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مبادرة بيت يف الجنة ) 86,540,317 درهامً (

انطلقت مبادرة بيت يف الجنة يف تاريخ 2015/12/26 وتهدف إىل تنمية ودعم 
العمل الخريي من خالل بناء عدد من املساجد والجوامع يف مختلف أنحاء اإلمارة 

عىل أن تكون يف أماكن ذات أهمية ويف حاجة إليها، وإتاحة الفرصة للراغبني يف 
املساهمة يف بناء بيوت الله تعاىل. وقد تم تحصيل مبلغ 87,000,000 درهم من 

التربعات إلنجاز هذه املبادرة  يف مدة وجيزة ال تتعدى الشهرين من بداية انطالقها. 

املبلغالبيان

84,000,000مجموع التعهدات ببناء كامل املسجد

641,800مجموع التربعات من خالل الرسائل النصية - اتصاالت و دو

69,950مجموع التربعات من خالل االتصال عىل برنامج إمارات الخري اإلذاعي

1,699,823مجموع التربعات من خالل برنامج إمارات الخري )الخط الساخن + رسائل نصية(

Emirates charity  128,744التطبيق الذيك وموقع

86,540,317املجموع الكيل

حفر اآلبار:

يتم اختيار املواقع التي تحتاج إىل حفر لآلبار يف مختلف بقاع العامل بالتعاون 
مع الجمعيات الخريية املشاركة يف برنامج إمارات الخري وعرضها للجمهور عىل 
 ، للمرشوع  الخريية املنفذة  الجهات  بالتعاون مع  اإلذاعي  الخري  إمارات  برنامج 

وقد كانت حصيلة عام 2015 مببلغ 1,438,960 درهامً.

مساعدة الحجاج:

واملساعدة  الدعم  لتقديم  املستحقة  الحاالت  اختيار  يتم 
زيارة  أو  الحج  لهم  يسبق  مل  أشخاص  باختيار  وذلك  لها 
بيت الله الحرام يف شتى بقاع األرض. وقد تم رصف مبلغ 
التربعات  من  الحج  لرحالت  م   2015 لعام  درهم   900,000

املقدمة يف  برنامج إمارات الخري اإلذاعي.

اتفاقيات الرشاكة:)4,516,000 درهم(

يهدف املرشوع إىل التعاون يف مساعدة املتعاملني مع املؤسسات 
ومنها:

مبلغ 500,000 درهم، ملساعدة الطلبة املعرسين.	 
مبلغ 1,086,000 درهم، ملساعدة املرىض املعرسين يف سداد 	 

مصاريف العالج واألجهزة الطبية.
مبلغ 180,000درهم، لدعم مراكز إسالمية.	 
مبلغ 50,000 درهم، لصندوق الطوارئ،.	 
مبلغ 1,400,000درهم، لدعم برنامج إمارات الخري اإلذاعي.	 

مبلغ 1,300,000 درهم، ملساعدة الحاالت املستعجلة.	 



برنامج إمارات الخري اإلذاعي: )12,400,000درهم (

يهدف املرشوع إىل دعم الحاالت اإلنسانية الحرجة والتي ال يستطيع 
أصحابها دفع املبالغ املطلوبة لتجاوز الظروف الطارئة والصعبة التي 
ميرون بها الستكامل العالج. وكذلك املشاريع الخريية املختارة للعرض 
تراحم،  مؤسسة  الخري،  بيت  جمعية  الرب،  دار  جمعية  الربنامج.  يف 
الشيخ  مؤسسة  الخريية،  اإلحسان  الشارقة،  جمعية  ديب،  جمعية 

سعود الخريية.

املشاريع الخارجية 

واإلغاثية :

يهدف املرشوع إىل دعم 
املترضرين من الكوارث الطبيعية 
وإظهار الشعائر يف املناسبات 

اإلسالمية خارج الدولة وقد تم رصف 
)2,116,800  درهم ( توزعت بني إعانة 

اهل سوريا ومساندة اهل اليمن 
ومساعدات الهل طاجكستان.

سقيا املصلني يف املساجد.

يهدف مرشوع سقيا املصلني يف املساجد 
إىل خدمة املصلني يف املساجد وذلك بوضع 
برادات وتزويدها بعبوات مياه الرشب للمصلني 

وقد تم رصف 7,000,000 عبوة مياه معدنية 
ألكرث من 150 مسجد مببلغ  ) 1,500,000 ( درهم 

.

إطعام الطعام ) 42000 مستفيد( : 

يهدف املرشوع إىل دعم الفئات األقل دخال فيتم 
توزيع  )800( وجبة أسبوعيا عىل العامل ومن يف 

حكمهم بعد صالة الجمعة بصفة مستمرة وعىل مدار 
العام، وتم رصف 222,000 درهم لعام 2015.

 توزيع زكاة الفطر ومري رمضان

) 4700 مستفيد (: 

يهدف املرشوع إىل توزيع زكاة 
الفطر عىل مستحقيها خالل وقت 
األداء الرشعي لها. وقد تم رصف 

مبلغ 65,000 درهم.

طرق التربع : 
· التوجه إىل دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي	

· تسليم املبالغ إىل مندوب الدائرة	

· عن طريق مراكز »أسواق« املنترشة يف ديب. 	

· باالتصال بالخط الساخن 0527600500	

·  عن طريق تطبيق Emirates Charity للهواتف الذكية	

) اختيار إدارة شؤون الزكاة والصدقات – نوع التربع – التربع (
· 	www.ecp.ae  عن طريق املوقع اإللكرتوين إلمارات الخري 

) اختيار إدارة شؤون الزكاة والصدقات – نوع التربع – التربع (
· عن طريق إرسال رسائل نصية ) فارغة ( لـ اتصاالت و دو عىل:	

املبلغ املستقطعالتربع ملرشوعالرقم

10 درهمإطعام الطعام5055

20 درهمسقيا املاء5067

50 درهمبرنامج إمارات الخري اإلذاعي4216

100 درهمزكاة املال4026

200 درهمبناء املساجد4605

500 درهمزكاة املال4423

1000 درهمزكاة املال4424

· من خالل ماكينات الرصافة لبنك ديب اإلسالمي، حيث يتم اختيار التربع لصالح 	

الدائرة – مساجد، وإيداع املبالغ يف الحسابات التالية :

حساب املساجدحساب الزكاة

001520034407001001520074848301

حساب إمارات الخريحساب الصدقات

001520032278001001520060831901

مثـار صــدقاتكم

خيم إفطار الصامئني: ) 270,000 مستفيد (

يهدف املرشوع إىل إظهار التعاون والتكافل خالل الشهر الفضيل مع 
الفئات األقل دخال وقد تم توزيع وجبات اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك 
يف أكرث من موقع، ومتتاز الوجبات بتنوعها بحيث تشتمل الوجبة الواحدة 

عىل 8 أصناف مختلفة، كام يتم تقديم املحارضات الدينية قبل اإلفطار 
وكذلك املسابقات التي تتخللها جوائز عينية بشكل يومي وقد تم رصف 

مبلغ 2,800,000 درهم، لعام 2015م.

السقيا املتنقلة )700,000 مستفيد(:

يهدف مرشوع السقيا املتنقلة إىل نرش مبدأ الرتاحم من خالل 
تقديم وجبة تحتوي عىل: )رشائح الجلوكوز ولفائف الجنب أو 

الزعرت وماء وعصري( وتقدم لفئة العامل والعاملون يف األجواء 
الخارجية وخاصة يف فصل الصيف. بحيث يتم توفري حافالت مربدة 

للمرور عىل املستفيدين يف مواقع عملهم وقد كلف تنفيذ 
املرشوع مبلغ 2,450,000 درهم.


