
 في وكاالت السفر والسیاحةلبعض أرقام 
 ..المملكة العربیة السعودیة

  
 المنطقة الوسطى

  
  في العاصمة الریاض

  
  وكالة فؤاد للسفریات

  014658208ھاتف 
  014654644فاكس 

  
  وكالة الطیار للسفر والسیاحة

  014633133ھاتف 
  014656049فاكس 

  
  الشركة المتحدة للسفر والسیاحة

  014787272ھاتف 
  014793811كس فا

  
  وكالة الصفوه للسفر والسیاحة

014726634  
014728977  

  
  وكالة شركة خدمات السیاحة والشحن

014912531  
014910421  



  وكالة المالكي للسفر والسیاحة 
014640941  
014597803  

  
  شركة األجنحة السعودیة للسفروالسیاحة

014629193  
014646662  

  
  وكالة ریمان للسیاحة والسفریات

014626021  
014642941  

  
  وكالة الفریحي للسیاحة والسفر

014777734  
014780965  

  
  أجنحة الراجحي للسفریات

014026007  
014612020  

  
  شركة زھران للسیاحة والسفر 

014656989  
014659614  

  
  وكالة القمر للسیاحة والسفر 

014654644  
014620884  

  
  وكالة الثغر للسفر والسیاحة 

014658439  
014658533  

  



  أجنحة المملكة للسیاحة والسفر
014627850  
014625544  

  
  شركة نبأ للسیاحة والنقل المحدودة

014708855  
014708888  

  
  وكالة الروضھ للسیاحة والسفریات

014934519  
014913488  

  
  وكالة النعیم للسیاحة و الطیران 

014633276  
014633276  

  
  وكالة خدمات ارابكو للسفر والسیاحة

014776519  
014777360  

  
  وكالة ترانساد للسفر والسیاحة 

014633722  
014651311  

  
  وكالة الفھاد للسفر والسیاحة

014787159  
014743342  

  
  شركة سما للسفر والسیاحة

014790281  
014771267  

  



  وكالة السیاحة الدولیة السعودیة
014766172  
012915314  

  
  وكالة الثماد للسفروالسیاحة

014623587  
014647526  

  
  كالة عامر للسفریاتو

014649730  
014630206  

  
  وكالة آل سعیدان للسفر والسیاحة

014565655  
014545200  

  
  وكالة رویج للسفر والسیاحة 

012087091  
012082363  

  
  أجنحة المؤید للسفر والسیاحة 

014777767  
014774460  

  
  مكتب الوكاالت العامة للطیران 

026480726  
026472233  

  
  لدولي للسیاحةوكالة القاھرة ا

014069730  
014013958  

  



  شركة مجموعة فاما القابضھ للسفر والسیاحة 
014633426  
014651303  

  
  وكالة الخلف للسفر والسیاحة 

012862191  
012866668  

  
  وكالة الجناح للسفر والسیاحة 

014058474  
014056285  

  
  وكالة بن غیث للسفر والسیاحة

014624417  
014614477  

  
  لقارات للسفر والسیاحةوكالة عبر ا

014195256  
014192928  

  
  شركة الخدمات للشحن والسفر المحدودة 

014912531  
014910421  

  
  المكتب الوطني للسفر والسیاحة 

014642216  
014658177  

  
  وكالة النعیم للسفر والسیاحة

014633276  
014652664  

  



  وكالة صقر العویضھ للسیاحة والطیران
014790437  
014774221  

  
  وكالة المنوال للسفر والسیاحة 

014778534  
014789048   

  
  وكالة بلغیث للسفر والسیاحة

014624417  
014614477  

  
  شركة جناح الصرح للسیاحة

014730046  
014777505  

  
  وكالة الحرمین للسفر والسیاحة

014779220  
014779348  

  
  وكالة إجازتي للسفر والسیاحة

466550001  
014668668  

225577201  

  



 لمنطقة الشرقیةا
   الـــدمـــام-1

  
  وكالة صقور زھران للسفر والسیاحة

  038432784ھاتف
  038468190فاكس 

  
  شركة اتحاد الخدمات العامة للسفر والسیاحة والشحن الجوي 

038981807  
038646724  

  
  وكالة الدبل للسفر والسیاحة 

038269961  
038266095  

  
  وكالة زیاد للسفریات 

038587330  
038587330  

  
  وكالة المجدوعي للسفریات

038349363  
038337765  

  
  وكالة الدوسري للسفر والسیاحة

038328242  
038343087  

  
  عبر السعودیة للسفر والسیاحة

038343990  
038332641  



  اكسبریس الشرق والغرب للسفریات
038339881  
038335588  

  
  وكالة كانو للسفریات

038344746  
038349261  

  
   والسیاحةوكالة نجوم للسفر

038489995  
038489994  

  
  وكالة الشریع للسفرالسیاحة

038430374  
038431227  

  
  وكالة الجمیح للسفریات والشحن

038473033  
038472222  

  
  شركة دلمون للسفر والسیاحة 

038471683  
038471777  

  
  وكالة المعجل الدولیة للسفر والسیاحة 

038424689  
038424794  

  
  لسیاحةوكالة الشافعي للسفر وا
038381365  
038370777  

  



  وكالة حمود الخلف للسفر والسیاحة
038391351  
038330072  

  
  وكالة السحیمي للسفر والسیاحة

038301725  
038301730  

  
  شركة البراك للتوكیالت المالحیة للشحن الجوي 

038341182  
038333566  

  
  وكالة الحواج للسفر والسیاحة

038560800  
038500354  

  
  

  ــر الــخـب-2
  

  وكالة الشرق للسفر والسیاحة
  038670040ھاتف 
  038940818فاكس 

  
  شركة سعد للسفر والسیاحة

038951500  
038949977  

  
  مكتب الدولیة للسفریات 

038646752  
038644491  

  



  ستاتكو-الوكالة السعودیة للسفر والسیاحة
038986624  
038982663  

  
  الفضاء للسفر والسیاحة 

038649122  
038954065  

  
  وكالة شركة منصور ومبارك العتیبي وشركاه لللسفر والسیاحة 

038647069  
038644865  

  
  القافلة للشحن الجوي 

038825855  
038829777  

  
  وكالة المنافع للسفر والسیاحة 

038945805  
038992323  

  
  وكالة القصیبي للسفریات 

038641922  
038980022  

  
  شركة میمون للسفر والسیاحة 

038948416  
038649750  

  
  وكالة سفریات الفرید 

038992002  
038991001  

  



  وكالة السویكت للسفر والسیاحة
038986069  
038986069  

  
  وكالة الزامل للسفر والسیاحة 

038983354  
038983350  

  
  وكالة نور للسفر والسیاحة 

038961349  
038991777  

  
  وكالة الخدمات العالمیة للسفر وا لسیاحة

038644238  
038954075  

  
  وكالة جمال العالمیة للسفر والسیاحة

038953803  
038643366  

  
  وكالة فیصل محمد القحطاني للسفر والسیاحة 

038941647  
038941647  

  
  وكالة سعد للسفر والسیاحة 

038951500  
038949977  

  
  د العنیزي وكالة عبد المنعم عبد العزیز أحم

038987468  
038648462  

  



  وكالة ھزاع للسفر والسیاحة 
038646308  
038982030  

  
  وكالة العثمان للسفر والسیاحة

038980256  
038995570  

  
  وكالة بدر حسن الحسیني للسفریات

038947463  
038983339  

  
  وكالة یوسف القصیبي للسفریات 

038641922  
038943389  

  
  السیاحة حول العالمالوكالة السعودیة للسفر و

038986624  
038982663  

  
  وكالة المسافر للسیاحة 

038941615  
038944100  

  



   األحـســاء-3
  

  وكالة ناصر احمد الملحم للسفر والسیاحة
  035850072ھاتف
  035864565فاكس

  
  وكالة السعدون للسفر والسیاحة

  035827396ھـ 
  035866166فـ 

  
  وكالة الجواد للسفر والسیاحة 

035826029  
035826029  

  
  وكالة الغزال للسفریات

035860020  
035863330  

  
  وكالة عید السعودیة العالمیة 

035868616  
035863657  

  
  البراك للسفر والسیاحة 

035867733  
035865712  

  
  أجنحة نجد للسفر والسیاحة 

037220490  
037228338  

  
  



   الـجـبـیـل-4
  

  وكالة الجبیل للسفریات
033623531  
033612114  

  
  شركة خمیس وحسن مطر البوعینین للسفر والسیاحة 

033615059  
033615672  



  

 المنطقة الغربیة
 :جــدة 

  وكالة فدعق للسفر والسیاحة
  )9662 (+6713073 - 6722419: تلیفون 

  )9662 (+6703639: فاكس 
  

  الراجحي للطیران
026580666  
026580000  

  
  الرواد العالمیة للسفر والسیاحة

026517835  
026500508  

  
  الزومان للطیران
026572309  
026531222  

  
  الشركة السعودیة للسفر والسیاحة 

026437647  
026443005  

  
  الشركة العربیة الدولیة للسیاحة

026534104  
026514867  

  
  الشركة المتحدة للرحالت السیاحیة والعمرة

026518069  
026518069  



  
  الشركة الوطنیة لخدمات الطیران

026644792  
026603696  

  
  الطیران السریع للسفر والسیاحة والشحن الجوي

026672622  
026670000  

  
  المكتب السعودي للشحن الجوي 

026440096  
026440096  

  
  بن قوید للسفر والسیاحة 

026861883  
026861883  

  
  سفریات ایس
026060623  
026060018  

  
  شركة األجنحة الدولیة للسیاحة والسفر 

026530872  
026517379  

  
  شركة البراك للتوكیالت المالحیة للسفر و السیاحة

026532800  
026519881  

  
  شركة الحاج عبد اهللا علي رضا وشركاھما المحدودة للسیاحة والطیران

026480726  
026482976  



  شركة السفریات بین القارات المحدودة 
026656288  
026650929  

  
  شركة المكتب السعودي للسیاحة والطیران 

026441200  
026447000  

  
  شركة تمارا للسیاحة والخدمات

026915754  
026912100  

  
  شركة صدیق ومحمد عطار للطیران والسیاحة

026602338  
026640666  

  
  شركة عبد اهللا عمر العطاس وشركاه للسیاحة والسفر المحدودة

026657887  
026655443  

  
  شركة عطار للسیاحة 

026674663  
026611222  

  
  للسفر والسیاحةشركة وكالة دارین 

026610689  
026691831  

  
  عبد اهللا عمر العالمیة للسفریات المحدودة 

026657887  
026655443  

  



  مركز الستین للسیاحة
026711445  
026711445  

  
  مكتب انحاء العالم للسفر والسیاحة 

026658079  
026672000  

  
  مكتب واحات جدة الدولیة للسفر وا لسیاحة 

026730040  
026730090  

  
  كالة أحمد سلیمان الراجحي للسفر والسیاحةو

026650454  
026612738  

  
  وكالة البخاري للسیاحة

026612846  
026693932  

  
  وكالة الحقیبة للسفر والسیاحة 

026696203  
026604500  

  
  وكالة الحمراء للسفر والسیاحة

026725306  
026721888  

  
  وكالة الركائب للسیاحة والسفر

026546233  
026546451  

  



  كالة الرواد العالمیة للسفر والسیاحةو
026517835  
026500506  

  
  وكالة الرواد للسفر والسیاحة

026475782  
026475723  

  
  وكالة الزائر للسفر والسیاحة

026677639  
026677670  

  
  وكالة الزومان للشحن الجوي 

026474121  
026475240  

  
  وكالة الطائر األزرق للسیاحة

026531595  
026519340  

  
  ة العساف للسیاحةوكال

026534910  
026534629  

  
  وكالة العمودي للسفر والسیاحة

026656368  
026610272  

  
  وكالة العیسائي للسیاحة والسفریات

026040000  
026448526  

  



  وكالة الفا للشحن الجوي 
026450407  
026450405  

  
  وكالة القمة للسیاحة والسفر 

026985085  
026820691  

  
  ات والسیاحة والشحن الجوي وكالة المشولي للسفری

026671580  
026609740  

  
  وكالة المنیف لخدمات الشحن 

026531961  
026518564  

  
  وكالة الھاني للسفر والسیاحة

026320437  
026323314  

  
  وكالة الواحة للطیران

026532057  
026534552  

  
  وكالة أجنحة الجحدلي للسفر والسیاحة

026673212  
026696930  

  
  ر للسیاحة وكالة أحمد نشا

026432313  
026443067  

  



  وكالة إیالف للسیاحة والسفریات
026694978  
026641233  

  
  وكالة بن محفوظ للسفر والسیاحة

026510309  
026533814  

  
  شبكة ركسون للسیاحة

 026597700  
026597799  

  


