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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
تنفيذاً لقوله الله سبحانه وتعالى :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ ،وحتقيقاً لرؤى جاللة امللك عبدالله الثاني ابن

احلسني املعظم وتوجيهاته السامية بتقدمي الدعم ملستحقيه من فقراء ومحتاجني من أبناء اجملتمع األردني واحلرص
على الوصول إليهم في أماكن سكناهم في املدن أو القرى أو األرياف أو اخمليمات أو البوادي ،فقد عمل صندوق الزكاة
من خالل استراتيجيته املعتمدة على مواصلة القيام بدوره اخليري واالجتماعي وذلك من خالل تقدمي مساعدات شهرية
أو طارئة أو إقامة مشروعات إنتاجية لهم أو مساعدة املرضى منهم أو طلبة العلم ،مبا ينسجم مع املهمة اإلنسانية النبيلة
التي أنشئ الصندوق من أجلها والهادفة إلى تخفيف األعباء االقتصادية عنهم وتأمني احلياة الكرمية لهم.

وفي الشأن ذاته قام صندوق الزكاة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء واملز ّكني واملؤسسات الرديفة له في قطاع العمل

االجتماعي وغيرها من املؤسسات ذات الصلة للمساهمة في حتقيق أهدافه للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويتضمن التقرير السنوي لصندوق الزكاة للعام املاضي ٢٠١٧م أبرز االجنازات التي مت حتقيقها للوصول إلى مستحقي
املساعدة بأيسر السبل ووفق معايير العدالة والشفافية وذلك من خالل التنسيق واملتابعة مع كافة الشركاء من القطاع
احلكومي واخلاص والتطوعي.
هذا ويسرني التقدم ألعضاء مجلس إدارة الصندوق وللعاملني فيه كافة بجزيل الشكر وعظيم التقدير على جهودهم
املباركة ،آم ً
ال منهم املزيد من البذل والعطاء وتطوير األداء خلدمة هذه الفئات احملتاجة من أبناء وطننا الغالي في ظل
راعي املسيرة جاللة امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم.
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة

أ .د .عبدالناصر أبو البصل
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كلمة عطوفة مدير عام صندوق الزكاة
فريضة الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وكان القصد من مشروعيتها كما ذكر اإلمام الشاطبي في
موافقاته «رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق املساكني ،وإحياء النفوس املعرضة للتلف».
فجاءت لرعاية الكليات اخلمس وأقامتها من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال ،ومبا يحقق إعادة توزيع جزء
من ثروات األغنياء على الفقراء بهدف تكافل اجملتمع وترابطه.
وللمساهمة في احلد من ظاهرتي الفقر والبطالة؛ اهتمت اململكة األردنية الهاشمية بالزكاة حيث كانت من أوائل
الدول العربية التي أصدرت تشريعات تنظم عمل الزكاة ،ولقد كان للرعاية الهاشمية لصندوق الزكاة من خالل زيارات
جاللة امللك عبد الله الثاني حفظه الله للصندوق وإطالعه على برامجه وسير العمل فيه األثر الكبير لرفع املعنويات
وزيادة العطاء والدافع لتميز األداء.
إن صندوق الزكاة يعمل لتحقيق رؤيتة الشمولية ورسالته السامية وأهدافه اإلستراتيجية من خالل منظومة من
القوانني والتعليمات واألنظمة والضوابط الرقابية والقيم اجلوهرية والتي من شأنها ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة
واملوضوعية في أعماله املكتبية وامليدانية في مختلف مناطق اململكة.
ولقد عمل الصندوق في السنوات األخيرة على تفعيل العديد من املبادرات بالنفع واخلير على الفقراء واأليتام.
إنني أشعر باالطمئنان والرضا عندما تصل احلقوق إلى أصحاب اإلستحقاق من صندوق الزكاة وجلانه ،متمنياً أن يكون
عملنا في الصندوق تطبيقاً فعلياً لفريضة الزكاة ضمن اإلمكانيات املتاحة ،آم ً
ال في الوقت ذاته أن تكلل املساعي الرامية
إلى إقرار القانون املعدل لقانون الزكاة رقم ( )٨لسنة ١٩٨٨م بالتوفيق والنجاح والقاضي بإلزامية الزكاة في اململكة.
حتقيقاً للعدالة االجتماعية والرفاه االجتماعي الذي ينشده اجلميع ويأتي هذا التقرير ثمرة جهود القائمني على الصندوق
والداعمني له وبتوجيه كرمي من معالي رئيس مجلس اإلدارة وذلك بهدف تسليط الضوء على ما حتقق من إجنازات خالل
عام  ،٢٠١٧سائ ً
ال املولى عز وجل أن يوفق املعنيني على اختالف مواقعهم لتطوير األداء وتقدمي األفضل من خالل التوسع
والتنوع في برامج ونشاطات صندوق الزكاة في ظل األب احلاني جاللة امللك عبد الله الثاني ابن احلسني املعظم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
مدير عام صندوق الزكاة

د .عبد السميرات

9

تعريف عام بصندوق الزكاة
قال تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ التوبة.60 :

أصدرت اململكة األردنية الهاشمية قانوناً خاصاً لتفعيل فريضة الزكاة وجبايتها منذ ما يقارب السبعة عقود ،وعلى

وجه التحديد صدر أول قانون جلباية الزكاة عام 1944م في عهد امللك املؤسس الشهيد عبدالله طيب الله ثراه ،وكان
األردن من أوائل الدول العربية واإلسالمية التي قامت بإصدار مثل هذه التشريعات ،واستمر األمر كذلك حتى صدور
قانون صندوق الزكاة عام 1978م ثم قانون رقم ( )8عام 1988م ،الذي أعطى الشخصية املعنوية واالستقالل املالي
واإلداري للصندوق ،وحق التملك والتعاقد والتراضي.
وللصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يتولى رعاية شؤونه ورسم السياسة
العامة وإقرار اخلطط واملشاريع واملوازنة العامة له.
ويتبع الصندوق ( )19فرعاً و ( )١٩٦جلنة زكاة تنتشر في كافة محافظات وألوية اململكة ويعتمد الصندوق وجلانه
في مواردهم على زكاة أموال املسلمني وهباتهم وتبرعاتهم والتي متكنه من تنفيذ برامجه اخملتلفة كاملساعدات
النقدية والعينية وتنفيذ املشاريع التأهيلية وكفالة األيتام والبرامج املوسمية اخملتلفة.
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التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة
 -1قانون صندوق الزكاة رقم ( )8لعام 1988م.
 -2نظام التنظيم اإلداري لصندوق الزكاة رقم ( )18لسنة 1997م.
 -3التعليمات اإلدارية واملالية لصندوق الزكاة رقم ( )1لسنة  1990مع التعديالت التي طرأت عليها لغاية 2002/3/31م.
 -4تعليمات جلان الزكاة و تعديالتها رقم ( )3لسنة 1996م.
 -5التعليمات املالية واإلدارية لبرنامج كافل اليتيم لسنة 1997م.
 -6التعليمات اإلدارية واملالية لبرنامج مساعدة الطالب الفقير لسنة 2000م وتعديالتها.
 -7تعليمات أسس وشروط صرف الزكاة وتعديالتها رقم ( )1لسنة 2002م.
 -8تعليمات تأهيل األسر املنتجة /صندوق الزكاة رقم ( )4لسنة 2003م.

مهام صندوق الزكاة
املادة  3من نظام التنظيم اإلداري لصندوق الزكاة رقم ( )18لسنة ()1997
 -1يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها.
 -2املساعدة في إنشاء املشاريع التأهيلية لألسر الفقيرة.
 -3املساهمة في مساعدة الفقراء احملتاجني من طالب
العلم واملرضى الفقراء واأليتام والغرباء.
 -4تقدمي معونة شهرية لبعض األسر الفقيرة.

 -5تشكيل جلان جمع الزكاة واإلشراف عليها
ومتابعة أعمالها.
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الرؤية

صندوق زكاة يحظى بثقة املزكني واحملسنني ،ومتميزاً في إدارة زكاة أموالهم وتبرعاتهم بكفاءة وفاعلية وفقاً
لألحكام الشرعية.

الرسالة

إدارة أموال الزكاة مبا يحقق نشر الوعي الزكوي في اجملتمع وقبول الزكوات والصدقات والتبرعات
داخلياً وخارجياً وإنفاقها على مصارفها الشرعية.

األهداف اإلستراتيجية
 -1العمل على زيادة استقطاب أموال الزكاة واملساعدات والهبات.
 -2املساهمة في زيادة فرص تشغيل األسر الفقيرة -3 .زيادة عدد املشمولني مبساعدات نقدية متكررة.
 -4املساهمة في تقدمي اخلدمات الصحية املقدمة للفقراء -5 .رفع كفاءة وفاعلية األداء املؤسسي.

موارد الصندوق

		
 -1الزكاة التي يرغب األفراد املسلمون بتأديتها للصندوق.
			
 -3الصدقات واألضاحي والنذور وصدقة الفطر.
 -5أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة.

مصارف الزكاة

 -2الهبات والتبرعات.
 -4الزكاة املشروطة.

نص قانون الزكاة على إنفاق واردات الصندوق في مصارف الزكاة املقررة شرعاً ،وعلى األخص في األصناف التالية:
 -2طالب العلم الفقراء.
				
 -1الفقراء واملساكني.
 -3املرضى الفقراء واملؤسسات التي ترعاهم -4 .املنكوبني من غير معصية ،بسبب الكوارث الطبيعية.
 -5األيتام والعجزة وذوي االحتياجات اخلاصة ،الفقراء واملؤسسات التي ترعاهم.
 -6األعمال الالزمة إلدارة الصندوق ،على أن ال يتجاوز ما ينفق عليها  %10من واردات الصندوق.
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القيم الجوهرية
 -1القيمة الشرعية:

تعتبر هذه القيمة من القيم اجلوهرية لصندوق الزكاة من حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان
االسالم اخلمسة األمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء وسلوك املوظفني في كافة مجاالت العمل وعلى
اختالف مستوياتهم اإلدارية.
 -2العدالة والمساواة:

تطبيق تعليمات وأنظمة صندوق الزكاة املتعلقة باملساعدات على كل من يرغب في االستفادة من
خدمات صندوق الزكاة بصرف النظر عن اجلنسية.
 -3الشفافية:

اتخاذ القرارات وفقاً للقوانني والتعليمات واألنظمة وإتاحة اجملال الطالع املعنيني عليها بسهولة ويسر.
 -4العمل بروح الفريق:

التفاعل اإليجابي بني اإلدارة واألقسام والعاملني
ورؤسائهم من منطلق حتقيق املصلحة العليا من
خالل االحترام املتبادل بني املستويات اإلدارية
اخملتلفة إذ أن الكل يسعى لتحقيق هدف سام
بنظر اجلميع (املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص
يشد بعضهم بعضاً).
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 -5التميز:
العمل على رفع وإبراز مستوى املوظفني من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية واإلدارية والعملية في كافة مجاالت
العمل املتعلقة بالزكاة.

 -6األمانة:
االلتزام باملسؤوليات والواجبات الوظيفية املنوطة بالعاملني انطالقاً من أهمية قيمة األمانة في العقيدة اإلسالمية.

إدارة صندوق الزكاة
مبقتضى املادة الرابعة من قانون الزكاة رقم ( )8لسنة  1988مت تشكيل مجلس إلدارة الصندوق ورعاية شؤونه ورسم
السياسة العامة وإقرار اخلطط واملشاريع واملوازنة العامة للصندوق ويتألف اجمللس من:
 -1وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  -رئيساً.
 -2األمني العام لوزارة األوقاف  -نائباً للرئيس.

 -3املفتي العام للملكة األردنية الهاشمية  -عضواً.

 -4مدير عام صندوق الزكاة  -عضواً.
 -5مندوب وزارة املالية  -عضواً.

 -6مندوب وزارة التنمية االجتماعية  -عضواً.
 -7خمسة أعضاء من القطاع اخلاص من املهتمني
بالشؤون اإلسالمية يعينهم مجلس الوزراء املوقر بتنسيب من وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وتكون مدة عضويتهم
سنتني قابلة للتجديد.
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لجان الزكاة

حتقيقاً لرسالة الصندوق فقد حرصت إدارته على تشكيل جلان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء اململكة وذلك بهدف
الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على األسر املستهدفة ومناطق سكناهم.
وتنظيماً لعمل هذه اللجان فقد قام مجلس إدارة الصندوق بإصدار تعليمات رقم ( )3لسنة 1996م مبقتضى الفقرة
«ب» من املادة ( )11من قانون صندوق الزكاة رقم ( )8لسنة  1988حتدد كيفية تشكيل جلان الزكاة ومحاسبتها وأسس
عملها وضبط أعمالها واإلشراف عليها.
وقد بلغ عدد اللجان املشكلة في احملافظات واأللوية ( )١٩٦جلنة موزعة على النحو التالي:
محافظة محافظة
املفرق
الكرك
٥
١٠

لواء
الكورة
٨

محافظة
جرش
٨

لواء األغوار محافظة محافظة محافظة
مأدبا
الشمالية الطفيلة العقبة
1
٣
5
٥

محافظة
الزرقاء
١٣

لواء
الرصيفة
٦

لواء الرمثا
٢

محافظة محافظة
اربد
البلقاء
٣٤
٢١

محافظة
عجلون
٦

محافظة
العاصمة
٦٣

لواء البادية
محافظة
معان الشمالية الشرقية
1
٥
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الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة
مجلس إدارة صندوق الزكاة

جلنة التخطيط

املدير العام

مكتب املدير العام
مساعد املدير العام
لشؤون املشاريع واللجان

مكتب خدمة اجلمهور

الرقابة الداخلية

مديرية
الدراسات

مديرية
جلان الزكاة

مديرية
املشاريع

مديرية
اللوازم

االتصال والعالقات

قسم
الرقابة املالية

قسم الدراسات
واملتابعة

قسم
معامالت اللجان

قسم
املشاريع

مديرية

قسم الرقابة قسم البحث
االجتماعي
اإلدارية
قسم
التوثيق

قسم
مشاريع اللجان املتابعة امليدانية
قسم

قسم
محاسبة اللجان

كفالة
اليتيم

مديرية

مديرية
املعلومات

مديرية
مديرية
املوارد املالية املوارد البشرية

قسم
اللوازم

قسم العالقات
واإلعالم

قسم التحليل
والبرمجة

قسم
احملاسبة

قسم املوارد
البشرية

قسم
املستودعات

قسم االتصال
اخلارجي

قسم
البيانات

قسم
الرواتب

قسم الديوان
واألرشفة

قسم التدريب
والتطوير

قسم
الصندوق

قسم
الدراسات واالحصاء

قسم
التوثيق

قسم
اخلدمات

قسم
التوثيق

مكاتب الزكاة في احملافظات واأللوية
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مساعد املدير العام
للشؤون املالية واإلدارية

برامج الصندوق ولجانه
المساعدات النقدية الشهرية:
بلغ عدد األسر التي تقاضت رواتب شهرية من صندوق الزكاة وجلانه ما يقارب ( )١٨٫٠٤٩أسرة ومببلغ إجمالي يقدر
بـ ( )٥٫٨١٠٫٤٠٩ديناراً سنوياً.
جلان الزكاة

كفالة األيتام

الرواتب الشهرية

املساعدات الطارئة

املشاريع التأهيلية

قسائم الغذاء والكساء وطرود الخير وكسوة العيد:
قام الصندوق بتوزيع قسائم الغذاء والكساء على األسر الفقيرة وعددها ( )١٠٫٠٠٠أسرة بالتعاون مع املؤسسة
اإلستهالكية املدنية تقدر قيمتها بـ ( )٤٩٨٫٥٦٥دينار.

كفالة األيتام:
قامت جلان الزكاة بكفالة األيتام بقيمة ( )١٠٫٨٩٤٫٦٨٠دينار وبلغ عدد األيتام املكفولني ( )٣٠٫٢٦٣يتيم.
وقام صندوق الزكاة بكفالة ( )٣٫٠٠٠يتيم بكلفة ( )١٫٠٣٠٫٠٠٠دينار.

الحقيبة المدرسية:
قامت جلان الزكاة بصرف مبلغ ( )10٧٫000دينار خالل العام لشراء
حقائب مدرسية ومستلزماتها ،حيث مت توزيع ما يقارب ( )١٦٫٥٠٠حقيبة
على الطلبة الفقراء ،في مختلف محافظات وألوية اململكة.
وقام صندوق الزكاة بصرف مبلغ ( )٩٢٫٧٠٥دينار لشراء حقائب
مدرسية عدد ( )١٠٫٠٠٠حقيبة وتوزيعها على مستحقيها.
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موائد الرحمن:
قامت جلان الزكاة التابعة للصندوق خالل شهر رمضان املبارك ،بتقدمي وتوزيع ( )٣٧٫٥٠٠وجبة طعام ،على األسر
الفقيرة في مختلف مناطق اململكة وبكلفة إجمالية قدرها ( )١١٢٫٥٠٠دينار.

الرعاية الصحية (المريض الفقير):
يشرف الصندوق وجلانه على ( )١٢إثنا عشر مستوصفاً ومراكز طبية خيرية ،تابعة للجانه تشتمل على عدد من
االختصاصات ،حيث مت معاجلة نحو ( )1٦٥٫000مريض في مختلف مناطق اململكة وبقيمة إجمالية بلغت ()١٫٠٦٦٫٦٢٥
دينار.
ويتبع للصندوق:
> مستشفى املقاصد اخليرية.
> مراكز طبية وعددها (.)٦
> مراكز تربية خاصة وشلل دماغي (.)٥

صدقة الفطر:
تقوم جلان الصندوق باستقبال صدقة الفطر ،وتوزيعها على مستحقيها ،وقد بلغ عدد األسر املنتفعة من صدقة
الفطر ( )٢١٫٥٠٠أسرة بقيمة إجمالية قدرها ( )2١٥٫000دينار.

الطالب الفقير:
تقوم اللجان بتنفيـــذ خطتـــــــها في هذا اجملال بتقدمي املساعدة الفـورية لـ ( )٢٧٠٠طالب وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو
( )١٥٧٫٠٠٠دينار.
كما ويقوم صندوق الزكاة بتقدمي املساعدة لـ ( )٦٠٠طالب وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو ( )٦١٫٠٥٠دينار.

األضاحي:
قامت اللجان باستقبال أثمان األضاحي وشرائها نيابة عن أصحابها بقيمة ( )١٤٠٫٠٠٠دينار وتوزيعها على
مستحقيها ،من الفقراء واحملتاجني حيث بلغ عدد األسر املستفيدة ( )٢١٫٠٠٠أسرة.
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كسوة العيد:
قام الصندوق من خالل جلانه بتوزيع كسوة العيد على ( )20000أسرة بقيمة مالية تقدر بنحو ( )1٫000٫000دينار.

المساعدات الطارئة:
قام صندوق الزكاة وجلانه مبساعدة ( )٢٢٫٠٠٠أسرة مبساعدات طارئة قيمتها ( )١٫١١٨٫٩٣٠دينار ،إضافة إلى
ما مت إنفاقه على الفقراء أثناء ملتقيات اخلير ،التي ينفذها الصندوق في مختلف مناطق اململكة وعلى مدار العام ،ويقدر
عددهم ( )٥٠٫٠٠٠محتاج.

المساعدات العينية:
قامت جلان الزكاة بتقدمي مساعدات عينية بقيمة ( )٤٫٧١٨٫٤٤٨دينار وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء
واحملتاجني حيث بلغ عدد األسر املستفيدة ( )٥٣٫٠٠٠أسرة.

المساعدات الشهرية:
قامت جلان الزكاة بتقدمي مساعدات شهرية بقيمة ( )٤٫٥٥٨٫١٦٩دينار وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء
واحملتاجني حيث بلغ عدد األسر املستفيدة ( )١٦٫٠٥٠أسرة.

سهم الغارمين:
قام صندوق الزكاة مع بداية عام  ٢٠١٧بتفعيل سهم الغارمني أحد مصارف الزكاة الثمانية وتخصيص مبلغ
( )٥٠٠٫٠٠٠دينار لألعوام  ،٢٠١٨-٢٠١٧حيث مت اطالق سراح ( )٥دفعات من احملكومات بأحكام قطعية عدد ()٣٨٧
غارمة مببلغ إجمالي ( )٢٠٤٫٣٤٢دينار بالتنسيق مع وزارة العدل ومديرية األمن العام.

ترميم وصيانة المنازل:
قام صندوق الزكاة بتخصيص مبلغ ( )١٫٠٠٠٫٠٠٠مليون دينار مساهمة منه في ترميم وصيانة بيوت ومساكن األسر
الفقيرة في اململكة وخاصة مناطق جيوب الفقر.
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المشاريع التأهيلية
يقوم صندوق الزكاة وجلانه بتنفيذ املشاريع التأهيلية املنتجة ،بهدف
مساعدة الفقراء املعوزين ،مبشاريع خيرية استثمارية ،تعود عليهم مبا
ميكنهم من العيش بكرامة وتغنيهم عن السؤال ،وفي الوقت ذاته تساهم
في احلد من ظاهرة البطالة ،وتعمل على التنمية االقتصادية في اجملتمع،
وقد مت صرف مبلغ ( )173.715دينار في هذا اجملال ،حيث مت تأهيل
( )84مشروع  /أسرة ضمن برامج التأهيل.

أنواع المشاريع
المشروعات الزراعية واإلنتاج الحيواني:
تشمل هذه املشروعات ،ثمانية أنواع من املشاريع اإلنتاجية اخملتلفة ،تقوم على أساس استثمار اجلهدالكامن لدى
األسر الفقيرة في املنزل الريفي ،وال تتطلب هذه املشاريع ،أية معدات وآالت لغايات اإلنتاج ،وإمنا حتتاج إلى التدريب
والصيانة خالل فترة املشروع.
وتعتبر تكلفة إنشائها قليلة ،قياساً باملشاريع األخرى ،وتدر دخ ً
ال ثابتاً ومستقراً ،كما أن السلع املنتجة من السهل
تسويقها محلياً وبأقل جهد ،كما يغطي انتاج هذه املشاريع فصول السنة كافة.

وهذه املشروعات:

 -2مشروعات تربية املاعز الشامي.
			
 -1مشروعات تربية األبقار احللوب.
 -4مشروعات تربية النحل.
			
 -3مشروعات تصنيع مشتقات احلليب.
 -6مشروعات تربية األرانب.
			
 -5مشروعات تربية الدجاج البياض.
 -7مشروعات تصنيع مشتقات اخلضار والفواكه من مخلالت ومربى.
 -8مشروعات احلدائق اخلضرية من األعشاب الطبيعية (كالزعتر ،وامليرمية ،والبابوجن.)...
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المشروعات الصناعية الصغيرة والحرفية التقليدية:
وتشتمل هذه املشروعات ،على عشرة أنواع من املشاريع اخملتلفة،
تقوم على أساس القدرات واملهارات املهنية واحلرفية لألفراد واألسر
الفقيرة ،ويتطلب العمل في بعض هذه املشاريع ،توفير بعض اآلالت
واملعدات الصغيرة ،بتكلفة قليلة ومعقولة.
كما أن إنتاج هذه املشاريع ميثل طابعاً حضارياً وتراثياً،
مما يسهل مهمة تسويقه ،وخاصة في اجملاالت السياحية،
ولذلك ميكن اعتبار هذه املشاريع ذات جدوى اقتصادية
مناسبة ،وال يحتاج تنفيذها إلى أيدي عاملة كثيرة ،وميكن
للفرد الواحد أن يقوم بتنفيذ أي من هذه املشاريع ،كما أن
املواد اخلام الداخلة في العملية اإلنتاجية ،تعتبر أسعارها
معقولة ومتوافرة في األسواق احمللية.

وهذه املشروعات هي:

				
 -1مشروع حياكة امللبوسات.
				
 -3مشروع التحف التراثية.
 -5مشروع الرسم على اخلزف والزجاج		.
			
 -7مشروع صناعة األواني الفخارية.
				
 -9مشروع أطباق القش.

 -2مشروع التريكو والتطريز.
 -4مشروع تشكيل الرمل امللون في الزجاج.
 -6مشروع النباتات الصناعية وتنسيق الزهور.
 -8مشروع البسط والسجاد.
 -10مشروع التنجيد العربي للفرش.
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إيرادات ومصروفات الصندوق ولجانه
اإليرادات
مقبوضات جلان الزكاة
مقبوضات الصندوق
اجملموع

املبلغ
١٥٫٥٥٦٫٦٢٦
٣٫٠١٠٫٩٤٢
١٨٫٥٦٧٠٫٥٦٨

املصروفات
مدفوعات جلان الزكاة
املصاريف اإلدارية للصندوق
طرود غذائية ومواد عينية
مساعدات شهرية
مشاريع تأهيلية
مساعدات طارئة
مدفوعات متفرقة/الصندوق
عيديات األيتام والشهرية/الصندوق
مشروع احلقيبة املدرسية
الطالب الفقير
اليتيم الفقير
الغارمني
مشروع الكسوة
اجملمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املبلغ
٢٠٫٢٣٨٫٩٣٤
149٫835
٤٩٨٫٥٦٥
١٫٢٥٢٫٢٤٠
١٦٣٫٩٩٧
٤٨٫٧٣٦
٣٫٩٢٣
٣١٥٫١٢٥
٩٢٫٧٠٥
٦١٫٠٥٠
٧٢٫٧٢٨
٢٠٤٫٣٤٣
٣٤٥٫١٠٠
٢٣٫٤٤٧٫٢٨١

مخصصات مقبوضة
١٫١٣١٫٤٢٧
٢٫٢٧٤٫٤٣٨
١٨٧٫٠٠٠
٣٫٥٩٢٫٨٦٥
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الصندوق
كفالة أيتام
الزكاة املشروطة
برامج وقفية
اجملموع

مخصصات مدفوعة
١٫٠٣٠٫٩٣٨
٢٫٤٧٤٫٣٧٢
١٨٧٫٠٠٠
٣٫٦٩٢٫٣١٠

البرامج المستقبلية
٭ يسعى الصندوق إلى إنشاء عيادات صحية متنقلة ،جتوب
املناطق النائية في اململكة ،لتقدمي العالج الالزم للمستفيدين من
خالل ملتقيات اخلير.
٭ التوسع في منح املشاريع التأهيلية املنتجة.
٭ دراسة إمكانية إقامة مشاريع تأهيلية متوسطة وكبيرة.
٭ دراسة إمكانية تطوير مناسب لقانون الزكاة.
٭ التوسع في البرامج الوقفية اخليرية التي باشرت الــوزارة
بتنفيذها وهي:
 برنامج وقف خيري ملساعدة الفقراء. برنامج وقف خيري ملساعدة طالب العلم الفقير. برنامج وقف خيري ملساعدة املريض الفقير. برنامج وقف خيري لرعاية األيتام.٭ يسعى الصندوق للربط اإللكتروني مع شبكات
العون االجتماعي واملؤسسات الرسمية ذات الصلة
بأعمال الصندوق.
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أسماء لجان الزكاة في محافظة العاصمة
اسم اللجنة
مخيم احلسني
ضاحية األمير حسن
ضاحية األمن العام
كلية الشريعة
املنارة وأم نوارة
حي األمير حسن
اللجنة النسائية  /عمان
حمزة بن عبداملطلب
تاج اخلير
حسبان
الرحمن/اجلبيهة
اإلمام مسلم
القويسمة
اإلمام النووي
أم قصير واملقابلني
مسجد صالح أبو قورة
بيت املقدس
سلمة بن األكوع
مسجد احلاج حسن
أبو عليا
احملسنني
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رقم الهاتف
0796642625
0796360528
0795871009
0795599287
٠٧٩٥١٩٥٢١١
٠٧٩٧٢٤٣٢٣٦
٠٧٩٥٩٢٣٧٢٠
٠٧٩٨٩٦٤٧٠٦
٠٧٩٥٤٠٧١٧٧
٠٧٧٧٧٨٥١٥١
0799632741
٠٧٩٩٣١٤٦٣٣
٠٧٩٧٦٨٨١٤٩
٠٧٩٥٩٢٨٢٦٦
٠٧٩٦٥٠٠٣٧٣
٠٧٩٥٥٥٣٤٧١
0779582518
0795925945
٠٧٩٨٧٥٣١٣٥
٠٧٧٢٢٢1٤٠٩
0772419808

اسم اللجنة
مخيم الطالبية
فاطمة  /اجلويدة
حي الزهور
اسكان أبو نصير
الوحدات
مسجد كلية احلسني
األبرار/ناعور
طارق
عرجان النسائية
أم البساتني
أبو علندا
األيادي البيضاء
باب اخلير
األقصى
الرحمة
البراء بن عازب
خولة بنت األزور /النسائية
خالد بن الوليد /الهاشمي اجلنوبي
الروضة
عبدالله بن سالم
صويلح

رقم الهاتف
٠٧٩٥٦٠٩٢١٥
0796606276
٠٧٩٥١٣٦١١٤
٠٧٩٩٠٣٤٥٤٩
٠٧٩٥٣٢٨٤٤٤
0795255136
٠٧٧٢٠٦١٩٨٠
0795701144
٠٧٩٩٥٩٧٦٣٧
٠٧٧٧٤٧٣٦٩٦
٠٧٩٥٩٨٩٤٦٧
٠٧٩٩٥٣٣٢٧٩
٠٧٩٦٤٢١١٤٨
0795144670
٠٧٩٧٧٧٥٤٤٤
٠٧٩٦٦٠٧٦٦٠
٠٧٩٠٢٨٤٣٦٥
٠٧٩٨٩٥١٩٢٠
٠٧٧٢٢٤٤٠٨٠
٠٧٩٩٩٥٥٠٤٠
٠٧٩٦٩٠٣٠٥٣

أسماء لجان الزكاة في محافظة العاصمة
رقم الهاتف
اسم اللجنة
٠٧٩٩٢٢٢٢٨٥
وادي السير
٠٧٩٥٨٨٢٩٦٩
حي نزال والذراع الغربي
٠٧٩٥٠٣٨٠٩٥
عمر بن اخلطاب
٠٧٩٥٨٤٦٣٨٤
الفاروق
٠٧٩٥٦٨٠٦٨١
الفرقان
٠٧٩٧١٢٨٤٣٠
النظيف
٠٧٩٩٤٣٩٢٥٥
السالم
٠٧٩٥٧٩٧٤٠٤
حي املصاورة
٠٧٧٦٠٦٤٧٢٢
أهل الذكر
٠٧٩٥٦٧٧٩٧٨
أم القرى
املناصرة األردنية اإلسالمية للشعب الفلسطيني

اسم اللجنة
السالك
اجلوفة
الهجرة
ميمونة بنت احلارث
زمزم
نور املصطفى النسائية
العباس
مسجد أم يحيى
السلف الصالح
قرية سالم
٠٧٩٩٥٦٥٠١٤ / ٥٠٠٢٣٢٣

رقم الهاتف
٠٧٩٩٥٤٩٦٩٥
٠٧٩٥٠٧٨٥٩٥
٠٧٩٦٧٢٣٥٣٥
٠٧٩6٨٢٨٢٨٠
٠٧٩٨٥١٩٥٣٦
٠٧٩٦٣٠٢١١٠
٠٧٩٥٤٣٤٨٩٩
٠٧٩٥٥٢٠٣٥٠
٠٧٩٧٦٦٥٢٢٣
٠٧٩٦٤٢٢٩٩٩

أسماء لجان الزكاة في محافظة الزرقاء
اسم اللجنة
عمر بن اخلطاب
محمد بن سيرين
اللجنة النسائية
علي بن أبي طالب
ثابت بن قيس
الصاحلني
جعفر بن أبي طالب

رقم الهاتف
0795576553
0777902309
0777245360
0777628472
0799039558
٠٧٨٦٧٥٣٤١٩
٠٧٩٧٦٤١٢١٢

اسم اللجنة
الزرقاء الرئيسة
اإلمام الغزالي
اإلمام البخاري
جبل طارق
الهاشمية
املهاجرين واألنصار النسائية

رقم الهاتف
0777610887
0797241999
0795596780
٠٧٩٦٣٣٩٨٥٨
0779844654
٠٧٧٢٤٢٥٧١٤
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أسماء لجان الزكاة في محافظة اربد
اسم اللجنة
بيت راس
مخيم اربد
احلي الشمالي/اربد
كفريوبا
املزار الشمالي
البارحة
حي الهاشمي/اربد
حنينا/اربد
سعد بن عبادة
أنس بن مالك
عثمان بن عفان/حرثا
رياض اجلنة/ملكا
ارحابا
الرضوان
النور/دوقرة
كعب بن مالك
دير السعنة

رقم الهاتف
0772697044
0787616882
٠٧٨٦٢٩٦٨١٧
٠٧٧٧٣٥٩٥٨٧
٠٧٧٢٦٩٧٧٥٤
٠٧٩٦٧٨٧٣٦٧
٠٧٩٥٢٢٦٤٦٨
٠٧٩٩٠٩٥٠٨٧
٠٧٨٨٢١٦٩١٤
٠٧٨٥٧٢٠٣٠٦
٠٧٧٢٣١١٧٣٣
٠٧٧٧٥٤٦٦٠٨
٠٧٧٢١٢٤٧١٠
٠٧٩٦٣١١٢٩٣
٠٧٧٦٤٨٩٧٧١
٠٧٩٦٥٠٢١٠٠
٠٧٩٩٨٦٥١٦٩

اسم اللجنة
مخيم الشهيد عزمي املفتي
خرجا والزوية
شهداء األقصى
حي الشيخ خليل
احلي الشرقي/اربد
عبدالله بن حذافة السهمي
مسجد خلف امللكاوي/اربد
كتم
املغير
حكما
كفرسوم
الزهراء
احلصن
ذي النورين/النعيمة
معاذ بن جبل
عنبة
بشرى

رقم الهاتف
0788356817
0799320359
0777767601
0785200265
٠٧٩٥٥٤٥٤٣٦
٠٧٩٨٤٥٠٧٩٩
٠٧٧٢١٠٦٥٥١
٠٧٧٢٤٢٥٦٥٥
0795429334
0777072898
٠٧٧٧٧٥٩٧٤٢
0786958635
0795453937
٠٧٨٨٨٣١٤٢٨
٠٧٩٩٩٧٩١٤٠
٠٧٧٢٥٦٩١٧٨
٠٧٨٠٤٨١٤٦٥

أسماء لجان الزكاة في محافظة عجلون
اسم اللجنة
عني جنا
أبو دجانة
البركة
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رقم الهاتف
0777410526
0772218817
0777342064

اسم اللجنة
اجلنيد
كفرجنة
راجب

رقم الهاتف
0777760112
0772176161
077624964

أسماء لجان الزكاة في لواء الرمثا
اسم اللجنة
الطرة

رقم الهاتف
0799057449

اسم اللجنة
الرمثا الرئيسية

رقم الهاتف
0777750343

أسماء لجان الزكاة في محافظة جرش
اسم اللجنة
سوف والبرج
ساكب
جرش املركزية
برما

رقم الهاتف
0777171386
0772433671
٠٧٧٢١٦٤٧١٢
0776373605

اسم اللجنة
نحله
مخيم سوف
مخيم غزة
النسيم

رقم الهاتف
0777383342
0795807892
0788134511
0772335460

أسماء لجان الزكاة في محافظة العقبة
اسم اللجنة
منطقة احملدود
القويرة

رقم الهاتف
٠٧٩٧٧٧٦٠١٩
0777631571

اسم اللجنة
العقبة الرئيسية

رقم الهاتف
٠٧٩٥٩٣٠١٢١

أسماء لجان الزكاة في محافظة المفرق
اسم اللجنة
خالد بن الوليد
اخلالدية
املنشية

رقم الهاتف
07775119056
0786237129
٠٧٧٩٥٤٥٠٠٠

اسم اللجنة
الصحابة
جدار القدس

رقم الهاتف
٠٧٧٢٣٠٠٤٣٨
٠٧٧٢٠٠٣٩٠٩
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أسماء لجان الزكاة في محافظة البلقاء
اسم اللجنة
الصواحله
تل املنطح
عيرا ويرقا
عباد الرحمن
بيوضة الشرقية
لواء ماحص والفحيص
الديرة
النهضة
وداي األردن
سعيد بن املسيب
السلط الرئيسية

رقم الهاتف
0779402402
0777498796
0772436892
0790261106
0772184281
0775499383
0795618588
0786864497
07799340325
٠٧٩٥٠١٦٠٢٧
0777219902

اسم اللجنة
الطوال اجلنوبي
الكرامة
مخيم البقعة
أم جوزة وعالن
املالحة
أبو عبيدة والبالونة
قضاء زي
الطباعة وامليدان
سيدات معدي
أسامة بن زيد

رقم الهاتف
0776210780
0785442117
0796519050
0795080904
0772262623
0772521298
0798767544
0777100307
0772690662
0772683678

أسماء لجان الزكاة في لواء األغوار الشمالية
اسم اللجنة
الشونة الشمالية
القعقاع بن عمرو
الكرمية
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رقم الهاتف
0786695244
0785282720
0788549087

اسم اللجنة
حذيفة بن اليمان
شرحبيل بن حسنة

رقم الهاتف
0788273383
0775678736

أسماء لجان الزكاة في لواء الرصيفة
اسم اللجنة
عبادة بن الصامت
األنوار
آمنة بنت وهب

رقم الهاتف
٠٧٩٥٩٢١١٠٢
٠٧٩٠٩٩٣٠٢٠
٠٧٩٥٥٨٨٣٢٨

اسم اللجنة
مسجد اخلضر
الفضل بن العباس
مسجد عوجان

رقم الهاتف
٠٧٩٦٣٥٩٣١٣
0788691778
٠٧٨٥٨٠٩٦١٥

أسماء لجان الزكاة في محافظة الكرك
اسم اللجنة
األغوار اجلنوبية
جوزا
منشية أبو حمور
محي
غور املزرعة واحلديثة

رقم الهاتف
٠٧٩٥٨٣٤١٣٣
٠٧٧٧٨٤٥٩١٩
٠٧٩٧٨٦٣٠٠٠
٠٧٩٦٨٠٣٨٥٧
٠٧٩٩٥٦١٠٢٧

اسم اللجنة
مؤاب
القطرانة
مؤتة
الطيبة
ثالث احلرمني

رقم الهاتف
٠٧٩٥٧٠٥٩١١
٠٧٨٥٤٩٣٩٧٨
٠٧٩٦١٤١٤٥٩
٠٧٩٦٨١٨٦٩٥
٠٧٩٥٢٢٦٢٩٥

أسماء لجان الزكاة في محافظة الطفيلة
اسم اللجنة
عني البيضاء
بصيرا
لواء احلسا

رقم الهاتف
٠٧٧٢١٠٤٢٩٤
٠٧٧٢٠٥٠٤٧٦
0777224367

اسم اللجنة
الطفيلة الرئيسية
احلارث بن عمير

رقم الهاتف
٠٧٧٢٠٦٣٢٦٣
٠٧٧٨٢٢١٣٢٤
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أسماء لجان الزكاة في لواء البادية الشمالية الشرقية
اسم اللجنة
أم القطني

رقم الهاتف
0788237489
٠٧٧٢٦٣٨٨٢١

أسماء لجان الزكاة في محافظة معان
اسم اللجنة
مدينة معان
جعفر الطيار  /اذرح
عائشة أم املؤمنني

رقم الهاتف
0777166437
0777306930
٠٧٧٢٤٢٦٠٩٣

اسم اللجنة
وادي موسى
الشوبك

رقم الهاتف
0772247150
٠٧٧٧٩٦٦٣١٥

أسماء لجان الزكاة في لواء الكورة
اسم اللجنة
الشيخ رباع
األشرفية
كفراملاء
سيدات كفر املاء

رقم الهاتف
0777993195
0775634900
077760951
0775215147

اسم اللجنة
عبدالله بن عمر
املقداد بن عمرو
سيدات دير أبي سعيد
كفرأبيل

أسماء لجان الزكاة في محافظة مأدبا
اسم اللجنة
مليح
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رقم الهاتف
0772008947

رقم الهاتف
0776963250
0779526364
0779962842
0772645600
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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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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.

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 1978.
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 & 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.
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.
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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 (5,810,409) JD for about
(18,049) poor families.
2- Qualifying projects program: Amount has been disbursed (173,715) JD for the Qualifying
of (84) poor families.
3- Emergency aid (cash payments): Amount has been disbursed (1,118,930) JD for about
(23,000) poor families.
4- Vouchers, clothing and food program: Amount has been disbursed (498,565) JD for about
(10,000) poor families.
5- Orphan sponsorship program: Amount has been disbursed (11,924,680) JD for about
(33,269) Orphan.
6- School bag program: Amount has been disbursed (199,705) JD for the purchase and the
distribution of (26,600) bag.
7- Rahman food table program: Amount has been disbursed (112,500) JD for the purchase
and distribution of (37,500) meal.
8- Health care program: Amount has been disbursed (1,066,625) JD for the purchase of
medicines and treatment for (165,000) patients.
9- Special education: Oversees fund’s for five centers of cerebral palsy and special education.
10- Poor students program: Amount has been disbursed (218,050) JD for about (3,300) poor
student.
11- Sacrificial program: The fund is to receive prices, sacrifice, purchase and distribution.
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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.
4- Zakat conditional.
5- Any other resources approved by the Board of Directors.

Letter
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.
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