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تتخ���ذ اخلدمات واملزايا التي متنحه���ا الغرفة التجارية 
ال�سناعية مبنطقة الق�سي���م مل�سرتكيها من رجال و�سيدات 
قطاع املال واالأعمال  اأ�سكااًل متجددة و�سورًا متنوعة بح�سب 
نط���اق وفئة انت�ساب ال�س���ركات اأو املوؤ�س�سات لديها , وت�سعى 
الغرف���ة ب���كل اإمكانياته���ا املتاح���ة لتقدمي خدم���ات متميزة 
تدع���م بها ن�ساط م�سرتكيها متطلعة معها الأن تكون منوذجًا 
يحت���ذى به  يف حتقيق طموحات امل�سرتكني وترجمة الغايات 
الت���ي ين�سدونها يف تطوي���ر من�ساآته���م وم�ساريعهم اخلا�سة 
ويف نف����س الوق���ت خدمة ق�ساي���ا التنمية ال�سامل���ة املتنوعة 
على م�ستوى منطقة الق�سيم ب�سورة خا�سة و اململكة ب�سكل 
ع���ام , وت�سكيل حلق���ة توا�سل دائمة م�ستم���رة تربط ن�ساط 
املوؤ�س�سات و ال�سركات ب�سقيها ال�سناعي والتجاري باملجتمع 
وجتعلهم عل���ى اطالع دائم  بكافة التط���ورات و امل�ستجدات 
على ال�ساح���ة االقت�سادية  من خالل حزمة من املزايا التي 
متنحه���ا لهم التي  ترجو من ورائها يف املقام االأول و االأخري 

تلبية متطلبات امل�سرتكني و تقدمي اأف�سل اخلدمات لهم.

 وياأت���ي اإ�سدار الغرفة له���ذا الدليل اخلا�س  مب�سرتكي 
قطاع االأعمال بالدرجة املمتازة واالأوىل  يف اإطار  اخلدمات 
الت���ي تقدمها لهم  وال���ذي يفرد بني دفتي���ه  �سفحة  كاملة 
م�ستقل���ة   ل���كل م�س���رتك  تو�سح في���ه املعلوم���ات اخلا�سة  
باملوؤ�س�س���ة اأو ال�سرك���ة و ت���رز نوعي���ة ن�ساطه���ا وعناوي���ن 

التوا�سل معها.

حي���ث �سيتم توزيع هذا الدليل يف اإط���ار خطة ت�سويقية 
ت�سم���ل خمتل���ف اجله���ات الر�سمي���ة داخل وخ���ارج اململكة 
واالأهلي���ة و اخلا�سة , وهي خدمة ومي���زة  تنفرد بها هاتني  

الفئتني  من امل�سرتكني ..
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الدرجة املمتازة

�سركة اأ�سمنت الق�سيما�شــم املن�شاأة
11384رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3160004 016الفاك�س3160000 016الهاتف
بريدةاملدينة

51411الرمز الربيدي345�شندوق الربيد
اإلكرتوين qcc@qcc.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اإنتاج و�سناعة وت�سويق االأ�سمنت

�شركة اأ�شمنت الق�شيم

املهند�س عمر عبد اهلل العمر
الرئي�س التنفيذي
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة تطوير ال�سناعات ال�سعودية -تطوير-ا�شــم املن�شاأة
1111555رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3261710 016الفاك�س3261720  016الهاتف
بريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي959�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@tatweer.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اقامة امل�ساريع الزراعية و�سيانتها وت�سويق منتجاتها

�شركة تطوير ال�شناعات ال�شعودية -تطوير-

�سركة جممع عيادات الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبيةا�شــم املن�شاأة
1124444رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3822052 016الفاك�س3166666  016الهاتف
بريدةاملدينة

51431الرمز الربيدي1313�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@drsulaimanalhabib.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اإقام���ة واإدارة امل�ست�سفي���ات الطبية وامل�ستو�سفات واملخت���رات والتحاليل واالأ�سعة و�س���راء االأرا�سي الإقامة 
مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة

�شركة جممع عيادات الدكتور �شليمان احلبيب للخدمات الطبية
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

جمموعة �سركة دار البندر العاملية للتجارة املحدودة ا�شــم املن�شاأة
1122770رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
 الفاك�س3854742 016الهاتف
بريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2713�شندوق الربيد
اإلكرتوين mufarhaaljable@cpksa.com بريد 

الن�شاط الرئي�شي

جت���ارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س واالأقم�سة واالأحذية والعط���ورات واأدوات التجميل واملفرو�سات املنزلية 
واالأثاث املنزيل واالأدوات واالأجهزة االلكرتونية والكهربائية

جمموعة �شركة دار البندر العاملية للتجارة املحدودة 

�سركة العزيزية بنده املتحدةا�شــم املن�شاأة
1111566رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3260546 016الفاك�س3240290  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي5800�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@panda.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

مواد غذائية بالتجزئة واجلملة

�شركة العزيزية بنده املتحدة
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الدرجة املمتازة

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )�سبيماكو الدوائية(ا�شــم املن�شاأة
115963رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3220010 016الفاك�س3220011  016الهاتف
بريدةاملدينة

51461الرمز الربيدي2597�شندوق الربيد
اإلكرتوين general@spimaco.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

تق���وم ال�سرك���ه بجميع االأعم���ال والن�ساطات يف جم���ال �سناعة واإنت���اج وتطوير وت�سويق اخلام���ات الدوائية 
وامل�ستح�س���رات الطبي���ة وال�سيدالني���ة وم�ستلزم���ات االإنت���اج واالأجه���زة وامل�ستلزم���ات الطبي���ة واملنتجات 
البرتوكيمائي���ة الدوائي���ة االأ�سا�سية والو�سيط���ة وم�ستقاته���ا واأي ا�ستثمارات اأخرى ذات �سل���ة بال�سناعات 

املذكورة داخل وخارج اململكة.

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية وامل�شتلزمات الطبية 
)�شبيماكو الدوائية(
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فهد ابراهيم اخللف 
الرئي�س التنفيذي
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة ديف لل�سناعات الدوائيةا�شــم املن�شاأة
1210رقم الع�شوية

البدائعفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3324444 016الفاك�س3323333  016الهاتف
البدائعاملدينة

51951الرمز الربيدي6�شندوق الربيد
اإلكرتوين marketing@deef.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

�سناع���ة االأدوي���ة الب�سرية , جتارة اجلملة والتجزئ���ة يف االأجهزة واملعدات واملواد الطبي���ة ومواد التجميل , 
وخدمات االإ�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري وجتارة اجلملة والتجزئة

�شركة ديف لل�شناعات الدوائية

�سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمارا�شــم املن�شاأة
112رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3692274 016الفاك�س3234651  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي1545�شندوق الربيد
اإلكرتوين contactCenter1@alrajhibank.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

مزاولة االأعمال امل�سرفية

�شركة الراجحي امل�شرفية لال�شتثمار
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

بنك الريا�سا�شــم املن�شاأة
11573رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3250032 016الفاك�س3231960  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي 28�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@riyadbank.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

مزاولة االأعمال امل�سرفية

بنك الريا�س

�سركة الزاهد للرتاكتورات املحدودةا�شــم املن�شاأة
114207رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3811673 016الفاك�س3810819  016الهاتف
بريدةاملدينة

 51421الرمز الربيدي987�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@zahid.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلمله يف املعدات ال�سناعيه معدات البناء والطرق وجتارة اجلمل���ه     

�شركة الزاهد للرتاكتورات املحدودة
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الدرجة املمتازة

�سركة �سالح عبداهلل ال�سلمان واأوالده للتجارةا�شــم املن�شاأة
11309رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3249770 016الفاك�س3231662  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي240�شندوق الربيد
اإلكرتوين mohd-s-alsalman@hotmail.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

فندق - مواد غذائية - خمابز - �سيدليات - مطابع - جتارة املعدات واملواد الزراعية - معمل بال�ستيك-
�سناعة احللويات واالغذية

�شركة �شالح عبداهلل ال�شلمان واأوالده للتجارة

حممد بن �شالح ال�شلمان
مدير عام �سركة ال�سلمان 
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة �سمامة للت�سغيل واالإدارةا�شــم املن�شاأة
1116000رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3247495 016الفاك�س3247459  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي2615�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@samama.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

الت�سغي���ل الطب���ي وغري الطب���ي للم�ست�سفيات ونظافة امل���دن و�سيان���ة وت�سغيل املطارات واملن�س���اآت واملواين 
واالأعم���ال الكهربائية وامليكانيكية واملدنية و�سيانة ونظافة املراك���ز الطبية واملباين و�سيانة احلا�سب االآيل 

واالأجهزة الطبية وخدمة االإعا�سة و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت

�شركة �شمامة للت�شغيل واالإدارة

�سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوالتا�شــم املن�شاأة
1133100رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3250296 016الفاك�س3255555 016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي2802�شندوق الربيد
اإلكرتوين بريد 

الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف اخليام وبيوت ال�سعر واملظالت ولوازم الرحالت

�شركة عبدالرحمن حمد ال�شنيدي و�شركاه للتجارة واملقاوالت
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

فرع �سركة عبداللطيف جميل املحدودةا�شــم املن�شاأة
1118900رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3695555 016الفاك�س3254444 016الهاتف
بريدةاملدينة

51481الرمز الربيدي3575�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@toyota.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

جتارة جتزئة �سيارات تويوتا والرافعات ال�سوكية و�سيانتها وتوفري قطع الغيار اخلا�سة بها

فرع �شركة عبداللطيف جميل املحدودة

�سركة اأ�سواق عبداهلل �سالح العثيم املحدودةا�شــم املن�شاأة
1117777رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3855388 016الفاك�س3855344  016الهاتف
بريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
اإلكرتوين sa.alyahya@othaim.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية بجميع اأنواعها

�شركة اأ�شواق عبداهلل �شالح العثيم املحدودة
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الدرجة املمتازة

25

ال�سركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء بالق�سيما�شــم املن�شاأة
117رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3243210 016الفاك�س3250006  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي545�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@se.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

ال�شركة ال�شعودية املوحدة للكهرباء بالق�شيم

اأ. �شالح العواجي
الرئي�س التنفيذي
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

موؤ�س�سة حممد يو�سف ناغي لل�سياراتا�شــم املن�شاأة
1163326رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
0163835253الفاك�س0163818999الهاتف
بريدةاملدينة

52375الرمز الربيدي4269�شندوق الربيد
اإلكرتوين بريد 

الن�شاط الرئي�شي

�سيارات

موؤ�ش�شة حممد يو�شف ناغي لل�شيارات

�سركة معادن للبوك�سايت واالألوميناا�شــم املن�شاأة
1146666رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
8811957 013الفاك�س8811970  013الهاتف
بريدةاملدينة

31952الرمز الربيدي32001�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@maaden.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

انت���اج خام البوك�سايت وااللومينا مبوجب ترخي����س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 120321111902 وتاريخ 
1432/11/11ه�

�شركة معادن للبوك�شايت واالألومينا
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الدرجة املمتازة

�سركة الو�سائل ال�سناعية وم�سنع الو�سائل وم�سنع املطاطا�شــم املن�شاأة
118200رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3811203 016الفاك�س3220215  016الهاتف
بريدةاملدينة

51411الرمز الربيدي124�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@alwasail.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

م�سنع النتاج اأنابيب بال�ستيكية الأنظمة الري بالتنقيط )بويل اثلني(

�شركة الو�شائل ال�شناعية وم�شنع الو�شائل وم�شنع املطاط
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الدرجة املمتازة

�سركة دواجن الوطنيةا�شــم املن�شاأة
111459رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3920151 016الفاك�س3920048  016الهاتف
بريدةاملدينة

51441الرمز الربيدي1679�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@al-watania.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اإنتاج االأعالف وتربية الدواجن واالأ�سماك واحلا�سالت الزراعية

�شركة دواجن الوطنيه

ال�شيخ �شليمان الراجحي 
الرئي�س التنفيذي
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

البنك االأهلي التجاريا�شــم املن�شاأة
11596رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3251518 016الفاك�س3250551   016الهاتف
بريدةاملدينة

51411الرمز الربيدي33�شندوق الربيد
اإلكرتوين  بريد 

الن�شاط الرئي�شي

القيام باالأعمال امل�سرفية مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم 287137/م/اأ/1155 تاريخ 1400/11/07ه�

البنك االأهلي التجاري

�سركة اجلميح لتعبئة املرطباتا�شــم املن�شاأة
112935رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3240045 016الفاك�س3236532 016الهاتف
بريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي970�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@npco.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

تعبة وتوزيع املرطبات الغازية

�شركة اجلميح لتعبئة املرطبات



35 34

الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة جممع �سلطانة ال�سناعيا�شــم املن�شاأة
113249رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3815949 016الفاك�س3831000  016الهاتف
بريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي756�شندوق الربيد
اإلكرتوين  sultanacomplex@hotmail.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

) م�سن���ع النت���اج االب���واب وال�سبابيك ومطاب���خ االملينيوم واالب���واب والنواف���ذ احلديدية واالأث���اث املعدين 
واالأب���واب واالأثاث اخل�سبي واملطابخ  والديكورات اخل�سبية واملقاوالت العامة �سيانة ونظافة املباين واأعمال 

اجلب�سيات واملياه وال�سرف واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية (

�شركة جممع �شلطانة ال�شناعي

�س��ركة امل�سنع الوطني للبويل اإيثلنيا�شــم املن�شاأة
1126999رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3696660 016الفاك�س3696661 016الهاتف
بريدةاملدينة

51431الرمز الربيدي12222�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@npco.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اإنت���اج خزانات من الب���ويل اإيثلني باأحجام خمتلف���ة وحاويات النفايات وقواطع الطري���ق وجتارة اجلملة يف 
خزانات املياه وتركيبها ويف منتجات البويل اإيثلني االخرى

�شــركة امل�شنع الوطني للبويل اإيثلني
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة الق�سيم الزراعيةا�شــم املن�شاأة
115003رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3280067 016الفاك�س3250025  016الهاتف
بريدةاملدينة

51451الرمز الربيدي 2210�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@gaco.mm.stبريد 

الن�شاط الرئي�شي

اال�سثم���ار يف املج���ال الزراع���ي النباتي واحلي���واين وتربية املوا�س���ي والدواجن ت�سنيع املنتج���ات الزراعية 
واحليواني���ة وان�س���اء وحدات التريد والنقل امل���رد احلبوب والبذور واالعالف وا�ست���رياد وت�سنيع املعدات 

الزراعية

�شركة الق�شيم الزراعية

م�ست�سفى الق�سيم الوطنيا�شــم املن�شاأة
1118400رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3836200 016الفاك�س3836100 016الهاتف
بريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي748�شندوق الربيد
اإلكرتوين info@qnhospital.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

م�ست�سفى مبوجب خطاب مدير عام ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة الق�سيم رقم )063101101210001(

م�شت�شفى الق�شيم الوطني
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الدرجة املمتازة

�سركة خمابز وحلويات االرياف ذات م�سوؤولية حمدودةا�شــم املن�شاأة
115876رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3263333 016الفاك�س3263333  016الهاتف
بريدةاملدينة

51451الرمز الربيدي 2093�شندوق الربيد
اإلكرتوين  info @alaryaf.com.saبريد 

الن�شاط الرئي�شي

خمبز ن�سف اآيل الإنتاج اخلبز واحللويات

�شركة خمابز وحلويات االرياف ذات م�شوؤولية حمدودة

اأ. فهد بن اإبراهيم املحيميد   
 الرئي�س التنفيذي
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الدرجة املمتازة

فندق حممد عبدالعزيز الراجحي  ) موفنبيك (ا�شــم املن�شاأة
1127711رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3253134 016الفاك�س3169999  016الهاتف
بريدةاملدينة

51497الرمز الربيدي 31001�شندوق الربيد
اإلكرتوين hotel.qassim.resevation@movenpick.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

فندق من الدرجة املمتازة 

فندق حممد عبدالعزيز الراجحي  ) موفنبيك (
 á≤£æŸG  ⁄É©e  ºgCG  óMCG  ƒg  º«°ü≤dG  ∂«Ñæ"ƒe  ¥óæa

 kÉcGQOEGh .IójôH áæjóÃ Ωƒ‚ ¢ùªÿG hP ó«MƒdG ¥óæØdGh

 Üò÷  ¥óæØdG  IQGOEG  ≈©°ùJ  ,á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  á«ªgCÉH

  ‘  º¡∏«¨°ûJh  º¡ÑjQóàd  ÚjOƒ©°ùdG  øe  áÄ°TÉædG  QOGƒµdG

 ‘ ÜÉÑ°ûdG øe k’ÉÑbG »bÓj …òdGh óYGƒdG ¥OÉæØdG ∫É›

.πª©dG ¥ƒ°S

 

 ¥óæa  ¿CG  -óeÉM  AÓY  ó«°ùdG  ¥óæØ∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ôcPh

 ∫ÓN  ìÉ‚  øe  √Éb’  Ée  π°†ØHh  ,º«°ü≤dG  ∂«Ñæ"ƒe

 Ωƒ≤j  å«M  ójóéàdGh  ™°SƒàdG  ¤EG  ¬éàj  ,á«°VÉŸG  ΩGƒYC’G

.ÊÉæÑd º©£e áaÉ°VEGh äGô“Dƒª∏d IójóL äÉYÉb AÉ°ûfEÉH

 

 ºgCG  ióMEG  »¡a  π°UC’G  ájô°ùjƒ°ùdG  ∂«Ñæ"ƒe ácô°T  øYh

 π°Uh   »àdGh  ¥OÉæØdG  π«¨°ûJh  IQGOEG  ‘  IóFGôdG  äÉcô°ûdG

 ΩÉY ájÉ¡æH  π°üà°Sh kÉbóæa 11 ¤EG  áµ∏ªŸÉH  É¡bOÉæa OóY

 IOÉ¡°T  ≈∏Y  á∏°UÉ◊G  ácô°ûdG  »gh  kÉbóæa  15  ¤EG  2016

 ∫ÓN  øe  ≈©°ùJh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  (Üƒ∏L  øjôL)

 äÉcô°ûdG  áeó≤e  ‘  π¶J  ¿C’  áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d  É¡àjDhQ

.É¡JÉeóN »bQ å«M øe áaÉ«°†dG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG

º«°ü≤dG ∂«Ñæ"ƒe ¥óæa

31001 Ü.¢U ,ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,51497 º«°ü≤dG-IójôH

+966 16 325 31 34 ¢ùcÉa +966 16 316 99 99 ∞JÉg

hotel.qassim.reservation@moevenpick.com
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اأ. عالء حامد   
 املدير العام
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة كلية الق�سيم االأهلية للبنني والبناتا�شــم املن�شاأة
1121111رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3260666 016الفاك�س3260111  016الهاتف
بريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي 156�شندوق الربيد
اإلكرتوين qassimcollege@hotmail.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

كلية اهلية للبنني وكلية للبنات

�شركة كلية الق�شيم االأهلية للبنني والبنات

�سركة كلية بريدة االأهليةا�شــم املن�شاأة
1124888رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3802375 016الفاك�س3801906  016الهاتف
بريدةاملدينة

51418الرمز الربيدي 31717�شندوق الربيد
اإلكرتوين bpc.edu.sa@1بريد 

الن�شاط الرئي�شي

كليات للعلوم الطبية التطبيقية والهند�سة واحلا�سب االآيل

�شركة كلية بريدة االأهلية
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الدرجة املمتازةالدرجة املمتازة

�سركة ال�سباخ للتجارة واملقاوالتا�شــم املن�شاأة
1143888رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3239492 016الفاك�س3249930  016الهاتف
بريدةاملدينة

51481الرمز الربيدي 621�شندوق الربيد
اإلكرتوين  بريد 

الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت ان�ساء املباين انتاج و�سناعة البلك بانواعة

�شركة ال�شباخ للتجارة واملقاوالت

�سركة �سالمه للتاأمني التعاوينا�شــم املن�شاأة
1165333رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3265600 016الفاك�س3695608  016الهاتف
بريدةاملدينة

51481الرمز الربيدي 122392�شندوق الربيد
اإلكرتوين cs@salama.comبريد 

الن�شاط الرئي�شي

التاأمني العام والتاأمني ال�سحي

�شركة �شالمه للتاأمني التعاوين
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الدرجة املمتازة

�سركة اأطايب جند لل�سناعات الغذائيها�شــم املن�شاأة
1167308رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاملمتازةالدرجة
3220503 016الفاك�س3220502  016الهاتف
بريدةاملدينة

 الرمز الربيدي  �شندوق الربيد
اإلكرتوين  بريد 

الن�شاط الرئي�شي

م�سنع الإنتاج الكليجا واملعمول

�شركة اأطايب جند لل�شناعات الغذائيه

شركة أطايب نجد للصناعات الغذائية
Atayeb Najd food manufactures
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

111223رقم الع�شويةموؤ�س�سة ال�سباخ للتجارة واملقاوالتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3239492 016الفاك�س3249930 016الهاتف
asbakhest@ayna.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي621�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت ان�ساء املباين انتاج و�سناعة البلك بانواعة

111393رقم الع�شوية�سركة م�سنع الق�سيم لالأ�سفنج ال�سناعيا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220332 016الفاك�س3220710 016الهاتف
shift55@hotmail.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي205�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ت�سنيع وانتاج اال�سفنج ال�سناعي واالحذيه البال�ستيكيه

111258رقم الع�شويةفرع �سركة جمموعة اجلري�سيا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3810049 016الفاك�س3810020 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي132�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت عامة للمباين و�سيانتها ونظافتها مقاوالت ان�ساء الطرق واجل�سور واالعمال الكهربائية وامليكانيكية 
وااللكرتونية واأعمال و�سيانة وت�سغيل مرافق املياة وال�سرف ال�سحي  جتارة اجلملة يف اال�سمدة والبذور 

واال�ستال واملبيدات الزراعية واالدوات واالالت الزراعية

1114700رقم الع�شويةفرع �سركة با�سمح التجارية املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3235951 016الفاك�س3236328 016الهاتف
info@basamh.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي1547�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة يف املواد الغذائية مبا يف ذلك املثلجة

�شركة م�شنع الق�شيم لالأ�شفنج ال�شناعيموؤ�ش�شة ال�شباخ للتجارة واملقاوالت

فرع �شركة با�شمح التجارية املحدودةفرع �شركة جمموعة اجلري�شي
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

111500رقم الع�شوية�سركة جمموعة القفاري لل�سجادا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3236135 016الفاك�س3237449 016الهاتف
info@alkaffary.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 679�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

والباركية  واملوكيت  وال�سجاد  واملكتبي  املنزيل  واالثاث  املفرو�سات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  ا�سترياد 
واالر�سيات اخل�سبية واالر�سيات باأنواعها والفينيل والبال�ستيك و الب�سط واالقم�سة والبطانيات وال�سرا�سف 

واملراتب وال�ستائر

1116565رقم الع�شوية�سركة عبدالرحمن الق�سيبي للتجارة العامةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3814378 016الفاك�س3850139 016الهاتف
info@aralgosaibico.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51431الرمز الربيدي1157�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

رقم  الزراعة  وزارة  خطاب  مبوجب  البيطرية  واالأدوية  الطبية  وامل�ستح�سرات  االأدوية  يف  اجلملة  جتارة 
امل�ست�سفيات  ولوازم  والعلمية  الطبية  واللوازم  واالجهزة  واملعدات  1427/11/21ه�  وتاريخ   65003

واملخترات واالأثاث الطبي للم�ست�سفيات و�سيانتها وقطع غيارها

1115289رقم الع�شوية�سركة رواف �سليمان الرواف و�سركاه للتجارة واملقاوالتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3242828 016الفاك�س3244440 016الهاتف
info@alrawaf.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي603�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت عامة للمباين مقاوالت اأعمال الطرق واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية

1117220رقم الع�شوية�سركة م�سنع الق�سيم لالأقم�سة املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220935 016الفاك�س3220822 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي5022�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

اإنتاج االقم�سة املطبوعة مبوجب الرتخي�س ال�سناعي رقم 825/�س وتاريخ 1419/08/02

�شركة عبدالرحمن الق�شيبي للتجارة العامة�شركة جمموعة القفاري لل�شجاد

�شركة م�شنع الق�شيم لالأقم�شة املحدودة�شركة رواف �شليمان الرواف و�شركاه للتجارة واملقاوالت
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1117373رقم الع�شويةفرع �سركة احل�سن غازي ابراهيم �ساكر املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3810970 016الفاك�س3831701 016الهاتف
info@shaker.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 81999الرمز الربيدي 27970�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

بيع االأجهزة الكهربائية باجلملة والتجزئة و�سيانتها

1117950رقم الع�شوية�سركة مدار�س ريا�س الق�سيم االهلية املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3813094 016الفاك�س3811302 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي2060�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مدار����س اأهلي���ة بن���ني مبوج���ب ترخي����س وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بالق�سي���م رق���م 15/514/ه���� وتاري���خ 
1420/03/07ه�

1125070رقم الع�شوية�سركة حمد عبداهلل العي�سى واوالدها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3240226 016الفاك�س3251490 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2263�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف االأجهزة الكهربائية

�شركة مدار�س ريا�س الق�شيم االهلية املحدودةفرع �شركة احل�شن غازي ابراهيم �شاكر املحدودة

�شركة حمد عبداهلل العي�شى واوالده

1117570رقم الع�شويةال�سركة العربية لتجارة العود والعطورات ال�سرقيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3253967 016الفاك�س 3243192 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 27303�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف العود والعطورات ال�سرقية

ال�شركة العربية لتجارة العود والعطورات ال�شرقية
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1117800رقم الع�شوية�سركة التكامل العربي الإنتاج الدواجنا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3243996 016الفاك�س3230074 016الهاتف
ascopp_ofice@yahoo.comالربيد االإلكرتويناالأ�سياحاملدينة

51441الرمز الربيدي1842�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ان�ساء غرف تريد خلدمة اغرا�س ال�سركة والقيام بعمليات ت�سويق االنتاج املتعلقة مبنتجات ال�سركة

1116500رقم الع�شوية�سركة مكتب الكمال لالإ�سترياد املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3816400 016الفاك�س3819933 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي439�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة االأدوية وامل�ستح�سرات الطبية

1119416رقم الع�شوية�سركة ال�سايع الدوليه للتجارةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3817463 016الفاك�س3817519 016الهاتف
mil.onaizah@alshayaksa.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51331الرمز الربيدي27459�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

البناء  ومواد  ال�سحية  واالأدوات  واالأثاث  احلا�سب  واجهزة  واملطابخ  التريد  معدات  يف  اجلملة  جتارة 
واملالب�س واالأحذية وامل�ستلزمات املنزلية والقهوة وتقدمي االأعا�سة املطهيه والغري مطهية

1120002رقم الع�شوية�سركة م�سنع الق�سيم ل�سناعة البولي�ستارينا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220133 016الفاك�س3220762 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51422الرمز الربيدي5025�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

انتاج �سناديق اخل�سروات والفواكة من البولي�ستارين املمدد

�شركة مكتب الكمال لالإ�شترياد املحدودة�شركة التكامل العربي الإنتاج الدواجن

�شركة م�شنع الق�شيم ل�شناعة البولي�شتارين�شركة ال�شايع الدوليه للتجارة
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1120222رقم الع�شوية�سركة توكيالت اجلزيرة لل�سياراتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3822444 016الفاك�س3822333 016الهاتف
info@aljazirahford.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51482الرمز الربيدي8192�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة ال�سيارات واالآالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها و�سيانتها

112136رقم الع�شوية�سركة احلداري للتجارة واملقاوالت ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3830007 016الفاك�س3818694 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي671�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت معمارية

1120677رقم الع�شوية�سركة اخلزف ال�سعوديةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3814872 016الفاك�س3811494 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2367�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

بيع منتوجات ال�سركه

1122288رقم الع�شوية�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3255447 016الفاك�س3255538 016الهاتف
 info@fawazalhokair.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

11622الرمز الربيدي4464�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اأحذية ومالب�س الداخلية واك�س�سوارات وعطورات

�شركة احلداري للتجارة واملقاوالت �شركة توكيالت اجلزيرة لل�شيارات

�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه�شركة اخلزف ال�شعودية
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1124774رقم الع�شويةفرع �سركة اإبراهيم �ساكر املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3810970 016الفاك�س3831701 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي27970�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة االجهزة واالدوات الكهربائية باجلملة والتجزئة 

1124770رقم الع�شويةفرع �سركة املتحدة لل�سيارات املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3839944 016الفاك�س3839966 016الهاتف
a.mattav@umu.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51418الرمز الربيدي30302�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة فى ال�سيارات ال�سغرية وال�ساحنات 

1124792رقم الع�شوية�سركة �سوزوكي ال�سعودية لتجارة ال�سياراتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3817689 016الفاك�س3811013 016الهاتف
info@suzukisaudia.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

21481الرمز الربيدي3728�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وقطع غيارها وخدمات مابعد البيع

1125005رقم الع�شوية�سركة اجلميح لل�سيارات املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3812861 016الفاك�س3855777 016الهاتف
 info@aljomaihauto.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51481الرمز الربيدي5124�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارت وال�ساحنات واحلامالت وال�سيارات املجهزة واملقطورات من خمتلف 
االحجام وجتارة اجلملة والتجزئة يف قطع الغيار واالطارات والبطاريات لل�سيارات  وت�سغيل ور�س ال�سيانة 

وبيع و�سراء ال�سيارات امل�ستعملة

فرع �شركة املتحدة لل�شيارات املحدودةفرع �شركة اإبراهيم �شاكر املحدودة

�شركة اجلميح لل�شيارات املحدودة�شركة �شوزوكي ال�شعودية لتجارة ال�شيارات
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1132849رقم الع�شوية�سركة الت�سويق والتجارة املتحدةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
767993 014الفاك�س761205 014الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة باالأجهزة املنزلية والكهربائية وااللكرتونية واالدوات الريا�سية

1126555رقم الع�شويةجمموعة املتبويل املتحدة /فرع الق�سيما�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3242640 016الفاك�س3233337 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51422الرمز الربيدي5175�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جت���ارة اجلمل���ة والتجزئ���ة بالثالج���ات والغ�س���االت واملكيف���ات وال���رادات واأجه���زة الرادي���و وامل�سجالت 
والتلفزيون���ات ومكرات ال�س���وت والدفايات وال�سخان���ات وال�سوايات واأدوات الغاز وقط���ع غيارها واأجهزة 

احلا�سب االآيل والفاك�س وجتارة اجلملة والتجزئة يف كامريات املراقبة ...تابع ال�سجل

1126000رقم الع�شوية�سركة املجال �سيد اخلدماتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3257318 016الفاك�س3257317 016الهاتف
info@almajalg4s.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي1611�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

�سيان���ة ونظافة وت�سغي���ل املن�ساآت الكهربائية وامليكانيكية واملطارات وامل�سال���خ واال�سواق التجارية وخدمات 
الطعام وال�ساي والقهوة وزراعة و�سيانة وت�سجري امل�سطحات اخل�سراء ومكافحة االآفات والزواحف واحل�سرات

1125668رقم الع�شوية�سركة الرج للمخترات الطبيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3252350 016الفاك�س3255959 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51497الرمز الربيدي10564�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

خمتر حتاليل طبية

جمموعة املتبويل املتحدة /فرع الق�شيم�شركة الت�شويق والتجارة املتحدة

�شركة الربج للمختربات الطبية�شركة املجال �شيد اخلدمات
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1132110رقم الع�شويةال�سركة املتحدة لالإلكرتونيات)اك�سرتا(ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3263710 016الفاك�س3263712 016الهاتف
 info@extrastores.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي11251�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

وقطع  الكمبيوتر  واجهزة  وااللكرتونية  الكهربائية  واالجهزة  الغذائية  املواد  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 
غيارها واك�س�سوراتها واالثاث والتجهيزات واالدوات املكتبية وخدمات ال�سيانة واال�سالح

1128877رقم الع�شوية�سركة التموين العربي التجارية املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3230102 016الفاك�س3237052 016الهاتف
info@ats-ksa.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي779�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واحللويات وال�سكوالته واالي�س كرمي واطعمة احليوانات وال�سابون 
وال�سامبو واملنظفات وامل�ساحيق الغ�سيل وادوات التجميل والبطاريات العادية

1128074رقم الع�شوية�سركة الفوزان للتجارة وال�سناعةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3822686 016الفاك�س3822900 016الهاتف
info@ftinco.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي294�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت عامة للمباين واعمال الطرق والكباري واالنفاق واعمال �سبكات املياه وال�سرف وت�سريف ال�سيول 
واالعمال الكهربائية وامليكانيكية بكافة انواعها واقامة و�سيانة وت�سغيل املراكز ال�سحية ... تابع ال�سجل

1143625رقم الع�شوية�سركة تداوي ال�سعودية للرعاية ال�سحيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س0163241000الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي67726�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جت���ارة اجلملة والتجزئة يف املع���دات واالجهزة الطبي���ة والعلمية واجلراحية واملكم���الت الغذائية واللوازم 
الطبية وم�ستلزمات الزينة والتجميل والعط���ور واملنظف�����ات وم�ستح�سراتها واثاث وجتهيزات امل�ست�سفيات 

واملخترات واجهزة احلا�سب االيل

�شركة التموين العربي التجارية املحدودةال�شركة املتحدة لالإلكرتونيات)اك�شرتا(

�شركة تداوي ال�شعودية للرعاية ال�شحية�شركة الفوزان للتجارة وال�شناعة
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1130707رقم الع�شوية�سركة م�سعب و�سركاه )اأعمال طرق(ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3836057 016الفاك�س3835057 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51451الرمز الربيدي2308�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

تنفيذ عقود مقاوالت الطرق واجل�سور واالأنفاق واملباين والعزل والديكور واالت�ساالت

1131777رقم الع�شوية�سركة ثالجات املنجما�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3232143 016الفاك�س3699999 016الهاتف
info@munajemcs.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي542�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف الفواكة واخل�سار واللحوم املرده واملجمده واملعلبات واملواد الغذائية

�شركة م�شعب و�شركاه )اأعمال طرق(

�شركة ثالجات املنجم

1167166رقم الع�شويةاخلطوط اجلويه الرتكيها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

  الرمز الربيدي  �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

خطوط طريان

117509رقم الع�شوية�سركة ال�سيارات العموميةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3818566 016الفاك�س3814949 016الهاتف
info@autostar.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي1416�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

بيع و�سراء ال�سيارات والعربات وال�ساحنات واملعدات الثقيلة وقطع غيارها �سيانة ونظافة ال�سيارات بال�سركة

اخلطوط اجلوية الرتكية

�شركة ال�شيارات العمومية
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1134747رقم الع�شوية�سركة م�سفوفة االعمال التجارية القاب�سة ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220204 016الفاك�س3220207 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ت�سويق منتجات م�سنع ال�سركة من الع�سائر وامل�سروبات 

113619رقم الع�شويةفرع �سركة اجلميح للمعدات املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3814954 016الفاك�س3814971 016الهاتف
info@aljomaiheq.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2451�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلمله والتجزئة يف املعدات الثقيلة والزراعية وقطع غيارها واملكائن واملولدات الكهربائية وقطع 
غيارها واجهزة الري املحوري وقطع غيارها و�سيانتها

1134752رقم الع�شوية�سركة املن�سورية للمقاوالت العامةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220983 016الفاك�س3220885 016الهاتف
amc@almansouryah.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 318�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاوالت عامة للمباين واملن�ساآت ال�سناعية والطرق واالعمال االن�سائية للج�سور والنفاق وال�سدود واالعمال 
الرتابية واعمال املياة وال�سرف ال�سحي ومعاجلتها وت�سريف ال�سيول وتنظيم املواقع واالت�ساالت ال�سلكية

1136371رقم الع�شويةفرع �سركة احتاد اخلليج لالأغذيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3220166 016الفاك�س3220166 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية

فرع �شركة اجلميح للمعدات املحدودة�شركة م�شفوفة االعمال التجارية القاب�شة 

فرع �شركة احتاد اخلليج لالأغذية�شركة املن�شورية للمقاوالت العامة
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113652رقم الع�شوية�سركة جمموعة العجو للتجارة فرع بريدةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3812780 016الفاك�س3815183 016الهاتف
 info@elajougroup.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 81999الرمز الربيدي 1160�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة يف اجهزة الت�سوير - واجهزة امل�ساحة واجهزة الهند�سة واللوازم املكتبية واالجهزة العلمية 
وقطع غيارها و�سيانتها ولوازم امل�ست�سفيات واالثاث ولوازم الديكور

1138538رقم الع�شوية�سركة زيتي للخدمات البرتوليةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
4760534 011الفاك�س4725577 011الهاتف
info@zaiti.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 11466الرمز الربيدي25499�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

اأقامة واأدارة وت�سغيل حمطات الوقود

113768رقم الع�شويةال�سركة العربية ال�سعودية الإنتاج الدواجنا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3243996 016الفاك�س3230074 016الهاتف
ascopp@maktoob.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 81999الرمز الربيدي 1842�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

انتاج دجاج الالحم انتاج اعالف الدواجن امل�ساركة يف امل�ساريع امل�سابهة يف الداخل واخلارج متلك وت�سهيل 
العالمات التجارية ملنتجات ال�سركة والت�سرف فيها طبقا لالنظمة املرعية باململكة وكل ذلك بعد احل�سول 

على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة

1139639رقم الع�شويةموؤ�س�سة اتقان ال�سيافة ) جولدن توليب (ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3826030 016الفاك�س3817500 016الهاتف
 info@goldentulip.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 31952الرمز الربيدي 20643�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ت�سغيل ايواء �سياحي مبوجب خطاب املدير التنفيذي جلهاز ال�سياحة مبنطقة الق�سيم رقم 74/ت وتاريخ 
1431/03/29ه�

�شركة زيتي للخدمات البرتولية�شركة جمموعة العجو للتجارة فرع بريدة

موؤ�ش�شة اتقان ال�شيافة ) جولدن توليب (ال�شركة العربية ال�شعودية الإنتاج الدواجن

الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل



1140222رقم الع�شويةال�سركة العربية للمخ�سبات الزراعيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3257822 016الفاك�س3263315 016الهاتف
mam3mam@gmail.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

11462الرمز الربيدي7483�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ت�سدير وا�سترياد املخ�سبات الطبيعية وبيعها باجلملة واملفرق وت�سدير وا�سترياد املبيدات احل�سرية احليوية 
الزراعية وبيعها باجلملة واملفرق

1141555رقم الع�شويةال�سركة ال�سعودية للمتاجرال�ساملةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س الهاتف
asalshamary@mafcarrefour.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 11321الرمز الربيدي 31735�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ومنتجاتها  املوا�سي  واال�سماك وحلوم  والدواجن  الزراعية  واحلا�سالت  الغذائية  املواد  التجزئة يف  جتارة 
واأدوات  والكهربائية  واالدوات  البناء  ومواد  املنزلية  واالأدوات  واالواين  واالحذية  واملن�سوجات  واالقم�سة 

وم�ستلزمات ال�سيارات ومواد كيماوية وتنظيف وعطورات ... تابع ال�سجل

11464رقم الع�شوية�سركة املقاوالت العامة ) العليان (ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3815915 016 حتويلة 115الفاك�س3810300 016الهاتف
th.rafi@oshco.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 81999الرمز الربيدي147�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

الكهربائية  واملن�ساأت  والطرق  للمباين  والت�سغيل  ال�سيانة  ومقاوالت  والطرق  للمباين  عامة  مقاوالت 
وامليكانيكية وجتارة ال�سيارت وال�ساحنات واملعدات الزراعية وال�سناعية واالإن�سائية

ال�شركة العربية للمخ�شبات الزراعية

�شركة املقاوالت العامة )العليان(ال�شركة ال�شعودية للمتاجرال�شاملة

119918رقم الع�شويةال�سركة الطبية االأهلية املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3819550 016الفاك�س 3819966 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 5334�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

وادوية  وامل�ستلزمات  والتجزئة لالآجهزة  وامل�ستو�سفات وجتارة اجلملة  امل�ست�سفيات  وادارة  وت�سغيل  اقامة 
طبية

ال�شركة الطبية االأهلية املحدودة

71 70

الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1149809رقم الع�شويةفرع �سركة تاجري االالت وجتارة العقار وال�سياراتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3828342 016الفاك�س3828325 016الهاتف
info@taajeer.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

11692الرمز الربيدي89683�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات )�سغرية �ساحنات حافالت( واال�ستثمارات التجارية العقارية

115054رقم الع�شويةم�سنع حممد عبداهلل الكبري لت�سنيع االأغذية اخلفيفةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3220019 016الفاك�س3220017 016الهاتف
 ayman@kobeir.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51422الرمز الربيدي5029�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ت�سنيع االأغذية اخلفيفة من منتجات الذرة و�سرائح البطاط�س )�سب�س واملجمده ( وب�سكويت وحلويات فول 
ال�سوداين مبوجب الرتخي�س ال�سناعي رقم 1286/ �س يف 1420/10/19ه�

115502رقم الع�شوية�سركة الغاز والت�سنيع االأهليةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3221177 016الفاك�س3221300 016الهاتف
info@gasco.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

  الرمز الربيدي95�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

القي���ام بجميع االعمال املتعلقة با�ستغالل وت�سنيع وت�سويق ونق���ل الغاز وم�ستقاته من داخل اململكة وخارجها 
وت�سني���ع و�سيان���ة اأقفا����س اال�سطوانات و�سراء وبي���ع و�سيانة اال�سطوان���ات واخلزان���ات وملحفاتها و�سيانة 

�سبكات وحدات الغاز

115267رقم الع�شويةال�سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي -�سابتكو-ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3239061 016الفاك�س3243806 016الهاتف
alnhabiks@saptco.com.saالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 51422الرمز الربيدي956�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

نقل الركاب بني املدن والرحالت الدوليه

م�شنع حممد عبداهلل الكبري لت�شنيع االأغذية اخلفيفةفرع �شركة تاأجري االالت وجتارة العقار وال�شيارات

ال�شركة ال�شعودية للنقل اجلماعي -�شابتكو-�شركة الغاز والت�شنيع االأهلية
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1154498رقم الع�شوية�سركة العوجان للمرطباتا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س3811210 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2287�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مرطبات

1154735رقم الع�شوية�سركة متوين ال�سرق للتجارة املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3236508 016الفاك�س 3236508 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة يف املواد الغذائية

1154111رقم الع�شويةفرع ال�سركة ال�سعودية للماأكوالت اخلفيفة املحدودة ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
2011188 011الفاك�س2018888 011الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

11455الرمز الربيدي20389�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مركز ت�سويق ح�سب ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ) 131036776 ( بتاريخ 1431/03/05ه�

1157367رقم الع�شوية�سركة زمو التجارية املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3283003 016الفاك�س3283001 016الهاتف
info@zimmo.netالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 51441الرمز الربيدي1665�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  موافقة  مبوجب  التجميل  وم�ستح�سرات  الطبية  االدوية  يف  اجلملة  جتارة 
املبدئية رقم 3797/ع وتاريخ 1434/02/03ه�

�شركة متوين ال�شرق للتجارة املحدودة�شركة العوجان للمرطبات

�شركة زمو التجارية املحدودةفرع ال�شركة ال�شعودية للماأكوالت اخلفيفة املحدودة 
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11621رقم الع�شوية�سركة عبداهلل اإبراهيم ال�سايغ واأوالده ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3835888 016الفاك�س3835666 016الهاتف
 alsaygh_exee@hotmail.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

51421الرمز الربيدي600�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

واالعمال  و�سيانتها  ال�سحي  وال�سرف  املياه  اعمال  ومقاوالت  و�سيانتها  املباين  الن�ساء  عامه  مقاوالت 
الكهربائية وامليكانيكية و�سيانتها واعمال الطرق و�سيانتها واعمال ال�سدود و�سيانتها 

1164788رقم الع�شوية�سركة درعه للتجارةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3246551 016الفاك�س 3246551 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 11551�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة يف العطورات وادوات التجميل

1165065رقم الع�شوية�سركة اال�سا�سية لاللكرتونيات املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س 3251544 016الهاتف
 info@uic.com.syالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف االجهزه املنزلية والكهربائية والاللكتورنية وال�ساعات واجهزه العر�س وا�سترياد 
وبيع انظمه املراقبه االمنية االلكرتونية وانظمة انذار احلريق وال�سرقه وال�سوتيات وقطع غيارها واالجهزه 

الطبية وتركيب وت�سغيل اجهزه الق�سا�س والتحكم مبوافقة وزارة 

�شركة درعه للتجارة�شركة عبداهلل اإبراهيم ال�شايغ واأوالده 

�شركة اال�شا�شية لاللكرتونيات املحدودة

1163573رقم الع�شوية�سركة احتاد العليان )ذات م�سئولية حمدودة (ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3232516 016الفاك�س3232516 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 51441الرمز الربيدي1948�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

التجارة وال�سناعة واال�ستثمارات الداخلية واخلارجية يف املجال التجاري وال�سناعي والزراعي والعقاري 
والتق�سيط بجميع املجاالت والنقل الري واجلوي والبحري للب�سائع الداخلي واخلارجي واملقاوالت العامة 

وال�سيانة والت�سغيل وبيع وتاأجري والتطوير العقاري

�شركة احتاد العليان )ذات م�شئولية حمدودة (
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

1166494رقم الع�شوية�سركة مدى لالمدادات واخلدمات امل�ساندها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 3220812 016الفاك�س3220916 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

ادارة امل�ستودعات واملخازن

م�ستو�سف الفيحاء الطبي فرع �سركة جمموعة الفيحاء ا�شــم املن�شاأة
للخدمات الطبية

117784رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3812708 016الفاك�س 3810017 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 4428�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

م�ستو�سف لالأعمال العالجية مبوجب الرتخي�س رقم 631011112110

1166581رقم الع�شوية�سركة فيتونيت ال�سعودية فرع بريدةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س3264263 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي 52235�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

خدمات التخزين

119213رقم الع�شوية�سركة اأ�سا�سيات التنمية للزراعة والتجارة املحدودةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3845086 016الفاك�س3816575 016الهاتف
asasiatco@yahoo.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي581�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات الزراعية واالالت الزراعية وقطع غيارها واال�سمدة وتاأجري املعدات 
الزراعية وتنقية ومعاجلة البذور و�سيانة وت�سغيل امل�ساريع الزراعية وتركيب البيوت املحمية و�سوامع الغالل

م�شتو�شف الفيحاء الطبي فرع �شركة جمموعة الفيحاء للخدمات الطبية�شركة مدى لالمدادات واخلدمات امل�شانده

�شركة اأ�شا�شيات التنمية للزراعة والتجارة املحدودة�شركة فيتونيت ال�شعودية فرع بريدة
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الدرجة االأوىلالدرجة االأوىل

119383رقم الع�شويةمدار�س منارات الق�سيم االأهليةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3249944 016الفاك�س3237924 016الهاتف
info@mnaratalqassim.wordpress.comالربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

81999الرمز الربيدي1422�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مدار�س اأهلية

119627رقم الع�شويةفرع �سركة حممد بن عبد اهلل �سربتلي املحدودة ا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3247519 016الفاك�س 3260568 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 81999الرمز الربيدي 3431�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة باخل�سار والفواكة

مدار�س منارات الق�شيم االأهلية

فرع �شركة حممد بن عبد اهلل �شربتلي املحدودة 

1166766رقم الع�شوية�سركة م�سنع االأرياف لل�سناعات الغذائيةا�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س3263333 012الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي2093�شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

تو�ست  خبز  عجائن  �سابورة  ب�سكويت  معجنات  رول  و�سوي�س  كيك  �سوكالته  �سرقية  حلويات  النتاج  م�سنع 
وهرجر كليجا ومعمول �سم�سم مبوجب الرتخي�س ال�سناعي رقم 1315/�س يف 1426/06/24ه�

1166842رقم الع�شوية�سركة االمني للتجهيزات الطبيه والعلميها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
3815140 016الفاك�س3815146 016الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة يف املاكينات واالجهزة الطبية والالكرتونية ومعدات امل�ست�سفيات و�سيانتها وتوفري 
قطع الغيار اخلا�سه بها والعد�سات الطبية والال�سقة والنظارات الطبية وال�سم�سية وم�ستح�سرات التجميل

�شركة م�شنع االأرياف لل�شناعات الغذائية

�شركة االأمني للتجهيزات الطبيه والعلميه
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الدرجة االأوىل

�سركة حممد عبدالرحمن الق�سري و�سركاوؤه ا�شــم املن�شاأة
للتجارة وال�سناعة

1166999رقم الع�شوية

بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

مقاالوت عامة للمباين �سيانة ونظافة وترميم املباين

1167137رقم الع�شوية�سركه ن�ستله العربيه ال�سعوديها�شــم املن�شاأة
بريدةفرع الغرفةاالأوىلالدرجة
 الفاك�س الهاتف
 الربيد االإلكرتوينبريدةاملدينة

 الرمز الربيدي �شندوق الربيد
الن�شاط الرئي�شي

جتارة اجلملة والتجزئة واال�سترياد والت�سدير يف املواد الغذائية واأجهزة جتهيز القهوة

�شركة حممد عبدالرحمن الق�شري و�شركاوؤه للتجارة وال�شناعة

�شركه ن�شتله العربيه ال�شعوديه
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اإدارة الفعاليات وامل�سوؤولية املجتمعية 

هاتف : 3814000 016 - حتويلة 888 - 887
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