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مكاتب الأحياء

زكاة الفطر

زكاة الفطر فري�ضة على كل م�سلم ؛ الكبري وال�صغري  ،والذكر و الأنثى ،
و احلر والعبد ؛ حلديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال  “ :فر�ض ر�سول
اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم زكاة الفطر من رم�ض��ان �صاع ًا من متر � ،أو
�صاع ًا من �شعري ؛ على العبد واحلر  ،والذكر والأنثى  ،وال�صغري والكبري
م��ن امل�سلم�ين  .و �أمر بها �أن ت���ؤدى قبل خروج النا���س �إىل ال�صالة “
�أخرجه البخاري ,
وقب��ل حل��ول عيد الفطر تق��وم اجلمعي��ة بتوفري مناف��ذ ا�ستقبال زكاة
الفط��ر العيني��ة والنقدي��ة وتوزيعه��ا على الأ��سر الفق�يرة واملحتاجة
مبحافظ��ة ج��دة والقرى املجاورة وتبلغ قيمة الفط��رة الواحدة ( ) 15
ري��ال  ,وميكن توكي��ل اجلمعية ب�إخ��راج زكاة الفطر مببل��غ  15ريال
للف��رد الواحد حيث تقوم ب��شراء االرز بالكمية الكافية للعدد املطلوب
م��ن زكاة الفطر وتوزيعها عل��ى اال�رس الفق�يرة واملحتاجة مبحافظة
جدة والقرى املجاورة يف وقتها ال�رشعي ,
وته��دف اجلمعي��ة �إىل توزي��ع ( ) 100.000كيلو جرام من الأرز على
الأ�رس الفقرية واملحتاجة يف �شهر رم�ضان املقبل,
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امل�شاريع املو�سمية
يف رم�ضان
�إفطار �صائم  -ك�سوة عيد  -زكاة الفطر

نبذة عن اجلمعية
ت�أ�س�ست جمعية الرب بجدة يف 1402/12/25هـ وهي جمعية خريية
ت�شم��ل خدماتها حمافظة جدة وماحوله��ا ،ورئي�سها الفخري �صاحب
ال�سم��و امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة ،وتعمل اجلمعية حتت �إ�رشاف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم (.)62

الر�سالة والر�ؤية
الر�سالة

تق��دمي العم��ل اخلريي وتطوي��ره ب�أ�سل��وب م�ؤ�س�سي متمي��ز يك�سب ثقة
جمتمع جدة.

الر�ؤية

�أن تك��ون اجلمعي��ة الرائ��دة يف العمل اخلريي مبفه��وم علمي معا�رص
و�آلية فاعلة قادرة على التنمية امل�ستمرة ملواردها.

الأهداف العامة

ته��دف اجلمعية اىل تقدمي اخلدمات التي حتتاجها حمافظة جدة دون
�أن يك��ون هدفه��ا احل�صول على الرب��ح املادي وت�شمل ه��ذه اخلدمات
مايلي-:
• تقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية وتقدمي اخلدمات االجتماعية.
• �إقامة دور وم�ؤ�س�سات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار وال�صغار.
• �إقامة دورات تدريبية تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية.
• �إقامة �أ�سواق خريية للتعريف باجلمعية و�أن�شطتها.
• القيام بالبحوث والدرا�سات العلمية واالجتماعية.

�إفطار �صائم

ق��ال ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ( من فطر �صائم�� ًا كان له مثل
�أجره الينق�ص من �أجر ال�صائم �شي ) رواه الرتمذي
يف �شه��ر رم�ض��ان م��ن كل عام تق��وم اجلمعية بتنفيذ م��شروع �إفطار
�صائ��م حيث ت��وزع وجبات جاهزة قب��ل موعد الإفط��ار يومي ًا للأ�رس
املحتاج��ة امل�سجلة لدى اجلمعية م��ن خالل املكاتب الفرعية وقد بلغ
�إجم��ايل ع��دد الوجبات الت��ي مت توزيعها العام املا�ض��ي () 42,170
وجب��ة وحتتوي الوجبة عل��ى الأرز  ،الدجاج/اللح��م � ،سمبو�سك ،متر ،
فاكهة (برتقال �أو تفاح)  ،ع�صري  ،لنب وتبلغ قيمة الوجبه ( )15ريا ًال
وته��دف اجلمعية مب�شيئة اهلل �إىل توزيع مائة وخم�سون �ألف وجبه يف
�شهر رم�ضان املقبل .

ك�سوة عيد

م��شروع ك�س��وة العي��د هو امت��داد �أكف اخل�ير والإح�سان خلل��ع لبا�س
الب�ؤ�س واحلرمان عن �أج�س��اد الأطفال الفقراء و�إلبا�سهم ثياب البهجة
وال�رسور ليكون للطفولة رونقها وبهاءها وي�صبح للعيد معناه
ق��ال �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أميا م�سلم ك�سا م�سلم ًا على عري ك�ساه اهلل
من خ�رض اجلنة ) رواه الرتمذي

فم��ن خ�لال التربعات الت��ي جتمعه��ا اجلمعية تقوم بتق��دمي املالب�س
اجلدي��دة م��ن ثياب وف�سات�ين اىل �أبناء الأ�رس الفق�يرة والأيتام وتبلغ
قيم��ة الك�س��وة (  ) 150ريال لليتيم و (  ) 500ري��ال للأ�رسة وقد بلغ
ع��دد املبالغ التي مت جمعه��ا العام املا�ضي مبلغ ()984.481ريال ,
وتهدف اجلمعية �إىل ك�سوة (� )2500أ�رسة و ()3000يتيم هذا العام .

