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إسالمية ديب تعقد
امللتقى الرابع
لألمئة والخطباء عىل
مستوى اإلمارة

أقامت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

وتكريم من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ

بديب امللتقى الرابع للوظائف الدينية (األمئة

أحمد الشيباين ،املدير العام للدائرة ،وحضور

نظمت إدارة الحوكمة والتدقيق بدائرة الشؤون

املدراء التنفيذيني ،ومدراء اإلدارات ،ورؤساء

اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب ،دورة مالية

والخطباء والعاملني يف شؤون املساجد
وخدماتها) ،مبسجد الراشدية الكبري يف ديب،
وعقد اللقاء بحضور مدير إدارة الخدمات الدينية
يف املساجد التابعة لقطاع شؤون املساجد
يف الدائرة باإلضافة إىل بعض رؤساء األقسام
يف اإلدارة كرئيس قسم الخدمات الدينية،
ورئيس قسم الرقابة والتوجيه باإلنابة ،ورئيس
قسم شؤون العاملني باملساجد ،باإلضافة
إىل ممثل عن إدارة خدمة املتعاملني بقطاع

إسالمية ديب تك ّرم
موظفيها بحفل
سنوي بهيج
بديب حفلها السنوي لتكريم موظفيها برعاي ٍ
ة

إسالمية ديب
تنظّم دورة يف
املحاسبة والتخطيط
املايل للجمعيات
واملؤسسات الخريية

الوحدات التنظيمية ،واملكاتب واملراكز التابعة

يف أُسس املحاسبة والتخطيط املايل شملت

للدائرة ،وشمل التكريم املوظفني ذوي الخدمة

املحاسبني واملتخصصني املاليني للجمعيات

الطويلة ،وكذلك الحاصلني عىل مؤهالت علمية

واملؤسسات الخريية يف إمارة ديب.
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موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية يف الدائرة.

وقال طارق الشاميس مدير إدارة الحوكمة
والتدقيق باإلنابة :جاء تنظيم هذه الدورة ضمن

وقال الدكتور حمد الشيباين املدير العام

خطة اإلدارة السنوية يف التوعية املستدامة،

للدائرة :إن الدائرة يف هذه األمسية البهية

ورفع التوعية املالية ملحاسبي الجمعيات

حسن
تشكر الله تعاىل عىل توفيقه وتأييده و ُ

واملؤسسات الخريية امل ُرخّصة بإمارة ديب،

إمداده ،وجميل عطائه .ثم تتق ّدم بالشكر

الخاضعة لرقابة الدائرة ،وقد ق ّدمت بالتنسيق

الدعم املؤسيس يف الدائرة ،وذلك يف إطار

لقيادتنا الرشيدة املعطاءة عىل رعايتها

مع إدارة املؤسسات الخريية بقطاع العمل

اللقاءات الدورية مع العاملني بالوظائف الدينية

الكرمية للشؤون اإلسالمية والعمل اإلنساين

الخريي يف الدائرة.

يف ضوء خطة اإلدارة السنوية ،وتطوير شؤون

الخريي وللعاملني يف الدائرة.

العاملني فيها.

وأضاف الشيباين :بدورنا نق ّدم شكرنا لهذه

محمد بدر الدين مريس أخصايئ أول تدقيق

وقال عادل مطر مدير إدارة الخدمات الدينية

النخبة املك ّرمة من املوظفني عىل اختالف

مايل باإلدارة ،حيث أكّد من خالل محاورها عىل

يف قطاع شؤون املساجد بالدائرة :حرصنا عىل
تنظيم امللتقى بدورته الرابعة ،لتعزيز أوارص
املتابعة بني اإلدارة وأصحاب الوظائف الدينية

وأضاف الشاميس :ق ّدم هذه الدورة األستاذ

العديد من القضايا املالية ،وما يتعلق بها،

من جهودهم يف التنمية
إنجازاتهم ،وتث ّ

املعرفية الذاتية من الحاصلني عىل الشهادات،

والسيام أُسس املحاسبة ،ودور الجمعيات يف

وكذلك ذوي الخدمة الطويلة يف قطاعات

وبي أحدث طرق التخطيط املايل،
املجتمع،
ّ

من العاملني باملساجد وخدماتها والرقابة

الدائرة لسنني عديدة من أجل إيصال رسالتها إىل

وكيفية إعداد املوازنات املستقبلية عىل أُسس

الناس كافة ،وحرصهم عىل تفعيل دور الدائرة

علمية سليمة.

عليها ،وقد تحققت املقاصد ،من خالل اطالعهم

دينياً وثقافياً واجتامعياً يف الداخل والخارج،

عىل متطلبات اإلدارة يف املرحلة القادمة،

وتعزيز مكانتها بني املؤسسات والدوائر

وكذلك إعالمهم بالتوجيهات ذات العالقة
مع التنبيه عىل بعض املالحظات واإلجابة

وكذلك أوضح القوانني واللوائح املنظمة لعالقة
الدائرة بالجمعيات الخريية ،ويف مقدمتها

الحكومية.

القانون رقم (  ) 2لسنة 2011م ،وقرار املجلس
التنفيذي رقم ( )26لسنة 2013م امل ُنظم لعمل

جه شكره إىل الكوادر اإلدارية بقطاعات
ثم و ّ

عىل التساؤالت التي وردتنا من العاملني يف

الدائرة كافة عىل خدماتهم املق ّدمة للجمهور،

املساجد.

ومتيزهم يف أدائها ،وعملهم الدؤوب من أجل

وأضاف مطر :إن هذه االجتامعات الدورية تهدف
إىل االرتقاء بجميع املستويات ،كالخدمات
املقدمة ،والعاملني عىل أدائها ،واآلليات
املتبعة يف إنجازها ،وكذلك تؤكّد عىل حرص
اإلدارة عىل متابعة أصحاب الوظائف الدينية

الوصول إىل أسمى املستويات الريادية الالئقة
بالدائرة ووجودها وسمعتها.

العاملني يف الدائرة ،وروح الفريق التي يتمتع
بها الجميع ،راجياً من الله تعاىل أن يديم عىل

متطلباتهم ،واحتياجات العاملني يف املساجد،

املتالحقة مبختلف امليادين.
من جهتها قالت شيخة بنت سلطان امل ّري
مديرة إدارة املوارد البرشية يف الدائرة:

يف املجتمع ،مبا ينسجم مع مسرية الدائرة،

إن فريق إدارة املوارد البرشية يف الدائرة

ونرش رسالتها اإلسالمية مبنهج وسطي،

يبذل جهودا ً استثنائية كل عام من أجل تكريم

وتقديم خدماتها الدينية بأسلوب حضاري ،يف

املوظفني يف الدائرة واالحتفال بهم ،وقد

ضوء توعية شاملة معتدلة ،وكذلك يؤكّد عىل
قيمها النبيلة من اإلتقان والتميز والشفافية.
وأكّد مطر :سيتم تنفيذ خطة تدريب مدروسة
للعاملني يف املساجد من أجل تطوير ورفع
حسن استخدام
الكفاءة والقدرات الوظيفية ،و ُ
املهارات الدعوية ،وصقل املواهب الذاتية
لجميع املعنيني يف هذه اإلدارة.
وستشهد املرحلة القادمة إطالق مجموعة من
اإلجراءات والعمليات الداعمة ملسرية العمل
باإلدارة ،كاستحداث الئحة لتقييم العاملني يف
املساجد ،وأخرى للمتابعني فيها ،وتعزيز رشوط
الرتقيات ،وتعديل الئحة العاملني يف املساجد،
وتطبيق دليل العمليات التشغيلية الجديدة،
مشددا ً عىل أهمية تواصل العاملني يف
املساجد مع اإلدارة فيام يخص تقديم الخدمات
املجتمعية التي تنسجم مع توقعات رواد
املساجد ،وتفوقها.

يف مقرها الرئيس مبنطقة املمزر يف ديب.

املوظفني ،وأكّد عىل اإليجابية املتناسقة بني

وهم الرشيحة األكرب يف الدائرة ،للوقوف عىل

اإليجايب عىل رواد املساجد ،لتعزيز مكانتها

ن الدورة أقيمت عىل مرسح الدائرة
ويشار إىل أ ّ

وأشاد الشيباين بالحفل وتكريم هذه الثلة من

الجميع فيض نعمه ،وإمداد كرمه يف النجاحات

والتمكن من الوسائل الحضارية ذات األثر

الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة.

شمل التكريم يف هذا العام فئتني من
املوظفني:
الفئة األوىل :شملت أصحاب الخدمة الطويلة
يف الدائرة ،حيث تم تكرميهم يف ضوء فرتات
خدمتهم ،وهم ثالث فئات؛ فئة ( 10إىل 19
سنة) ،وفئة ( 20إىل  29سنة) ،وفئة ( 30سنة
فأكرث).

مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية تنظّم دورة
يف الخط العريب
ضمن فعاليات االحتفال باليوم العاملي للغة

أما الفئة الثانية ،فشملت تكريم  10موظفني؛
حصلوا خالل عملهم يف الدائرة عىل مؤهالت
علمية كشهادة البكالوريوس أو املاجستري ،أو
الدكتوراه.

العربية؛ نظمت إدارة مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية اإلسالمية فرع أم الشيف
التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب دورة يف الخط العريب ملجاميع
من الدارسات والراغبات يف تعلّم فنون الخط

وأكّدت امل ّري :أن هذا الحفل البهي جاء نتيجة

عمل دؤوب لإلدارات املعنية بهذه الفعاليات
يف الدائرة ،ومتابعة مبارشة من املدير

التنفيذي لقطاع الدعم املؤسيس يف الدائرة
سعادة منى محمد بالحصا ،التي حرصت عىل
إنجاح هذا الحفل ،وعىل تتويج هذه الكوكبة من
املوظفني.

اإلسالمي وزخارفه.
وقالت حمدة املهريي مديرة إدارة املراكز:
جاءت هذه الدورة ترجامناً الهتامم الدائرة
وإدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية
اإلسالمية بلغة القرآن الكريم ،وحرصاً من إدارة
املراكز عىل إحياء جذوة تعلم اللغة العربية
والعناية بها ،وبفنونها ،ورعاية ضوابطها ،وقد

من جهته أكّد عادل املرزوقي رئيس قسم

وقد أقيم الحفل مساء األربعاء عىل مرسح

استضفنا لتقدميها زينب محمد عيل عضوة

ملتقى زايد بن محمد العائيل مبنطقة الخوانيج

جمعية الخطاطني والفنون اإلسالمية ،وجمعية

الخدمات الدينية يف اإلدارة ورئيس قسم

يف ديب ،وتنوع التكريم فيه بني شهادات

حامية اللغة العربية بدولة اإلمارات العربية

الرقابة والتوجيه باإلنابة عىل رضورة قيام

من
تقديرية تذكارية ،ومكافآت مالية ،وتض ّ

املتحدة .التي تناولت من خاللها العناية بالخط

العاملني يف املساجد مبهامهم وأعاملهم
عىل أكمل وجه يف ضوء الوصف الوظيفي
املتعلق بكل وظيفة ،وشدد عىل واجب التقيد

فعاليات متنوعة ،وأنشطة ترفيهية ميدانية،

العريب وجاملياته ،وأنواع الرسم للحرف القرآين،

وسحوبات ،وأسئلة ثقافية تراثية شملت

باإلضافة إىل التأكيد عىل تنمية املهارات الفنية

املوظفني والجمهور.

يف مجايل الخط العريب والزخرفة اإلسالمية.
كام استهدفنا من خالل هذه الدورة مجاميع من

بعنوان الخطبة املوحدة عىل مستوى الدولة،

ن بـ ( )15ربيعاً فام
طالبات املدارس تبدأ أعامره ّ

وأهمية اإلعداد املعريف لها إلثرائها بالنافع

فوق ،وكذلك أنصاف الجامعيات ،والجامعيات.

املفيد املعزز ملحاورها ،وما ترشد إليه دينياً
ن ذلك إمنا يتأىت بالجد
واجتامعياً وتوجيهياً ،وأ ّ

وتم الرتكيز أيضاً عىل إكساب الطالبات مجموعة

وه إىل االهتامم
واالجتهاد والبحث والقراءة ،ون ّ

من املعارف الفنية الالزمة من خالل نظريات
الخط ،وعملياته التنفيذية ،وبعض التامرين

بفتح حلقات تعليم القران الكريم يف املساجد،

العملية التي تعني املتدربات عىل اتقان أصول

وكذلك االهتامم بالدروس األسبوعية وما يق ّدم

الخط العريب وما يتعلّق به.

فيها من معلومات حسب ما تم النص عليه
واالتفاق بشأنه مع قسم الخدمات الدينية.

والتوجيه يف اإلدارة باإلنابة رضورة االلتزام
بالزي الرسمي لجميع العاملني بالوظائف
الدينية ،وحضورهم املبكّر يف املساجد ألداء
وكذلك االلتزام بالتسلسل الوظيفي يف تقديم
الطلبات ،واملخاطبات ،وتنفيذ املهام ،وأوضح
أن التقييم السنوي لسنة  2016سيكون بإضافة
أمور تحسينية للوصول إىل تقييم أكرث شفافية
وحيادية لجميع العاملني باملساجد.
وأكّد حسن آل برش رئيس قسم شؤون العاملني
حسن اإلفادة من
باملساجد يف اإلدارة عىل ُ
النظم اإللكرتونية واستخدام الوسائل الحديثة
والذكية املتوفرة يف الدائرة ،والسيام
املتعلقة بتقديم خدمات للموظفني والعاملني
باملساجد ،وأشار إىل ما سيتم تنفيذه يف
العام الجاري 2016م ،وهو تطبيق نظام
الخدمة الذاتية للموظفني باملساجد ،الذي
يتيح تقديم خدمات متعددة للموظفني ،كطلب
االجازات ،وإشعارات العودة منها ،وشهادات
الراتب وغريها.

نظّمت إدارة مراكز األمرية بنت الحسني الثقافية
اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب يف فرعها بأم الشيف
دورة مكثفة يف تفسري آي القرآن الكريم ،تعترب
األوىل من نوعها عىل مستوى الدولة.
وقالت حمدة املهريي مديرة إدارة املراكز:
تشمل هذه الدورة جلسات تفسريية متنوعة
من خالل دورات متفرقة حددت أوقاتها بدقة،
واختريت مبا يتناسب وحضور أكرب عدد من
الجمهور الكريم.

املتعاملني يف إدارة خدمة املتعاملني بقطاع

وتفسريه والتوعوية مبضامينه يف املجتمع،

الدعم املؤسيس يف الدائرة :أن هناك خدمات

حيث نفّذت إدارة املراكز الدورة األوىل يف

وتحسينها لألفضل ،وأن الدائرة بصدد تجهيز
واعتامد دليل الخدمات ( بروشور ) ،ودليل
العلميات للجمهور ،وكذلك خدمة طلب الفتوى،
وخدمات االجازات ،وخدمة فتح مركز ديني ،وطلب
ترصيح إلقامة نشاط ديني ،وتحديد القبلة،
وخدمة تحفيظ القران الكريم ،وطلب إصدارات
الدائرة ،وخدمة بناء مسجد ،وغريها من الخدمات
التي تسهم يف رفع مؤرش السعادة لدى
املوظفني واملتعاملني.
وختم امللتقى الرابع بالتأكيد عىل ما جاء يف
مضامينه من حوارات هادفة وأفكار وتعليامت،
وكذلك أجاب فريق اإلدارة عىل أسئلة الحضور
من العاملني باملساجد ،وتم مناقشة بعض
اقرتاحاتهم ،وإحالة بعضها إىل الدراسة؛

إدارة البحــوث

املرصفية اإلسالمية
إصدار جديد يف دائرة
الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب
الدائرة من خالل كتابه «املرصفية اإلسالمية ..
مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاتها» مبفاهيم
املرصفية العامة ،ويستعرض أعامل الخدمات
املرصفية من الناحية التطبيقية ،وكذلك أعامل

وبدوره وضّ ح يوسف الجالف رئيس قسم عالقات

تقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ،وتطويرها،

بقلم الدكتور
إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي

إبراهيم العبيدي باحث أول بإدارة البحوث يف

وخدمة ورعاية وإشاعة لثقافة القرآن الكريم

لألمئة ،وعديد الوظائف الدينية ،وهو ما يحتّم

مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاتها

يع ّرف املؤلف الدكتور إبراهيم عبد اللطيف

وجاءت هذه الفعالية تعزيزا ً لخطواتنا التثقيفية،

كثرية تقدمها الدائرة باملساجد من خالل الدور

املصرفية اإلسالمية

بقلم :الدكتور إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي

األذان والصلوات وخطبة الجمعة يف وقتها،

الجواهر الحسان
يف تفسري القرآن
دورة تثقيفية مبراكز
األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية

املصرفية اإلسالمية مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاتها

كام بني املرزوقي باعتباره رئيس قسم الرقابة

التمويل واالستثامر.
ويبني األسس العامة واملفاهيم املرصفية
اإلسالمية وخصائص معامالتها بإيجاز ،ويتطرق
العبيدي عرب دراسته إىل مكانة هيئات الفتوى
والرقابة الرشعية وأهميتها.

هذا املرشوع ،واشتملت عىل تفسري خمسة
أجزاء من القرآن الكريم (من سورة األحقاف إىل
سورة الناس) ،وألسبوعني متتالني من الفرتة
 27ديسمرب  2015إىل  7يناير  ،2016وقد حرصت
اإلدارة عىل دعوة الرجال والنساء لإلفادة

وعرج عىل األزمة املالية العاملية التي اجتاحت
الدول نهاية عام  2008واستمرت ألعوام،
ومدى صمود املصارف اإلسالمية يف وجهها.
وختمت الدراسة بتقييم عام لعمل املصارف
اإلسالمية وما حققته من إنجازات يف أقل من

من هذه الدورات ،واالنتهال من هذا املعني

أربعني عاماً منذ نشأتها إىل اآلن ،مع ذكر أهم

املبارك ،والنبع الف ّياض.
وأضافت املهريي :استضفنا لتنفيذ هذه الدورة
التفسريية الشيخ خالد إسامعيل كبري وعاظ

اإليجابيات والسلبيات التي رصدت.
واحتوت عىل فقرات ومواضيع عدة منها
«املصارف اإلسالمية  ..النشأة والحاجة

بي بدوره مقاصد السور
يف الدائرة ،الذي ّ

املطروحة ،وترابط السور فيام بينها ،وعالقة

اآليات بالسور وتكوينها للسورة الواحدة ،كام
اهتم املحارض يف الجانب الواقعي لآليات،

والواقع ،املؤسسات املالية اإلسالمية ..
الثوابت واألهداف واملنطلقات ،أبرز خصائص
النظام املرصيف التقليدي والنظام املرصيف
اإلسالمي ،خصائص العائد يف املصارف

حيث ربط سياق اآليات بواقع األمة والحياة
االجتامعية ،وأكّد عىل رضورة الحذر من الغرور
واالستغراق مبتع الدنيا وزخرفها ،وشدد عىل
حسن اإلقبال عىل الله تعاىل ،والبعد
رضورة ُ

عن األفكار املتطرفة واآلراء الشاذة ،التي تبعد

اإلسالمية ،وأهم االعرتاضات والشبهات التي
واجهت العمل املرصيف اإلسالمي”
وتشمل أيضاً «النوافذ واألقسام الرشعية
يف املؤسسات املالية التقليدية ،الخدمات
املرصفية ،الودائع والحواالت ،الكفاالت

حسن متابعة
لإلفادة منها يف تطوير العمل ،و ُ

صاحبها عن إجامع األمة وما عليه جمهورها

املرصفية ،خطابات الضامن ،البطاقات االئتامنية،

األعظم ،وأكّد عىل واجب تطبيق اآليات القرآنية

الحسابات املرصفية ،وأعامل التمويل

العاملني ،وتعزيز إسعاد املتعاملني.

واعتبارها املنهج األمثل للحياة.

واالستثامر»

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

