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ـدوليعد ال يف ـف الوق ـوم مفه ـور بتط املرتبطة املفاهيم من الوقف وإدارة تنظيم مفهوم

ـة. اإلسالمية الوقفي األموال باستثمار املتزايد االهتمام هو التطور هلذا الرئيسية املالمح وأهم
مع اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا املنقولة وغري الواقفنياملنقولة شروط .مراعاة

وإدارة ـيم تنظ ـال جم يف ـة األردني التجربة على الضوء إللقاء البحثية الورقة هذه جاءت لقد
ـة األردني ـة اململك يف الوقفية املمتلكات إدارة على رئيسي وبشكل التركيز مت حيث الوقف،

بإدار اخلاصة الشرعية األحكام ا تطورت اليت الكيفية تتبع مع الوقفاهلامشية أمور وتنظيم .ة
ـعت وض ـيت ال القوانني جمموعة اىل التطرق من بد ال كان التطورات هذه على وللوقوف

اململكة يف الوقفية املؤسسات عمل .لتنظيم
وتنظيم إدارة عن املسؤولة واملؤسسات املديريات عن احلديث بالتفصيل الورقة تناولت لقد

على التركيز مت حيث الوقف يليأمور :ما
اإلسالمية: أوالً واملقدسات والشؤون األوقاف وزارة يف الوقفية األمالك .مديرية
األوقاف: ثانياً أموال تنمية .مؤسسة
ـها: ثالثاً معاجلت وآليات األردن يف الوقف إدارة تواجه اليت والتحديات ـاً.  املشكالت : رابع

الوقف وتنمية إلدارة املستقبلية .التطلعات

  



٣

  

  :   

عقار شكل على كان سواء املال حبس الشريعة يف والوقف ، احلبس الكلمة تعين لغوياً
ـة اجلاري الصدقة من كنوع وذلك احملتاجني على ريعه من اإلنفاق ليتم ذلك غري ـن. )١(أو وم

أنه الوقف لتفسري وضعت اليت ب: التعريفات يتربع مبال تنشأ ، خريية مالية ،مؤسسة الواقف ه
ما على عليهم للموقوف معينة حاجات إلشباع مستمراً رصداً املال هذا غالت ترصد أن على

الواقفون اخلريييعدوبالتايل. يشترط مقصدها وهلا املميز االجتماعي ا كيا هلا مؤسسة الوقف
املنظمة التنفيذ آلية وهلا )٢(. احملدد

العطاء أشكال من كشكل الوقف اهللا اهللاشرع ـلى ص الرسول كان إليه دعا من وأول
اجلارية الصدقة أنواع من كنوع وشجعه ، وسلم بقوله)٣(عليه الوقف متضمنه مات:  " ، إذا

له يدعو صاحل ولد أو به ينتفع علم أو جارية صدقة ثالث من إال عمله انقطع آدم " .ابن
يف اخلطاب بن عمر باخلليفة يرتبط للوقف الديين عليهواألساس اهللا صلى الرسول عهد

خيرب فتح بعد له كغنيمة وحقول بساتني على حصل عندما عليه)٤(.وسلم اهللا صلى النيب فأتى
                                                          

بكر .١ املذاهبامساعيل،حممد على والسنة الكتاب من الواضح الثالث،األربعة،الفقه لد ،٢طا
املنار .١٢٨ص،١٩٩٧القاهرة،: دار

العشرين .٢ القرن خالل مصر يف والثقافة التعليم جمال يف الوقف غنيمة، مصطفى الفتاح قضايا: عبد
، القاهرة ، اإلسالمية للشؤون األعلى لس ا ، ص٢٠٠٢إسالمية ص ،٢٥-٢٤.

سا .٣ العريببالسيد لإلعالم الفتح دار ، الرابع اجلزء ، السنة فقه ، ،الق: ق ص١٩٩٧اهرة ،٢٨٢.
. EL- Daly, Marwa, " Islamic Philanthropy: Institutionalized 

Giving in the Muslim perspective �, City University of 
New York; the Center for the Study on Philanthropy, 

2001. 
العريب .٥ الفكر دار ، الوقف يف حماضرات ، زهرة أبو ،: حممد ص١٩٧١القاهرة ،١٠.
٦. ، سابق ،السيد السنة سابقفقه .٢٨٧ص،مرجع
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له وقال ـا: وسلم فم ، ـه عن عندي أنفس قط ماالً أحب مل خبيرب أرضاً أصبت إين اهللا رسول يا
قال ؟ به ا: تأمرين فتصدق ا، وتصدقت أصلها حبست شئت .عمرأن

جناح وال ، املناسبة األوجه يف ا التصدق ويتم ، تورث وال توهب وال تباع ال والوقف
متمول غري ويطعم باملعروف منها يأكل أن وليها من ـة . )٥(على الذم أهل على الوقف وجيوز

عليهم والتصدق املسيحيني )٦(.مثل

املؤسسي العطاء أشكال أهم من الوقف اإلالذيويعد عليه القرون. سالمحث وخالل
الطبقةالكثريونقاماملاضية أيضاً مشل وإمنا فقط األغنياء طبقة ذلك يشمل مل حيث أمواهلم بوقف

بعد. الوسطى ولكن علي حممد عهد يف الزراعية األراضي ثلث الوقف نسبة وصلت مصر ففي
نظام١٩٥٢ثورة ار ا احلكومة تبنته الذي االشتراكي الفكر ظهور إلغاءومع ومت متاماً األوقاف

ثقافة تالشت وتدرجيياً احلكومة سيطرة حتت اخلريية األوقاف وضعت بينما األهلي الوقف نظام
املصري تمع ا يف )٧(. األوقاف

 :  

كاآليت نوردها للوقف خمتلفة وأشكال أنواع :هناك
التق) ١( به ويقصد ، الوقف نظام أصل هو ، اخلريي ـثالوقف حي ، تعاىل اهللا اىل رب

املختلفة اخلري أعمال اىل وتوجيهه مملوك شيء أي ريع وقف .يتم
ـإدارة) ٢( ب تكون واآللية ، واألقارب واألوالد الزوجة على ويكون ، األهلي الوقف

وهكذا األحفاد مث األوالد أحد يليه مث للوقف )٨(. الواقف

                                                          
٧. Tawfiq, Muhammed Amin, �The Awqaf In Modern

Egypt",The Islamic Querterly Vol , xlII , No.4,1998 , 
p258. 

األوقاف .٨ موسوعة ، اهلادي عبد وفتحي عباس أمني ،،أمحد االسكندرية ، املعارف منشأة
ص٢٠٠٢ ،١٥-١٤.

ط .٩ ، دمشق ، الفكر دار ، اإلسالم يف والوقف الوصايا ، الزحيلي ص٢،١٩٩٦وهبه ،١٤٠.
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ريع) ٣( من جزء يوقف حيث ، املشترك ـرالوقف اآلخ واجلزء لألهل اململوك الشيء
ـشيء ال ـع ري إليها يذهب اليت اجلهة حسب هنا الوقف أنواع تقسيم ويكون ، اخلري ألعمال

)٩(. احملبوس

   :  

الفقراء )١( من كل على جيوز الوقف بيتما ، واملساكني الفقراء على فقط جتوز الصدقة
أحقية مع بهاأولويةواألغنياء .لفقراء

و )٢( تباع أو متلك بأن بالصدقة التصدق ميلكتوهبجيوز أن للوقف جيوز ال حني يف
التصرف يتم أو يباع .فيهأو

شيء )٣( أي على تكون أن للصدقة ـدةنافعجيوز م ـى يبق حبيث والثياب كالطعام
األشيا يف إال جيوز ال الوقف بيتما ، طويلة لفترة يستمر أن أو ، تبقىحمدودة أن ا شأ من اليت ء

حتبس أن )١٠(. وممكن

   :  

، ـة واجتماعي علمية من ا جماال بشىت التنمية حتقيق يف الزمن عرب كبري دور للوقف كان
بدأ. واقتصادية ما أول التعليمي الوقف فإن الكتابكانكذلك اىل الوضع تطور مث املساجد يف

مبثابة كان ـالميةوالذي اإلس ـات للفتوح ومصاحباً ذلك وبعد ، األطفال لتعليم صغرية مدرسة
املدارس عليهاانتشرت املختلفةاملوقوف تنوعت. بصورها فقد االجتماعية بالتنمية يتعلق وفيما

األوقاف قدمتها اليت االجتماعية )١١(. اخلدمات

                                                          
امساعيل .١٠ بكر الكت،حممد من الواضح ،الفقه األربعة املذاهب على والسنة سابقاب ،مرجع

.١٣٢ص
١١. ، امساعيل بكر صالرجعاملحممد ، .١٩٠سابق

. 
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دو أيضاً للوقف وذلكمهمركان ، االقتصادية التنمية يليمنيف ما :خالل
على) ١( احلصول لسهولة ذلك ويعود األسعار واستقرار اخنفاض على الوقف ساعد

ـا التجارة ورواج األسعار اخنفاض اىل أدى مما املوقوفة باألسواق األسعار منخفضة جتارية حمال
املنافسة اىل أدى وذلك ، أوقاف هلا ليس اليت األسواق من .اإلجيابيةأكثر

املهاراتسا) ٢( وتنمية كثرية عمل فرص وتوفري البطالة من احلد على األوقاف .عدت
ـن) ٣( م ـب الطل منحنيات على التأثري على ساعد الوقف أموال على الفقراء حصول

واخلدمات السلع على اإلقبال زيادة االقتصاديحيث الرواج من حالة احداث .وبالتايل
م) ٤( وتيسري اخلارجية التجارة طريقتنشيط عن املدن بني والتنقل التجارية القوافل رور

التجارية الطرق على الواقعة املياه أحواض على )١٢(. الوقف

    :   

سيتم حيث ، األوقاف ممتلكات إدارة كيفية عن للحديث األردنية بالتجربة األخذ سيتم
التحديات ، االستثمار أساليب اىل مبوجبهاالتطرق واليت املستقبلية النظرة وكذلك والصعوبات

املمتلكات هذه إدارة أمور .ستنظم
ـة اهلامشي األردنية اململكة تأسيس إعالن منذ حديثاً تنظم زالت وما األوقاف أمور كانت

املادة١٩٤٦عام نصت وقد أنه) ٦٣(ميالدي على األردين الدستور :من
األو"  أمور تنظيم بقانون وغريهايعني املالية ا شؤو وإدارة اإلسالمية نصت". قاف كما

أو) ٦٣(املادة ـف وق أي بإنشاء املختصة املواد يف القضاء وحدها الشرعية للمحاكم أن على
له الداخلية اإلدارة يف أو املسلمني ملصلحة املادة. وقف نصت ـاكم) ٩٤(كذلك احمل أن على

وف القضاء يف حقها تستعمل الشريفالشرعية الشرع ألحكام .قاً

                                                          
تنم .١٢ يف ودوره الوقف ، الدسوقي القحممد ، اإلسالمي تمع ا قضاياية سلسلة ، الثاين سم

،إسالمية القاهرة ، اإلسالمية للشؤون األعلى لس ا ص٢٠٠٠، ص ،١٧-١٥. 
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      :  

اليت الضعف نقاط على للتغلب قوانني جمموعة من بد ال كان الوقف أمور وتنظيم إلدارة
ـستفيدين امل قاعدة لتوسعة الوقف أموال استخدامات تطوير اىل باإلضافة ، الزمن عرب تظهر قد

م تصنيفا عن النظر ذلك،بغض األردننوردولتوضيح يف املشرع أقرها اليت التالية :املواد
الوزراء) : ٣(املادة برئيس مباشرة األوقاف دائرة .ترتبط
ـص) : ٨(املادة امل النفقات ولدفع األوقاف واردات جلمع مركزي صندوق رحتأسيس

األعلى. ا األوقاف جملس مراقبة حتت الصندوق هذا هل. ويكون ميزانيةويكون الصندوق ذا
مالية سنة كل يف والنفقات الدخل تغطي .سنوية

ـة) : ٩(املادة األنظم إصدار يف احلق امللك جاللة مبوافقة الوزراء جملس القانون أعطى
القانون هذا أحكام .لتطبيق

ـوام األع يف ـك وذل القوانني جمموعة على عديدة تعديالت هناك كان ،١٩٩٥ولقد
١٩٦٦،١٩٦٨، رقمم األوقاف قانون صدر أن مت٢٠٠١لسنة       ٢٣اىل حيث ، ميالدي

إدارة ـصل ف ومت ، وتنميته الوقف إدارة مهمة لتتوىل األوقاف أموال تنمية مؤسسة إنشاء مبوجبه
ـى عل مبوجبه املؤسسة فحصلت اإلسالمية واملقدسات والشؤون األوقاف وزارة عن األوقاف

عام كمؤسسة ومايل إداري الوقفاستقالل إدارة لتعطى وذلك ومالياً إدارياُ استقالالً مستقلة ة
ـأموال ب الوقف أموال ختلط لكيال وكذلك ، الكايف واالهتمام العناية وغريها املالية واستثماراته

عام. الدولة يف عملها املؤسسة باشرت .٢٠٠٢وقد
وتطوير وتنمية الوقف محاية اىل دف مواد عدة القانون يف ورد وهيوقد :إدارته

ـن) : ١١(املادة م ـا املتعلقة أو اخلاصة واملعامالت اخلريية اإلسالمية األوقاف تعفي
أنواعها اختالف على والطوابع والرسوم .الضرائب

ـندات) : أ-١٤(املادة س يف إسالمياً خريياً وقفاً املوقوفة واألراضي العقارات تسجيل
خري وقف األرض نوع أن فيها يبني الوزارةخاصة عليها املتويل وأن .ي

ـاً) : ب-١٤(املادة وقف ـا هل ـوض تف أو للوزارة ختصص اليت اخلزينة أراضي تسجل
.صحيحاً
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تسمى) : ٢٦(املادة عامة رمسية مؤسسة األوقاف( تنشأ أموال تنمية ـع) مؤسسة تتمت
ع مستقلة مالية ذمة وهلا واإلداري املايل واالستقالل االعتبارية وهلابالشخصية ، الوزارة ذمة ن

ـي تقاض أن ـا وهل ـا وظائفه أداء من متكنها اليت القانونية التصرفات جبميع تقوم أن الصفة ذه
الغرض هلذا توكله حمام أي أو املدين العام احملامي احملاكم مجيع لدى عنها تنيب وأن .وتتقاضى

امل) : أ-٢٧(املادة الوقفية األموال باستثمار املؤسسة حيققتقوم مبا املنقولة وغري نقولة
الوقفية األموال عن بيعاً أم شراًء الوقفية غري العقارات يف االستثمار ذلك يف مبا الوقف مصلحة

.املنقولة
املؤسسة): ب-٢٧(املادة ـشريعةيفتلتزم ال ـام بأحك ا ـتثمارا واس ا ـصرفا ت مجيع

الواقفني شروط ا مراعا مع .اإلسالمية
ـشؤون : )٢٩(املادة وال ـاف األوق ـر وزي ـة برئاس إدارة جملس املؤسسة إدارة يتوىل

من كل وعضوية اإلسالمية :واملقدسات
األردنية .١ للمملكة العام .املفيت
املؤسسة .٢ عام للرئيس�مدير .نائباً
الوزارة .٣ عام .أمني
األيتام .٤ أموال وإدارة تنمية مؤسسة عام .مدير
املالية .٥ وزارة عن .ممثل
املاليةممثل .٦ وزارة األراضي/ عن .دائرة
واإلسكان .٧ العامة األشغال وزارة عن .ممثل
األردين .٨ املركزي البنك عن .ممثل
ـال .٩ جم يف اخلربة وذوي اإلسالمية والشؤون باألوقاف املهتمني من أشخاص أربعة

واالستثمار .االقتصاد
التال) ٣٠(املادة والصالحيات املهام اإلدارة جملس :يةيتوىل

ـات .١ واملقدس ـشؤون وال ـاف األوق جملس مبوافقة للمؤسسة العامة السياسة رسم
لعملها السنوية اخلطة ووضع .اإلسالمية
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ـات .٢ دراس إجراء بعد وذلك للمؤسسة االستثمارية املشروعات إقامة على املوافقة
االقتصادية .اجلدوى

الوقفية .٣ األراضي الستثمار الالزمة والربامج اخلطط .وضع
منامل .٤ إجارة لفترة وذلك والعقارات األمالك تأجري على .سنة٣٠-٣وافقة
باملؤسسة .٥ اخلاصة واملقاوالت العطاءات .إحالة
فيها .٦ والتوكيل الوقفية باالستثمارات اخلاصة الدعاوي إقامة على .املوافقة
عليها .٧ للمصادقة الوزراء لس ورفعها للمؤسسة السنوية املوازنة .إعداد
مش .٨ ـوازمدراسة والل األشغال أنظمة ذلك يف مبا باملؤسسة اخلاصة األنظمة روعات

إلقرارها الوزراء لس ورفعها .والعطاءات
 

          
 :  

باألمالك العناية الوزارة املالوقفية،تويل الوقف أموال على باحملافظة ـةوذلك نقول
مديرية خالل من هذه سياستها وتنفيذ ، وزراعة واستثماراً وإعماراً تنمية املنقولة وغري
مبا ، الوقف لعقارات األمثل االستغالل ويوفر ، الوقف مصلحة حيقق مبا الوقفية األمالك
يف دوره ـف الوق ـذ وليأخ تمع، ا يف اخلرية وأهدافها الوقف مؤسسة على بالنفع يعود

ـقاملسامه تعمي خالل من تمع ا مشكالت ومعاجلة واالجتماعية االقتصادية التنمية يف ة
ـر أج من فيه ملا أمواهلم وقف على املواطنني حلث وذلك ، شروطه وتنفيذ ، الوقف دور

جارية وصدقة ، مضاعف وثواب  .جزيل
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     :  

  (   .  
املهام به )١٣(:التاليةوتناط

ـن -١ م والتأكد ، التسوية إعالن أثناء األوقاف وعقارات أراضي تسجيل متابعة
أو التسوية مأمور مع والوقوف ، الوزارة باسم الوقفية األراضي مجيع تسجيل
ومدير واإلفراز املساحة قسم مع بالتعاون الوقف أمالك حدود على ينتدبه من

امل .عيناألوقاف
الوقف -٢ أمالك مجيع تسجيل من والتأكد األراضي حقوق جداول إعالن متابعة

حصول حالة ويف ، التسوية أعمال أثناء التسوية مأمور أمام ا اإلدعاء مت اليت
ـضايا الق ـسم ق مع التنسيق جيري الوقف حقوق من حلق إغفال أو خطأ أي

املدة ضمن التسوية حملكمة الالزم االعتراض ذلكلتقدمي يتم أن على القانونية،
املعين األوقاف مدير مع .بالتنسيق

مت -٣ ـيت ال للقطع تسجيل سندات على واحلصول احلقوق جداول تصديق متابعة
ويف ـوزارة ال يف ـة الوقفي األمالك سجل يف وقيدها األوقاف باسم تسجيلها

املعنية األوقاف .مديرية
الوا -٤ الوقفية األراضي قطع تسجيل على ـنالعمل م املستثناة املناطق ضمن قعة

ـري غ األموال تسجيل قانون وفق وذلك ، ـسبقالتسوية ي مل ـيت ال ـة املنقول
واحلصولتسجيلها املعين األوقاف ومدير واإلفراز املساحة قسم مع بالتعاون ،

ا تصرف سندات .على
املتويل -٥ باسم املوقوفة األمالك وتسجيل الوقفية احلجج تنفيذ زارةو �متابعة

ـروط�األوقاف ش وتنفيذ ريعها حتصيل بشأن اإلجيارات قسم مع والتنسيق
.الواقف

                                                          
١٣. ، االردن ، اإلسالمية واملقدسات والشؤون االوقاف وزارة يف الوقفية األمالك .٢٠٠٥مديرية



١١

ـاً -٦ ذري ـاً وقف ـة املوقوف واألمالك اخلريية األعمال على املوقوفة األمالك ضبط
احلاضر يف الوقف حقوق على .واملستقبلللمحافظة

ـع -٧ م بالتنسيق لألوقاف ا أصحا ا يتربع اليت األراضي قطع ـديرتسجيل م
املعين .األوقاف

اليت -٨ اجلهات مع والتنسيق ، الوقف أراضي على تقع اليت االستمالكات متابعة
عمل من احلد مراعاة مع ، االستمالك ـدرتطلب ق أدىن اىل ـتمالك االس يات

لألوقافممكن املستحقة التعويضات حتصيل مبتابعة القضايا قسم مع والتنسيق ،
للنفع املستملكة أمالكها .العامعلى

ـساجد -٩ وامل ـابر للمق الالزمة األراضي قطع وختصيص تفويض معامالت متابعة
أعمال من ذلك ـسجيلهاالرب،وغري وت ا املتربع أو الدولة أمالك من سواء

املتويل األوقاف" باسم .“وزارة
باسم -١٠ فيها أوقف واليت واملندرسة الدارسة املقابر تسجيل على .الوزارةالعمل
خطة -١١ سنويةتقدمي .للقسمعمل
أعمال -١٢ عن سنوي وآخر شهري تقرير .القسمتقدمي

  (  .  
التالية املهام به :وتناط

ـارات -١ عق ـن م ، الوقفية األمالك مجيع فيها تدون خاصة بسجالت االحتفاظ
ـدوائر ال لدى ا املسجلة وأرقامها أوصافها بيان مع ، مالية وسندات وأسهم

األح ومجيع عليهااملختصة تطرأ اليت .وال
قطعة -٢ لكل والتصرف التسجيل لسندات األصلية بالنسخة ـة،االحتفاظ وقفي

بصورة املعين األوقاف مدير .عنهاوتزويد
احلجج -٣ نصوص فيه تدون سجل ـجالوقفية،تنظم احلج جبمع القسم يقوم كما

خزائن يف أصوهلا من عليه احلصول ميكن ما .خاصةوحفظ
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كا -٤ بنسخة ـبىناالحتفاظ م لكل واملواصفات والتصاميم املخططات من ملة
تقيمه ـةالوزارة،وقفي املقام ـاين للمب املخططات من صورة على واحلصول

.حالياً
بدل -٥ وقيمة شاغليها وبيان املؤجرة العقارات مجيع على حيتوي بسجل االحتفاظ

.اإلجيار
ـندا -٦ س ـن ع صورة على حيتوي وقفية أرض أو عقار لكل خاص ملف تفتح

موقعالتسجيل، وخمطط أراض تطرأوترسيم،وخمطط معاملة أية عن وصورة
أو األرض .العقارعلى

سنوية -٧ عمل خطة .للقسمتقدمي
أعمال -٨ عن سنوي وآخر شهري تقرير .القسمتقدمي

  (   .  
التالية املهام به :وتناط

ومعرفة -١ حدودها وتثبيت الوقف وعقارات أراضي .موقعهاضبط
ـوي -٢ ين ـيت ال األراضي أو الوقفية لألراضي والتوحيد اإلفراز معامالت تنظيم

جلهة ا التربع .الوقفآخرون
ـن -٣ م املستثناة املناطق ضمن الوقفية لألراضي التسجيل خمططات تنظيم متابعة

األوقافالتسوية،أعمال مدير مع التسجيلاملعين،بالتنسيق .والتسويةوقسم
من -٤ معالتأكد بالتعاون واإلفراز التسوية أعمال أثناء األوقاف أراضي حدود

املعنية األوقاف .مديرية
املشاريع -٥ إقامة الوزارة تنوي اليت الوقفية لألراضي الطبوغرافية املخططات عمل

اإلنشاءات مديرية مع بالتنسيق .عليها
ـ -٦ األراض وتصنيف ، األوقاف وعقارات أراضي جلميع شامل مسح ي،إجراء

املقامة األبنية وأوصاف مساحتها وبيان ، مستغلة غري أو مستغلة كانت سواء
.عليها
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ـات -٧ االقتراح ووضع لالستغالل الصاحلة األراضي عن منتظمة تقارير تقدمي
.استغالهلابكيفية

ـة -٨ بكيفي ـات االقتراح ووضع لالستغالل الصاحلة األراضي لتجزئة خطة عمل
.استغالهلا

عمل -٩ خطة للقسمتقدمي .سنوية
أعمال -١٠ عن سنوي وآخر شهري تقري .القسمتقدمي

  (  .  
التالية املهام به :وتناط

ـة -١ ومتابع ـة امللك ـاء أحن مجيع يف الوقفية واألراضي للعقارات سجالت مسك
األصول حسب .تأجريها

الزراعية -٢ واألراضي االعقارات تأجري .متابعة
العقار -٣ تأجري معاملة ـدةتدقيق املزاي ـوائم ق ـة وخاص الزراعية واألراضي ات

اإلجيارات جلنة على .وعرضها
األوقاف -٤ مديري قبل من تنظيمها بعد اإلجيارة وعقود االتفاقيات .تدقيق
ـسب -٥ ح إجيارة كل شروط تنفيذ ومتابعة ، األمد الطويلة إلجيارات ملف فتح

اإلجي مدة انتهاء بعد املأجور تسلم ومتابعة ، العقد ـدمشروط ع ـال ح يف ارة
.جتديدها

األوقاف -٦ مديريات حسب وتصنيفها إجيارة عقد كل من بنسخة . االحتفاظ
املعامالت -٧ ومتابعة احلكر بدالت حتصيل ومتابعة القائمة لألحكار سجل مسك

التحكري عقد وشروط القانون أحكام حسب باألحكار .املتعلقة
اإل -٨ بدالت حتصيل بشأن الواردات قسم مع ـدهاالتنسيق مواعي يف ـارات جي

القانونية الشؤون مديرية مع بالتعاون املتخلفني ومتابعة ، .املقررة
ـام -٩ أحك ـق وف املخالفني ومتابعة ، اإلجيار عقد بشروط املستأجر التزام متابعة

القانونية الشؤون مديرية مع بالتعاون العقد وشروط .القانون



١٤

للقسم -١٠ سنوية عمل خطة .تقدمي
ش -١١ تقرير أعمالتقدمي عن سنوي وآخر .القسمهري

   :
  

عام اية حىت الوقفية القطع عدد اثنني) ٤٤٢٢(م١٩٩٨بلغ إجناز مت كما ، قطعة
ـساحة مب اململكة مناطق خمتلف يف زراعياً مشروعاً ـة) ١١٥٠(وثالثني مزروع ـاً دومن

باإلضاف ، املثمرة األشجار أنواع ـرةمبختلف املثم باألشجار املساجد حدائق زراعة اىل ة
ومت ـة اململك ـاطق من خمتلف يف الوقفية املشاريع عشرات إجناز مت كما ، الزيتون وأمها
ـساجد م ـوير لتط دومناً وثالثون ومخسماية ألف مساحته ما استمالك ختصيص كذلك

ا بدأ ما ومنها ا جنو اىل اململكة مشال من الكرام الصحابة ـضهاومقامات وبع ا لعمل
بلغت وقد ، اجلراح بن عامر عبيدة أيب اجلليل الصحايب كمسجد ، االنتهاء على شارف

عام اإلجيارات حىت) ٦١٠(م١٩٩٣عائدات وأصبحت ديناراً آالف وعشرة ستمائة
عام ـة١٩٩٨اية ماي وحوايل الشرقية الضفة يف ديناراً آالف وأربعة تسعماية حوايل

يف ألفاً .القدسومخسني
عام التحتية١٩٩٨وبعد البنية جتهيز الوقفية األمالك ملديرية األساسية املهام أصبحت

احل إدار أجل من األوقاف أموال تنمية مؤسسة اىل وتقدميها واإلرث الوقف .االت

 :  
يف -١ ـا إلدخاهل متهيداً الواقف شرط حسب الوقفية األراضي قطع تصنيف متابعة

.احلاسوب
ـسجلة -٢ امل ـري غ الوقفية القطع كافة تسجيل اىل الوقفية األمالك مديرية تتطلع

الوقف            متويل باسم تسجيلها عوائق كافة على ـاف" والتغلب األوق " وزارة
يسر .وسهولةبكل
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أن -٣ ـى عل ، ـه علي االعتداء حرمة وبيان بالوقف للتعريف إعالمية خطة وضع
حت ومكثفة شاملة اخلطة هذه ـنتكون م فيه ملا أمواهلم وقف على احملسنني ث

جارية صدقة باعتباره اجلزيل والثواب العظيم .األجر
ـة -٤ الوقفي والعقارات األراضي مجيع استغالل اىل الوقفية األمالك مديرية تتطلع

طبيعة مع يتناسب مبا اقتصادية جدوى ذات عليها مشاريع وإقامة واستثمارها
وذل األراضي هذه من قطعة ـةكل تنمي اىل اهلادفة الوزارة سياسة مع متشياً ك

الوقف .أموال
ـات -٥ احملافظ يف ـاف األوق ـديرات وم الوزارة يف الوقفية األمالك مديرية رفد

مديرية كل يف مساح وتعيني ، األمالك شؤون يف اخلربة ذوي . بالكفاءات
  
"      "  

 :  

وخد عوائدهاتنمية وزيادة الوقفية للعقارات األمثل االستثمار حتقيق طريق عن تمع ا مة
ـالب وط ـى واملرض للفقراء املساعدات لتقدمي العوائد هذه استخدام مث ، ممكن قدر أكرب اىل

الواقفني شروط حسب العام النفع أبواب من وغريها واملساجد .العلم
  

  :  
رقميثل ـة)١(مشكل القيادي ـز املراك ـاً مبين األوقاف تنمية ملؤسسة التنظيمي اهليكل

توضيح مع واألقسام واملديريات اإلدارية الوحدات ـلو اهليك ـذا اخلاصة اجلوانب بعض
:التنظيميي
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ـدة:أوالً ووح ـشرعي ال املستشار بني ما مباشرة عالقة توجد ال
الداخلية :الرقابة

تعيني يتم مل ولآلن التنظيمي اهليكل يشري شرعيكما ـتممستشار ي ولكن ، للمؤسسة
ـاء االفت ـرة دائ اىل الكتابة طريق عن ذلك تستدعي اليت األمور يف الشرعي الرأي أخذ

املؤسسة إدارة جملس يف عضو اململكة عام مفيت بأن علماً ؛ .العام

الداخليةمهام:ثانياً الرقابة :وحدة
السابقةمي واإلدارية املالية والرقابة التدقيق ليشمل الداخلية الرقابة وحدة عمل نطاق تد

التالية االت ا يف اجلزئية أو الشاملة :والالحقة
وامللفات .١ والوثائق واملستندات .السجالت
يتعلق .٢ ما االستثماراتبااليراداتكل أو النفقات .أو
والتعليما .٣ واألنظمة القوانني والقراراتتطبيق .ت
يف .٤ ـا وتوثيقه ـدها مواعي يف ـصيلها حت مت قد املوارد أن من والتأكد التحقق

هلا املخطط األوجه يف واستخدامها األصول حسب .السجالت
اخلارجية .٥ الرقابة جهات مع اجلهود وتنسيق  .التعاون
اللجان .٦ .أعمال

االستثمار:ثالثاً لشؤون العام املدير مساعد :لواملااختصاصات
ـط اخلط ـتخدام باس االستثمارية الوقفية األمالك وتطوير بتنمية االستثمار مديرية تقوم

التالية املهام ا وتناط ، املمكنة االقتصادية :والوسائل
احملكرة .١ الوقفية األراضي قيود .تنظيم
ـدوى .٢ ج وعمل الثابتة األصول وحصر االستثمارية الوقفية املوجودات تقييم

لك األمثلاالقتصادية االستغالل استغالهلا امكانية مدى لتحديد منها .ل
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ـاً .٣ وفق املختلفة االستثمارية املوجودات وتسويق لترويج املتاحة الوسائل اختاذ
االستثمارية الوقفية األموال تنمية لغايات وجتارية اقتصادية .لدراسات

وت .٤ ، ـدة جدي استثمارية وقفيات النشاء املواطنني تشجيع على ـفالعمل عري
احمللي تمع ا تنمية يف ودوره وثوابه الوقف بأمهية .املسلمني

الفنية:رابعاً للشؤون العام املدير مساعد :اختصاصات
ـو ه العام املدير مساعد ولكن ، املسمى هذا على للمؤسسة التنظيمي اهليكل يشمل ال

الدراس مدير بأعمال القائم وهو الفنية األمور متابعة عن ـذاملسؤول التنفي ـدير وم ات
ال ا هذا يف اختصاصاته أهم ومن :باملؤسسة

تنفيذها-أ  املؤسسة تنوي اليت االستثمارية للمشاريع الدراسات إعداد على .اإلشراف
ـات-ب واملخطط ـات الدراس لعمل معها التعاقد يتم اليت االستشارية املكاتب متابعة

باملالحظات وتزويدها االستثمارية بذلكللمشاريع .املتعلقة
بطرحها-ج والتنسيب العطاءات وثائق إعداد على .اإلشراف
العطاءات-د بإحالة والتنسيب العروض دراسة يف العطاءات جلنة مع .االشتراك
االستثمارية-ه اإلنشائية املشاريع تنفيذ على اإلشراف .متابعة

الرقا:خامساً بعملية تقوم اليت اخلارجية هياجلهات :بة
احملاسبة .١ .ديوان
املالية .٢ .وزارة

اإلدارية:سادساً الشؤون مديرية :اختصاصات
يف .١ ـا وتطبيقه ـوظفني امل شؤون إدارة عمليات يف احلديثة األساليب تطوير يف املشاركة

الوظائف وتصنيف ، املؤسسة يف األداء وتقييم ، البشرية للقوى التخطيط من .إطار
شؤو .٢ إجراءات ـلمتابعة والنق والترفيع كالتعيني ، املوظفني ـارةن واإلع ـداب واالنت

.وغريها
نظام .٣ املؤسسة( تطبيق يف ـس) املوظفني جمل قرارات وتنفيذ املوظفني فئات مجيع على

باملوظفني املتعلقة العام واملدير .اإلدارة
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مطابق .٤ صحة من للتأكد اإلدارية الوحدات عن الصادرة اإلدارية القرارات ـهاتدقيق ت
للمؤسسة العامة والسياسة واألنظمة .للقوانني

على .٥ واإلشراف ، املتوافرة الشواغر ضمن وخارجها املؤسسة يف املديريات مع التنسيق
الوظيفي األداء مستوى لرفع الالزمة املساعدة وتقدمي اإلدارية العملية .سري

وال .٦ املؤسسة اىل الواردة الرمسية املراسالت مجيع على عنهااإلشراف .صادرة
ا .٧ اخلاص السجل يف الرمسية املراسالت وتسجيل اآليل( تسلم ـب احلاس ـى عل ) او

باإلجراءات املعنية اجلهات اىل وحتويلها توثيقها دف .وذلك
املراسلني .٨ أعمال على واالشراف املؤسسة يف والصيانة واملراسلة النظافة خدمات تنظم

اخلدمات .وموظفي
املوظ .٩ دوام املؤسسةمراقبة مديريات يف .فني
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تنظيم:سابعاً وحدة يوجد األوقافال فكرة تسويق عن مسؤولة   .ية
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الر اهلدف ـاُيتمثل وفق ـة املنقول وغري املنقولة الوقفية األموال باستثمار للمؤسسة ئيسي
ذلك حتقيق سبيل يف املؤسسة ومتارس ، الواقفني شروط مراعاة مع اإلسالمية الشريعة ألحكام

التايل النحو وعلى العامة السياسات من :جمموعة
األرا .١ على مناسبة جدوى ذات استثمارية مشروعات إنشاء يف ـةالتوسع الوقفي ضي

املؤسسة واردات بتمويل .االستثمارية
ـة               .٢ الوقفي ـي األراض على اخلاص القطاع مع املشتركة املشاريع ـشاركة( إنشاء م

).متناقصة
الوقفية .٣ األراضي طويلة( تأجري ـة) مدة إلقام ـاص اخل ـاع القط ـن م ملستثمرين

املدة اية يف تعود استثمارية .للوزارةمشروعات
تأج .٤ يف الوقفيةالتوسع األراضي .الزراعيةري
بعض .٥ تنفيذ لتمويل اإلسالمية التمويل جهات من وغريها اإلسالمية بالبنوك االستعانة

.املؤسسةمشروعات
ـات .٦ بالتربع ـف الوق دعم على املواطنني وحث تمع ا يف ورسالته بالوقف التعريف

وغري .النقديةالنقدية
شروط .٧ تنفيذ على .الواقفنيالعمل
تأهيلهااحملافظ .٨ وإعادة وصيانتها تطويرها على والعمل القائمة الوقفية العقارات على ة

احلاجة دعت .لذلككلما

   :  

ـدث التح أود األوقاف أموال تنمية مؤسسة قبل من املتبعة األساليب عن احلديث قبل
زالت وما استخدمت اليت واحلديثة القدمية الطرق عن الوقفقليالً الستثمار .تستخدم



٢٢

ـة قانوني شخصية الشركة أو للمؤسسة تكون أن االعتبارية بالشخصية يقصد العادة يف
، ـا ـة اخلاص ا والتزاما حقوقها وحدها هلا يكون و شركائها، أو ا أصحا ذمم عن مستقلة

بأمواهل حمدودة مسئوليتها )١٤(.فقطاوتكون

مؤس جعله للوقف الفقهاء تكييف ـدمتإن وق األوىل ـرون الق يف تطورت مستقلة سة
الشخصي الطابع عن وميزها مؤسسياً طابعاً الوقف على أضفى وذلك ، لألمة جليلة خدمات

الداخلية والرقابة والتقومي للمحاسبة تعرضاً أكثر وجعلها والتنظيم الدميومة حيث .من
لصاحل يكون قد أنه الوقف أنواع عن احلديث عند سابقاً أنذكر أو ـه وذريت ـخص ش

العلمية املؤسسات أو املدارس وقف مثل خريية جهة على ـذي. يكون ال ـري األخ ـوع والن
ـت اجتمع ـو ل املؤسسات أو اجلهات هذه هل هنا نفسه يطرح الذي والسؤال عنه نتحدث
ـصيتها شخ ـاس أس على وتعمل ، مستقلة ذمة منها واحدة لكل يكون مؤسسة إشراف حتت

حيث ، ؟املستقلة أخرى جهة والتزامات حقوق وبني ا والتزاما حقوقها بني التداخل جيوز ال
القاعدة ؟ اآلخر البعض على كل جيمل وحينئٍذ ، واحدة كذمة اجلهات هذه كل اىل ينظر أم
أو مؤسسة إشراف حتت كانت وإن جهة لكل وقف كل خصوصية على احلفاظ هو األساسية

ا ريع يكون لكي وذلك واحدة الواقفإدارة عليها وقف اليت اجلهة لنفس )١٥(.لوقف

على وذلك األساليب من جمموعة خالل من االستثماري نشاطها مبمارسة املؤسسة تقوم
التايل :النحو

املؤسسة )١ من ذايت بتمويل .االستثمار
والشركة )٢ ـساهم: املضاربة ت مشروع إلقامة أخرى متويلية جهة مع املؤسسة اتفاق

عين فيه ـصةاملؤسسة ح ويعطي املشروع وإدارة املال رأس اآلخر الطرف ويقدم ياً
ـصته ح بيع املمول يتعهد أن على شائعة حبصص العائد ويكون جهده مقابل معينة

جزء ختصص اليت املشروعاًللمؤسسة لشراء ا اخلاصة املشروع أرباح .من
                                                          

ص٥جملد(الوسيط: السنهوري .١٤ رضو) ٢٨٨، زيد أبو التجارية، الشركات ، ) ١١٠ص(ان
ص ، القرى أم جامعة ، السعودي النظام يف املسامهة الشركات ، املرزوقي .٩١وصاحل

ظيباجلارحي،معبد .١٥ أبو هليئة اخلريي الوقف ندوة أحباث ضمن منشورة  .١٢٠صاخلريية،ورقة
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املتناقصة )٣ :   املشاركة
إلق أخرى متويلية جهة مع املؤسسة ـااتفاق بينم ـاً عيني فيه املؤسسة تساهم مشروع امة

ـزم يلت ـا عليها،كم متفق حمددة بنسبة األرباح وتقسم فقط املال برأس املمول يساهم
فترة طول أقساط على األرباح ناتج من قيمتها واسترداد للمؤسسة حصته ببيع املمول

.املشروع
املراحبة) ٤ أو : االستصناع

باالتفاق املؤسسة تقوم حمددةأن وقفية أرض على معني مشروع بتنفيذ متويلية جهة مع
ـشروع امل ـتمالك باس ـسة املؤس ـوم تق أن على املؤسسة ومواصفات ملخططات وفقاً
ـن م أقساط على املمول مع عليها املتفق األرباح من نسبة مع قيمته وسداد واستغالله

املشروع .عائدات
املتناقصة) ٥ :اإلجارة

مع املؤسسة ـهاتفاق علي ـق تواف معني مشروع إلقامة وقفية أرض لتأجريها معينة جهة
ـا عليه متفق وبشروط حمددة ملدة واستغالله املشروع بإقامة املستثمر يقوم مث املؤسسة

للمؤسسة بعدها املشروع يعود .حيث
املساقاة) ٦ ، :املزارعة

مع حصة مقابل زراعية أرض الستغالل معينة جهة مع املؤسسة وملدةاتفاق الناتج من ينة
عليها متفق وبشروط .معينة

املقارضة) ٧ :سندات
من حمددة نسبة مقابل مشروع لتمويل معينة أموال جلمع سندات املؤسسة تصدر حيث

السندات حلاملي تعطى املشروع ـسنوي. ربح ال ـربح ال ـن م ـسبة ن حتديد يتم كما
املشروع ملكية وتعود السندات كامل إلعادة .للمؤسسةللمشروع

املستغلة األراضي قطع توزعت حبيث املؤسسة استثمارات تنوعت فلقد ذلك على وبناءاً
ـة خمتلف ـساحات ومب اهلامشية األردنية اململكة حمافظات مجيع ـد. على يوج ـذلك ك

اىل ـافة باإلض ـكانية اس وشقق وخمازن جتارية مكاتب من متنوعة استثمارية مشروعات
التجارية ).٣-١اجلداول. ( املشروعات
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اجلدوى .١ ودراسات اهلندسية واملخططات الدراسات .االقتصاديةإجناز
املشروعات .٢ من عدد .االستثماريةتنفيذ
األراضي .٣ هذه دراسة دف اململكة يف االستثمارية األراضي عن شاملة دراسة إجناز

ـراحو اقت على والعمل لالستثمار املناسبة القطع لتحديد ، وتصنيفها عليها التعرف
األراضي هذه على استثمارية .مشروعات

تأجريها .٤ عدم وسبب مؤجرة الغري العقارات .حصر
الزراعي .٥ األراضي اخلاصةحصر للقطاع وتأجريها مؤجرة .الغري
وتوجيه .٦ مستحقة إجيارات عليها اليت العقارات ـستأجرينحصر للم عدلية إنذارات

القضاء طريق عن حتصيلها ومتابعة .املتخلفني
اإلسالمي .٧ البنك مع اتصاالت ـشروعات/ إجراء امل ـض بع ـذ تنفي لتمويل جدة

األوقاف ممتلكات يف االستثمار صندوق من .االستثمارية
جيدة .٨ مواقع هلا اليت القائمة القدمية الوقفية العقارات .حصر
أعمال .٩ املشروعاتمتابعة على .االشراف

املؤسسة .١٠ أعمال يف الشاملة احلوسبة .إدخال
ـى .١١ عل احملسنيني حلث الوقف مبؤسسة للتعريف شاملة إعالمية خطط وضع

الوقف من .مزيد
يف .١٢ الزيادة استمرار اىل املؤسسة اتسعى ـاراتايرادا العق يف ا استثمارا من

العام منذ زيادة شهدت واليت رقم١٩٨٠الوقفية جدول يف يظهر  )  .٤(كما

                                                          
األوق  .١٦ ممتلكات واستثمار إدارة يف األردنية التجربة تايه، أبو عمان،رياض ،٢٠٠٣اف،

ندوة٣٢ص-٣٠ص أحباث ضمن منشور حبث األوقاف،: ، ممتلكات واستثمار إدارة
، األردن  .٢٠٠٣عمان،
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ـالك أم يف ـذوب ت أن من األوقاف حيمي الوقف ملؤسسة واإلداري املايل االستقالل إن
والتبديل التغيري من وصيانتها احلكومية النفقات من أو االعتداء من وحيميها ، .الدولة

ف ذلك من منهاوبالرغم حماذيره له واإلداري املايل االستقالل :إن
اإلدارية .١ اجلوانب من وخباصة الرعاية من الوقفية املؤسسة .حرمان
ختلفها .٢ وبالتايل ا املتعلقة التشريعات ضعف اىل يؤدي الوقف مبؤسسة االهتمام عدم

التطورات مواكبة .عن
وقص .٣ ، املطلوبة بالكفاءات الوقفية املؤسسة رفد اإلداريةعدم ا فعاليا تطوير يف ورها

.واملالية
والعمل الكبري ودوره الوقف رسالة على األمة بوعي السلبيات هذه على التغلب ميكن و

ا وشؤو ألوضاعها املنظمة بالتشريعات األوقاف شؤون وتنظيم احلكومي الدعم تأمني . على
وحت عملها تطوير اىل األردنية األوقاف إدارة تسعى واستحداثكذلك ، باستمرار ديثها

ـح يوض متميز تنظيمي هيكل وفق املتنوعة والشعب املتخصصة واألقسام املتعددة املديريات
الشامل ا نشاطا وتنوع النامي عملها وحجم الوقفية املؤسسة ـم. طبيعة دع ـرى ج كذلك

الق واالقتصاديني املؤهلني اإلداريني تشمل اليت املتنوعة بالكفاءات ـينيجهازها واإلعالم ادرين
.الواعني

ـهوض للن ـدها جه ـة العالق ذات األخرى احلكومية األجهزة و احملاسبة ديوان ويوايل
بأعماهلا قيامها سالمة على واالطمئنان الوقف .مبؤسسة

                                                          
١٧. ، تايه أبو صالرجعاملرياض ،  .٢٤ص-١٩سابق
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ـواهلم أم ـض بع وقف عن الناس انصراف متأنية معاجلة اىل حتتاج اليت املشكالت ومن
واكتفاء املتعددة اخلري ـذهجلهات ه على أوقاف ختصيص دون فقط املساجد ببناء منهم كثري

ـدوات الن اىل ـافة باإلض ، وتذكريية توعوية إعالمية حبمالت القيام يتطلب وهذا ، املساجد
ـاطق. واملؤمترات املن احتياجات حسب املساجد توزيع تنظيم عدم من األوقاف وزارة وتعاين

مبخطط االلتزام عدم كذلك السكاين اآلليةوالتوزيع أصبحت لذلك ، األساسية باملتطلبات ا ا
ـب املكات ـن م ـصميمها ت بعد الوزارة من املخططات اعتماد أساس على ذلك تنظم اجلديدة

املتخصصة .اهلندسية
ـع بوض عليها تقع اليت االعتداءات باستمرار األوقاف هلا تتعرض اليت املشكالت ومن

الت أو الوقف أمالك على حق وجه بدون اليتاليد اإلجارة عقود يف األوقاف حقوق على جاوز
األجور دفع عن الوقفية العقارات مستأجري بعض رب أو الوقف مع املواطنني بعض يعقدها

عليهم ـة. املستحقة الوقفي لألمالك الدقيق التسجيل يتطلب ذلك فإن االعتداءات هذه وملنع
املستأجرون يفعله ملا املتابعة .وكذلك

مشك علىوتعترب التأثري ذات املشكالت من األوقاف من املتحقق السنوي الدخل قلة لة
كبرية وقفيات عمل عن العزوف عام بشكل ذلك وسبب ، العمل .سري

         
: )١٨(

وتسويقها .١ الوقفية العقارات تأجري عملية يف .الصعوبة
قط .٢ ـةحمدودية التجاري ـع القط ـم معظ و التجاري التنظيم ذات اخلالية األراضي ع

متدنية وبأجرة قدمياً مؤجرة أبنية عليها مقام لالستثمار .املناسبة
االستثمارية .٣ املشاريع تنفيذ من واهلدف ودوره الوقف بأمهية الناس من الكثري جهل

به املساس وحرمة .الوقفية
                                                          

١٨. ، تايه أبو صالرجعاملرياض ،  .٢٨ص-٢٥سابق
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اإلجي .٤ مستحقات حتصيل يف .اراتالصعوبة
تغِط .٥ مل ا واردا أن إال زراعية مشاريع بعدة .تكاليفهاالقيام
الوقفية .٦ العقارات وصيانة وتشغيل إدارة يف واضحة سياسة وجود .عدم
هلا .٧ املناسبة اهلندسية والدراسات املخططات إعداد يتم مل املشروعات من عدد تنفيذ

طويلة لفترة تأجريها أجور .فتعثرت
خ .٨ اعتقاد سعروجود من بأقل تؤجر أن جيب األوقاف عقارات بأن الناس عند اطئ

.السوق
النهاية .٩ اىل البداية من مشروع لكل واضحة خطة وجود .عدم

الوقفية .١٠ للعقارات الصيانة عمليات إلجراء خطة وجود .عدم
العقارات .١١ إجيار حتصيل يف حزم وجود وعدم .التساهل
كت .١٢ اخلارجية البيئة عناصر متابعة ـةعدم أمان قبل من الصادرة الشوارع نظيمات

الكربى .عمان
معاجلتها وحماولة ا ذا حبد كمشكلة النقاط هذه من نقطة كل اىل النظر جيب .وملعاجلتها

    :  

األمثل واالستغالل االستثمار بتحقيق األوقاف تنمية ملؤسسة االستراتيجي اهلدف يتمثل
االكتفاءل اىل ا للوصول الذاتية املؤسسة موارد وتنمية االستثمار على املوقوفة األراضي كامل

ـهوض. الذايت للن ـربامج وال اخلطط من العديد أعماهلا مباشرة منذ املؤسسة وضعت لذلك
تمع ا يف الوقف رسالة وحتقيق ـى. بأعماهلا عل ـة التنموي ـشروعات امل باقتراح تقوم كذلك

ـصاديةاألرا االقت ـدوى اجل ودراسات اهلندسية املخططات و الدراسات وإعداد الوقفية ضي
واخلارجية الداخلية اجلهات من التمويل على .للحصول
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القطعاحملافظة عدد
املستغلة

املساحة
بالدومن

القطع عدد
املستغلةغري

املساحة
بالدومن

عدد إمجايل
القطع

املساحة إمجايل
بالدومن

عمان ١٠١٢٤٩٩٦٤٩٠١٩٧٧٣٠العاصمة
٦٥١٤٢٦٣١١١٤١٢٨١٢٥٦اربد

٧١٩٥٧٥٢٣٥٨٥٩٢٣١٦املفرق
٣٠٢٦١٤٣٢٠٤٧٣٤٦٦عجلون
٢٤٢٣٢١٩٣٥٤٤٣٥٨٨البلقاء
١٤٦١١٦١١٠٣٠١٧١الزرقاء

١١٥٣١٤٤٣٠٢٥٤٨٤كالكر
٦١٢٣١٥٤١٦٢١٥٣٩الكورة
٣١٢٦١٢٢٠٥٤٢٣٣١جرش

الشمالية ٩٥٧٥١٢٦٧٢١٦٤٢األغوار
١٧١٦٤٦٣٨٣٢٣٥٤٦الرمثا
١٨٩٩٤١٨٢٢١١٧معان
١٦٤٠٤٤٠٨٩٢٠٤٦ماديا

١٥١٨٦٢٦١٧١٩١الطفيلة
٥٧--٥٧العقبة

موع ٣٦٨٤٢٧٥٣٥٠٤٧١٨٨٠٠١٠,٠٠٠ا
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املشروع املوقعاسم
عجلون. ١ جتارية/ مشروع عجلونمكاتب
الشمالية. ٢ الشونة ومكاتب/ مشروع الشماليةخمازن الشونة
مجبالط. ٣ وقفية سكنية/ مشروع عمانشقق
التجاري. ٤ الريموك األويل) ١(مشروع التسليم مرحلة اربديف
شبيب. ٥ فاخرة خمازن الزرقاءمشروع
الريموك.  ٦ مركز الذهب) ٢(مشروع اربدأبو
التجاري. ٧ الريموك مركز احلسبة) ٣(مشروع وخمازنم/ أرض اربدكاتب
املنطار. ٨ أرض خمازن معانمشروع
العلي. ٩ تالع وعيادات مكاتب عمانمشروع

السالك. ١٠ مسجد وتوسعة خمازن الشمايل/ مشروع عماناهلامشي
طالبية. ١١ وشقق عمانصويلح/ خمازن
الطفيلة. ١٢ خمازن الطفيلةمشروع
التجار. ١٣ الدين صالح مركز ومكاتب/ يمشروع عجلونخمازن
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املشروع التكلفةاسم
األردين بالدينار

التجاري. ١ قريش مركز عمانوسط/ مشروع ماليني٧العاصمة
مبساحة. ٢ الصويفية أرض ماليني٨دومن١٠مشروع
غويله. ٣ أبو أرض على ماليني٣مشروع
صويلح. ٤ أرض على ماليني٥مشروع
مبساحة. ٥ الرتهة أرض على ماليني٥دومن١٥مشروع
علي. ٦ بن احلسني مسجد أرض على ماليني٥العقبة/ مشروع
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اإليراداتالسنة
دينار١٩٨٠٢٠٠ ألف
دينار١٩٨٢٣٠٠ ألف
دينار١٩٨٤٤٠٠ ألف
دينار١٩٨٦٤٥٠ ألف
دينارألف١٩٨٩٤٨٠
دينار١٩٩٤٦١٠ ألف
دينار٢٠٠٠ مليون واحد
دينار٢٠٠٢١,٤٠٠,٠٠ مليون

  
  :         .   

  


