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املقــــدمة
كلمة مجلـس األمنــــاء
رســــــالــة الهيــــئة

اإليرادات واملصـروفــات

مؤسســـات  شــريكــة

تعظيم شعيـرة الزكـــاة
التعاون مع املؤسسـات

يـوم الزكاة الفلسطيني

املشـــاريـع اإلغــاثيــة

املشـــاريـع املوسـمية

املشـــاريـع الصـحيـــة

مشــــروع الغــارمـــين

حملة دعـم أفقر الفقراء
شـــــكــر وعــرفـــــان

تتمتع الفلسطـينية(  الزكـاة  )هيئة  تسـمى  هيئـة  القــانون  هـذا  أحكام  بمقتضى   تنشأ 

القـانونيـة، ملبـاشرة جميــع اإلداري و األهلية   بالشخصيــة االعتبـارية واالستقـالل املالي و 

 األعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما يف ذلك تملك األمـوال املنقولة وغير

املنقولـة الالزمة لسير أعمالهـا وممـارسـة نشـاطهـا والتصـرف فيهــا وفـق أحكـام القانـون

)9/2008( قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني  )26(مادة رقم



يطيب لنا أن نقدم لكم صورًا من إنجازات هيئة الزكاة الفلسطينية 
2018 م والذي يتضمن حصاد عام جديد من األعمال  1440هـ -  لعام 
أبناء  شرائح  كافة  مع  بالتعاون  تحققت  والتي  الخيرية  واملشاريع 
شعبنا املعطاء من رجال أعمال وشركات و محسنين الذين  شاركوا 

معنا يف هذا اإلنجاز العظيم املبارك.

إن هيئة الزكاة الفلسطينية تعمل منذ نشأتها ىلع خدمة املجتمع 
وإنفاق الزكاة يف مصارفها الشرعية مراعية يف ذلك معايير الجودة 
واألهلية  والحكومية  الخاصة  املؤسسات  مع  بالتعاون  والشفافية 

العامة.  املصلحة  لتحقيق 

األيام  يف  املستفيدين  وأعداد  مشاريعنا  زيادة  إلى  نطمح  ونحن 
القادمة وبذل املزيد من التعاون وتظافر الجهود والعطاء، وإننا نأمل 
 ، الكريمة  والحياة  والغنى  الكفاية  لتحقيق  العطاء  هذا  يستمر  بأن 
لنعيد لفريضة الزكاة صورتها املشرفة األولى، وإنها عبادة جماعية 

املسلم.  للمجتمع  املصلحةالعامة  تحقق  مؤسسية 

المقـدمة



كلمة
مجلس األمناء 



ِ ِإنَّ اللَّ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصير ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ ُموا ألَنُفِسُكم مِّ َلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما ُتَقدِّ  َوَأِقيُموا الصَّ

الحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلة والسلم ىلع سيدنا محمد 

وىلع آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

الل  اختارنا  أن  نشرف  الفلسطينية  الزكاة  هيئة  أمناء  مجلس  يف  فإننا 

تعالى لنكون قائمين ىلع شعيرة مهمة وركيزة أساسية من شعائر وركائز 

وإنه ملن  الفلسطيني،  لنكون يف خدمة شعبنا  الحنيف  اإلسلمي  ديننا 

الذي  اإلصدار  هذا  شرائحه،  بكافة  شعبنا  ألبناء  نقدم  أن  سعادتنا  دواعي 

يتناول أنشطة هيئة الزكاة وإنجازاتها، ليشاركونا الخير يف عملية الجمع 

إقامة هذه الشعيرة  والتوزيع والنصح واإلرشاد والتوجيه يف كل ما يخص 

يف ربوع وطننا الغالي.

الزكاة  أموال  لجمع  أنشطة   من  الفلسطينية  الزكاة  هيئة  به  تقوم  ما  إن 

والصدقات من األفراد واملؤسسات وأهل الخير له بالغ األثر يف التخفيف عن 

الزكوات وتنميتها واستثمارها  توزيع  أبناء شعبنا، فشعارنا وهدفنا جودة 

بما يخدم مصالح املجتمع  وفق مصارفها الشرعية وبما يتواءم بين املجاالت 

اإلغاثية والتنموية ابتغاء وجه الل ومرضاته. 

وهيئتكم منكم ولكم و ىلع جاهزية تامة وىلع الدوام لبذل الجهد والوقت 

يحقق  بما  الفريضة  هذه  إحياء  يف  الحسن  النموذج  وتقديم  األمانة  ألداء 

مقاصدها وأهدافها وحكمة تشريعها ليتحقق لشعبنا وأمتنا قيم الكفاية 

والعدل ببركة هذه الفريضة، إننا نهيب بكل أبناء شعبنا مزيدًا من العطاء 

والتكافل والتراحم، سائلين الل تعالى أن يتقبل منكم صالح األعمال و أن 

يوفقنا جميعا  إلى ما فيه خير شعبنا. 

يقول الل تعالى: َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ ىلَعَ َربِّ اْلَعامَلِيَن.)الشعراء: 109(    

كلمة
مجلس األمناء 

الرحيم الرحمن  الل  بسم 

   )البقرة: 110( 



                            ١ العدالة     2 النزاهة والشفافية     3 املصداقية 

4 العمل بروح  الفريق     5 التميز     6 التكافل

هيئة وطنية مستقلة، ُتعنى بإحياء وتطبيق فريضة الزكاة 
مصارفها  يف  وإنفاقها  مواردها،  وتنمية  جمعها  خلل  من 
الجودة  ومعايير  اإلسلمية،  الشريعة  أحكام  وفق  الشرعية 

الشاملة.

التميز يف خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري

الرؤية يف املجتمع الفلسطيني تعزيزا لصموده 

الرسالة

القيم

 رفع كفاءة األداء
 املؤسسي وتطوير

البنية التحتية

 تعظيم شعيرة
 الزكاة وبيان

  أهميتها
ومقاصدها

 تعزيز دور الهيئة
 يف استقطاب

 أموال الزكاة والهبات
وتنميتها

 العدالة يف توزيع
   الزكـاة بمـا يحقـق
 التنمية املجتمعية

املستدامة

األهداف



مؤسسات شريكة
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اإليرادات و المصروفات



%47.3

%22

%20.5

%6.5

%2.8
%0.7

%0.2

اإليرادات

السنة

20%
25%
30%

15%
10%
5%

0%

2014 2015 2016 2017 2018

نسب الصرف ىلع البرامج خالل عام 2018م 

 مشروع املساعدات النقدية اإلغاثية

مشروع كفالة طلبة العلم

          مشروع صندوق املريض الفقير

مشروع فكاك الغارمين

مشروع زكاة الفطر
مشروع تأهيل بيوت الفقراء

مشروع الزكاة العينية

إيرادات عام 2018م مقارنة باألعوام السابقة



وبيان  الزكاة  شعيرة  تعظيم  الثاني  اإلستراتيجي  الهدف  إطار  يف 
تقوم  القدرات  وبناء  التدريب  برنامج  وضمن  ومقاصدها  أهميتها 
والورش  واملحاضرات  اللقاءات  بعقد  دوريًا  الفلسطينية  الزكاة  هيئة 
املتخصصة التعليمية من أجل االرتقاء بأهمية هذا الركن العظيم، حيث 
تتبنى الهيئة الخطاب الدعوي ليشمل كافة فئات املجتمع، كما وتأمل 
أن يتبنى هذا الجيل واألجيال القادمة تعظيم هذه الشعيرة يف كافة 
الناس حتى تسود  الحياة وجعله أسلوب حياة نعيش به بين  مرافق 

رسالة املودة والتراحم بين كافة أبناء املجتمع.

ْنَكِر َوُيِقيُموَن ْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُ ْؤِمُنوَن َوامْلُ  َوامْلُ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ُ ِإنَّ اللَّ ِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَّ َ َوَرُسوَلُه ُأولَٰ َلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ الصَّ

 يقول اهلل تعالى:

    )التوبة: 71( 

 تعظيم
شعيرة الزكاة



يوم الزكاة الفلسطيني  الثالث بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح

 مناقشة رسالة ماجستير بعنوان تطبيق اإلقرار الزكوي ومدى ملءمته يف تحديد وعاء الزكاة

ورشة عمل حول أليات تطبيق اإلقرار الزكوي بالتعاون مع الجامعة اإلسلمية



جلسة مع املجلس التشريعي الفلسطيني وتعزيز التفاهمات املشتركة مع وزارة املالية

 التعاون مع
مؤسسات المجتمع



متابعة البرامج املشتركة مع وزارة املالية
اجتماع مع  غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح 

للتحضير ليوم الزكاة الفلسطيني الثالث

التنسيق املشترك مع جامعة فلسطينلقاء عمل مع جمعية الشابات املسلمات

زيارة رئيس  بلدية خانيونس



متابعة األنشطة املشتركة مع وزارة اإلتصاالتالتعاون مع  جمعية دعم مجمع الشفاء الطبي

زيارة لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر التعاون مع جمعية إدماج للرعاية اللحقة للسجناء

متابعة البرامج املشتركة مع اإلدارة العامة للزكاة



     تنسيق عمليات التحصيل بالتعاون
مع مكاتب املحاسبة والتدقيق

مكتب الغد للمحاسبة والتدقيق

مكتب النونو للمحاسبة والتدقيق

مكتب عكيلة للمحاسبة والتدقيق

مكتب الهدى للمحاسبة والتدقيق

مكتب كمال امليدنة للمحاسبة والتدقيقمكتب األهلي  للمحاسبة والتدقيق



نظمت هيئة الزكاة الفلسطينية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة محافظة 

وآثارها  )الزكاة  عنوان  حمل  الذي  الثالث  مؤتمرها   7/6/2018 بتاريخ  رفح 

ورؤساء  األعمال  رجال  من  واسع  لفيف  بحضور  واالجتماعية(،  االقتصادية 

حيث  املجتمع،  وقامات  والوجهاء  الشركات،  وأصحاب  األهلية  املؤسسات 

الذي  الزكاة  تنظيم  قانون  تطبيق  سبل  ومناقشة  بحث  اليوم  خلل  تم 

يهدف إلى تحقيق العدالة اإلجتماعية ويخفف من حدة الفقر يف املجتمع 

الفلسطيني، وقد قدمت العديد من املقترحات الخلقة التي تؤكد أن الزكاة 

من أهم أسس النظام االقتصادي و  املالي يف اإلسلم، ودورها الفاعل  يف 

عملية  التنمية وتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية.

يوم الزكاة
الفلسطيني الثالث   





 املشاريع
اإلغاثية





املشاريع
املوسمية 





املشاريع
الصحية 



 تـــزويـــد

 مستشفى

 الــوفــــاء

 للتأهيــــل

 الـطــــبي

باألدويـــة

تـنفيـــذ

 مـشــروع

 الطـاقــة

 الشمسية

للمرضــى



بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح

مشروع  الغارمين



بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح

حملة دعم أفقر الفقراء
وبالتعاون مع   2018 العام  الفلسطينية خلل  الزكاة  نفذت هيئة 
كافة  يف  الفقراء  أفقر  دعم  حملة  املسلمات  الشابات  جمعية 
محافظات قطاع غزة والتي تقوم ىلع الجهد التطوعي لألخوات 
العاملت يف مراكز جمعية الشابات املسلمات يف كافة محافظات 
القطاع، وذلك من خلل تجهيز األطعمة املتنوعة وتوزيعها ىلع 
اإلغاثية  املشاريع  بعض  تنفيذ  إلى  باإلضافة  املستورة،  األسر 

األخرى كمشروع سلة الخضار ومشروع توزيع أجهزة اإلنارة.





شكر وعرفان
 تتقدم هيئة الزكـاة الفلسطـينية بخـالص الشكـر 

واملؤسسات  واألفراد  الشـركات  لكل  والتقدير 

املحليـة والدوليـة علـى جهودهم ومساهمتهم 

وتعاونهم إلنجاح برامج ومشاريع الهيئة ، ومزيدا 

من العطاء والتواصل لتحقيق أهــداف ومقـاصد 

فريضـة الزكاة والوصول  إلـى نموذج وطني رائد 

شعـبنا  مصــالـح  يحقق  االجتماعية  للعدالــة 

الفلسطـيني الصــامد.  

ونسأل الل تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء



عنـــاوين

 املقر الرئيسي : غزة - الرمال - شـارع الشهداء - برج فلسطين - الطابق 5

فرع الجنوب: خانيونس - دوار أبو حميد - شارع املحطة - بناية شعت

+970-59-9063838

+970-59-8560202

+970-8-2845366

+970-8-2087274

الحسابات البنكية
بنك البريدالبنك الوطني االسلميبنك اإلنتاج الفلسطيني 100060623303/110673

info@zakatpal.ps

fb.com/zakatpal

yo.com/zakatpal

tw.com/zakatpal

in.com/alzka.gaza

www.zakatpal.ps


