


:يقول هللا تعالى

ينََّما إ   َدقَاُت ل ْلفُقََراء  َواْلَمَساك  ل يَن َعلَْيَها َواْلُمؤَ ن  الصَّ لَّفَة  َواْلعَام 

قَاب  َ يَن قُلُوبُُهْم َوف ي الر   م  يل  َسب يل  َّللاَّ  َوا ْبن  السَّب  َوف ياْلغَار 

ُ َعل يٌم  َن َّللاَّ  َوَّللاَّ يَضةً م  يمٌ فَر  َحك 



جعلللل هللا سلللبحانل وتعلللالى فريضلللة الأكلللا  ملللن   لللم  ركلللان 

اإلسالم ، ال يتم إسلالم الملرء إال بهلا ، وال  يكتملل  إيمانلل إال  

بأدائها  ، فهي  فريضـلـة اجتماعيلة تلؤدي فلي صلور  عبلاد  

ن لةً إسالمية لحكم جليلة فهلي ليسلت  ملن المعيلي وليســـلـتم 

.تسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللوالً ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللن ا  للللللللللللللللللللللللللللللللللللل 



: قال رسول هللا صلى هللا عليل وسلم 

“ نقصت صدقة من مالما ”



دإرة إلصندوق إ 

إلدار  صندوق م تم تشكيل مجلس1988لسنة ( 8)من قانون الأكا  رقم ( 4)بمقتضى الماد  

والمشاريع والمواأنة العامة ي ــ،وإقرار ال ي، ورعاية شؤونل ورسم السياسة العامةالأكا 

:للصندوق ويتألف المجلس من

ً .......................  ....وأير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية رئيسا

نائباً للرئيس............................  ...................األمين العام لوأار  األوقاف 

عضواً ........................  ............المفتي العام للملكة األردنية الهاشمية 

عضواً ........ ...........................................مدير عام صندوق الأكا 

عضواً ........ ...............................................مندوب وأار  المالية

ضواً ع......... ................................مندوب وأار  التنمية االجتماعية 

 عضاء...................................    مسة  ش اص من القياع ال اص 

يب من ـلس الوأراء الموقر بتنســـمن المهتمين بالشؤون اإلسالمية ، يعينهم مج)

وأير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية وتكون مد  عضويتهم سنتين 

.(قابلتين للتجديد



رؤية إلصندوق

ومتميأاً , صندوق أكا  يحظى بثقة المأكين والمحسنين 

في إدار  أكا   موالهم وتبرعاتهم بكفاء  وفاعلية وفقاً 

.الشرعية لألحكام 

رسالة إلصندوق

إدار   موال الأكا  بما يحقق نشر الوعي الأكوي في 

المجتمع وقبول الأكوات والصدقات والتبرعات دا لياً 

.و ارجيا وإنفاقها على مصارفها الشرعية 



لجان إلزكاة

إدار  الصندوق على تشكيل لجان أكا  تيوعية في م تلف  نحاء المملكة حرصت 

تهدف إلى تسهيل الوصول للتجمعات السكانية والتعرف  على األسر المستهدفة من 

 الل تواجد   ه اللجان في منايق سكنا م حيث حدد قانون الأكا  كيفية تشكيل لجان 

(  209)الأكا  ومحاسبتها و سس عملها واإلشراف عليها وقد بلغ عدد   ه اللجان 

، حيث بلغ اجمالي واردات اللجان  المملكةلجنة أكا  منتشر  في م تلف منايق 

.2017لعام دينار ( مليون 18)مايقارب



موإرد إلصندوق

.الأكا  التي يرغب األفراد المسلمون بتأديتها للصندوق•

.الهبات والتبرعات•

.الصدقات واألضاحي والن ور وصدقة الفير•

. ية موارد   ري يوافق عليها مجلس اإلدار •

دونها و ي الأكا  النقدية التي يشتري المأكون ال ين يؤ: الأكا  المشروية•

د  ن تللدفع إلللى مللن يرونللل مللن  صللحاب االسللتحقاق حسللب معللرفتهم، و للل  بعلل

.فقراءمن   ه المبالغ لصالح ال%( 20)اقتياع نسبة 



ملن ( 7)ولأياد  تشجيع األفراد على تأدية أكاتهم ، فقلد نصلت الملاد  •
ل قللانون الأكللا  علللى تنأيللل كامللل مبلللغ الأكا ،اللل ي يدفعللل الفللرد  للال
ون السللنة السللابقة مللن د لللل ال اضللع لضللريبة الللد ل، بمقتضللى قللان

.ضريبة الد ل المعمول بل

من ( 10)ومن الجدير  كره إن وأار  األوقاف تتولى بموجب الماد  •
قانون صندوق الأكا   عمال الصندوق اإلدارية وتأمين الجهاأ 
اإلداري لل وتتحمل نفقات  ل  من مواأنتها دعماً  للصندوق في

.تحقيق   دافل وبرامجل



انشية صندوق الأكا  واللجان التابعة لل 

في ارقام وصور

المساعدات الشهرية -:  وال    

المساعدات اليارئة-: ثانيا

كفالة األيتام -: ثالثا

قسائم الغ اء والكساء-: رابعا

المشاريع التأ يلية-:  امسا

سهم الغارمين-: سادسا

الحقيبة المدرسية-: سابعا

.ترميم وصيانة المناأل -: ثامنا

الملتقيات ال يرية في منايق جيوب الفقر   -: تاسعا



2017إلمساعدإت إلشهرية -:  وال

وقد بلغ عدد األسر التي تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الأكا  ولجانل 

.دينار ( 4,550,000) سر  بلغت قيمة رواتبهم ما يقارب ( 15500)

2017إلطارئة  إلمساعدإت -: ثانياً 

فة التكلوتقدر المساعدات اليارئة الفورية ولجانل بتقديم يقوم صندوق الأكا  

.دينار  مسمائة  لف ( 500,000)اإلجمالية 

يتام ك فالة -:ثالثاً 
أ
2017إل

(  40,000)ولجانل وقد بلغ عدد األيتام ال ين يتقاضون رواتب من صندوق الأكا  
دينار( 14,400,000) ربعين  لف يتيم بلغت قيمة كفالتهم ما يقارب 



(إلكوبونات)قسائم إلغذإء وإلكساء -:رابعاً 

لى توأع ع, صندوق الأكا  باستحداث قسائم الغ اء والكساء  ات فئات م تلفة قام 
,  ر  الفقراء ممن يتقاضون رواتب شهرية من الصندوق ولجانل وحسب عدد  فراد األس

لأمل من بحيث يقوم المنتفع بمراجعة  سواق المؤسسة االستهالكية المدنية لشراء ما ي
.المستلأمات الم تلفة

مائة  لف ( 100,000)وقد بلغ عدد األسر التي استفادت من   ه القسائم تجاوأت 
. مسة ماليين دينار ( 5,000,000) سر   بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 

 ً هيلية إلمشاريع :  امسا
أ
-:إلتا

راء يقوم صندوق الأكا  بتنفي  المشاريع التا يلية المنتجة بهدف مساعد  الفق
غنيهم المعوأين بمشاريع  يرية إنتاجية تعود عليهم بما يمكنهم من العيش بكرامة وت

المسا مة فيوتعمل على لديهم عن السؤال، وفي الوقت  اتل تحد من ظا ر  البيالة
.التنمية االقتصادية 

ً ( 100)وقد عمل الصندوق في كافة محافظات و لوية المملكة على منح  مشروعا
دينار(215000)بلغت اجمالية بقيمة 2017عام  الل 





سهم إلغارمين-:سادسا 

م بتفعيل سهم الغارمين احد 2017عام ومع بداية قام مجلس ادارة صندوق الزكاة 

لألعوام مصارف الزكاة الثمانية وتخصيص مبلغ نصف مليون دينار 

م تم اطالق خمس دفعات من المحكومات باحكام 2017وخالل عام م 2017/2018

دينار بالتنسيق مع ( 204342)اجمالي بمبلغ غارمة( 387)وتم الدفع عن قطعية 

.ومديرية االمن العام وزارة العدل 

إلحقيبة إلمدرسية -:سابعا 

احد عشرة الف حقيبة مدرسية ( 11)قام صندوق الزكاة بتوزيع ما يزيد عن 

على االسر الفقيرة في كافة محافظات2017ومستلزماتها في بداية العام الدراسي  

مائة الف دينار ( 100)والوية المملكة بكلفة مالية تقدر بـ 



ترميم وصيانة المنازل : ثامنا 

وافق مجلس ادارة صندوق الزكاة مؤخرا على تخصيص مليون دينار لعام 

مساهمة منه في ترميم وصيانة بيوت ومساكن االسر الفقيرة في 2018

.المملكة وخاصة مناطق جيوب الفقر  



منازل قبل الصيانة والترميم 



:منازل بعد الترميم والصيانة



تجربة صندوق الأكا  في الرعاية الصحية:

.من أهداف صندوق الزكاة المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين 

-:المراكأ والمستوصفات اليبية التابعة للجان الأكا  

.المركز الطبي التابع للجنة زكاة وصدقات الجوفه -: أوال  

.المركز الطبي التابع للجنة زكاة وصدقات مخيم البقعة -: ثانيـاً 

.لنظيفالمركز الطبي التابع للجنة زكاة وصدقات ا-: ثالثـاً 

.الطبية التابعة للجنة زكاة وصدقات حي نزالراكزالم-: رابعا

مركز أبوهريرة الطبي( أ 

مركز السيدة زينب ( ب

مركز حي نزال( ج

.المركز الطبي الشامل التابع للجنة زكاة وصدقات الوحدات -: خامسا



الملتقيات الخيرية في مناطق جيوب : تاسعا

الفقر 

تم 2018ومن ضمن  ية صندوق الأكا  لعام 

منيقة جيوب فقر في المملكة 25ادراج 

ضمن ملتقيات ال يرية التي تقيمها مديرية الوعظ 

واالرشاد في وأار  االوقاف بالتعاون مع صندوق 

الأكا  ، وقد تم ت صيص مبلغ مليون دينار له ه 

.الملتقيات 



مراكز الرعاية الصحية



مراكز التربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة

.لجنة وصدقات الوحدات /مركز الحاجة رفيقة -: أوال   

.مركز لجنة زكاة وصدقات حي نزال -: ثانيا  

.مخيم الحسين زكاة وصدقات مركز لجنة -: ثالثاً  

.المناره زكاة وصدقات مركز لجنة -: رابعا ً



مستشفى المقاصد الخيرية

(مستشفى عام ) مستشفى المقاصد ال يرية اسم المشروع

وأار  االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية/صندوق الأكا  صاحب المشروع

حي نأال –عمان المكـــــــــــــان

متر مربع2506مساحة األرض

متر مربع6000مساحة البناء

يوابق7عدد اليوابق

يوابق3عدد يوابق ال دمات

سرير للمواليد 20حاضنات و8سرير باإلضافة 72عدد االسر 

سرير غسيل كلى12اسر  يوارئ و8اسر  عناية مركأ  و 8و 

دينار( 8,000,000)الكلفة االجمالية













ةنظرة مستقبلي
تناسب مع التركيز على المشاريع التاهيلية المنتجة والبحث عن مصدر تمويل ي* 

.الزيادة المتوقعة للمحتاجين 

منح فيازدواجيةلمنع حدوثالتنسيق مع مؤسسات العون االجتماعي استمرار *

.المساعدات 

،جان الزكاةاالنتقال إلى إنشاء مشاريع تأهيلية إنتاجية متوسطة وبالتنسيق مع ل* 

.مشتقات الحليب والمشروعات الزراعية المتوسطةوكصناعة السجاد 

:لوزارة األوقاف وهيةتابعالالتنسيق مع البرامج الوقفية الخيرية زيادة * 

.الوقف الخيري للمساعدات االجتماعية برنامج-1

الوقف الخيري للتعليمبرنامج-2

.الوقف الخيري للرعاية الصحية برنامج-3




