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إسالمية ديب تنفّذ
عمرة رواد التميز عىل
مستوى دوائر حكومة
ديب
نفّذت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
واد التميز” عىل مستوى
مبادرتها “عمرة ر ّ
دوائر ومؤسسات حكومة ديب.

وأفاد صالح عبد الرحمن مخيط رئيس قسم
التدقيق عىل املصاحف واملطبوعات
ن هذه العمرة جاءت
بالدائرة ورئيس البعثة :بأ ّ
مببادرة كرمية من دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي يف ديب تشمل مجموعة
من املوظفني املتميزين عىل مستوى دوائر
حكومة ديب ،وبرعاية سخية من صاحب السمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ويل عهد ديب
رئيس املجلس التنفيذي رعاه الله ،وبتوجيهات
مبارشة من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباين املدير العام للدائرة ،ومتابعة حثيثة
من املدراء التنفيذيني يف الدائرة.

الشؤون اإلسالمية
بديب تحتفل باملولد
النبوي الرشيف
نظمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني يف
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
احتفالية كبرية مبناسبة ذكرى املولد النبوي
الرشيف مبسجد الراشدية الكبري يف ديب.
وألقى سعادة املدير التنفيذي لقطاع الشؤون

للدائرة ،مث ّن فيها هذه الذكرى العطرة يف
حب بالضيوف والجمهور،
نفوس املسلمني ،ور ّ
وحثّ فيها الدعاة والخطباء والوعاظ واألمئة

التابعني للدائرة عىل رضورة التزام املنهج

وبي أنها ،تهدف إىل:
املبادرة
ّ

وأفعاله وسلوكه وتعامالته مع اآلخرين،

تنمية العمل الخريي باإلمارة.

االتباع له صىل الله عليه وسلم يف أقواله
واملحافظة عىل وحدة الصف ،واملنهج
الوسطي الب ّناء يف الرتبية والسلوك واألخالق،

املاضيتني ،وقد بلغ عددهم ( )15موظفاً ،تم
اختيارهم بنا ًء عىل ترشيح دوائرهم املعنية،

والوطن ومستقبل األمة وأبنائها.
وقالت يرسى القعود مديرة إدارة التثقيف
ن اإلدارة تقيم
والتوجيه الديني يف الدائرة :إ ّ
هذه الفعاليات سنوياً ضمن برامجها يف إحياء
املناسبات الدينية واالحتفاء باألحداث املهمة

يف هذه العمرة كبلدية ديب ،والنيابة العامة،
وهيئة الطرق ،ومركز ديب اإلحصايئ ،والجامرك،

يف قلوب املسلمني وحياتهم؛ فهو عليه

وهيئة كهرباء ومياه ديب ،والثقافة والفنون،

الصالة والسالم الذي أنقذنا الله به من النار،

ودائرة السياحة باإلضافة إىل املتميزين من

وع ّرف العامل أجمع بالتوحيد ،ودعاهم إىل

وعبادة العباد واملخلوقات ،وهداهم إىل
أحسن األخالق وأكملها.
وأضافت القعود :اشتملت االحتفالية أيضاً عىل

إيصال رسالة الدائرة إىل الجمهور واملجتمع
بامتياز.

جديدة ملنرب ال ِّدين القيّم ،لبعث اإلنسانية عىل
التزام الفطرة السوية التي ارتضاها الله تعاىل

عدة كلامت وقصائد شعرية لبعض الوعاظ

تأسيس بيوت الله تعاىل وبنائها.
واليوم إذ نعلن انطالق هذه املبادرة ،فإننا نؤكّد

العمرة ،وزرنا األماكن التاريخية مبكة وما حولها.

(كان خلقه القرآن) للشيخ عدنان الخطيب واعظ

األوارص بني املتميزين ،ومؤسساتهم.

واملؤسسات اإلسالمية ،والخريية ،وتتمكن من

لعباده ،وإتاحة الفرصة أمام الراغبني يف

بقباء .ثم انطلقنا نحو مكة املكرمة ألداء مناسك

عىل معارف اآلثار اإلسالمية العريقة ،وتعزيز

الشؤون اإلسالمية ،وشؤون املساجد،

للهدى اإللهي والهدي النبوي ،وإيجاد مساحة

والخطباء والشعراء يف الدائرة؛ منها كلمة

يف ظالل املعاين اإلميانية الفياضة ،واالطالع

بذلك أهدافاً نوعية يف مختلف قطاعاتها؛

عىل متكنها هذه املبادرة من إقامة منارات

عبادة الله تعاىل والخالص من الرشك والوثنية

ود بالتقوى ،والعيش
كثريا ً ،والسيام من خالل تز ّ

بناء املساجد يف األماكن املهمة والتي يكرث

املساجد يف جميع أنحاء اإلمارة ،لتحقق الدائرة

آدم صىل الله عليه وسلم من أعز املناسبات

وقد أفادت املعتمرون من هذه الرحلة اإلميانية

بيوت الله تعاىل.

وسيتم من خالل هذه املبادرة تشييد املزيد من

وأشار مخيط إىل الدوائر التي شارك موظفوها

املدينة األثرية والتاريخية والبقيع ،وصلينا

اتاحة الفرصة للراغبني يف املساهمة يف بناء

الطلب عىل وجود مساجد فيها.

ن مولد سيّد ولد
يف تاريخ املسلمني ،وال شك أ ّ

واد عمرة التميز معامل
النبوي الرشيف ،وزار ر ّ

وقد تح ّدث األستاذ عيل حسن املرزوقي مدير

النبوي الرشيف يف الحياة ،وكذلك بث روح

مبنهجه صىل الله عليه وسلم؛ خدمة لل ِّدين

أقمنا ثالثة أيام صلينا خاللها يف املسجد
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إدارة شؤون الزكاة والصدقات باإلنابة عن

الفئة ،وتحديدا ً الذين فازوا بجائزة التميز للسنتني

وتم االبتداء باملدينة النبوية الرشيفة ،حيث

“بيت يف الجنة”
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يف سائر املجاالت الحياتية التي تذكّر األمة

موظفي الدائرة.
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الدائرة من خاللها خدمة دينية متميزة لهذه

تسهيل أمور الرحلة ،وتوفري االحتياجات.

والعمل الخريي بديب مبادرة جديدة للدائرة تحت

حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام

كلمة ترحيبية بالنيابة عن سعادة الدكتور

التوعية الدينية ،ومضاعفة الجهود التثقيفية

البعثة من موظفي الدائرة ،الذين حرصوا عىل

الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية

اإلسالمية يف الدائرة الدكتور عمر الخطيب،

وأضاف رئيس الوفد :جاءت هذه العمرة لتق ّدم

باإلضافة إىل الكادر اإلرشايف واإلداري لهذه

أطلق سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
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ن ذلك إنّ ا يتأىت من خالل تكثيف
وأكّد عىل أ ّ

ممن تنطبق عليهم املعايري الخاصة بالرحلة،

إطالق مبادرة «بيت
يف الجنة»

أول يف الدائرة ،و(مع الرحمة املهداة)،

عىل توفر (  ) 17فرصة لتشييد مساجد وجوامع
متنوعة الحجم وبأماكن متعددة عىل مستوى
إمارة ديب ،ومببلغ إجاميل قدره ()100.000000

للشيخ جابر نوري ،وقصيدة شعرية مجلجلة
يف (إرشاقات املولد النبوي الرشيف) لفضيلة
الدكتور عبد العليم محمد أبو ليلة كبري وعاظ
أول يف الدائرة ،جاءت أغلبها تؤكّد عىل أهمية
استنباط الدروس والعرب من هذه املناسبة

وختم رئيس الوفد كلمته برجاء الله تعاىل أن

العطرة ،وتؤكّد عىل تجديد الوالء لله ولرسوله

يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة وشيوخها

ولويل األمر ،واملحافظة عىل وحدة املسلمني

وشعبها ،وأن يديم العز واالزدهار يف ربوعها

حسن التوكل
وصفوفهم ،والثقة بالله تعاىل ،و ُ

مليون درهم إمارايت ،يف األماكن التالية:
الربشاء جنوب / 1عدد ، 2مدينة ديب الصناعية،
مدينة ديب الرياضية ،وادي الصفا  ،2برج خليفة،
حتا ،الروية ، 1الحبية الثالثة ،مدينة ديب لألنرتنت،
الروية ،3الحبية الخامسة ،القصيص ، 3الصفوح ، 2
القوز الصناعية  ،3الجداف .

يف ظل أيام االتحاد ،ويرحم شهداءها ،ويوفق

عليه ،وتفعيل ثقافة العاملية يف قبول اآلخر،

واد التميز لخدمة البالد والعباد واستدامة
ر ّ

التي أرسل بها صىل الله عليه وسلم ،وكذلك

التق ّدم يف مؤسساتهم يف ضوء ما يحبه

عدم االعتداء عىل حقوق اآلخرين ،ودعوتهم

وفاً لبشارته يف اآلخرة ،من خالل
وسلم ،وتش ّ

تعاىل ويرضاه.

إىل الدين الحق بالحكمة واملوعظة الحسنة،
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وإيجاد الحلول لألزمات مبا يتناسب مع الوقت
واملرحلة واإلمكانات والرضورات ،والتعامل مع
املؤمنني يف ضوء منهج الرأفة والرحمة الذي
كان يتمتع به صىل الله عليه وسلم.

واختتمت هذه الفعالية بتهنئة العامل اإلسالمي
واملسلمني عموماً بهذه املناسبة التاريخية،

درهم.

ورفعت أسمى آيات الوالء والعرفان والتربيكات

 -التربع عىل الحساب املرصيف لدائرة الشؤون

وسائر حكام اإلمارات ،وأولياء العهود ،وكذلك
التهنئة لشعب اإلمارات ،ولجميع املسلمني،
راجني من الله تعاىل أن يجعل من هذه الذكرى
نرباساً للتمسك بسنته صىل الله عليه وسلم،
وأن تنهض األمة للحاق بركب األولني يف االتباع
والرقي األخالقي والسلويك واملعريف
الحضاري.

«املساجد» يف بنك ديب اإلسالمي
  001520074848301
 -التربع من خالل التطبيق الذيك Emirates

كام التقى وفد إسالمية ديب معايل فياض

« charityإمارات الخري» ،والدخول لدائرة الشؤون

صديق كويا وزير السياحة والصناعة والتجارة

اإلسالمية والعمل الخريي ،واختيار بناء املساجد.

بجمهورية جزر فيجي.

-التربع من خالل املوقع اإللكرتوين إلمارات

وجاءت لقاءات وفد الدائرة برئاسة السيد عيل

الخريية والتنموية ،والتأكيد عىل التعاون مع
الحكومة الفيجية من خالل املنظامت اإلنسانية
يف حل مشكلة املساكن العشوائية ،كام زار
الوفد بعض العشوائيات عىل هامش الزيارة.
وتق ّدم أصحاب املعايل الوزراء بالشكر للوفد

الخري  www.ecp.aeوالدخول لدائرة الشؤون

زيارة متبادلة ومقارنة
معيارية بني إسالمية
ديب ومؤسسة محمد
ابن راشد لإلسكان
عقدت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب اجتامعاً
موسعاً مع مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
ّ

مبقرها الرئيس يف ديب يف إطار تبادل الخربات

القانونية ،واملقارنة املعيارية بني اإلدارتني.

الزائر من خالل اطالعهم عىل برنامج الزيارة

وقال مروان الشحي املستشار القانوين مدير

حبوا بهذا اللقاء التعاوين
وأهدافها ،ور ّ

إدارة الشؤون القانونية يف الدائرة :جاءت

الب ّناء ،ومث ّنوا جهود الدائرة واهتاممها
الكبري باملشاريع الخريية ،وأظهروا مزيدا ً
من االستعداد لتذليل الصعاب ،والتمكني من
تحقيق األهداف املرجوة يف املجاالت الخريية
واإلنسانية وإنجاح هذه املبادرة.
وختم وفد الدائرة زيارته لجمهورية جزر فيجي
بلقاء فخامة السيد راتو إيبييل نايالتيكاو ،رئيس
جمهورية جزر فيجي ،وتقديم هدية تذكارية
إىل فخامته تضمنت درعاً تذكارياً خاصاً بدائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب.
كام ق ّدم الوفد هديته التذكارية إىل معايل
الوزيرين واغا وكويا.
وتق ّدم وفد الدائرة بعظيم شكره لرئاسة ووزارة
حسن
جمهورية جزر فيجي عىل كرم الضيافة و ُ
االستقبال ،والحفاوة والتعاون بني الجانبني.
حب بشكر الجانب الفيجي لجهود الدائرة،
ور ّ
وتقبّل التحيات املق ّدمة إىل سعادة الدكتور
حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام
للدائرة والعاملني فيها.
وأكّد الجميع عىل مكانة هذه الزيارة يف

هذه اللقاءات بنا ًء عىل الخطة االسرتاتيجية

إلدارة الشؤون القانونية لعام  2015م ،والسيام
برنامج التوعية بالقوانني واللوائح والقرارات

اإلدارية ودراسة أثـر تطبيقـها عىل مختلف فئـات
املتعاملني .حيث تم االجتامع مع مؤسسة
محمد بن راشد لإلسكان ،واستعرضنا خالل اللقاء
جملة من اإلجراءات املتعلقة بعمل إدارة
الشؤون القانونية يف كلٍ من الجهتني ،وتم
عمل مقارنة معيارية فيام بيننا بشأن تطبيق
قوانني املوارد البرشية.

 التربع عرب الحضور الشخيص ملبنى الدائرة. التربع من خالل مراكز الرصافة لبنك ديباإلسالمي ،حيث يتم اختيار التربع لصالح دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي -مساجد،
وأخذ إيصال رسمي بذلك.
يف حال وجود أي سؤال أو اقرتاح ،يُرجى
االتصال عىل األرقام:
0506460266       0527600500       -

اإلسالمية والعمل الخريي بديب عددا ً من
الوسائل التي تخترص بها إجراءات إنجاح هذه
املبادرة ،والخدمات التسهيلية لجمهور
املتربعني واملتطلعني إىل عامرة بيوت الله
تعاىل لتشييدها عىل أكمل وجه.
وأخريا ً تبقى دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي يف ديب الراعية األوىل للمساجد يف
جع جميع املتربعني
اإلمارة ،وهي بدورها تش ّ
والبناة عىل إقامة وتشييد وتسليم املساجد

من جهة أخرى حرض اللقاء املستشار منري
شفيق مدير مكتب الشؤون القانونية مبؤسسة
محمد بن راشد لإلسكان ،الذي بدوره مث ّن جهود
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب،
وشكر لها تواصلها الب ّناء ،وتعزيز تبادل الخربات

القانونية والنرشات التثقيفية من خالله ،وما

سيؤول إليه من عقد الورش التوعوية ملوظفي
املؤسستني .وأفاض شفيق يف رشح اإلجراءات
املتعلقة بعمل الشؤون القانونية يف مؤسسة
محمد بن راشد لإلسكان.

إىل الدائرة ،لتقوم الجهات املعنية فيها
باالعتناء والصيانة واملتابعة مبا يحبه الله تعاىل
ويرضاه ،ولتق ّدم أسمى وسائل الراحة للمصلني؛
تنفيذا ً للخطط االسرتاتيجية املعتربة يف البناء
والعامرة لإلمارة ،واستدامتها وإدارتها يف
ضوء التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة،
ومراعاة للطبيعة املحلية ،وما تتطلع إليه
اإلمارة من شهود حضاري ،وتوسع عمراين،
وتعزيز لدور املسجد وأهميته يف األماكن
التي يحتاج إليه الناس فيها ،وبالنتيجة :إسعاد

حي لدرع مؤسسة
وخُتم اللقاء بتسلم الش ّ

محمد بن راشد لإلسكان تذكارا ً لزيارة وفد الدائرة،
وبدورها ق ّدمت إسالمية ديب نسخة من مصحف
الشيخ مكتوم يرحمه الله ،الذي ترشف الدائرة

م ّد جسور التواصل ،وتفعيل األعامل الخريية
واإلنسانية ،وتعزيزها بني البلدين الصديقني.

عىل أهمية اللقاء.

الفرد املسلم وإصالح أرسته؛ فالدائرة حريصة
عىل تحقيق األهداف السامية التي جعلتها
غايات للكثري من أعاملها ،مببادرات ومشاريع
خريية تحيي دور ال ّدين والقيم يف النفوس
واملجتمع.

وترتاوح أعامر الطلبة املشاركني يف البطولة من
 8إىل15عاماً ،وقد خصصت جوائز قيمة للمراكز
الثالثة املتق ّدمة ،ودروع ألفضل العب ،وأفضل
حارس مرمى ،وأفضل ه ّداف ،وللفريق املثايل بني
الفرق املشاركة.
وأكد املهريي :أن الهدف من إقامة هذه

أقامت إدارة املؤسسات اإلسالمية بدائرة الشؤون

الفعاليات تنمية القدرات الرياضية للطلبة ،وتبني

اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب البطولة

هواياتهم ،وتطوير مهاراتهم ،واإلسهام يف

الكروية الثانية لطالب مراكز تحفيظ القران الكريم

اإلعداد الجسامين والصحي اىل جانب تحفيظ

واملؤسسات اإلسالمية التابعة لها ،ضمن خطة

القران الكريم الذي يعد من أسس البنيان الروحي

املراكز السنوية املتعلقة بإقامة األنشطة

للفرد.

والفعاليات الطالبية.

اإلسالمية والعمل الخريي واختيار بناء املساجد.

ومبا تق ّدم من هذا اإلعالن تحقق دائرة الشؤون

عىل طباعته ونرشه ،هدية للمؤسسة ،وداللة

إسالمية ديب تقيم
بطولة كروية لطالب
مراكز تحفيظ القرآن
الكريم

 -التربع عرب رقم الخط الساخن0527600500    

 -اإليداع عرب جهاز الرصاف اآليل لحساب

الوزارة.

يف إطار تبادل وجهات النظر يف املشاريع

( )     AE140240001520074848301

والتي يصل عددها إىل  500صندوق.

مريي سيني وين واغا وفد الدائرة بديوان

بالدائرة.

اإلسالمي (رقم الحساب مع اآلي بان

صناديق التربعات املنترشة يف مساجد ديب،

وزيرة خارجية جمهورية جزر فيجي معايل

طارق سعيد بو جسيم مفتي يف إدارة اإلفتاء

اإلسالمية والعمل الخريي-مساجد يف بنك ديب

-وضع املبلغ يف ظرف ورقي ،وإيداعه يف

الخريي بديب جمهورية جزر الفيجي ،واستقبلت

إدارة شؤون الزكاة والصدقات باإلنابة ،والشيخ

والتشييد وعامرة املساجد يف إمارة ديب

أو مكتوبة عىل الرقم( )4605للتربع مببلغ()200

إىل مقام رئيس الدولة حفظه الله ،وإىل نائبه

وعضوية السيد عيل حسن املرزوقي مدير

بيت يف الج ّنة» بابه مفتوح ،وملن أراد البناء

(اتصاالت) و(دو) عرب إرسال رسالة نصية فارغة،

من األمئة والخطباء واملرشدين والوعاظ،

الخبي مدير إدارة املؤسسات الخريية باإلنابة،

ن اإلسهام يف هذه املبادرة «
الجمهور أ ّ

 -التربع من خالل الرسائل النصية لرشكتي

األقسام ،وبعض موظفي الدائرة ،وجمهور

زار وفد من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

ص قَطَا ٍ
س ِج ًدا لِلَّ ِ
ح ِ
و
م ْ
م ْ
ة أَ ْ
ن بَ َنى َ
قولهَ (( :
ه كَ َ
م ْ
ف َ

فيمكنه من خالل ع ّدة أمور:

وحرض االحتفال بعض مدراء اإلدارات ،ورؤساء

وفد من إسالمية
ديب يلتقي رئيس
جمهورية جزر فيجي

وسريا ً عىل أثر نبينا الكريم ،صىل الله عليه

الكريم باملركز األول ،ومركز بورما الديني باملركز
الثاين ،ومركز أحمد عبدالله املوىس لتحفيظ
القرآن الكريم باملركز الثالث ،كام ك ّرم الطالب

جمعة إسامعيل من مركز بورما الديني بديب بلقب

واختتمت فعاليات البطولة مبلعب الدائرة يف

هداف البطولة برصيد  10أهداف ،وحاز من املركز

وقال الدكتور محمد بن دعار املهريي مدير إدارة

مقر إدارة هندسة ورعاية املساجد يف القصيص

نفسه عبد الله محمد أهيل لقب أفضل حارس

املؤسسات اإلسالمية بالدائرة :شارك يف البطولة

بحضور الدكتور عمر الخطيب املدير التنفيذي

مرمى ،كام أجمعت اآلراء عىل اختيار الالعب محمد

عدد من مراكز التحفيظ واملؤسسات اإلسالمية،

لقطاع الشؤون اإلسالمية يف الدائرة ،وتكرميه

أحمد القرمطي كأفضل العب يف البطولة ،وفريق

وجاءت عىل مجموعتني ،وقد بلغ عدد املشاركني

ألصحاب املراكز املتقدمة يف البطولة ،إذ أعلنت

مركز الجابري لتحفيظ القرآن الكريم كفريق مثايل

فيها  160عضوا ً منهم اإلداري والفني والالعب.

نتائج البطولة بفوز مركز بالل بن رباح لتحفيظ القرآن

يف هذا املوسم.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت/اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

w.w.w.mbrch.ae

009714-2339666

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻤﺰر-ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﻤﺰر -ﺑﺠﻮار ﻧﺪوة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
Al Memzer - Beside Dubai culture & arts center

009714-3988668

دﺑﻲ ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺨﻮل ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﺸﻮان
Al Mankhool Street – Nashwan Bld

www.daralber.ae

009714-3185000

ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ -ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎرة ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺎن
Bur Dubai - Al Rolla Street - Al Fattan Mousq

www.dubaicharity.org.ae

009714-2682000

ﺷﺎرع اﻟﺮﻗﺔ-ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﺎز
Al Rigga Road - Behind Alqaz Mousq

/http://www.beitalkhair.org

009714-2675555

دﺑﻲ-اﻟﻘﺼﻴﺺ-اﻟﻨﻬﺪة 2
(Al Qusais - Al Nahda (2

009714-3709949

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻲ دﺑﻲ
Oud Maitha in American Hospital

DIBFoundation@dib.ae

009714-2117485

دﻳﺮة – ﺑﻮر ﺳﻌﻴﺪ – ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ ) اﻟﻨﺎﺑﻮدة ( ﻣﻜﺘﺐ 808
Deira Port saeed – Clock Tower Round About - Al Shoalla Building
(Naboodah) Ofﬁce 808

www.dfwac.ae

009714-6060300

دﺑﻲ دوار اﻟﻌﻮﻳﺮ
Dubai - Aweer roundabout

matrooshi@emaar.ae

009714-3673333

داون ﺗﺎون اﻋﻤﺎر ﺳﻜﻮﻳﺮ  -ﺑﻨﺎﻳﺔ 3

www.rcuae.ae

009714-4194900

أم اﻟﺮﻣﻮل ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎن
Umm Al Ramool - Near by Sheikh Zayed Housing Programme Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Barakah Charitable Society

009714-2682662

ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎ
Al Ettihad road – Balhasa Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Easa Saleh Al Gurg Charity Foundation

009714-2106640

دﻳﺮة ﺷﺎرع ﺑﻨﻲ ﻳﺎس ﺑﺮج ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق رﻗﻢ  1اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ
Deira - Baniyas - Easa Saleh Al Gurg Tower No. 1 - Ground Floor

www.mobh.group.com

009714-2821191

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻫﻮد ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺘﺮو
Al Garhoud - Beside Al Garhoud Metro Station

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر دﺑﻲ
Noor Dubai Foundation

www.noordubai.ae

009714-2197209

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﺑﻲ  -ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء 1
Dubai Health Authority

دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء
Dubai Care

www.dubaicares.ae

009714-4504550

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  - 7ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ 16
Dubai Health Care City,District 7,Building16

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
Mohamed bin Rashid Charitable Humanitarian Foundation
ﻫﻴـﺌﺔ آل ﻣﻜﺘﻮم اﻟﺨﻴـﺮﻳﺔ
Al Maktoum Foundation
ﺟﻤﻌﻴﺔ دار اﻟﺒﺮ
Dar Al ber Society
ﺟﻤﻌﻴﺔ دﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Dubai Charity Association
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻴﺮ
Beit Al khair Society
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Shifa Charity Establishment
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
DIB Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
Dubai Foundation For Women and Children
ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
emaarfoundation
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ دﺑﻲ
)Red Crescent (Dubai

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺪر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Mohammad Omar Bin Haider Charity Establishment

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Emirates Airline Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Trahim Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Majid Al Futtaim Charity Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨـﻴـﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

009714-7082306 www.emiratesairlinefoundation.org
www.tarahum.ae

009714-2848000

009714-2094603 www.majidalfuttaimfoundation.com
www.kahfoundation.org

ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻗﻢ
) (04 2036385) (04 6095555

009714-3949887

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر
Emirates Airline Building

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ  -ﺷﺎرع  A33ﻓﻴﻼ رﻗﻢ  10ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ
Al Rashidiya, St A33 Villa 10 Near the police station

دوار اﻟﺴﺎﻋﺔ-ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ-ﺑﺮج ﻣﺎف ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ اﻟﻄﺎﺑﻖ 10
Deira-Clock Tower Round About MAF Tower 10 F

ﺟﻤﻴﺮا ،اﻟﺼﻔﺎ  1ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
& Jumairah, Al Safa 1 in Al Farooq Omar Ibn Al Khattab Mosque
Center

