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تقريـــر شــــارع اإلمـــام البخـاري في مدينــــة بريــــدة  1443هـ  2022 -م

مزيــج لالستشـــارات اإلداريـــة والتسويقيــــة

أهمية التقرير
بــادرت مزيــج فــي اطــاق هــذا التقريــر الــذي يغطــي معلومــات

وبيانــات تهــم المســتثمرين داخــل المنطقــة وخارجهــا والجهــات البحثيــة
واالحصائيــة الحكوميــة والخاصــة  ،إيمانــا ً بدورنــا فــي المســؤولية
االجتماعيــة ومســاهمة مننــا لتقديــم التقاريــر البحثيــة التــي تســاعدهم
فــي اتخــاذ القــرارات حيــث أن مزيــج أطلقــت مــن  10تقاريــر متنوعــة

فــي قطاعــات مختلفــة أضافــت قيمــة للمحتــوى العربــي والبحثــي

أبرزهــا (فشــل المشــروعات األســباب و النمــاذج ،الجــوالت االســتثمارية
مصطلحــات و نمــاذج ،األُرز الســلعة االســتراتيجية الغذائيــة  ...وغيرهــا)

ونظــرا ً ألهميــة القطــاع العقــاري ومــا يشــكله مــن دور محــوري فــي
المجتمــع فــإن هــذا التقريــر ســيكون بمثابــة باكــورة مكونــة مــن سلســلة
تقاريــر حــول أبــرز الشــوارع والطــرق التجار يــة فــي منطقــة القصيــم
بشــكل خــاص والمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام.
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نبذة عن شارع اإلمام البخاري
شــارع اإلمــام البخــاري يعتبــر أحــد أشــهر الشــوارع فــي مدينــة بر يــدة خــال اآلونــة األخيــرةُ ،و يعــزى
ذلــك إىل حداثــة هــذا الشــارع وازدهــاره خــال فتــرة وجيــزة ،ويحتــوي هــذا الشــارع عــى العد يــد مــن
المطاعــم والكوفيــات ذات الخدمــة الراقيــة والمتميــزة ،إضافــة إىل غيرهــا مــن األنشــطة التجار يــة
التــي تلبــي حاجــات الفــرد واألســرة ،وخــال الفتــرة األخيــرة شــهد هــذا الشــارع إقبــاال كبيــرا مــن
الســكان المحلييــن ســواء الذيــن يقطنــون األحيــاء القريبــة منــه أو غيرهــم مــن ســاكني األحيــاء
األخــرى ،كمــا أصبــح مــزارا لغيرهــم مــن ســكان المناطــق األخــرى الوافديــن إىل المنطقــة.
وفــي نها يــة عــام  2019بــدأت أمانــة منطقــة القصيــم فــي تطويــر وتأهيــل طريــق اإلمــام البخــاري،
وشــمل التطويــر أرصفــة للمشــاة ومســار خــاص للدرجــات الهوائيــة وعابــري الطريــق باإلضافــة إىل
مواقــف للســيارات وأعمــال التشــجير واإلنــارة التجميليــة وكراســي لالنتظــار ممــا يرفــع معاييــر
جــودة الحيــاة التــي تعتبــر أحــد برامــج التحــول الوطنــي لتحقيــق رؤ يــة المملكــة .2030
يقــع الشــارع فــي الشــمال الغربــي لمدينــة بر يــدة فــي القصيــم ويحــده مــن الجهــة الجنوبيــة طريــق
الملــك ســلمان ،ومــن الشــمال الدائــري الشــمالي ،ويبلــغ امتــداد شــارع اإلمــام البخــاري قرابــة 2.46
كــم ،ويقطعــه مــن المنتصــف شــارع محمــد بــن ســيرين وفــي الجنــوب الغربي شــارع عيــون الجواء.
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صورة جوية للموقع الذي شمله التقرير
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أنواع األنشطة التجارية
بعــد دراســة شــارع اإلمــام البخــاري تبيــن أن عــدد المحــات التجار يــة بلــغ  167محـا ً تقريبــاً ،وهــي متوزعــة بيــن

عــدد األنشــطة التجار يــة والجــدول التالــي يوضحهــا :
نوع النشاط

عدد المحالت

إجمـــالــــي
التقييمات

متوسط
التقييمات

الحصة السوقية

أجهزة الكترونية

1

4.5

4.5

0.59%

حلويات وشكوالتة

20

73.3

3.7

11.97%

متجر زهور

3

14

4.6

1.79%

سباكة

1

5

5

0.59%

سلع منزلية

2

7.7

3.85

1.19%

سوبر ماركت

2

7.9

3.95

1.19%

فنادق وشقق مفروشة

9

30.3

3.4

5.38%

صالة رياضية

4

15.6

3.9

2.39%

صيدلية

2

7.3

3.6

1.19%

عصائر

3

7.5

3.75

1.79%

عطور ومستحضرات تجميل

13

44.7

3.7

7.78%

الكافيهات

21

74.6

3.55

12.57%

لحوم بالجملة

1

3

3

0.59%

محطة

1

3.3

3.3

0.59%

تمويل وصرافة

2

2.7

2.7

1.19%

محل بصريات

4

14.3

3.5

2.39%

مخبز
مطعم

5

20.6

4.12

2.99%

55

206.9

3.9

33.53%

مكتب شركات

7

---

---

4.19%

مستلزمات مكتبية

1

3.7

3.7

0.59%

عيادات

5

19.5

3.9

2.99%

مالبس

2

8.9

4.45

1.19%

صالون تجميل

1

4.3

4.3

0.59%

تصميم حدائق

1

4.5

4.5

0.59%

اإلجمالي

167

576.8

3.7

100%
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1

2
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1
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الحصة السوقية
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أﺟﻬـــﺰة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻓﻨﺎدق وﺷﻘﻖ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻟﺤﻮم ﺑﺎﻟﺠﻤﻠــــﺔ
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ﺻﺎﻟــــﺔ رﻳﺎﺿﻴـــﺔ
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ﻣﺴﺘﻠﺰﻣــــﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴــﺔ
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ﻣﺤﻞ ﺑﺼﺮﻳـــــﺎت
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ﺳﻠـــﻊ ﻣﻨﺰﻟﻴـــﺔ
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ﻣﺨﺎﺑــــﺰ

ﺻﺎﻟــــﻮن ﺗﺠﻤﻴـــﻞ

ﺳﻮﺑـــﺮ ﻣﺎرﻛــﺖ

ﻣﻘـﻬــــﻰ

ﻣﻄﻌــــﻢ

ﺣﺪاﺋـــــﻖ
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األراضي البيضاء
بلــغ عــدد األراضــي البيضــاء عــى امتــداد الشــارع 15قطعــة أرض بإجمالــي مســاحة قدرهــا  102,835متــر مربــع

وبالنســبة اىل االنتشــار الجغرافــي لهــذه األراضــي فهــي متوزعــة عــى الشــارع بأكملــه ولكــن يــزداد تمركزهــا
بالجهــة التــي تقــع بيــن طريــق الدائــري الشــمالي وطريــق عبــد العزيــز حمــود المشــيقح « محمــد بــن ســيرين
ســابقا ً « وأيضــا الحظنــا انهــا تتواجــد بكثــره بالجهــة اليمنــى مــن الشــارع باتجــاه طريــق الدائــري الشــمالي
ذهابــا.

مساحة األراضي تفصيلياً
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المباني السكنية
مــن خــال الدراســة والمســح الميدانــي لحــي الر يــان وهــو الحــي الــذي يقــع بــه شــارع االمــام البخــاري شــمل

هــذا المســح مســاحة قطر يــة تقدربـ3.80كيلومترمربــع وبلــغ عــدد المبانــي الســكنية مــا يقــارب  2,222مبنــى
وتبلــغ متوســط الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة بـــ .10.000

0

%3

5

%3

أنواع العقارات السكنية

%35

ﺷﻘـــــﻖ

دﺑﻠﻮﻛـــــﺲ

ﻓﻠــــﻞ
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أنواع السيــــارات
أبرز  10أنواع سيارات تم رصدها في الجانب السكني لشارع البخاري
بيـــــــان

عدد السيارات

تويوتا كامري -كوروال GXR -VXR -

28

هيونداي بأنواعها  -كيا بأنواعها

27

مازدا 6

9

نيسان باترول

12

شيفرولية  -جي ام سي

6

مرسيدس  -بي ام دبليو -

8

كاديالك

3

بورش كايين

2

أودي Q5

2

جاكوار  -لكزس

6

أخرى

10

اإلجمالي

113
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الشوارع الرئيسية المتفرعة والمتقاطعة
مع شارع اإلمام البخاري
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الشـــــارع األول :
األنشطة المتواجدة في الشارع:

حلويات ،مطعم ،عطور ،مغسلة ،مكتب عقاري ،مركز حجامة.

الشواغر المتواجدة في الشارع:

بلغ عدد الشواغر ثالث شواغر ومجمع به العديد من المعارض.

المشاريع تحت االنشاء:

تم رصد أربع مشاريع تحت اإلنشاء ومن ضمن هذه المشاريع مستشفى د سليمان الحبيب.
المدارس والمنشآت التعليمية الخاصة والحكومية:

مدرسة شهداء الوطن االبتدائية بنين ،مركز همة للخدمات المساندة.

الشارع الثاني  :عبد العزيز الحمود المشيقح (محمد بن سيرين)
األنشطة المتواجدة في الشارع:

متجــر زهــور ،مطاعــم ،مقاهــي ،شــقق فنــادق ،متجــر مالبــس ،خياطــة رجاليــة ،كماليــات ،ســوبر ماركــت،

ســلع منزليــة ،أجهــزة الكترونيــة ،مخبــز ،شــركات ومكاتــب ،صيدليــة ،عطــور ،تنســيق وتنظيــم حفــات،
متجــر درجــات ،حلو يــات ،أســواق خضــار وفواكــه ،ملحمــة ،مغاســل ،محامــص ،خيــاط رجالــي ،ســباكة،
مكتبــة وقرطاســية.

الشواغر المتواجدة في الشارع:

بحســب المســح الميدانــي الــذي تــم اجــراءه فقــد بلــغ عــدد الشــواغر المتواجــدة فــي الشــارع مــا يقــارب
 19شــاغر وكانــت هــذه الشــواغر متوزعــة عــى امتــداد الشــارع.

المشاريع تحت اإلنشاء:

بلغ عدد المشاريع تحت االنشاء  3مشاريع.

مقرات الجهات الحكومية:

اإلدارة العامة للدفاع المدني.
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الشارع الثالث ( :عيون الجواء)
األنشطة المتواجدة في الشارع:
مقهــى ،شــقق ســكنية ،تموينــات ،عطــور ،أجهــزة الكترونيــة ،متجــر توابــل ،حلو يــات
صالونــات نســائية،
ِ
روضــة أطفــال.
الشواغر المتواجدة في الشارع:
بحسب المسح الميداني لم يتم رصد أي شواغر في هذا الشارع.
المشاريع تحت اإلنشاء:
تم رصد  4مشاريع تحت اإلنشاء.
المدارس والمنشآت التعليمية الخاصة والحكومية:
روضة واحة االيمان ،ارام المستقبل للخدمات التربوية والتعليمية.
الشارع الرابع ( :محمد العبد العزيز الربدي)
األنشطة المتواجدة في الشارع:
بنــوك ،نــادي رياضــي ،مقاهــي ،خياطــة رجاليــة ،أجهــزة الكترونيــة ،احذ يــة ،محطــة ،عطــور ،تموينــات،
شــركة شــحن ،حــاق رجالــي ،شــركات مكاتــب ،أســواق مركز يــة ،شــقق فندقيــة ،دعا يــة واعــان،
مغســلة ،هدا يــا وورد ،حلو يــات ،تجهيــز حفــات ،مطابــع ،جمعيــة ،روضــة أطفــال ،صالــون نســائي.
الشواغر المتواجدة في الشارع:
بحسب المسح الميداني بلغ عدد الشواغر في هذا الشارع  6شواغر وعمارة كاملة.
المشاريع تحت االنشاء:
هناك ثالث مشاريع تحت االنشاء وهي عبارة عن مباني تحتوي عىل معارض تجارية.
المساجد والجوامع:
جامع الحبلين.
المدارس والمنشآت التعليمية الخاصة والحكومية:
روضة المراحل الثالث.
فروع البنوك والمصارف:
البنك األهلي السعودي ،مصرف الراجحي.
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المشاريع تحت اإلنشاء
بحســب المســح الميدانــي الــذي تــم اجــراءه فقــد بلــع عــدد المشــاريع تحــت االنشــاء  25مشــروع واغلــب

نشــاطات هــذه المشــاريع فــي المطاعــم والمقاهــي وبالنســبة للتوزيــع الجغرافــي فــي هــذي المشــاريع فقــد
كانــت متوزعــة بشــكل متســاوي تقريبــا عــى كامــل الشــارع.

عدد الشواغر الحالية المتوفرة
بحســب المســح الميدانــي الــذي تــم اجــراءه فقــد بلــع عــدد الشــواغر 38شــاغر مــا بيــن مبانــي شــاغره بالكامــل

وبيــن معــارض متفرقــه وبالنســبة للتوزيــع الجغرافــي فــي هــذي الشــواغر فقــد كانــت متوزعــة بشــكل

متســاوي تقريبــا عــى كامــل الشــارع ويبلــغ متوســط قيمــة االيجــار للمتــر المربــع فــي الشــارع  768ر يــال.

المساجد والجوامع بالمنطقة المحيطة
1

مسجد كعب بن مرة.

2

مسجد عائشة .

3

مسجـد الريــــان.

4

مسجد.

5

مسجد الراضي.

6

مسجد معاذ بن جبل.

7

مسجد التقوى.

8

مسجد الخضر.

9

جامع الحبلين.

REPORT OF IMAM AL-BUKHARI STREET IN BURAYDAH CITY | 1443 - 2022

16

تقريـــر شــــارع اإلمـــام البخـاري في مدينــــة بريــــدة  1443هـ  2022 -م

مزيــج لالستشـــارات اإلداريـــة والتسويقيــــة

المدارس بالمنطقة المحيطة
1

مدرسة شهداء الوطن االبتدائية بنين.

2

مجمع الريان التعليمي.

3

الثانوية الخامسة والثالثون.

4

مدرسة أويس بن عامر االبتدائية.

5

االبتدائية الرابعة والخمسون.

6

واحة اإليمان.

7

مدرسة العالء بن زياد االبتدائية.

8

روضة المراحل الثالث.

9

معهد النور للبنات.

 10اإلبتدائية الرابعة عشر.

 11المدرسة الحادية عشر اإلبتدائية.

 12المدرسة الخمسون المتوسطة.

 13روضة أم كلثوم بنت محمد.

القطاع الصحي بالمنطقة المحيطة
مركز الرعاية الصحية األولية الريان الشرقي ،كما أنه يتوفر حاليا ً  5عيادات تابعة للقطاع الخاص.
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نبذة عن شركة تالد العقارية
بعــد مضــي أكثــر مــن  25عامــا لشــركة الــرواف للتجــارة

والمقــاوالت تمكنــت أن تحقــق إنجــازات رفيعــة المســتوى

وأصبحــت أحــد أكبــر شــركات المقــاوالت المصنفــة التــي تتــوىل
أكبــر المشــروعات فــي مجــال التطويــر العمراني وأنســنة المدن

وتنفيــذ المشــروعات الكبــرى  ،بنــا ًء عــى التوجــه االســتراتيجي
للشــركة وســعيا ً منهــا عــى اســتدامة هــذا النجاحــات وتطبيــق
أعــى معاييــر الحوكمــة وللمحافظــة عــى الشــركة لألجيــال

القادمــة واالســتفادة مــن توجهــات المملكــة المســتقبلية
المتمثلــة فــي رؤ يــة . 2030

أسســت مجموعــة مــن الشــركات الشــقيقة فــي عــدد مــن المجــاالت أحدهــا شــركة تــاد العقار يــة نظــرا ً ألن
الشــركة القابضــة تملــك أصــول عقار يــة قائمــة وأراضــي شــاغرة تحــت التطويــر ومشــاريع عقار يــة متميــزة
منجــزة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة كمــا تعمــل عــى أن تكــون شــركة تــاد وفــق أعــى المعاييــر المتوافقة

مــع اشــتراطات الدولــة فقــد حصلــت عــى كافــة التراخيــص والشــهادات العقار يــة منهــا ترخيــص المطــور
العقــاري المعتمــد وكونــت لــه فريــق عمــل ذا كفــاءة عاليــة  ،وتقــع مقراتنــا فــي مدينتــي الر يــاض وبر يــدة.

ترتكــز تــاد فــي إعــادة صياغــة مفهــوم نمــط الحيــاة عبــر التركيــز عــى التصاميــم واألبنيــة ذات الجــودة العاليــة
الجاذبــة والمتوافقــة مــع اشــتراطات العالمــات التجار يــة المميــزة المحليــة والعالميــة فــي مجــال معــارض
ومحــات التجزئــة ومجــال الضيافــة والترفيــه والمطاعــم والكفيهــات  ،وأحــد أهــم مجاالتهــا االســتثمار فــي
تطويــر الضواحــي الســكنية وإنشــاء المجمعــات والفلــل والشــقق الســكنية النموذجيــة.

كمــا نهــدف إلــي أن تتميــز مجتمعاتنــا بركائــز أساســية وهــي المواقــع االســتراتيجية ،الجــودة العاليــة فــي
التصميــم والتنفيــذ ،مرافــق متكاملــة وإثــراء جــودة الحيــاة.

شركـــة تـــالد العقـــاريـــــة

TELAD REAL ESTATE CO.
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الرؤيـــة

تحويــل المســاحات الحضر يــة إىل مشــاريع عمرانيــة مســتدامة ،وصحيــة ومزدهــرة ،مــن أجــل
مســتقبل أكثــر إشــراقاً.

الرسالة

أن نحقــق الر يــادة فــي الســوق العقــاري مــن خــال تقديــم أعــى معاييــر الجــودة والتصاميــم
النوعيــة فــي كل مــن العقــارات الســكنية والمتخصصــة وأن نقــدم أعمالنــا بإطــار مــن االبتــكار

والمرونــة واإلبــداع.

القيــم

التفانــــي :أن نقدم أرقى التصاميم الفريدة من نوعها إىل السوق العقارية.
المصداقيــة :أن نولــي مســتثمرينا وعمالئنــا األولو يــة القصــوى وأن نأخــذ احتياجاتهــم بعيــن االعتبــار
عنــد المضــي بقراراتنــا.
تقديــم القيمــة المضافــة :االلتــزام بتقديــم قيمــة مضافــة إىل الســوق العقــاري وأن تســتند قراراتنــا
دومــا ً عــى ذلــك.
االبتــكار :الســعي الحقيقــي والدائــم نحــو االبتــكار ،واإليمــان بــأن االبتــكار هــو ثقافــة تبــدأ مــن داخــل

الشركة.

الهــــدف

أن نكــون المطــور العقــاري األكثــر تميــزا ً فــي المنطقــة وأن نقــدم وحــدات ســكنية وعقــارات

بتصاميــم إبداعيــة تســاهم فــي تشــكيل أفضــل الفــرص االســتثمارية.
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أبرز إنجازات تالد من المشاريع
المشاريـــع المنجــزة
مخطط صناعية الرواف

1

تطوير وتنفيذ مخطط صناعية الرواف طريق التغيرة.
2

مشروع معارض تجارية (الرواف بالزا)

تطويــر وتنفيــذ مشــروع معــارض تجار يــة بمواقــع مميــزة وتــم تأجيرهــا لعالمــات تجار يــة شــهيرة مثــل ســوبر ماركــت كارفــور
وشــركة اكســترا والشــامل.
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المشاريـــع المنجــزة
3

مشروع مخطط مبروكة الرواف

تطوير وتنفيذ مخطط مبروكة الرواف شمال بريدة بطريق الملك عبد الله.
4

مشروع فلل سكنية بحي الربوة

تطوير وتنفيذ فلل سكنية بحي الربوة بمدينة بريدة.
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مشاريـــع تحت التطوير
5

مشروع النفـــل هيلــــز

يقــع بالجــزء الشــرقي مــن مدينــة بر يــدة ،عــى ملتقــى  4طــرق رئيســية وهــي  :طريــق الملــك فهــد وطريــق الملــك ســلمان وطريــق الدائــري الشــرقي
وطريــق التغيــرة ،اجمالــي مســاحة المخطــط 1,200,000متــر مربــع ،متوقــع انشــاء  1200فيــا ســكنية.
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مشاريـــع تحت التطوير
6

أرض سكنية شمال مدينة بريدة

تقــع األرض بمنطقــة تعــد األكثــر اهتمامــا للباحثيــن عــن األراضــي الســكنية المناســبة ،مســاحة األرض قرابــة 80,000متــر مربــع  ،ونعمــل عــى البــدء
بالتطويــر وإنشــاء المشــروع فــي الفتــرة القريبــة المقبلــة.

7

أرض سكنية تجارية بالمنطقة المركزية للحرم المكي

تملــك الشــركة مشــروع ســكني تجــاري بمنطقــة مكــة المكرمــة وبالقــرب مــن الحــرم المكــي تبلــغ مســاحة األرض  6,000متــر مربــع ،نعمــل عــى البــدء
بإنشــاء مشــروع مالئــم يتوافــق مــع التوجهــات المســتقبلية.
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المشاريـــع الحاليـــة

تــم اإلنتهــاء مــن تصميــم وتنفيــذ مخطــط حــي الــورود الواقــع عــى طريــق الملــك ســلمان بمدينــة بر يــدة (واآلن جــاري البيــع
بالمخطــط) .

المشاريـــع المستقبليـــة
جــاري العمــل عــى تصميــم وتطويــر مجموعــة مــن األراضــي الخــام وأيضــا تصميــم وتنفيــذ مشــاريع

عقار يــة ســكنية مميــزة بمدينــة الر يــاض وجــدة وبر يــدة.
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لماذا نحن !
تعمــل تــاد العقار يــة انطالقــا مــن مفاهيــم واضحــة مبنيــة عــى خبــرات ميدانيــة وعمليــة ،بــدءا مــن اختيــار

الموقــع ثــم رســم المخططــات والمشــاريع وتحد يــد نوعهــا ،مــرورا بالتنفيــذ وجــودة المــواد المســتخدمة

وكفــاءة المهندســين والفنييــن العامليــن فــي الموقــع ،وانتهــاء بخدمــات مــا بعــد التمليــك .إننــا نعتمــد عــى
فريــق عمــل متكامــل يعمــل بتناغــم تــام فــي بيئــة عمــل نموذجيــة قائمــة عــى الشــفافية واإلبــداع والعمــل
الجماعــي.

منهجيتنــا

دراﺳﺔ
اﻟﻔﺮص

دارﺳﺔ
اﻟﺠﺪوى
اﻷوﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت

اﻹﻟﺘـــﺰام
واﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ

اﻟﺒﻨـــﺎء
اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ

إدارة
وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع

Contact us
055 171 7855

			info@teladsa.com

Telad_co

		 www.teladsa.com
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نبذة عن مكتب مزيج لالستشارات اإلدارية

يقــدم المكتــب االستشـــــارات اإلدار يــة واالقتصاد يــة
والتسويقيــــة والماليـــة والتدريـــب للمنظمـــات الحكوميــةـ
والخاصــة واألفــراد .

الرؤيـــة

المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر قطــاع
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.

الرسالة

خدمــات متعــددة ذات جــودة عاليــة
مــن خــال فريــق استشــاري مميــز
باســتخدام أحــدث التقنيــات واألدوات
التــي تســاهم فــي نجــاح شــركائنا.

أبرز خدماتنــا
دراسات الجدوى.

تقديم الحلول االستثمارية.
تقديم الحلول التمويلية

خدمات الحوكمة والتطوير والتنظيم اإلداري.

إعداد الخطط االستراتيجية.

خدمات التأهيل للحصول عىل شهادات الجودة  ، IOSتصنيف المقاولين  ،المطور العقاري المعتمد.
إدارة وتنظيم المبادرات النوعية والمؤتمرات والفعاليات.

إعداد بحوث األسواق ومسح ميدانية في شتى القطاعات والمجاالت.
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من إعدادنـــا

هــذا التقريــر ســيكون نــواة لتقاريــر أخــرى عــن شــوارع وطــرق حيو يــة بمنطقة
القصيــم وباقــي المناطــق المملكة ..
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Mazeejsa

