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﷽ 

ة   ي  ي   كلمات  مض 
والوعؤؤؤؤؤؤؤؤفش فؤؤؤؤؤؤؤؤي اإلر ؤؤؤؤؤؤؤؤفد  الئمؤؤؤؤؤؤؤؤة"إن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية ع عؤؤؤؤؤؤؤؤرة تقؤؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤؤى عؤؤؤؤؤؤؤؤفتق 

وتعزيؤؤؤؤؤؤز تؤؤؤؤؤؤيل التمففؤؤؤؤؤؤا والتؤؤؤؤؤؤرادل وال ؤؤؤؤؤؤر واإلدسؤؤؤؤؤؤفن  و ن ؤؤؤؤؤؤف دائمؤؤؤؤؤؤف   فجؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤى 
الؤؤؤؤؤؤؤؤعل يرعؤؤؤؤؤؤؤؤز ع ؤؤؤؤؤؤؤؤى دسؤؤؤؤؤؤؤؤ   ليل الؤؤؤؤؤؤؤؤدي  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤالمي ال  يؤؤؤؤؤؤؤؤ  فتط عؤؤؤؤؤؤؤؤق تعؤؤؤؤؤؤؤؤ

 . التعفما بع  ال فس والم  ي ع ى التسفمح واالدترام والم بة
 رسفلتمل ن ع ة  ودورعل مهل  في خدمة بعوت هللا"

 . ونشر رسفلة اإلسالم السم ة ومكفرم الخالق" 
 

د  لالة  الملك عي  ي   ج 
ان  ن  االله الث  ن  الحسي  ب   
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 صاحب اجلاللة الملك عبد اهلل اثلاين ابن احلسني المعظم
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ر لأ  سمو ولي  العهد ا  ن  ال مي  داللهحسي  ن  عي  م ب 
 المعظ 
 سمو ولي العهد األمير احلسني بن عبد اهلل املعظم
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 ك مة معفلي الوزير
 هللا الردم  الرديل سل 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين؛ سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله     
 وصحبه أجمعين، أما بعد:

األساسية؛  ومرتكزاتها اإلسالمية الحضارة معالم أهم من وجعله االستراتيجي بالتخطيط اإلسالم اهتم فقد     
للنجاح والتقدم ومواكبة  واستخدمته كوسيلة بالتخطيط األهمية اعتنت الدول والحكومات وانطالقًا من هذه

لها  وتصمم السياسات، وتوضع لها األهداف، الحضارة، من خالل رسم سياسة واضحة المعالم تحدد فيها
 فيها بطريقة منظمة محددة. واإلجراءات الخطوات وتحدد البرامج،

 بالتخطيط إال التطور درب في وتسير والتميز، اإلبداع وتحقق عملها، ستقيمي أن مؤسسة ألي يمكن وال    
بالجانب النظري  ُيكتفى أن والتقدم ومواكبة التطور للنجاح يكفي واقعية، وال علمية أسس على المبني السليم

واستخدام  األهداف، هذه تحقيق تضمن التي والترتيبات الخطط يجب االهتمام بوضع في تحديد األهداف؛ بل
 تخطيط، بدون  نجاح وال إنجاز ال إذ في تنفيذ الخطط المدرجة؛ النجاح إلى تحقيق ُتؤدي التي الوسائل أنجع
 األمور كافة. في يجري  وهذا

 -السالم عليهم- األنبياء حياة في حاضراً  كان االستراتيجي التخطيط أن الكريم القرآن آيات وقد بينت     
 أفراد ُتمكن التي المحكمة الخطط وضع إلى تعداه  بل واإلرشاد؛ والتوجيه الوعظ عند  دورهم يقف لم حيث

 كالقحط، وحياتهم؛ أمنهم تهدد التي االقتصادية األزمات على والتغلب الطبيعية، الكوارث مواجهة من المجتمع
 .والمجاعة

 الثاقبة، الرؤية عن العزيز الكتاب آيات به أخبرت ما الشأن؛ هذا في عليه الوقوف ُيمكن ما أبرز ولعل    
 من استطاع والذي -السالم عليه-يوسف نبيه يدي على هللا أجراه  الذي الُمحكم، والتخطيط الفذة، واإلدارة
 طرق  وبيان عالجها في وشرع مصر، بأهل تعصف أن كادت التي المجاعة خطر على يقضي أن خالله
( 47) َتْأُكُلونَ  ِمَما َقِلياًل  ِإالَ  ُسْنُبِلهِ  ِفي َفَذُروهُ  َحَصْدُتمْ  َفَما َدَأًبا ِسِنينَ  َسْبعَ  َتْزَرُعونَ  َقالَ ) منها قال تعالى  الوقاية

 َعام   َذِلكَ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْأِتي ُثمَ ( 48) ُتْحِصُنونَ  ِمَما َقِلياًل  ِإالَ  َلُهنَ  َقَدْمُتمْ  َما َيْأُكْلنَ  ِشَداد   َسْبع   َذِلكَ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْأِتي ُثمَ 
 (  يوسف() 49) َيْعِصُرونَ  َوِفيهِ  الَناُس  ُيَغاثُ  ِفيهِ 
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 أوضح من وسمة معالمها؛ من بارزاً  معلماً  التخطيط يجد -وسلم عليه هللا صلى-النبي سيرة في والُمتأمل    
 بتخطيط ُثم أواًل، وتأييده هللا بتوفيق ذلك كل تم بل ارتجااًل؛ تنتشر لم -وسلم عليه هللا صلى- فدعوته سماتها،
 . المعصوم الرسالة صاحب من باألسباب كامل وأخذ عميق، وتفكير ُمحكم،

 في -وسلم عليه هللا صلى- براعته على تشهد التي  النبوية المحطات أبرز من النبوية الهجرة وتبقى    
- هللا رسول اتخذ حيث واإلحكام؛ الدقة غاية في للهجرة الترتيب كان  فقد ، الهدف لتحقيق والترتيب التخطيط

 .-وجل عز- هللا على توكله كمال مع الُممكنة، االحتياطات كافة  -وسلم عليه هللا صلى

انطالقًا من األهمية التي تحظى بها وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، واستجابة للمبادرات     
 االستراتيجية هذه جاءت م الخدمات المتميزة؛الملكية السامية التي تعنى باالرتقاء في األداء الحكومي، وتقدي

األهداف المرجوة،  تحقق أن آملين دقيقة اإلسالمية وفق دراسة والمقدسات والشؤون  األوقاف الخاصة بوزارة
تعالى بالحكمة  هللا الى الدعوة وتحدث التطور المطلوب، الذي يمكن الوزارة من أداء رسالتها الخالدة في

 وخدمة دينه وإظهار الصورة الناصعة المشرقة لهذا الدين.والموعظة الحسنة، 

أن يوفقنا جميعًا لخدمة الدين والوطن في ظل حضرة صاحب الجاللة  -جّل في عاله–سائلين المولى    
  الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه.

 

 وهللا ولي التوفعق     

 دمد الخالي ةأالدعتور/ م مد 
 اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسفت  واف ال وزير 
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 الم خص الت فععل:
والشؤون  وقافاألبقانون  اوالتزامً  ،م"2025 :األردنّ  –الوطنية  االستراتيجّيةو  الرؤية"ستناًدا إلىاِ 

 اوتطبيقً ، وأعمالهامهام الوزراة رى المتعلقة بوبالقوانين األخ ،م2001( لسنة 32 رْقم ) اإلسالمّيةوالمقدسات 
باتخاذ قرار إعداد  ،قامت الوزارة ممثلة بمعالي الوزير، ولجنة التخطيط في الوزارة ،لمعايير التميز والجودة

اتخاذ  تمّ ولتحقيق ذلك  يسعى لمواكبة التطور المنشود. ،مخطط واضح   وفق نهج   ،للوزارة االستراتيجّيةالخطة 
 :ات التشغيلية اآلتيةجراءاإل

 عطوفة األمين العام للوزارة، برئاسة .(2023-2021) للوزارة االستراتيجّيةإعداد الخطة تشكيل لجنة   .1
مدير  -وعضوية كل من مستشار معالي الوزير و مساعد األمين العام لشؤون الوعظ والتوجيه اإلسالمي

دير الشؤون المالية، ومدير والدعاة، وم األئمة، ومدير معهد الملك عبدهللا الثاني إلعداد واإلرشادالوعظ 
 ر،التطوي) ؤساء األقسام:المعلومات، ور الموارد البشرية، ومدير التطوير المؤسسي، ومدير تكنولوجيا 

ذ ينفبت . حيث قامتلتشكيل اللجنة ( يتضمن الكتاب الرسميّ 2رْقم )والملحق  (.التدريب، و لجودةاالتخطيط، 
 :اآلتي

 إشراكعملها بالمتبعة للية اآلو  ،اجتماعات اللجنةعقد ل محددةذات معايير وضع منهجية واضحة  .أ 
 . اخليين والخارجيين ومتلقي الخدمةموظفي الوزارة والداعمين لها والشركاء الد

الثقافة المؤسسية السائدة والمزايا الجوهرية للوزارة بهدف تحديد اتجاهات التغيير اإليجابي بما  مناقشة .ب 
 . لها في هذا المجاللتطور المنشود يساهم في تحقيق ا

نقاط و  ،تحديد نقاط القوةبالتالي و  (.الداخلية والخارجية) :الوضع الحالي للوزارة بتحليل البيئتين دراسة .ج 
 (.(SWOT Analysis :باستخدام أسلوب التحليل الرباعي .الضعف والفرص والتهديدات

 ما تّم مناقشته وذلك في ضوء نتائج ،ةإعادة النظر في صياغة رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها األساسيّ  .د 
مع ، (خلية والخارجيةالدا) :لثقافة المؤسسية السائدة في الوزارة ومزاياها الجوهرية، وتحليل البيئتينل

إلى الوضع  ،النتقال من الوضع الحاليلات الالزمة جراءمة واآلليات واإلأبعاد البيئة المالئ مراعاة
 . المستهدف
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 االستراتيجّيةالرؤية و ": الوطنية المرتبطة بعمل الوزارة ضمن ما ورد فيحصر وتحديد األهداف  .ه 
 . "-م2025 األردنّ  -الوطنية 

والتشغيلية التي تسعى الوزارة  إلى  االستراتيجّيةاألهداف تحديد و  ،اقتراح المحاور الرئيسة للخطة .و 
 . تنفيذها ضمن مجاالت عملها والمهام المنوطة بها

العصف الذهني لمراجعتها، وتعديلها وفق المالحظات والمقترحات التي تم عقد ورش عمل وجلسات  .ز 
 . التوصل إليها

مراحل ، و وتحديد فتراتها الزمنيةوالتشغيلية  االستراتيجّية هدافاألتحقيق  رار المبادرات في إطااختي .ح 
تّم و كما  .منهاالشركاء الداعمين لكل التواصل مع و  ،الجهات المسؤولة عن التنفيذتعيين و  ها،تنفيذ

 . األداء قياس معايير ومؤشرات تحديد
ونخبة من  ،لجنة التخطيط في الوزارة" كّل من: التشغيلية علىو  االستراتيجّيةالخطة  دةَ مسوّ  رضعَ تّم  .2

التعديالت  إجراءظاتهم، و و حمقترحاتهم ومل دراسة ومناقشةو  والشركاء الداخليين والخارجيين"، ،هاموظفي
 . المناسبة

 . ة مدققةنهائي غةالتشغيلية بصيو  االستراتيجّيةإعداد الخطة  .3
 عليها. معالي الوزير ومصادقة. لجنة التخطيط في الوزارة، من ِقَبل االستراتيجّيةتماد الخطة اع .4
 

 
 مديرية التطوير المؤسسي                                                        
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اّلول:الفصا   
والشؤون والمقدسفت  الواف ن عة ع  وزارة 

 اإلسالمّية
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 :رتطو الو  شأة ال : 1-1
م 1968في عام  تمقد ، و "اإلسالمّيةوالشؤون  وقافاألوزارة " تحت مسّمى م1967 أنشئت الوزارة عام

رْقم  وقافاألب قانون بموجَ  كانت تعمل و ".اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألوزارة "تعديل مسماها إلى 
 .االُمطبق حاليً  م2001( لسنة32رْقم ) قانون إلى أن صدر  .وتعديالته م1966 ( لسنة26)

 في أرب  مرادا رئيسة هي:وزارة المسعرة اد مرت و 
 

 دّن:الر إمفرة  رق  تأسيس ى: مرد ة مف ا االولالمرد ة 
 ،وفلسطين األردنّ  في وقافاألكانت أمور حيث ، األردنّ تأسيس إمارة شرق  قبل بدأت هذه المرحلة

 30الموافق  هـ1280من عام  جمادى اآلخر 19 الصادر في العثماني وقافاأل إدارةنظام  ُتنظم بُموجب
 وقافاألمن قانون  10 :رقم المادةوقد استمّر العمل به حتى ألغي صراحة بموجب:  ،م1863نوفمبر

 م.1946 عام . تزامنا مع إعالن استقالل المملكة األردنية الهاشميةاإلسالمّية
 

 (:1952 -1921  )المرد ة الثفنية: مرد ة التأسيس
 والمقدسات وقافباأل ،األولدّن، برزت جهود الملك المؤسس عبدهللا مع إعالن إمارة شرق األر 

م. 1952 :إعالن دستور المملكة لعاموبعد استقالل المملكة األردنية الهاشمية، و  في القدس الشريف. اإلسالمية
والمقدسات  وقافاستمرت الرعاية الهاشمية باأل -طيب هللا ثراه –بن عبدهللا  الملك طالل لهد المغفور في عه

 اإلسالمية .
 

 :1999 - 1953المرد ة الثفلثة: مرد ة ال  فء 
الحسين بن طالل  -بإذن هللا تعالى  –بدأت هذه المرحلة مع تولي جاللة الملك الباني المغفور له  

وانتهت مع اعتالء جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين العرش الملكي،  ،الدستوريةطيب هللا ثراه سلطاته 
وكان  نظيمه ضمن منهجية واضحة، حيث ُوضعت التشريعات الناظمة لعمل الوزارة،توتميزت بترسيخ العمل و 

 ، و1986( لسنة 7رْقم )إصدار قانون الوعظ واإلرشاد والخطابة والتدريس في المساجد وتعديالته  من أبرزها
بموجبه تم والذي  1954( لسنة 32رْقم )قصى المبارك والصخرة المشرفة وتعديالته قانون إعمار المسجد األ
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لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشّرفة، لتتخذ رعايُة المقدسات صفَة الثبات والدوام تشكيل 
 وقافاألإصدار قانون  اأيًض  تمو . اوقانونيً  اتاريخيً  اثابتً  اقدسات حقً واالستمرارية، ولتكون الرعاية الهاشمية للم

( لسنة 5رْقم ) وقفيةال المستأجرين للعقاراتو  المالكين وقانون  ،م1959( لسنة 5رْقم )مرور الزمن  –الخيرية 
ية الهاشمية من األردنّ المملكة  تعدحيث  ظة على العقارات الوقفية وتنميتها.إلى المحاف انيهدف ، واللذان1964

وقد تم ، هأحكامتساهم في خدمة الوقف ورعايته وضبط  أوائل دول العالم اإلسالمي في سن التشريعات التي
 واإلرشادشؤون الوعظ تاء العام و آالف شؤون بمسماها الحالي والتي ُعنيت ب وقافوزارة األ إنشاءفي هذه المرحلة 

  والعمرة . الحجوشؤون الزكاة وشؤون  في المساجد عنايةوال
الحسين الملك جاللة  كما أنشئت اللجنة الملكية إلعمار المساجد ومقامات األنبياء والصحابة بأمر من

 المواقع هذه إبراز و تجديد إعمار هذه المقاماتبذل الجهود الجادة والمكثفة لل  - طيب هللا ثراه  -بن طالل 
 في وبتضحياتهم بأصحابها تليق التي المكانة وإعطائها،األجيال وتعاقب العصور مر على خالدة معالم لتكون 
 والمجمعات المساجد وبناء المقامات هذه وصيانة ترميم على اللجنة تشرف كما. السمحة ورسالته اإلسالم سبيل

 .عليها اإلسالمية
 

 دتى تفريخه: – 1999المرد ة الرا عة: مرد ة التعزيز 
، حيث المرحلة مع تولي جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستوريةانطلقت هذه 

 الجديد األوقافإقرار قانون ، حيث تم ت المتعددة المستمر واإلنجازالتحسين ا و بالتطويرت هذه المرحلة تميز 
برامج وقفية على أوجه الخير  إنشاءوالذي نص على  ،م2012عام ، وتعديالته م 2001( لسنة 32رْقم )

 . وينفق عليها من ريع هذه البرامجالمتعددة تخدم المجتمع 
أثر ايجابي في االرتقاء ، مما كان له وضع تعليمات بناء المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتهاكما تم 

إضافة إلى كونها ، حيث غدت معالم حضارية وعلمية ودعوية اها الحقً ؤ نشاإبنمط بناء المساجد التي تم 
لمشكالت االجتماعية، وغدت صمام أمان لمنجزات وطنية رائدة تحمل الهم الوطني واإلسالمي، وتقدم الحلول 

 . ياألردنّ  مجتمعالفي 
خاصة أئمة المساجد هم و موظفيها وتأهيل بتحسين أداءالوزارة وشهدت هذه المرحلة وما زالت تشهد اهتمام 

 .وتأهيلية متنوعة  تدريبيةالحاقهم في برامج حيث تم 
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رْقم  نظامال، وفق إلعداد الدعاة وتأهيلهممعهد الملك عبد هللا الثاني  إنشاء اخالل هذه المرحلة أيًض تم و 
الخبرات مع نظرائهم في الدول  هموتبادلوتأهيلهم ، المساجد ، الخاص بتدريب العاملين في  م2007( لعام39)

 . في مجال الدعوة اتهمكفاءتنمية بهدف وذلك  اإلسالمّية
وصندوق  ، وقافاأل أموالدائرة تنمية كل من  إنشاءتم في هذه المرحلة أنه  امن الجدير بالذكر أيًض و  
 . ودائرة الحج والعمرة، الحج 

فتح و  ، القرآنية المراكز الصيفية حيث ُعنيت بإنشاء األردنّ في  المسيرة الشبابيةبرعاية  اتقوم الوزارة حاليً 
على المشاركة في المسابقات الشباب  الكريم وتشجيع، لتعليم القرآن الكريم وتالوته وتجويده الكريم  القرآندور 

للرجال  اإلسالمّيةلمراكز الثقافية باإلضافة إلى إنشاء ا. المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتجويده
 .وللنساء
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 :مهفم الوزارة ومجفالت عم هف والخدمفت التي تقدمهف : 2-1
 

ضمن المجاالت  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألتندرج المهام والواجبات الرئيسة لوزارة 
 -التالية:

 : واإلر فد: الوعظ أواًل 
 في هذا المجال المهام والواجبات اآلتية:الوزارة تؤدي 

المجتمع نحو معاني الخير  أفرادة والقيم االيجابية وتوجيه سلوك الفاضلخالق الكريمة الحث على األ .أ 
 . والفضيلة

 . واإلرشاددينهم من خالل دروس الوعظ  أحكامتعريف المسلمين ب .ب 
 . ت من أجلهائنشأالتي  طب الجمعة لتؤدي المساجد رسالتهااالرتقاء بخ .ج 
 . عليها وتنظيم شؤونها اإلشرافو  واإلناثلكل من الذكور  الصيفيةاكز والمر  دور القرآن الكريم إنشاء .د 
 . لكل من النساء والرجال اإلسالمّيةعلى المراكز الثقافية  اإلشراف .ه 
 . اإلناثعقد المسابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتجويده وترتيله لكل من الذكور و  .و 
 . عقد الندوات وإلقاء المحاضرات التوعوية .ز 
  اإلسالمّية. تشجيع البحوث والدراسات  .ح 
 رعفية المسفجد: :فثفنيً 

 اآلتية:الرئيسة المهام والواجبات بهذا المجال ضمن  الوزارةتقوم 
    . والمحافظة عليها لتؤدي رسالتها الدينية واالجتماعية والثقافية المساجد إدارة شؤون  .أ 
 . على إعمار المساجد وصيانتها اإلشراف .ب 

 

 :ع يه اإل را و  الوت  إدارة: فثفلثً 

 في هذا المجال المهام والواجبات اآلتية:الوزارة تؤدي 

 . هالوقف الخيري على جهات البر المتعددة، وبيان معاني تشجيع .أ 
 . التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكافل االجتماعيالمساهمة في  .ب 
 . الخاصة  األمالكالدولة و/أو   أمالكومنع تداخلها في وصونها الوقفية  موالاألحماية  .ج 
  . برامج الوقف الخيريةبما يحقق شروط الواقفين ويعود بالنفع على المستفيدين من الوقفية  موالاألاستثمار  .د 
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 . بالتأجير واالنتفاع واالستغالل  وقافاأل أموال إدارة .ه 

 الزعفة: ص دوق  إدارة: فرا عً 

تتولى أجهزة الوزارة من خالل صندوق الزكاة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي  
الزكاة التي  أموالم )قانون صندوق الزكاة( باستقبال 1988( لسنة 8العامل بموجب القانون  ) اإلداري و 

وتنفق  صدقة الفطرر و والنذو  األضاحيبتأديتها إليه والهبات والتبرعات والصدقات و  مون يرغب المسل
  .  اإلسالمّيةالشريعة  أحكام، حسب  وارداته على مصارف الزكاة المقررة

 ال ج والعمرة: ؤون  إدارة: فخفمسً 

في الفقرة )و( المادة " شؤون الحج والعمرة »شؤون الحج والعمرة، حيث ورد نص:  إدارةعنى الوزارة بتُ 
والشؤون والمقدسات  وقافاألالواردة في قانون  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاأل( المفسرة لعبارة 3)

، وتشرف على شؤون الحجاج والمعتمرين وتنظيم نقلهم واسكانهم داخل 2001( لسنة 32)اإلسالمّية
  . المملكة وخارجها

 :اإلسالمّيةالمقدسفت رعفية : فسفدسً 

فحفظوا لها مكانتها؛  ،اإلسالمّيةبعقد شرعي مع المقدسات  بعد جيل ، جياًل اارتبط الهاشميون تاريخيً  
وارتباط بالنبي العربي الهاشمي محمد صلى  ،عظيم وقاموا على رعايتها، مستندين الى إرث ديني وتاريخي

ولى الهاشميون جل اهتمامهم للمدينة المقدسة وبذلوا أوكذلك كان حالهم مع القدس حيث  . هللا عليه وسلم
  . في حمايتها ورعايتها مضنية اجهودً 

 . ية، تكرس عهد جديد من الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدساتاألردنّ ومع قيام الدولة 
والشؤون والمقدسات  وقافاأل وزارةب تنيطأُ  حيث ،في مدينة القدس الشريف يهامسيرة الحفاظ عل لتاستكمو 

القيام بأعمالها ى عل اإلشرافو  الشريف وأهمها المسجد األقصى اإلسالمّيةرعاية المقدسات  اإلسالمّية
 . الرسمية والخاصة اإلعالمبالكوادر البشرية المؤهلة، ووسائل  ةمها مستعينمهاو 

 :ص دوق ال ج: فسف عً 
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ترسيخا لألهداف السامية والمقاصد الجليلة للحج، وأنه مناسك ومنافع، وإيمانا بتحقيِق شرف خدمة 
المجتمع المحلي من خالل تقديم صورة مشرقة لالستثمار اإلسالمي، وخدمة قاصدي البيت العتيق وتحقيقا 

 أحكاممع  ة، والمتوافقةللريادة في مجال المحافظة على المدخرات، واستثمارها في جميع المجاالت النافع
الشريعة  حكامكمؤسسة ادخارية استثمارية تعمل وفقا أل  ، فقد نشأ صندوق الحجاإلسالمّيةالشريعة 
من خالل قبول المدخرات واستثمارها وفقا لطرق االستثمار اإلسالمي ومنح المدخرين الذين  اإلسالمّية

والشؤون والمقدسات  وقافاألبموجب قانون وزارة   انطبقت عليهم الشروط ميزة الحج إلى بيت هللا الحرام
ه "يؤسس في ( من القانون على أن32رْقم )م؛ حيث نصت المادة ذات ال2001لسنة  32رْقم: اإلسالمّية

ه أموال"، يهدف إلى تشجيع االدخار للحج، بحيث يتم استثمار "ص دوق ال ج الوزارة صندوق خاص يسمى
، ويكون اإلسالمّيةالشريعة  أحكاملصالح المدخرين، وكذلك أمانات الحج، على أن يكون االستثمار وفق 

ب نظام خاص يصدر لهذه له شخصية معنوية، ويتمتع باستقالل مالي وإداري، وتنظم شؤونه بموج
 . الغاية"
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 :التشريعفت التي ت ظل عما الوزارة : 3-1
 هناك عدة تشريعات تنظم عمل الوزارة ، من أهمها اآلتية:

 أ: القوانع -1-3
 .   2001( لسنة 32رْقم ) اإلسالميّةوالشؤون والمقدسات و وقا األقانون  (1
 .2007( لسنة 15رْقم )قانون الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد االقصى الشري  وقبة الصخرة المشرفة  (2
 . 1988( لسنة 8رْقم )قانون صندوق  الزكاة  (3
 .  1986( لسنة 7رْقم )والخطابة والتدريس في المساجد وتعديالته  واإلرشادقانون الوعظ  (4
 . 1976( لسنة 43م )رقْ ي األردنّ الوق  في القانون المدني  أحكام (5
 .1973( لسنة 36)  رْقم:الخيرية من الضرائب والرسوم   األوقا قانون إعفاء  (6
 .1964( لسنة 5رْقم )قانون المالكين  المستأجرين للعقارات الوقفية  (7
 . 1959 ( لسنة5)  رْقم:مرور الزمن  –الخيرية  األوقا قانون  (8
 . 1954( لسنة 32)  رْقم:قانون إعمار المسجد االقصى المبارك والصخرة المشرفة وتعديالته  (9

 .1924المساجد من الرسوم لسنة  أوقا قانون إعفاء  (10
 

 النظمة:: ب -1-3
 . 2021(  لسنة 1)  رْقم: اإلسالميّةوالشؤون والمقدسات  وقا األلوزارة  اإلدارينظام التنظيم  (1
  .  2020( لسنة107رْقم ) اإلسالميّة والجمعيات نظام المراكز (2
 .2018( لسنة 99رْقم )والخطابة والتدريس واإلمامة في المساجد  واإلرشادالوعظ  معدل لنظام نظام (3
 .2019( لسنة  28 رْقم )نظام المشتريات الحكومية  (4
 . وتعديالته  2017( لسنة 21رْقم )نظام شؤون الحج والعمرة  (5
 .  2016وتعديالته  ( لسنة 102رْقم )لصندوق الحج  اإلدارينظام التنظيم  (6
 .  وتعديالته2012( لسنة 11)  رْقم: وقا األ أموالنظام استثمار  (7
 . وتعديالته  2011( لسنة 3رْقم )نظام الرقابة الداخلية  (8
 .  وتعديالته 2010( لسنة 35رْقم )نظام صندوق الحج   (9

 .   2007( لسنة 39)  رْقم:نظام تأهيل والتدريب للعاملين في المساجد وتعديالته  (10
 .  2005( لسنة  82)   رْقم:نظام صندوق الدعوة  (11
 .  2005( لسنة 83رْقم )نظام البرامج الوقفية الخيرية  (12
 .  2004( لسنة 95رْقم )نظام المساجد ودور القران الكريم  (13
 .  2002( لسنة 1رْقم )وتعديالته  اإلسالميّةوالشؤون والمقدسات  وقا األ نظام األشغال واللوازم لوزارة (14
 .   1997( لسنة 18)  رْقم:لصندوق الزكاة  اإلدارينظام التنظيم  (15
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 . بالتأجير واالنتفاع واالستغالل  وقافاأل أموال إدارة .ه 
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فحفظوا لها مكانتها؛  ،اإلسالمّيةبعقد شرعي مع المقدسات  بعد جيل ، جياًل اارتبط الهاشميون تاريخيً  
وارتباط بالنبي العربي الهاشمي محمد صلى  ،عظيم وقاموا على رعايتها، مستندين الى إرث ديني وتاريخي

ولى الهاشميون جل اهتمامهم للمدينة المقدسة وبذلوا أوكذلك كان حالهم مع القدس حيث  . هللا عليه وسلم
  . في حمايتها ورعايتها مضنية اجهودً 

 . ية، تكرس عهد جديد من الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدساتاألردنّ ومع قيام الدولة 
والشؤون والمقدسات  وقافاأل وزارةب تنيطأُ  حيث ،في مدينة القدس الشريف يهامسيرة الحفاظ عل لتاستكمو 

القيام بأعمالها ى عل اإلشرافو  الشريف وأهمها المسجد األقصى اإلسالمّيةرعاية المقدسات  اإلسالمّية
 . الرسمية والخاصة اإلعالمبالكوادر البشرية المؤهلة، ووسائل  ةمها مستعينمهاو 

 :ص دوق ال ج: فسف عً 
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 .  2005( لسنة 83رْقم )نظام البرامج الوقفية الخيرية  (12
 .  2004( لسنة 95رْقم )نظام المساجد ودور القران الكريم  (13
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 :الوزارة لعما ال فكمة المبفدئ 4-1:
 ينطلق عمل الوزارة من عدة مبادئ حاكمة من أهمها:

، والقوانين واألنظمة والتعاميم 2001( لسنة 32رْقم ) اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات و  وقافاألقانون  .أ 
 . المعمول بها والصادرة من الجهات المختصة

قوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق تم، التي 2025 األردنّ  -الوطنية  االستراتيجّيةالرؤية و "وثيقة  .ب 
ألطراف الفاعلة في المجتمع بمشاركة ا (2025م )ستراتيجية للتنمية طويلة األجل حتى عااأهداف 

 . ياألردنّ 
باستخدام أفضل الوسائل واألدوات سعيا لتحقيق المستوى  المتميز  اإلسالمّيةااللتزام بنشر الدعوة  .ج 

على المساجد ورعايتها وتوفير العلماء والعاملين  اإلشراففي العمل اإلسالمي والدعوي، مع االلتزام ب
 . الدينيلإلشعاع رسالتها باعتبارها مركزا بها ألداء 

االلتزام بتهيئة المناخ القرآني من خالل أنشطة الوزارة وتوجيهها لجميع شرائح المجتمع ودعم وتعزيز  .د 
 . الروح الوطنية وإشاعة التسامح ونبذ الخالف بين جميع فئات المجتمع

تنظيم والمشاركة في المؤتمرات الوالعالمية، و  اإلسالمّيةتوثيق الروابط مع الدول والمنظمات  .ه 
 . المحلية والدولية اإلسالمّية

ا بالمواصفات استرشادً  قطاعات الوزارة المختلفةتقدمها التي جميع الخدمات االلتزام والتوجه بالجودة ل .و 
 . والمرجعيات العالمية المتقدمة

والعمليات والمتحصالت التي وكافة األنشطة التنظيمية والهياكل  االستراتيجّيةااللتزام بخضوع الخطة  .ز 
تباشرها وتحققها الوزارة للمراجعة والقياس والتقويم والتطوير المستمر بكافة مستويات ومجاالت العمل 

 . ووفقا ألفضل الممارسات
التميز واإلبداع في مختلف أنشطة ومجاالت عمل الوزارة، وتشجيع المبادرات ثقافة دعم وتشجيع  .ح 

على كافة  ملينأو العا اتلقطاعات واإلدارات واألقسام والمراكز والوحدالتطويرية التي تقوم بها ا
 .واإلبداع للتميز ومحفزة مؤسسية آليات تصميم على مستوياتهم، والعمل

  
 

 

:التنظيمي للوزارة( الهيكل 1يبين الشكل  )

 :الهيكا الت ظيمي ل وزارة 5-1:
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هنتب االهيي العام

 
صاه و االعالم

وحذة االت
 

ش 
صى والقذ

هذيريت شؤوى الوطجذ االق
  

وحذة خذهت الجوهىر
 

 هذيريت هنتب الىزير
هذيريت اعوار هقاهاث االًبياء 

صحابت
وال

  
واداراتها

 
 هذيريت الرقابت الذاخليت

ش العام
 هذيريت الوفت
الوطتشاروى

 

هللا الثاًي 
ص ادارة هعهذ الولل عبذ

هجل
ألعذاد

 
الذعاة 

وتأهيلهن
 

ف والشؤوى االضالهيت
ص االوقا

هجل
 

ش
ف والشؤوى االضالهيت في القذ

ص االوقا
هجل

 
ص الىعظ واالرشاد

هجل
 

صٌذوق 
ص ادارة 

هجل
السماة

 
صٌذوق الحج

ص ادارة 
هجل

 

هطاعذ االهيي العام 
للشؤوى االداريت و 

القاًىًيت
 

مديرية الشؤون 
القانونية

 
مديرية الموارد 

البشرية
 

مديرية التطوير 
المؤسسي

 

ت 
مديرية العالقا

العامة
 

مديرية تكنولوجيا 
ت

المعلوما
 

ت و 
مديرية الدراسا

ث و التوثيق
البحو

ت  
مديرية الخدما
االلكترونية

 

  
مديرية الديوان

 

هطاعذ االهيي العام 
للشؤوى الواليت 

والخذهاث 
 

  

ث
هذٌرٌت العطاءا

 

هذٌرٌت اللوازم 
ث

والخذها
 

ث 
هذٌرٌت اإلًشاءا

صٍاًت
وال

 

هذٌرٌت البراهح الوقفٍت
 

هذٌرٌت الطاقت
 

هذٌرٌت الشؤوى الوالٍت
 

هذٌرٌت 
االهالك الوقفٍت

 

دائرة شؤوى الحج والعورة
 

هذٌرٌت شؤوى الحح
هذٌرٌت شؤوى العورة 

 

هذٌرٌت الشؤوى 
اإلدارٌت

 
و 

الوالٍت 
 

ث 
هذٌرٌت هذى واستراحا
الحداج والوعتورٌي

 
ث

هذٌرٌت تكٌولوخٍا الوعلوها
 

هطاعذ االهيي العام 
ل

شؤوى الذعىة و 
التىجيه

  
االضالهيت

 

مديرية التعليم الشرعي
 

ت و 
مديرية الجمعيا

المراكز االسالمية
مديرية المركز الثقافي  
االسالمي في مسجد 
س

الشهيد الملك المؤس
هللا الثاني   

معهد الملك عبد
ألعداد
 

الدعاة 
وتأهيلهم

مديرية الوعظ واالرشاد 
 

مديرية المساجد
مديرية الشؤون النسائية 

 

مساعد
 

االمين العام لشؤون 
مديريات اال

 
واا

 
 

ف عواى 
اوقا

األولى
 

ف اربذ
اوقا

 
االولى

 
ف عواى 

اوقا
الثاًٍت

 
ف اربذ

اوقا
 

الثاًٍت
 

ف عواى 
اوقا

الثالثت
 

ف الكورة
اوقا

 

ف السرقاء
اوقا

 
ف االغوار

اوقا
 

ف 
اوقا

صٍفت
الر

 
ف الرهثا

اوقا
 

ف هأدبا
اوقا

 
ف البادٌت 

اوقا
الشوالٍت

 
ف البلقاء

اوقا
 

ف الكرك
اوقا

 

ف عدلوى
اوقا

 
ف الوسار 

اوقا
الدٌوبً

 
 

ف الوفرق
اوقا

 
ف هعاى

اوقا
 

ش
ف خر

اوقا
 

ف الطفٍلت
اوقا

 
 

ف العقبت
اوقا

 

دائرة تٌويت اهىاه 
ف

االوقا
 

هذٌرٌت االستثوار
ث 

هذٌرٌت االٌدارا
ف  

هذٌرٌت استثوار الوق
الٌقذي

 

هذٌرٌت 
االًشاء
ا

ث و 
صٍاًت

 
هذٌرٌت الشؤوى الوالٍت و 

االدارٌت
 

وحذة الرقابت الذاخلٍت
وحذة الشؤوى القاًوًٍت 
 

هذٌرٌت االهالك 
االستثوارٌت

 

ش وشؤوى الوطجذ 
ف القذ

دائرة اوقا
صى الوبارك

االق
 

هذٌرٌت الوسدذ 
صى الوبارك

االق
 

هذٌرٌت السٍاحت 
واَثار

 
هذٌرٌت الوعظ 

واالرشاد
 

هذٌرٌت شؤوى 
ث 

السكاة والوساعذا
االختواعٍت

 
هذٌرٌت التعلٍن  

 
ث 

هذٌرٌت االًشاءا
صٍاًت

وال
 

هذٌرٌت الشؤوى 
االدارٌت والووارد 

البشرٌت
 

ث 
هذٌرٌت العالقا

العاهت واالعالم
 

هذٌرٌت الشؤوى 
الوالٍت

 
هذٌرٌت شؤوى الحح 

والعورة
 

هذٌرٌت االهالك 
الوقفٍت

 
هذٌرٌت هشارٌع 

االعوار
 

الىزير
 

االمين العام
 

 
ضافة الحقا

ت الدراسة لإل
تح
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تغطي  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاأليتبين من الهيكل التنظيمي أن خدمات وزارة 
في محافظات وألوية  وقافاألتوزيع مديريات يتضمن خارطة (  2الشكل ) جميع مناطق المملكة، و 

 المملكة:

 

  

في المملكة األوقا ( توزيع مديريات 2الشكل )  

-23- 

 
 

 

- 24 - 
 

 :العفم ون في الوزارة : 6-1
وعقود شاملة  موظف رسمي على فئة ودرجة (7474)م 2020للعام يبلغ عدد موظفي الوزارة 

، ويتوزع (12385ن والمكلفين )ي، كما يبلغ العدد االجمالي لموظفي الوزارة الرسميوعقود سنوية
 الموظفون في الوزارة على النحو اآلتي:

 :2020لعفم والعقود )  فم ة وس وية(  الفئفت الوظيفية وتوزيعهل دسب موظفي الوزارة عدد  .أ 
)  2020لعام والعقود ) شاملة وسنوية(  الفئات الوظيفية حسب موظفي الوزارةبلغ إجمالي عدد 

 .  (1وزعون كما هو في الجدول )م وموظفة( موظف 7474

 2020لعام والعقود ) شاملة وسنوية(  الفئات الوظيفية موقع العمل و حسب الرمسيني الوزارة  موظفي عدد( 1جدول )

 الفئة
 موقع العمل

 اجملموع سنوية عقود شاملة وعقود 3فئة  2فئة  1فئة  فئة عليا

 292 1 111 42 137 1 الوزارةمركز 

 43  14 8 20 1 صندوق الزكاة

 27  10 1 15 1 وقا األ أموالدائرة تنمية 

 21  6 1 13 1 دائرة احلج والعمرة

 647 513 28 17 88 1 القدس أوقا دائرة 

 8  2  5 1 صندوق احلج

 15  12 1 2  مطابع الوزارة

 729  40 207 482  الشؤون النسائية

 422  219 26 177  األوىلعمان  أوقا 

 333  160 18 155  عمان الثانية أوقا 

 498 1 334 27 136  عمان الثالثة أوقا 

 342  219 26 97  الزرقاء أوقا 

 138  80 16 42  الرصيفة أوقا 

 207  122 10 75  ماداب أوقا 

 322  209 21 92  البلقاء أوقا 

 452  218 66 168  األوىلاربد  أوقا 

 313  141 35 137  اربد الثانية أوقا 

 142  78 13 51  الرمثا أوقا 

 134  91 13 30  االغوار الشمالية أوقا 

 207  87 20 100  الكورة أوقا 
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تغطي  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاأليتبين من الهيكل التنظيمي أن خدمات وزارة 
في محافظات وألوية  وقافاألتوزيع مديريات يتضمن خارطة (  2الشكل ) جميع مناطق المملكة، و 
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في المملكة األوقا ( توزيع مديريات 2الشكل )  

-23- 
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 :العفم ون في الوزارة : 6-1
وعقود شاملة  موظف رسمي على فئة ودرجة (7474)م 2020للعام يبلغ عدد موظفي الوزارة 

، ويتوزع (12385ن والمكلفين )ي، كما يبلغ العدد االجمالي لموظفي الوزارة الرسميوعقود سنوية
 الموظفون في الوزارة على النحو اآلتي:

 :2020لعفم والعقود )  فم ة وس وية(  الفئفت الوظيفية وتوزيعهل دسب موظفي الوزارة عدد  .أ 
)  2020لعام والعقود ) شاملة وسنوية(  الفئات الوظيفية حسب موظفي الوزارةبلغ إجمالي عدد 

 .  (1وزعون كما هو في الجدول )م وموظفة( موظف 7474

 2020لعام والعقود ) شاملة وسنوية(  الفئات الوظيفية موقع العمل و حسب الرمسيني الوزارة  موظفي عدد( 1جدول )

 الفئة
 موقع العمل

 اجملموع سنوية عقود شاملة وعقود 3فئة  2فئة  1فئة  فئة عليا

 292 1 111 42 137 1 الوزارةمركز 

 43  14 8 20 1 صندوق الزكاة

 27  10 1 15 1 وقا األ أموالدائرة تنمية 

 21  6 1 13 1 دائرة احلج والعمرة

 647 513 28 17 88 1 القدس أوقا دائرة 

 8  2  5 1 صندوق احلج

 15  12 1 2  مطابع الوزارة

 729  40 207 482  الشؤون النسائية

 422  219 26 177  األوىلعمان  أوقا 

 333  160 18 155  عمان الثانية أوقا 

 498 1 334 27 136  عمان الثالثة أوقا 

 342  219 26 97  الزرقاء أوقا 

 138  80 16 42  الرصيفة أوقا 

 207  122 10 75  ماداب أوقا 

 322  209 21 92  البلقاء أوقا 

 452  218 66 168  األوىلاربد  أوقا 

 313  141 35 137  اربد الثانية أوقا 

 142  78 13 51  الرمثا أوقا 

 134  91 13 30  االغوار الشمالية أوقا 

 207  87 20 100  الكورة أوقا 



28

 
 

 

- 25 - 
 

 2020لعام والعقود ) شاملة وسنوية(  الفئات الوظيفية موقع العمل و حسب الوزارة الرمسيني  موظفي عدد( 1جدول )اتبع/ 

1فئة  فئة عليا املديريةاملركز/ 2فئة   3فئة    اجملموع عقود شاملة وعقودسنوية 
 469  321 26 122  أوقا  املفرق

 228  152 8 68  أوقا  البادية الشمالية

 202  92 18 92  أوقا  عجلون

جرش أوقا    92 17 153  262 
الكرك أوقا    112 40 312  464 
الطفيلة أوقا    23 7 132  162 
معان أوقا    35 15 211  261 
العقبة أوقا    11 5 83  99 

 35  6 1 28  املدارس الشرعية
 7474 515 3643 705 2605 6 اجملموع
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 : م2020 لعفمدسب موا  العما لقفء اإلكراميفت و راء الخدمفت  المك فع  الوزارة موظفي عدد .ب 

  . (3والشكل ) (  2) الجدول وذلك كما هو مبين في 

 م2020 لعفمدسب موا  العما لقفء اإلكراميفت و راء الخدمفت  المك فع  الوزارة موظفي عدد( 2جدول )
 العدد موقع العمل الرقم
 16 الوزارةمركز  1
 - صندوق الزكاة  2
 - دائرة تنمية أموال األوقاف  3
 - دائرة الحج والعمرة  4
 105 دائرة أوقاف القدس  5
 - صندوق الحج  6
 12 مطابع الوزارة  7
 644 الشؤون النسائية  8
 1007 أوقاف عمان األولى  9

 143 أوقاف عمان الثانية  11
 203 أوقاف عمان الثالثة  11
 395 أوقاف الزرقاء  12
 150 أوقاف الرصيفة  13
 149 أوقاف مادبا  14
 202 أوقاف البلقاء  15
 313 أوقاف اربد األولى  16
 147 أوقاف اربد الثانية  17
 66 أوقاف الرمثا  18
 51 أوقاف االغوار الشمالية  19
 106 الكورةأوقاف   21
 267 أوقاف المفرق  21
 64 أوقاف البادية الشمالية  22
 150 أوقاف عجلون  23
 117 أوقاف جرش  24
 243 أوقاف الكرك  25
 129 أوقاف الطفيلة  26
 168 أوقاف معان  27
 44 أوقاف العقبة  28
 0 المدارس الشرعية  29

 4891 المجموع
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 150 أوقاف عجلون  23
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 44 أوقاف العقبة  28
 0 المدارس الشرعية  29

 4891 المجموع
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 م2020 لعفمدسب موا  العما لقفء اإلكراميفت و راء الخدمفت  المك فع  الوزارة موظفي عدد (3الشكا )

 
)      2020، حيث أصبح عددهم في عام 2020-2015ملحوظا خالل الفترة:  اتطورً والخطباء  األئمة وقد شهد عدد

( بعد أن كان عددهم 3973( إمام ، وأصبح عدد الخطباء ً) 1830) 2015( إماما بعد أن كان عددهم في عام 2690
 . ( يبين ذلك 4( والشكل )   3(، والجدول ) 3699) 2015في عام 

 2020-2015 خالل الس وات:في المم مة والخطبفء  الئمةعدد تطور  (3 جدول )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الس ة
 2690 1730 2007 1920 1888 1830 الئمة

 3973 1136 4071 4257 3996 3699 الخطبفء
 1788 902 2721 2857 2424 2127 جفمععون 
 902 234 1350 1400 1572 1572 ع غعرجفمعع

 

 

 

020040060080010001200

 الوزارة

 دائرة تنمية أموال األوقا 

 دائرة أوقا  القدس

 مطابع الوزارة

 أوقا  عمان األولى

 أوقا  عمان الثالثة 

 أوقا  الرصيفة 

 أوقا  البلقاء

 أوقا  اربد الثانية 

 أوقا  االغوار الشمالية 

 أوقا  المفرق 

 أوقا  عجلون 

 أوقا  الكرك 

 أوقا  معان 

 المدارس الشرعية
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2020-2015 خالل السنوات: في المملكة والخطباء األئمةعدد تطور  (4 )الشكل   

 

 

 : م2020 لعام املختلفة وتوزيعهم اإلكراميات لقاء املكلفني املوظفني عدادأ .ج 
يبني توزيعهم  . ( 3)  اجلدول و،  ( موظف وموظفة4786)املختلفة  اإلكراميات لقاء املكلفنيبلغ عدد املوظفني 

  حسب مواقع العمل واملسمى الوظيفي:
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 غيرجامعيين جامعيون الخطباء االئمة
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م2020 لعام الوظيفةو  موقع العمل حسب املختلفة وتوزيعهم اإلكراميات لقاء املكلفني الوزارة موظفي عدد( 4جدول )  

 الوظيفة   
 خطيب (ص.دامام) موقع العمل

 305مؤذن 
وعامل 
 مياومة

 واعظة
 (ص.د)

مشر  
دار 
قرآن 
 ذكور

مشر  
دار 
قرآن 
 اانث

مكلفني الفرض 
الواحد ومقابل 
سكن وجلان 
 مساجد  ومتربعني

 اجملموع

 2   0 0 1 0 1 الوزارةمركز 
 صندوق الزكاة

 0  0 0   0 
 واا األ أموالدائرة تنمية 

 0  0 0   0 
 دائرة احلج والعمرة

 0  0 0   0 
 القدس أواا دائرة 

 0  0 0   0 
 صندوق احلج

 0  0 0   0 
 مطابع الوزارة

 0 13 0 0   13 
 76   0 0  0 76 الشؤون النسائية

 947 313 346 77 19 19 120 53 األوىلعمان  أواا 
 298 32 127 27 2 20 60 30 عمان الثانية أواا 
 312 49 68 37  47 67 44 عمان الثالثة أواا 

 482 67 118 33 2 23 201 38 الزرااء أواا 
 192 28 43 18 1 8 76 18 الرصيفة أواا 
 174 30 10 10 8 22 64 30 ماداب أواا 
 252 49 46 13 12 20 83 29 البلقاء أواا 
 342 58 65 14 2 33 125 45 األوىلاربد  أواا 
 177 27 22 8 1 22 60 37 اربد الثانية أواا 
 82 13 9 11 2 2 32 13 الرمثا أواا 
 59 15 9 2 1 4 20 8 االغوار الشمالية أواا 

 117 14 19 1 5 6 47 25 الكورة أواا 
 274 75 8 7 6 63 74 41 املفرق أواا 
 68 11 1 3  7 14 32 البادية الشمالية أواا 

 175 26 37 8 4 20 61 19 عجلون أواا 
 127 37 14 2 2 20 31 21 جرش أواا 
 250 65 9 5 2 70 49 50 الكرك أواا 
 144 23 13 4 3 21 46 34 الطفيلة أواا 
 167 41 2 1  64 42 17 معان أواا 
 56 13 18 3  4 11 7 العقبة أواا 

 املدارس الشرعية
 0  0 0   0 

 4786 986 984 284 72 509 1283 668 اجملموع
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  :وموا  العمافي الوزارة دسب مؤهالتهل الع مية عدد الموظفع  وتوزيعهل  .د 

والموضح في الشكل  ،(5الجدول)كماهو مبين في  ةاإلداريووحداتهم  حسب مؤهالتهم العلميةيتوزع الموظفون 
(5) . 

  :2020لسنة العمل حسب المؤهالت العلمية وموقع موظفي الوزارةتوزيع  ( 5جدول )

 املؤهل العلمي 
 اجملموع اقل من توجيهي توجيهي دبلوم شامل بكالوريوس دبلوم عايل ماجستري دكتوراة موقع العمل

 292 53 62 40 97 3 22 15 الوزارةمركز 
 43 4 11 8 16 1 2 1 صندوق الزكاة

 27 4 4 1 15  1 2 وقا األ أموالدائرة تنمية 

 21 4 2 1 13  1  دائرة احلج والعمرة

 647 248 215 42 105 1 30 6 القدس أوقا دائرة 

 8 2 1 0 5    صندوق احلج
 15 0 12 1 2    مطابع الوزارة
 729 19 27 202 426 5 46 4 الشؤون النسائية

 422 119 97 28 103 4 39 32 األوىلعمان  أوقا 

 333 81 67 23 88 1 32 41 عمان الثانية أوقا 

 498 165 152 36 99 2 23 21 عمان الثالثة أوقا 

 342 111 90 36 80 0 16 9 الزرقاء أوقا 

 138 43 32 16 39 0 6 2 الرصيفة أوقا 
 207 46 68 12 67 1 7 6 ماداب أوقا 
 322 105 85 35 73 1 11 12 البلقاء أوقا 
 452 108 96 63 130 9 21 25 األوىلاربد  أوقا 
 313 79 50 40 106 2 19 17 اربد الثانية أوقا 
 142 52 24 17 32 0 10 7 الرمثا أوقا 

 134 57 31 14 27 0 4 1 االغوار الشمالية أوقا 
 207 40 39 24 80 4 16 4 الكورة أوقا 
 469 181 119 29 112 0 17 11 املفرق أوقا 
 228 77 71 9 67 0 3 1 البادية الشمالية أوقا 

 202 49 45 16 65 4 15 8 عجلون أوقا 
 262 100 48 21 70 2 17 4 جرش أوقا 
 464 208 89 44 89 1 26 7 الكرك أوقا 
 162 71 57 10 18 2 3 1 الطفيلة أوقا 
 261 134 73 17 28 1 7 1 معان أوقا 
 99 48 36 4 10 0 0 1 العقبة أوقا 

 35 2 1 3 21 0 5 3 املدارس الشرعية
 7474 2210 1704 792 2083 44 399 242 اجملموع
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  :وموا  العمافي الوزارة دسب مؤهالتهل الع مية عدد الموظفع  وتوزيعهل  .د 

والموضح في الشكل  ،(5الجدول)كماهو مبين في  ةاإلداريووحداتهم  حسب مؤهالتهم العلميةيتوزع الموظفون 
(5) . 

  :2020لسنة العمل حسب المؤهالت العلمية وموقع موظفي الوزارةتوزيع  ( 5جدول )

 املؤهل العلمي 
 اجملموع اقل من توجيهي توجيهي دبلوم شامل بكالوريوس دبلوم عايل ماجستري دكتوراة موقع العمل

 292 53 62 40 97 3 22 15 الوزارةمركز 
 43 4 11 8 16 1 2 1 صندوق الزكاة

 27 4 4 1 15  1 2 وقا األ أموالدائرة تنمية 

 21 4 2 1 13  1  دائرة احلج والعمرة

 647 248 215 42 105 1 30 6 القدس أوقا دائرة 

 8 2 1 0 5    صندوق احلج
 15 0 12 1 2    مطابع الوزارة
 729 19 27 202 426 5 46 4 الشؤون النسائية

 422 119 97 28 103 4 39 32 األوىلعمان  أوقا 

 333 81 67 23 88 1 32 41 عمان الثانية أوقا 

 498 165 152 36 99 2 23 21 عمان الثالثة أوقا 

 342 111 90 36 80 0 16 9 الزرقاء أوقا 

 138 43 32 16 39 0 6 2 الرصيفة أوقا 
 207 46 68 12 67 1 7 6 ماداب أوقا 
 322 105 85 35 73 1 11 12 البلقاء أوقا 
 452 108 96 63 130 9 21 25 األوىلاربد  أوقا 
 313 79 50 40 106 2 19 17 اربد الثانية أوقا 
 142 52 24 17 32 0 10 7 الرمثا أوقا 

 134 57 31 14 27 0 4 1 االغوار الشمالية أوقا 
 207 40 39 24 80 4 16 4 الكورة أوقا 
 469 181 119 29 112 0 17 11 املفرق أوقا 
 228 77 71 9 67 0 3 1 البادية الشمالية أوقا 

 202 49 45 16 65 4 15 8 عجلون أوقا 
 262 100 48 21 70 2 17 4 جرش أوقا 
 464 208 89 44 89 1 26 7 الكرك أوقا 
 162 71 57 10 18 2 3 1 الطفيلة أوقا 
 261 134 73 17 28 1 7 1 معان أوقا 
 99 48 36 4 10 0 0 1 العقبة أوقا 

 35 2 1 3 21 0 5 3 املدارس الشرعية
 7474 2210 1704 792 2083 44 399 242 اجملموع
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م 2020 لسنة العملحسب المؤهالت العلمية و موقع  موظفي الوزارةتوزيع  ( 5) الشكل  

 

وتوزيعهل دسب  في الوزارة م  دم ة  هفدة الدب وم فمف فوق  ع اإلداريموظفي الوزارة عدد    .ه 
 : 2020تخصصفتهل لس ة 

وتوزيعهم حسب  في الوزارة ون من حملة شهادة الدبلوم فما فوق اإلدارييتوزع الموظفون 
 . (6كماهو مبين في الجدول) 2020تخصصاتهم السنة    

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

 الوزارة

 …دائرة تنمية اموال 

 دائرة اوقا  القدس

 مطابع الوزارة

 اوقا  عمان االولى

 اوقا  عمان الثالثة

 اوقا  الرصيفة

 اوقا  البلقاء

 اوقا  اربد الثانية

 اوقا  االغوار الشمالية

 اوقا  المفرق

 اوقا  عجلون

 اوقا  الكرك 

 اوقا  معان 

 المدارس الشرعية

 المجموع اقل من توجيهي توجيهي دبلوم شامل بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراة
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 2020السنة  مختصصاهت دسب وتوزيعهل ني من محلة شهادة الدبلوم فما فوقاإلداريعدد موظفي الوزارة ( 6جدول )

 اجملموع ختصصات اخرى كمبيوتر تربية حماسبة هندسة ونظم إدارة قانون لغة عربية شريعة املديريةاملركز/ 
 292 154 4 1 32 18 11 13 2 58 الوزارة

 22 1   9 1 6   5 صندوق الزكاة
 17 2 1  3 3  4  4 وقا األ أموالدائرة تنمية 

 15 4 2  4 1  1  3 دائرة احلج والعمرة
 120 13 3 28 14 7 17 4 8 26 القدس أوقا دائرة 

 صندوق احلج
      5 1  6 

 3 1   1     1 مطابع الوزارة
 683 27 1 19 22 1 22 3 9 581 الشؤون النسائية

 276 68 1 1 4 1 4 1 5 193 األوىلعمان  أوقا 
 187 5 1 4 8 1 3 2 1 164 عمان الثانية أوقا 
 184 5  3 4 1 4 3 2 162 عمان الثالثة أوقا 
 140 3 1 2 4 1 1 1 1 127 الزرقاء أوقا 
 63 1   2 1 1 2 1 56 الرصيفة أوقا 
 93 6   3 4 1 2 2 75 ماداب أوقا 
 131 9 1 4 3 2 5 2 1 114 البلقاء أوقا 
 246 9 1 2 5 2 5 3 5 214 األوىلاربد  أوقا 
 184 4 3 2 5 2 2 2 1 163 اربد الثانية أوقا 
 66 1    4 1 1 4 55 الرمثا أوقا 

 46 1  3 1 1 1  2 38 االغوار الشمالية أوقا 
 128 1  2 3 1 1 1 1 119 الكورة أوقا 
 146 11 1 1 2 2 1 . 1 129 املفرق أوقا 
 80 5  2    2 3 68 البادية الشمالية أوقا 

 109 2 1 4 5 1 2 1 3 91 عجلون أوقا 
 114 1 1 2 2 2 1 1 1 115 جرش أوقا 
 164 4 1 4 6 1 8 4 5 131 الكرك أوقا 
 34 4  1 5 1 4 1 2 18 الطفيلة أوقا 
 54 12 1 2 7 1 8 1 3 21 معان أوقا 
 15 1   3     11 العقبة أوقا 

 29  2 5 2  1  11 9 املدارس الشرعية
 3647 352 23 96 159 55 119 52 72 2729 اجملموع
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 :2020ط يعة الوظيفة لس ة وتوزيعهل دسب  موظفي الوزارةعدد  .و 
 حسب وتوزيعهم الوزارة في فوق  فما الدبلوم شهادة حملة من ون اإلداري الموظفون  يتوزع
 . (7)الجدول في مبين كماهو 2020 لسنة تخصصاتهم

 2020حسب طبيعة الوظيفة لسنة  فوق  فما الدبلوم شهادة حملة منالوزارة ( تصنيف موظفني 7جدول )

 اجملموع مهن مساعدة واعظة مدرس حارس مؤذن امام امام اول اداري املديرية
 292 111   5    177 الوزارة

 43 12   2    29 صندوق الزكاة
 27 11       17 واا األ أموالدائرة تنمية 

 21 5       16 دائرة احلج والعمرة
 629 31 2 38 261 56 36  216 القدس أواا دائرة 

 8 1       7 صندوق احلج
 15 3       12 مطابع الوزارة
 729 36 521      172 الشؤون النسائية

 422 14    182 211 5 11 األوىلعمان  أواا 
 333 11   1 137 165  19 عمان الثانية أواا 
 498 22    285 166  25 عمان الثالثة أواا 

 342 22    182 117 1 21 الزرااء أواا 
 138 8    62 57  11 الرصيفة أواا 
 217 12   8 99 65  23 ماداب أواا 
 322 29    167 112  24 البلقاء أواا 
 452 21   1 182 198 2 48 األوىلاربد  أواا 
 313 11    121 157 2 23 اربد الثانية أواا 
 142 8    71 49  15 الرمثا أواا 
 134 9    76 35 1 13 االغوار الشمالية أواا 

 217 11    71 117 1 18 الكورة أواا 
 469 12   2 295 126 2 32 املفرق أواا 
 228 4   2 142 69  11 البادية الشمالية أواا 

 212 9    82 94  17 عجلون أواا 
 262 8    132 117  15 جرش أواا 
 464 26   4 281 113 4 36 الكرك أواا 
 162 14    119 27  12 الطفيلة أواا 
 261 21   5 178 21 1 35 معان أواا 
 99 4    73 14  8 العقبة أواا 

 35 5  19 1    11 املدارس الشرعية

 7456 488 523 57 291 2981 2135 19 1162 اجملموع
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 :2020لس ة  واف ال لجمي  الوظفئف في وزارة  الموظففتاإلنفث عدد  .ز 
لتصنيف الوظيفي  موقع العمل وا، ويتوزعن حسب 2020لسنة  (1765)املوظفات يف الوزارة اإلانث  بلغ عدد

 ( 8  رْقم )كما هو مبني يف اجلدول 

 م2020لسنة موقع العمل الوظيفة و وتوزيعهن حسب  يف الوزارة وظفاتاملاإلانث  عدد(  8 جدول )

 الوظيفة
 موقع العمل

 
 اجملموع الكلي صندوق الدعوة واعظات  اجملموع مهن مساعدة مشرفة مركز واعظة ادارية

 8  4 1 0 0 3 الوزارةمركز 
 16  8 1 0 0 7 صندوق الزكاة
 2  1 0 0 0 1 صندوق احلج
 38  19 5 0 0 14 الشؤون النسائية

 64 19 45 2 4 37 2 األوىلعمان  أوقا 
 32 2 30 1 1 22 6 عمان الثانية أوقا 
 23  23 1 0 19 3 عمان الثالثة أوقا 

 23 2 21 3  14 4 الزرقاء أوقا 
 6 1 5   4 1 الرصيفة أوقا 
 49 8 41 1 1 30 9 ماداب أوقا 
 55 12 43 1 3 36 3 البلقاء أوقا 
 101 2 99 4 7 64 24 األوىلاربد  أوقا 
 19 1 18  1 10 7 اربد الثانية أوقا 
 19 2 17 1  13 3 الرمثا أوقا 

 21 1 20 2  17 1 االغوار الشمالية أوقا 
 45 5 40 1  35 4 الكورة أوقا 
 39 6 33 3 2 17 11 املفرق أوقا 
 5  5 2  2 1 البادية الشمالية أوقا 

 44 4 40 1 6 26 7 عجلون أوقا 
 26 2 24  1 20 3 جرش أوقا 
 104 2 102 4 3 83 12 الكرك أوقا 
 43 3 40 1 1 30 8 الطفيلة أوقا 
 38  38 1  29 8 معان أوقا 
 4  4 2 1 14 6 العقبة أوقا 

 1765 72 1693 87 74 1248 341 اجملموع
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 :2020لس ة  واف ال لجمي  الوظفئف في وزارة  الموظففتاإلنفث عدد  .ز 
لتصنيف الوظيفي  موقع العمل وا، ويتوزعن حسب 2020لسنة  (1765)املوظفات يف الوزارة اإلانث  بلغ عدد

 ( 8  رْقم )كما هو مبني يف اجلدول 

 م2020لسنة موقع العمل الوظيفة و وتوزيعهن حسب  يف الوزارة وظفاتاملاإلانث  عدد(  8 جدول )

 الوظيفة
 موقع العمل

 
 اجملموع الكلي صندوق الدعوة واعظات  اجملموع مهن مساعدة مشرفة مركز واعظة ادارية

 8  4 1 0 0 3 الوزارةمركز 
 16  8 1 0 0 7 صندوق الزكاة
 2  1 0 0 0 1 صندوق احلج
 38  19 5 0 0 14 الشؤون النسائية

 64 19 45 2 4 37 2 األوىلعمان  أوقا 
 32 2 30 1 1 22 6 عمان الثانية أوقا 
 23  23 1 0 19 3 عمان الثالثة أوقا 

 23 2 21 3  14 4 الزرقاء أوقا 
 6 1 5   4 1 الرصيفة أوقا 
 49 8 41 1 1 30 9 ماداب أوقا 
 55 12 43 1 3 36 3 البلقاء أوقا 
 101 2 99 4 7 64 24 األوىلاربد  أوقا 
 19 1 18  1 10 7 اربد الثانية أوقا 
 19 2 17 1  13 3 الرمثا أوقا 

 21 1 20 2  17 1 االغوار الشمالية أوقا 
 45 5 40 1  35 4 الكورة أوقا 
 39 6 33 3 2 17 11 املفرق أوقا 
 5  5 2  2 1 البادية الشمالية أوقا 

 44 4 40 1 6 26 7 عجلون أوقا 
 26 2 24  1 20 3 جرش أوقا 
 104 2 102 4 3 83 12 الكرك أوقا 
 43 3 40 1 1 30 8 الطفيلة أوقا 
 38  38 1  29 8 معان أوقا 
 4  4 2 1 14 6 العقبة أوقا 

 1765 72 1693 87 74 1248 341 اجملموع
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    هن ، حيث أصبح عدد 2020-215خالل الفرتة  املحوظ   اوقد شهد عدد الواعظات يف اململكة تطور  
 نحتمل 421منهن  583) 2015الشهادة اجلامعية بعد أن كان عددهن يف عام  نملواعظة حي( 496منهن )  (594)

 . ( يبني ذلك 7 رْقم )( والشكل  9 رْقم )املؤهل اجلامعي، واجلدول 

 

 2020-2015خالل الس وات في المم مة الواعظفت تطور عدد ( 9 جدول )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الس ة
 594 700 553 541 570 583 الواعظفت
 468 562 415 404 413 421 جفمعيفت

 126 138 138 137 157 162 غعر جفمعيفت
 

 
2020-2015خالل الس وات  في المم مة الواعظفتتطور عدد  ( 6 ) الشكا  
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 :الوظيفةهل دسب وتص يف القدس الشري  أواف عدد الموظفع  في دائرة  .ح 
المسمى ( موظفا يتوزعون حسب 629القدس الشريف ) أوقافبلغ عدد الموظفين في دائرة 

 .( 7، والموضح في الشكل) ( 10كما هو في الجدول ) ي الوظيف
 

 م2020لعفم  ةالوظيف وتص يفهل دسب .القدس الشري  أواف في دائرة  الوزارة موظفي( عدد 10جدول )

امام  اداري الوظيفة
مهن  واعظة مدرس حارس مؤذن امام اول

 المجموع مساعدة

 629 31 2 38 261 56 36  216 العدد
 

 

 م2020لعفم  الوظيفة في دائرة أواف  القدس الشري  وتص يفهل دسب الوزارة عدد موظفي( 7شكل )
 

لعفم دسب مؤهالتهل الع مية القدس الشري   أواف في دائرة  العفم ون الموظفون  ويتوزعكمف 
 .( 8(  والم ع ة في الشكا )  11 دول)م ع  في الجكمف هو  2019

 
 

 2019لعام  القدس الشريف حسب المؤهل العلمي أوقافالموظفين في دائرة توزيع ( 11جدول )

دبلوم  بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه ل العلميهالمؤ
اقل من  توجيهي شامل

 المجموع توجيهي

 647 248 215 42 105 1 30 6 العدد
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2019لعفم  القدس الشري  دسب المؤها الع مي أواف الموظفع  في دائرة  توزي  ( 8 كا )  
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 المسفجد ودور القرآن المريل والمراكز الصيفية:: 1-7

، تتوزع ا( مسجدً 7450) 2020لعفم حسب إحصائية  األردنّ بلغ عدد المساجد في  المسفجد: .أ 
)  والمبينة في الشكل ( 12كما هو في الجدول )في محافظات المملكة  وقافاألمديريات  حسب

9 ) . 

2020لعفم  م ففظفت المم مة دسبالمسفجد  عدد (12جدول )  
 العدد املديرية الرام
 600 عمان االوىل 1

 441 عمان الثانية 2

 827 عمان الثالثة 3

 727 الزرقاء 4

 226 الرصيفة 5

 227 ماداب 6

 479 البلقاء 7

 437 اربد االوىل 8

 297 اربد الثانية 9

 134 الرمثا 10

 118 االغوار الشمالية 11
 184 الكورة 12

 662 املفرق 13

 273 البادية الشمالية 14

 211 عجلون 15

 350 جرش 16

 520 الكرك 17

 220 الطفيلة 18

 285 معان 19

 130 العقبة 20

 102 دائرة اوقا  القدس 21

 7450  اجملموع 
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 المسفجد ودور القرآن المريل والمراكز الصيفية:: 1-7

، تتوزع ا( مسجدً 7450) 2020لعفم حسب إحصائية  األردنّ بلغ عدد المساجد في  المسفجد: .أ 
)  والمبينة في الشكل ( 12كما هو في الجدول )في محافظات المملكة  وقافاألمديريات  حسب

9 ) . 

2020لعفم  م ففظفت المم مة دسبالمسفجد  عدد (12جدول )  
 العدد املديرية الرام
 600 عمان االوىل 1

 441 عمان الثانية 2

 827 عمان الثالثة 3

 727 الزرقاء 4

 226 الرصيفة 5

 227 ماداب 6

 479 البلقاء 7

 437 اربد االوىل 8

 297 اربد الثانية 9

 134 الرمثا 10

 118 االغوار الشمالية 11
 184 الكورة 12

 662 املفرق 13

 273 البادية الشمالية 14

 211 عجلون 15

 350 جرش 16

 520 الكرك 17

 220 الطفيلة 18

 285 معان 19

 130 العقبة 20

 102 دائرة اوقا  القدس 21

 7450  اجملموع 
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 2020م ففظفت المم مة لعفم  دسبلمسفجد ا عدد( 9 كا )
 

 

 :دور القرآن الكريم .ب 
صحن في  (1317) منها دار،  (1331) 2020لعام  في المملكة لغ عدد دور القرآن الكريمب
 ( لإلناث10( للذكور، و)4( دار نموذجية منها)14و) ( لإلناث،1023( للذكور، و)294)  المسجد

 . (10، والمبينة في الشكل ) في المملكة الكريم عدد دور القرآن(  13الجدول ) ويتضمن 
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 م2020لس ة دسب الموا  والج س  في المم مة دور القرآن المريلعدد  (13جدول )

 الجنس
 الموقع

 النموذجية صحن المسجد
 المجموع

 إناث ذكور إناث ذكور
 428 2 0 348 78 األوىلعمان  أوقا مديرية 
 162 1 0 133 28 عمان الثانية أوقا مديرية 
 98 1 1 60 37 عمان الثالثة أوقا مديرية 
 154 1 1 119 33 الزرقاء أوقا مديرية 
 63 1 1 45 18 الرصيفة أوقا مديرية 
 23 1 1 13 10 ماداب أوقا مديرية 
 63 1 0 48 14 البلقاء أوقا مديرية 
 87 1 1 69 16 األوىلاربد  أوقا مديرية 
 42 1 1 30 10 اربد الثانية أوقا مديرية 
 21 1 1 10 11 الرمثا أوقا مديرية 
االغوار  أوقا مديرية 

 11 1 1 9 2 الشمالية

 21 1 1 19 2 الكورة أوقا مديرية 
 16 1 1 9 7 املفرق أوقا مديرية 
 8 1 1 5 3 البادية الشمالية أوقا مديرية 

 50 2 0 40 8 عجلون أوقا مديرية 
 17 1 1 14 3 جرش أوقا مديرية 
 16 1 1 11 5 الكرك أوقا مديرية 
 21 1 1 17 4 الطفيلة أوقا مديرية 
 5 1 1 4 1 معان أوقا مديرية 
 25 1 0 20 4 العقبة أوقا مديرية 

 1331 10 4 1023 294 اجملموع
1317 14 1331 
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 2020لس ة دسب الموا  والج س عدد دور القرآن المريل  (10الشكل )

 . 
 

، حيث كان عددها 2020-2015في المملكة خالل الفترة  الكريم د دور القرآناعدأ  وقد زادت
( وكذلك الشكل  14 رْقم )، والجدول ا( دارً 1023) 2020( دارا، وأصبحت في عام 518) 2015عام 

 . ( يبين تلك الزيادة 11 )

 2020-2015 :الس واتخالل دسب الج س القران المريل تطور عدد دور  ( 14 جدول )

 السنة 
 الجنس 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 294 276 264 216 192 275 لععورا
 1023 951 906 963 871 518 نفثاإل 

 1307 1227 1170 1179 1063 793 المجموع
  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

 مديرية اوقا  عمان االولى

 مديرية اوقا  عمان الثالثة 

 مديرية اوقا  الرصيفة 

 مديرية اوقا  البلقاء

 مديرية اوقا  اربد الثانية 

 …مديرية اوقا  االغوار  

 مديرية اوقا  المفرق 

 مديرية اوقا  عجلون 

 مديرية اوقا  الكرك 

 مديرية اوقا  معان 

 المجموع

 صحن المسجد صحن المسجد النموذجية النموذجية المجموع
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 2020-2015 خالل الس وات:دسب الج س القران المريل تطور عدد دور  (11 شكل )ال

 

 :2020-2007خالل الفترة عدد المراكز الصيفية تطور  .ج 

( للذكور، 16315، منها )امركزً  (35518) 2020الصيفية في المملكة للعام المراكز يلغ عدد 
 – 2007عدد تلك المراكز خالل الفترة زيادة (  15الجدول ) ويتضمن ( لإلناث، 19203و)

 . (13والمبينة في الشكل ) ،2020
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 م2020– 2007 :السنواتخالل حسب الجنس  عدد المراكز الصيفية تطور  ( 15) الجدول

 اجملموع اانث ذكور السنة
2117 1511 1611 3111 
2118 1511 1611 3111 
2119 1311 1711 3111 
2111 1511 2111 3511 
2111 1511 2111 3511 
2112 1511 2111 3511 
2113 1311 2114 3415 
2114 1111 1111 2111 
2115 1111 1111 2111 
2116 944 1114 1948 
2117 923 983 1916 
2118 1111 1161 2161 
2119 1147 1151 2298 
2121 211 1 211 

 35518 19203 16315 المجموع  
 

 

 م2020– 2007 :السنواتخالل عدد المراكز الصيفية تطور  ( 12شكل ) 
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، والتي 2020-2015ل السنوات خالة ملحوظزيادة  اإلسالمّيةكما شهد عدد المراكز الثقافية 
 . ( 14 ( والشكل ) 16 يبينها الجدول )

 

2020-2015في المم مة دسب الج س خالل الس وات: اإلسالمية المراكز الثقففية تطور عدد( 16) الجدول  

 الس ة
 الج س

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 7 10 8 8 12 12 ععورال
 48 47 50 50 45 45 نفثاإل 

 55 57 58 58 57 57 المجموع
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 :المع عون  خدمفت الوزارة في المم مة وخفرجهف : 8-1
 مت قي الخدمة:  .أ 

 :ةآلتيخدماتها لعدة جهات، أهمها ا اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألتقدم وزارة 
 . ية الحكومية واألهليةاألردنّ المؤسسات  .1
 . وخارجه األردنّ يون في داخل األردنّ  .2
 . األردنّ الوافدون العرب واألجانب في داخل  .3
 المجتمع المحلي .4

 
 ي تقديل الخدمة:الشرعفء ف .ب 

 :الخفرجعون الشرعفء : 1-ب

)يتعاونون أو الذين يشاركون الوزارة  الوزارة من خارج نلقد تم تحديد الشركاء الرئيسيي  
 :(17للجدول ) اوطبيعة هذه الشراكة وأهميتها وتأثيرها، وفقً  ،خدماتفي تقديم اليدعمون( 
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 درجة التأثعر درجة االهتمفم ط يعة العالاة الشريك رْالال
 مرتف  مرتف  داعمة رئفسة الوزراء 1
 مرتف  مرتف  تعفونية دائرة افضي القضفة 2
 مرتف  مرتف  تعفونية تفء العفمآالفدائرة  3
 مرتف  مرتف  تعفونية تفء العسكرل آالفدوائر  4
 مرتف  مرتف  داعمة وزارة المفلية 5
 مرتف  مرتف  داعمة ديوان الخدمة المدنية 6
 متوسط مرتف  تعفونية وزارة الداخ ية 7
 متوسط مرتف  تعفونية وزارة الت مية االجتمفعية 8
 متوسط مرتف  تعفونية وزارة التربية والتع يل 9
 مرتف  مرتف  داعمة وزارة التخطيط والتعفون الدولي 10
 مرتف  مرتف  تعفونية مؤسسة اإلذاعة والت فزيون  11
 مرتف  مرتف  داعمة دائرة الراضي و المسفدة 12
 مرتف  مرتف  داعمة وزارة الطفاة 13
 مرتف  مرتف  تعفونية العفلمية اإلسالمّيةجفمعة الع وم  14
 متوسط مرتف  تعفونية المج س الع ى ل سكفن 15
 مرتف  مرتف  تعفونية يةالردنّ القوات المس  ة  16
 مرتف  مرتف  داعمة مديرية الم  العفم 17
 متوسط مرتف  داعمة الدففع المدني العفم 18
 مرتف  مرتف  تعفونية دائرة الجمفرك العفمة 19
 متوسط مرتف  تعفونية مكفف ة المخدرات إدارة 20
 مرتف  مرتف  تعفونية أمفنة عمفن الم رى  21
 مرتف  مرتف  تعفونية وزارة ال كل الم  ي 22
 مرتف  مرتف  تعفونية ال ج ة الم مية إلعمفر مقفمفت و اضردة الص ف ة 23
 مرتف  مرتف  تعفونية لجفن اعمفر و رعفية المسفجد 24
 مرتف  مرتف  متعفون  الزعفة في الم ففظفت واللويةلجفن  25
 م خفض مرتف  تعفونية  رعفت المهربفء والميفه 26
 مرتف  مرتف  تعفونية وزارة ال ج السعودية 28
 متوسط مرتف  داعمة GIZالوعفلة اللمفنية ل تعفون الدولي  29
 متوسط مرتف  داعمة العونيسف و المفوضية السفمية لألمل المت دة 30

الهمية والتأثعر  ودرجة الشراكة وط يعة ( الشرعفء الخفرجعون 17جدول )  
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 الشرعفء الداخ عون:: 2-ب

الوزارة في تقديم خدماتها، وطبيعة هذه  يشاركون الذين  الداخليين لقد تم تحديد الشركاء
 (: 18للجدول ) االشراكة وأهميتها وتأثيرها، وفقً 

 الشراكة ودرجة األهمية والتأثير وطبيعة الداخليون  الشركاء (18 ) الجدول

 درجة التأثعر درجة االهتمفم ط يعة العالاة الشريك رْال:ال
 مرتف  مرتف  ت فععية واف ال  أموالدائرة ت مية  1
 مرتف  مرتف  ت فععية دائرة ال ج والعمرة 2
 مرتف  مرتف  ت فععية ص دوق ال ج 3
 مرتف  مرتف  ت فععية ص دوق الزعفة 4
 مرتف  مرتف  ت فععية واف ال مج س  5
 مرتف  مرتف  ت فععية واإلر فدمج س الوعظ  6
 مرتفع مرتفع تنفيذية في المحافظات واأللوية وقا األمديريات  7
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 :الثفنيالفصا 

 هوية الوزارة )الرؤية والرسفلة والقيل السفسية ل وزارة(ت ديد 
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 :الوزارةهوية خطوات ت ديد :  1-2
 اآلتية: تنفيذ الخطواتتم األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وزارة هوية تحديد بغرض 

 .تشخيص الثقافة التنظيمية السائدة في الوزارة ومزاياها الجوهرية .أ 
 .متهاومالئ هامراجعة الرؤية والرسالة والقيم السابقة للدائرة للتأكد من مدى وضوح .ب 
في كافة المناقشات والتأكيد على االستماع لكافة المالحظات  مشاركة جميع الموظفين .ج 

 . المعروضة
تحليل البيانات التي تمثل نتاجات ورش العمل والمناقشات تمهيدا لعرض نتائجها على كافة  .د 

 . المشاركين 
للمفاضلة  لشركاء والموظفينوالرساالت والقيم وعرضها على كافة ا صياغة مجموعة من الرؤى  .ه 

 . القادمة موحات الوزارة خالل السنوات الثالثالتي تعبر عن طار األفضل منها و بينها واختي
 .  الشركاء وموظفي الوزارة تحديد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم من قبل .و 

 
 .( 18) المبين في الشكلالمنطقي اعتماد التسلسل وعليه فقد تم 

 

 

 
 

 هوية الوزارة تحديد( التسلسل المنطقي في 18الشكل  ) 

 القيل

 الرسفلة

 الرؤية

 المؤسسيةالهدا  
 

 تشخيص البيئة التنظيمية
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 :تشخيص الثقففة الت ظيمية السفئدة في الوزارة  :-22
 

وفق  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألوزارة السائدة في لدى تشخيص الثقافة التنظيمية 
في طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في الوزارة تعرف  أمكن فقد (2المعايير المبينة في الملحق )

 العناصر اآلتية: 
 .الداءجودة ت تفج الى الت سع  لت قعق   أو صالديفت العفم ع  في الوزارة اوة نفوذ -
يعزز مكفنتهل ويسفعد ع ى ت سع    ممف يتط ب ت سع ه عي متوسط في مستوى  رادفالإنجفز  -

 .الداء
 ع ى وتعرة العماالمعمول بهف أعمفل الوزارة ممف تسفهل  فلم ففظة  نظمةال التشريعفت و  ظل ت   -

 . 
جودة ى رف  ع الشرعفء ومت قي الخدمة مف بع  العفم ع  في الوزارة  و العالاة الطعبة أثرت  -

 . الداء

  : الجوهريةالوزارة ت ديد مزايف : 2-3
جب االلتفات لها لكونها أرضية الصفات التي يمن أهم  وزارة أليالمزايا الجوهرية تعد 

واقعية ومراعية للموارد المتاحة ومستفيدة من التميز و طموحة  استراتيجيةنطالق نحو صياغة اإل
وفق المعايير  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاأللوزارة لدى تحديد المزايا الجوهرية و ، حققتالم

 اآلتية:تحديد المزايا الجوهرية أمكن  قدف (3المبينة في الملحق )
 

 اوة المزية المزايف الرال
 اعالية جدً  التفرد بالخدمات التي تقدمها 1
 اعالية جدً  تنوع الخدمات المقدمة 2
 ما اعالية نوعً  استثمار الوقف   3
 عالية السمعة الطيبة    4
 دون عالية رضى متلقي الخدمة 5
 دون عالية كفاءة الموظفين   6
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قدرة الوزارة وقد تبين من نتائج تحديد المزايا الجوهرية للوزارة أنها تتفاوت فيما بينها من حيث 
ين حيث احتلت كلفة تقليدها من المنافس، و بها درجة التفردين و للمستفيدومدى أهميتها  على توظيفها

 . استثمار الوقفثم ، المقدمةتنوع الخدمات  زية التفرد بالخدمات المنزلة األولى، تلتها مزيةم

 :رؤية الوزارة :4-2
تعرف الرؤية بأنها عبارة عن الفكرة العامة المجردة، ذات المضمون الفلسفي، وهي صورة 

 اكم . المستقبلإليه الحال في  يؤولوإدراك عميق، يعبر عن الغاية، وما سذهنية، وتخيل واضح، 
والشؤون  وقافاألوزارة وتنص رؤية . الوزارة، وتتسم بالثبات النسبياإلطار العام لتطلعات  تشكل

 على: األردنّ  في اإلسالمّيةوالمقدسات 

 . "المستدامة ل وت فية المقدسفت والت مية عالتمعز في العما اإلسالمي ور ":رؤيت ف 

 الوزارة:رسفلة  5-2 :
، وكيفية وزارةتعرف الرسالة بأنها نص رسمي مكتوب باختصار وتركيز يعبر عن رؤية ال

، والشمولية، ، والمنهجية المتبعة، وتتسم بالثبات النسبيهاتنفيذ آلياتوتوضح المهام و  تحقيقها،
والشؤون والمقدسات  وقافاألوتنص رسالة وزارة .والمرونة واالنسجام والتكامل، وحسن الصياغة

 :على األردنّ ي ف اإلسالمّية

  دارةونشر ثقففة االعتدال  و   ةالوسطي اإلسالمّيةالقيل ومكفرم الخالق  ترسيخ:"رسفلت ف
المقدسفت رعفية   و زعفة ؤون المسفجد والمراكز القرآنية وال ج و العمرة وال

  . "وت مية الوت  واستثمفره وفقف لفضا الممفرسفت المه ية اإلسالمّية

وهي المعتقدات الراسخة التي تؤمن بها الوزارة ، وتحرص على أن تتوافر في جميع العاملين فيها،  
في تحقيق أهدافها، وتساعد على العمل بكفاءة وفعالية، باعتبارها دليل يؤثر في تقدم الوزارة ونجاحها 

 وتتبنى الوزارة القيم األساسية اآلتية:

 :القيل الجوهرية ل وزارة  6-2: 
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الوسطية  العما المؤسسي  الشفففية  التمعز  اإلخالص والمفنة ":تيم ف الجزهرية
 ."االبداع واالبتمفر  التطوير المستمروالمسؤولية  

 . القيل السفسية التي تت  فهف الوزارة وأ عفدهف( 26وي ع  الجدول  ) 

 ( القيم األساسية التي تتبناها الوزارة وأبعادها 26الجدول )                          

 وه

 أ عفدهف القيل

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر األداء بالوزارة من خالل العمل بجد وإتقان مع تحري الدقة  التمعز
 والجودة سعًيا ألفضل النتائج وأصوبها.

 اإلخالص في العمل ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى وتحقيًقا لألمانة في تنفيذ األعمال. اإلخالص والمفنة

ترسيخ مفاهيم االعتدال في فكر وسلوك أفراد المجتمع األردّني في تحقيق مقاصد الشريعة لما فيه  الوسطية
 الخير دون مغاالة أو تطرف.

الوزارة، وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف ترسيخ ثقافة العمل الجماعي في  العما المؤسسي
 الوزارة.

 .التعامل بوضوح مع المجتمع وتحمل المسؤولية، ايماًنا بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا   الشفففية والمسئولية         

المعنيين بالوزارة وخارجها ودراسة األفكار اإلبداعية  تشجيع تقديم أفكار ابداعية وابتكارية من االبداع واالبتمفر         
 واالبتكارية الفعالة التي تؤدي الى التميز في إنجاز مهام الوزارة وتطبيقها.

الحرص على تأهيل العاملين في الوزارة وتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم بما ُيمكنهم من تقديم  التطوير المستمر
 الخدمة والشركاء.أفضل الخدمات لمتلقي 
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 المؤسسية:الوزارة أهدا  : 2-7
  

م األهداف المؤسسية 2111لسنة  (32تضمن قانون األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية رقم )
 للوزارة اآلتية:

 اإلشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.  .1
تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على األوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها  .2

 وإنفاق غلتها في الجهات التي حددها الواقف.
 تقوية الروح المعنوية لدى األمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها . .3
 الثقافية واالجتماعية . دعم النشاط اإلسالمي العام في مجاالتها الفكرية و .4
نشر المعرفة و الثقافة اإلسالمّية و المحافظة على التراث اإلسالمي وإبراز دور الحضارة  .5

 اإلسالمّية في تقدم المجتمع اإلسالمي .
االهتمام بشؤون الدعوة و التوجيه اإلسالمي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم  .6

 الخاصة و العامة.
خالق اإلسالمّية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير و الفضيلة وتعزيز الوحدة تنمية األ .7

 . الوطنية
 

 األردنّ في  اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألهوية وزارة عناصر في ضوء ما تقدم، فإن 
 ( اآلتي:  19تتحدد كما هو في الشكل ) 
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اإلسالميّة والشؤون والمقدسات  األوقا ( عناصر هوية وزارة 19)رْقم:الشكل 
 الرئيسة

ونشر ثقففة االعتدال   القيل ومكفرم الخالق اإلسالمّية الوسطية  ترسيخ 
و دارة  ؤون المسفجد والمراكز القرآنية وال ج و العمرة والزعوات  ورعفية 
المقدسفت اإلسالمّية وت مية الوت  واستثمفره وفقف لفضا الممفرسفت 

 .المه ية

 تشخيص ال عئة الت ظيمية
ل وزارة وت ديد المزايف الجوهرية  

 الرسفلة

 الرؤية

 الهدا  المؤسسية
 

  القيل السفسية
التميز، اإلخالص واألمانة، الوسطية ، العمل المؤسسي، 
 الشفافية والمسئولية، اًلبداع واًلبتكار، التطوير المستمر

 

 

ورعفية المقدسفت التمعز في العما اإلسالمي 
 والت مية المستدامة ل وت 

اإلشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على .1
 . أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه

تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة .2
على األوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها في 

 . الجهات التي حددها الواقف
تقوية الروح المعنوية لدى األمة وإذكاء روح الجهاد .3

 . والتضحية والثبات بين أفرادها
لفكرية و الثقافية ادعم النشاط اإلسالمي العام في مجاالتها .4

 . واالجتماعية
نشر المعرفة و الثقافة اإلسالمّية و المحافظة على التراث .5

المجتمع اإلسالمي وإبراز دور الحضارة اإلسالميّة في تقدم 
 . اإلسالمي

االهتمام بشؤون الدعوة و التوجيه اإلسالمي وتعريف .6
 . المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة و العامة

تنمية األخالق اإلسالميّة وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني . 7
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  :الثفلثالفصا 
 2023 - 2021ل وزارة ل فترة  االستراتيجيةالخطة 
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  :الثفلثالفصا 
 2023 - 2021ل وزارة ل فترة  االستراتيجيةالخطة 
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 :ومراد هف االستراتيجّيةم هجية إعداد الخطة  : 1-3
 

 :االستراتيجّيةم هجية إعداد الخطة  .أ 

،  االستراتيجيوردت ضمن أدبيات التخطيط  االستراتيجّيةهناك عدة منهجيات لصياغة الخطط 
، قامت االستراتيجيوفي ضوء األساليب العلمية المتبعة في التخطيط . تتفق معها في خطوات رئيسة

في الوزارة بإتباع منهجية مبنية على الطموح المستقبلي مع األخذ  االستراتيجّيةلجنة إعداد الخطة 
باالعتبار  ، آخذةالحسبان الواقع الحالي، وطريقة تطويره معتمدة  في ذلك تنفيذ مراحل متسلسلة زمنياب

 اآلتية: المبادئ

 . (تشغيليوال االستراتيجيمأسسة عملية التخطيط بمستوياتها المختلفة ) .1
  . المؤسسي والتميزلتحقيق اإلبداع  العمل بروح الفريق الواحدعلى تشجيع موظفي الوزارة  .2
  . وتحسين الثقة والرضا لدى أصحاب العالقة المعنيين تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة  .3
 . والتشغيلية االستراتيجّيةهدافها أ وتحديد  االستراتيجّيةات عملية إعداد الخطة إجراءتحديد  .4
  . عنى بها الوزارةتحديد األهداف الوطنية والمبادرات الملكية التي تُ  .5
ومدى تأثرها بالبيئة الخارجية وتلبيتها  ،إعداد خطط عمل تعكس واقع البيئة الداخلية للوزارة .6

 . ملين الداخليين والخارجيينالحتياجات ومتطلبات المتعا
 .  االستراتيجّيةتحديد األساليب والمعايير المتبعة باتخاذ القرارات من خالل الخطة  .7
 والخطط التشغيلية بصيغتها النهائية االستراتيجّيةكتابة الخطة  .8
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 :االستراتيجّيةمرادا إعداد الخطة  .ب 
بإنجاز مهمتها ضمن ست  الوزارة ، قامتنة إعداد الخطة في في ضوء المنهجية التي اعتمدتها لج

 . ( 20) الشكلكما هو مبين في  . مراحل متسلسلة زمنيا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجّيةمراحل إعداد الخطة  (20)الشكل

 

 

 ( مراحل اعداد الخطة االستراتيجية20الشكل رقم )      :وفيما يلي توضيحا لما تم خالل كل مرحلة

 :: اإلعداد والت ضعرأواًل 
 للبدء بإعداد الخطة، وتركزت في المهام الرئيسة اآلتية:التجهيز  ت هذه المرحلةتضمن

 

الخطة صيفغة 
 التشغع ية

 
المرحلة 
 السادسة

 

 

الخطة صيفغة 
 االستراتيجية

 
المرحلة 

 سةالخام

 

 

تطوير السياسات 
 والغايات واألهدا 

المرحلة 
 الثالثة

 

 

تشخيص الوضع 
 الراهن

المرحلة 
 الرابعة

 
 

تحديد هوية 
 الوزارة

 

 اإلعداد والتحضير
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 . تحديد الموضوعات والمجاالت التي ستتطرق لها عملية التخطيط .أ 
 . والخطط التشغيلية االستراتيجّيةتشكيل لجنة إعداد الخطة  .ب 

 ."من يفعل ماذا؟"توزيعها  و ارتحديد األدو  .ج 

 . الوزارة  طبيعة أعمال وضع  تصور عام و شامل عن .د 

 .قرارات صائبة  تحديد البيانات و المعلومات المطلوبة لصنع .ه 
 :ت ديد هوية الوزارة :المرد ة الثفنية

 ت هذه المرحلة المهام الرئيسة اآلتية:تضمن
 . تشخيص الثقافة التنظيمية السائدة في الوزارة ومزاياها الجوهرية .أ 
 . الوزارةتحديد رؤية  .ب 
 . تحديد رسالة الوزارة .ج 
 . تحديد القيم األساسية للوزارة .د 
 . تحديد األهداف الرئيسة للوزارة .ه 

 

 ل وزارة: فالقفئل دفليً : تشخيص الوض  المرد ة الثفلثة
 ت هذه المرحلة المهام الرئيسة اآلتية:تضمن

 . تحديد الرؤية والرسالة  والقيم األساسية واألهداف العامة للوزارة  .أ 
نهج التحليل  االستراتيجّيةاستخدمت لجنة إعداد الخطة  :يتحليل واقع الوزارة الحال .ب 

، ونهج القوة والضعف  لتحديد عوامل ( في تحليل البيئة الداخليةSWOT Analysisالرباعي)
الفرص  لتحديد عواملفي تحليل البيئة الخارجية للوزارة  (PESTEL Analysis)بستلتحليل 

 . والتهديدات
 . تحتاج إلى ردود واستجابات محددةوالتي وضع قائمة باألمور التي تتعلق بطموح الوزارة  .ج 
البيانات والمعلومات والدراسات والوثائق ذات العالقة وعمل المسح المعرفي لموضوع  حصر .د 

 . الخطة
استبانات لمعرفة التطلعات المستقبلية  استخدامحصر فئات ذوي العالقة، وإقامة ورش عمل و  .ه 

   . الراهنعن الوضع  آرائهمي العالقة و لذو 
لوزارة، للوضع الراهن ل ملعملية تقييم وتوصيف شاإجراءفي هذه المرحلة  فقد تمونتيجة لذلك 

 االستراتيجّية. للوزارة والتي ستتعامل معها الخطة  الرئيسة التطوير المؤسسيوتحديد قضايا  استخالصو 
 :تطوير السيفسفت والهدا  :المرد ة الرا عة
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 :االستراتيجّيةمرادا إعداد الخطة  .ب 
بإنجاز مهمتها ضمن ست  الوزارة ، قامتنة إعداد الخطة في في ضوء المنهجية التي اعتمدتها لج

 . ( 20) الشكلكما هو مبين في  . مراحل متسلسلة زمنيا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجّيةمراحل إعداد الخطة  (20)الشكل

 

 

 ( مراحل اعداد الخطة االستراتيجية20الشكل رقم )      :وفيما يلي توضيحا لما تم خالل كل مرحلة

 :: اإلعداد والت ضعرأواًل 
 للبدء بإعداد الخطة، وتركزت في المهام الرئيسة اآلتية:التجهيز  ت هذه المرحلةتضمن

 

الخطة صيفغة 
 التشغع ية

 
المرحلة 
 السادسة

 

 

الخطة صيفغة 
 االستراتيجية

 
المرحلة 

 سةالخام

 

 

تطوير السياسات 
 والغايات واألهدا 

المرحلة 
 الثالثة

 

 

تشخيص الوضع 
 الراهن

المرحلة 
 الرابعة

 
 

تحديد هوية 
 الوزارة

 

 اإلعداد والتحضير
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 ت هذه المرحلة المهام الرئيسة اآلتية:تضمن 
 . تحديد المحاور الرئيسة لمجاالت عمل والمهام المنوطة بالوزارة .أ 
  . واألهداف التشغيلية التي تسعى الى تحقيقها االستراتيجّيةتحديد األهداف  .ب 

 
 :االستراتيجّيةالخطة صيفغة : المرد ة الخفمسة

 المهام الرئيسة اآلتية:تضمنت هذه المرحلة 
وضع كل ما تقدم على الورق كخطة مكتوبة، وقد أنيطت هذه المهمة بفريق مكون من ثالثة من  .أ 

 . ، والتي قدمتها في صيغة مسودة االستراتيجّيةأعضاء لجنة إعداد الخطة 
موظفين والشركاء الوزارة وعدد من ال دة الخطة من قبل لجنة التخطيط  فيتمت مراجعة مسو  .ب 

  . الداعمين والمتعاونين معها
 . بصيغتها النهائية االستراتيجّيةوكتابة وثيقة الخطة . تم األخذ بمالحظاتهم ومقترحاتهم الجوهرية .ج 
 

 :الخطة التشغع يةصيفغة : المرد ة السفدسة
 المهام الرئيسة اآلتية:تضمنت هذه المرحلة 

  . تحديد أهدافهاالمناسبة لالستراتيجية و  والنشاطات والمبادرات البرامجتحديد  .أ 
  . وضع خارطة طريق لتنفيذها بصورة مرحلية .ب 
على تنفيذها والتأكد  وآليات تنظيمية لإلشراف المستمر الخطة دارةمنهجية إلات الجراءتحديد اإل .ج 

 . من تحقق نتائجها
 . بشكل دوري  األداءإعداد نظام لمراقبة الجودة وقياس  .د 

 . مكتوبة بصيغتها النهائية خطة تشغيليةوهكذا فقد تم التوصل في هذه المرحلة الى وثيقة  
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 . تحديد الموضوعات والمجاالت التي ستتطرق لها عملية التخطيط .أ 
 . والخطط التشغيلية االستراتيجّيةتشكيل لجنة إعداد الخطة  .ب 

 ."من يفعل ماذا؟"توزيعها  و ارتحديد األدو  .ج 

 . الوزارة  طبيعة أعمال وضع  تصور عام و شامل عن .د 

 .قرارات صائبة  تحديد البيانات و المعلومات المطلوبة لصنع .ه 
 :ت ديد هوية الوزارة :المرد ة الثفنية

 ت هذه المرحلة المهام الرئيسة اآلتية:تضمن
 . تشخيص الثقافة التنظيمية السائدة في الوزارة ومزاياها الجوهرية .أ 
 . الوزارةتحديد رؤية  .ب 
 . تحديد رسالة الوزارة .ج 
 . تحديد القيم األساسية للوزارة .د 
 . تحديد األهداف الرئيسة للوزارة .ه 

 

 ل وزارة: فالقفئل دفليً : تشخيص الوض  المرد ة الثفلثة
 ت هذه المرحلة المهام الرئيسة اآلتية:تضمن

 . تحديد الرؤية والرسالة  والقيم األساسية واألهداف العامة للوزارة  .أ 
نهج التحليل  االستراتيجّيةاستخدمت لجنة إعداد الخطة  :يتحليل واقع الوزارة الحال .ب 

، ونهج القوة والضعف  لتحديد عوامل ( في تحليل البيئة الداخليةSWOT Analysisالرباعي)
الفرص  لتحديد عواملفي تحليل البيئة الخارجية للوزارة  (PESTEL Analysis)بستلتحليل 

 . والتهديدات
 . تحتاج إلى ردود واستجابات محددةوالتي وضع قائمة باألمور التي تتعلق بطموح الوزارة  .ج 
البيانات والمعلومات والدراسات والوثائق ذات العالقة وعمل المسح المعرفي لموضوع  حصر .د 

 . الخطة
استبانات لمعرفة التطلعات المستقبلية  استخدامحصر فئات ذوي العالقة، وإقامة ورش عمل و  .ه 

   . الراهنعن الوضع  آرائهمي العالقة و لذو 
لوزارة، للوضع الراهن ل ملعملية تقييم وتوصيف شاإجراءفي هذه المرحلة  فقد تمونتيجة لذلك 

 االستراتيجّية. للوزارة والتي ستتعامل معها الخطة  الرئيسة التطوير المؤسسيوتحديد قضايا  استخالصو 
 :تطوير السيفسفت والهدا  :المرد ة الرا عة
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 :ل وزارة االستراتيجّيةات إعداد الخطة إجراء : 2-3
للوزارة ضمن تلك المراحل الرئيسة التي تقدم ذكرها، وقد تطلب ذلك  االستراتيجّيةتم إعداد الخطة 

 ات اآلتية: جراءتنفيذ اإل

، وعقد ورشة العمل االستراتيجّيةلجنة إعداد الخطة  إصدار الكتب الرسمية المتضمنة تشكيل .أ 
 . للوزارة االستراتيجّيةالخطة وتطوير  االستراتيجيالتخطيط  فيالتدريبية 

 نهجتم تشخيص الوضع الحالي للوزارة ، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات باستخدام  .ب 
قتصادية واالجتماعية تحليل األوضاع السياسية واإل وكذلك (SWOT Analysis) التحليل الرباعي

 . ( PESTEL Analysis) باستخدام نهج لبيئة الخارجيةل جية والبيئية والقانونيةوالتكنولو 
ويمثل تمت إعادة النظر بصياغة رؤية، ورسالة الوزارة وقيمها األساسية، بما يضمن التعبير عنها  .ج 

  . ليات الكفيلة والمناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدفالمالئمة واآلأبعاد البيئة 
 اإلدارةهداف المؤسسية من لجنة التخطيط و ية والرسالة والقيم األساسية واألتم اعتماد كل من الرؤ  .د 

 . العليا في الوزارة
واألهداف التشغيلية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها ضمن مجاالت  االستراتيجّيةتم تحديد األهداف  .ه 

( 32رْقم ) اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألالى قانون عملها والمهام المنوطة بها باالستناد 
 .  2111لسنة 

وتحديد مراحلها التشغيلية طار الخطة نشاطات والمبادرات التشغيلية في إتم اختيار البرامج وال .و 
 . الزمنية والجهة المسؤولة عن التنفيذ 

 . لكل برنامج أو نشاط أو مبادرة األداءالتي ستعتمد في قياس  مؤشرات األداء تم تحديد معايير و  .ز 
تم إعداد مسودة الخطة التي تمت مراجعتها من قبل لجنة التخطيط  في الوزارة وعدد من الموظفين  .ح 

 . ونين معها، واألخذ بمالحظاتهم ومقترحاتهم الجوهريةوالشركاء الداعمين والمتعا
والخطة التشغيلية بالصيغة النهائية، وتقديمها الى لجنة التخطيط  االستراتيجّيةتمت كتابة الخطة  .ط 

 . في الوزارة، وتم اعتمادها االستراتيجي
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 الوزارة:لهدا  :ت قعق الخطة االستراتي ية 3-4
يركز على  استراتيجيا اللوزارة منظورً  2023-2021للفترة للوزارة  االستراتيجّيةاعتمدت الخطة 

مجموعة مفاهيم  اعتمداستخدام نهج التفكير والتحليل المنطقي الذي وذلك بمن تحقيق أهدافها،  هاتمكين
 :مستخدمة في التخطيط والتصميم والتقويم لبرامج تمكين الوزارة، وهي كاآلتي

 ليه من خالل تحقيق النتاجات إوهو الهدف بعيد المدى الذي يمكن الوصول   :الهد  العفم
والشؤون والمقدسات  وقافاأللوزارة  االستراتيجّيةالمرتبطة به، ويتمثل الهدف العام للخطة 

 األردنّ  -الوطنية  االستراتيجّيةالرؤية و "وثيقة الهدفين الوطنيين اللذين تضمنتهما  في اإلسالمّية
 وهما: "،م2025

 .وفعفليةدكومة ذات عففءة   آم  ومستقرمجتمع 
 

   للوزارة الى  االستراتيجّيةوهي مجموعة األهداف التي تسعى الخطة  :االستراتيجّيةالهدا
، وتكون كل غاية االستراتيجّيةتحقيقها، والتي تؤدي بمجموعها الى تحقيق الهدف العام للخطة 

ف اهدأ للوزارة عشرة  االستراتيجّيةوقد حددت الخطة  . ذات طبيعة متعلقة بأبعاد تمكين الوزارة،
  . ةاستراتيجي

 

 :من الخطوات المهمة لتطبيق  وتعد، االستراتيجّيةمن األهداف  بثقنت الهدا  التشغع ية
تطبيق  فيالدقيق لمساهمة اإلدارات الفرعية  العمليالتعبير  هياألهداف هذه و االستراتيجّية. 

تها، بما مراعاة دقة وحسن تحديدها وصياغ الضروري األساسية، ومن هنا كان من  االستراتيجّية
 األهداف وتطويرلجان مناقشة  ، وقد تمكنت. ةاالستراتيجيّ تطبيق ينعكس على نجاح عملية 

 . اتشغيليً  اهدفً  (18من تحديد )التشغيلية 

 /التي يجب تنفيذها خالل مدة زمنية محددة من  الفعالياتهي  :المبفدراتال رامج /ال شفطفت
، أجل تحقيق هدف إجرائي معين، والذي يتطلب تعبئة الموارد المادية والبشرية والتقنية والمعرفية
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 تنفيذها( برنامجا/مبادرة/ نشاط سيتم 56اقشة وتطوير المبادرات من تحديد )لجان من وقد تمكنت
  . خالل سنوات الخطة

 

 (:2023-2021) اًلستراتيجيّةلخطة اأهدا   : 5-3
 

، ورؤيتها ورسالتها وقيمها الييئتين الداخلية والخارجية للوزارة في ضوء نتائج تحليل واقع
الرؤية "تضمنتها وثيقة التي وأهدافها المؤسسية التي تم تحديدها، وكذلك األهداف الوطنية  ،األساسية

ليها لجنة إالتي توصلت المعلومات ، و تعلقة بمهام الوزارةمال، و م2025 األردنّ  -واالستراتيحية الوطنية 
، وعدد األدب المتعلق بالتخطيط االستراتيحيلبعض وثائق  تهامراجعنتيجة ل االستراتيجّيةإعداد الخطة 
"، مجتمع آمن ومستقرالوطنية واإلقليمية، فقد تم إختيار هدفيين وطنيين هما: " االستراتيجّيةمن الخطط 

 وأهداف تشغيلية كما هو مبين في الجدولأهداف استراتيحية وتحديد  . "كفاءة وفعاليةحكومة ذات و"
(27 ) . 

 ابرنامجً ( 56لكل هدف تشغيلي، وبلغ عددها ) ديد البرامج/النشاطات/ المبادراتكما تم تح
  .(  28موزعة كما هو في الجدول) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهدا  الوط ية والهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية (27الجدول )  
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 الهدا  التشغع ية االهدا  االستراتيجّية الهد  الوط ي

1- 
مجتمع 

آم  ومستقر
 

الوعي بالثقافة اإلسالمّية، وترسيخ مكارم  تعزيز .1
 األخالق والقيم النبيلة اإلسالمّية في المجتمع

 اإلسالميّة في المجتمعتعزيز الوعي ونشر الثقافة  .1

 ترسيخ قيم االعتدال والوسطية في المجتمع .2
 مواجهة الفكر المتطر  وإرساء نهج الوسطية، .1

 نشر الوعي بمضامين رسالة عمان وشرحها لفئات الشباب .2

الهدامة  األفكارحماية األسرة والمجتمع من التأثر ب .3
 والفكر المتطرف. 

 حماية األسرة ودعم حقوق المرأة والطفل والتوعية الوالدية.  .1

من رعاية فئة الشباب والعمل على حمايتهم وتحصينهم  .2
 ة. التأثر باألفكار الهدامة والمتطرف

 . إدارة أموال الوقف وتنميتها .4
استدامة تمويل وتطوير العقارات الوقفية وتنميتها واستثمارها -1

 األمالك الوقفية - الشريعة اإلسالميّةبما يتوافق مع مقاصد 
 . البرامج الوقفيةتطوير خدمات -2

2-
دكومة ذات عففءة وفعفلية

 

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار وتعزيز -1 تنمية ثقافة اإلبداع واالبتكار والتميز.   .5
 تطبيقاتها في الوزارة

األردّن  تنمية ثقافة العمل التشاركي وإبراز دور .6
 الحضاري الوسطي في العالم

تفعيل العمل مع الشركاء وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية -1
 ذات العالقة

رعاية المسجد األقصى المبارك والمقدسات   .7
اإلسالمّية في القدس الشريف .  وتطوير الخدمات 

 المقدمة فيها

 المسجد األقصى المبارك والمقدساتتلبية متطلبات رعاية -1
وتطوير الخدمات المقدمة  اإلسالميّة في القدس الشري 

 فيها

تطوير خدمات جديدة تلبي توقعات متلقي الخدمة   .8
 وترضيهم

تطويرخدمات المساجد والمراكز الثقافية اإلسالميّة ودور -1
 القرآن الكريم

تطوير اعمارمقامات واضرحةاالنبياءوالصحابةاالجالء -2
 والمحافظة عليها 

األداء وتمكين الموارد البشرية لتأدية  تحسين .9
 مهامهما بكفاءة

 تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الوزارة. -1
التأهيل الوظيقي وتطوير كفايات الموظفين وبناء قيادات -2

 . المستقبل

 رفع كفاءة األداء المؤسسي .10

 تفويض الصالحيات و تبسبط اإلجراءات .1
 التحول الرقميتطبيق برنامج  .2
 اعتماد اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في الوزارة .3
تطوير البنية التنظيمية للوزارة  بما يضمن انسيابية وكفاءة  .4

 المؤسسي.  األداء
 للوزارة.  تطوير اإلعالم والعالقات العامة .5
 وترشيد اإلنفاقالمالية  تنمية الموارد .6
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الهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية وعدد برامجهف ( 28)  الجدول  

اًلستراتيجيةاًلهدا   الرقم  عدد البرامج األهدا  التشغيلية 

1  
تعزيز الوعي  فلثقففة اإلسالمّية  وترسيخ مكفرم 
 الخالق والقيل ال  ع ة اإلسالمّية في    المجتم 

 اإلسالميّة في المجتمعتعزيز الوعي ونشر الثقافة  (1
3 

 ترسيخ تيل االعتدال والوسطية في المجتم   2

 نهج الوسطية، مواجهة الفكر المتطر  وإرساء (1
2 

نشر الوعي بمضامين رسالة عمان وشرحها لفئات  (2
 3 الشباب

3  
دمفية السرة والمجتم  م  التأثر  فلفمفر الهدامة 

 والفمر المتطر 

حماية األسرة ودعم حقوق المرأة والطفل والتوعية  (1
 4 الوالدية. 

من رعاية فئة الشباب والعمل على حمايتهم وتحصينهم  (2
 2 ة. باألفكار الهدامة والمتطرفالتأثر 

 إدارة أموال الوت  وت معتهف  4
استدامة تمويل وتطوير العقارات الوقفية وتنميتها  (1

 - واستثمارها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميّة
 .األمالك الوقفية

6 

 4 . البرامج الوقفيةتطوير خدمات  (2

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار  (1 ت مية ثقففة اإلبداع واالبتمفر والتمعز.  5
 3 وتعزيز تطبيقاتها في الوزارة

6  
ت مية ثقففة العما التشفرعي و براز دور الردّن 

 ال ضفرل الوسطي في العفلل
تفعيل العمل مع الشركاء وتعزيز التعاون مع الجهات  (1

 4 الدولية ذات العالقة

7  
والمقدسفت اإلسالمّية رعفية المسجد الاصى المبفرك 

في القدس الشري  وتطوير الخ    وتطوير الخدمفت 
 المقدمة فعهف

المسجد األقصى المبارك تلبية متطلبات رعاية  (1
وتطوير  والمقدسات اإلسالميّة في القدس الشري 

 2 الخدمات المقدمة فيها

8  
تطوير خدمفت جديدة ت  ي تواعفت مت قي الخدمة  

 وترضعهل

المساجد والمراكزالثقافية اإلسالميّة تطويرخدمات  (1
 2 ودورالقرآن الكريم .

تطوير إعمار مقامات وأضرحة األنبياء والصحابة  (2
 1 األجالء والمحافظة عليها .

9  
ت سع  الداء وتمكع  الموارد البشرية لتأدية 

 مهفمهمف  كففءة

تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في  (1
 1 الوزارة. 

التأهيل الوظيقي وتطوير كفايات الموظفين وبناء  (2
 3 . قيادات المستقبل

11  
  

 رف  عففءة الداء المؤسسي

 2 تفويض الصالحيات و تبسبط اإلجراءات (1
 1 تطبيق برنامج التحول الرقمي (2
 3 اعتماد اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في الوزارة (3
يضمن انسيابية تطوير البنية التنظيمية للوزارة  بما  (4

 2 ء المؤسسي. وكفاءة األدا

 4 للوزارة.  تطوير اإلعالم والعالقات العامة (5
 4 وترشيد اإلنفاقالمالية  تنمية الموارد (6

 

اجلدول رقم )27( األهداف الوطنية واألهداف االستراتيجية واألهداف التشغيلية
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الهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية وعدد برامجهف ( 28)  الجدول  

اًلستراتيجيةاًلهدا   الرقم  عدد البرامج األهدا  التشغيلية 

1  
تعزيز الوعي  فلثقففة اإلسالمّية  وترسيخ مكفرم 
 الخالق والقيل ال  ع ة اإلسالمّية في    المجتم 

 اإلسالميّة في المجتمعتعزيز الوعي ونشر الثقافة  (1
3 

 ترسيخ تيل االعتدال والوسطية في المجتم   2

 نهج الوسطية، مواجهة الفكر المتطر  وإرساء (1
2 

نشر الوعي بمضامين رسالة عمان وشرحها لفئات  (2
 3 الشباب

3  
دمفية السرة والمجتم  م  التأثر  فلفمفر الهدامة 

 والفمر المتطر 

حماية األسرة ودعم حقوق المرأة والطفل والتوعية  (1
 4 الوالدية. 

من رعاية فئة الشباب والعمل على حمايتهم وتحصينهم  (2
 2 ة. باألفكار الهدامة والمتطرفالتأثر 

 إدارة أموال الوت  وت معتهف  4
استدامة تمويل وتطوير العقارات الوقفية وتنميتها  (1

 - واستثمارها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميّة
 .األمالك الوقفية

6 

 4 . البرامج الوقفيةتطوير خدمات  (2

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار  (1 ت مية ثقففة اإلبداع واالبتمفر والتمعز.  5
 3 وتعزيز تطبيقاتها في الوزارة

6  
ت مية ثقففة العما التشفرعي و براز دور الردّن 

 ال ضفرل الوسطي في العفلل
تفعيل العمل مع الشركاء وتعزيز التعاون مع الجهات  (1

 4 الدولية ذات العالقة

7  
والمقدسفت اإلسالمّية رعفية المسجد الاصى المبفرك 

في القدس الشري  وتطوير الخ    وتطوير الخدمفت 
 المقدمة فعهف

المسجد األقصى المبارك تلبية متطلبات رعاية  (1
وتطوير  والمقدسات اإلسالميّة في القدس الشري 

 2 الخدمات المقدمة فيها

8  
تطوير خدمفت جديدة ت  ي تواعفت مت قي الخدمة  

 وترضعهل

المساجد والمراكزالثقافية اإلسالميّة تطويرخدمات  (1
 2 ودورالقرآن الكريم .

تطوير إعمار مقامات وأضرحة األنبياء والصحابة  (2
 1 األجالء والمحافظة عليها .

9  
ت سع  الداء وتمكع  الموارد البشرية لتأدية 

 مهفمهمف  كففءة

تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في  (1
 1 الوزارة. 

التأهيل الوظيقي وتطوير كفايات الموظفين وبناء  (2
 3 . قيادات المستقبل

11  
  

 رف  عففءة الداء المؤسسي

 2 تفويض الصالحيات و تبسبط اإلجراءات (1
 1 تطبيق برنامج التحول الرقمي (2
 3 اعتماد اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في الوزارة (3
يضمن انسيابية تطوير البنية التنظيمية للوزارة  بما  (4

 2 ء المؤسسي. وكفاءة األدا

 4 للوزارة.  تطوير اإلعالم والعالقات العامة (5
 4 وترشيد اإلنفاقالمالية  تنمية الموارد (6

 



89

 
 

 

- 83 - 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

الهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية وعدد برامجهف ( 28)  الجدول  

اًلستراتيجيةاًلهدا   الرقم  عدد البرامج األهدا  التشغيلية 

1  
تعزيز الوعي  فلثقففة اإلسالمّية  وترسيخ مكفرم 
 الخالق والقيل ال  ع ة اإلسالمّية في    المجتم 

 اإلسالميّة في المجتمعتعزيز الوعي ونشر الثقافة  (1
3 

 ترسيخ تيل االعتدال والوسطية في المجتم   2

 نهج الوسطية، مواجهة الفكر المتطر  وإرساء (1
2 

نشر الوعي بمضامين رسالة عمان وشرحها لفئات  (2
 3 الشباب

3  
دمفية السرة والمجتم  م  التأثر  فلفمفر الهدامة 

 والفمر المتطر 

حماية األسرة ودعم حقوق المرأة والطفل والتوعية  (1
 4 الوالدية. 

من رعاية فئة الشباب والعمل على حمايتهم وتحصينهم  (2
 2 ة. باألفكار الهدامة والمتطرفالتأثر 

 إدارة أموال الوت  وت معتهف  4
استدامة تمويل وتطوير العقارات الوقفية وتنميتها  (1

 - واستثمارها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميّة
 .األمالك الوقفية

6 

 4 . البرامج الوقفيةتطوير خدمات  (2

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار  (1 ت مية ثقففة اإلبداع واالبتمفر والتمعز.  5
 3 وتعزيز تطبيقاتها في الوزارة

6  
ت مية ثقففة العما التشفرعي و براز دور الردّن 

 ال ضفرل الوسطي في العفلل
تفعيل العمل مع الشركاء وتعزيز التعاون مع الجهات  (1

 4 الدولية ذات العالقة

7  
والمقدسفت اإلسالمّية رعفية المسجد الاصى المبفرك 

في القدس الشري  وتطوير الخ    وتطوير الخدمفت 
 المقدمة فعهف

المسجد األقصى المبارك تلبية متطلبات رعاية  (1
وتطوير  والمقدسات اإلسالميّة في القدس الشري 

 2 الخدمات المقدمة فيها

8  
تطوير خدمفت جديدة ت  ي تواعفت مت قي الخدمة  

 وترضعهل

المساجد والمراكزالثقافية اإلسالميّة تطويرخدمات  (1
 2 ودورالقرآن الكريم .

تطوير إعمار مقامات وأضرحة األنبياء والصحابة  (2
 1 األجالء والمحافظة عليها .

9  
ت سع  الداء وتمكع  الموارد البشرية لتأدية 

 مهفمهمف  كففءة

تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في  (1
 1 الوزارة. 

التأهيل الوظيقي وتطوير كفايات الموظفين وبناء  (2
 3 . قيادات المستقبل

11  
  

 رف  عففءة الداء المؤسسي

 2 تفويض الصالحيات و تبسبط اإلجراءات (1
 1 تطبيق برنامج التحول الرقمي (2
 3 اعتماد اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في الوزارة (3
يضمن انسيابية تطوير البنية التنظيمية للوزارة  بما  (4

 2 ء المؤسسي. وكفاءة األدا

 4 للوزارة.  تطوير اإلعالم والعالقات العامة (5
 4 وترشيد اإلنفاقالمالية  تنمية الموارد (6
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الهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية وعدد برامجهف ( 28)  الجدول  

اًلستراتيجيةاًلهدا   الرقم  عدد البرامج األهدا  التشغيلية 

1  
تعزيز الوعي  فلثقففة اإلسالمّية  وترسيخ مكفرم 
 الخالق والقيل ال  ع ة اإلسالمّية في    المجتم 

 اإلسالميّة في المجتمعتعزيز الوعي ونشر الثقافة  (1
3 

 ترسيخ تيل االعتدال والوسطية في المجتم   2

 نهج الوسطية، مواجهة الفكر المتطر  وإرساء (1
2 

نشر الوعي بمضامين رسالة عمان وشرحها لفئات  (2
 3 الشباب

3  
دمفية السرة والمجتم  م  التأثر  فلفمفر الهدامة 

 والفمر المتطر 

حماية األسرة ودعم حقوق المرأة والطفل والتوعية  (1
 4 الوالدية. 

من رعاية فئة الشباب والعمل على حمايتهم وتحصينهم  (2
 2 ة. باألفكار الهدامة والمتطرفالتأثر 

 إدارة أموال الوت  وت معتهف  4
استدامة تمويل وتطوير العقارات الوقفية وتنميتها  (1

 - واستثمارها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالميّة
 .األمالك الوقفية

6 

 4 . البرامج الوقفيةتطوير خدمات  (2

ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار  (1 ت مية ثقففة اإلبداع واالبتمفر والتمعز.  5
 3 وتعزيز تطبيقاتها في الوزارة

6  
ت مية ثقففة العما التشفرعي و براز دور الردّن 

 ال ضفرل الوسطي في العفلل
تفعيل العمل مع الشركاء وتعزيز التعاون مع الجهات  (1

 4 الدولية ذات العالقة

7  
والمقدسفت اإلسالمّية رعفية المسجد الاصى المبفرك 

في القدس الشري  وتطوير الخ    وتطوير الخدمفت 
 المقدمة فعهف

المسجد األقصى المبارك تلبية متطلبات رعاية  (1
وتطوير  والمقدسات اإلسالميّة في القدس الشري 

 2 الخدمات المقدمة فيها

8  
تطوير خدمفت جديدة ت  ي تواعفت مت قي الخدمة  

 وترضعهل

المساجد والمراكزالثقافية اإلسالميّة تطويرخدمات  (1
 2 ودورالقرآن الكريم .

تطوير إعمار مقامات وأضرحة األنبياء والصحابة  (2
 1 األجالء والمحافظة عليها .

9  
ت سع  الداء وتمكع  الموارد البشرية لتأدية 

 مهفمهمف  كففءة

تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في  (1
 1 الوزارة. 

التأهيل الوظيقي وتطوير كفايات الموظفين وبناء  (2
 3 . قيادات المستقبل

11  
  

 رف  عففءة الداء المؤسسي

 2 تفويض الصالحيات و تبسبط اإلجراءات (1
 1 تطبيق برنامج التحول الرقمي (2
 3 اعتماد اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في الوزارة (3
يضمن انسيابية تطوير البنية التنظيمية للوزارة  بما  (4

 2 ء المؤسسي. وكفاءة األدا

 4 للوزارة.  تطوير اإلعالم والعالقات العامة (5
 4 وترشيد اإلنفاقالمالية  تنمية الموارد (6
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 تنفيذها( برنامجا/مبادرة/ نشاط سيتم 56اقشة وتطوير المبادرات من تحديد )لجان من وقد تمكنت
  . خالل سنوات الخطة

 

 (:2023-2021) اًلستراتيجيّةلخطة اأهدا   : 5-3
 

، ورؤيتها ورسالتها وقيمها الييئتين الداخلية والخارجية للوزارة في ضوء نتائج تحليل واقع
الرؤية "تضمنتها وثيقة التي وأهدافها المؤسسية التي تم تحديدها، وكذلك األهداف الوطنية  ،األساسية

ليها لجنة إالتي توصلت المعلومات ، و تعلقة بمهام الوزارةمال، و م2025 األردنّ  -واالستراتيحية الوطنية 
، وعدد األدب المتعلق بالتخطيط االستراتيحيلبعض وثائق  تهامراجعنتيجة ل االستراتيجّيةإعداد الخطة 
"، مجتمع آمن ومستقرالوطنية واإلقليمية، فقد تم إختيار هدفيين وطنيين هما: " االستراتيجّيةمن الخطط 

 وأهداف تشغيلية كما هو مبين في الجدولأهداف استراتيحية وتحديد  . "كفاءة وفعاليةحكومة ذات و"
(27 ) . 

 ابرنامجً ( 56لكل هدف تشغيلي، وبلغ عددها ) ديد البرامج/النشاطات/ المبادراتكما تم تح
  .(  28موزعة كما هو في الجدول) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهدا  الوط ية والهدا  االستراتيجية والهدا  التشغع ية (27الجدول )  
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 :الخفمس الفصا
 ت فعع الخطة ومتف عتهف وتقعيمهف
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 ت فعع الخطة االستراتيجّية: :5-1
 

والشؤون والمقدسات  وقافاأللوزارة  االستراتيجّية مبادرات الخطةيتطلب ضمان حسن تنفيذ 
 القيام بما يلي: (، والتأكد من نجاحها وتحقيق أهدافها،2023ـ  2021)األردنّ في  اإلسالمّية

 االستراتيجّية. إعداد أدلة عملية عن كيفية تنفيذ فعاليات كل محور من محاور الخطة  -1
 وقافاألعمل من القادرين على تدريب العاملين في  الوزارة وفي مديريات فريق إعداد وتأهيل  -2

 االستراتيجّية. في المملكة، لتمكينهم من تنفيذ برامج ونشاطات الخطة 
للوزارة وتقويمها، بحيث يكون من  االستراتيجّيةتشكيل وحدة متابعة تنفيذ مبادرات الخطة  -3

 مهامها اآلتي:
 . المنفذة وتقويمهاوالنشاطات البرامج  نتاجاتقياس رصد و بناء وتطوير أدوات ل .أ 
منتظمة لما يتم إنجازه، وعملية تقويم شاملة اعتمادا على تقارير دورية الدورية المراجعة ال .ب 

 . لإلنجاز
من خالل االستطالعات الوزارة والمتعاملين معهاالمستفيدين من قياس ردود فعل  .ج 

 . االستراتيجّيةواالستبيانات ومدى تحقيق أهداف 
 

 :ةاآلتيأهمهف وع يه فإن الت فعع االستراتيجي ل خطة يتط ب عدة أمور  

 الوضوح في توزيع المسؤوليات . 
 محدودية عدد االستراتيجيات والتغيرات للتمكن من السيطرة عليها . 
  االستراتيجّية. تخطيط األعمال الالزمة لتنفيذ الخطة 
 قياس مستوى تقدم التنفيذ . 
  والرقابة األداءتحديد مقاييس . 
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 :تقويل الداءاالستراتيجيعم يفت الراف ة ومتف عة و :5-2
 :االستراتيجّيةالراف ة :أ -5-2

في تحقيق  تقييم مدى التقدم الذي تحرزه الوزارة يمكن المديرين منهي نظام  االستراتيجّيةالرقابة 
 :تتمثل في أهدافها، ومراحل الرقابة

  العملتحديد مراحل . 
 وضع معايير القياس والتقويم . 
  الحالي األداءقياس . 
  ًامقارنتها مع المعايير المحددة مسبق . 
 ات التصحيحية في حالة عدم التوافق بين المحقق والمعيارجراءاتخاذ اإل . 

 
 :اًلستراتيجي األداءتقويم متابعة و . ب -5-2

أداة للتعرف على مدى تقدم العمل ومدي أسلوب المتابعة والتقييم أفضل وسيلة وأنجح ويعد 
شركاء مشاركة الجميع في النتائج المتحققة سواء الموظفين أو المستفيدين، كما انها ذات أهمية كبيرة لل

 . وزارةقدموهللأثر ما  وذلك من أجل وقوفهم على والداعمين 
 إدارةالحاجة، تستهدفه بشكل أساسي تزويد  تفتضيهمهمة مستمرة تنجز في أي تاريخ  المتابعةو 

وأصحاب العالقة بتقارير كافية عن تقدم العمل في الخطة تشمل المخرجات المتحققة والتقدم  وزارةال
جمع بيانات دقيقة واضحة  هذا يتطلب، و الحاصل باتجاه تنفيذ الفعاليات واألنشطة والبرامج واألهداف

إلى مستوى تنفيذ تلك األعمال  وزارةواستخراج مؤشرات ترشد العن عمليات التنفيذ ومن ثم تحليلها 
 . واالختالالت الحاصلة فيها تمهيدا التخاذ القرارات الصحية الالزمة عليها

نهاية تنفيذ العمل إما في   وتكون تتكرر خالل فترات زمنية معينة، مهمة دورية  فهو التقويمأما  
في تنفيذ فعالية أو نشاط أو برنامج أو  األداءمسح لمستوى  إجراءأو في مرحلة متقدمة منه تستهدف 

الكفاءة والفعالية واألثر :أو الخطة برمتها من خالل معايير معينة منها االستراتيجّيةهدف في الخطة 
خذ الدروس المستنبطة لالستفادة منها أو  األداءجل تحسين نوعية أواالستمرارية والمالئمة، كل ذلك من 

تقويم االستراتيجي فهو العملية التي تساهم في تقديم وال .لالحقة عند بناء الخطط القادمةفي األعمال ا
 األداءللتعرف على اتجاهات الوزارة  المعلومات والبيانات التي تستخدم في قياس مدى تحقق أهداف

 : أهمهافيها، ويشمل معايير مختلفة 
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 مسؤوليفت المتف عة والتقويل . ج-5-2
عمليات المتابعة والتقويم تحديد الجهات المسؤولة عنها أشخاص كانوا أو مجموعات كما تتطلب     

 :يتم تحديد اآلتيةهذا لو  . تقتضي تحديد نوع المسؤولية ومتطلباتها والمعلومات الالزمة لها
 . عن المتابعة  والتقويم  مسؤولةوحدة إدارية أو لجنة ) فريق عمل(  .1
 . المهمةأسماء ووظائف المعنيين بهذه  .2
 . ومن سيقوم بها جمع المعلوماتتحديد آليات  .3
 . تحديد متطلبات وصالحيات المكلفين بذلك ومواقعهم الوظيفية .4

 

 :تخض  ل تقعيلسالقضفيف الرئيسية التي  . د -5-2
خاطئ وتبني  الوزارة دائمة لمعرفة ما إذا كانت تمضي في عملها بشكل صحيح أو حيث أن

ذلك في المستقبل، وذلك من خالل تقييم  جنبتسباب حدوثه وكيفية أو  حدثتجربة مفيدة على ما ي
 جوانب عملها التي تتركز في القضايا الرئيسية التالية:

العمليات الموكلة إليهم معرفة ما إذا كان المسؤولون عن العمل قد أنجزوا بوذلك :تقعيل العم يفت .1
 .المقرر وبالموازنة المعتمدة في الوقت

ما كانت قد خططت له، ويخضع ذلك لمعرفة مدى إنجاز الوزارة وذلك ب :تقعيل المخرجفت .2
 . للقياس الكمي وخالل وقت محدد

الوقوف على ما تحقق من تنفيذ برنامج معين أو هدف أو الخطة بكاملها، وذلك ب :تقعيل ال تفئج .3
 . ومستوى النجاح الذي بلغته الوزارة من تنفيذ ذلك على المدى البعيد
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 ومؤ رات التقعيل االستراتيجي ل خطة: معفيعر: 5-3
 

 االستراتيجّيةلجوانب الخطة  ااالستراتيجي وفقً  األداءتدرك قيادات الوزارة أهمية قياس 
والتأكد من مدى تحقق مخرجات ونتاجات  االستراتيجّيةللوزارة من أجل تحقيق األهداف 

 (: 21الشكل )للمراحل الزمنية التشغيلية ضمن المستويات الثالثة المبينة في  االخطة وفقً 

 
 

 االستراتيجّيةالمستويات الثالثة لمؤشرات الخطة  (21لشكل ) ا

 اآلتي:( 29)ل جدول  فلرؤية الوزارة وفقً ( KPIsمؤ رات الداء الرئيسية ) أ:-5-3

 لرؤية الوزارة( KPIsمؤ رات الداء الرئيسية )( 29الجدول )

 مؤ رات ال جفح الرئيسة ل رؤية رؤية الوزارة

التمعز في العما اإلسالمي 
فية المقدسفت والت مية عور 

 المستدامة ل وت 

أن تصبح الوزارة من ضمن الوزارات المتميزة في جائزة  -1
 الملك عبدهللا الثاني لتميز ألداء المؤسسي

وفي القدس  األردنّ في رعاية المقدسات في  االستمرار -2
 الشريف

 استدامة تنمية الوقف واستثماره -3
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 ومؤ رات التقعيل االستراتيجي ل خطة: معفيعر: 5-3
 

 االستراتيجّيةلجوانب الخطة  ااالستراتيجي وفقً  األداءتدرك قيادات الوزارة أهمية قياس 
والتأكد من مدى تحقق مخرجات ونتاجات  االستراتيجّيةللوزارة من أجل تحقيق األهداف 

 (: 21الشكل )للمراحل الزمنية التشغيلية ضمن المستويات الثالثة المبينة في  االخطة وفقً 

 
 

 االستراتيجّيةالمستويات الثالثة لمؤشرات الخطة  (21لشكل ) ا

 اآلتي:( 29)ل جدول  فلرؤية الوزارة وفقً ( KPIsمؤ رات الداء الرئيسية ) أ:-5-3

 لرؤية الوزارة( KPIsمؤ رات الداء الرئيسية )( 29الجدول )

 مؤ رات ال جفح الرئيسة ل رؤية رؤية الوزارة

التمعز في العما اإلسالمي 
فية المقدسفت والت مية عور 

 المستدامة ل وت 

أن تصبح الوزارة من ضمن الوزارات المتميزة في جائزة  -1
 الملك عبدهللا الثاني لتميز ألداء المؤسسي

وفي القدس  األردنّ في رعاية المقدسات في  االستمرار -2
 الشريف

 استدامة تنمية الوقف واستثماره -3
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( 30رْقم )للجدول  اوفق   لرسالة الوزارة (KPIsمؤشرات األداء الرئيسية ) ب: -5-3
 اآلتي:

 لرسالة الوزارة (KPIsمؤشرات األداء الرئيسية )( 30رْقم )الجدول                   
 للرسالةمؤشرات النجاح الرئيسة  رسالة الوزارة

 األخالق ومكارم القيم ترسيخ
 ونشر الوسطية، اإلسالميّة

 شؤون إدارةو االعتدال، ثقافة
 القرآنية والمراكز المساجد
 ورعاية والعمرة، والحج

 وتنمية اإلسالميّة المقدسات
 ضلفأ وفقالوقف واستثماره 

 .المهنية الممارسات

 وثقففة االعتدال اإلسالمّيةالخالق الوسطية و تيل نشر  -1
 رعفية المسفجد والعفم ع  فعهف والمشرفع  ع عهف -2
 . وتالوة فزيفدة االهتمفم  فلمراكز القرآنية وبفلقرآن المريل دفظً  -3
 ت سع  وتسهعا متط بفت ال جفج والمعتمري   -4
 وأضردة الص ف ة اإلسالمّيةالرعفية المستمرة ل مقدسفت  -5

 . المه ية الممفرسفت ضافلف وفق واستثمفره الوت  ت مية -6

                       
 :( اآلتي31للجدول ) القيم الوزارة وفق   (KPIsمؤشرات األداء الرئيسية )ج: -5-3

 لقيم الوزارة (KPIsمؤشرات األداء الرئيسية )( 31رْقم )للجدول 
 مؤشرات النجاح الرئيسة لقيم الوزارة الوزارة األساسيةقيم      

 التميز
 الداءجمي  ع فصر  العفلمية ع ىل معفيعر  فتط عق معفيعر التمعز وفقً 

 في الوزارة

 اإلخالص واألمانة
اإلخالص في العما م ط ق أخالاي ثفبت يتضم  مففهيل المفنة 
وال زاهة والمسب ال الل  واالنتمفء ل مؤسسة واست قفق الثقة و ثبفت 

 . الجدارة  وغعرهف

 الوسطية
ي وفق الردنّ نشر وترسيخ مففهيل الوسطية واالعتدال في المجتم  

أسفلعب وبرامج ومبفدرات ت ط ق م  وسطية اإلسالم  فلتعفون م  
  . الجهفت المع ية الخرى 

 العمل المؤسسي
بروح الفريق م  م ظور تعفوني بع  الوددات الت ظيمية  اإلدارة

 . ومع  ةمعفيعر واض ة ومتف عتهف وتقعيمهف وفق 

 الشفافية والمسئولية
التعفما بوضوح م  جمي  المتعفم ع  والموظفع  والشرعفء والداعمع   

  . وت ما المسؤولية لما أداء

 االبداع واالبتكار
تشجي  العفم ع  والمتعفم ع  والشرعفء ع ى تقديل المبفدرات التي تتسل 

 .  فإلبداع واالبتمفر
 والوددات الت ظيمية  فستمرار رادآالفالعما ع ى ت سع  وتطوير أداء  التطوير المستمر
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  ل وزارةاالستراتيجّية  لألهدا  (KPIs)الرئيسية مؤ رات الداء ( 32رْال ) الجدول 

والجدير بالذكر أن تكون النتائج التي يتوقع تحقيقها كثمرة للجهود التي تبذل من العاملين في 
الوزارة قابلة للتشخيص الكمي)باألرقام كلما أمكن ذلك، أو بالكيف)النوع( الذي يمكن تطويره الى كم 

د المتاحة لتقديم وحسن استخدام الموار  االستراتيجّية،وذلك لتحديد مدى النجاح  في تحقيق األهداف 
 . الخدمة المطلوبة والتي يتوقعها المتعاملون مع الوزارة

 ( KPIs ) الرئيسيةمؤ رات الداء االهدا  االستراتيجّية الهد  الوط ي

1-
 

مجتم  
آم  ومستقر

 

الوعي  فلثقففة اإلسالمّية  وترسيخ مكفرم  تعزيز .1
 الخالق والقيل ال  ع ة اإلسالمّية في المجتم 

 التوعية والتثقي   فلدي  اإلسالمي وأدكفمه عدد فعفليفت -

 ترسيخ تيل االعتدال والوسطية في المجتم  .2
أثر الخطفب الدي ي المودد ع ى توعية المس مع  في مواجهة  -

 المشفكا المجتمعية. 
دمفية السرة والمجتم  م  التأثر  فلفمفر الهدامة والفمر  .3

 المتطر . 
نسبة االنخففض في معدل ال وادث ال فجمة ع  التطر  في  -

 المجتم  الردّني س ويف. 

 . وت معتهف وخدمفتهف إدارة أموال الوت  .4
 نسبة الزيفدة الس وية في استثمفر أموال الوت  -
 . نتفئج دراسة تطور الخدمفت المقدمة ومدى ت س هف -

2-
دكومة ذات عففءة وفعفلية

 

 ت مية ثقففة اإلبداع واالبتمفر والتمعز.   .5
ل وزارة م  العفم ع  فعهف المقدمة أو االبتمفر  عدد مبفدرات اإلبداع -

 س ويف.  وم  الشرعفء المتعفونع  لهف

ت مية ثقففة العما التشفرعي و براز دور الردّن ال ضفرل  .6
 الوسطي في العفلل

 عدد فرق  ولجفن العما المشترك وتقعيل أدائهف -

رعفية المسجد الاصى المبفرك والمقدسفت اإلسالمّية في  .7
 وتطوير الخدمفت المقدمة فعهف   القدس الشري 

 عدد الخدمفت المقدمة التي تل تطويرهف.  -
 المبفلغ المصروفة لعمفل الصيفنة واإلدامة  -

تطوير خدمفت جديدة ت  ي تواعفت مت قي الخدمة   .8
 وترضعهل

 الم  ية لتواعفت المتعفم ع  وسعفدتهلعدد الخدمفت الجديدة  -
 مت قي الخدمة ع  مستوى الخدمفت الم تمرة س ويف رضى -

ت سع  الداء وتمكع  الموارد البشرية لتأدية مهفمهمف  .9
  كففءة

 تأهع هف وتدري هفنسبة القدرات البشرية التي تل 

 نسبة الت س  في نتفئج الداء المؤسسي س ويف.  رف  عففءة الداء المؤسسي .10

( 32)جدولل  وفقفً ل وزارة  االستراتيجية لألهدا   (KPIs) الداءالرئيسة مؤ راتد: -5-3
 :اآلتي
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 :االستراتيجّيةالمتوازن في تقويل الخطة  الداء  طفاة :5-4
 

على ترجمة  المنظمةالمتوازن بأنها نظام إداري يهدف إلى مساعدة  األداءتعرف بطاقة قياس 
المترابطة، وهي تساعد على  االستراتيجّيةإلى مجموعة من األهداف والقياسات  رؤيتها و استراتيجيتها

إلى عمل فعلي، وتبدأ من تحديد رؤية الوزارة واستراتيجيتها ومن تحديد العوامل  االستراتيجّيةترجمة 
 . في المجاالت الحرجة األداءوقياس أهداف الحرجة للنجاح وتنظيم المقاييس التي تساعد على وضع 

على نحو متكامل عن طريق ربط  األداءالوزارة من تقييم  المتوازن  األداءقياس   بطاقةمكن وت
، ويتم في البطاقة ترجمة رؤية الوزارة واستراتيجيتها إلى أهداف ومقاييس تميزهالتحقيق األهداف المتعددة 

 :وكاآلتي من منظور مختلف األداءيقوم كل منها بتقييم محاور رئيسة يتم تبويبها في أربعة 
 اإلسالمّيةوالشؤون والمقدسات  وقافاألكوزارة غير الهادفة للربح  المنظمات في الم ور المفلي: .1

 على استمرارها فيمالية تكفي الوزارة لتحافظ موارد تسعى إليجاد هذا المحور أهدافا مالية  يتضمن
المتعاملين النتائج التي ترضي تؤدي الى معرفتها لمدى تحقق تنفيذ أنشطتها وتقديم خدماتها، و 

من خالل يتم هذا المحور  القياس فيو هم، أعينلها في تبدو والعاملين والشركاء، والصورة التي 
النشاطات والبرامج التي يتم مجموعة األهداف قصيرة المدى التي يمكن أن تتغير بحسب 

 . ةالخدمات المقدمبحسب المرحلة التي وصلت إليها دورة حياة تنفيذها،و 
تحتاج الوزارة إلى أن توجه اهتمامها إلى تلبية احتياجات ورغبات  م ور المتعفم ع  م  الوزارة: .2

 . المتعاملين معها، وعليه توضع مؤشرات تعكس وضع المتعاملين معها ورضاهم عما تقدمه لهم
حيث يتم قياس فعالية األنظمة الداخلية للوزارة من أجل  :)العم يفت التشغع ية(م ور النظمة الداخ ية .3

متلقي ستقبال كا العمل م، باإلضافة إلى نظنظم التطوير والتحسين المستمر، ومن أهمها تميزهاضمان 
 .ات وغيرهاجراءاإل وتبسيط، الخدمة

فيها الوزارة من و يحدد هذا الجانب القدرات التي يجب أن تنم ) التع ل وال مو(:م ور التع ل الت ظيمي .4
ويؤكد . أجل تحقيق عمليات داخلية عالية المستوى التي تخلق قيمة للعاملين فيها والمتعاملين معها

تعليم وتطوير الموظفين، و  ثالث قدرات: قدرات الموظف وإعادة توجيهها ()جانب النمو والتعلم على 
ومات، التحفيز وتحمل أنظمة المعلإنتاجية الموظفين، فعالية  ين،الموظفقياس رضا الموظفين، وفاء 

 . ؤوليةسللم جراءاإل
 هامؤشراتبإظهارها تحديدها و يتم  ،أهداف كل محور من هذه المحاور األربعة والجدير بالذكر أن

التي  االستراتيجّيةمع األهداف وتعديلها لتنسجم المبادرات النشاطات والبرامج و ودمج ، قيمها المستهدفةو 
 . لتحقيقها، وذلكتسعى الوزارة 
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 : الخريطة االستراتيجّية ل خطة:5-5 
 

،والتي يبينها  االستراتيجّيةالعالفة بين السبب والنتيجة في تحقيق الرؤية  االستراتيجّيةتبين الخريطة 
 ( 22)  لشكلا

 

  

 الرؤية االستراتيجية ق العالفة بين السبب والنتيجة في تحقي ( 22الشكل )  
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 :آليفت تعزيز مشفرعة المع عع  في تط عق الخطة :5-6
تحقيق األهداف معها في والمؤسسات ذات العالقة  العاملين في الوزارة مشاركة تعزيز أجلمن 

رزها بأ، ومن تطبيقها سيتمن ثمة آليات إ، ف االستراتيجّيةوالتشغيلية التي تضمنها الخطة  االستراتيجّية
  :اآلتية

 :خطةالآليفت تعزيز مشفرعة العفم ع  في الوزارة في تط عق : 5-6-1

في العاملين في الوزارة  ةلتشاركي ضمن بيئة داعمة لزيادة فاعلية مشاركاعمل الانطالقا من مفهوم 
بمستوياتهم وتحسين أدائهم المتعددة التي تلبي احتياجاتهم واالرتقاء تنفيذ البرامج والنشاطات والمبادرات 

، ويمكن أهداف الوزارة، فإن الواجب يستدعي إتاحة الفرص لهم لتفعيل دورهم في تحقيق هنيام وتنميتهم
 من خالل القيام بعدة أعمال أهمها :  االستراتيجّية الخطةفي تنفيذ تهم أن  تتم عملية تعزيز مشارك

بالتفصيل وبخاصة  االستراتيجّيةشرح وتوضيح مفاهيم التخطيط االستراتيجي، وعناصر الخطة  .أ 
 . رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها، ومبادراتها، لجميع العاملين في الوزارة

في الوزارة في تنفيذ فعالياتها المختلفة، وفي توضيح وتفعيل مفهوم وأهمية مشاركة العاملين  .ب 
  . ات الخاصة بتطبيقهاالقرار صناعة 

 

 خطة:ال في تط عقالشرعفء والداعمع  ل وزارة دور آليفت تعزيز : 5-6-2

مين مستلزمات أبت االستراتيجّيةخطة مبادرات ال العالقة في تطبيقالشركاء ذوي  دوريمكن تعزيز 
 :ات التاليةجراءمن خالل اإل االستراتيجّيةتنفيذ وتحقيق أهداف 

)الشركاء وممثلين من المؤسسات ذات العالقة الوزارة تشكيل لجنة توجيهية عليا من يتم  .1
الممثلين فيها،  ةوصف تلك اللجنة محددة لمهام الوزارة لتعليماتضع والداعمين للوزارة( بعد و 
 .  االستراتيجّيةلمتابعة تنفيذ وتقويم سير 

الممثلين  ةوصف تلك اللجنة لتعليمات محددة لمهامالوزارة  ضع بعد و تشكيل لجنة تنفيذية يتم  .2
 . المشاركة في اللجنة التوجيهية العليا للتنسيق والتنفيـــذ الوزارة والجهات فيها من
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المؤسسات ذات  عنن و ، وممثلالوزارة في ون لعامليحضرها ا عقد ورش عمل ولقاءاتيتم  .3
وتوضيح نشاطاتها وتدخالتها  االستراتيجّيةلشرح أهداف  )الشركاء والداعمين للوزارة(العالقة 

 . بكل منها األدوار المنوطةوبرامجها اإلجرائية، وتحديد 
، تتحدد االستراتيجّيةإعداد خطط وبرامج عمل تفصيلية تحقق األهداف الواردة في محاور يتم  .4

 فيها مواعيد التنفيذ وأماكنها ومستلزماتها البشرية والفنية والمادية والجهات المعنية بتنفيذ كل
 . هانم

الديني والدعم  واإلرشادعمليات الوعظ وجميع الشركاء في الوزارة تعزيز النهج التشاركي بين  .5
 ت كفاءة وفعاليةوالتعاون المجتمعي الفعال لتحقيق مجتمع أردني آمن ومستقر يتمتع بحكومة ذا
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 :المراج 
 

 الدستور الردني. -
 كتب التم ي  السفمية. -
 الوراق ال قف ية الم مية -
 ع  ف الردن.وثيقة  -
 . م2025 األردنّ  وثيقة –الوطنية  االستراتيجّيةالرؤية و " -
 . 2025 -2016االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  -
)إطار  األداء، نموذج استراتيجي متعدد األبعاد لتقييم (  2001)زينب احمد عزيز ،حسين -

القيادة اإلبداعية في مواجهة  اإلدارةمقترح( ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني في 
 . ، مصرالعربية دارةالتحديات المعاصرة لإل

 ية اآلتية:األردنّ للمؤسسات العربية و  االستراتيجّيةالخطط  -
o 2016-2011 الكويتية وقافاأل لوزارة االستراتيجّية الخطة 
o 2021-2017 الكويتية وقافاأللوزارة االستراتيجّية الخطة 
o السعودية واإلرشاد والدعوة اإلسالمّية الشؤون  لوزارة االستراتيجّية الخطة 

https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Plan.aspx 
o قطر في اإلسالمّية والشؤون  وقافاأل لوزارة االستراتيجّية الخطة 

https://al-sharq. com/article/02/09/2020/ 
o قطر في اإلسالمّية والشؤون  وقافاأل لوزارة االستراتيجّية الخطة 
o البحرين مملكة في وقافاألو  اإلسالمّية والشؤون  العدل لوزارة االستراتيجّية الخطة 

https://www. moj. gov. bh/ar/about-the-ministry/the-strategic-plan 
o 2021-2017 األردنّ في  تاءالعامالفا لدائرة االستراتيجّية الخطة 
o 2019-2017 االجتماعي الضمان لصندوق  االستراتيجّية الخطة 
o •2022-2017والعلوم للثقافة العربية للمنظمة االستراتيجّية الخطة 

 مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية( ، 2015دليل التخطيط االستراتيجي) -
برنامج تدريبي  ، ،المعهد العربي للتخطيط ستراتيجي( التخطيط اال2017الرشود، عوني ) -

 .  اسبوعي، مقر المعهد، الكويت
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"المؤسسة الموجهة استراتيجيا )طريقة كابالن و  (  2001)روبارت كابالن و ديفيد نورتون،  -
("، مجلة خالصات كتب المدير و رجل االستراتيجّيةويات األولفي قياس التوازن و  نوترون 

 . 196األعمال، العدد 
( التخطيط االستراتيجي كمدخل لتطوير المنظمات العامة 2001عبدالرحيم، محمد عبدالرحيم ) -

سالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ر ، دراسة حالة المعهد القومي للقياس والمعايرة، «ر صفي م
 .  العامه اإلدارةسياسية، قسم لة االقتصاد والعلوم االقاهرة، كلي

)األصول و األسس العلمية(، الدار  االستراتيجّية اإلدارة،  (  2001)محمد احمد   ،عوض -
  . 6، ص: 2001الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

، الطبعة األردنّ ، دار وائل للنشر، عمان، شاراتستلال االستراتيجّية اإلدارةفالح حسن الحسيني،  -
 . ىاألول

لمواجهة تحديات القرن الحادي  االستراتيجّية اإلدارة،  (  1999)المغربي عبد الحميد عبد الفتاح -
 . ىاألولو العشرين، مجموعة النيل العربية، مصر، الطبعة 

 للدوائر االستراتيجي للتخطيط اإلرشادي (،  الدليل2016) األردنّ  –العام  القطاع تطوير وزارة -
 الحكومية، 

 .  2016، ستراتيجي( تعريفات التخطيط اال 2016لحرة )ويكبيديا الموسوعة ا -
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