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الزكـاة )هيئة  ى  تسـمَّ هيئـة  القــانون  هـذا  أحكام  بمقتضى   تنشأ 
 الفلسطـينية( تتمتع بالشخصيــة االعتبـارية واالستقـالل املالي و اإلداري
 و األهلية القـانونيـة، ملبـاشرة جميــع 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

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

الفلسطينية الزكاة  هيئة 

األمنــــاء مجلـس  كلمـة 

الـهيــــئة رســــــالــة 

شــريكــة مؤسســـــات 

والنفقـــــات اإليــرادات 

الزكــاة شعـيرة  تعظيـم 

زكــاة   محـاسب  شهــادة 

مـع املؤسسـات التعاون 

الفلسـطيني الزكـاة  يوم 

اإلغــاثيـة املشـــاريــع 

املـوسمية املشـــاريــع 

العـــلم طلبــة  كفـــالة 

الفقــراء أفـقـــر  رعــاية 

وفـــــــاء و  تـكـــــريـم 



مة املقـدِّ
م لكم صورًا من إنجازات هيئة الزكاة الفلسطينية  يطيُب لنا أن نقدِّ
ن حصاد عام جديد من األعمال  لعام  1441هـ - 2019 م والذي يتضمَّ
أبناء  شرائح  كافة  مع  بالتعاون  قت  تحقَّ والتي  الخيرية  واملشاريع 
معنا  شاركوا  محسنين  و  وشركات  أعمال  رجال  من  املعطاء  شعبنا 

يف هذا اإلنجاز العظيم املبارك.

إن هيَئة الزكاة الفلسطينية تعمُل منذ نشأتها ىلع خدمة املجتمع 
وإنفاق الزكاة يف مصارفها الشرعية مراعيًة يف ذلك معايير الجودة 
واألهلية  والحكومية  الخاصة  املؤسسات  مع  بالتعاون  والشفافية 

العامة.  املصلحة  لتحقيق 

األيام  يف  املستفيدين  وأعداد  مشاريعنا  زيادة  إلى  نطمُح  ونحن 
القادمة وبذل املزيد من التعاون وتضافر الجهود والعطاء، وإننا نأمل 
 ، الكريمة  والحياة  والغنى  الكفاية  لتحقيق  العطاء  بأن يستمرَّ هذا 
لنعيد لفريضة الزكاة صورتها املشرَفة األولى، وأنها عبادة جماعية 

املسلم.  للمجتمع  املصلحةالعامة  تحقق  مؤسسية 



كلمة
مجلس األمناء 



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

الحمُد لل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم ىلع سيدنا محمد وىلع آله 

وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فإننا يف مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية نشُرف أن اختارنا الل تعالى لنكون قائمين 

ة  وركيزة  أساسية من شعائر  و ركائز  ديننا  اإلسالمي الحنيف لنكوَن يف  ىلع شعيرة مهمِّ

م ألبناء شعبنا بكافَّة شرائحه هذا   خدمة شعبنا الفلسطيني، وإنه ملن دواعي سعادتنا أ ن نقدِّ

اإلصداَر  حول  أنشطة   هيئة  الزكاة   و إنجازاتها،  ليشاركونا  الخيَر  يف عملية الجمع   و التوزيع  

والنُّصح  واإلرشاد و التوجيه يف كلِّ ما يخصُّ إقامَة هذه الشعيرة  يف ربوع وطننا الغالي.  

الزكاة والصدقات من  الزكاة الفلسطينية من أنشطة لجمع أموال  إن ما تقوُم به هيئُة 

أهل الخير  أفرادًا  و مؤسسات له بالُغ األثر يف التخفيف عن أبناء شعبنا، فغايتنا وهدفنا 

املجتمع   مصالَح  يخدُم  بما  واستثمارها  وتنميتها  الزكوات  توزيع  يف  أدائنا  جودُة  رفع 

وفق مصارفها الشرعية وُيراعي املجاالت اإلغاثية والتنموية ابتغاء وجه الل ومرضاته. 

ألداء  والوقت  الجهد  لبذل  الدوام  تامَّة وىلع  جاهزية  ولكم وىلع  منكم  وهيئتكم 

ق مقاَصدها ومراميها  األمانة وتقديم النموذج الطيب يف إحياء هذه الفريضة بما يحقِّ

وحكمَة تشريعها لنحقق مع شعبنا وأمتنا قيم الكفاية والعدل ببركة هذه الفريضة.

إننا نهيُب بأبناء شعبنا مزيدًا من البذل و العطاء، والتكافل والتراحم، سائلين املولى 

عّز وجل أن يتقبَّل منا و منكم صالَح األعمال وأن يوفقنا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه.

         )َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ ىلَعَ َربِّ اْلَعامَلِيَن(

   )البقرة: 110( 

(الشعراء : 109)



 مؤسسات
شريكة

 1- العدالة 2- النزاهة  3-الشفافية 4- املصداقية 

5- العمل بروح  الفريق   6- التميز  7- التكافل

وتطبيق  بإحياء  ُتعنى  مستقلة،  وطنية  هيئة 
الزكاة من خالل جمعها وتنمية مواردها،  فريضة 
أحكام  وفق  الشرعية  مصارفها  يف  وإنفاقها 

الشريعة اإلسالمية، ومعايير الجودة الشاملة.

التميز يف خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري

الرؤية يف املجتمع الفلسطيني تعزيزًا لصموده 

الرسالة

القيم

01

02

03



األهدافُ اإلستراتيجيُة

 رفُع كفاءة األداء
وتطوير  املؤسسي 

التحتية البنية 

 تعظيُم شعيرة الزكاة
  وبيان أهميتها

ومقاصدها

 تعزيُز دور الهيئة يف
 استقطاب أموال الزكاة

والهبات وتنميتها

 العدالُة يف توزيع الزكـاة بمـا
 يحقـق   التنمية املجتمعية

املستدامة
القيم



ZAKAT

DEC.

31

اإليرادات والنفقات

Accounting



املشاريُع املوسميُة

املشـاريُع التنمويُة

املشــاريُع اإلغـاثيُة

املشاريُع التعليميُة

املشــاريُع الصحـيُة

إيرادات عام 2019م مقارنة باألعوام السابقة

نسب الصرف على البرامج خالل عام 2019م

$ 1.407.304

$ 1.511.320

$ 1.632.601

$ 874.209

594 .744. 1 $

20152016201720182019

54%

28%

13%
2%

2%



يف إطار تعظيم شعيرة الزكاة وبيان أهميتها ومقاصدها وضمن برنامج 
بعقد  دوريًا  الفلسطينية  الزكاة  هيئة  تقوُم  القدرات  وبناء  التدريب 
صة من أجل االرتقاء بأهمية هذا  اللقاءات واملحاضرات والورش املتخصِّ
ة فئات  الركن العظيم، حيث تتبنَّى الهيئُة الخطاَب الدعويَّ ليشمَل كافَّ
القادمُة  واألجياُل  الجيُل  هذا  ليتبنَّى  االلتزام،  ثقافة  وُترسخ  املجتمع 
حياة  أسلوَب  وجعله  الحياة  مرافق  ة  كافَّ يف  الشعيرة  هذه  تعظِيَم 
ة  كافَّ بين  والتراحم  ة  املودَّ رسالُة  تسوَد  حتى  الناس  بين  به  نعيش 

أبناء املجتمع.

 تعظيمُ
شعيرة الزكاة



محاضرة بعنوان الزكاة يف املصارف اإلسالمية بالتعاون مع نادي االقتصاد والعلوم اإلدارية يف الجامعة اإلسالمية

ورشة عمل حول آليات تنفيذ برنامج املشاريع الصغيرة

 محاضرة حول الزكاة يف االقتصاد اإلسالمي
يف الجامعة اإلسالمية

مناقشة رسالة ماجستير حول مقارنة
اإليراد الضريبي والزكوي 

مجموعة بؤرية ملناقشة دراسة ماجستير حول أثر
النسخ االحتياطي لدى هيئة الزكاة الفلسطينية 



شهادة محاسب زكاة معتمد
 Certified  Zakat Accountant (CZA)

نظمت هيئة الزكاة الفلسطينية بالتعاون 
مع جمعية املحاسبين واملراجعين الكويتية 

نوعـه يف  مـن  األول  التدريبي  البرنامـــج 

فلسطين

 شهادة محاسب زكاة معتمد
Certified Zakat Accountant (CZA)

حيث يقوم هذا البرنامج ىلع منح شهادة 

مهنيـة دوليــة متخصصــة فـي محـاسبة 

زكاة الشركات واألفراد، ويهدف إلى تقديم 

املعرفة التأصيلية واملتقدمة يف تقنيات 

بصورة  وتقديمها  املعاصرة  الزكاة  حساب 

استخدام  خــالل  مـــن  وسهلة  ميســرة 

واألساليب  الذهنية  والخرائط  املخططات 

الحـديثة، واستعــراض األســس  الشــرعية  

واملحاسبية     للزكاة    املعاصرة .



التعاوُن مع المجلس التشريعي الفلسطيني

 التعاوُن مع
مؤسسات المجتمع 



 التنسيق والتعاون مع جمعية
مركز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

التنسيق املشترك مع جامعة فلسطين

متابعة البرامج املشتركة مع جمعية
الشابات املسلمات 

 توقيع مذكرة تفاهم مع بنك اإلنتاج لتمويل
برنامج املشاريع الصغيرة

لقاء  هيئة الزكاة الفلسطينية مع مؤسسة
القصر الثقايف 

زيارة اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل
بوزارة الداخلية 

استقبال شركة ضامن للتأمين واإلستثمار

لقاء عمل مع جمعية دار السالم



 تعزيزُ التفاهمات
المشتركة مع وزارة المالية



راكة مع  الرابع بالشَّ الزكاة الفلسطينية مؤتمَرها  مت هيئُة  نظَّ
 2019/4/27 بتاريخ  غزة  شمال  محافظة  وصناعة  تجارة  غرفة 
بعنوان )الزكاة ودورها يف تحقيق التكافل االجتماعي والتنمية 
االقتصادية املستدامة(، بحضور لفيف من رجال األعمال ورؤساء 
وقيادات  والوجهاء  الشركات،  وأصحاب  األهلية  سات  املؤسَّ
ُسُبل  ومناقشة  بحَث  املؤتمر  تناول  حيث  املدني  املجتمع 
تطبيق قانون تنظيم الزكاة وكيفية تحقيق العدالة االجتماعية 
مت العديُد من  ة الفقر يف مجتمعنا، وقد ُقدَّ يف من حدَّ والتخفِّ
كد أن الزكاَة من أهمِّ أسس النظام  املقَترحات الخالَّقة التي تؤِّ
الفـاعل  يف  االقتصادي واملالي يف اإلسالم، ولهــا دورهــا 

عمليـة  التنمية وتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية.







المشاريعُ اإلغاثيُة



المشـــاريُع



الموسمـية



 مـشــروعُ
كفالة طلبة العلم

حفل توزيع منحة هيئة الزكاة الفلسطينية يف جامعة فلسطين





حملة رعاية
أفقر الفقراء - قطاع غزة 





تكريم و وفــاء

تكريم جمعية مكة املكرمة الخيرية

 وكالة شهاب لألنباء تكرم هيئة الزكاة الفلسطينية
 لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر

ُتكرم هيئة الزكاة الفلسطينية



تجمع املؤسسات الخيرية يف فلسطين ُيكرم هيئة الزكاة الفلسطينية

 تهنئة املحاسب  كمال امليدنة بمناسبة إفتتاح
مكتبه الجديد بمدينة غزة 

 تهنئة املحاسب  أحمد أبو النجا بمناسبة إفتتاح
مكتبه الجديد بمدينة خانيونس

 تكريم شركة شريتح للتجارة العامة تكريم شركة أبناء سالم عاشور



 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
البنك الوطني االسالميبنك اإلنتاج الفلسطيني

بنك البريد

100060623303/1

10673

fb.com/zakatpal

yo.com/zakatpal

tw.com/zakatpal

in.com/alzka.gaza

www.zakatpal.ps

عنـــاوين
info@zakatpal.ps

+970-59-7876464


