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 مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية
  
  
  

مد يد  علىبإلتزام غير محدود وإنھماك في العطاء مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية تعمل 
العون لكل المواطنين اإلماراتيين خاصة ولإلنسانية عامة ضمن تنمية مستدامة شاملة وبيئة صحية، 

  بغض النظر عن العرق أو المعتقد. منطلقة من مبادئھا متطلعة نحو الريادة والتميز
  
  
  

 About Us / نبذة / من نحن
  

كمبادرة شخصية من خلف أحمد الحبتور، رئيس  مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية""تم إنشاء 
ضم كل األعمال الخيرية مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بغية إضافة الطابع الرسمي على العاطفة الخيرية و

  .تحت إطار واحد على المدى الطويلبإذن هللا بھا اآلن ومستقبال  سيقومبھا سابقا وقام التي 
  

) 74(برخصة رقم تحت مسماھا الجديد  عمال الخيرية واإلنسانيةبتور لألانطلقت مؤسسة خلف أحمد الح
 21(المصادف  ھـ 1434ربيع األول  9اإلثنين يوم  يل الخيري بدبالصادرة من دائرة الشؤون اإلسالمية والعم

  يل المؤسسة.بالمائة من مجموعة الحبتور لتمو 20نسبة قد خصص خلف أحمد الحبتور وم).  2013يناير 
  

إلى تأدية رسالتھا من خالل المساھمة في تحسين مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية تسعى 
وتطبق أفضل الممارسات العالمية  أي تمييز على أساس عرقي أو ديني ظروف المحتاجين لكل الناس بدون

سانية، في عمليات تخصيص المنح ودعم المشاريع. وفي حين أن المؤسسة حريصة على دعم القضايا اإلن
فإن الحاجة إلى إنتقاء المشاريع المناسبة وتمويلھا يعني وضع ضرورة إستراتيجية محددة لتخصيص موارد 
المؤسسة تحت خمس مجاالت تركيز واسعة النطاق. تصنف البرامج والمشاريع التي تدعمھا المؤسسة 

دعم التعليم والرياضة، تحت خمس مجاالت تركيز ھي: برنامج تنمية المجتمع، والحوار بين األديان، و
  والتعافي من الكوارث، التنمية الصحية.

  
  
  

* * * * *  
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 The Founder/  صاحب المبادرة
 

الحبتور مواطن إماراتي وشخصية ذو مكانة متميزة ووضع مرموق في المجتمع. يتبوّأ ھذا الرجل أحمد  خلف
  .أكثر الشركات نفوذاً في منطقة الخليجالعصامي اليوم منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إحدى 

  
مجموعة الحبتور ھي مجموعة شركات تتخذ من دولة اإلمارات مقراً لھا. ومع أنھا تشتھر بعملياتھا في 
قطاع اإلنشاءات أكثر من غيره إال أنھا تعرف على مستوى عالمي أيضاً بأعمالھا في قطاعات الفنادق 

مجموعة الحبتور ھي من أنجح الشركات في اإلمارات  .ين والنشروالسيارات والعقارات والتعليم والتأم
تمتلك مؤسسة خلف احمد الحبتور لألعمال  وأشھرھا كما تنتشر أعمالھا في األسواق المحلية والعالمية.

  www.habtoor.com .ر، وھو مصدر تمويل المؤسسةبالمائة من مجموعة الحبتو 20سبة نالخيرية 
  

الحبتور على إنجازاته العديدة في مجال األعمال، بل تمتّد لتشمل أيضاً، معرفته  أحمد ال تقتصر شھرة خلف
الشاملة بالشؤون السياسية، وأعماله اإلنسانية، ومساعيه إلرساء السالم، ولطالما كان سفيراً لبالده إلى 

وّسع عن السياسات المحليّة والعالميّة، وينشر مقاالته دول العالم وإن بصفة غير رسميّة. يكتب بشكل م
 يارةزفي وسائل اإلعالم المختلفة، وُنشرت له كتب عدة. لإلضطالع على مقاالت الحبتور، الرجاء 

www.khalafalhabtoor.net  
  

تعكس فطنته في األعمال فقط، ألنّه يعتبر أّن تصّديه للصعاب، أما الئحة جوائز خلف الحبتور وإنجازاته فال 
وخوضه المخاطر المدروسة، وتطلّعه نحو المستقبل، كانت مواقف أسھمت في تمكين مجموعة الحبتور 

  .لكي تصل إلى النموّ والتنوّع اللذين تتميّز بھما اليوم
  

محبّة ومضيافة، اكتسب احترام شركائه الذين خلف الحبتور الذي ُيقبل على الحياة بتفاؤل ويتمتّع بشخصية 
يرون فيه إنساناً متّزناً وتقدميّاً. إنّه عضو ناشط في المجتمع، يعتبر أّن واجبه الوطني يحتّم عليه بذل قصارى 
جھده ليسھم في ازدھار بالده، وتطويرھا، وارتقائھا. كما أنّه رجل عائلة متفاٍن، يحّب التعرّف إلى أشخاص 

  .تع باكتساب المعرفة، ويتطلّع بشوق بالغ لكي يشرق عليه فجر يوم جديدجدد، ويستم
  

  الحبتور أحمد المناصب الحاليّة التي يتبوّأھا خلف

  رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور - 

  رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين - 

  
  الحبتور أحمد المناصب التي سبق أن توالھا خلف

  مجلس الوطني االتحاديعضو في ال - 

  عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي - 

  رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري - 

  عضو في كلية جون كينيدي لإلدارة الحكومية في جامعة ھارفرد - 

ما  USO العضو غير األمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة األمريكية المتحدة للخدمات - 
  1997و 1994بين 

  
  الجوائز واإلنجازات

  )1995وسام برتبة فارس من رئيس الجمھورية اللبنانية ( - 

جائزة سفير فوق العادة من المعھد األمريكي للسيرة تقديراً إلنجازاته على الصعيد المھني،  - 
  )2004ومساھماته على الصعيد االجتماعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة (
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المخصّص لنخبة من الرجال والنساء » روّاد الفكر العالمي«من كتابه أدرجه المعھد األمريكي للسيرة ض - 
  )2005الذين يبذلون قصارى جھدھم لتحسين المجتمع (

أسماه المعھد األمريكي للسيرة أحد عباقرة اإلمارات العربية المتحدة، تقديراً للتقّدم والبراعة المميَّزين  - 
شخصية عبقرية في  500أعظم «كما ورد إسمه ضمن اللذين حّققھما في مجال اإلنجازات القياديّة. 

  )2006» (القرن الواحد والعشرين

اختاره المعھد األمريكي للسيرة أيضاً، لنيل الجائزة الذھبية عن اإلنجازات الضخمة التي حققھا على  - 
  )2007صعيد اإلنجازات القياديّة (

األمريكيـة للعلـوم والتكنولوجيـا في  شھـادة الدكتـوراه الفخرية في اآلداب اإلنسانيـة من الجامعـة - 
  )2005بيـروت (

جائزة السالم العالمي من المؤتمر الثقافي األمريكي الموّحد، تقديراً لما أنجزه إلرساء السالم والعدالة  - 
  بين االنقسامات السياسية، والدينية، والعرقية

ن جمعية إغاثة أطفال فلسطين، ومركز جوائز تقديريّة من المنظمة الدولية إلغاثة األيتام المحتاجين، وم - 
  العين لألطفال المعوّقين، ومركز راشد لعالج ورعاية الطفولة

جائزة التميّز الخليجي في اإلمارات العربية المتحدة من رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن  - 
  )2005سلمان آل خليفة في منتدى التميز الخليجي الذي انعقد في البحرين (

لمنتدى العالمي من البرلمان البريطاني اعترافاً بمساعيه في رأب جسور التواصل بين العالمين جائزة ا - 
  )2007العربي والغربي (

  )2007جائزة رجل أعمال العام من جوائز اإلنجاز العربي لألعمال في إمارة أبوظبي ( - 

القاسمي، عضو جائزة الشارقة للعمل التطوعي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد  - 
  )2009المجلس األعلى حاكم الشارقة (

استاد «الجائزة الفخرية من الجامعة األمريكية في القاھرة التي ثمنت منحته السخيّة التي قّدمھا لبناء  - 
  )2010» (ومضمار خلف أحمد الحبتور

  )2010شھادة الدكتوراه في العلوم اإلنسانية من جامعة إلينوي ( - 

األدبي الذي يضّم بين أعضائه ابراھام لنكولن الرئيس األمريكي » في ألفا«العضو الفخري في نادي  - 
  )2010السادس عشر، وبول فندلي عضو الكونغرس (

جائزة القيادة البارزة لألعمال التي تمنحھا مجموعة كل األحزاب لريادة األعمال المرموقة، والمعھد  - 
دى العالمي للتقنية العالية في لندن، تقديراً لتميّزه البريطاني للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية في المنت

  )2010بصفات القيادة، وفطنته، وتبصّره (

الدرع الفخري من الجامعة األمريكية في الشارقة تقديراً لمساھمته في الصندوق الوقفي للجامعة  - 
)2011(  

  )2011(درع االستحقاق من األمم المتحدة تقديراً منھا لدعمه القضيّة الفلسطينيّة  - 

عدد من الجوائز والميداليّات منحته إيّاھا جمعية الھالل األحمر في اإلمارات العربية المتحدة، تقديراً  - 
  )2012يوليو (» ميدالية الھالل األحمر الذھبية لألعمال اإلنسانية«لمساھمته ودعمه المستمر، آخرھا 

  
 و فيسبوك r afAlHabtoo@Khalالحبتور على مواقع التواصل اإلجتماعي؛ تويترأحمد خلف 

www.facebook.com/khalafalhabtoor  
  
  
  

* * * * *  
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 Our Mission  /Mission Statement / المھمة / رسالتنا
  

العيش بكرامة، للبشر جميعاً الحق في وتوقن تماما أن  مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيريةتعي 
مد يد العون لكل المواطنين ل . لذا تسعىفي أي مكان وفي كل مكان، بغّض النظر عن الثقافة أو العقيدة

البرامج والمشاريع التي تدعمھا المؤسسة تحت خمس معتمدة على  اإلماراتيين خاصة ولإلنسانية عامة
والرياضة، والتعافي واألبحاث ، ودعم التعليم مجاالت تركيز ھي: برنامج تنمية المجتمع، والحوار بين األديان

  من الكوارث، التنمية الصحية
  
  
  

* * * * *  
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 Objectives  /Our Vision/  / األھدافأھداف مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية 
 

مجاالت تركيز رئيسية  خمسإلى جبه التحديات في  مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيريةترمي 
  :ھي

  
 تنمية المجتمع  .أ
 بين األديان والتفاھم الحوار  .ب
 والرياضةواألبحاث دعم التعليم   .ت
 التعافي من الكوارث  .ث
  التنمية الصحية  .ج

  
ففي كل واحد من مجاالت التركيز ھذه، يتّم تحديد أھداف معيّنة ومعالجتھا، من خالل دعم مجموعة 

  .والمنظّمات المتخصّصةمتنوعة من البرامج والمبادرات 
  
  
  

* * * * *  
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 Our Values/  / قيمنا المؤسسية قيم نعتزّ بھا
  

 إليماننا بالقيم المؤسسية التالية: نعتزّ إننا 
 

  العمل بشغفالتفاؤل و
عن المعرفة وتحسين أوضاع األقل حظوة من حولنا. نبحث بإستمرار كحافز للتغيير  مھماً أن لدينا دورا نؤمن 

من  لتحقيق أعلى مستوى من األداء. ونسعى تداولھا فيما بيننا، من خالل التعلّم مع اآلخرينوعن سبل 
 بالدور الذي يؤديه كل منا في المؤسسة.خالل 

  
 

  واحد العمل كفريقالتعاون و
االعتقاد بأن ولدينا ا ھو مطلوب لتحقيق أھدافنا، من م صغيرً  ءاً ليست سوى جز ناندرك أن مواردنا وقدرات

بھدف تعزيز فعالية الفريق  عندما نعمل مع اآلخرينفي العالم تتبلور قدرتنا على تحقيق أثر أكبر 
  .والمؤسسة

  
  

  واإللتزام الصدق واألمانة
يتميّز سلوكنا بالصدق . وقدر من التأثيرأكبر االنضباط والتركيز والدقة من أجل تحقيق نتابع مھماتنا ب

أعلى العمل بعلى بإستمرار ونحن نحمل أنفسنا  ا ونقول الحّق ونلتزم بتعھداتنا.واإلنصاف، نفي بوعودن
  للقبول بأقل من التميز.كبيرة  المجازفاتالمستويات، ونتوقع أن يفعل اآلخرون الشيء نفسه، حيث أن 

  
  

  الشفافية
. لتصحيح أخطائناصادق. نتحمل مسؤولية أعمالنا ونسعى أسلوب تواصلنا مع بعضنا ومع الغير منفتح و

  .تبادل األفكار ويعزّز بيئة التواصل المفتوح يشّجعنقّدر السلوك الذي و
  
  

  االحترام
ى ولو نظھر االحترام لألفراد ضمن الفريق وخارجه. ونعامل اآلخرين دائما بكياسة. ونحترم آراء اآلخرين حت

 اختلفت عن آرائنا الشخصية.
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  Board of Trustees/ مجلس االمناء
 
 

  
  مجلس أمناء المؤسسة

  
  األمناء رئيس مجلس –حمد الحبتور أسلطان 

  عضو المجلس – دكتورة رفيعة غباشال
  عضو المجلس –دكتورة فاطمة احمد العتيبة ال

  عضو المجلس –أحمد خلف الحبتور 
  عضو المجلس –محمد عبدهللا الحاج 

  عضو المجلس –جمعة خليفة بن ثالث 
  ومدير المؤسسة االمين العام –عبدالسالم المرزوقي 
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  Achievements/  اإلنجازات
  

الجدير بالذكر أن الحبتور قد قام على مر السنين برعاية العديد من المبادرات اإلنسانية تعدت عشرات 
كذلك قد قام بتمويل ورعاية العديد الماليين من الدراھم، وذلك بالتعاون مع ھيئة الھالل األحمر اإلماراتي. 

  :من المبادرات المجتمعية والتعليمية والرياضية، أبرزھا
  

" في جامعة زايد في إطار الوقف التعليمي بالجامعة كرسي خلف أحمد الحبتور في علوم اإلدارة" - 
  )2011ماليين درھم. (مايو  10تصل قيمته إلى 

في جامعة زايد تصل قيمته إلى مليون درھم. (مايو " مركز خلف الحبتور للتكنولوجيا المساعدة" - 
2011(  

" في الجامعة األميركية في الشارقة تصل كرسي خلف أحمد الحبتور في العالقات الدولية" - 
  )2009مليون درھم. (أكتوبر  15قيمته إلى 

" في مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم األكاديمي مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية" - 
  )2007ماليين درھم. (نوفمبر  18.5ي" تصل قيمته إلى الطب

" تتيح لباحث من اإلمارات العربية المتحدة أو منحة خلف الحبتور لألبحاث الطبية في ھارفارد" - 
منطقة الشرق األوسط فرصة العمل لمّدة تصل إلى ثالث سنوات في مركز أبحاث أو مختبر في كلية 

العامة أو أحد المستشفيات التابعة لكلية ھارفرد الطبية. (مارس  ھارفرد الطبية أو كلية ھارفرد للصحة
2011(  

  )2009مليون درھم. (يونيو  19" في منطقة القوز، قيمته وقف خلف الحبتور لذوي الدخل المحدود" - 

  )2012لمدة عامين. (مايو  رعاية إتحاد كرة السلة اإلماراتي - 

ماليين درھم.  18.5ركية في القاھرة بقيمة "في الجامعة األميملعب وإستاد خلف أحمد الحبتور" - 
  )2008(مايو 

مليون  5" في جامعة ايلينوي في الواليات المتحدة، تصل قيمته إلى مركز خلف الحبتور للقيادة" - 
  )2007درھم. (نوفمبر 

  )2009مليون درھم. (سبتمبر  25" في عكار شمال لبنان، قيمته مستشفى حرار" - 

"، تحديدا لتخفيف معاناة الفلسطينيين بقيمة ج الشرق األوسطبرنام –مؤسسة كارتر منحة لـ " - 
  )2010مليون درھم. (ديسمبر  3.7

" التي أطلقتھا ھيئة الھالل األحمر اإلماراتي لتخفيف معاناة النازحين إستغاثو فلبينامنحة لحملة " - 
  )2012مليون درھم. (فبراير  10السوريين في األردن ولبنان، بقيمة 

" لدعم الالجئين الفلسطينيين من األونرواغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"مساھمة لوكالة  - 
عامل فلسطيني في الضفة الغربية. قيمة ھذه المساھمة مليون درھم. (أكتوبر  200سوريا وتشغيل 

2012(  
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 15 من 10 صفحة  عن اإلتصاالت؛ عمليات المؤسسةمكتب المدير المسؤول 

 Contact Usإتصل بنا / 
  

  www.kahfoundation.org  الصفحة اإللكترونية :
  

  info@kahfoundation.org  البريد اإللكتروني :
  

 3949887 4 971+    ھاتف :
 3944476 4 971+    فاكس :

  
  دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة – 124343صندوق البريد 

 
  
  
  

* * * * *  
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 15 من 11 صفحة  عن اإلتصاالت؛ عمليات المؤسسةمكتب المدير المسؤول 

 Pillars  /Focus Areasالقطاعات / قطاعات عمل المؤسسة / مجاالت التركيز / 
  
  

  البرنامج االجتماعي
  

تساھم المؤسـسة في مجموعة من المشاريع الخيرية لسد احتياجات المواطنين خاصة من خالل 
  :المشاريع الخيرية اآلتية

  
  
  برنامج العيش الكريم –أ 
  

  :أھداف المشروع
تھيئة سكن مالئم للشباب ذو الدخل المحدود وصيانة المساكن المتھالكة لألسر المحتاجة  وتوفير 

  .احتياجات األثاث المنزلي
  : المستفيد من البرنامج

  .الشاب المتزوج •
  .األسر ذو الدخل المحدود •

  : يتضمن البرنامج
   : بناء المساكن -1
مجموعة سكنية حسب احتياجات األسرة المواطنة مراعية حجم األسرة ودخل األسرة لتكون نواة لبناء  بناء

  .مجتمع متماسك داخل الدولة
  : صيانة البيوت -2

تحمل تكاليف صيانة أسر المواطنين ذو الدخل المحدود و التي تحتاج إلى الصيانة بدراسة معتمدة من 
  .االستشاري

  :األثاث المنزلي -3
  . توفير أثاث منزلي من المستلزمات الكھربائية وغرف النوم والمعيشة ألسر المواطنين ذو الدخل المحدود

  
  برنامج األسر المواطنة المتعففة –ب 

  
   :أھداف المشروع

  .المساھمة في تخفيف أعباء األسر المتعففة في سد احتياجاتھا من الحياة المعيشية اليومية
  األسر المستفيدة

  .المتعففة األسر •
  .أسر األرامل والمطلقات •
  .أسر المھجورات •
  .أسر ضعيفي الدخل •
  .أسر األيتام •
   .أسر ذوي االحتياجات الخاصة •
  .أسر نزالء السجون •
  
  
  

   :يتضمن البرنامج
  مشروع المساعدات النقدية الشھرية-1

حسب موقع السكن، ومعدل  تقديم معونات مالية شھرية لألسر ذات الدخل المحدود، وتكون المساعدات
  .استھالك األسرة، ومصادر دخلھا الثابت والمتغير

  ـ مشروع المساعدات الغذائية الشھرية2
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تقديم كوبونات لصرف مواد غذائية من الجمعيات التعاونية او متاجر اإلستھالكية كأسواق وكارفور ، وبصفة 
موقع السكن، ومعدل استھالك األسرة، شھرية لألسر ذات الدخل المحدود، وتكون المساعدات حسب 

  .ومصادر دخلھا الثابت والمتغير
  

  الديون المتعثرة –ج 
  

  :أھداف المشروع
معالجة الديون المتعثرة للمحكوم عليھم وغير القادرين على السداد ورعاية األسر المتاثرة من غياب 

  .المعيل
  : المستفيد من البرنامج

  .المحكوم عليه بقضية مالية •
  .األسر المتأثرة من غياب المعيل •

  : يتضمن البرنامج
   : تسوية الدين -1

سداد الدين المحكوم في قضية مالية لسنوات عديدة ومعيل ألسرة تضم الزوجة واألبناء حسب اإلجراءات 
  .المتبعة لدى الجھات القانونية

  
  الرعاية االجتماعية والوطنية –د 
  

  :أھداف المشروع
المجتمعية والبرامج الوطنية للجمعيات وللمراكز والمؤسسات االجتماعية في  تفعيل دور المؤسـسات

  .الدولة
  : المستفيد من البرنامج

  المؤسـسات والجمعيات والمراكز االجتماعية •
  

  : يتضمن البرنامج
   : دعم المشروع 1-

ن برامج محددة المساھمة في تعزيز ميزانية الجمعيات والمراكز والمؤسسات االجتماعية في الدولة ضم
  .للخططھا التنفيذية

  
  
  

  البرنامج التعليمي
 

تساھم المؤسـسة في رعاية المشاريع التعليمية للمؤسـسات التعليمية داخل وخارج الدولة لرفع الكفاءة 
  :التعليمية لألجيال من خالل المشاريع الخيرية اآلتية

  
  المؤسـسات التعليمية –أ 
  

  :أھداف المشروع
  .التعليمية الرائدة داخل وخارج الدولة لتأدية دورھا الريادي في تعليم األجيالدعم المؤسـسات 

  : المستفيد من البرنامج
  .الجامعات •
  .مراكز األبحاث •
  المدارس •

  : يتضمن البرنامج
   : بناء المرافق -1
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والنوادي ضمن بناء المرافق التعليمية في المؤسـسات التعليمية كالصفوف الدراسية والمختبرات والمسارح 
   .خطة تنفيذية واستشارات معتمدة

  : توفير المستلزمات التعليمية -2
توفير مستلومات تعليمية كأجھزة تعليمية المستخدمة في قاعات دراسية ومختبرات تعليمية وأدوات 

  .مدرسية
  
  

  المؤسـسات اإلنسانية –ب 
  

  :أھداف المشروع
في تحسين وسائل االتصال بين الشعوب تمھيدا لتحقيق دعم المؤسـسات اإلنسانية الرائدة التي تعمل 

  .التعايش السلمي بين الحضارات وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب
  : المستفيد من البرنامج

  .المنظمات اإلنسانية •
  .مراكز الدراسات االجتماعية واإلنسانية •
  

  : يتضمن البرنامج
   : بناء المرافق -1

  .الثقافية والدينية كمساجد ومباني المؤسـسات أو مساھمة في بناء جزء منھابناء المرافق للمؤسسات 
   :دعم الميزانية -2

المساھمة في تعزيز ميزانية المنظمات والمراكز للبرامج اإلنسانية التي تمس مجتمعنا المحلي واإلقليمي 
  .ضمن برامج محددة للخططھا التنفيذية

  
  المؤسـسات الثقافية والدينية –ج 
  

  :أھداف المشروع
دعم المؤسـسات الثقافية والدينية الرائدة التي تعمل في نشر ثقافة االعتدال والتسامح الديني وتعزيز 

   .الھوية الثقافية والدينية في المجتمع للجمعيات والمؤسـسات الثقافية والدينية ومراكز تحفيظ القرآن
  : المستفيد من البرنامج

  . المؤسـسات الثقافية •
  جمعيات ذات النفع العامال •
  .مراكز تحفيظ القرآن •

  : يتضمن البرنامج
   :دعم الميزانية -1

  .المساھمة في تعزيز ميزانية المؤسـسات الثقافية والدينية ضمن برامج محددة للخططھا التنفيذية
  
  طالب العلم –د 
  

  :أھداف المشروع
   في جامعة معتمدة أو مدرسة نظاميةدعم طالب علم ذو دخل محدود أو غير المعيل و مجتھد ومسجل 

  : المستفيد من البرنامج
  . طالب الجامعة •
  .طالب المدرسة •

  : يتضمن البرنامج
   : رسوم دراسية -1

  .سداد رسوم دراسية لطالب مسجل ومنتظم ومتفوق دراسي وذو دخل محدود أو ال يوجد من يعيله
  

  : توفير مستلزمات دراسية -2
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والحقيبة المدرسية و توفير كتب و أجھزة الحاسوب والزي المدرسي لطالب مسجل توفير القرطاسية 
  .ومنتظم ومتفوق دراسي وذو دخل محدود أو ال يوجد من يعيله

  
  

  البرنامج الصحي
 

االھتمام بصحة المجتمعات التي تفتقد إلى الخدمات الصحية ومقوماتھا خصوصاً تلك التي تقطن في 
ن األمراض الفتاكة، تقوم المؤسـسة بالتعاون مع إحدى المؤسـسات الخيرية المناطق النائية وتعاني م

   .الرائدة في الدولة  لدعم المشاريع اآلتية
   .بناء وتسيير العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة -1
   .تأسيس مراكز لرعاية األمومة والطفولة -2
  .تسيير حمالت التطعيم ضد األمراض السارية والفتاكة -3
  .بناء وتزويد المستشفيات والمستوصفات الطبية باألدوية والمعدات -4
  المساھمة في برامج التوعية والتثقيف الصحي والصحة الوقائية -5
  

  البرنامج اإلغاثي
 

مع تزايد الكوارث اإلنسانية سواء الطبيعية أو الحروب، يفقد الكثيرون مأواھم ومصادر عيشھم ويتحملون 
مية من عوز العيش وتغير األحوال الجوية  وعليه تقوم المؤسـسة بالتعاون مع أصناف من المآسي اليو

  -:إحدى المؤسـسات الخيرية الرائدة في الدولة  لدعم المشاريع اآلتية
  .إقامة مخيمات الالجئين وتقديم الخدمات الصحية والغذائية الفورية للمتضررين من جراء الكوارث -1
  لخيام، البطانيات، األدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.تزويد المناطق المنكوبة با  - 2
  
  
  

* * * * *  
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  الحوار والتفاھم بين األديان

  
إنشاء المراكز األكاديمية والحفاظ على البرامج الدراسية التي تشّجع على التسامح والتفاھم  •

  .المتبادل
  .أوسطيةتقديم المنح التعليمية في الدراسات اإلسالمية والشرق  •
  .دعم فرص الحوار والمصالحة بين األديان والثقافات •
  .المشاركة في الحفاظ على التراث اإلسالمي واألدبي والفني في جميع أنحاء العالم •
  
  

  تنمية المجتمع
  
  .تقديم المساعدات اإلنسانية للحّد من الفقر ومواجھة المجاعة في جميع أنحاء العالم •
  .طق المتضرّرة بفعل النزاعاتدعم التنمية في المنا •
  .دعم التنمية التربوية •
  .توفير التنمية اإلسكانية في المملكة العربية السعودية •
  .تقديم المساعدة الصحية واالجتماعية •
  
  

  التعافي من الكوارث
  
أن تكون من أولى المؤسسات الداعمة والمستجيبة لمعالجة مضاعفات الكوارث الطبيعية في  •

  .اء العالمجميع أنح
  .أن تعمل على تقديم اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار وتقديم المساعدات لضحايا الكوارث •
  
  

  تمكين المرأة
  

  .دعم تعليم المرأة السعودية
  .دعم الفرص االقتصادية وفرص العمل للنساء األقّل حظاً 

  
  
التعليمية والصحية واالجتماعية تطوير وتنمية المجتمعات اإلنسانية المحتاجة و تحسين أوضاعھا  - 

  .واالقتصادية
  . اإلسھام في إغاثة المجتمعات المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية والنكبات االجتماعية - 
 سد حاجات األيتام وتحسين أحوالھم الصحية والنفسية واالجتماعية. - 
 
 


