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 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 أواًل: عدد األوقاف وصفاهتا 
 العدد نوع الوقف

 ثالثة فنادق فندق
 مخسة وثالثون عمارة  عمارة
 اثنا عشر فيال  فيال
 سبعة أراضي أرض

 مخسة بيوت شعبية بيت شعيب
 اثنان وستون وقفاً  جمموع األوقاف

 سهم 40931 أسهم 
 سنويً  9339003 امجايل املبالغ املتوقعة 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
   

 
 
 

 اثنياً تفاصيل العقارات واألوقاف :
 
 
 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 
 
 

 الفنادق 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (4وقف ) املركزية ( فندق )

 أواًل : معلومات الوقف 

 ملك للجمعية اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 43/43/4120واتريخ رقم 2/8/5رقمه  –موجود 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 املنطقة املركزية احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 41 عدد األدوار

 
 إمجايل دخل العقار

 
 ماليني ريل سنوي  مخسة

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (2وقف ) طريق امللك فهد (فندق )
 أواًل : معلومات الوقف 

 ملك للجمعية اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 40/5/4999واتريخ رقم 5/1/44رقمه  –موجود 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 طريق امللك فهد احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 8 عدد األدوار

 

 إمجايل دخل العقار
 

 ريل سنوي  ستمائة وأربعون ألفمليون و 
 

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (0وقف )السالم ( فندق)
 أوالً : معلومات الوقف 

رقم واتريخ الصك 
 األصل 

 2/3/4105واتريخ رقم  513435339995رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 ملك للجمعية

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الغربية احلي
 الدائري الثاين اسم الشارع
 أمام سوق اخلضار املركزي أقرب معلم

 اثلثاً : معلومات املبىن

 فندق نوع املبىن
 0 عدد األدوار

 5 عدد احملالت التجارية 
 بدروم  أخرى 

 

 امجايل دخل الوقف
 ريل سنوي 103333

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 العمائر

 
 

 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (4عسيالن(عمارة )وقف )أسعد سامل 

 أوالً : معلومات الوقف 

 أسعد سامل عسيالن اسم الواقف 

 9/4/4142واتريخ رقم 2/1/1رقمه  –موجود  رقم واتريخ الصك األصل 

 43/0/4128واتريخ رقم  444/3رقمه  –موجود  رقم واتريخ صك الوقفية

ومعلميه واذا احتاج الوقف اىل اصالح آ و  يرصف ريعه عىل حفاظ القرآ ن املكرمي شرط الواقف

تكون للجمعية  ومن بعده حنوه فهو املقدم وتكون النظارة للواقف مدة حياتهصيانة و 

 اخلريية لتحفيظ القرآ ن ابملدينة

 اثنياً : معلومات املوقع 

 أرض الكردي احلي

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن

 1 عدد األدوار

 491003 الوقف امجايل دخل

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (1-0-2وقف )التهذيب والرمحانية(عمارة )

 أوالً : معلومات الوقف 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 23/4/4100يف  اتريخ  0029988-موجود كصورة 

 ال يوجد شروط شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 املسرتاح -احلرة الشرقية –املغيسلة  احلي

 املبىناثلثاً : معلومات 

 عمائر 0 نوع املبىن

 

وقف التهذيب والرمحانية احلرة 
 الشرقية

 03333امجايل الدخل 

  30333امجايل الدخل  وقف التهذيب حارة النصر 

 شهري 9333متوسط الدخل  وقف التهذيب حي املغيسلة 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (3-5)حامد محد السرحيي(عمارة )وقف 

 أواًل : معلومات الوقف 

 حامد محد السرحيي اسم الواقف 

 فهد محد السرحيي  الناظر

 3533030301 رقم جوال الناظر

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ  50/44/2رقمه  –موجود كصورة
 40/44/4123رقم

 نصف ثلث الدخل للجمعية شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 االجابة احلي 

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارتني نوع املبىن

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (8-0مدرسة نور القران سابقا( عمارة )-)عبداحلميد النزاوي وقف 

 أوالً : معلومات الوقف 

 عبداحلميد النزاوي اسم الواقف 

رقم واتريخ الصك 
 األصل 

 4/9/4130بتاريخ  205/1/0موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 20/43/4121بتاريخ  04/4482/43موجود

ن مل يكن فتستمثر ويرصف اكمل ريعها حلقات حتفيظ القرآ ن تس تخدم  شرط الواقف حلفظ كتاب هللا وا 

 الكرمي ويف حال انقطاعها او الاس تغناء عهنا يمت رصف ريعها عىل احلرم النبوي

 اثنياً : معلومات املوقع 

 الفيصلية احلي

 السالم اسم الشارع

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارتني نوع املبىن

 0 األدوارعدد 

 

 املبىن غري مستخدم وهو مهيأ كمبىن تعليمي  امجايل دخل الوقف 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (9)أبناء عبدالعزيز غسال()وقف 

 أوالً : معلومات الوقف 

 أبناء عبدالعزيز غسال اسم الواقف 

 0/44/4083واتريخ رقم  4354رقمه –موجود  رقم واتريخ الصك األصل 

 0/5/4141واتريخ رقم52/0/1رقمه  –موجود  رقم واتريخ صك الوقفية

 ال يوجد رشط شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الشرقية احلي 

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن

 +ملحق 2 عدد األدوار

 2 عدد احملالت التجارية

 

 غري مؤجر وهو مؤهل لالستخدام كمبىن تعليمي إمجايل دخل الوقف

 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (43اخلرجيي والدغيثر( عمارة )وقف )
 أواًل : معلومات الوقف 

 عبدالرمحن اخلرجيي و لؤلؤة الدغيثر اسم الواقف 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 41جلد  45صفحة  40/41عدد  -موجود كصورة

 25/4/4148واتريخ رقم 
 به التعمري والرتممي وتكون اول مايبدآ   شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 العوايل النازل احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 

 مالحظات
 وصك االصل لديهم الواقفةوقف للجمعية بعد وفاة الواقف و 

 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (44وقف )العمري االول(عمارة)
 أوالً : معلومات الوقف 

 دمحم عبداللطيف العمري اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 48/4/4089اترخيه  430/0رقمه  – موجود

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 3/1/4128اترخيه  409/0رقمه  –موجود 

 شقة فهي  للواقف يف حياته ابس تثناءاكمل الريع للجمعية  شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الشرقية  احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 1 عدد األدوار
 0 عدد الشقق 

 2 عدد احملالت التجارية 
 اضافة اىل بدروم وملحق  أخرى 

 

 ريل 405333 امجايل دخل الوقف 

 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (42وقف )الكاف(عمارة )

 قف أواًل : معلومات الو 

 عمر أمحد الكاف اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 29/1/4090واتريخ رقم  404/4رقمه –موجود 

صك  رقم واتريخ
 الوقفية

 42/0/4102واتريخ رقم 0211829رقمه  –موجود 

 آ ن تنفق عىل رواتب املدرسني التابعني للجمعية واملدرسات مع احلوافز شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الشرقية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 0 عدد األدوار
 3 عدد الشقق

 

 الف ريل 13333 دخل الوقف إمجايل
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (41-40وقف )عبداملعطي املصري (عمارة )
 أوالً : معلومات الوقف 

 عبداملعطي املصري اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 9/3/4144اترخيه  01/1/5رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 21/8/4120اترخيه   29/4243/5رقمه –موجود 

 للجمعية التصرف يف هذا الوقف حسب مصلحتها  

 اثنياً : معلومات املوقع 

 قرابن  احلي
 البحر اسم الشارع

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارتني نوع املبىن
 5 عدد األدوار
 23 عدد الشقق 

 3 عدد الغرف يف كل شقة 
 

 ريل 033333 امجايل دخل الوقف 

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (45عمارة) وقف )حامد دمحم احلجيلي(

 قف أواًل : معلومات الو 

 حامد دمحم احلجيلي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 43/8/4083اترخيه  085رقمه  –غري موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

اترخيه  21/4224/8رقمه  –موجود كصورة 
25/1/4128 

 % من ريع الوقف جلمعية حتفيظ القران الكرمي5 شرط الواقف

 : معلومات املوقع  اثنياً 

 السيح  احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة  نوع املبىن
 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (43وقف )حصة عوض البدراين(عمارة)
 أواًل : معلومات الوقف 

 حصه عوض البدراين اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 8/4/4138واتريخ رقم  2/3/0رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 5/5/4123واتريخ رقم  430/1رقمه  – موجود

ابلبايق مبا فيه للجمعية حق الترصف آ ن خيصص جزء مهنا مكدرسة للقران و  شرط الواقف

 مصلحة للجمعية
 اثنياً : معلومات املوقع 

 العزيزية احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 0 عدد األدوار
  1 عدد الشقق 

 

 الف ريل  53333 امجايل دخل الوقف 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (40)محد محيد السهلي (عمارة)وقف 

 أوالً : معلومات الوقف 

 محد محيد السهلي اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 1/2/4123واتريخ رقم  41/4/5رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 23/5/4123واتريخ رقم  24/4433/8رقمه  –موجود 

 ما يبدآ  به ا صالح عيهنا وما يضمن بقاؤها والبايق حسب مصلحة امجلعية آ ول 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 اجلبور احلي
 مسجد الناصرية أقرب معلم

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 2 عدد األدوار
  3 عدد الشقق 

 رابعاً : معلومات املستأجرين 

 واملبىن حباجة إىل صيانة . 9333 امجايل دخل الوقف 
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (48وقف )محزة عجاج(عمارة )
 قف أواًل : معلومات الو 

 محزة عجاج اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
  4033رقمه -موجود

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 44/44/4092واتريخ  431/444موجود رقم 

عىل صيانة الوقف وبقاؤه وس بعة يف املائة من ادلخل  آ ول مايبدآ  به ماحيافظ شرط الواقف

ون يف املائة مجلاعة حتفيظ البايق من الغةل يرصف منه مخسة وس بعللناظر و 

 القرآ ن والبايق لصندوق الرب ابملدينة
 اثنياً : معلومات املوقع 

 قباء احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املباين
 وملحقادوار  0 عدد األدوار

 

 سنوي  93333 امجايل دخل الوقف 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 

 (49القيوم خباري(عمارة) وقف )حيدر عبد
 أواًل : معلومات الوقف 

 حيدر عبدالقيوم خباري اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 موجود كصورة

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 20/3/4145واتريخ رقم235/43موجود كصورة رقم 

لصاحل امجلاعة  ويرصف البايق حيتاج لرتممي وصيانة اصالح مامايبدآ  به آ ول  شرط الواقف

 اخلريية 
 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الشرقية / السيح/ ارض الكردي احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املباين
 1 عدد األدوار

 
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 
 

 (23وقف )عبدالعزيز خالوي(عمارة )
 أواًل : معلومات الوقف 

 عبدالعزيز خالوي اسم الواقف 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 29/8/4112بتاريخ  124003020 –موجود 

مجلعية حتفيظ القرآ ن الوقف ممايضمن بقاؤه وجتديده مث  آ ول مايبدآ  به صيانة شرط الواقف

 ابملدينة املنورة حق بأ ي وجه من الوجوه 
 اثنياً : معلومات املوقع 

 شوران احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة وثالثة حمالت نوع املبىن
 

 مالحظات
 ريل سنويً  13333العمارة متربع هبا لآلجل واحملالت حاال وهي مؤجرة ب

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 

 

 (24وقف )زبن عبيد الرحيلي(عمارة )
 أوالً : معلومات الوقف 

 زبن عبيد الرحيلي اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 43/43/4095بتاريخ  40330/4موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 48/5/4128بتاريخ  41/4212/43موجود 

ذا تقادم علهيا للجمعية آ ن  شرط الواقف تؤجر وتس تمل اال جيار او تبيعها وتشرتي ابلقمية عامرة مماثةل وانفع مهنا ا 

 ومه وعىل امجلعيةمشاريعها اخلريية يف تعلمي وحتفيظ القرآ ن وعلالزمن وينفق ريع هذه العامرة عىل 

دارة والصيانة والرتممي مسؤوليةتقع   اال 
 اثنياً : معلومات املوقع 

 السيح احلي
 سوق الغربية أقرب معلم

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة  نوع املبىن
 5 عدد األدوار
 43 عدد الشقق 

 معلومات املستأجرين  رابعاً :

 املبىن متهالك جدا وداخل يف مشروع اإلزالة اجلديد امجايل دخل الوقف 
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (22وقف )زينب الفواتوي(عمارة)
 أواًل : معلومات الواقف 

 زينب الفواتوي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
  45/0/4090واتريخ  318رقم  –موجود كصورة 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ  00238030رقم  –موجود كصورة 
40/8/4100 

ترصف غلته يف مجيع آ وجه اخلري فامي خيص نرش القرآ ن الكرمي وخدمته  شرط الواقف

 وتعلميه وحتفيظه وجعلت النظارة يل مدة حيايت مث لرئيس امجلعية
 اثنياً : معلومات املوقع 

 النصر احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة  نوع املبىن
 +ملحق2 عدد االدوار
 5 عدد الشقق

 

 مالحظات
 متربع هبا الوقف بعد وفاته

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (20وقف )سامل سليم القثامي(عمارة)
 أوالً : معلومات الواقف 

 سامل سليم القثامي اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 20/0/4143واتريخ رقم 419/5/4رقمه –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 8/3/4148موجود ضمن صك االصل  واتريخ رقم 

 ال يوجد شرط شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 اهلجرة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 0 عدد األدوار
 شقق مع امللحق1 عدد الشقق

 1 عدد احملالت التجارية
 

إمجايل دخل 
 الوقف

 الف ريل430 

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (21هللا مسند السهلي(عمارة) وقف )ضيف
 

 أواًل : معلومات الواقف 

 ضيف هللا مسند السهلي اسم الواقف 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 03/4/4100واتريخ  0051809رقم  –موجود

قد آ وقفهتا وقفَا منجزَا عىل نفيس مدة حيايت انتفع من غلهتا وبعد وفايت  شرط الواقف

ويرصف ريعها يف ا صالهحا  القرآ ن الكرمين لصاحل امجلعية لتحفيظ وتك

 وترمميها مث يف مصاحل امجلعية
 اثنياً : معلومات املوقع 

 حي الدفاع احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة  نوع املبىن
 +ملحق2 عدد االدوار

 

 مالحظات
 متربع هبا الوقف بعد وفاته

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (25وقف )عبدالرمحن العقيل(عمارة)
 معلومات الواقف  أواًل :

 عبدالرمحن العقيل اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
واتريخ  52موجود كصورة رقم 

43/43/4098 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 موجود ضمن صك االصل

 ال يوجد شروط شرط الواقف
 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلناكية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 مستخدمة كدار نسائية نوع املبىن
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 

 (23وقف )عبدالفتاح كابلي(عمارة)
 قف أواًل : معلومات الو 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

واتريخ رقم   02225003–موجود كصورة 
03/8/4102 

 ية لتحفيظ القرآ ن ابملدينة املنورةري يكون لصاحل امجلعية اخل دخل الوقف ربع شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 الفيصلية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 

 مالحظات
 يكون ربع ريع الوقف للجمعية بعد وفاة الواقف

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (20وقف )فطوم ابو عوف(عمارة)
 أواًل : معلومات الوقف 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

واتريخ  034239041رقمه  –موجود كصورة 
9/0/4103 

 
 

 شروط الواقف

وحبست العقار وقفاً منجزًا على نفسي مدة أوقفت 
حيايت مث من بعد وفايت على مجعية حتفيظ القرآن 
الكرمي ابملدينة املنورة وذلك يف حتفيظ كتاب هللا 

وتعليمه ومن بعد تكون النظارة جلمعية حتفيظ القرآن 
 ابملدينة املنورة

 اثنياً : معلومات املوقع 

 قريضة احلي 
املبىناثلثاً : معلومات   

 عمارة نوع املبىن
 

 مالحظات
 بعد وفاة الواقف ىل ماإمتربع هبا 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 

 (28وقف )فوزية البنا(عمارة)
 أوالً : معلومات الوقف 

 فوزية البنا اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 0/0/4094واتريخ رقم 023رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 8/1/4120واتريخ رقم 45/4244/44رقمه  – موجود

س تغالل العامرة املوقوفة يف ا شرط الواقف عادة البنا لتعلمي وحتفيظ القران وعلومه وللجمعيةا   حق الهدم وا 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلزام احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 1 عدد األدوار
 امللحقمع  40 عدد الشقق

 رابعاً: معلومات املستأجرين

إمجايل دخل 
 الوقف

 الف ريل425333

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (29وقف )ليلى محزة قناع(عمارة)

 أوالً : معلومات الوقف 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 48/5/4128واتريخ  488/433/3رقمه  –موجود كصورة 

للنساء اوقفتها وقفا منجزاً  لتكون مدرسة حتفيظ القران الكرمي  شرط الوقف
 عن املبىن يؤجر ويصرف ريعه على حتفيظ القران ينومىت استغ

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلرة الشرقية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 

 مالحظات
 يف حياهتا وبعد وفاهتا تكون النظارة للجمعية للمرأةالنظارة 

 

 
 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (03وقف )دمحم العريفي ( عمارة)
 أواًل : معلومات الوقف 

 دمحم العريفي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 صك الوقفية
 28/0/4103واتريخ  234/433/40رقم الصك

 تحفيظ القرآ ن ابملدينة املنورة ل  شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 سوق اخلضرة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 وملحقدور  عدد األدوار
 4 عدد الشقق

 2 عدد احملالت التجارية
 

 سنوي 423333 إمجايل دخل الوقف
 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (04وقف )دمحم عبداللطيف العمري /الثاين(عمارة )
 أوالً : معلومات الوقف 

 دمحم عبداللطيف العمري اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 22/42/4104اتريخ رقم  013434334359رقم  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ رقم 43200224499043032رقمه  –موجود 
25/44/4104 

ان ختصص هل ملحقًا يف السطوح لسكنه واس تغالهل لنفسه فقط مدى حياته وبعد  شرط الواقف

وفاته يؤول للجمعية ويكون رئيس امجلعية اكئنًا من اكن هو انظر الوقف ويعود ريعه 

 لصاحل امجلعية  
 : معلومات املوقع اثنياً 

 اخلالدية احلي
 شارع عفيف بن معدي الشارع

 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 1 عدد األدوار 
 8 عدد الشقق

 

 سنوي 404333 إمجايل دخل الوقف
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (02وقف )مصلح صاحل املالكي(عمارة)
 أواًل : معلومات الوقف 

 مصلح صاحل املالكي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 21/43/4122اتريخ رقم  409/1/1رقم  –موجود

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 42/9/4100واتريخ رقم  00143331رقمه  –موجود 

يقام مبىن ويرصف ريعه عىل نرش وتعلمي وحفظ كتاب هللا وفتح مركز حلقة  شرط الواقف

 حتفيظ القران وتعلمي النساء
 معلومات املوقع  اثنياً :

 الفيصل احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 

 امجايل دخل العقار 
 سنوي  435333

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (00وقف )نغيمش االمحدي(عمارة )

 أواًل : معلومات الوقف 

اسم الواقف 
 /الناظر

 نغيمش االمحدي

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 43/4/4123واتريخ  20/41رقم  –موجود 

 مخسة ابملائة ملدريس حتفيظ القرآ ن التابع مجلعية حتفيظ القران الكرمي شرط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 املركزية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 

 مالحظات
 % من ريع الوقف للجمعية5

 

 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (01وقف )علي القرين (عمارة )

 قف أواًل : معلومات الو 

 علي القرين اسم الواقف 
 320230007380 رقم واتريخ الصك األصل 

 124098318 رقم واتريخ صك الوقفية
% لصيانة العقار واحملافظة على 43خيصص مبلغ  شرط الواقف

بقائه ، واملبلغ املتبقي يصرف يف حلقات وأنشطة 
 اجلمعية

 اثنياً : معلومات املوقع 

 مدائن الفهد احلي 
معلومات املبىناثلثاً :   

 عمارة نوع املبىن
 

 امجايل دخل الوقف
 سنوي  423333

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 
 

 (05وقف )الشرقية (عمارة )
 أواًل : معلومات الوقف 

 مرمي اخلميس اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
390101016918 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

104159319 

به صيانة العقار واحملافظة عليه وجتديده  أول مايبدأ شرط الواقف
ومصاريف جتديده مث يصرف الباقي على أنشطة اجلمعية 

. 
 اثنياً : معلومات املوقع 

 غرانطة يف الدمام  احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة نوع املبىن
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 امجايل دخل الوقف
  لآلجلمتربع 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 الفلل
 
 
 
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (4))وقف اخلرجيي( فيال 
 أوالً : معلومات الوقف 

 أبناء اخلرجيي اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
واتريخ  83صفحة  5جلد  395/5عدد  –موجود 

40/0/4093 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 مرفق ابلصك االصل

 إصالح الوقف والعمل على بقائه شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 مدارس الشاويالعوايل جبوار  احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 

 مالحظات
 مستخدمه للقرانية الرابعة

 

 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (2وقف )القرانية االوىل(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

رقم واتريخ صك 
 االصل

 48/4/4124واتريخ  5/2/5رقمه  -موجود كصورة

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 موجود مرفق مع الصك االصل 

 ال يوجد شروط شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 سلطانة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 2 االدوار

 

 مالحظات
 مستخدم للقرانية االوىل

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (0وقف )القرانية اخلامسة(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

 حسن الشربتلي اسم الواقف 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 موجود كإقرار من الورثة

ى ليوقف على أهل العلم من حفظة كتاب هللا والقائمني ع شروط الواقف
شؤون القرآن الكرمي وقفاً صحيحاً شرعياً اليباع وال يوهب 

من مثرة نفعه  ثمثله إذا أنعدمت منافعه ويصرف وال يتبدل إال
 على اصالحه وترميمه

 اثنياً : معلومات املوقع 

 الفيصلية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 عمارة  نوع املبىن
 

 مالحظات
 مستخدمة للقرانية اخلامسة

 

 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (1وقف) امنة عطا منصور قاسم(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

 امنة عطا منصور قاسم اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 44/9/4094اتريخ  912صفحة  8جلد  –موجود 

صك  رقم واتريخ
 الوقفية

واتريخ  9جلد  58صحيفة  433/9 -موجود
3/3/4148 

تكون مدرسة لتحفيظ القرآ ن ومىت تعطلت املدرسة بسبب عدم الاقبال  شروط الواقف

الزمن علهيا او ان املدرسة حباجة ا ىل ترممي فيحق للجامعة اس تغاللها فرتة من 

 وترصف غلهتا يف ترمميها
 اثنياً : معلومات املوقع 

 العوايل النازل خلف مستشفى الدار سابقاً  احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 + ملحق 2 عدد االدوار

 

 مالحظات
 لصاحل توسعة املسجد النبوي الشريف 23354رقم إزاله 

 

. 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (5وقف )أمرية قاضي(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

 امرية قاضي اسم الواقف 
صك  رقم واتريخ

 الوقفية
واتريخ رقم  02485884رقم  –موجود كصورة 

4/8/4102 
أن تكون داراً لتعليم العلوم الشرعية من حفظ القرآن الكرمي  

وجتويده ودراسة السنة النبوية الشريفة والفقه واحملاضرات 
 العلمية

 اثنياً : معلومات املوقع 

 حي شظاة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 

 مالحظات
 مستخدمه للقرانية الثانية

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (0-3بو خضري(فيال)أوقف )حامد 
 أواًل : معلومات الوقف 

 بوخضريأحامد  اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 صك الوقفية
واتريخ رقم 144203334رقمه  –موجود 

23/5/4114 
يصرف ريعه على حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ابملدينة  شروط الواقف

وأعمال اجلمعية اليت ختدم القرآن ومعلميه وإذا احتاج الوقف 
 إىل إصالح أو صيانة فهو املقدم

 اثنياً : معلومات املوقع 

 اهلجرة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيالتني نوع املبىن
 2 عدد األدوار
 1 عدد الشقق

 

 امجايل دخل العقار
 سنوي 93333

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (0قزاز(فيال)وقف )رمحة عبدالوهاب 
 أواًل : معلومات الوقف 

 رمحة عبدالوهاب قزاز اسم الواقف 
 مجعية حتفيظ القران ثمكة املكرمة  اسم الناظر
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 23/1/4084اتريخ رقم  218رقم  –موجود كصورة 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 29/43/4142واتريخ رقم 240رقمه  –موجود كصورة 

 ابملدينةوجعلت غلتها تصرف على تدريس القرآن الكرمي  الواقف شروط
 املنوره
 اثنياً : معلومات املوقع 

مكان 
 الوقف

 جدة

 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 

 امجايل دخل العقار
 سنوي 03333

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 
 (9وقف )زبيدة الشيباين(فيال)

 أواًل : معلومات الوقف 

 الشيباينزبيدة  اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 22/0/4139اترخيه  10/1/0رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 44/43/4120اترخيه  402/4434/5رقمه  –موجود 

آ وقفت العامرة ثلثهيا عىل حلقة حتفيظ القرآ ن الكرمي والثلث عىل احملتاجني  شروط الواقف

 وعىل بقاء عني الوقف
 معلومات املوقع  اثنياً :

 قباء  احلي
 جادة قباء النازل اسم الشارع
 جممع عادل الدويل أقرب معلم

 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 0 عدد األدوار
 0 عدد الشقق 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (43وقف )زين الشرف انصر الشريف(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

 زين الشرف انصر الشريف اسم الواقف 
واتريخ صك رقم 

 الوقفية
واتريخ رقم  2/4430/44موجود كصورة رقم 

2/4/4121 
 ان يكون مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكرمي  شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 سلطانة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 2 عدد األدوار

 

 مالحظات
 مستخدمه كمعهد إعداد املعلمات

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (44وقف )عبيد هللا عناية هللا الردادي(فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ رقم   0/4399/41 –موجود كصورة 
23/4/4124 

يكون ريع الوقف للجمعية بعد وفاة زوجة الواقف رقية  شروط الواقف
 الغبان

 اثنياً : معلومات املوقع 

 االزهري احلي 
معلومات املبىناثلثاً :   

 فيال نوع املبىن
 

 مالحظات
 يكون ريع الوقف للجمعية بعد وفاة زوجة الواقف رقية الغبان

 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (42وقف الدكتور/ عماد زهري حافظ فيال)
 أواًل : معلومات الوقف 

 عماد زهري حافظ اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 45/8/4135واتريخ رقم 253/1/1رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ رقم  45/4482/43رقمه  –موجود 
21/5/4120 

ترممي ، امجلعية بشؤوهنا من صيانة و درسة قرآ نية وتقوم آ ن تس تختدم مك شروط الوقف

يس تقبل من الزمان عند حدوث  وللجمعية احلق يف الترصف ابلفيال يف  ما

 تغريات
 اثنياً : معلومات املوقع 

 شوران احلي
 شارع االمري عبداحملسن الشارع

 اثلثاً : معلومات املبىن

 فيال نوع املبىن
 4 عدد األدوار 

 مستخدمة للقرآنية السادسة مالحظات 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 األراضي 

 
 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 

 (4وقف )دمحم العقيل( أرض )
 أوالً : معلومات الوقف 

 دمحم العقيل اسم الواقف 
رقم واتريخ صك 

 الوقفية
 موجود كصورة 

 ال يوجد شروط شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلناكية /حبي العقدة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 أرض  نوع املبىن
 
 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 

 

 (2منحة أرض احلناكية أرض )
 أوالً : معلومات الوقف 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

رقم  واتريخ  2/0جملد  25صحيفة  5عدد  –موجود كصورة 
43/0/4123 

 ال يوجد شروط شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 احلناكية احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 أرض نوع املبىن

 
 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 

 

 (0وقف )أرض اجلمعية يف خيرب( أرض )
 أواًل : معلومات الواقف 

 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكرمي ابملدينة املنورةملك  اسم الوقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 23/3/4148واتريخ رقم  0/0/4رقمه  –موجود كصورة

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 5/0/4148واتريخ رقم  253رقمه  -موجود

إلقامة مبىن عليه للجمعية تتصرف هبا تصرف املالك  شروط الواقف
 ألمالكهم بدون معارض

 اثنياً : معلومات املوقع 

 حمافظة خيرب احلي
 اثلثاً  :معلومات املبىن

 أرض نوع املبىن
  



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 (1محراء األسد (أرض) -وقف )الغامدي
 أواًل : معلومات الوقف 

 أمحد سعيد الغامدي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

الصك 
 األصل 

  0/1/4125اتريخ  243/1/0 –موجود 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

اترخيه  43/433/5رقمه  –موجود 
9/4/4103 

 شروط
 الواقف

 حيق للجمعية ا ستامثر ال رض وتوزيع ريع الوقف لصاحلها

 اثنياً : معلومات املوقع 

 محراء األسد احلي
 اثلثاً : معلومات املبىن

 أرض نوع املبىن



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 (5وقف )رين زهري(أرض)                    

 أواًل : معلومات الوقف 

 رين زهري اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
واتريخ رقم  1/2/8رقم  –موجود 

24/42/4138 
رقم واتريخ 

 صك الوقفية
واتريخ رقم   03433081موجود رقم 

4/0/4103 
شروط 
 الواقف

تصرف غلته يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن 
 الكرمي ابملدينة املنورة 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 خمطط العنزي احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 أرض  املبىن نوع
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 
 (3وقف )سعيد ابفيل العامودي(أرض )

 أواًل : معلومات الوقف 

 سعيد ابفيل العامودي اسم الواقف 
رقم واتريخ 

الصك 
 األصل 

 294/4/2353رقمه  –موجود كصورة 
 4091واتريخ رقم 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

صفحة  45جلد  43عدد  -موجود كصورة
 42/8/4133واتريخ رقم   41

شروط 
 الواقف

 بناء مدرسة للجماعة

 
  اثنياً : معلومات املبىن

 أرض نوع املبىن



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 البيوت الشعبية
 
 
 
 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (4وقف )مرزوق دمحم املزيين( بيت شعيب )
 أواًل : معلومات الوقف 

 مرزوق دمحم املزيين اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 25/5/4123واتريخ رقم  9/43موجود رقمه 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 24/5/4123موجود ضمن صك االصل واتريخ رقم

 بدون قيد وال رشط شروط الواقف

 اثنياً : معلومات املوقع 

 القبلتني احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 بيت شعيب نوع املبىن
 

 إمجايل دخل الوقف
 سنويً  3333

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (2وقف )ضبعان عجيان العويف (بيت شعيب )
 أوالً : معلومات الوقف 

 ضبعان عجيان العويف اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 43/4/4098واتريخ رقم  22/1رقمه  –موجود 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

واتريخ رقم  492/433/45رقمه  –موجود 
24/5/4103 

جعل العقار يف أي جمال ملصلحة تعليم  للجمعية احلق يف شروط الواقف
 عليه والرتبيةالقرآن وحتفيظه 

 اثنياً : معلومات املوقع 

 الشهداء احلي
 مسجد الشهداء أقرب معلم

 اثلثاً : معلومات املبىن

 بيت شعيب نوع املبىن
 

 الف ريل 42333  امجايل دخل الوقف 

 
 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (0وقف )عتقاء الفزي(بيت شعيب )
 أوالً : معلومات الوقف 

 عتقاء الفزي اسم الواقف 
رقم واتريخ الصك 

 األصل 
 21/42/4121واتريخ رقم  844/3/0رقم  –موجود كصورة 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 45/2/4120واتريخ  8/4499/9موجود كصورة 

يصرف ريعه على حتفيظ القرآن الكرمي ابملدينة وعند احلاجة يصرف  شروط الواقف
منه للفقراء وااليتام من الطالب واسرهم على ان يقدم يف صرف 

 تاجه الوقف من بناء وترميم وصيانةماحي الغلة
 اثنياً : معلومات املوقع 

 ابو مرخة احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 بيت شعيب نوع املبىن

 
 

 

 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 (1وقف )لعبة الربكاين(بيت شعيب )
 أواًل : معلومات الوقف

 لعبة مسيب الربكاين اسم الواقف 
رقم واتريخ 

 الصك األصل 
 0/2/4148واتريخ  28/1موجود رقم 

رقم واتريخ صك 
 الوقفية

 2/1/4121واترخيه  41/4404/4موجود رقمه 

 
 شروط الواقف

تكون غلة هذا الوقف لطلبة حتفيظ القرآن ودارسيهم وإذا 
احتاج األمر إىل إسكان الطلبة او مدرسيهم فلرئيس اجلمعية 

 احلق يف ذلك 
 اثنياً : معلومات املوقع 

 اجلرف احلي 
 اثلثاً : معلومات املبىن

 بيت شعيب شقتني نوع املبىن 
 معلومات املستأجرين:

إمجايل دخل 
 الوقف

 الف ريل 42333

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 

 األسهم 
 
 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 
 
 

 )أسهم صاحل عبدهللا الفضائلي(وقف 
 قف أواًل : معلومات الو 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

واتريخ  41صحيفة  48/2 –موجود كصورة 
 25/4/4143رقم 

 

 مالحظات
 يف شركة الكهرابء 8981عدد االسهم 

 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 

 

 

 

 

 )أسهم عبدهللا ابسيف(وقف 
 قف أواًل : معلومات الو 

رقم واتريخ 
 صك الوقفية

 2جلد450صحيفة 402–موجود كصورة 
 41/0/4091واتريخ رقم 

 

 مالحظات
 يف شركة الكهرابء 1923عدد االسهم 

 

 



 
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

 (2013برقم )

 

 

  

 


