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موعد
مع المستقبل

طلب العلم فريضة وعبادة، وهو أول تكليف من هللا تعاىل، وأول ما نزل من القرآن 
اْقَرأْ  َعَلٍق*  ِمْن  اإْلِنَساَن  َخَلَق  َخَلَق*  الَِّذي  بَِّك  َر بِاْسِم  »اْقَرأْ  تعاىل:  قال  إذ  الكريم، 
بَُّك اْلَْكَرُم* الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم* َعلََّم اإْلِنَساَن َما َلْم يَْعَلْم« )سورة العلق، 1-5(، وقد  َوَر
بشر  النبي عليه السالم طالب العلم بالجنة، لن طلب العلم يعّد يف مقدمة العمال 
الصالحة، فقال: »من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل الجنة«.

ويف ظل تعاليم اإلسالم السمحة، وترغيبه بطلب العلم، ازدهرت العلوم جميعاً، ونبغ 
العلماء وكثرت االكتشافات، وشجع الخلفاء والقادة الحركة العلمية، وباركوها، فكان 

طالب العلم محترماً ومحبوباً يف المجتمع، ينظر الناس إليه بتقدير وإجالل.

وقد حّض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على دعم طالب العلم، نستنتج ذلك من 
حديث الخوين، الذي رواه أنس بن مالك، رضي هللا عنه، فأخبر عن أخوين،  أحدهما 
المال، ويصرف منها على نفسه  له حرفة يكسب منها  العلم، واآلخر  متفرٌغ لطلب 
وعلى أخيه، وكان يريد من أخيه طالب العلم أن يحترف حرفًة مثله، فشكاه إىل النبي، 
فقال له عليه السالم مهدئاً ومطمئناً: »لعلك ُترزق به«، وهو دليٌل شرعيٌّ على أن 

هللا سبحانه يرزق من يتكفل بطالب العلم.

وتأّسى  نجاح،  إىل  نجاح  من  اإلسالمية  الحضارة  مضت  الفقه  وهذا  الفهم  وبهذا 
المسلمون بنبيهم الكريم، فدعموا طالب العلم، وجعلوا كفايتهم من أفضل أعمال 
يتطلبه  ما  لهم  ويوفروا  العلم،  طلبة  على  منها  لينفقوا  الوقاف  وأوقفوا  الخير، 

تحصيلهم العلمي من مصاريف.

وعلى هذا النهج النبيل، مضت »بيت الخير« فخصصت برنامجاً لدعم تعليم أبناء 
السر المتعففة والطلبة من أبناء السر المعسرة، وخصصت بعض إيرادات مشاريع 
زمام  القادرين  غير  أبناء  من  يمتلك طالبنا  التعليم، حتى  لدعم  المستدام  التمويل 

مستقبلهم، ويأخذوا فرصتهم يف التحصيل العلمي والمهني أسوة بأبناء القادرين.
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»بيت الخير«
تعزز سبل االستدامة 
فـي عملـــها الخـيري

االستدامة مبدأ مهم لتطوير 
الخيري  العمل  واستمرارية 
والتطوعي والمجتمعي، وقد 
الشيخ  السمو  صاحب  كد  أ
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
ديب،  حاكم  الوزراء،  مجلس 
التوجه  هذا  على  هللا،  رعاه 
فقال: »نسعى لتحويل حب 
مؤسسي  عمل  إىل  الخير 
مجتمعي  وتغيير  مستدام، 
يف  حقيقي  وفرق  ملموس، 
حياة الناس« وهذا ما وضع 
الخيري  الحقل  يف  العاملين 
أمام مسؤولياتهم يف تحقيق 
عن  والبحث  المؤسسية 
تحقق  التي  الخيرية  الحلول 
الخيري  النشاط  استدامة 

وتطوره نحو الفضل.

بدايات مبشرة

وقد بدأت الجمعيات والمؤسسات العاملة يف المجال الخيري واإلنساين يف دولة اإلمارات ويف مقدمتها جمعية بيت 
لكن هذا  االستدامة،  فكر  تعزز  التي  والتطبيقات  والمبادرات  الفكار  المؤسسية، وطرحت بعض  نحو  بالتوجه  الخير 
السر  احتياجات  استيعاب  لتتمكن من  الخيرية،  الحلول  وابتكار  الفكار  المزيد من  إبداع  إىل  بحاجة  زال  ما  التحول 
والفئات القل دخالً والكثر حاجة، وهو ما يعني بالضرورة إبداع أفكار تمويلية  لتعظيم موارد العمل الخيري، وضمان 

استدامة عطائه.

المؤسسية وسياسة الجودة

وفيما يتعلق بجمعية بيت الخير، فقد تمكنت من ترسيخ بنيتها المؤسسية يف وقت مبكر،  وحققت خطوات ملموسة 
ومؤكدة يف هذا السبيل، ونجحت كجمعية أهلية متخصصة بالعمل الخيري داخل الدولة يف تطوير أدائها وخدماتها 
وفق أفضل وأرىق الممارسات، وفقاً لسياسة ومعايير الجودة التي تتطلبها شهادة »اآليزو« العالمية للجودة منذ العام 
بشهادة  الخاصة  اإلضافات  مع   ،2025 العام  حتى  ومتطلباتها  تعديالتها  كافة  واستيفاء  تحديثاتها،  كافة  مع   2003

»اآليزو« للمسؤولية المجتمعية ورضى العمالء والمستفيدين.
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االستدامة في الموارد

وعملت »بيت الخير« على المستوى االستراتيجي 
على تطوير مواردها المالية، حتى تتمكن من تمويل 
مشروعاً   25 عن  تزيد  التي  ومشاريعها  برامجها 
خيرياً يتم تنفيذها سنوياً، وسعت لزيادة التبرعات 
الخيرية  الحمالت  إطالق  خالل  من  واإليرادات 
أهم  يعد  الذي  رمضان  حملة  وأهمها  واإلعالمية، 
المحسنين  همة  تستنفر  التي  الخيرية  المواسم 
اإلعالمي  خطابها  فطورت  الخيرات،  لفعل 
المقروءة  الوسائل  كافة  واستثمرت  والتحفيزي، 
والمرئية والمسموعة مثل البرنامج اإلذاعي »زايد 
الخيرة  العشر  السنوات  خالل  وتوجهت  الخير«، 
التواصل  ومواقع  العنكبوتية  الشبكة  توظيف  إىل 
من  العديد  وأطلقت  كثيف،  بشكل  االجتماعي 
بهدف  الذكية  والتطبيقات  اإللكترونية  الحمالت 

الوصول إىل أوسع شريحة من الجمهور.

تعزيز األوقاف 

يعد الوقف أهم ركائز االستدامة الخيرية، لنه يحقق إيرادات 
طويلة،  أعواماً  الوقاف  تعمر  حيث  متنامية،  وأحياناً  ثابتة 
مخاطر  أي  من  الخيري  العمل  تحمي  ثابتة  أصوالً  وتشكل 
اهتماماً  الوقف  نشأتها  منذ  الجمعية  أولت  وقد  محتملة، 
استثنائياً كصدقة جارية حث عليها ديننا الحنيف، تساهم يف 
الوقف صالحاً  هذا  دام  ما  المستدام،  الخيري  التمويل  توفير 
لالستثمار، وهو يضاف إىل مصادر التمويل الخيري الساسية 
التي  المالية  الزمة  نبهت  وقد  وتبرعات،  وصدقات  زكاة  من 
إىل  الخير«  »بيت  إدارة  مجلس   2008 يف  بالعالم  عصفت 
قراره  فاتخذ  المستدام،  التمويل  استراتيجيات  تعزيز  ضرورة 

الحاسم بزيادة االعتماد على الوقف لتحقيق االستدامة.

رؤية استراتيجية

وكيفاً  كماً  بالوقاف  باالرتقاء  الجمعية  إدارة  مجلس  وأوصى 
الوقف  لمستقبل  استراتيجياً  هدفاً  ووضع  عائداتها،  لتعظيم 
يف »بيت الخير« بحيث يحقق يف السنوات العشر القادمة من 
الجمعية، حتى تتمكن من االستمرار  40 – 50% من موارد 
يف الوفاء بالتزاماتها نحو المستحقين والمستفيدين، وتسعى 
إدارة الجمعية إىل دعوة الداعمين والشركاء والمحسنين الكرام 
قيمة  تبلغ  التي  الوقفية،  السهم  بشراء  للوقف  التبرع  إىل 
بقيمة  وقفي  سهم  أيضاً  وهناك  درهم،   100 الواحد  السهم 

500 درهم، ومن أراد الزيادة يمكنه مضاعفة عدد السهم.
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نجحت »بيت الخير« للمرة الثالثة على 
التوايل يف الحصول على شهادة  »اآليزو« 
للمسؤولية المجتمعية، وفق المواصفة 
والتي    ،2024 العام  حتى   26000
 ،2015 عام  مرة  لول  عليها  حصلت 
داخل  الخيرية  الجمعيات  بين  منفردة 
الدولة، وذلك لمشاريعها التي أنجزتها يف 

مجاالت التعليم والصحة والبيئة.

تجديد »اآليزو«
للمسؤولية المجتمعية حتى 2024

مجاالت المسؤولية المجتمعية

يف  طفرة  الخيرة  العشر  السنوات  وشهدت 
اهتمام الجمعية بهذه المجاالت، فأنفقت على 
 60 والمحتاجة  المعسرة  السر  أبناء  تعليم 
لنجدة  »عالج«  مشروع  وعلى  درهم،  مليون 
المرضى المقيمين 52 مليون درهم، وساهمت 
يف تنظيف البيئة من أطنان المالبس والمقتنيات 
والجهزة  والوراق  والكتب  المستعملة 
التدوير،  لشركات  فباعتها  القديمة،  اإللكترونية 
وحققت عائدات تقدر بحوايل 43 مليون درهم، 

خصص جزء مهم منها أيضاً لدعم التعليم. 

تحسين جودة حياة األسر

وأثبتت »بيت الخير« التي دخلت عامها الثالث 
مؤسسيها  حرص  من  انبثقت  أنها  والثالثين، 
الوائل على تحقيق التكافل المجتمعي داخل 
للنهوض  الجمعية  عطاء  فخصصوا  الدولة، 
من  تعاين  التي  المتعففة،  المواطنة  بالسر 
ضعف الدخل أو عجز العائل بفقدانه أو إصابته 
بمرض عضال أو خروجه من الوظيفة لسبب أو 
آلخر، كما عززت إدارة الجمعية اهتمامها بالسر 
، فابتكرت مشاريع لتحسين جودة  القل دخالً 
حياة السر وتعليم أبنائها ورعاية الرامل واليتام 
وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من 
كالمهجورات  الدعم  تستحق  ضعيفة  فئات 

والمطلقات وغيرهم.

دعم الجهود المجتمعية

المسؤولية  بمبدأ  الخير«  »بيت  التزام  وتجلى 
كورونا،  المجتمعية بشكل خاص خالل جائحة 
للجهود  ممكن   مجتمعي  دعم  كل  فقدمت 
لصندوق  فتبرعت  والمجتمعية،  الحكومية 
درهم  ماليين   10 بمبلغ  المجتمعي  التضامن 
لدعم القطاعين التعليمي والصحي، وساهمت 
بتوزيع 3,2 مليون وجبة على العمال والمرضى 
الدفاع  على خط  العاملة  والكوادر  المحجورين 
الول، بقيمة 23,4 مليون درهم، وقدمت سالل 
 13,5 بقيمة  الزمة  خالل  غذايئ  ودعم  غذائية 
مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة سمو الشيخة 
هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رعاها هللا، 

التي وزعت يف 4 أشهر 15 مليون وجبة.
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فرع الفجيرة
ينفق 239 مليون درهم 

منذ التأسيس ويعزز 
عطاء »بيت الخير« في 

اإلمارات الشمالية
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أول  الفجيرة  فرع  يعّد 
الخير«  »بيت  تفتتحه  فرع 
أول  ليشكل  ديب،  خارج 
يف  للجمعية  رسمي  تواجد 
أن  بعد  الشمالية،  اإلمارات 
مؤثرة،  كجمعية  صيتها  ذاع 
ومساعدة  دعم  تستهدف 
السر المواطنة داخل الدولة، 
كبار  من  طيبة  نخبة  وتديرها 
المرموقين  والعيان  التجار 
يف ديب، والمعروفين بأياديهم 
البيضاء على صعيد اإلمارات، 
فتّم تأسيس فرع الفجيرة عام 
مع  وتطور  نما  الذي   ،1998
ما  مجموع  بلغ  حتى  الوقت، 
مليون   239 اآلن  حتى  أنفقه 
 45,095 منه  استفاد  درهم، 

أسرة وحالة.

دعم حكومة اإلمارة
ومؤسساتها  الفجيرة  حكومة  مع  وتعاونه  االجتماعي،  محيطه  مع  بتفاعله  الفجيرة  فرع  يتميز 
تقديره  عن  دائماً  عبر  الذي  الجمعية  إدارة  بتوجيهات مجلس  منه  التزاماً  العالقة،  ذات  وهيئاتها 
لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشريق، حاكم إمارة الفجيرة، عضو المجلس العلى لحكام 
لجهود »بيت  لمباركة سموه  امتنانه  وأعرب عن  واإلنسانية،  الخيرية  لجهوده  رعاه هللا،  اإلمارات، 
الخير« يف الفجيرة، وبشكل خاص شكره على الراضي المنحة التي قدمها للجمعية يف الفجيرة، 
لتقيم أوقافها عليها، وتحقق االستدامة يف عملها الخيري، كما عبر المجلس دائماً عن شكره وتقديره 
لويل عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشريق، رعاه هللا، لدعمه الدائم لجهود الجمعية يف الفجيرة، 

وتسهيل مهمة فرعها هناك.

نشاط الفرع
يغطي فرع الفجيرة مناطق الفجيرة والساحل الشريق على مساحة تزيد عن 200 كيلو متر مربع، 
وتمتد خدماته إىل بعض المناطق التابعة إلمارة الشارقة مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ويتشكل 
المواقع  يف  والمندوبين  التمويل  مكتب  موظفي  إىل  باإلضافة  موظفاً،   12 من  فيه  العمل  فريق 
الخارجية،  ليصل العدد اإلجمايل إىل 24 موظفاً، ويدخل ضمن هذا العدد 4 باحثات اجتماعيات، 
الجبلية  الماكن  يف  المحتاجة  السر  زيارة  إىل  يضطررن  وأحياناً  السر،  أوضاع  دراسة  يف  يجتهدن 
الوعرة، للوقوف على أوضاع تلك السر عن كثب، ومساعدتها على تحسين أوضاعها، ويبلغ عدد 
السر  والحاالت التي يساندها الفرع يف الفجيرة حسب التقرير السنوي للعام المنصرم 1622 أسرة 
وحالة، منها 302 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، وتلقت معظم  السر والحاالت 

المتبقية مساعدات عاجلة وطارئة لفك كربتها ومعالجة أسباب عجزها المايل.

إنجازات مهمة
باإلضافة إىل عطاء الفرع الخيري واإلنساين الذي تجاوز عام 2021 مبلغ 7,6 مليون درهم، استطاعت 
تنمية  مؤسسة  مع  أهمها  مهمة  تفاهمات  عدة  إبرام  من  هناك  فرعها  خالل  من  الجمعية  إدارة 
الشعبية  المنازل  من  العديد  أثاث  وتجهيز  صيانة  أعمال  يف  للتعاون  الفجيرة،  إمارة  يف  المناطق 
الفجيرة  كة مع جمعية  اتفاقية شرا عقد  تم  كما  الوقفية،  المشاريع  بعض  إنجاز  بهدف  القديمة، 
وهي من أعرق الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وتم تأسيس وقفين مهمين، الول قديم ويضم 
مقر فرع الفجيرة، والثاين وقف دبا الفجيرة، الذي افتتح عام 2016 على أرض مساحتها 900 متر 

مربع، ووصلت كلفة تشييده عند بنائه يف عام 2012 إىل 24 مليون درهم.
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حصاد فرع الفجيرة

يتابع فرع الفجيرة مسيرته بنجاح يف هذه اإلمارة الصاعدة، وقد أنفق خالل الشهر 
الثمانية الوىل من عام 2022 حوايل 3.5 مليون درهم، توزعت على النحو التايل:

المساعدات  الطارئةعدد أسر األيتامالدعم الغذائي الشهريالدعم النقدي الشهري

238
حالة

361
حالة

84
حالة

319
حالة

947,335 درهم1,069,100 درهم317,200 درهم1,136,500 درهم

اإلنفاق على األسر والحاالت المسجلة

مجموع ما أنفقه الفرع حتى أغسطس 2022

إجمايل اإلنفاقإجمايل الحاالت المستفيدة 

1,0023,470,135
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االستفادة من اإلمكانيات
وحرص محمد عبدهللا حارب الفالحي، المدير التنفيذي لنادي ديب الدويل للرياضات البحرية، نيابة 
عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر الجزيل لسرة جمعية بيت الخير على 
كمال وتنفيذ هذه المبادرة. وقال حارب نحن سعيدون للغاية بهذه  سرعة االستجابة، والعمل على إ
الخطوة، التي تأيت انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة يف االستفادة من اإلمكانيات المشتركة 
والخطة  التوجه  ضمن  تأيت  أنها  كما  المجاالت،  مختلف  يف  والوطنية  الحكومية  المؤسسات  بين 

االستراتيجية المحدثة للنادي 2027-2022.

خدمة المجتمع
على  ليس  النادي  يلعبها  التي  المختلفة،  الدوار  تعكس  المبادرة  أن  إىل  التنفيذي  المدير  وأشار 
كة مع جمعية  الصعيد الرياضي فحسب، بل من أجل خدمة المجتمع ككل، وهذه المرة جاءت الشرا
تأسيس  منذ  الدولة  المتميزة يف  اإلنسانية  الخدمات  تقديم  مجال  الوىل يف  تعد  التي  الخير  بيت 
الجمعية عام 1989، مبيناً أن النادي ظل حريصاً كل موسم على تقديم ريع فعالياته للجمعيات 

كة المجتمعية. والهيئات الخيرية، سعياً من النادي لتعزيز مفهوم الشرا

عالقة تكامل 
كة الجديدة  من جانبه قال عابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية بيت الخير أن توقيع هذه الشرا
بين المؤسسة ونادي ديب الدويل للرياضات البحرية، يعكس النظرة المستقبلية لعمل مؤسساتنا 
الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، كما يدل على توجه المسؤولين وإيمانهم بأهمية 
التعاون والتكامل، بما يخدم المصلحة العامة لكل طرف، وأضاف: »نحن سعداء للغاية بهذه الخطوة 
التي تؤسس لعالقة تكامل مع القطاع الرياضي بمختلف شرائحه، مما يعزز من دور مؤسستينا 
كثر فاعلية يف المستقبل، ويسرين أن أتوجه بالشكر الجزيل  يف نشر العمل الخيري، والقيام بأدوار أ
لمجلس إدارة نادي ديب الدويل للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وأن أثمن جهود 

اإلدارة التنفيذية يف النادي والتي يشرف عليها محمد عبدهللا حارب، المدير التنفيذي«.

مـذكـرة تفاهم
بين »دبي البحري« 

و»بيت الخير«
محمد عبدهللا حارب الفالحي: 

دور النادي ال يقتصر على الرياضة 
كات مجتمعية ويتطلع لشرا

عابدين طاهر العوضي: 
نؤسس لعالقات متجددة مع مختلف 

القطاعات ومنها الندية الرياضية

وقعت جمعية بيت الخير 
مذكرة تفاهم مع نادي 
ديب الدويل للرياضات 
البحرية بهدف تعزيز 
التعاون والعمل المشترك، 
وتضمنت العمل على خلق 
قنوات تواصل دائم والبحث 
الحثيث عن فرص لزيادة 
كة يف مجال العمال.  الشرا

وجرى توقيع المذكرة عن 
بعد عبر تقنية االتصال 
المريئ، حيث مثل »ديب 
البحري« محمد عبدهللا 
حارب الفالحي، المدير 
التنفيذي لنادي ديب الدويل 
للرياضات البحرية، بينما 
وقع المذكرة عن »بيت 
الخير« عابدين طاهر 
العوضي، المدير العام.
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أفضل الممارسات

التحوالت الذكية
ودور التكنولوجيا
في إثراء العمل 

اإلنساني

بعد إطالق مبادرة الحكومة الذكية عام 2013، التي أعلنها 
ودعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه 
لالستفادة  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  تداعت  هللا، 
من التطور اإللكتروين الذي شهدته الدولة، وكانت جمعية 
الستثمار  سارعت  التي  الجمعيات  مقدمة  يف  الخير  بيت 
هذا التطور. فبدأت يف مضاعفة جهود التحديث اإللكتروين، 
وأطلقت تطبيقاتها الذكية من أجل توفير وتيسير خدماتها 
الخيرية لجمهور المحسنين حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

نظام النقاط الخضراء

فرضت جائحة كورونا التباعد االحترازي، الذي حّد من استقبال المراجعين 
عند  سيما  ال  الوباء،  ونشر  العدوى  نقل  من  خوفاً  المساعدة،  طالبي  من 
الجمعية  تجمع أعداد كبيرة وعشوائية يصعب ضبطها، لذلك استعاضت 
عبر  المساعدة  طلبات  بتقديم  والفرع  المكاتب  يف  المباشر  التواصل  عن 
الموقع اإللكتروين والتطبيق الذكي،  وطورت نظاماً للتقييم باسم »النقاط 
المساعدة،  طالب  منها  يعاين  التي  العجز  نقاط  بتحديد  يسمح  الخضراء« 
المساعدة،  من  استفادته  فرص  من  زادت  النقاط  هذه  ازدادت  وكلما 

كثر الناس استحقاقاً للمساعدة.  وساعدت يف فرز أ

حمالت فزعة اإللكترونية 

ويف عام 2018 أطلقت »بيت الخير« حمالت فزعة اإللكترونية للدعم الطارئ 
المرضى  مساعدة  خاص  وبشكل  للمعسرين،  الطارئة  االحتياجات  لتلبية 
الذين يضطرون لعالج باهظ الثمن أو عملية جراحية ال يملكون ما يغطي 
تكاليفها، وهي مستمرة حتى اآلن حيث وصل مجموع حمالت فزعة لعام 

2021 إىل 23 حملة ساعدت المستفيدين منها بمبلغ 790,766 درهم.

تطبيقات »بيت الخير«

لبرامجها  شامل  ذكي  تطبيق  أول   2017 عام  الخير«  »بيت  أطلقت 
بإمكان  أصبح  بحيث  النقال،  الهاتف  أنظمة  على  الخيرية  ومشاريعها 
عبر  الخاصة  أجهزتهم  على  الذكي  التطبيق  هذا  تنزيل  الكرام  المحسنين 
نظامي أندرويد و آي أو إس، والتفاعل المباشر والسريع مع جهود الجمعية 
أوجه  على  بالتعرف  سواء  الدولة،  داخل  كانوا  أينما  الخيرية  وأنشطتها 
عبر  المباشر  بالتبرع  أو  الجمعية،  تساعدها  التي  الحاالت  ونوعية  اإلنفاق 
بطاقات االئتمان، أو معرفة النقاط الجغرافية للمواقع الخارجية المنتشرة 
كثر من مئة موقع يف مختلف اإلمارات، كما باشرت الجمعية عام 2020  يف أ

تطوير تطبيق »مالبس«، وتطبيق »حفظ النعمة اإللكترونية« عام 2022.

تطبيق »دبي اآلن«

ويف إمارة ديب يعد تطبيق »ديب اآلن« شامالً لجميع خدمات المدينة الذكية 
وأول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان ديب اليومية 
كثر من 130 خدمة ذكية توفرها جهات حكومية وخاصة، ومنها جمعية  عبر أ
بيت الخير، التي أدرجت ضمن هذا التطبيق، لتستقبل عبره التبرعات، إذ 
وفقاً  المرخصة،  الخيرية  للمؤسسات  للتبرع  الجمهور  التطبيق  هذا  يمكن 

لخياراته والمشاريع الخيرية المطروحة والمتاحة.
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على خطى زايد

وعلى خطى زايد واآلباء المؤسسين مضت القيادة الرشيدة، فقدمت دعماً كبيراً لتطوير التعليم، 
التي  القادمة،  عاماً  للخمسين  االستعداد  إلعداد خطة   2021 عام  الوطنية خالل  الورش  وأقامت 
شارك فيها التربويون والمعلمون والطلبة للخروج بتوصيات رائدة لدعم التعليم وتطوير الجامعات، 
وكان أن دخل التعليم يف صلب المبادئ العشرة التي طرحتها القيادة كمرجع لجميع مؤسساتها، 
فجاء  ازدهاراً.  كثر  أ لمجتمع  الموارد  وتسخير جميع  اقتصاد مستدام،  وبناء  االتحاد  أركان  لتعزيز 
يف المبدأ الرابع أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، وأوصى بتطوير 
التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات لنه 

الرهان للحفاظ على تفوق دولة اإلمارات.

جائزة لدعم المعلم

وترى اإلمارات أن دور المعلم أساسي إلنشاء جيٍل واٍع ومتعّلم، وملتزم بالقيم والمبادئ اإلنسانية، 
وقادرٍ على االبتكار والمساهمة يف تطوير المجتمع اإلمارايت ونهضته، وأطلقت »جائزة محمد بن زايد 
لفضل معلم« تأكيداً على أهمية دور المعلم وقيمته يف إثراء التعليم، فهو بمثابة عصب العملية 
التعليمية، حيث يتم تخصيص جوائز ضخمة للمعلمين الفائزين تصل إىل 6 ماليين درهم إمارايت 
لفضل 6 معلمين، وسمحت للمعلمين من دول مجلس التعاون الخليجي والردن وسوريا ومصر 
والعراق وتونس والمغرب بالمشاركة يف الجائزة، لنهم يساهمون يف مسيرة التعليم داخل الدولة، 
والتعليم  التطوير  واالبتكار،  واإلبداع  اإلنجاز،  يف  التمّيز  أهمها  أساسية،  معايير  الجائزة  واعتمدت 

المستدام.

برنامج سفراء التعليم

تشجيع  بهدف  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  ِقبل  من  التعليم  سفراء  برنامج  إطالق  تم  كما 
على  ومساعدتهم  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف  المتميزين  المعلمين 
ترمي  حيث  التعليمية،  المريخ”  الستكشاف  اإلمارات  “مشروع  مبادرات  يف  مدارسهم  تمثيل 
أهداف البرنامج إىل تزويد المعلمين بالمعرفة والدوات العلمية لتطوير معارف الجيال المقبلة 
من العلماء والمهندسين، باإلضافة إىل بناء جيل يلبي احتياجات الدولة المستقبلية من الكوادر 

المتخصصة يف علوم الفضاء والتكنولوجيا.

ن
سي

خم
 ال

رة
سي

م

خطط طموحة
لتحقيق ريادة اإلمارات 

في التعليم

أولت دولة اإلمارات منذ تأسيسها التعليم 
المتعلمة  الكوادر  لبناء  قصوى،  أهمية 
والمؤهلة لدعم مسيرة التنمية والبناء التي 
الدول  قمة  على  الدولة  لتتربع  كلها،  أ آتت 
المتميزة يف هذا المجال، وكان للمغفور له 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
هللا ثراه، دور مهم يف الكثير من اإلنجازات 
التعليمية، فنشر التعليم اإللزامي والمجاين، 
التعليم، وأوصى بتنظيم  المرأة حق  ومنح 
على  الجنبية  الدول  إىل  العلمية  البعثات 
هم  الشباب  أن  على  كد  وأ الدولة،  نفقة 
الضخمة  اإلمكانيات  ووفر  المة،  ثروة 
إلطالق المشاريع التعليمية وبناء المدارس 
والمعاهد وإنشاء نظام تعليمي قوي يسهم 

يف إبراز الهوية الوطنية اإلماراتية.
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وضعت »بيت الخير« منذ تأسيسها دعم الطلبة المحتاجين يف صلب أهدافها، وأعلنت إدارة 
الجمعية بمناسبة موسم العودة إىل المدارس والجامعات، أنها تواصل تنفيذ برنامجها »تعليم«، 
وأنها تحاول توفير الموارد المستدامة التي تسمح لها باالستمرار يف دعم هذا البرنامج، مثل 
إطالق تطبيق »مالبس« الذي يتم رصد قسم من ريعه لدعم التعليم، وأكدت الجمعية أن 
مجموع ما أنفقته هذا العام قد يصل إىل 5 مليون درهم، وليصبح إجمايل ما أنفقته الجمعية 
على دعم تعليم أبناء السر المحتاجة خالل 10 سنوات حوايل 60 مليون درهم، استفاد منها 
آالف الطلبة والطالبات يف مختلف المراحل الدراسية من أبناء السر المواطنة المكفولة من 

الجمعية وأبناء المقيمين المعسرين.

»بيت الخير«
تنفق 60 مليون درهم

على الطلبة المحتاجين
في 10 سنوات

التطوير الدائم

السمو  صاحب  وبمباركة  مؤخراً،  جرى  حيث  أرحب،  آفاقاً  وتفتح  التعليم،  مسيرة  وتستمر 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، إعالُن صاحِب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه هللا، عن هيكلة 
رئيسية جديدة لمنظومة التعليم يف دولة اإلمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات 
وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل 
التعليم يف الدولة، ولول مرة يف تاريخ الدولة والمنطقة العربية أعلن سموه عن إنشاء هيئة 
وحتى  والدته  منذ  بالطفل  لالهتمام  شمولية  خطط  وتنفيذ  لوضع  المبكر  للتعليم  اتحادية 

الصف الرابع تعليماً، وصحًة، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.

على طريق االستدامة

كد عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير«،  وأ
أن برنامج »تعليم« أحد برامج التكافل المجتمعي، 
المعيشي  بالمستوى  للنهوض  تسعى  التي 
المتعففة  السر  لبناء  والتعليمي  واالجتماعي 
ترعاها  التي  الدخل  ومحدودة  الضعيفة  والفئات 
الجمعية، وقال: »يهدف برنامج »تعليم« إىل تمكين 
أبناء السر المواطنة والقل دخالً، حتى يحصلوا على 
كاديمية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل  شهادة أ
مستقبلهم،  زمام  امتالك  على  تساعدهم  مناسبة، 
وهي خطوة مهمة على طريق االستدامة يف العمل 
أسرة  يف  طالبًة  أو  طالباً  ندعم  عندما  لننا  الخيري، 
بشكل  الجمعية  من  مساعدات  تتقاضى  محتاجة، 
شهري أو دوري، سيقوم أبناؤها المتعلمون بكفاية 
أسرتهم، مما سيسمح لنا بنقل الدعم لسرة أخرى 

كثر حاجة«. أ

مشاريع التعليم

وأضاف العوضي: »برنامج »تعليم«  يتكون من عدة 
قرطاسية  من  يحتاجونه  بما  الطلبة  لدعم  مشاريع 
وأدوات دراسية أو بحثية، وكانت له مساهمة فعالة 
الالبتوب  وأجهزة  اللوحية  بالجهزة  الطلبة  دعم  يف 
خالل مرحلة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، 
لكن مشروع »تيسير« اآلن يتوىل العبء الكبر من 
برنامج »تعليم« كونه يعنى بدعم الطلبة المعسرين 
يف مختلف مراحل الدراسة ممن تعجز أسرهم عن 
على  ويعمل  وجامعاتهم،  مدارسهم  رسوم  تسديد 
يحتاجها  أدوات  بأي  العليا  التعليمية  البرامج  دعم 
الطالب المعسر يف برامج البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه كالحواسيب وكلفة إعداد دراسات وبحوث 
المواصالت،  على  اإلنفاق  دعم  إىل  إضافة  التخرج، 
وتوفير وجبات الطعام بالتعاون مع بعض الجامعات، 
موارد  توفير  بهدف  »مالبس«  مشروع  طورنا  وقد 

مالية إضافية لدعم اإلنفاق على التعليم«.
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100 ألف مشترك
في تطبيق »مالبس« حتى اآلن

أعلنت »بيت الخير« أن عدد المشتركين الذين ساهموا يف تطبيق »مالبس« 
بلغ حتى اآلن 100 ألف مشترك مسجل يف قاعدة بيانات الجمعية، مما 
عزز عطاء هذا المشروع اإلنساين، كأول تطبيق إلكتروين من نوعه يف دولة 
ويجمع  والمستعملة،  القديمة  المالبس  من  بالتخلص  يسمح  اإلمارات، 
التبرعات العينية من مالبس ومقتنيات مختلفة، لتقوم »بيت الخير« ببيعها 
لشركات التدوير، وإنفاق ريعها على إسعاد السر المتعففة، ودعم تعليم 

كثر حاجة يف المجتمع. أبنائها، ومساعدة الفئات القل دخالً وأ

مشروع واعد
وجاء تطبيق »مالبس« ضمن مبادرات الجمعية لاللتزام بمبدأ المسؤولية 
عامه  يف  المشروع  جمعه  ما  بلغ  حيث  واعد،  مشروع  وهو  المجتمعية، 
مبلغ  عامين  أول  يف  انطالقته  رافقت  التي  الجائحة  ظروف  رغم  الثالث 
4.297,419 درهم، وبلغ وزن المالبس المستعملة التي جمعها 3,229.28 
الذي  لمشروع »قديمكم جديدهم«  امتداداً  طناً، ويعد تطبيق »مالبس« 
بدأته »بيت الخير« عام 2012 لجمع المالبس المستعملة، بهدف تخليص 
البيئة منها، وكان سبباً من أسباب حصول الجمعية على شهادة »اآليزو« 
للمسؤلية المجتمعية، والذي حقق عائدات مالية بلغت 39 مليون درهم، 
ليصل إجمايل ما تم جمعه المشروع بنسختيه من إيرادات تدوير المالبس 

المستعملة مايزيد عن 43 مليون درهم.
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أخبار البيت

   مجلس اإلدارة

انضم سعادة عادل غافان سعيد البسطي كعضو جديد يف الجمعية العمومية 
لجمعية بيت الخير، ويف نفس الوقت عضواً يف مجلس إدارتها، وهو شخصية 
عامة شغلت عدة مناصب مهمة، فكان مديراً تنفيذياً للقطاع الفني للمنطقة 
المعلومات  الهندسة وتقنية  لمدير عام قطاع  الحرة يف مطار ديب، ومساعداً 
متفرغ  هو  واآلن  »دافزا«،  ديب  بمطار  الحرة  المنطقة  سلطة  يف  واالتصاالت 

لعماله التجارية والعقارية.

 أبو الفقراء واأليتام
شاركت »بيت الخير« يف حفل التكريم الذي نظمته جمعية ديب الخيرية، لالحتفاء بذكرى المغفور له أمين يوسف الخاجة، رحمه هللا، والذي عرف بلقب »أبو الفقراء 
واليتام«، وذلك وفاء لجهوده، وتخليداً لدوره يف مجال العمل اإلنساين والخيري، وحضر عن الجمعية يف حفل التكريم مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي.

تكريم الرواد
تكريماً  غداء،  مأدبة  العوضي،  طاهر  عابدين  الخير«،  »بيت  عام  مدير  أقام 
بحضور سعيد  الجمعية،  يف  العاملين  من  الذهبية  اإلقامة  على  للحاصلين 
السابقين  المسؤولين  من  واثنين  العام،  المدير  نائب  المزروعي،  مبارك 
يف الجمعية، هما ياسر حبنكة، أول مدير للجمعية عند تأسيسها، وعبدهللا 
عن  العوضي  وعّبر  العام،  المدير  مساعد  موقع  يشغل  كان  الذي  الستاذ، 
اعتزازه بهذه النخبة من كوادر الجمعية التي تميزت يف أدائها الخيري، مشيراً 
إىل دور هذه المبادرة يف تأكيد التزام دولة اإلمارات بدعم وتمكين العاملين يف 

المجال اإلنساين وتوفير االستقرار السري واالجتماعي لهم.

وباسم  باسمي  »يشرفني  العوضي:  وقال 
بخالص  أتوجه  أن  الخير«  »بيت  يف  العاملين 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
آل مكتوم، رعاه هللا، لمكرمة سموه بمنح  راشد 
واإلنساين  الخيري  العمل  لرواد  الذهبية  اإلقامة 
وأسرهم، يف مبادرة جديدة تؤكد التزام الدولة تجاه 
وكوادره  رواده  ليشمل  واإلنساين  الخيري  العمل 
ومتخصصيه والعاملين فيه، لتكون اإلمارات وطناً 

ثانياً لهم، ما من شأنه أن يدفعهم إىل تقديم المزيد، وليكون لهم بصمة إىل 
جانب إخوانهم المواطنين يف تقديم صورة ناصعة عن مجتمع دولة اإلمارات 

التي تأسست على العطاء«.

وكانت إدارة »بيت الخير« قد توجهت بعدة رسائل شكر للموظفين الرواد 
الذين كانوا يشغلون مواقع قيادية يف الجمعية، ووصلوا إىل سن التقاعد، ويف 
مقدمتهم السيد عبد هللا الستاذ، والسيدة نهلة إبراهيم الحمد، وقد عبر 
رئيس مجلس اإلدارة، جمعة الماجد، حفظه هللا، باسمه وباسم إخوانه يف 
مجلس اإلدارة عن خالص الشكر والتقدير لهؤالء، مثمناً عطاءهم المخلص 

من  جسدوا  التي  المتميزة  وجهودهم  للجمعية، 
وأهدافه  الخيري  العمل  برسالة  إيمانهم  خاللها 
اإلنسانية، منوهاً  بما أبدوه خالل خدمتهم الخيرية 
من التزام وجدية، وعملهم الدؤوب من أجل تنفيذ 
الخطط والبرامج التي كلفوا بها من إدارة الجمعية 

وعلى أحسن وجه ممكن.

نهلة إبراهيم الحمد
مدير شؤون الفرع/ سابقاً

عبدهللا الستاذ
مساعد المدير العام/ سابقاً
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  متحف المستقبل وبرواز دبي

كما نظمت الجمعية رحلة أخرى لأليتام إىل متحف المستقبل، 
إىل  ديب، باإلضافة  يف  المعمارية  الروائع  أحدث  يشكل  الذي 
برواز ديب الذي يعّد واحداً من أهم المعالم الثقافية والترفيهية 

الحديثة على مستوى الدولة، وذلك بمشاركة 20 يتيماً. 

  50 حقيبة مدرسية

مع اقتراب موسم العودة للمدارس، قّدمت دائرة المالية يف 
حكومة ديب 50 حقيبة مدرسية مزودة بالمستلزمات الدراسية 
ضمن  الجمعية،  ترعاهم  الذين  اليتام  لدعم  والقرطاسية 

فعالية »دقائق للعطاء«.

  ورشة الرسم

نظمت »بيت الخير« ورشة رسم افتراضية لأليتام، بالتعاون 
مع معهد آرت كاال للتدريب على الفنون الجميلة، حيث شارك 
فيها 12 يتيماً، وتدربوا على كيفية تطوير مهاراتهم الفنية يف 

الرسم والتلوين، ليعبروا عن أفكارهم برسومات مبدعة.

إسعاد األيتام
نّظمت »بيت الخير« فعالية ترفيهية شملت 15 يتيماً ترعاهم الجمعية يف ديب، باصطحابهم يف 
زيارة إىل مكتبة محمد بن راشد، التي افتتحت مؤخراً، وتعد الوىل من نوعها والخدمات التي 
تقدمها، وتمت الزيارة برفقة مشرفين من قسم العالقات العامة وإسعاد المتعاملين، ومن شعبة 

كفالة ورعاية اليتام يف »بيت الخير«، حيث اطلع اليتام على مجموعة من الكتب المتنوعة.
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10 مليون سنويًا

وتنفق الجمعية على مشاريع اليتام ما يقرب من 10 مليون درهم سنوياً، حيث بلغ اإلنفاق عليهم 
9,005,200 درهم، قدمت كدعم  الخير«  الصادر عن »بيت  السنوي  التقرير  الماضي وفق  العام 
نقدي بشكل شهري، وتّم إسعاد اليتام من خالل فعاليات ومبادرات وهدايا وعطايا أرسلت لهم 
يف المناسبات والعياد وكمكافأة للمتفوقين منهم بمبلغ 1,019,017 درهم، ليبلغ مجموع ما أنفق 
على اليتام عام 2021 مبلغ 10,024,217 درهم، يف حين بلغ اإلنفاق على أسر اليتام هذا العام 

حتى نهاية أغسطس 5,717,400 درهم.

صندوق األيتام

الترفيهية  الرحالت  وتنظيم  إسعادهم  على  للصرف  صندوقاً  لأليتام  الخير«  »بيت  خصصت 
التبرعات  من  الصندوق  هذا  إثراء  ويتم  منهم،  والمتميزين  المتفوقين  وتكريم  لهم،  والتثقيفية 
اسم  ويحمل  درهم،   10 بمبلغ  الصندوق  بإثراء  خاص  كوبون  بيع  ومن  اليتام،  لدعم  الموجهة 
صندوق اليتام، وقد تّم مؤخراً تنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية لأليتام تضمنت زيارة مكتبة محمد 
بن راشد ومتحف المستقبل وبرواز ديب، كما نظمت لهم  ورشة رسم افتراضية لتطوير مهاراتهم 

الفنية.

بصمة واعدة

واعدة«  »بصمة  باسم  جديداً  مجتمعياً  خيرياً  مشروعاً   2021 عام  يف  الخير«  »بيت  صممت 
لرعاية ودعم اليتام الموهوبين، واالرتقاء بملكاتهم وقدراتهم، حتى يتحولوا إىل مبدعين ومؤثرين 
التكافل  لمشاريع  استكماالً  الجائحة  بسبب  تنفيذه  تأخر  رغم  المشروع  هذا  ويأيت  المجتمع،  يف 
كثر  أ بما هو  اليتام  الجمعية يف رعاية  اليتام، وانطالقاً من مسؤوليات  بأسر  الخاصة  المجتمعي 
من توفير االحتياجات الساسية، بإطالق هذا المشروع الطموح الذي سيوفر لهم كل دعم ممكن 

ليطوروا ميولهم اإلبداعية، ويصقلوها بالتدريب والقراءة وورش تنمية الخبرات والتثقيف النوعي.

عنا
اري

ش
م

كفالة
ورعاية األيتام

المواطنين  اليتام  الخير«  »بيت  ترعى 
ضمن  المواطنات  أبناء  من  اليتام  و 
أسرهم، وتهتم بشؤونهم المختلفة سواء 
يف المنزل أو المدرسة، ويبلغ عدد اليتام 
المكفولين اليوم 1226 يتيماً، ينتمون لـ 
خالل  من  الجمعية  وتقوم  أسرة.   439
بمتابعة  اليتام«  ورعاية  كفالة  »شعبة 
شؤونهم والتواصل مع أمهاتهم وأولياء 
وقد  كفالئهم،  مع  والتنسيق  أمورهم 
أساسيين  مشروعين  لأليتام  خصصت 
الشهري  النقدي  »الدعم  مشروع  هما 
»إسعاد  ومشروع  اليتام«،   لسر 
اليتام« وتقوم الشعبة من خالله بتنظيم 
لأليتام  وتثقيفية  ترفيهية  فعاليات 
المؤسسات  مع  بالتنسيق  المكفولين، 

والدوائر الحكومية والخاصة.
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عمــاًل بمبــدأ الشــفافية، يســر »بيــت الخيــر« أن تعلــن شــهريًا للمانحيــن 
الكــرام، والمحســنين األفاضــل، الذيــن وضعــوا ثقتهــم فيهــا، عــن 
ســبل الصــرف وحجــم اإلنفــاق، الــذي جــادت بــه أياديهــم الخّيــرة، 

ــناتهم. ــزان حس ــي مي ــك ف ــب ذل ــل أن يكت ــز وج ــى ع ــائلين المول س

اإلنفاق على المشاريع الخيرية 
للجمعية مـنذ عام 1989 وحتى 

نهاية ديسمبر  2021

Spending on the society 
charity projects since 1989 
and up to December 2021

2,555,898,069Dhsدرهم

“Beit Al Khair”, out of transparency, is pleased to 
enlighten honorable donors and philanthropists – who 
always have trust in us, about monthly expenditures and 
the fruits of their white hands; praying Almighty Allah to 
best reward them.

By your good will , we will continue givingبأياديــــــكـم البـــــــــيـضاء نستـــــــــمر بالعــــــــــطاء

مساعدات 
طارئة عامة

مساعدات 
داخلية عامة

مشروع
الصدقة الجارية

تيسير طالب مستلزمات منزلية
وصيانة منزل مشروع عالج مواد غذائية

General Projects  المشاريع العامة

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعية بـيت الخـير  بالدرهم حتى شهر أغسطس 2022 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until August 2022

التقرير اإلجمالي للمشاريع الخيرية حتى شهر أغسطس
Report of All Charity Projects Until August

عدد األسر المستفيدة من األفرع حتى شهر أغسطس 2022 م
Families Supported by Beit Al Khair Society Branches Until August 2022

50,391,647

35,270,6904,404,9955,874,597211,4901,032,160594,4673,003,248

 General Urgent
Aids

 General Internal
Allowances

Ongoing Charity
Tayseer

/Facilitation  & Household Items
House Maintenance

Treatment/Elaj Foodstuff

18,718,550

15,377

14,515,328

مساعدات 
شهرية

Monthly Projects  المشاريع الشهرية

10,700,500

9,939

5,000,000 5,717,400

1,668

1,860,828 1,906,250

1,940

6,600,000 394,400

1,830

1,054,500

Monthly Aids

فرعفرع الفجيرةفرع ديب
رأس الخيمة

فرع عجمان

Families Supported  األسر المفيدة

Dubai CenterFujairah CenterRAK CenterAjman Center

أصحاب الهمم
مساعدات

المواد الغذائية
الشهرية الخاصة

أسر األيتام
 People of

Determination  Monthly Food
Allowances

Orphans
Families

Season Projects  المشاريع الموسمية

مفاطر رمضانزكاة الفطرالمير الرمضاين
مشروع 
االضاحي

Ramadan
Breakfast Tents

Feast ZakahRamadan Food 
ParcelsSacrifice 

Project

83,625,525

إجمايل 
المساعدات

عدد األسر

Total Aids
Total Families

15,377
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تأسس عام 1989 ويغطي كامل مناطق إمارة دبي 
ماعدا حتا، باإلضافة إلى أغلب مناطق إمارة الشارقة ما 

عدا مناطق الذيد والمليحة.

فرع ديب

حدود  حتى  حتا  منطقة  ويغطي   2003 عام  تأسس 
التابعة  القريبة  المناطق  إلى  باإلضافة  عمان  سلطنة 
الحويالت-  رافاق-  )كدرا-  وهي  الخيمة،  رأس  إلمارة 
مصفوت-  )مزيرع-  ومناطق  القور(  وادي  المنيعي- 
الخنفرية( التابعة إلمارة عجمان، ومنطقة )أوحلة( التابعة 
محيط  في  القريبة  المناطق  وجميع  الفجيرة،  إلمارة 

منطقة حتا، وبعض أسر األيتام من إمارة الشارقة.

فرع حتا

تأسس عام 1998 ويغطي مناطق الفجيرة والساحل 
مربع،  متر  كيلو   200 عن  تزيد  مساحة  على  الشرقي 
إلمارة  التابعة  المناطق  بعض  إلى  خدماته  وتمتد 

الشارقة مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

فرع الفجرية

رأس  مناطق  كافة  ويغطي   2000 عام  تأسس 
الخيمة ماعدا مناطق )الشوكة- وادي اصفني- اذن-
مناطق  إلى  باإلضافة  المنيعي(  الطويين-  الغيل- 
إلمارة  التابعة  المنامة  ومنطقة  القيوين،  أم  إماره 

عجمان، ومنطقة الحمرية التابعة إلمارة الشارقة.

فرع رأس الخيمة

اإلمارة،  مناطق  كافة  ويغطي   2013 عام  تأسس 
ماعدا منطقة )المنامة( التي هي أقرب جغرافيًا إلى 
ومزيرع(  )مصفوت،  ومنطقتي  الخيمة،  رأس  إمارة 

اللتين هما أقرب إلى فرع حتا.

فرع عجمان

1،774,502,512319,782

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

239,020,00945,095

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

183,230,36635,629

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

220,975,56341,496

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

191,582,743 33,260

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

عطاء أفرع «بيت الخير« وإجمالي إنفاقها حتى أغسطس2022
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Outcomes of the Fujairah Branch

Monthly cash support Monthly food support Number of orphan families Emergency subsidies

238
Cases

361
Cases

84
Cases

319
Cases

1,136,500 Dhs 317,200 Dhs 1,069,100 Dhs 947,335 Dhs

Spending on the registered families and cases

Total beneficiary families Total amounts spend

1,002 3,470,135

Total amount spent by the branch until 2022

The Fujairah branch successfully follows its activities in this emerging 
emirate, where the Fujairah Branch has spent about AED 3.5 million 

during the first eight months of 2022, distributed as follows:
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Since its establishment, 
Fujairah branch
has been spending
AED 239 million dirhams 
and enhances Beit Al Khair 
giving in the northern 
emirates

The Fujairah branch is 
the first branch opened 
by “Beit Al Khair Soci-
ety” outside Dubai to 
constitute the first of-
ficial presence of the 
Society in the northern 
emirates, after it became 
known for being as an 
influential society aim-
ing at supporting and 
assisting the national 
families within the State 
and being managed by 
a good group of senior 
merchants and notable 
dignitaries in Dubai, who 
are known for their good 
reputation at the level 
of the UAE, the Fujairah 
branch was established 
in 1998 and grown and 
developed over the time 
until its total expendi-
tures amounted to AED 
239 million so far for 
benefit of 44,275 fami-
lies and cases.

Support by the Emirate Government

The Fujairah branch is featured by its interaction with its social environment, and cooperation 
with the Fujairah Government and its relevant authorities and entities in compliance with the 
directives of the Society BOD whose members who always express their appreciation to His 
Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Ruler of the Emirate of Fujairah, Member 
of the Supreme Council of Rulers of the Emirates, may Allah protect him, for his efforts char-
itable and humanitarian efforts, and express their gratitude for His Highness’s praise for the 
efforts of Beit Al Khair Society in Fujairah, in particular, the land granted by His Highness to 
the Society in Fujairah to establish its endowments on such lands and to achieve sustainability 
in its charitable work. Also, the Board of Directors has been expressing its thanks and appreci-
ation to His Highness Sheikh Mohammed Bin Hamad Al Sharqi for his permanent support for 
the Society’s efforts in Fujairah, and for facilitating its branch’s duty therein.

Branch’s activity

The Fujairah branch covers Fujairah and the East Coast regions on an area of   more than 200 
km2 and its services covers some areas of Sharjah, such as Khor Fakkan, Kalba and Dibba Al-
Hisn. The Action Team consists of 12 employees, including 4 female social researchers who 
do their best to study the families’ status and sometimes have to visit the needy families in 
rugged mountainous places to closely know these families’ conditions and help these families 
to improve their conditions. According to the annual report for the last year, the families and 
cases helped by the Fujairah Branch are 1622 families and cases, including 180 families which 
monthly receive cash subsidies. Most of the families and the remainder cases received urgent 
and emergency subsidies to relieve their distress and address the causes of their financial 
deficit.

Important achievements

In addition to the charitable and humanitarian giving by the branch for more than AED 7.6 
million in 2021, the Society BOD - through its branch there - could conclude several important 
understandings, the most important of which is the understanding concluded with the Fujairah 
Foundation For Region Development to cooperate in maintenance and furnishing of many an-
cient popular house to complete some endowment projects, where it is one of the well-estab-
lished charitable societies in the State. Two important endowments were established, the first 
of which is an important endowment containing premises of the Fujairah branch and the sec-
ond is Dibba Al-Fujairah Endowment which was opened in 2016 on an area of 900 m2, where 
the cost of its construction when it was built in 2012 amounted to AED 24 million.
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The renewal of the “ISO” for 
social responsibility until 2024

“Beit Al Khair” has succeeded for 
the third time in a row in obtaining 
the “ISO” certificate for social re-
sponsibility, according to the speci-
fication 26000 until the year 2024, 
which it obtained for the first time 
in 2015, alone among charities 
within the UAE, for its projects ac-
complished in the fields of educa-
tion, health and the environment. 

Areas of social responsibility

The last ten years witnessed a surge in the Soci-
ety’s interest in these areas. The Society spent 60 
million dirhams on the “Taleem” (education) pro-
gram to advance the education of children of needy 
families, and on the “E’laj” (treatment) project to 
help inpatients 52 million dirhams, and contributed 
to cleaning the environment from tons of clothes, 
used items, books, paper and old electronic devic-
es, so it has been sold to recycling companies, and 
achieved revenues estimated at 43 million dirhams, 
an important part of which was also allocated to 
support education.

Improving the quality of life for fam-
ilies

“Beit El Khair”, which has entered its thirty-third 
year, has proven that it emerged from the keen-
ness of its first founders to achieve social solidar-
ity within the UAE, so they allocated the Soceity’s 
activities to the advancement of the needy Emirati 
families, who suffer from low income or the inabil-
ity of the breadwinner due to his loss or suffering 
from a terminal illness or his exit from the job for 
one reason or another. The Society’s management 
has strengthened its interest in families with lower 
incomes, and has devised projects to improve the 
quality of families’ lives, educate their children, take 
care of widows, orphans, people of determination, 
senior citizens, and other weak groups that deserve 
support, such as abandoned women, divorced wom-
en, and others.

Supporting community efforts

Beit Al Khair’s commitment to the principle of social 
responsibility was particularly evident during the 
Corona pandemic, and it provided every possible 
community support for government and communi-
ty efforts, so it donated to the Community Solidari-
ty Fund an amount of 10 million dirhams to support 
the educational and health sectors, and contributed 
to distributing 3.2 million meals to workers, quar-
antined patients and working cadres on the first 
line of defense, with a value of 23.4 million dirhams, 
in addition to food baskets and food support during 
the crisis, at a value of 13.5 million dirhams, as part 
of the initiative of Her Highness Sheikha Hind bint 
Maktoum bin Juma Al Maktoum, may God protect 
her, who distributed 15 million meals in 4 months.
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Sustainability in the resources

Beit Al Khair Society acted at the strategic 
level to develop its financial resources, so 
that it can finance its programs and projects 
which are more than 25 charitable projects 
annually implemented, where Beit Al Khair 
Society sought to increase the donations 
and revenues by launching charitable and 
media campaigns, the most important of 
which is “Ramadan campaign” as Ramadan 
is the most important charitable season 
which encourage the benefactors to carry 
out good deeds, so that Beit Al Khair So-
ciety developed its media and motivational 
speech, invested all written, visual and audio 
means such as the radio program “Zayed Al-
Khair”, directed during the last ten years to 
extensively use the internet and the social 
networking sites, and launched many elec-
tronic campaigns and smart applications to 
reach to the widest groups of the audience.

Endowment promotion

The endowment is considered the most important base of the charita-
ble sustainability because it realizes fixed and sometimes growing reve-
nues, where the endowments lasts for many years and constitute fixed 
assets protecting the charitable work against any potential risks. Since 
its establishment, Beit Al Khair has been giving an exceptional atten-
tion to the endowment as an ongoing charity urged by our true religion, 
contributing to providing sustainable charitable financing, as long as 
this endowment is suitable for being invested, as well as the main char-
itable financing sources of zakat, charities, and donations. The financial 
crisis that occurred in 2008 paid attention of the BOD of “Beit Al Khair 
Society” to the fact that it is necessary to enhance the sustainable fi-
nancing strategies; thus, the BOD took its decisive decision to increase 
reliance on the endowment to achieve the sustainability. 

Strategic Vision

The Society’s board of directors recommended upgrading endowments 
in quantity and quality to maximize their returns, and set a strategic 
goal for the future of the endowment in “Beit Al Khair” so that it would 
achieve in the next ten years from 40-50% of the Society’s resources, 
so that it could continue to fulfill its obligations towards the beneficia-
ries and the needy. The Society’s management seeks to invite our val-
ued supporters, partners and benefactors to donate to the endowment 
by purchasing endowment shares, the value of which is AED 100 per 
share, and there is also an endowment share worth AED 500, and who-
ever wants to increase it can double the number of shares. The renewal 
of the “ISO” for social responsibility until 2024
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”Beit Al Khair Society“
 promotes sustainability
in its charitable works

Sustainability is an important 
principle for development and 
continuity of the charitable, vol-
unteer and societal work; His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Pres-
ident and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, may 
Allah protect him, emphasized 
this attitude, saying: “We seek to 
transform the love of goodness 
into a sustainable institutional 
work, a tangible societal change 
and a real difference in the people 
life”. This kept the workers in the 
charitable field under obligation 
to fulfill their responsibilities in 
achieving the institutionalization 
and searching for the charitable 
solutions achieving sustainability 
and development of charitable ac-
tivity towards the better.

Promising beginnings
The societies and institutions operating in the charitable and human-
itarian field in the UAE, Beit Al Khair Society is at the forefront, be-
gan to move towards the institutionalization, and raised some ideas, 
initiatives and applications promoting the idea of   sustainability, but 
this transformation still needs to create more ideas and innovate char-
itable solutions, so that these societies and institutions will be able to 
accommodate needs of lowest-income and needy families and groups, 
meaning that it is necessary to create financing ideas to maximize the 
resources of charitable work, and ensure the sustainability of its giving.

Institutionalization & Quality Policy
As for Beit Al Khair Society, it has been able to consolidate its institu-
tional structure at an early time, achieved physical and certain steps in 
this direction, succeeded - as a civil society specialized in the charitable 
work within the State - in developing its performance and services in 
accordance with the best and highest practices according to the policy 
and quality standards required by the “ISO” certificate for the quali-
ty since 2003, and all its updates that fulfilled its requirements until 
2025, as well as the additions of the “ISO” certificate for the social 
responsibility, and customer and beneficiary satisfaction.
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Seeking for knowledge is considered an obligation and worship, where it 
is the first assignment ordered by Allah Almighty, and the first matter dealt 
with in the Holy Qur’an, as Allah Almighty says: ”Read: In the name of thy 
Lord Who creates, created man from a clot. Read: And thy Lord is the Most 
Bounteous, Who teaches by the pen, Teaches man that which he knew not 
)Surat Al-Alaq, 1-5(. The Prophet, peace be upon him, gives glad tidings of 
the Paradise to the seeker of knowledge because seeking the knowledge is 
at the forefront of righteous acts, where the Prophet said ”Whoever selects a 
way to seek knowledge, Allah will make easy for him a path to the Paradise“.

In light of the tolerant teachings of Islam, and whereas Islam encourages 
to seek the knowledge, all sciences flourished, the scientists excelled, 
discoveries increased, and the caliphs and leaders encouraged and praised 
the scientific activity, so that the knowledge seeker has been respected 
and loved in the community and the people has been looking at him with 
appreciation and reverence.

The Messenger of Allah, may Allah’s blessing and peace be upon him, 
motivated support of the knowledge seeker, we conclude that fact through 
the hadith of the two brothers, which was narrated by Anas bin Malik - may 
Allah be pleased with him. Where one of those two brother allocated all 
his time to seek the knowledge and the other brother had a craft through 
which earns money and spent on himself and his brother; whereas craftsman 
wanted his brother )the seeker of knowledge( to have a craft like him, he 
complained to the Prophet who said ”May you earn your livelihood by virtue 
of him“. This is legal evidence proving that Allah Almighty endows those who 
take care of the seeker of knowledge.

In light of this understanding and this jurisprudence, the Islamic 
civilization turned from success to another success, and the Muslims 
followed their honorable Prophet, so that they supported the seekers of 
knowledge, made their sufficiency one of the best charitable deeds, where 
and endowed the endowments to spend from such endowments on the 
seeker of knowledge )students(, and to provide them with the expenses 
required for their educational attainment.

By following this noble approach, ”Beit Al Khair Society“ went ahead and 
allocated a program to support education of children of needy families and 
the poor families, where Beit Al Khair Society allocated some of revenues 
of sustainable financing projects to support the education, so that our 
needy students could control their own future, and take their opportunity 
to achieve educational and professional attainment, like the other children.
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بمناسبة وصول

المشتركين في

تطبيق »مالبس«

إلى 100,000

مشترك

لتحميل تطبيق بيت الخير
TO DOWNLOAD BEIT AL KHAIR APPLICATION

ندعوكم لتعزيز
هذا الرقم بالمساهمة

في هذا المشروع

للتبرع بما لديكم من مالبس ومقتنيات 
يرجى االتصال على الرقم المجاني

8002020
وسيأتيكم مندوبونا إلى الباب الستالم تبرعاتكم


