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اختتام املسابقة السنوية

إسالمية ديب تنظّم أسبوع

ملراكز مكتوم لتحفيظ القرآن

اإلمام مسلم ( 206هـ  261 -هـ)

الكريم بتكريم  705من الحفاظ

يف الفرتة  1إىل  5مايو 2018

والحافظات
برعاية وحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
برعاية وحضور سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم؛
وإرشاف سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب؛ اختتمت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم

الخريي بديب تنظّم الدائرة «أسبوع اإلمام مسلم” للفرتة
من  -5 1مايو الجاري ،عىل مرسح مركز محمد بن راشد
للثقافة اإلسالمية التابع للدائرة مبنطقة الربشاء يف ديب.

التابعة للدائرة مبنطقة الورقاء ،مسابقتها السنوية

وقد افتتح الشيباين األسبوع الثقايف ،وأشاد بالجهود

بدورتها  19لحفظ القرآن الكريم.

التثقيفية والربامج املعرفية التي تقدّمها اإلدارة املعنية

وقد عرضت إدارة املراكز فيامً عن تاريخ املراكز ،وإنجازاتها
عىل مدار تأسيسها ،كام اطلع املحتفلون عىل تعريف

إسالمية ديب تعلن عن توحيد

الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

إحصايئ مبعدل االنتساب إىل املراكز وازدياده املشهود
خالل السنوات الثالثة األخرية ،لتصل إىل أكرث من 3000

يف الدائرة من أجل إحياء ذكرى هؤالء الرجال ،والتذكري
بجهودهم التي خدمت الدين لقرون عديدة ،والسيام رواة
الحديث الرشيف ،كام مث ّن الشيباين اختيار “اإلمام مسلم”
لتنهل عقول الباحثني من معني علومه ،وتستذكر األجيال
نتاجه وصربه وجهوده الكبرية يف خدمة األمة والعلم

األسعار للمشاريع املوسمية

طالب عىل مستوى إمارة ديب.

لسنة 2018

ويف كلمة االفتتاح مث ّن سعادة الدكتور حمد الشيباين

تستفيض يف رسد مآثرها .وقد ترأس الشيباين الجلسة

املدير العام إلسالمية ديب تلك الرعاية الكرمية للمراكز،

األوىل يف هذا األسبوع الثقايف ،وتناول املشاركون

ومتابعة الشيخ

سعيد بن مكتوم والشيخة علياء بنت

نظّمت إدارة املؤسسات الخريية بدائرة الشؤون

خليفة آل مكتوم لتطويرها ،ووصول طالبها إىل املراحل

اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب اجتامعاً تنسيقياً،

املتقدّمة يف مجاالت العلوم املرتبطة بالقرآن تالوة

للجمعيات واملؤسسات الخريية عىل مستوى إمارة ديب

وحفظاً ،كام أثنى عىل تلك الجهود التي تبذلها إدارة

وخارجها ،وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق يف عدد
من املشاريع الخريية املقبلة ،وال سيام ذات العالقة
بالعبادات كمرشوع إفطار الصائم ،وكسوة العيد ،وزكاة
الفطر ،واملري الرمضاين.

املراكز ،يف تحديد مساراتها نحو النجاح ،واستدامة
وسائل الرقي بالطلبة للوصول إىل املنافسات العاملية
عىل اختالف الفئات العمرية ،والثقافية ،والحضور يف
املنافسات املعرفية ذات الصلة بالقرآن الكريم.
من جهته قال حمد الخزرجي مدير إدارة املراكز :تعترب

وقال محمد مص ّبح عيل ضاحي مدير إدارة املؤسسات

املسابقة السنوية للمراكز ،فارقاً حقيقياً للطلبة

الخريية يف الدائرة :نظّمنا االجتامع التنسيقي مع الجهات

املشاركني فيها ،فهي نتاج ملا تؤسسه إدارة املراكز

املعنية مبتابعة من سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد

وتعمل عىل تفعيله عىل مدار موسم كامل ،ويشهد

الشيباين املدير العام للدائرة ،وتوجيهه إلنجاز هذه

وع
الجميع اليوم تخريج كوكبة من الحفاظ عىل تن ّ

املهمة ذات الصلة الوثيقة بالعبادات ،والسيام موسم
رمضان املبارك هذا العام 1439هـ2018/؛ حيث استقبلنا
ممثيل الجمعيات واملؤسسات الخريية واإلغاثية بديب،

أعامرهم ،وثقافتهم ،ومستويات حفظهم ،يف ضوء
عنايتنا الفائقة بأهل القرآن ،وحرصنا عىل وصول أبنائنا
إىل أرقى مستويات التنشئة ،والرعاية يف ظالل املراكز،
متبعني بذلك األساليب الحديثة ،ذات األثر اإليجايب عىل

كهيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،فرع ديب ،ومؤسسة

وعت جنسيات املشاركني فوصلت إىل أكرث
الجميع .وقد تن ّ

اإلحسان الخريية ،وجمعية بيت الخري ،وجمعية دار الرب،

من  50جنسية من أبناء املقيمني بديب.

وجمعية ديب الخريية ،ومؤسسة سعود بن راشد الخريية
يف أم القيوين ،ومؤسسة تراحم الخريية ،وتم مناقشة
االقرتاحات الهادفة ،واالطالع عىل الحاالت الخاصة،

وأضاف الخزرجي :بلغ عدد الفائزين من الحفاظ والحافظات
(،)705

ن مثل هؤالء العلامء يحق لألقالم أن
والدّين ،وأشار إىل أ ّ

هذه الشخصية بالتحليل وبيان الفضل واملكانة ،وما قدّمته
لألمة ،وما قدّمته األمة تجاهها ،وعناية العلامء باإلنتاجات
جهت عناية العامل
العلمية لإلمام مسلم ،وكيف تو ّ
اإلسالمي إىل كتابه «الجامع الصحيح» بالحفظ والفهم ،بل
أخذ بعني االعتبار كمرجع رئيس يف الحديث الصحيح ،فهو
ثاين أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري.
من جهتها قالت يرسى القعود مديرة إدارة التثقيف
والتوجيه الديني يف الدائرة :تناول أسبوع اإلمام مسلم
يف يومه األول ترجمة شاملة لإلمام مسلم ،باعتباره
من أبرز علامء املسلمني يف علوم السنة املطهرة،
ومكانة صحيح مسلم بني كتب السنة املعتربة .أما اليوم
الثاين فتناول مقدمة صحيح مسلم باعتبارها من مهم
ما كُتب يف علم مصطلح الحديث ،وخصائص رشوح صحيح
مسلم ،وما اشتمل عليه كل رشح من مميزات .ويف اليوم
الثالث تناول املثقفون والباحثون عناية املغاربة بصحيح
مسلم ،والوقوف عىل الجهود التي بذلت يف خدمة
صحيح مسلم ،واملخطوطات والطبعات التي شملت صحيح
مسلم ،مع بيانهم لفروق هذه املخطوطات والطبعات.
وأشار إبراهيم املنصوري رئيس قسم اإلرشاد يف
ن األسبوع
إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة إىل أ ّ
الثقايف شهد افتتاحه تالوة آيات من القرآن الكريم،

وعت مستويات املنافسة والحفظ بحسب عدد أفرع
وتن ّ

للقارئ حسام حنطور .ثم كلمة االفتتاح ورئاسة الجلسة

املسابقة التي بلغت ( )19فرعاً؛ وهي تندرج يف حفظ

لسعادة الدكتور حمد الشيباين املدير العام للدائرة.

الرمضاين ،وزكاة الفطر ،كام تم النقاش يف رضورة توعية

القرآن الكريم ،مبعدّل 30جز ًء ،و 25جز ًء ،و 20جز ًء ،و15

وابتدأت أعامل الجلسة األوىل بورقة الشيخ خالد إسامعيل

جز ًء ،و 13جز ًء ،و 10أجزاء ،و 8أجزاء ،و 5أجزاء ،و 3أجزاء،

مصبح كبري وعاظ يف الدائرة ،وكانت يف « ترجمة اإلمام

الجمهور بأهمية زكاة الفطر ،ووقت إخراجها ،وماهيتها،

م ،وتالوة األجزاء
م وتبارك ،وجزء ع ّ
وجزيئ 29و 30ع ّ

مسلم» ،وتلتها ورقة الشيخ عمر باصلعة كبري وعاظ يف

وتم تحفيز املجتمعني إىل االستعداد ووضع التصورات

م ،وقراءة
الخمسة األخرية من القرآن ،ونصف جزء ع ّ

بي فيها «مكانة صحيح مسلم بني كتب
الدائرة ،والتي ّ

بنا ًء عىل املعطيات والواقع امليداين لتحديد أسعار

القاعدة النورانية ،وكذلك اختطّت إدارة املراكز فروعاً

السنة» .أما اليوم الثاين فانطلقت جلساته بتالوة آيات

أخرى للمسابقة ،كحفظ املتون ،والتي تشمل فرع تحفة

من القرآن الكريم بصوت القارئ سعد جمعة عبده ،وتلتها

األطفال ،وفرع الجزرية ،وفرع األربعني النووية ،وفرع

كلمة االفتتاح ورئاسة الجلسة للدكتور قطب عبد الحميد

األرجوزة امليئية يف سرية خري الربية ،وفرع عمدة

مستشار الوعظ واإلرشاد يف الدائرة ،وتناول سامحة

األحكام لجميع الفئات العمرية.

الشيخ شاه جيهان نقاب كبري مفتني يف الدائرة «مقدمة

واإلمكانات املتاحة لجميع فئات املجتمع ذات العالقة
مبشاريع إفطار الصامئني ،وكسوة العيد ،ومشاريع املري

األضاحي ملوسم حج  ،2018عىل أن يتم ذلك يف االجتامع
القادم مبشيئة الله تعاىل.
كام اتفق املجتمعون عىل رضورة تعزيز كفاءة املشاريع
الخريية ،وزيادة رضا املتعاملني مع جميع الجهات،

كام شملت املراكز مبسابقتها نزالء السجون ،وفتحت أفق

صحيح مسلم» ،وتلتها ورقة الدكتور محمد أحمد القريش
نائب رئيس هيئة كبار العلامء يف الدائرة ،وكانت بعنوان

حسن أداء العبادات،
واإلسهام يف إعانة الناس عىل ُ

إعانتهم عىل استثامر أوقاتهم بالنافع املفيد ،حيث

حسن اختيار املستحقني من فئات املحتاجني ،من
وكذلك ُ

م ،والقاعدة النورانية،
أتاحت تنافسهم عىل حفظ جزء ع ّ

فئات املجتمع ،لتمكني استفادتهم من الصدقات والزكاة

والسيام لغري الناطقني بالعربية من املسلمني.

وقربات الخري يف موسم رمضان املبارك.

وشارك سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وسعادة

الكريم ،حيث ترأس جلسته الدكتور إسامعيل الربميي

الدكتور حمد الشيباين الطالب وأهليهم فرحتهم

أخصايئ رئييس توعية دينية يف الدائرة ،وجاءت الورقة

بعبور مراحل التنافس ،وفوزهم مبستويات جديدة من

األوىل للدكتور محمد إفرخاس الواعظ األول يف الدائرة،

الحفظ واإلتقان ،حيث تم توزيع الجوائز والشهادات

والتي جاءت يف «عناية املغاربة بصحيح مسلم» ،وتلتها

عىل املتقدّمني من الفائزين ،كام شارك األستاذ بطي

املشرتك بني الجمعيات واملؤسسات الخريية يف إمارة

ورقة الدكتور عبد الحكيم األنيس كبري باحثني أول يف

الجمريي املدير التنفيذ لقطاع الدعم املؤسيس بالدائرة

ديب وخارجها ،والسيام تلك الراغبة بالتعاون يف مبادرات

اإلدارة بعنوان « مخطوطات وطبعات صحيح مسلم».

يف توزيع الهدايا والجوائز والشهادات عىل الفائزين

وقد حرض الجلسات وشارك يف نقاشاتها العلمية نخبة

الدائرة ومشاريعها ذات النفع العام ،وكذلك التي ترشف

يف املسابقة ،كام شمل التكريم املرشدين واملعلمني

من العلامء والباحثني وطالب العلم يف مجاالت الحديث

عليها ،ولعل من أبرز ما تم التوصل إليه :توحيد قيمة

واملرشفني واإلداريني.

النبوي الرشيف ،والدراسات اإلسالمية ،واملعنيني بالفتيا

من جهته أشار مبارك حسن الجابري رئيس قسم ترخيص
املؤسسات والفعاليات الخريية يف اإلدارة :أن االجتامع
أمثر عن نتائج مهمة ،حيث اتفق الجميع عىل التنسيق

«خصائص رشوح صحيح مسلم» .وقد حفل اليوم الثالث
بالرتاث واملخطوطات التي تتعلق بنتاجات اإلمام مسلم،
وافتتحه القارئ حسام مغازي بتالوة آيات من القرآن

املشاريع الخريية املرتبطة بالعبادات ،كإفطار الصائم،

والوعظ من موظفي الدائرة.

حيث تم االتفاق عىل قيمته املالية بـ ( )15درهامً .أما

ن األسبوع الثقايف الخاص
وأكّد املنصوري عىل أ ّ

مرشوع زكاة الفطر فتم االتفاق عىل قيمة ( )20درهامً

بـ»اإلمام مسلم» سيشمل جميع مساجد إمارة ديب ،حيث

لجميع الجمعيات يف إمارة ديب وخارجها ممن حرض

تم تحديد درس توعوي لرواد املساجد؛ يقدّمه األمئة

اجتامعنا التنسيقي هذا .أما مرشوع كسوة العيد ،فتم

والخطباء والوعاظ مساء السبت بعد صالة العشاء ،يؤكّد
عىل فضل اإلمام مسلم وجهوده يف خدمة الحديث

االتفاق عىل أن تبدأ املساهمة بـ( )40درهامً ،وميكن

والس ّنة النبوية.
ُّ

للجمهور املساهمة يف املري الرمضاين ابتدا ًء بـ()20
ن هذه األسعار الزمة لجميع الجمعيات
درهامً .عىل أ ّ
واملؤسسات الخريية يف إمارة ديب ،وهي مستحبة
للتي خارجها .كام تم التأكيد عىل مخاطبة الجهات
املعنية باإلرشاد والوعظ لتذكري الناس وتوعيتهم بأهمية
أداء الحقوق املالية يف وقتها ،والسيام زكاة الفطر
وإخراجها ،ومستحقيها ،ومقدارها.
ويف اختتام اللقاء التنسيقي جاء التأكيد عىل رضورة
التزام الجمعيات واملؤسسات الخريية باملواصفات
الرشعية ،مع الجودة العالية لتلك املساعدات
العينية املقدمة للمحتاجني من خالل هذه الجمعيات
واملؤسسات؛ فالدائرة حريصة عىل وصول تلك الصدقات

إسالمية ديب تق ّدم محارضة
عن رضيبة القيمة املضافة
للجمعيات واملؤسسات الخريية
بالتعاون مع الدائرة املالية يف
ديب

واملساعدات والزكاة عىل تنوعها إىل مستحقيها ،من
خالل فرق خبرية ومتخصصة من الجمعيات واملؤسسات
الخريية بالتعاون مع الدائرة ،وتكون مهمتها معاينة
املواد الغذائية ،ومتابعة سري مراحل اإلنفاق ،ورفع
التقارير الدورية بذلك ،ليتأىت منها الرصد والتحسني
والجودة والتطوير ،لتحقيق إسعاد الجمهور وأداء األمانة

نظّمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
محارضة شاملة عن رضيبة القيمة املضافة لجميع
املؤسسات والجمعيات الخريية بديب ،وذلك بالتعاون مع
الدائرة املالية بديب،
وقال محمد مصبّح عيل ضاحي مدير إدارة املؤسسات
الخريية يف الدائرة :جاءت هذه املحارضة يف إطار

عىل وجهها.

التحوالت االقتصادية التي تشهدها املرحلة ،وبنا ًء

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
تحسن الخدمات
الخريي بديب
ّ

الذكية وتع ّزز تجربة العمالء بفضل
حلول «سيسكو مريايك»

ط ّبقت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب
بنجاح حلول «سيسكو مريايك» يف مقرها الرئييس
مبنطقة املمزر ،وكذلك يف اإلدارات واملراكز الخارجة
التابعة لها عىل مستوى اإلمارة ،وذلك بهدف تعزيز
خدماتها الذكية وتقليل الحاجة لتواجد العمالء بحوايل 80
باملائة متاشياً مع مبادرات ديب الذكية .وقد اختارت دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب حلول «سيسكو
مريايك» ،وهي حلول سحابية للتواصل الشبيك ،بفضل
رسعة تنفيذها وسهولة اإلدارة اليومية للحلول من خالل
املبسطة.
لوحة القياس والتحكم
ّ

احتياجات املؤسسات والجهات الخريية التي ترشف
عليها الدائرة يف بيوعها ورشائها ،حيث رأينا رضورة
توضيح ما يتعلّق برضيبة القيمة املضافة التي اعتمدتها
دولة اإلمارات العربية املتحدة مطلع  ،2018لجميع هذه
الجهات ،يك تتضح لديها املفاهيم والسلوكيات ذات
العالقة ،وتتخذ التدابري الالزمة يف إطار القانون.
واستضافت الدائرة األستاذ عبد العزيز املال مدير مكتب
الشؤون الرضيبية بالدائرة املالية لحكومة ديب ،والذي

•( )20.000حقيبة رمضانية
• 18مسجدا ً الستضافة فعاليات
ملتقى راشد الرمضاين
• 75قارئاً ومحارضا ً إلمامة
املصلني يف رمضان
• 65محارضة فقهية وأخالقية
معرفية متنوعة

يف ظالل ملتقى راشد بن محمد الرمضاين لهذا العام
 ،2018وبدورته الثالثة التي تنظمها دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي بديب يف هذا الشهر الفضيل
تقدّم الدائرة  65محارضة دينية متخصصة بأعامل وآثار
رمضان يف  9مساجد ،يف ضوء خطط متكاملة تشمل
تقديم  400درساً دينياً متنوعاً انطلقت مع بداية شهر
شعبان وتستمر إىل نهاية رمضان يف جميع مساجد إمارة
ديب.

قدّم رشحاً وافياً باألمثلة العملية والجداول البيانية،

بينام تحتضن محاريب  18مسجدا ً «قراء ديب» ،يف فعالية

واالستبانات امليدانية لجميع مراحل التعامل مع الرضيبة

سنوية تستضيف الدائرة فيها مشاهري ق ّراء الخليج

املضافة ،من خالل بيانه للمفاهيم األساسية لرضيبة

العريب ،وتستقطب آالف املصلني من جميع أنحاء اإلمارات.

القيمة املضافة ،ورضيبة القيمة املضافة والجهات
الخريية ،وعنارص االلتزام الرضيبي.
ن الرضيبة غري مبارشة تُفرض يف كل مرحلة
وأوضح املال :أ ّ
ن املستهلك النهايئ هو
من مراحل اإلنتاج والتوريد ،وأ ّ
من يتحمل تكلفة هذه الرضيبة ،يف حني تقوم األعامل

من جهته قال املدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية
باإلنابة املرشف عىل لجنة الفعاليات واألنشطة الدينية
لعام 1439هـ يف الدائرة األستاذ جاسم محمد الخزرجي:
تستضيف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي من
خالل فعالية «قراء ديب»  75من القراء ،إلمامة املصلني
يف رمضان ،يف  18مسجد يف رمضان يؤدون فيها

يف هذا السياق قال محمد الزرعوين ،رئيس قسم

بتحصيل واحتساب الرضيبة وتسديدها لصالح الدولة،

الشبكات وأنظمة التشغيل بإدارة تقنية املعلومات

وتٌفرض هذه الرضيبة عىل جميع املعامالت التي تتم عىل

يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب:

السلع والخدمات ،باعتبارها رضيبة استهالك عامة ،وسيتم

«يف خطوة تهدف إىل مواجهة التعقيد املتزايد يف

وبي حدود االختيار واإللزام يف
استثناء عدد محدود منها،
ّ

إدارة شبكتنا الالسلكية عرب مواقع متعددة ،فضالً عن

الرضاب عىل السلع والتوريد ،كام أشار إىل آلية احتساب

وأشار الخزرجي بأن الدائرة تستضيف كوكبة من مشاهري

مواكبة الطلب املستمر عىل ربط املزيد من األجهزة

رضيبة القيمة املضافة التي تنتقل من املورد إىل املوزع

قراء الخليج العريب باإلضافة إىل عدد من قراء طالب مراكز

واملستخدمني؛ قررت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب تطبيق حلول سيسكو مريايك يف كافة
املواقع التابعة للدائرة .ويتمثل هدفنا يف بناء شبكة
للتوسع ولتحقق األداء الرفيع
السلكية آمنة ،وقابلة
ّ
بأسمى مستوياته ،ولهذا كانت «سيسكو مريايك» الخيار
املثايل نظرا ً لكونها حلوالً قامئة يف البنية السحابية
تتسم بسهولة التطبيق واملراقبة واإلدارة .وباإلضافة
لذلك ،فقد عملت حلول مريايك عىل تبسيط التقنيات

ثم التاجر لينتهي تحصيلها عند املستهلك .ثم أشار
إىل حاالت رضيبة القيمة املضافة ،من حيث املخرجات،

الدائرة.

مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للدائرة ،ومجموعة
من أمئة الدائرة.

وبي عالقة الرضيبة
واملدخالت القابلة لالسرتداد.
ّ
املضافة بالجهات الخريية ،والتي يعنى بها الجمعيات

يصل إىل  65محارضة يلقيها الضيوف من الدعاة من خارج

واملؤسسات األهلية ذات النفع العام ،التي يصدر بها

الدولة وداخلها تشمل  9مساجد ،وتقدّم بأكرث من لغة

قرار من مجلس الوزراء بناء عىل وزير املالية ،والتي

وهذه املحارضات موجهة للجاليات متعددة الجنسيات

ال تهدف إىل تحقيق الربح .وشدد عىل رضورة االلتزام

وباللغات العربية ،واإلنجليزية ،واألوردية ،واملليبارية،

املتطورة وجعلت إدارة الشبكة أكرث سهولة دون الحاجة
إىل إضافة موارد جديدة».

عنارصه كالفاتورة الرضيبة ،واالقرار الرضيبي ،والسجالت

والعمل الخريي بديب خدمة آمنة التصال  Wi-Fiلعمالئها

والكثافة السكانية ،وسعة املساجد 60 ،منهم من

وأوضح الخزرجي بأن عدد املحارضات املعدّة للملتقى

الرضيبي ،من خالل التقي ّد برشوطه ومتطلباته ،وكذلك

ويف ضوء الحلول الجديدة توفر دائرة الشؤون اإلسالمية

صالة الرتاويح والقيام ،وقد تم توزيع بحسب املناطق،

املحاسبية والدفاتر التجارية .للوقوف عىل توقيت إصدار
الفاتورة الرضيبية.

والبنغالية ،وتشمل فعالية املحارضات مسجد الراشدية
الكبري باعتباره املقر الرئيس للفعاليات ،وجامع أبو منارة
– أم سقيم  ،1وجامع السطوة الكبري – السطوة ،وجامع
الشهيد عيىس البدواوي – حتا ،وجامع العوير الكبري-
العوير ،وجامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم – زعبيل،

وموظفيها ،من خالل أدوات بسيطة للتحقق .كام تعتمد

وعرض املال مضمون الفاتورة الرضيبية الصحيحة ،مام يجب

وجامع الرضا – النهدة ،وجامع الكرامة الكبري -الكرامة،

نظاماً مركزياً لإلدارة يشمل كافة النقاط الالسلكية للوصول

أن تتضمنه الفاتورة الرضيبية من البيانات؛ كعبارة فاتورة

وجامع الرحيم – مرىس ديب -مارينا.

إىل الشبكة يف مختلف مواقع الدائرة؛ مام يساعدها

رضيبية .واسم ،وعنوان ،ورقم للتسجيل الرضيبي للمسجل

يف تخفيض التكلفة ،يتيح لفريق تقنية املعلومات الرتكيز

القائم بالتوريد ،واسم ،وعنوان ،رقم للتسجيل الرضيبي

عىل مهام أخرى.

وأوضح أن الدائرة استبقت شهر رمضان بتقديم الدورات
واد املساجد من خالل نشاطات وخطط
العلمية التثقيفية لر ّ

للمتلقي ،أو املستلم إذا كان مسجالً ،ورقم تسلسيل

إدارة التثقيف والتوجيه الديني يف الدائرة ،والتي عمدت

بدوره قال  XYZلدى سيسكو« :يرس سيسكو أن تكون

للفاتورة الرضيبية ،وتاريخ إصدار الفاتورة ،وتاريخ التوريد

إىل توعية الصامئني والقامئني واملعتكفني مبا يحتاجون

طرفاً فعاالً يف مبادرات دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

إذا كان يختلف عن تاريخ إصدار الفاتورة ،ووصف السلع

إىل معرفته مام يتعلّق بعبادات هذا الشهر وفقهه.

الخريي بديب للرقمنة ،حيث ساهمت حلول مريايك،

والخدمات املوردة ،وسعر كل وحدة من السلع ،أو الخدمة

وهي حلول تدار عرب البنية السحابية ،يف تقليل الحاجة

والكمية والحجم ونسبة الرضيبة واملبلغ املستحق

إىل صيانة الشبكة ،ويف الوقت نفسه تسهم يف

بالدرهم ،وقيمة أي خصم مقدّم من قبل املورد ،واملبلغ

حل املشاكل بشكل يومي ،فيام مكّنت دائرة الشؤون

اإلجاميل املستحق دفعه بالدرهم ،وقيمة الرضيبة

اإلسالمية والعمل الخريي بديب من تنفيذ املبادرات
الذكية برسعة ومبتطلبات تقنية بسيطة .وبهذا أصبح إدارة
كامل الشبكة من البنية السحابية عرب لوحة القياس الذكية
ود فريق تقنية املعلومات يف
لحلول مريايك ،والتي تز ّ
الدائرة بقدرات مبسطة لحل املشاكل يف أي وقت ومن
أي مكان .كام ساعدت البنية الذكية والغنية بالخصائص
يف حلول مريايك دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب عىل توفري الوقت ،وتقليل التكاليف
التشغيلية ،وحل املشاكل الجديدة املرتبطة باألعامل».
وبتطبيق الحلول املتطورة ،عملت دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي بديب عىل توسعة نطاق
تغطية شبكة  Wi-Fiللجمهور خالل فرتة زمنية قصرية ،مام

دروس الوعظ بعد صالة العرص عىل مدار أيام رمضان،
وتقديم املحارضات ذات الصلة بالشهر الكريم بالتعاون
مع الدوائر واملؤسسات الحكومية والخاصة يف ديب،

املستحقة الدفع بالدرهم ،وسعر الرصف املطبّق يف

يف ضوء الخطط واآلليات املتبعة لدينا يف املواسم

حال تم تحويل العملة إىل عملة غري الدرهم ،وإذا كان

الدينية.

التوريد مرتبطاً باحتساب املستلم أو املتلقي للرضيبة
فالبد من ذكر ذلك ،مع اإلشارة إىل املادة املتعلقة
بذلك (التوريد االعتباري) .مع التأكيد عىل حفظ السجالت
املحاسبية والدفاتر التجارية ،وإنشاء سجل لذلك مع
االحتفاظ باملستندات األصلية ،واملعلومات الواردة يف

علت الدائرة إنتاجها املعريف الخاص بشهر رمضان،
كام ف ّ
من خالل إصدار (« )20.000حقيبة رمضانية» يتم توزيعها
من خالل إدارة االتصال والتسويق يف الدائرة عىل
واد تعاونية االتحاد ،وهي حقيبة
املساجد ،وكذلك عىل ر ّ
ثقافية رمضانية ،تعنى بإصدارها إدارة البحوث والرصد

املستند األصيل برشط تطابقها وإتاحتها للمدد الزمنية

املجتمعي يف الدائرة ،وتحتوي عىل عدد من اإلصدارات

املحددة بالقانون ،عىل أن تكون محفوظة أو مخزنة عىل

املتخصصة بتوعية الصامئني ،كدليل الصائم ،وهو مخترص

شكل صور ضوئية ،أو إلكرتونية ،وميكن استخراجها ضمن

ميس يف فقه الصوم ،وصالة العيدين ،ووقفات مع سري
ّ

مدة محددة وميكن قراءتها بناء عىل طلب الهيئة.

الصالحني يف رمضان ،والنبي صىل الله عليه وسلم يف

يسهم يف تحسني تفاعل العمالء مع الدائرة وإسعادهم،

وشهدت املحارضة تفاعالً كبريا ً من ممثيل الجمعيات

وتسهيل االستفادة من الخدمات الذكية ،وتقليل أعداد

واملؤسسات الخريية ،ومداخالت وتعليقات وإجابات أثرت

املراجعات امليدانية ملق ّر الدائرة وإداراتها التابعة ،وهذه

الحضور باملعرفة.

ود رقمي.
إحدى أبرز متطلبات التحول إىل مز ّ

كام ينشط وعاظ الدائرة يف هذا الشهر املبارك لتقديم

ويف الختام قدّم األستاذ بطي الجمريي املدير التنفيذي

منت
رمضان ،ومع صحابة رسول الله يف رمضان ،كام تض ّ
الحقيبة أدعية مختارة ،وإمساكية للصامئني بحجمني
مختلفني (جيبي وحائطي) ،وكتيباً تعريفياً بجداول قراء
ديب واملحارضات.
ن الدائرة تستثمر يف الشهر الكريم جميع
ويشار إىل إ ّ

لقطاع الدعم املؤسيس يف الدائرة درع إسالمية

وسائل اإلعالم املكتوبة واملقروءة واملرئية واملسموعة

ديب للمحارض عبد العزيز املال تثميناً لجهوده يف

كرعايتها لربنامج «إمارات الخري» يف إذاعة نور ديب ،الذي

نرشها املعرفة وثقافة الوعي الرضيبي عىل مستوى

يبث طيلة أيام الشهر الكريم ،وبرنامج «زايد الخري» يف

املؤسسات.

اإلذاعة األوىل طيلة أيام الشهر الفضيل أيضاً ،وكذلك
تنشط يف مواقعها اإللكرتونية وتواصلها االجتامعي
لتوصل هذه الفوائد لجمهورها ،وتُحسن إبراز العمل
الخريي التطوعي ،والحثّ عليه ،والتعريف بآثاره ،والسيام
يف هذا الشهر الفضيل ،وتنهض باملحسنني للتربع
والصدقة وإطعام الطعام ،واإلسهام يف نرش املعرفة،
وآثارها ،وتنمية التكافل ،والشعور باآلخر ،وبالنتيجة
تنمية املجتمع ،ونرش ثقافة الوسطية يف فهم الدين،
والتشجيع عىل العمل الخريي ونرشه ،وتذكري وسائل
اإلعالم ومؤسسات املجمع املدين باملسؤولية اإلنسانية
والدينية يف دعم ورعاية الربامج اإلعالمية الخريية
والرتبوية التي تقدّمها الدائرة.
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