خدمات صندوق الزكاة

المساعدات الشيرية /المسن الفقير.
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف الفقير والبالغ من العمر  66عاماً
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة في كل

مديرية.

شروطفالحصولفعمىف

 -1ان يكون قد بمغ الستون عاما مع عدم وجود مصدر دخل ثابت.

الوثائقفالةطموبتف ف

 -1صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري المفعول.

الخ ةتف ف

 -2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.

 -2القيد العائمي من ديوان الخدمة المدنية يبين عدد األبناء المتزوجين وطبيعة عمل
كل منيم.

إجراءاتف ق مفالخ ةت ف

 -1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

ف

 -2تكميف باحثين اثنين عمى االقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 -3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من الجيات األخرى
وىي:

 مديرية التقاعد المدني

 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة

 ادارة ترخيص السواقين والمركبات

 -4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .
 -5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل الباحثين
والتنسيب بالقرار.

 -6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من استكمال
الشروط والوثائق.

 -7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار.
 -8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.

 -9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة الصرف.
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الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .

 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي.
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة

 -6إدارة ترخيص السواقين والمركبات .

يتم تبادل البيانات بواسطة قرص مدمج مع صندوق المعونة الوطنية شيريا ،ومع
الضمان االجتماعي من خالل الخدمات االلكترونية عبر الموقع اإللكتروني وباقي

الجيات من خالل نموذج التختيم.
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

شيران
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المساعدات الشهرية /األرامل
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف األرامل الفقراء.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

في كل مديرية.

شروطفالحصولفعمىف

 -1عدم وجود مصدر دخل ثابت.

الوثائقفالةطموبتف ف

 -1صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري

الخ ةتف ف

 -2الحضور شخصيا أو من ينوب عنيا ضمن األسرة الواحدة.

المفعول.

 -2شيادة وفاة الزوج.
 -3قيد اسري.

 -4حجة اعالة او حضانة شرعية حديثة عمى األطفال الصغار.
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

 .2تكميف باحثين اثنين عمى االقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني

 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .
 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.

 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار.
 .8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.
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 .9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.

الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .
 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي.
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة

 -6إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
يتم تبادل البيانات بواسطة قرص مدمج مع صندوق المعونة الوطنية

شيريا ،ومع الضمان االجتماعي من خالل الخدمات االلكترونية عبر

الموقع اإللكتروني وباقي الجيات من خالل نموذج التختيم.
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

شيران
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المساعذاث الشهرٌت/المطلقاث
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف المطمقات ممن ال يوجد لين مصدر دخل ثابت.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

شروطفالحصولفعمىف

 -1ان تكون المرأة مطمقة وال يوجد ليا مصدر دخل ثابت (دخل أو نفقة) .

الوثائقفالةطموبتف ف

 -1صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري

الخ ةتف ف

في كل مديرية.

 -2الحضور شخصيا أو من ينوب عنيا ضمن األسرة الواحدة.

المفعول.

 -2وثيقة طالق.

 -3شيادة خمو موانع او قيد فردي حديث من االحوال المدنية
 -4شيادة حضانة لألطفال إذا كانوا يعيشون مع والداتيم.
 -5شيادات ميالد االبناء
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

ف

 .2تكميف باحثين إثنين عمى األقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني
 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .

 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.

 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار في
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حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.

 .8في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.
الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .
 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة

 -6إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )56خمسون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية.
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المساعذاث الشهرٌت/أسرة المسجىن معٍلها  /اصحاب السىابق الجرمٍت  /خارج البالد
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف األسر المسجون معيميا.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف
شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

في كل مديرية.

 أن يكون معيل األسرة مسجون لمدة تزيد عن الستة أشير وال يوجد ليم
مصدر دخل ثابت .

 الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة .
 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 وثيقة من مركز اإلصالح والتأىيل تبين مدة محكومية رب األسرة.
 كتاب من التحقيقات الجنائية.
 كتاب من االقامة والحدود
 قيد اسري.
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

 .2تكميف باحثين اثنين عمى االقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني

 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .

 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.
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 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار أو االعتذار.
 .8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر األسباب.

 .9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.

الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 صندوق المعونة الوطنية .

 المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي.
 دائرة األراضي والمساحة.
 مديرية التقاعد.
 لجان الزكاة

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )56خمسون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية.
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المساعذاث الشهرٌت /الفقراء مه روي االحتٍاجاث الخاصت.
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف الفقراء من ذوي االحتياجات الخاصة.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة في
كل مديرية.

شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

 أن يكون الشخص من ذوي االحتياجات الخاصة وال يوجد لو مصدر دخل
ثابت.

 الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.
 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى أن ال يقل نسبة العجز
. %76

 قيد اسري.
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

ف

 .2تكميف باحثين اثنين عمى األقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من الجيات
األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني
 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .
 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.
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 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار.
 .8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.

 .9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.

الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .

 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة

 -6إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )56خمسون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية .

10

المساعذاث الشهرٌت /طالب العلم الفقراء.
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف طالب العمم الفقراء.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

في كل مديرية.

شروطفالحصولفعمىف

 ان يكون الطالب من أسرة فقيرة.

الوثائقفالةطموبتف ف

 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين.

الخ ةتف ف

إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.

 إثبات طالب حديث.

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

 .2تكميف باحثين اثنين عمى االقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني

 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .

 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.

 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار.
 .8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.

 .9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.

11

الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 صندوق المعونة الوطنية .

 المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 دائرة األراضي والمساحة.
 مديرية التقاعد.
 لجان الزكاة

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

تصرف في بداية الفصل الد ارسي الجامعي في حال توفر المخصصات.
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المساعذاث الشهرٌت /المرضى الفقراء
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف المرضى الفقراء.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف
شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

في كل مديرية.

-1ان يعاني رب االسرة من مرض او عدة امراض تسبب نسبة عجز ال تقل
عن  %76حسب التقارير الطبية وال يوجد ليم مصدر دخل ثابت.

-2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.

 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 -1تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى ان ال يقل نسبة العجز
. %76

 -1قيد اسري.
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 .1تعبئة نموذج طمب المساعدة من قبل الموظف المختص.

 .2تكميف باحثين اثنين عمى االقل لعمل دراسة اجتماعية ميدانية.
 .3إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وىي:

 مديرية التقاعد المدني

 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 .4تسميم نموذج التختيم لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .
 .5عمل زيارة ميدانية وتعبئة النموذج المختص بالدراسة االجتماعية من قبل
الباحثين والتنسيب بالقرار.

 .6رفع الدراسة االجتماعية مع المرفقات والوثائق إلى قسم التدقيق لمتأكد من
استكمال الشروط والوثائق.

 .7رفع الدراسة الى مدير الدراسات لممصادقة عمى القرار او االعتذار.
 .8في حال االعتذار يتم تبميغ متمقي الخدمة مع ذكر االسباب.
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 .9في حال المصادقة عمى القرار يتم تحويل المعاممة لممدير العام إلجازة
الصرف.

الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .

 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة

 -6إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )56خمسون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية.
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الة اع اتفالنق تفالطارئتف ف
الفئةةتفالة ة ف ةف المسن الفقير ،األرامل ،المطمقات ،أسرة المسجون ،ذوي االحتياجات الخاصة ،طالب العمم
ةنفالخ ةتف ف

الفقراء المرضى الفقراء ،المنكوبين في غير معصية (سيل  ،إفالس  ،حريق ...الخ) ،عابر

السبيل والدخول في اإلسالم.

ةكةةةةةةةانف قةةةةةةة مف صندوق الزكاة (المقر الرئيسي).

الخ ةت ف
شروطف

الحصولفعمىف

-1اي من الفئات المستفيدة المذكورة أعاله وال يوجد ليم مصدر دخل ثابت.
-2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.

الخ ةتف ف

الوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائقف

الةطموبتف ف

 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري المفعول.

 -1تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى أن ال يقل نسبة العجز %76
لممرضى الفقراء .
 -2وث قتفةنفةركزفاإلصالحفوال أه لف( فحالف جنفربفاأل رةفأوفةنف ع مها)ف

 -3المنكوبين في غير معصية (سيل  ،إفالس  ،حريق ...الخ) عمى أن ترفق تقارير
عدلية أو تقرير الدفاع المدني أو ما تقتضيو الحالة من وثائق واثباتات .

 -4عابر السبيل في حالة حدوث محنة (وثيقة من اإلقامة والحدود تثبت عدم إقامتو في
المممكة) .

 -5شيادة وفاة رب األسرة حديثة ( لألرامل).
 -6حجة إسالم لمن دخل اإلسالم.

 -7وثيقة طالق حديثة لمن تم تطميقيا وبحاجة لممساعدة الطارئة
إجراءات ف ق مف

الخ ةت ف

 -1تعبئة نموذج طمب المساعدة الطارئة من قبل الموظف المختص.
 -2إجراء دراسة اجتماعية فورية مكتبية لطالب الزكاة والتوصية بالصرف.
-3تحويل المعاممة إلى المدير العام أو ألصحاب الصالحيات لمتوقيع

ف

بالصرف.

-4تحويل المعاممة إلى المحاسب لتسميم طالب الزكاة المبمغ المقرر.
الةؤ

اتفالشر كتف ف ق مفالخ ةتف ف

ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

ال يوجد

وقةةةةةةةتفانجةةةةةةةازف نصف ساعة

الخ ةت ف
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المساعذاث العٍىٍت الطارئت .
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف المسن الفقير ،األرامل ،المطمقات ،أسرة المسجون معيميا،
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف
شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

ذوي االحتياجات

الخاصة ،طالب العمم الفقراء المرضى الفقراء ،المنكوبين في غير معصية (سيل،

إفالس ،حريق ...الخ) ،عابر السبيل والدخول في اإلسالم .
صندوق الزكاة (المقر الرئيسي).
-1كل شخص يعتبر نفسو من الفئة المستفيدة أعاله وال يوجد ليم مصدر
دخل ثابت.

-2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة .
 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 -1تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى أن ال يقل نسبة العجز
.%76
 -2وث قتفةنفةركزفاإلصالحفوال أه لف( فحالف جنفربفاأل رةفأوفةنف ع مها)ف

 -3المنكوبين في غير معصية (سيل  ،إفالس  ،حريق ...الخ) عمى أن ترفق
تقارير عدلية أو تقرير الدفاع المدني أو ما تقتضيو الحالة من وثائق

واثباتات .

 -4عابر السبيل في حالة حدوث محنة (وثيقة من اإلقامة والحدود تثبت عدم
إقامتو في المممكة) .

 -5شيادة وفاة رب األسرة حديثة ( لألرامل).
 -6حجة إسالم لمن دخل اإلسالم.

 -7وثيقة طالق حديثة لمن تم تطميقيا وبحاجة لممساعدة الطارئة
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 -1تعبئة نموذج طمب المساعدة الطارئة من قبل الموظف المختص.

 -2إجراء دراسة اجتماعية فورية مكتبية لطالب الزكاة والتوصية بالصرف.
-3تحويل المعاممة إلى المدير العام أو ألصحاب الصالحيات بالصرف.

-4تحويل المعاممة إلى الصيدلية المعتمدة من قبل صندوق الزكاة لتسعير
الدواء.

-5تحويل المعاممة الى المدير العام او المفوض بالصرف حسب االصول.
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-6صرف العالج من الصيدلية المعتمدة.
الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف ال يوجد

ق مفالخ ةتف ف

فر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

ساعة واحدة
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كفالت الٍتٍم
الفئةةةةةةتفالة ةةةةةة ف ةفةةةةةةةنف كل يتيم األب أو األبوين وفقير الحال وال يوجد من ينفق عميو.
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف
شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة

في كل مديرية.

 -1عدم وجود مصدر دخل ثابت لألسرة ،عمى أن ال يتجاوز العمر ()18
عاما.

 -2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.
 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 -1شيادة وفاة لرب األسرة حديثة.
 -2شها ةفحضانتفأوفوصا تفشرع تف.

 -3تعبئة االستمارة الخاصة باأليتام مع إرفاق صورتين شخصيتين لكل يتيم
في األسرة .
إجراءاتف ق مفالخ ةت ف

 -3تعبئة نموذج طمب المساعدة (كفالة اليتيم) من قبل الموظف المختص.

ف

 -4إجراء دراسة اجتماعية أولية مكتبية ألسرة اليتيم .

 -5إعطاء نموذج التختيم يوضح عدم االستفادة من المساعدات من
الجيات األخرى وتسميمو لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة .

 مديرية التقاعد المدني
 دائرة االراضي والمساحة
 لجنة الزكاة في المنطقة
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات

 -6الزيارة الميدانية واعداد التقرير وارفاقو بالمعاممة من قبل الباحث
المختص.

 -7تحويل المعاممة إلى مديرية والدراسات لمتدقيق والموافقة عمى عرضيا
عمى المحسنين من كفالء األيتام.
الةؤ

ةةاتفالشةةر كتف ة ف

ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .
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 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة
 -6الجمعيات الخيرية.
 -7مؤسسة اإلقراض الزراعي.
 -8إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

تعتمد ىذه الخدمة عمى توفر أىل الخير من المحسنين (كفالء األيتام)
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المشارٌع التأهٍلٍت/المشروعاث الزراعٍت واالوتاج الحٍىاوً
الفئةةةتفالة ةةة ف ةفةةةةنف

متمقي خدمة المساعدات الشيرية ،او األسر الفقيرة

ةكانف ق مفالخ ةت ف

صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة في

شروطفالحصولفعمىف

-1ان يكون من متمقي خدمة المساعدات الشيرية المقدمة من صندوق الزكاة  ،او من

الخ ةتف ف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

كل مديرية.

االسر الفقيرة التي ليس ليا مصدر دخل.

-2الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.
 -1صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين.
 -2قيد مدني إلثبات عدد األبناء الذين تجاوزت أعمارىم عشرين سنة سواء كانوا
متزوجين أو غير ذلك وطبيعة عمل كل منيم.

 -3شيادة وفاة رب األسرة ( لألرامل).
 -4وثيقة طالق وخمو موانع لممطمقات.
 -5وث قتفةنفةركزفاإلصالحفوال أه لف( فحالف جنفربفاأل رةفأوفةنف ع مها).

 -6تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى أن ال يقل نسبة العجز
 %76لممرضى الفقراءفولذويفاالح اجاتفالخاصت .ف

إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 تعبئة نموذج طمب المساعدة (مشروع تأىيمي) من قبل الموظف المختص.
 إجراء دراسة اجتماعية أولية مكتبية لطالب المشروع .

 الزيارة الميدانية ألسرة طالب المشروع والتأكد من وجود البيئة المناسبة والقدرة
عمى إقامة المشروع.

 إعطاء نموذج التختيم لمتأكد من عدم االستفادة من المساعدات من الجيات
األخرى وتسميمو لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة ،وىي:
 مديرية التقاعد المدني.

 دائرة االراضي والمساحة.
 لجنة الزكاة في المنطقة.
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
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 تحويل المعاممة إلى مديرية المشاريع والدراسات لمتدقيق والموافقة عمى منح
طالب المساعدة المشروع المنوي اقامتو.

 يقدم متمقي الخدمة تعيد خطي يمتزم بموجبو بضمان استم اررية المشروع
التأىيمي ،وفي حال مخالفة ذلك يطالب بدفع قيمة المشروع لمصندوق.

 توقيع اتفاقية عقد تأىيل بين الصندوق ومتمقي الخدمة بالشروط والضمانات
الالزمة الستم اررية المشروع.

 تسمم مستمزمات المشروع لألسرة المستفيدة من المشروع التأىيمي بموجب ضبط
استالم.
بعد مرور ثالث سنوات عمى بداية المشروع التأىيمي يقوم الصندوق بالتأكد من االلتزام
باالتفاقية الموقعة وعدم التصرف بمستمزمات المشروع وتعتبر قيمة المشروع منحة

لألسرة المستفيدة وتنتيي االتفاقية الموقعة.

اذا ثبت أن االسرة المؤىمة قد تصرفت بالمشروع ومستمزماتو ألغراضك مغايرة لألىداف

التي منحت ألجميا المشروع ،لممدير العام تحصيل قيمة المشروع بالطرق التي يراىا
مناسبة.
الةؤ

ةةةاتفالشةةةةر كتف

ف ق مفالخ ةتف ف

 -1صندوق المعونة الوطنية .
 -2المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 -3دائرة األراضي والمساحة.
 -4مديرية التقاعد.
 -5لجان الزكاة.
 -6الجمعيات الخيرية.
 -7مؤسسة اإلقراض الزراعي.
 -8إدارة ترخيص السواقين والمركبات .

ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )66ستون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية.
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المشارٌع التأهٍلٍت  /المشروعاث الصىاعٍت الصغٍرة والحرفٍت التقلٍذٌت والبقالت
الفئةةةتفالة ةةة ف ةفةةةةنف
الخ ةتف ف

ةكانف ق مفالخ ةت ف

متمقي خدمة المساعدات الشيرية ،أو األسر الفقيرة
صندوق الزكاة (المقر الرئيسي) ومديريات األوقاف لدى مكتب رئيس قسم الزكاة في
كل مديرية.

شروطفالحصولفعمىف

الخ ةتف ف

الوثائقفالةطموبتف ف

 متمقي خدمة المساعدات الشيرية ،أو ممن ال يوجد ليم مصدر دخل.
 الحضور شخصيا أو من ينوب عنو ضمن األسرة الواحدة.
 صورة عن دفتر العائمة أو صورة عن جواز السفر لغير األردنيين ساري
المفعول.

 قيد مدني ال ثبات عدد األبناء الذين تجاوزت أعمارىم عشرين سنة سواء كانوا
متزوجين أو غير ذلك وطبيعة عمل كل منيم.

 شيادة وفاة رب األسرة ( لألرامل).

 وثيقة طالق وخمو موانع لممطمقات.
 وث قتفةنفةركزفاإلصالحفوال أه لف( فحالف جنفربفاأل رةفأوفةنف ع مها).

 تقرير طبي حديث صادر عن المجان الطبية عمى أن ال يقل نسبة العجز
 %76لممرضى الفقراءفولذويفاالح اجاتفالخاصت.
 شها ة فخبرة فصا رة فعن فجهت فةع ة ة ف(لمةشار ع فالصناع ت فالصغ رة فوالحر تف
ال قم ت)
 رخصتفةهنف ار تفالةفعولفةنفالجهتفذاتفاالخ صاص
 عق فا جارفاذافكانفالةبنىفة أجر .ف

إجراءاتف ق مفالخ ةت ف
ف

 تعبئة نموذج طمب المساعدة (مشروع تأىيمي) من قبل الموظف المختص.
 إجراء دراسة اجتماعية أولية مكتبية لطالب المشروع .

 الزيارة الميدانية ألسرة طالب المشروع والتأكد من وجود البيئة المناسبة والقدرة
عمى إقامة المشروع.

 إعطاء نموذج التختيم لمتأكد من عدم االستفادة من المساعدات من الجيات
األخرى وتسميمو لمباحثين بعد ختمو من الجيات المختصة التالي:
 مديرية التقاعد المدني.
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 دائرة االراضي والمساحة.
 لجنة الزكاة في المنطقة.
 ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
 تحويل المعاممة إلى مديرية المشاريع والدراسات لمتدقيق والموافقة عمى منح
طالب المساعدة المشروع المنوي اقامتو.

 تحويل المعاممة لممدير العام إلقرار المشروع التأىيمي المخصص لألسرة
الفقيرة.

 يقدم متمقي الخدمة تعيد خطي يمتزم بموجبو بضمان استم اررية المشروع
التأىيمي ،وفي حال مخالفة ذلك يطالب بدفع قيمة المشروع لمصندوق.

 توقيع اتفاقية عقد تأىيل بين الصندوق ومتمقي الخدمة بالشروط والضمانات
الالزمة الستم اررية المشروع.

 تسمم مستمزمات المشروع لألسرة المستفيدة من المشروع التأىيمي بموجب ضبط
استالم.

بعد مرور ثالث سنوات عمى بداية المشروع التأىيمي يقوم الصندوق بالتأكد من االلتزام

باالتفاقية الموقعة وعدم التصرف بمستمزمات المشروع وتعتبر قيمة المشروع منحة
لألسرة المستفيدة وتنتيي االتفاقية الموقعة.

اذا ثبت ان االسرة المؤىمة قد تصرفت بالمشروع ومستمزماتو ألغراض مغايرة لألىداف

التي منحت ألجميا المشروع ،لممدير العام تحصيل قيمة المشروع بالطرق التي يراىا
مناسبة.
الةؤ

ةةةاتفالشةةةةر كتف

ف ق مفالخ ةتف ف

 صندوق المعونة الوطنية .
 المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي .
 دائرة األراضي والمساحة .
 مديرية القاعد .
 لجان الزكاة
 الجمعيات الخيرية .
 مؤسسة اإلقراض الزراعي .
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 إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
ر ومفالخ ةت ف

ال يوجد

وقتفانجازفالخ ةت ف

( )66ستون يوما من تاريخ تقديم طمب الدراسة االجتماعية .
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