مكاتب حلول األعمال

:يف خدمتكم من خالل الفروع التالية
المنطقة الوسطى
الموقع

ساعات العمل

المدينة

اسم الفرع

https://maps.app.goo.gl/
CmejcnFjRJJUdSy6A

الرياض

الربوة

https://goo.gl/maps/auhoZwaYUmq4Ujx4A

الرياض

الصناعية األوىل

https://maps.app.goo.gl/
qKoBmZPwoN5TkYsA7

الرياض

المنصورة

https://maps.app.goo.gl/
P1yaVf4Vo15NCX219

الرياض

السيل

https://goo.gl/maps/
fCAWswhbTb5BuyQs8

الرياض

طريق المطار

https://goo.gl/maps/ZvSY59WSPg39Mc4P8

الرياض

حي شربا

https://goo.gl/maps/cAGk2zFd6WTdZg9B8

الرياض

المزرعة

https://maps.app.goo.gl/
yqyb29U1s6GMFo7J6

الرياض

الياسمني

https://goo.gl/maps/zGruwSFrKeCiz7qS9

الرياض

حي الخالدية

https://goo.gl/maps/sSPgtzEtBh7jspTw6

الرياض

الرائد

https://maps.app.goo.gl/
vzEZaym5MMq9hNo48

الرياض

2الروضة

https://goo.gl/maps/4WR5GRHHd16r5c5b9

الرياض

الملز

https://maps.app.goo.gl/
qL6JhpRdyHu8R93h8

الرياض

الشفاء

الرياض

طريق الدمام

الرياض

العزيزية

https://goo.gl/maps/nR8aJLwkKst2WAUM7

الرياض

الملقا

https://maps.google.
com/?q=24.630026,46.709591

الرياض

الديرة

https://maps.google.
com/?q=24.783894,46.635178

الرياض

العقيق

https://maps.google.
com/?q=24.751575,46.669750

الرياض

أسواق الشمال

https://goo.gl/maps/4kyDQJCGy4z6xeyG9

الرياض

السليمانية

https://goo.gl/maps/
wjTukNCV19J8KQoV6

الرياض

مرشفه

https://maps.google.
com/?q=24.782139,46.661831

الرياض

الغدير

https://maps.google.
com/?q=24.768875,46.712368

الرياض

عثمان بن عفان

https://maps.google.
com/?q=24.804825,46.738232

الرياض

قرطبة

https://maps.google.
com/?q=24.728645,46.650440

الرياض

المحمدية

الخرج

الخرج

https://maps.google.
com/?q=25.237392,45.250401

شقرا

شقرا

https://maps.google.
com/?q=26.295610,44.806053

الزلفي

الزلفي

https://maps.app.goo.gl/
etZE5oDqhkxKA6JW8
https://maps.app.goo.gl/
rbwtZK1C8Fbvo3qQ9

https://maps.app.goo.gl/
nHs1T2HeAzC19G9FA

ً  صباحا09:00 من
ً مساء05:00 إىل

المنطقة الغربية
الموقع

ساعات العمل

المدينة

اسم الفرع

https://goo.gl/maps/rmYH65w2vd2euyL5A

جده

 المدينة.ط

https://goo.gl/maps/
NC3AqUngQt1V8Yyg9

جده

الرشفية

https://goo.gl/maps/Cpho85JNfKA4iKCk9

جده

باب مكة

https://goo.gl/maps/
KSh4X8GpjmLf1MqD9

جده

حي الفيصلية

https://goo.gl/maps/2RnmCHzfnqrTG6qy9

جده

االربعني.ش

https://goo.gl/maps/
NhvZW1QCDsnfTZNf7

جده

حراء

https://goo.gl/maps/
v5TRfJ48i7gjgcGD9

جده

المكرونة

https://goo.gl/maps/F2EwBvT8ywLUS2Vu8

ً  صباحا09:00 من

جده

حى الرحاب

جده

سوق عكاظ

ً مساء05:00 إىل

جده

الثغر

https://goo.gl/maps/eWeLiH1hgVQCmJt17

جده

الحمدانية

https://goo.gl/maps/HkvpGntB498Z7e7N6

جده

السامر

https://goo.gl/maps/HWJACaUuhwM15Ak77

جده

السنابل

https://goo.gl/maps/rGZGP4fekmuFE7WM7

مكة المكرمة

https://goo.gl/maps/t6iWRDCDCiabEirCA

الطائف

المدينة الصناعية

https://goo.gl/maps/
x1jfqGhmd2UFK6ZLA

الطائف

وادي وج

https://maps.google.
com/?q=24.476105,39.613632

المدينة المنورة

السحيمي

https://goo.gl/maps/HkvpGntB498Z7e7N6

ينبع

https://goo.gl/maps/V95AnxrFBiC7A9ah6
https://goo.gl/maps/Kh1VFKwxPDLQdrok8

الزاهر

ينبع

المنطقة الرشقية
الموقع

ساعات العمل

المدينة

اسم الفرع

https://goo.gl/maps/KEWSTou98GRAAHrE6

الدمام

حي الجامعيني

https://goo.gl/maps/pkM6ccpH9SyCcsXx7

الدمام

طيبة

https://goo.gl/maps/7gVhqj1hciWUxAvG9

الدمام

األمري نايف

https://goo.gl/maps/m9pP7ZF9VhFaRz1Z6

الدمام

بن خلدون

https://goo.gl/maps/GimSAQZbwTmGeKS16

الدمام

الدمام العام

https://goo.gl/maps/SRbGXSYbQwJSSRKK7

الدمام

الطبييش

https://goo.gl/maps/psJkBCX5Mu6DDxLs8

الدمام

المزروعية

الدمام

المعارض

الدمام

حي طالل

https://goo.gl/maps/vdhrjGVRprtC2TF17
https://goo.gl/maps/PKoBwoQCRrzwsREz9
https://goo.gl/maps/UfsedJ8GdFw3YnjS7

ً  صباحا09:00 من
ً مساء05:00 إىل

الخرب

الدوحة

https://goo.gl/maps/3edFiEEnZCCcr1699

الخرب

العقربية

https://goo.gl/maps/Zd4MCfZMfDsmLbLC6

الخرب

الراكة

https://goo.gl/maps/u32JWAoDw7oKEjBS6

حفر الباطن

عقارية حفر الباطن

https://goo.gl/maps/9BNvXVwyoYvY5mzh8

األحساء

الراشدية

https://goo.gl/maps/ge17emLHWGEDMViN7

الخفجي

الخفجي

https://goo.gl/
maps/4PNcfvnDZbyw2Ug79

القطيف

القطيف

https://goo.gl/maps/iV3GxX8vspPB5y1L9

الجبيل

2 الجبيل

المنطقة الشمالية
الموقع

ساعات العمل

https://maps.google.
com/?q=27.524103,41.669781

المدينة

اسم الفرع

حائل

سماح

حائل

النقرة

حائل

قفار

طريف

طريف

https://maps.google.
com/?q=29.929068,40.190777

سكاكا

الزهور

https://maps.google.
com/?q=30.955397,41.034626

عرعر

حي الفيصلية

https://goo.gl/maps/cey5KPAfGATvu6We7
https://foursquare.com/v/5cda98d14acb19002b6a9d96
https://maps.google.
com/?q=31.677826,38.656540

ً  صباحا09:00 من
ً مساء05:00 إىل

منطقة القصيم
الموقع

ساعات العمل

https://foursquare.
com/v/4f116057e4b000502bf002bf
https://foursquare.
com/v/5293de36498edcab670ebd87
https://maps.google.
com/?q=26.383013,43.895947
https://foursquare.com/v/
5c10e909646e3800396bae16
https://foursquare.
com/v/5293de36498edcab670ebd87

المدينة

اسم الفرع

عنزية

ً  صباحا09:00 من
ً مساء05:00 إىل

https://maps.google.
com/?q=26.370876,43.974098

الريان

البكريية

البكريية

بريدة

النخيل

بريدة

الضاحي

بريدة

المجد

بريدة

الفايزية

المنطقة الجنوبية
الموقع

ساعات العمل

المدينة

اسم الفرع

https://maps.app.goo.gl/
nVLgFju6FqazFv1u8

خميس مشيط

شباعة

https://maps.app.goo.gl/
cjuF9Tp7DhiXtfMx8

خميس مشيط

الرايق

جزيان

الصفا

https://maps.app.goo.gl/
YDNdQdFPDWhtpKaJ7
https://goo.gl/maps/AWnuaHQMDTXanheq5

ً  صباحا09:00 من
ً مساء05:00 إىل

أبها

https://maps.app.goo.gl/
CEmzyKrYYBdgBSuo9

محايل عسري

https://maps.app.goo.gl/
Gz6QjxhvJ2GY8FHn9

الباحة

المفتاحة
محايل عسري
رهوة الرب

