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 م11/10/0202وحتى  1/1/0202من صندوق الزكاة  إنـجازات

من تحقٌق انـجازات متمٌزة توضح مدى مساهمة الصندوق فً الحد من مشكلة الفقر والبطالة وتحقٌق  االستراتٌجٌةتمكن صندوق الزكاة من خالل تنفٌذه للخطة 

 -النمو االقتصادي ,وٌعتمد الصندوق برامج متعددة لتحقٌق اهدافه وغاٌاته التً انشئ من اجلها وعلى النحو التالً:

 وعلى النحو التالً:  0202الفعالٌات والبرامج التً اقامها الصندوق خالل عام  -1

 

 

 المبلغ بالدينار العدد النشـــــاط الرقم

 000220222 أسرة 1422 المساعدات النقدية الشهرية 1

  202020131 012.212 كورونا جائحة خالل ولجانه الزكاة صندوق 0

 030222 أسرة   1322 المساعدات الطارئة 1

 0420222 اسرة   3422 ( ملتقى12عدد ) قسائم الغذاء والكساء )من خالل ملتقيات الخير 1

 1420222 أسرة )مشروعا(  44 المشاريع التأهيلية  2

 1140014 غارمه 142 سهم الغارمين من خالل مبادرة صندوق الزكاة  3

 0020222 أسرة    2322 عيديات األسر الفقيرة   واأليتام  4

 2220222 طفل يتيم 0322 أسرة( 1031مشروع كفالة االيتام  )استفاد منها   0

 020222 طالب  022 الطالب الفقير  ) مساعدة لمرة واحدة من خالل الملتقيات ( 1

 020222 يتيم  022 اليتيم الفقير  ) مساعدة لمرة واحدة من خالل الملتقيات ( 2

 300122 منازل  00 ترميم المنازل 12

 00322 ايام طبية 3 االيام الطبية المجانية خالل ملتقيات الخيرها  11

 --- 1212 المكرمة الملكية السامية خالل عيد االضحى   –توزيع لحوم االضاحي  10

 دينار 104130002 المجموع
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 دٌنارا   وتسعة وسبعون مائتانو وخمسة عشر الفة ئوستما( ثمانٌة مالٌٌن 8,115,097االسر من الصندوق : ) لىمجموع ما تم انفاقه ع 

  اسرةومائة الف  ثالثة وثالثون( 00,122من صندوق الزكاة: ) المستفٌدةاألسر عدد. 

 ( : 11,102,711مجموع ما تم انفاقه من لجان الزكاة فً كافة انحاء المملكة )وتسعمائة الف واربعة وعشرون ملٌون وستمائة  ستة عشر

 دٌنار وستة وستون

 ( : 82,021عدد االسر المستفٌدة من لجان الزكاة )اسرة وثالثمائة واحدى واربعونالف  ثمانون 

 ً( دٌنار05,022,025: ) لما تم انفاقه من الصندوق ولجانه المجموع الكل 

 ( : اسرة118,221المجموع الكلً لعدد االسر ) 

  على عام صندوق الزكاة بتقدٌم المساعدات العٌنٌة والنقدٌة  ٌرافقه مدٌرقام معالً وزٌر االوقاف / رئٌس مجلس ادارة صندوق الزكاة

 االسر المتضررة من جائحة كورونا فً المناطق التالٌة :

 .الرمثا / الطرة11 .الطفٌلة11 .االغوار الشمالٌة1 البادٌة الشمالٌة /ام قطٌن.1

 . البلقاء/زي/دٌر عال19 .جرش/مخٌم غزة / ساكب10 .الرمثا9 .لواء الروٌشد0

 . عمان / عضاء ام الرصاص18 .الرصٌفة / مخٌم حطٌن10 .البلقاء8 .المفرق/حوشا0

 .عجلون17 .المفرق/ الباسلٌة12 .العقبة7 .معان2

 .القوٌرة / القصبة02 . معان / مرٌغة15 .الكرك/ غور الصاف12ً .عجلون5

 
 

الوجاًٍح ذحد رعاٌح هعالً رئٍس هجلس االدارج وتحضىر هذٌز الوٌاطك الرً الٍود فٍها هلرمٍاخ العول الخٍزي واالٌام الطثٍح  -2

 عام صٌذوق الشكاج والحاكن االداري فً الوٌطمح
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 الوجوىع الٍىم الطثً الوجاًً الطالة الفمز والٍرٍن الفمٍز ولسائن الغذاء الوٌطمح الزلن

 دٌٌار 316152 دٌٌار 1522 دٌٌار 296652 الطفٍلح/ تصٍزا 1

 دٌٌار 316452 دٌٌار 1522 دٌٌار 296952 الزاتٍح/ سوىع الكىرج/ 2

 دٌٌار 316522 دٌٌار 1522 دٌٌار 326222 الطٍثح /ارتذ االولى 3

 دٌٌار 316522 دٌٌار 1522 دٌٌار 326222 هؤاب /الكزن 4

 دٌٌار 316422 دٌٌار 1522 دٌٌار 296922 رجن الشاهً/الوىلز /عواى الثالثح 5

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 الوزٌغح/هعاى 6

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 هٌشٍح تًٌ حسي /الوفزق 7

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 هأدتا/ الرٍن 8

 دٌٌار 316222 ---- دٌٌار 326222 الثادٌح الشوالٍح/ دٌز الكهف 9

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 الثلماء/ سي 12

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 الذٌسح/  العمثح 11

 دٌٌار 296652 ---- دٌٌار 296652 الضلٍل/  الشرلاء 12

 دٌٌار 326222 ---- دٌٌار 326222 الزصٍفح/ عىجاى 13

 دٌٌار 326222  دٌٌار 326222 / سىف االغىار الشوالٍح 14

 ( دٌٌار4266652) ( دٌٌار76522) ( دٌٌار4196152) الوجوىع
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 مستشفى المقاصد الخيرية

 
 

  ( مرٌض02181) 0202بلغ عدد االدخاالت خالل عام 

 ( مرٌض28( وحدات حٌث اصبح عدد المراجعٌن )8زٌادة عدد اسرة وحدة غسٌل الكلى ) 

  ( دٌنار 11295( بمبلغ )الكلوي)مرضى الفشل  ىغسٌل كل جهازتوقٌع اتفاقٌة تورٌد 

 ( مرٌض25( سرٌر لمرضى الكورنا وبلغ عدد المرضى )17صٌانة وتحدٌث الطابق االول وتخصٌصه بسعة ) 

  سرٌر 11 -  10زٌادة عدد اسرة وحدة العناٌة الحثٌثة من 

 ( سرٌر01( دٌنار وشراء جهاز التراساوند واسرة مرضى عدد )12222استالم المنحة الٌابانٌة بقٌمة ) 

 لفٌكون بدون تزوٌد قسم العٌون بجهاز مٌكروسكوب جراحً حدٌث بتبرع من المحسنٌن واجراء اول عملٌة ساد ابٌض على جهاز ا

 جراحة تقلٌدٌة وخٌوط


