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 ،،، العام المدیر كلمة
 
 

، س�دنا  ن الحمد � السميع العل�م، الغفور الرح�م، وأفضل الصالة وأتم التسل�م، ع� المبعوث رحمة للعالمني

 و�عد،،،محمد ومن تبعه ب�حسان إ� يوم الدين 

ي ف�إ ات���  من المؤسسة بأهم�ة التخط�ط االس�ت
�
ي أن أقدم ل�م إمانا

ات�ج�ة لألعوام المؤسسة خطة نه ل��ين االس�ت

ي استكماً� 2021-2025
ي تأيت

ي ، واليت
ي حققت العد�د من النجاحات �ن

ات�ج�ة السابقة واليت لخطط المؤسسة االس�ت

دركت المؤسسة ومنذ عقدين من الزمن أهم�ة أبكفاءة وفعال�ة. لقد  المحافظة ع� أموال األيتام وتنميتها 

ي عملها والذي ساهم و�شكل مبا�ش 
ي �ن ات��� ي تحقيق المؤسسة ألالتخط�ط االس�ت

هدافها وا�تساب السمعة �ن

ي تحمل اسم 
ن كأحد الجوائز اليت ي من خالل حصولها ع� ختم التم�ي غ� أالطيبة ع� المستوى الداخ�ي والخار��

، باإلضافة إ جاللة الملك ؛الالرج ن ي ابن الحسني
ي العد�عبدهللا الثاين

عين � مشاركتها �ن
ُ
ي ت

 د من المؤتمرات الدول�ة اليت

ي االطالع ع� تج��ة المؤسسة باالستثمار والتس��ق اإل 
ي ترغب �ن

سال�ي واستقبالها للعد�د من الوفود الخارج�ة اليت

ي استثمار أموال األيتام والمحافظة عليها. 
 �ن

ي تتل�ت خد إ� هنا شارة بد من اإل  ال 
�حة اليت  يتام القّ� ماتها من المؤسسة ح�ث وصل عدد األ ا�ساع حجم ال�ش

ي معظم 190لف قا� و�حجم ودائع ت��د عن (أ) 40��� من (أل 
) مليون دينار، تعمل المؤسسة ع� استثمارها �ن

�عة اإل  ي ال تتعارض وأحكام ال�ش
ي  (المرابحات، واإلجارة المنته�ة بالتمل�ك،سالم�ة مثل أوجه االستثمار اليت

المباين

، األ  ي
ها). والمجمعات التجار�ة، األرا�ن  سهم والودائع البنك�ة وغ�ي

ي �مر بها العالم و و�الرغم من 
ي تو الظروف االستثنائ�ة اليت

ي فرص االتحد�ات اليت
جه عمل المؤسسة من تراجع �ن

ي سوق رأس المال
نت�جة جائحة كورونا وتبعاتها ع� النشاط االقتصادي وضعف  االستثمار المتاحة وضعف �ن

ط نجازات هو التخط�الوح�د لتحقيق الرؤى واإل ن المؤسسة مؤمنة بأن السب�ل أال إالرؤ�ة المستقبل�ة 

ي السل�م والممنهج أل  ات���  عمالها. االس�ت

ي   بأهم�ة النهج التشار�ي الداخ�ي والخار��
�
ا  كب�ي

�
 للتمكن من تحقيق أهدافها من خالل كما أن المؤسسة تؤمن إ�مانا

، و  ن احات واآلتحد�د األول��ات ودراسة كافة البدائل المتاحة وتظافر جهود العاملني ي االطالع ع� كافة االق�ت
راء اليت

ي تط��ر العمل، وتحد�د األدوار والمسؤول�ات لضمان التنف�ذ السل�م 
لخطتها ومتابعة األداء من شأنها المساهمة �ن

اتضمن   .آداء واضحة وقابلة للق�اس مؤ�ش
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اس الذي خطابات العرش السا�ي واألتعت�� المؤسسة  ي هستن�ي به ط��ق�وراق النقاش�ة لجاللة الملك �ي الن��
ا �ن

ي ناه�ك عن األ ات��� ات�ج�اتلال تقي�م وعمل�ات الهداف الوطن�ة التخط�ط االس�ت السابقة ومراجعة الخطط  س�ت

ي المؤسسة وأ التنظ�م�ةالتشغ�ل�ة للوحدات 
كاء وأخذ �ن لوصول لصورة تكامل�ة صحاب العالقة لآراء جميع ال�ش

ي  شاملة لما تطمح المؤسسة
 . ل�ه من تحقيق رؤ�تها ورسالتها و�ما ينعكس ع� تحقيق غا�اتها إالوصول  �ن

ن األداء،  ات�ج�ة ضمن س�ي المؤسسة لتحسني ي هذە االس�ت
قيق ، وتحورفع س��ة الخدمات المقدمة لعمالئها تأيت

ي الخدمة، وتط��ر أسال�ب العمل و�
ن ور�ادة ق�مة مضافة لمتل�ت األعمال، ورعا�ة جراءاتها، وترسيخ ثقافة التم�ي

ي تو اإلبداع 
ي تخ�ي المؤسسة للتحد�ات اليت

    �مل وجه. اجهها وتحقيق أهدافها ع� أ الذي �سهم �ن

 
�
ات�ج�ة بكافة محاورها لنا �سأل هللا تعا� التوفيق  ،ختاما ي تنف�ذ هذە االس�ت

 يتام القّ� لما ف�ه مصلحة األ �ن

ي الحب�ب 
ة صاحب الجاللة الهاشم�ة الملك عبدهللاتحت ومجتمعنا األردين ن المعظم.  ظل ح�ن ي بن الحسني

 الثاين

 

 .وهللا و�ي التوفيق

 

 

   لمد�ـــــــر العــــــام ا                                                                                                  

 

 الرح�م الهزا�مة عبد                                                                                                     
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ي 
 سطور،،، المؤسسة �ن

 

كمؤسسة رسم�ة عامة ذات )  20قانون رقم (الوذلك بموجب  م1972عام تأسست مؤسسة تنم�ة أموال األيتام 

 ألحكام استقالل ما�ي و�داري 
�
وعة وفقا غايتها المحافظة ع� أموال األيتام وتنميتها بكافة وجوە االستثمار الم�ش

�عة  عن مواطن ا هذا القانون جاء، وقد اإلسالم�ة ال�ش
�
لشك وال��بة لتنظ�م عمل�ة إدارة وتنم�ة أموال األيتام بع�دا

ي كانت تدور حول تنم�ة أموال األيتام من خالل عمل�ات اإلقراض بالفائدة ال����ة
منذ أ�ام الخالفة العثمان�ة  اليت

ات الممتدة بعدها   . مر الذي استد� إصدار هذا القانونأل ، اوالف�ت

محل  ل�حل م2004) لسنة 34رقم (إقرار قانون المؤسسة  بالمصادقة ع� السام�ة المل�ّ�ة اإلرادة ثم صدرت

الحاصلة ع� قتصاد�ة واإلدار�ة ورات االلموا�بة التحد�ات والتط م2002) لسنة 29رقم ( المؤقت القانون

 الما�ي واإلداري االستقاللمظاهر  تحقيق أبرزها جوه��ة كان من تعد�الت عدة نوالذي تضمّ  ،المستوى الداخ�ي 

ي فتح آ المؤسسة شؤون إلدارة العل�ا اإلدارة المرجع�ة مجلس باعتبار للمؤسسة
فاق استثمار�ة جد�دة مما ساهم �ن

ي ع� أموال األيتامإانعكست �شكل   . �جاي�

ي أعط�ت لها من قانونها  -لقد أوجدت المؤسسة 
ات اليت ن  الوسائل واألدوات -و�موجب الصالح�ات والم�ي

ع�ة ومنها ع� سب�ل المثال و�حسب ما نصت عل�ه المادة رقم ( ) من 14االستثمار�ة المتوافقة مع األحكام ال�ش

 -قانون المؤسسة: 

تطبيق وسائل االستثمار اإلسالم�ة كالمرابحة واالستصناع والمضار�ة والمشاركة المتناقصة والمساقاة  .1

ها.   والمزارعة وغ�ي

ي تكو  .2
كات اليت ي ال�ش

 ن فيها مسؤول�ة المساهم المال�ة محدودة بمقدار مساهمته. المساهمة �ن

وعات التنم��ة أو المشاركة فيها.  .3  إقامة الم�ش

وعات االقتصاد�ة واالجتماع�ة الفرد�ة والجماع�ة.  .4  تم��ل الم�ش

ها.  .5 اء العقارات من أراض� وأبن�ة لب�عها أو تأج�ي  إ�شاء األبن�ة و�ش

ي الحسابات االستثمار�ة لدى ا .6
 لبنوك اإلسالم�ة. اإل�داع �ن

ع�ة بما �عود  ع� إدارة وتنم�ة أموال األيتام المحولةالمؤسسة ومنذ �شأتها  تحرصكما  إليها من المحا�م ال�ش

م المؤسسة، كما بأنفسهمو�دارتها  استعادة أموالهمالذي يتيح لهم وحيت بلوغهم سن الرشد  عليهمبالنفع  ن  تل�ت

ي �ف النفقات الدور�ة المتكررة الصادرة عن قرارات التنف�ذ ب
ن �ن عيني ،  لأليتام القّ� والطارئة القضاة ال�ش

ور�ة مثل نفقات التعل�م والمعالجةحجج اإل � �ف إضافة إل با اء بعض  ،ذن لتلب�ة احت�اجاتهم ال�ن وكذلك �ش
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ي مصلحة األ و الدخأصول أل ا
ي استثمارات تصب �ن

�ي هو بايتام القا��ن ول �ن ي ال�ش
ي ع� ال عتبار القا�ن

و�ي القانوين

 أموال األيتام. 

ن المؤسسة من تحقيق  ي المؤهل أولتمكني
�قرار نظام و هدافها بكفاءة وفاعل�ة فقد حرصت ع� توف�ي ال�ادر الوظ��ن

دارة التنف�ذ�ة لمساندة اإل ن استحداث بعض الوحدات التنظ�م�ة الجد�دة داري للمؤسسة والذي تضمّ التنظ�م اإل 

ي � إضافة إل �مل وجه، باأ ع� الق�ام بواجباتها ع� 
ي جميع محافظات  ها تباومكانتشار فروع المؤسسة  التوسع �ن

�ن

ي مأ� كافة بهدف الوصول بخدماتها إتها الممل�ة وأل��
 واقعهم المختلفة. ط�اف المجتمع �ن

موزعة ع� امتال�ها لمحفظة استثمار�ة متنوعة  تضمن المؤسسة المحافظة ع� أموال األيتام وتنميتها من خالل

ي تصل ق�متها أل��� من عدة قطاعات استثمار�ة 
مثل محفظة التم��الت (مرابحة و�جارة منته�ة بالتمل�ك) واليت

ي ح�ث أدركت أن ) مليون دينار،  60(
اف�ة لسوق العقار  واألرا�ن كما لم تغفل المؤسسة عن رؤ�تها االست�ش

ي حفظ األموال والحصول ع� عوائد 
ي بدا�ات عملها س�كون له األثر ال�ب�ي �ن

ي �ن
ي العقارات واألرا�ن

االستثمار �ن

ي ممج��ة ع� 
ي اليت

ة تنافس�ة المدى البع�د؛ ح�ث تمل�ت العد�د من المجمعات التجار�ة واألرا�ن ن نحتها م�ي

ي ما �قارب الـ ليوأعطت استثماراتها و�نجازاتها ق�مة مضافة 
ي محفظة العقارات واألرا�ن

 90بلغ رص�د االستثمار �ن

عادة البيع لالستفادة من الفرص االستثمار�ة إو أخالل عمل�ات التأج�ي مليون دينار. ولقد دأبت ع� إدارتها من 

ي السوق المحل�ة منته
ي تحد�د خ�اراتها االستثمار�ة واخت�ار البد�ل األفضل المتاحة �ن

 األسلوب العل�ي �ن
ً
جة

 المجزي لها. 

ي الديها تعمل المؤسسة ع� استثمار جزء من السيولة المتوفرة  كما 
كات المساهمة العامة المدرجة أ�ن ي ل�ش

سهمها �ن

، ح�ث  ن أمحفظة  تمتلك المؤسسةسوق عمان الما�ي ات�ج�ة ط��لة أسهم موزعة ما بني سهم المدى وأسهم اس�ت

) مليون دينار، كما 18��� من (�متها بأ عادة البيع تقدر قة يتم االستثمار بها بهدف تحقيق أر�اح ناتجة عن إمتاجر 

ي الودائع لدى البنوك 
تعمل المؤسسة ع� المحافظة ع� مستوى آمن من السيولة من خالل االستثمار �ن

، ح�ث بلغ حجم الودائع البنك�ة ما ي��د عن (سالم�ة آلجال محددة مقاباإل  ) مليون 37ل عائد استثماري تفض��ي

ي بما فيها حجم االحت�ا�ي اإل دينار 
 جباري واحت�ا�ي مخاطر عدم التسد�د الناتجة عن الوفاة. أردين

ي وسائل االستثمار فقد 
ا�ة مع القطاع الخاص قامة مول إتم ولغا�ات التن�ع �ن ي رض تمتل�ها المؤسسة أع� و�ال�ش

�ن

 كب�ي الذي موقع حيوي داخل العاصمة عمان و 
�
 حقق نجاحا

�
 . ا

ن مجلس ا و�ــهدف دور الممارسة و دارة التنف�ذ�ة وضمان ممارسات حوكمة معقولة إل دارة واإل تنظ�م العالقة ما بني

ي ع�  لجنة االستثمار ، فقد قام المجلس بتشك�ل عدد من اللجان المنبثقة عنه مثل ةدارة التنف�ذ�أعمال اإل الرقاي�

� اللجنة المال�ة ولجنة الحوكمة، كما ضمن مجلس إضافة إل العل�ا ولجنة المخاطر ولجنة التدقيق والرقابة با
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�عة اإل دارة توافق معامالت المؤسسة و إل ا   ع�ةللرقابة ال�ش  لجنة �شك�لسالم�ة من خالل أحكام ال�ش
�
لنص  استنادا

 قانون المؤسسة.  من )17( المادة

دارة مخاطر االستثمار الخاصة س�اسة التحوط و� مجلس اإلدارة اقر  فقد مان مستوى مقبول من المخاطر ولض

 لمستجدات الوضع االقتصادي والظبالمؤسسة و�تم مراجعتها �شكل دوري من قبل لجنة المخاطر وفق
�
روف ا

 أموال تحص�ل صالح�اتعام و ال ها ري لمدير ات الحا�م اإلداصالح�قانون المؤسسة نح كما و�مالمح�طة،  

 لقانون وديونها المؤسسة
�
االمت�از  حق المؤسسة لديون �كون به بح�ث المعمول العامة األموال تحص�ل وفقا

 . العامة لألموال المقرر

ي مجال التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 
ي والمساكما لم تغفل المؤسسة عن دورها �ف

تط��ر القاعدة همة �ف

وعات  ي من خالل المشاركة وتم��ل الم�ش
ة والمتوسطة الحجم اإلنتاج�ة لالقتصاد الوطيف ذات الجدوى الصغ�ي

ي االقتصاد�ة بما �عود بالنفع ع� األيتام و�
  االجتماع�ة واالقتصاد�ة الوطن�ة تحقيق التنم�ةساهم �ف

ً
ي الحد  ممثلة

�ف

ي الفقر والبطالة 
ف من مشكليت  كاهل الدولة.   انترهق ا باتت اللتني

ي دعم مشار�ــــع الطاقة المتجددة أ
ي فقد كان للمؤسسة دور كب�ي �ف

ي المجال البييئ
تها السابقما �ف ما من إ ؛ةخالل مس�ي

) 3المشار�ــــع بنفسها ح�ث نفذت المؤسسة (قامة إو من خالل أخالل منح امت�ازات للجهات الطالبة للتم��ل 

د)  ،ها �رض تمتلأمشار�ــــع للطاقة المتجددة ع�  ناه�ك عن تم��ل الس�ارات الصد�قة للبيئة (ال�ه��ائ�ة، والهاي�ب

ي التقل�ل من االنبعاثات ال�الدولة  دعم جهود بهدف 
 ��ون�ة. �ف

ة عمل المؤسسة خال�ة من وجود تحد�ات ومعوقات برزت لها بصور مختلفة ع� صع�د اإلمكانات  لم تكن مس�ي

�ة مثل تقي�د  ف واستقطاب ال�فاءات بديوان الخدمة المدن�ة مما عوالقدرات الماد�ة والب�ش حرم مل�ات التعيني

ة وال�فاءةأتوظ�ف المؤسسة من  ي عمل لل صحاب الخ�ب
زمات االقتصاد�ة العالم�ة أل� اإفة ضا، باإل المؤسسة�ف

ي 
ر المتتال�ة اليت تلك ن إال أ عام واستثمارت المؤسسة �شكل خاص،باالقتصاد المح�ي �شكل  ألحقت ال�ف

 لم تقف التحد�ات والمعوقات 
�
ف سعيها  عائقا ي لتحقيق اإل بينها و�ني

ي تدعم غايتها الرئ�س�ة �ف
افظة المحنجازات اليت

 وتنميتها. ع� أموال األيتام 

تها الممتدة ع� مدى ما �قارب الخمسة  ي مس�ي
إن ما حققته المؤسسة من إنجازات استثمار�ة مال�ة وعقار�ة �ف

ي واجهتها 
ي العمل  -وتواجهها  -قرون و�الرغم من التحد�ات والمعوقات اليت

ما هو إال دافع وحافز لالستمرار �ف

ي تط��ر القاعدة اإلنتاج�ة لالقتصاد االدؤوب الذي تتطلع من خالله إ� تدع�م استثمار 
تها المختلفة والمساهمة �ف

ي من خالل 
ا�ة مع القطاع الخاص  تع��ز الوطيف وعات ذات الجدوى االقتصاد�ة بما �عود بالنفع ال�ش وتم��ل الم�ش

 ع� األيتام و�ما �ساعد ع� تحقيق التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة الوطن�ة. 
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   مهام المؤسسة

 

المؤسسة إ� المحافظة ع� أموال األيتام و�دارتها وتنميتها واستثمارها بما �عود بالنفع عليهم و�ما تهدف  .1

ي الممل�ة. 
 �ساعد ع� تحقيق التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ف

 لألهداف   .2
�
ي ال تتعارض  عالەأتحق�قا

ي مختلف وجوە االستثمار اليت
تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المال�ة �ف

�عة اإلسالم�ة ومنها ع� سب�ل المثال :  مع   -أحكام ال�ش

تطبيق وسائل االستثمار اإلسالم�ة كالمرابحة واالستصناع والمضار�ة والمشاركة المتناقصة والمساقاة  -أ

ها.   والمزارعة وغ�ي

ي تكون فيها مسؤول�ة المساهم المال�ة محددة بمقدار مساهمته.  -ب
كات اليت ي ال�ش

 المساهمة �ف

وعات التنم��ة أو المشاركة فيها. إقامة  -ج  الم�ش

وعات االقتصاد�ة واالجتماع�ة الفرد�ة أو الجماع�ة.  -د  تم��ل الم�ش

اء العقارات من أراض وأبن�ة لب�عها  -ه ها.  و أإ�شاء األبن�ة و�ش  تأج�ي

ي الحسابات االستثمار�ة لدى البنوك اإلسالم�ة -و
  .اإل�داع �ف
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   اله�كل التنظ��ي للمؤسسة
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�عــات الناظمــة لعمــل المؤسســة    الت�ش

 

�عات من شأنه أن  ي الت�ش
�عات دستور�ة تتسم بالثبات ألن التغي�ي المستمر �ف تعمل المؤسسة ضمن منظومة ��ش

�عات بالشكل األمثل واالبتعاد عن التغي�ي المستمر هو األفضل بالنسبة  �عيق االستثمار، كما أن تطبيق الت�ش

ي استثمارات ط��لة األ هم للمؤسسة والذي �سا
ي الدخول �ف

عد�ل � تء إ� اللجو طر المؤسسة إنه قد تضأال إ، جل�ف

ف واأل  �عات األ ها نت�جة نظمة الخاصة بالقوانني ول��ات المرحلة أضمن تضع خرى ذات العالقة ح�ث تعد�ل الت�ش

ف وا ي تحكم عملها و�ما يتما�ش نظمة المأل المقبلة مراجعة وتحد�ث القوانني
 مع أفضل الممارسات الدول�ة همة اليت

جودة ، واستحداث آل�ة تضمن من خاللها استدامة وموا�بة التطور االقتصادي الحاصل خالل السنوات الماض�ة

�ع�ة �ع�ة التال�ة: و  كما   ،البيئة الت�ش  تعمل المؤسسة ضمن البيئة الت�ش

ف ذات العالقة:   القوانني

 . م2004لسنة  34قانون مؤسسة تنم�ة أموال األيتام رقم  .1

 . م1953لسنة  69قانون األيتام رقم  .2

 . م1952وتعد�الته لسنة  6رقم  العامةقانون تحص�ل األموال  .3

 نظمة ذات العالقة: األ 

 . م2004لسنة  28أموال األيتام رقم  النظام الما�ي لمؤسسة تنم�ة -1

ي بتار�ــــخ (أ م2004لسنة  29نظام اللوازم واألشغال لمؤسسة تنم�ة أموال األيتام رقم  -2
 . )م01/05/2019ل�ف

 نظام التنظ�م اإلداري لمؤسسة تنم�ة أموال األيتام.  -3

 نظام الخدمة المدن�ة  -4
�
 . المعمول به حال�ا

�ات الحكوم�ة رقم  -5  . م2019لسنة  28نظام المش�ت

 التعل�مات: 

ع�ة   -2 التعل�مات التنف�ذ�ة لالستثمار  -1          تعل�مات اللجنة االجتماع�ة  -3تعل�مات لجنة الرقابة ال�ش

ي المؤسسة   -4
تعل�مات   -6   تعل�مات منح المكافآت والحوافز  -5تعل�مات منح القرض الحسن لموظ�ف

ي 
ف التعاويف ي   -9تعل�مات منح التأج�ي التم���ي   -8 تعل�مات الدوام الرس�ي   -7التأمني

تعل�مات االستثمار �ف

 . الودائع البنك�ة
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 للمؤسســة االستثمار�ــةالس�اســة 
 

 
�
 معقدا

�
ي العبء األ��ب ع� كاهل �عد اخت�ار الس�اسات االستثمار�ة المالئمة وتع��زها والمحافظة عليها أمرا

�ل�ت

ات ادارة التنف�ذ�ة، فال بد أن يتم أاإل  ي �كون لها تأث�ي عند إخذ العد�د من المتغ�ي
ات�ج�ة أعداد ليت أو س�اسة ي اس�ت

ورة أضافة خاصة باالستثمار، فباإل  هداف الخاصة بالمنشأة وتضمن الس�اسة االستثمار�ة األن تحقق إ� �ف

ي استقدام رأس المال جد�دة أن تعمل ع� توف�ي فرص عمل رار�تها ف�مكن لس�اسة االستثمار أاستم
و �ساهم �ف

ي تنف�ذ مشار�ــــع تتعلق بالطاقة أو دعم مشار�ــــع البن�ة التحت�ة وج�ا المعلومات أالمتعلق بتكنول
و �ساهم �ف

ها من المشاالمتج ي تدفع بالنمو االقتصادي إددة وغ�ي
 مام. أل � ار�ــــع اليت

ات السابقة وضمان أإذن، �جب ع� معدي الس�اسات االستثمار�ة استعرا ي ض جميع المتغ�ي
ن االستثمارات اليت

ي منشأة إن أ، لذلك فتنوي المنشأة الدخول بها �ساعد بلدانهم ع� التقدم و�ما �عود بالفائدة ع� مواطنيها 

ف أهداف االستثمار  والمخ�ج الرئ�س من تلك االستثمارات. إبحاجة   � إ�جاد وسائل وآل�ات منطق�ة لل��ط بني

عداد س�اسات استثمار�ة تخدم الغا�ة من وجودها وترا�ي أول��ات قد سعت المؤسسة ومنذ �شأتها ع� إول

ي تحقيق كالح
شد ومة �ف ي توجهاتها االستثمار�ة المؤ  رؤ�تها ع� المدى البع�د، ح�ث �س�ت

  : التال�ة بالمفاه�مسسة �ف

•  ،
�
وري االستثمار هو عالقة �شارك�ة ول�س صفقة ترغب المؤسسة بتنف�ذها واالنتهاء منها فورا إذ إنه من ال�ف

الفائدة � إيرادات والعوائد الفور�ة وانما �جب ان ينظر ت الحصول ع� اإل ن تتجاوز مسألة االستثماراأ

ي المحافظة ودعم االستثمارات مع مراعاة حجم المخاطر األ 
ي مراحل متتال�ة وتنجح الدولة برمتها �ف

عظم �ف

 . مكنأتجنبها ما ومحاولة 

نم�ة االجتماع�ة نواع االستثمارات متماثلة، فكل ن�ع من االستثمارات له آثار مختلفة ع� التأل�ست جميع  •

ي حجم � اإضافة واالقتصاد�ة باإل 
ن هذا المنطلق تعمل المؤسسة ع� وم المخاطر المتوقعة. الختالف �ف

امات المؤسسة عداد س�اسة مختلفة ل�ل وس�لة استثمار مع مراعاة توفر إ ف ن مالسيولة الالزمة لمواجهة ال�ت

 .خالل توز�ــــع االستثمارات حسب قابل�ة �سي�لها

ات�ج�اأمن المهم  • ت االقتصاد�ة ع� مستوى الدولة ن ترا�ي الس�اسة االستثمار�ة الخاصة بالمؤسسة االس�ت

ات�ج�ة ع� مستوى الدولة و�سهمن تحقيق أأل ي تط��ر  هداف الس�اسة االستثمار�ة �صب و�دعم االس�ت
�ف

ي 
ي الممل�ة �شكل عام. و�نعكس إالقاعدة اإلنتاج�ة لالقتصاد الوطيف

 ع� النمو االقتصادي واالجتما�ي �ف
�
 �جابا
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 خدمــات المؤسســة الرئ�س�ــة 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 خدمات تمو�لية
 خدمات املرابحات •
 خدمات التأج�� التمو��� •
 خدمة بيع املساومة •

 خدمات األيتام

(النفقة الدور�ة، النفقة 

الطارئة، الصرف بناًء ع�� 

 حجة إذن، إثبات الرشد).

 االستثمارخدمات 

  العقار�ة

(تأج�� العقارات اململوكة 

 للمؤسسة).
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ي المؤسسة (العقار�ة و المال�ة) مجاالت 
 االستثمار الرئ�س�ة �ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

المنتجات 
 التم��ل�ة

 

 المرابحات
 

التأج�ي 
 التم���ي 

 
 المساومة

 
 االستصناع

 
 

 األراضـــي

ي 
 المبايف

 الودائع

 األسهم
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ا�ــــــــــــــــــــــــات  ال�ش
 
ف العام والخاص بما �دعم تحقيق األهداف  ي القطاعني

ات�ج�ة مع المؤسسات �ف ا�ات اس�ت �س� المؤسسة إ� بناء �ش

ي ومن أجل ذلك فقد وقعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع 
ف المؤس�ي والوطىف كاء عدد من ع� المست��ني ع� و ال�ش

 :  النحو التا�ي

 

ي توف�ي السكن  المؤسسة -1
ي مجال المساهمة �ف

ي بهدف التعاون والتنسيق �ف العامة لإلسكان والتط��ر الح�ف

ف   .المالئم للمواطنني

ي مع الجهات التال�ة:  -2
ويف  ال��ط اإلل��ت

كات.  •  دائرة مراقبة ال�ش

 والتم��ن.  لتجارةة الصناعة وار وزا •

ي والمساحة •
 . دائرة األرا�ف

ف والمركبات •  . إدارة ترخ�ص السواقني

 

لحصول ع� تم��الت من هدف التسه�ل ع� متقاعدي الضمان اب المؤسسة العامة للضمان االجتما�ي  -3

 . قساط من رواتبهمقتطاع األاالمؤسسة ب

ي مع دائرة األحوال المدن�ة والجوازات ل -4
ويف ي الخدمة. لحصول ع� الب�انات الالزمة لال��ط اإلل��ت

 متل�ت
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ات�ج�ة السابقة لألعوام    2020 -2018اإلنجازات المتحققة للخطة االس�ت
 

ات�ج�ة الماض�ة ة الخطة االس�ت ي حققتها مؤسسة تنم�ة أموال األيتام خالل ف�ت
ز هنا أهم اإلنجازات الىت     ن�ب

ي   )2018-2020(
بح�ث تنقسم إ� إنجازات استثمار�ة و�دار�ة تنعكس جم�عها ع� اإلنجاز الما�ي للمؤسسة، والىت

ي 
اهة والشفاف�ة �ف ف ام بأع� معاي�ي ال�ف ف ف االعتبار أثناء تحق�قها تصحيح االنحرافات واألخطاء، واالل�ت تم األخذ بعني

 حاور التال�ة: استثمارات أموال األيتام، و�تم استعراض هذە اإلنجازات ضمن الم

  .محور المال واالستثمار 

  . ف والتط��ر المؤس�ي  محور التمكني

  .محور االنتشار والتس��ق 

  . ف  محور التم�ي
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 : )Money and Investment( المال واالستثمار
 

ف الثالثة سنوات ال من النتائج المال�ة خالل حققت المؤسسة مجموعة  دناە: أالسابقة وكما هو مبني

ي 
ي األر�احال��ادة �ف

 صا�ف

 2020 2019 2018 السنة
ي األر�اح

 (*) 4956515 7408460 6428159 صا�ف
ي إ(*) 

ي األر�اح خالل عام ن االنخفاض �ف
 عن جائحة كورونا وما لحقها من تبعات.  ناتج 2020صا�ف

 

  
ي اإليرادات

 ال��ادة �ف

 2020 2019 2018 السنة

 (*) 8966925 11460883 10302199 اإليرادات

ي اإ(*) 
 ناتج عن جائحة كورونا وما لحقها من تبعات.  2020يرادات خالل عام إل ن االنخفاض �ف

 

 
 

 
 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

2018 2019 2020

صافي األرباح



 36 من 19 صفحة
 

ي حجم التم��الت خالل عام إ(*)             
 عن جائحة كورونا وما لحقها من تبعات. ناتج  2020ن االنخفاض �ف

 
 . 2020، 2019، 2018عوام أعالە القوائم المال�ة المدققة لأل *** مصدر الب�انات 

 

ي المؤسسة واوقد تحققت هذە اإلنجازات نت�جة 
الستخدام األمثل للموارد المال�ة لجهود ال�وادر الوظ�ف�ة �ف

ات المال�ة واالستثمار�ة خالل األعوام واللوجست�ة المتاحة، الذي أدى بدورە إ� تطور   كب�ي لمختلف المؤ�ش

ي لجائحة كورونا والذي أثر ع� أرقام عام 
ف االعتبار الظرف االستثنايئ  م2020الماض�ة (مع األخذ بعني

�
). ونعرض تال�ا

 : ي
ي هذا المجال وع� النحو اآليت

 أهم اإلنجازات �ف

لتكون قاعدة  م2018تم إعداد هذە الخطة عام  المؤسسة: إعداد خطة لتقي�م و�عادة توز�ــــع استثمارات  -أ

ي توج�ه استثماراتها بما �حقق أعظم العوائد الممكنة، وقد تمت بناًء ع� 
علم�ة صح�حة �ستند إليها المؤسسة �ف

ي دعم القرار ب�عادة توز�عها وتحقيق اتحل�ل استهدف الق�م التار�خ�ة لهذە االستثمار 
ت وتوجهاتها، بما �سهم �ف

أع� العوائد، واستبعاد االستثمارات ذات المخاطر العال�ة، كما وتم إعداد خطة تنف�ذ�ة منبثقة عنها تحوي 

ات أداء للتمكن من تقي�م تنف�ذها.  ي نها�ة عام  مؤ�ش
:   م2020ح�ث توزعت المحفظة كما �ف  كما ��ي

 

ي : المنتجات التم��ل�ة -1
: 2020 نها�ة عام ح�ث بلغت ق�مة التم��الت الممنوحة لعمالء المؤسسة �ف  م كما ��ي

 التأج�ي التم���ي  بي�ع المرابحات السنة

2020 67670620 8785450 
 

ي البنوك اإلسالم�ة: ال -2
ي االستثمار�ة محفظتها تعمل المؤسسة ع� استثمار جزء من  ودائع �ف

�ف

مثل أل استثمار اال ح�ث تضمن المؤسسة  متباينةسالم�ة والحصول ع� عوائد الودائع لدى البنوك اإل 

ي بي�ع المرابحات
 ال��ادة �ف

 2020 2019 2018 السنة

 70008923 74077932 حجم تم��ل المرابحات
67670620 

(*) 
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دارة المؤسسة تعل�مات خاصة لالستثمار بالودائع البنك�ة وقد توزعت إقرار مجلس إمن خالل  للودائع البنك�ة

ة من  الودائع ف مك  م2020-2018خالل الف�ت  : أدناە ا هو مبني

) السنة ي
 حجم الودائع (دينار أرديف

2018 24443591 

2019 50593715 

2020 37515085 

 

 ب محفظة األسهمدراسة تمت إعادة  : محفظة األسهم  -3
�
واعتماد خطة تصح�ح�ة للتعامل  م2018من عام  دءا

 لحدوث أ�ة خسائر محتملة قدر اإلمكان، و�عود ذلك 
�
� االضطراب ال�ب�ي الذي إمع الوضع �شكل مدروس تفاد�ا

ي المؤسسات 
ة، والذي تأثرت به المؤسسة كبا�ت ة األخ�ي ي الف�ت

كات. لحق بالسوق الما�ي �ف  وال�ش

 

 بأ��� من أ: تمتلك المؤسسة محفظة عقار�ة (المحفظة العقار�ة -4
ً
) تقدر ق�مة ي

، مبايف ي
مليون دينار،  95را�ف

ف م 4يراداتها السن��ة ما �قارب إبلغ حجم يح�ث  وقد توزعت محفظة العقارات خالل السنوات السابقة   . دينار اليني

 كما ��ي : 

 السنة
)  ق�مة المحفظة ي

) (دينار أرديف ي
 اإليرادات المتحققة (دينار أرديف

ي 
ي  أرا�ف

ي  مبايف
ي  أرا�ف

 مبايف
2018 49074791 42422545 602239 3279436 
2019 20293715 41430545 23535 3057683 
2020 53623222 40083425 46695 2847031 

 
 منتجات جد�دة ق�د التنف�ذ:  -5

: منتج المساومة هو بيع التقس�ط بالسعر النقدي، وهو منتج جد�د تم م2018ط�ح منتج المساومة  •

�عة اإلسالم�ة  طرحه ي تط��ر منتجاتها التم��ل�ة المتوافقة مع أحكام ال�ش
 من س�ي المؤسسة �ف

�
انطالقا

 . ي اإلسال�ي
ي القطاع الم��ف

 وموا�بة أحدث المستجدات �ف

ي تط��ر منتجاتها التم��ل�ة المتوافقة مع أحكام  : م2018منتج االستصناع  •
 من س�ي المؤسسة �ف

�
انطالقا

ي الخدمة تمت دراسة منتج االستصناع وهو ق�د 
�عة اإلسالم�ة، وضمان تلب�ة كافة احت�اجات متل�ت ال�ش

 التنف�ذ بخصوص اعتماد العقود واإلجراءات الخاصة به. 
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 مشار�ــــع الطاقة المتجددة:  -6

وع مجمع أبراج  )أ ي فاتورة الطاقة الخاصة بمجمع أبراج مكة  : م2017مكة م�ش
والذي يهدف إ� التوف�ي �ف

ي بالمؤسسة النفقات الجار�ةانخفاض و�التا�ي 
، و�عت�ب هذا المجمع من أ��ب وأهم المجمعات التجار�ة الىت

ي الحف
اظ ع� تمتل�ها المؤسسة، باإلضافة إ� التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظ�فة للمساهمة �ف

ي مجال توف�ي 
 �ف

�
 ر�اد�ا

�
وعا وع م�ش البد�لة، وهو أحد  الطاقة واستخدام الطاقة البيئة. و�عت�ب هذا الم�ش

ي  المشار�ــــع
ي  المستمر سعيها ضمن �نجازهابالمؤسسة  قامت الىت

ي  األمثل النهج اتباع �ف
 النفقات، توف�ي  �ف

وع تم تصم�م ح�ث   الم�ش
�
 ح�ث �غ�ي النظامب مسبقة، اقتصاد�ة جدوى ودراسات هندس�ة لدراسات وفقا

ي  المبىف  لخدمات الطاقة فاتورة
 ) دينار 4370الشه��ة ( ق�متها متوسط يبلغ والىت

�
داد فقد ، ا  التكال�ف تم اس�ت

ة المقدرة (16( مدة خالل ف كانت الف�ت ي حني
 فقط �ف

�
)،  20) شهرا

�
% من 100ما �سبته �غ�ي النظام  ح�ثشهرا

 حاجة فاتورة ال�ه��اء. 

وع )ب وع الطاقة الشمس�ة أل بعد اال  : م2018مجمع �ا�ا مول  م�ش  لنجاح براج مكة و نتهاء من م�ش
�
نظرا

 واألثر 
�
ش�د استهالك الطاقة بنسبة عال�ة جدا تج��ة المؤسسة ال��اد�ة باستغالل الطاقة الشمس�ة ل�ت

ي الذي ترتب ع� ذلك من ترش�د عاٍل بالنفقات، فقد   آخر نفذت المؤسسة اإل�جايب
�
وعا ي  م�ش

مجمع تم �ف

ي تقدر بــــ (100فاتورة الطاقة للمجمع بنسبة  �غ�ي مول �ا�ا 
. 25000% والىت

�
 ) دينار سن��ا

وع مدينة الزرقاء/ ق��ة عطل الرص�فة  ج) ي فاتورة الطاقة الخاصة  : م2018م�ش
الذي يهدف إ� التوف�ي �ف

الرص�فة) و�التا�ي النفقات الجار�ة، بالمؤسسة ع� األرض المملوكة للمؤسسة (مدينة الزرقاء/ ق��ة عطل 

ي الحفاظ ع� البيئة. و�عت�ب هذا 
باإلضافة إ� التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظ�فة للمساهمة �ف

 
�
وعا وع م�ش ي  الم�ش

 �ف
�
ي  المشار�ــــع أحد وهو البد�لة، الطاقة واستخدام الطاقة توف�ي  مجال ر�اد�ا

 تعمل الىت

ي  المستمر سعيها ضمن إنجازها المؤسسة ع�
ي  األمثل النهج اتباع �ف

 تم تصم�م ح�ث النفقات، توف�ي  �ف

وع   الم�ش
�
مسبقة. عملت المؤسسة ع� إحالة العطاء  اقتصاد�ة جدوى ودراسات هندس�ة لدراسات وفقا

وع ترك�ب نظام خال�ا شمس�ة ع� أرض مملوكة للمؤسسة (مدينة الزرقاء/ 1/2018رقم ( ) الخاص بم�ش

وع ع� توف�ي فاتورة استهالك 125000بق�مة (ق��ة عطل الرص�فة)  ، ح�ث س�عمل هذا الم�ش
�
) دينار تق��با

داد  50الطاقة ال�ه��ائ�ة بنسبة  ة اس�ت ي المملوكة للمؤسسة، وتقدر ف�ت
 ل�افة المجمعات والمبايف

�
% سن��ا

وع بــــ   فقط،  26تكال�ف هذا الم�ش
�
 شهرا

�
 . وقد تم تنف�ذە فعل�ا
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ف  Institutional  Empowerment and( والتط��ر المؤس�ي إنجازات التمكني
Development Achievements : ( 

 

 
�
ي محاور تط��رها إدار�ا

 �ف
�
ا  كب�ي

�
، فقد أولت المؤسسة اهتماما ف والتط��ر المؤس�ي ع� صع�د إنجازات التمكني

 إل�مانها بمدى أهم�ة هذا المحور وأثر نتائجه ع� مخرجات العمل النهائ�ة،
�
لتكون المؤسسة إحدى  ومؤسس�ا

ي القطاع الما�ي واالستثماري. 
ة والمؤثرة �ف ف  المؤسسات الوطن�ة المتم�ي

 : ي
ف والتط��ر المؤس�ي للمؤسسة ع� مدار األعوام الثالثة الماض�ة وع� النحو اآليت  أبرز إنجازات التمكني

�
 تال�ا

 : م2018إقرار نظام التنظ�م اإلداري واله�كل التنظ��ي للمؤسسة عام  -1

ي تار�خها لتنظ�م أعمالها ومهام  قامت
المؤسسة ب�عداد نظام تنظ�مها اإلداري وه�كلها التنظ��ي ألول مرة �ف

ي تط��ر األداء المؤس�ي مع 
ي قانونها بكفاءة وفاعل�ة و�ما �سهم �ف

مدي��اتها بهدف إنجاز كافة المهام الواردة �ف

 
�
ي العمل أو التكرار أو التداخل، وتماش�ا

مع انفتاح المؤسسة ع� منتجات مال�ة إسالم�ة تجنب االزدواج�ة �ف

ي �ستوجب 
 لطب�عة �شاطاتها وأعمالها من جهة، واست�عاب المستجدات الىت

�
جد�دة والذي هو بازد�اد مستمر نظرا

تط��ر منتجاتها وخدماتها من جهة أخرى؛ األمر الذي يتطلب توف�ي وظائف ذات مهام أ��� تخصص�ة ع� مستوى 

ە بالج��دة الرسم�ة بتار�ــــخ المدي��ات واألقسا م وقد صدرت اإلرادة المل��ة السام�ة بالموافقة عل�ه وتم ��ش

 . م7/3/2018

ات�ج�ة للمؤسسة  -2  : م2020-2018إطالق الخطة االس�ت

ي تم إعدادها بنهج �شار�ي بما يتوافق مع األول��ات والخطط الوطن�ة والتوجيهات المل��ة السام�ة ومنهج�ة 
والىت

ي تنتهج الممارسات العالم�ة الج�دةإعدادها 
ي  المعتمدة لدى المؤسسة والىت

اك كافة الوحدات التنظ�م�ة  �ف إ�ش

ي الخدمة. 
كاء ومتل�ت ي المؤسسة ومن كافة المست��ات الوظ�ف�ة باإلضافة إ� ال�ش

 �ف

ي الجد�د عام  -3
ويف   : م2019إطالق الموقع اإلل��ت

ي الجد�د الخاص بمؤسسة 
ويف ي بدا�ة عام تم إطالق الموقع اإلل��ت

وقد جاءت هذە  م2019تنم�ة أموال األيتام �ف

 من رسالة المؤسسة الرام�ة إ� االستغالل األمثل لموارد التكنولوج�ا وج� الفجوة الرقم�ة مع 
�
الخطوة انطالقا

ائح المجتمع، ح�ث أن األردن �عت�ب من  ها ل�ل �ش  ع� نقل المعرفة وتوطينها، وتوف�ي
�
الدول المتقدمة، وحرصا

ي االرتقاء بمستوى جودة الخدمات و�توفر 
ي أدركت أهم�ة دور تكنولوج�ا المعلومات �ف

أوائل دول المنطقة الىت

�ة.  ف ف الع���ة واإلنجل�ي  الموقع باللغتني

وط  ي �حتاجها متلقو الخدمة بخصوص خدمات المؤسسة وال�ش
كما و�وفر الموقع كافة المعلومات والب�انات الىت

نماذج المتعلقة بهذە الخدمات باإلضافة إ� آل�ات احتساب المرابحة والتأج�ي التم���ي والوثائق للحصول عليها وال

ي محافظات الممل�ة جم�عها من عناو�ن وأرقام هاتف 
ة �ف وآل�ات التواصل مع كافة فروع ومكاتب المؤسسة المنت�ش

 . ي
ويف  و���د إل��ت
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ي المؤسسة تزودهم بآخر األ 
خبار والتعام�م حىت �كون الموظفون ع� و�شتمل الموقع ع� بوابة خاصة لموظ�ف

ي التوسع بمجال 
تواصل دائم مع آخر وأهم األحداث المتعلقة بالمؤسسة. وهناك توجه لدى المؤسسة �ف

ي هذا المجال. 
ون�ة مستقبً� لموا�بة أحدث التطورات �ف  الخدمات اإلل��ت

وع حوسبة أعمال المؤسسة -4  : االنتهاء من م�ش

ف البن�ة التكنولوج�ةو  إرادتها قامت المؤسسة وضمن  ي تحسني
تمتة إجراءاتها وعمل�اتها بأ فيها  سعيها المستمر �ف

ي و 
 مع التوجهات الحكوم�ة الهادفة إ� التحول الرق�ي وأتمتة العمل�ات والخدمات وصوً� الذي �أيت

�
ا�سجاما

ي منتصقد و لتطبيق مفهوم المؤسسة الذك�ة، 
وع حوسبة أعمال المؤسسة �ف  م2018ف عام تم االنتهاء من م�ش

 إوالذي �عد 
�
   نجازا

�
ي د بارزا

ويف  اخل المؤسسة. ع� مستوى مشار�ــــع تكنولوج�ا المعلومات والتحول اإلل��ت

 لقد 
�
ون�ا ي المؤسسة تنفذ إل��ت

ي ز�ادة �عة من خالل النظام المحوسب أصبحت إجراءات العمل �ف
مما ساهم �ف

ي المعامالت و العمل وتنف�ذ إنجاز 
ف �ف ي  أدائهم ألعمالهم كما عزز النظام أمن و��ة المعلومات رفع كفاءة الموظفني

�ف

 . المؤسسة

 إطالق التطبيق الرس�ي للمؤسسة:  -5

ف بيئة تقد�م الخدمة لمتلقيها  المؤسسة واصلت ون�ة تعمل ع� تحسني ي إ�جاد حلول إل��ت
وأتمتة عملها �ف

ي الخدمةعمل�اتها، 
ن متل�ت

�
من االستفادة من خدمات  ح�ث قامت بتط��ر تطبيق رس�ي خاص للمؤسسة �مك

ي ح�ث فّعلت خدمة تقد�م طلب
ويف  ع�ب هذا التطبيق وكذلك االستعالم  المؤسسة �شكل إل��ت

�
ون�ا المرابحات إل��ت

 . عن المرابحات الفعالة

6-  : ي
ويف  إطالق خدمة الدفع اإلل��ت

ي تقد�م الخدمة لمت
ي لعدد من العمل�ات �شكل ساهم �ف

ويف لقيها بصورة توفر أطلقت المؤسسة خدمة الدفع اإلل��ت

ي الخدمة وكذلك 
تبة ع� متل�ت عليهم الوقت والجهد والمال ومن ذلك أتمتة عمل�ة دفع أقساط المرابحات الم�ت

ي حساب قا�. 
 دفع رسوم المرابحات واإل�داع النقدي �ف

�ة:   -7  تنم�ة وتخط�ط الموارد الب�ش

�ة أهم ممتل�اتها، لذلك تم إ�الء العمل ع� تعد�ل أوضاع  ي هذا المجال فإن المؤسسة تعت�ب الموارد الب�ش
أما �ف

ي سب�ل تط��ر العمل وتحقيق 
ف وتمكينهم أول��ة قصوى، لضمان أع� إنتاج�ة �ف األهداف وع� النحو الموظفني

 :  التا�ي

:  )أ ف ي خالل السنوات الثالثة الماض�ة تم  تنقالت الموظفني
ف موظ�ف إجراء عدد من التنقالت المدروسة بني

ي كانت ال تحتمل التأخ�ي �سبب أول��تها لتحقيق العدالة 
فروع ومكاتب المؤسسة واإلدارة الرئ�س�ة، والىت
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 ع� بعضهم بما يتعلق بالقرب من أما�ن سكناهم مع ضمان الحفاظ ع� التوازن بالعمل. لهم، 
�
ا وت�س�ي

ف جدد ت ف موظفني ي الفروع والمكاتب. وكذلك تم تعيني
 لب�ة لحاجة المؤسسة وسد النقص الحاصل �ف

ف ضمن خطة تدر�ب�ة إ� العد�د من الدورات التدر�ب�ة  الدورات التدر�ب�ة:  )ب تم إ�فاد عدد من الموظفني

ي صلب عمل المؤسسة لضمان موا�بة موظفيها ألهمالمتخصصة 
ي تصب �ف

ي مجال  والىت
المستجدات �ف

ي 
امج تدر�ب�ة داخل�ة وعددها  51تم إ�فاد  م2018عام  العمل. فع� سب�ل المثال �ف  ل�ب

�
موظفا

 و 26
�
امج تدر�ب خارج�ة وعددها  8برنامجا ف ل�ب   برامج.  7موظفني

 العالقات الخارج�ة:  -8

 ألهم�ة إقامة عالقات خارج�ة مع الهيئات والمؤسسات المماثلة لعمل المؤسسة، لتكون المؤسسة منفتحة 
�
نظرا

مثل جزٌء  
َ
ا�ات ت �شكل مستمر ع� المستجدات بما يتعلق بمجال عملها، فقد عقدت المؤسسة العد�د من ال�ش

ي طلب االستفادة من تج��ة المؤسسة لما تتمتع به من 
ٌ منها �ف عة طيبة ع� صع�د إنجازاتها االستثمار�ة سمكب�ي

 :  واإلدار�ة، وكان من أبرزها ما ��ي

استضافة الهيئة العامة لشؤون القا��ن من دولة قطر بناًء ع� طلبهم، لالطالع ع� إجراءات المؤسسة  -أ

ي نفس مجالها وذلك عام
ي �ف ة ع� الصع�د العريب ف  المتبعة وآل�ة تقد�مها للخدمات كونها مؤسسة متم�ي

 . م2017

 . م2018ز�ارة وفٍد من صندوق النقد الدو�ي للمؤسسة عام  -ب

ي من مؤسسة إدارة وتنم�ة أموال اليتا� عام  -ج
ات وال�فاءات م2019ز�ارة وفٍد فلسطيىف ، واالستفادة من الخ�ب

 األردن�ة بهذا المجال واالطالع ع� إجراءات المؤسسة المتبعة وآل�ة تقد�مها للخدمات. 

ف  -9  الخدمات والعمل�ات: تط��ر وتحسني

�ن وقد كان  ي باهتمام ودعم كب�ي
ُب المؤسسةف�ما يتعلق بتط��ر الخدمات والعمل�ات فقد ح�ف

�
ي التوج�ه  دأ

�ف

ي الخدمة 
ف والس�ي لرفع درجة رضا متل�ت ف مستوى الخدمة للمواطنني ، المستمر للعمل ع� ما من شأنه تحسني

ي تعزز إجراءات تقد�م الخدمة بصورة عادلة وشفافة وكذلك من مراجعة للتعل�مات والس�اسات باإلضافة ا� 
الىت

ف من خالل تأه�ل الفروع والمكاتب ضمن خطة  ف والمراجعني ي بيئة تقد�م الخدمة ع� صع�د الموظفني
ف �ف التحسني

ة الزمن�ة المشار إليها   . زمن�ة تم فيها إنجاز عمل�ات التأه�ل لثالث فروع خالل الف�ت
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 ): Spread and marketing( االنتشار والتس��ق 
 

 لهدف ز�ادة �س��ق منتجاتنا التم��ل�ة من  ز�ادة عدد الفروع المانحة للمرابحات:  -1
�
تم العمل ع� ذلك تحق�قا

ي كافة محافظات الممل�ة، وتم تحقيق ذلك من خالل منح بعض مكاتب 
خالل انتشار هذە الفروع المانحة �ف

ي الخدمة م1/5/2017و�دأ العمل بها من تار�ــــخ المؤسسة صالح�ة منح المرابحات المختلفة 
، للتسه�ل ع� متل�ت

عمل�ة الحصول ع� مرابحة من ف�ع المؤسسة األقرب دون الحاجة إ� التوجه إ� الف�ع المانح األبعد عن مكان 

تواجدە، كما وتم العمل ع� إعداد وتنف�ذ عدد من اإلجراءات ضمن خطة لإلعالن عن بدء تقد�م هذە الفروع 

 للمرابحات. 

 

ي التعل�مات التنف�ذ�ة لالستثمار:  -2
وط منح المرابحات �ف كما قامت المؤسسة   دراسة وتعد�ل �ش

من خالل لجنة االستثمار الداخل�ة بح�ث ع�  التعل�مات التنف�ذ�ة لالستثمار  بهذە التعد�الت

 . مجلس إدارة المؤسسةتصبح أ��� مرونة وسهولة، وقد تم إقرارها من 

 

و�ــــج  :وحدة العالقات العامة والتس��قتفع�ل دور  -3 وذلك لتمارس �شاطات التع��ف بالمؤسسة وال�ت

جاذبة. و�ــهذا الصدد فقد قامت لخدماتها بما �عزز وجودها التناف�ي من خالل ما تقدمه من خدمات استثمار�ة 

ون�ة إ ي كافة وسائل اإلعالم من صحف يوم�ة وقنوات إذاع�ة ومواقع إل��ت
خبار�ة ومجالت بحمالت إعالن�ة �ف

 اقتصاد�ة. 

 

 ) : Excellenceالـتم�ــــــــــــز ( 

تها  ف استكماً� لمس�ي ي للتم�ي
ي �طرحها مركز الملك عبدهللا الثايف

ي أي من الجوائز الىت
 بالمشاركة �ف

�
تهتم المؤسسة دائما

، ح�ث:  ف ي ط��ق التم�ي
 �ف

ي جائزة المبادرة االبتكار�ة للعام (   -1
 ). م2019شاركت المؤسسة �ف

ف ليتم تقي�م الفروع من خالل معاي�ي   -2 ، فقد أقرت المؤسسة جائزة الف�ع المتم�ي أما ع� الصع�د الداخ�ي

ف  ي رفع مستوى أدائهم نحو التم�ي
ي المؤسسة وتعزز رغبتهم �ف

 . تقي�م عادلة وشاملة وشفافة، تدفع موظ�ف
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ات�ج�ة ،،، إعداد الخطة نموذج  االس�ت
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  ات�ج�ةمنهج�ة إعداد الخطة  ،،، االس�ت
 

ات�ج�ة بما ينسجم مع   لنموذج إعداد الخطة  المعتمدة لدى المؤسسة آل�ة العملتم إعداد الخطة االس�ت
�
ووفقا

ف أدناە:  ات�ج�ة و�حسب ما هو مبني  االس�ت

 

  

 مسؤول�ــــــة التنف�ــــــذ المرحلـــــــــة
مرجع�ات إعداد الخطة المرحلة األو�: تحد�د 

ات�ج�ة و�جراء التحل�ل  ) SWOTال��ا�ي (االس�ت
كاء   . وتحل�ل ال�ش

كاء الرئ�سيون،  ات�ج�ة، الموظفون، ال�ش ف��ق الخطة االس�ت
و�تم مراجعتها من قبل لجنة التخط�ط والتنسيق 

 والمتابعة، ل�صار إ� اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 

ات�ج�ة  ص�اغة الخطة: المرحلة الثان�ة االس�ت
 للمؤسسة و�شمل: 

ي (الرؤ�ة، الرسالة،  ات��� تحد�د التوجه االس�ت
الق�م الجوه��ة، الغا�ات، األهداف، 

 المبادرات). 

كاء الرئ�سيون،  ات�ج�ة، الموظفون، ال�ش ف��ق الخطة االس�ت
و�تم مراجعتها من قبل لجنة التخط�ط والتنسيق 

 مجلس اإلدارة. والمتابعة، ل�صار إ� اعتمادها من قبل 

ات�ج�ة : المرحلة الثالثة تنف�ذ الخطة االس�ت
 للمؤسسة و�شمل: 

امج والمشار�ــــع  - تحد�د الس�اسات وال��
 واأل�شطة. 

ات األداء الرئ�سة.  -  تحد�د مؤ�ش
 إعداد الموازنات التقدي��ة.  -
نامج التنف�ذي.  -  إعداد ال��

ي المؤسسة كل حسب 
كافة الوحدات التنظ�م�ة �ف

كاء الرئ�سيون،  ف��ق الخطة االختصاص، ال�ش
ات�ج�ة، و�تم اعتمادها من قبل لجنة التخط�ط  االس�ت

 والتنسيق والمتابعة. 

ات�ج�ة المرحلة الرابعة:  رقابة الخطة االس�ت
 وتقي�مها. 

، و�تم اعتمادها من  مدي��ة الدراسات والتط��ر المؤس�ي
 لجنة التخط�ط والتنسيق والمتابعة.  قبل
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 المرحلة األو�: 

 
ات�ج�ة،،، 1  المرجع�ات الوطن�ة والحكوم�ة والمؤسس�ة إلعداد الخطة االس�ت

 

ات�ج�ة دراسة الوثائق المرجع�ة  ي  الوطن�ة والحكوم�ة والمؤسس�ةتم خالل عمل�ة إعداد الخطة االس�ت
المهمة الىت

ي عمل�ة التخط�ط اال 
ي مثل: رؤ�ة األردن �ستند لها المؤسسة �ف ات��ب ، التوجيهات المل��ة السام�ة 2025س�ت

، ال(األوراق النقاش�ة و  ف ي الخدمة والموظفني
كاء ومتل�ت خطابات والرسائل المل��ة)، التغذ�ة الراجعة من ال�ش

ات�ج�ة السا ) والعد�د من الوثائق والخطط األخرى ع� م2020-2018بقة (باإلضافة إ� نتائج تقي�م الخطة االس�ت

ي والمؤس�ي 
ف الوطىف  .المست��ني

  2025رؤ�ة األردن 

اإلطار العام المتكامل الذي س�حكم الس�اسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة القائمة ع�  2025رؤ�ة األردن حددت 

 للمستقبل المنشود، والذي �ستند ع� عدد من المبادئ األساس�ة 
�
إتاحة وتكافؤ الفرص للجميع، وترسم ط��قا

ي ص�اغة الس�اسا
ت، وتحقيق االستدامة ومن أبرزها: تع��ز س�ادة القانون، وتكافؤ الفرص، وز�ادة التشارك�ة �ف

 المال�ة وتق��ة المؤسسات. 
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 ) ،،،SWOTالتحل�ل ال��ا�ي ( 2
 

 : ) SWOT Analysisالمصفوفة ال��اع�ة لتحل�ل البيئة الداخل�ة والبيئة الخارج�ة للمؤسسة (
 

 التقي�م الداخ�ي للمؤسسة (وفق عوامل البيئة الداخل�ة)
 )Weaknessesنقاط الضعف ( ) Strengthsنقاط القوة (

ي مختلف وجوە 1
ي مواردها �ف

. قدرة المؤسسة ع� االستثمار �ف
�عة اإلسالم�ة بموجب قانونها.   االستثمار المتوافقة مع أحكام ال�ش

�ة متخصصة �سبب خض�ع  -1 عدم القدرة ع� استقطاب كوادر ��ش
 المؤسسة لنظام الخدمة المدن�ة. 

. استمرار�ة التدفق النقدي وطول أجل ودائع األيتام كون المؤسسة 2
 �ي الجهة الرسم�ة الوح�دة الراع�ة لودائع األيتام. 

ي إدارة المخاطر سواء كان ذلك ع�  -2
ضعف تج��ة المؤسسة �ف

 . ي أو المستوى التشغ��ي ات��ب  المستوى االس�ت
�ب�ة واإلعفاءات من الرسوم والط3 ي تتمتع بها . اإلعفاءات ال�ف

وابع الىت
 المؤسسة. 

ا�ات مع جهات  -3 ي �س��ق استثمارات المؤسسة وعقد ال�ش
ضعف �ف

ات�ج�ة ف�ما �خص التم��الت.   اس�ت

ي مجال توج�ه استثمارات المؤسسة  -4 . االستقالل الما�ي واإلداري للمؤسسة. 4
عدم توفر دراسات متخصصة �ف

ي القطاعات المختلفة. 
 �ف

ي تحص�ل أموال . المدير العام 5
يتمتع بصالح�ات الحا�م اإلداري �ف

�ة.   المؤسسة باعتبارها أموال أم�ي
كاء وتقي�م مدى  -5 عدم ق�ام المؤسسة بتقي�م العالقة مع ال�ش

 االستفادة منها. 

 . بن�ة تكنولوج�ة متطورة. 6
ف إ�  -6 ي إحالة الموظفني

فقدان ال�فاءات نت�جة توسع الحكومة �ف
 التقاعد . 

ي كافة محافظات الممل�ة مع استمرار�ة 7
. انتشار فروع المؤسسة �ف

ي العمل. 
   تحديثها وتط��رها وتطبيق مبدأ الالمرك��ة �ف

   . وجود قاعدة عمالء واسعة وموال�ة لعمل المؤسسة. 8

ي للمؤسسة (وفق عوامل البيئة الخارج�ة)  التقي�م الخار�ب
 ) Threatsالتهد�دات ( )Opportunitiesالفرص (

ي وثقته بالمؤسسة ومصداق�ة 1 .انطباع الجمهور اإل�جايب
 تعامالتها. 

ي التحص�ل واألر�اح 1
.تبعات الركود االقتصادي من تراجع �ف

ي �ساهم بها المؤسسة. 
كات الىت  الموزعة ع� الودائع البنك�ة وال�ش

ي 2
ي سوق رأس المال وسوق العقارات للدخول �ف

اجع �ف .ال�ت
 استثمارات جد�دة. 

.تراجع الطلب ع� التم��الت نت�جة ز�ادة �سبة البطالة 2
 وتوقف معظم القطاعات عن العمل. 

ي دعم مشار�ــــع 3
ي تطلقها الحكومة �ف

.االستفادة من االمت�ازات الىت
الطاقة المتجددة واستخدامات الس�ارات الصد�قة للبيئة من 

 خالل المشاركة أو إطالق برامج خاصة تدعم تلك المشار�ــــع. 
كائها. .ال3 ف المؤسسة و�ش ي بني  تباين التكنولو�ب

كاء. 4 الدعم الحكو�ي للمشار�ــــع و�شجيع االستثمار. . 4 ف ال�ش  .ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بني

5 . ي والذ�ي
ويف   .االستفادة من الدعم الحكو�ي للتحول اإلل��ت

  تعدد الجهات اإلسالم�ة المانحة. . 6
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كـــــــــاء ،،،تحل�ـــــــــل  3  ال�ش
 

كاء ي  عمل تحل�ل ال�ش
ي مسألة بعينها. و�ف

م مصالح كل طرف �ف ع� تحد�د ووصف األطراف المعن�ة، كما ُ�ق�ِّ

وعات، ُ�ستخدم هذا التحل�ل خالل مراحل التخط�ط، والتط��ر، والتنف�ذ، والتقي�م  س�اق الس�اسات والم�ش

 والتحل�ل. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي ات��� �ت �كاس يمح�ي�ش دو�يعر��
مؤسسة 
حكوم�ة

مؤسسة 
شخصخاصة

ع�ة 1 �ش ي القضاة والمحا�م ال
رة قا�ف رتفعمنخفضدائ م

��ادة 2 رة االقتصاد الرق�ي وال رتفعمنخفضوزا م

رة التخط�ط والتعاون الدو�ي3 منخفضمنخفض وزا

رة تط��ر األداء المؤس�ي والس�اسات4 رتفعمنخفضإدا م

رة الشؤون ال�لد�ة5 رتفعمنخفضوزا م

وة المعدن�ة 6 رة الطاقة وال�� رتفعمنخفضوزا م

ي والمساحة7
را�ف رة األ رتفعمنخفضدائ م

رتفعمنخفضهيئة مكافحة الفساد8 م

رتفعمنخفضديوان المحاس�ة9 م

ف 10 ي للتم�يّ
ركز الملك ع�د هللا الثا�ف رتفعمنخفضم م

رتفعمنخفضديوان الخدمة المدن�ة11 م

ى12 رتفعأمانة عمان ال��� رتفعم م

زات13 رة األحوال المدن�ة والجوا رتفعمنخفضدائ م

رك�ات 14 ف والم رخ�ص السواقني رة ت رتفعمنخفضإدا م

رتفعالبنوك اإلسالم�ة 15 رتفعم م

كات الحلول التقن�ة 16 رتفعمنخفض�ش م

ف اإلسالم�ة17 كة التأمني رتفع�ش رتفعم م

رتفعالموردون18 منخفضم

رات والمؤسسات الحكوم�ة األخرى19 منخفضمنخفضالوزا

منخفضمنخفضالمحا�م النظام�ة20

ي الخدمة21
رتفعمتل�ت منخفضم

جدول تحد�د وتحل�ل أصحاب العالقة مع المؤسسة

�ك ع� التأث�ي ع� مكونات الخطة (النفوذ) (مرتفع/ منخفض). �ش : تتحدد بمدى مقدرة ال رجة التأث�ي د

�ك �ش �ع ال ن ا�ة �ش ا�ةمستوى ال �ش إطار ال
رجة الجهــــــــةرقم د

االهتمام
رجة  د

التأث�ي

�ك (مرتفع/ منخفض) �ش ات�ج�ة ومكوناتها ع� ال �ت رجة االهتمام: مدى تاث�ي الخطة االس د
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ي القضاة 
دائرة قا�ف

ع�ة �ش والمحا�م ال
وة  وزارة الطاقة وال��

المعدن�ة
ركز الملك ع�د هللا  م

ف ي للتم�يّ
كات الحلول التقن�ةالثا�ف �ش

ى �� البنوك اإلسالم�ةأمانة عمان ال�
رق�ي  وزارة االقتصاد ال

وال��ادة
ي 

را�ف دائرة األ
ديوان الخدمة المدن�ةوالمساحة

ف اإلسالم�ة كة التأمني �ش
إدارة تط��ر األداء 

هيئة مكافحة الفسادالمؤس�ي والس�اسات
دائرة األحوال المدن�ة 

زات والجوا

ديوان المحاس�ةوزارة الشؤون ال�لد�ة
ف  رخ�ص السواقني دارة ت

رك�ات والم

ي الخدمةالموردون
متل�ت

وزارة التخط�ط 
والتعاون الدو�ي

رات والمؤسسات  الوزا
رى الحكوم�ة األخ

المحا�م النظام�ة

ا�ة �ش ا�هم والتأث�ي عليهمال �ش رضاءإ رضاهمإ راق�ةإبقاؤهم ع� اطالعتوف�ي معلوماتالمحافظة ع�  رصد والمتابعةم ال

( ري االهتمام/ التأث�ي مصفوفة االهتمام/ التأث�ي (تص��ف أصحاب العالقة حسب األول��ة بناًء ع� مع�ا

األهم�ة

ي
�

أث
لت

ا

منخفضمرتفع

ض
خف

من
ع

تف
ر

م
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 المرحلة الثان�ة: 

 
ات�ج�ة ( والغا�ات  الرؤ�ة والرسالة والق�م المؤسس�ةص�اغة الخطة االس�ت

 ،،، واألهداف)
 
 

 

 

ي ’’ ي تنم�ة أموال األيتام ذات أثر تنموي وطئف
ة ورائدة �ف ف  ‘‘مؤسسة متم�ي

 

 

 

�عة المحافظة ع� أموال األيتام ’’  ألحكام ال�ث
�
ي مختلف مجاالت االستثمار وفقا

واستثمارها وتنميتها �ف

اإلسالم�ة و�ما �حقق أع� العوائد عليها ضمن مست��ات مخاطر مقبولة من خالل التوظ�ف األمثل 

ي بيئة متعلمة وموا�بة ومحفزة لإلبداع واالبتكار
ة �ف ف  ‘‘. ل�افة مواردها وتقد�م خدمات متم�ي

 

 

 

 

 

 
 

اهةالمساءلةالشفاف�ة ف العدالة ال�ف
والمساواة

دعم اإلبداع 
واالبتكار

المسؤول�ة 
المجتمع�ة

التعلم والتط��ر 
المستمر

األمانة 
والمسؤول�ة

 الـــــــرؤ�ـــــة 

 الـــــرسالـــــــة 

  الق�م المؤسس�ة
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 المحافظة ع� أموال األيتام.  -1

 تع��ز االستثمار بأموال األيتام.  -2

3-  .  تط��ر األداء المؤس�ي

 ترسيخ الثقة بالمؤسسة.  -4

 
 
 
 
 

 إدارة أموال األيتام بكفاءة وفعال�ة.  -1

 تحل�ل المخاطر البيئ�ة المختلفة و�دارتها.  -2

ي ه�كل استثمارات -3
 فاعل.  تخص�ص األموال �ف

 تنم�ة مستدامة ع� ودائع األيتام.  -4

5-  .  رفع كفاءة األداء الفردي والمؤس�ي

ف واالبتكار.  -6  ترسيخ ثقافة التم�ي

 ��ة اإلعالم�ة للمؤسسة وز�ادة التس��ق واالنتشار. ترسيخ الُه  -7

ي التنم�ة الوطن�ة والمسؤول�ة المجتمع�ة.  -8
   المساهمة �ف

 

 

 

  الغا�ات

 ألهدافا
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ات�ج�ة ال صفوفة ر�طم وطن�ة مع غا�ات المؤسسة محاور األول��ات االس�ت
 : وأهدافها 

 
ات�ج�ة  األول��ات االس�ت

  -الوطن�ة 
ّ
 أهداف المؤسسة غا�ات المؤسسة 2025وث�قة األردن

 الفقر والحما�ة االجتماع�ة

 المحافظة ع� أموال األيتام -1

إدارة أموال األيتام بكفاءة   -1
 وفعال�ة. 

المخاطر البيئ�ة المختلفة تحل�ل   -2
 و�دارتها. 

ي أموال  -2
تع��ز االستثمار �ف

 األيتام

ي ه�كل   -3
تخص�ص األموال �ف

 استثمارات فاعل. 
تنم�ة مستدامة ع� ودائع   -4

 األيتام. 

 التنم�ة المحل�ة

 تط��ر األداء المؤس�ي  -3
رفع كفاءة األداء الفردي   -5

 .  والمؤس�ي
ف واالبتكار. ترسيخ ثقافة   -6  التم�ي

 ترسيخ الثقة بالمؤسسة -4

ترسيخ اله��ة اإلعالم�ة   -7
 للمؤسسة وز�ادة التس��ق واالنتشار. 

ي التنم�ة الوطن�ة  -8
المساهمة �ف

 والمسؤول�ة المجتمع�ة. 
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ي :  ات���  خالصة التوجه االس�ت
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 المرحلة الثالثة: 

 
ات�ج�ة:   تنف�ذ الخطة االس�ت

 
امج والمشار�ــــع واأل�شطة.  -  تحد�د الس�اسات وال��
ات األداء الرئ�س�ة.  -  تحد�د مؤ�ش
 إعداد الموازنات التقدي��ة.  -
نامج التنف�ذي.  -  إعداد ال��
 
 

 المرحلة الرابعة: 
 

ات�ج�ة  : وتقي�مها  رقابة الخطة االس�ت
 
 . تقار�ر األداء  -
 داء المتوازن. بطاقة األ  -
 تحل�ل االنحرافات.  -
-  . ف  وضع خطط التحسني
 
 


