
  
 

 

 9 / 1                                                                                                                                       املرجعية الصيدليات قائمة

 

 املرجعية الصيدليات قائمة

 م22/06/2020تاريخ التحديث: 

 رقم الصيدلية موقع الصيدلية الشارع الحي املدينة اسم الصيدلية

 صيدلية النهدي
الجبيل  

 السوق شارع  الفناتي                             الصناعية
 اضغط هنا

0133672068 

 0133670185 هنااضغط  شارع الخمسي    الحمراء الجبيل                                      صيدلية النهدي

 0138647741 اضغط هنا طريق امللك فهد الخير  الخير                               صيدلية النهدي

 0138021952 اضغط هنا الوليدشارع خالد بن  حي الراكه الخير                             صيدلية النهدي

 0138392802 اضغط هنا شارع مسلم بن عقيل المحمدية الدمام                                     صيدلية النهدي

 0138437473 هنااضغط  )42)شارع المي  نايف  الروضة الدمام                                       صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
 الدمام                              

الملك  ضاحية
  فهد

 اضغط هنا
0138081593 

 0138110021 اضغط هنا بمحمد بن عبد الوهاشارع اإلمام  الندي الدمام                                        صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
الهفوف  

ز   شارع األمي  فيصل بن فهد الخالدية                           والمير
 اضغط هنا

0135990261 

الهفوف   صيدلية النهدي
ز    البستان                           والمير

 اضغط هنا
0135990176 

 صيدلية النهدي
 الربوة حفر الباطن                                  

 - د عبد المجيشارع االمي  
ي طالب  تقاطع شارع علي بن ابر

 اضغط هنا
0137216080 

 0138528801 اضغط هنا شارع أحد الشهباء القطيف                                      صيدلية النهدي

 0136676559 اضغط هنا شارع الملك  الدانة رحيمه                                        صيدلية النهدي

 0126110137 اضغط هنا شارع التحلية الروضة جدة صيدلية النهدي

 0126406782 اضغط هنا طريق مكة الخط الرسي    ع النازل  الرغامة أبرق جدة                                     صيدلية النهدي

 0126629298 اضغط هنا الرحمن السديريشارع عبد  السالمة جدة                                         صيدلية النهدي

 0126305051 اضغط هنا شارع عبد هللا السليمان  الفيحاء جدة                                         صيدلية النهدي

 0126120755 اضغط هنا الشارع العام الحمدانية جدة                                صيدلية النهدي

 0126110137 اضغط هنا شارع التحلية الروضة جدة                                          صيدلية النهدي

 0126790835 اضغط هنا مكةطريق الحرمي    السامر جدة                                          صيدلية النهدي

 0126949648 اضغط هنا شارع األمي  سلطان  البساتي    جدة                                        صيدلية النهدي

 0122880702 اضغط هنا الشارع العام المروة جدة                                          صيدلية النهدي

ي  جدة                                         صيدلية النهدي  0126209529 اضغط هنا الدننهاية شارع بن  الروابر

 صيدلية النهدي
 الزهراء جدة                                        

تقاطع شارع حراء مع طريق 
 الملك 

 اضغط هنا
0126164836 

 0126594150 اضغط هنا الملكطريق  الشاط   جدة                                          صيدلية النهدي

 0122718482 اضغط هنا شارع ام القرى  الصفا جدة                                           صيدلية النهدي

 0126281999 اضغط هنا شارع األجواد السامر جدة                                          صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
 الفيصلية جدة                                       

اإلمام عبد العزيز المتفرع ارع ش
 من األمي  عبد هللا 

 اضغط هنا
0122840182 

 0126198334 اضغط هنا شارع األربعي    الرحاب جدة                                          صيدلية النهدي

 0122069135 اضغط هنا  52شارع  طيبه جدة                                            صيدلية النهدي

 0122523142 اضغط هنا شارع أم املؤمنين صفية  النسيم جدة                                          صيدلية النهدي

 0126242380 اضغط هنا 52شارع  االجاويد جدة                                        صيدلية النهدي

 0126827729 اضغط هنا  المكرونةشارع  الربوة جدة                                          صيدلية النهدي

https://www.google.com/maps/?q=27.123108294,49.55250131
https://www.google.com/maps/?q=26.930550541,49.718019663
https://www.google.com/maps/?q=26.277582799,50.209547856
https://www.google.com/maps/?q=26.361542812,50.194997544
https://www.google.com/maps/?q=26.461312502,50.049920035
https://www.google.com/maps/?q=26.41001366,50.080338518
https://www.google.com/maps/?q=26.411375385,50.004985157
https://www.google.com/maps/?q=26.370089722,50.081680816
https://www.google.com/maps/?q=25.339907532,49.591893637
https://www.google.com/maps/?q=25.437631716,49.653585929
https://www.google.com/maps/?q=28.41603869,45.94387384
https://www.google.com/maps/?q=26.564669295,49.994967927
https://www.google.com/maps/?q=26.704148133,50.067670126
https://goo.gl/maps/tJvmzfGNTESz3hb86
https://www.google.com/maps/?q=21.497975768,39.264820243
https://www.google.com/maps/?q=21.594936541,39.155195393
https://www.google.com/maps/?q=21.494586164,39.218535739
https://www.google.com/maps/?q=21.735625583,39.194246551
https://www.google.com/maps/?q=21.552825481,39.161705656
https://www.google.com/maps/?q=21.577787863,39.230216732
https://www.google.com/maps/?q=21.674152045,39.120803761
https://www.google.com/maps/?q=21.61066388,39.21017536
https://www.google.com/maps/?q=21.47868845,39.265293659
https://www.google.com/maps/?q=21.60632887,39.122239414
https://www.google.com/maps/?q=21.599005827,39.120945856
https://www.google.com/maps/?q=21.578073333,39.219345008
https://www.google.com/maps/?q=21.595966249,39.24958803
https://www.google.com/maps/?q=21.566774108,39.176318875
https://www.google.com/maps/?q=21.539271395,39.217520069
https://www.google.com/maps/?q=21.797386244,39.139080441
https://www.google.com/maps/?q=21.51960569,39.222937029
https://www.google.com/maps/?q=21.417000451,39.301055151
https://www.google.com/maps/?q=21.598737765,39.184142792
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 رقم الصيدلية موقع الصيدلية الشارع الحي املدينة اسم الصيدلية

 0126110471 اضغط هنا شارع عابر القارات الشمالية أبحر  جدة                                   صيدلية النهدي

 0122881569 اضغط هنا شارع عرفات  الحمراء جدة                                         صيدلية النهدي

 0122883597 اضغط هنا شارع رابغ العام  الصمد رابغ                                          صيدلية النهدي

 المدينة  صيدلية النهدي
 شارع األمي  محمد العريض المنورة                            

 اضغط هنا
0148340624 

 المدينة  صيدلية النهدي
يبات المنورة                            شارع الحزام  الرسر

 اضغط هنا
0148485751 

 المدينة  صيدلية النهدي
 عبد هللاطريق الملك  الدرع المنورة                        

 اضغط هنا
0148690180 

 صيدلية النهدي
 المدينة 

 سلطانةشارع  بي  عثمان المنورة                         
 اضغط هنا

0148461002 

 صيدلية النهدي
المدينة  

 طريق الهجرة  القصواء                            المنورة
 اضغط هنا

0148310240 

 0144430167 اضغط هنا طريق األمير سلطان السالم تبوك صيدلية النهدي

 0144434758 اضغط هنا شارع االمي  تركي  الهضيبة تبوك                                        صيدلية النهدي

 0143924808 اضغط هنا طريق جدة خالد ينبع الصناعية صيدلية النهدي

 0143916557 اضغط هنا شارع األمي  سلطان  الحوراء ينبع                                        صيدلية النهدي

ان الخالدية                                   القنفذة  صيدلية النهدي  0177334545 اضغط هنا طريق مكة جي  

 0177250362 اضغط هنا الطريق العام رهوة الير  الباحة                                 صيدلية النهدي

 0125505359 اضغط هنا العامشارع العزيزية  العزيزية مكة المكرمة                               صيدلية النهدي

 0125970185 اضغط هنا شارع االمي  نايف التخصصي  مكة المكرمة                                صيدلية النهدي

 0125730462 اضغط هنا شارع حسين سرحان جبل النور مكة المكرمة                              صيدلية النهدي

 0125970240 اضغط هنا شارع الممشر   ولي العهد مكة المكرمة                               صيدلية النهدي

 0125205626 اضغط هنا طريق المدينة المنورة النواريه مكة المكرمة                صيدلية النهدي

 0127402070 هنااضغط  طريق الشفا الطالع  ام العراد الطائف                                   صيدلية النهدي

 0127241609 اضغط هنا عل طريق الرياض الرسي    ع الحوية الطائف                                       صيدلية النهدي

 0127434309 اضغط هنا الوليدشارع خالد بن  القمرية الطائف                                      صيدلية النهدي

وت الخزامي  حائل                                        صيدلية النهدي  0165710042 اضغط هنا شارع بي 

 0146460013 اضغط هنا طريق الملك خالد قارا سكاكا                                          صيدلية النهدي

 0115495955 اضغط هنا ( )القاعدةطريق الملك فهد  الريان الخرج                                        صيدلية النهدي

 0112052529 اضغط هنا شارع التخصص ي حي املحمدية الرياض صيدلية النهدي

 0112783649 اضغط هنا عبد هللاطريق امللك  القدس الرياض صيدلية النهدي

ي شارع نجم الدين  طويق الرياض                                         صيدلية النهدي  0118101672 اضغط هنا االيوبر

 0118108271 اضغط هنا طريق هارون الرشيد الفيحاء الرياض                                      صيدلية النهدي

 0118104879 اضغط هنا طريق الخرج الخالدية الرياض                                     صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
 الملز الرياض                                       

العلي  عبد هللاشارع االمي   
 النعيم

 اضغط هنا
0114770110 

 0114101583 اضغط هنا انس بن مالكشارع طريق  الياسمي    الرياض                                     صيدلية النهدي

 0118123652 اضغط هنا تقاطع شارع بن حجر  الدار البيضاء الرياض                                 صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
 المحمدية الرياض                                    

بعد تقاطع  - التخصصي شارع 
 األمي  عبد هللا 

 اضغط هنا
0112052529 

 صيدلية النهدي
ي  الرياض                                 النسيم الغربر

ي وقاص  شارع سعد بن ابر
 (بندة )االربعي   

 اضغط هنا
0112337162 

https://www.google.com/maps/?q=21.762643439,39.115967069
https://www.google.com/maps/?q=21.537351311,39.163420553
https://www.google.com/maps/?q=22.790094,39.033031
https://www.google.com/maps/?q=24.47448267,39.648071515
https://www.google.com/maps/?q=24.446339217,39.643699214
https://www.google.com/maps/?q=24.495266837,39.604534357
https://www.google.com/maps/?q=24.489107676,39.580496413
https://www.google.com/maps/?q=24.433210137,39.587788773
https://www.google.com/maps/?q=28.407546,36.596709
https://www.google.com/maps/?q=28.365899615,36.57650131
https://www.google.com/maps/?q=24.00497222,38.197291828
https://www.google.com/maps/?q=24.089875876,38.04398442
https://www.google.com/maps/?q=19.149312577,41.083089268
https://www.google.com/maps/?q=20.03472734,41.449734563
https://www.google.com/maps/?q=21.401168217,39.878171319
https://www.google.com/maps/?q=21.400158916,39.71077932
https://www.google.com/maps/?q=21.450775429,39.863680048
https://www.google.com/maps/?q=21.370456362,39.796865433
https://www.google.com/maps/?q=21.561616014,39.774295575
https://www.google.com/maps/?q=21.238109956,40.410923879
https://www.google.com/maps/?q=21.432961876,40.498919604
https://www.google.com/maps/?q=21.273862348,40.432100488
https://www.google.com/maps/?q=27.563622926,41.729777564
https://www.google.com/maps/?q=29.88985821,40.216108408
https://www.google.com/maps/?q=24.153140142,47.319093283
https://goo.gl/maps/WfiQwD1qD21FcvUL7
https://goo.gl/maps/gvekkM4Fkq68SqQH7
https://www.google.com/maps/?q=24.552737357,46.572550538
https://www.google.com/maps/?q=24.675233709,46.802548438
https://www.google.com/maps/?q=24.617726618,46.754416972
https://www.google.com/maps/?q=24.669951406,46.735957225
https://www.google.com/maps/?q=24.815227921,46.633084225
https://www.google.com/maps/?q=24.559141472,46.781848289
https://www.google.com/maps/?q=24.726879411,46.652728829
https://www.google.com/maps/?q=24.735605135,46.813249251
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 رقم الصيدلية موقع الصيدلية الشارع الحي املدينة اسم الصيدلية

 صيدلية النهدي
 الرياض                            

العريجاء 
 الغربية

عبد شارع االمي  مساعد بن 
 نالرحم

 اضغط هنا
0118104307 

 0118108030 اضغط هنا الطائفشارع  ظهره لير   الرياض                                     صيدلية النهدي

 0112387407 اضغط هنا شارع حفصة االندلس الرياض                                      صيدلية النهدي

 0118126072 اضغط هنا تيميهشارع بن  بدر الرياض                                          صيدلية النهدي

 0112146906 اضغط هنا شارع االمي  بندر النهضة الرياض                                       صيدلية النهدي

 صيدلية النهدي
 الرياض                            

ام الحمام 
ي   العروبةشارع  الغربر

 اضغط هنا
0118107617 

 صيدلية النهدي
 المحمدية الرياض                                    

تقاطع شارع  -شارع التخصصي 
 التحلية مع األمي  سلطان

 اضغط هنا
0112931454 

 0114926651 اضغط هنا طريق خريص الريان الرياض                                       صيدلية النهدي

 0112462138 اضغط هنا المرمر  ارعش النظيم الرياض                                       صيدلية النهدي

 0112418438 اضغط هنا شارع الخي   العقيق الرياض                                       صيدلية النهدي

ي شارع  الرمال الرياض                                       صيدلية النهدي
 
ق  0118103179 اضغط هنا الساحل الرسر

 صيدلية النهدي
 الغدير الرياض                                      

 ز عبد العزيتقاطع شارع الملك  
 سعود بن مقرن  مع

 اضغط هنا
0118103032 

 0118106802 اضغط هنا بكر الصديق أبو شارع  الربيع الرياض                                       صيدلية النهدي

جس الرياض                                       صيدلية النهدي  0114152677 اضغط هنا طريق ابو بكر الصديق الي 

 0112783649 اضغط هنا هللاطريق الملك عبد  القدس الرياض                                        صيدلية النهدي

 0118106812 اضغط هنا شارع سعيد بن زيد قرطبة الرياض                                        صيدلية النهدي

 0118107368 اضغط هنا طريق أبو بكر الصديق  التعاون الرياض                                   صيدلية النهدي

 0163970515 اضغط هنا شارع عمر بن سليم النخيل بريده                                        صيدلية النهدي

ة  صيدلية النهدي  0163621848 اضغط هنا شارع الريان الريان                                       عني  

 0172310301 اضغط هنا زطريق امللك عبد العزي ةذر  ابها                                            صيدلية النهدي

هة ابو عريش                                     صيدلية النهدي  0173242918 اضغط هنا طريق صابيا الي  

 0173460589 اضغط هنا طريق أبها المثلث الدرب                                        صيدلية النهدي

 0176225718 اضغط هنا مكةشارع  المستشف                                        بيشة  صيدلية النهدي

ان                                        صيدلية النهدي  0173400214 اضغط هنا ب 2شارع  الشاط   جي  

خميس   صيدلية النهدي
 طريق المدينة العسكرية  الهرير مشيط                                  

 اضغط هنا
0172572916 

خميس   صيدلية النهدي
 طريق نجران العزيزية مشيط                                

 اضغط هنا
0172509674 

خميس   صيدلية النهدي
 طريق الملك فهد  عتود مشيط                                    

 اضغط هنا
0172216530 

 صيدلية النهدي
 الحزام بيش                                         

صك  -الطريق الدائري الحزام 
46 

 اضغط هنا
0172740469 

 0175420524 اضغط هنا زعبد العزيشارع الملك  االيثابية نجران                                     صيدلية النهدي

ان الرحاب                                       صبيا   صيدلية النهدي  0173273084 اضغط هنا طريق جي  

 0569477779 اضغط هنا البخاري شارع اإلمام  العزيزية المدينة المنورة صيدلية الدواء

 0569477779 اضغط هنا شارع عمر بن الخطاب اإلمارة ينبع صيدلية الدواء

 0554182945 اضغط هنا القرى شارع أم  الصفا جدة صيدلية الدواء

 0554182945 اضغط هنا شارع حراء النزهة جدة صيدلية الدواء

 0508214552 اضغط هنا شارع فلسطين الحمراء جدة صيدلية الدواء

https://www.google.com/maps/?q=24.589926415,46.609532617
https://www.google.com/maps/?q=24.653892461,46.585119582
https://www.google.com/maps/?q=24.741646461,46.787794529
https://www.google.com/maps/?q=24.540914144,46.690568307
https://www.google.com/maps/?q=24.76310806,46.800919704
https://www.google.com/maps/?q=24.699364089,46.643239948
https://www.google.com/maps/?q=24.689903725,46.673171619
https://www.google.com/maps/?q=24.722569567,46.775982107
https://www.google.com/maps/?q=24.807824092,46.88657692
https://www.google.com/maps/?q=24.764649253,46.624196655
https://www.google.com/maps/?q=24.83352308,46.810731197
https://www.google.com/maps/?q=24.784121798,46.660697853
https://www.google.com/maps/?q=24.792281,46.651846
https://www.google.com/maps/?q=24.85352634,46.64850553
https://www.google.com/maps/?q=24.762969588,46.747640697
https://www.google.com/maps/?q=24.816605,46.731975
https://www.google.com/maps/?q=24.832698,46.658451
https://www.google.com/maps/?q=26.387301408,43.907534981
https://www.google.com/maps/?q=26.080456675,43.979898601
https://www.google.com/maps/?q=18.20282861,42.513811489
https://www.google.com/maps/?q=16.967697747,42.838091024
https://www.google.com/maps/?q=17.741733967,42.279365469
https://www.google.com/maps/?q=20.003497687,42.592920407
https://www.google.com/maps/?q=16.907325928,42.544758503
https://www.google.com/maps/?q=18.245434226,42.766946873
https://www.google.com/maps/?q=18.182710971,42.825917147
https://www.google.com/maps/?q=18.306655195,42.713402367
https://www.google.com/maps/?q=18.547322123,42.036728246
https://www.google.com/maps/?q=17.550182315,44.253322174
https://www.google.com/maps/?q=17.162174966,42.645021167
https://www.google.com/maps/?q=24.447044,39.540003
https://www.google.com/maps/?q=24.089184,38.043830
https://www.google.com/maps/?q=21.575401,39.219452
https://www.google.com/maps/?q=21.617282,39.172014
https://www.google.com/maps/?q=21.520961,39.159034
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 0560069299 اضغط هنا شارع وهيب بن عمير السامر جدة صيدلية الدواء

 0560069299 اضغط هنا شارع قريش السالمة جدة صيدلية الدواء

 0543555751 اضغط هنا طريق الليث  -شارع السبهاب   الكعكية مكة المكرمة صيدلية الدواء

 0543555751 اضغط هنا طريق الشفا شهار الطائف صيدلية الدواء

 المنسك أبها صيدلية الدواء
شارع األمي  محمد بن 

 عبدالعزيز
 0569990388 اضغط هنا

 الباحة الدواءصيدلية 
المنطقة 
 المركزية

 0560097770 اضغط هنا طريق الملك عبدالعزيز

 0560097770 اضغط هنا طريق المطار الموسي  بيشة صيدلية الدواء

 0598834588 اضغط هنا شارع صهيب بن سنان الفهد الشمال نجران صيدلية الدواء

 0598834588 اضغط هنا شارع األمي  فيصل بن فهد المطار جيزان صيدلية الدواء

 0542956385 اضغط هنا طريق الملك خالد الحرابر  خميس مشيط صيدلية الدواء

 0597001906 اضغط هنا شارع الملك فيصل الخالدية القريات صيدلية الدواء

 0597001906 اضغط هنا شارع عمر بن الخطاب السلطانة طريف صيدلية الدواء

 0556181201 اضغط هنا طريق الملك سعود المهرجان تبوك صيدلية الدواء

 0543139918 اضغط هنا طريق اإلمام ترك بن عبدهللا العليا تبوك صيدلية الدواء

 0543121444 اضغط هنا طريق الملك عبدالعزيز المساعدية عرعر صيدلية الدواء

 الجميماء رفحاء صيدلية الدواء
تقاطع شارع األمي  سعود بن 
 جلوى مع شارع الملك عبدهللا

 0567997996 اضغط هنا

 0547774225 اضغط هنا شارع العرب اللقايط سكاكا صيدلية الدواء

 0507991570 اضغط هنا خالدطريق الملك  الفيصلية سكاكا صيدلية الدواء

 0564816646 اضغط هنا الشارع السادس عرسر  عبد هللا فؤاد الدمام صيدلية الدواء

 0591703174 اضغط هنا شارع القدس المجيدية القطيف صيدلية الدواء

 0541311308 اضغط هنا طريق األمي  متعب الفردوس الدمام صيدلية الدواء

 0544460040 اضغط هنا شارع أبوبكر الصديق السمحانية الدمام صيدلية الدواء

 0544234548 اضغط هنا طريق الخليج الشاطء الدمام صيدلية الدواء

 0566088224 اضغط هنا شارع عمر بن عبدالعزيز الفردوس سيهات صيدلية الدواء

 0566088224 اضغط هنا طريق الملك فهد أحد الدمام صيدلية الدواء

ي طريق الملك فيصل  طيبة الجبيل صيدلية الدواء  0596071805 اضغط هنا الغربر

الجبيل  صيدلية الدواء
 الصناعية

 0596071805 اضغط هنا طريق الدمام الفناتي  

 0549220636 اضغط هنا شارع الملك عبدالعزيز وسط المدينة الجبيل صيدلية الدواء

وب   صفوى صيدلية الدواء وب   البي   0549220636 اضغط هنا شارع البي 

ه رأس تنورة صيدلية الدواء  0549220636 اضغط هنا شارع الملك عبدالعزيز المني  

موك الخبر صيدلية الدواء  0542219153 اضغط هنا الساحلي طريق الملك فيصل  الي 

 0563045925 هنااضغط  شارع خالد بن الوليد الراكة الشمالية الخبر صيدلية الدواء

 العقربية الخبر صيدلية الدواء
شارع األمي  حمود بن 

 عبدالعزيز
 0545525919 اضغط هنا

 0545525919 اضغط هنا طريق الملك خالد العزيزية الخبر صيدلية الدواء

 0561570783 اضغط هنا طريق الظهران الثقبة الخبر صيدلية الدواء

هة الهفوف صيدلية الدواء  0545836040 اضغط هنا مشعلشارع األمي   الي  

 0568652492 اضغط هنا شارع الستي    الشهابية الهفوف صيدلية الدواء

 0569944455 اضغط هنا األمي  نايفشارع  النخيل بقيق صيدلية الدواء

https://www.google.com/maps/?q=21.594161,39.236071
https://www.google.com/maps/?q=21.595758,39.152399
https://www.google.com/maps/?q=21.353556,39.787528
https://www.google.com/maps/?q=21.228033,40.411264
https://www.google.com/maps/?q=18.213417,42.540944
https://www.google.com/maps/?q=20.012787,41.457694
https://www.google.com/maps/?q=20.005582,42.621639
https://www.google.com/maps/?q=17.578928,44.231046
https://www.google.com/maps/?q=16.891420,42.581945
https://www.google.com/maps/?q=18.265832,42.741790
https://www.google.com/maps/?q=31.335038,37.337772
https://www.google.com/maps/?q=31.669442,38.675743
https://www.google.com/maps/?q=28.400149,36.563846
https://www.google.com/maps/?q=28.376188,36.583111
https://www.google.com/maps/?q=30.969771,41.015617
https://www.google.com/maps/?q=29.634014,43.547044
https://www.google.com/maps/?q=29.983936,40.233272
https://www.google.com/maps/?q=29.929592,40.189608
https://www.google.com/maps/?q=26.412744,50.116166
https://www.google.com/maps/?q=26.539522,50.024396
https://www.google.com/maps/?q=26.375153,50.115260
https://www.google.com/maps/?q=26.362578,50.072125
https://www.google.com/maps/?q=26.456565,50.115721
https://www.google.com/maps/?q=26.474004,50.044478
https://www.google.com/maps/?q=26.404739,50.055621
https://www.google.com/maps/?q=26.988056,49.646389
https://www.google.com/maps/?q=27.157144,49.558772
https://www.google.com/maps/?q=27.010501,49.660376
https://www.google.com/maps/?q=26.657103,49.948745
https://www.google.com/maps/?q=26.704344,50.053665
https://www.google.com/maps/?q=26.315028,50.217111
https://www.google.com/maps/?q=26.364776,50.202134
https://www.google.com/maps/?q=26.293119,50.199265
https://www.google.com/maps/?q=26.198793,50.194681
https://www.google.com/maps/?q=26.284034,50.195609
https://www.google.com/maps/?q=25.455727,49.598469
https://www.google.com/maps/?q=25.368848,49.603284
https://www.google.com/maps/?q=25.925733,49.657245
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 0563772712 اضغط هنا شارع الظهران االيحي الهفوف صيدلية الدواء

 0544008089 اضغط هنا طريق الملك عبدالعزيز العزيزية حفر الباطن صيدلية الدواء

 0569167506 اضغط هنا طريق الملك فيصل الواحة حفر الباطن صيدلية الدواء

 0543805566 اضغط هنا شارع الملك عبدهللا العزيزية الخفجي صيدلية الدواء

 0583910016 هنااضغط  شارع الملك فهد الفيصلية النعيرية صيدلية الدواء

 0540634200 اضغط هنا طريق الملك فهد الفيحاء المجمعة صيدلية الدواء

 0564444237 اضغط هنا طريق الملك عبدالعزيز النفل الرياض صيدلية الدواء

 0557040079 اضغط هنا طريق الدمام قرطبة الرياض صيدلية الدواء

هة الخرج صيدلية الدواء  0549200907 اضغط هنا طريق الملك فهد الي  

 المنصورة الرياض صيدلية الدواء
شارع األمي  محمد بن 

 عبدالرحمن
 0549200907 اضغط هنا

 0592225814 اضغط هنا شارع خالد بن الوليد الشهداء الرياض صيدلية الدواء

 0567777386 اضغط هنا شارع سعد بن أبر وقاص النسيم الرياض صيدلية الدواء

 الجامعيي    حائل صيدلية الدواء
شارع األمي  سلطان بن 

 عبدالعزيز
 0549488007 اضغط هنا

فية عنيزة صيدلية الدواء  0549488007 اضغط هنا شارع السفي  محمد الشبيلي  األشر

 الشفاء حائل صيدلية الدواء
بن  د األمي  سعو شارع 

 عبدالمحسن
 0566563980 اضغط هنا

 0544424021 اضغط هنا طريق ديراب الشفاء الرياض صيدلية الدواء

 0544484644 اضغط هنا شارع عسي   ضاحية لير   الرياض صيدلية الدواء

  0566408935 اضغط هنا شارع التحلية العقيق الرياض 3صيدلية ليمون 

 0566797705 اضغط هنا شارع البلد األمين السويدي الرياض 4صيدلية ليمون 

 0500647735 اضغط هنا شارع سعد بن أبي وقاص النسيم الرياض 7ليمون صيدلية 

 0564307547 اضغط هنا شارع الفرزدق امللز الرياض 10صيدلية ليمون 

 0561105323 اضغط هنا شارع العزيزية العام الدار البيضاء  الرياض 12صيدلية ليمون 

 20صيدلية ليمون 
 السويدي الغربي الرياض

شارع الشيخ محمد بن عبد 

 اللطيف
 اضغط هنا

0567858430 

 0532986003 اضغط هنا شارع أحمد بن الخطاب ضاحية لبن  الرياض 26صيدلية ليمون 

 0570302569 اضغط هنا شارع التخصص ي العليا الرياض 28صيدلية ليمون 

 0559907547 اضغط هنا شارع البحر األحمر الوادي الرياض 29صيدلية ليمون 

 0508196915 اضغط هنا شارع األربعين امللز الرياض 1الحزيمي صيدلية 

 0500484937 اضغط هنا شارع األمير متعب بن عبد العزيز الربوة  الرياض 2صيدلية الحزيمي 

 0566106357 اضغط هنا شارع امللك سلمان بن عبد العزيز البلدية حفر الباطن 36صيدلية ليمون 

 0531699347 اضغط هنا طريق امللك عبد العزيز الرس القصيم 37صيدلية ليمون 

 0531699347 اضغط هنا طريق امللك عبد العزيز بريدة القصيم 38صيدلية ليمون 

 0564069176 اضغط هنا شارع اإلمام سعود بن عبد العزيز  املروج الرياض 41صيدلية ليمون 

 0541706063 اضغط هنا الهيثم ابنشارع  النهضة  الرياض 61صيدلية ليمون 

 0580086833 اضغط هنا شارع سعيد بن زيد الدرعية  الرياض 65صيدلية ليمون 

 92صيدلية ليمون 
 بريدة القصيم

شارع األمير فيصل بن مشعل بن 

 سعود
 اضغط هنا

0540753434 

 0534575768 اضغط هنا شارع املشاغل بريدة القصيم 99صيدلية ليمون 

 0548332588 اضغط هنا عبد الرحمن الغافقيشارع  الروضة الرياض صيدلية ابن الحكيم 

https://www.google.com/maps/?q=25.432130,49.572666
https://www.google.com/maps/?q=28.439288,45.972106
https://www.google.com/maps/?q=28.408263,45.980226
https://www.google.com/maps/?q=28.439516,48.494406
https://www.google.com/maps/?q=27.469442,48.471485
https://www.google.com/maps/?q=25.904966,45.350311
https://www.google.com/maps/?q=24.779558,46.663936
https://www.google.com/maps/?q=24.800131,46.738659
https://www.google.com/maps/?q=24.166272,47.338318
https://www.google.com/maps/?q=24.619419,46.743649
https://www.google.com/maps/?q=24.790724,46.744614
https://www.google.com/maps/?q=24.735752,46.813673
https://www.google.com/maps/?q=27.492707,41.680495
https://www.google.com/maps/?q=26.093384,44.006315
https://www.google.com/maps/?q=27.451099,41.626210
https://www.google.com/maps/?q=24.537965,46.660021
https://www.google.com/maps/?q=24.620255,46.533058
https://www.google.com/maps/?q=24.782668,46.632505
https://www.google.com/maps/?q=24.594533,46.668822
https://www.google.com/maps/?q=24.7165253,46.8275918
https://www.google.com/maps/?q=24.629134,%2046.727873
https://www.google.com/maps/?q=24.6536590,46.749709
https://www.google.com/maps/?q=24.5768040,46.610403
https://www.google.com/maps/?q=24.558792,46.57405
https://www.google.com/maps/?q=24.7006387,46.6676323
https://www.google.com/maps/?q=24.7883890,46.691441
https://www.google.com/maps/?q=24.6788480,46.727187
https://www.google.com/maps/?q=24.685768,46.76669
https://www.google.com/maps/?q=28.414595,45.9723278
https://www.google.com/maps/?q=25.8752775,43.5068523
https://www.google.com/maps/?q=26.3380440,43.965342
https://www.google.com/maps/?q=24.7474630,46.661632
https://www.google.com/maps/?q=24.7745575,46.8256398
https://www.google.com/maps/?q=24.745559,46.579464
https://www.google.com/maps/?q=26.360254,43.931118
https://www.google.com/maps/?q=26.366648,43.954419
https://www.google.com/maps/?q=24.4446536,46.45323496
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 0126675226 اضغط هنا شارع فلسطين الحمراء جدة 11صيدلية عمار 

 0126993289 اضغط هنا شارع املرجان  حي املرجان جدة 15صيدلية عمار 

 0126595510 اضغط هنا الشارع العام بعد محطة الرحيلي  حي الرحيلي جدة 16صيدلية عمار 

 0126223993 اضغط هنا شارع املرجان  حي املرجان جدة 17صيدلية عمار 

 0126127365 اضغط هنا شارع الرحيلي العام حي طيبة جدة 24صيدلية عمار 

 0126778018 اضغط هنا حي األجواد حي األجواد جدة 27صيدلية عمار 

 0126404752 اضغط هنا شارع شرق الخط السريع قويزة جدة 28صيدلية عمار 

 0126929302 اضغط هنا شارع الكورنيش حي الشاطئ جدة 4صيدلية عمار 

شارع مدائن الفهد بجوار مطاعم  حي مدائن الفهد جدة 22صيدلية عمار 

 أبو زيد
 اضغط هنا

0126331393 

البغدادية  جدة 1صيدلية الرويدا 

 الغربية

 شارع حمزة شحاته
 اضغط هنا

0126436647 

 0126577355 اضغط هنا شارع االندلس  الحمراء جدة 11صيدلية الرويدا 

 0126638552 اضغط هنا مستشفى بقشان -شارع التحلية  حي الفيصلية  جدة 14صيدلية الرويدا 

 0122273420 اضغط هنا شارع الصواعد ) جاك( قويزة جدة 16صيدلية الرويدا 

 0122565433 اضغط هنا شارع الثالثين  حي الربوة جدة 2صيدلية الرويدا 

 0126323064 اضغط هنا شارع عبدهللا سليمان   الفيحاء جدة 20صيدلية الرويدا 

 0126404317 اضغط هنا شارع النسيم  حى النسيم جدة 22صيدلية الرويدا 

شارع الساملية العام شرق الخط  الواحة جدة 23صيدلية الرويدا 

 السريع
 اضغط هنا

0122876358 

 0126291254 اضغط هنا شارع أم الحبيبة  حي النسيم جدة 28صيدلية الرويدا 

 0126059552 اضغط هنا شارع يحى املعلمى  حي الربوة جدة 3صيدلية الرويدا 

 0126070323 اضغط هنا شارع حراء حي الربوة جدة 4صيدلية الرويدا 

 0126746805 اضغط هنا شارع بني مالك العام بنى مالك جدة 6صيدلية الرويدا 

 0126781622 اضغط هنا شارع األمير سعود الفيصل حي الصفا جدة 8صيدلية الرويدا 

تقاطع شارع صاري مع عبد هللا  الخالدية جدة 9صيدلية الرويدا 

 بالخيل 
 اضغط هنا

0126902399 

شارع عبد القدوس االنصارى بجوار  السليمانية جدة 12صيدلية الرويدا 

 كارفور 
 اضغط هنا

0122524020 

 0126340044 اضغط هنا شارع الجامعة  الجامعة جدة 10صيدلية املتحدة 

شارع فلسطين مقابل مستشفي  حي الرويس جدة 100املتحدة  صيدلية

 سليمان فقيه
 اضغط هنا

0126671584 

 0126972918 اضغط هنا شارع قريش  حي البوادي  جدة 102صيدلية املتحدة 

 0126395566 اضغط هنا شارع املكرونة  حي  الفيصلية جدة 104صيدلية املتحدة 

 0126512468 اضغط هنا شارع حائل  حي الرويس جدة 114صيدلية املتحدة 

 0122889031 اضغط هنا شارع التحلية حي العزيزية جدة 36صيدلية املتحدة 

 0126793314 اضغط هنا شارع األربعين  حي الصفا  جدة 119صيدلية املتحدة 

شارع عبد الهادي اليامي الوزراء  النزلة الشرقية جدة 125صيدلية املتحدة 

 
 
 سابقا

 اضغط هنا
0126894747 

 0126477989 اضغط هنا شارع امللك عبدالعزيز  حي البلد جدة 15صيدلية املتحدة 

 0126480191 اضغط هنا شارع الذهب  حي باب شريف جدة 16صيدلية املتحدة 

http://bit.ly/Ammar011
http://bit.ly/Ammar015
http://bit.ly/Ammar016
http://bit.ly/Ammar017
http://bit.ly/Ammar024
http://bit.ly/Ammar027
http://bit.ly/Ammar028
http://bit.ly/Ammar004
http://bit.ly/Ammar022
http://bit.ly/Rowaida001
http://bit.ly/Rowaida011
http://bit.ly/Rowaida014
http://bit.ly/Rowaida016
http://bit.ly/Rowaida002
http://bit.ly/Rowaida020
http://bit.ly/Rowaida022
http://bit.ly/Rowaida023
http://bit.ly/Rowaida028
http://bit.ly/Rowaida003
http://bit.ly/Rowaida004
http://bit.ly/Rowaida006
http://bit.ly/Rowaida008
http://bit.ly/Rowaida009
http://bit.ly/Rowaida012
http://bit.ly/United010
http://bit.ly/United_100
http://bit.ly/United102
http://bit.ly/United104
http://bit.ly/United114
http://bit.ly/United036
http://bit.ly/United119
http://bit.ly/United125
http://bit.ly/United015
http://bit.ly/United016
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 0122276485 اضغط هنا شارع حائل  حي الرويس جدة 17صيدلية املتحدة 

 0126912294 هنا اضغط شارع حمد الجاسر حي السالمة جدة 18صيدلية املتحدة 

 0126429927 اضغط هنا شارع امللك عبدالعزيز  حي البلد جدة 22صيدلية املتحدة 

 0126518131 اضغط هنا شارع التوبة  حي الشرفية جدة 29صيدلية املتحدة 

 0126423404 اضغط هنا شارع امللك عبد العزيز باب مكة جدة 33صيدلية املتحدة 

 0126717501 اضغط هنا شارع املكرونة  حي مشرفة  جدة 35صيدلية املتحدة 

 0122720714 اضغط هنا شارع عبد هللا شربتلي  حي الصفا جدة 37صيدلية املتحدة 

 0126760500 اضغط هنا شارع املكرونة  حي العزيزية جدة 4صيدلية املتحدة 

 0126930642 اضغط هنا شارع األربعين  حي الصفا جدة 44صيدلية املتحدة 

 0126296449 اضغط هنا شارع جاك  قويزة جدة 58صيدلية املتحدة 

 0126471488 اضغط هنا شارع امليناء الثعالبة  جدة 70صيدلية املتحدة 

شارع األنصار املتفرع من شارع بن  الجامعة جدة 73صيدلية املتحدة 

 الدن
 اضغط هنا

0126021560 

 0122801206 اضغط هنا متفرع من شارع املائة الروابي جدة 75صيدلية املتحدة 

 0126407047 اضغط هنا شارع النسيم  حي النسيم  جدة 98صيدلية املتحدة 

 0126113622 اضغط هنا شارع الحمدانية العام حي الحمدانية جدة 117صيدلية املتحدة 

 0125304461 اضغط هنا الشوقية الشوقية مكة املكرمة 1صيدلية عمار 

 0125379235 اضغط هنا الشوقية الشوقية مكة املكرمة 10صيدلية عمار 

 0125241973 اضغط هنا الشرائع الشرائع مكة املكرمة 3صيدلية عمار 

 0125449246 اضغط هنا الفيحاء الشوقية مكة املكرمة 6صيدلية عمار 

 0125587004 اضغط هنا شارع إبراهيم الجفالي العوالي مكة املكرمة 8صيدلية عمار 

 0125970035 اضغط هنا النزهة  النزهة  مكة املكرمة 7صيدلية الرويدا 

 0125970039 اضغط هنا النوارية النوارية مكة املكرمة 24صيدلية الرويدا 

الحرم اجياد  مكة املكرمة 10صيدلية الرويدا 

 السد

 0125972399 اضغط هنا الحرم اجياد السد

 0125533100 اضغط هنا الشارع العام العزيزية مكة املكرمة 27صيدلية الرويدا 

 0125207058 اضغط هنا النوارية النوارية مكة املكرمة 30صيدلية الرويدا 

الحرم اجياد  مكة املكرمة 112صيدلية املتحدة 

 املصافي

 0125729147 اضغط هنا الحرم اجياد املصافي

 0125230914 اضغط هنا شارع عمر قاض ي الشرائع مكة املكرمة 124صيدلية املتحدة 

النوارية طريق  مكة املكرمة 126صيدلية املتحدة 

 املندينة

 0125210725 اضغط هنا النوارية طريق املندينة

الحرم باب  مكة املكرمة 19صيدلية املتحدة 

 املندب

وقف امللك  -الحرم باب املندب 

 عبد العزيز

 0125719106 اضغط هنا

 0125215733 اضغط هنا البحيرات الشارع العام التنعيم مكة املكرمة 3صيدلية املتحدة 

 0125577838 اضغط هنا الخط األصفر -الشرائع  الشرائع مكة املكرمة 40صيدلية املتحدة 

 0125590198 اضغط هنا شارع عبد هللا الخياط العزيزية مكة املكرمة 47صيدلية املتحدة 

 0125234993 اضغط هنا الشرائع الشرائع مكة املكرمة 51صيدلية املتحدة 

 125970023 اضغط هنا 1الخالدية  1الخالدية  مكة املكرمة 56صيدلية املتحدة 

 0125653655 اضغط هنا شارع اإلسكان الشوقية مكة املكرمة 6صيدلية املتحدة 

 0125249006 اضغط هنا الشرائع الشرائع مكة املكرمة 7صيدلية املتحدة 

http://bit.ly/United017
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http://bit.ly/United022
http://bit.ly/United029
http://bit.ly/United033
http://bit.ly/United035
http://bit.ly/United037
http://bit.ly/United004
http://bit.ly/United044
http://bit.ly/United058
http://bit.ly/United070
http://bit.ly/United073
http://bit.ly/United075
http://bit.ly/United098
http://bit.ly/United117
http://bit.ly/39toEBa
http://bit.ly/39r8Oak
http://bit.ly/2GQYb4s
http://bit.ly/392q6u3
http://bit.ly/2Ug2aiS
http://bit.ly/31l2tKz
http://bit.ly/2Oodx4p
http://bit.ly/36UKITw
http://bit.ly/2HiHmiS
http://bit.ly/31KP4vy
http://bit.ly/2UVPy0P
http://bit.ly/37j68dl
http://bit.ly/2He9jII
http://bit.ly/39oHGsk
http://bit.ly/2SB33ju
http://bit.ly/3bshFdP
http://bit.ly/31MgMYZ
http://bit.ly/2HfffRA
http://bit.ly/2UGvRKd
http://bit.ly/2ShIbyK
http://bit.ly/2SmE18V
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 0125206365 اضغط هنا البجيرات البجيرات مكة املكرمة 89صيدلية املتحدة 

 05970089 اضغط هنا التنعيم التنعيم املكرمةمكة  9صيدلية املتحدة 

 0125272723 اضغط هنا شارع إبراهيم الجفالي العوالي مكة املكرمة 94صيدلية املتحدة 

 0125762064 اضغط هنا الخنساء الخنساء مكة املكرمة 99صيدلية املتحدة 

 0127440674 اضغط هنا شارع امللك خالد املنتزه الطائف 1صيدلية خالد 

 0127293639 اضغط هنا شارع السيل الواسط الطائف 12صيدلية خالد 

 -الحوية  الطائف 13صيدلية خالد 

 الفيصليه

 0127274610 اضغط هنا شارع االمير محمد

 0127447783 اضغط هنا شارع مثملة الحوية  الطائف 20صيدلية خالد 

 0128222337 اضغط هنا الشارع العام تربة  الطائف 30صيدلية خالد 

 0127400187 اضغط هنا شارع الشفا الطالع أم العراد الطائف 5صيدلية خالد 

 0127257073 اضغط هنا شارع الدهاس الحوية الطائف 6صيدلية خالد 

 0127373351 اضغط هنا شارع امللك فيصل الخالديه الطائف 9صيدلية خالد 

 0127273616 هنااضغط  شارع املطار حي الجوهرة الطائف 106صيدلية املتحدة 

 0127382556 اضغط هنا شارع شهار اليمانيه الطائف 122صيدلية املتحدة 

 0127374506 اضغط هنا شارع حسان بن ثابت اليمانيه الطائف 60صيدلية املتحدة 

 0127459158 اضغط هنا الراجحيشارع  سليمان  الحلقة غرب الطائف 63صيدلية املتحدة 

 0127457445 اضغط هنا شارع الجنوب ام السباع الطائف 74صيدلية املتحدة 

 0127335662 اضغط هنا شارع املثناة  املثناة الطائف 76صيدلية املتحدة 

 0127374755 اضغط هنا شارع الجيش الفيصلية الطائف 84صيدلية املتحدة 

 0127500332 اضغط هنا شارع املطار الحلقة شرق  الطائف 85صيدلية املتحدة 

الشهداء   الطائف 88صيدلية املتحدة 

 الشمالية

 0127469594 اضغط هنا شارع الغزالي

 0148464644 اضغط هنا روفيده االنصارية الفيصلية املدينة املنورة 26صيدلية عمار 

 0148448143 اضغط هنا سعد بن خيثمه الشريبات املدينة املنورة 30صيدلية عمار 

 0148463268 اضغط هنا صالح الدين شوران املدينة املنورة 19صيدلية الرويدا 

 101صيدلية املتحدة 

 املدينة املنورة

 مخطط األمير 

 نايف

 0148316150 اضغط هنا الهجرة

 0148320590 اضغط هنا البخاري االمام  العزيزية املدينة املنورة 105صيدلية املتحدة 

 0148396681 اضغط هنا األمير مقرن  الربوة املدينة املنورة 116صيدلية املتحدة 

 0148473140 اضغط هنا العام األزهري  األزهري  املدينة املنورة 12صيدلية املتحدة 

 0148401469 اضغط هنا امليقات امليقات املدينة املنورة 121صيدلية املتحدة 

 0148287724 اضغط هنا األمير عبد املجيد الكرديارض  املدينة املنورة 14صيدلية املتحدة 

 0148471783 اضغط هنا العام األزهري  األزهري  املدينة املنورة 2صيدلية املتحدة 

 0148264399 اضغط هنا الحديد السكة الحديد السكة املدينة املنورة 32صيدلية املتحدة 

 0148255984 اضغط هنا الستين املنطقة املركزية املدينة املنورة 42صيدلية املتحدة 

 0148235233 اضغط هنا قباء الطالع قباء املدينة املنورة 43صيدلية املتحدة 

 0148463268 اضغط هنا الجامعاتطرق  الجرف املدينة املنورة 5صيدلية املتحدة 

 0172500779 اضغط هنا 30شارع  الرصراص  أبها 9صيدلية عبدالرحيم 

 0172269081 اضغط هنا شارع االربعين املنسك أبها 10صيدلية عبدالرحيم 

 0172219535 اضغط هنا اوس بن معاذ الدرب  أبها 21صيدلية املتحدة 
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 0172500710 اضغط هنا هريرهأبو  الرونه أبها 25صيدلية املتحدة 

 0172237639 هنااضغط  امللك فيصل  عتود أبها 46صيدلية املتحدة 

 0172207045 اضغط هنا الشارع العام  الهميله      أبها 103صيدلية املتحدة 

 0114059635 اضغط هنا االمام فيصل بن تركي الوشام الرياض 115صيدلية املتحدة 

 0114111635 اضغط هنا االمام فيصل بن تركي الفوطة الرياض 64صيدلية املتحدة 

 0114994415 اضغط هنا اسكان الخرج 2اسكان الخرج الرياض 68صيدلية املتحدة 

 0114323844 اضغط هنا النعمانابو حنيفة  االوسط ءالعريجا الرياض 72صيدلية املتحدة 
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