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نشرة شهرية تصدر عن جمعية بيت الخير - العدد 163 - ذو القعدة  1439 - يوليو 2018 م

- زيارة جمعة الماجد لفرع رأس الخيمة

وتقرؤون أيضًا..

109 مليون درهم أنفقتها “بيت الخير” 
خالل النصف األول من عام زايد

منها 73 مليون خالل حملتها
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ـفي ظـل ذكـرى زايـد الخيـر، ومـع بدايـة النصـف الثاـني مـن عـام زايـد، تسـتمر مواسـم 

الخيـر، لتنثـر الفـرح ـفي ربـوع الوطـن، وترفـع الكـرب عـن الفئـات األقـل دخـًا، لينعمـوا 

بأجـواء الوفـرة والرخـاء الـذي تعيشـه دولـة بناهـا زايـد، وأوصـى بـأن ال يضـام فيهـا 

إنسـان، مواطنـاً كان أو مقيمـاً.

فبعـد موسـم حملـة رمضـان، الـذي أنفقـت فيـه »بيـت الخيـر« وحـده مـا يزيـد عـن 

73 مليـون درهـم، يأـتي موسـم األضحـى، حيـث تسـتعد الجمعيـة لتنفيـذ مشـروع 

األضاحي، إلحياء هذه السـنة الشـريفة، التي يشـارك فيها كل مؤمن قادر وحريص 

على هذه الشـعيرة المقدسـة، ليفيض خيرها على آالف األسـر المتعففة ومحدودة 

األضحـى،  عيـد  ـفي  إسـعادهم  عـلى  عـام  كل  الخيـر«  »بيـت  تحـرص  التـي  الدخـل، 

بتقديـم حصـة وافيـة مـن اللحـوم الطازجـة، التـي تـم ذبحهـا وتعبئتهـا ـفي مقاصـب 

الدولـة، وفـق أفضـل الممارسـات البيئيـة والصحيـة.

مواسـم  مـن  يشـرق موسـم جديـد  األضحـى،  عيـد  مـن  األخيـر  اليـوم  غـروب  ومـع 

الخيـر، حيـث يقتـرب موعـد افتتـاح المـدارس والجامعـات، ليعـود أبناؤنـا وبناتنـا إـلى 

مقاعـد الـدرس والتحصيـل، لينسـجوا مسـتقبل اإلمـارات الرائـع، الـذي مهد له اآلباء، 

ويخوضـه األبنـاء بعزيمـة صادقـة وذهـن متوقـد، ليكـون وطنهـم األول دائمـاً وأبـداً، 

ـفي ظـل قيـادة رشـيدة، جعلـت ديدنهـا ـفي اإلنجـاز، أن تسـتحوذ األجيـال الجديـدة عـلى 

الرقـم واحـد، فكمـا يكـرر صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب 

رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دـبي، رعـاه هللا، النـاس دائمـاً ال يذكـرون 

الثاـني أو الثالـث ـفي أي سـباق، فكـن دائمـاً األول، أو لـن تكـون.  

“الكوبـون  مشـروع  األول  مشـروعين،  التعليـم  لدعـم  الخيـر«  »بيـت  أفـردت  وقـد 

المدرسـي” لتوفيـر القرطاسـية ألبنـاء األسـر األقـل دخـًا، والثاـني مشـروع “تيسـير” 

عـن  ذويهـم  يـد  ذات  قلـة  تمنعهـم  الذيـن  والمعسـرين،  الجامعييـن  الطلبـة  لدعـم 

وبناتنـا  أبنائنـا  دعـم  ـفي  السـباقين  فلنكـن  والجامعـات،  المـدارس  رسـوم  تسـديد 

األمـة..  ـفي صناعـة مسـتقبل  فرصتهـم  يأخـذوا  حتـى  المحتاجيـن، 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
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زايد الخير  ..

كان الكتشاف كميات هائلة من النفط في أواخر 
الخمسينات من القرن الماضي، أثر كبير في 
نهضة دول الخليج، وبدأ تصدير النفط ألول 
مرة من أبوظبي في عام 1962، وتم اختيار 
الشيخ زايد حاكماً إلمارة أبوظبي بتاريخ 6 

أغسطس 1966، لثقة العائلة الحاكمة آنذاك 
بقدرة الشيخ زايد على قيادة الباد نحو 

النهضة والرفاه، فكان فارس المرحلة ورجلها 
الحكيم، وفي سنوات قليلة تمكن من تحقيق 

إصاحات واسعة، وشرع بتطوير قطاعات 
التعليم والرعاية الصحية واإلسكان وغيرها من 

القطاعات المهمة، وبدأ بتطوير المدن وشق 
الشوارع وبناء الجسور، لتتحول إمارة أبو ظبي 

إلى ورشة هائلة للعمران.
ولم ينس زايد الخير أخوة الدم والتاريخ، فبدأ 

ينثر الخير الذي حمله النفط إلمارة أبوظبي 
على اإلمارات المتصالحة، وبدأ حواراته الشهيرة 

مع أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
رحمه هللا، حول االتحاد، ليكون نواة دولة قوية 

وواعدة، وتوج هذا الحوار الذي سادته روح 

التفاهم والوحدة، بإقامة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في عام 1971.

وانُتخب الشيخ زايد في 2 ديسمبر 1971 كأول 
رئيس للدولة بإجماع حكام اإلمارات، الذين 
يمثلون أعضاء »المجلس األعلى لاتحاد«، 

وقاد الباد بحكمة وحنكة واقتدار حتى وفاته 
عام 2004، رحمه هللا، بعد أن أرسى حكماً 

مستقراً ودولة حديثة ومجتمعاً متماسكاً خلف 
قيادته، وأضحت دولة اإلمارات بفضل إدارته 
الفريدة في مقدمة دول الخليج حداثة ونماء 

وعطاء.
ورغم ما وصل إليه الشيخ زايد خال حكمه 

لدولة اإلمارات، الذي استمر 33 عاماً، من قوة 
وشهرة ومكانة، إال أن هذا المجد وهذا العنفوان 
لم يغيره، فظّل على تواضعه وقربه من الناس، 

وهو القائد الكبير الذي يخطب وّده الملوك 
والرؤساء والعظماء، وعاش حياة حافلة بالكثير 
من المواقف اإلنسانية، داخل الدولة وخارجها، 

مواقف تجلى فيها زايد القدوة واإلنسان.
يقول راشد محمد عبدهللا الخطيبي الكعبي، 

مدير إدارة المتطوعين في األمانة العامة لهيئة 
الهال األحمر بأبوظبي: “لمست خال تجربتي 

مع المؤسس، طيب هللا ثراه، مدى حبه 
لإلنسان بغض النظر عن أي اعتبارات، وحرصه 

على رسم البسمة، وإسعاد المحرومين 
والبسطاء، وهذه التجربة التي عايشتها 

تحملني مسؤولية كبيرة، حيث يتعين علّي 
االستمرار على النهج نفسه، ونقله وتأصيله في 

نفوس األجيال الجديدة«.
ويضيف صالح فرح عبدالرحمن، المستشار 

القانوني للوالد المؤسس: “الشيخ زايد بن 
سلطان، طيب هللا ثراه، صاحب تاريخ حافل 

بالعطاء” موضحاً أنه كان يلبس “كندورة” من 
دون جيوب، ألنه كان يؤمن بأن المال مال 
الجميع، وأوكل ألحد مرافقيه حمل حقيبة 
نقود، تحسباً ألن يصادف محتاجاً، فيغدق 

عليه ويعطيه حاالً، دون أن يفرق بين المواطن 
والمقيم من الذين يقصدونه. 

رحم هللا الشيخ زايد، رائد العطاء في بلد 
العطاء.

“نحن نستخدم الثروة النفطية لخدمة اإلنسان.. وبناء المدارس والجامعات 
والمستشفيات والطرق والتشجير وإقامة المزارع والمصانع”.

حتى ال ننسى

من أقوال الشيخ زايد
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جمعة الماجد 
في زيارة تفقدية لفرع »بيت الخير« برأس الخيمة

قام معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس 
إدارة »بيت الخير«، بزيارة تفقدية مفاجئة 
لفرع رأس الخيمة، حيث اجتمع باإلداريين 

والموظفين فيه، واطمأن على سير 
العمل، وأبدى توجيهاته فيما يتعلق 

بتركيز االهتمام على دعم األسر المتعففة، 
وتوفير فرص التدريب ألبنائها، حتى يأخذوا 

فرصتهم في دخول سوق العمل، ليكونوا 
منتجين وفاعلين، ويساهموا في النهوض 

بأسرهم وذويهم.

وكان في استقبال معاليه نهلة إبراهيم 
كز، وشمسة  األحمد، مدير شؤون المرا

محمد حضوب، مدير فرع رأس الخيمة، 
ونائبتها عائشة إبراهيم، حيث أبدى 

معاليه رغبته بالجلوس مع موظفي الفرع 
واالستماع لماحظاتهم واقتراحاتهم، مما 
كان له أبلغ األثر في حماسهم واندفاعهم 

للعمل واإلنجاز. 

يذكر أن فرع رأس الخيمة من األفرع 
النشطة في الجمعية، تأسس عام 2000، 
بمباركة من صاحب السمو الشيخ صقر 
بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة 

آنذاك، عضو المجلس األعلى لاتحاد، رحمه 
هللا، وهو يغطي سنوياً حوالي 600 أسرة 

تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، 
كثر من 3500 أسرة وحالة  باإلضافة إلى أ
يساعدها الفرع سنوياً بمساعدات طارئة 

ومقطوعة، حيث بات ينفق سنوياً حوالي 7 
مايين درهم.

 
وتعززت مسيرة الفرع عبر نشاطه 

المتنامي، وحرصه على التفاعل مع 
المجتمع المحلي، وتبنى الكثير من 

المشاريع التنموية النوعية، التي تضع على 
رأس أولوياتها االهتمام باألسر المتعففة 

ومحدودة الدخل، بالتعاون مع المحسنين 
الكرام والوزارات االتحادية والدوائر 

الحكومية والمحلية، باإلضافة إلى المشاركة 
في المعارض والفعاليات التي تقام في 

اإلمارة، والتسويق لمشاريع الجمعية وبيع 
منتجات ربات األسر المستفيدة.

وهذه الجهود المتنامية لم تكن سترى 
النور بهذه الصورة لوال دعم صاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس األعلى، حاكم رأس الخيمة، حفظه 

هللا، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن 
صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، 

رعاه هللا، اللذين أحاطا فرع رأس الخيمة 
بالرعاية الكريمة والتوجيهات السامية، 
باإلضافة إلى االهتمام المباشر والدعم 

الدائم من حرم سمو الحاكم، سلمها هللا، 
وحكومة رأس الخيمة والمحسنين الكرام 
في اإلمارة، مما انعكس على الفرع بالمزيد 

من التقدم والنجاح.
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على خطى زايد

1- مشروع القرطاسية “الكوبون المدرسي” 

وهو مشروع يهدف إلى تقديم القرطاسية واألدوات المدرسية للطلبة والطالبات مشاركة من الجمعية في 
دعم العملية التعليمية للطلبة المحتاجين. وينشط هذا المشروع في بداية كل عام دراسي حيث تنظم 

جمعية بيت الخير حملة لتوفير هذه المستلزمات المدرسية لكل طالب محتاج، وقد حل هذا المشروع 
في  السنوات األخيرة مكان مشروع »الحقيبة المدرسية« الذي دأبت عليه الجمعية في السنين األولى، 

إذ وجدت الجمعية من خال بحوثها االجتماعية أن حمل حقيبة عليها اسم الجمعية قد يحرج الطالب 
المحتاج، ويدل على حاجته، فقامت بتطوير فكرة الحقيبة المدرسية إلى فكرة »الكوبون المدرسي«، بحيث 

يصرف لكل طالب مبلغ محدد على شكل كوبون، يستبدله الطالب بما شاء من اللوازم واألدوات والقرطاسية 
التي يحتاجها من المكتبات المتفق معها، وضمن القيمة المحددة.

2- مشروع تيسير “للطلبة الجامعيين”

وينطلق هذا المشروع من أهمية متابعة دعم الطالب الذي ينتمي لألسر المتعففة وضعيفة الدخل والمصابة بفقد عائلها 
أو عجزه عن إعالتها، وتوفير الغطاء المادي لهذا الطالب، السيما وهو في المرحلة الجامعية التي تتضاعف 

مصاريفها، وتحتاج إلى دعم مادي خاص للطالب المستهدف حتى ينجح ويبدع، ويتخرج بتفوق وكفاءة، 
ليوظف قدراته ومواهبه في خدمة مجتمعه، وينضم إلى القوى الوطنية العاملة التي تساهم في صنع 

مستقبل الدولة. 

وتقدم “بيت الخير” من خال هذا المشروع مساعدات مالية أو عينية، أو كاهما معاً للطالب الجامعي، 
حتى تخرجه من الجامعة، أو مؤسسات التعليم العالي، وتدعم البرامج التعليمية العليا بأي أدوات 

يحتاجها الطالب المعسر كالحواسيب، وإعداد دراسات وبحوث التخرج، إضافة إلى دعم اإلنفاق على 
المواصات، والمعيشة للطلبة من المحتاجين لها.

وسوف يبدأ توزيع الكوبونات المدرسية على الطلبة المحتاجين في األسبوع الثالث من شهر أغسطس.

“بيت الخير” ودعم التعليم
يؤثـر عـن الوالـد المؤسـس زايدبـن سـلطان آل نهيـان، رحمـه هللا، قولـه: “إن العلـم هـو الثـروة الحقيقيـة التـي يجـب عـلى األبنـاء أن 

ينهلـوا منـه، ألن المـال ال يـدوم، وألن العلـم هـو أسـاس التقـدم”.

ومنـذ أن بـدأ معاـلي جمعـة الماجـد، رئيـس مجلـس اإلدارة بتأسـيس جمعيـة بيـت الخيـر مـع إخوانـه المؤسسـين األوائـل عـام 1989، 
كان دعم الطلبة المحتاجين في مختلف المراحل التعليمية أحد األهداف التي شـغلته، وتصدرت أولوياته، انسـجاماً مع توجهات 
الدولـة الفتيـة، التـي جعلـت التعليـم ركنـاً أساسـياً مـن اسـتراتيجية نهوضهـا، فـكان دعـم التعليـم بنـداً  أساسـياً ـفي الرسـالة المعلنـة 

للجمعية.

وكان الماجـد قـد خـاض عـدة تجـارب ـفي دعـم التعليـم، فقبـل قيـام االتحـاد شـارك مـع عـدد مـن إخوانـه ـفي تأسـيس مدرسـتين ـفي 
دبي، ثم أسس المدارس األهلية الخيرية عام 1983 وفي عام 1986 قام بتأسيس كلية الدراسات اإلسامية والعربية، وهي تدرس 
الدراسـات اإلسـامية واللغة العربية وتمنح درجة البكالوريوس، ولديها برنامج للماجسـتير في الشـريعة اإلسـامية واللغة العربية 

وبرنامـج للدكتـوراه ـفي الفقـه وأصوله. 

ومنذ البدايات أفردت الجمعية برنامجًا للطلبة يتضمن مشروعين رئيسيين:
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“بيت الخير” تعلن نتائج النصف األول من عام زايد

109 مليون درهم أنفقتها “بيت الخير” 

خالل النصف األول من عام زايد

منها 73 مليون أنفقت خالل حملتها 

»وسنزيد اْلُمْحِسِنيَن«

أعلنت إدارة »بيت الخير« أن حجم اإلنفاق خالل النصف األول من عام زايد بلغ 108.730.000 

درهم، استفادت منه 55.440 أسرة وحالة، منها 73.144.799 درهم تم إنفاقها خالل حملة 

رمضان التي استمرت من بداية رجب وحتى نهاية رمضان.

وأكدت الجمعية أن نتائج الحملة قد رفعت معدل اإلنفاق الشهري في رمضان، بسبب تنفيذ 

برنامج فرحة الذي ضم العديد من المشاريع الرمضانية، التي سعت إلسعاد األسر خالل الشهر 

الفضيل وعيد الفطر المبارك، حيث أنفقت الحملة 12 مليون درهم، على المير الرمضاني، الذي 

ُوزع قبيل رمضان بواسطة بطاقات إلكترونية مكنت رب األسرة شراء المواد الغذائية والتموينية 

الالزمة من الجمعيات التعاونية المعتمدة، باإلضافة إلى 3.942.439 درهم أنفقت على 

مشروع إفطار صائم، حيث تجاوز عدد الوجبات المقدمة للصائمين عبر مفاطر رمضان نصف 

مليون وجبة.

وبلغ الصرف على مشروع زكاة الفطر 1.947.000 درهم، كما قامت الجمعية بإنفاق 

6.287.970  درهم على كسوة عيد الفطر، وذلك من ريع بيع المالبس المستعملة لشركات 

تدوير المالبس، التي يجمعها مشروع »قديمكم جديدهم«، وقد تم توزيع كسوة العيد قبل 

حلول العيد بمدة كافية خالل رمضان، كما تم صرف 9.345.100 درهم كعيدية، سعيًا من 

الجمعية إلدخال الفرحة إلى قلوب أفراد األسر المتعففة خالل عيد الفطر المبارك.

ووجهت »بيت الخير« باسم مجلس إدارة الجمعية وكافة العاملين فيها الشكر الجزيل لكل من 

أعطى وأنفق من خالل هذه الحملة، وخّصت بالشكر شركاءها االستراتيجيين، وفي مقدمتهم 

هيئة آل مكتوم الخيرية، ممثلة في مؤسسها وبانيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس مجلس أمنائها، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، 

حفظهما الله، وكذلك بنك دبي اإلسالمي، وكل من دعم الحملة وكان سببًا في نجاحها. 

كسوة المالبس

العيدية

زكاة الفطر

إفطار صائم

المير الرمضاني

6.287.970

1.947.000

3.942.439

12.000.000

9.345.100

المشاريع الرمضانية



7

504.025 وجبة إفطار 
وكانت حملة »وسنزيد اْلُمْحِسنِيَن« قد أنهت أعمالها بتوزيع زكاة الفطر 
عـلى أعتـاب العيـد، لكـن المفاجـأة كانـت ـفي الطفـرة التـي حققهـا مشـروع 
إفطـار صائـم، حيـث بلـغ عـدد الوجبـات التـي قدمـت خـال الشـهر الكريـم  
504,025 وجبـة إفطـار، بمعـدل 17380 وجبـة قدمـت يوميـاً ـفي إمـارات 

الخيمـة والفجيـرة، مـن خـال 42 خيمـة  دـبي وعجمـان والشـارقة ورأس 
كبرهـا كانـت خيمـة زايـد الخيـر، التـي أقيمـت ـفي  ومسـجد ونقطـة توزيـع، أ
منطقة محيصنة 2 بدبي، وتتسع لما يزيد عن 2000 صائم، باإلضافة إلى 
الوجبـات التـي قدمـت مـن خـال الهيئـات والمؤسسـات والشـركات التـي 

سـمحت بتقديـم الوجبـات للعامليـن فيهـا ـفي مناسـبات مختلفـة.

مشاريع الدعم الشهري لألسر
األوـلى مـن  السـتة  األشـهر  الشـهري خـال  النقـدي  الدعـم  وبلغـت قيمـة 
عـام زايـد، و المقـدم لألسـر المسـجلة ـفي أفـرع “بيـت الخيـر” بدبي والفجيرة 
قيمـة  بلغـت  حيـن  ـفي  درهـم،   12,362,000 وعجمـان  الخيمـة  ورأس 
كـز هيئـة آل مكتـوم الخيريـة ـفي البرشـاء والعويـر وحتـا  الدعـم المقـدم لمرا
والليسـيلي مبلـغ 10,826,000 درهـم، حيـث تقـدم الجمعيـة مسـاعدات 
نقديـة لمـا يزيـد عـن 4000 أسـرة بشـكل شـهري، بلـغ مجمـوع مـا أنفقـت 

عليهـم الجمعيـة حتـى نهايـة يونيـو 23,2 مليـون درهـم.

كما تم تقديم دعم غذائي شـهري لألسـر المسـجلة في أفرع »بيت الخير« 
كز الهيئة 3,477,000 درهم، باإلضافة إلى تقديم مستلزمات منزلية  ومرا
وصيانـة للمنـازل بقيمـة 1,733,070 درهـم، كدعـم للظـروف المعيشـية 

لألسر.

اإلنفاق على األيتام
وبلـغ الدعـم المقـدم ألسـر األيتـام ـفي أفـرع »بيـت الخيـر« خـال النصـف 
األول مـن العـام 3,054,343 درهـم، ـفي حيـن بلغـت قيمـة الدعـم المقـدم 
درهـم،   2,457,900 الخيريـة  مكتـوم  آل  هيئـة  كـز  مرا ـفي  األيتـام  ألسـر 
باإلضافـة إـلى الدعـم الـذي تلقـاه األيتـام الذيـن ترعاهـم الجمعيـة، وعددهـم  
1800 يتيمـاً، مـن خـال المشـاريع الرمضانيـة، ال سـيما العيديـة وكسـوة 

العيـد، كمـا أقيمـت لهـم اإلفطـارات والنشـاطات الترفيهيـة المنوعـة.

المساعدات الطارئة
التـي لجـأت  الخيـر« مسـاعدات طارئـة لألسـر والحـاالت  وقدمـت »بيـت 
إليهـا خـال النصـف األول مـن عـام زايـد الخيـر بقيمـة 22,839,608 درهـم 
مـن خـال أفـرع الجمعيـة األربعـة، كمـا قدمـت مبلـغ 6,701,789 درهـم 

كـز هيئـة آل مكتـوم الخيريـة. كمسـاعدات طارئـة مـن خـال مرا

المقيميـن  للمرضـى  الموجـه  “عـاج”  مشـروع  عـلى  اإلنفـاق  وبلـغ 
درهـم   417,639 إـلى  باإلضافـة  الجمعيـة،  أفـرع  عبـر  درهـم   2,166,086

كـز هيئـة آل مكتـوم الخيريـة، ليصـل  قدمـت للمرضـى الذيـن توجهـوا لمرا

مجمـوع مـا أنفقتـه الجمعيـة عـلى مشـروع عـاج إـلى 2,6 مليـون درهـم.

3.4 مليون للغارمين
وقامـت الجمعيـة برفـع مديونيـات عـن الغارميـن خـال النصف األول من 
عـام زايـد الخيـر بقيمـة 3,465,325 درهـم، منهـا 3,107,535درهـم قدمتهـا 
“بيـت الخيـر” ضمـن حملتهـا الرمضانيـة “وسـنزيد المحسـنين” وبمناسـبة 
عـدد  ـفي  اإلنسـاني، إلطـاق سـراح 7 سـجناء مواطنيـن  للعمـل  زايـد  يـوم 
من إمارات الدولة، بالتعاون مع صندوق الفرج والمؤسسـات اإلصاحية 
والعقابيـة، حيـث قامـت الجمعيـة بإنهـاء الذمـم الماليـة المترتبـة عليهـم، 
والتـي كانـت سـبباً ـفي سـجنهم، لينالـوا حريتهـم عـلى أعتـاب عيـد الفطـر 

المبـارك. 

اإلنفاق على بقية المشاريع
واسـتمر اإلنفـاق عـلى بقيـة مشـاريع الجمعيـة ضمـن المعـدالت الشـهرية 
الجاريـة  الصدقـة  مشـروع  عـلى  الجمعيـة  أنفقـت  حيـث  االعتياديـة، 
 2,843,600 الطعـام  إطعـام  مشـروع  عـلى  وأنفقـت  درهـم،   4,449,390

درهـم كمـواد غذائيـة، وقدمـت دعمـاً للطلبـة الجامعييـن مبلـغ 561,396 
كز الهيئة  درهـم مـن خـال أفـرع الجمعيـة و502,465 درهـم مـن خـال مرا
التـي تديرهـا »بيـت الخيـر« ضمـن مشـروعها لدعـم التعليـم »تيسـير«. 

كمـا قدمـت الجمعيـة دعمـاً ألصحـاب الهمـم بقيمـة 69,600 درهـم مـن 
كـز، باإلضافـة إـلى  خـال أفـرع الجمعيـة و624,900 درهـم مـن خـال المرا

مسـاعدات أخـرى بقيمـة 1,104,770 درهـم.
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 نتائج النصف األول 

من عام زايد
23.188.000

3.477.000

1.733.070

5.512.243

2.583.725
3.465.325

4.449.390

2.843.600

1.063.861

694.500

1.104.770

29.541.397
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قام مركز التعليم والتطوير المهني التابع 
لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني 

بتكريم جمعية بيت الخير، وذلك ضمن 
الحفل الذي أقامه لتخريج دفعة “عام زايد”، 

وذلك في مقر المركز بمنطقة الشهامة، 
بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، 

مديره العام، وغانم عجيف الزعابي، مدير 
المركز.

وتسلم التكريم ممثاً للجمعية كل من 
نشوان محمد سعيد، مسؤول االتصال 

الخارجي، وعلي صالح، نائب رئيس العاقات العامة وإسعاد المتعاملين، وذلك تقديراً لتعاون »بيت الخير« في ترشيح أبناء األسر المتعففة 
والمواطنة المسجلة لديها لالتحاق بالمعهد، وهم يزيدون عن 80 طالباً، انخرطوا في دراسة الكهرباء والميكانيكا العامة وميكانيكا السيارات 
واإلطفاء، ويتم تدريبهم العملي في عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والقوات المسلحة وغيرها، حيث يتيح المركز الفرصة للشباب 

كملوا الصف السادس كحد أدنى، فرصة مواصلة تعليمهم بطرق بديلة تتناسب وقدراتهم ورغباتهم ما  المواطنين من سن 14 إلى 23 وممن أ
جعل المركز وجهة للطاب من كافة أنحاء الدولة.

يذكر أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تأسس في العام 2007 لتأهيل الطلبة اإلماراتيين، بهدف جعل المواطنين اإلماراتيين على 
استعداد لقيادة التطور المستقبلي للدولة، من خال مؤسسة عالمية وبيئة عمل تركز على التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث يمنح 

المعهد مجموعة من الشهادات وشهادة الدبلوم التطبيقية، وهو معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصل على االعتماد 
لجميع البرامج الدراسية التي يقوم بتدريسها.

عام زايد

أعلنت »بيت الخير« عن مبادرة جديدة إلحياء ذكرى زايد الخير بتوجيه أفرعها في 

إمارات الدولة ومراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي ترعاها الجمعية ضمن 

عالقة التفاهم التي تجمع الجانبين، بالقيام بغرس نخلة أمام كل فرع أو مركز، 

كوقف خيري، إحياء لروح الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي كانت الزراعة والتشجير والعناية بالنخل 

من مآثره المشهودة، وسيطلق عليها »نخلة زايد« ويوزع ثمرها سنويًا على المحتاجين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تستهدف إحياء إرث الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وتخليد مآثره النبيلة، حيث عرف باالهتمام بالزراعة وبزراعة النخيل بشكل خاص، واستطاع 

بتوجيهاته السديدة وإصراره على تخضير البالد تحويل أجزاء واسعة من الصحراء القاحلة إلى جنات من 

النخيل والحدائق والبساتين، مما انعكس بشكل كبير على بيئة الدولة واقتصادها.

“نخلة زايد”

تخريج دفعة “عام زايد”
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قامت »بيت الخير« بتكريم اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة 

دبي، لقاء مبادرتها اإلنسانية في شهر رمضان لدعم األسر المتعففة واأليتام وكبار 

السن، والتي أقامتها تحت شعار “فرحة طفل في عام زايد” وذلك بمشاركة األيتام 

المسجلين في مركز البرشاء، حيث قاموا بتوزيع المساعدات على األسر، وكتابة 

التقارير حول أوضاع المسنين.

وتم التكريم في مقر الجمعية بنهدة دبي، حيث قام نائب مدير عام الجمعية، سعيد 

مبارك المزروعي، بتقديم شهادات التكريم على وفد الدائرة الزائر، والذي ترأسته 

شيخة العبدولي، رئيس قسم التوعية الجنائية في اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 

الجنائية في شرطة دبي، بحضور فاطمة الدشتي، مدير مركز البرشاء. 

وكانت اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بالتعاون مع مركز 

البرشاء، قد أطلقت خال شهر رمضان مبادرة »فرحة طفل في عام زايد«، احتفاء 

بالذكرى المئة لمياد المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

هللا ثراه، حيث قام األيتام بتوزيع المواد الغذائية على األسر المتعففة، والمشاركة في 

زيارات لمنازل كبار السن، ممن ليس لديهم معيل، ويقطنون بمفردهم، حيث قاموا 

بكتابة تقارير شاملة عن وضعهم.

فرحة طفل في عام زايد
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بين األمس واليوم

أفضل أداء خيري

وتوجت “بيت الخير” هذه المسيرة في العام 2017 بفوزها بجائزة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، والتي تم التحكيم فيها بشكل مهني محايد من خال المنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية، التابعة للجامعة العربية، لتؤكد تميز الجمعية، ليس على مستوى الدولة 
فحسب، بل تميزها بين 156 جمعية عربية، شاركت في هذه الجائزة.

جائزة »الجمعية المتميزة« 

كدت تميزها في األداء الخيري على المستوى المحلي، حيث حصلت على جائزة  وكانت الجمعية قد أ
“الجمعية الخيرية المتميزة” من دائرة الشؤون اإلسامية والعمل الخيري بدبي أربع مرات، ففي األعوام 

2007 و2008 و2012 وآخرها عام 2015.

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

كما فازت »بيت الخير« بهذه الجائزة عام 2016 في مجال صناعة الفرص التطوعية، وهي المرة الثالثة 
التي تفوز بها الجمعية بهذه الجائزة، حيث كانت قد فازت بها ألول مرة في عام 2004، ثم للمرة الثانية 

عام 2012، تأكيداً على حضورها ودورها الفاعل في تعزيز التطوع وخدمة العمل الخيري واإلنساني داخل 
الدولة.

جائزة اإلمارات االجتماعية

وهي جائزة اتحادية تقدمها وزارة تنمية المجتمع للجهات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص، تقديراً 
لمساهماتهم المتميزة في مجالي الرعاية والتنمية االجتماعية، حيث فازت »بيت الخير« بها عام 2015 
عن فئة المؤسسات األهلية، الدرجة األولى، لدورها في رعاية األطفال األيتام واألرامل والطلبة من أبناء 

األسر والحاالت محدودة الدخل. 

منذ أن بدأت رحلة »بيت الخير« في العمل الخيري أرادت أن تكون متميزة في مسيرتها وأدائها، فحصرت عملها داخل الدولة، وتميزت بنظامها 

لتأميـن قاعـدة مسـتقرة  األوقـاف وتثميرهـا،  ببنـاء  وبـدأت  المسـاعدة،  أوضـاع طالبـي  لتقييـم  االجتماعـي  البحـث  المؤسسـي، واعتمادهـا عـلى 

لمواردهـا، وركـزت عـلى دعـم األسـر المتعففـة ومحـدودة الدخـل كمسـاهمة ـفي الدعـم المجتمعـي، وجعلـت دعـم التعليـم ـفي قمـة أهدافهـا..

وعاماً بعد عام اجتهدت الجمعية بتحسـين أدائها وتحديث أسـاليبها وابتكار الحلول والمشـاريع الجديدة، فوضع مجلس اإلدارة تحقيق سياسـة 

الجـودة ضمـن أهـداف الجمعيـة، لتحقـق قفزتهـا الحاسـمة ـفي التطويـر مـع بدايـة األلفيـة الثالثـة، حيـث نجحـت ـفي الحصـول عـلى شـهادة الجـودة 

»اآليزو« عام 2003 منفردة بين الجمعيات الخيرية، ليتم تجديدها عدة مرات، كما تفردت بين جمعيات الدولة بالحصول على شهادة »اآليزو« 

للمسـؤولية المجتمعية.

مسيرة التميز 
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تكريم عدد من 
الشركاء والداعمين

قامت إدارة »بيت الخير« بتكريم عدد من 
الهيئات والمؤسسات والبنوك والداعمين، 

عرفاناً بما قدمته للجمعية من تعاون 
ودعم ومبادرات، حيث قام سعيد مبارك 

المزروعي، نائب المدير العام،  بزيارة إلدارة 
العاقات العامة وإسعاد المجتمع في 

القيادة العامة لشرطة دبي، لتكريم عدد من 
الضباط المتطوعين من أجل ضبط النظام 
في خيمة إفطار زايد الخير، التي أقيمت في 

منطقة المحيصنة 2 بدبي، وكانت تستقبل 
يومياً حوالي 2000 صائم.

كما قام المزروعي بتقديم شهادة شكر 
وتقدير إلى عامر محمد مكي، مدير 

المسؤولية المجتمعية ببنك دبي التجاري، 
لمساهمة البنك في دعم الحملة الرمضانية 
»وسنزيد المحسنين«، باإلضافة إلى دعمه 

لمشروع المفاطر و»خيمة زايد الخير«. 

من جانبه قام عبدهللا األستاذ، مساعد 
المدير العام بتسليم شهادة شكر لشركة 

مراس القابضة، لدعمها لحملة رمضان 
»وسنزيد المحسنين«، وإطاقها مبادرة 
»اهدهم ابتسامة« لتشجيع الناس على 

نشر السعادة واإليجابية خال شهر رمضان 
بالتبرع بالكتب واأللعاب والمابس لأليتام 
وأبناء األسر المتعففة، بالتعاون مع »بيت 

الخير«، وللفرصة التي أتاحتها لأليتام بزيارة 
حديقة »ذا جرين بانيت« التي أقامتها 

وتديرها في سيتي ووك بدبي.

كما قام نشوان محمد سعيد، مسؤول 
االتصال الخارجي، بتسليم شهادة شكر 

وتقدير إلى حسين كاظم، مسؤول االتصال 
الخارجي في شركة بترول اإلمارات، 

لمساهمتها في دعم مشروع المفاطر.

أخبار البيت

نّظمت جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، حفل تكريم للمؤسسات المشاركة والجهات اإلعامية الداعمة لفعاليات الدورة الرابعة من 
منتدى الفجيرة الرمضاني، الذي نّظمته تحت شعار »عام زايد«، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبدعم من 
كة مع جمعية بيت الخير وجمعية الرياضيين بالدولة وجمعية البدية  غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة واإلعام، وبالشرا

للثقافة والفنون الشعبية ونادي الفجيرة العلمي.
كما قامت هيئة الطرق والمواصات بتكريم جمعية بيت الخير لمبادراتها اإلنسانية والمجتمعية، حيث استلم شهادة التكريم عابدين طاهر 

العوضي، المدير العام بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام.  

دورة »مهارات العناية بالعميل«
نظمت »بيت الخير« دورة »مهارات العناية 

بالعميل« بالتعاون مع مركز آفاق التميز 
لاستشارات والتدريب، وشارك فيها 25 موظفاً 

ومتطوعاً، وقدمها د. محمد عصام محو، و ذلك في 
المقر الرئيسي للجمعية.

وهدفت الدورة التي استمرت ثاثة أيام إلى زيادة 
معارف وكفاءة العاملين، وتطوير السياسات 

واإلجراءات المؤدية إلى تحسين خدمة المتعاملين 
معهم داخل وخارج الجمعية، لتضمن جودة عالية 

في أداء موظفيها.

تكريم »بيت الخير«
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نشاطات ترفيهية لأليتام

ضمن خطتها إلسعاد األيتام، تتعاون شعبة األيتام في »بيت الخير« مع قسم العالقات العامة وإسعاد المتعاملين 

على تنفيذ العديد من الرحالت واألنشطة الترفيهية والتثقيفية لأليتام المسجلين في أفرع ومراكز الجمعية.

 برج خليفة وأكواريوم دبي
 وكانت الرحلة األولى إلى مول دبي، حيث تم تنظيم رحلة ترفيهية لأليتام المسجلين في 

مركز البرشاء إلى برج خليفة، سعياً منه إلسعادهم في فصل الصيف، حيث قاموا بزيارة 
»برج خليفة« وصعدوا إلى أعلى منصة لمشاهدة مناظر دبي، ثم قاموا بزيارة لمعرض 
األكواريوم المائي العالمي في »دبي مول«، حيث اسمتعوا بمشاهدة الكائنات البحرية، 
وأخيراً تناولوا وجبة الغداء التي قدمها لهم مشكوراً مطعم “رين فوريست كافيه” في 

مول دبي، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

“ذا جرين بالنيت”
من جانب آخر، قامت شركة مراس القابضة، بدعوة األيتام المسجلين في مركزي البرشاء والعوير لزيارة مجانية لحديقتها االستوائية »ذا 

جرين بانيت« التي تملكها وتديرها في سيتي ووك دبي، حيث استمتعوا بالتعرف على آالف النباتات والحيوانات في الغابة االستوائية، وأثروا 
معلوماتهم العلمية في جو من الدهشة واإلثارة.

سكي دبي
كما نظمت »بيت الخير« فعالية لعدد 26 من األيتام المسجلين 
في مركز العوير، إلى سكي دبي ، حيث شارك األطفال بمجموعة 

من األلعاب الثلجية الممتعة، وقضوا يوماً ممتعاً في عالم الثلج 
 THE Cheesecake( المدهش والمثير، كما قدم لهم مطعم

factory( وجبات الغداء ليقضوا يوما ممتعا وسعيداً.

كيدزانيا
أخيراً أقامت الجمعية رحلة ترفيهية لألطفال المسجلين في 

فرع البرشاء إلى مدينة األلعاب المهنية »كيدزانيا« في مول دبي، 
شملت 19 طفاً، استمتعوا بمحاكاة مختلف المهن.
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مشاريعنا

الديـن  عليهـا  التـي شـجع  الصدقـات  أفضـل  مـن  واألضحيـة 
الحنيـف، لقـول النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم: »مـا عمـل ابـن 
آدم يوم النحر عماً هو أحب إلى هللا من إراقة الدم« ويعني 
ذبـح األضاحـي يـوم األضحـى وأيـام التشـريق، وتفضـل هـذه 

الصدقـة عـن التبـرع بثمنهـا.

المضحـي،  عـن  بالذبـح  يقـوم  مـن  توكيـل  الشـرع  أبـاح  وقـد 
الخيـر«  »بيـت  أفـردت  لذلـك  األضحيـة،  ثمـن  تقديـم  مقابـل 
لألضاحـي، يغطـي كل عـام حاجـة 5000 – 6000  مشـروعاً 
متوسـطة،  أسـرة  لـكل  ذبيحـة  ربـع  بمعـدل  متعففـة،  أسـرة 

حاجـة.   النـاس  كثـر  أ عـلى  لتوزعهـا 

ويتـم تنفيـذ المشـروع سـنوياً تحـت إشـراف دائـرة الشـؤون اإلسـامية والعمـل الخيـري ـفي دـبي، وتقـوم الجمعيـة بشـراء األضاحـي المطابقـة 
للشـروط الشـرعية والصحيـة، بحيـث تكـون خاليـة مـن العيـوب واألمـراض، ويتـم الذبـح ـفي مقاصـب دـبي والمقاصـب المعتمـدة داخـل الدولـة، 

وفـق أفضـل الشـروط الصحيـة والبيئيـة.

ويتم نقل األضاحي لتوزع على المحتاجين والمسـتفيدين في سـيارات مجهزة ومبردة، تراعي شـروط األمن والسـامة في حفظ اللحوم، لتصل 
كـز هيئة آل مكتوم  ـفي أول أيـام عيـد األضحـى لكافـة المسـتفيدين المسـجلين ـفي أفـرع الجمعيـة ـفي دـبي وعجمـان ورأس الخيمـة والفجيـرة، ومرا

كتهما المتجـددة، والتـي تتوزع بين البرشـاء والعوير وحتا والليسـيلي. الخيريـة، التـي تديرهـا »بيـت الخيـر« وفـق شـرا

ويشـرف عـلى تنفيـذ المشـروع فريـق متخصـص، يخضـع لـدورات تدريبيـة وفنيـة ـفي مقاصـب دـبي، ليكـون عـلى درايـة وخبـرة كافيـة بـإدارة توزيـع 
اللحـوم، والتأكـد من سـامتها. 

مشروع أضاحي »بيت الخير«

تستعد »بيت الخير« لتنفيذ مشروع األضاحي، وهو المشروع الخامس من برنامج »فرحة« الذي يسعى 

إلسعاد األسر والفئات المستفيدة في المناسبات واألعياد، بتوفير الدعم الغذائي وتقديم الهدايا النقدية، 

فبعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ مشاريع رمضان 

وعيد الفطر، يستعد لتنفيذ مشروع األضاحي، الذي 

يقوم على ذبح وتوزيع لحوم األضاحي داخل الدولة، 

بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، بمراعاة أفضل 

المعايير الصحية والبيئية، وتستفيد منه كافة األسر 

المسجلة لتنعم به في العيد.
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أهل الخير

حوار مع

سعادة المهندس خميس النون
مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق

منذ أن بدأ نشاطها في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، سعت جمعية بيت الخير لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجمعيات القائمة في 

اإلمارة، وأنشأت العديد من الشراكات، فوقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، للتعاون في مساعدة كثير من 

الفئات المحتاجة، ودعم األرامل واأليتام والمسنين وأصحاب الهمم وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.

نشرة »بيت الخير« توجهت بالسؤال لسعادة المهندس خميس النون، مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، فكان هذا الحوار..

لو تعطونا في البداية نبذة عن مؤسسة 
الفجيرة لتنمية المناطق؟

مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مؤسسة 

تنموية مقرها إمارة الفجيرة نشأت بموجب 

القانون المحلي رقم )1( لسنة 2010، 

الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس 

األعلى، حاكم إمارة الفجيرة.

يرأس المؤسسة ولي عهد إمارة الفجيرة 

سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد 

الشرقي، ونائب الرئيس معالي سعيد بن 

محمد الرقباني، مستشار صاحب السمو 

حاكم الفجيرة، وعضوية 6 أعضاء آخرين، 

إضافة إلى مدير ونائب مدير المؤسسة. 

وتكمن أهداف المؤسسة في توفير 

الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الفئة 

المحتاجة والمتمثلة بأصحاب الدخل 

المحدود، كبار السن، األرامل، األيتام، 

المطلقات، أصحاب الهمم، واألسر التي 

كمت ديونها، كما تهدف  توفي عائلها، وترا

إلى تعزيز وغرس روح التعاون والتآزر 
المجتمعي واالستقرار األسري والرخاء 

االجتماعي.
كما يتركز اختصاص ونشاط المؤسسة 
في صيانة المساكن، اإلضافات السكنية، 

استكمال أعمال البناء، توفير المستلزمات 
المنزلية، تقديم خيم العزاء للمواطنين 

ذوي الفئة المحتاجة، استئجار المساكن 
لألسر المحتاجة كتعرض المسكن إلى 

االنهيار أو االحتراق وغير ذلك من األوضاع 
ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء المجالس 
المجتمعية لترسيخ الترابط والتماسك 

بين أفراد المجتمع.
يتجلى عمل المؤسسة بدعم خيري 

وإنساني من أجل تحقيق األهداف النبيلة 
التي تعنى بتخفيف العبء عن المواطنين 

ذوي الفئة المحتاجة، فللمؤسسات 
والهيئات والجمعيات الخيرية واإلنسانية 

دور رائد وملموس بالمساهمة في التخفيف 
من معاناة األسر واألفراد والفئات 

المحتاجة من أبناء المجتمع في اإلمارة، 

الذي كان له األثر الطيب والكبير في نفوس 

هذه الشريحة المحتاجة من المواطنين.

تتمثل هذه المؤسسات بــمؤسسة زايد 

بن سلطان لألعمال الخيرية واإلنسانية، 

مؤسسة محمد بن راشد لألعمال الخيرية 

واإلنسانية، هيئة الهال األحمر اإلماراتي، 

جمعية الفجيرة الخيرية، غرفة تجارة 

وصناعة الفجيرة، شركة صناعات إسمنت 

الفجيرة، شركة الفجيرة لمواد البناء، شركة 

أبوظبي للعمليات البترولية، جمعية بيت 

الخير، شركة الفجيرة إلنتاج المياه العذبة، 

مساهمات األفراد الذين طلبوا عدم ذكر 

أسمائهم، والتعاون الملموس والمثمر مع 

المؤسسات االتحادية والمحلية، الذي كان 

له الدور البناء واإليجابي في تسهيل مهمة 

المؤسسة.

ماهي الخدمات والمشاريع التي تنفذها 
المؤسسة لتحقيق التكافل والتآزر 

المجتمعي؟
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بداية المؤسسة تقوم بتقديم الدعم 
لمساكن المواطنين من ذوي الدخل 

المحدود، وخاصة األيتام واألرامل 
والمطلقات الحاضنات والمحتاجين 

للمساعدة، كما تهدف المؤسسة إلى غرس 
روح التعاون والتآزر المجتمعي، إضافة إلى 

تبني مشاريع تنموية مجتمعية.
 والبرامج واألنشطة التي تتبناها 

المؤسسة:
1. مشاريع الصيانة واإلضافات السكنية

استئجار المساكن لألسر المحتاجة
توصيل خدمات )كهرباء وماء( والصرف 

الصحي.
2. المستلزمات المنزلية.

3. تقديم مواد البناء واإلسمنت.
4. تقديم خيم العزاء.

5. المجالس المجتمعية.

ما هو عدد المساكن التي قامت مؤسسة 
الفجيرة لتنمية المناطق بإنجازها أو 

صيانتها في اإلمارة ما بين عامي 2017 
و2018؟

قامت المؤسسة بعدة إنجازات ومشاريع 
خال سنة 2017، ونصف السنة من 2018، 

كثر من 150  حيث قدمت المؤسسة أ
مساعدة سكنية، تمثلت بأعمال الصيانة 

واإلضافة واستكمال مسكن بمختلف 
كثر  مناطق اإلمارة، إضافة إلى مساعدة أ

من 265 أسرة بمواد البناء تتمثل في 
مواد الطابوق واإلسمنت واإلنترلوك 

والكربستون. 

 ماهي أهم المبادرات التي نفذتها 
المؤسسة في شهر رمضان المبارك وعيد 

الفطر إلسعاد الفئات األقل دخاًل في 
المجتمع؟

أنشأت المؤسسة في تلك الفترة المجالس 
المجتمعية، هذه المجالس كان لها دور 
كبير وإيجابي على سكان المناطق التي 

أنشئت بها، خاصة وأن هذه المجالس 

أنشئت لتكون متعددة األغراض، فبجانب 

كونها ملتقى لألهالي في األفراح واألتراح 

واللقاءات المجتمعية، إال أنها تقام فيها 

فعاليات ومحاضرات ثقافية وفكرية، ففي 

رمضان أقيمت عدة محاضرات تبنتها 

عدة جهات من بينها وزارة الداخلية ممثلة 

بالشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة 

لشرطة الفجيرة، وكذلك الهيئة العامة 

للشؤون اإلسامية واألوقاف التي تبنت 

المحاضرات الدينية، حيث تم عقدها في كل 

كتملت  من حبحب والسيجي وأوحله، وا

الفرحة بقدوم عيد الفطر حيث توالى األهالي 

بالمجالس يقدمون التهاني وجمع شملهم 

بمكان واحد.

تجمعكم مع النادي العلمي بالفجيرة 
مبادرة صائد المواهب ضمن برنامج 

فرسان االبتكار، فما هو الهدف من هذه 
المبادرة، وما هي النتائج التي حققتها؟

ضمن سلسلة برامج فرسان االبتكار 

التي ينظمها النادي العلمي بالفجيرة 

التابع إلدارة األنشطة الشبابية والثقافية 

بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، 

تم التعاون مع المؤسسة بعقد الورش 

التدريبية في المجالس المجتمعية 

استعداداً لشهر اإلمارات لابتكار، بهدف 

كتشاف المواهب والقدرات الشابة  ا

لتبنيها وصقل المواهب وتطويرها، حققت 

الورش والبرامج نتائج تنعكس على الفئة 

العمرية التي تم استهدافها من )8 - 25 

سنة(، لـ 60 فرداً ذكوراً وإناثاً، تطرقوا بطرح 

أفكار ومواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم، 

باإلضافة إلى إتاحة وتقديم أفضل الفرص 

للموهوبين لخلق جيل جديد من المبدعين 

والمبتكرين.

حصلت المؤسسة على جائزة في مجال 
»اآليزو« كما حققت المركز ألول في 

التنظيم اإلداري والمحاسبي، فما هي 
اإلنجازات التي اقتضت هذا الفوز؟

سعت المؤسسة جاهدة للوصول إلى 
التميز والريادة في خدمة المجتمع وخاصة 

الفئة المحتاجة من أبنائه، مجسدة ذلك 
بخلق التكامل الفعال بين أنشطتها 
وخدماتها المجتمعية، وذلك بتبنيها 

مجموعة من األولويات والمبادئ ضمن 
خطط المسؤولية المجتمعية في مقدمتها 
الشفافية والمصداقية في ممارسة عملها، 

وأعطت موظفيها والقائمين عليها الثقة 
والحافز المعنوي في تدبير أمور المؤسسة، 

أدى ذلك إلى تميزها وريادتها في إدارة 
أنشطتها وبرامجها، وكان لمشاركتها في 

الفعاليات المجتمعية مع الجهات األخرى 
دور بارز في تعزيز مسيرتها، كل ذلك أدى 
إلى تمكين المؤسسة من الحصول على 

الجائزتين بكل ثقة واقتدار.

تجمعكم مع جمعية بيت الخير عالقة 
شراكة وتعاون، فإلى أين وصلت هذه 

العالقة، وما هي أهم ثمارها على 
مستوى الفجيرة؟

ال شك أن التعاون القائم والمثمر بين 
المؤسسة وجمعية بيت الخير كان له 

دور كبير وملموس في مساعدة كثير من 
الفئات المحتاجة إلى دعم، وهي تلك 

الشريحة التي تتمثل في األرامل والمسنين 
واأليتام وأصحاب الهمم إضافة إلى ذوي 

الدخل المحدود الذين ال يستطيعون الوفاء 
بااللتزامات األسرية.

وتركز التعاون المثمر في تزويد تلك الفئة 
بالمستلزمات المنزلية الضرورية، حيث 

قدمت جمعية بيت الخير مستلزمات 
منزلية ألكثر من 113 أسرة، إضافة إلى 
تبادل المعلومات والبحث االجتماعي 

للحاالت.
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مع فاطمة الدشتي
مدير مركز البرشاء

تم تأسيس مركز البرشاء عام 2003، من قبل هيئة آل مكتوم 

الخيرية، وذلك بقصد توفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث 

تتركز في هذه المنطقة الكثير من األسر والفئات المستفيدة من 

الهيئة، ويشكل المركز أحد أربع مراكز مماثلة تشمل مناطق العوير 

واللسيلي وحتا، وتتم إدارة المركز من قبل »بيت الخير« وفقًا 

للشراكة الراسخة والتفاهم المتجدد بين الجمعية والهيئة، بمباركة 

سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 

وزير المالية، ومؤسس الهيئة وراعيها، وإشراف الشيخ راشد بن 

حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس األمناء، حفظهما الله.

نشرة »بيت الخير« توجهت إلى السيدة فاطمة الدشتي، مدير مركز البرشاء، لتستطلع آخر المستجدات، فكان الحوار التالي: 

س: يشكل مركز البرشاء أحد أربعة مراكز لهيئة آل مكتوم الخيرية، تعمل على مساعدة المحتاجين 
في دبي، فما هي المناطق التي تقع ضمن نطاق عمله؟

يغطي مركز البرشاء مناطق جميرا )1،2،3،4،5،6( - جميرا أم سقيم - البرشاء )1،2،3( - برشاء الجنوب – القوز - 
مناطق بر دبي )منخول، الصفا، شعبية الدفاع، شعبية الشرطة، الوصل، زعبيل، السطوة، الكرامة، الجافلية، البدع - 

ند الشبا - منطقة جبل علي – المرابع(، باإلضافة إلى مناطق إمارة أبوظبي إلى المرفأ والسلع. 

تشغل إدارة المركز السيدة فاطمة الدشتي، وهي إحدى القيادات النسائية المتمرسة في العمل الخيري، بدأت في 

»بيت الخير« كمتطوعة، بمؤهل الثانوية العامة، القسم العلمي، وتتميز بأنها تجيد التحدث بعدة لغات بطاقة، ثم 

خضعت للعديد من الدورات المتخصصة ونالت العديد من شهادات الخبرة، أهمها الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

اآللي ICDL، إلى أن تم تثبيتها في الجمعية بداية 2008 كباحثة اجتماعية، ثم انتدبت كمسؤولة عن مركز الليسيلي، ثم 

نائب لمسؤول مركزي البرشاء والليسيلي، واختيرت كعضو في تشكيل لجنة التبرعات العينية، ثم صدر قرار تعيينها 

مديراً لمركز البرشاء، حيث تم تكريم المركز في ظل إدارتها كمركز مثالي عن فترة التقييم نصف السنوي األول  2013 

م، باإلضافة إلى اختيارها الموظف المثالي عن فترة التقييم نصف السنوي الثاني للعام 2013 م، كما اختارتها دائرة 

الشؤون اإلسامية والعمل الخيري بدبي كموظف متميز في  2014 وكرمت من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان 

تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي،  لدورها الفعال والبارز في إنجاح فعاليات وبرامج أنشطة جمعية 

رعاية األحداث في 2015.

مسيرة صاعدة
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ال يهدأ بال سوزان عادل عبد القوي، موظفة في قسم 
الموارد البشرية، حتى تنتهي من إنجاز مهماتها، 

فعملها المستمر على مدار 11  عاماً، جعل النظام 
والمثابرة جزءاً من شخصيتها، ال سيما أنها تتولى 

متابعة الموظفين والمتطوعين فيما يتعلق بشؤون 
التأمين الصحي، وتتواصل مع الشركة أوالً بأول، إلعداد 

الفواتير والكشوفات وإرسالها لألقسام المعنية في 
الوقت المناسب، باإلضافة إلى متابعة الشيكات النقدية 

وبطاقات المير الشهري للموظفين.
بدأت سوزان عادل رحلتها في »بيت الخير« سكرتيرة في 
قسم الخدمات، وشكلّت حيازتها لشهادة البكالوريوس 

في الخدمة االجتماعية عاماً مساعداً لها، حيث 

مّكنتها من قيادة دّفة التواصل مع الجميع بساسة 
ورحابة صدر، ومع التوّسعات التي طرأت على أقسام 

الجمعية، انتقلت لتتولى مهام السكرتاريا في قسم تقنية 
المعلومات، وهناك صقلت خبراتها وتنّوعت معارفها، 

ولم تقلق من االنتقال إلى خوض مهمات جديدة في 
ميدان جديد، ولم تثنها العقبات عن المضي لتحقيق 

غايتها المنشودة وإثبات جدارتها، بل كانت الشعلة التي 
تدفع بها إلى كسر الحواجز وتذليل الصعاب، وتنير لها 
طريقها، متسلّحة بعزيمة وثّابة، وإرادة صلبة، فعملت 
بصمت، وكانت خير من يحسن إنجاز المهمات التي 
توكل إليها، حتى كسبت ثقة مسؤول القسم، الذي 
أوفدها لحضور اجتماعات داخلية وخارجية متنوعة، 

وثقة اإلدارة التي وّكلتها بتدريب المستجدين في عمل 
السكرتارية.

تؤمن سوزان عادل أن العمل المخلص والمآثر الطيبة 
خير ما يبقى لإلنسان، وأن عليه أن يكرّس وقته وجهده 

لبناء هذا الهدف، وتقول: »يسود لدى أغلب الناس 
اعتقادات خاطئة حول مهنة السكرتيرة، فيظنون أنها 

كتسبت  رتيبة وروتينية وسهلة، وهي عكس ذلك، إذ ا
خال مزاولتها مهارات متعددة، وفقاً للمستجدات 

والطلبات الواردة للقسم، والتي ينبغى علّي اإللمام بها 
مهما اختلفت أشكالها، وكذلك هو الحال في موقعي 

الجديد  بقسم الموارد البشرية«.

ما هو عدد األسر والحاالت التي يرعاها المركز، وما 
حجم العمل القائم فيه؟

يرحب المركز بكافة األسر والحاالت التي تتقدم إليه، وتنطبق 
عليها معايير المساعدة التي تعتمدها جمعية بيت الخير، 

بصفتها الجهة المخولة بإدارة المركز، وهي معايير قائمة 
على نتائج البحث االجتماعي الذي تقوم به باحثات مدربات 

ومؤهات، يقمن بدراسة الحاالت الجديدة التي تتقدم إلى المركز، 
وتحديث معلومات ملفات الحاالت واألسر المسجلة من قبل، 
والتي تزيد عن 600 أسرة وحالة، كما يقمن بتلبية االحتياجات 

الطارئة لمئات األسر والحاالت التي تعاني من ظروف قاهرة، 
وتسعى لتفريج كربتها، والتي بلغت في عام 2017 على سبيل 

المثال 7254 أسرة وحالة، وقد ساعدنا في النصف األول من هذا 
العام 8064 أسرة، أنفقنا عليها حوالي 12 مليون درهم.

كم عدد الباحثات في المركز، وماهي الشرائح التي 
يساعدها؟

تعمل في المركز 5 باحثات، يدققن في طلبات المساعدة، وبعد 
التأكد من البيانات والوثائق التي تثبت استحقاق األسرة أو 

الجهة للمساعدة، فقد يتحركن لزيارة األسرة في بيتها للوقوف 
على ظروفها الحقيقية، وتقدير حجم المساعدة التي يمكن أن 

تنهض بأوضاعها االقتصادية والمعيشية، ويتكون المستفيدون 
عموماً من ضعيفي الدخل وكبار السن وأصحاب الهمم 

والمطلقات من زوج غير مواطن وأسر المسجونين، كما يرعى 
المركز شهرياً ما يزيد عن 60 يتيماً مواطناً وأمهاتهم من األرامل 

وضمن أسرهم، كما يقدم المركز أيضاً مساعدات أخرى موسمية 
إلسعاد األسر والحاالت المستفيدة، كالمير الرمضاني والعيدية 

وكسوة العيد، كما يقدم المساعدات الطارئة ومساعدات العاج 
للحاالت الوافدة والمقيمة في المناطق التابعة والمحيطة بالمركز.

ما هو جديدكم بعد انتهاء حملة رمضان؟

نستعد اآلن لموسم العودة للمدارس الذي يحل في الشهر القادم، 
حيث نقدم الدعم ألبناء األسر المسجلة، فيتم توزيع الكوبونات 
المدرسية، التي يمكن صرفها من المكتبات المعتمدة، ليتمكن 

الطلبة المستفيدون من شراء لوازمهم من القرطاسية واألدوات 
المدرسية، كما سيتم دعم الطلبة الجامعيين المعسرين من 
خال مشروع »تيسير« لدعم الطلبة الجامعيين، أيضاً سوف 

يتم تقديم لحوم األضاحي في عيد األضحى القادم، وسيتم صرف 
العيدية، وهي مبالغ نقدية توزع على أبناء األسر المستفيدة 

والمسجلة من أجل إسعادهم بالعيد..

سوزان عادل عبد القوي

  خلف األضواء 
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

association that operates exclusively for UAE 
people, and adopts the latest technical and 
administrative tools. Named "Beit Al Khair" 

the ministerial decree (1989/41). The founders 

of fellow citizens and assisting anyone in need for 
help once they prove eligible.

Assuming leadership in providing outstanding 
humanitarian services nationwide as per the best 
practices

1. To provide cash and in-kind allowances to 
vulnerable people in the UAE through innovative 
programs and projects
2. To support indigent students in all levels of 
education
3. To cooperate with all entities nationwide in 
promoting social responsibility towards the UAE 
society
4. To adopt innovation and creativity in running 

improving the indicators of family solidarity and 
community cohesion, and coping with all that 
ends in achieving the UAE Vision 2021

Donors may give their zakat or charities at the Society external counters and charity boxes all over the 

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

4 Programs and Projects

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

1. Complying with the rules of Islamic Sharia and 
UAE laws that streamline charitable work
2.  Brining happiness to the most vulnerable families 
and segments of the society
3. Being fair in disbursing allowances and impartial 
to all applicants
4. Being transparent and honest in spending and 

 On the road to leadership

Best Charity Performance in the Arab World Prize, 2017

Sharjah Award for Voluntary Work, third time, 2016

Emirates Social Award - NGO category, 2015

Distinguished Society Award, fourth time, 2015

ISO Certi�cate for Social Responsibility, 2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, for Branches  2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, for Centers 2017

First nationwide to introduce monthly bank debit cards for listed 

bene�ciaries, First to introduce a project on recycling used clothing 

“Give old stu� new life”, First to invent Ramadan Meer or Foodstu� 

Packages, First to use a special barcode in stocktaking charity boxes, First 

to introduce school coupon.

Emirates Islamic (Treatment Account)Sadakat Account - Care of orphans:
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504,025 Iftar meals
The campaign has seen an exceptional boom in another 
project. ”Up to 504,025 free Iftar meals, worth Dh3,942,439, 
were distributed in the holy month of Ramadan, Al Awadhi 
pointed out. 

”Some 17,435 meals were distributed every day at 42 tents, 
mosques, and distribution spots in the emirates of Dubai, 
Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, and Fujairah.“

The biggest tents of these was at Al Muhaisana-2 area in 
Dubai which accommodated over 2,000 workers on a daily 
basis, he said. ”These are apart from the meals distributed at 
the partner entities, institutions and companies.“ 

Eid Projects
The Society has paid Dh1,947,000 to eligible people under 
the Zakat Al Fitr project, Al Wadhi said. ”Up to Dh6,287,970 
were used in buying new clothes for the children of poor 
families. The revenues of the old clothes collected and sold to 
recycling companies were used to this end.“

”As much as Dh9,345,100 were contributed as Ediya or 
Eid gifts to bring happiness to the members of low-income 
families in the feast.“

Families on monthly allowances
Beit Al Khair spent Dh12,362,000 to the vulnerable families 
registered with the Society on fixed monthly allowances in 
the first six months of the Year of Zayed, he said. 

”Those are against Dh10,826,000 contributed to the families 
registered with the Al Maktoum centres in Al Barsha, Al 
Aweer, Hatta, and Al Lisaili. The Society provides cash 
allowances every month to over 4,000 families who received 
Dh23.2 million until the end of June.“ 

Additional food assistance, worth Dh3,477,000, has been 
given to the families registered with ”Beit Al Khair“ centres 
and Al Maktoum centres, he underlined. ”Those are apart 
from Dh1,733,070, paid against household items and home 
maintenance projects for the benefit of vulnerable families.“ 

Dh3.4 million for defaulters
The Society has also paid out Dh3,465,325 to help 

release some eligible defaulters, he said. ”Those included 
Dh3,107,535 spent to mark the Zayed Humanitarian Work 
Day setting free seven Emirati nationals in cooperation with 
the Faraj Fund and correctional and punitive establishments 
in a number of emirates.“

Expenditure on other projects
Al Awadhi said Beit Al Khair continued its expenditure on 
other projects. ”These included Dh4,449,390 on the ongoing 
charity project, Dh2,843,600 as food items under the feeding 
food project, Dh561,396 for the indigent university students 
registered with the Society, and Dh502,465 for the students 
registered with the Al Maktoum centres under the Society 
Tayseer project.“

He added that people with determination have also been 
supported with Dh69,600 through the Society branches 
and Dh624,900 through the centres under the Society 
management. ”Other allowances, worth Dh1,104,770, have 
also been given to eligible people.“

Expenditure on orphans
Al Awadhi said ”Beit Al Khair“ spent Dh3,554,343, on 
the orphans’ families of the Society branches. ”Those are 
against Dh2,457,900 spent on the orphans’ families of the 
Al Maktoum centers. The 1,800 orphans sponsored by the 
Society also benefited from the Ramadan projects, mainly Eid 
gift and clothes, leave alone Iftar meals and entertainment 
activities.“

Emergency Assistance
Beit Al Khair provided emergency assistance, worth 
Dh22,839,608, to the families and cases registered with its 
four branches in the first half of the year, he said. ”Those are 
against Dh6,701,789 given through the Al Maktoum centres.“

Up to Dh2,166,086 were spent on the Elaj/Treatment project 
for the benefit of resident patients with the Society branches, 
he said. ”Those are against Dh417,639 spent on the patients 
registered with the Al Maktoum centers. The total amount 
spent on the Treatment project hit Dh2.6 million.“
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Dubai - Abdeen Taher Al Awadhi, the General Director of Beit Al Khair Society, has announced 
that the Society spent Dh108,730,000 on 55,440 vulnerable families and cases in the 
first half of the Year of Zayed. 

”These included Dh73,144,799 spent during the Ramadan campaign, themed: ‘We ill 
amply reward philanthropists’, that started in the lunar month of Rajab and ended in 
the Eid Al Fitr.“

The results of the campaign reflect the astounding success of the Farha/Joy program 
launch by the Society to please vulnerable families in the holy month of Ramadan, he added.

”The Society distributed Ramadan Meer, worth Dh12m, earlier to the holy month. Targeted 
families collected value-added coupons that helped them buy their food needs from the coops 
societies approved.“

Al Wadhi said the campaign has seen an exceptional boom in another project. ”Up to 511,815 
free Iftar meals, worth Dh3,942,439, were distributed in the holy month of Ramadan.“

The Society has paid Dh1,947,000 to eligible people under the Zakat Al Fitr project, he stated. 
”Up to Dh6,287,970 were spent on buying new clothes for the children of poor families. The 
revenues of the old clothes collected and sold to recycling companies were used to this end.“ 

As much as Dh9,345,100 were contributed as Ediya or Eid gifts to bring happiness to the 
members of low-income families in the feast, he said, paying tributes to all those who made 
the campaign a big success, particularly the strategic partners of the Society. 

”On top of these are the Al Maktoum Foundation, represented by its founder H.H. Sheikh 
Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, Minister of Finance, and Chairman of 
its Board of Trustees, Sheikh Rashid bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum, as well as the Dubai 
Islamic Bank, and all those who chipped in the annual drive.“

“Beit Al Khair” announces results of first half of Year of Zayed

“Beit Al Khair” spent Dh109 million
in Half-1 of Year of Zayed,
including Dh73 million during
 Ramadan campaign
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Zayed of Giving ..

Sheikh Zayed, in his own words: 

The massive amounts of oil discovered 
in the late fifties have had a significant 
impact on the advancement of the gulf 
countries. Abu Dhabi started exporting 
oil in 1962, while Sheikh Zayed was 
appointed as the Ruler of the emirate 
of Abu Dhabi on August 6, 1966. The 
royal family had full trust in the capacity 
of Sheikh Zayed to lead the country to 
progress and welfare. He was truly the 
knight of the time, and his wisdom spoke 
volume. In just few years, he managed 
to achieve wide-ranging reforms, and 
started developing education, health care, 
housing and other important sectors. 
He also began developing cities, building 
roads, and bridges, and transformed the 
emirate of Abu Dhabi into an enormous 
workshop for urbanization.

On December 2, 1971, Sheikh Zayed was 
unanimously elected the first President 
of the UAE by the Rulers of the emirates 

Let’s always remember

”We utilize oil wealth to serve man, build schools, universities hospitals and roads, plant 
trees, and build farms and factories.“

the members of the Supreme Council of 
the Union. He wisely and competently 
led the country until his death in 2004. 
He has established a stable government, 
a modern state and a cohesive society. 
The UAE, under his unique leadership, 
has topped Gulf countries in terms of 
modernity, development and giving. 

Sheikh Zayed’s 33 years of power, fame 
and prestige have not changed him, 
though. He remained humble and close 
to the people. He was a great leader close 
to kings, presidents and leaders. He led a 
busy life of humanitarian work locally and 
abroad that reflect his shiny model.

Rashid Mohammed Abdullah Al Khaabi 
Al Kaabi, Director of Volunteering 
Department at the General Secretariat of 
the UAE Red Crescent Authority in Abu 
Dhabi said he has learnt a lot from his 
experience with the founding father. 

”I have been impressed by his love to 
people regardless of any considerations. 
He was so keen to bring happiness to 
low-income people. This adds more 
responsibility on me to follow the same 
track and impart it to new generations.“

Saleh Farah Abdulrahman, the Legal 
Adviser to the founding father, said 
Sheikh Zayed bin Sultan, God bless him 
and grant him peace, has a long history 
of giving. ”He used to wear a ”kandura“ 
without pockets because he believed that 
money belonged to everyone. He assigned 
one of his assistants to carry the money 
bag in case he meets a poor man. He used 
to give anyone in need, be they Emirati 
nationals or residents.“

May Allah have mercy on Sheikh Zayed, 
the pioneer of giving in the country of 
giving.
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Editorial

With the advent of the second half of the Year of Zayed and in line with the 
100th centennial of Zayed Al Khair, the seasons of giving are still underway. 
Happiness is being spread nationwide, with many competing to ease the 
suffering of vulnerable people. They are wanted to have a chance and enjoy 
the prosperity and welfare of the country founded and built by Zayed who 
urged equal treatment for Emirati nationals and residents alike.  

”Beit Al Khair“, having spent over Dh73 million during the season of 
Ramadan, is geared up for the season of Adahi or sacrificial livestock. 
This has been advised by Prophet Mohammed )PBUH(. Those, who are 
financially capable, are advised to observe this rite and bring happiness to 
thousands of low-income families. Beit Al Khair is so keen to support them 
every year with sufficient fresh meat slaughtered and packed in the country 
abattoirs as per the best environment and health practices.

With the end of Eid Al Adha, another season of charity kicks off. Our 
children get ready to return to school and university, and be part of the UAE 
promising future that has been planned by our forefathers. Our children 
robustly start their study to make their country on the top under our 
prudent leadership. Ranking first and seizing top position has become the 
predominant achievement of young generations. They are inspired by the 
words of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai: ”People always 
forget holders of second and third positions in any race; then always rank 
first or not.“

Beit Al Khair has specified two projects for supporting education; the first is 
the ”school coupon“ for providing stationery to the children of low-income 
families. The second is for assisting indigent university students to pay their 
study fees. So let’s take the initiative and support our children to be part of 
this nation’s future.

Seasons of 
goodness ..



رئيس مجلس اإلدارة

وكافة أعضاء مجلس إدارة 

يتقدمون بخالص الشكر والعرفان 

للمانحين والمحسنين الكرام

وكل من أعطى وأنفق

 وكان وراء نجاح حملتنا الرمضانية

»وسنزيد المحسنين«

والتي بلغ إنفاقها هذا العام

73.144.799 درهم 
وصلت جميعها إلى المستحقين مباشرة وفي الوقت المناسب

وكانت سببًا في إسعاد

36920 أسرة
ونخص بالشكر شركاءنا االستراتيجيين 

هيئة آل مكتوم الخيرية 

وبنك دبي اإلسالمي 

وغيرهم من الشركاء والداعمين، الذين شاركونا هذا اإلنجاز

سائلين المولى عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسنات الجميع ..

وكل عام وأنتم بخير


