
To donate

Through SMS
Insert “U”

Send it to 8010 8050 8100 8200
The Amount AED 10 AED 50 AED 100 AED 200

Transfer amount
to Zakat Fund

account 
Abu Dhabi Islamic

Bank 

Account Number 16420661

IBAN Number AE300500000000016420661

Our Youth
Our Responsibility
Our Zakat
Our Immunity

Ramadan Campaign for Zakat Fund
in Cooperation with Abu Dhabi University
The Zakat Fund and Abu Dhabi University, ranked 1st in teaching, are honored 
to invite you to participate in our yearly Ramadan Campaign for university 
students entitled “Our Youth Our Responsibility, Our Zakat Our Immunity”. 
Our Campaign aims at supporting 1000 National and Non-National deserving 
students who meet Zakat Fund’s criteria with an amount of AED 60,000 for 
each student per year.

Your contribution will assist the qualified students in building more stable 
life, through receiving higher education. 

You can donate to our campaign through:

For more information, please contact:

Zakat Fund - Mona Al Neyadi
Mobile: 050-1123065, Email: mona.alneyadi@zakatfund.gov.ae
Abu Dhabi University - Sarah Al Hashimi
Mobile: 050-6165416, Email: sarah.al-hashimi@adu.ac.ae مؤسسة



الـحـمـلـة الـرمـضـانـية لصنـدوق الـزكاة
بـالــتــعـــاون مـع جــامــعــة أبـــوظــبــي

شبابنا أمـانــة

وزكاتنا حصانة

يشرفـــنا نـحـــــن صنــدوق الزكـــــاة و جامعة أبـــوظـــبي المصنفة األوىل في تميز التدريس  

بدعـــوتـكـم للـمـشاركــة في الـحـمـلة الرمضانية السنوية المتجددة، والخاصة بأبنائنا الطلـــبة 

الجامعييــن بعنوان "شــبابنا أمانة و زكاتنــا حصانة" نهدف في حملتنا هذه لمســاعدة 1000 

طالب مواطن ومقيم ممن يســتوفون شروط الزكاة حســب الالئحة المعتمدة بصندوق الزكاة 

طوال مدة دراستهم بالجامعة بمبلغ تقديري 60 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة.

مساهمتكم عون للطلبة المستحقين في بناء حياة مستقرة من خالل تحصيلهم لتعليم أفضل.

لتقديم تبرعاتكم في الحملة:

8010805081008200

1050100200

16420661
AE300500000000016420661

للتبرع

رسائل نصية

اتصاالت، يرسل

(U / ج) الرمز

تحويل بنكي إىل

حساب الحملة

ترسل إىل الرقم

مبلغ التبرع

مصرف أبوظبي

اإلسالمي

رقم الحساب

رقم االيبان

درهمدرهمدرهمدرهم

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

صندوق الزكاة - األخت/ُمـنى الـنيادي

mona.alneyadi@zakatfund.gov.ae :هاتف: 1123065-050، البريد اإللكتروني

جامعة أبوظبي - األخت/ َسارة الهاشمي

sarah.al-hashimi@adu.ac.ae :هاتف: 6165416-050، البريد اإللكتروني
مؤسسة


