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كلمة 
العدد

ونحن نحتفل بالعيد الخمسين لقيام اتحاد اإلمارات المتحدة، نستذكر جهود الخير والعطاء التي 
أوفياء  الذين ظلوا  األوائل  المؤسسين  الوطن في ظل  التي شهدها  النهضة  ازدهرت مع 
المتصالح كثقافة  الساحل  اإلمارات على طول  بها شعب  التي عرف  الفزعة والعطاء  لروح 

أصيلة تشربوها من الدين الحنيف، وعادات اآلباء واألجداد الذين عرفوا بالجود والكرم.

وقد شهد العمل الخيري في ظل االتحاد تطورًا كبيرًا، فنشأت العديد من الجمعيات والمؤسسات 
فيه،  والمقتدرين  واألعيان  والشيوخ  الحكام  تمويلها  في  تعاون  التي  واإلنسانية،  الخيرية 
ممن عرفوا بالمبادرة واأليادي البيضاء، وتم تشريع العديد من القوانين الناظمة لهذا الجهد 
اإلنساني، الذي يعكس ثقافة المجتمع وتوجه الدولة، باإلضافة إلى المعونات التي قدمتها 
اإلمارات للشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مما أهل دولة اإلمارات في السنوات األخيرة 

لتحتل المركز األول في العطاء اإلنساني واإلنمائي على مستوى العالم.

الجودة  سياسة  اتباع  في  أشواطًا  فقطعت  الجمعيات  هذه  بين  الخير«  »بيت  برزت  وقد 
وتحقيق التميز المؤسسي، وفازت بجائزة سمو األمير محمد بن فهد آل سعود، ألفضل أداء 
خالل  من  عربية،  خيرية  جمعية   156 بين  من  اختيارها  تم  حيث  العربي،  الوطن  في  خيري 
تحكيم نزيه قامت به المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وفق 

أحدث المعايير.

العام  النفع  إدارة جمعيات  نظمته  الذي  المجتمعي  الحــوار  الخير« في  »بيت  كما أسهمت 
الخيري من خالل ورقة مهمة أكدت  العمل  المجتمع الستشراف مستقبل  تنمية  في وزارة 
إلى  المحتاجين  بتحويل  التمكين  منهجية  واعتماد  الخيرية،  االستدامة  مشاريع  تطوير  على 
منتجين، وتطوير الخدمات الخيرية بتطوير االهتمام بظروف المستحقين المعيشية، لالرتقاء 
بقدراتهم وإمكاناتهم، ودعم تطلعاتهم لحياة أفضل، ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في 

نهضة المجتمع.

حققته  ما  على  ونبني  الكبرى،  والنجاحات  اإلنجازات  من  عامًا  بخمسين  اليوم  نحتفل  نعم، 
اإلمارات من تطور وتقدم، لنقلع مع دولتنا وقيادتنا إلى آفاق طموحة تعد بخمسين جديدة 

وواعدة بالنمو االقتصادي والنمو اإلنساني جنبًا إلى جنب.
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سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
يفتتح »مركز الطوار« الخيري لغسيل الُكلى 

سموه يؤكد أن القطاع الصحي أولوية متقدمة لحكومة دبي وتحديثه يدعم قدرات دبي التنافسية	 
ويعلن تخصيص %30 من الطاقة االستيعابية للمركز والبالغة 40 سريرًا للمرضى المحتاجين	 

انطالقــاً مــن توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم ديب، رعــاه 
هللا، لتعزيــز مكانــة ديب يف مجــال تقديــم الرعايــة الصحيــة إقليميــاً ودوليــاً، دّشــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل 
عهــد ديب رئيــس المجلــس التنفيــذي، مركــزاً جديــداً لغســيل الكلــى يف منطقــة الطــوار بــديب، والــذي يعــد األحــدث واألكثــر تطــوراً يف تصميمــه، 

وتطبيــق أفضــل البروتوكــوالت الطبيــة المعمــول بهــا عالميــاً، ومــا يتضمنــه مــن تجهيــزات متقدمــة ووســائل وتقنيــات حديثــة.
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القطاع الصحي أولوية

كد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خالل تدشين مركز  وأ
وأن تحديث  لحكومة ديب،  أولوية متقدمة  يمثل  الصحي  القطاع  أن  الطوار، 
القطاع الصحي وتطويره بشكل متواصل، يدعم قدرات ديب التنافسية، ويعزز 
من مقومات جودة الحياة التي تتميز بها اإلمارة عن مختلف مدن العالم، كما 
الباحثين عن بيئة االستشفاء  ُيظهر تفوق المدينة يف استقطاب المزيد من 

المميزة.

منشآت منوذجية

والتعرف  الطوار،  مركز  يف  الكلى  غسيل  وحدات  تفقد  على  سموه  وحرص 
التخصصية، ومنها: عيادة  العيادات  إىل مجمل خدماته، كما تفقد مجموعة 
السكري، وعيادة ارتفاع ضغط الدم لمرضى الكلى، واألوعية الدموية، وعيادة 
تأهيل مرضى الكلى قبل الغسيل، وعيادة تثقيف مرضى الكلى، باإلضافة 
إىل الخدمات الطبية المساندة ومنها المختبر المتكامل، والصيدلية، وعيادة 

التغذية. استشاري 

30% مجاناً للمحتاجني

وثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخصيص 30% 
للمرضى  سريراً،   40 البالغة  وأسرته  الطوار  لمركز  االستيعابية  الطاقة  من 
المعوزين والمتعثرين، المحولين إىل المركز من الجهات الخيرية، مؤكداً سموه 
أن ذلك يتفق مع المبادئ اإلنسانية ألبناء اإلمارات بشكل عام، وتوجهات ديب 

الرامية إىل المحافظة على سالمة الناس وصحة أفراد المجتمع، وتوفير كل 
ما يعزز حياتهم من خدمات طبية عالية الجودة.

ائتالف خريي

إنشاء  مبادرة  رعت  قد  الخيري،  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  دائرة  وكانت 
الصحة  هيئة  مع  بالتعاون  الكلى،  لغسيل  والخيري  الصحي  الطوار  وقف 
األوقاف  مؤسسة  ضّم  خيري  ائتالف  أو  تحالف  خالل  من  دعمه  وتم  بديب، 
 10 بمبلغ  ساهمت  التي  الخير،  بيت  جمعية  جانب  إىل  القصر،   وشؤون 
مليون درهم، ومساهمة كل من جمعيتي »دار البر« و»ديب الخيرية« وبنكي 
»ديب اإلسالمي« و»نور« بحيث تنوعت أهداف المساهمات لتتضمن البناء 

للمركز. اللوجستية  التجهيزات  إىل  إضافة  والتصميم،  واإلنشاء 

شكر وتقدير 

وتوجه سعادة حمد الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخيري بديب بالشكر والثناء إىل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، على دعمه الالمحدود لمسيرة العمل الخيري باإلمارة الذي 
العربية  الرشيدة يف دولة اإلمارات  القيادة  أساسياً من توجهات  يمثل جزءاً 
جعل  يف  للدولة  واإلنسانية  الخيرية  التوجهات  ساهمت  حيث  المتحدة، 
توجه  كما  العالم،  مستوى  على  عطاء  األكثر  الدول  قائمة  تتصدر  اإلمارات 
سعادته بالشكر إىل جميع المساهمين يف إنجاز هذا المشروع الذي يشكل 
مساراً إنسانياً مستداماً، يعزز من موقع ديب كعاصمة عالمية للعمل الخيري 

واإلنساين فضالً عن تعزيز قيمة وثقافة األمل لدى الفئات المتضررة.
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37 مليون درهم

منها  ساهمت  درهم،  مليون   37 حوايل  الكلى  لغسيل  الطوار  مركز  كلفة  وبلغت 
»بيت الخير« بمبلغ 10 مليون درهم، وتصل مساحته إىل 5500 متر مربع، وطاقته 
االستيعابية 40 سريراً، وهو يعكس توجهات إمارة ديب وتطلعاتها نحو امتالك المزيد 
من المنشآت الطبية النموذجية المتكاملة، والمعززة الستدامة الصحة، إضافة إىل 
القيم اإلنسانية والنبيلة التي يتسم بها مجتمع اإلمارات، وكان المركز قد انتهى بناؤه 
يف عام 2020، وتم توظيفه كمركز للقاح المواطنين والمقيمين مجاناً خالل أزمة جائحة 
كورونا، ضمن استنفار هيئة الصحة بديب بحشد إمكانياتها المتاحة، لتعزيز جهود التعايف 
من الوباء، وتوظيف كافة المرافق لتسريع هذا الهدف، والذي نرجو أن يكون قد أصبح 

من الماضي، وها هو المركز يدشن ليؤدي المهام الصحية التي أنشئ من أجلها.

منوذج للمسؤولية املجتمعية 

اعتزازه  عن  الخير«  »بيت  عام  مدير  عبر  جانبه  من 
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بتفضل 
يشكل  الذي  الطوار،  مركز  افتتاح  لرعاية  مكتوم،  آل 
المجتمعية  المسؤولية  بمبدأ  لاللتزام  رفيعاً  نموذجاً 
يف إمارة ديب، وقال: »أشعر بالفخر والسعادة الفتتاح 
سمو  شرفنا  حيث  الخيري،  الصحي  الطوار  مركز 
ويل  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 
هذا  بتدشين  التنفيذي،  المجلس  رئيس  ديب  عهد 
المركز المتقدم والحديث، الذي قام بتعاون عدد من 
الهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية، كنموذج فريد 
المجتمعية،  المسؤولية  بمبدأ  لاللتزام  وغير مسبوق 
تضامناً مع توجهات حكومة ديب لتقديم أفضل صور 
والتالحم  التكافل  لمؤشر  ودعماً  الصحية،  الرعاية 
»وثيقة  من  التاسع  للمبدأ  وتجسيداً  المجتمعي، 
الخمسين« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا، لتعزيز النمو اإلنساين 
سارع  وقد  ويباركه،  االقتصادي  النمو  يوازي  بما 
مجلس إدارة »بيت الخير« لالستجابة لهذه المبادرة، 
ووجهنا بالمساهمة بقيمة 10 ماليين درهم دعماً لهذا 
طاقته  من   30% سيخصص  الذي  الصحي،  الصرح 

والمعسرين«. المحتاجين  للمرضى  االستيعابية 

استشفاء عايل املستوى

الكتبي،  صغير  عوض  بديب،  الصحة  هيئة  عام  مدير  االفتتاح  مراسم  يف  وشارك 
الذي تقدم بجزيل الشكر واالمتنان إىل سمو ويل عهد ديب لتفضله بتدشين مركز 
والتطوير،  البناء  كة يف  الشرا بمبدأ  تؤمن  بديب  الصحة  أن هيئة  إىل  ولفت  الطوار، 
وتعمل بشكل مستمر على توثيق عالقتها بالشركاء والمؤسسات الوطنية وأفراد 
المجتمع، وقدم عرضاً حول التجهيزات التي يشملها مركز غسيل الكلى الجديد، 
وما يتميز به من مناخ استشفاء عايل المستوى، ومرافق راقية لراحة المتعاملين، 
إىل جانب تكامل عياداته الطبية المتخصصة المرتبطة بأمراض الكلى، التي يقوم 

عليها لفيف من الخبرات الطبية واإلدارية عالية الكفاءة. 
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العربية المتحدة، منعطفاً مهماً يف حياة  الذهبي لقيام اتحاد اإلمارات  باليوبيل  الوطني الخمسين واالحتفال  العيد  يشكل 
الدولة الصاعدة التي بدأت من الصفر، لتبني كياناً متكامالً ومتماسكاً وطموحاً، استطاع بفضل إخالص مؤسسيه األوائل، 
وتالحم شعبه يف ظل القيادة التاريخية التي صنعت وحدته، وحكمة بناته ويف مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما هللا، اللذان شكال نواة االتحاد الوشيك، 
لينضم إليهما فيما بعد إخوانهما حكام اإلمارات، الذين وقعوا على وثيقة االتحاد يف الثاين من ديسمبر عام 1971، وتم اإلعالن 
عن قيام دولة اإلمارات  العربية المتحدة، فالتف الشعب حول قادته، ليصنعوا معاً قصة نجاح قل نظيرها يف التاريخ الحديث.

اإلمارات تحتفي بعيدها الخمسين 
وتعد بخمسين جديدة أكثر تقدمًا وازدهارًا
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مشاريع الخمسين

وطنية  ورش  بإطالق  عام  قبل  بدأ  قد  القادمة  للخمسين  االستعداد  وكان 
عن  أسفرت  متخصصة  فرق  عبر  الذهني  والعصف  المجتمعي  للحوار 
القطاعات  تغطي  التي  الطموحة  المستقبلية  المشاريع  إطالق سلسلة من 
الحيوية، بدأت بالحزمة األوىل التي تهدف إىل بدء مرحلة جديدة من التنمية 
تنموي  مسار  على  اإلمارات  دولة  لتضع  والدويل،  المحلي  المستوى  على 
الحزمة  وتضمنت  الذهبي،  اليوبيل  تلي  التي  عاماً  الخمسين  خالل  طموح 
التنافسية للكوادر  الكفاءة  اتحادي متكامل لرفع  الثانية على برنامج وطني 
المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة يف مؤسسات القطاع الخاص 
القادمة، تالها اإلعالن عن مهمة جديدة يف  الدولة خالل الخمس سنوات  يف 
 3.6 مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 
الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة  مليار كيلومتر، تصل خاللها كوكب 
تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر  الشمسية وتنفذ هبوطاً 

خمس سنوات.

منصة جديدة لإلقالع 

وكانت القيادة الرشيدة قد أطلقت على عام 2021 عام االستعداد للخمسين، وأطلقت ورشة وطنية ضخمة للحوار والعصف الفكري لالحتفال بهذه المناسبة 
كثر تقدماً ورخاء وازدهاراً عن سابقتها، فال يكفي أن يفرح اإلماراتيون بما أنجزوه  العزيزة، ووضع الرؤى والخطط الطموحة لخمسين عاماً جديدة وواعدة تكون أ
كز األوىل على سلم  يف خمسين عاماً، إذ أن االحتفال الحقيقي بهذه الذكرى الغالية أن يقوموا بتحويلها إىل منصة جديدة لإلقالع نحو الطموحات الكبرى والمرا
التنافسية العالمية، تأكيداً لروح االتحاد، وتجسيداً ألحالم المؤسسين األوائل، ووفاء للقيادة الرشيدة التي مهدت الدروب للمستقبل، بتوفير كل مقومات النهوض 

لشعب يستحق أن يكون يف مقدمة دول العالم حضارًة وإنجازاً.

البداية من حتا

وأعلنت لجنة االحتفال باليوبيل الذهبي عن خطة االحتفاالت باليوم الوطني 
مبادرة  يف  ديسمبر،  من  الثاين  يف  المرتقب  الموعد  من  يوماً  خمسين  قبل 
تحمل شعار »خمسون يوماً للخمسين«، وتضمنت زيارة المناطق والوجهات 
بداية  وكانت  الوطني  النشيد  وأداء  جديدة  أماكن  كتشاف  وا السياحية، 
الجامع  الرسمي  الحفل  أقيم  حيث  ديب،  بإمارة  حتا  مدينة  من  االحتفاالت 
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حفظه هللا، وحضره كل من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ   السمو  صاحب  هللا،  رعاه  ديب، 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رعاه هللا، وإخوانهما أصحاب 
من  وعدد  العهود  وأولياء  اإلمارات،  حكام  األعلى،  المجلس  أعضاء  السمو 
الوزراء والمسؤولين يف الدولة، وقدم الحفل عروضاً مذهلة جسدت كل الرموز 

الوطنية، رافقتها الموسيقى والمؤثرات البصرية والمنحوتات الفريدة.
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»بيت الخير« تستشرف المستقبل

بدورها شاركت »بيت الخير« يف الحوار المجتمعي الذي دعت إليه إدارة جمعيات 
النفع العام يف وزارة تنمية المجتمع للوصول إىل استراتيجية عمل وطنية ترىق بخطط 
القطاع الخيري، ليواكب نهضة الخمسين القادمة، فقدمت ورقة مهمة أوصت فيها 
بأهمية تحقيق االستدامة يف الموارد المالية والخيرية من خالل ابتكار مشاريع وآليات 
الساحة  وتنظيم  للزيادة،  وقابل  وفعال  منتظم  بشكل  الموارد  هذه  بتدفق  تسمح 
الخيرية، واعتماد التخصص يف العمل الخيري، والتكامل يف التخصصات والتوجهات، 
حتى يتحول القطاع الخيري إىل قوة مجتمعية قادرة على بناء شبكة أمان خيرية، 
مساحات  أو  معينة  فئات  أو  معين  قطاع  بمساعدة  جمعية  كل  تتخصص  بحيث 
كاديمية  جغرافية محددة، وبناء الكوادر الخيرية على أسس علمية، وابتكار مساقات أ
يف الجامعات لتعليم أصول العمل الخيري ووسائله، ومعاملة الخريجين معاملة ال 
تقل عن أقرانهم يف سوق العمل كخريجي اإلدارة والتسويق وغيرها من التخصصات.

مسيرة إنسانية 

والالفت أن القيادة الرشيدة وهي ترسم دروب المستقبل الواعد المفعم باآلمال والطموحات الكبيرة، لم تنس أن تؤكد على المسار اإلنساين الموازي للمسار 
كبة الثورة الصناعية الرابعة  االقتصادي، فتسريع النمو وبناء دولة عالمية تستقطب رؤوس األموال واالستثمارات العمالقة والخبرات النوعية القادرة على موا
لتصبح اإلمارات قلب العالم يف الذكاء االصطناعي والتحوالت الرقمية، لم ينس القيادة الرشيدة التأكيد على النمو اإلنساين، فهذا هو  صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه هللا، يتعهد يف البند التاسع من »وثيقة الخمسين« التي تضمنت رؤية 
سموه لمدينة ديب المستقبل، حيث قال سموه: »حفظ هللا بالدنا بعمل الخير وبالعطاء للغير، وال ينبغي أن تشغلنا أعمالنا الكثيرة ومشاريعنا المتعددة عن 
العطاء والبذل من أجل كل محتاج ونحن نتعّهد هنا يف ختام هذه الوثيقة بزيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل على األقل النمو 

االقتصادي السنوي«، منوهاً بأن »عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والتريق الحضاري«.

ورشة للمستقبل

تتجاوز  مهمة  تحول  نقطة  الذهبي  باليوبيل  الدولة  احتفاالت  إن 
تنمية وتطور هائلة، استكملت  إىل إطالق ورشة  الخمسين  أفراح 
قيادته  اإلمارات مع  توحد شعب  وقد  للمستقبل،  اإلقالع  أسباب 
القتحام  وتتطلع  بالمستحيل،  تهزأ  جسورة  أهداف  حول  الرشيدة 
اإلمارات  بأن  ثقة  على  والجميع  صعيد،  كل  على  األوىل  كز  المرا
حكمة  بفضل  الكبير،  الحلم  تحقيق  على  قادرة  تعاىل  هللا  بعون 
األجيال  وشغف  وأمته،  لوطنه  شعبها  وانتماء  قيادتها،  وحنكة 
الجديد، والتمكن من كل خبراته وأدواته،  العصر  الجديدة بدخول 
لحلم  والدة جديدة  أعتاب  على  بأننا  تتواىل  التي  القرارات  وتبشر 
قديم نسجه المؤسسون األوائل، بأننا يف دولة اإلمارات على أعتاب 
مرحلة متقدمة من النمو االقتصادي والعلمي والرقمي والحضاري 
العالمية لدولة ولدت لتبقى، وتتألق كنموذٍج فريٍد  الريادة  تحقق 
للدول الناهضة، التي تملك الرؤية الواضحة واإلصرار العنيد على 

حجز مكانتها  المرموقة على خارطة المستقبل.

مبادئ 
الخمسين

وبنفس الحرص على البعد اإلنساين تضمنت المبادئ 
العشر التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس اإلمارات، حفظه هللا، إشارات واضحة إىل القيم 
التي يجب أن تلتزم بها الدولة بكافة وزاراتها وقطاعاتها وهيئاتها، وهي 

تنفذ مشاريع الخمسين القادمة، فتضمنت يف المبدأ الثامن على ضرورة 
االلتزام بمنظومة القيم يف دولة اإلمارات، التي »ستبقى قائمة على االنفتاح 
والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، 

واحترام الثقافات، وترسيخ األخوة اإلنسانية واحترام الهوية الوطنية«، 
بينما ذهب المبدأ التاسع إىل ما هو أبعد من ذلك، فنّص على أن 
»المساعدات اإلنسانية الخارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال يتجزأ 

من مسيرتها والتزاماتها تجاه الشعوب األقل حظاً، وال ترتبط 
بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، واالختالف مع أي دولة 

ال يبرر عدم إغاثتها يف الكوارث والطوارئ 
واألزمات«.
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افتتاح  مقر فرع عجمان الجديد
ضمن وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي

مراسم االفتتاح

وتقدمت الحضور الشيخة عزة بنت عبد هللا النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، 
التي قامت بقص الشريط ضمن مراسم االفتتاح، ترافقها مريم علي المعمري، األمين العام لمجلس 
تنسيق العمل الخيري بعجمان، وحضر عن »بيت الخير« سعادة عبد الرحمن الشارد، عضو مجلس 
إدارة »بيت الخير«، أمين الصندوق، وعابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، ونائب المدير العام، 
كز،  سعيد مبارك المزروعي، ونهلة األحمد، مدير شؤون األفرع ، وحليمة الظنحاين، مدير شؤون المرا
وآمنة البلوشي، مدير فرع عجمان باإلنابة، وعدد من مسؤويل الجمعية والمؤسسة، باإلضافة إىل رجل 

األعمال عبيد الزعايب، الداعم الذي تبرع بإيجار المقر القديم لعشر سنوات.

افتتحت »بيت الخير« مقر فرعها الجديد يف عجمان، الذي كان أوىل ثمار وقف المغفور له الشيخ راشد 
بن حميد النعيمي، الذي دشنته الجمعية هذا العام على أرٍض منحٍة من صاحب السمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي، عضو المجلس األعلى، حاكم عجمان، رعاه هللا، خصها بها سموه دعماً لنشاطها 
الخيري، ضمن المدينة الوقفية التي أنشأها سموه يف ليوارة 2، وهي أول مدينة خيرية من نوعها يف 
إمارات الخير، كان نصيب الجمعية منها مساحة 2175 متراً مربعاً، ويتكون الوقف الذي أنشئ عليها 

من عشرة أدوار و160 شقة و11 محالً تجارياً، مع طابق سرداب وطابق أرضي وطابقي مواقف.
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شكر وعرفان

الفرع،  افتتاح  بمناسبة  كلمة  العوضي  وألقى 
فرع عجمان ومسيرته  إنجازات  فيها  استعرض 
المقر  هذا  نفتتح  »ونحن  وأضاف:  السابقة، 
الجديد لفرع عجمان، ضمن وقف الشيخ راشد 
أن  إال  بداية  يسعني  ال  النعيمي،  حميد  بن 
أتوجه باسم مجلس إدارة »بيت الخير« بالشكر 
بن  حميد  الشيخ  السمو  لصاحب  والعرفان 
حاكم  األعلى،  المجلس  عضو  النعيمي،  راشد 
بأرض  الجمعية  خص  الذي  هللا،  رعاه  عجمان، 
هذا الوقف، كما أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة 
مدير  النعيمي،  هللا  عبد  بنت  عزة  الشيخة 
التي  النعيمي،  راشد  بن  حميد  مؤسسة  عام 
المهم،  الخيري  اإلنجاز  هذا  تحقيق  ساهمت يف 
التعاون  كثر من عشر سنوات من  الذي يتوج أ
كة والتكامل، لدعم مئات األسر والحاالت  والشرا
أن  أيضاً  اإلنصاف  ومن  عجمان،  يف  المستحقة 
نذكر أن فرع عجمان الذي أسس عام 2013 كان 
يعمل حتى األمس من خالل شقة تبرع بإيجارها 
للجمعية  دعماً  الزعايب  عبيد  األخ  األعمال  رجل 
وجهودها الخيرية، فله خالص الشكر والتقدير«.

حكامنا قدوة

من جانبه رحب نائب المدير العام، سعيد مبارك 
المزروعي بالحضور، وقال: »عزمنا يف الجمعية 
قدوتنا  فهم  وحكامنا،  شيوخنا  بدعم  يشتد 
إمارة عجمان نعمنا بدعم صاحب  وسندنا، ويف 
عضو  النعيمي،  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو 
المجلس األعلى، حاكم عجمان، رعاه هللا، الذي 
كتمل  زاد لنا يف مساحة أرض هذا الوقف حتى ا
سمو  عهده،  ويل  نشكر  وكذلك  الشكل،  بهذا 
الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، الذي 
أنوه هنا  بالدعم، وأحب أن  لم يبخل علينا يوماً 
بجهود الشيخة عزة بنت عبد هللا النعيمي، التي 
احتضنت فكرة هذا الوقف ورافقت تطوره حتى 
بعد  فيه،  الجديد  مقرنا  الفتتاح  اليوم  شرفتنا 
لفرع  األول  بالداعم  تعريفنا  يف  دور  لها  كان  ما 
عجمان أخونا عبيد الزعايب، الذي تعهد بتغطية 
بما وعد  اليوم، وقد وىف  القديم إىل  المقر  إيجار 
لفريق العمل الذي  فجزاه هللا كل خير، وشكراً 
ولكل  مستوى،  أفضل  على  المقر  بتجهيز  قام 

من ساهم يف هذا اإلنجاز«. 

أربعة أفرع

الجميع  فهنأت  األحمد  إبراهيم  نهلة  السيدة  األفرع،  وتحدثت مدير شؤون 
انطلقت  التي  الخير«  »بيت  أن  إىل  ونوهت  الجديد،  عجمان  فرع  بافتتاح 
نشاطها  توسع  كلما  تستأذن  اإلمارات،  إىل معظم  وامتد عطاؤها  من ديب، 
يف إمارة جديدة حكومتها والقيمين على العمل الخيري فيها، حتى تتكامل 
كة والتكامل  معهم، فتكون إضافة لجهودهم وتجسيداً ألفضل صور الشرا
والتكافل، كما حدث يف أفرع الجمعية األربعة، يف الفجيرة بعد ديب ويف رأس 

الخيمة ثم يف عجمان.
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16 مليون درهم

لما  شهري  بشكل  نقدية  مساعدات  يقدم  عجمان،  فرع  أن  يذكر 
ما  إذا  درهم،  ماليين   5 قيمته  بما  سنوياً،  أسرة   300 عن  يزيد 
أضفنا الدعم الغذايئ الذي يقدر بنصف مليون درهم، يضاف إليها 
حجم المساعدات الطارئة الذي يقدر سنوياً بعشرة ماليين درهم، 
تقدمه من  وما  والطلبة،  لأليتام  الجمعية من دعم  تقدمه  ما  غير 
بلغ ما  مساعدات إضافية لدعم األسر يف رمضان واألعياد، حيث 
16 مليون درهم، استفادت  كثر من  2020 أ أنفقته الجمعية عام 

منه 5280 أسرة وحالة مستحقة.

فرع عجمان 
الجديد

التزام وتعاون 

من جانبها قامت سعادة الشيخة عزة بنت عبد هللا النعيمي، بتكريم 
مديرة فرع عجمان، آمنة البلوشي، التي شكرت الشيخة على هذه 
البادرة الطيبة، وعبرت عن احتفائها بالمقر الجديد للفرع، وقالت: »إن 
هذا اإلنجاز الجديد الذي قدم لنا بيئة عمل مريحة ومحفزة، يف ظل 
اإلنجاز األكبر بافتتاح وقف المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي 
كعاملين يف  واألخالقية  الوطنية  أما مسؤولياتنا  يضعنا  يف عجمان، 
هذا الفرع، لننجز ما أنيط بنا من مسؤوليات خيرية وإنسانية، سوف 
نجتهد يف تنفيذها على أفضل صورة، ملتزمين بقوانين وأنظمة العمل 
الخيري الصادرة عن حكومة عجمان، متعاونين إىل أبعد الحدود مع 
كة والتعاون  مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، لتعميق روابط الشرا

معتزين وفخورين بإدارة الشيخة عزة وكل فريق المؤسسة«.

تكريم الداعمين

الشيخة  بتكريم  الخير«  إدارة »بيت  قامت  الحفل  نهاية  يف 
بن  حميد  مؤسسة  عام  مدير  النعيمي،  هللا  عبد  بنت  عزة 
راشد النعيمي، التي ساهمت يف تحقيق هذا اإلنجاز الخيري 
المهم، وسعادة مريم علي المعمري، األمين العام لمجلس 
تنسيق العمل الخيري بعجمان، وسعادة  عبيد الزعايب، الذي 
للجمعية  تبرع بإيجار المقر القديم لمدة 10 سنوات، دعماً 
وجهودها الخيرية، وعدد من الداعمين والشركاء وأهل الخير.

11



»بيت الخير« تطلق خطتها
االستراتيجية لألعوام 2022 - 2026

نهج ثابت ومستمر

وأظهرت تحديات العامين اآلخرين، وما رافقها من مضاعفات 
الجائحة التي ضربت العالم، وتداعياتها اإلنسانية واالقتصادية 
كل  يف  العمل  على  وقدرتها  للجمعية،  المؤسسية  البنية  قوة 
ظروف  فرغم  االستراتيجية،  أهدافها  على  للمحافظة  الظروف 
اإلغالق الذي عاشته الدولة لما يزيد عن أربعة أشهر، وما تالها 
من إجراءات احترازية صارمة، مارست الجمعية دورها الخيري 
واإلنساين بكفاءة ملتزمة بنهجها الثابت والمستمر، وساهمت يف 
دعم التضامن المجتمعي والجهود الحكومية، وحازت على ثناء 
القيادة الرشيدة ممثلة يف إشادة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم ديب، رعاه هللا، وتقدير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس المجلس التنفيذي، بدورها 
خالل األزمة، وحققت معظم أهدافها االستراتيجية بنسب عالية.

بعد أن تكللت خطة »بيت الخير« االستراتيجية 
تطلق  بالنجاح،   2021  –  2019 لألعوام 
الجديدة  االستراتيجية  خطتها  اليوم  الجمعية 
2022 – 2026، وهي تمضي بخطى ثابتة نحو 
التي حافظت  واعد، يكرس مكانتها  مستقبل 
أفضل  كصاحبة  السابقة،  الخطة  خالل  عليها 

أداء خيري يف الوطن العريب، ويبشر بالمزيد.

الرؤية 
التنمية المستدامة للعمل الخيري واإلنساين والمجتمعي 
وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة وفق أرىق الممارسات.

الرسالة 
إلسعاد  الهادفة  الخيرية  كات  والشرا التضامن  تعزيز 
وتمكين األسر والفئات األكثر حاجة يف المجتمع اإلمارايت 

وتحقيق الريادة يف المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

القيم 
االلتزام بالشريعة اإلسالمية. . 1
االمتثال لقوانين الدولة.. 2
العدل والشفافية. . 3
التكافل االجتماعي.. 4
اإلبداع والتميز.. 5

نمو إنساني مستدام

االستراتيجية  أهدافها  الخير«  »بيت  تجدد  التعايف،  مرحلة  هللا  بعون  ندخل  ونحن  واليوم، 
وتحدث هويتها المؤسسية لتقلع من جديد، وهي تضع يف حسابها معطيات المرحلة القادمة، 
األجندة  تلبية لمتطلبات  المجتمعي  والتالحم  التكافل  بتعزيز  الرشيدة  الحكومة  وتوجيهات 
الوطنية بهدف االرتقاء بسعادة المستفيدين والمساهمة الفعالة بجهود التنمية المجتمعية 
من خالل رعاية آالف األسر وتعليم أبنائها واالرتقاء بحياة المستفيدين، ويف مقدمتهم الفئات 
الضعيفة من األيتام والمرضى وأصحاب الهمم وكبار السن، مستلهمة ما جاء يف البند التاسع 
يعادل  اإلنسانية  األعمال  يف  سنوي  نمو  »تحقيق  على  نص  الذي  الخمسين،  وثيقة  من 

كب النمو االقتصادي ويباركه، وفيما يلي مالمح وعناصر الهوية المؤسسية الجديدة: ويوا
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مبادرات استراتيجية

إن أهمية استراتيجية »بيت الخير« 2022 – 2026 تكمن يف 
كماً  أنها تأيت بعد نجاح استراتيجيتها السابقة، التي أحدثت ترا
أثبتت  فقد  جديدة،  بانطالقة  لها  تسمح  التي  اإلنجازات  يف 
محنة الجائحة التي خلفناها وراءنا بفضل هللا، أن الجمعية قد 
أسست لبنية مؤسسية متكاملة، تدعمها بنية إلكترونية حديثة، 
تساعدها على نشر رسالتها وتوسيع آفاقها ومضاعفة تأثيرها، 
كثر الناس رغبة يف العطاء قّل  كثر الناس حاجة وأ للوصول إىل أ
كبر  أو كثر، وإذا كانت االستراتيجية السابقة قد توجت بتشييد أ
وقفين يف تاريخ »بيت الخير« لتعزيز خطط التمويل المستدام، 
فإن  الذكية،  والتطبيقات  النوعية  المشاريع  من  عدد  وابتكار 
تبشر  التي  المبادرات  من  حزمة  تضمنت  االستراتيجية  هذه 

بنمو إنساين ومؤسسي سيعلن عنها تباعاً، وتعد بالمزيد. 

استراتيجية 2022 - 2026

من  الخير«  »بيت  استراتيجية  تصميم  ينطلق 
الفئات  احتياجات  وتلبية  الرشيدة،  القيادة  توجيهات 
األقل دخالً يف المجتمع، وتوسيع مجال التأثير عبر بناء 
الخيرية  الجمعيات  مع  والتعاون  التكامل  كات  شرا
وهيئات النفع العام والمؤسسات الحكومية والخاصة 
الخيري  العمل  وتطوير  الجمعية،  رسالة  تخدم  التي 
باعتماد أحدث الوسائل واألساليب المبتكرة، وإطالق 
للعمل  تضيف  التي  الجديدة  والمشاريع  البرامج 
واقعية،  دراسات  من  انطالقا  واإلنساين،  الخيري 
المختلفة  للشرائح  المستجدة  االحتياجات  ترصد 
والفئات المستهدفة، وتوفير مصادر التمويل الممكن 
الخير«  »بيت  استراتيجية  تضمنت  وقد  والمستدام، 

الجديدة 2022 - 2026 ستة أهداف رئيسية:

تحسين المستوى المعيشي لألسر المتعففة.

تعزيز أوقاف الجمعية وزيادة 
فرص الوقف المبتكر والمستدام.

كبة األجندة الوطنية لالرتقاء بسعادة  موا
المستفيدين وتعزيز التكافل والتالحم المجتمعي.

تنمية وتطوير الموارد المالية.

تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية 
والخاصة والتواصل مع كبار المتبرعين.

تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

1

3

2

4

5

6

األهداف االستراتيجية
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مركز الحميدية الصحي

الحميدية  مركز  الخير«  »بيت  شاركت 
الصحي احتفاالته باليوم الوطني الخمسين 
بحضور الشيخة عزة بنت عبدهللا النعيمي، 
مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي. 

وشارك عن الجمعية كل من عابدين طاهر 
مبارك  وسعيد  العام،  المدير  العوضي، 

المزروعي، نائب المدير العام.

أخبار 
البيت

االحتفال باليوبيل الذهبي

الذهبي  باليوبيل  أفرعها  كافة  يف  الخير«  »بيت  احتفلت 
لقيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، بحضور اإلدارة العامة 
عمله،  أماكن  يف  كّل  اإلدارية  الوحدات  ومسؤويل  للجمعية 
حيث تم عزف النشيد الوطنية وإلقاء الكلمات التي تحتفي 
الرحمات  وتستمطر  الرشيدة  لقيادته  الوالء  وتجدد  بالوطن، 
دروب  على  اإلمارات  وضعوا  الذين  المؤسسين،  اآلباء  على 

التقدم والرخاء واالزدهار.

العام،  بالمدير  ممثلة  االحتفاالت  هذه  اإلدارة يف  وشاركت 
عابدين طاهر العوضي، ونائب المدير العام، سعيد مبارك 
المزروعي، ومساعد  المدير العام، عبدهللا محمد األستاذ، 
كز، ونهلة األحمد، مدير  وحليمة الظنحاين، مدير شؤون المرا

شؤون األفرع، وكافة مسؤويل الوحدات اإلدارية.
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زيارة اطالعية
اطالعية  بزيارة  شرف،  الدين  شرف  اإلدارة،  مجلس  عضو  قام 
للمقر الرئيسي للجمعية، وكان يف استقباله كل من عابدين طاهر 
العوضي، مدير عام الجمعية، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير 
التطورات  آخر  إىل  واستمع  العمل  سير  على  اطلع  حيث  العام، 
مثنياً  المحتاجين  مع  التواصل  تعزيز  على  وشجع  والمستجدات 
الحملة  لدعم  األفاضل  المحسنين  ودعا  المتبرعين  عطاء  على 
المحتاجين،  من  ممكن  عدد  كبر  أ لمساعدة  الوشيكة  الرمضانية 

منوهاً بدور »بيت الخير« يف إيصال عطائهم ألكثر الناس حاجة.

العرس الجماعي
شارك سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ممثالً لجمعية بيت الخير، يف حفل العرس الجماعي الرابع، الذي أقامته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي 
الخيرية، وحضره معايل الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، لالحتفاء بزفاف 50 عريساً وعروساً من شباب عجمان، برعاية كريمة من 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ويل العهد، حفظه هللا، بمناسبة احتفاالت عجمان بالعيد الوطني الخمسين.

إذاعة رأس الخيمة 
شاركت  إدارة »بيت الخير« يف لقاٍء 
المباشر  البث  برنامج  حي، ضمن 
الخيمة،  رأس  إذاعة  أثير  عبر 
غانم  محمد  اإلعالمي  أداره  الذي 
اإلذاعة،  هيئة  مدير  مصطفى، 
وشارك فيه كل من عابدين طاهر 
العوضي، مدير عام »بيت الخير« 
نائب  المزروعي،  مبارك  وسعيد 
األستاذ،  وعبدهللا  العام،  المدير 
مساعد المدير العام، ونهلة إبراهيم 
األحمد، مدير شؤون األفرع، حيث 
ساعتين،  لمدة  البرنامج  امتد 
القضايا  من  العديد  واستعرض 
الخيرية وتوجهات الجمعية لدعم 
أفرعها  عبر  دخالً  األقل  األسر 
والفجيرة  وديب  الخيمة  رأس  يف 
وعجمان، وناقش آخر المستجدات.
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إقامة دبي
نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  قام 
المدير العام، بزيارة العميد خلف الغيث، 
متابعة  لقطاع  العام  المدير  مساعد 
التعاون  لتعزيز  واألجانب،  المخالفين 

وبحث بعض القضايا ذات العالقة.

صيدليات ابن سينا
والداعمين،  الشركاء  لتكريم  سياستها  ضمن 
كرمت »بيت الخير« صيدليات ابن سينا لتعاونها 
المرضى  دعم  أجل  من  الجمعية  مع  الدائم 

المحتاجين.

طالبات »المعارف«
المعارف  مدرسة  طالبات  من  مجموعة  قامت 
»بيت  لجمعية  الرئيسي  للمقر  بزيارة  الخاصة 
العمل  طبيعة  على  اطلعن  حيث  الخير« 
اإلدارية  أهم وحداتها  فيها، وتعرفن على  اليومي 

ومشاريعها الخيرية واإلنسانية.

ورشة اإلسعافات األولية
مؤسسة  مع  بالتعاون  الخير«  »بيت  نظمت 
موظفيها  لتدريب  ورشة  اإلسعاف  لخدمات  ديب 
الطوارئ  عند  األولية  اإلسعافات  ممارسة  على 

والحوادث.

تكريم جالية بورما
قام  حيث  اإلمارات،  يف  بورما  جالية  وفد  بتكريم  الخير«  »بيت  قامت 
العام، فيما تقدم ممثل  بالتكريم عبدهللا محمد األستاذ، مساعد المدير 

الجالية بتقديم الشكر للجمعية مثمناً دورها اإلنساين.  

تكريم للجمعية
قامت جامعة مانشيستر بتكريم جمعية بيت الخير ضمن الشركاء، وذلك 
يف حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلبتها، حيث مثل الجمعية يف تلقي 

هذا التكريم هيثم سلطان، رئيس قسم التمويل. 
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مشاريعنا

ورعايتهم مهمة وطنية

األيتام أبناؤنا

الفئات  مقدمة  يف  المواطنون  األيتام 
الخير«  »بيت  نشاط  من  المستهدفة 
العائل  غياب  أن  حيث  أسرهم،  مع 
والبنات  األبناء  على  فقط  ينعكس  ال 
الفقيد  ذوي  على  أيضاً  ينعكس  بل 
لذلك فإن  األقل،  األرملة على  كالزوجة 
الجمعية تنتهج دعم أسرة اليتيم ككل، 

من خالل مشروع كفالة ورعاية األيتام.

مهمة وطنية وواجب ديني

مهمة  ورعايتهم  وبناتها،  أبناؤها  األيتام  أن  الخير«  »بيت  وترى 
مقدمتها  ويف  الشرائع،  كل  عليه  حضت  ديني  وواجب  وطنية 
الدين اإلسالمي، فجاء يف القرآن الكريم آية تحمي حقوق األيتام، 
ا ٱْلَيِتيَم َفاَل تَْقَهْر«  حيث قال هللا تعاىل يف سورة الضحى: »َفأَمَّ
وَقاَل َرُسوُل هللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أنَا َوكَاِفُل اْلَيِتيِم كََهاتَْيِن يفِ اْلَجنَِّة« وأشار 
اِعي عَلى األَْرَمَلِة  بالسبابة واإلصبع اْلُوْسطى، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »السَّ
ائِِم ال ُيْفِطر«، ومن هذه  َوالِمْسِكيِن كَاْلقائِِم الذي ال يَْفُتُر، َوكَالصَّ
المنطلقات تستمر الجمعية يف دعم األيتام من خالل عدد من 

المشاريع. 

دعم أسر األيتام

تقدم الجمعية الدعم لأليتام من خالل برنامج »أمان« للتكافل 
األيتام،  ألسر  الشهري  الدعم  مشروع  يضم  الذي  المجتمعي، 
كما  شهري،  بشكل  نقدية  مساعدات  األسر  لهذه  يقدم  حيث 
تقدم مساعدات غذائية بشكل شهري يف المناسبات واألعياد، 
باإلضافة إىل مبادرات إسعاد األيتام بتنظيم الرحالت الترفيهية 
األيتام  كتكريم  المشجعة  والحوافز  الهدايا  وتوزيع  والعمرة 

المتفوقين.

8,5 مليون درهم

تمول  بينما  الزكاة،  أموال  من  األيتام  أسر  الجمعية  وتساعد 
مبادرات اإلسعاد من صندوق األيتام الذي يستقبل الصدقات 
حياة  وجودة  مستوى  برفع  المهتمة  كات  والشرا والتبرعات 
األيتام،  وقد بلغ إنفاق »بيت الخير« منذ بداية عام 2021 وحتى 
نهاية نوفمبر  الماضي 8,5 مليون درهم، لمساعدة 1349 يتيماً 
ينتمون لـ451 أسرة، وتساعد »بيت الخير« اليتيم حتى يدخل 
سوق العمل، وتساعد اليتيمة إىل أن تتزوج أو تجد فرصة عمل.

عطاء متواصل

يعد مشروع كفالة ورعاية األيتام من أقدم المشاريع التي استمرت منذ انطالق مسيرة 
الجمعية، وأضيف له عام 2017 مشروع إسعاد األيتام، حيث بلغ إنفاق »بيت الخير« 
على األيتام خالل السنوات الخمس األخيرة ما يزيد عن 80 مليون درهم، وفيما يلي 

تفاصيل ذلك:

بصمة واعدة

النقدي  الدعم  مشاريع  إىل  يضاف  جديداً  مشروعاً  لأليتام  الخير«  »بيت  صممت 
والغذايئ والترفيهي، تحت اسم »بصمة واعدة« بهدف دعم الطلبة الموهوبين، واالرتقاء 
المستقبل،  يف  ومؤثرين  ومتميزين  مبدعين  إىل  يتحولوا  حتى  وقدراتهم،  بملكاتهم 
وقد أثبتت عمليات سبر ملكات ومواهب األيتام المسجلين يف جمعية »بيت الخير« 
شغفهم بالمستقبل وتطلعهم لخبرات وتخصصات يحتاجها الوطن كالذكاء الصناعي 
والتخصصات الرقمية والطب والهندسة وغيرها من تخصصات تحتاجها اإلمارات، وقد 
تم اختيار حوايل 50 طفالً وطفلة منهم يف ما بين سن 9 – 12 سنة، لرعاية مواهبهم 

وصقل ملكاتهم ليكونوا يف المستقبل ذخراً ألهلهم ومجتمعهم وأمتهم.

السنة
مشروع دعم أسر األيتام 

بالدرهم
عدد 

المستفيدين
مبالغ إسعاد 

األيتام

201611,485,5032,8945,075,356

201711,884,4013,2377,928,945

201810,892,3322,7894,501,639

201910,105,1112,5015,902,839

20209,453,2601,8923,039,785

53,820,60713,31326,448,564اإلجمايل

80,269,171 درهمالمجموع
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High level hospitalization

The inauguration ceremony saw the presence of Awad Saghir Al 
Ketbi, Director General of Dubai Health Authority, who expressed 
his appreciation to H.H Crown Prince of Dubai, for inaugurating 
Al-Twar Center. “The Dubai Health Authority believes in the prin-
ciple of partnership in construction and development,” he pointed 
out. “We constantly work hard to strengthen our relationships 
with our partners and other institutions.” Giving a presentation 
on the Center’s equipment, Al Ketbi highlighted its high-level 
hospitalization and convenient customer facilities. “These are 
apart from the integrated specialty medical clinics related to kid-
ney diseases,” he revealed. “These are operated by a elite group of 
high-caliber medical and administrative cadres.”

Model for social responsibility

H.E Abdeen Taher Al Awadhi, Director General of 
“Beit Al Khair”, thanks H.H Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, for kindly spon-
soring the inauguration ceremony of the Center, 
which reflects an ideal commitment to the principle 
of social responsibility in the Emirate of Dubai. “I 
am so much excited that H.H Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince 
of Dubai and Chairman of the Executive Council, 
has honored us by inaugurating this advanced and 
modern center.” He said, adding that the Center is 
the fruit of cooperation among several government 
bodies and charitable societies. This unique and un-
precedented model of commitment to the principle 
of social responsibility is in line with the directives 
of the Dubai Government to provide the best health 
care, and support solidarity and compassion among 
community members. It is also in compliance with 
the ninth principle of the “Fifty-Year Charter” 
launched by His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, may God protect him. He has 
instructed that human growth has to be promot-
ed in a way that parallels the economic growth of 
the Emirate. “Beit Al Khair” Board of Directors has 
promptly and positively responded to this initiative 
by allocating AED 10 million to this health facility. 
Up to 30% of the Center’s capacity shall be dedi-
cated for poor and low-income patients.”

AED 37 million 

Al-Twar Dialysis Center stood at AED 37 million, of which “Beit Al 
Khair” contributed AED 10 million. The Centre, built on an area of   
5,500 square meters, has a capacity of 40 beds. It reflects the ap-
proaches of the Emirate of Dubai and its aspiration to have more 
model and integrated medical facilities to ensure health sustain-
ability and promote the human and noble values   the UAE society 
is known for. The Center, completed in 2020, was employed as a 
free vaccination center for Emirati nationals and residents during 
the Corona pandemic crisis. This was part of the mobilization of 
the Dubai Health Authority to utilize its available capabilities, 
to enhance recovery efforts, and employ all facilities to quickly 
achieve this goal, and hopefully be of the past. The Center is now 
open for offering the health services it was established for.
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Health sector is a priority

H.H Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
inaugurating the Center, stressed that the health sector is a top 
priority for the Government of Dubai. “The incessant develop-
ment of the health sector supports Dubai’s competitive capa-
bilities and enhances the elements of quality life,” he said. “It 
also distinguishes the emirate from other cities worldwide, and 
adds to its attractiveness for seekers of a distinctive healing 
environment.”

Perfect Premises 

His Highness was keen to inspect the dialysis units at Al-Twar 
Center, where he was briefed on all its services and specialty 
clinics. These include the Diabetes Clinic, the Hypertension 
Clinic for Renal and Vascular Patients, the Kidney Rehabilitation 
Clinic for Pre-Dialysis Patients, and the Kidney Patient Educa-
tion Clinic, along with the supportive medical services, includ-
ing the Integrated Laboratory, the Pharmacy, and the Nutrition 
Consultant Clinic.

30% free for vulnerable patients 

H.H Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
has valued the allocation of 30% of Al-Twar Center’s 40-bed ca-
pacity for the destitute patients the charitable entities refer to 
the Center. Such initiative is in consistent with the humanitari-
an principles of the UAE people in general, and the approaches 
of Dubai. The Emirate is all set to ensure people’s safety and 

community health, and provide them with all the high-quality 
medical services needed to enhance their lives.

Charitable Alliance

The Islamic Affairs and Charitable Activities Department in 
Dubai has sponsored the establishment of the Dialysis Center, 
in cooperation with the Dubai Health Authority. The initiative 
was also supported by a charitable alliance that included the 
Awqaf and Minors Affairs Foundation, and “Beit Al Khair” So-
ciety, which contributed AED 10 million to the project. “Dar Al 
Ber” Society, “Dubai Charity” Association, “Dubai Islamic Bank”, 
and “Noor Bank” were also members of the coalition.  Some 
opted for supporting construction and design works, while oth-
ers took care of the logistics.

Gratitude and appreciation

H.E Hamad Al Sheikh Ahmed Al Shaibani, Director General 
of the Islamic Affairs and Charitable Activities Department in 
Dubai, thanked and praised H.H Sheikh Hamdan bin Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, for his unlimited support to char-
itable work in the emirate. This goodness is in pursuance of the 
directives of the UAE prudent leadership. These have made the 
UAE on top of the most giving countries in the world. His Ex-
cellency also thanked all supporters of project, which serves as 
sustainable humanitarian path that enhances the position of 
Dubai as a global capital for charitable and humanitarian work. 
It also gives a boost to the value and culture of hope among 
affected strata.
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H.H Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum 
inaugurates “Al-Twar Dialysis Centre”

	 His Highness affirms that health sector is a top priority for Dubai 
Government, and its development supports Dubai’s competitive potentials

	 30% of the center’s 40-bed capacity will be allocated to indigent patients.

In pursuant of the directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, to boost up the position of Dubai in providing health care regionally and internationally, H.H 
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Dubai Executive Coun-
cil, has inaugurated a new dialysis center at Al-Twar area, Dubai. The Center, the latest and most advanced in its design, im-
plements the best medical protocols globally, and uses the latest advanced equipment, and modern tools and technologies.
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As we celebrate the UAE 50th anniversary, we have to recall and mull over the shiny 
benevolence and goodness that has exceptionally boomed with the progress the coun-
try witnessed under reign of the early founders. They remained faithful to the spirit of 
relief and help the Emirati people have been known for along the Trucial Coast. They 
have imbibed this genuine culture from our true religion Islam, leave alone the tra-
ditions of our fathers and forefathers. Their generosity and goodwill spoke volumes.

Charitable work under the UAE Union has seen a massive development that many 
charitable and humanitarian associations and institutions were established. These 
were kindly co-funded by the Rulers, Sheikhs, dignitaries, and the rich who were 
known for their initiative and white hands. Several laws have been enacted to regulate 
this humanitarian effort that reflects the society culture and the state’s approach. 
These are added to the enormous assistance the UAE has provided to brotherly and 
friendly peoples and countries. Accordingly, the country has persistently topped the 
world in humanitarian and development aid over the last years.

“Beit Al Khair” has far excelled these associations and significantly boomed in adopt-
ing quality policy and implementing institutional excellence. It has also won the Prince 
Mohammad Bin Fahd Prize for Best Charity Performance in Arab Countries. Based on 
the latest standards, the Society was deservedly and impartially selected for the title 
from among 156 Arab charitable entities by the Arab Administrative Development 
Organization of the Arab League.

Further, “Beit Al Khair” has efficiently participated in the community dialogue or-
ganized by the Department of Public Benefit Societies, the Ministry of Community 
Development, for exploring the future of charitable work. The Society presented an 
important paper that highlighted the need for developing sustainable charitable proj-
ects. The adoption of an empowerment methodology, whereby the needy are turned 
into producers was also stressed. We have also urged the development of charitable 
services that pay more attention to the living conditions of the beneficiaries. This 
would help us boost their potentials and capabilities, and support their aspirations 
for a better life. They shall then actively contribute to the progress of their society.

These days, we are celebrating fifty years of immense achievements and successes. 
We need to build on the development and progress the UAE has achieved to rise up 
high with our country and leadership to ambitious horizons and fifty coming prom-
ising years of booming economic and human growth that move ahead side by side.

 marks UAE 50th anniversary 
“Beit Al Khair”

Editorial
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