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لمحة موجزة عن الوزارة

ــص  ــا تخت ــة. كم ــي المملك ــامية ف ــؤون اإلس ــة للش ــة العام ــم السياس ــوزارة رس ــى ال  تتول
بالعنايــة باألوقــاف اإلســامية فــي المملكــة والقــدس الشــريف ورعايــة المســجد األقصــى المبارك  
واإلشــراف علــى المســاجد ومنــح التراخيــص الازمــة للجمعيــات والمؤسســات اإلســامية ومراكــز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم و اإلشــراف علــى تنظيــم مناســك الحــج والعمــرة  والتوعيــة بفريضــة 

ــزكاة والتبرعــات والصدقــات وصرفهــا فــي وجوههــا المقــررة شــرعًا. ال

•   األهداف:

ــى  ــالتها عل ــؤدي رس ــى أن ت ــل عل ــا والعم ــة به ــا والعناي ــاجد وإعماره ــى المس ــراف عل اإلش  -
أكمــل وجــه.

تشــجيع الوقــف الخيــري علــى جهــات البــر المتعــددة والمحافظــة علــى األوقــاف وتنميتهــا   -
ــي حددهــا الواقــف. ــات الت ــا الجه ــاق غلته ــؤونها وإنف وإدارة ش

تقوية الروح المعنوية لدى األمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.  -

دعم النشاط اإلسامي العام في مجاالتها لفكرية و الثقافية واالجتماعية.  -

نشــر المعرفــة و الثقافــة اإلســامية و المحافظــة علــى التــراث اإلســامي وإبــراز دور الحضــارة   -
ــامي. ــع اإلس ــدم المجتم ــي تق ــامية ف اإلس

االهتمــام بشــؤون الدعــوة و التوجيــه اإلســامي وتعريــف المســلمين بأحــكام دينهــم فــي   -
ــة. ــة و العام ــم الخاص ــور حياته أم

تنميــة األخــاق اإلســامية وتوجيــه ســلوك المســلمين نحــو معانــي الخيــر و الفضيلــة وتعزيــز   -
ــة. ــدة الوطني الوح

•   أبرز الخدمات:

بناء مسجد. استقبال وقف .                                        -   -

الحج والعمرة. تحصيل الزكوات والصدقات.            -   -

االستثمارات والتمويات.                       -  الدروس العلمية.  -
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•    نبذة تاريخية :

كانــت أمــور األوقــاف فــي األردن وفلســطين تنظــم بموجــب نظــام إدارة األوقــاف العثمانــي 
ــة  ــي صراح ــى الغ ــاريًا حت ــه س ــل ب ــل العم ــد ظ ــنة 1280هـــ، وق ــرة س ــادي اآلخ ــي 19 جم ــادر ف الص

ــنة 1946. ــامية لس ــاف اإلس ــون األوق ــن قان ــادة )10( م ــب الم بموج

حيــث نصــت المــادة )61( مــن القانــون األساســي إلمــارة شــرق األردن الصــادر بتاريــخ 30 شــوال 
ــامية  ــاف اإلس ــور األوق ــم أم ــاص تنظي ــون خ ــن بقان ــه: )يعي ــى ان ــق 1928/4/19م  عل 1346هـــ المواف
وإدارة شــؤونها الماليــة وغيرهــا، وتعتبــر مصلحــة الوقــف إحــدى مصالــح الحكومــة(، وعندمــا 
أعلــن تأســيس المملكــة األردنيــة الهاشــمية عــام 1946 أكــد دســتورها لعــام 1946 علــى ذلــك، حيــث 

نــص فــي المــادة )63( منــه علــى مــا يلــي:

ــد  ــا( وبع ــة وغيره ــؤونها المالي ــامية وإدارة ش ــاف اإلس ــور األوق ــم أم ــون تنظي ــن بقان )يعي
إعــان تأســيس المملكــة أيضــا صــدر قانــون األوقــاف اإلســامية رقــم )25( لســنة 1946 والــذي كان 
قــد صــدر فــي الســنة نفســها بصفــة مؤقتــة تحــت رقــم )4( ثــم عــرض علــى المجلــس التشــريعي 
فأقــره بعــد إدخــال بعــض اإلضافــات والتعديــات بتاريــخ 1946/11/21 ثــم تمــت المصادقــة عليــه 

ــخ 1946/12/2. ــة بتاري ــب اإلرادة الملكي ــداره بموج ــر بإص واألم

ــون  ــة قان ــي بصف ــون األساس ــن القان ــادة )61( م ــب الم ــدر بموج ــون ص ــذا القان ــظ أن ه وياح
ــى  ــه عل ــد عرض ــم بع ــون دائ ــة قان ــدر بصف ــم ص ــد، ث ــدر بع ــد ص ــتور ق ــن الدس ــم يك ــت إذ ل مؤق
المجلــس التشــريعي، فظــل فــي الديباجــة اإلشــارة إلــى المــادة )61( مــن القانــون األساســي الــذي 
اعتمــد قانونــًا أساســيًا للمملكــة األردنيــة الهاشــمية عنــد إعــان تأســيس المملكــة فــي 1946/5/25، 
ــا أن  ــي 1946/6/12. كم ــدر ف ــد ص ــتور ق ــتور ألن الدس ــن الدس ــادة )63( م ــى الم ــارة إل ــر اإلش ــم تج ول
ــخ 1946/6/12  ــدر بتاري ــد ص ــون كان ق ــب القان ــادر بموج ــنة 1946م الص ــم )1( لس ــاف رق ــام األوق نظ
بموجــب قانــون األوقــاف رقــم )4( لســنة 1946 والــذي أصبــح فيمــا بعــد القانــون رقــم )5( للســنة 

نفســها بعــد أن صــدر بصفــة دائمــة.

فــي العــام 1966 صــدر قانــون األوقــاف المطبــق حاليــًا فــي المملكــة تحــت رقــم )26( لســنة 
1966 باســم قانــون األوقــاف والشــؤون اإلســامية وبموجــب المــادة )107( مــن الدســتور، وقــد جــرت 
ــم )4(  ــون رق ــب القان ــدر بموج ــذي ص ــل ال ــا التعدي ــن أهمه ــات م ــدة تعدي ــون ع ــذا القان ــى ه عل
لســنة 1968 والــذي عــدل تســمية القانــون إلــى قانــون األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية.

ــة  ــؤون الديني ــم وزارة الش ــكيل وزارة باس ــد تش ــوزراء وبع ــس ال ــر أن مجل ــر بالذك ــن الجدي وم
واألماكــن المقدســة بتاريــخ 1967/10/7 اتخــذ قــرارًا بربــط دائــرة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بــوزارة 

الشــؤون الدينيــة واألماكــن المقدســة اعتبــارًا مــن 1967/10/8.

و بتاريــخ 1968/1/16 جــرى تعديل التســمية إلى وزارة األوقاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية 
ــد  ــى ق ــاف األعل ــس األوق ــس مجل ــى أن رئي ــص عل ــذي ن ــنة 1968 ال ــم )4( لس ــون رق ــب القان بموج
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يكــون وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية أو قاضــي القضــاة. 

ولمــا أصبــح عمــل الــوزارة يشــمل العديــد مــن الشــؤون اإلســامية باإلضافــة إلــى أمــور 
ــه عبــارة: )صــادر بموجــب المــادة )107(  األوقــاف صــدر القانــون رقــم )5( لســنة 1969 الــذي ألغيــت ب

ــي. ــون األصل ــص القان ــن ن ــتور( م ــن الدس م

الــذي عــدل تســمية دائــرة األوقــاف  القانــون المؤقــت رقــم )23( لســنة 1970  ثــم صــدر 
ــام  ــر الع ــمية المدي ــدل تس ــامية، وع ــات اإلس ــؤون والمقدس ــاف والش ــى وزارة األوق ــامية إل اإلس
إلــى وكيــل الــوزارة، وعــدل اســم مجلــس األوقــاف إلــى مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات 
اإلســامية، وقــد أصبــح هــذا القانــون قانونــًا دائمــًا بموجــب القانــون رقــم )28( لســنة 1972 بعــد أن 

ــات. ــض التعدي ــه بع ــل علي ــة وادخ ــس األم ــره مجل اق

وقــد اســتقر فــي هــذه القوانيــن تعريــف )األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية( 
ــدارس  ــاجد والم ــة، والمس ــي المملك ــامية ف ــاف اإلس ــي األوق ــارة تعن ــذه العب ــى أن ه ــص عل بالن
والمعاهــد الدينيــة ودور األيتــام والكليــات الشــرعية التــي ينفــق عليهــا مــن موازنــة الــوزارة، والمقابر 
اإلســامية، ســواء مــا وقــف منهــا للدفــن أو التــي منــع الدفــن فيهــا أو المدرســة، وشــؤون الحــج 

ــاف. ــة األوق ــن موازن ــا م ــق عليه ــي ال ينف ــاجد الت ــك المس ــاء، وكذل واإلفت

وظلــت القوانيــن األردنيــة فــي مجــال األوقــاف اإلســامية تطبــق علــى المملكــة بضفتيهــا 
حتــى بعــد وقــوع االحتــال، وظلــت وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية تمــارس 
مباشــرة إدارة أمــور األوقــاف فــي الضفــة الغربيــة، ولــم ينقطــع هــذا األمــر حتــى بعــد صــدور فــك 

ــخ 1988/8/7. ــة بتاري ــة الغربي ــع الضف ــي واإلداري م ــاط القانون االرتب

وعندمــا تولــت الســلطة الفلســطينية مهامهــا وطالبــت بتولــي أمــور األوقــاف والمحاكــم 
الشــرعية قامــت حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية بفــك االرتبــاط اإلداري والقانونــي مــع 
إلشــراف  تخضــع  وأصبحــت  الغربيــة  الضفــة  فــي  اإلســامية  واألوقــاف  الشــرعية  المحاكــم 
المســؤولين فــي هــذه الســلطة وفــق القوانيــن واألنظمــة التــي كانــت ســارية المفعــول قبــل هــذا 
القــرار، وقــد اســتثنت الحكومــة المحاكــم الشــرعية واألوقــاف اإلســامية فــي القــدس الشــريف 
ــار أن موضــوع وضــع المدينــة المقدســة قــد أجــل  ــاط المشــار إليــه علــى اعتب مــن قــرار فــك االرتب
ــاف  ــوص األوق ــة بخص ــن األردني ــر أن القواني ــك يظه ــي، وبذل ــع النهائ ــات الوض ــي محادث ــه ف بحث

ــول. ــارية المفع ــة والس ــي المطبق ــت ه ــا زال ــة م ــة المقدس ــي المدين ــامية ف اإلس

•    التشريعات واألنظمة:

تقــوم الــوزارة بتنفيــذ أعمالهــا بموجــب قانــون األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية 
لســنة 2001 و تنظــم أعمــال الــوزارة مجموعــة مــن القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات تغطــي مجــاالت 

العمــل كافــة.
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مديريات
مركز الوزارة
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مديرية الوعظ واإلرشاد
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معهد الملك عبد اهلل الثاين
إلعداد األئمة والوعاظ

تنفيــذًا للرغبــة الملكيــة الســامية فــي تأهيــل العامليــن فــي الـــدعوة والوعــظ واإلرشــاد ، مــن 
ــل  ــاف ، وتفعي ــي وزارة األوق ــن ف ــن والعاملي ــاجد ومؤذني ــاء مس ــة وخطب ــات وأئم ــاظ وواعظ وع
ــة  ــات المحلي ــامية والجمعي ــز اإلس ــة والمراك ــة والتدريبي ــات األكاديمي ــع المؤسس ــاركية م التش
والـــدولية ، وحرصــًا علــى ترســيخ مبــادئ الوســطية واالعتــدال ، وانســجامًا مــع المبــادرات الملكيــة 
الســامية فــي ترســيخ مبــادئ الوســطية واالعتــدال ، التــي غــدت قاعــدة العمــل الدعــوي فــي وزارة 

ــاف . األوق

وتأكيــدًا لــدور المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي تحمــل مســؤولية إبــراز الصــورة الحقيقيــة 
ــة  ــؤولية التاريخي ــم المس ــه ، بحك ــات عن ــه ، ورد الهجم ــي علي ــف التجن ــام ، ووق ــرقة لإلس المش
الموروثــة التــي تحملتهــا القيــادة الهاشــمية ، فقــد حرصــت الــوزارة علــى إنشــاء هــذا معهــد الملك 
عبــد اهلل الثانــي إلعــداد الدعــاة وتأهيلهــم وتدريبهــم ، بنــاء علــى مــا قــرره مجلــس الــوزراء الموقــر ، 
وصــدور اإلرادة الملكيــة الســامية بتاريــخ 27 / 3 / 2007 م بتوشــيح نظــام التأهيــل والتدريــب للعامليــن 
ــخ 1 / 5 / 2007 م ،  ــة بتاري ــدة الرسميـ ــي الجري ــور ف ــة 2007 م المنشـ ــم )39( لسنــ ــد رق ــي المساجـ ف
ــي  ــس ف ــة والتدري ــاد والخطاب ــظ واإلرش ــون الوع ــن قان ــن ) 4 ( و ) 8 ( م ــى المادتي ــادر بمقتض والص
المســاجد رقــم ) 7 ( لســنة 1986 م ؛ ليكــون المعهــد منبــرًا دعويــًا تتحقــق مــن خالــه جميــع 
التطلعــات واألهــداف التــي وجــه إليهــا جالــة الملــك القائــد - حفظــه اهلل ورعــاه -  فــي حمايــة 
ــرف ،  ــود والتط ــاق والجم ــن االنغ ــال م ــة لألجي ــرة، حماي ــي وبصي ــى وع ــة عل ــر الهداي ــن ، ونش الدي

ــًا لوجــود هــذه األمــة ، ودورهــا الحضــاري عبــر التاريــخ 0 وإثبات

والمعهــد يعــد مؤسســة وطنيــة عريقــة ، تعنــى بإعــداد وتأهيــل وتدريــب العامليــن فــي 
ــان  ــمحة ، وبي ــام الس ــالة اإلس ــث رس ــم لب ــز عمله ــو تعزي ــاد ، نح ــظ واإلرش ــوة والوع ــاع الدع قط
حقيقــة هــذا الديــن ، ومنهجــه الوســطي المعتــدل ، مــن خــال بنــاء قيــادات واعيــة لرســالة الوعــظ 
واإلرشــاد ، ومتفهمــة لدورهــا فــي تنميــة الوعــي اإلســامي فــي المجتمع ، ورفــع كفاءة الدارســين 
ــة الرشــيدة فــي مخاطبــة النــاس  والمتدربيــن العلميــة والعمليــة ، وتبصيرهــم باألســاليب الدعوي
ومعالجــة مشــكاتهم ، وتفقيههــم بأحــكام دينهــم وقضاياهــم االجتماعيــة، ومعايشــتهم 
لخبــرات ومهــارات تدريبيــة عمليــة فــي مجــاالت الوعــظ واإلرشــاد ، وتمكينهــم مــن تعــرف واقــع 
المجتمعــات المعاصــرة ، ودور الفكــر اإلســامي فــي معالجــة القضايــا العامــة ومشــكات العصر، 
وتنميــة قدراتهــم علــى مهــارات التواصــل الفاعــل مــع المجتمــع ، إضافــة إلــى تعزيــز المنظومــة 

القيميــة اإلســامية فــي التفكيــر لديهــم .
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إن المعهــد الــذي أخــذ علــى عاتقــه هــذه المهمــة الســامية تشــرف بحمــل اســم جالــة الملــك،  
وحظــي بزيــارة مــن جالتــه  يــوم 2 رمضــان 1432هـــ  الموافــق يــوم 2 آب 2011م ؛ لاطــاع علــى أعمــال 
المعهــد ، وتطلعاتــه المســتقبلية ، واحتياجاتــه ، األمــر الــذي يؤكــد دعــم جالتــه المتواصــل 

للمعهــد ؛ ليتمكــن مــن القيــام بــدوره ، مســتنيرًا برســالة عمــان ومضامينهــا .

والمعهــد الــذي يمثــل أحــد أهــم مديريــات وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية ، 
وذراعهــا فــي اإلعــداد والتأهيــل والتدريــب يســعده أن يعلــن باســم معالــي الوزيــر األســتاذ الدكتــور 
محمــد أحمــد الخايلــة المكــرم عــن  إطــاق هــذه النشــرة التعريفيــة بالمعهــد ؛ ســعيًا منــه نحــو 
التميــز فــي األداء ، والجــودة فــي العمــل ، داعيــا المولــى - عــز وجــل - أن يوفقنــا جميعــا لمــا يحبــه 

ويرضــاه.
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مديرية شؤون المساجد

    تهــدف الــوزارة الــى العنايــة بالمســاجد وتنظيــم شــؤونها ومتابعــة مــا يلزمهــا وحرصــًا  علــى 
رعايــة بيــوت اهلل تعالــى والمحافظــة عليهــا، وتفعيــل دورهــا فــي بــث وســطية االســام واعتدالــه 
ــي  ــاجد الت ــؤون المس ــة ش ــئت مديري ــك أنش ــروف ولذل ــر والمع ــالة الخي ــر رس ــع ونش ــي المجتم ف
تولــي المحافظــة علــى المســاجد القائمــة وتشــكيل لجــان لرعايتهــا ولجــان لبنــاء المســاجد فــي 
ــوازم المســاجد واالشــراف علــى المكتبــات  ــاث ول كل أرجــاء الوطــن الغالــي والمحافظــة علــى أث

وتنظيمهــا ومتابعــة شــؤونها 0

انجازات مديرية شؤون المساجد:
1- حصر أعداد المساجد في المملكة منذ سنة )2018(م ولغاية )2022(م مع الرسم البياني.

2- تصنيف المساجد )التاريخية – وما يرتبط بالعائلة الهاشمية - مقامات(.
3- متابعة أعمال لجان الرعاية ولجان األعمار  وتسهيل مهماتها.

4- القيام بجوالت ميدانية على المساجد في جميع محافظات المملكة.
5- متابعة فصل عدادات المياه والكهرباء لسكن االئمة والمؤذنين  0

6- القيام بجوالت على مديريات االوقاف فيما يتعلق بالمساجد ولجانها.
7- متابعة نظافة المساجد ومرافقها من خال مديريات االوقاف والجوالت الميدانية.

8- إعداد جدول يتضمن أسماء المساجد  ومواقعها في كافة أنحاء المملكة 0
ــض    ــا بع ــام عليه ــة المق ــي الوقفي ــع االراض ــن قط ــة م ــزاء الفارغ ــى االج ــف عل ــام بالكش 9- القي

ــك. ــي ذل ــف ف ــة الوق ــد مصلح ــاجد  وتحدي المس
10- المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها مع المديريات إلنجاز ما يتعلق بمهام هذه اللجان.

11- تنظيــم أســبوع العنايــة بالمســاجد وإقامــة االحتفــال الرئيــس النطاقــه أســبوع العنايــة  
بالمســاجد فــي جميــع محافظــات المملكــة.

12- متابعة تركيب الكاميرات في المساجد كافة.

الرؤيا والتطلعات :
1- استحداث نظام دقيق لضبط التبرعات في المساجد.

2- تشكيل لجان رعاية في المساجد التي ال توجد فيها لجان والتنسيق بذلك مع مديريات االوقاف.
3- ضبط البناء العشوائي للمساجد وتحديد المسافة بين المساجد.

4- ترشيد استهاك الكهرباء والماء في المساجد  والتشجيع على نظام الطاقة البديلة.
5- تحديث التشريعات المتعلقة بالمساجد ولجان األعمار والرعاية.
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مديرية التعليم الشرعي

تــم اســتحداث مديريــة التعليــم الشــرعي والتأهيــل فــي الــوزارة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1999/3/10 م باالســتناد ألحــكام الفقــرة ) ب ( مــن المــادة 
ــم  ــامية رق ــات اإلس ــؤون والمقدس ــاف والش ــوزارة األوق ــم اإلداري ل ــام التنظي ــن نظ ــة م الخامس

ــنة 1979 م  . )32( لس

االنجازات:

1. قسم دور القرآن الكريم:

1- تــم فتــح عــدد مــن دور القــرآن الكريــم للذكــور واإلنــاث فــي مختلــف مناطــق المملكــة بلغــت 
)63(  داراَ  منهــا )24( للذكــور و )39( لإلنــاث وبلــغ عــدد طــاب دور القرآن الكريــم للذكور)6500( 

ســتة االف وخمســمائة  طالــب. خــال عــام 2021

2- فتــح دار للقــرآن الكريــم للمكفوفيــن فــي لــواء الرمثــا لتعليــم احــكام التــاوة والتجويــد علــى 
طريقــة بريــل.  خــال  شــهر كانــون اول 2021

3- عمــل جــدول امتحانــات المســتويات الثــاث لعــام 2021 وعقــد االختبــارات الشــفوية والتحريريــة 
فــي جميــع محافظــات المملكــة للمســتوى االول والثانــي والثالــث واإلجــازة واإلشــراف حيــث 

بلــغ عــدد المتقدميــن   )4425( طالبــًا وعلــى النحــو اآلتــي :

4- طباعــة  )31000 نســخة ( مــن كتــب  منهــاج التــاوة والتجويــد للمســتويات  الثاثــة واالجــازة وعلــى 
النحــو التالــي :

      *  المستوى األول  في التاوة والتجويد  )10000(نسخة.

      *  المستوى الثاني  في التاوة والتجويد  )5000(نسخة .

       *  المستوى الثالث في التاوة والتجويد  )5000(نسخة .
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       *  االجازة  في التاوة والتجويد  )3000( نسخة .

       *  كتاب الطيبة  في التاوة والتجويد  )1000( نسخة .

       *  كتاب منهاج الدارسين  )7000( نسخة . خال عام 2021.

ــف ذات االوراق  ــع المصاح ــريف )جم ــف الش ــم المصح ــادرة تكري ــة لمب ــة الثاني ــاق المرحل 5- اط
ــا  ــليم منه ــم الس ــة وترمي ــف ذات االوراق التالف ــع المصاح ــى جم ــدف ال ــي ته ــة( والت التالف
والتعامــل مــع الغيــر صالــح منهــا ضمــن الضوابــط الشــرعية حيــث تــم جمــع مــا يقــارب مــن 

ــخة. ــف نس ــتون ال ــة وس )65000( خمس

2. قسم المسابقات والمراكز الصيفية:

1- عقــد مســابقة الحافــظ فــي دورتهــا االولــى وتشــتمل علــى ثاثــة فــروع )10 اجــزاء، 20 جــزء، القــرآن 
ــدد  ــن )312(  وع ــدد المتقدمي ــابقة وكان ع ــاث للمس ــات الث ــراء التصفي ــم اج ــد ت ــًا ( وق كام

الفائزيــن )15( خمســة عشــر فائــزًا. خــال  شــهر شــباط 2021.

2- اجــراء التصفيــات األولــى والثانيــة للمســابقة الهاشــمية المحليــة لحفظ القــرآن الكريــم وتاوته 
للذكــور ) الــدورة 29(  حيــث بلــغ عــدد المتقدميــن مــن الذكــور )720( متســابقا فــي خمســة 

فروع وعدد المرشحين للفوز )25( متسابقًا لكل فرع )5( فائزين. 

3- المشاركة في المسابقات القرآنية الخارجية :

ــو عليقــة فــي مســابقة الشــيخة فاطمــة / دبــي وحصلــت علــى المركــز          *  مشــاركة ايمــان اب
ــرين اول. ــهر تش ــس / ش الخام

         *  مشاركة الطالب حمزة الخريشة في مسابق حفظ القرآن / مصر/ شهر كانون اول.

         *  مشــاركة فضيلــة الشــيخ توفيــق ضمــرة للتحكيــم فــي مســابقة مصــر لحفــظ القــرآن  
وترتيلــه وتفســيره/ شــهر كانــون اول. خــال عــام 2021.

4- اجــراء مقابــات تلفزيونيــة وإذاعيــة للحديــث عــن المســابقة الهاشــمية لحفــظ القــرآن الكريــم 
وتاوتــه  والمراكــز الصيفيــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم ومبــادرة تكريــم المصحــف الشــريف 
)اتــاف المصاحــف ذات األوراق التالفــة( حيــث تــم اســتضافة مديــر التعليــم الشــرعي علــى 
شاشــة التلفزيــون االردنــي وقنــاة رؤيــا واإلذاعــة االردنيــة واذاعــة االمــن العــام للحديــث عــن 

هــذه المواضيــع .

5- فتــح المراكــز الصيفيــة القرآنيــة لعــام 2021  تحــت عنــوان  )المئويــة األردنيــة وشــهداء الكرامــة 
األبيــة( للفتــرة مــن 2021/7/3 ولغايــة 2021/8/19 حيــث تــم مــا يلــي :
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االعان عن انطاق المراكز الصيفية من خال مؤتمر صحفي لمعالي الوزير.  •      

ــة(  ــة األبي ــهداء الكرام ــة وش ــة االردني ــوان )المئوي ــت عن ــة تح ــز الصيفي ــت للمراك ــل بوس عم  •      
ــوزارة. ــع ال ــر موق ــام وعب ــائل االع ــن ووس ــال الصحفيي ــن خ ــا م ــه اعامي ــم ترويج وت

اطــاق أســماء شــهداء معركــة الكرامــة علــى )80( مركــزًا مــن هــذه المراكــز ليتعــرف الطاب   •      
علــى بطــوالت وتضحيــات الجيــش االردنــي  .

ــتضافة  ــم اس ــث ت ــة حي ــز الصيفي ــن المراك ــث ع ــة  للحدي ــة وإذاعي ــات تلفزيوني ــراء مقاب اج  •      
مديــر التعليــم الشــرعي علــى شاشــة التلفزيــون االردنــي وقنــاة رؤيــا واإلذاعــة االردنيــة واذاعة 

االمــن العــام .

      •  قيــام بعــض طــاب المراكــز الصيفيــة بزيــارة أســر الشــهداء وزيــارة بعــض المواقــع التاريخيــة 
كموقــع معركــة الكرامــة وصــرح الشــهيد.

ــر خاصــة للمراكــز الصيفيــة حيــث تــم تثبيــت شــعار المئويــة عليهــا  تصميــم شــهادة تقدي  •      
ــم  ــد ت ــة( وق ــة األبي ــهداء الكرام ــة وش ــة األردني ــام )المئوي ــذا الع ــز له ــوان المراك ــة عن وكتاب
ــور. ــهادة للذك ــف ش ــر ال ــة عش ــاث و )14000( اربع ــهادة لإلن ــف ش ــر ال ــتة عش ــة )16000( س طباع

      •  عقــد نــدوات ومحاضــرات لطــاب المراكــز الصيفيــة وألبنــاء المجتمــع المحلــي عــن معركــة 
الكرامــة وتضحيــات الشــهداء وتغطيتهــا اعاميــًا .

رصــد دوام المشــرفين والمشــرفات مــن خــال رابــط الكترونــي عبــر برنامــج )جوجــل فــورم(   •      
ــي  ــر االلكترون ــة التقري ــية بتعبئ ــة دراس ــة كل حص ــرفة نهاي ــرف والمش ــوم المش ــث يق بحي
يتضمــن اســم المشــرف/ المشــرفة واســم المركــز وموقعــه وعدد الطــاب ووقــت التدريس 
والمواضيــع التــي تــم تدريســها  ونشــاطات المركــز حيــث يتــم مــن خــال هــذا الرابــط متابعة 

عمــل المشــرفين والمشــرفات والتأكــد مــن قيامهــم بواجباتهــم ودوامهــم.

طباعــة )1000( نســخة مــن منهــاج المراكــز الصيفيــة والــذي يركز على احــكام التــاوة والتجويد   •      
والســيرة والفقــه والحديــث والعقيــدة واآلداب واالخــاق والثقافــة الوطنيــة وتــم توزيعهــا 

علــى المشــرفين والمشــرفات.

طباعة )30000( شهادة تقدير للمراكز الصيفية منها )16000( لإلناث و )14000( للذكور.  •      

العدد اإلجمالي للمراكز الصيفية للذكور واإلناث )1104( منها )506( للذكور و)598( لاناث.  •      

العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات المراكــز الصيفيــة  )27072( طالبــا وطالبــة منهــم )12828(   •      
طالبــًا و )14244( طالبــة .
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3. قسم المصحف الشريف:

شؤون المصحف الشريف 2021م

أواًل: طباعة المصحف الشريف:

1- مصحف الملك حسين طيب اهلل ثراه والمكتوب بيد الخطاط شكري خارشو:

      * تدقيق النسخة قبل الطباعة.

      * إجراء التعديات حسب ماحظات لجنة التدقيق.

      * وضــع شــروط ومواصفــات عطــاء طباعــة المصحــف الشــريف وزيــارة المطابــع المتقدمــة 
ــا. ــن جاهزيته ــد م ــاء للتأك للعط

      * االشراف على الطباعة حيث طبع منه ألف نسخة.

      * تشكيل لجنة فنية للتدقيق على النواحي الفنية واستام المصحف الشريف. 

2- مصحــف الملكــة عليــاء طيــب اهلل ثراهــا والمكتــوب بيــد الخطــاط جمــال التــرك بالموائمــة بيــن 
خطــي الثلــث والنســخ:

      * تدقيق النسخة قبل الطباعة.

      * إجراء التعديات حسب ماحظات لجنة التدقيق.

      * وضــع شــروط ومواصفــات عطــاء طباعــة المصحــف الشــريف وزيــارة المطابــع المتقدمــة 
ــا. ــن جاهزيته ــد م ــاء للتأك للعط

      * االشراف على الطباعة حيث طبع منه ألف نسخة.

      * تشكيل لجنة فنية للتدقيق على النواحي الفنية واستام المصحف الشريف. 

3- مشــروع مصحــف المملكــة األردنيــة الهاشــمية والــذي كتبــه الخطــاط شــكري خارشــو بالخــط 
المحقــق المملوكــي حيــث تــم االنتهــاء مــن كتابــة المصحــف الشــريف:

      * تسهيل ومتابعة عمل الخطاط وتدقيق ما يكتبه أواًل بأول.

     * اإلشراف على لجنة التدقيق ومتابعة إجراء تصويب الماحظات.

     * اســتدراج عــروض أســعار لتصويــر المصحــف علــى جهــاز ســكانر خــاص حيــث بلــغ قيــاس الــورق 
الــذي كتــب عليــه المصحــف 60×90ســم.

     * كتابــة التعريــف بالمصحــف الشــريف ومصطلحــات الضبــط وعامــات الوقــوف وتقريــر لجنــة 
تدقيــق المصحــف الشــريف.
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4- مشــروع مصحــف الفتــح الــذي كتبــه الخطــاط مثنــى العبيــدي بخــط النســخ وقــد تــم الفــراغ 
مــن كتابتــه:

     * كتابــة التعريــف بالمصحــف الشــريف ومصطلحــات الضبــط وعامــات الوقــوف وتقريــر لجنــة 
تدقيــق المصحــف الشــريف.

      * تدقيــق البروفــة الثالثــة للمصحــف وإعادتهــا إلــى الجهــة المشــرفة علــى كتابــة هــذا المصحف 
لإليعــاز إلجــراء التعديــات الازمــة وإعــادة النســخة المعدلة إلــى الوزارة. 

ثانيًا: خدمة الجمهور:

تقديــم المعلومــات حــول المصاحــف الشــريفة الــواردة إلــى المملكــة والتــي بلغــت هــذا العــام 
)1020416( مليــون وعشــرين ألــف وأربعمائــة وســتة عشــر مصحفــًا شــريفًا وقــد اســتفاد مــن هــذه 
ــة  ــارج المملك ــدرت خ ــي ص ــريفة الت ــف الش ــا المصاح ــات، أم ــبع جه ــة وس ــة )307( ثاثمائ الخدم

فقــد بلغــت )59293( تســعة وخمســين ألــف ومائتيــن وثــاث وتســعين نســخة.      

ثالثــًا: اســتمرار التنســيق مع شــركاء العمــل )الجمارك وهيئــة اإلعام مؤسســة المواصفات 
والمقاييــس والمكتبــة الوطنيــة والبريــد األردني( وذلك لضبــط عمليات االســتيراد والتصدير.

رابعًا: تدقيق المصاحف الشريفة:

-  المطبوعة خارج الباد وعددها )4( مصحفًا.

-  البروفــات التــي ســتطبع بعــد اإلجــازة وعددهــا )8( منهــا ســت بروفــات لــدور نشــر أردنيــة وواحدة 
بالقــراءات لــدار نشــر فــي اإلمــارات وبروفــة بروايــة ورش لــدار نشــر في دمشــق.

-  أما التسجيات الصوتية للقرآن الكريم فقد تم تدقيق ختمتين للمصحف.

خامسًا: لجنة المصحف الشريف:

       تم عقد ثاثة اجتماعات لهذه اللجنة برئاسة سماحة المفتي العام للملكة حيث تم فيها:

- إجازة تداول إحدى عشرة نسخة.

- منع تداول نسختان.

ــا  ــم تدقيقه ــي ت ــريفة الت ــف الش ــداول المصاح ــح لت ــر تصاري ــم )10( عش ــًا: تنظي سادس
ــوذج  ــق النم ــريف وف ــف ش ــة كل مصح ــي نهاي ــح ف ــذه التصاري ــة ه ــى طباع ــار إل ــا، ليص وإجازته

ــق. المرف

سابعًا: معرض عمان الدولي للكتاب دورة عام 2021:

تفقد أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض والتأكد من إجازة المصاحف المعروضة.
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ــت  ــف آل البي ــق مصح ــال تدقي ــي مج ــم ف ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــيق م ــًا: التنس ثامن
ــنوية. ــه الس ــل طباعت قب

ــتطبع  ــي س ــف الت ــات المصاح ــن لبروف ــات المدققي ــب مالحظ ــة تصوي ــعًا: متابع تاس
ــا )2(. ــة )6( وخارجه ــل المملك داخ

عاشرًا: انجاز تقويم 2022م.

حــادي عشــر: التنســيق مــع معهــد الملــك عبــد اهلل الثانــي إلعــداد الدعــاة لعقــد دورة 
تدريــب مدققــي المصحــف الشــريف فــي عــام 2022م.

ثاني عشر: وضع مواصفات فنية لطباعة المصحف الشريف.

ثالــث عشــر: مخاطبــة اتحــاد الناشــرين األردنييــن ووزارة الصناعــة والتجــارة للتعميــم 
علــى جميــع المطابــع لعــدم طباعــة المصحــف الشــريف كامــاًل أم مجــزًأ إال بعــد الحصول 

علــى إجــازة الــوزارة.

التطلعات:

ــد  ــع معه ــاون م ــريف بالتع ــف الش ــق المصح ــن بتدقي ــن الراغبي ــة للموظفي ــد دورة تدريبي       * عق
الملــك عبــد اهلل الثانــي إلعــداد الدعــاة وتأهيــل األئمــة.

      * إلزام دور النشر والمطابع بالمواصفات الفنية لطباعة المصحف الشريف.

        * إلــزام مســتوردي القلــم الناطــق والمصحــف اإللكترونــي بالمواصفــات األردنيــة التــي وضعتهــا 
الوزارة.

       * وجود قانون صارم فيما يتعلق بمخالفة تعليمات تدقيق المصحف الشريف.

4. قسم المدارس الشرعية:

ــن  ــاب والمعلمي ــدد الط ــوزارة وع ــة لل ــة التابع ــي المملك ــرعية ف ــدارس الش ــدد الم ــر ع حص
فيهــا حيــث بلــغ عــدد المــدارس )4( مــدارس شــرعية فــي عمــان والكــرك والبلقــاء واربــد وبلــغ عــدد 

الطــاب )498( طالبــًا وعــدد المعلميــن )44( معلمــًا منهــم )16( معلمــًا علــى التعليــم اإلضافــي.
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مديرية الجمعيات والمراكز االسالمية
 

ةیمالسإلا تاسدقملاو نوؤشلاو فاقوألا ةرازو  

                                                       فاقوألا ةرازول ةعباتلا تایریدملا ىدحا ةیمالسالا زكارملاو تایعمجلا ةیریدم
                 ةیمالسالا زكارملا صیخرت ىلع لمعلاب موقتو اھزكارمو اھعورفو تایعمجلا لمع ةعباتم ىلع موقتو

   تامیلعتلاو ةمظنألاب اھمازتلا نم دكأتلل اھیلع ةباقرلاو

زاجنإلا ةبسن  تاظحالم   مقرلا  زجنملا لمعلا 

 ١٠٠%  زــــــــكارملا عاــــــــضوأ قــــــــيفوت تاــــــــبلط لابقتــــــــسا 
 )١١٠٠( اهددــــــــع غلاــــــــبلاو تاــــــــيعمجلاو ةيمالــــــــسالا

  بلط

١ 

 ١٠٠%  يـــــــــتلا زـــــــــكارملا ىـــــــــلع ةـــــــــباقرلاو فـــــــــشكلا 
 اهددـــــع غلاـــــبلاو اهـــــصيخرت تاءارـــــجا تلمكتـــــسا
 تاءارـــــــجا لمكتـــــــست مـــــــل يـــــــتلا زـــــــكارملاو )٧٥(
  يمالسا زكرم )٥٢( اهددعو اهصيخرت

٢ 

 ١٠٠%  تاءارــــــــجا لامكتــــــــسا ىــــــــلع مئاــــــــق لــــــــمعلا 
 يـــــــتلا ةيمالـــــــسالا زـــــــكارملا يقاـــــــبل صيخرـــــــتلا
 غلاــــــــبلاو اهعاــــــــضوا قــــــــيفوت بــــــــلطب تمدــــــــقت

 )٩٧٣( اهددع

٣ 

 ١٠٠%  اــــــهعورفو تاــــــيعمجلل ةــــــيناديم تاراــــــيزب ماــــــيقلا 
 اــــــهبطاخمو ةــــــيرادإلاو ةــــــيلاملا اــــــهرومأ ةــــــعباتمو
 )٤٠( اهددــــع غلاــــبلاو لوــــصألا قــــفو مزالــــلا ءارــــجإلل

  ةيعمج

٤ 

 ١٠٠%  زـــــكارملا يـــــف نيـــــسردملا داـــــمتعا تالباـــــقم ءارـــــجا 
 )٦٠٠( مهددـــــــع غلاـــــــبلاو نيحـــــــشرملا ةيمالـــــــسالا

 سردم

٥ 

 ١٠٠%  ةــــــــــيعامتجإلا ةــــــــــيمنتلا ةرازو عــــــــــم قيــــــــــسنتلا 
 سراـــــــمت يـــــــتلا ةـــــــيريخلا تاـــــــيعمجلا صوـــــــصخب
 ةرازو نــــم هــــصيخرت ىــــلع لــــمعلل ينيدــــلا طاــــشنلا
 فاقوألا

٦ 

 ١٠٠%  ماــــــيقب ةراــــــجتلاو ةعانــــــصلا ةرازو عــــــم قيــــــسنتلا 
 نآرــــــقلا سيردــــــتل تارود دــــــقعب زــــــكارملا ضــــــعب
  فاقوألا ةرازو نم اهصيخرت نود ميركلا

٧ 

 
 

١٠٠%  ٢٠٢٠ ةنــــــسل نيــــــسردملا داــــــمتعا تاــــــميلعت رــــــشن 
  ةيمسرلا ةديرجلا يف

٨ 

 
 

١٠٠%  زــــــــكارملاو تاــــــــيعمجلا ةــــــــمكوح لــــــــيلد رــــــــشن 
  ةرازولل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيمالسالا

٩ 

 ١٠٠%  ةيمالـــــسالا زـــــكارملا ىـــــلع ةـــــباقرلا تاـــــميلعت رـــــشن 
  ةيمسرلا ةديرجلا يف ٢٠٢١ ةنسل

١٠ 

 ١٠٠%  ةيمالــــسالا زــــكارملا ىــــلع فارــــشالا تاــــميلعت رــــشن 
  ةيمسرلا ةديرجلا يف ٢٠٢١ ةنسل اهتراداو

١١ 

  ١٠٠%  يــــنآرقلا لــــفطلا يداــــن تاــــميلعت ةدوــــسم دادــــعا 
 ٢٠٢١ ةنسل

١٢ 

 

مديريــة الجمعيــات والمراكــز االســامية احــدى المديريــات التابعــة لــوزارة األوقــاف وتقــوم علــى 
متابعــة عمــل الجمعيــات وفروعهــا ومراكزهــا وتقــوم بالعمــل علــى ترخيــص المراكــز االســامية 

والرقابــة عليهــا للتأكــد مــن التزامهــا باألنظمــة والتعليمــات .
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مديرية األمالك الوقفية

تعريف بالمديرية :

ــر  ــة وغي ــف المنقول ــوال الوق ــى أم ــة عل ــك بالمحافظ ــة، وذل ــاك الوقفي ــة باألم ــى العناي  تتول
ــود  ــا يع ــف، وبم ــارات الوق ــل لعق ــتغال األمث ــر االس ــف، ويوف ــة الوق ــق مصلح ــا يحق ــة بم المنقول
بالنفــع علــى مؤسســة الوقــف وأهدافهــا، وتقــوم المديريــة بمتابعــة تســجيل أراضــي وعقــارات 
األوقــاف، ومتابعــة تنفيــذ الحجــج الوقفيــة، وتســجيل األمــاك الموقوفــة باســم المتولــي العــام 
علــى الوقــف ) وزارة األوقــاف (، وضبــط األمــاك الموقوفــة علــى األعمــال الخيريــة ومتابعــة 
والمســاجد،  للمقابــر  الازمــة  األراضــي  قطــع  وتخصيــص  تفويــض  ومعامــات  االســتماكات 
واالحتفــاظ بســجات خاصــة تــدون فيهــا جميــع األمــاك الوقفيــة، مــن عقــارات وأســهم وســندات 

ــول . ــب األص ــا حس ــة تأجيره ــة ومتابع ــي الوقفي ــارات واألراض ــجات للعق ــط س ــة، وضب مالي

تتكون هذه المديرية من األقسام التالية :
1- مدير المديرية .

2- ديوان المديرية .
3- قسم السجات الوقفية.
4- قسم المساحة واالفراز .

5- قسم التسجيل والتسوية .
6- قسم المتولي الخاص .

7- قسم المتابعة .

مهام المديرية :

باســم  الموقوفــة  الماليــة  األراضــي والعقــارات واألســهم والســندات  متابعــة تســجيل   -1
.  ) األوقــاف  )وزارة  الوقــف  علــى  العــام  المتولــي 

متابعــة معامــات تفويــض وتخصيــص قطــع األراضــي لغايــات المقابــر والمســاجد مــع   -2
. العاقــة  ذات  الجهــات 

متابعــة األمــاك الوقفيــة ومــن خــال قســم المتولــي الخــاص علــى االعمــال الخيريــة  بتوليــة   -3
خاصــة لمتابعــة شــروط الواقفيــن وقيــود تفقــد الحيــاة للواقفيــن المنتفعيــن مــن الوقــف 

حــال حياتهــم .
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اجــراء الكشــوفات الميدانيــة مــن خــال لجــان فنيــة مختصــة لضبــط االعتــداءات علــى قطــع   -4
األراضــي والعقــارات الوقفيــة ومعامــات االســتبدال، وازالــة االعتــداءات أو الحصــول علــى 
تعويــض عــادل عــن تلــك االعتــداءات شــريطة عــدم تعطيــل لمصلحــة الوقــف وبقــرار مــن 

ــر . ــاف الموق ــس األوق مجل

جمع الحجج الوقفية من المحاكم الشرعية  وتحليلها .  -5

متابعــة اضافــة المعلومــات والطبقــات الازمــة وتحديــث نظــام )GIS( )نظــم المعلومــات   -6
الجغرافيــة ( المعنــي بهــذه المديريــة لتوثيــق أماكــن األراضــي والعقــارات الوقفيــة ووصفهــا 

بالكامــل .

تســجيل وتوثيــق وأرشــفة جميــع الحجــج الوقفيــة وســندات التســجيل الــواردة للــوزارة مــن   -7
مختلــف مديريــات األوقــاف فــي المملكــة وعلــى نظــام األمــاك الرقمــي التابــع لهــذه 

المديريــة .

متابعة أعمال التولية الخاصة من قبل هذه المديرية من خال قسم المتولي الخاص.  -8

انجازات المديرية :

بلــغ عــدد القيــود الوقفيــة المســجلة لــدى المديريــة وعلــى مختلــف أشــكال الوقــف وغيرهــا   -1
مــا يقــارب )10147( قيــد وقفــي .

تــم اســتقبال مــا يقــارب عــن )940( معاملــة مختلفــة مــن خــال ديــوان هــذه المديريــة وتــم   -2
ــف . ــة للوق ــريعات الناظم ــن والتش ــب القواني ــا حس ــل معه التعام

تــم تســجيل مــا يقــارب )30( مســجد تســجيًا جديــدًا ومــن خــال مســاحين وموظفيــن   -3
معتمديــن، اضافــة الــى ) 150 ( معاملــة تســجيل مــا زالــت قيــد االجــراء .

تــم تنفيــذ حجــج وقفيــة وتســجيلها باســم المتولــي العــام علــى الوقــف )وزارة األوقــاف(   -4
ــا . ــم توثيقه ــري وذري وت ــف خي ــة وق ــن ) 30 ( حج ــارب ع ــا يق م

ــات  ــال مديري ــن خ ــر، وم ــاف الموق ــس األوق ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــل الق ــذ كام ــم تنفي ت  -5
العاقــة. ذات  والجهــات  األوقــاف 

المشــاركة فــي الكشــوفات الميدانيــة التــي تخــص المراكــز االســامية ودور تحفيــظ القــرآن   -6
ــم . الكري

اجــراء الكشــوفات الميدانيــة علــى مختلــف معامــات الوقــف المتعلقــة باالعتــداءات علــى   -7
ــداءات . ــك االعت ــة تل ــة ازال ــام ومتابع ــكل ع ــف بش ــارات الوق ــر أو عق ــاجد أو المقاب المس
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ــروط  ــاع المش ــق االنتف ــا ح ــي فيه ــي ينته ــداًء أو الت ــة ابت ــة الموثق ــارات الوقفي ــتام العق اس  -8
عليهــم بحــق االنتفــاع وتســليمها لدائــرة تنميــة أمــوال األوقــاف لمتابعــة اســتثمارها وتوجيــه 

الريــع وحســب شــروط الواقفيــن .

متابعــة برنامــج األحــوال المدنيــة وبشــكل دوري وذلــك لتفقــد الحيــاة للمنتفعيــن مــن   -9
. باالنتفــاع  المشــروطة  الوقفيــة  العقــارات 

تحديــث شــامل علــى برنامــج األمــاك الوقفيــة الرقمــي واضافــة ودمــج المعلومــات الوقفية   -10
ضمــن برنامــج )GIS( )نظــم المعلومــات الجغرافيــة ( .

ــوزارة أو مــن قبــل المواطنيــن علــى  متابعــة الدعــاوى القضائيــة المقامــة مــن قبــل هــذه ال  -11
هــذه الــوزارة ومــن خــال مديريــة الشــؤون القانونيــة .

تطلعات المديرية : 

زيادة الكادر الوظيفي للمديرية وذلك من خال موظفين مختصين .  -1

عقــد الــدورات التدريبيــة وتكثيفهــا مثل ) دورات المســاحة واالفــراز / دورات نظــم المعلومات   -2
ــه  ــه وأنواع ــف وأحكام ــور الوق ــص بأم ــجات / دورات تخت ــق والس ــة / دورات التوثي الجغرافي
الوقــف لموظفــي مديريــة األمــاك  ( وأي دورات يســتفاد منهــا فــي مجــال  ومصــادره 

ــة . الوقفي

تأميــن كافــة موظفــي هــذه المديريــة بأجهــزة حاســوب ذات قــدرات وكفــاءة عاليــة تائــم   -3
. )  GIS / Autocad / Google Earth ( البرامــج المتخصصــة  فــي عمــل هــذه المديريــة مثــل

توحيــد صيغــة محــددة فــي انشــاء الحجــج الوقفيــة رغــم اختــاف الشــروط وأن تكــون   -4
. الشــرعية  المحاكــم  كافــة  ولــدى  وملزمــة  وشــرعية  واضحــة  بصيغــة 

ــر  ــوزارات والدوائ ــف ال ــع مختل ــة  م ــات االلكتروني ــوزارة بالبواب ــذه ال ــج ه ــة دم ــراع بعملي االس  -5
ــاة (  ــي القض ــرة قاض ــرى / دائ ــان الكب ــة عم ــاحة / أمان ــي والمس ــرة االراض ــة ) دائ ذات العاق
الســتخراج المعلومــات الازمــة عــن األراضــي والعقــارات الوقفيــة مثــل ) مخططــات أراضــي / 
مخططــات مواقــع تنظيميــة / ســندات تســجيل / حجــج وقفيــة ( وأي معلومــات تلــزم هــذه 
المديريــة وذلــك توفيــرًا واســتغااًل للوقــت حيــث يوجــد معامــات حساســة جــدًا وال تتحمــل 

أي تأخيــر .

معالجــة الضعــف االعامــي والتوعيــة فــي مجــال التشــجيع علــى الوقــف الخيــري وفضلــه   -6
ــي . ــع المحل ــى المجتم ــاره عل واث
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مديرية الشؤون القانونية

إنجـــازات مديرية الشؤون القانونية للعام 2021 :

1- التعــاون مــع وزارة العــدل بخصــوص تطبيــق بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة مــن خــال توفيــر 
األماكــن المناســبة والازمــة التابعــة لــوزارة األوقــاف لتنفيــذ العقوبــة المجتمعيــة للمحكوم 

ــة مجتمعيــة . عليهــم حيــث تــم تنفيــذ مــا يقــارب )150( عقوب

2- التعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

3- تقديــم االستشــارات القانونيــة الخاصــة بالمراجعيــن والموظفيــن والمديريات العامــه )صندوق 
الحــج / صنــدوق الــزكاة / دائــرة الحــج والعمــرة/ دائــرة تنميــة أمــوال األوقاف(.

4- إنجاز كافة المعامات الواردة إلى المديرية حيث تم إنجاز ما يقارب)200( معاملة.

ــريعات  ــة بتش ــات الخاص ــة والتعليم ــن واألنظم ــاريع القواني ــداد مش ــان إع ــي لج ــاركة ف 5- المش
ــال: ــبيل المث ــى س ــاف عل وزارة األوق

       أ- إعداد وإقرار تعليمات صندوق االدخار لموظفي وزارة األوقاف لسنة 2022.

ــة  ــات الصحاب ــار مقام ــة إلعم ــة الملكي ــات اللجن ــة لتعليم ــات معدل ــروع تعليم ــداد مش         ب- إع
ــنة 2021. ــم )1( لس ــا رق وإدارته

       ج- تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة 2022.

       د- تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 في دائرة تنمية أموال األوقاف.

       هـ- المشاركة في النظام الداخلي لوقفية التعليم.

6- دراســة كافــة االتفاقيــات والعقــود والعطــاءات الخاصــة بالــوزارة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة 
وتقديــم المقترحــات والتعديــات المطلوبــة.

7- تمثيــل الــوزارة أمــام الهيئــات القضائيــة والحكوميــة ومتابعــة كافــة الدعــاوى المقامــة  مــن 
قبــل الــوزارة أو ضدهــا ســواء مــن قبــل موظفــي الدائــرة الحقوقييــن أو مــن قبــل المنابيــن 

مــن المحاميــن حيــث تــم متابعــة مايقــرب )150( قضيــة. 
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8- التنســيق والتواصــل مــع كافــة الوحــدات القانونيــة فــي الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة فــي 
الدولــة بــكل مــا يتعلــق بالمســائل والموضوعــات المتعلقــة بالــوزارة.

9- دراســة مذكــرات التفاهــم بيــن وزارة األوقــاف والهيئــات الحكوميــة فيمــا يخــص الشــؤون 
القانونيــة.

10- المشــاركة باللجــان المتعلقــة بتقييــم الجمعيــات والعمــل علــى مشــروع نظــام يســاعد 
بتنظيــم عمــل الجمعيــات تحــت إشــراف الــوزارة.

تطلعات المديرية للعام 2022

1- زيادة عدد الموظفين القانونيين في المديرية الوزارة 

2- المساهمة في تحديث التشريعات الخاصة بوزارة األوقاف

3- تفعيل قسم الدراسات واألبحاث القانونية 

4- دراســة تعديــل قانــون األوقــاف وتحديــث األنظمــة والتعليمــات الخاصــة بمــا يتوافــق مــع 
التطــورات والمســتجدات مواكبــة 

التابعــة لهــا حــول القوانيــن  الــوزارة والمديريــات  5- إعــداد برامــج تدريبيــة لتوعيــة موظفــي 
بأعمالهــم المتعلقــة  واألنظمــة 

6- إيفــاد عــدد مــن الموظفيــن الحقوقييــن العامليــن فــي مديريــة الشــؤون القانونيــة للحصــول 
علــى دورات فــي مجــال الصياغــة والتشــريع والعقــود.



التقرير السنوي ٢٠٢١

39

مديرية الموارد البشرية

انجاز مديرية الموارد البشرية لعام 2021م

تعتبــر مديريــة المــوارد البشــرية مــن المديريــات  الرئيســية في الــوزارة ويقــع عليها العــبء األكبر 
ــة  ــى مديري ــات ال ــب المعام ــل اغل ــم تحوي ــث يت ــن ، حي ــتقبال المراجعي ــل واس ــم العم ــن حج م
المــوارد البشــرية ويتــم اســتقبال المعامــات ودراســتها والتنســيب بمــا يلــزم وفقــًا للقوانيــن 
واألنظمــة والتعليمــات واجــراء الــازم علــى المعامــات بعــد اخــذ الموافقــات الازمــة مــن المرجــع 

المختــص علــى التنســيبات  حيــث يقــوم كل قســم بمتابعــة المعامــات الخاصــة بــه .

انجازات اقسام مديرية الموارد البشرية:

يعتبــر قســم شــؤون الموظفيــن مــن األقســام الرئيســية فــي مديريــة المــوارد البشــرية 
ويقــع عليــه العــبء األكبــر مــن حجــم العمــل واســتقبال المراجعيــن ، حيــث يتــم تحويــل اغلــب 
المعامــات الــى قســم شــؤون الموظفيــن ويتــم اســتقبال المعامــات ودراســتها والتنســيب بمــا 
يلــزم وفقــًا للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واجــراء الــازم علــى المعامــات بعــد اخــذ الموافقــات 
ــات  ــة المعام ــعبة بمتابع ــوم كل ش ــث تق ــيبات  حي ــى التنس ــص عل ــع المخت ــن المرج ــة م الازم

الخاصــة بهــا وهــي :-

شعبة اإلجراءات:

1- ) التنقــات ( اعــداد كتــب التنقــات للموظفيــن لــكل مــن الوظائــف اإلداريــة والوظائــف الدينيــة 
بعــد التنســيب باإلجــراء المناســب وموافقــة المرجــع المختــص والتأكــد مــن تحقــق مصلحــة 

العمــل .

2- ) النقــل والتكليــف واإلنتــداب (  اعــداد كتــب النقــل واالنتــداب والتكليــف للموظفيــن مــن الــوزارة 
الــى وزارات اخــرى وإعــداد المخاطبــات الازمــة لذلــك.

3- اســتام بطاقــات التاميــن الصحــي من الموظفيــن المنهــي خدماتهم والموظفيــن الحاصلين 
علــى اجــازات بــدون راتــب وعــاوات واعادتهــا الى مديريــة التاميــن الصحي.

شعبة الدوام واالجازات:

ــازات  ــع االج ــا وقط ــح و وتمديده ــب من ــداد كت ــم اع ــث يت ــاوات ( حي ــب وع ــدون رات ــازات ب 1- )االج
ــول. ــق األص ــيب وف ــات والتنس ــن المرفق ــد م ــة والتأك ــة كل حال ــد دراس ــاوات بع ــب وع ــدون رات ب
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2- ) إجازة األمومة ( اعداد كتب اجازات االمومة بعد التأكد من التقارير الطبية المرفقة  .

3- )اإلجــازات المرضيــة( متابعــة اإلجــازات المرضيــة للموظفيــن الذيــن يتــم تحويلهــم الــى اللجــان 
الطبيــة واعــداد المخاطبــات الازمــة لذلــك .

4- اعداد كتب الموافقة أو عدم الموافقة على السماح بالدراسة . 

ــات  ــارج اوق ــل خ ــس والعم ــماح بالتدري ــى الس ــة عل ــدم الموافق ــة  أو ع ــب الموافق ــداد كت 5- اع
ــمي . ــدوام الرس ال

إنجازات قسم الرواتب :

- قسم االدخاالت عن الفترة من 2021/01/01 و لغاية تاريخه وكما يلي :

أوال:

- شــهريا بعــد اجــراء الحــركات علــى رواتبهــم و عددهــم مــا يقــارب )8000 ( ثمانيــة االف موظــف 
ومكلــف .

- عمــل احصائيــة شــهرية لكافــة الموظفيــن و المكلفيــن موزعــه حســب نــوع التعييــن و حســب 
المديريــات مرفــق نمــوذج االحصائيــة .

ثانيا:

- تنظيــم التقاريــر وخاصــة التقاريــر مجمــوع قيمــة الرواتــب الشــهرية الماليــة  للرواتــب المصروفة 
لكافــة الموظفيــن ســواء المصنفيــن او غيــر المصنفيــن او صنــدوق الدعــوة او المــادة )305( 

باإلضافــة الــى أقطاعــات مؤسســة الضمــان االجتماعــي .

المؤسســات  وأقطاعــات  بالبنــوك  الخاصــة  الشــهرية  الرواتــب  مجاميــع  تقاريــر  وتنظيــم   -
ــد  ــالها بع ــة وأرس ــرعية والحقوقي ــم الش ــات المحاك ــة وأقطاع ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
ــات/ وقســم النفقــات  ــة المــال واالقســام الخاصــة بهــا / قســم االمان التدقيــق الــى مديري

ــة . ــات الجاري ــة النفق ــوذج  خاص ــق نم ــه مرف ــاص ب ــك خ ــكل بن ل

- تنظيــم تقاريــر المجاميــع االقتطاعــات للرواتــب االجماليــة النظاميــة للموظفيــن مرفــق صــورة 
عــن التقاريــر .

- متابعــه مديريــة الحاســب االلــي وصنــدوق الــوزارة وأرســال اإليميــات  وتدقيــق الرواتــب االجماليــة 
وأرســالها الــى البنــوك.
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ثالثا:

إنجــازات قســم الرواتــب بعــد اســتام الموظفيــن رواتبهــم مباشــرة  يبــدأ تجهيــز الرواتب لشــهر 

التالــي  ) االعمــال اليوميــة ( وهــي كمــا يلــي:

صــرف عــاوة التأهيــل بعــد وروود الكشــف المعتمــد مــن معهــد الملــك عبــداهلل و وقفهــا   -1

ــى . ــى االول ــة  او ال ــى الثاني ــة  ال ــة الثالث ــن الفئ ــف م ــل الموظ ــال تعدي ــي ح ف

تنفيــذ منــح زيــادات المؤهــات العلميــة  ) ماجســتير / دكتــوراه / دبلــوم عالــي ( فــي نفــس   -2

ــة . ــس الدرج ــوزارة لنف ــرية بال ــوارد البش ــة الم ــل لجن ــن قب ــة م الدرج

ــوان  ــة بدي ــة المركزي ــل اللجن ــن قب ــى م ــة أعل ــة لدرج ــات العلمي ــادات المؤه ــح زي ــذ من تنفي  -3

تقريبيــا.  )200( المدنيــة وعددهــم  الخدمــة 

قسم الديوان:

طبيعة العمل:

ــواء  ــال س ــن اعم ــة م ــى المديري ــرد ال ــا ي ــع م ــل م ــط التعام ــى ضب ــوارد عل ــوان الم ــل دي أ( يعم

كانــت ) الكترونيــًا او ورقيــًا ( مــن البريــد المركــزي بقســميه ) الــوارد والصــادر ( ومــن كافــة مديريــات 

ــوزارة . ــة لل ــات التابع ــك المديري ــاف كذل االوق

ب( انجازات العمل:

ــوارد مــن الديــوان المركــزي وارســال البريــد االلكترونــي  اســتقبال البريــد االلكترونــي الصــادر وال

الــى اقســام المــوارد البشــرية .

1.    بلــغ عــدد الكتــب والمعامــات بجميــع انواعهــا الــواردة مــن الديــوان المركــزي  )قســم الــوارد( 

عــدد )9131( ، وذلــك اعتبــار مــن تاريــخ 2021/1/1م ولغايــة 2021/12/31م .

2.   تــم تصديــر )33461( مــن المعامــات الــى المديريــات واالقســام المعنيــة  وذلــك مــن تاريــخ 

. 2021/12/31م  ولغايــة  2021/1/1م 

      -    إصــدار الكتــب الخاصـــة بالـــمحاكم الشــرعية او مـــحاكم الصلـــح ومتابعتـــها  حوالــي )40( 

ــا. كتاب

انجازات قسم التوظيف لعام 2022/2021 .  -

ومرفق كشوفات باألعداد لإلنجازات لقسم التوظيف لعام 2021 .  -
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 تاصصختلا فلتخمل ٢٠٢١ تانييعت

 ةظحالم ددعلا ةئفلا ةفيظولا

   ١٣ ىلوا ماما
   ٥ ىلوا ةظعاو
   ٣ ىلوا بساحم

   ٧ ةيناثلا ماما
   ٨٣ ةثلاثلا مداخو نذؤم

 ٢٠٢١ ماعل تامدخلا ءارش

   ١٢ ددعلا )تاماقم سارح( تامدخ ءارش
   ١٧ ددعلا تاصصختلا نم ةعومجمل تامدخلا ءارش ديدجت

 دحاولا ضرفلا + ةوعدلا قودنص باسح ىلع فيلكتلا

   ٢٤٩ ددعلا ٢٠٢١ماعل ةوعدلا قودنص باسح ىلع نيفلكملا

   ٥٤ ددعلا ٢٠٢١ماعل دحاولا ضرفلا باسح ىلع نيفلكملا
 سدقلا ٢٠٢١ تانييعت

 ةظحالم ددعلا ةئفلا ةفيظولا

 ١ نييعت مت ٧ ىلوا يرادا

 نييعتلا مت ١ ىلوا يندم سدنهم

 ١ نييعت مت ٣ ىلوا بساحم

 ءارجالا ديق ٣ ىلوا دعاسم جمربم

 ءارجالا ديق ٢ ىلوا ةبتكم نيما

 ٣ نييعت مت ٦ ىلوا ماما

 ءارجالا ديق ١ ىلوا يرامعم سدنهم

 ءارجالا ديق ١ ىلوا كيناكيم سدنهم

 ١ نييعت مت ٢ ىلوا رتويبمك سدنهم

 ءارجالا ديق ١ ىلوا ةفاحص

 ءارجالا ديق ١ ىلوا راثآو خيرات

 ءارجالا ديق ١ ةيناث تاينورتكلا ينف

 ءارجالا ديق ١ ةيناث حاسم

 ءارجالا ديق ٤ ةيناث كيفارج ميمصت

 ءارجالا ديق ٢ ةيناث دعاسم جمربم

 ءارجالا ديق ٣ ةثلاثلا يئابرهك
 ١ نييعت مت ٤ ةثلاثلا سراح

 ١ نييعت مت ١٠ ةثلاثلا يئافطا
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انجازات قسم الضمان االجتماعي والتقاعد  / مديرية الموارد البشرية
ابتداء من 2021/1/1 لغاية 2021/12/31:

- عمل استمارات سريان  ضمان اجتماعي   )373 (.

- عمل استمارات ايقاف  ضمان اجتماعي   ) 525  (.

- كتب صندوق ضمان المالية  ) 247 (.

- كتب صندوق ادخار المالية  ) 4 (.

- كتب صرف بدل االجازات ) 217 (.

- مكافات ومستحقات المكلفين ) 205 (.

- ارسال كشف مؤسسة الضمان كانون ثاني لوزارة االوقاف وصندوق الدعوة ولجنة االعمار.

- متابعــة االقتطاعــت الشــهرية ومســاهمة الــوزارة عــن ملفــات وزارة االوقــاف وصنــدوق الدعــوة 
ولجنــة االعمــار.

- متابعة اصابات العمل.

- دراسة الملفات المنتهية والتنسيب بانهاء خدماتهم.

  دعاقتلاو يعامتجالا نامضلا مسق تازاجنا

 ٣١/١٢/٢٠٢١ ةیاغل ١/١/٢٠٢١ نم ءادتبا ةیرشبلا دراوملا ةیریدم /

 

 

 

 

 / مهتامدخ ةيهتنملا نيفلكملا / نينيعملا ددع فيلكتلا / نييعتلا ةفص
 مهفيلكت

 يندم دعاقت / فنصم
 ١٥ - ) ٢ / م ( 

 بتار نودب زاجم ١
 ةثلاث ةئف / فنصم ريغ

 ءاهنا ١١٨ ٨١ ) غ م ( 
 بتار نودب  ةزاجا   ٢١

 ١ - عباطم
 / )د م(  ةمئاد ةفيظو

 ءاهنا  ٧٣ ٢٩ يونس دقع 
 بتار نودب ةزاجا  ٨٤

  يندرا ريغ يونس دقع
 - - ) ق ع (

 ةدعاسم ةيرادا ةفيظو
 ءاهنا  ١٠ - ) ٣/م ( 

 بتار نودب ةزاجا   ١
  ةوعدلا قودنص يفلكم

 ١٠٣ نيتسلا قوف ٣ مهنم ٢٤٦ ةمامالاب

 ) ٣٠٥( ةداملا يفلكم
 ١٠٢ - ةمدخلاو ناذالاب 

 ٣٧ ١٣٨ ةباطخلاب نيفلكملا
 ضرفلا باسح ىلع نيفلكملا

 ٣ ٣٠ دحاولا

 

 ) ٣٧٣(   يعامتجا نامض  نايرس تارامتسا لمع

 )  ٥٢٥ (   يعامتجا نامض  فاقيا تارامتسا لمع

 ) ٢٤٧ (  ةيلاملا نامض قودنص بتك

 ) ٤ (  ةيلاملا راخدا قودنص بتك

 ) ٢١٧ ( تازاجالا لدب فرص بتك

 ) ٢٠٥ ( نيفلكملا تاقحتسمو تافاكم

 رامعالا ةنجلو ةوعدلا قودنصو فاقوالا ةرازول يناث نوناك نامضلا ةسسؤم فشك لاسرا

 رامعالا ةنجلو ةوعدلا قودنصو فاقوالا ةرازو تافلم نع ةرازولا ةمهاسمو ةيرهشلا تعاطتقالا ةعباتم

 لمعلا تاباصا ةعباتم

 مهتامدخ ءاهناب بيسنتلاو ةيهتنملا تافلملا ةسارد

 يعامتجالا نامضلا ةسسؤمو راخدالاو نامضلا قودنص / ةيلاملا ةرازول اهتسارد دعب ةمزاللا قئاثولاو تافلملا ريوصت
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ــار  ــان واالدخ ــدوق الضم ــة / صن ــوزارة المالي ــتها ل ــد دراس ــة بع ــق الازم ــات والوثائ ــر الملف - تصوي
ومؤسســة الضمــان االجتماعــي

انجاز قسم المعلومات االدارية:

1- تــم تدقيــق كشــف الضمــان االجتماعــي  وادخــال الرواتــب علــى الكشــف وادخــال المكافــآت 
ــًا. ــم6767 موظف ــه وعدده ــات علي والتنق

2- تزويــد الضمــان االجتماعــي باســما الموظفيــن الذيــن ليــس لهــم ارقــام ضمــان اجتماعــي فــي 
النظــام مــن اجــل ادخــال االرقــام وعددهــم 255 موظفــًا.

3- تزويــد رئيــس قســم الصنــدوق والمحاســبة بأســماء الموظفيــن اإلدارييــن مــن اجــل صــرف 
ــي  ــم الوظيف ــي والرق ــم الوطن ــع الرق ــا م ــم 1380موظف ــاء وعدده ــدل االقتن ــات وب التنق

والوظيفيــة.

ــرف  ــل ص ــن اج ــن م ــن االداريي ــماء الموظفي ــال بأس ــة الم ــي مديري ــبة ف ــم المحاس ــد قس 4- تزوي
المكافــاة الشــهرية  وعددهــم 1380 موظفــا مــع الرقــم الوطنــي والوظيفيــة والرقــم 

الوظيفــي.

5- تدقيــق الكشــوفات الماليــة الشــهرية الصــادرة مــن قســم المحاســبة مــن اجــل صــرف 
. المكافــأة 

6- تزويــد  الموازنــة العامــة بأســماء الموظفيــن الذيــن تــم انهــاء خدماتهــم و حصولهــم علــى 
اجــازة بــدون رواتــب مــع الرقــم الوظيفــي والرقــم الوطنــي والفئــة مــن اجــل تعيينــات الــوزارة.

7- تزويــد مديريــات األوقــاف بأســماء الموظفيــن والدرجــات والفئــات وتاريــخ التعييــن لــكل مديريــة 
مــن اجــل المتابعــة والتنقــات الوظيفيــة و عددهــم علــى النحــو التالــي.

            1- )111( موظفا رسميًا.

           2- شراء خدمات )29( موظفا.

            3- اوقاف القدس )33( موظفا .

             4- تكليف صندوق الدعوة و الفرض الواحد )303( مكلفا.

8- تزويــد المديريــات بأســماء الموظفيــن واالرقــام الوطنيــة والوظيفيــة مــن اجــل التقارير الســنوية 
وعددهــم 6853 موظفا.

9- المشاركة في اعداد التقرير السنوي لعام 2020 الخاص بالوزارة.



التقرير السنوي ٢٠٢١

45

انجازات قسم الملفات 2021 :

يعتبــر قســم الملفــات مــن األقســام الرئيســية فــي مديريــة المــوارد البشــرية الــذي يتــم مــن 
خالــه حفــظ جميــع المعامــات التــي تخــص الموظفيــن والعامليــن فــي وزارة االوقــاف المكلفين 

اردنيــن وغيــر اردنــي وارشــفتها فــي ملفاتهــم الشــخصية والحفــاظ علــى ســريتها ومــن ذلــك :

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

تامين االقسام المختلفة بما يحتاجونه من ملفات وكتب الزمه إلتمام المعامات  .  -2

متابعــة الملفــات التــي تــم تزويدهــا لألقســام واعادتهــا لمكانهــا المخصــص حســب الترتيب   -3
الموجــود0

ــر او  ــه االم ــن يهم ــل لم ــه مت ــب الزم ــن كت ــه م ــا يحتاجون ــم بم ــن وتزويده ــة المراجعي خدم  -4
تجديــد بطاقــات التاميــن الصحــي وشــهادات الخبــرة وغيرهــا .

للوظيفــة  والفاقــد  التقاعــد  علــى  احالتهــم  تــم  ومــن  المتقاعديــن  ملفــات  تســجيل   -5
واالســتقاالت والعــزل وغيرهــا علــى الســجات الخاصــة وتوريدهــا وحفظهــا بالمســتودعات 

حســب االصــول.

المشاركة  بلجنه ترتيب دور العمرة والحج ودراسة الملفات المتعلقة بهذا الخصوص.  -6

* علمــا انــه يتــم ايضــا متابعــة كل ممــا ســبق علــى نظــام التراســل اإللكترونــي وتحويــل 
ــق  ــل وف ــام التراس ــى نظ ــة عل ــاء المعامل ــًا وانه ــاب ورقي ــدار الكت ــى اص ــة حت ــتقبال المعامل واس

االصــول.

انجاز قسم الكادر :

اعداد ومناقشة جدول تشكيات الوظائف من احداثان وتغيرات وغيرها .  .1

الترفيعــات الجوازيــة والوجوبيــة ومتابعــة ذلــك مــع الموازنــة العامــة وديــوان الخدمــة   .2
المدنيــة بعــد اســتكمال جميــع المتطلبــات الــواردة فــي نظــام الخدمــة المدنيــة ويتــم ذلــك 

بالتنســيق مــع منــدوب ديــوان الخدمــة المدنيــة .

ــع  ــًا م ــيق أيض ــدة بالتنس ــة جدي ــات علمي ــى مؤه ــن عل ــن الحاصلي ــاع الموظفي ــل أوض تعدي  .3
ــل  ــى مؤه ــل عل ــن يحص ــل كل م ــي تعدي ــة يعن ــة المدني ــوان الخدم ــة ودي ــة العام الموازن
علمــي بالفئــة الثالثــة إن كان المؤهــل العلمــي الــذي حصــل عليــه بكالوريــوس وفقــًا ألســس 
ــذي  ــي ال ــل العلم ــى وإن كان المؤه ــة األول ــى الفئ ــول إل ــام يح ــي النظ ــواردة ف ــل ال التعدي
ــي  ــيطبق ف ــذي س ــد ال ــام الجدي ــي النظ ــة ف ــة الثاني ــى الفئ ــول إل ــوم يح ــه دبل ــل علي حص



التقرير السنوي ٢٠٢١

46

ــام  ــع نظ ــل م ــن نتعام ــم )9( ونح ــخ 2020/1/1م رق ــدر بتاري ــذي ص ــام ال ــي النظ 2014/1/1 م  وف
ــة.  ــكل دق ــة ب ــة المدني الخدم

األولــى والثانيــة والثالثــة  للفئــات  الموظفيــن  الســنوية لجميــع  التقاريــر  متابعــة إدخــال   .4
وإدخالهــا علــى الحاســوب لــدى قســم الــكادر وبعــد إكتمالهــا ترســل إلــى ديــوان الخدمــة 
الــوزراء بهــذا  المدنيــة ومتابعــة ســجل األداء حيــث أن هنــاك إهتمــام بالــغ مــن رئاســة 
الموضــوع الحيــوي والهــام باإلضافــة إلــى متابعــة حثيثــة مــن عطوفــة األميــن العــام لهــذا 

الموضــوع بمــا يقــارب )9950( موظــف.

عمــل بــراءات ســنوية للموظفيــن الجــدد وإدخالهــا علــى صفحــة المعلومــات اإلداريــة لــكل   .5
موظــف. وكذلــك لمــن يتــم ترفيعهــم او تعديــل اوضاعهــم ممــا يقــارب بالشــهر الواحــد 

ــر  . )30( واكث

6 .         إعداد جدول التشكيات بالتنسيق مع الموازنة العامة لعامي 2022/2021 فيما يتعلق:

ــم    ــات له ــداث درج ــدف إح ــدة به ــة جدي ــات علمي ــى مؤه ــن عل ــوف للحاصلي ــداد كش 7.          إع
لتعديــل أوضاعهــم لعــام  2021الســتكمال معاماتهــم.

دراسة خاصة بقسم الكادر :

اوال : إن عمليــة اختيــار الموظفيــن المتنافســين للترفيــع الجــوازي والمعتمــدة فــي النظــام 
ولــدى ديــوان الخدمــة المدنيــة هــي أقدميــة الحلــول فــي الدرجــة لــكل فئــة وليــس لــكل درجــة ، 

أي انــه قــد يتــم الترفيــع مــن درجــات معينــة دون األخــرى .  

علمــا أنــه قــد تــم التنســيق مــع منــدوب ديــوان الخدمــة المدنيــة لــدى الــوزارة وذلــك بحضــوره 
ــي  ــف التفصيل ــن الكش ــة بي ــام بالمقارن ــدوره ق ــذي ب ــدة ، ال ــرات عدي ــرية لم ــوارد البش ــة الم لمديري
ــف  ــع الكش ــع م ــتحقين للترفي ــن المس ــن الموظفي ــات ع ــة بالمعلوم ــوان الخدم ــده دي ــذي أع ال
الــذي أعدتــه مديريــة المــوارد البشــرية فــي الــوزارة مــن خــال قســم الــكادر ، وقــد اســتغرق هــذا 
ــع  ــم وض ــوص ، وت ــذا الخص ــة به ــراءات الازم ــع االج ــاز جمي ــم انج ــى أن ت ــابيع إل ــدة أس ــل ع العم

ــم . ــم الكري ــحت بتوقيعك ــم ووش ــدي معاليك ــن ي ــوف بي ــذه الكش ه

ــم  ــي ت ــي الت ــة وه ــات الجوازي ــام للترفيع ــب النظ ــدة حس ــي المعتم ــبة ) 8% ( ه ــا : ان نس ثاني
االتفــاق عليهــا مــن قبــل اللجنــة المشــكلة بموجــب الفقرة )ب( مــن المــادة )16( من نظــام الخدمة 
المدنيــة والمؤلفــة مــن منــدوب ديــوان الخدمــة المدنيــة ومنــدوب دائــرة الموازنــة العامــة وبحضور 
كل مــن مديــر المــوارد ورئيــس قســم الــكادر ويتــم الموافقــة عليهــا مــن اللجنــة المركزيــة فــي 

ديــوان الخدمــة المدنيــة  .  
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اجال التقارير السنوية وعددها )6767( تقرير سنوي 

تعديل االوضاع:

كمــا تــم بحمــد اهلل تعديــل أوضــاع الموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى مؤهــات علميــة جديــدة 
حســب الجــدول التالــي :

- تعديل اوضاع:

1- من  الفئة الثالثة الى االولى )52( موظفًا.

2- من الفئة الثالثة )38( موظفًا.

3-  من الفئة الثانية الى االولى )38( موظفًا.

 

 

 

 

 ددعلا يملعلا لهؤملا

 ٢٨ هاروتكد

 ٥٦ ريتسجام

 ٢٥ يلاع مولبد

 

 

 :عاضوا ليدعت -

 ًافظوم )٥٢( ىلوالا ىلا ةثلاثلا ةئفلا  نم -١

 افظوم )٣٨( ةثلاثلا ةئفلا نم -٢

 ًافظوم )٣٨( ىلوالا ىلا ةيناثلا ةئفلا نم  -٣
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مديرية البرامج الوقفية

الموازنة التقديرية للعام 2021 :
البرنامج العام                                                                                   

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
150مصروفات مقدرة لصيانة العقارات الوقفية1
220مصروفات مقدرة لتطوير وتوثيق برمجيات الوقف2
12المخصصات الشهرية للواقفين3
810انفاق متفرق4
400حساب الوقف النقدي5

1592المجموع
برنامج المساجد                                                                                  

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
165 المساعدة في بناء المساجد وصيانتها1
85صيانة السكن الوظيفي لالئمة والمؤذنين2
385مشاريع الطاقة البديلة3
11400اكراميات الخطابة والتدريس4
600رواتب صندوق الدعوة5
1000دورات معهد الملك عبداهللا الثاني6
13 لوازم للمساجد7

13648المجموع
برنامج التعليم                                                                                    

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
300مساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والجامعات1
300دعم دور القرآن واقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم2
650المنح الدراسية لتأهيل االئمة3
700دعم المدارس الشرعية4
55 كفالة طلبة العلم الفقراء5

2005المجموع
برنامج المحتاجين                                                                                        

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
1250مساعدات نقدية للمحتاجين1
2180
2100
3120
45

1655المجموع
برنامج الرعاية الصحية                                                                                        

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
190تقديم المساعدات النقدية للمرضى المحتاجين1
2150
660تقديم الرعاية الصحية للفقراء ذوي االحتياجات3
4100
535

1135المجموع

مجموع االنفاق الفعليالبندالرقم
عدد المستفيدين

1592 البرنامج العام1
13648االنفاق على المساجد2
2005التعليم3
1655المحتاجين4
1135الرعاية الصحية5

20035المجموع

31/12/2021حتى تاريخ 
527,000.000د.ا.   

8,255.000د.ا.   
22,440.000د.ا.   
42,163.000د.ا.   

1,076,000.000د.ا.   
1,675,858.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
324,744.000د.ا.   

44,725.000د.ا.   
174,631.000د.ا.   
483,000.000د.ا.   
483,000.000د.ا.   
90,000.000د.ا.   
11,830.000د.ا.   

1,611,930.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
59,744.000د.ا.   

500.000د.ا.   
98,815.000د.ا.   
30,545.000د.ا.   
3,000.000د.ا.   

192,604.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
48,704.000د.ا.   

50,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مساعدات نقدية وعينية   
100,000.000د.ا. رواتب شهرية/ كفالة اسر فقيرة   

70,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ كفالة ايتام   
25,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مشاريع تأهيلية للفقراء   

293,704.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
38,130.000د.ا.   

25,000.000د.ا. صندوق الزكاة/  للمرضى الفقراء/  تقديم مساعدات   
25,000.000د.ا.   

30,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مساهمة في االيام الطبية المجانية   
عالج اسر فقيرة/ مستشفى المقاصد الخيرية  7,525.000د.ا.    

125,655.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
1,675,858.000د.ا.   
1,611,930.000د.ا.   

192,604.000د.ا.   
293,704.000د.ا.   
125,655.000د.ا.   
3,899,751.000د.ا.   
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البرنامج العام                                                                                   
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1592المجموع
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البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
165 المساعدة في بناء المساجد وصيانتها1
85صيانة السكن الوظيفي لالئمة والمؤذنين2
385مشاريع الطاقة البديلة3
11400اكراميات الخطابة والتدريس4
600رواتب صندوق الدعوة5
1000دورات معهد الملك عبداهللا الثاني6
13 لوازم للمساجد7

13648المجموع
برنامج التعليم                                                                                    

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
300مساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والجامعات1
300دعم دور القرآن واقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم2
650المنح الدراسية لتأهيل االئمة3
700دعم المدارس الشرعية4
55 كفالة طلبة العلم الفقراء5

2005المجموع
برنامج المحتاجين                                                                                        

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
1250مساعدات نقدية للمحتاجين1
2180
2100
3120
45
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برنامج الرعاية الصحية                                                                                        

البندالرقم
مجموع االنفاق الفعلي

عدد المستفيدين
190تقديم المساعدات النقدية للمرضى المحتاجين1
2150
660تقديم الرعاية الصحية للفقراء ذوي االحتياجات3
4100
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1135المجموع
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2005التعليم3
1655المحتاجين4
1135الرعاية الصحية5

20035المجموع

31/12/2021حتى تاريخ 
527,000.000د.ا.   

8,255.000د.ا.   
22,440.000د.ا.   
42,163.000د.ا.   

1,076,000.000د.ا.   
1,675,858.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
324,744.000د.ا.   

44,725.000د.ا.   
174,631.000د.ا.   
483,000.000د.ا.   
483,000.000د.ا.   
90,000.000د.ا.   
11,830.000د.ا.   

1,611,930.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
59,744.000د.ا.   

500.000د.ا.   
98,815.000د.ا.   
30,545.000د.ا.   
3,000.000د.ا.   

192,604.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
48,704.000د.ا.   

50,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مساعدات نقدية وعينية   
100,000.000د.ا. رواتب شهرية/ كفالة اسر فقيرة   

70,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ كفالة ايتام   
25,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مشاريع تأهيلية للفقراء   

293,704.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
38,130.000د.ا.   

25,000.000د.ا. صندوق الزكاة/  للمرضى الفقراء/  تقديم مساعدات   
25,000.000د.ا.   

30,000.000د.ا. صندوق الزكاة/ مساهمة في االيام الطبية المجانية   
عالج اسر فقيرة/ مستشفى المقاصد الخيرية  7,525.000د.ا.    

125,655.000د.ا.   

31/12/2021حتى تاريخ 
1,675,858.000د.ا.   
1,611,930.000د.ا.   

192,604.000د.ا.   
293,704.000د.ا.   
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مديرية الشؤون المالية

تعتبــر مديريــة الشــؤون الماليــة أحــد مديريــات الدعــم والمســاندة فــي الــوزارة حيــث يقــع علــى 
عاتقهــا توفيــر وإنفــاق المخصصــات والمــوارد الماليــة الازمــة لتنفيــذ مشــاريع الــوزارة والتــي 

ــالتها. ــوزارة  ورس ــا ال ــق رؤي ــي تحقي ــاهم ف تس

بلــغ إجمالــي المخصصــات )الجاريــة والرأســمالية( المرصــودة فــي موازنــة الــوزارة لعــام 2021م 
مبلــغ )78065000( ثمانيــة وســبعون مليونــا وخمســة وســتون ألــف دينــار أردنــي ،موزعــة علــى برامــج 

ومشــاريع الــوزارة علــى النحــو الموضــح فــي الجــدول التالــي:

والمخصصــات   2021 لعــام  اإلســامية  والمقدســات  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  موازنــة  برامــج 
عليهــا: المرصــودة 

• جميع المبالغ الظاهرة في الجدول بالدينار األردني

برنامج اإلدارة  والخدمات المساندة:

هدف البرنامج:

رفــع كفــاءة وزارة االوقــاف والشــؤون والمقدســات االســامية وموظفيهــا وتحســين خدماتهــا 
المقدمــة للمواطنيــن.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

 
  

    ةیمالسإلا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو

  ةیلاملا  نوؤشلا  ةیریدم

  م22002211  ماعل  يونسلا  ریرقتلا
  

  ةیلاملا  دراوملاو  تاصصخملا  قافنإو  ریفوت  اھقتاع  ىلع  عقی  ثیح  ةرازولا  يف  ةدناسملاو  معدلا  تایریدم  دحأ  ةیلاملا  نوؤشلا  ةیریدم  ربتعت
..اھتلاسرو    ةرازولا  ایؤر  قیقحت  يف  مھاست  يتلاو  ةرازولا  عیراشم  ذیفنتل  ةمزاللا   
  
  انویلم  نوعبسو  ةینامث  ))7788006655000000((  غلبم  م22002211  ماعل  ةرازولا  ةنزاوم  يف  ةدوصرملا  ))ةیلامسأرلاو  ةیراجلا((  تاصصخملا  يلامجإ  غلب
--::يلاتلا  لودجلا  يف  حضوملا  وحنلا  ىلع  ةرازولا  عیراشمو  جمارب  ىلع  ةعزوم،  يندرأ  رانید  افلأ  نوتسو  ةسمخو   

  --::اھیلع  ةدوصرملا  تاصصخملاو  22002211  ماعل  ةیمالسإلا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  ةنزاوم  جمارب

 يندرألا رانيدلاب لودجلا يف ةرهاظلا غلابملا عيمج •

 

  ةةددووصصررممللاا  تتااصصصصخخممللاا  ججممااننررببللاا

 ١٤٧٨١٠٠٠ ةدناسملا تامدخلاو  ةرادإلا جمانرب

 ٤٧٧٦٩٠٠٠ داشرالا و ظعولا جمانرب

 ١٧٧٠٠٠ ميلعتلا رود و تايلكلا جمانرب

 ١٧٤٥٠٠٠ ةوعدلا قودنص جمانرب

 ١٢٥٢٩٠٠٠ سدقلا فاقوأ جمانرب

 ١٦٨٠٠٠ ةاكزلا قودنص جمانرب

 ٦٩٨٠٠٠ فاقوألا لاومأ ةيمنت جمانرب

 ١٩٨٠٠٠ ةرمعلاو جحلا ةرئاد جمانرب
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الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- توفير الموظفين المؤهلين من مختلف االختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

-   تقديــم الخدمــات الماليــة واإلداريــة للموظفيــن وتدريــب الكــوادر البشــرية فــي الــوزارة والعمــل 
علــى رفــع كفاءتهــا.

ــع  ــتدامة الموق ــات واس ــام المديري ــط بمه ــات ترتب ــص وبرمجي ــبة ورخ ــة محوس ــر أنظم -   توفي
االلكترونــي.

برنامج الوعظ و االرشاد:

هدف البرنامج:

-   تأهيــل األئمــة والوعــاظ والخطبــاء والتدريــس والخطابــة فــي المســاجد وتنميــة االخــاق 
االســامية وتمكينهــا فــي حيــاة المســلمين، االشــراف علــى طباعــة المصحــف الشــريف 

وربــط المجتمــع المحلــي بالمســاجد وبيــان احــكام االســام للنــاس.

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تأهيل األئمة والوعاظ والخطباء

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  
 

  ةدناسملا  تامدخلاو    ةرادإلا  جمانرب  ::  66006611

  ::جمانربلا  فدھ

  نینطاوملل  ةمدقملا  اھتامدخ  نیسحتو  اھیفظومو  ةیمالسالا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوالا  ةرازو  ةءافك  عفر

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  .نیلماعلا  نیفظوملا  ةءافك  عفرو  تاصاصتخالا  فلتخم  نم  نیلھؤملا  نیفظوملا  ریفوت

  
  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا

 .اھتءافك  عفر  ىلع  لمعلاو  ةرازولا  يف  ةیرشبلا  رداوكلا  بیردتو  نیفظوملل  ةیرادإلاو  ةیلاملا  تامدخلا  میدقت --
 .ينورتكلالا  عقوملا  ةمادتساو  تایریدملا  ماھمب  طبترت  تایجمربو  صخرو  ةبسوحم  ةمظنأ  ریفوت --

        
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ةةددننااسسممللاا  تتااممددخخللااوو  ةةررااددإلإلاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 
  

 عيراشملاو ةطشنألا

 
 قافنإلا

 ٢٠٢٠ يلعفلا

 
 دوصرملا صصخملا

٢٠٢١ 
 

 
 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢١ 

 ١٤٣٢٩٢٠٠ ١٤٤٢١٠٠٠ ١٣٥٦٠٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٤٣٢٩٢٠٠ ١٤٤٢١٠٠٠ ١٤٤٢١٠٠٠ ةدناسملاو ةيرادإلا تامدخلا ٦٠١

 ٣٤٣١٠٠ ٣٦٠٠٠٠ ٣٣٨٢٥٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ةيفقولا قفارملا ليغشتو ةمادإ ٠٠١
 ةكلمملا يف

٣٤٣١٠٠ ٣٦٠٠٠٠ ٣٦٠٠٠٠ 

 ٣٤٣١٠٠ ٣٦٠٠٠٠ ٣٣٨٢٥٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١٤٤٦٦٧٧٢٢٣٣٠٠٠٠  ١١٤٤٧٧٨٨١١٠٠٠٠٠٠  ١١٣٣٨٨٩٩٨٨٢٢٥٥٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  داشرالا  و  ظعولا  جمانرب  ::  66006622

  ::جمانربلا  فدھ



التقرير السنوي ٢٠٢١

5٢

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

-  تأهيل األئمة والوعاظ والخطباء والتدريس والخطابة في المساجد.

-  تنمية االخاق االسامية وتمكينها في حياة المسلمين. 

-  االشراف على طباعة المصحف الشريف.

-   ربط المجتمع المحلي بالمساجد وبيان احكام االسام للناس.

-   انشاء المراكز االسامية داخل المملكة واالشراف عليها.

-   اعداد منهاج الوعظ واالرشاد الشهري وتعميمه على الوعاظ والخطباء.

-   االهتمام بالمناسبات االسامية واعطاؤها ما يليق بها من العناية.

برنامج الكليات و دور التعليم:

هدف البرنامج:

-   اعــداد االئمــة والخطبــاء والمدرســين ومشــرفي دور القــرآن الكريــم فــي المســاجد وتأهيلهــم 

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  فارشالا  ،نیملسملا  ةایح  يف  اھنیكمتو  ةیمالسالا  قالخالا  ةیمنتو  دجاسملا  يف  ةباطخلاو  سیردتلاو  ءابطخلاو  ظاعولاو  ةمئألا  لیھأت

  .سانلل  مالسالا  ماكحا  نایبو  دجاسملاب  يلحملا  عمتجملا  طبرو  فیرشلا  فحصملا  ةعابط  ىلع

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  ءابطخلاو  ظاعولاو  ةمئألا  لیھأت
  
  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا

 .دجاسملا  يف  ةباطخلاو  سیردتلاو  ءابطخلاو  ظاعولاو  ةمئألا  لیھأت --
  .نیملسملا  ةایح  يف  اھنیكمتو  ةیمالسالا  قالخالا  ةیمنت --
 .فیرشلا  فحصملا  ةعابط  ىلع  فارشالا --
 .سانلل  مالسالا  ماكحا  نایبو  دجاسملاب  يلحملا  عمتجملا  طبر  --
 ..اھیلع  فارشالاو  ةكلمملا  لخاد  ةیمالسالا  زكارملا  ءاشنا  --
 .ءابطخلاو  ظاعولا  ىلع  ھمیمعتو  يرھشلا  داشرالاو  ظعولا  جاھنم  دادعا  --
 ..ةیانعلا  نم  اھب  قیلی  ام  اھؤاطعاو  ةیمالسالا  تابسانملاب  مامتھالا  --

        
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ددااششررإلإلااوو  ظظععووللاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 
  

 عيراشملاو ةطشنألا

 
 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢٠ 

 
 صصخملا

 دوصرملا
٢٠٢١ 

 

 
 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢١ 

 ٤٤٨٤٥٩٠٠ ٤٦٢٤٩٠٠٠ ٤٨٤٠٩٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا
 ٤٤٨٤٥٩٠٠ ٤٦٢٤٩٠٠٠ ٤٨٤٠٩٠٠٠ ينيدلا يعولا قيمعتو داشرإلاو ظعولا ٦٠١

 ٤٧٢٢٠٠ ١٥٢٠٠٠٠ ٦٦٩٢٥٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا
 ١٣٢١٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٩٨٧٥٠ ةكلمملا يف ةيفقولا قفارملا ليغشتو ةمادإ ٠٠١

 ٣٣٦٠٠ ٢٥٥٠٠٠ ٠ دبرإ ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢١
 ٤٢٣٠٠ ١٢٥٠٠٠ ٥٠٠٠ نولجع ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٢
 ١١٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ءاقلبلا ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٣
 ١٠٨٧٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢٧٥٠٠٠ ءاقرزلا ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٤
 ٧١٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٥٦٠٠٠ ابدأم ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٥
 ١١٠٠٠ ٢٠١٠٠٠ ٧٤٥٠٠ ناعم ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٦
 ٠ ٣٠٠٠٠ ٠ شرج ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٢٨
 ٠ ٦٥٠٠٠ ٠ كركلا ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٣٠
 ٦٢٥٠٠ ١١٩٠٠٠ ٠ ةليفطلا ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٣١

 ٠ ١٨٥٠٠٠ ٠ ةمصاعلا ةظفاحم يف فاقوألا عيراشم ٧٣٢
  ٤٤٧٧٢٢٢٢٠٠٠٠  ١١٥٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠  ٦٦٦٦٩٩٢٢٥٥٠٠  ةةننييززخخ    //    ججممااننررببللاا

  ٤٤٥٥٣٣١١٨٨١١٠٠٠٠  ٤٤٧٧٧٧٦٦٩٩٠٠٠٠٠٠  ٤٤٩٩٠٠٧٧٨٨٢٢٥٥٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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للنهــوض بالمجتمــع األردنــي بجميــع مســتوياته مــن خال المهــام االداريــة والفنيــة المناطة 
. بها

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

-  تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

-  وضع اسس القبول وشروط التسجيل في الكليات والمدارس الشرعية التابعة للوزارة.

-  متابعة شؤون المبعوثين لدراسة العلوم الشرعية. 

-  االشراف الفني على المدارس الشرعية الخاصة. 

-  متابعة تلبية حاجة المدارس الشرعية من المعلمين والمناهج والكتب واالثاث. 

-  متابعة حاجة الوزارة من التخصصات الشرعية بالتعاون مع اجهزة الوزارة.

-  اعــداد دراســة ســنوية عــن المناهــج الدراســية التــي يمكــن للــوزارة تقديمهــا بهدف نشــر التعليم 
الشرعي. 

- االشــراف علــى شــؤون دور القــرآن الكريــم فــي المملكــة وعقــد دورات تأهيليــة للمشــرفين 
ــا. عليه

-  عقد االمتحانات للدارسين في دور القرآن الكريم لكل مستوى.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  

  

  میلعتلا  رود  و  تایلكلا  جمانرب  ::  66006633

  ::جمانربلا  فدھ

  نم  ھتایوتسم  عیمجب  يندرألا  عمتجملاب  ضوھنلل  مھلیھأتو  دجاسملا  يف  میركلا  نآرقلا  رود  يفرشمو  نیسردملاو  ءابطخلاو  ةمئالا  دادعا

  .اھب  ةطانملا  ةینفلاو  ةیرادالا  ماھملا  لالخ

  

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  .يعرشلا  میلعتلاو  ةیوبرتلا  ةمدخلا  میدقت
  

  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا
 .ةرازولل  ةعباتلا  ةیعرشلا  سرادملاو  تایلكلا  يف  لیجستلا  طورشو  لوبقلا  سسا  عضو  --
  .ةیعرشلا  مولعلا  ةساردل  نیثوعبملا  نوؤش  ةعباتم  --
  .ةصاخلا  ةیعرشلا  سرادملا  ىلع  ينفلا  فارشالا  --
  .ثاثالاو  بتكلاو  جھانملاو  نیملعملا  نم  ةیعرشلا  سرادملا  ةجاح  ةیبلت  ةعباتم  --
 .ةرازولا  ةزھجا  عم  نواعتلاب  ةیعرشلا  تاصصختلا  نم  ةرازولا  ةجاح  ةعباتم  --
  .يعرشلا  میلعتلا  رشن  فدھب  اھمیدقت  ةرازولل  نكمی  يتلا  ةیساردلا  جھانملا  نع  ةیونس  ةسارد  دادعا  --
 .اھیلع  نیفرشملل  ةیلیھأت  تارود  دقعو  ةكلمملا  يف  میركلا  نآرقلا  رود  نوؤش  ىلع  فارشالا --
 ..ىوتسم  لكل  میركلا  نآرقلا  رود  يف  نیسرادلل  تاناحتمالا  دقع  --

    
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ددااششررإلإلااوو  ظظععووللاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 عيراشملاو ةطشنألا
 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢٠ 

 دوصرملا صصخملا

٢٠٢١ 

 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢١ 

 ١٤٠١٠٠ ١٧٧٠٠٠ ١٦٥٥٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٤٠١٠٠ ١٧٧٠٠٠ ١٦٥٥٠٠ يعرشلا ميلعتلاو ةيوبرتلا تامدخلا ميدقت ٦٠١

 ٠ ٠ ٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٠ ٠ ٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١٤٤٠٠١١٠٠٠٠  ١١٧٧٧٧٠٠٠٠٠٠  ١١٦٦٥٥٥٥٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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برنامج صندوق الدعوة :

هدف البرنامج:

- سد جزء من النقص في االئمة والوعاظ في المساجد.

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تأهيل األئمة والوعاظ والخطباء.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سد جزء من النقص في االئمة والوعاظ في المساجد.

برنامج أوقاف القدس:

هدف البرنامج:

متابعــة شــؤون المســجد األقصــى واألمــاك والعقــارات الوقفيــة فــي القــدس ورصــد 
االعتــداءات االســرائيلية عليهــا، ومتابعــة شــؤون المعاهــد والكليات الشــرعية والمــدارس والثانويات 

ــامية. ــات االس ــامي والمكتب ــف االس ــؤون المتح ــة ش ــام، متابع ودار األيت

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- حماية االوقاف االسامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- متابعة شؤون المسجد األقصى واألماك والعقارات الوقفية في القدس.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  ةوعدلا  قودنص  جمانرب  ::  66006644

  ::جمانربلا  فدھ

  .دجاسملا  يف  ظاعولاو  ةمئالا  يف  صقنلا  نم  ءزج  دس

  

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  .ءابطخلاو  ظاعولاو  ةمئألا  لیھأت
  
  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا

 دجاسملا  يف  ظاعولاو  ةمئالا  يف  صقنلا  نم  ءزج  دس
 

      
     

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ددااششررإلإلااوو  ظظععووللاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 عيراشملاو ةطشنألا
 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢٠ 

 صصخملا
 دوصرملا

٢٠٢١ 

 يلعفلا قافنإلا
٢٠٢١ 

 ١٧٤٣٨٠٠ ١٧٤٥٠٠٠ ٧٣٥٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٧٤٣٨٠٠ ١٧٤٥٠٠٠ ٧٣٥٠٠٠ ينيدلا يعولا قيمعتو داشرالاو ظعولا ٦٠١

 ٠ ٠ ٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٠ ٠ ٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١٧٧٤٤٣٣٨٨٠٠٠٠  ١١٧٧٤٤٥٥٠٠٠٠٠٠  ٧٧٣٣٥٥٠٠٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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- رصد االعتداءات االسرائيلية على المسجد األقصى واألماك والعقارات الوقفية.

- متابعة شؤون المعاهد والكليات الشرعية والمدارس والثانويات ودار األيتام.

-  متابعة شؤون المتحف االسامي والمكتبات االسامية.

برنامج صندوق الزكاة:

هدف البرنامج:

ــا عــن  ــا كانــت جنســياتهم، وإعــداد الدراســات االجتماعيــة الازمــة ميداني -   مســاعدة الفقــراء اي
واقــع االســر ومتابعتهــا ســنويا، وتقديــم المســاعدات الطارئــة لألســر التــي تعانــي مــن حاالت 

العســر المؤقــت ،وتحمــل جــزء مــن تكاليــف العمليــات والمعالجــات للمرضــى والفقــراء.

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

-  مساعدة االفراد واألسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

-  دراســة حــاالت الفقــر فــي المملكــة والتعــرف علــى واقــع األفــراد واألســر ذات الحاجــة بهــدف 
تقديــم المســاعدة الماديــة والعينيــة لهــم بصــورة طارئــة أو شــهرية أو دوريــة . 

-  حــث المواطنيــن وبخاصــة التجــار والمحســنين علــى أداء الــزكاة تحقيقــا لمرضاة اهلل، ومســاعدة 
للفقــراء والمحتاجيــن ومســاندة منهــم لهــذه الفئــة التــي يحــرص الصنــدوق علــى أن ينهض 
ــراء  ــة الفق ــاعدة الطلب ــي مس ــاهمة ف ــا والمس ــون له ــم الع ــي، وتقدي ــتواها االجتماع بمس

والمحتاجيــن، ومعالجــة المرضــى و شــراء األدويــة لهــم. 

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  
  
  
  
  

  
  سدقلا  فاقوأ  جمانرب  ::  66006655

  ::جمانربلا  فدھ

  دھاعملا  نوؤش  ةعباتمو  ،اھیلع  ةیلیئارسالا  تاءادتعالا  دصرو  سدقلا  يف  ةیفقولا  تاراقعلاو  كالمألاو  ىصقألا  دجسملا  نوؤش  ةعباتم

  .ةیمالسالا  تابتكملاو  يمالسالا  فحتملا  نوؤش  ةعباتم  ،ماتیألا  رادو  تایوناثلاو  سرادملاو  ةیعرشلا  تایلكلاو

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  ..دیوھتلا  تاططخم  نم  سدقلا  ةنیدم  يف  ةیمالسالا  فاقوالا  ةیامح

  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا
 ..سدقلا  يف  ةیفقولا  تاراقعلاو  كالمألاو  ىصقألا  دجسملا  نوؤش  ةعباتم --
 .ةیفقولا  تاراقعلاو  كالمألاو  ىصقألا  دجسملا  ىلع  ةیلیئارسالا  تاءادتعالا  دصر --
 .ماتیألا  رادو  تایوناثلاو  سرادملاو  ةیعرشلا  تایلكلاو  دھاعملا  نوؤش  ةعباتم --
  .ةیمالسالا  تابتكملاو  يمالسالا  فحتملا  نوؤش  ةعباتم  --

        
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ةةددننااسسممللاا  تتااممددخخللااوو  ةةررااددإلإلاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 

  

 عيراشملاو ةطشنألا

 

 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢٠ 

 

 صصخملا
 دوصرملا

٢٠٢١ 

 

 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢١ 

 ١٠٨٥٨٢٠٠ ١٢١٢٤٠٠٠ ١١٨٠٥٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٠٨٥٨٢٠٠ ١٢١٢٤٠٠٠ ١١٨٠٥٠٠٠ .سدقلا ةنيدم يف ةيمالسإلا فاقوألا ةيامح  ٦٠١

 ٤٠٥٠٠٠ ٤٠٥٠٠٠ ٣٢٠٥٠٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٤٠٥٠٠٠ ٤٠٥٠٠٠ ٣٢٠٥٠٠ .فيرشلا سدقلا يف ةيفقولا قفارملا ليغشتو ةمادإ ٠٠٢

 ٤٠٥٠٠٠ ٤٠٥٠٠٠ ٣٢٠٥٠٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١١١٢٢٦٦٣٣٢٢٠٠٠٠  ١١٢٢٥٥٢٢٩٩٠٠٠٠٠٠  ١١٢٢١١٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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ــدف  ــزكاة به ــل أداء ال ــى فض ــة عل ــام المختلف ــائل اإلع ــن بوس ــة المواطني ــى توعي ــل عل -   العم
ــة  ــاريع خيري ــاد مش ــم بإيج ــن وتأهيله ــاعدة المحتاجي ــن مس ــن م ــدوق ليتمك ــم الصن دع

ــال. ــب الح ــة والكس ــش بكرام ــن العي ــم م ــث تمكنه ــم بحي له

-   ضبــط العمــل فــي لجــان الــزكاة المنتشــرة في أنحــاء المملكــة واالشــراف على جميــع اإلجراءات 
التــي تقوم بهــا ومتابعــة مشــاريعها والتدقيق على حســاباتها.

برنامج تنمية أموال األوقاف:

هدف البرنامج:

ــا  ــا وزراعته ــا واعماره ــة وتنميته ــر المنقول ــة وغي ــة المنقول ــوال الوقفي ــى األم ــة عل -   المحافظ
ــة.  ــارات الوقفي ــل للعق ــتغال األمث ــر االس ــف ويوف ــة الوق ــق مصلح ــا يحق ــتثمارها بم واس

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

-   تنمية األموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

-   متابعة تسجيل األراضي وعقارات األوقاف باسم الوزارة.

-   متابعــة تنفيــذ الحجــج الوقفيــة وتســجيل األمــاك الموقوفــة باســم وزارة االوقــاف والتنســيق 
مــع قســم االيجــارات بشــأن تحصيــل ريعهــا وتنفيــذ شــروط الواقــف.

-    ضبــط االمــاك الموقوفــة علــى األعمــال الخيريــة واألمــاك الموقوفــة وقفــا ذريــا للمحافظــة 
علــى حقــوق الوقــف فــي الحاضــر والمســتقبل.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  

  

  

  ةاكزلا  قودنص  جمانرب  ::  66006666

  ::جمانربلا  فدھ

  تادعاسملا  میدقتو  ،ایونس  اھتعباتمو  رسالا  عقاو  نع  اینادیم  ةمزاللا  ةیعامتجالا  تاساردلا  دادعإو  ،مھتایسنج  تناك  ایا  ءارقفلا  ةدعاسم

  .ءارقفلاو  ىضرملل  تاجلاعملاو  تایلمعلا  فیلاكت  نم  ءزج  لمحتو،  تقؤملا  رسعلا  تالاح  نم  يناعت  يتلا  رسألل  ةئراطلا

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  .مھل  ينیعلاو  يداملا  نوعلا  میدقتو  ةجاحلا  تاذ  رسألاو  دارفالا  ةدعاسم

  

  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا
  مھل  ةینیعلاو  ةیداملا  ةدعاسملا  میدقت  فدھب  ةجاحلا  تاذ  رسألاو  دارفألا  عقاو  ىلع  فرعتلاو  ةكلمملا  يف  رقفلا  تالاح  ةسارد --

  . ةیرود  وأ  ةیرھش  وأ  ةئراط  ةروصب
  مھنم  ةدناسمو  نیجاتحملاو  ءارقفلل  ةدعاسمو  ،هللا  ةاضرمل  اقیقحت  ةاكزلا  ءادأ  ىلع  نینسحملاو  راجتلا  ةصاخبو  نینطاوملا  ثح  --

  ءارقفلا  ةبلطلا  ةدعاسم  يف  ةمھاسملاو  اھل  نوعلا  میدقتو  ،يعامتجالا  اھاوتسمب  ضھنی  نأ  ىلع  قودنصلا  صرحی  يتلا  ةئفلا  هذھل
  .مھل  ةیودألا  ءارش  و  ىضرملا  ةجلاعمو  ،نیجاتحملاو

  ةدعاسم  نم  نكمتیل  قودنصلا  معد  فدھب  ةاكزلا  ءادأ  لضف  ىلع  ةفلتخملا  مالعإلا  لئاسوب  نینطاوملا  ةیعوت  ىلع  لمعلا  --
 .لالحلا  بسكلاو  ةماركب  شیعلا  نم  مھنكمت  ثیحب  مھل  ةیریخ  عیراشم  داجیإب  مھلیھأتو  نیجاتحملا

  اھعیراشم  ةعباتمو  اھب  موقت  يتلا  تاءارجإلا  عیمج  ىلع  فارشالاو  ةكلمملا  ءاحنأ  يف  ةرشتنملا  ةاكزلا  ناجل  يف  لمعلا  طبض  --
 .اھتاباسح  ىلع  قیقدتلاو

--   
       

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ةةددننااسسممللاا  تتااممددخخللااوو  ةةررااددإلإلاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 

 عيراشملاو ةطشنألا

 

 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢٠ 

 

 صصخملا
 دوصرملا

٢٠٢١ 

 

 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢١ 

 ١٤٧٥٠٠ ١٦٨٠٠٠ ١٥٢٥٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٤٧٥٠٠ ١٦٨٠٠٠ ١٥٢٥٠٠ .نيجاتحملل ةينيعلاو ةيدقنلا تادعاسملا ميدقت ٦٠١

 ٠ ٠ ٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٠ ٠ ٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١٤٤٧٧٥٥٠٠٠٠  ١١٦٦٨٨٠٠٠٠٠٠  ١١٥٥٢٢٥٥٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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-    تسجيل قطع األراضي التي يتبرع بها اصحاب الوقف بالتنسيق مع مدير األوقاف المعني.

-   متابعــة معامــات تفويــض وتخصيــص قطــع األراضــي الازمــة للمقابــر والمســاجد وغيــر ذلــك 
مــن اعمــال البــر ســواء مــن امــاك الدولــة او المتبــرع بهــا وتســجيلها باســم وزارة االوقــاف.

ــم وزارة  ــا باس ــن فيه ــف الدف ــي اوق ــة والت ــة والمندرس ــر الدارس ــجيل المقاب ــى تس ــل عل -    العم
ــاف. االوق

برنامج دائرة الحج والعمرة:

هدف البرنامج:

ــكانهم  ــاج واس ــل الحج ــم نق ــة لتنظي ــات الازم ــع التعليم ــج ووض ــؤون الح ــى ش ــراف عل -   االش
ــدل  ــتيفاء ب ــد واس ــا وتحدي ــة وخارجه ــل المملك ــامتهم داخ ــم وس ــى راحته ــهر عل والس

ــم. ــوزارة له ــا ال ــي تقدمه ــرة الت ــات المباش الخدم

الهدف اإلستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

-  تحسين مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

ــؤون  ــة بش ــاف الخاص ــس االوق ــرارات مجل ــذ ق ــن وتنفي ــاج االردنيي ــؤون الحج ــى ش ــراف عل -  االش
ــج. ــؤون الح ــة ش ــرارات لجن ــذ ق ــك تنفي ــج وكذل الح

-  العمل على تأمين وسائط النقل الازمة لنقل الحجاج.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فاقوألا  لاومأ  ةیمنت  جمانرب  ::  66006677

  ::جمانربلا  فدھ

  رفویو  فقولا  ةحلصم  ققحی  امب  اھرامثتساو  اھتعارزو  اھرامعاو  اھتیمنتو  ةلوقنملا  ریغو  ةلوقنملا  ةیفقولا  لاومألا  ىلع  ةظفاحملا        

   .ةیفقولا  تاراقعلل  لثمألا  لالغتسالا

  : جمانربلاب  طبترملا  يجیتارتسإلا  فدھلا

  .ةلوقنملا  ریغو  ةلوقنملا  ةیفقولا  لاومألا  ةیمنت
  
  : جمانربلا  اھمدقی  يتلا  تامدخلا

 ..ةرازولا  مساب  فاقوألا  تاراقعو  يضارألا  لیجست  ةعباتم --
  اھعیر  لیصحت  نأشب  تاراجیالا  مسق  عم  قیسنتلاو  فاقوالا  ةرازو  مساب  ةفوقوملا  كالمألا  لیجستو  ةیفقولا  ججحلا  ذیفنت  ةعباتم  --

 ..فقاولا  طورش  ذیفنتو
 .لبقتسملاو  رضاحلا  يف  فقولا  قوقح  ىلع  ةظفاحملل  ایرذ  افقو  ةفوقوملا  كالمألاو  ةیریخلا  لامعألا  ىلع  ةفوقوملا  كالمالا  طبض  --
 .ينعملا  فاقوألا  ریدم  عم  قیسنتلاب  فقولا  باحصا  اھب  عربتی  يتلا  يضارألا  عطق  لیجست  --
  ةلودلا  كالما  نم  ءاوس  ربلا  لامعا  نم  كلذ  ریغو  دجاسملاو  رباقملل  ةمزاللا  يضارألا  عطق  صیصختو  ضیوفت  تالماعم  ةعباتم  --

 .فاقوالا  ةرازو  مساب  اھلیجستو  اھب  عربتملا  وا
 ..فاقوالا  ةرازو  مساب  اھیف  نفدلا  فقوا  يتلاو  ةسردنملاو  ةسرادلا  رباقملا  لیجست  ىلع  لمعلا  --

        
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ةةددننااسسممللاا  تتااممددخخللااوو  ةةررااددإلإلاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 

 عيراشملاو ةطشنألا

 

 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢٠ 

 

 صصخملا
 دوصرملا

٢٠٢١ 

 

 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢١ 

 ٦٩٨٠٠٠ ٦٩٨٠٠٠ ٦٨٤٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ٦٩٨٠٠٠ ٦٩٨٠٠٠ ٦٨٤٠٠٠ ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا ةيفقولا لاومألا ةيمنت ٦٠١

 ٠ ٠ ٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٠ ٠ ٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ٦٦٩٩٨٨٠٠٠٠٠٠  ٦٦٩٩٨٨٠٠٠٠٠٠  ٦٦٨٨٤٤٠٠٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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-   العمل على تأمين السكن للحجاج.

-   العمــل علــى اعــداد االتفاقيــات الخاصــة بنقــل واســكان الحجــاج. - اعــداد مشــروع التعليمــات 
الســنوية الخاصــة بشــؤون الحــج وعرضــه علــى لجنــة شــؤون الحــج فــي الــوزارة تمهيــدا 
ــول. ــب االص ــا حس ــامية إلقراره ــات االس ــؤون والمقدس ــاف والش ــس االوق ــى مجل ــا عل لعرضه

ــا  ــن وعرضه ــاج االردنيي ــكان الحج ــل واس ــن لنق ــاد المتعهدي ــة باعتم ــات المتعلق ــداد الدراس -   اع
علــى لجنــة شــؤون الحــج للتنســيب بهــا لمجلــس االوقــاف العتمــاد المتعهديــن المؤهليــن 

لنقــل واســكان الحجــاج ســنويا.

-   اعــداد البرامــج والنشــرات المتعلقــة بتوعيــة الحجــاج بالتعاون والتنســيق مــع المديريــات والدوائر 
المختصة.

-   التنسيب بتشكيل لجان دراسة الشكاوي التي ترد في موسم الحج.

ةیدقنلا  ةرادإلا  مسق  سیئر   
               لیربج  دمحأ

 

  
 

  ععييررااششممللااوو  ةةططششننألألاا  ببسسحح  ةةددننااسسممللاا  تتااممددخخللااوو  ةةررااددإلإلاا  ججممااننرربب  تتااصصصصخخمم

 عيراشملاو ةطشنألا
 قافنإلا
 يلعفلا

٢٠٢٠ 

 صصخملا
 دوصرملا

٢٠٢١ 

 يلعفلا قافنإلا

٢٠٢١ 

 ١٧٥٠٠٠ ١٩٨٠٠٠ ١٨٢٠٠٠ ةيراجلا تاقفنلا

 ١٧٥٠٠٠ ١٩٨٠٠٠ ١٨٢٠٠٠ نيرمتعملاو جاجحلل تامدخلا ٦٠١

 ٠ ٠ ٠ ةيلامسأرلا تاقفنلا

 ٠ ٠ ٠ ةنيزخ  /  جمانربلا

  ١١٧٧٥٥٠٠٠٠٠٠  ١١٩٩٨٨٠٠٠٠٠٠  ١١٨٨٢٢٠٠٠٠٠٠  ججممااننررببللاا  ععووممججمم
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مديرية التطوير المؤسسي

انجازات  التطوير المؤسسي 2021:

-   اســتحداث مديريــات ووحــدات اداريــة جديــدة علــى الهيــكل التنظيمي للــوزارة اســتجابة للخطة 
االستراتيجية. 

-   إعداد دليل الكفايات الوظيفية للوظائف االساسية للوزارة. 

-   اعداد دليل العمليات و االجراءات)%30( .

-   تحديث دليل الخدمات)%100(.

-   متابعة اعداد و تنفيذ الخطط التشغيلية للوزارة للعام 2021.

-   اعداد خطة المخاطر.

-   اعداد خطة المسؤولية المجتمعية.

-   اعداد سجل المخاطر .

-   اعداد كشف لجميع المهام على مستوى المديريات للوزارة.

-   اقرار الهياكل التنظيمية لدوائر و مديريات الوزارة.

-   اعداد الوصف و التوصيف الوظيفي لوظائف الوزارة المستحدثة.

-   عقــد دورات تدريبيــة لتعريــف الموظفيــن باســتراتيجية الــوزارة و اليــة تنفيذهــا بواقــع )30( دورة 
و )170( متــدرب.

-   اعداد خطة التدريب للوزارة و تنفيذها.

-   متابعة الخطط التشغيلية و تقييمها.

-   اعداد و متابعة الخطة االستراتيجية و نشرها

-   تنفيذ سياسة إدارة وتصنيف البيانات الحكومية. 

-   تقييم ممارسات الحوكمة . 

-   إعداد دليل حوكمة الجمعيات والمراكز اإلسامّية. 

-   عقد دورات تدريبية لنشر ثقافة التميز المؤسسي بواقع )3( ورش عمل تدريبية.
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مديرية اإلنشاءات والصيانة

انجازات مديرية االنشاءات والصيانة خالل عام 2022 م :

تقــوم مديريــة االنشــاءات والصيانــة بدراســة ومتابعــة كافــة اعمــال الصيانــة المختلفــة 
لألبنيــة الوقفيــة القائمــة بمختلــف انواعهــا كمــا تقــوم بدراســة وطــرح العطــاءات ومتابعــة تنفيــذ 
مشــاريع الــوزارة المختلفــة باإلضافــة الــى تدقيق مخططــات ابنية المســاجد المقترحــة ومخاطبة 
ــاجد  ــي المس ــتخدمة ف ــواد المس ــب للم ــة والضرائ ــاءات الجمركي ــح االعف ــة لمن ــات المعني الجه

حســب القانــون  . 

• المبادرات الملكية الهاشمية:

•  االعفاءات الضريبية والجمركية  ) وزارة المالية (:

1- قامــت مديريــة االنشــاءات والصيانــة بإصــدار  الكتــب الخاصــة باإلعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة  
مــن ســجاد،  لبــاد،  اســمنت، باطــون جاهــز،  حديــد،  بــاط  وبمــا يقــارب )800( كتــاب .

•  ابنية المساجد :

يتــم مــن خــال قســم ابنيــة المســاجد جمــع كافــة متطلبــات بنــاء المســاجد ليتــم عرضهــا علــى 
لجنــة تدقيــق مخططــات ابنيــة المســاجد لدراســتها مــن كافــة النواحــي الفنيــة واإلنشــائية 

الشــرعية وتعديلهــا ان تتطلــب ذلــك مــن حيــث :

ــة  ــد دراس ــك بع ــا وذل ــعتها او هدمه ــاجد او توس ــاء المس ــي بن ــة ف ــات الازم ــدار الموافق 1-   اص
المخططــات المقدمــة  .

2-   تقديــر الكلــف المقــدرة لبــاء المســاجد او المشــاريع الخيريــة تمهيــدًا إلصــدار كتــب لمــن يهمــه 
االمــر )كتــب شــكر( الغــراض اعفــاء المتبــرع الكريــم مــن ضريبــة الدخــل  عــدد)12( .

ــة المســاجد  ــة االلمانيــة )GIZ( فــي جميــع نشــاطاتها الخاصــة بصيان 3-   المشــاركة مــع الوكال
واعــادة تأهيــل الــدروات الصحيــة بيئيــًا  وكذلــك اقناعهــم بالتبــرع بســيارات صيانــة )بــك اب( 

aÛnÔ‹í‹@aÛ!äì"@

a#bŒap@ß‡í‹íò@aüã“bõap@ëaÛ—îbãò@‚$%@Çbâ@2022@â@

 ةيفقولا ةينبألل ةفلتخملا ةنايصلا لامعا ةفاك ةعباتمو ةساردب ةنايصلاو تاءاشنالا ةيريدم موقت

 ةفلتخملا ةرازولا عيراشم ذيفنت ةعباتمو تاءاطعلا حرطو ةساردب موقت امك اهعاونا فلتخمب ةمئاقلا

 تاءافعالا حنمل ةينعملا تاهجلا ةبطاخمو ةحرتقملا دجاسملا ةينبا تاططخم قيقدت ىلا ةفاضإلاب

  .  نوناقلا بسح دجاسملا يف ةمدختسملا داوملل بئارضلاو ةيكرمجلا

• a&jb†'ap@a&ÜØîò@a(b)îò 

  ءءااططععللاا  ةةممييقق  ددججسسممللاا  ممسساا  ممققررللاا
 رانيد فلا ةئام ناعم ةظفاحم/ يسيئرلا ةمطاف دجسم -١

  رانيد فلا نوسمخ ةليفطلا ةظفاحم/ نيرفاسملا دجسم -٢

  رانيد فالا ةرشع/  ةلظملا ميمصت  ةمصاعلا ةظفاحم/ ريبكلا ينيسحلا دجسم -٣

 رانيد فلا نيسمخ   ةمصاعلا ةظفاحم/ شيورد وبا دجسم -٤

 
• aüÇ*bõap@aÛ›‹íjîò@ëa§à‹+îò@@I@ëŒa'ñ@a&bÛîò@H@

 تاءافعالا ددع دجاسملا ددع مقرلا
 ةيبيرضلا تاءافعإلاب ةصاخلا بتكلا  رادصإب ةنايصلاو تاءاشنالا ةيريدم تماق -١

  باتك )٨٠٠( براقي امبو  طالب ،ديدح ،زهاج نوطاب ،تنمسا ،دابل ،داجس نم ةيكرمجلاو
• aiäîò@a&!bu‡@@

 دجاسملا ةينبا مقرلا
 ةنجل ىلع اهضرع متيل دجاسملا ءانب تابلطتم ةفاك عمج دجاسملا ةينبا مسق لالخ نم متي -١

 ةيعرشلا ةيئاشنإلاو ةينفلا يحاونلا ةفاك نم اهتساردل دجاسملا ةينبا تاططخم قيقدت
  ثيح كلذ بلطتت نا اهليدعتو

 ةسارد دعب كلذو اهمده وا اهتعسوت وا دجاسملا ءانب يف ةمزاللا تاقفاوملا رادصا -٢
 .  ةمدقملا تاططخملا

 رمالا همهي نمل بتك رادصإل ًاديهمت ةيريخلا عيراشملا وا دجاسملا ءابل ةردقملا فلكلا ريدقت -٣
  )١٢(ددع  لخدلا ةبيرض نم ميركلا عربتملا ءافعا ضارغال )ركش بتك(

 ةداعاو دجاسملا ةنايصب ةصاخلا اهتاطاشن عيمج يف )GIZ( ةيناملالا ةلاكولا عم ةكراشملا -٤
 ةثالث ددع )با كب( ةنايص تارايسب عربتلاب مهعانقا كلذكو  ًايئيب ةيحصلا تاوردلا ليهأت
 ةرود تاعامتجا دقع لالخ نم ةيحصلا تارودلا ةنايص ىلع دجاسملا يف نييذؤملا بيردتو
 .  مهعم

 دجاسملا ءانبل يضرالا ةعطقب عربتلا تالماعم عيمج ىلع ةيفقولا كالمالا ةيريدم  ةباجا -٥
 ًابيرقت )٨٠( ددع  اهنع ةمئاقلا دجاسملا دعبو ةلبقلا هاجتاو اهتحاسم ثيح نم

 ديدج ءانب يا ةفاضا وا اهمده وا اهتعسوت وا دجاسملا ءانبل ةمدقملا تاططخم عيمج ةسارد -٦
 .  ابيرقت ططخم )٣٠٠(

 )٢٥( اهددعو ةرازولا نع لزعمب اهؤانب مت يتلا ةمئاقلا دجاسملا ةينبا تاططخم قيثوت -٧
 ابيرقت

@
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عــدد ثاثــة وتدريــب المؤذييــن فــي المســاجد علــى صيانــة الــدورات الصحيــة مــن خــال عقــد 
اجتماعــات دورة معهــم  .

اجابــة  مديريــة االمــاك الوقفيــة علــى جميــع معامــات التبــرع بقطعــة االرضــي لبنــاء   -4
ــدد )80(  ــا  ع ــة عنه ــاجد القائم ــد المس ــة وبع ــاه القبل ــاحتها واتج ــث مس ــن حي ــاجد م المس

تقريبــًا.

دراســة جميــع مخططــات المقدمــة لبنــاء المســاجد او توســعتها او هدمهــا او اضافــة اي   -5
ــا  . ــط تقريب ــد )300( مخط ــاء جدي بن

ــا  ــوزارة وعدده ــن ال ــزل ع ــا بمع ــم بناؤه ــي ت ــة الت ــاجد القائم ــة المس ــات ابني ــق مخطط توثي  -6
)25( تقريبــا.

•  التعاون الخارجي :

•  الصيانة :

متابعة تركيب واصاح االجهزة الصوتية في المساجد عدد )30(.  -1

ــوزارة  ــي ال ــة لمبان ــة المركزي ــة والتدفئ ــة والصحي ــدات الكهربائي ــة التمدي ــى صيان ــل عل العم  -2
ومديريــات االوقــاف وبعــض المســاجد  ) عمــل مســتمر يومــي (.

ــاجد  ــي المس ــة ومؤذن ــكن ائم ــاء س ــاه وكهرب ــدادات مي ــب ع ــل وتركي ــذ فص ــة تنفي متابع  -3
عــدد)200(.

تجهيــز االتفاقيــات الفنيــة الخاصــة بإعمــال صيانــة المصاعــد المقاســم  واالجهــزة الصوتيــة   -4
ــدد )4( . ــهيد  ع ــجد الش ــي مس ف

المشاركة في اعمال صيانة المديريات :  -5

              1- اللجنة الملكية   2- صندوق الحج   3- دائرة الحج والعمرة.

التنفيذ المباشر ألعمال الصيانة للمساجد وغيرها حسب االصول .  -6
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@

@
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 ةنايصلا مسق     مقرلا
 )٣٠( ددع دجاسملا يف ةيتوصلا ةزهجالا حالصاو بيكرت ةعباتم -١
 ةرازولا ينابمل ةيزكرملا ةئفدتلاو ةيحصلاو ةيئابرهكلا تاديدمتلا ةنايص ىلع لمعلا -٢

 ) يموي رمتسم لمع (  دجاسملا ضعبو فاقوالا تايريدمو
 دجاسملا ينذؤمو ةمئا نكس ءابرهكو هايم تادادع بيكرتو لصف ذيفنت ةعباتم -٣

 )٢٠٠(ددع
 ةيتوصلا ةزهجالاو  مساقملا دعاصملا ةنايص لامعإب ةصاخلا ةينفلا تايقافتالا زيهجت -٤

 . )٤( ددع  ديهشلا دجسم يف
 ةرئاد-٣ جحلا قودنص -٢ ةيكلملا ةنجللا -١  تايريدملا ةنايص لامعا يف ةكراشملا -٥

 ةرمعلاو جحلا
  لوصالا بسح اهريغو دجاسملل ةنايصلا لامعأل رشابملا ذيفنتلا -٦

 
• aÛØ“ìÏbp@@@

  تافوشكلا مقرلا
  ًادجسم )٣٠٠( ىلع فشكلا  -١
 )٤( ددع اهتنايصو اهتجايتحا ددحتو ةيعرشلا سرادملا ىلع فشكلا -٢
 )٣٠( ددع ميركلا نارقلا رودو ةيمالسالا زكارملاو فاقوالا تايريدم ىلع فشكلا -٣
٤-  

 
• ß“b!íÉ a‚‹ô 

 ةزجنملا لامعالا عورشملا مسا مقرلا
 رانيد فلا )٣٠٠( ءارقفلل لزانم ءانب ةاكزلا قودنص -١
  رانيد فلا )٤٥٠( ذيفنتلاو  فارشالا  ريسلا يداو ردايب نزاخم عورشم -٢
@
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    ييججررااخخللاا  ننووااععتتللاا  ممققررللاا

 ريبكلا ينيسحلا دجسم ،  ناعم دجسم ناكسالاو ةماعلا لاغشالا ةرازو -١

  راطملا دجسم  لقنلا ةرازو -٢

 ةنجل لبق نم ةلكـــشملا ناجلب ةكراـــشملاو ةينفلا تافـــصاوملا دادعإب ةكراـــشملا  ةقاطلا ةرازو -٤

  سرادملاو دجاسملا عيراشم لامكتسال ةقاطلا

 ةجاحلا دنع ئراوطلا فرغ حتفو ٢٠٢٢-٢٠٢١ ماعل ةرازولل يندملا عافدلا ةطخ دادعا   يندملا عافدلا  -٥
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•  الكشوفات  :

1-  الكشف على )300( مسجدًا .

2-  الكشف على المدارس الشرعية وتحدد احتياجتها وصيانتها عدد )4(.

3-  الكشف على مديريات االوقاف والمراكز االسامية ودور القران الكريم عدد )30(.

•  مشاريع أخرى  :

@

@

@

 

• aÛnÈbëæ@a©b!uï@@
@

@

• aÛ—îbãò@ 
 ةنايصلا مسق     مقرلا
 )٣٠( ددع دجاسملا يف ةيتوصلا ةزهجالا حالصاو بيكرت ةعباتم -١
 ةرازولا ينابمل ةيزكرملا ةئفدتلاو ةيحصلاو ةيئابرهكلا تاديدمتلا ةنايص ىلع لمعلا -٢

 ) يموي رمتسم لمع (  دجاسملا ضعبو فاقوالا تايريدمو
 دجاسملا ينذؤمو ةمئا نكس ءابرهكو هايم تادادع بيكرتو لصف ذيفنت ةعباتم -٣

 )٢٠٠(ددع
 ةيتوصلا ةزهجالاو  مساقملا دعاصملا ةنايص لامعإب ةصاخلا ةينفلا تايقافتالا زيهجت -٤

 . )٤( ددع  ديهشلا دجسم يف
 ةرئاد-٣ جحلا قودنص -٢ ةيكلملا ةنجللا -١  تايريدملا ةنايص لامعا يف ةكراشملا -٥

 ةرمعلاو جحلا
  لوصالا بسح اهريغو دجاسملل ةنايصلا لامعأل رشابملا ذيفنتلا -٦

 
• aÛØ“ìÏbp@@@

  تافوشكلا مقرلا
  ًادجسم )٣٠٠( ىلع فشكلا  -١
 )٤( ددع اهتنايصو اهتجايتحا ددحتو ةيعرشلا سرادملا ىلع فشكلا -٢
 )٣٠( ددع ميركلا نارقلا رودو ةيمالسالا زكارملاو فاقوالا تايريدم ىلع فشكلا -٣
٤-  

 
• ß“b!íÉ a‚‹ô 

  ةةززججننممللاا  للااممععالالاا  ععووررششممللاا  ممسساا  ممققررللاا

 رانيد فلا )٣٠٠( ءارقفلل لزانم ءانب ةاكزلا قودنص -١

  رانيد فلا )٤٥٠( ذيفنتلاو  فارشالا  ريسلا يداو ردايب نزاخم عورشم -٢

@
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    ييججررااخخللاا  ننووااععتتللاا  ممققررللاا

 ريبكلا ينيسحلا دجسم ،  ناعم دجسم ناكسالاو ةماعلا لاغشالا ةرازو -١

  راطملا دجسم  لقنلا ةرازو -٢

 ةنجل لبق نم ةلكـــشملا ناجلب ةكراـــشملاو ةينفلا تافـــصاوملا دادعإب ةكراـــشملا  ةقاطلا ةرازو -٤

  سرادملاو دجاسملا عيراشم لامكتسال ةقاطلا

 ةجاحلا دنع ئراوطلا فرغ حتفو ٢٠٢٢-٢٠٢١ ماعل ةرازولل يندملا عافدلا ةطخ دادعا   يندملا عافدلا  -٥
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مديرية الديوان

انجازات وتطلعات مديرية الديوان:

- لقد تم البدء بالعمل على نظام الديوان والمراسات ونظام االرشفة االلكترونية .

• قسم الصــادر:

-  لقــد تــم انجــاز معامــات قســم الصــادر وبلــغ عــدد الكتــب الصــادرة علــى البرنامــج الداخلــي 
ــه  ــاب ومعلومات ــص الكت ــال ملخ ــم ادخ ــمي يت ــاب رس ــادر )16289( كت ــم الص ــاص بقس الخ
علــى البرنامــج وبعــد ذلــك يتــم ســحب وارشــفة الكتــاب الصــادر مــع جميــع مرفقاتــه وقــد 

ــة. ــفه )66723( صفح ــات المؤرش ــدد الصفح ــغ ع بل

ــات الداخليــة كا حســب اختصاصــه عــن طريــق  ــاب الصــادرة علــى المديري يتــم توزيــع الكت  -
البوابــة االلكترونيــة وكذلــك يتــم ارســال النســخ عــن طريــق البوابــة االلكترونيــة.

يتــم ارســال البريــد الخارجــي الخــاص بالــوزارات والدوائــر الحكوميــة عــن طريــق البرنامــج   -
الخــاص برئاســة الــوزراء  )تراســل( وقــد بلــغ عــدد هــذه الكتــب )2079( يتــم ســحب كل 
مرفقــات الكتــاب كامــا عــن طريــق جهــاز الســكانر ويتــم ارشــفتها وارســالها الكترونيــا الــى 

الجهــة المختصــة.

تجهيز البريد المسجل والعادي وتسليمه لموظف البريد االردني .  -

ارســال البريــد الخــاص لمديريــات االوقــاف علــى البوابــة االلكترونيــة بعــد ان يتــم ســحبه مــرة   -
ــي. ــى الورق ــة ال ــات باإلضاف ــر مرفق ــن غي ــاله م ــم ارس ــرى ليت اخ

• قســم الوارد:

ــوارد وكان عددهــا ) 23398 ( معاملــة  علــى  -         لقــد تــم انجــاز المعامــات الخاصــة بقســم ال
البرنامــج الداخلــي الخــاص بقســم الــوارد، يتــم ســحب كامــل المعاملــة علــى البرنامــج 
وارشــفتها ارســالها الكترونيــا علــى البوابــة الــى الجهــة المختصة عــدد الصفحات المؤرشــفة 
ــل« )2944(  ــوزراء »تراس ــة ال ــاص برئاس ــج الخ ــى برنام ــواردة عل ــب ال ــدد الكت ــغ ع )35675(، وبل

ــاب وارد. كت

• قسم الطباعة:

-         يقــوم قســم الطباعــة بطباعــة جميــع المعامــات الــواردة اليــه ويقــوم ايضــا بطباعــة الكتب 
الخاصــة فــي  المديريــات االخــرى فــي الــوزارة فــي حــال عــدم وجــود طابــع لديهــم لظــروف 

ــازات او غيرها. االج
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• قسم الملفـــات:

ــوزارة كاملــة وحفظهــا فــي   يقــوم قســم الملفــات بحفــظ جميــع المعامــات الصــادرة مــن ال

الملفــات الخاصــة بهــا وتقــدر حوالــي بـــ )17200( معاملــة.

• شعبة التصويـــر:

يقــوم مأمــور التصويــر بتصويــر جميــع المعامــات الــواردة اليــه مــن قبــل االقســام الخاصــة فــي 

الــوزارة وكذلــك تجهيــز التعاميــم الصــادرة عــن الــوزارة.

• شعبة المقسم:

يقــوم المقســم بعمــل كبيــر فــي اســتقبال وارســال المكالمــات الهاتفيــة فــي الــوزارة وتــم   -

ادخــال برنامــج مراقبــة المكالمــات الصــادرة والــواردة الى الــوزارة للحفــاظ علــى الوقت وعدم 

هــدر المــال العــام فــي المكالمــات الغيــر ضروريــة وادخــال جميــع المكالمــات الهاتفيــة علــى 

برنامــج الحاســوب.

تــم عمــل صيانــة كاملــة لجميــع خطــوط المقســم فــي الــوازرة مــن قبــل موظفــي   -

. لمقســم ا

• التطلعات :

ــي  ــا، والت ــودة لديه ــات الموج ــع الملف ــفة جمي ــى ارش ــل عل ــوان العم ــة الدي ــات مديري تطلع

ــكل  ــفة ل ــل ارش ــات وعم ــذه الملف ــظ ه ــكان لحف ــر م ــي توفي ــر ف ــبء الكبي ــكل الع ــت تش اصبح

الملفــات فــي القســم وخاصــة ملفــات المســاجد وتجهيــز هــذا العمــل مــن خال ارشــفة وســحب 

ملفــات المســاجد علــى الســكانر وعمــل الحــركات الازمــة عليهــا ليتــم نقــل العمــل المنجــز 

ــع  ــظ لجمي ــه حف ــيكون في ــات س ــم الملف ــي قس ــر ف ــل الكبي ــذا العم ــد، ه ــج الجدي ــى البرنام عل

الملفــات الكترونيــا ممــا يســهل ويســرع عمليــة الرجــوع الــى المعامــات القديمــة او اي معاملــة 

او معلومــة تخــص اي مســجد كــون بعــض المعامــات والكتــب الرســمية اصبحــت قديمــة جــدا 

متعرضــه للتلــف لقــدم الــورق وســوء موقــع حفــظ الملفــات، تنفيــذا لمــا تتطلــع اليــه الحكومــة 

ألوامــر جالــة الملــك عبــد اهلل بــن الحســين المعظــم فــي ان تصــل جميــع الــوزارات الــى حكومــة 

ــل  ــاك عم ــيكون هن ــجد وس ــم المس ــى رق ــة عل ــاجد محفوظ ــور المس ــع ام ــون جمي ــا ورق وتك ب

ــوزارة  ــة الديــوان وال ــر ان شــاء اهلل فــي التحــول والنقلــة النوعيــة لقســم الملفــات فــي مديري كبي

بشــكل عــام. 



التقرير السنوي ٢٠٢١

65

مديرية المطابع

ــرات  ــات والنش ــة المطبوع ــة كاف ــى طباع ــاف عل ــع وزارة األوق ــة مطاب ــل مديري تعم
الخاصــة بالــوزارة ومديرياتهــا وكذلــك المؤسســات الحكوميــة والخاصــة األخــرى.

awqafpress@gmail.com :رابط موقع المديرية االلكتروني  -

انجازات المديرية لعام 2021 :

ــم كل  ــد )15000( تقوي ــكل الجدي ــاف بالش ــوزارة األوق ــنوي ل ــم الس ــة التقوي ــم وطباع تصمي  -1
ــام . ع

تصميــم وطباعــة عدديــن مــن مجلــة هــدي اإلســام بإخــراج جديــد وغــاف جــذاب )2000( مــن   -2
ــدد. كل ع

تصميم وطباعة الخطة االستراتيجية لوزارة األوقاف )150( نسخة.  -3

تصميــم وطباعــة كتــاب الدليــل الفقهــي ألئمــة المســاجد والخطبــاء والمؤذنيــن بالحجميــن   -4
ــر، و)2000( حجــم صغيــر. )7000( حجــم كبي

تصميــم وطباعــة كتــاب فتــاوى الصيــام والنظــام العاجــي للمرضــى خــال شــهر رمضــان   -5
المبــارك )1000( نســخة.

طباعــة كتــب أحــكام التــاوة للمســتويات الثاثــة األول والثانــي والثالــث وكذلــك كتــاب   -6
نســخة.  )18000( بمجمــوع  االجــازة 

طباعة كتاب منهاج الدارسين لترتيل الكتاب المبين للمستويات الثاثة )8000( نسخة.  -7

تصميــم وطباعــة عــدة كتيبــات ونشــرات ارشــادية وتوعويــة خاصــة بجائحــة كرورنــا بأعــداد   -8
ــة. مختلف

الخاصــة  والكتيبــات  والشــهادات  والبوســترات  النشــرات  مــن  العديــد  وطباعــة  تصميــم   -9
مختلفــة. بأعــداد  واإلرشــاد  الوعــظ  ومديريــة  الشــرعي  التعليــم  بمديريــة 

تصميم وطباعة كتاب المنهج األصولي عن االمام االسنوي )100( نسخة.  -10

ــن  ــر م ــى الكثي ــة ال ــزكاة، إضاف ــدوق ال ــة بصن ــريعات الخاص ــب التش ــة كتي ــم وطباع تصمي  -11
التــي ال مجــال لذكرهــا فــي هــذا التقريــر )500( نســخة. المطبوعــات 
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تصميم وطباعة جميع المطبوعات المتعلقة بموسم الحج من كل عام.  -12

االشــراف الفنــي الكامــل علــى طباعــة وتدقيــق مصحــف »آل البيــت« بجميــع احجامــه فــي   -13
الســوق المحلــي وإعــادة تدقيقــه وإيجــازه بعــد الطباعــة ليتــم توزيعــه علــى المســاجد 

)20000( نســخة.

تطويــر قســم التصميــم ورفــده بأجهــزة كمبيوتــر حديثــة »Apple Macintosh« وبمواصفات   -14
ــل  ــات داخ ــم والمطبوع ــة التصامي ــذ كاف ــرة بتنفي ــة، والمباش ــم حديث ــج تصمي ــة وبرام عالي
ــم  ــز التصمي ــرف لمراك ــت تص ــي كان ــوال الت ــن األم ــر م ــر الكثي ــى توفي ــا أدى ال ــة مم المطبع

والفــرز خــارج المطبعــة.

. C.T.P تطوير قسم المونتاج والتصوير، وذلك بشراء جهاز سحب لوحات الطباعة  -15

توفير جهاز لطباعة الباجات الخاصة بموظفي وزارة األوقاف.  -16
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مديرية تكنولوجيا المعلومات

      انجازات مديرية تكنولوجيا المعلومات:

قامت المديرية بالعديد من المنجزات ومن أهمها:

اســتام 100 جهــاز حاســوب فائضــة عــن الحاجــة مــن وزارة االقتصــاد الرقمــي حيــث تــم عمــل  أواًل: 
تحديــث لهــا وبرمجتهــا وتوزيعهــا علــى الموظفيــن لســد حاجاتهــم.

اســتام 15 جهــاز ماســح ضوئــي فائــض عــن الحاجــة مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة  ثانيً: 
حيــث تــم تجهيزهــا لتوزيعهــا علــى الموظفيــن.

ــال  ــم ارس ــح يت ــث أصب ــة حي ــوفات الورقي ــن الكش ــاء م ــن واالنته ــآت الموظفي ــه مكاف اتمت ثالثً: 
المكافــآت الكترونيــا مــن خــال االيميــل الــى حســابات الموظفيــن فــي البنــوك بدل تســليمها 
لهــم مــن خــال كشــوفات ورقيــه، حيــث يتــم ارســال ايميــات الــى 22 بنــك وكل بنــك يتــم 

التعامــل معــه بخصوصيــه مــن حيــث نــوع الملــف وبنيــة البيانــات فــي الملــف.

اتمتــة اقتطاعــات المحاكــم الشــرعية واالنتهــاء مــن الكشــوفات الورقيــة حيــث أصبــح يتــم  رابعً: 
ارســال االقتطاعــات الكترونيــا مــن خــال االيميــل الــى دائــرة قاضــي القضــاة بــدل تســليمها 
ببيانــات  ايميــل بملــف مفصــل  يتــم ارســال  لهــم مــن خــال كشــوفات ورقيــه، حيــث 
ــغ. ــا المبال ــة له ــرعية الموجه ــم الش ــب المحاك ــروزة حس ــاع مف ــة االقتط ــن وقيم الموظفي

خامسً: استقبال ما يقارب 500 طلب دعم فني من موظفي الوزارة والمديريات الخارجية.

سادســً: اســتام الدفعــة األولــى مــن موزعــات النــت الخاصــة بالــوزارة والمديريــات الخارجيــة 
واالدارات التابعــة للــوزرة حيــث تــم برمجتهــا وتركيبهــا فــي المواقــع التاليــة:

- مركز الوزارة جهاز واحد.

- مسجد الشهيد جهاز واحد وموزع شبكه السلكية عدد 2.

- معهد الملك عبد اهلل الثاني جهاز واحد.

- دائرة الحج والعمرة جهاز واحد.

- دائرة تنمية أموال األوقاف جهاز عدد 2.

- اوقاف عمان األولى جهاز واحد.

- اوقاف عمان الثانية جهاز واحد.

- اوقاف عمان الثالثة جهاز واحد.
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- اوقاف اربد األولى جهاز واحد.

- اوقاف اربد الثانية جهاز واحد.

ســابعً: تصميــم وبرمجــة نظــام االمتحانــات االلكترونــي و تجهيــز قاعــه االمتحانــات مــن خــال 
تركيــب شــبكة نــت و تزويدهــم بأجهــزة حاســوب عــدد 6 ,حيــث يحتــوي البرنامــج علــى 

ــي: ــزات وه ــن المي ــد م العدي

ــة  ــال عملي ــا خ ــاء منه ــوع لانتق ــب الموض ــة حس ــئلة المصنف ــات لألس ــدة بيان ــداد قاع - اع
ــات. ــداد االمتحان اع

- إمكانية اعداد أكثر من امتحان حسب التصنيف المطلوب.

- إمكانية اعداد عدة نماذج لكل امتحان.

- إمكانية اجراء االمتحان ألربعة اشخاص في كل مرة.

ــاء  ــد انته ــي عن ــكل تلقائ ــان بش ــاء االمته ــبقا وانه ــان مس ــدة االمتح ــد م ــة تحدي - إمكاني
ــه . مدت

- إعطاء نتيجة االمتحان فورا حين االنتهاء منه.

- تخزيــن بيانــات االمتحانــات المقدمــة والرجــوع اليهــا عنــد الحاجــة لعمــل أي دراســات تهتم 
بمراكــز الضعــف للمتقدميــن لامتحانات.

ــا  ــة له ــر المطلوب ــة للتقاري ــق بالصيان ــا يتعل ــن فيم ــؤون الموظفي ــام ش ــى نظ ــل عل العم ثامنً: 
ــل  ــب والتعدي ــي تطل ــر الت ــض التقاري ــداد بع ــب واع ــم الروات ــرية وقس ــوارد البش ــة الم مديري

ــتمر. ــكل مس ــدث بش ــي تح ــات الت ــب البيان حس

تاســعً: العمــل علــى صيانــة وتشــغيل النظــام المالــي المعــد مــن قبــل المديريــة و المفعــل فــي 
مديريــة البرامــج الوقفيــة و قســم االمانــات فــي الدائــرة الماليــة.

عاشرًا: متابعة البرامج المتعلقة بنظام االماك الوقفية.

حــادي عشــر: العمــل علــى اعــداد وتدقيــق بيانــات الموظفيــن مــن خــال المقارنــات والمطابقــة 
ــوزارة. ــات ال الفعليــة لكشــوفات الضمــان االجتماعــي وبيان

ــام  ــع نظ ــرة م ــة مباش ــدوام المربوط ــاعات ال ــبكة وس ــى ش ــة عل ــة والمراقب ثانــي عشــر: المتابع
بالتعــاون مــع موظــف خدمــة الجمهــور والشــركة  الــوزارة  بــه فــي  الــدوام المعمــول 

المسؤولة عن الصيانة لديمومة العمل بالدقة المطلوبة وعلى أكمل وجه. 

رابع عشر: المشاركة في عطاءات الوزارة التي تتعلق اجهزة، وآالت تصوير، وطابعات وغيرها.
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مديرية اللوازم

      انجازات مديرية اللوازم:

قامت المديرية بالعديد من المنجزات ومن أهمها:

تــم طــرح اكثــر مــن عطــاء بخصــوص تأميــن الــوزارة والمديريــات بأجهــزة حاســوب وطابعــات   -1
ــة . ــحات ضوئي وماس

تم طرح عطاء لشراء اثاث مكتبي )مكاتب وكراسي( وتم توزيعها حسب الحاجة.  -2

تم طرح ثاثة عطاءات لتزويد مستودع الوزارة بأنظمة صوت تخص المساجد.  -3

تم اجراء جرد اللوازم لجميع مديريات ومكاتب الوزارة.  -4

تــم تركيــب اجهــزة تتبــع الكترونــي لجميــع الســيارات التابعــة للــوزارة وكذلــك تــم تزويدهــا   -5
ــا. ــزل الكتروني ــن والدي بالبنزي

توزيع الهدايا الممنوحة للوزارة من قبل الهيئة البريطانية االسامية.  -6

.GIZ توزيع خزانات ماء لألسر العفيفة مقدمة من الوكالة االلمانية  -7

تم توزيع امساكية شهر رمضان المبارك وعددها )1000 ( نسخة على المديريات والمساجد.  -8

توزيع التقويم السنوي على المديريات وعدده )ا 13000( تقويم وتوزيع 500 اجندة.  -9

تم توزيع المصحف الشريف بأحجام مختلفة وعددها )2250(.  -10

ــاجد  ــات والمس ــى المديري ــرارة عل ــص الح ــزة فح ــات واجه ــات والكمام ــع المعقم ــم توزي ت  -11
التابعــة للــوزارة وعددهــا )1500 علبــة معقــم و 10000 كمامــة (.

تــم اســتام وتســليم كتــب احــكام التــاوة والتجويــد بمســتوياتها الثاثــة وعددهــا )42000(   -12
ــاب. كت

تم توزيع 1000 حرام وتوزيع 100 صوبة و 30 تنكة زيت زيتون على االسر المحتاجة.  -13

تم توزيع المطويات والنشرات الخاصة بالوزارة وعددها 50000 نسخة.  -14

توزيع مجلة هدي االسام وعددها )4000( نسخة.  -15

توثيــق االدخــاالت واالخراجــات الصــادرة مــن مأمــور المســتودع الرئيســي و الفرعــي وعددهــا   -16
ــراج . ــتند اخ ــال و 400 مس ــند ادخ 600 متس

اصدار اوامر الحركة للمركبات والمتابعة الدورية لصيانتها.  -17
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التطلعات:

العمل على اصدار نظام الكتروني لعمل مديرية اللوازم.  -1

المديريــة  الرســمية فــي  العمــل علــى توثيــق وارشــفة االدخــاالت واالخراجــات والكتــب   -2
الكترونيــا.

العمــل علــى تاميــن الــوزارة والمديريــات مــن المســتلزمات الضروريــة ضمــن االمكانيــات   -3
المتاحــة.

العمل على تطوير المديرية من خال زيادة الوعي والتدريب لدى الموظفين.  -4

ــن  ــى الموظفي ــط عل ــف الضغ ــن لتخفي ــص بالموظفي ــة بالنق ــن  المديري ــى تأمي ــل عل العم  -5
الموجوديــن حاليــا وذلــك لزيــادة حجــم عمــل المديريــة.
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مديرية الطاقة والمياه

التقريــر الســنوي لمديريــة الطاقــة والميــاه بمــا يخــص الوفــر الحاصــل فــي فاتــورة 
الكهربــاء الســنوية للمســاجد لعــام 2021 بعد تنفيذ مشــاريع انظمة الطاقة الشمســية:

 ٢٠٢١ ةيونسلا  ةلماعلا ةقاطلا دجاسم ددع ةيئاصحا

 ةكرش مسا
ءابرهكلا  

ةظفاحملا / ةيريدملا يلكلا دجاسملا ددع   ةقاطلا دجاسم ددع 
٢٠٢١ ةلماعلا  

 ةقاطلا دجاسم ددع ةبسن
يلكلا دجاسملا ددعل  

 ءابرهكلا
طسولا ةيندرالا  

نامع تايريدم  ٣١٫٥٨ ٥٧٦ ١٨٢٤% 

ءاقرزلا  ٢٣٫٥٥ ١٤٦ ٦٢٠% 

ةفيصرلا  ٢٩٫٦٥ ٦٧ ٢٢٦% 

ءاقلبلا  ٢٢٫٧٧ ١١٥ ٥٠٥% 

ابدأم  ٢٤٫٥٨ ٥٩ ٢٤٠% 

عومجملا  ٢٨٫٢٠ ٩٦٣ ٣٤١٥% 

 ءابرهك ةكرش
لامشلا دبرا  

ةيناثلاو ىلوالا دبرا  ٥١٫٩٦ ٣٩٧ ٧٦٤% 

اثمرلا  ٤٥٫٠٠ ٧٢ ١٦٠% 

ةروكلا  ٣٩٫٤٧ ٧٥ ١٩٠% 

 ةيلامشلا ةيدابلا
ةيقرشلا  

٣٫١٤ ٩ ٢٨٧% 

ةيلامشلا راوغالا  ١٨٫٩٧ ٢٢ ١١٦% 

نولجع  ٣٠٫١١ ٥٦ ١٨٦% 

شرج  ١٩٫٤٣ ٦٨ ٣٥٠% 

قرفملا  ٩٫٧٧ ٦٥ ٦٦٥% 

عومجملا  ٢٨٫١١ ٧٦٤ ٢٧١٨% 

 عيزوت ةكرش
 ءابرهكلا

بونجلا  

كركلا  ٨٫٢٤ ٤٣ ٥٢٢% 

ةليفطلا  ٢٢٫٠٧ ٤٩ ٢٢٢% 

ناعم  ١٫٤٩ ٤ ٢٦٨% 

ةبقعلا  ٣١٫٥٤ ٤١ ١٣٠% 

عومجملا  ١٢٫٠٠ ١٣٧ ١١٤٢% 

يلكلا دجاسملا ددع ٢٠٢١ ةلماعلا ةقاطلا دجاسم ددع  ةقاطلا دجاسم ددع ةبسن   
يلكلا دجاسملا ددعل  

٢٥٫٦٢ ١٨٦٤ ٧٢٧٥% 
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 ٢٠٢١  -  ٢٠١٧ نم ةقاطلا ةروتاف يف رفولا ةبسنو ةميقل يليصفت ريرقت
 

 مسا
ةكرشلا  

 ةميق
 ةروتافلا
 ةيونسلا

٢٠١٧ 

 ةميق
 ةروتافلا
 ةيونسلا

٢٠١٨ 

 ةميق
 ةروتافلا
 ةيونسلا

٢٠١٩ 

 ةميق
 ةروتافلا
 ةيونسلا

٢٠٢٠ 

 ةميق
 ةروتافلا
 ةيونسلا

٢٠٢١ 

 رفولا ةميق
٢٠١٧ ماع نم  

٢٠٢١ ةياغل  

رفولا ةبسن  
 ماع نم

٢٠١٧ 
٢٠٢١ ةياغل  

 ةمهاسم ةبسن
 تاكرش

 نم ءابرهكلا
 ةروتافلا
ةيلامجالا  

 ةكرش
 ءابرهكلا
 /ةيندرالا
طسولا  

٧٠ %٣٩ ٢,٣٢٩,٥٧٢ ٣,٦٤٦,٥٩٣ ٤,١١٥,٩٤٨ ٤,٧٠٢,٢٦٨ ٥,٤٣٩,٦٦٨ ٥,٩٧٦,١٦٦% 

 ةكرش
 ءابرهك
 /دبرا

لامشلا  

١٨ %٣٨ ٥٨٥,١٦٣ ٩٤٨,٧١٩ ١,١٢٥,١٠٠ ١,٥١٢,٣٤٧ ١,٦٢٦,٦٥٧ ١,٥٣٣,٨٨٣% 

 ةكرش
 عيزوت

 /ءابرهكلا
بونجلا  

١٣ %٢٢ ٤٢٠,٢٢٩ ١,٥٢٢,٦٤٠ ١,٣٧٠,٧٠١ ١,٦٢٩,٨٠٢ ١,٨٩٢,١٨١ ١,٩٤٢,٨٦٩% 

عومجملا  ٣٥ ٣,٣٣٤,٩٦٥ ٦,١١٧,٩٥٣ ٦,٦١١,٧٥٠ ٧,٨٤٤,٤١٧ ٨,٩٥٨,٥٠٦ ٩,٤٥٢,٩١٨%  
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مديرية العطاءات

العطاءات التي تم طرحها خالل عام 2021:
 تاءاطعلا ةيريدم  

 ٢٠٢١ ماع لالخ اهحرط مت يتلا تاءاطعلا

 مقر مزاول ءاطعلا مقر
 تاظحالم لاغشا ءاطعلا

١/٢٠٢١/ق فيرشلا فحصملا ةعابط مزاول١/٢٠٢١  دجسملا ةنجل ١٠٫٠٠٠ يوابقعلا دجسم 

٢/٢٠٢١ق ةعبطملل c.t.p    زاهج مزاول ٢/٢٠٢١  ةيودعلا ةعبار دجسم 
 دبرا مق/

 جمارب٦٫٠٠٠
 دجسملا ةنجل ٣٠٠٠

٣/٢٠٢١ق توص ربكمو تاعامس مزاول٣/٢٠٢١  شرج دبرا نامع وليك ١٥٨ دجاسم ةدع ةيسمش ةقاط 
 ناجل ءاقرزلا ةروكلا

٤/٢٠٢١ق جحلا تارايس مزاول٤/٢٠٢١  دبرا سودرفلا 
 جماربلا١٠٠٠٠

 دجسملا ةنجل ٥٠٠٠
 لاملا ٩٤٤٤

٥/٢٠٢١ق فهكلا لها ةفاظن مزاول٥/٢٠٢١  ءارش ةنجل ةيزكرمال )ءاشنا( ةليفطلاو كركلا ةقاط 

٦/٢٠٢١ق رارضو ةديبع وبا ةفاظن مزاول٦/٢٠٢١  بتاكم(ناعم /يمالسالا زكرملا 
 ذيفنتلا ديق )ةيسدنه

 ةيزكرمال /ءارش ةنجل
 صصخم
 ٢٠٢١ ماعلل١٧٠٠٠
 ٢٠٢٢ ماعلل ١٢٥٠٠٠

٧/٢٠٢١ق توص ربكمو تاعامس مزاول٧/٢٠٢١  ناعم/ةباحصلا دجسم 
 ذيفنتلا ديق /)ةيسدنه بتاكم(

 ةيزكرمال /ءارش ةنجل
 صصخم
 ٢٠٢١ ماعلل ٧١٠٠٠
 ٢٠٢٢ ماعلل ١٢٥٠٠٠

٨/٢٠٢١ق ينويزفلت ثب مزاول٨/٢٠٢١   حيلم )ءاشنا( ابدأم يمالسا زكرم 
 ذيفنتلا ديق

 ءارش ةنجل
 ٢٠٢١ ماعلل ٦٠٠٠٠ صصخم

 ٢٠٢٢ ماعلل ٢٠٠٠٠ 
 ٢٠٢٣ماعلل ٢٠٠٠٠

 توص ربكمو تاعامس مزاول ٧/٢٠٢١
٩/٢٠٢١ق حرط ةداعا  ةيزكرمال ٨٠٠٠٠ وليك١١٥ ابدأم ةقاط 

١٠/٢٠٢١ق ٣ جحلا تارايس مزاوا٩/٢٠٢١  ءارش ةنجل ةيزكرمال وليك ١٠٧طلسلا ةقاط 
 ٥٠٠٠٠صصخم

١١/٢٠٢١ق    رانيد ٨٠٠٠ ةرازو تايتوص ديهشلا دجسم 
١٢/٢٠٢١ق    ةيمنتلا  ٣٢٠٠٠صصخم فقولا ةيمنت دعاصم 

١٣/٢٠٢١ق    ةيزكرمال صصخم  وليك ٣٣٠ دبرا ةقاط 
٢٤٠٠٠ 

١٤/٢٠٢١ق    ةاكزلا صصخم ١٩٠٠٠ ةاكزلا قودنص قرفملا عاف 

١٥/٢٠٢١ق    ديق /عبارلا قباطلا/ةرازولا ينبم 
 ةيلحم ءارشل لاملا ٤٠٠٠٠ ذيفنتلا

١٦/٢٠٢١ق هحرط ةداعاو ةءاغلا مت   ءارش ةيزكرم ال ٥٠٠٠٠ ةفيصرلا/ ضيبالا لبجلا ةربقم 
١٧/٢٠٢١ق    ةيزكرمال ٧٥٠٠٠ ةيزكرمال ةمصاعلا ةقاط 
١٨/٢٠٢١ق    ١٧٠٠٠ ةيفقو جمارب طلسلا كلام نب سنا 
١٩/٢٠٢١ق    دجسملا ةنجل ٦٠٠٠ نولجع ةرخص 
٢٠/٢٠٢١ق   ةلماشلا ٢٠٦٩٧ ةيزكرمال ١٢٥٠٠٠ نولجع ةقاط   
٢١/٢٠٢١ق ديدج ءاطع   ٥٠٠٠٠ ةيزكرم ال ضيبالا لبجلا ةربقم 
٢٢/٢٠٢١ق    دجاسم ناجل %٥٠ قرفملا/دجاسم ةدع ةقاط 
٢٣/٢٠٢١ق    ٣٠٠٠٠ شرج ةيزكرمال شرج ةنايص 
٢٤/٢٠٢١ق    ٣٠٠٠٠ ذيفنتلا ديق ديهشلا ويدتسا 
٢٥/٢٠٢١ق    دجاسم ١٠ ناجل / وليك ١٩٢ ةفيصرلا طلسلاو نامع/ ةقاط 
٢٦/٢٠٢١ق    لاملا نم ١٧٠٠٠٠ ذيفنتلا ديق ديهشلا فييكت 
٢٧/٢٠٢١/ق    ةيزكرمال ٥٠٠٠٠ ناجيوع ةربقم 
٢١/٢٠٢١ق    ٥٠٠٠٠ ةيزكرمال ةداعا ضيبالا لبجلا ةربقم 
٢٨/٢٠٢١ق    ٢٠٠٠٠ةيزكرمال ابدأم ريمع نب بعصم ةنايص 
٢٤/٢٠٢١ق    لام ٣٠٠٠٠ حرط ةداعا/ديهشلا ويدتسا 
 ةرازولا تاناما ٢٢٠٠٠ كركلا/ رازملا بتاكم ءاشنا ٢٩/٢٠٢١ق  

 ةاكزلا قودنص ٣٠٠٠٠٠ ذيفنتلا ديق دبرا ءارقفلا نكاسم ءانب   
٢٣/٢٠٢١ق    ذيفنتلا ديق شرج فاقوا ةيريدم ينبم ةنايص 
٣٠/٢٠٢١ق    جماربلا نم٣٢٠٠٠صصخم شيورد وبا دجسم 



التقرير السنوي ٢٠٢١

74

مديرية الرقابة الداخلية

التقرير السنوي عن أعمال الرقابة الداخلية لعام 2021م:

أواًل / أ: المقدمة:

ــنة 1992م  ــم )31( لس ــة رق ــة الجليل ــاغ الرئاس ــب ب ــة بموج ــة الداخلي ــة الرقاب ــأت مديري أنش
ــوزارة بمقتضــي المــادة رقــم )12( مــن نظــام  وصــدر لهــا تعليمــات رقــم )3( لســنة 1993م فــي ال
التنظيــم االداري لــوزارة االوقــاف رقــم )23( لســنة 1979م وتــم نشــر التعليمــات فــي الجريــدة 

الرســمية رقــم )3939( تاريــخ 1993/12/16م .

)ب(  االهداف :

1.     تزويد االدارة العليا في الوزارة بالمعلومات والبيانات التي تجري على الواقع .

2.     خدمة االدارة العليا في مجال الرقابة على المال العام والمحافظة عليه .

3.     خدمــة االدارة العليــا فــي مجــال الرقابــة علــى المديريــات الخارجيــة والمراكــز االســامية ودور 
القــران ومتابعــة نشــاطاتها .

ــة  ــال الرقاب ــي مج ــا ف ــول به ــات المعم ــة والتعليم ــن واالنظم ــزام بالقواني ــن االلت ــد م التأك  .4
واالداريــة. الماليــة 

)ج( أسلوب منهجية التدقيق التي تم اعتمادها:

1.     االلتزام بالتشريعات الخاصة بوزارة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية .

2.     االلتزام بأحكام النظام المالي رقم )3( لسنة 1994م والتعديات الصادرة بموجبه .

3.     االلتزام بنظام االشغال واللوازم لوزارة االوقاف رقم )1( لسنة 2002م .

4.     االلتزام بالتعليمات المالية واالدارية لشؤون الحج والعمرة .

5.     االلتزام بنظام الخدمة المدنية رقم )82( لسنة 2014م وتعدياته .

ثانيا/ )أ(:  االنجازات الرئيسية لمديرية الرقابة الداخلية :

1.     التدقيــق المســبق لكافــة المســتندات الماليــة المقدمــة للصــرف وتشــمل الحســابات 
التاليــة:
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•  المستندات المصروفة من موازنة الوزارة وعددها ) 5961( مستندًا.

•  المستندات المصروفة من امانات الوزارة وعددها ) 1726( مستندًا.

•  المستندات المصروفة من امانات شؤون الحج والعمرة وعددها ) 240( مستندًا.

•  المستندات المصروفة من البرامج الوقفية وعددها ) 1601( مستندًا.

•  المســتندات المصروفــة مــن حســاب اللجنــة الملكيــة إلعمــار مســاجد ومقامــات الصحابــة  
وعددهــا ) 281( مســتندًا.

تدقيق السلف المصروفة من الحسابات التالية :  .2

• من حساب الموازنة .

• من حساب امانات شؤون الحج .

ــر  ــع دفت ــك م ــة ذل ــاف ومطابق ــات االوق ــهرية لمديري ــات الش ــة االمان ــق خاص تدقي  .3
الصنــدوق.

متابعة ذمم مطابع الوزارة وتحصيلها .  .4

الفعليــة  االرصــدة  مــع  الدفتريــة  االرصــدة  ومطابقــة  الــوزارة  مســتودعات  جــرد   .5
. ع د للمســتو

تدقيق اعمال مديريات االوقاف من جميع النواحي االدارية والمالية .  .6

المشاركة في اللجان التالية :  .7

•  لجان تدقيق وتحقيق وعددها )42 ( لجنة .

•  لجان دراسة فنية )234 (لجنة

•  لجان استام لوازم واشغال وعددها ) 99( لجنة.

•  لجان عطاءات ومشتريات وعددها ) 81( لجنة.

•  لجان جرد وكشف واتاف مستندات وبيع اثاث وعددها )19 ( لجنة.

•  لجان اخرى ) 223(.

الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة وعددها ) 24( استيضاح .  .8

تم انهاء ) 10( كتب رقابية لديوان المحاسبة )استيضاحات( نهائيا .  .9

تــم انهــاء ) 10( كتــب رقابيــة بشــكل جزئــي والعمــل جــاري علــى انهائهــا بشــكل   .10
كامــل.
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مــا زال يوجــد )15 ( كتــب رقابيــة قائمــة بمــا فيهــا مــا ورد بالبنــد الســابق والتــي هــي   .11
ــة .  ــد المتابع قي

مخاطبــة وزارة الماليــة فيمــا يتعلــق بتقاريــر لجــان التفتيــش وتشــكيل اللجــان   .12
كتــب.  )8( وعددهــا  الخاصــة 

الــرد علــى كتــب هيئــة مكافحــة الفســاد بعــد اجــراء التحقيــق حســب االصــول   .13
. مذكــرة   )10( التحقيــق  بنتائــج  وتزويدهــم 

اصدار التعاميم وعددها )15(.  .14

مخاطبة مدراء االوقاف وعددها )25( .  .15

ثالثا / )أ(: الرقابة على اعداد وتنفيذ الموازنة :

 1- تلتزم مديرية الرقابة بمتابعة اعداد الموازنة وتنفيذها اوال بأول .

)ب(: ادارة النفقات : 

1-  تقــوم مديريــة الرقابــة الداخليــة بالرقابــة علــى مــدى التــزام الــوزارة بالمخصصــات الماليــة 
ــوزارة . ــى ال ــرد ال ــي ت ــهرية الت ــة الش ــواالت المالي ــوزارة بالح ــة ال ــي موازن ــودة ف المرص

2-  التأكــد مــن عــدم تجــاوز المخصصــات الشــهرية وكذلــك التقيــد بالصــرف مــن بنــود الموازنــة 
حســب المــادة المخصصــة لهــذه الغايــة )علمــا ان الــوزارة تعتمــد نضــام »GFMIS«( حاليــا .

)ج(: ادارة االيرادات :

تنقسم ايرادات الوزارة الى قسمين :

االول : ايــرادات امانــات الطوابــع والرســوم والتــي تحــول اوال بــأول الــى حســاب وزارة الماليــة حســب   
االصول.

ــة  ــرادات الوقفي ــن االي ــا م ــة وغيره ــارات الوقفي ــاجد  وااليج ــاء المس ــات كهرب ــرادات امان ــا : اي ثاني
ــة . ــج الوقفي ــة البرام ــال مديري ــن خ ــق م ــي تنف ــروطة والت المش

حيث يتم متابعة ذلك اوال بأول .

)د(: ادارة الموجودات المنقولة وغير المنقولة : 

1-  مراقبة وجرد المستودعات بشكل دوري .

2-  مراقبة وجرد االثاث واللوازم في جميع مكاتب الوزارة .

3-  التأكد من سامة مخزون اللوازم من جميع المواد .
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)هـ ( إدارة اللوازم : 

4-   التدقيــق علــى العطــاءات التــي تطرحهــا الــوزارة والتأكــد مــن وجــود مخصصــات ماليــة 
لعمليــة الشــراء.

5-   التأكد من مدى االلتزام بنظام االشغال واللوازم لوزارة االوقاف .

6-   معرفة االحتياجات الرئيسية للوزارة .

)و(: ادارة الموارد البشرية :

1-   يتم متابعة تنفيذ جميع القرارات االدارية وما يترتب عليها من اثر مالي.

2-   تم تدقيق قرارات الترفيعات الجوازية والوجوبية والتأكد من سامة االجراءات فيها .

)ز(: البيانات المالية والحسابات الختامية :

تقــوم مديريــة الرقابــة الداخليــة بمتابعــه الكشــوفات الماليــة والدفاتــر والســجات الخاصــة 
بــوزارة االوقــاف، واعــداد الخاصــات الحســابية )التســويات( لجميــع الحســابات الخاصــة بــوزارة 
االوقــاف متابعــة ارســال المصاريف المســتردة ســنوات ســابقة لــوزارة الماليــة ومتابعــة المصروفات 
المســتردة لســنة الحاليــة ال رســالها لــوزارة الماليــة فــي الســنة القادمــة وفــي نهايــة العــام يتــم 

التدقيــق علــى البيانــات الماليــة )الموقــف المالــي( ال رســالة لــوزارة الماليــة .

ونــرى ان البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة للــوزارة تعمــل ضمــن التعليمــات والقوانيــن 
واألنظمــة .

 )ب ( التوصيات و االقتراحات :

متابعــة االلتــزام بالتعاميــم واالجــراءات التــي تــم اصدارهــا لمعالجــة الماحظــات التــي تــم   -1
رصدهــا لمعالجتهــا وتصويبهــا ومراجعــة دليــل االجــراءات لتضميــن الماحظــات بــه . 

زيادة كادر وحدة الرقابة الداخلية لمتابعه جميع اعمال الوزارة .  -2

زيــادة ورفــد الكــوادر المحاســبية فــي مديريــات الــوزارة لتغطيــة النقــص الحاصــل فــي   -3
. التعليمــات  ومخالفــة  المتعارضــة  المهــام  تداخــل  ومنــع  الموظفيــن 

ــا  ــام بأعماله ــن القي ــن م ــتقالية للتمك ــن االس ــد م ــة المزي ــة الداخلي ــي الرقاب ــح موظف من  -4
علــى اكمــل وجــه .

اشــراك موظفــي الرقابــة بالمزيــد مــن الــدورات التدريبيــة والمتعلقــة بضبــط الجــودة وادارة   -5
المخاطــر والتدقيــق الرقابــي .
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مديرية مسجد الشهيد
الملك المؤسس عبد اهلل بن الحسين

انجازات مديرية مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد اهلل بن الحسين:

البــدء بتركيــب تكييــف وتبريــد وتدفئــة مركزيــة لصحــن المســجد بتكلفــة )150000( دينــار مائــة   -1
ــار. ــف دين ــون أل وخمس

البــدء بشــراء وتركيــب نظــام صوتيــات جديــد لصحــن ومــآذن وأروقــة مســجد الشــهيد   -2
دينــار. الــف  خمســون   )50000( بتكلفــة 

االشراف الفني على المناسبات واالحتفاالت الرسمية :  -3

أ 0    المجالس العلمية الهاشمية وعددها اربع مجالس.

ب 0  االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 0

ج 0   االحتفال بذكرى االسراء والمعراج 0

د 0   الندوات والمحاضرات المختلفة التي يتجاوز عددها 200.

ويكون اإلشراف الفني على النواحي التالية:

تجهيز القاعة من الصوت والشاشات.  -1

البث المباشر عبر أثير إذاعة القران الكريم / اآلذان الموحد.  -2

3-  متابعة مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون بما يخص البث التلفزيوني .

العمــل علــى صيانــة ومتابعــة عمــل محطــات اآلذان الموحــد بالمملكــة وعددهــا تســع   -4
0 محطــات 

متابعــة األمــور اإلداريــة والفنيــة بمــا يخــص محطــات اآلذان الموحــد فــي المملكــة مــع   -5
: التاليــة  العاقــة  ذات  الجهــات 

أ 0    هيئة اإلعام 0

ب 0  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 0

ج 0   المدينة اإلعامية 0

د  0   مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 0
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وتكون المتابعة على النحو التالي :

1-  التراخيص السنوية.

2-  متابعة الترددات وجودتها الفنية.

.)servers( 3-  تقديم المعلومات الفنية الازمه بشكل دوري

لــم يتــم تســجيل حــدوث اي عطــل فنــي فــي خطــوط نقــل اآلذان الموحــد الخاصــة   -6
0 حولهــا  ومــا  عمــان  بمحافظــة 

استقبال السواح من مختلف مناطق العالم 0  -7

تطويــر محطــة اآلذان الموحــد الخاصــة بمنطقــة األغــوار الشــمالية بتكلفــة )130000( مائــة   -8
وثاثــون الــف دينــار.

تطلعات مديرية مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد اهلل بن الحسين لعام 2022:

صيانة وشراء أجهزة لمحطة إرسال عمان للقرآن الكريم / اآلذان الموحد .  -1

الموحــد  اآلذان  بمحطــات  الخاصــة  واالســتوديوهات  اإلرســال  محطــات  وتطويــر  صيانــة   -2
: التاليــة  للمحافظــات 

أ0  تطوير محطة اآلذان الموحد لمحافظة المفرق 0

ب0 تطوير محطة اآلذان الموحد لمحافظة عجلون 0

ج0 تطوير محطة اآلذان الموحد لمحافظة الكرك 0

د0  تطوير محطة اآلذان الموحد لمحافظة اربد 0

هـ0 تطوير محطة اآلذان الموحد لمحافظة العقبة 0

و0 تطوير محطة اآلذان الموحد لمنطقة األغوار الشمالية .

انشاء محطة آذان موحد لمحافظة معان.  -3

قيمة العطاء السنوي لصيانة محطات اآلذان الموحد في المملكة .  -4

دفــع رســوم ســنوية لشــركة المدينــة االعاميــة بــدل اســتخدام التــردد الفضائــي الخــاص   -5
بمحطــات اآلذان الموحــد.

دفع رسوم سنوية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت للترددات الراديوية .  -6

صيانــة انــارة مســجد الشــهيد فــي جميــع المواقــع واعــادة تشــغيل انــارة المــآذن والقبــاب   -7
واالعمــدة واالروقــة.
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شراء شاشة عرض للقاعة الرئيسية .  -8

. DVR شراء وصيانة نظام المراقبة في المسجد مع شاشة وجهاز  -9

صيانة اعمال الساحات واالروقة الرخامية.  -10

صيانة الساحات الحجرية .  -11

شراء رافعة 18 متر كهربائية.  -12

صيانة االسقف الجبسية واسقف الجبصوم بورد.  -13

صيانة واستبدال انارة سقف القاعة الرئيسية .  -14

استبدال عزل بعض المناطق في اسقف االروقة.  -15

ــوار  ــك االس ــة وكذل ــع المتفكك ــت القط ــع تثبي ــة م ــع االدراج الحجري ــل جمي ــة وتكحي صيان  -16
الخارجيــة.

صيانة لوحات الكهرباء الرئيسية .  -17

صيانة تصوينات الحجر في كافة ارجاء الموقع.  -18

معالجة الهبوط الحاصل في ارضيات االرصفة الحجرية الخارجية.  -19

استبدال االسقف المعدنية في الموقع.  -20

تعديل وضعية مسار المنهل الرئيسي للمسجد.  -21

صيانة ودهان اغطية الشيلرات .  -22

صيانة الكراجات.  -23

الرحمــن مــن تركيــب ســقف مســتعار جديــد وتمديــدات صحيــة  صيانــة قاعــة موائــد   -24
وخافــه. وطراشــة  ارضــي  وبــاط  جديــدة  وكهربائيــة 

شراء طاوالت واجهزة كمبيوترات للمكتبة.  -25

صيانة انارة المكتبة بوحدات انارة ليد.  -26

صيانة االحواض الزراعية مع شراء اشتال جديدة.  -27

دهان جميع االبواب الحديدية والخشبية وطراشة المسجد ومصلى النساء والمكاتب.  -28

ربط مكاتب االدارة وعددها ثاثة مكاتب بتكييف الكافتيريا.  -29
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صيانة شاملة النارة التسويات الثاثة والمستودعات.  -30

صيانة كتابات الفسيفساء الموجودة في اروقة المسجد .  -31

صيانة واعادة تشغيل النوافير في ساحات المسجد الخارجية.  -32

ــة  ــر حديقــة المســجد مــن الداخــل والخــارج مــن شــراء اشــتال ومبيــدات حشــرية وترب تطوي  -33
ــال. ــور عم ــتيكية واج ــواض باس ــراء واح حم

شراء امهات الكتب لرفد مكتبة المسجد .  -34

شراء طاوالت خاصة للقراءة وكذلك استبدال سجاد المكتبة.  -35

شراء مواد كهربائية للصيانة السنوية.  -36

شراء اعام سواري اردنية مقاسات مختلفة .  -37

تركيب واجهات سيكوريت على المداخل الرئيسية لصحن المسجد .  -38

اعادة تجهيز قاعة الدورات / التدريب من طاوالت واجهزة كمبيوتر.  -39
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مديرية الشؤون النسائية

مديريــة الشــؤون النســائية احــد مديريــات وزارة االوقــاف والشــؤون والمقدســات االســامية 
تعمــل ضمــن الهيكلــة االداريــة فــي وزارة االوقــاف وتتبــع لمســاعد االميــن العــام لشــؤون الوعــظ 
واالرشــاد ويتبــع لهــا مجموعــة مــن االقســام فــي مركــز المديريــة وفــي المحافظــات اذ تختــص 

فــي جانــب الوعــظ واالرشــاد ومــن توجيــه ومتابعــة وتنفيــذ عمــل الــوزارة.

انجازات المديرية:

عمل مبادرات مع الوكالة االلمانية وعددها )8(.  -

اعطاء محاضرات  في ترشيد استهاك المياه في عدد من المحافظات عددها )15(.  -

ورشات عمل وورشات تدريبية عدد )30 ( ورشة.  -

عمل احتفال المولد النبوي والمشاركة في احتفاالت الوزارة.  -

عمل اجتماعات بالواعظات ورئيسات االقسام.  -

متابعة تقارير وانشطة واعمال الواعظات الشهرية.  -

المشاركة في احتفاالت التخريج في اقسام المملكة في المحافظات وعددها )10(.  -

عمل مبادرات خيرية طرود وافطارات لايتام والعائات المستورة.  -

حملة كسوتي والتي يتم اطاقها كل عام.  -

التنظيــم االداري : اعــادة هيكلــة مرجعيــة مشــرفات التــاوة بحيــث يخــدم مصلحــة العمــل   -
ــب  ــم حس ــي كل قس ــة ف ــص موظف ــق تخصي ــن طري ــت ع ــرع وق ــوب بأس ــق المطل ويحق
المشــرفات، واالشــراف عليهــن لتســهيل  التخصــص لمتابعــة عــدد محــدد مــن  مــكان 

االجــراءات وتنظيــم العمــل.

ــرآن  ــدور الق ــة ب ــر خاص ــة والتصوي ــي وآالت الطباع ــاز لوح ــل ) جه ــة مث ــر االدوات الازم توفي  -
الممكنــة. والدقــة  بالســرعة  العمــل  النجــاز  الكريــم 

طباعــة الشــهادات داخــل القســم لجميــع المســتويات واالجــازة بحيــث تكــون منظمــة   -
ومرتبــة واالســتغناء عــن تخطيطهــا يدويــا، وهــذا العمــل تطلــب مجهــود كبيــر كــون اعــداد 

الطالبــات يفــوق )8000( طالبــة ســنويا فــي جميــع محافظــات المملكــة.
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توفير الكتب والمنهاج الدراسي وبيعها داخل القسم خدمة للمشرفات والطالبات.  -

تنظيــم العمــل فــي عقــد امتحانــات المســتويات ضمــن خطــة ودور حتــى ال تضيــع الفــرص   -

علــى الطالبــات ضمــن كشــوف ومواعيــد محــددة.

تنظيم المسابقة الهاشمية.  -

اعــادة العمــل بالســجات الرســمية لــدور القــران الكريــم ) ســجل العامــات، ســجل الحضــور   -

ــل  ــذي يعم ــر ال ــنوات، االم ــر س ــن عش ــر م ــاع دام الكث ــد انقط ــك بع ــر( وذل ــجل التحضي وس

علــى ضبــط المشــرفة داخــل صحــن المســجد مــن تحضيــر وحضــور وغيــاب ورصــد عامــات 

ــا. ــظ حقه ــليم وحف ــكل س ــة بش ــة الطالب ــات ومتابع الطالب

العمــل علــى انجــاز ســجل خــاص بطالبــات االجــازة ووضــع خطــة للمعلمــة بكيفيــة اجــازة   -

ــة  ــازة الصحيح ــاء االج ــة اعط ــن كيفي ــا يضم ــع مم ــدة للجمي ــات موح ــق تعليم ــة وف الطالب

المعتمــدة شــرعا.

-  العمــل مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة بالتعــاون مــع اليونيســيف وعــدد مــن 

تغييرلســلوك. فريــق  فــي  التنمــر  مسلســل  حلقــات  الحكوميةعلــى  المؤسســات 

-  اطاق مبادرة رمضان نهج حياة وسلوك  في رمضان بمعدل خمس فيديوهات توعوية.

ــة  ــع جامع ــاون م ــر( بالتع ــل المبك ــي التدخ ــص نجــاح ف ــوان ) قص ــن بعن ــدوة اون الي ــل ن عم  -

عمــان العربيــة.

-  التحضير لعمل طرود رمضانية وتوزيعها.

-  ورداء العيد من باب التكافل االجتماعي.

عمل محاضرات تثقيفية متنوعة عدد )134(.  -

المشاركة في حملة ال )16( يوم لمناهضة العنف ضد المرأة عدد )6( محاضرات.  -

عمل دورات تدريبية عدد )21( دورة تدريبية لبرنامج سنوات طفلي االولى.  -

المشاركة مع االمانة في محاضرات عدد )4(.  -

التعامل مع )500( استشارة متنوعة اسرية تربوية سلوكية نفسية.  -

متابعــة وارشــفة كل مــا يخــص الموظفــات التابعــات لمديريــة الشــؤون النســائية مــن   -

واداريــات. واعظــات 
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مديرية المفتش العام

•  وصف المديرية :

ــوزارة و مديريــات األوقــاف ومــا يتبــع لهــا  مــن مكاتــب و مراكــز   التفتيــش علــى مديريــات ال
اســامية، اضافــة الــى المســاجد ومراقبــة وتقويــم اداء العامليــن فيهــا، ورصــد الشــكاوى الــواردة 

للــوزارة بخصــوص المســاجد واتخــاذ اإلجــراء اإلداري الســليم.  

•  اإلنجازات :

الــوزارة  مقســم  مــن  الســاخن  الخــط  عبــر  الــواردة  والماحظــات  الشــكاوى  اســتقبال   .1
ومتابعتهــا مــع مديريــات االوقــاف فــي المملكــة و بشــكل يومــي، حيــث بلــغ عــدد االتصاالت 
الــواردة للمديريــة  لهــذا العــام )720( اتصــاال، تــم تدوينهــا، ومتابعــة  إنجازهــا مــع المديريــات 

المختصــة .

ــا  ــى حله ــوف عل ــاف للوق ــات االوق ــى مديري ــلة ال ــكاوى المرس ــات و الش ــة الماحظ متابع  .2
. االصــول  وفــق  المتخــذة  االجــراءات  ومتابعــة  وانهائهــا 

زيــارة عــدد مــن المســاجد بواقــع مســجد لــكل يوم لعــدد من المفتشــين و رؤســاء االقســام   .3
المعنيــة و بشــكل دوري و يتــم متابعــة الزيــارات وفــق نمــوذج )غوغــل فــورم (مرفــق صــورة 
للمســجد و صــورة للمخالفــات فــي التباعــد الجســدي و الكمامــات فــي فتــرة كورونــا ، حيــث 

بلــغ عــدد زيــارات المفتشــين لهــذا العــام )1096( زيــارة ميدانيــة .

اســتكمال اجــراءات التحقيــق باللجــان المشــكلة مــن قبــل معالــي الوزيــر و عطوفــة االميــن   .4
العــام و اعــداد محاضــر التحقيــق والبالــغ عددهــا) 75 ( لجنــة تحقيــق مشــكلة خــال 2021 وال 

زال العمــل جاريــا علــى اســتكمال محاضــر التحقيــق للجــان غيــر المنتهيــة .

حفــظ و أرشــفة المعامــات و التقاريــر والكتــب الرســمية الــواردة والصــادرة وملفــات الرصــد   .5
والتعاميــم.

لألنظمــة  المخالفــة  الــزكاة  ولجــان  واالعمــار  الرعايــة  لجــان  مــن  عــدد  ومراقبــة  ضبــط   .6
. القانونيــة  الشــؤون  مديريــة  مــع  بالتنســيق  للقضــاء  منهــا  عــدد  وتحويــل  والتعليمــات 
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• التطلعات :

عمــل قاعــدة بيانــات الكترونيــة لجميــع  مديريــات االوقــاف بالمملكــة بالتنســيق مــع مديريــة   .1
الخدمــات االلكترونيــة.

العمــل علــى برنامــج الكترونــي لمتابعــة جميــع االنجــازات فــي المديريــات الداخليــة والعامــة   .2
ولمتابعــة الموظفيــن بالــدوام / وااللتــزام باألنظمــة والتعليمــات المقــررة وفــق مدونــة 

الســلوك الوظيفــي .

البدء بتجهيز نموذج ) غوغل  فورم( لسهولة التواصل مع الميدان والمجتمع المحلي .  .3

التحول الى االرشفة االلكترونية وتطبيقها بشكل فعلي .  .4

العمل على تجهيز برنامج الكتروني لضبط الجمع في المساجد.  .5

الجهــات  مــع  بالتنســيق  المســاجد  ابــواب  علــى  والبســطات  المتجوليــن  الباعــة  ضبــط   .6
. لمختصــة ا

7.         تسجيل المكالمات التي ترد الى الوزارة و المحولة الى الزماء لغايات ضبط الجودة . 
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مديرية أوقاف عمان األوىل

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

قصبة عمان و لواء ماركا )يتبع لها مكتب أوقاف ماركا والمغلق حاليًا(.

•  أهم المساجد التابعة للمديرية:

1-        المسجد الحسيني الكبير - وسط البلد  .

2-       مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد اهلل األول - العبدلي .

3-       مسجد أبو درويش - األشرفية.

•  منجزات المديرية لعام 2021م :

1-        إدارة شؤون الوقف الواقع ضمن نطاق المديرية الجغرافي.

2-        تطبيق تعليمات الوزارة الموقرة بما يخص الجانب الصحي في ظل جائحة كورونا.

3-        أرشفة المديرية ووضع قواعد البيانات ومتابعة الميدان.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

٢٠٢١ ماعل فاقوألا تایریدمل دمتعملا يونسلا ریرقتلا  
ىلوألا نامع فاــــــــــــــــــــــــــــــــــقوأ ةیریدم  

ااييللااحح  ققللغغململااوو  ااككرراامم  ففااققووأأ  ببتتككمم  ااههلل  ععببتتيي((  ااككرراامم  ءءااوولل  وو  ننااممعع  ةةببصصقق
ًً

((   اھل ةعباتلا بتاكملاو ةیریدملا صاصتخا دودح  
ددججوويي  الال ينورتكلإلا ةیریدملا عقوم طبار    

      ددللببللاا  ططسسوو  --  KKLLببككللاا  IIJJييسسححللاا  --١١

    ييXXددببععللاا  --  للووألألاا  هللاهللا  ددببعع  سسسسؤؤململاا  ككللململاا  ددييههششللاا  --٢٢  

ةةييففررششألألاا  ––  ششييوورردد  ووببأأ  --٣٣   
ةیریدملل ةعباتلا دجاسملا مھأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
 مت يتلا دجاسملا ددع

٢٠٢١ اهؤانب  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

 ددع
ةمئألا  

 ددع
نييرادإلا  

٢٧ ٢ ٢١٤ 

 تامولعملا نم ديزمل
 ةيريدم ةعجارم

 ال هنوك تاءاشنإلا
 تاءاشنإ مسق دجوي

ًايلاح ةيريدملا يف  

١٩ ٣٥٠ ٧ ٠ ٢٧٣ ٥٨٣ 
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مديرية أوقاف عمان الثانية

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

-         لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور.

•  أهم المساجد التابعة للمديرية:

1-        مسجد أبو نصير الكبير.

2-        مسجد أبو عيشة .

3-        مسجد الكالوتي.

•  منجزات المديرية لعام 2021م :

1-        تم تصدير )5100( كتاب صادر و توريد )4049( كتاب وارد.

2-       تحديث قاعدة البيانات لجميع المساجد و العاملين فيها.

3-       تفعيل دور اللجان ) زكاة + إعمار( و تنظيم عمليات الحجز بكتاب رسمي من المديرية.

4-       كان رصيــد أمانــات المديريــة )7000( دينــار و اصبــح مــا يزيــد عــن )90000( الــف دينــار ومحاســبة  مــا 
يزيــد عــن مئــة لجنــة إعمــار و رعايــة.

5-       تسجيل قطع اراضي وقفية لغاية بناء مساجد عليها.

6-       تشكيل )100( لجنة رعاية للمساجد و تصويب وضع اللجان القديمة.

7-       بجهود شخصية  تم تزويد المديرية بتسعة أجهزة حاسوب جديدة بتاريخ 2021/11/11م.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٢١ ٣١١ ٣ ٢ ٢٧١ ٤٥٠ ١٠ ٥٥ ٣٥ ١٧٢ 
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•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

-         تقع ضمن حدود لواء القويسمة وسحاب والموقر والجيزة.

-         الموقــع: تقــع مديريــة اوقــاف عمــان الثالثــة فــي لــواء القويســمة دوار الشــرق االوســط 
ــك االردن. ــوق بن ــول ف ــامح م ــب س بجان

https://goo.gl/maps/dyWLFNxRD4r2hfhf9 :رابط موقع المديرية على جوجل

•  أهم المساجد التابعة للمديرية:

1. مسجد أهل الكهف.  2. مسجد أبو علندا الكبير.  3. مسجد القويسمة الكبير.

4. مسجد سحاب الكبير .  5. مسجد حديثة الخريشة.  6. مسجد الطالبية الكبير.

7. مسجد مشهور الفايز.  8. مسجد عبد الثاني بن الحسين مدينة سحاب الصناعية.

•  منجزات المديرية لعام 2021م :

إنشاء شبكة الكترونية لكافة اقسام المديرية لتتبع المعامات الكترونيًا وأرشفتها.  .1

ورشة التنمر بالمدارس بالتعاون مع التربيه والتعليم .  .2

بطولة  كرة القدم بمناسبة مياد القائد جالة الملك المفدى.  .3

زيارة دار المسنين وتوزيع هدايا.  .4

إقامة أربعة ندوات بعنوان الجرائم اإلكترونيه.  .5

صيانة منازل األسر الفقيره الكشف الميداني تشكيل لجنه للكشف والمتابعة.  .6

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
  دجاسملا ددع

 ددع
نينذؤملا  

 يبقارم ددع
دجاسملا  

 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٥١ ٤١٤ ٧ ٤ ٤٢٩ ٧٢٢ ١١ ٨ ٧ ١٣٦ 

مديرية أوقاف عمان الثالثة
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حملة التبرع بالدم بعنوان قطرة دم تروي الحياة.  .7

ــة  ــرطه المجتمعي ــام الش ــن الع ــع األم ــاون م ــت بالتع ــل المي ــوا أه ــادرة ارحم ــتراك بمب االش  .8
المحلــي. والمجتمــع 

القيام باالحتفاالت خال المناسبات الدينية خال العام.  .9

للمتقاعديــن  الوفــاء  بيــوم  بالمديريــة  العامليــن  العســكريين  المتقاعديــن  تكريــم   .10
. يين لعســكر ا



التقرير السنوي ٢٠٢١

9٢

مديرية أوقاف محافظة الزرقاء

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

1. قصبة الزرقاء 2.  لواء الهاشمية 3.  قضاء بيرين 4. قضاء األزرق 5. قضاء الضليل .

.)zarqaawqaf@outlook.com( :رابط موقع المديرية اإللكتروني  -

•  أهم المساجد التابعة للمديرية :

مسجد عمر بن الخطاب / وسط البلد.  .1

مسجد العرب / وسط البلد .  .2

مسجد أبي بكر الصديق / وسط البلد .  .3

•  منجزات المديرية لعام 2021 : 

افتتــاح عــدد مــن المســاجد الجديــدة ورفدهــا بالموظفيــن المكلفيــن مــن الــوزارة )صنــدوق   .1
الدعــوة / بــدل ســكن / متبرعيــن/ وتكليــف خطبــاء جــدد( .

تم تنفيذ خطة الوعظ واإلرشاد  وفق ما ورد في الخطة التشغيلية .  .2

تم متابعة األماك الوقفية وتحصيل اإليجارات الوقفية بنسبة تسعين بالمئة %90 .  .3

ــات  ــق التعليم ــزكاة وف ــدوق ال ــزكاة وصن ــان ال ــال لج ــن خ ــة م ــر العفيف ــاعدة األس ــم مس ت  .4
المعمــول بهــا .

البدء بتطبيق الخطة اإلستراتيجية من خال تنفيذ الخطة التشغيلية .  .5

المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية وعمل الكثير من المبادرات والمسابقات .  .6

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
 مت يتلا دجاسملا ددع

٢٠٢١ اهؤانب  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

 ددع
ةمئألا  

 ددع
نييرادإلا  

٤٣ ١١٩ ٦ ٢ ١٧٩ ٦٣٦ ٦ ١٠ ٢٢ ١٢٤ 
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مديرية أوقاف محافظة البلقاء

•  أهم المساجد التابعة للمديرية :

مسجد السلط الكبير / السلط.  -1

مسجد ومقام أبو عبيدة / دير عا.   -2

3-  مسجد غزة هاشم / البقعة.

•  منجزات المديرية لعام 2021 : 

تم تغطية )137( مسجدا بالطاقة الشمسية.  -1

2-  تم التصوير في عدة مقامات لتعريفها والحث على الوجهة السياحية لبلدنا العزيز.

3-  تم افتتاح )6( مساجد جديدة ويوجد )17( مسجد قيد االنشاء .

المتخصــص  الهندســي  القســم  قبــل  مــن  ومتابعتهــا  المســاجد  علــى  االشــراف  تــم    -4
. بالمديريــة 

اعتمــاد عــدة مســاجد فــي المحافظــة لفــرش الســجاد ضمــن مكرمــات ملكيــه للمحافظــة   -5
وضمــن برنامــج تابــع الــوزارة ســيتم فرشــها مطلــع الســنه الجديــدة.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٥١ ١٨٣ ٧ ١ ٢٣٤ ٥٠٦ ٦ ٢١ ١٤ ٦٠ 
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مديرية أوقاف محافظة مأدبا

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

-          جميع مساجد محافظة مأدبا علمًا بانه يوجد مكتب أوقاف في لواء ذيبان.

-          رابط موقع المديرية االلكتروني : )www.madaba.qov.jo( الرمز الجغرافي )248370(.

•  أهم المساجد التابعة للمديرية :

مسجد الحسين بن طال / مأدبا .  -1

مسجد القدس.  -2

مسجد ذيبان الكبير.  -3

مسجد الحمد  / مأدبا.         -4

•  منجزات المديرية لعام 2021 : 

تركيب الطاقة البديلة لبعض المساجد في المحافظة وعددها )55( مسجد .   .1

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

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

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

اقامــة مــزاد علنــي علــى اللــوازم فــي مســجد ابــو حنيفــة النعمــان ومســجد المخيــم   )650(   .5
دينــار / ومــزاد علنــي  لمجموعــة مــن المســاجد )750( دينــار/  مــزاد علنــي لثمار الزيتــون  لجميع 

المســاجد  بقيمــة )1061( دينــار ووضعهــا فــي امانــات المســاجد .

ــذاء  ــيمة غ ــع )400( قس ــم توزي ــث ت ــرقي حي ــي الش ــة الح ــي منطق ــري ف ــى خي ــة ملتق اقام  .6
علــى االســر الفقيــرة وتقديــم مســاعدة نقديــة بقيمــة )100( دينــار لـــ)50( طالــب جامعــة و)100( 
دينــار لـــ )50( طفــل يتيــم باإلضافــة الــى توزيــع )300( طــرد غذائــي بالتعــاون مــع لجنــة زكاة 

ــية . ــا الرئيس ــات مادب ــة زكاة وصدق ــكيل لجن ــم تش ــية  وت ــا الرئيس ــح ومأدب ــات ملي وصدق

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
دجاسملا ددع  

 ددع
نينذؤملا  

 يبقارم ددع
دجاسملا  

 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٤٦ ١٢٢ ٦ ٢ ١١٦ ٢٣٨ ٣ ٢ ١ ٥٨ 
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مديرية أوقاف لواء الرصيفة

•  منجزات المديرية لعام 2021 : 

أتمتة عمل لجان رعاية المساجد كاملة .   -1

ــي  ــص ف ــد النق ــى س ــا ادى ال ــاجد ، مم ــي المس ــن ف ــع العاملي ــادة توزي ــر إلع ــق التدوي تطبي  -2
العديــد مــن مســاجد اللــواء .

اغاق المصليات العشوائية والصغيرة الغير المرخصة .  -3

تخصيــص قطعــة ارض بمســاحتة 330 دونــم مقبــرة اســامية فــي لــواء الرصيفــة مــن خــال   -4
ــف  ــع وق ــن المتوق ــة ، اذ كان م ــوزارة والبلدي ــاف و ال ــة االوق ــن مديري ــتثنائية بي ــود االس الجه

ــر لــواء الرصيفــة خــال ثاثــة اشــهر . الدفــن فــي مقاب

اطاق العشرات من المبادرات واألنشطة والمسابقات الدينية المختلفة .  -5

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

تايلصملاو  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

 ةمئألا ددع
يلامجالا  

نييرادإلا ددع  

١٨ ١٠١ ٢ ٠ ٨٠ ٢٣٣ ١ ٥ ٢ ٨٩ 
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مديرية أوقاف إربد األوىل

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها:

-          قصبــة إربــد  وتضــم ) وســط البلــد ، الحــي الشــرقي ، الحــي الشــمالي ،مخيــم إربــد ، حنينــا، 
ــل ، أم  ــور ، تقب ــعره ، ح ــرا ، اس ــز ، فوع ــر جاي ــا ، كف ــرو ، حكم ــال ، م ــة ، علع ــت راس ، البارح بي

ــة(. ــواء الطيب ــطية ، ل ــواء الوس ــة ، ل ــي كنان ــواء بن ــد، ل ــرب إرب ــة غ ــل ، منطق الجداي

-         المكاتب التابعة للمديرية:

1-          مكتب أوقاف لواء بني كنانة .

2-         مكتب  أوقاف لواء الطيبة .

3-         مكتب أوقاف لواء الوسطية .

4-         مكتب أوقاف غرب إربد.

: Google Map ــ            رابط موقع المديرية على

https://goo.gl/maps/3nePstNZcHdBuSkL7      

•  أهم المساجد التابعة للمديرية :

1-          مسجد الهاشمي/ إربد.

2-         مسجد اربد الكبير / إربد.

3-          مسجد أبو بكر الصديق / اربد.

4-          مسجد مخيم إربد الكبير.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٦٢ ٣٠١ ١٠ ٢ ٢٢٨ ٤٦٢ ٤ ١٩ ٧ ١٦٠ 
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•  منجزات المديرية لعام 2021 : 

إقامة ملتقى العمل الخيري في لواء الوسطية.  .1

اإليجــارات  بــأن قيمــة  بنســبة 94% علمــا  اإليجــارات  التحصيــل فــي قســم  بلغــت قيمــة   .2
.)784.831 الســنوية)

تشكيل لجنة زكاة في لواء الوسطية .  .3

إقامــة االحتفــاالت بالمناســبات الدينيــة ) المولــد النبــوي ، اإلســراء والمعــراج ، رأس الســنة   .4
األديــان. بيــن  الوئــام  واســبوع  الهجريــة( 

فتح )25( مركز صيفي مقابل اإلكرامية و )14( مركز صيفي متبرع .  .5

فتــح )6( دور قــرآن كريــم جديــدة فــي صحــون المســاجد التابعــة للمديريــة وإعــادة هيكلــة   .6
ــر. ــد الكبي ــجد إرب ــي مس ــة ف ــدار النموذجي ال

ــر  ــة لألس ــة للمديري ــزكاة التابع ــان ال ــا لج ــي قدمته ــة الت ــاعدات النقدي ــة المس ــت قيم بلغ  .7
ــار ، وقــد بلــغ عــدد األســر المســتفيدة )2000(  ــار ، والعينيــة )828( ألــف دين واأليتــام مليــون دين

أســرة و )500 ( يتيــم .
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مديرية أوقاف إربد الثانية

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

يتضمــن اختصــاص المديريــة جــزء مــن قصبــة محافظــة اربــد تشــمل ) الجــزء الجنوبــي مــن 
امتــداد شــارعي بغــداد وفلســطين وبلــدة حــوارة ، بشــرى ، ســال ، المغيــر ( باإلضافــة الــى لــواء المــزار 

الشــمالي ولــواء بنــي عبيــد . ويتبــع للمديريــة مكتــب اوقــاف لــواء المــزار الشــمالي .

https: //goo.gl/maps /18MY6cRRg4cH7AJc6  : رابط موقع المديرية االلكتروني

•  اهم المساجد التابعة للمديرية : 

1 - المختار  / ايدون .                         2 - جبر البركات / النعيمة .                            3- البايض / ايدون.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

@نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

 ددع
@ةمئألا  

نييرادإلا ددع  

٣٦ ٢٢٩ ٨ ٢ ١٤٠ ٣١٦ ٧ ١٤ ٦ ١٦١ 

* اإلحصائية تشمل كافة الموظفين بمختلف المسميات الوظيفية .

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

- قبض مبلغ  ) 32901 ( الف دينار بدل استهاك الكهرباء .

- تحصيل مبلغ  ) 55865 ( الف دينار عوائد إيجارات . 

- توزيع  ) 12 ( الف طرد على االسر المحتاجة والفقراء  .

- توزيع ما يقارب من  ) 150 (  الف دينار على االسر الفقيرة والمحتاجين .
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مديرية أوقاف المفرق

•  حدود اختصاص المديرية :

اواًل:  لواء قصبة المفرق ويضم ) قضاء المنشية ، قضاء رحاب ، قضاء بلعما (.

ثانيً: لواء البادية الشمالية الغربية ويضم ) قضاء السرحان ، قضاء حوشا ، قضاء الخالدية(.

رابط  موقع المديرية االلكتروني :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067116705386

•  اهم المساجد التابعة للمديرية :

مسجد المفرق الكبير/ وسط المدينة.  -1

مسجد الزهراء / قضاء المنشية.  -2

مسجد / الهاشمي / قضاء رحاب .  -3

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٨٤  ٤٦ ٢٣١ ١٢ ١ ٣٦٣ ٧٢٤ ٢٤ ٥ ١٢ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م :

بنــاء عــدد مــن المســاجد وترميــم وصيانــة البعــض االخــر وافتتــاح عــدد مــن دور القــرآن   -1
الكريــم.

النهوض بالدور التنموي للوقف حيث تم تأجير معظم العقارات الوقفية.  -2

تهيئة أماكن العبادة وتفعيل المجالس الهاشمية.  -3

تحديث وسائل التدبير االداري والدعوي .  -4

اقامة االحتفاالت والمناسبات الدينية.  -5



التقرير السنوي ٢٠٢١

١٠٠

مديرية أوقاف عجلون

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

- جميع مناطق المحافظة ولواء كفرنجة .

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

مسجد عجلون الكبير .  -1

مسجد كفرنجة الكبير .  -2

مسجد عين جنا الكبير .   -3

مسجد عرجان الكبير .  -4

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٢٨ ١٢٥ ٦ ٠ ٩٩ ٢١٤ ٥ ٦ ١٨ ٣٤ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

ــي  ــص ف ــد نق ــه يوج ــن كون ــة والموظفي ــن االئم ــاجد م ــة بالمس ــواغر الضروري ــد الش ــم س ت  -1
الشــواغر .

ــع  ــا ؛ ووض ــة كورون ــن جائح ــة م ــة للوقاي ــراءات الصحي ــد واإلج ــروط التباع ــام بش ــزام الت االلت  -2
الملصقــات واللوحــات االرشــادية، وحــث المواطنيــن علــى االلتــزام بذلــك .

ــا طاقــة شمســيه لعــدة مســاجد حيــث بلــغ عــدد المســاجد التــي تســتخدم  تركيــب خاي  -3
طاقــه شمســيه )51( .

تــم تشــكيل )34( لجنــة رعايــة للمســاجد و)18( لجنــة اعمــار حيــث تــم حــل عــدد مــن لجــان   -4
ــكيلها . ــادة تش ــة وإع ــار والرعاي االعم



التقرير السنوي ٢٠٢١

١٠١

بلغــت نســبة التحصيــات للعقــارات الوقفيــة التابعــة لمديريــة أوقــاف محافظــة عجلــون مــا   -5
ــبته 99 % . نس

بلغ عدد العقارات القابلة للتأجير )144( .  -6

تأجير العقارات واألراضي الوقفية  )132( عقار  .  -7

عدد العقارات واألراضي الغير مؤجرة )12( عقار وأرض .  -8

بلغ عدد األيتام المستفيدين من صندوق الزكاة )48( .  -9

بلغ عدد األسر المستفيدة )118( أسرة .  -10

ــة و)7(  ــي )3( بقال ــو التال ــى النح ــا عل ــم توزيعه ــة )10( وت ــة المقدم ــاريع التاهيلي ــدد المش ع  -11
اغنــام .

بلغ عدد قسائم الغذاء المقدمة من الصندوق )800( قسيمة .  -12

بلغ عدد لجان الزكاة العاملة )6( ستة لجان .  -13

تاميــن المســاجد التــي تقــام فهــا خطبــة الجمعــة بالخطبــاء بشــكل دوري ومنتظــم مــع   -14
ــاد . ــظ واإلرش ــون الوع ــزام بقان االلت

الكشــف علــى المســاجد بشــكل دوري وخاصــة التــي بحاجــة لفرش جديــد أو تجديــد الفرش   -15
ومتابعــة اعمــال الصيانــة الطارئــة وفصــل عــداد ســكن االمــام والمــؤذن عــن المســجد 

ــاجد . ــاء المس ــى بن ــات عل ــعة واإلضاف ــة والتوس ــال الصيان ــة اعم ومتابع
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مديرية أوقاف جرش

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

محافظة جرش.  -

waz.jarsh@gmail.com :رابط موقع المديرية االلكتروني  -

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

المسجد الحميدي.   2- المسجد الهاشمي.  -1

مسجد الفرقان.         4- مسجد خالد بن الوليد / مخيم سوف.  -3

مسجد أبو بكر الصديق / مخيم جرش.       6- مسجد أبو بكر الصديق / ساكب .  -5

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

تسجيل مساجد وقطع وقفية باسم متولي الوقف وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات   -1
اإلسامية وتأجير عقارات وقفية ألول مرة .

افتتاح مسجدين )مسجد حسان بن ثابت / الفيحاء ومسجد المري / الحازية ( .  -2

بيــع األثــاث المســتعمل الــذي تــم جمعــة مــن المســاجد فــي المــزاد العلنــي وإيــداع المبالــغ   -3
الماليــة فــي حســابات المســاجد .

إقامــة إفطــار لأليتــام فــي شــهر رمضــان المبــارك بواقــع  )300( طفــل يتيــم وأســرهم وتوزيــع   -4
المســاعدات النقديــة لــكل طفــل .

تقديم المساعدات الشهرية لألسر الفقيرة عن طريق صندوق الزكاة بواقع )270( أسرة.  -5

توزيــع مســاعدات نقديــة وعينيــة عــن طريــق لجــان الــزكاة التابعــة للمديريــة لألســر واأليتــام   -6
ــار . ــا )311000( دين ــت قيمته ــة بلغ ــال المياوم ــة وعم ــاب الجامع وط

افتتاح أول دار نموذجية للقرآن الكريم في المحافظة .  -7

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٧٤١ ٣٥٧ ١ ٨ ٩ ١٨  ٢١ ١٤٠ ٩ ١ 
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مديرية أوقاف لواء الرمثا

•  حدود اختصاص المديرية والمكاتب التابعة لها :

- جميع مناطق لواء الرمثا .

رابط  موقع المديرية االلكتروني : صفحة مديرية أوقاف لواء الرمثا / الفيس بوك.

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

المسجد العمري .  -1

مسجد المغيرة .  -2

مسجد معاذ بن جبل .   -3

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

تركيب نظام الطاقة الشمسية المتجددة لـ )4( مساجد.  - 1

تسجيل اراضي وقفية  عددها )2( ومساجد عددها )7(.  -2

فتح دار قرآن كريم نموذجية عدد )1( وفي صحن المسجد عدد)1(.  -3

انشــاء مشــاريع لألســر الفقيــرة عــدد )6( وصــرف مســاعدات شــهرية )10( وصــرف مســاعدات   -4
ــدد )1(. ــم ع ــة يتي ــة )1160( وكفال طارئ

فتح دار قرآن كريم لتدريس المكفوفين .  -5

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٧ ٤ ٣ ٤ ٦٨ ١٤٢ ٣ ٢ ٢ ٩٣ 
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مديرية أوقاف لواء الكورة

•  حدود اختصاص المديرية :

تقع مديرية أوقاف لواء الكورة في دير أبي سعيد.

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

1-         مسجد علي بن أبي طالب/ دير أبي سعيد.

2-         مسجد كفر عوان الكبير.

3-         مسجد خالد بن الوليد/ سموع.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
  دجاسملا ددع

 ددع
نينذؤملا  

 يبقارم ددع
دجاسملا  

 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٢٤ ١١٤ ٤ ١ ٧٥ ١٨٦ ٤ ٨ ١٨ ٧٠ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

1-          افتتاح مسجد  كفر عوان الكبير.

2-         تركيب نظام خايا لـ )  30  ( مساجد.

3-         تركيب نظام كاميرات لـ )   60  ( مسجد.

4-         تنفيذ مبادرة المياه الرمادية في المساجد وتركيب قطع توفير مياه.

5-         تنفيذ صيانة مساكن إلى أسرتين وتوزيع مساعدات نقدية وعينيه إلى الفقراء.

6-         صرف رواتب شهرية لـ )  150  ( أسرة محتاجة.

7-         تســجيل قطعــة ارض رقــم ) 701 ( حــوض رقــم ) 5 ( البلــد مــن أراضــي خربــة الصــوان تبنــة  
بمســاحة دونــم إلقامــة مســجد عليهــا.
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مديرية أوقاف األغوار الشمالية

•  حدود اختصاص المديرية :

من منطقة العدسية الشمالية الى منطقة كريمة جنوبًا على مساحة )65( كم.

https://goo.gl/maps/y6YFBMyAt4MApkqu5 :رابط موقع المديرية االلكتروني        -

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

1-        مسجد ومقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي اهلل عنه.

2-        الشونة الشمالية الكبير.

3-        محمود البشير الغزاوي.

4-        وادي الريان الكبير .

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

١٨ ٤٤ ٦ ٠ ٧٩ ١١٤ ٠ ٣ ١٤ ٥٦ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

1-        البدء بالمرحلة األولى من بناء )10( مساكن لألسر العفيفة المنتفعة من قسم الزكاة.

2-         تركيب الدفعة االولى من القارمات المضيئة لعدد )35( مسجد.

3-         بلــوغ نســبة تحصيــات الــواردات الوقفيــة التابعــة للمديريــة نســبة100% للســنة الثامنــة علــى 
التوالــي.

4-        عمل صيانة لعدد من المساجد بقيمة اجمالية )12.730( دينار.

5-         ترميم عدد من منازل األسر العفيفة بمبلغ اجمالي )8.500( دينار.

6-         اقامة يوم خيري بتكلفة اجمالية بلغت )40( الف دينار.
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مديرية أوقاف
البادية الشمالية الشرقية

•  حدود اختصاص المديرية :

1.          منطقة لواء البادية الشمالية الشرقية.

2.          لواء الرويشد ، وال يوجد مكاتب تابعة لها.

)www.facebook.com/Awqaf.albadia ( :رابط موقع المديرية االلكتروني  

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

مسجد مكيفتة الكبير / مكيفتة.  -1

مسجد عثمان بن عفان / ام القطين.  -2

مسجد سلمان  الفارسي / لواء الرويشد.  -3

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٢١ ١٣٦ ٤ ٠ ١٦٠ ٣٠١ ١٥ ١ ١ ١٠ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

استئجار مبنى جديد للمديرية.  -1

عمل هيكلة ادارية للموظفين.  -2

عمل صيانة ألكثر من )30( مسجد.  -3

عمل دورات تمهيدية لألئمة.  -4

عمل تشاركية ومحاضرات دينية لمدارس في التربية.   -5
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مديرية أوقاف محافظة الكرك

•  حدود اختصاص المديرية :

1-        القصبة.

2-        مكتب اوقاف لواء االغوار الجنوبية.

3-        مكتب اوقاف لوائي القصر وفقوع.

رابــط موقــع المديريــة االلكترونــي : )yahoo.com@awqaf alkarak88/ مديريــة - اوقــاف   -
ــية(. ــرك - الرئيس - االك

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

1-        العمري.

2-        المرج.

3-        القصر الكبير.

4-        محمد بن عايض.

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٣٨ ٨٢ ٨ ٠ ١٩٩ ٣٥٢ ٠ ٥ ٥٠ ١١٨ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

1-  يوم خيري في االغوار الجنوبية.

مشاريع الطاقة الشمسية بواقع )15( مسجد.  -2

المجالس العلمية الهاشمية.  -3
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•  حدود اختصاص المديرية :

1-        محافظة الطفيلة.

                          https://goo.gl/maps/Pvf5rjfDJiToJcRG8 : رابط موقع المديرية اإللكتروني  -

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

مسجد الطفيلة الكبير.  -1

مسجد العيص الكبير.  -2

مسجد العين البيضاء الكبير.  -3

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

افتتاح مسجد وبالوالدين إحسانًا.  -1

افتتاح مسجد القادسية الكبير.   -2

مساهمة لجان الزكاة في المحافظة على مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة.  -3

افتتاح معرض ألبسة جاهزة لألسر الفقيرة والعفيفة  -4

مديرية أوقاف محافظة الطفيلة

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
  دجاسملا ددع

 ددع
نينذؤملا  

 يبقارم ددع
دجاسملا  

 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٣٢ ٣٨  ٢٥٢ ٣ ٤  ٣١ ١٦ ٢ ١ ١١٠ 
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مديرية أوقاف محافظة معان

•  حدود اختصاص المديرية :

-         من لواء الحسينية إلى قضاء الجفر والمدورة .

gamil.com@Awgafmaan24 : رابط موقع المديرية اإللكتروني  -

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

-         مسجد الشريف الحسين بن علي.

-         مسجد وادي موسى الكبير.

-         مسجد الحسن البصري .

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

٥٢ ٤٢ ٥ ١٠ ٢٥٥ ٢٧٩ ٢ ٥ ١٣ ٦ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

تسجيل العقارات الوقفية.  -

تحصيل اإليجارات ورفع نسبة التحصيل.  -

توعية الناس بخصوص جائحة كورونا من خال دروس الوعظ والخطبة في المساجد .  -
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مديرية أوقاف محافظة العقبة

•  حدود اختصاص المديرية :

-  من قريقرة الى حدود الدرة .

ــة -  ــاف - العقب ــة - اوق ــي: )www.facebook.com/ مديري ــة االلكترون ــع المديري ــط موق راب  -
.)378218412281208  - الرئيســية 

•  أهم المساجد التابعة للمديرية : 

مسجد الشريف الحسين بن علي »طيب اهلل ثراه«.  -1

مسجد الحسين بن طال »طيب اهلل ثراه«.  -2

مسجد زايد آل نهيان »رحمه اهلل«.  -3

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: م٢٠٢١ ماعل ةیریدملا تازجنم  
.يفارغجلا ةیریدملا قاطن نمض عقاولا فقولا نوؤش ةرادإ -١  
.انوروك ةحئاج لظ يف يحصلا بناجلا صخی امب ةرقوملا ةرازولا تامیلعت قیبطت -٢  
.نادیملا ةعباتمو تانایبلا دعاوق عضوو ةیریدملا ةفشرأ -٣  
  
 

ممااققررألألاابب  ةةييررييددممللاا   
 ناجل ددع

ةياعرلا  
 ناجل ددع

ءانبلا  
 ناجل ددع

ةاكزلا  
دجاسملا ددع  

٢٠٢١ اهؤانب مت يتلا  
 دجاسملا ددع

يلكلا  
 ددع

نينذؤملا  
 يبقارم ددع

دجاسملا  
 ةمئألا ددع
نيفرشملا  

ةمئألا ددع نييرادإلا ددع   

١٥ ٣٨ ٢ ١ ١٠٦ ١٣٠ ١ ٣ ٠ ٢٢ 

•  منجزات المديرية لعام 2021 م : 

توزيع قسائم وطرود خيرية في شهر رمضان المبارك.  -1

متابعة تسجيل االراضي للمساجد والمصليات.  -2

تفعيل المجالس الهاشمية ودور القران الكريم.  -3

تسهيل مهمة المراجعين في ما يخص المساجد ولجان الرعاية.  -4

تحصيل االيجارات من قبل قسم االيجارات.  -5
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دائرة تنمية أموال األوقاف

ــان  ــة ولضم ــوال الوقفي ــل لألم ــل واألفض ــتثمار األمث ــق االس ــى تحقي ــوزارة عل ــن ال ــًا م حرص
انفــاق وارداتهــا حســب شــروط الواقفيــن، فقــد أنشــأت الــوزارة دائــرة تنميــة أمــوال األوقــاف عــام 
ــة ذراع الــوزارة االســتثماري المتخصــص الــذي يقــوم بتنميــة واســتثمار العقــارات  2003 لتكــون بمثاب
ــي  ــا ه ــي تديره ــوال الت ــة األم ــا وطبيع ــث محله ــن حي ــرة م ــة، والدائ ــوال الوقفي ــي واألم واألراض
التجريــة األولــى فــي ســوق االســتثمارات فــي المملكــة، ويوجــد للدائــرة فروعــًا فــي جميــع 
المحافظــات واأللويــة لمتابعــة أعمــال االســتثمار والتأجيــر والتحصيــل للعقــارات واألراضــي الوقفية 

ــأول.  أوال ب

ــتثمار  ــق االس ــن طري ــي ع ــع المحل ــة المجتم ــة وخدم ــال تنمي ــن خ ــرة م ــالة الدائ ــع رس وتنب
األمثــل للعقــارات الوقفيــة وزيــادة وارداتهــا إلــى اكبــر قــدر ممكــن ثــم انفــاق هــذه الــواردات علــى 
اعمــال الخيــر والنفــع العــام حســب شــروط الواقفيــن بمختلــف اوجــه الخيــر والنفــع العــام عــن 
ــب  ــج الطال ــاجد، برنام ــج المس ــي برنام ــة ف ــددة والمتمثل ــة المتع ــج الوقفي ــق البرام ــق صنادي طري
الفقيــر، برنامــج التعليــم وبرنامــج الرعايــة الصحيــة وبرنامــج مســاعدة المحتاجيــن والبرنامــج العام. 

ــؤون  ــاف والش ــون األوق ــن قان ــادة )26( م ــب الم ــاف بموج ــوال األوق ــة أم ــرة تنمي ــئت دائ أنش
ــت  ــام 2003 وكان ــع الع ــا مطل ــرت عمله ــد باش ــنة )2001( وق ــم 32 لس ــامية رق ــات اإلس والمقدس
ــص  ــتثماري المتخص ــوزارة االس ــة ذراع ال ــون بمثاب ــي لتك ــتقال أداري ومال ــة ذات اس ــة عام مؤسس
الــذي يقــوم بتنميــة واســتثمار األراضــي واألمــوال الوقفيــة، ويأتــي ذلــك حرصــا علــى تحقيــق 
االســتثمار األفضــل لهــذه األمــوال ولضمــان انفــاق واردات االوقــاف حســب شــروط الواقفيــن وهــذا 
مــن شــأنه ان يــؤدي الــى زيــادة واردات االوقــاف ويســاعدها فــي تحقيــق اهدافهــا مــن خــال 
ــروط  ــب ش ــام حس ــع الع ــر والنف ــب الخي ــف جوان ــى مختل ــواردات عل ــذه ال ــاق ه ــي انف ــع ف التوس

ــه.  ــال علي ــن اإلقب ــد م ــف ويزي ــاس بالوق ــة الن ــيعزز ثق ــذي س ــر ال ــن األم الواقفي

وقــد باشــرت الدائــرة أعمالهــا بدايــة عــام 2003 وفقــًا الســتراتيجية عامــة وهــي المســاهمة 
فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة للمجتمــع فــي شــتى المجــاالت، إضافــة إلــى تقويــة أواصــر المحبــة 
والتعــاون بيــن النــاس، ويأتــي تركيــز الدائــرة فــي عملهــا علــى تنفيــذ مشــروعات اســتثمارية تجاريــة 
وســكنية بتمويــل مــن القطــاع الخــاص مــن خــال اإليجــار الطويلــة ) BOT( أو بتمويــل مــن الــواردات 
الوقفيــة الذاتيــة مــع االلتــزام بالحفــاظ علــى القيــم الحقيقيــة واصولهــا مــن خــال اتباع سياســات 

اســتثمارية تــؤدي إلــى تحقيــق رســالة الوقــف بأكبــر عائــد ممكــن وبأقــل المخاطــر.

وقــد قامــت الدائــرة باعــداد نظــام اســتثمار يقــوم علــى اســس اقتصاديــة وعلميــة تعتمــد 
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علــى تطبيــق دراســات الجــدوى االقتصاديــة واجــراء التحليــات الماليــة واالقتصاديــة المجديــة 
وفــق اســس واضحــه ومعلنــة. اضافــة إلــى أن اســتثمار امــوال االوقــاف يمكــن ان يكــون مــن خــال 
الحصــول علــى التمويــل الــازم لهــا والتــي ال تتعــارض مــع احــكام الشــريعة االســامية مثــل شــراء 
االســهم والســندات وابــرام عقــود االســتصناع والمشــاركة والمضاربــة والمزارعــة والمســاقاة 
ــي  ــة الت ــل الملكي ــغيل وتحوي ــاء والتش ــود البن ــك وعق ــة بالتملي ــاركة المنتهي ــة والمش والمغارس
يقيــم فيهــا المســتثمر مبانــي علــى اراض وقفيــة تــؤول بعــد انتهــاء مــدة االســتثمار الــى الوقــف، 
كمــا وتتطلــع الدائــرة مــن خــال »الوقفيــة النقديــة« شــراء قطــع اراضــي ومبانــي تجارية اســتثمارية 

ذات جــدوى اقتصاديــة خــال الفتــرة المســتقبلية ضمــن خطــة ممنهجــة.

وحيــث أن األوقــاف تمتلــك عــددًا مــن قطــع االراضــي االســتثمارية وتتطلــع الســتثمار هــذه 
االراضــي عــن طريــق تنفيــذ مشــروعات ذات جــدوى إقتصاديــة مناســبة، ونظــرا لعــدم توفــر 
المــوارد الماليــة الكافيــة لتنفيــذ مشــروعات كبيــره علــى االراضــي الوقفيــة فقــد توجهــت الدائــرة 
الــى المشــاركة مــع القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــروعات اســتثمارية علــى االراضــي الوقفيــة 
باســلوب االجــارة الطويلــة BOT. بحيــث يقــوم المســتثمر باقامــة المشــروع علــى األرض الوقفيــة 
واســتثمارها لمــدة طويلــة تصــل مــن )20-30( عامــا يدفــع لألوقــاف اجــرة ســنوية عــن االرض ثــم 

ــتثمار. ــدة االس ــة م ــد نهاي ــاف بع ــل لاوق ــروع بالكام ــة المش ــود منفع تع

•  األهداف االستراتيجية للدائرة:

1-       االســتغال االمثــل لألمــوال والعقــارات الوقفيــة مــن خــال التوســع فــي إنشــاء مشــروعات 
اســتثمارية ذات جــدوى مناســبة علــى األراضــي الوقفيــة االســتثمارية. 

2-       الترويــج الســتثمار األراضــي والعقــارات الوقفيــة بالتعــاون مــع القطاع الخاص والتوســع في إنشــاء 
مشــروعات مشــتركة علــى األراضي الوقفية بأســلوب اإلجــارة الطويلة أو المشــاركة المتناقصة. 

ولتحقيق اهداف الدائرة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من : 

-        المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة )حيــث يتــم االســتفادة منهــم باجــراء الكشــوفات علــى 
األراضــي الزراعيــة وتقديــر االحمــال وتقديــم المقترحــات الازمــة(.

-        دائرة األموال العامة )حيث يتم متابعة المتخلفين عن الدفع وتحصيل األموال منهم(.

ــة  ــي الوقفي ــى األراض ــة عل ــية مقترح ــات هندس ــم دراس ــة )تقدي ــات األردني ــض الجامع -         بع
القابلــة لاســتثمار( .

ــة  ــة إمكاني ــرات ودراس ــم الخب ــك بتقدي ــي )وذل ــان االجتماع ــوال الضم ــتثمار أم ــدوق اس -        صن
ــة( . ــي وقفي ــى أراض ــاريع عل ــة مش إقام

ــة  ــر المعرف ــق نش ــا يحق ــة بم ــة والتوعوي ــج التثقيفي ــم البرام ــام )بتقدي ــن الع ــة االم مديري  -
واالجتماعيــة(. االقتصاديــة  الناحيــة  مــن  المجتمــع  فــي  ودورهــا  اإلســامية  باألوقــاف 
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نقابــة المهندســين األردنييــن )بتقديــم التعــاون فــي مجــال تدريــب المهندســين وبنــاء   -
مشــتركة(. اســتثمارية  مشــاريع  إلقامــة  والســعي  القــدرات 

المؤسسة االستهاكية المدنية )وذلك بتعزيز مبدأ التشاركية في خدمة المجتمع المحلي(.  -

•  من إنجازات الدائرة خالل األعوام 2003 الى 2021:

إقامــة مشــاريع بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص بنظــام )BOT( والتــي تقــدر بـــ )120000000( مائــة   -
ــورد(.  ــة برادف ــة ومدرس ــار، روض ــدارس مي ــة، م ــدارس الكندي ــار )الم ــون دين ــرون ملي وعش

وقــد قامــت الدائــرة بتوقيــع عقــد مشــاركة مــع صنــدوق الحــج )االيجــارة المتناقصــة(   -
الســتثمار قطعــة ارض الوقــف رقــم )984( حــوض )9(/ الجامــع/ العقبــة البالــغ مســاحتها 
2.746 دونــم إلقامــة مجمــع تجــاري وشــقق فندقيــة ومواقــف ســيارات بكلفــة ســبعة 
ــل  ــي الدخ ــن صاف ــا 20% م ــة له ــة االيجاري ــًا والقيم ــر عام ــة عش ــدة خمس ــار ولم ــن دين مايي

الســنوي للمشــروع.

كمــا وقامــت الدائــرة بتنفيــذ بعــض المشــاريع أنشــأتها عــن طريقهــا مباشــرة بتمويــل ذاتــي   -
وتأجيرهــا، حيــث بلغــت كلفــة المشــاريع )2.313000( دينــار فــي بعــض محافظــات المملكــة، 
ومنهــا مشــروع شــقق طابيــة فــي صويلــح ومجمعــات تجاريــة فــي اربــد ومخــازن ومكاتــب 
فــي الطفيلــة ومخــازن فــي منطقــة بيــت راس/ اربــد ومخــازن ومكاتــب فــي مدينــة معــان. 

انشاء مديرية استثمار الوقف النقدي.  -

•   اهداف مديرية الوقف النقدي:   

إحياء فكرة الوقف النقدي بالمجتمع المحلي .  -

تحقيق عوائد اعلى على استثمار اصل الوقف  .  -

تسويق الوقف النقدي  و الحث على استثماره .  -

تطوير القدرات و المهارات الوظيفية لدى العاملين في مجال استثمار الوقف النقدي .  -

عمل شراكات مع القطاع الخاص لتسهيل عملية الوقف النقدي بصور عصريه حديثة.  -

هذا وقد  بدء العمل بالتحضير لألنظمة والتعليمات 2020/6.   

العــام       المديــر  وعطوفــة  االوقــاف  وزيــر  معالــي  افتتــاح  بعــد  المعامــات  تنفيــذ  بدايــة 
دينــار.   )3647404( مــال  بــرأس   2020/11/9 للمديريــة 

-        بلغ عدد المعامات المنفذة خال العام )227( معاملة.
 -      بلغت استثمارات االجارة والمرابحة )2732843( دينار .

-        تم شراء أسهم بقيمة )300000( دينار )100000 سهم(.
-        بلغ اجمالي الوفر المالي )144243( دينار من العمليات التشغيلية. 
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  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

  ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا
 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا

 ذيفنتلا مت ١٠ رانيد ٥٠٠٠٠٠ ينكس عمجم ٠١/٠١/٢٠١٧ ريسلا يداو /)١٢( ضوح )٦٠٠( ةمصاصلا /ددجلا هانبلا ةكرش  .١

 تاقورحم ةطحم ٠١/٠٥/٢٠١٨ دبرا /سار تيب /)٢( ضوح )٢٢٧( يبعزلا نايفس ةكرش  .٢
 ذيفنتلا مت ٢٥ رانيد ١٠٠٠٠٠ ةيراجت نزاخمو

 ذيفنتلا ةلحرم ٥٠٠ رانيد نويلم ٧ يراجت عمجم ١٨/٠٦/٢٠١٤ ةبقعلا /عماجلا /)٩( ضوح )٩٨٤( جحلا قودنص  .٣

 ذيفنتلا ةلحرم ٣٥٠ رانيد نويلم ٧ يراجت عمجم ٠١/٠١/٢٠١٧ ليسلا فقس /)٣٣( ضوح )١٢٥( شومرع دمحاو فيصان ديرف  .٤

 ذيفنتلا ةلحرم ١٢٠ رانيد نويلم ققشو نزاخم ٠١/٠١/٢٠١٨ قرفملا /ملعلا /)١( ضوح )١١٧( يثراحلا دمحمو ةلعازخلا دلاخ  .٥

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠٠ رانيد نويلم ٢٫٦ ةسردم ٠١/٠٩/٢٠١٥ ريسلا يداو /)١٢( ضوح )١٢٥١/١٢٥٢( ةيندرألا كرتملا ةسردم ةكرش  .٦

 ذيفنتلا ةلحرم ٢٠ رانيد ٤٠٠٠٠٠ تاقورحم ةطحم ٠١/١٠/٢٠١٧ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )١٤٩/٤٦٢( ةنواطقلا يربص دمحم  .٧

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠٠ رانيد نويلم ٢٫٥ ةيوبرت ةسردم ٠١/٠١/٢٠١٨ روعان /ةفيلخ ةبرخ )١٠( ضوح )١٥٣( دروفدارب ةسردمو ةضور  .٨

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٧/٢٠١٨ زوجاي /اضيبلا نيع )٦( ضوح )٨٥( يداهلا دبع يماس دمحم  .٩

 ذيفنتلا ةلحرم ١٢٠ رانيد نويلم ١٫٥ ةيفرحو ةيراجت نزاخم ٠١/٠١/٢٠١٨ ءاقرزلا يضارا /بقنلا )١( ضوح )٢٨٤( يميملا ديجملا دبع يماس  .١٠

 
 
 

  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

  ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا
 ةفلك

 عورشملا
 لمعلا صرف

 ٥٠ رانيد ٤٥٠٠٠٠ يحايس عورشم ١٤/٠٤/٢٠١٥ دبرا /حيرصلا /طيرارملا /)٥٤( ضوح )١( رتوش ديزو اراسو هللااب مصتعملا  .١

 ٧٠ رانيد نويلم ققشو يراجت عمجم ١٣/٠٣/٢٠١٨ ةبقعلا /عماجلا /)٩( ضوح )٤٩١/٤٩٢( يريوغلا نامون دمحم  .٢

 ٢٥ رانيد ٢٥٠٠٠٠ نزاخمو رئاود عمجم ٠١/٠١/٢٠١٩ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )٥٣-٤٤( يبونجلا رازملاو هتؤم ةيدلب  .٣

 ١٠٠ رانيد ٢٠٠٠٠٠ يرامثتسا عمجم ٠١/٠١/٢٠١٩ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )١٤٨-١٣٩( يبونجلا رازملاو هتؤم ةيدلب  .٤

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٥ سرادم عمجم ٠١/٠٢/٢٠١٩ ريسلا يداو /)١٨( ضوح )٦١٨( يثراحلا دمحم  .٥

 ٣٥٠ رانيد نويلم ٨ ةيعماج ةيلك ٠١/٠٦/٢٠١٩ ريسلا يداو /تايبردلا )١٤( ضوح )٣٥( ةينقتلا نيسحلا ةعماج  .٦

 ٢٥ رانيد نويلم ٢ رئاود عمجم ٠١/٠٩/٢٠١٩ روعان /دلبلا /)٢٢٠-١٢٨( ىربكلا روعان ةيدلب  .٧

 ٢٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ينكس عمجم ٠١/١١/٢٠١٩ ةيفيوصلا ةبرخ /)١٥( ضوح )٣٦٤٢( معاطملل انج نيع  .٨

 ٥ رانيد ٦٠٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ روعان /ةفيلخ ةبرخ /)١٠( ضوح )١٢٣( تاشيفعلا دمحم ديزي  .٩

 ٢٥ رانيد ٦٠٠٠٠ تاعاقو نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ ريسلا يداو /)٥(ضوح )١٩٢٨/١٢٤٧( باطخ لامجو سوفسف دومحم  .١٠

 ٥ رانيد ١٠٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ ةيلامشلا ةيدابلا /احبص /)١( ضوح )٧٠٣( ةيدرسلا دماح دمحا  .١١

 ٢٠ رانيد ١٥٠٠٠٠ ضراعمو تالحم ٠١/٠٧/٢٠٢٠ نيسحلا لبج /)٩( ضوح )١٥٩( ميهف دمحم  .١٢

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٣ عمجم عيقوتلا ددصب حليوص/دلبلا /)٦( ضوح )٧٩٣( ةسماخلا ةداجلا  ةكرش  .١٣

 ١٥٠ رانيد نويلم ٢ سرادم عيقوتلا ددصب نامع /حليوص /شنملا /)١١( ضوح )٥٠( ةيراجتلا دغلا ةانب ةكرش  .١٤
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  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 ةمصاعلا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 دبرا ةظفاحم /ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 ةبقعلا ةظفاحم/ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 قرفملا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 

 

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا مت ١٠ رانيد ٥٠٠٠٠٠ ينكس عمجم ٠١/٠١/٢٠١٧ ريسلا يداو /)١٢( ضوح )٦٠٠( همصاصلا/ددجلا هانبلا ةكرش  .١

 ذيفنتلا ةلحرم ٣٥٠ رانيد نويلم ٧ يراجت عمجم ٠١/٠١/٢٠١٧ ليسلا فقس /)٣٣( ضوح )١٢٥( شومرع دمحاو فيصان ديرف  .٢

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠٠ رانيد نويلم ٢٫٦ ةسردم ٠١/٠٩/٢٠١٥ ريسلا يداو /)١٢( ضوح )١٢٥١/١٢٥٢( ةيندرألا كرتملا ةسردم ةكرش  .٣

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠٠ رانيد نويلم ٢٫٥ ةيوبرت ةسردم ٠١/٠١/٢٠١٨ روعان/ ةفيلخ ةبرخ )١٠( ضوح )١٥٣( دروفدارب ةسردمو ةضور  .٤

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 تاقورحم ةطحم ٠١/٠٥/٢٠١٨ دبرا/سار تيب /)٢( ضوح )٢٢٧( يبعزلا نايفس ةكرش  .١
 ذيفنتلا مت ٢٥ رانيد ١٠٠٠٠٠ ةيراجت نزاخمو

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ٥٠٠ رانيد نويلم ٧ يراجت عمجم ١٨/٠٦/٢٠١٤ ةبقعلا/عماجلا /)٩( ضوح )٩٨٤( جحلا قودنص  .١

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ١٢٠ رانيد نويلم ققشو نزاخم ٠١/٠١/٢٠١٨ قرفملا /ملعلا /)١( ضوح )١١٧( يثراحلا دمحمو ةلعازخلا دلاخ  .١

  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 ءاقرزلا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ/و اهذيفنت مت عيراشم

 كركلا ةظفاحم/ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

 ةمصاعلا ةظفاحم/ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٧/٢٠١٨ زوجاي/اضيبلا نيع )٦( ضوح )٨٥( يداهلا دبع يماس دمحم  .١

 ذيفنتلا ةلحرم ١٢٠ رانيد نويلم ١٫٥ ةيفرحو ةيراجت نزاخم ٠١/٠١/٢٠١٨ ءاقرزلا يضارا /بقنلا )١( ضوح )٢٨٤( يميملا ديجملا دبع يماس  .٢

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ٢٠ رانيد ٤٠٠٠٠٠ تاقورحم ةطحم ٠١/١٠/٢٠١٧ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )١٤٩/٤٦٢( هنواطقلا يربص دمحم  .١

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٥ سرادم عمجم ٠١/٠٢/٢٠١٩ ريسلا يداو /)١٨( ضوح )٦١٨( يثراحلا دمحم  .١

 ٣٥٠ رانيد نويلم ٨ ةيعماج ةيلك ٠١/٠٦/٢٠١٩ ريسلا يداو /تايبردلا )١٤( ضوح )٣٥( ةينقتلا نيسحلا ةعماج  .٢

 ٢٥ رانيد نويلم ٢ رئاود عمجم ٠١/٠٩/٢٠١٩ روعان /دلبلا /)٢٢٠-١٢٨( ىربكلا روعان ةيدلب  .٣

 ٢٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ينكس عمجم ٠١/١١/٢٠١٩ ةيفيوصلا ةبرخ /)١٥( ضوح )٣٦٤٢( معاطملل انج نيع  .٤

 ٥ رانيد ٦٠٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ روعان /ةفيلخ ةبرخ /)١٠( ضوح )١٢٣( تاشيفعلا دمحم ديزي  .٥

 ٢٥ رانيد ٦٠٠٠٠ تاعاقو نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ ريسلا يداو /)٥( ضوح )١٩٢٨/١٢٤٧( باطخ لامجو سوفسف دومحم  .٦

 ٢٠ رانيد ١٥٠٠٠٠ ضراعمو تالحم ٠١/٠٧/٢٠٢٠ نيسحلا لبج /)٩( ضوح )١٥٩( ميهف دمحم  .٧

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٣ عمجم عيقوتلا ددصب حليوص/دلبلا /)٦( ضوح )٧٩٣( ةسماخلا ةداجلا  ةكرش  .٨

 ١٥٠ رانيد نويلم ٢ سرادم عيقوتلا ددصب نامع /حليوص /شنملا /)١١( ضوح )٥٠( ةيراجتلا دغلا ةانب ةكرش  .٩
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  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ /و اهذيفنت مت عيراشم

 ءاقرزلا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٢٠٢١ ماع لالخ ذيفنتلا تحت وأ/و اهذيفنت مت عيراشم

 كركلا ةظفاحم/ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

 ةمصاعلا ةظفاحم/ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ١٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٧/٢٠١٨ زوجاي/اضيبلا نيع )٦( ضوح )٨٥( يداهلا دبع يماس دمحم  .١

 ذيفنتلا ةلحرم ١٢٠ رانيد نويلم ١٫٥ ةيفرحو ةيراجت نزاخم ٠١/٠١/٢٠١٨ ءاقرزلا يضارا /بقنلا )١( ضوح )٢٨٤( يميملا ديجملا دبع يماس  .٢

 تاظحالم لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ذيفنتلا ةلحرم ٢٠ رانيد ٤٠٠٠٠٠ تاقورحم ةطحم ٠١/١٠/٢٠١٧ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )١٤٩/٤٦٢( هنواطقلا يربص دمحم  .١

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٥ سرادم عمجم ٠١/٠٢/٢٠١٩ ريسلا يداو /)١٨( ضوح )٦١٨( يثراحلا دمحم  .١

 ٣٥٠ رانيد نويلم ٨ ةيعماج ةيلك ٠١/٠٦/٢٠١٩ ريسلا يداو /تايبردلا )١٤( ضوح )٣٥( ةينقتلا نيسحلا ةعماج  .٢

 ٢٥ رانيد نويلم ٢ رئاود عمجم ٠١/٠٩/٢٠١٩ روعان /دلبلا /)٢٢٠-١٢٨( ىربكلا روعان ةيدلب  .٣

 ٢٠ رانيد ٧٥٠٠٠ ينكس عمجم ٠١/١١/٢٠١٩ ةيفيوصلا ةبرخ /)١٥( ضوح )٣٦٤٢( معاطملل انج نيع  .٤

 ٥ رانيد ٦٠٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ روعان /ةفيلخ ةبرخ /)١٠( ضوح )١٢٣( تاشيفعلا دمحم ديزي  .٥

 ٢٥ رانيد ٦٠٠٠٠ تاعاقو نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ ريسلا يداو /)٥( ضوح )١٩٢٨/١٢٤٧( باطخ لامجو سوفسف دومحم  .٦

 ٢٠ رانيد ١٥٠٠٠٠ ضراعمو تالحم ٠١/٠٧/٢٠٢٠ نيسحلا لبج /)٩( ضوح )١٥٩( ميهف دمحم  .٧

 ٢٠٠ رانيد نويلم ٣ عمجم عيقوتلا ددصب حليوص/دلبلا /)٦( ضوح )٧٩٣( ةسماخلا ةداجلا  ةكرش  .٨

  ١٥٠ رانيد نويلم ٢ سرادم عيقوتلا ددصب نامع /حليوص /شنملا /)١١( ضوح )٥٠( ةيراجتلا دغلا ةانب ةكرش  .٩
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

  دبرا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 

 
  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

  ةبقعلا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 
 

 
 
 

 
 

  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

 كركلا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٢٠٢١ ماع لالخ اهذيفنتب ةرشابملا عقوتم عيراشم

  قرفملا ةظفاحم / ماعلا وأ صاخلا عاطقلا عم دقاعتلاب ةيفقو يضارا عطق ىلع
 

 
 
 
 

 

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٥٠ رانيد ٤٥٠٠٠٠ يحايس عورشم ١٤/٠٤/٢٠١٥ دبرا /حيرصلا /طيرارملا /)٥٤( ضوح )١( رتوش ديزو اراسو هللااب مصتعملا  .١

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٧٠ رانيد نويلم ققشو يراجت عمجم ١٣/٠٣/٢٠١٨ ةبقعلا /عماجلا /)٩( ضوح )٤٩١/٤٩٢( يريوغلا نامون دمحم  .١

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٢٥ رانيد ٢٥٠٠٠٠ نزاخمو رئاود عمجم ٠١/٠١/٢٠١٩ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )٥٣-٤٤( يبونجلا رازملاو هتؤم ةيدلب  .١

 ١٠٠ رانيد ٢٠٠٠٠٠ يرامثتسا عمجم ٠١/٠١/٢٠١٩ يبونجلا رازملا /)٢( ضوح )١٤٨-١٣٩( يبونجلا رازملاو هتؤم ةيدلب  .٢

 لمعلا صرف عورشملا ةفلك عورشملا دقعلا خيرات عورشملا /ةعطقلا عقوم رمثتسملا مقرلا

 ٥ رانيد ١٠٠٠٠ ةيراجت نزاخم ٠١/٠٣/٢٠٢٠ ةيلامشلا ةيدابلا /احبص /)١( ضوح )٧٠٣( ةيدرسلا دماح دمحا  .١
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دائرة صندوق الزكاة

•  برامج صندوق الزكاة:

أوال: المســاعدات النقديــة الشــهرية: بلــغ عــدد االســر التــي تقاضــت رواتــب شــهرية مــن صنــدوق 
الــزكاة )3765( أســرة وبمبلــغ اجمالــي يقــدر بـــ )2.220.000( دينــار ســنويا. 

ثانيــً: مشــروع كفالــة اليتيــم: قــام صنــدوق الــزكاة بكفالــة )2350( يتيــم وبمبلــغ اجمالــي 
دينــار  )842.000(

ــي  ــر الت ــة لألس ــاعدات الطارئ ــم المس ــزكاة بتقدي ــدوق ال ــام صن ــة: ق ــاعدات الطارئ ــً: المس ثالث
قامــت بمراجعــة الصنــدوق حيــث بلــغ عــدد هــذه االســر )1500( أســرة وبمبلــغ اجمالــي )66.500( 

دينــار.

رابعــً: المشــاريع التأهيليــة: قــام صنــدوق الــزكاة بتنفيــذ مشــاريع تأهيليــة لألســر الفقيــرة حيــث 
بلــغ عــدد هــذه المشــاريع )60( مشــروعًا وبمبلــغ اجمالــي قــدره )162.500( دينــار. 

خامســً: قســائم الغــذاء والكســاء: قــام صنــدوق الــزكاة بتوزيــع قســائم الغــذاء والكســاء على 
األســر المســتفيدة مــن صنــدوق الــزكاة خــال شــهر رمضــان المبــارك ومــن خــال ملتقيــات 
الخيــر حيــث بلــغ عــدد االســر المســتفيدة )13.200( أســرة وبمبلــغ اجمالــي )450.000( دينــار كمــا 
ــي )108.000(  ــغ اجمال ــرة وبمبل ــة )4300( أس ــرود الخيري ــن الط ــتفيدة م ــر المس ــدد االس ــت ع بلغ

دينــار.

سادســً: اليتيــم الفقيــر )مــن خــال ملتقيــات الخيــر(: قام صنــدوق الــزكاة بتوزيع المســاعدات 
ــتفيدين )1000(  ــدد المس ــغ ع ــث بل ــر حي ــات الخي ــال ملتقي ــن خ ــام م ــر االيت ــى أس ــة عل النقدي

يتيــم وبمبلــغ اجمالــي )100.000( دينــار.

ســابعً: طالــب العلــم الفقيــر: قــام صنــدوق الــزكاة بتوزيــع المســاعدات النقديــة علــى طــاب 
ــب  ــروع )1000( طال ــذا المش ــن ه ــتفاد م ــث اس ــر حي ــات الخي ــال ملتقي ــن خ ــراء م ــم الفق العل

ــار ــي )100.000( دين ــغ اجمال وبمبل

ثامنــً: ترميــم المنــازل: قــام صنــدوق الــزكاة باســتحداث مشــروع ترميــم المنــازل للفقــراء حيــث 
تــم تشــكيل لجــان مختصــة لدراســة واقــع هــذه المنــازل حيــث تــم ترميــم )35( منــزل 

ــار.  ــي )86.500( دين ــغ اجمال وبمبل
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تاســعً: ســهم الغارميــن: قــام صنــدوق الــزكاة بدفــع ممــن بحقهــم طلبــات تنفيــذ قضائــي 
ــة. ــن )104( غارم ــار وعدده ــة )77.642( دين ــغ المدفوع ــة المبال ــت قيم ــث بلغ حي

عاشــرًا: صــرف عيديــات لألســر: قــام صنــدوق الــزكاة بصــرف عيديــات لألســر التــي تتقاضــى 
مســاعدات شــهرية متكــررة وأســر االيتــام حيــث بلغــت قيمــة هــذه العيديــات )350.000( دينــار 

ــرة.  ــا )5000( أس ــتفاد منه اس

•  المشاريع التأهيلية: 

يقــوم صنــدوق الــزكاة بتنفيــذ المشــاريع التأهيليــة المنتجــة ، بهــدف مســاعدة الفقــراء والمعوزين 
بمشــاريع خيريــة اســتثمارية تعــود عليهــم بمــا يمكنهــم مــن العيــش بكرامــة وتغنيهــم 
عــن الســؤال، وفــي الوقــت ذاتــه تســهم فــي الحــد مــن ظاهــر البطالــة وتعمــل علــى التنمية 
ــار فــي هــذا المجــال حيــث  االقتصاديــة فــي المجتمــع ، وقــد تــم صــرف مبلــغ )162.500( دين

تــم تأهيــل )60( مشــروعًا. 

 ٢٠٢١ ماعل ھناجلو ةاكزلا تافورصمو تاداریإ

 رانیدلاب غلبملا تاداریإلا
 ٦،١٠٠،٠٠٠ ةاكزلا قودنص تاضوبقم

 ١٧،٣١٨،٦٥٠ ةاكزلا ناجل تاضوبقم
 ٢٣،٤١٨،٦٥٠ عوــــــــمجملا

 

 رانیدلاب غلبملا تافورصملا
 ٢،٢٢٠،٠٠٠ ةیرھشلا تادعاسملا
 ٥٥٨،٠٠٠ ةیئاذغ دورطو مئاسقو
 ٦٦،٥٠٠ ةئراطلا تادعاسملا
 ١٦٢،٥٠٠ ةیلیھأتلا عیراشملا

 ١٠٠،٠٠٠ ریقفلا بلاطلا
 ١٠٠،٠٠٠ ریقفلا میتیلا

 ٣٥٠،٠٠٠ ماتیالاو رسالا تایدیع
 ٨٨،٥٢٧ ةیرادالا فیراصملا

 ١،٠٢٠،٦٧٣ ةطورشملا ةاكزلا
 ٨٤٢،٠٠٠ ماتیالا ةلافك

 ١٥،٧٥٨،١٢١ ةاكزلا ناجل تاعوفدم
 ٧٧،٦٤٢ تامراغلا )ةوخنلا ندرا( تاعوفدم

 ٨٦،٥٠٠ لزانم میمرت
 ٢١،٤٣٠،٤٦٣ فیراصملا عومجم
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بعــض المشــاريع التأهيليــة: تربيــة ابقــار، تربيــة الماعــز، البقــاالت، محــات المابــس، حياكــة 
الملبوســات، مخابــز، قــارب الصيــد، مــواد بنــاء، عــدد صناعيــة، بناشــر، أدوات منزليــة. 

•  البرامج المستقبلية:

يســعى الصنــدوق الــى انشــاء عيــادات صحيــة متنقلــة تجــوب المناطــق النائيــة فــي المملكــة   -
ــر.  ــات الخي ــال ملتقي ــن خ ــتفيدين م ــازم للمس ــاج ال ــم الع لتقدي

التوزع في مح المشاريع التأهيلية المنتجة.  -

دراسة إمكانية إقامة مشاريع تأهيلية متوسطة وكبيرة.  -

دراسة إمكانية تطوير مناسب لقانون الزكاة .  -

التوسع في البرامج الوقفية الخيرية التي باشرت الوزارة بتنفيذها وهي:   -

• برنامج وقف خيري لمساعدة الفقراء.

• برنامج وقف خيري للمساكن الخيرية.

• برنامج وقف خيري لمساعدة طالب العلم الفقير.

• برنامج وقف خيري لمساعدة المريض الفقير.

• برنامج وقف خيري لرعاية االيتام.

• يســعى الصنــدوق للربــط االلكترونــي مــع شــبكات العــون االجتماعــي والمؤسســات 
الرســمية ذات الصلــة بأعمــال الصنــدوق. 
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