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نبذة عن الدائرة
من(26)المادةبموجباألوقافأموالتنميةمؤسسةأنشئت

لسنة(32)رقماإلسالميةوالمقدساتوالشؤون األوقافقانون 
ألوقافاأموالتنميةدائرةلتصبحالمؤسسةتسميةوأعيد,2001
يقرأوالذي2012لسنةاألوقافلقانون المعدلالقانون بموجب

بحيثواحدا  قانونا  ويعتبر2001لسنة(32)رقمالقانون مع
األوقافوزارةأنشأتهاوقد,والواجباتوالمهامالقانون بنفستعمل

نميةبتيقومالذيالمتخصصاالستثماري ذراعهابمثابةلتكون 
وزارةالمنحرصاذلكويأتي,الوقفيةواألموالاألراضيواستثمار

.األمواللهذهاألفضلاالستثمارتحقيقعلى



الرؤيــة
فيةالوقاألموالواستثمارتنميةفيالريادة

.الشاملةالتنميةتحقيقفيللمساهمة



الرسالـة
منتمعالمجفيأثرهوتعميقالوقفلمسيرةاإلثراء

التيو الوقفيةللبرامجالالزمالتمويلتوفيرخالل
ةوالرعايوالتعليمالمساجدشؤون قطاعاتتشمل

اصدلمقوفقا  وذلكاالجتماعيةوالمساعداتالصحية
تشغيلو االقتصاديةللتنميةرافدا  لتكون ,الواقفين

ةومحاربالبطالةحدةمنللتخفيفالعاملةاأليدي
.الفقر



أهداف الدائرة
.هاوارداتوتعظيمالمنقولةوغيرالمنقولةالوقفيةاألموالواستثمارتنمية1.
.المختلفةللقطاعاتالوقفيةالبرامجدعمخاللمنالمحليالمجتمعخدمة2.
.الشاملةواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةتحقيقفيالمساهمة3.
.ورالجمهرضىلتحقيقالخدمةنوعيةوتحسنالمؤسسياألداءمستوى رفع4.



خدمات الدائرة
:االيجارخدمة

.سنوات3الىواحدةسنةبينتتراوحقصيرةلفتراتلاليجارالوقفياتمنعددالدائرةتوفر
.عقارألفي(2000)يقاربماالمملكةمحافظاتجميعفي2015عامحتىالمؤجرةالوقفياتعددبلغوقد

:االستثمارخدمة
أماممتاحةالخدمةوهذهسنواتثالثعنتزيدلفتراتالوقفيةواألراضيالعقاراتاستثمارخدمةالدائرةتوفر

العقاراتاستثمارفيللمشاركةوخارجهاالمملكةداخلمنواألفرادالخاصالقطاعومستثمري العامالقطاع
.أنواعهابكافةالوقفيةواألراضي

يعودمماواعهاأنبكافةالوقفيةوالعقاراتلألراضياألفضلاالستثمارالخدماتتلكخاللمنالدائرةتوفر
واالقتصاديةماعيةاالجتالتنميةدعمفيكبيربشكليسهمالذياألمر,الوقفلمصلحةاألمثلوالعائدبالفائدة

.العاملةاأليديوتشغيلاألردنفي



أوجـــه اإلنفـــــاق

تؤدي الى االسهام في تحقيق األمن االجتماعي

دائرة تنميــــــة أمــــــوال األوقـــــاف

وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

تقــوم الدائرة باالستثمــــار والتأجيــــر وتحصيـــــل االيــــرادات

مساعدة المحتاجين التعليـــــــم الرعاية الصحية البرنامج العام مساجـــــــد

يتم صرفها من الوزارة حسب الدراسات

الميدانية والكشف الحسي على الواقـــع

ترسل األموال الى صندوق الزكاة ليتم صرفها 

حســـــب األصــــول وحســـب الدراســــات الميدانيـة

:تقـــــوم الوزارة بتوزيــع المبالغ حســـب شـــروط الواقفيـــــن على البرامـــج الوقفيــــة التاليــــة



البرامج الوقفية الخيرية
الماليةتنداتالمستنظيمعمليةتتولىالتيهيالخيريةالوقفيةالبرامجإن
هذهدقيقتويتماإلنفاقلجنةأواألوقافمجلسقبلمنإقرارهايتموالتي

اخليةالدالرقابةقبلمناعتمادهاويتمالمالمديريةقبلمنالمستندات
قسمسرئيقبلمنالشيكتنظيمويتمالمحاسبةوديوانالماليوالمراقب
مديريةقبلنمواعتمادهاالشيكاتتوقيعويتمالوقفيةالبرامجفيالمحاسبة

.المال



البرامج الوقفية الخيرية
31/5/2016حتى 2013مبالغ اإلنفاق لألعوام 

حتى 1/1/2016البرنامجالرقم
31/5/2016201520142013

دينار30836دينار85031دينار319897دينار617139برنامج التعليم1
دينار1893دينار67244دينار44878دينار30216برنامج الصحة2

ق صندو / الخطابة ودور القرآن3
دينار429376دينار652112دينار968647دينار270181الدعوة

والماء استهالك الكهرباء4
دينار1010315دينار2797720دينار1909794دينار796597في المساجد

دينار235751دينار370250دينار396794دينار536954برنامج المساجد5
دينار117103دينار68248دينار154579دينار131838برنامج المحتاجين6
دينار168519دينار901856دينار632637دينار292695البرنامج العام7



استثماريةمشاريعإلقامة2003عاممنذالدائرةأبرمتهاالتياالستثمارعقودبلغت•
الوقفيةاألرضعلىالمشروعإقامة).BOTبأسلوبوقفيةأراضيقطععلى

المشروععةمنفتعودثماألرضعنسنويةأجرةلألوقافيدفعطويلةلمدةواستثمارها
عقد(48)المملكةمحافظاتمختلففي(االستثمارمدةنهايةبعدلألوقافبالكامل

(روعاتالمش)األبنيةوقيمةتقريبا  سنويا  دينارمليون (2)لهايجاريةاإلالقيمةبلغت
.دينارمليون وستون اثنان(62)بمبلغعليهاأقيمتأو/وستقامالتي

دينار(2313000)بكلفةالدائرةطريقعنذاتيبتمويلمشاريعستةالدائرةأقامت•
.دينار(207000)سنويةبأجرةبالكاملتأجيرهاتم

االستثمارات لدى دائرة تنمية أموال األوقاف 
2003منذ نشأتها عام 



.اربد/راسبيت /تل الملح(/2)حوض ( 227)مشروع مخازن الوقف على قطعة األرض رقم .  1
(.2م801)مخزن بمساحة ( 24)دينار بواقع ( 400000: )كلفة المشروع •
مجموعة من المستثمرين والمستأجرين : المستثمر •
سنوات 10: االستثمار مدة •
.دينار( 45000: )السنوي االستثمار بدل •
سوق متعدد األغراض : االستعمال صفة •
فرصة عمل ( 50: )فرص العمل المتاحة بالمشروع•

إنجازات الدائرة
بعض المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل ذاتي



صويلح(/2)حوض ( 20)على قطعة ارض الوقف رقم صويلح/مشروع مخازن وشقق طالبية. 2
.دينار( 334000: )كلفة المشروع •
تقريبا  2م2200خمسة طوابق بمساحة : مساحة المشروع •
فرارجهاسماعيلمحمد : المستثمر •
سنوات10: االستثمار مدة •
دينار ( 22000: )السنوي االستثمار بدل •
طالبية مخازن وشقق : االستعمال صفة •
فرصة عمل ( 35: )فرص العمل المتاحة بالمشروع•



الطفيلة(/65)حوض ( 458)على قطعة ارض الوقف رقم الطفيلةمشروع مخازن ومكاتب . 3

دينار( 580000: )كلفة المشروع •
تقريبا  2م2080: مساحة المشروع •
تجاريةمخازن ومكاتب : االستعمال صفة •
دينار50000: بدل االستثمار السنوي •
سنويةإيجار تأجير المخازن والمكاتب بعقود : ستثمار الأسلوب ا•
فرصة عمل ( 50: )فرص العمل المتاحة بالمشروع•



اربد/(8)حوض ( 173)قطعة ارض الوقف رقم على ( 3)مركز اليرموك التجاري مشروع . 4

دينار( 595136): كلفة المشروع •
مخازن ومكاتب تجارية  : صفة االستعمال •
دينار50000: بدل االستثمار السنوي •
سنويةإيجار تأجير المخازن والمكاتب بعقود : أسلوب االستثمار •



معان(/21)حوض ( 27)قطعة ارض الوقف رقم على مخازن ومكاتب معان مشروع . 5

دينار( 293916): كلفة المشروع •
تجاريةمخازن ومكاتب : صفة االستعمال •
دينار25000: بدل االستثمار السنوي •
سنويةإيجار تأجير المخازن والمكاتب بعقود : أسلوب االستثمار •



إنجازات الدائرة
B.O.Tبعض المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص بأسلوب 

عمان/النزهة(/5)حوض ( 2174/2175)قطعة ارض الوقف رقم . 1

.لالستثمارات العقاريةجيرون شركة : المستثمر•
سنة23.6: االستثمارمدة •
2004/12/30:  االستثمارتاريخ بدء •
دينار  ( 110000: )بدل االستثمار السنوي •
مول تجاري : المشروع•
.دينارمليون 4: كلفة المشروع •



العلي تالع/البركة(/4)حوض ( 603)قطعة ارض الوقف رقم . 2

.تقريبا  دونم( 17: )مساحة القطعة •
التعليمية لالستثمارات شركة جمان : المستثمر •
سنة22: االستثمار مدة •
2011/1/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار  ( 350000: )السنوي بدل االستثمار •
تقريبا  2م22000مجمع مدارس بمساحة : المشروع•
.مليون دينار10: كلفة المشروع •
فرصة عمل ( 250: )فرص العمل المتاحة بالمشروع•



وأجزاء من القطع ( 36،35،34،33)والقطع ذوات األرقام ( 22،21)قطع األراضي ذوات األرقام . 3
عجلون أراضي المنزلة من (/14)حوض ( 38،37)ذوات األرقام 

.تقريبادونم( 2.467: )مساحة القطع •
علي عبد هللا القضاة: المستثمر •
سنة 22: االستثمار مدة •
2011/9/15:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار  ( 15000: )السنوي بدل االستثمار •
تجاري مول : المشروع•
دينار( 800000): كلفة المشروع •
عملفرصة ( 250: )فرص العمل المتاحة بالمشروع •



عمان /دير غبار(/16)حوض ( 1897)قطعة ارض الوقف رقم . 4
دونم( 2.262: )مساحة القطعة •
الجبورونضال القرنهيوسف : المستثمر •
سنة 22: االستثمار مدة •
2012/6/10:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار  ( 56000): السنوي بدل االستثمار متوسط •
تقريبا  2م4740بمساحة مدارس : المشروع•
مليون دينار1.5: كلفة المشروع •
فرصة عمل ( 80: )فرص العمل المتاحة بالمشروع•



عمان /دير غبار(/16)حوض ( 2536)قطعة ارض الوقف رقم . 5
.تقريبا  دونم( 2.3: )مساحة القطعة •
القدوميمحمد نايفعالء الدين : المستثمر •
سنة 22: االستثمار مدة •
2013/10/1:  االستثمار تاريخ بدء •
ردينا( 59047): السنوي بدل االستثمار متوسط •
مجمع تجاري : المشروع المقترح •
مليون دينار1.2: كلفة المشروع •
فرصة عمل ( 100):بالمشروعفرص العمل المتاحة •



وادي السيربيادر( / 12)حوض ( 1434)قطعة ارض الوقف رقم . 6
صالح تيم وشركاه: المستثمر •
سنة22: مدة االستثمار •
2008/2/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار ( 30000: )متوسط بدل االستثمار السنوي •
مخازن  تجارية: المشروع المقترح •
دينار( 800000): كلفة المشروع •
فرصة عمل( 50):بالمشروعفرص العمل المتاحة•

الرصيفة/الفالح(/3)حوض ( 4651)قطعة ارض الوقف رقم . 7
دونم( 1.25: )مساحة القطعة •
السراحنةجهاد بدير وجواد : المستثمر •
سنة16: االستثمار مدة •
2015/1/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار ( 5533): السنوي االستثمار متوسط بدل •
مخازن  تجارية: المشروع المقترح •
دينار( 100000): كلفة المشروع •
عملفرصة ( 30):بالمشروعفرص العمل المتاحة •



وادي السير/الصويفيةمن أراضي خربة ( 15)حوض ( 3643)أرقام قطعة أرض الوقف . 8
.دونم( 1.387: )مساحة القطعة •
شركة رباط العز لإلسكان : المستثمر •
سنة25: االستثمار مدة •
2015/7/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار ( 109043: )السنوي االستثمار متوسط بدل •
صيدلية : المشروع المقترح •
.دينار( 150000): كلفة المشروع •
عملفرصة ( 10: )بالمشروعفرص العمل المتاحة •



/الزرقاء الرئيسيالرصيفةطريق /الشرقيخروبة(/4)حوض ( 3)قطعة ارض الوقف رقم . 1
الرصيفةمن أراضي /ارض اإلسطبالت/اشبيليهمتنزه بجانب 
.دونم( 18.261: )مساحة القطعة •
للتطوير العقاري الجميرانخلة شركة : المستثمر •
سنة 26: مدة االستثمار •
2014/2/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار(78675): متوسط بدل االستثمار السنوي •
(أبنية دائمة)مشروع استثماري : المشروع المقترح •
مليون دينار3: كلفة المشروع •
(500)فرصة عمل وبعد فترة التنفيذ ( 50): فرص العمل المتاحة بالمشروع أثناء فترة التنفيذ •

B.O.Tبعض المشاريع المقترح تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص بأسلوب 

(وقعت عقود االستثمار ولم تنفذ بعد)



عمان /دير غبار(/16)حوض ( 2535)قطعة ارض الوقف رقم . 2
.دونم( 1.595: )مساحة القطعة •
القدوميمحمد نايفعالء الدين : المستثمر •
سنة 22: االستثمار مدة •
2014/6/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار( 38240): السنوي بدل االستثمار متوسط •
ومواقفروضة : المشروع المقترح •
دينار( 250000): كلفة المشروع •
( 25)فرصة عمل وبعد فترة التنفيذ ( 25): فرص العمل المتاحة بالمشروع أثناء فترة التنفيذ •



وادي السير(/12)حوض ( 1549/1550)قطعة ارض الوقف رقم . 3
لالستثمار والتطوير العلميتطوانشركة : المستثمر •
سنة 27: االستثمار مدة •
2015/6/15:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار( 140800): السنوي بدل االستثمار متوسط •
مدارس عالمية: المشروع المقترح •
مليون دينار5: كلفة المشروع •

وادي السير/الرونق(/12)حوض ( 130)قطعة ارض الوقف رقم . 4
ملحمعبد هللا محمد بني : المستثمر •
سنة 22: مدة االستثمار •
2015/6/20:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 33050: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
صاالت: المشروع المقترح •
مليون دينار5: كلفة المشروع •



وادي السير(/12)حوض ( 1251/1252)قطعة ارض الوقف رقم . 5
األردنيةالمتركشركة مدرسة : المستثمر •
سنة 27: االستثمار مدة •
2015/9/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار( 154040): السنوي بدل االستثمار متوسط •
مدارس: المشروع المقترح •
مليون دينار2.6: كلفة المشروع •

وادي السير/الدمينة(/17)حوض ( 19)قطعة ارض الوقف رقم . 6
اللصاصمةخالد مناصرة وعودة : المستثمر •
سنة 27: مدة االستثمار •
2015/12/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 46280: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مجمع وصاالت: المشروع المقترح •
مليون دينار1.25: كلفة المشروع •



عمان/صويلح/المنش(/11)حوض ( 50)قطعة ارض الوقف رقم . 7
شركة ميم ميم للتعليم واالستثمار: المستثمر •
سنة 27: مدة االستثمار •
2016/2/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 120780: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مدارس: المشروع المقترح •
مليون دينار2: كلفة المشروع •

مرج الحمام(/10)حوض ( 155)قطعة ارض الوقف رقم . 8
محمد العمري وأسامة قدور: المستثمر •
سنة 27: مدة االستثمار •
2016/3/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 95806: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مدرسة: المشروع المقترح •
مليون دينار3: كلفة المشروع •



وادي السير(/18)حوض ( 44)قطعة ارض الوقف رقم . 9
شركة الشرفاء والحسبان: المستثمر •
سنة 27: االستثمار مدة •
2016/6/1:  االستثمار تاريخ بدء •
دينار( 49280): السنوي بدل االستثمار متوسط •
مدرسة: المشروع المقترح •
دينار500000: كلفة المشروع •

وادي السير(/12)حوض ( 606/607)قطعة ارض الوقف رقم . 10
محمود يحيى محمد يحيى: المستثمر •
سنة 30: مدة االستثمار •
2016/6/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 31750: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
روضة ومجمع: المشروع المقترح •
مليون دينار500000: كلفة المشروع •



وادي السير/الرونق(/12)حوض ( 597)قطعة ارض الوقف رقم . 11
وشريكاهشحاتشركة هاني نجيب : المستثمر •
سنة 30: مدة االستثمار •
2016/2/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 18393: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مجمع سكني: المشروع المقترح •
دينار600000: كلفة المشروع •

المزار الجنوبي/البلد(/2)حوض ( 53-44)قطعة ارض الوقف رقم . 12
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي: المستثمر •
سنة 25: مدة االستثمار •
بصدد التوقيع:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 4728: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مجمع دوائر: المشروع المقترح •
دينار250000: كلفة المشروع •



المزار الجنوبي/البلد(/2)حوض ( 60-58)قطعة ارض الوقف رقم . 13
غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي: المستثمر •
سنة 25: مدة االستثمار •
2016/5/1:  تاريخ بدء االستثمار •
دينار( 1422: )بدل االستثمار السنوي متوسط •
مبنى لغرفة التجارة: المشروع المقترح •
دينار250000: كلفة المشروع •



إنجازات الدائرة
المشاريع التي تم تنفيذها بأسلوب المشاركة المتناقصة

العقبة  /الجامع(/9)حوض ( 984)قطعة األرض رقم . 1
دونم( 2.746: )مساحة األرض •
صندوق الحج: المستثمر •
سنة 15: االستثمار مدة •
2014/6/18: االستثمار تاريخ بدء •
المشروع دخل من % 20: السنوي بدل االستثمار متوسط •
دينارمليون 7: كلفة المشروع •
شقق فندقية  /مخازن تجارية/مواقف سيارات: وصف المشروع المقترح •
(500)وبعد فترة التنفيذ , فرصة عمل ( 150: )فرص العمل المتوقعة أثناء فترة التنفيذ •



األداء المالي
نمو إيرادات الدائرة

2001مليون دينار عام 1.25ارتفعت إيرادات األوقاف المؤجرة والمستثمرة من 
2015مليون عام 5.16إلى 
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السنة المالية 

اإليرادات الوقفية مقارنة نمو 



مشكالت ومعوقات الوقف االستثماري العامة

الوقفمالتمعافيوالفقهيةالقانونيةاألحكامعنالناشئةالقانونيةالقيودبعض▪
.واستثماراته

ومعرةالدائمعالمحافظاتفيوالبلدياتعمانكأمانةالرسميةالجهاتتعاون عدم▪
الوقفيةراضياألتنظيمصفةتغييرفيوخاصةالدائرةمعالمتعاقدينالمستثمرين

األمثلاالستغاللاستثمارهاالستغالل
.أحكامهفيواالجتهاددورهوإبرازللوقفالدعوةعنالعلماءانصراف▪
.تلفةالمخوقضاياهللوقفالعامبالشأنوالمهتمينالفكرأصحابتناولعدم▪



مشكالت ومعوقات الوقف االستثماري العامةالخطة المستقبلية لمواجهة

تعادةواسالوقفسنةحياءإل(لآلخرةاالستثمار)الوقفيالسهممشروعإعداد.1
إلىقفالو علىالقدرةنقلفيالمشروعهذاويتمثلواإلنجازاإلعمارفيهدور 

سبحأسهمعدةأوسهمبشراءخيري وقففيالمساهمةعبرالمسلمينعموم
الخيرأوجهعلىريعهينفقمعينمشروعفيالمحددةالفئاتوحسبالقدرة،

يتمهماأسليستالوقفيةواألسهم,المساهمرغبةوحسبللسهموفقاالمحددة
معين،فيوقمشروعفيصاحبهانصيبتحددولكنها،البورصاتفيتداولها

.استثمارهاطريقةفيالتدخلأواألسهمهذهسحبلهيحقالكما



مشكالت ومعوقات الوقف االستثماري العامةالخطة المستقبلية لمواجهة

:مصارف األسهم 
هابناء المساجد والمساهمة في رعايتها وتطويرها وصيانت: مصرف وقفي للمساجد▪
دعين والمساهمة للعناية بطالب العلم المحتاجين، ورعاية وتحفيز المب:  مصرف وقفي للتعليم ▪

.في توفير متطلبات البحث العلمي، وإبراز اهتمام اإلسالم بالعلوم
.الزواجمساعدة الشباب غير المقتدرين على: مصرف وقفي للشباب المقبلين على الزواج▪
لمساعدة اليتامى والفقراء واألرامل: مصرف وقفي للفقراء و األيتام▪
تقوى للمجتمع ويصرف ريعه للعمل على إيصال مفاهيم البر وال: مصرف وقفي للبر والتقوى ▪

.والصرف على الحاالت التي لم تخصص ضمن المصارف األخرى 
مصرف وقفي خاص للمسجد األقصى▪
(االستراحات ومدن الحجاج)مصرف وقفي لخدمة الحجاج والمعتمرين▪
مصرف وقفي لرعاية وإيواء المسنين▪
مصرف وقفي لرعاية مرضى السرطان ▪



مشكالت ومعوقات الوقف االستثماري العامةالخطة المستقبلية لمواجهة

ببعضقيتعلفيماالحجوصندوق الدائرةبينماالحقيقيةالشراكةنحوالتطلع.2
.األطرافميعلجوالمنفعةالشاملةالتنميةيحققبماوتمويلهااالستثماريةالمشاريع

جتمعالمفيوأثرهوأهميتهالوقفعنالمجتمعأفرادلتوعيةإعالميةخطةإعداد.3
.المحلي

الدولبعضمعوالتجاربالخبراتوتبادلالمعرفةلنقلوندواتعملورشاتعقد.4
بشؤون مينوالمهتوالباحثينالوقفيةالمؤسسةفيالعاملينتضمواإلسالميةالعربية
.الوقف

علىوأثرهاآلخرةفيفضلهوبيانالمواطنينلحثواألئمةللوعاظندواتعقد.5
.والتكافلوالتراحمالودمعانيبتعزيزالمحليالمجتمع



مشكالت ومعوقات الوقف االستثماري العامةالخطة المستقبلية لمواجهة

وسلطةاحةوالمساألراضيودائرةالصلةذاتالرسميةالمؤسساتمعالحقيقيةالشراكة.6
قطعنظيملتالمحافظاتفيوالبلدياتعمانكأمانةالعقبةإقليموسلطةاألردنوادي

وإن,األفضلراالستثمااستثمارهااستغاللتحققتنظيميةبصفةالوقفيةاألراضي
عمانةأمانعلىلتفرضالنافذةالتشريعاتلتعديلدراسةإعداديتمذلكتعذر

حابأصمعالتعاملعنتختلفبصفةالوقفيةاألراضيمعالتعاملوالبلديات
.المواطنينيملكهاالتياألراضي



بحمــد اللــه وبالرعايـــة الملكيــة 

ننجــز


