
مشاريع مصارف الزكاة : 

تهدف هذه املشاريع إىل اعانة املضطرين وتفريج كربهم وتتمثل يف :

مرشوع رسير الخري: تهدف إلـى مساندة املرىض املعرسين 

الطبية  األجهزة  ورشاء  العالجية  تكاليفهم  دفع  خالل  من 

الالزمة الستكامل عالجهم.

6,003,230 درهم
لعدد 650 مستفيد

النزالء  إلـى  العون  يد  مد  إلـى  تهدف  نزيل:  كربة  مرشوع 

حريتهم  وإعادة  مديونياتهم  سداد  خالل  من  املعرسين 

وتهيئة االستقرار لهم وألرسهم.

 10,495,160 درهم
لعدد 2,264 مستفيد

وإعانتهم  الطلبة  دعم  إلـى  تهدف  العلم:  كريس  مرشوع 

علـى استكامل مسريتهم التعليمية من خالل إسناد أهلهم 

املعرسين فـي دفع تكاليف الدراسة.

4,385,570 درهم
لعدد 1,290 مستفيد

إىل  املرشوع  يهدف  الخريي:  الطوارئ  صندوق  مرشوع 

خالل  من  الطارئة  اإلنسانية  لالحتياجات  الفورية  التلبية 

الطارئة  اإلنسانية  لالحتياجات  الفورية  التلبية  إلـى  تهدف 

ورصف هذه املبالغ عىل الحاالت اإلنسانية العاجلة.

1,968,608 درهم
لعدد 112 مستفيد

برنامج إمارات الخري اإلذاعي: 

املؤسسات  بني  التكامل  لتحقيق  خريية  إعالمية  منصة 

إلـى  وتهدف  الدولة  فـي  املرخصة  الخريية  والجمعيات 

عرض الحاالت اإلنسانية األكرث  احتياجا لدعمها مالياً.

19,731,831 درهم 
لعدد 422 مستفيد

صحية  غذائية  وجبات  توفـري  إلـى  تهدف  الطعام:  إطعام 

للفئات العاملية.

6,337,449 درهم
لعدد 5,507,577 مستفيد

الربنامج اإلعالمي

تدعوكــم دائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمــل الخــريي للتــربع للمؤسســات والجمعيات 

الخرييــة املرخصــة واملعتمــدة يف إمــارة دبـــي وذلــك لضــامن وصــول تربعاتكــم إلكرث 

النــاس حاجــه وبطريقــة آمنه.

العنواناملوقع والربيد اإللكرتوينرقم الهاتفاسم الجمعية

97143185000+جمعية دار الرب
daralbae@daralber.ae

www.daralber.ae
شارع الشيخ زايد

 املنارة

جمعية ديب 

الخريية
+97142083999

info@dubaicharity.ae
www.dubaicharity.ae

املحيصنة - بجانب 
وزارة الصحة

80022554جمعية بيت الخري
info@alkhair.ae

www.beitalkhair.org
القصيص - بجانب 
NMC مستشفى

مؤسسة تراحم 

الخريية
97142848000Tarahum@eim.ae

الراشدية - بجانب 
مركز رشطة 

الراشدية

هيئة الهالل 

األحمر فرع ديب
+97144194900

hilal@rcuae.ae
www.emiratesrc.ae

أم الرمول - بجانب 
برنامج زايد 

لالسكان

800633مؤسسة نور ديب
contact@noordubai.ae

www.noordubai.ae
عود ميثاء - هيئة 

الصحة

97144504550+ديب العطاء
info@dubaicares.ae
www.dubaicares.ae

مدينة ديب 
الطبية  - املبنى 
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كام تدعوكم الدائرة للتربع لهذه املؤسسات بشكل مبارش من خالل بوابة إمارات الخري 

اإللكرتونية أو التطبيق اإللكرتوين للهواتف الذكية. 

www.ecp.ae

مثار صدقاتكم



طرق التربع :

· التربع عن طريق التطبيق الذيك للهواتف - Emirates Charity ، اختيار إدارة 	
شؤون الزكاة والصدقات – نوع التربع 

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

· التربع باالتصال بالخط الساخن 0527600500	
· التربع عن طريق )مراكز األسواق( املنترشة يف ديب واالتحاد التعاونية. 	
· التربع من خالل ماكينات الرصافة لبنك ديب اإلسالمي، حيث يتم اختيار التربع 	

لصالح الدائرة، ونوع التربع.
· التوجه إىل دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي – خدمة املتعاملني	
· تسليم املبالغ عن طريق مندوب الدائرة. 	
· من خالل ماكينات الرصافة لبنك ديب االسالمي حيث يتم اختيار التربع لصالح 	

الدائرة وتودع املبالغ يف الحسابات التالية :

حساب املساجدحساب الزكاة

001520034407001001520074848301
حساب إمارات الخريحساب الصدقات

001520032278001001520060831901

و عن طريق إرسال رسائل نصية ) تربع ( لـ ) إتصاالت ( أو ) دو ( عىل : 

املبلغ املستقطعالتربع ملرشوعالرقم

10 دراهمزكاة املال5055

20 درهمزكاة املال5067

100 درهمزكاة املال4026

200 درهمرعاية املساجد4605

50 درهمبرنامج إمارات الخري اإلعالمي4216

مثار 
صدقاتكم


