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 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ـــــــورــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 14/10/2020وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــوزراء بتاريــخ 

  -نعمر بوطع النظام اآلتي :

  2020( لسنة 107رقم ) نظام

 المراكز االسالمية  نظام

من قانون االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية  (18صادر بمقتضى المادة )

 2001لسنة  (32)رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويعمةةةل بةةةه  2020يسةةةمى هةةةذا النظةةةام ) نظةةةام المراكةةةز االسةةةالمية لسةةةنة   -1المةةةادة

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

معةةةاني يكةةةون للكلمةةةات والعبةةةارات التاليةةةة حيثمةةةا وردت فةةةي هةةةذا النظةةةام ال -2المةةةادة 

 -المة  ة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 

 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية. : الوزارة

 وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية . : الوزير

الوحةةةةدة التنظيميةةةةة المةت ةةةةة بالجمعيةةةةات والمراكةةةةز  : المديرية

 في الوزارة . 

المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

 االسالمي

سةةةةواء  رفةةةةق الةةةةذي ية ةةةةص للنشةةةةاط االسةةةةالميالم :

 .كان تابعا للوزارة او ألي تهة اخرى

النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط 

 االسالمي 

تةةةدريس القةةةرآن الكةةةريم والحةةةديث الشةةةريف ومةتلةةةف  :

 علوم الشريعة االسالمية . 

المشةةةةكلة وفقةةةةا تةةةةرخيص المراكةةةةز االسةةةةالمية لجنةةةةة  : اللجنة

 ألحكام هذا النظام.
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االشةةةةراف علةةةى المراكةةةةز االسةةةةالمية والرقابةةةةة والتفتةةةةيش  تتةةةةولى الةةةةوزارة -3المةةةادة

باحكةةةةام هةةةةذا النظةةةةام والتعليمةةةةات والتعكةةةةد مةةةةن التزامهةةةةا  تهاعلةةةةى انشةةةةط

 ال ادرة بمقتضاه . 

 

يجةةوز ألي شةةةص أردنةةي طبيعةةي أو معنةةوي التقةةدم بطلةةب الةةى الةةوزارة   -أ-4المةةادة

 لترخيص مركز اسالمي.

ي نشاط اسالمي دون الح ول على يحظر فتا مركز اسالمي او ممارسة ا -ب

 الترخيص وفقا الحكام هذا النظام والتعليمات ال ادرة بمقتضاه .

 

  -يشترط لترخيص المركز االسالمي ما يلي: -5المادة

 .ربحية نشاطه من الغاية تكون ال ان   - أ
ان تكةةةون هنةةةاو حاتةةةة لوتةةةوده فةةةي المنطقةةةة المةةةراد ترخي ةةةه فيهةةةا   - ب

 ووفقا لتقدير اللجنة . 
 ( متر مربع . 100ان يكون له مقر ال تقل مساحته عن )  -ج 
 ان يكون له مدير متفرغ .   -د 

المركةةةز مةةةدرس حاصةةةل علةةةى  هان يكةةةون لكةةةل نشةةةاط اسةةةالمي يمارسةةة -هةةةـ

 شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات ال ادرة لهذه الغاية. 

 

برئاسةة  (راكز  االسالميةالم  ترخيصلجنة )تشكل في الوزارة لجنة تسمى  -أ -6المادة

مدير المديرية وعضوية أربعة من مووفي الوزارة يسميهم الوزير علةى ان 

 يكون احدهم نائبا لرئيس اللجنة.

 للجنة.  مقرراها احد مووفييسمي مدير المديرية  -ب

مةرة علةى االقةل  كةل أو نائبةه عنةد غيابةه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها  -ج

ة ويكون اتتماعها قانونيةا بحضةور مةا ال يقةل عةن شهر وكلما دعت الحات

 تنسةيباتهااو نائبه من بينهم وتتةذ  رئيسهاأغلبية أعضائها على أن يكون 

 بعغلبية أصوات أعضائها.
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 -تتولى اللجنة المهام وال الحيات التالية: -7المادة

توافر  من للتحقق  ترخي هااالسالمية المراد  المراكز على الكشف إتراء  - أ

 ال ةادرة والتعليمات النظام هذا في عليها المن وص لشروط والمتطلباتا

 .بمقتضاه
بالموافقةةة دراسةةة طلبةةات تةةرخيص المراكةةز االسةةالمية والتنسةةيب للةةوزير   - ب

 على ترخي ها.

وتحويلهةةا الةةى لجةةان تلقةةي الشةةكاوى المقدمةةة علةةى المراكةةز االسةةالمية   - ج

 .المراقبة
 .اي امور اخرى يعرطها الوزير عليها   - د

 

يشةةكل الةةوزير لجنةةة او اكثةةر للمراقبةةة علةةى المراكةةز االسةةالمية والبةةت فةةي  –8المةةادة

الشةةةةكاوى التةةةةي تحيلهةةةةا لجنةةةةة التةةةةرخيص اليهةةةةا وتةةةةنظم سةةةةائر الشةةةةؤون 

 المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات ي درها الوزير لهذه الغاية . 
 

 

 

 كترونيةةةةةا علةةةةةىورقيةةةةةا او ال االسةةةةةالمي المركةةةةةز تةةةةةرخيص طلةةةةةب يقةةةةةدم -أ-9المةةةةةادة

   -متضمنا ما يلي : الغاية لهذه الوزارة تعتمده الذي النموذج

 االسم المقترح للمركز االسالمي . -1
 اسم طالب الترخيص .  -2
 .بتقديمها المركز سيقوم التي االسالمية المناهج -3
 العملية. وخبراتهم مؤهالتهم وبيان المدرسين اسماء -4
الالزمةةةةةة للتعكةةةةد مةةةةةن  ترفةةةةق بطلةةةةب التةةةةةرخيص الوثةةةةائق والمسةةةةتندات -ب

تةةةةةوافر الشةةةةةروط والمتطلبةةةةةات المن ةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي هةةةةةذا النظةةةةةام 

والتعليمةةات ال ةةادرة بمقتضةةاه بمةةا فيهةةا صةةورة عةةن سةةند ملكيةةة المقةةر 

 أو عقد ايجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المةت ة .
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 الميي ةةةةدر الةةةةوزير قةةةةراره بالموافقةةةةة علةةةةـى تةةةةرخيص المركةةةةز االسةةةة  -أ-10المةةةةادة

 .بناء على تنسيب اللجنة 

ويةةةةتم تجديةةةةده وفقةةةةا الحكةةةةام وشةةةةروط تكةةةةون مةةةةدة التةةةةرخيص سةةةةنة  -ب

التةةةرخيص المن ةةةةوص عليهةةةا فةةةةي هةةةذا النظةةةةام والتعليمةةةات ال ةةةةادرة 

 . بمقتضاه
 

 

 -:ما يلي  لمركز االسالميل يشترط فيمن يعين مديرا -11المادة 

 أدنى. احد على شهادة الدبلوم المتوسل  حاصالان يكون    -أ

غيةر محكةوم بجنايةة او بجنحةة مةلةة حسن السيرة والسةلوو و ان يكون -ب

 او االخالق العامة .  بالشرف
 

 

  -يلتزم المركز بما يلي : -12المادة

مسةةةةةةك السةةةةةةجالت االداريةةةةةةة والماليةةةةةةة وتمكةةةةةةين مةةةةةةووفي الةةةةةةوزارة  - أ

   المفوطين بذلك من الوزير من االطالع عليها . 

ير دوريةةةة عةةةن انشةةةطته والعةةةاملين فيةةةه واسةةةماء تزويةةةد الةةةوزارة بتقةةةار  - ب

 الطالب والمدرسين فيه . 

 

  -يحظر على المركز ما يلي : -13المادة

 استقبال طلبة المدارس خالل اوقات الدوام المدرسي . - أ
 يةةةتم لةةةم مةةةا المسةةةؤولية طائلةةةة وتحةةةت االطفةةةال ريةةةاة نشةةةاط ممارسةةةة  - ب

 .  والتعليم التربية وزارة من ترخي ها

 -تبرع داخلي دون: قبول أي -ج

 ( دينار .5000 -1000اعالم الوزير اذا كان مقدار التبرع من ) -1

 ( دينار . 5000موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على ) -2
 من م در غير أردني دون موافقة مجلس الوزراء .قبول أي تبرع  -د

 . أتلها من رخص التي االنشطة لغير مقره استةدام -هـ
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او اسةةمه أو التنةةـازل عنةةه للغيةةر أو االسةةالمي  يجةةوز تغييةةر موقةةع المركةةز ال -14المةةادة

 .اللجنةعليه إال بعد الح ول على موافقة  تعديلإتراء أي 
 

 

 

للمركةةز االسةةالمي الحةةق فةةي تقاطةةي بةةدالت عةةن االنشةةطة االسةةالمية التةةي  -15المةةادة

 يمارسها . 

 

التعليمةات ال ةادرة بمقتضةاه أو النظةام  أحكةام هةذاأيةا مةن اذا خالف المركةز  -16المادة

 -التالية: الجزاءاتتتةذ بحقه أي من 

خةةالل المةةدة  أوطةةاعهلت ةةويب بقةةرار مةةن مةةدير المديريةةة خطيةةا انةةذاره  - أ

 . المبينة في االنذار

 اغالقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية .   - ب

 . اللجنةبناء على تنسيب  بقرار من الوزير هالغاء ترخي  -ج

 

 توفيةةةقعلةةةى المراكةةةز االسةةةالمية القائمةةةة قبةةةل نفةةةاذ أحكةةةام هةةةذا النظةةةام  -17المةةةادة

ه باسةةةتثناء أوطةةةاعها وفقةةةاً ألحكامةةةه خةةةالل سةةةتة أشةةةهر مةةةن تةةةاريخ نفةةةاذ

( مةةةن المةةةادة جالشةةةرط المتعلةةةق بةةةالمقر والمن ةةةوص عليةةةه فةةةي الفقةةةرة )

  ( من هذا النظام . 5)

 

التعليمةةات الالزمةةة لتنفيةةذ أحكةةام تنسةةيب اللجنةةة  بنةةاء علةةىي ةةدر الةةوزير  -18المةةادة

  -بما في ذلك ما يلي : هذا النظام

 الشروط الواتب توافرها في المدرسين في المراكز االسالمية .  - أ

 اسس وشروط تمع التبرعات . -ب

 االسالمية. للمراكز التابعة القرآني الطفل أندية أعمال تنظيم -ج          
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 .  وادارتها للوزارة التابعة االسالمية المراكز على رافاالش -د           
 

 

14/10/2020 

  
 نائب رئيس الوزراء ووزير

  اخلارجية وشؤون املغرتبني 
 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس
 الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 حممد اخلصاونة الدكتور بشر هاني
 

 وزير 
 الرتبية والتعليم 

 الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي 
 

 وزير 
 الزراعة

  حممد حسن سليمان داوودية

 نائب رئيس الوزراء ووزير 
 دولة للشؤون االقتصادية 

  الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي 

 ةناصر سلطان محزة الشريد

 وزير
  دولة لشؤون اإلعالم  

  علي محدان عبد القادر العايد
 

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

   املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 وزير 

 دولة لشؤون رئاسة الوزراء
 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز 

 وزير 
 العامة واإلسكان األشغال

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
  

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
 

 وزير 
 العدل 

 الدكتور بسام مسري شحادة التلهوني

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 سات اإلسالميةاألوقاف والشؤون واملقد

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة 
 

 وزير 
 املالية

  الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي 

 وزير  
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح

 وزير
 البيئة  

  نبيل سليم عيسى املصاروة

 ير وز
 الثقافة  

 الدكتور باسم حممد موسى الطويسي
  

 وزير 
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو
 

 وزير
 النقل  

  املهندس مروان حنا سليمان خيطان

 وزير 
 الصحة

 الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات
   

 وزير
 الداخلية   

   توفيق يوسف ابراهيم احلالملة

 وزير 
 دولة لتطوير األداء املؤسسي 

  املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
 

 وزير
 املياه والري 

  الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

  امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 العمل ووزير دولة لشؤون االستثمار 

  الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني

 


