
مشروع زكاة الفطر بدعممشروع زكاة الفطر بدعم
من جمعية البر بجازانمن جمعية البر بجازان

لعام لعام ٢٠٢٢٢٠٢٢ م م  

تقـــرير



جاء في حديث ابن عمر رضي هللا عنه: (فرض رسول هللا صىل
هللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من

شعير) 

[متفق عليه]. 



تقديم خدمات اجتماعية وبرامج تنموية متميزة تساهم في تحقيق االستقرار
المجتمعي بكوادر مؤهلة وموارد مستدامة وشراكات فاعلة.  Our vision

رؤيــتنـا

المساهمة والعناية بالمرافق العامة مثل المساجد والمقابر .
مساعدة المرضى وتسهيل تقديم العالج لهم.

انشاء المؤسسات االجتماعية التي تعني برعاية االيتام والمعوقين.
اعانة المحتاجين للزواج.

أهدافنا 
 Our target

- المسؤولية - االبداع - رضا المستفيد العدل - المساواة - التعاون - االتقان - االنتماءقيمنـا 

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة.
تنفيذ المبادرات والبرامج التعليمية والتدريبية المختلفة. 

تتفيذ البرامج المستدامة.
مساعدة الذين يتعرضون للحوادث والكوارث.

جمعية رائدة تحقق االستقرار المجتمعي بموارد مستدامة.

تأسست الجمعية عام ١٤٣١ ، وهي مصرحة من وزارة الموارد البشرية بالتصريح رقم 556 ،
ويشرف على اعمال الجمعية مجلس ادارة مكون من ٧ اعضاء ، وليس للجمعية أية فروع .

مـن نـحــن 
 Who we are

Our value



يعد مشروع زكاة الفطر من المشاريع الموسمية
،حيث أن في أدائها تطهيراُ لنفس الصائم مما
علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني

الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، فضال
عن كونها واجب على كل مسلم.



أهداف المشروعأهداف المشروع

إيصال الزكاة
إلى أهلها

ومستحقيها
من الفقراء

والمحتاجين.

123
تمكين مؤدي

الزكاة من
إخراجها

بمقدارها
الشرعي.

الزكاة ُتَطهر
صاحبها من

ُره ح وُتحر� الش�
من ُعبودي�ة

المال.



مستودع جمعية البر الخيرية
بمحافظة الطوال

مكان المشروع
جميع مستفيدي الجمعية من
أرامل ومطلقات وأسر سجناء

واحتياجات خاصة. 

الفئة المستهدفة 



عدد
أكياس

األرز
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عدد
المستفيدين 

٦٣٦ مستفيد٦٣٦ كيس



فسح توزيع زكاة الفطر لعام فسح توزيع زكاة الفطر لعام ١٣٤٣١٣٤٣ هـ هـ



صور من كشف تسليم زكاة الفطرصور من كشف تسليم زكاة الفطر    

كشف تسليم زكاة الفطر

لعام ٢٠٢٢م



صور من تنفيذ المشروعصور من تنفيذ المشروع



تابع صور من تنفيذ المشروعتابع صور من تنفيذ المشروع



صورصور

منمن

االعالماالعالم



نسبة االستفادة من المشروعنسبة االستفادة من المشروع

%100



beraltuwal

beraltuwal556@gmail.com

0504453549      0503947887

0173150743

اعداد :
عهود يحيى دغريري


