
 قائمة المحالت المعتمدة لرصف المساعدة النقدية: 

 رقم الجوال  العنوان   المحافظة   إسم المحل   #

 568880017 شارع النرص تقاطع الوحدة عمارة سكيك -غزة غزة  مركز أبوهاشم  1

 599393742 شلونة ر ب -تل الهوا   -غزة  غزة  سوبرماركت االصدقاء  2

ق صيدليه احمد  -غزة  غزة  أبو هالل لالتصاالت  3  592855880 الشيخ رضوان الشارع التالت مفتر

 599595951 شارع الجالء مقابل بنك فلسطي    غزة  زياد مرتج    4

ق ضبيط بجوار برج الجوهرة  غزة  زياد مرتج    5  598707666 الجالء مفتر

 599566773 غزة شارع النرص مقابل مستشف  العيون  غزة  ايوب فون  6

 599859865 غزة تقاطع شارع الوحدة مع النرص إتجاه مستشف  الشفاء  غزة  لالتصاالت اليت فون  7

 594200023 تل الهوى بالقرب من حديقة برشلونة اومسجد حمزه شارع االبراج  غزة  سناء فون  8

9 
سوبر ماركت رابعة  

 الشاط  
 597811721 معسكر الشاط   غزة 

 599738122 )السفارة المرصية( خلف مطعم التايلندي شارع الثورة   غزة  سوبر ماركت السقا  10

ة بجانب مسمكة منت   غزة  مكتبة التوفيق  11  599467602 شارع أبو حصت 

 597909090 جامعة الدول العربية جوار بنك فلسطي    غزة  حمودة فون  12

 592999499 غزة الدرج تقاطع شارع بورسعيد مع الصحابة  غزة  الشوبك  لالتصاالت  13

ي  غزة  كليك فون  14  597786560 النرص شارع النرص مقابل الخرص 

ق االمن العام بجوار مخت   اليازج    غزة  2الفا حمادة لالتصاالت  15
 566155555 النرص مفتر

 567783255 شارع خليل الوزير اللبابيدي غرب أرض اإلنسان  غزة  كريم حرزهللا للخدمات  16

ق النرص  غزة  للخدمات حرز هللا  17 ق مفتر  599332217 شارع اللبابيدي شر

 566000046 الشجاعية بجانب محطة الشوا  غزة  بيج ماركت  18

 595180170 الرمال بجوار بنك فلسطي    -غزه  غزة  باي بال فون  19

20 
سوبر ماركت ابو موس   

 العجلة 
 599732059 غزة. الشجاعية .شارع البلتاج     غزة 

 599363577 غزة شارع النفق مقابل عيادة محمود اليازج    غزة  ستايل جوري  21

 599419200 كابتال مول   -الرمال  غزة  غانم لالتصاالت  22

 598288908 غزة شارع النرص مقابل ابراج المقوس  بجوار مطعم الخزندار غزة  3معرض ابوهاشم   23

 567800700 الشيخ رضوان ميدان الشهداء  غزة  مركز الوئام 24

25 
معرض ابو سمرة لتسديد  

 الفواتت  
 599866630 النرص غرب العيون بجوار دوار درابيه  غزة 

26 
العرب   للخدمات  

ونية   االلكتر
 567333926 الرمال شارع الفالوجا مقابل البنك العرب    غزة 

  عنوان المكتب * النرص بجانب البنك االسالم   غزة  سوبر ماركت الجبل  27
 592196600 الفلسطين 

 599210563 الرمال شارع القدس  دوار الروتس  غزة  سوبر ماركت الزبدة  28

 599419200 شارع عمر المختار بجانب جامع الشمعة  غزة  غانم لالتصاالت  29

 599419200 البلد شارع عمر المختار مقابل بنك فلسطي    غزة  غانم لالتصاالت  30

ق مسجد الكت    -غزه  غزة  خلف ستور 31  592944934 الرمال مفتر

 566666266 شارع النرص  غزة  مدينة اللحوم 32



 غزة  فنانة لالتصاالت  33
ق مسجد الشهداء، جوار مرطبات   از شر غزة الشجاعية شارع الت  

 فنانه 
592220426 

 غزة  ضاهر ماركت  34
ق مشته  مقابل كراج   العنوان غزة الشجاعية شارع السكة مفتر

 ضاهر
599992254 

ق حميد  غزة  الداهوك للطاقة البديلة  35 ق المجادله جنوب مفت   599170717 غزة  شارع الشفاء مفتر

و ماركت  36  592130130 غزة شارع الشهداء   غزة  متر

37 
معرض البسوس  

 لالتصاالت 
 595918114 غزة شارع صالح الدين موقف الشجاعية مقابل سوق البسطات  غزة 

 598328888 دوار الكرامة   -ابراج الكرامه  غزة  بغداد لالتصاالت معرض   38

 599531184 شارع الجالء بالقرب من الشيخ رضوان غزة  سوبر ماركت الوسيم  39

40 
سوبر ماركت المنطار  

 موس  عابد
 598694443 الشجاعية اخر  شارع المنطار   غزة 

ون مول  41  599858500 زاد الخت  غزة. شارع الشهداء مقابل مطعم  غزة  ست  

42 
سوبر ماركت ابو قمر .  

 الجوهرة.. 
 594815241 شارع المخابرات دوار االمن العام غزة 

 599348917 شارع الجالء . بجوار مطعم هاب  الين   غزة  الشيخ ماركت  43

كه جوال   غزة  معرض الفا لالتصاالت  44  599505900 شارع النرص عمارة الشوبك مقابل شر

  ماركت  45
ق الصحابة  غزة  سينر  599867823 شارع بورسعيد مفتر

 599332829 غزة مقابل الجامعة اإلسالمية  غزة  سوبرماركت حرز هللا  46

ق محطه بهلول / النرص  غزة  معرض بال فون  47  599042222 الشارع االول مفتر

 599413557 غزة الشيخ رضوان قرب محطة بهلول  غزة  ياسي   ماركت  48

 599900040 شارع الجامعه االسالميه ..مقابل بوابه جامعه االقىص  غزة  مكتب االقىص لالتصاالت  49

50 
مركز أبو هاشم   
 لالتصاالت  جهاد 

ق المزنر  غزة   599775722 غزة النرص شارع القدس المفتوحة مفتر

 599012999 الجالء رمزون الشيخ رضوان عمارة السحار غزة  معرض أيوب سنتر  51

 594441444 غزة شارع النرص بجوار بنك األردن  غزة  سوبر ماركت انعيم  52

 597643866 غزة التفاح ساحة الشوا  غزة  مركز ابو كمال لالتصاالت   53

 غزة  سل باي  54
  )مقابل مصنع  

غزة شارع النرص، بجوار البنك اإلسالم  الفلسطين 
 )  

 حلويات القاض 
598636666 

55 
كة زياد مرتج   معرض  شر
 فرع المغرب   -وإخوانه 

   -غزة غزة 
ق المغرب     -شارع الثالثين 

 597103666 مفتر

كة جوال  غزة  سوبرماركت الطيبات  56  593832424 شارع أحمد عبد العزيز، مقابل شر

   غزة  ساعة  24سوبرماركت  57
، قرب دوار حيدر عبد الشاف   

 595320110 برج الغاليين 

موك غزة  سوبرماركت عطالل  58 موك، شمال مسجد الت   599977970 شارع الت 

59 
  - سوبرماركت الربيع 

 صالحة 
 592406040 شارع القدس، بجوار دوار أبو مازن  غزة 

 599304757 شارع يوسف العظمة، بجانب برج القدس غزة  سوبرماركت الجيار 60

 599384497 بجوار قرص الحاكم شارع شارل ديغول،   غزة  سوبرماركت حسونة  61

 567500017 آخر شارع الصحابة، تقاطع الصحابة مع بور سعيد  غزة  سوبرماركت الصحابة  62

 599862123 قرب حديقة برشلونة، مقابل مدرسة تل الزهور  غزة  سوبرماركت آالء الرحمن  63

وز  غزة  سوبرماركت الهنا  64  599255076 شارع المشتل، أبراج الفت 



ق مخت   اليازج    غزة  سوبرماركت اليازج    65  592109210 شارع بغداد بجوار السوق شر

66 
  -سوبرماركت العائلة 

 ياسي   
 599681287 10شارع  غزة 

  ماركت بردع  67
 598144069 شارع المنصورة، بالقرب من مسجد المعتصم بالل  غزة  مين 

 599883097 البلتاج   شارع  غزة  سوبرماركت فرحة  68

از غزة  سوبرماركت يزن  69  597080340 شارع الت  

 592515047 غرب مسجد المحطة  غزة  بقالة فتافيت  70

71 
سوبرماركت أبو عمر  

 الدحدوح 
 598392947 شارع المسلخ الجديد  غزة 

فا  72 فا  غزة  سوبرماركت أحمد الشر ق الشر  599834103 شارع يافا، مفتر

، بالقرب من مسجد العائدون  غزة  العطا بقالة أبو  73  599704412 شارع الطواحي  

طة الزيتون  غزة  سوبرماركت الرائد  74  599299831 حارة طافش، قرب مركز شر

  ماركت حرارة  75
 599343471 آخر شارع المنطار غزة  مين 

 599610115 شارع مشته  غزة  سوبرماركت حجازي  76

 599600093 شارع النرص، مقابل مستشف  العيون غزة  سوبرماركت الحرازين  77

، قرب مسجد عمار بن ياش  غزة  سوبرماركت الحمد  78  599442415 أبراج تل الهوا، برج الصحفيي  

از، بجوار مسجد الشهداء  غزة  سوبرماركت التتر  79  598684500 شارع الت  

 599748224 أول شارع المغرب    غزة  سوبرماركت شحيت   80

81 
سوبرماركت القدس  

 العرب   
 IBC 599530665شارع صالح الدين مقابل  غزة 

ة مقابل البوابة الشمالية لمستشف  الشفاء  غزة  سوبرماركت قنيطة  82  599529979 شارع أبو حصت 

ق سوق الجمعة  غزة  سوبرماركت أبو القمت    83  599712556 مفتر

 598171113 أول شارع النخيل  غزة  سوبرماركت الكرامة  84

  ماركت منة وجميل  85
  لألخشاب  غزة  مين 

 599755062 شارع بور سعيد مقابل منجرة العشر

 599868066 متفرع من شارع كشكو  غزة  سوبرماركت المدهون  86

87 
سوبرماركت النور  

 والتوحيد
 598883645 شارع صالح الدين، قرب محطة دلول  غزة 

   غزة  سوبرماركت السويرك   88
، قرب مسجد الجوالب   592154949 شارع البساتي  

 599799898 شارع طارق بن زياد غرب ملعب فلسطي    غزة  سوبرماركت الدار 89

 599486994 شارع يافا، مقابل مسجد حمزة  غزة  سوبرماركت مراد  90

  ماركت العائالت  91
 599764098 شارع المنصورة محطة التحلية قرب المدارس  غزة  مين 

از  غزة  سوبرماركت أبو عدي  92  599641427 شارع الرياض، منتصف شارع الت  

 598835319 منتصف شارع المنصورة مقابل صيدلة أسامة  غزة  سوبرماركت الغرابل   93

موك  غزة  سوبرماركت إلطيف  94 ق صيدلية الت  از، شر  595588748 الشعف، شارع الت  

 599496636 ساحة الشوا  غزة  سوبرماركت رام  الشوا  95

  ماركت الند العائلة  96
موك، شمال محطة أبو عاض   غزة  مين   599692596 شارع سوق الت 

 597402605 شارع الجالء، بجانب كلية غزة  غزة  سوبرماركت زاد الخت   97

  ماركت عابد 98
 599402003 شارع المنطار قرب مسجد أبو هي    غزة  مين 

 592153900 العظمة، برج القدسشارع يوسف  غزة  سوبرماركت السعد  99

100   
 592420669 أخر شارع كشكو  غزة  سوبرماركت الكيالب 



   غزة  سوبرماركت زهر الليمون  101
، قرب مسجد الجوالب   597560082 شارع البساتي  

 599762604 شارع بغداد، قرب محطة أبو جبة  غزة  سوبرماركت زاد  102

  ماركت النور  103
 599305317 مسجد أحمد ياسي   القبة، قرب   غزة  مين 

104 
  - سوبرماركت الربيع 

  
 المغن 

 غزة 
، مقابل مسجد    

كة القواليشر شارع المنصورة، بالقرب من شر
 الشهداء 

592717717 

 592154271 بالقرب من الملعب البلدي  غزة  سوبرماركت بلور 105

106 
سوبرماركت حماد وبسام 

فا   الشر
 599446230 بلسم شارع يافا، مقابل صيدلية   غزة 

  فتوح  107
 595551915 شارع جهاد العمارين، بالقرب من مسجد مصعب  غزة  سوبرماركت حسن 

 595831005 شارع بغداد  غزة  سوبرماركت أبو شنب  108

109 
سوبرماركت عكاش 

 البلعاوي 
 599329422 شارع النديم، مقابل مسجد اإلمام الشافع   غزة 

، شارع عثمان بن عفان غزة  بقالة محمد فايز الزايغ  110 ق المغرب  
 599655058 مفتر

   غزة  سوبرماركت حمزة  111
 599302041 شارع السكة، قرب مسجد الدارقطن 

   غزة  سوبرماركت الكحلوت  112
ق مسجد الجوالب   599305652 شر

 599710524 الشعف، شارع البشت   غزة  سوبرماركت سويدان 113

 595279413 اجديدة، قرب مسجد السيد عل   غزة  مهند ماركت  114

 597233623 شارع الصحابة  غزة  سوبرماركت أبو كميل  115

  ماركت الوادية  116
موك غزة  مين   599442495 منتصف شارع الشعف، مقابل صيدلية الت 

ق العيون، بجوار محطة تمراز  غزة  سوبرماركت عمان  117  599755921 الجالء، مفتر

118 
سوبرماركت إحسان البيك  

 أبو شعبان 
لية  غزة   599384356 سوق الزاوية، مقابل ادعيس لألدوات المت  

 598994006 شارع النخل  غزة  سوبرماركت ميس  119

  ماركت أبو حبل  120
 598260965 مصعب ، بالقرب من مسجد  8آخر تل الهوا، شارع  غزة  مين 

ق دولة  غزة  سوبرماركت األكابر 121  599308106 شارع صالح الدين، بالقرب من مفتر

 592169125 ، بجوار محطة الدحدوح 8شارع عون الشوا  غزة  سوبرماركت الدحدوح  122

 597353046 الشعف، بالقرب من مسجد البشت   غزة  سوبرماركت البشت   123

  ماركت فرحات  124
 592201742 شارع المنطار، بالقرب من مسجد اإلصالح  غزة  مين 

 599770542 شارع الصحابة، مسجد عز الدين القسام  غزة  سوبرماركت حسان  125

 599718171 شارع المنصورة، مقابل صيدلية األمي    غزة  بقالة المنصورة  126

 592514203 اجديدة، بجوار مسجد ذو النورين  غزة  سوبرماركت حارتنا  127

 599698113 شارع صالح الدين، بالقرب من مسجد عائشة  غزة  سوبرماركت زين  128

  ماركت السامر  129
كة الكهرباء الجديدة  غزة  مين   562200878 شارع أبو بكر الصديق، مقابل شر

، بجوار ديوان عياد  غزة  سوبرماركت حيدر عياد  130  595322372 شارع الطواحي  

ي  131  599896321 الشعف، مقابل صيدلية األقىص  غزة  سوبرماركت النعت  

132 
سوبرماركت أحمد جالل  

 عياد 
 597094218 شارع المنصورة مقابل مطعم تونس غزة 

  ماركت حازم  133
ا باجيت  غزة  مين  ق السوق مقابل إكستر  599128125 الشارع األول، مفتر

 599528882 مشته بالقرب من محطة   غزة  قنديل ماركت  134

 599826122 شارع جهاد العمارين، بالقرب من مسجد مصعب  غزة  سوبرماركت فتوح  135



 594400648 عسقولة بالقرب من مسجد اإلمام الشافع   غزة  سوبرماركت فورة المركزي  136

137 
سوبرماركت أحمد أمي    

فا   الشر
ول  غزة   599441169 شارع صالح الدين، مقابل ترزي للبتر

ق أبو إسكندر غزة  سوبرماركت أبو اسكندر 138  599128855 مفتر

 599689119 شارع الحكمية  غزة  سوبرماركت الشوبك   139

140 
كة   قدورة ماركت) شر

 دايموند فودز( 
 592100056 غزة شارع الرشيد مقابل التموين الوكالة غزة 

ة شارع  غزة  مسعود ماركت  141  597204443 المغرب   عمارة إبراهيم مسعود غزة الصت 

فا ماركت   142  597401601 غزة الشيخ عجلي   شارع الرشيد مقابل النادي البحري  غزة  الشر

 598714968 بالقرب من مسجد عل  بن اب   طالب   8غزة الزيتون شارع  غزة  ياسي   ماركت   143

كمان شارع وادي العرايس غزة  سوبر ماركت عوده  144  599656758 غزة الزيتون التر

 599729272 10غزة شارع   غزة  سوبر ماركت النجوم  145

 597848460 غزة شارع الثورة عمارة السقا  غزة  سوبر ماركت السقا  146

ق النديم عمارة دلول  غزة  سوبرماركت مرح  147  599350209 غزة الزيتون مفتر

 597811113 غزة الزيتون بجوار سوق السيارات  غزة  اسليم ماركت  148

 599761941 غزة الشيخ رضوان النفق مقابل مسجد اليازج    غزة  سوبرماركت مكة اليازج    149

 567701231 الشارع العام مقابل جامعه االمه  شمال غزة  كالسيكو كافية  150

فلسطي   )الكراج( خلف رصاف بنك  شمال غزة  الماسه للكمبيوتر  151  598923770 

 599705573 الشارع العام . بجانب رصاف بنك فلسطي    شمال غزة  سوبر ماركت وادى   152

153 
خليل اسماعيل خليل ابو  

 العيش  
 599023798 بيت الهيا دوار الشيخ زايد  شمال غزة 

نس  شمال غزة  رابعة فون لإلتصاالت  154 ق التر  599055551 معسكر جباليا مفتر

 598277433 معسكر جباليا شارع الهوجا  شمال غزة  معرض شمعة  155

156 
سالم سنتر لالجهزة  

 الكهربائية 
 599025634 معسكر جباليا بجوار بنك القدس شمال غزة 

 599634039 الفالوجة دوار ابو هشام شمال غزة  عزيز فون لالتصاالت  157

وع بيت   شمال غزة  معرض الريان لالتصاالت  158  598288880 الهيا.. شارع القساممشر

وع بيت الهيا . شارع كمال عدوان .  شمال غزة  سوبر ماركت العجوري  159  599123326 مشر

اوي  160  599715860 بيت حانون بجوار النادى الرياض   شمال غزة  سوبر ماركت الت 

 598840444 الياسي   معسكر جباليا تل الزعتر بجوار مسجد  شمال غزة  سوبر ماركت الحسن  161

 598700050 شارع الهوجه مقابل مطعم حجو    -جباليا  -غزة شمال غزة  ماي فون لالتصاالت  162

163 
كة زياد مرتج    معرض شر

 فرع جباليا -وإخوانه 
وع بيت الهيا  شمال غزة   599771103 مقابل سوبر ماركت أبو قمر   -الشارع العام -مشر

  فون  164
نس مقابل العسل   شمال غزة  سينر  599442444 معسكر جباليا شارع التر

 599221666 الفالوجة . مقابل مدرسة شادي ابو غزالة  شمال غزة  عمر فون  165

 597569191 شارع العامودي، بجوار محطة تحلية تيكا  شمال غزة  ماركت العكلوك  سوبر 166

  ماركت أبو الخت   167
 597863717 جباليا البلد، مقابل محطة أبو شبـــاك شمال غزة  مين 

نس  شمال غزة  ماركت رابعة  سوبر 168 ق التر  597102313 مفتر

169 
ماركت فتج  عبد   سوبر
 ربه 

 599526433 مقابل وزارة الداخلية جباليا البلد، شارع القدس،  شمال غزة 



وع، شارع القسام، مقابل السوق  شمال غزة  ماركت السيد سليم  سوبر 170  599858867 المشر

171 
  -ماركت الجزيرة  سوبر
 نصار

طة  شمال غزة   599866638 شارع خليل الوزير، مقابل مركز الشر

ك، الشارع  شمال غزة  ماركت أبو قمر  سوبر 172  595806062 العام بجانب محطة أبو قمر منطقة التر

نس  شمال غزة  ماركت أبو داير  سوبر 173 ق التر  595999267 مفتر

174 
ماركت عبد هللا أبو   سوبر
 حليمة 

 598681463 السيفا، شارع أبو حليمة  شمال غزة 

175 
  -ماركت الوحدة  سوبر

 عبد ربه 
 599538022 دوار الجرن، شارع القدس شمال غزة 

  ماركت الواحة  176
، بداية شارع البحر  شمال غزة  مين   599745882 الدوار الغرب  

ق دوار زمو  شمال غزة  سوبرماركت األندلس  177  597101077 شارع عزبة عبدربه شر

 598996469 الشارع العام، مقابل مسجد سعد شمال غزة  سوبرماركت رصصور 178

179 
  -سوبرماركت األصدقاء 

 زايد
 599411975 الشارع العام مقابل مسجد سعد  شمال غزة 

ق الكرامة  شمال غزة  سوبرماركت المجدل  180  592722551 شمال مفتر

 599211138 الصفطاوي الشارع العام شمال غزة  سوبرماركت عبد الباري  181

 592204170 جباليا البلد، بالقرب بنك فلسطي   القديم  شمال غزة  سوبرماركت فيشارة  182

 599028088 الصفطاوي، الشارع العام، بالقرب من عيادة الوكالة  شمال غزة  سوبرماركت الباشا  183

 599418303 بت  النعجة، خلف االتصاالت  شمال غزة  سوبرماركت العجوري  184

 599996026 الشارع العام، بالقرب من بنك القدس شمال غزة  سوبرماركت الميدان  185

 599890921 جباليا البلد، شارع القدس  غزة شمال  سوبرماركت جميل  186

ة  شمال غزة  سوبرماركت حمدان  187  599866454 الفالوجا، بالقرب من المقت 

188 
  ماركت الجمال و  

مين 
 الكوثر 

 597232198 شارع المنشية، بالقرب من نادي بيت الهيا  شمال غزة 

 592610050 بالقرب من دوار الحلن   جباليا البلد،   شمال غزة  سوبرماركت إياد حالوة  189

 599991119 إفراز الشوا، بالقرب من مسجد الفاتح شمال غزة  سوبرماركت الرزان  190

 599788137 شارع المنشية  شمال غزة  سوبرماركت ورش أغا  191

  ماركت الشمال  192
 599479303 سكنة فدعوس  شمال غزة  مين 

 597457099 زمو، عزبة عبد ربه دوار   شمال غزة  سوبرماركت سبيد  193

 599862262 جباليا البلد، الجرن، بالقرب مسجد صالح الدين  شمال غزة  سوبرماركت الزعفران 194

خ  شمال غزة  سوبرماركت الرحمة  195  567623823 الفالوجا، دوار أبو شر

196 
معرض اليازج    

 لالتصاالت 
 595604704 بيت حانون الكراج العام عمارة نعيم شمال غزة 

  ماركت الشيماء مطر   197
 599220445 بيت الهيا دوار الشيماء مقابل عيادة الشيماء  شمال غزة  مين 

 شمال غزة  سوبرماركت غزل  198
بالقرب من مدرسة ام    -القرعة الخامسة  -السالطي    -بيت الهيا 

 الفحم  
599655465 

 595577130 بيت الهيا القرعة الخامسة بجوار عيادة العطاطرة  شمال غزة  سوبر ماركت الرحمة  199

ق اشتيوي شارع الرحل  شمال غزة  سوبر ماركت الرحل  200  597061625 بيت الهيا شارع الحطبية مفتر

 599023798 بيت الهيا دوار الشيخ زايد  شمال غزة  أبو العيش ماركت  201

 شمال غزة  سوبر ماركت الشيماء  202
    -شارع الشيماء   -بيت الهيا 

مقابل صيدلية    -دوار عباس الكيالب 
 فاطمة الزهراء 

599164235 



وع بيت الهيا بالقرب من مسجد التقوى   شمال غزة  ماركت أبو عاصم العالول   203  592050205 مشر

 شمال غزة  سوبر ماركت االدهم  204
ق مدرسة حليمة السعدية ب  لة .. شارع القدس .. شر متر    ٣٠٠الت  

 مدخل شارع مسجد حمزة 
599713706 

 593800565 المعارف جباليا البلد دوار القرم ب القرب من مدرسة نور  شمال غزة  سوبر ماركت حمد   205

لة شارع القدس بجوار محطة خلة   شمال غزة  محالت ابو راس  206  599021287 جباليا الت  

 599350250 دوار العودة  رفح  مكتب شادى لالتصاالت  207

 597773212 رفح دوار النجمة  رفح  زياد مرتج    208

ق الغريز   -رفح - غزة  رفح  معرض طيور الجنة  209  599634099 مفتر

 599602220 تل السلطان روضة البلدية-رفح -غزة رفح  مكتب قنديل  210

 599086200 البلد السوق النجارى   رفح  معرض اياد فون  211

 599356037 لفة بدر  -رفح  -غزة رفح  مكتب نادي لالتصاالت  212

 599680133 مدرسة القادسية   -رفح - غزة  رفح  ابو ابراهيم لالتصاالت  213

214 
مركز االمت  لالتصاالت  

 والكمبيوتر 
 598333662 تل السلطان/ مقابل مسجد بالل بن رباح  رفح 

 598098485 الكراج الغرب   رفح  كاش فلسطي    215

ق سوق الشعرة مع بنك فلسطي    رفح  أبو طه للمواد الغذائية  216
 599504779 مفتر

 568687629 رفح  رفح  بنان فون  217

كة جوال  رفح  باي بال فون  218  595180170 خانيونس البلد وسط شارع جالل بجوار شر

 599977799 شارع البحر بالقرب من مكتبة ابو هاشم رفح  جبارة لالتصاالت  219

   رفح  بيسان 220
فر  599370270 رفح_الكراج الشر

 595144965 الشابورة غرب ملعب برقة   رفح  االصيل سوبر ماركت   221

طة تل السلطان  رفح  معرض الشام لالتصاالت  222  598547891 رفح الغريبة بجوار مركز شر

 597381380 الكراج الغرب    رفح  معرض غريز لالتصاالت  223

ق الشاعر  رفح  سوبر ماركت السعيد 224  599443918 رفح تل السلطان مفتر

225 
سوبر ماركت البشت   

ال   جورى ومت 
 568683713 الحديقة اليابانيةتل السلطان مقابل  رفح 

ق غريز  رفح  مرادكو لالجهزة الخلوية   226  599805208 تل السلطان مفتر

ق رفح  سوبر ماركت عبد العال  227  599342527 تل السلطان مقابل مسجد سعدمن الشر

 592503088 السعودى مدخل جامعة القدس  رفح  االمت  ماركت  228

 567333335 الكراج الغرب  مقابل ابوجراد  رفح  الحسن لالتصاالت  229

230 
مكتب الهدى لالجهزة  

 الخلوية  
 568614454 الكراج الغرب   مقابل السوق البلدى   رفح 

 598588887 البلد مقابل حلويات االمراء  رفح  مركز سمارت فون  231

ق  رفح  سمارت فون   232 فر من الشر  598588887 البد مقابل الكراج الشر

 595144965 الشابورة غرب ملعب برقة   رفح  االصيل سوبر ماركت   233

234 
مكتب حرزهللا لالتصاالت  

ونية   والخدمات االلكتر
 594360000 رفح دوار العودة   رفح 

 599611115 رفح دوار العودة   رفح  مكة فون  235

ق الفخامة    البلد شارع روج رفح  معرض الجزيرة فون/ رفح  236  594694665 صبح مفتر



237 
معرض ابو قاوش  

 لالتصاالت  
 597750888 بجوار بنك فلسطي     رفح 

 598866609 شارع بنك فلسطي    رفح  مكتب الحمد لالتصاالت   238

 599165358 رفح  تل السلطان / النص كندا  رفح  1سوبر ماركت الناطور   239

 595121818 رفح الشابورة  رفح  االمل هايت  ماركت   240

 599244623 رفح مقابل بنك فلسطي    رفح  هاي تيك  241

 599527720 دوار العودة مقابل البلدية   رفح  سوبرماركت قشطة  242

 599400022 شارع حسن الفوال  رفح  سوبرماركت الكردي  243

 592507873 المضخة، قرب مسجد حذيفة بن اليمان رفح الغربية، شارع  رفح  سوبرماركت المن   244

   رفح  سوبرماركت الشاعر مول  245
 599886934 شارع عيد البشينر

246 
عبد    -سوبرماركت العائلة 

 العال
 597836004 قرب مسجد الصابرين  رفح 

  ظهت   رفح  سوبرماركت اسطنبول  247
 598924225 منتصف شارع الشهيد عوب 

248 
  ماركت 

أبو   -الجزيرة مين 
 طه 

 599182216 شارع البحر، مقابل المركز التجاري  رفح 

249 
  -سوبرماركت الوحدة 

  
 القاض 

، بالقرب من دوار زعرب  رفح   595569694 شارع االمام عل 

 599400830 شارع السانتيشن  رفح  سوبرماركت البيان والنور  250

 598806110 العروبة ج  السالم، شارع  رفح  سوبرماركت عرفات  251

252 
سوبرماركت عاطف  

 2أفندي 
 599188773 عمارة عواد  رفح 

 599614911 منتصف شارع البحر  رفح  سوبرماركت القدس 253

كة  رفح  سوبرماركت أبو مصعب  254 ق حدود رفح، شارع الت   598189124 شر

 598259233 قرب مسجد حمزة  رفح  سوبرماركت النحال 255

 599458141 شارع عثمان بن عفان، قرب نادي شباب رفح  رفح  سوبرماركت فرح  256

    رفح  سوبرماركت النجوم 257
 598891040 حارة ال ماض 

 592995007 منطقة الصيامات، قرب مسجد التوبة  رفح  سوبرماركت أبرار 258

 599600240 وسط البلد السوق  دير البلح  سوبرماركت النخلة  259

260 
سوبرماركت أبو دالل  

 إخوان 
ات، الشارع الرئيش   دير البلح   598705775 مخيم النصت 

 599951603 شارع أبو عريف، شارع مكة  دير البلح  سوبرماركت مهران وادي  261

 599106106 الشارع العام مقابل البلدية  دير البلح  سوبرماركت شاهي    262

 599873132 منطقة الشيخ داوود  دير البلح  سوبرماركت الديراوي  263

264 
سوبرماركت عباد الرحمن  

 النجار -
كة الكهرباء القديمة  دير البلح   592550558 أول مدخل المغازي، قرب شر

كة، شارع صالح خلف  دير البلح  سوبرماركت أبو صفر  265  599834404 الت 

266 
  ماركت الربيع 

أبو   -مين 
 مصبح

 598854042 الرئيش  المحطة المدخل  دير البلح 

 599028630 الشارع الرئيش   دير البلح  سوبرماركت ريماس 267

 594640715 شارع تونس  دير البلح  سوبرماركت نبيل البنا  268

 592886765 شارع الشهداء  دير البلح  سوبرماركت طالل عواد 269



 592397291 منطقة البصة  دير البلح  سوبرماركت النخيل  270

يــــج، منطقة السوق  دير البلح  سوبرماركت البابا  271  599779189 مخيم الت 

كة، قرب مسجد البخاري  دير البلح  سوبرماركت الشام 272  599870319 شارع الت 

ق السويد، قرب الكلية التقنية  دير البلح  سوبرماركت منارة الخت   273  598709060 مفتر

 599536809 شارع التجاري  دير البلح  سوبرماركت ياش أبو عمرة  274

 594026603 شارع السوق  دير البلح  سوبرماركت شعبان  275

276 
كة   محالت وائل الت 

 لالتصاالت 
  سهيال -غزة خانيونس 

 599544440 خانيونس بن 

 569444733 صالح الدين بجوار صالة ريماس األوروب    خانيونيس  خانيونس  أجواء لالتصاالت  277

نت  278 بية   - خانيونس -غزة خانيونس  الفرا للكمبيوتر و االنتر  595772222 كلية التر

 599551133 خانيونيس دوار السنية  خانيونس  معرض المعتصم دريم  279

280 
مركز االمت  لالتصاالت  

 والكمبيوتر 
 598333662 مدينة حمد  خانيونس 

يد لالتصاالت  281  599882881 جمال عبد النارص/ عمارة السقا  خانيونس  الت  

 598888636 خان يونس  خانيونس  جولدن موبايل  282

كة جوال  خانيونس  باي بال فون  283  595180170 خانيونس البلد وسط شارع جالل بجوار شر

 568888992 دوار أبو حميد  خانيونيس  خانيونس  باسل فون  284

 597732003 شارع جالل بالقرب من موقف السيارت  خانيونس  زياد مرتج    285

 595226275 بجوار مسجد بالل  خانيونس  خالد سنتر لالتصاالت  286

ة مقابل مسجد حمزة  خانيونس  ابومطلق لالتصاالت  287  599247778 خانيونيس عبسان الكبت 

288 
لالتصاالت  األسمر 

 والخدمات العامة 
 599322300 خانيونس خزاعة شارع صالح الدين بجوار مسجد الرضوان  خانيونس 

289 
معرض المنت  لالجهزة  

 الخلوية 
 595370033 خانيونس وسط شارع جالل  خانيونس 

290    
 592696728 ج  االمل  خانيونس  سوبرماركت احمد صاف 

291 
أبو هداف للخدمات  

 العامة 
   خانيونس 

 599601454 خانيونيس شارع جمال عبد النارص بجوار بنك اإلسالم  الفلسطين 

292 
مكتب حرز هللا  

 لالتصاالت 
 594360000 مبن  بلدية خانيونيس مقابل صيدلية طيبة  خانيونس 

 599993600 شارع الهندى   خانيونس  لوتس تكنولوج    293

ق عمارة جاش   خانيونس  معرض رزيز لالتصاالت  294  567979999 مفتر

 595737062 منطقة معا ديوان الغلبان خانيونس  سوبر ماركت الوئام   295

 597152500 شارع الميكانيكية   خانيونس  معرض زين فون  296

297 
كة فيوتشر دريم   شر
 لالجهزة الكهربائية  

 599769999 دوار ابو حميد  خانيونس 

 592448408 عبسان بجوار مسجد ابو بكر الصديق   خانيونس  معرض دردرش فون  298

299 
مكتب ابو حمد  

 لالتصاالت 
ة / دوار عبسان  خانيونس   595136403 عبسان الكبت 

 598082007 القلعة   خانيونس  2معرض العبادلة تكنو  300

 566021160 مدينة حمد  خانيونس  معرض الوطنية فون  301



 خانيونس  سوبر ماركت أبو شنب  302
قية العام ج النرص بالقرب من صالة   خانيونس طريق رفح الشر

 قرصة اللوتس 
598260677 

 598706806 السطر الغرب  مقابل صالة بانوراما  خانيونس  مول البشت  التجارى   303

 599407945 االمل  -خانيونس -غزة  خانيونس  المنذر لالتصاالت  304

اج  خانيونس  سوبر ماركت عبد صليح 305  599019174 خانيونيس منطقة ج  النرص شارع مت 

306 
كة زياد مرتج    معرض شر

 فرع همسات -وإخوانه 
كة جوال   -السطر الغرب    -خانيونس  خانيونس   597206444 فرع همسات -بجوار شر

  األوروب    خانيونس  سوبرماركت زاهر القدرة  307
 598332666 بجوار مستشف 

ة  خانيونس  أبو حسونة  سوبرماركت  308  598899034 مبن  بلدية عبسان الكبت 

 597300429 البلد، شارع جمال عبد النارص  خانيونس  سوبرماركت البيكو  309

ق أبو حميد  خانيونس  سوبرماركت أطلس  310  599471571 البلد، مفتر

311 
سوبرماركت عباد الرحمن  

 شعث  -
ق  خانيونس  ول شارع صالح الدين، مفتر اج، مقابل محطة األقىص للبتر  599728180 مت 

 599729913 شارع الشهداء، قرب بنك فلسطي    خانيونس  سوبرماركت أبو داود  312

 592194071 معن، ميدان حجازي، بجوار مسجد عل  بن أب   طالب  خانيونس  سوبرماركت معن  313

314 
  -سوبرماركت العائلة 

 أبورجيلة 
 599789885 الوليد شارع خالد بن  خانيونس 

اب  315  599043454 وسط شارع جالل، بجانب مستشف  دار السالم وحلويات ضبان خانيونس  سوبرماركت شر

 598099534 الشارع العام قرب مخت   العودة  خانيونس  سوبرماركت أبو سعادة  316

ة، ج  قديح خانيونس  سوبرماركت المدينة  317  598390390 عبسان الكبت 

 599169981 البلد، شارع الكتيبة  خانيونس  سوبرماركت شحان 318

ة  خانيونس  سوبرماركت طبش  319  599771435 بجوار بلدية عبسان الكبت 

 598100007 البلد، شارع المحكمة القديمة قرب عمارة جاش  خانيونس  سوبرماركت الخليج  320

321 
  -سوبرماركت العائلة 

 العبادلة 
 598586595 الدين بجوار مخت   سنابل شارع صالح  خانيونس 

اب  322  597113315 البلد، بالقرب من كراج رفح  خانيونس  سوبرماركت أبو زك  شر

  سنتر  323
 592669559 شارع صالح الدين بجوار مستشف  دار السالم  خانيونس  سوبرماركت سينر

 599601585 بجوار البلدية القرارة  5شارع  خانيونس  سوبرماركت األهرام 324

 599608308 وسط البلد  خانيونس  سوبرماركت الشوا  325

 599484221 البلد، قرب الصليب االحمر  خانيونس  سوبرماركت القدرة  326

 599896731 2وسط شارع رقم   خانيونس  سوبرماركت الفرج  327

 599410238 المحافظة سابقا البلد، شارع صالح الدين بجوار  خانيونس  سوبرماركت صالح الدين  328

 599656634 عبسان الجديدة، شارع الشيخ محمد خانيونس  سوبرماركت الشيخ محمد  329

 599577177 شارع جمال عبد النارص، قرب بنك فلسطي    خانيونس  سوبرماركت الماسة  330

 599400537 شارع البحر، مقابل نادي خانيونس  خانيونس  سوبرماركت مكة مول  331

، شارع صالح الدين  خانيونس  سوبرماركت ألفا  332  
فر  599425130 السطر الشر

ق السنّية  خانيونس  سوبرماركت وسط البلد  333  594040310 البلد، مفتر

 599833899 2شارع رقم  خانيونس  سوبرماركت التقوى  334

335   
موك، قرب عمارة جاش  خانيونس  سوبرماركت السكاف   599771317 شارع الت 

، قرب مسجد نور اإليمان خانيونس  سوبرماركت قىص   336  598165514 شارع أحمد ياسي  



 599916455 البلد، حارة السقا، بجوار بنك القدس خانيونس  سوبرماركت العرب  337

 599802783 الشيخ نارص، شارع صالح الدين  خانيونس  سوبرماركت لورا  338

ق أصداء  خانيونس  العامودي  سوبرماركت  339 ، شارع جمال عبد النارص، مفتر  597557716 السطر الغرب  

340   
 599062055 شارع جمال عبد النارص، قرب مدرسة عبد الرحمن  خانيونس  سوبرماركت ماض 

 599829592 ج  المنارة، مقابل مسجد الحمد  خانيونس  سوبرماركت المنارة  341

ق عبسان خانيونس  سوبرماركت عبسان  342 ة، مفتر  599851359 عبسان الكبت 

343 
سوبر ماركت النخله  

 الجنوبيه 
ق مرتج  مدخل الجامعة اإلسالمية  خانيونس   599413222 خانيونيس صالح الدين مفتر

كة   -البلد  - دير البلح   الوسط   وطن لالتصاالت  344 ق الت 
 599497907 مفتر

 599265498 الدير مدخل  الوسط   سوبر ماركت شادي  345

346 
النادر للكمبيوتر و  

 االتصاالت 
 598383111 الشارع العام الزوايدة  الوسط  

347 
ايمن مطت  لالجهزة  

 الخلوية 
ات الوسط    599632623 ارض المفنر شارع عمر بن الخطاب   -النصت 

يــــج الجديد _بجوار مسجد عمر  الوسط   وطن ماركت   348 يــــج _مستوصف الت   562771379 الت 

ات  الوسط   معرض دب   لالتصاالت   349  595244455 مقابل بوظة حمادة   -الشارع العام  -النصت 

ات  الوسط   باي بال فون  350 يــــج الشمال   -صالح الدين  -النصت   595180170 مقابل مدخل الت 

 595180170 المدخل الرئيش  _ دير البلح ترحب بكم .  -دير البلح  الوسط   باي بال فون  351

ات مقابل االتصاالت شارع السوق  الوسط   الصالج  لالتصاالت  352  595850883 النصت 

ات الوسط   صبح فود  353  599717376 دوار السوق  -النصت 

ناشونال موبايل  354  597068804 دير البلح  الوسط   انتر

 599602091 شارع أبو عريف   -دير البلح  الوسط   ماركت ديرنا سوبر  355

356 
معرض السالمة  

 لالتصاالت 
 الوسط  

الزوايدة..  شارع خالد بن الوليد  .. بجانب محطة ابو بطيحان...  
 قرب من مسجد ابو عبيدة 

598358716 

357 
مكتب حرز هللا  

 لالتصاالت 
 594360000 مقابل صيدلية جنة بلدية خانيونيس  الوسط  

كه مقابل محالت ابو بركه لالعالف والمواد التموينيه   الوسط   تكنو موبايل  358  599717074 شارع الت 

 599603473 المغازي   الوسط   سوبر ماركت نهاد التلباب   359

ات  الوسط   معرض وشاح لالتصاالت  360 ق الزهور   -النصت   599764704 مفتر

 599265498 مدخل دير البلح    -دير البلح  الوسط   سوبر ماركت شادي   361

362 
معرض المغاري  

 لالتصاالت  
 595058201 مقابل بوظة حمادة    -المغازي  الوسط  

ات الشارع العام الوسط   الهايت  مول  363  566666366 النصت 

ات   الوسط   سوبر ماركت أبو عمرة   364  598927792 شارع خالد بن الوليد متفرق الزوايدة مع النصت 

365 
االصيل فون لالجهزة  

 الخلوية 
كة  الوسط    594444903 دير البلح دوار الت 

366 
معرض مانو لالجهزة  

 الخلوية  
ق السكران  الوسط   يــــج مفتر  594470111 الت 

ه البصة دير البلح البصة  الوسط   سوبر ماركت العائلة   367  599056418 بالقرب من منتر 

ق السالم  الوسط   توب فون  368  599456378 دير البلح مفتر

كة الوسط   عدي فون  369 كة عمارة ابو سفيان شارع الت   599475473 دير البلح الت 



370 
كة زياد مرتج    معرض شر

ات -وإخوانه   فرع النصت 
ات  الوسط   كة اإلتصاالت  - شارع السوق   -النصت   597780225 بالقرب من شر

ق دوار أبو رصاص الوسط   وطن فون  371 يــــج شر  595428040 الت 

ات  وسط البلد بجوار بوظة حمادة  الوسط   أبو النجا فون  372  599852643 النصت 

وك  شارع الوسط   عبود ماركت  373 وك تقاطع شارع ال دير البلح الت   592267215 17الت 

ات شارع مخيم  الوسط   سوبر ماركت أبو عمرة   374  599478814 _  بجوار محطة ابو بطيحان    ٢الوسط  النصت 

   الوسط   الرخاء ماركت  375
 592763242 دير البلح وادي السلقا شارع السلطاب 

 


