
 

 العقارات التي تملكها الجمعية واستثماراتها 

عقد   -تاريخ الصك  نوع االستخدام  التصنيف البيان  م 

 االستثمار 

مرفق تعليمي بنات )ابتدائي(  1

المجاورة األولى   2رقم خ

من المخطط رقم ش ج /  

 بمدينة الجبيل  249

 

مرفق تعليمي  

 بنات 

 

 تعليمي 

 

 هـ 02/1435/ 21

2  

أرض واقعة بالمنطقة  

سكنية بمدينة الجبيل  ال

   5الصناعية قطعة رقم  

 

مبنى اإلدارة 

الرئيسي  

للجمعية  

 ومرافق تعليمية 

 

 

 تعليمي وإداري 

 

 

 هـ 02/1431/ 23

  481قطعة أرض رقم  3

مخطط الحمراء المجاورة 

األولى رقم المخطط ش ج  

 بمدينة الجبيل  249

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 هـ 05/1443/ 25

 

4 

مخطط  4قطعة أرض رقم خ

 بمدينة الجبيل   204/ 7رقم 

 

 مبنى تعليمي 

 

 

 تعليمي 

 

 هـ 02/1424/ 26

من   425قطعة أرض رقم  5

  1410/ف/13المخطط رقم 

 بمدينة المدينة المنورة 

 

 فضاءأرض 

 

 

 فضاءأرض 

 

 هـ 05/1434/ 29

  11/3قطعة أرض رقم  6

بمدينة الجبيل الواقعة على  

الطريق الممهد من المخطط 

 3/ 3144المجزء رقم 

 

 

 فضاءأرض 

 

 

 

 فضاءأرض 

 

 

 هـ 01/1439/ 18

من   128قطعة أرض رقم  7

بمدينة   392/1المخطط 

 الخبر

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 03/1435/ 01



 

من  64رض رقم أقطعة  8

من المخطط   5رقم  البلك

الواقع بمدينة   180/7رقم 

 الجبيل 

 

 مبنى سكني  

 

 استثماري 

 هـ 07/1443/ 22

9 

 

غرب   29قطعة أرض رقم 

المزارع قرب المخطط  

 7/174من المخطط  145/ 7

 بمدينة الجبيل 

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 01/1426/ 12

10 

 

من  19قطعة أرض رقم 

من المخطط   2رقم  البلك

بمدينة   254رقم ش ج 

 الجبيل 

 

 مبنى سكني 
 

 

 استثماري 

 

 هـ 01/1428/ 05

مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن  11

سوف تقام على قطعة  

من   24األرض رقم خ

/ش ج  243المخطط رقم 

 بمدينة الجبيل ة الواقع

 

 

 مرفق تعليمي 

 

 

 

 تعليمي 

 

 

 هـ 08/1434/ 25

في مدينة الجبيل   واقع  مبنى 12

  15بلوك رقم الصناعية 

 7قطعة رقم 

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 10/1418/ 13

 

 5بلك   50قطعة أرض رقم  13

 بمدينة الجبيل 

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 07/1426/ 25

 

بلك في  51قطعة أرض رقم  14

 بمدينة الجبيل  5

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 07/1426/ 26

عمائر سكنية واقعة بمدينة   15

 الجبيل الصناعية  

 

 مبنى سكني 

 

 استثماري 

 عقد استثماري 

بتاريخ  

 هـ 08/1435/ 25

– 803اتفاقية التأجير رقم ) 16

( من الهيئة الملكية 16و

للجبيل وينبع بالجبيل  

 الصناعية 

 

 مبنى سكني  

 

 

 استثماري 

  عقد استثماري

بتاريخ  

 هـ 06/1442/ 01



 

 

 

17 

 

رضين في محافظة أ

 بلجرشي  

 

 مبنى سكني  

 

 استثماري 

  عقد استثماري

بتاريخ  

 هـ 01/1443/ 16

من  17قطعة أرض رقم  18

من المخطط   2البلك رقم 

 رقم ش ج بمدينة الجبيل 

 

 مبنى سكني 

 

 

 استثماري 

 

 هـ 01/1428/ 10

  18رض رقم خ/قطعة أ 19

 بمدينة الجبيل   7/89مخطط 

 

 مبنى تعليمي 

 

 

 تعليمي 

 

 هـ 11/1420/ 01

 

  10قطعة أرض رقم  20

مكرر/ب من المخطط رقم  

 بمدينة جدة ة/ب الواقع454

 

 مبنى سكني  

 

 استثماري 

 عقد استثماري 

بتاريخ  

 هـ 01/1442/ 06

مخطط رقم  87أرض رقم  21

 بمدينة الجبيل   145/ 7

 

 تعليمي مبنى  

 

 

 تعليمي 

 

 هـ 01/1432/ 07


