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قال تعاىل :
ــُة  َئ ــي ُكلِّ ُســنُبَلٍة مِّ ــَناِبَل ِف ــْبَع َس ــْت َس ــٍة َأنَبَت ــِل َحبَّ ــِبيِل الّل َكَمَث ــي َس ــْم ِف ــوَن َأْمَواَلُه ــُل الَِّذيــَن ُينِفُق َث ) مَّ

ــٍة َوالّل ُيَضاِعــُف ِلَمــن َيَشــاُء َوالّل َواِســٌع َعِليــٌم ( )ســــورة البقــــرة ـ 261(. َحبَّ

ِ  َصلَّى اللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن    َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ــُه  ــا َتَرَك ــًدا َصاِلًح ــَرُه َوَوَل ــُه َوَنَش ــا َعلََّم ــِه ِعْلًم ــَد َمْوِت ــَناِتِه َبْع ــِه َوَحَس ــْن َعَمِل ــَن ِم ــُق اْلُمْؤِم ــا َيْلَح )  ِإنَّ ِممَّ
ــِبيِل َبَنــاُه َأْو َنْهــًرا َأْجــَراُه َأْو َصَدَقــًة َأْخَرَجَهــا ِمــْن َماِلــِه  َوُمْصَحًفــا َورََّثــُه َأْو َمْســِجًدا َبَنــاُه َأْو َبْيًتــا ِلْبــِن السَّ

ِتــِه َوَحَياِتــِه َيْلَحُقــُه ِمــْن َبْعــِد َمْوِتــه(. أخـرجــــه ابن مـاجــــه وحسـنـــه األلـبـانــــي. ِفــي ِصحَّ
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رؤيتنــا..
نـحــو جمـتـمـع إنـسـانـى نــاٍم ومـتـطـور..

رسالتنا..
ــي  ــهم فـ ــة ، لنس ــر ونعم ــن خ ــا م ــه علين ــّن الل ب ــا َم ــال م ــن خ ــة ، م ــال اخلري ــام باألعم ــعى للقي نس
تنميــة املجتمعــات اإلنســانية فـــي املجــالت التعليميــة ، والصحيــة ، واإلجتماعيــة، وذلــك بإقامــة املشــاريع 
التنمويــة ، والتربويــة ، واإلغاثيــة ، إحيــاًء ملبــدأ التكافــل اإلجتماعــي ، معتمديــن علــى توفيــق الل ـ عــز 

وجل ـ من خـــال قيمنـــا األصيــــلة .

أهدافـنــا..
ــ  تنمية اجلـوانب التعـليمية والثقافـية فـى املجـتمع.
ــ  تنمية جوانب الرعاية الصحية لألفراد واملجتمعات.

ــ  إحياء مبدأ الــتــكافــل اإلجتماعى.

ــ  تقـدمي الـعـون واإلغاثة اإلنسانيـة.
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نبذة خمتصرة

مبباركة كرمية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حممد القامسي عضو املجلس األعلى ــ 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 فـــي العمــل 

التطوعــي فـــي جمــاالت العمــل اخلــريي .

لذا فقد وضعت املؤسسة منذ نشأهتا أهدافا رئيسية تسعى لتحقيقها فـي عدة جوانب منها :
  1.  اجلوانب التعليمية والثقافية .

  2.  جوانب الرعاية الصحية لألفراد واملجتمعات .
  3.  تقدمي العون واإلغاثة اإلنسانية .
  4.  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 الل عنه قال: 
مسعــت رســول الل صلــى الل عليــه وســلم يقــول: “َمــْن َبَنــى َمْســِجًدا 

ــِة.”    َيْبَتِغــي بــِه َوْجــَه الل َبَنــى الُل َلــُه ِمْثَلــُه ِفــي اجَلنَّ
رواه البخاري ومسلم. 
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مسـاجـد اندونيسيا

مواصفــات الـبـنـاء:
•  يتم بناء جدران املسجد من الطابوق واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.

•  السقف باحلديد واخلشب والقرمـيد.
•  يتم عمل أرضية املسجد بالسراميك.

•  عمل التمديدات الكهربائية الازمة ــ املرافق الصحية.

50 م²

70 م²

90 م²

120 م²

150 م²

100

140

180

240

300

41,100

57,300

73,450

97,750

122,100

التكلفة بالدرهمعدد املصلنياملساحة

توفـر 40 مصحـف تـوضـع باملسجـد. التكلفة تشمل
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املراكز اإلسامية

قال تعاىل: 
)ُقــْل إِنَّ َرّبــى َيْبُســُط الــّرْزَق ِلَمــن َيَشــاء ِمــْن ِعَبــاِدِه َوَيْقــِدُر َلــُه َوَمــا أَنَفْقُتــْم 

اِزِقــنَي(  )ســورة ســبأ ــــ اآليــة 39(.  ّمــن َشــْىء َفُهــَو ُيْخِلُفــُه َوُهــَو َخْيــُر الرَّ
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مراكز إندونيسيا

مواصفــات الـبـنـاء:
•  بناء جــدران الوحــدات بالطــابـوق.
•  يتم عمل أرضية املسجد بالسراميك.

•  صب القـواعـد واألعـمـدة مـن اخلــرسـانـة املسـلـحــة.
•  السقف باحلديد واخلشب والقرميد.

•  تركيب التمديدات الكهربائية واملرافق الصحية الازمة 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

التكلفة تشـمـل سكن اإلمام
60 م2
48,600

دكان وقف
20 م2
16,200

توفـر 40 مصحـف تـوضـع باملسجـد.

توفـر 40 مصحـف تـوضـع باملدرسة.
غرفة اإلدارة

20 م2
16,200

وحدة صحية
80 م2
64,800

املسـجـــد

مدرسة )4( فصول

الــبـــئـر

100 م²

140 م²

25 م

81,600

114,000

4,300

الـوحــدة

التكلفة اإلمجالية

التكلفة بالدرهماملــســـاحــة

199,900



9

املشاريع التعليمية 

عــن عبــد اهلل بــن أيب قتــادة عــن أبيــه ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
ُجــُل َبْعــَدُه َثــالٌث , َوَلــٌد َصاِلــٌح َيْدُعــو َلــُه , َوَصَدَقــٌة َتْجــِري  عليــه وســلم: )َخْيــُر َمــا ُيَخلِّــُف الرَّ
َيْبُلُغــُه أَْجُرَهــا َوِعْلــٌم ُيْعَمــُل ِبــِه ِمــْن َبْعــِدِه(.         رواه الطــراين وابــن حيــان وابــن ماجــة.

كلية الدراسات التجارية )بنجالديش(
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حاسب آيل لطالب علم
توفر حاسب آيل جديد 
أو مستعمل لطالب العلم 

لاستفادة منه فـي 
التحصيل العلمي واملعرفـي .

2,500 درهم

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

15 درهم للنسخة

توفري مكتبة لطالب علم
توفر مكتبة علمية لطاب 
الكليات العلمية والشرعية 

حتتوي على العديد من 
الكتب واملجلدات التعليمية.

500 درهم

املشاريع التعليمية
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مدارس إندونيسيا

مواصفــات الـبـنـاء:
•  يتم بناء جدران املسجد من الطابوق واألعمدة من اخلرسانة املسلحة.

•  السقف باحلديد واخلشب والقرمـيد.
•  يتم عمل األرضيات بالسراميك.

•  عمل التمديدات الكهربائية الازمة ــ املرافق الصحية.

الفصل اخلاص بتحفيظ القرآن الكرمي يكون تابعا ألحد املساجد أو املدارس القرآنية

فصــل واحـد

2 فصـــــول

3 فصـــــول

4 فصـــــول

35 م2
70 م2
105 م2
140 م2

28,950 درهم

57,300 درهم

85,600 درهم

114,000 درهم

التكلفةاملــســـاحــةعدد الفصول
مـدارس حتفيـظ القـرآن الـكريـم

توفـر 40 مصحـف تـوضـع باملدرسة.التكلفة تشمل
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حـفــر اآلبــار

روى أبــو داود يف ســننه أن ســعد بــن عبــادة رضــي اهلل عنــه أتــى النــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم فقـــال: )َيــا َرُســـوَل اهلل إِّن أّم َســـْعٍد َماتـــْت فـــأّي 

ــرا َوقــال: َهــِذِه أُلّم َســْعٍد(  ــَر بئـ ــَماُء. فَحفـ ــال: الـ ــُل؟ قـ ــَدقِة أفَضـ الّصـ
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4,300 درهــمإنـدونـيـســيـا

تركيب أنبوب قطره ) 2 ( بوصة بطول ) 25 ( متر وأنبوب قطره نصف بوصة
بطول ) 25 ( متر وتركيب مضخة كهربائية لرفع املياه

مع تركيب خزان مياة سعة ) 500 ( لتر وتركيب عدد ) 4 ( صنابر لتوزيع املياه على 
األهايل ، مع تركيب سراميك حول صنابر املياه

كهـربائية 25  م

التكلفة بالدرهمالــدولـــة املضـــخـــةاملواصفات الـعــمـــــق

حــفــر اآلبـــار
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الربامج املومسية

زكــاة الـفـطــر

توزيع زكاة الفطر على 
الفقراء واملساكني فـي 

الوقت املحدد شرعا داخل 
وخارج الدولة.

زكــاة املـــال

توزيع زكاة املال على 
مستحقيها عرب مصارفها 
الشرعية داخل وخارج 

الدولة.

الـصــدقــات

العمل على ختفيف معاناة 
الفقراء واملساكني من خال 

عطائكم داخل وخارج 
الدولة.
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تقــدم مؤسســة بيــت الشــارقة اخلــري عــدد مــن وســائل التــربع والــي تســهل 
ــي  ــا فـ ــث نقــوم بدورن ــا حي ــه إلين ــراد التــربع ب ــغ امل ــى املتــربع إيصــال املبل عل

ــغ ملســتحقيه حســب رغبــة املتــربع ــه هــذا املبل توجي

طـرق التربع
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حساباتنا البنكية
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