2021 жылға бірнеше жобалар мен бағыт-бағдарлар
ұсынып отырмыз. Олар:
1. «Қайырымды кәсіпкерлер» одағын құру.
2. «Блогерлермен қайырымдылық жұмыстарын жүргізу».
3. «Ел үлес пәтерге» жобасы жалғасын табады. «Дін қызметкерлеріне 30
пәтер алып беру».
4. «Қайырымды жұма» жобасы.
5. «Төрт түлік малдың зекетін жинау».
6. «Зекетті насихаттау, зекет дәрістерін түсіру».

ЗЕКЕТТІ ЖИНАУ

Тұрақты
түрде мешіттерде
зекет турасында уағызнасихаттар жүргізіліп,
ұлттық телеарналар мен
радио каналдарына
сұхбат беріліп
тұрады

ЗЕКЕТТІ НАСИХАТТАУ

ЗЕКЕТТІ ТАРАТУ

Діни басқармаға
келіп түскен және «Зекет»
қорына жіберілген хаттар
бойынша көмек
көрсетілді
Жалпы
сомасы 81 751 323 тг
көлемінде зекет, түрт-түлік
малдың зекеті, ұшыр кем
дегенде 7020 отбасыға
таратылды.

ИСЛАМДЫ ҚОЛДАУ

РАДИО КАНАЛДАРДА ЗЕКЕТКЕ
ҚАТЫСТЫ СҰХБАТТАР ЖҮРГІЗІЛУДЕ

WHATSAPP
мессенджері арқылы
сұрақтарға жауап
беріліп отырады

ZEKETOFFICIAL
инстаграм
парақшасында
60мыңға жуық
оқырман тіркелген

ҰЛТТЫҚ ТЕЛЕАРНАЛАРДА
ЗЕКЕТ ТАҚЫРЫБЫНДА
СҰХБАТ БЕРЛІП ОТЫРАДЫ

Ресми сайтымызда
Зекетке қатысты
298 мақала мен
іс-шаралар
жарияланған

ӨТІНІШТЕР ONLINE ТҮРДЕ ҚАБЫЛДАНАДЫ
Электронды құжат қордың ресми zeket.online сайты арқылы
қабылданады. Көмекке мұқтаж болған адам сайтқа кіріп, анкета
толтырады. Берілген деректер қор базасында сақталып,
пайдаланушы кезек тізіміне енгізіледі.

«Зекет» қоры садақа-зекетін беруге, сауабы мол іс-шараларға өз үлесін
қосуға ниет еткен қайырымды жандарға оңтайлы шешім ұсынуда.

WWW.ZEKET.ONLINE

Ресми сайтымызда «Зекет» қорының
мамандары дайындаған арнайы онлайн
калькулятор арқылы зекетті есептеп, онлайн
түрде зекетті төлеу мүмкіндігі бар.

ZEKET МОБИЛДІ
ҚОСЫМШАСЫ
Зекет беру жүйесін оңтайландыру
мақсатында 2018 жылы іске қосылған
қордың мобилді қосымшасы жұмыс
жасауда.
Қосымшада «Зекетті есептеу», «Зекет
туралы», «Қорымыз жайлы», «Біздің ісшаралар», «Садақа жасау» бөлімшелері
қарастырылған. Сондай-ақ, Ұлттық
Банктің курсына байланған, күнделікті
автоматты түрде өзгеріп отыратын 85
грамм алтынның құны, яғни зекеттің
нисаб мөлшері көрсетіліп тұрады.

ТҮЙЕ
8 бас

ҚОЙ
608 бас

СИЫР
105 бас

8 592 333 тг
Есеп-шоттарға
түскен зекет

ЖЫЛҚЫ

ҚАРБЫЗ

18 бас

1 тонна

ПИЯЗ

ЕГІН

8 қап

171 тонна

КҮРІШ

СӘБІЗ

7,7 тонна

12 қап

КОРТОП
19 тонна

ЖҮГЕРІ
2 тонна

Жалпы сомасы 81 751 323 тг көлемінде зекет, оның ішінде қаржылай түскен зекет,
түрт-түлік малдың зекеті, ұшыр кем дегенде 7020 отбасыға таратылды

ЗЕКЕТ ҚОРЫНЫҢ ЖОБАЛАРЫ
ЕЛ ҮЛЕСІ – ПӘТЕРГЕ

300 баспананың кілті табысталды

ТАЙҚАЗАН

МЕКТЕПКЕ ЖОЛ

16 164 отбасыға
108 691 180 теңге

7 513 балаға 54 933 980 тг
көмек көрсетілді

МАҚТААРАЛҒА КӨМЕК

ҮМІТ СЫЙЛА СӘБИГЕ

300-ге жуық тонна көмек
143 388 988 теңге қаражат

2020 жылда 649 балаға
6 098 000 теңге жұмсалды

МЕШІТТЕРГЕ КӨМЕК

47 мешіт пен 17 медреселерге
142 252 413тг қолдау көрсетілді

ЖҮРЕК ЖЫЛЫУЫ

17 416 астам отбасы
77 152 352 теңге

АЛТЫН ҚҰРСАҚТЫ БАТЫР АНАҒА ТОСЫН СЫЙ
419 отбасыға 7 124 564 теңгеге көмек көрсетілді

«ӨМІРГЕ ҮМІТ СЫЙЛА»
акциясы аясында
425 154 673 теңге көлемінде
жәрдем берілді

• ИВЛ – 38 дана, 159 200 000 тг
• Концентратор – 918 дана, 185 352 673 тг
• Пульсоксиметр – 1 180 дана, 14 031 000 тг
• Маска – 187 016 дана, 7 661 800 тг
• Дәрі-дәрмек – 9 592 000 тг
• Антисептик – 890 литр, 982 500 тг;
• УПК – 9 дана, 82 000 тг;
• Қолғап – 15 000 дана, 1 500 000 тг;
• Қорғаныш комбинезоны – 20 дана, 170 000 тг
• Инфрокрасный термометр – 60 дана, 360 000 тг;
• Кислородты жастық – 110 дана, 440 000 тг;
• Дезинф төсеніш – 5 дана, 50 000 тг
• Монитор ВМЗ – 1 дана, 1 500 000 тг;
• Кислород баллондары – 46 дана, 93 000 тг

Республика бойынша 2020
жылда 1997 адамға 36 933 397
теңге көлемінде қаржылай
көмек көрсетілді.

АЯЛЫ
АЛАҚАН

4 481 000 теңге көлемінде
500-ге жуық мұқтаж
отбасыларға жәрдем берілді.

Мұқтаждың
мұңын
бөліс

2020 жылы 4 061 отбасыға 41
583 480 теңге мөлшерінде
жәрдем берілді.

АРЫСҚА
ЖЫЛУ

Акциясы аясында 25 020 822
теңге көлемінде көмек
көрсетілді.

ЖЕТІМ
КӨРСЕҢ
ЖЕБЕЙ
ЖҮР

Мыңға жуық балаларға 7 545
740 теңге көлемінде көмек
көрсетіліп, қуаныш сыйланды

ЖЫЛУЛЫҚ
СЫЙЛА

ҚОЛДАН
ҚОЛҒА

800 отбасыға 18 миллионға
жуық (17 714 680 тг) көлемінде
отынмен көмек көрсетілді.

МҮФТИ
ГРАНТЫ

2020 жылы «Мүфти гранты» аясында «Зекет» қоры «Нұр-Мубарак» университетінің 19
шәкіртіне оқу ақысы төленсе, одан бөлек еліміздің басқа жоғарғы оқу орындарында оқып
жатқан 17 шәкірттің оқу ақысы толық төленді. Жалпы 2020 жылы 36 шәкірттің оқу ақысы 14
007 900 теңге көлемінде төленді.

РАМАЗАНДАҒЫ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

QURBAN - 2020

Қасиетті Рамазан айында жалпы республика бойынша 50 мыңнан астам (53 178)
ауызашар қоржындары таратылумен қатар, азық-түлік те мұқтаж отбасылардың
үйлеріне жеткізілді. «Зекет» қоры еріктілермен бірге Рамазан айының әр күнінде
50-80 адамға ауызашар қоржындары үйлеріне жеткізіліп тұрды. Ол қоржында
құрма, су, нан, ыстық тамақ, салат, жемістер мен ыстық бауырсақ та болды. Жалпы
алғанда 136 842 101 теңге көлемінде көмек көрсетілді.
ҚМДБ-ның төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы хазреттің
бастамасымен, «Зекет» қоры және Бас имамдардың ұйымдастыруымен
еліміздегі карантиндік талаптарды ескере отырып, халқымыздың
денсаулығын сақтау мақсатында Құрбан айт мейрамы қарсаңында
«QURBAN-2020» атты онлайн қайырымдылық акциясы бастау алған
болатын.

2020 ЖЫЛЫ «ЗЕКЕТ» ӨКІЛДЕРІМЕН БІРНЕШЕ ЖИНАЛЫСТАР ӨТКІЗІЛДІ

Қорыта келгенде, 2020 жылы 180
мыңға жуық отбасыға жалпы алғанда
барлық бағыттарда екі миллиард жеті
жүз миллион (2 751 109 761) теңге
көлемінде қайырымдылық көмек
көрсетілді.

+145%

+281%
Бұл былтырғы 2019 жылдың
Көрсеткішімен салыстырғанда
145%-ға жоғары

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

