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فكرة المشروع

ومن هنا جاء هذا المشروع حيث تستلم الجمعية محصول أوقاف النخيل وزكاة التمور 
والصدقات وتقديم الخدمات لحفظها وصيانتها وتوزيعها على الجمعيات الخيرية .

يبلغ انتاج المملكة العربية السعودية من التمور
١٫٥ مليون طن ولله الحمد

وأوضحت الدراسات أن فائض التمور يبلغ ٢٥٪ 
أي ما يعادل ٣٧٥ ألف طن من التمور

وتبلغ زكاة التمور ما يقارب ٧٥ ألف طن سنويا



األهداف العامة للمشروع

�
�
�
�

المحافظة على زكاة التمور والعناية بها 

يشجع هذا المشروع تجار التمور على
أداء فريضة الزكاة بيسر وسهولة

توفير التمور للجمعيات الخيرية حسب 
االحتياج

للمؤسسات االجتماعي  األثر  زيادة 
المانحة فبدال من شراء تمور بأسعار
مرتفعة فإنهم يساهمون في دعم

مرحلة من مراحل تصنيع التمور



احتياج أوقاف النخيل لجهة متخصصة تتولى توزيع محصول األوقاف 
على الجمعيات حسب االحتياج .

الزكاة تمور  توزيع  في  صعوبات  والمزارعيــن  التمـــور  تجار  يواجه 

التصنيع غالب المزارعين يؤدون زكاة التمور للجمعيات بدون خدمات 
والتخزين مما يعرض الكثير من التمور للتلف

تشتيك بعض الجمعيات بأنها تستلم تمور غير صالحة لالستخدام األدمي
على أنها زكاة تمور

غالباً يكون أداء زكاة التمور في أول موسم التمور مما يصعب على المزكين
توزيعها على الجمعيات، وكذلك الجمعيات تضطر إلى استالم كميات كبيرة

من التمور فوق احتياجها مما يؤدي إلى بيعها أو تلفها بسبب سوء التخزين

الخلفية
والتبرير



التيسير على أوقاف النخيل بتوزيع
محصول األوقاف على الجمعيات

الخيرية حسب االحتياج

التيسير على المزارعين باستالم
زكاة تمورهم

المحافظة على التمور بتخزينها
وتبريدها .

كبس التمور على فترات من العام
لتصل للجمعيات حسب االحتياج

إيصال التمور للجمعيات األكثر
حاجة وإعداد تقارير التوزيع 

تحويل جزء من الزكاة إلى سلة
غذائية من منتجات التمور 

الحلول التي يقدمها المشروع



مراحل المشروع

التمور زكاة  استـــالم 
من المزارعين والتجار

والتأكد التمور  فحص 
من سالمتها وتنظيف

ما يحتاج لتنظيف.

توزيع التمور على الجمعيات كبس التمور وتصنيعهاتخزين وتبريد التمور
االحتياج حسب  الخيرية 

مناطق استقبال زكاة التمور

منطقـة الريـاض

منطقة القصيـم

محافظة األحساء

محافظة الخرج وما حولها

بيشـة والوادي وما حولهـا

منطقة المدينــــة المنــورة

يوجد في المملكة العربية السعودية ست مناطق رئيسية لمزارع التمور وهي :



شركاء المشروع

مزارع النخيل والمستثمرون

الجمعيات الخيرية مصانع التمور



tmoor.org.sa  

@tmoor2030
0500789042


