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تعزيزا ً للتبادل
املعريف يف ظل
الحكومة الذكية
بجيتكس  2015تفعيل
التكامل الخريي
اإلنساين بني
إسالمية ديب وهيئة
تنمية املجتمع

يف ظالل أروقة
جيتكس وتطلعات
الحكومة الذكية لقاء
تعاوين بني الشؤون
اإلسالمية بديب
واملجلس الوطني
لإلعالم

الشؤون اإلسالمية
بديب تحتفل بالهجرة
النبوية الرشيفة
نظمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني يف
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
احتفالية كبرية مبناسبة ذكرى الهجرة النبوية
الرشيفة مبسجد الراشدية الكبري بديب.
وألقى سعادة املدير التنفيذي لقطاع الشؤون
اإلسالمية الدكتور عمر الخطيب ،كلمة ترحيبية
بالنيابة عن سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

يف إطار التعاون املشرتك بني دوائر حكومة

الشيباين املدير العام للدائرة ،مث ّن فيها هذه

ديب ومؤسساتها وهيئاتها املحلية ،ويف ظل
نشاطات تنمية الحكومة الذكية التي متحورت

حب
الذكرى العطرة يف نفوس املسلمني ،ور ّ

بالضيوف والجمهور ،وحثّ فيها الدعاة والخطباء

عل
يف ضوئها فعاليات معرض جيتكس 2015؛ ف ّ

والوعاظ واألمئة التابعني للدائرة عىل رضورة بث

سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين

استقبل الدكتور محمد أحمد القريش مدير
إدارة البحوث بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي يف ديب يف إطار نشاطات معرض

الفكر الوسطي النابع من منهج رسول الله صىل

املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

الله عليه وسلم وسلوكه وتعامالته مع اآلخرين،

الخريي بديب وسعادة خالد محمد الكمدة

واملحافظة عىل االعتدال يف السلوك الفكري

مدير عام هيئة تنمية املجتمع بديب التكامل

والقويل والعميل والتعليمي والتوجيهي

بني نظام مبادرة إمارات الخري ،ونظام هيئة

عىل مستوى املساجد واملدارس والجامعات

تنمية املجتمع بديب يف مجال العمل الخريي

ليشمل جيل الشباب وعامة املسلمني كبارهم

اإلنساين إلكرتونياً من خالل منصة الدائرة بقاعة

وصغارهم ونساءهم ورجالهم ،وأكّد عىل

الشيخ سعيد  ))D2-S1مبعرض جيتكس  2015يف

ن ذلك إنّ ا يتأىت من خالل تكثيف التوعية
أ ّ

مركز ديب التجاري ،بحضور املدراء التنفيذيني

الدينية ،ومضاعفة الجهود خدمة للدين والوطن

واإلداريني من الجهتني ،واإلعالميني واملهتمني

ومستقبل األمة.

يف مجاالت العمل اإلنساين والخريي.

جيتكس مبنصة الدائرة يف قاعة الشيخ سعيد
 D2-S1مبركز ديب التجاري العاملي سعادة ......
يف إطار مناقشة مدى التنسيق وإمكانية وضع
الخطط املستقبلية لنظام متكامل يف القضايا
املعلوماتية املتعلقة بتدقيق املواد العلمية
ولة إىل
املكتوبة واملسموعة واملرئية املح ّ
الجهتني من منافذ اإلمارة وداخلها من الجهات

من جهتها أشارت يرسى القعود مديرة إدارة

حب الشيباين بالكمدة ومرافقيه من
ور ّ

الرسمية أو الخاصة عىل مستوى األفراد أو

ن اإلدارة
التثقيف والتوجيه الديني يف الدائرة :إ ّ

اإلداريني ،ومث ّن تبادل املعلومات املتعلقة

تقيم هذه الفعاليات سنوياً ضمن برامجها يف

باختصاصات الطرفني ومجال عملهام .واعترب

إحياء املناسبات الدينية واالحتفاء باألحداث

تفعيل النظام املتكامل والعمل املشرتك

ن هذه
املهمة يف تاريخ املسلمني .وأ ّ

القائم بينهام هو ترجمة حقيقية ألرقى النتائج

االحتفالية اشتملت عىل عدة كلامت وقصائد

يف تحسني أداء العمليات ،واإلجراءات املشرتكة

شعرية لبعض األكادمييني والوعاظ والخطباء

ن جسور
يف تطوير خدمات املتعاملني .وأ ّ

والشعراء يف الدائرة ،جاءت أغلبها تؤكّد عىل

التعاون مع الهيئة ،فتحت آفاق تبادل الخربات

أهمية استنباط الدروس والعرب من الهجرة

بكافة املجاالت املشرتكة ،واليوم تحقق التكامل

النبوية الرشيفة ،والسيام تجديد الوالء لله

يف عالقات العمل ،والرشاكة الحقيقية بني

ولرسوله ولويل األمر ،واملحافظة عىل وحدة

الجهات املسؤولة يف إمارة ديب.

املسلمني وصفوفهم ،والثقة بالله تعاىل،

املؤسسات والرشكات.
وتم مناقشة إمكانية وضع ختم الدائرة عىل
املواد العلمية املدققة من قبل الدائرة ،وكذلك
مناقشة عمليات التدقيق واملراقبة عىل املواد
بشكل عام.
وحرض اللقاء التعاوين عدد من رؤساء األقسام
واإلداريني من الجهتني.

حسن التوكل عليه ،وتفعيل ثقافة قبول اآلخر،
و ُ

من جهته أعرب الكمدة عن سعادة الهيئة

وعدم االعتداء عىل حقوق اآلخرين ،وإيجاد

يف تحقيق هذا التقدم الناجز يف مجال

الحلول لألزمات مبا يتناسب مع الوقت واملرحلة

املعلوماتية يف القضايا املشرتكة بني

واإلمكانات والرضورات.

الجهتني ،وأشاد بدور دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب وتعاونها واستباقها

وحرض االحتفال بعض مدراء اإلدارات ،ورؤساء

الخري يف دعم التنمية املجتمعية ،وتوفري حياة

األقسام ،وبعض موظفي الدائرة ،وجمهور من

كرمية ملواطني إمارة ديب وصوالً إىل تحقيق

املصلني ،واختتمت هذه الفعالية بتهنئة العامل

أهداف خطة ديب االسرتاتيجية.

اإلسالمي واملسلمني عموماً بالعام الهجري
الجديد.

وقال نارص مبارك مدير إدارة تقنية املعلومات

ورفعت أسمى آيات الوالء والعرفان والتربيكات

هدت
يف الدائرة :جاء هذا اإلطالق بعد اتفاقية م ّ

إىل مقام رئيس الدولة حفظه الله ،وإىل نائبه

أصول العمل وأوضحت حيثياته بني الدائرة وهيئة

ن خطوة اليوم ستمكّن
تنمية املجتمع ،وإ ّ

وسائر حكام اإلمارات ،وشعبها ،وإىل املقيمني

الدائرة والجمعيات الخريية املرخصة من قبلها

فيها ،راجني من الله تعاىل أن يعيدها عىل

من الحصول عىل املعلومات املتعلقة مبتلقي

الجميع وهم بأحسن حال.

مقارنة معيارية بني
إسالمية ديب ودائرة
املحاكم

املساعدات من الجمهور عرب تفعيل بطاقة
الهوية الوطنية يف الدولة (EMIRATES ID
.)CARD
ويف الوقت نفسه ميكّن هذا النظام املتكامل

يف إطار تبادل الخربات العلمية والعملية بني

هيئة تنمية املجتمع بديب من االطالع عىل

الدوائر الحكومية يف إمارة ديب ،وتعزيزا ً لروح

بيانات املتلقني عرب املؤسسات والجمعيات

التعاون املستمر بينها أقدم وفد دائرة الشؤون

الخريية التابعة للدائرة.

اإلسالمية والعمل الخريي بديب عىل زيارة دائرة

ن إسالمية ديب سبق لها ووقعت
ويشار إىل أ ّ

محاكم ديب لالطالع عىل تجربة املحاكم يف
مشاركتها بجائزة أفضل جهة حكومية متميزة

يف  8يوليو 2015م ،اتفاقية شاملة مع هيئة
تنمية املجتمع مبقر الدائرة يف ممزر ديب،

إلكرتونياً يف الدورة السابقة ،والتعرف عىل

نصت عىل إتاحة الدخول يف مجاالت التعاون
ّ

أفضل املامرسات والربامج اإللكرتونية التي

لكل من الطرفني ووحداتهام التنظيمية؛ لتعزيز

إسالمية ديب
تنظّم أسبوع خدمة
املتعاملني 2015

مفهوم الرشاكة القامئة بينهام ،ووضعها
موضع التنفيذ حسب املتفق عليه بينهام.
وشهدت بعدها زيارة ميدانية معيارية من إدارة
املوارد البرشية بهيئة تنمية املجتمع إىل إدارة
املوارد البرشية يف الدائرة؛ لالطالع عىل أفضل
املامرسات املطبقة يف مجال املوارد البرشية
بإسالمية ديب ،وتضمنت موضوعات عدة ألغراض
تطوير وتحسني الخدمات املقدمة لها.

نفذتها لتصل إىل ما وصلت إليه يف هذا املجال.
يف إطار زيارة مقارنة معيارية بني دوائر حكومة
ديب.
وقد استقبل وفد الدائرة الزائر مدير إدارة تقنية
املعلومات يف املحاكم عبد الرحيم املرضب

أطلقت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

وإبراهيم عبده رئيس قسم تخطيط األنظمة

بديب أسبوع خدمة املتعاملني خالل أكتوبر

فيها.

الجاري ،تحت شعار (نلتقي لرنتقي).

وكان وفد إسالمية ديب برئاسة مدير إدارة تقنية

برنامج توعوي يف
التظلامت والشكاوى
تقدمه الشؤون
اإلسالمية والعمل
الخريي يف ديب

تطلعاتهم ،وتلبية احتياجاتهم من الخدمات

جهة حكومية متميز إلكرتونياً .ثم ق ّدم

مبرونة ويرس ووقت وجيز.

عرضاً أوجز فيه تجربة محاكم ديب املتعلقة

نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الشؤون

وقد قامت الدائرة بتشكيل فرق عمل معنية

اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب برنامجاً

بتقديم الخدمات ،وذلك بهدف استقبال

املعلومات نارص خميس مبارك وعضوية فريق

وأكد سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباين املدير العام للدائرة :أن مبادرة أسبوع

عمل من إدارته وإدارات أخرى يف الدائرة.

خدمة املتعاملني جاءت ضمن اسرتاتيجية الدائرة

حب املرضب بوفد الشؤون اإلسالمية
وقد ر ّ

(2017-2013م) التي يعترب من أهم أولوياتها

والعمل الخريي بديب ،ومث ّن لهم اهتاممهم

رفع مستوى رضا املتعاملني ،والوقوف عىل

توعوياً يف «التظلامت والشكاوى» ملوظفي

الكبري بتجربة املحاكم يف مجال جائزة أفضل

بالتطبيقات الذكية التي طورتها املحاكم،
وبي فيها حجم هذا التطوير بالنسبة إىل
ّ
هذه التطبيقات ،وأنها جاءت عىل أسس

املتعاملني واالستامع إىل احتياجاتهم

الدائرة ،ق ّدمه املستشار القانوين مروان

علمية شملت إعادة هندسة اإلجراءات ،وكذلك

والوقوف عىل تطلعاتهم اآلنية واملستقبلية

حي مدير إدارة الشؤون القانونية
محمد الش ّ

تبسيطها بهدف إنتاج إجراءات ذكية رسيعة

من خدماتها املتنوعة.

يف الدائرة ،الذي رشح من خالله كافة الجوانب

املتعلقة بالتظلم ،واألسس الصحيحة التي يتم
من خالها رفعه.
وبي الشحي األهداف التي كانت وراء إنشاء
ّ

نظام التظلامت والشكاوى ،كإتاحة فرصة

وشفافة ومحكومة تشمل جميع املستفيدين

وقال محمد ميحد السويدي مدير إدارة خدمة

من الخدمة ،فهم سواء يف ذلك ،كأصحاب

املتعاملني باإلنابة :يتضمن أسبوع خدمة

الدعاوى ،أو املحامني ،أو القضاة ،أو املكاتب

املتعاملني عددا ً من الفعاليات املتنوعة يف

املخصصة لتقديم الخدمات ،أو املوظفني.

مبنى الدائرة الرئيس مبمزر ديب ،ومكاتب

التظلم للموظفني من القرارات اإلدارية التي

ثم ناقش الفريقان جميع األمور التي اهتمت

الدائرة الخارجية التابعة لها ،ولقد حرصنا عىل

تؤثر يف أوضاعهم الوظيفية .وضامن تحقيق

بها محاكم ديب يف عملية الرتشح للجائزة،

إطالق هذا األسبوع باعتباره ضمن أهداف إدارة

العدالة ،والرضا الوظيفي ،واستقرار األوضاع

والتي شملت معاير املمكنات ،والنتائج ،والدعم

خدمة املتعاملني يف الدائرة ،ولرفع معايري

الوظيفية للموظفني .وضامن تطبيق أحكام

الفني.

الخدمة من خالل ورش عمل وبرامج توعوية

القانون بشكل سليم ،وااللتزام بحدوده
املرسومة .وكذلك طبيعة عمل لجنة التظلامت

وترويج شامل لخدمات الدائرة ،ومشاركة أفضل

والشكاوى ،ومهامها .واختصاصاتها.

املامرسات مع متعامليها.

ونبّه إىل تويل إدارة املوارد البرشية مراجعة

وأضاف السويدي :سنحقق جملة من األهداف

الشكاوى التي تقدم إليها من املوظفني ،وأن
قرار اإلحالة إىل لجنة املخالفات اإلدارية أو إىل
لجنة التظلامت والشكاوى عائد إليها.
وأفاض املستشار القانوين بإسالمية ديب يف
بيان معنى القرار اإلداري وأركانه ،وأنواعه.
ن التظلم يشرتط فيه أن يستند
وأشار إىل أ ّ

ومن جهته تق ّدم نارص خميس مبارك مدير إدارة
تقنية املعلومات يف إسالمية ديب بعظيم
شكره إلدارة تقنية املعلومات يف محاكم ديب
حسن استقبالهم ،وجهودهم
ومديرها عىل ُ

من خالل هذه املامرسة عىل مدار ثالثة أعوام،

التي بذلوها يف تقديم املعلومة النافعة

ولعل من أهمها :قياس مدى رضا سعادتهم

املفيدة املخترصة لوفد الدائرة .وق ّدم يف

عن خدمات الدائرة ،واستخدام أساليب جديدة

ختام اللقاء درع الدائرة هديّة تذكار وعرفان

للتواصل مع املتعاملني واالستامع آلرائهم،

إلدارة املحاكم عىل تعاونها املثمر والب ّناء يف

والتعامل املبارش مع اقرتاحات املتعاملني

هذه الزيارة.

ومعرفة آرائهم ،وتفهم أفكارهم بهدف تطوير

إىل أحد األسباب املعتربة ،كعدم االختصاص،

جودة الخدمات.

أو مخالفة القرار املتظلم منه للترشيعات
السارية ،أو الخطأ يف تطبيقها أو تأويلها .أو

دائرة الشؤون
اإلسالمية تشارك يف
معرض جيتكس 2015
بتطبيقات جديدة هي
األوىل عىل مستوى
الدولة

ن الدائرة قد شهدت يف هذه
ويشار إىل أ ّ

عدم مراعاة اإلجراءات الجوهرية التي تتطلبها

املرحلة إقباالً كبريا ً من املتعاملني للمشاركة

الترشيعات السارية عند إصدار القرار .أو انطواء

يف هذه الفعالية ذات األثر التنموي عىل

القرار املتظلم منه عىل إساءة الستعامل

مسارات التطويرية يف املديني القريب

السلطة ،أو انحراف عن تحقيق مقتضيات
املصلحة العامة.

واملتوسط.

كام أكّد عىل جواز اعرتاض املوظف عىل قرار
لجنة التظلامت والشكاوى بالدائرة من خالل رفع

إدارة البحوث يف
إسالمية ديب تق ّدم
برنامجاً تدريبياً يف
االقتصاد اإلسالمي

تظلمه إىل لجنة التظلامت املركزية؛ عىل أن
يتم تقديم هذا االعرتاض خالل مدة ال تزيد عىل
( )14يوم عمل ،يبدأ من تاريخ تبليغ املتظلم
بقرار اللجنة ،أو مبيض ( )30يوماً من تاريخ
تقديم التظلم إليها دون البت فيه.
وقد حرض هذا الربنامج التوعوي املميز جمهور
من موظفي الدائرة واإلداريني عىل تنوع
درجاتهم الوظيفية ،وقُ ّدم عىل مرسح الدائرة
مبقرها الرئيس يف ممزر ديب.

يف إطار تنمية
وتطوير كوادر
الجمعيات الخريية
إسالمية ديب تنفّذ
دورة يف القيادة
عالة
الف ّ

شاركت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب يف «معرض جيتكس  ،»2015يف إسهام
ب ّناء لتعزيز الوعي ال ّديني والخريي إلكرتونياً
عىل مستوى الجمهور.

ق ّدمت إدارة البحوث يف دائرة الشؤون

وأشار نارص مبارك مدير إدارة تقنية املعلومات

اإلسالمية والعمل الخريي بديب برنامجاً تدريبياً

ن الدائرة تق ّدم يف هذا املعرض
يف الدائرة :إ ّ

يف االقتصاد اإلسالمي (التأمني التكافيل

تطبيقات جديدة خاصة بالدائرة ،من خالل منصتها

األسس والتطبيق) ،ق ّدمه الدكتور عبد الستار

رقم املنصة هو  S1-D2بقاعة الشيخ سعيد يف

الخويلدي األمني العام للمركز اإلسالمي

مركز ديب التجاري العاملي.

الدويل للمصالحة والتحكيم بديب ،وشمل

ولعل من أهمها :تطبيق املصحف ،إذ أطلقت

الربنامج الكوادر اإلدارية العليا يف الدائرة

الدائرة خدمة خط مصحف الشيخ مكتوم

وبعض الضيوف من خارجها.

اإللكرتوين ،فأصبح باإلمكان تحميله من املوقع،

وقد حرض افتتاح الربنامج سعادة الدكتور حمد

ول خط
واإلفادة منه عىل نظام الوورد ،وهو أ ّ

بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة

إلكرتوين للمصحف الرشيف يتاح عىل مستوى

الذي حثّ الحضور يف كلمته الرتحيبية عىل

الدولة ،صادر من جهة رسمية.

اإلفادة من هذه اإلضاءات يف مجال االقتصاد،

نظّمت إدارة املؤسسات الخريية بدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب دورة يف
عالة» للفرتة من  28 – 26أكتوبر
«القيادة الف ّ

حب باملحارض ،ومث ّن
واالقتصاد اإلسالمي ،ور ّ

وكذلك أطلقنا الروبوت ،وهو يتيح تقديم خدمات

جهوده يف بيان قرارات املجامع الفقهية

الفتاوى املبارشة للجمهور ،والتواصل مع

الخاصة بالتأمني التكافيل والترشيعات الالزمة

املفتي عن بعد ،أي إلكرتونياً من خالل الصوت

له ،وحرصه عىل إيصالها إىل املختصني

الجاري،

والكتابة والصورة ،وبصدد وضع خطة لتوزيعه

واإلداريني يف الدائرة بأحدث األساليب

وبلغ تعداد املستفيدين يف هذه الدورة 42

وأوضحها؛ ليحقق أكرب نفع عىل املستوى

مستفيدا ً من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام

املنظور.

من الكوادر اإلدارية يف الجمعيات الخريية

عىل مستوى املراكز واملوالت التجارية بديب.
وفيه خدمة إطالع الجمهور عىل مجموعة
من األنظمة والتحديثات والربامج اإللكرتونية
املتعلقة بالفتوى.

وقد جاء الربنامج مدعامً بالعلوم االقتصادية

املرخصة يف ديب وخارجها ،وهيئة تنمية

وأساليبها ،السيام التأمني التكافيل منها،

املجتمع،

وكذلك أطلقت الدائرة خدماتها الذكية من خالل

أوضحه الدكتور الخويلدي من خالل مق ّدمات

وتم تنفيذ الدورة مبركز محمد بن راشد للثقافة

تطبيقاتها عىل الهواتف الذكية والساعات،

يف االقتصاد ،ثم مفهوم التأمني ونظامه،

اإلسالمية التابع للدائرة يف الربشاء ،بالتعاون

وأتاحت تطبيق أقرب مسجد ،ومواقيت الصالة.

واستعامالت املؤسسات املالية له باعتباره

مع األكادميية الوطنية للبحث والتطوير بديب.

ووفّرت الدائرة يف هذا املعرض منصة أخرى

تأميناً إسالمياً ،أو تأميناً تعاونياً ،وكيف مال

ملرشوع إمارات الخري (التطبيقات واملوقع)،

مجلس الخدمات املالية اإلسالمية إىل عبارة

ن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
ويشار إىل أ ّ

والخريطة الخاصة باملشاريع املنضوية تحته،

التأمني التكافيل باعتبارها األكرث شيوعاً

الخريي يف ديب -باعتبارها املرشفة عىل

تبي املشاريع
لتشمل التقارير الذكية التي
ّ

العمل الخريي والرقابة عليه وتنظيمه يف

يف سوق التأمني امللتزم بأحكام الرشيعة

اإلمارة-سبق لها ووقعت يف العام الجاري

ن نظام التأمني
اإلسالمية ومبادئها ،وأشار إىل أ ّ

اتفاقية عمل وتعاون مع األكادميية الوطنية

يف ذاته يعترب مقبوالً ،بل مستحباً يف ظل

للبحث والتطوير بديب ،باعتبارها مؤسسة
مهنية وأكادميية رائدة يف مجال التدريب
والبحث والتطوير ،ومعتمدة من الهيئات
املعنية بالدولة ،ومن كربى الرشكات العاملية
الرائدة يف الصناعات التقنية وإدارة األعامل.

الخريية عىل مستوى العامل ،وكذلك البيانات
الذكية املتعلقة بها ،لالطالع عىل املشاريع

الرشيعة اإلسالمية يف ضوء تقسيامته الثالثة:

وتكاليفها ،وإجاميل احتياجاتها لتسهيل

التأمني عىل األشياء ،والتأمني من املسؤولية،

اتخاذ القرار يف املشاركة فيها ودعمها عىل

وتسمى التأمني ضد الرضر ،والتأمني عىل الحياة،

مستوى العامل ،ويتأىت ذلك من خالل موقع

وهو تأمني أرسة املستأمن بعد وفاته .وك ّيف

إمارات الخري.

بعض املسائل من خالل ما كُتب يف القانون

واعتربت هذه االتفاقية خطوة مميزة من

وأضاف مبارك :كذلك أطلقنا الحصاالت اإللكرتونية

والفقه املعارص ،وتكلّم يف أمور وقضايا ذات

الدائرة ،تهدف من ورائها إىل العمل عىل إرساء

تبي نسبة امتالء الصناديق
الذكية التي
ّ

عالقة ،وتطرق إىل الحوكمة واألسس التي

قواعد التنمية اإلدارية الشاملة ،وتطوير الكوادر

املخصصة للتربعات والزكاة والصدقات ،وتعطي

تقوم عليها يف التأمني التكافيل ،ورضب أمثلة

البرشية مهنياً؛ لتشمل العاملة يف الدائرة

قياسات االمتالء واألماكن املناسبة للتصدق،

لذلك ،وشهد الربنامج تفاعالً إيجابياً ،وأوضح

أو التي ترشف عليها الدائرة يف إطار العمل

أو ضعيفة النسبة يف اإلقبال وهي تقع ضمن

املحارض ع ّدة إشكاالت عىل هامش املادة

الخريي عىل مستوى الجمعيات واملكاتب يف
مختلف املجاالت ذات العالقة بعمل الدائرة
ومهامها عىل مستوى اإلمارة ،باإلضافة إىل
تبادل املعارف واملهارات ،وتحقيق التكامل يف
عالقات الرشاكة االسرتاتيجية بني جميع الجهات
يف ديب.
وتعترب هذه الدورة يف القيادة الفعالة من أبرز
األهداف التي حققتها هذه االتفاقية ،والسيام

املعروضة واستفسارات الحضور.

خطة توزيع مدروسة عىل مستوى ديب.

وختم الربنامج بشكر الضيف املحارض وتكرميه

وهكذا نسعى دامئاً إىل التطوير والتحديث عىل

بدرع الدائرة ،سلّمه إياه سعادة املدير العام

األنظمة اإللكرتونية لتقديم خدمات الشؤون

للدائرة بحضور الدكتور محمد أحمد القريش

اإلسالمية والعمل الخريي بأرسع طريق وأجود

مدير إدارة البحوث يف الدائرة.

أسلوب عرصي حضاري ،وإن نجاحاتنا يف هذا

ن الربنامج ق ّدم يف فندق
ويشار إىل أ ّ

امليدان إمنا تتأىت بإرشاف ميداين مبارش
وتوجيهات حكيمة من سعادة الدكتور حمد بن

املوفمبيك مبمزر ديب ،واستهدف املدراء

يف تطوير أداء العاملني يف الجمعيات الخريية
عىل مستوى اإلداريني ،وتأهيل وتدريب ممثيل
الجمعيات واملؤسسات الخريية يف الخارج.

التنفيذيني ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام

الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة،

واملكاتب التابعة للدائرة ،واملفتني والباحثني

وتقديم ما تم تطويره إلكرتونياً من خدمات

العاملني فيها.

الدائرة بشكل أفضل وأسلوب ميرس للمتعاملني.

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

009714-7082306 www.emiratesairlinefoundation.org

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Trahim Foundation

009714-2848000

www.tarahum.ae

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Majid Al Futtaim Charity Foundation

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

009714-2094603 www.majidalfuttaimfoundation.com

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation

009714-3949887

www.kahfoundation.org

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

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

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨـﻴـﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

مبناسبة اليوم العاملي للصحة النفسية

تنظم دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي وبالتعاون مع هيئة الصحة بديب

منتدى حوارياً بعنوان
ً

لتعزيز الوعي الديني والصحي والغذايئ الريايض
تقديــــم:

فضيلة الشيخ /عبد الرحمن املــال
الدكتورة /عفاف الهاشمي
الدكتورة /شمسة السويدي
الدكتورة /سمر البدوي
األحد  11أكتوبر 2015
من  8:00إىل 1:00
فندق انرتكونتيننتال فستيفال ديب – قاعة الرباحة
للتسجيل يرجى التواصل عىل
الربيد االلكرتوينmalmutawa@iacad.gov.ae :
أو األرقام التالية046087703 - 046087870 :
بالتعاون مع

برنامج توعوي
تقديم الدكتور

سامل العجمي
من دولة الكويت الشقيقة

محارضة مسائية

محارضة صباحية

رسائل أرسية يف حياة عرصية

متي ّــزي يبدأ من أرسيت

يوم األربعاء

يوم الخميس

 21أكتوبر 2015م

الساعة 7:00

 22أكتوبر 2015م

مسا ًء

بقاعة عود ميثا – نادي زعبيل للسيدات

الساعة 10:00

صباحاً

مبرسح دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب  -املمزر

خطبة الجمعة  23أكتوبر 2015م  -مبسجد الراشدية الكبري

الدعوة عامة (للرجال والنساء)
الستفساراتكم يرجى التواصل عىل أحد األرقام التالية046087712 - 046078612 - 046087692 :

