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لماذا »بيت الخير«؟

وحماية  التبرعات  بتنظيم  الخاص   2021 لسنة   »3« رقم  االتحادي  القانون  صدر 

الدولة،  داخل  التبرعات  بجمع  المخولة  الجهات  تحديد  وتم  المتبرعين،  أموال 

ومن ضمنها »بيت الخير«، وهي مناسبة للتأكيد على األسباب التي جعلت من 

بين  كوسيط  دورها  وتعزيز  التبرعات،  لجمع  وموثوقًة  شرعيًة  منصًة  الجمعية 

حاجة. الناس  أكثر  وبين  جهة،  من  والمتبرع  والداعم  المحسن 

 41 رقم  الوزاري  بالقرار  الجمعية  بإشهار  تجلت  التي  القانونية  بالشرعية  ونبدأ 

للعام 1989م، الصادر عن وزارة تنمية المجتمع، والذي يسمح لها وما يزال بجمع 

التبرعات وإنقاقها على المستحقين، لكن ما عزز دور الجمعية ومكانتها هي 

الخيري  عملها  ركزت  كجمعية  اإلمارات،  مجتمع  من  عليها  حازت  التي  الثقة 

الشفافية في األداء والعطاء. الدولة، واعتمدت  داخل 

و حققت »بيت الخير« مصداقية عالية، بحرصها على الحوكمة المالية والخيرية 

وعبر  لجنة،  خالل  ومن  بقرار،  إال  كثر  أو  قّل  مبلغ  أي  صرف  يتم  فال  واإلدارية، 

شيكات موقعة من مسؤوَلين مخوَلين، باسم الجهة التي يريد المحتاج تغطية 

عجزه نحوها، كمستشفى أو هيئة حكومية أو جامعة، وال يتم صرف أي نقد 

أو تداوله بين الجمعية واألفراد، إال عبر تحويالت مالية وبنكية موثقة تخضع 

الصارمة.  المالية  للتدقيق والرقابة 

ويدل على هذا المسار ما حازت عليه الجمعية من شهادات الجودة، وما حصدته 

أداء خيري في الوطن  التميز المحلية والعربية، آخرها جائزة »أفضل  من جوائز 

العربي«، حيث تم اختيارها من بين 156 جمعية خيرية عربية، من خالل تحكيم 

نزيه قامت به المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، 

وفق أحدث المعايير.

طلبوا  بما  وموثقون  مسجلون  منها  استفادوا  أو  بالجمعية  مروا  من  حتى 

بيانات الجمعية، التي تضم ما يزيد عن 56  وحصلوا عليه من عطاء في قاعدة 

ومستفيد. مستحق  ألف 

 لهذا كله نجدد دعوتنا إليكم لتخرجوا زكاتكم وصدقاتكم وتقدموا تبرعاتكم 

من خالل جمعية بيت الخير، لتطمئنوا أنها ستذهب كاملة ودون تأخير ألكثر 

الناس حاجة.
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تميز عام 2021 بحراك خيري متنامي بعد أفول الموجة األولى من جائحة كورونا، وكانت الفرص التي الحت مع استئناف الحياة 

الطبيعية واعدًة ومبشرة، وتم – بفضل اهلل تعالى - تحقيق عدد من اإلنجازات النوعية، وكلنا أمٌل وإصرار على متابعة ما بدأناه على 

أعتاب العام الجديد، لتقلع »بيت الخير« من جديد في انطالقة جديدة إلثراء العمل الخيري واإلنساني، ودعم وإسعاد آالف األسر 

والحاالت التي تتطلع إليها كحضنٍ دافئ، ومالذٍ لكل محتاجٍ على أرض اإلمارات.

عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  دّشن 

دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مركز الطوار لغسيل الكلى، والذي يعد األحدث 

البروتوكوالت  أفضل  إمارة دبي، حيث يطبق  واألكثر تطورًا في تصميمه على مستوى 

الطبية المعمول بها عالميًا، وهو مزود بتجهيزات متقدمة ووسائل وتقنيات حديثة.

ويعد مركز الطوار إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية التي ساهمت فيها كل من دائرة الشؤون 

لتـأسيس  تبرعت  التي  الخير  بيت  جمعية  جانب  إلى  بدبي  الصحة  وهيئة  الخيري،  والعمل  اإلسالمية 

المركز بمبلغ 10 مليون درهم، وتعاونت معها في دعم هذا المشروع ماليًا كل من »دار البر« و«دبي الخيرية« 

ومؤسسة األوقاف وشؤون القصر وبنكي »دبي اإلسالمي« و«نور«.

40 سريرًا،  وتبلغ طاقته االستيعابية  5500 مترًا مربعًا،  الكلى  الصحي لغسيل  الطوار  وتصل مساحة مركز 

وكان بناؤه قد انتهى في نهاية عام 2020، وتم توظيفه كمركز للقاح المواطنين والمقيمين مجانًا خالل 

أزمة جائحة كورونا، وتقرر تخصيص 30% من نشاطه الطبي لدعم المرضى المحتاجين مجانًا.

افتتاح مركز الطوار الصحي الخيري لغسيل الكلى
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أطلقت »بيت الخير« خطتها االستراتيجية الجديدة لألعوام 2022 – 2026، حيث حدثت رؤيتها لتتركز حول التنمية المستدامة 

إلسعاد  الهادفة  الخيرية  والشراكات  التضامن  تعزيز  لتتضمن  رسالتها  وجددت  والمجتمعي  واإلنساني  الخيري  للعمل 

وتمكين األسر والفئات األكثر حاجة في المجتمع اإلماراتي وتحقيق الريادة في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

فرص  وزيادة  الجمعية  أوقاف  وتعزيز  لألسر  المعيشي  المستوى  تحسين  في  تتلخص  أهداف  ستة  االستراتيجية  وحددت 

الوقف المبتكر والمستدام وتنمية وتطوير الموارد المالية واالرتقاء بقدرات الموارد البشرية بما يؤهلها ألداء أفضل يواكب 

استحقاقات المستقبل.

إطالق الخطة االستراتيجية 2022 – 2026

افتتاح وتشغيل أكبر وقفين في تاريخ الجمعية

أقيم على  أرٍض منحٍة من صاحب 

السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، 

عضو المجلس األعلى، حاكم عجمان، 

رعاه اهلل، مساحتها 2175 مترًا مربعًا، 

ويتكون من عشرة أدوار و160 شقة و11 

محاًل تجاريًا، مع طابق سرداب وطابق 

أرضي وطابقي مواقف، واحترامًا 

لسموه تمت تسمية وقف عجمان 

باسم المغفور له الشيخ راشد بن 

حميد النعيمي، والد صاحب 

السمو وأحد اآلباء 

المؤسسين لالتحاد.

يقع وقف الكرامة في بر دبي 

في منطقة مزدهرة اقتصاديًا، 

قرب مركز برجمان التجاري، 

ويتكون من طابقي سرداب 

وطابق أرضي و5 أدوار، على 

مساحة أربعة دونمات، ويضم 

90 شقة فاخرة مشطبة 

تشطيبًا فخمًا، باإلضافة إلى 11 

محاًل استثماريًا. 

وقف الكرامة الجديد

           مع نهاية العام 2021 اقتربت أعمال البناء 

من نهاياتها في وقف النهدة الجديد، الذي 

يقام في إمارة دبي بمنطقة النهدة 2 على 

أرض منحة من المغفور له الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم، رحمه اهلل، تبلغ مساحتها 15 

ألف قدم مربع، ويتكون من 12 دورًا و60 شقة 

مع طابق أرضي وطابقي سرداب للمواقف 

وقد بدأت أعمال التشطيب لتسليم المبنى 

بإذن اهلل تعالى بعد حملة رمضان القادمة، 

ليتم تأجيره ليضاف ريعه إلى عائدات األوقاف 

التي تجاوز عددها به 21 وقفًا. 

وقف عجمان

وقف النهدة الثاني

٤

شهد عام 2021 تشغيل أكبر وقفين في تاريخ »بيت الخير« هما وقف الكرامة الجديد في بّر دبي، ووقف المغفور له الشيخ 

راشد بن حميد النعيمي في عجمان، ضمن خطة الجمعية لتعزيز أوقافها كمصدر آمن وواعد لتوفير التمويل الخيري الثابت 

والمستمر، وتحقيق االستدامة الخيرية.
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افتتحت »بيت الخير« مقر فرعها الجديد في عجمان، الذي كان أولى ثمار وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بحضور 

عضو مجلس اإلدارة، عبد الرحمن الشارد، أمين الصندوق، والشيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد 

بن راشد النعيمي، ومريم علي المعمري، األمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري بعجمان، حيث تم تكريم الشركاء، 

وفي مقدمتهم الشيخة عزة والمحسن عبيد الزعابي، الذي كان له فضل توفير مقر الفرع لعشر سنوات خلت، قبل أن 

تحظى الجمعية بمقر لفرعها ضمن وقف عجمان.

احتفت نشرة »بيت الخير« ببلوغ أعدادها رقم 200 وبذلك تكون قد طوت أكثر من 22 عامًا من اإلعالم الخيري المتخصص 

والمسؤول، الذي رافق مسيرة الجمعية وشهد تحوالتها وتطوراتها وحمالتها الخيرية واإلنسانية، فوثقها، وعبر عنها 

أروع تعبير، حيث كان العدد )1( قد صدر في نوفمبر 1998، وكان اإلعالم الخيري مفهومًا جديدًا، تفخر الجمعية بأنها قد 

ساهمت بقدرٍ  مهٍم في مسيرته التي ما زالت تحبو.

افتتاح  مقر فرع عجمان الجديد

22 عامًا من اإلعالم الخيري 
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َدَقاِت » لعام 1442 – 2021 أهدافها  حققت حملة »َوُيْرِبي الصَّ

المرسومة، حيث أنفقت خالل حملة رمضان مبلغ 60,373,224 

درهم، استفاد منها 950,917 فردًا وأسرة من الحاالت المسجلة 

في الجمعية، واآلالف من المستحقين وأكثر الناس حاجة، 

حيث توزع اإلنفاق على المشاريع الخيرية التالية.

َدَقاِت«  حملة »َوُيْرِبي الصَّ

وزعت الجمعية 1,041,742 وجبة خالل عام 2021 ضمن مشروعيها »الطعام للجميع« و«إفطار صائم« بقيمة 

الذين  المقيمين  للعمال  والساخنة  الطازجة  الوجبات  توفير  تم  حيث  درهم،   8,236,466 بلغت  إجمالية 

يساهمون في بناء الوطن، وغيرهم من العزاب وعابري السبيل.

توزيع 1,041,742 وجبة 

درهم
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قانون اتحادي جديد لجمع التبرعات

و«بيت الخير« ضمن 25 مؤسسة يسمح لها بذلك

القانون يضمن 

وصول التبرعات 

والمساعدات 

لمستحقيها، 

ويشـكل إطارًا 

آمنًا ومحفزًا 

للعـطاء اإلنساني 

والمجتمـعي.

عيسى  بنت  حصة  معالي  أعلنت 

بدء  المجتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد، 

 »3« رقم  االتحادي  بالقانون  العمل 

التبرعات  بتنظيم  الخاص   2021 لسنة 

بشكل  المتبرعين  أموال  وحماية 

وضوابط  ألحكام  وفقًا  أساسي 

بجمع  ترغب  جهة  أي  على  تطبق 

التبرعات في الدولة، وأكدت معاليها 

وصول  ويحقق  يضمن  القانون  أن 

لمستحقيها،  والمساعدات  التبرعات 

االتحادية والمحلية  الجهود  لتوحيد 

الوزارة  بين  التنسيق  خالل  من 

بتنظيم  المعنية  المحلية  والجهات 

القانون  عرفها  والتي  التبرعات، 

»بالسلطة المختصة«.

جمعية بيت الخير
وحثت معاليها أفراد المجتمع من المتبرعين على ضرورة التأكد من تقديم 

ومؤسسة  جمعية   25 عن  اإلعالن  تم  و  لها،  المرخص  للجهات  التبرعات 

ضمنها  من  الدولة،  داخل  التبرعات  جمع  صالحية  لها  باالسم  إنسانية 

اإلنساني  للعطاء  ومحفزًا  آمنًا  إطارًا  القانون  ليشكل  الخير،  بيت  جمعية 

والمجتمعي الصادق والسليم والنابع من قيم وتقاليد المجتمع اإلماراتي.

االلتزام بالقانون
وحدد القانون العقوبات والمخالفات التي تطبق على األشخاص الذين ال 

تقل عن  التي ال  والغرامة  بالحبس  يعاقب  القوانين، حيث  بهذه  يلتزمون 

200,000 درهم وال تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد 

على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وشدد على أنه يتعين على الجهات 

الدولة  إمارات  مختلف  في  التبرعات  وتلقي  لجمع  والمعتمدة  المرخصة 

التقّيد بموافقات السلطات المحلية في اإلمارات األخرى.

التبرعات العينية
مع  بجمعها  القانون  سمح  الدوائية  أو  الغذائية  العينية  التبرعات  وبشأن 

السارية  التشريعات  في  المحددة  للمواصفات  مخالفتها  عدم  مراعاة 

أو نقل  المرخص لها قبول  الجهات  المقابل حظر على  الدولة، وفي  في 

الدولة  أو دوائية لتقديمها داخل  تبرعات عينية غذائية  أو تقديم  أو حفظ 

لها  يجوز  ال  كما  السارية،  التشريعات  في  المحددة  المواصفات  تخالف 

وفق  إال  الدولة  خارج  لتوزيعها  دوائية  أو  غذائية  عينية  تبرعات  أي  قبول 

مجموعة االشتراطات المحددة.

معالي وزيرة تنمية المجتمع:
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أهل  التزام  عن  تعبير  مجتمعها  في  واإلنساني  الخيري  العطاء  وقيم  القديم،  التاريخ  منذ  ومتجذر  أصيل  اإلمارات  في  الخيري  العمل 

الثروة المباركة  اإلمارات بتعاليم دينهم الحنيف، لكن قيام االتحاد والنمو االقتصادي الذي عاشته الدولة بفضل نعمة ظهور النفط، 

التي وظفتها قيادة االتحاد بذكاء لخدمة التنمية، أدت إلى ازدهار كبير وغير مسبوق في العمل الخيري، فنشأت العديد من الجمعيات 

والمؤسسات الخيرية واإلنسانية غير الربحية، التي تعاون في دعمها الحكام والشيوخ واألعيان والمقتدرين فيه، ممن عرفوا بالمبادرة 

واأليادي البيضاء، وتم تشريع العديد من القوانين الناظمة

 لهذا الجهد اإلنساني، الذي يعكس ثقافة المجتمع وتوجه

 الدولة، التي نجحت في السنوات األخيرة باعتالء

 المركز األول في العطاء اإلنساني واإلنمائي 

على مستوى العالم.

وتفاصيله  نجاحاته  نعرف  وكنموذج 

يمكننا أن نتابع مسيرة »بيت الخير«،  التي 

التطور  على  شاهد  خير  والتزال  كانت 

ظل  في  الخيري  العمل  شهده  الذي 

نحتفل  ونحن   - اإلنصاف  ومن  االتحاد، 

ما  نوثق  أن   - لإلمارات  الذهبي  باليوبيل 

أنجزته في ظّل الخمسين، حيث استفادت 

الذي  والتقني  االقتصادي  التقدم  من 

التحوالت  كل  وواكبت  الدولة،  عاشته 

أشواطًا  وقطعت  والمجتمعية،  التنموية 

التميز  وتحقيق  الجودة  سياسة  اتباع  في 

الخيري  نشاطها  أن  ورغم  المؤسسي، 

أنها  إال  الدولة،  داخل  محصورًا  كان 

مرموق  إماراتي  كنموذج  نفسها  فرضت 

أفضل  بجائزة  ففازت  الخيري،  العمل  في 

تم  حيث  العربي،  الوطن  في  خيري  أداء 

اختيارها من بين 156 جمعية خيرية عربية، 

المنظمة  به  قامت  نزيه  تحكيم  خالل  من 

لجامعة  التابعة  اإلدارية  للتنمية  العربية 

الدول العربية وفق أحدث المعايير.

نموذج »بيت الخير«

ارتفاع مؤشر الزكاةمليار في 5 سنوات

حققتها  التي  المؤسسية  إلى  يلفت  ما  أهم  من  ولعّل 

منذ  الدقيقة  والخيرية  المالية  لبياناتها  توثيقها  الجمعية، 

البياني  الخط  يبدو  حيث  اليوم،  وحتى  1989م  عام  نشأتها 

لإلنفاق في صعود مستمر، من إنفاق مليون درهم في عامها 

إنفاق 192,5 مليون درهم في عام 2020، مع قفزات  األول إلى 

مهمة حققتها في السنوات العشر األخيرة، حيث بلغ عطاؤها 

الرخاء  أجواء  لوال  ليحدث  ذلك  كان  وما  المليار،  حوالي  فيها 

الخيرين  المحسنين  عطاء  على  انعكست  التي  واالزدهار 

من  الدولة  عاشته  الذي  االقتصادي  والنمو  الشركاء  وتعاون 

عام إلى عام.

ارتفاع مؤشر  وبدراسة سريعة ألرشيف »بيت الخير المالي« نلحظ 

االقتصاد  ونمو  الدخل  ارتفاع  مع  طرديًا  يرتبط  الذي  الزكاة، 

 )2011  –  1999( األعوام  في  الزكاة  نسبة  أن  نجد  حيث  واألعمال، 

التي  القفزة  ومع  مواردها،  من   ،%90  –  80 بين  ما  إلى  ارتفعت 

وأنشطتها  أوقافها  تنشيط  في  األخير  العقد  في  حققتها 

نسبة  السبب  لنفس  ارتفعت  كما  الخيرية،  وحمالتها  الترويجية 

نسبة  إلى  المجتمعية  المسؤولية  ومبادرات  والتبرعات  الصدقات 

تتراوح بين 40 و50% لتوازي في أرقامها عائدات الزكاة، بل تفوقت 

2021، مما   – بمراحل في األعوام 2018  الزكاة  أرقام  الصدقات على 

يؤكد دور اإلدارة الخيرية أيضًا في تحقيق النمو اإلنساني.
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2 مليار و550 مليون

وبلغ حجم عطاء الخيرين من الزكاة حتى نهايات 2021 مليار و680 مليون 

درهم، بينما بلغ حجم الصدقات خالل هذه المسيرة التي توشك أن تطوي 

33 عامًا ما يزيد عن 872 مليون درهم، ليبلغ عطاء »بيت الخير« حتى اآلن 

ظلت  الزكاة  أن  أي  درهم،  مليون   550 و  مليارين  من  أكثر   )2021  –  1989(

ألنها   %71ِ بنسبة  للجمعية  الخيري  التمويل  في  حضورًا  األكثر  المصدر 

مرتبطة حكمًا بالنشاط واالزدهار االقتصادي.

الوقف سبيل االستدامة

الخير« سياسة االستدامة دور في المحافظة على  وكان النتهاج »بيت 

لتعزيز  سبيل  خير  الخيري  الوقف  في  فوجدت  الخيري،  تقدمها  وتيرة 

األوقاف  بناء  في  فنشطت  المالية،  ومواردها  الثابتة  الجمعية  أصول 

النوعية والكبيرة، حيث بلغ عدد األوقاف التي أنجزت في السنوات العشر 

األخيرة 7 أوقاف تعد األهم واألكبر حتى اآلن، مقابل 13 وقفًا أنجز على 

مدى 23 عامًا من قبل.

30 مشروعًا خيرياً

ونفذت الجمعية في ظّل الخمسين أكثر من 30 مشروعًا خيريًا وعشرات 

المبادرات والحمالت الخيرية الناجحة، استفادت منها مئات آالف األسر 

تتقاضى  التي  األسر  آالف  منها  الدخل،  ومحدودة  الضعيفة  والحاالت 

الجمعية  ترعاهم  الذين  األيتام  وآالف  شهري  بشكل  نقدية  مساعدات 

الهمم،  وأصحاب  والطلبة  والعمال  المرضى  من  وغيرهم  أسرهم  مع 

التي  والمأزومة  المكروبة  لألسر  عاجلة  مساعدات  الجمعية  وتخصص 

تعاني من عجز قاهر يؤثر على حياتها أو معاشها أو أمنها المجتمعي.

مشاريع مبتكرة

ونجحت »بيت الخير« في أن تكون 

األولى في ابتكار الكثير من 

المشاريع ذات األبعاد االجتماعية 

التي ساهمت في رفع مؤشرات 

السعادة والتالحم المجتمعي 

مثل فكرة المير الرمضاني 

والكوبون المدرسي والطعام 

للجميع و«تسييل« قيمة المالبس 

المستعملة، لينفق ريعها على 

التعليم وكذلك حفظ النعمة 

الرقمية وغيرها من أفكار غير 

مسبوقة استحقت الجمعية 

بسببها شهادة اآليزو للمسؤولية 

المجتمعية، منفردة بين الجمعيات 

الخيرية داخل الدولة.

التطبيقات 
اإللكترونية

وكانت الجمعية سباقة لتحديث 

بنيتها اإللكترونية عام 2010 ، فهي 

أول من طبق توزيع المساعدات 

النقدية عبر البطاقات البنكية 

والمساعدات الغذائية عبر البطاقات 

محدودة القيمة، ومن أوائل 

المؤسسات التي استجابت لدعوة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، رعاه اهلل، بالتحول 

إلى األنظمة الذكية، فأطلقت 

عدد من التطبيقات الذكية لتعزيز 

التبرع عن بعد وتقييم استحقاق 

طالبي المساعدة إلكترونيًا عبر 

نظام النقاط الخضراء، وتحويل 

المساعدات للمستفيدين عبر 

الحسابات البنكية، وتسريع توصيل 

المساعدات الطارئة للمكروبين 

حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. 

دعم التضامن 
المجتمعي

ختامًا تميزت »بيت الخير« 

بمساهماتها المجتمعية المهمة 

التي برزت خالل أزمة كورونا، 

كما تميزت بإعالمها وفكرها 

الخيري، حيث أسهمت في الحــوار 

المجتمعي الذي نظمته إدارة 

جمعيات النفع العام في وزارة 

تنمية المجتمع الستشراف 

مستقبل العمل الخيري في »عام 

االستعداد للخمسين« من خالل 

ورقة مهمة قدمتها، أكدت على 

تطوير مشاريع االستدامة الخيرية، 

واعتماد منهجية التمكين بتحويل 

المحتاجين إلى منتجين، وتطوير 

الخدمات الخيرية لتتجاوز االهتمام 

بظروف المستحقين المعيشية، 

لالرتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم، 

ودعم تطلعاتهم لحياة أفضل، 

ليتمكنوا ممن المساهمة الفاعلة 

في نهضة المجتمع.
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فريضة تحقق االستدامة  
وترقى بحياة أكثر الناس حاجة

الزكاة

على  نعيشها  التي  الحياة  نوعية  حفظ  على  القدرة  يعني  حديث  كمفهوم  الخيري،  العمل  في  االستدامة  عن  الحديث  اليوم  يكثر 

توزيع  في  والعدالة  المجتمع،  طبقات  بين  التوازن  استمرار  يحقق  الذي  الزكاة،  مفهوم  على  تمامًا  ينطبق  ما  وهو  الطويل،  المدى 

المجتمع،  في  ودخاًل  حظًا  األقل  واألفراد  األسر  بحياة  واالرتقاء  للفقراء،  األغنياء  من  منها  محددة  نسبة  لتذهب  والثروات،  األموال 

الذين يعجزون عن تحقيق دخٍل أو مورٍد مالي حالل، يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم األساسية التي تسمح لهم بحياة كريمة وسعيدة.

حق معلوم
)المعارج:24، 25(:  تعالى في سورة  الزكاة قول اهلل  ويجسد مفهوم 

َواْلَمْحُروِم« حيث جاء في  اِئِل  َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم * ِللسَّ ِذيَن ِفي  »َوالَّ

المؤمن  يعطيها  الزكاة،  هو  المعلوم  بالحق  المقصود  أن  التفسير 

القدرة  من  حرم  الذي  هو  والمحروم  ماله،  من  يسأله  الذي  للسائل 

تعفف  ولو  الفقير  حكم  في  فهو  أهله،  أو  نفسه  على  الصرف  على 

عن السؤال.

تعزيز التكافل
ُتؤَخُذ من أغنيائهم، فترد على  والزكاة كما جاء في الحديث »صدقة 

والتعاون  والتعاطف  والتراحم  التكافل  قيم  بذلك  فتعزز  فقرائهم« 

تحت  الوقوع  وتمنع  الفقر،  منابع  وتجفف  المجتمعي،  والتضامن 

أزمات  العجز من  يترتب على هذا  ، وما  المذّل  الحاجة والعجز  ضغط 

نفسية واجتماعية، لذا يمكن أن تكون في حال تطبيقها صمام أماٍن 

يعينه  ما  للمحتاج  تكفل  فالزكاة  المجتمعي،  التالحم  مؤشر  يعزز 

على شؤون حياته، وتدخل البهجة إلى بيته، وتعينه على تعليم أبنائه 

ورعاية أسرته وتلبية احتياجاتها.

قوة اقتصادية
اقتصادية  قوًة  تعّد  واألخالقية  التعبدية  قيمتها  عن  فضاًل  والزكاة 

مؤثرة في النشاط االقتصادي العام، كونها عبادة مالية تسهم في 

تحسين المستوى المعيشي لمن هم أقل دخاًل وحظًا في المجتمع، 

قوة  يصبحوا  بأن  لهم  ويسمح  واالستقرار،  الكفاية  لهم  يضمن  مما 

عمل إضافية تشارك في التنمية االقتصادية، كما تسهم الزكاة في 

وفوائضهم  األفراد  ثروات  من   %2,5 تشكل  معتبرة  مالية  مبالغ  ضخ 

المليارات،  عشرات  إلى  المجتمعات  بعض  في  تصل  التي  المالية، 

يترك  لن  المال  صاحب  المزكي  ألنَّ  االستثمار،  تشجيع  في  فتساهم 

فائض ماله ليتناقص من عام إلى عام دون العمل على تنميته، مما 

عمل  أو  اقتصادي  مشروع  خالل  من  أمواله  لتثمير  ويحفزه  يدفعه 

تجاري يعوض ما دفعه من زكاة، بل ويزيد من نصابه طمعًا بالثواب.

قوة مجتمعية 
من جانب آخر تعد الزكاة صمام أمان لألمن المجتمعي، ألنها تعمل 

تحقيق  في  فتسهم  المجتمع،  في  والثروة  الدخل  توزيع  إعادة  على 

العدالة االجتماعي، وتزيد من التضامن والتآخي، فال يحقد قليل ذات 

اليد على الغني، وال يمن المزكي على المحتاج بأنه أعطاه من ماله، 

به  اهلل  تفضل  الذي  المعلوم  الحق  ويعيد  الفريضة،  يطبق  إنما  فهو 

عليه للسائل والمحروم.

على من تجب؟
تجب الزكاة على المسلم الحّر على أن يكون المال مملوكًا له مستقرًا 

والمسكن  والملبس  والمشرب  المأكل  من  حاجته  عن  يزيد  عنده، 

والنفقة على الزوجة واألبناء، ومن تلزمه نفقتهم، وأن يكون قد مر 

على امتالك النصاب عاٌم هجريٌّ كامل، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 

»ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« ما عدا الزروع والثمار لقوله 

بهيمة  نتاج  وكذلك  )األنعام:141(  َحَصاِدِه«  َيْوَم  ُه  َحقَّ »َوآُتوا  تعالى: 

األنعام، ونماء التجارة؛ إذ أن حولها هو الزمن الذي حال على أصلها.
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نصاب الزكاة

على من تصرف؟

زكاة الفطر

نصاب الزكاة هو المقدار الذي يتوجب إخراج الزكاة عنه، وهو في المال يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من 

الفضة، أو ما يعادلهما من النقد والحسابات بشتى أنواعها واألسهم والعقارات بأنواعها وما أعد للتجارة إذا حال 

عليه الحول )عام كامل(، ويبدأ احتساب الحول من اليوم الذي أصبح المزكي يملك فيه نصاًبا، كما يوجد نصاٌب للزروع 

واألنعام وكل ما يملكه اإلنسان فائضًا عن حاجته بالقدر الذي حدده الشرع.

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها  َما الصَّ تحق الزكاة على المصارف الثمانية التي حددتها اآلية 60 من سورة التوبة: »ِإنَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم« ويفضل أن يخرج الفرد  ِ ۗ َواهللَّ
َن اهللَّ ِبيِل ۖ َفِريَضًة مِّ ِ َواْبِن السَّ

َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اهللَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ َواْلُمَؤلَّ

زكاته من خالل جمعية خيرية أو مؤسسة إنسانية يثق بها، ألن لديها المعايير وآليات البحث االجتماعي التي تسمح لها باختيار 

المستحقين الحقيقيين الذين يجوز لهم االستفادة من أموال الزكاة، وال يجوز صرفها في غير هذه المصارف كبناء المساجد أو 

إصالح الطرق وما شابه، ما يؤكد البعد االجتماعي للزكاة.

وإذا كانت الزكاة فريضًة ال يجوز للمسلم أن يتركها ما دام قادرًا، وإال كان آثمًا، فقد شرع اإلسالم نوعًا آخر 

من الزكاة، وهي زكاة الفطر، ويجب إخراجها مع نهاية رمضان عن الفرد وعمن تجب عليه إعالتهم، كما يجب 

إخراجها قبل عيد الفطر حصرًا بقيمة رمزية تساوي كما قال صلى اهلل عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا 

من شعير، أو ما يعادلها نقدًا بقيمة تتراوح ما بين 20 و25 درهمًا عن كل ذكر وأنثى، بهدف دعم المحتاجين 

وإسعادهم، لينعموا بها خالل عيد الفطر المبارك.

وقت الزكاة 
يمكن تأجيل إخراج الزكاة إذا كانت 

المدة يسيرة غير طويلة فال بأس، 

خاصة إذا كان سيحتفظ بالزكاة 

حتى يعطيها بعض الفقراء من 

أقاربه، أو من هو أشد فقرًا وحاجة، 

على أن ال يتجاوز هذا التأخير أياًما، 

أما زكاة الفطر فال تؤجل، بل يجب 

أن تقدم قبل صالة العيد.

تعجيل الزكاة
ل الزكاة، وقد  كما يجوز للمزكي أن ُيعجِّ

أجازه مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي 

مراعاًة للمسكين والمحتاج، وخاصة في 

الظروف المعاشية التي تستدعي نجدة 

هؤالء في ظروف أو مناسبات يتطلعون فيها 

دعمهم بها، كما حدث في ظروف الجائحة 

االستثنائية، ويشترط لتعجيل الزكاة أن ال 

يكون قبل امتالك النصاِب، وقد اعتاد كثير من 

أهل الخير إخراجها قبل موعد تمام الحول، 

طمعًا في مضاعفة ثوابها في رمضان.

وبعد
فهذه مواسم الخير قد اقتربت، 

وهي فرصة لكل مسلم ملتزم بأداء 

الفريضة أن يعزم على احتساب 

زكاته وتحضيرها لتنفق خالل 

األيام الفضيلة ما بين رجب وشوال، 

للمساهمة في نجدة المستحقين 

ومضاعفة الثواب.
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اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية
شاركت »بيت الخير« في فعاليات احتفاء وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، ضمن احتفاالت الدولة 

بعام الخمسين، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس 

النعيمي،  ولي عهد عجمان، في  الشيخ عمار بن حميد  األعلى، حاكم عجمان، وحضور سمو 

منطقة عجمان مارينا مقابل فندق عجمان سراي، حيث مثل الجمعية في الحضور كل من آمنة 

البلوشي، مدير فرع عجمان، وعائشة الحمادي، رئيس قسم اإلعالم، وتضمن الحفل حزمة من 

الذهبي في مرسى  لليوبيل  إقامة قرية  إلى جانب  الشعبية والعسكرية،  الفعاليات والعروض 

عجمان لالحتفال بالمناسبة على مدار 4 أيام.

ورشة إبداعية
نظمت »بيت الخير«  بالتعاون مع شركة  »أرت كاال« ورشة 

األطفال  من  مجموعة  استهدفت  الرسم،  لفنون  إبداعية 

الورشة  تضمنت  حيث  الجمعية،  ترعاهم  الذين  األيتام 

العديد من الفعاليات التعليمية الخاصة بالرسم، التي من 

وتعزز  المشاركين،  لدى  الفنية  المهارات  تنّمي  أن  شأنها 

قدراتهم على التفكير اإلبداعي. وفي ختام الورشة كّرم 

سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية مقّدمي 

الورشة والمشاركين فيها، مشيدًا بدورها في تعزيز الثقة 

بالنفس لديهم.

إسعاد العمال
ساهمت »بيت الخير« في مبادرة »إسعاد العمال« ليلة رأس 

لشؤون  الدائمة  اللجنة  نظمتها  التي  الميالدية،  السنة 

العمال بدبي، بهدف مشاركة العمال في استقبال السنة 

الجمعية  وّزعت  حيث  وسرور،  بإيجابية  الجديدة  الميالدية 

6000 وجبة على العمال في مناطق مختلفة من إمارة دبي، 

وذلك ضمن جهودها لدعم هذه الفئة بالتعاون مع اللجنة.

مشروع »ُنُسك«
قامت »بيت الخير« بالتعاون مع مقاصب دبي، بذبح 347 رأس غنم، تم توزيعها 

كحصص لدعم األسر المسجلة في دبي وعجمان، وذلك ضمن مشروع »ُنُسك« 

الذي يهدف إلى دعم األسر المتعففة باللحوم الطازجة، حيث يتم الذبح وفق 

أفضل الشروط الصحية والبيئية، مع االلتزام بكافة التدابير االحترازية.

تحديثات إدارية
عابدين  الخير«،  »بيت  عام  مدير  أصدر 

طاهر العوضي، قرارًا يقضي باستحداث 

لجنة عليا تشرف وتنظم عمل لجان البت 

بطلبات المساعدة في الجمعية، وتعيين 

السيدة حليمة عبداهلل الظنحاني، مديرًا 

اإلشراف  للجنة  ورئيسًا  األفرع،  لشؤون 

والسيدة  بالطلبات،  البت  لجان  على 

لمدير شؤون  نائبًا  إبراهيم األحمد،  نهلة 

لرئيس لجنة اإلشراف على  نائبًا  األفرع، 

لجان البت بالطلبات. 
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شؤون األفرع

 أفرع »بيت الخير«

البداية من دبي.. والتوسع نحو اإلمارات الشمالية

بدأت »بيت الخير« في دبي عام 1989، وتوسع نشاطها 

الخيري، ليصل إلى إمارة الفجيرة والساحل الشرقي 

الجمعية  فأنشأت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 

ليصبح   ،1998 عام  الفجيرة  دبا  في  لها  جديدًا  فرعًا 

يحمل  الذي  دبي،  فرع  بين  موزعًا  الجمعية  عمل 

طلبات  يستقبل  الذي  الفجيرة  وفرع  األكبر،  العبء 

المساعدة في الفجيرة والساحل الشرقي ومناطق 

توسع   2000 عام  وفي  اإلمارة،  من  القريبة  الشارقة 

المساعدة  طلبات  تزايد  مع  ثانية  الجمعية  عمل 

إمارة  في  ثالثًا  فرعًا  لتفتتح  الشمالية،  اإلمارات  من 

على  اإلقبال  الستيعاب  محاولة  في  الخـيمـة،  رأس 

ازداد  الذي  المحسنين  عطاء  وإنفاق  خدماتها، 

بفضل اهلل تعالى والثقة التي حققتها »بيت الخير« 

افتتاح فرع  في مجتمع اإلمارات، وفي عام 2013 تم 

عجمان، الذي تأسس استجابة لتزايد الحاالت واألسر 

المسجلة في إمارة عجمان.

 2015 عام  الجمعية  إدارة  واستحدثت 

عمل  لتنسق  األفرع،  شؤون  مدير  منصب 

أفرعها األربعة في دبي والفجيرة ورأس 

الخيمة وعجمان بشكل متكامل، وحتى 

تتجنب االزدواجية في عمل بعض األفرع، 

بأنها  اإلمارات  مناطق  بعض  تتميز  حيث 

أطرافها  بعض  تكون  جغرافيًا،  متداخلة 

في  الخير«  »بيت  لفرع  أقرب  الجغرافية 

إمارة أخرى، لذا يتم إلحاق الحاالت الواردة 

األقرب  للفرع  المعنية  اإلمارة  فرع  من 

للمنطقة الجغرافية المقصودة، كما في 

القيوين،  أم  إلمارة  مثاًل  التابعة  الحاالت 

الخيمة  رأس  بفرع  إلحاقها  يتم  حيث 

لقربه الجغرافي من تواجد الحاالت.

من اإلمارات وإلى اإلمارات

أبناء  من  الخير  تجمع  بحيث  الدولة،  داخل  الخيري  بالعمل  اإلنساني  نشاطها  الجمعية  وحصرت 

اإلمارات، لتنفقه على كل محتاج على أرض اإلمارات، ورغم أنها تعمل في إمارة دبي تحت إشراف 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، إال أن إشهارها كان قد صدر  عن وزارة الشؤون االجتماعية 

االتحادية )وزارة تنمية المجتمع اليوم( بالقرار الوزاري رقم 41 للعام 1989م، ألن مؤسسوها األوائل 

ذي  وعلى  صدقٌة  المسكيِن  على  دقُة  »الصَّ وسلم  عليه  اهلل  صلى  لقوله  لألقربين،  مالذًا  أرادوها 

ِحِم اثنتان: صدقٌة وِصلٌة« فوجهت جّل عطائها لدعم األسر المواطنة من ذوي الحاجات والدخل  الرَّ

المحدود، ووسعت نشاطها الخيري ليشمل كل محتاج يمكنها مساعدته على أرض اإلمارات.
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تطور كبير 

األفرع  تطور  بالطلبات،  البت  لجان  على  اإلشراف  لجنة  رئيس  األفرع،  شؤون  مدير  الظنحاني،  حليمة  السيدة  وتستعرض 

االجتماعي  الواقع  بين  الفروق  مراعاة  مع  الجمعية،  رؤية  وفق  واحدة  كوحدة  األفرع  في  »نعمل  فتقول:  المهم،  ودورها 

بتحديث  نقوم  السكان فيها ونشاطهم االقتصادي، كما  الجغرافية وتوزع  إمارة من حيث طبيعتها  والمعاشي في كل 

مستمر إلجراءات قبول طلبات المساعدة وتبسيطها وتسريعها للتخفيف من معاناة المستحقين، ال سيما الذين يحتاجون 

إلى معونات طارئة، وقد تطورت أفرع الجمعية كثيرًا، وحظيت باهتمام ودعم مجلس اإلدارة، فتم تزويدها بطاقم مدرب 

التي  الذكية  التحوالت  الخبيرات بواقع المجتمع اإلماراتي، وتم تطوير  األداء ليواكب  الباحثات االجتماعيات،  ومؤهل من 

إلى األسر  بالوصول  المكتبي والميداني  البحث االجتماعي  السنوات األخيرة، وبعد أن نجحنا في  الجمعية في  شهدتها 

المحتاجة في أعالي الجبال والمناطق النائية، أصبحنا نعمل من خالل نظام النقاط الخضراء اإللكتروني، الذي يستطيع 

تحديد النقاط التي تعزز استحقاق طالب المساعدة للعون، وأولويته في الحصول على الدعم، كما نجحت األفرع في بناء 

عالقات متينة مع المجتمعات المحلية التي تخدمها«.

مجموع ما أنفقه الفرع:عدد األسر والحاالت المستفيدة:   16,٠٤58٢,795,٢1٤

فرع دبي
يعد فرع دبي أكبر أفرع »بيت الخير« وأكثرها نشاطًا وحجمًا في األداء والعطاء بحكم النشأة، فهو النواة األساسية التي 

انطلقت وتطورت مع نشأة الجمعية، وقد توسع نشاطه عبر السنين، ليضم أكبر قسم للبحث االجتماعي والمساعدات، وقد 

شهد الفرع تطورًا في عام 2021، على النحو التالي: 
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مجموع ما أنفقه الفرع:عدد األسر والحاالت المستفيدة:   16٢٢7,666,59٤

مجموع ما أنفقه الفرع:عدد األسر والحاالت المستفيدة:   19769,51٢,٣٠7

مجموع ما أنفقه الفرع:عدد األسر والحاالت المستفيدة:   ٢6٤91٢,٣٠5,٣88

يغطي الفرع المناطق الوسطى 

وجميع  والفجيرة،  دبي  بين 

عدا  الخيمة  رأس  إمارة  مناطق 

 – مسافي   – )المنيعي  مناطق 

يغطي  كما  الطويين(،   – الذيد 

ومنطقة  القيوين  أم  حاالت 

وكان  لعجمان،  التابعة  المنامة 

إنفاقه العام الماضي كما يلي:

فرع عجمان
يعمل الفرع على تقديم الخدمات لألسر 

المستحقة في إمارة عجمان، قد توجت 

وبفضل   ،2021 عام  في  الفرع  جهود 

الجمعية  بين  القائم  الوثيق  التعاون 

النعيمي  راشد  بن  حميد  ومؤسسة 

الخيرية، بتدشين وقف الشيخ راشد بن 

يعد  الذي  عجمان،  في  النعيمي  حميد 

دبي،  الجمعية خارج  أوقاف  وأكبر  أول 

الفرع  ثماره نقل مقر  أولى  حيث كانت 

تفاصيل  يلي  وفيما  الوقف،  عمارة  إلى 

إنفاقه قي 2021:

فرع الفجيرة
مناطق  من  الكثير  الفرع  يخدم 

الشرقي  والساحل  الفجيرة  إمارة 

للدولة، على مساحة تزيد عن 200 

إلى  باإلضافة  مربع،  متر  كيلو 

بعض مناطق إمارة الشارقة مثل 

الحصن،  ودبا  وخورفكان  كلباء 

وفيما يلي إنفاق الفرع في 2021:

فرع رأس الخيمة
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“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.   

Spending on the society charity projects since 

1989 and up to December 2021

Dhs

عمالً بمبدأ الشفافية، يسر "بيت الخري" أن تعلن شهرياً للمانحين 
الكرام، والمحسنين األفاضل، الذين وضعوا ثقتهم فيها، عن 
ة،  الخريّ أياديهم  به  جادت  الذي  اإلنفاق،  وحجم  الصرف  سبل 

سائلين الموىل عز وجل أن يكتب ذلك يف مزيان حسناتهم.

عام  مـنذ  للجمعية  الخريية  المشاريع  عىل  اإلنفاق 
1989 وحىت نهاية ديسمرب  2021

درهم

By your good will , we will continue givingبأياديـــــــــــكـم البـــــــــــــيـضاء نستـــــــــــــمر بالعــــــــــــطاء

2,555,477,1152,555,477,115

22,640,675

المشاريع الموسمية

المجموع

Seasonal Projects

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعــية بــــيت الخــري  بالدرهم حىت شهر ديسمرب2021 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until December2021

71,993,099

General Projectsالمشاريع العامة

التقرير اإلجمايل للمشاريع الخريية حىت شهر ديسمرب
Report of All Charity Projects Until December

درهم
Dhs

إجمايل المساعدات
Total Aids145,000,00043,655 Total Families

عدد األســــــــــــــــر

8,327,6001,401,8771,288,1584,118,0007,505,040

50,366,226

Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

35,000,0009,005,2005,178,0261,183,000 

Orphans FamiliesMonthly Food AllowancesPeople of Determination Monthly Aids

مساعدات المواد الغذائية
الشهرية الخاصة أسر األيتام أصحاب الهمممساعدات شهرية

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات مزنلية
وصيانة مزنل

General Urgent Aids
مساعدات طارئة عامة

44,702,5288,000,0007,200,0004,390,570

1,700,0001,000,0005,000,000

Tayseer / Facilitation
تيسري طالب

General Internal 
Allowances

Ongoing Charity
مشروع الصدقة الجارية مساعدات داخلية عامة

زكاة الفطر
ZAKAT Al Fitr

مشروع األضاحي
EID SACRIFICE

العيدية
Edeya

مفاطر رمضان
FITR ZAKAT

المري الرمضاين
RAMADAN MEER

43,655

Families Supported by Al Maktoum Foundation Centres Until December2021
عدد األسر المستفيدة من األفرع حىت شهر  ديسمرب2021 م

29,5624,8655,0564,172

فرع ديب
Dubai Center

فرع الفجرية
Fujairah Center

فرع رأس الخيمة
RAK Center

فرع عجمان
Ajman Center

Total

Totalالمجموع

Totalالمجموع
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الوقف الخيريصدقة جا��ة
أرسل إلى

2311
أرسل إلى

2313
أرسل إلى

2316
أرسل إلى

2317
SMS التب�ع عبر الــ

التربع عرب كاشريات الدفع
يف محطات برتول إمارات

فئة 10 دراهم - و 20 درهم

عالج المرضى

ين صغرياً
كما ربيا

رعاية األيتام

األسر المتعففة

ف الخريي
الوق

الصدقة اليومية

«تيسري» لدعم الطلبة

الطعام للجميع

الغارمين

أسر المسجونين

ت المزنلية
المستلزما

صيانة مزنل

ب الهمم
أصحا

زفة حراير

كفارة يمين

فئة 10 دراهم - و 10 دراهم فئة 20 درهم - و 50 درهم

فئة 5 دراهم 
وفئة 10 دراهم - و 20 درهم

التربع عن بعد

كما يمكنكم التربع من خالل التربع اإللكرتوين للمشاريع الخريية

التحويل البنكي عرب الهاتف

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك المشرق - برنامج أحسن

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك اإلمارات ديب الوطين

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك  ديب التجاري

التطبيقات اإللكرتونية

التربع عرب تطبيق مالبسالتربع عرب تطبيق بيت الخري

المساهمة يف الوقف

شهادة وقــــف
السهم الواحد

100 درهم

500 درهم
100 درهم

شهادة وقــــف
السهم الواحد

وقف النهدة
صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة الرقمية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة

حفظ 
النعمة 
الرقمية

حفظ 
النعمة 
الرقمية
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الوقف الخيريصدقة جا��ة
أرسل إلى

2311
أرسل إلى

2313
أرسل إلى

2316
أرسل إلى

2317
SMS التب�ع عبر الــ

التربع عرب كاشريات الدفع
يف محطات برتول إمارات

فئة 10 دراهم - و 20 درهم

عالج المرضى

ين صغرياً
كما ربيا

رعاية األيتام

األسر المتعففة

ف الخريي
الوق

الصدقة اليومية

«تيسري» لدعم الطلبة

الطعام للجميع

الغارمين

أسر المسجونين

ت المزنلية
المستلزما

صيانة مزنل

ب الهمم
أصحا

زفة حراير

كفارة يمين

فئة 10 دراهم - و 10 دراهم فئة 20 درهم - و 50 درهم

فئة 5 دراهم 
وفئة 10 دراهم - و 20 درهم

التربع عن بعد

كما يمكنكم التربع من خالل التربع اإللكرتوين للمشاريع الخريية

التحويل البنكي عرب الهاتف

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك المشرق - برنامج أحسن

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك اإلمارات ديب الوطين

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك  ديب التجاري

التطبيقات اإللكرتونية

التربع عرب تطبيق مالبسالتربع عرب تطبيق بيت الخري

المساهمة يف الوقف

شهادة وقــــف
السهم الواحد

100 درهم

500 درهم
100 درهم

شهادة وقــــف
السهم الواحد

وقف النهدة
صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة الرقمية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة
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High Zakat index
With a quick study of the financial 

archives of the “Beit Al Khair”, we 

note the rise in the Zakat index, 

which is directly related to the 

rise in income and the growth of 

the economy and business, as 

we find that the proportion of 

Zakat in the years )1999 - 2011( 

rose to between 80 - 90% of its 

resources, and with the leap that 

It has achieved in the last decade 

in revitalizing its endowments, 

promotional activities and 

charitable campaigns. For the 

same reason, the percentage 

of charity, donations and social 

responsibility initiatives has 

increased to a percentage ranging 

between 40 and 50% to match 

the numbers of zakat revenues. 

In fact, the alms outperformed 

the zakat numbers in the years 

2018-2021, which confirms the 

role of charitable management in 

achieving human growth.

2 billion and 550 million
he volume of charitable giving of zakat until the end of 2021 amounted 

to one billion and 680 million dirhams, while the volume of alms during 

this journey of 33 years, amounted to more than 872 million dirhams, 

bringing the donations of “Beit Al Khair” so far )1989 - 2021( to more 

than two billion and 550 million dirhams, meaning that zakat remained 

the most present source of charitable funding for the association, with 

a rate of 71%, because it is linked to economic activity and prosperity.

Endowment for sustainability
The adoption of “Beit Al Khair” of the sustainability policy played a 

role in maintaining the pace of its charitable progress, as it found in 

the charitable endowment the best way to enhance the association’s 

fixed assets and financial resources. It has been active in building 

qualitative and large endowments, as the number of endowments that 

have been completed in the last ten years has reached 7 endowments, 

considered the most important and largest so far, compared to 13 

endowments completed over 23 years before..

30 charitable projects
Under the fifty, the association implemented more than 30 charitable 

projects and dozens of successful charitable initiatives and campaigns, 

benefiting hundreds of thousands of families and vulnerable and low-

income cases, including thousands of families receiving charitable 

cash assistance and thousands of orphans sponsored by the 

association with their families, as well as patients, workers, students 

and people of determination. The association allocates urgent aid to 

distressed families who suffer from a compelling disability that affects 

their life, livelihood or social security.

Innovative projects
“Beit Al Khair” succeeded in being the first to invent many projects with social dimensions that contributed 

to raising the indicators of happiness and community cohesion, such as the idea of   Ramadan food, food for 

all, preserving digital grace, and “monetizing” the value of used clothes, as it was the first to implement the 

distribution of cash assistance through bank cards and food aid through cards of limited value. It has launched 

a number of smart applications to enhance remote donation, assess the eligibility of those seeking assistance 

electronically through the green points system, transfer aid to beneficiaries through bank accounts, and 

accelerate the delivery of emergency aid to the distressed wherever they are 24/7.
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Charitable Work … A story of success under UAE 50 

Charitable work in the United Arab Emirates is authentic and rooted since ancient history, and the values   of charitable 

and humanitarian giving in its society are an expression of the commitment of the people of the United Arab Emirates 

to the teachings of their true religion. However, the establishment of the UAE and the economic growth that the UAE 

experienced thanks to the blessing of the emergence of oil, the blessed wealth that the leadership of the UAE has 

cleverly employed to serve development, led to a great and unprecedented prosperity in charitable work. So, many 

charitable and humanitarian non-profit associations and societies were established, supported by rulers, sheikhs, 

notables and wealthy individuals who were known for initiative and beneficent hands. Many laws regulating this 

humanitarian effort have been enacted, which reflects the culture of society and the approaches of the UAE, which in 

recent years has succeeded in taking the first place in humanitarian

 and development giving worldwide.

“Beit Al Khair” model

And as a model whose successes and 

details we know, we can follow the 

path of “Beit Al Khair”, which is still 

the best witness to the development 

witnessed by charitable work under 

the UAE, and it is fair enough - as we 

celebrate the golden jubilee of the UAE 

- to document what it accomplished 

throughout fifty years, as it benefited 

from economic and technical progress 

that the UAE experienced, and it kept 

pace with all development and societal 

transformations, and made strides 

in following the quality policy and 

achieving institutional excellence, and 

although its charitable activity was 

confined within the UAE, it imposed 

itself as a prominent Emirati model in 

charitable work, and won the award for 

the best charitable performance in the 

Arab world, where it was selected from 

among 156 Arab charities, through an 

impartial arbitration conducted by the 

Arab Organization for Administrative 

Development of the League of 

Arab States, according to the latest 

standards.

One billion in five years
Perhaps one of the most important things that draw attention to the institutionalization achieved by the 

association, is its documentation of its accurate financial and charitable data since its establishment in 

1989 until now. The spending graph appears to be on continuous rise, from spending 1 million dirhams in 

its first year to spending 192.5 million dirhams in 2020, with important leaps achieved in the last ten years, 

where its donation amounted to about one billion dirhams, and this would not have happened without the 

atmosphere of prosperity that was reflected in the giving of benefactors, the cooperation of partners and 

the economic growth that the UAE experienced from year to year.
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1٢,٣٠5,٣88

9,51٢,٣٠7

7,666,59٤

 No. of beneficiary families & cases

 No. of beneficiary families & cases

 No. of beneficiary families & cases

 Total spending of Dubai branch

 Total spending of Dubai branch

 Total spending of Dubai branch

The branch works to provide services to 
needy families in the Emirate of Ajman. The 
branch’s efforts culminated in 2021 - thanks 
to the close cooperation between the 
association and Humaid bin Rashid Al Nuaimi 
Charitable Foundation - with the inauguration 
of Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi 
Endowment in Ajman, which is the first and 
largest endowment of the association outside 
Dubai, and the first result was the transfer of 
the branch’s headquarters to the endowment 
building, and the following are the details of 
its expenditure in 2021:

The branch covers the central 
areas between Dubai and Fujairah, 
and all areas of the Emirate of Ras 
Al Khaimah except for the areas of 
(Al Manai - Masafi - Al Dhaid - Al 
Tawain). It also covers the cases of 
Umm Al Quwain and Al-Manama 
area in Ajman. Its expenditures 
last year were as follows:

The branch serves many areas of 
the Emirate of Fujairah and the 
eastern coast of the UAE, on an 
area of more than 200 square 
kilometers, in addition to some 
areas of the Emirate of Sharjah 
such as Kalba, Khorfakkan and 
Dibba Al-Hisn. The following is the 
expenditure of the branch in 2021:

Ajman branch

RAK branch

Al-Fujairah Branch
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Huge development

Ms. Halima Al-Dhanhani, Director of Branches Affairs, Chairman of the Supervisory Committee for the Committees to decide 

on applications, reviews the development of the branches and their important role, saying: “We work in the branches as 

one unit according to the vision of the association, taking into account the differences between the social and livelihood 

reality in each emirate in terms of its geographical nature and population distribution and their economic activity. We are 

also constantly updating the procedures for accepting requests for assistance, facilitating and accelerating them to alleviate 

the suffering of those who deserve it, especially those who need emergency aid. The association’s branches have developed 

a lot, and have received the attention and support of the board of directors, so they have been provided with a trained and 

qualified team of social researchers, experts in the reality of the Emirati society, and the performance has been developed 

to keep pace with the smart transformations that the association has witnessed in the recent years. After we succeeded in 

desk and field social research by reaching families in need in the high mountains and remote areas, we are working through 

the electronic green points system, which can determine the points that enhance the entitlement of the person who asks for 

assistance, and his priority in obtaining support, and the branches have succeeded in building strong relationships with the 

local communities they serve”.

Dubai branch
Dubai branch is considered the largest and most active branch of “Beit Al Khair”, in terms of performance and giving by 
virtue of its inception. It is the first branch that was launched and developed with the establishment of the association, and 
its activity has expanded over the years, to include the largest department of social research and aid. The branch witnessed 
a development in 2021 as follows::

 No. of beneficiary families & cases  Total spending of Dubai branch8٢,795,٢1٤ 16,٠٤5
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Branches’’ affairs

From the UAE … to the UAE

“Beit Al Khair” branches
Starting from Dubai... and expanding towards the northern emirates

Beit Al Khair began in Dubai in 1989, and its 

charitable activities expanded to reach the 

Emirate of Fujairah and the eastern coast of 

the United Arab Emirates. So, the association 

established a new branch in Dibba Al-Fujairah 

in 1998, so the association’s work became 

distributed between Dubai branch, which bears 

the largest burden, and Al-Fujairah branch, which 

receives requests for assistance in Al-Fujairah, 

the eastern coast and areas in Sharjah close 

to the emirate. In 2000, the association’s work 

expanded again with the increase in requests 

assistance from the Northern Emirates, to open a 

third branch in the Emirate of Ras Al Khaimah, in 

an attempt to accommodate the demand for its 

services, and to spend the giving of benefactors, 

which increased thanks to God Almighty, and 

the confidence achieved by “Beit Al Khair” in 

the UAE community. In 2013, Ajman branch was 

opened, which was established in response for 

the increasing cases and families registered in 

the Emirate of Ajman.

The association limited its humanitarian activity to charitable work within the UAE, 

so that it gathers the goodness of the people of the UAE, to spend it on every needy 

on the land of the UAE, and although it works in the Emirate of Dubai under the 

supervision of the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities, however, 

its declaration was issued by the Federal Ministry of Social Affairs (formerly), the 

Ministry of Community Development (now) by Ministerial Resolution No. 41 of 1989, 

because its first founders wanted it as a haven for relatives, for the Prophet’s saying, 

peace be upon him, “charity for the poor is charity, and for the one who has ties of 

kinship is twofold: charity and ties of kinship.”. So, “Beit Al Khair” directed most of its 

giving to support citizen families with needs and limited income, and it has expanded 

its charitable activity to include every needy person it can help in the UAE.

In 2015, the association’s management 

created the position of director of 

branches’ affairs, to coordinate the 

work of its four branches in Dubai, 

Fujairah, Ras al-Khaimah and Ajman 

in an integrated manner, and in order 

to avoid duality in the work of some 

branches, as some regions of the 

UAE are geographically overlapping, 

some of their geographical borders 

are closer to “Beit Al Khair” branch in 

another emirate, so the cases received 

from the branch of the concerned 

emirate are directed to the branch 

closest to the intended geographical 

area, as in the cases affiliated, for 

example, to the emirate of Umm al-

Quwain, where they are directed to 

the branch of Ras Al Khaimah.
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Why Beit Al Khair Society?
Federal Law No. 3/2021 was issued to regulate donations and protect donor funds, 

and the entities authorized to collect donations within the UAE were identified, 

including “Beit Al Khair” which is an occasion to emphasize the reasons that made the 

association a legitimate and reliable platform for collecting donations, and to enhance 

its role as a mediator between the benefactor, the supporter and the donor on the one 

hand, and the most needy people.

We shall start with the legal legitimacy that was manifested in the declaration of 

the association by Ministerial Resolution No. 41/1989, issued by the Ministry of 

Community Development, which allows it to collect donations and spend them on 

those who deserve it. However, what strengthened the association’s role and position 

is the trust it gained from the UAE society, as an association that focused its charitable 

work within the UAE, and adopted transparency in performance and giving.

Beit Al Khair has achieved high credibility, with its keenness on financial, charitable 

and administrative governance, so no amount, whether small or large, is disbursed 

except by a decision through a committee, and by cheques signed by authorized 

officials, in the name of the entity that the needy is indebted to, such as a hospital 

or a governmental authority or a university, and no cash is disbursed or circulated 

between the association and individuals, except through documented financial and 

bank transfers that are subject to scrutiny and strict financial control.

This path is evidenced by the quality certificates that the association has received, 

and the local and Arab awards for excellence, the latest of which is the award of the 

“Best Charitable Performance in the Arab World”, as it was chosen from among 156 

Arab charitable societies, through an impartial arbitration carried out by the Arab 

Organization for Administrative Development of the Arab League, according to the 

latest standards.

Even those who passed by the association or benefited from it are registered and 

documented with the aids they requested and obtained in the association’s database, 

which includes more than 56 thousand beneficiaries.

For all of this, we renew our invitation to you to give out your zakat and alms and 

present your donations through Beit Al Khair society, to be assured that it will go 

completely and without delay to the needy.
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Let's Be
Philanthropists

JOIN US
اهموا

س

عــــــنـا
م

حساب الصدقات - رعاية األيتام

حساب الزكاة
Zakat Account

حساب الصدقات
Sadakat Account

Sadakat Account-Care of Orphans

(IBAN) رقم
(IBAN) No.

رقم الحساب
Account No.

حساب الزكاة
Zakat Account

حساب الصدقات
Sadakat Account

(IBAN) رقم
(IBAN) No.

رقم الحساب
Account No.

لدعم وإسعاد 

آالف األسر المتعففة 

والفئات المحتاجة

جمعية بيت الخري

تعلن عن حملتها 

الرمضانية الجديدة
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الشركاء االستراتيجيون الشركاء الداعمون


