
Al Janoub Press Advertising
 مواقع 3×4  صيدا

 بصيدا
مواقعنا أحلى



مدخل صيدا الشمالي

شارع النخيل 

شارع النخيل 

شارع النخيل 

شارع النخيل 



تحت جسر األولي 

تحت جسر األولي  تحت جسر األولي 

مدخل الكنايات



البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا



البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا



البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا

البوليفار الشرقي – صيدا



صيدا ساحة النجمة – مقابل بلدية صيدا

ساحة الشهداء مقابل الراهباتساحة الشهداء مقابل الراهبات

مياه صيدا مياه صيدا 

ساحة النجمة – مقابل بلدية صيدا

ساحة النجمة – مقابل بلدية صيدا

 مدينة صيدا



سبينيس 

المقاصد 

المقاصد المقاصد 

 المقاصد 

المقاصد 



طريق النافعة

طريق النافعة

طريق النافعةطريق النافعة طريق النافعة

الهاللية

دوار القناية



طريق الثكنة 

شارع البلدية 

طريق الثكنة 

 حارة صيدا

طريق الثكنة 



دوار المدرسة االنجيلية الوطنية 

من السراي نحو السراي الحكومي  شارع البلدية 

شارع البلدية 



حديقة مدخل شرحبيل

شرحبيل نحو مجدليون

شرحبيل نحو جامع الحريري

جامع الحريري نحو شرحبيل

شرحبيل



شرحبيل مفرق دار السالم

شرحبيل ثانوية حسام الدين الحريري حائط مفرق شرحبيل – النافعة

حائط مفرق شرحبيل



عبرا نحو مجدليون

عبرا نحو مجدليون

عبرا

سوبر ماركة البساط – عبرا



طريق الحارة الجديدة

طريق الحارة الجديدة

طريق جزين

طريق الحارة الجديدة

طريق الحارة الجديدة



كفرجرة نحو الصالحية

لبعا - طريق جزين

لبعا - طريق جزين

لبعا - طريق جزين

لبعا - طريق جزين

الصالحية كفرجرة - طريق جزين

كفرجرة - طريق جزين



كفرفالوس

كفرفالوس

كفرفالوس

كفرفالوس



مدخل صيدا الشمالي

الموقع                                                األوجه                        العدد

تحت جسر األولي 

مدخل الكنايات

شارع النخيل 

البوليفار الشرقي – صيدا
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A

A+B

A+B
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 حارة صيدا

الموقع                                                األوجه                        العدد

طريق الثكنة 

شارع الزعتري نحو صيدا

شارع البلدية 

دوار المدرسة االنجيلية

باإلضافة الى 150 لوحة موزعة على شرق صيدا على قرى التالية : 
الهاللية – البرامية – عبرا – القرية – شرحبيل – الصالحية – لبعا – كفرجرة – 

كفرفالوس – روم وصواًل الى جزين .
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A+B

A
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 مدينة صيدا

الموقع                                                األوجه                        العدد

الملعب البلدي / المقاصد 

مياه صيدا 

ساحة النجمة – مقابل بلدية صيدا

ساحة الشهداء مقابل الراهبات

سبينيس 

نادي –4

قياعة

طريق النافعة

دوار القناية

جامع الحريري نحو شرحبيل

حائط مفرق شرحبيل – النافعة

شرحبيل مفرق دار السالم

شرحبيل ثانوية حسام الدين الحريري

حائط مدخل شرحبيل

حديقة مدخل شرحبيل

شرحبيل نحو مجدليون

A+B

B

A+B
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الموقع                                                                            مالحظات                             العدد

البوليفار الشرقي مدخل الكنايات 

البوليفار الشرقي مقابل جامع الحريري

القياعة – طريق النافعة )مصلحة تسجيل السيارات(

دوار القناية 

على جانبي بوليفار نجيب الشماع 

طريق الثكنة 

طريق الحارة – البلدية 

من السراي نحو السراي الحكومي 

مدخل وداخل نادي –4

مقابل مستشفى النقيب 

بجانب مكتب الرئيس السنيورة 

دوار المدرسة االنجيلية الوطنية 

مدخل صيدا الشمالي 

االوتستراد الجديد صيدا )مجدليون( 

مفرق شرحبيل بإتجاه مطعم وادي أشمون 

حصرية بالجنوب برس

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 

موقع جديد 
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مقابل مطاعم القهوة – الجندولين – 
وحلويات كنعان 

باإلضافة الى 150 لوحة موزعة على شرق صيدا على قرى التالية : 
الهاللية – البرامية – عبرا – القرية – شرحبيل – الصالحية – لبعا – كفرجرة – 

كفرفالوس – روم وصواًل الى جزين .

مالحظة: 90% من الشوارع الموجودة فيها لوحاتنا االعالنية حصرية بالجنوب برس وال توجد 
لوحات إعالنية لشركات أخرى فيها .

المجموع : 167 لوحة داخل مدينة صيدا 

  

الموقع                                                                            مالحظات                             العدد

مدخل صيدا الشمالي تحت جسر األولي 

شارع رياض الصلح مقابل الملعب البلدي 

شارع رياض الصلح لجهة البوليفار الشرقي 

شارع رياض الصلح مقابل عمارة المقاصد 

شارع رياض الصلح مقابل ليبان بوست 

شارع رياض الصلح مقابل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 

بوليفار رفيق الحريري الواجهة البحرية 

بوليفار رفيق الحريري مقابل القلعة البحرية )االستراحة(

ساحة النجمة داون تاون صيدا 

ساحة الشهداء مقابل الراهبات 

ساحة الشهداء مقابل بنك صادرات إيران 

البوليفار الشرقي مدخل البوليفار 

البوليفار الشرقي قبل جامع الحريري 

البوليفار الشرقي مقابل سيارات سوزوكي 

البوليفار الشرقي قبل سبينيس 

البوليفار الشرقي بجانب معرض سيارات سوزوكي 

حصرية 

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 

 

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 

مواقع جديدة 
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 مواقع الجنوب برس في مدينة صيدا قياس 3×4



AJP Advertising
Alaily center, 8th floor
Saida, South Lebanon

M:   03 73 19 14   -   03 27 77 04   -   71 13 11 78
T/F: 07 72 54 78/43

mirnajammal@hotmail.com 
mirna@aljanoubpress.com
www.aljanoubpress.com


