
                                                               

 
 

 حتى اشعار آخر   2020أبريل    8من تاريخ    العاملة   مراكز انجاز            
 

 المدينة  أيام العمل  ساعات العمل 

 جميع المدن  من السبت إلى الخميس  ظهراً   1:00صباحًا إلى  7:00من 

 جميع المدن  الجمعة الفروع ال تعمل  عجمي
 

 المنطقة الوسطى   المنطقة الغربية   المنطقة الشرقية 

 الرياض  مركز الخليج   جدة  مركز شارع قابل البلد   الدمام  مركز الخزان    

 الرياض  مركز الربوة   جدة  مركز المربع   الدمام  مركز الخالدية الجنوبي   

 الرياض  مركز الصناعية   جدة  الشمالية   أبحر مركز    الدمام  مركز صناعية الدمام    

 الرياض  مركز الخزان   جدة  مركز المكرونة   الدمام  مركز عمر بن الخطاب   

 الرياض  مركز طويق   جدة  مركز الصفا   الدمام  مركز الحياة بالزا    

 الرياض  السليمانية مركز    جدة  مركز الجامعة   الدمام  91مركز مخطط    

 الرياض  مركز الملك فهد   جدة  مركز ش. االمير سلطان   الدمام  مركز مدينة العمال   

 الرياض  مركز الربيع   جدة  مركز البغدادية   الخبر  مركز الثقبة   

 الرياض  مركز الملقا   جدة  مركز الستين   الخبر  مركز االمير محمد   

 الرياض  مركز الصناعية الثانية   جدة  السالمة مركز    الخبر  مركز ش. الظهران   

 الرياض  مركز العزيزية   جدة  مركز مشرفة   الخبر  مركز العقربية 

 الرياض  مركز طريق الحائر   جدة  مركز الحمدانية   الجبيل  مركز ش. جدة   

 الرياض  مركز غرناطة   مكة المكرمة  مركز الشرائع   الجبيل  مركز الجبيل الرئيسي   

 الرياض  مركز النظيم   مكة المكرمة  مركز الشوقية   األحساء  مركز الحمراء   

 الرياض  مركز المونسية   مكة المكرمة  مركز العزيزية   األحساء  مركز محاسن   

 الرياض  مركز ش. الحجاز   مكة المكرمة  مركز الكعكية   الهفوف  مركز ش. الرياض   

 الرياض  مركز المنتزة   المدينة المنورة  مركز سلطانة   الهفوف  مركز الكوت   

 الرياض  مركز التعمير   المدينة المنورة  مركز العنبرية   حفر الباطن  مركز حفر الباطن   

 الرياض  مركز المستشفى العسكري   المدينة المنورة  مركز العزيزية   حفر الباطن  مركز المحمدية    

 الرياض  شارع النخيل   المدينة المنورة  مركز االمير محمد   القطيف  مركز القطيف   

 الرياض  مركز ظهرة لبن   المدينة المنورة  مركز قربان   النعيرية  مركز النعيرية     

 الرياض  مركز الملز   ينبع  مركز ينبع الرئيسي   بقيق  مركز بقيق    

 الرياض  مركز البطحاء   ينبع  مركز ينبع الحدائق   راس تنورة  مركز راس تنورة    

 الرياض  مركز الشميسي   الطائف  مركز شبرا   سيهات  مركز سيهات     

 الرياض  مركز المروج   الطائف  مركز الحوية   الخفجي  مركز الخفجي     

 الرياض  مركز الروضة   رابغ  مركز رابغ   المنطقة الشمالية و القصيم 

 الرياض  مركز البلد   الجنوبية المنطقة    بريدة  مركز الصفراء 

 الرياض  مركز حي بدر   وادي الدواسر  مركز وادي الدواسر   بريدة  بريدة مركز 

 الرياض  مركز البديعة   ابها  مركز ابها   عنيزة  مركز عنيزة البلد 

 الرياض  مركز ام الحمام   الباحة  مركز الباحة   الرس  مركز الرس 

 الرياض  مركز منفوحة   خميس مشيط  مركز الخميس العام   البكيرية  مركز البكيرية 

 الرياض  مركز السلي   نجران  مركز نجران   الزلفي  مركز الزلفي 

 الرياض  مركز السعادة   جازان  مركز جازان الكورنيش   حائل  مركز حائل 

 الرياض  مركز صناعية السلي   بيش  مركز بيش   حائل  مركز حائل الصناعية 

 الرياض  الصناعية مركز المدينة    بيشة  مركز بيشة   تبوك  مركز النهضة 

 الرياض  مركز غبيرا   ابوعريش  مركز ابوعريش   تبوك  مركز تبوك الرئيسي 

 شقراء  مركز شقراء   القنفذة  مركز القنفذة   الجوف  مركز الجوف 

 الخرج  مركز الخرج   شرورة  مركز شرورة   العال  مركز العال 

 القويعية  مركز القويعية   صامطة  مركز صامطه   القريات  مركز القريات 

 المجمعة  مركز المجمعة      طريف  مركز طريف 

 المزاحمية  مركز المزاحمية      عرعر  مركز عرعر 

 الدوادمي  مركز الدوادمي      ضبا  مركز ضبا 

       عفيف  مركز عفيف   

 


