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تكريم معالي جمعة الماجد ضمن أوائل عام الخير 

أفرع الجمعية ومراكزها تحتفي بيوم الشهيد
وتجدد الوالء للوطن في عيده السادس واألربعين
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ويقتـرب عـام الخيـر مـن نهايتـه، وقـد نثـر الخيـر والبركـة والوئـام في ربوع وطـن العطاء جزء أصيل 

مـن شـخصيته وثقافتـه ورسـالته للعالـم، وقـد تـوج صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 

مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دـبي، رعـاه هللا، هـذا العـام بتكريـم 

الخيـر، وأثـروا بعطائهـم السـخي مبـادرة  بأدائهـم ـفي عـام  كثـر، وتميـزوا  أ الذيـن قدمـوا  األوائـل 

صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، حفظـه هللا، التـي جاءت تعزيزاً 

لمبـدأ المسـؤولية المجتمعيـة، وإرسـاًء لـروح التكافـل والتالحـم ـفي المجتمـع.

وقـد أثبـت نجـاح عـام الخيـر أن روح االتحـاد التـي انبثقـت ـفي 2 ديسـمبر 1971 مـا زالـت حيـة 

وقوية، تتوهج في قلوب وفية، آمنت برسـالة الوحدة والنهضة التي بعثها المؤسسـون األوائل، 

بقيادة المغفور لهما الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان، مؤسـس دولة اإلمارات، وأخيه الشـيخ 

راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما هللا، الذي نسج مع أخيه زايد الخير حلم الدولة، فأقاماها 

بالتعـاون مـع إخوانهمـا الراحليـن مـن المؤسسـين األوائـل عـلى أسـس راسـخة، حتى باتت ملء 

السـمع والبصـر، وهـا هـي تـدق أبـواب المجـد ـفي عـام 2021، لتقـدم نفسـها كدولـة رائـدة بيـن 

مختلـف دول العالـم ـفي كل مؤشـرات التقـدم والريـادة والتميـز.  

وقبل أن يودعنا عام الخير، كان اإلعالن عن عام زايد، احتفاء بذكرى مرور 100 عام على ميالد 

القائـد المؤسـس، إيذانـاً بـأن مسـيرة الخيـر التـي عززهـا عـام الخيـر ـفي حيـاة هـذا البلـد المعطـاء، 

وتأكيـداً  واإلنسـاني،  الخيـري  العمـل  ـفي  زايـد  إلرث  إحيـاء  والعنفـوان،  القـوة  بنفـس  ستسـتمر 

عـلى تلـك الـروح التـي بعثهـا ـفي شـعبه، وعـلى القيـم التـي أرسـاها ـفي مجتمـع اإلمـارات.. قيـم 

العطـاء والبنـاء والنمـاء واالنتمـاء للماضـي المشـرف والحاضـر المتوثـب والمسـتقبل المشـرق، 

المسـتقبل الواعـد الـذي أراده زايـد لوطنـه، ليصبـح  ـفي مقدمـة األمـم حضـارة وحداثـة وإيمانـاً 

بقيـم الحـق والخيـر واإلنسـان.

مكانتـه  ونؤكـد  الخيـر،  زايـد  ذكـر  مـن  لنعـلي  العطـاء،  مـن  بالمزيـد  زايـد  عـام  لنثـري  فلنشـمر 

المرموقـة ـفي الداخـل والخـارج، كرمـز لحـب الوطـن، وقـدوة ـفي البنـاء والنمـاء، وملهـم لألعمـال 

النبيلـة، ومثـال لإلنسـان الـذي يخفـق قلبـه بحـب البشـر، فيقـدم لهـم العـون أينمـا كانـوا وكيفمـا 

كانـوا.. دون مقابـل ودون تمييـز.  
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وتجدد الوالء للوطن في عيده السادس واألربعين

وـفي كلمـة ألقاهـا عابديـن طاهـر العوضـي، المديـر العـام، وسـط منتسـبي الجمعيـة 
المصطفـى  مولـد  ذكـرى  األوـلى  مهمـة،  مناسـبات  ثـالث  باجتمـاع  باالحتفـال  نـوه 
والتعـاون  والوحـدة والحضـارة  اإليمـان  الـذي بعـث روح  صـلى هللا عليـه وسـلم، 
ـفي األمـة، والثانيـة الذكـرى السادسـة واألربعيـن لقيـام اتحـاد اإلمـارات، معبـراً عـن 

الوحـدة  معاـني  مـن  الوطنـي  العيـد  لـه  يرمـز  بمـا  والمقيميـن  المواطنيـن  اعتـزاز 
والوئـام، والتكاتـف مـن أجـل بنـاء الدولـة وصناعـة مسـتقبل واعـد يليـق بهـذه األمـة 
بـن  إـلى صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة  كبـار  تحيـة والء وإ وهـذا الشـعب، موجهـاً 
بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  الدولـة، حفظـه هللا، وصاحـب  رئيـس  نهيـان،  آل  زايـد 
راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، 
وإخوانهمـا أعضـاء المجلـس األعـلى حـكام اإلمـارات، وأوليـاء عهودهـم الكـرام، كمـا 
نـوه العوضـي بالمناسـبة الثالثـة التـي تتـوج المشـاعر الوطنيـة واإلنسـانية ـفي هـذا 
اليـوم، أال وهـي إحيـاء ذكـرى شـهداء الوطـن ـفي يـوم الشـهيد، داعيـاً منتسـبي »بيـت 
الخيـر« للقيـام بواجبهـم الوطنـي تجـاه الدولـة وقيادتهـا الرشـيدة، والتضامـن مـع 
تضحيـات رجـال الوطـن، وتقديـر الجهـود التـي بذلهـا المؤسسـون األوائـل، بقيـادة 
الوالـد المؤسـس المغفـور لـه بـإذن هللا تعاـلى الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، 

طيـب هللا ثـراه.

بـأن االتحـاد قـوة،  كـد سـعيد مبـارك المزروعـي، نائـب المديـر العـام،  مـن جانبـه أ
وعندمـا تقـود االتحـاد الحكمـة الرشـيدة، تتحـول القـوة إـلى نهضـة متجـددة، مشـيداً 
بـن  خليفـة  الشـيخ  السـمو  بصاحـب  متمثلـة  قيادتهـا  وبحكمـة  اإلمـارات،  بدولـة 
بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  الدولـة، حفظـه هللا، وصاحـب  رئيـس  نهيـان،  آل  زايـد 
الـوزراء، حاكـم دـبي، رعـاه  الدولـة، رئيـس مجلـس  نائـب رئيـس  راشـد آل مكتـوم، 
هللا، وإخوانهمـا أعضـاء المجلـس األعـلى حـكام اإلمـارات، وأوليـاء عهودهـم الكـرام، 
ونـواب الحـكام، وكافـة المسـؤولين ـفي هـذه الدولـة، الذيـن نهضـوا باإلمـارات لتكـون 
األوـلى ـفي كثيـر مـن المجـاالت، وبشـكل خـاص ـفي العمل اإلنسـاني، مؤكداً على إرث 
زايد الخير، رحمه هللا، الذي كان الرائد والقائد والقدوة لنا في العمل واإلنجاز، وفي 

العطـاء الخيـري واإلنسـاني. 

كز، ألقيت  وكانت الجمعية قد نظمت احتفاالت متزامنة في مختلف األفرع والمرا
الذكـرى، وترحمـت  التـي تحملهـا  الرفيعـة  بالمعاـني  التـي أشـادت  الكلمـات  فيهـا 
عـلى شـهداء اإلمـارات، الذيـن قدمـوا أرواحهـم ـفي مياديـن الشـرف، مـن أجـل منعـة 

ورفعـة الوطـن.

أفرع الجمعية 
ومراكزها تحتفي 

بيوم الشهيد

الوطنـي  بالعيـد  كـز  والمرا األفـرع  كافـة  ـفي  الخيـر«  »بيـت  احتفلـت 
ضخمـة  خيمـة  الرئيسـي  المقـر  ـفي  وأقيمـت  واألربعيـن،  السـادس 
الموظفيـن  اعتـزاز  عـن  تعبيـراً  الوطنيـة،  المناسـبة  بهـذه  لالحتفـال 
والمتطوعيـن بهـذا اليـوم الـذي شـهد قيـام اتحـاد اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة، بفضـل اجتمـاع كلمـة اآلبـاء المؤسسـين للدولـة مـن حـكام 
اإلمـارات السـبع، بقيـادة الوالـد المؤسـس المغفـور لـه - بـإذن هللا 
تعاـلى - الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب هللا ثـراه، وأخيـه 
المغفـور لـه - بـإذن هللا تعاـلى - الشـيخ راشـد بـن سـعيد آل مكتـوم، 
رحمـه هللا، اللذيـن اجتمعـا عـلى تحقيـق هـذا الحلـم، بجمـع الكلمـة 
المباركـة  الوحـدة  هـذه  وتحقيـق  واحـد،  وعلـم  واحـدة  قيـادة  تحـت 
بيـن أبنـاء الشـعب الواحـد، الـذي تربطـه أواصـر القرـبى والـدم والحيـاة 
متوثبـة  وأحـالم  حافـل  وتـراث  عريـق  تاريـخ  ويجمعـه  المشـتركة، 

للمسـتقبل.
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عام الخير 

تحـت رعايـة وحضـور صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائـب القائـد األعـلى للقـوات المسـلحة، حفظـه هللا، تـم تكريـم معاـلي جمعـة الماجـد، رئيـس مجلـس إدارة 
جمعيـة بيـت الخيـر، ضمـن 46 شـخصية إماراتيـة رائـدة ومتميـزة ـفي المجـال الخيـري واإلنسـاني، وذلـك 
عـن تأسيسـه المـدارس األهليـة الخيريـة عـام 1983 لتوفيـر التعليـم للمحتاجيـن مـن المقيميـن ـفي الدولـة، 

خاصـة األيتـام، وغيرهـم مـن الحـاالت اإلنسـانية.

وعبـر الماجـد - ـفي حديـث لجريـدة البيـان - عـن سـعادته بهـذا التكريـم، وشـكره لصاحبـي السـمو، الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دـبي، رعـاه هللا، ومحمد بن 
زايـد آل نهيـان، وـلي عهـد أبوظبـي، نائـب القائـد األعـلى للقـوات المسـلحة، حفظـه هللا، الـذي قلـده وسـام 

التكريـم، والـذي أـتي كخيـر جـزاء ينتظـره مـن القيـادة الرشـيدة ـفي عيـد االتحـاد السـادس واألربعيـن.

كـد الماجـد أن التكريـم لـم يكـن موجهـاً لمـن قامـوا بأعمـال  وحـول تزامـن هـذا التكريـم مـع عـام الخيـر، أ
خيريـة فقـط، بـل شـمل عـدة جهـات، فقـد تـم تكريـم الشـهداء الذيـن ضحـوا بدمائهـم مـن أجـل الوطن، وتم 
تكريـم الذيـن أدوا خدمـات جليلـة للوطـن ـفي مختلـف المجـاالت، ومنهـم مـن قامـوا بأعمـال خيريـة مميـزة.

وأـتى التكريـم ـفي إطـار الـدورة الرابعـة مـن مبـادرة أوائـل اإلمـارات ضمـن حفل وطنـي أقيم في إمارة أبوظبي 
بالتزامـن مـع احتفـاالت الدولـة باليـوم الوطنـي الــسادس واألربعيـن، حيـث احتفـت مبـادرة أوائـل اإلمـارات 
هذا العام بأوائل اإلمارات لعام الخير، الذين أثروا بعطائهم السخي مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، حفظـه هللا، التـي جـاءت تعزيـزاً لمبـدأ المسـؤولية المجتمعيـة، ونشـر 

روح التطـوع، وتعميـق ثقافـة خدمـة الوطـن لـدى األجيـال، وإرسـاء روح التكافـل والتالحـم ـفي المجتمـع. 

تكريم معالي جمعة الماجد ضمن أوائل عام الخير



ضمن مبادراتها في »عام الخير« سـعت »بيت الخير« لتطوير مشـاريعها، ووضعت خطة لتطوير برنامج األسـر المنتجة، وقد اسـتفادت من مبادرة 
»متجـري« الـذي تـم تطويـره وإطالقـه بتوجيهـات »أم اإلمـارات« سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك، الـذي جـاء كمنفـذ تسـويقي، فقامـت بتوقيـع 
مذكـرة تفاهـم مـع االتحـاد النسـائي العـام بهـدف تعزيـز التعـاون لالسـتفادة مـن هـذه المبـادرة، باإلضافـة إـلى التنسـيق بين الطرفين ـفي كافة المجاالت.
وقالت سـعادة نـورة السـويدي، مديـرة االتحـاد، التـي وقعـت االتفاقيـة مـن جانـب االتحـاد “أن توجيهـات سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك، رئيسـة 
كة مع  االتحاد النسـائي العام، الرئيسـة األعلى لمؤسسـة التنمية األسـرية، رئيسـة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، تسـعى دائماً إلى توسـيع الشـرا

المؤسسـات المختلفـة ـفي المجتمـع بهـدف دعـم المـرأة اإلماراتيـة ـفي كل المجـاالت”.
كة وتعـاون بيـن الطرفيـن لتنفيـذ البرامـج واألنشـطة المشـتركة التـي مـن شـأنها تفعيـل دور المـرأة  وذكـرت أن مذكـرة التفاهـم تقضـي بإقامـة شـرا
وتعزيـز قدراتهـا ـفي مجـال ريـادة األعمـال وتشـجيع المشـاريع المتناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة إضافـة إـلى توحيـد منصـات األسـر المنتجـة 
والمسـاهمة ـفي تمكينهـا مـن المشـاركة الفعليـة ـفي القطـاع االقتصـادي وترويـج المنتجـات األسـرية مـع المحافظـة عـلى االقتصـاد واألسـرة والمجتمع 

بالنفع.
مـن جانبـه أشـاد مديـر الجمعيـة، عابديـن طاهـر العوضـي بهـذه المبـادرة، معبـراً عـن سـعادته باالنضمـام إـلى هـذه المنظومـة، مؤكـداً أن هـذه االتفاقيـة 
تأـتي لتكمـل جهـود الجمعيـة ـفي تطويـر برنامـج األسـر المنتجـة، الـذي بدأتـه مبكـراً بدعـم مبـادرات بعـض األسـر، وتسـعى لتعميمـه عـلى مئـات األسـر 

التـي ترغـب ـفي تحسـين أوضاعهـا االقتصاديـة والمسـاهمة ـفي اإلنتـاج الوطنـي.
وأوضـح أن تطبيـق »متجـري« الـذي تـم تطويـره وإطالقـه بتوجيهـات سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك، جـاء كمنفـذ تسـويقي مهـم يسـمح لهـذه 
األسـر بعرض منتجاتها وتسـويقها عبر هذه المنصة اإللكترونية، التي تم تطويرها على مسـتوى اإلمارات، لتروج إنتاج األسـر وإبداعاتها في مختلف 
أنـواع اإلنتـاج، ال سـيما إحيـاء الحـرف التقليديـة والصناعـات التراثيـة بمـا يعـود عـلى االقتصـاد واألسـرة والمجتمـع بالنفـع، وعـلى ذلـك تالقـت إرادة 
»بيـت الخيـر« مـع مبـادرة االتحـاد النسـائي العـام »متجـري« التـي تهـدف إـلى تشـجيع وتأهيـل المـرأة اإلماراتيـة لتعزيـز قدرتهـا عـلى اإلنتـاج واالبتـكار 

والمسـاهمة بدورهـا الفاعـل ـفي المجتمـع.

»بيت الخير« تنضم إلى مبادرة »متجري«
وتوقع مذكرة تفاهم مع االتحاد النسائي العام 

5

دعـم  بهـدف  الخيـر  بيـت  جمعيـة  مـع  تعـاون  اتفاقيـة  دـبي«  »اقتصاديـة  وّقعـت 
وتعزيـز المبـادرات المجتمعيـة واإلنسـانية، حيـث تقـوم الجهتـان بتبادل المعلومات 
والبيانـات لغـرض الوصـول إـلى الحـاالت اإلنسـانية المسـتحقة لمـد يـد العـون لهـا، 
اإلنسـانية  والمبـادرات  باألنشـطة  التعريـف  ـفي مجـال  المشـترك  التعـاون  وكذلـك 

التـي تقـوم بهـا »بيـت الخيـر« والحـث عـلى التبـرع بكافـة الوسـائل الممكنـة. 

ووّقـع االتفاقيـة ـفي مقـر »اقتصاديـة دـبي« بقريـة األعمـال عبـد هللا حسـن، المديـر 
التنفيـذي لقطـاع الدعـم المؤسسـي ـفي اقتصاديـة دـبي، وسـعيد مبـارك المزروعـي، 
نائـب مديـر عـام الجمعيـة بحضـور عـدد من المسـؤولين والمديريـن التنفيذيين لكال 

الجهتين. 

وأشـاد المزروعـي بهـذا التعـاون، قائـاًل: »يمتـد تعاوننـا مـع »اقتصاديـة دـبي« لعـدة 
سـنوات، واآلن تسـعى الجهتـان لبلـورة هـذا التعـاون، وتفعيلـه مـن جديـد، ونشـكر 
لهـذه  ودعمهـا  المجتمعيـة،  المسـؤولية  بمبـدأ  التزامهـا  عـلى  دـبي«  »اقتصاديـة 
األعمـال اإلنسـانية التـي تسـتهدف مختلـف فئـات المجتمـع، ونثمـن هـذا التعـاون، 
ونقدر حرص »اقتصادية دبي« على وضع يدها بيد »بيت الخير« كجمعية متميزة 
وذات خبرة ومصداقية في العمل الخيري، ونشكر لها اهتمامها بدعم فئة أصحاب 

الهمـم، وفئـات المجتمـع بشـكل عـام«.

توقيع اتفاقية مع »اقتصادية دبي« 
لدعم المبادرات اإلنسانية
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كّرمـت بلديـة دـبي »بيـت الخيـر« لتعاونهـا ـفي تنفيـذ مبـادرة »بنـك اإلمـارات للطعـام«، وذلـك ضمـن فعاليـات مؤتمـر دـبي العالمـي 
لسـالمة الغذاء في دورته الحادية عشـرة، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث سـلّم المهندس حسـين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية 

دـبي، درع التكريـم إـلى سـعيد مبـارك المزروعـي، نائـب مديـر عـام الجمعيـة، بحضـور أعضـاء مجلـس أمنـاء بنك اإلمـارات للطعام.

وتوّجـه المزروعـي بالشـكر إـلى بلديـة دـبي عـلى حرصهـا عـلى تعزيـز مبـدأ التعـاون مـع المؤسسـات الخيريـة والرعـاة الخيرييـن 
عـلى مسـتوى إمـارة دـبي ـفي مجـال الحفـاظ عـلى النعمـة مـن الهـدر واإلتـالف، وقـال: »رحبـت »بيـت الخيـر« بمبـادرة بنـك اإلمـارات 
للطعـام التـي أعلنهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دـبي، 
رعـاه هللا، التـي كانـت أول تباشـير »عـام الخيـر« الـذي أوصـى بـه صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، 

حفظـه هللا«. 

عام الخير 

بلدية دبي تكرم »بيت الخير« لمشاركتها في »بنك اإلمارات للطعام«

توزيع 48 ألف عبوة حليب
و 84.5  ألف وجبة غذائية 

و ٣.5 طن من العصائر المبردة



بالتعـاون مـع مبـادرة  »بنـك اإلمـارات للطعـام« التـي أطلقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس 
مجلـس الـوزراء، حاكـم دـبي، رعـاه هللا، بمناسـبة »عـام الخيـر« وبتوجيـه مـن سـمو الشـيخة هنـد بنـت جمعـة آل مكتـوم، رئيـس مجلـس أمنـاء بنـك 
اإلمـارات للطعـام، التـي أوصـت بتوزيـع فائـض مصانـع األغذيـة التـي تـرد كتبرعـات عينيـة للبنـك عـلى المحتاجيـن، حـول »بنـك اإلمـارات للطعـام« 
كميـة 48 ألـف عبـوة حليـب طويـل األجـل، لتـوزع عـلى الحـاالت المسـتفيدة مـن “بيـت الخيـر”، كمـا وزعـت ـفي وقـت الحـق 3٫٥ طـن مـن العصائـر 

المبـردة، قدمهـا البنـك للجمعيـة.
وكانـت »بيـت الخيـر« قـد أعلنـت أنهـا وزعـت حتـى اآلن 84,٥٥0 وجبـة غذائيـة للعمـال، ضمـن مبـادرة »إطعـام الطعام«، التي تنفذها بالتعاون مع 

»اإلمارات اإلسـالمي« التي تعد إحدى مبادرات عام الخير، وأن هذه الحملة مسـتمرة مبدئياً حتى منتصف العام المقبل. 
كـد عابديـن طاهـر العوضـي، المديـر العـام لــ »بيـت الخيـر« أن الجمعيـة تعتـزم توقيـع اتفاقيـة مـع مبـادرة »بنـك اإلمـارات للطعـام« خـالل الفتـرة  وأ
القليلـة المقبلـة، لتعزيـز التنسـيق والتعـاون بيـن الجانبيـن، وتأطيـر العمـل بمـا يخـدم األهداف العامة لالسـتفادة مـن فائض الطعام الموجود لدى 

الجهـات المختلفـة ومصانـع األغذية بالدولة.

ـفي  الجمعيـة  لجهـود  تقديـراً  الخيـر«  »بيـت  بتكريـم  جامعـة عجمـان  قامـت 
دعـم الطلبـة المعسـرين، وقـام الدكتـور كريـم الصغيـر، مدير الجامعة، بتقديم 
درع التكريـم لمديـر عـام الجمعيـة، عابديـن طاهـر العوضـي، بحضـور سـعيد 
نائـب  بشـير،  الحـق  عبـد  والدكتـور  العـام،  المديـر  نائـب  المزروعـي،  مبـارك 
مديـر الجامعـة، وعـلي صالـح، نائـب رئيـس قسـم العالقـات العامـة وإسـعاد 

الجمعيـة. ـفي  المتعامليـن 
وأعلنـت إدارة الجامعـة مـن جانبهـا أن »بيـت الخيـر« قـد قدمـت مبلـغ 364 

ألـف درهـم دعمـاً لصنـدوق الخريجيـن، اسـتفاد منـه 40 خريجـاً وخريجـة.

الـذي  الدائـم  بالدعـم  الصغيـر،  كريـم  الدكتـور  عجمـان،  جامعـة  مديـر  ونـوه 
تقدمـه الجمعيـة إـلى الجامعـة، مشـيراً إـلى أن أفضـل أنـواع العطـاء ـفي »عـام 
الخيـر« هـو دعـم العلـم وطلبتـه، بمـا يحقـق االسـتثمار المسـتدام ـفي الثـروة 
اإلنسـانية، مؤكـداً أن إطـالق مشـروع صنـدوق الخريجيـن ـفي الجامعـة، كان لـه 
دور كبيـر ـفي دعـم خريجـي الجامعـة المعسـرين، ومسـاعدتهم ـفي الحصـول 
حسـب  كل  العمـل  سـوق  ودخـول  بزمالئهـم  واللحـاق  شـهاداتهم  عـلى 

اختصاصـه.

7

جامعة عجمان تكرم »بيت الخير«
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مذكرة تفاهم مع »إرادة للعالج والتأهيل«

أخبار البيت

الخيـر«  »بيـت  ـفي  السـن  كبـار  لجنـة  عقـدت 
مبـارك  سـعيد  بإشـراف  الـدوري  اجتماعهـا 
المزروعـي، نائـب المديـر العـام، وحضـور كل مـن 
شـؤون  مديـر  الظنحاـني،  حليمـة  اللجنـة  رئيـس 
رأس  فـرع  مديـر  حضـوب،  وشمسـة  األفـرع، 
الخيمـة، نائـب رئيـس اللجنـة، وأميـرة شـاكر، مدير 
فـرع عجمـان باإلنابـة، حيـث تمـت مناقشـة مـا تـم 
إنجـازه مـن قبـل اللجنـة خـالل عـام 2017 لدعـم 
المسـنين الذيـن ترعاهـم الجمعيـة، والذيـن يبلـغ 

حالـة.  )470( عددهـم 
االحتياجـات  توفيـر  العـام  المديـر  نائـب  واعتمـد 
الطبيـة العاجلـة لعـدد )4( حـاالت بمبلـغ إجماـلي 
بقيمة )22٫639( درهم، كما اسـتمع إلى ترشـيح 
اللجنـة لكشـف لجـان البحـوث االجتماعيـة، التـي 
أوصـت بتسـديد مديونيـات عـدد مـن كبـار السـن 
طلبـات  عـلى  واطلـع  درهـم،   )331٫00٥( بقيمـة 
لتزويد بعض الحاالت بمستلزمات منزلية لعدد 
 )127٫900( قيمتـه  إجماـلي  بمبلـغ  حالـة   )44(
الـذي  الفنيـة  اللجـان  ناقـش كشـف  كمـا  درهـم، 
أوصـى بصيانـة المنـازل لعـدد )11( حالـة، وطلـب 
مـن  األسـعار  عـروض  رفـع  العـام  المديـر  نائـب 

قسـم الخدمـات والمخـازن للبـت فيهـا.
بكبـار  الخاصـة  الفعاليـات  االجتمـاع  واسـتعرض 
مسـتوى  عـلى  السـنة  خـالل  تمـت  التـي  السـن 
كز، وتقرر تنفيذ عدد من الفعاليات  األفرع والمرا

الجديـدة ـفي المسـتقبل.
وصـرح المزروعـي مؤكـداً عـلى حـرص الجمعيـة 
قـدر  وإسـعادها  السـن  كبـار  فئـة  دعـم  عـلى 
عـلى  الخيـر”  “بيـت  »تحـرص  وأضـاف:  اإلمـكان، 
كبـار  واألجـداد مـن  لآلبـاء  الكريمـة  الحيـاة  توفيـر 
ومجتمعهـم،  لوطنهـم  لعطائهـم  وفـاء  السـن 
بتوقيـر  الحنيـف  الديـن  لتوجيهـات  وتنفيـذاً 
كل  بتقديـم  فتقـوم  وإسـعاده،  كرامـه  وإ الكبيـر 
مسـاعدة الزمـة لكبـار السـن ضمـن أسـرهم، بمـا 
يفـي باحتياجاتهـم، كمـا تقـدم لهـم المسـاعدات 
بصيانـة  وتقـوم  العـالج،  طلبـات  وتدعـم  الطبيـة، 
منازلهم وتوفير مستلزماتها األساسية، وتسعى 
إلسـعادهم بتوفير المناسـبات الترفيهية وتقديم 

باألعيـاد«. باالحتفـال  ومشـاركتهم  الهدايـا 

وقعـت »بيـت الخيـر« مذكـرة تفاهـم مـع مركـز إرادة للعـالج والتأهيـل، لتعزيـز 
كات المسـؤولية المجتمعيـة، أحـد أركان مبـادرة عـام الخيـر، التـي أطلقهـا  شـرا
صاحـب السـمو رئيـس الدولـة، وذلـك لتحقيـق المصالـح المشـتركة ـفي خدمـة 

المحـلي. المجتمـع 

ووّقـع المذكـرة عـن الجمعيـة المديـر العـام عابديـن طاهـر العوضي، بينما وّقعها 
عـن مركـز “إرادة” الدكتـور عبدالقـادر الخيـاط، رئيـس مجلـس اإلدارة، وتقضـي 
بـأن يتعـاون الطرفـان عـلى تعزيـز العمـل الخيـري واإلنسـاني مـن خـالل الوقـوف 
إـلى جانـب المرضـى مـن مدمنـي المـواد المخـدرة والمؤثـرات العقليـة والكحول، 
وعالجهـم وإعـادة تأهيلهـم لالندمـاج بالمجتمـع، حيـث سـتقوم »بيـت الخيـر« 
المشـاريع  ميزانيـة  وضمـن  بـه،  المعمـول  النظـام  حسـب  الفئـة  هـذه  بدعـم  
المعتمدة، وسيقّدم المركز التسهيالت الالزمة لدعم الجهود الخيرية للجمعية. 

والجمعيـات  المؤسسـات  النفتاحـه عـلى  “إرادة”،  مركـز  العوضـي عـلى  وأثنـى 
الخيـر  مسـيرة  ضمـن  معهـا  للتعـاون  وسـعيه  الدولـة،  ـفي  العاملـة  الخيريـة 
المسـؤولية  بمبـدأ  التزامـاً  الخيـر،  عـام  ـفي  الدولـة  تشـهدها  التـي  المباركـة، 
المجتمعيـة، وتلبيـة الحتياجـات عـالج مرضـى اإلدمـان، ورفع الوعي المجتمعي 
المجتمـع،  أفـراد  سـالمة  عـلى  والحفـاظ  ومواجهتهـا  لإلدمـان  السـلبية  باآلثـار 
وتحقيـق رؤيـة حكومتنـا الرشـيدة بالحفـاظ عـلى أجيـال تنعـم بموفـور الصحـة 

بالمجتمـع.  بأدوارهـم  القيـام  عـلى  قادريـن  أصحـاء  وشـباب  والعافيـة، 

مـن جانبـه أشـاد عبدالقـادر الخيـاط بجهـود جمعيـة بيـت الخيـر وسـعيها الدائـم 
لدعـم المشـاريع التـي تعـود بالنفـع عـلى المجتمـع والوطـن.

لجنة كبار السن تقدم 
الرعاية لـ )470( حالة



استقبلت الشيخة عزة بنت عبدهللا النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي 
الخيـر، برئاسـة حليمـة الظنحاـني، مديـر شـؤون  مـن جمعيـة بيـت  الخيريـة بعجمـان، وفـداً 
األفـرع ـفي الجمعيـة، حيـث ركـزت الزيـارة عـلى تعزيـز التعـاون بيـن الجانبيـن، وتمـت مناقشـة 
أوضـاع بعـض الحـاالت مـن طالبـي المسـاعدة، واسـتعراض عـدد مـن البرامـج والمشـاريع 
الموجهـة  للفئـات المسـتحقة، والتأكيـد عـلى أهميـة توحيـد وتنسـيق الطاقـات واإلمكانـات 

كبـر شـريحة ممكنـة مـن المسـتفيدين. المتوفـرة، عـلى النحـو الـذي يخـدم أ
يذكـر أن مؤسسـة حميـد بـن راشـد النعيمـي الخيريـة ـفي عجمـان، مؤسسـة وطنيـة خيريـة، 
تابعـة للديـوان األميـري، ومقرهـا عجمـان، وتعمـل عـلى تلبيـة احتياجـات األسـر المواطنـة 
مـع  المؤسسـة  وتجمـع  واالجتماعيـة،  اإلنسـانية  الخدمـات  تقديـم  خـالل  مـن  المسـتحقة، 
»بيـت الخيـر« مذكـرة تفاهـم تنـص عـلى تبـادل المعلومـات بخصـوص طالبـي المسـاعدة، 
ـفي  الطرفيـن  بيـن  والتكامـل  والتنسـيق  االجتماعـي،  البحـث  مجـال  ـفي  الخبـرات  وتبـادل 

إمـارة عجمـان. الخيـري واإلنسـاني ضمـن  العمـل  مجـاالت 

زيارة تواصل مع  مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 

9
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أخبار البيت

دورات تدريبية لالرتقاء باألداء

اإلدمان اإللكتروني
كـز، وفاطمـة الدشـتي، مديـر مركـز البرشـاء، ومـوزة  بدعـوة مـن االتحـاد النسـائي العـام شـاركت كل مـن نهلـة األحمـد، مديـر شـؤون المرا
المطيوعـي، مديـر مركـز حتـا، وشمسـة حضـوب، مديـر فـرع رأس الخيمـة، بحضـور النـدوة التي نظمها االتحـاد بعنوان »إدمان األطفال 

على األجهزة اإللكترونية بين التشـخيص والعالج« وذلك في مقره الرئيسـي في أبوظبي. 

خطوات نحو السعادة
النهضـة  جمعيـة  مـع  بالتعـاون  الخيـر«  »بيـت  نّظمـت 
النسـائية ممثلـة بمركـز النهضـة لالستشـارات والتدريـب 
محاضـرة بعنـوان »خطـوات نحـو السـعادة«، ألقتها نادية 
علي المهيري، خبير موارد بشـرية وتنمية ذاتية، بحضور 
14 موظفـة ومتطوعـة، انطالقـاً مـن حـرص الجمعية على 
وترسـيخ  الموظفيـن،  لـدى  السـعادة  مسـتويات  رفـع 

ثقافـة اإليجابيـة.

الكتابة وصياغة المراسالت
بعنـــوان »أســـس  تدريبيـــة  الخيـــر« دورة  أقامـــت »بيـــت 
ــا  ــة« حضرهـ ــة المراســـالت اإلداريـ ــة وصياغـ ــارات الكتابـ مهـ
22 موظفـــاً وموظفـــة، واســـتمرت لمـــدة 3 أيـــام، حيـــث أدارهـــا 
محمـــد  اإلداري  والتطويـــر  البشـــرية  المـــوارد  استشـــاري 
لالستشـــارات  التميـــز  آفـــاق  مركـــز  مـــن  العـــواد  حســـين 

والتدريـــب.

اليوم العالمي للسكري 
نظمـت »بيـت الخيـر« فعاليات صحيّة متنوعة بالتعاون 
مـع هيئـة الصحـة بدـبي، بمناسـبة اليـوم العالمـي لمـرض 
السـكري والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، وذلك 
ـفي المقـر الرئيسـي للجمعيـة، بهـدف تثقيـف الموظفيـن 

كسـابهم عـادات صحيـة سـليمة. صحيـاً، و إ
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أخبار األفرع والمراكز

فرع رأس الخيمة

مركز العوير

مركز البرشاء

فرع عجمان

مركز الليسيلي

تبّرعـت مدرسـة )wellspring( بكميـة مـن المالبـس التـي 
جمعهـا الطلبـة، وقدموهـا لفـرع رأس الخيمـة، وذلك لدعم 
مشروع جمع المالبس المستعملة »قديمكم جديدهم« 
الـذي يقـوم ببيـع المالبـس لشـركات التدوير، ويقدم ريعها 

ألبنـاء األسـر المتعففـة كبـدل لمالبس جديدة.

تبرع

اجتماع تنسيقي

شاركت حليمة الظنحاني، مدير 
شؤون األفرع، وأميرة شاكر، 
مدير فرع عجمان باإلنابة، في 

اجتماع مجلس تنسيق العمل 
الخيري بعجمان، بهدف تعزيز 

التعاون المشترك بين مؤسسات 
وجمعيات العمل الخيري 

واإلنساني، لالرتقاء بثقافة العمل 
الخيري على مستوى اإلمارة.

الحواريـة  الجلسـة  بحضـور  البلوشـي،  رحيمـة  االجتماعيـة  الباحثـة  شـاركت 
التـي نظمتهـا جمعيـة النهضـة النسـائية - فـرع الليسـيلي، بعنـوان »خطـوة 
نحو السـعادة واإليجابية«، وقدمتها األسـتاذة حنان السـماك، بحضور اليازية 

خليفـة، مديـرة الجمعيـة.

كز، هدايا رمزية على عدد من موظفي  وزّعت نهلة األحمد، مدير شؤون المرا
هيئـة الطـرق والمواصـالت ـفي العويـر، وسـائقي مركـز العويـر، بمناسـبة يـوم 

المواصـالت العامـة، بحضـور مريـم صالـح، مديـر المركز.

يوم المواصالت

فعالية ترفيهية

وسـعياً  »جافـزا«،  عـلي  لجبـل  الحـرة  المنطقـة  مـع  بالتعـاون  الخيـر«  »بيـت  نّظمـت 
منهـا إلسـعاد األيتـام، فعاليـة ترفيهيـة شـملت 20 يتيمـاً مـن مركـز البرشـاء، حيـث تـم 
اصطحابهم برفقة مشرفين من الجمعية إلى حديقة »آي إم جي عالم من المغامرات« 

بدـبي، ليسـتمتعوا بأجـواء المغامـرة، ثـم قّدمـت لهـم وجبـات الغـداء والهدايـا.

جلسة حوارية



تأسس فرع رأس الخيمة عام 2000م،  بمباركة من صاحب السمو الشيخ 
صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة آنذاك، عضو المجلس األعلى 
لالتحاد، رحمه هللا، وهو الفرع الثالث الذي تؤسسه الجمعية بعد فرعي دبي 
والفجيرة، بهدف تغطية المناطق الوسطى بين اإلمارتين، وهو فرع نشط، 
بشكل  نقدية  مساعدات  تتقاضى  حالة   600 من  يقرب  ما  سنوياً  يغطي 
كثر من 3٥00 حالة يساعدها الفرع سنوياً بمساعدات  شهري، باإلضافة إلى أ

طارئة ومقطوعة. 

- جميع مناطق إمارة رأس الخيمة عدا 

مناطق )المنيعي – مسافي – الذيد – 

الطويين(.

- جميع مناطق إمارة أم القيوين.

- منطقة المنامة التابعة إلمارة عجمان.

- منطقة الحمرية التابعة إلمارة الشارقة.

عدد الحاالت المدروسة

2016العام

4359

5112

4027

4690

316

437

289

374

44

2017

عدد الباحثات

النصف األول

المسجلين الجدد

البحوث المكتبية

البحوث الميدانية

مجموع البحوث

بيان عدد الحاالت المستحقة في فرع رأس الخيمة خالل عام 2016 
والمبالغ المصروفة للحاالت المسجلة:

المناطق 
التي 

يخدمها 
الفرع

الشهرالشهر المبالغالمبالغ عدد الحاالتعدد الحاالت

590570

599570

569591

590576

570562

570553

643200624200

652700624200

618100644700

643200619700

624200605200

624100597700

فبراير

يناير

أغسطس

يوليو

سبتمبرمارس

أكتوبرإبريل

نوفمبرمايو

ديسمبريونيو

كما بلغ إجمالي 

الحاالت 

المستلمة 

للمساعدات 

المقطوعة 

خالل عام 2016 

)3623( حالة، 

بإجمالي قدره 

 )7٫337٫177(

درهم. 

12

فرع رأس الخيمة
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مسيرة مهنية حافلة باإلنجازات، كلمة السر فيها 
العالقات، فلم تقف كثرة  إدارة  الدبلوماسية في 
مندوب  محمد،  مالك  عمر  أمام  عائقاً  المهام 
المشتريات في »بيت الخير«، ليحقق أهدافه التي 
نسجها بالعزيمة واإليمان عند انضمامه للجمعية 

منذ أحد عشر عاماً.   

هندسة  الخيري  العمل  أّن  مالك  عمر  يؤمن   
باالجتهاد،  وتثمر  باالستمرارية،  تقوى  روحية، 
التي  الجمعية  خدمة  في  جهداً  يّدخر  ال  لذلك 
بمتابعة  يقوم  حيث  وانتماءه،  إخالصه  وهبها 
االحتياجات المتنوعة لكافة األقسام في الجمعية، 
التواصل مع مختلف  ليوفر أفضلها من خالل  
الموردين بحنكة ولباقة إلحضار أقل األسعار بعد 
تعزيز  على  دائماً  يحرص  ولذلك  المفاوضات؛ 
مع  وتطويرها  الحاليين  الموردين  مع  العالقة 

الموردين المحتملين.

وال يتوّقف مجال عمله على التواصل الخارجي 
مباشرة  مالك  عمر  يتصل  إذ  الموردين،  مع 
ميدانية  بزيارات  يكلف  حيث  الحاالت،  ببعض 
صيانة  إلى  تحتاج  التي  المحتاجين،  لمنازل 
لمعاينتها وتحديد احتياجاتها بدّقة، بالتنسيق مع 
القسم المختص، فهو يرى أن الحالة التشاركية 
االجتماعي  النسيج  أساس  والتالحم  والتكافل 
رائعة  إنسانية  إلى خلق حالة  القوي، مما يؤدي 
يفرز  الذي  األمر  بالتراحم،  الشعور  على  مبنيّة 

مجتمعاً آمناً ومستقراً.

عبر  زمالئه  قلوب  كسب  في  مالك  عمر  نجح 
قربه منهم وتواضعه وروحه الشبابية، ما جعله 
ينال ثقتهم، وثقة اإلدارة التي كرّمته عّدة مرات 

إلنجازاته المتميزة.

خلف األضواء

عمر مالك محمد

وحول نشاط الفرع، تقول السيدة شمسة حضوب، مدير فرع رأس الخيمة: 
“بفضل من هللا تعالى، وتضافر جهود المخلصين الخيرين- استطاع الفرع 
أن يحقق نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري من خالل القيام بواجبه 
في التخفيف من معاناة األسر المتعففة ومحدودة الدخل والمحتاجين من 
برعاية  ويهتم  والتعليمي  والخدمي  اإلنساني  المجال  في  الفئات  مختلف 
األيتام واألرامل وكفالة األسر المحتاجة، كما تعززت مسيرة الفرع، وتميزت بتبنيها الكثير من المشاريع 
التنموية النوعية التي تضع على رأس أولوياتها االهتمام بالمواطن، وكل ما يتحقق من عمل خيري 

تنموي بما يحتويه من تشريف نعتز به، ونعتبره تكليفاً يضع على عاتق الفرع مسؤوليات جديدة.
كرر شكري وتقديري لألخوة المحسنين - جزاهم هللا خير الجزاء- كما أوجه كل الشكر  وال يسعني إال أن أ
والتقدير والعرفان إلى جميع مدراء الوزارات االتحادية والدوائر المحلية الذين يبذلون كل جهد ممكن 

لدعم نشاطات الجمعية وبرامجها، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم على تعاونهم الدائم مع الفرع.
الدؤوب  وعملهم  المبذولة  جهودهم  على  الفرع  في  للعاملين  والعرفان  الشكر  بجزيل  أتوجه  كما   
المتواصل للوصول بالفرع إلى أعلى المراتب، وذلك لحصول الفرع على شهادة الفرع المتميز عدة مرات 

وعلى فترات متتالية.
وتضيف السيدة حضوب: “يتفاعل الفرع مع المبادرات التي تطلقها الدولة على مدار العام باإلضافة إلى 
إقامة الفعاليات واألنشطة التي تخدم الفئات المستهدفة من الجمعية من األيتام وكبار السن وذوي 
الهمم وذلك بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية في اإلمارة، باإلضافة إلى المشاركة في 

المعارض والفعاليات التي تقام في اإلمارة والتسويق لمشاريع الجمعية وبيع منتجات ربات البيوت”.

20162017العام

632718

2317

2624

200209

66 عدد الموظفين

عدد المندوبين

عدد الحصاالت

عدد الحاويات

المواقع الخارجية

ويتبع الفرع مكتب تمويلي 
إلثراء الموارد المالية، يمكن 

تتبع نشاطه من خالل 
الجدول التالي:

حنيفة سالم
مشرف التمويل

عائشة إبراهيم
نائب مدير الفرع

علي عباس
متطوع حاويات

دالل عبدهللا
متطوعه باحثة اجتماعية

أسماء علي
سكرتيرة 

أحمد محمد
سائق الفرع

خديجة سعيد
باحثة اجتماعية

محمد إبراهيم
موظف التمويل

حسين عبدالكريم
موظف التمويل

منصور عبدالغفور
موظف التمويل

موسى فقير
متطوع حاويات

إبراهيم جمعة
متطوع التمويل
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

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

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

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

2011
introduce charity semi-ATM in 2010 2009.

“Beit Al Khair” runs an array of charitable programs and projects to assist targeted segments 
based on the following zakat, charities and endowments resources:

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

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

Emirates Social Award, Civil Institutions Category, First Rank, 2015

ISO 26000 2015

Distinguished Charity Association Award all over Dubai 2015 ,2012

ISO 9001 2015 ,2009 ,2003

Introducing stored-value cards in disbursing monthly allowances, 2013

Sharjah Award for Voluntary Work, 2012 ,2004

4 Programs and Projects

1st: Low-income families program:

- Monthly cash allowances project
- Monthly food allowances project
- Orphan families care project
- People of determination project

2nd: Student program:
- Stationery project
- Tayseer project for “university students”

3rd: Everlasting charity program:

- Endowment project
- House maintenance project
- Household items project

4th: Orphans program:

- Orphan care and sponsorship project
- Orphan fund project

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

5th: Seasonal projects:

- Zakat Al Fitr project
- Edeya / Eid cash gift project

6th: Miscellaneous projects:

- Family sponsorship project
- Defaulters project
- “Your Old, their new” project
- “Elaj / treatment” project
- “As they raised me young” project
- “Giving back” project

Emirates Islamic

Treatment Account:

Sadakat Account - Care of orphans:

Account No. (IBAN): 

We are the top

1. Complying with the rules of Islamic Sharia and 
UAE laws that streamline charitable work
2.  Brining happiness to the most vulnerable families 
and segments of the society
3. Being fair in disbursing allowances and impartial 
to all applicants
4. Being transparent and honest in spending and 
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The Bank initiative has been launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, to mark the ”Year of Giving“. 
The same has been directed by H.H. Sheikha Hind bint Juma Al Maktoum, Chairperson of the Bank board of trustees, who 
has recommended the distribution of the food factories’ surplus products originally donated to the bank to vulnerable people.
”Beit Al Khair“ later this year distributed )3.5( tonnes of cold juices which the Bank had initially contributed to it. The Society 
has further distributed 84,550 meals to poor workers so far this year.
The pioneering drive to tentatively end by the mid of the next year has been carried out in cooperation with the ”Emirates 
Islamic Bank“ as part of the Society ”Feeding Food“ initiative.   
Abdeen Taher Al Awadhi, the General Director of Beit Al Khair Society, said they are geared up to shortly enter into an 
agreement with the ”UAE Food Bank“ to boost coordination and cooperation with them.
”The move will help streamline our work, meet the set general objectives, and make best use of the surplus products food 
factories and other entities all over the country.“ 

The Ajman University has honoured ”Beit Al Khair“ Society 

)BAKS( in recognition to its relentless effort in supporting 

students of low-income families.

Dr. Karim Al Sagheer, Ajman University President, presented 

the varsity trophy to Abdeen Taher Al Awadhi, General Director 

– BAKS, in the presence of Saeed Mubarak Al Mazrooei, 

Deputy General Director – BAKS.

Also present at the honouring ceremony were Dr. Abdulhaq 

Basheer, Ajman University Vice-President, and Ali Saleh, 

Deputy Head of the PR and Customers’ Happiness, BAKS.

The University announced that ”Beit Al Khair“ has contributed 

Dh364,000 in support to the ‘Graduates Fund’ which was a 

great help for 40 male and female graduates. 

Paying tributes to the Society endless support to the 

University, Dr. Sagheer said the best thing to give in the ”Year 

of Giving“ is that provided for science and students.

”This is a sustainable investment in human wealth, he added. 

”The ‘Graduates Fund’ has significantly helped so many 

indigent students to complete their university study and join 

the labour market as per their specialties.“ 

Ajman University honours “Beit Al Khair”
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48K milk packs, 84.5K 
meals, 3.5 tonnes cold 
juices distributed

 ”Beit Al Khair“ Society has distributed 48,000 packs 
of long life milk to the registered vulnerable people in 
collaboration with the ”UAE Food Bank“.

 ”Beit Al Khair“, as part of its projects to mark the ”Year of Giving“, 

has ardently developed its projects, and set up a plan for nurturing 

the program of its productive families. 

The Society has joined the ‘Matjari’ or ‘My Shop’ initiative developed 

by the ”Mother of the Nation“ H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak 

to serve as a marketing outlet for their families’ products. 

”Beit Al Khair“ has inked a memorandum of understanding )MoU( 

with the General Women’s Union to boost cooperation with the 

promising scheme, and coordinate between the two parties in all 

aspects.
  

H.E. Noura Al Suwaidi, Director of the Union, signing the memo, 

said that they always try hard to broaden cooperation with all 

entities in the society to empower women and support them in all 

fields.

”This dedication is in line with the directives of H.H. Sheikha 

Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the General Women’s Union, 

Supreme Chairwoman of the Family Development Foundation and 

President of the Supreme Council for Motherhood and Childhood.“
   

As per the agreement, a partnership shall be established between 

the two parties to carry out joint programmes and activities 

that are deemed to activate the role of women and bolster their 

entrepreneurship abilities.

”The move will help encourage micro, small and medium projects, 

unite the platforms of productive families, empower women to 

effectively participate in the economic sector, promote productive 

families’ products, and uphold the economy, family and society.“ 

H.E. Abdeen Taher Al Awadhi, the General Director of Beit Al 

Khair Society, paid tributes to the initiative which he believed to 

have maintained the Society tireless efforts in developing the 

programme of productive families.

”We have early started this scheme by supporting some families, 

but are now all set to generalize it to hundreds of registered 

families who wish to improve their economic conditions and chip in 

the domestic production.“

He added that the ‘Matjari’ smart application, developed and 

launched as per the instruction of H.H. Sheikha Fatima Bint 

Mubarak, serves as an outlet for families to display and market 

their products on an electronic platform that is developed in the 

UAE.

”The platform promotes families’ diverse products and 

masterpieces, mainly traditional crafts and heritage industries, in 

support to the economy, family and society.“

The agreement entered by the General Women’s Union and ”Beit 

Al Khair“ is meant to encourage and rehabilitate Emirati women, he 

underlined. ”It will also boost women’s production and innovation 

skills and help them be effective in the society.“

 “Beit Al Khair” joins ‘Matjari’ initiative, inks MoU with 
General Women’s Union

Year of Giving 
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Under the patronage and in the presence of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, H.E. Juma Al Majid, Chairman of Beit Al Khair Society, was one of 
46 Emirati philanthropic pioneers recognised and honoured for their contributions to the UAE’s success. 

Al Majid was cherished for establishing the National Charity Schools in 1983 to secure education for the children of 
low-income residents in the country, particularly the orphans and vulnerable cases. 

Al Majid, speaking to Al Bayan newspaper, said that he was so happy about the honouring, and extended his 
appreciation to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, who honoured him in person on the UAE 46th National Day. 

”The honouring was not limited to the pioneers of charitable works, but also spanned several entities, including the 
martyrs who sacrificed their blood for the nation, those who rendered great services to the country in various fields, 
and those who assumed exceptional charitable works.“ 

The honouring, part of the 4th edition of the UAE’s Pioneers initiative recently celebrated in the emirate of Abu 
Dhabi, coincided with the UAE 46th National Day. 

Accolades were given to the Emirati philanthropic pioneers who have fervently and generously enriched the ‘Year of 
Giving’ initiative of the President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan with their white hands. The drive 
was meant to enhance the principles of social responsibility, and boost the spirit of solidarity and social cohesion. 

Year of Giving 

H.E. Juma Al Majid honoured among Year of 
Giving pioneers
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Whereas the ‘Year of Giving’ is coming to a close, the seeds of goodness, blessing, 
and compassion are scattered in every nook and corner, considering that giving is 
a deeply-rooted trait of this nation’s nature, culture, and message to the world.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, has aptly decided to crown this 
year by honouring the nation’s pioneers who gave more and performed in a better 
distinguished way. 
He gave accolades to those who fervently and generously supported the ‘Year 
of Giving’ initiative of the President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan with their white hands. The drive was meant to enhance the principles of 
social responsibility, and boost the spirit of solidarity and social cohesion. 
The outstanding success of the ‘Year of Giving’ has proved that the ‘Spirit of 
the Union’ sparked on December 2, 1971 is still alive, robust, and shinning over 
sincere hearts that believed in the message of unity and progress as conveyed by 
the founding forefathers led by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, God rest their souls in eternal peace. They, 
along with the late founding forefathers, have turned the dream of the country 
into a reality and founded it on rock-solid bases that achievements speak volume 
everywhere. The UAE, with the advent of 2021, is all set in hunt for glory, posing 
itself as a leading country in all indicators of progress, leadership, and excellence.   
Before bidding farewell to the ‘Year of Giving’, the ‘Year of Zayed’ has been 
launched to commemorate the 100th birthday anniversary of the late founding 
father. This indicates that the procession of giving boosted in the ‘Year of Giving’ 
in this benevolent country shall vigorously keep going to mark the legacy of Zayed 
in charitable and humanitarian work.
It affirms the spirit Zayed has imparted to his people, and the values he sowed in 
the Emirati society. These span the values of giving, construction, development, 
and loyalty to the dignified past, vibrant present, as well as the shiny and promising 
future he wished for his nation and society to be atop all nations re civilization, 
progress, and belief in the values of right, goodness, and mankind. 
It is, therefore, high time to enrich the ‘Year of Zayed’ with more giving to remember 
high Zayed Al Khair, and underline his refined position locally and abroad as a 
symbol of love to the nation, an example in construction and development, an 
inspiration for noble works, a role model in compassion to humans whom he 
used to indiscriminately support no matter where and how they are, and without 
expecting anything in return.



رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
وجميع منتسبي ومتطوعي 

جمعية بيت الخير

يهنئون

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة، حفظه اهلل

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل

بنجاح مبادرة عام الخير

ويعاهدون القيادة الرشيدة 
على متابعة مسيرة العطاء

في عام زايد

إحياء لذكراه الطيبة
ودعمًا للعمل الخيري واإلنساني

ولتبقى دولة اإلمارات األولى والرائدة
في ميادين العطاء ..


