
الحيالعنوانالبيان
المحمدية ـ الهفوفاالحساءمكتبة ديوان المتنبي

الرقيقةاالحساءمكتبة الرواد
شارع النجاح الهفوفاالحساءمكتبة النصر

الراشدية ـ المبرزاالحساءمكتبة ديون الفرزدق
الفاضليةاالحساءمكتبة العامر
الحليلةاالحساءمكتبة الوليد

الطرفاالحساءقرطاسية محمد
العيوناالحساءمكتبة التقنيات

المبرزاإلحساءمكتبة المنــــار
بقيقبقيقمكتبة نقوش

جميع الفرواعالدمام مكتبة واحة المعرفة
الخبـــرالدماممكتبة دار الهجرة

الفيصليةالدماممكتبة روائع الهندسة
الندىالدماممكتبة واحة الوراق

بدر شارع ابوبكر الصديقالدماممكتبة درين الحديثة
الشعلةالدماممكتبة أصداف الندي

الباديةالدماممكتبة المتنبي
الدماممكتبة المتنبي

المزروعيةالدماممكتبة القلم الفيصل
العنودالدماممكتبة بوبة الشرقية

شارع مكهالخبرمكتبة در الهجر
الثقبةالخبرمكتبة بن هين

الخبر ـ العزيزيةالدماممكتبة رسالة المعرفة
الخبر الجنوبيةالخبرمكتبة در القرطاس

الدوحة الشماليةالظهرانمكتبة بن سيناء
الفردوسسيهاتمكتبة الحياه

المنتزهسيهاتمكتبة واحي القلم
الكوثرسيهاتمكتبة ديون الكوثر

شارع القدسالقطيفمكتبة الصفار
تاروتتاروت القطيفمكتبة الفجر

عنكالجش القطيفمكتبة الورقة
الدفيالجبيل الصناعيةمكتبة لواء العلم

البلدالجبيل البلدمكتبة السراة
النعيريةالنعيريةمكتبة النعيرية

الخفجيمكتبة شعاع القدس
السوقحفر الباطنمكتبة الطالب 
شارع60حفر الباطنمكتبة الحكمة

حفر الباطنمكتبة األمة
الجبيلالجبيلمكتبة الصديق

حي المنارالدماممكتبة دنيا العلوم

المنطقة الشرقية
المنـــــدوب: أحمـد

نقاط توزيع 
مؤسسة دار القبلتين للنشر والتوزيع



الحيالعنوانالبيان
شارع الملك خالد حي غرناطةالدمامقرطاسية النعيمي
سيهاتالدماممكتبة ديوان الكوثر

القطيفالدماممكتبة خيال
القطيفالدماممكتبة قري المعرفة

صفوهالدماممكتبة اليوسف
رأس تنورةالدماممكتبة باغي الخير

القطيفالدماممكتبة الصفار

اإلدارة والمبيعات



نقاط توزيع 
مؤسسة دار القبلتين للنشر والتوزيع

المنطقة الوسطــــى
المندوب: محمد

الحيالعنوانالبيان
شارع خالد بن الوليد مع عبادة ابن الصامتالرياضمكتبة خالد شامان

شارع ابن سينا طريق الملك عبدالعزيزالرياضشيليا
بجوار مستشفى المبارك والجوزياتالرياضمكتبة العسيلي

الدخل المحدود ـ شارع خديجةالرياضمكتبة الشريعة والحياة مخرج 30
شارع ابن سينا طريق الملك عبدالعزيزالرياضمكتبة الفوائد

شارع السويدي العامالرياضمكتبة طيبة 
حي الربوةالرياضمكتبة الراية

شارع المنفوحة العامالرياضمكتبة الكراسة
شارع الوزيرالرياضمكتبة الحميدي

حي الروابي ـ شارع عنيزةالرياضمكتبة األشراق
حي العزيزية شارع البوادالرياضمكتبة سلمى )الفرع األول(

حي الروضةالرياضمكتبة المؤيد
حي الشفا شارع المدارسالرياضمكتبة ابن الوردي

حي اليرموك ـ طريق الصحابةالرياضمكتبة المواهب العالمية
حي المونسية ـ شارع محمد البرقيالرياضمكتبة المواهب العالمية
حي غرناطة ـ شارع محمد عليالرياضمكتبة المواهب العالمية

حي اشبيلياالرياضمكتبة المناهل
حي الروضة شارع خالد بن الوليدالرياضمكتبة الشرق

الدخل المحدودالرياضمكتبة البواسل )مخرج 33(
حي النسيمالرياضمكتبة الكراسة

حي الياسمين ـ شارع الخيالهالرياضمكتبة ركن الفوائد
حي الحزمالرياضمكتبة صفحات المعرفة

شارع اسطنبولالرياضمكتبة مرسم وقلم
حي الملقاالرياضمكتبة صفحات المعرفة

العزيزيةالرياضمكتبة محبرة الطالب
حي الروابيالرياضمكتبة النابغة

المزاحميةالمزاحميةمكتبة المركزية الحديثة 
الخرجالخرجمكتبة األشراق

الخرجالخرجمكتبة البيان
الخرجالخرجمكتبة السنة

األفالجاألفالجمكتبة أنس بن مالك
حوض بن تميمحوض بن تميممكتبة المونيع

حوض بن تميمحوض بن تميممكتبة الحاسوب
السليلالسليلمكتبة الكاتب

وادي الدواسروادي الدواسرمكتبة دار الهجرة
بيشةبيشةمكتبة الثقافة

عفيفعفيفمكتبة المعرفة
ساجرساجرمكتبة األجيال

الدوادميالدواديمكتبة خدمة الطالب
حي العزيزية ـ طريق العزيزيةالرياضمكتبة سامي



الحيالعنوانالبيان
طريق عرفاتالرياضمكتبة الراجحي
حي الروابي ـ شارع عنيزةالرياضمكتبة القافية

حي النسيمالرياضمكتبة فارس الصحراء
شارع خالد بن الوليدالرياضمكتبة يوم جديد

شارع خالد بن الوليدالرياضمكتبة نور المواهب
حي العوالي ـ شارع الصدقالرياضمكتبة محبرة المعالي
طريق الملك عبداللهالرياضمكتبة دار الموسوعة

حي الملقاالرياضمكتبة كتاتيب الياسمين
شارع السويد العامالرياضمكتبة دار ذدني

شارع االمير متعب ابن عبد العزيزالرياضمكتبة الردادي
حي اشبيليةالرياضمكتبة زويل

حي السليمانيةالرياضمكتبة الشواف
حي الملقاالرياضمكتبة قوة النجاح
حي العقيقالرياضمكتبة فكرة النجاح

حي الغديرالرياضمكتبة رؤية إبداع
حي الخليجالرياضمكتبة رؤية إبداع

حي القدسالرياضمكتبة روضة الفرسان

اإلدارة والمبيعات



0504779207
المنطقة الجنوبيـة

المندوب: 

نقاط توزيع 
مؤسسة دار القبلتين للنشر والتوزيع

الحيالعنوانالبيان
أبهاأبهامكتبة الزاهراء

خميس مشيطخميس مشيطمكتبة الفاروق

خميس مشيطخميس مشيطمكتبة كوشاه

محائلمحائلمكتبة الزهراء

محائلمحائلمكتبة الفاروق

محائلمحائلمكتبة العربي

بلجرشيبلجرشيمكتبة الفضل

بلجرشيبلجرشيمكتبة المنهل

الباحةالباحةمكتبة اإلخالص

القنفدةالقنفدةمكتبة النور

الفوزالفوزمكتبة تقنية الثريا

جيزان - صبيا - ابو عريشجيزانمكتبة الهندسة

جيزان - صبيا - ابو عريشجيزانمكتبة البيان

أبو عريشأبو عريشمكتبة العربي

أبو عريشأبو عريشمكتبة البيان

صامطةصامطةمكتبة الفاروق

صبياصبيا مكتبة البيان

صبياصبيامكتبة الفاروق

نجراننجرانمكتبة التعاون

نجراننجرانمكتبة الخليج

ظهران الجنوبظهران الجنوبمكتبة الوطن

النماصالنماصخدمات الجامعة

تنومةتنومةمكتبة المعرفة

المجاردةالمجاردةمكتبة االجيال

تثليثتثليثمكتبة جاش

اإلدارة والمبيعات



المنطقة الشماليـــة
المندوب: سالـم 

نقاط توزيع 
مؤسسة دار القبلتين للنشر والتوزيع

القصيم

الحيالعنوانالبيان
الزلفي ـ الشارع العامالزلفيمكتبة المنار

المجمعةالمجمعةمكتبة البريك
بريدةبريدةمكتبة العليقي

بريدةبريدةمكتبة ركن الجامعة
عنيزة - الرس - البدائع 

عنيزةعنيزةمكتبة خدمة الطالب
الرسالرسمكتبة نجد

البدائعالبدائعمكتبة الفتح
البكيريةالبكيريةمكتبة البكيرية

الرسالرسمكتبة الفالح
حـائل

حائلحائلمكتبة المعرفة )فرع الرائسي(
طريق صديانحائلمكتبة المعرفة )رع صديان(

طريق الجامعينحائلمكتبة المعرفة )فرع الجامعين(
طريق المجمعحائلمكتبة المعرفة )فرع المجمع(

حفر الباطن
شارع الملك عبداللهحفر الباطنمكتبة األمة

سكاكا
سكاكاسكاكامكتبة الصديق
سكاكاسكاكامكتبة النووي

عرعر
عرعرعرعرمكتبة ابن إسحاق

عرعرعرعرمكتبة التوحيد
القريـات

القرياتالقرياتمكتبة الشرعان
القرياتالقرياتمكتبة الخلف

القرياتالقرياتمكتبة ابن إسحاق
طبرجـل

طبرجلطبرجلمكتبة السالم
رفحـاء

رفحاءرفحاءمكتبة ألوان
طريفطريفمكتبة الرائد

تبوك
تبوكتبوكمكتبة المعرفة )فرع الجملة(
تبوكتبوكمكتبة المعرفة )فرع الوردة(

تبوكتبوكمكتبة التبوكية

اإلدارة والمبيعات



المنطقة الغربية
المندوب: سيف 

نقاط توزيع 
مؤسسة دار القبلتين للنشر والتوزيع

الحيالعنوانالبيان
الباحةالباحةمكتبة المعرفة

الطائفالطائفمكتبة المصيف

الطائفالطائفمكتبة المكتبة العربية

الحوية ـ شارع الستينالطائفمكتبة النسيم )الحويه(

سوق النخيلالطائفمكتبة البيان

القنفدةالقنفدةمكتبة الجيل الجديد

الليثالليثمكتبة الجزيرة

المدينة المنورةالمدينة المنورةمكتبة الزمان

المظيلفالمظيلفمكتبة األمل

بدربدرروائع بدر

تربهتربهمكتبة منيف

حي األجويدجدةمكتبة خالد

حي الشاطئجدةمكتبة الفانوس )الشاطئ(

حي البواد ـ شارع الستينجدةمكتبة البوادي )الستين(

شارع السبعينجدةمكتبة البوادي )السبعين(

حي الجامعةجدةمكتبة دار الثقافة الدولية

حي الجامعةجدةمكتبة السلطان

حي الجامعةجدةمكتبة الجسر

شارع األربعينجدةمكتبة صخر

رايغرايغمكتبة دار الثقافة

رنيةرنيةمكتبة المنهل

شارع العزيزةمكةالمكتبة األسدي

حي الزهرمكةمكتبة الثقافة

ينبعينبعمكتبة ياحمدون

اإلدارة والمبيعات


