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 صندوق الزكاة
 2016نشاطات وانجازات قسم االعالم خالل عام 

 القرارعه رئيس قسم االعالماعداد : عكاشة 
 

 ) االخبار والصحافة( .. : اواًلً 

تغطيةةة اخبةةار صةةندوق الزكةةاة اكافةةة ف الياتةةه فةةل الصيةةدام وداخةة  الصةةندوق  ةة  خةةالل 

صةةتحانا ع ةةف التيسةةبمو والصماقةةي ااخباررةةة االلكارونيةةة والصةةحا اليم يةةة ااال ةةافة 

 لمكالة االنباء الصح ية )اارا( : 

فل  بادرة جدردة لا زرز و تطمرر واالرتقاء ا ص  صندوق الزكاة اعال ياً ، تم االتتاق  ي اذاعة الجا  ه االردنية  . 1

صباحك را وط “ع ف نشر اهم انجازات الصندوق واالنشطة و  اقيات الخير ك  اراي اساايي    خالل ارنا ج  فل تصام  ”

  , الساعة الااس ة

ل ا اوم الصساصر اي  صندوق الزكاة االردنل وكافة  ؤسسات الدولة , سيصا ام االذاعه و تأتف هذه الخطمة ت زرزاً 

م2016ااال افة الف اثها نشاطات الصندوق سابث اعالنات خاصة االصندوق  جاناً اعابارا     ط ي ال ام القادم  . 

كة  ي اذاعة الجا  ة االردنية إذاعة نح  س داء ااطمرر الشرا“دوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام و قال  درر عام صن

و دررة ااذاعة الدكامرة  يساء الرواشدة ،  شيدا االصسامى  ,ام الجا  ات  صث ة ارئيسها الدكامر اخ يا الطراونة 

ال ررق الذي تاح ف اه الجا  ة اي  نظيراتها فل الصنطقة  ؤكدا أهصية الشراكة اي  القطاعي  ال ام واالعال ل فيصا رصب 

  ,  ص حة المط  والصجاصيفل 

 يجاهيرتز     قر الجا  ة. ارنا ج صباحل  نمع، ربث     94.9و"صباحك را وط " ال ذي تبثه ااذاعة عبر تردد 

 .الساعة الساا ة والنصا وحاف الساعة ال اشرة، تقد ه  سرة راسي  وسصير  صاروة وت ده سصر ال دوام

 

ااسال ية الدكامر هار  عبد الحتيظ داوود اليمم الجص ه ف اليات الص اقف  رعف وزرر األوقاف والشؤوم والصقدسات. 2

الخيري لهذا ال ام الذي إقا اه وزارة األوقاف االا اوم  ي صندوق الزكاة ولجنة زكاة وصدقات الحسا فل نادي 

 .التمستات فل لماء الحسا  حافظة الطتي ه

و أكد أم   اقيات الخير الال رقيصها صندوق الزكاة الاااي ل مزارة تهدف لإلسهام فل الحد    التقر ونق  األسر    

اال مال واالغنياء لدفي زكاتهم الف صندوق الزكاة ,  رح ة ال مز الف  رح ة االنااج، ووجه رسالة الف اصحاب رؤوس 

كاة )) خذ    أ مالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم اها (( وقمل سيدنا ع ل واساشهد ااالرة الكررصة الال تحض ع ف دفي الز

 .(())عجبت  ص  الرجد قمت رم ه كيا الرخرج ل ناس شاهرا سيته

وا اف داوود احضمر  اصرف لماء الحسا و درر عام صندوق الزكاة ورئيس نادي التمستات السيد وليد القطا ي  

ري    ط بة وأراام و  مزر  ام صندوق الزكاة عازم اقا ة  شروعات    الصساتيدر     الص اقف الخي 500ونحم 
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 .صغيرة لألسر الصناجة فل هذا ال ماء

وأشار  درر اوقاف الطتي ة اسصاعي  الخطبا فل ك صة له فل الص اقف الف حز ة الصساعدات الال قد ت خالل ال ام الصا ل 

والشركات المطنية, وام ع ينا المقمف ع ف حاجات االسر لالسر التقيرة    خالل وزارة االوقاف وصندوق الزكاة 

اقاداءا اسيد البالد جاللة الص ك عبدهللا الثانل ا  الحسي  , واشاد ادور   الل وزرر االوقاف فل رسم االااسا ة الهالل 

. لماء الحسا لذر  شص اهم وقام الدكامر داوود اافاااح  كاب اوقاف لماء الحسا وتمزري القسائم ع ف الصساتيدر  ا

مادراسات اجاصاعية عالوة ع ف تمزري الصساعدات ع ف الط بة واالرا  

1/1/2016 

ورشة عص  ا نمام ) آلية تدقيق حسااات لجام الزكاة( وذلك فل قاعة  5/1/2016عقدت رمم الثالثاء  .3

 .  سجد الشهيد الص ك عبدهللا

رؤساء اقسام الزكاة و حاسبل لجام الزكاة فل احضمر  درر عام صندوق الزكاة االمكالة تم االجاصاع  ي 

 : درررات االوقاف االصص كة وحضمر رئيس قسم  حاسبة لجام الزكاة )الصحا ر( , حيث تناولت عدة  حاور

 الادقيق ع ف الجانب االداري .1

 الادقيق ع ف الجانب الصالل    واردات ال جام النقدرة وال ينية .2

 . م ال ينية والنقدرةالادقيق ع ف  صروفات ال جا .3

 .الادقيق ع ف الصصاررا االداررة ل جام الزكاة .4

 

كشا  دررعام صندوق الزكاة االمكالة الدكامر س يصام الشيحام ع   سح شا  ، ر د  .4

 .االول    نمعه، سينتذه الصندوق ع ف جصيي االسر الال تاقا ف الص منات الشهررة لدره

ام رام االناهاء    الصسح فل حزررام الصقب  حيث تم « الرأي»وتمقي الشيحام فل حدرث  ي 

ارقاف الحاالت الال ال تساحق الزكاة، إذ أم ك     راقا ف راتبا تقاعدرا او لدره  صا كات او 

 .عص  ثاات ال رصرف له   منة

 الري   (5.999وقال إم اجصالل الصساعدات النقدرة الشهررة ل  ام الصا ل لالسر التقيرة )

 .الا اسرة تقا ت الصساعدات    الصندوق ولجانه 17رنار لنحم د

 

ودعا الشيحام االغنياء لدفي زكاة ا مالهم ل صندوق ااعاباره جهة حكم ية رسصية تخضي 

لجهات رقااية وهل الرقااة الداخ ية ودرمام الصحاسبة ا افة لمزارة الصالية و مازناها ال تدخ  

 .اي  الغنل والتقير الرصال الزكاة لصساحقيهااماردات الحكم ة فهل  جرد وسيط 

وأكد ام الصندوق رقمم اإجراء دراسة  يدانية لك  عائ ة فقيرة قب  اعطائها الص منات ودراسة 

 .تاب ية ا د صرف الصال لهم
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وكشا الشيحام ع  نية الصندوق لاق يص عدد الصشارري الااهي ية وزرادة قيصة الصشروع 

( االف درنار كل رساطيي صاحب الصشروع النهمض  5-4نحم)  الماحد اصب غ اكبر ليص 

 .اصشروعه

واي  ام نمع الصشروع رام تحدرده اناء ع ف دراسة  يدانية لطالب الصشروع وخبرته ال ص ية 

 .او شهادته فل ذلك الصجال والبيئة الصحيطة اه و دى قدرته ع ف النهمض االصشروع

13/1/2016 

رعف  درر عام صندوق الزكاة االمكالة الدكامر س يصام الشيحام اليمم االحد   ندواا ع  وزرر االوقاف. 5

حت  افاااح  قر لجنة زكاة وصدقات غمر الصزرعة والحدرثة /لماء االغمار الجنماية  17/1/2016الصمافق 

ي فل قاعة الب درة , وذلك احضمر  درر القضاء و درر اوقاف الكرو ورئيس وأعضاء لجنة الزكاة والصجاص

 الصح ل.

 

وقد تم خالل الحت  القاء ك صة ت ررتية اأنشطة ال جنة    قب  رئيس ال جنة ,وكذلك ك صة    الصجاصي الصح ل 

 صث  عنهم االسيد ع ل النماصرة , وفل خاام الحت  اشاد  درر عام صندوق الزكاة اأعصال ال جنة ونشاطاتها , 

 الف لجام الزكاة الااا ة لصندوق الزكاة .ودعف الصحسني  فل هذا الب د لدفي زكاة ا مالهم 

اسرة  ساتيدة     400وفل نهارة الحت  وزع الشيحام الطرود والصماد ال ينية الصخا تة والحرا ات ع ف 

 حرام ل جنة الزكاة . 265 نطقة الصزرعه والحدرثة .حيث ساهم صندوق الزكاة ب 

 

 ص  انشطة لجام الزكاة فل الصص كة و ندواا ع  وزرر االوقاف رعف  درر عام صندوق الزكاة الدكامر . 6

س يصام الشيحام اليمم الخيري الذي اقا ه صندوق الزكاة االا اوم  ي لجنال زكاة الطتي ة وال ي  البيضاء 

 .فل قاعة  ركز شباب الطتي ة 19/1/2016اليمم الثالثاء الصمافق 

رارة  درر عام الصندوق  درررة اوقاف الطتي ة و بنف الصحافظة حيث كام فل اساقبالهم  ساعد وشص ت ز

الصحافظ ، حيث اط ي  ساعد الصحافظ  درر عام صندوق الزكاة ع ف اهم اهم القضارا الال ت انل  نها الصحافظة 

نازل وتأهي  ا ضها االخر الف ام ا ض االسر احاجة لار يم الصخصمصاً    الجانب االجاصاعل ، ااا افة 

  .اصشارري إنااجية

وقد تم خالل الحت  واحضمر حشد    االعال يي  والصحتيي  القاء الك صات تاركزج ها اارالء الصحافظة 

الهاشصية االهاصام سيصا ام الطتي ة ت انل    هجرة ال قمل والشباب واصحاب رؤوس اال مال الف  ركز 

 . ال اصصة

و  , اسرة   مزه 450ي ع ف تمزري الصماات والحرا ات وطرود و ماد غذائية ل حيث شص  اليمم الخير

 . درنار  ساعدة نقدرة    احد الصحسني  فل القطاع الخاص 3000



 

 5الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

و   جانب اخر الاقف الشيحام كافة لجام الزكاة فل  حافظة الطتي ة وعددهم ست لجام , احضمر  درر اوقاف 

دوق, واساصي  درر عام الصندوق الف اهم الصالحظات والصطالب الال    الطتي ه و حاسب لجام الزكاة االصن

 , شأنها تسهي  عص  ال جام خاصة اصا را  ق اامفير وسائ  نق  الصمادال ينية

 

واكد الشيحام ع ف  رورة الازام اعضاء لجام الزكاة لا  يصات الصندوق الناظصة ل ص هم , وتحري الدقة فل 

 .تمزري الصساعدات

19/1/2016 

 ورشة عص  ا نمام ) دور لجام الزكاة فل الصجاصي(. 7

 

اجاصي  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اكافة اعضاء لجام الزكاة فل  حافظة ال اصصة اليمم 

 ( لجنة زكاة فل قاعة  سجد الشهيد الصؤسس.67م والبالغ عددها ) 20/1/2016االرا اء 

دور لجام الزكاة فل الصجاصي وكيتية  ساهصة هذه ال جام فل الحد    التقر  وإرصام    الصندوق اأهصية

والبطالة , وتأ ي  الرعارة الصحية ل تقراء والصحااجي  , اساهدفت هذه المرشة رؤساء واعضاء لجام الزكاة 

 .فل ال اصصه عصام واحضمر  دراء اوقاف عصام الغراية واوقاف عصام الشرقية ااال افة الف القصبة 

حيث تهدف هذه المرشة الف ت ررا لجام الزكاة الغارة    تشكي ها فل  خا ا الصناطق واالحياء وخاصة 

جيمب التقر, ا افة الف الازام لجام الزكاة اا  يصات صندوق الزكاة , وكيتية صرف الصساعدات لألسر التقيرة 

    خاللهم .

و طالبهم الال كام    اارزها, الانسيق  ي ائصة  حيث اساصي  درر عام الصندوق الف اقاراحات ا ض ال جام

الصساجد اخصمص جصي الابرعات , وت در  نص الكااب الصمجه ل جام الزكاة والصاضص  الامقيي ع ف كتاالت 

 ( درنار لك  عضم , واخيرا  ساعدة ال جام التاع ة والقمرة  ي لجام الزكاة الض يتة .5000عدلية اقيصة )

االولف اااررخ صندوق الزكاة الال تجصي لجام الزكاة اب ضها , ع ف ام رام االجاصاع  ي وت ابر هذه المرشة 

 ( لجنة زكاة.223ااقل لجام الزكاة فل كافة  حافظات الصص كة الحقا والبالغ عددها )

20/1/2016 
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 االردم عضم فل  ج س إدارة االتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة االسمدام .8

 

« االتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة»عضما فل  ج س ادارة « صندوق الزكاة»االردم  صثالً فل اناخب 

وذلك ع ف ها ش  شاركة الدكامر س يصام الشيحام  درر عام صندوق الزكاة االمكالة فل االجاصاع الاأسيسل 

 .2016كانمم الثانل  25االخرطمم رمم « لالتحاد الدولل لا ظيم ش يرة الزكاة

وقد عبر الشيحام ع  س ادته اهذه الصشاركة واك  الاطمرات الال حققها الصندوق فل اآلونة االخيرة واعابر 

دول اخرى لصج س االدارة  8انه انجاز لصندوق الزكاة تصثي  االردم انجاح ع صا انه تم اناخاب االردم و

 شاركا وهم انجاز لالردم اوال  45ة ودولة إسال ي 20وذلك    اي  « لإلتحاد الدولل لا ظيم ش يرة الزكاة»

ولصندوق الزكاة الذي رزخر االكتاءات ال  صية ثانيا و   جهة اخرى تم اناخاب الشيخ صالح كا   رئيسا 

 لصج س اال ناء لالتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة, وزهير الكبل رئيساً لإلتحاد.

ااتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة الذي اناخب فيها  وتأتل هذه الصبادرة    دولة السمدام الشقيق انشاء

االردم نائباً لرئيس  ج س االدارة , وذلك اهدف إساقطاب ال  صاء والخبراء    الصس صي  و   كافة 

الاخصصات اجراء البحمث والدراسات الصا  قة اقضارا الزكاة وسيكمم االتحاد  شرفا ع ف نق  الخبرات فل 

 . ية والاجارب اي  الصؤسسات وصنادرق الزكاة وتدررب ال ا  ي  فيهاالصجاص ات ااسال

31/1/2016 

 صندوق الزكاة فل عج مم. 9

 

 ندواا ع  وزرر األوقاف والشؤوم والصقدسات ااسال ية اقام صندوق الزكاة االردنل رم اً خيرراً االا اوم  ي 

شباب عج مم اليمم الخصيس الصمافق  كافة لجام زكاة فل  حافظة عج مم و درررة االوقاف فل  ركز

 م .11/2/2016

اسرة اماقي  80الا درنار ع ف  4أسرة فقيرة و حااجة  نها  280وتم تقدرم  ساعدات نقدرة وعينية ع ف 

اسرة دعصا    الصندوق لصحافظة عج مم , وذلك  ص  حص ة  200حرام لـ  200درنار لك  اسرة و  50

 الزكاة االا اوم  ي  درررات األوقاف ولجام الزكاة .   منة الشااء الال رنتذها صندوق

م 1944وإسا رض الشيحام  درر عام صندوق الزكاة نشاطات وارا ج صندوق الزكاة الذي أسس  نذ عام 

وأصبح نائب لرئيس االتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة والذي رصمل الصشارري اانااجية واالساثصارات ذات 

سر التقيرة والصساعدات ,داعيا ال جام إلف الارااط وال ص  اروح التررق ل حد    التقر الصردود الصادي لأل

 و حاراة ال مز.

 

وكصا أكد ااجاصاعه  ي رؤساء واعضاء لجام الزكاة أهصية الدور اانسانل والخد ل واالجاصاعل الصنمط ا جام 

ماي  والصر ف والصحااجي  وط بة ال  م وت زرز الزكاة لصد رد ال مم والصساعدة لألسر التقيرة واألراام والصنك

لجنة فل الصص كة ت ص  ع ف الاختيا      اناة التقراء والصحرو ي  ,  ثصنا  222روح الاكاف  ,  شيرا لمجمد 

 دور لجام عج مم وتتاع ها لخد ة الصجاصي الصح ل واعدا ازرادة دعم ال جام فل الصحافظة .

 حافظ عج مم وكر ت لجام الزكاة شيحام و درر اوقاف عج مم كصا كرم  وفل نهارة االحاتال كرم الشيحام

 صندوق الزكاة  درر االوقاف و لجام الزكاة تقدررا لجهمدها .

 

وكام الشيحام قد الاقف الصحافظ السمر صيي  فل  كابه احضمر  درري الشرطة والدفاع الصدنل وف اليات 

 ات األوقاف وعص  لجام الزكاة ودورها اانسانل  خا تة حيث إساصي لشرح ع  واقي الصحافظة وخد

واالجاصاعل , وكصا الاقف رئيس ا درة كترنجه الذي ادوره ثص  دور لجام الزكاه فل  نطقاه ووعد ااقدرم 

  قرات لك  لجام الزكاة فل كترنجه  ساهصه    الب درة ل جام ااال افة الف طرود غذائية .
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11/2/2016 

 

 دنل رشارو فل الصؤتصر ال الصل ال اشر ل زكاة االكمرتصندوق الزكاة االر. 10

 

شارو صندوق الزكاة االردنل فل الصؤتصر ال الصل ال اشر ل زكاة والذي تساضيته دولة الكمرت الشقيقة حاليا 

تحت ش ار "دور الزكاة و ؤسساتها فل الصسؤولية الصجاص ية وأثر الاخطيط االساراتيجل ع يها والذي اخاام 

  س ا د ثالثة ارام    الج سات ال  صيه" .اعصاله ا

 ورصث  الصندوق فل االجاصاع الدكامر س يصام الشيحام  درر عام الصندوق والمفد الصرافق له .

ورهدف الصؤتصر الذي رنظصه ع ف  دى ثالثة أرام ايت الزكاة الكمرال ـ إلف تطمرر ال ص  الصؤسسل ل صنادرق 

ت نف االزكاة وتناق  الخبرات اي  هذه الصؤسسات    أج  خد ة هذه  والبيمت والصؤسسات والصنظصات الال

التررضة ال ظيصة والال    أهدافها تحقيق الاكاف  االجاصاعل واالساقرار االقاصادي وت زرز دور صنادرق 

 و ؤسسات الزكاة الررادي فل ال ص  الخيري .

االساراتيجل واألعصال الاطمرررة احسب وعرض صندوق الزكاة االردنل خالل الصؤتصر تجرااه فل الاخطيط 

 الصراح  االساراتيجية الصابناة  نذ  رح ة الاأسيس .

كصا عرض تجرااه فل الاخطيط االساراتيجل وأثرها فل ررادة الصندوق وت زرز ال القات  ي الصمظتي     

ات  ي الجهات الخارجية خالل الصبادرات لرفي ر اهم وأنشطة االحاتاظ االصمظتي  ااا افة إلف ت زرز ال الق

    خالل الشراكات وتت ي   ذكرات الاتاهم واتتاقيات تقدرم الخد ات . .

وتم خالل الصؤتصر عرض الاجارب الصؤسسية ااال افة لالردم ايت الزكاة الكمرال و ص حة الزكاة والدخ  

 ل صص كة ال راية الس مدرة

الشيحام والمفد الصرافق له االجالية االردنية فل ستارتنا وع ف ها ش الزرارة لدولة الكمرت الشقيقة الاقف 

 االكمرت احضمر  صث ل الجص ية ونائب الستير والذي ادورهم وعدوا ادعم الصندوق .

18/2/2016 

ظم صندوق الزكاة نشاطا خيررا ارعارة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام ن. 11

الب قاء اليمم االثني  االا اوم  ي لجنة زكاة وادي  الشيحام فل لماء الشمنه الجنماية  حافظة

االردم . و فل ادارة ك صاه نق   درر الصندوق تحيات   الل وزرر االوقاف والشمؤم 

والصقدسات االسال ية االسااذ الدكامر هار  عبد الحتيظ داوود الف الحضمر وعصمم اهالل لماء 

 الشمنة الجنماية..

لجنة ..وقال ام  225ووجه الشكر الف كافة لجام الزكاة ال ا  ة فل الصص كة والبالغ عددها 

الصندوق وال جام الااا ة له تقمم اصحاراة التقر والبطالة..    خالل اناشار هذه ال جام ع ف 

الف  ساحة االردم الغالل ..و راتل هذا النشاط االول ل جنة الذي رازا    ي افاااح  قرها رشير 

انها ساكمم فاع ة وذلك نظرا لحصاس اعضائها ..و حاجة الصنطقة ..وشكر  درر عام صندوق 
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الزكاة السيد شالش ال دوام الذي كام قد تبرع اصقر ل جنة لصدة ساة اشهر ..واثناء ك صة  درر 

 الزكاة زاد الابرع الف عا ي  ..

 

ف ها الف صندوق الزكاة لامصي ها ودعا الشيحام االغنياء الذر  وجبت الزكاة فل ا مالهم لد

 ل صحااجي  .

واحضمر  اصرف لماء -والقف رئيس لجنة زكاة وصدقات وادي االردم السيد حسي  ال دوام 

ك صة  -االغمار الجنماية الدكامر ااسم الصبيضي  و درر الشرطة ااال افة الف الصجاصي الصح ل 

الدائم ، الذي اعابره جزءا     ترحيبية حيث اشاد ادور صندوق الزكاة ودعصه ورعاراه

الصساهصة الكبيرة الال رقد ها الصندوق  صا رسهم فل ت زرز دور ال جام فل الصجاصي وااراز 

دوره فل جصيي الصجاالت , وكصا القف  درر اوقاف الب قاء ك صة اي  فيها عدد ال جام فل هذا 

خاصة دور السيدات القائصات  ال ماء واي  حكم  اني الزكاة واشاد اأعضاء لجنة وادي االردم

 ع ف هذه ال جنة.

 

حرام وحقائب  درسية اكافة  س از اتها ااال افة الف  100واشاص  النشاط ع ف تمزري 

اسرة   مزة داخ   150 الاس واحذرة وجاكياات نسائية , واساتاد    هذا النشاط قرااة 

 ال ماء .

 وادي االردم . قاتواخاام الشيحام النشاط اافاااح  قر لجنة زكاة وصد

22/2/2016 

 عضم لجنة زكاة فل الصص كة 2200 درر عام صندوق الزكاة : . 12

 

اكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام فل لقاءه الذي عقده فل غرفة تجارة الصترق فل 

  االعالم الصح ية ام اجاصاعه  ي لجام الزكاة اليمم الخصيس واحضمر  ساعد الصحافظ و درر االوقاف ووسائ

 لجام الزكاة فل الصص كة وصندوق الزكاة رحظف اثقة ودعم الصزكي  .

واسا رض  درر اوقاف الصترق الدكامر احصد الحراحشة عص   راكز لجام الزكاة فل الصحافظة واهم الخد ات 

ف دعم الط بة الجا  يي  الاطمعية والخيررة الال تقدم الدعم لالسر الصحااجة واالرا   واالراام ااال افة ال

 الصحااجي  .

   جانبه اكد الشيحام ع ف ت ظيم ش يرة الزكاة وكاف  اليايم , وام لجام الزكاة وصندوق الزكاة وحدة واحدة 

 اكا  ه وهم عص  وطنل    اج ه  حاراة التقر والبطالة , وام عص  ال جام  حكمم االنظام , حاف نكمم ا يدر  

 لثقة  ي لجام الزكاة    جهة والصزكي     جهة اخرى .ع  اي شبهة ونزرد    ا

واساصي الشيحام والمفد الصرافق له     مظتل صندوق الزكاة الف اهم الصشاك  الال تماجه لجام الزكاة فل 

 الصترق ووعد اح   طالبهم فل افرب وقت  صك  .

ة فل قضاء الخالدرة /الصترق وارفقة احد الصزكي  والصحسني  وزع الشيحام فل نشاط اقا ه صندوق الزكا

درنار قام  3000كرتمنة تصر و 50حرام  50االا اوم  ي لجنة زكاة الخالدرة واحضمر  اصرف القضاء 

 ( اسرة .60الصحس  الكررم اامزر ها ل )

وقد نق  الشيحام تحيات   الل وزرر االوقاف , ألهالل الصترق عا ة واهالل الخالدرة خاصة وقال نح  نتخر 

اط تقمم اه اي لجنة زكاة فل الصص كة , وهم    خيار الناس وأه  الخير ورقم مم ع ف رك     اركام اأي نش

 االسالم وهم الزكاة , وندعم االغنياء ام ردف ما ا مال زكاتهم ل جام الزكاة .
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م , وقد قدرت اجصالل  ا تم صرفه    رواتب شهررة وتر ي 2012رذكر ام لجنة زكاة الخالدرة تأسست سنة 

, احسب  2015الا درنار عام  56 نازل وكسمة ال يد ااال افة الف ال حمم واالدورة ورسمم طالب  ارقارب 

 رئيس ال جنة.

وفل نهارة النشاط كر ت لجنة الزكاة ا ض الصؤسسات الداعصة لها ااال افة الف تكررم  درر عام صندوق 

 25/2/2016الصترق .الزكاة لجهمده فل  حاراة التقر والبطالة , و درر اوقاف 

 

تحت رعارة  درر عام صندوق الزكاة االردنل الدكامر س يصام الشيحام نظم صندوق الزكاة اليمم  .13

 الثالثاء فل  حافظة الزرقاء االا اوم  ي لجنة زكاة اا  سيرر  رم ا خيررا ألهالل  نطقة وادي الحجر .

والقف راعل االحاتال  ندواا ع  وزرر االوقاف ك صة قال فيها : ام نشاطنا هذا اليمم هم اساصرار ل ص  صندوق 

الزكاة فل ت صس احاياجات التقراء والصحااجي  وكصا هم    مم ام الصندوق هم الجهة الحكم ية المحيدة الال 

ه الصندوق    دعم  ادي وعينل لتئات  خا تة تقمم ع ف جصي  ال الزكاة , وال رختف ع ف الكثير  نا  ارقد 

   الصجاصي وفل  قد اهم التقراء والصساكي  واألرا   واألراام وأسر السجناء وغيرهم ولم رقاصر النشاط 

ع ف الدعم فقط ا  تجاوز ذلك الف  ااا ة الصساتيدر  و حاولة الاختيا عنهم لكل تامفر لهم سب  الحياة 

 الكررصة.

م اي الزكاة هل حق ل تقير فل  ال الغنل وهل ليست  نة    احد , وانه اتض  هللا رمجد وا اف الشيحام ا

 حسنمم و زكمم فل هذا الب د الذي ان م هللا ع يه ان صة اال   واال ام.اتض  هللا اوال ثم القاردة الهاشصية 

اط االسري. وشكر جصيي الحكيصة , وام هذه الصساعدات خد ة ل مط  , فنحافظ ع ف اال   االجاصاعل والارا

عضما  2250لجنة  بينا ام عدد الصاطمعي  فل هذه ال جام قد زاد ع ف  225لجام الزكاة ال ا  ة وعددها 

 ك هم    خيار الناس وقادة الصجاصي الثقات .

 5000( اسرة فقيرة اقيصة) 300و   جانبه قال رئيس لجنة ا  سيرر  ام ال جنة تدفي رواتب شهررة ل) 

 (طالب اجانب.66( طالب جا  ل    اينهم )88( كتالة رايم , وتدررس )35ااال افة الف )  (درنار ,

اسرة  200درنار الف  5000حرام ااال افة الف  200طرد غذائل و  400وفل نهارة النشاط وزع الشيحام 

  حااجة .

, اجاصي الشيحام ا جام و   ااب تماص  صندوق الزكاة  ي لجانه فل الصحافظات الال ت ابر الذراع ل صندوق 

( لجنة , واحضمر  درر االوقاف الدكامر عبدهللا زردام ورئيس قسم الزكاة فل 15الزكاة فل الزرقاء وعددها )

 الصدرررة فل الصركز الثقافل االسال ل , واساصي الف  طالبهم واهم انجازاتهم داخ  الصحافظة .

 الشهرر  الصا يي  . رذكر ام هذا خا س نشاط رقمم اه صندوق الزكاة خالل

1/3/2016 

 ندوااً ع  وزرر االوقاف رعف الدكامر س يصام الشيحام  درر عام صندوق الزكاة  .14

 النشاط الخيري الذي اقا ه صندوق الزكاة االا اوم  ي لجنة زكاة  خيم اراد اليمم االرا اء .
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اراد الدكامر فارز ال ثا نة وقال الشيحام فل ك صة له القاها فل  قر ال جنة احضمر  درر اوقاف 

ورئيس ال جنة ورؤساء واعضاء لجام الزكاة فل  حافظة اراد , ام صندوق الزكاة ر ص  ع ف 

 ا   المط  االجاصاعل , ونصد ردنا الف لجام الزكاة كمنها جزء الراجزأ    صندوق الزكاة .

صنحرف و االسالم اري واسانكر الشيحام عص  التئة الضالة ال ذر  رحص مم التكر الاكتيري ال

 نهم ..وقال لنقا فل وجه ك     تسمل له نتسه الصساس اا   هذا الب د ال ظيم وام راحمل 

ك   نا الف رج  ا   و ختير لحراسة وطنه وا اه الم  سؤولية اال   ليست  حدودة ا  هل 

  سؤولية ك   ماط  حررص ع ف وطنه وا اه وليحتظ هللا االردم وقيادته واه ه .

%  90الا نسصة  25كر ام لجنة زكاة  خيم اراد تقدم خد اتها لسكام الصخيم البالغ عددهم رذ

 نهم ر انمم    التقر والتقر الصدقي احيانا , حيث تقدم ال جنة  ساعدات نقدرة وعينية لـ 

 أسرة تقرربا. 1100

عدات واكد رئيس ال جنة ام ال جنة تجاهد فل تحري اقصف درجات الدقة فل ارصال الصسا

لصساحقيها اصا رنسجم  ي حكصة  شروعية الزكاة ااعابارها رك  عظيم    اركام االسالم 

 شيرا الف ام نطاق عص  ال جنة را دى حدود  نطقة عص ها االقيام ااعصال خيررة كصدقات 

جاررة فل ال درد    الصساشتيات والدوائر الرسصية و ؤسسات الصجاصي الصدنل ع ف  سامى 

 الصص كة .

طرد غذائل لالسر الصساتيدة , وكر ت ال جنة  درر  1000ل نهارة النشاط وزع الشيحام وف

 .عام صندوق الزكاة و درر اوقاف اراد ادروع تذكاررة

2/3/2016 

قال وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية الدكامر هار  داود ام االنتاق فل سبي  هللا ودفي  .15

 الجهاد وهم السبي  اال ث  لصكافحة الاطرف واالرهاب والبطالة والتقر .الزكاة ااب    اامب 

واي  داود فل الندوة الال نظصها ا س صندوق الزكاة تحت عنمام ) ت ظيم ش يرة الزكاة (ام دفي الزكاة 

 ل تقراء والصحااجي  سيقطي الطررق ع ف الجصاعات الصاطرفة الال تجاذب هذه التئات اسبب حاجاها الصادرة

 وعمزها .

واشار داود الف ام الاجارة لها الدور االساسل ا صارة االرض وتطمر الصجاص ات وقد اارو هللا االاجارة 

الصادقة القائصة ع ف عدم الغش وج    قام صاحبها االجنة  ي االنبياء .واالصقاا  طالب االسالم الصقادرر  

 اية .ادفي الزكاة لصحاراة التقر والبطالة والجصاعات االرها

 

رئيس غرفة تجارة عصام عيسف حيدر  راد قال "ام الزكاة    الناحية االقاصادرة تحرو السيملة النقدرة فل 

السمق و تحث ع ف االساثصار وعدم الكنز وتكافح البطالة والتقر وتسد حاجات التقراء وتؤكد  بدأ الاكاف  

 االجاصاعل" .

تخرج طماعية وع  نتس را ية .داعيا الجصيي لدفي الزكاة  واشار الف ام ل زكاة   انل سا ية حيث رجب ام

لصا لها    دور ااطهير ا مال الصزكي  ولصا لها    دور فل  حاراة التقر واالجر ال ظيم ااعابارها احد اركام 

 االسالم .

 ة عصام .واكد وجمد الا اوم اي  صندوق الزكاة الذي رصث  الجهة الرسصية ل زكاة فل الصص كة واي  غرفة تجار
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 دررعام صندوق الزكاة الدكامر س يصام شيحام قال ام هنالك ثصانية ااماب الوجه صرف ا مال الزكاة .  بينا 

 ام رؤرة صندوق الزكاة هل كسب ثقة الصزكي  .

واي  ام اهداف الصندوق هل )زرادة اساقطاب ا مال الزكاة (, )زرادة فرص تشغي  االسر التقيرة (, )شصمل 

    الصساعدات النقدرة وتقدرم الخد ات الصحية ل تقراء( و)رفي كتاءة وفاع ية االداء الصؤسسسل( .اكبر عدد 

لجنة زكاة جصي ها ت ص  لصساعدة  225فرع لصندوق الزكاة فل الصص كة تابي الصندوق و 17 ؤكدا وجمد 

 التقراء والصحااجي  .

%    الدخ  الخا ي ل ضرربة 100ة رسصح اانزر  واحسبه فانه اصمجب احكام الصادة الساا ة    قانمم الزكا

 خالل السنة الصا ية ورام اعتاء تبرعات الصحس     الزكاة ال ينية    الجصارو واي اعتاءات اخرى ..

واكد ام احد ارا ج الصندوق ردعف) الزكاة الصشروطة( و   خالله ردفي الصزكل الصب غ الصط مب وراخذ سند 

 ع ف%    الصب غ ااسم الصزكل س تة رام صرفها ع ف الصساتيدر  اص رفاه 80ف قبض االصب غ كا   ورام صر

 ام رام تسدردها اكشمفات  مق ة .

الا درنار  999 الري  و 5واشار الف ام الرواتب الشهررة الال تص  التقراء    خالل البنمو سنمرا تب غ 

  يمم درنار ا افة  14كتالة االراام الا درنار و 215, 545.فيصا رب غ حجم الصساعدات الطارئة سنمرا 

 ل برا ج االخرى    الصشارري الااهي ية والكساء والغذاء واالرام الخيررة غيرها .

 

   جانبه قال الشيخ الدكامر  حصد راتب الناا سل " كاد التقر ام ركمم كترا وارهااا وجررصة اسبب الحاجة 

 ار اال احبس الزكاة .الف الصال ".  بينا انه ال را ا  ال فل احر او 

وقال ام   نف قمله ت الف )خذ    ا مالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم اها وص  ع يهم ام صالتك سك  لهم وهللا 

سصيي ع يم ( هم ام ك صة صدقة جاءت هنا لاؤكد صدق ارصام الصنتق لصاله االصدقة و  نف تطهرهم انها تطهر 

 الصال    ت  ق حق االخرر  اه .الغنل    الشح وتطهر التقير    الحقد وتطهر 

وقال ام الزكاة تزكية ل نتمس رنصم اها الحب اي  الناس وراصاسك الصجاصي ورص ب اخاراقه . و   ال رش ر 

 االتقراء والصساكي  فهم ليس    انل البشر .

 

( فانت اذا اط صت الصسكي   واساغرب الناا سل عدم تص   الناس اقمله احدرث ) ترزقمم وتنصروم اض تائكم

وكسمته وع صاه ونصرته فام هللا سيكافئك    جنس عص ك . واي  ام التقهاء اجازوا دفي الزكاة ع ف  راح  

    سنة الف سناي  وليس دف ة واحدة احيث رساكاب الصزكل كم دفي لي رف الصب غ الذي دف ه زكاة..

 

ق ب هم الحب وغذاء الجسم هم االك  والشرب وام االنسام اذا واخاام اقمله ام غذاء ال ق  هم ال  م وغذاء ال

اكاتف اماحدة    هذه االغذرة تطرف واذا اساطاع الجصي اينها جصي ا تتمق وهنالك فرق كبير اي  الاطرف 

 والاتمق .

12/3/2016 

 

 وافد اعال يي  وصحتيي  ع ف صندوق الزكاة اسبب)الزكاة الصشروطه( .16

 

تمافد عدد    الصحتيي  واالعال ي  االردنيي  ع ف  بنف صندوق الزكاة ا د ام اعاد صندوق الزكاة الحدرث 

  ؤخراً ع  )الزكاة الصشروطة( خالل االرام الق ي ة الصا يه.

 

اإسهاب ع  الزكاة الصشروطه الال هل  دار حدرث الشارع  - درر عام صندوق الزكاة -وتحدث الشيحام

 وعرفها اأنها : -يصا قطاع الاجار والصزكي  واصحاب رؤوس اال مال الس-االردنل 
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 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

% 20األ مال الال تصرف حسب شروط الصحسني  سماًءا كانما هيئات أو أفراد , احيث رأخذ صندوق الزكاة 

   اجصالل قيصة الصب غ الذي دف ه الصزكل وتصرف حسب األصمل ع ف  ساحقيها فل  خا ا  ناطق جيمب 

% ل صحس  الخيار فل ام ربقيها فل حساب الصندوق وتصرف اإشرافه , او ا ا ام  80الصب غ  التقر, وااقل

رأخذها ورمزعها اطررقاه ا ا الفراد  حااجي  او  ؤسسات خيرره , ع ف ام ررس  ل صندوق تقررر  ي 

الدخ  كشمفات الصرف وتمقيي الصساتيدر  ع يها ، ع ف ام ر طف الصزكل الصشارط شهادة عينية لضرربة 

 ا رؤدي إلف تمثيق ال القة اي  الجهة الصحسنة وصندوق الزكاة وذلك لصالح التقراء ’ اكا   الصب غ الذي دف ه 

 الصساتيدر     خد ات الصندوق الصانمعة .

جاء هذا الزخم االعال ل والامافد ع ف صندوق الزكاة ا د لقاء  درر عام صندوق الزكاة اإحدى القنمات 

ية فل االونة األخيرة وس ط الضمء ع ف الزكاة الصشروطة الال ت ابر واحدة    ارا ج التضائية االردن

 الصندوق الصانمعة .

او صتحة الصندوق  www.zakatfund.orgودعف الاجار والصحسني  ل دخمل الف  مقي صندوق الزكاة 

.الخصماتسار اهذالالجااة ع ف اي اس 06/5662563ع ف التيسبمو او االتصال االخط الصباشر ل صندوق 

16/3/2016 

قام وفد    صندوق الزكاة ارفقة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ازرارة لدائرة  .17

االفااء حيث اساقب  سصاحة الدكامر عبدالكررم الخصاونة  تال الصص كة اصكابه اليمم االحد المفد وتباحثا  حاور 

 زكاة وخد ة التقراء والص مزر  .رئيسية    شأنها النهمض اصندوق ال

27/3/2016 

الشيحام خالل لقائه أ ي  سر  ج س الجالية األردنية فل الكمرت: ل جاليات دور هام الرصال رسالة  .18

 صندوق الزكاة النبي ة.

 

 الاقف  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام فل  كابه أ ي  سر  ج س الجالية األردنية فل دولة

الكمرت  نصمر كصال وتم احث  خا ا القضارا الال تهم الجالية والصا  قة االصندوق، وتم يح اآلليات 

وااجراءات الال    شأنها زرادة اررادات صندوق الزكاة واالساصاع لصقارحاتهم حمل ُسب  إرصال رسالة 

 الصندوق ل صغاراي  األردنيي  فل دولة الكمرت الشقيقة.

 

لا اوم والشراكة الال تجصي الصندوق اصج س الجالية األردنية فل الكمرت، وتنسيقهم الدائم وأشاد الشيحام اا

 ي صندوق الزكاة ، وت اونهم  ي الصركز االعال ل و ساندتهم ل جهمد ااعال ية والامعمرة الصمّجهة 

ت صيم الصماد  ل صغاراي  هناو    خالل صتحات الاماص  االجاصاعل الخاصة انادي الجالية، وت اونهم فل

ااعال ية والامعمرة الال رنشرها الصندوق    خالل  جصمعة الاماص  ع ف جروب الماتس أب الخاص 

 االصندوق وصتحة التيسبمو وت صيصها ل جالية األردنية فل الكمرت.
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دنيي  واكد الشيحام ع ف الدور الهام لصج س الجالية األردنية فل الكمرت ارصال رسالة صندوق الزكاة لألر

الصقيصي  هناو، وتشجي هم ع ف دفي زكاة ا مالهم ل صندوق ،  رحبا االشراكة  ي الصج س فل هذه الجهمد اصا 

 رحقق اهداف ورؤى الصندوق فل  حاراة التقر .

 

وأشار أ ي  سر  ج س الجالية األردنية فل الكمرت  نصمر كصال ع ف  رورة زرادة تماص  كافة الصؤسسات 

يات األردنية خارج الصص كة واالساصاع لصطالبهم واقاراحاتهم،  شيداً اأهصية  ا رقمم اه المطنية  ي الجال

صندوق الزكاة حالياً اهذا الصجال    اساصرار تماص ها  ي الصغاراي  األردنيي  واألندرة والروااط الال تصث هم 

الصجالس والجص يات واالندرة الال  واشراكهم اجهمدها ااعال ية والامعمرة واالساصاع لصقارحاتهم،  بيناً اأم

تصث  الجاليات األردنية ت ابر اصثااة ستراء ل مط  فل دول االغاراب,  ؤكداً اأم ذلك    أهم الصطالب الال تقدم 

 اها الصغارامم خالل  ؤتصر الصغاراي  الذي ان قد االصص كة ال ام الصا ل.

 

 . ا ة واالعالم االصندوق عكاشة القرارعهوحضر ال قاء  درر الص  م ات ورئيس قسم ال القات ال

5/4/2016 

 صندوق الزكاة رساضيا "غراة جم" .19

 

اساضاف الدكامر س يصام الشيحام  درر عام صندوق الزكاة فل  كابه اليمم  درر  مقي غراة جم واالعال ل 

 االردنيي .البارز انس الصجالل ل حدرث ع  دور االعالم وتس يط الضمء ع ف الصغاراي  

ورحب الشيحام ااالعال ل انس الصجالل  شيدا ادور االعال يي  الكبير فل تغطية اخبار الصغاراي  االردنيي  

ونشاطات الجاليات االردنية حمل ال الم، وتس يط الضمء ع ف اخبار و نجزات صندوق الزكاة الرصال رسالاها 

 لك   غارب .

 

ق  قضارا وهصمم الصغاراي  الخارجية هل    اولف اولمراتهم ف ل وقال الصجالل:"أم تجراال االعال ية ون

 التخر فل االناصاء لألسرة االعال ية الال تحص  رسالة وقضية".

 

وتااي ام :" االعالم إرصام وأ انة  سئمل عنها ا ام هللا وا ام ش بنا، وأم االعالم س س ة  ااالية    الصمهبة 

الزكاة الال هل الرك  الثانل    اركام االسالم اهاصا نا  ي ااراز دور  وال  م وال ص , فيجب ع ينا ام نملل

 صندوق الزكاة فل ارصال هذه الرسالة السا ية لصساحقيها .

 

رذكر ام  مقي "غراة جم " هم  مقي اخباري اردنل  هام اقضارا الصغاراي  االردنيي  ال ذر  رزرد عددهم 

 ل الم . ارقارب الص يمم و ائال الا  غارب حمل ا



 

 14الصفحة 
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6/4/2016 

الاقف  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اليمم الثالثاء اصحافظة الب قاء رؤساء لجام  .20

 الزكاة فل الصحافظة فل  بنف  نادى زي الثقافل.

 

وكام ااساقبال وفد صندوق الزكاة  اصرف قضاء زي الدكامر  حصد ال ساف ورئيس  نادى زي الثقافل 

ة لصدرر اوقاف الب قاء , واساصي الشيحام لنبذة    تاررخ اناء الصنادى الذي انل اأ ر    جاللة الص ك ااال اف

 خد ة ل مط  والصماط  فل قضاء زي. 2009عبداله الثانل عام 

 

حيث ااادأت الت الية اقراءة التاتحة ع ف روح الصرحمم الشيخ  حصد ا ي  الكيالنل الذي ر ابر  ؤسس ال ص  

عا ا والال ع ف اثرها تم تأسيس وزارة ل انصية  55ل فل الس ط والذي انشأ الجص يات الخيررة قب  الاطمع

 االجاصاعية.

 

وقال الشيحام ام عص  لجام الزكاة عص  عظيم , ك  خطمة هل فل سبي  هللا لخد ة المط  والحتاظ ع ف اال   

  لء واحصدهللا اأصحاب رؤوس اال مال وهناو االجاصاعل عند ا تحافظ ع ف االسرة    االنتكاو , و جاص نا 

 اغنياء , فيجب ع ينا المصمل اليهم وزرادة الثقة   هم, و ازالت لجام الزكاة تحظف اهذه الثقة.

 

رذكر ام الصندوق وال جام الااا ة له انتقت خالل ال ام الصا ل  ائة   يمم درنار، تمزعت اي  رواتب شهررة 

  يمم درنار  ساعدات طارئة، وارا ج ارام الخير،  27,5يمم درنار ا افة الف    2,5الا اسرة اقيصة  17لـ

 75واالنشطة والصشارري االنااجية، اصا فيها ارنا ج كاف  اليايم ا افة الف تمزري  ماد عينية وطرود اقيصة 

 لجنة زكاة فل الصص كة. 225  يمم درنار،    خالل الصندوق و

12/4/2016 

كاة  صث ة اصدررها ال ام الدكامر س يصام الشيحام فل الندوة الدولية الثالثة ل زكاة شارو صندوق الز .21

الال عقدت اامنس رمم االرا اء الصا ل ا نمام "دور الزكاة فل الاشغي  والانصية" والال نظصاها الجص ية 

 خ ي .الامنسية ل  مم الزكاة وجا  ة الزرامنه وارعارة وزرر الشؤوم الدرنية الامنسل  حصد 

 

 

وقال الشيحام "ام صندوق الزكاة االردنل رساهم فل دعم االسر التقيرة    خالل الرواتب والصشارري الاأهي ية 

االنااجية وكتاالت االراام" ,  شيرا الف ام الصندوق ر ص  ع ف دفي عج ة الانصية فل االردم    خالل دورها 

 فل الانصية والاشغي .
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وفل اليمم الثالث عقد االجاصاع االول لصج س اتحاد ت ظيم ش يرة الزكاة والذي رصث  االردم فيها نائب رئيس 

 الصج س ,تم فيه احث اال مر الال تا  ق ااالتحاد وت يي   مظتل االدارة فل الصقر شاركة الدول االعضاء.

 

 

 الامنسية ل  مم الزكاة . وتم اارام اتتاقية ت اوم اي  صندوق الزكاة االردنل والجص ية

 

 

رذكر أّم النّدوة تماص ت ع ف  دى رم ي  وتضصنت عددا    الج سات ال  صية والمرشات وح قات النقاش حمل 

عدرد الصسائ  الصا  ــّقة اصم مع الزكاة. وشارو فل هذه الندوة ااحثمم ورؤساء عدد     ؤّسسات الزكاة    

 السمدام ولبنام وتمنس والكمرت والسينغال وليبيا.ال الم ال رال وااسال ل، ع ف غرار 

22/4/2016 

اساضافت اذاعة الجا  ة االردنية اليمم الثالثاء  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام  .22

 ل حدرث ع  فقه الزكاة واسا دادت الصندوق لشهر ر ضام الصبارو.

 ا جه االسبمعل))قبس    نمر(( ور اد ا د صالة الجص ة.واجرى الصقاا ة الدكامر نمر الدر  خمجا فل ارن

وفل نهارة الصقاا ة تم تكررم اذاعة الجا  ه    قب  الشيحام ادرع    صندوق الزكاة تس صه ع  االذاعه د. 

 ا جد التاعمري ودرع اخر ل برنا ج تس صه د. نمر الدر  خمجا.

26/4/2016 

 اازار الطبق الخيري فل الس ط .23

درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اليمم فل الصركز النسائل الثقافل /الب قاء اازار افااح  

"الطبق الخيري" والذي رقيصه الصركز النسائل الاااي لمزارة االوقاف ك  عام ورذهب رر ه ل تقراء 

 والصحااجي .

م ااساقبالهم عطمفة الصحافظ صالح حيث ادأ الشيحام والمفد الصرافق زرارتهم لصبنف  حافظة الب قاء وكا

 الشمشام ل حدرث ع  دور صندوق الزكاة وكذلك الصراكز الثقافية االسال ية فل الصجاصي الصح ل.

واي  الشيحام فل زرارته ل صركز النسائل/الب قاء واحضمر  درر اوقاف الب قاء الدكامر احصد الخرااشة و درر 

االوقاف هاشم الصم نل ورئيس قسم الشؤوم النسائية اسالم الجص يات والصراكز االسال ية فل وزارة 

الخررسات ونائب رئيس لجنة زكاة الس ط الرئيسية احيا عرايات ااال افة الف الماعظات الصشاركات وسيدات 

   الصجاصي الصح ل أم البازار رمسي  تهمم الصشاركة ورساعد ع ف تحقيق "الرؤى الجدردة الال ت ص     

 أج ها"
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اا اداً انسانية وثقافية واجاصاعية،  شيرا إلف أنه رحقق حراكا اجاصاعيا إلف جانب دعم التقراء ورحقق 

والصحااجي  و تس يط الضؤ ع ف الجمانب االنسانية ل نشاط و ساهصاه فل الا بير ع  الا اطا  ي الصحااجي , 

هداف صندوق الزكاة ..ودعا وقدم شرحا  مجزا ع  عص  صندوق الزكاة ..واي  ام فكرة البازار تاتق  ي ا

 االخمات الماعظات لاناول انجازات صندوق الزكاة فل دروسه  .

وتحدثت رئيسة قسم الشؤوم النسائية السيدة إسالم الخررسات ع  الدور الكبير الذي رقمم اه الصركز 

ر الهدا ة , ولتات والنشاطات الخيررة الصانمعة.. فل نشر فكر المسطية واالعادال ..و  حاراة الاطرف واالفكا

 الف اقا ة  ركزر  جدردر  ل شؤوم النسائية داخ  الصحافظة.

وتحدثت ع    رو ات البازار اي  الصأكمالت كالص جنات والح مرات ال راية والغراية والصناجات الغذائية 

 الصانمعة  نها الجاهزة والصصن ة  نزليا.

اصي  ح ل , وهنأ السيدة اسالم الخررسات اا يينها وشكر الشيحام الصاماجدر  فل البازار    واعظات و ج

 رئيسة لقسم الشؤووم النسائية فل  حافظة الب قاء , واإحداث  ركزر  جدردر  فل الصحافظة.

هذا واجرى الشيحام جملة تتقدرة اط ي ع ف الصبنف الصقارح ام ركمم  قرا ل صركز ولرئاسة القسم الماقي فل 

 ط ادعمة     درر الجص يات والصراكز هاشم الصم نل والذي    الصامقي  جصي الدوائر الحكم ية فل الس

 تس يصه قب  ادارة شهر ر ضام الصبارو .

كصا اجاصي  ي  مظتل  درررة اوقاف الب قاء ، واط ي ع ف عص ية تس يم تصاررح الحجاج والية ال ص  , حيث 

 ط لاسهي  عص ية تس يم الاصاررح ل حجاج    اسا ام  درر اوقاف الب قاء د. احصد الخرااشة اصركز شااات الس

 درنة الس ط ااال افة الف شرح ل حجاج وراضص  فيدرم لكيتية لامعية الراغبي  االحج ع ف كيتية اداء  ناسك 

 الحج .

27/4/2016 

فاااح  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اليمم السبت ل جنة زكاة وصدقات الرو ة  .24

 الااا ة ل ماء ناعمر واحضمر نائب الصاصرفية .

7/5/206 

 رمم حاف  لصندوق الزكاة فل لماء الكمرة .25

 

 ندواا ع    الل وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية رعف الدكامر س يصام الشيحام  درر عام 

ذكرى االسراء والص راج اليمم فل صندوق الزكاة االحاتال الذي اقا اه  درررة اوقاف لماء الكمرة اصناسبة 

  سجد ع ل ا  اال طالب الكبير.

 

 وحضر االحاتال  اصرف لماء الكمرة حسنل القضاة و درر االوقاف الدكامر  حصد الزعبل

وقال الشيحام فل ك صة القاها اهذه الصناسبة "إنه    دواعل سروِرنا أم نحاتَ  اإحياِء هذه الصناسبِة الصباركِة 

   اٍم عظيصٍة وخالدة، درنيٍة وإنسانية، ت كُس القيصةَ الخاصةَ ألرِ نا الصباركِة و قدساِتها"الال تحصُ  
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وا اف لقد  ثّ ْت  ناسبةُ ااسراِء والص راج، آرةً ل  الصي ، رمم سرى هللاُ ت الف اهادرنا وسيِّدنا الصصطتف ص ف 

لااقرَر فيها كثيٌر    عال اِت هذا الدرِ  ال ظيِم  هللا ع يه وس م،     كةَ إلف القدس، ثم عرَج اه إلف السصمات،

وأسِسه النبي ة، فهل الصناسبةُ الال راطْت اي  القب اي  الشررتاي  ارااٍط وثيق، وقررْت ارتباَط هذا الدرِ  ال ظيِم 

 اصا سبقهُ    رساالٍت سصاورة.

ه وت الف ارصالها الينا    حادثة وقال  درر االوقاف د.  حصد الزعبل ام الرسالة الال ارادها هللا سبحان

 االسراء اقدر  اهل ن صة لنبل ص ف هللا ع يه وس م اقدر  اهل اااالء وا احام , وتحدرد الطررق والصنهج .

وقام الدكامر زراد اامشرر ة  ساعد  درر عام صندوق الزكاة ابيام اعجاز سمرة االسراء    الناحية البالغية 

 والنحمرة .

تال اجاصي الشيحام والمفد الصرافق اأئصة  مذنل  درررة اوقاف لماء الكمرة ل حدرث ع  الزكاة وفل نهارة االحا

 كتررضة اوال وع  صندوق الزكاة وجص ه الزكمات كجهة رسصية  خملة اجصي الزكاة    جهة ثانية.

وارالء جزء    ودعف االئصة والصؤذني  لزرارة لجام الزكاة واالطالع ع ف الية عص هم وتمزر هم ل زكاة , 

 خطبهم رمم الجص ة لصندوق الزكاة .

, اصكاب  درر -وعددها تس ة لجام -   جهة اخرى اجاصي  درر عام صندوق الزكاة ا جام الزكاة فل ال ماء

اوقاف لماء الكمرة , واساصي لشرح  تص  ع  هذه ال جام ك  اصنطقاه, حيث اي   درر االوقاف قصص نجاح 

 , وتحظف اسص ة جيدة وثقة عالية    قب  الصحسني  .  رت اها ا ض هذه ال جام

 وفل نهارة زرارته ل ماء الكمرة نظصت لجنة زكاة وصدقات كتر ااي  حت  اشهارها فل قاعة درمام ال التقيه .

وافااح الشيحام الصقر احضمر  ساعد الصاصرف و درر اوقاف الكمرة وعدد    نماب الصنطقة ااال افة 

 واهالل الصنطقة , لصجصمعة    الصزكي 

اسرة  ساتيدة    ال جنة ,    قسائم غذائية وطرود  قد ة    الصندوق  140وتم تمزري سب ة االف درنار ل 

 .اسرة    لجنة الزكاة 70درنار  ب غ نقدي ل  30دعصا  نه ل جنة , ااال افة الف 

 

11/5/2016 

د. هار  داوود فل كاااه رقم قرر   الل وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية  .26

 تشكي   ج س ادارة  ساشتف الصقاصد وع ف النحم الاالل: 5/5/2016تاررخ  1/1/12/5324

 

 .  درر عام صندوق الزكاة )د.س يصام الشيحام( رئيساً 1

 وعضمرة السادة الاالية اسصاؤهم :

 * الصدرر الصالل/صندوق الزكاة

 * درر البرا ج المقتية/وزارة االوقاف

 *رئيس قسم الصاملل الخاص/وزارة االوقاف

 * ندوب وزارة الصحة/د. احصد قطيطات) درر  ساشتف البشير(

 *رئيس لجنة زكاة وصدقات حل نزال والذراع الغرال

 *ا ي  صندوق لجنة زكاة وصدقات حل نزال

 *س ادة السيد  حصد  حصد الصحاسب

 * س ادة د. فراس عماد ال بادي

 *س ادة السيد انس قطمس

 *  الل الدكامر عمنل البشير

 *س ادة الدكامر عبدالهادي س يصام البررزات

 *س ادة الدكامر جصال احصد طه

 *س ادة الصحا ل  حصمد س يصام عمجام

الساعة الماحدة  ساءاً فل  قر  16/5/2016هذا وقد تم تحدرد اول ج سة ل صج س الجدرد رمم االثني  

 الصساشتف.

 

 .الصج س ثقة   الل وزرر االوقاف وناصف الامفيق لكم  نبارو العضاء
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15/5/2016 

 ي  تال  12/5/2016اجاصي  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام رمم الخصيس  .27

  حافظات الصص كة فل قاعة االدارة ال ا ة لالفااء ,واحضمر سصاحة الشيخ عبدالكررم الخصاونة.

 

الزكاة  نذ تأسيسه حاف رم نا هذا, وع  اهصية دور دائرة االفااء كمنها  وتحدث الشيحام ع  صندوق

الصرج ية الرسصية ل ص كة االردنية الهاشصية ولصا تاصاي اه     صداقية وثقة كبيرة لدى االردنيي  وغير 

االردنيي  , فالصتال فل  مق ه رساطيي ارصال رؤرة رسالة الصندوق , وهل جصي الزكمات    االغنياء 

 .وتمزر ها ل تقراء ع  طررق الرواتب الشهررة وكتاالت االراام والصشارري االنااجية الصغيرة

12/5/2016 

اجاصي رئيس  ج س ادارة صندوق الزكاة   الل الدكامر هار  داود اليمم واحضمر عطمفة  درر عام  .28

اليمم االرا اء , وذلك لصناقشة صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام , اصدراء ورؤساء اقسام الصندوق 

 خطة ال ص  فل شهر ر ضام الصبارو.

 

وقد افااح   الل المزرر االجاصاع اك صة تمجيهية ايّ  فيها أهصية تركيز ال ص  فل أوقات الذروة فل الشهر 

الكررم وأو ح  دى كثافة ال ص  , وو ي خطة ل اماص   ي الصزكي  , وو ي صنادرق ل زكاة فل  ساجد 

 صة .ال اص

   ناحية اخرى اكد الشيحام ام  مظتل الصندوق رقم مم ااعصالهم ع ف اكص  وجه ..و ام الصندوق رشهد 

انطالقة قمرة فل الاماص   ي كافة  كمنات الصجاصي واي  ام الصندوق وقي عدة اتتاقيات ، والال تضصنت 

الشهر الكررم ا شرة أرام، وتشص  تنتيذ الحص ة ااعال ية لشهر ر ضام الصبارو، والال تنط ق قب  ادارة 

الحص ة جصيي وسائ  ااعالم الصقروءة والصسصمعة والصرئية، اجانب الصطبمعات الصاصيزة ألهم ااصدارات 

الزكمرة الال رقد ها الصندوق لنشر المعل اتررضة الزكاة اي  أفراد الصجاصي، ااا افة إلف تخصيص رمم 

السااي    ر ضام . و فل  13/6/2016لزكمات والابرعات اااررخ )تي ثمم(  ي اذاعة حياة اف ام لجصي ا

نهارة االجاصاع تم نقاش  مسي وعرض الصمظتمم اقاراحاتهم حمل تقدرم الخد ة لطالبل الزكاة , وتشكي  لجام 

 فرعية لصااا ة الصزكي  والاماص    هم ااال افة الف الحص ة االعال ية فل ر ضام.
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18/5/2016 

ام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام , اهصية دور القطاع النسائل فل الصجاصي الصح ل كد  درر عا .29

االدارة ال ا ة \, ل ا ررا انشاطات الصندوق خالل  حا رة القاها اليمم الخصيس فل  ركز الشؤووم النسائية

 احضمر واعظات ال اصصة ..

خالل اعطائه  الدروس الارامرة والدرنية فل  ناطق وتحدث الشيحام ع  الدور الكبير الصناط االماعظات    

سكناهم , وقال ام صندوق الزكاة الذي ر ص  فل  جال  حاراة التقر والبطالة فل جصيي  ناطق الصص كة , 

ورالحظ ام نسبة عالية    الصحااجي  تكمم    النساء , ول صرأة دور كبير وهام النها هل الال ترعف االسرة 

 ا ا الراام او  ط قة وهل الال تحصل اجهمدها االسر    الاتكك . غالبا سماء اكانت

 كصا قال أرضاً ام الصندوق رس ف جاهدا الف دعم الاطمر و الانصية  صا رن كس لصالح تنصية الترد و الصجاصي .

وط ب    االخمات الماعظات الا اوم  ي لجام الزكاة ك  حسب  نطقاها , وأادت الماعظات حصاساً ل حدرث 

 ع  الصندوق و ساندته النجاح  شارر ه.

وفل نهارة الصحا رة تم فاح ااب الصناقشة  ي الماعظات , حيث اشادت  ساعدة  دررة الشؤوم النسائية 

السيدة رااحة الرايحات االدور الذي رقمم اه صندوق الزكاة  ؤخرا    انجازات و شارري تدعم التقراء 

وق  قدرة نشاطات الصندوق ,وقد ت الشكر لصدرر عام صندوق والصساكي  , ورحبت االاماص   ي الصند

الزكاة ول حضمر    الماعظات.. ااسصها واسم ز يالتها ال ماتل ك  فل االساقبال ..وتحدثت ك  واحدة ع  

القسم الذي تشغ ه ..وه  : صباح الصحاوره رئيسة قسم الامعيه واالتصال ووالء الرواشده  شرفة  ركز 

 الرفاعل رئيسة قسم الخد ه االجاصاعيه وهبه السماعير رئيسة قسم الصراه.االساقالل ونمرا 

 

رذكر ام صندوق الزكاة سي قد اجاصاعا اهذا الخصمص  ي رؤساء االقسام فل الصراكز االسال يه فل الصص كة 

 خالل االساايي القاد ة .

26/5/2016 

 

الاقف  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اليمم ارؤساء اقسام الصراكز النسائية فل  .30

الصص كة . احضمر فضي ة  ساعد اال ي  ال ام لشؤوم المعظ و االرشاد الدكامر حس  كرررة و دررة الشؤووم 

 ج الصندوق فل شهر ر ضام , النسائية السيدة وفاء ال صد, ل حدرث ع  واقي وتط  ات صندوق الزكاة , وارا

 وتخصيص الخطبة االولف    شهر ر ضام الال سيام تخصيصها ل حدرث ع  صندوق الزكاة .

 

   ناحية اخرى اكد الشيحام ع ف  رورة اشراو الماعظات فل عص  الصندوق لصخاطبة القطاع النسائل و 

 تمجيه الحدرث    خالل دروس المعظ فل الصساجد .

 

 درر عام صندوق الزكاة ع ف اسئ ة  شرفات الصراكز , حمل اليمم الصتامح )الاي ثمم( الذي ا د ذلك اجاب 

م , اجاب الشيحام اأنه قد تم تمقيي اتتاقية اي  الصندوق واذاعة حياة اف ام 13/6/2016سيقام اااررخ 

ماطني  لارقب هذا ور ابر. هذا النشاط االول    نمعه فل تاررخ صندوق الزكاة , وحث الماعظات لدعمة الص

اليمم لجصي الزكمات لصالح االسر التقيرة, هذا وسيشارو فل هذا اليمم  جصمعه    ال  صاء و دكاترة الشرر ه 

 واصحاب الشركات الداعصي  لصندوق الزكاة ااال افة الف رؤساء لجام الزكاة فل الصص كة.
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اب اأم ل صزكل الحق فل الاصرف االنسبة ا ا فيصا را  ق االسؤال ع  الزكاة الصشروطة وكيتية ادائها اج

%     جص  زكاته الال دف ها ل صندوق لالسر الال رراها 80القانمنية الال اعطاه اراه الصندوق وهل 

 ناسبة ,  ص   مااط والصصارف الشرعية الال ذكرها االسالم, في طف شهادة عينية لدائرة  رربة الدخ  

    الدخ  الخا ي ل ضرربة. %100اكا   الصب غ الذي دف ه , ليخصم

 % الذي دف ه الصزكل ل صندوق فاذهب لصالح الصشارري الاأهي ة ولالسر التقيرة.20ا ا االنسبة 

ا د ذلك ثص  الشيحام دور الماعظات و دررة الصركز النسائل السيدة وفاء ال صد ع ف حرصهم الدائم والا اوم 

  ي صندوق الزكاة .

31/5/2016 

صي الابرعات .. لصالح صندوق الزكاة ..و تجاوزت الصب غ الصخطط له و هم نصا   يمم نجحت حص ة ج .31

… (الا درنار.. عند الساعة الماحدة    صباح الثالتاء530درنار ..فقد وص ت الابرعات فل رمم الا ثمم الف ) 

صزكي  والصابرعي .. و الف والصب غ  رشح ل زرادة ام شاء هللا ..شكرا لك     شارو فل هذا االنجاز الكبير .. ل 

 .fmجصيي ال ا  ي  فل صندوق الزكاة ..والف ال ا ي  فل حياة 

… 

.وهل الاجراة االولف فل … . صباحا واساصرت حاف الماحدة ا د  ناصا ال ي 9.30و ادأت الحص ة الساعة 

وقد تم االسا داد اشك   تاررخ صندوق الزكاة .. وسيكمم تق يدا الجراء  ث  هذا اليمم ك  عام.. ام شاء هللا..

 صااز لهذا اليمم و  نظم ..وقد اذل جصيي  مظتل الصندوق جهدا  ضاعتا ..و حبا ل  ص  ل قيام االماجب .. وني  

 مظا فل  قر الصندوق و قر االذاعة.. و فل  درررات االوقاف  100ر ا هللا ..حيث اشارو فل هذا اليمم 

 13/6/2016 ..ا افة الف عدد    الترق الصيدانية .

 

 فقد   الل وزرر االوقاف والشؤزم والصقدسات االسال ية الدكامر وائ  ال رايات , صندوق الزكاة .. 32

وكام فل اساقباله  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام , حيث اجاصي  ي  دراء الصندوق واشار 

مم الصندوق اهالً ل ثقة , والجصيي  ؤتصني  ا ام الف  رورة وجمد الثقة اي  الصزكل والصندوق , ورجب ام رك

 هللا و   ثم ا ام المط  والص ك.

 -كصا اكد عرايات  رورة االتجاه نحم الصشارري االنااجية الصجدرة ادال    الرواتب , واساشهد االصث  االجنبل 

م لجام الزكاة .واعرب وشدد المزرر ع ف  رورة  ااا ة الصيدام اصا فيه -الت طينل سصكة ع صنل كيا اصطاد 

لجصي الابرعات لصالح الصندوق حيث  6/ 13ع  سروره انجاح رمم الا ثمم الذي اقا ه صندوق الزكاة فل 

 الا درنار . 550تجاوزت الصب غ الال جص ت 

 

   جانبه اكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ام الصندوق ر ازم الازا ا تا ا االا  يصات 

قماني  , وام  مظتيه    اصحاب الكتاءات الال نتخر اها .وهم رقم مم ا ص هم ع ف اكص  وجه.واي  ام وال

 ال درد    الصشارري الصغيرة الال  ملها الصندوق قد نجحت نجاحا كبيرا .
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درد ووعد وزرر االوقاف ادعم صندوق الزكاة وارالءه النصيب المافر    االهاصام والصااا ه, , وارجاد  بنف ج

 .ر يق ااسم صندوق الزكاة

19/6/2016 

 وزرر االوقاف راتقد  ساشتف الصقاصد الخيرره.. .33

 ارفقة رئيس  ج س إدارة الصساشتف  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام واعضاء الصج س.

20/6/2016 

 ارعارة   الل وزرر االوقاف الدكامر وائ  عرايات. حت  افطار رمم اليايم االسال ل. 34

20/6/2016 

 

واصا ام ل جهمد والصبادرات الخيررة والال تصا ك حيزا كبيرا    الجهمد الك ية الخاصة ا جام الزكاة . 35

ي ع ف  دار ال ام. ولذلك، و كصا اعاادت ال جام فل ر ضام، فقد أقا ت لجنة زكاة وصدقات التاروق االا اوم  

 درررة الشؤوم النسائية الااا ة لمزارة االوقاف حت  افطار لالراام والتقراء فل صالة القيروام رأس ال ي  

 تحت رعارة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام

وكام فل اساقبال الشيحام رئيس درمام الخد ة الصدنيه الدكامر خ ا الهصيسات و دررة الشؤوم النسائية 

 ة وفاء ال صد والسيدة رااحة الرايحات  ساعدة  دررة الشؤوم النسائية لدور القرآم.السيد

 ساتيد    االراام والتقراء ااال افة الف هدارا لألطتال والصشاركي   110وتم خالل الحت  تمزري  بالغ  الية ل 

. 

لصدرر عام صندوق الزكاة تحدث فيها ع  اانسانية الال  رات جذورها فل  وتخ   حت  االفطار ك صة ترحيبة

أعصاق أرض ال ص  الخيري االنسانل االنصائل االغاثل الاكاف ل الاراحصل، وأثبت الصندوق ولجانه خالل 
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ادرر   سيرته االنسانية تتاع ه الحقيقل  ي الشرائح االجاصاعية األشد حاجة فل الصجاصي االردنل, داعيا الصق

 الف إخراج زكماتهم وصدقاتهم ع ف أكص  وجه حاف ال ربقف فقير فل  جاص نا.

ادوره اكد رئيس درمام الخد ة الصدنية أم الزكاة فررضة إنسانية ت بر ع  ك  األا اد االنسانية واالجاصاعية 

اس ك  الناس غنيها والقيم الحضاررة،   ابرا أم الصندوق ولجانه اساطاع اتض  هللا أم رنال ثقة و حبة الن

 وفقيرها، قمرها و  يتها، ام ركمم ع ف  سامى األ انة وع ف قدر كبير    الصسؤولية تجاه الصجاصي وأانائه.

وفل ك صاها اشارت "وفاء ال صد "  دررة الشؤوم النسائيه الف ام حت  االفطار تق يد سنمي رقام ك  عام رجصي 

كررم، وشكرت القائصي  ع ف رعارة هذا الجصي وحت  االفطار لكمنه التقراء واالراام فل  ناسبة شهر ر ضام ال

 رجصي عددا كبيرا    الصحااجي  تحت  ظ ة واحدة هم صندوق الزكاة .

 رذكر ام الدكامر خ ا الهصيسات هم رئيس لجنة زكاة التاروق اصنطقة عصام الشرقية.

24/6/2016 

   لحمم اسارالية , تاماص  عص ية تمزري الذاائح ع ف فل اطار  شروع صندوق الزكاة االردنل لإلفادة  .36

( ذايحة 5500 ساحقيها فل  ناطق الصص كة وفقا لخطة الامزري الص اصدة لهذا ال ام, والال تاضص  تمزري )

 جصدة ع ف دف اي  , واالانسيق  ي لجام الزكاة فل الصص كة وارعارة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام 

 ( ذايحة .3000لي ة ا س تمزري الدف ة الثانية    ال حمم الصجصدة والبالغة ) الشيجام تم

( ذايحة الشهر الصا ل ع ف  حافظات الشصال والجنمب 2500واو ح الشيحام اام صندوق الزكاة قد وزع )

 اها ( ذايحه ع ف ااقل لجام الزكاة فل الصص كة , ا د الاأكد    سال3000, وقد اساكص  لي ة ا س تمزري )

 و دى  طااقاها ل شروط الصحية    قب  الجهات الصخاصه.

ونمه الشيحام ام عص ية الامزري جرت اك  رسر وسهملة، و   دوم أرة عقبات تذكر )وهلل الحصد(، وأم األ مر 

سارت حسب الصخطط لها    قب  فررق ال ص  الصيدانل فل الصندوق الذي نتّذ الصشروع ع ف أكص  وجه وا ص  

 اتيداً    تجارب األعمام السااقة. اق   س

( كرتمم    الاصمر اال اراتيه , اابرع سخل    احد الصحسنيي  3100وا اف الف ام صندوق الزكاة اسا م )

 فل دولة اال ارات الشقيقة تم تمزر ها فل هذا الشهر التضي  ع ف لجام الزكاة.

24/6/2016 

رايم ارعارة  100ا ا س حت  إفطار ر ضانل جصاعل ل قا ت لجنة زكاة وصدقات الترقام اصنطقة خ د .37

  درر عام صندوق الزكاة االردنل الدكامر س يصام الشيحام .

 

واكد االشيحام أم أانائنا األراام فل صندوق الزكاة ولجانه رتاقدوم إلف ال يش فل وسط األجماء الر ضانية 

م  ي لجنة زكاة الترقام ع ف إقا ة هذا الحت  األسررة واافطار الجصاعل لذلك حرص صندوق الزكاة االا او

وجص هم لصني ت ك األجماء ال ائ ية واألامرة  ي أعضاء ال جنة الال فقدوها األراام ورارو ذلك فل ق ماهم اثر 

 عصيق    الس ادة والصحبة .

ام النشطة فل وتخ   الحت  تمزري هدارا و بالغ نقدرة ع ف اراام لجنة زكاة الترقام , الال ت ابر    ال ج

 ال اصصة عصام.



 

 23الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

 أسرة فقيرة     خا ا  ناطق الصص كة 350رذكر ام لجنة زكاة الترقام تكت  

27/6/2016 

رايم  ي اسرهم فل درمام آل الاصيصل ع ف نتقة الصحس  حا د عبيدو الاصيصل ارعارة  درر  100افطار  .38

س يصام الشيحام ورئيس قسم االراام خ مد ال ساف وعدد     يمف  عام صندوق الزكاة االردنل الدكنمر

 الشرف .

28/6/2016 

 الا درنار عيدرة صندوق الزكاة 200الشيحام :  .39

 

ادأ صندوق الزكاة اصرف راتب ا افل لألسر الصساتيدة    الرواتب الشهررة وكتاالت االراام والبالغة قرااة 

  س ادارة صندق الزكاة , وفق  درر عام الصندوق الدكامر س يصام الشيحام . ائال الا درنار تنتيذا لقرار  ج

 

واشار الشيحام الف ام الصندوق قد قام اامزري تس ة االف وخصسصائة قسيصة غذاء وكساء فل الصندوق 

ولجانه تصرف ااالتتاق  ي الصؤسسة االساهالكية ال سكررة وفروعها فل جصيي  حافظات الصص كة اماقي 

( كمامم اقيصة خصسة 5000( كمامم اقيصة خصسمم درنار ل قسيصة االا اوم  ي  ؤسسة البركة و )4500)

 وعشروم ل قسيصة الماحدة االا اوم  ي شركة البمتاس ال راية.

وا اف الناطق االعال ل ااسم الصندوق عكاشة القرارعه الف ام الصندوق ااشر اامزري القسائم ع ف 

 ص  جداول الصساتيدر     الصندوق ولجانه لاصكينهم    الاسمق     ساحقيها الصدرجة اسصاؤهم 

الصؤسسة ال سكررة    خالل شراء  ماد تصمرنية و ماد اخرى كااللبسة واالدوات الصنزلية احسب قيصة 

 القسيصة .

29/6/2016 

رر عام اط قت جص ية اصدقاء عصام ا س الخصيس  بادرة ))رمم المفاء لشهداء ر ضام(( ارعارة  د. 40

 صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام فل  انزه ا انة عصام خ ا  بنف االذاعة والا تزرمم.

 

وحضر الحت   درر اوقاف عصام الثالثة اسصاعي  الخطبا ورئيس اتحاد الجص يات الخيرره ورئيس جص ية 

 رايم  ي اسرهم . 250اصدقاء عصام السيد احصد اام عماد ااال افة الف 

 

واساه  الحت  الدكامر ج تر الص ارطة عضم الجص ية ل حدرث ع  المقتة الاضا نية ع  الشهداء الثالثة عشر 

الذر  ارتقما شهداء فل سبي  المط  , فاالردم عصل ع ف ك     تسمل نتسه الصساس اأ   وا ام االردم 



 

 24الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

ه السالم فأخذ الهاشصيمم  نه هذا وعصل ارجاالته وقيادته , فطماف ل هجير والنصير اتكره , فكر الرسمل ع ي

 التكر الطيب .

 

وتحدث راعل الحت  الدكامر س يصام الشيحام قائال)) ونح  نساذكر شهداء المط   نذ تأسيسه واخيرا شهداء 

ر ضام. قد ما ارواحهم فداء ل مط  وأم خير سبي  العالم وفائنا نحم تضحياتهم هم أم نذكرهم ونسير فل 

ع ف همرانا األصي ة الصاجذرة فل الااررخ والصاجددة, فك   ماط  اردنل هم  شروع  نتس طررقهم. و نحافظ

شهيد .. ول  ركمم هؤال هم اخر    رقدم المط     شهداء.. فالمط  غالل نتادره اارواحنا.. واعداء االردم 

سيبقف هذا المط  رساهدفمم االنسام االردنل ..والاراب االردنل.. و ك   ا هم اردنل.. واال   االردنل ..و

عصيا ع ف ك  االعداء.. شا خا عزرزا .. وانت ارها االردنل ع ف ثغرة    ثغر الدر  ..ع ف ثغرة    ثغر المط  

االردنل فال رؤتي  المط     قب ك ..و تحية لقيادتنا الهاشصية ..و قماتنا الصس حة الباس ة ..واالجهزة اال نية .. 

 ظ  القيادة الهاشصية صاحب الجاللة الص ك عبدهللا الثانل ا  الحسي ((. حصف هللا وطنل الحبيب االردم تحت

 

ادوره اعرب رئيس الجص ية السيد احصد اام عماد ع   رورة ام نقا دوم تردد او خمف فل وجه االرهاب 

كام    كام دعاته او اصحااه لنحصل انتسنا    اخطار ااتت تحدق انا    نيرام عصياء  اطرفة التامرع ع  

حرق  ا تجد ا ا ها , ورجب ام نصضل قد ا راف ل الرؤوس خ ا قيادة هاشصية حكيصة تحدو انا ع ف الدوام 

 نحم  زرد    النهمض وااااء والنصر.

 

 وفل نهارة الحت  تم تمزري الدروع الاذكاررة لراعل االحاتال و ل صشاركي  فل تنظيم

 هذا اليمم المطنل .

1/7/2016 

واحضمر  درر عام  13/7/2016رر الدولة الصهندس خالد الحنيتات رمم االرا اء ارئاسة   الل وز .41

صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام وجصيي الصنادرق الال تهام ااصمر  الصشارري ل شباب والصساعدات 

 ال ينية والصالية لألسر التقيرة.

اكد الحنيتات اهصية الاختيا    الشروط االقرا ية والضصانات الال رام ط بها    الصماطني   ا رصكنهم    

الحصمل ع ف الاصمر  الالزم ل بدء ااقا ة  شروعات اساثصاررة صغيرة وخاصة ل شباب الباحثي  ع  عص  

 الفاا الف  رورة الاركيز ع ف االطراف والصناطق االكثر فقرا .

خص صندوق الزكاة فقد تم االتتاق  ي   اليه ع ف عقد لقاء فل رئاسة المزراء لكبار الشركات وفيصا ر

والجهات الال رصك  ام تقمم ادعم صندوق الزكاة فل االرام القاد ة, وكذلك تقدرم شرح  تص  ع  نشاطات 

 . سب الصامقيالصندوق وهذا االجاصاع سيكمم االول    نمعه وسي طل الصندوق دعصا   نمرا و ادرا ح

14/7/2016 

 النماف ة  درراً ل صقاصد .42

الدكامر س يصام الشيحام ت يي  الدكامر  -رئيس  ج س ادارة  ساشتف الصقاصد-قرر  درر عام صندوق الزكاة 

 اشرف النماف ة  دررا لصساشتف الصقاصد الخيررة .

 

طبيبا  ص  تنطبق ع يهم  16ا د ترشح  جاء ذلك اسانادا الف قرار  ج س ادارة الصساشتف اج ساه االخيرة ,

شروط المظيتة الال اع نت االجرردة اليم ية . وجاء ت يي   درر الصساشتف ا د اجاياز شروط و مااط 

 الامظيا الص صمل اها .



 

 25الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

وقال الشيحام اانه رس ف لاطمرر عص  الصساشتف لي ص  اشك   ؤسسل وحسب أفض  األنظصة والا  يصات 

اشتيات الخاصة االصص كة , و ساشتف الصقاصد هم اول  ساشتف خيري فل الصص كة وقد الص صمل اها فل الصس

تم انشاؤه ع  طررق لجنة زكاة حل نزال والذراع الغرال الاااي لصندوق الزكاة ,والذي تم افاااحه ارعارة 

ً  2014  كية سا يه  ط ي عام  وصمم     اج  خد ة الصجاصي الصح ل ورعارة اانسام اجاصاعياً و صحيا

 كرا اه. وتُ ِدّ الصشارري الخيررة والبرا ج الال تمفر ال يش الكررم ل صماط     اهداف صندوق الزكاة .

, ورحص  1978والدكامر النماف ة حاص  ع ف شهادة البكالمررس فل طب النسائية والامليد وال قم عام 

عدي  باط القمات الصس حة االردنية الشهادة اال رركية )اساشاري( اجا  ة جمرج واشنط  , وهم احد  اقا

 فل الخد ات الطبية الص كية .

20/7/2016 

 الا درنار  شارري الزكاة 75 .43

ارعارة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام واحضمر  ساعد  حافظ   ام, قام صندوق الزكاة 

   ام . اسر فقيرة فل  درنة 8(  شارري ل 8رمم الخصيس الصا ل اامزري ( 

وقال الشيحام إم هذه الصشارري تساعد فل النهمض االصجاص ات التقيرة وإن اش أسماقها الصح ية االصناجات 

الال تحااجها، كصا أنها تمفر فرص عص  ل دد كبير    ال اط ي  ع  ال ص ، واذلك تساهم فل إحداث الانصية 

 االقاصادرة واالجاصاعية الال تحااجها ت ك الصجاص ات .

( الا درنار , ااا افة الف صرف ادل 15( رأساً    الصاعز واقيصة )18-8 اف ام ك  اسرة حص ت ع ف )وا

اعالف وأدورة ايطررة , الفاا الف ام هذه االسر الصشصملة االصشروع اخايرت ا د دراسة  ساتيضة لماقي 

سر تم تحمر  راتبهم الف الحال, والال كانت تاقا ف راتبا شهررا    الصندوق واناءا ع ف ط ب هذه اال

  شروع

وخالل الزرارة قام  درر عام صندوق الزكاة ازرارة احد الصشارري الناجحة فل الصحافظة ) ح  اناشر( الذي 

االراي سنمات الذي اادى س ادته لهذا الصشروع والذي افاد ام  حص  ع يه السيد  حصمد التناطسة  نذ  ارقارب

  شروعه رصرف ع ف اسرته ورمفر  صاررا اناته الطالبات.

 الا درنار  نذ  ط ي ال ام . 75(  شروعا زراعيا و هنيا اك تة 35رذكر ام صندوق الزكاة وزع )

24/7/2016 

 

 

دار رئاسة المزراء اليمم االرا اء  ي  درري الصنادرق اجاصي وزرر الدولة الصهندس خالد الحنيتات فل  .44

و ؤسسات الاصمر  واالقراض الصمجمدة فل المزارات والدوائر والصؤسسات الحكم ية .و   اينها صندوق 

 الزكاة .

واشام صندوق الزكاة قال الصهندس الحنيتات ام  اذكره  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام 

ازنة تاحص  ك  النتقات الاشغي ية واالداررة الالز ة ل صندوق  ي االلازام اصرف اال مال الصاأتية    ام الصم

    الزكاة كا  ة فل اوجهها الشرعية .رجب ام ر رف ذلك الصزكل و الصابرع .



 

 26الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

   جهاه قدم  درر عام صندوق الزكاة شرحا  مجزا ع  الصندوق.. واي  ام جصيي اال مال الال رنتقها 

....سب ة 2015ندوق ليست    الصمازنة ال ا ة ..وانصا هل    ا مال الصزكي  ..والال ا غت فل عام الص

وعشرر    يمم درنار ونصا ..و  ماد عينل اقيصة خصسة عشر   يمنا ..اصا  جصمع نتقات الصندوق تص  

ت طف ل صحااج ع ف سبي    يمم درنار ..و ذكر ام اساراتيجية الصندوق تاجه نحم الصشارري الصغيرة الاف  42

 الا درنار . 15الاص يك.. و ثال ذلك انه رمم الخصيس الصا ل تم تمزري ثصانية  شارري فل   ام ..اك تة 

27/7/2016 

 وفد سمدانل رط ي ع ف تجراة))صندوق الزكاة(( .45

 

ه لالسر التقيرة اكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ام الصندوق ر ص  ع ف تقدرم خد ات

 واألراام وط بة ال  م وغيرهم  ص  رساحقمم الصساعدة.

 

وا اف الشيحام لدى اساقباله وفد    درمام الزكاة فل الجصهمررة السمدانية ام الصندوق ر ص  ع ف تقدرم 

را قمم الا رايم 42الصساعدات الصالية ل تئات والشرائح الصخا تة    ااناء الصجاصي  شيرا الف ام هناو نحم 

لجنة  مزعات ع ف  خا ا 225الص منة الشهري الدائصة    خالل الصندوق وال جام الااا ة له والبالغ عددها 

  ناطق الصص كة.

 

واشار الف ام هناو ارا ج  خا تة رقمم ع يها الصندوق اهدف ارصال الصساعدات الصالية لصساحقيها  ؤكدا 

 ج س ادارة ررأسه وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات  ع ف ام ل صندوق صتاه الصالية واالداررة وله

  صا ر زز قراراته واساقاللياه. -الدكامر وائ  عرايات-االسال ية 

 

واو ح الشيحام ام الصندوق وقي ال درد    االتتاقيات  ي  ؤسسات وهيئات رسصية وخاصة ع ف الصسامى 

مصمل الف االردنيي  الصغاراي  اصخا ا انحاء الصح ل وال رال والدولل، شيرا الف ام الصندوق نجح فل ال

ال الم الطالعهم وت ررتهم ع ف نظام وطررقة عص ه  صا عزز الثقة لدرهم فل دف هم لاقدرم زكماتهم وتبرعاتهم 

 ل صحااجي     خالل صندوق الزكاة.

 

ق الزكاة واساصي    جهة اخرى زار المفد السمدانل ررافقه الشيحام  ساشتف الصقاصد الخيررة الاااي لصندو

الف شرح  تص      درر عام الصساشتف الدكامر اشرف النماف ة ع  واقي الصساشتف واط ي ع ف تجرااه 

الناجحة والذي خصص لخد ة االسر التقيرة،كصا اط ي المفد خالل الجملة الصيدانية ع ف تجراة لجنة زكاة 

 المحدات و الصركز الطبل الاااي لها.

 

 

 

نل ع  اعازازه ااجراة صندوق الزكاة االردنل وآلية ال ص  الال راب ها فل ت زرز ثقة وعبر المفد السمدا

 الصماطني  لدفي الزكاة    خالل الصندوق ا افة الف دوره الررادي فل  د رد ال مم والصساعدة ل صحااجي .

ة /السمدانل , وتم تس يم وفل نهارة الزرارة تم تبادل الدروع الاذكاررة    قب  صندوق الزكاة و  هد ع مم الزكا

 درع لصجصمعة الجهمد الصشاركة لالساشارات والادررب الذي رافق المفد طي ة ارام تماجده فل االردم.



 

 27الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

28/7/2016 

   ص  ألبام ل جنة زكاة اصيرا .46

افااح   الل وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية الدكامر وائ  ال رايات ررافقه  درر عام صندوق 

 الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ،   اقف المعظ واالرشاد اصحافظة الطتي ة ا س االثني  .

واشار عرايات الف اهصية الخطاب الدرنل االحكصة والصمعظة الحسنة وام ركمم المعاظ واالئصة ع ف اصيرة 

 فل الصماعظ والخطب الدرنية.اصا ردعمم الناس اليه،  ؤكدا اهصية القراءة والا  م كل ركمم المعاظ اكثر اقناعا 

واساص ما الف  -كم20جنمب قصبة الطتي ة –هذا وقد قام ال رايات والشيحام ازرارة  قر لجنة زكاة اصيرا 

رئيس ال جنة خالد الصزارده الذي ادوره اعرب ع  شكره لزرارة   الل المزرر و درر عام الصندوق وقام اشرح 

( درنار رواتب شهررة لألراام واالسر الصساتيدة ، ااال افة 6500  تص  ع  آلية عص  ال جنة ، الال تصرف)

ور مد رر ه ل جنة,  2012( درنار      ص  االلبام الذي اسس    قب  ال جنة سنة 1500الف دخ  سنمي )

 ااال افة الف تشغي  عدد    فايات ال ماء فل الص ص  .

جها سمق ال ص  وتكمم ذا جدوى اقاصادرة ت بل حيث اكد ال رايات ع ف  رورة ارجاد  شارري انااجية رحاا

طصمحات الشباب و اط باتهم , وام رشارو فل الصشروع الماحد عدد    ااناء الصنطقة ال ع ف الترد الماحد 

 فقط ل حد    التقر والبطالة.

  االلبام    جهة اخرى ا اف الشيحام ام لجنة زكاة اصيرا    ال جام التاع ة فل الصص كة , و ااال افة لص ص

، رمجد  شغ  خياطة اكا   اجهزته وهم احاجة الف اردي عا  ة , وسيام تسمرق  ناجاته    خالل  درررة 

 الصشارري فل صندوق الزكاة .

( درنار 3750( اقيصة )6وفل نهارة الزرارة تم تمزري كمامنات تسمق ل جام الزكاة فل الصحافظة وعددها )

لب جا  ل    قب  الصحس  حا د عبيدو الاصيصل , الذي وعد اصرف ( طا20( رايم و)30( درنار ل)50و)

( درنار 1000 كافئة  الية ل صاتمقي     طالب الصراكزالصيتية لاحتيظ القرام الكررم فل الطتي ة اقيصة )

  ناصتة اي  الذكمر واالناث.

2/8/2016 

وزرر االوقاف والشؤوم  افااح  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام  ندواا ع  .47

والصقدسات االسال ية اليمم الطبل الصجانل الذي نظصه  ركز دار الخير لاحتيظ القرآم الكررم فل عصام الاااي 

 لمزارة األوقاف..

حيث نق  الشيحام تحيات   الل المزرر الدكامر وائ  عرايات ل قائصي  ع ف هذا النشاط واعرب ع  شكره 

ررتها سمس  السااق ع ف جهمدها الصباركة فل ال ص  الخيري واالنسانل، وا اف ام وتقدرره لدار الخير و  د
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القرام هم كالم هللا و هم دسامر حياة ونح  نخدم هذا الطت  ليكمم    اه  الخير وربا د ع  ال ادات السيئة 

 الال غزت شباانا السيصا آفال الصخدرات والاكتير واالرهاب.

ورة اساصرار  ث  هذه الدور خد ة لكااب هللا  بينا ام هذه الدور الال ت انل فل وشدد الدكامر س يصام ع ف  ر

اانائنا الط بة خالل ال ط ة الصيتية والال تزرع فيهم القيم االسال ية النبي ة ا يدا ع  الغ م والاطرف, واكد 

اث فل الصص كة ..و نتخر ع ف وجمد االف الصراكز الصيتية ودور القرام الااا ة لمزارة االوقاف ل ذكمر واالن

 ونشكر هللا ام قيض لنا القيادة الهاشصية الرشيدة فل هذا الب د اآل   .

وشكر الدكامر ع ل اامر ام الز الء االطباء الصشاركي  فل هذا اليمم الطبل الصجانل واع   ع   سااقة 

ل  ركز جاار ال ثرات فل الس ط الحاجة عدر ة الدولية الثالثة لحتظة كا   الصصحا الشررا نهارة هذا الشهر ف

 والدعمه ل جصيي ل صشاركة فيها

وجال الشيحام فل  رافق الدار الصخا تة واط ي ع ف نشاطات الصركز وانجازاته و شارر ه الصساقب ية ودوم 

ك صة فل سج  الزائرر  ، واادى إعجااه االصركز وإالنجازات الال حققها خالل  دة قصيرة،  اصنياً ل جصيي 

   الاقدم والاصيز، فيصا شكرت صاحبة الدار فل ك صاها  ندوب   الل وزرر االوقاف لرعاراه الحت    زرداً 

وتمزري الدروع والشهادات ع ف الداعصي  ل صركز ،كصا شكرت ا انه عصام الكبري دائرة الصرافق الررا يه 

اونهم االيمم الطبل ااالدوره والارفيهيه و دررها عطمفة الصهندس احصد الصهيرات وقسم  العب االحياء لا 

وس س ة صيدليات دواكم و ركز جاار ال ثرات  صث ة ارئيسها الدكامر ع ل اامر ام و  نسقة االنشطة ال ا ة 

االصركز ررصه وليد االفندي واالداررات اهجة  املل وشيرر  اام ساه و   صة االنشطة التنية ارتانا تراركمفسكا 

 لصشاركاهم الت الية وانجاحها.

   جهاها، اكدت  دررة الشؤوم النسائية امزارة االوقاف وفاء ال صد فل ك صة القاها االحت   رورة الصشاركة 

الدائصة فل  ث  هذه الت اليات الثقافية وحثت جصيي الصراكز ع ف  رورة الصشاركة ااساصرار,  شيرة امجمد 

 اكثر    الا  ركز اناث فل الصص كة لاحتيظ القرام الكررم

 

 ص  الحت  ال درد    التقرات واألناشيد الدرنية الهادفة قد ها أاناء وانات الصركز.وتض

وراضص  االسبمع الثقافل ال درد    الت اليات  نها اليمم الطبل الصجانل , و حا رات درنية واازار خيري 

 .ا افة الف حت  الخاام

6/8/2016 

 ال ام الصا ل  يمم درنار اررادات صندوق الزكاة خالل 43 .48

 

 2015قال  درر عام صندوق الزكاة االردنل الدكامر س يصام الشيحام ام اررادات الصندوق ولجانه خالل عام 

  يمم درنار  ماد عينية وزعت ع ف االسر التقيرة واألراام وط بة ال  م  15  يمم درنار نقدا و  28ا غت 

 وغيرهم  ص  رساحقمم الصساعدة.

ندواا ع  وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية الدكامر وائ  عرايات الذي اا غ وا اف خالل القائه  

تحياته الهالل  حافظة جرش ،  حا رة نظصاها لجنة زكاة الهدى فل قاعة ا درة جرش الكبرى ا نمام ) 

افظة الزكاة واثرها ع ف الصجاصي االردنل ( احضمر  ساعد  حافظ جرش  حصد الزرمد و  درر اوقاف  ح

 م ي فل القرآم الكررم الهيصاها ولي  م التقير  83جرش الدكامر  حصد القماقنة ام الزكاة قرنت االصالة فل 

 ام لهذه اال مال الال تدفي له    صندوق الزكاة هل حق له فل ا مال االغنياء .

 

لزكاة فل الصص كة وهم واكد الدكامر الشيحام ام صندوق الزكاة هم الجهة المحيدة الرسصية الصخملة اجصي ا

راصاي اقانمم  الل واداري  ساق   شيرا الف ام ك  النتقات الاشغي ية ل صندوق تصرف     مازنة وزارة 

 االوقاف وال رام اخذ شلء    ا مال الزكاة كصصاررا اداررة او رواتب ل صمظتي .
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الا درنار كتاالت  14 نها  ألا درنار 20واشار ام صندوق الزكاة رصرف فل  حافظة جرش شهررا  اقيصاه 

 االالف رواتب شهررة لالسرة الصحااجة . 6رايصا فل الصحافظة و  223لـ 

 

وفل نهارة الصحا رة وزع الشيحام الحقائب الصدرسية والصساعدات  الية ع ف الط بة الجا  يي  االراام 

 الصنات ي     لجام الزكاة فل الصحافظة .

 

جام الزكاة فل الصحافظة لالطالع ع ف اارز االنجازات واالنشطة الال تنتذها والاقف الشيحام اعضاء ورؤساء ل

 والص يقات الال تماجه عص ها .

واشار الف أهصية الدور اانسانل واالجاصاعل الصنمط ا جام الزكاة لصد رد ال مم لصحااجي  وط بة ال  م وت زرز 

فل جرش ت ص  ع ف  12الصص كة  نها  لجنة  مزعة فل  خا ا  ناطق 225روح الاكاف ،  بينا وجمد 

 الاختيا      اناة التقراء والصحااجي  .

 

حيث اكد الشيحام دور القيادة الهاشصية فل ظ  حضرة صاحب الجاللة الص ك عبدهللا الثانل ا  الحسي  الصتدى 

 االردنل.   خالل اال   واال ام الذي ن يشه فل ظ  الظروف الصحيطة انا والحتاظ ع ف كرا ة الصماط  

 

واخاام الشيحام زرارته لجرش اجملة تتقدرة ع ف الصشارري االنااجية الاأهي ية ل صساتيدر     صندوق الزكاة 

فل الصحافظة والال تنمعت اي   حالت ايي ال طمر والصالاس والخياطة وتراية االغنام وصني الصخ الت حيث 

ري االنااجية الال تدر الدخ  وتنق   ساتيدي الصندوق اكد الشيحام ام ف ستة الصندوق حاليا تاجه الف الصشار

 .    راتب التقر الف ادنف  راتب الغنف

9/8/2016 

زار صندوق الزكاة الخصيس الصا ل طالبي  احدهم    جا  ة  ر رة فل تركيا واالخر     رسي يا  .49

 تهم لالردم.اترنسا لالطالع ع ف تجراة الزكاة    خالل الصندوق, وذلك  ص  ارنا ج زرار

حيث اساقب هم  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اصكابه ورحب اهصا وشرح لهصا نبذة    

 تاررخ ونشاطات الصندوق حاف رم نا هذا .

وفل نهارة الزرارة عبر الطالب ع  شكرهم وخالص ا انانهم لحس  االساقبال ، حيث حققما فل ت ك الزرارة 

 الهدف الصنشمد.

13/8/2016 
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 )ام خالد(:صندوق الزكاة ساعدنل الحج.. .50
 

دخ ت  يدام ال ص  اك  حصاس ونشاط، كام هصها األول واألخير أم تثبت ل جصيي أم الصرأة قادرة ع ف ال طاء 

والنجاح شأنها شأم الرج ، فثقاها فل قدراتها اانااجية كانت تتمق ك  وصا. غيرت وطمرت وف  ت ك   ا 

 حاف تطمر نتسها وتبنل  ساقب ها.تساطيي 

وارغم الص ماات وال ثرات الال واجهاها اساطاعت )ام خالد( أم تصا ك  زرعة اغنام فل  اداا. ا د ام  نحها 

 رأس. 17رؤوس    االغنام وها هل اآلم تص  إلف  7صندوق الزكاة  شروع  نذ سناي  فبدأت ب

، حيث اساطاعت    وراء  شروع االغنام تأسيس وان كس  شروع )ام خالد( ع ف حياتها اشك    حمظ

عصرات ، وهل فل غارة الترح ألنها تصكنت    اجراء  4عائ اها واساطاعت ام تحج لبيت هللا ااال افة الف 

 عص ية جراحية ل ينها وسامفر ل ائ اها  سا ز ات الحياة كافة    دوم أم تحااج ألحد.

سر فقيرة فل  أداا قام  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام وعائ ة )ام خالد( ت د  ثاال رحاذى لساة أ

الشيحام واحضمر  حافظ  أداا الدكامر  حصد السصيرات و درر االوقاف اليمم اامزري ساة  شارري ع يها فل 

  أداا.تنمعت اي   شروع لالغنام والبسة جاهزة و ردرارات و وصالمم ل سيدات و جكات ل طماار .

ل زرارته ل ماء ذربام /جب  انل حصيدة  ندوااً ع  وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات الشيحام اكد خال

االسال ية الدكامر وائ  عرايات إم هذه الصشارري تساعد فل النهمض االصجاص ات التقيرة وإن اش أسماقها 

 ص ، واذلك تساهم فل الصح ية االصناجات الال تحااجها، كصا أنها تمفر فرص عص  ل دد كبير    ال اط ي  ع  ال

 إحداث الانصية االقاصادرة واالجاصاعية الشا  ة الال تحااجها ت ك الصجاص ات.

واشار الشيحام الذي نق  تحيات   الل وزرر االوقاف أله   أداا الف ام الصساعدات الال قد ها صندوق الزكاة 

اي  ) ح  البسه واقالة وصالمم الا درنار  نها ساة  شارري انااجية تنمعت  ا 30فل هذا اليمم ا غت 

درنار لك  كمامم ,  50قسيصة تسمق اقيصة  250ااال افة لجكات طماار وردرارات سيارات و تمزري 

 طالب جا  ل ورايم    اهالل جب  انل حصيدة. 45وخصسمم درنار نقدي ل

 

كاب اوقاف ذربام احضمر  درر قضاء ال ررض الاااي ل ماء ذربام ناصر الجررام و درر   -ولتت الشيحام

عيسف البماررد الف اهصية وجمد لجنة زكاة فل ال ماء، لصد رد ال مم ل صحااجي  وط بة ال  م وت زرز روح 

لجنة  225الاكاف  الذي نادى اه الهاشصيمم تحت ظ  جاللة الص ك عبدهللا الثانل ا  الحسي  ،  بينا وجمد 

     اناة التقراء والصحااجي  مزعة فل  خا ا  ناطق الصص كة ت ص  ع ف الاختيا  

واخاام  درر عام صندوق الزكاة زرارته ل ماء ذربام والمفد الصرافق له ا قاء أئصة و مظتل ال ماء ل حدرث ع  

 الزكاة كتررضة اوال وع  صندوق الزكاة وجص ه الزكمات كجهة رسصية  خملة اجصي الزكاة    جهة ثانية.

 خطبة الجص ة لصندوق الزكاة ودعف االئصة والصؤذني  ارالء جزء   

16/8/2016 

ودع  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام  ندوب   الل وزرر االوقاف )رئيس ا ثات  .51

 الحج(الدكامر وائ  ال رايات اليمم الب ثة الطبية الصرافقة ل حجاج االردنيي  الف ايت هللا الحرام.

االردنية هل إحدى الب ثات الها ة الال تقمم ع ف خد ة الحجاج فل الصدرنة واكد الشيحام ام الب ثة الطبية 

الصنمرة و كة الصكر ة والصشاعر الصقدسة، وتقدم الخد ات الطبية وال الجية الالز ة، وتم اتخاذ جصيي 

خد اهم، الارتيبات ل ص  الب ثة، وسيام افاااح عيادات طبية فل أ اك  سك  الحجاج؛ لا ص  ع ف  دار الساعة؛ ل

 وساقدم ال الجات الصجانية ل حجاج وتغطل   ظم الحاالت الصر ية الال قد تماجههم.

 واشار الف  ساندة المزارة ودعصها ل ب ثة الطبية وتمفير جصيي الصاط بات الالز ة لاسهي   هصاها الحيمرة.
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ل حجاج اصهنية عالية وحس وا اف ام ا ثات الحج الطبية االردنية دأات ع ف تقدرم الرعارة الصحية الصث ف 

 انسانل رفيي ع ف  دى السنمات الصا ية ونأ   ام ت زز هذه الب ثة السص ة الطيبة لب ثات الحج االردنية .

 ودعا الب ثة الف االلازام الاام اا  يصات الحج الصادرة ع  االشقاء الس مدري .

وانها زودت ااحاياجاتها    االدورة  كادرا طبيا وتصررضيا وصيدالنيا واداررا 55رذكر ام الب ثة تضم 

 والصسا ز ات الطبية وسيارات االس اف لاصكينها    اداء دورها ع ف افض  وجه.

وحضر ال قاء ا ي  عام وزارة الصحة الدكامر  يا هللا ال مزي و درر ادارى الشؤوم االداررة الدكامر 

 .عبدالرحص  الص انل ورئيس الب ثة الدكامر عبدهللا الشر ام

28/8/2016 

 الشيحام راتقد لجام الزكاة فل الضتة الغراية.. .52

 

اكد  حافظ أررحا واألغمار  اجد التايانل ع ف عصق ال القات الت سطينية االردنية،  شيدا اصمقا الصص كة 

هاء االردنية الهاشصية حكم ة وش با الداعم لحقمق ش بنا فل الحررة واالساقالل واقا ة الدولة الت سطينية وإن

 االحاالل ااسرائي ل لجصيي االرا ل الت سطينية.

 

جاء ذلك صباح اليمم خالل اساقباله  درر عام صندوق الزكاة االردنل د. س يصام الشيحام فل  قر الصحافظة 

واحضمر نائب الصحافظ جصال الرجمب و درر عام صندوق الزكاة الت سطينل حسام طهبمب ورئيس لجنة زكاة 

 رصة.اررحا  حصد السال

 

الصحافظ التايانل قال اننا ناااي انجازات صندوق الزكاة االردنل ع  كثب و هاصي  االاجراة االردنية فل هذا 

الصجال وام الجهات الصخاصة فل دولة ف سطي  تس ف الف تمطيد سب  الا اوم والانسيق االشك  الذي رخدم 

 االسر الصسامرة والصحااجي .

 

القيادة الهاشصية فل ظ  حضرة صاحب الجاللة الص ك عبدهللا الثانل ا  الحسي    برا ادوره اكد د. شيحام دور 

ع   دى س ادته لمجمده فل دولة ف سطي  وتحدردا فل  درنة اررحا  شيرا الف عالقات النسب والصصاهرة 

 الال تجصي الش ب االردنل والش ب الت سطينل.

6/9/2016 
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و ساعدات  الية ع ف الط بة الصحااجي  فل  درسة راس النقب  وزع صندوق الزكاة حقائب  درسية .53

 االساسية الصخا طة.

 

وقال  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام شيحام ام تمزري الصبالغ النقدرة والحقائب الصدرسية ع ف 

ها جاللة الص ك الط بة فل  درسة راس النقب االساسية الصخا طة جاءت اساكصاال ل صكارم الهاشصية الال ا ر ا

 لط بة الصدارس و ساعدتهم فل هذه الظروف االقاصادرة الص بة.

 

وأشار الف ام  كارم جاللاه ت بر ع  قمة ال القة الصبنية ع ف االحارام الصابادل اي  القائد وش به، وتساهدف 

 االسر الص مزة والصحااجة و االراام وط بة الصدارس والص اقي .

 

ا و ص  خططه وارا جه رقمم اامزري الصساعدات ع ف االسر الصحااجة والال تنطبق  بينا ام الصندوق دائص

 ع يها االسس والا  يصات الصنبثقة ع  الصندوق فل  خا ا  ناطق الصص كة.

 

وقال رئيس قسم الزكاة فل  درررة اوقاف  حافظة   ام الشيخ هاروم قباعة الذي اشرف ع ف تمزري 

اء ع ف تمجيهات ادارة الصندوق و درره ال ام وزعنا هذه الصساعدات البسيطة الصساعدات ع ف الط بة انه وان

ع ف الط بة فل هذه الصدرسة الال ت ابر    الصدارس الصاصيزة اإدارتها وهيئاها الادررسية رغم الظروف 

 االقاصادرة الص بة الال ر يشها سكام الصنطقة .

 

وثصنت  دررة الصدرسة الص  صة اسصاء الصراعية لصندوق الزكاة هذه ال تاة الكررصة الال ان كست ع ف الط بة 

 وأسرهم اارجاايات كبيرة .

 

 ؤكدة ع ف ام صندوق الزكاة دائصا حا را فل  خا ا  ناطق المط  ورقمم ادوره ع ف اكص  وجه فل  ساعدة 

 ألراام    خالل حصالته الصساصرة والص اقيات الخيررة .االسر التقيرة والص مزة وط بة ال  م وا

19/9/2016 

 صندوق الزكاة رط ق حص اه االعال ية ""االزكاة تطيب الحياة" .54

 

قال  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام، اأم الصندوق أط ق  ؤخراً حص اه الامعمرة الثانية 

هدف الحص ة الال تساصر ع ف  دى شهرر   اااا ي  إلف الا ررا تحت ش ار "االزكاة تطيب الحياة"، وت

اصندوق الزكاة والصدقات كصؤسسة حكم ية   اصدة فل االردم لاحصي  الزكاة والصدقات وصرفها ع ف 

الصساحقي ، إ افة إلف تمعية  خا ا القطاعات اصا فيها الشركات والصؤسسات ورجال األعصال والصساثصرر  

عابارها الرك  الثالث    أركام ااسالم، كصا تهدف الحص ة إلف زرادة إررادات صندوق الزكاة اتررضة الزكاة اا

 ازرادة نسبة الصؤدر  لها.

وأو ح الشيحام اأم الحص ة تاضصنت االجاصاع  ي كافة رؤساء االقسام والباحثي  االجاصاعيي  فل  درررات 

زكاة والصجاصي الصح ل فل اق يم الشصال والجنمب االوقاف فل الصص كة واقا ة ثالث ورشات عص  ل جام ال

والمسط ,ااال افة الف  ماداً  طبمعة و رئية و سصمعة تا  ق اأهصية أداء فررضة الزكاة ودورها فل ت زرز 

الاكاف  االجاصاعل، وذلك االانسيق  ي الجهات الرسصية ذات ال القة، فضالً ع  اث رسائ   انمعة ع ف شبكات 

 عل.الاماص  االجاصا

( اسر اصشارري  ناجة تنمعت 9وأ اف الشيحام اأم صندوق الزكاة وخالل الشهر الحالل اساطاع تأهي  )

( ألا 22 ااي  ألبسة ش بية وجكات وردرارات وصالمنات سيدات و حالت حدادة واقالة اقيصة اجصالية ا غت )

 درنار .
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ة لجصيي    ررغب فل أداء زكاة  اله       جانبه اكد  درر عام صندوق الزكاة ام قنمات الاماص   تامح

خالل الحضمر الشخصل لصقر الصندوق الكائ  اصنطقة جب  الحسي  أو    خالل الابرع ع ف حساب الصندوق 

(، أو عبر صنادرق الاحصي  الصامفرة فل الصجص ات 11214لدى البنك االسال ل االردنل/جب  الحسي  )

 الاجاررة واألسماق الكبرى.

أم صندوق الزكاة الجهة الرسصية الص اصدة فل الصص كة لصرف وتحصي  الزكاة والصدقات فل  جدرر االذكر

 وجمهها الصقررة شرعاً 

25/6/2016 

 الا درنار رواتب لجنة زكاة النظيا.. 17 .55

عام(، ع ف الاردد لزرارة لجنة زكاة جب  النظيا والصررخ، الذي ا طرته 67عا ا ، اعااد اام حصد ) 33 نذ 

رة وقسمة الظروف لي ي  اسرته الصكمنة    تس ة افراد، حاف قا ت ال جنة ااأ ي  زوجاه اصاكينة خياطة  را

 داخ  البيت , الال اساطاعت    خاللها تطررز اثماب و الاس واي ها لاجار الجص ة فل عصام .

والصررخ( اقيصة اسرة  ساتيدة    اعرق لجام الزكاة فل الصص كة )جب  النظيا  727اام  حصد واحد    

الا درنار وتشص  ال جنة ع ف عيادة طبية و سامدع ل طرود والصالاس واالدوات الصنزليه  17شهررة اجصالية 

  ص ل. 400ااال افة الف اراد لابررد ال حمم و ص ف رسي 

ا نمام ) وقال  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام و ص  الحص ة الال اط قها الصندوق قب  ارام 

االزكاة تح م الحياة( ام الصندوق راملف خد ة التقراء والصحااجي  فل  خا ا  ناطق الصص كة ورا اوم    

 اج  ذلك  ي لجام الزكاة فل االلمرة والصحافظات والصحسني  والصؤسسات الخيررة. .

 

الصساعدات  هصا كانت  وا اف خالل رعاراه اليمم حت  تمزري طرود خيررة الذي اعدته لجنة الزكاة ام هذه

سماء    الحكم ة او لجام الزكاة هم حق وليس  نة    احد, ونح  ن يش فل هذا الب د اال   اسرة اردنية 

 واحدة.

 

أسرة ت يش تحت خط  727وأو ح حس  ارغش رئيس لجنة الزكاة، أنه رام تمزري رواتب شهررة ع ف 

 ً إلف الص اناة الكبيرة الال ت انيها األسر الص مزة فل  التقر، وت انل أو اع   يشية واقاصادرة ص بة، الفاا

 الصنطقة، خصمصاً  ي ارتتاع   دالت البطالة والتقر.

الا درنار نقدي وعينل .  156 ضيتاً أم لجنة الزكاة حصرت  صروفات ال ام الحالل والاف وص ت إلف

 ؤسسات الصخاصة.ااال افة الف عقد دورات تمعية ع  الصخدرات واالرهاب االا اوم  ي الص

 

وانهارة الحت  قام الشيحام والمفد الصرافق ازرارة ل ائ ة اساتادت    لجنة زكاة النظيا اار يم اياها االر  

 ل سقمط فل احدى حارات الصخيم.

 

رذكر ام دراسة الصساتيدر  فل ال جنة تام وفق قماعد البحث االجاصاعل الصيدانل، اناء ع ف قاعدة البيانات 

 ية اال جنة،االكارون
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28/9/2016 

 

 صندوق الزكاة فل  خيم غزة/جرش .56

 

    نط ق ال ص  االنسانل و ال ص  اروح التررق .والا اوم ل ص  الخير, والامجه    خالل امص ة  ساعدة 

 التقراء والصساكي  ا يدا ع  الهمرة والتئة ، انط ق صندوق الزكاة فل عص ه لصساعدة هؤالء ال ذر  ااا م

االتقر والجمع والصرض , ليكمم صندوق الزكاة ا   لهم وا سم جراح ت ص م اثار الصصائب لدرهم. و   هذا 

الصنط ق قام صندوق الزكاة اليمم اامزري طرود غذائية و بالغ نقدرة و شارري تأهي ية فل  خيم غزة/جرش. 

وقاف جرش د.  حصد القماقنة.. وأو ح  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام واحضمر  درر ا

طرداً غذائياً قيصة الطرد  100"إم حجم الطرود الغذائية الال وزعت ع ف األسر الال ال تجد قمت رم ها ا غت 

درنارا    اخد الصحسني   باشرة  40درنارا كصا تم  ساعدة خصسي  اسرة اصبالغ نقدرة قيصاها  40الماحد 

( 13ية الجدردة , ااا افة لاأهي  خصسة اسر اصشارري انااجية اقيصة )زوج    االحذرة النسائ 500.وتمزري 

الا درنار تنمعت اي  البقالة والحدادة وتراية الصاعز ،  ؤكداً اأم   اقيات الخير الال رقمم اها صندوق الزكاة 

بمادي وفق  نذ تأسيسه احدى س س ة الصشارري والبرا ج الال رنتذها الصندوق فل اؤر التقر والصخيصات وال

خطة اساراتيجية   دة لذلك. و  خيِم جرش كحال اقية الصخيصات الت سطينية فل األردم. وشكر الشيحام لجنة 

زكاة الشيخ احصد السالك لدعصها لجنة  خيم غزه/جرش االطرود الغذائية وقال "ام    اهداف الصندوق فل 

 ماردا  ؤقاا لاقا وتساندها" , وكصا شكر الصابرع خطاه هم تشبيك ال جام القمرة فل الصص كة  ي ال جام االق  

السيد  حصد الكردي احد الصحسني  الذي قام ادوره اامزري التل درنار دعصا  نه ألاناء الصخيم ولثقاه ال الية 

ادور صندوق الزكاة الصؤسسل، داعياً إراهم إلل  رورة  ماص ة و ضاعتة دعم إخمانهم فل  خيم 

و اع االقاصادرة الصاردرة.    جهاهم عبر الصساتيدوم    الص اقف الخيري ع  غزة/جرش خاصة فل ظ  األ

جزر  شكرهم وتقدررهم ل دور الكبير الال ربذله صندوق الزكاة ..ولجانه فل المقمف إلل جانبهم والاختيا ع  

اسم  خيم  كاه هم هصمم وأعباء الص يشية. رذكر ام  خيم جرش لالجئي  الت سطينيي  )شصال الصص كة( ركاسب

غزة اسبب النسبة ال الية ألاناء القطاع اي  سكانه، فيصا ر انل الصخيم    و ي سلء ع ف ص يد البنية 

 الاحاية و اناشار التقر والبطالة اشك  واسي فل صتمف ساكنيه.

11/10/2016 

عرب  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ع  أ  ه اأم ر  ب صندوق الزكاة دوراً قيادرا ا .57

 وارشادراً وتمعمراً ل جام الزكاة الااا ه له لحثها ع ف نشر ثقافة الزكاة لدى الصماط  االردنل.
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شاطاته وال جام ال ا  ة جاء ذلك فل ك صة له امرشة عص  ا نمام " المرشة الحماررة حمل صندوق الزكاة ون

( لجنة اإق يم 100فيه " والذي نظصه صندوق الزكاة اليمم الخصيس اصشاركة جصيي لجام الزكاة وعددها )

 الشصال فل قاعة  سجد اراد الكبير .

وشدد الشيحام الف  رورة تمطيد أواصر الا اوم اي  صندوق الزكاة    جهة واي  لجانه    جهة اخرى, 

اذل جهدا  ضاعتا , وهلل الحصد فام لجام الزكاة تحظف اسص ة طيبة جداً وهل  ح  ثقة عند حيث قال "ع ينا 

االنسام االردنل ، والخير  مجمد فل وطننا الحبيب وانام ع ف رأس ال ا  ي  فل  يدام ال ص  الخيري الاطمعل 

. " 

، ودعا ال جام تزورد صندوق وركز ع ف أهصية الصشارري اانااجية الصغيرة فل دعم وت زرز االسر التقيرة 

الزكاة االصشارري الال تحااجها  ناطقهم ا د دراسة  يدانية حثيثة لماقي االسرة وا كانية ارجاد  شروع راناسب 

 وطبي ة الصنطقة ورغبة االسرة فل هذا الصشروع.

 ا دخال ثاااا.وط ب    ال جام القيام اانجاز  شارري انااجية ر مد رر ها ع ف نتس لجام الزكاة ليشك  له

وفل سياق  اص  قال الشيحام:" ام  ا رص  صندوق الزكاة    الصزكي  نسبة  نختضة جدا , الم اكثر 

الصزكي  رقم مم ااخراج زكاة ا مالهم  باشرة ف  ف الصندوق ولجانه تجذرر ثقافة الزكاة لدى الصماط  النها 

كاة الم الصندوق جهة حكم ية تخضي لهيئات نصاء واركة وع ينا حث الصزكي  ع ف دفي الزكاة لصندوق الز

رقااية ع ف الصندوق )وزارة الصالية ،ودرمام الصحاسبة والرقااه الداخ يه( وقب  ك  ذلك رقااة هللا عز وج ", 

 ونح  فل الصندوق ال نقب  وجمد أي لجنة تشماها شائبا , نررد ام تبقف الشتافية و اال انة كصا عهدناها .

واالعالم ر  بام دورهصا فل تحتيز الناس ع ف الصشاركة فل تقدرم أ مال زكاتهم وع ينا ام  م حا أم الامعية 

نبرز نشاطاتنا لنقمل ل صزكل ول صجاصي عص يا اننا اوص نا الصال ل ذي رساحق , ولنأخذ  كاننا الحقيقل فل 

 الصجاصي االردنل.فل قيادة ال ص  الخيري .

 درر الدراسات شاهر اعيدة و درر لجام الزكاة عادل ايسح و درر وشهدت المرشة تقدرم ورقة عص  لك     

الصشارري  حصد المرركات ااال افة الف  درر الرقااة الداخ ية اصندوق الزكاة ل ا ررا االا  يصات واالنظصة 

 الال ررتكز ع يها صندوق الزكاة .

 لجام الزكاة. حيث تم االج سة الثانية    المرشه فاح ااب الحمار واالسئ ه الال تهم

وفل نهارة المرشة قدم الشيحام الشكر ل جام الزكاة ورؤساء اقسام الزكاة فل  درررات االوقاف والصنظصي  

 ل مرشة ع ف عص هم الكبير اصحاراة التقر والبطالة وانقاذ االسر    الاتكك.

الال تهدف الف ت ارف  و   الجدرر ذكره ام هذه المرشة هل االولف الال رقيصها صندوق الزكاة فل تاررخه

ال جام اب ضها وتشبيك ال جام الكبيرة والقمرة اال جام االق   مردا ، والال ادأت اأق يم الشصال  رورا اأق يم 

 .المسط واناهاءا اأق يم الجنمب خالل االساايي الق ي ة القاد ة

13/10/2016 

 ا  رتكب كبيرة.اافااء:  مظا الزكاة الذي رمصل اصرف الزكاة لغير  ساحقيه .58

 

اصدرت دائرة االفااء ال ام فامى اشأم الدراسات االجاصاعية احق الباحثي  االجاصاعيي  الذر  -عكاشة هانل

 رمصمم اصرف ا مال الزكاة الف غير  ساحقيها .

واعابرت الدائرة ام الصمظا الذي ررتكب  ث  هذا الاصرف ر ابر  رتكب لكبيرة    الكبائر , ورجب ع يه ام 

 مب الف هللا ت الف , ور يد الصال الذي اوصف اصرفه الف الصندوق الصخاص االزكاة.را

 وتاليا ايام الحكم الشرعل كصا ورد    دائرة االفااء ال ام .

 

 الصم مع : رحرم صرف الزكاة لغير  ساحقيها

 3170رقم التامى : 

 الاصنيا :  صارف الزكاة

 نمع التامى : احثية
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 الصتال : لجنة اافااء

 وردنا     درر عام صندوق الزكاة السؤال الآلتل:

 

 السؤال :

  ا حكم  مظا الزكاة الذي رمصل اصرف أ مال الزكاة إلف غير  ساحقيها؟

 

 الجماب :

 الحصد هلل، والصالة والسالم ع ف سيدنا رسمل هللا

فاحشة، ت ادي ع ف حق هللا اعابر ال  صاء الخيانة فل صرف أ مال الزكاة والصدقات    الكبائر؛ ألنها خيانة 

 سبحانه، وحق الض تاء والتقراء.

[: "الكبيرة الثالثمم ا د 1/297قال اا ام اا  حجر الهياصل فل كاااه الج ي  ]الزواجر ع  اقاراف الكبائر

َع َف َعَصٍ ،  الصائة: الخيانة فل الصدقة. أخرج  س م وغيره: أنه ص ف هللا ع يه وس م قال: )َ ِ  اْساَْ َصْ نَاهُ ِ ْنُكمْ 

ُد ِ َ  اأْلَْنَصاِر َكأَنِّل أَْنُظُر إِلَْيِه، فََكاََصنَا ِ ْخيًَطا، فََصا فَْمقَهُ َكاَم ُغ ُماًل رَأْتِل اِِه رَْمَم اْلِقيَاَ ِة ، قَاَل: فََقاَم إِلَْيِه َرُجٌ  أَْسمَ 

لََك؟ قَاَل: َسِصْ اَُك تَقُمُل: َكذَا َوَكذَا، قَاَل: َوأَنَا أَقُملُهُ اآْلَم، َ ِ  فَقَاَل: رَا َرُسمَل هللاِ، اْقبَْ  َعنِّل َعَص ََك، قَاَل: َوَ ا 

 ".اْساَْ َصْ نَاهُ ِ ْنُكْم َع َف َعَصٍ ، َفْ يَِجْئ اِقَِ يِ ِه َوَكثِيِرِه، فََصا أُوتَِل ِ ْنهُ أََخذَ، َوَ ا نُِهَل َعْنهُ(

عص ه، وقيا ه اصرف الزكاة لغير  ساحقيها ر ابر    واألص  أم الصمظا الصخاص فل الزكاة أ ي  فل 

 الخيانة.

وع يه؛ في ابر  مظا الزكاة الذي رمصل اصرف الزكاة لغير  ساحقيها  رتكبا لكبيرة    الكبائر، فيجب ع يه 

الف أم رامب إلف هللا ت الف، ورضص  الصال الذي أخذه ور يده إلف الصندوق أو الجص ية الصخاصة االزكاة. وهللا ت 

 .أع م

16/10/2016 

تااي صندوق الزكاة ااهاصام االغ  ا نشرته احدى الصماقي االخباررة اشأم حالة زوجة الشاب "نظام . 59

 الخصارسة" الذي اصيب احادث سير  روع فل الكرو ادى لمفاته تاركا خ ته ثالث تمائم .

 

وائ  عرايات لصدرر عام الصندوق الدكامر واإر از    وزرر االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية الدكامر 

س يصام الشيحام فقد تم تشكي  لجنة لدراسة حالة االسرة وتأكد قسم الزكاة فل  درررة اوقاف الكرو ام االسرة 

 احاجة  اسة ل صساعدة.

 

( درنار وطرد  ماد غذائية اقيصة 50( درنار ساعدة طارئة وكمامم غذائل اقيصة )200وتم صرف  ب غ) 

( ع  طررق صندوق الزكاة تم تس يصها لزوجة الصامفف. 2درنار ااا افة الف حرا ات عدد )( 40)

 الصدعمة)ي,خ( اماسطة  درر اوقاف الكرو حصمد الضصمر ورئيس قسم الزكاة صدام الصحادر  اليمم االثني .

 

الجاصاعي  او عبر رذكر ام صندوق الزكاة راااي الحاالت االنسانية سماء فل الصيدام ع  طررق الباحثي  ا

 الصماقي الاماص  االجاصاعل وعبر االعالم .
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17/10/2016 

تمافد عدة جهات و ؤسسات وداعصي  ل صندوق ا د اطالق الحص ة الامعمره االعال ية الثانل"االزكاة  .60

 تح م الحياة" ل ص  شراكة  ي الصندوق :

 . المكالة االلصانية ل ا اوم الدولل.1

 صشارري الصندوق فل اؤر التقر ااالردم..  زكي  وداعصي  ل2

 . ركز الحاجة رفيقة/المحدات لذوي االحاياجات الخاصة .3

18/10/2016 

اكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ع ف ام صندوق الزكاة ادأ اإعادة النظر فل  .61

لصا تقد ه هذه ال جام    دعم  مصمل ال ص  الخيري الاطمعل ل جام الزكاة فل  خا ا  حافظات الصص كة ، 

 لألسر الص مزة والصساهصة فل الحد    اؤر التقر و ساعدة الشرائح التقيرة اصخا ا ارجاء المط  .

جاء ذلك خالل ورشة عص  ا نمام "المرشة الحماررة حمل صندوق الزكاة ونشاطاته وال جام ال ا  ة فيه" 

ب الطتي ة النصمذجل االطتي ة ، اصشاركة جصيي لجام الزكاة الال عقدت اليمم الخصيس فل قاعة  ركز شبا

لجنة ااق يم الجنمب ،  ؤكدا ع ف الدور البارز لصندوق الزكاة فل ادارة ا مال الزكاة اصا رحقق  28وعددها 

نشر المعل الزكمي فل الصجاصي وال ص  ع ف زرادة اساقطاب ا مال الزكاة والصساعدات ، والصساهصة فل زرادة 

 تشغي  االسر التقيرة ورفي كتاءة وفاع ية االداء لدى لجام الزكاة .فرص 

وحث الدكامر شيحام احضمر رؤساء واعضاء لجام الزكاة     حافظات ال قبة و  ام والطتي ة والكرو ع ف 

اهصية نشر ثقافة الزكاة لدى الصماط  و تمطيد أواصر الا اوم اي  صندوق الزكاة    جهة، واي  لجانه    

 اخرى،  شيرا إلف أهصية الصشارري اانااجية الصغيرة فل دعم وت زرز االسر التقيرة. جهة

 

ودعا ال جام لازورد الصندوق االصشروعات االنااجية الال تحااجها  ناطقهم ا د دراسة  يدانية حثيثة لماقي 

 الصشروع.االسرة وا كانية ارجاد  شروع راناسب وطبي ة الصنطقة ورغبة االسرة فل هذا 

وفل ال قاء اي  ام صندوق الزكاة رقمم    خالل دوائره اصراقبة و ااا ة عص  ال جام الصناشرة فل  خا ا 

االصائة الال رام تمرردها    لجام الزكاة  10لجنة ، فل وقت اكد فيه ام نسبة  225 ناطق الصص كة والبالغة 

ي  صروفات الصندوق تام    خالل  يزانية وزارة الف صندوق الزكاة رام تمزر ها ع ف التقراء حيث ام جصي

 االوقاف والشؤوم والصقدسات االسال ية .

وعرض ك         درر الدراسات شاهر أعيده و درر لجام الزكاة عادل ايسح اصندوق الزكاة ل ا ررا 

لرؤساء ال جام  اا  يصات واالنظصة الال ررتكز ع يها صندوق الزكاة  ي اسا راض ألارز الا  يصات واالرشادات

وا ناء الصنادرق فل وقت س م فيه الدكامر شيحام  شروعات انااجية تساهدف ست اسرة   مزة    

 الا درنار . 15 حافظال الطتي ة و  ام اقيصة 

وعرض رؤساء لجام الزكاة اارز  نجزات وانشطة لجانهم فل  حافظات الجنمب وجمانب    الص يقات الال 

هم فل  جال ال ص  الخيري فل تمزري الص منات ال ينية والنقدرة ع ف االسر الص مزة تحمل دوم اساصراررة عص 

 و رورة دعم ا ض ال جام سيصا الال ت ص  فل  ناطق فقيرة .
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20/10/2016 

قام  ساشار  درر عام ايت الزكاة الكمرال عبدهللا الحيدري ازرارة صندوق الزكاة االردنل اليمم  -1 .62

 ساقباله الدكامر س يصام الشيحام  درر عام صندوق الزكاة.الخصيس حيث كام اأ

واط ي الحيدري    خالل جملة ع ف  رافق الصندوق ع ف االجراءات الصاس س ة ل صساعدات الشهررة ورواتب 

 االراام الال رقمم اها الصندوق .

ع ف  سمدة  شروع  زرارة النائب د.ع ل الحجاحجة ال بادي / حافظة الب قاء لصندوق الزكاة لالطالع -2

 قانمم الزكاة الجدرد.

27/10/2016 

 

شرع صندوق الزكاة اإعادة هيك ة لجام الزكاة فل جصيي  ناطق الصص كة ، وكانت الصرح ة األولف     .63

 البرنا ج هل  درررات أوقاف عصام وتحدرداً لجام الزكاة فل ال اصصة.

وتم عقد اجاصاع  مسي اي  اادارة ال ا ة ل زكاة  صث ة اصدررها ال ام الدكامر س يصام الشيحام وجصيي ال جام 

ال ا  ة االصص كة خالل االشهر الصا ية احضمر الصدراء الص نيي  فل الصندوق ، ورؤساء واعضاء ال جام فل 

 . الصحافظات ااال افة لرؤساء اقسام الزكاة فل  درررات االوقاف

ادوره أكد الشيحام فل اجاصاعه اليمم  ي لجام الزكاة فل لماء الرصيتة ع ف أهصية هذا البرنا ج القا ل 

اات ي  دور لجام الزكاة فل كافة  حافظات الصص كة حاف راسنف لنا المصمل إلف كافة األسر الصحااجة والتقيرة 

 ب.وتمفير  ا ر ز هم    خد ات و ساعدات إنسانية االشك  الصط م

واسا رض الشيحام دور لجام الزكاة فل الصحافظات واهم الخد ات الاطمعية والخيررة الال تقدم الدعم لالسر 

 الصحااجة واالرا   واالراام ااا افة الف دعم الط بة الصحااجي  .

   اص  االف كرتمنة صاامم    النمع التاخر  10ودعصا    ادارة الصندوق ل جام الزكاة فقد تم اليمم تمزري 

 ( لجنة فل االرام الق ي ة القاد ة .225( الا كرتمنة سامزع ع ف كافة لجام الزكاة فل الصص كة وعددها )17)

 

وتخ   ال قاء ال درد    الصداخالت والنقاشات الصهصة فل ص ب الصم مع و تم االتتاق ع ف تمحيد قاعدة 

تمزع ع ف االسر الصساتيدة واالراام ااال افة الف ايانات لالسر الصساتيدة تشص  كافة ال جام    خالل اطاقة 

 زرادة الانسيق والاماص  اي  ال جام و اادارة ال ا ة ل زكاة.

1/11/2016 
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اخااصت فل غرفة تجارة عصام اليمم الخصيس المرشة الحماررة ل جام الزكاة اإق يم المسط الال نظصها  .64

 لل.صندوق الزكاة  ط ي تشرر  االول    ال ام الحا

وتضصنت المرشة الخاا ية  حا رة القاها  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام اشاد فيها ا ص  

لجام الزكاة ,وام صندوق الزكاة االردنل رضاهل صنادرق الزكاة فل ال الم ال رال واالسال ل ،  ؤكداً ام عام 

 سيشهد نق ة نمعية اآلية عص  ال جام . 2017

الف أهصية ال ص  الخيري االنسانل كقيصة انسانية كبرى  م حاً ام هذه المرش الال ولتت الشيحام 

عقدهاالصندوق  ي لجام الزكاة فل جصيي انحاء الصص كة تصث  احد اشكال الدعم الص نمي الذي ر ص  الصندوق 

 ع يه خالل الظروف الراهنة .

زها رفي سمرة عص  ال جام    خالل عص  وفل خاام المرشة ، خرج الصشاركمم ا دد    الامصيات كام اار

  شارري إنااجية ر مد رر ها ل جنة .

رذكر ام  درر عام صندوق الزكاة هم نائب رئيس  ج س ادارة األتحاد ال الصل لش يرة الزكاة ، ورسا د 

وم  ي الصندوق اساقبال الندوة الدولية الراا ة وال شرر  ل زكاة الال رنظصها ايت الزكاة الكمرال االا ا

 صندوق الزكاة االردنل انهارة الشهر الحالل.

3/11/2016 

 

 

 الا درنار قيصة  ساعدات لجنة السالك 300 .65

 

اقا ت لجنة زكاة الشيخ احصد السالك اليمم الثالثاء ف الية تمزري الصساعدات والطرود الخيررة  -عكاشة هانل

 وذلك فل  قر ال جنة الهاشصل الشصالل

 درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام الذي ادوره اشاد ا ص  ال جنة والقائصي  وحضر الت الية 

 ع يها , وا اف ام تمجه صندوق الزكاة الت  ل هم تحررك لجام الزكاة والرفي    ف الياها وكتاءتها .

فيها هم تحت وشدد فل لقاءه الف ام" أي اساءة اوالاطاول ع ف أي عضم    اعضاء ال جام او ال ا  ي  

 طائ ة الصسؤولية القانمنية سيصا ام جصيي لجام الزكاة تقي تحت  ظ ة صندوق الزكاة ".

وثص  رئيس ال جنة السيد عبدهللا السالك الدور الذي رقمم اه صندوق الزكاة االصااا ه والاماص   ي لجانه, 

ل وا اف الف ام  جصمع االسر ( الا درنار ااي  نقدي وعين300، ) 2015وا غت قيصة الصساعدات فل عام 

عائ ة  250درنار , وتساتيد    ال جنة  50-20( اسرة تاراوح  ااي  140الال تاقا ف رواتب شهررة )

  سامرة اصخيم الصحطة وجزء     نطقة الهاشصل الشصالل.

ق هذا وردرس صندوق الزكاة  م مع صرف الرواتب الشهررة لألسر الال تاقا ف    لجام الزكاة ع  طرر

 البنك االسال ل االردنل .

 رذكر ام لجنة الشيخ احصد السالك    اقدم لجام الزكاة فل الصص كة , و   اارزها فل  جال ال ص  الخيري.
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8/11/2016 

م صباح اليمم االرا اء تكررم رئيس لجنة زكاة المحدات ورئيس لجنة زكاة  خيم الحسي  وال ا  ي  فل  .66

 الخاصة الااا ة ل جنة زكاة  خيم الحسي  .  ركز رعارة ذوي االحاياجات

وعرض  حصد الجال نة رئيس لجنة  خيم الحسي  تجراة ال جنة فل رعارة ذوي االحاياجات الخاصة االصخيم 

إ افة ل ص   -ا طرااات نطق –اطئء ت  م شدرد - االز ة داوم -االا ا    ي كافة االعاقات    تخ ا عق ل 

يم األطتال اهدف تختيا حدة األ راض النتسية وال ق ية واال طرااات كادرها الصاخصص ااأهي  وت  

الس مكية ل صصااي  الفااً إلف الخد ات الطبية والص يشية الصجانية الال رقد ها القسم لذوي االحاياجات الخاصة 

 الصسج ي  فل ال جنة .

  فل لجام الزكاة ال ا  ة فل خد ة واو ح الشيحام  درر عام صندوق الزكاة أم هذا الاكررم ر ابر لك  ال ا  ي

هذه التئة الغالية ع ف ق مانا لهم وذلك اغرض إحساسهم اأنهم جزء  نا و ال رصك  أم نساغنل عنهم أو نهصشهم 

 هصا كانت الظروف الصحيطة اهم كذلك نحاول أم نشج هم واث فيهم روح األ      اج  أم نخرجهم  صا 

 غصات اجاصاعية أو نتسية حاف رساطي ما االعاصاد ع ف أنتسهم.ر انمم  نه فل حياتهم سماء كانت  ن

وقال  حصد القرا ا ي  سر ال جنة ام  شاركة الص اقي  فل هذا الاكررم    أج  إدخال السرور ع ف  حياهم و 

لهذا الصجاصي الصارااط ولك  هذا راط ب  شاركة ف الة ودعصا  ادرا و   نمرا خاصة     الذي ننشده كافراد

اسرة  ساتيدة    الرواتب الشهررة  300جانب القطاع الخاص خاصة ام لجنة زكاة  خيم الحسي  لدرها 

 الا درنار . 100وتقدر  يزاراها السنمرة ب 

 
9/11/2016 

 

تجاه ال ائالت التقيرة والصحااجي  هم  ا دفي صندوق الزكاة الطالق  ش مراً االصسؤولية االجاصاعية .67

  بادرة " كي م زرت لك  ايت" ل ابرع ازرت الزرامم     خا ا قرى و حافظات الصص كة .

وقال  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ام الحص ة هل نمع    الصشاركة والصساعدة    قب  

نه ل  ائالت الصسامرة ، حيث سيام جصي الابرعات والزكمات    عبمات الزرت    قب  صندوق الزكاة ولجا

لجام الزكاة الااا ة ل صندوق    كافة   اصر زرت الزرامم فل الصص كة . وا اف ام فكرة الحص ة تقمم ع ف 

لصص كة كصشاركة اساس الابرع اكي م زرت زرامم ع ف االق     اج  تقدرصها ل صحااجي  واالسر الصسامرة فل ا

    الصندوق ل  ائالت التقيرة.

ورؤكد الشيحام أهصية  ث  هذه الصبادرة ل صجاصي وحاجاه لها، ااعابار زرت الزرامم  ادة أساسية فل ك  ايت، 

 إال أم ال درد    ال ائالت ال تص ك ثص  شرائه

حاف ناصك     تقدرم الصساعدة  وررى الشيحام أم ع ف أصحاب الصزارع والص اصر أم رابرعما لهذه الصبادرة،

ألكبر عدد  صك     ال ائالت. ولا زز أواصر الا اوم والاكاتا والاالحم اي  أاناء الصجاصي وقيم االحارام 

 والاسا ح اي  أفراد الصجاصي، كصا ر زز الصشاعر اارجااية اي  سكام الصنطقة.

 الااا ة ل صندوق.( تنكة زرت    خالل ال جام 100ورطصح ام رام جصي اكثر    )
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13/11/2016 

 اطالق  بادرة    الس ط ...........!!!. 68

ارعارة  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام شيحام اط ق صندوق الزكاة  بادرة كي م زرت ركتل ايت 

( الق ي  رترح الكثير .... فل  درنة الس ط اليمم احضمر رئيس لجنة زكاة و)حص ة شارو اقدر إساطاعاك

 وصدقات الس ط الرئيسيه عبدالرؤف فرفش واعضاء ال جنه وجصي    الصزارعي  .

 

و ندعم هللا عزوج  أم ربارو لك فل زراعاك وزراك وتذكركم لجنة زكاة وصدقات الس ط الرئيسيه جصي ا اقمل 

م والر ام  اشااها وغير  اشااه ك ما    ثصره اذا أثصر وءاتما حقه ي وم حصاده هللا عزوج  " والزرام

( وقال ع يه السالم :"  ا     س م رغرس غرسا أو رزرع زرعا فيأك   نه طير أو انسام أو 141")االن ام:

 اهيصة إال كام له اه صدقة")رواه البخاري(

13/11/2016 

 ندواا ع  وزرر االوقاف افااح  درر عام صندوق الزكاة االردنل و رشة ال ص  الصشاركة  ي صندوق   .69

الزكاة الت سطينل وقال د.س يصام الشيحام حيث نق  فل ادارة ك صاه تصنيات   الل د. ال رايات االنجاح لكال 

ع ف ام هذه المرشة الصشاركة هل  الصندوقي  االردنل والت سطينل اصا رحقق الصص حة ال ا ة ..ونمه الشيحام

ت بيرا وا حا وصررحا ع  الارااط المثيق اي  افراد االسرة الماحدة ع ف  تال نهر االردم وا اف ام هدف 

المرشة هم نق  الخبرات اي  الطرفي  والا رف ع ف قصص النجاح فل ك  جانب لنق ها الف الجانب اآلخر 

 ف انجازات الصندوق الذي ر ابر فل  قد ة الصؤسسات الزكمرة فل واشار  درر عام صندوق الزكاة االردنل ع

ال الم ال رال    حيث النشأة ونجاح الاجراة واكد ع ف انه دخ  ال الصية اجدارة حيث ام االردم نائب رئيس 

 ج س ادارة فل االتحاد ال الصل لا ظيم ش يرة الزكاة ...وشكر الشيحام فل خاام ك صاه رئيس لجنة زكاة 

 قات حل نزال صالح التقيه ورئيس لجنة  خيم المحدات د. حصد ر قمب الداعصي  لهذه المرشة ..وصد

 

فيصا نق   درر عام صندوق الزكاة الت سطينل حسام طهبمب فل الك صة الال القاها خالل افاااح المرشة تحيات 

قي  ع ف درب واحد وخطف سصاحة وزرر االوقاف والشؤوم الدرنية الشيخ رمسا ادعيس الذي اكد اأم الصندو

ثاااه فل كافة الصجاالت والصيادر  وع ف وجه الخصمص فل ك   ا را  ق االزكاة وحرفية القانمم والنظام 

ال صمل اه ونق  تثصي  المزرر لهذه الدعمة ونق  الص رفة واالساتادة    الاجارب والخبرات اصا رصب االخير 

تحدث طهبمب ع  صندوق الزكاة الت سطينل والذي وصته اصنمة فل وعاء الزكاة    خالل صنادرق الزكاة ..و
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صندوق الزكاة االردنل وقال ام هذا الصندوق اثبت    خالل ادائه وعص ه الدؤوب  صداقية عالية ااتت  ح  

تقدرر وترحيب  ؤسسات دولية عدردة العاصاد قناة واحدة وحيدة و  برا ا نا الرصال الزكمات وا اف ام وفد 

كاة الت سطينل والذي راشرف اصشاركاكم هذه المرشة راأ   ام ربنل ع يها ثماات ل  ص  الخيري صندوق الز

حيث انها تضم ساة لجام عا  ة ونشيطة فل ف سطي  خصس  نها ف سطينية ف سطينية وواحدة  نها نحبها 

لزكاة االردنل ونثص   كام وجمدها "القدس الشررا " وهل لجنة اردنية ف سطينية ت ص  تحت  ظ ة صندوق ا

... وفل خاام ك صاه دعا  درر عام صندوق الزكاة الت سطينل نقال ع  وزرر االوقاف والشؤوم الدرنية 

الت سطينية الشيخ رمسا ادعيس ازرارة ف سطي  اوال والصالة فل الصسجد االقصف ثانيا وعص  ورشة عص  

 الزكاة الثانية فل ف سطي  .

 

اة االردنل وعرض تجرااه حيث قال  درر صندوق الزكاة س يصام الشيحام و   ثم تم الحدرث ع  صندوق الزك

اام لصندوق الزكاة رؤرا ورسالة فهم رحظف اثقة الصزكي  والصحسني  ورسالاه تحقيق النشر والمعل الزكمي 

فل الصجاصي وقبمل الزكمات والصدقات والابرعات داخ يا وخارجيا وانتاقها ع ف  صارفها الشرعية وريهدف 

لصندوق الف ت زرز اعاصاد الصماط  االردنل ع ف نتسه وام راصاي اصسامى صحل الئق واعادة هيك ة القطاع ا

ال ام ليكمم اكثر ارجاايا ورهدف الصندوق الف تحقيق خطة  ساقب ية ت ص  ع ف زرادة اساقطاب ا مال الزكاة 

   خالل الصشارري االساثصاررة والصساعدات والهيبات والصساهصة فل زرادة فرص تشغي  االسر التقيرة 

ااال افة الف زرادة عدد الصشصملي  االصساعدات النقدرة الصاكررة ورفي كتاءة وفاع ية االداء الصؤسسل 

ل  ا  ي  فل الصندوق واشار ع ف  رورة تحقيق القيم الجمهررة الال ر ص  الصندوق  صنها    قيم شرعية 

وح التررق والاصيز واال انة و   ثم اشاد  درر صندوق الزكاة وال دالة والصساواة والشتافية وال ص  ار

 الت سطينل حسام طهبمب اانجازات الصندوق ورسالاه ورؤراه ال ظيصة

 

وقد تقدم صندوق الزكاة االردنل امرقة عص  حمل ال جام والحدرث ع  تجرااهم ك جنة زكاة المحدات "ذوي 

ىف" وزكاة البق ة " شروع تاهي ل" هذا وتقدم ارضا االحاياجات الخاصة " ، ونزال الصحية "الصساشت

صندوق الزكاة الت سطينل    خالل ا ض لجانه ا رض تجرااهم ك جنة زكاة القدس " االراام والتقراء " 

 ولجنة زكاة طملكرم" الصساشتف " ولجنة زكاة ناا س " شروع تاهي ل "

15/11/2016 

 

 

 

 الت سطينل رمصيام ااحمر  االسر التقيرة ..الف اسر  ناجةصندوق الزكاة االردنل ونظيره  .70

 

اوصت المرشة الصشاركة اي  صندوق الزكاة االردنل ونظيره الت سطينل ااجذرر ثقافة الزكاة فل  -عكاشة هانل

الصجاصي ازرادة المعل اأهصياها واالنتااح ع ف وسائ  االعالم , ال ص  ع ف تحمر  االسر التقيرة والصحااجة    

 ا قية ل صساعدة الف اسر  ناجة وذلك ااافادة    الصشارري الاأهي ية اصا رحد    اناشار التقر ورضص  الحياة 

الكررصة لا ك االسر، عص   دونة س مو احس  اخايار اعضاء لجام الزكاة ، عقد المرشة الثانية اي  الصندوقي  

 فل دولة ف سطي .

م ها الثالث واالخير ا س عرض الاجارب ال ص ية ل جام الزكاة فل وشص ت ف اليات المرشة الال اخااصت فل ر

الصيدام    كال الب در  . وتصث ت تجارب ال جام االردنية ازرارة لجنة زكاة المحدات )ذوي االحاياجات الخاصة( 

  ركز الحاجة رفيقة الاااي ل جنة  بنف  خصص ل ص اقي  .
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ع الغرال ااسا راض انجازات وانشطة ال جنة و نها ) كتالة فيصا تصث ت تجراة لجنة زكاة حل نزال والذرا

 رايم( و راكز لاأهي  ذوي االحاياجات الخاصة ااال افف لصساشتف الصقاصد الخيررة . 3000

ا ا تجراة لجنة زكاة البق ة فاصث ت تجرااهم ازرارة ل صبنف االساثصاري ل جنة الذي ر مد رر ه ل جنة الزكاة 

 اء اـ ثصانية عشر االف درنار سنمي .الصؤجر لشركة الكهرا

واوصف الصشاركمم فل المرشة رفي ارقية والء وا انام الف  قام حضرة صاحب الجاللة الهاشصية الص ك 

 عبدهللا الثانل ا  الحسي    ازر  االمصارة الهاشصية ع ف اال اك  الصقدسة االقدس الشررا.

ف الصشاركي  فل المرشة    قب   ندوب وزرر االوقاف وفل نهارة المرشة تم تمزري الشهادات والدروع ع 

 الدكامر س يصام الشيحام  درر عام صندوق الزكاة.

17/11/2016 

اجاصاع خيري لصساشتف الصقاصد الخيررة الاااي ل جنة زكاة وصدقات حل نزال والذراع الغرال ر مد  .71

 .رر ه لصالح صندوق الصررض التقير

23/11/2016 

 كاة رط ق حص اه الشامرة    الصمقرصندوق الز .72

حرام  500انط قت اليمم حص ة الشااء لصندوق الزكاة و لجانه الااا ة له فل ارجاء الصص كة    خالل تمزري -  

 ل  ائالت الصحدودة الدخ     قب  صندوق الزكاة ولجانه الااا ة له .

را ة    لجانه) لجنة زكاة احصد وجاءت انطالقة الحص ة ا س فل  نطقة الصمقر    قب  الصندوق وا

السالك،لجنة زكاة النظيا،لجنة زكاة خملة انت االزور،ولجنة زكاة حل نزال( ليام اساكصالها فل الطتي ة 

 االسبمع الصقب  .

 درر عام الصندوق الدكامر س يصام الشيحام قال "ام الصندوق عصم ع ف جصيي لجام الزكاة االبدء احص ة 

 تمزري صماات الكاز والغاز و الحرا ات و الكاز وقطي السجاد والصمكيت".الشااء    خالل 

حرام االصمقر والباقل    لجام الزكاة  220واي  الشيحام فل تصررح خاص ل رأي "ام الصندوق وحده وزع 

 لدره ا س ا د ا الاقف اصدرررة اوقاف عصام الثالثة ا دد    االئصة والمعاظ ".

 ( لجنة.225لزكاة فل الصص كة رب غ )رشار الف ام عدد لجام ا
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24/11/2016 

نمفصبر الجاري فل ال اصصة األردنية عصام ف اليات الندوة الراا ة  28افااح ايت الزكاة األثني   .73

وال شرر  لقضارا الزكاة الص اصرة الال اقيصت تحت رعارة وزرر األوقاف والشئمم والصقدسات ااسال ية 

الزكاة األردنل وائ  عرايات واحضمر و شاركة عددا    ال  صاء الشرعيي  رئيس  ج س إدارة صندوق 

 والصاخصصي  الصحاسبيي  والصاليي .

و القف األسااذ الدكامر وائ  عرايات وزرر األوقاف والشئمم والصقدسات ااسال ية ك صة اكد فيها ع ف  رورة 

االناقال     رح ة دفي الصال ل تقير الف تقدرم  تطمرر االلية التقهية الجدردة لصصارف الزكاة , م حا اضرورة

الصشارري ع ف  رح اي  االولف  بنية ع ف اقا ة  شارري صغيرة    الزكاة والثانية  بنية ع ف دعم الصشروع 

    خالل حصمل الصساتيدر  ع ف قروض  يسرة    الصصارف االسال ية.

 

االسال ية االخالقة واعطانا الح مل وهذا  ا  ووصا عرايات وجمد  بادرات  انمعة و اطمرة فل شرر انا

 نجده    خالل الزكاة والمقا والصدقات.

 

كصا اكد عرايات ع ف  رورة ارجاد نظرة جدردة ل زكاة تخدم الصجاصي وتساعد دولنا ع ف ح   شك ة التقر 

ي   ث  المقا ل ا  يم فضال ع  الانمع فل المقا اصا رساعد ت ك الدول ع ف الانمع االخد ات الال تقدم ل صماطن

 والمقا ل صحة والمقا ل زواج والمقا ل سك  وغير ذلك.

 

ادوره اشار  درر عام ايت الزكاة الدكامر إاراهيم أحصد الصالح خالل القائه ك صة وزرر األوقاف والشئمم 

وات الال ع ف تنظيم  ث  هذه الند 1982ااسال ية فل حت  االفاااح إلف حرص ايت الزكاة  نذ إنشائه عام 

تجصي كمكبة    ع صاء األ ة رادارسمم وربحثمم فل  سائ  الزكاة الص اصرة ل امعية اها والمصمل إلف 

 الح مل والامصيات فيصا رساجد     سائ  حدرثة فر ها الماقي الص اصر والاطمر الصساصر

اها لهذه الندوة و ب غهم   راا ع  شكره الجزر  ل صص كة األردنية الهاشصية   كا وحكم ة وش با ع ف اساضاف

تحيات حضرة صاحب السصم أ ير البالد الشيخ صباح األحصد الجاار الصباح وولل عهده األ ي  سصم الشيخ 

 نماف األحصد الجاار الصباح وحكم ة وش ب الكمرت  اصنيا    هللا الرخاء واالزدهار ل صص كة وش بها الكررم.

28/11/2016 

( اسرة فل 500مم اها صندوق الزكاة تم اليمم تقدرم حرا ات ألكثر    ) ص  حص ة الشااء الال رق .74

 لماء البادرة الشرقيه/  حافظة الصترق .

وأكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ، أم هذه الحص ة تأتل  ص  حصالت  ا ددة قام اها 

لص يشية الص بة الال ت يشها ا ض األسر، الصندوق ل اختيا ع ف األسر ال تيتة وأانائها فل ظ  الظروف ا

 االا اوم  ي لجام الزكاة النشطة فل ال اصصة عصام .

وا اف الشيحام احضمر  اصرف ال ماء د.  الك خررسات و ساعده ارص  ااكير و درر  كاب االوقاف د. 

اجب الدعم ر مام ال ظصات ام حص ة " الشااء" تساهدف هذا ال ام جصي تبرعات    الصحسني  لاقدرم و
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الا رايم .  42الا اسرة   مزة  درجة اكشمفات صندوق الزكاة ولجانه ، واكثر     18والصساندة ألكثر    

 ( لجنة .225الفاا إلف أم الحص ة سمف تساصر حاف نهارة فص  الشااء فل جصيي لجام الزكاة وعددها )

ب التقر فل األردم ليكمم الصندوق    وخام الشيحام أم حص ة الشااء تساهدف ت بية احاياجات  ناطق جيم

اوائ  الصبادرر  لصساعدتهم فل أي حال داعياً هللا عز وج  أم رمفق الجصيي لصا فيه الخير لإلنسانية، تحت ظ  

 الرارة الهاشصية ، وأم ركمم الشااء القادم شااء رحصة ع ف أه نا فل االردم .

   ايت ((  ط ي شهر اكامار    السنة الحالية .رذكر ام صندوق الزكاة ااشر احص ة )) كي م زرت لك

( اسرة 500 ص  حص ة الشااء الال رقمم اها صندوق الزكاة تم اليمم تقدرم حرا ات ألكثر    ) -عكاشة هانل

 فل لماء البادرة الشرقيه/  حافظة الصترق .

حصالت  ا ددة قام اها  وأكد  درر عام صندوق الزكاة الدكامر س يصام الشيحام ، أم هذه الحص ة تأتل  ص 

الصندوق ل اختيا ع ف األسر ال تيتة وأانائها فل ظ  الظروف الص يشية الص بة الال ت يشها ا ض األسر، 

 االا اوم  ي لجام الزكاة النشطة فل ال اصصة عصام .

وا اف الشيحام احضمر  اصرف ال ماء د.  الك خررسات و ساعده ارص  ااكير و درر  كاب االوقاف د. 

 مام ال ظصات ام حص ة " الشااء" تساهدف هذا ال ام جصي تبرعات    الصحسني  لاقدرم واجب الدعم ر

الا رايم .  42الا اسرة   مزة  درجة اكشمفات صندوق الزكاة ولجانه ، واكثر     18والصساندة ألكثر    

 ( لجنة .225وعددها )الفاا إلف أم الحص ة سمف تساصر حاف نهارة فص  الشااء فل جصيي لجام الزكاة 

وخام الشيحام أم حص ة الشااء تساهدف ت بية احاياجات  ناطق جيمب التقر فل األردم ليكمم الصندوق    

اوائ  الصبادرر  لصساعدتهم فل أي حال داعياً هللا عز وج  أم رمفق الجصيي لصا فيه الخير لإلنسانية، تحت ظ  

 شااء رحصة ع ف أه نا فل االردم . الرارة الهاشصية ، وأم ركمم الشااء القادم

 رذكر ام صندوق الزكاة ااشر احص ة )) كي م زرت لك  ايت ((  ط ي شهر تشرر  االول    السنة الحالية .

 
7/12/2016 

 

 ..  ماقي الاماص  االجاصاعل()  :ثانيا

 

صندوق الزكاة ورفي التيدرمهات الخاصة  انشاء قناة ع ف  مقي اليمتيمب اإسم .1

عبر الرااط : االصندوق ع يها , لسهملة البحث عنها 

(https://www.youtube.com/watch?v=LMv5mtpYV30&t=72s) 

 .27/7/2016اااررخ 

اهم نشاطات وانجازات الصندوق  ص نا فيه عص  فيدرم  اعال ل  دته عشرة دقائق ج .2

 .25/7/2016وقصص النجاح خالل عام اااررخ 

انشاء صتحه خاصة االصندوق واخباره ع ف  مقي الاماص  االجاصاعل التيسبمع  نذ  .3

 ، لا ابر اقدم صتحة تم انشاؤها فل وزارة االوقاف . 2012عام 

 .24/10/2014عص   جصمعة واتس اب لصمظتل الصندوق  .4

 .13/2016عص   جصمعة واتس اب لالعال يي  والصحتيي   .5

الصشاركة فل  جصمعة واتس اب النشا ف الال تساهدف الجاليات االردنية والصغاراي   .6

   اعال يي  ورجال اعصال فل كافة انحاء ال الم وااراز دور ونشاط صندوق الزكاة    

 خالل الصجصمعة.

https://www.youtube.com/watch?v=LMv5mtpYV30&t=72s
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ر شاشة ال رض الصمجمدة فل قاعة عرض صمر وفيدرمهات    نشاطات الصندوق عب .7

 االساقبال  فل  بنف الصندوق.

8.  

 : )الصطبمعات(ثالثا

 

.تصصيم وطباعة  نشمرات لياسنف لنا عر ها ع ف شاشات الا تاز االقنمات التضائية 1   

 الصح ية .

 
 

 

الا اروشمر ت ررتل اصندوق  60طباعة  تصصيم  . االا اوم  ي غرفة تجارة عصام تم2

 الزكاة.

 
 

 . 2017تقمرم حائط خاص االصندوق ل  ام الجدرد  200دفار اجندة و 300عص  . 3

 
 

.ال ص  ع ف اصدار  ج ة دوررة  ل زكاة ورقية    منة ثقافية  انمعه اجمدة عالية وسيكمم ال دد االول ادارة 4

 . 2017ال ام الصقب  
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( ع  طررق شركة ايكاسم ل دعارة نشر امسار فل احدى الصمالت )سيال  مل( لصدة شهر )ر ضام . 5

 واالعالم .

 
 

 دقائق ع  الصندوق    خالل شركة دوت نت . 3تجهيز فيدرم  دته . 6
 

 ذاعات(..)التضائيات واا  :راا ا

 
 نشر اعالنات ل صندوق    خالل التضائيات الااليه: .1

 )رؤرا، الير مو، الحقيقة الدولية ،الا تزرمم االردنل(

 التتضائيات الصا اه :و   خالل 

 )السمق الصتامح،دررتنا،وسط الب د(

 : FMو   خالل االذاعات  .2

 ) اذاعة الجا  ة االردنية ، حياة اف ام(

 الانسيق  ي التضائيات االردنية ل ص  حمار  ي  درر عام الصندوق : .3

ر ) الا تزرمم االردنل )رس دصباحك( ، الحقيقة الدولية)البرنا ج الصتامح(  ، ست  ساا

 ) شكاة الص رفة(..(

   خالل  داخالت ع ف الهاتا او اساضافة   FMاالردنية الانسيق  ي االذاعات  .4

 ااالسادرم :

) اذاعة القرام الكررم ، ا   اف ام عبر البرنا ج الصباحل , اذاعة الجا  ه االردنية 

مت ارنا ج  صة ورد , اذاعة حسنف اف ام ، االذاعة االردنية , ااال افة الذاعة ص

 الكرو وصمت الجنمب (

 ( ا ض الاسجيالت الصمتيه  ي التضائيات واالذاعات . CD رفقا اطيه)

 

 

 

 

 



 

 48الصفحة 

 عكاشة القرارعه:رئيس قسم االعالم

 (و ذكرات الاتاهم اتـاقي)االتت : خا سا

 

اتتاقية تقدرم خد ات     مقي ))غراة جم(( نشر اخبار وانجازات الصندوق .1

 فل ك  انحاء ال الم ع ف الصمقي والتيسبمو والامرار ل صغاراي  االردني 

،3/5/2016. 

 .13/6/2016هـ  ,  1437ر ضام  7" فل  FMحياة " اتتاقية اث رمم خاص ع ف اثير.2

 

ارسال رسائ  قصير   (MASS JO). اتتاقية خد ة اعالم     ؤسسة الروااط االردنية 3

شمت ، خالل  10الا ارصي  شمت / 270الا ، ارسال  50الا رسالة، رسائ  واتس اب  50

 هـ.1437شهر ر ضام 

 

ح قات لب ض ال مائ   8اتتاقية  ي شركة راء ل صماقي االخباررة )قناة الير مو( انااج  .5

م ل صندوق ،  ي ( اعالم فيدر150الصيسمرة واثها ع ف شاشة الير مو ، ااال افة الف )

 هـ.1437(  رة  صمرة ثاااة  وخالل شهر ر ضام الصبارو 150)

 

 

اتتاقية  ي الحقيقة الدولية ورعارة ارنا ج الغروب واذام الصغرب ، اعالم فيدرم خاص  .6

  رات رم يا ااال افة لبنر ع ف الصمقي  ، خالل شهر ر ضام. 8اصندوق الزكاة 

 

رؤرا( واث اعالنات فل عدة ارا ج و س س  ااال افة  اتتاقية تقدرم خد ات اعالنية )قناة .7

 دقائق ع  الصندوق وخالل شهر ر ضام الصبار و. 3الف تقررر  دته 

 

 ذكرة تتاهم اي  صندوق الزكاة االردنل وصندوق الزكاة الت سطينل الهدف  نها اطالق  .8

 .م28/11/2016اي  الصندوقي  وتجذرر  بدأ الاشارو والا اوم ، اااررخ تمأ ة 

 

عقد اتتاقية لصدة ساة اشهر  ي الصماقي االخباررة االلكارونية )صراحة نيمز،شصس نيمز،  .9

وكالة الناس( لم ي انر  احرو داخ  المرب سارت ااال افة لنشر اخبار وانجازات 

 .1/5/2016الصندوق    تاررخ 

 

 (نشاطات اخرى:    )سادسا

 

وزرر االوقاف والشؤوم تجهيز انجازات الصندوق خالل اسبمع لصكاب   الل  .1

 والصقدسات االسال ية ، اماسطة  درر عام صندوق الزكاة .

المرشة الحماررة حمل تجهيز وتنظيم المرشات والندوات الال اقا ها الصندوق ) .2

( فل االقاليم الثالث خالل شهر تشرر  صندوق الزكاة ونشاطاته وال جام ال ا  ة فيه

لجام الزكاة فل  درررة اوقاف الصص كة فل ، ااال افة لمرشة  حاسبل 2016االول 

 .2016شهر نمفصبر 

 

 

 


