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جعل هللا سبحانه وتعاىل فريضة الزكاة من اهم أركان اإلسالم، وال يكتمل إيمانه إال بأدائها، فهي فريضة إجتماعية 
تؤدى يف صورة عبادة إسالمية حلكم جليلة فهي ليست منة من املعطي وليست تسواًل من اآلخذ.

من أساسيات املهام املطلوبة من القيادة العليا يف الصندوق رسم السياسات العامة بوضع خطة مستقبلية لعدة 
أعوام تستوعب الرسالة والرؤيا واألهداف اليت انئش من أجلها الصندوق وتتوافق مع عمق الفلسفة من فريضة 
بني  املحبة  ورسالة  االجتماعي  الوفاق  وحتقق  الفقر  حنارب  خاللها  من  مالية  اقتصادية  رباني�ة  فريضة  وهي  الزكاة 

املسلمني.

ِ َوِاْبِن  اِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبي�ِل هللاَّ
َ

ق َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ اُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّ
َ

َدق َما الصَّ ﴿ِإنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾ ِ َوهللاَّ ِريَضًة ِمَن هللاَّ

َ
ِبي�ِل ف السَّ

 صدق هللا العظيم/ سورة التوبة اية 60

الزكاة  19م ثم صدر قانون صندوق  الزكاة عام 44 الزكاة حيث صدر قانون جباية  تاريخ مشرق في مجال  للمملكة 
المالي واإلداري  المعنوية واإلستقالل  الذي أعطى الشخصية  المؤقت عام 1978م ثم قانون رقم 8 عام 1988م 
للصندوق وكذلك حق التملك والتعاقد والتراضي، ويتبع الصندوق )21( احدى وعشرون فرعًا )188( لجنة زكاة 

منتشر في كافة محافظات المملكة وألويتها.

المقدمة
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ْقَوٰى﴾ وحتقيقًا لرؤى جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن  َوالتَّ اْلِبِّ  تنفيذًا لقوله  هللا سبحانه وتعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى   
األردين  املجتمع  أبن�اء  من  ومحتاجني  فقراء  من  ملستحقيه  الدعم  بتقديم  السامية  وتوجيهاته  املعظم  احلسني 
عمل  فقد  البوادي  أو  املخيمات  أو  األرياف  أو  القرى  أو  املدن  يف  سكناهم  أماكن  يف  إليهم  الوصول  على  واحلرص 
خالل  من  وذلك  واالجتماعي  اخلريي  بدوره  القيام  مواصلة  على  املعتمدة  اسرتاتيجيت�ه  خالل  من  الزكاة  صندوق 
إنت�اجية لهم أو مساعدة املرىض منهم أو طلبة العلم، بما  تقديم  مساعدات شهريةأو طارئة أو إقامة مشروعات 
ينسجم مع املهمة اإلنساني�ة النبيلة اليت أنئش الصندوق  من أجلها والهادفة إىل ختفيف األعباء اإلقتصادية عنهم 

وتأمني احلياة الكريمة لهم.
ويف الشأن ذاته قام صندوق الزكاة  بالتنسيق والتعاون مع الشركاء واملزّكني واملؤسسات الرديفة له يف قطاع العمل 

االجتماعي وغريها  من املؤسسات ذات الصلة املساهمة يف حتقيق أهدافه للحد من ظاهريت الفقر والبطالة.
ويتضمن التقرير  السنوي لصندوق الزكاة للعام المايض 2018م أبرز اإلجنازات اليت تم حتقيقها للوصول اىل مستحقي 
التنسيق واملتابعة مع كافة الشركاء من  العدالة والشفافية وذلك من خالل  بأيسر السبل ووفق معايري  املساعدة 

القطاع احلكويم واخلاص والتطوعي.
هذا ويسرين التقدم ألعضاء مجلس  إدارة الصندوق وللعاملني فيه كافة جبزيل الشكر وعظيم التقدير على جهودهم 
املباركة، آماًل منهم املزيد  من البذل والعطاء وتطوير األداء خلدمة هذه الفئات املحتاجة من أبن�اء وطنن�ا الغايل يف 

ظل راعي املسرية جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظم.

كلمة معالي وزير األوقاف
رئيس مجلس مجلس ادارة صندوق الزكاة 

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
رئيس جملس إدارة صندوق الزكاة

أ.د. عبد الناصر أبو البصل
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فريضة الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وكان القصد من مشروعيتها كما ذكر اإلمام الشاطيب يف موافقاته »رفع 
من  وإقامتها  اخلمس  الكليات  لرعاية  للتلف«.فجاءت  املعرضة  النفوس  وإحياء  املساكني،  إرفاق  ومصلحة  الشح  رذيلة 
تكافل  بهدف  الفقراء  على  األغني�اء  ثروات  من  جزء  توزيع  إعادة  حيقق  وبما  والمال،  والعقل  والنسل  والنفس  الدين  حفظ 

املجتمع وترابطه. 
الدول  أوائل   بالزكاة  حيث كانت من  الهاشمية  االردني�ة  اململكة  والبطالة؛ اهتمت  الفقر  وللمساهمة يف احلد من ظاهريت 
جاللة  زيارات  خالل  من  الزكاة  لصندوق  الهاشمية  للرعاية  كان  ولقد  الزكاة،  عمل  تنظيم  تشريعات  أصدرت  اليت  العربي�ة 
امللك عبد هللا الثاين حفظه هللا للصندوق واطالعه على برامجه وسري العمل فيه األثر الكبري لرفع املعنويات وزيادة العطاء 

والدافع لتمزي األداء.
إن صندوق الزكاة يعمل لتحقيق رؤيت�ه الشمولية ورسالته السامية وأهدافه اإلسرتاتيجية من خالل منظومة من القوانني 
والتعليمات واألنظمة والظوابط الرقابي�ة والقيم اجلوهرية واليت من شأنها ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة واملوضوعية 
العديد من  السنوات األخرية على تفعيل  الصندوق يف  اململكة. ولقد عمل  املكتبي�ة وامليداني�ة يف مختلف مناطق  يف أعماله 

املبادرات بالنفع واخلري على الفقراء واأليت�ام.
إنين أشعر باإلطمئن�ان والرضا عندما تصل احلقوق اىل أصحاب اإلستحقاق من صندوق الزكاة وجلانه، متمني�ًا أن يكون عملنا 
يف الصندوق تطبيقا فعليًا لفريضة الزكاة ضمن اإلمكاني�ات املتاحة،آماًل يف الوقت ذاته أن تكلل كل املساعي الرامية إىل اقرار 
القانون املعدل لقانون الزكاة رقم )8( لسنة 1988م بالتوفيق والنجاح والقايض بإلزامية  الزكاة يف املمكلة،حتقيقيا للعدالة 
له  والداعمني  الصندوق  على  القائمني  جهود  ثمرة  التقرير  هذا  ويأيت  اجلميع  ينشده  الذي  االجتماعي  والرفاه  االجتماعية 
وبتوجيه كريم من معايل رئيس مجلس اإلدارة وذلك بهدف تسليط الضوء على ما حتقق من إجنازات خالل عام 2018، سائاًل 
برامج  التوسع والتنوع يف  املعنني على اختالف مواقعهم وتطوير األداء وتقديم األفضل من خالل  املوىل عز وجل أن يوفق 

ونشاطات صندوق الزكاة يف ظل األب احلاين جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظم.

كلمة عطوفة مدير عام صندوق الزكاة

مدير عام صندوق الزكاة
د. عبد السمريات
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1 - قانون صندوق الزكاة رقم )8( لعام 1988م .
2 - نظام التنظيم اإلداري لصندوق الزكاة رقم )18( لسنة 1997م.

لغاية  عليها  طرأت  اليت  التعديالت  مع  1990م  لسنة   )1( رقم  الزكاة  لصندوق  والمالية  اإلدارية  التعليمات   -3
20م. 02/3/31

20م. 4- تعليمات جلان الزكاة رقم 3 وتعديالته لسنة 02
5- التعليمات المالية واإلدارية لبنامج كافل اليتيم لسنة 1997م.

6- التعليمات االدارية والمالية لبنامج مساعدة الطالب الفقري لسنة 2000م وتعديالتها.
سس وشروط صرف الزكاة وتعديالتها رقم )1( لسنة 2017م.

ُ
7- تعليمات أ

8 - تعليمات تأهيل األسر املنتجة / صندوق الزكاة رقم )4 (لسنة 2017م.

المادة )3( من نظام تنظيم االداري لصندوق الزكاة رقم )18( لسنة )1997(
1- يتوىل الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها.

2 - املساعدة يف إنشاء املشاريع التأهيلية لألسر الفقرية.
3 - املساهمة يف مساعدة الفقراء واملحتاجني من طالب العلم واملرىض الفقراء واأليت�ام.

4 - تقديم املعونة الشهرية لبعض األسر الفقرية .
5 - تشكيل جلان جمع الزكاة لإلشراف عليها ومتابعة أعمالها.

التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة

مهام صندوق الزكاة
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صندوق الزكاة حيظى بثقة املزكني واملحسنني، ومتمزيًا 
لألحكام  وفقًا  وفعالية  بكفاءة  اموالهم  زكاة  إدارة  يف 

الشرعية.

يف  الزكوي  الوعي  نشر  حيقق  بما  الزكاة  أموال  إدارة 
وخارجيًا  داخليًا  والتبعات  الزكاوات  وقبول  املجتمع 

وإنفاقها على مصارفها الشرعية .

1 - الزكاة اليت يرغب األفراد املسلمون بت�أديتها للصندوق.          2- الهبات والتبعات.          3- الزكاة املشروطة.
4 - الصدقات واألضايح والنذور وصدقة الفطر.                             5- أية موارد اخرى يوافق عليها مجلس االدارة.

نص قانون الزكاة على إنفاق واردات الصندوق يف مصارف الزكاة املقرر شرعًا، وعلى األخص األصناف التالية:
1- الفقراء واملساكني.                   2- طالب العلم والفقراء.               3- املرىض الفقراء واملؤسسات اليت ترعاهم.

4 - املنكوبني من غري معصية، بسبب الكوراث الطبيعية.
5- األيت�ام والعجزة وذوي االحتي�اجات اخلاصة، الفقراء واملؤسسات اليت ترعاهم.

6 - االعمال الالزمة إلدارة الصندوق، على ان اليتجاوز ما ينفق عليها 10% من ورادات الصندوق.

1 - العمل على زيادة استقطاب أموال الزكاة واملساعدات.         2- املساهمة يف زيادة فرص تشغيل األسر الفقرية.
3 - زيادة عدد املشمولني بمساعدات نقدية متكررة.          4- املساهمة يف تقديم اخلدمات الصحية املقدمة للفقراء.

5- رفع كفاءة وفاعلية األداء املؤسيس.

الرسالةالرؤية

األهداف اإلستراتيجية

موارد الصندوق

مصارف الزكاة
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اإلسالم  أركان  من  الثالث  الركن  هي  الزكاة  أن  حيث  من  الزكاة  لصندوق  اجلوهرية  القيم  من  القيمة  هذه  تعتب 
اخلمسة اليت تنعكس إجيابًا على أداء وسلوك املوظفني يف كافة مجاالت العمل وعلى اختالف مستوياتهم اإلدارية.

تطبيق تعليمات وأنظمة صندوق الزكاة املتعلقة باملساعدات على كل من يرغب يف اإلستفادة من خدمات صندوق 
الزكاة بصرف النظر عن اجلنسية.

اختاذ القرارت وفقًا للقوانني والتعليمات واألنظمة وإتاحة املجال إلطالع املعنيني عليها بسهولة ويسر .

حتقيق  منطق  من  ورؤسائهم  واألقسام  اإلدارة  بني  اإلجيايب  التفاعل 
املصلحة العليا من خالل االحرتام املتب�ادل بني املستويات اإلدارية 
املختلفة إذ أن الكل يسعى لتحقيق هدف سام بنظر اجلميع ) املؤمن 

للمؤمن كالبني�ان املرصوص يشد بعضه بعضا(

1- القيمة الشرعية

2- العدالة والمساواة

3- الشفافية

4- العمل بروح الفريق

القيم الجوهرية
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مجاالت  كافة  يف  والعملية  واالدارية  العلمية  مهاراتهم  تنمية  خالل  من  املوظفني  مستوى  وإبراز  رفع  على  العمل 
العمل املتعلقة بالزكاة.

اإللزتام باملسؤوليات والواجبات الوظيفية املنوطة بالعاملني انطالقًا من أهمية األمانة يف العقيدة اإلسالمية.

بمقتىض المادة الرابعة من قانون الزكاة رقم )8( لسنة 1988م تم تشكيل مجلس إلدارة الصندوق ورعاية شؤونه 
ورسم السياسة العامة وإقرار اخلطط واملشاريع واملوازنة العامة للصندوق ويت�ألف املجلس من :

1- وزير األوقاف والشؤون واملقدسات السالمية- رئيسًا.
2- األمني العام لوزارة االوقاف - نائب�ا للرئيس.

3- املفيت العام للملكة األردني�ة الهاشمية عضوًا.
4 - مدير عام صندوق الزكاة - عضوًا.

5- مندوب وزارة المالية - عضوًا.
6 - مندوب وزارة التنمية االجتماعية - عضوًا.

7- خمسة أعضاء من القطاع اخلاص من املهتمني بالشؤون االسالمية يعينهم مجلس الوزراء املوقر بتنسيب من 
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وتكون مدة عضويتهم سنتني قابلة للتجديد.

5- التميز

6- االمانة

مجلس ادارة صندوق الزكاة
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الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة 

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية
رئيس جملس إدارة صندوق الزكاة

جملس إدارة صندوق الزكاة

مكتب املدير العام

مساعد املدير العام
لشؤون املشارع واللجان

مديرية
الرقابة الداخلية

مديرية
الرقابة املالية

قسم
الرقابة اإلدارية

مديرية
الدراسات

قسم
الدراسات واملتابعة

قسم
البحث االجتماعي

قسم
التوثيق

مديرية
جلان الزكاة

قسم
معامالت اللجان

قسم
مشاريع اللجان

قسم
حماسبة اللجان

قسم
التوثيق

مديرية 
املشاريع

قسم
كفالة اليتيم قسم املشاريع

قسم
املتابعة امليدانية

مديرية
اللوازم

قسم
اللوازم

قسم
املستودعات

قسم
اخلدمات

مديرية
اإلتصال والعالقات

قسم
العالقات واإلعالم

قسم
االتصال اخلارجي

مديرية
املعلومات

قسم
التحليل والربجمة

قسم
البيانات

قسم
التدريب والتطوير

قسم
الدراسات واإلحصاء

مديرية
املوارد املالية

قسم
احملاسبة

قسم
الرواتب

قسم
الصندوق

قسم
التوثيق

مديرية
املوارد البشرية

قسم
املوارد البشرية

قسم
املوارد واألرشفة

املدير العام

مكتب خدمة اجلمهور

جلنة التخطيط

مساعد املدير العام
للشؤون املالية واإلدارية

مكاتب الزكاة يف 
حمافظات واأللوية



16

2( اسرة وبمبلغ اجمايل يقدر بـ )1,926,250(  بلغ عدد األسر اليت تقاضت رواتب شهرية من صندوق الزكاة  )490
دين�ار سنويًا.

قام صندوق الزكاة بكفالة )3895( يتيم وبمبلغ إجمايل )1,066,665( دين�ار.

األسر  هذه  عدد  بلغ  حيث  الصندوق  بمراجعة  قامت  اليت  لألسر  الطارئة  املساعدات  بتقديم  الزكاة  صندوق  قام 
)1800( اسرة وبمبلغ اجمايل )90,350( دين�ار.

وتسعون  ثماني�ة   )98( املشاريع  هذه  عدد  بلغ  حيث  الفقرية  لألسر  تأهيلية  مشاريع  بتنفيذ  الزكاة  صندوق  قام 
مشروعًا وبمبلغ اجمايل قدره )204,306( دين�ار.

برامج الصندوق

أواًل: المساعدات النقدية الشهرية

ثانيًا: مشروع كفالة اليتيم

ثالثًا: المساعدات الطارئة

رابعًا: المشاريع التأهيلية
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قام صندوق الزكاة بتوزيع احلقائب املدرسيب�ة ومستلزماتها على األسر املستفيدة من صندوق الزكاة حيث بلغ عدد 
هذه احلقائب )20,000( عشرون ألف حقيب�ة وبمبلغ إجمايل )170،240( مائة وسبعون ألف ومائت�ان وأربعون دين�ار.

قام صندوق الزكاة بتوزيع املساعدات النقدية على أسر األيت�ام من خالل ملتقيات اخلري حيث بلغ عدد املستفيدين 
)1000(الف  يتيم وبمبلغ اجمايل )100,000( دين�ار.

قام صندوق الزكاة بتوزيع املساعدات النقدية على طالب العلم الفقراء من خالل ملتقيات حيث استفاد من هذا 
10( طالب وبمبلغ اجمايل )104,000( دين�ار املشروع )40

سادسًا: الحقيبة المدرسية

سابعًا: اليتيم الفقير )من خالل ملتقيات الخير(

ثامنًا: طالب العلم الفقير

رمضان  شهر  خالل  الزكاة  صندوق  من  املستفيدة  األسر  على  والكساء  الغذاء  قسائم  بتوزيع  الزكاة  صندوق  قام 
املبارك ومن خالل ملتقيات اخلري حيث بلغ عدد األسر املستفيدة )13,050( أسرة وبمبلغ إجمايل )652,500( دين�ار.

خامسًا: قسائم الغذاء والكساء
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قام صندوق الزكاة بدفع ممن حبقهن طلبات تنفيذ قضايئ حيث بلغت قيمة املبالغ املدفوعة )304,700( دين�ار.

قام صندوق الزكاة بصرف عيديات لألسر اليت تتقاىض مساعدات شهرية متكررة وأسر األيت�ام حيث بلغت قيمة 
هذه العيديات )530,500( دين�ار إستفاد منها )4500( أسرة.

ضمن مكرمة سيد البالد جاللة امللك عبد هللا الثاين بتوزيع حلوم األضايح خالل عيد األضىح املبارك حيث استفاد 
منها )3930( أسرة.

قام صندوق الزكاة بإستحداث مشروع ترميم املنازل للفقراء حيث تم تشكيل جلان مختصة
17,7( دين�ار.  لدراسة واقع هذه املنازل حيث تم ترميم )6( ستة منازل وبمبلغ اجمايل )40

بكلفة  مجاين  طيب  يوم  وعشرون  أربعة   )24( وعددها  الطبي�ة  أيام  اخلري  ملتقيات  خالل  من  الزكاة  صندوق  أقام 
إجمالية تزيد )24,000( دين�ار.

تاسعًا: ترميم المنازل

عاشراً: األيام الطبية المجانية )من خالل ملتقيات الخير(

حادي عشر: سهم الغارمين

ثاني عشر: صرف عيديات لألسر

ثالث عشر: مكرمة جاللة الملك حفظه اهلل
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ايرادات ومصروفات الزكاة ولجانه لعام 2019م

املبلــــــــــــــــــــــغ املصروفــــــــــــــــــــــــــــــات

1923080 املساعدات الشهرية
90380 املساعدات الطارئة

487350 الطرود الغذائية
204306 املشاريع التأهيلية
170240 احلقيبة املدرسية
104000 الطالب الفقري
100000 اليتيم الفقري
304700 الغارمني
530500 عيديات األسر واأليتام
220000 مصاريف الربامج الوقفية
127039 املصاريف اإلدارية

1657192 الزكاة املشروطة

1066625 كفالة األيتام
15913165 مدفوعات جلان الزكاة
3645724 مدفوعات )أردن النخوة( الغارمات

17740 ترميم املنازل
24000 األيام الطبية اجملانية
50000 اليوم اخلريي/القدس

26,636,000 جمموع املصاريف

املبلــــــــــــــــــــــغ اإليــــــــــــــــــــرادات

10860469 مقبوضات صندوق الزكاة
15641177 مقبوضات جلان الزكاة
26501646 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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يقوم صندوق الزكاة بتنفيذ املشاريع التأهيلية املنتجة، بهدف مساعدة   
الفقراء املعوزين، بمشاريع خريية استثمارية تعود عليهم بما يمكنهم من 
العيش بكرامة وتغنيهم عن السؤال، ويف الوقت ذاته تسهم يف احلد من 
تم  وقد   ، ملجتمع  ا  يف  االقتصادية  التنمية  على  وتعمل   ، البطالة  ظاهرة 
صرف مبلغ )204,306( دين�ار يف هذا املجال ، حيث تم تأهيل 98 مشروعًا.

بعض المشاريع التأهيلية:

المشاريع التأهيلية

حمل ألبسة

مواد بناء

أدوات منزلية

البقالة

قارب الصيد

بناشر

تربية املاعز

خمبز

عدد صناعية

تربية األبقار

حياكة امللبوسات
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حتقيقا لرسالة الصندوق فقد حرصت ادارته على تشكيل جلان زكاة تطوعية يف مختلف أحناء اململكة وذلك بهدف 
الوصول إىل التجمعات السكاني�ة والتعرف على األسر املستهدفة ومناطق سكنهم.

وتنظيمًا لعمل هذه اللجان فقد قام مجلس إدارة الصندوق بإصدار تعليمات رقم )3( لسنة 1996م بمقتىض الفقرة 
»ب« من المادة )11( من قانون صندوق الزكاة رقم )8( لسنة 1988م حتديد كيفية تشكيل جلان الزكاة ومحاسبتها 

وأسس عملها وضبط أعمالها واإلشراف عليها.
وقد بلغ عدد اللجان املشكلة يف املحافظات واأللوية )188(  جلنة موزعة على النحو التايل:

لجان الزكاة

حمافظـة
العاصمة

حمافظـة
اربد

حمافظـة
البلقاء

لواء
الرصيفة

حمافظـة
الزرقاء

حمافظـة
جرش

لواء
الكورة

حمافظـة
املفرق

حمافظـة
الكرك

58 35 21 4 14 8 8 5 9

لواء البادية
الشمالية الشرقية

حمافظـة
معان

حمافظـة
عجلون

لواء
الرمثا

حمافظة
مأدبا

حمافظـة
العقبة

حمافظـة
الطفيلة

لواء األغوار
الشمالية

1 5 6 2 1 3 5 3
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أسماء لجان الزكاة في محافظة العاصمة
رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0795609215 خميم الطالبية 0796642625 خميم احلسني

0796606276 فاطمة / اجلويدة 0796360528 ضاحية  األمري حسن

0795136114 0795871009 حي الزهور ضاحية  األمن العام

0799034549 اسكان ابو انصري 0795599287 كلية الشريعة

0795328444 الوحدات 0795195211 املنارة وأم نوارة

0795255136 مسجد كلية احلسني 0797243236 حي األمري  حسن

0772061980 األبرار / ناعور 0772419808 احملسنني

0795701144 طارق 07989647706 محزة بن عبد املطلب

0796903053 صويلح 0795407177 تاج اخلري

0777473696 ام البساتني 0777785151 حسبان

0795989467 ابو علندا 0799632741 الرمحن / اجلبيهة

0799533279 األيادي البيضاء 0799314633 اإلمام مسلم

0796421148 باب اخلري 0797688149 القويسمة

0772221409 ابو عليا 0795928266 اإلمام النووي

0799955040 عبد اهلل بن سالم 0796500373 أم قصري واملقابلني

0796607660 الرباء بن عازب 0795553471 مسجد صاحل ابو قورة

0790284365  خولة بنت االزور /
النسائية

0779582518 بيت املقدس

0798951920  خالد بن الوليد / اهلامشي
اجلنوبي

0795925945 سلمة بن األكوع

0772244080 الروضة 0798753135 مسجد احلاج حسن
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أسماء لجان الزكاة في محافظة العاصمة

أسماء لجان الزكاة في محافظة الزرقاء

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0799549695 السالك 0799222285 وادي السري

0795078595 اجلوفة 0795882969 حي نزال والذراع الغربي
0796723535 اهلجرة 0795038095 عمر بن اخلطاب

0796828280 ميمونة بنت احلارث 0795846384 الفاروق
0798519536 زمزم 0795680681 الفرقان

0796302110 نور املصطفى النسائية 0797128430 النظيف

0795434899 العباس 0799439255 السالم

0795520350 مسجد ام حييى 07995797404 حي املصاوره
0797665223 السلف الصاحل 0776064722 أهل الذكر
0796422999 قرية سامل 0795677978 أم القرى

0799565014/50023223 املناصرة األردنية للشعب الفلسطيين

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

07775610887 0795576553 الزرقاء الرئيسية عمر بن اخلطاب

0797241999 اإلمام الغزالي 0797902309  حممد بن سريين
0795596780 اإلمام البخاري 0797641212 جعفر بن ابي طالب

0796339858 جبل طارق 0777628472 علي بن ابي طالب
07798446654 0799039558 اهلامشية ثابت بن قيس

0772425714 املهاجرين واالنصار النسائية 0786753419  الصاحلني

 0795706218 أم رمانه 07990522030 بريين
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أسماء لجان الزكاة في محافظة اربد
رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0788356817 خميم الشهيد عزمي املفيت 0772697044 بيت رأس

0799320359 خرجة والزوية 0787616882 خميم  اربد

0777767601 شهداء األقصى 0786296817 احلي الشمالي / إربد

0785200265 حي الشيخ خليل 0777359587 كفر يوبا

0795545436 احلي الشرقي / اربد 0772697754 املزار الشمالي

0798450799 عبد اهلل بن حذافة السهمي 0796787367 البارحه

0772106551 مسجد خلف امللكاوي / إربد 0795226468 احلي اهلامشي / اربد

0772425655 كتم 0799095087 حنينا / اربد

0795429334 املغري 0788216914 سعد بن عبادة

0777072898 حكما 0785720306 أنس بن مالك

0777759742 كفر سوم 0772311733 عثمان بن عفان / حرثا

0786958635 الزهراء 0777546608 ريا ض اجلنة / ملكة

0795453937 احلصن 0772124710 ارحابا

0788831428 ذي النورين / النعيمة 0796311293 الرضوان

0799979140 معاذ بن جبل 0776489771 النور / دوقرة

0770352545 عنبة 0796502100 كعب بن مالك

0780481465 بشرى 0799865169 دير السعنة

0788607688 املخيمات
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أسماء لجان الزكاة في محافظة عجلون

أسماء لجان الزكاة في محافظة الرمثا

أسماء لجان الزكاة في محافظة جرش

أسماء لجان الزكاة في محافظة العقبة

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0777383342 حنلة 0777171386 سوف والربج

0795807892 خميم سوف 0772433671 ساكب

0788134511 خميم غزة 0772164712 جرش املركزية

0772335460 النسيم 0776373605 برما

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0795930121 العقبة  الرئيسية 0797776019 منطقة احملدود

0777631571 القويرة

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0777750343 الرمثا الرئيسية 0799057449 الطرة

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0777760112 اجلنيد 0777410526 عني جنا

0772176161 كفرجنة 0772218817 ابو دجانة
077624964 راجب 0777073516 عجلون
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أسماء لجان الزكاة في محافظة البلقاء

أسماء لجان الزكاة في لواء األغوار الشمالية

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0776210780 الطوال اجلنوبي 0779402402 الصواحلة

0785442117 الكرامة 0777498796 تل املنطح
0796519050 خميم البقعة 0772436892 عريا ويرقا

0795080904 ام جوزة وعالن 0790261106 عباد الرمحن
0772262623 املالحة 0772184281 بيوضة الشرقية

0772521298 ابو عبيدة والبالونة 0775499383 لواء ماحص والفحيص

0797867544 قضاء زي 0795618088 الديرة

0777100307 الطباعة وامليدان 0786864497 النهضة
0772690662 سيدات معدي 07799340325 وادي االردن

0772683678 اسامة بن زيد 0795016027 سعيد بن مسيب
0777219902 السلط الرئيسية

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0788273383 حذيفة بن اليمان 0786695244 الشونة الشمالية

0775678736 شرحبيل بن حسنة

أسماء لجان الزكاة في محافظة المفرق
رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0772300438 الصحابة 0775119056 خالد بن الوليد

0772003909 جدار القدس 0786237129 اخلالدية
0779545000 املنشية
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أسماء لجان الزكاة في محافظة الكرك

أسماء لجان الزكاة في لواء الرصيفة

أسماء لجان الزكاة في محافظة الطفيلة

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0795705911 مؤاب 0795834133  االغوار اجلنوبية

0799562275 جممع قرى لواء فقوع 0798418372 ذات رأس
0796141459 مؤتة 0797863000 منشية ابو محور

0796818695 الطيبة 0796803857 باب الريان /حمي
0795226295 ثالث احلرمني 0799561027  غور املزرعة واحلديثة

الكرك

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0788691778 الفضل بن العباس 0795921102 عبادة بن الصامت

خميم حطني 0795588328 آمنة بنت وهب

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0772063263 0772104294 الطفيلة الرئيسية  عني البيضاء

0778221324 احلارث بن عمري 0772050476 بصريا

0777224367 لواء احلسا
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أسماء لجان الزكاة في لواء البادية الشمالية الشرقية

أسماء لجان الزكاة في محافظة مأدبا

أسماء لجان الزكاة في محافظة معان

رقم اهلاتف اسم اللجنة

0772008947 مليح

رقم اهلاتف اسم اللجنة

0772638821 - 0788237489 ام القطني

رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0772247150 وادي موسى 0777166437  مدينة معان

0777966315 الشوبك 0772426093 عائشة ام املؤمنني
0772654132 فروة بن عمرو اجلدامي

أسماء لجان الزكاة في لواء الكورة
رقم اهلاتف اسم اللجنة رقم اهلاتف اسم اللجنة

0776963250 عبد اهلل بن عمر 0777993195  الشيخ رباع

0779526364 املقداد بن عمرو 0775634900  االشرفية

0779962842 دير ابي سعيد املركزية 077760951 كفر املاء

0772645600 كفر أبيل 0775215147 سيدات لواء الكورة
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الالزم  العالج  لتقديم  اململكة  يف  النائي�ة  املناطق  جتوب  متنقلة  صحية  عيادات  انشاء  اىل  الصندوق  يسعى   -  *
للمستفيدين من خالل ملتقيات اخلري.

*- التوسع يف منح املشاريع التأهيلية املنتجة.
*- دراسة إمكاني�ة إقامة مشاريع تأهيلية متوسطة وكبرية.

*- دراسة إماكني�ة تطوير مناسب لقانون الزكاة.
* - التوسع يف البامج الوقفية اخلريية اليت باشرت

 الوزارة بتنفيذها وهي : 

برنامج وقف خريي ملساعدة الفقراء. 

برنامج وقف خريي ملساعدة الطالب العلم الفقي.

برنامج وقف خريي ملساعدة املريض الفقري  .

برنامج وقف خريي لرعاية األيت�ام.

*- يسعى الصندوق للربط االلكرتوين مع شبكات العون االجتماعي
 والُمؤسسات الرسمية ذات الصلة بأعمال الصندوق.

البرامج المستقبلية
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من مشاريعنا التأهيلية
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ترميم المنازل
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