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ë@wßbãÛaòİ’ãþa@‹b¬⁄aë@Z@@

 .جمع زكاة الفطر خالل اليوم األخري من شهر رمضان 
  .اقتناء أكياس الدقيق باعتبارها الطعام الرئيسي 
 .العملية هذه املستفيدين منحتديد الئحة  
 .سابق إخبار لألسر املستفيدة عملية التوزيع يف كامل السرية ودون تمت 
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åí†îÐn½a@òzöüZ@@
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@òîãaŒî½aZ 
 ،الدقيقأكياس ة يف اقتناء لكامتم صرفها  درهم 1012.00خالل هذه العملية  الزكاة املحصلة قيمة ولقد بلغ جمموع

  .درهم 160.00بقيمة من الدقيق املمتاز أكياس  4على شكل من أحد املتعاطفني مع اجلمعية  عينية ةمساهمباإلضافة إلى 
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رهن إشارة هذه  تهاجلمعية حيث وضع سيار أحدأعضاءمتكنت اجلمعية من توفري جمانية النقل بفضل مساهمة  حني يف
   .أكياس الدقيق وتوزيعه على املستفيديننقل قصدالعملية 

 .وشارك فيها أربعة من أعضاء اجلمعية فقط هذه العملية مل تكن مربجمة ومتت بعفوية تامةإن ولإلشارة ف
  

@pbîöb–ygZ@@
@@

אא א 

  1012H00  الدقيق الصلب واملرنمن س كي 22 اقتناء  1012H00  جمموع قيمة الزكاة املحصلة

  160H000  قيمة املساهمات العينية  160H000  )أكياس 4(جمموع املساهمات العينية 

אא 1172.00  א 1172.00  

 


