
مجموعة عقارات متنوعة بالخرج
للبيع بالمزاد العلني

0545377719 0545477719
info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @alnwisher

دوائر الحجز والتنفيذ مبحافظة الخرج
والثـــــــانــيــــة األولـــــــى  التــــنـــــــــفــــــــيـــــذ  دائــــــــرة 

بـــعـــد صــــالة الـعــصــر
في قــاعـة القصر بالــخرج 

يومي الثالثاء واألربعاء  
٠٨ - ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ

منتزه مشتل

موقع
المزاد

https://bit.ly/2vOeeOd


عقــارات

بـــعـــد صــــالة الـعــصــر
في قــاعـة القصر بالــخرج 

يـــوم الـثـــالثــاء  
٠٨  / ٠٧ / ١٤٤١ هـ

اليــــوم األول



ُتعلـن دائرة التنفيـذ األولى والثانية بدوائر التنفيذ بمحافظة الخرج عن بيع العقارات التالية:

إعـالن دوائرالحجز التنفيذ بمحافظة الخرج

05454777190545377719 0504119117@ a l n w i s h e r
w w w . a l n w i s h e r . c o m

الكروكي  وحسب  أعاله  المحددين  والزمان  المكان  في  الحضور  الشراء  في  رغبة  له  كانت  من  فعلى 
الموضـح علـمًا بأن الـسعي عـلى المـشتـري بواقـع 2.5٪ لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد. 

يُحضـر شيكاً مصدقاً لكل بند كام موضح يف  من لديه رغبة يف دخول املزاد   -1
الجدول أعاله باسم )دوائر الحجز والتنفيذ مبحافظة الخرج(  ويسلمه لوكيل 
البيع أو ملأمور التنفيذ ويعترب الشيك جزءا من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق 

له اسرتداده. 

من رسا عليه املزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل عرشة أيام عمل   -2
وإذا مل يسدد الثمن يف املوعد املحدد يعاد البيع عىل مسؤوليته مبزايدة جديدة 

ويلزم مبا نقص من الثمن ومبرصوفات املزايدة.

يسقط خيار املجلس حال ترسية املزاد.  -3
اإلفـراغ وفــق أحـــــكام نظـــــام التنـــفيذ.                                  -4

عقارات دائرة التنفيذ األوىل 
موقع العقار عربون املشاركةالبندم 

فيال بحي األندلس 1
أربعون ألف ريال )40,000(مبساحة 594م2

2
فيال )عظم( بحي 
مرشف مبساحة 

592.06م2
عرشة آالف ريال )10,000(

3
بيت شعبي بحي 
الياممة مبساحة 

391.5م2
عرشة آالف ريال )10,000(

عقارات دائرة التنفيذ الثانية  
موقع العقار عربون املشاركةالبندم 

1
عامرة )عظم( بحي 
السالم مبساحة 

538.68م2
خمسون ألف ريال )50.000(

2
أرض سكنية بحي 
الزاهر مبساحة 

810م2
خمسة عرش ألف ريال 

)15.000(

فيال بوادي الثليامء 3
عرشة آالف ريال )10.000(مبساحة 600م2

يــوم الثالثاء   08 / 0٧/ 1441هـ   الـــــــلـــــــه   شـــــــــاء  إن  ســـــيـــــقـــــام   الـــــــــــذي  بـالـمــزاد العــلــنـــي    وذلـــــــــــك 

يف قاعة القرص  وفقاً للرشوط التالية: بعد صالة العرص 

للبيع بالمزاد العلني
بـــعـــد صــــالة الـعــصــر
في قــاعـة القصر بالــخرج 

يـــوم الـثـــالثــاء  
٠٨  / ٠٧ / ١٤٤١ هـ

منتزه مشتل القصرقاعــة 

موقع
المزاد

موقـــع المـــزاد

https://bit.ly/2vOeeOd


 المقامة على قطعة األرض رقم 2002 من المخطط رقم 481 الواقعة في حي االندلس  
بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )594م2( والمملوكة بالصك رقم 403339623 وتاريخ 

1440/09/08هـ .

الفــــيال  ١

الموقعالموقع

الحدود واألطوال : 

أرض رقم 2000 بطول إثنني وعرشون مرتشامالً

أرض رقم 2004 بطول إثنني وعرشون مرتجنوباً

أرض رقم 2001 بطول سبعة وعرشون مرترشقاً

شارع عرض 15م بطول سبعة وعرشون مرتغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ أربعون ألف ريــال ) 40.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

https://goo.gl/maps/PpoxyGcLSuRz27RL9


 على قطعة األرض رقم 2090 من المخطط رقم 2041 الواقعة  في حي مشرف   
بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )592.06م2( والمملوكة بالصك رقم 611504002651 وتاريخ 

1435/08/26هـ .

العقار المقام عليه فيال )عظم(  2

الحدود واألطوال : 

أرض رقم 2091  بطول 23.49مشامالً

شارع عرض15م  بطول 23.78مجنوباً

شارع عرض20م  بطول 25مرشقاً

قطعة رقم 2088  بطول 25مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ عشرة آالف ريــال ) 10.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/ma79WYrLVnfekdEQ7


 المقام على قطعة األرض رقم 60 من المخطط رقم 421 الواقع في حي اليمامة    
بمدينة الخرج البالغ مساحته  )391.5م2( والمملوك بالصك رقم 911507006096 وتاريخ 

1441/03/09هـ  .

البيت الشعبي  3

الحدود واألطوال : 

أرض رقم 51           بطول 21.4مشامالً

أرض رقم 61           بطول 17.75مجنوباً

مزرعة محمد قصمول   بطول 20مرشقاً

شارع عرض 10م      بطول 20مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ عشرة آالف ريــال ) 10.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

مصلى العيد الجنوبي باليمامة 

جامع أبن حجر

متوسطة وثانوية اليمامة

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/wits1Sw42kKP8bzJ7


الواقع في حي السالم  بمدينة الخرج البالغ مساحته  )538.68م2( والمملوك بالصك رقم 
311508006257 وتاريخ 1441/01/05هـ. .

العقار المقام عليه عمارة )عظم(  ٤
الحدود واألطوال : 

شارع عرض20م بطول 26.6مشامالً

أرض بطول 26.55مجنوباً

شارع عرض 14.30م بطول 20.55مرشقاً

أرض بطول 20.1مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

مسجد طفيل 

السليمان الطفيل

شارع سعد بن معاذ

شارع سعد بن معاذ

ق الملك فهد
طري

ق الملك فهد
طري

دجانة
ع ابي 

شار

دجانة
ع ابي 

الموقعالموقعشار

https://maps.app.goo.gl/CqDrtjFkYt82ZGhD9


رقم 340 من المخطط رقم 529 الواقعة  في حي الزاهر بمدينة الخرج البالغة مساحتها  
)810م2( والمملوكة بالصك 611523001719 وتاريخ 1439/12/23هـ .

قطعة األرض السكنية  ٥

الحدود واألطوال : 

شارع عرض15م  بطول ثالثون مرتشامالً

قطعة رقم 341  بطول ثالثون مرتجنوباً

شارع عرض 10م بطول سبعة وعرشون مرترشقاً

قطعة رقم 342 بطول سبعة وعرشون مرتغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

أسواق الصفاء

حديقة حي  الزاهرجامع الفيحاء

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/a3uwfas8Eg21NC5G7


المقامة على قطعة األرض رقم 1201 من المخطط رقم 1009 الواقعة في غرب وادي الثليماء  
بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )600م2( والمملوكة بالصك رقم 5/255/26 وتاريخ 1426/01/27هـ.

الفــــــيال  ٦

الحدود واألطوال : 

القطعة رقم 1198 و1199  بطول ثالثون مرتشامالً

قطعة رقم 1203  بطول ثالثون مرتجنوباً

قطعة رقم 1200 بطول عرشون مرترشقاً

شارع عرض 15م  بطول عرشون مرتغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

--------

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/vWvKNbAfXJuDys8Z8


بـــعـــد صــــالة الـعــصــر
في قــاعـة القصر بالــخرج 

يـــوم األربــعــــاء  
٠٩  / ٠٧ / ١٤٤١ هـ

عقــارات
اليــــوم الثاني



ُتعلـن دائرة التنفيـذ األولي والثانية بدوائر التنفيذ بمحافظة الخرج عن بيع العقارات التالية:

إعـالن دوائرالحجز التنفيذ بمحافظة الخرج

05454777190545377719 0504119117@ a l n w i s h e r
w w w . a l n w i s h e r . c o m

الكروكي  وحسب  أعاله  المحددين  والزمان  المكان  في  الحضور  الشراء  في  رغبة  له  كانت  من  فعلى 
الموضـح علـمًا بأن الـسعي عـلى المـشتـري بواقـع 2.5٪ لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد. 

الجدول  لكل بند كام موضح يف  يُحضـر شيكاً مصدقاً  رغبة يف دخول املزاد  لديه  من   -1
ملأمور  أو  البيع  لوكيل  ويسلمه  الخرج(   مبحافظة  والتنفيذ  الحجز  )دوائر  باسم  أعاله 

التنفيذ ويعترب الشيك جزءا من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده. 

من رسا عليه املزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل عرشة أيام عمل وإذا مل   -2
يسدد الثمن يف املوعد املحدد يعاد البيع عىل مسؤوليته مبزايدة جديدة ويلزم مبا نقص 

من الثمن ومبرصوفات املزايدة.

يسقط خيار املجلس حال ترسية املزاد.  -3
اإلفـراغ وفــق أحـــــكام نظـــــام التنـــفيذ.                                  -4

يــوم األربعاء   09 / 0٧/ 1441هـ   الـــــــلـــــــه   شـــــــــاء  إن  ســـــيـــــقـــــام   الـــــــــــذي  بـالـمــزاد العــلــنـــي    وذلـــــــــــك 

يف قاعة القرص  وفقاً للرشوط التالية: بعد صالة العرص 

بـــعـــد صــــالة الـعــصــرللبيع بالمزاد العلني
في قــاعـة القصر بالــخرج 

يـــــوم األربعــــاء  
٠٩  / ٠٧ / ١٤٤١ هـ

منتزه مشتل القصرقاعــة 

موقع
المزاد

موقـــع المـــزاد

عقارات دائرة التنفيذ األوىل
موقع العقار عربون املشاركةالبندم 

جزء من قطعة األرض الزراعية رقم1جنوب 1
80.000 ألف ريال حرض مبساحة )925.143م2(

2

الجزء املشاع من قطعة األرض رقم 1 بهجرة 
التوضيحية مبساحة 5362358.41م

الجزء املشاع من قطعة األرض رقم 1 بهجرة 
التوضيحية مبساحة 5362358.41م2

60.000 ألف ريال لكل 
جزء

3

الجزء املشاع من قطعة األرض رقم 3 بهجرة 
التوضيحية مبساحة 54943.6694م

الجزء املشاع من قطعة األرض رقم 3 بهجرة 
التوضيحية مبساحة 54943.6694م

60.000 ألف ريال لكل 
جزء

قطعة األرض السكنية رقم 12 بالقرب من 4
15.000 ألف ريالحي فرزان البالغة مساحتها )512.٧3م2(

قطعة األرض السكنية رقم 10 بالقرب من 5
15.000 ألف ريالحي فرزان البالغة مساحتها )559.٧6م2(

قطعة األرض السكنية رقم 1 بالقرب من 6
5.000 ألف ريالحي فرزان البالغة مساحتها )450م2(

عقارات دائرة التنفيذ األوىل
موقع العقار عربون املشاركةالبندم 

قطعة األرض السكنية رقم 2 بالقرب من حي ٧
5.000 ألف ريالفرزان البالغة مساحتها )450م2(

قطعة األرض السكنية رقم 3 بالقرب من حي 8
5.000 ألف ريالفرزان البالغة مساحتها )450م2(

قطعة األرض رقم 1٧4 بحي مرشف البالغة 9
15.000 ألف ريالمساحتها )625م2(

عقارات دائرة التنفيذ الثانية
موقع العقار عربون املشاركةالبندم 

قطعة األرض الغربية الجزء الثاين بحي 1
60.000 ألف ريالالسهباء  البالغة مساحتها )968000م2(

قطعة األرض الزراعية رقم 42 شامل رشق 2
5.000 ألف ريال القاعدة العسكرية مبساحة )5000م2(

https://bit.ly/2vOeeOd


 رقم 1 مخطط زراعي رقم 4864 على بعد 52كلم شرق الخرج ، 4.7كلم  جنوب حرض   
بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )925143م2( والمملوكة بالصك رقم 711513002149 وتاريخ 

1440/11/20هـ.

جزء من قطعة األرض الزراعية ١

مصنع أراسكو
لالعالف

التوضيحية 

لم
 ك

٧

موقع العقار (١)موقع العقار (١)

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 50م                    بطول 1000مشامالً

جنوباً

شارع عرض 50م والقطعة رقم 2     بطول منكرس يبدأ من 

الرشق متجهاً للجنوب الغريب بطول 835م ثم ينكرس باتجاه 

الشامل بطول 233.79م ثم ينكرس باتجاه الغرب بطول 

102.35م ثم ينكرس باتجاه الجنوب الغريب بطول 363.79م 

شارع عرض 50م                               بطول 650مرشقاً

شارع عرض 50م                            بطول 1275مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ثمانون ألف ريــال ) 80.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

https://goo.gl/maps/yspzovrEqX6MMXW69


الجزء المشاع بمساحة )5362358.41م2( و الجزء المشاع بمساحة )5362358.41م2( من 
قطعة األرض الزراعية رقم )1( الواقعة بهجرة التوضيحية شرق الخرج والمملوكة بالصك رقم 

911501002932 وتاريخ 1440/02/05هـ .

الجزء المشاع  2

الحدود واألطوال : 

شامالً

طريق حرض عرض60م والقطعة رقم2            بطول يبدأ 

من الرشق بتجاه الغرب محاذياً بالطريق وسكة الحديد بطول 

6340م ثم يأخذ بشكل منحنى محاذياً للطريق بطول 

3992.5م. 

جنوباً
وادي غىض   ثم ينكرس جنوباً بطول 488.62م ثم ينكرس 

غرباً بطول1917.63م ليكون مجموع الحد 12738.75م

نفود الدهناء                               بطول 12050مرشقاً

شارع ترايب عرض 10م                            بطول 15720مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ستون ألف ريــال )60.000( لكل 

جزء بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

موقع
العقار

)*( البيع حــسب الصـــك

https://maps.app.goo.gl/iK4gAruttnVPpEGn9


الجزء المشاع بمساحة )549436694م2(  و الجزء المشاع بمساحة )549436694م2(  
من قطعة األرض الزراعية رقم )3( الواقعة  بهجرة التوضيحية شرق الخرج والمملوكة بالصك 

رقم 311501002882 وتاريخ 1439/09/19هـ .

الجزء المشاع  3

الحدود واألطوال : 

سكة الحديد بحرم 200  بطول 4300مشامالً

جنوباً
طريق حرض الرسيع عرض 60م بشكل منحنى                     

بطول 4689م

رشقاً
يحده التقاء الضلع الشاميل مع الجنويب عىل شكل سهم               

بطول صفر

شارع اسفلت عرض10م  بطول 227.5مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ستون ألف ريــال )60.000( لكل 

جزء بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

موقع
العقار )*( البيع حــسب الصـــك

https://goo.gl/maps/47m4gmQwTjCtEb1q8


الغربية الجزء الثاني الواقعة في حي السهباء   بمدينة 

الخرج البالغة مساحتها  )968000م2( والمملوكة بالصك رقم 

8/28/9 وتاريخ 1430/02/09هـ  .

قطعة األرض  ٤

الحدود واألطوال : 

جار + شارع عرض 20م  بطول 983م شامالً

جار  بطول 463.1م جنوباً

جار  بطول 1191.89م رشقاً

جار  بطول 1313.2م غرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ستون ألف ريــال ) 60.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

)*( البيع حــسب الصـــك



رقم 42 من المخطط رقم 5659 الواقعة  في شمال شرق القاعدة العسكرية بمدينة الخرج 
البالغة مساحتها  )50.000م2( والمملوكة بالصك رقم 711512000454 وتاريخ 1434/08/09ه .

قطعة األرض الزراعية ٥

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 50م  بطول 200م شامالً

قطعة رقم 43  بطول 200م جنوباً

شارع عرض 50م  بطول 250 مرشقاً

شارع عرض 50م  بطول 250م غرباً

 ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة ألف ريال )5.000(

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

الموقعالموقع

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

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


رقم 174 من المخطط رقم 560 الواقعة في حي مشرف بمدينة الخرج البالغة مساحتها  
)625م2(  والمملوكة بالصك رقم 811515005105 وتاريخ 1441/05/05هـ  .

قطعة األرض  ٦

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 173  بطول 25م شامالً

شارع عرض30  بطول 25م جنوباً

قطعة رقم 172  بطول 25 مرشقاً

قطعة رقم 176  بطول 25م غرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/cXLgVYfy3KCh6uG78


رقم 12 من المخطط رقم 573 بالقرب من حي فرزان  بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )512.73م2( 
والمملوكة بالصك رقم 411514001739 وتاريخ 1437/11/19هـ..

قطعة األرض السكنية  ٧

جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 

الموقعالموقع

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 10  بطول 22م  شامالً

شارع عرض 12م  بطول 22م جنوباً

قطعة رقم 9  بطول 21 مرشقاً

قطعة رقم 13  بطول 26 مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

https://goo.gl/maps/1ZnSsY6vkaaUWgeU6


رقم 10 من المخطط رقم 573 بالقرب من حي فرزان  بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )559.76م2(  
والمملوكة بالصك رقم 311514001741 وتاريخ 1437/11/19هـ .

قطعة األرض السكنية  ٨

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م   بطول 25م  شامالً

قطعة رقم 12   بطول 22م جنوباً

قطعة رقم 9   بطول 20 مرشقاً

قطعة رقم 11   بطول 31 مغرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/Z4v7hhVLQC1BtRuJA


رقم 1 من المخطط رقم 573 بالقرب من حي فرزان  بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )450م2(  
والمملوكة بالصك رقم 811514001738 وتاريخ 1437/11/19هـ .

قطعة األرض السكنية  ٩

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م   بطول 22.5م  شامالً

قطعة رقم 5 و6   بطول 22.5 جنوباً

شارع عرض 12م   بطول 20 مرشقاً

قطعة رقم 2   بطول 20م مغرباً

 ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة ألف ريال )5.000(

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/A4p6vB7zj1uLRwFL7


رقم 2 من المخطط رقم 573 بالقرب من حي فرزان  بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )450م2(  
والمملوكة بالصك رقم 211514001740 وتاريخ 1437/11/19هـ .

قطعة األرض السكنية  ١٠

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م   بطول 22.5م  شامالً

قطعة رقم 6 و 7  بطول 22.5 جنوباً

قطعة رقم 1   بطول 20 مرشقاً

قطعة رقم3   بطول 20م غرباً

 ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة ألف ريال )5.000(

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 

الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/vzXACNUj7GEZgikc9


رقم 3 من المخطط رقم 573 بالقرب من حي فرزان  بمدينة الخرج البالغة مساحتها  )450م2(  
والمملوكة بالصك رقم 411501003981 وتاريخ 1437/12/24هـ .

قطعة األرض السكنية  ١١

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م  بطول 22.5م  شامالً

قطعة رقم 7 و 8  بطول 22.5 جنوباً

قطعة رقم 2  بطول 20 مرشقاً

قطعة رقم 4  بطول 20م غرباً

 ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة ألف ريال )5.000(

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

* حسب شروط محكمة التنفيذ .

جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 
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الموقعالموقع

https://goo.gl/maps/LtPgWdXiRTdXuasaA


0545377719 0545477719
info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @alnwisher

ص.ب 20315 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية
هـاتف 6098 2000 9

دوائر الحجز والتنفيذ 
ــة الـــخـــرج ــافـــظـ ــحـ مبـ


