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وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الزكاة

د. هايل عبد احلفيظ داود

احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لروؤى  وحتقيقًا  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ،  ژ  وتعالى:  �سبحانه  اهلل  لق�له  تنفيذًا 

املعظم وت�جيهاته ال�سامية بتقدمي الدعم مل�ستحقيه من فقراء وحمتاجني من اأبناء املجتمع الأردين واحلر�س على ال��س�ل اإليهم 

يف اأماكن �سكناهم يف املدن اأو القرى اأو الأرياف اأو املخيمات اأو الب�ادي فقد عمل �سندوق الزكاة من خالل ا�سرتاتيجيته املعتمدة 

على م�ا�سلة القيام بدوره اخلريي والجتماعي وذلك من خالل تقدمي م�ساعدات �سهرية اأو طارئة اأو اإقامة م�سروعات اإنتاجية 

لهم اأو م�ساعدة املر�سى منهم اأو طلبة العلم، مبا ين�سجم مع املهمة الإن�سانية النبيلة التي اأن�سئ ال�سندوق من اأجلها والهادفة اإلى 

تخفيف الأعباء القت�سادية عنهم وتاأمني احلياة الكرمية لهم.

ويف ال�ساأن ذاته قام �سندوق الزكاة بالتن�سيق والتعاون مع ال�سركاء واملزّكني وامل�ؤ�س�سات الرديفة له يف قطاع العمل الجتماعي 

وغريها من امل�ؤ�س�سات ذات ال�سلة للم�ساهمة يف حتقيق اأهدافه للحد من ظ�اهر الفقر والبطالة واملر�س واجلهل.

م�ستحقي  اإلى  لل��س�ل  حتقيقها  مت  التي  الجنازات  اأبرز  2014م  املا�سي  للعام  الزكاة  ل�سندوق  ال�سن�ي  التقرير  ويت�سمن 

امل�ساعدة باأي�سر ال�سبل وكل عدالة و�سفافية وذلك من خالل التن�سيق واملتابعة مع كافة ال�سركاء من القطاع احلك�مي واخلا�س 

والتط�عي.

هذا وي�سرين التقدم لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق وكافة العاملني فيه بجزيل ال�سكر وعظيم التقدير على جه�دهم املباركة، 

�سائاًل اهلل عزوجل اأن يتقبل جه�دهم ويجزيهم خري اجلزاء، اآماًل منهم املزيد من البذل والعطاء وتط�ير الأداء خلدمة هذه 

الفئات املحتاجة من اأبناء وطننا الغايل يف ظل راعي امل�سرية جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم.

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
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حتقيقًا للهدف الأ�سمى من فري�سة الزكاة الركن الثالث من اأركان ال�سالم، واملتمثل يف اإعادة ت�زيع جزء من ثروات الأغنياء 
على الفقراء بهدف تكافل املجتمع وترابطه، وللم�ساهمة يف احلد من ظاهرتي الفقر والبطالة؛ اهتمت اململكة الأردنية الها�سمية 
اأوائل الدول العربية التي اأ�سدرت ت�سريعات تنظم عمل الزكاة، ولقد كان للرعاية الها�سمية ل�سندوق  بالزكاة حيث كانت من 
الزكاة من خالل زيارات جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل لل�سندوق واطالعه على براجمه و�سري العمل فيه الأثر الكبري 

لرفع املعن�يات وزيادة العطاء والدافع لتميز الأداء.
الق�انني  واأهدافه ال�سرتاتيجية من خالل منظ�مة من  ال�سامية  ال�سم�لية ور�سالته  روؤيته  الزكاة يعمل لتحقيق  اإن �سندوق 
وامل��س�عية يف  والعدالة  ال�سفافية  تر�سيخ مبادئ  �ساأنها  والتي من  والقيم اجل�هرية  الرقابية  وال�س�ابط  والأنظمة  والتعليمات 

اأعماله املكتبية وامليدانية يف خمتلف مناطق اململكة.
اإنني اأ�سعر بالطمئنان والر�سا عندما ت�سل احلق�ق اإلى اأ�سحاب ال�ستحقاق من �سندوق الزكاة وجلانه، متمنيًا اأن يك�ن 
عملنا يف ال�سندوق تطبيقًا فعليًا لفري�سة الزكاة �سمن المكانيات املتاحة، اآماًل يف ال�قت ذاته اأن تكلل امل�ساعي الرامية اإلى 
اإقرار القان�ن املعدل لقان�ن الزكاة رقم )8( ل�سنة 1988م بالت�فيق والنجاح والقا�سي باإلزامية الزكاة يف اململكة حتقيقًا للعدالة 

الجتماعية والرفاه الجتماعي الذي ين�سده املجتمع.
وياأتي هذا التقرير ثمرة جه�د القائمني على ال�سندوق والداعمني له وبت�جيه كرمي من معايل رئي�س جمل�س الدارة وذلك 
بهدف ت�سليط ال�س�ء على ما حتقق من اجنازات خالل عام 2014م، �سائاًل امل�لى عز وجل اأن ي�فق املعنني على اختالف م�اقعهم 
لتط�ير الأداء وتقدمي الأف�سل من خالل الت��سع والتن�ع يف برامج ون�ساطات �سندوق الزكاة يف ظل الأب احلاين جاللة امللك 

عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 مدير عام �سندوق الزكاة
حممد اللوزي

كلمة عطوفة مدير عام صندوق الزكاة
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و)219( جلنة
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التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة
1- قان�ن �سندوق الزكاة رقم )8( لعام 1988م.

2- نظام التنظيم الإداري ل�سندوق الزكاة رقم )18( ل�سنة 1997م.

3- التعليمات الإدارية واملالية ل�سندوق الزكاة رقم )1( ل�سنة 1990 مع التعديالت التي طراأت عليها لغاية 2002/3/31م.

4- تعليمات جلان الزكاة و تعديالتها رقم )3( ل�سنة 1996م.

5- التعليمات املالية والإدارية لربنامج كافل اليتيم ل�سنة 1997م.

6- التعليمات الإدارية واملالية لربنامج م�ساعدة الطالب الفقري ل�سنة 2000م وتعديالتها.

7- تعليمات اأ�ص�س و�صروط �صرف الزكاة وتعديالتها رقم )1( ل�سنة 2002م.

8- تعليمات تاأهيل الأ�سر املنتجة /�سندوق الزكاة رقم )4( ل�سنة 2003م.

مهام صندوق الزكاة 
املادة 3 من نظام التنظيم الإداري ل�ضندوق الزكاة رقم )18( ل�ضنة )1997(

1- يت�لى ال�سندوق جمع الزكاة وت�زيعها على م�سارفها.

2- امل�ساعدة يف اإن�ساء امل�ساريع التاأهيلية لال�سر الفقرية. 

3- امل�ساهمة يف م�ساعدة الفقراء املحتاجني من طالب

العلم واملر�سى الفقراء والأيتام والغرباء.

4- تقدمي مع�نة �سهرية لبع�س الأ�سر الفقرية.

5- ت�سكيل جلان جمع الزكاة والإ�سراف عليها ومتابعة اأعمالها.
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الرؤية
�سندوق زكاة يحظى بثقة املزكني واملح�سنني، ومتميزًا يف اإدارة زكاة اأم�الهم وتربعاتهم بكفاءة وفاعلية وفقًا لالأحكام ال�سرعية.

الرسالة
والتربعات داخليًا وخارجيًا  وال�سدقات  الزك�ات  الزك�ي يف املجتمع وقب�ل  ال�عي  ن�سر  الزكاة مبا يحقق  اأم�ال  اإدارة 

واإنفاقها على م�سارفها ال�سرعية.
األهداف اإلستراتيجية

1- العمل على زيادة ا�ستقطاب اأم�ال الزكاة وامل�ساعدات والهبات.
3- زيادة عدد امل�سم�لني مب�ساعدات نقدية متكررة. 2- امل�ساهمة يف زيادة فر�س ت�سغيل الأ�سر الفقرية.  

5- رفع كفاءة وفاعلية الأداء امل�ؤ�س�سي. 4- امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية املقدمة للفقراء. 

موارد الصندوق
2- الهبات والتربعات. 1- الزكاة التي يرغب الأفراد امل�سلم�ن بتاأديتها لل�سندوق.  

4- الزكاة امل�سروطة. 3- ال�سدقات والأ�ساحي والنذور و�سدقة الفطر.   
5- اأية م�ارد اأخرى ي�افق عليها جمل�س الإدارة.

مصارف الزكاة
ن�س قان�ن الزكاة على اإنفاق واردات ال�سندوق يف م�سارف الزكاة املقررة �سرعًا، وعلى الأخ�س يف الأ�سناف التالية: 

2- طالب العلم الفقراء. 1- الفقراء وامل�ساكني.      
4- املنك�بني من غري مع�سية، ب�سبب الك�ارث الطبيعية. 3- املر�سى الفقراء وامل�ؤ�س�سات التي ترعاهم.  

5- الأيتام والعجزة وذوي الحتياجات اخلا�سة، الفقراء وامل�ؤ�س�سات التي ترعاهم.
6- الأعمال الالزمة لإدارة ال�سندوق، على اأن ل يتجاوز ما ينفق عليها 10% من واردات ال�سندوق. 
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القيم الجوهرية

1- القيمة الشرعية:

ال�سالم  اأركان  الثالث من  الركن  الزكاة هي  اأن  الزكاة من حيث  ل�سندوق  القيم اجل�هرية  القيمة من  تعترب هذه 

اخلم�سة الأمر الذي ينعك�س اإيجابًا على اأداء و�سل�ك امل�ظفني يف كافة جمالت العمل وعلى اختالف م�ست�ياتهم الإدارية.

2- العدالة والمساواة:

ال�ستفادة من خدمات �سندوق  بامل�ساعدات على كل من يرغب يف  املتعلقة  الزكاة  واأنظمة �سندوق  تعليمات  تطبيق 

الزكاة ب�سرف النظر عن اجلن�سية.

3- الشفافية:

اتخاذ القرارات وفقًا للق�انني والتعليمات والأنظمة واإتاحة املجال لطالع املعنيني عليها ب�سه�لة وي�سر.

4- العمل بروح الفريق:

والأق�����س��ام  الإدارة  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ف��اع��ل 

امل�سلحة  حتقيق  منطلق  من  وروؤ�سائهم  والعاملني 

امل�ست�يات  بني  املتبادل  الح��رتام  خالل  من  العليا 

لتحقيق هدف  ي�سعى  الكل  اأن  اإذ  املختلفة  الإدارية 

كالبنيان  للم�ؤمن  )امل���ؤم��ن  اجلميع  بنظر  ���س��ام 

املر�س��س ي�سد بع�سهم بع�سًا(.
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5- التميز:

العمل على رفع واإبراز م�ست�ى امل�ظفني من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والإدارية والعملية يف كافة جمالت 

العمل املتعلقة بالزكاة.

6- األمانة:
اللتزام بامل�س�ؤوليات وال�اجبات ال�ظيفية املن�طة بالعاملني انطالقًا من اأهمية قيمة الأمانة يف العقيدة الإ�سالمية.

إدارة صندوق الزكاة
مبقت�سى املادة الرابعة من قان�ن الزكاة رقم )8( 
ل�سنة 1988 مت ت�سكيل جمل�س لإدارة ال�سندوق ورعاية 
�س�ؤونه ور�سم ال�سيا�سة العامة واإقرار اخلطط وامل�ساريع 

وامل�ازنة العامة لل�سندوق ويتاألف املجل�س من: 
1- وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية - 

رئي�سًا. 
2- الأمني العام ل�زارة الأوقاف - نائبًا للرئي�س.

3- املفتي العام للملكة الأردنية الها�سمية - ع�س�ًا.
4- مدير عام �سندوق الزكاة - ع�س�ًا.

5- مندوب وزارة املالية - ع�س�ًا.
6- مندوب وزارة التنمية الجتماعية - ع�س�ًا.

7- خم�سة اأع�ساء من القطاع اخلا�س من املهتمني بال�س�ؤون الإ�سالمية يعينهم جمل�س ال�زراء امل�قر بتن�سيب من وزير 
الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية وتك�ن مدة ع�س�يتهم �سنتني قابلة للتجديد.
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لجان الزكاة
حتقيقًا لر�سالة ال�سندوق فقد حر�ست اإدارته على ت�سكيل جلان زكاة تط�عية يف خمتلف اأنحاء اململكة وذلك بهدف 

ال��س�ل اإلى التجمعات ال�سكانية والتعرف على الأ�سر امل�ستهدفة ومناطق �سكناهم.
وتنظيمًا لعمل هذه اللجان فقد قام جمل�س اإدارة ال�سندوق باإ�سدار تعليمات رقم )3( ل�سنة 1996م مبقت�سى الفقرة 
»ب« من املادة )11( من قان�ن �سندوق الزكاة رقم )8( ل�سنة 1988 حتدد كيفية ت�سكيل جلان الزكاة وحما�سبتها واأ�س�س 

عملها و�سبط اأعمالها والإ�سراف عليها. 
وقد بلغ عدد اللجان امل�سكلة يف املحافظات والأل�ية )219( جلنة م�زعة على النح� التايل: 

حمافظة 
الكرك

حمافظة 
حمافظة ل�اء الك�رةاملفرق

حمافظة ل�اء الر�سيفةحمافظة الزرقاءجر�س
حمافظة حمافظة اربدالبلقاء

العا�سمة

86911179243666

ل�اء الأغ�ار 
ال�سمالية

حمافظة 
الطفيلة

حمافظة 
العقبة

حمافظة 
حمافظة ل�اء الرمثاماأدبا

عجل�ن
حمافظة 

معان
ل�اء البادية ال�سمالية 

ال�سرقية

75314931
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الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة
وزير الأوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات الإ�ضالمية

رئي�س جمل�س اإدارة �ضندوق الزكاة

جلنة التخطيط املدير العام

مكتب خدمة اجلمهور

مكاتب الزكاة يف املحافظات والألوية

مكتب املدير العام

م�ضاعد املدير العام 
ل�ضوؤون امل�ضاريع واللجان

م�ضاعد املدير العام 
لل�ضوؤون املالية والإدارية

مديرية
امل�شاريع

ق�شم
امل�شاريع

ق�شم

املتابعة امليدانية

كفالة
اليتيم

مديرية
جلان الزكاة

ق�شم
معامالت اللجان

ق�شم
م�شاريع اللجان

ق�شم
حما�شبة اللجان

ق�شم
التوثيق

مديرية
الدرا�شات

ق�شم الدرا�شات 

واملتابعة

ق�شم البحث 
االجتماعي

ق�شم
التوثيق

جمل�س اإدارة �ضندوق الزكاة

مديرية 
املوارد الب�شرية

ق�شم املوارد 
الب�شرية

ق�شم الديوان 
واالأر�شفة

مديرية 
املوارد املالية

ق�شم
املحا�شبة

ق�شم
الرواتب

ق�شم
ال�شندوق

ق�شم
التوثيق

مديرية 
املعلومات

ق�شم التحليل 
والربجمة

ق�شم
البيانات

ق�شم التدريب 
والتطوير

 ق�شم

الدرا�شات واالح�شاء

 مديرية

االت�شال والعالقات

ق�شم العالقات 
واالإعالم

ق�شم االت�شال 
اخلارجي

مديرية
اللوازم

مديرية

الرقابة الداخلية

ق�شم
اللوازم

ق�شم
الرقابة املالية

ق�شم 
امل�شتودعات

ق�شم الرقابة 
االإدارية

ق�شم
اخلدمات
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برامج الصندوق ولجانه
المساعدات النقدية الشهرية:

ب�  يقدر  اإجمايل  اأ�سرة ومببلغ  يقارب )17000(  ما  ال�سندوق وجلانه  �سهرية من  رواتب  تقا�ست  التي  الأ�سر  بلغ عدد 
)5٫999٫408( دينارًا �سن�يًا.

المساعدات الطارئة:
قام ال�سندوق وجلانه مب�ساعدة )17000( اأ�سرة مب�ساعدات طارئة قيمتها )545٫215( دينار، اإ�سافة اإلى ما مت اإنفاقه 
عددهم  ويقدر  العام،  مدار  وعلى  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  ال�سندوق  ينفذها  التي  اخلري،  ملتقيات  اأثناء  الفقراء  على 

)10000( حمتاج.

قسائم الغذاء والكساء
وطرود الخير وكسوة العيد:

على  والك�ساء  الغذاء  ق�سائم  بت�زيع  وجلانه  ال�سندوق  قام 
الأ�سر الفقرية وعددها )40٫000( اأ�سرة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة 

الإ�ستهالكية املدنية تقدر قيمتها ب� )1٫813٫340( دينار.

كفالة األيتام:
يف  وجلانه  ال�سندوق  طريق  عن  املكف�لني  لالأيتام  وعيديات  �سهرية،  رواتب  دينار   )13٫880٫000( مبلغ  �سرف  مت 

خمتلف مناطق اململكة، وقد بلغ عدد الأيتام الذين يكفلهم ال�سندوق )40٫000( يتيم.
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الحقيبة المدرسية:
مت �سرف مبلغ )105٫000( دينار خالل العام ل�سراء حقائب مدر�سية وم�ستلزماتها، حيث قامت جلان الزكاة التابعة 

لل�سندوق بت�زيع ما يقارب )15000( حقيبة على الطلبة الفقراء، يف خمتلف حمافظات واأل�ية اململكة.

موائد الرحمن:
قامت جلان الزكاة التابعة لل�سندوق خالل �سهر رم�سان املبارك، بتقدمي وت�زيع )35000( وجبة طعام، على الأ�سر 

الفقرية يف خمتلف مناطق اململكة وبكلفة اإجمالية قدرها )105٫000( دينار.

الرعاية الصحية )المريض الفقير(:
من  عدد  على  ت�ستمل  للجانه  تابعة  خريية،  طبية  ومراكز  م�ست��سفات  ثمانية   )8( على  وجلانه  ال�سندوق  ي�سرف 
الخت�سا�سات، حيث مت معاجلة نح� )150٫000( مري�س، وتنفيذ )7( حمالت طبية جمانية خالل العام، يف خمتلف 

مناطق اململكة وبقيمة اإجمالية بلغت )1٫009٫266( دينار.
افتتاح م�ست�سفى »املقا�سد اخلريية« التابع للجنة زكاة و�سدقات حي نزال والذراع الغربي برعاية ملكية �سامية.

صدقة الفطر:
يق�م ال�سندوق وجلانه با�ستقبال �سدقة الفطر، وت�زيعها على م�ستحقيها، وقد بلغ عدد الأ�سر املنتفعة من �سدقة الفطر 

)20000( اأ�سرة بقيمة اإجمالية قدرها )200٫000( دينار.

الطالب الفقير:
قام ال�سن���دوق وجلانه بتنفي���ذ خطت�������ه يف هذا املجال بتقدمي امل�ساعدة الف��رية ل� )1800( طالب وبتكلفة اإجمالية 

تقدر بنح� )111650( دينار. 
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األضاحي:
قام ال�سندوق وجلانه با�ستقبال اأثمان الأ�ساحي و�سرائها نيابة عن اأ�سحابها بقيمة )110٫000( دينار وت�زيعها على 

م�ستحقيها، من الفقراء واملحتاجني حيث بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة )20000( اأ�سرة.

كسوة العيد:
قام ال�سندوق من خالل جلانه بت�زيع ك�س�ة العيد على )20000( اأ�سرة بقيمة مالية تقدر بنح� )1٫000٫000( دينار.

المشاريع التأهيلية
خريية  مب�ساريع  املع�زين،  الفقراء  م�ساعدة  بهدف  املنتجة،  التاأهيلية  امل�ساريع  بتنفيذ  وجلانه  الزكاة  �سندوق  يق�م 
ال�س�ؤال، ويف ال�قت ذاته ت�ساهم يف احلد من ظاهرة  العي�س بكرامة وتغنيهم عن  ا�ستثمارية، تع�د عليهم مبا ميكنهم من 
 البطالة، وتعمل على التنمية القت�سادية يف املجتمع، وقد مت �سرف مبلغ )191٫100( دينار يف هذا املجال، حيث مت تاأهيل

)160( م�سروع  / اأ�سرة �سمن برامج التاأهيل.

أنواع المشاريع

المشروعات الزراعية واإلنتاج الحيواني:
ت�سمل هذه امل�سروعات، ثمانية اأن�اع من امل�ساريع الإنتاجية املختلفة، تق�م على اأ�سا�س ا�ستثمار اجلهدالكامن لدى الأ�سر 
الفقرية يف املنزل الريفي، ول تتطلب هذه امل�ساريع، اأية معدات واآلت لغايات الإنتاج، واإمنا حتتاج اإلى التدريب وال�سيانة 

خالل فرتة امل�سروع.

ال�سهل  من  املنتجة  ال�سلع  اأن  كما  وم�ستقرًا،  ثابتًا  دخاًل  وتدر  الأخرى،  بامل�ساريع  قيا�سًا  قليلة،  اإن�سائها  تكلفة  وتعترب 

ت�س�يقها حمليًا وباأقل جهد، كما يغطي انتاج هذه امل�ساريع ف�س�ل ال�سنة كافة.

وهذه امل�ضروعات:

1- م�سروعات تربية الأبقار احلل�ب.
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2- م�سروعات تربية املاعز ال�سامي.

3- م�سروعات ت�سنيع م�ستقات احلليب.

4- م�سروعات تربية النحل.

5- م�سروعات تربية الدجاج البيا�س.

6- م�سروعات تربية الأرانب.

7- م�سروعات ت�سنيع م�ستقات اخل�سار والف�اكه من خملالت ومربى. 

8- م�سروعات احلدائق اخل�سرية من الأع�ساب الطبيعية )كالزعرت، واملريمية، والباب�جن...(.

المشروعات الصناعية الصغيرة والحرفية التقليدية:

وت�ستمل هذه امل�سروعات، على ع�سرة اأن�اع من امل�ساريع املختلفة، تق�م على اأ�سا�س القدرات واملهارات املهنية واحلرفية 

قليلة  بتكلفة  ال�سغرية،  واملعدات  الآلت  بع�س  ت�فري  امل�ساريع،  هذه  بع�س  يف  العمل  ويتطلب  الفقرية،  والأ�سر  لالأفراد 

ومعق�لة.

ال�سياحية،  املجالت  وخا�سة يف  ت�س�يقه،  مهمة  ي�سهل  وتراثيًا، مما  امل�ساريع ميثل طابعًا ح�ساريًا  اإنتاج هذه  اأن  كما 

ولذلك ميكن اعتبار هذه امل�ساريع ذات جدوى اقت�سادية منا�سبة، ول يحتاج تنفيذها اإلى اأيدي عاملة كثرية، وميكن للفرد 

ال�احد اأن يق�م بتنفيذ اأي من هذه امل�ساريع، كما اأن امل�اد اخلام الداخلة يف العملية الإنتاجية، تعترب اأ�سعارها معق�لة 

ومت�افرة يف الأ�س�اق املحلية.
وهذه امل�ضروعات هي:

2- م�سروع الرتيك� والتطريز. 1- م�سروع حياكة امللب��سات.    
4- م�سروع ت�سكيل الرمل املل�ن يف الزجاج. 3- م�سروع التحف الرتاثية.    
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6- م�سروع النباتات ال�سناعية وتن�سيق الزه�ر. 5- م�سروع الر�سم على اخلزف والزجاج.   
8- م�سروع الب�سط وال�سجاد. 7- م�سروع �سناعة الأواين الفخارية.   

10- م�سروع التنجيد العربي للفر�س. 9- م�سروع اأطباق الق�س.    

التدريب المهني:
ي�ستمل التدريب على ع�سرة اأن�اع من الربامج املختلفة، تق�م جميعها على اأ�سا�س تدريب الأفراد الفقراء، القادرين على 
العمل يف املجالت اخلدمية وال�سناعية، لدى امل�ؤ�س�سات التدريبية املهنية املتخ�س�سة، لإك�سابهم املهارات والقدرات، التي 
ي�ستطيع�ن من خاللها العمل وحتقيق دخل معق�ل، يعتا�س�ن واأ�سرهم منه، لل��س�ل اإلى حياة كرمية، دون احلاجة اإلى ال�س�ؤال.
يت�لى  �سن�ات، حيث  املهني، منذ عدة  التدريب  م�ؤ�س�سة  اتفاقية مع  الزكاة،  الغاية، فقد عقد �سندوق  لهذه  وحتقيقًا 
ال�سهادات  ومنحهم  الفقراء  للطلبة  املهارات  واإك�ساب  وتدريب  تعليم  امل�ؤ�س�سة  وتت�لى  الدورات  هذه  مت�يل  ال�سندوق 

الالزمة، التي ت�ؤهلهم للعمل والإنتاج، وقد قام ال�سندوق بتغطية نفقات تدريب )355( طالبًا فقريًا على حرف مهنية.

البرامج التدريبية:
2- برنامج �سيانة املركبات والآليات. 1- برنامج الكهرباء.     

4- برنامج �سيانة الأجهزة الإلكرتونية. 3- برنامج ت�سكيل املعادن وال�سيانة امليكانيكية العامة. 
6- برنامج الطباعة. 5- برنامج التكييف والتمديدات ال�سحية.  

8- برنامج ال�سناعات الكيماوية. 7- برنامج اخلدمات الفندقية.    
10- برنامج النجارة والديك�ر. 9- برنامج البناء والإن�ساءات.    
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إيرادات ومصروفات الصندوق

املبلغاليرادات 
26٫035٫126مقب��سات جلان الزكاة
5٫712٫341مقب��سات  ال�سندوق

31٫747٫467املجم�ع

املبلغامل�سروفات
24٫945٫166مدف�عات جلان الزكاة

51٫155امل�ساريف الدارية لل�سندوق
1٫183٫370طرود غذائية وم�اد عينية 

2٫499٫100م�ساعدات �سهرية
123٫073م�ساريع تاأهيلية 
78٫509م�ساعدات طارئة

95٫756م�سروع اخلبز اخلريي
99٫832م�سروع احلقيبة املدر�سية

10٫182م�سروع م�ائد الرحمن
83٫000مدف�عات متفرقة

29٫094٫443املجم�����������������ع



23

البرامج المستقبلية

الالزم  العالج  لتقدمي  اململكة،  يف  النائية  املناطق  جت�ب  متنقلة،  �سحية  عيادات  اإن�ساء  اإلى  ال�سندوق  ي�سعى  ٭ 

للم�ستفيدين من خالل ملتقيات اخلري.

٭ الت��سع يف منح امل�ساريع التاأهيلية املنتجة.

٭ درا�سة اإمكانية اإقامة م�ساريع تاأهيلية مت��سطة وكبرية.

٭ درا�سة اإمكانية تط�ير منا�سب لقان�ن الزكاة.

٭ الت��سع يف الربامج ال�قفية اخلريية التي با�سرت ال�زارة بتنفيذها وهي:

- برنامج وقف خريي مل�ساعدة الفقراء. 

- برنامج وقف خريي مل�ساعدة طالب العلم الفقري.

- برنامج وقف خريي مل�ساعدة املري�س الفقري.

- برنامج وقف خريي لرعاية الأيتام.

٭ ي�سعى ال�سندوق للربط الإلكرتوين مع �سبكات 

الع�ن الجتماعي وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ذات ال�سلة 

باأعمال ال�سندوق.
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أسماء لجان الزكاة في محافظة العاصمة
رقم الهاتف ا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0795828432اأم ق�سري واملقابلني0795287785املنارة وام ن�ارة
0785077402م�سجد اأب� ق�رة0796999652خميم ال�حدات
0779582518بيت املقد�س0796642625خميم احل�سني

0795925945�سلمة بن الأك�ع0796360528�ساحية الأمري ح�سن
0795537760م�سجد احلاج ح�سن0795871009�ساحية الأمن العام

0799222285وادي ال�سري0795599287كلية ال�سريعة
0795723637حي نزال والذراع الغربي0795794590املنا�سرة الإ�سالمية

0795038095عمر بن اخلطاب0788274850حي الأمري ح�سن
0795846384الفاروق079547177تاج اخلري

0799120610خميم الطالبية0795335202اللجنة الن�سائية / عمان
0796606276فاطمة / اجل�يدة0777386582حمزة بن عبداملطلب
0799888732حي الزه�ر0777355543م�سجد زكي اأب� عيد

0795545635الفرقان0779124789ح�سبان
0795574105جبل النظيف0799632741الرحمن

0795027749ا�سكان اأب� ن�سري0796499748الإمام م�سلم
0795586514بالل بن رباح0799284984الق�ي�سمة

0795255136م�سجد كلية احل�سني0795520318الإمام الن�وي
0796474592الأبرار0796903053�س�يلح
0795701144طارق0795533312ال�سف�ة
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0799796248خ�لة بنت الأزور/ الن�سائية0777423440عرجان الن�سائية
0777447883م�سجد اأم يحيى0795568833ال�سالم

0797677422اجل�فة0795797404حي امل�ساروة
0796723535الهجرة0799063129اأم الب�ساتني

0796828280ميم�نة بنت احلارث0795548398الرب والإح�سان
خالد بن ال�ليد/0795833588اأب� علندا

0779159272الها�سمي اجلن�بي
0777298274اأم القرى

0796735146زمزم0795874462اأهل الذكر
0795057134اأحد0795571935الأيادي البي�ساء

0795921400اأب� عليا0777478060باب اخلري
0796302210ن�ر امل�سطفى/ الن�سائية0788841886ال�سيخ اأحمد ال�سالك

0777286537العبا�س0795144670الأق�سى
0772419808املح�سنني0796640002الرحمة

0796596691خديجة اأم امل�ؤمنني الن�سائية0796638129الرباء بن عازب

أسماء لجان الزكاة في لواء الرمثا
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0777283609عمراوة0795571915ال�سجرة
0777750343الرمثا الرئي�سية0788892119الطرة
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أسماء لجان الزكاة في محافظة اربد
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة
0785968948خميم ال�سهيد عزمي املفتي0777716594بيت را�س

0777758618خرجا والزوية0796722625خميم اربد
0779628524�سهداء الأق�سى0788370284احلي ال�سمايل
0777964081حي ال�سيخ خليل0788810070حي الرتكمان

0785433114احلي ال�سرقي0795662300كفري�با
0785385568عبداهلل بن حذافة ال�سهمي0777074463املزار ال�سمايل

0779509425م�سجد خلف امللكاوي0795433586البارحة
0777518626كتم0788896973حي الها�سمي

0795429334املغري0777340739حنينا
0777072898حكما0786902842�سعد بن عبادة
0779710947النعيمة0795572420اأن�س بن مالك

0786958635الزهراء0777308990عثمان بن عفان
0795453937احل�سن0785791532ملكا

0796302990ذي الن�رين0777973564ارحابا
0786447780معاذ بن جبل0785186052الر�س�ان

0776078131عنبة0777346874الن�ر
0775688301ب�سرى0772248671كعب بن مالك
0796431411دير ال�سعنة0785780113�سال الن�سائية
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أسماء لجان الزكاة في محافظة جرش
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0772207164الكفري0777050130�س�ف والربج
0795807892خميم �س�ف0777306975�ساكب

0796890889خميم غزة0776393949جر�س الرئي�سة
0772335460الن�سيم0786428987برما
0777400994جبة0777796713نحله

0772238625اأحباب الر�س�ل ]

أسماء لجان الزكاة في محافظة عجلون
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0777237128كفرجنة0779943511عني جنا
0772285586اجلبل الأخ�سر0777772023اأب� دجانة

0772363273ا�ستفينا0777342064الربكة
0785967919راجب0777717490اجلنيد
0777073516عجل�ن

أسماء لجان الزكاة في محافظة العقبة
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

077739334العقبة الرئي�سية0797760019منطقة املحدود
0777631571الق�يرة
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أسماء لجان الزكاة في لواء األغوار الشمالية
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0788549087الكرمية0785773074ال�س�نة ال�سمالية
0788273383حذيفة بن اليمان0788031290طبقة فحل

0776041484�سرحبيل بن ح�سنة0788507248�سالح الدين الأي�بي
0788856186عامر بن اأبي وقا�س

أسماء لجان الزكاة في محافظة البلقاء
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة
0777974411ال�سبيحي الرئي�سية0795509077عني البا�سا

0777219902ال�سلط الرئي�سة0779506250اجل�فة
0776210780الط�ال اجلن�بي0779402402ال�س�احله
05/3595246الكرامة0795207188تل املنطح
0796519050خميم البقعة0777426887عريا ويرقا

0795080904ام ج�زة وعالن0795709577الرو�سة
0772262623املالحة0795774522ال�س�نة اجلديدة
0795022271اأب� عبيدة والبالونة0777516568بي��سة ال�سرقية

0777687507ق�ساء زي0776715705ل�اء ماح�س والفحي�س
0796555485الطباعة وامليدان0796511566الديرة
0776221412�سيدات معدي0787063133النه�سة

0772683678اأ�سامة بن زيد0795137295وادي احل�ر
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أسماء لجان الزكاة في محافظة الزرقاء
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0788057131جعفر بن اأبي طالب0795576553عمر بن اخلطاب
0777610887الزرقاء الرئي�سة0777902309حممد بن �سريين

0797241999الإمام الغزايل0795643274�سرحبيل بن ح�سنة
0795596780الإمام البخاري0777245360اللجنة الن�سائية

0796676866جبل طارق0777628472علي بن اأبي طالب
0779844654الها�سمية0799039558ثابت بن قي�س

0786113873�ساحية مكة املكرمة0796969786ال�ساحلني
0798861529املهاجرين والأن�سار الن�سائية0775411113عبداهلل بن م�سع�د

0788245319رقية بنت الر�س�ل ] 

أسماء لجان الزكاة في لواء الرصيفة
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0788691778الف�سل بن العبا�س0777467091عبادة بن ال�سامت
0788738876الإميان0785588273الأن�ار
0788636598م�سجد ع�جان0795159694العطاء

0796525841جبل الأمري في�سل0797817955م�سجد اخل�سر
0788307249اآمنة بنت وهب
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أسماء لجان الزكاة في محافظة مأدبا
رقم الهاتفا�سم اللجنة 

0779497633مليح

أسماء لجان الزكاة في محافظة المفرق
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0795713330عمر بن اخلطاب07775119056خالد بن ال�ليد
0799913265املفرق الرئي�سة0786237129اخلالدية
0776080885ال�سحابة0795541533املن�سية

أسماء لجان الزكاة في محافظة الكرك
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0777775949م�ؤاب0795429874الأغ�ار اجلن�بية
0797245663جعفر الطيار0777521039ج�زا

0795162895م�ؤتة0777313708من�سية اأب� حم�ر
0799224620غ�ر ال�سايف0777304214حمي

أسماء لجان الزكاة في لواء البادية الشمالية الشرقية
رقم الهاتفا�سم اللجنة
02/6274633اأم القطني
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أسماء لجان الزكاة في محافظة معان
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة
0777485485وادي م��سى0776162830مدينة معان

0777306930جعفر الطيار / اذرح

أسماء لجان الزكاة في محافظة الطفيلة
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة

0777931131الطفيلة الرئي�سية0777783496عني البي�ساء
0776841575احلارث بن عمري0777438421ب�سريا
0797301224عيمه0776326292ارحاب

0777224367ل�اء احل�سا

أسماء لجان الزكاة في لواء الكورة
رقم الهاتفا�سم اللجنة رقم الهاتفا�سم اللجنة
0779526364املقداد بن عمرو0777993195ال�سيخ رباع
0777766376�سيدات دير اأبي �سعيد0779557110الأ�سرفية
0779572724ال�سمط0776325631كفراملاء

0772241879كفراأبيل0777325127�سيدات كفر املاء
0779814772عبداهلل بن عمر



3- Contribution in helping the poor, needy students , the sick poor, the orphans and strangers. 
4- Providing monthly aid to some poor families. 
5- Set up committees to collect Zakat, supervision and follow up the work.

Strategic objectives 
1- Work to increase the polarization of Zakat, Aid and donations
2- Contribute to increasing employment opportunities for poor families. 
3- Increase the number of covered recurring cash assistance.
4- Contribute to the delivery of health services for the poor.
5- Raise the efficiency and effectiveness of institutional performance. 

 Zakat payments
The law of Zakat refers on spending and imports in the Zakat Fund prescribed by, 

most notably in the following items: 
1- The poor and needy.
2- Science students of the poor.
3- Orphans, the infirm and those with special needs, the poor the institutions that care.
4- Poor patients and the institutions that care.
5- Distress is not a sin, because of natural disasters.
6- Actions necessary to administer the fund, that dose not exceed what is spent by the 

10% of imports Fund.
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Legislation governing for the Zakat Fund work
1- Zakat Fund law No. (8) for the year 1988.
2- The administrative organization of Zakat Fund No. (18) for the year 1977.
3- Administrative and financial instruction of the Zakat Fund No. (1) for the year 1990 

with the amendments that have taken place up to 31/3/2004.
4- The instruction of Zakat committees and amendments No (3) for the year 1996.
5- Financial and administrative instruction of the program who sponsors an orphan for 

the year 1997.
6- Administrative and financial instructions for the poor students assistance program 

for the year 2000 and its amendments . 
7- The foundations and conditions instruction of payment of Zakat and its amendments 

No (1) for the year 2002.
8- Instructions of the rehabilitation of productive families / Zakat Fund No (4) for the 

poor students assistance program.

Functions of the Zakat Fund
Article 3 of the administrative organization system of Zakat Fund No (18) for the 

Year 1997:
1- The Zakat Fund undertake the collection and the distribution of Zakat.
2- Assistance in the establishment of the rehabilitation projects for poor families.
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5- Orphan sponsorship program: Amount has been disbursed (13.880.000) JD for 
about (40000) Orphan. 

6- School bag program: Amount has been disbursed (105.000) JD for the purchase 
and the distribution of (15000) bag. 

7- Rahman food table program: Amount has been disbursed (105.000) JD for the 
purchase and distribution of (35000) meal.

8- Health care program: Amount has been disbursed (1.009.266) JD for the purchase 
of medicines and treatment for (150000) patients.

9- Special education: Oversees fund’s for five centers of cerebral palsy and special 
education. 

10- Poor students program: Amount has been disbursed (111.650) JD for about (1800) 
poor student.

11- Sacrificial program: The fund is to receive prices, sacrifice, purchase and distribution. 

Vocational Training
The Zakat Fund in cooperation with the Vocational Training Corporation, the 

education and training and the transmission of skills to poor students and give them 
the necessary certificates which qualify them to work, production, and has a Zakat 
Fund to cover the expenses of training (355) students on a poor professional character.
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4- Zakat conditional.
5- Any other resources approved by the Board of Directors.

Latter
Department of Zakat funds in order to achieve awareness of Zakat in the community 

and the acceptance of alms and charity and donations internally and externally and 
spending in the channels of legitimacy.

Vision
Zakat fund enjoys the confidence of good character and benefactors, and distinct 

in the administration of Zakat money and donations efficiently, effectively and in 
accordance with the provisions of legitimacy.

 The fund’s programs and its committees
1- Monthly cash assistance program: Amount has been disbursed (5.999.408) JD for 

about (17000) poor families. 
2- Qualifying projects program: Amount has been disbursed (191.100) JD for the 

Qualifying of (160) poor families.
3- Emergency aid (cash payments): Amount has been disbursed (545.210) JD for 

about (17000) poor families.
4- Vouchers, clothing and food program: Amount has been disbursed (1.813،340) JD 

for about (40000) poor families. 
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General definition of Zakat Fund 
Hashemite Kingdom of Jordan issued a special law to activate the Zakat collected 

and, for nearly seven decades, and specifically the first law of Zakat collection in 1944 
during the reign of king Abdullah the founder and the martyr, may God rest his soul.

Jordan was one of the first Arab and Islamic countries which have made such 
legislation, and continued so until the law of Zakat Fund in 1978 and law No. (8) for 
1988, which gave a personal moral and financial and administrative independence of 
the fund, and the right to own property and contract and compromise.

The fund Board of Directors chaired by the Minister of Awqaf and Islamic Affairs 
takes care of its affairs and public policy-making and approval of plans and projects 
and the general budget for it. Followed by the fund (16) branches.

And two hundred of the Zakat Committee spread in all governorates of the Kingdom 
of the brigades and support the Fund and its committees in their Zakat money to 
Muslims and their donations and contributions which would enable it to implement its 
various programs as the ash supports and in kind and implementation of rehabilitation 
projects and to ensure that orphans and various seasonal programs.

Fund resources
1- Zakat, which Muslims wish to individuals performed by the fund.
2- Gifts and donations.
3- Charity and sacrifice and vows and Sadaqat al-Fitr of the fast.
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