
 عقارات مجعية حتفيظ القرآن الكريم مبحافظة الزلفي
 

 مالحظات التارٌخ رلم الصن المولع اسم العمار م

  هـ2/1/1449 061094999369 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌمالنسائٌة دار الفرلان  1

  هـ5/0/1436 061093995139 الزلفً لمعلمات المرآن الكرٌم  معهد الشٌخ فوزان الفهد 2

  هـ5/9/1449 461094999534 الزلفً الملن سلمانحً الرٌاحٌن واحات روضات  3

  هـ2/1/1439 392199 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌة  دار الضٌاء 4

  هـ5/9/1435 961091992513 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌة  دار الهدى 5

  هـ1/9/1434 661093991290 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌة دار الفوزان 6

  هـ4/3/1430 061092996996 الزلفً بعلمة استثماريمبنى  0

 صن مشاع هـ5/1/1420 1/3 الزلفً السٌححً بنات  الرٌاحٌن واحةروضة  9

 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌة  دار المرآن 0
261096993905 
461096994915 

 هـ13/1/1442
 هـ19/2/1442

 

  هـ13/1/1442 361096993901 الزلفً حً الخالدٌةمستودع الجمعٌة  19

  هـ14/1/1442 3610969993996 الزلفً مؤجر جامعة المجمعةمبنى  11

 الزلفً ة لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌ  دار النور 12

061096993909 
461096993992 
061096993906 
461096993094 

 هـ14/1/1442
 هـ14/1/1442
 هـ13/1/1442
 هـ15/1/1442

 

  هـ13/1/1442 461096993902 الزلفً لتحفٌظ المرآن الكرٌم النسائٌة   البٌان دار 13

 الزلفً حً الصدٌكبنات  الرٌاحٌن واحةروضة  14
061096993993 
061096993909 
061096993096 

 هـ14/1/1442
 هـ14/1/1442
 هـ15/1/1442

 

  هـ15/1/1442 361096993095 الزلفً المدرسة األهلٌة بنٌن 15
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  هـ13/1/1442 061096993903 الزلفً مبنى إدارة المدارس األهلٌة 16

 هـ15/1/1442 361096993093 الزلفً مبنى الجمعٌة 10
 

 

  هـ22/9/1430 261091994309 الزلفً مبنى استثماري حً المدس 19

  هـ14/1/1442 061096993999 الزلفً أرض حً الخالدٌة 10

  هـ13/1/1442 661096993904 الزلفً مبنى استثماري حً المدس 29

 الزلفً  ً حً الصدٌكأرض 21

561096999542 
261096999543 
361096999544 
061096999545 
461096999546 
361096999540 
361096999549 
361096999540 

 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430
 هـ4/0/1430

 

  هـ5/9/1435 061091992512 الزلفً متبرع بهاأرض زراعٌة  22

  هـ11/0/1436 361093995223 الزلفً أرض مخطط العبدالمنعم  23

  هـ16/0/1449 561496992431 الزلفً أراضً شرق بنن البالد  3 24

  هـ14/6/1430 661093995099 الزلفً حً الرٌانأرض  25

 هـ5/9/1430 061091994335 الزلفً حً الرٌانأرض  26

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 الزلفً حً الرٌانأراضً  3 20
661096993960 
361096993900 
561096993994 

 هـ13/1/1442
 هـ14/1/1442
 هـ14/1/1442
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 الزلفً حً المدسلطعة أرض  29
061096993990 
661096993999 

 هـ14/1/1442
 هـ14/1/1442

 
 

  هـ14/1/1442 361096993991 الزلفً الرٌانحً أرض  20

 الرٌاض السلً حً مستودعات  39
319190990200 
019113915910 

 هـ19/3/1420
 هـ3/4/1420

 

  هـ0/5/1436 019194935100 الرٌاض السلً  حً  مستودعات 31

  هـ20/9/1434 919115933905 الرٌاض مستودع حً المشاعل  32

  هـ1/0/1441 519114940000 الرٌاض الصحابةمبنى الرٌاض شارع  33

  هـ14/19/1426 20144/11 الرٌاض السلً حً مستودعات  34

  هـ12/19/1423 109/19 الرٌاض دكان طرٌك خرٌص 35

  هـ0/0/1422 12961/2 الرٌاض صالة الدائري الجنوبً  36

  هـ25/11/1413 هـ2/12/1413ن062/3 برٌده دكان فً أسواق الغد  30


