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العمل 
الخيري ال يبدأ 
من المبادرة إىل مساعدة 

المحتاجين، بل يبدأ قبل ذلك 
بكثير، ينطلق من تفعيل النشاط والحراك 

االقتصادي، وسعي القادرين لتعظيم مواردهم، 
حتى يتمكنوا من الوفاء بواجباتهم المجتمعية 

والخيرية واإلنسانية.

وعليه فعمل الخير ومساعدة الفئات الضعيفة واألقل دخالً 
حلقة يف سلسلة اإلنجاز اليومي لكل فرد، وبالتايل زيادة الناتج 

الوطني والقومي حتى يصبح قادراً على استيعاب نقاط الضعف 
ومواطن الخلل يف معادلة التكافل، حتى يتمكن المجتمع دائماً من 

توفير الحق المعلوم الذي أمر به هللا تعاىل للسائل والمحروم.

ولعل هذا ما حققته قيادة اإلمارات يف مسيرتها عبر 50 عاماً من 
اإلنجازات التنموية واالقتصادية، فوظفت فوائضها يف دعم العمل الخيري 

واإلنساين، فحققت يف حياة شعبها التكافل والكفاية والرخاء، وأصبحت 
األوىل يف عطائها اإلنساين الذي لم ينقطع منذ بداية االتحاد حتى اآلن.

واليوم من خالل مشاريع الخمسين، التي بدأت على إيقاع الحدث العالمي 
الذي تحتضنه ديب يف انطالق فعاليات معرض إكسبو، وسعيها الحثيث 

الستئناف دورة جديدة من المشاريع االستراتيجية، بهدف التأسيس لمرحلة 
متقدمة من النمو الداخلي والخارجي وتحقيق الريادة العالمية، نتوقع أن 

يزدهر العمل الخيري واإلنساين بقدر ما سيتحقق من نمو وتقدم اقتصادي.

وتؤكد هذه المعادلة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه هللا، 

التي أكدت يف البند التاسع من »وثيقة الخمسين« على ضرورة تحقيق 
نمو سنوي يف األعمال اإلنسانية يعادل ويواكب النمو االقتصادي، 

ويباركه.

نستبشر بانطالق »إكسبو« وبانطالق ورشة الخمسين الثانية، 
لنسطر إنجازاً إنسانياً رائداً وواعداً للضعفاء والمحتاجين يف كل 
أرض، مستذكرين أن الزكاة فاضت يوماً يف الصدر األول من 

مسيرة هذه األمة، فأمر الخليفة السادس عمر بن عبد 
العزيز، رحمه هللا، أن يشترى بالفائض حباً، وأن ينثر 

على رؤوس الجبال، حتى تطعم منه الطيور. 

ذلك حدث مرة، ويمكن أن يحدث بعون 
هللا ونوايا المخلصين هذه المرة.

ْقَناُكْم ا َرزَ أَْنِفُقوا ِممَّ



صورة  العالم،  بهر  الذي  المهيب  وافتتاحه  إكسبو  معرض  نجاح  عكس 
من  جديدة   

ً
عاما خمسين  إلى  التواقة  والواعدة،  الجديدة  اإلمارات 

أكتاف  على  قامت  التي  الدولة  مباركة حملت هذه  بعد خمسين  اإلنجاز، 
المؤسسين األوائل، بقيادة رائدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمة أخيه المغفور له راشد بن سعيد آل 
لمتابعة  اإلمارات،  قادة  من  الثاني  الجيل  ويستعد  الله،  رحمه  مكتوم، 
لدولة  الكبرى  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  أجل  من  وتسريعه،  الحلم 
صافرة  إكسبو  معرض  يشكل  والتي   ،2071 رؤية  وتجسيد  اإلمارات، 

البداية للوصول إلى هذا الحلم الكبير.

إكسبو مرآة اإلمارات الجديدة والواعدة 
وعالمة نمو اقتصادي تبشر بنمو إنساني أكبر

لماذا »إكسبو«؟

كسبو ليس مجرد معرض تجاري واقتصادي، بل هو منصة عالمية لتقديم أهم االبتكارات واالختراعات  معرض إ
التي وصلت إليها البشرية من خالل إنجازات 190 دولة، رسمت إبداعات علمائها وشعبها مالمح العالم الذي 
نعرفه اليوم، وستساهم يف بلورة مالمح المستقبل القادم، حيث تسود هذا المعرض العالمي أجواء المنافسة 
الحضارية من خالل ما تقدمه األمم من نتائج مهمة يف عالم اإلبداع واالبتكار، مستندة إىل تراثها وهمة علمائها 

وروادها يف إثراء العالم بكل جديد ومبتكر.
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تاريخ »إكسبو«

تاريخها تساهم يف الكشف عن أحدث  الدولية عبر  كسبو  كسبو قبل 170 عاماً، وظلت معارض إ بدأ معرض إ
كتشافات  ا معارضه  يف  وعرضت   ،1851 لندن  يف  إكسبو  معارض  أول  وكان  العالم،  أنحاء  جميع  من  التقنيات 

كسبو  واختراعات جمعت دول العالم، ونهضت بالبشريّة، وغّيرت حياة الناس، ونذكر بعض األمثلة على ذلك، ففي إ
الغزل والنسيج، ويف  لندن 1862 عرضت ألول مرة آالت  كسبو  البطارية، ويف إ العالم ألول مرة  باريس 1855 عرف 

الصوت  لتسجيل  آلة  أول  العالم  باريس 1878 عرف  كسبو  إ الكاتبة، ويف  واآللة  الهاتف  فيالدلفيا 1876 ظهر  كسبو  إ
كسبو نيويورك  1901 عرف أول جهاز للتصوير باألشعة، ويف إكسبو شيكاغو 1939 ظهر التلفزيون  »الفونوغراف«، ويف إ

كسبو نوكسفيل األمريكية 1982 عرف العالم  كسبو لندن 1951 ظهر جهاز الفاكس، ويف إ الذي غير ثقافة العالم، ويف  إ
كسبو أوساكا 2005 بإشهار اختراع الرجل اآليل، باكورة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء  ألول مرة شاشات اللمس، وتفرد إ

اليوم. الذي نعيشه  االصطناعي 

إكسبو ديب 2020

والواعدة،  الجديدة  اإلمارات  مرآة  العالمية،  كورونا  جائحة  بسبب  كامالً  عاماً  افتتاحه  تأخر  الذي   ،2020 ديب  إكسبو  يشكل 
ويستهدف استقطاب زوار وعارضين من كل أنحاء العالم، من المتوقع أن تصل أعدادهم إىل نحو 25 مليون زائر من 190 
دولة، ليشكل هذا الحدث العالمي خطوة جديدة، ضمن مسيرة نجاح ديب المتواصلة ونهضة اإلمارات، التي أصبحت وجهة 
االقتصاد والتقدم العلمي والحضاري الالفت حول العالم، وقد أبهرت ديب العالم بحفل االفتتاح الذي عبر عن مختلف الثقافات 
وكل االبتكارات العالمية، وجسد روح إكسبو 2020 الذي يهدف إلعالء قيمة وكيفية تواصل العقول وصنع المستقبل عبر 

االستدامة والتنقل والفرص. 

انطالقة الخمسني القادمة

يشكل إكسبو ديب 2020 مدخالً لمشاريع الخمسين، حيث أعلنت دولة اإلمارات عن إطالق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية، 
الستئناف دورة جديدة من المشاريع االستراتيجية، بهدف التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي وتحقيق 

الريادة العالمية، حيث سيعرض إكسبو ما أنجز الستشراف المستقبل العلمي للدولة، ويشمل »مسبار األمل«، مهمة 
اإلمارات الستكشاف المريخ، وإطالق األقمار الصناعية المتنوعة، مثل »خليفة سات« و»ديب سات 1 و2«، ومشروع 

القمر االصطناعي اإلمارايت الجديد  MBZ-Sat، وبرنامج اإلمارات لرواد الفضاء، الذي نتج عنه إرسال هزاع المنصوري 
للدولة حالياً 4 رواد فضاء، يشكلون  الدولية، فيما أصبح  الفضاء  رائد فضاء عريب، ينطلق إىل محطة  أول  ليكون 

فريقاً وطنياً يستعد للمهام المقبلة، باإلضافة إىل مهمة اإلمارات الستكشاف القمر، والمهمة الفضائية الجديدة، 
التي أعلنتها القيادة الرشيدة خالل افتتاح معرض إكسبو، بالتحرك القادم الستكشاف كوكب الزهرة وحزام 

الكويكبات.

مقدمة لتعزيز النمو اإلنساين

وإكسبو 2020 ليس مجرد تظاهرة اقتصادية احتفالية، بل مقدمة لتعزيز النمو االقتصادي 
صاحب  منهج  على  بناء  اإلنساين،  النمو  بتعزيز  النهاية  يف  سينعكس  الذي  الموعود، 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
كده يف »وثيقة الخمسين«، التي تضمنت تسعة  حاكم ديب، رعاه هللا، الذي أ

بنود تشمل جوانب من رؤية سموه لمدينة ديب المستقبل والحياة التي 
الرخاء،  الستمرار  ضماناً  مجتمعها،  يف  يعيش  من  لكل  يتمناها 

وديمومة االزدهار، وتسارع المسيرة، والتي نصت يف البند 
التاسع منها على تحقيق نمو سنوي يف األعمال 

النمو  كب  ويوا يعادل  اإلنسانية 
االقتصادي، ويباركه.

4



مقدمة لتعزيز النمو اإلنساين

لتعزيز  مقدمة  بل  احتفالية،  اقتصادية  تظاهرة  مجرد  ليس   2020 وإكسبو 
النمو االقتصادي الموعود، الذي سينعكس يف النهاية بتعزيز النمو اإلنساين، 
بناء على منهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
»وثيقة  يف  كده  أ الذي  هللا،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 
الخمسين«، التي تضمنت تسعة بنود تشمل جوانب من رؤية سموه لمدينة 
ضماناً  مجتمعها،  يف  يعيش  من  لكل  يتمناها  التي  والحياة  المستقبل  ديب 
البند  نصت يف  والتي  المسيرة،  وتسارع  االزدهار،  وديمومة  الرخاء،  الستمرار 
ويواكب  يعادل  اإلنسانية  األعمال  نمو سنوي يف  تحقيق  على  منها  التاسع 

النمو االقتصادي، ويباركه.

رؤية إنسانية

وقد عبر سموه عن هذه الرؤية اإلنسانية بكالم ال يمكن أن يصدر إال عن قائد 
استثنايئ، يبتغي من الخير أقصاه، بعد أن حقق من الدنيا ما لم يحققه حاكم 
من قبله، فقال: »حفظ هللا بالدنا بعمل الخير وبالعطاء للغير، وال ينبغي أن 
تشغلنا أعمالنا الكثيرة ومشاريعنا المتعددة عن العطاء والبذل من أجل كل 
على  والحرص  سنوياً،  الخير  أعمال  بزيادة  الوثيقة  ختام  يف  وتعهد  محتاج” 
تنميتها بنسبة تعادل على األقل النمو االقتصادي السنوي، مؤكداً أن عمل 

الخير سّر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والتريق الحضاري.
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النعيمي  راشد  بن  حميد  ومؤسسة  الخير«  »بيت  وقعت 

الخيرية اتفاقية لتنظيم استثمار وقف الشيخ راشد بن حميد 

االنتهاء من تشييده، وافتتاحه  النعيمي بعجمان، والذي تم 

مؤخراً، كثمرة مباركة لمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن 

راشد النعيمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد، حاكم عجمان، 

منطقة  يف  كبيرة  أرضاً  الجمعية  بمنح  قام  الذي  هللا،  سلمه 

القرية  ضمن  عجمان،  يف  األول  وقفها  عليها  لتقيم  ليوارة، 

الخيرية،  األعمال  لدعم  بإقامتها  سموه  أمر  التي  الوقفية 

األرض،  بهذه  الجمعية  منها  خّص  قطعة،   16 من  والمكونة 

التي تبلغ مساحتها 2175 متراً مربعاً.

»بيت الخير« و»حميد بن 
راشد النعيمي الخيرية«
توقعان اتفاقية وقف 

الشيخ راشد بن حميد 
النعيمي بعجمان

حفل التوقيع
وتم توقيع االتفاقية يف مقر »حميد بن راشد النعيمي 
الخيرية« بعجمان، حيث مثلت المؤسسة يف التوقيع 
العام،  المدير  النعيمي،  هللا  عبد  بنت  عزة  الشيخة 
بينما وقعها عن »بيت الخير«، عابدين طاهر العوضي، 
مديرها العام، بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب 
الحسابات  قسم  رئيس  صالح،  وياسر  العام،  المدير 
هللا  عبد  الدكتور  المؤسسة  عن  حضر  بينما  العامة، 
هللا  عبد  وطارق  الوقف،  ناظر  األنصاري،  محمد 
هللا  عبد  ومنصور  العام،  المدير  نائب  العوضي، 

العبيديل، رئيس قسم الوقف يف المؤسسة.

خطوة على طريق التكامل
ونصت االتفاقية على روح عالقة التعاون التي تجمع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي 
مهمة  كخطوة  واستثماره،  الوقف  إلدارة  التنظيمي  اإلطار  وأقرت  الجمعية،  مع  الخيرية 
على طريق التكامل، حيث اتفق الجانبان على توجيه عائدات وقف الشيخ راشد بن حميد 
والدعم  بالخير  ويعود  معاً،  والمؤسسة  الجمعية  مشاريع  يخدم  بما  الخيرية،  النعيمي 
المحتاجة  الفئات  من  وغيرها  عجمان،  يف  حاجة  واألكثر  المعسرة  األسر  على  والنماء 

والضعيفة، والعمل على إسعادهم ودعم معاشهم.

دعم مستدام لألسر
وصرحت الشيخة عزة بنت عبدهللا، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 
أنجزته  الذي  بعجمان،  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  »وقف  قائلة:  الزيارة،  نهاية  يف 
»بيت الخير« تتويج لعالقة التعاون التكامل القديمة والمستمرة بين الجانبين، وسوف 
بارك  اإلمارة، وقد  والمتعثرة ماديا يف  المتعففة  المواطنة  المستدام لألسر  الدعم  يقدم 
عضو  النعيمي،  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  الوثيقة  العالقة  هذه 
المؤسسة  لطلب  استجاب  الذي  هللا،  سلمه  عجمان،  حاكم  لالتحاد،  األعلى  المجلس 
بتوفير األرض التي قام عليها الوقف، كما أشكر »بيت الخير« على تفضلها تسمية الوقف 
باسم المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان السابق وأحد مؤسسي 

االتحاد والموقعين على دستور اإلمارات«. 
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وقف 
عجمان 
الجديد

160 شقة و11 محالً تجاريًا
من جانبه عبر مدير عام »بيت الخير«، عابدين طاهر العوضي، عن اعتزازه 
النعيمي  راشد  بن  حميد  مؤسسة  مع  القائمة  كة  والشرا التعاون  بهذا 
الخيرية بعجمان، مثنياً على جهود الشيخة عزة بنت عبد هللا النعيمي، 
التي سعت يف تحقيق هذا اإلنجاز، وقال: »ال يسعني ونحن نتوج تعاوننا 
بخالص  أتوجه  أن  إال  استثماره،  اتفاقية  وتوقيع  عجمان،  وقف  بإطالق 
الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، 
منحنا  الذي  هللا،  رعاه  عجمان،  حاكم  لالتحاد،  األعلى  المجلس  عضو 
أهم  من  يعد  الوقف  هذا  بأن  والمستفيدين  المحسنين  ونبشر  األرض، 
كبرها بعد وقف الكرامة يف ديب، وهو يتكون من  أوقاف »بيت الخير« وأ
10 أدوار، و 160شقة سكنية، و11 محالً تجارياً، تجاوزت كلفة إنشائه 65 
مليون درهم، وسيضم مكاتب فرع الجمعية يف عجمان، وعوائده الواعدة 
ستساهم يف مسيرة العمل الخيري المستدام داخل هذه اإلمارة العزيزة«.
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الحصالة صندوق محكم يتيح للمحسن التبرع 

به  تسمح  التي  وبالقدر  يشاء،  وقت  أي  يف 

ورقية  كانت  سواء  جيبه  يف  المتوفرة  النقود 

الحصاالت  جرد  عند  نجد  وأحياناً  معدنية،  أو 

قطعاً ورقية كبيرة من فئة األلف أو الخمسمئة، 

الصغيرة،  المعدنية  القطع  من  الكثير  وأحياناً 

مما تبقى يف الجيب أو قصارى ما كان، فيلقي 

لتكون  الحصالة،  يف  صاحبتها  أو  صاحبها  بها 

الشريف  والحديث  اآلخرة  يف  غراساً  لها  أو  له 

يقول: »رب درهم سبق مئة ألف درهم«.

أمن الحصاالت
ولكن قد ال يكفي أن يتبرع المحسن أو المحسنة من خالل الحصالة، أو نجمع 
يف الجمعية التبرعات التي تكدست يف حصاالت أنيقة، لكن األهم، كيف نحمي 
هذا النهر الجاري من العطاء المتدفق، والذي ال يتوقف؟ ومن هنا اجتهدت 
الجمعيات الخيرية يف تعزيز األمان من خالل األقفال المحكمة الصنع ونقل 
الحصاالت وجردها، وحمايتها من عبث العابثين واعتداءات بعض معدومي 
الضمير، ممن يخطر لهم سهولة السطو على ما جمعته حصاالت الخير من 
يف  عليها  تعاىل  هللا  سيعاقب  شك،  بال  مغلظة  أخالقية  جريمة  وهي  نقود، 
وسوء  وسجن  تعزير  من  يستحقه  لما  الدنيا  يف  صاحبها  وستعرض  اآلخرة، 

سمعة.

الحصاالت صناديق 
الخير التي تحتضن 
عطاء المحسنين

ير
قر

ت
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الحصالة ذات القطعتين  
من  مكونة  الصنع  متقنة  وهي حصاالت  القطعتين،  ذات  الحصالة  إىل  لنصل  الحصاالت  تطورت  وقد 
قاعدة استانلس ستيل ثقيلة يصعب حملها بسهولة، تركب عليها قطعة من الزجاج القوي واالستانلس 
بطريقة  القاعدة  بجزء  تثبيتها  ويتم  المختلفة،  بأشكالها  النقود  الستقبال  الرأس  يف  فتحة  مع  ستيل 
معقدة مع قفل خاص، ويتم تبديلها بشكل يومي أو دوري لتنقل إىل الجمعية وجرد ما فيها، ثم تعاد 

بعد ذلك لالستبدال.

تطور أساليب األمان
يمكن  صغيرة  وأحياناً  بسيطة  الحصاالت  كانت 
ليكسر  بعيداً،  والذهاب  حملها  السارق  على 
حوادث  عدة  رصد  وبعد  فيها،  ما  ويأخذ  زجاجها 
بدأ تأمين الحصاالت من خالل جنزيرٍ يربطها بركن 
شديد، مع قفل يجمع طريف الجنزير، وفيما يتعلق 
الحصاالت  زجاج  تقوية  تمت  الكبيرة  بالحصاالت 
عليها  الرقابة  تشديد  وتم  الكسر،  صعب  ليكون 
ووضعها يف أماكن تخضع للحراسة يف المرفق أو 
انتشار  مع  ولكن  فيه،  الموضوعة  السوبرماركت 
هذه الحصاالت باآلالف أصبح األمر بحاجة إىل أفكار 

مبتكرة.
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جرد الحصاالت
تبرعات وصدقات  ليتم جرد ما جمعته من  الحصاالت بشكل دوري  يتم استبدال رؤوس 
المحسنين، وإيداعها يف حسابات الجمعية، ويتم الجرد تحت رقابة الكاميرات وبحضور لجنة 
تقوم بالجرد بشكل جماعي، ويتم تحرير محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة ورئيسها بما حوته 

الحصالة من مبالغ تفصيلية كفئات ورقية ومعدنية، وتوثق يف قاعدة بيانات خاصة.

يتم نقل واستبدال حصاالت »بيت الخير« بشكل 
يومي بكل حرص ومهنية، بواسطة سيارات نقل 
أموال مزودة بجهاز تتبع إلكتروين، ليتم جردها يف 
الجمعية وفق محضر استالم لرؤوس الحصاالت يف 
كل موقع جغرايف، وتسليم للرؤوس البديلة، ويتم 
وضع كل رأس حصالة يف كيس يحكم إغالقه وفق 
ربطات بالستيكية تسلم للمسؤول عن االستالم 
وعادت  ربطة  نقصت  إذا  بحيث  عهدة،  بموجب 
الحصالة بدون إحكام إعالق الكيس الذي يغلفها، 
يعني إهماالً أو محاولة للعبث بمحتويات الحصالة.

األمان اإللكتروني
قامت »بيت الخير« بتطوير نظام جرد الحصاالت باعتماد باركود إلكتروين لكل حصالة، ال يمكن 
فتحها إال به، إضافة إىل أن لكل حصالة مفتاح خاص تفتح به، ويتم إدخال الباركود الخاص بكل 
حصالة إىل قاعدة البيانات اإللكترونية الخاصة بالجمعية، ليكون المدخل إىل ملف متكامل، 
وبالتواريخ  فيها،  وضعت  التي  الجغرافية  والمواقع  الحصالة  تشغيل  بدء  تاريخ  يتضمن 
المحددة لالستالم والتسليم، وبالمبالغ التي جمعتها يف كل مرة، لتتم دراسة مدى جدوى 

المكان الذي وضعت فيه كل مرة.

نقل الحصاالت

ير
قر

ت
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لجنة طوارئ 
يثير  ما  يحدث  قد  محددة  حاالت  يف 
وأمنها،  الحصالة  حركة  يف  الشك 
للتحقيق  متخصصة  لجنة  فتتحرك 
للتحقيق والتثبت  المريب،  الوضع  يف 
تتعرض  لم  الحصالة  أن  من  والتأكد 
من  تحتويه  ما  وأن  سرقة،  أو  العتداء 
نقود خيرية لم تمس، فمثالً عند نقص 
الموظف  من  بالستيكي  شريط  أي 
كياس  أ إغالق  إحكام  عن  المسؤول 
والتحقق  التحقيق  يجب  الحصاالت، 
معالجتها  وعدم  الحصالة  سالمة  من 
األمر  أن  تأكد  وإذا  فتحها،  محاولة  أو 
نظر  لفت  فيتم  إهمال  مجرد  كان 
من  جزء  اإلغالق  فشريط  للموظف، 
أمن الحصاالت، ويف حال وجود حصالة 
معاينة  يتم  مسروقة  أو  مكسورة 
يف  األمر  بتقييم  تقرير  ورفع  الواقعة، 
ذات الوقت مع إرسال صورة إىل إدارة 
الجمعية، وقد يكون األمر ال يعدو عبث 
أطفال، وقد يكون محاولة سرقة، ويف 
لتطارد  الشرطة  إبالغ  يتم  الحالة  هذه 

الفاعل.

الجرد اإللكتروني
الحصاالت  نقل  موظفو  يقوم 
بموجب  الجمعية  مقر  يف  بتسليمها 
خلع  ويتم  موثقة،  وأنظمه  كشوف 
أمام  المحكم  البالستيكي  الرباط 
بالمفتاح  الحصالة  الجرد، وفتح  لجنة 
نفس  يحمل  والذي  بها،  الخاص 
تتم  ثم  للحصالة،  اإللكتروين  الباركود 
حساب  على  للفتح  الباركود  قراءة 
البيانات  كافة  وإدخال  الحصالة، 
الخاصة بموقعها واستبدالها الميداين 
إيداع  يتم  حيث  المايل،  وحصادها 
القطع النقدية الورقية عبر جهاز إيداع 
قسم  يف  ومتوفر  موجود  إلكتروين 
لتوريد  بالجمعية،  التمويل  حسابات 
يف  الجمعية  لحساب  المالية  المبالغ 
العمالت  حصر  ويتم  المعني،  البنك 
للبنك  إلرسالها  المحلية  المعدنية 

بموجب محاضر مالية موثقة.
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في اليوم العالمي للمسنين

كتوبر 2021، ضمن احتفاء دول العالم باليوم العالمي للمسنين، وأعلنت جمعية  احتفت دولة اإلمارات اليوم بكبارها، يف األول من أ
بيت الخير يف هذه المناسبة، بأنها أفردت مشروعاً خاصاً بإسعاد كبار المواطنين، الذي أنفق حتى نهاية سبتمبر ما يزيد عن 1,5 مليون 
درهم، تضمن أيضاً المساعدات الشهرية والعالج ودعم اإلسكان، وتوفير المستلزمات المنزلية والطبية التي يحتاجونها، وهو يهتم 

أيضاً بكبار المقيمين، الذين يتقدمون بطلب مساعدات طارئة.

الذين ال ينضب عطاؤهم 

وصرح سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية يف هذه المناسبة قائالً: »شريحة المسنين إحدى الفئات 
توجيهات  بعد  بها  اهتمامنا  زاد  وقد  عندنا،  أولوية  المواطنين  كبار  وإسعاد  الخير«  »بيت  ترعاها  التي  المهمة 

صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 
رعاه هللا، بضرورة توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، ضمن السياسة الوطنية لكبار 

كد سموه  المواطنين، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر لالرتقاء بجودة حياتهم، حيث أ
أن »كبار المواطنين، هم كبار يف الخبرة وكبار يف العطاء، وهم الشباب الذين 

ينهلوا  أن  على  اإلمارات  أبناء  وحّث  ينضب عطاؤهم”  ال 
من تجاربهم وخبراتهم”.

إسعاد كبار 
المواطنين أولوية

“بيت الخير” 
أنفقت 1,5 مليون 
درهم إلسعاد كبار 
المواطنين
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ركيزة  الخيري  التطوعي  العمل  أصبح 
أساسية يف بناء المجتمعات، ونشر التكافل 

والتراحم بين الناس.

تعريف بالعمل التطوعي:
أفراد  أو  فرد  قيام  على  يقوم  عمل  هو   
مساعدة  منها  يرجى  ما،  مساعدة  لتقديــم 
المحتاجين. فقد يتبرع المرء بمال أو شيء 
أو  وقت،  أو  بجهده،  يتبرع  أو  للناس،  مفيد 
يؤدي عبادة أو طاعة إضافية متبرعاً بأدائها.

»َفَمن تََطّوَع َخْيراً َفُهَو َخْيرٌ ّلُه« البقرة - 184
نذكر  نماذج  اإلسالمي  تاريخنــا  يف  وهناك 
عنــــه  هللا  رضي  عفان،  بن  عثمان  منها 
تبـرع بثلث  وتجهيزه لجيش العسرة، حيث 
ماله لتجهيز الجيش المتوجه لغزوة تبوك. 

والذي سمي بجيش الُعسرة.

رضي  المؤمنين  )أم  خويلد  بنت  خديجة 
هللا عنها وأرضاها(، بذلت جهدها ومالها يف 
مؤازرة الرسول صلى هللا عله وسلم، فقال 
عنها »واستني يف مالها إذ حرمني النـاس«. 

مضيئـة  نماذج  المعاصرة  حياتنا  يف  برزت 
التطوعي  للعمل  دعمها  يف  ومتميزة 
سبيل  على  اإلمارات  دولة  ففي  والخيري، 
الشيخ  له  المغفور  نذكر  الحصر،  ال  المثال 
هللا،  رحمه  نهيـــان،  أل  سلطان  بن  زايد 
الذي أرسى قواعد العمل الخيـري، وشجع 
دعم  على  والمواطنين  والحكام  الشيوخ 
والخارج،  الداخل  يف  اإلنسانية  المشاريع 
الخير  أعمال  أنفقه يف حيـاته على  ما  وبلغ 
سار  وقد  درهم،  مليار   90 حوايل  واإلغاثة 
على نهجه الحكام الكرام، وفتحوا الكثير من 

المشاريع الخيرية. 

استثمار العمل 
التطوعي الخيري

بأقالمهم

علي صالح الكندي

السياسة الوطنية لكبار المواطنين

 2018 يف  اعتمدت  قد  الرشيدة  الحكومة  وكانت 
إىل  تهدف  والتي  المواطنين،  لكبار  الوطنية  السياسة 
الفاعلة  مشاركتهم  وضمان  حياتهم،  بجودة  االرتقاء 
الدولة،  يف  المجتمعي  النسيج  ضمن  والمستمرة 
شملت  أساسية،  محاور  سبعة  السياسة  وتضمنت 
الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، 
واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية 
والنقل، االستقرار المايل، األمن والسالمة، جودة الحياة 

المستقبلية.

تجارب مهمة

ومن التجارب الهامة نادي ذخر االجتماعي لكبار السن، 
الذي أسسته هيئة تنمية المجتمع بديب، حيث يقدم 
المواطنين،  لكبار  وترفيهية  وثقافية  اجتماعية  برامج 
ومعالمها  الدولة  مناطق  لجميع  رحالت  وينظم 
السياحية، وهو ناٍد نهاريٍّ يعمل على استغالل أوقات 
مشاعر  تقوية  على  يعمل  كما  إيجايب،  بشكل  الفراغ 
السعادة  وتحقيق  السن،  لكبار  والتقدير  االحترام 
المجتمعي،  التالحم  وتعزيز  لدعم  وذلك  والرفاهية 
كما أطلقت الهيئة بطاقة »ذخر« التي تسهم يف توفير 
كبار  من  لحامليها  والخصومات  المميزات  من  الكثير 

المواطنين.

التخطيط للمستقبل

»التخطيط  مبادرة  المجتمع  تنمية  هيئة  أطلقت  كما 
للمستقبل«، كإحدى مبادرات خطة ديب االستراتيجية 
االجتماعي  االستقرار  تعزيز  إىل  والهادفة   2021
على  وتعمل  ديب،  إمارة  يف  للمتقاعدين  والنفسي 
ديب  إمارة  يف  الحكومية  الجهات  يف  موظفين  تدريب 
وتأهيلهم لوضع خطط مستقبلية لألشخاص المقبلين 
المرحلة  استقبال  على  يساعدهم  بما  التقاعد،  على 

الجديدة من حياتهم بوعي وتقبل.
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وقف النهدة الثاني
مدير  العوضي،  طاهر  عابدين  قام 
قسم  رئيس  يرافقه  الخير،  بيت  عام 
الحسابات، ياسر صالح، بزيارة تفقدية 
حيث  الثاين،  النهدة  وقف  بناء  لموقع 
مع  وتداوال  اإلنشاء  أعمال  تابعا 
االنتهاء  مواعيد  المسؤول  المهندس 
من تشييد الوقف، الذي يقع يف إمارة 
ديب، بمنطقة النهدة 2، ويقام على أرض 
الشيخ  سمو  له  المغفور  من  منحة 
حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه هللا، 
مساحتها 51 ألف قدم مربع، ويتكون 
طابق  مع  شقة،  و60  دور،   12 من 

أرضي، وطابقي سرداب للمواقف. 

زيارة محاكم دبي
قام سعيد مبارك المزروعي نائب 
بزيارة  الخير«  »بيت  عام  مدير 
محاكم ديب، حيث التقى بسعادة 
طارش عيد المنصوري، مدير عام 
المحاكم، وبحث معه سبل تعزيز 

التعاون القائم بين الجانبين.

فريق تمكين 
المواطنين

عقدت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخيري بديب اجتماعها األول مع أعضاء 
برئاسة  وذلك  المواطنين،  تمكين  فريق 
إدارة  مدير  ضاحي،  مصبح  محمد 
ومشاركة  بالدائرة،  الخيرية  المؤسسات 
الخيرية  الجمعيات  من  الفريق  أعضاء 
»بيت  مّثل  حيث  اإلمارة،  يف  العاملة 
الخير« عبد هللا األستاذ، مساعد المدير 
تشكيل  أهداف  االجتماع  وتناول  العام، 

الفريق، وأبرز آليات التعاون لتحقيقها.

تكريم "الرعاية الالحقة"

قام وفد من "بيت الخير" ترأسه عابدين طاهر العوضي، المدير العام، يرافقه سعيد مبارك 
المزروعي، نائب المدير العام، وعبد هللا األستاذ، مساعد المدير العام، بزيارة مكتب اللواء 
الدكتور محمد عبد هللا المر، رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للرعاية الالحقة، حيث 

تمت مناقشة سبل التعاون، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

أخبار البيت
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الخطة التدريبية والتشغيلية
نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بديب ورشة 
تدريبية حول إعداد الخطة التدريبية والتشغيلية للجمعيات 
الجمعية، وذلك ضمن  الخيرية حضرها عدد من موظفي 

توجه الدائرة لتعزيز العمل الخيري المؤسسي يف ديب.

50 ألف للغارمين
الخير«  »بيت  عام  مدير  نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  سعادة  قام 
بتلبية دعوة معايل الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة 
واألمن العام يف ديب، الذي اجتمع بعدد من مندويب الجمعيات الخيرية 
حيث  كبيرة،  مديونية  عليه  كمت  ترا غارم  بمساعدة  موصياً  ديب،  يف 

ساهمت  جمعية بيت الخير بمبلغ 50 ألف درهم.

تكريم أمن المطارات
ألمن  العامة  اإلدارة  الخير«  »بيت  كرمت 
لتعاونها  تقديراً  ديب،  شرطة  يف  المطارات 
هللا  عبد  سّلم  حيث  الجمعية،  مع  الدائم 
األستاذ، مساعد مدير عام الجمعية شهادات 
شكر وتقدير للضباط القائمين على تسليم 
المفيدة  والمعثورات  العينية  التبرعات 

للجمعية لتحويل ريعها للمستحقين.

تكريم شركة 
"جيبلي"

قام عبد هللا األستاذ، 
مساعد مدير عام "بيت 

الخير" بتكريم شركة 
"جيبلي" لتوصيل 

الوجبات تقديراً 
لتعاونها المميز مع 

الجمعية.
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خير«
ت ال

»األسر المتعففة« في مقدمة مشاريع »بي

حوافز إضافية

النقدي  الشهري  الدعم  مشاريع  كانت  وإذا 
والمعقول  األدىن  الحد  تضمن  والغذايئ 
دعم  من  األسرة  عليه  تتوفر  أن  يجب  لما 
مشاريع  الجمعية  صممت  فقد  أساسي، 
موازية لالرتقاء بمعاش األسر، حيث قدمت 
األسر  إلسكان  دعماً  سبتمبر  نهاية  حتى 
ومستلزمات  درهم،  مليون   8 من  كثر  أ بلغ 
بقيمة  المحتاجين  لمنازل  وصيانة  منزلية 

تجاوزت 300 ألف درهم.
 

رفع مؤشر السعادة 

األسر  إلسعاد  الخير«  »بيت  وتسعى 
والفئات المستفيدة يف المناسبات واألعياد، 
بتوفير الدعم الغذايئ وتقديم الهدايا النقدية، 
التي تسمح لهم باالستمتاع بأجواء رمضان 
االجتماعية والتعبدية، وقضاء أعياد سعيدة، 
أفراد  ببايق  أسوة  والفرح،  البهجة  تسودها 
المجتمع، حيث قدمت لهم يف رمضان المير 
ووزعت  درهم  مليون   8,3 بقيمة  الرمضاين 
زكاة الفطر بقيمة 1,4 مليون درهم، ووزعت 
بقيمة  العيدين  يف  األسر  أبناء  على  عيدية 
4,1 مليون درهم، وتم توزيع لحوم األضاحي 
مليوين  من  يقرب  بما  والنذور  والعقائق 

درهم.

مشاريعنا

20
21

بر 
سبتم

ى 

الجمعية أنفقت 32 مليون درهم حت

الدعم النقدي 
الشهري

التي  للحاالت  النقدي  الدعم  مشروع  يقدم 
أثبت البحث االجتماعي حاجتها لمساعدات 
إعالة  على  لتساعدها  شهري،  بشكل  مالية 
المعيشي  استقرارها  وتحقيق  أفرادها، 
على  الجمعية  أنفقت  حيث  والمجتمعي، 
 27.5 سبتمبر  نهاية  حتى  المشروع  هذا 

مليون درهم، استفادت منها 2314 أسرة.

الدعم الغذائي 
الشهري

ويقدم هذا المشروع الدعم الغذايئ العيني 
ذكية  بطاقات  خالل  من  المحتاجة،  لألسر 
الجمعيات  من  احتياجاتها  بها  تشتري 
بشكل  الدولة  أنحاء  يف  المنتشرة  التعاونية 
لألسرة.  المعيشية  الحياة  لتعزيز  شهري، 
وقدمت الجمعية لهذا المشروع 3,7 مليون 

درهم، لدعم 360 أسرة. 

أسر األيتام وأصحاب 
الهمم

وتضم األسر المستفيدة من الدعم الشهري 
أسرة،   459 عددها  يبلغ  التي  األيتام  أسر 
أنفقت الجمعية عليها حتى اآلن 6,7 مليون 
أصحاب  أسر  دعم  إىل  باإلضافة  درهم، 
تقاضت  أسرة،   56 عددها  يبلغ  التي  الهمم 
مساعدات نقدية بما يزيد عن مليون درهم.

تعد 
مشاريع »األسر 

المتعففة« من أهم المشاريع التي 
تنفذها »بيت الخير« منذ تأسيسها وحتى 

اليوم، حيث تعد هذه المشاريع التي تقدم الدعم 
النقدي والغذايئ لألسر المستحقة بشكل شهري، 
من أهم برامج التكافل المجتمعي، التي تنفذها 
الجمعية تحت اسم برنامج »أمان«، والذي أنفق 

كثر من 39 مليون  حتى نهاية سبتمبر 2021 أ
درهم، استفادت منها حوايل 5000 أسرة.
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يشكل دعم التعليم أحد األهداف الرئيسية 
التي قامت من أجلها »بيت الخير«، وتساعد 
الجمعية سنوياً آالف الطلبة من أبناء األسر 
خالل  من  الدخل،  ومحدودة  المتعففة 
لدعم  و»تيسير«  القرطاسية  مشروعي 
الطلبة، الذي يعنى بدعم الطلبة المعسرين 
من أبناء األسر محدودة الدخل، التي تعجز 
عن تسديد رسومهم التعليمية يف مختلف 
المراحل، ويوفر لهم أجهزة الالبتوب واآليباد 

وكافة المستلزمات الجامعية.

»بيت الخير« تقدم 9,5 مليون درهم  
دعمًا لطلبة الجامعات في 5 سنوات

دعم الجامعات
وتنظم »بيت الخير« مذكرات تفاهم لدعم الجامعات 
التي تقدم للجمعية قوائم بالطلبة المستحقين، وترتب 
معها سبل الدعم الالزم والمستطاع، بما يوفر للطلبة 
بتسديد  االستراتيجي  الدعم  المعسرين  أبناء  من 
القرطاسية  وتوفير  عليهم،  الرسوم  من  المتأخرات 
والطعام والمواصالت، وقد بلغت قيمة الدعم الموجه 
للجامعات خالل السنوات الخمس األخيرة 9,590,219 

درهم.

أهم الجامعات
ويشمل دعم الجامعات معظم الجامعات داخل الدولة 
ظبي،  أبو  وجامعة  ديب،  وجامعة  زايد،  جامعة  وأهمها 
الذكية،  محمد  بن  حمدان  وجامعة  الشارقة،  وجامعة 
وجامعة عجمان، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم 
الصحية، والجامعة األمريكية يف ديب والشارقة، وجامعة 
والجامعة  الصحية،  والعلوم  للطب  راشد  بن  محمد 
جامعة  ديب،  الكندية  والجامعة  ديب،  يف  البريطانية 
الخليج  وجامعة  الجزيرة،  وجامعة  للطيران،  اإلمارات 

الطبية، وجامعة العلوم الحديثة ديب، وجامعة العلوم والتقنية يف الفجيرة، وجامعة العين للعلوم 
وجامعة  الغرير،  وجامعة  القيوين،  أم  وجامعة  الوصل،  وجامعة  الفالح،  وجامعة  والتكنولوجيا، 
سان  وجامعة  للتكنولوجيا،  روتشستر  وجامعة  جميرا،  وجامعة  القـيويـن،  أم  وجـامـعة  الفجيرة، 
جوزف، وكلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، وكلية اإلمارات لإلدارة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية 
الخوارزمي الدولية، وكلية الدار الجامعية، ومعهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية، وغيرها.

جامعة زايد
وتقوم جمعية بيت الخير من خالل مذكرة التفاهم مع هذه الجامعة بالمساهمة يف صندوق تكافل 
التقنية  كليات  وطالبات  طلبة  من  المحدود  الدخل  ذوي  ألبناء  مالية  وتقدم مساعدات  الطلبة، 
العليا، وهي تدعم الجامعة بمقدار 60 ألف درهم شهرياً على مدار تسع أشهر دراسية من كل 
سنة، وتقدم للطلبة من أبناء المعسرين بدل الطعام والمواصالت، وقد بلغ الدعم المقدم لهذه 

الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة حوايل 2,7 مليون درهم.

جامعة دبي
وقعت جمعية بيت الخير مذكرة تفاهم مع جامعة ديب، بحيث تساهم يف صندوق تكافل الطلبة، 
يستحقون  أنهم  الجامعة  ترى  ممن  ديب،  جامعة  وطالبات  لطلبة  المالية  المساعدات  وتقدم 
المساعدة، كما تشجع االتفاقية طلبة الجامعات ممن يتلقون مساعدات مادية من »بيت الخير« 
كما  بخصم 20%،  الجامعية،  دراستهم  لتكملة  ديب  بجامعة  االلتحاق  على  لموظفيها  باإلضافة 
تلتزم جامعة ديب بتوفير خصم على الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، ممن يتلقون مساعدات 

مادية من الجمعية، يف حال التحاقهم بجامعة ديب لتكملة دراستهم الجامعية.

جامعة عجمان
طرحت  قد  الجمعية  وكانت  متجددة،  تعاون  مذكرة  عجمان  وجامعة  الخير«  »بيت  بين  تجمع 
الفرص ألبناء  الجامعات، وتوفير  التعليم يف  لدعم  زايد، مبادرة  عام 2018 ضمن مبادرات عام 
األسر المتعففة ومحدودة الدخل، باقتراح قيام كل جامعة بتقرير منحة دراسية مجانية لطالب أو 
طالبة حتى التخرج من أحد الكليات التي تختارها الجامعة، وأطلقت الجمعية على هذه المنحة 
اسم »كرسي زايد« إحياء لذكرى الوالد المؤسس الذي دعم التعليم واستثمر يف اإلنسان عماد 

المستقبل، فكانت الجامعة من أول المستجيبين.
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Emergency Committee
When having doubt over the movement or security of a charity box, an 
emergency committee is dispatched for investigation to check if the charity 
box was tampered or stolen. For example, when a security tie is missing, the 
committee checks if the charity box is secure and non-tampered. If proved 
to be a matter of negligence, the staff in charge is warned about the same. 
The plastic sealing tie is part of the charity box security. If a charity box is 
broken or stolen, an immediate report, attached with a photo of the same, is 
sent to the Society administration. It might be nothing but a child tamper-
ing. Otherwise, the police are instantly alerted about the attempted theft 
to chase the perpetrator.

Electronic Inventory
The employees assigned for transporting the charity boxes deliver the 
same at the Society headquarters, as per documented statements and reg-
ulations. The tight plastic tie is removed in the presence of the inventory 
committee, following which the charity box is opened using its special key, 
which carries the same electronic barcode of the charity box. The barcode is 
finally scanned to have access to the charity box account, enter its location 
details and the donations collected. The banknotes and coins collected are 
deposited through an electronic device available with the department of fi-
nance accounts in the Society. The donations collected are finally deposited 
in the Society account with the bank concerned. The local coins are counted 
and also sent to the bank, as per documented financial records.

Charity Box Inventory

The heads of the charity boxes are replaced periodically for in-
ventorying the donations collected, and deposit them in the So-
ciety bank accounts. The inventory process is carried out under 
surveillance cameras and in the presence of a committee that 
performs the inventory collectively. A report of the donations 
collected in detail is prepared and signed by the committee mem-
bers and head. The same is documented in a private database.

Electronic Security
”Beit Al Khair” has developed an inventory system, 
using a separate electronic barcode for each charity 
box, without which it cannot be opened. A special 
key has also been dedicated for every charity box. 
The barcode of each charity box is entered into the 
Society database to have access to its full file, in-
cluding the start date of operation, location, dates 
of receipt and delivery, and the donations collected 
each time. This helps us study the feasibility of the 
chosen location.

Charity Box Transfer
”Beit Al Khair” charity boxes are carefully and 
professionally transported to the Society on 
a daily basis for inventory and replacement. 
Armored money transport vehicles, equipped 
with an electronic tracking system are used for 
this purpose. A report is then filed on the char-
ity box heads received and their location. The 
alternative heads given out are also reported. 
Each head of these is placed in a bag tightly 
secured with plastic ties, and handed over to 
the staff in charge. Missing a tie or having a 
charity box placed in a bag that is not tight-
ly secured means negligence or an attempt to 
tamper with the contents of the charity box.
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 Charity
 Boxes Keep
 Donations

Secure

RE
PO

RT Tightly secured charity boxes help 
benefactors donate at the time they 
feel like, and as much as they have, in 
banknotes or coins. When inventorying, 
we sometimes find a banknote of one 
thousand or five hundred Dirhams. 
Small coins are also found. This charity, 
no matter how small it is, is kindly given 
out for hopeful reward in the Hereafter, 
as reported in the Prophetic saying: 
”The reward for one dirham may super-
sede that of AED 100,000 Dirhams.”

Charity Box Security

It may not be enough for the benefactor, a 
man of a woman, to donate through a chari-
ty box. Neither is it for the Society to collect 
piles of donations in elegant charity boxes. It 
is more important to keep this river of good-
ness secure and flowing.  Charitable societies 
have, therefore, spared to effort to enhance 
the security of these charity boxes with well-
made locks, secure them during transport 
and inventory, and protect them against 
abusers and unscrupulous people who might 
think it is easy to steal the donations col-
lected. This serious moral crime shall be un-
doubtedly punished by Almighty Allah on the 
Dooms Day, leave lone reprimand, imprison-
ment and notoriety in this life.

Development of Security 
Techniques

Charity boxes used to be simple and 
sometimes small that thieves could 
easily carry and run away with to break 
their glass and steal whatever money 
they found. These thefts have prompt-
ed us to secure the charity boxes with 
solid chains attached to hard bases, 
and lock both ends of the chain. The 
glass of the charity boxes has also 
been fortified to make it harder to 
break. They have further been kept at 
well guarded spots in the partner facil-
ities and supermarkets. However, more 
innovative ideas were needed with the 
big number of charity boxes that are 
now in thousands.

Two-Piece Charity Box

Our charity boxes have been devel-
oped into two pieces. These are per-
fectly made of a heavy stainless steel 
base that is difficult to carry. A piece 
of strong glass and a stainless steel is 
installed on it with a hole in the top to 
receive money in banknotes or coins. 
This head is fixed with the base with a 
special lock in a complicated way. The 
charity box is also replaced daily, and 
transferred to the Society for invento-
ry purposes.
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s, a priority in Beit Al Khair ProjectsAED 39 million spent until September 2021

The 
projects targeting 

“Low-income families” have 
always been a priority for “Beit Al 

Khair” since its establishment. These 
projects, which provide cash and food 

support for eligible families on a monthly 
basis, are of the most essential solidar-
ity schemes under the Society “Aman” 

program. More than AED 39 million have 
been spent on around 5000 families 

under this program until the end 
of September 2021.

Monthly Cash Support

The cash support project helps the 
families, who proved be in need for a 
monthly financial assistance, to take 
due care of their members and en-
sure them a decent and stable life. 
The Society has spent AED 27.5 mil-
lion on 2314 families listed under 
this project until the end of Septem-
ber 2021.

Monthly Food Support

This project provides a monthly food 
support to needy families. They are 
given smart cards to buy their food 
needs from cooperative societies na-
tionwide, enhancing their standards 
of living. The Society has spent AED 
3.7 million on 360 families listed un-
der this project.

Families of Orphans & 
Determined People

The families benefiting from the 
monthly support include those of 
459 orphans who have been so far 
supported with AED 6.7 million. Ad-
ditionally, 56 families of determined 
people received cash assistance of 
over AED 1 million.

 Our
projects

Additional Incentives

Whereas monthly cash and food 
support projects secure the mini-
mum and reasonable basic support 
a family needs, the Society has de-
veloped other projects to improve 
the standard of living of these fam-
ilies. Until the end of September, 
a housing support of over AED 8 
million, household necessities and 
home maintenance, worth over AED 
300,000, were provided for them.

Boosting Happiness 
Index

”Beit Al Khair”, all set to make ben-
eficiary families and strata happier 
on national occasions and holidays, 
provides them with food support 
and cash gifts to enjoy the spiritu-
ally uplifting days of the holy month 
of Ramadan, and spend cheerful 
holidays, like other members of the 
society. They were provided with Mir 
Ramadan )Foodstuff Aids(, worth 
AED 8.3 million, Zakat Al Fitr of AED 
1.4 million, along with Ediya )Cash 
gifts( of AED 4.1 million that were 
contributed to the children of eligi-
ble families on Eid Al Fitr and Eid 
Al Adha. Adahi )Sacrificial meat(, 
Aqaeq )New born banquets(, and 
Nuzoor )Vows(, all valued at nearly 
AED 2 million, were distributed.
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Charitable 
work does not start 
with an initiative to help the 
needy, but much earlier. Rather, 
it stems from economic activity and 
mobility, and the efforts of those who are can 
maximize their resources, so that they can meet 
their societal, charitable and humanitarian duties.

Doing good and helping the weak and low-income strata 
is, accordingly, part of every individual’s daily achievements 
to increase the national product and cover the weaknesses 
and flaws in the solidarity equation. The society shall then be 
able to always secure the specific right that Almighty Allah has 
commanded for the needy and the deprived.

This is most likely what the UAE leadership has achieved over the last 
50 years of development and economic achievements. It has employed 
its surpluses to support charitable and humanitarian work, achieving 
the solidarity, sufficiency and prosperity of their people, and leading the 
world in humanitarian expenditure that has never come to a stop since the 
beginning of the Union.

Today, through a slew of 50 grand projects that were unveiled with the 
advent of the Expo 2020 being hosted by Dubai, and the relentless endeavor 
to launch new strategic projects, for establishing an advanced stage of 
internal and external growth, and for reaching global leadership, we expect 
charitable and humanitarian work to flourish in line with the expected 
economic growth and progress.

This equation confirms the vision of His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, who stressed, in the ninth article of the ”Fifty-Year 
Charter”, the need to achieve an annual growth in humanitarian work 
that is equivalent to and keeps pace with the Emirate’s economic 
growth.

We are pleased with the launch of the ”Expo 2020” and the 
second workshop for the ”Next 50”, to set a pioneering and 
promising humanitarian achievement for the weak and needy 
everywhere. Zakat, when overflowed on the early days of 
this nation, the sixth Caliph ordered the surplus to be 
used in buying seeds, and the same to be spread on 
top of the mountains, for feeding birds.

This happened once, and can be done 
again with the help of Allah, and 
your sincere support.

“Spend of What We have Granted You!”
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ترقبوا

لتساهموا في هذه 
المنصة اإلعالمية التي 

تخصصت في دعم المشاريع 
الخيرية  وركزت على نجدة 

المرضى ورفع الكرب عن 
الحاالت الطارئة والحرجة

للتبرع:
االتصال على البرنامج

من خالل الرقم

 04 3699950

وما نراكم بإذن الله 
إال من المحسنين

برنامج »زايد الخير«
كل خميس من الساعة 4 - 6 مساء
على قناة األولى على التردد 107,4


