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يطي��ب ل��ي في م�س��تهل ه��ذه الكلم��ة و التوطئة لدلي��ل جازان في ن�س��خته الثالثة ع�ش��ر
1442ه��ـ 2021 -م �أن �أرف��ع �أ�سمى �آي��ات ال�شكر و العرفان ل�صاح��ب ال�سمو الملكي الأمير
محم��د بن نا�صر ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود �أمير منطقة جازان عل��ى الدعم الالمحدود و
االهتم��ام المنقطع النظير لقط��اع المال و الأعمال بالمنطق��ة و تذليل كافة المعوقات
الت��ي تعت��ري طريق��ه و تخطي ال�صع��اب ل�صناعة عالق��ة تكاملية مع القط��اع الحكومي
باعتبارهم��ا جناحا التنمية و عمود االقت�صاد الوطن��ي الم�ستدام ,.كما ي�سرني �أن �أثني
عل��ى المتابع��ة الم�ستمرة لن�شاط الغرفة م��ن قبل �صاحب ال�سمو الملك��ي الأمير محمد
ب��ن عبدالعزي��ز بن محمد بن عبد العزيز �آل �سع��ود نائب �أمير منطقة جازان و التي كان
له��ا الأثر الكبير في تحقي��ق النجاحات التي تالم�س م�ست��وى الطموحات المن�شودة في
خدم��ة مجتمع الأعمال بالمنطقة و ت�شمي��ر �سواعد ال�شباب من رواد و رائدات الأعمال
بج��ازان لالرتق��اء بمختل��ف جوان��ب الأن�شط��ة االقت�صادي��ة و اال�سه��ام بفاعلي��ة ف��ي
المبادرات و الفعاليات المجتمعية.
�إن بي��ن دفت��ي ه��ذا الدلي��ل لم�ؤ�ش��رات وا�ضحة وبيان��ات جلية ت�ؤك��د م�ستوي��ات النجاح
والتط��ور التي ت�شهدها المنطق��ة عاما بعد �آخر من خالل حج��م الم�شاريع اال�ستثمارية
المنف��ذة والفر���ص التي الزالت قائم��ة باال�ستفادة من المزايا الن�سبي��ة التي تتمتع بها
منطق��ة جازان والتي ت�شكل الأر�ضية المالئمة لال�ستثمار الناجح الذي يمكنه �أن يحقق
قيمة م�ضافة لالقت�صاد المحلي والوطني على حد �سواء في �شتى المجاالت الحيوية.
كم��ا ال يفوتن��ي �أن �أع��رب عن خال�ص تقدي��ري للزمالء ف��ي مجل���س �إدارة غرفة جازان
و�أمانته��ا العامة على الجهود المخل�صة التي يبذلونها لالرتقاء بم�ستوى الأداء وتح�سين
الخدم��ات المقدم��ة لجمه��ور العم�لاء وتنفيذ الخط��ط والبرام��ج المر�سومة ف��ي �إطار
اال�ستراتيجية العامة لتحقيق الأهداف الم�أمولة وترجمة التطلعات المن�شودة..
أ  /خالد بن محمد صايغ
رئيس مجلس إدارة غرفة جازان
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كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة جازان

�شركاء في التنمية الم�ستدامة
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ف��ي ظل التطورات المتالحقة لعالم المال والأعم��ال والدوران الم�ستمر لعجلة التنمية
الم�ستدام��ة ف��ي �شتى نواحي الحي��اة وب�شكل خا���ص قطاعاتها االقت�صادي��ة المتجددة
والتي تهدف الى ترجمة برنامج التحول الوطني
وتحقي��ق ر�ؤي��ة المملك��ة  2030ي�أت��ي �إ�صدار الن�سخ��ة الثالثة ع�شر 1442ه��ـ 2021 -م
م��ن دلي��ل ج��ازان (التج��اري ،ال�صناع��ي ،ال�سياح��ي) ال��ذي يعد �أح��د �أه��م المطبوعات
الترويجية منطقة جازان ،ويلخ�ص المزايا الن�سبية
والخ�صائ���ص الطبيعية والبيئي��ة التي تنفرد بها المنطقة وتمث��ل قيمة نوعية ت�شجع
الراغبين في خو�ض غمار العمل الخا�ص ال �سيما ال�شباب الذين يرت�سم �أماهم الم�ستقبل
م�شرق��ا بم��ا يحتويه من محف��زات ا�ستثمارية متع��ددة ،كما يحتوي الدلي��ل على بيانات
ال�ش��ركات والم�ؤ�س�سات التجارية وم��وروث المنطقة ال�شعبي والمواق��ع ال�سياحية و�أبرز
المهرجانات والفعاليات التي ت�شهدها المنطقة وتمثل عامل جذب للزوار من الداخل
والخارج ،بالإ�ضافة �إلى الفر�ص اال�ستثمارية المتاحة بجازان.
و نفخ��ر الي��وم بم��ا حققناه من تط��ور بف�ضل الجهود الت��ي بذلتها كاف��ة �إدارات الغرفة
لخدم��ة من�سوبيه��ا من الم�شتركين و فئات المجتمع الأخرى �ضم��ن مبادراتها و برامجها
للم�س�ؤولية المجتمعية  ,و يقف خلف هذه النجاحات دعم �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
محم��د ب��ن نا�صر بن عبدالعزي��ز �آل �سعود �أمير منطق��ة جازان و �صاح��ب ال�سمو الملكي
الأمي��ر محم��د ب��ن عبدالعزي��ز بن محمد ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود نائب �أمي��ر منطقة
ج��ازان ,بالإ�ضافة الى توجيه��ات و متابعة مجل�س الإدارة و الأمانة العامة للغرفة التي
عمل��ت جميعه��ا على تذلي��ل كافة ال�صع��اب و تنفيذ الأعم��ال و المه��ام و تنفيذ الخطة
الت��ي ر�سمته��ا الغرف��ة بهدف تقديم اف�ضل الخدم��ات التي يتطلع �إليه��ا مجتمع الأعمال
بالمنطقة.
الدكتور  /ماجد بن إبراهيم الجوهري
أمين عام غرفة جازان
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كلمة أمين عام غرفة جازان

تلبية طموحات مجتمع الأعمال

أعضاء مجلس إدارة الغرفة

الأ�ستاذ /خالد بن حممد �صايغ
رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ� /أحمد بن حممد �أبو هادي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ�/سعود بن حممود الغزواين
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/حممد بن �سوادي املالكي
ع�ضو جمل�س الإدارة ( ممثل الغرفة )

املهند�س/حممد بن عبداهلل مظفر
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/عبدالعزيز بن حممد ال�سنو�سي

الأ�ستاذ/حممد بن احمد العطا�س
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ  /عبداللطيف بن عبداهلل �أبوعامرية

الأ�ستاذ/ح�سن بن علي مهار�ش
ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور/عبدالرحمن بن علي باع�شن
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ /عبداهلل بن طاهر حكمي
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/عبداخلالق بن عبدال�سالم ال�شريف
ع�ضو جمل�س الإدارة
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info@jazancci.org.sa

-

مدراء اإلدارات بغرفة جازان

هاتف - 0173224459 :فاك�س0173224231 :
الدكتور /ماجد بن ابراهيم جوهري
الأمين العام
اال�ستاذ � /سليمان علي الم�سعودي
مدير �إدارة اللجان
اال�ستاذ  /عبدال�صمد �أحمد �شيبان
مدير ال�ش�ؤون االدارية والمالية
اال�ستاذ  /ح�سن ابراهيم جوهري
مدير التدريب والتوطين
اال�ستاذ  /محمد �أحمد �أبوديه
مدير �إدارة خدمات الم�شتركين
اال�ستاذ  /علي بن محمد مقبول
مدير مكتب رئي�س المجل�س
اال�ستاذ  /محمد علي الجذمي
مدير مكتب الأمين العام
الم�ست�شار  /محمد ال�شعراوي
م�ست�شار اقت�صادي
اال�ستاذ  /نبيل محمد الغرة
رئي�س وحدة الم�صروفات
اال�ستاذ  /حيدر علي خواجي
رئي�س وحدة الخدمات وال�صيانة
اال�ستاذ  /خلف عبدال�سالم محمد
رئي�س وحدة الإيرادات
اال�ستاذة  /عال علي العمودي
موظفة خدمة م�شتركات
اال�ستاذ  /هادي �أحمد �شراحيلي
مدير العالقات العامة
الدكتور  /عدنان �صالح بايو�سف
رئي�س وحدة تقنية المعلومات
م�شرف وحدة تنمية المن�ش�أت
ال�صغيرة والمتو�سطة وريادة
اال�ستاذ  /محمد عبدالمق�صود ر�شاد
الأعمال بالغرفة
اال�ستاذ � /أحمد �سعيد محن�شي
محامي بالشؤون القانونية
www.jazancci.org.sa

JAZANCCI1

JAZANCCI

0500205353

JAZANCCI1
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نبذة عن غرفة جازان

�صدر قرار معالي وزير التجارة واال�ستثمار
بت�أ�سي���س الغرف��ة التجاري��ة ال�صناعي��ة
بجازان في عام 1404هــــ برقم ()1111
وتاري��خ 1404 /5 /12هـــــ��ـ وتتمت��ع
الغرف��ة بمكان��ة متميزة حي��ث تعد معلما
م��ن معال��م منطق��ة ج��ازان �أك�سبه��ا بعدا
اقت�صاديا كبي��را  ،وتحر�ص غرفة جازان
عل��ى رعاي��ة م�صال��ح منت�سبيها م��ن قطاع
الم��ال و الأعم��ال ومجتمع ج��ازان للرقي
باقت�ص��اد المنطق��ة الجنوبي��ة  ،و�شهدت
الغرفة العديد م��ن التطورات والتو�سعات
الــرؤيــة
�أن نك��ون مرجع�� ًا لكاف��ة قطاع��ات الم��ال
والأعم��ال بمنطق��ة ج��ازان لتج�سي��د
طموحاتهم وتلبي��ة تطلعاتهم في تحقيق
التنمية االقت�صادية الم�ستدامة.

عل��ى الم�ستويي��ن الإداري و التنظيم��ي
لتح�سي��ن الخدمات للم�شتركي��ن ومن �أبرز
م�ؤ�ش��رات ذل��ك التط��ور امتداده��ا �إل��ى
مختل��ف محافظ��ات المنطق��ة وتقدي��م
خدماته��ا لمجتم��ع الأعم��ال و كاف��ة
المراجعي��ن ف��ي فروعه��ا بالمحافظ��ات ,
وقدم��ت العديد م��ن المب��ادرات والبرامج
لتلبية احتياجات القط��اع الخا�ص و�سوق
العمل و التي تعك���س توجهاتها واهتمامها
بخدمة الوطن .

الــرســالة
تمثي��ل قط��اع الم��ال والأعم��ال بمنطقة
ج��ازان والعم��ل عل��ى م�ساندته��م لتقديم
�أرق��ى الخدم��ات م��ن خ�لال �إيج��اد بيئ��ة
عم��ل محف��زة وق��درات ب�شري��ة م�ؤهل��ة
تحق��ق تطلع��ات المنت�سبي��ن والعم�لاء
والقيام ب��دور اقت�ص��ادي واجتماعي رائد
لتنمية المنطقة.

األهـــداف
-1الم�شاركة في تحقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة والم�شاركة في �صنع القرار االقت�صادي
-2العمل على تذليل ال�صعوبات �أمام الم�شاريع الجديدة وتوفير الدعم المعلوماتي والتقني
-3تنظيم ورعاية م�صالح الأع�ضاء والإ�سهام في تح�سين البيئة االقت�صادية
-4تقديم البحوث والدرا�سات وتحليل الأو�ضاع االقت�صادية لدعم قطاع الأعمال بالمنطقة
-5ت�أهيل وتنمية الكوادر الب�شرية الوطنية وفق متطلبات من�ش�آت القطاع الخا�ص
-6بناء �صورة ذهنية �إيجابية عن الغرفة
-7تح�سين وتطوير بيئة العمل الداخلية للغرفة لتقديم �أف�ضل الخدمات
-8العمل على ت�شجيع وجذب اال�ستثمارات الوطنية والأجنبية والعمل على نمو �أعداد الم�شتركين
-9ت�شجيع وم�ساندة الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة بتطوير ودعم الأفكار البناءة
�-10إقامة الم�ؤتمرات والمنتديات االقت�صادية والنوعية لخلق فر�ص ا�ستثمارية مختلفة
-11تعزيز الم�س�ؤولية االجتماعية بالمنطقة
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دور الغرفة في تنمية منطقة جازان

الخدمات التي تقدمها الغرفة لمشتركيها

 -1اال�ست�شارات القانونية
 -2الت�صاديق واال�شتراكات
 -3البحوث والدرا�سات
 -4مكتب االحتجاج

 -5الم�ؤتمرات والندوات
 -6م�ؤ�ش��رات �أولي��ة لدرا�س��ات الج��دوى
االقت�صادية
 -7تنمية المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة
 -8التدريب والتوظيف

الخدمات التي تقدمها الغرفة لمشتركيها

-1ت�أ�سي�س مركز تنمية المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة وريادة االعمال بالغرفة
-2ت�أ�سي�س م�سابقة �سنوية لأف�ضل فكرة ريادية لدعم �أفكار رواد ورياديات الأعمال بالمنطقة.
�-3إقام��ة �أكثر من  100برنامج وور�ش عم��ل ولقاءات توعوية لقطاع االعمال عن االبتكار وفر�ص
اال�ستثمار .
-4الم�ساهمة في ت�أ�سي�س اتحادات ل�شباب االعمال.
-5توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات لدعم قطاع االعمال بالمنطقة وخارجها.
�-6إقامة منتدى المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة بالتعاون مع مجل�س �شباب المنطقة.
�-7إقامة ملتقى جازان الأول " الريادة والتمكين لذوي االحتياجات الخا�صة".
-8دع��م فر�ص التوطين والتدريب عل��ى برامج الت�سويق وادارة المبيع��ات لتطوير مهارات الكوادر
الب�شرية
-9التحول االلكتروني لأعمال الغرفة للت�سهيل على �أ�صحاب االعمال بالمنطقة.
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نبذة عن غرفة جازان

انطالق��ا من ر�ؤية المملكة  2030والتي ترك��ز على م�ساهمة القطاع الخا�ص في التنمية
والم�ساهم��ة ف��ي تحقيقه��ا كان للغرف��ة دورا كبيرا ف��ي تنمية منطقة ج��ازان اقت�صاديا
واجتماعي��ا وثقافي�� ًا فق��د �أع��دت العدي��د م��ن درا�س��ات الج��دوى االقت�صادي��ة لجل��ب
وا�ستقطاب الم�شاريع �أهمها:
درا�س��ات ج��دوى ال�ستقطاب �شركات النق��ل العام والبح��ري و�شركات العق��ار ,ومجمعات
المطاع��م والمدار���س الأهلي��ة والعالمي��ة ,و�إن�ش��اء الم��دن الترفيهي��ة والم�ست�شفي��ات
ال�صحي��ة  ،و�إدراك ًا م��ن الغرف��ة ب�أهمية تفعي��ل دور المن�ش�آت ال�صغي��رة والمتو�سطة تم
�إن�ش��اء مرك��ز خا���ص لخدمتهم ومن خالل ه��ذا المركز يت��م تقديم العديد م��ن البرامج
وال��دورات لري��ادي وريادي��ات الأعم��ال  ،كم��ا ع��ززت غرفة ج��ازان دورها ف��ي التنمية
المجتمعي��ة بالم�ساهم��ة ف��ي دعم العديد م��ن الفعالي��ات الوطنية بالمنطق��ة بالتعاون
م��ع �إمارة المنطقة والم�ساهمة في دعم العدي��د من البرامج و�أن�شطة الجهات الحكومية
وتنفيذ برامج الم�س�ؤولية االجتماعية عن طريق اللجان المخت�صة بالغرفة .

نبذة عن غرفة جازان

دعم خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل
وولي عهده الأمين �صاحب ال�سمو الملكيالأمير محمد بن �سلمان حفظه اهلل
لمنطقة جازان
لق��د �شهدت كافة مناطق المملكة رعاي��ة واهتما ًما كريما من خادم الحرمين ال�شريفين
المل��ك �سلم��ان بن عبد العزيز �آل �سع��ود – حفظه اهلل – ومن ولي عه��ده الأمين �صاحب
ال�سم��و الملك��ي الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز نائ��ب رئي�س مجل�س الوزراء وزير
الدف��اع رئي���س مجل���س ال�ش���ؤون ال�سيا�سي��ة والأمني��ة والمجل���س االقت�ص��ادي والتنمية
حفظ��ه اهلل -و�أثم��رت ه��ذه الجه��ود الكريم��ة ب���أن تحظ��ى منطقة ج��ازان من خاللالعدي��د م��ن الأوام��ر واالتفاقيات بتنمي��ة اقت�صادي��ة و�صناعي��ة وتجاري��ة و�سياحية
وخدمية كبرى منها على �سبيل المثال:
-1الأم��ر بتعدي��ل ا�س��م مدينة ج��ازان االقت�صادي��ة؛ لي�صب��ح مدينة ج��ازان لل�صناعات
الأ�سا�سي��ة والتحويلي��ة ،وقي��ام الهيئة الملكي��ة للجبيل وينب��ع ب���إدارة وت�شغيل مدينة
ج��ازان لل�صناع��ات الأ�سا�سي��ة والتحويلي��ة ،وتوفير الخدم��ات في المدين��ة على َ
نمطي
مدين��ة الجبي��ل وينب��ع ال�صناعي َتي��ن ومدينة ر�أ���س الخي��ر لخبرتها الطويلة ف��ي �إدارة
المدن ال�صناعية.
�-2إن�شاء مجمع بتروكيماويات في جازان
-3م�شروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان.
-4ت�أ�سي�س �شركة طريق الحري��ر ال�سعودية للخدمات ال�صناعية لت�شجيع اال�ستثمار في
مدينة جازان.
-5ق��رارات ع��دة داعمة لال�ستثم��ار ال�سياحي في ج��ازان ،وفي مقدمته��ا تطوير جزيرة
فر�سان وتخ�صي�ص �أكثر من ملياري ريال لعمليات التطوير والبناء ،وتنفيذ « »26م�شروع ًا
م��ن الم�شاريع الداعمة للتنمية ال�سياحية والتراث العمراني في المنطقة� ،سيغير كثير ًا
من وجه المنطقة وطبيعتها ال�سياحية وجاذبيتها للم�ستثمرين.
-6م�شاري��ع البني��ة التحتي��ة الكبيرة الت��ي تم اعتمادها ف��ي ميزاني��ات المنطقة خالل
ال�سنوات الما�ضية وال�سنة الحالية.
المزايا النسبية االستثمارية بمنطقة جازان

انطالق��ا م��ن ر�ؤيتنا ب���أن تكون منطقة ج��ازان رائدة ف��ي اال�ستثم��ارات النوعية لتنمية
م�ستدام��ة تق��وم غرفة جازان بتذلي��ل ال�صعاب �أمام الم�ستثمرين وعم��ل الدرا�سات التي
تو�ض��ح المزايا الن�سبية لال�ستثمار داخل المنطقة وتع��د البحوث والم�ؤ�شرات المتعلقة
بالجغرافي��ة وال�سكاني��ة واالقت�صادي��ة والتي جعل��ت المنطقة م�ؤهل��ه لت�صبح قطب ًا من
�أقط��اب التنمية الإقليمية بالمملكة ومركز ًا هام ًا ف��ي تعزيز االقت�صاد الوطني ووجهة
ا�ستثمارية عالمية تحقق نمو اقت�صادي وطني م�ستدام.
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�أهم المزايا الن�سبية في منطقة جازان
الموارد الطبيعية المتنوعة
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المزايا النسبية عن المنطقة

• تنت��ج منطق��ة جازان حوالي  %45من �إنتاج الثروة ال�سمكية في المملكة مما يوفر
فر���ص كبيرة ف��ي اال�ستثمار ف��ي ال�صناعات المرتبط��ة بالأ�سماك بمنطق��ة جازان مثل
�صناعة تجميد وتعبئة وت�صنيع الأ�سماك.
• تمث��ل الث��روة الحيوانية في المنطقة حوالي  %8.7من �إجمالي الثروة الحيوانية
ف��ي المملك��ة ،بالإ�ضاف��ة الي م��ا يدخل م��ن الموا�شي الم�ست��وردة للمملكة عب��ر المنافذ
البحرية والبرية لمنطقة جازان ،مما جعل هناك فر�صا كبيرة لال�ستثمار في ال�صناعات
المرتبط��ة بالث��روة الحيواني��ة مث��ل �صناعة الأع�لاف والأدوي��ة البيطري��ة و�صناعة
تجهيز وتجميد وت�صنيع اللحوم.
• تمث��ل الأرا�ض��ي المنزوع��ة ف��ي ج��ازان  %20من �إجمال��ي الم�ساح��ة المح�صولية
بالمملك��ة .تنت��ج المنطق��ة كمي��ات كبي��رة م��ن الحب��وب وا�شجار الب��ن الت��ي تزيد عن
77الف �شجرة �أنتجت  360طنًا هذا العام� .إ�ضافة �إلى الخ�ضراوات والفواكه والنباتات
العطري��ة ،والنبات��ات الزيتي��ة الغذائي��ة ،الت��ي م��ن �أ�شهرها نب��ات ال�سم�س��م ذو القيمة
الغذائي��ة والتجاري��ة العالي��ة ،والذي يمث��ل �أكثر من ن�ص��ف الإنتاج الإجمال��ي للمملكة
بن�سب��ة  ،%51وم��ع وج��ود كل هذه الثروة يوجد ف��ي المنطقة �سوى  %2م��ن م�صانع �إنتاج
الم��واد الغذائي��ة ف��ي المملك��ة ،وه��و م��ا جعل هن��اك فر�ص�� ًا كبي��رة لنج��اح ال�صناعات
المرتبطة بالزراعة.
• توف��ر الم��واد الخام لبع���ض المعادن مثل (الحج��ر الجيري) والبوتا���س البازلت،
البوتا���س الرخ��ام الملح ..الخ .مم��ا ي�شجع على جذب مزيد م��ن اال�ستثمارات التي تقوم
على هذه المواد في هذا المجال.
• تن��وع المقوم��ات ال�سياحية في المنطقة فهي م��ن �أغنى مناطق المملكة من حيث
الم��وارد ال�سياحي��ة عل��ى الرغم م��ن �أنه��ا الأ�صغ��ر م�ساحة با�ستثن��اء منطق��ة الباحة،
والمتمثل��ة الموقع الجغرافي والتنوع الت�ضاري�سي كالجبال وال�سهول والجزر وال�شواطئ
والودي��ان والعي��ون الح��ارة ذات ال�صبغ��ة العالجي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى الآث��ار والأ�سواق
ال�شعبي��ة وغيره��ا من المظاهر الت��ي ت�ساعد على ج��ذب ال�سائحين اليه��ا .ومع كل ذلك
الأن المنطق��ة ال ت��زال تفتقر للعديد من الم�شاريع اال�ستثماري��ة المتنوعة في المجال
ال�سياح��ي .وه��و جانب هام ف��ي دعم وت�شجي��ع اال�ستثمار وج��ذب الم�ستثمري��ن في هذا
المجال.

المزايا النسبية عن المنطقة

الحجم السكاني وتوفر األيدي العاملة

بل��غ �سكان منطق��ة جازان حوال��ي 1567547ن�سمة ،حي��ث يمثلون ما ن�سبت��ه  %4,82من
�إجمال��ي �س��كان المملك��ة ه��ذا بالإ�ضافة ال��ي توفر الأي��دي العملة والم�ؤهل��ة للعمل في
القط��اع الخا�ص خا�ص��ة مع وجود جامعة ج��ازان والكلية التقني��ة والمراكز التدريبية
الخا�صة.
الموقع الجغرافي

-1يعتبر الموقع الجغرافي للمنطقة هو ال�ضمانة الأولى لنجاح �أي ا�ستثمار في المنطقة
حيث تتمتع بموقع فريد وا�ستراتيجي.
-2المنطق��ة حدودية ولها منافذ برية وبحرية يجعله��ا نقطة تحول في زيادة التبادل
التجاري بين المملكة ودول العالم.
-3موق��ع المنطق��ة المتاخم للقارة االفريقي��ة يجعلها المنفذ الأف�ض��ل للت�صدير للقارة
الأفريقية من خالل ميناء جازان الحالي وهو ميناء متكامل الخدمات بوجود  12ر�صيف
تج��اري ومع��دات متقدمة لل�شحن والتفري��غ وم�ستودعات لتخزي��ن الب�ضائع او من خالل
الميناء الذي �سين�ش�أ م�ستقبال في مدينة جازان لل�صناعات الأ�سا�سية والتحويلية.
المدن الصناعية ومصفاة البترول

لق��د �أ�سهمت هذه المدن في �إقامة م�شاريع جدي��دة في ال�صناعات التحويلية بالمنطقة،
بالإ�ضاف��ة لدوره��ا ف��ي خل��ق حاج��ة ما�س��ة ل�صناع��ات تكميلي��ة �أخ��ر تدعمه��ا وتلب��ي
احتياج��ات تل��ك ال�صناع��ات ،مم��ا �أك�سبه��ا مي��زة تناف�سية �أخ��رى تدع��م اال�ستثمار في
المنطقة.
مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية

 -1مدين��ة ج��ازان لل�صناع��ات الأ�سا�سية والتحويلي��ة تعتبر رابع مدين��ة �صناعية تتبع
للهيئة الملكية بعد الجبيل وينبع ور�أ�س الخبر ال�صناعية.
-2تمت��از بموقعه��ا اال�ستراتيج��ي ق��رب ممرات ال�شح��ن العالمي��ة على البح��ر الأحمر
ومجاورتها للقرن الأفريقي
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المدينة الصناعية

�أُن�شئ��ت المدين��ة ال�صناعية بجازان ع��ام 1430هـ2009/م ،على م�ساح��ة  39مليون م2
وح َّرة الجهو بمحافظة
تبلغ الم�ساحة المط َّورة منها  2.3مليون م ،2وتقع في بحرة فل�س َ
مقربة م��ن الحدود
وعل��ى
�أب��ي عري���ش ،وه��ي تمثِّ��ل المنفذ الجنوب��ي الغرب��ي للمملكة
ُ
اليمنية وميناء جازان البحري.
وت�ض��م المدينة ال�صناعية بج��ازان  56م�صنع ًا ما بين منتِج وقائ��م وتحت الت�أ�سي�س ،في
ُّ
أهمها ال�صناعات الغذائية والمتعلِّقة بال�صيد .
مجاالت �صناعية مختلفةُّ � ،
الحوافز المتاحة بالمدينة
-1ا�ستئجار �أر�ض �صناعية لمدة طويلة بريال �سعودي للمتر المربع �سنوي ًا
�-2إمكانية الح�صول على ت�سهيالت مالية وقرو�ض حكومية ت�صل �إلى %75
-3ت�سليم الأر�ض خالل فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكتروني ًا عبر موقع الهيئة
الم�ساحة الكلية (م39.000.000 )2
الم�ساحة المطورة(م2.3000.000 )2
نوع الأرا�ضي المتاحة
�-1صناعي -2ا�ستثماري
ال�صناعات القائمة والم�ستهدفة
 -2المنتوجات النفطية المكررة
 -1المالب�س والمن�سوجات والجلود
� -4صناعات طبية
 -3المواد الكيميائية ومنتوجاتها
� -6صناعات معدنية
� -5صناعات المعادن الالفلزية ومواد البناء
� -7صناعة المنتجات المطاطية والبال�ستيكية � -8صناعة الورق ومنتجاته
� -9صناعات المنتجات الغذائية والم�شروبات
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المزايا النسبية عن المنطقة

-3تقع على �ساحل البحر الأحمر في الركن الجنوبي الغربي للمملكة العربية ال�سعودية
-4تبعد عن مدينة جازان 66كم2باتجاه ال�شمال
-5تبعد عن محافظة بي�ش 20كم2باتجاه الغرب
-6يبلغ طول �ساحلها 11.5كم
* ت�ستهدف :
 -1ت�شهد المدينة حالي ًا �10صناعات متنوعة بحجم ا�ستثمار يتجاوز 88مليار ريال
-2توفير الإمدادات الحيوية للطاقة
-3توطين ال�صناعات التعدينية والتحويلية
-4توطين ال�صناعات الثقيلة والبتروكيماويات
-5اال�ستثم��ار ف��ي ال�صناع��ات الغذائي��ة اعتماد ًا عل��ى الث��روات الزراعي��ة والحيوانية
وال�سمكية

نبذة عن منطقة جازان

الموقع الجغرافي لمنطقة جازان

تق���ع منطق���ة ج���ازان ف���ي الجزء
الجنوب���ي الغربي م���ن المملكة بين
ْ
شرقاً .وخطي
خطي طول ْ 43 , ْ 42
ً
ش���ماال .ويحدها
العرض ْ 17 , ْ 16
من الجن���وب والش���رق اليمن ومن
الش���مال منطقة عس���ير وجزء من
منطقة مك���ة المكرمة وم���ن الغرب
البح���ر األحمر بطول 230كم .وتبعد
عن الري���اض بمس���افة  1632كم
وعن مكة المكرمة  819كم وتتميز
منطقة جازان بطول س���واحلها على
البح���ر األحمر والتي تق���در بحوالي
 200ك���م ،كما يبلغ متوس���ط عمق
المنطقة من الش���رق إلى الغرب نحو
100كم .وجبالها الشاهقة الخضراء
في الجهة الش���رقية ويتبع المنطقة
ع���دة جزر في البح���ر األحمر أهمها
جزيرة فرسان.
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المساحة والتقسيم اإلداري

وتتمي���ز المنطق���ة بكونه���ا المنفذ
البحري للمملكة من الجهة الجنوبية
الغربي���ة ,حيث يوج���د ميناء جازان
ال���ذي يعد ثالث اكبر موانئ المملكة.
كم���ا أن وقوع المنطق���ة على حدود
الجمهوري���ة اليمني���ة ,ودول القرن
اإلفريقي
المس���احة اإلجمالية لمنطقة جازان
نحو 12000كم 2بما فيها ما يقارب
 80جزيرة بالبحر األحمر أش���هرها
جزيرة فرس���ان وتمثل هذه المساحة
ما يقارب  %0.6من مساحة المملكة.
وبموج���ب نظام المناط���ق الجديد تم
تقسيم منطقة جازان إلى  13محافظة
و 26مركزا فئ���ة (أ) و 5مركز فئة
(ب) وبها نحو 2300قرية وهجرة.
وتم اختيار مدينة جيزان مقر إلمارة
منطقة جازان.

نبذة عن منطقة جازان
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الخصائص المناخية
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يتأثر من���اخ منطقة ج���ازان بحركة
الرياح االس���توائية ويتن���وع لتنوع
مظاه���ر الس���طح والخصائ���ص
الجغرافية للمنطقة فان مناخ السهل
الس���احلي معتدل شتاء وحار ورطب
صيف���ا وتنخف���ض درج���ة الحرارة
تدريجي���ا باتجاه الجب���ال وينتج عن
ذل���ك هطول األمط���ار وترتفع درجة
الحرارة خالل الفترة من شهر يونيو
إلى شهر س���بتمبر ويتراوح متوسط
درج���ات الح���رارة بي���ن  25درجة
مئوية في ش���هر يناي���ر و 35درجة
مئوية في ش���هر يوني���و وقد بلغت
أقصى درجة حرارة  41وأدنى درجة
حرارة  18درجة.
وتزداد الرطوبة النسبية اتجاه الجزء
الشرقي للس���هول إلى ناحبة الغرب
ويتراوح معدل الرطوبة النسبية بين
 %61في ش���هر يولي���و غالى %79
في شهر ديسمبر وبلغ الحد األقصى
للرطوبة النسبية  %99والحد األدنى
.%27
كم���ا تهب الرياح الش���مالية الغربية
على جازان من شهر مايو إلى شهر

س���بتمبر وتهب الرياح الموس���مية
ش���هري يونيو وأغس���طس وتكون
محملة بالعواصف الرملية مش���كلة
ظاهرة الغبرة وتبلغ س���رعة الرياح
الموسمية في المنطقة حوالي 26كم/
ساعة كمتوسط سنوي إال أن الفترة
التي تتميز بزيادة سرعة الرياح تقع
خالل الصيف حي���ث ترتفع غالى ما
يزيد على 30كم/س���اعة خالل مايو
ويونيو وأغسطس وسبتمبر.
وتهط���ل األمط���ار ف���ي المنطقة في
فص���ل الصيف خالل ش���هور يوليو
وأغس���طس وس���بتمبر حيث تحقق
نسبة  %47من الهطول السنوي في
جبل فيفا ونحو  %52في ابوعريش
ونحو  %76في صبي���ا ونحو %71
في ه���روب ونح���و  %61في عتود
ويتراوح تس���اقط األمطار بين 100
إل���ى  450مليمترا حس���ب ارتفاع
المنطقة وتكون ه���ذه االمطار غالبا
كثيفة وغزيرة
وتولد سيول ضخمة ومفاجئة نتيجة
سقوط األمطار على المناطق الجبلية
وانحدارها الحاد تجاه الساحل.

نبذة عن منطقة جازان

الخصائص الطبوغرافية

تعد منطقة جازان جزءا من المنطقة
الغربي���ة الجنوبي���ة والت���ي تتمي���ز
خصائصها الجغرافية بوجود س���بع
مناطق جغرافية يوجد منها ثالث في
منطقة جازان :
السهل الس���احلي (سهل تهامة
عس���ير) ويتراوح منسوبه من
صفر إلى 100متر فوق س���طح
البح���ر ويمثل نح���و  %47من
مساحة المنطقة.
الت�ل�ال الس���فحية ويت���راوح
منس���وبها م���ن  100إل���ى
900متر ف���وق س���طح البحر
وتمثل نحو  %37من مس���احة
المنطقة.
المواق���ع الجبلية وهي منحدرات
ش���ديدة الوع���ورة ويزي���د عن
900متر وتمثل نحو  %16من
الخصائص الهيدرولوجية
والموارد المائية

تمث���ل تهامة الجنوبي���ة أهم مناطق
المملك���ة لمياه الس���يول حيث يوجد
به���ا نح���و  %40من مياه الس���يول
ف���ي المملكة في حي���ن إن المنطقة
ال تمثل س���وى  %2فقط من مساحة
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المملكة مم���ا يجعلها أه���م الموارد
المائي���ة بالمملكة وللم���وارد المائية
أهمية واضحة ف���ي عمليات التنمية
واس���تراتيجياتها وخاصة في منطقة
ج���ازان نظرا لطبيعته���ا االقتصادية
التي تعتمد على األنش���طة الزراعية
والموارد المائية المتاحة في المنطقة
وتشمل ما يلي :
 .1مياه األمطار
 .2المياه الجوفية
 .3المياه السطحية
الخصائص الجيولوجية
والثروات التعدينية

لق���د دل���ت الـــــــــدراس���ات
الس���طحية الت���ي قام���ت به���ا
وكال���ة وزارة البت���رول والث���روة
المعدنية ف���ي منطقة ج���ازان على
توفي���ر مجموع���ة م���ن المع���ادن
الصناعي���ة أهمه���ا عل���ى س���بيل
المث���ال ال الحص���ر م���ا يل���ي :
الملح – البوتاسيوم – رمل السليكا
 الكوارتزاي���ت – الحج���ر الجيري– الجب���س  -الدولوماي���ت والرخام
– الصخور البازلتي���ة – الصلصال
(الطي���ن) – الكيانايت – الفلس���بار.

نبذة عن منطقة جازان
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الحياة الفطرية والمناطق المحمية

تتن����وع أنماط الحياة الفطرية والمناطق المحمية في المنطقة بين المرتفعات الجبلية
والغابات والمواقع الس����احلية والجزر ومن هذه المواقع جبال فيفا وجزر فرس����ان
وش����به جزيرة طرفه والغابة المطرية وتتركز الغابات في مناطق فيفا وجبل حش����ر
الذي يقع إلى الشرق من المنطقة.
المواقع السياحية والمعالم األثرية

المواقع التي لها مميزات خاصة والتي يمكن اس���تخدامها في النشاط السياحي
تتمثل في :
جزر فرسان وهي جزر ذات إمكانات طبيعية واقتصادية كبيرة.
قمة جبل القهر التي ترتفع إلى أكثر من  200متر فوق سطح البحر وتبلغ
مساحتها جوالي  40كم وتتميز بالمناظر الطبيعية
أماكن تواجد العيون الحارة وخاصة في أحد المس���ارحة .ش���مال طريق
جازان .جنوب وادي جازان .وادي شهدان وينبوع
البينا شمال بلدة الشقيق.
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منطقة جازان
في ض���وء بيانات تع���داد 1431هـ
أظهر المس���ح أن عدد سكان منطقة
جـــــــــازان
بلغ حوالي  1.2مليون نس���مة ،يمثل
السعوديون .%83
وتتألف منطقة جازان من ثالث عشر
محافظة ومركز فيفا حيث يطلق اسم
ج���ازان على ال���وادي المعروف من
أعاله على مصبه وما على جانبه من
قرى ،وق���د ذكر في كتاب ( الخراج )
ليحيى بن آدم سنة  203هـ حيث أن

رجال قال يا رس���ول الله أحب الجهاد
والهج���رة وأنا في ح���ال ال يصلحه
غيري فقال عليه الس�ل�ام (لن يالتك
الله من عملك ش���يئاً ولو كنت بضمد
وجازان).
وكذاك ورد اس���م ج���ازان في كتاب
اليعقوب���ي وذك���ره أيض���ا الهمداني
ف���ي كتابه ( صفة جزي���رة العرب )،
وجازان هي حاض���رة المنطقة وبها
المرك���ز اإلداري ،وتتوف���ر بها كافة
الخدمات ،وتنتشر بها مراكز تجارية
وأسواق عامرة.
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محافظة أبو عريش

نبذة عن منطقة جازان

وحاضرتها مدينة أبو عريش وتبعد
عن مدينة جازان  35كم شرقاً ،وقد
ذكرها اليعقوب���ي في كتابه (البلدان)
وكذلك كت���اب( صفة جزيرة العرب )
للهمداني ،وقد تغن���ى بها كثيراً من
الشعراء ومنهم
الرحبي الصعيدي وهو من ش���عراء
القرن العاش���ر ،وكذلك الشاعر عبد
ال���رزاق اليمن���ي في الق���رن الثالث
عشر وتتوفر بها كافة الخدمات التي
تحتاج إليها.

وهي العاصمة اإلدارية للمنطقة وبها
اإلدارات الحكومي���ة والمؤسس���ات
الرس���مية وه���ي حاض���رة المنطقة
وميناؤه���ا ومس���احتها اإلجمالي���ة
14000كم مربع.
ويقع بالقرب منها:
جزيرة المرجان :وه���ي عبارة عن
ش���به جزيرة تقع بالقرب من مدينة
جيزان بها منتجعات سياحية وتعتبر
من المواقع العالية الجذب السياحي.
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محافظة صبيا
وحاضرتها مدين���ة صبيا ،التي تبعد
ع���ن جازان 30كم باتجاه الش���مال،
وه���ي مدين���ة عتي���دة قائم���ة على
جانبي الوادي والذي س���ميت باسمه
وقد وردت في كت���اب (صفة جزيرة
العرب) للهمدان���ي ،وكانت عاصمة
المنطقة في النصف األول من القرن
الرابع عشر.
يتواجد بها المواقع السياحية
التالية:
رأس الطرف���ة :ه���و لس���ان م���ن
األرض داخل البحر تحيط به المياه

من ث�ل�اث جهات وتبلغ مس���احته
نح���و  800.000م ،2ويبع���د
عن صبيا 25ك���م .ويتميز بوجود
أشجار الشورى ،وشواطئه رملية
وجميلة ،وتكمن أهميتها في كونها
طبيعي���ة ويوج���د بها اس���تراحات
مهج���ورة يس���تخدمها الزائ���رون
حالياً،
متح���ف صبيا التاريخ���ي :يتواجد
به العديد من القط���ع األتربة التي
توض���ح تاري���خ منطقة ج���ازان،
وللموق���ع أهمي���ة تراثي���ة وأثرية
عالية.
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محافظة صامطة
وقد عرفت باس���م قري���ة مصبري،
ويدل على ذلك وجود بئر بهذا االسم،
وهي ال زالت معروفة إلى اآلن وتقع
ساحة سوق األثنين بصامطة.
وق���د وردت كلمة مصبري في بعض
المراج���ع مثل كتاب ( الس���لوك في
طبق���ات العلماء والمل���وك) للقاضي
عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف
الجن���دي المتوفى في العق���د الثالث
من القرن الهجري ،وكانت تس���مى
صام���دة وهي – أي صامطة حاضراً
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– م���ن القط���اع الجنوب���ي وتتبعها
عشرات القرى
المجاورة وهي ذات كثافة س���كانية
عالية.
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي لي���ه :يبعد نحو 10كم عن
مرك���ز القف���ل ،يمت���از بجريان
المي���اه ب���ه معظم أيام الس���نة،
وكثافة أشجاره وخاصة أشجار
األراك.

محافظة الداير
بل���دة الداير حاضرة قبيلة بني مالك،
وتقع على ضف���اف أودية ثالثة هي
 :وادي ه���راي ووادي جورا ووادي
عرفي ،يقام فيه س���وق أس���بوعي
كل يوم أربعاء ،وم���ن أبرز األماكن
المأهولة بالس���كان ه���ي  :الداير –
خاشر – جبل طالن – العزة – وادي
المجن���ة – حبس – ق���رن – الجزام
وغيرها.

جبل خاش���ر :تكم���ن أهميته في
قمت���ه الت���ي تطل عل���ى بعض
األودي���ة ،واعتدال طقس���ه في
الصيف.
محافظة أحد المسارحة

قاعدتها بلدة األحد ،وتبعد عن جازان
45ك���م إلى الجنوب الش���رقي ويقام
فيها س���وق أس���بوعي كل يوم احد
وكذلك تتوفر بها كل الخدمات.
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي خل���ب :يتمي���ز بتواج���د
األش���جار مث���ل أش���جار األثل
واألراك والس���لم والس���در،
وتج���ري المياه فيه في موس���م
الخري���ف ،ويعتب���ر موقع مميز
للجذب السياحي.
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شاطئ الحصاصيص :يقع بالقرب
م���ن مرك���ز الس���هي ،تكثر به
األش���جار ،ويصل���ح أن يكون
منتزها للس���ياحة المحلية نسبة
النعزاله.
حديقة الملك فهد :أنشأت من قبل
البلدية في مساحة إجمالية تبلغ
 10آالف مت���ر مربع ،وتش���هد
إقباال واضحاً من األهالي.
غاب���ة األرك���ه :يعتب���ر الموق���ع
بمثابة غابة كثيفة من أش���جار
األراك تقع عل���ى طريق جازان
– صامط���ة ،بمس���احة إجمالية
تبلغ نحو 9كم ،2حيث تعتبر من
المواقع المميزة بمنطقة جازان.

يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
جبل ط�ل�ان :من أعل���ى الجبال
ارتفاع���اً (3000م عن س���طح
البح���ر) يق���ع عل���ى الح���دود
الس���عودية اليمنية ،وتطل قمته
على األراضي السعودية اليمنية
كما يطل من الشرق على وادي
دفا  ،وتكسوه أش���جار العرعر
والطلح ،ويعتب���ر الوصول إليه
صعب نسبة النعزاله.

نبذة عن منطقة جازان

محافظة الحرث
وتبع���د عن ج���ازان 73ك���م باتجاه
الش���رق ،يق���ام فيها س���وق كل يوم
خمي���س يع���رض في���ه كل متطلبات
الس���كان ،كم���ا ينفرد ببي���ع بعض
الحيوان���ات البري���ة مث���ل الغزالن
والذئاب والضباع.
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
العين الحارة :تعتب����ر مكان مثالي
لتقدي����م الخدمات الطبي����ة الطبيعية
المتمثل����ة ف����ي االستش����فاء م����ن
األمراض بالمياه الكبريتية.

محافظة العيدابي
تق���ع إلى الش���مال الش���رقي لمدينة
جازان إذ تبعد حوالي 75كم .ويعتبر
مرجع قبيلة بلغازي.

محافظة العارضة
وتقع إلى الش���رق من مدينة جازان،
وتبعد حوالي 63ك���م وهي حاضرة
المحافظة وقاعدة قبيلة بني سفيان.
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يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
ش�ل�االت جبل قيس :منطقة جبلية
تتميز بوجود الش�ل�االت والغابات
الكثيف���ة .إمكانية الوص���ول إليه
صعبة.
الحجل :مطل على وادي سحيق
ويتميز بارتفاعه العالي ،إمكانية
الوصول إليه صعبة.
جب���ل العبدلي :مط���ل على وادي
ج���ازان ،يبعد  3ك���م عن مركز
القصبة،ويتمي���ز باس���توائه
ومس���احته الكبيرة ،ويعتبر من
المواقع التي له���ا توافق عالي
مع متطلبات السوق.
العين الح���ارة :منطقة توجد بها
عيون للمي���اه الكبريتية الحارة
التي تصل درج���ة حرارتها إلى
 554مئوية ،والموقع مستثمر
حالياً من قبل شركة سياحية.
بحيرة س���د وادي ج���ازان :تغطي
مس���احة كبيرة ،وتتميز بوجود
األش���جار والمناطق الخضراء
وتص���ب فيه���ا مجموع���ة من
األودية ولكل منها روافد تغذيها
كما تعتبر من المواقع السياحية
العالية للجذب السياحي وتحتاج
للمزيد من الخدمات السياحية.

محافظة الدرب

يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
مرفأ الدرب :ش���اطئ كان يستغل
سابقاً كمرفأ للس���فن ،له قابلية
للتطوير الس���ياحي لممارس���ة
السياحة والصيد غير أن إمكانية
الوصول إليه صعبة.
ش���اطئ الش���قيق :ش���اطئ بكر،
قامت البلدي���ة بإعداد مخططات
ل���ه على ث�ل�اث مراح���ل ،يكثر
بالموق���ع نخي���ل ال���دوم الذي

وادي ري���م :ينحدر من الس���ودة
بمنطقة عسير ،تكثر فيه أشجار
الدوم ويكثر اإلقبال على التنزه
فيه في الخريف والشتاء.
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تبعد عن ج���ازان حوال���ي 110كم
ش���ماال على طريق مك���ة المكرمة،
وحاضرتها الدرب وتسمى درب بني
شعبة وكان يعرف بدرب ملوح.

أعطى للموق���ع جمالية ،وتوجد
به أماكن مخصصة للس���باحة،
ويتمي���ز بإقبال س���ياحي متميز
في فصل الشتاء والربيع .ويعد
من المواقع المتميزة في منطقة
ج���ازان والتي لها خاصية جذب
سياحي.
منتجع ش���اطئ الش���قيق :عبارة
عن منطقة بها شاليهات خاصة
يتم تأجيرها للعائالت يتوفر بها
مالعب لألطفال ومعالم ،وتشهد
ً
إقباال من الزوار.

نبذة عن منطقة جازان

بلدة الشقيق
تقع عل���ى طري���ق ج���ازان – مكة
المكرم���ة وتبعد حوالي 59كم ،وبها
محط���ة تحليه مي���اه وبه���ا نهضة
عمرانية كبيرة.
محافظة ضمد
ومدينه ضمد حاضرتها تس���مت بهذا
االس���م نظرا لوجوده���ا على حدود
الوادي المعروف باس���م ضمد وذكر
صاحب كتاب (الذهب المس���بوك) أن
أول عمرانه���ا كان زمن محمد علي
بن عمر الضمدي وبني فيها مسجداً
وقد عرف هذا المسجد باسم (مسجد
الحجر) وال���ذي جرفه الس���يل عام
1402هـ.
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي ضم���د :عب���ارة عن غابة
مترامية األطراف من شجر األثل
المعم���ر .ويتميز الوادي بوجود
النباتات المتش���ابكة التي تشكل
مناظر طبيعية مميزة.

محافظة الريث
وتقع في الجزء الش���مالي الش���رقي
من لمنطقة جازان وهي جبلية وتبعد
عن مدينة ج���ازان 118كم ،والريث
اس���م قبيلة من قبائل المنطقة والتي
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أقامت في تلك الجبال وسميت الجبال
باسمها وتتميز بمناخ معتدل وكذلك
الغابات التي تغطي هذه الجبال.
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي لج���ب :يتمي���ز بتش���كيالته
الصخرية الجميلة ،وتنتش���ر فيه
الغابات ،وتوجد فيه شالالت تجري
بها المياه طوال العام ،ويعتبر من
المواق���ع المتمي���زة بالمنطقة ،له
خاصية جذب سياحية عالية.
الجبل األس���ود :ش���اهق االرتفاع
يمت���از بجوه البارد صيفا وتتخلله
السحب والضباب ويعتبر مصيف
المحافظة ومن المناطق السياحية
بالمحافظة.
جب���ل القه���ر :ش���اهق االرتفاع
يمتاز بجوه الب���ارد صيفا ويمتاز
باألش���جار الطبيعي���ة والمزارع
والغاب���ات الكثيف���ة ويعتب���ر من
المناطق السياحية

محافظة فرسان
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تضم منطقة جازان العديد من الجزر
المتناث���رة والمتقاربة إذ يبلغ عددها
 150جزيرة تقريبا  ،بمساحة قدرها
 70256هكت���اراً مربع���اً تعرف في
مجملها بأرخبيل جزر فرس���ان حيث
تقع ف���ي الطرف الجنوبي الش���رقي
لمياه البحر األحمر م���ن المنطقة و
تبعد عن مدينة ج���ازان حوالي 45
كم .
تواجه فرس���ان وطبيعتها تحدياً
رئيس���اً في غياب قاع���دة اقتصادية
محددة لجذب االس���تثمارات وايجاد
فرص عمل للسكان.
س���تصبح جزر فرس���ان وجهه
س���احلية مخطط���ة واس���عة النطاق
ومتع���ددة االس���تخدام ،ومتمي���زة
تس���تهدف العائ�ل�ات الس���عودية
والشباب .

تنمية الس���ياحة بجزر فرس���ان
باعتبــارها قطاعا مهم���ا وواعـــدا
وذو مناف���ع اجتماعي���ة واقتصاديا
تعك���س القي���م والع���ادات والتراث
التاريخى والبيئ���ى وتقاليد الضيافة
فى المملكة.
يوجد بفرس���ان مرافق لإليواء كما
يلي :
ع���دة فنادق تح���وي  49غرفة
وجناحا فندقيا. .
عدد  4مباني ش���قق مفروش���ة
تحوي  129غرفة.
توج���د عبارتين لنق���ل الركاب
بص���ورة يومية مجانية تتس���ع لعدد
 1000راكب وعدد  150سيارة.
يوج���د بفرس���ان حالي���ا ع���دد من
المنتجات البسيطة من اهمها :
صيد االسماك
الغوص
زيارة المواقع االثرية
السباحة

يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
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غابة القندل :منطقة شاطئية تكثر
بها أش���جار الش���ورى ،وتتميز
بطبيعتها.
جزيرت���ا الس���وليني :عبارة عن
جزيرت���ان متقاربت���ان يتراوح
عرضهما ما بين 1000-800
مت���ر ،وتتمي���زان بقربه���ا من
جزيرة فرس���ان (حوالي 2كم)
باتج���اه الش���رق إالّ ّ
أن إمكانية
الوص���ول إليهم���ا تعتبر صعبة
ف���ي الوقت الحال���ي لعدم وجود
قوارب.
رأس القرن :عبارة عن ش���اطئ
يمتد لمس���افة 5ك���م على البحر
األحم���ر ،تتواف���ر ب���ه جمي���ع
المواصف���ات الس���ياحية مث���ل
النظاف���ة ،نوعي���ة األس���ماك،
ً
مكمال لموقع ش���اطئ
ويعتب���ر
جناب���ة وه���و أفضل ش���واطئ
فرسان ،ويتميز باحتمالية ربطه
بالمواقع السياحية األخرى.
رأس حصيص :عبارة عن شاطئ
مس���احته نحو  3ك���م ،2ويبعد
حوالي 20كم عن فرسان ،يتميز
بنظافته وتواجد س���مك الحريد
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المهاجر ،وعليه إقبال س���ياحي
في الشتاء.
شاطئ جنابة :شاطئ رملي ،يمتد
لمس���افة 8كم ابت���داء من رأس
ش���ذا ،ويوجد به مرسى جنابة،
ويعتب���ر نقط���ة االنط�ل�اق إلى
جزي���رة قماح ،ويوجد به فندق،
كم���ا يوج���د به أماك���ن صالحة
للس���ياحة والغوص ،مما يجعله
مميزاً ،ويبع���د حوالي 2كم عن
فرسان.
قلع���ة األتراك :عب���ارة عن قلعة
أثرية م���ن الطوب األحمر تتميز
بموقعه���ا المرتفع ،وتتوافر بها
جميع الخدمات.
قرية القصار :تقع قرية القصار
على بعد خمس���ة أكي���ال تقريبا
جنوب بلدة فرسان.
عدد مباني القرية حوالي 400
بيت.
تمت���از بعذوبة ماء آبارها التي ال
يزيد عمقها عن سبعة أمتار.
قبل اربعين عام���ا – تقريبا-كان
معظم الفرس���انيين يقضون فيها
أيام الصيف
بس���بب عذوبة مائها واستواء

نبذة عن منطقة جازان

الرط���ب ف���ي نخيلها وذل���ك أيام
الموسم الذي
يطلقون عليه مسمى ”العاصف“
وهو موس���م اشتداد رياح الشمال
صيفا حيث يقضون فيها ما يزيد
عن ثالثة شهور.
يبدأ االنتقال إليها فيما يس���مونه
بـ“الش���دة“ على ظه���ور الجمال
ويك���ون هذا االنتقال بعد موس���م
الحريد.
أثن���اء موس���م العاص���ف كان
الغائبون يع���ودون واألفراح مثل
(الزواج وخت���ان الصبيان )كلها
تؤجل وتقام في هذا الموسم.
تعتب���ر قرية القص���ار قرية أثرية
حيث وجدت على بعض حجارتها
نق���وش بالخط المس���ند الجنوبي
(الحميري)ونق���وش بالح���روف
الالتينية القديم���ة تعود الى عهد
الدول���ة الرومانية.تعتبر القصار
اكبر قرية (واحة نخيل ) بفرسان
وتأتي بعدها قري���ة المحرق التي
تقع الى الجنوب منها.
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جزيرة آمنه
جزي���رة مرجانية تق���ع جنوب غرب
مدين���ة جيزان،عن���د تقاط���ع دائرة
العرض()16،47،12شماال مع خط
الطول()42،27،00شرقا.
تبلغ مساحتها نحو1.14كم ،2وتبعد
عن ميناء مدينة جيزان 15كم وعن
جزيرة فرسان 35كم.
وصف لطبيعة الجزيرة:
يعتبر التكوين الطبيعي للجزيرة مميز
حي���ث تمت���د طوليا باتجاه ش���مالي
جنوب���ي عل���ى هيئة ق���وس مفتوح
نحو الش���رق ،يبلغ أقصى طول لها
2.4كم ،وأقصى اتس���اع لها 544م
واس���عة في طرفها الش���مالي ،تقع
في الطرف الش���رقي لحاجز مرجاني
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يحيط بها وتحتوي على شواطئ بكر
إضافة لكونها م���ن االماكن المميزة
لصيد االسماك والغوص
الفكرة التطوير للجزيرة:
تق���وم الفكرة على تطوي���ر الجزيرة
لتكون منتجع سياحي مميز و بحيث
يس���اعد على وضع نم���وذج للجزر
السياحية بمنطقة جازان وتشمل:
وحدات االي���واء متنوعة الحجم
مطلة على البحر.
وحدات االيواء العائمة.
مرفى لليخوت والقوارب.
مركز ألنشطة الغوص والصيد.
موقع لممارسة الرياضات البحرية.
منتجع صحي .wellness ,spa

محافظة بيش
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ورد ذكره���ا ف���ي كت���اب البل���دان
لليعقوب���ي ،المتوفي س���نة 287هـ،
وكذل���ك ذكرها الهمدان���ي في كتابه
(صفة جزرة الع���رب) المتوفي عام
350هـ،وقد ذكرها ياقوت الحمودي
في كتابه معجم البلدان
والبك���ري ف���ي معجم ما اس���تعجم،
وتمتل���ك مدينة بيش ش���اطئاً بحريا
ً
جميال تتوفر فيه كافة الخدمات.

يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي بيش :من أكبر األودية في
منطقة جازان ،تجري به المياه
معظ���م أيام الس���نة ويصب في
البحر األحم���ر في منطقة القوز
بالقرب من رأس الطرفة.

نبذة عن منطقة جازان

محافظة فيفـا
فيفاء جبل شامخ يقف أقصى شرقي
منطقة ج���ازان على بعد يتراوح بين
 110إلى  125كيلو متر عن مدينة
جازان العاصم���ة اإلقليمية للمنطقة
ويقدر ارتفاعه عن س���طح البحر بـ
 7000قدم تقريباً
ويتك���ون جب���ل فيف���ا من سلس���لة
م���ن القم���م المتفاوت���ة االرتف���اع،
أش���هرها قمة العبس���ية ويعتبر فيما
يش���به الق���وس م���ن الش���مال إلى
الجنوب،ويحيط ب���ه وادي ضمد،من
الش���رق إل���ى رأس الق���وس غربا
ووادي ج���ورا في الش���مال والغرب
حيث يلتقي���ان في نقطة المحة غرب
الجبل وتقدر مس���احة الجبل بحوالي
 250كيلو متر مربع تقريباً
يتواجد بها المواقع السياحية التالية:
وادي القاعة :تبعد  30كم جنوب
مركز فيفا تتميز بجوها المعتدل
وبتنوع أش���جارها وخضرتها،
ووجود الشالالت في الخريف.
كرثه :قمة جبل تطل على وادي
ضمد ،تبع���د  1كم جنوب مركز
فيفا ،وتتميز بكثافة أشجارها.
جبل القويع���ي :أحد جبال منطقة
فيف���ا ،يبعد  1كم م���ن المركز،
يتميز بانحداره مما يوفر مطالت
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جميل���ة عل���ى وادي الحب���رة
ومنطقة فيفا.
جب���ل الحكم���ي :يتمي���ز الموقع
بإطاللته على وادي الجوه ويبعد
نحو  1كم جنوب مركز فيفا.
العبسية :أعلى قمة في جبال فيفا
 ،وتخلو من المواقع المستوية،
بها بعض المنازل المتفرقة.
منطق���ة الخط���م :يتمي���ز الموقع
بارتفاعه وإش���رافه على منطقة
فيفا.
منطقة اللعثة :هي أحد قمم جبال
فيفا تطل على وادي ضمد أشهر
أودية المنطقة.

العيون الحارة بجازان
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عرفت العين الح���ارة في جازان منذ
القدم كع�ل�اج بأذن الل���ه للكثير من
األمراض الس���يما الجلدي���ة ،وكان
الناس وما زالوا يفدون إليها من ِّ
كل
مكان لإلستشفاء ،فهي مياه كبريتية
تنبع م���ن تلك الصخور وتصل درجة

حرارتها إلى حوال���ي ( ) ٧٠درجة
مئوية ،وابرز العيون الحارة بمدينة
جازان :
العيون الحارة في بني مالك .
العيون الحارة في العارضة .
العيون الحارة في الخوبة .

نبذة عن منطقة جازان

األسواق الشعبية
حيث أن األسواق الشعبية في جازان
هي م���ن العادات الت���ي تحمل تراث
الماضي ،ويع���ود تاريخها إلى أكثر
من  250س���نة ،وتأت���ي بداية هذه
األس���واق عن طريق تجارة القوافل
التي كان���ت تم���ر بالمناطق لغرض
التوق���ف والت���زود باحتياجاتها من
الطعام والم���اء واألغراض التجارية
وتبادل السلع ،ومنذ ذلك التاريخ فإن
األسواق الش���عبية في جازان التزال
تحتفظ بعاداتها وتقاليدها ومرتاديها.
وتتوفر في هذه األس���واق البضائع
والمنتج���ات الفخاري���ة المحلي���ة
والصناع���ات الفخاري���ة والخناجر
وآالت الح���دادة والمنس���وجات
والعطور وغيرها.
أهم األسواق الشعبية في منطقة جازان:
سوق بيش الشعبي
يقام كل يوم س����بت في محافظة بيش
ويعتبر من أشهر األسواق في المنطقة
ويش����تهر بمعروضاته المتعددة والتي
من أهمه����ا أدوات الزراعية التقليدية
واألواني الفخارية واألدوات الفخارية
واألدوات المصنوع����ة م����ن الخوص
وغيرها ويش����تهر هذا الس����وق ببيع
المنتج����ات الزراعي����ة ف����ي المنطقة
كالحبوب بأنواعها والسمسم والخضار
والفاكهة وكذلك الماشية.
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سوق األحد الشعبي
يق����ام هذا الس����وق ف����ي محافظة أحد
المسارحة ويعد هذا السوق من أشهر
األسواق في المنطقة في بيع الماشية
ً
إقباال من
واألبقار واإلبل والذي يشهد
خارج المنطقة بشكل ملفت للنظر.
سوق فيفا الشعبي
ويق����ام كل ي����وم أثنين من األس����بوع
ويش����تهر ببي����ع الماش����ية والنباتات
العطرية.
سوق صامطه الشعبي
يقام كل يوم اثنين وهو سوق مشهور
ويتميز ببيع األواني الفخارية واألواني
واألدوات المصنوع����ة م����ن الطفيء
(صناعة الخوص)
سوق الشقيق الشعبي
ويق����ام كل يوم أحد من أيام األس����بوع
ويش����تهر بتن����وع معروضاته وأهمها
سوق الماشية ،إقبال من سكان عسير
والباحة وذلك لقربه منهما.
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سوق ضمد الشعبي
يقام كل يوم اثنين وهو س����وق يشتهر
بمعروضاته المتنوعة والتي ال تختلف
عن األس����واق الش����عبية األخرى في
المنطقة
بتنوع معروضاته وكثرة اإلقبال عليه.
سوق الدرب األسبوعي
ويق����ام كل يوم خمي����س ويعرض فيه
العدي����د من المنتج����ات واهم ما يميزه
كثرة الماش����ية المباعة فيه ومأكوالته
الش����عبية المتنوعة ونباتاته العطرية
ً
إقباال كبيراً من سكان منطقة
ويش����هد
عسير والباحة وذلك لقربه منهما.
ولك����ن أه����م م����ا يمي����زه ه����و كثرت
المحاصي����ل الزراعية الت����ي يتم بيعها
في السوق وخاصة الخضار والحبوب
وذلك لشهرة المحافظة زراعياً.
سوق صبيا الشعبي
ويقام كل يوم ثالثاء في محافظة صبيا
والتي تع����د من أكب����ر المحافظات في

المنطق����ة ويتميز هذا الس����وق بتنوع
جميع معروضات����ه والتي يتم عرضها
بكمي����ات هائلة وذلك لكث����رة مرتادي
السوق.
سوق أبي عريش الشعبي
ويقام كل يوم أربعاء من أيام األسبوع
ويعتبر من أشهر أسواق المنطقة
سوق محافظة العارضة
س����وق العارضة األسبوعي الذي يقام
كل ي����وم خمي����س من أيام األس����بوع
ويعتب����ر الس����وق من أقدم األس����واق
بالمنطقة ويضم أقس����اماً متنوعة من
المعروضات مثل قس����م بيع المواشي
وبي����ع الم����واد الغذائي����ة واألوان����ي
الفخاري����ة والخض����روات والنبات����ات
العطرية والطيور واألس����ماك واللحوم
ويتميز بكثرة وتنوع جميع معروضاته
ومرتادي السوق

نبذة عن منطقة جازان

األكالت الشعبية
اش���تهرت منطقة جازان بالعديد من
األكالت الش���عبية الت���ي تميزت بها
عن بقية المناطق وذلك تبعاً لطبيعة
أرضها وتنوع تضاريسها .
بعض ه���ذه األكالت وجب���ات يومية
دارجة ،ال تخلوا منها أو من بعضها
سفرة طعام  ،وبعضها اآلخر وجبات
موس���مية مرتبط���ة بالمناس���بات
كرمض���ان واألعي���اد وخاص���ة عيد
األضح���ى ال���ذي تكثر في���ه الذبائح
مما يكون موس���م مميز لعمل وجبة
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"المحشوش"
الجمي���ل أن الكثير م���ن هذه األكالت
مازال مس���تمراً وم���ازال الكثير من
األهال���ي محافظ���ون عليه���ا وتعد
وجبات يومية أساسية
ومن أشهر هذه األكالت :
المغش
الحياسي
الخمير أو العيش
المرسة
العزبة
المحشوش
الهريسة
الثريث
العصيدة
الزومة
مرق الهوى
المفالت
فطيرة «قرمش»
الجزايري

الرقصات الشعبية
الســـيــــــــف والـــعـــرضــــة

نبذة عن منطقة جازان

الحنيذ
المرزوم
لرقصات جازان الشعبية وقع مميز،
وإيقاع راقص  ،تس���تطيع أن تميزه
بس���هولة عن بقية المناطق  ،وذلك
كفنون خاصة اشتهرت بها المنطقة،
تنوع���ت بتنوع تضاريس���ها ما بين
جبلية وس���احلية ،انعكس ذلك على
أجساد أهلها ليكون ثقافة فنية خاصة
التكون إال لجازان

ومن أشهر الرقصات الشعبية:
الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــزاوي
الــــــــــــــــــــزيــــــــفــــــــــة
الــطــــــــــــــــــــــــــــــــــارق
الـــــــــــــــــ ِد لـــــــــــــــــــــع
الـــــــــــــــــدانــــــــــــــــــــــة
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المهرجانات السياحية

ويق���ام في جزيرة فرس���ان وتحديداً
ف���ي خليج الحصي���ص ،حيث ينطلق
المتس���ابقون تج���اه المم���ر المائي
بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام
بعد أن يتم وضع بعض األشجار من
ش���جر الكس���ب إضافة إلى الحواجز
التي يضعها الصي���ادون لمنع عبور
الس���مك لذل���ك الممر الضح���ل لتبدأ
بع���د ذلك عملي���ات الصي���د من قبل
المتس���ابقين في محاول���ة للحصول
على أكبر قدر من تلك األس���ماك في
تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات
السنين .
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يقام ف���ي منطقة ج���ازان مجموعة
من المهرجانات الممي���زة والفريدة
على مس���توى المملك���ة ،وذلك لما
حبا الله س���بحانه وتعال���ى المنطقة
م���ن خصائ���ص وممي���زات فريدة
تتمتع بها براً وبح���راً ،حيث يجتمع
األهالي في هذه المواس���م لإلحتفال
بهذه المناس���بات مما جعلها تتحول
لمهرجان لتكون نقطة جذب سياحي
كبير .ومن هذه المهرجانات :
مهرجان الحريد

نبذة عن منطقة جازان
مهرجان المانجو
يقام بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة ويستمر خمسة أيام ،ويهدف للتعريف
بفاكهة المانجو الت���ي تعرف بملكة الفواكه االس���توائية والتي أصبحت رمزا
للزارعة في المنطقة بمش���اركة مزارعي المنطقة حيث يُعد أبرز المهرجانات
السياحية في منطقة جازان.
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برام���ج اليتي���م والطب���خ الخل���وي
والطائ���رات الورقية والرس���م على
الرمال واأللعاب النارية.
ويش���هد المهرجان الش���توي إقامة
القرية التراثي���ة التي يتم من خاللها
عرض المنتج���ات المتميزة للمنطقة
من األكالت الش���عبية والعسل والبن
والحرف اليدوي���ة ومعرض الزهور
والنباتات العطرية والفنون الشعبية
إضافة إلى معرض إعالمي موس���ع
يضم صورا للتعريف بمكانة المنطقة
التاريخية والتنموية والسياحية.
كما يشتمل المهرجان على نشاطات
بحرية كالقوارب الش���راعية وسباق
التجديف البحري وس���باق السباحة
الحرة.
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مهرجان جازان الشتوي
ويعتبر أضخ���م مهرجان ش���تــوي
ويقام خالل فترة الربيع .
ويأتي المهرجان مواكب���اً لما تمتاز
ب���ه المنطقة من إمكانيات س���ياحية
ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية.
ويش���هد المهرج���ان العدي���د م���ن
الفعالي���ات والمس���ابقات الثقافي���ة
والس���ياحية والترفيهية والرياضية
والبحري���ة والمع���ارض والفعاليات
المتنوع���ة التي يش���ارك فيها العديد
م���ن الجه���ات الحكومي���ة واألهلية
بالمنطقة.
كما يتضمن مس���ابقات ف���ي اإللقاء
والشعر وبرامج توعوية ومسابقات
لألطف���ال ومس���ابقات الرس���م
والمس���ابقات البحري���ة وع���روض
المس���رحيات لألس���ر باإلضافة إلى
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مدينة الملك فيصل الرياضية

الصالة الرياضية :
تقام عليها مختلف األلعاب الجماعية
(الك���رة الطائ���رة – اليد – الس���لة)
وجمي���ع البطوالت لأللع���اب الفردية
سواءً كانت على مس���توى المنطقة
أو المملكة.
مسرح :
يتسع ألكثر من 350شخصاً.
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نبذة عن منطقة جازان

تأسست عام 1409هـ.
مالعب كرة القدم :
الملعب الرئيسي:
وتوجد به مدرجات تتسع ألكثر
من خمسة آالف متفرج.
الملعب المساند:
تج���رى عليه بع���ض المباريات
وتمارين الفرق.

مدنية جازان اإلقتصادية

تأسيس مدينة جازان االقتصادية

في الثالث عشر من شوال 1427هـ
(2006م) وج���ه خ���ادم الحرمي���ن
الش���ريفين المل���ك عبدالل���ه ب���ن
عبدالعزيز آل س���عود  -يرحمه الله
 بإنش���اء مدينة جازان االقتصاديةإلح���داث تنمية في منطق���ة جازان،
واسندت مهمة إنش���اءها إلى الهيئة
العامة لالستثمار ثم إلى هيئة المدن
االقتصادي���ة التي عمل���ت مع وزارة
البترول والثروة المعدنية وش���ركة
ارامكو لتعديل المخطط العام للمدينة
ووضع تصور إلدارتها وتطويرها.
تكليف الهيئة الملكية
بإدارة المدينة وتشغيلها

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك
س���لمان بن عبدالعزيز بتعديل اس���م
مدين���ة ج���ازان االقتصادية؛ ليصبح
مدينة جازان للصناعات األساس���ية
والتحويلي���ة ،وقيام الهيئ���ة الملكية
للجبي���ل وينب���ع ب���إدارة وتش���غيل
مدينة جازان للصناعات األساس���ية
والتحويلي���ة ،وتوفي���ر الخدمات في
المدينة على َ
نمطي مدينة الجبيل وينبع
الصناعي َتي���ن ومدين���ة رأس الخير.
وف���ي التفاصيل ،ج���اء ذل���ك ً
وفقا
لألحكام النظامية الواردة بالمرسوم
الملكي رقم م  75 /وتاريخ -9-16
1395هـ ،وقيام الهيئة بالتنس���يق
مع جميع الشركاء االس���تراتيجيين
بتوقي���ع مذكرات تفاهم حول تس���لُّم
األراض���ي وأص���ول أخ���رى ،بما ال
يؤثر على س���ير تنفيذ المش���اريع،
وتش���كيل لجنة من الهيئ���ة الملكية
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ومن هيئة الم���دن الصناعية إلكمال
لجنة التسلم والتسليم ،واالتفاق على
الملفات المعلقة ،بما في ذلك العقود
وااللتزام���ات ،على أن تنتهي اللجنة
خالل  30يومًا من تاريخه
الموقع االستراتيجي للمدينة

تقع مدينة ج���ازان االقتصادية على
س���احل البح���ر األحمر ف���ي الركن
الجنوب���ي الغربي للمملك���ة العربية
الس���عودية ،وتبعد عن مدينة جيزان
 66كم باتجاه الشمال ،و 20كم عن
محافظة بي���ش باتجاه الغرب ،ويبلغ
طول س���احلها  11.5ك���م ،ويعتبر
موقع المدينة استراتيجياً لقربها من
طرق الش���حن العالمي���ة على البحر
األحمر ،ومجاورتها للقرن األفريقي.
الميز النسبية

تبلغ مساحة مدينة جازان االقتصادية
نح���و  103ملي���ون م ،2وتتمي���ز
المنطقة بتوفر األيدي العاملة وقربها
من المطار الدولي الجديد والس���كة
الحديدي���ة المزم���ع إنش���اؤها لربط
منطقة جازان بمدينة جدة بمس���افة
تبل���غ  660كم ،كما يج���ري العمل
حاليا إلنشاء مصفاة نفط جازان.
الصناعات المستهدفة

وضع���ت لمدينة ج���ازان االقتصادية
خطة تهدف إل���ى توطين الصناعات
الثقيلة والصناعات البتروكيماويات
والتعديني���ة والتحويلية ،إضافة إلى
توفي���ر اإلمدادات الحيوي���ة للطاقة،

وتوطين صناعة الس���فن ،واستثمار
الث���روات المعدني���ة والزراعي���ة
والحيوانية والسمكية.

تقوي���م ش���ركة ارامكو الس���عودية
بتطوير المرحل���ة االولى من مدينة
ج���ازان االقتصادية وذلك وفق أعلى
المقايي���س وأفضل البن���ى التحتية ،
وتشمل أعمال التطوير على :
 تطوير الميناء تطوير المنطقة الصناعية تطوير المنطقة السكنية تطوير كورنيش بيشإن قيام ش���ركة ارامكو الس���عودية
لتطوير مدينة جازان االقتصادية فيه
تأكي���د على االلت���زام بأعلى درجات
التنفيذ وفق خطة زمنية محدودة .

 مصف���اة تكرير البت���رول من خاللشركة ارامكو السعودية .
 الصناعات التحويلية الثانوية مثلصناعة الحديد الصلب .
 مين���اء بح���ري متع���دد األغراضلش���حن وتفريغ الس���وائل والمواد
الس���ائبة الجافة والحاويات والشحن
العام وهو مجهز لالستقبال .
 سفن النقل الكبيرة وناقالت النفط . محطة كهرباء . منطق���ة صناعية ترتب���ط بالميناءالبحري .
 المجمع���ات الس���كنية والمراك���زالتجارية .
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مدنية جازان اإلقتصادية

أعمال التطوير

أهم مشاريع المرحلة االولى

بع�ض الفر�ص اال�ستثمارية بالمنطقة
الفرص االستثمارية بجازان

م�شاريع ال�صناعات المحلية

-1تعبئة وتوزيع وت�صدير زيت ال�سم�سم
الذي ت�شتهر به جازان
-2تحمي�ص وتعبئة وتوزيع البن عالي
الجودة
-3تعبئة وتغليف وتجميد وت�صدير
الأ�سماك
�-4إنتاج علف الحيوانات
-5تجميع وتقنية وتعبئة ع�سل النحل
�-6صناعة وتجهيز وتبريد وتجميد
وتعبئة الخ�ضروات
-7ت�صنيع الحليب وم�شتقاته
-8م�شروع م�صنع للع�صائر
-9م�شروع م�صنع مرطبات

م�شاري��ع التعدي��ن وال�صناع��ات
المتحولة

�-1إنتاج ملح الطعام والملح للأغرا�ض
ال�صناعية
�-2صناعة الرخام الأبي�ض
�-3صناعة العنا�صر والوحدات
الخرا�سانية م�سبقة ال�صب
�-4صناعة القوارب من الفيبرجال�س
�-5إنتاج الأك�سجين للأغرا�ض ال�صناعية
-6مجمع ال�صناعات الحرفية
-7م�شروع �إنتاج قطاعات الألمنيوم
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-8م�صنع الغزل والن�سيج
-9م�صنع جلفنة المعادن
-10م�صن��ع �إنت��اج الخزان��ات المعدني��ة
لال�ستخدام��ات ال�صناعي��ة والبرامي��ل
المعدنية
-11م�صنع �إنتاج كربونات الكال�سيوم
-12م�صنع تدوير خردة البال�ستيك
-13م�صنع �إنتاج الزجاج
-14م�صنع �إنتاج الورق والكرتون
-15ت�صنيع �صناديق من البول�سترين
-16م�صنع تف�صيل �ألواح ال�صلب

م�شاريع اال�ستثمار الزراعي

-1م�شروع ا�ستزراع �سمكي /الروبيان
-2م�شروع مزرعة وم�سلخ للدواجن
-3التو�سع في زراعة محا�صيل الفاكهة
والخ�ضروات والبن والنباتات الزيتية
�أو العطرية.
�-4إقامة المزارع الع�ضوية .

م�شاري��ع الت�صدي��ر للمنتج��ات
الزراعية

 -1ت�صدير المانجو المجفف
 -2ت�صدير الطماطم واعادة تهيئتها مثل
ال�صل�صة الطبيعية
 -3ت�صدير ال�سمك المجفف والمعب�أ
-4ت�صدير البن

بع�ض الفر�ص اال�ستثمارية بالمنطقة

�-1إن�ش��اء الفن��ادق ومرك��ز االي��واء
ال�سياحي المتنوعة في المحافظات التي
تتميز بمقومات �سياحية.
-2توفي��ر الأن�شط��ة ال�سياحي��ة بج��زر
فر�س��ان التي تتمي��ز بطبيعته��ا البحرية
المتميزة و�شواطئها البكر.
-3مطاعم المراكب المائية العائمة
-4م�شروع مدينة �سياحية
-5م�شروع مركز ترفيهي مغلق
-6م�شروع �شركة نقل بحري
-7م�ش��روع منتج��ع �سياح��ي ف��ي جزي��رة
فر�سان
-8م�ش��روع �إن�ش��اء مركز عالج��ي ترفيهي
�سياحي (منتج �صحي)
-9عم��ل �سل�سل��ة مطاع��م متخ�ص�ص��ة في
الأ�سماك ب�أنواعها المختلفة.
-10م�شروع دور لل�سينما.

م�شاري��ع ال�صحي��ة والتعليمي��ة
ب�شكل عام

-1م�شروع م�ست�شفى عام يتراوح بين 200
�إلى � 500سرير.
-2العي��ادات والمراك��ز الطبي��ة
التخ�ص�صية.

م�شاري��ع االمتي��از التج��اري
(الفران�شاي��ز) وج��ذب العالم��ات
التجارية للمنطقة.

-1يعزز البيئة التجارية واال�ستثمارية
في المملكة ويواكب فى جازان الزيادة
ال�سكان وتعدد االن�شطة التجارية
وال�صناعية ويعتمد على ا�ستغالل
وا�ستثمار ا�سم ال�شركة وعالمتها
التجارية ،وبالتالي ف�إن بناء ا�سم قوي
في �سوق العمل يجعل من ال�شركات قادرة
على بيع ذلك اال�سم من خالل ما يعرف
باالمتياز التجاري ،وهو ما يحقق لها
�أرباح مالية من م�صادر �أخرى غير م�صادر
خطوط الإنتاج وعمليات البيع وال�شراء.
�-2أبرز ما تح�صل عليه ال�شركة
الممنوحة لحق االمتياز هو �أنها �سوف
تحقق نمو مت�سارع �إذا �أن ت�سويق المنتج
�سوف يكون على �أ�سا�س ال�شركة الأم
التي تم �أخذ االمتياز التجاري منها،
وبالتالي �سوف تح�صل ال�شركة على ثقة
الم�ستهلك ب�شكل �أ�سرع خ�صو�صا بعد عمل
الم�شروع.
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الفرص االستثمارية بجازان

م�شاري��ع اال�ستثم��ار ال�سياح��ي
والترفيهي

-3كلية �أهلية.
-4مدار�س �أهلية �أجنبية

الفرص االستثمارية بجازان

مشروع شركة تنظيم معارض
مقدمة المشروع
مع زيادة االهتمام العالمى بالسياحة
كأح���د أهم مصادر الدخ���ل الوطنى،
وأهم روافد تش���غيل معظم قطاعات
االقتصاد حاليا ،تم اس���تحداث العديد
من األنم���اط الس���ياحية التى أزكت
روح التناف���س بي���ن ال���دول .وتعد
س���ياحة المعارض والمؤتمرات من
أهم األنماط السياحية الحديثة والتى
ش���هدت نموا كبيرا من���ذ ثمانينيات
القرن الماضى ،حت���ى أصبح وجود
قاع���ة مؤتمرات ومناط���ق للعرض
من أهم عناصر التفضيل فى الفنادق
الكبرى .
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فكرة المشروع
تتلخ���ص فكرة المش���روع في إقامة
شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات
واالحتفالي���ات الوطني���ة والعالمية
بصورة مبتكرة ،بما يسهم فى تنمية
وتطوي���ر نم���ط س���ياحة المعارض
والمؤتمرات بالمملكة.

الفرص االستثمارية بجازان

73

الفرص االستثمارية بجازان

مشروع مالهي مائية وثلجية
مقدمة المشروع
تكمن ض���رورة الترفيه وأهميته في
تحقيق التوازن االنفعالي للش���خص
والمجتم���ع ،وللترفي���ه أهمي���ة في
حياة األس���رة لكس���ر وتيرة الحياة
وجم���ود النظ���ام اليوم���ي ،وخلق
فرصة للتعارف والتقارب ،وتش���كل
مدن الترفي���ة بكافه أنماطها أحد أهم
وس���ائل الترفيه بالمملكة ،مما يدفع
إل���ى تطويرها وإيج���اد أنماط جديدة
ومبتكره منها بشكل مستمر.
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فكرة المشروع
تتلخ���ص فكرة المش���روع في إقامة
مدينة ترفية مائي���ة وثلجية تتضمن
مجموع���ة م���ن األلع���اب المتنوعة
التي تعتمد على المساقط والمجاري
المائي���ة باإلضافة إلى صاالت مغلقة
للتزلج الجليدي واأللعاب اإللكترونية.

الفرص االستثمارية بجازان
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الفرص االستثمارية بجازان

مشروع منتجع شاطئي
مقدمة المشروع
تش���كل الش���اليهات أحد أكثر نماذج
المنش���آت الس���ياحية الت���ي تحظى
بإقبال األس���ر الس���عودية ،ويتوقف
ذلك على مدى ما توفره من عناصر
وخدمات مكملة تجعل السائح يقضي
معظ���م وقته به���ا ،وتمثل منش���آت
اإليواء الش���ريان الرئيس���ي لحركة
الس���ياحة ب���أي مدين���ة أو منطقة،
وتتكون منش���آت اإليواء من الفنادق
والوحدات المفروش���ة والشاليهات
والمنتجعات وبيوت الشباب وغيرها
من أشكال اإليواء السياحي .
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فكرة المشروع
تتلخ���ص فكرة المش���روع في إقامة
منتجع���ات ش���اطئية تت���راوح فترة
اإلقامة بها من ليلة واحدة إلى ثالث
أو أربع لي���ال وقد تمتد إلى أكثر من
ذل���ك ،وتك���ون مصحوب���ة بخدمات
الطعام والشراب والخدمات األخرى
المكملة.

الفرص االستثمارية بجازان
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الفرص االستثمارية بجازان

مشروع نزل زراعي
مقدمة المشروع
تعرف السياحة الزراعية بأنها إقامة
نش���اط س���ياحي في إحدى المزارع
العاملة ،وعادة ما يتضمن النش���اط
الس���ياحي اإلعاش���ة وغير ذلك من
الخدمات وعادة ما تكون اإلقامة في
أكواخ ريفية معدة لمثل هذا النوع أو
في كرافانات أو مخيمات وينتشر هذا
النمط في العديد من الدول األوربية،
ومن ثم انتقل للعديد من دول الشرق
األوسط.
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فكرة المشروع
تتلخص فكرة المشروع في خلق نمط
إيواء س���ياحي ممي���ز ومغاير للقائم
حاليا ،من خ�ل�ال إقامة نزل زراعيه
مميزه تجم���ع ما بي���ن تقديم خدمة
اإلقامة واإلعاش���ة ومتعة االنطالق
والمس���طحات الخضراء والمنتجات
الزراعي���ة والج���والت المفتوح���ة
والخدمات األخرى المكملة.

الفرص االستثمارية بجازان
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مركز األعمال بجازان

فرصة

لإلستثمار

 يقع بالمنطقة االستثمارية المركزية بجازان يتوس���ط عدد من المرافق الحكومية والخاصة مث���ل ( مجمع محاكم جازان مديرية الش���رطة  -مكتب العم���ل  -المجمع االكاديمي لطالبات جامعة جازان فرع الهئية العام للسياحة واالثار  -شركة االتصاالت السعودية  -وغيرها ) يقع بجوار أهم مجمعين تجاريين ( الراشد مول  -كادي مول ) -بالقرب من مركز األمير سلطان الحضاري .

لإلستفسار عن طريقة االستثمار التواصل مع غرفة جازان
0173233819
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0500205353

برنامج عناية
Card program

كيف أحصل على البطاقة ؟

 تق����دم بطلبها ع����ن طريق مركز األعمال بمقر الغرفة الرئيس����ي أو احد فروعالغرفة بالمحافظات .
 قم بتسديد رسوم اإلصدار بمبلغ  100ريال عبر نقاط البيع بالغرفة والفروع . احصل على بطاقتك فوراً حين طلبها في المركز الرئيسي وبعد  24ساعة حينطلبك لها من أحد فروعنا .
ماهي مميزات بطاقة عناية ؟

 وثيقة رسمية تمنح صاحبها الصفة االعتبارية كعضو منتسب . اإلستفادة من خدمات األعمال بالمقر الرئيسي والفروع . خدمات االستشارات المتخصصة ألعمال المنتسب . خدمات اللجان الوطنية بالغرفة . خصومات متنوعة ومحفزة لدى العديد من الشركاء .من الذي يحصل عليها ؟

رجال األعمال

سيدات األعمال

شباب األعمال

للتواصل أو اإلستفسار عن البطاقة
0173233819

0500205353
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بـرنــامـج عـنـايـة

برنامج تفاعلي بين عدد من الش���ركاء بهدف تبادل الخدمات والخصومات من
خالل باقة متميزة تقدم للمنتسب بقطاع األعمال

هواتف الدوائر الحكومية
الأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
مديرية �شرطة منطقة جازان
�إدارة مرور جازان
مدير جوازات منطقة جازان
مدير عام ال�شئون ال�صحية
رئي�س بلدية منطقة جازان
مدير عام تعليم البنين
مدير عام تعليم البنات
مدير مكافحة المخدرات
مدير عام مطار جازان الدولي
قائد قيادة حر�س الحدود
مدير �إدارة المجاهدين
مدير عام الزراعة والمياه
الرئي�س العام للمحاكم
كاتب العدل
مدير مكتب العمل والعمال
مدير مركز ال�ش�ؤون االجتماعية
مدير مكتب ال�ضمان االجتماعي
مدير عام ميناء جازان
مدير م�صلحة الجمارك
فرع وزارة الخدمة المدنية
مدير الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
الرئا�سة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
الم�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
مدير محطة �إذاعة جازان
82

3221000
3220595
3220151
3215964
3170164
3217048
3211617
3213772
3211944
3221313
3221547
3171156
3221840
3221390
3220576
3213671
3220018
3214188
3171000
3221380
3231423
3211652
3172177
3211678
3170059
3221180

هواتف الدوائر الحكومية
مدير محطة التلفزيون
مدير م�صلحة الأر�صاد وحماية البيئة
مدير فرع �صندوق التنمية العقارية
مدير فرع وزارة الموا�صالت
مدير عام فرع وزارة التجارة
مدير �إدارة ال�سجون
مدير عام االت�صاالت ال�سعودية
مدير فرع وزارة العدل
مدير منطقة جازان للبريد
مدير عام الأحوال المدنية
مدير مركز تلفزيون جازان

3223026
3221226
3171158
3211979
3221759
3217541
3221111
3220576
3221587
3221991
3230622

م�ست�شفى الملك فهد المركزي بجازان
م�ست�شفى جازان العام
م�ست�شفى �صبيا العام
م�ست�شفى بي�ش العام
م�ست�شفى �صامطة العام
م�ست�شفى فر�سان العام
م�ست�شفى فيفا العام
م�ست�شفى الدرب العام
م�ست�شفى العار�ضة العام
م�ست�شفى الطوال العام
م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية
م�ست�شفى الأمرا�ض ال�صدرية
م�ست�شفى �أبو عري�ش العام
م�ست�شفى المو�سم العام

3250318
3221200
3261344
3241144
3321345
3160112
3140144
3461063
3253606
3151320
3223568
3250131
3250013
3313554
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امارات المناطق
االمارة
011
014
013
016
012
014
017
017
016
014
017
014
017
85

الغرف التجارية الصناعية السعودية

017/3224459

86

017/3224231

الغرف التجارية الصناعية السعودية

87

م�سافات الطرق البرية بالكيلو مترات  " -م�سافات تقريبية "
جازان

بريدة

الدمام الهفوف

جدة

مكة

المدينة الرياض الطائف

جازان

763 1272 1043 685 710 1509 1667 1418 000

الباحة

248 1040 775 336 414 1337 1452 1077 500

أبها

528 1018 1053 606 678 1346 1499 144 202

أبقيق

876 1564

1277 376 1387 1371 1443 83

الخرج

80 1091 1069 1141 408 541 550 1158

85
18

981

1358 457 1468 1452 1528 164

الخبر

927 1647

بريدة

827 470 541 915 965 798 931 000 1418

الدمام 1362 461 1472 1456 1528 168 000 931 1667
حائل

982 745 398 894 822 1073 1215 284 1475

الهفوف 1229 328 1337 1317 1389 000 168 798 1509
160 1061 424

جدة

000 1389 1528 965 710

72

مكة

72 1317 1456 988 685

989 447 000

88

المدينة 535 1011 000 447 424 1339 1472 541 1043
نجران

810 1266 1354 898 970 1594 1727 1736 482

الرياض 901 000 1011 989 1061 328 461 470 1272
الطائف 160 1229 1362 1076 763
تبوك

88

000 901 535

1221 1697 686 1133 1110 2025 2158 1227 1722

تصحيح معلومات

�إ�ستمارة ت�صحيح معلومات للإ�صدار القادم

يف حالة وجود �أي خط�أ يف البيانات با�سم من�ش�أتك �أو رقم الهاتف �أو الهاتف �أو العنوان
يرجى تعبئة هذه الأ�ستمارة مع ارفاق �صورة من �شهادة ا�شرتاك الغرفة التجارية
جمدده و�إر�سالها �إىل م�ؤ�س�سة كيان خلدمات الأعمال
جدة  -فاك�س  012 2870300 :الربيد االلكرتوين tr2870300@hotmail.com :

الفهـــرس
أ
�أبواب 90..............................................
�أثاث ومفرو�شات90..................................
�أجهزة و�أواني منزلية 91............................
�أدوات �صحية92......................................
ا�ستقدام 92...........................................
�أغذية 92.............................................
�ألعاب102............................................
�إلكترونيات 102.....................................
�أمن و�سالمة103....................................
ب
بحرية  -تجهيزات ومعدات 104...................
بال�ستيك 104.......................................
بنوك 104...........................................
ت
تبريد وتكييف 105.................................
تجارة عامة 105.....................................
تدوير مخلفات 110.................................
حـ
حا�سب �آلي 111......................................
حديد 111...........................................
حلويات113..........................................
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خـ
خدمات عامة 114...................................
خردوات 114.........................................
خر�سانة جاهزة115.................................
خياطون رجالي 118................................
د
دعاية و�إعالن119...................................
دهانات 119..........................................
ديكورات122.........................................
ر
رخام و�سيراميك123................................
ز
زجاج 129............................................
زراعة127............................................
س
�ساعات127...........................................
�سفر و�سياحة 127...................................
�سيارات ت�أجير 128..................................
�سيارات  -زيوت و�صيانة 128......................
�سيارات قطع غيار 129.............................
�سيارات معار�ض 130................................

الفهـــرس
ش
�شقق مفرو�شة 132..................................
ص
�صاالت �أفراح133....................................
�صناعي معدات و�أدوات 134.........................
�صالونات حالقة 136...............................
�صيد �أ�سماك 137...................................
�صيدليات 138.......................................
ع
عطورات 140........................................
عقار140.............................................
ف
فنادق143............................................
ك
كهربائية �أدوات ولوازم 146.........................
م
محا�سبون قانونيون146............................
مراكز تجارية 147..................................
م�ست�شفيات وم�ستو�صفات150......................
مطابخ � -صناع 156.................................
مطابع 158..........................................
مطاعم158..........................................
معدات ثقيلة 163...................................
مغا�سل 163..........................................
مقاوالت164.........................................

مكتبات186..........................................
مقاهي 186..........................................
مالب�س جاهزة 187.................................
مهند�سون ا�ست�شاريون188..........................
مواد بناء190........................................
مياه 195.............................................
ن
نظارات 199.........................................
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�أبــــــواب
�أمان للأبواب 6710241 .. ..........................
م�ؤ�س�سة زنكو التجارية 2388885...................
�أمان للأبواب 6710241 .. ..........................

م�صنع البراك البواب الكراجات3224414 .........
م�ؤ�س�سة بام�شمو�س التجارية 6943124.............
م�ؤ�س�سة يحي حام�ضي تجارة االبواب 3177372...

�أثاث ومفرو�شات
م�صنع محمد �سعيد عرار 2291100................
م�ؤ�س�سة العي�سائي 3225378........................
مملكة الأثاث التجارية 3226232.................
الأمتياز لتف�صيل وتنجيد الكنبات3422438........
الركن الع�صري لالثاث3223185...................
ال�سلطان للمفار�ش والمطرزات 3227445..........
ال�شعبي للديكور 3322150..........................
العي�سائي لالثاث3212222..........................
العي�سائي للمفرو�شات3225377.....................
الفهد للتنجيد وتف�صيل وال�ستائر 3146528.......
م�ؤ�س�سة بارزيق لتقنية المكاتب 3222151..........
دار االثاث المكتبي 3232070.......................
�شاطى الراحة لل�شرا�شف 3421962.................
�شركة ابناء بحل�س للتجارة3221913................
�شركة ال�سريع للمفرو�شات3212830................
عبده ولي تلطريز ال�شرا�شف 3173395.............
م�ؤ�س�سة ح�سين الح�سنية للمفرو�شات3214071....
م�ؤ�س�سة خالد العماري3176582....................
م�ؤ�س�سة دار المفرو�شات العالمية3221080.........
م�ؤ�س�سة �سعيد ال�شهراني المفرو�شات 3251152....
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م�ؤ�س�سة لم�سات البيت ال�سعودي3241272..........
م�ؤ�س�سة نور عجاج للتجارة التجزئة 3175055.....
محل عبداهلل بار�شيد للمفروات3240048..........
محالت الع�ضل للمفرو�شات3260148..............
محمد رفاعي للأثاث المنزلي 3242014...........
مركز المدينة للمفرو�شات 3176972...............
مركز اليوم المبارك لل�ستائر3232003.............
مركز وليد للمفرو�شات والتنجيد3223721........
م�صنع عماد �سمرين لالثاث الخ�شب 3222265....
معر�ض االحد لبيع المفرو�شات3191127..........
مفرو�شات البدر 3270055...........................
مفرو�شات الجزيرة 3320761.......................
م�صنع بيت اال�سفنج0126891646..................
مفرو�شات الخليج 3251758.........................
مفرو�شات �صبيا 3269818...........................
مفرو�شات ال�سعودية3176596.......................
مفرو�شات الفقيهي3191434........................
مفرو�شات المدخلي 3321806......................
مفرو�شات المملكة 3125552........................
مفرو�شات جدة 3262324............................

�أجهزة و�أواني منزلية

ال�شركة الأ�سا�سية 6726827.........................
م�ؤ�س�سة المعر�ض ال�سعودي 6471239..............
م�ؤ�س�سة زاوية ال�سلطان 3175500..................
م�ؤ�س�سة ح�سن العمودي 3226999.................
م�ؤ�س�سة مجال للأجهزة المنزلية 0000000.......
مجموعة ال�سهلي للتجارة 3310089................
مافاز للإلكترونيات 3173538.....................
�شركة عبداهلل باجبير3215929.....................
�شركة عبداهلل باجبير � -أبو عري�ش3242625.......
�شركة عبداهلل باجبير � -صامطه3320591.........
�شركة عبداهلل باجبير � -صبيا 3266607............
م�ؤ�س�سة العمري لالجهزة الكهربائية3237359....
م�ؤ�س�سة عزالدين زعقان3238874..................
م�ؤ�س�سة في�صل هادي مدخلي للتق�سيط3322520.
محل �سهيلي للأجهزة الكهربائية3411443.......
محل �أحمد قحل للأجهزة الكهربائية3243603...
محل �شموخ لبيع الأجهزة الكهربائية 3286081...
�إبراهيم عبداهلل رفاعي للتجارة 3260877..........
خالد كعبي للأدوات الكهربائية 3200412..........
عثمان العمودي للأدوات الكهربائية3171200.....
علي دواري للأدوات المنزلية3420825.............
فاطمة م�ساوى للأجهزة الكهربائية3160353.....
م�ؤ�س�سة �سهيلي للأدوات الكهربائية 3411990.....
�أحمد �شطيفي للأجهزة الكهربائية3202083......
م�ؤ�س�سة البع�سي للأدوات الكهربائية3250230.....
م�ؤ�س�سة التميمي للأجهزة 3223900...............
م�ؤ�س�سة حلة الجنوب للأجهزة 3254262..........
م�ؤ�س�سة رهب للأدوات المنزلية3221376..........
م�ؤ�س�سة �شامي �شيبة 3422565......................
م�ؤ�س�سة العمودي للأدوات الكهربائية 3221526...
م�ؤ�س�سة با�سويد للأدوات المنزلية3171640.......

م�ؤ�س�سة العمودي التجارية 3226999...............
الثلج اال�سود لالجهزة المنزلية3217222..........
م�ؤ�س�سة عبداهلل العمودي3225560.................
م�ؤ�س�سة عبداهلل بريك 3171665....................
م�ؤ�س�سة عقيلي 3221432............................
م�ؤ�س�سة محمد رفاعي 3160264....................
م�ؤ�س�سة محمد مباركي 3321451...................
م�ؤ�س�سة نبرا�س لالجرة3264804...................
محل �إبراهيم غزواني للكهربائيات 3422855......
محل االعجم لالدوات الكهربائية3420139........
محل حاوي للأدوات الكهربائية3225741..........
محل ح�سن زيداني للكهربائيات3141581.........
محل نا�صر الرياني للأدوات المنزلية3240207...
محل يحيى خواجي للكهربائيات3260704.........
محالت الكعبي للكهرباء وال�سباكة3200056.......
مركز النور للأجهزة الكهربائية 3176300.........
م�صنع �ألمنيوم توفيق3221305.....................
معر�ض النخيل للكهربائيات 3190794.............
نعمة �صالح للكهربائيات وال�سباكة3090014.......
ور�شة ح�سن الهادي3251702........................
الخيارات الإبداعية3236990........................
با�سويد لالدوات المنزلية 3221369................
كر�ستال لالدوات المنزلية3461000................
مركز المعالي لالجهزة الكهربائية 3310098......
معر�ض ال�شموخ لالجهزة الكهربائية 3285762....
مكتب الم�شعوف3410917...........................
م�ؤ�س�سة التميمي لالجهزة الكهربائية3237600...
م�ؤ�س�سة المجال لالجهزة المنزلية3133311......
م�ؤ�س�سة زلفه احمد محمد ال ح�سن 3464662.....
م�ؤ�س�سة عبدالكريم علي محمد عمير 3322033...
م�ؤ�س�سة نورة حملي لالجهزة3216279.............
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�أدوات �صــحــــية

ابو علي لل�سباكه والكهرباء 3170633...............
�شركة �سعود ونا�صر الحازمي 3263333............
م�ؤ�س�سة ي�سرا باع�شن3286932......................
الموعد لالدوات ال�سباكة 3460855.................
�شركة �سعود الحازمي 3267482....................
�شركة ع�صام قباني و�شركاه للتجارة 3225793.....
�صالحة عبدلي لل�سباكة3246424...................

علي قحطاني لأدوات ال�سباكة 3315516............
م�ؤ�س�سة الحميدي للأدوت ال�صحية 3460055.....
م�ؤ�س�سة جالل للأدوات ال�صحية3290053.........
م�ؤ�س�سة كميت لأدوات ال�سباكة 3270758...........
محل علي خمي�س لل�سباكة والكهرباء 3269222....
محالت يحي مح�سن بحري �سباكة 3427882......

ا�سـتـــقـــدام
المجلي لال�ستقدام والتربتك 3171316............
محمد خواجي للإ�ستقدام 3264664...............
مكتب باع�شن لال�ستقدام 3225657.................
المجلي للإ�ستقدام3221426........................

�أغــــــــذيــــــة
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م�ؤ�س�سة محمد متعب القحطاني 3220515........
مجموعة الح�سن الحازمي 3261042...............
مكتب زربطان للإ�ستقدام 3266500................

�أغــــــــذيــــــة
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�أغــــــــذيــــــة
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�أغــــــــذيــــــة
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�أغــــــــذيــــــة

ثالجة فار�س الريادة3272264......................
�شركة النقيب الرائدة6093333.....................
مجموعة احمد �سليمان الزهراني0126510559...
�سوبر ماركت همام 3171572........................
�شركة �أبناء ادري�س الفلقي 2850708................
م�ؤ�س�سة �سالم با�سويدان 3171104..................
م�ؤ�س�سة اال�صداقاء للمواد الغذائية3462902......
�إبراهيم يو�سف للمواد الغذائية3221439..........
�أبو�شرحة للتمر والفواكه 3171654.................
�أحمد عاتي لتجارة المواد الغذائية 3223054......
الأ�سره للمواد الغذائية 3145648...................
الخرمي للمواد الغذائية 3152400.................
الإخال�ص لبيع الخ�ضار والفواكة3171544........
ال�سويدي لبيع الخ�ضار والفاكهة 3190896........
ال�شركة ال�سعودية لمنتجات الألبان 3212846......
المركز الأخ�ضر 3212973...........................
المركز الأخ�ضر 3228860...........................
م�صنع العلوني للتمور 6085222....................
ثالجة ال �سلي�س 0138554288.....................
م�ستودع النور3466692..............................
بقالة عبده جوخب 3160227.......................
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بقالة مح�سن خردلي 3180461.....................
بقالة وليد الزكري 3220719.......................
�شركة جازان للتنميه الزراعية 3221364...........
�شركة الربيان العالمية 3285030...................
بقالة �أبو �أحمد 3230042............................
بقالة �أبو �أحمد 3293909............................
بقالة �أبو �أمجد 3193970............................
بقالة �أبو ذياب 3200023.............................
بقالة �أبو مازن 3424658............................
بقالة �أبو هادي3210766.............................
الطوهري لبيع الخ�ضار 3196016..................
بقالة ابو �سعد 3145455.............................
بقالة الحلول 3461000..............................
بقالة الرجيع 3277218..............................
بقالة الفائز3254002................................
بقالة الكاملي 3293700.............................
بقالة النجاح3323938...............................
بقالة النور3141926.................................
بقالة �سوق الطوال الخا�ص3150684...............
بقالة طيبة 3237718................................
بقالة محمد احمد �صديق �سيد 3157257..........

�أغــــــــذيــــــة
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�أغــــــــذيــــــة
بقاله ابو غازي محمد احمد عقدي3193043......
بقاله محمد عي�ضه علي الح�ضرمي3425933.....
بقاله نور القمر 3153041...........................
تموينات الب�ستان 3195552..........................
ثالجة االندل�س 3341877...........................
ثالجة منى احمد يحي �سهلي 3197162...........
جمانا للمواد الغذائيه 3273421....................
�سوبر ماركت المرجان 3411112....................
�سوبر ماركت المواج االزراق 3241226..............
�سوبر ماركت تهامة 3463557.......................
�سوبر ماركت ومخبز النبرا�س 3131567...........
�سوبرماركت محمد يحي احمد فقيه 3290891....
�شركة الب�سام الراقي للمواد الغذئية 3421771....
�شركة الراية 6980029...............................
�شركة الوطنية للتنمية الزرعية نـ ـ ـ ــادك3232770.
�شركة ثالجات المنجم 3280113...................
مجمع القحطاني 3216070.........................
م�ستودع دحيقه للمواد الغذائية 3211009..........
م�ؤ�س�سة ابراهيم احمد محمد عتين 3194116.....
م�ؤ�س�سة الم�ستنير التجارية 6481101..............
م�ؤ�س�سة جبران الخالدي للتجارة 2740350........
م�ؤ�س�سة خالد �سعد لتجارة 6681366...............
م�ؤ�س�سة �سالم با�سودان 3171104....................
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز ال محمد ليث 3250247.......
م�ؤ�س�سة عبداهلل مهدلي الحربي 3292290.........
م�ؤ�س�سة فار�س طاهر اثالوي3224317.............
م�ؤ�س�سة نا�صر الحازمي 3170300..................
بقالة �أبورزان 3227719..............................
بقالة �أبو�شمله 3230994.............................
بقالة �أبومح�سن 3213839...........................
بقالة �أحمد ب�صلي 3240452........................
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بقالة �أحمد الحازمي3276278......................
بقالة �أحمد حامظي3191487.......................
بقالة �أحمد غريب3255889.........................
بقالة �أحمد لغبي3131934..........................
بقالة �أحمد مقري3215152.........................
بقالة �إ�ستراحة فيفا 3140388.......................
بقالة الإخال�ص 3160349...........................
بقالة الأ�سر 3240652................................
بقالة الأ�سرة 3420940..............................
بقالة الأمانة3170505...............................
بقالة الأمانة3260553...............................
بقالة الأمانة 3254069..............................
بقالة الأمجاد3202198..............................
بقالة الأمل 3410762...............................
بقالة الأمين3410191...............................
بقالة االهدل 3250184..............................
بقالة الأمانة3250914...............................
بقالة الأمل 3191410...............................
بقالة البحر3160312................................
بقالة البحطيط3200687...........................
بقالة البدر 3312051................................
بقالة البركة 3200255...............................
بقالة الت�سامح 3321515............................
بقالة التعاون 3461056..............................
بقالة التهاني 3312554.............................
بقالة التوفيق 3222151.............................
بقالة الثناء 3321309................................
بقالة الجزيرة 3196482.............................
بقالة الجزيرة 3292060.............................
بقالة الجنوب3200745..............................
بقالة الجنوب3260596..............................

�أغــــــــذيــــــة
بقالة الحارة الغربية3256914......................
بقالة الحرمين 3190138...........................
بقالة الحزام3145031...............................
بقالة الح�سام 3192029..............................
بقالة الح�صامه3322777............................
بقالة الحقله3192346...............................
بقالة الخرمي 3293089............................
بقالة الخ�ضراء الجنوبية3144799.................
بقالة الخي 3160003................................
بقالة الخير3176632................................
بقالة الخير3200627................................
بقالة الخير 3180814...............................
بقالة الخيرات 3410073............................
بقالة الدغارير 3195282............................
بقالة الدوار3192934................................
بقالة الرافدين3111748............................
بقالة ال�سميان 3252056.............................
بقالة ال�سويدي3193080............................
بقالة ال�شباب 3322427..............................
بقالة ال�شرق 3144422...............................
بقالة ال�شعبي 3323150.............................
بقالة القرني 3193037..............................
بقالة الق�صادي 3171909............................
بقالة القوفي 3224190..............................
بقالة المباركي 3310601............................
بقالة المدخلي 3194138............................
بقالة المدينة3214815..............................
بقالة المريخية 3250609...........................
بقالة الم�ستقبل 3160016...........................
بقالة الم�ستقبلي 3314544..........................
بقالة المطعن 3460763.............................

بقالة المكاوي 3200491.............................
بقالة المنقري3190271.............................
بقالة النجوم 3191212..............................
بقالة النزهة 3261249..............................
بقالة الن�صر 3270055..............................
بقالة النور3131229.................................
بقالة النور�س 3160280.............................
بقالة الهدف الذهبي3195967......................
بقالة الهناء3175463................................
بقالة الوطن 3422976..............................
بقالة الوفاء3150573................................
بقالة الوفاء3192077................................
بقالة الوفاء3285941................................
بقالة محمد الحازمي3276145.....................
بقالة محمد حكمي 3251062.......................
بقالة محمد خواجي 3425933......................
بقالة محمد عبداهلل عجيمان 3462035............
بقالة محمد غلي�سي 3275361......................
بقالة محمد فقيهي3390490.......................
بقالة محمد مدخلي 3322609......................
بقالة محمد معافا 3131695........................
بقالة محمد هادي 3260724........................
بقالة مخرعة بنت ح�سن3423384..................
بقالة م�صطفى بن قطومة 3462610...............
بقالة م�صطفي حديدي3250300...................
بقالة مكة3192434..................................
بقالة مكة 3320351.................................
بقالة منى حدادي 3224694.........................
بقالة مهنا القوفي 3224190........................
بقالة مو�سى ذباب 3255414.........................
بقالة نا�صر الحازمي3131855.....................
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�أغــــــــذيــــــة
بقالة ن�سيم الديرة 3113118........................
بقالة وادي خلب3194364...........................
بقالة وادي ريم 3221006............................
بقالة ورثة ف�ؤاد �سنقوف 3233775..................
بقالة ومخبز الألمعي3226482.....................
بقالة ومخبز الظبية3274719......................
بقالة ومخبز علي زيوان 3270215..................
بقالة ومخبزالخيرات3268875.....................
بقالة ومخبزمحمد طوا�شي3425933..............
بقالة وم�ستودع غزواني3254519...................
بقالة ومطعم ابو الهول طاهر 3261364...........
بقالة ومفرو�شات ح�سين االق�صم 3250419........
بقالة يحي حمدي3050095.........................
بقالةفاطمة العطار 3265749.......................
بقالة الأمل 3210862................................
بقالة ال�شامية 3222806.............................
بقالة ال�شرق 3161102..............................
بقالة ح�سن معو�ض 3250124.......................
بقالة عبداهلل 3145031..............................
بقالة علي فقيهي 3191709.........................
بقاله فوزية خرمي3151124........................
بقاله محمد عالمي 3264392......................
بقعان م�سرحي للمواد الغذائية 3196061..........
تموينات �أبو �أن�س 3153368..........................
تموينات الأمل3254601.............................
تموينات البكري3170361...........................
تموينات الجنوب 3171664..........................
تموينات الجنوب 3210699..........................
تموينات الديرة3150074............................
تموينات ال�شعلة 3222212...........................
تموينات الفار�س 3461666..........................
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تموينات الكربو�س3214653.........................
تموينات المدني3224802...........................
تموينات الن�سيم 3211161...........................
ثالب محمد المه�شوري 3213782..................
ثالجات وم�ستودعات ال�سفياني 3241247..........
ثالجة ال�صيف 3160246............................
ثالجة خيرات الغذاء3231011......................
ثالجة �صبيا للمواد الغذائية 3267422............
جوخبكو للمواد الغذائية 3160728.................
ح�سن كميت للمواد الغذائية 3261333.............
حمودة خ�ضري للمواد الغذائية 3224214..........
خالد الجهني للتمي�س والفول3241305............
خالد �سعيد محمد عو�ض مقطري3175004.......
خالد �شتيفي العطارة 3270781.....................
�سوبر ماركت �إبراهيم طوا�شى 3427771...........
�سوبر ماركت الأمانة 3428094.....................
�سوبر ماركت الأمل3222665........................
�سوبر ماركت الحرمين 3142762...................
�سوبر ماركت الحرمين مول 3425933............
�سوبر ماركت الحزام 3214802......................
�سوبر ماركت الحمراء 3460541....................
�سوبر ماركت الرزانة 3257486......................
�سوبر ماركت ال�سالم 3460793......................
�سوبر ماركت ال�شامي3322777......................
�سوبر ماركت العا�صفة 3411612....................
�سوبر ماركت الفي�صل 3225859.....................
�سوبر ماركت القد�س 3173687.....................
�سوبر ماركت المرحبي3130102....................
�سوبر ماركت الهدى3260117.......................
�سوبر ماركت �أبها 3463850.........................
�سوبر ماركت �أحمد ع�سيري 3465206..............

�أغــــــــذيــــــة
�سوبر ماركت بدر حكمي 3143779..................
�سوبر ماركت زمزم 3317444.......................
�سوبر ماركت عائل غزواني 3202872...............
�سوبر ماركت علي مجر�شي 3180587...............
�سوبر ماركت قمة النجوم3174143.................
�سوبر ماركت ومخبز مداوي المازني3464434....
�سوبر ماركت ومخبز الخليج 3461431.............
�سوبر ماركت ومخبز الخليج 3412543.............
�سوبر ماركت ومخبز الرحمة3265190.............
�سوبر ماركت ومخبز تهامة 3460414..............
�سوبرماركت الخليج3203419.......................
�سوبرماركت ال�سالم 3464286......................
�سوبرماركت الع�سيري 3320075....................
�سوبرماركت زياد الحريبي3226000................
�سوبرماركت �سميره العمري3235333..............
�سوبرماركت ومخبز الغاب 3465168...............
�سوبرماركت ومخبز �آلي فيفاء 3140340...........
�سودة ملي�س للدواجن3173677.....................
�سوق البركة المركزي3410975.....................
�سوق ال�سويدي المركزي3190714..................
�شركة الأهلية للتجارة وال�صناعة3237905........
�شركة الجودة الأف�ضل للألبان3224181...........
�شركة الربيع ال�سعودية للأغذية3260998.........
�شركة عمر العي�سائي للمواد الغذائية3170641....
�صالح العقيلي ل�صيد الأ�سماك 3231313..........
�صالح زيدان لبيع ال�سمن والع�سل3174868........
�صالح �ساحلي للمواد الغذائية3174379............
�صالحه الريثي لتجارة الجملة3174110...........
طاحونة الم�سارحة3191141........................
طاحونة جبران مع�شي3242172....................
طاحونة ح�سن م�شرقي 3240431...................

طاحونه علي باخ�شوين 3236696...................
عائ�شة رياني للمواد الغذائية3290432.............
عمر حمدان لل�سمن والع�سل3176008..............
م�ؤ�س�سة ح�سن مهنا للمواد الغذائية 3213419....
م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي 3212839...............
م�ؤ�س�سة محمد عري�شي 3321918..................
م�ؤ�س�سة �إبراهيم �سفياني3236057..................
م�ؤ�س�سة �إبراهيم عقيلي3160478...................
م�ؤ�س�سة الغامدي للمواد الغذائية3222577........
م�ؤ�س�سة اال�صدقاء3462902.........................
م�ؤ�س�سة االفق للمواد الغذائية 3224442...........
م�ؤ�س�سة الأمانة لتجارة المواد الغذائية3270206.
م�ؤ�س�سة الخرمي للمواد الغذائية 3264439........
م�ؤ�س�سة الخ�ضراء3251273.........................
م�ؤ�س�سة الخوالف التجارية 3320983..............
م�ؤ�س�سة الراية للمواد الغذائية3269046...........
م�ؤ�س�سة ال�سهول الخ�ضراء للجملة 3224607......
م�ؤ�س�سة الكابلي التجارية3271242.................
م�ؤ�س�سة الكبي�شي للمواد الغذائية3250034........
م�ؤ�س�سة �أحمد محمد علي كو�شان3190483........
م�ؤ�س�سة �إبراهيم حجالن 3460651.................
م�ؤ�س�سة با�سودان للمواد الغذائية 3171104........
م�ؤ�س�سة با�صمد للمواد غذائية 3221079...........
م�ؤ�س�سة جنيد عكيري للمواد الغذائية3421618...
م�ؤ�س�سة ح�سن با�صبرين3320926..................
م�ؤ�س�سة حمدان فريح3175549.....................
م�ؤ�س�سة خالد الق�صيبي 3212069..................
م�ؤ�س�سة خالد حكمي للمواد غذائية3190471......
م�ؤ�س�سة خن عثمان محمد حكمي 3213272.......
م�ؤ�س�سة را�سين للمواد الغذائية 3221754..........
م�ؤ�س�سة زياد الحريبي 3175450....................
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�ألــــعـــــاب
تويز ار ا�ص 6504222................................
محمد فقيهي للتجارة 3191642....................
ا�سحاق لقطع غيار الدراجات النارية 3422227....
ال�سعادة لبيع الدراجات 3252567...................
�ألعاب ترفيهية �أحمد فقيه3462616................
بارزيق اللعاب االطفال3172455....................
�سبي�ستوي ل�صيانة العاب بالي�ستي�شن3222245....
عبدالرحمن خرد لألعاب الأطفال 3250363.......
عبداهلل العامري للألعاب والدراجات 3241559...

م�ؤ�س�سة رقية باجبير3170781......................
محل الأحالم لألعاب الأطفال 3237110...........
محل تقية �شاكر لطيور الزينة 3170225...........
محل تي�سم الخليج لألعاب الأطفال3250585......
محل في�صل رقواني3243021.......................
محل محمد ابو�شو�شة 3260615....................
مركز �صامطة للألعاب 3320249...................
معر�ض �أبوغازي للدراجات النارية3323222.......
معر�ض �سلمان مباركي3320759....................

�إلــكــترونـيـات
�شركة الزقزوق لالجهزة المنزلي 3226373.......
احمد ح�سن جابر عامري3277633.................
االفق للأجهزة الكهربائية 3321582...............
الأمل لاللكترونيات3110103.......................
الأهلية للإلكترونيات3321099.....................
الحكمي لاللكترونيات3224846....................
الخليج للأجهزة االلكترونية3320702.............
الدار لالجهزة االلكترونية 3321787...............
ال�سالم للإلكترونيات 3323735.....................
ال�ضياء ال�ساطع للإلكترونيات 3200596...........
العمودي لاللكترونيات 3221371...................
المركز ال�شامل للإلكترونيات3170332............
المنديلي لالجهزه االكترونية 3135666...........
�أبو طالب للأدوات الكهربائية3175864............
ديجتال  2000للإلكترونيات 3160344..............
عالم االبداع لاللكترونيات 3461491...............
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عبداللة مباركي ل�صيانة الإلكترونيات3325257...
عبداهلل ايوب للأدوات الكهربائية 3225614........
عبر االثير للإلكترونيات3465508.................
فرع �شركة مجموعة المتبولي3171443............
فهد عري�شي لل�صيانة 3196061.....................
م�ؤ�س�سة الأق�صر للأدوات الكهربائية 3254420....
م�ؤ�س�سة االمجاد لاللكترونيات3464033...........
م�ؤ�س�سة حمد ال�شو�ش مغفوري3466643...........
مب�شر لبيع الأجهزة االكترونية 3325110..........
مركز االوائل لالجهزة االلكترونية3241521......
مركز بـاع�شـن لاللكترونيات3225675..............
نواف الدغريري للإلكترونيات 3196537..........
ور�شة وائل هوداني للإلكترونيات 3130175........
ال�شركه المتحده لاللكترونيات 2759000.........
مركز جده للكترونيات3174409....................
م�ؤ�س�سة زاوية ال�سلطان 3175500...................

�أمــــن و�ســالمــة
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�أمــــن و�ســالمــة
االثالوي لل�سالمة 3231666........................
�أرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال للحرا�سات الأمنية 3250208............
المجال للحرا�سة المدنية الخا�صة 3222451......
�شركة �آل �سالم 3228839............................

م�ؤ�س�سة ال�شوكي لل�سالمة 3275008................
م�ؤ�س�سة كع�شوم لأنظمة ال�سالمة 3271477........
الثعلبي النظمة االنانبيب 6333346................
م�ؤ�س�سة ال�سالمه االولى التجاريه 3226519.......

بحرية تجهيزات ومعدات

�شركة الخريف التجارية 3220150.................
�شركة الربان للتجهيزات البحرية 3170099.......
م�ؤ�س�سة ابراهيم الجا�سم 3175945.................
محالت ابراهيم احمد بلغيث3170110.............

ور�شة با�شه لإ�صالح مواتير البحرية 3216505....
م�ؤ�س�سة مارين للمعدات البحرية 3234478.......
م�ؤ�س�سة في�صل ال�صعدي للمالحه 3232597.......

بــال�سـتـيــك
�شركة با�سالمة المتطورة 0126094282...........
ال�شركة اال�سا�سية لال�شرطة 0126082244........
م�صنع الغندورة 0126355201......................
م�ؤ�س�سة الكميت للبال�ستيك 3424619.............

م�ؤ�س�سة �أم ماجد للبال�ستك 3225418.............
م�ؤ�س�سة با�سويد 3176494...........................
م�ؤ�س�سة خالد الجدعاني3240786..................
م�صنع محمد الحازمي للبال�ستيك3274782......

بـــــنوك
البنك االهلي التجاري 3221364...................
البنك االهلي التجاري 3131443...................
البنك العربي الوطني 3321666....................
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بنك البالد (انجاز) 3265859.......................
مجموعة �سامبا المالية3238333...................
م�صرف الراجحي 3175359.........................

تبريد وتكيـيـف
�شركة ال �سالم جون�سون 6775639..................
ال�سويدي لقطع غيار التبريد والتكييف3264780.
محالت علي المهر تبريد 3150111................
علي عاتي للتبريد 3213844........................
ور�شة تبريد �أبو الزاهد3260618...................
ور�شة غازي معافي تبريد وتكييف3250140.......
�أ�سامه لبيع قطع غيار تكييف وتبريد3190622....
الحربي للتكيف والتبريد 3252159................
ال�شافعي للتبريد 3230994..........................
المتخ�ص�ص لقطع غيار التكيف 3422120.........
الوافي للتبريد والتكييف3260596.................
الور�شة الفنية للتبريد والتكييف 3193669........
�آمنة باجبير لبيع قطع غيار التبريد 3225910....
�شركة ال �سالم جون�سون 6775639..................
م�صنع الفي�صل المت�ألق للتبريد 0126364111....
محالت علي المهر تبريد 3150111................
علي عاتي للتبريد 3213844........................
ور�شة تبريد �أبو الزاهد3260618...................

عا�شور للتبريد 3191616............................
مجمع الم�ؤيد للتبريد3260917....................
محالت عبدالرحمن النجمي 3323347............
مركز المهنا للتكيف والتبريد3221445............
مركز عا�شور ل�صيانة التكييف3230666............
مركز الحكمي لبيع قطع غيار المكيفات3263410.
ور�سة ليلي معجمي للتبريد3255446..............
ور�شة الم�ساوى للتكييف والتبريد3150255.......
ور�شة عبداهلل حكمي للتبريد والتكيف315599...
ور�شة عمر مظفر للبريد والتكييف 3160114.....
ور�شة من�صور عبا�س للتبريد 3160489............
ور�شة �إبراهيم م�شرقي للتبريد 3251794..........
ور�شة �أبو عامر للتبريد والتكييف3225322........
ور�شة الرزيق للتبريد 3252413.....................
ور�شة الريان للتبريد 3236165.....................
ور�شة عا�شورللتبريد والتكييف 3466634..........
الفراج للتكييف والتبريد 2220304.................
ور�شة يحيى خمج3131459..........................

تــجـــــارة عـــامـة
�شركة جازان للتنمية3222162......................
مجموعة ال�سراج 3323441..........................
2750304..................................ABTC
م�ؤ�س�سة نا�صر مريع للتجارة 3269996.............
م�ؤ�س�سة النخل ال�سعودي 6488121.................
مجمع عيون المها لال�ستثمار3324897............
مجموعة م�ؤ�س�سات الخواجي التجارية 3266662..
مجموعه م�ؤ�س�سات عبداهلل ال�سرحان3461111....
�شركة ف�ؤاد با�سالمة26486108.....................

مجموعة بن زومة3223268.........................
�شركة ابناء ادري�س الفلقي 2850708................
�شركة الراجحي لل�صناعة والتجارة 3170812.....
�شركة جازان لال�ستثمار التجاري 3225613........
فلوكة لعلوم الف�ضاء 3162057......................
م�ؤ�س�سة �أحمد غ�شوم للت�سويق للغير3171515.....
م�ؤ�س�سة �أحمد فقية للت�سويق للغير3290900......
الم�ؤ�س�سة ال�شرفية التجارية3212840..............
الم�ؤ�س�سة الوطنية 3250512........................
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حـــا�ســــب الـــي
الفرا�شة للحا�سبات 3222201.......................
م�ؤ�سة �آفاق الع�صر 3235848........................
مجموعة المدخلي 3228555.......................
اقر�أ للكمبيوتر واالت�صاالت3224414...............
الحكمي النظمه الكمبيوتر3191819...............
ال�شبكة لالت�صاالت ونظم الكمبيوتر 3323888....
الع�صر للحا�سب االلي920005660..................
المتحدون للتقنية الرقمية 3236185..............
الخوارزمي للمخزون والمحا�سبة920002762.....
القمم لبيع �أجهزة الحا�سب الآلي 3192887........
المحترفون ل�صيانة الحا�سب الآلي 3270055.....
المحيط للتكنولوجيا وال�صيانة3200644..........
الم�ستقبل لأنظمة الحا�سب3193471...............
المنجز لالت�صاالت و الحا�سب الآلي3161213.....
حا�سبات البعد الخام�س 3175818..................

ح�سن زكري لأجهزة الحا�سب الآلي3132559......
زامك للكمبيوتر3145559...........................
�شركة ايكر المحدودة 3321111.....................
طيبة للحا�سبات والتقنية3244846.................
فاطمة العمري ل�صيانة الكمبيوتر3226603.......
كمبيو�شوب 3130414................................
م�ؤ�س�سة المعاون المدر�سي للكمبيوتر 3171616...
مركز فيفا للحا�سوب3221059......................
افاق التقنية 3130479...............................
�أ�سياد ال�شبكة 3220756..............................
تكنولوجيا المعالم 3174433........................
�شركة الخدمة التقنيه 3171446....................
م�ؤ�س�سة االمثل للتقنية 6523336...................
م�ؤ�س�سة الترقية التقنية للحا�سب االلي3137333.
م�ؤ�س�سة الحلول النهائية 6523216.................

حــديــــــد
عطيه للحديد 6624472............................
عطيه للحديد  -فرع جازان 3219999..............
تكنيا 6624472......................... GMBH
الور�شة الفنية للحدادة 3461127...................
الور�شة الوطنية للحدادة 3177069.................
�شركة الراجحي للزخرفه والحديد3238822....   
عائ�شة هادي علي حيدر3175008...................
ور�شة عري�شي للحدادة 3190769...................
ور�شة �أبو حمامة للحدادة والألمنيوم 3464092...
ور�شة �أبو �أحمد للحدادة 3143718..................
ور�شة ا�سمى علي للحدادة3162943.................
ور�شة الإخال�ص للحدادة 3266422.................
ور�شة الأمل للحدادة 3292484.....................

ور�شة الأمل للحدادة 3324661.....................
م�صنع محمد االثلة0122883737..................
ور�شة التعاون للحدادة 3220946....................
ور�شة ال�سالمة للحداده3425933...................
ور�شة ال�شالل3150573..............................
ور�شة ال�صمود للحدادة 3138910...................
ور�شة القمة للحدادة 32851133...................
ور�شة المدينة للحدادة3170419....................
ور�شة المدينة للحدادة3215218....................
ور�شة المهر للحدادة3150111......................
ور�شة النعيم للحدادة 3312179.....................
ور�شة الو�سام للحدادة 3294078....................
ور�شة الوفاء للحدادة 3205022.....................
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حــديــــــد
ور�شة الوفاء للحدادة والألمنيوم3191621.........
ور�شة �أحمد جعفري للحدادة3261592.............
ور�شة بي�ش للحدادة 3420075.......................
ور�شة جميلة الجابري للحدادة3400155...........
ور�شة حدادة 3465855...............................
ور�شة حدادة ح�سن ديباجي 33257405.............
ور�شة حدادة محمد رقواني للحدادة3274199.....
ور�شة حدادة 3461568...............................
ور�شة حداده الوفاء 3421579.......................
ور�شة حمزة حمدي للحدادة 3150067.............
ور�شة حمود نهاري للحدادة 3137705..............
ور�شة رونا للحدادة3215082........................
ور�شة �صابر للحدادة 3241613.....................
ور�شة �صفية جبريل للحدادة 3461634............
ور�شة علي �سهلي للنجارة والحدادة 3321472......

ور�شة عي�سى الفيفي للحدادة 3140405............
ور�شة فاطمة عبيري للحدادة 3463390............
ور�شة لوفيدا للحدادة3266185.....................
ور�شة محمد حكمي للحدادة 3123380.............
ور�شة م�ستور غانمي للحدادة3423201.............
ور�شة مظفر للحدادة 3220340.....................
ور�شة موبيليا ال�شنط الحديدية 3270722.........
ور�شة مو�سى طميحي للحدادة 3281521...........
ور�شة ومخرطة علي ابوطويل3251920............
عبداهلل معافا لل�سكراب 3425933...................
م�ؤ�س�سة �إبراهيم ر�ضوان للحديد3321505.........
م�ؤ�س�سة يحيى راجحي لل�سكراب 3197623.........
محل �سالم الم�صعبي لبيع الحديد 3463720......
محالت ح�سين القحطاني3461431................
محالت زيلعية االخال�ص 3163150................

حــديــــــد
اما�سي للحلويات والمعجنات3160834.............
�آي�س كريم كوليتي 3175273........................
�آي�س كريم نجيب الع�ضل 3270880.................
جمانا للحلويات اللبنانية والمعجنات 3267007...
جمانا للحلويات اللبنانية والمعجنات 3241304....
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جمانا للحلويات اللبنانية والمعجنات 3421111...
حلويات اطايب 3222282............................
حلويات �أفراح3323020..............................
حلويات الجنوب 3424262...........................
حلويات اياد3220094................................

حــلـويــات
حلويات �سارة 3191662..............................
حلويات الغاب3171555..............................
حلويات ومك�سرات القد�س 3193833...............
خالد الثابت للآي�س كريم 3170061................
محل النقلة للحلويات والمك�سرات3160762.......
مطعم وحلويات العطار3261515...................
معمل ح�سين حمدي للحلويات ال�سادة3191741...

معمل حلويات ومعجنات ال�شريف3143711........
حلويات جالك�سي 3226573..........................
بيت الحلويات 3235522.............................
حلويات القد�س3190914............................
حلويات يحي احمد عي�سى فا�ضلي 3461411.......
�شركه الوان الرفاهيه 3252275....................
م�ؤ�س�سة من�صور نا�صر الم�سبحي4239933.........

خدمات عامة
مكتب �سهل للخدمات االلكترونية 3233152.......
م�ؤ�س�سة الحدادي للتخلي�ص الجمركي 3150762..
م�ؤ�س�سة الخرمي للخدمات العامة3221357.......
م�ؤ�س�سة ال�شروق والخدمات العامة 3253544......
مكتب ابو جميلة 3461451..........................
مكتب ابو خويجة للخدمات العامة 3464780.....
مكتب ابو ريان للخدمات العامة 3265884.........
مكتب ابو وائل للخدمات العامة ة3251124........
مكتب االزيبي للخدمات العامة 3320127..........
مكتب اال�صدقاء 3172558..........................
مكتب الأفندي للخدمات 3211735.................
مكتب ال�سبيعي للخدمات العامة3262033.........
مكتب ال�شرق للخدمات العامة 3267317...........
مكتب الظفراني للخدمات العامة 3131577.......
مكتب القحطاني للخدمات العامة3253228.......
مكتب الكبيري لخدمات التعقيب3250030........
مكتب الكليبي للخدمات العامة3196061..........
مكتب المتوكل للخدمات العامة 3230994.........
مكتب المجلي للخدمات واال�ستقدام 3221426....
مكتب الناجي للخدمات 3421138..................

مكتب بدركوكو للخدمات العامة3215934.........
مكتب ح�سين يعقوب كبي�سي3217075..............
مكتب حمد �صميلي للخدمات والعقار3323938...
مكتب حمود مكرمي للخدمات العامة3320130...
مكتب خالد حكمي للخدمات3250835.............
مكتب خالد زيلعي للخدمات العامة 3410175.....
مكتب خدمات البحري3421990....................
مكتب خدمات عبا�س طبيقي 3173995.............
مكتب عادل الحربي للخدمات 3252159...........
مكتب عبدالرحمن عبداهلل الراجحي3231717....
مكتب عبدالرحمن فقيهي3222293................
مكتب عبدالرزاق خواجي3261774.................
مكتب عبداهلل الفيفي للخدمات 3222756.........
مكتب عبده عقيلي للخدمات العامة3465351.....
مكتب علي عقيبي للخدمات العامة3420860......
مكتب علي كناني للخدمات العامة3286545.......
مكتب علي هزاع للخدمات العامة3250732........
مكتب عمر زيلع للخدمات العامة3175065........
مكتب عواجي للخدمات عام3190838..............
مكتب عي�سى النعمي للخدمات3226121...........
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خدمات عامة
مكتب محمد زاهر للخدمات 3200004............
مكتب مع�شي للخدمات العامة 3191410..........
مكتب من�صور فقية للخدمات 3422438...........
مكتب نا�صر بحري للعقارات 3420022............
مكتب نا�صر عقيل للخدمات العامة 3181079....
مكتب نايف جعرللخدمات العامة3245956.......
مكتب نجيب العاك�ش للخدمات 3242535.........
مكتب يحي القحطاني للخدمات 3264500.......

مكتب يحيى ح�سن محمد ع�سكر3320802.........
مكتب يعقوب حكمي للخدمات 3244644...........
مكتبف العبدلي للخدمات العامة3220131........
ال�صم للخدمات العامة 3133591...................
المتميز للخدمات العامة 3423030................
اليامي للخدمات العامة 3425933..................
م�ؤ�س�سة الأعجم للخدمات العامة3288352........
م�ؤ�س�سة محمد حمدي للمقاوالت3150550........

خـــــــردوات
�أحمد علوي للخردوات3173349....................
الأماكن للتخفي�ضات 3425933.....................
الحكمي للخردوات 3215438.......................
الحمدي للخردة3153967...........................
العالمية للتخفي�ضات 3224388.....................
الكميت لبيع الخردوات 3421721...................
اوفاز العالمية للتجز�أة3225755....................
تخفي�ضات اال�صدقاء3213113......................
تخفي�ضات الخليج 3320127........................
تخفي�ضات العبيري 3460763.......................
تخفي�ضات القمر 3223938..........................
تخفي�ضات المدينة3193214........................
تخفي�ضات تهامة3238018..........................
تخفي�ضات ماجد 3194303..........................
تخفي�ضات محمد خ�ضير3244105.................
تخفي�ضات مهدي �شعبان3250647..................
تخفي�ضات يابال�ش3241047........................
حمد كميت للخردوات3421721.....................
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خردوات منامة3267317.............................
زياد لتحطيم الأ�سعار 3160600.....................
�سنتر �ضمد للتخفي�ضات3133201..................
عمر دخن لبيع الخردوات3176281.................
قباء للخرداوات3191899............................
م�ؤ�س�سة �أحمد حبادي للخردوات 3223187........
م�ؤ�س�سة ال�شرب للخردوات3284035................
محل عبداهلل بحري للخردوات3425499...........
محالت يو�سف �أحمد محمد بحري 3420386.....
محمد عطيف لبيع الحلويات 3246664............
مركز الأ�سرة للتخفي�ضات 3321475................
مركز الحرمين للتخفي�ضات 3425933............
مركز الفائز للخردوات 3260083...................
مركز النجوم للخردوات 3226320..................
مركز دبي للتخفي�ضات3196317....................
مركز فايز للتخفي�ضات3237280...................
مركز محمود للتخفي�ضات 3420672...............
مركزالقمة للتخفي�ضات3190655..................

خر�سانة جاهزة
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خر�سانة جاهزة
العروبة للخر�سانة 3210999........................
لبنات البناء3320357................................
م�ؤ�س�سة افالك المعمار 3276262...................
مجموعه م�ؤ�س�سات عبداهلل ال�سرحان3461111....
م�صنع �أبوح�سان للخر�سانه الجاهزة3260242.....
م�صنع بن ن�صار خر�سانة الجاهزة3210880........
م�ؤ�س�سة العروبة للخر�سانة الجاهزة3210999.....
م�ؤ�س�سة �صالح القحطاني للخر�سانة3272231....
م�ؤ�س�سة عبداهلل القحطاني3261390...............

م�صانع حيان الكبي�شي 3342777....................
�شركة م�صنع محمد ال�شبيب 3403935.............
مو�س�سة �سعد القحطاني للخر�سانة3264555......
م�صنع اال�صداف الورديه 2275756.................
م�صنع الباز اال�صيل3261462.......................
م�صنع الجزيرة للمنتجات اال�سمنتية3192751....
م�صنع الحزام االخ�ضر 3130032...................
م�صنع دحان حزام للخر�سان الجاهزه 3170171...
م�صنع �شويعر �سويدي 3192188....................

خــياطون رجالي
ال�سكب للخياطة2220022...........................
الجاذبية للخياطة الرجالية 3321267.............
الخليج للخياطة الرجالية 3200449...............
الرجل للخياطة الرجالية3175551................
الرقي للخياطة الرجالية 3240691................
ال�شبل للخياطة الرجالية 3325587................
ال�صفوة للخياطة الرجالية3460225...............
العميد لخياطة البدل الع�سكرية 3324048........
الفاخرة للخياطة الرجالية 3174039..............
اللم�سة االخيرة لالقم�شة الراقية3223589........
اللواء للخياطة الع�سكرية 3240032................
المدينة للخياطة الرجالية 3424090..............
المميز للخياطة الرجالية3231180................
الو�ضاح للخياطة الرجالية3261999...............
الوطني للخياطة الرجالية3320607...............
خياط الأخوين 3321142...........................
خياط الأندل�س3196061............................
خياط الأمل 3216325...............................
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خياط الأناقة3191741..............................
خياط الحرمين للخياطة الرجالية 3251005.....
خياط الربيع 3195901..............................
خياط ال�شباب 3224677.............................
خياط المق�ص الذهبي3160315....................
خياط الموعد 3264842.............................
خياط الهالل 3465351.............................
خياط الو�سيم 3461237.............................
خياط برج الريا�ض 3240272.......................
خياط رجال الأناقة 3425933......................
�صقر الجزيرة للخياطة الرجالية 3221810.......
كرني�ش جدة للخياطة الرجالية 3420138.........
مرحبا للخياطة الرجالية3190642................
م�شغل ال�سالم للخياطة3152636...................
خياط الجزيرة 3262006............................
خياط الريا�ض 3410005............................
خياط ال�سفير 3233290.............................
خياط الفاخرة 4111111............................

دعاية واعالن
مجموعة الخواجي التجارية 3266662............
وكالة رواد الخيال للدعاية واالعالن 3174510....
الم�ؤ�س�سة الخليجية الآ�سيوية 6883101...........
وكالة الريادة للدعاية والإعالن 3224030.........
الخن�ساء للخدمات الإعالمية 2369500............
الر�ؤيا للدعاية واالعالن3254666..................
العقيلي للدعاية واالعالن3215444................
القمم للإعالن3244422............................
�آفاق لالعالن3244228..............................
فنون للإعالن3422002.............................
كنوز للدعاية والإعالن 3226300...................
م�ؤ�س�سة الراقي للأعمال الفنية3243885..........

وكالة المتنبك لدعاية والأعالن3191111.........
وكالة المملكة للدعاية والإعالن3228386.........
وكالة فهد للدعاية واالعالن3271173.............
�آثار للإعالم المتخ�ص�ص4471233.................
خطاط الما�س3222198.............................
خطاط ور�سام الطيف 3465241...................
خطاط ور�سام الفار�س 3235005....................
خطاط ور�سام محمد �سليمان 3223714............
خطاط ونيون عبداهلل زرير 3170568..............
وكالة �إبراهيم العقيلي للإعالن3220464.........
وكالة ثريا الحازمي للإعالن 3269500............
الم�سودي للخط والر�سم3191940..................

دهــــانــــــات
دهانات اليمامة 2377777............................
م�صنع ال�شروق للدهانات 6086818..................
م�ؤ�س�سة بابدر لمواد البناء والبويات 3174993......
ال�شركة الأ�سا�سية للأ�شرطة 6082244..............
م�ؤ�س�سة الحارثي 3190434...........................
المركز العالمي للدهانات3254267..................
بن دعجم للدهانات3176668.........................
دهانات الجزيزة3463660.............................
دهانات ال�شبح3462726...............................
دهانات الوطن 3146548..............................
دهانات جوتن 3460247..............................
دهانات دونا 3266377.................................
دهانات �صايل �ستار 3170707.........................
دهانات لو�س انجل�س العالمية 3223104.............
رغدان للدهانات3234430............................
علي القحطاني للدهانات 3220281..................

دهانات ال�شبح3226088...............................
دهانات ال�شرق االو�سط01260821000...............
م�ؤ�س�سة البيت ال�سعودي للدهانات 3323433........
م�ؤ�س�سة با�شنفر التجارية 3276576.................
محل �أحمد علي للدهانات 3411910.................
مركز الجودة للدهانات3227181.....................
مركز ال�سويدي للدهانات والديكورات 3260637....
مركز �أبو �أحمد للدهانات 3171200..................
مركز الدهانات الأمريكية 3192129.................
مركز العاثي للدهانات 3173449....................
مركز جينتل للدهانات العالمية3133066...........
مركز جده للدهانات العالمية 3466466.............
ميج العالمي لبيع الدهانات 3421728..............
دهانات ال�شرق االو�سط 6082000...................
دهانات المملكة2381111............................
زهرة فر�سان لبيع الدهانات والعوازل3160819....
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ديــــكـــــورات
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ديــــكـــــورات
م�ؤ�س�سة هبة الزين للديكور 3235952..............
روائع الأر�ضيات 6707333...........................
م�ؤ�س�سة با طرفي للديكور 6723636...............
�شركة م�صنع النور للديكور 6713462..............
البعيطي للديكور والتنجيد 3260753..............
الح�سان للموبيليا 3462800.........................
الركن الحديث للديكور والدهانات 3462555.....
ال�شرق للديكور 3261401............................
ال�شركة الخليجية للزخارف الجب�سية 3174458...
الوادي الأخ�ضر للجب�سيات 3286511...............
بيت الفخامة للديكورات والزخارف3294078......
جب�سيات النور 3192105.............................
جب�سيات لم�سات الجنوب3157120..................
جدة للديكور والزخارف الجب�سية 3325199.......
دهانات وديكور المهدي 3246197...................

ديكورات �أبوجميلة 3464979........................
ديكورات التاج 3464029.............................
بالبيد للديكور 920020065.........................
�شركة الراجحي للزخرفه الحديدية3238540.....
�صيته �سفياني للم�شغوالت الجب�سية 3253998.....
عبدالعزيز عجيلي للديكور والجب�س 3268875....
عبده ولي للزخارف الجب�سية 3422719............
كال�سيك للديكورات3243003.......................
م�ؤ�س�سة با�سويد للديكور3221513..................
م�ؤ�س�سة لم�سات البيت ال�سعودي3241273..........
م�ؤ�س�سة هادي كريري للديكور 332094............
مركز ال�شهد للديكور 3324675....................
م�شغوالت ال�شرق 3253998..........................
معامل مراك�ش للديكورات الجب�سية 3324775.....
معمل �أغادير للجب�سيات 3314038..................

رخام و�سيراميك
�إبداع ال�سيراميك 3214114.........................
التميز ل�سيراميك والرخام 3422229...............
الجميعة للرخام والجرانيت 920024422..........
القا�سم لل�سيراميك 3465165.......................
المريع لل�سيراميك والرخام3265555..............
عالم الرخام وال�سيراميك 3211366................

الح�سنية لل�سيراميك 3213904.....................
م�ؤ�س�سة مجد الفي�صلية 3240282..................
مناره الدوحه للرخام وال�سيراميك 3216770......
�شركة تالل ال�شام 3174777.........................
م�ؤ�س�سة احجار ريما3275245.......................
م�ؤ�س�سة �صالح علي الحارثي3272345..............
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زجــــــــــــــاج
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زجــــــــــــــاج
الخليج للزجاج 3175670............................
ال�شارقة لزجاج ال�سيارات3323938..................
ال�شبح لبيع وتركيب الزجاج 3422558.............

محالت مانع تهامي3210789.......................
مركز ال�صفاء لزجاج ال�سيارات 3174985...........
مركز الفين لبيع زجاج ال�سيارات3216377.........

زراعـــــــــــة
ح�سين خمج للحا�صالت الزراعية3220593........
علي حبيبي لقطع غيار الحراثات3131787........
فله للزهور 3236698................................
ال�سويدي لتح�سين الزراعة3190714...............
ال�شركة المتحدة للأعالف3170641...............
الوادي االخ�ضر للمعدات الزراعية3196353.......
�شركة العثمان للإنتاج الزراعي 3214971..........

م�ؤ�س�سة الغيدي الزراعية3240068.................
م�ؤ�س�سة عبداهلل ناجي للأ�سمدة3264943..........
م�ؤ�س�سة علي ع�سيري للحا�صالت 3275804........
م�ؤ�س�سة كادي الربيع التجارية 3237215...........
م�ؤ�س�سة مبارك ال�صيعري للمعدات 3210624......
م�ؤ�س�سةالحا�صالت الزراعية 3251124.............
م�ؤ�س�سة ا�ستزراع الوطن الزراعيه 2637704........

�ســـــــــاعـــــــات
�أحمد الدعي�س لبيع ال�ساعات3214802.............
البحاري لل�ساعات 3267907........................
المدينة لبيع ال�ساعات والأحذية3423191.........
الركن ال�سوي�سري لل�ساعات3236300...............

�ساعات النور�س 3172007............................
فرع �شركة الغزالي للتجارة3223083...............
�شركه الح�صيني واليحيى التجارية 3175036.....
�شايع فوزان حمد ال�شايع لل�ساعات 3227099.......

�ســفر و�سياحة
الراجحي للطيران 6681894.......................
الهيئة العليا لل�سياحة3231154.....................
�سفريات كانو 3174385..............................
فيفا لل�سياحة3268102..............................
الخطوط ال�سعودية (الحجز) 920022222........
خطوط �سما للطيران 920005588.................
خطوط نا�س للطيران 920001234................
الفار�س لل�سفر وال�سياحة 3424200................
�شركة الأطياف للحج المحدودة3423231..........

�شركة الفردو�س لحجاج الداخل3162947..........
�شركة جيزان للخدمات ال�سياحية3176301........
�شركة الحميري لحجاج الداخل3211381..........
�شركة ن�سك لخدمات حجاج الداخل 3251045.....
فرع وكالة الجزيرة العربية لل�سياحة 3170548....
مكتب المجلي 3221426............................
وكالة با�صبرين لل�سياحة وال�سفر3322681........
�شركه مجموعه الحكير3233964...................
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�سيارات  -ت�أجير
الرحيلي لت�أجير ال�سيارات3177224................
المخالف لتاجير ال�سيارات3171490...............
المخالف لت�أجير ال�سيارات3226287...............
المفتاح المميز لت�أجير ال�سيارات3222275.........
الوفاق لتاجير ال�سيارات 3222225..................

م�ؤ�س�سة الليلكية لت�أجير ال�سيارات 3210999.......
�أجنحة النرج�س لت�أجير ال�سيارات 3231000.......
م�ؤ�س�سة محمد العبيري 3225982..................
�شركة تاجير االالت والعقار وال�سيارات 3237602..

�سيارات  -زيوت و�صيانة

مجموعة فار�س الريادة 3215069..................
المحرك الجديد 3341444.........................
�شركة ال�سدي�س وباوزير 6203336.................
م�ؤ�س�سة الكربي للتجارة 3175022.................
الغ�سيل ال�ساطع 3225665...........................
الوافد للتنجيد3160898............................
بن�شر �إبراهيم3144072..............................
بن�شر �أحمد �شرجي3283816........................
بن�شر �أحمد محمد الرفاعي 32554470............
بن�شر �أحمد نجعي 3262500.........................
بن�شر الأ�ضواء 3160930.............................
بن�شر الإمتياز 3245644.............................
بن�شر الأمل 3288812................................
بن�شر الإخال�ص 3420228...........................
بن�شر البحر الأحمر3210742.......................
بن�شر البركة 3242197...............................
بن�شر التعاون 3203590..............................
بن�شر الجزيرة 3175022.............................
بن�شر الجنوب3195003..............................
بن�شر الخليج3253786...............................
بن�شر الخليج 3461263..............................
بن�شر الخوبة3190683...............................
بن�شر الخير 3210624...............................
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كيوبريك�س لأدوات الت�شحيم 920005475..........
بن�شر الم�سارحة 3193498...........................
بن�شر المنتزه 3273879..............................
بن�شر النه�ضة3190090..............................
بن�شر الو�سام 3192292...............................
بن�شر الوفا3255076.................................
بن�شر تركي ال�سبيعي 3176111......................
بن�شر جازان الحديث3173720......................
بن�شر ديحمة3156954...............................
بن�شر زمزم3317444.................................
بن�شر �شرعبي 3143031..............................
بن�شر �شوعية عماري 3143231......................
بن�شر عائ�شة زبيدي 3277974.......................
بن�شر عتودي3173386...............................
بن�شر عقيلة حكمي 3181826........................
بن�شر علي القحطاني 3461851.....................
بن�شر علي قمعي3411399...........................
بن�شر مجر�شي3202056.............................
بتوكيالت مر�سيد�س ل�صيانة ال�سيارات 3212244..
ح�سن محمد �سيف القحطاني3420536............
�صالح نا�صر فرحن �شرعبي 3143031..............
كهربائي �سيارات عبدالرحمن فقيه3420206......
مجمع ال�سعادة ل�صيانة ال�سيارات3203450.........

�سيارات  -زيوت و�صيانة
مجمع ال�شرق ل�صيانة ال�سيارات3214803..........
مجمع العبدلي ل�صيانة ال�سيارات3253391........
مجمع النجد ل�صيانة ال�سيارات 3213924..........
مجمع الهند�سة لل�سمكرة والبوية3214036........
مجمع جازان للميكانيكا والكهرباء 3231300......
محل غيار زيوت �سعدى �آل ملهي3463023.........
محالت الراحة 32746903..........................
محالت محمد عبداهلل قما�ش 3222698...........
محالت محمد مكرمي 3325552...................
مخرطة �سيارات فاطمة القرني3266792..........
مركز الأمجاد للرديترات والكهرباء 3281351.....
مركز الحرمين لخدمات ال�سيارات 3220298......
مركز الخدمات ال�سريعة (بن�شر) 3174140........
مركز الخليج ل�صيانة ال�سيارات 3262473..........
مركز الدريعية بن�شر �سيارات3240325.............

مركز الريا�ض ل�صيانة ال�سيارات 3261683.........
مركز ال�سالم ل�صيانة ال�سيارات 3462003..........
مركز المدينة لتنجيد الكنبات 3210094...........
مركز بن �شيهون لخدمات ال�سيارات 3423349.....
مركز �صيانة �سيارة النا�صح 3465166..............
مركز علو�ش ل�صيانة ال�سيارات 3310171...........
مغ�سلة �سيارات التعاون3203590....................
مغ�سلة �سيارات الدريعية 3240325..................
مغ�سلة �سيارات خالد هزازي 3200631..............
مغ�سلة �سيارات �صفية حلو�ش3423740.............
مغ�سلة �سيارات عبداهلل ال�شعبي 3463484..........
مغ�سلة �سيارات عبيد الحربي3193498.............
مغ�سلة �سيارات علي القحطاني3461851...........
مغ�سلة �سيارات م�صطفى بن قطومة3462610.....
هبي كار لخدمة ال�سيارات 3231000................

�سيارات  -قطع غيار
م�ؤ�س�سة الغوينم التجارية 3228969...............
�شركة ال�سدي�س وباوزير 6203336..................
�شركة المركز الآلي ال�سعودي 3211530............
م�ؤ�س�سة ال�شرفي التجارية3274576................
م�ؤ�س�سة باع�شن لقطع غيار ال�سيارات3272293....
م�ؤ�س�سة بط�شان اليامي التجارية 3222268........
في كول 3228322....................................
�إ�سماعيل جمعان لبيع الكفرات 3274919...........
�آل معدي لبيع قطع غيار ال�سيارات 3261291......
ال�ؤل�ؤة لزينة ال�سيارات 3191328....................
الأمانة لدهانات ال�سيارات 3174985................
البريكي لقطع غيار ال�سيارات 3258770............
التعاون لزينة ال�سيارات3269844...................

التلميع ال�شامل 3232000...........................
الدربي ل�صيانة ال�سيارات 3460551...............
الزهور لقطع الغيار 3263408......................
ال�سرحان لبيع الإطارات والبطاريات 3463333....
ال�سرحاني لقطع الغيار3424607...................
ال�شرق لقطع غيار �سيارات3321603................
ال�شركة العربية العالمية 3223104.................
ال�صفا لقطع غيار وزينة ال�سيارات 3214802.......
ال�صفاء لقطع غيار ال�سيارات3226696.............
الفخامة لزينة وفر�ش ال�سيارات3321808..........
المجموعة العربية ل�صيانة ال�سيارات3323159....
المركز الفني ل�صيانة ال�سيارات 3191629..........
المفاتيح الذهبية 3191701.........................
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�سيارات  -قطع غيار
المهر لقطع غيار ال�سيارات3150111...............
النور لبيع قطع غيار ال�سيارات3191494...........
بن �شيهون 3210770.................................
بويا �سيارات �أبوبكر المح�ضار 3267749............
ت�شليح البركة النمودجي 3247316.................
ت�شليح الن�سيم 3191046.............................
ت�شليح بن ما�ضي 3268229..........................
ت�شليح �سيارات علي المالكي 3210587..............
ت�شليح غوان لل�سيارات3288483.....................
جتي ماك�س لزينة ال�سيارات 3153123..............
جنرال لزينة ال�سيارات 3130141...................
في�صل ال�صعدي لبيع قطع غيار3250163..........
قا�سم موا�سي لتنجيد ال�سيارات 3289228..........
كوكب عبداهلل لقطع غيار ال�سيارات3170113......
كيلو  2لزينة ال�سيارات 3223728....................
م�ؤ�س�سة �أحمد عتيني لقطع الغيار 3190974......
م�ؤ�س�سة الحمزي 3274675..........................
م�ؤ�س�سة تجارة ال�سيارات و�أدوتها 3221653.........

م�ؤ�س�سة ح�سن الزهراني 3210647.................
م�ؤ�س�سة ح�سين جعبور لقطع الغيار3223363......
م�ؤ�س�سة �صالح النمازي لقطع الغيار32206704...
م�ؤ�س�سة عبدالجبار جلي 3264967.................
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن الجفري3321324............
م�ؤ�س�سة عبداهلل عي�سى لل�سيارات3170057.........
م�ؤ�س�سة علي القحطاني لقطع الغيار3461851....
م�ؤ�س�سة علي جبريل لقطع الغيار 3220148.......
م�ؤ�س�سة محمد العطا�س لقطع الغيار 3177172...
م�ؤ�س�سة محمد القر�شي لقطع الغيار 3227600....
م�ؤ�س�سة محمد بابقي لل�سيارات 3175000..........
م�ؤ�س�سة هادي مدخلي لل�سيارات3321232..........
محل العجيبي لقطع الغيار 3324164..............
فوك�س6635666......................................
م�ؤ�س�سة �سليمان نا�صر حمد الكربي 3176655.....
م�ؤ�س�سة علي ال�صيعري 3265548...................
م�ؤ�س�سة عمر للتجارة 6812045.....................
م�ؤ�س�سه الزاجل 3463767...........................

�سيارات  -معار�ض
ظل الجزيرة لل�سيارات3234646....................
�شركة ال�شرق للتجارة والت�سويق 0126728545....
ال�شركة المتحدة للبيع بالتق�سيط 3175558.......
�شركة عبده حكمي و�أوالدة 3190772...............
�شركة التوكيالت العالمية لل�سيارات 3232222.....
�شركة بابقي التجارية المحدودة3221620.........
�شركة �سوزوكي ال�سعودية 3232221.................
�شركة عمر �أبو بكر بالبيد المحدودة3176320.....
�شركة م�ؤ�س�سة العي�سائي للتجارة3213794.........
�شركة يو�سف ناغي المتحدة3226295..............
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فرع �شركة الحاج ح�سين علي ر�ضا 3213910......
فرع �شركة الحمراني المتحدة 3212834...........
م�ؤ�س�سة بابقي لتجارة ال�سيارات 3221620..........
�شركة توكيالت الجزيرة لل�سيارات3224488.......
م�ؤ�س�سة �سعود غي�س لل�سيارات 3179233...........
م�ؤ�س�سة �سمير �سهلي لتجارة ال�سيارات3250608...
م�ؤ�س�سة محمد ذياب لتجارة ال�سيارات 3255183...
معر�ض اال�صدقاء لل�سيارات 3463134..............
معر�ض الحازمي لل�سيارات 3260555...............
معر�ض الدرب لل�سيارات 3461870..................

�سيارات  -معار�ض
معر�ض ال�ضايحي لل�سيارات 3133717..............
معر�ض العري�شي لل�سيارات 3227100...............
معر�ض الق�صيم لل�سيارات 3264153................
معر�ض الو�سام لل�سيارات3228222..................
معر�ض الوطن �سيارات3266944....................
معر�ض الوفاء 3316034............................
معر�ض الوفاء لل�سيارات 3240886..................
معر�ض �سيارات علي مدخلي 3221193.............
معر�ض �سيارات فاطمة بارقي 3170346............
معر�ض �سيارات هادي دغريري3191696...........
معر�ض �سيارات يحي معافا3240585...............
توكيالت الجزيرة 920002999......................
معر�ض علي مزيبي لل�سيارات 3314122............
معر�ض عو�ض عبده ل�سيارات3261328............
معر�ض مح�سن خرمي لل�سيارات3214086.........
معر�ض محمد حكمي لل�سيارات 3251587.........
معر�ض الدغارير لل�سيارات3196696...............
معر�ض ال�سعادة لل�سيارات 3461804................
معر�ض المتنبك لل�سيارات3191494................
�شركة عبده ح�سن حكمي و�أوالده3213777.........
�شركة عبداللطيف جميل المحدودة 3237009....
�شركة عبداهلل ها�شم المحدودة3212422...........
ال�شركة المتحدة للبيع بالتق�سيط 8002442211..
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (جازان)3174920.....
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�صبيا)3268823......
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (بي�ش) 3425068......
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (الأحد)3193494.....
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�صامطة) 3320903..
ال�شركة المتحدة لللتق�سيط (العار�ضة)3315587.
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�أبو عري�ش)3251006.
ال�شركة المتحدةللتق�سيط (�ضمد) 3133067......

ال�شركة المتحدة للتق�سيط (الدرب)3462980.....
االثير لبيع و�شراء �سيارات3420207................
توكيالت الجزيرة ل�سيارات 6914488...............
�شركة عبداللطيف جميل للت�أجير 3175559.......
ال�شركة المتحدة للبيع بالتق�سيط 3175558.......
�شركة عبده حكمي و�أوالدة 3190772...............
�شركة التوكيالت العالمية لل�سيارات 3232222.....
�شركة بابقي التجارية المحدودة3221620.........
�شركة �سوزوكي ال�سعودية 3232221.................
�شركة عمر �أبو بكر بالبيد المحدودة3176320.....
�شركة م�ؤ�س�سة العي�سائي للتجارة3213794.........
�شركة يو�سف ناغي المتحدة3226295..............
فرع �شركة الحاج ح�سين علي ر�ضا 3213910......
فرع �شركة الحمراني المتحدة 3212834...........
م�ؤ�س�سة بابقي لتجارة ال�سيارات 3221620..........
معر�ض العري�شي لل�سيارات 3227100...............
معر�ض الق�صيم لل�سيارات 3264153................
معر�ض الو�سام لل�سيارات3228222..................
معر�ض الوطن �سيارات3266944....................
معر�ض الوفاء لل�سيارات 3240886..................
معر�ض �سيارات علي مدخلي 3221193.............
معر�ض �سيارات هادي دغريري3191696...........
معر�ض علي زين الدين لل�سيارات3420540........
معر�ض علي مزيبي لل�سيارات 3314122............
معر�ض الدغارير لل�سيارات3196696...............
معر�ض المتنبك لل�سيارات3191494................
�شركة عبده ح�سن حكمي و�أوالده3213777.........
�شركة عبداللطيف جميل المحدودة 3237009....
�شركة عبداهلل ها�شم المحدودة3212422...........
ال�شركة المتحدة للبيع بالتق�سيط 8002442211..
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (جازان)3174920.....
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�سيارات  -معار�ض
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�صبيا)3268823......
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (بي�ش) 3425068......
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (الأحد)3193494.....
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�صامطة) 3320903..
ال�شركة المتحدة لللتق�سيط (العار�ضة)3315587.

ال�شركة المتحدة للتق�سيط (�أبو عري�ش)3251006.
ال�شركة المتحدةللتق�سيط (�ضمد) 3133067......
ال�شركة المتحدة للتق�سيط (الدرب)3462980.....
توكيالت الجزيرة ل�سيارات 6914488...............
�شركة عبداللطيف جميل للت�أجير 3175559.......

�شقق مفرو�شة
نزل ال�سلطان للوحدات ال�سكنية 3111107.........
جازان رويال �سويت�س 3222240.....................
جمانة للوحدات ال�سكنية 3211341.................
�أجنحة النرج�س للغرف الفندقية 3177171.......
الأخدود للوحدات ال�سكنية 3171265...............
االندل�س لالجنحه المفرو�شة 3212255...........
البرج لل�شقق المفرو�شة3420431...................
البرج لل�شقق المفرو�شة3420288...................
ركن مذهال للوحدات ال�سكنية 3214449..........
الديرة لل�شقق المفرو�شة 3140451.................
الربيع لل�شقق المفرو�شة 3412680.................
الرومان�سية لل�شقق المفرو�شة 3467666...........
ال�سرحان لل�شقق المفرو�شة 3261012..............
ال�سالمة لل�شقق المفررو�شة3286927..............
ال�سالم لالجنحه والغرف المفرو�شة 3320086....
ال�سليماني لل�شقق المفرو�شة 3410174............
ال�صفا لل�شقق المفرو�شة3200219..................
ال�صفا لل�شقق المفرو�شة3200220..................
ال�صهوة لل�شقق المفرو�شة3246226................
ال�صهوة لل�شقق المفرو�شة3246226................
ال�ضيافة لل�شقق المفرو�شة 3211221...............
الفار�س لل�شقق المفرو�شة 3267990................
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الفهر لل�شقق المفرو�شة 3410820..................
القاد�سية لل�شقق المفرو�شة3175866...............
الق�صر بال�س 3221055.............................
القحطاني لل�شقق المفرو�شة3422555.............
القحطاني لل�شقق المفرو�شة3193052.............
النا�صرية للوحدات ال�سكنية3216600..............
النزهه لل�شقق المفرو�شة 3424410................
الن�سيم لل�شقق المفرو�شة3411045.................
�أجنحة النرج�س 3177171..........................
دار الملوك للوحدات ال�سكنية 3341333............
دار الوفاء لل�شقق المفرو�شة3424399..............
درة االحالم لل�شقق المفرو�شة3141035............
درة ال�شقيق لل�شقق المفرو�شه3140888............
دوار التوحيد لل�شقق المفرو�شة 3238898..........
ركن الوا�صلي لل�شقق مفرو�شة 3243193...........
�سامي لل�شقق المفرو�شة 3224990..................
�سعيد القرني للغرف المفرو�شة3270055..........
�شقق التوحيد المفرو�شة 3174545.................
�شقق الهناء المفرو�شة 3214053....................
�شقق الواحة 3155000...............................
�شقق مفرو�شة �أحمد �سعيد القحطاني3464330...
�شقق مفرو�شة حليمه �آل حا�ضر 3410919..........

�شقق مفرو�شة
�شقق مفرو�شة علي �آل م�ساعد 3411112...........
�شقق مفرو�شة علي �سعيد مالهي 3411321........
�صحاري للأجنحة المفرو�شة 3216655...........
طالن لل�شق المفرو�شة3237000....................
طالن لل�شق المفرو�شة3271000....................
عبداهلل العكا�سي للوحدات المفرو�شة3410115....
ق�صر الراحة لل�شقق والغرف 3264679.............
ق�صر الزهراء لل�شقق المفرو�شة 3245000.........
كوكبان لل�شقق المفرو�شة 3410894................
ل�ؤل�ؤة �صبيا 3266030................................
ليالي جازان (3172224.......................... )1
ليالي جازان (3224990.......................... )2
م�ؤ�س�سة ابن منيف3222240.........................
م�ؤ�س�سة علي ال�صيعري 3240325...................
متنج المختار لل�شقق المفور�شة 3410833.........

موتيل ال�شاطئ لل�شقق المفرو�شة 3421455.......
اقامتي لل�شقق المفرو�شة3202020.................
ال م�شاري لل�شقق المفرو�شة 3464276.............
البرج الأخ�ضر لل�شقق المفرو�شة 3155181........
الديوان لل�شقق المفرو�شة3288877................
الزمان والمكان المفرو�شة2591867................
المدرع لل�شقق المفرو�شة3413599.................
النا�صرية لل�شقق المفرو�شة3214039..............
جازان رويال �سويت3222240........................
دانه جازان للوحدات ال�سكنيه3171392.............
�شقق الدانة 3162011................................
�شقق جود العار�ضة2245498........................
�شقق علي ح�سن عبداهلل ال�صعيري3463353.......
�شقق محمد يحي عامر ها�شمي 3460412..........
�شيبان لل�شقق المفرو�شة3325559..................

�صاالت �أفراح
الق�صر االخ�ضر للأفراح والمنا�سبات3420288....
ال�صاالت الذهبية3213333..........................
الم�سرات لت�أجير لوازم الأفراح 3200075...........
قاعة �صبيا للإحتفاالت3409928...................
ق�صر الجوهرة للأفراح3250986...................
ق�صر النور رويال لالحتفاالت3174111............
ق�صر الواحة للإحتفاالت3421412.................
ق�صر جوهرة جازان 3180047.......................
فاطمة حكمي لتاجير لوازم �أفراح 3252213.......
ق�صر العال للأفراح 3290003......................
ق�صر المودة للأفراح3112442......................
ق�صر ليلة ال�صفا للأفراح 3276836................
ق�صور ل�ؤل�ؤة ليالي العمر 3274619.................

محل �إبراهيم �صميلي للوازم الأفراح 33204998..
محل �أفراح الوادي 3292418........................
محل يحي ازيبي لبيع لوازم الأفراح 3321438.....
قاعة الإمبراطورة للإحتفاالت3245444...........
ا�ستراحة الثريا للمنا�سبات 3324416...............
ا�ستراحه االثير للمنا�سبات 3290258...............
ام�سيتي جازان3211116.............................
�سا�سو لت�أجير لوازم الرحالت 3161116............
�صالة المعالي لالفراح3310088....................
قاعة ادري�س احمد محمد طيري3266661.........
ق�صر الدانه لالحتفاالت3151515..................
ق�صر الرو�ضة3170786..............................
نا�شي لوازم افراح3174936..........................
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�صناعي  -معدات وادوات

انظمة االنانبيب0126370999......................
دار ال�سهالة 0126457444...........................
م�ؤ�س�سة الحجاز الراقية 0126899591.............
�سكراب �أبوعري�ش324224...........................
�سكراب ال�شرق الأو�سط 3133335...................
�سكراب اياد3423241.................................
�سكراب بي�ش 3423333...............................
م�ؤ�س�سة رائد الكودي لل�سكراب 3460247..........
محل احمد �صالح بق�شان 0126802320............
مجمع �أيمن ال�صناعي3220923.....................
مجمع زهوان ال�صناعي 3144939..................
مجمع فيفاء ال�صناعي 3140337...................
حفار الدولية 0126812515........................
م�صنع البوعينين للثلج3222171...................
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رمز العروبة 3420000...............................
مخرطه المتنبك3191178..........................
ور�شة امواج الخليج 3150346.......................
ور�شة ال�شرق3321603...............................
ور�شة ال�شوكاني 3222458...........................
ور�شة الع�سيري 3466662...........................
ور�شة الم�ضمون 3272622..........................
ور�شة الهالل للنجارة 3463035....................
ور�شة عبداهلل يحي عبداهلل ع�سيري 3460228.....
ور�شة ال�صيعيري ل�صيانة المعدات3210574.......
ور�شة الوفاء للخراطة3242147....................
ور�شة ال�صيعري للمعدات ال�صناعية 3210624.....
�شركة الو�سائل ال�صناعية 3374880.................
بخيت للمعدات المحدودة 6910550................

�صناعي  -معدات وادوات
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�صناعي  -معدات وادوات

دار ال�سهالة 6457448................................
دار الوفاء للمعدات ال�صناعية 6879306............
�شركة مجموعه العمقى ال�سعودي2497999........
مركز التجهيزات المائية 6692679.................
م�صنع ابراهيم حمدان ثواب الع�صيمي 6234454.
م�صنع الطبيقي للثلج3213232.....................
م�صنع �شعيب ل�صناعة االفران 6380871...........
م�صنع طيران للم�شغوالت المعدنية 3277269.....

م�صنع محمد يو�سف ال�شبيب و�شركاه 3238891...
م�ؤ�س�سة الجحدلي التجارية6026674..............
م�ؤ�س�سة الحجاز الراقية 6808200..................
م�ؤ�س�سة �سعيد زكي البواب 2801019................
م�ؤ�س�سة �سما االتفاق 3226669......................
م�ؤ�س�سة عبداهلل باحميد 6894384..................
م�ؤ�س�سة م�ستقبل الميكانيكا 4784242..............
م�ؤ�س�سة مهند خالد با�سهيل 6870137..............

�صــالونات حالقة
لم�سات �صالون حالقة3196383....................
حالق فطوم العديني 3160358.....................
�صا لون ال�صداقة3150006..........................
�صالون �آمنة جابر 3173860........................
�صالون �أبو العنود 3254533.........................
�صالون �أبوهالل3180367...........................
�صالون الإ�سكندرية للحالقة3191621.............
�صالون الأ�صدقاء 3148183.........................
�صالون الأناقة3195917.............................
�صالون ال�سعودية3214902..........................
�صالون ال�سفير 3196117............................
�صالون ال�شاطئ 3173559...........................
�صالون ال�شباب 3423191............................
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�صالون ال�شعفي3131668............................
�صالون الع�صافير للحالقة3216578...............
�صالون �أمجاد للحالقة3196061...................
�صالون بالل 3231700..............................
�صالون بندر �شعبي للحالقة 3322895.............
�صالون جمعة م�شهور 3150369.....................
�صالون ح�سن نام�س3176081.......................
�صالون حالقة �إبراهيم �شيخاني 3214902.........
�صالون حالقة الجنوب 3150369...................
�صالون حالقة الخليج 3170061....................
�صالون حالقة العبدلي3316395...................
�صالون عائ�شة زيلعي للحالقة 3410175...........
�صالون عبدالرحمن �سفياني للحالقة3250219...

�صــيد �أ�سـمـاك
الوكيل ل�صيد الأ�سماك 3220388...................
�إبراهيم �أبو �شكور ل�صيد ال�سمك3214167.........
�إبراهيم القري�شى ل�صيد ال�سمك 3221550.........
�إبراهيم �صيقل ل�صيد ال�سمك 3160670............
�أحمد البوعينين ل�صيد ال�سمك 3221052..........
�أحمد النعيمي ل�صيد ال�سمك3221052.............
�أحمد ع�سيري ل�صيد ال�سمك 3176866.............
�أحمد ع�سيلي ل�صيد ال�سمك3162265..............
�أ�سماك النجمي 3312179...........................
�آل فردان ل�صيد ال�سمك3173157...................
البحار لبيع اال�سماك الطازجة3197060...........
البحار للأ�سماك 3196948..........................
البحر الأحمرللأ�سماك الطازجة3315949........
البدايه ل�صيد الأ�سماك 3160682...................
التي�سير للأ�سماك3267317.........................
الخثالن ل�صيد الأ�سماك 3221052.................
ال�ساحل للأ�سماك 3323004........................
ال�سدي�س ل�صيد الأ�سماك 3170759.................
ال�شركة ال�سعودية للأ�سماك3171092..............
العطي�شان ل�صيد ال�سمك 3175579.................
العمري ل�صيد الأ�سماك 3221052..................
تركي الغامدي ل�صيد ال�سمك 3220534............
تركي القر�شي ل�صيد ال�سمك3221550.............
ح�سن قميري ل�صيد ال�سمك3213645..............
ح�سين القحطاني ل�صيد ال�سمك3224504.........
خالد القحطاني ل�صيد ال�سمك 3224300..........
خالد طالبي ل�صيد ال�سمك3172598...............
دو�س ل�صيدة ال�سمك 3170430......................
رجب �صيني ل�صيد ال�سمك 3215256...............
�سلطان ال�شريف ل�صيد ال�سمك3176532...........
�شركة عبدالخالق ال�شريف و�شريكة3231054.....

�صياد �أ�سماك العنود3175739.......................
�صيد �سمك عبداهلل العطي�شان 3221052...........
�صيد �أ�سماك �سعد القر�شي3221550................
طارق العطي�شان ل�صيد ال�سمك 3173206..........
عثمان عالقي �صيد �سمك 3225235................
عدنان الملي�ص ل�صيد ال�سمك3220534............
ع�سي�س ل�صيد ال�سمك3163323.....................
علي ب�شير ل�صيد ال�سمك3215913..................
علي محيل فراج الجعيد 3221052.................
عي�سى ح�سن ل�صيد ال�سمك3160280...............
عي�سى �شامي ل�صيد ال�سمك 3224009..............
فهاد عط�شان ل�صيد ال�سمك 3213801..............
في�صل العي�سى ل�صيد ال�سمك 3221052............
في�صل القر�شي ل�صيد ال�سمك3221550............
مبارك �آل هادي ل�صيد ال�سمك 3221052...........
محل �أحمد عقيل ل�صيد الأ�سماك3221682.......
محل �أحمد �صيادي ل�صيد �سمك 3237763........
محل التاج ل�صيد ال�سمك3221450.................
محل الهاللي �صيد �سمك 3220979................
محل �إبراهيم �شايع ل�صيد ال�سمك 3235944.......
محل ح�سن �شقارة للأ�سماك 3243558.............
محل رامي الغامدي ل�صيد �سمك 3220979........
محل رمزي ديباجي لبيع ال�سمك 3257926........
محل �شحار ل�صيد �سمك3220946..................
الوكيل ل�صيد الأ�سماك 3220388...................
�إبراهيم �أبو �شكور ل�صيد ال�سمك3214167.........
�إبراهيم القري�شى ل�صيد ال�سمك 3221550.........
�إبراهيم �صيقل ل�صيد ال�سمك 3160670............
�أحمد ع�سيري ل�صيد ال�سمك 3176866.............
�أ�سماك النجمي 3312179...........................
البحار لبيع اال�سماك الطازجة3197060...........
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�صيدليات ولوازم طبية
�صيدليات االمل 3234411...........................
�شركة عزيز الدواء 920022232.....................
�صيدليات ال�سلطان الدوائية 3132022.............
�صيدلية �إبراهيم البحري3266551.................
�صيدلية �أبو الدواء 3232280........................
�صيدلية ابن �سيناء 3250771.......................
�صيدلية �أبو �شايقة 3420055.......................
�صيدلية �أبو عري�ش3251282........................
�صيدلية �أبو غزالة 3221211........................
�صيدلية �أبوبكر مريع 3260832.....................
�صيدلية �أبوعري�ش البيطرية3253234.............
�صيدلية �أحمد النهاري البيطرية3420820........
�صيدلية �أفق �صامطة 3224442.....................
�صيدلية الح�ضرور الأهلية 3320926..............
�صيدلية الحوباني3251100.........................
�صيدلية الخمج3220990............................
�صيدلية الدرب 3463557............................
�صيدلية الراجحي 3190690........................
�صيدلية ال�سارحة 3191144.........................
�صيدلية ال�سلطان 3133030.........................
�صيدلية ال�شيخ 3315450............................
�صيدلية ال�صبياني 3324424........................
�صيدلية العائلة 3251556...........................
�صيدلية العار�ضة البيطري 3205002..............
�صيدلية اللقية 3196006............................
�صيدلية �إليا�س قا�سم 3250170.....................
�صيدلية اليرموك البيطرية 3221142.............
�صيدلية �آمنة الجهني الطبية3252064............
�صيدلية �أفق جازان 3224442.......................
�صيدلية برهان ال�صم 3425014....................
�صيدلية تركي 3224422.............................
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�صيدليات ال�صبياني3320090.......................
�صيدلية تركي مزين3234422......................
�صيدلية �ساره جبلي التجارية 3245855............
�صيدلية �سالم النهدي 3175838....................
�صيدلية �سلمى �سفياني 3315794...................
�صيدلية �شهد ال�شفاء 3240727.....................
�صيدلية �صحتك �أهم 3325541.....................
�صيدلية �ضيف اهلل مريع 3260104.................
�صيدلية طالل ال�صبحان3423178.................
�صيدلية عبدالكريم حكمي 3196005...............
�صيدلية عبداهلل مريع3260832....................
�صيدلية عبداهلل ناجي للأدوية 3264492..........
�صيدلية عبده عقيلي 3270292.....................
�صيدلية فاروق الطبية3260832....................
�صيدلية ليلي حربي 3256696......................
�صيدلية مجمع جازان الطبي 3238899............
�صيدلية محمد الخالدي المالكي 3272006.......
�صيدلية محمد حكمي 3250835....................
�صيدلية محمد �سويدي 3195966..................
�صيدلية محمد للتجارة 3233333..................
�صيدلية نا�صر ال�صافي 3143861...................
�صيدلية يحي3251040..............................
�صيدلية رزان الجنوب 3426004....................
�صيدلية عبدالعزيز القحطاني3221730...........
مجموعات �صيدليات �ضيف اهلل 3260088..........
مجموعة �صيدليات الأمل 3192812................
�صيدلية التفاح االخ�ضر 3316666..................
�صيدلية �سدى الطبية 3252656....................
�صيدلية �صحتك بالدنيا3190453..................
�صيدلية علي جابر علي �سويدي 3192999.........
مجموعات محمد ابوبكر نا�صر مريع3260832....

�صيدليات ولوازم طبية
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عــــطــــــورات
مكتب النجوم6473796..............................
معر�ض �شيماء للعطور3236776....................
البكماني للعطورات الرجالية 3410375............
ال�شركة العربية لتجارة العود 3223701............
الفيحاء للعطور واالك�س�سوارات 3320660..........
حامل الم�سك للعطور3221163.....................
�شركة درعة لتجارة العطورات 3225879............
لك �أنت للعطور و�أدوات التجميل3323460.........
لم�سات لبيع المالب�س والعطورات 3192728.......
م�ؤ�س�سة باجبير لبيع العطورات 3215930.........
م�ؤ�س�سة ال�صنافة مخل�ص3223857.................

م�ؤ�س�سة �آمنة عمر للعطور3171647................
م�ؤ�س�سة با�سودان للعطور 3220628.................
م�ؤ�س�سة �سدر الخليج للعطور3223392.............
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز �شامي للعطور 3461519.......
م�ؤ�س�سة علي الغامدي للعطور 3221313...........
م�ؤ�س�سة فتون3223217..............................
معر�ض باري�س للعطور وااللك�س�سورات 3223530..
نخبة العود4749333.................................
االناقة للعطورات 6441619.........................
روائع باري�س لبيع العطور 3226000................
نكتار للعطور و�أدوت التجميل 3324303............

عـــــقــــــار
مجموعة افكل العالمية3238844...................
مجموعة جابر العب�سي العقارية 3261887.........
الريان للخدمات العقارية 3290316................
ال�سبيعي للإ�ست�شارات العقارية3147474...........
الطالبي للخدمات العقارية 3222201..............
الدار للعقار3225072................................
المتميز للعقارات3233530..........................
يحي مذكور للعقار3320877........................
المرياحي للمقاوالت والعقار3463035.............
مكتب ابو مرعي للعقار 3200888...................
�أفكار للإ�ستثمار وتطوير العقار3221030..........
بدر الفتح للإ�ستثمار العقاري3254471............
بن م�شرف للإ�ستثمارات العقارية3252224........
رو�ضة االنطالق للعقار 3174547...................
م�ؤ�س�سة ال�سوادي للخدمات العقارية 3257000....
م�ؤ�س�سة خالد بامو�سى التجارية 3216226.........
م�ؤ�س�سة ركن العقار 3271099.......................
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مكتب ابو �سامي للعقار3270055....................
م�ؤ�س�سة عكاد للمقاوالت العقارية 3460414........
م�ؤ�س�سة فهد للخدمات العقارية 3274647.........
م�ؤ�س�سة نا�صر �آل جاراهلل 3464333.................
محاور التقدم0126626555.........................
مكتب المطار للعقار 3175249......................
مكتب النمري للعقار3175589......................
مكتب �أبو �سامي للخدمات العقارية3270055......
مكتب ح�سن �شراحيلي للعقار3203414.............
مكتب ركن للعقار 32710227.......................
مكتب روابي المخالف3243926....................
مكتب �سعيد معدي م�شاوي للعقار 3192206.......
�شركة ال�شجعه للعقارات المحدوده 3261110......
مكتب علي القحطاني للعقار3238058.............
مكتب �ضواحي جيزان للعقار 3243445.............
مكتب عبدالغني ال�شيخ للعقار3236400............
مكتب علي بكري للعقار3170361...................

عـــــقــــــار

دليل جازان ( اإلصدار الثالث عشر  1442هـ ) 143

عـــــقــــــار

مكتب فوزي مريع3260406.........................
مكتب مرعي للعقار 3238001.......................
مكتب من�صور محمد غانم للعقارات3422438.....
مكتب و�سيط الجنوب للعقار 3235552.............
اال�صدقاء لال�ستثمار العقاري3235999............
الطالبي للعقار 3222201............................
العا�صمي للعقار3466643...........................
العالمية للتعمير 3147700..........................
المتميز للعقارات3233530..........................

 144دليل جازان ( اإلصدار الثالث عشر  1442هـ )

النمري للعقار3175589.............................
تثمين الخليج للعقار3245822......................
�شركة اعمار جازان 3259000........................
م�ؤ�س�سة البروج العربية للعقار 3233472...........
م�ؤ�س�سة �سعاد زيلع للمقاوالت العامه 3216659....
م�ؤ�س�سة فهد من�صور ال�شريف3347340............
م�ؤ�س�سة يحي عبدالباري بريك للعقار3171985...
م�ؤ�س�سه انجازان للعقار 3465574...................
م�ؤ�س�سه ريما�س الجنوب للعقار 3198011..........

عـــــقــــــار

فـــــنــــــادق
برج �أوقات �سعيدة3211112..........................
ر�ؤوف للفلل الفاخرة3410095......................
رويال ال�سالم للأجنحة الفندقية3425555........
فندق �أثيل 3171101.................................
فندق الحياة جيزان 3221055.......................
البرج للأجنحة الفندقية3211112.................
ال�صفا للأجنحة الفندقية3242222................
جازان رويال �سويت3222240........................
فندق ال�سرحان 3461111............................
فندق �صحاري 3221686.............................
فندق عدنان 3217777...............................
فندق فر�سان3160876...............................
فندق كورال 3160000...............................

فندق لم�سات3224400...............................
�شركة ف�ؤاد با�سالمة26486108.....................
ار�ض المملكة3321909..............................
جازان ان 3251111...................................
فندق انتور جازان 3288885.........................
فندق الحياة جازان3221055........................
فندق الحياه بي�ش 3212934........................
فندق ق�صر التحلية الجديد3466664..............
فندق هوليدي جازان 3225665.....................
مجموعة ال�سرحان3461111........................
مجموعة بابقي واوالده 3171666...................
مكة جراند كورال 5301234.........................
م�ؤ�س�سة العي�سائي لالثاث 3171873................
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كهرباء �أدوات ولوازم
كهرباء الجنوب لالنارة 6481751...................
م�صنع ن�سرين 6094011.............................
�أ�ضواء العي�سائي للإنارة 3220313..................
بن محفوظ لمواد البناء والكهرباء 3253586......
�شمعه الجزيرة لالنارة3215888....................
مركز الثريا لالناره3224876.......................
مركز الجملة المميز3180000......................
مركز ال�سعد الجهزة الكهربائية 3273100.........
�أحمد لغبي للكهربائية وال�سباكة3131934.........
الأعجم لالدوات الكهربائية 3420882.............
الحكمي لبيع الأدوات الكهربائية3225037.........
ال�شركة ال�سعودية لل (جنوب ) 3170356.........

محا�سبون قانونيون
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�شركة ال�شقيق للمياه والكهرباء 3227111.........
المركز ال�سعودي لل�سباكة والكهرباء 3320503....
الهزازي لبيع لوازم للكهرباء 32200068...........
�سلطان لبيع �أدوات الكهربائية3252583............
عبده الفيفي لبيع الأدوات الكهربائية 3140106...
م�ؤ�س�سة الحمدي للأدوات الكهربائية 3214061...
نوادر الكهرباء 3237700............................
ور�شة �صادق للف الدينمو والكهرباء3191904.....
ور�شة عبده قا�سم للدينموات 3250464.............
ور�شة عدنان للف الدينموهات 3196250...........
�أ�ضواء االندل�س3410754............................
مجموعة علي بن محفوظ 3228888...............

محا�سبون قانونيون

مراكز تجارية
مجمع ال�سالم التجاري 920004807...............
ا�سرار الهرم 3243428...............................
ال�شاطئ الهادي للت�سويق 3224020.................
الكندرة مول 33242432............................
�أ�سواق الراية3238812...............................
رجين مول3250018.................................
�سوق الي�سر المركزي3466667......................
�سوق اليمامة المركزي3140966....................
�سوق جازان الدولي3171537........................
�سوق مركزي المازني 3464464.....................
�سوق مركزي م�صطفى للمواد الغذائية 3464053.
م�ؤ�س�سة ال�سلطان للتجارة 3175500................
مارينا مول 3173333................................

مجمع ال�سلوى التجاري 3274747..................
مركز تنوف التجاري3196061......................
ب�صمة ال�شامل 3243428............................
مجمع �أبوعري�ش التجاري 3254400................
مركز الأحالم 3324897.............................
مركز ال�صالح التجاري والترفيهي3223000.......
مركز المهر التجاري 3192315.....................
مركز باتياه التجاري3176425......................
مركز �سعودي مول 3266881........................
مركز لم�سات3324428...............................
الخيالة مول3214039...............................
مارينا مول 3234677................................
مركز ال�صالح التجاري3214039....................
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م�ستو�صفات وم�ست�شفيات
مجموعة الحكمي الطبية 3233333................
�شركة م�ست�شفيات ومراكز مغربي3225555........
م�ست�شفيات ال�سعودي االلماني 2355000...........
مجمع الو�سيط الطبي3183000....................
الم�ست�شفى االهلي2350000.........................
مجمع الدكتور �ضيف اهلل دقدقي 3316666........
مجموعة العمي�س الطبية 3266633................
مجموعة االمل الطبية 3193333...................
م�ست�شفى الحياة الوطني 3311111.................
مجمع ال�سالم الطبي 3320007.....................
الم�ستو�صف االهلي بجازان 3225171..............
الم�ستو�صف االهلي ب�ضمد 3130175...............
الم�ستو�صف الوطني بابي عري�ش 3243100........
م�ستو�صفات و�صيدلية نا�صر مريع 3260832......
م�ؤ�س�سة م�شعل �آل من�صور الطبية 3266622......
مجمع الحرمين الطبي 3172222..................
مجمع الدرب الطبي 3460101.....................
مجمع �أبو عري�ش الطبي3225613..................
مجمع جازان الطبي 3233333......................
مجمع �صامطة الطبي3322999....................
مجمع �صبيا الطبي 3243007.......................
مجمع طبي حمزة العمري 3423008...............
مجمع عيادات �شفاء جازان 3232266...............
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مجموعة العمي�س الطبية 3226633................
مجموعة الم�ساوى الطبية 3320845...............
مجموعة م�ستو�صفات الأمل3193333..............
مجموعه م�ستو�صفات نا�صر �ضيف اهلل 3270170..
مركز ليان لطب الأ�سنان 3263334.................
م�ستو�صف الأمانة الطبي 3272006................
م�ستو�صف ال�صفوة لطب الأ�سنان3222777........
م�ستو�صف الأمل الأهلي 3190005..................
م�ستو�صف التوفيق 3422689.......................
م�ستو�صف الحكمي الطبي3193200................
م�ستو�صف الدرب االهلي 3460415.................
م�ستو�صف ال�سالمة للخدمات الطبية3250163...
م�ستو�صف باع�شن الطبي3274701.................
م�ستو�صف خمج الطبي 3220990...................
م�ستو�صف �صامطة الأهلي 3320841...............
م�ستو�صف غ�سان فرعون للأ�سنان 3175010.......
ما�سة ليان لطب اال�سنان  -الداير 3408943.......
عيادات �سما الجنوب3214039.......................
عيادات عالم البيل�سان لطب اال�سنان 3341000....
عيادة الدكتور �ضيف اهلل دقدقي 3316666.........
مجمع �شعاع لطب وتقويم اال�سنان3228837.......
مجمع عيادات �شفا جازان3232288.................
مجمع م�شعل الطبي 3266611......................

م�ستو�صفات وم�ست�شفيات
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م�ستو�صفات وم�ست�شفيات
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م�ستو�صفات وم�ست�شفيات
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مـــطــابـخ �صناع
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مـــطــابـخ �صناع
مطابخ المملكة للألمنيوم 3231128...............
مطابخ �ألمونيوم �إيطالية 3264828.................
معر�ض مطابخ �ألمونيوم3173347..................
مطابخ  CITااليطالية 3222383.................
االوائل لمطابخ االلمنيوم 3175440................

مجموعه هال لمطابخ االلمنوم 3322235..........
مطابخ وود مك�س االوروبية3177179...............
معر�ض مختار �سالم ن�صر راجح3283193.........
م�ؤ�س�سة روحيه لمطابخ االلمنيوم 3216279.......
م�ؤ�س�سة زهراء عبده للمطابخ 3421415............

مـــــطــــابـــــع
مطبعة االمل 3220464..............................

مطبعة جازان 3220446.............................

مـــطــاعــــم
مطاعم الماهر 3340160............................
مطعم جراند 3425333.............................
بوفية الأمانة3213637..............................
بوفية النور�س 3201154.............................
بوفية الو�شاح 3213017..............................
ح�سن مغفوري للفطائر التركية 3214464.........
خالد للمعجنات 3222720...........................
�سعيد مريع علي مهرة 3220832....................
�شركة هرفي للخدمات الغذائية3214047..........
�شاورما عمو 3223688...............................
�شيخ البرغر 3266912...............................
عبداهلل �سويد لبيع مقليات الزالبية 3422545.....
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مظبيكم2208665....................................
مطعم تمر هند3340011............................
محالت �إليا�س �أحمد محمد قا�سم 3240488.......
محالت �صفية جلي 3265490......................
م�شاوي �صح3251020................................
م�شاوي وفطائر ال�سندباد3325416.................
مطابخ ومحاند ذوريدان3261473..................
مطاعم التالل ال�سعودية 3220080.................
مطاعم ومطابخ بلدي 3324866....................
مطبخ ومطاعم المملكة 3245728..................
مطبخ �آل غرامة للمندي 3196061.................
مطبخ البركة3285597..............................

مـــطــاعــــم
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مـــطــاعــــم
مطبخ الجزيرة3170893............................
مطبخ الراحة 3270338.............................
مطبخ العزايم 3275012.............................
مطبخ العال3290003................................
مطبخ المائدة 3421493............................
مطبخ تاج حراء 3223577...........................
مطبخ ق�صر حراء 3194390.........................
مطبخ محمد القحطاني للمندي 3244271........
مطبخ ومندي الكندي 3245500....................
مطبخ مندي المكرمي 3320130...................
مطبخ مندي �صالحة مدخلي للمندى3322044...
مطبخ ومندي العطيف 3192850...................
مطبخ ومندي المدينة3141862....................
مطبخ ومندي النور�س3133164....................
مطبخ ومندي ح�ضرموت3211329.................
مطبخ ومندي دار حراء 3326321..................
مطبخ ومندي ميالنو 3272277....................
مطبق حي المطار3212177.........................
مطعم �إبراهيم نجمي3323356.....................
مطعم �أبو �أحمد 3160789...........................
مطعم �أبو الرديف3123558.........................
مطعم �أبو محمد 3255893..........................
مطعم �أ�سماك عبدالرحمن �آل �شار3463636.......
مطعم االخوين3196800............................
مطعم الجنوب ال�شعبي 3133214...................
مطعم االمانة 3214464.............................
مطعم االندل�س3421493............................
مطعم البراق 3424980.............................
مطعم البركة 3322196............................
مطعم البركة البخاري 3200082...................
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مطعم الب�ساتين 3460160..........................
مطعم البندر 3225575..............................
مطعم البيت االخ�ضر3240285.....................
مطعم التاج3201390................................
مطعم التعاون 3291384............................
مطعم التوفيق البخاري 3462029.................
مطعم التي�سير للوجبات ال�سريعة3240201........
مطعم الجبل 3205553..............................
مطعم الجبلي 3193000.............................
مطعم الجزيرة3203888............................
مطعم الجزيرة �سعيد محمد معدي 3461550.....
مطعم الجنوب 3170127............................
مطعم الجوال 3253141.............................
مطعم الحرمين البخاري 3245927................
مطعم الحلقة 3263471.............................
مطعم الحياة 3324315.............................
مطعم الخرطوم3200059...........................
مطعم الديوان3172667.............................
مطعم الديوانية3161010...........................
مطعم الرزانة 3255855.............................
مطعم الر�شيد3216390.............................
مطعم الركن التركي3193400......................
مطعم ال�سعادة3270215.............................
مطعم ال�سالم 3285225.............................
مطعم ال�سالمة 3150347...........................
مطعم ال�سلطان 3462029...........................
مطعم ال�سيف 3413282.............................
مطعم ال�شامي3241115.............................
مطعم ال�شجرة 3215674............................
مطعم ال�شرقي 3246402............................

مـــطــاعــــم
مطعم ال�شعبي3420686.............................
مطعم ال�شعلة 3460545............................
مطعم ال�شفاء3226666..............................
مطعم ال�شيباني 3240322...........................
مطعم ال�صفا 3260760..............................
مطعم ال�صفا 3324000..............................
مطعم ال�صفاء 3260417............................
مطعم العربي 3221610.............................
مطعم الع�سيري 3225618...........................
مطعم الغريف 3464480...........................
مطعم الفار�س3267993.............................
مطعم الفار�س لالرز البخاري 3422438...........
مطعم الفانو�س 3410584...........................
مطعم الفخامة 3240499...........................
مطعم الفردو�س3254233...........................
مطعم الفروج 3173479.............................
مطعم القرية 3254800.............................
مطعم المهند 3160227.............................
مطعم النرج�س للماكوالت ال�شعبية 3213256.....
مطعم النزهة3222982..............................
مطعم الواحة3461899..............................
مطعم الوفاء 3410985..............................
مطعم بدر 3192606.................................
مطعم بر�ست حمود ال�سبعي للبرو�ست3267955...
مطعم برو�ست عائ�شة م�ضيع3423999.............
مطعم برو�ست مكية تاج 3160167..................
مطعم جابر مدخلي3320855.......................
مطعم جدة 3160189................................
مطعم ح�ضرموت 3420007.........................
مطعم خديجة علوي3463557......................

مطعم خيرات3251059..............................
مطعم دار الفطائر للوجبات ال�سريعة 3177009...
مطعم دار القمر3192613...........................
مطعم دوعن 3463780..............................
مطعم ريان 3464011................................
مطعم زمزم 3320277...............................
مطعم زهراء الزهراني 3266007...................
مطعم �ساتي 3175155...............................
مطعم �سفري 3172911..............................
مطعم �شاكر 3195950...............................
مطعم �شريفة القيراطي3192660..................
مطعم �شمال العين الحارة 3202669...............
مطعم �شواطئ جازان 3197044.....................
مطعم �شونيز 3238878..............................
مطعم �شيخ البرغر3176208........................
مطعم �صالحة حمود للمندي 3288403............
مطعم �صبياة 3278941..............................
مطعم �ضيف اهلل ال�شهراني3171297...............
مطعم طا�ش ما طا�ش 3245927.....................
مطعم عبدال�سالم الودعاني3316595..............
مطعم عبده دايلي 3236415........................
مطعم فاطمة حكمي326062.......................
مطعم فاطمة �صحاري للمندي 3212858..........
مطعم فوزية ردمان 3230994.......................
مطعم قا�سم فلقي للوجبات ال�سريعة3410705....
مطعم كوكب البخاري 3131459....................
مطعم لبنان 3241560...............................
مطعم مزنة ال�سبيعي 3267955.....................
مطعم م�سلية البخاري 3425933...................
مطعم مكة3212299.................................
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مـــطــاعــــم
مطعم مكة3252159.................................
مطعم مكة 3462927................................
مطعم مندي ال�سالمة 3487145....................
مطعم مندي تهامة 3171589.......................
مطعم مندي دانه حراء3250922...................
مطعم مندي �صالح �صديق 3460362..............
مطعم نجمة حراء 3463907........................
مطعم نزار الجنيد للبرو�ست3193772.............
مطعم نوره الأمير 3133996........................
مطعم و بوفية ة �شيعاني 3315999.................
مطعم وا�ستراحة ال�ساحل الذهبي 3223511.......
مطعم وا�ستراحة ال�صهوه 3241639................
مطعم وا�ستراحة حكمي 3180102..................
مطعم وا�ستراحة �صيدا3192421...................
مطعم وا�ستراحة ليالي 3237795..................
مطعم وا�ستراحة مركاز الديوانية 3222234.......
مطعم وبر�ست وم�شاوي ح�سين حكمي3189119...
مطعم وبرو�ست وع�صيرات 3171447........ 2000
مطعم وبرو�ست الراقي 3275527...................
مطعم وبرو�ست النخلة 3223823...................
مطعم وحلويات الل�ؤل�ؤة3170028...................
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مطعم ومخبز ال�سبيعي 3251522...................
مطعم ومخبز وبقالة ال�سدمي3260036...........
مطعم ومطبخ الإمبراطورة3252323..............
مطعم ومطبخ التالل3221400.....................
مطعم ومطبخ تاج حراء 3174958..................
مطعم ومطبخ �سب�أ 3276454........................
مطعم ومقهى ال�ساحل3150494....................
مطعم ومندي العين 3251250.....................
مطعم ومندي اللقية 3321961.....................
مطعم ومندي الم�ضايا 3201272...................
مطعم ومندي ومخبازة الخيمة 3322513.........
مندي الزهور 3461418.............................
مندي النور 3425933...............................
مندي ح�ضرموت 3425933.........................
مندي دانة حراء3132640...........................
مندي ومطعم يا�سر بال�شرم 3271707.............
ار�ض المملكة3321909..............................
ماكدوالندز6510291................................
مجموعة الهلي�س6313456..........................
مطابخ ح�ضرموت3425933.........................
مطعم االثله3284643...............................

مــعدات ثقيلة
التخ�ص�صية للمعدات الثقيلة3460500.............
المجموعة العربية ل�صيانة الديزل3323159......
باع�شن الماكينات وقطع الغيار3221387...........
ت�شغيل �شاحنة محمد القحطاني 3241290........
�شركة الزاه ــد للتراكتورات3214117...............
�شركة بخيت للمعدت المحدودة3230455..........
م�ؤ�س�سة بابكير3170032.............................
م�ؤ�س�سة بازهير لقطع الغيار 3220709.............
م�ؤ�س�سة عبداهلل ال�سرحان للتجارة3465556.......
م�ؤ�س�سه �سعد القحطاني للت�أجير 3211121........

�شركة الزاهد للتراكتورات 3214117................
م�ؤ�س�سة المعدات الن�شطة 0126870545...........
�شركة الزاهد للتراكتورات 6671156................
حفار الدولية 0126882040.........................
�شركة الحما�س الدولية6230555...................
ور�شه الوفاق ل�صيانه المعدات الثقيلة3461536...
م�ؤ�س�سة ع�صام الح�سن يحي الحازمي 3261042...
ور�شه احمد جمعان مزهر الحمراني 3229447....
م�ؤ�س�سة ال�سعادة الحقيقة2603040.................
م�ؤ�س�سة خبراء الفالتر 6873666...................

مــغــــا�ســــل
المغ�سلة الحديثة للمالب�س 3464029..............
مغا�سل ال�سمو3224225..............................
مغا�سل بريق االلما�س3190097.....................
مغا�سل يزن االتوماتيكية 3321006.................
مغ�سلة عبداهلل محمد3246226....................
مغ�سلة ابراهيم بن نازح3460095...................
مغ�سلة االثير 3160020..............................
مغ�سلة الأخوان3283389............................
مغ�سلة الأمل 3322903..............................
مغ�سلة الأهلي 3425601............................
مغ�سلة التدريبي3254810...........................
مغ�سلة التميز للمالب�س 3175544..................
مغ�سلة التوفيق3133522............................
مغ�سلة الجنوب للمالب�س 3311081................
مغ�سلة الحدادي 3323332..........................
مغ�سلة الرحاب لل�سيارات 3424443.................
مغ�سلة �شم�س للمالب�س3211233...................

مغ�سلة قطر الندى3197055........................
مغ�سلة مالب�س الرو�ضة3222155..................
مغ�سلة مالب�س ال�سالم3131600....................
مغ�سلة مالب�س الفقيهي 3191328..................
مغ�سلة مالب�س الكدرة 3464464....................
مغ�سلة مالب�س الموج الأزرقي3425933............
مغ�سلة مالب�س عبدالرحمن جربوع 3461631.....
مغ�سلة مالب�س نوف3221132.......................
مغ�سلة هاي كلين للمالب�س3150476...............
مغ�سلة الجزيرة للمالب�س 3461550................
مغا�سل الدانه3234055..............................
مغا�سل الفر�سان3193911...........................
مغ�سلة البحر الأحمر 3322033....................
مغ�سلة القمة للمالب�س 3464662...................
مغ�سلة مملكة التميز3326109......................
مغ�سله الل�ؤل�ؤ االتوماتيكيه 3237178...............
مغ�سله ها�شم االتوماتيكيه3213364................
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مـــــقـــــاوالت
م�ؤ�س�سة ال�سهلي للمقاوالت العامة3222218.......
م�ؤ�س�سة افالك المعمار 3276262...................
�شركة المنجوف للمقاوالت3344422...............
مجموعة عبداهلل ال�سرحان 3461111..............
م�ؤ�س�سة الو�صل للمقاوالت 3234430...............
�شركة اعمال الحرفي 3212266.....................
كيوبرك�س 920005475...............................
م�ؤ�س�سة ا�سماعيل بخيت 3224747..................
�شركة بيت االدوات3175508.........................
�سمارة التعمير3460621.............................
�شركة �أ�سهاب للمقاوالت العامة 3210650..........
�شركة الأ�صمعي للتجارة والمقاوالت 3245648....
�شركة الجميعة و�شريكه للمقاوالت 3174777......
م�ؤ�س�سة ازدة للمقاوالت 3463376...................
�أفكار لال�ستثمار وتطوير العقار3221030..........
�شركة الفقا�س للمقاوالت المحدودة 3214039.....
م�ؤ�س�سة ح�سن هادي3232323.......................
م�ؤ�س�سة محمد بهاء للمقاوالت3173528...........
�شركة �إنماء الجنوب الدولية للتجارة3236237....
�شركة تال ال�سعودية 3226008......................
�شركة �سعيد المبطي و�شركاه3274877.............
�شركة �سمامة للت�شغيل والإدارة3245530...........
�شركة �سمنان للتجارة وال�صيانة3228999..........
�شركة ع�صام قباني لمواد الإن�شاء 3230665........
�شركة محمد ور�شيد العوي�ضة 3463223...........
�شركة مقاوالت �آل مرطان و�شريكه 3210650......
عبداهلل الم�صم للمقاوالت العامة3231500........
فرع م�ؤ�س�سة �أحمد البي�شي للمقاوالت 3212808...
فرع م�ؤ�س�سة �صالح الزهراني 3237766............
فرع م�ؤ�س�سة نورة للمقاوالت 3220187.............
فوزية عنتر للمقاوالت الفرعية 3216197.........
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مجموعة ح�سين جحفلي 3315542.................
مجموعة العب�سي للمقاوالت 3310055.............
لبنات البناء3223011................................
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز القحطاني 3347000...........
�شركة اركيردون ال�سعودية 0126836003...........
م�صنع محمد وليد ال�شبيب 3403935..............
م�صانع بن زايد3215111............................
الم�صاعد الدولية 2314040.........................
الطالبي للمقاوالت 3222201.......................
م�ؤ�س�سة احمد م�شلوي 3421000....................
م�ؤ�س�سة �إبراهيم قادري للمقاوالت 3170130......
م�ؤ�س�سة �إبراهيم مهنا للمقاوالت3130924.........
م�ؤ�س�سة �إبراهيم الحازمي للمقاوالت 3245950....
م�ؤ�س�سة �إبراهيم الذروي للمقاوالت3280308......
م�ؤ�س�سة �إبراهيم القحطاني للمقاوالت 3241549..
م�ؤ�س�سة �إبراهيم حكمي للمقاوالت3250069.......
م�ؤ�س�سة �إبراهيم حمود للمقاوالت3420884........
م�ؤ�س�سة �إبراهيم قادري للمقاوالت3270005.......
م�ؤ�س�سة �إبراهيم للتجارة والمقاوالت 3262021....
م�ؤ�س�سة �أبو المهند للتجارة 3320349..............
م�ؤ�س�سة �أبو حظيه للمقاوالت3461677.............
م�ؤ�س�سة �أبو رانية للمقاوالت3172728..............
م�ؤ�س�سة �أبو نا�صر لتجارة والمقاوالت 3320547...
م�ؤ�س�سة �أبو ه�شام للمقاوالت 3221820.............
م�ؤ�س�سة �أبوها�شم للتجارة والمقاوالت 3175093...
م�ؤ�س�سة �أجبال للمقاوالت3292877.................
م�ؤ�س�سة �أحمد ابراهيم ح�سين فلقي 3460297.....
م�ؤ�س�سة �أحمد ال غانم 3250445....................
م�ؤ�س�سة �أحمد االثالوي للمقاوالت 3424008.....
م�ؤ�س�سة �أحمد االمير للمقاوالت 3213066.........
م�ؤ�س�سة �أحمد الجهني للمقاوالت3250113........

مـــــقـــــاوالت
م�ؤ�س�سة �أحمد الحازمي للمقاوالت3130539.......
م�ؤ�س�سة �أحمد ال�شعبي للمقاوالت3321243........
م�ؤ�س�سة �أحمد الغامدي للمقاوالت3238800.......
م�ؤ�س�سة �أحمد القثامي للمقاوالت 3214803.......
م�ؤ�س�سة �أحمد ح�شي�شة للمقاوالت3254050........
م�ؤ�س�سة �أحمد حكمي للمقاوالت 3131679.........
م�ؤ�س�سة �أحمد حيدرللمقاوالت3175354...........
م�ؤ�س�سة �أحمد �شرجي للمقاوالت3283889.........
م�ؤ�س�سة �أحمد �شيبان للمقاوالت 3243017.........
م�ؤ�س�سة �أحمد �صعدي للمقاوالت 3260303........
م�ؤ�س�سة �أحمد عجيبي للخدمات 3315949.........
م�ؤ�س�سة �أحمد عقيلي للمقاوالت 3260131.........
م�ؤ�س�سة �أحمد متوم للمقاوالت3250245...........
م�ؤ�س�سة �أحمد مدخلي للمقاوالت 3234733........
م�ؤ�س�سة �أحمد مرياحي للمقاوالت 3460723.......
م�ؤ�س�سة �أحمد م�شرقي للمقاوالت3252544........
م�ؤ�س�سة �أحمد م�شلوي للمقاوالت 3425227........
م�ؤ�س�سة �أحمد موكلي للمقاوالت3131921.........
م�ؤ�س�سة �أحمد موكلي للمقاوالت3273722.........
م�ؤ�س�سة �أحمد يحي حمزي للمقاوالت 3291543...
م�ؤ�س�سة �أحمد يحي طالبي مدخلي 3322005.....
م�ؤ�س�سة �أ�سامة ايوب لمقاوالت مباني3250538....
م�ؤ�س�سة �إ�سماعيل الحازمي للمقاوالت3261887...
م�ؤ�س�سة �آل حوتان للتجارة وال�صيانة 3214990....
م�ؤ�س�سة �آل د�شان القحطاني العامة3210141......
م�ؤ�س�سة الأندل�س لمقاوالت المبان 3170173......
م�ؤ�س�سة البحري للمقاوالت 3160032..............
م�ؤ�س�سة البحري للمقاوالت المباني3420092.....
م�ؤ�س�سة البدري للمقاوالت 3171819...............
م�ؤ�س�سة الترحيب للمقاوالت 3462014............
م�ؤ�س�سة الجازع للمقاوالت 3225368...............

م�ؤ�س�سة الجريبي للتجارة والمقاوالت3260779...
م�ؤ�س�سة الحامدي للمقاوالت3214686.............
م�ؤ�س�سة الحري�صي للمقاوالت3140820............
م�ؤ�س�سة الح�سين الحميدي مقاوالت 3412545....
م�ؤ�س�سة الحلول للمقاوالت 3460225...............
م�ؤ�س�سة الدالن للتجارة المقاوالت3261116.......
م�ؤ�س�سة الزاهل لمقاوالت المباني 3252006.......
م�ؤ�س�سة الزولي للمقاوالت3133327................
م�ؤ�س�سة ال�ساهر للمقاوالت 3235580..............
م�ؤ�س�سة ال�سماوة العربية للمقاوالت 3190181.....
م�ؤ�س�سة ال�شروق للمقاوالت 3240461..............
م�ؤ�س�سة ال�شريف للمقاوالت 3194986..............
م�ؤ�س�سة ال�شريف لمقاوالت المباني3254231......
م�ؤ�س�سة ال�شعبي للتجارة والمقاوالت 3321142....
م�ؤ�س�سة ال�شعيثي للمقاوالت3141118..............
م�ؤ�س�سة ال�ضياب للمقاوالت المباني 3141025.....
م�ؤ�س�سة العبيدي للتجارة والمقاوالت 3214744...
م�ؤ�س�سة العرفان للمقاوالت 3222700..............
م�ؤ�س�سة العروي للمقاوالت العامة3420664.......
م�ؤ�س�سة العطا�س للمقاوالت3212400..............
م�ؤ�س�سة العفة للمقاوالت العامة 3210617.........
م�ؤ�س�سة العقيلي للتجارة والمقاوالت 3221732....
م�ؤ�س�سة العقيلي للمقاوالت والتجارة 3211533....
م�ؤ�س�سة العلوي للقاوالت 3240576.................
م�ؤ�س�سة العمودي للتجارة والمقاوالت 3211448...
م�ؤ�س�سة العنود للتجارة والمقاوالت3140480......
م�ؤ�س�سة الفار�س للتجارة والمقاوالت 3222456....
م�ؤ�س�سة الفيفي للتجارة والمقاوالت3131854.....
م�ؤ�س�سة الفيفي للمقاوالت 3216300...............
م�ؤ�س�سة القا�سمي للمقاوالت 3153122.............
م�ؤ�س�سة القا�ضي لمقاوالت مباني3194332........
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م�ؤ�س�سة القثامي للمقاوالت العامة 3214816......
م�ؤ�س�سة القريقري للمقاوالت 3175304............
م�ؤ�س�سة الكر�شمي للمقاوالت 3320945............
م�ؤ�س�سة اللحيدان لمقاوالت المباني3217396.....
م�ؤ�س�سة اللهب اال�سود للمقاوالت 3216152........
م�ؤ�س�سة المحجاني للمقاوالت العامة 3211212...
م�ؤ�س�سة المعنى بجوي للمقاوالت 3177005.......
م�ؤ�س�سة الهبا�ش للتجارة والمقاوالت 3225784....
م�ؤ�س�سة الوادي للمقاوالت3216130................
م�ؤ�س�سة الو�صل للمقاوالت 3171754...............
م�ؤ�س�سة الوفاء للمقاوالت 3221881................
م�ؤ�س�سة �أنور �أيوب للمقاوالت3238003.............
م�ؤ�س�سة �إياد �سمرين للمقاوالت 3222265..........
م�ؤ�س�سة �أحمد عبدة �أبو�شملة3242203.............
م�ؤ�س�سة �أعمال ال�شاطئ 3427250..................
م�ؤ�س�سة �أقذال للمقاوالت3215600.................
م�ؤ�س�سة �إبراهيم عواجي حكمي 3310311..........
م�ؤ�س�سة بابعير لمقاوالت المباني3173764........
م�ؤ�س�سة بارزيق للمقاوالت العامة3222151........
م�ؤ�س�سة باع�شن لمقاوالت المباني 3260691.......
م�ؤ�س�سة بدر الحداد للمقاوالت3171742...........
م�ؤ�س�سة بكرين للتجارة والمقاوالت3253971......
م�ؤ�س�سة بن جار اهلل للتجارة3214069..............
م�ؤ�س�سة بن حمران3274682........................
م�ؤ�س�سة بندر بابقي للمقاوالت 3234520...........
م�ؤ�س�سة بهكلي للمقاوالت3222117.................
م�ؤ�س�سة جبار �إبراهيم الحدري3463587...........
م�ؤ�س�سة جبران علي للتجارة 3253228.............
م�ؤ�س�سة جزيرة الجنوب للمقاوالت 3204133......
م�ؤ�س�سة ح�سن �إبراهيم �أبو جرة 3286649..........
م�ؤ�س�سة ح�سن الحازمي للمباني 3131615.........
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م�ؤ�س�سة ح�سن الحمزي لل�صيانة 3254097.........
م�ؤ�س�سة ح�سن الحوباني للمقاوالت3202368......
م�ؤ�س�سة ح�سن العماري للمقاوالت 3270700.......
م�ؤ�س�سة ح�سن ح�سين ح�سن �ضبيع3131728.......
م�ؤ�س�سة ح�سن للمقاوالت والخر�سانة3215940....
م�ؤ�س�سة ح�سن نفاري للمقاوالت3254030..........
م�ؤ�س�سة ح�سن هادي للمقاوالت 3224625..........
م�ؤ�س�سة ح�سين عقيل للمقاوالت 3153156........
م�ؤ�س�سة ح�سين �أبوطالب للمقاوالت 3413025.....
م�ؤ�س�سة ح�سين �آل ذيبان للتجارة3170707.........
م�ؤ�س�سة ح�سين حكمي للمقاوالت 3201014........
م�ؤ�س�سة ح�سين زيدان للمقاوالت3235948.........
م�ؤ�س�سة ح�سين �شيخين للمقاوالت3412024.......
م�ؤ�س�سة ح�سين علي نجمي للمقاوالت 3312309...
م�ؤ�س�سة ح�سين عي�سى حكمي3240435.............
م�ؤ�س�سة ح�سين فقيهي للمقاوالت3191505........
م�ؤ�س�سة ح�سين ن�شيلي للمقاوالت 3125219........
م�ؤ�س�سة حمد �صميلي للمقاوالت3323938.........
م�ؤ�س�سة حمد مغفوري للمقاوالت3230666........
م�ؤ�س�سة حمود بكري للمقاوالت 3175003..........
م�ؤ�س�سة حمود رفاعي للمقاوالت 3244106.........
م�ؤ�س�سة حمود عواجي للتجارة 3320539...........
م�ؤ�س�سة حوذان الجابري للمقاوالت 3316526.....
م�ؤ�س�سة خالد البراق للتجارة3412007.............
م�ؤ�س�سة خالد القحطاني للمقاوالت 3263900.....
م�ؤ�س�سة خالد الكبي�شي للمقاوالت 3271722.......
م�ؤ�س�سة خالد حكمي للمقاوالت3240101..........
م�ؤ�س�سة خالد �سبعي للمقاوالت 3261654..........
م�ؤ�س�سة خالد �سراج للتجارة3171293..............
م�ؤ�س�سة خالد �سيف للمقاوالت 3217406...........
م�ؤ�س�سة دهمي عري�ش للمقاوالت3221309.........
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م�ؤ�س�سة رابطة الرواد 3315938.....................
م�ؤ�س�سة رامي للمقاوالت3226876..................
م�ؤ�س�سة ر�شيد جربين للمقاوالت 3190838........
م�ؤ�س�سة ركن بي�ش للمقاوالت العامة3424448.....
م�ؤ�س�سة رمزي ر�ضوان للمقاوالت 3322110........
م�ؤ�س�سة رندة بريك للتجارة 3222195..............
م�ؤ�س�سة روائع للمقاوالت 3251805................
م�ؤ�س�سة �ساحة الميدان للتجارة 3232324..........
م�ؤ�س�سة �سالم المنهالي للمقاوالت3260905.......
م�ؤ�س�سة �سامي راجح للمقاوالت 3250433..........
م�ؤ�س�سة �سديم للمقاوالت3293565.................
م�ؤ�س�سة �سعودقحل للمقاوالت3190755............
م�ؤ�س�سة �سعيد الزهراني للمقاوالت3176949......
م�ؤ�س�سة �سعيد ال�شهراني للمقاوالت3315999......
م�ؤ�س�سة �سعيد القحطاني للمقاوالت3241290.....
م�ؤ�س�سة �سعيد �سعد �آل دايل القحطاني 3223338..
م�ؤ�س�سة �سلطان النهاري للمقاوالت 3425282.....
م�ؤ�س�سة �سلطان االمير للمقاوالت 3145758.......
م�ؤ�س�سة �سلطان الدعجاني للمقاوالت 3411612...
م�ؤ�س�سة �سلطان عي�سى للمقاوالت3460148........
م�ؤ�س�سة �سلمان �سفياني للمقاوالت3315840.......
م�ؤ�س�سة �سليمان كردم للمقاوالت3216070.........
م�ؤ�س�سة �سوادي زبيدي للمقاوالت3277974........
م�ؤ�س�سة �شبوك للمقاوالت 3288897................
م�ؤ�س�سة �شعلة جازان للمقاوالت 3130394..........
م�ؤ�س�سة �صالح ال�صعدي للمقاوالت 3250479......
م�ؤ�س�سة �صالح الغامدي للمقاوالت 3175041......
م�ؤ�س�سة �صالح المالكي للمقاوالت 3271725.......
م�ؤ�س�سة �صالح همالن للتجارة 3422207...........
م�ؤ�س�سة �صميلي للمقاوالت3176549...............
م�ؤ�س�سة �ضيف الدراج للمقاوالت 3250036.........
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م�ؤ�س�سة �ضيف اهلل �آل قربي 3465774.............
م�ؤ�س�سة طارق دويري للمقاوالت3173617.........
م�ؤ�س�سة طاهر حكمي للمقاوالت 3216007.........
م�ؤ�س�سة طاهر ر�ضوان للمقاوالت 3263560........
م�ؤ�س�سة طالل العتيبي للمقاوالت 3220362.......
م�ؤ�س�سة ظريف الغرة للتجارة3235005............
م�ؤ�س�سة عائ�ض الحارثي للمقاوالت3220470......
م�ؤ�س�سة عائ�ض حويزي للمقاوالت3143737.......
م�ؤ�س�سة عادل باح�شوان للمقاوالت 3225550......
م�ؤ�س�سة عادل حري�صي للمقاوالت 3253391.......
م�ؤ�س�سة عادل يحي �أحمد �آل عبداهلل3172255.....
م�ؤ�س�سة عايل المنديلي للمقاوالت3423105.......
م�ؤ�س�سة عبد الإله �آل خيرات 3323117.............
م�ؤ�س�سة عبداالله القحطاني 3222955.............
م�ؤ�س�سة عبدالإله محمود قدري 32245400.......
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن الفقيه3421579..............
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن طبيقي 3171567.............
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن و�شيلي3421315..............
م�ؤ�س�سة عبدالرحيم دغريري 3196948............
م�ؤ�س�سة عبدال�سميع الحازمي 3261042...........
م�ؤ�س�سة البناء ال�سعودي 3250777..................
م�ؤ�س�سة الترحيب للمقاوالت 3462014............
م�ؤ�س�سة الجازع للمقاوالت 3225368...............
م�ؤ�س�سة الوعد للمقاوالت العامة3460855.........
م�ؤ�س�سة الوفاء للمقاوالت 3221881................
م�ؤ�س�سة اليرموك للمقاوالت 3250171.............
م�ؤ�س�سة انور ايوب للمقاوالت3238003.............
م�ؤ�س�سة اياد �سمرين للمقاوالت العامة 3222265..
م�ؤ�س�سة �أحمد عبدة ابو�شملة للمقاوالت3242203.
م�ؤ�س�سة �أحمد علي مدخلي للمقاوالت2212881...
م�ؤ�س�سة الجريبي للتجارة والمقاوالت3260779...
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مـــــقـــــاوالت
م�ؤ�س�سة الجعدبي للتجارة والمقاوالت3226251...
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز ع�سيري 3460095..............
م�ؤ�س�سة عبداللة االمير للمقاوالت3145668.......
م�ؤ�س�سة عبداللطيف �أبوعامرية3420430..........
م�ؤ�س�سة عبداللطيف الخ�ضير3236669............
م�ؤ�س�سة عبداللطيف علي طوا�شي3424494........
م�ؤ�س�سة عبداهلل ح�سين الفلقي3460297...........
م�ؤ�س�سة عبداهلل البراق للمقاوالت 3410687.......
م�ؤ�س�سة عبداهلل الجعدبي للمقاوالت 3222841....
م�ؤ�س�سة عبداهلل الحارثي للمقاوالت3320655.....
م�ؤ�س�سة عبداهلل ال�سرحان للتجارة3465555.......
م�ؤ�س�سة عبداهلل العطا�س للمقاوالت3250070.....
م�ؤ�س�سة عبداهلل جليغم للمقاوالت 3231349.......
م�ؤ�س�سة عبداهلل �سويدي للمقاوالت3195966......
م�ؤ�س�سة عبداهلل عامر �آل حمود 3461482..........
م�ؤ�س�سة عبداهلل عبدالرحمن جعبور 3264004...
م�ؤ�س�سة عبداهلل ع�سيري للمقاوالت3293299......
م�ؤ�س�سة عبده بن �أحمد عقيلي 3465351...........
م�ؤ�س�سة عبده جابر لمقاوالت المباني3224315...
م�ؤ�س�سة عبده قزان لمقاوالت المباني 3271418...
م�ؤ�س�سة عبده للمقاوالت3152174..................
م�ؤ�س�سة عبيد علي العنزي للمقاوالت3252028....
م�ؤ�س�سة عري�شي للمقاوالت3216233...............
م�ؤ�س�سة ع�سكر اليامي للمقاوالت 3321509........
م�ؤ�س�سة ع�سير للمقاوالت 3461924................
م�ؤ�س�سة با�صقر للتجارة والمقاوالت 3211555.....
م�ؤ�س�سة باع�شن لمقاوالت المباني 3260691.......
م�ؤ�س�سة بدر الحداد للمقاوالت3171742...........
م�ؤ�س�سة بن حمران3274682........................
م�ؤ�س�سة بندر بابقي للمقاوالت 3234520...........
م�ؤ�س�سة بهكلي للمقاوالت3222117.................
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م�ؤ�س�سة بوابة �ضمد للتجارة والمقاوالت3132222.
م�ؤ�س�سة جبار الحدري للمقاوالت3463587........
م�ؤ�س�سة جبران للتجارة والمقاوالت 3253228.....
م�ؤ�س�سة جزيرة الجنوب للمقاوالت 3204133......
م�ؤ�س�سة ح�سن �أبو جرة للمقاوالت 3286649.......
م�ؤ�س�سة ح�سن الحازمي للمباني 3131615.........
م�ؤ�س�سة الحمزي والمقاوالت العامة3254097.....
م�ؤ�س�سة ح�سن الحوباني للمقاوالت3202368......
م�ؤ�س�سة العماري للمقاوالت العامة 3270700......
م�ؤ�س�سة ح�سن �ضبيع للمقاوالت3131728..........
م�ؤ�س�سة ح�سن نفاري للمقاوالت3254030..........
م�ؤ�س�سة ح�سن هادي لمقاوالت المباني 3224625..
م�ؤ�س�سة ح�سين عقيل للمقاوالت 3153156........
م�ؤ�س�سة ح�سين للمقاوالت العامة3413025........
م�ؤ�س�سة ح�سين ال ذيبان والمقاوالت3170707.....
م�ؤ�س�سة ح�سين حكمي للمقاوالت 3201014........
م�ؤ�س�سة ح�سين �شيخين لمقاوالت3412024........
م�ؤ�س�سة ح�سين علي نجمي لمقاوالت3312309....
م�ؤ�س�سة ح�سين عي�سى حكمي للمقاوالت3240435.
م�ؤ�س�سة ح�سين فقيهي لمقاوالت3191505.........
م�ؤ�س�سة ح�سين ن�شيلي للمقاوالت 3125219........
م�ؤ�س�سة حمد �صميلي للمقاوالت3323938.........
م�ؤ�س�سة حمد مغفوري لمقاوالت3230666.........
م�ؤ�س�سة حمود بكري لمقاوالت 3175003...........
م�ؤ�س�سة حمود رفاعي للمقاوالت 3244106.........
م�ؤ�س�سة حمود عواجي والمقوالت3320539........
م�ؤ�س�سة حوذان الجابري للمقاوالت 3316526.....
م�ؤ�س�سة خالد البراق المقاوالت3412007..........
م�ؤ�س�سة خالد القحطاني لمقاوالت3263900......
م�ؤ�س�سة خالد الكبي�شي للمقاوالت 3271722.......
م�ؤ�س�سة خالد بامو�سى التجارية 3216226.........
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م�ؤ�س�سة خالد حكمي للمقاوالت3240101..........
م�ؤ�س�سة خالد �سبعي للمقاوالت 3261654..........
م�ؤ�س�سة خالد �سراج للتجارة المقاوالت 3171293..
م�ؤ�س�سة رابطة الرواد 3315938.....................
م�ؤ�س�سة رامي للمقاوالت3226876..................
م�ؤ�س�سة ر�شيد جربين للمقاوالت 3190838........
م�ؤ�س�سة ركن بي�ش للمقاوالت العامة3424448.....
م�ؤ�س�سة رمزي ر�ضوان للمقاوالت 3322110........
م�ؤ�س�سة رندة بريك للتجارة 3222195..............
م�ؤ�س�سة روائع للمقاوالت ومواد البناء 3251805..
م�ؤ�س�س���ة �ساح���ة المي���دان للتج���ارة والمق���اوالت
العامة3232324......................................
م�ؤ�س�سة �سالم المنهالي للمقاوالت3260905.......
م�ؤ�س�سة �سامي راجح للمقاوالت 3250433..........
م�ؤ�س�سة �سديم للمقاوالت3293565.................
م�ؤ�س�سة �سعودقحل للمقاوالت3190755............
م�ؤ�س�سة �سعيد الزهراني للمقاوالت3176949......
م�ؤ�س�سة �سعيد ال�شهراني للمقاوالت3315999......
م�ؤ�س�سة �سعيد �سعد ال دايل القحطاني 3223338..
م�ؤ�س�سة �سلطان النهاري للمقاوالت 3425282.....
م�ؤ�س�سة �سلطان االمير للمقاوالت 3145758.......
م�ؤ�س�سة �سلطان الدعجاني للمقاوالت 3411612...
م�ؤ�س�سة �سلطان عي�سى للمقاوالت3460148........

م�ؤ�س�سة �سلمان �سفياني للمقاوالت3315840.......
م�ؤ�س�سة �سليمان كردم للمقاوالت3216070.........
م�ؤ�س�سة �سوادي زبيدي للمقاوالت3277974........
م�ؤ�س�سة �شبوك للمقاوالت 3288897................
م�ؤ�س�سة �شعلة جازان للمقاوالت العامة 3130394..
م�ؤ�س�سة �صالح ال�صعدي للمقاوالت 3250479......
م�ؤ�س�سة �صالح الغامدي للمقاوالت 3175041......
م�ؤ�س�سة �صميلي للمقاوالت المعمارية3176549...
م�ؤ�س�سة �ضيف الدراج للمقاوالت 3250036.........
م�ؤ�س�سة �ضيف اهلل �آل قربي للمقاوالت 3465774..
م�ؤ�س�سة طارق دويري للمقاوالت3173617.........
م�ؤ�س�سة طالل العتيبي للمقاوالت 3220362.......
م�ؤ�س�سة طوابق للمقاوالت 3425005................
م�ؤ�س�سة ظريف الغرة والمقاوالت3235005........
م�ؤ�س�سة عائ�ض حويزي للمقاوالت3143737.......
م�ؤ�س�سة عادل حري�صي للمقاوالت 3253391.......
م�ؤ�س�سة عادل ال عبداهلل للمقاوالت 3172255.....
م�ؤ�س�سة عايل المنديلي للمقاوالت3423105.......
م�ؤ�س�سة عبد االله ال خيرات للمقاوالت3323117.
م�ؤ�س�سة عبداالله قدري للمقاوالت 32245400....
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن طبيقي للمقاوالت3171567.
م�ؤ�س�سة عبدالرحمن و�شيلي للمقاوالت3421315.
م�ؤ�س�سة دغريري لمقاوالت مباني 3196948.......
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م�ؤ�س�سة الحازمي للمقاوالت 3261042............
م�ؤ�س�سة االمير للمقاوالت العامة 3145668........
م�ؤ�س�سة ابوعامرية للمقاوالت3420430............
م�ؤ�س�سة الخ�ضير للتجارة والمقاوالت 3236669...
م�ؤ�س�سة طوا�شي للمقاوالت3424494...............
م�ؤ�س�سة عبداهلل البراق للمقاوالت ع 3410687.....
م�ؤ�س�سة الجعدبي للمقاوالت العامة 3222841.....
م�ؤ�س�سة الحارثي لمقاوالت المباني3320655......
م�ؤ�س�سة عبداهلل ال�صميلي 3323433................
م�ؤ�س�سة ع�صام حامد للمقاوالت3176346..........
م�ؤ�س�سة عالء للتجارة والمقاوالت 3250933.......
م�ؤ�س�سة علي ال علوان للمقاوالت 3238058........
م�ؤ�س�سة علي الحارثي للمقاوالت3321102.........
م�ؤ�س�سة علي الحازمي للمقاوالت 3261406........
م�ؤ�س�سة علي الرفاعي للمقاوالت3160127.........
م�ؤ�س�سة علي ال�صم للمقاوالت3133591............
م�ؤ�س�سة علي الفيفي للمقاوالت 3141083..........
م�ؤ�س�سة علي اليامي للمقاوالت 3265184..........
م�ؤ�س�سة علي بكار للمقاوالت3131455..............
م�ؤ�س�سة علي جربين للمقاوالت 3191174..........
م�ؤ�س�سة علي حبيب للمقاوالت 3460585...........
م�ؤ�س�سة علي حبيبة للمقاوالت 3260020...........
م�ؤ�س�سة علي ح�سن حوباني3420000...............
م�ؤ�س�سة علي حكمي 3225164.......................
م�ؤ�س�سة علي حمدي للمقاوالت 3150573..........
م�ؤ�س�سة علي حوذان للمقاوالت3251269...........
م�ؤ�س�سة علي رفاعي للمقاوالت3253228...........
م�ؤ�س�سة علي �سبعي للمقاوالت3423466............
م�ؤ�س�سة علي �سلطان للمقاوالت 3267192..........
م�ؤ�س�سة علي غوير للمقاوالت العامة 3317444....
م�ؤ�س�سة علي فقيه للمواد الغذائية3460431.......
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م�ؤ�س�سة علي قدح لمقاوالت المباني 3131241....
م�ؤ�س�سة علي قدري للمقاوالت 3250872...........
م�ؤ�س�سة علي ق�صادي لمقاوالت3421286...........
م�ؤ�س�سة علي كاملي لمقاوالت المباني3290182...
م�ؤ�س�سة علي كعباني للمقاوالت 3252332..........
م�ؤ�س�سة علي محرق للمقاوالت3216130...........
م�ؤ�س�سة علي محمد حويل للمقاوالت3461913....
م�ؤ�س�سة علي محمد للمقاوالت3173366...........
م�ؤ�س�سة علي م�سعود التليدي3461431.............
م�ؤ�س�سة علي يحي علوي للمقاوالت3463557......
م�ؤ�س�سة عمر �سويدي للمقاوالت 3190313.........
م�ؤ�س�سة عمر عقي�ش للمقاوالت 3250712..........
م�ؤ�س�سة عمر كوكو لمقاوالت المباني3174406....
م�ؤ�س�سة عواجي حكمي للمقاوالت3220328........
م�ؤ�س�سة عي�سى �شعابي للمقاوالت3231288........
م�ؤ�س�سة عي�سى مو�سى �آل م�شافي3275333.........
م�ؤ�س�سة عي�سى �سهلي للمقاوالت 3310934.........
م�ؤ�س�سة عي�سى عيادي للمقاوالت3420145.........
م�ؤ�س�سة عي�سى مجر�شي للمقاوالت 3200519......
م�ؤ�س�سة عي�سى محمد الدربي 3463677............
م�ؤ�س�سة غازي عبا�س للمقاوالت3220866..........
م�ؤ�س�سة غ�سان للمقاوالت3150496.................
م�ؤ�س�سة ف�ؤاد زكري للتجارة 3271471..............
م�ؤ�س�سة فاطمة الحربي للمقاوالت 3257773......
م�ؤ�س�سة فجر للتعمير 3218888....................
م�ؤ�س�سة فهد زربان للمقاوالت3200100............
م�ؤ�س�سة فواد خرد للمقاوالت323359..............
م�ؤ�س�سة في�صل للمقاوالت 3233616................
م�ؤ�س�سة فيوف للمقاوالت العامة3230404.........
م�ؤ�س�سة قا�سم حمزي للتجارة 3241272............
م�ؤ�س�سة قا�سم �شعبي للمقاوالت 3321420..........
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م�ؤ�س�سة قا�سم عكيري للتجارة3420544............
م�ؤ�س�سة قا�سم قحل للمقاوالت 3130352...........
م�ؤ�س�سة ل�ؤي علي علي جبلي 3463039............
م�ؤ�س�سة لغبي للمقاوالت المباني 3211609........
م�ؤ�س�سة للمقاوالت العامة 3265577................
م�ؤ�س�سة لم�سات البيت ال�سعودي3241272..........
م�ؤ�س�سة ماجد �أبا العال للمقاوالت3230589.......
م�ؤ�س�سة ماجد �أبوعلة للمقاوالت3250338.........
م�ؤ�س�سة ماجد �أبوعي�شة لمقاوالت 3285741.......
م�ؤ�س�سة ماجد القحطاني للمقوالت 3233779.....
م�ؤ�س�سة ماجد �شيعاني للمقاوالت3250682........
م�ؤ�س�سة متعب حا�سر حكمي للقاوالت 3201455...
م�ؤ�س�سة مجدي ال�شتيفي للمقاوالت 3241507.....
م�ؤ�س�سة محمد �إبراهيم عداوي 3462011..........
م�ؤ�س�سة محمد �أ�شقر للمقاوالت 3160484.........
م�ؤ�س�سة محمد البار �أحمد �شار3220910...........
م�ؤ�س�سة محمد الجار اهلل للمقاوالت3313888.....
م�ؤ�س�سة محمد الجديباء للمقاوالت 3257911.....
م�ؤ�س�سة محمد الحلطاني للمقاوالت3255111....
م�ؤ�س�سة محمد الريثي للمقاوالت3428454........
م�ؤ�س�سة محمد الزهراني للمقاوالت3221624.....

م�ؤ�س�سة محمد ال�سويدي لمقاوالت3190714......
م�ؤ�س�سة محمد العبدلي للمقاوالت 3223288......
م�ؤ�س�سة محمد القحطاني للمقاوالت 3210880...
م�ؤ�س�سة محمد بابقي للمقاوالت3175054.........
م�ؤ�س�سة محمد بكرين للتجارة 3240905...........
م�ؤ�س�سة محمد جبران للمقاوالت 3424015.......
م�ؤ�س�سة محمد حزام للمقاوالت3274845..........
م�ؤ�س�سة محمد حكمي للمقاوالت 3210875........
م�ؤ�س�سة محمد حكمي للمقاوالت 3224144........
م�ؤ�س�سة محمد حمدي للمقاوالت3236699........
م�ؤ�س�سة محمد حمزة للمقاوالت 3276467.........
م�ؤ�س�سة محمد خمجان للتجارة3170516.........
م�ؤ�س�سة محمد دعاك للمقاوالت 3133631.........
م�ؤ�س�سة محمد دغريري للمقاوالت3190733......
م�ؤ�س�سة محمد رزيق للمقاوالت3170593..........
م�ؤ�س�سة محمد زيلعي للمقاوالت3215579.........
م�ؤ�س�سة محمد �سالم محمد ع�سيري 3411298....
م�ؤ�س�سة محمد �سليم للمقاوالت3172368..........
م�ؤ�س�سة محمد �صبياني للمقاوالت 3195516......
م�ؤ�س�سة محمد طوا�شي للمقاوالت3497240.......
م�ؤ�س�سة محمد عبداهلل نهاري3425555............
دليل جازان ( اإلصدار الثالث عشر  1442هـ ) 185

مـــــقـــــاوالت
م�ؤ�س�سة محمد عطيف للمقاوالت3192645........
م�ؤ�س�سة محمد ح�سين بكار �سلمان 3146900......
م�ؤ�س�سة محمد علي عي�سى عقيلي 3223535.......
م�ؤ�س�سة محمد غزواني للمقاوالت3133048.......
م�ؤ�س�سة محمد للمقاوالت العامة 3230012........
م�ؤ�س�سة محمد مدخلي للتجارة3323300..........
م�ؤ�س�سة محمد مدخلي للمقاوالت3320862.......
م�ؤ�س�سة محمد مظفر للمقاوالت 3220174........
م�ؤ�س�سة محمد يحي م�صبح 3461495.............
م�ؤ�س�سة محمود حداد للتجارة 3246114...........
م�ؤ�س�سة محمود حكمي للمقاوالت 3243994.......
م�ؤ�س�سة مختارة للمقاوالت 3191881...............
م�ؤ�س�سة مدين ع�سيري للمقاوالت 3252433.......
م�ؤ�س�سة مر�ضي الغامدي للمقاوالت3242401.....
م�ؤ�س�سة مروحي للمقاوالت العامة3194041.......
م�ؤ�س�سة مروعي �أبو�شملة حكمي 3204340.........
م�ؤ�س�سة م�ساعد �سويدي للمقاوالت 3190714......
م�ؤ�س�سة م�ساوى حكمي للمقاوالت 3200783.......
م�ؤ�س�سة م�صطفى عكور للمقاوالت3321472.......
م�ؤ�س�سة معي�ض �آل �سعيد للمقاوالت 3213637.....
م�ؤ�س�سة مقاوالت الح�سن هادي جابر3463809....
م�ؤ�س�سة مقاوالت ح�سين �أبوحظية 3463698.......
م�ؤ�س�سة مقاوالت عجيبي الحربي3315704........
م�ؤ�س�سة مقاوالت مباني علي فقية 3422096.......
م�ؤ�س�سة مقاوالت محمد الودعاني 3316595.......
م�ؤ�س�سة مقاوالت يحي الحربي3240838...........
م�ؤ�س�سة مقاوالت يحي ال�شاجري3236433.........
م�ؤ�س�سة مكلكل للمقاوالت ال�صيانة 3216578......
م�ؤ�س�سة ممدوح جعفري للمقاوالت3261360......
م�ؤ�س�سة ممدوح حكمي للمقاوالت3258288........
م�ؤ�س�سة من�صور �آل خيرات للمقاوالت 3311637...
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م�ؤ�س�سة من�صور محمد عتودي3461111...........
م�ؤ�س�سة منيف العتيبي للمقاوالت 3224454.......
م�ؤ�س�سة مهند �صعدي للمقاوالت3250956.........
م�ؤ�س�سة مهند للمقاوالت 3227347.................
م�ؤ�س�سة مو�سى الغامدي مقاوالت3221641........
م�ؤ�س�سة مو�سى �صديق للمقاوالت3133464........
م�ؤ�س�سة مو�سى غالب قا�سم موا�سي 3288781.....
م�ؤ�س�سة مو�سى محمد علي الفقيه3421579.......
م�ؤ�س�سة نا�صر القحطاني لمقاوالت 3261291.....
م�ؤ�س�سة نا�صر ح�سن �صوالن3212753..............
م�ؤ�س�سة نا�صر همامي للمقاوالت 3461840........
م�ؤ�س�سة نايف الجهني للمقاوالت3250100........
م�ؤ�س�سة نايف مرعي للمقاوالت العامة 3237861..
م�ؤ�س�سة نايف م�شرقي للمقاوالت 3251140........
م�ؤ�س�سة نجوم تهامة للمقاوالت3422948..........
م�ؤ�س�سة نوح مباركي للمقاوالت 3191002..........
م�ؤ�س�سة نوحي جعفري لمقاوالت 3261360........
م�ؤ�س�سة هادي الحازمي للمقاوالت3276441.......
م�ؤ�س�سة هارون �سيفين للمقاوالت3262333........
م�ؤ�س�سة ها�شم للتجارة والمقاوالت 3221458......
م�ؤ�س�سة يحي حامظي للتجارة 3173372...........
م�ؤ�س�سة يحي �شوعي مقاوالت 3181933............
م�ؤ�س�سة يحي �صالح مقاوالت عامة 3263490......
م�ؤ�س�سة يحي عطيف للمقاوالت3191854..........
م�ؤ�س�سة يحي فقيهي مقاوالت مباني 3190234....
م�ؤ�س�سة يحي قربي للمقاوالت 3412520...........
م�ؤ�س�سة يحي مجر�شي للمقاوالت3423329........
م�ؤ�س�سة يحي م�شيخي للمقاوالت 3410163........
م�ؤ�س�سة يحي نا�صر �شعبي للمقاوالت3324506....
م�ؤ�س�سة يو�سف يو�سف للمقاوالت 3201217........
م�ؤ�س�سةحمد هزازي للمقاوالت3200075...........
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م�ؤ�س�سةطالع حمدي لمقاوالت3251004...........
م�ؤ�س�سةعبداهلل طيري للتجارة3266655...........
م�ؤ�س�سةكيالني للمقاوالت العامة3191582........
م�ؤ�س�سةمحمد عبداهلل للمقاوالت3171573........
م�ؤ�س�سه الدانه للمقاوالت 3464433................
م�ؤ�س�سه خطوه الجديده للمقاوالت3233222......
م�ؤ�س�سه عبداهلل حربي للمقاوالت3324072........
مجموعة �أحمد علي مدخلي للتجارة 3323011....
مجموعة الحناوي للتجارة 3175555...............
مجموعة با�صقر للتجارة والمقاوالت3211448....
مجموعة عادل ال�صعدي للتجارة 3252844........
مجموعة علي الزهراني للتجارة 3176949.........
مجموعة عواجي للتجارة والمقاوالت 3150181...
مجموعة فقيه للتجارة والمقاوالت3252094......
مجموعة م�ساب للتجارة والمقاوالت3221502.....
مجموعة نا�صر مريع للتجارة3270777............
مقاوالت علي النعمي للمقاوالت 3286092.........
مكتب ال�صبيخي للمقاوالت 3461443..............
مكتب الفيفي للمقاوالت3462029..................
مكتب معي�ض الودعاني للمقاوالت3315862.......
يحي �آل �شريف لمقاوالت المباني3230881........
م�ؤ�س�سة الدغريري للبناء والتعمير3196696......
�شركة المنجوف للمقاوالت3211700...............
�شركة انجاز الخا�صة للمقاوالت6688343..........
�شركة فري�سينة ال�سعودية6602365.................
�شركه ب�ساتين الوطن المحدوده 3214884.........
مجموعة ال�سرحان3461111........................
مجموعة ال�سهلي للتجارة والمقاوالت3310088...
مجموعة الفقا�س التجارية3214039...............
مجموعة بن الدن 6643033.........................
مجموعة �صغير هزازي 3200281...................

مو�س�سة �شريفه ال�شريف للمقاوالت3144452......
مو�س�سة محمد عبده مهدي جماح 3155154.......
مو�س�سة محمد �سوادي للمقاوالت 3257000.......
م�ؤ�س�سة ابراهيم العطا�س للمقاوالت 3241090....
م�ؤ�س�سة ابراهيم يحي يحي فقيه3420335.........
م�ؤ�س�سة ابوبكر عبداهلل عقيل احمد3235057......
م�ؤ�س�سة ابو�شملة محمد علي حكمي 3223046....
م�ؤ�س�سة ابويحي للمقاوالت3229329...............
م�ؤ�س�سة احمد مون�س للمقاوالت 3460118........
م�ؤ�س�سة احمد حمدي للمقاوالت 3150006........
م�ؤ�س�سة احمد ع�سيري غوير 3317174.............
م�ؤ�س�سة احمد قا�سم الم�ش 3422262...............
م�ؤ�س�سة احمد محمد �سيد حبيبي3133766........
م�ؤ�س�سة ار�ض البحيرات للمقاوالت 3226009.....
م�ؤ�س�سة ا�سامه عطيه علي النجمي 3150909......
م�ؤ�س�سة افرا�س الخليج للمقاوالت 3319418.......
م�ؤ�س�سة الجود الذهبية 3222293...................
م�ؤ�س�سة الحارث محمد هادي حكمي3251617.....
م�ؤ�س�سة الح�سين عي�سى محمد بلكي3260085.....
م�ؤ�س�سة الرمزالما�سيه للمقاوالت3287117........
م�ؤ�س�سة ال�سميان للعمران 3244411................
م�ؤ�س�سة الطموحات العمالقة 3323184............
م�ؤ�س�سة الفناء العمراني للمقاوالت3196593......
م�ؤ�س�سة القا�ضي للتجارة والمقاوالت3465600....
م�ؤ�س�سة المجد للمقاوالت العامة3176455........
م�ؤ�س�سة امطار المزن للمقاوالت3257359.........
م�ؤ�س�سة امنه بنت يحي محمد حمدي 3150684...
م�ؤ�س�سة ايمن ابراهيم عي�سى عبداهلل 3229388...
م�ؤ�س�سة ب�سمة مقداد عرار للمقاوالت 3460333...
م�ؤ�س�سة بكري �صميلي للمقاوالت 3324757........
م�ؤ�س�سة بنايات دبي للمقاوالت العامة 3156001...
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مــــكـــتـــبـــات
مكتبة التي�سير 920006555.........................
منار التوحيد 2323232.............................
المكتبة الراقية3237100............................
�شركة عبدالغني العجو التجارية3216155.........
قرطا�سة ندي3246162..............................
قرطا�سية �أحمد القد�سي3264388..................
قرطا�سية الأنوار 3160381..........................
قرطا�سية الجنوب3174931.........................
قرطا�سية الحرمين 3222226......................
قرطا�سية الحملي3320835.........................
قرطا�سية الركوبة3310241.........................
قرطا�سية ال�سنابل 3222228........................
قرطا�سية ال�سوار الذهبي3220675.................
قرطا�سية المعرفة 3257170........................
قرطا�سية النور3214009............................

قرطا�سية طيبة 3225352...........................
قرطا�سية محمد 3160218..........................
قرطا�سية مرحبا الوف 3271418...................
قرطا�سية يزن 3171701.............................
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز بارزيق3222151................
م�ؤ�س�سة محمد �أبوطالب التجارية 3260641.......
محل �أبو �أحمد للأدوات المدر�سية3150419.......
مركز الجيل الجديد لخدمات التعليم 3325001..
مكتبة دار الحكمة لخدمات الطالب 3287709.....
مكتبة دار المعرفة 3422114........................
مكتبة روائع البيان 3223343.......................
القلعة لخدمات الطالب 3205657..................
قرطا�سية �إبداع3194115............................
قرطا�سيه المجد 3315393.........................
قرطا�سيه عبداهلل �سالم خليفه العقيد3135472...

مـــــقـــــاهــــي
كوفي لي مو�شا 0546111160.......................
ه�شام بحي�ص للم�شروبات ال�ساخنة3221820......
ا�ستراحة ومقهى ميالنو 3272277.................
قهوة ال�سعادة 3160676..............................
كوفي �إنترنت 3160453..............................
مقهى �إنترنت بريك تايم 3175163.................
مقهى �إنترنت حدائق النرج�س 3244253...........
مقهى �إنترنت غالية جابري 3269218..............
مقهى �إنترنت محمد فقا�س الغامدي3222499....
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مقهى وا�ستراحة الريف3276595...................
مقهى وجبات النور�س3403213.....................
مقهي الحمراء 3460315............................
مقهي ال�شقيق 445 3410............................
مقهي �إنترنت جبريل �شقيقي3413444............
مقهي �صحاري 3462555............................
مقهي هذا الم�ساء 3460061........................
كوفي لي مو�شا 3266644............................
مقهى فجر نت3196638.............................

مالب�س جاهزة
�أقم�شة دبي 3320603................................
�أقم�شة عائ�شة3171002..............................
اك�سينا للأزياء 3325440............................
الأماكن للمالب�س الجاهز 3324000................
الأناقة لبيع المالب�س الن�سائية 3224431..........
الب�ستان لبيع المالب�س الجاهزة 3160370.........
الخليج لالقم�شة الراقية 3250575................
العي�سائي لالزياء3221007..........................
التوفيق للمالب�س الجاهزة 3175098...............
الجوهرة  2لبيع المالب�س الن�سائية3220293......
العميد للمالب�س الع�سكرية3216672...............
القرم للمالب�س جاهزة3190642....................
الق�صر بال�س 3225666..............................
القمة للأزياء 3224875.............................
القمر للمالب�س الريا�ضية 3323006...............
المدخلي للأقم�شة والعبايات 3190612............
الم�سارحة مول لبيع المالب�س 3196005...........
الموا�سم للمالب�س الجاهزة 3160704..............
اليزيدي للأقم�شة 3175387........................
�أمواج للأقم�شة الن�سائية 3424448................
�أزياء الرا 3325604...................................
اوفاز العالمية للمالب�س الجاهزة 3225722........
بيت العفاف للعبايات الن�سائية 3321554..........
ثوب �شيك 3324283.................................
توب موديل 3226909................................
جمعان الحمراني للأقم�شة 3213628..............
جمعة بحري للمالب�س الجاهزة3420515..........
جوهرة يعقوب للأقم�شة والمالب�س 3223237.....
جوهرة الأزياء3226466.............................
خيرة يتيمي للمالب�س الجاهزة 3246402..........
ركن المر�أة 3161113................................

ركن المميز لبيع الأقم�شة 3253787................
ركن المو�ضه مجموعه امزان الجنوب3211800...
رماده للأقم�شة 3425933..........................
ريهام للمالب�س الجاهزة3271337..................
�سهاري للأقم�شة 3424658.........................
�شركة بيت الريا�ضة الفالح 3220008...............
عبداهلل الع�سيري للمالب�س الن�سائية 3226000....
عثمان ح�سين للأقم�شة والمن�سوجات 3222549...
عزي حوذان للأقم�شة والمالب�س 3253514........
م�ؤ�س�سة ابراهيم العمودي 3221242................
م�ؤ�س�سة �أحمد بلغيث للمالب�س3173348...........
م�ؤ�س�سة الأمين الزاهد3261111....................
م�ؤ�س�سة الزهراء للأقم�شة3174210................
م�ؤ�س�سة الفقية للمالب�س الجاهزة 3214802......
م�ؤ�س�سة النجاح للمالب�س جاهزة3410274.........
م�ؤ�س�سة ال�ضباء للأزياء � -سوزي 3226902........
م�ؤ�س�سة حامد الغامدي للمالب�س3171041........
م�ؤ�س�سة ح�صة ال�سنجاني للأقم�شة 3224790......
م�ؤ�س�سة خليل عبده قما�ش للمالب�س 3461009....
م�ؤ�س�سة زهير محمد �صدقة3223530..............
م�ؤ�س�سة طاهر االر�ضي للتجارة 3422438..........
م�ؤ�س�سة عبا�س ال�شهاري للأقم�شة 3216133......
م�ؤ�س�سة عبدالعزيز �شامي للأقم�شة 3461519.....
م�ؤ�س�سة عبداهلل خر�شاني للمالب�س3266555......
م�ؤ�س�سة علي حمران للمالب�س 3226376...........
م�ؤ�س�سة عي�سى زربطان للأقم�شة 3261504........
م�ؤ�س�سة غريب غروي3226000.....................
م�ؤ�س�سة لتجارة الأقم�شة3225953..................
م�ؤ�س�سة محمد �أحمد العطا�س 3224407...........
م�ؤ�س�سة ها�شم غروي لبيع المالب�س3173204.....
م�ؤ�س�سة وليد بامقابل للمالب�س 3210717.........
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مالب�س جاهزة
م�ؤ�س�سة يحي �صديق لتجارة الأقم�شة 3256628...
م�ؤ�س�سة يو�سف خمي�س لبيع الأقم�شة3222902....
مارينا للمالب�س 3226400...........................
محل عبده �أبو�شو�شة للمالب�س3272065..........
محل علي حمدي للأقم�شة الن�سائية 3321620....
محل عواجي بن ح�سن مدخلي3323563...........
محل ماريا الحربي للمالب�س 3269653............
محل مريم الأعجم للمالب�س 3420470............
محالت �أبوعلة لبيع الأقم�شة 3261817............
محالت �سحاري الأعجم 3288131..................
محالت نجوى زيدان للعطور 3173780...........
محمد ال�شريف للمالب�س الريا�ضية 3173064....
مذهلة للعبايات 3422238.........................
مركز �أفنان للأقم�شة الن�سائية 3324172..........
مركز الأعجم للأقم�شة 3422438..................
مركز الجعدبي للمالب�س الجاهزة3325332.......
مركز الريان للمالب�س الجاهزة3250850..........
مركز الريا�ض للأقم�شة الن�سائية3173277........
مركز ال�ضباء للأزياء 323401......................

مركز المتميز للأقم�شة الراقية 3310056.........
مركز المنار الريا�ضي3262354.....................
مركز المو�ضة للمالب�س الجاهزة3225657........
مركز الوردة الذهبية للمالب�س 3221322..........
مركز�أَ�ضواء الم�شعل الريا�ضي 3321877...........
مركز دبي لبيع المالب�س الجاهزة 3253006.......
مركز نوارة للأقم�شة3223000......................
مركز يا�سر للمالب�س الجاهزة 3175537...........
م�صوعي للأقم�شة والملبو�سات 3175947..........
معر�ض الأق�صى للمالب�س الجاهزة32343184....
معر�ض الأميرة3160095............................
معر�ض الأناقة للمالب�س الجاهزة 3141906.......
معر�ض ال�سعادة للمالب�س الجاهزة 3123003......
هاي �صبايا للمالب�س الجاهزة 3213910...........
وجدان للأزياء والمالب�س الجاهزة3191480......
مركز الطالبي وبن يحيى للأناقة 3320405.......
م�صنع العيدرو�س للزي الموحد 2722010.........
لب�س االطفال3258082..............................
لمي�س للأزياء 3177060............................

مــهند�سون ا�ست�شاريون
مكتب عبداهلل احمد الرفاعي 3212266............
مكتب المطورون العرب 3222121..................
مكتب المهند�س �أحمد زيدان0126644698........
مكتب �أ�س�س البناء3461111.........................
مكتب علوم العمران3250091.......................
مكتب الدكتور جعفر ال�صباغ 0126297638........
مركز المدينة ال�ست�شارات الهند�سية3237688.....
فهد الحمراني لال�ست�شارات الهند�سية 3225657..
مكتب �إبراهيم العطا�س لال�ست�شارات 3260064....
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مكتب المحمادي لال�ست�شارات 012658983........
مكتب با�سم لال�ست�شارات0126688816.............
مكتب ال�شاطئ لال�ست�شارات الهند�سية3250622...
مكتب �إنجاز هند�سي 3260104......................
غازي عبا�س لال�ست�شارات الهند�سية 3236401.....
مكتب محمد بابقي الهند�سي 3170736............
الجزيرة لال�ست�شارات الهند�سية 3234937.........
الركن لال�ست�شارات الهند�سية4728181............
مكتب ال�شبل الهند�سي 0126762243..............

مــهند�سون ا�ست�شاريون
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مـــــــواد بــنـــاء
جراند لمواد البناء 3420888.......................
�أديب ابكر لمواد البناء 3224801....................
�أ�ضواء الخليج 3153103.............................
�أ�ضواء العي�سائي للإنارة 3220604..................
�آل هادي لل�سراميك والبالط 3423100............
�آل هادي للم�شغوالت الرخامية3263777...........
الأمانة لبيع �أدوات الكهرباء وال�سباكة 3324988...
الجعدبي لأدوات الكهرباء وال�سباكة3242029......
الخواجي للزخارف الجب�سية3271000.............
الدخيل للرخام وال�سراميك 3225222..............
الدغريري لمواد البناء 3193868...................
ال�شراد لمواد البناء3228014........................
المباركي لبيع الرخام وال�سراميك 3193165......
المجد لبيع مود البناء3314740....................
المريع لل�سيراميك والرخام3171047..............
�أيمن لقطع وبيع البلك 3257865...................
با�سويد لمواد البناء3236360.......................
بن كامل لمواد البناء 3269943.....................
ح�سين �شامي للبلك3257379.......................
حمد العواجي لبيع مواد البناء3314045...........
حمدان العب�سي للم�شغوالت الجب�سية3225436....
خردلي لقطع البلك اليدوي3187097..............
�شركة الخزف ال�سعودي3231191...................
�شركة المهيدب لمواد البناء3215555..............
�شركة اليمامة للطوب الأحمر3460111............
�شركة عبد اللطيف الفوزان 3231111..............
�شركة م�صنع مرجان للفيبرجال�س3222989......
طيبة لبيع الطوب3160684.........................
عائ�ض حويزي للبلك االلي 3133663..............
عبدالملك الدغيثر لمواد البناء3321696..........
علي دغريري لمواد البناء والكهرباء3190972.....
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فرع �شركة �أبناء عمر محمد بالحمر3213467.....
ك�سارة عبداهلل ال�سرحان 3123838..................
لبنات البناء3223013................................
م�ؤ�س�سة �سعد �آل عطعط للبلك عادي3266866...
م�ؤ�س�سة �أحمد العداوي لمواد البناء 3261568.....
م�ؤ�س�سة �أحمد مجلي لمواد البناء 3132250.......
م�ؤ�س�سة محمد غا�شم لمواد البناء 3130502.......
م�ؤ�س�سة من�صور �شماخي للديكور 3425101........
مركز الفقيهي لتجارة مواد البناء 3191328.......
مركز حمد عواجي لمواد البناء 3150281..........
م�صنع ال�سرحان للبلوك الآلي 3227877...........
م�صنع ال�سهلي للمنتجات اال�سمنتية3311008.....
م�صنع النجمة للبلك العازل 3460243.............
م�صنع الوطن للبلك 3255666.....................
م�صنع بلك الريا�ض الحديث 3464000............
م�صنع بلك عبداهلل القحطاني3422222...........
معر�ض الجملة الرئي�سي لمواد البناء 3174710...
معمل العلوان للبلك والبالط3238058...........
معمل بلك �أحد الم�سارحة 3192269................
معمل طوب �أبومحمد3160637.......................
معمل طوب �أمل عقيلي 3160502...................
معمل مبارك القحطاني للبلك 3425554..........
مكتب الخياط للطوب الأحمر 3191092...........
نا�صر الأخر�ش للطوب والبلك 3276424...........
ور�شة الجنوب لأعمال الفيبرجال�س 3223618....
عالم الرخام وال�سيراميك 3211366................
حلم بال حدود للجب�سيات3240796.................
م�صانع الخياط للطوب االحمر 3196292.........
مركز بن محفوظ3321339.........................
معر�ض العالمي للمواد البناء 3464008............
م�ؤ�س�سة الجل�سي 6457626..........................

مــــــــــيـــــاه

م�صنع مياه الجنوب3277777......................
المركز ال�سعودي للمياة المبردة 3132902.........
النمازي للمياة ال�صحية والثلج3290587...........
�شركة ال�شقيق للماء والكهرباء 3411600...........
�شركة مياه الهدا المحدودة 3276565..............
مياه مروية 3293666...............................
م�صنع الطبيقي للثلج3243475.....................
م�صنع ثلج �صديق طبيقي 3213232................
م�صنع مياه �سما ال�صحية3213232.................

معمل ال�سوار الذهبي 3220660.....................
معمل ثلج مفلح القحطاني3250243...............
معمل عبداهلل الريدة للمياة ال�صحية3222391....
معمل قطرات للمياه ال�صحي 3284555............
معمل مياه النقاء ال�صحية 3461233...............
مياة �صحية عالاهلل �شوعي م�ؤدنه3153129........
مجموعة بن زومة3223268.........................
م�ستودع مياه هنا 3233000.........................
م�صنع مياه �سما ال�صحية3155710.................
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