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 الوقفيات المسجله لدى محكمة العيزرية / القدس

 1م لدى محكمة العيزرية الشرعية في السجل رقم 15/3/2001حجة الوقف المسجله بتاريخ  -1 

قطعة رقم  8تضمنت وقف قطعة االرض الواقعه بموقع خلة الوادي حوض رقم  2عدد  2صفحه 

والبناء القائم  متر مربع ا ومئتيمن اراضي مدينة القدس منطقة الزعيم والبالغ مساحتها الف 68

تين مريم وشكري شاكر شكري ناصر الدين وقفا عليها المبين وصفه في الحجة من قبل الواقف

 خيريا على مصالح المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس الى اخر ما جاء فيها 

م لدى محكمة القدس / العيرزية الشرعية في السجل 15/1/2001حجة الوقف المسجلة بتاريخ  -2 

ت حنينا من اراضي مدينة تضمنت وقف قطعة االرض الواقعة بموقع بي 2عدد  2صفحة  1رقم 

والبالغ مساحتها سبعة االف ومئتان وتسعه  181رقم القطعة  30615القدس ضمن الحوض 

وتسعون مترا مربعاً المبنية حدودها في الحجة من قبل الواقف جمال ابراهيم على بدر وقفا خيريا 

 ة .على مصالح المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس الخ ما جاء في الحج

 1م لدى محكمة القدس العيرزية في السجل رقم 15/3/2001حجة الوقف المسجلة بتاريخ  -3 

تضمنت وقف الجزء البالغ مساحته عشرة دونمات من قطعة االرض المبينة  3عدد  4صفحة 

في بيت حنينا  3ضمن القطعة رقم  20616اوصافها في الحجة والتي تقع ضمن الحوض رقم 

جمال ابراهيم علي بدر وقفا خيريا على مصالح المسجد االقصى المبارك القدس من قبل الواقف 

 ومسجد قبة الصخرة الى اخر ما جاء في هذه الحجة  .

م لدى محكمة 22/4/2001المسجلة بتاريخ  4عدد  6صفحة رقم 1حجة الوقف رقم السجل  -4 

 2م714لبالغ من اصل المساحة االجمالية ا 2م350القدس العيزرية تضمنت وقف جزء مساحته 

طبيعي موقع جب الروم من اراضي السواحرة الشرقية  3لقطعة االرض الواقعه في الحوض رقم 

ً خيريا على وزاة االوقاف القامة مسجد عليها من قبل الواقف نوفان خضر محمد عبد القادر  وقفا

 الخيرية الى اخر ما جاء فيها . حدةبصفته ممثال عن جمعية الو

م تضمنت تثبيت وقف قطعة 13/1/2002تاريخ  1عدد  1صفحة   2سجل حجة الوقف رقم ال -5 

االرض البالغ مساحتها اربعمئة دونم من اراضي العيزرية والتي يحدها شماالً طريق الجاسوس 

الموصلة لثغرة الخطيب طريق واد جمل وقبله مرعي ابو ديس وشرقا زناد عراق عزيز وغربا 

دونما  46اه وعر الجاسوس ومن ضمنها ارض مساحتها جدار دير الروم وارض الشهايبه المسم

 مقام عليها دار االيتام ومسجد المرابطين الخ  . 2م872و

م المسجل في السجل 17/3/2002م المسجل بتاريخ 2/2002صدر الحكم في الدعوى اساس  -6 

قبل تضمن الحكم بثبوت صحة الوقف لقطعة االرض والبناء المقام عليها من  1عدد  1رقم  6رقم 

جعية الهالل االحمر بدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقه الواقع في العيزرية بموقم كرم عماد 

المبينة حدودها في اعالم الحكم والمسجلة لدى دائرة التسجيل  2م1203والبالغ مساحتها 

.... مقام  292/26/7/960عقد رقم  25عربي صفحة رقم  2االراضي في القدس سجل رقم 



 بناء مكون من ثمانية طوابق ... على ان يكون ريعها لمشاريع المسجد االقصى المبارك . عليها

لدى محكمة  2عدد 2صفحة  2في السجل رقم  11/12/2002حجة الوقف المسجلة بتاريخ  -7 

العيزرية تضمنت وقف قطعة االرض الواقعة بموقع شعب صبحي الرقيق المعروفه حاليا بدخلة 

 2م1112مساحتها  37رقم القطعة  6يزرية الواقعة ضمن الحوض رقم الطزيز من اراضي الع

دونم المبينه حدودها في حجة الوقف خيريا على وزارة االوقاف والشؤون الدينية القامة مدرسة 

 ثانوية اللحاقها بمسجد عمر بن العزيز من الواقفه رفيقه درويش بنان وصيها شقيقتها عاصمه .

لدى محكمة  3عدد  4صفحة  2م في السجل رقم 28/4/2003خحجة الوقف المسجلة بتاري -8 

حصة من قطعة االرض  903618حصة من اصل  82058العيزرية تضمنت وقفما مجموعة 

 5قطعة رقم  20070الواقعة في الجهه الغربية من اراضي مدينة جنين ضمن الحوض رقم 

على وزارة االوقاف  3م وقفا خيريا باسم وقف الهالل الخيري رق 2م14203والبالغ مساحتها 

والشؤون الدينية في محافظة جنين من الواقف هيئة الهالل االحمر االماراتي الممثله بجمعية 

 اصدقاء االمارات في العيزرية  .

م لدى محكمة العيزرية 7/5/2003تاريخ  5عدد  8صفحه  1السجل  1حجة الوقف رقم  -9 

اراضي بيت صفافا الواقعة ضمن الحوض تضمنت وقف قطعة االرض المسماة بارض طبالية من 

وقف  2م946مساحتها  147رقم القطعة  187رقم الصفحه  42اردني سجل رقم  4رقم 

ً مساحته  من قبل  2م160الطبقة الثانية من البناء المبين في الحجه والمقام فيه مسجد ومتوضا

 الواقف خالد موسى حسين عليان من بيت صفافا .

م تضمنت وقف قطعة 20/4/2004تاريخ  1عدد  10صفحه  1حجة الوقف رقم السجل  -10 

طبيعي  4االرض الواقعة بموقع بئر الطاحون ) صوانه ابو مغيره ( من اراضي ابو ديس قطعة 

دونما ويجدها من الغرب والجنوب شارع عام معبد بعرض اثني عشر مترا مربعا  192ومساحتها 

باالضافة الى دار ملك ال عريقات ومن  ومن الشمال شارع عام بعرض اثني عشر مترا مربعا

الشرق شارع عام جزء منه لم ينفذ والجزء االخر غير معبد وقفا خيرياً عاماً لصالح جامعة القدس 

مع االخذ بعين االعتبار تخصيص الجزء الشمالي الشرقي الستخدامات الجامعة بشكل عام من قبل 

 . المناءالواقف محافظ القدس جميل عثمان ناصر رئيس مجلس ا

م تضمنت وقف قطعة 23/8/2004تاريخ  45عدد  135صفحة  1حجة الوقف رقم سجل  -11 

من اراضي عرب السواحرة خربة جب الروم مساحتها  3حوض رقم  143االرض رقم 

وقفا خيريا لصالح مسجد وعيادة جعفر بن ابي طالب على ان تكون التولية على قطعة  2م1331

ة الخيريه التي تقوم بدورها باالشراف على بناء المسجد والعيادة االرض المذكورة لجمعية الوحد

 من قبل الواقف نوفان خضر محمد عبد القادر بصفته رئيس جمعية الوحدة الخيرية .

م تضمن الحكم برد 27/8/2008م بتاريخ 6/2008اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -12 

واحرة الشرقية بابطال حجة الوقف الخيري دعوى المدعي نوفان خضر محمد عبد القادر من الس

 م .23/8/2004تاريخ  45عدد  135صفحه  1رقم السجل 



م تضمنت وقف قطعة 24/10/2004تاريخ  2عدد 12صفحة  1حجة الوقف رقم السجل  -13 

االرض الواقعة بموقع خلة مار الياس من اراضي مدينة القدس بالقرب من جبل ابو غنيم قطعة رقم 

دونم وقفا خيريا عاما لصالح المسجد  23و 2م974مساحتها  4رقم حوض طبيعي  680

االقصى ثم فقراء المسلمين في القدس الشريف من قبل الواقفين عاكف وعمر ولدي محمد حسن 

 العساكرة وكيلهما المحامي عدنان عبد الكريم محمد شعيبي .

تضمين الحكم م 23/2/2005م بتاريخ 4/2004اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -14 

بثبوت وقف قطعة االرض البالغ مساحتها الفاً ومئتي متر مربع الواقعة ضمن منطقة بئر اللتون ابو 

ً اسفلت وجنوبا  4حوض رقم  774ديس قطعة رقم  ً طريق ترابي وغربا طبيعي ويحدها شرقا

رض محمد داود حسني جاموس وشماالً شارع لحاموله جخران حيث تم ضم هذه القطعة لقطعة اال

  2م2064الموقوفه سابقا المقام عليها مسجد احباب هللا ... واصبحت مساحتها 

م المسجل في السجل 18/4/2005م تاريخ 3/2005اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -15 

لدى محكمة القدس العيزرية تضمن الحكم بثبوت صحة وقف العقار  4عدد  10صفحه  8رقم

 5قطعة رقم  45البلده القديمه في القدس الشريف حوض رقم الكائن في شارع عقبه االصلية 

المؤلف من ثالث غرف ومنافعها طابق ارضي باالضافة الى غرفتين ومنافعها تقع فوق الطابق 

االرضي ويحدها شرقا شارع عام يعرف بشارع عقبة االصيله وغربا دار للنصارى وشماال العقار 

 .ي وضعت اليد عليه سلطات االحتالل الذي كان يستأجره عواد ابو اسنينه والذ

اعالم حكم صادر عن قاضي القدس الشرعي محمد رشيد زبده المحكمه الشرعية في القدس دولة  -16 

م تضمن تثبيت حجة الوقف الصادرة 1452/2005وزارة القضاء في الملف اساس  –اسرائيل 

هـ الموافق 1425رمضان المبارك  10عن محكمة القدس الشرعية في العيزريه بتاريخ 

وقف عاكف وعمر العساكره ارض رقم التي تحمل  1/12/2م التي تحمل الرقم 24/10/2004

 .14الرقم 

م تضمنت وقف اصدقاء االمارات 5/3/2006تاريخ  1عدد  7صفحه  2حجة الوقف رقم السجل  -17 

والبناء المقام  وقفا خيرياً لصالح جمعية الهالل االحمر لدولة االمارات العربية المتحدة قطعة االرض

عليها الواقعه بموقع كرم عماد من اراضي العيزرية القدس الشريف البالغ مساحتها الفا ومئتين 

وثالثة امتار ... وقفا خيريا عاما وصرفها على مصالح المسجد االقصى المبارك حسب مقاصد 

 الواقفين ..

عن محكمة القدس  م16/7/2006تاريخ  2/2005اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -18 

العيزريه تضمن الحكم بتثبيت وقف خيري عام لمجموعة من قطع االراضي في السواحرة وراس 

العامود وابو ديس وراس البستان من اراضي سلوان ودير العقبه من اراضي صور باهر وقفا 

 خيريا عاما لصالح المسلمين .

 به مالحظة للبيان : انظر التفاصيل في اعالم الحكم المنوه 

م المسجله لدى محكمة 10/8/2008تاريخ  1عدد  14صفحه  1حجة الوقف رقم السجل  -19 

القدس الشرعية العيزريه تضمنت قطعة االرض الواقعه بموقع شعب صبحي خلة المقابر وعر 



جزء من المساحه الكلية البالغة  2م827طبيعي مساحتها  6الثيران من اراضي العيزريه حوض 

بناء المقام عليها وقفت لدائرة اوقاف القدس االدارية واقامة ما تراه وال 2م2603مساحتها 

 مناسبا من مشاريع وانشاءات وقفا خيريا من الواقفه اسماء يعقوب المهتدي . 

م لدى محكمة 11/2/2009تاريخ  1عدد  8صفحه  2حجة الوقف المسجله في السجل  -20 

 68قطعة رقم  8الواردي حوض  رقم العيزريه تضمنت وقف قطعة االرض الواقعة بموقع خلة 

من اراضي مدينة القدس منطقة الزعيم مساحتها الف ومئتا متر مربع والبناء القائم عليها ... 

مقام عليها ثالث طوابق  2م180البنايه االولى مكونه من طابقين ارضيين مساحة كل طابق 

مدة مساحة كل طابق والبناية الثانية مكونة من طابقين على اع 2م240مساحة كل طابق 

... وقفا خيرياً لتعليم ابناء المسلمين من قبل الواقفين مريم وشكريه شاكر شكري ناصر  2م360

 .الدين 

 1عدد  18صفحه  12م في السجل رقم 13/4/2009حجة تصحيح وقف المسجله بتاريخ  -21 

الحوض  تضمنت وقف قطعة االرض الواقفه بموقع شعب صبحي خلة المقابر وعر الثيران ضمن

والبناء القائم عليها  2م2603التي هي جزء من المساحة  2م827مساحتها  6الطبيعي رقم 

ً لمساحة  على ثالثة شروط االول ان تبقي والدتهما في البيت وان ينتقل حق  2م827وقفاً خيريا

 % من قيمة االيجار40السكنى السماء الثاني ان تتقاضى والدتها راتبا شهريا بما ال يتجاوز 

 .الثالث انشاء عيادة صحية ، الواقفه اسماء محمد يعقوب المهتدي 

م المسجل لدى محكمة 21/2/2013تاريخ  1عدد  10صفحه  2حجة الوقف رقم السجل  -22 

العيزريه تضمنت وقف جزء من قطعة االرض الواقعه في ابو ديس منطقة الجبايل ضمن الحوض 

 2م784دونم و 4ساحه الكلية البالغة من اصل الم 2م790مساحته  272قطعة رقم  6رقم 

ً القامه مسجد العائدين ومرافقة الخاصه ودار للقرأن الكريم من الواقف يوسف  دونم وقفا خيريا

 .ابراهيم عياد

 وقفيات دورا وما حولها                                                    

في  10/3/1980بتاريخ  97عدد  121صفحه  134حجة الوقف المسجلة في السجل  -23 

موقع فروس  2م496محكمة الخليل الشرعية تضمنت بان الواقف عودة خليل الحروب وقف 

 .22القلع من قرية دير سامت رقم الحوض 

في محكمة  24/2/1983بتاريخ  51عدد  40صفحه  148حجة الوقف المسجله في السجل  -24 

في موقع واد ابو  2م782لفسفوس وقف الخليل الشرعية تضمنت بان الواقف محمد بكر سالم ا

 .2وهي جزء من القطعة رقم  34520القمرة من اراضي دورا رقم الحوض 

المسجل في السجل  10/3/1990بتاريخ  60/89اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -25 

وهو جزء من قطعة االرض في حدب المدلبة حوض رقم  2م367تضمنت الحكم بوقف  6/91/7



 .من المدعى عليه الثاني عبد الحليم عبد الحافظ محمد ابو عوض 218ه رقم القطع 8

عن محكمة  6/92/8رقم  10/3/1990بتاريخ  1/90اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -26 

من اراضي خربة دير  22حوض رقم  132دورا الشرعية تضمن الحكم بوقف قطعة االرض رقم 

 . خليل الحروب  سامت على المدعى عليه الثاني احمد سالم

المسجل لدى محكمة  10/3/1990بتاريخ  10/90اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -27 

تضمن الحكم بوقف قطعة االرض الواقعة في قرية دورا  6/92/9دورا الشرعية في السجل 

 . طبيعي والعائدة لعثمان محمد حسن الرجوب القامة مسجد 4والواقعه ضمن الحوض 

في  6/101/19رقم  16/6/1990بتاريخ  16/90الصادر في الدعوى اساس اعالم الحكم  -28 

محكمة دورا الشرعية تضمن الحكم بوقف قطعة االرض الواقعه في واد ابو القمرة عيون ابو خيط 

العائدة ليونس عوده  204طبيعي قطعة رقم  3م حوض رقم 732من اراضي دورا مساحتها 

 . احمد الرجوب

المسجل لدى محكمة  4/10/1990بتاريخ  45/90في الدعوى اساس اعالم الحكم الصادر  -29 

م رقم 417تضمن الحكم بوقف االرض البالغ مساحتها  6/110/32دورا الشرعية تحت رقم 

قديم طرامه التابعة دورا والعائدة محمد عبد هللا غنام  11جديد  41مؤقت حوض رقم  25

 . باالضافة لورثه عبد هللا وورثة حسن غنام

المسجله تحت رقم  17/10/1991تاريخ  21/91م الحكم الصادر في الدعوى اساس اعال -30 

لدى محكمة دورا تضمن وقف نصف دونم قطعة االرض الواقعة في بيت عوا في  6/130/21

 . والعائدة لمحمد عقيل مرشد السويطي لبناء مسجد  32الحوض رقم 

المسجل تحت رقم  29/12/1990تاريخ  59/90اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -31 

بوقف قطعة االرض الواقعة في موقع ناقة نوح من اراضي دورا والبالغ مساحتها  6/115/38

 . العائدة الحمد عبد الهادي عبد هللا السويطي  33قطعة  20الواقعه ضمن الحوض  2م419

 تضمن 6/117/2رقم  27/2/1991تاريخ  2/91اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -32 

 11الواقعة في حوض رقم  2م375وقف قطعة االرض الواقعة في واد الشاهق والبالغ مساحتها 

 . العائدة للمدعى عليه فيصل محمود عبد الحميد عمرو  11قطعة رقم 

المسجل تحت رقم  17/10/1991تاريخ  21/91اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -33 

قف قطعة االرض الواقعة في بيت عوا التابعة لدى محكمة دورا الشرعية تضمن و 6/130/21

 . والبالغ مساحتها نصف دونم العائدة لمحمد عقيل مرشد السويطي 32لدورا حوض رقم 

المسجل تحت رقم  18/2/1992تاريخ  7/92اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -34 

ي المجد لدى محكمة دورا الشرعية تضمن وقف جزء من قطعة االرض الواقعة ف 6/138/3



العائدة لموسى على  2م206البالغ مساحتها  168رقم القطعة  34التابعة لدورا حوض رقم 

 . ابراهيم عمرو

المسجل تحت رقم  21/5/1992تاريخ  21/92اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -35 

لدى محكمة دورا الشرعية المتضمن وقف جزء من قطعة االرض الواقعة في خربة  6/141/9

العائدة لعامر سليم  2م885مساحتها  1323رقم القطعة  4ه التابعة دورا حوض رقم سالم

 عوده اوالد محمد .

المسجل تحت رقم  5/12/1992تاريخ  44/92اعالم الحكم الصادر في الدعوى  -36 

لدى محكمة دورا الشرعية المتضمن وقف قطعة االرض الواقعة في امريش التابعه  6/155/28

العائدة للحاج  2م696مساحة الجزء  33جزء منها رقم القطعة  17الحوض دورا الواقعة في 

 م . 157،5يوسف حسن شاهين مقام عليها مسجد مساحته 

وقف محمد بكر سالم الفسفوس جزء من قطعة االرض بموقع خربه الثوابته من اراضي دورا من  -37 

المسجلة تحت  القامة مسجد بموجب الحجة 2م636مساحته  5رقم القطعة  34543الحوض 

  م 21/2/1993تاريخ  13/49/73رقم 

اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس      بتاريخ      المسجل تحت الرقم      تضمن الحكم بوقف  -38 

م العائدة لموسى على ابراهيم 206مساحتها  34حوض رقم  168جزء من قطعة االرضم رقم 

 عمرو المجد .

بتاريخ  26/93دورا الشرعية في الدعوى اساس اعالم الحكم الصادر عن محكمة  -39 

 45تضمن وقف جزء من قطعة االرض رقم  6/169/17المسجل تحت الرقم  28/7/1993

العائدة لمحمد شاكر كايد السويطي من بيت عوا موقع  2م1183مساحته  32حوض رقم 

 . االرض 

بموقع كرمه التابعة دورا  وقف خليل صقر خليل سالم العواودة جزء من قطعة االرض التي يملكها -40 

مساحتها دونم واحد وستون مترا مربعا بموجب الحجة رقم  1طبيعي رقم القطعة  13حوض 

 القامة مسجد . 17/9/1994تاريخ  13/154/95

المسجل تحت رقم  22/96اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -41 

ة في وسط قرية بيت مرسم التابعة دورا والبالغ تضمن وقف قطعة االرض الواقع 6/265/25

العائدة لبشير على عبد هللا  45قطعة رقم  46الواقعة ضمن الحوض رقم  2م449مساحتها 

 بشير عمرو .

والبالغ مساحتها  4حوض رقم  125وقف خليل احمد محمود السيد احمد جزء من قطعة االرض  -42 

لواقعة في قرية الرفادة التابعة دورا القامة مسجد ا 2م458اربعئمة وثمانية وخمسين مترا مربعا 

 . 16/126/106رقم  12/10/1996عليها بتاريخ 



وقف احمد طه محمود دودين الدرابيع قطعتي االرض الواقعتين في سهلة عبده التابعة دورا ضمن  -43 

حة واللتان الت الى احمد بموجب القسمة الرضائية ومسا 8وهما جزء من القطعة رقم  8الحوض 

االولى ستة عشر دونما وثالث مئه وخمسون مترا ومساحة الثانية ستة دونمات وثالثمئة وستون 

مترا مربعا على نفسه مده حياته ومن بعده لصالح الجمعية الخيرية االسالمية فرع دورا القائمه 

او  على رعاية االيتام وتعليمهم .... واذا ما انقضت هذا الجمعية او حلت او انتهت ألي سبب

السجل  1انحرفت عن اهدافها فان هذه الوقف يعود لمصلحة فقراء المسلمين بموجب الحجه رقم 

 . م 11/5/1997تاريخ  53عدد  188صفحه  16

تضمن الحكم بثبوت وقف 21/5/1997تاريخ  40/97اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -44 

طبيعي جزء من القطعة  4ض رقم قطعة االرض الواقعة في منطقة واد سود من اراضي دورا حو

العائدة لمحمود الحاج  6/265/25ومساحتها الف ومئة وخمسة وثالثون مترا مربعا رقم  120

 موسى زقرط المعروف محمود موسى سليمان الشراونة 

 20/6/1998تاريخ  59/98اعالم الحكم الصادر عن محكمة الشرعية في الدعوى اساس  -45 

الواقعة في قرية  36حوض رقم  27من قطعة االرض  2م844تضمن الحكم وقف ما مساحته 

الكان من اراضي دورا التابعه لعايش محمد احمد سلمان نصر الحكم مسجل تحت رقم 

6/368/41 . 

من اراضي  4حوض 104وقف محمد موسى نمر االعرج من طولكرم وسكانها قطعة االرض رقم  -46 

دونما وقفا خيريا عاما لمصلحة المسلمين بتاريخ  90قرية السموع التابعة الخليل البالغ مساحتها 

  20/3/61رقم  22/6/1997

وقف محمد موسى نمر االعرج من طولكرم وسكانها وقف جميع ما يملكه حصة يونس محمد حسن  -47 

من اراضي دورا الخليل والبالغ مساحتها  36حوض رقم  40الشوامره في قطعة االرض رقم 

الورثه محمد حسن عليان شوامره وقف خيريا اسالميا عاما دونما على الشيوع ما باقي  275

لمصلحة المسلمين عموماً تتولى االشراف عليه ورعايته دائرة االوقاف االسالمية في الخليل سجلت 

  م .22/6/1997لدى محكمة دورا الشرعية بتاريخ  62عدد  4صفحه  20في السجل 

انها قطعة االرض الواقعة في وادي الرحيم وقف فيصل محمد زيدان ابو عياش من بيت امر وسك -48 

 60دونم وقف خيريا والقطعة الثانية رقم  141,5مساحتها  26قطعة رقم  13حوض رقم 

وقفا خيريا  63عدد  5صفحة  20مساحتها ثالث دونمات وخمسمائة متر مربع سجلت في السجل 

 اسالمية عاماً .

رض الواقعه في شعب الصخره التابعة دورا وقف عبد الكريم محمود مصطفى المشارقة قطعة اال -49 

رقم  11/10/1997القامة مسجد بتاريخ  2م716مساحتها  50حوض رقم  102قطعة رقم 

 . 107عدد  24صفحه  20السجل 

تضمن الحكم  21/11/2007تاريخ  67/2007اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -50 



ض وما عليها من بناء الواقعة في واد بصحة الوقف ولزومه في الجزء الواقع ضمن قطعة االر

م العائدة لمحمد واسماعيل وعبد المجيد 2229قطعة رقم ومساحته  34548سور دورا حوض 

 .  44/114/86وكامل اوالد يونس محمد بريوش رقم السجل 

وقف محمد احمد حسن الشراونة جزءاً من قطعة االرض الواقعه في البقعه الشامية من اراضي  -51 

القامة مسجد سجلت بتاريخ  2م477مساحتها  165رقم القطعه  32الحوض  رقم دورا ضمن 

 . في محكمة دورا الشرعية  1عدد  57ص  20م في السجل 8/1/1998

وقف ابراهيم حسين جبر الحواوره جزء من قطعة االرض الواقعة في خلة رافات من اراضي  -52 

مسجد سجلت بتاريخ  القامة 2م659،78مساحتها  143القطعة  3السموع حوض رقم 

 .  390عدد  101صفحة  295في السجل  21/7/1998

تضمن وقف قطعة  59/98اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -53 

 27قطعة رقم  36االرض الواقعة في قرية السكاك من اراضي دورا الواقعة ضمن الحوض رقم 

 . العائدة لعايش محمد احمد سليمان نصر  2م72مقام عليها مسجد مساحته  2م844مساحتها 

وقف سالمة حسين سلهوب وقف قطعة االرض الواقعة بمنطقة كنار من اراضي دورا والبالغ  -54 

م سجلت في 31/12/1998مقبرة لدفن اموات المسلمين بتاريخ  2م4177،5مساحتها 

   224عدد  189صفحه  20السجل 

ة االرض في قنان ابو سمرة من اراضي دورا حوض رقم وقف امين عبد الفتاح حسين ربعي قطع -55 

لجهة الجمعية الخيريه االسالمية دار االيتام لبناء عقار يعود  2م300مساحتها  7قطعة رقم  32

 .  23عدد  7صفحه  22م رقم السجل 14/2/1999نفقة لاليتام بتاريخ 

منه محمد حمدان وقف علي نصار سالمه ابو عقيل بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن ا -56 

البدارين وفواز وعزيزه ومريم وفاطمة وحسن اوالد المرحوم نصار سالمه محمد ابو عقيل جزءا 

 1531قطعه رقم  2من قطعة االرض الواقعة في خالل الرواشدة من اراضي السموع حوض رقم 

 .  308/10/349رقم  5/6/1999مساحته دونم واحد القامة مسجد بتاريخ 

 1532قطعة رقم  2عيل الدغامين وقف جزءاً من قطعة االرض حوض رقم وقف حسين اسما -57 

عدد  71صفحه  22سجل رقم  26/8/1999ليقام مسجد عليها بتاريخ  2م1000مساحته 

128  . 

تضمن الحكم  245/99اعالم الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشرعية في الدعوى اساس  -58 

قطعة  2شمعون من اراضي السموع حوض رقم بصحة وقف قطعة االرض التي تقع بموقع واد 

التابعة لحميد  15/9/1999والبناء المقام عليها المسجد بتاريخ  2م991مساحته  565رقم 

 احمد سوفيه .



وقف محمود طلب خليل النموره جزءا من قطعة االرض الواقعه بموقع الصليب المعروف بحي   -59 

بموجب مخطط  1يحمل الرقم  2م890مساحته  6قطعة رقم  34547الشرفه حوض رقم 

 22/115/200المساحه المنظم من قبل المساح فايز ابو السباع القامة مسجد ومرافقه سجل 

 . م1/11/1999تاريخ 

وقف اسماعيل مسلم عياش الهوارين من دومه الظاهرية جزءاً من قطعة االرض الواقعه في دومه  -60 

ليقام مسجداً عليها بتاريخ  2م405ه مساحت 546قطعة رقم  3من اراضي الظاهرية حوض رقم 

 . 22/143/251م رقم السجل 25/12/1999

وقف محمود حسان خليل اخليل جزءا من قطعة االرض الواقعة في طاروسه من اراضي دورا حوض  -61 

 22م سجل 5/6/1999ليقام مسجد عليها بتاريح  2م547مساحته  616قطعة رقم  4رقم 

 . 65عدد  32ص 

وامينه اوالد المرحوم احمد على خالف وخاتمه عيسى محمد الحريبات واحمد وقف خليل ومريم  -62 

محمد اوالد المرحوم عبد القادر احمد على خالف جزءا من قطعة االرض الواقعة في قرية ابو 

سجل  6/2/2000القامة مسجد بتاريخ  2م474مساحته  14الغزالن التابعه دورا رقم القطعة 

 . 3عدد  78صفحه  3رقم 

 14ليان عيسى علي الشوامره جزءا من قطعة االرض من اراضي ابو الغزالن التابعة دورا حوض رقم ع  

 174ص  22م رقم السجل 7/3/2000وما عليها من بناء بتاريخ  2م440مساحته  18قطعة رقم 

 . 51عدد 

عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ  65/2001اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -63 

تضمن وقف المسجد المقام على قطعة  41عدد  116صفحه  320رقم السجل  3/3/2001

ما مساحته الجزئية  217قطعة رقم  34430االرض الواقعة في ضاحية الزيتون حوض رقم 

 .  جمعية االسكان التعاونية 2م265

وقف نصر ظاهر احمد الشعراوي جزءا من قطعة االرض الواقعة بمنطقة الصره موقع راس خلة  -64 

م سجل 3/7/2001القامة مسجد بتاريخ  2م599مساحته  27نائل التابعة دورا حوض رقم 

 . 104عدد  177صفحه  25

وقف طالب موسى سليمان الرجوب جزءا من قطعة االرض الواقعة بمنطقة واد ادغيم من اراضي  -65 

م رقم 26/7/2001القامة مسجد بتاريخ  2م781مساحته  2قطعة رقم  27دورا حوض رقم 

 . 1/131 /29سجل ال

وقف محمد سالمه عبد ربه ابو عالن من الظاهرية جزءا من قطعة االرض الواقعه بموقع مرحات  -66 

القامة مسجد بتاريخ  2م565مساحته  413قطعة رقم  3حميده التابعه لظاهرية حوض رقم 



 . 29/111/64م رقم 19/3/2002

وفاطمة عيسى محمد محريبات واحمد  وقف خليل ومريم وامينه اوالد المرحوم احمد علي خالف -67 

محمد اوالد المرحوم عبد القادر احمد علي خالف جزءا من قطعة االرض الواقعه في قرية ابو 

م رقم السجل 19/3/2002القامة مسجد بتاريخ  2م474مساحته  14الغزالن قطعة رقم 

29/111/65 . 

دورا بموقع واد خازن حوض وقف محمود احمد جبر الرجوب جزءا من قطعة االرض من اراضي  -68 

 29رقم السجل  9/6/2002القامة مسجد بتاريخ  2م730مساحته  29قطعة رقم  4رقم 

/136/101 . 

وقف ياسر محمد محمود الحروب من دورا وسكان سوريا الممثل بوكيله سريا محمد محمود  -69 

 121رقم  قطعة 23الحروب بالوكالة المرفقة قطعة االرض الواقعه في دير سامت حوض رقم 

رقم  23/6/2002تضمها الى مسجد دير سامت القديم بتاريخ  2م368مساحتها 

29/139/106 . 

 4وقف زياد احمد جبر الرجوب وموكيله جزءا من قطعة االرض في منطقة واد خازن حوض رقم  -70 

رقم السجل  25/7/2002مقبرة للمسلمين بتاريخ  2م3295مساحته  512طبيعي قطعة رقم 

29/152/124 . 

عن محكمة دورا الشرعية تضمن الحكم  88/2002اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -71 

م البالغ مساحتها  226طبيعي رقم القطعة  2بوقف قطعة االرض الواقعه في الحوض رقم 

والمسجد المقام عليها على احمد محمد عبد السالمين وامين محمد عبد السالمين بتاريخ  2م871

 . 206/1/ 1رقم  11/3/2003

وقف عبد هللا حسن سالمه سلهوب من دورا جزءا من قطعة االرض الواقعه في كنار حوض رقم  -72 

مساحته دونم لصالح بلدية دورا القامة بناء مدرسي بتاريخ  2قطعة رقم  34521

 . 29/51/50رقم السجل  14/5/2003

عية بوقف قطعة عن محكمة دورا الشر 59/2003اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -73 

وما  2م695مساحتها  302قطعة رقم  32االرض الواقعة بموقع سيميا فروش حوض رقم 

التابعه لحسن  21/233/44م رقم 23/6/2003عليها من بناء وهو مسجد الصادر بتاريخ 

 عامر محمد سالمه بيت عوا 

من اراضي دورا وقف مصلح محمد عبد الحميد الحروب قطعة االرض بموقع واد الحمام طاروسه  -74 

مساحتها دونم وثمانمئة متر من اجل اقامة مسجد بتاريخ  772قطعة  4حوض رقم 

 .لدى محكمة دورا  70عدد 66صفحه  29م سجل في السجل 3/7/2003



وقف غالب محمود عبد ادعيس من دورا دونماً واحدا من قطعة االرض الواقعة بموقع خلة عرب  -75 

جزء منها بتاريخ  58طبيعي قطعة رقم  10من اراضي دورا ضمن الحوض رقم 

 151عدد  120صفحه  33سجل في السجل  16/10/2003

 –وقف غزالن عيسى محمد نصار دودين جزءا من قطعة االرض الواقعه بموقع المراح الغربي  -76 

القامة المسجد  2م488مساحته  164قطعة رقم  6قرية البيرة من اراضي الظاهرية حوض رقم 

 .152عدد  122ص  29سجلت في السجل رقم  16/10/2003بتاريخ 

تضمن الحكم  110/2003اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -77 

 2م507مساحتها  20بصحة وقف قطعة االرض الواقعة في خرسا التابعة دورا حوض رقم 

 .21/253/75رقم  22/10/2003التابعة علي عيسى يونس حجة تاريخ 

عن محكمة دورا الشرعية تضمن بصحة  83/2004الحكم الصادر في الدعوى اساس اعالم  -78 

طبيعي قطعة  10وقف جزء من قطعة االرض الواقعة في قرية دورا موقع دير رازح حوض رقم 

 .التابعة فيصل محمود عبد عمرو 21/307/75رقم  4/8/2004بتاريخ  2م4444رقم 

عن محكمة دورا الشرعية تضمن الحكم  85/2004اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -79 

 4من قطعة االرض الواقعة في مدينة دورا موقع عرقان عوض حوض  2م914بصحة وقف 

التابعه محمد عبد القادر قزاز رقم  4/8/2004بتاريخ  782طبيعي رقم القطعة 

21/307/76. 

تضمن الحكم  عن محكمة دورا الشرعية 84/2004اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -80 

من قطعة االرض الواقعة في الصره التابعة دورا حوض رقم  2م772بصحة وقف جزء مساحته 

التابعه ورثه محمود  21/325/107رقم  16/12/2004بتاريخ  11قطعة رقم  19

 .المصري 

وقف عبد اللطيف سالمه محمد ابو زنيد بصفته الشخصيه وبصفته وكيال عن شقيقية محمد ونافعه  -81 

من قطعة االرض الواقعه في موقع واد ابو ميدان من اراضي دورا  2م785ا ارضاً مساحتها وقفو

 .298عدد  77ص  42سجل رقم  13/12/2005بتاريخ  473قطعة رقم  4حوض رقم 

من  2م316وقف محمود اسماعيل محمود عمرو بصفته الشخصية ووكيال عن شقيقته يسرى  -82 

قطعه  34544حنينه من اراضي دورا حوض رقم  دونمات في موقع 10قطعة ارض مساحتها 

 .17عدد  102ص  42سجلت في السجل رقم  21/1/2006القامة مسجد بتاريخ  21رقم 

تضمن الحكم  152/2005اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -83 

 78رقم القطعه طبيعي  20التابعه دورا حوض رقم  –بجزء من قطعة االرض الواقعة في خرسا 

 44/38/55المسجل في السجل  16/5/2006وما عليها من بناء المسجد ومرافقة بتاريخ 



 .التابعه محمود محمد عوده اطبيش

تضمن الحكم  88/2006اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -84 

طان غرب الرماضين بوقف جزء من قطعة االرض الواقعه في الظاهرية منطقة راس واد سل

طبيعي القامة مسجد تاريخ  5حوض  82جزء من القطعة رقم  2م604مساحتها 

 .تابعه محمد حامد سليم الرغاغمه  69عدد  47صفحه  44م رقم السجل 8/7/2006

وقف محمود احمد جبر ارجوب بصفته الشخصية وبصفته وكيال عن اشقائه علي وكامل واسماعيل  -85 

امينه وخوله وحكمت واخيه الب جبر جزءا من قطعة االرض في موقع ابو وزياد وحميده وحاكمة و

حوض رقم طبيعي بتاريخ 428رقم القطعة  2م1300جالس قرية التابعه دورا مساحتها 

 .111عدد  174ص  46سجل رقم  24/6/2007

وقف احمد يوسف حماد الدراويش وكيله عبد الحميد محمد يوسف الدراويش وعلي ومحمد  -86 

محمد الصغير وفاطمة اوالد يوسف حماد الدراويش ويوسف محمد الدراويش وكيال عن  المعروف

 2م502فاطمه ونجوى بنتا موسى محمد زرقان وقفوا القطعه الواقعه في واد الشاحنه مساحتها 

 51/55/227رقم  24/9/2007تاريخ  11حوض  18وهي جزء من القطعه رقم 

 44/114/86 م رقم السجل21/11/2007تاريخ  27انظر  

وقف عيسى محمد عبد الجواد حروب ووكيال عن عمرو حسن ورسمية ونجاح وحورية وحسين  -87 

وابراهيم ويسرى وحميده اوالد محمد عبد الجواد الحروب جزءا من قطعة االرض الواقعه بموقع 

القامة مسجد  2م2793مساحته  22السيميا وفروش القلع دير سامت التابعه دورا حوض 

 51/115/36م رقم 18/2/2008بتاريخ 

وقف عماد موسى احمد حنتش ووكيال عن سلمى محمود سليمان قطيل واحمد ومحمد ومحمود  -88 

واسماعيل وناجح وفاطمه وساره ويسرى وميسر ونجاح اوالد موسى احمد حنتش جزءا من قطعة 

وما عليها من بناء مسجد بالل بن رباح  2م1005مساحته  20حوض رقم  95االرض رقم 

 51/168/114رقم  1/7/2008تاريخ ب

بقطعة االرض الواقعه في  2م895حجة استبدال وقف في المقبرة الشمالية جزء منها مساحته  -89 

ص /51م سجلت تحت رقم السجل 5/8/2008خلة ابو هالل ومساحتها دونمان وذلك بتاريخ 

 152عدد  192

ا الشرعية تضمن الحكم عن محكمة دور 90/2008اعالم الحكم الصادر في الدعوى اساس  -90 

 631قطعة رقم  4بصحة الوقف في جزء من قطعة االرض بموقع راس واد ابو قوره حوض رقم 

التابعه حميدة  78عدد  180صفحة  44رقم السجل  28/8/2008تاريخ  2م500مساحته 

 موسى عيسى المشارقة . 

تضمن الحكم  112/2008اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -91 



بتاريخ  59قطعة رقم  34525حوض رقم  2م859بصحة وقف قطعة االرض البالغ مساحتها 

 .التابعه احمد سعيد احمد الرجوب  93عدد  190صفحه  44رقم السجل  8/10/2008

ضمن الحوض رقم  2م736اذن بهدم مسجد بيت الروش الفوقا المقام على قطعة ارض مساحتها  -92 

سجل في  2م600- 550ديد مكانه يتكون من طابقين بمساحة اجمالية لبناء مسجد ج 40

 .3/12/2008تاريخ  54/37/217السجل 

تاريخ  177/2008اعالم حكم صادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -93 

تضمن الحكم بصحة وقف جزء من قطعة  9عدد  212ص  44سجل  رقم  20/1/2009

مساحتها  34قطعة  11نه من اراضي دورا حوض رقم االرض الواقعة بموقع واد الشاح

 والبناء المقام عليها التابع ماهر محمد عبد ربه ابو عرقوب  2م968

 

وقف عيسى عبد الهادي حسن السويطي جزءا من قطعة االرض من اراضي بيت عوا رقم القطعة  -94 

 58رقم السجل  8/9/2009القامة مسجد تاريخ  2م165مساحته  32حوض رقم  575

 .257عدد  16صفحه 

تضمن الحكم  152/2009اعالم حكم صادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -95 

 70طبيعي قطعة رقم  23بوقف جزء من قطعة االرض الواقعه في دير سامت ضمن الحوض 

عدد  294ص  44رقم السجل  14/1/2010والمسجد المقام عليها بتاريخ  2م420مساحته 

2. 

تضمن الحكم  111/2009ادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس اعالم حكم ص -96 

وما يعلوه من  2م165بصحة ثبوت وقف مسجد انس بن مالك وهو عباره عن طابق ثان مساحته 

سطح وفراغ اسفله مخازن لورثة المرحوم احمد عبد ربه سليمان مقام على جزء من قطعة االرض  

 . 64/17/176رقم  8/11/2010دومة تاريخ  3حوض رقم  209رقم 

مساحته  25ضمن الحوض رقم  7وقف عبد  عوده احمد الرجوب جزءا من قطعة االرض رقم  -97 

عدد  67ص  65رقم السجل  28/3/2011والبناء المقام عليها المسجد بتاريخ  2م550

71. 

بتاريخ  237/2010اعالم حكم صادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -98 

بصحة وقف جزء من قطعة االرض رقم الحوض  64/118/115رقم السجل  3/7/2011

 .بيت عوا نعيم عبد الهادي بدوي شعار  2م358مساحته  332طبيعي رقم القطعة  32

وقف موسى خليل الطوباسي وورثة احمد خليل الطوباسي زوجته صبحه محمود موسى الطوباسي  -99 

م حسين من اراضي الريحيه ضمن الحوض رقم واوالده قطعة االرض الواقعه في منطقة مداح سال



ص  68م رقم السجل 1/4/2012تاريخ  2م485مساحته  58طبيعي جزء من القطعه رقم  3

 .79عدد  133

المقام في قطعة االرض رقم  2م267وقف محمد سالم نصار دودين سطح البناء البالغ مساحته  -100 

للوقف المقام على بناء يملكه الواقف مع شاحط الدرج مع ارتداد وثالث امتار  17حوض رقم  36

 . 73/29/201رقم  25/7/2012لبناء مسجد تاريخ 

تاريخ  214/2012اعالم الحكم الصادر عن محكمة دورا الشرعية في الدعوى اساس  -101 

ضمن  1013تضمن وقف جزء من قطعة االرض رقم  64/317/154رقم  29/7/2012

من اراضي الظاهرية التابع محمد عبد الهادي ابو طبيعي موقع المزراب والمصياد  3الحوض رقم 

 .شرخ 

القطعة  29ضمن الحوض  89وقف احمد محمد عبد الفتاح السويطي جزء من قطعة االرض رقم  -102 

والبناء المقام عليها بتاريخ  2م1415على مخطط المساحه والبالغ مساحته  2رقم 

 46عدد  196صفحه  73سجل  24/2/2013

رقم  2م563د الفتاح السويطي جزءا من قطعة االرض البالغ مساحتها وقف سليمان حسن عب -103 

 .85عدد  150ص  51رقم  21/5/2008بيت عوا تاريخ  32حوض رقم  530القطعة 

 .  67عماد موسى احمد حنتش ارجع رقم  -104 

 .اذن استبدال وقف 68ارجع  -105 

 .76ارجع  -106 

رض الواقعه في منطقة واد دغيم وقف عبد المجيد عبد العزيز محمد موسى جزءا من قطعة اال -107 

ليكون مصلى باسم مالئكة الرحمن بتاريخ  2م97،80 2قطعة رقم  27مثلث الكوم حوض رقم 

 .1عدد  4ص  80رقم السجل  24/5/2015

المبينه مساحة  20/6و 19/6و  18/6وقف نعمان عاطف سالم عمرو وقف قطع اراض رقم  -108 

 .م12/12/2017تاريخ  1عدد  6فحه ص 80كل كما هو مبين في الحجة رقم السجل 

من قطعة االرض الواقعه في خلة مناع الواقعه في  2م920وقف كمال محمد فياض عمرو ووقف  -109 

تاريخ  1عدد  7صفحه  80المسجله في السجل  316قطعة رقم  5الحوض رقم 

29/1/2018. 

الكوم التابعه دورا وقف عبد المجيد عبد العزيز محمد موسى جزءا من قطعة االرض الواقعه في  -110 

ً لمسجد مالئكة الرحمن تاريخ  2م 20) 2قطعة رقم  27حوض رقم  ( ليكون تابعا



 86ارجع  2عدد  9صفحه  80رقم السجل  24/2/2018

 وقفيات محكمة سلفيت وبديا الشرعية                                                                                   

وقف محمود صابر عمر ابو 6/4/1986تاريخ  27عدد  12صفحه  7الوقف رقم السجل حجة  -111 

موقع القفان من اراضي قراوة بني  3حوض  34بكر السرطاوي في سرطه قطعة االرض رقم 

ويحدها غربا ارض مصطفى احمد مصلح من سرطه  2حسان مساحتها دونم ومئتان وخمسون م

يه ارض الواقف وشماالً دار الوقف وارض خالء لصاحب وشرقا شارع فرعي عرضه ثالثة امتار يل

الملك وجنوبا الشارع الرئيسي الذي يربط بديا بنابلس يليه ارض يوسف محمد ياسين السرطاوي 

 . وارض خالء للواقف

م وقف المختار 20/10/1992تاريخ  71عدد  107صفحه  15حجة الوقف رقم السجل  -112 

 1حوض رقم  22قيس نصف دونم من قطعة االرض رقم السيد صالح عمر حماد زيدان من خربة 

الواقعه في جدد البلد ويحدها من الشمال والجنوب شارع عام ومن الشرق بيت قاسم شحادة مسعود 

 .ومن الغرب الجزء المتبقي من قطعة االرض القامة مسجد عليها

احمد  م وقف يوسف عبد8/5/1993تاريخ  45عدد  149صفحه  15حجة الوقف رقم السجل  -113 

اجود  2حوض  1451والمسجد المقام عليها رقم القطعة  2م260القرم من بديا ما مساحته 

الخشب ويحدها من الشمال شارع عام ومن الجنوب ارض الواقف ومن الشرق ارض الواقف ومن 

 .الغرب شارع عام 

وقفت رشيقة عبد  30/12/1993تاريخ  130عدد  4صفحه  25حجة الوقف رقم السجل  -114 

موقع  24297حوض  108من قطعة االرض رقم  2م241فظ احمد عفانه من سلفيت الحا

المدارس ويحدها شماال ملك فتحي فاير فرحه وجنوبا ملك يوسف حسن مصطفى وشرقا شارع 

 2م180،4رئيسي وغربا طريق زراعي والبناء القائم عليها طابق ارضي مسجد مساحته 

ً واربعة مراحي 2م15وطابق تسويه درج مساحة  مكاتب لجنة زكاة  2م28،25ض ومتوضا

 .2م136،75سلفيت 

م وقف جمال سليم 11/7/1996تاريخ  157عدد  80صفحه  29حجة الوقف رقم السجل  -115 

محمود شلبي من مسحه وقف ما مساحته الف ومئة وخمسون متراً مربعا من اصل حصته البالغة 

بقين الطابق االول واالرضي والطابق وما عليها من بناء من طا 2الفا واربعئمة وستة وثمانين م

ويحدها شماال وشرقا وغربا  232قطعه رقم  2الثاني المسجد من قطعة االرض حوض رقم 

 .طريق عام والعياده الصحية وجنوبا قطعة ارض المرحوم سليم يعود على المسجد

م وقف عزت 29/11/1997تاريخ  175عدد  84صفحه  33حجة الوقف رقم السجل  -116 

حوض رقم  22قطعة االرض رقم  2م500ي الزربا من سكان سلفيت نصف دونم محمود عل

موقع خلة الشيخ يحدها شماال وشرقا شارع عام وغربا ارض الواقف وجنوبا شارع  24283

 .عام وذلك لبناء مسجد عليها 



م وقف تيسير محمود 31/5/1998شارع  120عدد  27صفحه  36حجة الوقف رقم السجل  -117 

 رئيس مجلس قروي فرخة ما مساحته خمسمائه متر مربع من قطعة االرض رقم سليمان رزق هللا

من اراضي فرخة موقع سابات ويحدها ارض وملك محمود محمد احمد علي  1حوض رقم  40

وارض عثمان عبد الرازق سالمه وشرقا ارض عبد هللا نمر االشقر وغربا ارض مطلق حسين 

 .عليها يوسف وجنوبا الطريق العام القامة مسجد 

وقف الحاج عبد  22/12/1998تاريخ  278عدد  180صفحه  36حجة الوقف رقم السجل  -118 

البالغ مساحتها  2حوض  1978الرحيم سليم خليل سالمه من اهالي بديا قطعة االرض رقم 

وما عليها من البناء والبالغ مساحتها  2ثمانية دونمات المسماه واد درمه وقطعة االرض حوض 

ع المبينه حدودها في الحجه على نفسه مدة حياتة ومن بعده على لجنة زكاة بديا .... مائة متر مرب

 .فإذا انتهت او حلت او انتهى عملها يصرف ريع هذا الوقف على فقراء ومساجد بديا

م وقفت نعمه عبد 10/7/2000تاريخ  130عدد  28صفحه  43السجل  1حجة الوقف رقم  -119 

من حوض رقم  682حصتها ونصيبها في قطعة االرض رقم الحميد شقور من كفل حارس كامل 

 .بور القبس وتوابعه وقفاً خيريا اسالميا 6

م وقف محمد سالم 12/1/2003تاريخ  24عدد  105صفحه  45حجة الوقف رقم السجل  -120 

وما عليها من اشجار الواقعه بموقع  2م257اسماعيل داود من بديا قطعة االرض البالغ مساحتها 

اضي بديا ويحدها من الشرق ارض هيثم صدقي عمر ومن الغرب ارض الوقف ومن لميس من ار

 .الشمال بيت اسامه سعد سالم ومن الجنوب ارض هيثم صدقي عمرو وقفا خيريا اسالميا

وقف محمود صابر  23/8/2003تاريخ  105عدد  186صفحه  45حجة الوقف رقم السجل  -121 

من اراضي قراوة  3حوض  34االرض رقم من قطعة  2م259عمر بكر من سرطه ما مساحته 

بني حسان موقع القفان ويحدها من الشمال ارض الواقف ومن الشرق شارع عام ومن الجنوب 

والغرب ارض مسجد الحسنين وما عليها الى لجنة زكاة محافظة سلفيت لمركزيه وقفا خيريا 

 .اسالميا

م وقف حامد عبد 11/5/2004تاريخ  63عدد 135صفحة  47حجة الوقف رقم السجل  -122 

من اراضي  2حوض  48من القطعة رقم  2م350القادر حمدان ذياب من دير استيا ما مساحته 

دير استيا وما عليها من شجر وحجر وقفا خيريا اسالميا ويحدها من الشمال طريق زراعي بعرض 

 .لقاضي ثالثة امتار ومن الجنوب والغرب ملك الواقف نفسه ومن الشرق ملك السيد محمد امين ا

وقف حامد عبد القادر  5/9/2004تاريخ  123عدد  195صفحه  47حجة الوقف رقم السجل  -123 

... واسمها  2حوض رقم  48من القطعة رقم  2م33حمدان ذياب من دير استيا ما مساحته 

الخصم ويحدها من الشمال ارض وقف ومن الجنوب والشرق ارض حامد عبد القادر حمدان ذياب 

ً ومن الغرب ارض   .لحامد المذكور المراد من وقفها وقفا خيريا اسالميا

وقف عثمان محمد  28/4/2005تاريخ  41عدد  92صفحه  51حجة الوقف رقم السجل  -124 

ناصر ابو ناصر ويوسف محمود احمد عقل وعبد القادر محمود احمد عقل وتوفيق محمد احمد عقل 



من  5حوض رقم  104،102من قطعة االرض رقم  2م759من دير استيا ما مساحته 

اراضي دير استيا سطح البلدة ويحدها من الشمال والغرب طريق فرعي معبد بعرض ستة امتار 

 .ومن الشرق والجنوب طريق ترابي بعرض ثالثة امتار القامة مسجد 

م وقف عبد القادر 21/5/2005تاريخ  50عدد  101صفحه  51السجل  1حجة الوقف رقم  -125 

خصيه ووكيال عن ابنه عبد الناصر بالوكالة الخاصه الصادره عن بعثة سعيد البلبيسي بصفته الش

حوض  143من قطعة االرض  2م276م 15/5/2004منظمه التحرير بواشنطن بتاريخ 

المقام عليها مسجد مبينه اوصافه في الحجه ويحدها من الجهه الشمالية والشرقية  24284

 عام ومن الغرب شارع فرعي للمسجد الخ .. ارض زراعية ملك الواقف ومن الجهه الجنوبية شارع

م وقف عامر عمر عبد 9/6/2005تاريخ 65عدد  116صفحه  51حجة الوقف رقم السجل  -126 

 2حوض رقم  240من قطعة االرض رقم  2م500هللا اسماعيل من كفر الديك ما مساحته

حسين ويحدها من الشمال والغرب ارض عاطف وعبد هللا عمر ومن الشرق منزل خضر صالح 

 .حمدان ومن الجنوب طريق ترابي عام من اجل اقامة مسجد عليها 

وقف فارس مصطفى  2/10/2005تاريخ  151عدد  3صفحه  53حجة الوقف رقم السجل  -127 

حسن شاهين من سلفيت الطابق االرضي من بيته الكائن في سلفيت باالضافه الى ساحه سماويه 

السماويه مئتي متر مربع وتتكون من ثالث غرف  مكشوفه حيث تبلغ مساحة هذا الطابق والساحه

ومطبخ وحمام ومرحاض وصاله وهو طابق من ثالث طوابق ويقع وسط البلد بجانب المسجد الكبير 

ويحده شماال ديوان ال شاهين وجنوبا شارع عام وشرقا مخازن محمد مصطفى معالي وغربا بيت 

 .زكريا التايه 

 2/10/2005تاريخ  163مصحح عن  152دد ع 4صفحه  53حجة الوقف رقم السجل  -128 

حوض رقم  218وقف فارس مصطفى حسن شاهين ما مساحته نصف دونم من القطعة رقم 

الواقعه ضمن المخطط الهيكلي لمدينة سلفيت ويحدها من الشمال ملك فيصل زهد ومن  24293

ليم ومن الغرب ملك الواقف نفسه فارس المذكور ومن الغرب ملك عبد الرحمن زهد وجالل س

 .الشرق ملك حسن مصطفى معالي وملك الواقف من اجل ان يقام عليها مقر المحكمة الشرعية 

م وقف عبد هللا 25/7/2006تاريخ  125عدد  162صفحه  53حجة الوقف رقم السجل  -129 

قطعة  2م1141احمد عياش فطوني من سلفيت ما مساحته دونم ومئة وواحد واربعين مترا  

موقع البالعه ويحدها شرقا وغربا شارع  24295حوض رقم  66ص رقم االرض من ملكه الخا

عام وجنوبا منزل الشيخ محمد سعيد يونس ومن الشمال منزل حسن احمد عياش لبناء مسجد 

 .عليها 

وقف حسن خضر  14/10/2006تاريخ 179عدد  18صفحه  55حجة الوقف رقم السجل  -130 

المسماه  4حوض رقم  70رقم  2م325ا حسن احمد من ياسوف قطعة االرض البالغ مساحته

سطح القريه وحدها شرقا ارض ورثة حسن الصالح وسمير علي احمد حسين ومن الغرب ارض 

ورثة حسين عطياني ومن الجنوب ارض ورثة محمد حسين ومن الشمال الشارع العام المقام عليها 

 .مسجد بينه اوصافه في الحجة 



وقف احمد خضر  25/11/2006تاريخ  194د عد 33صفحه  55حجة الوقف رقم السجل  -131 

حسن حسين ومحمد حسين عبد القادر عزام وعبد الرحيم وفاطمه وميسر ومريم ونعيمة وتمام 

 4حوض رقم  70اوالد محمد حسين عبد القادر من ياسوف كامل حصصهم في قطعة االرض رقم 

دها شرقا ارض ورثة المقام عليها مسجد ويح 2م325المسماه مسطح القريه البالغ مساحتها 

حسين الصالح وسمير علي احمد حسين ومن الغرب ارض ورثه حسين عطياني ومن الجنوب 

 .ارض ورثة ابراهيم محمد حسين ومن الشمال الشارع العام 

وقف علي عبد هللا  14/8/2008تاريخ  49عدد  173صفحه  55حجة الوقف رقم السجل  -132 

موقع  3حوض رقم  283قطعة االرض رقم  من 2م500علي صبره من بروقين ما مساحته 

البقعان ويحدها شرقا الشارع العام ومن الغرب ارض منير حمدان مصطفى عبد هللا ومن الجنوب 

 .ارض نائل على عباس صبره ومن الشمال ارض الواقف لغرض بناء مسجد

وقف الحاج عبد  24/8/2010تاريخ  75عدد  161صفحه  58حجة الوقف رقم السجل  -133 

صفحه  36م حجة الوقف رقم السجل 22/12/1998م سليم خليل سالمه من بديا بتاريخ الرحي

المبين وقفه فيها عندها يجعل المتوليه عليه لولده ابراهيم عبد الرحيم سليم  278عدد  180

 .سالمه من بعده بدال من توليه رئيس لجنة زكاة بديا

وقف زاهي علي يوسف  22/5/2013تاريخ  41عدد  35صفحه  65حجة الوقف رقم السجل  -134 

موقع  1حوض رقم  161من قطعة االرض رقم  2م500خطيب من فرخه وسكانها ما مساحته 

م وجنوبا شارع 12اعال الكروم من اراضي فرخه وحدها شماال شارع منظم ومرخص عرض 

م 12فرعي عليه بيت السيد شعبان محمد احمد عبهري ومن الشرق شارع منظم ومرخص عرض 

 .ب ارض الواقف القامة مسجد وان يسمى باسم مسجد الصحابهومن الغر

وقف ناظر وعوني  24/6/2013تاريخ  55عدد  48صفحه  65حجة الوقف رقم السجل  -135 

وماهر وعاطف ويوسف وابراهيم اوالد محمد ابراهيم جوده الممثلين بوكيلهم يونس مصطفى 

المسماة  4حوض  31م من قطعة االرض رقم 500محمود نواس ما مساحته نصف دونم 

دونم وحدها شرقا شارع رئيسي وغربا وشماال  19الدرجات من اصل المساحه الكلية البالغه 

ارض الواقفين وجنوبا شارع ترابي والمسجد المقام عليها واسمه مسجد الصديق المبين وصفه في 

 .الحجه

جرة زيتون م اذن باستبدال وقف ش2/12/2013تاريخ  136عدد  60صفحه  24الحجه رقم  -136 

بدون ارض  9بدون ارض في ارض محمود عبد القادر العثمان ... الى شجرة زيتون عدد  1عدد 

تقع في ارض عائشة عمر الموسى موقع القفان من قراوة بني حسان بقطعة االرض الواقعه في 

حوض رقم  268ملك يوسف سعيد محمود مرعي من قراوة بني حسان وهي جزء من القطعه رقم 

 .اة وارد الشرق المسم 2

وقف ماجد عبد  17/12/2013تاريخ  141عدد  66صفحه  24حجة الوقف رقم السجل  -137 

 2حوض رقم  56م من قطعة االرض رقم 620الرحيم عبد ابو نعمه من الزاويه ما مساحته 



موقع المطله ضمن المخطط الهيكلي الراضي قرية الزاوية المسماة خلة البيدر وما عليها من بناء 

 .االنشاء .... كي يكون مسجدا يسمى مسجد الرضوان المبينه حدودها في الحجهقيد 

وقف تيسير رشدي  2/3/2016تاريخ  19عدد  168صفحه  27حجة الوقف رقم السجل  -138 

حوض  362مما حصته من قطعة االرض رقم  2م366جباره عبد هللا من دير بلوط ما مساحته 

ال مقبرة خاص الل جباره عبد هللا وجنوبا طريق خاص الزباق من اراضي دير بلوط ويحدها شما 2

دير بلوط وشرقا منزله وغربا ارض تحسين  -التي توصل الى منزل الواقف والشارع العام رافات

يعقوب حسن عبد هللا وغالب حسن مصطفى مصطفى ثم الشارع الرئيسي الرابط بين رافات ودير 

 .بين وصفه في الحجه ليكون مسجدا هلل تعالى بلوط وكامل البناء المقام على قطعة االرض الم

م وقف ياسين محمد 20/8/2014تاريخ  90عدد  201صفحه  65حجة الوقف رقم السجل  -139 

 2رقم الحي  24294حوض رقم  47عصفور فتاش ستمائه وستة امتار مربعه رقم القطعة 

شارع الوحده  والمسجد المقام عليها ضمن اراضي مدينة سلفيت وسط البلد المركز التجاري

ويحدها من الجهه الجنوبية شارع رئيسي منظم ومعبد ومن الجهه الشمالية مبنى نمر حسن 

مصطفى فتاش ومن الغرب بيت احمد حسن اشتيه ومن الشرق بيت ياسين محمد عصفور وطه عبد 

 .الرحيم عصفور 

 وقفيات محكمة بيت لحم الشرعية

 الفتاح عبد سميحه وقفت م26/6/1983 ريختا 48 عدد 66 صفحه 26 السجل رقم الوقف حجة -140

 الميدان 67-19 رقم الحوض في ارض قطعة مصطفى حسن مصطفى حسن المرحوم ارمله درويش

 خيريا وقفا ومنشأت عقار من عليها وما تقريبا دونمان ومساحتها بتير قرية سطح موقع في

 واصالح اعمار في بريعها عينتف وان ابنائها او لبناتها القرية مدرسه تبقى ان بشرط للمسلمين

 . الغوث لوكالة قبلها من المؤجره المدرسه

 شارع زقاق باب في الواقع العقار 12/1/1992 تاريخ 2عدد 126 صفحه 44 السجل رقم الوقف حجة -141

 وستمئة الف ومساحتها االرض قطعة من بلديتها حدود وضمن جاال بيت اراضي من الخليل القدس

 القسيمة وجنوبا قطاف نخلة شماال ويحدها 16 القطعة رقم 28045 ضالحو من 2م وتسعون وثالثة

 عرضها طرق وغربا الخليل القدس شارع وشرقا واخوانه ماريا هللا جاد خليل باسم المسجله 17 رقم

 واخره بعدهما ومن حياتهما مدة نفسيهما على ذريا وقفا...  جاال بيت مستشفى الى الموصله امتار 4

 هذه في جاء ما اخر الى المسلمين وايتام المسلمين فقراء على تعذر واذا االقصى المسجد على

 .  الوقفيه

 شختور محمد وقف م1994 شباط 20 تاريخ 112 عدد 141 صفحه 56 السجل رقم الوقف حجة -142

 بيت في الواقع العقار من الثاني الطابق لحم بيت من شختور علي احمد محمد باسم المعروف المعطي

 28024 الحوض رقم 2م531 مساحتها ارض قطعة على المقام النجاجرة حاره معالي واد موقع لحم

 يقام البناء زال واذا قائما البناء دام ما..  مسجدا خيريا وقف...  بناء من جزء وهو 289 القطعة رقم

 . فيها جاء ما الخ..  عليها وما االرض هللا يرث ان الى اخر مسجداً  مكانه

 محمود محمد وقف م31/12/1994 تاريخ 408 عدد 124 صفحه 59 السجل 1 رقم الوقف حجة -143

 68 رقم قطعة 28096 الحوض رقم قطعة من جزء وهي م723 مساحته ما لحم بيت من سباتين سعيد



 الغرب ومن عام شارع والشرق الشمال من ويحدها الحجه في وصفه والمبين عليها المقام والمسجد

 . العشره الشروط ضمنت شختور حمودم عذبه الجنوب ومن الجواشي نمر محمد

 حسين موسى ابراهيم وقف م13/6/1995 تاريخ 181 عدد 36 صفحه 63 السجل رقم الوقف حجة -144

 الهدى بطن موقع 30282 رقم حوض 15 رقم االرض قطعة صفافا بيت من عليان علي احمد

 وجنوباً  االشم وحدها وزعرور ولوز زيتون مختلفة باشجار مزروعه دونمات 6 2م150 ومساحتها

 طباليا خربة 30287 الحوض في وهي الواقف اوقفها الواقف ملك 4 رقم قطعة وشرقا يحدها

 بحدود وجنوبا شماال وحدها الحجه في وصفه مبين بناء عليها مقام دونما 18 2م204 مساحتها

 هللا قدر ال احد منهم يبق لم واذا فيه المستحقين بين ذريا وقفا 15 رقم قطعة وغربا بدور ورثة وشرقا

 وهي العشرة الشروط الى باالضافة اشترطها التي والشروط والقدس االقصى المسجد على وقفا عاد

 واالستبدال واالبدال والتخصيص والفضيل واالخراج واالدخال والحرمان واالعطاء والنقصان الزياده

 . الحجه هذه في جاء ما الخ... 

 محمود محمد عبد وقف م2/12/1999 تاريخ 296 عدد 134 صفحه 89 السجل رقم الوقف حجة -145

 الواد راس طبيعي 7 رقم حوض 120 االرض قطعة من جزءا لحم بيت منطقة سكان من الذويب

 علي ابراهيم ورثة وغربا ذويب محمود علي ورثة شرقا وحدها 2م970 مساحتها حلوه واد التعامرة

 احمد المرحوم ورثة يليه مياه سيل باوغر ذويب محمود خليل يليه عام ترابي طريق وشماال الذويب

 لحم. بيت اوقاف دائرة على عيده ابو جمعة

 خليل اسماعيل احمد وقف م14/4/2001 تاريخ 103 عدد 117 صفحه 97 السجل رقم الوقف حجة -146

 شماال وحدها 2م1256 ومساحتها 836 رقم قطعة 2 رقم حوض االرض قطعة رحال واد من خالوي

 سرور ابو حماد محمود علي وشرقا خالوي محمد خليل وجنوبا امتار ستة عرض ترابي عام طريق

 الخيرية باألوقاف والحاقه الصالة فيه تقام عليها مسجد القامة خالوي خليل اسماعيل محمود وغربا

 . اإلسالمية

 85 السجل في المسجل م13/3/2003 بتاريخ م13/2003 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -147

 قطعة من جزء بوقف لحم بيت من دنون حامد حسن محمد عليه المدعى على 13 عدد 277 صفحه

 قطعه 4 رقم حوض م776 مساحتها التعامرة اراضي من عزيز جوفه البلد خلة في الواقعه االرض

 احمد الشمال من وحدها للمسلمين مسجدا  الحكم اعالم في وصفه المبين عليها المقام والبناء 82 رقم

 ومن دنون حامد هللا عوده واحمد دنون هللا عوده محمود طالل الغرب ومن وندن حامد هللا عوده

 . معبد عام طريق الجنوب ومن دنون حامد حسن محمد الشرق

 85 السجل في المسجل 14/11/2003 تاريخ م136/2003 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -148

 2م664 مساحتها التعامرة في الواقعه االرض قطعة وقف بثبوت الحكم تضمن 94 عدد 325 صفحه

 محمد الشرق من ويحدها 2م121 مساحته عليها المقام والمسجد 777 رقم قطعة 2 رقم حوض

 . مقبل هللا عوض مقبل داود الجنوب ومن ترابي طريق والشمال الغرب ومن هللا عوض عيسى

 ابو وضع محمد احمد وقف 8/12/2003 تاريخ 209 عدد 37 صفحه 110 السجل رقم الوقف حجة -149

 النجمات موقع لحم بيت في االرض قطعة لحم بيت من سالمه سلم محمود عايش بوكيله ممثال عامريه

 في المسجله 2 الحوض ضمن دونما 208 البالغه الكليه المساحه اصل من 2م1000 مساحتها البالغ

 هللا عبد خليل ارض وجنوبا معبد عام شارع شماال وحدها 56 صفحه 17 سجل في لحم بيت مالية



 ناصر واخويه العفيفي هللا عبد خليل وغربا ترابي فرعي شارع وشرقا وعمرو ناصر واخويه العيفيفي

 للمسلمين. خيريا وقفا لحم بيت في االوقاف دائرة على وعمر

 سليمان محمد وقف 25/8/2004 تاريخ 228 عدد 189 صفحه 110 السجل رقم الوقف حجة -150

 بيت التابعه الشواوره الطلع ام بموقع الواقعه االرض قطعة من جزءا التعامرة من حمدان اسماعيل

 طريق الغرب ومن سليمان عبد خلف يحدها والتي 2م622 مساحتها 10 رقم قطعة 7 رقم حوض لحم

 الجنوب ومن حمدان سالمه محمد سامي بل الشمال ومن حمدان اسماعيل عاهد رائد يليه ترابي

 القرى. ام مسجد اسمه 2م100 مساحته مسجد عن بارهع وهو عليها المقام والبناء معبد شارع

 حماد موسى سالم وقف 25/8/2004 تاريخ 229 عدد 191 ص 110 السجل رقم الوقف حجة -151

 اراضي من القرنين خلة بموقع الواقعه االرض قطعة من جزءا صالحات حماد موسى واحمد صالحات

 المساحة اصل من 2م924 مساحته ما 2 رقم قطعه 2 رقم حوض لحم بيت التابعه وحرملة التعامرة

 الشمال ومن صالحات حماد موسى احمد ارض والجنوب الشرق من وحدها دونما 30 البالغة الكليه

 . مسجد القامة وصالحات حماد موسى سالم الغرب ومن امتار ثالثة عرض معبد شارع

 على سالم طالب وقف 4/8/2005 تاريخ 205 عدد 12 صفحه 124 السجل رقم الوقف حجة -152

 الشهيد الحلبي موقع 8 رقم حوض الواقعه االرض قطعة 2م896 مساحته ما الشواوره من الدرعاوي

 الجنوب ومن سليمان احمد عمر ارض يليه امتار ثالثة بعرض معبد شارع الشمال من ويحدها سالم

 ءما وبئر الواقف ملك الشرق ومن درعاوي احمد محمود ارض يليه امتار ثالثة عرض معبد شارع

 . مسجد وانشاء اقامة اجل من طرق ملتق الغرب ومن الدرعاوي بال خاص قديم

 57 صفحه 148 السجل رقم 30/8/2009 تاريخ107/2009 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -153

 بصحة تقوع من تعامرة حسين مصطفى ومحمود محمد والثالث الثاني عليها المدعى على 149 عدد

 شارع شماال وحدها 48 رقم قطعه 2 رقم حوض تقوع شرق الواقعه رضاال قطعة في ولزومه الوقف

 عليه للمدعى خاص وبناء صباح محمد موسى البراهيم يعود بناء يليه فرعي شارع وشرقا فرعي

 وهو المذكور محمود الثالث عليه للمدعى ارض وجنوبا وغربا تعامره حسين مصطفى محمود الثالث

 . التوبه مسجد م170 جدالمس هذا ومساحة مصلى عن عباره

 65 صفحه 148 السجل رقم 27/9/2009 تاريخ 212/2009 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -154

 العماره من االرضي الطابق من للمصلى غرفه باضافه ولزومه الوقف بصحة الحكم تضمن 162 عدد

 لمسجد 2م 24 حتهاومسا الدوحه من خميس عيسى مصطفى ابراهيم الثاني عليه المدعى يملكها التي

 الشرق ومن الواقف يخص عقاري مكتب الجنوب من يحده والذي االول الطابق في الواقعه هللا احباب

 مفرق الى يؤدي الفرعي الشارع يليه للبنايه ومدخل ممر الغرب ومن حزبون عماره يليه ارتداد

 الدعوى في صادرال الحكم اعالم بموجب الموقوف المصلى الشمال ومن لحم بيت جامعه وطريق

 الصادر الحكم واعالم 46 عدد 267 صفحه 121 السجل رقم 18/5/2008 تاريخ 69/2008 اساس

 . م69/2008 اساس الدعوى في الحكم العالم 212/2009 الدعوى في

 322 صفحه 148 السجل رقم 31/7/2011 تاريخ 67/2011 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -155

 لعدم الشخصية االحوال نيابة وكيل الشرعي العام الحق باسم المدعى دعوى برد 123 عدد

 . المكاني االختصاص



 82 صفحه 164 السجل رقم 8/4/2012 تاريخ 87/2012 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -156

 مقام طبيعي 2 رقم مصبايح هي تقوع منطقة في الواقعه االرض قطعة وقف صحة تضمن 86 عدد

 ومحاط امتصاص وحفرة مياه ودورة خاص بئر وتوابعه 2م100 حتهمسا الصحابه مسجد عليها

 هللا لعبد خاص بناء وجنوبا جبرين حسين محمد خاص بناء شماال وحده والغرب الشمال من بسور

 بناء ويليه معبد شارع وشرقا نواورة خليل وموسى نواورة لخليل خاص بناء وغربا سلمان احمد

 . سلمان محمد لسلمان

 رقم السجل في المسجل 23/3/2008 بتاريخ 154/2007 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -157

 دعوى برد لحم بيت من الراضي مصطفى محمد نعيم عليه المدعى على 28 عدد 251 صفحه 121

 . وقف اثبات وموضوعها الشخصية االحوال نيابة وكيل الشرعي العام الحق باسم المدعي

 267صفحه 121 السجل رقم 18/5/2008 تاريخ 69/2008 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -158

 عيسى مصطفى ابراهيم يملكها التي العمارة من االرضي الطابق من جزء وقف بصحة الحكم 46 عدد

 احباب مصلى باسم مسمى 2م واربعون ثالثة مساحته مصلى عن عباره هو الذي ارطاس من خميس

 شرقا يحده الذي البناء من االول الطابق في الواقعه اهالمي دورة في المصلى لهذا المنفعه وحق هللا

 ابراهيم األول عليه والمدعى العمارة لمالك يعود مكتب وغربا برميل ابراهيم محمد تخص عمارة

 وغربا العمارة وممر البنايه موقف الجنوب ومن حزبون عماره ويليه المالك ألرض ارتداد وشماال

 . االرض ارتداد وشماال ابراهيم االول عليهم والمدعى العمارة لمالك يعود مكتب

 274 صفحه 121 السجل رقم 2/6/2008 بتاريخ 77/2008 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -159

 رقم 2م497 بثبوت الحكم تضمن العبيدية من خليفه عبد عيسى داود عليه المدعى على 56 عدد

 يؤدي عام شارع شماال وحدها الكسرون ام العبيدية في الواقعه طبيعي 4 رقم حوض 1027 القطعه

 ارض قطعة وشرقا يخصه وبناء المذكور داود عليه المدعى تخص ارض قطعة وجنوبا العبيدية الى

 . االبرار مسجد بناء من عليها وما فرعي شارع الغرب ومن جراح على محمد تخص

 السجل في لمسجلا 2008/ ايلول 23 بتاريخ 165/2008 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -160

 4 رقم حوض 586 رقم االرض قطعة 2م992 وقف بثبوت الحكم تضمن 120 عدد 317 صفحه 121

 شماال وحدها عامر ابن ربعي مسجد وهو عليها المقام والبناء الحيات ابو قمرة العبيدية في الواقعه

 شارع رباوغ جنوبا وكذلك ربايعه عطيه موسى محمد ارض وشرقا ربايعه عطيه محمود عيد ارض

 . امتار سته عرض معبد رئيس

 صفحه 121 السجل رقم 24/9/2008 تاريخ 147/2008 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -161

 البالغ االرض قطعة بوقف حميده حمد احمد خلف عليه المدعى على الحكم تضمن 121 عدد 317

 4 رقم حوض صقير قنان وعتق في الواقعه المرابطين مسجد عليها المقام والمسجد م980 مساحتها

 المرحوم لورثة خاص ما بئر عليها ارض قطعة وجنوبا ترابي طريق شماال وحدها 2م839 رقم قطعة

 . المسجد المقام والبناء ترابي طريق الشرق ومن معبد شارع الغرب ومن البدن احمد

 جابر ابراهيم جابر وقف 20/5/2012 تاريخ 189 عدد 54 صفحه 166 السجل رقم الوقف حجة -162

 من 3 حوض 1381 رقم االرض قطعة لحم بيت زكاة لجنة رئيس عن مفوضا بصفته الحوباني

 موسى حسين احمد المرحوم ورثة وشماال عام شارع جنوبا وحدها هللا عبد ابو واد فجار بيت اراضي

 والبناء 2م4185 ومساحتها طقاطقة سلمان طلب المرحوم ورثة وغربا ترابي شارع وشرقا الشيخ



 باالوقاف والحاقها والمساكن الفقراء لصالح خالصا وقفا...  الحجه في وصفه المبين عليها قامالم

 . لحم بيت اوقاف بمديرية الممثل الخيريه

 صفحه 164 السجل رقم 1/10/2012 تاريخ 358/2012 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -163

 2 الحوض رقم حرمة منطقة في الواقعه االرض قطعة وقف بثبوت الحكم تضمن 222 عدد 178

 تتبع التي والمرفقات عمير بن مصعب مسجد واسمه عليها المقام والمسجد 2م390 ومساحتها طبيعي

 المسجد.

 ويوسف ومحمد سعد وقف 20/11/2012 تاريخ 402 عدد 94 صفحه 171 السجل رقم الوقف حجة -164

 في االرض قطعة المعصرة من زواهرة يوسف محمد حسن المرحوم اوالد ومحمود وابراهيم وعوض

 طريق وشرقا شماال وحدها دونم 2م1و 317 مساحتها 378 القطعه رقم 2 رقم حوض المعصرة موقع

 عليها المقام والبناء الدين عالء خليل محمد موسى وجنوبا زواهرة هللا عبد جمعه منير وغربا معبد

 . الخيري االسالمي الوقف لجهة مسجد

 290 صفحه 164 السجل رقم 4/2/2013 تاريخ 503/2012 اساس وىالدع في الصادر الحكم اعالم -165

 2 الحوض رقم الجوزه تقوع منطقة في الواقعه االرض قطعة وقف بصحة الحكم تضمن 28 عدد

 على المؤمنين ام عائشة مسجد واسمه ومرافقه عليها المقام والمسجد 2م413 ومساحتها طبيعي

 ويسرى وجمال وجميل وامين وسليم ومحمد وعلي وخالد الزير محمد احمد ساره عليهم المدعى

 . عليهم المدعى اخر الى...  صباح خليل عبد اوالد وحفيظة وامينه

 صفحه 164 السجل رقم 14/3/2013 تاريخ 107/2013 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -166

 4 رقم ضحو العبيدية منطقة في الواقعه االرض قطعة وقف ثبوت بصحة الحكم تضمن 84 عدد 325

 وبناء ارض شماال وحده ومرافقة النور مسجد عليها المقام والمسجد 2م600 ومساحتها طبيعي

 العصا على احمد ومحمود ردايده سلمان على موسى ارض وجنوبا الروايدة محمود قاسم لمحمود

 ام الى روايدة سلمان عارف البراهيم تعود وارض بناء وغربا امتار خمسة عرض معبد شارع وشرقا

 . فيها جاء

 2 رقم حوض 386 رقم 28/3/2013 تاريخ 117 عدد 20 صفحه174 السجل رقم الوقف حجة -167

 محمد خالد ارض وجنوبا الزير سليم محمد جمال ارض شماال وحدها تقوع بموقع 2م592 مساحتها

 ابراهيم عبد ومحمد الزير ابراهيم محمد وسليمان الزير احمد خلف عمر ارض الشرق ومن سليم

 الخيريه. باالوقاف والحاقها مسجد لبناء رالزي

 ابو سلمان عثمان محمد وقف 2/6/2013 تاريخ 227 عدد 103 صفحه 174 السجل رقم الوقف حجة -168

 البالغ 28099 رقم حوض 8 رقم القطعة مساحة اصل من 2م98 مساحته جزءا وقف لحم بيت من طه

 عيسى وجنوبا هللا عبد موسى الياس عماد شرقا وحدها لحم بيت العناتره بموقع 2م2449 مساحتها

 جاء ما اخر الى مسجد لبناء الحانوتي حسين موسى وشرقا عويضه الياس عادل وغربا الزبون عوده

 . فيها

 الشرعية جنين محكمة وقفيات

 27/6/1960 بتاريخ الشرعية جنين محكمة في 38 عدد 147 ص 27 السجل في المسجلة الحجه -169

 قرية من الرب ابو محمود ذيب الشيخ الحمد مغارسه مسلية قرية في الواقعه الوقف ارض اعطاء

 القطعه رقم الحرائق حرض في الوقف وارض الحجه في الواردة بالشروط سنوات عشرة لمدة سليمه



ً  وثالثون اربعه مساحتها والبالغ الخالل طن باسم المعروفه 92  موسى ارض شرقاً  ويحدها دونما

 عبد حلمي خليل وغربا الرحمن عبد واحمد واخوانه احمد اللطيف عبد وحافظ واخوانه موسى يوسف

 فؤاد ارض وشماال الرحمن عبد واحمد وشركاه احمد اللطيف عبد حافظ ارض وجنوبا وشركاه الهادي

 وشركاه. الهادي عبد قاسم

 بنت وصفيه وصية تضمنت 25/9/1973 بتاريخ 93 عدد 151 ص 33 السجل في المسجلة الحجه -170

 تملكها واسهم المحدود المساهمة االردنية البترول مصفاة في  تملكها باسهم الهادي دعب حسين نجيب

 في الخيرية المسنين بيت لجمعية ارباح من عنها ينتج وما الفحيص في االردنية االسمنت شركة في

 ميةاالسال االيتام لمدرسة الوصيه هذه تحول بواجبها قيامها عدم او الجمعية هذه فقد وحال جنين لواء

 جنين من الهادي عبد سليم محمد الحاج هاشم الدكتور المذكورة وصفية واقامت القدس في الصناعية

 . الوصية هذه لتنفيذ

 عبد سعيد عواطف وقفت 23/4/1974 بتاريخ 19 عدد 166 ص 33 السجل في المسجلة الحجه -171

 حوض عمان في الموجود رالعقا من تملكه ما تودد الحاجه شقيقتها على جنين من الهادي عبد الكريم

 المكون العقار هذا على المقام البناء من تملكه ما وثلث 2 رقم الجديد عمان جبل في 2363 قطعه 33

 هذا يعود تودد الحاجه وفاة وبعد الثاني الطابق يشمل ان دون فقط اول وطابق تسويه طابق من

 ولو تمكن من الوقف هذا بعمارة تبدأ ان الحج في الوارده بالشروط وقضائها جنين لمساجد الوقف

 . المستحقين حرمان الغلة جميع هذا استغرق

 ابراهيم محمد احمد الحاج وقف 19/3/1975 تاريخ 22 عدد 19 ص 37 السجل رقم الوقف حجة -172

 قطعه 42 رقم الغربي المرج حوض:  تالياً  المذكورة العقارات من يملكه ما جميع برقين من المساد

 رقم التسجيل سند في المذكوره مربعا مترا وتسعون وخمسة واربعمئة ونماتد سته مساحتها 7 رقم

 . 16/12/57 بتاريخ جنين في التسجيل دائرة عن الصادر 90

 وسبعون وثالثه واربعمئة دونما وثالثون واحد مساحتها 6 رقم قطعه 42 رقم الغربي المرج حوض -173

 . 16/2/57 تاريخ 89 رقم التسجيل سند بموجب مربعا مترا

 مترا وسبعون واثنان وسبعمئة دونما وعشرون ثالثة مساحتها 25 رقم قطعه 41 رقم لمنطقة حوض -174

 المنطقه حوض المساد ابراهيم محمد زهره مورثته عن منها حصتين اصل من حصه فيها يملك مربعا

 حصص ست فيها يملك مربعا مترا وعشرون واربعه دونما عشر اثنا مساحتها 9 رقم قطعه 41 رقم

 زهره شقيقته عن ارثا اخرى حصص وثالث له ملكا حصص ثالث منها حصه عشره ثماني اصل من

 به ينتفع حياته مده نفسه على 2/12/1951 بتاريخ الصادر 27 رقم التسجيل سند بموجب المذكورة

 جنين لواء بمساجد منها يبدا المسلمين مساجد على مصروفا وقفاً  يكون بعده من ثم واستغالال غلة

 ايمنا المسلمين من والمساكين الفقراء على الريع يصرف هللا سمح ال المساجد على الصرف تعذر فإذا

 على لنفسه النظر الواقف وجعل عليها ومن االرض هللا يرث ان الى االبدين ابد وجدوا وحيثما كانوا

 . البالد في العامه االوقاف لدائرة الوقف على بعد من ثم حياته مدة الوقف هذا

وقف الحاج احمد محمد  19/3/1975تاريخ  23عدد  20ص  37لوقف المسجله في السجل حجة ا

 ابراهيم المساد من برقين وتصدق هلل تعالى العقارات ملكه كما هو مبين في الجدول االتي :

 جنين



  التاريخ رقم السند دونم 2م رقم القطعه الرقم اسم الحوض

   34 61 803 3 6 صباح الخير

 6 صباح الخير

 

6 456 42 77 16/12/57 6/16 

 حصه

  2/12/57 33 36 989 7 6 صباح الخير

 4/96  31 65 606 25 7 بسمه

  2/12/57 32 39 408 2 7 بسمه

  16/12/57 88 28 620 2 42 المرج الغربي

 5/6 16/12/57 91 18 559 42 42 المرج الغربي

 5/7 16/12/57 92 11 40 34 34 خلة موسى

 5/7 16/12/57 83 15 561 32 34 خلة موسى

 1/2 16/12/57 84 2 125 12 35 العماير الغربية

 1/2 16/12/57 85 / 589 43 35 العماير الغربية

  16/12/57 81 1 628 33 29 وجه القاطع غربي

   / / 420 38 29 وجه القاطع غربي

   / 1 805 43 40 الحداديه

  2/12/57 29 / 918 6 40 الحداديه

  2/12/57 35 17 111 18 4 باعياتالر

  16/12/57 78 / 949 31 16 شحيتلي

  16/12/57 87 1 269 / 39 خلة صالح

  16/12/57 80 2 373 69 26 وادي حسن



  16/12/57 79 5 149 31 19 وجه القاطع الشرقي

 2/4 5/11/60 46 4 672 3 43 المقطع

 

 

8 4 305 22 30 2/12/57  

ينتفع به غلة واستغالالً ثم من بعد على زوجاته االربعة ثم من بعدهن يكون وقفا على  على نفسه مدة حياته

مساجد المسلمين يبدأ بمساجد جنين فاذا تعذر الصرف على المساجد فعلى الفقراء والمساكين اينما كانوا الى 

 اخره

 

 عبد محمد اديب وقف 5/11/1997 تاريخ 780 عدد 142 صفحه 115 السجل رقم الوقف حجة -175

 رقم االرض قطعة التعاونية الحكومه موظفي اسكان لجمعية رئيسا بصفته جنين من عارضه الفتاح

 مسجد القامة خيريا وقفا 2م1530 التسجيل سند وفي 2م1650 مساحتها 20083 رقم حوض 121

 ووحده ومكتبه الشريف والحديث الكريم القران ودار لالطفال وروضه لالمام سكن عامه ومرافق

 .بالبناء االوقاف تقوم ان شرط...  وتوابعها هصحي

 موسى ابراهيم زهير وقف 16/5/1998 تاريخ 211 عدد 152 صفحه 119 السجل رقم الوقف حجة -176

 من الشامي القرنين موقع 6 حوض 26 رقم االرض قطعة كامل جنين وسكان الخليل من المناصره

 ورثة وجنوبا عام شارع وشماال اوغرب الحافظ عبد محمد ارض شرقا وحدها فوط جينصا اراضي

 هللا يرث ان الى الداهرين ودهر االبدين  ابد الى القريتين بين الواصله والطريق بشير صالح حسين

...  قلقيلية اوقاف لمدير الوقف هذا على التولية تكون ان على الوارثين خير وهو عليها وما االرض

 .عاما اسالميا خيريا وقفا

 7 رقم م2/8/1998 تاريخ 380 عدد 119 صفحه 123 السجل رقم وقف ارض استئجار اذن حجة -177

 500 سنويه باجره عليها ومكاتب مخازن باقامة 2م662 مساحتها جنين اراضي من 20052 حوض

 على االشراف لجنة بقرارات التقيد يتم ان على..  سنه 15 المقترحه االستئجار مدة طيلة اردني دينار

 الطابق يكون ان وعلى م7/10/1997 تاريخ 9/97 رقم بجلستها تثمارهاواس الوقفية االمالك تأجير

 ... جنين في الشرعية للمحكمة مقرا القطعة تلك على سيقام الذي المبنى من االول

 اسعد منيب انيسه وقفت م28/8/2004 تاريخ 436 عدد 65 صفحه 174 السجل رقم الوقف حجة -178

 من رضائي افراز 54 رقم االرض قطعة كامل اعنف انيس عزمي سعد ولدها بوكيلها ممثله نفاع

 رقم القطعة شماال ويحدها 2م750 مساحتها البرج قباطيه اراضي من 15 الحوض من 15 رقم القطعة

 هللا بيوت من بيت بناء اجل من 55 رقم القطعه وغربا 53 رقم القطعة وشرقا عام شارع وجنوبا 51

 .الرحمه مسجد يسمى

 يوسف امين عارف وقف 14/7/2005 تاريخ 413 عدد 167 صفحه 180 السجل رقم الوقف حجة -179

 من 2 رقم حوض 4 رقم االرض قطعة في حصته اصل من مربع متر الف جنين الرامه من خنفر

 بناء اجل من دونم 29، 2م197 االصلية المساحه اصل من 2م 4866 فيها وحصته الرامه اراضي

 . االمين مسجد يسمى هللا بيوت من بيت



 احمد غالب محمود وقف 19/2/2006 تاريخ 99 عدد 187 صفحه 184 السجل رقم قفالو حجة -180

 الذي المسجد صحن المرفقه بالوكاله موسى احمد غالب الرحيم عبد شقيقه وكيله عرابه من موسى

 والمتوضأ فيها المقام العماره من الثاني الطابق في يقع الذي 2م280 ومساحته الصاله فيه يقام

 م67 ومساحته النساء ومصلى العمارة من االول الطابق في ويقع 2م12 ومساحته بالمسجد الخاص

 قطعة في مشاعية حصص من الواقف يملكه وما العمارة وباقي العمارة من االول الطابق في ويقع

 . لصاحبها ملك 36 حوض 12 رقم االرض

 الرحمن عبد سليم وقف 29/11/2006 تاريخ 848 عدد 136 صفحه 191 السجل رقم الوقف حجة -181

 اراضي من 6 رقم الحوض من 19 رقم االرض قطعة من 7، 6 النمرتين الجلمه من فرحه ابو محمود

 عرض مقترح شارع وجنوبا الواقف ملك وغربا شرقا وحدهما اثنان دونمان ومساحتهما الخير صباح

 خيريا اوقف المسلمين لموتى مقبره جرار لسليم ملك ارض قطعة وشماال الواقف ارض وخلفه م12

 .عليها ومن االرض هللا يرث ان الى موتاهم لدفن

 مربع متر خمسمئة سماره عوده محمد عوده وقف 10/2/2007 تاريخ 192/52/87 رقم الوقف حجة -182

 جنين اليامون في الواقعه االرض قطعة من مربع متر وخمسمئة الفين والبالغة حصته اصل من

 . مسجد ءبنا اجل من 6 رقم قطعه 14 رقم حوض البرانس

 ؟ لنفسه العشره الشروط اشتراط الواقف ادخل مالحظة

 الرحمن عبد سليم وقف29/11/2006 تاريخ 849 عدد 137 صفحه 191 السجل رقم الوقف حجة -183

 صباح اراضي من 6رقم حوض 19 رقم االرض قطعة من 1 رقم النمره الجلمه من فرحه ابو محمود

 قطعة مساحة اصل من 2م468 مساحته البالغ هاعلي المقام والمسجد 2م1204 ومساحتها الخير

 وحمامات مصلى عن عباره والمسجد المذكور الواقف االربع الجهات من وحدها 2م57221 االرض

 . للنساء مصلى داخلية وسده

 اسعد عوض محمود وقف 29/1/2008 تاريخ 65 عدد 82 صفحه 201 السجل رقم الوقف حجة -184

 رقم حوض 16 رقم االرض قطعة في حصته من 2م981 تهمساح ما وسكانها قاد بيت من استيتي

 . عليها(  الصديق بكر ابو)  مسجد اقامه اجل من 20032

 – ذان كفر من عابد محمد احمد انور ماهر وقف 15/3/2015 تاريخ 264/44/169 رقم الوقف حجة -185

 ارض شرقا وحدها 2م1377 ومساحتها المبيضه المسماة 16 رقم حوض 11 رقم االرض قطعة جنين

 رئيس شارع وجنوبا عابد وسليم عابد تيسير حافظ ومنزل ارض وغربا مرعي احمد محمود ومنزل

 مسجد لبناء المسعود هللا عبد اوالد ارض ثم رئيس شارع وشماال عابد احمد صبحي الحاج منزل ثم

 .وروضه وعياده

 قطعة راعي كفر من ملحم موسى توفيق احمد وقف 16/8/2017 تاريخ 1/96/4 رقم الوقف حجة -186

 2م600 مساحتها والبالغه راعي كفر الراضي التابعة البلد المسمى 26 رقم حوض 120 رقم االرض

 وبرندة وصالون غرفتين من مكون والثاني تسوية االول طابقين من مكون بناء من عليها وما

 ومن ملحم صالح خليل مامون بيت الجنوب ومن عام شارع الشمال من وحدها 2م130 مساحته

 . صوالحه اسعد خالد بيت الغرب ومن ملحم يوسف خالد بيت الشرق



 عبد ابراهيم مهند وقف 28/4/2016 تاريخ 286 عدد 99 صفحه 278 السجل رقم الوقف حجة -187

 النمره في حصته من 2م500 مساحته ما برقين واد في ومقيم جنين مخيم سكان من حجازي العزيز

 من بيت بناء اجل من برقين اراضي من شحيتاي حوض 16 رقم حوض 33 رقم االرض قطعة من 2

 يسرى لوالدته سكن م121 التسويه مسافه نصف تكون ان بشرط المؤمنين ام عائشه مسجد هللا بيوت

 وقفا جنين اوقاف مديرية الى وفاتهم بعد النصف ويؤول الحياه قيد على داما ما وايمان عالء وشقيقه

 .خيريا

 هللا عبد محمود خيريه وقف 12/6/2017 تاريخ 354 عدد 43 صفحه 293 السجل رقم الوقف حجة -188

 المؤقت والرقم 45 رقم االرض قطعة من م400 مساحته ما جنين مخيم وسكان عربونه من خطيب

 وحدها ومنافع غرفتان وهو بناء من عليها وما عربونه اراضي التابعه 7 رقم قطعة 1 رقم حوض

 ذياب اسماعيل الجنوب ومن يوسف سعيد محمد ارضو حسن ابو يوسف هللا عبد محمود ارض شماال

 . تعالى هلل حسنه الرحمن عبد فايز الغرب من هللا عبد محمود طالل الشرق ومن حسن ابو

 بين االتفاق تم 19/2/2018 تاريخ 121 عدد 121 صفحه 300 السجل رقم وقف استبدال اذن حجة -189

 حوض 8 رقم االرض قطعة من 2م1128 مساحته ما قصراوي احمد معاذ واحمد جنين اوقاف مديرية

 االوقاف تملكها التي االرض قطعة بكامل 2م925 الشوارع استقطاع بعد مساحتها وتصبح 23 رقم

 .2م445 ومساحتها برقين اراضي من الغربية العماير المسماه 35 رقم وحوض 111 القطعه رقم

 قباطية –وقفيات محكمة جنين الجنوبية 

 نجم رشيد سليم ربحي وقف 13/8/2013 تاريخ 110 عدد 147 صفحه 33 السجل رقم الوقف حجة -190

 ما المرفقه بالوكاله سيريس من نجم محمد جميل احمد بوكيله ممثال المانيا وسكان سيريس من

 دخال وفايز جبل ابو ادريس ملك وهي 52 رقم االرض قطعة شرقا ويحدها 2م 5473،43 مساحته

 البناء وهي 71 رقم القطعة وشماال سماره ابراهيم علي لكم وهي 54 رقم االرض قطعة وغربا اقطيط

 من 5 رقم حوض 53 رقم االرض قطعة في حصته من عام طريق وجنوبا اقطيط سليمان طاهر

 بناء من عليها وما المذكورة القطعة في حصته كامل وقف وانه السهل المسمى سيريس بلدة اراضي

 التولية تكون ان على تعالى هللا لوجه عاما ميااسال خيريا وقفا الحجه في وصفه المبين اقامة

 التولية تعود وفاتهما وبعد سيريس من نجم سعيد فهمي نجمه الزوجين ثم حياته حال واالستعمال

 المسلمين عامه لصالح تستعمل ان على جنين محافظة في االسالميه االوقاف لدائرة واالستعمال

 او والفقه والحديث الكريم القران لتعليم مركز او امايت مدرسة او لالطفال اسالميه روضه وخاصه

 والمساجد الشرعي العلم وطالب والفقراء لاليتام المصلحه يحقق مما ذلك غير او عاما خيريا متوضأ

 واشترط....  نجم ال عشيرة ديوان بناء لصالح االرض قطعة من 2م1000 تخصيص واشترط وغيرها

 الوقفيه. هذه في جاء ما الخ....  امتار بعةار بعرض عصام لشقيقه طريقا يمنح ان

 الشرعية يطا محكمة وقفيات

 المدعى على3/28/18 رقم 10/7/2001 تاريخ 31/2001 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -191

 قطعة من 2م225 مساحته ما وقف صحة بثبوت يطا من شريتح ابراهيم سالم محمد عوض عليه

 وحدها الشرق مصلى يطا في الواقعه 10 حوض 327 القطعة رقم 2م781 مساحتها البالغ االرض

 ارض يليه ترابي شارع وشماال محمد وشقيقه شريتح سالم جمعية ارض وغربا عام شارع شرقا



 في المؤجرين المخزنين باستثناء ومرفقاته المسجد عليها المقام والبناء المقبرة وجنوبا مغنم ياسين

  مترا نينثما حوالي ومساحتهما الثاني الطابق

 ربعي موسى جبريل احمد وقف 23/11/2005 تاريخ 1 عدد 3 صفحه 6 السجل رقم الوقف حجة -192

 حسن محمد احمد ارض شماال يحدها 2م150 مساحتها الزعرور جوره في الواقعه االرض قطعة

 على واقيم عام شارع الغرب ومن ربعي موسى جبريل احمد ارض وشرقا عام شارع وجنوبا العمور

 رقم 26/8/2002 بتاريخ بذلك وقفية وسجلت م117 مساحته مسجد المذكورة القطعة من جزء

 الشماليه الجهه من اوقفت لما مالصقه م110 مساحته ما سبق ما الى باالضافه واوقف 1/102/30

 . تعالى هلل حسبه وتوسعته المقام المسجد لتكملة واوقفها

 الدبابسه حسن حماد اسماعيل وقف 21/2/2006 تاريخ 2 عدد 5 صفحه 6 السجل رقم الوقف حجة -193

 5 الحوض رقم رضوان شعب مزهر خلة بموقع الواقعه االرض قطعة من دونم مساحتها ارض قطعة

 كل مساحة طابقين من مكون عليها القائم والبناء 6،875 الكلية المساحه اصل من 50 رقم قطعة

 . يهف الصلوات القامه المسجد البناء هذا تحويل وتم 2م144 طابق

 شواهين محمود محمد جبر وقف 21/2/2006 تاريخ 23 عدد 83 صفحه 13 السجل رقم الوقف حجة -194

 13 رقم حوض يطا – العمد ام منطقة في الواقعه قطعة من جزء وهي 2م873 مساحته ما يطا من

 ارضي طابق 2م185 علوي طابق مربعه امتار 206 مساحته عليها المقام والمسجد 799 رقم قطعه

 .الطريق بموازات الغربية االرض جهة في الواقع مكعب متر 250 سعة اءم وبئر

 احمد محمود هللا عبد وقف 17/6/2007 تاريخ 25 عدد 146 صفحه 13 السجل رقم الوقف حجة -195

 االرض قطعة الهروش االخرس حمد احمد المرحوم ورثه عن ووكيالً  الشخصية بصفته هروش

 مسجد القامة 282 رقم قطعة 3 رقم حوض دونمان مساحتهاو يطا اراضي من الويزه رحم في الواقعه

 عيسى ارض وجنوبا الهروش جابر جبر ولدا وسليمان لمحمد مشتركه ارض شمال وحدها عليها

 . فرعي شارع وغربا الحوت حسن فضل ارض وشرقا ربعي جبريل

 مساحته ما بوقف الحكم تضمن 7/6/2012 تاريخ م14/2012 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -196

 القطعة رقم 2 رقم حوض(  الميه خلة)  مراد شعب في الواقعه االرض قطعة من جزء وهو 2م457

 شارع وشرقا النجار محمد محمود جبريل وغربا وجنوبا النجار احمد عبد على شماال وحدها 5572

 مسجد انيوالث تسويه اول طابق 2م200 مساحهتما طابقين بناء من عليها وما 2م23 طوله معبد عام

 خليل احمد الثاني عليه المدعى على م25 ومساحته ماء بئر منها الجنوب في ويقع معاذ بن سعد

 .21/230/36 السجل رقم فنان ابو سليمان

 الحكم تضمن 21/311/63 السجل في المسجل م54/2011اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -197

 خلة – الكرمل في الواقعه االرض قطعة من لجزء عرام ابو محمد شحادة محمد الواقف وقف بصحة

 سامي غربا وحده 2م479 مساحته والبالغ 3942 القطعة رقم طبيعي 2 رقم حوض يطا – الدقيق

 وشرقا دبابسه موسى محمد سليمان محمد وجنوبا عرام ابو محمد شحاده ومحمد عواد سالم طلب

 م240 مساحته سفيان  ابي بن يهمعاو مسجد الجزء هذا على المقام والمسجد معبد شارع وشماال

 .الشمالية الناحيه في ومخزن الصخر في محفور ماء بئر المساحه وباقي

 233 صفحه 21 السجل رقم 23/10/2013 تاريخ 82/2013 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -198

 باسم المعروف المخامره عوض جبريل سالم المرحوم الواقف وقف بصحة الحكم تضمن 95 عدد



 حوض يطا اراضي من الحبله منطقة في الواقعه االرض قطعة من جزء ابراهيم عوض جبرائيل مسال

 رباح بن بالل مسجد واسمه عليها المقام والمسجد 2م264 ومساحته 41 القطعه رقم طبيعي 11 رقم

 المرحوم ورثة وشرقا م12 عرضه معبد عام طريق وغربا وجنوبا سالم المرحوم ورثة شماال وحده

 .م20 مساحته وسطح 45 مساحتها وساحه م11 مساحتها نعش وغرفه م120 المسجد مساحة سالم

 ابراهيم جبر حسين وقف 21/11/2013 تاريخ 150 عدد 129 صفحه 28 السجل رقم الوقف حجة -199

 ابن خلة في الواقعه االرض قطعة من جزءا يطا من عمر ابراهيم جبر حسين باسم المعروف عمور

 وجنوبا الواقف ارض وغربا وشرقا شماال وحده 4516 رقم قطعة ط2 رقم حوض يطا – يوسف

 . بالمسجد خاص م184 ومساحته عليه القائم والبناء معبد عام شارع

 62 صفحه 34 السجل رقم 9/9/2015 تاريخ 129/2015 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -200

 الملقبه ونزهه صافيهو وخضره ونوفل موسى عليهم المدعى وقف بصحة الحكم تضمن 112 عدد

 حوشيه محمد المحسن عبد محمد باسم المعروف نوفل محمد المحسن عبد محمد المرحوم ورثة زهره

 2م481 مساحته م6139 القطعة رقم طبيعي 2 حوض يطا ميزر ابو منطقة في االرض قطعة من جزء

 امتار 6 عرض ترابي طريق وغربا حمدان ابو حسين خليل وجنوبا معبد عام طريق شماال وحدها

  .قباء مسجد عليها المقام والمسجد الجزء هذا على المقام والمسجد حوشيه عبد محمد موسى وشرقا

 34/132/40 السجل رقم م12/4/2016 تاريخ7/2016 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -201

 949 رقم قطعة 2 رقم حوض يطا – الحيله بموقع االرض قطعة من جزء وقف بثبوت الحكم تضمن

 وحده المهاجرين مسجد عن عباره ارضي طابق 2م315 مساحته بناء من عليه وما 2م732 مساحته

 داخله مخامره خليل موسى وشرقا المخاره حسين على سالمه وغربا معبد عام شارع وجنوبا شماال

 سعته ماء وبئر 2م100 مساحتها ساحه العياده وامام م115 مساحتها للمسجد تابعه صحيه وحده

 . م430 البناء سطح ومساحه مكعب م150

 وقفيات محكمة طولكرم الشرعية

 من ارض قطعة وقف استبدال حجة م4/3/1984 تاريخ 22 عدد 168 ص 47 السجل رقم الحجه -202

 الرحمن عبد ارض يحدها القريه غرب في طولكرم التابعه الغصون دير قرية في واقعه مدرسة مقبرة

 رقم المقبرة باقي الغرب ومن صاع ابو سعيد ورثة ارض الشرق ومن والجنوب الشمال من منصور

 تندرس لم م44 منها 2م727 مساحتها االوقاف مدير باسم مسجل 8676 الحوض في 223 القطعه

 منصور خليل الرحمن عبد للراغبين لالستبدال قابله 2م683 قدره والباقي استبدالها يمكن وال قبورها

 على دينار 102 و فلس 400 وقدره بمبلغ فطوسه ابو نحس ومحمد سعيد محمد الحاج وعلي الحاج

 لالوقاف. اخر عقار لشراء الثمن هذا يودع ان

 بن حسن بن ياسين الواقف من وقف حجة 30/2/1958 تاريخ 142 عدد 28 صفحه 48 رقم الحجه  -203

ً  وعشرين اربعه اصل من قواريط لثمانية تعالى هلل وتصدق وحبس وقف بلعا قرية من برهم  في قيراطا

 البالغ بلعا قرية في الضبع خلة المسماة برهم بعمارة المعروفة وتصرفه ملكه في الكائنه القطعه كامل

 بلعا قريته مسجد على المثمر الزيتون من شجرات عشر وعليها مربع متر وخمسمائة دونما مساحتها

 اليه. فالوق عاد بلعا قرية في المسجد عاد واذا المسلمين الفقراء فعلى ذلك تعذر فان

 ابو احمد وتيم طافش ابو احمد محمد وقف 10/5/1960 تاريخ 54 عدد 94 صفحه 48 رقم الحجه -204

 الحاج بعمارة المعروفه االرض قطعة بلعا من سعيده ابو احمد ونجمه غالي ابو حسن ومحمد طافش



 الحجه في حدودها المبينه 2م1660 مساحتها البالغ بلعا قرية اراضي من الضبع خلة في الواقعه خليل

 ال المذكور تهدم واذا الزيتون شجر من عليها وما بها المسجد ينتفع بحيث بلعا مسجد على خيريا وقفا

 فعلى ذلك تعذر وان منه بدال المذكورة القرية في ينشأ الذي المسجد فعلى معالمه وزالت هللا سمح

 طولكرم. مسجد

 حاج حسن حاج ابراهيم بنت آمنه فتوق م10/2/1964 تاريخ 2 عدد 24 صفحه 52 رقم الوقف حجة -205

 في واقعه طولكرم من الغربية الحاره في كائنه دار عن عباره هو الذي عقارها القادر عبد عيسى

 عبد دكاني فوق واقعه – ومنافع غرفتين على المشتمله القديم طولكرم مسجد من الجنوبية الناحيه

 ثم ---حياتها مدة نفسها على خيريا وقفا وشركاه القادر عبد عيسى الحاج حسن الحاج بن الحميد

 .... القدس في المبارك االقصى المسجد على تعذر فان القديم طولكرم مسجد على وقفا يكون بعدها

 اسماعيل صالح الحاج وقف 27/2/1967 تاريخ 8 عدد 123 صفحه 52 السجل رقم الوقف حجة -206

 8491 رقم غزال وجوره لمساربا حوض من 100 رقم االرض قطعة كامل طولكرم من بيبو ياسين

 وقرية طولكرم مدينة مساجد على 2م369 مساحتها البالغه طولكرم التابعه ذنابه قرية اراضي من

 .... ذنابه

 بن سليم بن محمد الحاج وقف 29/1/1968 تاريخ 3 عدد 144 صفحه 52 السجل رقم الوقف حجة -207

 حياته مده نفسه على طولكرم مدينة بوسط المعروف عقاره كامل وسكانها طولكرم من الددو علي

ً  واسكانا سكنا به ينتفع  واربعين ثمانية اوال المذكور العقار كامل يكون بعده من ثم واستغالال وتملكا

 على وقفا ذلك يكون وعندها اجمعين انقراضهم حين الى....  الددو سليم بن العبد لشقيقه سهما

 . طولكرم مدينة مساجد مصالح

 والحاجه رمزيه الحاجه وقفت 7/3/1976 تاريخ 24 عدد 89 صفحه 60 لسجلا رقم الوقف حجة -208

 10 رقم طولكرم في االراضي تسوية دائرة لدى المسجل الملك كامل غنامه العال عبد بنتي نظيره

 المسجد على بعدهما ومن حياتهما مدة نفسيهما على..  المنشيه 8205 رقم الحوض من مؤقت

 الغربية. الضفه في المسلمين دومساج طولكرم ومساجد االقصى

 الوظايفي بشير بنت بدريه وقفت 28/2/1977 تاريخ 32 عدد 42 صفحه 62 السجل رقم الوقف حجة -209

 قطعة في حصتها كامل من واحد دونم مساحته ما الصدر يوسف الحفيظ عبد الحاج زوجه طولكرم من

 2م7،720 العامه ساحتهام 5 قسيمه 182 حوض في المسجله طولكرم منطقة ضمن الواقعه االرض

 . عليها اسالمي مسجد القامة وذلك حصه 96 اصل من حصه 25 تملك حيث دونم

 نصر بن الكريم عبد وقف م29/5/1977 تاريخ 65 عدد 70 صفحه 62 السجل رقم الوقف حجة -210

 ضمن الواقعه االرض قطعة من مربع مترا وخمسين ومئة واحد دونم مساحته ما ذنابه من الشرشير

 13 الكلية المساحه اصل من 128 رقم قطعه 8487 رقم الحوض في والمسجله طولكرم ذنابه اراضي

  حصه 13887 اصل من حصة 2472 واصلها دون 2م887و دونما

 الرحمن عبد محمد وقف 30/8/1980 تاريخ 184 عدد 111 صفحه 70 السجل رقم الوقف حجة -211

 الواقعه جمع بئر ضمنها من التيو 8539 حوض من 98 رقم االرض قطعة نصف نور مصطفى محمد

 البئر فيها بما القطعه مساحة المخفرة بئر المسمى البئر وهذا الشرقية المقبرة منطقة عنبتا في

ً  خيريا وقفا...  مترا وسبعون تسعه اليه المشار  . اسالميا عاما



 عياش عبد عوده محمود وقف 26/3/1981 تاريخ 55 عدد 23 صفحه 74 السجل رقم الوقف حجة -212

 وقفا 2م45 ومساحته منها قديم بناء من عليها وما 89/90 رقم 8203 رقم حوض االرض قطعة

 . بطولكرم القديم المسجد مصالح على عاما اسالميا خيريا

 يوسف بنت فاطمه وقفية 21/2/1962 تاريخ 20 عدد 157 صفحه 48 السجل رقم الوقف حجة -213

 الشويكه قرية في الكائنه بالعقارات وتصدقت مطولكر التابعه شويكه قرية من الحافظ العبد محمود

 وسبعه وثالثمئة دونمات خمسة مساحتها البالغ 8429 حوض 53 رقم قطعة الغربية الخاليل وهي

 وسته وسبعمئه دونمات خمسة مساحتها البالغ 8426 حوض ثمانية القطعه وكامل مربع متر وثالثين

 ثالثمائة مساحتها البالغ 8426 حوض 14 رقم عهوالقط الشامي الالعبين حق باسم المعروفه امتار

 ومن حياتها مدة نفسها على لشامي الالعبين حق باسم ايضا المعروفه  مترا وتسعين وواحد دونمات

 مسجد على وقفا والثلثان حسين محمد ابراهيم بنت خولة لبنتها الوقف هذا ريع ثلث يكون بعدها

 الصرف تعذر فاذا طولكرم مسجد الى الريع كامل صرفي المذكورة خوله وفاة وبعد الجديد طولكرم

 .... القدس في المبارك االقصى المسجد على بأكمله الريع يكون المسجد على

 عثمان الدين سيف فاطمه وقف 14/8/1983 تاريخ 167 عدد 52 صفحه 79 السجل رقم الوقف حجة -214

 القطعه كامل من 2م143،20 هاومساحت ومنافع وصالون غرف ثالث من مكونه دارا نابلس من العقار

 وعشرون ستمئة كامله ومساحتها الشمالي الجبل منطقة نابلس في الكائنه 24034 حوض 56 رقم

 ..... تعالى هلل مسجد انشاء اجل من الدار وقفت....  المتر ونصف مربعا ومترا

 مدمح محمود حسنه وقفت 18/7/1984 تاريخ 213 عدد 103 صفحه 81 السجل رقم الوقف حجة -215

 1/163 رقمها مربعا مترا وثالثون وخمسه سبعمئه مساحتها البالغه االرض قطعة عنبتا من عدس

 . المدرسه ظهر الحوض – عنبتا اراضي من 8535 رقم الحوض في الواقعه

 الفتاح وعبد احمد وقف 17/8/1985 تاريخ 190 عدد 178 صفحه 82 السجل رقم الوقف حجة -216

 55 رقم االرض قطعة من 2م285 مساحته ما نار ابو نزله من كتانه ياسين قاسم اوالد وفاطمه

 . عليها اسالمي مسجد القامة خيريا وقفا نار ابو نزله قرية اراضي من 2 رقم حوض

 عبد امين الشيخ رشيد وقف 12/1/1986 تاريخ 11 عدد 51 صفحه 85 السجل رقم الوقف حجة -217

 راس موقع اللبد كفر اراضي من 41 رقم قطعه 2 رقم الحوض في شائعه حصه اللبن كفر من الباقي

 . عاما اسالميا خيريا وقفا دونما عشر ثمانية مساحتها السيد

 ابناء مريم دو وسعا موسى وقف 13/1/1986 تاريخ 13 عدد 53 صفحه 85 السجل رقم الوقف حجة -218

 عشر ةثماني مساحتها البالغ السيد راس في الواقعه االرض قطعة اللبن كفر من ياسين اسعد احمد

ً  779 القطعه رقم 2 رقم حوض دونما ً  وقفا   خيريا عاما اسالميا

 مكحول ربيع محمد توفيق وقف 9/3/1986 تاريخ 49 عدد 78 صفحه 85 السجل رقم الوقف حجة -219

 وقفا مربع مترا وخمسون سبعمئة مساحتها 1 رقم حوض من 191 رقم االرض قطعة اللبن كفر من

 . خيريا عاما اسالميا

 من صباح عيسى جميل وقف 21/6/1986 تاريخ 131 عدد 137 صفحه 85 السجل رقم الوقف حجة -220

 وقفا 2 رقم حوض 738 رقم االرض قطعة من مربع مترا وسبعين وخمسه ومئه واحدا دونما قفين

 . خيريا عاما اسالميا خيريا



 القيس علي حسن الحاج وقف م29/2/1987 تاريخ 29 عدد 68 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -221

 مقام 2م وسبعون وتسعه اربعمئة مساحته 8498 حوض 22 رقم االرض قطعة في حصته من جزءا

 . خيريا عاما اسالميا وقفا الحجه في وصفه المبين الفردوس مسجد عليها

 وايمان وماجد حسني وقف 26/11/1987 تاريخ 357 عدد 113 صفحه 91 السجل رقم الوقف حجة -222

 يوسف وكامله خريشي  جميل وحلمي سمور حسن ةوصبحي سمور يوسف حسين اوالد وخوله

 هلل مسجد اقامه اجل من 8209 حوض تسويه 21 رقم االرض قطعة في حصصهم طولكرم من سحور

 اسالميا. خيريا عاما وقفا تعالى

 ابو خليل محمود هند وقفت 10/8/1989 تاريخ 5 عدد 5 صفحه 95 السجل رقم الوقف حجة -223

 الراس موقع من 3 رقم حوض 900 رقم االرض قطعة في صتهاح من 2م657 مساحته ما الصيصاني

 خيريا عاما وقفا المسلمين مصالح تخدم مرافق وأيه تعالى هلل مسجد بناء اجل من عالر اراضي من

 اسالميا.

 شديد يوسف محمد يوسف وقف م27/2/1990 تاريخ 44 عدد 99 صفحه 99 رقم الوقف حجة -224

 والبالغه 3 رقم حوض 1105،1102 االرض قطعتي رعال من كالهما شديد ناصر ادريس وحسنيه

 . المسلمين تنفع عامه ومرافق مسجد انشاء اجل من اسالميا عاما خيريا وقفا واحدا دونما مساحتها

 عالريه سليم محمود سليم وقف 1/3/1990 تاريخ 47 عدد 103 صفحه 99 السجل رقم الوقف حجة -225

 وهي عليها المقام والعقار 2م505 مساحتها 8508 حوض 1 رقم االرض قطعة اكتابا سكان من

 . عاما اسالميا خيريا وقفا الماء وبئر والمنافع والتسويه المسجد

 محمود محمد يوسف وقف 8/7/1990 تاريخ 140 عدد 174 صفحه 99 السجل رقم الوقف حجة -226

 ضحو 88 القطعه رقم 2م515 مساحتها البالغ االرض قطعة من 2م152 وسكانها طولكرم من يونس

 اسالميا. خيريا عاما وقفا الصحيه الخدمات ووحده القائم المسجد بناء عليها وما 8176 رقم

 ومصطفى محمود نصره وقفت 13/2/1991 تاريخ 9 عدد 58 صفحه 102 السجل رقم الوقف حجة -227

 على المقام 2م607 مساحتها طولكرم اراضي من 8181 رقم حوض 12 رقم االرض قطعة الهمشري

 النصره. مسجد منها قسم

 عتيل من صبحه نمر محمد وقف 8/5/1991 تاريخ 53 عدد 88 صفحه 102 السجل رقم الوقف حجة -228

 وقفا 27/63 رقم حوض 6412 رقم االرض قطعة من مربعا مترا وثمانون واربعه دونم مساحته ما

 عليها. مسجد لبناء اسالميا خيريا

 بركه محمد فريد علي وقف 12/10/1991 تاريخ 189 عدد 5 صفحه 109 السجل رقم الوقف حجة -229

 من جزءا 2م230 مساحته ومسجد تسويه عن عباره عقارات من عليها وما 2م378 مساحته ما

  خيريا عاما وقفا القبلي الحي طولكرم اراضي من 8208 رقم حوض 2 رقم االرض قطعة

 دقه مسعود محمد شحاده وقفا 24/3/1992 تاريخ 65 عدد 75 صفحه 109 السجل رقم الوقف حجة -230

 من منها جزءا 2 رقم حوض 795 رقم االرض قطعة من 2م520 مساحته ما وقف عتيل اهالي من

 . اسالميا خيريا عاما وقفا تعالى هلل مسجد اقامة اجل



 الرحمن عبد ولدا وفياض الغني عبد وقف 28/4/1992 تاريخ 10 عدد 63 صفحه 95 الوقف حجة -231

 وهشام خضر هللا عبد فياض الرؤوف وعبد خضر هللا عبد فياض سعدي واحمد خضر هللا عبد فياض

 الغني وعبد وناجح خضر هللا عبد فياض علي محمد اوالد ونبيله ورائدة ونجمه وختام وخيريه وحاتم

 96 رقم القطعه من 2م555 وقفوا الغصون دير من خضر هللا عبد فياض الكريم عبد اوالد وعايده

 . تعالى هلل مسجد اقامة اجل من الميااس خيريا عاما وقفا الحواكير 8676 رقم حوض

 برهوش حسين محمود وقف م13/7/1993 تاريخ 10 عدد 91 صفحه 95 السجل رقم الوقف حجة -232

 من 2م327 مساحتها تبلغ والتي اسالميا خيريا وقفا 2 حوض 407 رقم االرض قطعة في حصته

 اللبن. كفر عليها مسجد اقامه اجل من 2م1219 البالغه حصته اصل

 وابراهيم وحفظية توفيق وقف 22/7/1993 تاريخ 11 عدد 92 صفحه 95 السجل رقم لوقفا حجة -233

ً  مترا وثمانمئة واحدأ دونما مساحته ما قفين من كتانه ذيب الشيخ رشيد  رقم االرض قطعة من مربعا

 قفين . قرية في مسجد النشاء اسالميا خيريا وقفا 2 رقم حوض 526

 سليم الحليم عبد الحاج وقف 18/10/1993 تاريخ 332 عدد 1 صفحه 122 السجل رقم الوقف حجة -234

 اراضي من 8202 رقم الحوض من 34/115 رقم االرض قطعة كامل وسكانها طولكرم من ذياب

 حال وفي قائمة دامت ما طولكرم زكاة لجنة لصالح مربع متر وخمسمئه دونم مساحتها طولكرم

 منها اوقف بطولكرم والمساكين للفقراء ريعه صرفي اسالميا خيريا وقفا مباشره ملكيتها تؤول عدمها

 فقط . 2م376 مساحته ما

 يوسف عادل وقف م28/7/1993 تاريخ 223 عدد 132 صفحه 116 السجل 1 رقم الوقف حجة -235

 رقم حوض 77 رقم القطعة من مسجد القامة 2م638 مساحه ما عيسى نزله من حسين حسن ابراهيم

 . عيسى نزله اراضي من الحرايق موقع 2

 محمد محمد عدنان وقف 25/11/1993 تاريخ 372 عدد 26 صفحه 122 السجل رقم الوقف حجة -236

 بموجب صالح ابو علي محمد محمد عادل شقيقه عن وكيال وبصفته الشخصية بصفته صالح ابو علي

 بنتا ومهديه وهدى المحكمة هذه عن الصادر م15/11/1993 تاريخ 120/184/607 رقم الوكالة

 من 8429 رقم حوض 90 رقم االرض قطعة طولكرم التابعه شويكه من صالح ابو يعل محمد محمد

 القامة عاما خيريا وقفا تقريبا 2م300 مساحتها والبالغ الغربيه بالخاليل المعروفه شويكه اراضي

 اسالميه. خيريه عامه مرفقات وايه مسجد

 عبد ابراهيم الحاج نالمحس وقف م3/2/1994 تاريخ 145 عدد 129 صفحه 122 رقم الوقف حجة -237

 من عليها وما 8203 رقم حوض 203 رقم االرض قطعة طولكرم من(  قب)  حاتوه حسن الرحيم

 ومنافع وليوان غرفتان االرضي والطابق 2م82 مساحته درج ومطلع مخزنين من مؤلف عقار

 عن هعبار هو والذي االرضي والطابق المخزنين سطح على المقام االول والطابق 2م94 مساحتها

 ريعه يصرف ان على.....  عاما اسالميا خيريا وقفا 2م176 مساحته ومنافع وليوانين غرف ست

 طولكرم. في الخطاب بن عمر مسجد على

 بنتا واسماء رنده وقفت 14/8/1994 تاريخ 468 عدد 105 صفحه 125 السجل رقم الوقف حجة -238

 حوض 17 رقم االرض قطعة من 2م623 مساحته ما طولكرم من علي الشيخ الرحيم عبد محمد

 عباره وهو تعالى هلل عليها مسجد بناء اجل من الشرقي السهل المسماه فرعون اراضي من 8477

 هذه وان مياه ودورة ومخزن ومنافع وصالون غرف اربع من مؤلف بيت من مكونه تسويه عن



 سدهو للنساء ومصلى ارضي دور وهو 2م260 مساحته للرجال مصلى 2م335 تساوي المساحة

 اسالميا. خيريا عاما وقفا 2م55 مساحتها

 عبد عوده محمد وقف م16/1/1996 تاريخ 40 عدد 19 صفحه 138 السجل رقم الوقف حجة -239

 مساحتها شوفه اراضي من 2 رقم حوض 135 رقم االرض قطعة نصف شوفه من عوده الرحمن

 ومرفقاته. مسجد اقامه اجل من واحد دونم اصل من 2م579

 من االعرج نمر موسى محمد وقف 9/1/1997 تاريخ 23 عدد 38 صفحه 149 رقم الوقف حجة -240

 ما بالغة دونما تسعون ومساحتها استيا دير اراضي من 4 حوض 22 رقم القيسمه االرض قطعة عالر

 عاما. اسالميا خيريا وقفا الذيب جبل موقع الواقع ارض على مساحتها بلغت

 بشير بدريه الفاضله المحسنه وقفت 4/12/1997 تاريخ 30 عدد 171 صفحه 95 رقم الوقف حجة -241

 ما 8182 رقم حوض 5 رقم االرض قطعة في اسالمي مسجد القامة واحد دونم مساحته ما الوظايفي

 لها المالصق المسجد لصالح مربعا سم58و م814 و دونم مساحته والبالغ حصتها من لها تبقى

 باالرض االنتفاع واشترطت اسالميا اخيري عاما وقفا الصدر – الصديق بكر ابي مسجد المسمى

 الملكية. دون حياتها طيلة الموقوفه

 اسعد محمد المحسن وقف م18/5/2000 تاريخ 339 عدد 46 صفحه 184 السجل رقم الوقف حجة -242

 من 2م768 مساحتها 4 صفحه 2 السجل رقم االرض قطعة طولكرم وسكان عتيل من شمس ابو

 التسجيل شهادة بموجب شوفه اراضي من 2 رقم حوض 135 ميري نوع من وهي عالر اراضي

 مسجد لبناء عاما اسالميا خيريا وقفا زيتون معصرة مستعمل بناء عليها منشأ ارض وهي المرفقه

 عليها.

 السالم عبد محمد وقف 28/6/2001 تاريخ 364عدد 34 صفحه 192 السجل رقم الوقف حجة -243

 عليها المقام والمسجد 8181 حوض 42 رقم االرض قطعة من 2م191 مساحته ما سلمان ابراهيم

 المسجد وصحن 2م22 بمساحة برنده مدخل من المسجد ويتكون 2م122 مساحته البالغ ومرافقة

ً  2 عدد مرحاض مع للنساء وسده 2م112 ً  2م70 مساحة للنساء ومتوضا  ومرحاض للرجال ومتوضا

 .2م10 مساحة 2

 ومجاهد ورائد ومحمد واصف وقف 9/8/2003 تاريخ 1عدد 1 صفحه 7 السجل رقم الوقف حجة -244

 اسعد محمد وعزيزه ظافر صالح سعيد وعطيه وصبحية وخاتمه برهم محمد عباس ونصوح وعائد

 .وسناجق برهم اسعد اسماعيل ونجيه برهم محمد عباس ورضيه ورسمية وفخريه برهم

 عبد وحسين مسعود محمد وقف 1/3/2004 تاريخ 64 عدد 88 صفحه 204 السجل رقم الوقف حجة -245

 رقم حوض 1929 رقم االرض قطعة في وحصته نصيبه من 2م وثالثين وخمسه مئتين بلعا من الحق

 . الموقوفه المساحه على مسجد لبناء اسالميا وقفا 2

 االستاذ الشيخ المحسن وقف 22/7/2004 تاريخ 222 عدد 175 صفحه 204 رقم الوقف حجة -246

 في حصته من مربعا مترا وخمسون مئتان همساحت ما طولكرم من عيد الفتاح عبد مسعود مصطفى

 منافعه مع المذكورة المساحه على مسجد لبناء اسالميا وقفا 8177 رقم حوض 8 رقم االرض قطعة

 .ومرفقاته



 محمود المحسن وقف 15/10/2005 تاريخ 400 عدد 176 صفحه 212 السجل رقم الوقف حجة -247

 تابعه الحفاصي قريه في ارثا اليه الت التي 2م600 مساحته ما اللبن كفر من برهوش محمد حسين

 .عليها المقام والمسجد 2 رقم حوض 399 رقم االرض قطعة على طولكرم - اللبد كفر

 عدنان المحسن وقف 2006 عام اذار 12 تاريخ 132 عدد 57 صفحه 215 السجل رقم الوقف حجة -248

 من 8505 رقم غربيال السهل حوض من 306 رقم االرض قطعة طولكرم من اسماعيل اسماعيل كمال

 .المسلمين النتفاع للمسجد مرافق وبناء للمسلمين مسجد لبناء 884 مساحتها عنبتا اراضي

 الجواد عبد حسن رسالن وقف 5/2006 تاريخ 155 عدد 78 صفحه 215 السجل رقم الوقف حجة -249

 ضاالر قطعة في تملكها التي 2م605 مساحته ما جابر ابراهيم حسين ربحية عن وكيال وبصفته

 وسكن 2م344 المسجد مساحته طولكرم اراضي من 89 القطعه رقم 8175 رقم الجامع قطع الحوض

 .اسالميا خيريا وقفا 2م136 مساحته امام

 من قعدان محمود نمر حسين وقف 17/3/2007 تاريخ 111 عدد 171 صفحه 219 الوقف حجة -250

 من 8665 حوض 6 رقم يملكها التي االرض قطعة من 2م150 مساحته ما وسكانها الجاروشيه

  عليها مسجد لبناء االقرع باطن المسماه الغصون دير اراضي

 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد وقف 14/2007 تاريخ 43 عدد 90 صفحه 11 السجل رقم الوقف حجة -251

 المنوي 2م246 ومساحته االرضي الدور سطح رامين قروي المجلس رئيس بصفته سلمان الرحمن

 4 رقم حوض 32 رقم االرض قطعة في اسماعيل يوسف نصر يوسف السيد حصة على اقامته

 18 صفحه 3 رقم سجل طولكرم مالية لدى المسجله رامين قرية اراضي من مقيبله البرقي المسماه

 عامه اسالميه خيريه منافع وايه لالمام وسكن مكتبة من وملحقاته عليه النصر مسجد بناء اجل من

 اخرى

 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد وقف 14/2007 تاريخ 44 عدد 91 حهصف 11 السجل رقم الوقف حجة -252

 2م263 ومساحته الصحي المركز سطح لرامين القروي المجلس رئيس بصفته سلمان الرحمن

 لالمام ومسكن مكتبة من وملحقاته الصحي المركز سطح على مسجد لبناء 2م500 مساحته والبالغه

 القراقع ام 4 رقم حوض 24 رقم االرض قطعة من جزء لىع المقام عامه اسالميه خيريه منافع وايه

 ب. 3 االرض صنف 34 رقم صفحه 2 رقم السجل طولكرم مالية لدى المسجلة رامين اراضي من

 رداد داود المالك عبد امنه وقفت 23/5/2007 تاريخ 224 عدد 93 ص 220 السجل رقم الوقف حجة -253

 اليد كفات والمسماه جنين راعي ركف اراضي من 28 حوض 25 رقم االرض قطعة صيدا من

 المسلمين موتى فيها يدفن اسالميه مقبرة تكون ان اجل من اسالميا خيريا وقفا 2م1756 ومساحتها

 حمدان عطا احمد محمد وقف 20/6/2007 تاريخ 301 عدد 173 ص 220 السجل رقم الوقف حجة -254

 من 3 رقم حوض 437 رقم االرض قطعة في رضيه من 2م750 مساحته ما وسكانها صيدا من

 اسالميا خيريا وقفا عليها مسجد اقامة اجل من ذياب خلة المسماه صيدا اراضي

 اسماعيل فارس نهله وقفت 22/7/2007 تاريخ 379 عدد 51 ص 223 السجل رقم الوقف حجة -255

 مساحته ما سعن ابو محمد صبحي مدحت ابنها عن وكيله بصفتها القدس من سعن ابو بلبسيي

 الشويكه اراضي من 8426 حوض 2 رقم االرض قطعة في المذكور مدحت ابنها نصيب من 2م695

  مسجد بناء اجل من خيريا وقفا اللعابين حق المسماه



 حسن مسعود الحميد عبد وقف 13/7/2008 تاريخ 320 عدد 19 ص 229 السجل رقم الوقف حجة -256

 مسعود وفارق غازيو احمد حج حسن مسعود وملك دبسه ابو حسن مسعود ونجالء بلعا من محمود

 االرض قطعة من مربع متر واربعون اربعئمه مساحته ما محمود حسن مسعود وحسن مسعود حسن

 المذكوره المساحه على مسجد بناءه تم قد قائم بناء من عليها وما 2 رقم حوض 2081 رقم

 محمود القادر عبد سعيد عدنان وقف 4/8/2008 تاريخ 354 عدد 53 ص 229 رقم الوقف حجة -257

 ما طولكرم زيتا اراضي من العماره موقع 2 رقم الحوض من 178 رقم القطعه من مربع متر مسمئةخ

 خيريا وقفا تعالى هللا فيه يذكر مسجد لغايات بناء من عليها وما بناء من عليها

 القادر عبد سعيد عدنان وقف 29/9/2009 تاريخ 432 عدد 46 ص 237 السجل رقم الوقف حجة -258

 كفر اراضي من الشرقيه موقع 2 رقم حوض 50 رقم القطعه من مربع متر لفا مساحته ما محمود

 عليها مسجد بالبناء خيريا وقفا جمال

 كامل المحسن ووقف 23/10/2013 تاريخ 554 عدد 156 صفحه 262 السجل رقم الوقف حجة -259

 من الكردي حبايل 2 رقم حوض 2306 رقم االرض قطعة في حصته ليد بيت من السعيد سعيد حامد

 اسالميا خيريا وقفا النصف فيها يملك والتي ليد بيت اراضي

 مسعود ابراهيم رجا وقف 5/11/2013 تاريخ 582 عدد 174 صفحه 262 السجل رقم الوقف حجة -260

 رقم حوض 243 رقم االرض قطعة في 2م923 البالغه حصصه جميع طولكرم مخيم سكان من الحافي

ً  خيريا وقفا بلعا اراضي من القتابلة حديقة موقع 2   الحافي مسجد باسم عليها مسجد  لبناء اسالميا

 صالح هللا عبد ابراهيم وقف 15/12/2015 تاريخ 1 عدد 148 ص 185 السجل رقم الوقف حجة -261

 ما 9 رقم قطعه 2 رقم حوض شوفه اراضي من المربعه المسماه االرض قطعة شوفه من صالح

 عزبه مسجد بناء واعاده توسعه اجل من نمادو 14 والبالغه االصليه المساحه اصل من250 مساحته

  شوفه

 الشرعية والبيرة هللا رام محكمة وقفيات

 العبد يوسف بن محمد وقف م30/4/1984 تاريخ 1عدد 42 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -262

 21/4/1984 تاريخ 4/191/27 رقم الوكاله بموجب وزنيب عبد شقيقيه عن ووكاله اصاله احريز

 لدى سجل 3 رقم قطعه 1 رقم حوض االرض قطعة احريز العبد يوسف اوالد اطمهوف وعريفه واحمد

 مسجد بناء اجل من مشعل ابو دير اراضي من 562 مساحتها 24 ص 2 رقم السجل في هللا رام مالية

  للمسلمين عاما نفعه يكون بناء عليها تقيم ان العامه االسالمية االوقاف لدائرة ذلك تعذر فإن عليها

 فاطمه الملقبه عايشه وقفت 28/10/1996 تاريخ 1 عدد 59 صفحه 88 السجل رقم قفالو حجة -263

 مساحتها 124 رقم قطعه 24 رقم حوض البيرة في الواقعه االرض قطعة جلغوم مصطفى محمد

 خيريا وقفا وفاتها وبعد حياتها مدة نفسها على الحجه في وصفه مبين بناء من عليها وما 2م926

 صحيا مركز تكون ذلك تعذر فان والبيرة هللا رام في المسلمين اليتام روضة ناءب مصلحة على اسالميا

 ودخل حماد نافع احمد ومحمد شكوكاني موسى كمال عيسى من لكل بعدها التولية وجعلت للمسلمين

 ازحميان موسى وخالد ياسين عبد ومحمد قاهوق ابو

 عيسى صبحي ادمون وقف م11/12/1996 تاريخ 2 عدد 60 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -264

 396 ، 362، 282 ، 263 االرقام ذوات عاروره قرية من االرض قطع الجليل معليا سكان من عساف



،  543 ، 675 ، 798 ، 813 ، 820 ، 901 ، 938 ، 973 ، 1022 ، 1197 ، 1257 ،1471 ، 

 96،836 حهالمسا جدول في والمسجله مساحتها بلغت ما بالغا 7 ضف 3 رقم حوض 1199 ، 1568

 الغربية الضفه في المسلمين فقراء على..  دونم

 قرية من عجمي ابراهيم هللا عبد وقف م8/1/1998 تاريخ 1 عدد 72 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -265

 وقفا القدور ام موقع عجول اراضي من 829 قطعه 3 حوض االرض قطعة من واحد دونما عجول

 كافه المسلمين لمنفعه وذلك...  وقافاال دائرة باسم يسجل صحيحا اسالميا خيريا

 من مرار اسماعيل جميل توفيق وقف 5/3/1998 تاريخ 3 عدد 74 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -266

 مساحتها 471 رقم قطعه 3 رقم حوض السدور موقع الجيب قرية في الواقعه االرض قطعة البيرة

 اسالميا خيريا ووقفا السدر موقع دونم 5و 2م576 مساحتها 497 رقم 3 رقم حوض والقطعه 2م639

 لمصلحة مناسبا تراه بما فيه تتصرف هللا رام في االسالمية والمقدسات االوقاف دائرة لصالح

  المسلمين

 قطعه طه حسن دواد حسن وقف 29/8/1998 تاريخ 8 عدد 80 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -267

 341 القطعه رقم علمش ابو دير قرية اراضي من سعده ابو وعره موقع 2 رقم حوض االرض

 االسالم لمصلحة مناسبا يراه بما فيها للتصرف هللا رام اوقاف مدير لصالح واحد دونم ومساحتها

 .... القريه ولمسجد والمسلمين

 من مطاوع حسن سعيد محمد وقف 8/10/1998 تاريخ 9 عدد 81 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -268

 وثالثه واربعمئة دونمان ومساحتها 34 عهالقط رقم 4 الحوض رقم االرض قطعة بيتونيا سكان

 وقف حياته مده نفسه على وقفها الحجه في وصفه المبين عليها المقام والبناء مربع مترا وثمانون

 على ذرية من وتعالى سبحانه هللا سيحدثه من وعلى االسمر حسن حسنى انعام زوجته على بعده ومن

 لصالح وقفا يعود ذلك وجود تعذر واذا االنثيين حض مثل للذكر ولالوالد الثمن انعام لزوجته يكون ان

 .االوقاف دائرة

 العيساوي حسين احمد مصطفى وقف 22/7/1999 تاريخ 3 عدد 86 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -269

 العيسويه اراضي من القاق سدرات موقع 6 رقم حوض 137 رقم االراضي قطع عمان سكان من

 العيسوية عيسى شعاب موقع 6 رقم حوض 146 رقم االرض وقطعة دونمات اربعة ومساحتها

 3 مساحتها العيسويه الزباينه موقع 4 رقم حوض 587 رقم االرض وقطعة دونمات 6 ومساحتها

 وقطعة دونمات 6 مساحتها العيسويه المنظار موقع 6 رقم حوض 46 رقم االرض وقطعة دونمات

 .المسلمين مصالح على دونما 15 مساحتها طبيخ ابو مغارة موقع 4 رقم حوض 501 رقم االرض

 سكان من حتو محمد عيسى علي وقف 3/8/1999 تاريخ 4 عدد 88 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -270

 ومساحتها القرعان خلة موقع البيرة اراضي من 26 رقم حوض 351 رقم االرض قطعة البيرة

 نعمه زوجته على دهبع ومن حياته مدة نفسه على الحجه في مبين عقار من عليها وما دونم 3،304

 يعود ان على الشرعية الفريضه حسب اوالده وعلى الريع ثمن لها يكون ان على الكيال ذيب محمد

 لجنة لصالح يكون وان بعده من السادسه الطبقه من مستحق اخر بعد خيري عام وقف الى الوقف هذا

 . هللا رام زكاة

 الدميس حسين معوض امينه وقفت 17/11/1999 تاريخ 6 عدد 92 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -271

 اراضي من 15 رقم الجنوبي الشيخ حي 28 رقم حوض 119 رقم االرض قطعة البيرة سكان من



 انقرضت واذا...  ذريا وقفا الحجه في وصفه المبين عليها المقام والعقار 2م1608 ومساحتها البيره

 . قصىاال المسجد لصالح خيريا عاما الوقف هذا يعود( نسلها) الذرية

 الغني عبد محمد مصطفى وقف 7/5/2000 تاريخ 8عدد 99 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -272

 المقامه 1 رقم البنايه من التسويه طابق من 1 رقم الثالثه الشقه هللا رام وسكان القدس من العلمي

 امرافقه وجميع هللا رام مدينة اراضي من الماصيون من 18 رقم حوض 277 رقم االرض قطعة على

 على وقفا تعود تعذر فاذا البيرة في الكفيف اصدقاء جمعية على خيريا وقفا لها والتابعه المشتركه

 ذلك تعذر واذا القدس في العربي اليتيم لجنة على وقفا تعذرتعود فاذا البنك في االسره انعاش جمعية

 .المسلمين فقراء على وقفا يعود

 من 2م634 باستبدال 27/8/2000 تاريخ 9 عدد 101 صفحه 88 السجل رقم  وقف استدال اذن حجة -273

 البالغ االرض بقطعة 22، 21 رقم قطعة المناره حي 28 رقم الحوض من الوقف الوقف ارض قطع

 اراضي من 23 المناره هي 28 رقم الحوض في الواقعه البيرة بلدية اراضي من 2م766 مساحتها

 .اخره الى اليها رالمشا 22، 21 رقم الوقف ارض مع 20،53،54 رقم البيرة

 عميره ابراهيم حسين صالح وقف 2/9/2000 تاريخ 10 عدد 102 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -274

 من عمر ازقاق موقع 9 رقم حوض 26 رقم االرض قطعة من 2م286 مساحته ما نعلين سكان من

 مديرية لحلصا دونما 29،500 البالغه الكلية المساحه اصل من هللا رام التابعه نعلين قرية اراضي

 .عليها مسجد اقامة اجل من هللا رام اوقاف

 مرار اسماعيل جميل توفيق وقف م11/9/2000 تاريخ 11 عدد 104 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -275

 الجيب قرية اراضي من السدور موارس موقع 4 رقم الحوض من االرض قطعه دقو بيت سكان من

 والتي 3 رقم الحوض من 497، 471 رقم االرض لقطعتي امتداد وهي م1720 مساحتها البالغ

 التابعه هللا رام اوقاف مديرية لصالح 5/3/1998 تاريخ 88/74/3 رقم الحجه بموجب اوقفتهما

 .البالد هذه في المسلمين لمصلحة بها لالنتفاع االوقاف لوزارة

 ابو جابر هللا دخل محمد وقف 19/9/2000 تاريخ 12 عدد 106 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -276

 المدينه حوض 79 رقم االرض قطعة شخيدم ابو من ظاهر ابو احمد سليم محمد بوكيله ممثال قاهوق

 لصالح واحد ودونم 2م294 مساحتها والبالغه البيرة مدينة اراضي من 12 رقم الدواره حي 28 رقم

 البيرةو هللا رام في والصدقات الزكاه لجنة على القطعة منفعه تعود ان على هللا رام اوقاف مدير

 .قائمه دامت ما مناسبه اللجنه تراها التي الوجوه في واللواء

 مشيخ موسى عثمان رويده وقفت 16/4/2001 تاريخ1 عدد 107 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -277

 حي 28 رقم حوض 97 رقم االرض قطعة احمد شيخ موسى عثمان رويده باسم المعروفه محمد

 المبين عليها المقام والعقار 2م396 ومساحتها لبيرةا مدينة اراضي من 15 رقم الجنوبي الشيخ

 ريعه من لالنفاق هللا رام زكاة لجنة لصالح ماله فيها المبين النحو على ذريا وقفا الحجه في وصفه

 .الخ الى....  هللا رام منطقة ايتام على

 من متوا علي محمد عثمان وقف 20/5/2001 تاريخ 2 عدد 111 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -278

 موقع 3 رقم حوض 189 رقم االرض قطعة من 2م300 مساحته ما القدس محافظة في جبع قريه

 .عليها مسجد القامه دونما اربعون مساحتها البالغ جبع اراضي من الحي راس



 مصطفى هللا ضيف عزيز وقف 31/5/2001 تاريخ 3 عدد 113 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -279

 الفا ومساحتها الفوقا النقعه موقع 2 رقم حوض 251 رقم الرضا قطعه التحتا عور بيت من عوري

 .اخره الى..  عليها رباح بن بالل مسجد بناء اجل من التحتا عور بيت قرية اراضي من مربع متر

 حسين علي حسين وقف 27/10/2001 تاريخ 4 عدد 115 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -280

 11 ب3 صنف 9 رقم عمر زقاق حوض 26 رقم رضاال قطعة من م130 مساحته ما نعلين من عميره

 .اخره الى..  نعلين في المرابطين مسجد ارض توسيع اجل من نعلين اراضي من

 تاريخ 5 عدد 117 صفحه 88 السجل رقم اسالمي خيري وقف ارض استبدال اذن حجة -281

 ردي اراضي من 22 رقم الشرفا حوض 99 رقم االرض قطعة من 2م918 مساحته ما 10/11/2001

 من القديم الحي 8 رقم الحوض في 59 رقم االرض لقطعة 2م1226 االجمالية مساحتها البالغه دبوان

 .هللا رام اوقاوف مديرية تملكها التي 2م450 ومساحتها المقبرة بجانب الواقعه دبوان دير اراضي

 رالقاد عبد سليم فاطمه وقفت م13/2/2002 تاريخ 1 عدد 119 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -282

 او معارضه ايه دون امالكهم في المالك تصرف الشرعيه وحيازتها بملكها جار هو ما السالمين

 الخيرية الجمعية على وفاتها وبعد حياتها مدة نفسها على...  الحجه في المبينه االسهم منازعه

 لالنفاق لبيرةوا هللا رام وصدقات زكاه لجنة على حلها وحال قائمه دامت ما البيرة مدينة في االسالمية

 . الوقت ذلك في قائمه تكون اسالمية خيريه جمعية ايه على وقفا حلها وحال المسلمين فقراء على

 دار الرحيم عبد لطفي خليل وقف 5/1/2003 تاريخ 1 عدد 123 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -283

 هامساحت مجمل من 571 رقم االرض قطعة من 2م300 مساحته ما حارث بني خربثا من الشيخ

 من الدينية والشؤون االوقاف وزاة لصالح وذلك الوهاب عبد ظهر 2 حوض دونمات اربعه البالغه

 .تعالى هلل مسجد اقامة اجل

 الهادي عبد محمد هالل وقف 20/4/2003 تاريخ 2 عدد 125 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -284

 البالغه تهامساح مجمل من 2م568 رقم االرض قطعة من 2م500 مساحته ما قبيا من عيظان

 والشؤون االوقاف وزارة لصالح وذلك المسلوت وحريقة الطواقي ام موقع 2 رقم حوض 2م1383

 .اخر الى...  تعالى هلل مسجد اقامة اجل من االسالمية

 نمر حسين حج محمد مجاهد وقف 15/5/2003 تاريخ 3عدد 126 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -285

 رقم هللا رام عدل كاتب عن الصادره الوكالة بموجب وةحال ابو حسن محمد نصر عن وكيال بصفته

 24 حي 19 حوض 48 رقم االرض قطعة من 2م998 مساحته ما 30/5/2002 تاريخ 3269/2002

 تعالى هلل مسجد النشاء االسالميه والشؤون االوقاف وزارة لصالح هللا رام مدينة اراضي من الشقره

 .اخره الى...  عليها

 ابراهيم حسن ابراهيم وقف 14/7/2003 تاريخ 4 عدد 127 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -286

 المرو حبايل في الواقع 2 رقم حوض 411 رقم االرض قطعة من واحدا دونما صفا قرية من صالح

 ما اخر الى..  الموقوفه المساحه على مسجد لبناء دونم 33م،500 مساحتها والبالغ صفا اراضي من

 .فيها جاء

 حمام توفيق حافظ عاطف وقف 13/10/2003 تاريخ 5 عدد 129 ص 88 سجلال رقم الوقف حجة -287

 حوض 204 القطعه رقم 2م451 مساحته ما البيرة من فارس فارس الفتاح عبد اكرم بوكيله الممثل



 من الغربية الضفه في االسالمية والمقدسات والشؤون االوقاف دائرة على خيريا وقفا 10 رقم االذاعه

  هاعلي مسجد انشاء اجل

 317 رقم االرض قطعة قسمة اتفاقية 27/10/2003 تاريخ 6 عدد 130 ص 88 السجل رقم الحجه -288

 2م وخمسين وسته ومئه الفا مساحتها البالغ البيرة مدينة اراضي من 22 رقم الطويل جبل حوض

 مصطفى وربحي..  2م454 مساحته تصبح الطريق حسم بعد قسمين الى الحجة في حدودها المبينه

 316 رقم وجنوبا غربا له المحاذتين االرض لقطعتي االوقاف يخص الذي القسم وضم وايكهش محمد

 . اليها انظر الحجه في التفاصيل الخ...  المذكور ربحي للشريك االول القسم واما 321،

 من حجير حسن محمد جعفر وقف 7/6/2004 تاريخ 1 عدد 132 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -289

 االرض على مسجد لبناء 7 رقم حوض 24 رقم االرض قطعة من 2م700 مساحته ما ابزيع دير

 .الموقوفه

 الشيخ موسى عثمان رويده وقفت 17/2/2005 تاريخ 1 عدد 133 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -290

 سطح موقع 28 رقم حوض 15 رقم الجنوبي الشيخ حي 96 رقم االرض قطعة البيرة سكان من محمد

 الحجه في وصفه والمبين عليها المقام والبناء 2م725 الكلية تهاومساح البيره اراضي من مرحبا

 الفريدو كليرا المسلمه لزوجته بعده ومن اسماعيل لشقيقها بعدها ومن حياتها مدة نفسها على وقفا

 يعود اسماعيل ذرية انقرضت فاذا..  الذكور لذريتها بعدها ومن حينه دامت ما احمد الشيخ فرديش

 . الخ...  فلسطين اليتام

 محمد الشيخ موسى عثمان رويده وقفت 26/5/2005 تاريخ 2 عدد 135 ص 88 رقم الوقف حجة -291

 مرحبا السطح موقع 28 رقم حوض 15 رقم الجنوبي الشيخ حي 96 االرض قطعة البيرة سكان من

 على وقفا الحجه في وصفه والمبين عليها المقام والبناء 2م725 الكلية ومساحتها البيره اراضي من

 فردويش الفريدو كلير المسلمه لزوجته بعده ومن اسماعيل لشقيقها بعدها ومن حياتها مدة فسهان

 اليتام يعود اسماعيل ذرية انقرضت فاذا...  المذكور لذريتها بعدها ومن حيه دامت ما احمد الشيخ

 .... فلسطين

 يوسف لمحسنا عبد انشراح وقفت 26/5/2005 تاريخ 2 عدد 135 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -292

 7/145 رقم االرض قطعة من 2م809 الكليه المساحه من 2م720 مساحته ما بيرزيت من فرسخ

 رام بداية محكمة قرار بموجب المستدعية ملك بيتونيا في الشمالي الكروم موقع 8 رقم حوض 146+

 وصرف ثالثه او تجاريين ومحلين تعالى هلل مسجد القامة 26/2/1983 تاريخ 25667/7 رقم هللا

 .الخ الى وااليتام المحتاجين الطلبة على ريعها

 العلمي الغني عبد محمد مصطفى وقف 21/7/2005 تاريخ  عدد  ص 88 السجل رقم الوقف حجة -293

 رقم تحت المسجله فيها ماجاء اخر الى...  السطح عدا ما الثاني التسويه طابق من 1 رقم سكنية شقه

 المسكن هذا نعله االنتفاع حق وجعل االنتفاع حق تغيير بطلب تعديلها 7/5/2000 تاريخ 88/96/8

 . اخره الى االيتام والطالبات الطالب على لالنفاق مباشرة البيره في الكفيف اصدقاء لجمعية تاجيرا

 ثابت يوسف هللا طعم امنه وقفت 19/8/2005 تاريخ 5 عدد 139 صفحه 88 السجل رقم الوقف حجة -294

 رقم حوض 92 رقم االرض قطعة من 2م1889 الكليه المساحه لاص من 2م451 مساحته ما شقبا من

 .هللا رام اوقاف لمدير الوقف هذا على واالشراف التولية وجعلت تعالى هلل مسجد القامة وذلك..  2



 من مسالمه هللا عبد عماد وقفت 22/9/2005 تاريخ 6عدد 140 ص 88 السجل رقم الوقفف حجة -295

ً مفو سنجل لبلدية رئيسا بصفته سنجل  ما 22/9/2005 رقم الكتاب بموجب االعضاء باقي عن ضا

 حوض 149 رقم االرض قطعة على المقامه التسويه فوق المصلى االول الطابق وهو 2م300 مساحته

 الى...  تعالى هلل مسجد القامة وذلك سنجل لبلدية المملوكه المزرعه منطقة سنجل اراضي من 4 رقم

 . الحجه في جاء ما اخر

 من نعمه عمر محمد عمر وقف 9/11/2005 تاريخ 7 عدد 141 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -296

 الطابق في الصلوات فيه تقام مسجدا لتكون 2م131 مساحتها تجاريه مخازن وثالثة يبرود عين

 تبين اراضي من البراج 1 رقم حوض 338 رقم االرض قطعة على المقامه العماره من االرض

 . جاء ما اخر الى...  ربعهم امتار واربعه دونم ومساحتها

 مزعرو احمد هللا عبد حربي وقف 27/11/2005 تاريخ 8 عدد 143 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -297

 على مقامه طوابق سته من مكونه عماره في شقه عن عباره 2م115 مساحته ما القدس سكان من

 التسويه فوق ثانيال الطابق في تقع وهي بيتونيا اراضي من 5 رقم حوض 2/118 رقم االرض قطعة

 مسجد القامة الشقه خارج يقع الوضوء مكان بها وملحق العمارة من اليمنى الجهه من وهي 3 ورقم

 . تعالى هلل

 زهره ابو حسن توفيق مصطفى وقف 8/1/2006 تاريخ 1 عدد 144 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -298

 وذلك العدس خلة هللا رام اراضي من 10 رقم حوض 289 رقم االرض قطعة 2م802 مساحته ما

 وفضيلة هللا رام اوقاف لمدير الوقف هذا على التولية وجعل عليها اسالميه تعليمية مؤسسات القامة

 ومحمد غيث حسين محمد وحسن الخليلي محمد سالم شعبان والمهندس الشرعي هللا رام قاضي

 . خضر خلدون والمهندس امين ومحمد عوض ابو حسني ود فرحه احمد ابراهيم

 الغني عبد محمد مصطفى الواقف وقف تعديل 25/6/2006 تاريخ 128 عدد 97 ص 320 رقم حجهال -299

 88 رقم الحجه بموجب عدلت التي 7/5/2000 تاريخ 88/96/8 رقم الوقف حجة في ورد لما العلمي

 على للصرف بناء قام خاص لصندوق ريعها من يتبقى ما بدفع التعديل21/7/2005تاريخ  عدد  ص

 باسم الصندوق هذا ويعرف المحليه العليا المعاهد في واليتيمات واليتامى والمكفوفات فوفينالمك تعليم

 هذا في جاء ما اخ الى..  واليتامى والمكفوفات المكفوفين لتعليم العلمي محمد مصطفى منح صندوق

 . التعديل

 من طيبالخ محمد حسين سمير وقف 4/3/2007 تاريخ 1 عدد 146 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -300

 2م421 ومساحتها هللا رام اراضي من 19 رقم حوض 73 رقم االرض وقطعة يبرود عين سكان

 ومن حياته مدة نفسه على وقفا...  الحجه في وصفه المبين عليها المقام والبناء 3 رقم لمدينة حوض

 قاطب المستحقين المسلمين على اخره وجعل...  الحجه في مبين وهو له حسبه ذريته على بعده

 . الحجه هذه في جاء ما اخر الى..  عليها ومن االرض هللا يرث ان الى الزكاه لمصارف

 القادر عبد الحميد عبد شفيقه وقفت 25/9/2007 تاريخ 3 عدد 150 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -301

 االرض قطعة من 2م400 مساحته ما هللا عوض احمد المحامي بوكيلها ممثله يبرود عين من جبره

 يعود المخازن اما....  ومخازن مسجد عليها المقام يبرود عين اراضي من 5 رقم حوض 93 رقم

 يعود الممات وبعد حياتهما طوال المذكور ربحي زوجها ولصالح المذكورة شفيقه السيده لصالح ريعها

 . فقط المسجد احتياجات على لصرفها االوقاف وزارة الى المخازن هذه ريع



 من عاقله يوسف حسن صالح وقف 8/5/2008 تاريخ 1 عدد 151 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -302

 في بما القريه غرب – 3 رقم حوض 184 رقم االرض قطعة من 2م226 مساحته ما عبوين سكان

 مسجد لتوسعه وذلك 2م123 المحالت سطح مساحة وتبلغ فقط عليها المقامه المحالت سطح ذلك

 . فيها جاء ما اخر ىال...  عليها المقام الخطاب بن عمر الفاروق

 حسين معوض أمينه المرحومه وقف على توليه 27/4/2009 تاريخ 1 عدد 152 ص 88 رقم الحجه -303

 . م17/11/1999 تاريخ 88/92/6 رقم تحت الشرعيه والبيرة هللا رام محكمة لدى المسجل الدميسى

 المحسن عبد غالب مروان وقف 20/12/2009 تاريخ 3 عدد 155 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -304

 دير اراضي من 2 رقم حوض 51 رقم االرض قطعة 2م583 مساحته ما ابزيع دير سكان من غانم

 . الحجة هذه في جاء ما اخر الى...  عليها مسجد القامة ابزيع

 تضمن 363/279/121 رقم 17/3/2010 تاريخ 207/2010 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -305

 مساحتها الشرايط ام القرعان خلة موقع طبيعي 26 حوض 187 رقم االرض قطعة وقف صحة

 .الحكم في وصفه المبين الداري تميم مسجد عليها المقام والمسجد 2م3062

 مهدي الرحمن عبد يوسف هشام وقف 1/6/2011 تاريخ 1عدد157 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -306

 ومحمد عبد محمود منصور وجهاد حمدان حمدان المنعم عبد وهاني حمدان محمود يوسف ومحمود

 رقم االرض قطعة حي خاروف خورشيد احمد ونعيم وهبه حسين كمال ونجيب حمدان ومحمود حمدان

 بناء من عليها وما 2م980 ومساحتها الكرز عين حسين هللا رام اراضي من 14 رقم حوض 123

 مسجد اسفل 3 رقم الطابق باستثناء طوابق خمسة من مكون الصحابه مسجد يسمى مسجد عن عباره

 .اخره الى...  النساء

 وماهر عواد الرحمن عبد عماد المحامي توليه 25/8/2011 تاريخ 2 عدد 158 ص 88 رقم الحجه -307

 وخالد شكوكاني موسى كمال وعيسى نافع احمد محمد المتولين الى باالضافه عوض حسني محمود

 المسجل جلغوم ىومصطف محمد فاطمه الملقبه عايشه المرحومه وقف على ازحميان خالد موسى

 .1 عدد 59 ص 88 رقم السجل في 28/10/1996 بتاريخ

 دير من ناصر علي محمد وقف 12/7/2012 تاريخ 1 عدد 159 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -308

 2 رقم حوض 149 رقم االرض قطعة قديس دير لقرية الزارعية التعاونية الجمعية عن مندوبا قديس

 .تعالى هلل مسجد القامة 2م1000 ومساحتها هللا رام التابعه قديس دير اراضي من

 ربه عبد علي محمود تيسير وقف 3/10/2013 تاريخ 1 عدد 161 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -309

 2 رقم حوض 20 رقم االرض قطعة محمد حسن الحفيظ عبد زياد بوكيله ممثال بيتونيا من علي

 واذا الحجه في المبين بالوجه ياذر وقفا عليها القائم والبناء 2م1654 مساحتها المدرسه حوض

 . الحجه هذه في جاء ما اخر الى بيتونيا بلدية الى الوقف هذا ريع يعود الذريه انقطعت

 هللا عوض حسين عوض صبحي وقف 8/9/2014تاريخ 1 عدد 163 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -310

 من 4 حي في الشرقي البطن حوض 11 رقم حوض 23 رقم االرض قطعة عريك عين سكان من

 القطعه رقم 8 رقم حوض االرض وقطعة...  بناء من عليها وما 2م742 ومساحتها بيتونيا اراضي

 رقم حوض 148 رقم االرض وقطعة 2م742 ومساحتها بيتونيا اراضي من الشمالية الكروم حي 12



 هو اكم ذريا وقفا فيها جاء ما اخر الى....  2م536 مساحتها بيتونيا اراضي من 1 حي شيان كفر 9

 .. االوقاف مدير تحددها التي الخيرية للجهات خيريا ماله الحجه في مبين

 الشيخ موسى عثمان رويده وقفت 3/7/2014 تاريخ 1 عدد 162 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -311

 اراضي من 15 رقم الجنوبي الشيخ حي 28 رقم حوض 97 رقم االرض قطعة البيرة سكان من محمد

 . الحجه في مبين هو كما ذريا وقفا عقار من عليها وما 2م396 مساحتها البيرة مدينة

 تاريخ 1 عدد 170 ص 88 السجل رقم التعديل حجة بموجب الحجه بهذه العمل ايقاف تم:  مالحظه

17/4/2018. 

 المطلب عبد حسين وقف استبدال 2/7/2015 تاريخ 1 عدد 164 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -312

 رام قضاء الطيره اراضي من 1 حوض 25 رقم االرض قطعة نم جزء الطيره سكان من حمد حسن

 مريم المرحومه اوقفته االخر والنصف ملكه نصفه قديم بيت عن عباره وهو 2م128 ومساحته هللا

 1151 رقم االرض بقطعة استبدالها 25/9/1978 تاريخ هللا رام واقاف كتاب بموجب مصطفى حسين

 جاء ما اخر الى 2م271 ومساحتها 2 حوض 104 رقم االرض وقطعة 2م208 ومساحتها 2 حوض

 .االذن في

 مصباح عين مسجد بهدم اذن 17/9/2015 تاريخ 2 عدد 165 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -313

 بناء اعادة اجل من الحجه في وصفه المبين 3 رقم حي 19 حوض 3 رقم االرض قطعة على الواقع

 .جديد مسجد

 الجدع صبح محمد رهيفه وقفت 18/10/2015 اريخت 3 عدد 166 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -314

 اراضي من 10 رقم حوض 96 رقم االرض قطعة على المقامه السكنيه الشقه دبوان دير سكان من

 التى والمؤسسات والبيرة هللا رام محافظة في االيتام لصالح وفاتها وبعد حياتها مدة نفسها على البيره

 .لحجةا هذه في جاء ما اخر الى االيتام ترعى

 شلطف محمد مصطفى محمد وقف 16/12/2015 تاريخ4 عدد 167 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -315

 خلة 23 رقم حوض 163+162 رقم االرض قطعتي من 2م600 مساحته ما البيره بلدية عن مفوضا

 .قاهوق ابو محمد جابر هللا دخل الحاج نفقة على تعالى هلل مسجد القامة وذلك العمياه

 والبيره هللا رام اوقاف مدير طلب 1/3/2016 تاريخ 1 عدد 168 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -316

 بنائه واعادة 23 حي 22 رقم قطعة 28 الحوض رقم االرض قطعة على المقام البناء بهدم االذن

 .تجاري مجمع بانشاء

 من فرحات محمد محمد زينب وقفت 19/5/2016 تاريخ 2 رقم 169 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -317

 قطعة على المقامه 2م125 ومساحتها 4 رقم شقه 2 طابق 1 رقم البناية في السكنية الشقه القدس

 حال وفي....  االسره انعاش جمعية لصالح بيتونيا اراضي من 5 رقم البالوع حوض 255 رقم االرض

 .فيها جاء ما الخ...  المسلمين فقراء على وقفا تكون الجمعية حل

 الواقفه من الوقف حجة تعديل 17/4/2018 تاريخ 1 عدد 170 ص 88 السجل رقم الوقف حجة -318

 الشيخ حي 28 رقم حوض 97 رقم االرض قطعة وقف المتضمن محمد شيخ موسى عثمان رويده

 . الحجه في مبين هو كما وادخال اخراج 2م396 ومساحتها البيرة مدينة اراضي من 15 رقم الجنوبي



 1 عدد 1 ص 47 رقم السجل في سلواد – الشرقية الشرعية هللا رام محكمة لدى المسجله الحجه -319

 على القديمه البلده في القديم برقا مسجد وهو بنائه واعادة مسجد هدم اذن 10/11/2016 تاريخ

 .الحجه في وصفه المبين التسويه ارض

 وقفيات محكمة الرام الشرعية

 من عياش ليع محمود محمد وقف 23/7/2001 تاريخ 1 عدد 1 صفحه 5 السجل رقم الوقف حجة -320

 غربا وحدها بدو السهل منطقة في 2م750 ومساحتها 3 رقم حوض 297 رقم االرض قطعة بدو

 عام شارع وشماال عيد ابو محمد المجيد عبد وشرقا مرار محمود محمد خالد دار يليها بدوان موسى

  مسجد مهاقا اجل من منصور القادر عبد حسين محمد ارض وجنوبا حمدان حسين الكريم عبد دار يليه

 وحاتم هاني ومحمد وهاله عامر وقف 23/7/2001 تاريخ 2 عدد 2 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -321

 عزات فهمي بوكيلهم الممثلين خطيب الكريم عبد الدين سعد ورائدة اسماؤهم الحجة في المذكورين

 محمد نوامي سليمان داود محمد داود عن وكيال وبصفته المبرزه الوكاله بموجب اسنينه ابو احمد

 واالستيراد للتصدير المقدسه االراضي شركة مدير وبصفته المبرزة الوكاله بموجب سليمان داود

 المقدسه االراضي شركة ملك في جار هو ما...  المحددوه الخصوصية المساهمة العامه والتجاره

 االرض قطعة في حصه عشر احد اصل من حصتين..  امالكهم في المالك تصرف بها وتتصرف

 والحوابات والشرفه والمطايف كرتج وجبل هللا عبد شعب والمسماة صموئيل النبي قرية في واقعةال

 19/10/1963 التسجيل تاريخ 351 العقد رقم 375/63 رقم تحت 15 ص 1 سجل في المسجلة

 والمسجله 26/9/2000 مؤرخ القدس في االراضي تسجيل مكتب عن صادر التسجيل سند بموجب

 والتي الرسمية الدوائر من والمصدق سليمان داود ومحمد الخطيب محمد وحير المرحومين باسم

 تبلغ التي االرض قطعة اصل من مربعا مترا وستين وستا واربعمئة دونما وعشرين اربعة تبلغ

 شماال يحدها والتي مربعا مترا وستين واربعة وخمسمئة مربعا مترا وثالثون واربعة مئة مساحتها

 حمدان عليان وعطا بركات الرحمن عبد ومحمود شحادة واديب زهران ابراهيمو العدو امالك حارس

 وياسين سعيد واخيه وزعتر محمود ومحمد الكسواني نمر ومحمد عبيد علي الرزاق وعبد وشركاه

 وغربا وشركاه حمدان عليان وعطا العدو امالك حارس وشرقا زعتر حمده زوجته حسين حاج

 عوده احمد وعوده سعيد واخيه زعتر محمود ومحمد زعتر حمد وورثة بركات الرحمن عبد محمود

 وحبسا خيريا وقفا الشراء بطريق للشركة الت والتي الكسواني نمر ومحمد عبيد علي الرزاق وعبد

 في جاء ما الخ...  الفلسطينية الوطنية السلطة في الدينية والشؤون االوقاف وزارة لمصلحة شرعيا

  .  الحجه

 الكريم عبد احمد الرزاق عبد سامر وقف 16/6/2002 تاريخ 1 عدد 5 ص 5 جلس رقم الوقف حجة -322

 اراضي من القبلي التين 15 رقم حوض 2 رقم االرض قطعة من دونمات ثالث مساحته ما القدس من

 دار تليه عام شارع وشماال االحتالل قبل من مغتصبه ارض يليها طريق وجنوبا شرقا ويحدها الرام

 دار وغربا شويكي توفيق وحمدي شويكي توفيق ادريس ودار شويكي وفيقت المحسن عبد طالل

 القدس شؤون اوقاف دائرة لصالح ماء بئر االرض وسط في ويوجد القواسمي علي حامد الحاج

 المسجد على وقفا تعود انعدمت واذا الخير مصالح في استغاللها اجل من الفلسطينية االوقاف ووزارة

 .  االقصى

 بصفتها دعنا عطا عمر ساميه وقفت 28/7/2002 تاريخ 2 عدد 6 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -323

 عبد صبري عادل بنات واماني وتهاني وايمان وامل ابتهال بناتها من مشتريه وبصفتها الشخصيه

 6 حوض 196 رقم االرض قطعة من مربعا مترا وعشرون وثمانية دونمان مساحته ما دعنا الرزاق



 ارض شماال وحدها الحجه في وصفه المبين عليها المقام والبيت...  يبالج اراضي من صالح حبلة

 ومن رئيسي شارع الشرق ومن حسين احمد محمود ارض وجنوبا مستوطنة عليها مقام مغتصبه

 االوقاف وزارة في القدس االوقاف دائرة لصالح الجيب اراضي من هللا عبد حسن ارض الغرب

 .  االقصى المسجد على متانعد واذا..  الفلسطينية االسالمية

 الرام محكمة عن 4/7/2002 تاريخ 9/11/14 رقم 30/2002 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -324

 وحدها القريه سطح على بدر في 1 حوض 23 رقم االرض قطعة وقف بثبوت الحكم تضمن الشرعية

 عيد ابو وسالمه محمود على وشماالً  عيد ابو سبيتان جميله وغربا الخضور زر ابو على شرقا

 بها تصدق وقد شحادة محمود يوسف محمد الى ملكيتها وتعود شحادة محمد يوسف محمد وجنوبا

 الوقف هذا ريع يصرف ان على القريه في المسلمين يهم خيري مشروع اي القامة بلغت مهما كاملة

 . الحكم في وصفه المبين عليها المقام والبناء جابر بن هللا عبد مسجد مصحلة على

 الشرعية الرام محكمة عن الصادرة 9/9/2004 تاريخ 2 عدد 10 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -325

 رقم حوض 65 رقم االرض قطعة من 2م430 مساحته ما القبيبه من مخطوب سالمه نمر حسن وقف

 .  مسجد بناء اجل من الزيتون موقع القبيبه اراضي من 8

 قرر الشرعية الرام محكمة عن الصادرة 28/4/2004 تاريخ 1 عدد 9 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -326

 محمود المرحوم بان الخيرية المقاصد لجمعية االدارية الهيئة سر امين صبري هللا عبد سعيد هللا عبد

 بموجب وذلك – الحجة في وصفها مبين – الجديرة اراضي من ارضا اوقف حبيب الكريم عبد يوسف

 تاريخ 88/56/1 السجل في المسجله الشرعية بيرةوال هللا رام محكمة عن الصادره الوقف حجة

 التوليه وشرط شاغرا الوقف واصبح25/5/2003 بتاريخ مات وقد فيها بشروطه 19/9/1992

 الوقف هذا على متوليا للجمعية االدارية الهيئه تعيين فتم الشرط تنفيد فطلب الخيريه المقاصد لجمعية

.  

 واعادة مسجد بهدم اذن الشرعيه الرام محكمة عن درةالصا 8/11/2005 تاريخ 5/11/1 رقم الحجة -327

 وخمسون واحدى وثمانمئة دونم ومساحتها 281 رقم القطعة من جزء 14 رقم االرض قطعة في بناء

ً  ترابي طريق شماال وحدها مربعا مترا  تسويه طريق وغربا امتار ستة عرض شارع وشرقا وجنوبا

 حارثه. بن زيد مسجد والمسجد جبع في ذيب محارب مصطفى ارض وقطعة

 من البكري عطا توفيق فخريه وقفت 11/12/2005 تاريخ 2 عدد 13 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -328

 قطعة 10 حوض بالرام الواقع العقار ضمن اول طابق التسويه فوق السكنية الشقه وسكانها القدس

 الخنساء جمعية لىع بعدها ومن حياتها مدة نفسها على الحجه في وصفها المبين 6/50/66/67 رقم

  . وجدوا ايمنا المسلمين فقراء على انقرضت ما واذا هللا رام في والخيريه

 من وهدان زايد حسين زايد وقف 19/12/2005 تاريخ 3 عدد 14 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -329

 القطعه رقم 10 رقم حوض الراس موقع القبيبه اراضي ضمن الواقعه االرض قطعة من جزءا القبيبه

 وجنوب زايد يوسف واحمد العام الشارع شماال 2م1650 مساحتها البالغة الكلية القطعه دودوح 30

 مسجد لبناء وذلك 2م332 مساحته ما زايد يوسف احمد وغربا العام الشارع وشرقا فرعي شارع

   . الجراح بن عبيده

 ابو منالرح عبد سليم فايزه وقف 19/7/2006 تاريخ 1 عدد 16 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -330

 8618 جزء رقم ارض قطعة على الرام منطقة في الكائنه السكنية الشقه وسكانها القدس من ارميله



 حسب 2م145 مساحتها الشرقية الجنوبية الجهه في مخازن فوق ثان طابق 9 رقم البياضه حوض

 جمعية لصالح اصبع ابو إبراهيم هشام البائع من شراء اليها الت التي 130 والحقيقه االتفاقية

  المسلمين . فقراء لصالح انعدمت واذا الخيرية المقاصد

 الجعبة رضوان عيسى حسام وقف 19/8/2006 تاريخ 2 عدد 16 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -331

 منها 6 جزء 5 الحوض ضمن القدس الرام اراضي من الطمام بموقع الواقعه االرض قطعة من جزءا

 الحميد عبد فهمي شماالً  وحدها 2م430 مساحته 130/ 128/ 127/ 126 القطعة اجزاء على والممتد

 السيد يليه فرعي شارع وغربا الجعبه ال ديوان وشرقا ادريس سليمان المعطي عبد وجنوبا جويلس

  . الحجه في وصفه المبين الجعبه عيسى الحاج مسجد يسمى عليها مسجد لبناء الجعبه عيسى

 وحسني علي حسين حسن محمد الواقفان وقف 29/4/2007 تاريخ 20/1/ 5 السجل رقم الوقف حجة -332

 قطعتي من 2م/336 مساحته ما الورثه باقي الى باالضافه الشخصيه بصفتهم حسين محمد على

 الدين صالح مسجد عليها المقام المسجد دقو بيت اراضي من 3 رقم حوض 158، 157 رقم االرض

 ومأمون بدر العبد حسن محمد ارض الشمال من االرض قطعة ويحد الحجه في وصفه المبين االيوبي

 شارع الغرب ومن بدر العبد حسن محمد الشرق ومن عام شارع الجنوب ومن ريان هاشم سعيد

  . واخرين عفانه الرحمن عبد ابراهيم يليه 2م4 عرض فرعي

 بثبوت تضمن 9/161/2 رقم 1/2/2010 تاريخ 2/2010 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -333

 الحوض رقم 58 القطعة رقم قلنديا اراضي من الوعر بموقع الواقعه االرض ةقطع من جزء وقف

 سعيد محمد سعيد ملك وجنوبا فرعي شارع وشماال وغربا شرقا ويحدها 2م602 مساحتها 29506

 لخدمة 2م300 مساحتها تسويه االول الطابق طوابق ثالث من عليها المقام والبناء خيريا وقفا  محمد

 ومكتبه للنساء م300 مساحته مسجد الثاني والطابق االسالمي الدين تعاليم مع يتفق وما قلنديا اهالي

   ..... الرجال مسجد الثالث والطابق

 بصفتها صبري حسن هاشم نائله وقفت 6/4/2011 تاريخ 1 عدد 24 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -334

 المحالت فوق االول الطابق في الواقعتين السكنيتبن الشقتين االسالم نساء لجمعية ورئيسه ممثله

 قطعة على القائمه العماره من 2م145 ومساحتها 2 رقم وشقه م140 ومساحتها 1 رقم شقه التجاريه

 الحجه في وموقعهما وصفهما المبين 1 رقم حوض الرام وادي المسمى الموقع في 60 رقم االرض

 على بالنفع يعود بما العقار اجيرت او الكريم القرأن دار انشاء اجل من المسلمين لصالح خيريا وقفا

  . االوقاف وزارة

 بها يتعلق وما الشرعية قلقيلية محكمة وقفيات

 جميع باستبدال اإلذن تضمنت م29/3/1970 تاريخ 8 عدد 78 صفحة 8السجل رقم الوقف حجة -335

 رقم الحوض في الواقعة األراضي قطع عن عبارة هي والتي قلقيلية في الدارسة القديمة المقبرة

ً  متراً  وثالثون أربعة و ثمانمئة مساحتها والبالغ ثالثة األرقام وتحمل7585  2م463 2م834 مربعا

ً  متراً  وستون وثالثة اربعمئة مساحتها والبالغ خمسة رقم والقطعة  ستة رقم والقطعة 2م463 مربعا

ً  متراً  وستون وأربعة ثالثمئة مساحتها والبالغ  مساحتها لغوالبا سبعة رقم والقطعة 2م364 مربعا

 واثنان سبعمئة مساحتها والبالغ ثمانية رقم والقطعة 2م592 مربعاً  متراً  وتسعون واثنان خمسمئة

ً  متراً  وثالثون ً  مساحتها مجموع وبلغ 2م732 مربعا  متراً  وثمانون وخمسة وتسعمئة ألفان جميعا

 ً ً  القطع هذه وحدود مربعا  .عامة شوارع األربع الجهات من جميعا



 أردني دينار وخمسمئة آالف أربعة بمبلغ قلقيليه في البلدي المجلس لصالح القطع هذه يعجم استبدلت -336

ً  وأكثر أحسن يكون آخر عقاراً  به ليشتري  عن المسؤول باعتباره نابلس أوقاف مدير قبل من نفعا

 .قلقيلية أوقاف

 أوقاف رلمدي اإلذن تضمنت م30/12/1974 تاريخ 60 عدد 121 صفحة 14 السجل رقم الوقف حجة -337

ً  متراً  893 و واحداً  دونما ومساحتها 180 رقم األرض قطعة بتأجير نابلس  رقم  الحوض من مربعا

  دنانير ستة قدرها سنوية باجرة عليها للمياه خزان لبناء قلقيلية لبلدية صوفين مقبرة المسماة 7566

ً  ثالثين ولمدة أردنية  عشر اثنا قدرها بأجرة سنة الثالثين مدة انتهاء وبعد االتفاق تاريخ من عاما

 عن االستغناء  عند  للوقف ملك منشآت من وفيها عليها وما األرض تكون أن على... أردنياً  ديناراً 

 .المستأجر قبل من المياه خزان

 عزون بلدة في الواقعة األرض قطعة وقفت عيشه أبو محمد منصور بنت فطوم الواقفة بان تضمنت -338

ً  متراً  وتسعون وستة ثالثمئة  حتهاومسا منها الشرقية الجهة في  آمنة ملك شماالً  يحدها والتي مربعا

ً  سليم محمود  نوع من وهي داود حامد شريف الحاج ملك وغرباً  عيشه أبو منصور فطوم ملك وشرقا

 رقم القضية في 344/77 رقم م14/8/1977 بتاريخ نابلس بداية محكمة عن الصادر الملك

 .هللا اسم فيه ويذكر االسالميه الشعائر فيه تقام مسجد لبناء... 418/77

 آمنة الواقفة بأن تضمنت م16/10/1977 تاريخ 60 عدد 80 صفحة 16 السجل رقم الوقف حجة -339

 البلدة وسط الجفينه موقع في عزون بلدة في الواقعة األرض قطعة وقفت عزون من اسليم محمود

ً  متراً  وتسعون وخمسة ثالثمئة مساحتها والبالغ المذكورة  العام الشارع شماالً  يحدها والتي مربعا

 ً ً  عيشه أبو منصور فطوم ملك وجنوبا ً  اسليم محمود آمنة ملك وشرقا  حامد شريف الحاج ملك وغربا

 رقم  الدعوى في 10/8/77 بتاريخ نابلس بداية محكمة عن الصادر الحكم بموجب ملك وهي داود

 . مسجد األرض هذه على ليقام 412/77

 فضيلة الواقف بأن تضمنت م18/12/1977 تاريخ 70 عدد 88 صفحة 16 السجل مرق الوقف حجة -340

 موقع في عزون بلدة في الواقعة األرض قطعة وقف عزون أهالي من اسليم  السالم عبد رشيد الشيخ

ً  متراً  وثمانون ثالثمئة مساحتها والبالغ البلد وسط الجفينه  الغربية الجهتين من  يحدها والتي مربعا

 وهي حسن سليم محمد ملك وجنوبا فرعي طريق وشرقاً  الجديد عزون مسجد وقف ارض يةوالشمال

 446/77 القرار رقم 582/77 رقم القضية في نابلس بداية محكمة عن الصادر الحكم بموجب ملك

  فيه تقام مسجد الغاية لهذه المخصصة األرض لبقية باإلضافة عليها ليقام  م26/10/1977 تاريخ

 .عزون بلدة في الميةاإلس الشعائر

 األوقاف لمدير اإلذن تضمنت م22/9/1980 تاريخ 175 عدد 154 صفحة 20 السجل رقم الوقف حجة -341

 أربعة مساحتها والبالغ 7554 رقم الشامية القطعة حوض 54 رقم األرض قطعة بتأجير طولكرم في

 وحتى م1/4/1980 من ابتداءاً  سنوات خمس لمدة بتأجيرها مربعه أمتار وأربعة ومئتان دونماً  عشر

 لوالده وكوارث الشخصية بصفته الحسن علي حسني باسل استئجاراها في للراغبين م31/3/1985

 وبوصايتها نفسها عن أصالة وسكانها قلقيلية من ولويل الرزاق عبد موسى بنت وصبحيه المذكور

 المرحوم زوجها من هال المولودين وصفي و ومنال ونائل ووائل وماهر ياسر القاصرين أوالدها  على

ً  ديناراً  وخمسون مئتان وقدره ببدل... الحسن علي حسني  . فيه الواردة بالتعهدات أردنيا

 أراضي من الشامية حوض في الواقعتان 63 و 62 رقم 157 صفحة 20 السجل رقم الوقف حجة -342

ً مر متراً  وسبعون وسبعة ومئه دونمات ستة مساحتها والبالغ 7554 الحوض رقم قلقيليه  بموجب بعا



 م14/5/1980 بتاريخ طولكرم في األراضي تسجيل دائرة عن الصادرة األمالك قيد إخراج صورة

 سنين ست لمدة تأجيرهما تستلزم  الوقف مصلحة وان قلقيليه مدينة من الغربية الجهة في وتقعان

 محمد مداح محمد الشيخ استئجارها في للراغب م31/3/1986 بتاريخ وتنتهي م1/4/1980 من تبدأ

ً  ديناراً  وثمانون مئه وقدره ببدل داود، الرحمن عبد ً  أردنيا  .سنويا

 األرض قطعة تأجير تضمنت م27/4/1982 تاريخ 36 عدد 174 صفحة 23 السجل  رقم الوقف حجة -343

 يحدها مربعة أمتار وأربعة ومئتان دونمات ثالثة ومساحتها قلقيليه التابعة عزون قرية قي الواقعة

 ً ً ...........  الفتاح عبد حامد سعيد وارض معا طريق شرقا  طريق وشماالً  بدران علي عباس دار وغربا

 ً  المذكورة الوقف األرض بقطعة قيود إخراج سندات يوجد ال وانه خليف محمد إبراهيم ارض وجنوبا

 الجهة من تقع القطعة هذه وان البلدة تنظيم منطقة ضمن لوقوعها التسوية أعمال في مستثناه ألنها

 أقيم وقد سنة سبعين من أكثر فيها الدفن ترك وقد مندرسة المقبرة وان عزون قرية من الجنوبية

 واالسمنت الطوب من البناء وهذا. عزون قروي مجلس قبل من االبتدائية عزون بنات مدرسة عليها

ً  متراً  وعشرون اربعمئة القديم البناء ومساحة المسلح  ارضي وهو عشرون الغرف وعدد مربعا

 ببدل م1/1/1977 من تبدأ سنة ثالثين لمدة عزون قروي لمجلس تأجيرها تستلزم الوقف مصلحةو

ً  أردنية دنانير عشرة قدره  ................. بالشروط عام كل بداية في تدفع سنويا

 مدة نهاية عند اإلسالمية األوقاف لدائرة ملك يكون المذكورة األرض على ينشأ وما أقيم ما جميع إن

 ............ ارةاإلج

 .اإلجارة مدة طيلة وصيانتها األرض هذه على المقامة اإلنشاءات على بالمحافظة المستأجر يقوم أن وعلى

 .م1/1/2007 بتاريخ األرض من القطعة لهذه اإلجارة انتهت

 سعيد محمد الواقف أن تضمنت م18/7/1982 تاريخ 78 عدد 17 صفحة 25 السجل رقم الوقف حجة -344

 خمسمئة  ومساحتها  2/1 رقم 7590 رقم  الحوض ضمن الواقعة األرض قطعة وقف باهع أبو صالح

ً  متراً  وستون وأربعة ً  نابلس شارع شماالً  ويحدها مربعا ً  عبيده أبو شارع وجنوبا  المقرر دار وشرقا

 بكر شاكر أمين دار النوبي الغرب ومن  ياسين إبراهيم محمود دار الشمالي الغرب ومن المذكور سعيد

ً  متراً  وثمانون وستمئة دونم والبالغة الكلية المساحة أصل من  في منها األرضي الطابق لبناء مربعا

 اإلسالمية الشعائر فيه تقام مسجد يبنى األرض جميع وعلى وفوقه القرآن لتعليم دار الجنوبية الجهة

 .وأصيال بكرة هللا اسم فيه ويذكر

 عبد الواقف بان تضمنت م12/11/1988يختار 73 عدد 140 صفحة27السجل رقم الوقف حجة -345

 7564 رقم الحوض في الواقعة 51 رقم األرض قطعة في يخصه ما وقف سعسع إبراهيم ذيب الرحيم

 من مكون بيت عليها والمقام المربع المتر ونصف مربعاً  متراً  وثمانون وسبعه مئتان مساحتها البالغ

ً  اً متر وثمانون مائه دور كل ومساحة سكن ادوار ثالثة  غرفتين من األرضي الدور ويتكون  مربعا

 مع مراحيض ودورة غرف ست من والثاني األول الدور من كل ويتكون درج ومطلع ومطبخ وصاله

 بيت الشمال ومن زيد سعسع ذيب أمين ارض الجنوب من البناء هذا ويحد...... درج ومطلع كريدور

 خيرياً  وقفاً  عام شارع الغرب ومن مبره محمد الحفيظ عبد ارض الشرق ومن سعسع ذيب مروان

 ً  لصالح بها االنتفاع اجل من اإلسالمية األوقاف دائرة األوقاف دائرة لصالح الواقف قبل من عاما

 عدم حال وفي قائمة دامت ما قلقيلية في الزكاة للجنة عليها اإلشراف حق يكون أن على المسلمين

 .اإلسالمية األوقاف لدائرة عليها اإلشراف حق يكون وجودها



 حسن أسعد الواقف أن تضمنت م23/1/1986 تاريخ 6 عدد 149 صفحة 27 السجل رقم الوقف حجة -346

 من ملحم الهادي عبد محمد فاطمه زوجته مورثته عن إرثا إليه آل مما وقف ملحم الهادي عبد محمد

 من الزيديه حوض من 25 رقم حصص ثماني أصل من حصص ثالث فيها تملك التي األرض قطعة

 إلقامة وذلك 2م857 و دونمات خمسة كاملة مساحتها والبالغ 7551 الحوض رقم قلقيليه أراضي

 بقية الغرب جهة ومن عام شارع الشرق جهة من يحدها والتي الدينية الشعائر  فيه تقام عليها مسجد

 المرحومتين لورثة ارض الجنوب جهة ومن عام شارع الشمال جهة ومن المذكورة القطعة أجزاء

 .ملحم الهادي عبد احمد محمد بنتي وعائشة اطمةف

 اسعد الواقف أن تضمنت م29/5/1986 تاريخ 31 عدد 171 صفحة 27 السجل رقم الوقف حجة -347

 تاريخ 27/149/6 رقم الحجة في ذكر ما إلى إضافة وقف ملحم الهادي عبد محمد حسن

ً  متراً  وخمسون مئة بها المنوه األرض قطعة من م23/1/1986  الموقوف مجموع يصبح حيثب مربعا

 . المذكور المسجد إلى لضمها أمتار وعشرة اربعمئة

 عبد نمر الواقف أن تضمنت م21/6/1986 تاريخ 36 عدد 175 صفحة 27 السجل رقم الوقف حجة -348

 بتاريخ المتوفى الغرابه نمر  عثمان هللا عبد والده مورثه عن إرثا إليه آل مما وقف نمر  عثمان هللا

 بتاريخ المتوفاة جبارة إبراهيم عائشة والدته مورثته عن إرثا إليه آل مما وكذلك م15/9/1973

 القطعة رقم المدور قرية في والواقعة دونمات ستة البالغة األرض مساحة من مربع متر مئه م1976

 وأوصافها حدودها المبينة الدينية الشعائر فيه تقام عليها مسجد إلقامة نمر واد 3 رقم حوض 130

 .الحجة في

  لطيفه الواقفة أن تضمنت م27/5/1989  تاريخ 58 عدد 20 صفحة 35 السجل رقم الوقف حجة -349

ً  متراً  وأربعون وخمسه ثالثمئة مساحته ما أوقفت خضر أبو الرحمن عبد أحمد  قطعة أصل من مربعا

 فيها تملك والتي 42 القطعة رقم 7564 رقم حوض صوفين بكر مقتل موقع قلقيليه في الواقعة األرض

 متراً  وعشرون وستة ومئتان دونمات تسع مساحتها والبالغ حصة أربعين أصل من حصص عشر

 ً  المقام طولكرم في األراضي تسجيل  دائرة عن الصادرين القيد وإخراج التسجيل سند بموجب مربعا

 وبيالجن الشرقي الجزء في تقع المذكورة المساحة وان. عنه هللا رضي عفان بن عثمان مسجد عليها

ً  يحدها والتي المذكورة القطعة من ً   وشماالً  عام شارع شرقا  مصطفى المرحوم ورثة ارض وغربا

 .قلقيليه في الزراعية الجمعية منشئات يليه  عام شارع وجنوباً  خضر أبو إبراهيم

 شريفه الواقفة أن تضمنت م15/3/1990 تاريخ 33 عدد 106 صفحة 35 السجل رقم الوقف حجة -350

 بكر مقتل  حوض قلقيليه أراضي من مربع متر ثالثمئه مساحته ما أوقفت قليقيليه من نوفل حجار نمر

 الواقفة ارض وجنوباً  شماالً  القطعة هذه وحدود  مشاع وهي 25 القطعة رقم 7564 الحوض رقم

ً  جبارة محمود يوسف المرحوم ورثة ارض وغرباً   عام شارع وشرقاً  المذكورة شريفه ً  وقفا  خيريا

 ً  دامت ما عليها البناء أو بها االنتفاع حق وللجنة  قلقيليه في والصدقات الزكاة لجنة صالحل إسالميا

 .الزكاة لجنة وجود عدم حالة في العامة االسالميه األوقاف ولدائرة قائمة

 فاطمة الواقفة أن تضمنت م20/5/1990 بتاريخ 70 عدد 132 صفحة 35 السجل رقم الوقف حجة -351

 واثنين سبعمئه مساحته ما أوقفت حماد الرحمن عبد مصطفى لمرحوما أرملة مرار أحمد حامد

ً  متراً  وثمانين  وحدود 14 القطعة رقم 7561 الحوض رقم الدرب أم حوض قلقيليه أراضي من مربعا

ً  القطعة هذه ً  حوتري الرحيم عبد غربا  عام شارع وشماالً  حمدان مصطفى الرحيم عبد ارض وشرقا

 ً ً  الذره أبو اسرج المرحوم ورثه أرض وجنوبا  في والصدقات الزكاة لجنة لصالح إسالمياً  خيرياً  وقفا



 وللجنة  والصدقات الزكاة لجنة وجود عدم حالة في المسلمين من والمساكين الفقراء ولصالح قلقيليه

 المذكورة األرض قطعة على واإلشراف النظر حق يكون أن على عليها والبناء بها االنتفاع حق الزكاة

 حال في العامة اإلسالمية األوقاف ولدائرة قلقيلية في والصدقات الزكاة للجنة مستقبالً  عليها يبنى وما

 . اآلبدين ابد يستبدل وال الوقف هذا يباع ال  أن على قلقيليه في والصدقات الزكاة لجنة وجود عدم

 سالم قهرف الواقفة أن تضمنت م3/9/1990 تاريخ 128 عدد 174 صفحة 35 السجل رقم الوقف حجة -352

ً  متراً  وعشرون وخمسه ستمئة مساحته ما وقفت عزون من اسحق   الواقعة األرض قطعة من مربعا

ً  ويحدها 1073 قطعه 2 حوض عزون  قرية في   الداود حامد شريف المرحوم ورثة أرض شرقا

 شاكر محمود ورثة ارض وشماالً  شبيطه محمود حامد وورثة شبيطه محمود حامد خيري بيت وغرباً 

ً  شبيطه محمود حامد المرحوم ورثة وبيت رضوان ودمحم  شبيطه محمود حامد خيري أرض وجنوبا

ً  أمتار أربعة عرضه وشارع ً  وقفا ً  خيريا ً  إسالميا  ان على المسلمين من والمساكين الفقراء لصالح عاما

 .العامة اإلسالمية األوقاف لدائرة الوقف هذا على واإلشراف النظر حق يكون

 محمد الواقفين أن تضمنت 15/11/1990 تاريخ 144 عدد 186 صفحة 35 السجل رقم الوقف حجة -353

 قطعة وقفوا حماد خليل محمد الرحمن عبد أوالد وختام ولطيفه وفاطمة وصبحيه وخليل واحمد

 مرج 7571 حوض 13 و 12 رقم األرض قطعتي في مربع متر خمسمئة مساحتها البالغ األرض

ً  متراً  وسبعون وخمسه مئه منها قليقليه أراضي من الزيتونات  وهي 13 رقم األرض قطعة في مربعا

ً  متراً  وخمسون خمسه محمد من -:كالتالي الواقفين المقرين بين موزعه  من واحد كل ومن مربعا

ً  متراً  أربعون المذكورين وخليل  أحمد  وصبحيه وختام ولطيفه فاطمة البنات من واحده كل ومن مربعا

 مربعاً  متراً  وعشرون وخمسه ثالثمئه مساحة وقدرها القطعة وباقي عهمرب أمتار عشرة المذكورات

 وخمسه مئه المذكور محمد من  كالتالي المذكورين الواقفين من موزعه 12 رقم األرض قطعة في

ً  متراً  سبعون المذكورين وخليل احمد من واحد كل ومن مربعه أمتار  أوقفوا.................. مربعا

ً  رةالمذكو األرض قطعة ً  وقفا  عليه واإلشراف والنظر المسلمين من والمساكين الفقراء لصالح خيريا

 .األوقاف لدائرة

 سعيد الواقف أن تضمنت م29/9/1991  تاريخ 97 عدد 60 صفحة 40 السجل رقم الوقف حجة -354

ً  متراً  وثالثون مئتان مساحته ما وقف الطبيب عزبة  قرية من طبيب هللا عبد محمود  قطعة من مربعا

ً  شماالً  ويحدها  2 رقم حوض /198 رقم األرض ً  وغربا  هللا عبد محمود سعيد المستدعي ارض وجنوبا

ً  طبيب  .عليها مسجد وإقامة بناء اجل من أمتار خمسة بعرض ترابي شارع وشرقا

 لمدير اإلذن إعطاء تضمنت 28/10/1991 تاريخ 104 عدد 65 صفحة 40 السجل رقم الوقف حجة -355

 من الراعي خلة باسم المعروفة األرض قطعة من فالميه قرية من دونم صبتخصي طولكرم أوقاف

 من القطعة  هذه ويحد 2 رقم حوض 116 القطعة هذه رقم الجنوبية الجهة في تقع دونم 39 أصل

ً  ظاهر أبو محمد رشيد ارض يليه مغلق أمتار ستة شارع الشرق  يليه اإلسالمي الوقف ارض وغربا

ً  قعدان محمد احمد وارض يوسف الغني عبد وارض يوسف الغني عبد جمال  بيت  احمد ارض وجنوبا

 سليم ارض يليه فرعي طريق يليه اإلسالمي الوقف ارض وشماالً  عام شارع يليه ظاهر أبو حسين

 الوقف ملك هي األرض هذه وان شاكر اسعد ومصطفى توبه اسعد الغني عبد وارض ظاهر أبو حسن

 قطعة من واحد دونم مساحته ما على الصالة إلقامة مسجد امةإلق فالميه قرية ولحاجة اإلسالمي

 .اإلسالمية األوقاف لدائرة  ًملكا يكون وإنشاءات ابنيه من عليه يقام وما المذكورة األرض

 راتب الواقف بان تضمنت م2/1/1995 تاريخ 4 عدد 103 صفحة 51 السجل رقم الوقف حجة -356

 القرار بموجب القروي المجلس عن المفوض حبلة قروي مجلس سكرتير شهوان القادر عبد معروف



 يملكها التي القطعة أصل من مربع متر خمسمئة مساحته ما وقف م2/6/1994 تاريخ 142 رقم

ً  عشر أربعة مساحتها والبالغ حبله في القروي المجلس ً  متراً  وسبعين وسبعه ومئتين دونما  اسم مربعا

 .عليها مسجد إلقامة 73 القطعة رقم 7646 الحوض رقم الحواكير الحوض

 عبد الواقف أن تضمنت م12/2/1995 تاريخ 52 عدد 136 صفحة 51 السجل رقم الوقف حجة -357

ً  متراً  وأربعين اربعمئة مساحته ما وقف الطبقة  مغارة من األعرج محمد إبراهيم الهادي  آل مما مربعا

 المذكورة األرض عةقط وحدود الورثة بموافقة 6 رقم حوض 606 رقم األرض قطعة في إرثا إليه

 ً ً  غربا ً  األعرج محمد إبراهيم الهادي عبد المستدعي ارض وجنوبا  محمد إبراهيم رفيق ارض وشرقا

ً  أمتار  ستة بعرض شارع وشماال األعرج ً  وقفا  بناء المذكورة األرض قطعة على المقام إسالميا خيريا

ً  متراً  وثالثين مئتين البناء ومساحة مسجد  .مربعا

 حسن إبراهيم الواقف أن تضمنت م23/11/1995 تاريخ 305 عدد 111 صفحة 55 مرق الوقف حجة -358

 والبالغ الدرب أم الحوض اسم 7561 حوض 18 رقم األرض قطعة وقف قلقيليه من شريم هللا عبد

ً  متراً  وعشرين مئتان مساحتها ً  مربعا ً  وقفا ً  ذريا  الرحمانيه الجامعة الخلوتيه مؤسس باسم  خيريا

 وأتباعه ذريته وعلى م1888 وفق هـ1310 عام المتوفى الشريف يوسف حسين منالرح عبد للشيخ

 المقدمة وفي وبعضهم المسلين خدمة فيه بما بها لالنتفاع القيامة يوم إلى  وإناثهم ذكورهم بعده من

 الرحمانيه الجامعة الخلوتيه الطريقة ألتباع ومقر خيرية وعيادة لأليتام ومأوى مصلى إقامة ذلك من

 على النفع هذا لتحقيق مناسبة الوقف ناظر يراها ضرورية أخرى منشآت وآية وقيمها لشيخها ناوسك

 الطريقة شيخ الشريف الدين خير حسن حسني الشيخ الخيري الذري الوقف هذا ناظر يكون أن

 انقطاع بعد الوقف هذا يؤول أن على.... مستقبالً  يخلفه من أو الحالي الرحمانيه الجامعة الخلوتيه

 ريعه يخصص ان وعلى الفلسطينية الدينية الشؤون و األوقاف لوزارة وأتباعها الطريقة مؤسس ذرية

 .القيامة يوم إلى المسلمين وفقراء العلم لطلبة

 رمضان محمد أن تضمنت م25/6/1996 تاريخ 135 عدد 79 صفحة 58 السجل  رقم الوقف حجة -359

ً  متراً  وسبعين ئتينم مساحته ما وقف وسكانها قلقيليه من حوتري يوسف  رقم األرض قطعة من مربعا

ً  الدرب أم حوض 7561 حوض 18 ً  وقفا  الرحمانيه الجامعة الخلوتيه الطريقة مؤسس باسم ذريا

 وأتباعه ذريته وعلى م1888 وفق هـ1310 المتوفى الشريف يوسف حسين الرحمن عبد الشيخ

 وفي وبعضهم المسلمين خدمة فيه بما بها فاعلالنت القيامة يوم إلى  وإناثهم ذكورهم بعده من وأتباعه

 الجامعة الخلوتيه الطريقة ألتباع ومقر خيرية وعيادة لأليتام ومأوى مصلى إقامة ذلك من المقدمة

 هذا لتحقيق مناسبة الوقف ناظر يراها ضرورية أخرى منشآت وآية وقيمها لشيخها وسكنا الرحمانيه

 شيخ الشريف الدين خير حسن حسني الشيخ الخيري يالذر الوقف هذا ناظر يكون أن على النفع

 أن على..... الطريقه مشيخة في مستقبالً  يخلفه من أو الحالي الرحمانيه الجامعة الخلوتيه الطريقة

 الدينية الشؤون و األوقاف لوزارة وأتباعها الطريقة مؤسس ذرية انقطاع بعد الوقف هذا يؤول

 .القيامة يوم إلى المسلمين وفقراء العلم لطلبة ريعه يخصص ان وعلى الفلسطينية

 بأعمال القائم أن تضمنت م25/11/1996 تاريخ 261 عدد 10 صفحة 61 السجل  رقم الوقف حجة -360

 حوض 58 رقم قطعة ثلث كفر قرية في المندرسه المقبرة الوقف ارض اجر  قلقيليه أوقاف مدير

 إقامة أجل من م1/1/1997 من يبدأ سنه عشر خمسة لمدة 2م1730 مساحتها البالغ 6 رقم الكتف

 تكون بحيث أردني ديناراً  100 الواحد للدونم سنوية باجرة ثلث كفر في القروي للمجلس مجمع بناية

 .أردني دينار 173 2م1730 وهي المذكورة األرض لمساحة السنوية األجرة



 بأعمال ئمالقا أن تضمنت م25/11/1996 تاريخ 262 عدد 12 صفحة 61 السجل رقم الوقف حجة -361

 كفر في الواقعة ارض من دونمان مساحته ما بتأجير أذن عطيه يوسف الشيخ قلقيليه أوقاف مدير

 كفر قروي مجلس للمستأجر النجشه المسماة جمال كفر أراضي من 3 حوض 309القطعة رقم جمال

 من  م1/1/1998 من تبدأ الواحد للدونم أردني دينار مئة مقدارها سنوية باجرة سنه 15 لمدة جمال

 .أردني دينار 200 األجرة تكون بحيث القروي للمجلس مجمع بنايه إقامة اجل

 مدير جانم مصطفى راشد الشيخ بأن تضمنت م7/2/1998 تاريخ 65/90/15 السجل رقم الوقف حجة -362

 في الواقعة الوقف أرض من 2م 900 و دونمات 9 مساحته ما تأجير بإجازة اإلذن طلب قلقيليه أوقاف

 مئة سنويه باجرة قلقيليه لبلدية الشاميه القطعة الحوض اسم 7554 حوض 54 رقم قطعه قلقيليه

 دواجن ومسلخ خضار سوق وبناء إقامة اجل من م1/1/1998 من تبدأ الواحد للدونم أردني دينار

 جميع الن اإلسالمي الوقف لجهة والمصلحة الحظ ذلك في وأن عليها دواجن بيع ومحالت ولحوم

ً  ملك بحتص  المباني  .فيها جاء ما الخ... اإلسالمية لألوقاف خاصا

 فلاير الواقفه أن تضمنت م1/8/2000 تاريخ 146 عدد 146 صفحة 77 السجل رقم الوقف حجة -363

 28 رقم األرض قطعة من   مربع متر ثالثمئة مساحته ما اسالمياً  خيرياً  وقفاً  وقفت هالل صالح محمد

 هذه سطح تمليك دون مخازن تسعة من مكون بناء من ليهاع وما البيادر موقع 7587 رقم حوض 2/

 البناء  انهيار حال وفي بعدها من وتوريثها للواقفة ملك المخازن هذه سطح يبقى حيث المخازن

 من ولورثتها المذكورة للواقفة البناء هذا سطح يكون مكانه جديد عقار وبناء هللا  قدر ال المذكور

 ومن هالل يوسف زياد  يليه  عام شارع الشرق من بناء من ليهاع وما القطعة هذه وحدود بعدها

 فلاير الواقفة أوقفت عوده حسن الجنوب ومن هالل إبراهيم يحيى الشمال ومن حماد يوسف الغرب

ً  المذكورة  فيه تقام مسجد لتحويلها بناء من عليها وما المذكورة األرض قطعة اسالمياً  خيرياً  وقفا

 السطح عدا وأرضه بجدرانه  البناء هذا يكون أن المذكورة فلاير الواقفة رطتواشت االسالميه الشعائر

ً  البناء هذا سطح يكون أن على الخمسة الصلوات فيه تقام مسجداً  ً  تستغله لها ملكا ً  مسكنا  بها خاصا

 .بعدها من ولورثتها

 أحمد  حسن الواقف أن تضمنت م15/1/2002 تاريخ 9 عدد 34 صفحة 82 السجل رقم الوقف حجة -364

 رقم حوض 65 رقم األرض قطعة من مربع متر خمسمئة مساحته ما وقف قلقيليه من ياسين ياسين

 متراً  وتسعون مئتان مساحته مسجد عن عبارة بناء من عليها وما الوسطى صوفين موقع 7566

 ً  الغرب من المسجد عليها والمقام القطعة  هذه وحدود مربع متر مئة مساحه المسجد سده مع مربعا

ً  االسالميه الجامعة وشرقاً  عام شارع  قطعة وشماالً  العلي فهمي بسام لمالكها تعود ارض قطعة وجنوبا

 المذكورة السده تكون أن المذكور حسن الواقف واشترط...... بدير طالب لمالكها تعود  األرض

 أيام طيلة يهقلقيل في اإلسالمية الجامعة طالبات الستخدام مخصصة مربع متر مئة مساحتها والبالغ

 .للصالة يستغل حيث الجمعة يوم عدا ما  واإلرشاد والوعظ والتدريس والتدريب للصالة األسبوع

 إبراهيم الواقف بان تضمنت م7/4/2007 تاريخ 80 عدد 62 صفحة 105 السجل رقم الوقف حجة -365

 أراضي من 28 صفحة 1 رقم سجل 2 رقم حوض 442 رقم األرض قطعة وقف راضي قاسم احمد

 ثالثة البالغة األصلية المساحة أصل من 2م582 ومساحتها عسله خربة ارض المسماة ونعز

ً  وأربعون  سهماً  14 بنسبة مربعه أمتار وستة واربعمئة دونمات تسعة الواقف فيها يملك والتي دونما

ً  وستين أربعة من  تاريخ 85/73/43 رقم قلقيليه محكمة عن الصادرة اإلرث حصر حجة بموجب سهما

 .2م278 مساحته والبالغ عليها المقام والمسجد م3/5/2003



 محمود الواقف بان تضمنت م15/4/2007 تاريخ 86 ععد68 صفحة105 السجل رقم الوقف حجة -366

 موقع 7564 حوض 8 رقم األرض قطعة تعالى هلل وابد وحبس وقف قلقيليه من خضر إبراهيم محمد

 مساحة متر سبعمئه أصل من 2م400 تهاومساح قلقيلية أراضي من نابلس شارع قرب بكر مقتل

 .عليها مسجد إلقامة بالواقف الخاصة االجماليه األرض

 رابعة الواقفة أن تضمنت م23/4/2008 تاريخ 195 عدد 179 صفحة 105 السجل رقم الوقف حجة -367

 من االصليه المساحة أصل من 2م1088 مساحته ما وقفت سلمان عزبه سكان من غرابه سالم عوده

 إلقامة وذلك ثلث كفر أراضي من البياضه خربة الموقع اسم 6 رقم حوض 91 رقم رضاأل قطعة

 ارض الجنوب ومن الواقفة ارض باقي الغرب ومن عوده الكريم عبد ارض شرقاً  عليها،يحدها مسجد

 .وحبله ثلث كفر بين الموصل العام الشارع الشمال ومن الصيفي حسين احمد

 ماجد  الواقفين أن تضمنت م23/4/2008 تاريخ 88 عدد 145 صفحة 108 السجل رقم الوقف حجة -368

 وآمنه ومحمد فاطمة و ومحمود ومحمد حسين سليم شفيق ونعيمه حسين شيخ حسين شيخ أمين

 من جميعهم خميس القادر عبد راجح المجيد وعبد حسين الشيخ أمين أوالد ومأمون واحمد وزهرية

 مربع متر 992 مساحته ما األرض قطعتي في وهيملك  ما إسالمياً  خيريا وقفا وقفوا عبوش كفر

 متر 396 الحقيقية مساحتها والبالغ الجمال كالول المسماة 2 رقم حوض 327  رقم األولى القطعة

 أمين المرحوم ورثة تخص والتي 2م1000 القيد إخراج صورة في مسجله هي كما وليست مربع

 سهم 122 بنسبة وذلك 2م356 منها اقفونالو يملك حيث أعاله المذكورين حسين الرحمن عبد حسين

 الثانية والقطعة م11/5/2006 تاريخ 102/9/97 رقم اإلرث حصر حجة بموجب سهم 136 أصل من

 هي كما وليست 2م4948 الحقيقية مساحتها والبالغ عباس خلة  المسماة 2 رقم حوض 248 برقم

 حجة بموجب 2م685 منها مذكورال المجيد عبد الواقف يملك حيث 2م2000 القيد إخراج في مسجله

 الشرقية الجهة من عليهما  المقام والمسجد  م27/12/1997 تاريخ 66/63/229 رقم اإلرث حصر

 عوض حسن محمد جاسم أرض  الغربية الجهة ومن الرحمن عبد الحاج صدقي المنعم عبد ارض

 ارض الجنوبية جهةال ومن خلف الفتاح عبد حسين فتحي ارض يليه عام شارع الشمالية الجهة ومن

 .طحينه خميس تحسين

 هللا عبد الواقفين أن تضمنت م5/4/2009 تاريخ 58عدد 26 صفحة 115 السجل رقم الوقف حجة -369

 7550 حوض 67 القطعة رقم 2م437,3 مساحته ما وقفوا وشركاه الحافظ عبد هللا عبد توفيق

 الشرقية الجهة من يحدها التيو عليها مسجد إلقامة وذلك قلقليه أراضي من المحجر موقع المسماة

 أبو محمد منزل الغربية الجهة ومن زيد الحافظ عبد هللا عبد عادل الحاج المرحوم ارض يليه شارع

 ارض يليه عام شارع الجنوبية الجهة ومن  الحافظ عبد زكيه ارض الشمالية الجهة ومن شعث

 .الحافظ عبد هللا عبد الدكتور

 عبد محمد فتحي الواقف أن تضمنت م11/8/2009 تاريخ 115/154/181 السجل رقم الوقف حجة -370

 6 رقم  حوض 12 رقم األرض قطعة من 2م373,5 مساحته ما وقف الفندق من مصالحه القادر

 حمامات على تشتمل أرضيه تسويه عن عبارة بناء من عليها ما  إلى باإلضافة الفندق برك المسماة

ً  متراً  373,5 تهمساح ما المسجد بهو يعلوها ومستودع ومتوضأ  .مربعا

 أكرم الواقف أن تضمنت م14/10/2009 تاريخ 241 عدد 22 صفحة 118 السجل رقم الوقف حجة -371

 قطعتي من  مساحته ما وقف داود داود محمد العزيز عبد بوكيله ممثالً   قلقيليه من داود داود محمد

ً  متراً  رعش وخمسة اربعمئه الريا الحوض اسم 7563 رقم حوض 58 و 57 رقم األرض  مربعا



 بمساحة سده بداخله مقام 2م252 مساحته والبالغ اليمان بن حذيفة مسجد عليها المقام. 2م415

 الجهة ومن حوتري عالء ارض الشرقية الجهة من عليها المقام والمسجد القطعة هذه وحدود 2م182

 ارض الجنوبية لجهةا ومن وإخوانه سعادة الكريم عبد ارض الشمالية الجهة ومن عام شارع الغربية

 .  داود محمد مالك الشيخ

 رشيد باسم الواقف أن تضمنت م17/5/2010  تاريخ 306 عدد 49 صفحة 123 رقم الوقف حجة -372

 من 2م223 مساحته ما إسالميا خيريا وقفا تعالى هلل وابد وحبس وقف سلمان عزبه من مرابعه شقير

 الزهراء مسجد عليها المقام 2م17500 المساحة أصل من 3 رقم حوض 101 رقم األرض قطعة

 المذكور باسم الواقف ارض والشمالية والغربية الشرقية الجهة من وحدودها 2م108 مساحته والبالغ

 .قزماء إبراهيم ارض يليه فرعي شارع الجنوب ومن

 محمد الواقف أن تضمنت م19/9/2011 تاريخ 350 عدد 64 صفحة 137 السجل رقم الوقف حجة -373

 2 رقم حوض 45 رقم األرض قطعة من 2م300 مساحته ما وتصدق وحبس وقف عهشنا سعاده فايز

ً  عشر تسعة االجماليه مساحتها والبالغ المزاريب المسماة 8 رقم تصنف 46 صفحة  ومئه دونما

ً  متراً  وتسعون  الغرب ومن المذكور محمد نفسه الواقف أرض والجنوب الشرق من يحدها والتي مربعا

 . عليها مسجد بناء اجل من الواقف منزل الشمال نوم معبد غير عام شارع

 نعمه الواقف أن تضمنت 18/12/2011 تاريخ 447 عدد 161 صفحة 137 السجل رقم الوقف حجة -374

  وقفت سعادة هللا عبد يوسف نعمه األراضي تسجيل دائرة في اسمها والمسجل صالح هللا عبد يوسف

 من عليها وما الدرب أم موقع لحوضا اسم 7561 حوض 45 رقم األرض قطعة من يخصها ما

 القطعة هذه ومساحة وصالون ومنافعها غرفتين من مكونه 2م96 مساحتها دار عن عباره إنشاءات

 تعود ارض الغربية الجهة ومن خالء ارض يليه عام شارع الشرقية الجهة من وحدودها 2م570

 ارض الجنوبية الجهة ومن يهةوج الواقفة  ملك دار الشمالية الجهة ومن وصفيه الواقفة لشقيقة

 .مسجداً  عليها يبني أن على إسالميا خيريا وقفا منصور احمد ملك زراعيه

 هللا عبد الواقف أن تضمنت م8/5/2012 تاريخ 131 عدد 94 صفحة 140 السجل رقم الوقف حجة -375

 صوفين خربة الحوض اسم 7570 حوض 46 رقم األرض قطعة من يخصه ما وقف زيد ناصر محمد

 األرض لقطعة  االجماليه المساحة من 1322 البالغة المساحة أصل من الشوارع اقتطاع بعد2م1083

 الجهة ومن عام شارع الشرقية الجهة من وحدودها مربع متر 3966 مساحتها البالغ المذكورة

 بالل السيد يملكها مخازن بناء مع فرعي شارع الشمالية الجهة ومن قلقليه بلدية منتزه الغربية

 نفقات بتسديد األوقاف  دائرة تتعهد أن  بالشروط رئيسي عام شارع الجنوبية الجهة ومن صريالم

 والخارج  الداخل في هي كما  المسجد في اإلنارة وبقاء ذلك وغير وكهرباء ماء من المسجد

 تالساحا أو القائم البناء في تغيير أو اضافة وعدم.الفجر حتى والقبة المآذن في اإلضاءة واستمرار

 قامت  التي للجنة المسجد أمور متابعة في الحق ويكون. عليه هو كما شيء كل وبقاء والمتوضأ

ً  تنسب أن وللجنة خطبتان الشهر في اللجنة لهذه ويكون المسجد اعمار على باإلشراف  .للمسجد إماما

 توفيق الواقف أن تضمنت 20/9/2012 تاريخ 313 عدد 88 صفحة 143 السجل رقم الوقف حجة -376

 المحجر موقع 7550 حوض 15 رقم األرض قطعة في 2م152 مساحته ما وقف نزال محمود حمدم

 2م6508 الكلية المساحة أصل من 2م992 والبالغ يملكها التي المساحة أصل من قلقيليه أراضي من

ً  ويحدها. توسعته اجل من النصر مسجد على  النصر مسجد وغرباً  جاموس عزام تجاري مجمع شرقا

ً  السعود أبو اشرف الدكتور يتب وشماالً   .المذكور توفيق القطعة صاحب ارض وجنوبا



 الواقفان أن تضمنت 24/9/2013 تاريخ 329 عدد  116 صفحة 150 السجل رقم الوقف حجة -377

 من  2م500 مساحته ما وقفا قلقيليه من داود يوسف إبراهيم ويحيى داود يوسف إبراهيم يوسف

 لبناء قلقيليه أراضي من بالمرج المعروفة الشكاير المسماة 7572 رقم حوض 104 رقم األرض قطعة

ً  جاموس محمد عزام ارض والشرق الشمال من ويحدها مسجد  ومرخص منظم رئيس شارع وغربا

 .مرابعه يوسف إبراهيم منيرة المرحومة ورثة ارض الجنوب ومن معبد غير أمتار عشرة بعرض

 يوسف ابراهيم يوسف وقف 24/9/2013 ختاري 329 عدد 116 ص 150 السجل رقم الوقف حجة -378

 الشكاير المسماة 7572 حوض 104 رقم االرض قطعة قلقيلية من داود يوسف ابراهيم ويحيى داود

 عزام وشرقا شماال وحدها مسجد بناء اجل من 2م500 مساحتها والبالغ قلقيلية بالمرج والمعروفه

 ورثة ارض الجنوب ومن معبد غير امتار عشرة عرض منظم رئيسي شارع وغربا جاموس محمد

 . مراعبه يوسف ابراهيم منيره

 اسماعيل الغني عبد صالح وقف م12/2/2014 تاريخ 1 عدد 1 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -379

 ما وعزيه ومريم وخديجة(  امنه)  وفتحيه معروف اشقائه عن ووكيال الشخصيه بصفته غانم

 شرقا وحدها شاهين واد موقع 2 رقم حوض 576 رقم االرض قطعة في يملكوه مما 2م400 مساحته

ً  خيريا وقفا الغني عبد المورث ارض قطعة باقي وشماال وجنوبا وغربا عام شارع  . اسالميا

 من شبطيه محمد شاكر سعيد وقف م11/11/2014 تاريخ 2 عدد 2 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -380

 رقم حوض 1573 القطعه رقم عزون – والدرجات الجبايل موقع 2م420 مساحتها ارض قطعة عزون

 جودت وشرقا شبطيه محمود راشد بالل بيت شماال وحدها الصديق بكر ابي مسجد عليها المقام 2

 . امتار ثمانية بعرض عام شارع وغربا شبيطه شاكر عادل وجنوبا رضوان خليف سليمان

 ممثال عوده محمد علي نصر وقف 14/6/2015 تاريخ 1 عدد 3 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -381

 من مكون بناء من عليها وما 2م145 مساحتها االرض قطعة فقط الرحمن عبد محمد عصام بوكيله

 سليم الحفيظ عبد وائل منزل شماال وحدها 2م100 مساحته نزال حارة موقع ومنافعها غرف ثالث

 عوده سليم الحفيظ عبد نائل منزل وشرقا نزال حسن محمد احمد منزل يليه عام شارع وجنوبا عوده

 . قلقيلية زكاة للجنه مقرا يكون جديد مبنى اجل من ناصر سعيد عدنان منزل وغربا

 الغني عبد الكريم عبد عمر وقف 26/7/2016 تاريخ 2 عدد 5 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -382

 مما الباطن نتاش موقع 15 حوض 4 رقم االرض قطعة من 2م700 قلقيلية – ثلث كفر من شواهنه

 علي عادل ارض شرقا وحدها 2م1525 مساحتها والبالغ 8 النمره من حصته لاص من فيها يخصه

 ذيب صبحي نسيم ارض وجنوبا عام شارع وشماال شواهنه الكريم عبد بسمه ارض وغربا شواهنه

 . رباح بن بالل مسجد يسمى عليها مسجد بناء اجل من

 مراعبه خليل اسعد سميحه وقفت م17/8/2016 تاريخ 3 عدد 6 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -383

 بالقرب البلد وسط عطيه راس خربة حوض 7644 رقم حوض 31 رقم االرض قطعة عطيه راس من

 عام شارع وغربا شحادة اسماعيل ارض شرقا حدها القروي والمجلس الدين صالح مسجد من

 المساحه اصل من 2م214 فيها يخصه ما وقف القروي المجلس وجنوبا الدين صالح مسجد وشماال

 . الدين صالح مسجد لتوسعه قلقيلية اوقاف لصالح مؤبدا اسالميا خيريا وقفا 2م8548 لكليها

 حسن احمد ابراهيم سعيد محمد وقف م12/1/2017 تاريخ 1 عدد 7 ص153 السجل رقم الوقف حجة -384

 قلقيلية – الظهر موقع 7562 حوض 48 رقم االرض قطعة في المسجد مساحة 2م291،45 نزال



 المسجد سطح باستثناء الواقف بيت وجنوبا عام شارع وشماال وغربا صبري محمد تبي شرقا ويحدها

 . المخطط وفق بعده من ولورثته للواقف حق وهي المفرزه والتسويه الدرج ومطلع

 من قطناني رمضان علي ناجح وقف م16/5/2017 تاريخ 2 عدد 8 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -385

 ومساحتها والمقائي الدوله مرج موقع حبله اراضي من 7631 حوض 67 رقم االرض قطعة حبله

 وارض منزل وشماال عام شارع وغربا المذكور ناجح الواقف منزل وجنوبا شرقا وحدها 2م341

 . مؤبداً  اسالميا خيريا وقفا الصحابة مسجد القامة شهوان مهند

 من قطناني ربك رمضان عثمان وقف 24/5/2017 تاريخ 3 عدد 9 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -386

 الدوله مرج موقع حبله اراضي من 7631 حوض 91 رقم االرض قطعة من 2م288 مساحته ما حبله

 2م459 الموقوفه االرض ومساحة االبرار مسجد المسمى المسجد مساحة المساحه وهذه والمقائي

 رذكو مدرسة وجنوبا عام شارع وشماال وغربا المذكور عثمان للواقف فارغه ارض شرقا وحدها

 . الثانويه حبله

 سعسع ابراهيم ذيب امين وقف 29/3/2016 تاريخ 121 عدد 153 ص 167 السجل رقم الوقف حجة -387

 ورثه ارض شرقا وحدها بكر مقتل 7564 حوض 51 رقم قطعة من 2م287،5 مساحته ما قلقيلية من

 لصالح عام شارع وجنوبا االيمان ومدرسه روضه وشماالً  عام شارع وغربا برهم محمد الرحمن عبد

 مديرية لصالح واالشراف النظر حق يكون حلها وحال قائمه دامت ما المركزيه قلقيلية زكاه لجنة

 .  قلقيلية اوقاف

 عبد محمود مصطفى وقف 27/12/2017 تاريخ 4 عدد 10 ص 153 السجل رقم الوقف حجة -388

 خلة – ايرالمص موقع حبله اراضي من 7632 حوض 51 رقم االرض قطعة حبلة من صالح الرحمن

 المذكور الواقف ارض وغربا امتار ثمانية تسويه طريق شرقا وحدها 2م500 ومساحتها الصابر

 . حبله بلدة في عليها مسجد بناء اجل من معبد شارع وجنوبا وشماال

 وقفيات محكمة نابلس الشرعية الجنوبية حواره

 الشخصيه بصفته زيتاوي حمد الرحيم عبد محمد وقف 7/6/2015 تاريخ 38/1/1 رقم الوقف حجة -389

 قطعة محمد سليم ابراهيم واسماء علي  حاج سليم ابراهيم اوالد وامنه ومنى وعلي نصر عن ووكيال

 2م1500 الكلية المساحة اصل من 2م970 مساحتها جماعين اراضي من 8 حوض 323 رقم االرض

ً  العزيز عبد اسعد ورثة شماال وحدها  شارع وغربا عامر داحم وسعدي اسعد حج محمد حسام وجنوبا

 االموي . الدين صالح واسمه عليها المقام والمسجد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد وشرقا ترابي

 الشخصية بصفته صفدي مصطفى احمد مصطفى وقف 11/6/2015 تاريخ 38/2/2 رقم الوقف حجة -390

 احمد اوالد ومصطفى ومعزوزه ورقية وجميلة وفلحه وعزيزه الكريم وعبد العزيز عبد عن ووكيالً 

 الكلية المساحه اصل من 2م250 مساحته 2 حوض 5 رقم االرض قطعة من جزءاً  صفدي مصطفى

 حسين راجح ارض وغربا صباح الفتاح عبد راجح بسام وجنوبا رئيسي شارع شماال وحدها 2م384

 مصلى واحد طابق من مكون الرباط مسجد والمسجد صفدي محمد ناجح وشرقا صفدي الفتاح عبد

 . المياه دورات الى باالضافة لللرجا

 على المقام الصديق بكر ابو مسجد وقف تسجيل م4/5/2017 تاريخ 44/195/84 رقم الوقف حجة -391

 دونمان االرض ومساحة عورتا منطقة العين معاريض موقع 5 رقم حوض 674 رقم االرض قطعة



 بصفته عورتا نم عموري حمدان هزاع حمدان اقرار على بناء الحجه في المسجد وصف المبين

 . نابلس اوقاف لمديرية تابع دويكات الرحمن عبد حسين وايمن المجد اعمار لجنة رئيس

 الشرعيه بيرزيت محكمة وقفيات

 ابراهيم مصطفى خالد وقف م3/1/2005 تاريخ 2 عدد 21 ص 14 السجل رقم الوقف حجة -392

 االجمالية ومساحتها 123 القطعه رقم 3 رقم حوض االرض قطعة القرع دورا من حسن

 طابقين من المكون الهدى مسجد عليها المقام والمسجد 2م385 مساحة منها جزء 2م3774

ً  وحدها الرئيسي الشارع على وتقع  خضر ابراهيم وماجد نعنش خضر ابراهيم خالد جنوبا

 وغربا وشماالً  العزيز عبد الجابر عبد ناجي محمد وشرقا نعنش خضر ابراهيم وعصام نعنش

  مصطفى ابراهيم مصطفى ارضو رئيسي شارع

 شناعه سعيد الكريم عبد سعيد وقف م11/5/2010 تاريخ 1 عدد 20 ص 14 السجل رقم الوقف حجة -393

 قطعة من جزءاً  1147 تسجيلها رقم التعاونية الدوحه اسكان جمعية عن ممثال بصفته جفنا من

ً  ويحده مسجد القامة 2م370 مساحته ما 184 القطعة رقم 6 حوض االرض  عوض الهام منزل جنوبا

ً  وهيب سليمان احمد فتحي منزل وشماالً  الجبريني مصطفى محمد منزل وشرقا زقوت  منزل وغربا

 . وهيبي ذياب حسين محمد

 ما فرسخ يوسف شاكر خالد وقف م4/10/2010 تاريخ 3 عدد 23 ص 14 السجل رقم الوقف حجة -394

 وقطعة 13 رقم قطعة نارحجا المسمى 14 رقم حوض 2م1301 التسجيل سند بموجب مساحته

 بيرزيت اراضي من 2م1553 مساحتها 19 القطعة رقم البالط وادي المسماه 10 رقم حوض االرض

 ً ً  وقفا  . فيها جاء ما اخر الى المبارك االقصى المسجد على الذرية انقطعت وذا ذريته على ذريا

 من شلبك ابو لىع اسماعيل نافز وقف 4/7/2011 تاريخ 3 عدد 26 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -395

 طوابق خمسة من المكونه السكنية العمارة ضمن الواقعه الغربية الشمالية االرضية الشقه القدس

 من 6 رقم االرض قطعة من 14 رقم القسيمه على والمقامه عواد ابراهيم عواد حسن بالمالك الخاص

 الى باالضافه مسجد مبنى من وتتكون 2م130 مساحتها وتبلغ قلنديا اراضي من 29511 رقم الحوض

 . الحجة في العماره حدود المبينه مكتبة

 

 وقفيات محكمة حلحول الشرعية

 حلحول محكمة عن 29/3/2003 تاريخ 1/1/1 رقم 1/2003 اساس الدعوى في الصادر الحكم -396

 4912 رقم حوض حلحول – الجيف واد بموقع الواقعه االرض قطعة وقف ثبوت تضمن الشرعية

 الحجة في حدودها والمبينه عليها المقام والمسجد 2م513 مساحتها 18 رقم القطعه من جزء وهي

 االطرش احمد عماد وجنوبا االطرش حموده بشير ورثة يليه متران عرضه خاص طريق شماال

 عالن محمد اسماعيل زينب الثاني عليها المدعى ملك وغربا معبد شارع وشرقا خاص طريق وشماالً 

 . حلحول من

 ما ابعيهور محمود محمد دالل وقفت 3/5/2003 تاريخ 24 عدد 14 ص 5 السجل رقم الوقف حجة -397

 محمد ورثة شرقا ويحدها 34907 رقم حوض 85 رقم االرض قطعة من جزء وهي 2م505 مساحته



 حنحين الهادي عبد محمود ورثة وغربا مرعب الرحمن عبد الحميد عبد وورثه مرعب الرحمن عبد

 الحميد عبد وورثه مرعب الرحمن عبد محمود ورثة الشمال ومن يوسف ابو يوسف موسى وعلي

 لخدمة..  حلحول بلدية على امتار اربعة بعرض ترابي طريق الجنوب ومن مرعب الرحمن عبد

 مسجدا. فيها بما..  طبي مجمع او مدرسه كبناء العامه المصلحة

 عليه المدعى ىعل 1/24/36 رقم 11/12/2003 تاريخ 59/2003 اساس الدعوى في الصادر الحكم -398

 قطعة من جزء 2م401 مساحته ما وقف بثبوت صافا وسكان اومر بيت من ديه ابو قاسم احمد موسى

 المطلب عبد بن حمزه الشهداء سيد مسجد عليها المقام والمسجد طبيعي 2 حوض 65 رقم االرض

 ديه ابو قاسم رشيد وابراهيم عام ترابي طريق وجنوبا ديه ابو قاسم احمد اسماعيل شماالً  ويحدها

 . مقبرة الغرب ومن امتار سته عرضه ترابي طريق الشرق ومن

 عليه المدعى على 1/25/1 رقم 10/1/2004 تاريخ 62/2003 اساس الدعوى في الصادر الحكم -399

 من جزء وهو 2279 مساحته ما وقف بثبوت صوريف من برادعيه ابراهيم الرزاق عبد احمد الثاني

 – عليها المقام والمسجد صوريف – بريكه دير موقع طبيعي 2 رقم حوض 442 رقم االرض قطعة

 المذكور احمد الثاني عليه المدعى الواقف ارض والغرب الشمال من ويحدها تيميه بن احمد مسجد

 . ترابي طريق الجنوب ومن معبد عام طريق الشرق ومن

 عليه المدعى على 1/36/18 رقم 12/7/2004 تاريخ 29/2004 اساس الدعوى في الصادر الحكم -400

 مساحتها البالغ طبيعي 1 رقم حوض 134 رقم االرض قطعة الشيوخ من حاليقه طه موسى محمد

 مربعا مترا 1338 االوقاف دائرة في االنشاءات قسم رئيس من المعد المساحه مخطط حسب

 ومن(  الهدمي)  القديم المسجد الشمال من ويحدها مربعا متر 15 القيد اخراج بموجب ومساحتها

 ومن معبد عام طريق الشرق ومن المذكور موسى محمد الثاني عليه والمدعى الحاليقه صالح الجنوب

 . الخ....  القديم الهدمي لمسجد توسعه بناء تم الفلسطينية االتصاالت شركة الغرب

 الدعوى في وسكانها اوال بيت من العكل خليل محمود القادر عبد عليه المدعى على الصادر الحكم -401

 78 رقم االرض قطعة وقف بثبوت الحكم تضمن 1/50/6 رقم 22/2/2005 بتاريخ 13/2005 اساس

 الغفاري ذر ابي مسجد عليها المقام والمسجد طبيعي 7 رقم حوض 2م500 مساحته منها جزء

 شارع الشرق ومن المذكور القادر عبد االول عليه المدعى ملك والجنوب والغرب الشمال من ويحدها

 . معبد عام

 القاضي على الغني عبد هيثم وكيله ديه ابو الفتاح عبد احمد ابراهيم عليه المدعى على الصادر حكمال -402

 1/103/102 رقم 17/10/2005 تاريخ 115/2005 اساس الدعوى في الصادر الحكم صوريف من

 2م508 مساحته البالغ صوريف اراضي من طبيعي 2 رقم حوض 761 رقم القطعة من جزء بثبوت

 من وحده الحكم في مساحته المبينه عليه المقام والبناء الجزء وقف المسجد عليها لقائما والبناء

 الغرب ومن عدوان الرزاق عبد محمد ورثة الشمال ومن عدوان سالم محمد ابراهيم والجنوب الشرق

 معبد. عام شارع

 الدعوى في هاوسكان صوريف من الحيح سالم سليمان عايشه االول عليها المدعى على الصادر الحكم -403

 2م1000 مساحته ما وقف بثبوت الحكم 1/109/118 رقم 8/12/2005 بتاريخ 145/2005 اساس

 والشمال الشرقي الشمال من ويحدها طبيعي 2 رقم حوض 1529 رقم االرض قطعة من جزء وهو

 الجنوب ومن غنيمات محمد احمد محمود الشرقي الجنوب ومن الحيح حسين محمد عمر الغربي

 للمسلمين عليها مسجد القامة معبد عام شارع الغربي



 الدعوى في وسكانها صوريف من فاره ابو عثمان طلب خالد االول عليه المدعى على الصادر الحكم -404

 2م240 مساحته جزء وقف بثبوت الحكم 1/110/112 رقم 8/12/2005 بتاريخ 142/2005 اساس

 ومن احدوش راغب شاكر شرقال من ويحدها طبيعي 2 رقم حوض 1118 رقم االرض قطعة من

 فاره ابو الرزاق عبد تيسير عزيزه الجنوب ومن فاره ابو بدر وحيد الشمال ومن العام الشارع الغرب

 الحكم . في وصفه المبين عفان بن عثمان مسجد عليها المقام والمسجد

 لدعوىا في وسكانها اوال بيت من فراش محمد الحميد عبد رزق عليه المدعى على الصادر الحكم -405

 العام الحق باسم المدعي دعوى رد 1/118/124 رقم 27/12/2005 تاريخ 155/2005 اساس

 . به المدعى الوقف بثبوت الشخصية االحوال نيابة وكيله الشرعي

 في 15/6/2006 بتاريخ وسكانها سعير من جرادات عبد محمد فايز عليه المدعى على الصادر الحكم -406

 طبيعي 18 حوض 79 القطعة رقم 2م400 مساحتها البالغ 1/153/57 رقم 36/2006 اساس الدعوى

 الجنوب ومن جرادات محمد فايز الشمال من يحدها والتي رباح بن بالل مسجد عليها المقام والبناء

 محمد فايز الغرب ومن امتار ستة بعرض عام ترابي طريق الشرق ومن عام وطريق صحي مركز

 جرادات.

 عليه المدعى على 1/154/58 رقم 15/6/2006 تاريخ 71/2006 اساس الدعوى في الصادر الحكم -407

 34933 الحوض ضمن 76 رقم االرض قطعة من جزء وقف بثبوت دنهش ابو احمد محمد الثاني

 من الجزء هذا ويحد له التابعه والمرافق الهدى مسجد بناء من عليها وما 2م415 مساحتها البالغ

 محمد محمد الجنوب ومن الشباك مصلح محمد محمود يليه امتار اربعة عرض ترابي طريق الشمال

 طريق الغرب ومن دنهش ابو المطلب عبد ورثة الشرق ومن رسمي محمد المعروف دنهش ابو احمد

 . عام

 عليه المدعى على 1/216/52 رقم 11/6/2007 تاريخ51/2007 اساس الدعوى في الصادر الحكم -408

 اراضي من عاصي عين واد بموقع الواقعه االرض قطعة وقف بثبوت السعده محمد هاشم عزمي

 2م1546 مساحتها 19و /18 من جزء او رقم قطعة كامل وتشكل 34918 الحوض ضمن حلحول

 وزهير ريان ابو حجز علي محمد الشمال من ويحدها ومرافقة الفاروق مسجد عليها المقام والبناء

 رضوان علي الشرق ومن بدمع عام شارع الجنوب ومن ريان ابو المحسن عبد المحسن عبد يوسف

 الشمالية مع الشرقية لجهة النفاذ منطقة ومن ريان ابو حسن ربه عبد ومحمد ريان ابو صالح محمد

 ريان ابو ريان يوسف وليد الغربية الجهه ومن امتار خمسة عن يزيد بعرض منظم غير ترابي طريق

 . ريان ابو نريا محمد صبحي الشمالية الجهه مع الغربية الجهة النفاد ومنطقة

 الرزاق عبد حسن فاطمة وقفت 1/9/2008 تاريخ 250 عدد 118 ص 25 السجل رقم الوقف حجة -409

 وعرفات وهشام ونضال وكفاح طقاطقه ابراهيم احمد امجد عن ووكيال الشخصيه بصفتها طقاطقه

 باسم المعروف طقاطقه ابراهيم احمد المرحوم ابناء وانتصار وسمر وسحر ويسري ياسر الملقب

 الصحوه ضاحية 5 الحوض ضمن 72 رقم االرض قطعة من جزء م600 الحاج عليان ابراهيم احمد

 طقاطقه امجد وجنوبا طقاطقه ابراهيم احمد ورثة شماال وحدها مسجد القامة العروب شيوخ سعير من

 . العس خالد وغربا معبد عام طريق وشرقا العس وخالد

 358 ص 33 السجل رقم 21/10/2012 تاريخ 240/2011 اساس الدعوى في الصادر الحكم اعالم -410

 الشيوخ خلة اومر بيت منطقة الواقعه االرض قطعة من جزء وقف بثبوت الحكم تضمن 206 عدد

 حاليقه عبد موسى ورثة وغربا الحاليقه المهدي عبد شحدة شرقا ويحدها 2م1030 مساحته البالغ



 عبد شحدة فضل الجنوب ومن حاليقه دعب موسى ورثه الشمال ومن حاليقه الحي عبد محمد ونبيل

 عيد احمد حامد عادل عليهم المدعى على المؤمنين مسجد عليها المقام والمسجد حاليقه المهدي

 . الشيوخ من شحاده المهدي عبد وشحده حاليقه العزيز عبد ومحمد هاشم

 179 عدد 85 ص 43 السجل رقم 28/8/2013 تاريخ 342/2013 اساس الدعوى في الصادر الحكم -411

 قطعة من جزء وقف بثبوت الشيوخ من وراسنه هللا عبد محمد عدنان الثاني عليه المدعى على

 مساحته 8 رقم حوض 368 القطعه رقم الشيوخ اراضي من الغربي طريق واد بموقع الواقعه االرض

 احمد اسماعيل ارض الجنوب ومن وراسنه محمد عدنان هيثم الشمال من يحدها والتي 2م891

 ارض الغرب ومن امتار خمسة عرضه ترابي طريق الشرق ومن وراسنه محمد عدنان وهيثم وراسنه

 االنشاء. قيد مسجد عليها حاليقه حسن المنعم عبد

 ابراهيم القادر عبد مصطفى وقف 25/3/2015 تاريخ 85 عدد 104 ص 53 السجل رقم الوقف حجة -412

 – حسن شعب منطقة 34936 حوض 12 رقم االرض قطعة من جزء 2م564 مساحته ما ملحم

 القادر عبد مصطفى الشرق ومن 26 عرضه معبد عام شارع الشمال من ويحده مسجد لبناء حلحول

 لبناء عصبه ابو حسن احمد يوسف الجنوب ومن عصبه ابو حسن احمد يوسف الغرب ومن ملحم

 . مسجد

 فروخ نحمدا محمود مازن وقف 2/8/2017 تاريخ 222 عدد 87 ص 67 السجل رقم الوقف حجة -413

 والمسجد سعير جولة منطقة 12 رقم حوض 244 رقم االرض قطعة من 2م1000 مساحته جزء

 فروخ محمود خليل كمال الشمال من ويحده النورين ذو عفان بن عثمان المسجد اسم عليها المقام

 الغرب ومن الفروخ عباس عيسى زيد ابو الشرق ومن فروخ حمدان محمود مازن الجنوب ومن

 . ترابي طريق

 بتاريخ 233 عدد 95 صفحه 80 رقم السجل في الشرعية حلحول محكمة لدى المسجلة الوقف حجة -414

 من الرابع القسم خاراس من الحروب الرحمن عبد الهادي عبد محمد الواقف قبل من م20/6/2019

 اراضي من الشروخ منطقة من 20 رقم الحوض ضمن 189 رقم االرض قطعة على المقام البناء

ً  وهو اولى تسوية عن عبارة وهو خاراس  الخامس والقسم 2م 223 مساحته للنساء ومصلى متوضا

 بيت عن عبارة وهو السادس والقسم 2م685 مساحته للرجال مسجد وهو ارضي دور عن عباره وهو

 من اعاله بها المنوه الثالث باقسامه المسجد عليها المقام االرض قطعة ويحد 2م39 مساحته درج

 عام طريق الشرق ومن سياعرة جبرين صالح محمد ورثة الجنوب ومن ترابي عيفر شارع الشمال

  الحروب احمد نايف على الغرب ومن معبد

 بتاريخ 38/4/1 رقم السجل في حواره – الشرعية الجنوبية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -415

 قروي مجلس رئيس االعتبارية بصفته حمد هليل محمود طالب الواقف قبل من م25/6/2019

 والبالغ عينابوس اراضي من 6 الحوض رقم سمري لحف المسماة االرض قطعة وقف عينابوس

 الخمس الصلوات فيه تقام مسجد وعلومه الكريم القران لتحفيظ اكاديمية القامة 2م5172 مساحتها

ً  المذكورة القطعة باقي وغربا عام شارع وجنوبا مشاع ارض شماالً  ويحدها  ودمحم ورثة وشرقا

 . العلي

 محمد عامر الواقف قبل من الشرعية الرام محكمة لدى 23/7/2001 تاريخ 5/2/2 رقم الوقف حجة -416

 اليه . فارجع 321 الرقم تحت اليها اشير واخرين الخطيب روحي



 2 عدد 156 ص 467 رقم السجل في التوثيقات الشرعية نابلس محكمة لدى المسجلة الوقف حجة -417

 وعماد ومحمد ورياض وعائد وخالد فرج احمد حسن فاطمه الواقفين قبل من م20/8/2019 تاريخ

 قبل المعروفة علي طالل رشدي ومزين علي ابراهيم احمد وطالل الحق عبد ابراهيم حسن اوالد

 اديب ايناس الزواج قبل المعروفه خطيب علي احمد اديب وايناس يونس طالل رشدي مزين الزواج

 الوكاله بموجب علي ابراهيم احمد صالح بوكيلهم الممثلين علي داحم اديب وايهاب ووسام علي احمد

 رقم القطعة عن المنقوله 150 رقم الشيوع وجه على االرض قطعة كامل ووكاله صاله وقفواً  المرفقة

ً  2م744 ومساحتها وزن بيت قرية اراضي من الخاليل موقع 16 رقم الحوض من 27  خيريا وقفا

 ً  والنساء للرجال مسجدومصلى االول الطابق طابقين من المكون عليها امالمق والبناء عاماً  اسالميا

 تكون ان على 2م300 مساحتها قاعة على يحتوي تسويه وطابق مرافقة مع 2م350 مساحته وتوابعة

 وقفا تعود المجلس عدم حال وفي القرية اهل بها ينتفع وزن بين قروي لمجلس القاعة على التوليه

 .  المسجد على

 االخرة جمادى اواخر تاريخ 2/383 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله وقفال حجة -418

 به القاطن طوقان دار بداخل الغرب بمحلة الكاينه الدار جميع ان اقرار تضمنت هجري والف مئة سنة

 ارالد جميع في يستحق ال انه....  المذكور محمد امالك من ملك غزال المرحوم بن سليمان بن محمد

ً  طوقان دار المعروفة ً  وال حصته وال استحقاق ال حقا  حكم وبموجبه به القاطن البيت عدا ما نصيبا

 . الشرعي الحاكم

 الحجة ذي اواخر تاريخ 6/108 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -419

 علي الحاج االسطه المرحوم ابن الوهاب عبد الشيخ وقف تضمنت والف ومئتين عشر خمسة ختام

 ثالثه وقدرها الحصه جميع يوسف والحاج حسن الحاج المحترمان وولداه غزاله بابي الشهير

ً  وعشرون  الباب وفيه الطريق المشرفة القبله من حدها....  الياسمينه بمحله الكائن الدار جميع قيراطا

 اليها منها يتوصل باب ومنه الوقف دار الشمال ومن حالوه اسماعيل الحاج سيد دار الشرق ومن

 بدار المعروفة الهدى ابو والشيخ المفتي دار الغرب ومن الدلع شعبان طابق العلو ومن الواقفون جدده

 الملك بطريق الواقفين شركة اليه واشير به عرف وما ومرافقة ومنافعه ذلك حقوق بجميع الدرج

 . شرعيا صحيحا وقفا والعشرين الرابع القيراط بحق

 : الحجه هذه في واردهال الشروط

  حياتهم مدة انفسهم على الوقف هذا الواقفون وقف -1

  وخديجة ويوسف حسن الواقف اوالد في الوقف الواقفون حصر -2

  استحقاق الوقف في خديجة الوالد وليس الذكور اوالد في حصرا الوقف الواقف جعل -3

  رعيةالش الفريضه حسب الذكور الوالد االستحقاق الواقف جعل -4

  والترتيب الشرط على االناث الوالد الذكور اوالد انقراض عند الوقف هذا في االستحقاق جعل -5

  الجمعه فيها تقام التي الخمسه المساجد على الوقف عاد جمعيا انقرضوا اذا -6

  الوقف اهل من فاالرشد لالرشد بعد ومن حسن الحاج البنه الوقف هذا على التولية الواقف جعل -7

  عينه لبقاء ريعه من بعمارته الناظر يبدأ ان -8



  االول تمام قبل عقد في عقداً  يدخل وال عقد من اكثر الوقف يؤجر ال ان -9

  متغلب وال شوكه لذى يؤجر ال ان-10

ً  كان ولو العلماء اقوال من بقبول وال الشرعية الوجوه ساير من بوجه بقول وال-11         صحيحا

 اوالد من المذكور االخر لذرية بايديهم كان ما انتقل الواقفين احد ذرية من الذكور الداو انقرض اذا-12  

  البطون اوالد دون الذكور

 تزوجن فإذا االزواج من خاليات كن اذا االسكان ال السكن لهن ابنهائن وبنات الواقفين بنات من االناث -13

  السكن في  حقهن سقط

 يوسف الحاج المرحوم بن احمد الخواجا وقف هـ1/12/1226 تاريخ 7/92 السجل رقم الوقف حجة -420

ً  عشر خمسة وقدرها الحصه جميع طوقان الحافظ عبد  الدار جميع في قيراط خمس ونصف قيراطا

 ايام نفسه على وقفاً  الحجه في وصفها المبين النصر لجامع المجاورة القريون بمحله الكائنه العامرة

ً  به يستغل بقي ما...  حياته  وعبد ويوسف هللا عبد الخواجا اوالده على بعده من ثم واسكانا سكنا

 حكم على منهم واالناث الذكور اوالد من له هللا سيحدث من وعلى وحنيفه ورقية ابنه ابن القادر

 على ثم البطون اوالد دون الذكور اوالد على بعدهم ومن االنثيين حظ مثل للذكر الشرعية الفريضه

 وعلى البطون اوالد دون الذكور اوالدهم اوالد اوالد على ثم البطون دون رالذكو اوالدهم اوالد

 ولد او لولده نفسه رجع ولد ولد او ولد غير الذكور من مات من ان على ذلك سنه واعقابهم انسالهم

 من طبقته وذوي درجته في هو لمن نصيبه رجع ولد ولد وال ولد غير عن منهم مات ومن ولده ولد

 ولد عن استحقاقه قبل مات ومن الطبقه في منه يوجد لم وان للميت فاالقرب االقرب دمتق الوقف اهل

ً  كان لو ابوه يستحقه كان ما ولده استحق ً  عاد الذكور اوالد انقرضوا فإذا حيا  االناث اوالد على وقفا

 وال سلن لهم يبق ولم اخرهم عن الموت وابادهم جمعيهم انقرضوا فإذا المذكور والترتيب الشرط على

ً  عاد عقب ً  الواقف وشرط التيني وجامع النصر جامع مصالح على وقفا  بها العمل يجب شروطا

 : اليها والمصير

  عينه بقاء فيه لما ريعه من بعمارته يبدأ ان-1

  بعده من ذلك من شيء فعل لغيره وليس واالستبدال والبدل واالخراج االدخال لنفسه جعل-2

 انقرضوا فإذا واوالدهم الوقف اهل من فاالرشد لالرشد بعده من ثم حياته مدة سهلنف الوقف على النظر جعل-3

  االناث الوالد النظر عاد

  فلنظار للجوامع مآله عند-4

  سلطان لذي وال شوكه لذي يؤجره ال الوقف هذا على الناظر-5

 وال يمكنه فال ركاهش ارادة دون حقه يؤجر ان الوقف اهل من اراد ومن سنوات ثالث من اكثر يؤجر ال-6

  المستحقين احد اجرها يبت ان اال اجره يستحق وال يستحق

 من خالية دامت ما واسكانا سكنا الوقف في يخصها ما لها الوقف اهل من الذكور وبنات بناته من االنثى-7

  جره وهلم اليها عاد تغزبت وان حقها سقط تزوجت فإذا االزواج



 لدى المسجل هجرية والف وعشرين ثمانية سنة اول ربيع ختاري 7/113 السجل رقم الوقف حجة -421

 على المشتملة الحسيني الجقه حامد المرحوم زوجه فاطمة المرحومه وقف الشرعية نابلس محكمة

 سعيد والسيد محمد السيد اوالدها على بعدها من ثم حياتها ايام نفسها على وقفها وانشأت بيوت ثالث

 الجعلية بموجب بينهم مخامسة المرقوم حامد السيد اوالد حسن دوالسي صالح والسيد نجيب والسيد

 وجدد الحجه نهاية في الجعلية وذكرت  الحجه في منفصله للوقف احكاراً  المتضمن الحجه في المبينه

 جميع وذلك ووضعه ويده تصرفه ومطلق وملكية له هو ما الوقف المذكور حسن عليه الموقوف

 على الراكبة داخلها التي الخزنه وجميع النحاس خليل السيد لدار ينالبيت ظهر على الراكبة الطبقه

 على التي الطبقه وجميه المعصره على الذي الكبير االيوان وجميع ذلك المذكور الصغير االيوان ظهر

 . اخره الى وحظيرها ظهرها

 ً  بالشرط الجعلية ينوب واستحقاقا ونظراً  واسكانا سكنا به يستقل حياته ايام نفسه على الوقف هذا انشا

 الجوامع على وقفا عاد عقب وال نسل لهم يبق ولم اخرهم عن الموت وابادهم باجمعهم انقرضوا فإذا والترتيب

 . الجمعه بها يقام التي الخمس

ً  وشرط  : اليها والمصير بها العمل يجب شروطا

 للجوامع مآله وعن الوقف لاه من فاالرشد لالرشد بعده من ثم حياته ايام لنفسه وقفه على النظر جعل-1

  وقتها فلناظرهم

  ذلك من شيء فعل لغيره وليس المره بعد المره بعقار واالستبدال والحرمان والعطاء واالخراج االدخال-2

 تعزبت وان حقها سقط تزوجت فإذا االزواج من خاليه دامت ما السكن الذكور وبنات بناته من انثى لكل ان-3

  اليها عاد

 والف ومئتين واربعين اربعة سنة الحرام محرم تاريخ 8/224 رقم السجل في لمسجلها الوقف حجة -422

  الشرعية نابلس محكمة لدى للهجرة

ً  عشر ستة الثلثان وقدرها الشايعه الحصه جميع شرخ ابو بكر المرحوم بن حسن الحاج وقف -423  قيراطا

 الشرقية بدران بدار وتعرف الوسط بخط الغرب بمحله الكائنة العامرة الدار جميع في كامل اصل من

 سكن الدكان جميع في قيراطا عشر اثني النصف وقدرها الحصة جميع...  تبعها وما الحجه في المبينه

 جميع المعلوم الجزدانه واوالد القصص اوالد شركة الشمالي بالصف الغربي بالسوق الكاين الواقف

 المكاوي محمد وهم المذكورين والدها على بعده من ثم حياته مدة نفسه على الشرعي العلم ذلك

 الشرعية الفريضه حكم على االوالد من له هللا سيحدثه من وعلى وعلي وفطوم الرحمن وعبد واحمد

 عقب وال نسل لهم يبق ولم بأجمعهم البطون اوالد انقرضوا فإذا الحجه في المبينه الجعلية بموجب

ً  عاد   الجمعه بهم تقام يالذ نابلس بمدينة التي جوامع الخمس على وقفأ

 

 :  اليها والمصير بها العمل يجب شروطا وشرط

 . عليهم الموقوف من فاالرشد لألرشد بعده من ثم حياته مدة لنفسه النظر جعل-1

 . عينه لبقاء ريعه من بعمارته الناظر يبدأ ان-2

 . الوقف نم حقها سقط تزوجت فإذا االزواج من خالية كانت اذا الوقف في السكن لزوجته جعل-3



ً  طوقان عباس الخواجا جعل-4  الشرعي التسليم منه وتسلمه الوقف هذا امر يتم ان الى النظر في معه شريكا

ً  وقفه عن الرجوع للواقف بدا ثم  وان التسجيل متولي فعارضتة لزومه بعدم حنيفة ابي االمام بقول محتجا

ً  يوسف ابي االمام بقول صحيح الوقف ً  ذلك في وتنازعا  الوقف بصحة حكم الذي الشرعي الحاكم من وطلبا

  ولزومه

 سنة شهور من هو الذي الثاني جماد الشهر اوايل تاريخ 9/368 السجل في المسجله الوقف حجة -424

 بيك محمود الواقفان وقف الشرعية نابلس محكمة لدى للهجرة والف ومئتين وخمسين اربعة

 عين بخط الغرب بمحله الكائنه الدار جميع طوقان بيك مصطفى له والمغفور المرحوم ولدى وسليمان

 وما....  تبعها وما اوصافها المبينه الواقفين والد بيك مصطفى بدار المعروفه القبلي بالصف حسين

ً  الواجبه الحقوق من اليه ونسب به عرف  جميع في قراريط ثمانية الثلث بيك محمود اوقفه فيما شرعا

 منهما. كل ملك قدر على ذكر ما جميع في قيراطاً  عشر ستة بالثلثين بيك سليمان اوقفه وما ذكر ما

 . حياتهما ايام انفسهما على وقفهما الواقفان انشأ-1

 هذه في المبينة الجعلية بموجب االناث دون الذكور اوالدهما واوالد اوالدهما على وقفهما الواقفان جعل-2

 فاالقرب االقرب طوقان بني من الواقفين الى باتالعص اقرب على وقفا عاد الواقفين ذرية انقرضت فإذا الحجه

ً  عاد انقرضوا فاذا المذكور والترتيب الشرط على  . نابلس في الكائن البيك جامع مصالح على وقفا

ً  وقفهما في الواقفان شرط-3   اليها والمصير بها العمل يجب شروطا

 وعند الوقف اهل من فاالرشد لالرشد عدهماب من ثم حياتهما ايام النفسهما هذا وقفهما على النظر يكون ان-أ

 . عليه فللناظر للجامع مآله

 . عينه بقاء فيه لما ريعه من وترممية بعمارته الناظر يبدا ان-ب

 ثالث من اكثر تؤجره في يزاد فال ذكر من لغير اجارته لزمت وان سلطان لذي وال شوكه لذي يؤجر ال ان-ت

 . االول مامت قبل عقد في عقدا يدخل وال سنوات

 ما سفل وان المتروك ذلك استحق ولد ولد او ولدا وترك الوقف في استحقاقه قبل المستحقين احد مات اذا-ث

 ولد غير عن مات ومن والترتيب الشرط على مقامه االستحقاق في وقام حياً  كان لو ان المتوفي يستحقه كان

 . الوقف اهل من طبقته وذوي درجته في هو لمن نصيبه رجع ولد ولد

 الى ينتسون الذين اوالدها دون الوقف دار في السكن لها كان االزواج عن الواقفين ذرية من االنثى خلت اذا-ج

 الوقف . عن االجانب

 . حقهن سقط تزوجن فاذا االزواج من خاليات دمن ما الوقف دار في السكن الواقفين لزوجات ان-ح

 على دامت ما الوقف دار في السكن طوقان اغا ابراهيم الحاج حومالمر بنت عايشه سليمان الواقف لوالدة-خ

 . الحياة قيد

 الوقف جملة من ويصير الوقف داخل فهو اكثر او منه غيرها او المذكورة الدار في البناء من شيء حدث اذا-د

 والف ومئتين وخمسين سبعه سنة االولى جمادي غرة تاريخ 12/48 السجل في المسجله الوقف حجة -425

 العرابي بكر ابي الكريم بنسبه الشهير الهادي عبد له والمغفول المرحوم بن بيك محمود وقف لهجرةل

 وجميع الى الحجه في ومكانه وصفه المبين يمكله وما القريون بمحلة نابلس في الكائنة الدار جميع



ً  عشر اثنا النصف وقدرها الحصه  الرب ابو الداو شركة مثلين بقرية الكائن البلد جميع في قيراطا

ً  عشر اثنا النصف وقدرها الحصة وجميع  محمد شركة دان كفر بقرية الكائن البلد جميع في قيراطا

 وما به عرف وما مياهه ومجاري ومرافقه ومنافعه واستطراقه وطرقه ذلك حقوق بجميع الياسيني

ً  لذلك الواجبه الحقوق من اليه نسب   لذلك هو حق وكل شرعا

  حياته مدة نفسه على هذا وقف-1

 االوالد من تعالى هللا سيحدثه من وعلى الرحيم وعبد الرحمن عبد وهما الذكور اوالده على الوقف جعل-2

 اوالد من الذكور انقرضت اذا جعله ان الى والترتيب بالشرط الحجه في مبينه هي كما االناث دون الذكور

 الموت وبادهم بأجمعهم انقرضوا فإذا اوالدهم لىع بعدهم ومن االناث اوالد من االناث على وقفا عاد االناث

 بموجب االناث دون الذكور الهادي عبد اخيه اوالد على وقفا عاد عقب وال نسل لهم يبق ولم اخرهم عن

 على البطون اوالد على وقفا عاد الذكور اوالده من االناث انقرضت فاذا المذكورين والترتيب بالشرط الجعلية

 على شرعيا وقفا عاد عقب وال نسل لهم يبق ولم باجمعهم انقرضوا فاذا اعاله كورينالمذ والترتيب الشرط

 صالة فيه يقام الذي الكبير جنين جامع وعلى نابلس بمدينة الجمعه صالة فيهم تقام التي الخمس الجوامع

 . المحمدية االمه فقراء على عاد تعالى باهلل والعياذ ذلك تعذر فاذا الجمعه

  اليها والمصير بها العمل يجب اشروط واشترط-3

  استحقاقه على مستحق كل الذكور اوالده واوالد الوالده بعده ومن حياتة مدة بنفسه الوقف على النظر-أ

 من والمؤنه الوقف دار في السكن الذكور اوالده واوالد الذكور اوالده وبنات وبنانه وجواريه لزوجاته ان-ب

 لها كان او احداهن تزوجت فاذا نفقتهن تلزمه ذكر من خاليات دمن ما سكاناال دون حاجتهن بقدر الوقف غلة

  ثانية حقها عاد المكلف من خلت فاذا حقها سقط نفقتها تلزمه احد

 فعل بعده من الحد وليس يريد كلما واالستبدال والبدل والحرمان واإلعطاء واالخراج االدخال لنفسه جعل-ت

 . ذلك من شيء

 . حقه سقط الوقف من شيئا المستحقين من استبدل من-ث

 في شريف قران ختمان خمسه قراءة على اجره غرش مائة منها غرش سبعمئة الوقف غلة من يخرج ان-ج

 حمدية الف مائة عتاقة كل حمدية عتقان خمسه اجره تدفع غرش خمسمئة منها رمضان شهر في سنه كل

 هذه وتصرف الواقف الى ذلك ثواب ويهدي يوم في يس سورة يقرأ رجل الى تدفع غرش مئة ومنها

 . الدهور مر على سنه كل في كلها المذكورات

 . عينه لبقاء ريعه من الوقف هذا بعمارة الناظرون يبدأ ان-ح

 . االول تمام قبل عقد أي عقد يدخل وال عقد من أكثر يؤجر وال شوكه لذي يؤجر ال أن-خ

 في أو المذكورة نابلس بمدينة الكائنه السكن دار في البناء في قفالوا ذرية من غيره أو الواقف أحدث مهما-د

 . مجراه وجار بالوقف ملحق هو كذلك عرابه دار

ً  يبني أن ألحد ليس-ذ  بحكر اسطحتها من سطح على او عرابة دار او المذكورة نابلس دار ساحة في شيئا

ً  فيه كان ولو له ملكاً  ذلك ليكون  . المندرج الشرط على الوقفب ملحقا يكون بل للوقف نفعا



 وستين خمسة سنة شوال شهر من والعشرين الخامس تاريخ 11/174 السجل رقم الوقف حجة -426

 الطبقة جميع البسطامي امين الشيخ المرحوم بن افندي سفيان السيد وقف للهجرة والف ومئتين

 مقبول علي السيد طبقه وشرقا القضماني ودار عربي عبده الحاج دار قبله المحدوده العامره العلويه

 ثالث وقدرها الحصه وجميع المنهدمه الموقف طبقة وغربا الطبقة باب وفيه الدار مساحة وشماال

 الزاويه لظهر المالصقة المذكورة المهدمه الطبقة جميع في كامل اصل من قيراطا وعشرون

 الجديدة الطبقة يعجم في قيراطا عشر اثنا النصف وقدرها الحصه وجميع الشرق جهة من البسطامية

 وشرقا الباب فيه الدار وسط قبله المحدودة يشركه ومن الموقف بناءها انشأ التي الشمالية الغربية

 الدار وساحة الطبخ ايوان في ذلك يتبع ما مع السالك الطريق وغربا كذلك وشماال الجديدة الدار

 وطرقه كله ذلك حقوق بجميع اءشر ابي خلف ودار صوان دار بستان وتمامه....  بالبالط المفروشة

ً  لذلك الواجبه الحقوق من اليه ونسب به عرف وما ومرافقة ومنافعه  ايام نفسه على هذا وقف شرعا

 وال مشارك يشاركة ال بقي ما ودائما االبدين ابد واستحقاقا نظراً  فيه يستقل طيبة حياة هللا احياء حياته

 ، الذكور اوالد من له هللا سيحدثه ومن المذكورين دهاوال على بعده ومن بعده من فيه ينازعه منازع

 عن الموت وابادهم باجمعهم انقرضوا فإذا المذكورين والترتيب الشرط حسب االناث دون الذكور

ً  وقفا عاد عقب وال نسل لهم يبق ولم اخرهم ً  شرعيا  البسطامية الزوايه على سرمديا دايما وحبسا

  الحجة هذه في الوارده الشروط جدهم وقف المذكورة الوقف بدار الكائنه

ً  الواقف اشترط  -: المصير واليها بها العمل يجب شروطا

 عليهم الموقوف من فاالرشد لالرشد بعده ومن حياته ايام لنفسه الوقف هذا على والتكلم والوالية النظر جعل-1

  عليها فللناظر البسطامية للزاويه مآله وعند

 وان السكن في حقها سقط تزوجت فاذا االزواج من خالية دامت ما لوقفا دار في السكن لزوجته جعل-2

 فاذا االزواج من خاليات دمن ما الوقف دار في السكن لهن اوالده اوالد من واالناث الواقف اوالد من االناث

  السكن في حقهن عاد تعزبن فاذا السكن من حقهن سقط تزوجن

  عينه لبقاء ريعه من بعمارته الناظر يبدأ ان-3

  متقلب وال شوكه لذي يؤجر وال يبدل ال يستبدل اال-4

 الفقراء على سنة كل في رمضان شهور من شهر كل في تصرف خبز ارطال اربعة الناظر يدفع ان-5

  والمساكين

 . سنه كل المبارك رمضان شهر في الوقف دار بداخل الكائنه البسطامية الزاوية يشغل الناظر ان-6

 ومئتين سبعين سنة االنور ربيع شهر اوائل تاريخ 15 نمره 254 صفحه 25 مرق جلد الوقف حجة -427

 تصرفه في وجار وملكه له هو ما الهادي عبد بيك محمود مير مديري وقف النبوية الهجره من والف

 والسندات الشرعية الحجج بموجب الشرعي الشراء بطريق بعضه اليه وال الشرعية حيازته وتحت

 انشأ التي العين راس بجهة القبلة جهة من المدينه خارج الكائنه الطاحونه ميعج وذلك....  المرعية

 الحصه وجميع.....  الشمال لجهة بابها ويفوه العين راس ماء من مدارها التي المذكور الواقف بناها

 بطاحونة المعروفة للجون بواد الكائنه الماء طاحونة جميع في قراريط ستة الربع وقدرها الشائعه

ً  الماء مسيل واد قبله ويحدها جسرال  ارض وغربا الخربه ارض وشماالً  الباب وفيه العامود وشرقا

 بجميع الباقي بحق الفحم ام من كيوان واوالد الهادي العبد افف سليمان المرحوم اوالد شركة العطل

 لذلك بةالواج الحقوق في اليه ونسب عرف وبما ومرافعة ومنافعه واستطراقه وطرقه كله ذلك حقوق



 ً  وجعل استحقاقه على ناظراً  يكون مستحق كل الذكور اوالده على ثم حياتة مدة نفسه على وقفه شرعا

 الحد وليس ويختار يريد ما كل واالستبدال والبدل والحرمان واالعطاء واالخراج االدخال خاصه لنفسه

ً  المستحقين من استبدل او ابدل ومن ذلك من شيء فعل بعده من  يبدا وان حقه سقط وقفال من شيئا

 عقدا يدخل وال واحد عقد من اكثر يؤجر وال شوكه لذي يؤجر واال عينه لبقاء ريعه من الوقف بعمارة

 الشروط يخص فيما االول الوقف في المدروجه الشروط جميع ومنها االول تمام قبل عقد في

 غلة من والمؤنه السكن من اعاله المرقوم بالوقف وشرط ذكر وكلما والبنات للزوجات المشروطه

 الختمات القران قراءة الجل الوقف غلة من معلوم مبلغ اخراج يخص وفيما االسكان دون الوقف

 مدروج هو حسبما بها والعمل جمعيها مجراها يكون االول الوقف في المشروطه والصدقات والعتاقات

 هذا في والجعلية ذلك الفيخ من على الحسيب هو تعالى وهلل نقصان دون من االول الوقف كتاب في

 الجوامع على الوقف لهم جعل من انقرضوا اذا الوقف هذا ومآل السابقة الحجج في ذكرت كما الوقف

 صالة فيها تقام الذي الكبير جنين جامع وعلى نابلس مدينة في الجمعة صالة فيها تقام التي الخمس

 . المحمدية االمه فقراء على وقفا عاد تعالى باهلل والعياذ ذلك تعذر فاذا الجمعه

 والف ومئتين وسبعين تسع سنة اول ربيع 9 بتاريخ الصادر الجردانه حامد الحاج وقف بصحة حكم -428

 المعروفة التوته بخط القريون بمحلة الكائنه العامرة الدار جميع 13/198 السجل في المسجل للهجرة

 وقف شرعية وحقوق ومرافق عومناف وسفلية علوية بيوت ثمانية على المشتملة الجرادنه بدار

 والبيع وقف المذكورة الدار وان قرش وخمسمئة غرش الف وبيانه وقدره بثمن حامد الحاج المرحوم

 احمد اشتراه ما صالح الجردانه صالح الغني عبد عليه المدعى والد اشتراه ما وابطال باطل المذكور

 الشهود وشهد للوقف واعادته اعاله اليها ارالمش القريون بمحلة الكائنه الدار جميع في قراريط ثالثة

 جميع في للمدعي ان واعترفوا اقروا وفاته قبل حياته حال في الجردانه صالح السيد ان تزكيتهم وبعد

 ثالثة له وان قيراط ونصف قراريط عشرة عليه المدعى ولوالد قراريط عشرة بها المدعى الدار

 شرعياً  قبوالً  كله ذلك على شهادتهم فقبلت المذكور نهالجردا احمد من الشراء بطريق خاصه قراريط

 على بناء حكم السابقين النظار تصرف يعلم ولم المبيعه الحصه مصرف لبيان وقف كتاب وجود ولعدم

 تميز غير من بالسويه عليكم يصرف ومصارفه الوقف شرايط وجهلة البيهم جدهم وقف بأنه االقرار

 من بالسويه المسلمين جميع على الوقف هذا استحقاق بصرف حاكمال موالنا وحكم احد على منهم احد

 معتبراً. شرعياً  حكما احد على منهم احد تميز غير

 امه عن الشرعي والوكيل نفسه عن االصيل شحادة عرفات المرحوم بن شقره ابي احمد من بيع حجة -429

 سعيد الشيخ الى شحادة عرفات بنت عنبرة اخته وعن بركات محمد المرحوم بنت فاطمه الحرمه

 تاريخ 106/ب13 رقم السجل في المسجلة هواش مسعود الشيخ المرحوم ولدي عيسى واخيه

 . للهجرة والف ومئتين وثمانين احدى عام الحرام محرم/7

 اثنتين سنة شهور احد الفرد رجب شهر من والعشرين الحادي تاريخ 14/53 السجل رقم الوقف حجة -430

 وعلى عليه تعالى هللا صلى وصف اكمل على تعالى هللا خلقه من هجرة من االلف بعد ومئتين وثمانين

  وسلم وصحبه اله

 ما على مؤكداً  طوقان بيك مصطفى له والمغفور المرحوم بن طوقان بيك سليمان منير الشيخ وقف -431

 وقفه مؤكد والف ومئتين وخمسين اربع سنة الثاني جمادى أوائل المؤرخ وقفه كتاب في ورد

 من فيه مذكور هو ما جميع وان فيه ما اخر الى وعلى وعلى نفسه على فيه رقومهالم العقارات

 على أشهد هـ 1281 الفرد رجب 21 وهو ادناه وبتاريخه يحتويه الذي الوجه على والضوابط الشروط

 وطلق وملكه له هو ما العميم لثوابة طلبا الكريم لربه تصدق وخلد وحبس وابد وقف انه نفسه



 الوقف هذا صدور حين الى والمعارض المنازع بدون فيه وتتصرف عليه اضعهو ويده وتصرفه

 -: وذلك الكريمه بيده المخلده الشرعية الحجج جنابه بملكية ويشهد الشرعي الصحيح

 المكرم دكان وشرقا الغربي اليهود حوش قبلة المحدود القبلي الصف في البخار خان داخل الكاينه الدكان جميع

 الشايعه الحصه وجميع...  عاشور نجيب الشيخ دكان وغربا السالك الطريق وشماال الطاهر ديافن اسعد الحاج

 مصطفى شركة االساكفه بسوق نابلس مدينة في الكاينه العامرة الدار جميع في قراريط ثالثة الثمن وقدرها

 حقوق بجميع لتحديدوا الوصف عن ذلك شهره المغني النافي العلم ووصفها حدودها المعلوم الصايغ الشاويش

 في المبينة والجعلية بالشروط شرعا اليه ونسب به عرف وما ومرافقة ومنافعه واستطراقه وطرقه كله ذلك

 . بنابلس البيك بجامع شهره المعروف العين جامع مصالح على الوقف هذا ونهاية الحجه

 الفرد رجب شهر 23 تاريخ 237 عدد 134 ص 93 رقم السجل في المسجله الذري الوقف حجة -432

 المدعي بين مثالثة الوقف هذا واستحقاق الحجه في المبين الوقف بصحة الحكم تضمنت هـ 1284

 تصادقوا حسبما النمر اغا موسى القادر عبد عمهما وابن النمر اغا احمد اوالد الفتاح وعبد هللا عبد

 طلبن واذا كفايتهن هنل ويصرف االزواج من خاليات دمن ما الوقف دار في السكن لهن واالناث عليه

 هـ1378 رجب 3 بتاريخ الصادر للتصويب 450 رقم انظر الشرعي البرهان من بد فال ذلك على زيادة

 1 رقم القطعه استبدال فيها المبين 452 رقم المسجلة االستبدال حجة انظر 13/1/1959 الموافق

 رقم البيع حجة نظرا النمر ال وقف من 24037 حوض 60 رقم القطعه اصل من 2م145 مساحتها

 .465، 464 ، 457 رقم انظر 2/4/1990 تاريخ 212/90/113

 صالح وقف تضمنت هـ1293 االخر ربيع 15 تاريخ 20/193 رقم السجل في المسجله الوقف حجة -433

 الواقف من الدين صالح هللا عبد محمود يوسف المدعي نسب وثبوت فيها المبين الجردانه الدين

 . الحجه في مبين هو كما الواقف ذرية واستحقاق الوقف هذا في واستحقاقه

 هـ1293 شوال 12 تاريخ 20/228 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -434

 الجردانه مصطفى بن الجردانه الدين صالح بن اللطيف عبد بن هللا عبد باستحقاق الحكم تضمنت

 هذا على المشروطه التولية وتسلمه ارشديته وتوبثب الحكم هذا في المرقومين واخوته النابلسي

 . الحكم هذا في مفصل الوقف هذا في واالستحقاق الوقف

 رشيد محمد المدعي ادعاء تضمنت هـ1303 القعده ذو 16 تاريخ 26/201 السجل رقم الوقف حجة -435

 ثوالميرا الملكية دعواه برد الحكم فصدر موقوفه عقارات ملكية طوقان مصطفى بن سليمان بن

 قبل من فيها المبينه الوقف حجة في المرقومه المحدوده العقارات في حصه عشر السبعه وبوقف

 . طوقان صالح بن احمد الواقف

 11 تاريخ 266 عدد 286 ص 27 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -436

 العرابي بكر بابي الكريم سبهن الشهير الهادي عبد محمود بن الرحيم عبد الحاج وقف هـ1305 شوال

ً  تصرفه وطلق ملكه في جاء هو ما وتصدق وخلد وسبل وحبس  بالشراء بعض اليه وال شرعا

 بالطريق المضمون الثابته تاريخه على التاريخ سابقه بيده المخلده الشرعية الحجج بموجب الشرعي

 الى والمعارض المنازع بدون فيه ومتصرفه عليه واضعه وتجديده وبناه انشاؤه وبعضه الشرعي

 كامل اصل من قيراطا عشر اثنا وقدرها الحصه جميع وذلك الشرعي الصحيح الوقف هذا صدور حين

ً  وعشرين اربع  القريون بمحله الكائنه الزوايه على الراكبة شريم بدار المعروفه الدار جميع من قيرطا

 من للحوش المجاورات الخاربات نالدكاكي جميع في قيراطاً  عشر اثنا وقدرها الحصه وجميع..... 

 االربعه جميع في قراريط خمسه وقدرها الحصه وجميع والجهات الحدود المعلومات القبله جهة



 المرحوم واوالد سليمان المرحوم اوالد شركة جنين قصبه بوسط الكائن بناهم انشأ التي الجدد دكاكين

 واستطراقه وطرقه كلها حقوقه جميع وذلك والجهات الحدود المعلومات الباقي بحق الهادي عبد

 الوارده وبالشروط بالجعلية الحقوق من اليه نسب وما به عرف وما مياهه ومجاريه ومرافعة ومنافعه

 . المحمديه االمه فقراء على نهاية وقفه وجعل الحجة هذه في

 من نوالعشري الحادي تاريخ 37/64 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -437

 معروف محمود حسين الحاج وقف للهجرة والف وثالثمئة عشره تسع سنة المعظم شعبان شهر

 العلوية الدار جميع نابلس الحلبة محلة سكان من الحلبي محمد الحاج بنت عايشه وامه مخلوف

 روبي والمطبخه الفواح ايوان في ذلك ينبع لما....  طبخ وايوان سماويه وساحة اوطين على المشتملة

 سمح ال ذلك تعذر واذا القريون بمحله الكبير النصر جامع على الوقف ونهاية والجعلية بالشروط ماء

 بنابلس. المسلمين والمساكين الفقراء على شرعيا وقفا عاد هللا

 تاريخ 119 عدد 302 ص 41 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -438

 مصطفى الحاج وقف للهجرة والف وثالثمئة عشرين سنه الحرام دةالقع ذي من والعشرين الثامن

 من قراريط ثالثة وقدرها الشايعه الحصه جميع نابلس العقبة محلة اهالي من قرقش سليمان احمد

 دياب حسن دار قرار الواقعه المذكور للواقف المملوكه الدكان جميع في قيراطا وعشرين اربعه كامل

 حسن دار قبله المحدوده القيساريه محلة من الشرقي بالسوق القبلي لصفبا القطانه سوق في بطبوط

ً  بطبوط دياب  طوقان ابناء دكان وغربا الباب وفيه السالك الطريق وشماال المذكورة الدار معبر وشرقا

 يقرأ المتقين الحفظة جل على بعده من ثم حياته ايام نفسه على وقفه الهادي عبد ابن سليمان وورثة

 وسلم عليه هللا صلى النبي لحضرة ذلك ثواب ويهدي يختمه وما يوما عشر خمسة كل وفي القران

 جميع ويعم عائلتة من مات ومن واجداده الواقف ولروح والمرسلين االنبياء من واجداده وآلبائه

 دائمه. بصورة المسلمين

 والعشرين مسالخا تاريخ 43/36 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى مسجل وصيه باثبات حكم -439

 واثبات له الموصى بالوصيه االدعاء هجري والف وثالثمئة وعشرين ثمان سنة الثانيه جمادى من

 . نسبه ثبوت بعد له الموصى الى الوصيه باداء والحكم له الموصى نسب

 تاريخ 300 ص 42 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله وقف على تولية حجة -440

 الرحيم عبد بكر داود وقف لهجره والفل وثالثمئة وعشرين ثمان سنه لثانيةا جمادى من الثامن

 محمد الحاج اخيه دار ظهر على بعضها الراكب الدار جميع نابلس القريون محلة اهالي من الشخشير

 بيوت وثالثة تحتايين بيتين على المشتملة الطويله خط في القبلة لجهة نابلس خارج الكائنه الشخشير

 بيانها واالتي الحاكورة قبله المحدوده شرعية وحقوق ومرافق ومنافع وجدران فواح يوانوا علويه

 ً  حاكورة وغربا السالك الطريق وشماال الشخشير ديب حاكورة وتمامه المذكورة الحاكورة وشرقا

 وبادهم بأجمعهم انقرضوا فإذا الحجه في ذكرها التي والجعلية بالشروط....  الشخشير محمد والحاج

 على ذلك تعذر فاذا نابلس القريون بمحله الموجودين النصر وجامع التينه جامع على وقفا عاد لموتا

 وسلم. عليه صلى محمد امة من الفقراء

 واالمر 623 عدد 313 ص 42 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى سجلت بها وحكم وصية اثبات

 وعشرين ثمانيه سنة الثانية جمادى 25 تاريخ الكيالني زيد افندي وجيه محمد الشيخ السيد المدعى الى بدفعها

 . هجرية والف وثالثمئة



 7 تاريخ 371 عدد 231 ص 43 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -441

 العقبة محله وسكان اهالي من قرقش سليمان احمد مصطفى الحاج وقف هـ1329 االنوار اول ربيع

 القلعة امام الشريف بالقدس السالم عليه داود سيدنا بخط الواقعتين المتالصقين انينالدك جميع نابلس

 السالك الطريق قبله المحدودتين الروح دير وكيل اقسيمس لوكنده قرار الشمال جهة من المنصورة

 هارون دكان وغربا المذكورة اللوكنده وشماال الكرجي اليهودي موسى دكان وشرقا الباب وفيه

 على اخره وجعل الحجه في المبينة والجعلية بالشروط....  كله ذلك حقوق بجميع الكرجي ياليهود

 . القدس في المسلمين الفقراء على وقفا عاد ذلك تعذر واذا الشريف بالقدس المشرفه الصخره

 تاريخ 175 عدد 125 ص 42 السجل في المسجله الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -442

 اصل من قيراطا عشر اثنا النصف وقدرها الشايعه الحصه جميع وقف هـ1329 االنور لاو ربيع 7

 الرحمن وعبد اديب الحاج شركة اكشيكة بدار المعروفة الدار جميع في قيرطاً  وعشرين اربعه كامل

 الدكان جميع في المذكور االصل من قيراطا وعشرون واحد وقدرها الشائعه الحصه وجميع....  فطاير

 الحجه في وصفه المبين الخ....  نابلس القيساريه محله في القطان سوق في الواقعه بازار عولهالمج

 الصالحي الكبير جامعي مصالح على وقفه نهايه جعل الذي الواقف ذكرها التي وبالشروط بالجعلية

 فقراءال على تعذر واذا نابلس القريون محلة في واالخر العقبة محلة في احدهما الموجود والنصر

 بنابلس. المسلمين

 شعبان 16 تاريخ 44/290/425 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -443

 ما على الدغلس اسماعيل الحاج محمود بن يوسف الواقف من شريف مصحف وقف هـ1330 المعظم

 الجل الكيالني زيد افف حمزه الشيخ السيد للمدعي الشريف المصحف وتسليم الوقفيه حجة في ذكر

 نوبته. حسب فيه التالوه

 27 تاريخ 74 عدد 78 ص 56 رقم السجل في الشرعي نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -444

 اهالي من المصري مصطفى احمد علي وقف م1921 اول تشرين 29 وفق هـ1340 الخير صفر

 على المشتملة الحبله بمحلة مسلم الشيخ بخط الواقعه القبلية الدار جميع نابلس الحبله محلة وسكان

 الهواء وشرقا الغزاوي عبده ابناء دار قبله المحدوده ومرافق ومنافع وساحه فوقانية اوظ ثالثه

 الباب وفيه السالك الطريق وغربا اشقير هللا عبد سكن داري وشماال ذكرها االتي الحاكوره على المطل

 الف سنه حزيران من عشر السابع اليوم في مؤرخ رسمي سند بموجب الطابو بقلم باسمي المقيده

 رزق خليل بن ابراهيم مرجوحه شعب وتمامه....  وخمسين وخمسه نمر وثالثين وثالثة وثالثمئة

 المياه جر على وقفا مساله وجعل والترتيب بالشروط واالستغالل للسكنى يشركه ومن المصري

 تعذر فاذا المدني والحرم المكي الحرم الشريفين الحرمين على وقفا عاد تعذر واذا بنابلس لالستقاء

ً  عاد هللا سمح ال ذلك  . كانوا اينما المسلمين الفقراء على وقفا

 تاريخ 373 عدد 3448 ص 58 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله ذري وقف حجة -445

 يدز الرحمن عبد الشيخ بن قاسم الشيخ بن الرحمن عبد المدعي مطالبة تضمنت 15/12/1925

 المحامي الجوهري الغني عبد احمد الشيخ بن عمر وكيله الياسمينه وسكان اهالي من القادري

 جميع وذلك البغدادي زيد يوسف الشيخ المرحوم بن الغني عبد الشيخ االعلى جدى بوقف باستحقاقه

 االدعاء في المبين...  العسلية وطاحونة السمره حمام بخط الياسمينه بمحله الكائنه العامره الدار

 العلم اهل مأوى للعين المجاوره المدرسه على ونهايته المشروح والترتيب والجعلية بالشروط

 من االستحقاق دعوى ان وبين الوقف مستحقي ببيان الحكم القاضي واصدر والفقراء والغرباء

 . قاقهاستح بتسليم ذلك اليها العائد المحكمة مراجعة حق للمدعي وبان النظامية المحاكم وظائف



 الخامس تاريخ 93 عدد 7 ص 77 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى مسجله ذري وقف حجة -446

 متولي تعيين تضمنت م1931 حزيران 21 الموافق هجريه والف وثالثمئة خمسين سنه صفر من

 الحاج المرحوم بنت فاطمه السيده المرحومه وقف ادارة على وبدران مسعود بن الرحمن عبد الشيخ

 في قيراطا وعشرين اربعة اصل من قراريط خمسة وقدرها حصتها والوقف االرشديه في بدران محمد

 المعصره جميع ذلك ونظير بدران بدار وتعرف الوسطى بخط الغرب محلة الكائنه الدار جميع

 . اخره الى للدار المالصقه

 الحاج وقف 57 عدد 26 ص 82 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -447

 المشاع االرض قطعة في مربع متر وثالثمئة دونمات ثمانية مساحته ما يعيش مرتضى راجي برهان

 الشمالي الجبل من القاضي عقبه باسم المعروفة نابلس اراضي من 24053 رقم حوض 47 رقم

 المسجله الحجه بموجب اوقفه ما الى باالضافه المهندسين اسكان امام الشمالية عصيرة طريق بنابلس

 .15/1 تاريخ 272/41/3 رقم تحت

 ثالث سنة محرم من عشر الثامن تاريخ 57 عدد 26 ص 82 السجل رقم تحت المسجله الوقف حجة -448

 على القط درويش بن محمد بن قاسم توليه م2/5/1934 الموافق هجريه والف وثالثمئة وخمسين

 القط. محمد بن ناصر الحاج االعلى جده وقف

 تعيين تضمنت بدران محمد الحاج اوالد وفاطمة عثمان والحاج بدران الحاج قفو على تولية حجة -449

 الحاج بن الرحمن عبد الشيخ السابق المتولي عزل بعد بدران مصطفى بن عثمان بن مصطفى الحاج

 في المسجله 17/9/1936 الموافق هـ1355 رجب 2 بتاريخ المحكمه حكم على بناء بدران مسعود

 والف وثالثمئة وخمسين خمسة سنة الحجه ذي من الخامس تاريخ 17 عدد 105 ص 85 السجل

 . الشرعية نابلس محكمة لدى 15/2/1937 الموافق هجريه

 تاريخ 116 عدد 46 ص 90 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -450

 بن حسين وقف م19/11/1939 وفق هجريه وخمسين وثمان وثالثمئة الف سنة شوال من السابع

 نابلس طابو دائرة في باسمه مقيد هو ما جميع نابلس من غزال الرحمن عبد الحاج بن المجيد عبد

ً  حصه وخمسين وتسعه وسبعمئة الف  المؤرخ السند بموجب سهم ومئتي االف اربعة كامل من سهما

 نابلسب الحلبه بمحله االنبياء بخط الواقعه الدار في 1 عدد 2 وجلد 268 عدد جلد 28/10/39

 ومرافق ومنافع بيتين على محتوية فالسفلية وعلويه ووسطى سفليه طبقات ثالث على المحتويه

 وطرقه ذلك حقوق بجميع سماويه وساحه بيتين على والعلويه بيوت ثالث على محتويه والوسطى

 دار شماال المحدوده لذلك الواجب الحقوق من اليه ينسب وما عرف ما وبمرافقة ومنافعه واستطراقه

 محمد دار وشرقا وطريق وشركاه المصري زيدان رشيد دار وجنوبا وشركاه حمدان الكريم عبد الحاج

 الطابو سند في مبين هو كما وشركاه المصري رجب دار وغربا وشركاه المصري الرحمن عبد

 الحلبه بمحله الكائن الصالحي الكبير الجامع مصالح على الوقف هذا وايلولة والترتيب بالشروط

 نابلس. في المقيمن المسلمين الفقراء على وقفا عاد باهلل والعياذ تعذر واذا بنابلس

 الموافق هـ1378 رجب 3 بتاريخ 24 عدد 126 ص 139 السجل في المسجله الوقف حجة -451

 المعروف الكرم االرض قطعة والحاق تصويب تضمنت الشرعية نابلس محكمة في م13/1/1959

 ظريف بن هللا عبد باسم تسجلت قد نابلس في الوسطى الرجحان خلة حوض ضمن وهو فارس بكرم

ً  بطريق النمر اغا هللا عبد بن  السجل في المسجل النمر ال وقف من هي االرض هذه ان والواقع الخطا

 . هـ1284 الفرد رجب 23 بتاريخ الشرعية نابلس محكمة لدى 237 عدد 134 ص 93



 202 عدد 117 ص 141 رقم السجل في الشرعية سنابل محكمة لدى مسجله وقف استبدال اذن حجة -452

 رقم الحوض من 39 رقم القطعه بقسمة م5/11/1960 الموافق هـ1380 االول جمادى 16 تاريخ

 2 رقم بالقطع الدويك الجرداني وقف يخصص بان الحجه في الموصوفه جعير كرم ارض من 24060

 المعامالت جميع على وبالتوقيع العامه االوقاف من دينارا متر كل عن النقص بدل يأخذ وان 7 ،4 ،

 وقف باسم القطع هذه لتسجيل الرسمية الدوائر جميع لدى القسمة لهذه الالزمه والمستندات واالوراق

 عينا بدال يشتري ان على الذري الدويك الجردانه دويك الدين صالح الجرداني دويك حمدان الحاج

 حتى المذكور الوقف باسم المصارف احد في رالمذكو البدل بحفظ المذكور الوقف مصلحة حسب

 الوقف. عين به يشتري

 ضمن الشرقي الحي في تقع الغرب دباغه اسمها النمر ال وقف من ارض قطعة استبدال اذن حجة -453

 الى قسمت م2280 حوض 96 ص 32 بالسجل نابلس تسجيل دائرة لدى مسجلة نابلس بلديه منطقة

 دنانير ستة الواحد المتر بسعر 2م145 مساحتها والبالغ 1 رقم القطعه بيع على االتفاق وتم قطعه 13

 عارف لمنير الساقيه ارض على جديده تجاريه محالت اقامة في الثمن وصرف فلسا وثمانون ومائه

 عدد 126 ص 141 رقم السجل في المسجله والحجه دينار 896و فلس 100 والبالغ بالثمن المصري

 . م1960 اول كانون 19 الموافق هحري وثمانين وثالثمئة الف لسنة الفرد رجب غرة بتاريخ 237

 رجب غرة في المسجل الجردانه دويك الدين وصالح الجردانه دويك حمدان ال وقف على تولية حجة -454

 من الجردانه ابراهيم بن خليل بن صالح محمد الحالي المتولي افراد 238 ص 20 السجل في هـ1287

 الخير صفر 2 تاريخ 154/126/88 رقم بالحجة الواقف شرط حسب الوقف على بالوالية نابلس

 م.22/5/1966 الموافق هت1386

 الموافق م1398 المبارك رمضان 6 بتاريخ 203 عدد 23 ص 207 السجل في المسجله الوقف حجة -455

 رقم االرض قطعه عاشور سليمان اسعد اللطيف عبد وقف الشرعية نابلس محكمة لدى 10/8/1978

 مربعا سنتمراً  وخمسون متراً  وتسعون وثالثه مئتان 2م239,50 مساحتها 24046 رقم حوض 2/20

 مصطفى ارض وشماالً  العام الشارع جنوبا وحدها عاشور كروم في نابلس الجنوبي الجبل في الواقعه

ً  عاشور سليمان ورثه ارض وغرباً  واخوانه خضر ً  عاشور اسعد الرحمن عبد ارض وشرقا  ذرياً  وقفا

 الواقف وشرط عاشور لعائلة ديوان انشاء وهي واحدة لغاية االناث دون الذكور رعاشو عائله على

ً  البناء سطح يكون ان  يصرف عاشور ال انقرض فإذا وبيعه بناء من يشاء كيف يتصرف للواقف ملكا

 نابلس. مدينة في المسلمين فقراء على الوقف هذا ريع

 113 ص 90 عدد 212 رقم السجل في ةالشرعي نابلس محكمة لدى مسجله ذري وقف بيع اذن حجة -456

 من 24012 حوض 44 من 1 رقم االرض قطعه 2/4/1979 الموافق هـ1399 االولى جمادى5 تاريخ

 اردنياً  ديناراً  161 الواحد المتر سعر الفيحاء عمارة – الوقف عمارة الكمال النمر وقف نابلس اراضي

ً  ديناراً  42،987 ثمنها ومجموع  . اردنيا

 تاريخ 118 عدد 94 ص 212 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجل خيريال الوقف حجة -457

 الواقع العقاد الخياط محمود عارف فاطمه وقفت م10/4/1979 الموافق هـ1399 االولى جمادى 13

 طابق على ويحتوي للصابون مصنعا يستعمل كان والذي نابلس بمدينة خضر ياسمينه غرب محلة في

 ملكيته يعود فهو المفرش فوق المقام السكن طابق دون مدخله عند وباحة مفرش ثان وطابق اول

 بيت الجنوب ومن الخياط اوالد بنت الشرق ومن الحفيظ عبد اوالد بيت الغرب من وحده الخياط لعائلة

 وغلة واسكانا سكنا به تتنتفع حياتها مدة نفسها على عام طريق الشمال ومن هللا عطا بشارة



ً  العقار هذا يعود دهابع ثم واستغالالً  ً  وقفا  القدس في االسالمية الخيريه المقاصد مستشفى لصالح خيريا

ً  المستشفى دام ما المسلمين الفقراء معالجة على ريعه ليصرف  يعود سبب ألي ذلك تعذر وحاله قائما

 ً  اعماره. لغاية المبارك االقصى المسجد على وقفا

 ص 220 رقم  السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله بالنقد واستبدال وقف بيع اذن حجة -458

 مؤقت 4/4 رقم القطعة استبدال 11/9/1998 الموافق هـ1400 القعدة ذو 2 تاريخ 343 عدد 185

 ثمنها ومجموع دينار 209 المتر سعر 2م127 مساحتها 24013 رقم الحوض من 5 رقم القطعه من

 صندوق في النمر اوقاف لحساب الثمن ودعي ان على الشراء في للراغبين اردني دينار 26,334

 نابلس. اوقاف

 لدى المسجلة جري اوالد الرحمن عبد الحاج واسعد اسماعيل المرحومين وقف على تولية حجة -459

 الموافق هـ6/4/1401 تاريخ 49 عدد 147 ص 224 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة

 . نابلس من جرى اسعد حسين عداس وهو االرشد بالتولية له المشروط بتولية 10/2/1981

 4 تاريخ 226/25/127 رقم السجل في الغربية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -460

 رقم االرض بقسيمة فتوح صالح فتوح رفيق الحاج وقف 8/4/1981 الموافق هـ1401 الثانية جمادى

 1 قطعة نابلس قيود في لةالمسج نابلس التابع قليل كفر اراضي من 12 حوض 5 رقم القطعه من 2

 رقم قطعة مؤقت قطعتين الى قسمت ان بعد 2م897 ومساحتها المذكورة القريه اراضي من 8 حوض

 مياه ودورة وصاله غرف ثماني من مسكونه ومدرسة مسجد عن عبارة وهي المخطط بموجب 2و1

 المسلمين وغير لمينالمس من المكفوفين لصالح تكون فانها المدرسة واما فيه الصلوات الداء وقفه

 في سور ببناء له يسمح ان الواقف وشرط شاء كيفما يديرها ان نابلس اوقاف فلمدير ذلك تعذر فاذا

ً  فقط المدرسة سطح يبقى ان او 1 رقم والقطعه 2 رقم الموقوفه القطعه بين المدرسة ملعب  خاصا ملكا

 . له

 11 تاريخ 230/95/403 رقم لسجلا في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الذري الوقف حجة -461

 94, 92 رقم االرض قطعتي الباشا داود رضا صالح وقف 8/12/1981 الموافق هـ1402 الخير صفر

 نابلس اراضي ضمن انشاءات من عليهما وما الباشا زيتون المسمى 24073 رقم الحوض من

 الحجه هذه في لمبينها والجعلية بالشروط 2م742 الثانية ومساحة 2م746 االولى مساحة والبالغة

 صرف ذلك تعذر فان الشمالي بالجبل زنكي الدين عماد الشيخ مقام مصالح على وقفه نهاية وجعل

 نابلس. مدينة في المسلمين من والمساكين الفقراء على الوقف ريع

 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف ريع في استحقاق عن بتنازل اقرار حجة -462

 المستحق الى الجرى ال وقف من م17/8/1982 الموافق هـ27/10/1402 تاريخ 233/156/221

 . الحجه في المبينه العقارات غلة في اسعد حسين بن خالد الملقب اسعد

 اول ربيع 22 تاريخ 243/69/564 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجلة الوقف حجة -463

 6 رقم القطعه جميع خراز نمر طاهر بنت سحاب ملقبةال زكيه وقفت 26/12/1983 الموافق هـ1404

 وغربا البلدية درج شماال وحده نابلس اراضي من القشلة عراق ويدعى 24066 رقم الحوض في

 ومساحتها الخراز طاهر نمر تيسير وشرقا الخراز طاهر عكاوي ملك دكانتان وغربا العام الشارع

 اليتيمات دار على خيريا وقفا بعدها ومن حياتها دةم نفسها على عليها المقامه واالنشاءات 2م575

 فاذا االنسانية بخدماتها قائمة الجمعية هذه دامت ما بنابلس النسائي االتحاد جمعية عليها تشرف التي



 على خيريا وقفا عاد احلت فاذا القدس في االسالمية االيتام دار على وقفا عاد الشرط هذا فقدت

 . الوقف هذا على الوالية بخصوص الحجه هذه في دةالوار والشروط نابلس مساجد

 رقم السجل في المسجل الجردانه دويك الدين وصالح الجردانه دويك حمدان ال وقف على تولية حجة -464

 وسجلت الواقفين شرط حسب الجردانه حافظ نمر محمد بتولية هـ1293 شوال 12 تاريخ 20/238

 نابلس محكمة لدى 4/1/1984 الموافق هـ1404 يالثان ربيع غرة تاريخ 243/82/6 رقم السجل في

 .الشرعية

 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجلة النمر ال وقف في استبدال اذن حجة -465

 تقع دكاكين ثالثة استبدال تضمنت م28/4/1985 الموافق هـ1405 شعبان 8 تاريخ 252/115/173

 24027 حوض 5و 4و 3 القطع على والقائمة ةالمنار ساحة قرب القبلة لجهة النجارين شارع بخط

 . الوقف لحصة بدال دنانير وخمسه واربعمئة االف ستة مجموعه بمبلغ الحجه في اوصافها المبين

 6 رقم القطعة على القائمه الدكان في حصه وعشرين اربعة اصل من حصص ثماني استبدال اذن حجة -466

 شعبان 17 تاريخ 252/131/187 السجل في المسجله بالنقد النمر ال بوقف الخاصه 24029 حوض

 دائرة لدى المسجل العقار في يمكله ما عواده محمود الغني عبد وقف 7/5/1985 الموافق هـ1405

 عبارة وهو 29 القسيمة رقم 24018 الضريبه قطعه رقم 65 ص 32 سجل نابلس االراضي تسجيل

 في وصفه المبين ثان قوطاب تسوية عن عباره وهو حصه عشرة اثني اصل من حصص ست عن

 طريق الشرق ومن الدلع امين الجنوب ومن استيتيه احسان شماال ويحده الثالث والطابق الحجه

 في يقع 2م138 الموصوف العقار ومساحة البربور وشحاده استيتيه احسان الغرب ومن خصوصيه

 بنابلس النسائي لالتحاد عهالتاب اليتيمات دار على وقفه جعل ان الى والجعلية بالشروط الياسمينه محله

 نابلس. مدينة في المسلمين فقراء على وقفا عاد ذلك تعذر واذا

 صفر 10 تاريخ 257/137/416 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -467

 لدى المسجل العقار في يملكة ما عواده محمود الغني عبد وقف 24/10/1985 الموافق هـ1406

 وهو 29 القسيمة رقم 24018 الضريبه قطعه رقم 65 ص 32 سحل نابلس االراضي لتسجي دائرة

 وصفه المبين ثان وطابق تسوية عن عباره وهو حصه عشره اثنتي اصل من حصص ست عن عبارة

 طريق الشرق ومن الدلع امين الجنوب ومن استيتيه احسان شماالً  ويحده الثالث والطابق الحجه في

 في يقع 2م138 الموصوف العقار ومساحة البربور وشحادة استيتيه ساناح الغرب ومن خصوصية

 بنابلس النسائي لالتحاد التابعه اليتيمات دار على وقفه جعل ان الى والجعلية بالشروط الياسمينة محله

 . نابلس مدينة في المسلمين فقراء على وقفا عاد ذلك تعذر واذا

 بتاريخ 264/175/321 السجل في يةالشرع نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -468

 قطعة وقف المتضمن حالوة محمد مرتضى الواقف من م21/8/1996 الموافق هـ16/12/1406

 كامله ومساحتها 132 ص 28 السجل في نابلس اراضي تسجيل دائرة لدى المسجلة 3 رقم االرض

 فياض الشيخ ارض رقاوش العام الشاع وغربا شماال والمحدوده مربعا متراً  وسبعون وثمانية دونم

 في وصفها المبين عليها المقامه واالنشاءات لباده نبيه ملك 2 رقم المفروزه القطعه وجنوبا الخياط

 اينما والمساكين للفقراء تعذر فان نابلس مساجد على نهايتها جعل التي والجعلية بالشروط الحجه

 وجدوا.

 شوال 18 تاريخ 277/40/78 السجل يف الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف تعديل حجه -469

 حوض 70 رقم االرض لقطعه وقفه الكوني حسن فتوح الواقف عدل 2/6/88 الموافق هـ1408



 في االستحقاق من العسالي دوريش عاهد نجله زوجته وحرمان باخراج نابلس اراضي من 24060

 في فلاير ابنته تحقاقاس وقيد الشرعيه الفريضه حسب حسن ابنه بنات وادخل السكن حق ومن الوقف

 .  اوالدها دون لنفسها الوقف

 هـ17/4/1409 تاريخ 277/181/267 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -470

 جميع نابلس وسكان قلقيلية من محمد الشيخ محمود الشيخ نزيهه وقفت م27/11/1988 الموافق

 ارض عن عبارة وهو 26 قطعه 12 رقم حوض االراضي تسجيل دائرة لدى باسمها المسجل العقار

 الغرب ومن الرئيسي الشارع يليه العمران بدار حسين علي الشرق من يحدها 2م542 مساحتها

 المصري ابراهيم بديع الجنوب ومن سهاد وولده الشخشير حسني الشمال ومن المصري سعد ابراهيم

ً ذ وقفا البناء من عليها سينشأ وما عليها المقام والبناء  مصالح على له ما الحجه في مبين هو ريا

 قلقيلية مدينة في المسلمين الفقراء على وقفا يعود ذلك تعذر واذا المقدس بيت في االقصى المسجد

 كانوا. اينما المسلمين فقراء فعلى فقراء بها يوجد لم فان

 االخرة جمادى 7 تاريخ 272/41/3 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -471

 دونمات عشرة مساحته ما يعيش مرتضى راجي برهان الحاج وقف م15/1/1989 الموافق هـ1409

 والعقبة القاضي عقبة باسم المعروفة نابلس اراضي من 24053 حوض 47 رقم االرض قطعة في

 لكذ وغير ومسجد اسالمي مستشفى القامة اسالميا خيريا عاما وقفا بنابلس الزكاه لجنة على الشرقية

 على واالشراف والنظاره التولية حق لنفسه واشترط االمر اقتضى اذا المسلمين مصلحة تقتضيه مما

 هذا على بعده من متولين عينهم ولمن لنفسه واشترط الحجة في ذكر لمن وفاته وبعد الوقف هذا

 . والنقصان والزياده والتبديل والتغيير واالستبدال االبدال حق الوقف

 جمادى 5 تاريخ 301/141/822 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى جلهالمس الوقف حجة -472

 شعبلو احمد مصطفى ابناء الدين نور وسمير سامي وقف م22/12/1990 الموافق هـ1411 االخره

 حوض بموقع 4 رقم حوض 5 رقم االرض قطعة من 15 رقم تقسيمة اصل من 2م974 مساحته ما

 مسجد القامة الحجه في واوصافها حدودها المبينة نابلس في لجيدوا رفيديا اراضي من الشرقي الري

 . الواقفون ذكرها التي بالشروط

 هـ5/9/1412 تاريخ 317/91/63 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -473

 حوض من 4165/1 رقم االرض قطعة فريتخ اللطيف عبد اسعد علي وقف م8/3/1992 الموافق

 في مبين هو كما ذريا وقفا الحجه في المبينه عليها المقامه واالنشاءات نابلس ضيارا من 24012

 . فيها الوارده بالشروط نابلس مدينة في مناصفه المسلمين وفقراء المساجد على مآله الحجه

 من الثاني تاريخ 325/170/458 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -474

 قطعة في يخصه ما طبيله محمد اللطيف عبد وقف م26/11/1992 الموافق هـ1413 الثاني جمادى

 الشرقية والعقبه القاضي عقبة باسم المعروفة نابلس اراضي من 24053 حوض 47 رقم االرض

ً  اسالميا وقفا نابلس زكاة لجنة على  تقتضيه بما ذلك وغير ومسجد اسالمي مستشفى القامة خيريا

 الحجه. هذه في الوارده وطبالشر المسلمين مصلحة

 هـ9/6/1414 تاريخ 342/92/697 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -475

 من 24073 حوض من 96 رقم االرض قطعة والباشا داود رضا صالح وقف م23/11/1993 الموافق

ً  2م881 ومساحتها نابلس اراضي  مصالح علي له ما لحجها في الوارده والشروط بالجعلية ذرياً  وقفا

 الفقراء على يصرف ذلك تعذر فإن نابلس في الشمالي الجبل في زنكي الدين عماد الشيخ مقام



 م21/5/2002 تاريخ 467/28/2 رقم التعديل بحجة المعدله نابلس مدينة في المسلمين من والمساكين

. 

 هـ17/6/1415يختار368/38/711 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى مسجلة تولية حجة -476

 لالرشد تكون احدهم وفاة وبعد مجتمعين البنائها التولية شرط تعديل تضمنت م2/11/1994 الموافق

 . فريتخ اللطيف عبد اسعد على الواقف فاالرشد

 ذي من الرابع تاريخ 378/59/158 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -477

 ناطور محمود حسن عاهد وقف م4/5/1995 الموافق هجرية عشر مسةوخ واربعمئة الف لعام الحجه

 اراضي من 6 رقم حوض 65 رقم االرض قطعة من المفروزة 2م428 مساحتها 2 رقم القطعة كامل

 . الحجه في وصفه مسجد وهو عليها المقام الموصوف والبناء رفيديا

 تاريخ 388/188/1523 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمو لدى المسجله الوقف حجة -478

 سويسه انيس فياض وندى سويسه سعيد خليل سعيد وقف م31/12/1995 الموافق هـ9/8/1416

 اصدقاء جمعية لصالح نابلس اراضي من 24059 حوض 11 رقم االرض قطعة في حصصهما

 له ما المرقوم الوقف على انشاء اي اقامة في مناسبا تراه الذي الوجه على به تندفع الخيريه المريض

 النسائي االتحاد وجمعية الخيريه التضامن وجمعية نابلس زكاة لجنة نابلس في الخيريه للجهات

 الجهات من جهة على ذلك بعد الصرف امكن فإن نابلس مدينة مساجد فعلى ذلك تعذر فإن العربي

  المذكور الترتيب حسب كانت كما اليها الصرف عاد المذكورة

 الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله المصري مصطفى احمد يعل المرحوم وقف على تولية حجة -479

 هشام محمد بتولية م24/4/1996 الموافق هـ6/12/1416 تاريخ 392/186/332 رقم السجل في

 . المصري على عفيف

 فريتخ اللطيف عبد اسعد على والدها وقف على فريتخ اسعد علي اسعد ولدا وناصر انور تولية حجة -480

 الموافق هـ3/1/1417 تاريخ 398/39/396 رقم السجل في الشرعية بلسنا محكمة لدى المسجله

 . م20/5/1996

 لدى مسجله عاشور سليمان اسعد اللطيف عبد وقف على عاشور مسعود هاني نبيل تولية حجة -481

 م.5/10/1996 الموافق هـ23/5/1417 تاريخ 407/25/658 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة

 من الرابع تاريخ 428/17/169 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -482

 ارثية حصه عشرة ثالثة ارشيد احمد سليمان حيدر وقف م4/11/1997 الموافق هـ1418 الفرد رجب

 221,220،170, 213, 149 االرقام ذوات االراضي قطع في ارثية حصه وعشرين ثمانيه اصل من

 مساحتها تبلغ والتي جريزين جبل المسماه قليل كفر اضيار من 192،14، 3،191 رقم حوض من

 عاما اسالميا خيريا وقفا الحجه في مبين هو كما الشراء بطريق اليه الت والتي دونما وسبعون خمسه

 نابلس. اوقاف لمدير التولية تكون ان على

 تاريخ 428/59/212 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -483

 تعديل المتضمنه نابلس من عواده محمود الغني عبد وقف م28/12/1997 الموافق هـ28/8/1418

 الوقف هذا يكون بحيت 25/10/1985 تاريخ 257/137/416 رقم السجل في المسجله الوقف حجة



 من ثم الشرعية االنتفاعات سائر وعلى واسكانا سكنا به تنتفع زوجته وعلى حياته مدة نفسه على

 اخره. الى الشرعية الفريضه حسب الشرعيين ورثته على وقفا يكون بعدهم

 تاريخ 461/135/230 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -484

 في يخصهما ما خياط اسعد الخالق عبد ونجوى فتحية وقفت م25/4/1999 الموافق هـ9/1/1420

 الجبل نابلس مدينة في الكائنه 24073 الحوض رقم الباشا زيتون حوض 57 رقم االرض قطعة

 قائم بناء من يخصهمها وما المتر ونصف 2م154 منها يخصهما 2م959 مساحتها والبالغ الشمالي

 وبلكون 2 عدد ومنافع وصالون غرف ثالث من المتكون المذكورة القطعة من 2 رقم القسيمة على

 الجهه من التسويه بجانب ومخزن عومناف واحدة غرفة من مكونه وتسويه العام الشارع على ودكان

 الفقراء على ريعه لتنفق نابلس زكاة لجنة على وفاتهما وبعد حياتهما مدة انفسهما على الشرقية

 ريعها وصرف الغاية هذه لتحقيق لجنة تأليف الشرعي فللقاضي الزكاة لجنة حل حال وفي وااليتام

 . نابلس مدينة في المسلمين من والمحتاجين الفقراء على

 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله وقف في استحقاق عن تنازل ذري وقف حجة -485

 وعمر جودت محمد المستحقين قبل من م5/2/2001 الموافق هت11/11/1421 تاريخ 467/18/2

 اسعد لصالح الحجه في المبينه االراضي قطع في جري سليمان تحسين اوالد ناجح ومحمد ووضاح

 هـ.1264 11/63 رقم الحجه في مسجل لوقفوا جري اسعد حسين

 ربيع /24 تاريخ 467/21/4 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -486

 يسر وزوجته منصور احمد حسين محمد وقف 2001/ حزيران /16 الموافق هـ1422 االنوار

 القطعة من مؤقت 2 قمر االرض قطعة 2م600 مساحته ما قليل كفر من فرح محمد هللا عبد مصطفى

ً  خيريا عاما وقفا 6 رقم الحوض من 22 ورقم التسويه قيود حسب 1 رقم حوض 60 رقم  من اسالميا

 اخره. الى مدرسة كبناء خيريه ومصلحه وايه ومرفقاته تعالى هلل مسجد انشاء اجل

 هـ19/4/1422 تاريخ 467/22/5 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -487

 حوض 159 رقم االرض قطعة نابلس من الخراز جبر محمد محمود وقف م10/7/2001 الموافق

 في وصفه المبين عليها المقام والبناء 2م240 ومساحتها الرهبان خلة نابلس اراضي من 24062

 زكاة لجنة على بعدهما ومن حياتهما مدة الخراز جبر ماجد خالديه زوجته وعلى نفسه على الحجه

 نابلس مدينة في المسلمين ينفع بما واالنتفاع باالسكان استغالالً  االنتفاع وجوه بكافة تشغله سنابل

 وعلى وفقرائها نابلس مدينة ايتام على ثم عينه بقاء يحفظ بما الوقف على اوالد ريعه من ينفق وان

 . الحجة في جاء ما اخر الى الشرعية الزكاة مصارف جميع

 الفرد رجب 28 تاريخ 467/23/6 رقم السجل في الشرعية نابلس حكمةم لدى المسجله الوقف حجة -488

 محمد الرحيم عبد وهم نابلس الزكاة لجنة اعضاء وقف م2001 اول تشرين 15 الموافق هـ1422

 عبد وعزت الحجاوي الفتاح عبد الرحمن عبد هللا وعبد يعيش صالح رفعت وعدلي الحنبلي راضي

 حوض 38 رقم التالية االراضي قطع كامل وقفوا مصلح ابراهي محمد وابراهيم عزيزي خليل اللطيف

 مساحتها 11 ضف 13 رقم حوض 66 رقم سعيد غرسات سليمان واد دونم 4.500 مساحتها 6 رقم

 4 ورقم اسعيد غرسات 2 رقم حوض 1 رقم حوض 1 رقم سعيد غرسات سليمان واد دونم 3.500

 واد 5 حوض 24 ورقم(  البريص)  نيهالعورتا 33 رقم حوض 125 ورقم سعيد غرسات 2 حوض

 اراضي من القطع هذه وجميع نمر واد 6 حوض 91 ورقم سليمان واد 5 حوض 32 رقم سليمان

 الدينية والشؤون االوقاف لوزارة التابعة نابلس زكاه لجنة لصالح عاما اسالميا خيريا وقفا – حواره



 تضمنت التي الحجه هذه في جاء ما راخ الى نابلس زكاة لجنة مصلحة فيه لما الستغاللها وذلك

 العشرة. الشروط

 هـ9/9/1422 تاريخ 467/24/7 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -489

 قطعة من 2م843 مساحته ما نابلس من عواوده حامد محمود عمر وقف م24/11/2001 الموافق

 الكلية مساحتها 6/93 العد رقم 75 ص 4 سجل نابلس االراضي تسجيل دائرة لدى المسجله االرض

 1.473 منها وقفه ما الى اضافة 21 القسيمه رقم 5 الضريبي رقمها قليل كفر اراضي من 2م6473

 دونمات اوقفه ما مجموع يكون وبذلك م29/5/1999 تاريخ 466/49/438 رقم الحجه بموجب دونم

ً  متراً  عشر وستة وثالثمئة  ببناء غيرها او مقامها يقوم من او نابلس فاوقا دائرة تقوم ان على مربعا

 له العشره الشروط الوقف هذا وضمن الواقف باسم المسجد هذا يسجل ان على ومرفقاته المسجد

 . غيره دون

 الحجه ذو/29 تاريخ 467/27/1 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -490

 68 رقم االرض قطعة نابلس من دوله محمود داحم هوله وقفت م13/3/2002 الموافق هـ1422

 واالنشاءات وصفها المبين 2م335 مساحتها البالغ بنابلس عسكر اراضي من الداجونيه 4 حوض

 مصلحه الي وفاتها وبعد حياتها مدة استغاللها واشترطت عاما خيريا اسالميا وقفا الحجه في عليها

...  االيتام دار أو للعجزة ملجأ او الكريم القران دار او مسجد الى البناء لتحويل عاما خيريه اسالمية

 . الخ

 18 تاريخ 467/32/3 رقم السجل في المسجله الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -491

 اصل من الشقه سردي محمود سليمان فايزه وقفت م30/5/2002 الموافق هـ1423 االنوار ربيع

 ارض وشرقا شماال وحدها نابلس اراضي من 24064 حوض 28 رقم االرض قطعة على القائم البناء

 لمدير تكون بعدها ومن حياتها مدة نفسها على طريق وغربا ثلجي محمد ابو ارض وجنوبا العفوري

 . الخ....  مسجداً  او مدرسة يستغلها العشره الشروط واشترطت االعتبارية بصفته االوقاف

 االنوار ربيع 24 تاريخ 467/35/6 السجل في ةالشرعي نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -492

 3 رقم االرض قطعة زنط ابو مسعود امين بن بركات محمد وقف م25/5/2003 الموافق هـ1424

 والبناء 2م315 مساحتها والبالغ نابلس اراضي من العقبه موقع العين راس موقع 24044 حوض

 العام الباشا شارع وجنوبا العام العين اسر شارع شماال وحدها الحجه في وصفه المبين عليها المقام

 يملك وال يرهن وال يباع ال خيريا وقفا العامودي حسين منزل وغربا سير ابو زكي ارض وشرقا

 على االنفاق اخرها جعل التي الصرف ووجوه ذكرها التي والجعلية وقفه في اشترطها التي بالشروط

 الكريم. القران وحفظة الشرعية العلوم دارسة وخاصه المحتاجين الطلبه

 االولى جمادى 7 تاريخ 467/38/7 السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -493

 تصرف به ويتصرف يملكه ما زنط ابو مسعود امين يسرى وقف م2003 تموز 6 الموافق هـ1424

 مقامهال واالنشاءات االرض في حصه2,336,256 اصل من حصه 1,784,952 امالكهم في المالك

 اخرها جعل التي ذكرها التي والشروط بالجعلية خيريا وقفا الحجه في وحدها وصفها المبين عليها

 العمليات نفقة تحمل ذووهم يستطيع وال جراحية عمليات الجراء المحتاجين الفقراء المرضى لمساعدة

 الى بحاجه مانه الخيري الوقف لهذ المتولي يتحقق ان بعد لذلك الالزمه الفحوصات اجراء او

 . المذكور الترتيب على الخيري الوقف هذا ريع بصرف المساعدة



 شباط 10 وفق هـ1424 الحجه ذي 19 تاريخ 1 عدد 46 ص 467 السجل في المسجله الحجة -494

 حبوب الشخصية بطاقتها في الرابع اسمها المذكور االغبر خليل طه كريمه الواقفه تعديل م2004

 مبين كماهو م28/1/1984 تاريخ 243/102/31 السجل في قبلها نم المسجله الوقف لحجة ريحان

 . الحجة في

 اذن م16/5/2004 وفق هـ27/3/1425 تاريخ 21 عدد 6 ص 8 رقم السجل في المسجله الحجه -495

 باجراء الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله ناصر صبري محمود الناصر ال وقف لمتولي

 . الوقف في تصلحيات

 تاريخ 467/47/4 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -496

 كامل نابلس من نجار اسعد بن سعيد محمد بن الكريم عبد وقف م4/7/2004 الموافق هـ17/5/1425

ً  حدها 2م451 مساحتها قليل كفر اراضي من الشمالي المطور 3 حوض 78 رقم لقطعة  ارض جنوبا

 الشرق ومن عام طريق الشمال ومن بنابلس الجنوبي جرزيم جبل راس على المصري منيب وقصر

 المسلمين لنفع عاما اسالميا خيريا وقفا تفاحه راغب ارض الغرب ومن عامر حسين محمود حسنية

 . المسلمين مصلحة تخدم اخرى مرافق اية او ومدرسة مسجد عليها ليقام

 تاريخ 467/49/3 رقم السجل في يةالشرق الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -497

 نابلس من نجار اسعد بن سعيد محمد بن الكريم عبد وقف م18/9/2004 الموافق هـ4/8/1425

 4/7/2004 الموافق 17/5/1425 تاريخ 467/47/2 السجل في المسجله الوقف حجة تعديل تضمنت

 باقي يبين ولم 2م451 االيه المشار الحجه في منها وقف حيث 3 حوض 78 رقم القطعة كامل ليشمل

 . للقطعة المساحه

 9/97/256 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى مسجله متولي اجرة تقدير حجة -498

 ريع من% 10 بنسبه ناصر عارف صبري الوقف لمتولي م25/9/2004 وفق هـ11/8/1425 تاريخ

 االوقاف مشكالت على للقضاء افواالنص العدل كتاب من 177 و 169 المادتين احكام بمقتضى الوقف

 . باشا قدري لمحمد

 م27/9/2004 الموافق هـ13/8/1425 تاريخ 467/50/4 رقم السجل في المسجله الوقف حجة -499

 االرض قطعة البيتاوي خضير جبر سليمان حامد الشيخ وقف الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله

 2م594 ومساحتها الضاحية – نابلس – لقلي كفر اراضي من 1 رقم الشمالي التناير حوض 93 رقم

 الشمال ومن عليها المقام وداري ارضية قطعة الغرب ومن عام ودرج شارع الشرق من ويحدها

 اسالميا خيريا وقفا 2م414 مساحته ما وقف ارض قطعة الجنوب ومن امتار خمسة بعرض طريق

 يحقق وغيره طبي كمستوصف ةاسالمي خيرية عامه مرافق واية مدرسة عليها ليقام المسلمين لنفع

 بي خاص امتار خمسة بعرض طريق تبقى المذكورة القطعة مساحة وباقي المسلمين مصلحة ويخدم

 باقي اما المذكور وللوقف للمدرسة منفعة الطريق تكون ان سمح كما العام بالشارع داري توصل

 . هدار عليها المقام ارض الى لتضم له تبقى الطريق عن المتبقية المساحه

 تاريخ 467/51/1 السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -500

 كامل وسكانها نابلس من شقواره محمد احمد يوسف وقف م26/1/2005 الموافق هـ16/12/1425

 24073 رقم حوض 119 القطعة رقم نابلس مدينة في الواقعه قائم بناء من عليها وما االرض قطعة

 الحجه في وصفه المبين والبناء 2م1759 ومساحتها نابلس اراضي من الباشا زيتون باسم المعروف



 بيكر شارع امتداد عام شارع وشماال شقو محمود بيت وغربا جريبان الدين صالح بيت شرقا وحدها

 نابلس مدينة مدارس على نهايتها وجعل ذكرها التي والشروط بالجعلية ببيرس الظاهر شارع وجنوبا

. 

 تاريخ 467/54/2 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله وقفال حجة -501

 قطعة كامل وقفت نابلس من شاهين سعيد فايز زاهرة وقفت م7/2/2005 الموافق هـ28/12/1425

 ضمن من روجيت سهل في الواقع الموظفين اسكان في تقع والتي 12 بالوحدة المعروفة االرض

 التعاونية الحكومه موظفي اسكان جمعية باسم المسجله 3 حوض 287 رقم االرض قطعة افراز

 اسامه دار وشماال عام شارع وغربا شاهين محمود بيت شرقا وحدها 2م371 مساحتها والبالغ

 وختام نهيل وشقيقاتها حياتها مدة نفسها على عليها القائم والبناء عالونه نائل دار وجنوبا البشتاوي

 تحفيظ دار مثل جاريه كصدقه يستغل نابلس زكاة لجنة على وقفا عاد منهن هواحد اخر وبوفاة وليوه

 . المسلمين على والنفع بالخير يعود عام اسالمي مرفق اي او الكريم القران

 تاريخ 48/24/2 رقم السجل في الغربية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -502

 وزياد ملحيس احمد كمال وبالل يعيش فظحا شكيب وقف م22/5/2007 الموافق هـ6/5/1428

 فوق المقام المسجد مبنى التعاونية المهندسين اسكان جمعية عن بتفوضيهم عنبتاوي حيدر صبحي

 2م450 ومساحته حده اراضي من 1 رقم حوض 1 رقم االرض قطعة على المقامه الجمعية مبنى

 .2م42 ومساحته للمسجد المحاذي المياه خزان وكذلك فقط ومصالحة المسجد مرافق وكامل

 تاريخ 467/57/1 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -503

 حماد الجيل عبد وعدنان هندي مصطفى يوسف مصطفى وقف م10/4/2008 الموافق هـ4/4/1429

 وعبد اسمر حمفل محمد ونافز غليون ابو علي سليمان وعلي دويكات ابراهيم هللا عبد واسماعيل حماد

 من الزيتون حوض 6 حوض 14 رقم االرض قطعة البلد بالطه من جمعيهم حمد شحاده فوزي اللطيف

 وما الحجه في المبينه وبناء انشاءات من عليها وما 2م1486 الكلية ومساحتها نابلس بالطه اراضي

 لمنفعة لفلسطينيا الزكاه صندوق لصالح اسالميا خيريا عاما وقفا معدات من االبنية هذه تحتويه

 على التولية تكون ان على للزكاه المركزية اللجنة بادارة المسلمين وعامه بالطه اهالي من الفقراء

 الى تعود زكاه وصندوق زكاه لجنة وجود عدم وعند الدينية والشؤون االوقاف لوزراة الوقف هذا

 .  الشرعي لقاضيا يعينه لمن عليه التولية وتكون المسلمين كفقراء تنقطع ال بر جهة

 تاريخ 467/67/2 رقم السجل في الشرقية الشرعيه نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -504

 عبد قاسم واعتدال خلفه سعيد هللا عبد ولدا وسعيد هللا عبد وقف م5/8/2009 الموافق هـ14/8/1430

 كل القريون عموق 2م250 مساحتها البالغ 24064 رقم حوض 4/123 رقم االرض قطعة فطاير الفتاح

 مكون بناء عليها ارض شماالً  وحدها الحجه في وصفه المبين عليها المقام والبناء منها يخص بما

 عرض عام درج الغرب ومن 2م10 بعرض عام شارع الجنوب ومن الكخه السعد طوابق اربعه من

 طابقين من ونمك مسجد عليها ليقام ربال لطالل مليكتها تعود بناء عليها مقام ارض الشرق ومن م3

 وايه الكريمه القران لتعليم مدرسة اعتدال الحاجه وفاة بعد الحجه في الموصوفه الشقه تكون ان على

 .  الحجه هذه في جا ما الخ...  اخرى مرافق

 لدى م10/4/2008 وفق هـ4/4/1429 تاريخ 467/62/2 رقم السجل في المسجله الوقف حجة -505

 محمد اوالد وبسمه واسماء وباسمه وباسم وعزام وعازم امبس وقف الشرقية الشرعية نابلس محكمة

 حصصهم كامل محمد حج ابراهيم ناجح نسيم وكيلها محمد حج سعيد محمد وميسون الهندي سعيد



 المسمى 15 حوض 15 رقم االرض قطعة من 2م507 ومساحتها 1/15 رقم القسيمة في االرثية

 وحدها 2م762 و دونما 11 الكلية المساحة صلا من نابلس فوريك بيت قرية اراضي من محمد الشيخ

 ومن عام شارع ويليه الهندي سعيد محمد ورثة من بقي ما الغرب ومن مقترح شارع الشرق من

 نصاصرة قدري ارض ويليه الهندي سعيد محمد ورثة من بقي ما الجنوب ومن عام شارع الشمال

 الدينية والشعائر الخمس الصلوات يهف تقام ومدرسه مسجد عليها ليقام نصاصره هليل اسعد وورثة

 رباح . بن بالل مسجد باسم والتدريس

 لدى المسجله م19/10/2008 وفق هـ20/10/1429 تاريخ 467/65/3 السجل رقم الوقف حجة -506

 حافظ شكيب بن سامر ومحمد يعيش حافظ شكيب مهدي محمد وقف الشرقية الشرعية نابلس محكمة

 ورثة ارض الشمال من يحدها المرج حوض 4 رقم حوض 231 رقم االرض قطعة نابلس من يعيش

 ومن 95 القطعه رقم جيعان حسن ابراهيم ويسرى 92 القطعة رقم الدويكات الرحمن عبد الرحيم عبد

 عرض عام طريق الشرق ومن 98 القطعه رقم دويكات  سليمان وفيق وفهمي زهدي ارض الجنوب

 مسجد عليها ليقام 96 القطعه رقم الزلموط ةوشرك دويكات عيسى حامد سامي ارض الغرب ومن م6

 اخرى مرافق وايه ياسر بن عمار باسم للتعليم ومدرسة الدينيه والشعائر الخمس الصلوات فيه تقام

 . الحجه هذه في جاء ما اخر لى لهما تابعه

 467/62/2 رقم السجل في الشرقيه الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف لحجة تعديل حجة -507

 على الموقوف الجزء ليصبح 2م119 مساحتة ما باضافة م10/4/2008 وفق هـ4/4/1429 يختار

 السجل في سجلت والمدرسة المسجد اقامه اجل من 2م626 الزياده بعد 1/15 المرفق المساحة مخطط

 . الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى م26/4/2009 وفق هـ1/5/1430 تاريخ 467/66/1 رقم

 هـ18/7/1431 تاريخ 467/69/1 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى لهالمسج الوقف حجة -508

 7 رقم حوض 103 رقم االرض قطعة كامل نابلس من حجير سعيد صبري وقف 29/6/2010 وفق

 بعده وما 26 بعرض شارع شماال وحدها 2م690 مساحتها نابلس عسكر القريه الرجوم بين المسمى

 وغربا هزيم الرحمن عبد حسن المرحوم ورثه ارض وجنوبا حطب ابو لمحمود بناء عليها ارض

 التسويه في مستوصف عليها ليقام حجير سعيد لصبري ملكيتها تعود ارض وشرقا 38 بعرض شارع

 اخرى مرافق وايه الدينيه والشعائر الخمس الصلوات فيها تقام مسجداً  األرضي الطابق التسويه وفوق

 . بهما االنتفاع اكتمالو التمام وجودها يستلزم لها تابعه

 وفق هـ21/8/1431 تاريخ 20/240 السجل في الغربية الشرعية نابلس محكمة عن صادر ارث حصر -509

 مصطفى الدين صالح اللطيف عبد هللا عبد المدعي قبل من وقف في باستحقاق ادعاء م1/8/2010

 مصر اعمال من مياطد ثغر سكان من النابلسي الركب ابو محمود حمدان الحاج السيد بن الجردانه

 صالح محمد السيد ابن ابراهيم السيد المرحوم ولدي نمر والسيد خليل السيد خصمه على القاهرة

 الحجه. في المبينه العقارات في المرقوم الدين

 عاشور الكريم عبد حافظ الكريم عبد تعين السابق المتولي الى باالضافه وقف على تولية حجة -510

 وقف على وعاشور مسعود هاني نبيل المتولي الى باالضافه ورعاش حافظ علي محمد وعثمان

 10/8/1978 بتاريخ الشرعية نابلس محكمة لدى المسجل عاشور سليمان اسعد اللطيف عبد المرحوم

 . م1/2/2012 وفق هـ 9/3/1433 تاريخ بموجب



 لسناب محكمة لدى المسجله م13/10/1999 الموافق هـ4/7/1420 تاريخ 467/8/4 رقم الحجه -511

 المسجله نابلس من حسيبا حسين جميل مطيع الواقف قبل من المسجله الوقف لحجة تعديل الشرعية

 بن عدنان باضافة م1/3/1982 تاريخ 230/178/53 رقم السجل في الشرعية نابس محكمة لدى

 الفريضه حسب االستحقاق وتعديل الوقف مستحقي الى المذكورين راضي ابنه وابناء الواقف

 الى االناث من االولى والطبقه المذكور حق من الوقف ريع يكون بعدهم ومن االولى لطبقهل الشرعية

 . التعديالت من ورد ما اخر

 نابلس محكمة لدى المسجله م21/5/2002 الموافق هـ9/3/1423 تاريخ 467/28/2 رقم الحجه -512

 قبل من 8/12/1981 تاريخ 230/95/403 رقم السجل في المسجله الوقف الحجه تعديل الشرعية

 230/95/403 رقم الوقف حجتي دمج التعديل في وجاء نابلس من الباشا داود رضا صالح الواقف

 جبل المسمى 24073 رقم حوض 92/94/96 االرقام ذوات االراضي قطع بين تجمع 349/92/696و

 الفريضه حسب ورثته جميع على بعده ومن حياته نفسه على االستحقاق وتعديل الباشا زيتون

 . التعديل حجة في جاء ما اخر الى لشرعيةا

 تاريخ 39/4/غ10 رقم السجل في الغربية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -513

 قطعتي في خصهما ما البيطار يقين لينيه بنتا وجنان جيده وقفت م17/8/2009 وفق هـ26/8/1430

 مساحتها والبالغ المربح ارض موقع رفيديا في الواقعه 84 الصفحه رقم 8 السجل رقم االرض

 وقطعة المريح وغربا الخريطه على 17 رقم قطعة وشرقا طريق وجنوبا المريج شماال وحدها 2م790

 2م1333 الكليه ومساحتها المريج ارض موقع رفيديا اراضي من 85 السجل رقم الثانيه االرض

 في وصفه المبين عليهما مالمقا والبناء 18 رقم قطعة الجنوب ومن طريق الشمال من المحدوده

 . نابلس في الكبير الصالحي المسجد على اخره وجعل الحجه في الوارده والشروط بالجعلية الحجه

 تاريخ 467/74/4 السجل في المسجله الشرقية الشرعية نابلس محكمة عن الصادره الحجه -514

 467/73/1 جلالس في المسجل الوقف على للتولية تعديل م17/2/2010 الموافق هـ14/3/1432

 ومن حنان البنته الوقف بتوليه عرفات سليمان محمود ظاهر الواقف قبل من 25/1/2011 تاريخ

 . للتولية اهال القاضي يراه لمن او اوالده من فاالرشد لالرشد بعدها

 تاريخ 467/5/3 رقم السجل في المسجله الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -515

 قطعة في خصه ما نابس عسكر من دويكات هليل سعيد غالب وقف 6/4/2011 الموافق هـ3/5/1432

 ومساحتها نابلس الشمالية عصيره اراضي من الجنوبية العقبه المسمى 39 حوض 38 رقم االرض

 . اسالميا عاما خيريا وقفا الصلوات فيه تقام ومسجد مدرسة بناء اجل من 2م28421 االجماليه

 تاريخ 467/76/4 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -516

 االردن وسكان ياصيد من الظاهر حمدا حمدان فيصل وقف 24/11/2011 وفق هـ28/12/1432

 المسمى 9 حوض 128 رقم االراضي قطع اتيره اسعد ابراهيم الدين  حسام المحامي بوكيله الممثل

 9 حوض 53 و جلص خلة المسمى 12 حوض 27 و الشمل ابو المسمى 10 حوض 12و السهل

 ذريا وقفا البلد المسمى 13 حوض 54 و الخاليل روسى المسمى 11 حوض 18و السهل المسمى

 . فلسطين في الخيريه واالعمال االيتام دورة على اخره وجعل والشروط بالجعلية

 تاريخ 467/77/1 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى سجلت ذري وقف تعديل حجة -517

 في ورد ما حميص محمود طاهر محمود الواقف عدل حيث م17/1/2012 وفق هـ23/12/1433



 واستغالله الوقف ريع يكون بان م1/9/1993 تاريخ 343/177/540 رقم تحت المسجله وقفه حجه

 زوجته وعلى وماجده وايمان وسعاد ومؤمن محمد اوالده على بعده ومن حياته مدة نفسه على وغلته

 . الشرعية الفريضه حسب محمد ابراهيم هللا عبد ىهد

 تاريخ 467/78/2 السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -518

 كامل وقف الحنبلي طه راضي محمد الرحيم عبد وقف 28/8/2012 الموافق هـ10/10/1433

 سطح وكامل باشاال زيتون المسمى 24073 حوض 22 رقم االرض قطعة في المشاعيه حصصه

 مسجداً  ليكون 2م592 االجمالية ومساحته فقط السادس الطابق بناء من عليه وما الخامس الطابق

 2م100 مساحتها قاعه عن عباره وهو الشمالية الجهه من الخامس الطابق على المقام الجزء ووقف

 . الحجه في مبين هو كما خيريا وقفا الحجه في وصفها المبين

 تاريخ 467/81/3 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى سجلهالم الوقف حجة -519

 تصرف فيه ويتصر يملكه ما سليمان حميده محمد نعيم وقف 8/11/2012 الموافق هـ23/12/1433

 ومساحتها بالطه قرية من الزيتون المسمى 6 رقم حوض 96 رقم االرض قطعة امالكهم في المالك

 من ثم حياته مدة نفسه على مبين فيها وحده الحجه في وصفه المبين اعليه المقام والبناء 2م267

 حموده ال عائلته من العام طلبة على خيريا ريعا الوقف ريع يكون بعدهما ومن زوجته على بعده

 على فيجعل...  قريته اهل من المحوجين العلم طلبة فعلى حميده ال من يوجد لم فان.....  المحوجين

 . ديقالص بكر ابي مسجد

 تاريخ 467/82/4 رقم السجل في الشرقية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -520

 في تملكها التي االسهم كامل غانم عارف احمد منظر وقفت 26/11/2012 الموافق هـ12/1/1434

 ومن حياتها مدة نفسها على سهما 117 والبالغه العامه المساهمة االردنية البترول مصفاه شركة

 . نابلس زكاه لجنة على دهابع

 قبل من 1/7/1987 تاريخ 388/87 القرار رقم الشرعية يافا محكمة لدى وقف حجه تسجيل قرار -521

 في الواقع امالكهم في المالك تصرف يه ويتصرف يملكه ما وقف زعتره توفيق عارف موسى الواقف

 . الوقفيه في جاء ما اخر الى الهوى باب حوض للقدس التابعه الرام

 بتاريخ 407/151/97 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقفيه جةح -522

 نعمه الشخصيه بهويتها المعروفه دبالن احمد حسن نعمه وقفت م11/6/1997 الموافق هـ5/2/1418

 اراضي من الشاميه اللحف موقع 1 رقم حوض 82 رقم االرض قطعة نابلس من هللا عبد احمد حسن

 كامل ويحد 2م6670 الكليه مساحتها والبالغ منها مربع متر ستمئة مساحته ما لسناب التابعه تل

 ابراهيم سعيد وشرقا اسماعيل صالح ارض وجنوبا طقطق ويوسف حمزه الرحمن عبد شماالً  القطعه

 االول الطابق طوابق ثالث من مكون خيري   مشروع   القامة طقطق يوسف وغربا خضر وحسين

 احمد حسن نعمه اسم المدرسة على يطلق ان على مسجدا والثالث مستوصف والثاني مدرسه

 الصوالحي حسن حليمه مسجد اسم والمسجد صوالي احمد حسن اسم والمستوصف صوالحي

 تاريخ 467/56/1 رقم التعديل بحجه الحجه هذه عدلت وقد الحجه هذه في الوارده بالشروط

 . نابلس زكاة لجنة على وقفال هذا نهاية بجعل م17/4/2006 الموافق هـ19/3/1427

 الخير صفر 24 تاريخ 5/31/1 رقم السجل في الشرعية الرام محكمة لدى المسجله الوقف حجة -523

 قطعة من جزءا   وقفت حزما من الدين صالح علي محمد نزهه وقفت م6/1/2013 الموافق هـ1434



 والبناء حزما اراضي من مجلي واد في الواقعه 2م429 مساحتها والبالغ 11 حوض رقم االرض

 حلو ابو عايد سالم الغرب ومن امتار ثالثة بعرض طريق الشرق من الجزء هذا ويحد عليها القائم

 على خيريا وقفا الدين صالح محمود وديع الجنوب ومن الدين صالح محمود احمد مبارك الشمال ومن

 مالحظه القدس شؤون اوقاف لمديرية وفاتها وبعد حياتها طيلة وقفه المراد البيت في الواقفه تبقى ان

 . الوصيه مخرج خرج الوقف

 هـ1435 الفرد رجب 5 بتاريخ 5/33/1 السجل في الشرعية الرام محكمة لدى المسجله الوقف حجة -524

 62 رقم االرض قطعة القدس سكان من صبري هللا عبد سعيد عكرمه الشيخ وقف م5/5/2014 وفق

 اول وطابق تسويه من مكون عقار عليها ممقا 2م869 مساحتها الرام اراضي من 1 رقم حوض

 نوم غرف اربع من مكون ثان وطابق وحمام ومطبخ سفره وغرفة جلوس وغرفة صالون من مكون

 ومن اصبع البي تعود عمارة الشمال من ويحدها الثاني الطابق سطح على غسيل وغرفه وحمام

 ومن فرعيه طريق مع حتسبالم لزايد عماره الغرب ومن قبطي لعبدو تعود سكنية فيال الجنوب

 حسن هاشم نائله زوجته وعلى نفسه على جديده  ابنيه من عليها سينشا وما عام طريق الشرق

 وسائر واستغالال وغلة واسكانا سكنا به ينتفعون حياتهم طيلة ولبنى لبابه ابنته وعلى صبري

 هذا يخصص بحيت لمينالمس لمنفعه خيريا عاما الوقف هذا يعود بعدهم ومن الشرعية االنتفاعات

 في جاء ما اخر الى....  الثقافي صبري عكرمه مركز باسم الكريم القران ولتحفيظ ثقافيا مركزا البناء

 . الوقف اشترطها شروط من الوقفيه هذه

 جمادى 5 تاريخ 53/104/85 رقم السجل في الشرعية حلحول محكمة لدى المسجله الوقف حجة -525

 من جزءا حلحول من ملحم ابراهيم القادر عبد مصطفى وقف م25/3/2015 الموافق هـ1436 االخرة

 مسجد عليها مقام م564 مساحته والبالغ 12 القطعه رقم طبيعي حوض 34936 رقم االرض قطعة

 قيد ثان وطابق 2م259 مساحتها تسويه عن عباره ارضي طابقين من مكون طالب ابي ابن على

 ستة بعرض معبد عام شارع الشمال من االرض قطعة من الجزء هذا ويحد 2م259 مساحته االنشاء

 ابو حسن احمد يوسف الغرب ومن الواقف ملحم ابراهيم القادر عبد مصطفى الشرق ومن امتار

 . عصبه ابو حسن احمد يوسف الجنوب ومن عصبه

 34/193/48 رقم السجل في حواره الجنوبية الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -526

 الممثل نجار عوده العزيز عبد فخري وقف م26/3/2015 وفق هـ1436 االخره مادىج 6 بتاريخ

 يتما من نجار هللا عبد حسين وفاطمه حسن حسين يوسف وابراهيم نجار خضير شفيق سامي بوكيله

 االجمالية المساحه من 2م650 ومساحتها يتما قرية اراضي من 8 حوض 7 رقم االرض قطعة وقفوا

 ومن عام طريق الجنوب ومن نجار اللطيف عبد احمد ارض الشمال من جزءال هذا ويحد 2م161

 عليها المقام والمسجد صنوبر احمد حافظ ارض الشرق ومن نجار حكيم داود ورثة ارض الغرب

 الحجه. في وصفه المبين

 هـ1436 شعبان 4 تاريخ 5/135/1 رقم السجل في الشرعية الرام محكمة لدى المسجله الوقف حجة -527

 اللطيف عبد محمد اللطيف عبد بوكيله الممثل خطيب شحادة سليمان عبد وقف م1/6/2015 قالمواف

 صالح الجابر عبد خضر محمود ارض وغربا 2م559 اصل من 2م475 مساحته ما حزمه من كنعان

 عليها مسجد لبناء عسكري مزيد شحاده سليمان ارض شماال 2م6 عرضه اسفلت شارع وجنوبا الدين

 .الحجه في وصفه مبين الحسين مسجد سمى لمسجدا هذا بناء وتم



 تاريخ 38/1/1 رقم السجل في حوارة الشرعيه الجنوبية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -528

 حاج سليم ابراهيم اوالد وامنه ومنى واسماء وعلي نصر وقف 7/6/2015 الموافق هـ20/8/1436

 لقطعه الكليه المساحه اصل من 2م970 ماعينج من زيتاوي حمد الرحيم عبد محمد بوكيلهم الممثلين

 عبد اسعد شماالً  وحدها 2م1500 مساحتها والبالغ جماعين اراضي من 8 حوض 323 رقم االرض

 احمد الفتاح عبد وشرقا ترابي شارع وغربا عامر احمد وسعدي اسعد حج محمد حسام وجنوبا العزيز

 الحجه. في وصفه المبين االيوبي الدين صالح مسجد المسمى عليها المقام والمسجد الفتاح عبد

 24 تاريخ 38/2/2 رقم السجل في حوارة الشرعية الجنوبية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -529

 وفلحه وعزيزه الكريم وعبد العزيز وعبد مصطفى وقف م2015 حزيران 11 وفق هـ1436 شعبان

 5 رقم االرض قطعه عوريف من ةوكال اصاله صفدي مصطفى احمد اوالد ومعزوزه ورقية وجميله

 رئيسي شارع شماال وحدها م250 منها وقفوا 2م384 ومساحتها عوريف اراضي من 2 حوض

 صفدي محمد ناجح وشرقا صفدي الفتاح عبد حسين راجح وغربا صباح الفتاح عبد راجح وجنوبا

 الحجه. في وصفه المبين الرباط مسجد واسمه عليها المقام والمسجد

 رمضان 11 تاريخ 14/32/2 رقم السجل في الشرعية بيرزيت محكمة لدى لمسجلها الوقف حجة -530

 يملكه ما هللا رام من عثمان موسى عليان اسماعيل وقف م28/6/2015 الموافق هـ1436 المبارك

 اراضي من الحاووز المسماة 14 حوض 2/1 رقم االرض قطعه من 2م272 مساحته ما به ويتصرف

 هيئة على الحجر من مبني قديم بناء عليها مقام 2م1510 البالغه هامساحت اجمالي من ريما بيت

 من ارض قطعه البيت هذا وبجانب ومطبخ وحمام وبرنده وصالون غرفتين من مكون واحد طابق

 لحصه وهذه 2م86 مساحتها الشرقية الجهه من ارض قطعة وايضا 2م94 مساحتها الجنوبية الجهه

 زيادا طارق بناء بين تقع 2م20 مساحتها طريق خالل من ريما تبي لبلدة الرئيسي بالشارع موصوله

 من القطعه هذه ويحد 2م3 بعرض الحصه لهذه اخر طريق يوجد كما ارحيمه زياد فايز واخيه ارحيمه

 عبد ارض الشمال ومن ارحيمه زياد فايز منزل الغرب ومن الريماوي حمد عوني منزل الشرق

 تحسين وفراس عطيه ضحى حسيب وبناء ارض الجنوب ومن الريماوي الرحمن عبد حمزه الناصر

 بعدها ومن حياتها مدة عثمان حسن حسان رشيقه زوجته على بعده ومن حياته مدة نفسه على عطيه

 . الحجه هذه في ذكرت التي والشروط وجدوا ايمنا المسلمين فقراء على

 صفر 8 تاريخ 467/117/8 قمر السجل في الغربية الشرعيه نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -531

 فارس القادر عبد واحمد جوهري شاكر احمد غسان وقف م19/11/2015 وفق هـ1437 الخير

 المشطبه الشقه كامل جوهري محمود عمر وصالح جوهري الرؤوف عبد بهيج وطارق جوهري

 رقم 2 بهالضري القطعه 54 ص 8 رقم االرض قطعه على المقام البناء من االرضي الطابق في الواقعه

 16 شارع المعروف 12 شارع شماال وحدها نابلس رفيديا اراضي من الكباير موقع 28/1 القسيمه

 وغربا نابلس تسويه 24061 حوض وشرقا الشكعه وغسان وشركاه طقطق سميح ارض وجنوبا

 ديوانا لتكون الشقه ووصف الحجه في وصفها المبين االرض قطعة في حصص من يتبعها وما شارع

 . المسلمين لفقراء اخرى الحجه هذه في جاء ما اخر الى الجوهري عائلة ابناء لجميع ومنفعه ىوملتق

 ربيع 11 تاريخ 488/59/784 رقم السجل في الشرعية الخليل محكمة لدى المسجله الوقف حجة -532

 قطعة من جزء حماد ابو الفتاح عبد طالب عدنان محمد وقف م22/12/2015 وفق هـ1437 االخر

 طالب روحي محمد شماالً  وحدها 34428 الحوض ضمن القاضي واد في الواقعه 342 مرق االرض

 محمد وغربا عرفات ابو وشقيقه غيث حسين محمد وشرقا حماد ابو خالد جبارة وجنوبا حماد ابو



 نفسه على الحجه في عليه المقام والبناء وصفه المبين 2م174 الجزء ومساحة حماد ابو طالب فتحي

 به لتصرف السالم عليه الرحمن خليل مدينة في االسالمية الخيرية الجمعية على بعده نوم حياتة مدة

 . فيها جاء ما اخر الى جمعيا المسلمين وايتام ايتامها على بالنفع يعود امر اي وفي تشاء كيف

 محكمة لدى المسجله م25/2/2016 وفق هـ16/5/1437 تاريخ 467/120/2 السجل رقم الوقف حجة -533

 الوقف االرض قطعة على المسجد اقامه بتكاليف العفوري نايف عوض رشدي وقف شرعيةال نابلس

 وقفا المسجد هذا يكون وان الخاصه نفقته وعلى ماله من نابلس اراضي من 24063 حوض 4 رقم

 . الصلوات فيه تقام عاما اسالميا

 المسجله 2/3/2016 وفق هـ22/5/1437 تاريخ 467/121/3 رقم السجل في المسجله الوقف حجة -534

 الشقه جميع نابلس اهالي من حماد القادر عبد محمد غاده وقفت الغربية الشرعية نابلس محكمة لدى

 رفيديا موقع 11 رقم حوض a  /3/53/32/1 رقم االرض قطعة على المقامه البنايه في السكنيه

 بعدها ومن حياتها مدة نفسها على الجنوبية الجهه السادسه التسوية االول الطابق في الواقعه الجنيد

 نابلس. زكاة لجنة على

 لدى م3/5/2016 وفق هـ1437 الفرد رجب /26 تاريخ 5/37/1 رقم السجل في المسجله الوقف حجة -535

 المقاتي موقع 8 حوض 172 رقم االرض قطعة مرقه سليم امين محمد وقف الشرعية الرام محكمة

 في المذكورة والشروط بالجعلية عليها المقامه واالنشاءات 2م900 مساحتها عقب كفر اراضي من

 . ذريا وقفا الحجه

 نابلس محكمة لدى المسجله م5/6/2016 وفق هـ29/8/1437 تاريخ 467/124/6 رقم الوقف حجة -536

 وفق هـ5/2/1418 تاريخ 407/151/97 رقم الوقف حجة في ورد لما تعديل الغربية الشرعية

 ..522 الفقره في ذكر والذي ذكورالم الوقف على المتولي صفه بتعديل م11/6/1997

 لدى المسجله م28/6/2016 وفق هـ1437 المبارك رمضان 23 تاريخ 467/125/7 رقم الوقف حجة -537

 من الدويكات سلمان الجبار عبد اوالد وغالب وبالل وعميد وعماد ناظم وقف الشرعية نابلس محكمة

 سهيل موقع 1 رقم حوض 26 رقم االرض قطعة من 2م1582 مساحته ما نابلس – البلد بالطه

 وحدها الحجه في مبين هو كما عليها مقام وهو مسجد لبناء 2م63727 الكلية مساحتها البالغ روجيب

 قسيمه وشرقا م15 عرضه عرضه معبد شارع وجنوبا يعيش عوني الحاج بناء 29 رقم قسيمة شماال

 . الواقفين ملك ارض 19 رقم قسيمه وغربا عادل الحاج مزروعه 21 رقم

 تاريخ 467/126/8 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -538

 مساحته ما نابلس من عديلي محمد الجبار عبد رافع وقف م10/8/2016 الموافق هـ17/11/1437

 من حماد ابو خلة موقع 9 حوض 1/16 رقم االرض قطعه من 2م498,66 البالغه حصته من 2م266

  الحجه هذه في جاء ما اخر الى عليها مسجد القامة عاما اسالمية خيريا فاوق...  قليل كفر اراضي

 هـ9/2/1438 تاريخ 467/127/9 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -539

 رئيسا بصفته نابلس سكان من الشاعر احمد محمد الدين ناصر الدكتور وقف م9/11/2016 وفق

 مبنى من االول الطابق جميع التعاونيه الوطنيه النجاح جامعه موظفي سكانا لجمعية االداريه الهيئة

 العلوية الداخلية السده الى اضافه 2م500 مساحته والبالغه اليها المشار للجمعيه التابع الخدمات

ً  خيريا وقفا 2م320 مساحتها البالغه  ونصف 39و 38 القطع كامل على المقام البناء من عاما اسالميا

 . نابلس اراضي من المعاجين حي العداسة خلة موقع 24057 حوض من 36 القطعه



 هـ12/5/1438 تاريخ 467/130/2 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -540

 قطعه من 2م1115 مساحتة ما نابلس من عواده حسن قاسم فريده وقفت م9/2/2017 الموافق

 الكلية المساحه اصل من نابلس التابعه تل قرية اراضي نم النصيبه خلة 7 حوض 23 رقم االرض

 والعيدين الجمعه الخمسه الصلوات فيه لتقام عليها مسجد القامة عاما اسالميا خيريا وقفا 2م2400

 . الحجه في جاء ما الخ... 

 44/195/84 رقم السجل في حواره الجنوبية نابلس محكمة لدى مسجله مسجد بوقف اقرار حجة -541

 بصفته عورتا من عموري حمدان هزاع حمدان قرر م4/5/2017 وفق هـ1438 شعبان 7 تاريخ

 مدير مناب الدويكات الرحمن عبد حسين وايمن عورتا في الصديق بكر ابو مسجد اعمار لجنة رئيس

 موقع 5 رقم حوض 674 رقم االرض قطعة على الصديق بكر ابو مسجد باقامة نابلس االوقاف

 المسجد وان سنوات سبع منذ الصاله فيه واقميت كامالن دونمان مساحتهاو عورتا – العين معاريض

 المسجد محتويات جميع وكذلك خيري اسالمي وقف المسجد عليها المقام اليها المشار االرض وقطعه

. 

 هـ16/9/1438 تاريخ 467/135/7 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -542

 خويره عمر الستار عبد ولدا وفواز وعيد خويره عمر فايز خير محمد وقف م11/6/2017 الموافق

 عليها المقام والبناء 2م749 مساحتها البالغ الغربي السري موقع 5 رقم حوض 1 رقم االرض قطعه

 . فيها جاء ما اخر الى الصلوات فيه لتقام الفردوس مسجد المسمى

 هـ4/11/1438 تاريخ 367/136/8 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجله الوقف حجة -543

 الشقه كامل عسكر سكان من الدويكات الرحمن عبد يوسف انتصار وقفت م27/7/2017 وفق

 واالنشاءات االبنية من الثاني الطابق في الواقعه ومنافعها غرفتين من المكونه الغربية الجنوبية

 ريع نابلس اراضي من الجبله وقعم 24052 الحوض من 94/2/1 رقم االرض قطعة على المقامه

 . االسالمي الخيري التضامن جمعية على بعدها ومن حياتها مدة نفسها على الشقه هذه كامل

 تاريخ 467/139/11 رقم السجل في الشرعية نابلس محكمة لدى المسجلة الوقف حجة -544

 عبد سعاد بوكيلته الممثل شتات مصطفى الفتاح عبد فهمي وقف م5/12/2017 وفق هـ17/3/1439

 سبسطيه اراضي من السكه موقع 16 القطعه من المنقوله 7 حوض 50 رقم القطعه كامل غزال الفتاح

ً  خيريا وقفا 2م1317 مساحتها والبالغ نابلس من ً  اسالميا  . عليها مسجد القامة عاما

 االول ربيع /24 تاريخ 80/6/1 رقم السجل في الشرعية دورا محكمة لدى المسجله الوقف حجة -545

 دورا بلدية رئيس بصفته عمرو سالم عاطف نعمان الدكتور وقف م12/12/2017 وفق هـ1439

 ومساحتها 19/6 و 2م1360 ومساحتها 18/6 رقم االراضي قطع المحلية المعارف لجنة رئيس

 دورا اراضي من 36 رقم الحوض ضمن جمعيها المواقعه 2م1143 وصفتها 20/6 و 2م1161

 ومن م6 عرض ترابي طريق الجنوب ومن م12 عرض عام ترابي ريقط الشمال من القطع ويحدها

 الشريف خليل اسماعيل هناء ملك 21/6 رقم القطعه الغرب ومن متر12 عرض ترابي طريق الشرق

 . دورا مدينة في عليها شرعية مدرسة اقامة اجل من الخليل جنوب اوقاف مدير على

 االولى جمادى 12 تاريخ 80/7/1 رقم لسجلا في الشرعية دورا محكمة لدى المسجله الوقف حجة -546

 خلة 5 رقم حوض 316 رقم االرض قطعة عمرو فياض محمد كمال وقف 29/1/2018 وفق هـ1439



 ايمن وغربا الكركي الرحيم عبد ناجح محمد شرقا وحدها 2كم920 ومساحتها دورا اراضي مناع

 . عليها مسجد قامةال ترابي شارع وجنوبا الحرباوي نعمان وشماال الحداد رشيد محمد

 االولى جمادى 18 تاريخ 80/9/2 رقم السجل في الشرعية دورا محكمة لدى المسجله الوقف حجة -547

 قطعة من مربعا مترا عشرين الظاهرية من عوايصه عباس اسعد وقف 4/2/2018 وفق هـ1439

 مرافق النشاء بناء من عليا وما دورا اراضي من الكوم منطقه في 27 رقم حوض 2 رقم االرض

 ترابي طريق الغرب ومن موسى محمد العزيز عبد المجيد عبد شرقا وحدها المسجد لخدمة صحية

 محمد العزيز عبد الحميد عبد الجنوب ومن الرحمه مالئكة وجمعية الرحمن مالئكة مسجد الشمال ومن

 الرجوب.

 

 


