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قال تعاىل :
ّ
ـل َح َّبـ ٍ
ـل ا َل ِ
ُل ُســن ُبل ٍ
ـة
َم َثـ ِ
ـم ِفــي َس ـ ِب ِ
َة ِّم َئـ ُ
( َّم َثـ ُ
ـت َس ـ ْب َع َس ـ َنا ِب َل ِفــي ك ِّ
ـة أَن َب َتـ ْ
ـن ُين ِف ُقـ َ
ّذيـ َ
ـون أَ ْم َوا َل ُهـ ْ
يل الل ك َ
ّ
ّ
ـاء َوالل َو ِ
ـة َوالل ُي َض ِ
َح َّبـ ٍ
ـم ) (ســــورة البقــــرة ـ .)261
اعـ ُ
اس ـ ٌع َعلِيـ ٌ
ـف ل َ
ِمــن َي َشـ ُ
اللصلَّى َّ
َال َرس ُ َّ
َّم:
َع ْنأَ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َ
الل َعلَ ْي ِه َو َسل َ
ول ِ َ
ال :ق َ ُ
ـد َم ْو ِتـ ِ
ـه َو َح َس ـ َنات ِ
ـن َع َملِـ ِ
ـه
ْحـ ُ
َر َكـ ُ
َّمـ ُ
(إ َّ
ـر ُه َو َو َلـ ً
ِه َب ْعـ َ
ـن ِمـ ْ
ْم ْؤ ِمـ َ
ـدا َصال ً
ِمــا َيل َ
ـه ِعل ًْمــا َعل َ
ـق ال ُ
ِن م َّ
ِحــا ت َ
ـه َو َن َشـ َ
ـن َما ِلـ ِ
ـه
السـ ِب ِ
ـرا ُه أَ ْو َص َد َقـ ً
ـج ًدا َب َنــا ُه أَ ْو َب ْي ًتــا ِل ْبـ ِ
ـه أَ ْو َم ْسـ ِ
َو ُم ْص َح ًفــا َو َّر َثـ ُ
ـة أَ ْخ َر َج َهــا ِمـ ْ
ـن َّ
ـرا أَ ْجـ َ
يل َب َنــا ُه أَ ْو َن ْهـ ً
ـن َب ْعـ ِ
ـه َو َح َيا ِتـ ِ
ِفــي ِص َّح ِتـ ِ
ـد َم ْو ِتــه) .أخـرجــــه ابن مـاجــــه وحسـنـــه األلـبـانــــي.
ْح ُقـ ُ
ـه ِمـ ْ
ـه َيل َ
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رؤيتنــا..

نـحــو جمـتـمـع إنـسـانـى نــا ٍم ومـتـطـور..

رسالتنا..

ـن اهلل بــه علينــا مــن خــر ونعمــة  ،لنســهم فـــي تنميــة املجتمعــات
نســعى للقيــام باألعمــال اخلرييــة  ،مــن خــال مــا َمـ ّ
اإلنســانية فـــي املجــاالت التعليميــة  ،والصحيــة  ،واإلجتماعيــة ،وذلــك بإقامــة املشــاريع التنمويــة  ،والتربويــة ،
ـاء ملبــدأ التكافــل اإلجتماعــي  ،معتمديــن علــى توفيــق اهلل ـ عز وجل ـ من خـــال قيمنـــا األصيــــلة .
واإلغاثيــة  ،إحيـ ً

أهدافـنــا..

ــ
ــ
ــ
ــ

تنمية اجلـوانب التعـليمية والثقافـية فـى املجـتمع.
تنمية جوانب الرعاية الصحية لألفراد واملجتمعات.
إحياء مبدأ الــتــكافــل اإلجتماعى.
تقـدمي الـعـون واإلغاثة اإلنسانيـة.
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نبذة خمتصرة
مبباركة كرمية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حممد القامسي عضو املجلس األعلى ـ حاكم الشارقة  ،حفظه اهلل
قام املغفور له بإذن اهلل تعاىل حممد بن عبد اهلل اخليال بإنشــاء مؤسســة بيت الشــارقة اخلريي عام 1996م وقد مت إشــهار املؤسســة مبوجب
مرسوم أمريي صادر من صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه اهلل.
ومنــذ اليــوم األول محلــت إدارة املؤسســة علــى عاتقهــا مهمــة تقــدمي األعمــال اخلرييــة  ،داخــل الدولــة وخارجهــا  ،لتحقــق قفــزة نوعيــة ف ــي العمــل
التطوعــي ف ــي جمــاالت العمــل اخلــري .
لذا فقد وضعت املؤسسة منذ نشأهتا أهدافا رئيسية تسعى لتحقيقها فـي عدة جوانب منها :

.1
.2
.3
.4

اجلوانب التعليمية والثقافية .
جوانب الرعاية الصحية لألفراد واملجتمعات .
تقدمي العون واإلغاثة اإلنسانية .
إحياء مبدأ التكافل االجتماعي .

ففي اجلانب التعليمي والثقافـي قامت املؤسسة بناء املدارس والكليات واملدارس املهنية.
وفـي اجلانب الصحي قامت ببناء املستشفيات واملراكز والعيادات الصحية .
وفـي اجلوانب اإلغاثية قامت املؤسسة بدور فاعل فـي تقدمي املساعدات املالية والعينية لبعض الدول املتضررة من الكوارث الطبيعية.
وفـي اجلوانب اإلجتماعية تقوم املؤسسة برعاية وكفالة األيتام واألسر وطالب العلم واملعاقني  ...إىل غري ذلك من األعمال اخلريية .
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بنـــاء املساجـد
عن عثمان رضي اهلل عنه قال:
ـج ًدا
ـن َب َنــى َم ْسـ ِ
مسعــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــولَ “ :مـ ْ
ـه اهلل َب َنــى ُ
َنـ ِ
َي ْب َت ِغــي بـ ِ
ـة”.
ـه ِفــي اجل َّ
ـه ِم ْثلَـ ُ
اهلل َلـ ُ
ـه َو ْجـ َ
رواه البخاري ومسلم.
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مساجد أوغـنــدا
مواصفــات الـبـنـاء:
•
•
•
•

يتم بناء جدران املسجد من الطابوق واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.
يتم بناء السقف باخلشب واحلديد املغطى بالزنك .
يتم فرش أرضية املسجد باملشمع (الفنيل).
عمل التمديدات الكهربائية الالزمة ــ املرافق الصحية.

التكلفة تشمل  600درهـم توفـري  40مصحـف تـوضـع باملسجـد.

عدد املصلني

التكلفة بالدرهم

املساحة
2

120

45.600

 70م

2

140

53.100

 90م

2

180

68.100

 120م

2

240

90.600

 150م

2

300

113.100

 60م
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مساجد إثيوبيــا
مواصفــات الـبـنـاء:

املساحة

عدد املصلني

التكلفة بالدرهم

• يتم بناء جدران املسجد من الطابوق واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.

 60م²

120

51.300

• يتم بناء السقف باخلشب واحلديد املغطى بالزنك.

 70م²

140

59.750

 90م²

180

76.650

 120م²

240

102.000

 150م²

300

127.400

• يتم فرش أرضية املسجد باملشمع (الفنيل).
• عمل التمديدات الكهربائية الالزمة ــ املرافق الصحية.
التكلفة تشمل  600درهـم توفـري  40مصحـف تـوضـع باملسجـد.
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مسـاجـد بــورمــا
مواصفــات الـبـنـاء:
•
•
•
•

يتم بناء جدران املسجد من الطابوق.
القواعد واألعمدة والسقف من اخلرسانة املسلحة.
يتم عمل األرضية باخلرسانة املسلحة أو السرياميك (حسب احلاجة).
يتم عمل التمديدات الكهربائية الالزمة ــ املرافق الصحية ــ مئذنة.

التكلفة تشمل  600درهـم توفـري  40مصحـف تـوضـع باملسجـد.

عدد املصلني

التكلفة بالدرهم

املساحة
 65م

2

130

46,200

 80م

2

160

56,700

 100م

2

200

70,700

 120م

2

240

84,700

2

300

105,700

 150م

9

مسـاجـد اندونيسيا
مواصفــات الـبـنـاء:
•
•
•
•

يتم بناء جدران املسجد من الطابوق واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.
السقف باحلديد واخلشب والقرمـيد.
يتم عمل أرضية املسجد بالسرياميك.
عمل التمديدات الكهربائية الالزمة ــ املرافق الصحية.

التكلفة تشمل  600درهـم توفـري  40مصحـف تـوضـع باملسجـد.
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املساحة

عدد املصلني

التكلفة بالدرهم

 50م²

100

40.200

 70م²

140

56.100

 90م²

180

71.900

 120م²

240

95.600

 150م²

300

119.400

املراكز اإلسالمية
قال تعاىل:
( ُقـ ْـل ِإ َّن َر ّبــى َي ْب ُسـ ُـط الـ ّر ْز َق ِل َمــن َيشَ ــاء مِ ــنْ عِ َبــا ِد ِه َو َي ْقــدِ ُر َلـ ُه َو َمــا أَن َف ْق ُتـ ْم
ن) (ســورة ســبأ ـ ـ اآليــة .)39
ّمــن شَ ـ ْـىء َف ُهـ َو ُي ْخ ِل ُفـ ُه َو ُهـ َو خَ ْيـ ُر ال َّرا ِز ِقـ َ
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مراكز إندونيسيا
مواصفــات الـبـنـاء:

•
•
•
•
•
•

بناء جــدران الوحــدات بالطــابـوق.
يتم عمل أرضية املسجد بالسرياميك.
صب القـواعـد واألعـمـدة مـن اخلــرسـانـة املسـلـحــة.
السقف باحلديد واخلشب والقرميد.
تركيب التمديدات الكهربائية واملرافق الصحية الالزمة للمركز.
حـفــــر بـئــر سطـــحــي وتــزويــده مبضــخـة كهــربـائيـة.

يـمـكـن زيـــادة مـســاحــات الــوحــدات حـسـب رغــبــة املـحــسـن.
كـمـا ميـكن بنـاء أي عدد مـن هـذه الوحـدات مـع املركـز اإلسـالمي حسـب رغبـة املحسـن

الوحدة
املساحة
التكلفة
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دكان وقف
 20م

2

15.850

وحدة صحية
 80م

2

63.400

سكن اإلمام
 60م

2

47.500

غرفة اإلدارة
 15م

2

11.900

الـوحــدة

املــســـاحــة

التكلفة بالدرهم

املسـجـــد

 100م²

79,200

املــدرســة

 160م²

126,700

الــبـــئـر

 66م

4,300

التكلفة اإلمجالية

210,200

املراكز الطبية

مركز ابن اجلزري الطيب (تزنانيا)
13

التجهيزات الطبية
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نـــوع الـتـجــهــيز

املــواصفـــات

التكلفة بالدرهم

تـوفـري أجـهـزة تعويضية

توفري أجهزة تعويضية لذوي اإلحتياجات اخلاصة من املحتاجني والفقراء
ومنها ( :مساعات أذن ــ عكاكيز ــ نظارات طبية ) .

 500درهــم

تـوفـري كــرسـي مـتـحـرك

توفـري كـراسـي متحـركة لـذوى االحتياجات اخلاصة ملساعدهتم على
احلركة واالنتقال بدون احلاجة إىل آخرين.

 700درهــم

املشاريع التعليمية
عــن عبــد اهلل بــن أيب قتــادة عــن أبيــه ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم( :خَ ْيـ ُر َمــا ُيخَ ِّلـ ُـف ال َّر ُجـ ُل َب ْعـ َد ُه َثـ ٌ
ـاث َ ,و َلـ ٌد َصا ِلـ ٌـح َي ْد ُعــو َلـ ُه َ ,و َص َد َقـ ٌة ت َْجـرِي
رواه الطــراين وابــن حيــان وابــن ماجــة.
َي ْب ُل ُغـ ُه أَ ْج ُر َهــا َوعِ ْلـ ٌم ُي ْع َمـ ُل ِبـ ِه مِ ــنْ َب ْعــدِ هِ).

كلية الدراسات التجارية (بنجالديش)
15

املشاريع التعليمية
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طباعة املصحف الشريف

توفري مكتبة لطالب علم

حاسب آيل لطالب علم

طباعة وتوزيع املصحف
الشريف على املساجد
واملدارس ودور القرآن
الكرمي وطالب العلم
وفـي أوساط املسلمني.

توفري مكتبة علمية لطالب
الكليات العلمية والشرعية
حتتوي على العديد من
الكتب واملجلدات التعليمية.

توفري حاسب آيل جديد
أو مستعمل لطالب العلم
لالستفادة منه فـي
التحصيل العلمي واملعرفـي .

 15درهم للنسخة

 500درهم

 2000درهم

مدارس كمبوديا
مواصفــات الـبـنـاء:

•
•
•
•
•

بناء جدران املدرسة بالطابوق.
صب القواعد واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.
بنـــاء الســـقـف من اخلـشـــب والقـــرمـيـد.
تـزويد املـدرسـة بفـناء واسع ومكـتب لإلدارة.
تركيب التمديدات الكهربائية واملرافق الصحية الالزمة للمدرسة.

مــدارس حتفيظ القرآن الكرمي والعلوم الشرعية
عدد الفصول
فصـل واحــد

ستة فصــــول
تسع فصــــول
مكتب اإلدارة

املــســـاحــة
 42م

2

 252م
 378م
 30م

التكلفة
25.900

2

155.000

2

232.500

2

18.500
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مدارس بـــورمــا
مواصفــات الـبـنـاء:

•
•
•
•
•

بناء جدران املدرسة بالطابوق.
تــزويــد املـدرســـة بفـنــــاء واســـع ومكــــتب لإلدارة.
صـب القـواعـد واألعمـدة والسـقف باخلـرسانة املسلحـة.
توفري عدد من املرافق الصحية حسـب مسـاحـة املـدرسـة.
تركيب التمديدات الكهربائية  ،واملراوح واألثاث التعليمي.

مكتب اإلدارة

 30م

2

 21.000درهم

مـدارس حتفيـظ القـرآن الـكريـم

عدد الفصول
 3فصـــــول

 66م

 6فصـــــول

 150م

 4فصـــــول

عدد الفصول

2

 100م

2
2

105,100

املــســـاحــة

 3فصـــــول
 9فصـــــول

 378م

 258م

46,300
70,100

مـدارس علـمـــيـة
 126م

 6فصـــــول
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املــســـاحــة

التكلفة

2

التكلفة
88,250

2

180,690

2

264,750

حـفــر اآلبــار
روى أبــو داود يف ســننه أن ســعد بــن عبــادة رضــي اهلل عنــه أتــى النــي
صلــى اهلل عليــه وســلم فق ــالَ ( :يــا َر ُس ــو َل اهلل ِإ ّن أ ّم َسـ ـ ْعدٍ َمات ــتْ ف ــأيّ
فحف ـ َر بئ ــرا َوقــالَ :هــذِ ِه ُأل ّم َس ـ ْعدٍ)
الص ـ َدق ِة َ
ّ
أفضـ ـلُ؟ ق ــال :ال ـ َما ُءَ .
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حــفــر اآلبـــار
الــدولـــة

نــوع البــئر الـعــمـــــق

املواصفات

املضـــخـــة التكلفة بالدرهم

إنـدونـيـســيـا

عــمـيــق

 66م

أنبوب  4بوصات بطول  30م  ،و  2.5بوصة بطول  36م
وخزان بسعة  500جالون حلفظ املياه  ،وتركيب صنابري.

كهـربائية

 4300درهــم

أوغــنــدا

سطــحــي

 30م

طوايـة البئر من الداخل باخلرسانة املسلحة  ،وعمل جدار وقائي خارجي.

يـدويـــة

 11000درهــم

إثـيـــوبيــا

سطــحــي

 30م

طوايـة البئر من الداخل باخلرسانة املسلحة  ،وعمل جدار وقائي خارجي.

يـدويـــة

 13800درهــم
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حــفــر اآلبـــار
آبـــار بــورمــا
نـــوع البــــئر

الـعــمـــــق

قطــر األنبــوب

املضـــخـــة

التكلفة بالدرهم

سطـحـي

 30م

 2.5بوصـة

يـدويـــة

 750درهــم

ارتــوازي

 125م

 4بوصـة

كهـربائية

 4750درهــم

ارتــوازي

 200م

 4بوصـة

كهـربائية

 5800درهــم

عـــني

 80م

ـــ

دلــو

 7000درهــم
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مشاريع إمنائية
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بنــاء مــنـــازل للفـقـــراء
كــمـبــوديــا

كـفـالـة ســرير بـمـسـتـشـفـى
ملـريـض حمـتـــاج

بناء مزنل ألسرة فقرية مبساحة  35م²
مكون من غرفة وصالة ومحام ومطبخ
باإلضافة إىل مجيع أعمال النجارة
والسباكة ودهان املزنل من الداخل
واخلارج.

كفــالة شامـلة لســريـر مبستشــفى
حبـيث يتــم تقـدمي كافة اخلدمات
واملستلزمات العالجية لكل مريض
حمتــاج يعـالـج عـلى هـذا السـريـر
خالل عام.

 21,000درهم

 500درهم شهريا

الكــفــاالت
قال تعاىل:
وه ْم ف ْ
َإخ َوا ُن ُك ْم).
( َو َي ْسـأ ُلـو َنـكَ َعـن ال َيتَا َمى ق ُْل ِإ ْص َل ٌح َل ُه ْم خَ ٌ
ري َو ْإن تُخَ الِطُ ُ
(البقرة ـ .) 220
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الكــفــاالت
الفــئــة
كــفـــاالت
إجتمـاعـيـة

كــفـــاالت
صــحــيــة
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نــوع الكفالة

الـــوصـــــف

الدولــة

قيمة الكفالة

كفــالـة يتيـــم

دعم اليتيم ماديـا ومعنويا  ،وغــرس قيم اخليـر فـي نفســه ،
ال فـي جمتمعه.
ومتـابعتــه بصورة جتعله فاع ً

لـبـنـان  ،كمبوديا
بــورمـــا  ،أوغـنــدا

 150درهــم شهريا

أسـرة حمتاجة

مساعدة األسر املحتاجة على مواجهة أعباء احلياة  ،وإعانة األرامل
على تربية أوالدهن  ،وسد حاجات هذه األسر لكفهم عن السؤال.

لـبـنـان

 500درهــم شهريا

كمبوديا  ،أوغندا

 300درهــم شهريا

لـبــنــان

 100درهــم شهريا

لـبــنــان

 100درهــم شهريا

كفالة مــعــاق
كفالة مريض

كفالة معاق إعاقة ذهنية أو جسدية من الطعام والكساء وبرامج
إعادة تـأهيله داخل املؤسسات اإلجتماعية اخلـاصة بذلك.
كفالة مريض مبرض مزمن  ،والذي حيتاج إىل عناية مستمرة
وتوفري عالج له بشكل دائم.

الكــفــاالت
الفــئــة

كــفــاالت
تـعـلـيميـة

نــوع الكفالة

الـــوصـــــف

الدولــة

قيمة الكفالة

طـالـب عـلـم

دعم الطالب من األيتام واملحتاجني  ،واملسامهة فـي إعدادهم ليكونوا نافعني
ملجتمعاهتم وتعلمهم العلوم الشرعية أوالعلوم العامة النافعة.

الـــبـــوســـنـــة

 150درهــم شهريا

لبنان  ،أوغندا  ،كمبوديا

 100درهــم شهريا

حلقة السنة النبوية

تعليم الطالب األحاديث الشريفة والسنة النبوية الصحيحة ،
واملسامهة فـي تطبيقها

الـــبـــوســـنـــة

 500درهــم شهريا

كـفـالة معـلـم

كفالة معلـم/ة للقيام بالـدور املطلوب منه لنشر العلم والثقافة بني أفراد
املجتمع والقيـــام بأداء مهــامـه عـلى أكـمــل وجه.

كمـبـوديـا  ،إثـيــوبـيــا

 300درهــم شهريا
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الربامج املومسية
قال تعاىل:
َّ
( َو َما أَن َف ْق ُتم مِّن َّن َف َق ٍة أَ ْو َن َذ ْرتُم مِّن َّن ْذ ٍر َف ِإ َّن َ
الل َي ْعلَ ُم ُه.)...
(البقرة ـ .) 270
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الربامج املومسية
إفطــار الـصـائــم

الطـرود الـغـذائيـة

الــكــســــوات

الــهــــدايــا

تـوزيـع وجـبـات إفـطـــار
الـصـائـم طوال شهر رمضان
داخـل الدولـة وخـارجـهـا.

إرســال وتـوزيــع املــــواد
الـغـذائيــة و اإلغــاثيــة
املـتـنــوعــة واملساعــدات
الــعــالجـيــة املخـتـلـفـة
للـمـنـاطـق الـفـقـيـرة.

العـمل على ادخـال البسمـة
والفرحة إىل قلوب األيتام
والفقـراء مـن خـالل توفري
كسـوة لـهـم فــي األعـيـاد ،
وطــوال الـعـام.

إدخـال السـرور علـى قـلـب
يتيم أو فقري بإعطائه هدية
نـقـديــة أو عينيـة حـسـب
احـتـيــاجـــه .

 15درهم مجيع الدول
 25درهم الـبـوسـنـة

 150درهم

 100درهم

 100درهم
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الربامج املومسية
األضـــــاحـــي

الـذبــائـــح

احلقـيـبـة املـدرسـيـة

كــفــارة الـيـمــني

إحياء شعرية األضحية ،
وتوزيع حلومها على األســر
املحتاجة واأليتام داخل
الدولة وخارجها وإدخـال
الفرحــة على قلوهبم فـي
أيام العيد املباركة.

توفري الذبائح وتوزيع حلومها
على األسر املحتاجة واأليتام
 ،وإدخال الفرحة على
قلوهبم.

توزيع حقائب مدرسية مع
مستلزماهتا من الدفاتر
واألقالم والقرطاسية
املتنوعة بقيمة ( )100درهم
للحقيبة الواحدة.

تنفيذ كفارة اليمني من
خالل إطعام عدد ()10
مساكني  ،خارج الدولة.

 350درهم خارج الدولة
 550درهم داخل الدولة
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األغـــنـــام
 600درهم داخل الدولة
 350درهم خارج الدولة

األبــــقـــــار
 3000درهم داخل الدولة
 1500درهم خارج الدولة

 100درهم

 150درهم

الربامج املومسية
زكــاة املـــال

الـصــدقــات

زكــاة الـفـطــر

توزيع زكاة املال على
مستحقيها عرب مصارفها
الشرعية داخل الدولة
وخارجها.

العمل على ختفيف معاناة
الفقراء واملساكني من خالل
عطائكم داخل الدولة
وخارجها

توزيع زكاة الفطر على
الفقراء واملساكني فـي
الوقت املحدد شرعا داخل
الدولة وخارجها.
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طـرق التربع
تقــدم مؤسســة بيــت الشــارقة اخلــري عــدد مــن وســائل التــرع والــي تســهل
علــى املتــرع إيصــال املبلــغ املــراد التــرع بــه إلينــا حيــث نقــوم بدورنــا فـــي
توجيــه هــذا املبلــغ ملســتحقيه حســب رغبــة املتــرع
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حساباتنا البنكية
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