 8430854/8121320 31488 الدمام  35022 الينابيع مصنع شرآة 
 8432585 8429520/8432581 31491 الدمام  4268 العذبة المياه إلنتاج العامر مؤسسة 
 8500434 8500957/8502088/8390440 31952 الخبر  927 السعودية العربية آول أآوا ةشرآ 
 5851122 5825838/5869226 31982 المبرز  10249 للمياه راوية مصنع 
 5924987 5927370/5929863 31982 المبرز  10412 النقية األخضر الوادي مياه مصنع 
 7223253 7222304/7223551/7220293 31991 الحفر  200 الحويالء ومياه ثلج مصنع 
 2230617 2237032/2238576/2222308  مشيط خميس  771 للمرطبات الجنوب مصانع شرآة 





 

 



 

 

المنسوجات والمالبس والجلود
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 الغزل والنسيج

 الطبيأربطة الشاش 

 4985903 4985907/4985895 11511 الرياض  41671 )عناية(  الطبية المنتجات لتصنيع العربية الشرآة 
 4985607 4980548/4981666 11472 الرياض  7681 )ضماد(  المحدودة الطبية اتللمنتج الوطنية الشرآة 

 البطانيات

 4984338 4981735 11443 الرياض  10543 والمنسوجات البطانيات لصناعة السعودية الشرآة
 2652011 4983398/4980790 11421 الرياض  859 للبطانيات  الرياض مصنع 
 8571478 8579722 31451 الدمام  2311 المحدودة البطانيات لصناعة العالمية الشرآة 

 التنجيد والحشو

 4235784 4235706/4235705 11632 الرياض  86951 والشراشف للوسائد البخاري مصنع
 2410127 2413583/2415087 11612 الرياض  85900 البوليستر لمنتجات الدريويش مصنع

 6437169 6371556/6445526 21477  جدة 30251 البوليسترمصنع الدريويش إلنتاج مخدات ولحف 
 6374961 6377220/6362855 21432  جدة 5635 الشرآة الوطنية لصناعة مراتب السست واألسفنج

 8571895 8571895 31413  الدمام 9486 مخدات ولحف البوليسترمصنع الدريويش إلنتاج 
 5825677 5822362/5878627 31982 الهفوف  3254 والمالبس والمخدات للمفارش الدانة قصر مصنع

 

 نسائيةالجوارب عدا ال

 4464919 4464923 11361 الرياض  29830 للجوارب ةسار مصنع شرآة 
 4983539 4984287/4984535 11511 الرياض  40713 للجوارب السلطان مصنع 

 الحبـــال

 6380866 6351931/4882828 11584  الرياض 57976 المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج
 6380866 6380919/6761781/6761756 21472  جدة  7905 المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج

 

 السجاد والموآيت

 2652011 2652200/4642233 11421  الرياض 859 المصنع السعودي للسجاد
 4982175 6516082/4983003 11411  الرياض  38 معامل الرياض لإلنتاج المخملي

5200837 5202424   مكة المكرمة 608 مصنع مكة للنسيج
 6377121 6369900/6376976 21497  جدة 31279 سجادمصنع السريع لل

 6375364 6353333/6361925/6380023 21422  جدة   5444 مصنع بحلس للسجاد الوطني
 6363271 6363271 21451  جدة  2371 مصنع السجاد العربي السعودي

 6081263 6081211/6081231 21468   جدة34343 مصنع الميرة للسجاد
 8237216 8234550   المدينة المنورة 217 شرآة مصنع المدينة المنورة للسجاد
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 الشماغ

 6380815 6380850/6080636 21462  جدة 7481  مصنع دسار لصناعة النسيج

 الطبيالقطن  

 4985607 4980548/4981666 11472 الرياض  7681 )ضماد(  المحدودة الطبية للمنتجات الوطنية الشرآة
 8269595 8264237/8121262 31443 الدمام  10579 )شاش( المحدودة طبيةال لألربطة السعودية الشرآة 

 واألعالماليافطات 

 4982696 2651555/4760318/4981920 11481 الرياض  3581 لألعالم السعودي المصنع
 4775977 2650370/4766800 11421 الرياض  509 والتطريز ألعالمل الهوشان مصنع 

 خيوط البولي بروبيلين

 2652011 2652200/4642233 11421 الرياض  859 للسجاد السعودي المصنع 
 4982246 4982250 11442 الرياض  6299 البوليستر لخيوط الوطني المصنع 
 2652011 2652200 11421 الرياض  859 المحدودة العبداللطيف مجموعة شرآة 
 2652011 4983398/4980790 11421 الرياض  859 للبطانيات  الرياض مصنع 
 6373277 6374222 21444 جدة  1563 السجاد زماتمستل لصناعة السعودية الشرآة 
 6360056 6360067/6360089/6472186 21461 جدة  2749 المحدودة الخيوط لصناعة ثناء الدهلوي شرآة 
 6380813 6380527/6918919/6369061 21497 جدة  31279 اعيةالصن للخيوط جدة مصنع شرآة 
 6081207 6376147/6081224/6081168 21593 جدة  53694 الصناعية للخيوط  بحلس مصنع 
 

 )غير المنسوجة( ةصناعة األقمش

 6721803 6365668/6734046/6428907 21416 جدة  22672 للبياضات وثير مصنع 
 8121836 8121192/8121210 31462 الدمام  7487 المحدودة الصناعية األلياف شرآة 

 غزل الصوف

 4986027 2652156/4985527 11496 الرياض  26704 والنسيج للغزل بادية شرآة

 غزل القطن

 6380556 6430126/6369562 21491 جدة  4132 والنسيج للغزل السعودي المصنع

  والمناشفواأليديفوط الوجه 

 4956834 4951396 11462 الرياض  7376 البولستر ولحف مخدات إلنتاج الدريويش مصانع
 6360710 6363058/6364277 21481 جدة  3549 المحدودة السعودية النسيج شرآة 

 قص وتفصيل الستائر والمفارش

 4642238 4980215/4649932 11421 الرياض  966 والمفروشات للموبيليا الصناعية الشرآة 
 4235784 4235706/4235705 11632 الرياض  86951 والشراشف للوسائد البخاري مصنع 
 2410127 2413583/2415087 11612 الرياض  85900 البوليستر لمنتجات الدريويش مصنع 
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 2651714 2651705/2651704 11412 الرياض  4752 للستائر الرياض مصنع 
 4657744 4627784 11423 الرياض  9847 والستائر لألثاث الصالحية وردة مصنع 
 6710576 6762092 21454 جدة  15920 عروسال لحاف مصنع 
 6721803 6365668/6734046/6428907 21416 جدة  22672 للبياضات وثير مصنع 
 5825677 5822362/5878627 31982 الهفوف  3254 والمالبس والمخدات للمفارش الدانة قصر مصنع 

 منسوجات متنوعة أخرى

 4982696 2651555/4760318/4981920 11481 الرياض  3581 لألعالم السعودي المصنع 
 2651104 2652231/2652217/4057446 11383 الرياض  171 اليكسي  السيارات مقاعد مصانع شرآة 
 4414471 4417290 11584 الرياض  57518 للخيام التميمي مصنع 

 3235935 3251242/3235822   بريدة 1083  مصنع القصيم لألقمشة
 6691968 6375108/6602160 21431 جدة  1224 والخيام لألقمشة الكعكي ومحمد أحمد شرآة 
 8121183 8432530/8428676/8121194 31471 الدمام  3419 التجارية أبجد مؤسسة 
 8412401 8415248 31462 الدمام  7031 السيارات مقاعد أغطية لصناعة العذار مصنع 
 8576152 8323595 31423 الدمام  9691 للخيام القاضي مصنع 
 8342066 8390850/8342066 31471 الدمام  3315 السيارات لتالبيس اهللا المد عادل مصنع 
  5332652 31982 الهفوف  25010 التنظيف ألقمشة الجزيري صنعم 

 المالبس الجاهزة واألزياء

 الكوفيات والعقل

 4014888 4034063 11482 الرياض  8058 للعقال البرج مصنع
 4013339 4011073/4013339 11433 الرياض  10262 والعقال للنسيج الساير مصنع 
 4576704 11441 الرياض  1551 العربي للعقال العادل مصنع 

 المالبس الجاهزة واألزياء

 4765156 4911433/4765254 11491 الرياض  4025 الملبوسات لصناعة الرفي 
 4781788 4974430 11565   الرياض61394  الشرآة السعودية للمالبس والتجهيزات العسكرية

 4015035 4022971 11472 الرياض  7749 للمالبس الذهبي المصنع 
 4028340 2650765/4050064 11412 الرياض  4988 )المالبس مصنع( والصناعة لتجارةل الزهراء شرآة 
 4789361 4776677/4780234 11412 الرياض  4750 الملبوسات لصناعة بالن شرآة 
 4112609 4340812/4112909 11543 الرياض  51055 اهزةالج للمالبس السعد مصنع 
 4211208 4217496 11477 الرياض  30100 الجاهزة للمالبس السعودي مصنع 
 4784038 4768086/4775562 11422 الرياض  5031 للملبوسات السعودي الشرق مصنع 
 4721901 4924823/4721901 11491 الرياض  4898 الجاهزة للمالبس الصفا مصنع 
 4115726 4113165 11584 الرياض  57986 للملبوسات الغنيم مصنع 
 4031462 4020535/4020535 11464 الرياض  16160 الطرحو للعباءات بدر مصنع 
 4782119 4782515 11411 الرياض  7 الجاهزة للمالبس النسائية النهضة جمعية مصنع 
 4658170 4656149/4650062 11421 الرياض  728 رالحري وعباءات الجاهزة لأللبسة آريديه حسن مصنع 
 4119005 4051365 11412 الرياض  4776 لأللبسة خالد مصنع 
 4764208 4634328/4632514/4634328 11623 الرياض  86941 الجاهزة المالبس لصناعة ران مصنع 
  3236991  بريدة  472 النسيجية للمنتجات ريم مصنع 
 3248218 3248218  بريدة  5499 بأنواعها  والفارش الجاهزة للمالبس سارة مصنع 
 3187561 3815709/3810649  بريدة  1690 للمالبس لولو مصنع 
 5204553 5203222/5202288  مكة المكرمة  1880 الجاهزة والمالبس النسيج شرآة 
  5203219  مكة المكرمة  6216 الجاهزة للمالبس األرجوان مصنع 
 5454612 5450513/5426896  مكة المكرمة  8387 والجلباب للعباءة الحلوة مصنع 
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 6375375 6375465/6369277 21477 جدة  3110 المالبس لتجهيز السعودية الشرآة 
 6380521 6604448/6380522/6380520 21443 جدة  10667 الجلدية والمصنوعات للمالبس البترجي مصنع 
  6421345 21481 جدة  3512 الجاهزة الملبوسات مصنع 
 6480547 6652784 21433 جدة  10218 الجاهزة للمالبس ختلة بن محمد مصنع 
 4221070 4220898  رابغ  284 الجاهزة للمالبس األنصار مصنع 
 8253957 8233351/8251812  المنورة المدينة  3042 للملبوسات الشرقية مصنع 
  8234449  المنورة المدينة  153 الجاهزة المالبس لصناعة األنيقة شمسية مصنع 
  8254338  المنورة المدينة  25153 السلطان مشالح مصنع 
 8464541 8464483/8413815 31472 الدمام  7585 الجاهزة للمالبس الدبيكل مصنع 
 8339138 8391041/8334410 31431 الدمام  1181 الجاهزة للمالبس الفايز مصنع 
  5822172/5823604 31982 الهفوف  1748 الوطنية النسيج شرآة 
 5879576 5862152 31982 الهفوف  2449 الجاهزة للمالبس الحر مصنع 
 5300672 5301905 31982 الهفوف  10237 الجاهزة للمالبس الحرمين مصنع 
 5865357 5865353 31982 الهفوف  2263 الجاهزة للمالبس الناصر مصنع 
 5825677 5822362/5878627 31982 الهفوف  3254 والمالبس والمخدات للمفارش الدانة قصر مصنع 
 3615019 3615019 31951 الجبيل  10990 الجاهزة للمالبس الزين أم مصنع 

 الجلود ومنتجاتها

 األبواب الجلدية

 4460218 4484255/4484211 11511 الرياض  40530 السحابة والخشبية الجلدية األبواب مصنع 
 6380477 6380478/6440115 21487 جدة  30720 السحابة الجلدية لألبواب السعودي الوطني المصنع 
 8220353 8344797/8210944 31431 الدمام  1198 الديكور لمنتجات الدمام مصنع 

 حقائب السفر

 2651548 2652135/2652185/2652183 11431 الرياض  1468 )اليبرو( الجلدية  والمنتجات للحقائب الفيحاء مصنع
 6514456 6380520/6519427 21443 جدة  10667 الجلدية والمصنوعات للمالبس البترجي مصنع 
 6374482 6361963 21431 جدة  1305 الحديثة الحقائب مصنع 
 6210182 6373809 21541 جدة  42461 السفر لشنط الغامدي ذهبة بن مصنع 
 8238834 8480401/8221475  المنورة المدينة  732 للشنط طيبة مصنع 
 5868616 5863657 31982 الهفوف  2419 الجلدية للمنتجات الدولي الخليج صنعم 
 

 حقائب اليد

 6365580 6374977/6360902/6365580 21461  جدة 2552  واإلعالنالمصنع الوطني للمنتجات الجلدية والدعاية
6374349 6377361/6380721 21411  جدة 21 مصنع شعاع للدعاية واإلعالن

  

 حقائب اليد للسيدات

 8364408 8364007  المنورة المدينة  2071 العصري الحذاء مصنع
 5868616 5863657 31982 الهفوف  2419 الجلدية للمنتجات الدولي الخليج مصنع 

 دبغ الجلود وطبعها وتهيئتها

 2651316 2651777/2652555/4762231 11452 الرياض  6964 للجلود األهلي المصنع 
 4980033 2651995/4764595 11531 الرياض  41909 للدباغة العربي المصنع 
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 4982961 4983578/4645823 11692 الرياض  89920 )للجلود سافي مصنع( المحدودة الدولية سافي شرآة 
 4260472 2652253/4260479/4250215 11498 الرياض  8636 الجلود لدباغة التسامي مصنع 
 4774448 4764621 11492 الرياض  8903 الجلود لدباغة الرياض مصنع 
 4628921 2650149/4625778 11476 الرياض  25815 الجلود ودباغة لصناعة الوطنية الشرآة مصنع 
 5733487 5739700  مكة المكرمة  5276 الجلود وتلوين لتشطيب زيد آل مصنع 
 6367326 6367309/6367822 21411 جدة  60 الجلود لدباغة باسهل مصنع 
 6372417 6364979/6361555 21438 جدة  32934 للدباغة الحديثة الصناعات 
 8232344 8234389/8234552/8237250  المنورة المدينة  587 الجلود لدباغة الدقل مصنع 
 8391351 8390754/8391266 31442 الدمام  6303 المحدودة الجلود لدباغة السعودية الشرآة 
 8391351 8390754/8391266 31442 الدمام  6303 الجلود لدباغة الخلف العلي حمود مصنع 
 2271537 2271005/2271497  مشيط خميس  1133 للدباغة الجنوب مصنع 

 صوف مغسول

 2651316 2651777/2652555/4762231 11452 الرياض  6964 للجلود األهلي المصنع
 4982961 4983578/4645823 11692 رياضال  89920 )للجلود سافي مصنع( المحدودة الدولية سافي شرآة 
 4260472 2652253/4260479/4250215 11498 الرياض  8636 الجلود لدباغة التسامي مصنع 
 8232344 8234389/8234552/8237250  المنورة المدينة  587 الجلود لدباغة الدقل مصنع 
 8391351 8390754/8391266 31442 الدمام  6303 المحدودة الجلود لدباغة السعودية الشرآة 

 آياس الصغيرةاألو محافظ النقود

 6374482 6361963 21431 جدة  1305 الحديثة الحقائب مصنع

  األحذية
 4622154 2651271/4647633/4647050 11443 الرياض  10293 الجلدية للمنتجات العربية الشرآة

 4982598 2651361/4983882/4980419 11421 الرياض  501  األحذية لصناعة الجزيرة درع مصنع شرآة 
 4980643 4983183/4985252/4986113 11484 الرياض  17165 الجلدية للصناعات ريم مصنع شرآة 
 4623285 4950901 11412 الرياض  4713 لألحذية الربوع مصنع 
  4776984 11442 الرياض  6352 الجلدية المنتجات مصنع 
 3332251 3334206  الرس  71 لألحذية الرشيد مصنع 
 6377036 6371314/6380038 21471 جدة  3095 وغندورة الشانتي شرآة 
 6479892 6364129/6477688 21494 جدة  17952 الجلدية والمصنوعات لألحذية خليجي مصنع شرآة 
 6380521 6604448/6380522/6380520 21443 جدة  10667 الجلدية والمصنوعات للمالبس البترجي مصنع 
 6444462 6370990/6103787 21451 جدة  2004 الوطنية لألحذية العطيوي مصنع 
 6473598 6109153/6511919 21445 جدة  19762 لألحذية  الفارس مصنع 
 6913677 6380695/6380696/6722364 21483 جدة  12661 الجلدية لألحذية عمر مصنع 
 6473744 6212663 21452 جدة  6680 لألحذية آراون مصنع 
 8364408 8364007  المنورة المدينة  2071 العصري الحذاء مصنع 
 8340175 8325480/8429055/8121145 31421 الدمام  865 لألحذية الفهيد مصنع 
 5868616 5863657 31982 الهفوف  2419 الجلدية للمنتجات الدولي الخليج مصنع 
8122253 8121036/8121066 31932 الظهران  31691 المحدودة السعودية األحذية شرآة 



 

 



 

 

 الخشب ومنتجاته واألثاث
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 منتجات األخشاب

 األبواب والشبابيك ومستلزماتها

 2652177 2652178/2652176/2652174 11462 الرياض  7162 سيدآو  والتنمية للصناعة السعودية الشرآة 
 4950556 4951643 11461 الرياض  2988 البناء لمواد التجارية الصناعية المؤسسة 
 2651108 2657777/2650999/4983193 11485 الرياض  21657 األخشاب لمنتجات المتحدة شرآة 

 4981362 4985334/2652050   الرياض 32802  شرآة الصعب للتجارة والصناعة
 4489371 4982892/4485091/4485774 11441 الرياض  1892 السعودية البشير مؤسسة 
 2651917 2651911/4485447 11494 الرياض  40437 )لأللمنيوم الصهيل مصنع( الوطنية الشرق مؤسسة 
 4460218 4484255/4484211 11511 الرياض  40530 السحابة والخشبية الجلدية األبواب مصنع 
 4469352 4470145/4470145/4465041 11521 الرياض  41084 والقواطع للفورمايكا الطليعة مصنع 
 4462600 4482149 11481 الرياض  3858 الخشبية والمنتجات لألثاث العمران مصنع 
 4640501 4633776/4633120 11462 الرياض  7147 والمعدني الخشبي والديكور لألثاث القنوات مصنع 
 4829609 2651762/4983242/4826615 11511 الرياض  40969 الخشبية للمنتجات فادن مصنع 
  3831000/3815274/3232888  بريدة  756 الصناعي سلطانة مجمع 
 3649973 3641225/3641225/3649937  عنيزة  15 الدخيل مصانع مجمع 
 3630029 3646403  عنيزة  486 لألثاث الزامل مصنع 
 6206918 6200333/6203732/6200871 21462 جدة  7177 األخشاب لتصنيع العربية الشرآة 
 6823619 6820483 21491 جدة  4061 الخشبية ماللألع الرضوان شرآة 
 6801820 6549647/6202245 21452 جدة  7182 المحدودة أخشاب شرآة 
 6519733 6519021/6518389 21422 جدة  5411 الخشبية السحابات مصنع 
 6602325 6200871/6518238 21424 جدة  14280 الخشبية الديكورات و لألثاث القمة مصنع 
 6516305 6200871/6518238 6200871 21424 جدة  14280 الخشبية للديكورات القمة مصنع 
 6829260 6828206/6824318 21431 جدة  1349 الخشبية للصناعات نماءإ مصنع 
 6209813 6879222/6200163/6200821 21421 جدة  958 الخشب لنجارة الدن بن مصنع 
 8470716 8474667/8477016  المنورة المدينة  3385 والشبابيك لألبواب السعودي المصنع 
 8384751 8361366  المنورة المدينة  66 الحديثة للصناعات علوي 
 8268742 8228875/8266854  المنورة المدينة  1313 الخشبية للصناعات ارابسكو مصنع 
 8269513 8229560/8253403/8255584  المنورة المدينة  1567 لألثاث الشربيني مصنع 
 8833776 8232593/8265797  المنورة المدينة  582 المنزلي لألثاث جبالوي مصنع 
 8572154 8579370/8942126 31952 الخبر  1958 الخشبية اعاتللصن البواردي مصنع 

 8984848 8644014/8211234 31952 الخبر  38 لألخشاب الفوزان مصنع
 8574347 8571292 31932 الخبر  876 الخشبية للصناعات العثمان مصنع

 8570170 8576330/8570458 31952 الخبر  437 الصناعية المقاوالت مصنع 
 8471428 8471495/8339401 31441 الدمام  1997 والمعدني الخشبي لألثاث الجعيب مصنع 

 8421930 8595861/8425664/8421930 31412 الدمام  4786 الخشبية للمنتجات األنصاري ادفؤ مصنع
 2501963 2501604/2500315/2500580  مشيط خميس  167 األسمنتية للمنتوجات مشيط مصانع

 المحفورة ةر الخشبيوالصوالبراويز 

 8121312 8121065 31952 الخبر  934 والديكور الصور لبراويز الدحيم مصنع 
 5943039 5928489 31982 الهفوف  10656 والديكور الخشبي لألثاث الكالوف مصنع 

 لخشبية الجاهزةالبيوت ا

 6604515 6362566/6674551 21422 جدة  5028 الدن وبن الفضل مؤسسة 
 8430171 8430922/8430971 31441 الدمام  1967 الجاهزة للبيوت الشرقية المؤسسة 
 8574612 8577393 31461 الدمام  2631 السعودية العربية اتكو شرآة 
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 8579798 8948200/8948220/8952782 31952 الخبر  230 السعودية ميكرز اسبيس شرآة 
 8944406 8647718 31952 الخبر  1040 الجاهزة الخشبية البيوت مصنع 
 8573167 8574127/8642150 31952 الخبر  99 الجاهزة للبيوت الراشد مصنع 

 الخشب المضغوط

 6378976 6203747/6372000 21464 جدة  16197 األخشاب لمنتجات المتحدة الشرآة 
 4651643 5841273/4650165 31932 الظهران  1038 المضغوط للخشب وديالسع المصنع 

 الصناعات الخشبية األخرى

 2650942 2650850/2651415/2651423 11496 الرياض  26862)الرياض آابالت(للكابالت الحديثة السعودية الشرآة 
 4644013 4646186/4642461 11441 الرياض  1723 )نيوفاب(  الجاهزة للمباني السعودية الشرآة 
 4980547 4983333 11485 الرياض  21657 المتحدة األخشاب منتجات مصنع شرآة 
 4982351 4984222/4981151/4985086 11411 الرياض  317 والكراسي لألثاث الجريسي مصنع 
 4985934 4985750 11494 الرياض  17996 المجوهرات لعلب الراشد مصنع 
 4037283 4789251/4052052 11423 الرياض  9806 الديكورات ألعمال والعويمر المسفر مصنع 
 4657744 4627784 11423 الرياض  9847 والستائر لألثاث الصالحية وردة مصنع 
 5202518 5201443/5455431/5204693  مكة المكرمة  1854 الخشبي لألثاث بارع مصنع 
 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 6202935 6437759/6202245 21431 جدة  1219 رالديكو وخشب األخشاب لتلبيس العمودي مصنع 
 6829260 6828206/6824318 21431 جدة  1349 الخشبية للصناعات إنماء مصنع 
 8342109 5877665/8331480 31411 الدمام  7 المنجد لألثاث العبدالواحد مصنع 
 5922643 5870989 31982 الهفوف  4569 الخشبي والموبيليا المعدني لألثاث  المري مصنع 

 منصات  خشبية

 6378976 6203747/6372000 21464 جدة  16197 األخشاب لمنتجات المتحدة الشرآة 
 6801820 6549647/6202245 21452 جدة  7182 المحدودة أخشاب شرآة 
 6207194 6204582 21532 جدة  11935 اإلنشائية والمستلزمات للسقاالت نديه ابن مصنع 
 6200880 6726489/6354458 21452 جدة  6550 الخشبية للمنصات فؤاد مصنع 
 6368226 6368188/6351942/6311111 21425 جدة  18936 الخشبية والمنصات لأللواح فوز مصنع 
 8472105 8474098/8478923 31411 الدمام  254 الخشبية تللمنصا المعجل مصنع 
 8945322 8950944/8951333 31932 الظهران  692 الخشبية للمنصات الخليج مصنع 
 8574496 8570100 31952 الخبر  939 البناء لمواد التجارية الشرآة 
 8573167 8574127/8642150 31952 الخبر  99 الجاهزة للبيوت الراشد مصنع 
 3418230 3415627 31961 الجبيل  10310 الخشبية للمنصات إنماء مصنع شرآة 

 الموبيليا واألثاث

 مصنف غير -والمبانيأثاث المكاتب 

 4981210 4982772 11482 الرياض 8472 الشرآة العربية لتصنيع األثاث
 4985434 4985430/4985139 11524 رياضال 54636 الشرآة الوطنية لصناعة األثاث المحدودة

 4982735 4981220/4789004/4984700 11554 الرياض 56129 مصنع الكراسي واألنظمة المكتبية
 4981152 4980712/4659959 11472 ياضالر 7549 مصنع شرآة المكاتب المحدودة للقواطع المكتبية

 4030877 4900160/4053040/4627784 11423 الرياض 9847 مصنع وردة الصالحية لألثاث والستائر
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 غيرالمصنفة األثاثات المنزلية

 4642238 4980215/4649932 11421 الرياض  966 والمفروشات للموبيليا الصناعية الشرآة 
 4985007 4482568 11531 الرياض  41784 واألخشاب األلمنيوم لتصنيع العصرية الشرآة 

 4981210 4982772 11482 الرياض 8472  الشرآة العربية لتصنيع األثاث
 2651255 2651256/2651257/2651263 11524 الرياض  54636 المحدودة األثاث لصناعة الوطنية الشرآة 
 4654421 4483848/4649486 11431 الرياض  1080 والمناقصات للصناعة السعودية العربية المؤسسة 
 4620483 4980060/4627033 11421 الرياض  598 )سماآو( األثاث لصناعة المانع 
 4980891 4983652/4033793/4980891 11472 الرياض  7926 للمفروشات العالمي المصنع 
 2651117 2650404 11551 الرياض  42786 لألثاث العربي المصنع 
 4778095 4784353 11484 الرياض  17330 والمعدنية الخشبية للمفروشات الوطني المصنع 
 4466538 4480483/4480072/4480140 11421 الرياض  894 العشي  ثالحدي السعودي المصنع شرآة 
 4630086 4484204/4630084 11441 الرياض  1866 للمفروشات الفضي المعرض شرآة 
 4460218 4484255/4484211/4484122 11421 الرياض  971 المفروشات قصر مؤسسة 
 4462753 4489170/4489158 11441 الرياض  1919 العصري األثاث مصنع 
  4222115 11428 الرياض  32056 لألثاث البراري مصنع 
 4461909 4488405 11485 الرياض  21862 الخشبي لألثاث البيداء مصنع 
 4649221 2652233 11421 الرياض  859 لألثاث الجزيرة مصنع 
 4792225 4782080/4765804 11474 الرياض  16947 الخشبي لألثاث الحديثي مصنع 
 4050280 4483225/4050963 11482 الرياض  8159 الصاالت لتجهيز الخالدية نعمص 
  4461753 11486 الرياض  26126 لألثاث الديباجة مصنع 
 4981216 4980808/4775553/4775053 11422 الرياض  5038 لألثاث الرياض مصنع 
 4483820 4980808 11411 الرياض  1486 للموبيليات الرياض مصنع 
 4595139 2414724/2301423 11564 الرياض  56922 الحديثة والمفروشات للديكورات العالمية مصنع 
 4640501 4633776/4633120 11462 الرياض  7147 والمعدني الخشبي والديكور لألثاث القنوات مصنع 
 4631226 4235727/4654503/4631095 11521 الرياض  41447 الحديثة األوروبية المطابخ مصنع 
 4731318 4462191/4956690 11499 الرياض  40394 الخشبي لألثاث النجار مصنع 
 4655121 4634151/4655977 11481 الرياض  3826 والديكور الخشبية للمفروشات النفيسة مصنع 
 4464896 4486969 11471 الرياض  3294 والديكور للموبيليات وفاءال مصنع 
 4580018 4850051/4193423/4850018 11565 الرياض  61271 لألثاث سدير مصنع 
 4985083 4985605/4826677 11524 الرياض  7549 المنجد لألثاث المحدودة المكاتب شرآة مصنع 
 4981320 4981316/4617423/4981320 11432 الرياض  5813 المعدنية للمفروشات الراجحي وحمد صالح مصنع 
 4980139 4985135/4980135/4786084 11411 الرياض  304 الخشبية والمطابخ لألثاث ةطن مصنع 
 4829609 2651762/4983242/4826615 11511 الرياض  40969 الخشبية للمنتجات فادن مصنع 
 4560424 4501010/4551429/4212230 11443 الرياض  10292 السعودية عالم مفروشات مصنع 
  4482242 11541 الرياض  42046 الخشبي لألثاث األمل نسمة مصنع 
 4222781 4221719 11932 ىالزلف  32 والمعدني الخشبي لألثاث اهللا عطا بن مصنع 
 3220035 3220030/3220029  بريدة  139 واأللمنيوم لألثاث العصري المصنع 
 3242472 3237692/3242472  بريدة  796 الخشبي لألثاث العييدي مصنع 
 3630029 3646403  عنيزة  486 لألثاث الزامل مصنع 
 5203056 5205555  مكة المكرمة  520 والديكور للمفروشات عضاضة محمود مصنع 
  6510743/6443460/6444351 21451 جدة  2124 لألثاث العربية المؤسسة 
 6373671 6380082/6437442/6377606 21431 جدة  1228 السعودية العربية سوني 
 6682035 6693876/6873403/6874791 21491 جدة  4445 الخشبية للمنتجات عمومي شرآة 
 6354451 6373075/6378896 21441 جدة  1692 أبوالسعود مفروشات مصانع شرآة 
 6872021 6895190 21422 جدة  5434 لألثاث التيسير مصانع 
 6372996 6360020/6364153 21464 جدة  16302 السعودي الخشبي األثاث مصنع 
 6915207 6370344/6915188/6915390 21481 جدة  3923 لألثاث العالمية مصنع 
 6422380 6433621/6423061 21412 جدة  4515 األثاث وتجارة لصناعة العروسة مصنع 
 6602325 6200871/6518238 21424 جدة  14280 الخشبية الديكورات و لألثاث القمة مصنع 
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 6691968 6602160/6375108 21431 جدة  1224 الخشبي لألثاث الكعكي مصنع 
 6200855 6204344/6209700 12415 دةج  18255 الخشبي لألثاث النور مصنع 
 6829260 6828206/6824318 21431 جدة  1349 الخشبية للصناعات إنماء مصنع 
 6729170 6725688/6725735 21422 جدة  5486 والمكتبات للمطابخ حمد بن مصنع 
 6930972 6934045/6222262 21463 جدة  11784 الخشبي واألثاث للمطابخ الحيدري بدر حمد مصنع 
 7500061 7500000/7500074  الطائف  1053 الخشبي لألثاث النفيعي مصنع 
 8253121 8250000/8254000  المنورة المدينة  838 الخشبي لألثاث موفق مصنع 
 8473460 8471989/8573983 31421 الدمام  715 األثاث لصناعة المطلق شرآة  
 8471849 8471825/8266787 31441 مامالد  1587 للموبيليات الرياض مصنع شرآة  
 8471428 8471495/8339401 31441 الدمام  1997 والمعدني الخشبي لألثاث الجعيب مصنع  
 8334320 8334550 31461 الدمام  2699 الخشبية للمنتوجات السعودي المصنع 
  8222127 31433 الدمام  10237 الديكور و الخشبية لألعمال الفني المصنع 
 8579425 8579417 31442 الدمام  6480 المحدودة األوسط الشرق فيترا شرآة 
 8121347 8121396/8121346/8121406 31952 الدمام  30447 األثاث لصناعة الرميح مصنع 
 8221667 8413656 31481 الدمام  3673 لألثاث العمير مصنع 
 8121142 8121188/8121645 31461 مامالد  2880 الخشبية للمصنوعات الغامدي مصنع 
 8121559 8121163/8121257 31952 الثقبة  20055 واألثاث للموبيليا بوخمسين مصنع 

 8985147 8986364/8986188 31952 الثقبة  20100 الخشبي لألثاث العجمي مصنع
 8574496 8570100 31952 الخبر  939 البناء لمواد التجارية شرآةال 
 8575508 8575510 31952 الخبر  2232 آريستوود العوجان مصنع 
 5943039 5928489 31982 الهفوف  10656 والديكور الخشبي لألثاث الكالوف مصنع 

 7222574 7220364/7224045 31991 الحفر  103 الشمري حماد مصنع
 5324441 5430666/5335041  حائل  148 الصناعي النهضة مجمع 
 5430197 5430666  حائل  148 الخشبي لألثاث اليمامة مصنع 
 5324529 5434577/5325270  حائل  293 لألثاث جفرة مصنع 
 2232719 2220110/2211000  مشيط خميس  1583 الديكور و الخشبي لألثاث هلي مصنع 

 المقاعد المدرسية

 4981216 4980808/4775553/4775053 11422 الرياض  5038 لألثاث الرياض مصنع

 وتطعيم الموبيليات وزخرفة حفر

 4577106 4642071 11454 الرياض  15952 للديكورات المطلق مصنع

 طاوالت المكاتب

 4466538 4480483/4480072/4480140 11421 الرياض  894 )العشي( ثالحدي السعودي المصنع شرآة 
 4981216 4980808/4775553/4775053 11422 الرياض  5038 لألثاث الرياض مصنع 
 4640501 4633776/4633120 11462 الرياض  7147 والمعدني الخشبي والديكور لألثاث القنوات مصنع 
 4982735 4981220/4789004/4984700 11422 الرياض  5038 المكتبية واألنظمة الكراسي مصنع 
 4985083 4985605/4826677 11524 الرياض  7549 المنجد لألثاث المحدودة المكاتب شرآة مصنع 
 3630029 3646403  عنيزة  486 لألثاث الزامل مصنع 
 6829260 6828206/6824318 21431 جدة  1349 الخشبية للصناعات إنماء مصنع 
 5324529 5434577/5325270  حائل  293 لألثاث جفرة مصنع 

 مراتب السست

 4488939 4480039/4982267 11471 الرياض  3436 واألسفنج  السست لمراتب العربي المصنع
 6374961 6377220/6362855 21432 جدة  5635 واألسفنج سستال مراتب لصناعة الوطنية الشرآة
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 8471668 8472156/8579183 31431 الدمام  1314 واألسفنج السست مراتب لصناعة الوطنية الشرآة
8573460 8577808/8573983 31421 الدمام  715 السست اتبلمر المطلق مصنع



 

 



 

 

 والنشر الورق ومنتجاته والطباعة
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 الورق و منتجاته

 أطباق البيض

 4961280 2652171/4961517 11422 الرياض  5147 المحدودة الكرتونية المنتجات شرآة 
 2651476 2652342/2650922/4983688 11514 الرياض  54054 البيض ألطباق اليمامة مصنع 
 5863837 5330876/5861093 31982 الهفوف  80 البيض ألطباق الغدير مصنع 

 أطباق وأآواب وأدوات مطبخ ورقية

 6379842 6378357/6477333 21473 جدة  12175 الورقية والعبوات لألآواب السعودية شرآةال 
 6380901 6374441/6380901 21421 جدة  712 والبالستيكية الورقية  للعبوات الثريا مصنع 
 8575834 8575622/8575366 31952 الخبر  1520 الورقية للمنتجات العربية الشرآة 
 

 أآياس تعبئة خفيفة

 4984659 4980308/4625606 11444 الرياض  15383 والتغليف التعبئة لخدمات السعودية الشرآة 
 6376667 6366667 21421 جدة  690 والمربيات والطحينة للحالوة حلواني مصنع 
 

 األوعية الورقية المعقمة لألغذية

 6352129 6351515 21413  جدة 9454  شرآة تترا باك للتصنيع

 أخرى آرتونية أو ورقيةة يأوع

 4982300 4983392 11452 الرياض  6672 الكرتونية للعلب الوباك العبيكان مصنع شرآة 
 6373528 6373528/6632555 21431 جدة  1227 السعودية العلب شرآة 

 من الورقاألآياس والشنط 

 4954132 4951300/4058288 11411 الرياض  293الورق أآياس إلنتاج السعودية اليمامة أسمنت مصنع 
 4777560 4777560 11672 الرياض  88952 الطباعة و للتصميم نهال 
 6360224 6380701/6380700/6360918 21421 جدة  712 للورق وطنيال المصنع 
 6895298 6872623/6876758 21431 جدة  1170 الورق أآياس مصنع  والصناعة للتجارة باحمدين 
 6374886 6370757 21477 جدة  30263 الورق لمنتجات الوطنية الشرآة فرع 
  6807970/6481574 21421 جدة  680 الورقية للصناعات المالح مصنع 
 6896564 6802308/6878640 21431 جدة  1225 التوفيق مطابع 
 6829989 6828270/6838085/6541477 21411 جدة  275 المحدودة األسمنت صناعة نتجاتم شرآة 
 8574620 8576688/8578685 31421 الدمام  538 نابكو  الورق لمنتجات الوطنية الشرآة 
 8953326 8643701/8643770 31952 الخبر  324 الورق لمنتوجات يةالسعود الشرآة 
 8500353 8561561/8561827 31972 سيهات  25 والورق النايلون ألآياس سيهات مصنع 

 الظروف والبطاقات ولوازم مكتبية

 2651323 2651123/2651058 11452 الرياض  6594 البالستيكية والبطاقات الظروف إلنتاج يجالخل شرآة 
 4779883 2652181/4760023/4984923 11565 الرياض  61297 االلكترونية للطباعة مرامر شرآة 
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 6380286 6363622 21451 جدة  2159 الصناعية النسر شرآة 
8330128 8334372/8334405 31441 الدمام  1524 المظاريف لصناعة السعودية المؤسسة 

 الورق المقوى

  8267270/8121939 31423  الدمام 9840 الشرآة العربية لصناعة الورق

 الفوط النسائية الصحية 

 4984879 4980820 11421 الرياض  773 الصحية للمنتجات السعودية الشرآة 
 2650651 2651600 11573 الرياض  52812 السعيد الطفل شرآة 
 4469220 4469472/6370090 11481 الرياض  3626 فاين  المحدودة الصحي الورق شرآة 
 5204746 5204523/5200410  مكة المكرمة  67 الورقية والمناديل الصحية للحفائظ باوزير مصنع 
 6375729 6376625 21473 جدة  12011 )بامبرز ( الحديثة المنتجات شرآة 
 6376343 6370090/6373947/6371517 21482 جدة  8160 المحدودة الصحي الورق شرآة 
 8573129 8573133 31952 الخبر  1520 العربية آالرك آمبرلي العليان شرآة 

 الملفات

 2650371 2650370/4766800 11421 الرياض  509 والقرطاسية المكتبية لألدوات الهوشان مصنع 
 4481920 2650150/4480068 11411 الرياض  422 الورقية والمنتجات لألثاث الوطن مصنع 

 المناديل الورقية

 2650952 2651600 11573 الرياض  52812 الورقية المنتجات شرآة 
 4469220 4469472/6370090 11481 الرياض  3626 )فاين(  حدودةالم الصحي الورق شرآة 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 4980042 4981167 11412 الرياض  4909 الطبية المسحات و للمناديل سلفانا صنعم 
 4980042 4981167/4115020 11383 الرياض  175 الورق ومنتجات والدعاية للطباعة  روية وآالة مصنع 
  3812872  بريدة  453 الورقية للمناديل أرياف مصنع 
 3336618 3241784  الرس  566 الورق لمنتجات ديباج مصنع 
 5204746 5204523/5200410  مكة المكرمة  67 الورقية والمناديل الصحية للحفائظ باوزير مصنع 
 6376343 6370090/6373947/6371517 21482 جدة  8160 المحدودة الصحي الورق شرآة 
 6379109 6363877/6364980 21452 جدة  6569 )آلين مناديل( للصناعة باغانم شرآة 
 6380901 6374441/6380901 21421 جدة  712 والبالستيكية الورقية للعبوات الثريا مصنع 
 6672926 6672502/6671831 21494 جدة  17748 الورقية للمناديل المتحدة المنتجات شرآة مصنع 
 8579257 8574477/8579277 31441 الدمام  1683 )وبوسبيت فؤاد شرآة( للحفائظ فابكو مصنع 
 8573129 8573133 31952 الخبر  1520 العربية آالرك آمبرلي العليان شرآة 

 الورق

 6360224 6380701/6380700/6360918 21421 جدة  712 للورق الوطني المصنع 
 6367860 6380798/6378785/6510024 21431 جدة  1117 للورق  الدولية السعودية إنجاز شرآة 
  8430660 31492 الدمام  8663 الورق لصناعة السعودية الشرآة 
 8121060 8121779/8121732/8121016 31492 الدمام  8663 والورق اللب لتصنيع السعودية المؤسسة 

 )أبلوآاش (الورق المقوى 

 6938407 6938663/6938390 21473 جدة  12328 والتغليف للطباعة النصر شرآة
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 8571878 8572404/8572204 31441 الدمام  1590 االبتكار مطابع 

  ومناشف األطفالظحفائ

 2651614 2651633/4985622 11625 الرياض  99883 المحدودة الصحية للصناعات الخليج شرآة 
 2650651 2651600 11573 الرياض  52812 السعيد الطفل شرآة 
 4469220 4469472/6370090 11481 الرياض  3626 )فاين(  المحدودة الصحي الورق شرآة 
 5204746 5204523/5200410  مكة المكرمة  67 الورقية والمناديل الصحية للحفائظ باوزير مصنع 
 6375729 6376625 21473 جدة  12011 )بامبرز( الحديثة المنتجات شرآة 
 6376343 6370090/6373947/6371517 21482 جدة  8160 المحدودة الصحي الورق شرآة 
 8579257 8574477/8579277 31441 الدمام  1683 وبوسبيت فؤاد شرآة  للحفائظ فابكو مصنع 
 8573129 8573133 31952 الخبر  1520 العربية آالرك آمبرلي العليان شرآة 

 صناديق وعلب الكرتون

 2652483 2652211/2654097 11476 الرياض  25817 )باك وطن( المحدودة التعبئة لمواد الوطنية الشرآة 
 4900744 2411222/2413913/4900549 11662 الرياض  88373 للكرتون البابطين مصنع 
 4982995 4470088/4980647 11472 الرياض  7769 للكرتون الرياض مصنع 
 4980294 4982071 11431 الرياض  1497 الكرتونية للعبوات شريفال مصنع 
 2650272 2651144/2650001 11452 الرياض  6672 والتغليف للتعبئة العبيكان مصنع 
 4777560 4777560 11672 الرياض  88952 الطباعة و للتصميم نهال 
 6550254 6550922 21494 جدة  17748 التغليف و للطباعة الخليجية الشرآة 
 6368789 6375909 21418 جدة  31503 يونيباك  الكرتون لصناعة المتحدة الشرآة 
 6715236 6714807/6715712 21487 جدة  30786 والتغليف للطباعة الفيحاء 
 6938407 6938663/6938390 21473 جدة  12328 والتغليف للطباعة النصر شرآة 
 6380051 6362087/6513937/6362096 21412 جدة  4720 المحدودة سفاريباك شرآة 
 6378273 6376148/6477333 21477 جدة  3204 )الكرتون مصنع( التغليف ألنظمة صافوال شرآة 
 6884061 6874863/6872100 21462 ةجد  7366 للطباعة ةجد مرآز 
 6360514 6372707 21484 جدة  17006 التغليف و للطباعة الجزيرة مصنع 
 6378273 6376148/6477333 21424 جدة  14455 السعودي الكرتون مصنع 
 6734863 6700673/6734863 21543 جدة  51107 خرةالفا العلب إلنتاج سفير مصنع 
 6896564 6802308/6878640 21431 جدة  1225 التوفيق مطابع 
 6700816 6729792 21482 جدة  8235 لبيك مطابع 
 6377985 6360150/6513937/6517529 21421 جدة  922 التغليف لصناعة البنوي معامل 
 6476292 6480659/6483902/6480753 21451 جدة  2380 الورقية للمنتجات الجامعة معامل 
 8571504 8576688/8576783 31421 الدمام  538 )باك إسترن( الكرتون لصناعة الشرقية الشرآة 
 8575283 8573432/8572980/8573716 31412 الدمام  4711 المحدودة للتغليف المتحدة الشرآة 
 8574244 8574246/8573256 31412 الدمام  4712 المحدودة بادياباك شرآة 
 8433636 8424422 31472 الدمام  7666 التغليف و للطباعة الرضا مطابع 
 8121311 8121988/8991188 31952 الخبر  3446 والتغليف للكرتون نور مصنع 
 5870343 5876218/5876180 31982 الهفوف  287 والتغليف للطباعة الجواد مرآز 
 5332744 5332714 31982 الهفوف  13 الكرتون لعلب الكفاح مصنع 
 5867733 58763710 31982 الهفوف  10001 الخليج آرتون مصنع 

 من الورق صناعات أخرى

 4985903 4985907/4985895 11511 الرياض  41671 )عناية( الطبية المنتجات لتصنيع العربية الشرآة 
   11511 الرياض  42852 الورقية للصناعات  الخريف شرآة 
 4982278 4982270/4985463 11427 الرياض  27559 لواصق  الالصقة المنتجات شرآة 
 4624416 4980308/4980555/4625606 11444 الرياض  15383 المحدودة الطبية للمنتجات روية شرآة 



 رقم الفاآـس             رقم الهاتف                   رمز بريدي المدينة .ب. ص مصنعإســــــم ال 

   ع الوطنيهالمصاندليل  50

 4762741 2650400/4787179 11525 الرياض  59358 اللصق ذاتية للنماذج عباقر شرآة 
 4982011 4982200 11421 الرياض  859 الورقية للمنتجات شهد مصنع 
 5205010 5205573  المكرمة مكة  6969 )الالصقة البكرات مصنع( نورولي مؤسسة 
 6379842 6378357/6477333 21473 جدة  12175 الورقية والعبوات لألآواب السعودية الشرآة 
 6364963 6364963/6721010/6717410 21491 جدة  4029 الفنية العالمات مصنع 
 6369104 6372032/6379345/6380663 21491 جدة  4029 التجارية للملصقات العون مصنع 
 6377985 6360150/6513937/6517529 21421 جدة  922 التغليف لصناعة البنوي معامل 

 8991177 8991188 31952  الخبر 3446  مصنع  فافا لملصقات التغليف

  فوط المطابخ

 6374886 6370757 21477 جدة  30263 الورق لمنتجات الوطنية الشرآة فرع 
  6807970/6481574 21421 جدة  680 الورقية للصناعات المالح مصنع 
 5924987 5929863 31982 المبرز  10412 الورق لتحويل العربي المصنع 

 الفوتوغرافيورق التصوير 

 4980994 4982332/4982336 11464 الرياض  16200 المحدودة السعودية هيليوزيد 
 6717991 6721811 21452 جدة  6523 الورق لتجهيز سعوديةال الشرآة 
 8121025 8121284/8121138 31952 الدمام  1978 جرافكو سعودي شرآة 

 التواليتورق 

 4469220 4469472/6370090 11481 الرياض  3626 )نفاي ( المحدودة الصحي الورق شرآة 
 6376343 6370090/6373947/6371517 21482 جدة  8160 المحدودة الصحي الورق شرآة 
 6374886 6370757 21477 جدة  30263 الورق لمنتجات الوطنية الشرآة فرع 
 6380901 6374441/6380901 21421 جدة  712 والبالستيكية الورقية  للعبوات الثريا مصنع 
  6807970/6481574 21421 جدة  680 الورقية للصناعات المالح مصنع 
 8579257 8574477/8579277 31441 الدمام  1683 وبوسبيت فؤاد شرآة  للحفائظ فابكو مصنع 

 ورق الكتابة

 2650182 4775162/2650201 11416 الرياض  22815 المحدودة الورقية للصناعات النخيل شرآة 
 6380286 6363622 21451 جدة  2159 الصناعية النسر شرآة 

 الت الحاسبةآلورق المبرقات وا

 4781516 2652329/2651326/4777461 11452 الرياض  6594 االلكترونية للطباعة العقل دار 
 2653091 4198000 2651818/2652125 11411 الرياض  317 )الجريسي (الكمبيوتر ورق إنتاج شرآة 
 4791130 2651320/4761091 11411 الرياض  298 الحاسب لنماذج الوطني الربى مصنع شرآة 
 4985815 4985811/4985805 11541 الرياض  42444 والتجليد للطباعة الممتاز مؤسسة 
 4481920 2650150/4480068 11411 الرياض  422 الورقية والمنتجات لألثاث الوطن مصنع 
 4790205 4767696/4779883 11471 الرياض  3182 االلكترونية نبراس مطابع 
 4549981 4549802/4549982 11441 الرياض  1518 رغدان مطبعة 
 6717991 6721811 21452 جدة  6523 الورق لتجهيز السعودية الشرآة 
 6605530 6611828/6690268/6374980 21442 جدة  6130 الورقية للصناعات السعودية الشرآة 
 6370430 6378800 21448 جدة  33275 التجارية للنماذج السعودية الشرآة 
 6380286 6363622 21451 جدة  2159 الصناعية النسر شرآة 
 6654280 6692772 21411 جدة  169 الفتح مطابع شرآة 
 6437061 6438936 21412 جدة  4688 االعتماد مطبعة شرآة 
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 6653723 6364690/6653723/6612182 21421 جدة  977 المكتبي للورق نجيب مصنع 
 6700816 6729792 21482 جدة  8235 لبيك مطابع 
 8588316 8588322/8588328 31421 الدمام  718 المتواصلة النماذج إلنتاج العربية الشرآة 
 8579890 8578926 31932 الدمام  349 االلكترونية للطباعة الهالل شرآة 
 8571195 8573753/8577003 31411 الدمام  183 التريكي مطابع 
 8982140 8984414 31952 الخبر  3232 الكمبيوتر ألوراق العزاز مصنع 

 عة والنشرالطبا

 مطابع غير متخصصة

 4789932 4789855/4772023/4772329 11411 الرياض  383 والطباعة للصناعة السعودية الشرآة 
 4983547 4983547/4983303 11525 الرياض  59328 روية لمطابع العربية الشرآة 
 4052703 4021791/4027546 11461 الرياض  2957 لألوفست األهلية المطابع 
 4022949 4040061 11411 الرياض  174 الحديثة الوطنية المطابع 
 4781516 2652329/2651326/4777461 11452 الرياض  6594 االلكترونية للطباعة العقل دار 
 4028894 4040701 11451 الرياض  2325 للطباعة المنار دار 
 4776493 2650244/4776493 11415 الرياض  18310 والسجالت المدرسية والدفاتر للطباعة األمل شرآة 
  4121453 11411 الرياض  49 الوطنية والنشر الطباعة شرآة 
 4982300 4983392/4572537/4581158 11452 الرياض  6672 والنشر للطباعة العبيكان شرآة 
 4780097 4768375/4730901 11442 الرياض  6463 المحدودة والصناعة ةللطباع ألوان شرآة 
 4779883 2652181/4760023/4984923 11565 الرياض  61297 االلكترونية للطباعة مرامر شرآة 
 4871063 4870911/4419999 11411 الرياض  354 والنشر لطباعةوا للصحافة الجزيرة مؤسسة 
 4985815 4985811/4985805 11541 الرياض  42444 والتجليد للطباعة الممتاز مؤسسة 
  4775882 11492 الرياض  8763 للطباعة هتان مرآز 
 4870608 4870667/4870668 11564 الرياض  56843 الورقية للمنتجات خزام مصنع 
 4980042 4981167/4115020 11383 الرياض  175 الورق ومنتجات والدعاية للطباعة روية وآالة مصنع 
 4041366 4041366 11481 الرياض  3753 اإلشعاع مطابع 
 4013116 4036321/4034572/4033004 11471 الرياض  3393 األيوبي مطابع 
 2320038 2320038/2325815 11472 الرياض  7525 لألوفست البادية مطابع 
 4811988 4823734/4811988 11575 الرياض  61610 لألوفست التقنية مطابع 
 4777653 4934690 11474 الرياض  16994 الجاسر مطابع 
 4983719 4983723/4793569/4776997 11471 لرياضا  3018 لألوفست الخالد مطابع 
 4037970 4050590/4035265 11531 الرياض  41987 الدرعية مطابع 
 4467323 4488983/4472417 11531 الرياض  41675 لألوفست السفراء مطابع 
 2412794 2410747/2412538 11471 الرياض  3399 التجارية السليم مطابع 
 4014857 4027633/4056540 11461 الرياض  2850 األوسط الشرق مطابع 
 4015110 4053818 11441 الرياض  1846 الشمس مطابع 
 4774635 4793462/4775080 11452 الرياض  6803 الفنية الصائغ مطابع 
 4764329 4015268/4789332 11481 الرياض  3512 لألوفست العاصمة مطابع 
 4024116 4024116/4036929 11499 الرياض  40321 العطار مطابع 
 4824865 4788510/4824983 11441 الرياض  1798 التجارية الفرزدق مطابع 
 4012366 4014732/4012366 11462 الرياض  7375 التجارية القدس مطابع 
 4034932 4015102/4015086 11411 الرياض  390 التجارية الكتاب مطابع 
  4486143/4015059 11541 الرياض  42261 السعودية الكراسة مطابع 
 4350974 4462617/4350862/446319 11431 الرياض  1170 المدينة مطابع 
 2314406 2315561 11431 الرياض  1198 الوسطى المنطقة مطابع 
 4563145 4563145 11444 الرياض  15315 العربي الناشر مطابع 
 4984620 4985128/4984868 11491 الرياض  4131 الحديثة النصر مطابع 
 4791247 4778899 11476 الرياض  25988 لألوفست أطلس مطابع 
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 4659178 4643745/4653160 11484 الرياض  17116 العلوم بحر مطابع 
 4053467 4050044 11494 الرياض  17922 جاد مطابع 
 4033998 4015268/4010436/4010309 11481 الرياض  3512 لألوفست الهالل دار مطابع 
 4980632 4980780/4980776 11461 الرياض  2900 سفير مطابع 
 4871117 4420000/4871000 11476 الرياض  25848 الصحفية اليمامة مؤسسة مطابع 
 4790205 4767696/4779883 11471 الرياض  3182 االلكترونية نبراس مطابع 
 4480755 4488026/4488024 11421 الرياض  629 التجارية نجد مطابع 
 4980294 4980233/4982071 11431 الرياض  1497 الشريف وإعالنات مطابع 
 4549981 4549802/4549982 11441 الرياض  1518 رغدان مطبعة 
 4777560 4777560 11672 الرياض  88952 الطباعة و للتصميم نهال 
 5483211 5441924/5448822 11942 الخرج  64 الحديثة العمار مطابع 
 4221619 4222682/4221971 11932 الزلفى  94  جاريةالت الزلفي مطابع 
 4321033 4322508 11952 المجمعة  201 التجارية الناشي مطابع 
 6420515 6420515/6424357 11911 يالدوادم  76 األهلية الدوادمي مطابع 
 3231103 3243835  بريدة  2105 لألوفست السلمان مطابع 
 3250767 3250838/3234378  بريدة  966 المنصور مطابع 
 5450077 5425192  مكة المكرمة  5815 للطباعة الثقافة دار 
    مكة المكرمة  634 للطباعة ةمك فمصح شرآة 
 5203073 5203054/5200734  مكة المكرمة  2484 والنشر للطباعة ةمك شرآة 
 5203055 5201733  مكة المكرمة  5803 واالعالم للطباعة مكة مؤسسة 
 5737027 5737028  مكة المكرمة  1952 التراث مطابع 
 6550254 6550922 21494 جدة  17748 التغليف و للطباعة الخليجية الشرآة 
 6370430 6378800 21448 جدة  33275 التجارية للنماذج السعودية الشرآة 
 6715236 6714807/6715712 21487 جدة  30786 والتغليف للطباعة الفيحاء 
 6360321 6372341/6361109 21432 جدة  5700 والطباعة الكبريت ألمشاط السعودي المصنع 
 6322934 6483313/6320423/6443675 21411 جدة  332 العصرية المطبعة 
 6700444 6716466/6719280 21472 جدة  7614 والنشر للطباعة البالد دار 
 6530768 6516131/6530768 21462 جدة  7432 والتغليف والنشر للطباعة الفنون دار 
 6728175 6721000/6721778 21432 جدة  5941 والنشر للطباعة عكاظ دار 
 6391003 6393012/6396060/6670606 21411 جدة  497 والنشر للطباعة المنورة المدينة شرآة 
 6938407 6938663/6938390 21473 جدة  12328 والتغليف للطباعة النصر شرآة 
 6604676  21411 جدة  497 للطباعة األصفهاني دار شرآة 
 6711877 6711700/6712100 21421 جدة  807 والنشر للطباعة العلم دار شرآة 
 6656075 6603428/6653512/6650188 21412 جدة  4685 للطباعة مبارآو شرآة 
 6654280 6692772 21411 جدة  169 الفتح مطابع شرآة 
 6437061 6438936 21412 جدة  4688 االعتماد مطبعة شرآة 
 6884061 6874863/6872100 21462 جدة  7366 للطباعة جدة مرآز 
 6360514 6372707 21484 جدة  17006 والتغليف للطباعة الجزيرة مصنع 

 6369104 6372032/6379345/6380663 21491  جدة 4029  مصنع العون للملصقات التجارية
 6896564 6802308/6878640 21431 جدة  1225 التوفيق مطابع 
 6657238 6600560/6674767 21452 جدة  6846 الجندول مطابع 
 6827976 6837400/6877099 21422 جدة  5454 السروات مطابع 
 6377811 6370073/6370081/6370018 21451 جدة  2459 سحر مطابع 
 6808472 6891867/6808472 21473 جدة  12492 التجارية آدسة مطابع 
 6700816 6729792 21482 جدة  8235 لبيك مطابع 
  6472093 21451 جدة  2485 األندلس مطبعة 
 6602755 6612182/6653723 21421 جدة  977 الشرق مطبعة 
  7334082  الطائف  1281 والنشر للطباعة الحارثي دار 
 7335465 7326666  الطائف  1141 الكرت بيت صنعم 
 3212277 3211414/3226865  ينبع  611 التوفيق مطابع 
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 8578055 8571011/8570955 31461 الدمام  2662 واإلعالم والصحافة للطباعة الشرقية الشرآة 
 8588316 8588322/8588328 31421 الدمام  718 المتواصلة النماذج إلنتاج العربية الشرآة 
 8340064 8325675/8340153 31421 الدمام  565 والنشر للصحافة اليوم دار 
 8579890 8578926 31932 الدمام  349 االلكترونية للطباعة لهاللا شرآة 

 8579151 8570075/8579091 31411 الدمام  343 المطوع مطابع شرآة
 8571878 8572404/8572204 31441 الدمام  1590 االبتكار مطابع 
 8571195 8573753/8577003 31411 الدمام  183 التريكي مطابع 
 8574642 8574658/8574654 31411 الدمام  40 الخط مطابع 
 8433636 8424422 31472 الدمام  7666 التغليف و للطباعة الرضا مطابع 
 8275740 8269930/8270292 31412 الدمام  4638 الطليعة مطابع 
 8433687 8420555/8420719 31411 الدمام  66 الوفاء مطابع 
 8980015 8982200/8946600 31952 الخبر  30729 الشرق مطبعة 

 8572145 8572141 31952 الخبر  195 يماناأل مطابع شرآة
 5860636 5821101/5824006 31982 الهفوف  2522 الحديثة اإلحساء مطبعة 
 3415239 3410001/3410319 31961 الجبيل  10026 المساندة الصناعات مطابع 
 8982758 8646486/8972244 31932 الظهران  253 الجزيرة مطابع 
 7660070 7661733/7660071 31971 يالخفج  81 الخفجي مطبعة 
 5430737 5327497/5434593  حائل  289 العصرية الحماد مطابع 
 5335041 5331111/5430666  حائل  148 الوطنية النهضة مطابع 
 6241374 6241374  سكاآا  209 الحديثة الشمال مطابع 
 7252016 7250132/7252016  الباحة  122 الريحانية المطابع 
 7223120 7223456/7223212  يبلجرش  195 اعةللطب المنار دار 



 

 



 

 

 المنتجات الكيماوية
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 أساسية صناعات آيماوية

 أسيتات البوليفينيل

 8121170 8121170/8121193 31481 الدمام  3942 الصناعية والراتنجات للكيماويات الخليج شرآة 
 8421386 8427746/8420632 31472 الدمام  7544 الكيماوية للصناعات الظهران شرآة 
 

 األلياف الصناعية

 3963236 3965000  ينبع 3033 الشرآة العربية لأللياف الصناعية
  

 شكيل البالستيكإعادة ت

 2651530 2651594/2651531 11485 الرياض  21512 للصناعات فالكون شرآة 
 4980155 4980151/4483344 11511 الرياض  40814 البالستيكية الخام للمواد الحكير مصنع 
 4210152 4222289/5212538 11458 الرياض  33591 البالستيك مخلفات لجةلمعا الحوشاني مصنع 

 4038375 4023490 11553 الرياض  51737 البالستيك تصنيع عادةإل يالسعود المصنع
 6428369 6206999/2324642 21494 جدة  17665 البالستيك عتصني إلعادة الرواسي مصنع
 8121208 8572123/8576131/8121461 31488 الدمام  35021 كيالبالست مخلفات لمعالجة ةالخالدي مصنع
 8337884 8337228/3417332/3416380 31411 الدمام  310 لبالستيكا لمعالجة الجبيل مصنع

 

 أوآسيد الزنك

 3417091 3417094/3417590/3417796 31961  الجبيل 10171  المصنع العربي للزنك

 األسمدة

 2651327 2652266/2650230 11431 الرياض  1239 )نافكو(  الكيماوية لألسمدة الوطنية الشرآة 
 4983830 4982274 11594 الرياض  58129 لالغريموس السعودي المصنع شرآة 
 2652709 2652168/4569996 11541 الرياض  42010 السعودية البيراليت صناعات 
 4956180 4109142/4783928 11421 الرياض  739 العضوية لألسمدة البستان مصنع 

 4782102 4772346/4731130 11514  الرياض 54061  مجمع استرا الصناعي لألسمدة
 3233519 3242282/4766700 81999 بريدة  1045 السائلة لألسمدة فرزان مصنع 
 6378112 6374851/6369505 21464 جدة  16339 المحدودة السعودية جونسون شرآة 
 6879652 6872702 21431 جدة  1247 الخضراء النجيلة مصنع 
 8121002 8121009/8121543 31481 الدمام  3891 والصناعي الزراعي للكبريت الوطنية المؤسسة 
 8574311 8575011/8575208 31421 الدمام  553 )سافكو(  السعودية العربية األسمدة شرآة 
 8918210 8918177/8952776 31932 الدمام  857 العضوية األسمدة لصناعة العربي المصنع شرآة 
 8574951 8571423/8574955 31462 الدمام  7137 العربية يتالفيرميكيوال صناعات 
 8422986 8121077/8121087/8422923 31431 الدمام  1142 السعودي والفيرميكيواليت البيتموس مصنع 
 3415894 3419988 31961 الجبيل  10283 )البيطار ابن(  ماويةالكي لألسمدة الوطنية الشرآة 
 3417122 3416488 31961 الجبيل  10046 سماد  لألسمدة الجبيل شرآة 



 رقم الفاآـس             رقم الهاتف                   رمز بريدي المدينة .ب. ص مصنعإســــــم ال 

   المصانع الوطنيهدليل  58

 األمونيا

 8574311 8575011 31421  الدمام 553 شرآة األسمدة العربية السعودية
  

 البنزين

 3585192 3581760 31961  الجبيل 11221 شرآة شيفرون السعودية للبتروآيماويات
 

 الصودا الكاوية

 8572648 8572466/8572466 31431 الدمام  1053 األساسية الكيماوية الصناعات شرآة 
 

 الغازات الصناعية

 2650939 2651506/2650722 11551 الرياض  42868 الصناعية والغازات للمعدات هاشم عبداهللا شرآة 
 4981284 4980572/4981286 11561 الرياض  2549 يةالصناع للغازات الخفرة مصانع 
 4784690 4765076/4763824 11411 الرياض  210 الصناعية للغازات الجميح مصنع 
 4468319 4982712/4487941/4485070 11411 الرياض  374 الرياض أآسجين مصنع 
 3247699 3245270/055144445  بريدة  129 والطبية الصناعية للغازات السعيد مصانع 
 3237666 3231252  بريدة  250 واألآسجين لألستلين السعيد مصنع 
 3235516 3243585  بريدة  539 القصيم أآسجين مصنع 
 5446442 5446442  مكة المكرمة  8941 الصناعية للغازات مكة مصنع 
 6380653 6380651/6320551/6365895 21431 جدة  1160 السعودية الصناعية الغازات شرآة 
 6376146 6380064/6360338/6352222 21491 جدة  4084 الصناعية والغازات للمعدات هاشم عبداهللا شرآة 
 6890804 6879222/6940740 21421 جدة  958 األآسجين مصنع-الدن بن محمد شرآة 
 6376146 6352222/6344600/6380586 21491 جدة  4084 المخصوصة الغازات إنتاج مرآز 
 8461729   المنورة المدينة  3604 الصناعية للغازات الدخيل مصنع 
 8576311 8574720/8571000 31422 الدمام  518 الكربون أآسيد ثاني مصنع-هاشم اهللاعبد شرآة 
 8576311 8121182/8121931/8121150 31422 الدمام  518 األمونيا ماء محلول مصنع-هاشم عبداهللا شرآة 
 8576311 8574720/8574730 31422 الدمام  5180 الصناعية والغازات للمعدات هاشم عبداهللا شرآة 
 8643927 8463937 31492 الدمام  8996 )يوسيكو(  الهالون لمعالجة العالمية مصنع 
 8121218 8121031/8121220/8121367 31952 الخبر  291 المحدودة السعودية الصناعية الغازات شرآة 
 5875646 5866542/5873674 31982 المبرز  10001 الكربون أآسيد يثان مصنع  التجارية الجبر شرآة 
 3588880 3575700 31961 الجبيل  10110 غاز  الصناعية للغازات الوطنية الشرآة 
 3415268 3417990/3415820 31951 الجبيل  56 الجبيل غازات مصنع شرآة 
 4221904 4233218/4221445/4221904  تبوك  125 الصناعية للغازات البازعي مصنع 
 3221868 3170754  زانجي  128 الصناعية للغازات جيزان مصنع 

 الفورمالدهايد

 6604875 6670092/3417309/3417605  جدة  3143 للقولبة األمينية المرآبات مصنع 
 8342283 8338831/8325555 31471 الدمام  3139 السعودية الفورمالدهايد آيمائيات شرآة 
 
 



 رقم الفاآـس             رقم الهاتف                   رمز بريدي المدينة .ب. ص مصنعإســــــم ال 

 59   المصانع الوطنيهدليل 

 الكيماويات األساسية األخرى

 4020988 4026011 11575 الرياض 61758 مصنع رمل السيليكات الصناعي
  4731708/4791062 11421 الرياض 984 المصنع السعودي أللومينات الصوديوم

 6370033 6378100 21477 جدة 30151 )بارآو(صنع سالمه للكيماويات م
 3963236 3965000/3965005  ينبع 30333  )ينبت(شرآة ينبع السعودية للبتروآيماويات 

 8572121 8578469 31411 الدمام 372 شرآة مصنع األسيد الحديث
8575671 8121771/8577777 31452 الدمام 6800 المصنع الوطني لمعالجة وتحسين المعادن

 8574311 8575208/8575011 31421 الدمام 553 يتيك حامض الكبرإلنتاجمصنع سافكو 
 3573142 3573000 31961 الجبيل 10025 )صدف(الشرآة السعودية للبتروآيماويات 

 3585552 3577800 31961 الجبيل 10065 )الرازي(الشرآة السعودية للميثانول 
 3580383 3575000 31961 الجبيل 10035 )شرق(الشرآة الشرقية للبتروآيماويات 
 3584480 3557700/3577662/3587000 31961 الجبيل 10002 )بتروآيميا(الشرآة العربية للبتروآيماويات 

 3405604 3405500/6650188 31961 الجبيل 10003 )ابن سيناء(الشرآة الوطنية للميثانول 
 3587858 3576000 31961 الجبيل 10084 )آيميا(شرآة الجبيل للبتروآيماويات 

 

  المواد الترآيبية

 2650270 2650255/2650337 11425 الرياض  18595 )بالسكوم( الكوابل حبيبات إلنتاج العربية الشرآة 
 4038375 4023490 11553 الرياض  51737 البالستيك تصنيع عادةإل يالسعود المصنع 
 6517072 6518920/6514648/6510108 21472 جدة  7764 المحدودة الصناعية للراتنجات السعودية الشرآة 
 6672588 6601097 21471 جدة  3397 اللدائن لمعالجة السعودي المصنع 
 6428369 6206999/2324642 21494 جدة  17665 البالستيك تصنيع إلعادة الرواسي مصنع 
 8410224 8422945/8414195 31462 الدمام  7487 المحدودة الصناعية األلياف شرآة 
 8572648 8571602/8572466 31431 الدمام  1053 المحدودة العربية يول البولي شرآة 
 8421386 8427746/8420632 31472 الدمام  7544 الكيماوية للصناعات الظهران شرآة 
 8121128 8121123/8121058 31952 الدمام  479 المحدودة أميرون الواحة شرآة 
 8121208 8572123/8576131/8121461 31488 الدمام  35021 كيالبالست مخلفات لمعالجة ةالخالدي مصنع 
 3586844 3587196/3587468 31961 الجبيل  10394 السعودية يوريثين آيمائيات شرآة 
 3416871 3417309 31961  الجبيل 11431 للقولبة  مينيةاأل المرآبات مصنع 

 المياه المقطرة

 4024379 4982895/4041064/2411200 11513 الرياض  49774  الراديترات سائل إلنتاج الحضارة مصنع شرآة 
 4985535 4981051 11451 الرياض  2302 المقطر والماء لألسيد الفرعين مصنع 
 3237274 3251028  بريدة  3208  البطاريات وسائل المقطر للماء األمان مصنع 
 6440047 6475200/5421000 21474 جدة  16645 اي تي م ارا أجواء شرآة 
 6380072 6380072 21441 جدة  1851 المقطر والماء لرديتراتا لماء الحسيكي مصنع 
 6364596 6377973/6379014 21445 جدة  19874 الكيماوية للسوائل المنار مصنع 
 6370033 6378100/6374191 21477 جدة  30151 )بارآو( للكيماويات سالمة مصنع 

 ثلج جاف لألغراض الطبيعية

 4980923 4980919/4980919 11466 الرياض  25171 الجاف للثلج الوطني المصنع

 حامض الكبريتيك

 8574311 8575208/8575011 31421 الدمام  553 الكبريتيك حامض إلنتاج سافكو مصنع
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 )ماء النار( حامض النيتريك

 4985535 4981051 11451 الرياض  2302 المقطر والماء لألسيد الفرعين مصنع

 حامض الهايدروآلوريك

 6367418 6365533/6881556 21461 جدة  2520  للصناعة شرآاهو داؤود أبو علي محمد شرآة 
 8572648 8572466/8572466 31431 الدمام  1053 األساسية الكيماوية الصناعات شرآة 

 سائل الراديترات

 4024379 4982895/4041064/2411200 11513 الرياض  49774  الراديترات سائل نتاجإل الحضارة مصنع شرآة
 6440047 6475200/5421000 21474 جدة  16645 اي تي م ارا أجواء شرآة 
 6380072 6380072 21441 جدة  1851 لمقطرا والماء الرديترات لماء الحسيكي مصنع 
 6364596 6377973/6379014 21445 جدة  19874 الكيماوية للسوائل المنار مصنع 
 

 سايكلوهكسان

 3585192 3581760 31961  الجبيل 11221 شرآة شيفرون السعودية للبتروآيماويات
  

 سيليكات الصوديوم

 4984602 4026011 11412 الرياض  4913 المحدودة الكيماوية للصناعات عدوان شرآة
 

 آربونات الكالسيوم 

 2651295 2651947/2650218 11476  الرياض 25679  شرآة الكربونات السعودية
 2651965 2651963/4985970 11485  الرياض 21512   شرآة تام للصناعات

 6607018 6380928/6101176/6380929 21424  جدة 14053  مصنع البقمي لكربونات الكلسيوم
  

 آلور

 2648-857 2466-2466/857-857 31431 الدمام  1053 األساسية الكيماوية الصناعات شرآة

 سى فى آلورايد البوليفينيل بى

 2651348 2651405 11427 الرياض  27507 البالستيك لمرآبات العربية الشرآة 
 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 3584736 3587000 31961 الجبيل  10002 )حيان ابن(  للبالستيك الوطنية الشرآة 

 آيماويات صناعة النفط

 8573472 8579285 31451 الدمام  2231 المحدودة والكيماويات للمعادن العربية الشرآة
 8579036 8578858/8578528 31441 الدمام  1940 المحدودة السعودية بترواليت شرآة 

 8572648 8572466 31952 الخبر  1053 المحدودة المياه لمعالجة السعودية الشرآة
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 8579951 8573382/8577754 31952 الخبر  326 الزيت حقول لكيماويات السعودية الشرآة 
 8121124 8121057/8121124 31952 الخبر  230 المحدودة العربية للزيت آر تي خدمات شرآة 
 8572978 8574744/8576950/8574744 31462 الخبر  7372 المحدودة السعودية نالكو شرآة 

 آيماويات مكافحة الحريق

 2652190 2650070/4781944 11515 الرياض  58469 سفيكو  اإلطفاء ألجهزة السعودي المصنع 
 4641890 4657218 11454 الرياض  15690 الحريق إطفاء مواد و ألنظمة السعودي المصنع 
 6376020 6379860/6376421/6422241 21411 جدة  341 الحريق لطفايات الوطني المصنع 
 6374321 6372980/6355767/6355802 21464 جدة  16016 السعودية سيكلي شرآة 
 6622245 6380064/6621500/6380586 21491 جدة  4084 الحريق لطفايات هاشم عبداهللا مؤسسة مصنع 
 8121597 8121205/8121136/8121023 31932 الدمام  694  الحريق مكافحة ألنظمة سلفاني البالد شرآة 
 8121175 8121173/8121171/8121222 31952 الخبر  3861 للرغوة السعودي المصنع 
 8571570 8572220/8042025 31952 الخبر  209 المحدودة العربية الحريق مكافحة ألنظمة أباحسين 

 مادة األلكيد

 6362483 6361271/6380636 21478  جدة 34698 الشرآة السعودية للراتنجات
 8121170 8121022 31462 الدمام  7099 الصناعية والراتنجات للكيماويات الخليج شرآة 

 فات ومطهرات منزليةآمبيدات 

 4488079 4486792/4485870/4465164 11481 الرياض  3792 )والمطهرات المبيدات (للكيماويات السعودية الشرآة
 4981063 4983179/4983443 11472 الرياض  7799 الكيماوية للصناعات الراجحي شرآة 
 4794250 4787001/4787001 11442 الرياض  6133 المحدودة الكيماوية المواد لصناعة ماتيتو شرآة 
 4701555 4700005 11492 الرياض  8524 يةوالزراع الصناعية الكيماويات مصنع 

 4782102 4772346/4731130 11514  الرياض 54061 شرآة  استرا الصناعي لألسمدة
 6478762 6366054/6471750 21421 جدة  569 المنظفات و التجميل لمستحضرات الوطني المصنع

 6378112 6374851/6369505 21464 جدة  16339 المحدودة السعودية جونسون شرآة 
 8466921 8434204 31952 دمام ال 30447  الشرآة العربية لتصنيع المبيدات
 3588961 3589760/3587200 31961  الجبيل 11539  الشرآة العربية لتصنيع المبيدات

 

 مرآزات األلوان البالستيكية

 2651413 2652828/2651774 11432 الرياض  5882 البالستيك ملونات لتصنيع الوطنية الشرآة 
 

 مرآبات البولي إيثيلين 

 8594583 8428531/4677764 31952  الخبر 30740 شرآة استرا لمرآبات اللدائن المحدودة
  

  آحول مثيلى-ميثانول 

 3412966 3415060/3415060 31961 الجبيل  10330  )ابن زهر( للبتروآيماويات بيةواألور السعودية الشرآة 
 3585552 3577800 31961 الجبيل  10065 )الرازي( للميثانول السعودية الشرآة 
 3405604 3405500 31961 الجبيل  10003 )سيناء ابن( للميثانول الوطنية الشرآة 
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 الكيماويات األخرى

 أعواد الثقاب

 6360321 6372341/6361109 21432 جدة  5700 والطباعة الكبريت ألمشاط السعودي المصنع 
 6379125 6362997/6478502/6379347 21452 جدة  6994 للكبريت زقر بن مصنع 

 الطبيأآسيد النيتروز 

 6481976 6472200/6476948/6380064 21411 جدة  44 الطبي النيتروز أآسيد مصنع 
 4576311 8574720/8574730 31422 الدمام  5180 )بيالط النيتروز مصنع (هاشم عبداهللا شرآة 

 األدوية

 4778313 4767931 11461 الرياض  2751 الحيوية لألوساط السعودي المصنع 
 4980187 4980170/4788221 11666  الرياض  16229  مصنع الجزيرة للصناعات الدوائية

 4652354 4655075 11411 الرياض  242 الطبية الحياة شرآة 
 4761368 4067717 11495 الرياض  22068 السعودي األسنان طب منتجات مصنع 
 3246297 3242128/3249730/4774481  بريدة  2597 الدوائية للصناعات السعودية الشرآة 
 6379460 6361383/6380020/6375483 21484 جدة  17476 الطبية المحاليل مصنع شرآة 

    6080857/6080864/6080514 21551  جدة 42600 ة اليابانية للمنتجات الصيدالنية الشرآة العربية السعودي
6379997 

 4282664 4282664/4282964   تبوك 1485  شرآة تبوك للصناعات الدوائية

 واألناملالورنيش البويات و

 4472149 4234729 11481 الرياض  3862 البالستيكية األلوان مرآزات لصناعة السلمان 
2650024/2650078/44892560 11472 الرياض  7532 للدهانات الدنمارآية العربية الشرآة 
 4462937 2650907/4462932/4484055 11461 الرياض  2549 بينتكو  المحدودة السعودية الدهانات شرآة 
 4981095 4984603/4984347/4983835 11551 الرياض  42871 السعودية السيربو شرآة 
 4980619 4980888/4981144 11422 الرياض  5451 الطرق وسالمة للدهانات الوطنية رضا شرآة 
 4644160 4981419/4645116/4650046 11563 الرياض  52235 سافيتو  المحدودة السعودية فيتونيت شرآة 
  4050086 11481 الرياض  3900 للدهانات الجزيرة مصنع 
 2654423 2651977 11442 الرياض  6416 البوليستر بودرة إلنتاج الخليج مصنع 
 4985098 4983210 11452 لرياضا  6756 للغيرانتكس الرياض مصنع 
 4984591 4981177/4769381 11438 الرياض  32900 الطرق لدهانات السالمة مصنع 
 4980723 4981588/4981592/4484107 11451 الرياض  2239 للدهانات المطرودي مصنع 
 6374857 6361815/6361542/6380277 21415 جدة  18417 المحدودة الكيماوية للصناعات ةالسعودي الشرآة 
 6380067 6377555/6364528 21481 جدة  3765 الدهانات لصناعة المتحدة الصناعية الشرآة 
 6373107 6361285/6379029/6379123 21415 جدة  18383 الكيماوية للصناعات الكيم شرآة 
 6370122 6375924/6723988/6360274 21474 جدة  16665 المحدودة السعودية العربية ويليامز شيروين شرآة 
 6374210 6371575/6480753/6483902 21451 جدة  2380 للدهانات الشرق مصانع 
 6362483 6361271/6423447/6200581 21441 جدة  1642 للدهانات األحمر البحر مصنع 
 6657499 6655999/6650020 21462 جدة  7248 والمعاجين للدهانات جدة مصنع 
 3968483 3962911  ينبع  30154 المحدودة السعودية جوتن شرآة 
 8471834 8471830/8479358 31421 الدمام  817 الطرق لطالء السعودية الشرآة 
 8473780 8472299/8471934 31432 الدمام  5795 سيبكو  الصناعية للدهانات السعودية الشرآة 
 8473689 8473044/8264237 31411 الدمام  161 نور  الطالء لمواد والباش السحيمي شرآة 
 8471816 8471616/8476678/8476677 31431 الدمام  1077 السعودية العربية همبل أصباغ شرآة 
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 8121238 8410882/857/7396 31472 الدمام  7509 للدهانات السعودية سيجما شرآة 
 8121169 8121044/8121033 31411 الدمام  37 السعودية العربية العالمية األصباغ شرآة 
 8121263 8121292/8121045 31472 الدمام  7544 الكيماوية للصناعات الظهران شرآة 
 8121128 8121123/8121058 31952 الدمام  479 المحدودة أميرون الواحة شرآة 
 8980252 8647753/8643454 31952 الخبر  30564 والكيماويات لأللمنيوم السعودية المؤسسة 

 الصابون السائل

 2651856 2651857/2652353 11476 الرياض  25790 )داك( الكيماوية للمنظفات العربية الشرآة 
 6672926 6671831/6366996/6672502 21494 جدة  17748 الكيماويات و التجميل لمستحضرات العالمية 
 6478762 6366054/6471750 21421 جدة  569 والمنظفات التجميل لمستحضرات الوطني المصنع 
 6652464 6652441 21411 جدة  48  الصابون مصنع  التجارية البحراوي شرآة 
 6361220 6361366/6360629 21432 جدة  5694 المحدودة ليفر -زقر بن شرآة 
 6724203 6722275/6475553/6366385 21445 جدة  19577 للعطور جدة مصنع 
 3960660 3960660/6881556/3960188  ينبع  30226 الصناعية داوود أبو شرآة 
 8572636 8572376 31441 الدمام  1501 النظافة لمنتجات السعيدي مصنع 

 الصابون و مواد النظافة

 4981063 4983179/4983443 11472 الرياض  7799 الكيماوية للصناعات الراجحي شرآة 
 2652444 2651200/2652284 11471 الرياض  3436 للصابون الخزامي مصنع 
 6372996 6360020/6377649 21484 جدة  17013 التجميل ومستحضرات للعطور السعودي المصنع 
 6475320 6366054/6471750 21421 جدة  569 والمنظفات التجميل لمستحضرات الوطني المصنع 
 6672926 6671831/6366996/6672502 21494 جدة  17748 الكيماويات و التجميل لمستحضرات العالمية 
 6875320 6877266/6877454/6872463 21431 جدة  1435 )تايد( الحديثة الصناعات شرآة 
 6361220 6361366/6360629 21432 جدة  5694 المحدودة ليفر -زقر بن شرآة 
 6374961 6362855/6533432/6519626 21451 جدة  2037 للصابون التاج مصنع 
 6884876 6884672 21491 جدة  4367 للصابون الحبشي مصنع 
 6380767 6378343/6378210/6652441 21422 جدة  5070 والمنظفات التجميل ومستحضرات الصابون مصنع 
 7241490 7251989  الطائف  1446 التواليت صابون إلنتاج أميرة مصنع 
 8433454 8427211/8430208/8433441 31461 مالدما  2571 )سيدآو( النظافة مواد إلنتاج السعودية الشرآة 
 8121186 8121178/8122220 31412 الدمام  4927 الحديثة الصناعات شرآة 

 العطور ومستحضرات التجميل

 4981063 4983179/4983443 11472 الرياض  7799 الكيماوية للصناعات الراجحي شرآة 
 2651008 2651004/4027084 11421 الرياض  754 والكيماويات التجميل لمستحضرات الجزيرة مصنع 
 2651989 2650303/4112792 11521 الرياض  41434 التجميل ومستحضـرات للعطورات الخريجي مصنع 
 4981890 4980832/4657218 11454 الرياض  15690 والشامبو والكلونيا للعطور الرياض مصنع 
 4634219 4653816 11563 الرياض  52444 الجزيرة صحراء مصنع 
 5203752 5203000/5202323  مكة المكرمة  1249 للعطور لسرتيا شرآة 
 6378918 6422393/6374711/6374771 21422 جدة  5077 المحدودة للعطور العربية الشرآة 
 6372996 6377649 6360020 21484 جدة  17013 التجميل ومستحضرات للعطور السعودي المصنع 
 6478762 6366054/6471750 21421 جدة  569 المنظفات و التجميل لمستحضرات الوطني المصنع 
 6380043 6365164/6373347 21443 جدة  10667 التجميل لمستحضرات البترجي مصنع 
 6724203 6722275/6475553/6366385 21445 جدة  19577 للعطور جدة مصنع 
 6474728 6363618 21474 جدة  16853 للعطور عالم مشير مصنع 
 5440712 5440533/5440382  نجران  1034 التجميل ومستحضرات امبوللش دغمل مصنع 
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 ومواد اللصق األخرى الغراء

 4953565 4951844/4953565 11492 الرياض  8822 )ساف  (للغراء السعودي العربي المصنع
 4982278 4982270/4985463 11427 الرياض  27559 )لواصق ( الالصقة المنتجات ةشرآ
 2651530 2651594/2651531 11485 الرياض  21512 للصناعات فالكون شرآة
 4658096 4614000 11557 الرياض  69645 للكيماويات تمه مصنع
 6482247 6373657 21411 جدة  101 الالصقة والمواد لألشرطة األساسية الشرآة
 6941556 6941283/6805432/6881860 21433 جدة  10056 الالصقة للمواد الصناعية الشرآة
 6609028 6674818 21431 جدة  1049 المحدودة  التكس  الكيماوية العربية الشرآة
 6609028 6674818/6672222 21431 جدة  1049 المحدودة  التكس  الكيماوية العربية الشرآة
 6607639 6608955/6607060 21444 جدة  15162 ةالالصق المواد لمنتجات الوطني المصنع
 6375072 6375072 21428 جدة  32159 ةالالصق لألشرطة الغندور مصنع
 6379229 6373969/6517529/6370870 21442 جدة  6420 للغراء أشوا مصنع
 6692004 6671831/6672502 21494 جدة  17748 الالصقة لألشرطة المتحدة المنتجات شرآة مصنع
 6377221 6360645/6377204/6360151 21441 جدة  1517 للبالستيك عارفكو مصنع
 8471781 8475044/8471698 31491 الدمام  4238 للبناء الكيماوية الصناعات شرآة
 8574951 8574955/8571423/8571427 31462 الدمام  7137 البناء مواد آيماويات مصنع
 8571592 8574050 31952 الخبر  230 الالصقة األشرطة لصناعة التميمي شرآة
  5865568 31982 الهفوف  1873 الالصق للشريط العربي المصنع

 الكلوروآس و مشتقاته

 6367418 6365533/6881556 21461 جدة  2520  للصناعة وشرآاه داؤود أبو يعل محمد شرآة 
 8425607 8433544/8432191 31432 الدمام  5952 )الدمام آلورآس ( األهلية التنظيف منتجات شرآة 

 المفرقعات والذخيرة

 4761275 5521057/4767432/4765437 11461 الرياض  2665 للكيماويات السعودية الشرآة 
 6701107 6733198 21432 جدة  5765 للكيماويات السعودية الشرآة 
 8949538 5631102/8949806/8641419 31952 الخبر  1117 للكيماويات السعودية الشرآة 

  للصدأعًاتغليف األنابيب من

 8330548 8330002 31411 الدمام  257 امبالوي فؤاد عبداهللا شرآة
 8269894 8574150/8575400 31411 الدمام  20 األنابيب لتغليف القحطاني مصنع
 8472316 8473288/8479802/8982326 31952 الخبر  230 الكهربائي األسالك أنابيب لطالء السعودية الشرآة
 8121355 8918267/8121366 31952 الخبر  2950 لأليروسول الشبرمية مصنع

 3612557 3610730/3610543 31951 الجبيل  834 األنابيب لتغليف العربية الشرآة 

 حبر الطباعة

2650024/2650078/44892560 11472 الرياض  7532 للدهانات الدنمارآية العربية الشرآة 
 4983695 4980415/4983067/4015285 11422 الرياض  5164 الطباعة وألواح أحبار إلنتاج السمع مصنع شرآة 
 

 زيت الفرامل 

  6364596 6377973/6379014 21445  جدة 19874  مصنع المنار للسوائل الكيماوية
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 صابون البودرة

 2651856 2651857/2652353 11476 الرياض  25790 داك  الكيماوية للمنظفات العربية الشرآة 
 6478762 6366054/6471750 21421 جدة  569 اتالمنظف و التجميل لمستحضرات الوطني المصنع 
 6652464 6652441 21411 جدة  48  الصابون مصنع  التجارية البحراوي شرآة 
 6875320 6877266/6877454/6872463 21431 جدة  1435 تايد  الحديثة الصناعات شرآة 
 6361220 6439075/6361366/6360629 21411 جدة  209 المحدودة العربية ليفر شرآة 
 3960660 3960660/6881556/3960188  ينبع  30226 الصناعية داوود أبو شرآة 
 8121186 8121178/8122220 31412 الدمام  4927 الحديثة الصناعات شرآة 

 صابون الحالقة والشامبو

 2651008 2651004/4027084 11421 الرياض  754 والكيماويات التجميل لمستحضرات الجزيرة مصنع 
 4981890 4980832/4657218 11454 الرياض  15690 والشامبو والكلونيا للعطور الرياض مصنع 
 6652464 6652441 21411 جدة  48  الصابون مصنع  التجارية البحراوي شرآة 
 6875320 6877266/6877454/6872463 21431 جدة  1435 )تايد (الحديثة الصناعات شرآة 
 6724203 6722275/6475553/6366385 21445 جدة  19577 للعطور جدة مصنع 
 8269894 8562635 31411 الدمام  20 للكيماويات الجزيرة مصنع 

 العازلة آالمواد آيماويات أخرى

 4784058 4771640/4981804 11461 الرياض  2958 المحدودة السعودية سيكا شرآة 
 4984602 4026011 11412 الرياض  4913 المحدودة الكيماوية للصناعات عدوان شرآة 
 4794250 4787001/4787001 11442 الرياض  6133 المحدودة الكيماوية المواد لصناعة ماتيتو شرآة 
 4768627 4980856/4762975 11474 الرياض  16998 الكيماوية المواد لصناعة الدن بن خالد عمصن 
 6607639 6608955/6607639/6427526 21444 جدة  15162 البناء مواد لكيماويات العربي المصنع 
 6374337 6370065/6360644 21472 جدة  7771 المحدودة للصناعات الكوثر شرآة 
 6375891 6375345/6602132/6601996 21453 جدة  11081 المحدودة فوسام شرآة 
 6519230 6532152/6365190 21462 جدة  7232 التجارية االستثمار مؤسسة 
 6720293 6718869/6719077/6363155 21411 جدة  59 المياه معالجة آيماويات مصنع 
 8471781 8475044/8471698 31491 الدمام  4238 للبناء الكيماوية الصناعات شرآة 
 8339881 8947883/8425103/8330508 31421 الدمام  718 الكيماوية للمواد السعودية الشرآة 

 8121189 8121160/8121149 31462 مامالد  7487 بيتومات  المحدودة البيتومينية المنتجات شرآة
 8579112 8579444 31411 الدمام  37 المحدودة السعودية العربية بارويد شرآة 
 8574951 8574955/8571423/8571427 31462 الدمام  7137 البناء مواد آيماويات مصنع 
 8572978 8574744/8576950/8574744 31462 الخبر  7372 المحدودة السعودية نالكو شرآة 

 8572648 8572466 31952 الخبر  1053 المحدودة المياه لمعالجة السعودية الشرآة
 8952620 8640980 31952 الخبر  96 العازلة للمواد قرز بن مصنع

 3416689 3416689 31961  الجبيل 10174  المحدودةشرآة البالد آتاليست

 آيماويات التصوير واألفالم

 8266123 8266777 31482 الدمام  8464 )أشعة  (االشعاعي التصوير ألفالم الوطنية الشرآة 
 8330887 8345040 31421 الدمام  859 الوطني الطباعة شرائط مصنع 

 لزيوت التشحيم مضافات آيماوية

 3210217 3212810/3212639/3213278  ينبع  30318 العربية ترانس لوبريزول شرآة 
 3213048 3212700/4770920/3212893  ينبع  30390 السعودية العربية الزيوت مضافات شرآة 
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 معجون األسنان

 6361220 6361366/6360629 21432 جدة  5694 المحدودة ليفر -زقر بن شرآة  
 8471397 8473133/8473121 31461 الدمام  2771 المحدودة العربية بالموليف آولجيت شرآة  

 األسطحمواد طالء 

 4644160 4981419/4645116/4650046 11563 الرياض  52235 )سافيتو( المحدودة السعودية فيتونيت شرآة 
 2654423 2651977/2654481 11242 الرياض  6416 البوليستر بودرة إلنتاج الخليج مصنع 
 6374857 6361815/6361542/6380277 21415 جدة  18417 المحدودة الكيماوية للصناعات السعودية الشرآة 
 6530139 6530139 21416 جدة  22973 المتخصصة للكيماويات السعودي المصنع 
 6373107 6361285/6379029/6379123 21415 جدة  18383 ةالكيماوي للصناعات الكيم شرآة 
 6380650 6380648/6380649 21428 جدة  32100 األلمنيوم وتلوين لسحب بترا مصنع 
 8424361 8428436/8428803 31411 الدمام  37 السعودية العربية العالمية األصباغ شرآة 
 8428269 8417870/8642666 31443 الدمام  10830 المحدودة السعودية العربية آوروآوت شرآة 

 والنسخي ورق التصويرالفوتوغراف

 4980994 4982332/4982336 11464 الرياض  16200 لمحدودةا السعودية هيليوزيد 
 8121025 8121284/8121138 31952 الدمام  1978 جرافكو سعودي شرآة 

 تكرير البترول

 )بيتومين(األسفلت 

 4981707 4981604/4981596/4782876 11461 الرياض  2955 )عوازل( العربية العزل صناعة شرآة 
 6379014 6364596 21421 جدة  977 المزفت للورق العربي المصنع 
 6371175 6371533/6710000/6659076 21452 جدة  6854 البيتومين وتسويق لتصنيع دويل دلة شرآة 
 6367527 6375424/6601740 21453 جدة  11431 عوازل  العربية العزل صناعة شرآة فرع 
 8121189 8121160/8121149 31462 الدمام  7487 بيتومات  المحدودة البيتومينية المنتجات شرآة 
 8952620 8640980 31952 الخبر  96 العازلة للمواد زقر بن مصنع 

 الغاز السائل من مصانع التكرير

 4014088 4014806 11421 الرياض  564 غازآو  األهلية والتصنيع الغاز شرآة

  لتسرب الماء المواد العازلة

 4981707 4981604/4981596/4782876 11461 الرياض  2955 )عوازل(  العربية العزل صناعة شرآة 
 6371175 6371533/6710000/6659076 21452 جدة  6854 البيتومين وتسويق لتصنيع دويل دلة شرآة 
 8425717 8424842/8423688 31462 الدمام  7487 )بيتومات(  المحدودة البيتومينية المنتجات شرآة 
 3410481 3410464/3410465/3410420 31961 الجبيل  10308 )ديرمابيت(  للماء العازلة المواد صناعات شرآة 

 تكرير البترول

 4980163 4984000/4980995 11199 الرياض  3946 للبترول الرياض مصفاة 
 6377478 6367411/6367811 21441 جدة  1604 للبترول جدة مصفاة شرآة 
 3964607 3964000/3964510  ينبع  30078 ينبع لمصفاة المحدودة موبيل بترومين شرآة 
 3218527 3218000  ينبع  30020 ينبع مصفاة شرآة 
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 3572235 3572020/3572000 31961 الجبيل  10088 شل بترومين مصفاة شرآة 
 6732744 6735288/6735280 31311 ةتنور راس  3048 تنورة رأس مصفاة 

 زيوت تشحيم

 2650949 2650888/4980867/4984803 11521 الرياض  41467 التشحيم لزيوت وشل الجميح شرآة 
 4981068 4651270/4981076 11481 الرياض  3799 بترولوب  التشحيم لزيوت بترومين شرآة فرع 
 6376926 6892855/6377879 21483 جدة  12578 شل وزيوت السعودية العربية األسواق شرآة 
 6366932 6366932/6366949/6363230 21432 جدة  5518 التشحيم زيت لتكرير بترومين شرآة 
 6513117 6510909/6366182/6367411 21431 جدة  1432 بترولوب  التشحيم لزيوت بترومين شرآة 
 6915731 6916240/6827777/6657878 21462 جدة  7103 البترولية للمنتجات فوآس الحمراني شرآة 
 3963783 3962487/3968533  ينبع  30439 التشحيم لزيوت العربية قلف شرآة 
 3582290 3581140/3581142/3581301 31961 الجبيل  10382 الزيوت لخلط بترومين مصنع 

 آحول أبيض

 8428995 8429337/8429106 31462 الدمام  7099 السعودية الصناعية المذيبات شرآة

 مثبتات التربة

 8431822 8645419/8429721 31952 الخبر  1884 التربة وتثبيت للتجارة السعدي شرآة 
 3417439 3417430/3417440 31951 الجبيل  554 التربة تثبيت مواد مصنع 

 بترول والفحممنتجات ال

 الخلطات األسفلتية

 4314366 4021268/4027832/4580088 11412 الرياض  4924 والمقاوالت للتجارة اجزاال 
 4914236 4910590 11461 الرياض  2889 الجاهزة للخرسانة والنصار الربيعة شرآة 
 6713258 6727911/6721427/6722403 21442 جدة  6162 المستحلب لألسفلت السعودي المصنع 
 6693591 6655218/6693301 21422 جدة  5387 المحدودة لألسفلت السعودية. في.بي.أيه شرآة 
  6672629/6672585 21442 جدة  6153 )جيمكو(  الصناعية للمواد جدة شرآة 
 6401271 6401392 21461 جدة  2740 )لإلنتاج جاك( العامة التوآيالت مؤسسة 
 6723076 6872877/6825391 21411 جدة  304 الشرق أسفلت مصنع 
 8255120 8255120  المنورة المدينة  2815 المنورة المدينة أسفلت مصنع 
 3210890 3962810  بعين  30013 )جاك( والمقاوالت العامة التوآيالت مؤسسة 
 8648505 3417387 31961 الجبيل  10049 لألسفلت األمريكية العربية الشرآة 
 3419564 3417377/3411678 31961 الجبيل  10016 المحدودة السعودية العربية فولكان 
 3417703 3415783 31961 الجبيل  10073 وإخوانه حزه ناصر 
 

 المطـــــــــاط

 األحذية المطاطية

 2654136 2652525/4614000 11557  الرياض 69645 مصنع تمة الوطني

 األنابيب المطاطية 

 8571800 8571160/8577824/8571164 31421 الدمام  589 المحدودة المطاط لصناعة أميانتيت شرآة 



 رقم الفاآـس             رقم الهاتف                   رمز بريدي المدينة .ب. ص مصنعإســــــم ال 

   المصانع الوطنيهدليل  68

 8571331 8570330/8334325 31423 الدمام  9998 الصناعية لألدوات آالء مصنع 

 تلبيس إطارات السيارات

 2412678 2414671/2412678 11632 الرياض 86724 مصنع الحويل لتلبيس اإلطارات
 4981734 4981734 11553 الرياض 56142 اإلطاراتمصنع تجديد وتلبيس 

 6364417 6364374/6364391 21511 جدة 40693 اإلطاراتفرع مصنع الحويل لتلبيس 
 8575190 8577459/8573591 31932 الدمام 441 اإلطاراتالشرآة العربية العالمية لتلبيس 

 8412826 8424446/8412217 31432 الدمام 5852 اإلطاراتمصنع الحويل لتلبيس 

   أخرىيةمنتجات مطاط

 2413289 2413289 11513 الرياض  49935 )مطاط(  المحدودة المطاط منتجات تصنيع شرآة 
  4217347 11499 الرياض  40049 المطاط وبالط ترابيع إلنتاجر العمي احمد مصنع 
 2654136 2652525/4614000 11557 الرياض  69645 الوطني تمه مصنع 
 3640570 3620701/3642778  عنيزة  954 المطاطية للقفازات الزامل مصنع 
 6080681 6080689/6703554 21435 جدة  19478 الناقلة السيور إلنتاج الجاروشة مصنع 
 8121272 8261407/8121289 31488 الدمام  624 مطاط  الدولية الصناعة شرآة 
 8573147 8223512/8573050 31441 الدمام  1643 الصناعية الصيانة مواد مستلزمات مصنع 

 منتجات  البالستيك

 أبواب وشبابيك بالستيكية

 4632548 2651188/4645210 11412 الرياض  4735 المحدودة الوطنية اإلنجاز مصانع شرآة 
 6378373 6375719/6482637/6375395 21473 جدة  12469 سي في البي لنوافذ السعودية الصناعات شرآة 
 6654984 6636512/6636666 21432 دةج  5720 العاذلة والشبابيك  لألبواب الدهلوي مصنع 
 8644963 8642766/8644873 31952 الخبر  22 والمقاوالت للهندسة الهدى مؤسسة 

 أحذية بالستيكية 

 2651530 2651594/2651531 11485  الرياض 21512  شرآة فالكون للصناعات
  4763021 8773818 11441  الرياض 1595  المصنع العربي لمنتجات البالستيك

 أدوات صحية بالستيكية

 4981130 2941448/2941449 11511 الرياض  40506 الصناعي للرخام النافورة مصنع 
 6694747 6695576/6694747 21432 جدة  5728 األآريليك لمنتجات الخليج مصنع 
 6372982 6373175/6352237 21451 جدة  2344 الفايبرجالس منتجات مصادر مصنع 
 8429502 8223554/8432022 31441 الدمام  1905 الصناعي للرخام الخطاف مصنع 
 8573600 8572188/8570581 31451 الدمام  2491 الصناعي للرخام السعودية الشرآة 
5927200 5927200/5927200 31982 الهفوف  2811 الرخام لمنتجات العامر مصنع 
 

 أغطية آهربائية بالستيكية

 2652184 2651114/4780777/4787376 11495  الرياض 22208  المصنع العربي للمنتجات الكهربائية
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 أطباق البيض من البالستيك

 4900112 4900168/4774244 11443 الرياض  11554 والسديس الراجحي شرآة 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 

 واحدة تستعمل مرة أآواب بالستيكية

 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 6518257 6370455/6518937 21472 جدة  7638 المحدودة والعبوات لألآواب الوطنية الشرآة 
 6379792 6368369/6360663/6377718 21492 جدة  8665 للبالستيك ورضوان الجيالني مصنع 
 5331505 5331133 31982 الهفوف  1065 البالستيكية للمنتجات العثمان مصنع 
 7223253 7225555/7220293 31991 الحفر  38 والصناعة للتجارة الحويلة مؤسسة بالستيك مصنع 
 

 أآياس البولي بروبيلين

 4983758 4985050/4984394 11511  الرياض 40582 مصنع الديوان للمنتجات البالستيكية
 8472115 8474099/8323157/8474098 31411  الدمام 254 المصنع السعودي ألآياس التعبئة

 5870343 5330286/5876180 31982  الهفوف 287 مصنع الجواد للبالستيك والبولي بروبيلين
 3412435 3412430/8574099 31961  الجبيل 10268 مصنع المعجل ألآياس التعبئة

  

 أآياس النايلون

 4981939 4985539 11383 الرياض  39  التعبئة ألآياس السعودي المصنع 
 4038375 4023490 11553 الرياض  51737 البالستيك تصنيع إلعادة يالسعود المصنع 
 2652600 2652500 2652624/2650115 11499 الرياض  40316 المتحدة البالستيك شرآة 
 2651275 2652299/2651970 11492 الرياض  8762 والتغليف التعبئة مواد تصنيع شرآة 
 2651530 2651594/2651531 11485 الرياض  21512 للصناعات فالكون شرآة 
 4980556 4980560/4052647 11595 الرياض  63000 للبالستيك األخوين مصنع 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 4983798 4984035/4981313 11625 الرياض  99862 البالستيك لمنتجات الريان مصنع 
 4984319 4984031/4984031 11521 الرياض  41152 للبالستيك السديس مصنع 
 2654444 2655555/2652060/4480222 11431 الرياض  1443 للبالستيك الشرق مصنع 
 4224460 4224460/4621900 11573 الرياض  52969 الحكير بالستيك مصنع 
 4210152 4222289/4212538 11541 الرياض  42175 الحوشاني بالستيك مصنع 
 2650905 2650036/2650054 11443 الرياض  10554 الوطنية بالستيك مصنع 
 4212497 4217926 11498 الرياض  35826 للبالستيك ثهالن مصنع 
 4985098 4983210/2652150 11452 الرياض  6756 الستيكيةالب للصناعات دلتا مصنع 

  4585308/7757375 11412 الرياض  4604 للبالستيك طيبة مصنع
 3238666 3247577/3247577  بريدة  5054 للبالستيك الوسطى مصنع 
 3644768 3645694  عنيزة  110 للبالستيك الهطالني السليمان محمد مصنع 
 3337233 3332948/3331413/3330148  الرس  73 للبالستيك الحناآي مصنع 
 3381904 3381903/3381904  الرس  27 البالستيك روالت و  ألآياس الرس مصنع 
 5200216 5200319/5200319  مكة المكرمة  2315 سبابكو  والتغليف للتعبئة السعودية الشرآة 
 5201336 5200051/5200196  مكة المكرمة   النايلون أآياس وطباعة لتصنيع الوطني المصنع 
 5203943 5203747/5204132  مكة المكرمة  8483 للبالستيك الحامدين مصنع 
 5574606 5561076/5561076  لمكرمةمكة ا  7450 للبالستيك الخفاجي مصنع 
 5344716 5364272/5364272  مكة المكرمة  148 للبالستيك الكعكي مصنع 
 5444471 4521260/5451974  مكة المكرمة  271 مكة بالستيك مصنع 
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 6380549 6380548/6445121 21428 جدة  32368 والكيماوية البالستيكية للصناعات التوفيق شرآة 
 6377036 6380038/6371314/6080175 21471 جدة  3095 البالستيك لصناعة الغندورة شرآة 
 6364940 6366975/6443021/6368620 21416 جدة  22708 للبالستيك وجمال سعيد شرآة 
 6378662 6378534/6360902 21461 جدة  2552 األحمر البحر بالستيك مصنع شرآة 
 6376965 6318440/6319815/6372484 21441 جدة  1976 والديكور البالستيك لصناعة والي شرآة 
 6376819 6360518 21441 جدة  1698 للبالستيك األمل مصنع 
 6881743 6351000/6881743 21521 جدة  41422 البالستيك لصناعة التوحيد مصنع 
 6379792 6368369/6360663/6377718 21492 جدة  8665 للبالستيك ورضوان الجيالني مصنع 
 6360321 6378407/6360321/6377426 21425 جدة  18531 للبالستيك الشرق مصنع 
 6478762 6471750/6482054 21421 جدة  569 للبالستيك خالد مصنع 
 6531048 6360888/6516789 21477 جدة  30479 البالستيكية للمنتجات زارع مصنع 
 6694753 6364306 21432 جدة  5853 للبالستيك غفران مصنع 
 6376182 6360295/6376019 21441 جدة  1932 للبالستيك فقيه مصنع 
 6881743 6353818/6910035/6881743 21521 جدة  41422 البالستيكية األآياس إلنتاج قادري مصنع 
 8226255 8401718/8228220/8401443  المنورة المدينة  2852 للبالستيك المدينة مصنع 
 8385781 8382092/8382987  المنورة المدينة  800 للبالستيك الياس مصنع 
 8488166 8488151/8486303  المنورة المدينة  15278 للبالستيك البادي هزاع مصنع 
 8500251 8500251 31442 الدمام  6375 البالستيك آياسأل الحديث المصنع 
 8462544 8121992/8431544 31452 الدمام  6701 المحدودة للبالستيك الدمام قبة مصنع شرآة 
 8223442 8268502/8220608 31491 الدمام  4308 البالستيك ألآياس السماعيل مصنع 
 8220454 8220454/8223818 31431 الدمام  1208 للبالستيك الظهران مصنع 
 8263216 8223667/8220757 31431 مالدما  1245 البالستيك ألآياس العرجي مصنع 
 8425005 8500745/8423750 31461 الدمام  7426 البالستيك ألآياس الوفاء مصنع 
 8641743 8391681/8391681 31952 الخبر  615 التغليف ومواد للبالستيك ريفا مصنع 
 5924355 5330136/5928000 31982 الهفوف  147 البالستيك لمنتجات اإلحساء شرآة 
 5870343 5330286/5876180 31982 الهفوف  287 بروبلين والبولي للبالستيك الجواد مصنع 
 5863837 5861093/5866691 31982 الهفوف  80 والخيوط التعبئة ألآياس الغدير مصنع 
 8500353 8561561/8561827 31972 سيهات  25 والورق النايلون ألآياس سيهات مصنع 
 7223253 7225555/7220293 31991 الحفر  38 والصناعة جارةللت الحويلة مؤسسة بالستيك مصنع 
 5334184 5433086/5334184  حائل  1048 للبالستيك الجبلين مصنع 
 5430037 5330921/5326330  حائل  293 للبالستيك حائل مصنع 
 4227797 4232086  تبوك  408 البوليسترين و البالستيك لمنتجات تبوك مصنع 
 6626725 6624384/6625164  عرعر  446 للبالستيك البعيجاني مصنع 
 6220213 6220102  الجندل دومة  92 الستيكللب السبيلة مصنع 
  3240352/3251711  عريش أبو  294 للبالستيك البكار مصنع 
 2220378 2212407/2212407  مشيط خميس  1852 البالستيك لمنتوجات مشيط خميس مصنع 
 5441504 5441035/5441631/5441035  نجران  29 للبالستيك نجران مصنع 

 5440712 5441047   نجران 1034  مصنع دغمل للبالستيك

 وخراطيم بالستيك أنابيب ومواسير

 4480543 4480250/4480252/4480259 11442 الرياض  6193 )ابلوآو( محدودةال البالستيك لتصنيع العربية الشرآة 
 4065768 2650122/4065768/4029807 11432 الرياض  5558  المكانس خراطيم إلنتاج السعودي المصنع 
 4483917 4466172/4472101 11462 الرياض  7343 الحرارية لألنابيب السعودي المصنع 
 4983608 4983856/4773930 11499 الرياض  40147 البوليستايرين لصناديق الوطني المصنع 
 2650160 2650244 2650209/2650228 11412 الرياض  4709 البالستيكية المواسير إلنتاج الجودة شرآة 
 2651735 2651734/2651711 11432 الرياض  554 الصناعية بكس شرآة 
 4981352 2652103/4760083/4982100 11454 الرياض  16000 البالستيكية للصناعات بالسكو شرآة 
 4649882 2411163/4465080 11573 الرياض  52506 السعودية البالستيك صناعات شرآة 
 4461392 4480448/4480448 11461 الرياض  2828 سابكو  السعودية البالستيك منتجات شرآة 
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 2651344 2650870 2652300/2651349 11551 الرياض  42801 المحدودة الري ألنظمة السعودية ميس شرآة 
 4467952 4487767/4468208 11441 الرياض  1798 البالستيكية الكهربائية والترآيبات األنابيب مصنع 
 4982531 4980991/4980991/4982960 11457 الرياض  6616 البالستيك لمنتجات البديع مصنع 
 4980155 4981391/4483344 11511 الرياض  40814 الرياض بالستيك مصنع 
 2650905 2650036/2650054 11443 الرياض  10554 الوطنية بالستيك مصنع 
 5420244 5429890/5456648  مكة المكرمة  8863 للبالستيك نتو بكر مصنع 
 6373764 6373058/6372519 21471 جدة  3449 البالستيك اعةلصن الوطنية الشرآة 
 6362364 6363558/6361758 21411 جدة  460 نيبرو  البالستيك وقطع ألنابيب الوطني المصنع 
 6379669 6370125/6380712 21452 جدة  6938 للصناعة العربي الشرق شرآة 
 6378373 6375719/6375395 21473 جدة  12469 المحدودة لألنابيب السعودية الصناعات شرآة 
 6365445 6377944/6801416 21451 جدة  2143 المحدودة العربي الخليج مصانع شرآة 
 6376965 6318440/6319815/6372484 21441 جدة  1976 والديكور البالستيك لصناعة والي شرآة 
 6365555 6363338/6367426/6377426 21425 جدة  18531 البالستيكية للمواسير الشرق مصانع 
 6420932 6244251/6437489 21443 جدة  10861 للبالستيك الصائغ مصنع 
 6202501 6361225/6200000/6387273 21491 جدة  4492 والمطاطية البالستيكية للصناعات الطيار مصنع 
 6431654 6542315/6430866/6438605 21433 جدة  10404 البالستيك لخراطيم العبيري مصنع 
 6374946 6370752/6380115 21441 جدة  1865 والبالستيك للميالمين المربعي مصنع 
 6377221 6360645/6377204/6360151 21441 جدة  1517 للبالستيك عارفكو مصنع 
 6316667 6315385/6319655 21441 جدة  1825 البالستيكية للمواسير رافعة بن عبداهللا مصنع 
 8471969 8475784/8471703 31412 الدمام  4916 سابكو  السعودية البالستيك منتجات شرآة 
 8432133 8121895/8390967/8120992 31421 الدمام  649 للبالستيك دياب مصنع 
 8579257 8579253/8579277 31441 الدمام  1683 )فابكو( البالستيك مواسير مصنع 

 8211330 8211330 31463 الخبر  11611 للبالستيك الوليد مصنع
 5332420 5332164/5824960 31982 الهفوف  14 للبالستيك الشعيبي مصنع

 3419985 3419967 31961 الجبيل  10340 المحدودة السعودية ايجا شرآة 
 3419826 3419822/3419826/3419825 31961 الجبيل  10177 الصحية للمواسير الجبيل مصنع 
 5430037 5330921/5326330  حائل  293 للبالستيك حائل مصنع 

  لصناعات مختلفة بالستيكية أوعية

 4983731 4983055 11421  الرياض 759 مصنع البالستيك السعودي
 4980155 4981391/4483344 11511 الرياض  40814 الرياض بالستيك مصنع

 6420932 6244251/6437489 21443  جدة 10861 مصنع الصائغ للبالستيك
 6376667 6366667 21421  جدة 690 مصنع حلواني لألدوات البالستيكية

 6365580 6374977/6360902 21461  جدة 2552  واإلعالنالمصنع الوطني للمنتجات الجلدية والدعاية
 8472235 8472239/8986548 31952  الخبر 9 شرآة بي إي تي للتقنية المتطورة

 8473052 8471609/8647420 31952  الخبر 494 شرآة البابطين لصناعة براميل البالستيك
 5331505 5331133 31982  الهفوف 1065  مصنع العثمان للمنتجات البالستيكية

 6243355 6250888/6247775   سكاآا 60 مصنع الجوف للبوليستايرين وأنظمة الري
 

 إطارات أبواب وشبابيك األلمنيوم

 2652906 2652928/2652931 11442 الرياض  6416 األلمنيوم إلآسسوارات الفتوح مصنع

 األثاث من البالستيك

 265347 2650154/4124435 11452 الرياض  6948   واألثاثالمجوهرات لعلب السعودي الوطني المصنع 
 4980155 4981391/4483344 11511 الرياض  40814 الرياض بالستيك مصنع 
 2650905 2650036/2650054 11443 الرياض  10554 الوطنية بالستيك مصنع 
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 8570887 8578241/8571754/8572736 31952 الخبر  494 يورثين للبولي البابطين شرآة 

 من البالستيك األدوات المنزلية

 2650905 2650036/2650054 11443 الرياض  10554 )الوطنية( الراجحي العزيز عبد سليمان شرآة 
 4980056 4980052/4980056 11412 الرياض  4795 المحدودة النموذجي الميالمين مصنع شرآة 
 4980042 4981167/4115020/4980761 11383 الرياض  175 المنزلية األواني لتصنيع الجزيرة مصنع 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 2654444 2655555/2652060/4480222 11431 الرياض  1443 للبالستيك الشرق مصنع 
  4981108 11461 الرياض  2975 المنزلية لألواني الشيباني مصنع 
 2650347 2650280/2650154 11438 الرياض  6948 البالستيك اتلمنتج العطير مصنع 
 4980155 4981391/4483344 11511 الرياض  40814 الرياض بالستيك مصنع 
 5202786 5202307/5221094  مكرمةمكة ال  8559 للميالمين المواعين مصنع 
 6518257 6370455/6518937 21472 جدة  7638 المحدودة والعبوات لألآواب الوطنية الشرآة 
 6365445 6377944/6801416 21451 جدة  2143 المحدودة العربي الخليج مصانع شرآة 
 6363126 6361942/6484180/6481645 21481 جدة  3516 العربي البالستيك مصنع شرآة 
 6360321 6378407/6360321/6377426 21425 جدة  18531 للبالستيك الشرق مصنع 
 6377036 6371364/6371314/6369720 21477 جدة  30495 والتغليف للتعبئة الغندورة مصنع 
 6374946 6370752/6380115 21441 جدة  1865 والبالستيك للميالمين المربعي مصنع 
 6367700 6367000/6367700 21523 جدة  17991 للبالستيك المطوع مصنع 
 6376662 6363002 21468 جدة  3405 والبالستيك للميالمين المورآي مصنع 
 6363126 6484180/6481645/6379110 21452 جدة  6915 ةالمنزلي واألدوات البالستيكية لأللعاب بادريق مصنع 
 6363126 6379110/6484180/6351717 21452 جدة  6915 للميالمين بادريق مصنع 
 6360224 6360918/6380700/6380701 21421 جدة  712 جدة بالستيك مصنع 
 6372631 6364545/6362838/6364546 21411 جدة  385 األتوماتيكية المبردة المياه حافظات صنعم 
 6376667 6366667/6366667 21421 جدة  690 البالستيكية لألدوات حلواني مصنع 
 6377221 6360645/6377204/6360151 21441 جدة  1517 للبالستيك كوعارف مصنع 
 6694753 6364306 21432 جدة  5853 للبالستيك غفران مصنع 
 8121510 8121992/8431544/8121551 31452 الدمام  6701 المحدودة للبالستيك الدمام قبة مصنع شرآة 
 8420548 8426448/8426692 31431 الدمام  1389 للبالستيك الفردان مصنع 
 8223016 8221238/8221734 31472 الدمام  7830 للميالمين الفردان مصنع 
 5441409 5421637  نجران  77 للبالستيك ربيع صنعم 

  والمراتبالصناعياإلسفنج 

 4462812 4883933/4480087/4480048 11421 الرياض  585 الصناعية أبانمي مؤسسة 
 4461493 4954340/4482451/4482450 11541 الرياض  42185 واإلسفنج للبالستيك الراجحي مصنع 
 3244332 3243014/3240876/3245715  بريدة  205 الصناعي لإلسفنج القصيم مصنع 
 6658642 6207496/6658327/6658594 21422 جدة  5490 الخفيفة للصناعات السعودية الشرآة 
 6380591 6533432/6502224 21451 جدة  2037  واإلسفنج السست مراتب لصناعة الوطنية الشرآة 
 6377255 6377684/6374259/6374243 21452 جدة  6924 الوطني اإلسفنج مصنع شرآة 
 6375286 6362324/6362324/6366146 21497 جدة  31264 واإلسفنج الرغوية للرقائق جدة مصنع 
 8425179 8428885/8427188 31421 الدمام  996 الكيماوية للصناعات السعودية الشرآة 
 7220280 7222783/7222783  بلجرشي  1 اإلسفنج لصناعة الوطني المصنع 
 

 الجلد الصناعي

 7224445 7230396/7230429/7230336   بلجرشي 448  مصنع الباحة للجلد الصناعي
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  الصناعيالرخام

 4982607 4982607/4647333 11533 الرياض  50855 المقاومة الصناعية لألسطح الرميزان مصنع 
  4981184 11461 الرياض  2931 البناء لمواد األوسط الشرق مصنع 
 2650973 2651343/2651341 11481 الرياض  3901 الرخام ةلصناع المنى مصنع 
 4981130 4981130/4252047 11511 الرياض  40506 الصناعي للرخام النافورة مصنع 
 2651983 2651130/4642888 11495 الرياض  22181 الصناعي للرخام روالن مصنع 
 8429502 8223554/8432022 31441 الدمام  1905 الصناعي للرخام الخطاف مصنع 
 8573600 8572188/8570581 31451 الدمام  2491 الصناعي للرخام السعودية الشرآة 
 5927200 5927200/5927200 31982 الهفوف  2811 الرخام لمنتجات العامر مصنع 
 5876666 5801624/5821342 31982 الهفوف  46  للرخام وإخوانه الحسن يوسف أحمد شرآة مصنع 

  البالستيكيةالصناديق

 265347 2650154/4124435 11452 الرياض  6948  المجوهرات لعلب السعودي الوطني المصنع 
 2652600 2652500 2652624/2650115 11499 الرياض  40316 المتحدة البالستيك شرآة 
 4982113 4982110/2411222 11411 الرياض  181 البالستيك لمنتجات بطينالبا مصنع 
 4464936 4480142/4480142 11442 الرياض  6447 األهلي البالستيك مصنع 
 4985934 4985750 11494 الرياض  17996 المجوهرات لعلب الراشد مصنع 
 4980155 4981391/4483344 11511 الرياض  40814 الرياض بالستيك مصنع 
 6365445 6377944/6801416 21451 جدة  2143 المحدودة العربي الخليج مصانع شرآة 
 6363126 6361942/6484180/6481645 21481 جدة  3516 العربي البالستيك مصنع رآةش 
 6379792 6368369/6360663/6377718 21492 جدة  8665 للبالستيك ورضوان الجيالني مصنع 
 6360224 6360918/6380700/6380701 21421 جدة  712 جدة بالستيك مصنع 
 6380681 6380680/6434822 21425 جدة  18753 المجوهرات لعلب الشرق ماسة مصنع 
 4223172 4227277/4220400  بوكت  1485 والتجارة للتموين العربية المؤسسة 

 أدوات طبية بالستيكية أخرى 

 4631911 4645586/4236316 11323 الرياض 240 مصنع األدوات والمستلزمات الطبية
2650139 2650184/2650169 11551 ضالريا 42801 شرآة ميس السعودية للمنتجات الطبية
4191479 2650048/4191458/4191477 11553 الرياض 51799 مصنع سارة للوازم الطبية والمختبرية

  البالسـتيك للعزلألواح

 4762318 4772150/4765686 11461 الرياض  2759 متنقلة وحدة )سويبكو( التجارية األهلية المؤسسة 
 4981655 4981655/4981655 11594 الرياض  58334 والبوليستايرين للديكور  السعودي المصنع 
 4631027 4645292/4647611 11452 الرياض  6677 )متنقلة وحدة(  السعودية سيتاف 
 2462137 2462868/4910590 11461 الرياض  2889 للبوليستايرين والنصار الربيعة شرآة 
 2651041 2651785/2650980/2651710 11499 الرياض  40042 العازلة للمنتجات تكساآو سابكو شرآة 
 4770987 4980296/4792964 11431 الرياض  1428 فابوثيرم علمدار شرآة 
 4461392 4480448/4480448 11461 الرياض  2828 سابكو  السعودية البالستيك منتجات شرآة 
 4980655 4980332/4980175 11494 الرياض  17579 انسوراب  والتغليف العزل منتجات شرآة 
 4983608 4983856 11498 الرياض  40147 السعودي البوليستايرين مصنع 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات ديوانال مصنع 
 5200216 5200319/5200319  مكة المكرمة  2315 )سبابكو( والتغليف للتعبئة السعودية الشرآة 
 6373286 6373253/6673871/6372485 21477 جدة  30135 بوليستايرين  المحدودة الكيماوية العربية الشرآة 

    6203669/6518883/6213333 21472  جدة 7665  المصانع السعودية للمباني الحديثة
6200085 

 6378964 6360517/6374387/6370237 21422 جدة  5398 )ستايرينباك( البوليستايرين لعبوات الوطني المصنع 
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 6531745 6531525/6531521/6517960 21471 جدة  3469 )ميرآو( العرب والمقاولون مدني شرآة 
 6363266 6363266/6362600/6379569 21491 جدة  4402 العازلة المواد مصنع شرآة 
 8275846 8575493/8269205 31411 الدمام  500 والتبريد الحرارة لعازل الهاجري مصنع 
 8572167 8575510/8575533 31952 الخبر  919 العربية بوليفاب شرآة 
 8952620 6681113/8640980 31952 الخبر  96 العزل لمواد زقر بن مصنع 
 

 ألواح بالستيكية للمباني

4985847 4984806/4981214 11383  الرياض 14 ج األخشاب البالستيكيةمصنع شرآة فوم التجارية إلنتا 
 

 ألواح وقضبان البالستيك

4985847 4984806/4981214 11383  الرياض 14 مصنع شرآة فوم التجارية إلنتاج األخشاب البالستيكية
2651973 2651966/4984298 11457 الرياض 29452 شرآة الرواد الوطنية للبالستيك

 2651344 2652300/2651349/2650870 11551 الرياض 42801 شرآة ميس السعودية ألنظمة الري
 8466303 8466303 31443 الدمام 10673 مصنع ألواح البالستيك

 

  حافظات المياه البالستيكية

 5364929 5361604/5361608  مكة المكرمة  670 للبالستيك زمزم مصنع 
 6372631 6364545/6362838/6364546 21411 جدة  385 يكيةاألتومات المبردة المياه حافظات مصنع 

 واحدة تستعمل مرة حقن بالستيكية

 8474033 8472058/8473617/8473613 31472 الدمام  7917 الطبية الحقن لصناعة الشفاء شرآة  
 

 راتنجات اإليبوآسي

 3583192 3585002/3584216/8971971 31961 الجبيل 10661  شرآة الجبيل لإليبوآسي
  

 شنط البالستيك والجلد الصناعي

 2652164 2651121/2652166/2652165 11383 الرياض  165 ستبكو  للبالستيك الفنية السعودية الشرآة

 صناديق البوليستايرين

 4983608 4983856 11498 الرياض  40147 السعودي البوليستايرين مصنع 
 4464189 4464145/4464179 11432 ياضالر  5874 التعبئة مواد و الحراري للعزل الرياض مصنع 
 6378964 6360517/6374387/6370237 21422 جدة  5398 )ستايرينباك( البوليستايرين لعبوات الوطني المصنع 
  8918452 31952 الخبر  428 للبالستيك الطائف مصنع 
 5332688 5331584/5331584 31982 الهفوف  24002 للبالستيك الملحم شرآة 
 4223172 4227277/4220400  تبوك  1485 والتجارة للتموين العربية المؤسسة 
 4234052 4221580  تبوك  689 الخضار لعبوات التعاونية الجمعية مصنع 
 6243355 6250888/6247775  سكاآا  60 الري وأنظمة للبوليستايرين الجوف مصنع 
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 منتجات بالستيكية أخرى

 2652164 2651121/2652166/2652165 11383 الرياض  165 ستبكو  للبالستيك الفنية السعودية الشرآة
 2651530 2651594/2651531 11485 الرياض  21512 للصناعات فالكون شرآة 
 4982113 4982110/2411222 11411 الرياض  181 البالستيك لمنتجات البابطين مصنع 
 4464936 4480142/4480142 11442 الرياض  6447 األهلي البالستيك مصنع 
 4983731 4983055 11421 الرياض  759 السعودي البالستيك مصنع 
 2652125 2651818/4198000 11411 الرياض  317 البالستيكية للبطاقات الجريسي مصنع 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 4469352 4470145/4470145/4465041 11521 الرياض  41084 والقواطع للفورمايكا الطليعة مصنع 
 2650406 4769818 2650401/2650402 11584 الرياض  57588 البالستيكية الشباك إلنتاج اللطيفية مصنع 
 4634151 4985575/4655121 11481 الرياض  3826 ستيكيةالبال للملفات النفيسة مصنع 
 2654136 2652525/4614000 11557 الرياض  69645 الوطني تمه مصنع 
 4221909 4221909/4221893 11488 الرياض  35056 البالستيك لمنتجات دان مصنع 

 4980619 4980888 11422 الرياض  5451 النسج رقائق إلنتاج السعودي المتحد شرآة
 5429726 5433917/5440061  مكة المكرمة  585 للبالستيك البقاري مصنع 
 5364929 5361604/5361608  مكة المكرمة  670 للبالستيك زمزم مصنع 
 6373764 6373058/6372519 21471 جدة  3449 البالستيك لصناعة الوطنية الشرآة 
 6364044 6354012/6354079/6364004 21424 جدة  14480 البالستيكية والكروت للبطاقات السعودي المصنع 
 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 6651421 6363002 21482 جدة  8251 السعودي الهندسية األدوات مصنع 
 6606656 6938406/6652966 21461 جدة  2761 الصناعية السدادات مصنع 
 6380236 6369692/6696085 21436 جدة  23697 النايلون حبال إلنتاج الصملي مصنع 
 6376662 6363002/6372226 21468 جدة  34051 الهندسية لألدوات المورآي مصنع 
 6839116 6914663/6425441 21461 جدة  2629 البالستيكية للمنتجات النسر مصنع 
 6363126 6484180/6481645/6379110 21452 جدة  6915 ةليالمنز واألدوات البالستيكية لأللعاب بادريق مصنع 
 6836937 6831489 21441 جدة  1957 النجوم بالستيك مصنع 
 8226255 8401718/8228220/8401443  المنورة ينةالمد  2852 للبالستيك المدينة مصنع 
 8472732 8478183/8491716/8472030 31452 الدمام  6754 البالستيكية للمنتجات الهديان مصنع 
 8471485 8591482/8591482/8472703 31462 الدمام  7480 المحدودة شليجل - الزامل شرآة 
 8121550 8122055/8122056 31493 الدمام  13277 البالستيكية للحبال الوطني المصنع شرآة 
 8571331 8570330/8334325 31423 الدمام  9998 الصناعية لألدوات آالء مصنع 
 8573147 8223512/8573050 31441 الدمام  1643 الصناعية الصيانة مواد مستلزمات مصنع 
 8949054 3620543/8642666/8121306 31952 الخبر  106 وإخوانه القصيبـي حمد أحمد شرآة 

 8121333 8122111/8121250 31952 الخبر  3319 المغزولة غير للمنتجات األلمانية السعودية الشرآة
 8121269 8121296/8472812 31952 الخبر  1748 للبالستيك الزامل مصنع 
 8579967 8579971/8570260 31421 الظهران  805 للتسرب المانعة لألجزاء االيمان مصنع 
 5441409 5421637  نجران  77 للبالستيك ربيع مصنع 

 مواد التغليف البالستيكية

 2650272 2651144/2650001 11452  الرياض 6672  مصنع العبيكان لرقائق التغليف المرنة
 2650952 2651600 11573 الرياض  52812 الورقية المنتجات شرآة 
 4980655 4980332/4980175 11494 الرياض  17579 انسوراب  والتغليف العزل منتجات شرآة 
 4983758 4985050/4984394 11511 الرياض  40582 البالستيكية للمنتجات الديوان مصنع 
 4980105 4980105/4980105 11421 الرياض  893 للبالستيك آسيا مصنع 
 2650275 2650260/2650290 11553 الرياض  51590 المتحدة المجموعة لشرآة التغليف منتجات مصنع 

 4191479 2650048/4191458/4191477 11553 الرياض  51799 مصنع سارة للوازم الطبية والمختبربة
 3644768 3645694  عنيزة  110 للبالستيك الهطالني السليمان محمد مصنع 
 6354567 6375478/6371316 21445 جدة  19596 للتغليف الحديثة السعودية الشرآة 
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 6380866 6380919/6761781/6761756 21472 جدة  7905 والنسيج الخيوط لتقنية السعودي المصنع 
 6378964 6360517/6374387/6370237 21422 جدة  5398 ستايرينباك  البوليستايرين لعبوات الوطني المصنع 
 6369104 6372032/6379345/6380663 21491 جدة  4029 التجارية للملصقات العون مصنع 
 6354432 6380198/6608667 21445 جدة  18510 البالستيكية التغليف مواد إنتاج مصنع 
 8577345 8576063 31492 الدمام  8556 التغليف ناعاتلص الخليج شرآة 
 8571273 8570920/8574665 31441 الدمام  1997 التغليف لمواد الجعيب مصنع 
 3585672 3583272/4778740 31961 الجبيل  10663 حدودةمال للتغليف العربية العليان شرآة 

  بالستيك وإعالن وديكور دعاية مواد

 2652164 2651121/2652166/2652165 11383 الرياض  165 )ستبكو( للبالستيك الفنية السعودية الشرآة
 265347 2650154/4124435 11452 الرياض  6948  المجوهرات لعلب ديالسعو الوطني المصنع 
 4985934 4985750 11494 الرياض  17996 المجوهرات لعلب الراشد مصنع 
 4222552 4224343 11438 الرياض  32970 الشمراني محمد علي مصنع 
 3235074 3240325/3690961  بريدة  5040 المجوهرات لعلب العالمي المصنع 
 6722674 6711648/6712672 21452 جدة  6525 لإلعالن المهندس 
 

 وصالت األنابيب البالستيكية

 2411859 2652519/2650340 11451  الرياض 2321 صنع العبيد للوصالت البالستيكيةم
 
 



 

 

 )غير المعدنية(مواد البناء 
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 وقيشانيوخزف وفخار صيني 

 ولوازم التمديدات األدوات الصحية

  4981832 4981030/4770715/4981324 11481 الرياض  3893 )األول المصنع( السعودية الخزف شرآة
 2650160 2650228/2650224 11412 الرياض 4709 شرآة الجودة لصناعة السيراميك

 الصينيمن  األدوات المنزلية

 5589647 5584192/5732735/5589647  مكة المكرمة  7122 الخزف روعة مصنع 
  6372691 6360799/6372691 21461 جدة  2677 الخزف لتحف الدباغ مصنع 
 

 البارايت

  6611522 6670233 21523 جدة  50101 للبارايت الوطني المصنع 
 

 البيراليت

 4761275 5521057/4767432/4765437 11461 الرياض  2665 للكيماويات السعودية لشرآةا 
 2652709 2652168/4569996 11541 الرياض  42010 السعودية البيراليت صناعات 
 6701107 6733198 21432 جدة  5765 للكيماويات السعودية الشرآة 
 6511247 6513942/6513100/6380774 21421 جدة  823 البوزوالن منتجات مصنع 
 8949538 5631102/8949806/8641419 31952 الخبر  1117 للكيماويات السعودية الشرآة 
 8121087 8121077 31431 الدمام  1142 السعودي والفيرميكيواليت البيتموس مصنع 

 الزجاج ومنتجاته

 من الفايبرجالسي أثاث منزل

  3960541 3212831/6671476/6671485  ينبع  30050 والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر شرآة

 ألواح الزجاج المسطح

 2651738 2651212/2651442 11482 الرياض  8418 للزجاج األمريكية السعودية الشرآة 
 4984684 4983275/4984684/4983139 11441 الرياض  1911 والعازل السيكيوريت الزجاج لصناعة ألما 
 2652169 2652325/2655011/2652079 11561 الرياض  4313 السعودية المينو شرآة 
 4985585 4985959 11421 الرياض  1000 العالمية الزجاج تصنيع مؤسسة 
 6693503 6379909/6372041 21471 جدة  30622 تكنوجالس - للزجاج الفنية الشرآة 
 6675713 6679918 21455 جدة  20063 العازل و السيكوريت الزجاج لصناعة ألما مصنع 
 8471655 8471666/8470985 31441 الدمام  1633 للزجاج الزامل مصنع  
 8571364 8572314/8571236 31491 الدمام  4360 السيكيوريت الزجاج لصناعة ألما 
 8574943 8590478/8592364 31451 الدمام  2096 للزجاج رالبيطا مصنع 
 8562013 8561431/8562616 31972 سيهات  27 هوإخوان الوآيل محمد علي سليمان شرآة 
  8341821 8340729 31961 الجبيل  11963 المحدودة الدولية السعودية جارديان زجاج شرآة 
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 األواني الزجاجية

 6373824 6373824 21473 جدة 12127 مصنع الثميري لألدوات المنزلية الزجاجية
6940320 6941080/6941167 21553 جدة 51457 الشرآة الفنية لصناعة الكريستال

 6372043 6366366/6372114/6372179 21438 جدة 32777 مصنع محمود سعيد للزجاج

 أنابيب ووصالت من الفايبرجالس 

 8571700 8571160/8572160 31421 الدمام  589 المحدودة السعودية العربية أميانتيت شرآة 
  8577540 8571160/8579836 31421 الدمام  589 المحدودة استراند بوند شرآة 

 الفايبرجالس آمادة عازلة

 2650089 2650034/2650112 11417 الرياض  27335 الصخري الصوف لصناعات عوديالس المصنع 
 2651474 2651414 11441 الرياض  1799 األنابيب لعزل السعودي المصنع 
 8573605 8572901/8571519/8572301 31431 الدمام  1289 رجالسالفايب من العازلة للمواد العربية الشرآة 

 القوارير الزجاجية

 2651347 2652323 11531 الرياض  41619 مصنع الدمام إلنتاج العبوات الزجاجية
 4982379 2652375/4252540 11412 الرياض  4921 لزجاجل قاسم مصنع 
 6377462 6364959 21494 جدة  17900 المحدودة للزجاج العربية السعودية الشرآة 
 6940320 6941080/6941167 21553 جدة  51457 الكريستال لصناعة الفنية الشرآة 
 6372043 6366366/6372114/6372179 21438 جدة  32777 للزجاج سعيد محمود مصنع 
 8414570 8421090/8414506 31421 الدمام  580 المصنع الوطني إلنتاج العبوات الزجاجية 

 من الفايبرجالس خزانات ماء

 4981308 4981312 11499 الرياض  40026 ةالزجاجي األلياف لمنتجات الكويتية السعودية الشرآة 
 4980946 4984243 11511 الرياض  40859 للفايبرجالس الحديث المصنع 
  4765157 11452 الرياض  6526 للفايبرجالس السعودي المصنع 
 4469001 4465101/4777124 11442 الرياض  6414 الزجاجية لأللياف الرواد شرآة 
 4583547 4596658 1147 الرياض  16859 للفيبرجالس الحسيني نحس إبراهيم مصنع 
  3649418  عنيزة  350 للفايبرجالس القصيم مصنع 
 6365555 6377426/6363333/6360321 21425 جدة  18531 والفايبرجالس االآريليك لمنتجات الشرق مصانع 
 6373041 6365069/6377639 21482 جدة  8370 للفايبرجالس المنقور مصنع 
 6436204 6435435/6435315/6205348 21452 جدة  6855 للفايبرجالس جدة مصنع 
 6609475 6605456/6824844/6838637 21432 جدة  5645 فايبرجالس سعودي مصنع 
 6372982 6372982/6373175 21463 جدة  11968 الفايبرجالس لمنتجات مصادر مصنع 
 8571700 8571160/8572160 31421 الدمام  589 المحدودة السعودية العربية أميانتيت شرآة 
 8422350 8426105/8426153 31411 الدمام  452 الوطني الفايبرجالس مصنع 
 8579891 8573579/8571965 31952 الخبر  304 سللفايبرجال الطبيشي مصنع 
 5925184 5922915/5926845/5870655 31982 الهفوف  10026 الصناعي والرخام الزجاجية لأللياف هجر مصنع 

 من الفايبرجالس صناعات أخرى

 2651901 2651902 11412 الرياض  4501 الزجاجية األلياف لمنتجات العربية الشرآة 
 4980507 4980639 11544 الرياض  55993 المحدودة العربية سي آر جي شرآة 
 4983246 4983250/4980051 11554 الرياض  56285 للفايبرجالس ةسار  مصنع 
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 6365555 6377426/6363333/6360321 21425 جدة  18531 والفايبرجالس االآريليك لمنتجات الشرق مصانع 
 6434600 6420027/6429303 21492 جدة  8955 للفايبرجالس بدر مصنع 
 6436204 6435435/6435315/6205348 21452 جدة  6855 للفايبرجالس جدة مصنع 
 6514990 6532545/6516577/6516657 21421 جدة  670 اللؤلؤ زوارق مصنع 
  7462083/7253140  الطائف  770 فايبرجالسلل السعودي زام مصنع 
 4223244 4222665 21911 رابغ  93 الزجاجية األلياف لمنتجات األحمر البحر مصنع 
 3960541 3212831/6671476/6671485  ينبع  30050 والمقاوالت والصناعة للتجارة الشاعر شرآة 
 8578951 8572288/8339476 31431 الدمام  1017 المحدودة العالمية السعودية الناجم شرآة 
 8423210 8428322/8434051 31491 الدمام  4028 للفايبرجالس الحربي مصنع 
 8331033 8421397/8223362/8223362 31421 الدمام  4837 للفايبرجالس الخليج مصنع 
 8422350 8426105/8426153 31411 الدمام  452 الوطني الفايبرجالس مصنع 
 8647310 8943117 31952 الخبر  727 الفايبرجالس منتجات لصناعة العربية فاز مصنع 
 8951223 8641610/8647934/8642876 31952 الخبر  499 الفايبرجالس لقوارب الدوسري يعقوب مصنع 
 5876666 5828233 31982 الهفوف  46 للفايبرجالس وإخوانه الحسن يوسف أحمد شرآة 

 8561971 8501678/8561950/8502247 31972 اتسيه  292 األلياف لمنتجات األلمانية السعودية الشرآة
 

 مادة الفايبرجالس

 6836085 6827777 21431 جدة 1229 شرآة الصناعات التقنية لأللياف الزجاجية
 

 منتجات زجاجية أخرى 

 2651865 2651478 11422 الرياض 17812 مصنع الباز للزجاج
 2651718 2652042/4790556 11451 الرياض 2350 )آرشتال(الشرآة الصناعية لأللمونيوم والرخام 

 6548670 6541701 21421 جدة 624 شرآة مصنع العالمية للمرايا
 6728903 6729801 21462 جدة 7075 لجدعاني للزجاج والمرايامصنع ا

 6612859 6613749 21491 جدة 4166  مصنع التويجري للزجاج المقاوم
   

 ة غير المعدنيمواد البناء

 ة غير األسمنتيأحجار طواحين ورحى

  2651837 /2651837/2653000   11462 الرياض  7113 والتلميع الجلخ لمواد السعودي نعالمص 
 2650400 2651836 265 
 6322714 6205077 21422 جدة  5163 صقل  والتلميع الكشط ألحجار بالدي مصنع 

 أنابيب فخارية

 4984815 4980772/4769192/4984815 11442 الرياض  6415 الفخارية لألنابيب السعودية الشرآة

 األســــــــمنت

 4033292 4951300/4058288 11411 الرياض  293 السعودية اليمامة أسمنت شرآة 
 3816187 3232732/3236719/3810778  بريدة  345 القصيم أسمنت شرآة 
 6829989 4222728/6828270/6828236 21411 رابغ  275 المحدودة العربية األسمنت شرآة 
 3223612 3223875/3225222/6534588  ينبع  467 ينبع أسمنت شرآة 
 5331437 5332222/8325177/8325179 31411 الدمام  306 السعودية األسمنت شرآة 
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 5661992 5660600/8344500 31411 الدمام  306 )سابقا البحرينية(  السعودية األسمنت شرآة 
 8271932 3411889/8273330/8262690 31412 الدمام  4536 األسمنت لصناعة الكويتية السعودية الشرآة 
 3190544 3190755  جيزان  548 الجنوبية المنطقة أسمنت شرآة 
 2271003 2271500  أبها  548 )بيشة مصنع(  الجنوبية المنطقة أسمنت شرآة 

  األسمنت األبيض

 6985523 6988049 21424 جدة 14322  مصنع أسمنت الغربية

 األنابيب األسمنتية 

 4984511 4984978/4983735 11543 الرياض 51035 شرآة البالد األسمنتية
 4954376 4953675/4950111 11421 الرياض 630 شرآة نقادي للمنتجات األسمنتية المحدودة

 6374551 6374406/6373142 21472 جدة 7727 )ساآوب(الشرآة العربية للمنتجات األسمنتية 
 6610127 6613323 21482 جدة 8413 اإلنشائيةمصانع المنصور للمواد 
 6890804 6940481/6879222/6104076 21421 جدة 958 والمواسير األسمنتيةمصنع بن الدن للطوب 

 8570364 8571160/8570092 31421 الدمام 589 شرآة أميرون العربية السعودية
 3417432 3417850/3417435 31961 الجبيل 10039 شرآة الجبيل أميرون المحدودة

 3417115 3417114/3417105/3417112 31961 الجبيل 10029  للمواسير الخرسانية المسلحةاأليمانمصنع 

 البحص المتدرج

 4785659 4766777/4771518 11431 الرياض  1327 والتجارة لالعمار التضامنية الشرآة
 4981047 4984800/4983551/4950343 11422 الرياض  5258 العمرانية المواد شرآة 
 4951819 4951539/4952423 11491 الرياض  4293 الراشد آسارة 
 4032296 4024427 11491 الرياض  4165 المطوع آسارة 
 4640053 4640050/4647790/4659338 11441 الرياض  1646 الجزيرة وخالطة آسارة 
 4652709 4652761/4652709 11491 الرياض  4232 والمقاوالت للتجارة العارض مؤسسة 
 4951335 4955204/4951988 11451 الرياض  2175 التجارية واألعمال للمقاوالت المشاريع مؤسسة 
  4952407 11495 لرياضا  22160 األسمنتية للمنتجات النملة مؤسسة 
 4620976 4647421/4647420 11422 الرياض  5079 للتجارة حكيم مؤسسة 
 4951048 4951052 11521 الرياض  41052 اليحيى سليمان محمد مؤسسة 
 4950272 4953156/4950272 11551 رياضال  42565 العيد بلوك مصنع 
 4951875 4951473/4951875/4956784 11411 الرياض  129 والبالط األسمنتي للبلوك دايل بن مصنع 
 5588022 5582615/5582709  مكة المكرمة  1916 الجزيرة آسارة 
 5200075 5204462/5201784  مكة المكرمة  1616 والمقاوالت والصناعة للتجارة رفةع مؤسسة 
 6532665 6510224/6532433 21483 جدة  12843 للخرسانة ألما شرآة 
 6877248 6803844/6803848 21422 جدة  5165 للمقاوالت األسود مؤسسة 
 6872877 6872877 21411 جدة  304 األسمنتية للمنتوجات الشرق مصانع 

 6711479 6728805/6711488 21471 جدة  3416 والمقاوالت للتجارة المرطان شرآة
 7360005 7326851  الطائف  458 الطائف خرسانة مؤسسة 
 8572102 8572113/8574919/8571967 31442 الدمام  6379 والبالط الطابوق لصنع قار ذي شرآة 

 8332622 8343172 31431 الدمام  1167 والمقاوالت للتجارة الماجد عيسى مؤسسة
  8338930/8343172 31431 الدمام  1167 والصناعة للتجارة الوطنية الشرآة

 8339439 8345146/3417424 31932 الظهران مطار  120 علمدار شرآة آسارة 
 8571854 8570000/8579358 31982 الهفوف  222 المحدودة القصيبي خليفة شرآة 
 5823761 5827350/5873298 31982 الهفوف  176 الحربش آسارة 
 6243355 6247775/6241416  سكاآا  60 إخوان الكايد شرآة آسارة 
 2245710 2270019/2246085/2248498  أبها  46 التجارية األصدقاء شرآة 
 2237265 2237286/2238491  مشيط خميس  389 حمران بن آسارات 
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 6223943 6225412/6223943  بيشة  90 البناء لمواد األهلي المصنع 
 5223724 5221731  نجران  173 العثمان صالح آسارة 
 5220614 5223807/5225680  نجران  247 والبلوك للخرسانة ربيع بن مصنع 

 البالط الموزايكو

 4953142 4954454 11462 الرياض  7132 المحدودة والرخام والبالط للبلوك السعودية الشرآة 
 4550672 4567714 11544 الرياض  55993 للبالط العربية الشرآة 
 4952663 4952419/4621372 11411 الرياض  402 مقاوالتوال للتجارة الحديثة المؤسسة 
 4950556 4951643 11461 الرياض  2988 البناء لمواد التجارية الصناعية المؤسسة 
 4955932 4955314/4954983 11485 الرياض  21822 والرخام للصخور األول المصنع 
 4210364 4217157 11497 الرياض  31353 التجارية والتنمية للصناعة االتحاد شرآة 
 4952032 4951383 11411 الرياض  483 العربية الرشد شرآة 
 4952212 4952584/4957501 11421 الرياض  553 الحديثة المصانع شرآة 
 4765442 4760029/4982324 11491 الرياض  4247 الجزيرة رخام شرآة 
 4985029 4954776/4954691 11471 الرياض  3255 والجرانيت للرخام األجيال مصنع شرآة 
 4781435 4766910/4034455 11461 الرياض  2725 البالط إلنتاج الدهامي مصنع شرآة 
 4951315 4952403/4952655 11471 الرياض  3089 والرخام للبالط الحديثة الرائد مؤسسة 
 2650971 2651341/2651343 11481 الرياض  3901 الرخام لصناعة المنى مؤسسة 
 4985019 4984500 11412 الرياض  4573 والصناعة للتجارة حسن مؤسسة 
 4011203 4040764 11412 الرياض  4889 للبالط شرقص مؤسسة 
 4025226 4951639/4380506 11481 الرياض  3933 الصناعية خان علي مؤسسة 
 4954539 4950115/4956386 11412 الرياض  4630 والبلوك للبالط الدولية الراجحي مصانع 
 4482458 4957318/4484355 11431 الرياض  1085 للرخام التقدم مصنع 
 4985462 4984488/4985458 11642 الرياض  87310 السعودي الصناعي الحجر مصنع 
 4953356 4951260 11432 الرياض  5604 يالطبيع الحجر مصنع 
 2651003 2651003/4468700 11442 الرياض  6284 للصخور الراجحي مصنع 
 4955772 4952411 11422 الرياض  5498 والرخام للحجر الرياض مصنع 
  4981184 11461 الرياض  2931 البناء لمواد األوسط الشرق عمصن 
 4029473 4980335/4029738 11451 الرياض  2193 األسمنتية للمنتجات الصريف مصنع 
  4952656/4952068 11461 الرياض  2571 والرخام للبالط الضبيان مصنع 
 4043842 4065969/4065730 11413 الرياض  9404 المزخرف للبالط المعشوق مصنع 
 4956073 4955014/4954866 11411 الرياض  94 للبالط الوسطى مصنع 
 4956405 4955936 11443 الرياض  10675 والصخور للرخام الوقيان مصنع 
 4642670 4657400 11491 الرياض  4050 العليا وبالط بلوك مصنع 
 2651130 2651130 11471 الرياض  22181  والبالطوالطبيعي الصناعي للرخام روالن مصنع 
 4042312 4027557 11441 الرياض  1650 اإلنشائية للمواد الفؤاد زهرة مصنع 
 4951842 4951842 11511 الرياض  40896 والرخام للحجر العياف محمد سعود مصنع 
 4955628 4955508 11471 الرياض  3387 والبالط للرخام الهزاع عبدالعزيز مصنع 
 4541711 4545912 11481 الرياض  3790 البالط إلنتاج عريب مصنع 
 4981206 4980580 11461 الرياض  2517 للبالط آاف مصنع 
  4021772 11482 الرياض  8124 للبالط السعودي جاآريت آال مصنع 
 4954168 4954116/4952844 11471 الرياض  3418 والرخام والبالط للبلوك الفلوة مؤسسة مصنع 
 4980911 4984589/4026333 11421 الرياض  503 األسمنتية والمنتجات للبالط متال مؤسسة مصنع 
 4981391 4951391/4950520 11411 الرياض  112 والرخام بالطلل والكعكي الجردي معامل 
 7840396 7840132/7841064 11991 الدواسر وادي  6 مطرف آل بالط مصنع 
  3238262  بريدة  264 األتوماتيكي والبليهي اليوسف شرآة بالط مصنع 
 3644285 3641184/3644282  عنيزة  41 للبالط األتوماتيكي الحرآان مصنع 
 5377337 5361864  مكة المكرمة  2256 للبالط الدهلوي مصنع 
 5451472 5425283  مكة المكرمة  3373 الطللب عرفه مصنع 
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 6374551 6374406/6373142 21472 جدة  7727 ساآو-الخرسانية للمنتجات السعودية العربية الشرآة 
 6871253 6372690/6878106/6871953 21421 جدة  774 واأللمنيوم للرخام العربي المصنع 
 6712964 6373509/6713126/6713348 21431 جدة  1187 السعودي الرخام شرآة 
 6475089 6209363/6200804 21411 جدة  88 والتجارية الصناعية العالقات شرآة 
 6364960 6379203/6364960/6379204 21415 جدة  18236 للبالط السعودي المصنع شرآة 
 6373220 6373220/6824294 21441 جدة  1716 السعودية الخرسانية المنتجات صناعات شرآة 
 6729253 6717809 21441 جدة  1605 الفني البالط مصنع شرآة 
 6607018 5911646/6101968 21424 جدة  14053 البالط لمنتجات البقمي مؤسسة 
 6534971 6531139/6372596/6602966 21461 جدة  2892 التجارية الخياط مؤسسة 
 6610127 6613323 21482 جدة  8413 اإلنشائية للمواد المنصور مصانع 
 6604025 6693340/6693480 21452 ةجد  6989 البلوك إلنتاج النملة عبدالرحمن مؤسسة مصانع 
 6202299 6204276/6202195/6200800 21487 جدة  30648 والبالط للصخور العزيزية مصنع 
 6207366 6215121/6204188 21483 جدة  12586 للبالط الحديثة النهضة مصنع 
  6876829/6872623/6876758 21431 جدة  1170 والرخام للبالط باحمدين عمصن 
 6230824 6205077/6320183 21422 جدة  5163 والجرانيت والرخام للبالط بالدي مصنع 
 6691461 6608510/6651242 21482 جدة  8053 خضراء بن مصنع 
 6380654 6363738 21472 جدة  7828 للبالط جمجوم مصنع 
 6872435 6872491 21451 جدة  2087 للبالط نادر مصنع 
 6872437 6873024/6872437 21411 جدة  303 والكعكي الجردي معامل 
 8237366 8223848  المنورة المدينة  1071 للبالط علوي محمد حسن مصنع 

 8472260 8471794/8578638 31441 الدمام  1758 األسمنت لمنتجات المعجل مصنع   
 8573600 8572188/8570581 31451 الدمام  2491 والبالط للرخام السعودية الشرآة 
 8425054 8424717/8426389 31421 الدمام  767 البناء ومواد والبالط للرخام األهلي المصنع 
 8429392 8424006/8429392 31491 الدمام  4462 والجرثم عويضة شرآة 
 8424970 8424970/8221280/8223953 31412 الدمام  4948 البيبـي عبداهللا إبراهيم مؤسسة 
 8121712 8430441/8121064/8121152 31482 الدمام  8370 العازلة والمواد والبالط للرخام الخفرة مصنع 
 8341406 8340278/8223653 31422 الدمام  5028  البالط وللطابوق المضحكي محمد جبارة مصنع 

 3419711 3418889/3418888/3418890 31961 الدمام  10144 البناء مواد لتصنيع السعودية الشرآة
 8570823 8576411/8986580/8590200 31952 الخبر  1367 والتجارة للصناعة القلعة شرآة 
 8950739 8576584 31952 الخبر  1898 للبالط العزيزية مصنع 
  5879592 31982 الهفوف  578 الحديث البالط مصنع 
 5863416 5865144 31982 الهفوف  1890 والبالط للرخام الحاجي مصنع 
 5827727 5868372 31982 لهفوفا  2922 للبالط العباد مصنع 
 5863962 5865254/5874352 31982 الهفوف  671 والبالط للطابوق بوعلي عبداهللا صالح مصنع 
 7663368 7661061 31971 الخفجي  53 األسمنتية للمنتوجات التسامح مؤسسة مصنع 
  6621672/6620217  رعرع  199 الشمال بالط معمل 
 4227019 4221980  تبوك  676 للبالط القريض مصنع 
  4239668  تبوك   للبالط عسيري أحمد مصنع 
 4228361 4228008/4227752  تبوك  512 السويح العلي عبدالرحمن مصنع 
 3251413 3251556  عريش أبو  97 البناء لمواد الحمزي مصنع 
 2230104 2220952/2230104  مشيط خميس  363 للبالط الحسنية مصنع 
  2237646  مشيط خميس  46 الجنوب منطقة مصنع 
 7251802 7251844  الباحة  75 للصناعة السعودية التنمية مؤسسة 
 7251585 7251721/7251626  الباحة  72 الباحة بالط مصنع 
 7226711 7226711 22888 بلجرشي  384  والبالط للبلوك األتوماتيكي البجيري نعمص 
 7224172 7220328/7226660  بلجرشي  2 الوطنية الرديف مؤسسة وبلوك بالط مصنع 
 5423840 5422443  نجران  397 السعادة مصنع 
  5321234  شرورة  81 شرورة وبردورات بالط مصنع 



 رقم الفاآـس             رقم الهاتف                   رمز بريدي المدينة .ب. ص مصنعإســــــم ال 

 85   المصانع الوطنيهدليل 

 األسمنتيالبلوك 

 4776660 4773002/4784804 11413 الرياض  9350 والبلوك للخرسانة األهلية الشرآة 
 4659640 4649313/4982316 11583 الرياض  53002 المحدودة األمريكية السعودية الشرآة 
 4953142 4954454 11462 الرياض  7132 المحدودة والرخام والبالط للبلوك السعودية الشرآة 
 4811730 4785446/4812059 11544 الرياض  55779 المحدودة الخرسانية للمنتجات السعودية الشرآة 
 4550672 4980639/4567714/4650573 11461 الرياض  2987 للبالط العربية الشرآة 
 4950556 4951643 11461 الرياض  2988 البناء لمواد التجارية الصناعية مؤسسةال 
 4956263 4952934/4952930 11511 الرياض  40804 بمكو  البناء لمواد الصناعية المؤسسة 
 4210364 4210364/4217157 11497 الرياض  31353 العقارية والتنمية للصناعة داالتحا شرآة 
 4785140 4781701/4781727 11554 الرياض  56130 اإلنشائية الخدمات شرآة 
 4981047 4984800/4983551/4950343 11422 الرياض  5258 العمرانية المواد شرآة 
  2652228 11499 الرياض  40378 السعودية ثيرموبلوك مصنع شرآة 
 4954376 4953675/4950111 11421 رياضال  630 المحدودة األسمنتية للمنتجات نقادي شرآة 
 4652709 4652761/4652709 11491 الرياض  4232 والمقاوالت للتجارة العارض مؤسسة 
  4952407 11495 الرياض  22160 األسمنتية للمنتجات النملة مؤسسة 
 4953149 4951387/4955790 11492 الرياض  8510 األسمنتية للمنتوجات صائغ سسةمؤ 
 4025226 4951639/4380506 11481 الرياض  3933 الصناعية خان علي مؤسسة 
 4951048 4951052 11521 الرياض  41052 اليحيى سليمان محمد مؤسسة 
  5231679 11972 الرياض  66 للبلوك األتوماتيكي التجاوب مصنع 
 4572632 4596691 11431 الرياض  1389 للبلوك الجزيرة مصنع 

 4953791 4954057/4953968/4957245 11412 الرياض  4630 طمصنع الراجحي للبلوك والبال
 4785230 4778953/4762059 11422 الرياض  5421 للبلوك القاضي مصنع 
 4768222 4770222/4950619 11451 الرياض  2090 األسمنتية للمنتجات الكمال مصنع 
 4981047 2650559/4984800 11422 الرياض  5258 األسمنتية للمنتجات المديفر مصنع 
 4915859 4953212/4953012/4910209 11421 الرياض  524 البناء لمواد النافع مصنع 
  2740792/4544769/4102524 11612 الرياض  85773 والبالط للبلوك الهاجري مصنع 
  4544924 11622 الرياض  86340 للبلوك األتوماتيكي الوفاء مصنع 
 4950272 4953156/4950272 11551 الرياض  42565 العيد بلوك مصنع 
  4431918 11982 الرياض  16 سدير حوطة بلوك مصنع 
 2420719 2411183/2420043 11452 الرياض  6552 األتوماتيكي طسم شرآة بلوك مصنع 
 4951875 4951473/4951875/4956784 11411 الرياض  129 والبالط األسمنتي للبلوك دايل بن مصنع 
 4954004 4952939 11444 الرياض  15098 األسمنتية للمنتجات بوبه مصنع 
 4421847 4421824 11481 الرياض  3898 البلوك و البالط إلنتاج الخليج شرآة مصنع 
 4954168 4954116/4952844 11471 الرياض  3418 والرخام والبالط للبلوك الفلوة مؤسسة مصنع 
 4956336 4952372 11511 الرياض  40862 األسمنتية للمنتجات نجد مصنع 
 4051942 4102716 11441 الرياض  1639 البلوك إلنتاج األخوين مصنع 

  8941179 11411 الرياض  408 الحديث باموسى مصنع
  4323078/4323986 11411 المجمعة  115 للبلوك الخليج مصنع 
 6422964 6421062 11911 يالدوادم  90 الصناعي الحبيل مجمع 
 6340790 6340790 11911 يالدوادم  30 اآللي للبلوك الفالح مصنع 
 6422964 6421062/6424727 11911 يالدوادم  90 للبلوك المحمادي مصنع 
  6820538 11912 األفالج  22 للبلوك الخالدية مصنع 
 7820587 7820587 11913 السليل  5 للبلوك السليل مصنع 
 7820625 7821158/7821306 11913 السليل  11 للبلوك المضحي مصنع 
 7841429 7841429 11991 وادي الدواسر  43 العامة للمشاريع الوادي مصنع 
 7840396 7840132/7841064 11991 وادي الدواسر  6 المطرف بلوك مصنع 
 5550488 5550488/5550093  حوطة بني تميم  68 البناء مواد وتوريد لتصنيع يةالوطن الشرآة 
  5550764  حوطة بني تميم  33 األسمنتي وكالبل إلنتاج الراشد مصنع 
 5551742 5551742/5550555/5551413 11941 حوطة بني تميم  183 اآللي النهضة مصنع 
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 4583004 4590946 11492 القويعية  8838 للبلوك العريفي مصنع 
  4250059  القويعية   للبلوك طحي مصنع 
 3814111 3814333  بريدة  705 اآللي للبلوك ةالرقيب 
 3812825 3812970  بريدة  454 التجارية المرزوق الناصر عبدالرحمن مؤسسة 
 3247643 3247643/3246871  بريدة  57 األتوماتيكي الحسون مصنع 
 3249535 3247391/3249535  بريدة  127 التجارية شمس مؤسسة بلوك صنعم 
 3646043 3646043/3641642/3240572  عنيزة  259 والبلوك الجاهزة للخرسانة المهيلب مصانع 
 3337351 3337350  الرس  782 للبوك الرشيد مصنع 
 3335588 3330843  الرس  78 البالط و للبلوك العيد مصنع 
 3332405 3332405  الرس  182 الخميس بلوك مصنع 
 3334603 3334009  الرس  79 األتوماتيكي العوض صالح حمد بلوك مصنع 
 3420168 3421336/3420168  المذنب  8 األتوماتيكي البلوك مصنع 
 6378963 6373158/6380078 21474 جدة  16575 المحدودة األمريكية السعودية الشرآة 
 6364147 6360166/6373475/6379670 21432 جدة  5853 البلوك مصنع  العالمية البترجي شرآة 
 6475089 6209363/6200804 21411 جدة  88 والتجارية الصناعية العالقات شرآة 
 6373220 6373220/6824294 21441 جدة  1716 السعودية الخرسانية المنتجات صناعات شرآة 
 6872877 6872877 21411 جدة  304 األسمنتية للمنتوجات الشرق مصانع 
 6610127 6613323 21482 جدة  8413 إلنشائيةا للمواد المنصور مصانع 
 6604025 6693340/6693480 21452 جدة  6989 البلوك إلنتاج النملة عبدالرحمن مؤسسة مصانع 
 6372691 6360799/6372691 21461 جدة  2677 األسمنتية والمنتجات للبلوك الدباغ مصنع 
 6874448 6377472/6837044/6879866 21482 جدة  8354 األسمنتي للبلوك الغازي مصنع 
 6941284 6940481/6879222 21421 جدة  958 األسمنتية والمواسير للطوب الدن بن مصنع 
 7368321 7323899  الطائف  43 للبلوك األمين مصنع 
  7250164/7251627  الطائف  1500 للطوب الحناآي مصنع 
 8470887 8474870/8474737  المنورة المدينة  1034 والبالط للبلوك الجزيرة شبه مصنع 
 8412116 8412116  المنورة المدينة  2815 والبلوك والبالط الخرسانية للمنتوجات طيبة مصنع 
 3962938 3210181/3962938  ينبع  30087 يةالتضامن العالمية البترجي شرآة 
 3225425 3226647/3223022/3225043  ينبع  24 للخرسانة إخوان نقادي شرآة 

 8472260 8471794/8578638 31441 الدمام  1758 األسمنت لمنتجات المعجل مصنع   
 8425054 8424717/8426389 31421 الدمام  767 البناء ومواد والبالط للرخام األهلي المصنع 
 8421220 8100792/8221121 31432 الدمام  5841 المحدودة للطابوق الجبران شرآة 
 8573902 8323489 /8579012 31451 الدمام  2272 للمقاوالت والجندان الراشد شرآة 
 8561141 8100946/8561141 31412 الدمام  4643 الشرقية الموارد شرآة 
 8572102 8572113/8574919/8571967 31442 الدمام  6379 والبالط الطابوق لصنع قار ذي شرآة 
 8424970 8424970/8221280/8223953 31412 الدمام  4948 البيبـي عبداهللا إبراهيم مؤسسة 
 8579968 8570260/8579975 31932 الدمام  751 األيمان ومصانع مؤسسة 
 8415810 8430768 31452 الدمام  6754 للطابوق الدوسري مصنع 
 8433938 8326668/8426036 31421 الدمام  509 للطابوق النمر مصنع 
 8335874 8335747 31441 مالدما  1729 للطابوق السلطان علي أحمد مصنع 
 8341406 8340278/8223653 31422 الدمام  5028  البالط وللطابوق المضحكي محمد جبارة مصنع 
 8430944 8221911/8426067/8100615 31461 الدمام  2827 الخضرية طابوق مصنع 
 8323601 8265683/8265158 31411 الدمام  44 الفرج طابوق مصنع 
 8344187 8330085/8434906 31421 الدمام  980 البلوك إلنتاج الخفرة عبداهللا وفهد محمد مصنع 

 8420021 8423191/8425843 31461 الدمام  2695 للبلوك السالمة مصنع
 8502803 8503066/8502803 31972 الدمام  522 األسمنتية للمنتوجات المكري مصنع 
  8221539/8648049 31952 الثقبة  20385 البناء مواد مصنع 
  8945910 31952 الخبر  719 البناء لمواد الصناعي جمعالم 
 8950015 8571979/8945959/8570632 31952 الخبر  126 الطابوق لصناعة والمزروع التميمي شرآة 
  8643834/8109733 31982 الخبر  835 األسمنتية للمنتوجات الرشيد مصانع 
  8980724/8647364 31952 الخبر  782 للطابوق الوآيل مصنع 
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 5850473 5865006/5820197/5877711 31982 الهفوف  200 والعفالق الحسين شرآة 
 5877825 5825010/5827173/5822261 31982 الهفوف  211 والسلوم القصيبـي شرآة 
 5878218 5828226/5870298 31982 الهفوف  122 والصناعة للتجارة المظفر مؤسسة 
 5824613 5866667/5868456/5829410 31982 الهفوف  13 والطابوق الجاهزة للخرسانة اإلحساء مصنع 
 5869226 5862400 31982 الهفوف  10249 للطابوق البحيرية مصنع 
 5826144 5860773 31982 الهفوف  551 للبلوك البصيرة مصنع 
  5300569 31982 الهفوف  81 للطابوق الشريف مصنع 
  5879476/5870130 31982 الهفوف  1504 وبوحليقة النمر مصنع 
 5805812 5821934/5863334 31982 الهفوف  145 والبالط للطابوق النويحل مصنع 
 5863962 5865254/5874352 31982 الهفوف  671 والبالط للطابوق بوعلي عبداهللا صالح مصنع 
 5860648 5869592/5865856 31982 الهفوف  81 الملحم طابوق مصنع 
  5823864 31982 الهفوف  1198 المعيلي محمد جمعة طابوق مصنع 
 5823761 5827350/5873298/5872982 31982 الهفوف  133 نجم عين مؤسسة مصنع 
 5320390 5321222 31982 الهفوف  10665 العازل للطابوق الوصفر فهد مهنا مصنع 
 5823319 5865984/5330733/5867836 31982 الهفوف  2674 األتوماتيكي للبلوك هجر مصنع 
  5129973 31982 المبرز  10065 السهيل عبداهللا محمد مؤسسة 
  5823647 31982 المبرز  10081 الناصر يعل محمد شرآة 
  5821474 31982 المبرز  46 الشهيل عبدالعزيز مؤسسة 
 5850864 5826027 31982 المبرز  10077 البراهيم بلوك مصنع 
 8552461 8557460 31911 القطيف  886 قللطابو إخوان الحداد مصنع 
 8562404 8562672/8561258 31972 سيهات  419 الخليج طابوق مصنع 
 3613453 3613457/3612864 31951 الجبيل  17 للطابوق األتوماتيكي البرج مصنع 
 3417717 3411557/3613524/3411553 31951 الجبيل  30 الخرسانية للمنتجات الجبيل مصنع 
 7223523 7220921 31991 الحفر  735 المعمارية للمقاوالت السند مؤسسة 
 7221319 7220933 31991 الحفر  243 اآللي للبلوك الخليج مصنع 
 7224682 7220959 31991 الحفر  881 الرحيلي بلوك مصنع 
 3816361 3251832  القيصومة  6 األسمنتي للبلوك الفريدي عبداهللا مصنع 
 3731620 3730881/3731708  النعيرية  159 العازل للبلوك العنزي بستان فرحان مصنع 
  5324553  حائل  12 األول األتوماتيكي البلوك مصنع 
 5323645 5325354/5431744  حائل  389 األتوماتيكي للبلوك العيد مصنع 
 6625540 6623989/6620952  عرعر  246 اآللي للبلوك المهيلب مصنع 
 4221904 4221445  تبوك  125 البناء لمواد البازعي حسنعبدالم مصانع 
 4229280 4221589  تبوك  1142 الجاهزة والخرسانة اآللي للبلوك العرجان مصنع 
 4232652 4235380  تبوك  677 القريض بلوك مصنع 
 6241774 6244640/6247755  سكاآا  6 والمقاوالت والصناعة للتجارة الدخيل مؤسسة 
 6243355 6241416/6247775  سكاآا  60 الخرسانية المنتجات مصنع 
 3225684 3170631  جيزان  296 اآللي للبلوك النصار نعمص 
 3220730 3220809/3221923/3221682  جيزان  432 الوطني للبلوك عقيل مصنع 
 3251413 3251556  عريش أبو  97 البناء لمواد الحمزي مصنع 
 3261418 3261703/3261672  صبيا  72 فجعة بن مؤسسة 
 3261418 3261703/3261672  صبيا  72 األتوماتيكي كللبلو القحطاني مصنع 
 3260241 3260300/3261641  صبيا  1 الصناعي أبوذياب مصنع 
 3270280 3261683/3090023  صبيا  60 اإلسمنتي للبلوك القحطاني مسفر مصنع 
 2245710 2270019/2246085/2248498  أبها  46 التجارية األصدقاء شرآة 
 2500138 2500196/2500138  مشيط خميس  108 األسمنتية جاتللمنت الوطني المصنع 
 2501963 2501604/2500315/2500580  مشيط خميس  167 األسمنتية للمنتوجات مشيط مصانع 
  2230892/2232396  مشيط خميس  81 للبلوك يانمار مصانع 
 2238412 2239725/2239160/2238916  مشيط خميس  180 دعجم عايض محمد بلوك مصنع 
 6221956 6226627/6221794  بيشة  24  الخرسانية لألجزاء طاوي آل شرآة 
 6300366 6300500/6300826  بيشة  102 األسمنتية للصناعات مسعد آل ةشرآ 
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 6300336 6300067  بيشة  4 والبالط للبلوك األبوين مصنع 
 6223142 6222741  بيشة  253 الطبيعي والحجر للبلوك السماحة مصنع 
 2590156 2590963  عبيدة سراة  97 عبيدة بسراة البلوك مصنع 
  2550424  الجنوب ظهران  17 األتوماتيكي للبلوك اآللي المصنع 
  2881540  النماص  419 اآللي لوكالب إلنتاج المنار مصنع 
 72518O2 7251844  الباحة  75 األسمنتي للبلوك الباحة مصنع 
 7226711 7226711 22888 بلجرشي  384  والبالط للبلوك األتوماتيكي البجيري مصنع 
 7224172 7220328/7226660  بلجرشي  2 الوطنية الرديف مؤسسة وبلوك بالط مصنع 
 5420688 5422742/5422820  نجران  496 األتوماتيكي للبلوك الدايل مصنع 
 5424402 5420072/5420477  نجران  261 للبلوك القحص مصنع 
 5440105 5441631/5440113  نجران  29 للبلوك خلقان مصنع 
  5421135  نجران  201 للبلوك نجران مصنع 

 5421909 5421909   نجران 5257  مصنع علي الزناتي للبلوك
 5440188 5441159   نجران 1314  مصنع المحامض للبلوك

  5221958/5440139   نجران 288  مصنع سالم مبارك المسعود للبلوك

  مسحوق-الجبس  

 4952667 4953780/4953730 11411 الرياض  187  األهلية الجبس ةشرآ 

 مصنوعات -الجبس 

 4641558 4621174/4630176/4630190 11584 الرياض  57778 الجبسية للمنتوجات السعودية المؤسسة 
 4952667 4953780/4953730 11411 الرياض  187  األهلية الجبس شرآة 
 3962049 3962095  ينبع  152 األهلية الجبس شرآة 
 5864049 5861360 31982 الهفوف  911 الجبسية للزخارف السعودي المصنع 
 5876604 5865353 31982 الهفوف  2263 الجبسية للزخارف وطنيال المصنع 
 5868764 5866424/5866820 31982 الهفوف  11571 المعدنية والشرائح الجبسية للزخارف الصادر مصنع 
 5803421 5800923 31982 الهفوف  3174 الجبسية خارفللز العبيدي مصنع 

 الجير  

 4981175 4981816/4981824 11471 الرياض 3130  الشرآة السعودية للطوب الرملي الجيري
 4982234 4773500/4983698/4982022 11482 الرياض 8069 الشرآة العربية للصناعات

  8342152 31421 الدمام 633 مصنع الجير الحديث
 8954939 8646369/8643585/8109846 31952 الخبر 1723 شرآة الجير والطوب الرملي المحدودة

 الخرسانة الجاهزة

 4776660 4773002/4784804 11413 الرياض  9350 والبلوك للخرسانة األهلية الشرآة 
 4982308 4982088/4982084 11551 الرياض  42687 المحدودة الخرسانية للمنتجات الوطنية الشرآة 
 4982651 4982275/4913150 11442 الرياض  6058 المحدودة بيتونج أيه الراشد شرآة 
 4914236 4910590 11461 الرياض  2889 الجاهزة للخرسانة والنصار الربيعة شرآة 
 4543672 4542304/4542308 11525 الرياض  59363 الجاهزة للخرسانة الفلوة شرآة 
 4773930 4780055/4780037 11491 الرياض  4215 العربية باوآوخ بيتون شرآة 
 4951068 4951100/4951072 11511 الرياض  40919 مسعود بن وعبدالرحمن عون بن راشد شرآة 
 4792425 4792319/4764963 11511 الرياض  40843 وشرآاه سعيد نعمان سيف شرآة 
 4953419 4951379/4951387/4955790 11492 الرياض  8510 المحدودة الجاهزة للخرسانة بيتونقال صايغ شرآة 
 4951335 4955204/4951988 11451 الرياض  2175 التجارية واألعمال للمقاوالت المشاريع مؤسسة 
 4763947 4011723/4484900/4763875 11421 الرياض  609  واإلنشاءات للصناعة الدريس مؤسسة مصنع 
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 3649973 3641225/3645541  عنيزة  15 والصناعة للتجارة والتعمير اإلنشاء مؤسسة 
 3646043 3646043/3641642/3240572  عنيزة  259 والبلوك الجاهزة للخرسانة المهيلب مصانع 
 5425607 5423963/5423986  كة المكرمةم  2586 الجاهزة للخرسانة الجزيرة شرآة 
 5204667 5200708  مكة المكرمة  2658 الجاهزة للخرسانة الرضوان مصنع 
 6822716 6376908/6820682/6820779 21462 جدة  7483 البناء مواد إلنتاج السعودية الشرآة 
 6532665 6510224/6532433/6513432 21483 جدة  12843 للخرسانة ألما شرآة 
 6362912 6364195 21452 جدة  6775 المنقولة السعودية الخرسانة مصنع شرآة 
 6401271 6401392 21461 جدة  2740 اجلإلنت جاك  العامة التوآيالت مؤسسة 
 6703654 6609070/6725555 21491 جدة  4061 الجاهزة للخرسانة الرضوان مصنع 
    الطائف  389 الجاهزة للخرسانة الجزيرة شرآة 
 7360005 7326851  الطائف  458 الطائف خرسانة مؤسسة 
 8412116 8412116  المنورة المدينة  2815 والبلوك والبالط الخرسانية للمنتوجات طيبة مصنع 
 3210890 3962810  ينبع  30013 لإلنتاج جاك  ةالعام التوآيالت مؤسسة 
 8473337 8344915/8472704 31412 الدمام  4569 الجاهزة للخرسانة السعودية الشرآة 
 8573902 8579012/8334663/8323489 31451 الدمام  2272 زةالجاه والخرسانة الطابوق إلنتاج والجندان الراشد 
 8339439 8331116/8325895/8345146 31932 الدمام  120 وشرآاه علمدار شرآة 
 8338565 8330824 31411 الدمام  9 المحدودة السعودية ستيتلي قنبر شرآة 
 8572596 8572341/8572345 31952 الخبر  24 والتعهدات للتجارة الشرقية المؤسسة 
 8643438 8643438 31982 الخبر  835 األسمنتية للمنتوجات الرشيد مصانع 
 5850473 5865006/5820197/5877711 31982 الهفوف  200 والعفالق الحسين شرآة 
  5877727 31982 الهفوف  1093 المحدودة السعودية ستيتلي قنبر شرآة 
  5129973  المبرز  10065 الشهيل عبداهللا محمد مؤسسة 
 6671692 6672252/6672252 31941 رحيمة  17 الجاهزة للخرسانة الهارون مصنع 
 3415990 3417411/3417412 31951 الجبيل  429 المحدودة العالمية البسام شرآة 
 3419564 3417377 31961 الجبيل  10016 محدودةال البناء لمواد إنماء شرآة 
 3417422 3417423/3417424/3417425 31961 الجبيل  10022 الجاهزة الخرسانة مصنع  وشرآاه علمدار 
 3417750 3417429/3417430 31951 الجبيل  433 قنبر عبدالرازق مصنع 
 4229280 4221589  تبوك  1142 الجاهزة والخرسانة اآللي للبلوك العرجان مصنع 
 2247980 2270400/2271648/2271688  اأبه  8 الخرسانية للمنتجات الجنوب مصنع 
 6221956 6226627/6221794  بيشة  24  الخرسانية لألجزاء طاوي آل شرآة 

 5220614 5523807/5225680   نجران 247  مصنع بن ربيعة للخرسانة

 الطباشير للكتابة

 6380286 6363622 21451 جدة  2159 الصناعية لنسرا شرآة 
 8473916 8472198 31461 الدمام  5986 للطباشير الصقري مصنع  

 الطوب األحمر

 4900112 4900168 11443 الرياض  10554 وأوالده الراجحي عبدالعزيز سليمان شرآة 
 4934215 4970465/4970483 11486 الرياض  26156 األحمر للطوب اليمامة مصانع 
 4632187 4642996/4642985 11455 ضرما 20445  الفخاري الطوب لصناعة الوطنية الشرآة 
 3248193 3243411/3243415  بريدة  352 للتجارة السديس أحمد مؤسسة 
 3242830 3243002/3243946/3243900  عنيزة  108 الفخاري للطوب نجد مصنع 
 3336700 3334206  الرس  173 األحمر البلوك إلنتاج القصيم مصنع 
 6836085 6827777 21422 جدة  5260 للصناعة الحمراني شرآة 
 5911802 5911801/6721750/6721538 21482 جدة  8128 السعودي األحمر الطوب شرآة 
 6513128 6511173/6513018 21441 جدة  1597 السديس عبدالعزيز مؤسسة 
 6610419 6514381/6656556 21471 جدة  3300 األحمر للطوب الخياط مصانع 
 6477955 6657590/6481076 21441 جدة  1501 األحمر للطوب عرفات مصنع 
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 8461743 8461512  المنورة المدينة  5406 المحدودة القرميد لتصنيع السعودية الصراط شرآة 
 8261281 8267777  المنورة المدينة  2333 الفخارية والمنتجات األحمر للطوب الميمني مصانع 
 8237414 8237414  المنورة المدينة  4170 األحمر للطوب طيبة مصنع 
 3461236 3461236/4970470  جيزان  5015 الفخارية والمنتجات األحمر للطوب  الجنوب مصنع 

 الجيري الرمليالطوب 

 2651175 2651816/2651824 11471 الرياض  3130  الجيري الرملي للطوب السعودية الشرآة 
 4982234 4983698/4982022/4773500 11482 الرياض  8069 للصناعات العربية الشرآة 
 6361138 6379875/6373365 21452 جدة  6724  الجيري الرملي للطوب السعودية الشرآة 
 8572172 8573400/8574430/8577316 31491 الدمام  4150 المحدودة البناء مواد شرآة 
 8954939 8646369/8643585/8997755 31952 الخبر  1723 المحدودة الرملي والطوب الجير شرآة 

 الفيرميكيواليت و مشتقاته

 8574951 8571423/8574955 31462 الدمام  7137 العربية الفيرميكيواليت صناعات 
 8121087 8121077 31431 الدمام  1142 السعودي والفيرميكيواليت البيتموس مصنع 

 الصنع سابقة من خرسانة بيوت جاهزة

 4792652 4767880/4792635 11471 الرياض  3461 الجاهزة للبيوت السعودي المصنع 
 2413419 2410507 11442 الرياض  6058 المحدودة بيتونج أيه الراشد شرآة 
 4773930 4780055/4780037 11491 الرياض  4215 العربية باوآوخ بيتون شرآة 
 4602515 4602545/4634005 11461 الرياض  2781 اإلجهاد و الصنع مسبقة المباني إلنتاج سمامة مصنع 
 6831940 6657520 21462 جدة  7078 المحدودة المباني وتطوير لصناعة العربية الشرآة 
 6692972 6690580/6892468 21511 جدة  40531 اإلسكان لخدمات األحمر البحر شرآة 
 6323714 6323714 21491 جدة  4211 الجاهزة الخرسانية المباني شرآة 
 8424169 8421539 31441 الدمام  1967 الجاهزة للبيوت الشرقية المؤسسة 
 8339439 8331116 31932 الدمام  120 الخرسانية الجاهزة البيوت مصنع 
 8275525 8344545 31431 الدمام  1082 المحدودة جدران شرآة مصنع 

  بالزجاجةخرسانة مقوا

 4980507 4980639 11544 الرياض  55993 المحدودة العربية سي آر جي شرآة

 )أعمدة -ألواح ( الصنع سابقة خرسانة

 4792425 4900120/4764963/4792319 11511 الرياض  40843 الجاهزة للخرسانة نعمان سيف 
 4984807 4981222/4778421 11573 الرياض  52743 المحدودة والبناء التصنيع شرآة 
 2413419 2410507 11442 الرياض  6058 المحدودة بيتونج أيه الراشد شرآة 
 4982072 4981800/4035426/4035486 11442 الرياض  6230 الخفيفة المباني شرآة 
 4951335 4955204/4951988 11451 الرياض  2175 التجارية واألعمال للمقاوالت المشاريع مؤسسة 
 3649973 3641225/3645541  عنيزة  15 والصناعة للتجارة يروالتعم اإلنشاء مؤسسة 
 5911522 5911521/5911523/6884121 21412 جدة  4544 سعيد نعمان سيف شرآة 
 5911008 5911008/6602964 21472 جدة  7736 الصب سابقة للخرسانة وأوالده بقشان مصنع 
 6831940 6657520 21462 جدة  7078 المحدودة المباني وتطوير لصناعة العربية الشرآة 
 6200085 6203669/6518883 21472 جدة  7665 )ابسف (الحديثة للمباني السعودية المصانع 
 6941284 6940481/6941284 21495 جدة  22404 )بريمكو (الصب سابقة الخرسانة تصنيع شرآة 
 6380292 6362566 21422 جدة  5028 الدن وبن لفضلا مؤسسة 
 6659190 5911008/6659190 21472 جدة  7736 الصب سابقة الخرسانة مصنع 
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 8250797 8369007  المنورة المدينة  1612  الخرسانية األجزاء إلنتاج الدن بن مصنع 
 3211805 3213502/3960677  ينبع  30300 جبر بن عبداهللا مؤسسة 
 8430068 8430068/8430513 31422 الدمام  5374 المحدودة والبناء التصنيع شرآة 

 8473724 8471465   31411  الدمام 112 ي ألنظمة الخرسانة شرآة البوارد
 8570170 8570458/8576330 31952 الخبر  437 الصنع المسبقة للخرسانة انكو مصنع 
 3411952 3417516/3419705/3417350 31951 الجبيل  515  الصنع المسبقة للخرسانة دويداغ قنبر شرآة 
 3417717 3411553 31951 الجبيل  30 الخرسانية للمنتجات الجبيل مصنع 
 2247980 2270400/2271648/2271688  أبها  8 الخرسانية للمنتجات الجنوب مصنع 

 صناعات أخرى 

 8261281 8244444  المدينة المنورة 2333 المصنع الوطني للصوف الصخري
 8980990 8646369 31952 الخبر 1723 مصنع المؤسسة السعودية للدولوميت

 )صنفرة(قماش  وورق حك  

 6325207 6319672/6363414/6378726 21411 جدة  392 الصنفرة لمنتجات العلمين مصنع

 منتجات اإلسبستوس

 6516149 6515676/6515988 21451 جدة  2140 السعودية العربية اميانتيت شرآة 
 8571800 8571160/8577824/8572160 31412 الدمام  589 السعودية العربية أميانتيت شرآة 
 

 مواد تلييس غير جبسية

 8263930 8271819 31421 الدمام 770 شرآة المصنع العربي للحراريات
  

 نشر األحجار للزينة

 4952659 4956800/4950062 11561 الرياض  43077 الوطني والجرانيت للرخام العمار 
 4483362 4481849/4468700 11442 الرياض  6284 الصخور مصنع 
 4955560 4955560 11551 الرياض  42702 الطبيعي للحجر المدني مصنع 
 4566543 4774572 11443 الرياض  10801 الطبيعي للحجر الوسط مصنع 
 4956405  11443 الرياض  10675 للصخور الدوسري مسفر زيد مصنع 
 4955978 4955978 11622 الرياض  86491 الطبيعي للحجر الرياض صخور عمصن 
 3646043 3646043/3641642/3240572  عنيزة  259 والبلوك الجاهزة للخرسانة المهيلب مصانع 

  الرخامينشر وجل

 4770804 4765555 11411 الرياض  107 والصخور للرخام السعودي عالمصن 
 4210364 4217157 11497 الرياض  31353 التجارية والتنمية للصناعة االتحاد شرآة 
 4952212 4952584/4957501 11421 الرياض  553 الحديثة المصانع شرآة 
 4985029 4954776/4954691 11471 الرياض  3255 والجرانيت للرخام األجيال مصنع شرآة 

 4482458 4957318/4484355 11431  الرياض 1085 مصنع التقدم للرخام
 4956010 4956010/4955132 11441 الرياض  1592 الوطني والرخام للصخور العياف مصانع 
 2651931 2651749 11475 الرياض  21367 للرخام الرشيد مصنع 
 4952898 4950015/4950019 11441 الرياض  224 للرخام الفيحاء مصنع 
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 4653917 4653935/4653934 11443 الرياض  10962 للرخام المتحدة مصنع 
 4764867 4790506 11421 الرياض  638 والرخام للحجر المطوع مصنع 
 4482458 4484355 11561 الرياض  43326 مللرخا خالد مصنع 
 4651886 4658509/4654508 11434 الرياض  15644 والرخام للحجر سرتة مصنع 
 2651379 2651375/2651065 11461 الرياض  2787 للرخام عامر مصنع 
  6546519 21432 جدة  5935 للمحاجر الوطنية ةالشرآ 
 6201648 6204749 21462 جدة  7422 للتعدين األحمر البحر شرآة 
 6712964 6373509/6713126/6713348 21431 جدة  1187 السعودي الرخام شرآة 
 6360662 6361332/6361238/6710398 21491 جدة  4306 المحدودة للرخام الغامدي شرآة 
 6323401 6323327/6323367/6941718 21521 جدة  41019 المحدودة للرخام السعودية الدن بن شرآة 
 6872437 6873024/6872437 21411 جدة  303 والكعكي الجردي معامل 
 8473600 8473392 31451 الدمام  2491  للتعدين تنهات شرآة مصنع  
 8425054 8424717/8426389 31421 الدمام  767 البناء ومواد والبالط للرخام األهلي المصنع 
 8344187 8330085/8434906 31421 الدمام  980 البناء ومواد الطبيعي للحجر الخليج مصنع 
 5922336 5929780 31982 الهفوف  10298 والزخرفة والحجر للرخام األهلية المؤسسة 
 5863726 5866082 31982 الهفوف  844 الرخام لمنتوجات الحر مصنع 
  5863033/5824509/5870917  الهفوف  660 الحديث الرخام مصنع 
 5925184 5922915/5926854 31982 الهفوف  10026 الطبيعي الرخام لتشكيل الكرود مصنع 
 2200721 2239297  مشيط خميس  1074 للرخام ذهبان مؤسسة مصنع 

 نقل األسمنت

8640461 8645351/8944880 31952 الخبر  2194 السائب للنقل السعودية الشرآة



 

 

 المنتجات الهندسية
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 والصلب األساسية الحديد

 صناعة الحديد من الخردة

 4464976 4480107 11481 الرياض  3505 الصحية واألدوات للسبك الصناعية الشرآة 
 2651471 2651611/2651470 11516 الرياض  63156 موفاك الصحية واألدوات للسكب الحديث المصنع 
 4983090 4984323/4484902 11511 الرياض  40726 المعادن وتشكيل لصهر الرياض مسبك 
 4025376 4462363/4020717 11411 الرياض  463 المعادن وتشكيل لصهر الدخيل مصنع 
 6379439 6374502/6379283 21464 جدة  16011 للمسبوآات اإلتقان مصنع 
 8121301 8121267/8121733 31482 الدمام  8491 مسابك  للمسابك الوطنية الشرآة 
 8573276 8578947/8571200 31421 الدمام  682  المعادن لصب جمال ومحمد خشيم مصنع 

 قضبان وبلوآات وألواح من الخام

 4983451 4983447 11494 الرياض  17963 الحديد لدرفلة الرياض شرآة 
 5487012 5480526/5487013/4055669 11383 الرياض  245 للحديد العاصمة مصنع 
 6368161 6367462/6367206/6368161 21441 جدة  1826 صلب  الصلب درفلة شرآة 
 3588385 3571100 31961 الجبيل  10053 )حديد (والصلب للحديد السعودية الشرآة 

 لمعادن أخرىة صناعات أساسي
 

 سبائك األلمنيوم

6718628 6721538/6721750 21482 جدة 8128  الشرآة السعودية إلعادة تصنيع األلمنيوم
 8334122 8344984 31411 الدمام 112  مصنع البواردي لمعالجة وسبك المعادن

 

 سبائك النحاس

 8334122 8344984 31411 الدمام 112 مصنع البواردي لمعالجة وسبك المعادن
  

 صفائح وشرائح ورقائق األلمنيوم

 2650952 2651600 11573 الرياض  52812 الورقية المنتجات شرآة
 4983695 4980415/4983067/4015285 11422 الرياض  5164 الطباعة وألواح أحبار إلنتاج السمع مصنع شرآة 
 6380901 6374441/6380901 21421 جدة  712 والبالستيكية الورقية  للعبوات الثريا مصنع 
 6380373 6380351/6380531 21435 جدة  19035 األلمنيوم ألوعية رامات مصنع 
 8121646 8273683/8121286/8121714 31452 الدمام  6597 األلمنيوم لرقائق الحمد مصنع 

 صفائح وشرائح ورقائق الزنك

 6870980 6876199/6807448/6879193 21493 جدة  13229 عبدالوهاب خليل مصنع

 ضبان وزوايا وقطع النحاسق

 6380783 6380791 21468 جدة  34352 )خلود(  النحاس لمنتجات الوطني المصنع 
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 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 6364695 6380881/6360770/6372299 21497 جدة  31248 جدة آابالت شرآة 

 وأقسام األلمنيوم قضبان وزوايا

 2651550 2651132/2651721/2650550 11442 الرياض  6416 لأللمنيوم التيسير مصنع 
 6374946 6370027/6379012/6379180 21492 جدة  8717 ألوبكو  األلمنيوم منتجات شرآة 
 6380650 6380648/6380649 21428 جدة  32100 األلمنيوم وتلوين لسحب بترا مصنع 
 8578159 8574934/8570184/8570789 31451 الدمام  2080 ألوبكو  األلمنيوم منتجات شرآة 

 المصنعة المنتجات المعدنية

 أبراج نقل الطاقة

 2413395 2413912 11662 الرياض 88373 مصنع البابطين لألبراج
 6375428 6374450/6362486 21463 جدة 11809 شرآة الحدادة المحدودة

 8571291 8571840/8571832 31932 مطار الظهران 270 مصنع الزامل للمباني الحديدية المحدودة

 أبواب و شبابيك وواجهات ألمنيوم

 4467523 4484322/4484388 11461 الرياض 2802 )ستلمكو(الشرآة السعودية لصناعات األلمنيوم 
 2651718 2652042/4790556 11451 الرياض 2350 )آرشيتال( والرخام الشرآة الصناعية لأللمنيوم

 2651957 4487140/4467536/4467804 11499 الرياض 40254 شرآة ألمنيوم سنابل
 4483315 4480123/4481705 11412 الرياض 4854 شرآة المصنع اآللي لأللمنيوم

 4486826 4484288/4487800/2650105 11541 ضالريا 42204 )نافكو(شرآة المصنع األهلي لأللمنيوم 
 4980008 4761144/4980004 11481 الرياض 3648 شرآة دار لمنتجات األلمنيوم المحدودة

 4486476 4486426 11422 الرياض 5164 مؤسسة السمع للتجارة والصناعة
 2651713 2651712/4483684/4487415 11442 الرياض 6416 مصنع ألمنيوم التيسير
 4763853 4980268/4787874 11441 الرياض 1721 مصنع ألمنيوم الجزيرة
 4488551 4483509/4481884 11499 الرياض 40295 مصنع ألمنيوم الحرمين
 4481912 4484464/4484400 11471 الرياض 3428 مصنع ألمنيوم الرياض
 4465932 4465932/4792518 11561 الرياض 43367 مصنع ألمنيوم المالكي
 4487963 4485013/4485675/4980207 11499 الرياض 40043 مصنع ألمنيوم غرناطة

 4483917 4466172/4480376 11462 الرياض 7343 مصنع الراجحي لأللمنيوم
 4461772 4481983/4467500 11413 الرياض 9021 مصنع السليم لأللمنيوم

 2651917 2651911 11499 الرياض 40437 مصنع الصهيل لأللمنيوم
 2651092 2651088/4481353 11472 الرياض 7385 مصنع المؤسسة السعودية لأللمنيوم

 4463137 4983275/4984684/4485448 11441 الرياض 2773  لصناعة الزجاج واأللمنيومألمامصنع 
 4480633 4480633/4487665/2651231 11492 الرياض 8554 مصنع حسين لأللمنيوم والهناجر

 4983267 4981028/4981032 11511 الرياض 40753 مصنع رامة لأللمنيوم وطالء المعادن
 4676721 4487264/4767211 11411 الرياض 477 مصنع هناء لألعمال المعدنية

 4462600 4482149/4484979 11481 الرياض 3858 معمل العمران لأللمنيوم والحدادة
  3234473  بريدة 655 المصنع العربي لأللمنيوم

 3250372 3251744  بريدة 5218 مصنع أعمال اليرموك لألثاث المعدني
 3818222 3818555  بريدة 819 )الحوشان ( مصنع األلمنيوم الوطني للمعادن

 3245212 3245212  بريدة 5005 مصنع المنصورية لأللمنيوم
 3644178 3644706  عنيزة 272 مؤسسة الصعب للتجارة والصناعة والمقاوالت

 5202756 5202645  مكة المكرمة 2059 حدة لأللمنيومشرآة المجموعة المت
 5200747 5201203/5200747  مكة المكرمة 1061 أحمد زقزوق لأللمونيومشرآة 

 5202056 5203225/5206078  مكة المكرمة 1295 مصنع الحجاز للمعادن
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 6356222 6720057/6355425 21482 جدة 8378 الشرآة السعودية األلمانية لمنتجات األلمنيوم
 6691968 6602160/6208140 21431 جدة 1224 الشرآة الصناعية لأللمنيوم

  6323280 21452 جدة 6920 المؤسسة السعودية لأللمنيوم والديكور
 6915722 6823173 21472 جدة 7661 )الوماآو(شرآة صناعة األلمنيوم المحدودة 
 6513167 6518720/6518472 21431 جدة 1198 مؤسسة بن جبر لتصنيع األلمنيوم

 6691033 6691033 21491 جدة 2721 مصنع السويلمي لأللمنيوم
 6478644 6481645/6484180/6379110 21452 جدة 6915 مصنع بادريق لأللمنيوم والحدادة واألخشاب

 6209813 6879222/6800044 21421 جدة 958 مصنع بن الدن لمنجور األلمنيوم
 8471633 8471858/8471633 31431 الدمام 1191 شرآة ألمنيوم الصفا

 8472303 8471297/8471887 31421 الدمام 957 شرآة مصنع الظهران العربي لأللمنيوم
 8471364 8471421 31491 الدمام 4360 مصنع ألما لصناعة الزجاج واأللمنيوم

 8473927 8472313 31451 الدمام 2166 مصنع ألمنيوم الجزيرة
 8574880 8577444/8577200 31441 الدمام 1808 مصنع ألمنيوم الحماد

 8472675 8472192/8472195/8424814 31411 الدمام 336 مصنع ألمنيوم المجدوعي
 8471782 8479702/8472748/8476436 31421 الدمام 616 لمنيوممصنع صابر لأل

 8472193 8471383  الدمام 1633 مصنع الزامل لأللمونيوم
 8978254 8648441/8950964 31952 الخبر 1302 مصنع ألمنيوم خضير

 8570280 8570024/8570280 31952 الخبر 1780 حمد سعيد عفيفيمؤسسة أ
 8470655 8471556 31952 الخبر 1619 مصنع أسامكو لأللمنيوم
 8471290 8472151/8471774 31952 الخبر 204 مصنع رمزي لأللمنيوم

 5330097 5826505/5330132/5861344 31982 الهفوف 24005 ع بوخمسين لأللمنيوممصن
 8555842 8552809 31911 القطيف 102 مصنع القطيف لأللمنيوم

 5430608 5324650/5320156/5349209  حائل 2127 مصنع المعجل لأللمنيوم واألعمال الحديدية
 2235149 2271165/2270571  أبها 1117 مؤسسة العمري للتجارة

 2270741 2270741  أبها 497 مصنع أحمد إبراهيم المهيدب لأللمنيوم
  2239580/2230184/2220148  خميس مشيط 519 عمال األلمنيوم والحديد المحدودةشرآة الجنوب أل

 2213263 2233952/2213263  خميس مشيط 192 مصنع الحصان لأللمنيوم والحدادة
 5441692 5421851/5441688  نجران 210 مصنع ألمنيوم بن قير
 5222978 5222978  نجران 13 مصنع الجابر لأللمنيوم

 5222445 5422457  نجران 201 مصنع بن نامي لأللمنيوم
 5423840 5422443  نجران 397  لأللمونيوممصنع السعادة

 أجزاء اإلنشاءات المعدنية

 4983451 4983447 11494 الرياض  17963 الحديد لدرفلة الرياض شرآة 
 2651756 2650004/2650932 11411 الرياض  1737 المباني ألنظمة العالمي المصنع شرآة 
 2650107 2650029/2650085 11541 الرياض  42488 المعدني واألثاث الحديدية للمشغوالت اإلبداع مصنع 
 5449419 5204573  مكة المكرمة  2093 المعدنية للمنتجات الناجم مصنع 
 6655726 6656260/6656203/6655723 21412 جدة  4762 المعدنية للصناعات السعودية الشرآة 
 6554047 6877534/6549123 21491 جدة  4120 ةوالثقيل الفنية الفوالذية لألعمال السعودي المصنع 
 6992420 6992411/6835428/6835420 21493 جدة  13169 الثقيلة المعدنية للصناعات الزامل شرآة 
 6380614 6380571/6380572 21473 جدة  12480 للحديد عطية مصنع 
 3963293 3961171/3961869  ينبع  30075 السعودية العربية ام دي بي 
 8574849 8571718/8571671 31461 الدمام  2532 ستبرو  الصلب لمنتجات السعودي المصنع 
 3417140 3410240/3412505/3415540 31961 الجبيل  10298 المعادن لتشكيل ربيالع المصنع 

 أسالك اللحام

 6716854 6718953/6722641/6731220 21423 جدة  9906 السعودية اللحام أسالك مصنع شرآة 
 6910744 6910744 21423 جدة  9784 اللحام اخألسي جدة مصنع 
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  7660040 31971 الخفجي  46 اللحام لقضبان العتيبي مصنع 

 معزولة غير أسالك وحبال معدنية

 2651668 2651667/2652585/2652586 11383 الرياض  208 المجلفنة لألسالك السعودي المصنع 
 3220477 3220440  بريدة  5057 والمسمار للسلك العقاب شرآة مصنع 
 6430384 6377634/6430023 21461 جدة  2759 والمسامير األسالك لمنتجات الوطني المصنع 
 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 6360789 6360389/6366000/6360739 21441 جدة  1642 جدة أسالك مصنع 
 8573918 8642150/8574991/8416669 31952 الدمام  99 دهوأوال الراشد عبدالرحمن راشد شرآة 
 3583831 3588000 31961 الجبيل  10882 أسالك  ومنتجاتها األسالك سحب مصنع 

 أعمدة الكهرباء والتلفون

 2652079 2652078 11472 الرياض  7768 واألعمدة للجلفنة ةالمحدود الوطنية الشرآة 
 4460709 4464736/4482544 11541 الرياض  42153 الحديثة لإلضاءة األنوار مصنع شرآة 
 4465114 4487427 11521 الرياض  41400 الحديثة األعمدة مصنع 
 3243308 3697585/3243308  بريدة  1506  واألعمدة اللوحات مصنع - الفضل مؤسسة 
 5202056 5206078/5206079  مكة المكرمة  1295 للمعادن الحجاز مصنع 
 6873646 6880055/6880079/6800055 21421 جدة  747 العامة لإلنارة الحديث عالمصن 
 8338037 8338036/8321393 31411 الدمام  422 الكهرباء للوازم الحديث المصنع 
 5324836 5324831/5324836  حائل  30 الكهرباء ألعمدة شوشان مصنع 

 أغطية العلب المعدنية

 2651696 2651764/2651755/2651991 11411 الرياض  210 األغطية إلنتاج الجميح مصنع 
 6364486 6364851/6371669/6371574 21477 جدة  30252 المحدودة العلب ألغطية الوطني المصنع شرآة 
 8465173 8465173 31483 الدمام  12601 العلب لصناعة المتحدة العربية الشرآة 

 أغطية غرف التفتيش

 4464976 4480107 11481 الرياض  3505 الصحية واألدوات للسبك الصناعية الشرآة 
 6375800 6370496/6374687/6365599 21533 جدة  50753 المحدودة الزهر لمنتجات الوطني المصنع شرآة 
 

 أقفال ومفاتيح 

 6380673 6380670 21421 جدة 801 مصنع شمسان لألفياش والمفاتيح الكهربائية
  

 أنابيب حديد الزهر

 2434368 2434367/2434518 11514 الرياض 54222 مصنع اران للجلب الحديدية
 6375800 6370496/6374687/6365599 21533 جدة 50753 شرآة المصنع الوطني لمنتجات الزهر

8576909 8572662 31952 الخبر 4065 مصنع عبدالعزيز الفوزان لوصالت خراطيم الهيدروليك

 أنابيب صلب ومعدنية

 2650311 2650123/2650312 11551 الرياض  42734 لألنابيب العربية الشرآة 
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 2651471 2651414 11441 الرياض  1799 األنابيب لعزل السعودي المصنع 
 2652290 2652213/2652292/2652291 11541 الرياض  42491 المعدنية للصناعات المصيريعي شرآة 
 6376850 6372181/6376852/6371515 21487 جدة  30844 الحديدية للصناعات اليمامة شرآة 
 6207194 6204582 21532 جدة  11935 اإلنشائية والمستلزمات للسقاالت هندي ابن مصنع 
 6367823 6380559/6374800 21441 جدة  1943 الفوالذية للمنتجات الجزيرة مصنع 
 6375456 6370165/6361624/6361644 21431 جدة  1247 المعدنية صناعاتلل جمجوم مصنع 
 8570246 8579086/8570234 31952 الخبر  328 المحدودة المعادن لتصنيع السعودية العربية الشرآة 
 8570962 8570535/8577106 31952 الخبر  1099 المحدودة الوطنية الشرآة بيبأنا مصنع 
 8430582  31932 الظهران  546 المحدودة الصلب ألنابيب السعودية الشرآة 
 

  المطبخ المعدنيةأواني

  4984531/4985928 11441 الرياض  1979 والتجارة للصناعة الخزيم سةمؤس 
 4980042 4981167/4115020/4980761 11383 الرياض  175 المنزلية األواني لتصنيع الجزيرة مصنع 
 4110173 4980804/4119514/4980016 11452 الرياض  6571 لمنزليةا لألدوات الرياض مصنع 
 498357 4984555 11491 الرياض  4263 المنزلية لألواني السلطان و الفضل مصنع 
 4486681 4483422/4469008 11499 الرياض  40338 يةالمنزل واألواني لأللمنيوم المصيريعي مصنع 
 4984919 4981695/4037121 11411 الرياض  270 المعادن سبك مصنع 
 2650991 2651677 11472 الرياض  7732 المنزلية لألدوات ستالوم مصنع 
 2651565 2651488 11462 الرياض  7491 المنزلية لألواني نجد مصنع 
 5446944 5440636 11942 الخرج  194 المنزلية لألواني الشمالن مصنع 
 3814105 3235008  بريدة  27 المنزلية لألواني القصيم مصنع 
 5200214 5204856  مكة المكرمة  1640 المنزلية لألواني مكة مصنع 
 6379841 6361926/6379841 21421 جدة  938 وشرآاه رمضاني عبداهللا محمد ألمنيوم مصنع شرآة 
 6476389 6380871/6472485/6471668 21494 جدة  17992 المنزلية لألواني األحمر البحر مصنع 
 6445173 6873208 21421 جدة  725 للمعادن التاج مصنع 
 6376643 6379893/6376634 21461 جدة  2968 والمعادن لأللمنيوم لحرمينا مصنع 
 6374946 6364706/6380115/6472256 21441 جدة  1865 العاصمة مؤسسة ألمنيوم مصنع 
 6426335 6429389/6426335 21412 جدة  4904 المعادن لصناعة قلذار مصنع 
 8575930 8575919 31952 الخبر  301 المنزلية واألواني األلمنيوم لصناعة الخليج مصنع 
 

 اسطوانات الغاز

 2652065 2651196 11471 الرياض  3152 الغاز اتالسطوان السعودي المصنع
 
 

 المعدنيألثاث ا

 2652167 2652160/2652158 11472 الرياض  7678 الكروم لصناعة الكويتية السعودية الشرآة 
4981296/4789433/47933913 11541 الرياض  42479 )الوفاء( والزخرفة نيوماأللم ألثاث الفنية الشرآة 
 4983263 4980242/4983515 11461 الرياض  2792 للمطابخ األهلي المصنع 
 4469761 4484266 11521 الرياض  81086 للمفروشات العربي المصنع 
 4488794 4473722/4488794 11421 الرياض  658 المعادن وطالء المعدني لألثاث الوطني المصنع 

 2650049 2650125/2650031 11411 الرياض 317  جريسي المحدودة شرآة  ستيلكيس ال
 4982580 2651752 11441 الرياض  1737 للمعادن الوطنية الصناعات شرآة 
 4484130 4480711/4489596 11471 الرياض  3470 الصناعية المشاريع شرآة 
 4980663 4982259/4984242 11455 الرياض  20345 الحديدية للصناعات المهيدب شرآة 
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 4461398 4489782/4489201 11461 الرياض  2772 وشرآاه مدهش عبود محمد شرآة 
 4981202 4981691/4982063/4030062 11441 الرياض  1952 المعدني لألثاث بسمة مصنع شرآة 
 4489371 4982892/4485091/4485774 11441 الرياض  1892 السعودية البشير مؤسسة 
 2651917 2651911/4485447 11494 الرياض  40437 لأللمنيوم الصهيل نعمص - الوطنية الشرق مؤسسة 
 4468496 4489365 11471 الرياض  3479 لأللمنيوم باجابر مؤسسة 
 4461578 4469020 11513 الرياض  9914 واإلآسسوارات األلمنيوم لتجارة باوزير مؤسسة 
  4481248 11481 الرياض  3783 المعدني لألثاث التعاون مصنع 
 2412142 2413165 11486 الرياض  26460 المعدني واألثاث لألرفف العليان مصنع 
 4982930 4985680 11412 الرياض  4740 المعدنية للصناعات العمار مصنع 

 4640501 4633776/4633120 11462  الرياض 7147  مصنع القنوات لألثاث والديكور الخشبي والمعدني
 4486681 4483422/4469008 11499 الرياض  40338 المنزلية واألواني لأللمنيوم المصيريعي مصنع 
 4470704 4483777/4469468 11561 ضالريا  43329 المعادن وطالء للمفروشات المطلق مصنع 

 2651550 2652377/2651721/2650550 11442  الرياض 6416  مصنع ألمنيوم التيسير
 4011495 4981300/4981304/4983656 11491 الرياض  4059 المعدني لألثاث خلدون مصنع 
 4463822 4488522/4481302 11458 الرياض  33855 والصناعة للتجارة الجزيرة سندباد شرآة مصنع 
 4981320 4981316/4617423/4981320 11432 الرياض  5813 المعدنية للمفروشات الراجحي وحمد صالح مصنع 
 3220035 3220030/3220029  بريدة  139 واأللمنيوم لألثاث العصري المصنع 
 3818222 3818555  بريدة  819 المعدني لألثاث الوطني المصنع 
    بريدة  173 المعدني لألثاث اليرموك مصنع 
 3240291 3232427  بريدة  5033 المستشفيات ألثاث خبير مصنع 
 3248511 3247886/3243333/3242222  بريدة  5011 والمطابخ للتبريد خواطر مصنع 
 3610225 3621241  عنيزة  744 والمعدني الخشبي لألثاث الطامي مصنع 

 6360029 3646403   عنيزة 486  مصنع الزامل لألثاث
 3330181 3330181  سالر  65 المعدني لألثاث والبسام السحيم مصنع 
 5732574 5732574  مكة المكرمة  11069 األلمنيوم لصناعات الحامدين مصنع شرآة 
 5367422 5360102  مكة المكرمة  786 المعدني لألثاث األمل مصنع 
 5204290 5200614/5200452  مكة المكرمة  2141 معدنيال لألثاث الدهلوي مصنع 
 5203056 5205555  مكة المكرمة  520 والديكور للمفروشات عضاضة محمود مصنع 
 5429449 5428474/6834620 21421 مكة المكرمة  632 األلمنيوم لمطابخ الوطني مكة مصنع 
 6373671 6380082/6437442/6377606 21431 جدة  1228 السعودية العربية سوني 
 6721058 6834620/6761602 21443 ةجد  10535 ماأللمنيو لمطابخ الوطني مكة مصنع شرآة 

 7480066 7480066/7488066 21481  جدة 3902  مصنع أبواب األمان
 6364755 6378615/6380022 21441 جدة  1563 المعدني واألثاث الحديدية للسرر السريع مصنع 

   6370344/6915188/6915390 21481  جدة 3923 ع العالمية لألثاث مصن
 6915207 
 6377741 6377741 21483 جدة  12914 المباني وشبك المعدني الكمبيوتر ألثاث دنيا مصنع 
 6208959 6232273/6207496 21422 جدة  5490 سليك مراتب مصنع 
  8363619/8360990  المنورة المدينة   المعدنية للمفروشات إحسان مصنع 
 8472167 8472551/8475533 31421 دمامال  919 المعدني األثاث لصناعة األهلية المؤسسة 

 8472591 8472777 31421  الدمام 545  شرآة الكحيمي للصناعات المعدنية
 8223411 8221479/8348968 31462 الدمام  7312 األلمنيوم لمطابخ الرشيد مصنع شرآة 
 8333286 8390640 31451 الدمام  2259 األلمنيوم لمطابخ بالحمر مصنع 
 5330705 5321974  حائل  177 المعدني لألثاث الكويليت مصنع 
 4226928 055372138/4226928  كتبو  67 للحديد أبوظهير مصنع 
 3260148 3260148  صبيا  64 الحدادة أنواع وتصنيع للمفروشات العضل محالت 

 األرفف الحديدية

 4486881 4467431/4472948 11511 الرياض  40566 للرفوف  الهفوف مصنع 
 4461304 4486725/4486309 11476 الرياض  25942 المعدنية واألرفف للزوايا وهيب مصنع 
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 6364611 6374483/6441287/6378092 21443 جدة  10950 العالمية لألرفف الصناعية الشرآة 

 لمعلقةاألسقف ا

 4769676 4765134/4768240 11476 الرياض  25863 المباني وواجهات  األسقف لصناعة  أديب 
 4485347 4487564 11462 الرياض  7236 للديكور المعدنية الشرائح مصنع 
 6835001 6832785/6828562 21421 جدة  542 أللمنيوما لتصنيع جدة شرآة 
 6719269 6728812/6728812/6719414 21443 جدة  10686 المعدنية لألسقف اإلنماء مصنع 
 8424982 8425052/8434225 31461 الدمام  2897 ولوازمها المعلقة األسقف لصناعة السعودية الشرآة 
 8121029 8423052/8121075/8120995 31461 الدمام  2897 المحدودة األوسط للشرق جى  اس يو شرآة 
 8986495 8980572/8953796 31952 الخبر  168 المعلقة المعدنية األسقف مصنع 

 األوعية المعدنية 

 6080091 6080102/6352746 21484  جدة 17006 مصنع البحر األحمر ألنظمة السالمة

 الخ.. والصواميل والمساميري البراغ 

 6551983 6551982 21421 جدة  894 المعدنية للمنتجات الحديث المصنع 
 6430384 6377634/6430023 21461 جدة  2759 والمسامير األسالك لمنتجات الوطني المصنع 
 6836937 6831489 21461 جدة  2898 للمسامير السالمة مصنع 
 6379564 6363753/6370243 21463 جدة  11815 المجلفنة واألسالك للمسامير القحطاني مصنع 
 6364852 6379154/6371010 21497 جدة  31091 األلمنيوم لمستلزمات عطوة عدنان مصنع 
 8576164 8574084/8574086 31952 الخبر  185 الصناعة وخدمات للمثبتات الوطني الراشد مصنع 
 5821425 5330216 31982 الهفوف  18 للمسامير العمران مصنع 
 7660772 7661246  الخفجي  103 الصناعية المحتسب مؤسسة 

 الشحن البراميل والجرادل وأوعية

 2651125 2652155/2651126 11561 الرياض  43359 الرياض براميل - الصناعية الحمراني مجموعة 
 6375172 6360390/6827777 21462 جدة  7172 جدة براميل مصنع  الصناعية الحمراني مجموعة 
 6836085 6827777 21431 جدة  1229 الجبيل براميل مصنع  الصناعية الحمراني مجموعة 

 الحوائط المعدنية المعزولة

 6376358 6372528/6366324 21474 جدة  16904 للتبريد صحاري شرآة 
 6363266 6379569/6362600 21491 جدة  4402 العازلة المواد مصنع شرآة 
 8575846 8575479/8573279 31411 الدمام  500 العازلة للمواد الهاجري مصانع 

 الخزانات واألحواض المعدنية

 4980394 4982724/4954538 11471 الرياض  31024  وجسور خزانات للصناعة الزيدي مؤسسة 
 4984679 4981388 11431 الرياض  1074 التوالتري للتوانك القصيم مصنع 
 4985371 4982787/4982787 11462 الرياض  7284 والتوانك للمقطورات المبارك مصنع 
 5565478 5565004/5566133  المكرمة مكة  1359 المعدنية للصناعات آرا مصنع 
 6400380 6402863 21332 جدة  122464 الضغط وأوعية للخزانات العربي المصنع 
 6369177 6369088/6474645/6478578 21425 جدة  18646 المعدنية للصناعات المتولي مؤسسة 
 6700271 6727392/6373175 21451 جدة  2349 المعادن لتصنيع الفاضل مصنع 
 6372903 6370079/6372801/6875380 21451 جدة  2076 المعدنية للصناعات المطلق مصنع 
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 6940065 6942024 21473 جدة  12443 الحديدية للصناعات بمكو مصنع 
 7493130 7451442/7493130  الطائف  2163 السواط مصنع 
 3963293 3961171/3961869  ينبع  30075 السعودية العربية ام دي بي 
 8576239 8574823/8577036 31341 الدمام  1466 المعدنية للصناعات الشمراني 
 8574849 8571718/8571671 31461 الدمام  2532 ستبرو  الصلب لمنتجات السعودي المصنع 
 8575930 8575919 31952 الخبر  301 الخليج مصنع 
 8574972 8574249/8574348 31952 الخبر  50 للتوانك الراجحي مصنع 
 8579891 8571965/8573579 31952 الخبر  304 للفيبرجالس الطبيشي مصنع 
 8122224 8644014/8984820 13952 الخبر  38 للحديد الفوزان مصنع 
 3412784 3416376 31961 الجبيل  11187 المحدودة العربية اينيرجي اوستريان شرآة 
 3614229 3613307 31951 الجبيل  768 للصناعات وأوالده الخليفة باقر عبداهللا شرآة 

 الشنط والصناديق المعدنية

 2414572 2414572/4041362 11482 الرياض  8133 المحدودة المعدنية الصفائح تشكيل مصنع شرآة

 اإللكترونيالطالء 

 4483028 4483444 11421 الرياض  797 المعادن لطالء العودان مصنع
 4488672 4460222 11514 الرياض  54222 المعادن وطالء لسبك أران مصنع 

 العلب المعدنية

 2651696 4980982/2650986/4763824 11411 الرياض  210 العلب إلنتاج الجميح مصنع 
 4489256 4470076/4470088/4489256 11472 الرياض  7769 األوعية لصناعة الحديث الرياض مصنع 
 4980723 4484106/4484107 11481 الرياض  3615 والجوالين العلب إلنتاج يالمطرود مصنع 
 5317299 5317300 21583 جدة  5334 المحدودة العلب لصناعة الجنوب شرآة 
 6364722 6363733/6363477 21452 جدة  6882 المحدودة السعودية الصفيح شرآة 
 6373528 6373528/6632555 21431 جدة  1227 السعودية العلب شرآة 
 6362341 6361750/6363307 21474 جدة  16626 المرطبات علب لصناعة جدة شرآة 
 6484119 6477333 21424 جدة  14455 الصفيح عبوات  التغليف ألنظمة صافوال شرآة 
 6207254 6210010 21481 جدة  3878 المرطبات علب لصناعة الجنوب مصنع 
 6376667 6366667/6369810/6366487 21421 جدة  690 للصفيح حلواني مصنع 
 8221451 8221451/8221303  تربة  16 للتنك شباب مصنع 
 8574120 8577300/8577400/8574428 31441 الدمام  1966 التعبئة مواد لصناعة السعودية العربية الشرآة 
 8465173 8465173 31483 الدمام  12601 العلب لصناعة المتحدة العربية الشرآة 
 8573914 8570257/8579453 31471 الدمام  3158 السعودية العربية آان آونتننتال شرآة 
 6223612 6226342/6226931/6222083  بيشة  58 ةبيش تمور تنك مصنع 

  6226763/6885520/6800520  بيشة  62  والتجارة الصناعة شرآة-شةبي صفيح علب مصنع

 للبخار الغاليات المولدة

 4984777 4980694/4984471/4721111 11541 الرياض  42002 للمراجل األهلي المصنع 
 4489040 4982009/4486036/4486036 11415 الرياض  9201 الهندسية للصناعات ألردنيا السعودي المصنع 
 4465914 4480826 11563 الرياض  52340  والمراجل للمكابس التجارية الخدمات عالم-م 
 2413395 2411222/2413912 11662 الرياض  88373 البخارية للمراجل البابطين نعمص 
 2651019 2652888 11383 الرياض  122 البخارية للمراجل الصغير مصنع 
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 اللوازم المعدنية للعمارات

 2652143 2652030/2652020/4761414 11413 الرياض  9175 )ارميتال (المعدنية لصناعاتل العربية الشرآة 
 4013835 4952348/4041522 11461 الرياض  2846 الفنية الحديدية لألعمال السعودي المصنع 
 4224824 4223543 11488 الرياض  35009 الحديد لزخرفة الراجحي شرآة 
 2650933 2652050/4488404 11499 الرياض  40225 الصناعية القلعة شرآة 
 4984130 4984103 11455 الرياض  20345 الصناعية سأب شرآة 
 4038969  11411 الرياض  28 الراجحي عبدالعزيز صالح مؤسسة 
 4460948 4469625/4460391 11513 الرياض  49854 البيان مصنع 
 4488290 2652244/4480904 11531 الرياض  41632 الحديدية واألشغال لأللمنيوم الخضير مصنع 
 4980535 4980406 11511 الرياض  42574 الحديد وزخرفة لتشكيل الغرابي مصنع 
 4803888 2433513/4803777 11492 الرياض  8852 الحديد لزخرفة القاضي مصنع 
 4658255 4646312 11482 الرياض  8383 المعدنية للمنتجات النهر مصنع 
 4486470 4482474 11541 الرياض  42208 السعودي المعدنية الهناقر مصنع 
 4562208 4565671 11428 الرياض  32244 الحديد لزخرفة بنكام مصنع 
 2415252 2415252 11613 الرياض  90123 اهللا عطا مصنع 
 4481852 4485290 11452 الرياض  6850 الحديدية لألشغال عياد مصنع 
 4462237 4485069 11511 الرياض  40643 والنحاسية الحديدية للزخرفة مدراء مصنع 
 4483887 4483285 11462 الرياض  7013 الحديدية للمشغوالت ناصر مصنع 
 6941590 6940621 21444 جدة  15019 المعادن لزخرفة السعودية الشرآة 
 6207194 6200613 21532 جدة  46217 اإلنشائية والمستلزمات للسقاالت هندي إبن مصنع 
 6940065 6942024 21473 جدة  12443 الحديدية للصناعات بمكو مصنع 
 6941131 6940740/6993060 21474 جدة  16914 المعدنية للصناعات الدن بن مصنع 
 7480066 7480066/7488066 21481 جدة  3902 األمان  أبواب مصنع 
 8429526 8121122/8429533 31411 الدمام  322 الثقيلة المعدنية للصناعات الشويعر عبداهللا شرآة 

 8472591 8472777 31421  الدمام 545  شرآة الكحيمي للصناعات المعدنية
 8570244 8576000 31952 الخبر  3250 واأللمنيوم الحديد لمشغوالت سعد مصنع 

 لألبنية معدنية توصيالت آهربائية

 6940065 6942024 21473 جدة  12443 الحديدية للصناعات بمكو مصنع 
 3419985 3419967/3419976 31961 الجبيل  10340 المحدودة السعودية ايجا 

 جلفنة المعادن

 6365986 6375089/6369920 21484 جدة  17296 الصناعية الدن بن شرآة
 8121315 8121122/8121224 31932 الدمام  115 المعادن لجلفنة السعودي المصنع 

 حواجز الطرق

 6517721 6562343/6562436/6512892 21452 جدة  6621 الحديدية الطرق حواجز لصناعة السعودية المؤسسة

 ائر األلمنيومست

 4040995 4021674/4040205 11411 الرياض  351 المعدنية والمظالت الستائر مصنع 
 6369433 6376269/6376082/6376069 21493 جدة  13018 المحدودة واألسقف للديكور السعودية الشرآة 
 6871957 6872319/6871957/6832320 21411 جدة  262 األلمنيوم قسم  والتعهدات لإلنشاء التونسي شرآة 
 6719269 6728812/6728812/6719414 21443 جدة  10686 المعدنية لألسقف اإلنماء مصنع 
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 سدادات الزجاجات من المعدن

 4489200 4467872 11472 الرياض  7623 القوارير سدادات لصناعة السعودية الشرآة
 6375415 6372768/6368854/6380564 21462 جدة  7270 السدادات لصناعة العمودي شرآة 
 6205845 6203575/6203814 21411 جدة  207 القوارير سدادات مصنع 

 سقاالت حديدية

 6207194 6204582 21532  جدة 11935  مصنع ابن هندي للسقاالت
 8578131 8578127/8574082 31952 الخبر  2194 المعدنية للسقاالت السعودي المصنع 
 8575669 8570083 31952 الخبر  529 للسقاالت البقمي جمال مصنع 

 واألسالك الشائكة شبك األسوار

 4980663 4984242/4488404/4982259 11455 الرياض  20345 الحديدية للصناعات المهيدب شرآة 
 4983319 4985632/4767780 11443 الرياض  10684 الصحراء أسوار شرآة 
 4983779 4985924/4985428 11583 الرياض  53313 الوطنية  الشائكة واألسالك التسوير شبك مصنع 
 6375474 6379507/6364724/6375285 21422 جدة  5489 السعودية الفضل سي آر بي شرآة 
 6201255 6361271/6200581/6360739 21441 ةجد  1642 الشائكة واألسالك األسوار لشبك الخير مصنع 
 6386018 6300048/6300047 21461 جدة  2931 التسوير لشبك باهيثم مصنع 
 8572540 8576331/8572536/8642109 31942 الدمام  38809 الحديدية للصناعات الراشد العبدالرحمن راشد 
 8572810 8572190/8571692/8572291 31450 الدمام  6765 المحدودة األمنية واألنظمة للتسوير حرس شرآة 
 8578935 8572516/8572532 31461 الدمام  2577 الشباك. م  المحدودة السعودية الشباك صناعة شرآة 
 3583831 3588000 31961 الجبيل  10882 أسالك  ومنتجاتها األسالك سحب مصنع 
 5436396 5330988  حائل  181 للشبك الفريح مصنع 

 ديد التسليحشبكات ح

 4659738 4954614/4645823/4955776 11413 الرياض  4864 للصناعة أبسل 
 4982600 4981888/4053128/4059546 11412 الرياض  4930 )ستبكو( المحدودة الفوالذية المنتجات شرآة 
 4980663 4984242/4488404/4982259 11455 الرياض  20345 الحديدية صناعاتلل المهيدب شرآة 
 4465476 4487441/4484292 11431 الرياض  1034 المحدودة والتوزيع للتسويق رمات شرآة 
 3647332 3645980/4483808  عنيزة  147 ويرالتس لشبك المصيريعي مصنع 
 6374991 6378383/6377348/6364775 21431 جدة  1296 المحدودة السعودية التسليح حديد شرآة 
 3416730 3411540/8645853/8946551 31961 الجبيل  10143 الحديدية لألعمال الخليج مصنع 
 3419413 3410533/3419411/3419412 31961 الجبيل  10130  القضبان وتشكيل التسليح لشبكات الزاهد مصنع 

 صمامات المياه ومستلزماتها

 6379380 6371570 21443 جدة  10830 المحدودة الصمامات لصناعة السعودية الشرآة 
 3417624 3412695/3410278/3412696 31961 الجبيل  10145 واألجهزة للصمامات الرشيد درسر شرآة 
 3418515 3418514/3418512/3418513 31961 الجبيل  10137 السعودي الصمامات مصنع 
 3191048 3910776  جيزان  5 الزهر وتوصيالت للصمامات دحمان مصنع 

 أخرى صغيرة صناعات معدنية

  2332916 11411 الرياض  1931 المعدنية للمسبوآات طيبة مصنع
 6672089 6604212/6606088 21411 جدة  147 المحدودة الحديد تجميع شرآة مصنع 
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 طالء المعادن

 2651550 2652377/2651721/2650550 11442 الرياض 6416 مصنع ألمنيوم التيسير
 2651718 2652042/4790556 11451 الرياض 2350 )آرشيتال( والرخام الشرآة الصناعية لأللمنيوم

  6364852 6379154/6371010 21497 جدة 31091 مصنع عدنان عطوة لمستلزمات األلمنيوم
 6374946 6370027/6379012/6379180 21492 جدة 8717 )ألوبكو(شرآة منتجات األلمنيوم 
 8578159 8574934/8570184/8570789 31451 الدمام 2080 )ألوبكو(شرآة منتجات األلمنيوم 

 8572370 8642150 31952 الخبر 99 الشرآة العالمية لطالء المعادن

 المرآزيفتحات توزيع التكييف 

 2651505 2651221/2651480 11521 الرياض  41125 المرآزي التكييف لفتحات الخليج شرآة 
 2651521 2651500/2651517/4785147 11461 الرياض  2625 )الذهبية النجمة .م( والتبريد التدفئة مشاريع شرآة 
 4468155 2652131/4630488/4658155 11545 الرياض  60479 التكييف لفتحات دانية مصنع 
 8955025 8121282/8121280 31952 الخبر  2892 التكييف فالتر  ومصافي لفتحات الوطني المصنع 

 الساخن أو البارد على قطاعات حديدية

 4460218 4484211/4484255 11421 الرياض  971 )مسكو(  الحديدية للقطاعات السعودية الشرآة 
 2651357 2651851/4772010 11492 الرياض  8555 والقواطع للقوائم السعودي المصنع 
 2652313 2652314 11554 الرياض  56197 المعدنية والصناعات للهناجر جبريل مصنع 
 5487012 5480526/5487013/4055669 11383 الرياض  245 للحديد العاصمة مصنع 
 5449419 5449268/5204573  مكة المكرمة  2093 المعدنية للمنتجات الناجم مصنع 
 6379014 6379014/6377973/6364596 21421 جدة  977 الحديدية لأللواح العربي المصنع 
 6376870 6374050/6372629 21412 جدة  4922 السعودي الغطاء مصنع شرآة 
 6375357 6481581/6375140/6375233 21438 جدة  32989 دبالبار والمعادن الفوالذ لتصنيع الظافر بغلف مصنع 
 6870980 6879193/6876199 21493 جدة  13229 المعرجة الصاج أللواح الوهاب عبد خليل مصنع 
 6380614 6380571/6380572 21473 جدة  12480 للحديد عطية مصنع 
 8573210 8573014/8573107/8572643 31461 الدمام  2722 الظافر بغلف مصنع 

 البلوك لصناعة قوالب معدنية

 4954624 4952939/2434733 11444 الرياض  15098 والبلوك الكسارات لمستلزمات بوبة وادي مصنع

 من هياآل وأعمدة حديديةمباني 

 4982580 2651752 11441 الرياض  1737 للمعادن الوطنية الصناعات شرآة 
 2652056 2652054/2651109 11423 الرياض  9933 الصلب الحديد إنشاءات شرآة 
 4487821 4485151 11511 الرياض  40602 الجاهزة للبيوت القصير علي مصنع شرآة 
 2651671 2651763 11413 الرياض  9105 الحديدية لألعمال البشير مصنع 
 4980543 4983144/4482957 11482 الرياض  8260 الحديدية للمنشآت الداقور مصنع 
 4031505 4982080/4028407 11455 الرياض  20461 الحديدية واألشغال العربات مصنع 
 2651102 2651102 11423 الرياض  9776 والمباني الحديدية واألشغال للهناجر العوضي مصنع 
 4486470 4486470/4482474 11541 لرياضا  42208 السعودي المعدنية الهناجر مصنع 
 4983007 2652700/2410907 11485 الرياض  21679 الجاهزة للبيوت أبوحرب مصنع 
 6352173 6370036/6372434 21492 جدة  8648 الحديدية المباني لتصنيع السعودية الشرآة 
 6360084 6607000/6650084/6360974 21442 جدة  6137 والجلفنة المعدنية للصناعات السعودية الشرآة 
 8121157 8121047/8121109 31451 الدمام  2045 والمقاوالت والصناعة للتجارة الشمراني شرآة 
 8572591 8571251/8572777 31421 الدمام  545 المحدودة المعدنية للصناعات الكحيمي شرآة 
 8579014 8579922 31472 الدمام  7600 المجسمة الهيكلية اإلطارات مصنع 
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 8576054 8570726/8575759 31451 الدمام  2096 المعادن لتصنيع البيطار مصنع 
 8331853 8330444/8345059/8422955 31431 الدمام  1081 والحدادة لأللمنيوم الحصان مصنع 
 8570244 8576000 31952 الخبر  3250 واأللمنيوم الحديد لمشغوالت سعد مصنع 
 3412784 3416376 31961 الجبيل  11187 المحدودة العربية اينيرجي اوستريان شرآة 
 5441692 5441688  نجران  210 الجاهزة للبيوت قير بن مصنع 

 مبدالت حرارية

 3412333 3622504/3417320/3416807 31951 الجبيل  342 ةالمحدود الحرارية للمبادالت الهندسية الخليج شرآة
 3412784 3416376 31961 الجبيل  11187 المحدودة العربية اينيرجي اوستريان شرآة 

 المكيف مرآزيًا الهواء مجارى

 4982497 4656208/4982984 11444 الرياض  15300 دةالمحدو للتمديدات الفنلندية السعودية الشرآة 
 4562685 4569980 11653 الرياض  92102 الهواء لمجاري السعودي المصنع 
 4030823 4030782/4484088 11441 اضالري  1530 للتبريد آيف شرآة 
 2651521 2651500/2651517/4785147 11461 الرياض  2625 الذهبية النجمة م  والتبريد التدفئة مشاريع شرآة 
 4460550 4020717/4483311 11561 الرياض  43004 المرآزي والتكييف للتبريد الدخيل مصنع 
  4465107 11541 الرياض  42197 المعدنية للمنتجات الرياض مصنع 
 4980323 4980323/4550213 11642 الرياض  87202 الهواء مجاري لصناعة الوادي مصنع 
 4984152 4984148/4055944 11452 الرياض  6806 الهواء وتمديدات للثالجات أماجد مصنع 
 4468155 2652131/4630488/4658155 11545 الرياض  60479 التكييف لفتحات دانية مصنع 
 6608454 6672222 21411 جدة  297 الهواء لمجاري الجفالي صنعم 
 6940065 6942024 21473 جدة  12443 الحديدية للصناعات بمكو مصنع 
 6720293 6718869/6719077 21411 جدة  59 الهواء لمجاري جمجوم مصنع 
 3411631 3415857/3415744/3411629 31961 الجبيل  10125 المحدودة الصناعية اير ثيرمال شرآة 

 مجالي المطابخ

 2650078 2650014 11683 الرياض 93922 مصنع الراجحي للمجالي وخزائن المختبرات
 2653003 2653003 11511 الرياض 40776 المصنع الوطني ألحواض المجالي

 منتجات حديد الزهر األخرى

 6375800 6370496/6374687/6365599 21533 جدة 50753 شرآة المصنع الوطني لمنتجات الزهر
 8121301 8121267/8121733 31482 الدمام 8491 )مسابك(الشرآة الوطنية للمسابك 

 منتجات معدنية أخرى  

 4029574 4056924/4054364 11443 الرياض  10644  واألسالك المالبس لعالقات السعودي المصنع
 4730784 4730784  الرياض  26451 المعدنية للحوامل الحميدان مصنع 
 4983088 4985671 11491 الرياض  4194 للقوالب الجزيرة أمجاد مصنع 
 2413395 2411222 11662 الرياض  88373 دوالعد القوالب إلنتاج ينالبابط شرآة مصنع 
 5456954 5428292/5447081  مكة المكرمة  867 الهاتف لمقصورات  السعودي المصنع 
 6814223 6873685 21431 جدة  1170 المعدنية لقوالبا وصيانة لصناعة السعودي المصنع 
 8390427 8381183/8382779 31411 الدمام  269 الحديدية لألشكال الوفاء مصنع 
 8121321 8121065/8645589 31952 الخبر  934 والديكور الصور لبراويز الدحيم مصنع 

 8121063 8122044/8121091 31952 الخبر  30225 )كوابلال مصنع( المحدودة السعودية ريكم شرآة
 5862101 5871284/5870026 31982 الهفوف  1433 والحدائق المالعب ألجهزة الشايب مصنع 
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 الماآينات غير الكهربائية

 آالت التثقيب والحفر

 4956020 4955972/4956020 11491 الرياض  4099 للحفارات المعيقل مصنع 
 8121260 8121084/8121335/8121104 31932 الدمام  66 للمعادن العربية الشرآة 
 8422057 8421838 31442 الدمام  6347 الحفر مثاقب لصناعة األوسط الشرق شرآة 
 8647320 8587760/8579011/8571779 31932 الدمام  623 المحدودة الرشيد وذرفورد شرآة 

 أجهزة إطفاء الحريق

 4773075 4104219 11515 الرياض  58876 العامة والسالمة اإلنذار ألنظمة العربي المصنع 
 2652190 2650070/4981971 11515 الرياض  58469 اإلطفاء ألجهزة السعودي المصنع شرآة 
 2651277 2652288/4485185 11494 الرياض  17689 السالمة ومعدات اإلطفاء ألجهزة العطاس مصنع 
 6938867 6939412/6653215/6653165 21461 جدة  2761 الحريق ضد المبكر اإلنذار ألنظمة الوطني المصنع 
 6376020 6379860/6376421/6422241 21411 جدة  341 الحريق لطفايات الوطني المصنع 
 6374321 6372980/6355767/6355802 21464 جدة  16016 السعودية سيكلي شرآة 
 6080091 6080102/6352746 21484 جدة  17006 السالمة ألنظمة األحمر البحر مصنع 
 8121597 8121205/8121136/8121023 31932 الدمام  694 ةالمحدود الحريق مكافحة ألنظمة سلفاني البالد شرآة 

 أجهزة المخابز

 4488186 4488186/4383844 11511 الرياض  40691 المخابز ومعدات لألفران الحداد مصنع

 المحوري الريأنظمة 

 2652348 2652057/2651127/2651124 11551 الرياض  42852 الري ألنظمة الخريف شرآة 
 2651983 2650003/4543331/4565516 11433 الرياض  10193 المحورية الري ألنظمة سعيدان آل مصنع 
 3240538 3242141/3242205/3812222  بريدة  7 المحوري الري أجهزة ألنظمة زيمات مصنع 
 3341341 3341287/3341945  البكيرية  137 المحوري الري ألجهزة الفائز مصنع 

 لتنقيط باالريأنظمة 

 2651344 2650870 2652300/2651349 11551 الرياض  42801 المحدودة الري ألنظمة السعودية ميس شرآة 
 3240291 3232294/3230314/3249544  بريدة  5033 الحديثة الري ألنظمة الوسائل مصنع 
 4224202 4224981/4225995/4236226  تبوك  12 الزراعة لتطوير الوطني المصنع 
 6243355 6250888/6247775  سكاآا  60 الري وأنظمة للبوليستايرين الجوف مصنع 

 الميكانيكية اآلالت الزراعية

 4954000 4956500/4953000 11486 الرياض  26162 شرآاه و الفداغي  محمد عبداهللاشرآة 
 4251488 4352541/4355858 11499 الرياض  40230 الزراعية للمعدات العريني مصنع 
 6835686 6834773/6835686 21423 جدة  9881 المحدودة التراآتورات لصناعة السعودية الشرآة 
 6716854 6718953/6731220/6722641 21423 جدة  9906 وإخوانه العقيل الناصر عبدالوهاب شرآة فرع 
  6438317 21451 جدة  41328 والخراطة للسبك مطر مؤسسة 
 8410916 8245708/8223819/8410916  المنورة المدينة  1364 المعادن لسباآة الهاللي مصنع 
 6245820 6250240  سكاآا  48 المحدودة التجارية الصناعية العوذة شرآة 
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 األفران البيتية

 2650711 2652829/2411222/2650700 11662 الرياض  88373 المنزلية لألجهزة البابطين مصنع 
 5591976 5317370/5500000  مكة المكرمة  1124 العرض وثالجات المياه لبرادات يدروسالع مصنع 
 6373970 6373953/6373910/6373876 21462 جدة  7426 المنزلية األجهزة لصناعة النصر شرآة 
 6320402 6315480/6317737 21484 جدة  17124  والسخانات والشوايات للثالجات  التاج مصنع 

  البرادات والثالجات البيتية

 2651391 2650700/2411222 11662 الرياض  88373 المنزلية لألجهزة الدار مصنع 
 6363731 6372469/6373092/6373202 21471 جدة  3315 الثالجات لصناعة السعودية الشرآة 
 6373970 6373953/6373910/6373876 21462 جدة  7426 المنزلية األجهزة لصناعة النصر شرآة 
 

 البيوت الزراعية

 4783508 4981400/4786013 11565 الرياض  61457 المحمية الزراعية للبيوت الشرق مصنع شرآة 
 4882542 4882828 11584 الرياض  57976 المحمية البيوت هياآل مصنع  الزراعية نافا شرآة 
 8121090 8121203 31482 الدمام  8370 المحمية الزراعية للبيوت الخفرة مصانع 
 8500934 8561087/8561518/8501889 31972 سيهات  5 ةالزراعي والبيوت والتصنيع للميكانيكا المعلم مصنع 
 4224202 4224981/4225995/4236226  تبوك  12 الزراعة لتطوير الوطني المصنع 

 الثالجات والفريزرات

 4794519 2650259/2650374/4790316 11521 الرياض  41129 والبرادات  للمكيفات الجزيرة صقر مصنع 
 3243464 3231087/3236051  بريدة  5024 الدولية االبتكار مصانع 
 5203027 5203027  مكة المكرمة  10780 والبرادات للمكيفات الجزيرة مصنع 
 6320402 6315480/6317737 21484 جدة  17124  والسخانات والشوايات للثالجات التاج مصنع 
 6725750 6700144/6710097 21483 جدة  12901 والشوايات للبرادات الحياة مصنع 
 8574288 8574408/8574498 31491 الدمام  4287 التبريد غرف إلنتاج السعودية الشرآة 

 الرافعات

 6824181 6827840/6824181 21492 جدة  8765 الهوائية الرافعات مصنع 
 8473131 8473232/8473268 31481 الدمام  3669 )سلمكو (ةالمحدود السعودية الرافعات تصنيع شرآة 

 8472367 8472367 31414  الدمام 13793  شرآة موريس الشرقية للرافعات
 3417337 3411660/3410030/3412470 31961 الجبيل  10043 المحدودة الحديد وأعمال للرافعات  السعودي المصنع 

 الماآينات األخرى

 4920981 4953797 11511 الرياض  40570 البالستيك لمكائن الجزيرة مصنع 
 8272374 8275918 31488 الدمام  35086 المحدودة لتسربا لمانعات العربية الشرآة 
 5340822 5331235/531300 31982 الهفوف  13 المرآزية الخرسانة لخالطات الكفاح مصنع 

 المضخات

 4980894 4982615/4982618 11491 الرياض  4264 المضخات رغيا لقطع السعودية الشرآة 
 2651070 2652123/4036022 11553 الرياض  51737 للمضخات السعودي المصنع 
 4463900 4467936 11451 الرياض  2185 )ظاظا(  الري لمضخات السعودي المصنع 
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 2652348 2652096/2652608/2651124 11551 الرياض  42852 المحدودة للطلمبات لين وسترن الخريف شرآة 
 2651556 2651554/2651572/2651573 11383 الرياض  191 المحدودة الشمسية للطاقة العربية بي بي شرآة 
 2651972 2652081/2651969/2652446 11554 الرياض  56368 للمضخات العربية  بي  أس آي شرآة 
 4982647 4982647/4985579/4981979 11535 الرياض  59799 السعودية ناشيونال مضخات شرآة 
 4954000 4956500/4953000 11486 الرياض  26162 شرآاه و الفداغي عبداهللا محمد شرآة 
 4487095 4985695/4984795 11511 الرياض  40541  الزراعية للمضخات الوطني المسبك مصنع 
 2651753 2651754/2651823/2651822 11415 الرياض  18107 للمضخات العشيوان عبداهللا عبدالرحمن مصنع 
 5445736 5440916/5442137 11942 الخرج  767 االرتوازية المياه لمضخات القبيس مصنع 
 3233613 3243651/3239700  بريدة  570 الزراعية واآلليات للمضخات الغماس مصنع 
 6379760 6364510 21525 جدة  59008 للمضخات الخليجي السعودي المصنع 
 6828346 6913254 21462 جدة  7240 للمضخات العربي المصنع 
 6371097 6380889/6380666 21540 جدة  42459 الغيار لقطع المتحدة الشرآة مصنع 
 8425376 8234651/8236683  المنورة المدينة  331 وشرآاه الدخيل عبداهللال عبدالعزيز شرآة 
 8425376 8424750 31952 الدمام  479 المحدودة سامكس الواحة شرآة 
 8501991 8560386/8560541/8560581 31422 الدمام  5172 المحدودة الهندسية للخدمات السيهاتي مصنع 
 8574681 8578036/8576769 31932 الخبر  87 المحدودة الديزل لمولدات العربية الشرآة 

 المكيفات الصحراوية

 4484366 4484366 11531 الرياض  41610 للتكييف يالسعود المصنع 
 2651391 2650700/2411222 11662 الرياض  88373 المنزلية لألجهزة الدار مصنع 
 4981427 4981427/4793862/4773781 11462 الرياض  7345 الصحراوية للمكيفات النسر مصنع 
 4794519 2650259/2650374/4790316 11521 الرياض  41129 والبرادات  للمكيفات الجزيرة صقر مصنع 
 4953806 4951882/4951883/4951884 11461 الرياض  2956 الواحة مكيفات مصنع 
 4487214 4480353/4483988 11461 الرياض  2872 الجزيرة وبرادات مكيفات مصنع 
 4110070 4117063/4981255/4981251 11431 الرياض  1276 الصحراء صقر وبرادات مكيفات مصنع 
 3233812 4480353/3246916  بريدة  5001 الجزيرة وبرادات مكيفات مصنع 
 5364929 5361608/5361604  مكة المكرمة  670 للمكيفات زمزم مصنع 
 6379237 6379126/6379142/4770696 21474 جدة  16952 المتحدة جروننفيلد السعدي شرآة 
 6365345 6362038/6364884/6365249 21432 جدة  5835 للتبريد الهويش مصنع 
 8577208 8574444/8577028 31932 الدمام  294 للمكيفات الزامل مصنع 

 8471530 8471446   الدمام 1454 جحي للصناعات مصنع الرا
 3411560 3416666/3411563 31961 الجبيل  10047 للمكيفات الزامل مصنع 

 داخليبرادات ماء ذات خزان 

 4480683 4480275/4480304 11521 الرياض  41418 والتجارة للصناعة الحميد ناصر مصانع 
 2651391 2650700/2411222 11662 الرياض  88373 المنزلية لألجهزة الدار مصنع 
 2651145 2650890/2650030/2652741 11521 الرياض  41442 والتسخين التبريد ألجهزة الرياض مصنع 
 4766107 4983088/4783161/4764947 11491 الرياض  4194 والسخانات والمكيفات الماء لبرادات الرياض مصنع 
 4794519 2650259/2650374/4790316 11521 الرياض  41129 والبرادات  للمكيفات الجزيرة صقر مصنع 
 2410973 2410973 11551 الرياض  42521 البرادات لصناعة صنين مصنع 
 4486580 4487260/4487009 11471 الرياض  3456 والسخانات للبرادات الحديث نجد مصنع 
 7841429 7841600 11991 وادي الدواسر  66 للبرادات األخضر الوادي مصنع 
 3243464 3231087/3236051  بريدة  5024 الدولية االبتكار مصانع 
 3248511 3247886/3243333/3242222  بريدة  5011 والمطابخ للتبريد خواطر مصنع 
  3331755  الرس  115 للتبريد الصقر مصنع 
 5203027 5203027  مكة المكرمة  10780 والبرادات للمكيفات الجزيرة مصنع 
 6657426 6377924/6809316/6434143 21452 جدة  6682 للثالجات األهلي المصنع 
 6320402 6315480/6317737 21484 جدة  17124  والسخانات والشوايات للثالجات التاج مصنع 
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 6725750 6700144/6710097 21483 جدة  12901 والشوايات للبرادات ةالحيا مصنع 
 6365345 6362038/6364884/6365249 21432 جدة  5835 للتبريد الهويش مصنع 
 8121127 8329970/8329378/8121207 31442 الدمام  6219 الحديث السعودي المصنع 

 قطع الغيار الميكانيكية

 2434368 2434367/2434518 11514 الرياض 54222 مصنع اران للجلب الحديدية
 6808894 6080888/6872233 21421 جدة 775 مصنع القطع المتقدم

 8121301 8121267/8121733 31482 الدمام 8491 )مسابك(شرآة الوطنية للمسابك ال

 قطع وأجزاء المكيفات 

 4984859 4981027/4981031/4981031 11421 الرياض  574 المحدودة الهوائية للضواغط نمرة مصنع

 ماآينات الغسيل البيتية

 2650711 2652829/2411222/2650700 11662 الرياض  88373 المنزلية لألجهزة البابطين مصنع 
 6373970 6373953/6373910/6373876 21462 جدة  7426 المنزلية األجهزة لصناعة النصر شرآة 
 8985424 8984060/8223040 31952 الخبر  3630 المنزلية لألجهزة دلتا مصنع 

 الطوب والبلوك ماآينات صناعة

 8500934 8561087/8561518/8501889 31972 سيهات  5 ةالزراعي والبيوت والتصنيع للميكانيكا المعلم مصنع

 مكابس البالط

 8573276 8578947/8571200 31421 الدمام  682  مكابسالو المعادن لصب جمال ومحمد خشيم مصنع
 8500934 8561087/8561518/8501889 31972 سيهات  5 ةالزراعي والبيوت والتصنيع ميكانيكالل المعلم مصنع 

 مكيفات الهواء الفريون

 4985715 4983730 11455 الرياض  20409 الفريون لمكيفات الوطني المصنع شرآة 
 6363731 6375109/6373202/6377345 21492 جدة  8755 )سامكو( المكيفات لصناعة السعودية الشرآة 
 6379551 6378417/6374835 21478 جدة  34833 الكهربائية لألجهزة السعودي المصنع شرآة 
 6379551 6378417/6374835 21478 جدة  34833 الكهربائية لألجهزة السعودي المصنع شرآة 
 8471904 8473333 31424 الدمام  14440 للمكيفات الزامل مصنع 

 8472931 8472688 31424  الدمام 14346 ط للمكيفات الشرق األوس

 وماآينات آهربائية أجهزة

 المياه وتحليتها تصفية أجهزة

 2650900 4982727/4656870 11573 الرياض  52816 التحلية وأجهزة  ألغشيةالسعودية الصناعات شرآة
 4777701 4772398 11656 الرياض  105689 المحدودة العربية اس إي أيه شرآة 
 4882935 4951310 11543 الرياض  51249 المختبرات معدات و ألجهزة القريان مصنع 
 6374337 6370065/6360644 21472 جدة  7771 المحدودة للصناعات ثرالكو شرآة 
 6720293 6718869/6719077/6363155 21411 جدة  59 المحدودة هايدرونتكس جمجوم شرآة 
 8121080 8121034/4787001 31411 الدمام  1675 للتصنيع العربية ماتيتو شرآة 
 8574322 8647794/8572812 31952 الدمام  1748 الشرب ماء لتنقية الزامل مصنع 
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 أخرى أجهزة آهربائية

 4417923 4420166/4417409/4414607 11521 الرياض  41380 الكهربائية الخدمات مؤسسة 
 4414954 4420379/4414954 11471 الرياض  3475 لأللكترونيات الخالدي مصنع 
 6484115 6474044 21412 جدة  4721 العربي اإلتصاالت مصنع 
 8471414 8471313/8470250 31451 الدمام  2331 )ميلسا( المحدودة الهندسية وسطاأل الشرق شرآة 
 8570414 8946953 31472 الدمام  7600 السعودية لوسي شرآة 

 أجهزة وأنابيب أشعة اآس

 8474182 8474313  الدمام 8464 لطبيةالشرآة الوطنية للصناعات ا

  أسالك الهاتف

 2650203 2650777/2650138 11555 الرياض 60536 شرآة الشرق األوسط لصناعة آابالت األلياف البصرية
2650015 2650555  11555 الرياض 60536  للكابالت المتخصصة   شرآة الشرق األوسط 

 التسجيل المغناطيسية أشرطة 

 405772 4792904 11533 الرياض  50704 لألشرطة الجودة مصنع 
 4624173 4792587 11496 الرياض  26831 لألشرطة الرسالة مصنع 
 6364044 6364004/6354079 21424 جدة  14480 السعودي الفيديو شرائط مصنع 

 األسالك الكهربائية

 2650942 2650850/2651415/2651423 11496 الرياض  26862 الرياض آابالت -للكابالت الحديثة السعودية الشرآة 
 2650015 2650555 11555 الرياض  60536 المتخصصة للكابالت األوسط الشرق شرآة 
 6379877 6380080/6375446/6694060 21423 جدة  9903 السعودية الكابالت شرآة 
 6364695 6380881/6360770/6372299 21497 جدة  31248 جدة آابالت شرآة 
 8471684 8471965/8595153 31451 الدمام  2389 الكهربائية للوازم السعودية العربية واحة شرآة  

 األقراص المدمجة

 6827091 6827270/6623332 21533 جدة 50808 شرآة الصناعات السعودية لتطوير المعلومات

 البطاريات السائلة 

 2650057 2650019 11536 الرياض 64418 الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات
 8121246 8121221/8121426/8121481 31493 مطار الظهران 13441 شرآة الشرق األوسط للبطاريات

 اللمبات الكهربائية 

 2652194 2651010/4486701/4489180 11476 الرياض  25609 السعودية اإلنارة شرآة
 4460709 4482544/4464736/4460709 11541 الرياض  42153 األنوار مصنع شرآة 
 4762646 4765814 11533 الرياض  50743 لإلنارة ناردين شرآة 
 4982987 4985772/4781673 11474 الرياض  16512 اإلضاءة لوحدات األرياف مصنع 
 2651346 2651345/4777736/4024206 11481 الرياض  3516 اللمبات لمحوالت العربي الرائد مصنع 
 6374417 6374391/6374417/6717165 21421 جدة  900 الفلورسنت نجف لهياآل األمريكية السعودية الشرآة 
 6873646 6880055/6880079/6800055 21421 جدة  747 العامة لإلنارة الحديث المصنع 
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 6806630 6372300/6372322/6374469 21451 جدة  2030 اللمبات قواعد لصناعة األنوار مصنع 

 الفيوزات

 2652184 2651114/4780777/4787376 11495 الرياض 22208  المصنع العربي للمنتجات الكهربائية
 

 المكثفات الكهربائية

 6363731 6375109/6373202/6377345 21492 جدة 8755 )سامكو(الشرآة السعودية لصناعة المكيفات 
  

 آالمفاتيح  ترآيبات اإلضاءة 

 4652123 4620500/4620473 11454 الرياض  15830 للثريات السعودي المصنع 
 2652184 2651114/4780777/4787376 11495 الرياض  22208 الكهربائية للمنتجات العربي المصنع 
 2651868 2651855/2652334/2652795 11383 الرياض  199  واألفياش للمفاتيح السعودي المصنع شرآة 
 4982987 4985772/4781673 11474 الرياض  16512 اإلضاءة لوحدات األرياف مصنع 
 4890005 4980002 11466 الرياض  25031 للثريات والبلور النور مصنع 
 6724048 68236624/6101292 21462 جدة  7087 للكرستال العتيبي المورقي عيد ربه عبد مصنع 
 6380673 6380670 21421 جدة  801 الكهربائية والمفاتيح  لألفياش شمسان مصنع 
 

 سخانات المياه الكهربائية

 4469756 4489868/4469756/4486123 11432 الرياض  5557 والبرادات للسخانات الحديث المصنع 
 2650159 2650228/2650227/2650244 11412 الرياض  4709 الكهربائية الماء لسخانات الجودة مصنع 
 2651927 2652161/4788633/2652162 11383 الرياض  149 للسخانات ريم مصنع 
 4465814 4465814/4466501 11541 الرياض  42379 للسخانات القصيم صحاري مصنع 
 4794519 2650259/2650374/4790316 11521 الرياض  41129 والبرادات  للمكيفات الجزيرة صقر مصنع 
 5203027 5203027  مكة المكرمة  10780 والبرادات للمكيفات الجزيرة مصنع 
 6364784 6380579/6364784/6380048 21462 جدة  7266 والدفايات للسخانات الحديث المصنع 
  6362070 21452 جدة  6920 الشمسية للسخانات السعودية المؤسسة مصنع 
 6916455 6916455 21482 جدة  8372 الشمسية الطاقة لمعدات وسباير دخيل مصنع 
 8121304 8121336/8121244 31422 الدمام  4607 الكهربائية الماء لسخانات السعودي المصنع 
 8121101 8121017/8121885 31462 الدمام  7489 الكهربائية المياه لسخانات العربي الخليج مصنع 
 8121158 8121038/8422758 31442 الدمام  6205 الشرقية سخانات مصنع 
 5923140 5925938 31982 الهفوف  10183 للسخانات السهلي مصنع 

 شوايات الدجاج

 4461398 4489782/4489201 11461 الرياض  2772 وشرآاه مدهش عبود محمد شرآة 
 6657426 6377924/6809316/6434143 21452 جدة  6682 للثالجات األهلي المصنع 
 6370285 6370285 21422 جدة  5322 والشاورما الدجاج لشوايات الناصر مصانع شرآة 
 6320402 6315480/6317737 21484 جدة  17124  والسخانات والشوايات للثالجات التاج مصنع 
 6725750 6700144/6710097 21483 جدة  12901 والشوايات للبرادات الحياة مصنع 
 8121127 8329970/8329378/8121207 31442 الدمام  6219 الحديث السعودي المصنع 
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 الكهربائية قاطعات الدائرة

 4982983 4982979/4982763 11492 الرياض  8915 الكهربائية للقواطع األوسط الشرق شرآة 
  4652344 11554 الرياض  59497 المحدودة السعودية العربية دي سكوير شرآة 
 8434333 8428380 31431 الدمام  1032 المحدودة والصيانة للصناعات اسكوسا شرآة 

 لوحات توصيل وتوزيع آهربائية

 2652184 2651114/4780777/4787376 11495 الرياض  22208 الكهربائية للمنتجات العربي المصنع 
 4985919 4983336/4985223/4469074 11465 الرياض  20652 الكهربائية التوزيع للوحات الفني المصنع 
 4983664 4982783 11564 الرياض  56986 الكهربائية للوحات األمل شرآة 
 2413395 2413912/2411222 11411 الرياض  181 لإلنارة البابطين شرآة 
 4982983 4982979/4982763 11492 الرياض  8915 الكهربائية للقواطع األوسط لشرقا شرآة 
 2651556 2651554/2651572/2651573 11383 الرياض  191 المحدودة الشمسية للطاقة العربية بي بي شرآة 
  4652344 11554 الرياض  59497 المحدودة السعودية العربية دي سكوير شرآة 
 2651860 2651515 11682 الرياض  89249 المحدودة الكهربائية والقواطع التوزيع لوحات شرآة 
 4985879 4980935/4980391 11545 الرياض  60454 الكهربائية للوحات الرياض مصنع 
 4484684 4484684/4482926 11541 الرياض  42077 الكهربائية التوزيع لوحات لتصنيع النويصر مصنع 
 4981238 4980012/4980036 11461 الرياض  2764 الكهربائية التوزيع لوحات مصنع 
 4982491 4981987/4984063 11531 الرياض  41977 الكهربائية التوزيع للوحات مساعد مصنع 
 3243308 3243308/3697585  بريدة  1605 اإلنارة وأعمدة  التوزيع للوحات إي ام ايه مصنع 
 6376742 6364340/6364339 21452 جدة  6838 )جداك(  التوزيع ألجهزة جدة مصنع شرآة 
 6658490 6658420/6605089 21412 جدة  4621 الكهربائية واألجهزة المعدات مصنع 
 6206246 6206035/6207108 21462 جدة  7118 الكهربائية للوحات جدة مصنع 
 6244932 6244932/6881920 21463 جدة  11906 بائيةالكهر اللوحات وتوزيع إلنتاج نسرين مصنع 
 8471684 8471965/8595153 31451 الدمام  2389 الكهربائية للوازم السعودية العربية واحة شرآة  
 8473909 8472956/8473913 31421 الدمام  718 الغربو الشرق مصنع  
 8472057 8472061/8471196 31441 الدمام  1684 حوا  الكهربائية التوزيع لوحات مصنع  
 8576271 8576259/8574629 31412 الدمام  4729 الكهربائية التوزيع للوحات الفني المصنع 
 8338926 8342537/8342649 31431 الدمام  1228 للمحوالت الوطني المصنع 
 8949991 8944216 31952 مالدما  180 الكترونيا شرآة 
 8121295 8121008/8121041 31952 الخبر  1498  التوزيع لوحات إلنتاج رمال مصنع شرآة 
 8573025 8571107/8571107 31952 الخبر  620 وستنكهاوس  للكهرباء التموين شرآة 

  آهربائيمحول 

 404571 4980088/4980607/4985487 11492 الرياض  8796 المحدودة الكهرباء للصناعات بى بى أى الشرآة 
 4955488 4983831/4952151 11511 ضالريا  40761 الكهربائية للمحوالت الميداني مصنع 
 6374469 6240777 21451 جدة  2030 للمحوالت السعودي المصنع 
 8471718 8473328/8475380 31432 الدمام  5785 المحدودة السعودية المحوالت شرآة  
 8471684 8471965/8595153 31451 الدمام  2389 الكهربائية للوازم السعودية ةالعربي واحة شرآة  
 8573025 8571107/8571107 31952 الخبر  620 وستنكهاوس للكهرباء التموين شرآة 

  أخرىمستلزمات آهربائية

 2652184 2651114/4780777/4787376 11495 الرياض 22208 المصنع العربي للمنتجات الكهربائية
 2651868 2651855/2652334/2652795 11383 الرياض 199  الكهربائيةشرآة المصنع السعودي للمفاتيح واألفياش

 8268377 8272218/8261525 31472 الدمام 7541 الشرآة العربية للمحوالت
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 مولدات  

 4824070 4881372/4824080/4887525 11563 الرياض  52369 الكهربائية للمولدات المرشد مصنع 
 6828346 6913254/6834919 21462 جدة  7240 للمولدات السعودي مصنعال 
 6690727 6671156/6671156 21492 جدة  8928 المحدودة الصناعية الزاهد شرآة 
 8574681 8578036/8576769 31932 الخبر  87 المحدودة الديزل لمولدات العربية الشرآة 
 

 وحدات إنارة الفلورسنت

2652184 2651114/4780777/4787376 11495 الرياض 222089 المصنع العربي للمنتجات الكهربائية
 4762646 4765814 11533 الرياض  50743 لإلنارة ناردين شرآة

 2652271 2651582/2652144/2651229 11533  الرياض 50743 مصنع ناردين للباتن
  

 تلفزيونيهوائيات إستقبال إرسال 

 6441833 6436627 21431 جدة  1228 الحديثة االليكترونية المؤسسة 
 8647047 8642148 31953 الدمام  15 التلفزيوني اإلرسال استقبال لهوائيات الخليج مصنع 

 وسائل النقل

 الدراجات

 6375335 6373706 21441 جدة  1889 )دراجات( األطفال أللعاب الجديد المصنع 
 6822225 6820222 21463 جدة  11763 الترفيهية لأللعاب العبود مصنع 

 األتوبيساتتجميع 

 2651859 2651818/4650951/4788811 11411 الرياض  132 لألتوبيسات الجميح مصنع 
 4469068 4484422/4484477 11521 الرياض  41169 بيساتلألتو السعودية مصنع 

 اللوريتجميع 

 6821028 6822000/6825436 21432 جدة  5938 السيارات لصناعة الوطنية الشرآة 
 6375456 6370165/6872710/6368260 21431 جدة  1247 المعدنية للصناعات جمجوم 
 6209429 6209173/6671156 21441 جدة  1588 السيارات صناعة شرآة 

 راديترات السيارات

 4471037 4480612/4481260 11421 الرياض  568 للراديترات الفوزان مصنع 
 5424997 5434963/5446442/5424997  مكة المكرمة  8941 الراديترات لصناعة السعودي المصنع 
 6714047 6361553 21471 جدة  3476 للراديترات األخضر الخط مصنع 
 8571963 8570086/8571959 31431 الدمام  1043 للراديترات السالمة مصنع 
 8571279 8571618/8574361 31461 الدمام  2569 للراديترات النهضة مصنع 
 8311509 8348559 31472 الدمام  7835 يتراتدللرا درويش محمد زياد مصنع 
 8574342 8575867/8575859 31952 الخبر  3069 المحدودة للتصنيع سيرك  المطلق شرآة 
 8574342 8575859/8592211 31952 الخبر  3069 المحدودة والتصنيع للخدمات المطلق شرآة 
 8421053 8220679/8426512 31952 الخبر  2464 للراديترات األمان مصنع 
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  والحريق آاإلسعافسيارات عامة

 4773075 4104319 11515 الرياض  58876  والخدمات ءيالطوار لسيارات العربي المصنع

 صناديق الشاحنات

 4460623 4484106/4484107/4981592 11481 الرياض  3615 المطرودي مصانع مجموعة 
  5436806/5450852/5425090  مكة المكرمة  6303 السيارات لهياآل القشعري مصنع 
 4222449 7225297  الحفر  300 الشاحنات لهياآل الغازيو الشريع مصنع 

 صناديق تجميع القمامة

 4465644 4480171/4983140/4465640 11431 الرياض  1375 النظافة ومهمات اليد لعربات الربيعان مصنع

  قالبلوريصناديق 

  7466291/7100156  الطائف  633 السيارات لهياآل الشهراني مصنع 
 8428605 8427729 31482 الدمام  8401 السيارات هياآل لصناعة الوهد شرآة 

 صناعة المقطورات

 4469068 4484422/4484477 11412 الرياض  4578 للصناعات العويضة شرآة 
 2650200 2651321/2651270/2651269 11491 الرياض  4282 المحدودة الجميل آروسري مصنع شرآة 
 4980394 4982724/4954538 11471 الرياض  31024  وجسور خزانات للصناعة الزيدي مؤسسة 
 4647791 4647791/4650988 11431 الرياض  1269 الحديدية للصناعات العياش مؤسسة 
 4460623 4484106/4484107/4981592 11481 الرياض  3615 المطرودي مصانع مجموعة 
 4787116 4783426 11521 الرياض  41057 الحديدية للصناعات الجابرين مصنع 
 4984679 4981388 11431 الرياض  1074 والتريالت للتوانك القصيم مصنع 
 4985371 4982787/4982787 11462 الرياض  7284 والتوانك للمقطورات المبارك مصنع 
 4469273 4486911 11551 الرياض  42548 الهندسية للصناعات المطرودي مصنع 
 4954715 4955501 11491 الرياض  4242 طوراتوالمق للصهاريج والراجحي النجيدي مصنع 
 3812677 3812677  بريدة  1483 والتريالت السيارات لهياآل الصعب مصنع 
  5436806/5450852/5425090  مكة المكرمة  6303 السيارات لهياآل القشعري مصنع 
 6829657 6821418/6821410/6825033 21432 جدة  5937 المعدنية للصناعات العربية الشرآة 
 6379237 6379126/6379142/4770696 21474 جدة  16952 المتحدة جروننفيلد السعدي شرآة 
 6990355 6991627/6821527/6992339 21424 جدة  14311 المعادن تصنيع شرآة 
 6370878 6378612/6372637 21487 جدة  30667 السحب لمقطورات الشمراني مصنع 
 6372903 6370079/6372801/6875380 21451 جدة  2076 المعدنية للصناعات المطلق مصنع 
 8416765 8412757/8100392/8424814 31411 الدمام  336 الحديدية للصناعات المجدوعي 
 8121157 8121047/8121109 31451 الدمام  2045 والمقاوالت والصناعة للتجارة الشمراني آةشر 
 8986856 8952840/8264549 31421 الدمام  832 الحديدية لآلليات الخضري مصنع 
 8576194 8576359/8577147/8577355 31411 الدمام  201 السيارات هياآلل القاضي مصنع 
 8562550 8500666 31432 الدمام  5987 الثقيلة للصناعات الفارس عبداهللا مصنع 
 7222650 7222650 31991 الحفر  298 للمقطورات الشهيل مصنع 
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 توانك السيارات صناعة

 4980394 4982724/4954538 11471 الرياض  31024  وجسور خزانات للصناعة الزيدي مؤسسة 
  4951966 11486 الرياض  26092 التوانك لصناعة الصاهود مصنع 
 4954715 4955501 11491 الرياض  4242 والمقطورات للصهاريج والراجحي النجيدي مصنع 
 6375456 6370165/6872710/6368260 21431 جدة  1247 المعدنية للصناعات جمجوم 
 6372903 6370079/6372801/6875380 21451 جدة  2076 المعدنية للصناعات المطلق مصنع 
 8574972 8574249/8574348 31952 الخبر  50 للتوانك الراجحي مصنع 

 عربات اليد

 4465644 4480171/4983140/4465640 11431 الرياض  1375 النظافة ماتومه اليد لعربات الربيعان مصنع 
 4031505 4982080/4028407 11455 الرياض  20461 الحديدية واألشغال العربات مصنع 
 6364055 6373270 21423 جدة  9599 النظافة ومهمات دالي لعربات الربيعان مصنع فرع 
 8121101 8121017/8121885 31462 الدمام  7489 الكهربائية المياه لسخانات العربي الخليج مصنع 

 السيارات)شكمانات (عوادم 

 6377682 6379281/6361585 21443 جدة  10873 الشكمانات لصناعة السعودية الشرآة 
 8573320 8576198/8573512/8570784 31441 الدمام  1963 للشكمانات الحديث المصنع 
 8571375 8579811 31411 الدمام  294 الشكمانات إلنتاج العتيبـي مصنع 

 فلتر الزيت للسيارات

 2651714 2651705/2651028/4640154 11412 الرياض  4752 الهواء لفالتر الخليج مصنع 
 6372903 6372775/6370079/6875380 21451 جدة  2076 للفالتر المطلق مصنع 
  6364401/6372819 21413 جدة  9137 للفالتر بخيت مصنع 
 8430096 8430085/8430918 21932 الظهران مطار  401 الفالتر لصناعة السعودية الشرآة 

 قطع غيار السيارات

 4482377 4487507 11499 الرياض  40187 والتجارة للصناعة الوطنية التقنية الشرآة
 4985579 4981979/2651979 11535 الرياض  59799 

 6379669 6370125/6380712 21452 دةج  6938 للصناعة العربي الشرق شرآة 
 6808894 6080888/6872233 21421 جدة  775 المتقدم القطع مصنع 
 8121318 8121186/8121147 31472 الدمام  7594 المحاور لصناعة العربية الشرآة 
  8575859 31952 الخبر  3069 السيارات دوسـائ لتصنيع المطلق مصنع 

 قطع غيار الطائرات

 2203972 2203966 11482 الرياض  8012 المحدودة للطائرات السالم شرآة 
 6933396 6937347 21414 جدة  13532 الطائرات غيار وقطع أجزاء شرآة 

 مقاعد السيارات

 2651104 2652231/2652217/4057446 11383 الرياض  171 اليكسي  السيارات مقاعد مصانع شرآة 
 8121183 8432530/8428676/8121194 31471 الدمام  3419 التجارية أبجد مؤسسة 
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 وعلمية معدات مهنية

 ومعدات الكمبيوتر أجهزة

 6375936 6362916/6380406 21424 جدة  14087 السعودية الكمبيوتر صناعات شرآة 

 أجهزة طبية أخرى

 6695159 6655825 21463 جدة 11582  مصنع المستهلكات الطبية

 براويز النظارات 

 5829581 5828780/5821421 31982 الهفوف  115 للنظارات الحصيني مصنع 
 5320884 5320884 31982 الهفوف  110 والبراويز والشمسية الطبية النظارات مصنع 

 عدادات الكهرباء

 2650360 2650515 11575 الرياض  61891 الكهربائية للعدادات األوسط الشرق 
 6657532 6690076/6690076/6373415 21442 جدة  6238 الكهربائية للعدادات السويسرية السعودية الشرآة 

 عدادات المياه

 4986003 4985132/4985384 11411 الرياض  71 السعودية العدادات شرآة

 عدسات البصريات

 4058793 4058793 11451 الرياض  2219 والبراويز والشمسية الطبية النظارات مصنع 
 6362004 6472186/6360505 21461 جدة  2749 للنظارات الدهلوي مصنع 
 6696884 6696884 21428 ةجد  32435 للبصريات الميرة مصنع 
 7500151 7467414  الطائف  370 السعودية النظارات دار 
  8269716  المنورة المدينة  607 والبراويز والشمسية الطبية النظارات مصنع 
 5829581 5828780/5821421 31982 الهفوف  115 للنظارات الحصيني مصنع 
 2239457 2239457  مشيط خميس  198 والشمسية الطبية النظارات مصنع 

 معدات الطاقة الشمسية

 2651556 2651554/2651572/2651573 11383 الرياض  191 المحدودة يةالشمس للطاقة العربية بي بي شرآة
 2651445 2651444/2653015/4640050 11514 الرياض  54440 وااللكترونية الشمسية الطاقة ألنظمة الجزيرة مصنع 
 6916455 6916455 21482 جدة  8372 الشمسية الطاقة لمعدات وسباير دخيل مصنع 



 

 

األخرىالمنتجات 
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 صناعات أخرى

 أقالم الحبر والحبر الجاف

 6360514 6372707/6360514 21484 جدة  17006 جوسال  األقالم لصناعة السعودية الشرآة

 أقالم الرصاص

8121667 8121720/8122021/8331603 31411 الدمام 497 مصنع زيد المليحي ألقالم الرصاص

 واألمشاطالزراير  

 8422112 8432543/8422112 31491 الدمام  4011 لإلآسسوارات الخرز مصنع

 الفــــرش

 4982095 4980540/4980544 11442 الرياض  6421 والنظافة الدهان فرش إلنتاج الوطني المصنع 
 7369444 7251989  الطائف  1446 األسنان لفرش الخليج مصنع 
 8341564 8372160/8334848 31451 الدمام  2259 والروالت ريكس للفرش مصنع 

8471307 8471329   الدمام 5873  مصنع تارا لفرش األسنان

 المشغوالت الذهبية

 2484541 4586991/4059562 11444 الرياض  15310 والمجوهرات للحلي األهلي صنعالم 
 4957164 4957164 11442 الرياض  6425 الثمينة للمعادن الخليج شرآة 
 4983148 4981276/4983148/4984811 11411 الرياض  352 والذهبية والفضية المعدنية الصناعات شرآة 
 4981272 4980416/4980128 11482 الرياض  8020 المحدودة جولد سعودي شرآة 
 4980203 2651119 11521 الرياض  41270 ةالصناعي لالستثمارات الزوردي مجموعة 
 4980101 2651119/4985566/4980815 11521 الرياض  41270 السعودي واللؤلؤ الذهب مصنع 
 4861096 4860146/4860705 11567 الرياض  70369 الذهبية والمصوغات للحلي الرميزان مصنع 
 4122768 4460321/4124435/4124681 11452 الرياض  6948 للمجوهرات العطير مصنع 
 4462535 4462535/4120430 11417 الرياض  27023 للمجوهرات الملحم مصنع 
 2651378 2651376/2651377/4115538 11422 الرياض  5375 الذهبية للمجوهرات زري مصنع 
 2655145 2651119/2650010 11436 الرياض  23572 للنواعم  الزوردي مصنع 
  2320590 11421 لرياضا  760 الجمال مجوهرات مصنع 
 2422013 2423007/2423006 11484 الرياض  17046 والمجوهرات هبذلل الشلوي عواض مطلق مصنع 
 2650028 2650083/2650064 11426 الرياض  23221 ألبيل  السعودى المجوهرات مصنع 
 3249779 3235832/3245264  بريدة  2280 للمجوهرات الخميس مصنع 
 3647353 3647454/3649311  عنيزة  125 الذهبية الحلي لصياغة الصويان مصنع 
 6834715 6822362/6828960 21423 جدة  9657 والسالسل للذهب  السعودي المصنع 
 6371905 6366496/6369810/6360388 21415 جدة  18329 الذهبية للحلي الوطني المصنع 
 6364605 6369383/6365316/6380784 21543 جدة  51295 المحدودة ذهب شرآة 
 6658433 6519700/6652051 21441 جدة  1526 والساعات للمجوهرات الوطنية معوض شرآة 
 6202779 6380115/6895160 21477 جدة  30482 المنزلية لألواني الراقية التحف مصنع 
 6610910 6478807/6675043 21462 جدة  7042 والمجوهرات للذهب الحاشدي مصنع 
 6376711 6375270/6375509/6475175 21421 جدة  713 الذهب لتصنيع سكلوع مصنع 
 6676132 6676132 21443 جدة  10243 سالمة عبدالحميد مجوهرات مصنع 
  6426796 21494 جدة  17672 محفوظ مجوهرات مصنع 
 6291111 6292222/6444642 21413 جدة  9087 والمجوهرات للحلي مصلي مصنع 
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  6912215 21492 جدة  8529 والمجوهرات بللذه يثرب مصنع 
 7383624 7329277/7321853  الطائف  879 الذهبية والحلي المسكوآات مؤسسة 
 7455152 7493931/7464406  الطائف  1613 والحلي للمصوغات المنسي شرآة مصنع 
 8253627 8385432/8363770  المنورة المدينة  4315 حسين الشريف مجوهرات 
 8252172 8242274/8233903  المنورة المدينة  1571 والمجوهرات الذهبية للمصوغات الرحيلي مصنع 
 8362663 8363085/8362163  المنورة المدينة  2761 والمجوهرات للحلي فؤاد الشريف مصنع 
 8261394 8260412  المنورة المدينة  988 وأوالده الصايغ محمد هاشم مصنع 
 8412689 8410311 31461 الدمام  2949 الذهب لصياغة زيرةالج مصنع 
 8172025 8348255/8172151 31422 الدمام  5316 الذهب لصياغة الخليج مصنع 
 5870792 5870792 31982 الهفوف  10700 والمجوهرات الذهب لصناعة السعادة مصنع 
 5861313 5862255 31982 الهفوف  3225 والمجوهرات الذهب لصناعة الخليج دانه مصنع 
 

 الوسائل التعليمية 

 8121923 8121907/8121857 31491 الدمام 4390 دوات المدرسية مصنع الجزيرة لأل
 

 إشارات مرور وغيرها

 4644861 4643589 11515 الرياض  58700 الرياض فرع  الطرق لفواصل الوطني المصنع 
 4489091 4489182/4466268 11461 الرياض  2775 العاآسة المواد علتصني اإلقبال شرآة 
 6368227 6376688 21444 جدة  15114 الصناعية الحرمين مجموعة شرآة 
 8471834 8471830 31421 الدمام  817 الطرق لفواصل الوطني المصنع شرآة  
 8431359 8431427 31932 الظهران  935 الضوئية اإلشارات مصنع 

 الالفتات

 4980711 4981203/4793372/4980703 11444 الرياض  15150 لإلعالن مديان آرت آد شرآة
 4120685 4121919/4123838 11565 الرياض  61420 واإلعالن للدعاية الهالل عبداهللا مؤسسة 
 2651029 2651943/2651030 11543 الرياض  51145 اإلعالنية والمطبوعات للوحات البيان مصنع 
  4982587 11461 الرياض  2999 اإلعالنية لمنتجاتل الطيار مصنع 
 4022404 4028858/4027622 11554 الرياض  56291 الفقاعية التغليف ورقائق لإلعالن طابه مصنع 
 4481326 4480147/4489611 11499 الرياض  40347 الفنية أديب مؤسسة مصنع 
 4612657 4654086/4612655 11321 الرياض  293 واإلعالن للدعاية الدولية اليمامة وآالة مصنع 
2651160/4211003/42109088 11412 الرياض  4810 لإلعالن السيف وآالة معامل 
 6365580 6374977/6360902/6365580 21461 جدة  2552 والدعاية الجلدية للمنتجات الوطني المصنع 
 6421305 6434487/6445600 21451 جدة  18913 واإلعالن للدعاية اليزيدي 
 6311461 6311551 21421 جدة  763 للصناعات اليكترو شرآة 
 6380834 6311551/6311478/6380833 21421 جدة  763 والديكور واإلعالن الدعاية منتجات صناعة شرآة 
 6380852 6380682 21484 جدة  17221 الفنية المعدنية لألعمال باجسير مصنع 
 6374349 6377361/6380721 21411 جدة  21 التسويق وخدمات واإلعالن للدعاية شعاع مصنع 
 8575857 8574949/8573366 31952 الخبر  706 واإلعالن للدعاية العامر شرآة 
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 104, الشرآة السعودية لصناعة سدادات القوارير
 32, الشرآة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد

 64, الشرآة السعودية لطالء أنابيب األسالك الكهربائي
 62, الشرآة السعودية لطالء الطرق

 109, الشرآة السعودية لقطع غيار المضخات
 61, الشرآة السعودية لكيماويات حقول الزيت

 32, )شاش(الشرآة السعودية لألربطة الطبية المحدودة 
 23, 17, الشرآة السعودية لألسماك

 23, )الدمام(الشرآة السعودية لألسماك 
 23, )جيزان(الشرآة السعودية لألسماك 

 50, 47, الشرآة السعودية لألآواب والعبوات الورقية
 81, الشرآة السعودية لألنابيب الفخارية

 59, )صدف(ة للبتروآيماويات الشرآة السعودي
 85, 83, الشرآة السعودية للبلوك والبالط والرخام المحدودة

 70, الشرآة السعودية للتعبئة والتغليف  سبابكو
 74, )سبابكو(الشرآة السعودية للتعبئة والتغليف 
 95, )حديد(الشرآة السعودية للحديد والصلب 
 89, الشرآة السعودية للخرسانة الجاهزة

 62, آة السعودية للدهانات الصناعية  سيبكوالشر
 103, الشرآة السعودية للديكور واألسقف المحدودة

 61, 59, الشرآة السعودية للراتنجات
 59, الشرآة السعودية للراتنجات الصناعية المحدودة

 73, 68, الشرآة السعودية للرخام الصناعي
 84, الشرآة السعودية للرخام والبالط

 72, ية للصناعات الخفيفةالشرآة السعود
 62, الشرآة السعودية للصناعات الدوائية

 20, )باسمح(الشرآة السعودية للصناعات الغذائية  
 20, )باسمح(الشرآة السعودية للصناعات الغذائية 
 73, 66, 62, الشرآة السعودية للصناعات الكيماوية

 66, 62, الشرآة السعودية للصناعات الكيماوية المحدودة
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 106, 97, شرآة السعودية للصناعات المعدنيةال
 106, الشرآة السعودية للصناعات المعدنية والجلفنة

 50, الشرآة السعودية للصناعات الورقية
 39, الشرآة السعودية للصناعة والتنمية  سيدآو

 51, الشرآة السعودية للصناعة والطباعة
 90, 88, الشرآة السعودية للطوب الرملي الجيري

 88, ة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناءالشرآ
 105, )مسكو(الشرآة السعودية للقطاعات الحديدية  

 79, 64, 61, الشرآة السعودية للكيماويات
 61, )المبيدات والمطهرات(الشرآة السعودية للكيماويات 

 40, )نيوفاب(الشرآة السعودية للمباني الجاهزة  
 33, والتجهيزات العسكريةالشرآة السعودية للمالبس 

 85, الشرآة السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة
 48, الشرآة السعودية للمنتجات الصحية
 65, الشرآة السعودية للمواد الكيماوية

 61, 59, )الرازي(الشرآة السعودية للميثانول 
 92, الشرآة السعودية للنقل السائب

 52, 50, الشرآة السعودية للنماذج التجارية
 65, 61, الشرآة السعودية لمعالجة المياه المحدودة

, 20, 19, )سدافكو(الشرآة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 
21 

 47, الشرآة السعودية لمنتوجات الورق
 49, )إسترن باك(الشرآة الشرقية لصناعة الكرتون 
 59, )شرق(الشرآة الشرقية للبتروآيماويات 

 53, اعة والصحافة واإلعالمالشرآة الشرقية للطب
 62, الشرآة الصناعية المتحدة لصناعة الدهانات

 101, الشرآة الصناعية لألرفف العالمية
 105, 97, 96, الشرآة الصناعية لأللمنيوم

 105, 96, )آرشيتال(الشرآة الصناعية لأللمنيوم والرخام 
 81, )آرشتال(الشرآة الصناعية لأللمونيوم والرخام 

 98, 95, صناعية للسبك واألدوات الصحيةالشرآة ال
 64, الشرآة الصناعية للمواد الالصقة

 41, 32, الشرآة الصناعية للموبيليا والمفروشات
 31, الشرآة العالمية لصناعة البطانيات المحدودة

 105, الشرآة العالمية لطالء المعادن
 67, الشرآة العربية األمريكية لألسفلت

 64, 62, رآية للدهاناتالشرآة العربية الدنما
 62, الشرآة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدالنية
 99, الشرآة العربية السعودية لتصنيع المعادن المحدودة

 102, الشرآة العربية السعودية لصناعة مواد التعبئة
 20, )ألبان الصافي(الشرآة العربية السعودية للزراعة 

 84, ساآو-للمنتجات الخرسانيةالشرآة العربية السعودية 
 68, الشرآة العربية العالمية لتلبيس االطارات

 64, الشرآة العربية الكيماوية  التكس  المحدودة
 74, الشرآة العربية الكيماوية المحدودة  بوليستايرين

 102, 98, الشرآة العربية المتحدة لصناعة العلب
 53, 51, الشرآة العربية إلنتاج النماذج المتواصلة

 59, )بالسكوم(الشرآة العربية إلنتاج حبيبات الكوابل 
 41, 40, الشرآة العربية لتصنيع األثاث

 39, الشرآة العربية لتصنيع األخشاب

 61, الشرآة العربية لتصنيع المبيدات
 31, )عناية(الشرآة العربية لتصنيع المنتجات الطبية  
 49, )يةعنا(الشرآة العربية لتصنيع المنتجات الطبية 

 64, الشرآة العربية لتغليف األنابيب
 117, الشرآة العربية لصناعة المحاور
 48, الشرآة العربية لصناعة الورق

 90, الشرآة العربية لصناعة وتطوير المباني المحدودة
 57, الشرآة العربية لأللياف الصناعية

 99, الشرآة العربية لألنابيب
 59, )تروآيمياب(الشرآة العربية للبتروآيماويات 

 85, 83, الشرآة العربية للبالط
 22, )اراسكو(الشرآة العربية للخدمات الزراعية 

 116, 103, 90, 88, الشرآة العربية للصناعات
 116, 103, الشرآة العربية للصناعات المعدنية

 103, )ارميتال(الشرآة العربية للصناعات المعدنية 
 63, الشرآة العربية للعطور المحدودة

 114, الشرآة العربية للمحوالت
 107, 60, الشرآة العربية للمعادن

 60, الشرآة العربية للمعادن والكيماويات المحدودة
 82, )ساآوب(الشرآة العربية للمنتجات األسمنتية 
 35, الشرآة العربية للمنتجات الجلدية
 47, الشرآة العربية للمنتجات الورقية
 65, ماوية  داكالشرآة العربية للمنظفات الكي

 63, )داك(الشرآة العربية للمنظفات الكيماوية 
 80, الشرآة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس

 109, الشرآة العربية لمانعات التسرب المحدودة
 60, الشرآة العربية لمرآبات البالستيك

 51, الشرآة العربية لمطابع روية
 80, جيةالشرآة العربية لمنتجات األلياف الزجا

 114, 109, الشرآة العربية لمولدات الديزل المحدودة
 41, الشرآة العصرية لتصنيع األلمنيوم واألخشاب

 99, )الوفاء(الشرآة الفنية ألثاث األلمنيوم والزخرفة 
 80, الشرآة الفنية لصناعة الكريستال

 79,  تكنوجالس-الشرآة الفنية للزجاج 
 49, يونيباكالشرآة المتحدة لصناعة الكرتون  
 49, الشرآة المتحدة للتغليف المحدودة

 18, الشرآة المتحدة للسكر
 40, الشرآة المتحدة لمنتجات األخشاب

 98, الشرآة الوطنية المحدودة للجلفنة واألعمدة
 65, )أشعة( الشرآة الوطنية ألفالم التصوير االشعاعي 

 20, الشرآة الوطنية إلنتاج عصير الفواآه
 24, ة لتصنيع المواد الغذائية والتسويقالشرآة الوطني

 61, الشرآة الوطنية لتصنيع ملونات البالستيك
 85, الشرآة الوطنية لتصنيع وتوريد مواد البناء
 41, 40, الشرآة الوطنية لصناعة األثاث المحدودة

 15, الشرآة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات
 112, الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات

 75, 71, شرآة الوطنية لصناعة البالستيكال
 115, الشرآة الوطنية لصناعة السيارات

 89, الشرآة الوطنية لصناعة الطوب الفخاري
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 43, 31, الشرآة الوطنية لصناعة مراتب السست واألسفنج
 72, الشرآة الوطنية لصناعة مراتب السست واإلسفنج

 57, )ارابن البيط(الشرآة الوطنية لألسمدة الكيماوية  
 57, )نافكو(الشرآة الوطنية لألسمدة الكيماوية  

 72, 69, الشرآة الوطنية لألآواب والعبوات المحدودة
 60, )ابن حيان(الشرآة الوطنية للبالستيك  

 82, الشرآة الوطنية للتجارة والصناعة
 18, )نادك(الشرآة الوطنية للتنمية الزراعية  
 20, )نادك(الشرآة الوطنية للتنمية الزراعية 
 111, الشرآة الوطنية للصناعات الطبية
 21, الشرآة الوطنية للصناعات الغذائية

 58, الشرآة الوطنية للغازات الصناعية  غاز
 92, الشرآة الوطنية للمحاجر

 95, الشرآة الوطنية للمسابك  مسابك
 110, 106, )مسابك(الشرآة الوطنية للمسابك 

 88, انية المحدودةالشرآة الوطنية للمنتجات الخرس
 32, 31, )ضماد(الشرآة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة  

 61, 59, )ابن سيناء(الشرآة الوطنية للميثانول 
 47, الشرآة الوطنية لمنتجات الورق  نابكو
 49, )وطن باك(الشرآة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة 

 102, الشمراني للصناعات المعدنية
 35, يثة للدباغةالصناعات الحد

 63, العالمية لمستحضرات التجميل و الكيماويات
 91, العمار للرخام والجرانيت الوطني

 52, 49, الفيحاء للطباعة والتغليف
 73, وحدة متنقلة) سويبكو(المؤسسة األهلية التجارية 

 100, المؤسسة األهلية لصناعة األثاث المعدني
 92, رفةالمؤسسة األهلية للرخام والحجر والزخ

 114, المؤسسة االليكترونية الحديثة
 83, المؤسسة الحديثة للتجارة والمقاوالت

 48, المؤسسة السعودية لتصنيع اللب والورق
 48, المؤسسة السعودية لصناعة المظاريف

 103, المؤسسة السعودية لصناعة حواجز الطرق الحديدية
 97, المؤسسة السعودية لأللمنيوم والديكور

 63, السعودية لأللمنيوم والكيماوياتالمؤسسة 
 21, 19, المؤسسة السعودية للتموين والتعهدات
 88, المؤسسة السعودية للمنتوجات الجبسية

 90, 39, المؤسسة الشرقية للبيوت الجاهزة
 89, المؤسسة الشرقية للتجارة والتعهدات

 85, 83, 39, المؤسسة الصناعية التجارية لمواد البناء
 85, ناعية لمواد البناء  بمكوالمؤسسة الص

 22, المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق
 41, المؤسسة العربية السعودية للصناعة والمناقصات

 41, المؤسسة العربية لألثاث
 75, 73, المؤسسة العربية للتموين والتجارة

 22, المؤسسة العربية للدواجن
 21, 19, المؤسسة الوطنية لأللبان والعصائر

 57, المؤسسة الوطنية للكبريت الزراعي والصناعي
 41, )سماآو(المانع لصناعة األثاث 

 21, 19, المثل للصناعات الغذائية

 116, المجدوعي للصناعات الحديدية
 86, المجمع الصناعي لمواد البناء
 26, المصانع الحديثة لتكرير المياه

 91, 74, المصانع السعودية للمباني الحديثة
 91, )ابسف(مصانع السعودية للمباني الحديثة ال

 21, 20, المصانع العربية للمأآوالت واأللبان
 20, المصانع العربية للمأآوالت واأللبان  فاديكو

 21, )فاديكو(المصانع العربية للمأآوالت واأللبان 
 88, المصنع اآللي للبلوك األتوماتيكي

 18, المصنع األهلي للتمور
 113, 110, لثالجاتالمصنع األهلي ل

 35, المصنع األهلي للجلود
 122, المصنع األهلي للحلي والمجوهرات

 92, 86, 84, المصنع األهلي للرخام والبالط ومواد البناء
 102, المصنع األهلي للمراجل
 99, المصنع األهلي للمطابخ

 83, المصنع األهلي لمواد البناء
 83, المصنع األول للصخور والرخام

 114, )دراجات(الجديد أللعاب األطفال المصنع 
 70, المصنع الحديث ألآياس البالستيك

 112, 98, المصنع الحديث لإلنارة العامة
 112, المصنع الحديث للسخانات والبرادات
 112, المصنع الحديث للسخانات والدفايات

 95, المصنع الحديث للسكب واألدوات الصحية موفاك
 116, المصنع الحديث للشكمانات

 80, المصنع الحديث للفايبرجالس
 101, المصنع الحديث للمنتجات المعدنية
 98, المصنع الحديث للوازم الكهرباء

 33, المصنع الذهبي للمالبس
 73, المصنع السعودي  للديكور والبوليستايرين

 122, المصنع السعودي  للذهب والسالسل
 108, ةالمصنع السعودي  للرافعات وأعمال الحديد المحدود

 107, المصنع السعودي  لمقصورات الهاتف
 102, المصنع السعودي األردني للصناعات الهندسية

 113, 110, المصنع السعودي الحديث
 109, المصنع السعودي الخليجي للمضخات

 61, المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء  سفيكو
 69, 59, 57, المصنع السعودي إلعادة تصنيع البالستيك

 69, السعودي ألآياس التعبئةالمصنع 
 59, المصنع السعودي أللومينات الصوديوم

 62, 52, المصنع السعودي ألمشاط الكبريت والطباعة
 70, المصنع السعودي إلنتاج خراطيم المكانس

 61, المصنع السعودي ألنظمة و مواد إطفاء الحريق
 99, المصنع السعودي السطوانات الغاز

 76, 31, الخيوط والنسيجالمصنع السعودي لتقنية 
 103, المصنع السعودي لجلفنة المعادن

 112, المصنع السعودي لسخانات الماء الكهربائية
 80, المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري

 115, المصنع السعودي لصناعة الراديترات
 107, المصنع السعودي لصناعة وصيانة القوالب المعدنية
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 99, 80, ابيبالمصنع السعودي لعزل األن
 19, المصنع السعودي لعصير الفواآة والمرطبات
 25, المصنع السعودي لعصير الفواآه والمرطبات
 106, المصنع السعودي لعالقات المالبس واألسالك

 39, المصنع السعودي لألبواب والشبابيك
 67, المصنع السعودي لألسفلت المستحلب
 98, المصنع السعودي لألسالك المجلفنة

 33, 32, صنع السعودي لألعالمالم
 103, المصنع السعودي لألعمال الحديدية الفنية

 97, المصنع السعودي لألعمال الفوالذية الفنية والثقيلة
 17, )باسمح(المصنع السعودي لألغذية الحديثة  
 17, )باسمح(المصنع السعودي لآلغذية الحديثة 

 21, المصنع السعودي لأللبان والعسيرات
 71, السعودي لألنابيب الحراريةالمصنع 

 62, المصنع السعودي لألوساط الحيوية
 21, المصنع السعودي لآليسكريم  آواليتي

 75, المصنع السعودي للبطاقات والكروت البالستيكية
 90, المصنع السعودي للبيوت الجاهزة

 109, المصنع السعودي للتكييف
 112, المصنع السعودي للثريات

 19, للحومالمصنع السعودي 
 40, المصنع السعودي للخشب المضغوط
 91, المصنع السعودي للرخام والصخور

 61, المصنع السعودي للرغوة
 88, المصنع السعودي للزخارف الجبسية

 32, 31, المصنع السعودي للسجاد
 104, المصنع السعودي للسقاالت المعدنية

 63, المصنع السعودي للعطور ومستحضرات التجميل
 32,  السعودي للغزل والنسيجالمصنع

 80, المصنع السعودي للفايبرجالس
 105, المصنع السعودي للقوائم والقواطع

 66, المصنع السعودي للكيماويات المتخصصة
 114, المصنع السعودي للمحوالت
 109, المصنع السعودي للمضخات

 24, المصنع السعودي للمكسرات وتعبئة المواد الغذائية
 42,  للمنتوجات الخشبيةالمصنع السعودي

 114, المصنع السعودي للمولدات
 106, المصنع السعودي لمجاري الهواء

 109, )ظاظا(المصنع السعودي لمضخات الري  
 59, المصنع السعودي لمعالجة اللدائن

 102, 97, المصنع السعودي لمنتجات الصلب  ستبرو
 81, المصنع السعودي لمواد الجلخ والتلميع

 76, المي لعلب المجوهراتالمصنع الع
 41, المصنع العالمي للمفروشات

 64, )ساف( المصنع العربي السعودي للغراء 
 107, المصنع العربي ألنظمة اإلنذار والسالمة العامة

 97, المصنع العربي لتشكيل المعادن
 115, المصنع العربي لسيارات الطواريء والخدمات
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 52, دار الثقافة للطباعة
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 81, شرآة أسمنت القصيم
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 89, شرآة إنماء لمواد البناء المحدودة
 111,  المحدودةشرآة أيه إي اس العربية

 67, السعودية لألسفلت المحدودة. في.بي.شرآة أيه
 40, شرآة اتكو العربية السعودية

 40, شرآة اسبيس ميكرز السعودية
 61, شرآة استرا لمرآبات اللدائن المحدودة



 الفهرس

 

 113, شرآة اسكوسا للصناعات والصيانة المحدودة
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 60, شرآة الكربونات السعودية

 111, 65, 26, شرآة الكوثر للصناعات المحدودة
 66, 62, م للصناعات الكيماويةشرآة الكي

 24, شرآة المبارك لتصنيع األغذية الخفيفة
 90, شرآة المباني الخرسانية الجاهزة

 90, شرآة المباني الخفيفة
 75, شرآة المتحد السعودي إلنتاج رقائق النسج

 39, شرآة المتحدة لمنتجات األخشاب
 96, شرآة المجموعة المتحدة لأللمنيوم

 114, لسعودية المحدودةشرآة المحوالت ا
 21, 19, شرآة المدينة الدنمارآية لأللبان المحدودة

 18, شرآة المدينة المنورة للتمور
 52, شرآة المدينة المنورة للطباعة والنشر
 67, شرآة المذيبات الصناعية السعودية

 21, 20, 19, شرآة المراعي المحدودة
 82, شرآة المرطان للتجارة والمقاوالت

 25, 23, مرطبات والصناعة السعوديةشرآة ال
 100, شرآة المشاريع الصناعية

 25, شرآة المشروعات الصناعية السعودية
 18, شرآة المصانع األهلية لتعبئة التمور

 91, 83, شرآة المصانع الحديثة
 15, شرآة المصانع السعودية اللبنانية  للشيكوالتة

 24, 16, )يالغذاء السعود/ فرع ش(شرآة المصانع المتحدة 
 96, شرآة المصنع اآللي لأللمنيوم

 96, )نافكو(شرآة المصنع األهلي لأللمنيوم 
 41, شرآة المصنع السعودي الحديث  العشي

 42, )العشي(شرآة المصنع السعودي الحديث 
 107, شرآة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء
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 110, شرآة المصنع السعودي لألجهزة الكهربائية
 57,  السعودي لالغريموسشرآة المصنع

 84, شرآة المصنع السعودي للبالط
 114, 112, شرآة المصنع السعودي للمفاتيح واألفياش

 97, شرآة المصنع العالمي ألنظمة المباني
 57, شرآة المصنع العربي لصناعة األسمدة العضوية

 91, شرآة المصنع العربي للحراريات
 98, دودةشرآة المصنع الوطني ألغطية العلب المح
 123, شرآة المصنع الوطني لفواصل الطرق

 75, شرآة المصنع الوطني للحبال البالستيكية
 110, شرآة المصنع الوطني لمكيفات الفريون
 106, 98, شرآة المصنع الوطني لمنتجات الزهر

 98, شرآة المصنع الوطني لمنتجات الزهر المحدودة
 17, شرآة المصنوعات الغذائية الوطنية

 99,  المصيريعي للصناعات المعدنيةشرآة
 115, شرآة المطلق  سيرك للتصنيع المحدودة

 42, شرآة المطلق لصناعة األثاث
 115, شرآة المطلق للخدمات والتصنيع المحدودة

 41, شرآة المعرض الفضي للمفروشات
 75, شرآة الملحم للبالستيك

 66, )بيتومات(شرآة المنتجات البيتومينية المحدودة  
 66, 65, آة المنتجات البيتومينية المحدودة  بيتوماتشر

 48, )بامبرز(شرآة المنتجات الحديثة  
 49, )بامبرز(شرآة المنتجات الحديثة 
 24, 18, 16, شرآة المنتجات الغذائية

 16, )مصنع المعجنات(شرآة المنتجات الغذائية 
 104, )ستبكو(شرآة المنتجات الفوالذية المحدودة 

 47, ات الكرتونية المحدودةشرآة المنتج
 49, شرآة المنتجات الالصقة  لواصق

 64, )لواصق( شرآة المنتجات الالصقة 
 95, 76, 48, شرآة المنتجات الورقية

 23, شرآة المنى إلنتاج الطحينة والحالوة الطحينية
 104, 100, شرآة المهيدب للصناعات الحديدية
 17, شرآة المهيدب للصناعات الغذائية

 85, 82,  المواد العمرانيةشرآة
 86, شرآة الموارد الشرقية

 26, شرآة المياه العذبة المحدودة
 96, )انتاج ألمنيوم(شرآة الميتال المحدودة 

 81, شرآة الناجم السعودية العالمية المحدودة
 50, شرآة النخيل للصناعات الورقية المحدودة

 89, 50, 48, شرآة النسر الصناعية
 32, سعودية المحدودةشرآة النسيج ال

 34, شرآة النسيج الوطنية
 33, شرآة النسيج والمالبس الجاهزة
 19, شرآة النشار للحوم الطازجة

 110, 108, شرآة النصر لصناعة األجهزة المنزلية
 52, 49, 48, شرآة النصر للطباعة والتغليف

 53, 51, شرآة الهالل للطباعة االلكترونية
 63, 59, ودةشرآة الواحة أميرون المحد

 109, شرآة الواحة سامكس المحدودة

 17, شرآة الوديان الوطنية للمنتجات الغذائية
 50, 49, 48, شرآة الورق الصحي المحدودة

 50, 49, 48, )فاين(شرآة الورق الصحي المحدودة  
 48, شرآة الورق الصحي المحدودة  فاين
 115, شرآة الوهد لصناعة هياآل السيارات

 123, و للصناعاتشرآة اليكتر
 99, شرآة اليمامة للصناعات الحديدية
 91, شرآة اميانتيت العربية السعودية

 106, 102, شرآة اوستريان اينيرجي العربية المحدودة
 71, شرآة ايجا السعودية المحدودة

 49, شرآة بادياباك المحدودة
 32, شرآة بادية للغزل والنسيج

 65, دودةشرآة بارويد العربية السعودية المح
 48, )مناديل آلين(شرآة باغانم للصناعة 

 17, شرآة باينهيل العربية لألغذية المحدودة
 60, شرآة بترواليت السعودية المحدودة
 67, شرآة بترومين لتكرير زيت التشحيم

 67, شرآة بترومين لزيوت التشحيم  بترولوب
 66, شرآة بترومين موبيل المحدودة لمصفاة ينبع

 15, دز العربية السعوديةشرآة بست فو
 71, شرآة بكس الصناعية

 71, شرآة بالسكو للصناعات البالستيكية
 33, شرآة بالن لصناعة الملبوسات
 19, شرآة بن زقر آورو المحدودة
 25, شرآة بن زقر ليبتون المحدودة

 66, 63,  ليفر المحدودة-شرآة بن زقر
 21, شرآة بن زقر والز المحدودة

 92, سعودية للرخام المحدودةشرآة بن الدن ال
 103, شرآة بن الدن الصناعية
 74, شرآة بوليفاب العربية

 80, شرآة بوند استراند المحدودة
 104, شرآة بي آر سي الفضل السعودية
 71, شرآة بي إي تي للتقنية المتطورة

, 113, 109, شرآة بي بي العربية للطاقة الشمسية المحدودة
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 90, 88, لعربيةشرآة بيتون باوآوخ ا
 26, شرآة بيرين للمياه والمرطبات

 60, شرآة تام للصناعات
 15, شرآة تبوك للتنمية الزراعية

 62, شرآة تبوك للصناعات الدوائية
 47, شرآة تترا باك للتصنيع

 91, )بريمكو(شرآة تصنيع الخرسانة سابقة الصب 
 108, )سلمكو(شرآة تصنيع الرافعات السعودية المحدودة 

 116, ة تصنيع المعادنشرآ
 68, )مطاط(شرآة تصنيع منتجات المطاط المحدودة  

 69, شرآة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
 26, )نساح(شرآة تعبئة المياه الصحية  

 106, شرآة ثيرمال اير الصناعية المحدودة
 101, شرآة جدة لتصنيع األلمنيوم

 102, شرآة جدة لصناعة علب المرطبات
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 67, )جيمكو(مواد الصناعية  شرآة جدة لل
 21, 19, شرآة جمجوم فورموست المحدودة

 111, شرآة جمجوم هايدرونتكس المحدودة
 62, شرآة جوتن السعودية المحدودة

 61, 57, شرآة جونسون السعودية المحدودة
 90, 80, شرآة جي آر سي العربية المحدودة

 22, )هادآو لألعالف(شرآة حائل للتنمية الزراعية 
 104, رآة حديد التسليح السعودية المحدودةش

 104, شرآة حرس للتسوير واألنظمة األمنية المحدودة
 19, )مصنع ا للحوم(شرآة حلواني إخوان 

 61, شرآة خدمات تي آر للزيت العربية المحدودة
 82, شرآة خليفة القصيبي المحدودة
 52, شرآة دار األصفهاني للطباعة

 52, النشرشرآة دار العلم للطباعة و
 96, شرآة دار لمنتجات األلمنيوم المحدودة

 20, 19, شرآة دانيا لألغذية المحدودة
 104, شرآة درسر الرشيد للصمامات واألجهزة

 95, شرآة درفلة الصلب  صلب
 66, شرآة دلة دويل لتصنيع وتسويق البيتومين

 26, شرآة دلتا للتسويق
 26, شرآة دلتا للمياه المعبأة

 122, محدودةشرآة ذهب ال
 86, 82, شرآة ذي قار لصنع الطابوق والبالط

 88, شرآة راشد بن عون وعبدالرحمن بن مسعود
 98, شرآة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

 83, شرآة رخام الجزيرة
 62, شرآة رضا الوطنية للدهانات وسالمة الطرق

 19, شرآة رضوى لإلنتاج الغذائي المحدودة
 104, التوزيع المحدودةشرآة رمات للتسويق و

 50, شرآة روية للمنتجات الطبية المحدودة
 107, )مصنع الكوابل(شرآة ريكم السعودية المحدودة 

 79, شرآة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة
 103, شرآة سأب الصناعية

 74, شرآة سابكو تكساآو للمنتجات العازلة
 35, ) للجلودمصنع سافي(شرآة سافي الدولية المحدودة 

 66, 50, شرآة سعودي جرافكو
 122, شرآة سعودي جولد المحدودة
 70, شرآة سعيد وجمال للبالستيك

 49, شرآة سفاريباك المحدودة
 113, شرآة سكوير دي العربية السعودية المحدودة

 72, )الوطنية(شرآة سليمان عبد العزيز الراجحي 
 89, شرآة سليمان عبدالعزيز الراجحي وأوالده
 79, شرآة سليمان علي محمد الوآيل وإخوانه

 62, شرآة سيجما السعودية للدهانات
 90, 88, شرآة سيف نعمان سعيد

 88, شرآة سيف نعمان سعيد وشرآاه
 65, شرآة سيكا السعودية المحدودة

 107, 61, شرآة سيكلي السعودية
 62, شرآة شيروين ويليامز العربية السعودية المحدودة

 60, 58,  السعودية للبتروآيماوياتشرآة شيفرون

 102, شرآة صافوال ألنظمة التغليف  عبوات الصفيح
 49, )مصنع الكرتون(شرآة صافوال ألنظمة التغليف 
 15, شرآة صافوال لزيوت الطعام
 16, شرآة صافوال لألغذية الخفيفة

 18, شرآة صافوال للتمور
 88, شرآة صايغ بيتونقال للخرسانة الجاهزة المحدودة

 101, شرآة صحاري للتبريد
 15, شرآة صناعات األغذية المتحدة  ديمة

 18, 17, شرآة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة
 71, شرآة صناعات البالستيك السعودية
 117, شرآة صناعات الكمبيوتر السعودية

 86, 84, شرآة صناعات المنتجات الخرسانية السعودية
 66, )ديرمابيت(لماء  شرآة صناعات المواد العازلة ل

 19, 16, )السنبلة(شرآة صناعة األغذية والعجائن الفاخرة  
 17, )السنبلة(شرآة صناعة األغذية والعجائن الفاخرة 

 97, )الوماآو(شرآة صناعة األلمنيوم المحدودة 
 115, شرآة صناعة السيارات

 104, الشباك. شرآة صناعة الشباك السعودية المحدودة  م
 66, )عوازل(ة العزل العربية  شرآة صناع

 66, )عوازل(شرآة صناعة العزل العربية 
 123, شرآة صناعة منتجات الدعاية واإلعالن والديكور

 50, شرآة عباقر للنماذج ذاتية اللصق
 109, شرآة عبدالعزيز العبداهللا الدخيل وشرآاه

 103, شرآة عبداهللا الشويعر للصناعات المعدنية الثقيلة
 102,  باقر الخليفة وأوالده للصناعاتشرآة عبداهللا

 64, شرآة عبداهللا فؤاد امبالوي
 62, )مصنع النيتروز الطبي(شرآة عبداهللا هاشم 

 58, شرآة عبداهللا هاشم للمعدات والغازات الصناعية
 58, مصنع ثاني أآسيد الكربون-شرآة عبداهللا هاشم
 58, مصنع محلول ماء األمونيا-شرآة عبداهللا هاشم

 26,  عبدالهادي القحطاني وأوالده للمرطباتشرآة
 65, 60, شرآة عدوان للصناعات الكيماوية المحدودة

 20, 19, شرآة عصير الفواآه واأللبان
 74, شرآة علمدار فابوثيرم
 89, شرآة علمدار وشرآاه

 41, شرآة عمومي للمنتجات الخشبية
 84, شرآة عويضة والجرثم
 75, 69, 68, 64, 57, شرآة فالكون للصناعات

 24, شرآة فرفش لألغذية الخفيفة
 24, 21, 19, شرآة فضيل عبدالحميد حلواني وشرآاه

 65, شرآة فوسام المحدودة
 19, شرآة فيتا للمنتجات الغذائية

 42, شرآة فيترا الشرق األوسط المحدودة
 62, شرآة فيتونيت السعودية المحدودة  سافيتو

 66, )افيتوس(شرآة فيتونيت السعودية المحدودة 
 67, شرآة قلف العربية لزيوت التشحيم

 91, شرآة قنبر دويداغ للخرسانة المسبقة الصنع
 89, شرآة قنبر ستيتلي السعودية المحدودة

 111, 96, شرآة آابالت جدة
 66, شرآة آوروآوت العربية السعودية المحدودة
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 25, شرآة آوآا آوال السعودية لتعبئة المرطبات
 66, موليف العربية المحدودةشرآة آولجيت بال

 102, شرآة آونتننتال آان العربية السعودية
 109, شرآة آي أس  بي  العربية للمضخات

 106, شرآة آيف للتبريد
 58, شرآة آيمائيات الفورمالدهايد السعودية

 59, شرآة آيمائيات يوريثين السعودية
 79, شرآة المينو السعودية

 65 ,شرآة لوبريزول ترانس العربية
 113, شرآة لوحات التوزيع والقواطع الكهربائية المحدودة

 111, شرآة لوسي السعودية
 65, شرآة ليفر العربية المحدودة
 111, شرآة ماتيتو العربية للتصنيع

 65, 61, شرآة ماتيتو لصناعة المواد الكيماوية المحدودة
 52, شرآة مبارآو للطباعة

 123, شرآة مجموعة الحرمين الصناعية
 32, شرآة مجموعة العبداللطيف المحدودة

 20, شرآة مجموعة بافرط للصناعة
 58, مصنع األآسجين-شرآة محمد بن الدن

 109, 108, شرآة محمد عبداهللا الفداغي و شرآاه
 113, 100, شرآة محمد عبود مدهش وشرآاه

 64, 60, شرآة محمد علي أبو داؤود وشرآاه للصناعة
 87, شرآة محمد علي الناصر

 74, )ميرآو(شرآة مدني والمقاولون العرب 
 51, 47, شرآة مرامر للطباعة االلكترونية

 20, شرآة مشاري المحدودة
 106, شرآة مشاريع التدفئة والتبريد  م النجمة الذهبية

 105, )النجمة الذهبية. م(شرآة مشاريع التدفئة والتبريد 
 68, شرآة مصانع اإلنجاز الوطنية المحدودة

 27, 26, نع الجنوب للمرطباتشرآة مصا
 26, شرآة مصانع الجنوب للمرطبات والمياه الصحية

 73, 72, 71, شرآة مصانع الخليج العربي المحدودة
 113, شرآة مصانع الناصر لشوايات الدجاج والشاورما

 25, شرآة مصانع زهرة الشاي
 41, شرآة مصانع مفروشات أبوالسعود
 117, 33, كسيشرآة مصانع مقاعد السيارات  الي

 67, شرآة مصفاة بترومين شل
 66, شرآة مصفاة جدة للبترول

 66, شرآة مصفاة ينبع
 98, شرآة مصنع أسالك اللحام السعودية

 99, شرآة مصنع ألمنيوم محمد عبداهللا رمضاني وشرآاه
 40, شرآة مصنع إنماء للمنصات الخشبية

 91, 83, شرآة مصنع األجيال للرخام والجرانيت
 73, صنع اإلسفنج الوطنيشرآة م

 59, شرآة مصنع األسيد الحديث
 25, شرآة مصنع األغذية الدولية

 112, 98, شرآة مصنع األنوار
 73, 72, شرآة مصنع البالستيك العربي

 84, شرآة مصنع البالط الفني
 100, شرآة مصنع الحامدين لصناعات األلمنيوم

 60, 59, شرآة مصنع الحضارة إلنتاج سائل الراديترات
 24, شرآة مصنع الحلويات والطحينة الوطني
 89, شرآة مصنع الخرسانة السعودية المنقولة

 83, شرآة مصنع الدهامي إلنتاج البالط
 50, شرآة مصنع الربى الوطني لنماذج الحاسب

 100, شرآة مصنع الرشيد لمطابخ األلمنيوم
 42, شرآة مصنع الرياض للموبيليات

 95, 64, أحبار وألواح الطباعةشرآة مصنع السمع إلنتاج 
 108, شرآة مصنع الشرق للبيوت الزراعية المحمية

 97, شرآة مصنع الظهران العربي لأللمنيوم
 81, شرآة مصنع العالمية للمرايا

 47, شرآة مصنع العبيكان الوباك للعلب الكرتونية
 26, شرآة مصنع العمرة للمياه المحدودة

 26, شرآة مصنع العيون للمياه
 105, رآة مصنع الغطاء السعوديش

 62, شرآة مصنع المحاليل الطبية
 31, شرآة مصنع المدينة المنورة للسجاد
 26, شرآة مصنع المنهل للمياه المحدودة

 101, 74, شرآة مصنع المواد العازلة
 72, شرآة مصنع الميالمين النموذجي المحدودة

 26, شرآة مصنع الينابيع
 16, للعلكشرآة مصنع باطوق هاي تاي 

 100, شرآة مصنع بسمة لألثاث المعدني
 70, شرآة مصنع بالستيك البحر األحمر

 102, شرآة مصنع تشكيل الصفائح المعدنية المحدودة
 85, شرآة مصنع ثيرموبلوك السعودية

 113, )جداك(شرآة مصنع جدة ألجهزة التوزيع  
 32, شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية

 35, ذية والمصنوعات الجلديةشرآة مصنع خليجي لألح
 35, شرآة مصنع درع الجزيرة لصناعة األحذية

 24, شرآة مصنع رضا للصناعات الغذائية
 113, شرآة مصنع رمال إلنتاج لوحات التوزيع

 35, شرآة مصنع ريم للصناعات الجلدية
 31, شرآة مصنع سارة للجوارب
 23, شرآة مصنع شبرا للحلويات
 24, شان وشرآاه للحالوةشرآة مصنع صالح عمر بق

 105, شرآة مصنع علي القصير للبيوت الجاهزة
 58, شرآة مصنع غازات الجبيل

 24, شرآة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
 72, 70, شرآة مصنع قبة الدمام للبالستيك المحدودة
 115, شرآة مصنع آروسري الجميل المحدودة
 40, شرآة مصنع منتجات األخشاب المتحدة

 24, مصنع منتجات القمح الغذائية المحدودةشرآة 
 26, )حلوة(شرآة مصنع مياه الجوف الصحية  
 26, شرآة مصنع مياه حائل المحدودة

 24, شرآة مصنع هالل الجزيرة للحلويات
 65, شرآة مضافات الزيوت العربية السعودية

 109, شرآة مضخات ناشيونال السعودية
 53, شرآة مطابع األيمان

 52, 51,  الفتحشرآة مطابع
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 53, شرآة مطابع المطوع
 52, 51, شرآة مطبعة االعتماد

 122, شرآة معوض الوطنية للمجوهرات والساعات
 20, شرآة مفاد التجارية المحدودة
 52, شرآة مكة للطباعة والنشر

 96, شرآة منتجات األلمنيوم  ألوبكو
 105, )ألوبكو(شرآة منتجات األلمنيوم 
 74, 71, يك السعودية  سابكوشرآة منتجات البالست

 64, )آلورآس الدمام( شرآة منتجات التنظيف األهلية 
 76, 74, شرآة منتجات العزل والتغليف  انسوراب
 47, شرآة منتجات صناعة األسمنت المحدودة

 90, شرآة مواد البناء المحدودة
 108, شرآة موريس الشرقية للرافعات

 26, شرآة مياه الهدا المحدودة
 26, )صفا(مياه مكة المكرمة  شرآة 

 26, شرآة مياه نجران الصحية المحدودة
 107, 74, 71, شرآة ميس السعودية ألنظمة الري

 107, 71, شرآة ميس السعودية ألنظمة الري المحدودة
 73, شرآة ميس السعودية للمنتجات الطبية

 114, 112, شرآة ناردين لإلنارة
 108, بيوت المحميةشرآة نافا الزراعية  مصنع هياآل ال

 65, 61, شرآة نالكو السعودية المحدودة
 20, شرآة نجدية للتسويق المحدودة
 25, شرآة نسمة لألغذية المحدودة

 85, 82, شرآة نقادي للمنتجات األسمنتية المحدودة
, 113, 111, شرآة واحة العربية السعودية للوازم الكهربائية

114 
 71, 70, يكورشرآة والي لصناعة البالستيك والد
 107, شرآة وذرفورد الرشيد المحدودة

 59, )ينبت(شرآة ينبع السعودية للبتروآيماويات 
 59, )ينبت(شرآة ينبع السعودية للبتروآيماويات 

 101, شرآة يو اس  جى للشرق األوسط المحدودة

 ص

 79, 57, صناعات البيراليت السعودية
 90, 57, صناعات الفيرميكيواليت العربية

 ع

 89, لمدار وشرآاه  مصنع الخرسانة الجاهزةع
 39, علوي للصناعات الحديثة

 ف

 50, 47, فرع الشرآة الوطنية لمنتجات الورق
 67, فرع شرآة بترومين لزيوت التشحيم  بترولوب

 66, فرع شرآة صناعة العزل العربية  عوازل
 108, فرع شرآة عبدالوهاب الناصر العقيل وإخوانه

 68, تلبيس االطاراتفرع مصنع الحويل ل

 116, فرع مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافة
 67, فولكان العربية السعودية المحدودة

 ك

 83, آسارات بن حمران
 82, آسارة الجزيرة
 82, آسارة الحربش
 82, آسارة الراشد
 82, آسارة المطوع

 82, آسارة شرآة الكايد إخوان
 82, آسارة شرآة علمدار

 83, ح العثمانآسارة صال
 82, آسارة وخالطة الجزيرة

 م

 72, مؤسسة أبانمي الصناعية
 117, 33, مؤسسة أبجد التجارية

 86, 84, مؤسسة إبراهيم عبداهللا البيبـي
 89, مؤسسة أحمد السديس للتجارة

 97, مؤسسة أحمد سعيد عفيفي
 82, مؤسسة األسود للمقاوالت

 90, 89, مؤسسة اإلنشاء والتعمير للتجارة والصناعة
 65, مؤسسة االستثمار التجارية
 100, 39, مؤسسة البشير السعودية

 84, مؤسسة البقمي لمنتجات البالط
 22, مؤسسة التنمية الزراعية  مصنع األعالف

 84, مؤسسة التنمية السعودية للصناعة
 89, مؤسسة التوآيالت العامة  جاك لإلنتاج

 67, )جاك لإلنتاج(مؤسسة التوآيالت العامة 
 67, )جاك(مؤسسة التوآيالت العامة والمقاوالت 
 24, مؤسسة التونسي للتجارة والصناعة

 51, مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
 111, مؤسسة الخدمات الكهربائية

 99, مؤسسة الخزيم للصناعة والتجارة
 84, مؤسسة الخياط التجارية

 87, مؤسسة الدخيل للتجارة والصناعة والمقاوالت
 83, مؤسسة الرائد الحديثة للبالط والرخام

 116, 115, 101, مؤسسة الزيدي للصناعة خزانات وجسور
 96, مؤسسة السمع للتجارة والصناعة
 87, مؤسسة السند للمقاوالت المعمارية

 100,  مصنع الصهيل لأللمنيوم-مؤسسة الشرق الوطنية 
 39, )مصنع الصهيل لأللمنيوم(مؤسسة الشرق الوطنية 

 96, مؤسسة الصعب للتجارة والصناعة والمقاوالت
 26, )برد(مؤسسة الطائف للمياه الصحية والمعدنية 

 85, 82, مؤسسة العارض للتجارة والمقاوالت
 27, مؤسسة العامر إلنتاج المياه العذبة

 97, مؤسسة العمري للتجارة
 115, مؤسسة العياش للصناعات الحديدية
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 25, مؤسسة العيسائي للمرطبات
 26, مؤسسة الغدير للصناعات الغذائية

 98,  مصنع اللوحات واألعمدة-مؤسسة الفضل 
 91, 39, مؤسسة الفضل وبن الدن

 102, مؤسسة المتولي للصناعات المعدنية
 101, مؤسسة المحتسب الصناعية

 123, مؤسسة المسكوآات والحلي الذهبية
 90, 89, 82, مؤسسة المشاريع للمقاوالت واألعمال التجارية

 21, )ألبان الوطني(مؤسسة المطرود للتصنيع الزراعي 
 87, مؤسسة المظفر للتجارة والصناعة
 51, 50, مؤسسة الممتاز للطباعة والتجليد

 24, مؤسسة المنى إلنتاج الطحينة والحالوة الطحينية
 83, مؤسسة المنى لصناعة الرخام

 85, 82, مؤسسة النملة للمنتجات األسمنتية
 68, هدى للهندسة والمقاوالتمؤسسة ال

 100, مؤسسة باجابر لأللمنيوم
 18, مؤسسة بافرط للصناعة  مصنع السكر

 100, مؤسسة باوزير لتجارة األلمنيوم واإلآسسوارات
 97, مؤسسة بن جبر لتصنيع األلمنيوم

 87, مؤسسة بن فجعة
 79, مؤسسة تصنيع الزجاج العالمية
 83, مؤسسة حسن للتجارة والصناعة

 82, سسة حكيم للتجارةمؤ
 89, 82, مؤسسة خرسانة الطائف

 25, مؤسسة سعيد أبوالجدايل لخدمات المطارات
 83, مؤسسة شرقص للبالط

 85, مؤسسة صائغ للمنتوجات األسمنتية
 103, مؤسسة صالح عبدالعزيز الراجحي

 86, مؤسسة عبدالرحمن الناصر المرزوق التجارية
 90, مؤسسة عبدالعزيز السديس

 87, سة عبدالعزيز الشهيلمؤس
 123, مؤسسة عبداهللا الهالل للدعاية واإلعالن

 91, مؤسسة عبداهللا بن جبر
 82, مؤسسة عرفة للتجارة والصناعة والمقاوالت

 85, 83, مؤسسة علي خان الصناعية
 82, مؤسسة عيسى الماجد للتجارة والمقاوالت

 41, مؤسسة قصر المفروشات
 23, جمؤسسة آريستال إلنتاج الثل
 85, 82, مؤسسة محمد سليمان اليحيى
 87, مؤسسة محمد عبداهللا السهيل
 89, مؤسسة محمد عبداهللا الشهيل

 108, مؤسسة مطر للسبك والخراطة
 52, مؤسسة مكة للطباعة واالعالم

 50, )مصنع البكرات الالصقة(مؤسسة نورولي 
 57, مجمع استرا الصناعي لألسمدة
 17, ائيةمجمع الجواد للصناعات الغذ

 85, مجمع الحبيل الصناعي
 42, مجمع النهضة الصناعي
 39, مجمع سلطانة الصناعي
 39, مجمع مصانع الدخيل

 101,  براميل الرياض-مجموعة الحمراني الصناعية 
 101, مجموعة الحمراني الصناعية  مصنع براميل الجبيل
 101, مجموعة الحمراني الصناعية  مصنع براميل جدة

 122, وردي لالستثمارات الصناعيةمجموعة الز
 115, مجموعة مصانع المطرودي
 123, مجوهرات الشريف حسين

 100, محالت العضل للمفروشات وتصنيع أنواع الحدادة
 25, مخابز الممتاز الوطنية

 58, مرآز إنتاج الغازات المخصوصة
 49, مرآز الجواد للطباعة والتغليف

 52, 49, مرآز جدة للطباعة
 51,  للطباعةمرآز هتان

 22, مزارع السديس للمنطقة الغربية
 95, مسبك الرياض لصهر وتشكيل المعادن

 21, مشروع الطخيم لأللبان
 20, مشروع بن عمار إلنتاج األلبان

 110, 108, مصانع االبتكار الدولية
 41, مصانع التيسير لألثاث

 25, مصانع الجميح لتعبئة المرطبات
 108, عية المحميةمصانع الخفرة للبيوت الزرا

 58, مصانع الخفرة للغازات الصناعية
 90, مصانع الخياط للطوب األحمر

 32, مصانع الدريويش إلنتاج مخدات ولحف البولستر
 83, مصانع الراجحي الدولية للبالط والبلوك

 89, 86, مصانع الرشيد للمنتوجات األسمنتية
 58, مصانع السعيد للغازات الصناعية والطبية

 62,  الشرق للدهاناتمصانع
 86, 82, مصانع الشرق للمنتوجات األسمنتية
 71, مصانع الشرق للمواسير البالستيكية

 81, 80, مصانع الشرق لمنتجات االآريليك والفايبرجالس
 92, مصانع العياف للصخور والرخام الوطني

 25, 23, مصانع المرطبات المتحدة
 86, 84, مصانع المنصور للمواد اإلنشائية
 82, مصانع المنصور للمواد االنشائية

 91, 89, 86, مصانع المهيلب للخرسانة الجاهزة والبلوك
 90, مصانع الميمني للطوب األحمر والمنتجات الفخارية

 101, مصانع الهاجري للمواد العازلة
 89, مصانع اليمامة للطوب األحمر

 16, 15, مصانع بدرة السعودية
 25, يح لتعبئة المرطباتمصانع عبدالعزيز ومحمد الجم

 87, مصانع عبدالمحسن البازعي لمواد البناء
 86, 84, مصانع مؤسسة عبدالرحمن النملة إلنتاج البلوك

 87, 39, مصانع مشيط للمنتوجات األسمنتية
 109, مصانع ناصر الحميد للصناعة والتجارة

 87, مصانع يانمار للبلوك
 66, مصفاة الرياض للبترول

 67, رةمصفاة رأس تنو
 80, مصنع  سارة للفايبرجالس

 80, مصنع إبراهيم حسن الحسيني للفيبرجالس
 103, مصنع إبن هندي للسقاالت والمستلزمات اإلنشائية
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 103, مصنع أبواب  األمان
 100, مصنع أبواب األمان

 25, مصنع أبوالجدايل للمرطبات
 106, مصنع أبوحرب للبيوت الجاهزة

 87, مصنع أبوذياب الصناعي
 100, مصنع أبوظهير للحديد

 19, مصنع إتحاد الخليج للعصيرات
 22, مصنع أجا لألعالف

 100, مصنع إحسان للمفروشات المعدنية
 97, مصنع أحمد ابراهيم المهيدب لأللمنيوم

 24, مصنع أحمد عابد للمساحيق الغذائية والخميرة
 84, مصنع أحمد عسيري للبالط

 86 ,مصنع أحمد علي السلطان للطابوق
 25, مصنع أحمد محمد باعشن وشرآاه لصناعة الشاي

 102, مصنع أران لسبك وطالء المعادن
 48, مصنع أرياف للمناديل الورقية

 97, مصنع أسامكو لأللمنيوم
 25, 17, 16, مصنع أسترا للصناعات الغذائية
 21, مصنع أسترا لمنتجات األلبان

 67, مصنع أسفلت الشرق
 67, نورةمصنع أسفلت المدينة الم

 98, مصنع أسالك جدة
 82, مصنع أسمنت الغربية

 47, مصنع أسمنت اليمامة السعودية إلنتاج أآياس الورق
 24, مصنع إسناد للصناعات الغذائية

 76, مصنع آسيا للبالستيك
 64, مصنع أشوا للغراء

 22, مصنع أعالف الخرج
 22, مصنع أعالف الشرقية
 22, مصنع أعالف الملوحي

 22, ف الواديمصنع أعال
 22, مصنع أعالف الوطنية

 22, )استرا(مصنع أعالف تبوك 
 22, مصنع أعالف رضوى

 22, مصنع أعالف صالح الثنيان
 22, مصنع أعالف صوامع غالل الدمام
 22, مصنع أعالف صوامع غالل القصيم
 22, مصنع أعالف صوامع غالل جدة

 22, مصنع أعالف مزارع أسترا
 96, ثاث المعدنيمصنع أعمال اليرموك لأل
 58, مصنع أآسجين الرياض
 58, مصنع أآسجين القصيم

 62, مصنع أآسيد النيتروز الطبي
 35, مصنع آل زيد لتشطيب وتلوين الجلود

 107, مصنع آل سعيدان ألنظمة الري المحورية
 75, 68, مصنع آالء لألدوات الصناعية

 20, مصنع ألبان البندرية
 20, مصنع ألبان الخبرا

 21,  ألبان غامدمصنع
 20, مصنع ألبان نجد

 22, مصنع ألبان نجران
 79, مصنع ألما لصناعة الزجاج السيكوريت و العازل

 97, 96, مصنع ألما لصناعة الزجاج واأللمنيوم
 105, 100, 96, مصنع ألمنيوم التيسير
 97, 96, مصنع ألمنيوم الجزيرة
 96, مصنع ألمنيوم الحرمين
 97, مصنع ألمنيوم الحماد

 96, مصنع ألمنيوم الرياض
 96, مصنع ألمنيوم المالكي

 97, مصنع ألمنيوم المجدوعي
 97, مصنع ألمنيوم بن قير
 97, مصنع ألمنيوم خضير
 96, مصنع ألمنيوم غرناطة

 99, مصنع ألمنيوم مؤسسة العاصمة
 74, مصنع ألواح البالستيك

 34, مصنع أم الزين للمالبس الجاهزة
 106, ت وتمديدات الهواءمصنع أماجد للثالجا

 106, مصنع أمجاد الجزيرة للقوالب
 63, مصنع أميرة إلنتاج صابون التواليت

 99, مصنع أنابيب الشرآة الوطنية المحدودة
 76, مصنع إنتاج مواد التغليف البالستيكية

 42, 40, 39, مصنع إنماء للصناعات الخشبية
 21, مصنع آيسكريم الحمراء
 21, مصنع آيسكريم طيبة

 21, مصنع آيسكريم وألبان المدينة المنورة
 18, مصنع ابن جعفر للتمور

 104, 99, 40, مصنع ابن هندي للسقاالت
 99, 40, مصنع ابن هندي للسقاالت والمستلزمات اإلنشائية
 68, مصنع احمد العمير إلنتاج ترابيع وبالط المطاط
 24, مصنع احمد عابد للمساحيق الغذائية والخميرة

 39, ارابسكو للصناعات الخشبيةمصنع 
 110, 98, مصنع اران للجلب الحديدية

 18, مصنع استرا للصناعات الغذائية
 97, مصنع اإلبداع للمشغوالت الحديدية واألثاث المعدني

 39, 34, مصنع األبواب الجلدية والخشبية السحابة
 88, مصنع األبوين للبلوك والبالط

 111, مصنع اإلتصاالت العربي
 95, ع اإلتقان للمسبوآاتمصن
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 103, مصنع عياد لألشغال الحديدية
 25, مصنع غدران لألغذية الخفيفة

 72, 70, مصنع غفران للبالستيك
 39, مصنع فؤاد األنصاري للمنتجات الخشبية

 40, مصنع فؤاد للمنصات الخشبية
 50, 49, مصنع فابكو للحفائظ  شرآة فؤاد وبوسبيت

 48, )شرآة فؤاد وبوسبيت(ع فابكو للحفائظ مصن
 41, 39, مصنع فادن للمنتجات الخشبية

 15, مصنع فارآو للحلويات
 81, مصنع فاز العربية لصناعة منتجات الفايبرجالس

 21, مصنع فجر لأللبان
 87, مصنع فرحان بستان العنزي للبلوك العازل

 57, مصنع فرزان لألسمدة السائلة
 22, فمصنع فقيه لألعال

 70, مصنع فقيه للبالستيك
 40, مصنع فوز لأللواح والمنصات الخشبية
 70, مصنع قادري إلنتاج األآياس البالستيكية

 80, مصنع قاسم للزجاج
 34, 33, 31, مصنع قصر الدانة للمفارش والمخدات والمالبس

 99, مصنع قلذار لصناعة المعادن
 15, مصنع قمة لبسكويت اآليسكريم

 83, لبالطمصنع آاف ل
 83, مصنع آال جاآريت السعودي للبالط

 101, مصنع آرا للصناعات المعدنية
 35, مصنع آراون لألحذية
 49, مصنع آرتون الخليج

 20, مصنع آريم للصناعات الغذائية



 الفهرس

 

 65, مصنع آيماويات معالجة المياه
 65, 64, مصنع آيماويات مواد البناء
 122, مصنع الزوردي  للنواعم

 33,  العروسمصنع لحاف
 22, 19, مصنع لحوم الدجاج المجهزة وبروتين األعالف

 113, مصنع لوحات التوزيع الكهربائية
 113, مصنع لوحات التوزيع الكهربائية  حوا

 33, مصنع لولو للمالبس
 123, مصنع مؤسسة أديب الفنية

 84, مصنع مؤسسة التسامح للمنتوجات األسمنتية
 89, اإلنشاءاتمصنع مؤسسة الدريس للصناعة و

 85, 83, مصنع مؤسسة الفلوة للبلوك والبالط والرخام
 17, مصنع مؤسسة دايا

 92, مصنع مؤسسة ذهبان للرخام
 61, مصنع مؤسسة عبداهللا هاشم لطفايات الحريق

 87, مصنع مؤسسة عين نجم
 83, مصنع مؤسسة متال للبالط والمنتجات األسمنتية

 73, مصنع ماسة الشرق لعلب المجوهرات
 122, مصنع مجوهرات الجمال

 122, مصنع مجوهرات عبدالحميد سالمة
 122, مصنع مجوهرات محفوظ

 22, مصنع محسنات األعالف  المراعي
 18, مصنع محمد أبو الجدايل لتعبئة السكر

 76, 69, مصنع محمد السليمان الهطالني للبالستيك
 34, مصنع محمد بن ختلة للمالبس الجاهزة

 86,  عبداهللا الخفرة إلنتاج البلوكمصنع محمد وفهد
 80, مصنع محمود سعيد للزجاج

 100, 41, مصنع محمود عضاضة للمفروشات والديكور
 103, مصنع مدراء للزخرفة الحديدية والنحاسية

 100, مصنع مراتب سليك
 22, مصنع مزارع الفروج الذهبي

 113, مصنع مساعد للوحات التوزيع الكهربائية
 75, 68, واد الصيانة الصناعيةمصنع مستلزمات م

 87, مصنع مسفر القحطاني للبلوك اإلسمنتي
 34, مصنع مشالح السلطان

 63, مصنع مشير عالم للعطور
 80, مصنع مصادر لمنتجات الفايبرجالس
 68, مصنع مصادر منتجات الفايبرجالس
 123, مصنع مصلي للحلي والمجوهرات

 122, مصنع مطلق عواض الشلوي للذهب والمجوهرات
 41, مصنع مفروشات عالم السعودية

 100, مصنع مكة الوطني لمطابخ األلمنيوم
 99, مصنع مكة لألواني المنزلية

 58, مصنع مكة للغازات الصناعية
 31, مصنع مكة للنسيج

 109, مصنع مكيفات الواحة
 109, مصنع مكيفات وبرادات الجزيرة

 109, مصنع مكيفات وبرادات صقر الصحراء
 25, ح القصيممصنع مل

 79, مصنع منتجات البوزوالن

 76, مصنع منتجات التغليف لشرآة المجموعة المتحدة
 62, مصنع منتجات طب األسنان السعودي

 84, مصنع منطقة الجنوب
 87, مصنع مهنا فهد الوصفر للطابوق العازل

 86, مصنع مواد البناء
 67, مصنع مواد تثبيت التربة

 71, )بكوفا(مصنع مواسير البالستيك 
 42, مصنع موفق لألثاث الخشبي

 26, )مزن(مصنع مياه الجنوب  
 26, مصنع مياه الخالدية
 26, مصنع مياه الخزامى

 26, مصنع مياه الشفاء الصحية
 26, مصنع مياه الفردوس

 26, مصنع مياه القصيم الصحية
 26, )مياه طيبة(مصنع مياه المدينة المنورة 

 26, مصنع مياه النفود
 27, مياه الوادي األخضر النقيةمصنع 

 26, مصنع مياه صحتين
 26, مصنع مياه فيحاء القصيم

 84, مصنع نادر للبالط
 26, مصنع نادس للمياه المكررة

 114, مصنع ناردين للباتن
 103, مصنع ناصر للمشغوالت الحديدية

 26, مصنع نبع للمياه
 110, مصنع نجد الحديث للبرادات والسخانات

 99, واني المنزليةمصنع نجد لأل
 89, مصنع نجد للطوب الفخاري

 85, مصنع نجد للمنتجات األسمنتية
 70, مصنع نجران للبالستيك
 88, مصنع نجران للبلوك

 51, مصنع نجيب للورق المكتبي
 113, مصنع نسرين إلنتاج وتوزيع اللوحات الكهربائية

 41, مصنع نسمة األمل لألثاث الخشبي
 110, هوائية المحدودةمصنع نمرة للضواغط ال

 49, مصنع نور للكرتون والتغليف
 123, مصنع هاشم محمد الصايغ وأوالده

 80, مصنع هجر لأللياف الزجاجية والرخام الصناعي
 87, مصنع هجر للبلوك األتوماتيكي

 18, مصنع هدى لتعبئة التمور
 70, مصنع هزاع البادي للبالستيك

 42, مصنع هلي لألثاث الخشبي و الديكور
 96, مصنع هناء لألعمال المعدنية

 15, مصنع هناء للبسكويت
 26, مصنع هني للمياه الصحية

 19, مصنع هوب السعودي للعصيرات
 105, مصنع وادي بوبة لمستلزمات الكسارات والبلوك

 18, مصنع وادي حنيفة للتمور
 33, 32, مصنع وثير للبياضات

 40, 33, مصنع وردة الصالحية لألثاث والستائر
 123, مصنع وآالة اليمامة الدولية للدعاية واإلعالن



 الفهرس

 

 48, مصنع وآالة روية  للطباعة والدعاية ومنتجات الورق
 51, مصنع وآالة روية للطباعة والدعاية ومنتجات الورق

 101, مصنع وهيب للزوايا واألرفف المعدنية
 15, مصنع يبرين للبسكويت والمواد الغذائية

 123, وهراتمصنع يثرب للذهب والمج
 81, مصنع يعقوب الدوسري لقوارب الفايبرجالس

 52, مطابع أطلس لألوفست
 51, مطابع اإلشعاع
 51, مطابع األيوبي
 53, 49, مطابع االبتكار

 51, مطابع البادية لألوفست
 52, مطابع التراث
 53, 51, مطابع التريكي

 51, مطابع التقنية لألوفست
 53, 52, 49, 47, مطابع التوفيق
 51, مطابع الجاسر
 53, مطابع الجزيرة
 52, مطابع الجندول

 53, مطابع الحماد العصرية
 51, مطابع الخالد لألوفست

 53, مطابع الخط
 51, مطابع الدرعية

 52, مطابع الدوادمي األهلية
 53, 49, مطابع الرضا للطباعة و التغليف

 52, مطابع الزلفي التجارية
 52, مطابع السروات
 51, اء لألوفستمطابع السفر

 52, مطابع السلمان لألوفست
 51, مطابع السليم التجارية
 51, مطابع الشرق األوسط
 53, مطابع الشمال الحديثة

 51, مطابع الشمس
 51, مطابع الصائغ الفنية

 53, مطابع الصناعات المساندة
 53, مطابع الطليعة

 51, مطابع العاصمة لألوفست
 51, مطابع العطار
 52,  الحديثةمطابع العمار

 51, مطابع الفرزدق التجارية
 51, مطابع القدس التجارية
 51, مطابع الكتاب التجارية

 51, مطابع الكراسة السعودية
 51, مطابع المدينة

 52, مطابع المنصور
 51, مطابع المنطقة الوسطى
 52, مطابع الناشر العربي
 52, مطابع الناشي التجارية
 52, مطابع النصر الحديثة

 53, بع النهضة الوطنيةمطا
 53, مطابع الوفاء

 52, مطابع بحر العلوم
 52, مطابع جاد

 52, مطابع دار الهالل لألوفست
 52, مطابع سحر
 52, مطابع سفير

 52, مطابع آدسة التجارية
 52, 51, 49, مطابع لبيك

 52, مطابع مؤسسة اليمامة الصحفية
 52, 50, مطابع نبراس االلكترونية

 52, جاريةمطابع نجد الت
 52, مطابع وإعالنات الشريف
 53, مطبعة اإلحساء الحديثة

 52, مطبعة األندلس
 53, مطبعة الخفجي
 53, 52, مطبعة الشرق
 52, 50, مطبعة رغدان

 102, عالم الخدمات التجارية للمكابس والمراجل-م
 50, 49, معامل البنوي لصناعة التغليف

 49, معامل الجامعة للمنتجات الورقية
 92, 84, 83, امل الجردي والكعكيمع

 83, معامل الجردي والكعكي للبالط والرخام
 31, معامل الرياض لإلنتاج المخملي
 123, معامل وآالة السيف لإلعالن
 15, معصرة الجوبة لزيت الزيتون

 15, معصرة الزيوت التعاونية
 96, معمل العمران لأللمنيوم والحدادة

 16, معمل المنشاخ للحلويات
 84, مل بالط الشمالمع

 23, مالئكة لتعبئة المواد الغذائية

 ن

 67, ناصر حزه وإخوانه
 52, 49, 47, نهال للتصميم و الطباعة

 ه

 66, 50, هيليوزيد السعودية المحدودة
 



 

 



 

 

 مفاتيح الهاتف لمختلف مدن المملكة 
 

 المفتاح المدينة  المفتاح المدينة  المفتاح المدينة
        

 06 حائل  06 الزلفي  03 أبقيق
 07 خميس مشيط  02 الطائف  07 أبها

 03 رأس تنورة  03 الظهران  07 الباحة
 02 رابغ  03 القطيف  06 البدائع
 04 سكاآا  01 القويعية  03 الجبيل
المدينة   04 الجوف

 المنورة
 03 سيهات  04

 07 صامطة  06 المذنب  03 الحفر
 07 صبيا  03 الهفوف  03 الخبر

 01 ضرما  02 بحرة  06 الخبراء
 04 عرعر  06 بريدة  01 الخرج
 06 عنيزة  07 بلجرشي  03 الخفجي
 01 ليلى  07 بيشة  03 الدمام

 02 مكة المكرمة  04 تبوك  01 الدوادمي
 07 نجران  02 جدة  06 الرس

 04 ينبع  07 جيزان  01 الرياض
        

 
 
 



 

 



 

 

 لدليلاالضافات والتعديالت في ا
 

اذا آانت المعلومات  الواردة عن مصنعكم غير مكتملة أو غير دقيقة ، نرجو تزويدنا بالمعلومات المطلوبة . يقوم الصندوق باجراء االضافات والتعديالت الالزمة على هذا الدليل بين فترة وأخرى 
وسوف يضاف اسم المصنع إلى قائمة المصانع في هذا . نع التي لم يرد ذآرها في هذا الدليل بتزويدنا  بهذه المعلومات آما نأمل أن تقوم المصا. أدناه الضافتها في  الطبعة القادمة من هذا الدليل 

 . آما نأمل آتابة اسم المصنع باللغتين العربية واالنجليزية . الدليل فقط في حالة مباشرته اإلنتاج  الصناعي فعليا 
 

 اسم المصنع  )عربي( 
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 موقع المصنع   

 الرمز  
ال

المدينة   . ص     عنوان المصنع

 الهاتف        الفاآس  

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري   البريد األلكتروني 
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 هل حصل مصنعكم على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ؟ نعم ال      رقم االستثمار 
 

اسم الشخص الذي قام بتعبئة   الهاتف 
ة ا ت  اال

 وظيفته   التاريخ 

 
  أو بالبريد على )4790165(االستمارة المعبأة  بالفاآس   ترسل )403  فرعي 4774002هاتف (للمساعدة في تعبئة هذه االستمارة ، نرجو االتصال بقسم االبحوث والدراسات االقتصادية  
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