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الهيكل التنظيمي ٢٠٢٠
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني؛ 

سيدنا محمد، وعىل آله وصحبه أجمعني.

تحتاج الدول لبقائها وتقدمها وازدهارها إىل وزارات ومؤسسات؛ 

تنظم شؤونها، وتنفذ برامجها، وتحفظ أمنها، وتخدم رعاياها، وتدير 

شؤونها الداخلية والخارجية بشكل يتوافق مع السياسات املرسومة 

التي يقوم عليها بنيان الدولة.

والوزارة هي تشكيل حكومي يهدف إىل إدارة قطاع أو نشاط  

أنشئت  فقد  ومتشعبة؛  كثرية  الدولة  مهام  أن  وحيث  الدولة،  من 

يف  بها  املناط  بدورها  منها  واحدة  كل  لتقوم  املتعددة  الوزارات 

الرعاية والتخطيط والتنفيذ.

اإلنجازات،  بتحقيق  مطالبة  اختصاصها  مجال  يف  وزارة  وكل 

وتلبية االحتياجات، وإحداث النمو الشامل يف املجاالت كافة. 

الدولة  وزارات  عىل  القامئني  من  يتطلب  األمر  هذا  وتحقيق 

ومؤسساتها العمل واإلخالص واإلتقان، ومعرفة كل ما هو جديد من 

الخطط واالسرتاتيجيات، وتطبيقها يف واقع الحياة العملية للحصول 

عىل أفضل النتائج.

تعد وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية من الوزارات 

الديني  امللف  إدارة  الوزارة  بهذه  أنيط  حيث  الدولة،  يف  الفاعلة 

كلمة معايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
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بجوانبه املتعددة، و تنفيذ مهامته الرشيفة الجليلة، وقد حققت يف ذلك إنجازات غري مسبوقة؛ فقامت 

الوزارة خالل السنوات املاضية باالرتقاء مبهمة الدعوة واإلرشاد وتأهيل األمئة والوعاظ، وترشفت بخدمة 

كتاب الله تعلياًم وطباعة وتدقيقًا؛ من خالل إقامة املسابقات املحلية والدولية التي تعنى بحفظ القرآن 

الكريم وتجويده، وإنشاء دور القرآن، ومنح إجازات التالوة، وعملت عىل تنمية الوقف وتنظيمه وحفظه 

- بها، وأولت جانبًا كبريًا من االهتامم برعاية  التي قامت – وما زالت تقوم  الرائدة  من خالل املشاريع 

املساجد وتطويرها من خالل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية يف معظم مساجد اململكة، ونجحت يف 

القضاء  يف  وأسهمت  وإعجابهم،  الناس  ثقة  عىل  حاز  حتى  بصندوقه  واالرتقاء  الحج  مواسم  تنظيم 

عىل كثري من جيوب الفقر والبطالة من خالل املساعدات والكفاالت واملشاريع الريادية التي تم إنجازها 

عن طريق صندوق الزكاة.

وباء  انتشار  بسبب  املشاريع؛  هذه  من  كثري  إنجاز  من  حّدت  استثنائية؛  سنة  كانت  املاضية  والسنة 

لوزارة  كان  فقد  ذلك  ومع  واملشاريع،  الربامج  وتأجيل  واالحتفاالت،  االجتامعات  إلغاء  تم  حيث  كورونا؛ 

وطرق  الوباء،  بخطورة  والتثقيف  التوعية  خالل  من  الوباء؛  لهذا  التصدي  يف  كبرية  جهودًا  األوقاف 

التصدي له، وتخفيف أرضاره االقتصادية واملعيشية عىل ذوي الدخل املحدود؛ من خالل الربامج التي 

تم تنفيذها من خالل صندوق الزكاة والربامج الوقفية.  

وتوثيقًا لهذه الجهود؛ قامت الوزارة بإصدار هذا التقرير الذي يشتمل عىل أهم إنجازات الوزارة 

يف العام املايض 2020 يف املجاالت كافة.

تضافرت  الذين  العاملني  بصدق  ثم  وتوفيقه،  الله  بفضل  إال  تتحقق  أن  اإلنجازات  لهذه  كان  وما 

جهودهم يف رفعة هذه الوزارة وتقدمها.

( )التوبة: 105( ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُْؤِمُنونَ ى اللَّ )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَ

ختامًا؛ نسأل أن يتقبل هذا العمل، ويبارك يف جهود العاملني، ويوفقنا جميعًا لخدمة الدين والوطن 

يف ظل صاحب الجاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني حفظه الله ورعاه.

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الـدكـتور محمد الخاليلــــــة
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أنشئت وزارة األوقاف بتاريخ 1967/10/18 تحت اسم )وزارة الشؤون الدينية واألماكن املقدسة ثم   •
عدلت التسمية إىل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية( .

يف عام 2001 م صدر القانون الحايل للوزارة  رقم )32( لسنة 2001 وسمي قانون األوقاف والشؤون   •

واملقدسات اإلسالمية لسنة 2001 والذي تم مبوجبه إلغاء القانون  رقم )26( لسنة 1966.

من أهم ما جاء يف هذا القانون:

تعريف عبارة )األوقاف والشؤون و املقدسات اإلسالمية(.   •
إنشاء دائرة عامة تسمى دائرة تنمية أموال األوقاف.  •

إنشاء صندوق الحج.   •

إنشاء صندوق دعم املساجد.  •

إنشاء برامج وقفية خاصة وعامة لجهات الرب املوقوف عليها.  •

ومام جاء فيه ايضاً:

ملحة موجزة عن الوزارة
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تعني عبارة )األوقاف والشؤون و املقدسات اإلسالمية( ما ييل :  •

األرايض والعقارات واألموال املنقولة وغري املنقولة املوقوفة عىل جهة بر ال تنقطع ابتداء   •

أو انتهاء وتشمل املساجد وملحقاتها واملقامات ودور الرفادة ) التكايا ( والزوايا واملقابر 

اإلسالمية املخصصة للدفن أو التي منع فيها الدفن. 

شؤون الدعوة والوعظ واإلرشاد والتوجيه اإلسالمي.   •

النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  ودور  اإلسالمية  املراكز  وشؤون  الرشيف  املصحف  شؤون   •

الرشيف ومراكز تحفيظها وتعليمها.

شؤون املعاهد الرشعية واملدارس ودور القرآن ودور األيتام التي ينفق عليها من الوزارة.  •

شؤون الحج والعمرة.  •

أهداف الوزارة الرئيسية

اإلرشاف عىل املساجد وأعامرها والعناية بها والعمل عىل أن تؤدي رسالتها عىل اكمل   .1
وجه. 

تشجيع الوقف الخريي عىل جهات الرب املتعددة واملحافظة عىل أموال األوقاف وتنميتها   .2

وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها عىل الجهات التي حددها الواقف. 

تقوية الروح املعنوية لدى األمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بني أفرادها.  .3

دعم النشاط اإلسالمي العام يف مجاالته الفكرية والثقافية واالجتامعية.  .4

الحضارة  دور  وإبراز  اإلسالمي  الرتاث  عىل  واملحافظة  اإلسالمية  والثقافة  املعرفة  نرش   .5

اإلسالمية يف تقدم املجتمع اإلنساين 

االهتامم بشؤون الدعوة والتوجيه اإلسالمي وتعريف املسلمني بأحكام دينهم يف أمور   .6

حياتهم الخاصة والعامة.

وتعزيز  والفضيلة  الخري  معاين  نحو  املسلمني  سلوك  وتوجيه  اإلسالمية  األخالق  تنمية   .7

الوحدة الوطنية.



املديريات

 الداخلية
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مديرية الوعظ واالرشاد

وصف العمل:

تنظيم املواعظ الدينية وغرس القيم اإلسالمية وتوجيه املسلمني نحو معاين الخري والفضيلة.

أهداف املديرية

نرش املعرفة و الثقافة اإلسالمية واملحافظة عىل الرتاث اإلسالمي وإبراز دور الحضارة اإلسالمية   •

يف تقدم املجتمع اإلسالمي.

االهتامم بشؤون الدعوة و التوجيه اإلسالمي وتعريف املسلمني بأحكام دينهم يف أمور حياتهم   •

الخاصة و العامة.

الوحدة  وتعزيز  الفضيلة  و  الخري  معاين  نحو  املسلمني  سلوك  وتوجيه  اإلسالمية  األخالق  تنمية   •

الوطنية.

التدريب والتأهيل:

االسالمية  العلوم  جامعة  يف  دورات  عقد  خالل  من  واملؤذنني  والواعظات  االمئة  جميع  تدريب   •

العاملية لدراسة املتون الفقهية.

االرشاف الفني عىل الدورات العلمية الدولية لرشح مضامني رسالة عامن.  •

ابتعاث )501( واعظًا وامامًا ومؤذنًا ضمن دورة تدريبة بالفقه الشافعي بالتعاون مع جامعة العلوم   •

اإلسالمية.

ابتعاث )30( من األمئة للحصول عىل شهادة الدبلوم العايل يف الفقه الشافعي.  •

الدعوة:

برنامج الخطاب الديني

اربع وخمسني خطبة   )54( بواقع  الجمعة املوحدة  العناوين امللزمة وموضوعات خطبة  تناول  تم   •

الدينية،  واملناسبات   ، والعقيدة   والسلوك،   األخالق   : اآلتية  املواضيع  عىل  اشتملت   ، جمعة 

والوطنية ، وما يتعلق بتحصني املجتمع ملواجهة وباء كورونا .

متت إقامة ملتقيات الوعظ واالرشاد يف مختلف محافظات اململكة وتم تنفيذ )5( خمسة ملتقيات   •

توزعت عىل النحو اآليت:
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امللتقيات التي تم إقامتها:-

التاريخاإلقليماملديريةالرقم

2020/1/16الجنوبالطفيلة / منطقة القادسية1

2020/1/30الشاملالكورة / بلدية الرابية / سموع2

2020/2/13الشاملاربد األوىل / الطيبة3

2020/2/27الجنوبالكرك / قضاء مؤاب4

2020/3/12الوسطعامن الثالثة / رجم الشامي / الكتيفة5

وكانت املخرجات عىل النحو اآليت:-

)135(
مشارك 

) 45(
محارضة لألمئة 

املشاركني

)16 (
محارضة يف 

املساجد الرئيسية

) 28(
محارضة لألمئة 

املشاركني 
للمجتمع املحيل

 )60 ( 
خطبة جمعة

يف املساجد

عمل حلقة قران 
كريم بشكل 

يومي تفعيالً 
ملبادرة ختمة 
القران الكريم

تغطية املساجد 
الخالية من 
املوظفني 

باإلمامة 
والتدريس اثناء 
فرتة امللتقى

عقد )5( دورات 
يف فن الخطابة

زيارة عرشات من 
املرىض يف 
املستشفيات

زيارة بيوت العزاء

تجهيز امساكية شهر رمضان املبارك للعام 1441هـ - 2020م  وتوزيعها حسب األصول .  •

•  إقامة خمسة مجالس علمية هاشمية رئيسية يف شهر رمضان املبارك يف العاصمة عامن شارك 

فيها علامء أجالء من  اململكة وتم بثها بعد كل صالة يوم جمعة من الشهر الفضيل عرب قنوات 

رئيسًا  محورًا  الصالحات(  )الباقيات  موضوع  اختيار  تم  وقد   ، واألرضية  الفضائية  األردين  التلفزيون 

لهذه املجالس و تناولت املجالس العناوين التالية :

املجلس األوىل بعنوان) »سبحان الله« تنزيه الخالق وتزكية املخلوق( 2020/4/24م.  •

املجلس الثاين بعنوان )»الحمد لله »هي الكلمة الباقية( 2020/5/1م.   •

املجلس الثالث بعنوان)»ال إلَه إاّل الله« شعار الشاهدتني أشهد أن ال إله إاّل الله، وأشهد أّن محمد   •

رسول الله( 2020/5/8م.

ُم اللَه »واجب الوجود«(2020/5/15م. املجلس الرابع بعنوان )»الله أكرب« أعظم كلمٍة يف الوجود ُتعظِّ  •
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املجلس الخامس بعنوان)الباقيات الصالحات هن املنجيات يوم القيامة( 2020/5/22م.  •

النشاطات واالحتفاالت والزيارات

يف  2020م   - 1441هـ  املبارك  رمضان  شهر  يف  الرئيسية  الهاشمية  العلمية  املجالس  اقامة   •

العاصمة عامن والفرعية يف املحافظات وضمن خطة الوزارة الوقائية من جائحة كورونا.

2020م برتشيح واحد وثالثني  •  تنفيذ املكرمة امللكية السامية  الخاصة بتزويج األمئة العزاب لعام 

إمامًا من مختلف املديريات يف محافظات والوية اململكة ضمن االسس املعدة لذلك .

اقامة اسبوع الوئام الديني يف االسبوع االول من شهر شباط / 2020م مبشاركة جميع مديريات   •

االوقاف يف اململكة .

االعداد واالرشاف عىل برنامج الدروس والتالوات يف شهر رمضان املبارك )1441هـ - 2020م( يف   •

، ومسجد  ، ومسجد الشهيد امللك املؤسس  الكبري  الثالث )املسجد الحسيني  الرئيسية  املساجد 

الحسني بن طالل( وذلك ضمن الخطة الوقائية من جائحة كورونا.

إقامة االحتفاالت يف املناسبات الدينية وعددها )5( احتفاالت وهي ) ذكرى الهجرة النبوية وذكرى   •

االرساء واملعراج الرشيفيني وذكرى املولد النبوي الرشيف( باإلضافة إلقامة هذه االحتفاالت يف 

جميع مديريات االوقاف يف اململكة وضمن خطة الوزارة بالتعامل مع جائحة كورونا.

األعامل االدارية املساندة

تكليف )161( اماما عىل حساب صندوق الدعوة )2020م(  .  •

•  اعداد وتجهيز العنوان املوحد واملحاور لخطبة الجمعة االسبوعية وتعميمها عىل الخطباء.

النتائج والتوصيات

النتائج :- 

وجود االثر الواضح وامللموس عىل منهجية التفكري االيجايب للتعامل مع الفتاوى ومستجدات العرص   •

ضمن السياسة العامة للوعظ واالرشاد وهذا ما تم تحقيقه يف دورات الدبلوم التدريبي الذي عقد 

بالتعاون مع جامعة العلوم االسالمية العاملية .

تغيري التوجه الفكري عند املتدربني من املتأثرين بالفكر املتطرف بحيث ظهر لهم فساده الديني   •

وانحرافه السلويك وأنه اساس التطرف.

جميع  ورد  أصوله  وإضعاف  مصدره  ببيان  ومنهجهم  مبعتقدهم  املتطرف  الفكر  أصحاب  تشكيك   •

مسائله مبناقشات علمية تبني خطأه واثره السلبي عىل املجتمع.
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رد عامة مسائل املتطرفني يف الفقه والعقائد وبيان مخالفتها لإلجامع وعدم استنادها اىل دليل.  •

التنبيه عىل آثار الفكر املتطرف عىل االسالم واملسلمني والفرد واملجتمع.  •

العنوان  بتطبيق  الوزارة  بدأت  حيث   ، املوحدة  االلزامية  الخطبة  فكرة  اعتامد  خالل  من  املنابر  ضبط   •

ايصال  وهذا من شأنه  للحديث فيها  واعتامد محاور معينة  لجنة متخصصة  للخطبة من قبل  املوحد 

رسائل مهمة من خالل املنرب وحاميته من استغالل البعض ومحاوالتهم ايصال رسائل ال تتفق مع ديننا 

أو قيمنا الوطنية. 

التوصيات  :-  

االستمرار بتدريب األمئة والخطباء كل حسب مؤهله يف دراسات اكادميية وبرامج تدريبية متكنهم   •

من حمل أدوات الفكر السني املعتدل بدراسة فقهية واصولية وعقدية ملذهب معترب واحد وليكن 

وتتلمذ  مالك  اإلمام  تلميذ  هو  عنه  الله  ريض  املطلبي  الشافعي  اإلمام  ألن  الشافعي(  )املذهب 

ملذهب أيب حنيفة وهو شيخ اإلمام أحمد.

خالل  من  إمام  بوظيفة  الشاغرة  املساجد  يف  الحاصل  النقص  لسد  األمئة  من  جديدة  كوادر  تأهيل   •

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة العلوم االسالمية العاملية ووزارة االوقاف تلتزم الجامعة من خاللها 

الوزارة أي  تتحمل  أن  الشافعي فقط دون  االكادميي عىل املذهب  بالتأهيل  الكوادر  بتجهيز هذه 

عبء مايل، وتتعهد الوزارة بتكليف من ترشحه الجامعة بعد دراسته لثالث فصول جامعية من مرحلة 

الدبلوم والبكالوريوس كمساعد إمام عىل حساب صندوق الدعوة حسب امكانية الوزارة املتاحة.

الدبلوم  لربنامج  خاصة  الشافعي  املذهب  عىل  الفقهية  املتون  تدريس  يف  االقتصار  يتم  ان   •

والبكالوريوس وفتح املجال امام الدراسات العليا لدراسة املذاهب االخرى.

االستمرار يف عقد الدورات للطلبة املبتعثني يف الدورات التأسيسية املتوقع تخرجهم بالتعاون مع   •

كلية االمري الحسن للعلوم االسالمية / مديرية االفتاء العسكري والتي اسهمت يف زرع روح االنتامء 

واملسؤولية واالنضباط مام سينعكس ايجابيًا عىل عملهم يف امليدان.

زيادة عدد شواغر االمئة واملؤذنني االردنيني لرفدهم باملساجد الخالية من املوظفني ، علاًم أن عدد   •

املساجد الخالية يتجاوز الـ )3000( ثالثة االف مسجد .

الرشعيني  املؤهلني  من  عدد  عزوف  لوحظ  حيث  االوقاف،  وزارة  ملوظفي  املادي  الوضع  تحسني   •

واالداريني عن العمل يف وزارة االوقاف باإلضافة اىل نزوف عدد من املؤهالت والكفاءات يف الوزارة 

اىل مؤسسات ووزارات اخرى  .

)التعليم، الصحة  البناء العشوايئ للمساجد وتوجيه املحسنني اىل الوقفيات االخرى مثل  الحد من   •

القامئة  باملساجد  واالهتامم  الوطني  االقتصاد  رفد  يف  سيسهم  مام  التكايا(   ، العامة  املرافق   ،

ورفدها بالخربات واملؤهالت للنهوض برسالة الوزارة ورؤيتها  .
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وجود االثر االيجايب يف تطبيق فكرة املسجد الجامع ضمن الخطة الوطنية ملكافحة التطرف، وإعادة   •

تفعيلها من جديد.

العمل عىل اعتامد زي موحد لالمئة والخطباء العاملني يف املساجد .   •

تأهيل حملة الثانوية العامة بنجاح من ابناء الوزارة للحصول عىل املؤهالت العلمية وكذلك السامح   •

سياسة  تنفيذ  عىل  تساعدهم  التي  بالخربات  رفدهم  يف  سيسهم  مام  بالتجسري  الدبلوم  لحملة 

الوزارة يف امليدان  .

التي يشرتط  االمام  االرتقاء بوظيفة  اعتامد نظام جديد خاص لألمئة ومساعدي األمئة يهدف اىل   •

فيها الحصول عىل اجازة خاصة باإلمامة والخطابة والوعظ واالرشاد  . 

تفعيل منصة خاصة لالمئة والوعاظ والخطباء والواعظات تكون مبثابة نافذة علمية يتلقون من خاللها   •

كل ما من شأنه رفع كفاءتهم العلمية.
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معهد  امللك عبدالله الثاين ألعداد االمئة والوعاظ 

ُيعنى املعهد بالعمل عىل رفع كفاءة  الدعاة وتنمية قدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من 

أداء رسالة الوعظ واإلرشاد يف املجتمع وتعزيز منظومة القيم اإلسالمية.

•     املنجزات

تم عقد )7( دورات يف املعهد حسب الجدول التايل:

عدد مكان االنعقاداسم الدورةالرقم
عدد اناثذكوراملشاركني

الدورات

مديرية اوقاف ندوة حوار االديان1
301عامن الثالثة

301املعهداصدقاء الرشطة2

3030املعهداالمتحان التكمييل املستوى الثاين3

33331العقبةاالمئة الجدد4

كلية االمري الحسن االمئة الجدد5
331للعلوم االسالمية

33املعهددليل التوعية الوالدية/اليونسف6

اقليم الشامل ترفيع املوظفني7
4754252027والوسط والجنوب

63448831املجموع
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مديرية شؤون املساجد

 
 اصدار مجموعة من التعاميم فيام يتعلق بالسالمة العامة خالل فرتة جائحة كورونا منها: إ- فتح . 1

وإغالق املساجد. 

ب- تعقيم خزانات املياه يف املساجد.

ج- العمل عىل متابعة تعقيم املساجد.

عمل احصائية لجميع لجان الرعاية واالعامر يف املساجد .. 2

عمل زيارات ميدانية عىل املديريات واملساجد .  . 3

االرشاف عىل نظافة االلواح الشمسية ومتابعة ذلك مع مديريات االوقاف واالمئة واملدراء لتنظيم . 4

ومتابعة العمل من خالله.

الرؤيا والتطلعات لعام )2021(

متابعة املساجد وكل ما يتعلق بها. . 1

العمل عىل تشكيل لجان رعاية يف املساجد التي ال توجد فيها لجان.. 2

العمل عىل تفعيل دور االمام االول وزيادة اعدادهم.. 3

العمل عىل ترشيد فاتورة استهالك الكهرباء واملاء يف املساجد.. 4

العمل عىل اعادة هيكلة مديرية شؤون املساجد مبا يتناسب مع مهامها.. 5

ارشفة شؤون املساجد.. 6
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احصائية بأعداد املساجد يف اململكة واعداد املساجد التي تم بنائها

العددNumberاملديرية
عدد املساجد 

التي تم بناؤها 
2020

6005عامن االوىل

4411  عامن الثانية

*****827  عامن الثالثة

60016  الزرقاء

2260  الرصيفة

2274مادبا

48717 البلقاء

4378 اربد االوىل

3094  اربد الثانية

1345  الرمثا

1093  االغوار الشاملية

1832  الكورة

****662  املفرق

2736  البادية الشاملية

2110  عجلون

3506  جرش

52010  الكرك

2203  الطفيلة

2857  معان

1300  العقبة

102دائرة اوقاف القدس

7333املجموع
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مديرية التعليم الرشعي

املتخذ  الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  الوزارة  يف  والتأهيل  الرشعي  التعليم  مديرية  استحداث  تم 

يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1999/3/10 م باالستناد ألحكام الفقرة ) ب ( من املادة  الخامسة من نظام 

وتضم  م   لسنة 1979   )  2  3  ( رقم  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  لوزارة  اإلداري  التنظيم 

املديرية حاليًا قسمني هام :

قسم املدارس الرشعية .. 1

قسم البعثات .. 2

انجازات املديرية

اوالً : قسم املدارس الرشعية

بلغ عدد املدارس الرشعية يف اململكة لعام 2020 / أربعة مدارس وبلغ عدد الطالب ) 500( طالبًا   

وعىل النحو التايل:

عدد الطالبموقعهااملدرسةالرقم

205عمــــــانمدرسة ابو بكر الصديق ريض الله عنه1

239اربــــــدمدرسة عمر بن الخطاب  ريض الله عنه2

42الكركمدرسة عثامن بن عفان  ريض الله عنه3

14 السلطمدرسة عيل بن ايب طالب  ريض الله عنه4

وقد متت اإلنجازات التالية يف القسم: 

االداري والتعليمي . 1 تتضمن معلومات عن املدرسة والكادر  للمدارس الرشعية  بيانات  عمل قاعدة 

وعدد الشعب وعدد الطالب .

رصف املستحقات املالية للمعلمني عىل حساب التعليم االضايف خالل جائحة كورونا للعام الدرايس . 2

.2020/2019

للعمل يف املدارس الرشعية وعىل نفقة . 3 التعليم االضايف  تكليف املعلمني عىل حساب  تجديد 

وزارة االوقاف / الربامج الوقفية للعام الدرايس 2021/2020 وعددهم )11( أحد عرش معلاًم.

تكليف معلمني جدد عىل حساب التعليم االضايف للعمل يف املدارس الرشعية وعىل نفقة وزارة . 4

االوقاف / الربامج الوقفية للعام الدرايس 2021/2020 وعددهم )2( معلمني اثنني فقط.
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تجديد تكليف املعلمني املنتدبني من وزارة الرتبية والتعليم للتدريس يف املدارس الرشعية  للعام . 5

الدرايس 2021/2020 وعددهم )10( عرشة معلمني.

فتح شعبة جديدة للصف السابع يف مدرسة ابو بكر الصديق الرشعية / عامن وشعبة للصف السابع . 6

يف مدرسة عمر بن الخطاب الرشعية / اربد .

تامني احتياجات املدارس من اللوازم والقرطاسية للعام الدرايس 2021/2020 .. 7

)4( بداًل من الخزانات . 8 )2م( عدد  تامني مدرسة عثامن بن عفان الرشعية / الكرك بخزانات مياه سعة 

التالفة.

ربط املدارس الرشعية مبرشوع الربط االلكرتوين عىل نفقة  وزارة الرتبية والتعليم وبكلفة مالية . 9

تصل اىل )5000( دينار وملدة خمس سنوات .

طباعة )800( نسخة جديدة من كتب املواد الرشعية للصفوف من ) السابع – العارش ( ومبعدل )200( . 10

نسخة لكل صف.

مدرسة . 11 مبنى  تخصيص  تضمنت  والتعليم  الرتبية  ووزارة  االوقاف  وزارة  بني  تعاون  مذكرة  توقيع 

البلقاء كوقف تعليمي لوزارة الرتبية والتعليم مبوجب قرار  االمام عيل بن ايب طالب الرشعية / 

مجلس االوقاف رقم )2020/8/7( تاريخ 2020/7/2 واإلبقاء عىل شعبتني للمسار الرشعي فيها .

اعادة هيكلة املدارس الرشعية ضمن خطة التشكيالت املدرسية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم .. 12

حصول الطالب عبدالله القطاونة  من مدرسة عثامن بن عفان الرشعية / الكرك عىل املركز  األول . 13

عىل اململكة يف فرع  الثاين الثانوي الرشعي  مبعدل )97.6(.

بلغ عدد الطالب الذين تقدموا المتحان الثانوية العامة يف الفرع الرشعي للمدارس التابعة للوزارة . 14

)46( طالبا  وقد نجح منهم )21( طالبا وبلغت معدالت )16( منهم  ما بني )97.6-80(.

  تكريم اوائل طالب الثانوية العامة للفرع الرشعي للعام الدرايس 2020/2019 حيث تم تكريم ثالثة . 15

طالب ورصف مبلغ مايل )200( دينار حيث تم تكريم ثالثة طالب .

تعميم كتيب الرقابة األبوية عىل طالب املدارس الرشعية وأولياء امورهم لحاميتهم من مخاطر . 16

فئة  تجنيد  االرهابية  التنظيامت  مبحاولة  يتعلق  ما  وخصوصا  االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام 

الطالب والشباب يف املدارس.

ثانياً : قسم البعثات 

بلغ  عدد الطالب الحاليني الذين ال زالوا عىل مقاعد الدراسة يف الجامعات وكليات املجتمع )319( . 1

طالبا.

تشكيل لجنة للعمل عىل تدقيق االمور املالية الخاصة  بالطلبة املبتعثني.. 2

عىل . 3 الرشعية  العلوم  لدراسة  املبتعثني  الطالب  من  طالب  اربعة   )4( عن  املرتتب  االلتزام  فك  تم  
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نفقة الوزارة حسب قرار مجلس االوقاف.

عدد الطالب الذين تم تخرجهم للعام الدرايس 2020/2019 م )73( ثالثة وسبعون طالبًا.  . 4

التطلعات

انشاء مدرسة رشعية منوذجية عىل غرار املدارس الخاصة برسوم متواضعة.. 1

إنشاء مدرسة رشعية  للذكور يف كل محافظة من محافظات اململكة .. 2

أن يكون تعيني املعلمني يف املدراس الرشعية عن طريق وزارة األوقاف وذلك لسد حاجة املدراس . 3

من التخصصات الغري متوفرة يف وزارة الرتبية والتعليم.

تامني املدارس الرشعية باألثاث الالزم وتزويدها  باملختربات املدرسية و تأمينها بالوسائل التعليمية . 4

الحديثة .

تعديل كتب املواد الرشعية للصفوف من ) السابع وحتى العارش (  لتتناسب مع التغريات التي طرأت . 5

خصوصا ان هذه املناهج تم تأليفها عام 1992م .

انهاء . 6 بعد  االختيار  للطالب  ليتسنى  واالديب  العلمي  املسار  جانب  اىل  الرشعي   املسار  اعادة 

املرحلة االساسية .

الرتويج االعالمي للمدارس الرشعية لزيادة االقبال عليها .. 7

فتح شعب جديدة للمراحل االساسية ) الخامس و السادس والسابع (.. 8

عىل . 9 الرشيعة  علوم  لدراسة  الرشعية  املدارس  يف  العامة  الثانوية  ألوائل  دراسية  منح  تخصيص 

نفقة الوزارة .

الكبري . 10 العمل  البعثات بعدد من املوظفني، وذلك لحاجة القسم املاسة بسبب حجم   تزويد قسم 

فيه.

اعادة فتح باب ابتعاث الطالب األردنيني لدراسة الرشيعة عىل نفقة الوزارة لسد حاجة املساجد من . 11

األمئة والوعاظ .

تخصيص منح دراسية ألبناء العاملني واملتقاعدين يف وزارة االوقاف .. 12

تخصيص بريد الكرتوين خاص بقسم البعثات للمراسالت مع الجامعات والكليات وربطه مع الحكومة . 13

.)gov.jo.( االلكرتونية

العمل عىل اعداد برنامج متكامل لقسم البعثات مربوط مع املوارد البرشية ملتابعة اوضاع الطلبة . 14

بعد تخرجهم وتوظيفهم يف مالك الوزارة مبسمى امام.
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مديرية شؤون املصحف الرشيف

•     طباعة املصحف الرشيف:

اإلرشاف عىل طباعة مصحف آل البيت بخط الخطاط األردين شكري الخالدي /الطبعة الثانية.

خدمة الجمهور: . 1

تقديم املعلومات حول املصاحف الرشيفة الواردة أو الصادرة والتي بلغ عددها حتى نهاية العام 

)895129( مصحفًا رشيفًا وقد استفاد من هذه الخدمات )214( جهة.

واملكتبة . 2 اإلعالم  وهيئة  واملقاييس  واملواصفات  )الجامرك  العمل  رشكاء  مع  التنسيق  استمرار 

الوطنية والربيد األردين( وذلك لضبط عمليات االسترياد والتصدير.

تدقيق املصاحف الرشيفة:. 3

- التي طبعت خارج البالد وعددها سبعة مصاحف.

- الربوفات التي ستطبع اثنتان من اإلمارات العربية املتحدة ومن مرص.

مصحف األردن والذي يكتبه الخطاط شكري خارشو بالخط املحقق: . 4

- حيث تم االنتهاء من تدقيق الصفحات من )172 - 401(،

- عقدت اللجنة املكلفة بتدقيق هذا املصحف خمسة اجتامعات ملناقشة املالحظات الواردة يف 

التدقيق.

- متابعة تصحيح املالحظات التي قدمتها لجنة التدقيق يف الصفحات من )381-1(.

مصحف مثنى العبيدي والذي يكتب بخط النسخ:. 5

- متابعة تدقيق األجزاء من 20-7.

- عقد سبعة اجتامعات للجنة تدقيق هذا املصحف ملناقشة املالحظات التي ستقدم للجهة التي 

تتوىل اإلرشاف عىل كتابة هذا املصحف الرشيف.

لجنة املصحف الرشيف: تم عقد ثالثة اجتامعات لهذه اللجنة برئاسة سامحة املفتي العام للمملكة . 6

تم فيها:

- منع تداول خمسة مصاحف رشيفة منها بروفتان مل تطبعا بعد.

- إجازة تداول تسعة مصاحف منها ثالث بروفات.

7 . 2019+( التي تم تدقيقها يف اململكة لعامي  لتداول املصاحف الرشيفة  تنظيم عرشين ترصيحًا 

2020( ليصار إىل وضع هذه التصاريح يف نهاية كل مصحف عند الطباعة. )وفق النموذج املرفق.(

وضع رشوط إلجازة املصحف الرشيف وإلزام دور النرش والطباعة بها وتفقد هذه الدور واملكتبات . 8
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للتأكد من ذلك.

وضع مرشوع تعليامت لربنامج وقفية املصحف الرشيف طباعًة وتدقيقًا والتي تم إقرارها من قبل . 9

مجلس األوقاف.

تقديم مرشوع معدل لتعليامت تدقيق املصحف الرشيف.. 10

التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم يف مجال تدقيق وطباعة مصحف آل البيت.. 11

فلة( . 12 باريب،  الطيف،  ألوان  قزح،  قوس  )مصحف  امللونة  املصاحف  تهريب  ظاهرة  عىل  القضاء 

بالتعاون مع رشكاء العمل.

13 . ،2 مرص   ،3 اململكة  )داخل  التعديل  بعد  ستطبع  بروفات  لسبع  املدققني  مالحظات  تصويب  متابعة 

تركيا1، اإلمارات 1(.

بروفتي مصحف امللك حسني ومصحف امللكة علياء طيب الله ثراهام:. 14

- تم تجهيز الربوفات للطباعة بعد ترقيم اآليات والصفحات.

- وضع مواصفات ورشوط عطاء طباعة املصحفني الرشيفني.

التواصل مع إذاعة القرآن الكريم بخصوص بعض التالوات قبل بثها عرب أثري اإلذاعة.. 15

إطالق مبادرة تكريم املصاحف ذات األوراق التالفة.. 16

انجاز تقويم 2021م.. 17

•     التطلعات:

عقد دورة تدريبية للراغبني من املوظفني بتدقيق املصحف الرشيف بالتعاون مع معهد امللك عبد . 1

الله الثاين إلعداد وتأهيل األمئة.

إقرار مرشوع معدل لتعليامت املصحف الرشيف رقم )2( لسنة 2003.. 2

مبا . 3  2001 لسنة   )32( رقم  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  قانون  من   )13( املادة  تعديل 

يتضمن النص عىل عقوبات تتخذ بحق مخالفي تعليامت تدقيق املصحف.

أو . 4 وضع مواصفات للقلم القارئ بحيث يشتمل عىل تسجيالت لقراء أردنيني )محمد رشاد الرشيف 

محمد أبو شوشة(.  
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مديرية املراكز االسالمية والجمعيات

العمل املنجزالرقم

إعداد دليل الخدمة ملديرية الجمعيات لجميع أقسامها 1

عمل قاعدة بيانات للجمعيات اإلسالمية وأمتتتها إلدراجها عرب املوقع االلكرتوين للوزارة2

املالية 3 أمورها  ومتابعة   )67( عددها  البالغ  وفروعها  للجمعيات  ميدانية  بزيارات  القيام 

واإلدارية ومخاطبها إلجراء الالزم وفق األصول  

حضور اجتامع الهيئة اإلدارية العامة العادي وغري العادي ومناقشة التقرير اإلداري واملايل 4

ضبط املامرسات املخالفة لألنظمة والترشيعات وانتهاك قانون الدفاع 5

التنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية بخصوص الجمعيات الخريية التي متارس النشاط الديني 6

للعمل عىل ترخيصه من وزارة االوقاف 

تلقي شكاوى والنظر فيها للتنسيب بإزالة املخالفة واصدار العقوبة املناسبة  7

التنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية لتنظيم عمل جمع التربعات يف الجمعيات 8

إصدار تعليامت للجمعيات تتعلق بأمور الدفاع الخاص مبرض كوفيد 19 9

الرتاخيص 10 إلصدار  االسالمية  والبنوك  الربي  التنظيم  وهيئة  السري  إدارة  مخاطبة  كتب  إصدار 

االزمة للجمعيات 

املشاركة يف اللجان املشكلة ملتابعة أعامل الجمعية 11

حضور اجتامع الهيئة العامة للجمعيات التي تختص بوزارة األوقاف والبالغ عددها ) 25 ( جمعية.12

مخاطبة الجمعيات بالعمل عىل تصويب أوضاع املراكز القرآنية  التابعة لها 13

وترخيص 14 تأسيس  نظام  عىل  تعديل  إجراء  عىل  للعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التنسيق 

املؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية بتضمينه مادة تسمح لوزارة األوقاف برتخيص رياض 

األطفال التابعة لها من خالل لجنة مشرتكة بني الوزارتني 

الرتبية  15 وزارة  وتزويد  األطفال  رياض  يف  التوسع  ومضمونه  الجمعيات  عىل  تعميم  إصدار 

والتعليم بالبيانات واملعلومات الالزمة لذلك للعمل عىل ترخيصها 
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معان 16  , الكرك  الجنوب   محافظات  يف  والقرآنية  االسالمية  واملراكز  الجمعيات  عمل  متابعة 

,العقبة ( 

إعداد  مرشوع نظام املراكز اإلسالمية وتم اقراره من مجلس الوزارء بتاريخ  2020/10/14م.17

التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بقيام بعض املراكز بعقد دورات لتدريس القرآن الكريم 18

دون ترخيصها من وزارة األوقاف

التنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية لتنظيم عمل جمع التربعات  لغاية إقامة مراكز قرآنية 19

يف الجمعيات ذات النشاط الديني 

التنسيق مع وزارة الرتبية وتزويدها بقاعدة بيانات تتضمن أسامء املراكز القرآنية التي تقدم 20

خدمات تشبه رياض األطفال  ومناطقها ضمن الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية ) االستيعاب 

الكامل ( لرياض األطفال 

إعداد دليل مبادئ حوكمة الجمعيات يف مقر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 21

متابعة كشف الرتاخيص للمراكز القرآنية التابعة للجمعيات 22

يف 23 األطفال  رياض  عىل  لإلرشاف  األوقاف  ووزارة  الرتبية  وزارة  من  مشرتكة  لجنة  تشكيل 

املراكز القرآنية التابعة للجمعيات 

االلكرتوين 24 املوقع  عرب  إلتاحتها  والفروع  واملراكز  للجمعيات  متكاملة  بيانات  قاعدة  إعداد 

للوزارة إلمكانية متابعتها الكرتونيا  ضمن خطة وزارة األوقاف للتحول الرقمي 
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مديرية األمالك الوقفية

الوقف املنقولة وغري املنقولة  أموال  , وذلك باملحافظة عىل  الوقفية  باألمالك  العناية  تتوىل 

مبا يحقق مصلحة الوقف , ويوفر االستغالل األمثل لعقارات الوقف , ومبا يعود بالنفع عىل مؤسسة 

الوقف وأهدافها , وتقوم املديرية مبتابعة تسجيل أرايض وعقارات األوقاف , ومتابعة تنفيذ الحجج 

وضبط   ,  ) األوقاف  وزارة   ( الوقف  عىل  العام  املتويل  باسم  املوقوفة  األمالك  وتسجيل   , الوقفية 

قطع  وتخصيص  تفويض  ومعامالت  االستمالكات  ومتابعة  الخريية  األعامل  عىل  املوقوفة  األمالك 

األرايض الالزمة للمقابر واملساجد , واالحتفاظ بسجالت خاصة تدون فيها جميع األمالك الوقفية , من 

حسب  تأجريها  ومتابعة  الوقفية  واألرايض  للعقارات  سجالت  وضبط   , مالية  وسندات  وأسهم  عقارات 

األصول .

اإلنجازات:

يقارب . 1 ما  وغريها  الوقف  أشكال  مختلف  وعىل  املديرية  لدى  املسجلة  الوقفية  القيود  عدد  بلغ 

)10000( قيد حتى نهاية العام 2020 م .

تم استقبال ما يقارب عن )906( معاملة مختلفة من خالل ديوان هذه املديرية وتم التعامل معها . 2

حسب القوانني والترشيعات الناظمة للوقف .

تم تسجيل ما يقارب )20( مسجدًا  تسجياًل جديدًا إضافة اىل حوايل ) 70 ( معاملة تسجيل ملساجد ما . 3

زالت قيد اإلجراء والتنفيذ لدى مديريات األوقاف ومكاتبها يف اململكة .

تم متابعة اجراءات التسجيل للحجج الوقفية الواردة من خالل لجنة توثيق ودراسة الحجج الوقفية . 4

والتي ثبت عدم توثيقها لدى املديرية بعد الحصول عليها من املحاكم الرشعية ومبا  يقارب ) 40 ( 

حجة وقف خريي وذري وما زالت قيد اجراءات املتابعة  والتسجيل لدى الجهات املعنية .

املوقر, . 5 االسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  كامل  تنفيذ  تم 

بالتعاون مع مديريات األوقاف يف اململكة والجهات ذات العالقة.

يقوم موظفي املديرية باملشاركة يف الكشوفات امليدانية التي تخص املراكز االسالمية ودور . 6

تحويل  محطات  اقامة  يطلب  التي  املواقع  عىل  بالكشف  املختصة  واللجان  الكريم  القران  تحفيظ 

كهربايئ عليها لغايات رفع القدرة للمساجد وغريها .

تطلعات املديرية لعام 2021 م .

زيادة الكادر الوظيفي للمديرية وذلك من خالل موظفني مختصني .. 1

عقد الدورات التدريبية وتكثيفها مثل ) دورات املساحة واالفراز / دورات نظم املعلومات الجغرافية . 2
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/ دورات التوثيق والسجالت / دورات تختص بأمور الوقف وأحكامه وأنواعه ومصادره ( وأي دورات 

يستفاد منها يف مجال الوقف ملوظفي مديرية األمالك الوقفية .

الربامج . 3 تالئم  عالية  وكفاءة  قدرات  ذات  حاسوب  بأجهزة  املديرية  هذه  موظفي  كافة  تأمني 

. )  GIS / Autocad / Google Earth ( املتخصصة  يف عمل هذه املديرية مثل

واضحة . 4 بصيغة  تكون  وأن  الرشوط  اختالف  رغم  الوقفية  الحجج  انشاء  يف  محددة  صيغة  توحيد 

ورشعية وملزمة ولدى كافة املحاكم الرشعية .

االرساع بعملية دمج هذه الوزارة بالبوابات االلكرتونية  مع مختلف الوزارات والدوائر ذات العالقة ) . 5

دائرة االرايض واملساحة / أمانة عامن الكربى / دائرة قايض القضاة ( الستخراج املعلومات الالزمة 

سندات   / تنظيمية  مواقع  مخططات   / أرايض  مخططات   ( مثل  الوقفية  والعقارات  األرايض  عن 

تسجيل / حجج وقفية ( وأي معلومات تلزم هذه املديرية وذلك توفريًا واستغالاًل للوقت حيث يوجد 

معامالت حساسة جدًا وال تتحمل أي تأخري .

عىل . 6 واثاره  وفضله  الخريي  الوقف  عىل  التشجيع  مجال  يف  والتوعية  االعالمي  الضعف  معالجة 

املجتمع املحيل .
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مديرية الشؤون القانونية

اإلنجازات:

التعاون مع وزارة العدل بخصوص تطبيق بدائل اإلصالح املجتمعية من خالل توفري األماكن املناسبة . 1

والالزمة التابعة لوزارة األوقاف لتنفيذ العقوبة املجتمعية للمحكوم عليهم 

تقديم االستشارات القانونية الخاصة باملراجعني واملوظفني . 2

إنجاز كافة املعامالت الواردة إىل املديرية. 3

املشاركة يف لجان إعداد  مشاريع القوانني واألنظمة والتعليامت الخاصة بوزارة األوقاف ومنها . 4

تعديل    2020- لسنة  األوقاف  لوزارة  اإلداري  التنظيم  نظام   - والعمرة  الحج  لنظام شؤون  )تعديل 

لنظام استثامر أموال األوقاف - تعديل للتعليامت اإلدارية واملالية لصندوق الزكاة - تعديل لتعليامت 

أسس ورشوط رصف الزكاة - نظام مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي أوقاف القدس وشؤون املسجد 

األقىص (

دراسة كافة االتفاقيات والعقود والعطاءات الخاصة بالوزارة سواء الداخلية أو الخارجية وتقديم . 5

املقرتحات والتعديالت املطلوبة

التحقيق املتعلقة باملخالفات املنسوبة للموظفني يف الشكاوى . 6 او االشرتاك يف لجان  ترؤس 

املقدمة منهم او ضدهم.

متثيل الوزارة أمام الهيئات القضائية والحكومية ومتابعة كافة الدعاوى املقامة  من قبل الوزارة . 7

أو ضدها سواء من قبل موظفي الدائرة أو من قبل املنابني من املحاميني

التنسيق والتواصل مع كافة الوحدات القانونية يف الدوائر واملؤسسات الحكومية يف الدولة بكل . 8

ما يتعلق باملسائل واملوضوعات املتعلقة بالوزارة

دراسة مذكرات التفاهم بني وزارة األوقاف والهيئات الحكومية فيام يخص الشؤون القانونية. 9

عمل . 10 بتنظيم  يساعد  نظام  مرشوع  عىل  والعمل  الجمعيات  بتقييم  املتعلقة  باللجان  املشاركة 

الجمعيات تحت إرشاف الوزارة

املشاركة باللجان املتعلقة بالوقف وحرصه وأرشفته. 11

اعداد ومتابعة القضايا التي تقام من الوزارة وعليها. 12

متابعة تكليف املوظفني واناباتهم بالقضايا الخاصة بالوزارة امام املحاكم واملشاركة يف لجان . 13

التحقيق املختلفة
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التطلعات:

املساهمة يف تحديث الترشيعات التي تتعلق بالوزارة. 1

تفعيل قسم الدراسات واألبحاث القانونية . 2

تعديل قانون األوقاف وتحديث األنظمة والتعليامت الخاصة مبا يتوافق مع مواكبة التطورات . 3

واألنظمة . 4 القوانني  حول  لها  التابعة  واملديريات  الوزارة  موظفي  لتوعية  تدريبية  برامج  إعداد 

املتعلقة بأعاملهم

إيفاد عدد من املوظفني الحقوقيني العاملني يف مديرية الشؤون القانونية للحصول عىل دورات . 5

يف مجال الصياغة والترشيع والعقود.
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مديرية املوارد البرشية

تعترب مديرية املوارد البرشية من املديريات الرئيسية يف الوزارة  ويقع عليها العبء األكرب من 

حجم العمل واستقبال املراجعني ،

حيث يتم تحويل و استقبال املعامالت ودراستها والتنسيب مبا يلزم وفقًا لألنظمة والقوانني وإجراء 

الالزم عىل املعامالت بعد أخذ املوافقات الالزمة من املرجع املختص وفق التنسيب 

نهدف للوصول إىل املستوى األمثل من حيث االعتناء املستمر بالعنرص البرشي والذي يعترب رأس 

املال الحقيقي لوزارتنا املوقرة وأن يكون لنا دور فعال وتأثري إيجايب يف سلوك املوظفني األمر الذي 

يؤدي إىل تطوير العالقة بني املوظف وبيئة العمل وبشكل يرثي العمل املؤسيس وينميه ويعكس 

يحملها  التي  العظيمة  الرسالة  أهمية  إىل  باإلضافة   ، ووظيفته  األوقاف  موظف  بني  متكاملة  صورة 

موظف األوقاف والتي تشكل بذاتها دافعًا لإلخالص يف العمل وتحتم عليه بذل الجهد والسعة لتبليغ 

هذه الرسالة العظيمة .

إنجـــازات قسم التوظيف بداية 2020 :

تكليف بالخطابة   واستعامل السكن ومتربعني لوجه الله و عددهم )69(.. 1

اعداد دراسة رشاء الخدمات لألشخاص الذين قاموا بتقديم استدعاءات لرشاء خدماتهم ما يقارب )   . 2

30   ( شخصا.

 تم اجراء مقابالت لعدد )340 ( شخص تم ترشيحهم من ديوان الخدمة املدنية إلشغال وظيفة مؤذن . 3

وخادم عىل وظائف الفئة الثالثة حيث كانت املقابالت موزعه عىل عدة لجان ) وسط , جنوب ، شامل (.

انجازات قسم املعلومات االدارية من بداية2020

 تزويد رئيس قسم الصندوق واملحاسبة بأسامء املوظفني اإلداريني من اجل رصف التنقالت وبدل . 1

االقتناء وعددهم 1400 موظفا مع الرقم الوطني والرقم الوظيفي والوظيفية و التدقيق 

عدد . 2 بلغ  الذين  املوظفني  احالة  اجل  من  والعمر  الخدمة  مدة  حيث  من  للموظفني  احصاءات  عمل 

التقاعد  عىل  سنة   30 خدماتهم  بلغت  ممن  او  اشرتاك   360 االجتامعي  الضامن  يف  اشرتاكاتهم 

املدين من املوظفني االداريني

رفع الحركات االدارية اىل الديوان الخدمة املدنية بالتعاون مع قسم الكادر حيث بلغت عدد الحركات . 3

االدارية )16871(.

تم تدقيق كشف الضامن االجتامعي  وادخال الرواتب عىل الكشف وادخال املكافآت والتنقالت عليه . 4

وعددهم6240 موظفًا
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انجازات قسم الرواتب  وقسم ادخاالت الرواتب 2020

تنظيم رواتب املوظفني الشهرية و املكلفني عىل حساب صندوق الدعوة و املادة )305( و عددهم . 1

ما يقارب )8100 ( موظفا و مكلفا.

تم تعديل االكرامية لصندوق الدعوة و املادة ) 305 ( بقيمة خمسه و عرشون دينارا من شهر آذار / . 2

2020

ارشاك املكلفني بالتامني الصحي من غري املتقاعدين العسكريني و املدنيني و الشيخوخة. 3

انجازات  قسم الديوان

تم استقبال املعامالت والكتب بجميع انواعها الواردة من الديوان املركزي )قسم الوارد( والتي بلغ . 1

عددها بـ )4529( معاملة ، وذلك اعتبار من تاريخ 2020/2/62م لغاية 2020/11/17م.

تم تصدير املعامالت املنتهية اىل املديريات واالقسام املعنية بإجاميل )9047( وذلك من تاريخ . 2

2020/2/26م ولغاية 2020/11/17م .

انجازات  قسم الضامن االجتامعي والتقاعد 

تم تدقيق كشف الضامن االجتامعي  وادخال الرواتب عىل الكشف وادخال املكافآت والتنقالت عليه . 1

وعددهم6240 موظفًا

تزويد الضامن االجتامعي باسام املوظفني الذين ليس لهم ارقام ضامن اجتامعي يف النظام من . 2

اجل ادخال االرقام وعددهم 240 موظفًا

انجاز معامالت االنهاء للموظفني ومعامالت االجازة بدون راتب وبلغ عددهم )350( موظفا.. 3

انجازات قسم امللفات

 يقوم القسم بفرز وفهرسة الربيد اليومي بشكل دوري وحفظها حسب االصول. 1

2متابعة كل مام سبق عىل نظام الرتاسل اإللكرتوين وتحويل واستقبال املعاملة حتى اصدار الكتاب . 2

ورقيًا وانهاء املعاملة عىل نظام الرتاسل وفق االصول

انجاز قسم الكادر :

عىل . 1 وإدخالها  والثالثة  والثانية  األوىل  للفئات  املوظفني  لجميع  السنوية  التقارير  إدخال  متابعة 

الحاسوب لدى قسم الكادر وبعد اكتاملها ترسل إىل ديوان الخدمة املدنية ومتابعة سجل األداء 

حيث أن هناك اهتامم بالغ من رئاسة الوزراء بهذا املوضوع الحيوي والهام باإلضافة إىل متابعة 

حثيثة من عطوفة األمني العام لهذا املوضوع مبا يقارب )9950( موظفاً.
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حرص الشواغر ملختلف الفئات وبيان ما تم إلغاءه حسب التعليامت  حرص املسميات الوظيفية التي . 2

تنوي الوزارة تغيريها حسب األصول .

إنجازات قسم شؤون املوظفني  :-

راتب . 1 بدون  االجازات  وقطع  ومتديدها  و  منح  كتب  اعداد  يتم  حيث   ) وعالوات  راتب  بدون  )االجازات 

وعالوات بعد دراسة كل حالة والتأكد من املرفقات والتنسيب وفق األصول .

اعداد كتب فقدان الوظيفة , العزل من الوظيفة , االستغناء عن الخدمات, واالستقاالت بعد التأكد من . 2

اتخاذ اإلجراءات السليمة وصحة التنسيب وفقًا ملا نصت عليه القوانني األنظمة ، والتعليامت .

3اعداد كتب انهاء الخدمات للموظفني الستكامله رشوط الحصول عىل التقاعد املبكر والتنسيق مع . 3

لجان التحقيق وتنفيذ التوصيات املتعلقة باملوارد البرشية .

املشاركة ضمن اللجان التي يتم تشكيلها إلنجاز املهام املشرتكة مع املديريات األخرى ، ومنها ) . 4

لجنة دراسة واقع حال املديريات وهيكلتها /  لجان التفتيش عىل املديريات ...(.



42

التقرير السنوي 2020

مديرية الربامج الوقفية

ملخص اإلنفاق العام ملديرية الربامج الوقفية لسنة 2020 م 

عدد املستفيديناملبلغالربنامج

1482د.ا.  2,255,348.000الربنامج العام

19345د.ا.  1,687,183.000برنامج املساجد 

2400د.ا.  312,066.000برنامج التعليم

1375د.ا.  254,719.000برنامج املحتاجني

1075د.ا.  117,878.000برنامج الصحة

25677د.ا.  4,627,194.000املجموع

أواًل : الربنامج العام 

رشوط  حسب  أخرى  بر  جهة  أي  وعىل  السابقة  الربامج  جميع  عىل  الربنامج  هذا  واردات  تنفق 

الواقفني وفق املوازنة التقديرية التي يقرها مجلس األوقاف .

عدد املستفيديناملبلغالربنامج العام -  2020

150د.ا.  512,000.000مرصوفات مقدرة لصيانة العقارات)مخصصات رأساملية(

50د.ا.  150,000.000حساب الوقف النقدي - دائرة تنمية اموال األوقاف

220د.ا.  150,000.000مرصوفات لتطوير وتوثيق برمجيات للواقفني

12د.ا.  250,000.000 املخصصات الشهرية للواقفني

100د.ا.  30,000.000اليوم العاملي لليتيم

950د.ا.  35,000.000انفاق متفرق

1482د.أ. ,2255248املجموع
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ثانياً : برنامج االنفاق عىل املساجد 

حيث تنفق واردات الربنامج عىل بناء املساجد الجديدة وصيانة املساجد القامئة وتأمني املستلزمات 

الرضورية للمساجد ورعاية العاملني باملساجد .

عدد املستفيديناملبلغبرنامج املساجد 2020- 

175د.إ.  238,847.000  املساعدة يف بناء املساجد وصيانتها

95د.إ.  28,150.000  صيانة السكن الوظيفي واالمام

425د.118.745.000 متويل مشاريع الطاقة البديلة

11400د.إ.  402.00.000  اكراميات خطابة والتدريس

600د.إ.  425.597.000  رواتب صندوق الدعوة

1000د.إ.  75.000.000 دورات معهد امللك عبدالله الثاين 

250د.إ.  32,405.000ملتقيات الوعظ واالرشاد
19345د.إ.  1,321,244.000املجموع

ثالثا : برنامج التعليم 

تنفق واردات الربامج عىل مساعده طلبة العلم الفقراء املدارس واملعاهد والجامعات ودعم دور 

القران الكريم واملدارس الرشعية ابتعاث الطلبة بالجامعات واملعاهد لدراسة العلوم الرشعية .

عدد املستفيديناملبلغبرنامج التعليم 2020- 

200د.إ.  26,915.000  مساعدة طلبة الفقراء  يف الجامعات

300د.إ.  21,311.000  دعم  دور القران - مسابقات حفظ القران

500د.إ.  25,000.000 دعم دور القران و حفظ القران - املسجد االقىص

700د.إ.  116.604.000 املنح الدراسية لتأهيل وتدريس  األمئة  بالجامعات

700د.إ.  28.569.000  دعم املدارس الرشعية

2400د.أ.  218.399.000املجموع

رابعا : برنامج املحتاجني 

تنفق واردات الربامج بالتنسيق مع صندوق الزكاة وذلك بتقديم مساعدات نقدية وعينية للفقراء 

وكفالة األيتام الفقراء ورعاية املسنني وذوي االحتياجات الخاصة .
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عدد املستفيديناملبلغ  برنامج املحتاجني -  2020

1000د.أ.  27,425.000تقديم مساعدات نقدية للمحتاجني

100د.أ.  15,000.000كفالة ارس فقرية - صندوق الزكاة

120د.أ.  60,000.000كفالة ايتام - صندوق الزكاة

5د.أ.  90,000.000رعاية فقراء مسنني وتأهيلهم- صندوق الزكاة

150د.أ.  50,000.000 مساعدات نقدية وعينية - صندوق الزكاة

1375د.أ.  242,425.000املجموع

رابعاً : برنامج الرعاية الصحية 

تنفق واردات الربامج عىل معالجة املرىض الفقراء وتقديم األجهزة الطبية لهم وتقديم الرعاية 

الصحية للفقراء من ذوي االحتياجات الخاصة .

عدد املستفيديناملبلغ  برنامج الصحة -  2020

150د.أ.  25,917.000 تقديم املساعدات النقدية للمرىض املحتاجني

150د.أ.  20,000.000 مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة - صندوق الزكاة

660د.أ.  30,000.000 مساهمة يف االيام الطبية املجانية -  صندوق الزكاة

100د.أ.  30,000.000 تقديم الدعم املؤسسة الحسني للرسطان

15د.إ.  3,941.000 مستشفى املقاصد الخريية - عالج ارس فقرية

1075د.إ.  109,858.000 املجموع

ملخص االنفاق العام ملديرية الربامج الوقفية لسنة 2020 م 

الربنامج العام تنفق واردات هذا الربنامج عىل جميع الربامج السابقة وعىل أي جهة بر أخرى . 1

عدد  بلع  حيث  األوقاف  مجلس  يقرها  التي  التقديرية  املوازنة  وفق  الواقفني  رشوط  حسب 

املستفيدين  من الربنامج )1482(  مببلغ قدره )2252248( دينارًا 

برنامج اإلنفاق عىل املساجد حيث تنفق واردات الربنامج عىل بناء املساجد الجديدة وصيانة . 2

املساجد القامئة وتأمني املستلزمات الرضورية للمساجد ورعاية العاملني باملساجد حيث بلغ 

عدد املستفيدين من الربنامج )19345( مببلغ قدره )1321244( دينارًا

برنامج التعليم حيث تنفق واردات الربامج عىل مساعده طلبة العلم الفقراء املدارس واملعاهد . 3

والجامعات ودعم دور القران الكريم واملدارس الرشعية ابتعاث الطلبة بالجامعات واملعاهد 
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لدراسة العلوم الرشعية حيث بلغ عدد املستفيدين )2400( مببلغ قدره )218399( دينارًا 

الزكاة وذلك بتقديم مساعدات . 	 بالتنسيق مع صندوق  برنامج املحتاجني تنفق واردات الربامج 

نقدية وعينية للفقراء وكفالة االيتام الفقراء ورعاية املسنني وذوي االحتياجات الخاصة  حيث 

بلغ عدد املستفيدين )1375( مببلغ وقدره )242425( دينارًا

األجهزة . 5 وتقديم  الفقراء  املرىض  معالجة  عىل  الربامج  واردات  تنفق  الصحية  الرعاية  برنامج 

عدد  بلغ  حيث  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  للفقراء  الصحية  الرعاية  وتقديم  لهم  الطبية 

املستفيدين )1075( مببلغ وقدره )109858( دينارًا
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مديرية اإلنشاءات والصيانة

تقوم مديرية اإلنشاءات والصيانة بدراسة ومتابعة أعامل الصيانة املختلفة كافة لألبنية الوقفية 

القامئة مبختلف أنواعها، كام تقوم بدراسة وطرح العطاءات ومتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة املختلفة 

اإلعفاءات  ملنح  املعنية  الجهات  ومخاطبة  املقرتحة  املساجد  أبنية  مخططات  تدقيق  إىل  باإلضافة 

الجمركية والرضائب للمواد املستخدمة يف املساجد حسب القانون  . 

املبادرات امللكية الهاشمية

قيمة العطاءاسم املسجدالرقم

ثالثة ماليني وخمسامئة  الف دينارمسجد معان الكبري /محافظة معان1

مائة الف دينارمسجد الجفر /محافظة معان2

مثانون الف دينارمسجد الشهيد /محافظة العاصمة3
سكن االمام واملؤذن وشبابيك القباب

سبعة وثالثون الف دينار مسجد ايل / محافظة معان 4

ستة وثالثون ألف دينار واملخصص خمسني الف دينار مسجد الحسا / محافظة الطفيلة 5

االعفاءات الرضيبية والجمركية  ) وزارة املالية (

عدد االعفاءاتعدد املساجدالرقم

بإصدار  1 والصيانة  االنشاءات  مديرية  قامت 
والجمركية  الرضيبية  باإلعفاءات  الخاصة  الكتب 
حديد،  جاهز،  باطون  اسمنت،  لباد،  سجاد،  من 

بالط  ومبا يقارب )600( كتاب
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ابنية املساجد 

ابنية املساجدالرقم

1

يتم من خالل قسم ابنية املساجد جمع متطلبات بناء املساجد كافة ليتم عرضها عىل لجنة 
الرشعية  واإلنشائية  الفنية  النواحي  كافة  من  لدراستها  املساجد  ابنية  مخططات  تدقيق 
وتعديلها ان تتطلب ذلك ، علام بانه قد تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لهذه الدراسة 
االمالك  ومديرية  املساجد  مديرية  من  خارجني  ومشاركني  االنشاءات  مهنديس  من  مكونه 

الوقفية ووزارة البلديات وامانة عامن الكربى ونقابة املهندسني  

2
دراسة  بعد  وذلك  هدمها  او  توسعتها  او  املساجد  بناء  يف  الالزمة  املوافقات  اصدار 

املخططات املقدمة  .

3
تقدير الكلف املقدرة لبناء املساجد او املشاريع الخريية متهيداً إلصدار كتب ملن يهمه االمر 

)كتب شكر( ألغراض اعفاء املتربع الكريم من رضيبة الدخل  عدد)15( كتاب . 

4
الخاصة بصيانة املساجد واعادة  )GIZ( يف جميع نشاطاتها  الوكالة االملانية  املشاركة مع 
تأهيل الدروات الصحية بيئياً  بالتعاون واملتابعة من قبل مهندسني وفنيني مديرية اإلنشاءات 

والصيانة  .

5
التعاون مع مديرية االمالك الوقفية عىل جميع معامالت التربع بقطعة االريض لبناء  املساجد 

من حيث مساحتها واتجاه القبلة وبعد املساجد القامئة عنها  عدد )80( تقريباً

6
بناء  اي  اضافة  او  هدمها  او  توسعتها  او  املساجد  لبناء  املقدمة  مخططات  جميع  دراسة 

جديد )300( مخطط تقريبا  .

توثيق مخططات ابنية املساجد القامئة التي تم بناؤها مبعزل عن الوزارة وعددها )25( تقريبا7

 دراسة املشاريع املحولة اليها من قبل مديرية العطاءات ولجنة العطاءات املركزية . 8

التعاون الخارجي 

التعاون الخارجي الرقم

وزارة االشغال العامة واالسكان1
مسجد معان الكبري / مسجد الرحمة طريق أوتوسرتاد الزرقاء 

/ عامن . 

صيانة مبنى الوزارة الرئييس . وزارة االدارة املحلية 2

مسجد املطار وزارة النقل 3

الدفاع املدين  4
وفتح   2020-2019 لعام  للوزارة  املدين  الدفاع  خطة  إعداد 

غرف الطوارئ عند الحاجة  .
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الصيانة 

    قسم الصيانةالرقم

1

بإنجاز األعامل  الفريق  التخصصات يقوم هذا  يتضمن جميع  العمل عىل تشكيل فريق صيانة 
املوكولة لهم عن طريق املصانعة والتنفيذ املبارش والتي تبلغ قيمة العمل بها اقل من 

)5000( خمسة االف دينار مام كان من شانه تحقيق ما ييل :- 
- ارتفاع يف كفاءة االعامل املنجزة . - توفري ما قيمته )40( %  من كلفة االعامل .  

متابعة تركيب واصالح االجهزة الصوتية يف املساجد عدد )30(2

3
العمل عىل صيانة التمديدات الكهربائية والصحية والتدفئة املركزية ملباين الوزارة ومديريات 

االوقاف وبعض املساجد  ) عمل مستمر يومي (
متابعة تنفيذ فصل وتركيب عدادات مياه وكهرباء سكن امئة ومؤذين املساجد عدد)200(4

5
يف  الصوتية  واالجهزة  املقاسم   املصاعد  صيانة  بإعامل  الخاصة  الفنية  االتفاقيات  تجهيز 

مسجد الشهيد  عدد )4( .
تحويل عدادات الكهرباء  من فاز ايل 3 فاز  للمساجد التي قامت برتكيب نظام طاقة متجددة  حسب االصول.6

املشاركة يف اعامل صيانة املديريات  1- اللجنة امللكية 2- صندوق الحج 3-دائرة الحج والعمرة7

الكشوفات 

الكشوفات الرقم

الكشف عىل )150( مسجدًا1

الكشف عىل املدارس الرشعية وتحدد احتياجتها وصيانتها عدد )20(2

الكشف عىل مديريات االوقاف واملراكز االسالمية ودور القران الكريم عدد )50(3

الكشف عىل االرايض الوقفية واملباين الوقفية واالدارية4

املشاركة يف الكشوفات املطلوبة من الجهات الرسمية االخرى5

مشاريع كربى

االعامل املنجزةاسم املرشوعالرقم

بيوت الفقراءمديرية صندوق الزكاة1

صندوق الحج2

املتابعة واالرشاف عىل مشاريع الصندوق ومن ضمنها :- 
سوق البحر التجاري )80( مثانون مليون . 

املبنى التجاري / الكرك 
رشاء العقارات 

دائرة االوقاف االسالمية 3
مرشوع مخازن ومكاتب وادي السري )300000( 

ثالمثائة الف دينار . 



49

التقرير السنوي 2020

مشاريع الالمركزية 

الدراسات الرقم

دراسات / )50000( خمسون الف دينار املدرسة الرشعية / محافظة مادبا 1

دراسات / )5000( خمسة االف دينار مقربة معان االسالمية / محافظة معان 2

دراسات /)5000( خمسة االف دينار مسجد الصحابة ريض الله عنهم 3

دراسات /)3000( ثالثة االف دينار املركز االسالمي النسايئ 4

تم الغاؤها بسبب سحب املخصصات املالية نتيجة جائحة كورونا عدة مشاريع أخرى 5 

الطاقة الشمسية 

الطاقة الشمسية الرقم

1
املشاركة يف االرشاف عىل تركيب انظمة الطاقة املتجددة يف املساجد ودراسة كافة عروض 

الطاقة للمساجد واملشاركة بلجان االستالم بالتعاون مع مديرية املساجد ومديرية الطاقة  .

النظرة املستقبلية واملقرتحات 

العمل عىل رفع كفاءة فريق الصيانة من خالل متكينه من القيام مبهامه وذلك بتزويده مبركبة . 1

صيانة متخصصة لهذا الغرض مزودة بعدد فنية مناسبة  . 

زيادة عدد موظفي الصيانة واضافة فني دهان وفني حدادة وفني بالط ) تعيني ( . . 2

تخصيص مركبة  ملديرية االنشاءات والصيانة للقيام بالكشوفات الفنية عىل املساجد واملباين . 3

واملشاريع الوقفية والكشوفات التي ترد من مكتبي معايل الوزير وعطوفة االمني العام . 

تحسني بيئة العمل يف مديرية االنشاءات والصيانة من حيث :- . 4

أ -  موقع العمل واملساحات املخصصة للمهندسني . 

ب- تزويد مديرية االنشاءات والصيانة املهندسني الجدد و  قسم الدراسات باألجهزة االلكرتونية 

A3  املناسبة    ) أجهزة حاسوب ( تكون عالية القدرة مع طابعات ملونة
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مديرية الديوان

قسم الصــادر:

تم انجاز معامالت قسم الصادر وبلغ عدد الكتب الصادرة عىل الربنامج الداخيل الخاص بقسم الصادر   •

)12744( كتاب رسمي يتم ادخال ملخص الكتاب ومعلوماته عىل الربنامج وبعد ذلك يتم سحب وارشفة 

الكتاب الصادر مع جميع مرفقاته وقد بلغ عدد الصفحات املؤرشفه )50321( صفحة.

وايصالها  النسخ  وتصوير  اختصاصه  حسب  كال  الداخلية   املديريات  عىل  الصادرة  الكتاب  توزيع  يتم   •

ألصحابها وكذلك ارسال النسخ عن طريق البوابة االلكرتونية. 

برئاسة  الخاص  الربنامج  طريق  عن  الحكومية  والدوائر  بالوزارات  الخاص  الخارجي  الربيد  ارسال  يتم   •

الوزراء  )تراسل( وقد بلغ عدد هذه الكتب )2325( يتم سحب كل مرفقات الكتاب كامال عن طريق جهاز 

السكانر ويتم ارشفتها وارسالها الكرتونيا اىل الجهة املختصة. 

تجهيز الربيد املسجل والعادي وتسليمه ملوظف الربيد االردين .  •

ليتم  اخرى  مرة  سحبه  يتم  ان  بعد  االلكرتونية  البوابة  عىل  االوقاف  ملديريات  الخاص  الربيد  ارسال   •

ارساله من غري مرفقات باإلضافة اىل الورقي. 

قســم الوارد:

الداخيل  الربنامج  عىل  معاملة    )  16567  ( عددها  وكان  الوارد  بقسم  الخاصة  املعامالت  انجاز  تم 

الخاص بقسم الوارد، يتم سحب كامل املعاملة عىل الربنامج وارشفتها ارسالها الكرتونيا عىل البوابة 

الخاص  برنامج  الواردة عىل  الكتب  ، وبلغ عدد   )43462( الصفحات املؤرشفة  الجهة املختصة عدد  اىل 

برئاسة الوزراء »تراسل«  )2561( كتاب وارد. 

قسم الطباعة: 

 يقوم قسم الطباعة بطباعة جميع املعامالت الواردة اليه ويقوم ايضا بطباعة الكتب الخاصة يف  

املديريات االخرى يف الوزارة يف حال عدم وجود طابع لديهم لظروف االجازات او غريها.

قسم امللفـــات:

امللفات  يف  وحفظها  كاملة  الوزارة  من  الصادرة  املعامالت  جميع  بحفظ  امللفات  قسم  يقوم   

الخاصة بها وتقدر حوايل بـ )12744( معاملة. 

تطلعات مديرية الديوان العمل عىل ارشفة جميع امللفات املوجودة لديها، والتي اصبحت تشكل 
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العبء الكبري يف توفري مكان لحفظ هذه امللفات وعمل ارشفة لكل امللفات يف القسم وخاصة ملفات 

املساجد وتجهيز هذا العمل من خالل ارشفة وسحب ملفات املساجد عىل السكانر وعمل الحركات الالزمة 

عليها ليتم نقل العمل املنجز عىل الربنامج الجديد، هذا العمل الكبري يف قسم امللفات سيكون فيه 

حفظ لجميع امللفات الكرتونيا مام يسهل ويرسع عملية الرجوع اىل املعامالت القدمية او اي معاملة 

او معلومة تخص اي مسجد كون بعض املعامالت والكتب الرسمية اصبحت قدمية جدا متعرضة للتلف 

لقدم الورق وسوء موقع حفظ امللفات، تنفيذا ملا تتطلع اليه الحكومة ألوامر جاللة امللك عبد الله بن 

الحسني املعظم يف ان تصل جميع الوزارات اىل حكومة بال ورق وتكون جميع امور املساجد محفوظة 

عىل رقم املسجد وسيكون هناك عمل كبري ان شاء الله يف التحول والنقلة النوعية لقسم امللفات 

يف مديرية الديوان والوزارة بشكل عام.  

شعبة التصويـــر:

يقوم مأمور التصوير بتصوير جميع املعامالت الواردة اليه من قبل االقسام الخاصة يف الوزارة 

وكذلك تجهيز التعاميم الصادرة عن الوزارة. 

شعبة املقسم: 

يقوم املقسم بعمل كبري يف استقبال وارسال املكاملات الهاتفية يف الوزارة وتم ادخال برنامج   •

يف  العام  املال  هدر  وعدم  الوقت  عىل  للحفاظ  الوزارة  اىل  والواردة  الصادرة  املكاملات  مراقبة 

املكاملات الغري رضورية وادخال جميع املكاملات الهاتفية عىل برنامج الحاسوب. 

تم عمل صيانة كاملة لجميع خطوط املقسم يف الوازرة من قبل موظفي املقسم.   •

التطلعات ملديرية الديوان: 

واالرشفة  الديوان  برنامج  عىل  الديوان  مبديرية  الخاصة  امللفات  وادخال  ارشفة  عىل  العمل 

االلكرتونية لرسعة وسهولة الوصول والرجوع اىل املعلومة عند الحاجة اليها)قسم امللفات كامال( .
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مديرية تكنولوجيا املعلومات

1 .: )infinite( تفعيل نظام األرشفة والديوان واملراسالت

الربط البيني بني الوزارة ودوائرها العامة ومديرياتها يف أنحاء اململكة كافة . 2

 تفعيل بوابة الخدمات االلكرتونية للوزارة :. 3

تطوير املوقع للمعامالت االلكرتونية والدفع االلكرتوين وبناء قواعد البيانات .. 4

تفعيل و تطوير محتوى موقع الوزارة االلكرتوين. 5

•     التطلعات

تطمح املديرية لتنفيذ عدد من املشاريع ومن أهمها :

إنهاء تنفيذ املرحلة الثانية من الربط البيني بني الوزارة و املديريات الداخلية و الخارجية واإلدارات . 1

العامة.

زيادة عدد املوظفني و تأهيلهم حسب االختصاص.. 2

البدء يف مرشوع أرشفة ملفات و وثائق الوزارة عىل نظام األرشفة املوجود لدى الوزارة.. 3

حرص املساجد يف اململكة و إعداد قاعدة بيانات لها.. 4

إنشاء قناة عىل اليوتيوب للبث املبارش عىل منصة خاصة بالوزارة.. 5

أمتتة أعامل مديرية الوعظ و االرشاد مثل )املراكز اإلسالمية, امتحانات التأهيل ....( بحيث تقام عن . 6

بعد من خالل تطبيقات و برامج التواصل عن بعد.

التطوير املؤسيس و . 7 إنشاء منصة تواصل عن بعد تخدم عدد من املديريات مثل مديرية  مرشوع 

معهد امللك عبدالله لتأهيل الوعاظ.
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مديرية اللوازم والخدمات

•     نبذه عن املديرية

توثيق اإلدخاالت و اإلخراجات الصادرة من مأمور املستودع الرئييس والفرعي وعددها )400( مستند . 1

إخراج و )300(  ثالمثائة مستند إدخال.

استالم مطبوعات املطابع وتوزيعها عىل املديريات . 2

أ.   أحكام التالوة جميع املستويات وعددهم )39000( كتابًا

ب. كتب منهاج الدارسني، وكتب طيبة عدد )2200( نسخة.

ت. مطويات عددها )24000( أربعة وعرشون ألف نسخة .

3 . - إربد   - )املفرق  ملديريات  التابعة  املساجد  عىل  صندوق  ثالمثائة   )300( عدد  صناديق  توزيع  تم 

.)GIZ( واملقدمة من قبل الوكالة األملانية )عامن

إجراء الجرد الالزم للمديريات واالقسام كافة التابعة لها يف جميع محافظات اململكة وعددها )20( . 4

عرشون مديرية .

توزيع سامعات وأجهزة الصوت للمساجد وعددها )850( سامعة . . 5

لعمل عىل اصدار أوامر حركة الكرتونية و متابعة صيانة أجهزة وحركات املركبات )تتبع االلكرتوين(. 6

•     التطلعات

العمل عىل توثيق اإلدخاالت واإلخراجات الصادرة من مأمور املستودع الرئييس والفرعي الكرتونيا. 1

العمل عىل حرص العهدة وسجالت العهدة الكرتونيا. 2

أمتته اللوازم وارشفة جميع السجالت . 3

تطوير نظام مراقبة وتتبع املركبات بحيث يتم توفري النفقات. 4
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مديرية الطاقة واملياه

•     مشاريع الطاقة التي تم تنفيذها والتي هي قيد التنفيد يف 2020

اسم رشكة ت
االقليمالكهرباء

عدد 
املساجد 

الكيل لغاية 
2019

عدد مساجد 
الطاقة 
2020

نسبة عدد 
مساجد 

الطاقة بعدد 
املساجد 

الكيل

نسبة 
التوفري 

لغاية 2020

نسبة 
املساهمة 
من الفاتورة 

االجاملية

الكهرباء 1
األردنية الوسط

اقليم 
65.47 %31.13 %28.35 %3015855الوسط

الكهرباء 2
األردنية الشامل

اقليم 
14.39 %26.65 %29.27 %2494730الشامل

الكهرباء 3
األردنية  الجنوب

اقليم 
20.14 %29.45 %15.55 %1087169الجنوب

100 %30.06 %26.59 %65961754املجموع الكيل4

•     تقرير تفصييل للوفر يف فاتورة الطاقة من 2020-2017

قيمة الفاتورة اسم رشكة الكهرباءت
السنوية 2020

قيمة الوفر من 
2017 اىل 2020

نسبة الوفر من 
2017 اىل 2020

نسبة 
املساهمة 
من الفاتورة 

االجاملية

%65.47%4115948.461860217.29331.13الكهرباء األردنية 1

%14.39%1125100.06408782.48626.65الكهرباء اربد2

%20.14%1370701.18572168.29229.45توزيع الكهرباء3

%100%6611749.692841168.07130.60املجموع الكيل4
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مديرية العطاءات

•     أرقام العطاءات التي تم طرحها خالل عام 2020

مالحظاتاشغالرقم العطاءلوازم  رقم العطاء

إنشاء سور الباهر ماحص ق/2020/1نظافة مسجد الكهف2020/1لوازم
الفحيص / استدراج عروض

مخصص من 
الربامج 4000

2020/2لوازم

برنامج أمتتة مديرية 
استثامر الوقف 

النقدي مخصص 80000 
املؤسسة

الجفر /فاطمة /معان/ق/2020/2
توضيح العطاء

100000ديوان 
مليك

 2020/13
لوازم 

مشرتيات
50000ديوانالحسا/املسافرين/الطفيلةق/2020/3تم عن طرق املشرتيات

نظافة مسجد  جعفر /2020/3لوازم
طاقة إربد16 مسجد 161 كيلوق2020/4املزار الجنويب

لجان /طاقة /
برامج 

مال

برامج 10000إنشاء جدار الفردوس اربدق2020/5
لجنة 5000

مخصص يطلبإنشاء مخازن واد السريق2020/6
554683

مخصص8000 بناء سور الرشيدة طرببورق/2020/7
برامج وقفية

طاقة عدة مساجد العاصمة ق/2020/8
والبلقاء

67000 تقريبا
142كيلو  انعام 

الرشق

بناء سور الرشيدة طرببور ق/2020/9
استدراج

تم تعديل

500كيلوالعقبة طاقة باركق2020/10
482 كيلو العقبة طاقة ق2020/11

بناء سور الرشيدة طرببور ق2020/12
استدراج للمرة الثانية

تدقيق حسابات الربامج ق2020/13
الوقفية

طاقة الجنوب/املفرق ق/2020/14
وعامن

141كيلو
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•     فتح العطاءات     

تاريخ رقم العطاء العطاء 
الرشاء

اخر يوم 
للبيع

اليوم
الفتح

مالحظات

2020/1/152020/1/212020/1/28ق2019/29صيانة الطفيلة الكبري

2020/1/192020/1/262020/2/3ق2019/24قاعة الرصيفة 

2020/3/52020/3/9استدراجق2019/27الجفر /معان

تم االلغاء بسبب 2020/3/182020/3/242020/3/31ق/2020/2الجفر/معان
كورونا ومل يعلن

االثنني2020/6/22020/6/82020/6/15ق/2020/2الجفر/فاطمة /معان

االحد2020/6/72020/6/142020/6/21ق2020/1 لوازماهل الكهف نظافة

الخميس2020/6/182020/6/252020/7/2ق2020/3املسافرين الحسا الطفيلة

االثنني2020/6/212020/6/292020/7/6ق2020/4اربد طاقة

االحد 2020/7/12استدراجاستدراج2020/2لوازمأمتته اعامل 

2020/2لوازمأمتته/صور الباهر
الخميس2020/7/16استدراجاستدراج+ 2020/1

االحد2020/7/122020/7/192020/7/26ق2020/5الفردوس اربد جدار

االحد2020/8/162020/8/232020/8/30ق2020/7الرشيدة /طرببور

االحد تم متديد2020/9/62020/9/132020/9/20ق/2020/6مخازن واد السري
مل تعقد

الثالثاء2020/9/82020/9/152020/9/22ق2020/8طاقة عدة مساجد

االحد2020/9/62020/9/202020/9/27ق/2020/6مخازن واد السري

االربعاء 2020/10/212020/10/21استدراجق2020/9الرشيدة طرببور 

العقبة /طاقة/بارك/
500كيلو2020/10/192020/10/262020/11/2ق2020/10االميان

االثنني
العقبة /طاقة/الحسني 

482 كيلو2020/10/212020/10/282020/11/4ق2020/11بن طالل /تعديل
االربعاء

االربعاء2020/32020/11/192020/11/252020/12/2لوازمنظافة املزار الجنويب

استدراج2020/12/15استدراج2020/12/8ق2020/13حسابات الربامج الوقفية

2020/12/15احالةق2020/10طاقة العقبة

2020/12/17احالةق2020/11طاقة العقبة
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مديرية الرقابة الداخلية

•     اإلنجازات الرئيسية ملديرية الرقابة الداخلية .

وعددهم . 1 الوزارة  مديريات  جميع  من  للرصف  املقدمة  كافة  املالية  للمستندات  مسبق  تدقيق 

)9945( مستند رصف .

تدقيق  كشوفات السلف املرصوفة من الحسابات املوازنة ومن حساب أمانات شؤون الحج .. 2

تدقيق خالصة األمانات الشهرية ملديريات األوقاف ومطابقة ذلك مع دفرت الصندوق. 3

متابعة ذمم مطابع الوزارة وتحصيلها .. 4

 جرد مستودعات الوزارة ومطابقة األرصدة الدفرتية مع األرصدة الفعلية للمستودع .. 5

تدقيق أعامل مديريات األوقاف من جميع النواحي اإلدارية واملالية .. 6

املشاركة يف جميع لجان التي تم تشكيلها يف الوزارة وعددها )442( لجنة.. 7

الرد عىل استيضاحات ديوان املحاسبة وعددها )13( استيضاحًا .. 8

•     التطلعات للعام القادم 2021م

املزيد من العمل للنهوض بالوزارة ورفع كفاءتها وفاعليتها.. 1

استمرارية التعاون اإليجايب من جميع مستويات اإلدارة والدعم اإلداري من الدائرة العليا بالوزارة .. 2

ارشاك موظفي الرقابة يف الدورات التدريبية الخارجية ذات االختصاص يف مجال العمل الرقايب .. 3

العمل عىل إنهاء جميع االستيضاحات الخاصة بديوان املحاسبة .. 4
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مديرية مسجد الشهيد امللك املؤسس عبد الله بن الحسني

•     التطلعات 

املبلغ املقدر بالدينارالعملالرقم

150000   مائة وخمسون إلفاتركيب تكييف وتربيد وتدفئة مركزية لصحن املسجد1

2 / الكريم  للقرآن  عامن  إرسال  ملحطة  أجهزة  ورشاء  صيانة 
اآلذان املوحد 

150000  مائة وخمسون إلفا

50000     خمسون إلفارشاء وتركيب نظام صوتيات جديد لصحن ومآذن وأروقة مسجد الشهيد3

والدورات 4 رجال  الغربية  واملتوضآت  الصحية  الدورات  صيانة 
الصحية الخاصة باملقصورة امللكية والدورات الصحية الخاصة 

بغرف االمن

100000    مائة إلف

الخاصة 5 واالستوديوهات  اإلرسال  محطات  وتطوير  صيانة 
مبحطات اآلذان املوحد للمحافظات التالية :

أ     -   تطوير محطة اآلذان املوحد ملحافظة املفرق
ب   -   تطوير محطة اآلذان املوحد ملحافظة عجلون

ج   -  تطوير محطة اآلذان املوحد ملحافظة الكرك
د    -  تطوير محطة اآلذان املوحد ملحافظة اربد

هـ -  تطوير محطة اآلذان املوحد ملحافظة العقبة
و   - تطوير محطة اآلذان املوحد ملنطقة األغوار الشاملية 

 315000
 ثالمثائة وخمسة   عرش إلفا

140000 مائة وأربعون إلفاانشاء محطة آذان موحد ملحافظة معان6

يف 7 املوحد  اآلذان  محطات  لصيانة  السنوي  العطاء  قيمة 
اململكة 

32000   اثنان وثالثون الفا

استخدام 8 بدل  االعالمية  املدينة  لرشكة  سنوية  رسوم  دفع 
الرتدد الفضايئ الخاص مبحطات اآلذان املوحد

12600  اثني عرش الفا وستامئة 
دينار

للرتددات 9 االتصاالت  قطاع  تنظيم  لهيئة  سنوية  رسوم  دفع 
الراديوية 

8000  مثانية االف 

صيانة انارة مسجد الشهيد يف جميع املواقع واعادة تشغيل 10
انارة املآذن والقباب واالعمدة واالروقة

100000    مائة الف

45000   خمسة واربعون الفارشاء شاشة عرض للقاعة الرئيسية 11

رشاء وصيانة نظام املراقبة يف املسجد مع شاشة وجهاز 12
 DVR

30000    ثالثون الفا

50000     خمسون الفاصيانة اعامل الساحات واالروقة الرخامية13

200000    مائتا الفصيانة الساحات الحجرية 14

80000      مثانون الفارشاء رافعة 18 مرت كهربائية15
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املبلغ املقدر بالدينارالعملالرقم

8000        مثانية االفصيانة االسقف الجبسية واسقف الجبصوم بورد16

30000      ثالثون الفاصيانة واستبدال انارة سقف القاعة الرئيسية 17

10000     عرشة االفاستبدال عزل بعض املناطق يف اسقف االروقة18

القطع 19 تثبيت  مع  الحجرية  االدراج  جميع  وتكحيل  صيانة 
املتفككة وكذلك االسوار الخارجية

10000     عرشة االف

10000     عرشة االفصيانة لوحات الكهرباء الرئيسية 20

8000        مثانية االفصيانة تصوينات الحجر يف كافة ارجاء املوقع21

الحجرية 22 االرصفة  ارضيات  يف  الحاصل  الهبوط  معالجة 
الخارجية

25000   خمسة وعرشون الفا

10000      عرشة االفاستبدال االسقف املعدنية يف املوقع23

10000      عرشة االفتعديل وضعية مسار املنهل الرئييس للمسجد24

2000        الفا دينارصيانة ودهان اغطية الشيلرات 25

5000        خمسة االفصيانة الكراجات26

جديد 27 مستعار  سقف  تركيب  من  الرحمن  موائد  قاعة  صيانة 
وطراشة  اريض  وبالط  جديدة  وكهربائية  صحية  ومتديدات 

وخالفه

60000      ستون الفا

5000        خمسة االفرشاء طاوالت واجهزة كمبيوترات للمكتبة28

2000        الفان صيانة انارة املكتبة بوحدات انارة ليد29

2000        الفانصيانة االحواض الزراعية مع رشاء اشتال جديدة30

املسجد 31 وطراشة  والخشبية  الحديدية  االبواب  جميع  دهان 
ومصىل النساء واملكاتب

50000      خمسون الفا

10000      عرشة االفربط مكاتب االدارة وعددها ثالثة مكاتب بتكييف الكافترييا32

2000        الفا دينارصيانة شاملة النارة التسويات الثالثة واملستودعات33

30000     ثالثون الفاصيانة كتابات الفسيفساء املوجودة يف اروقة املسجد 34

 500         خمسامئة دينارصيانة واعادة تشغيل النوافري يف ساحات املسجد الخارجية35

تطوير حديقة املسجد من الداخل والخارج من رشاء اشتال 36
ومبيدات حرشية وتربة حمراء واحواض بالستيكية واجور 

عامل

1500  الف وخمسامئة دينار

5000    خمسة االف ديناررشاء امهات الكتب لرفد مكتبة املسجد 37

3000    ثالثة االف دينار رشاء طاوالت خاصة للقرائة وكذلك استبدال سجاد املكتبة38
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املبلغ املقدر بالدينارالعملالرقم

5000    خمسة االف ديناررشاء مواد كهربائية للصيانة السنوية39

300      ثالمثائة ديناررشاء اعالم سواري اردنية مقاسات مختلفة 40

5000     خمسة االفتركيب واجهات سيكوريت عىل املداخل الرئيسية لصحن املسجد 41

20000    عرشون الفااعادة تجهيز قاعة الدورات / التدريب من طاوالت واجهزة كمبيوتر42

املجموع االجاميل
 1791900

مليون وسبعامئة وواحد 
وتسعون الفا وتسعامئة دينار

•     انجازات

تنفيذ اعامل صيانة شبابيك قبة مسجد الشهيد الرئيسية.. 1

االرشاف الفني عىل املناسبات واالحتفاالت الرسمية :. 2

 أ- املجالس العلمية الهاشمية

ب-  االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف

ج-  االحتفال بذكرى االرساء واملعراج

د- الندوات واملحارضات املختلفة

العمل عىل صيانة ومتابعة عمل محطات اآلذان املوحد باململكة 0. 3

تعديــل تردد موجة االرســال الفضائيـــة الخاصــة بـاآلذان املوحـــد مـن ) 10930 ( اىل ) 11957( لتعمل . 4

بشكل افضل

متابعة االمور االدارية والفنية مبا يخص محطات اآلذان املوحد يف اململكة مع الجهات ذات العالقة . 5

التالية :

 أ- هيئة االعالم

ب -   هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

ج -  املدينة االعالمية

د - مؤسسة االذاعة والتلفزيون

مل يتم تسجيل حدوث اي عطل فني يف خطوط نقل اآلذان املوحد الخاصة مبحافظة عامن وما حولها. 6

تم تعديل تعليامت زيارة مسجد الشهيد لغري املسلمني حيث زادت ايرادات مسجد الشهيد من السواح. 7
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مديرية املؤمترات والندوات

•     املنجزات

املحور االول: املناسبات واالحتفاالت  الدينية

-   اإلعداد واإلرشاف ووضع برامج االحتفال باملناسبات الدينية بالتعاون والتنسيق مع مديريتي الوعظ 

واإلرشاد والعالقات العامة  وفق اآليت:

بتاريخ  االربعاء   يوم  وافقت  التي  األردين  التلفاز  شاشة  عرب  الرشيفة  النبوية  الهجرة  ذكرى   -  1

.2020/8/19

بتاريخ  الثالثاء   يوم    أقيمت  التي  األردين    التلفاز  شاشة  عرب  الرشيف  النبوي  املولد  ذكرى   -  2

2020/10/27

-   إقامة حفل تأبني للمرحوم معايل االستاذ الدكتور عبد السالم العبادي – األمني العام ملجمع الفقه 

للمشاركة  وخارجها   اململكة  داخل  من  العلامء  من  عدد  ودعوة  األسبق  األوقاف  ووزير  االسالمي 

والحديث عن مآثر الراحل ومناقبه والذي تم عرب تطبيق ZOOM  بتاريخ 2020/8/24 

املحور الثاين: التدريب والتأهيل والتشاركية داخل الوزارة 

بهدف   )GIZ( األملانية  املنظمة  مع  بالتشارك  والوعاظ  األمئة  من  ملجموعة  العمل  ورشة  تنظيم     -

التوعية املائية والتي متت عرب تطبيق zoom  بتاريخ 2020/11/2

-   املشاركة يف تقديم  املحارضات الدينية  التوعوية املتعلقة بالرتبية األرسية وبالتعاون مع مديرية 

الشؤون النسائية بتاريخ 2020/9/29, 2020/10/20

-   املشاركة يف اعطاء دورات ترفيع لألمئة بالتعاون مع معهد امللك عبد الله الثاين لتأهيل األمئة 

حول املهارات القيادية وفن التواصل واالتصال خالل شهر 2020/10.

املحور الثالث: التشاركية مع املؤسسات األخرى

-   ملشاركة يف ورشات العمل بالتعاون مع املجلس األعىل للسكان حول مراجعة املفاهيم الرشعية 

للصحة االنجابية  مكتب صندوق األمم املتحدة  UNFPA/141 تاريخ 2020/1/11 

-   زيارة السفارة األفغانية يف عامن وذلك من أجل التوصية الالزمة لعمل مذكرة تفاهم بالتعاون مع 

السفارة األفغانية يف مجال رفع كفاءة الخطاب الدينيي ومجاالت أخرى.

-   تنظيم حفل توقيع مذكرة التفاهم بني الوزارة و) GIZ ( املتعلقة مبرشوعي ) تحسني كفاءة استخدام 

املياه املجتمعي وبرنامج الرصف الحي والنظافة للماليني(  تاريخ 2020/6/21.
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املحور الرابع: القوانني واألنظمة والترشيعات  

-   وضع خطة لدميومة العمل يف حالة الطوارئ متثلت  بعدة خطوات كام  ييل:

الخطوة األوىل: اإلقرار بإمكانية العمل عن بعد مع كامل الفريق أو جزء منه يف حالة  استمرار تفيش 

املرض  تفيش  باستمرار  يوحي  الحالية  األزمة  فواقع  باالسرتاتيجية،  ليس  ذلك  تجاهل  ألن  املرض- 

وتوسيع الحجر الصحي عىل نطاق أكرب.  وقد خّططنا  ليك يعمل املوظفني عن بعد.

القيام  كيفية  عىل  واالتفاق  لديها،  العمل  فريق  مع  بالتواصل  املديرية   تقوم  أن  يتطلب  و هذا 

الظروف استجابة  تنفيذ األعامل يف حال تطلبت  باملهام عن بعد كٌل بحسب تخصصه، وعىل كيفية 

رسيعة.

الخطوة الثانية: تحديد املهام والوظائف التي ميكن إنجازها، ولو جزئيًا، دون الحضور بشكل شخيص 

يف مكان العمل.

الخطوة الثالثة: التدقيق يف أجهزة تكنولوجيا املعلومات والربمجيات املتاحة، وسّد أي ثغرات يف 

الوصول إليها واالعتامد عليها. حيث ان اغلب الزمالء يف املديرية، حريصني  عىل مزاولة العمل  .

ولديهم االمكانيات يف استخدام األمثل ألجهزة الكمبيوتر واملحمول الشخصية يف العمل، وتأكّدنا  

ما إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق بأمن البيانات والطريقة املثىل لحلها مسبقًا.

للجميع،  الوصول  كيفية  تحديد  عىل  عملنا  حيث  مسبقًا،  تواصل  بروتوكول  تجّهز  تم  الرابعة:  الخطوة 

الربيد  مثل  للتواصل  األساسية  القنوات  وتوضيح  واحد،  مكاٍن  يف  االتصال  معلومات  جميع  بوضع  وذلك 

اإللكرتوين أو الواتس أب أو التليجرام، وتوضيح كيفية تنسيق فرق العمل مع بعضها.

املحور الخامس: التبادل الخارجي 

املشاركة بالندوة املولدية يف دورتها الثامنة واألربعني التي عقدت مع وزارة الشؤون االسالمية 

 (: بعنوان  بحثية   ورقة  وتقديم   ،2020/10/25-24 بتاريخ   zoom تطبيق  عرب  التونسية  بالجمهورية 

املنهج النبوي يف ترسيخ املصالحة االجتامعية (.

 املحور السادس : االعامل االدارية املساندة: 

-  وضع تصور شامل واعداد نظام داخيل والتنسيب برتشيح الهيئة االستشارية للمجلة العلمية املحكمة 

املزمع اصدارها من قبل الوزارة ، كتاب معايل الوزير رقم 9467 تاريخ 2020/9/28.

-  تقديم مقرتح خاص بكتاب سنوي بوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية تاريخ 2020/7/13.

-  وضع أسس تقييم  ملسابقة افضل  بحث علمي .

-  وضع القواعد واألسس واملعايري التي يحكم من خاللها  عىل املرشحني ألفضل امام ومؤذن.

-  التعاون مع مديرية التعليم الرشعي ملراجعة كتب املدارس الرشعية.
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مديرية الشؤون النسائية

مديرية الشؤون النسائية احد مديريات وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية تعمل ضمن 

لها  ويتبع  واالرشاد  الوعظ  لشؤون  العام  االمني  ملساعد  وتتبع  االوقاف  وزارة  يف  االدارية  الهيكلة 

مجموعة من االقسام يف مركز املديرية ويف املحافظات اذ تختص يف جانب الوعظ واالرشاد ومن 

توجيه ومتابعة وتنفيذ عمل الوزارة. 

أدرج أدناه األعامل التي تم  انجازها من قبل مديرية الشؤون النسائية وخطة العمل التي سيتم 

تنفيذها يف العامني 2021/2020م 

قسم التوعية واالتصال 

- متابعة عمل االقسام يف العاصمة واملحافظات ودميومة التواصل لتنفيذ توجيهات معايل الوزير 

وعطوفة االمني . 

-  تنفيذ الخطط والربامج التوعوية للواعظات  يف مجال الشؤون النسائية 

- تنفيذ برامج التعاون مع الوكالة االملانية من خالل تدريب وتأهيل الواعظات يف دور العبادة من خالل 

اطالق عدة مبادرات لألقسام التابعة للمملكة منها.

- اطالق مبادرة الحصاد املايئ تتضمن ترشيد استهالك املياه عن طريق حرص مياه األمطار يف الخزانات.

-  اطالق مبادرة تدريب وتأهيل مدربني من املكفوفني والصم والبكم للوعي املايئ واملحافظة عىل 

املياه.

-  خمسة مبادرات باسم )املنازل الصديقة للمياه( من خالل تقديم محارضات وبرامج توعوية  للجهات 

االستهالك  اىل  تهدف  مناطق   5 عىل  مقسمه  عائلة   )50( محافظة  كل  العائالت  من  املستهدفة 

املنزيل وتوعية األبناء.

- اقامة مبادرة اللغة العربية بوابة اإلنسانية منبثقه عن مبادرة ويل العهد )لغة الضاد(.

- مبادرة ختم القران الكريم قبل رمضان.

- كتابة املقاالت العلمية يف مجلة هدي اإلسالم.

- ابراز املناسبات الدينية والوطنية من خالل منرب الواعظات .

- عمل اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية بالتعاون مع الوزارة األم )وزارة األوقاف والشؤون  واملقدسات 

اإلسالمية. 

- استثامر وسائل االتصال الحديث يف نرش رسالة الوزارة حسب توجيهات معايل وزير األوقاف وعطوفة 

األمني العام عرب تطبيقات )الفيس بوك والزوم والوسائل األخرى (.

- عمل اللقاءات اإلذاعية لنرش الرسالة الوعظية عرب اذاعة اف ام واذاعة القران الكريم .
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وتوجيهات  االوقاف  رسالة  حسب  املتطرف  الفكر  ملحاربة  الواعظات  توجيه  خالل  من  الربامج  تكثيف   -

معايل الوزير وعطوفة االمني العام .

- تفعيل دور املراكز الصيفية اون الين حسب توجيهات وزارة االوقاف .

- مبادرة شمعة واطالق حملة )16 يوم(للعنف ضد املرأة .

-  اطالق مبادرة العنف وعالقته بفايروس كورونا .

- اخراج قصص نجاح زمن جائحة كورونا وعددها )20( قصة واقعية بينت كيف تجاوز  املجتمع املحنة .

- اللجنة الوطنية لشؤون االرسة والطفل وكل ما يتعلق باألرسة من ايجابيات وسلبيات وايجاد  الحلول لها 

, وكيفية العناية بالطفل وبناء ارسة مستقلة ثابته تواجه التحديات ,وتوجيه االب  واالم وكيفية العناية 

باألطفال والتعايش مع املجتمع .

-  برامج الرعاية الوالدية من خالل الرعاية واالهتامم  والربامج املتعلقة بهم.

واأليتام()وحملة  املستورة  للعائالت  كسويت  )حملة  منها  الفضيل  رمضان  شهر  يف  مبادرات  عمل   -

إطعام( بالتعاون مع أهل الخري تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك لبث روح التعاون واآلخاء. 

 قسم دور القران 

-  تنفيذ املسابقة الهاشمية السنوية املحلية لإلناث. 

- املركز الصيفية وتنفيذها اون الين بالتعاون مع وزارة االوقاف 

-  عقد امتحانات دور القران من خالل اللجنة املخصصة داخل املديرية ويف االقسام 

   يف املحافظات للمستويات الثالث واالجازة والتكليف. 

-اصدار الشهادات طباعة لكافة املستويات مع االجازة .

 قسم االرشاد  االرسي   

-  عمل دورات تدريبة لسنوات الطفل االوىل .

- عمل مبادرات ملحاربة التنمر للمراهقني من خالل مسلسل تلفزيوين موجه بهذا الخصوص  

- اطالق مبادرة سعاديت بيدي تتطرق لألعراض النفسية والجسدية واثر الضغوط 

 النفسية عىل الجسم واعطاء اساليب التفريغ النفيس الصحية للتعامل مع الضغوطات  .

- االستشارات االرسية تربوية سلوكية ونفسية وايجاد الحلول لها .

قسم املوارد البرشية 

- متابعة وارشفت كل ما يخص املوظفات التابعات ملديرية الشؤون النسائية .

- متابعة التقارير السنوية ) مغادرات وإجازات رئيسات أقسام اململكة (. 

- متابعة كافة الكتب الرسمية يف جميع اقسام اململكة .
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*- قسم التنمية االجتامعية 

- عمل ورشات مع مركز الحسني للرسطان عن طريق الواعظات واالقسام التابعة للمديرية .

- ورشات عمل اون الين عن كيفية التعامل مع الطفل من عمر يوم لغاية الخمسة سنوات عددها ثالثة 

دورات 

-تقديم الخطط واملبادرات التي تعمل عىل تنمية مهارات العامالت يف مجال الوعظ 

قسم العالقات النسائية 

-  تنفيذ ورشات اون الين عن كيفية التعامل مع الطفل من عمر يوم لعمر خمسة سنوات عددها ثالث 

ورشات ملنطقة الشامل 

االقسام يف املحافظات  

الديني النسوي وتقديم االرشاد يف دور العبادة واالقسام واملراكز  - تنفيذ برنامج الوعظ واالرشاد 

التابعة لها 

- عقد الورش والدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعد  عىل رفع مهارة وكفاءة العامالت يف العمل 

الوعظي حسب توجيهات مديرية الشؤون النسائية

قسم اللوازم 

- تزويد جميع االقسام النسائية التابعة للشؤون النسائية باللوازم التي يحتاجها كل قسم 

- متابع الية ادخاالت اللوازم وتسجيلها حسب االصول 

- املتابعة والتواصل مع مديرية اللوازم والخدمات لتزويدها بكل ما يلزم لدميومة العمل يف املديرية 

واقسامها 

قسم الديوان 

- استالم الربيد الوارد للمديرية وتدوينه  .

- متابعة كل ما يخص مديرية الشؤون النسائية من صادر ووارد 

- معامالت نقل واالجازات واجازات االمومة.

- حفظ  الكتب واملعامالت غريها من الكتب الرسمية حيث بلغ الصادر لعام 2020)750( كتابا  

سيتم متابعة الخطط والربامج والتوجيهات لتنفيذها يف مركز املديرية واالقسام املختلفة  
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مكتب املفتش العام

•     اإلنجازات 

 استقبال الشكاوى واملالحظات الواردة عرب الخط الساخن من مقسم الوزارة ومتابعتها مع مديريات االوقاف . 1

يف اململكة وبشكل يومي وتقريبًا  2000 من الشكاوى سنويًا, ويتم املتابعة بانجازها مع املختصني.

متابعة املالحظات والشكاوى املرسلة اىل مديريات االوقاف للوقوف عىل حلها وانهائها ومتابعة . 2

اإلجراءات املتخذة وفق االصول  .   

زيارة عدد من املساجد بواقع مسجد لكل يوم لعدد من املفتشني واالمئة املرشفني واملراقبني . 3

غوغل  منوذج  وفق  الزيارات  متابعة  ويتم  دوري  وبشكل  اململكة  يف  املعنية  االقسام  ورؤساء 

فورم مرفق صورة للمسجد وصورة للمخالفات يف التباعد الجسدي والكاممات يف فرتة كورونا  .

استكامل اجراءات التحقيق باللجان املشكلة من قبل معايل الوزير وعطوفة االمني العام واعداد . 4

محارض التحقيق والبالغ عددها 49 لجنة تحقيق خالل 2020 والزال العمل جاريًا عىل استكامل محارض 

التحقيق للجان غري املنتهية. 

أرشفة املعامالت والتقارير والكتب الرسمية كافة الواردة والصادرة وملفات الرصد وعددها 1200 تقريبًا.. 5

ضابط . 6 مع  القرآنية  للقراءات  املتوسط  الدبلوم  لدراسة  الوزارة  قبل  من  املنسبني  الطالب  متابعة 

االرتباط يف كلية االمري الحسن خالل فرتة املقابالت والقبول.

لألنظمة والتعليامت وتحويل . 7 الزكاة املخالفة  الرعاية واالعامر ولجان  لجان  ضبط ومراقبة عدد من 

عدد منها للقضاء حيث تم يف اآلونة االخرية اصدار احكام قضائية بلجنتني مزورتني.

•     التطلعات

عمل قاعدة بيانات لجميع مديريات األوقاف باململكة.. 1

وملتابعة . 2 والعامة  الداخلية  املديريات  يف  االنجازات  جميع  ملتابعة  الكرتوين  برنامج  عىل  العمل 

املوظفني بالدوام/ وااللتزام باألنظمة والتعليامت املقررة وفق مدونة السلوك الوظيفي.

البدء بتجهيز منوذج )غوغل فورم( لسهولة التواصل مع امليدان واملجتمع املحيل.. 3

استحداث وحدة الرصد واملتابعة يف مركز الوزارة وفتح شعب للرصد يف كل مديرية عامة.. 4

التحول اىل االرشفة االلكرتونية وتطبيقها بشكل فعيل.. 5

العمل عىل تجهيز برنامج الكرتوين لضبط الجمع يف املساجد.. 6

ضبط الباعة املتجولني والبسطات عىل ابواب املساجد بالتنسيق مع الجهات املختصة.. 7

 تسجيل املكاملات التي ترد اىل الوزارة واملحولة اىل الزمالء لغايات ضبط الجودة.. 8



املديريات

 الخارجية
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مديرية أوقاف عامن األوىل

تقع مديرية األوقاف يف : قرب وزارة األوقاف / جبل الحسني - شارع اللد. • 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

املسجد الحسيني الكبري  ويقع يف منطقة وسط البلد .. 1

مسجد الشهيد امللك املؤسس عبد الله األول ويقع يف منطقة العبديل .. 2

مسجد أبو درويش ويقع يف منطقة األرشفية .. 3

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

2222362362770031131160060055363655323323

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

العامة . 1 السالمة  وقواعد  الديني  والخطاب  املساجد  يخص  فيام  كورونا  جائحة  مع  لتعامل 

ومساعدات األرس الفقيـرة .

متابعة لجان املساجد وتدقيق الحسابات واستيفاء ذمم استهالك الكهرباء.. 2

أرشفة املديرية ووضع قواعد البيانات ومتابعة امليدان.. 3

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

تأمني املساجد الشاغرة باملوظفني وحسب التعليامت من الوزارة املوقرة.. 1

مزيد من وسطية الخطاب الديني والتأكيد عىل مضامني رسالة عامن. . 2

3مزيد من التحول الرقمي بتقديم الخدمات للمساجد واملوظفني واملواطنني.. 3
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مديرية أوقاف عامن الثانية

حدود اختصاص مديرية األوقاف : )لواء وادي السري / لواء الجامعة / لواء ناعور (• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1- مسجد أبو الحاج التالوي- الجبيهة.  2- مسجد أبو عيشة- السابع. 

3- مسجد خورما الرشكس الكبري- البيادر.  

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

313125325333552052054414411118181010146146

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للموظفني تتضمن املعلومات كافة املتعلقة بهم من إجازات . 1

ومغادرات ومعامالت وطلبات مرقمة إلكرتونيًا لتسهيل الرجوع إليها عند الطلب . 

تم تجهيز مناذج إلكرتونية الستقبال طلبات موظفي امليدان لإلجازات والكتب الرسمية بأنواعها . 2

كافة وتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 2020/3/1م .

عمل تنظيم قبوضات لجان املساجد وتسجيلها وعمل برامج محاسبية لرتحيل العملية املحاسبية كافة .. 3

عمل ) data base ( تتضمن مواقع املساجد جغرافيًا ومعلوماتها وتسجيل أسامء لجان املساجد . 4

وتاريخ انتهاء التصاريح وأرصدتها لدى البنوك .

تم الكشف عىل املساجد ) قيد اإلنشاء (، وتسجيل املساجد غري املسجلة باسم املتويل العام . 5

الوقف/وزارة األوقاف .

التابعة لها . 6 العمل عىل تسهيل معامالت متديد خطوط املياه والكهرباء للمساجد والسكنات 

ومتابعتها .

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

 االستغناء عن املعامالت الورقية واستبدالها مبعامالت إلكرتونية بشكل كامل ) مرشوع األمتتة(.. 1

تحصيل املستحقات النقدية إلكرتونيًا وربط جميع اللجان بنظام محاسبة موحد للسيطرة واملراقبة . 2

متكني العمل يف امليدان من خالل التقسيم العميل للمساجد عن طريق نظام ) املربعات( والذي . 3

ميكن املديرية من معرفة دقائق أمور املساجد وبناء جسور تواصل فعاله بني اإلدارة وامليدان.
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مديرية أوقاف عامن الثالثة

حدود اختصاص مديرية األوقاف : تقع ضمن حدود امانة عامن الكربى) لواء القويسمة( وألويه سحاب • 

واملوقر والجيزة.

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - مسجد اهل الكهف.       2 - مسجد ابو علندا الكبري    3 - مسجد القويسمه الكبري

4 - مسجد سحاب الكبري      5 - مسجد حديثه الخريشه   6 - مسجد الطالبيه الكبري

7 - مسجد مشهور الفايز  8 - مسجد عبد الثاين بن الحسني مدينة سحاب الصناعيه.

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

4747320320663343243282782710108877136136

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

خطه توجيه وارشاد خالل جائحة كورونا. 1

خطة العودة اىل املساجد.. 2

خطة اجراءات السالمة العامة خالل جائحة كورونا.. 3

القيام مببادرات انسانيه مبشاركة الوزارة خالل الجائحة.. 4

مبادرات لتنشيط االمئه واملؤذنني خالل الجائحة من خالل بث الدروس واملواعظ.. 5

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

صيانة وتنميه وإدارة شؤون املساجد.. 1

اإلفادة من التقنيات الحديثة املستخدمة أمتمة عمل املديرية. . 2

رفع كوادر املديرية وتأهيلهم وإخضاعهم لدورات خاصه.. 3

االستمرار يف مرشوع الطاقة الكهروضوئية يف جميع مساجد املديرية.. 4

االستمرار يف تسجيل املساجد واالرايض الوقفية باسم وزارة األوقاف.. 5

االستمرار يف مراقبه املساجد وحاميتها من الفكر الدخيل.. 6

العمل عىل إيجاد برامج محاسبيه متقدمة.. 7

رفد املديرية بعدد من أجهزة الحاسوب الحديثة.. 8

أمتتة العمل اإلداري بالكامل.. 9
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مديرية أوقاف محافظة الزرقاء

حدود اختصاص مديرية األوقاف :- محافظة الزرقاء كافة باستثناء لواء الرصيفة . • 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 – مسجد الصحايب الجليل عمر بن الخطاب ريض الله عنه  -2 مسجد الصحايب الجليل أبو بكر الصديق 

ريض الله عنه )الشيشان(   3 – مسجد )جامع العرب (

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

383817717766112102106006001616131388178178

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تسجيل وافراز مساجد ومقابر وقطع وقفية عدد ) 00000        ( . 1

تحصيل ما نسبته )96,1 %( من اإليجارات الوقفية مببلغ اجاميل )89,445( الف دينار . 2

عمل مبادرات يف جائحة كورونا واهمها :-. 3

أ – حريص عليكم  ب – سلة األغنياء   ج – انت عالبال   د – فتبينوا  هـ – القرض الحسن  

 و – مكافحة التسول   ز – الحد من ظاهرة التدخني واملخدرات 

الهاشمية . 4 الجامعة  مع  بالتعاون  والخطباء  واملؤذنني  باألمئة  لالرتقاء  التدريبية  الدورات  عقد 

ومعهد امللك عبدالله الثاين لتأهيل الدعاة والوعاظ  واالمئة واملؤذنني 

تطبيق الخطة االسرتاتيجية من خالل تنفيذ تعاميم الوزارة املوقرة .. 5

الوزارة . 6 رسالة  يحقق  مبا  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية  املؤسسات  مع  التشاركية 

وأهدافها ورؤيته.ا 

مثل  :-  

الصحة،  مديرية   ، والتعليم  الرتبية  مديرية   ، الثقافة  مديرية   ، االجتامعية  التنمية  مديرية      

البلدية ، الجامعة الهاشمية ، محافظة الزرقاء ، املراكز األمنية ، هيئة شباب كلنا األردن 

 رعاية االرس العفيفة من خالل صندوق الزكاة ولجان الزكاة التابعة للمديرية . 7
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صيانة مساجد تابعة ملديرية اوقاف محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية االنشاءات يف الوزارة . 8

9 . ( املحافظة  مجلس  خالل  من  للمساجد  الشمسية  الطاقة  مشاريع  من  وعدد  مقربة  سور  بناء 

الالمركزية ( يف محافظة الزرقاء . 

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

استثامر القطع الوقفية غري مستثمرة وزيادة ريع مال الوقف وتأجري العقارات الوقفية الغري . 1

مؤجرة 

تأمني املساجد الخالية من املوظفني باألمئة واملؤذنني والخطباء . 2

االرتقاء باألمئة واملؤذنني والخطباء علميًا وثقافيًا وقانونيًا من خالل عقد الدورات التدريبية . 3

زيادة عدد املساجد املخدومة بالطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية( لتكون %60 من مساجد . 4

الزرقاء 

التواصل مع املحسنني ضمن القنوات الرسمية لدعم لجان الزكاة وصندوق الزكاة ولجان الرعاية . 5

والبناء 

 زيادة عدد لجان رعاية املساجد لتشمل جميع املساجد . 6

 هيكلة املديرية ورفد اقسامها بأصحاب الخربة واالختصاص . 7

حوسبة جميع األقسام يف املديرية بحيث تكون جميع املراسالت الكرتونية . 8
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مديرية أوقاف محافظة البلقاء

تقع مديرية األوقاف يف : البلقاء/السلط/جرس زي/مبنى الدوائر الحكومية )املناصري(.  • 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1- مسجد السلط الكبري    2- مقام النبي يوشع عليه السالم   3- مقام النبي شعيب عليه السالم

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

51511401408822182182487487171721212626134134

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

 تم تحديد جميع مساجد املحافظة عىل خرائط جوجل.. 1

تم عمل قاعة بيانات لكافة اقسام املديرية وذلك بطريقة مبتكرة وقد تم تزويد الوزارة بها.. 2

خالل جائحة كورونا تم متابعة جميع مساجد املحافظة ورصد مدى االلتزام بالتعليامت الصادرة . 3

من الوزارة.

تم توزيع مساعدات عينية ونقدية خالل جائحة كورونا عن طريق صندوق الزكاة بقيمة تقديرية . 4

20 الف دينار.

خالله . 5 وجرى  زي  قضاء  يف  اقامته  تم  والذي  الخريي  امللتقى  بافتتاح  الوزير  معايل  تفضل 

توزيع مساعدات نقدية وعينية بقيمة 30 الف دينار.

تم امتام تركيب نظام الطاقة الشمسية ألكرث من 100 مسجد.. 6

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

استكامل مرشوع تركيب الطاقة الشمسية ليشمل جميع مساجد املحافظة. 1

مرشوع الربط اإللكرتوين )تم اخذ املوافقات الالزمة من الوزارة(. 2

استكامل حوسبة املديرية. 3

تأهيل وتدريب الكادر البرشي من خالل عقد دورات تدريبية.. 4



74

التقرير السنوي 2020

مديرية أوقاف محافظة مأدبا

يف •  أوقاف  مكتب  يوجد  بأنه  علاًم  مأدبا  محافظة  مساجد  جميع  األوقاف:-  مديرية  اختصاص  حدود 

لواء ذيبان.

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1- مسجد السلط الكبري    2- مقام النبي يوشع عليه السالم   3- مقام النبي شعيب عليه السالم

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

393912112166221191192272274411224848

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تركيب الطاقة البديلة لبعض املساجد يف املحافظة وعددها )38( مسجد . . 1

رفع طلبات مساعدة لعدة مساجد وعددها )30( مسجد .. 2

تسجيل وافراز )4( مساجد تم انشاؤها حديثًا .  حوسبة لجان االعامر والرعاية .. 3

فصل عداد الكهرباء واملاء عن بعض املساجد  وعددها )10( مساجد من اصل )26( مسجد.. 4

اقامة مزاد علني عىل اللوازم يف مساجد قصبة مادبا بقيمة )350( دينار / ومزاد علني لثامر . 5

الزيتون  لجميع املساجد  بقيمة )2120( دينار ووضعها يف امانات املساجد .

إقامة ملتقى خريي يف منطقة التيم حيث تم توزيع )400( قسيمة غذاء عىل األرس الفقرية . 6

يتيم  طفل  لـ)50(  دينار  و)50(  جامعة  طالب  لـ)50(  دينار   )100( بقيمة  نقدية  مساعدة  وتقديم 

النقدية والعينية خالل فرتة جائحة  بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات مليح وتوزيع املساعدات 

كورونا حيث تم توزيع )300( كوبون غذاء باإلضافة اىل )200( طرد خريي وتوزيع )20.000( دينار 

نقدًا عىل األرس الفقرية واملترضرة .

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

شبك جميع املساجد عىل الطاقة البديلة .. 1

تسجيل جميع األرايض الوقفية ومتابعة تسجيل املساجد القامئة عىل أرايض تعود ملكيتها . 2

لبلدية مأدبا وعددها )7( مساجد وتكليف املساح املعتمد من قبل الوزارة للقيام بإفراز املساجد 

املقامة عىل أرض مشاع وعددها )12( مسجد . 

حوسبة جميع أقسام املديرية .. 3

فصل عدادات الكهرباء واملاء عن جميع املساجد وعددها )16( مسجد. 4

العمل عىل إقامة مزاد علني يف قصبة ذيبان لبيع األثاث الزائد .. 5
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مديرية اوقاف لواء الرصيفة

حدود اختصاص مديرية األوقاف:- • 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1- مسجد أمنة بنت وهب                   2 - مسجد مدينة الحجاج              -3 مسجد عبادة بن الصامت

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

202010210244008484226226--44228888

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

إقامة مسابقة لطالب املدارس  بعنوان منشد الرصيفة . 1

هذه  . 2 وبث  العلامء  من  عامل  باستضافة  الرصيفة  بلواء  الهاشمية  العلمية  املجالس  إقامة 

املجالس عرب إذاعة الرصيفة 24 خالل شهر رمضان املبارك 

إقامة فعالية أسبوعية بعنوان لقاء مع املفتي حيث تم استضافة فضيلة مفتي الزرقاء ويتم . 3

تلقي أسئلة املتابعني عرب موقع املديرية الفيسبوك وتوجيهها لفضيلة املفتي لتتم اإلجابة 

عنها ويتم بث اللقاء مبارشة من خالل إذاعة الرصيفة 24

 إقامة مسابقة لطالب الرصيفة بعنوان قارئ الرصيفة.. 4

تطلعات املديرية لعام 2021م :- 

املساجد . 1 ضبط  خاللها  من  تستطيع   األوقاف  مبديرية  الكرتونيا  مربوطة  كامريات  شبكة  إنشاء 

وتفعيلها من خالل غرفة تحكم داخل املديرية .

2 . 300.000 مبلغ  تخصيص  تم  حيث  الالمركزية  املشاريع  طريق  عن  شمسية  طاقة  مزرعة  إنشاء 

دينار لهذه الغاية.

تحديث مبنى مديرية أوقاف لواء الرصيفة عن طريق املشاريع الالمركزية مببلغ 120.000 دينار .. 3
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مديرية أوقاف إربد األوىل

حدود اختصاص مديرية األوقاف : تقع مديرية أوقاف اربد األوىل يف مدينة إربد/ شارع البارحة/ غرب • 

بيت النابليس.

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1. مسجد الهاشمي      2.مسجد اربد الكبري     3. مسجد أبو حامد الغزايل

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

555529129112612622217217437437881515202077

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

إقامة ملتقى الوعظ واإلرشاد والعمل الخريي يف لواء الطيبة.. 1

تركيب نظام الطاقة الشمسية ل)20( مسجد مام ساهم يف تخفيض فاتورة الكهرباء من )60( . 2

ألف دينار إىل )20( ألف دينار.

إطالق خدمة موقع املسجد )google map( ضمن برنامج الخطابة ليسهل الوصول للمسجد . 3

لألرس . 4 للمديرية  التابعة  الزكاة  لجان  قدمتها  التي  والعينية  النقدية  املساعدات  قيمة  بلغت 

واأليتام وعامل املياومة مليون ونصف تقريبا، وقد بلغ عدد األرس املستفيدة)15( ألف.

بلغت قيمة التحصيل يف قسم اإليجارات )760( آلف دينار بنسبة 100 %.. 5

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

تركيب نظام الطاقة الشمسية للمساجد ذات االستهالك املرتفع.. 1

توفري قاعدة بيانات عالية الدقة لجميع األقسام يف املديرية.. 2

تشكيل لجنة زكاة يف لواء الطيبة و لواء الوسطية.. 3



77

التقرير السنوي 2020

مديرية أوقاف اربد الثانية

حدود اختصاص مديرية األوقاف :لواء القصبة ) يشمل الجزء الجنويب المتداد شارعي » بغداد + فلسطني • 

» ، بلدة حواره، سال ، املغري ، برشى ( .

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 – املختار                        -2 جرب الربكات / النعيمة                    3  - البايض / ايدون .                                 

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

3333216216882215615630930944141466171171

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

قبض مبلغ وقدره 24573 بدل استهالك الكهرباء .. 1

تحصيل مبلغ )105.441 ( الف دينار عوائد إيجارات  .. 2

تعيني )4( أمئة رسميني و)7( أمئة عىل حساب صندوق الدعوة .. 3

افراز وتسجيل )4( مساجد .. 4

توزيع )11( الف طرد عىل املترضرين من جائحة كورونا .. 5

توزيع ما يقارب من 130 الف دينار عىل املترضرين من جائحة كورونا واالرس الفقرية .. 6

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

تغطية كافة النقص الحاصل يف املساجد من أمئة ومؤذنني .. 1

تشكيل لجان رعاية لكافة املساجد يف املديرية .. 2

التنسيق مع الجهات ذات العالقة للحد من البناء العشوايئ للمساجد .. 3

تركيب طاقة بديلة لكافة املساجد التابعة للمديرية .. 4

زيادة عدد الدراسات الشهرية يف قسم الزكاة من 3 دراسات اىل 10-15 دراسة .. 5

تفعيل دور لجان الزكاة لتشمل كافة املناطق التابعة للمديرية . . 6
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مديرية أوقاف املفرق

موقع املديرية  :- تقع مديرية أوقاف املفرق يف قلب السوق التجاري شارع عىل عابدين.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - مسجد املفرق الكبري            2 - عمر بن الخطاب /الزعرتي           3 - عبدالله النعيم/ بلعام

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

4545229229121222391391653653995541414444

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

30 مسجد ومراقبة االعتداءات عىل األمالك  وأرشفة القسم . 1 إفراز املساجد وتسجيل أكرث من 

الكرتونيا

بث دروس الوعظ واإلرشاد عىل صفحة املديرية   يف شهر رمضان املبارك . 2

االردن وإبراز دور . 3 كلنا  البلديات  وهيئة شباب   والتعاون مع مؤسسات املجتمع املحيل  مثل 

الوزارة الريادي  

حوسبة قسم املوارد البرشية وعمل قاعدة بيانات  وتقديم املعلومات للموظفني والخدمات . 4

املطلوبه.

حلول . 5 وإيجاد  والرتميم   البناء  أعامل  ومتابعة  للمديرية   التابعة  والبنايات  املساجد  توثيق 

هندسيه لكثري من املشاكل الهندسية .

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

استحداث أقسام اكرث تخصصيه يف أدارة األزمات مثل )جائحة كورونا( . 1

الرشاكة مع القطاع الخاص ضمن خطه موحده تشمل املحافظة كامله واستحداث  مبنى جديد . 2

متوفر فيه جميع وسائل التكنولوجيا  الحديثة . 
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مديرية اوقاف عجلون

حدود اختصاص مديرية األوقاف : تقع مديرية أوقاف لواء الكورة يف دير أيب سعيد.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

3 - عني جنا الكبري 2 - كفرنجه الكبري  1 - عجلون الكبري  

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

27271271277700114114208208006620204747

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تم تفعيل اعطاء دروس وعظيه عرب وسائل التواصل االجتامعي وخاصة عىل موقع الفيسبوك . 1

للمديرية من قبل السادة االمئه والوعاظ  بسبب جائحة كورونا .

تم تجهيز كافة املساجد باشارات التباعد ومواد التعقيم وااللتزام بتعليامت السالمة العامه.. 2

توزيع كابونات رشائيه بقيمة 30 دينار عىل 200 ارسه معوزه ومبلغ 15000 دينار بواقع 50 دينار . 3

للمتعطلني عن العمل . 

رصف مشاريع عدد 9 مشاريع بكلفه اجامليه تقريبا 20000 الف دينار تقريبا  و قامت لجان الزكاه . 4

( دينار عىل ما   348000 (دينار ومساعدات عينيه مبقدار)   119700 بتوزيع مبالغ نقديه مقدار) 

يقارب )3200( ارسه .

ارض . 5  )400( عجلون  محافظة  أوقاف  مديرية  يف  املسجلة  الوقفية  والعقارات  االرايض  عدد 

العقارات  عدد  و  وقفية  وارض  عقار   )135( املؤجرة  الوقفية  واالرايض  العقارات  عدد  وعقار 

واالرايض الوقفية غرياملؤجرة )9( عقار وارض وقفية لغاية نهاية عام 2020.

اجاميل االيجارات الوقفية املحصلة حتى تاريخ 2020/12/31 )287051( دينار وبنسبة تحصيل بغلت 99 % .. 6

تطلعات املديرية لعام 2021م :-• 

تفعيل دروس الوعظ واالرشاد عرب وسائل التواصل االجتامعي .. 1

زيادة عدد لجان الرعاية وشمول عدد اكرب من مساجد بالطاقة البديله .. 2

زيادة مساعدات االرس الفقرية بدراسات جديده ولجان الزكاه .. 3

زيادة نسبة االيجارات والتحصيل . . 4
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مديرية اوقاف جرش

حدود اختصاص مديرية األوقاف : محافظة جرش.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - املسجد الحميدي /جرش          2 - املسجد الهاشمي/ جرش        3 - الفرقان / جرش

 4 - خالد بن الوليد / مخيم سوف 5 -  ابو بكر الصديق / مخيم جرش 6 - ابو بكر الصديق / ساكب .

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

222214114177111501503503506688882525

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

واملقدسات . 1 والشؤون  االوقاف  وزارة  الوقف  متويل  باسم  وقفية  وقطع  مساجد  تسجيل 

االسالمية وتأجري عقارات وقفية ألول مرة 

إعداد برنامج عىل الحاسب اآليل )بطاقة تعريفية( عن كل املساجد يف جرش وموظفيها بحيث . 2

يخدم املديرية واملكاتب والوزارة

مرشوع، . 3 لكل  3000د  بواقع  ارس  لستة  منزلية(  )بقاالت،أغنام،أدوات  تأهيلية  مشاريع  رصف 

وترميم 3 منازل بواقع 10000 دينار

وضع برنامج وعظي متكامل ايام شهر رمضان تم بثه من خالل وسائل التواصل االجتامعي ايام . 4

الحرض الشامل

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

استثامر كافة االمالك الوقفية يف املحافظة وتنميتها.. 1

استكامل ربط كافة مساجد املحافظة بأنظمة الطاقة املتجددة.. 2



81

التقرير السنوي 2020

مديرية اوقاف لواء الرمثا

حدود اختصاص مديرية األوقاف : مدينة الرمثا وقراها.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - املسجد العمري الكبري/الرمثا                          2 - مسجد معاذ بن جبل /الطرة

3 - مسجد املغرية بن شعبة/الشجرة

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

24246262550057571341345522339292

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تخريج )34( حافظا لكتاب الله من خالل دور القران التابعة للوزارة. 1

-2التشارك مع املجلس املحيل لتخصيص مبلغ لبناء مبنى منفرد للمديرية. 2

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

انشاء مبنى مستقل للمديرية. 1

استكامل ربط جميع املساجد بالطاقة الشمسية وتركيب انظمة املراقبة للمساجد. 2

تسجيل جميع املساجد غري املسجلة باسم متويل الوقف وزارة االوقاف. 3
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مديرية أوقاف لواء الكورة

حدود اختصاص مديرية األوقاف : تقع مديرية أوقاف لواء الكورة يف دير أيب سعيد.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - )عيل بن أيب طالب/ دير أيب سعيد(  2 - )حذيفة بن اليامن/ األرشفية(   

3 - )أبو بكر الصديق/ جديتا(

املديرية باألرقام :-

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

24246262550057571341345522339292

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

افتتاح مسجدين ) مسجد الفاضل/ سموع( مسجد عثامن بن عفان/ االرشفية. 1

تركيب نظام خاليا إىل )7( مساجد. 2

تركيب نظام كامريات إىل )13( مسجد. 3

تنفيذ مبادرة املياه الرمادية يف املساجد وتركيب قطع توفري مياه. 4

تنفيذ صيانة مساكن إىل أرستني وتوزيع مساعدات نقدية وعينيه إىل الفقراء. 5

رصف رواتب شهرية إىل ارس محتاجة )35( أرسة. 6

تسجيل مسجدين باسم املتويل العام عىل الوقف/ وزارة األوقاف)مسجد الحامدين/االرشفية(. 7

ومسجد)عثامن/ االرشفية(

تسجيل أربع قطع أرايض وقفية باسم املتويل العام عىل الوقف/ وزارة األوقاف الستخدامها . 8

مقابر إسالمية ألهل البلدة )مقربة جفني ومقربة االرشفية الجديدة(.

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

بناء مبنى ملديرية أوقاف الكورة. 1

عمل قاعة اجتامعات متعددة األغراض. 2
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استكامل تعيني األمئة واملؤذنني لسد النقص. 3

استكامل بناء املساجد قيد اإلنشاء. 4

تركيب نظام الخاليا إىل )10( مساجد. 5

زيادة عدد األرس املستفيدة من صندوق الزكاة بواقع )36( أرسة وتنفيذ )4( مشاريع جديدة. 6

تركيب نظام الكامريات إىل )20( مسجد. 7

تركيب قطع توفري مياه إىل )30( مسجد. 8

التنسيق مع املساح املرخص من أجل استكامل باقي املساجد التي بحاجة إىل إفراز. 9

متابعة االعتداءات أو املخالفات عىل قطع األرايض الوقفية واملساجد والعمل عىل إزالتها. 10

رفع معامالت االستثامر لقطع األرايض الوقفية مبا يحقق مصلحة الوقف.. 11



84

التقرير السنوي 2020

مديرية اوقاف األغوار الشاملية

حدود اختصاص مديرية األوقاف : من منطقة العدسية الشاملية اىل منطقة كرمية جنوبًا عىل مساحة • 

)60(كم2

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1ـ مسجد ومقام الصحايب الجليل معاذ بن جبل ريض الله عنه 2ـ مسجد الشونة الشاملية الكبري

3ـ مسجد محمود البشري الغزاوي                                                         4ـ  مسجد وادي الريان الكبري

املديرية باألرقام :-

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

1717464666--8080109109333311116060

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تركيب نظام الطاقة الشمسية لعدد)3( مساجد.. 1

بلوغ نسبة تحصيالت الواردات الوقفية التابعة للمديرية نسبة100 %.. 2

بيع االثاث املستعمل الذي تم جمعه من املساجد يف املزاد العلني مببلغ)2000( دينار تم . 3

ايداعها يف حساب امانات املساجد.

نقل املديرية القدمية اىل املبنى الجديد.. 4

عمل صيانة كاملة ملسجد الريموك الذي تعرض للحريق بشكل كامل والذي تم زيارته من قبل . 5

معايل وزير االوقاف املكرم.

اقامة يوم خريي بتكلفة اجاملية بلغت )40( الف دينار.. 6

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

امليدان . 1 يف  الحاصل  النقص  وسد  البرشية  املوارد  من  املديرية  احتياجات  تلبية  اىل  السعي 

وخصوصا يف عدد االمئة والخطباء من خالل التوظيف بالتنسيق مع الوزارة0

االلواح . 2 بواسطة  الكهربائية  الطاقة  توليد  بنظام  اللواء  مساجد  وباقي  املديرية  مبنى  ربط 

الشمسية الستغالل طبيعة املناخ املتوفر يف اللواء0



85

التقرير السنوي 2020

املجتمع . 3 ومؤسسات  الرسمية  الدوائر  مع  والتنسيق  التعاون  خالل  من  املديرية  دور  تفعيل 

واالجتامعية  والثقافية  والتوعوية  التطوعية  املجاالت  يف  للمجتمع  خدمات  لتقديم  املحيل 

وعمل مبادرات شهرية تحقق املصلحة العامة للوطن واملواطن0

بناء قاعة متعددة االغراض عىل القطعة الوقفية املحاذية ملقام الصحايب الجليل معاذ بن جبل . 4

ريض الله عنه ومساحتها)4( دومنات تقريبا لتكون مكانا لعقد دورات تأهيل االمئة واملؤذنني 

واقامة ملتقيات الوعظ واالرشاد واللقاءات الخريية واالجتامعية لخدمة ابناء اللواء0
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مديرية  اوقاف البادية الشاملية الرشقية

حدود اختصاص مديرية األوقاف : تشمل الحدود االدارية للواء البادية الشاملية الرشقية /ولواء الرويشد • 

مبسافة طولها 275كم عىل طريق بغداد ووخط اخر مبحاذات الحدود السورية من بلدة الكوم االحمر غربا 

ولغاية مثناة راجل رشقا.

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - مسجد معاذ بن جبل / االرشفية    2 - مسجد ابو بكر الصديق/ روضة االمرية بسمة

3 - مسجد سعود الفواز/ صبحا

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

141410310311001501502732736611664545

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 
بناء عدد من املساجد منها . 1

مسجد االمري الحسن / دير الكهف الكبري• 
مسجد ابو بكر الصديق/ املنارة الكبري• 

املساجد . 2 جميع  وتعقيم  املديرية  اختصاص  ضمن  القامئة  املساجد  من  لعدد  صيانة  وعمل   
التابعة للمديرية وبشكل دوري بالتعاون مع البلديات والجهات التطوعية االخرى.

تركيب الطاقة الشمسية للمساجد التالية .. 3
مسجد االمري الحسن / دير الكهف• 
مسجد الهاشمي/ تل رماح• 
مسجد ابو بكر الصديق/ املنارة• 

عقد دورة الرتفيع لالمئة وألول مرة يف البادية الشاملية.. 4
تم اقامت عدة مشاريع انتاجية يف البادية الشاملية عن طريق قسم الزكاة.. 5

)9(مشاريع منها تربية اغنام.• 
 )1( مرشوع انشاء محل بنارش عجالت سيارات.• 
تنظيم يوم خريي يف منطقة دير الكهف باإلضافة اىل تجديد الدارسات السابقة• 

تطلعات املديرية لعام 2021م :- • 

مدير مديرية اوقاف البادية الشاملية. 1

الدكتور خلف ابو سامحة املساعيد     . 2
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مديرية اوقاف محافظة الكرك

حدود اختصاص مديرية األوقاف : وتضم سبعة ألويه.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

3 - الشهداء / مؤتة 2 -  سيدنا جعفر / املقامات            1  - العمري  

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

57572412411313223603605205201010992222132132

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

توزيع مساعدات نقدية وعينية للمتعرثين من جائحة كورونا. 1

انشاء نظام طاقة شمسية ملسجدين يف املحافظة. 2

تجهيز جميع مساجد املحافظة من مواد التعقيم والسالمة العامة. 3

التواصل مع لجان الزكاة  بشكل مستمر لغايات املتابعة املستمرة . 4

وتقديم املساعدات للمترضرين من جائحة كورونا .. 5

تطلعات املديرية لعام 2021م :-• 

انشاء مبنى مستقل للمديرية بديل عن املبنى املستأجر. 1

استكامل ما تم العمل به من التوسع يف انشاء مشاريع الطاقة الشمسية للمتبقي من مساجد . 2

املحافظة

عمل يوم خريي يف لواء االغوار الجنوبية وقضاء املوجب ألنها تعترب من مناطق جيوب الفقر. 3

عمل صيانه لبعض املساجد التي بحاجه ماسه لصيانتها                                                               . 4
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مديرية أوقاف محافظة الطفيلة

حدود اختصاص مديرية األوقاف :  ) محافظة الطفيلة ( .• 

أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

2 - مسجد العيص الكبري. 1 - مسجد الطفيلة الكبري.   

3 - مسجد العني البيضاء الكبري.

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

262621213300100100220220334423233838

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تم افتتاح 3 مساجد :-. 1

مسجد اإلصالح.• 

مسجد اسامء بنت أيب بكر. • 

مسجد النور املبني .• 

افتتاح مبنى دار زكاة بصريا. . 2

مساهمة لجان الزكاة يف املحافظة عىل مساعدة من تقطعت بهم السبل ضمن جائحة كورونا.. 3

عمل ترميم منزل ألحد األرس العفيفة بقيمة 34٠٠ دينار.. 4

تطلعات املديرية لعام 2021م :-• 

نقل مبنى املديرية اىل مبنى أكرثحيوية إلستيعاب املوظفني واستقبال املراجعني.. 1

العمل عىل إيجاد بيئة عمل مناسبه رغم شح اإلمكانيات.. 2

تزويد املديرية بأجهزة كمبيوتر حديثة وأثاث مكتبي مناسب. . 3
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مديرية أوقاف محافظة معان

حدود اختصاص مديرية األوقاف : قصبة معان بالقرب من مجمع السفريات القديم.• 

 أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

2. مسجد وادي موىس الكبري  1. مسجد الرشيف الحسني بن عيل   

4. مسجد أيل الكبري  3. مسجد الحسن البرصي    

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

3535212166992582582852857744111166

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

تعقيم املساجد واملرافق الصحية بسبب وباء كورونا وبشكل دوري .. 1

عقد ندوات ودروس عن طريق مواقع التواصل االجتامعي .. 2

افتتاح مسجد الرشيف الحسني بن عيل طيب الله ثراه “ مسجد معان الكبري  .. 3

تطلعات املديرية لعام 2021م :-• 

ربط املساجد باألذان املوحد.. 1

ربط املساجد الرئيسية بالطاقة الشمسية .. 2

ايصال التدفئة املركزية للمديرية حيث التمديدات جاهزة .. 3

صيانة بعض املساجد .. 4

تزويد املديرية بأجهزة حاسوب واجهزة مكربات الصوت.. 5

عمل دورات تكثيفية للموظفني االداريني .. 6

نقص االداريني يف نفس املديرية. 7
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مديرية أوقاف محافظة العقبة

حدود اختصاص مديرية األوقاف : القريرة اىل الدرة.• 

أهم املساجد التابعة للمديرية :-• 

1 - مسجد الرشيف الحسني بن عيل »طيب الله ثراه«    2 -  مسجد الشيخ زايد »رحمه الله« 

3 -  مسجد راتب ابوحويلة »رحمه الله«

املديرية باألرقام :-• 

عدد 
اإلداريني

عدد 
االمئة

عدد االمئة 
املرشفني

عدد 
مراقبي 
املساجد

عدد 
املؤذنني

عدد 
املساجد

عدد املساجد 
التي تم 

بناؤها2020م

عدد لجان 
الزكاة

عدد لجان 
البناء

عدد لجان 
الرعاية

13131616221180801301300033002626

منجزات مديرية األوقاف لعام 2020م :- • 

مناطق . 1 جميع  يف  املكرم  األوقاف  وزير  معايل  مبعية  والعينية  النقدية  املساعدات  توزيع 

املحافظة وآخرها يف قرية رم والريشة ووادي عربة. 

متابعة مرشوع جار البحر التابع لصندوق الحج – مرشوع استثامري بجانب مسجد الرشيف الحسني . 2

بن عيل »طيب الله ثراه«) شارع الكورنيش( .

متابعة مرشوع تنمية أموال األوقاف وسط البلد – بجانب املسجد الكبري .. 3

 املشاركة الفاعلة من خالل رئاسة صندوق التكافل االجتامعي وتوزيع )160( مائة وستون الف . 4

كيامبكو  رشكة  من  كابونًا   )1000( وتوزيع  كورونا  جائحة  من  واملترضرين  املحتاجني  عىل  دينار 

وتوزيع )100( طرد من رشكة زين من خالل مديرية األوقاف.

متابعة خطبة الجمعة يف املحافظة و دورات وفحص املستويات الثالثة يف املحافظة.. 5

تطلعات املديرية لعام 2021م :-• 

النهوض بأموال الوقف من خالل استثامرها وزيادة دخل الربامج الوقفية. 1

واالرتقاء . 2 واإلداريني  واملؤذنني  والخطباء  االمئة  للسادة  والثقايف  العلمي  بالتحصيل  االهتامم 

بالخطاب الديني مبا يتناسب مع الدعوة اىل الله بالحكمة واملوعظة الحسنة.

اعداد توأمة مع مديريات اوقاف العقبة عىل الصعيد اإلقليمي والدويل إلثرا العمل الدعوي وزيادة الخربات. . 3

 اعالن توأمة ما بني مديرية التنمية االجتامعية وقسم الزكاة.. 4

انشاء مستشفى وقفي ليكون ريعه عائد وداعم للربامج الوقفية.. 5



اإلدارات
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دائرة تنمية أموال األوقاف

األوقاف  لوزارة  تابعة  دائرة  وهي   2003 العام  مطلع  عملها  األوقاف  أموال  تنمية  دائرة  بارشت 

والشؤون واملقدسات اإلسالمية وقد أنشأت استنادا لقانون األوقاف رقم 31 لسنة 2001  لتكون مبثابة 

ويأيت  وذلك  الوقفية  واألموال  األرايض  واستثامر  بتنمية  يقوم  الذي  للوزارة  االستثامري  الذراع 

تأثر عملية تنمية واستثامر  ذلك حرصا من الوزارة عىل تحقيق االستثامر األفضل لهذه األموال وعدم 

الوقف مبشاغل واهتاممات ومهام وزارة األوقاف األخرى املتزايدة.

وتقوم الدائرة بإنشاء مشاريع استثامرية عىل األرايض الوقفية واستثامر العقارات الوقفية مبا 

يتوافق مع طبيعتها وهي بذلك تفتح املجال أمام القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص واألفراد 

مام  أنواعها  بكافة  الوقفية  واألرايض  العقارات  استثامر  للمشاركة يف  وخارجها  اململكة  داخل  من 

يعود بالفائدة والعائد األمثل ملصلحة الوقف األمر الذي يسهم بشكل كبري يف دعم التنمية االجتامعية 

واالقتصادية يف األردن وتشغيل األيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر مام يؤدي 

إىل تحقيق األمن االجتامعي للمجتمع األردين .

من إنجازات الدائرة  خالل األعوام 2003 2020- 

حيث كانت مجموع واردات األوقاف يف عام 2003 مبلغ ) 135000 ( مليون وثالمثائة وخمسون     الف . 1

دينار لتصبح عام 2021 ما قيمته ) 725000 ( سبعة ماليني ومائتان وخمسون الف دينار وبذلك تكون 

قد تضاعفت الواردات خالل هذه الفرتة اىل خمسة اضعاف .

إقامة مشاريع بتمويل ذايت بقيمة ) 8000000 ( مثانية ماليني دينار تقريبا ويذكر منها) شقق   طالبية / . 2

صويلح – الريموك 2 والريموك  3  يف محافظة اربد - صالح الدين 2يف محافظة عجلون ( .

إقامة مشاريع بالرشكة مع القطاع الخاص )P O T(    والتي تقدر بحوايل ) 120000000 (   مائة وعرشون . 3

مليون دينار  ويذكر منها ) االستقالل مول / مدارس ميار /مجمع)مول( زيت وزعرت   املدارس الكندية 

/ مدارس بريل الدولية ( .

إقامة مرشوع بالرشاكة املتناقصة مع صندوق الحج والذي بلغ قيمته )7000000( سبعة ماليني دينار . 4

عقود قيد التوقيع والتنفيذ تقدر قيمتها بحوايل ) 10000000 ( عرشة ماليني دينار . . 5

مذكرات   . 6 من  عدد  بإبرام  الدائرة  قامت  بالعمل  الرشكاء  خربات  من  واإلفادة  الدائرة  اهاف  ولتحقيق 

التفاهم مع عدد من الجهات والتي  انعكست بشكل إيجايب عىل سري العمل ويذكر منها :

األرايض       •  عىل  الكشوفات  باجراء  منهم  االستفادة  تم  حيث   ( الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز 

الزراعية  وتقدير االحامل وتقديم املقرتحات الالزمة (
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 دائرة األموال العامة ) حيث يتم متابعة املتخلفني عن الدفع وتحصيل األموال منهم (• 

نقابة املهندسني ) حيث يتم ارفادنا باملهندسني املتدربني لالستفادة منهم بسد الشواغر ومتابعة • 

املشاريع ( .

بعض الجامعات األردنية ) تقديم دراسات هندسية مقرتحة عىل األرايض الوقفية القابلة لالستثامر .• 

عىل •  مشاريع  إقامة  إمكانية  ودراسة  الخربات  تبادل   ( االجتامعي  الضامن  اموال  استثامر  صندوق 

ارايض وقفية .

كام ان الدائرة بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جهات أخرى منها )هيئة االستثامر ووحدة االستثامر • 

يف امانة عامن الكربى (  .

الوقف  . 7 استثامر  مديرية  باستحداث   ) الوزير  معايل  من  ومتابعة  بجهد   ( مؤخرا  الدائرة  قامت  كام 

النقدي والتي تعمل استثامر األموال الوقفية مبا يحقق عائد افضل لزيادة حجم الواردات وبنفس  

الوقت اتاحة املجال لتمويل موظفي األوقاف بعائد مقبول . 

وصف عام 

نظرا لوجود مبالغ وقفيه نقديه و لوجود توجه لتشجيع الوقف النقدي  و تحويل اتجاه الوقف العام 

املختلفة  الرب  اوجه  يف  عوائده  انفاق   و  تنميته   و  ادارته  و  استثامره  لسهولة  النقدي  الوقف  اىل 

( و  )العام، املساجد،التعليم،الصحه،املحتاجني  الخمسة  برامجها  الوقفية و  الربامج  من خالل مديرية 

للحاجة املاسة لتوسيع هذه الربامج من خالل رفد مديرية الربامج الوقفية بعوائد  نقدييه اكرب لتلبية 

حاجات املواطنني املتزايدة بسبب الظروف االقتصادية السيئة ، فقد برزت الحاجه ألنشاء مديرية استثامر 

الوقف النقدي لتعنى بشؤون الوقف النقدي و تشجيعه و تنميته و استثامره و فقا ألحكام الرشيعة 

اإلسالمية .

مديرية استثامر الوقف النقدي

بداية الفكرة ىف 2020/3• 

بدء العمل بالتحضري لالنظمة والتعليامت 2020/6• 

بداية تنفيذ املعامالت بعد افتتاح معايل وزير االوقاف وعطوفة املدير العام للمديرية• 

 األهداف: 

إحياء فكرة الوقف النقدي باملجتمع املحيل .• 

تحقيق عوائد اعىل عىل استثامر اصل الوقف  .• 

تسويق الوقف النقدي  و الحث عىل استثامره .• 
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38240
2014/06/01

ف 
ضة ومواق

رو
250000 دينار

ف      
ي فاي

ها
)H

i Five(
30

22
هاد بدير وجواد 

ج
رساحنة

ال
ض )3(/الفالح/الرصيفة

)4651( حو
سنة

 16
5533

2015/01/01
مخازن تجارية

100000 دينار
10

23
س النمو 

رشكة مدار
ي

رتبو
ال

صويلح
هة/

ض )2(/الجبي
)1229( حو

سنة
 22

19295
2015/02/01

سة
ت للمدر

ساحا
70000 دينار

النمو 
ي

رتبو
ال

50

24
سارا وزيد 

م بالله و
ص

ملعت
ا

شوتر
امن 

عث
رصيح/

ط/ال
ملراري

ض )54(/ا
)1( حو

اربد
سنة

 25.8
15000

2015/04/14
ي

سياح
رشوع 

م
450000 دينار

20

25
امر 

ستث
طوان لال

رشكة ت
ي

طوير العلم
والت

ي 
ض )12(/واد

)1550/1549( حو
ري

س
ال

سنة
 27

140800
2015/06/15

ملية
س عا

مدار
5 مليون دينار

)pearl( ريل
ب

50

26
سكان 

ت اتيان لإل
سان

رشكة 
صويفية

ض )15(/ال
)3643( حو

سنة
 25

109043
2015/07/01

صيدلية
150000 دينار

يس ون 
فارم

 Pharm
acy(

)one
5

27
ك 

رت
مل

سة ا
رشكة مدر

األردنية وبكر نايفة
ري

س
ي ال

ض )12(/واد
)1252/1251( حو

سنة
 28

154040
2015/09/01

سة
مدر

2.6 مليون دينار
ت

شويفيا
50

28
طوعة 

ث و
ث وغي

منر ولي
القرالة

)127/126/125/123/122/121( ناعور
سنة

 25
15545

2015/09/01
مخازن تجارية

100000 دينار
20

29
احمد عبد القادر و امل 

ملحارمة
ا

ب
سحا

ض )2(/جدار البلد/
)31-34( حو

سنة
 20

11202
2015/10/01

مخازن تجارية
100000 دينار

20
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30
ت 

شحا
ب 

ين نجي
ها

رشكة 
رشيكاه

و
ي 

ق/واد
ض )12(/الرون

)597( حو
ري

س
ال

سنة
 30

18393
2016/02/01

ي
سكن

مجمع 
600000 دينار

31
يل محمد محمود ابو 

ع
عليقة

ض )23(/
طعة)171(حو

م2 من ق
250

الرمثا
سنة

 16
700

2016/01/01
مخازن تجارية

15000 دينار
5

32
ملزار 

غرفة تجارة لواء ا
يب

الجنو
ملزار 

ض )2(/البلد/ا
)58-60( حو

يب
الجنو

سنة 
 25

1422
2016/05/01

ى لغرفة 
مبن

التجارة
250000 دينار

33
ى محمد 

محمود يحي
ى

يحي
ري

س
ي ال

ض )12(/واد
)607/606( حو

سنة
 30

31750
 2016/06/01

ضة او مجمع 
رو

500000 دينار
ميية 

اكاد
ى الدولية

مد
30

34
ى 

طف
ص

ي محمد م
سن

ح
غندور

ض)1(/الرصيفة/الزرقاء
)2882( حو

سنة
 22

5295
2016/06/01

ق 
شق

مخازن و
300000 دينار

20

35
سة

م دراب
صا

م ع
ش

ها
طرة/الرمثا

ض )17(/ال
)67( حو

سنة
 20

2789
2016/10/01

مخازن تجارية
75000 دينار

10

36
رشكة البناه الجدد/عودة 

صمة
صا

الل
ري

س
ي ال

ض)12(/واد
)600( حو

سنة
 30

18986
2017/01/01

ي
سكن

مجمع 
500000 دينار

37
يل 

ي با
رشكة محمد فوز

وعمر عابدين 
امن

هه/ع
ض )5(/النز

)2213(حو
سنة

 25
75522

2017/01/01
سة تربوية

مدر
2 مليون دينار

س 
مدار

الحكمة
50

38
ف واحمد 

صي
فريد نا

ش
عرمو

ف 
سق

ملدينة/
ض )33(/ا

)125( حو
سيل

ال
سنة

 29
396880

2017/01/01
ي

مجمع تجار
7 مليون دينار

500

39
امن ابو 

سلي
ت و

ام
عايد علي

م
علي

يب/
ي الجنو

ض )23(/الح
)71( حو

ق
ملفر

ا
سنة

 22
23950

2017/04/01
ق

شق
مخازن و

400000 دينار
ق

ملفر
دكان ا

100

40
ت

شا
رية العفي

ش
ديوان ع

ض )37(/ناعور
)120( حو

سنة
 20

2263
2017/04/01

ديوان للجمعية
60000 دينار

41
م

ام
ه

م ابو 
س

خالد قا
هرة

ض )11(/الزوا
)349( حو

سنة
 15

1271
2017/04/01

هنجر
مخزن و

13000 دينار
10

42
ضاه

م الق
س

احمد قا
ني جنا/عجلون

ض )10(/ع
)9( حو

سنة
 16

570
2017/05/01

مخازن تجارية
10000 دينار

10

43
ت

سوزان عودا
س/

م قي
ي/ا

سق
ض )6(/ال

)74( حو
اربد

سنة
 16

3446
2017/05/07

ي
سياح

رشوع 
م

50000 دينار
20

44
محمد الرواحنه وفالح 

يئ
سامرا

ال
ي/

رشق
ض )4(/خروبة ال

)3( حو
الرصيفة

سنة
 25

79400
2017/07/01

ي
رشوع تجار

م
1.5 مليون دينار 

50

45
وزارة العمل

املية
ش

ض)10(/االغوار ال
)113(حو

سنة
 25

5000
2017/07/01

ي
رشوع  انتاج

م
1.350000 دينار

50
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46
طاونه

ي الق
رب

ص
محمد 

ملزار 
ض )2(/ا

)462/149( حو
يب

الجنو
سنة

 22
15000

2017/10/01
ت

طة محروقا
مح

330000 دينار
20

47
يل 

ني الخوالدة وع
س

ح
الخوالدة

ق
ملفر

ام/ا
ض )7(/بلع

)119( حو
سنة

 20
1200

2017/11/01
مخازن تجارية

75000 دينار 
15

48
يب/

ملزار الجنو
ي ا

ناد
ب

شبا
وزارة ال

ملزار 
ض )2(/ا

)11/10/9/4/3/2( حو
ت

سنوا
 10

5500
2017/12/01

يض
ب ريا

ملع
50000 دينار

10

49
م

رشي
احمد 

ي 
ق/واد

ض )13(/الرون
)599( حو

ري
س

ال
سنة

 30
14632

2018/01/01
ي

سكن
مجمع 

160000 دينار 

50
خالد الخزاعلة ومحمد 

يث
الحار

ب/
م/ثغرة الج

ض)1(/العل
)117( حو

ق
ملفر

ا
سنة

 22
27700

2018/01/01
ق

شق
مخازن و

1.000000 دينار
100

51
سامر مفلح ابو زيد

رائد و
ش

شية/جر
ض )5(/الخري

)87( حو
سنة

 25
8752

2018/01/01
ت

صاال
سة و

مدر
1.000000 دينار

50

52
سة برادفورد

ضة ومدر
رو

ض )10( خربة خليفة/ناعور
)153( حو

سنة
 27

156920
2018/01/01

سة تربوية
مدر

2.240000 دينار
برادفورد

50

53
ملجيد 

ي عبد ا
سام

ي
مليم

ا
يض 

ب/ارا
ض )1( النق

)284( حو
الزرقاء

سنة
 25

54050
2018/01/01

مخازن تجارية 
وحرفية

1.500000 دينار
30

54
طفيلة

بلدية ال
طفيلة

ض )65(/ال
)458( حو

سنة
 20

12750
2018/01/01

رشوع
ف وم

موق
2 مليون دينار

30

55
بلدية دير عال الجديدة 

ض )3(/دير عال
)580( حو

ت
سنوا

 10
500

2018/01/01
ت

صنع فرز نفايا
م

50000 دينار 
10

56
ي

سفيان الزعب
رشكة 

س/اربد
ت را

ض )2(/بي
)227( حو

سنة
 20

5750
2018/05/01

مخازن تجارية
100000 دينار

ي 
طة الزعب

مح
رتول(

) جيب
20

57
ي 

هاد
ي عبد ال

سام
محمد 

حمودة
ضا/ياجوز

ني البي
ض )6( ع

)85( حو
سنة

 15
2000

2018/07/01
ت

سوبرمارك
50000 دينار

10

58
ث الدولية

وكالة الغو
ري

س
ي ال

ض )5(/واد
)418( حو

ت
سنوا

 10
19929

2019/01/01
س 

مدار
3 مليون دينار

50

59
ث الدولية

وكالة الغو
صويلح

ض )2(/
)20( حو

ت
سنوا

 10
25738

2019/01/01
س 

مدار
3 مليون دينار 

50

60
ملزار 

بلدية مؤته وا
يب 

الجنو
يب

ملزار الجنو
ض )2(/ا

)44-53( حو
سنة

 25
12875

2019/01/01
مجمع دوائر 

ومخازن
250000 دينار

30

61
ملزار 

بلدية مؤته وا
يب 

الجنو
يب

ملزار الجنو
ض )2(/ا

)139-148( حو
سنة

 25
7250

2019/01/01
ي

امر
ستث

مجمع ا
200000 دينار

50

62
يث

رص الحار
محمد بن  نا

ري
س

ي ال
ض )18(/واد

 )618( حو
سنة

 27
360000

2019/02/01
س متكاملة

مدار
5.000000 دينار

50
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63
م الحوامدة

هي
ابرا

ض )8(/البلد/اربد
)118( حو

سنة
 22

37800
2019/03/10

ي
مجمع تجار

250000 دينار
30

64
طوير 

رشكة تحوير للت
ي

العقار
ش

ض )6(/البلد/جر
)784( حو

سنة
 22

98500
2019/06/01

ي
مجمع تجار

2.500000 دينار
50

65
ني التقنية

س
جامعة الح

ي 
ت/واد

ض )14( الدربيا
)35( حو

ري
س

ال
سنة

 30
80000

2020/06/01
كلية جامعية

8.000000 دينار
50

66
ى

رب
بلدية ناعور الك

)128-220(/البلد/ناعور
سنة

 22
16250

2019/09/01
مجمع دوائر

2 مليون دينار

67
م

طاع
ني جنا للم

ع
صويفية 

ض )15(/خربة ال
)3642( حو

سنة
 25

 27348
2019/11/01

سكنية
ق 

شق
750000 دينار

68
ت 

امرا
ستث

ريون لال
رشكة ج

العقارية
امن

هه/ع
ض )5(/النز

)2175/2174( حو
سنة

 30
760000

2020/01/01
ي

مول تجار
10 مليون دينار

ستقالل مول
ا

1000

69
ي

محمد نومان الغوير
ض )9(/الجامع/

)492/491( حو
العقبة

سنة
 25

82400
2020/03/13

ي 
مجمع تجار
ق

شق
و

1.000000 دينار
100

70
ت

شا
يزيد محمد العفي

ض )10(/خربة خليفة/ناعور
)123( حو

سنة
 12

2060
2020/03/01

ت
سوبرمارك

5000 دينار
5

71
امل 

س وج
سفو

محمود ف
ب

طا
خ

ري
س

ي ال
ض)5(/واد

)1247/1928( حو
سنة

 22
19350

2020/03/01
ت

مخازن وقاعا
60000 دينار

10

72
رسدية

احمد حامد ال
صبحا/البادية 

ض)1(/
)703( حو

املية
ش

ال
سنة

 15
711

2020/03/01
مخازن تجارية

8000 دينار
5

73
م 

هي
محمد ف

ني
س

ض )9(/جبل الح
)159( حو

سنة
 22

19000
2020/07/01

ض
ت ومعار

محال
150000 دينار

30

74
ملنار للتجارة 

هج ا
رشكة ن

العامة
ري

س
ي ال

ض )12(/واد
)1257( حو

سنة
 27

74576
2020/10/01

ي
مجمع تجار

600000 دينار
ملنار

هج ا
ن

15

75
رشكة بناة الغد التجارية

صويلح/
ش/

ملن
ض )11(/ا

)50( حو
امن

ع
سنة

 30
125000

2020/08/01
س

مدار
2.5 مليون دينار

بناة الغد
50

76
سة 

رشكة الجادة الخام
صويلح 

ض )6(/البلد/
)793( حو

سنة
 27

120444
صدد 

ب
التوقيع

ي 
سكن

مجمع 
ي

تجار
2-3 مليون دينار

77
صالح الدين عمرو

رشكة 
ي الحجر/

ض )13(/واد
)534( حو

الزرقاء
سنة

 30
53000

س 
مجل

ف
األوقا

س
مدار

1.100000 دينار
س 

مدار
طن 

الو
يب

العر
50

78
ق انور 

طار
ش و

عدنان عاي
ب 

حر
ملنزله/

ض )14(/ا
)4/3/2/1( حو

عجلون
سنة

 20
13900

صدد 
ب

التوقيع
ي

مجمع تجار
200000 دينار

30
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مشاريع وقفية بأسلوب اإليجارة املتناقصة

القطعة املستثمرالرقم
املستثمرة

مدة 
االستثامر

متوسط بدل 
االستثامر 
السنوي

تاريخ 
كلفة املرشوعاملبارشة

فرص االسماملرشوع
العمل

صندوق 1
الحج

 )984(
حوض )9(/

الجامع/
العقبة

15 سنة

ال يوجد حصة 
للدائرة لحني 
اسرتداد رأس 
املال يعود 

كامل املرشوع 
لألوقاف

2014/6/18
مخازن 
وشقق 
ومواقف

7 مليون 
دينار

مول 
البحر 
االحمر

1000

دائرة تنمية أموال األوقاف
مشاريع وقفية أنشأتها الدائرة بتمويل ذايت )الربامج الوقفية(

سنة املرشوعالرقم
كلفة املرشوعالتنفيذ

فرص االسماملرشوع
العمل

1
مرشوع مخازن ومكاتب عىل قطع  األرايض 
ارقام )1-13( حوض )14(/املنزلة من ارايض 

عجلون
مخازن 2011

ومكاتب
 1015710

دينار

مجمع 
صالح 
الدين

100

2
مرشوع مركز الريموك التجاري )3(/اربد عىل 
قطعة ارض الوقف رقم )173( حوض )8(/البلد/

اربد
2009

مكاتب 
ومخازن 

تجارية

 595136
دينار

مجمع 
50الريموك

3
مرشوع مخازن آمنة بنت وهب عىل قطعة 

ارض الوقف رقم )1539( حوض )2(/املعمر من 
ارايض الزرقاء

مخازن 2004
تجارية

 69360
20رضاغمةدينار
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دائرة صندوق الزكاة

املقدمة 

جعل الله سبحانه وتعاىل فريضة الزكاة من أهم أركان اإلسالم، وال يكتمل إميانه إال بأدائها، فهي 

فريضة اجتامعية تؤدى يف صورة عبادة إسالمية لحكم جليلة فهي ليست منة من املعطي وليست 

تسواًل من اآلخذ. 

من أساسيات املهام املطلوبة من القيادة العليا يف الصندوق رسم السياسات العامة بوضع خطة 

مستقبلية لعدة أعوام تستوعب الرسالة والرؤيا واألهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وتتوافق مع 

عمق الفلسفة من فريضة الزكاة وهي فريضة ربانية اقتصادية مالية من خاللها تحارب الفقر وتحقق 

الوفاق االجتامعي ورسالة املحبة بني املسلمني. 

           ((

                                                                                                                 (( سورة التوبة آية 60

1944م ثم صدر قانون   للمملكة تاريخ مرشق يف مجال الزكاة حيث صدر قانون جباية الزكاة عام 

املعنوية  الشخصية  أعطى  الذي  1٩٨٨م  عام   8 رقم  قانون  ثم  1978م  عام  املؤقت  الزكاة  صندوق 

 )21( الصندوق  ويتبع  والرتايض،  والتعاقد  التملك  حق  وكذلك  للصندوق  واإلداري  املايل  واالستقالل 

واحد وعرشون فرعًا و)190 ( لجنة زكاة منترشة يف كافة محافظات اململكة وألويتها.
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برامج الصندوق

أوال: املساعدات النقدية الشهرية دينار سنويًا. 

بلغ عدد األرس التي تقاضت رواتب شهرية من صندوق الزكاة )3600( أرسة ومببلغ إجاميل يقدر بـ 

 ) 2,038,020(

ثانيًا : مرشوع كفالة اليتيم 

 قام صندوق الزكاة بكفالة ) 2500 ( يتيم ومببلغ إجاميل )841،794 ( دينار. 

ثالثًا : املساعدات الطارئة

 قام صندوق الزكاة بتقديم املساعدات الطارئة لألرس التي قامت مبراجعة الصندوق حيث بلغ عدد 

هذه األرس )75٠٠( أرسة ومببلغ إجاميل )۳۷۰,۰۰۰( دینار.

 رابعًا: املشاريع التأهيلية

 قام صندوق الزكاة بتنفيذ مشاريع تأهيلية لألرس الفقرية حيث بلغ عدد هذه املشاريع )66( مرشوعًا 

ومببلغ اجاميل قدره )279,17٩( دینار.

خامسًا : قسائم الغذاء والكساء

 قام صندوق الزكاة بتوزيع قسائم الغذاء والكساء عىل األرس املستفيدة من صندوق الزكاة خالل 

شهر رمضان املبارك ومن خالل ملتقيات الخري حيث بلغ عدد األرس املستفيدة )1٠٠٠٠( أرسة ومببلغ 

إجاميل ) 519.300( دينار. 

سادسًا : اليتيم الفقري )من خالل ملتقيات الخري( 

قام صندوق الزكاة بتوزيع املساعدات النقدية عىل أرس األيتام من خالل ملتقيات الخري حيث بلغ 

عدد املستفيدين )7٠٠ ( يتيم ومببلغ اجاميل )۷۰۰۰۰ ( دینار 

سابعًا: طالب العلم الفقري

حيث  خالل ملتقيات  من  الفقراء  العلم  طالب  عىل  النقدية  املساعدات  بتوزيع  الزكاة  صندوق  قام 

استفاد من هذا املرشوع ) ۷۰۰ ( طالب ومببلغ إجاميل ) ۷۰,۰۰۰ ( دینار

ثامنًا : ترميم املنازل

 قام صندوق الزكاة باستحداث مرشوع ترميم املنازل للفقراء حيث تم تشكيل لجان مختصة لدراسة 

واقع هذه املنازل حيث تم ترميم ) ۱۳( ثالثة عرش منزل ومببلغ إجاميل )42,14٠ ( دینار

تاسعا: سهم الغارمني 

املدفوعة  املبالغ  قيمة  بلغت  حيث  قضايئ  تنفيذ  طلبات  بحقهن  ممن  بدفع  الزكاة  صندوق  قام 
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)116.786 ( دينار وعددهن ) 160( غارمة. 

عارشًا : رصف عيديات لألرس 

قام صندوق الزكاة برصف عيديات لألرس التي تتقاىض مساعدات شهرية متكررة وأرس األيتام حيث 

بلغت قيمة هذه العيديات ) 270,000 ( دينار استفاد منها )4500( أرسة.

 حادي عرش: جائحة كورونا

)  414,489( أرسة  الزكاة مبساعدة املترضرين من جائحة كورونا حيث بلغ عدد األرس   قام صندوق 

ومبلغ إجاميل )4,42٩,٨53( دینار.

ايرادات ومرصوفات الزكاة ولجانه لعام 2020م

املبلـــــغاإليـــــــرادات

5,815,687مقبوضات صندوق الزكاة
14,614,004مقبوضات لجان الزكاة

20,429,691املجمــــوع

املبلــــــــغاملصــــروفــات

2,038,020املساعدات الشهرية
370,269املساعدات الطارئة

519,300الطرود الغذائية
197,279املشاريع التأهيلية

68,900الطالب الفقري
69,600اليتيم الفقري

16,206الغارمني
269,830عيديات االرس وااليتام

79,616املصاريفا الدارية
1,262,386الزكاة املرشوطة

841,794كفالة االيتام
15,401,809مدفوعات لجان الزكاة

116,786مدفوعات )اردن النخوة( الغارمات
42,140ترميم املنازل

8,700االيام الطبية املجانية
21,302,639مجموع املصاريف
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املشاريع التأهيلية

املعوزين،  الفقراء  مساعدة  بهدف  املنتجة،  التأهيلية  املشاريع  بتنفيذ  الزكاة  صندوق  يقوم 

مبشاريع خريية استثامرية تعود عليهم مبا ميكنهم من العيش بكرامة وتغنيهم عن السؤال، ويف 

الوقت ذاته تسهم يف الحد من ظاهرة البطالة ، وتعمل عىل التنمية االقتصادية يف املجتمع ، وقد 

تم رصف مبلغ )204,306( دينار يف هذا املجال ، حيث تم تأهيل ۹۸ مرشوعًا.

بعض املشاريع التأهيلية :

محالت املالبس
     

البقاالت
     

تربية ماعز
     

تربية االبقار

مواد بناء
     

قارب صيد
     

مخابز 
     

حياكة 

ادوات منزلية
     

بنارش
     

عدد صناعية
 

لجان الزكاة

تحقيقا لرسالة الصندوق فقد حرصت إدارته عىل تشكيل لجان زكاة تطوعية يف مختلف أنحاء اململكة 

وذلك بهدف الوصول إىل التجمعات السكانية والتعرف عىل األرس املستهدفة ومناطق سكنهم. 

وتنظياًم لعمل هذه اللجان فقد قام مجلس إدارة الصندوق بإصدار تعليامت رقم )۳( لسنة 1996م 

مبقتىض الفقرة  » ب » من املادة )11( من قانون صندوق الزكاة رقم )8( لسنة 1٩٨٨م ، تحديد كيفية 

اللجان  عدد  بلغ  وقد  عليها  واإلرشاف  أعاملها  وضبط  عملها  وأسس  ومحاسبتها  الزكاة  لجان  تشكيل 

املشكلة يف املحافظات واأللوية )1٩٠( لجنة موزعة عىل النحو التايل:

محافظة
الكرك

محافظة 
محافظة لواء الكورةاملفرق

جرش
محافظة 

الزرقاء
لواء 

الرصيفة
محافظة 

البلقاء
محافظة 

اربد 
محافظة 
العاصمة

9588145213558

لواء االغوار 
الشاملية

محافظة 
محافظة لواء العقبةالطفيلة

محافظة لواء الرمثامادبا
عجلون

محافظة 
معان

لواء البادية 
الشاملية 
الرشقية 
محافظة 
العاصمة

35312661
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لجان زكاة عامن االوىل

رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم
0796999652 مخيم الوحدات 2 0795195211 املنارة وام نوارة 1
0796302977 ضاحية االمري حسن 4 0796642625 مخيم الحسني 3
0795599287 كلية الرشيعة 6 0795871009 ضاحية االمن العام 5
0797243236 حي االمري الحسن 8 0799320033 املنارصة االسالمية 7
0795434899 العباس 10 0795885881 تاج الخري 9
0795356965 االمام مسلم 12 0798964706 حمزه بن عبداملطلب 11
0798753135 مسجد الحاج حسن 14 0795925945 سلمة بن االكوع 13
0795028095 عمر بن الخطاب 16 0795723637 حي نزال 15
0797128437 جبل النظيف 18 0772221409 ابو عليا 17
0795701144 طارق 20 0795255136 مسجد كلية الحسني 19
0795797404 حي املصاروة 22 0795568833 السالم 21
0795677978 ام القرى 24 0797665223 السلف الصالح )الرب واالحسان( 23
0796421148 باب الخري 26 0799533279 االيادي البيضاء 25
0795144670 االقىص 28 0799549695 احمد السالك 27
0795520350 ام يحيى 30 0790284365 خوله بنت االزور 29
0796723535 الهجرة 32 0795078595 الجوفة 31
0798734288 زمزم 34 0798951920 خالد )الهاشمي الجنويب( 33

لجان زكاة عامن الثانية
رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم

0772061980 االبرار 2 0797706468 زيك ابو عيد 1
0799034549 ابو نصري 4 0777785151 حسبان 3
0777473696 ام البساتني 6 0799469435 الرحمن 5
0796302210 نور املصطفى 8 0795928266 االمام النووي 7
0796607660 الرباء بن عازب 10 0796903053 صويلح 9
0799955040 عبدالله بن سالم 12 0795553471 ابو قورة 11
0772180154 املحسنني 14 0779582518 بيت املقدس 13
0796828280 ميمونة بنت الحارث 16 0799222285 وادي السري 15
0772244080 الروضة 18 0795680681 الفرقان 17
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لجان زكاة  عامن الثالثة

رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم رقم الهاتف اسم اللجنة الرقم

0796500373 ام قصري واملقابلني 2 0797688149 القويسمة 1
0796606276 فاطمة 4 0795846384 الفاروق 3
0795989467 ابو علندا 6 0795609215 مخيم الطالبية 5
0796422999 قرية سامل 8 0797213569 اهل الذكر 7

0796882379 سحاب املركزية 9

لجان الزكاة وصدقات محافظة الطفيلة
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0772063263الطفيلة الرئيسية1
0772050476بصريا2
0772104294عني البيضاء3
0778221324الحارث بن عمري4
0777224367الحسا5

لجان زكاة وصدقات لواء الرصيفة
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0795921102عباده بن الصامت1
0788636598عوجان2
0795588328آمنه بنت وهب3
0788691778الفضل بن عباس4
مخيم حطني5

لجان زكاة وصدقات محافظة الكرك
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0799562275تجمع قرى ذات راس1
0796141459مؤته2
0795705911مؤاب3
0795834133االغوار الجنوبية4
0799561027املزرعة والحديثة5
0796703857باب الريان/محي6
0798418372ذات راس7
0796818695الطيبة8
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لجان زكاة وصدقات محافظة مأدبا
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0772008947مليح1

لجان زكاة وصدقات محافظة العقبة
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0795930121العقبة الرئيسية1
0797776019املحدود2
0777631571القويره3

لجان زكاة وصدقات محافظة عجلون
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0777073516عجلون1
0777760112الجنيد2
0777410526عني جنا3
0772176161كفرنجه4
0772218817ابو دجانه5

لجان زكاة وصدقات لواء الكورة
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0775972786الشيخ رباع1
0772645600كفرابيل2
0779526364املقداد بن عمرو3
0775634900األرشفية4
0777960951كفر املاء5
0775215147سيدات الكورة6
0779962842دير ايب سعيد املركزية7
0776967250عبدالله بن عمري8

لجان زكاة وصدقات لواء الرمثا
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0777750343الرمثا الرئيسية1
0799057449الطرة2
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لجان زكاة وصدقات لواء االغوار الشاملية
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0788273383حذيفة بن اليامن1
0775678736رشحبيل بن حسنه2
0786695244الشونة الشاملية3

لجان زكاة وصدقات لواء البادية الشاملية
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0788237489ام القطني1

لجان زكاة وصدقات محافظة جرش
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0772164712جرش املركزية1
0788134511مخيم غزه2
0795807892مخيم سوف3
0772433671ساكب4
0779373605برما5
0777383342نحله6
0777171386سوف والربج7
0772335460النسيم8

لجان زكاة وصدقات محافظة البلقاء
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0777219902السلط الرئيسية1
0772683678اسامه بن زيد2
0777100307الطباعة وامليدان3
0798767544قضاء زي4
0795618088الديرة5
0795080904ام جوزه وعالن6
0772182481بيوضه7
0790261106عباد الرحمن8
0785442117الكرامة9
0799340325وادي االردن10
078684497النهضة11
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0775499383ماحص والفحيص12
0796519050البقعة13
0772690662سيدات معدي14
0779402402الصوالحة15
0777498796تل املنطح16
0772262623املالحة17
0795016027سعيد بن املسيب18
0776210780الطوال الجنويب19
0772521298ابو عبيدة والبالونة20

لجان زكاة وصدقات محافظة املفرق
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0779545000املنشية1
0786237129الخالديه2
0772300438الصحابة3
0772003909جدار القدس4
0777519056خالد بن الوليد5

لجان زكاة وصدقات محافظة الزرقاء
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0795576553عمر بن الخطاب1
0777902309محمد بن سريين2
0777628472عيل بن ايب طالب3
0799039558ثابت بن قيس4
0786753419الصالحني5
0799039680الزرقاء الرئيسية6
0797241999االمام الغزايل7
0772425714املهاجرين واالنصار النسائية8
0795596780االمام البخاري9
0772871713الهاشمية10
0796339858جبل طارق11
0787650037بريين12
0795706218ام رمانة13
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لجان زكاة وصدقات محافظة  معان
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0777166437مدينة معان1
0777966315الشوبك2
0772247150وادي مويس3
0772426093عائشة ام املؤمنني4
077264132فروة بن عمرو5
0796022718الجفر6

لجان زكاة وصدقات محافظة اربد/ مديرية اوقاف اربد الثانية
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0798450799عبد الله السهمي1
0788356817مخيم الشهيد عزمي املفتي2
0795453937الحصن3
0786958635الزهراء4
0796311293الرضوان5
0795429334املغري6
0772697754املزار7
0772425655كتم8
0788831428ذو النورين/ النعيمة9
0799979140معاذ بن جبل10
0770352545القدس الرشيف11
0777767601شهداء االقىص12
0780481465برشى13
0772124710ارحابا14

لجان زكاة وصدقات محافظة اربد االوىل
رقم الهاتفاسم اللجنةالرقم

0787616882مخيم اربد1
0786296817الحي الشاميل / اربد2
0796787367البارحة3
0795226468الهاشمي / اربد4
0795545436الحي الرشقي5
0772106551مسجد خلف امللكاوي/ اربد6



113

التقرير السنوي 2020

0772697044بيت راس7
0777359587كفر يوبا8
0799320359خرجا و الزوية9
0785200265الشيخ خليل10
0785720306انس بن مالك/ اربد11
0772311733عثامن بن عفان / حرثا12
0777072898حكام13
0776489771النور /دوقرة14
0799095087حنينا/اربد15
0799865169دير السعنة16
0796502100كعب بن مالك17
0788216914سعد بن عبادة /اربد18
0777546608رياض الجنة / ملكا19
0777759742كفر سوم20
0788607688املخيبات21

الربامج املستقبلية .

 - يسعى الصندوق إىل إنشاء عيادات صحية متنقلة تجوب املناطق النائية يف اململكة لتقديم العالج 

الالزم للمستفيدين من خالل ملتقيات الخري. 

- التوسع يف منح املشاريع التأهيلية املنتجة. 

- دراسة إمكانية إقامة مشاريع تأهيلية متوسطة وكبرية. 

- دراسة إماكنية تطوير مناسب لقانون الزكاة. 

 - التوسع يف الربامج الوقفية الخريية التي بارشت الوزارة بتنفيذها وهي: 

برنامج وقف خريي ملساعدة الفقراء• 

برنامج وقف خريي للمساكن الخريية• 

برنامج وقف خريي ملساعدة الطالب العلم الفقي• 

برنامج وقف خريي ملساعدة املريض الفقري• 

برنامج وقف خريي لرعاية األيتام.

الصلة  ذات  الرسمية  واملؤسسات  االجتامعي  العون  شبكات  مع  االلكرتوين  للربط  الصندوق  يسعى   -

بأعامل الصندوق. 
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دائرة األوقاف اإلسالمية /القدس

مقدمة

يعكس هذا التقرير أهم االنجازات واألنشطة التي نفذتها دائرة األوقاف اإلسالمية خالل العام 2020 

19، والحفاظ عىل  والتي كان أبرزها استجابة الدائرة لحالة الطوارئ الناتجة عن انتشار فريوس كوفيد 

املسجد األقىص املبارك آمنا للمصلني والوافدين.

حيث صمدت الدائرة يف خدمة وحامية املسجد األقىص املبارك يف ظل الجائحة ويف مواجهة 

التحديات التي كانت تواجهها من إجراءات وانتهاكات االحتالل اإلرسائييل بحق املسجد األقىص املبارك 

ومجموعات املتطرفني اليهود التي استغلت الجائحة للتصعيد من إجراءاتها بحق ملسجد وبخص الدائرة 

لفرض واقع جديد عىل املسجد.

املسؤولية  وخاصة  والحساس  الهام  وعملها  القدس  يف  اإلسالمية  األوقاف  دائرة   وألهمية 

لجان  عن  ومسؤولياتها  القدس  يف  الوقفية  واالمالك  املبارك،  األقىص  املسجد  إدارة  عن  املبارشة 

الزكاة، والتكايا وغريها، فإن عملها تطلب جهدا مضاعفة خالل هذا الظرف العصيب.

محاور  عدة  يف  الطوارئ  لحالة  واالستجابة   2020 العام  خالل  االسالمية  األوقاف  دائرة  عمل  تركز 

أهمها: الحفاظ عىل امن وحامية ونظافة وتعقيم املسجد األقىص املبارك يوميًا، إعداد برامج الصلوات 

اإلسالمية  األوقاف  دائرة  موقع  عىل  مبارشة  وبثها  املبارك  األقىص  املسجد  يف  الدينية  والدروس 

بعملية  املبارك  األقىص  املسجد  يف  الرشعية  املدارس  عمل  استمرار  بوك،  الفيس  صفحة  عىل 

التعليم للطالب من خالل التعليم اإللكرتوين عن بعد، استمرار مكتبة املسجد األقىص املبارك بربنامجها 

التوعوية التعليمية لألطفال عن بعد، االستمرار يف عمل تكية خاصيك سلطان يف البلدة القدمية يف 

القدس وتوزيع الوجبات الساخنة عىل العائالت املحتاجة، االستمرار يف توزيع املعونا واملساعدات من 

قبل لجان الزكاة عىل العائالت الفقرية واملستورة.

مديرية مرشوعات إعامر املسجد األقىص املبارك 

بتنفيذ مشاريعها املتخلفة والقيام  لقد قـامت مديرية مشاريع اعامر املسجد االقىص املبارك 

املباين  بجميع  ممثله  املبارك  االقىص  املسجد  مرافق  جميع  يف  والرتميم  العامة  الصيانة  بأعامل 



119

التقرير السنوي 2020

املسقوفة والساحات الخارجية للمسجد، عىل الرغم من االغالقـات ومنع التحرك وصعوبة الوصول اىل 

املضايقـات  اىل  باإلضافة   ،2020 العام   هذا  بداية  منذ  البالد  يف  كورونا  جائحة  تفيش  بسبب  العمل 

الذراع  هم  الذين  والفنيني  العامل  اعتقـال  من  اإلرسائيلية  الرشطة  قبل  من  العمل  عرقـلة  ومحاولة 

التنفيذي للمشاريع وحتى اعتقـال املهندسني االداريني يف مكتب لجنة االعامر الذين يعملون عىل 

تنفيذ االعامر الهاشمي بكل مهنيه وقدرات فنية عالية، وذلك من خالل تواجدهم يف املوقع وبدعم 

مستمر من مدير عام اوقـاف القدس وشؤون املسجد االقىص املبارك.

ترميم مصىل باب الرحمة

تم تحضري الدراسات والتقارير الشاملة سواء املعامرية او الكهربائية وذلك لرتميم مبنى مصىل 

باب الرحمة ولكن الرشطة اإلرسائيلية متنع اعامل الرتميم بشكل كيل حتى تاريخ ھذا التقرير

ترميم طريق مصىل باب الرحمة 

ترميم طريق باب الرحمة وبالط الساحات: قرب باب الرحمة وبجانب الجدار االستنادي املوجود لوحظ 

أنه يف أرضية املمر ھبوط حوايل 20 سم يف البالط عىل طول 30 مرت تقريبا وبعرض 120 سم وتم خلع 

بالط املمر للمعالجة، وأصبح بحاجة اىل وضع مناھل عدد 3 ومواسري ماء لترصيف مباه االمطار وبهذه 

الطريقة یكون الحل جذريا، ولكن حتى االن العمل معطل من قبل سلطات االحتالل والسبب أننا بحاجة اىل 

إذن للعمل من قبل الرشطة اإلرسائيلية.

فجوات وتساقط حجارة واألتربة يف السور الرشقي من الداخل

لعدة سنوات والرشطة اإلرسائيلية متنع ترميم جزء من املنطقة الداخلية من السور الرشقي بالقرب 

من مدخل املصىل املرواين حیث تساقط الحجارة بازدياد وإنھیار يف األتربة الذي ادى اىل فجوات يف 

السور حیث إذا استمر الوضع كام ھو سيؤدي اىل عمل فتحتني يف سامكة السور الرشقي من الداخل 

ومتتد اىل الخارج والتي تشكل خطرا عىل املنطقة الرشقية بالقرب من مدخل املرواين الرشقي. مع 

العلم ان الرشطة متنع العمل حتى اليوم رغم أھمیة وخطورة املوضوع.

ترميم زخارف أسقف األروقة الخشبية يف قبة الصخرة املرشفة 



120

التقرير السنوي 2020

-  الرواق الرشقي الشاميل، تم االنتھاء من ترميم الرواق الرشقي والشاميل واالن العمل جاري عىل 

الجص  التالفة جدا وإعادة ترميم أعامل  الخشبية  القطع  الرواق الشاميل الغريب من تغيري  ترميم 

بالزخارف املختلفة وأعامل الحقن وتثبيت وتلوين وتذهيب الزخارف املختلفة وما زال العمل مستمرا 

اىل اليوم، حیث یتم معالجة كل ضلع حسب وضعه الفني الخاص به، مرفق تقرير طريقة العمل يف 

ترميم االسقف يف قبة الصخرة املرشفة وأيضا مخطط لقبة الصخرة من الداخل يبني مكان العمل.

-  أعامل ترميم زخارف االسقف الخشبية يف قبة الصخرة املرشفة جاري العمل االن يف السقف الشاميل 

الغريب من االسقف الخشبية، وھو السقف الثالث بعد ما تم االنتھاء من العمل يف السقف االول 

السقف  بتفقد  العمل  بدء  تم  حیث  الصخرة،  لقبة  الشاملية  الرشقية  الجھة  يف  الواقعان  والثاين 

بالتصوير والرفع  العمل االن يف ھذا السقف اىل منتصفه تقريبا وتوثيقها  ومعاينة األرضار وصل 

عن الطبيعة، وتم بعدها البدء بأعامل التنظيف الیدوي وامليكانييك، ومن ثم قمنا بتحديد األرضار 

وتعریتھا إلظهار التلف بأنواعه، كالكشف عن اجزاء وقطع من الخشب التالف وتبدیلھا بقطع جديدة 

من خشب الجویز والبلوط، لیتم بعدھا تعبئة الفجوات والحلول التي بین الخشب بالقامش والغراء، 

وبعدھا تم البدء بأھم مراحل الرتميم وھي حقن األجزاء املتحركة والساقطة بالغراء األبيض لتثبیتھا 

واملحافظة علیھا، وقمنا بوضع القامش الخاص بأعامل الرتميم ) )canvasاملشبع بالغراء الحیواين 

العروق  وبناء  رسم  سیتم  والتي  الساقطة  الجص  أرضيات  لبناء  أساس  لیكون  الخشب  عىل  للصقه 

وجاري  السقف،  من  متفاوتة  مساحات  عىل  القامش  ھذا  تركيب  تم  حیث  علیھا،  الجصية  والزخارف 

وسيأيت  علبه،  واستكاملها  املفقودة  الزخرفية  والعروق  األرضيات  وبناء  رسم  عىل  االن  العمل 

بعدها مرحلة الحف والصنفرة وتنظيف آثارها من غبار لتھیأتھا ملرحلة األلوان والتذھیب والعزل.

مراحل ترميم الزخارف الجصیة:

مرحلة التوثيق والتصوير األويل.. 1

مرحلة تشخيص وتحديد نوعية وأشكال التلف وبكون بالفحص املبديئ بالعین وبعدھا بالتصوير.. 2

مرحلة التنظيف وأقسامها: امليكانييك والیدوي والكياميئ.. 3

عملية التعریة إلظهار التلف الداخيل.. 4

مرحلة معالجة وتغییر الخشب التالف وتعبئة الفجوات والحلول والشقوق. 5

عملية الحقن والتثبيت بالغراء األبيض والحقن باملواد الكیمیائیة.. 6

مرحلة إلصاق القامش وبناء أرضيات الجص.. 7

عملية الرسم واستكامل الزخارف املفقودة.. 8
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عملية بناء الزخارف املفقودة والصنفرة )الحف(.. 9

مرحلة تنظيف اثار الحف والصنفرة.. 10

مرحلة األلوان والتذھیب.. 11

مرحلة العزل لحفظ األلوان والذهب والزخارف بشكل عام.. 12

اعامل تذھیب الرشیط الرخامي والدعامات يف قبة الصخرة املرشفة.

بعد االنتھاء من عملية ترميم الرشیط الرخامي داخل قبة الصخرة املرشفة املوجود عىل الجدران 

الداخلية فأن العمل جاري عىل تذھیب الرشیط الرخامي املوجود فوق الدعامات واألعمدة الداخلية 

ذلك  وبعد  الرخام،  سطح  عىل  العالقة  الغبار  ترسبات  جميع  من  الرخام  تنظيف  عىل  تشمل  والعملية 

املبارشة بأعامل التذھیب والتلوين التي تتخلل يف داخل الرشیط الرخامي باإلضافة اىل ترميم وتذھیب 

جميع لوحات الزخرفة الرخامية املوجودة عىل الركب او الدعامات وعددها )4( والعمل حالتا جاري عىل 

ترميم الركبة او الدعامة الثالثة والرشیط العلوي يف تلك املنطقة. مرفق طیه مخطط منطقة العمل 

وأيضا تقريرا مفصال عن أعامل الرتميم والتذھیب.

والعمل  اثنتني  من  االنتھاء  تم  حیث  املرشفة  الصخرة  لقبة  الحاملة  الدعامات  عىل  جارية  االعامل 

حالیا مستمر عىل الدعامة الثالثة من أصل اربعة، فقد تم االنتھاء من ترميم الرخام املحيط بھا إضافة 

االنتھاء  تم  كام  الدعامات.  لتلك  األربع  الواجهات  عىل  الزخرفية  للوحدات  وتذھیب  الدھان  اىل عملية 

من العمل يف بعض الوحدات الزخرفية الرخامية للرشیط أسفل رقبة القبة حیث تم ترميم تلك الوحدات 

إضافة اىل عملية الدھان ومن ثم عملية التذھیب ل 60 وحده من أصل 92 وحده مع العلم بأن مساحة 

الوحدة املزخرفة تبلغ 80×60 سم، وان العمل جار االن يف التمھید الستكامل العمل يف باقي ھذه 

الوحدات إضافة اىل الدعامتني اآلخرتني الحاملتني للقبة املرشفة.

عملیة التذھیب للزخارف الجصیة، الرخامیة، الخشبیة، املعدنیة )نحاس أو غیره(:

-  الزخارف الجصیة: تبدأ بعملیة التوثیق املكان املراد تذهيبية ان كان بحاجة إىل ترمیم وان كان وضعھا 

یتقبل بإزالتھا او استبدالھا ان كانت تالفة حیث یقوم أخصايئ الجص بعمل الالزم، وبعدھا نبدأ بعملیة 

التذھیب، أي أننا نقوم بتھیئة املكان من حف وتنظیف، ومن ثم دھان تلك املنطقة باستخدام مادة 

الذھب  تثبیت  مبادة  املكان  ندھن  بعدھا  الجص  مسامات  إغالق  عىل  تعمل  املادة  وھذه  )البولو( 

)جولد سایز( أي مثبت وذلك قبل البدء بوضع مادة الذھب ملدة 12 ساعة لتكون جاھزة بعد ھذه الفرتة 
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ومن خواص ھذه املادة انھا مثبتة للذھب حیث یتم وضع ھذه املادة يف اغلب األحیان يف الفرتة 

املسائیة لقلة الحركة ولعدم التصاق الغبار علیھا وبعد ذلك یتم وضع أوراق الذھب بعد ان یتم قصة 

حسب مساحة وشكل املكان، ومن بعد االنتھاء من التذهيب تتم عملیة رش مادة »البولوروید« وھي 

مادة بالستیكیة تذاب مبادة »الترن« لحفظ الذھب من التأثر بالعوامل الخارجیة.

-  الزخارف الرخامیة: تبدأ العملیة بتوثیق املنطقة املراد تذھیبھا كام ذكر سابقا ومن ثم فحص املنطقة 

إن كانت بحاجة إىل ترمیم أو تغییر وتكون العملية بنفس طریقة تذھیب الزخارف الجصیة.

تسوس  بھا  كان  إن  الخشبیة  الزخارف  بحفص  سابقا  ذكر  كام  التوثیق  بعملیة  تبدأ  الخشبیة:  الزخارف    -

باستبدال  إما  الحاصل  الرضر  ذلك  إلصالح  املختصین  أحد  مبساعدة  تصلیحھ  یتم  حیث  تلف  أو  كرس  أو 

القطعة ان كانت تالفة أو حقنھا مبادة »البولوروید« البالستكیة املذابة التي من خصائصھا ان تقوم 

بإغالق املسامات والفراغات او بحقن الخشب مبادة ضد التسوس، ومن املمكن استخدام املادتین 

بنفس الوقت، واخیرا تتم عملیة التذھیب كام ذكر سابقا يف الزخارف الجصیة والرخامیة.

-   املعادن )نحاس او غیرھا(: نقوم بدھان املنطقة أو القطعة املراد تذھیبھا مبادة ضد الصدئ ومن 

ثم تتم عملیة التذھیب كسابقھا. الذھب عبارة عن أوراق من الذھب عیار 24 قیراط من الذھب الخالص.

ترمیم رخام الدعامات يف قبة الصخرة املرشفة من الداخل

يف  العمل  بدأ  وقد  الرخام  ترميم  اىل  بحاجة  والركب  دعامات   )4( الصخرة  قبة  مبنى  داخل  یوجد 

الرتميم ولكن تم تعطيل العمل يف الركب والجدران الداخلية من قبل سلطات االحتالل، والحجة بعدم 

باب  بالقرب من  الدعامة املوجودة  الرغم من ذلك نجحنا باملبارشة برتميم رخام  وجود ترصيح، وعىل 

الرخام  وترميم  معالجة  وتقرير  العمل  ملكان  الصخرة  لقبة  مخطط  طیه  مرفق  الشاميل.  الصخرة  قبة 

الداخيل.

ترمیم سبیل قایتباي

وھو من العرص اململويك ومن أجمل السبل وغني بالزخارف من الداخل والخارج، ولقد قام فریق 

من لجنة االعامر بأعامل الرتميم للسبيل ودھان الحديد والحامیة والباب من الداخل والخارج ولقد تم منع 

لجنة االعامر من ترمیم وتذھیب الھالل وما زال العمل متوقف حتى االن من قبل سلطات االحتالل، وما 

زالت الصقائل موجودة يف املوقع.
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ترميم متوضأ الكأس املركز

املقاعد  من  مجموعة  به  ویحیط  نافورة  وسطه  ويف  الشكل  مستدير  حوض  من  الكأس  فتكون 

الحجرية، وعىل جوانبه صنابیر املاء املخصصة لوضوء املصلني ویحیط سياج معدين متشابك بالحوض 

والنافورة، وقد لوحظ يف الفرتة األخرية بأنه یوجد ترسيب میاه من جوانب الكأس ولقد تم تفریغ الكأس 

من املاء وعمل ترميم للكأس كامال من قبل لجنة االعامر، حیث قام فریق العمل بعمل الكحلة الالزمة 

فتح  أو  تحرك  أي  ملنع  للكأس  السفلية  املنطقة  يف  جدید  طوق  إضافة  وتم  املياه،  حنفيات  وتغییر 

الحلول وأيضا تم دھان الحديد املحيط بالحوض وتشغيل الكأس للوضوء.

ترمیم بالط الساحات الخارجية يف املسجد االقىص املبارك 

أما بخصوص الساحات فيوجد الكثري من املمرات بحاجة اىل كحلة وتغيري البالط القديم وأماكن بحاجة 

اىل بالط جدید للممرات، ولكن ولألسف نفس اليشء ال یوجد ترصيح عمل وكل يشء معطل. بخصوص 

القدیم  للبالط  الالزمة  الكحلة  بعمل  املحيل  الفريق  یقوم  املبارك  األقىص  املسجد  ساحات  ترمیم 

كل  رغم  الالزمة  الكحلة  وعمل  مكانه  قدیم  بالط  ووضع  املكسور  القدیم  البالط  وتغییر  الساحات  يف 

املضايقات من قبل سلطات االحتالل.

ترمیم الشبابيك الرشقية للمسجد االقىص املبارك

تم االنتھاء من ترمیم وصيانة شبابيك الخشب يف القسم السفيل من الواجهة الرشقية باإلضافة 

يف  املوجودة  الشبابيك  وصيانة  ترمیم  عىل  جاري  العمل  وحالیا  الرشقي.  الحدید  باب  ترمیم  اىل 

القسم العلوي من الواجھة الرشقية وعددها 18 شباك جيص وأيضا الشبابيك املوجودة يف منتصف 

الواجھة داخل االقواس وعددها 5، باإلضافة للقسم الثاين من الواجھة الرشقية وتوجد علیه 12 شباك 

جيص. باإلضافة اىل انه تم ترمیم الباب الخشبي الداخيل يف نفس الواجھة من تغییر للقسم الداخيل 

من املفصالت الحديدية والدھان.

ترمیم وتركيب الشبابيك الجصیة يف املسجد القبيل

املبارك،  االقىص  للمسجد  العلوية  الغربية  املنطقة  يف  داخلية  جصیة  شبابيك   3 تركيب  تم  لقد 
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قبل  من  الغربية  املنطقة  من  السفيل  القسم  يف  خارجية  جصیة  شبابيك   3 تركيب  تم  انه  باإلضافة 

الفريق املحيل للجنة االعامر وأيضا ترمیم وصيانة ودھان باقي الشبابيك يف الواجھة مع تركيب زجاج 

مقوى لحامیة الشبابيك. 

ابواب املسجد األقىص املبارك

أبواب املسجد األقىص/ املصىل القبيل جميع أبواب املسجد األقىص بحالة جیدة جدا بعد تركيب 

)4( أبواب جديدة وتم دھان جميع األبواب، ومتت عملية تغییر من نحاس وأيادي معدنية وإعادة الطبع 

النحاسية والجوارير واأليدي النحاسية. والعمل حالیا مستمر برتكيب لوحات كتابیة محفوره عىل الخشب 

الذهب،  العلوي من االبواب مدهونة بخلفية خرضاء وحروف اآلیة املحفور مذھبة بورق  يف القسم 

والعمل مستمر عىل ذلك.

اعامل ترمیم أروقة املصىل املرواين

تم االنتھاء من أعامل ترمیم اثنا عرش رواقا من الرشق من استبدال الحجارة والكحلة، وحالیا العمل 

جاري عىل ترمیم الرواق رقم 13 يف القاعة الرئيسية وبقي رواق رقم 14 باإلضافة اىل رواقني يف 

املدخل. باإلضافة اىل اعامل متدید برابیج التأسيس للتمديدات الكهربائية والعمل مستمر بعد انقطاع 

دام أكرث من ثالثة أشھر من قبل الرشطة اإلرسائيلية بحجة عدم وجود ترصیح للعمل ومنع ادخال املواد 

األزمة للرتميم.
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دائرة الحج والعمرة

أبرز انجازات خالل العامني املاضيني 2021/2020

العربية . 1 اململكة  يف  املسؤولني  مع  االجتامع  خالل  من  1441هـ  حج  ملوسم  املبكر  االستعداد 

السعودية برئاسة معايل الوزير لتوقيع محرض ترتيبات الحج ومع الجهات االخرى ذات العالقة قبل 

موسم الحج بثامينة شهور تقريبا .

زيادة اعداد ) الكوتة ( الخاصة بحجاج االردنيني لتصبح )8000( بدل )7000( حاج للموسم 1441هـ .. 2

التعاقد عىل الخدمات االضافية لكل من املخيامت والنقل لحجاج الجو ورفع مستواها للتسهيل عىل . 3

الحجاج للموسم 1441هـ .

التقاعد عىل خدمة االعاشة ورفع مستوى الوجبات املقدمة للحجاج ، حيث اشرتطت الدائرة بان يتم . 4

اعداد الطعام  يف نفس الفنادق ملراقبتها اوال بأول .

عىل . 5 التعديل  تم  حيث  الوزارة  وتصورات  رؤى  وفق  1441هـ  ملوسم  الحج  شؤون  تعليامت  تعديل 

السكن والنقل والخدمات االخرى .

تم استئجار فنادق للحجاج االردنيني بالفئة العادية عىل مسافة 1500 مرت عن بالط الحرم يف مكة . 6

املدينة  يف  الحجاج  السكان  فنادق  استئجار  تم  وكذلك   ، بها  املسموح  املناطق  ضمن  املكرمة 

هذه  مستوى  رفع  تم  وقد  اقىص  كحد  مرت   500 مسافة  عىل  املركزية  املنطقة  داخل  املنورة 

الفنادق من خالل التصنيف والخدمة .

قامت دائرة الحج والعمرة بالوقوف اىل جانب رشكات الحج والعمرة من خالل التخفيف عىل هذه . 7

الرشكات من تبعيات جائحة كورونا بسبب توقف العمل يف مجايل الحج والعمرة باعادة رسوم بدل 

االعتامد للموسمني 1441هـ و 1442هـ .

خالل . 8 من  االعتامد  معامالت  تقديم  الرشكات  عىل  للتسهيل  1442هـ  للموسم  العمرة  بوابة  انشاء 

البوابة االلكرتونية .

بعض . 9 طلب  تأجيل  خالل  من  1442هـ  عمرة  ملوسم  االعتامد  اجراءات  بتبسيط  الرشكات  مع  التعاون 

االوراق  املطلوبة لالعتامد و تذليل العقبات امامهم للتيسري عليهم بسبب جائحة كورونا .

دراسة منح رشكات الحج والعمرة قروض خاصة )قروض رشكات( ملساندة الرشكات يف دفع التزاماتها . 10

لدراسة  مشرتكة  لجنة  تشكيل  تم  وقد  الحج  صندوق  خالل  من  الجائحة  بسبب  عليها  تراكمت  التي 

الطلبات وما زالت بانتظار املوافقات .

تم تنفيذ عطائني للعمرة ملسلمي 1948 يف موسم الربيع وشهر رمضان املبارك ملوسم 1442هـ . 11

رغم الصعوبات واالشرتاطات الصحية للمملكة العربية السعودية يف ظل الجائحة .

امليض قدما يف تطوير اعامل الدائرة من خالل وضع دراسة شاملة متكاملة المتتة اعامل ونشاطات . 12

الدائرة وتم االنتهاء من اعداد املطلوب وسيتم قريبا ان شاء الله طرح عطاء بذلك .
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دائرة صندوق الحج لالدخار  واالستثامر

كلمة رئيس مجلس إدارة صندوق الحج :

امتثاال لقول الله تعاىل :« ولله عىل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال » و ترسيخا لألهداف 

السامية واملقاصد الجليلة للحج ، وأنه مناسك ومنافع ، وإميانا بتحقيِق رشف خدمة املجتمع املحيل 

من خالل تقديم صورة مرشقة لالستثامر أإلسالمي وخدمة قاصدي البيت العتيق وتحقيقا للريادة يف 

أحكام  مع  واملتوافقة   ، النافعة  املجاالت  جميع  يف  واستثامرها   ، املدخرات  عىل  املحافظة  مجال 

الرشيعة اإلسالمية ، فقد نشأ صندوق الحج  كمؤسسة ادخارية استثامرية تعمل وفقا ألحكام الرشيعة 

املدخرين  ومنح  اإلسالمي  االستثامر  لطرق  وفقا  واستثامرها  املدخرات  قبول  خالل  من  اإلسالمية  

الذين انطبقت عليهم الرشوط ميزة الحج إىل بيت الله الحرام  مبوجب قانون وزارة األوقاف والشؤون 

أنه  عىل  القانون  من   )32( الرقم  ذات  املادة  نصت  حيث  2001م؛  لسنة  رقم32  اإلسالمية  واملقدسات 

»يؤسس يف الوزارة صندوق خاص يسمى »صندوق الحج«، يهدف إىل تشجيع االدخار للحج ، بحيث يتم 

، وكذلك أمانات الحج ، عىل أن يكون االستثامر وفق أحكام الرشيعة  استثامر أمواله لصالح املدخرين 

اإلسالمية ، ويكون له شخصية معنوية ، ويتمتع باستقالل مايل وإداريي وتنظم شؤونه مبوجب نظام 

خاص يصدر لهذه الغاية«

      ويعترب األردن ، بناًء عىل هذه الفكرة ، األول عربيا ، والثاين عامليا ؛ حيث كانت ماليزيا هي األوىل 

عىل مستوى العامل ، وحققت تقدما مذهال.

 نبذة عن الصندوق وتطوره منذ تأسيسه :• 

نشأ صندوق الحج  كمؤسسة ادخارية استثامرية تعمل وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية  من خالل 

عليهم  انطبقت  الذين  املدخرين  ومنح  اإلسالمي  االستثامر  لطرق  وفقا  واستثامرها  املدخرات  قبول 

الرشوط ميزة الحج إىل بيت الله الحرام  مبوجب قانون وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 

2001م؛ ، بحيث يتم استثامر أمواله لصالح املدخرين، وكذلك أمانات الحج، عىل أن يكون  رقم32 لسنة 

االستثامر وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية، ويكون له شخصية معنوية، ويتمتع باستقالل مايل وإداري.

 املهام الرئيسية للصندوق:• 

هداف الصندوق تشجيع األفراد املسلمني عىل االدخار يف سن مبكرة لتغطية نفقات أدائه لفريضة 

الحج واستثامر أموال الصندوق وفق احكام الرشيعة االسالمية وتحقيق ارباح للمدخرين إسهاما يف 



130

التقرير السنوي 2020

التنمية االجتامعية واالقتصادية وتنمية األرايض والعقارات الوقفية.

أهم خدمات للصندوق:• 

والعقارات  االرايض  رشاء  ومتويل  استثامرية  مشاريع  يف  االموال  واستثامر  الحج  لغايات  االدخار 

الفقر  مشكلة  حل  يف  املساهمة  بهدف  املحافظات  يف  تنمية  تحقق  التي  االقتصادية  واملشاريع 

والبطالة وتعود عىل املدخرين باالرباح لتنمية مدخراتهم بهدف الحج.

املتعاملون والرشكاء للصندوق:• 

البنك  مثل  االسالمية  والبنوك  مدخرًا  ألف   )45( عددهم  والبالغ  املدخرين  مع  الصندوق  يتعامل 

مع  املتعاملني  بخدمة  للبنوك  تابعة  فرع   140 يقوم  حيث  االسالمي  صفوة  وبنك  االردين  االسالمي 

الصندوق اضافة إىل الجهات الحكومية صاحبة االختصاص مثل وزارة املالية ووزارة االوقاف والشؤون 

واملقدسات االسالمية.

الرؤية• 

نقدم  حيث  العامل،  مستوى  عىل  الرائدة  اإلسالمية  االستثامرية  الصناديق  من  واحدا  نصبح  أن 

للمشرتكني استثامرا أمثل ملدخراتهم وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء وصوال إىل الحج املربور 

بإذن الله، وذلك من خالل فريق عمل محرتف وملتزم.

الرسالة• 

للصورة  إبرازا  اإلسالمية،  الرشيعة  ألحكام  وفقا  واالستثامرية  االدخارية  الخدمات  أفضل  تقديم 

املرشقة لالقتصاد اإلسالمي، من خالل فريق عمل مؤمن برسالته، وقوي يف عزميته، متصف بالرغبة 

يف العمل والتطوير والكفاءة والقدرة عىل اإلنجاز.

األهداف االسرتاتيجية• 

يسعى الصندوق إىل االرتقاء مبستوى الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عىل أساس 

الحث عىل االدخار، وتحقيق التنمية االقتصادية، يف إطار الحث عىل أداء فريضة الحج.

تحقيق الرؤية • 

بازدياد اعداد املدخرين السنوي  حقق صندوق الحج رؤيته بعد ان رّسخ ثقة املدخرين فيه وذلك 
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حتى وصلت نسبة الزيادة سنة 2014 اىل ما يقارب %200 والذي ينعكس طرديا عىل الزيادة يف مبالغ 

االسالمية  الرشيعة  ألحكام  وفقا  االموال  تلك  إلستثامر  الصندوق  امام  املجاالت  تفتح  االدخاروالتي 

الركن االعظم يف االسالم  لتأدية  لزيادتها وتحقيق االستطاعة  وتحقيق االرباح وإضافتها ملدخراتهم 

وهو الحج.

االسالمية  بالصيغ  املرصفية  التمويالت  بالعقار،  بإستثامره  وذلك  الصندوق  استثامرات  وتنوعت 

املختلفة، ودائع البنوك االسالمية واقامة املشاريع يف املحافظات وذلك لتحريك عجلة االقتصاد فيها 

وخلق فرص العمل ألبناها والتي باملحصلة تكون نتيجتها القضاء عىل الفقر والبطالة.

تحقيق الرؤية • 

تجاوزت اعداد املدخرين الذين حجو عن طريق الصندوق بعد ان حققوا االستطاعة من خالل ادخارهم 

الفئات  بني  الفكرة  انتشار  بسبب  وذلك  السن  وكبري  الشاب  بني  االعامر  تفاوتت  حيث  حاج  آالف  بالستة 

املختلفة يف املجتمع االردين وكانت نسبة النمو يف اعداد املدخرين ترتاوح بني الثالثني و الخمسني 

املختلفة  بالطرق  اليها  االرباح  واضافة  املدخرات  تلك  باستثامر  الصندوق  قام  حيث  تقريبا  باملائة 

ليتجاوز مجموع االرباح املوزعة عىل املدخرات العرشة ماليني دينار اردين خالل نفس الفرتة ومن هذه 

االستثامرات:

عرش •  ستة  املمنوحة  التمويل  مبالغ  اجاميل  لتتجاوز  االسالمية  بالصيغ  املرصفية  التمويالت  منح 

مليون دينار اردين وبنسب عائد مقبولة لجميع فئات املجتمع وصلت اىل أفضل النسب باململكة 

واالجارة  كاملرابحة  اإلسالمي  االستثامر  صيغ  مبختلف  املواطنني  من  كبريًا  عددًا  بدورها  خدمت 

املنتهية بالتمليك واملساومة واملشاركة وذلك بهدف التسهيل عىل املواطنني ومتكينهم من 

رشاء احتياجاتهم باألقساط وبأسعار تتناسب مع دخولهم الشهرية.

االستثامر بالعقار حيث اصبح الصندوق ميتلك اربعة مجمعات تجارية يف مختلف محافظات اململكة • 

البحر( مستثمرًا  بإنشاء )سوق  الصندوق  االن  اردين ويقوم  السنوي املليون دينار  يقارب عائدها 

احدى االرايض الوقفية يف محافظة العقبة مبساحة )17000م2( ليكون سوقًا شامال يف محطة 

لتلبي  التموينية ومنطقة لأللعاب وغريها  واحدة يحتوي عىل محالت االلبسة واملطاعم واملواد 

املليون  ونصف  مليون   2021 عام  بداية  السنوي  عائده  يقدر  الفئات،  مختلف  من  رواده  احتياجات 

دينار اردين ويدار من قبل القطاع الخاص وموفرًا ما يقارب خمسامئة فرصة عمل ألبناء املحافظة 

واملحافظات املجاورة.

الودائع املرصفية لدى البنوك االسالمية.• 

يستثمر صندوق الحج يف االسهم حيث ميتلك اسهام يف البنك االسالمي االردين.• 
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البيانات املالية

اجاميل االرباحارباح اخرىارباح االسهمارباح العقاراتارباح التمويلارباح الودائعالسنة

2013481019002370000718,019.00

20148138021966023780201,053,573.00

201513985198611714063824731642571,876,847.00

20161,821,525.0372,489.0173,720.0285,365.010,944.02,664,043.0

20172,756,610.0593,429.0152,670.0285,365.09,825.03,797,899.0

20183,769,041.0992,800.0555,954.0342,438.017,374.05,677,607.0

2019517960711264171039475342438141517,702,088.00

20206.986220

16,220,123.003,173,218.002,062,457.001,977,272,0056,551.0030.476.296املجموع

بيانات االدخار

نسبة النمواملبلغالسنة

201539789177-

201658551508% 47

201780477405% 37

2018107919958% 34

2019143516372% 32

2020166894660% 17
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صايف االرباح املوزعة

نسبة االرباح املوزعةاملبلغالسنة

2013646,217.00?
2014571,007.00?
20151,363,395.00% 3.815
20162,161,695.0% 3.76
20173,271,804.0% 3.96
20184,877,579.0% 4.08
20196626942% 4.30
20206.9862204.13

 صندوق الحج / سوق البحر – العقبة

املرشوع يقع عىل ثالث شوارع.  -

عبارة عن تنفيذ وانشاء مبنى مول سوق البحر ويتكون من سبعة أدوار وروف.  -

املساحة االجاملية 17830م2.  -

سيارات  مواقف  جميعها  االول  الطابق  من  وجزء  االريض  والطابق  والثانية  االوىل  التسوية  أدوار   -

وتتسع ل )246(موقف.

 )93( تجارية عددها  )12(مخزن ومحالت  االول والثاين والثالث والرابع تحتوى مخازن وعددها  االدوار   -

محال« ومطاعم مختلفة املساحات وعددها )9(مطاعم.

املرشوع يحتوي عىل ستة مصاعد واربعة ادراج و درجني متحركني.  -
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االدخار• 

تتم عمليات االدخار يف صندوق الحج بشكل يومي ترتاوح عمليات االدخار فيهامبتوسط 150 الف دينار 

يوميًا والذي قد يشكل مخاطرة يف تنفيذ تلك العمليات وحفظ هذه االموال اثناء العمليات ونقلها، لذلك 

لتنفيذ  االسالمي  صفوة  وبنك  االردين  االسالمي  البنك  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  بعقد  الحج  صندوق  قام 

ويقوم  البنوك  هذه  صناديق  خالل  من  العمليات  تتم  بحيث  املدخرات(  )سحب  والتسييل  االدخار  عمليات 

الصندوق مبراقبتها من خالل شاشات استعالم تم تطويرها لهذه الغاية.

االستثامر والتمويل• 

املحافظات  مختلف  يف  االردين  املجتمع  فئات  لجميع  املرصفية  التمويالت  الحج  صندوق  مينح 

االردين  االسالمي  البنك  مع  اتفاقية  الحج  صندوق  عقد  وصحتها  العمليات  هذه  تنفيذ  رسعة  ولضامن 

لتنفيذ معامالت التمويل ورصفها من خالل فروعه املترشة يف محافظات اململكة والتي تجاوز عددها 

املئة فرع وبذلك تجاوز الصندوق مشكلة البعد الجغرايف واصبح يقدم خدمة التمويل املرصيف يف 

جميع محافظات اململكة علاًم بأنه ميكن تقديم الطلبات يف فروع الصندوق وهي )عامن، اربد، الزرقاء( 

او من خالل املوقع االلكرتوين وتتم عملية الدراسة االئتامنية للطلبات من خالل فريق استثامري مؤهل 

يف الصندوق يقوم بعد املوافقة عليها باإليعاز للنبك االسالمي االردين بتنفيذ التمويل ورصفه.

ألمتتة  محوسب  نظام  بتطوير  الصندوق  قام  اليها  والرجوع  املعلومات  وحفظ  العمل  ولتسهيل 

جميع اعامل دوائره العاملة وذلك لإلنتقال من العمل الورقي اىل العمل االلكرتونيشاماًل التايل:

نظام الحج واالدخار.• 

نظام التمويل واالستثامر.• 

النظام املايل.• 

نظام اللوازم.• 

نظام االصول الثابتة.• 

نظام املوارد البرشية.• 

نظام االرشفة.• 

الخاص  القطاع  مع  املربمة  واالتفاقيات  والرشاكات  اعامله  حوسبة  خالل  من  الحج  صندوق  غطى 

والبنوك االسالمية كافة محافظات اململكة متيحا بذلك خدماته لجميع املواطنني من كافة فئات املجتمع 

مام زاد من تنوع وحجم العمليات املنجزة وقلل نسبة االخطاء التي قد تصل اىل نسبة %0 وذلك بسبب 

دمج معايري وإجراءات البنوك يف تنفيذ العمليات االدخارية ورصف التمويالت املرصفية االسالمية إضافة 

اىل تنوع االستثامرات وعدم الرتكيز عىل نوع واحد والذي بدوره يقلل نسب املخاطر بأنواعها.
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عقود شاملة فئة 3فئة 2فئة 1فئة عليااملديرية
املجموعوعقودسنوية

جميع 
املكلفني 

ورشاء 
الخدمات

املجموع 
الكيل

113742111129216308الوزارة
1208144343صندوق الزكاة

1151102727دائرة تنمية اموال االوقاف
113162121دائرة الحج والعمرة

1881728513647105752دائرة اوقاف القدس
15288صندوق الحج

2112151227مطابع الوزارة
482207407296441373الشؤون النسائية

1772621942210071429اوقاف عامن االوىل
15518160333143476 اوقاف عامن الثانية
136273341498203701 اوقاف عامن الثالثة

9726219342395737 اوقاف الزرقاء
421680138150288 اوقاف الرصيفة

7510122207149356اوقاف مادبا
9221209322202524اوقاف البلقاء

16866218452313765اوقاف اربد االوىل
13735141313147460 اوقاف اربد الثانية

51137814266208 اوقاف الرمثا
30139113451185 اوقاف االغوار الشاملية

1002087207106313 اوقاف الكورة
12226321469267736 اوقاف املفرق

68815222864292 اوقاف البادية الشاملية
921892202150352 اوقاف عجلون

9217153262117379 اوقاف جرش
11240312464243707 اوقاف الكرك

237132162129291 اوقاف الطفيلة
3515211261168429 اوقاف معان

115839944143 اوقاف العقبة
281635035املدارس الرشعية

6260570536435157474489112365املجموع

جدول )1( اعداد املوظفني حسب الفئات الوظيفية واملكلفني لقاء اإلكراميات )عىل حساب صندوق 
الدعوة واملادة 305 واملكلفني عىل اكراميات اخرى ورشاء الخدمات( لعام 2020
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اماماملديرية 
خطيب)ص0د(

مؤذن 305 
وعامل 
مياومة

واعظة
)ص0د(

مرشف 
دار 

قرآن 
ذكور

مرشف 
دار 

قرآن 
اناث

مكلفني 
الفرض الواحد 
ومقابل سكن 

ولجان مساجد  
ومتربعني

املجموع

101002الوزارة
0000صندوق الزكاة

0000دائرة تنمية اموال االوقاف
0000دائرة الحج والعمرة

0000دائرة اوقاف القدس
0000صندوق الحج

0130013مطابع الوزارة
7600076الشؤون النسائية

53120191977346313947اوقاف عامن االوىل
30602022712732298 اوقاف عامن الثانية
446747376849312 اوقاف عامن الثالثة

382012323311867482 اوقاف الزرقاء
187681184328192 اوقاف الرصيفة

3064228101030174اوقاف مادبا
29832012134649252اوقاف البلقاء

45125332146558342اوقاف اربد االوىل
376022182227177 اوقاف اربد الثانية

1332221191382 اوقاف الرمثا
82041291559 اوقاف االغوار الشاملية

25476511914117 اوقاف الكورة
41746367875274 اوقاف املفرق

32147311168 اوقاف البادية الشاملية
196120483726175 اوقاف عجلون

213120221437127 اوقاف جرش
50497025965250 اوقاف الكرك

344621341323144 اوقاف الطفيلة
1742641241167 اوقاف معان

71143181356 اوقاف العقبة
0000املدارس الرشعية

6681283509722849849864786املجموع

جدول )2( العاملني عىل حساب اإلكراميات املختلفة لسنة 2020
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دبلوم ماجستري دكتوراةاملديرية
عايل 

دبلوم بكالوريوس
شامل 

اقل من توجيهي 
توجيهي 

املجموع

1522397406253292الوزارة
12116811443صندوق الزكاة

111614427دائرة تنمية اموال االوقاف
11312421دائرة الحج والعمرة

630110542215248647دائرة اوقاف القدس
50128صندوق الحج

2112015مطابع الوزارة
44654262022719729الشؤون النسائية

323941032897119422اوقاف عامن االوىل
4132188236781333اوقاف عامن الثانية
212329936152165498اوقاف عامن الثالثة

9160803690111342اوقاف الزرقاء
26039163243138اوقاف الرصيفة

67167126846207اوقاف مادبا
12111733585105322اوقاف البلقاء

252191306396108452اوقاف اربد االوىل
17192106405079313اوقاف اربد الثانية

710032172452142اوقاف الرمثا
14027143157134اوقاف االغوار الشاملية

416480243940207اوقاف الكورة
1117011229119181469اوقاف املفرق

1306797177228اوقاف البادية الشاملية
815465164549202اوقاف عجلون

4172702148100262اوقاف جرش
7261894489208464 اوقاف الكرك

13218105771162 اوقاف الطفيلة
171281773134261 اوقاف معان

100104364899 اوقاف العقبة
3502131235املدارس الرشعية

241399442084792170422107474املجموع

جدول )3(الاملؤهالت العلمية للموظفني العاملني يف وزارة االوقاف لسنة 2020
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لغة رشيعةاملديرية
عربية

ادارة قانون
ونظم

تخصصات كمبيوترتربيةمحاسبةهندسة
اخرى

املجموع

5821310183214154292الوزارة

5619122صندوق الزكاة

44331217دائرة تنمية اموال االوقاف

31142415دائرة الحج والعمرة

26841771428313120دائرة اوقاف القدس

516صندوق الحج

1113مطابع الوزارة

580932202219127683الشؤون النسائية

193514041068276اوقاف عامن االوىل

16412308405187اوقاف عامن الثانية

1622341435184اوقاف عامن الثالثة

12711114203140اوقاف الزرقاء

5612112063اوقاف الرصيفة

7522143693اوقاف مادبا

10412523419131اوقاف البلقاء

21453525219246اوقاف اربد االوىل

16312225234184اوقاف اربد الثانية

554114166اوقاف الرمثا

3821113046اوقاف االغوار الشاملية

1191110321128اوقاف الكورة

1290.1220111146اوقاف املفرق

68322580اوقاف البادية الشاملية

9031215412109اوقاف عجلون

10510122210114اوقاف جرش

13154816414164اوقاف الكرك

18204051434اوقاف الطفيلة

2130817201254اوقاف معان

113115اوقاف العقبة

910125229املدارس الرشعية

272972521095515996233523647املجموع

جدول )4( تخصصات املوظفني اإلداريني من حملة شهادة الدبلوم فام فوق لسنة 2020
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امام ادارياملديرية
مهن واعظةمدرسحارسمؤذناماماول

املجموعمساعدة

1775110292الوزارة
2921243صندوق الزكاة

171027دائرة تنمية اموال االوقاف
16521دائرة الحج والعمرة

206365626038231629دائرة اوقاف القدس
718صندوق الحج

12315مطابع الوزارة
17252136729الشؤون النسائية

11521018214422اوقاف عامن االوىل
19165137111333 اوقاف عامن الثانية
2516628522498 اوقاف عامن الثالثة

20111718222342 اوقاف الزرقاء
1157628138 اوقاف الرصيفة

236599812207اوقاف مادبا
2410216729322اوقاف البلقاء

482198182121452اوقاف اربد االوىل
23215712011313 اوقاف اربد الثانية

1549708142 اوقاف الرمثا
13135769134 اوقاف االغوار الشاملية

1811077110207 اوقاف الكورة
322126295212469 اوقاف املفرق

116914224228 اوقاف البادية الشاملية
1794829202 اوقاف عجلون

151071328262 اوقاف جرش
364113281426464 اوقاف الكرك

122710914162 اوقاف الطفيلة
35121178521261 اوقاف معان

81473499 اوقاف العقبة
10119535املدارس الرشعية

10621920352981291575234887456املجموع

جدول )5( تصنيف املوظفني حسب طبيعة الوظيفة لسنة 2020
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جدول )6/أ( اعداد الواعظات من 2020-2015

201520162017201820192020التفاصيل

583570541553700594الواعظات

421413404415562468جامعيات

162157137138138126غري جامعيات

جدول )6/ب( اعداد االمئة والخطباء  من 2020-2015

201520162017201820192020التفاصيل

183018881920200717302690االمئة

369939964257407111363973الخطباء

21272424285727219021788جامعيون

1572157214001350234902غريجامعيون

جدول )6/ج( اعداد  واملراكز الثقافية  من 2020-2015

201520162017201820192020التفاصيل

575758585758املراكز الثقافية

121288107للذكور

454550504748لالناث

جدول )6/د( اعداد ا ودور القران الكريم من 2020-2015

201520162017201820192020التفاصيل

79310631179117012271307دورالقران

275192216264276294للذكور

5188719639069511023لالناث
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جدول )7( اعداد اإلناث لجميع الوظائف لسنة 2020

مرشفة واعظةاداريةاملديرية
مركز

مهن 
املجموعمساعدة

صندوق 
الدعوة 
واعظات

املجموع 
الكيل

30014الوزارة
جدول )7( اعداد اإلناث لجميع الوظائف لسنة 2020

مرشفة واعظةاداريةاملديرية
مركز

مهن 
مساعدة

صندوق املجموع
الدعوة 
واعظات

املجموع 
الكيل

70018صندوق الزكاة
جدول )7( اعداد اإلناث لجميع الوظائف لسنة 2020

مرشفة واعظةاداريةاملديرية
مركز

مهن 
املجموعمساعدة

صندوق 
الدعوة 
واعظات

املجموع 
الكيل

10001صندوق الحج
جدول )7( اعداد اإلناث لجميع الوظائف لسنة 2020

مرشفة واعظةاداريةاملديرية
مركز

مهن 
املجموعمساعدة

صندوق 
الدعوة 
واعظات

املجموع 
الكيل

1400519الشؤون النسائية
جدول )7( اعداد اإلناث لجميع الوظائف لسنة 2020 يف مديريات االوقاف

مرشفة واعظةاداريةاملديرية
مركز

مهن 
املجموعمساعدة

صندوق 
الدعوة 
واعظات

املجموع 
الكيل

23742451964اوقاف عامن االوىل
6221130232 اوقاف عامن الثانية
319012323 اوقاف عامن الثالثة

414321223 اوقاف الزرقاء
14516 اوقاف الرصيفة

9301141849اوقاف مادبا
33631431255اوقاف البلقاء

246474992101اوقاف اربد االوىل
710118119 اوقاف اربد الثانية

313117219 اوقاف الرمثا
117220121 اوقاف االغوار الشاملية

435140545 اوقاف الكورة
11172333639 اوقاف املفرق

12255 اوقاف البادية الشاملية
7266140444 اوقاف عجلون

320124226 اوقاف جرش
1283341022104 اوقاف الكرك

8301140343 اوقاف الطفيلة
82913838 اوقاف معان

6141244 اوقاف العقبة
املجموع الكيل لجميع املوظات االناث يف وزارة االوقاف

148522313872072792املجموع
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جدول )8( اعداد دور القرآن الكريم  يف اململكة لسنة 2020

املجموعالنموذجيةصحن املسجداملديرية

7834802428مديرية اوقاف عامن االوىل

2813301162 مديرية اوقاف عامن الثانية

37601098 مديرية اوقاف عامن الثالثة

3311911154 مديرية اوقاف الزرقاء

18450063 مديرية اوقاف الرصيفة

10130023مديرية اوقاف مادبا

14480163مديرية اوقاف البلقاء

16691187مديرية اوقاف اربد االوىل

10301142 مديرية اوقاف اربد الثانية

11100021 مديرية اوقاف الرمثا

290011 مديرية اوقاف االغوار الشاملية

2190021 مديرية اوقاف الكورة

790016 مديرية اوقاف املفرق

 مديرية اوقاف البادية 
الشاملية

35008

8400250 مديرية اوقاف عجلون

3140017 مديرية اوقاف جرش

5110016 مديرية اوقاف الكرك

4170021 مديرية اوقاف الطفيلة

14005 مديرية اوقاف معان

4200125 مديرية اوقاف العقبة

29410234101331املجموع
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جدول )9( اعداد املراكز الصيفية لألعوام   2007 وحتى 2020

املجموعاناثذكورالسنة

2007150016003100

2008150016003100

2009130017003000

2010150020003500

2011150020003500

2012150020003500

2013130121043405

2014100010002000

2015100010002000

201694410041948

20179239831906

2018100010612061

2019114711512298

جائحة كورونا20202000200

 Total  163151920335518املجموع
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جدول )10(  اعداد املساجد يف اململكة لعام 2020

العددNumberاملديرية

600عامن االوىل

441  عامن الثانية

827  عامن الثالثة

600  الزرقاء

226  الرصيفة

227مادبا

487 البلقاء

437 اربد االوىل

309  اربد الثانية

134  الرمثا

109  االغوار الشاملية

183  الكورة

662  املفرق

273  البادية الشاملية

211  عجلون

350  جرش

520  الكرك

220  الطفيلة

285  معان

130  العقبة

102دائرة اوقاف القدس

7333املجموع
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جدول )11( اعداد املشاركني الذكور يف املسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، 2020

املوافق التاريخ الهجريرقم املسابقة
امليالدي

عدد الدول 
املشاركة

مجموع 
املشاركني

143020093092السابعة عرشة

143120103092الثامنة عرشة

143220113092التاسعة عرشة

143320123092العرشون

143420133075الحادية والعرشون

143520143341الثانية والعرشون

143620152628الثالثة والعرشون

143720162727الرابعة والعرشون

143820172930الخامسة والعرشون

143920183232السادسة والعرشون

144020193737السابعة والعرشون

1441202000الثامنة والعرشون
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جدول )12( اعداد املشاركات اإلناث يف املسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، 2020

املوافق التاريخ الهجريرقم املسابقة
امليالدي

عدد الدول 
املشاركة

مجموع 
املشاركني

143020093092الرابعة

143120103092الخامسة

143220113092السادسة

143320123092السابعة

143420133075الثامنة

143520143341التاسعة

143620152628العارشة

143720162123الحادية عرش

143820172323الثانية عرش

143920183030الثالثة عرش

144020193535الرابعة عرش

144120200356الخامسة عرش
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