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العدد 207 – عدد خاص بمناسبة شهر رمضان 1443هـ

و555 مليون درهم

إنفاق"بيت الخير" حتى 
نهاية 2021

مليار

 التي وّجه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مشروع »إفطار صائم« ينضم إلى حملة »مليار وجبة«

وتقرؤون 
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و«بيت الخير« تعلن حصادها السنوي لعام 2021
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المحسنين  إلى  نزف  الكريم  الشهر  أعتاب  على  الخير  مواسم  ازدهار  مع 

آية  في  الذكرى  هذه  قرأنا  فلطالما  وسخاء،  عطاء  تزيدهم  ذكرى  الكرام 

العطاء،  فرسان  ينتظر  الذي  العظيم  األجر  إلى  سوى  ننتبه  ولم  كريمة، 

وقلما ننتبه إلى أن اهلل تعالى وضع المنفقين في األجر والفضل في مقام 

ِذيَن ُينِفُقوَن  الشهداء العالي والرفيع، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “الَّ

َخْوٌف  َوَل  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعَلِنَيًة  ا  ِسّرً َهاِر  َوالنَّ ْيِل  ِباللَّ َأْمَواَلُهم 

َيْحَزُنوَن«. ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم 

نعم.. فأجر الُمنفقين الذين يبذلون أموالهم لنجدة وإسعاد اآلخرين، ورفع 

عن  الدفاع  أجل  من  أرواحهم  يبذلون  الذين  الشهداء  كـأجر  عنهم،  الكرب 

فطوبى  َيْحَزُنوَن.”  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  »َل  وكلهما  والحقوق،  المبادئ 

لكل من أعطى واتقى، وأخرج الحق المعلوم للنهوض باحتياجات السائل 

والمحروم.

و«بيت الخير« كجهة خيرية وسيطة، حققت المزيد من النمو اإلنساني عامًا 

بعد عام، فتفوقت في فنون العمل الخيري، أعلنت منذ 33 عامًا شعارها 

األشهر »من اإلمارات وإلى اإلمارات« كونها تجمع الخير من أهل اإلمارات، 

اإلمارات،  أرض  على  حاجة  الناس  أكثر  على  لتنفقه  والجود،  الفزعة  أهل 

تلبي  التي  المبتكرة،  والمبادرات  والمشاريع  البرامج  من  حزمة  ضمن 

احتياجات الفئات المستهدفة والمحتاجة، وتقدم لها الدعم الممكن الذي 

يحّسن من دخلها ومعاشها، ويفّك كربتها.

وها هي مواسم الخير تعود من جديد، وها هي حملتنا الرمضانية تتواصل 

إلسعاد ما يزيد عن 56 ألف أسرة وحالة مستهدفة، فلنكن مع هذه الحملة 

اهلل  وعد  كما  والذين  الخيرات،  إلى  يسارعون  الذين  المحسنين  من  وبها 

تعالى في كتابه العزيز: »َل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن«.

»َل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن”

اإلشراف العام

عابدين طاهر العوضي
المدير العام

سعيد مبارك المزروعي
نائب المدير العام

عبد الله محمد األستاذ
مساعد المدير العام 

اإلشراف التنفيذي

التحرير

عائشة الحمادي
رئيس قسم اإلعالم 

حنيف حسن
نائب رئيس قسم اإلعالم

د. عماد زكي
تهاني الحميري

المراسالت

شاهد الياس سامويل

قسم اإلعالم

التصوير

04/2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE

media@beitalkhair.org

التصميم واإلخراج الفني

أفنان الكسادي - أحمد شلبي

محمود علي
محاسب عام

المراجعة المالية

محمد يوسف عيسى
المدير المالي

كلمة 
العدد
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مليار رسالة أمل
وتعد حملة »مليار وجبة« األكبر في المنطقة 

للفقراء  أنواعه  بكافة  الغذائي  الدعم  لتوفير 

والمحتاجين، حيث قال صاحب السمو الشيخ 

الصدقة  »خير  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد 

تفكر  التي  الشعوب  وخير  الطعام..  إطعام 

الذي  بالخير  محفوظة  وبالدنا  بغيرها.. 

وجبة..  مليار  »هدفنا  سموه:  وأضاف  نعمله«، 

وإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة اإلمارات 

للعالم«، وحول توسيع المبادرة سبل مواجهة 

»العالم  سموه:  قال  العام،  مدار  على  الجوع 

الغذائي  يمر بتحديات في مجال توفير األمن 

اإلنسانية  في  إخواننا  دعم  ومهمتنا  للبشر.. 

إلنقاذهم من الجوع”.

قيم العطاء
على  نوعها  من  األكبر  الحملة  وتحفز 

ومد  والبذل  العطاء  قيم  المنطقة  مستوى 

واإلنساني  الخيري  والعمل  المساعدة  يد 

اإلمارات  دولة  في  والمؤسسات  األفراد  لدى 

التمويل  مفهوم  على  بتركيزها  والعالم 

الغذائي  الدعم  لتوفير  المستدام  المجتمعي 

األشد  للفئات  الغذائي  األمن  ومقومات 

للجميع سواء  المشاركة  باب  حاجة، وفتحها 

بالتبرعات أو عبر الدعم اإلعالمي واللوجستي 

والميداني في المناطق التي ستغطيها.

»بيت الخير« تساهم
صاحب  مبادرة  الخير«  »بيت  ثمنت  جانبها  من 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

وجبة«  »المليار  حملة  أن   مؤكدة  اهلل،  رعاه 

تعكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها 

المحتاجة،  الشعوب  تجاه  اإلمارات  دولة 

قيادة  لتوجهات  صادقة  ترجمة  وتشّكل 

والمساعدة  العون  يد  لمد  الرشيدة  الدولة 

لتنفيذ  التحضير  بدأت  وأنها  المحتاجين،  إلى 

مشروع »إفطار صائم« ليكون جزءًا من الحملة، 

وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت 

 6 مبلغ  مبدئيًا   رصدت  الجمعية  أن  الخير« 

ماليين درهم دعمًا لحملة »مليار وجبة« التي 

أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين 

في العديد من دول العالم.

استعدادات مكثفة
مع  اتفقت  الجمعية  بأن  العوضي  ونوه 

إمارات  من  مجموعة  في  المطاعم  من  عدد 

اليومية  الوجبات  بإعداد  لتقوم  الدولة، 

ضمن  الوجبات  توزيع  وسيتم  عليها،  المتفق 

بروتوكول  ووفق  والسالمة،  الصحة  شروط 

الوجبات لموزع  اإلجراءات االحترازية، بتسليم 

محلي معتمد في كل سكنة عمال أو موقع 

لتواجدهم، بحيث يوزع الوجبات في موعدها. 

التعاون مع  المحسنين
الكرام  الباب للمحسنين  الخير«  »بيت  وفتحت 

مشروع  دعم  في  المساهمة  يودون  الذين 

من  يودونه  الذي  بالعدد  صائم«  »إفطار 

الوجبات يوميًا أو في أيام محددة، كما نسقت 

مع جمعية »اإلحسان الخيرية« للمشاركة في 

لتوزيع  »أفطر«  عنوان  تحت  المعلنة  حملتها 

عجمان  في  اإلفطار  وجبات  من  عدد  أكبر 

ودبي وبعض اإلمارات الشمالية.

الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  اإلنسانية  بالمبادرة  الخير  بيت  جمعية  أشادت 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي تقضي بتوزيع مليار وجبة داخل اإلمارات وعبر العالم، وقد بدأت  في األول من 

رمضان، ولن تنتهي إال بتوزيع الوجبة رقم مليار، وتصل إلى الفقراء والجوعى في 50 دولة،  بهدف مساندة الفئات األكثر حاجة في 

العالم. 

 التي وّجه لها صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مشروع »إفطار صائم« 

ينضم إلى حملة »مليار وجبة«
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ر«
خي

ت ال
جمعة الماجد يدعو للمساهمة               الفاعلة في حملـة »بي

»بيت  إدارة  مجلس  رئيس  قام 

بتوجيه  الماجد  جمعة  الخير« 

الكرام  للمحسنين  رسالٍة 

وأهل الخير ورواد العطاء في 

يدعوهم  اإلمارات،  مجتمع 

الفاعلة  للمساهمة  فيها 

الجمعية  والسخية في حملة 

التي  الجديدة،  الرمضانية 

»ِلنُكن  شعار  تحت  انطلقت 

يلي  وفيما  الُمحِسنين«،  مَن 

نص الرسالة:

خطوة على طريق النمو اإلنساني

يسرني باسمي وباسم إخواني في مجلس إدارة »بيت الخير« أن أدعوكم 

لالنضمام إلى حملتنا الرمضانية الجديدة »ِلنُكن مَن الُمحِسنين«، التي 

انطلقت على بركة اهلل، وستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، 

أكثر  وإسعاد  دعم  بهدف  وذلك  والبركات،  باليمن  عليكم  اهلل  أعاده 

من 56 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، كخطوة 

على طريق النمو اإلنساني الذي أوصت به القيادة الرشيدة، لنبارك به 

الخمسين الجديدة والواعدة، بعد أن نجحت الخمسين األولى وازدهرت 

أعمال خيرية  المعطاء من  الدولة وقادتها وشعبها  أنجزته  ما  ببركة 

والبناء  والتنمية  النهضة  أعمال  مع  جنب  إلى  جنبًا  سارت  وإنسانية، 

والتحديث.
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التبرع عن بعد 
حملتنا  خالل  سيستمر  اإلنساني  التوجه  هذا  بأن  ونبشركم 

أن استكملنا استعداداتنا،  بعد  الُمحِسنين«  »ِلنُكن مَن  الرمضانية 

األنظمة  عبر  المساعدة  طلبات  استقبال  أساليب  وطورنا 

الذي  الخضراء،  النقاط  برنامج  خالل  من  والذكية،  اإللكترونية 

مساعدة،  طالب  كّل  لدى  الماسة  والحاجة  العجز  نقاط  يحصي 

التبرع  أنظمة  طورنا  كما  العون،  تلقي  ألولوية  صاحبها  ليؤهل 

الرقمي عن بعد عبر موقعنا اإللكتروني وتطبيقاتنا الذكية، حرصًا 

بالتعليمات  الكامل  وااللتزام  الكرام  المحسنين  سالمة  على  مّنا 

واإلجراءات االحترازية، حفظكم اهلل جميعًا ورفع عنكم وعنا وعن 

بالدنا البالء والوباء، وسدد خطاكم لما يحب ويرضى.

الفضل هلل ثّم لعطائكم الكبير
على  نراهن  فألننا  الخير،  هذا  في  للمشاركة  ندعوكم  إذ  وإننا 

روح العطاء التي خبرناها فيكم، وروح التكافل والتراحم التي 

حققته  ما  وراء  كانت  والتي  اإلمارات،  في  مجتمعنا  ميزت 

الجمعية منذ نشأتها وحتى اليوم من تقدم ونجاح، بفضل اهلل 

تعالى، ثم بفضل عطائكم السخي والكبير، وما أخرجتموه من 

خاللنا من زكاٍة وصدقاٍت خالصة هلل عّز وجّل، باإلضافة إلى ما 

وفقنا اهلل في إقامته من أوقاٍف عامرة، وما دّرت به علينا من 

بالوفاء  لنا دائمًا  الخير، مما سمح  أنفقناها في وجوه  عائدات، 

بالتزاماتنا نحو آالف األسر والفئات الضعيفة التي راهنت علينا. 

وإننا إذ نشكركم على وقوفكم معنا في كّل حين وفي كّل موسم، وبشكل خاص أولئك الذين دعموا حملتنا العام الماضي، التي نجحت - 

رغم ظروف الجائحة وما تبعها من مضاعفات – في إنفاق  60,3 مليون درهم، ذهبت للمستحقين مباشرة، نتوقع منكم هذا العام أن تزيدوا 

في العطاء ما وسعكم، حتى نستوعب طلبات المساعدة المتزايدة، التي نستقبلها عبر أفرعنا وموقعنا اإللكتروني، في هذه الظروف 

العالمية التي انعكست على حياة الناس، ونعلم أن الظروف قد تضيق على البعض، لكن أبواب الخير تظل مشرعًة للجميع، كلٌّ حسب 

قدرته، و«رّب درهٍم سبق مئة ألف درهم«، فباركوا أموالكم بعطاٍء خالٍص هلل عز وجل، وما نراكم بإذن اهلل تعالى إل من المحسنين.

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نراكم إاّل 
من المحسنين

145 مليون درهم
والذي   ،2021 لعام  إنفاقنا  نتائج  الحملة ألعلن عن  وأنتهز مناسبة 

تجاوز 145 مليون درهم، تم صرفه لدعم وإسعاد األسر المتعففة 

تلبية  في  وساهم  الهمم،  وأصحاب  األيتام  وأسر  الشباب  وأسر 

طارئة،  بظروٍف  تمّر  كانت  التي  واألسر  الحاالت  احتياجات 

لتقديم  األولوية  بإعطاء  المساعدات،  تقرير  فريق  وجهنا  حيث 

المساعدات الطارئة والعاجلة لنجدة أكبر عدد من األسر والحاالت 

معاشهم  سبل  عكرت  ضاغطة  ظروف  أو  بمحنة  تمّر  التي 

َس عن مؤِمٍن  واستقرارهم، منطلقين من الحديث الشريف »من نَفّ

َس اهلُل عنُه كربًة من ُكَرِب يوِم القيامة«  َنَفّ ُكْرَبًة من ُكَرِب الدنيا 

مليون   42 عن  الطارئة  المساعدات  هذه  على  اإلنفاق  زاد  حيث 

درهم، بما فيها مساعدات نجدة المرضى المقيمين، حيث نجحنا 

في إنقاذ أكثر من مئة مريض، كانوا في حالة حرجة وبحاجة إلى 

عملية جراحية أو عالج عاجل وباهظ الثمن. 

وبعد..
ختامًا ل يسعنا ونحن نمضي في حملتنا الرمضانية إل أن ندعو اهلل تعالى أن يثيبكم على ما قدمتم وتقدمون، 

ميزان  في  كله  ذلك  تعالى  اهلل  كتب  كثر،  أم  قّل  القادم،  أو  الماضي  عطائكم  عن  الجزاء  خير  يجزيكم  وأن 

حسناتكم، فنحن بكم ولكم، وعلى دروب الخير سوف نلتقي دائمًا، واهلل تعالى وحده المعين وولّي التوفيق.
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رئيس  نائب  النابودة،  برئاسة خليفة جمعة  السنوي،  اجتماعها  الخير«  »بيت  لـ  العمومية  الجمعية  عقدت 

أعضاء  والسادة  الموقر،  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  وحضور  التنفيذية،  اللجنة  رئيس  اإلدارة،  مجلس 

الجمعية العمومية، ومشاركة مدير عام الجمعية ونائب المدير العام.

وتم االجتماع بمشاركة مندوبي وزارة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي 

لحسابات الجمعية، حيث تم استعراض جدول األعمال، الذي تضمن التصديق على محاضر االجتماعات السابقة وإقرارها، 

ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام المنصرم 2021.

التوجهات  على  وأثنوا  2021م،  للعام  الخيرية  األنشطة  تضمن  الذي  اإلدارة،  مجلس  تقرير  على  المجتمعون  واطلع 

االستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الجمعية لألعوام 2022 – 2026، التي تهدف إلى تعزيز االستدامة في الموارد والعطاء، 

واالرتقاء بالنمو اإلنساني كمًا ونوعًا، ومواكبة الجهود المجتمعية الرامية لدعم األسر المواطنة األقل دخاًل وبشكل 

خاص أسر الشباب، كما أكد المجتمعون على متابعة إدارة الجمعية لجهودها في زيادة األوقاف، بحيث تشكل عائداتها 

في المستقبل ما بين 40 و50 % من إيرادات الجمعية، ومتابعة الجهود لالنتهاء من تشييد وقف النهدة الثاني في دبي، 

لينضم إلى أوقاف الجمعية التي وصل عددها حتى اآلن إلى 23 وقفًا.

ودعموا  الجمعية  مع  تعاونوا  الذين  والمتبرعين،  المحسنين  لكافة  الجزيل  بالشكر  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  وتوجه 

مشاريعها، وخص بالشكر الشركاء االستراتيجيين والداعمين األكارم، وفي مقدمتهم بنك دبي اإلسالمي، مثنيًا على ما 

قدمه الجميع من زكاة وصدقات ودعم كريم، كان سببًا في إنفاق 145,4 مليون درهم، خالل عام 2021 ذهبت للمستفيدين 

مباشرة، منها 60,3 مليون درهم أنفقت خالل حملة رمضان الماضي.
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وأكد النابودة، أن إنفاق الجمعية ذهب لألسر المتعففة المواطنة وأسر الشباب الصغيرة 

الذي  »أمان«،  مشروع  على  الجمعية  أنفقت  حيث  الدخل،  محدودة  واألسر  والناشئة 

يعنى بدعم األسر المتعففة والمسجلة في الجمعية  50,2 مليون درهم، حيث قدمت 

»بيت الخير« مساعدات نقدية بشكل شهري بقيمة 34,9 مليون درهم، استفادت منه 

3147 أسرة، باإلضافة إلى تقديم الدعم الغذائي الشهري الذي بلغت قيمته 5,1 مليون 

درهم، وشمل البرنامج أيضًا أسر األيتام التي بلغ اإلنفاق عليها 9 مليون درهم، وأسر 

أصحاب الهمم التي بلغ اإلنفاق عليها 1,1 مليون درهم.

أعلن خليفة جمعة النابودة، نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، نتائج حصاد عام 

2021، والذي بلغ حجم اإلنفاق فيه على المشاريع والعمليات الخيرية 145,4 مليون درهم، منها 67,7 

مليون درهم أنفقت من أموال الزكاة، و77,6 مليون درهم من أموال الصدقات، منها 60,3 مليون 

الخيرية  المساعدات  من  المستفيدين  عدد  بلغ  وقد  الماضي،  رمضان  حملة  خلل  أنفقت  درهم، 

واإلنسانية 22,600 أسرة وحالة محتاجة.
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ونوه النابودة إلى أن الجمعية أولت 

اهتمامًا خاصًا عام 2021 بأسر الشباب المتزوجين 

حديثًا أو المقدمين على الزواج، فقدمت لهم 

مبلغ 6,9 مليون درهم، استفادت منها 498 أسرة ناشئة، 

حيث أنفقت الجمعية  2,3 مليون درهم منها كرسوم إيجار، و 1,1 

مليون درهم مصاريف استكمال بناء، و1,5 مليون درهم لشراء أثاث، و603 

آالف درهم للمستلزمات المنزلية، و475 ألفًا للماء والكهرباء، و370 

ألفًا لألجهزة اإللكترونية، و128 ألفًا لألجهزة الكهربائية، و289 ألفًا 

للصيانة، و35 ألفًا للصرف الصحي، ويأتي هذا الدعم في إطار 

برنامج »حافز« للدعم المجتمعي، الذي أنفق 11,9 مليون 

درهم دعمًا إلسكان األسر المواطنة.

ساهمت وأضاف أن »بيت الخير« 

أيضًا في دعم االحتياجات التعليمية ألبناء 

األسر بقيمة 5,1 مليون درهم، من خالل توفير أدوات 

ومستلزمات القرطاسية بقيمة تزيد عن 420 ألف درهم، 

وتقديم مساعدات للطلبة الجامعيين وتسديد الرسوم عن 

الطلبة المعسرين عبر مشروع »تيسير« لدعم الطلبة في 

مختلف المراحل، الذي أنفق 4,6 مليون درهم.

وأشار النابودة إلى أن الجمعية أنفقت على 

مشاريع الدعم الطارئ التي يقدمها برنامج »فزعة« 

28,5 مليون درهم، ساهمت في رفع 

المعاناة عن كثير من األسر والحاالت، 

حيث قدمت »بيت الخير« 17,4 مليون درهم 

كمساعدات طارئة ومقطوعة، وأنفقت 

على مشروع »عالج« لدعم المرضى المقيمين 

8,7 مليون درهم، ورفعت الجمعية مديونيات عن 

الغارمين بقيمة 2,3 مليون درهم.
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وتابع خليفة جمعة 

النابودة بأن »بيت الخير« قدمت 

دعمًا غذائيًا لألسر المسجلة والمحتاجة 

ضمن برنامج »فرحة« بلغ 27,1 مليون درهم، منها 

مساعدات غذائية لألسر المحتاجة بقيمة 4,9 مليون درهم، ودعم 

غذائي من خالل المشاريع الرمضانية التي نفذت العام الماضي توزع 

بين 7,7 مليون درهم للمير الرمضاني و7,5 مليون درهم إلفطار صائم، 

و1,3 مليون درهم لزكاة الفطر، ووزعت الجمعية 2,3 مليون درهم على 

سبيل العيدية إلسعاد أبناء األسر، باإلضافة إلى  كسوة مالبس 

بقيمة 642,5 ألف درهم، ووزعت أضاحي في عيد األضحى بقيمة 

1,4 مليون درهم، كما وزعت لحوم عقائق ونذور بما يزيد عن 

349 ألف درهم، إضافة إلى المبالغ التي أنفقت على 

مشروع »الطعام للجميع« بقيمة727,5 

ألف درهم.

كما عملت الجمعية عام 

2021 على إسعاد الفئات الضعيفة، فقدمت 

ما يزيد عن مليون درهم إلسعاد األيتام، و3,3 

مليون درهم إلسعاد ودعم كبار المواطنين 

والمقيمين، و728 ألف درهم إلسعاد أصحاب 

الهمم.

ختامًا بين النابودة أن الجمعية 

أنفقت على البرامج والمشاريع الخيرية 3,6 

مليون درهم، وقدمت الدعم لبعض الجمعيات 

والجهات الخيرية بما قيمته 1,8 مليون درهم، 

وأنفقت على مكافآت ورواتب المتطوعين 10,6 

مليون درهم، كما أنفقت لخدمة مشروع 

الوقف الخيري 1,1 مليون درهم.
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جهود متواصلة
وتواصل »بيت الخير« جهودها منذ بداية الحملة في األول من رجب في حشد المحسنين والداعمين والشركاء إلنجاح 

حملتها الرمضانية الجديدة، وقد أعلنت  حليمة عبداهلل الظنحاني، مدير شؤون األفرع، ورئيس لجنة اإلشراف على لجان 

الخيمة وعجمان قد استكملت استعداداتها  والفجيرة ورأس  الخير« في دبي  »بيت  أفرع  أن  المساعدة،  البت بطلبات 

أنها تلمس تفاعاًل وإقبااًل من  الداعمة، وأكدت  المبادرات  الحملة وتطور  المحسنين مع  لرمضان، وأثنت على تفاعل 

الشهر  خالل  خير  من  سيقدمونه  بما  للثواب  ويتطلعون  الحملة،  لنداء  استجابوا  الذين  الفضيل.المحسنين، 

توزيع المير الرمضاني 
وأوضحت الظنحاني أن الجمعية بدأت قبل دخول شهر رمضان بتوزيع المير الرمضاني 

بأسماء  كشوفات  تحويل  خالل  من  الجمعية  في  المسجلة  المتعففة  األسر  على 

واإلمارات  دبي  في  المعتمدة  والموالت  التعاونية  الجمعيات  إلى  المستفيدين 

الشمالية، لتستلم األسر المستحقة حصتها الغذائية المقررة من »المير« بإبراز 

رب األسرة أو المخول باالستالم لهوية اإلمارات، واختيار المواد الغذائية التي 

يرغب بها بالقيمة المحددة.

600 ألف وجبة إفطار 
وأكدت مدير شؤون األفرع أن »بيت الخير« ستبدأ بتوزيع وجبات »إفطار 

صائم« على المستحقين مع بداية الشهر الكريم، ضمن شروط الصحة والسالمة، 

ومع مراعاة اإلجراءات االحترازية، لتصل الوجبات كل يوم إلى المستفيدين قبيل 

هذا  الجمعية  تنجح  أن  المتوقع  ومن  الغذائية،  بالعناصر  وغنية  طازجة  اإلفطار 

العام من توزيع 600 ألف وجبة.

»فرحة« رمضان والعيد
برنامج  من  للمستفيدين  المعتمدة  القوائم  أعدت  قد  الجمعية  بأن  الظنحاني  ونوهت 

»فرحة« إلسعاد األسر المسجلة والمستحقة لتوزيع زكاة الفطر عليهم قبيل عيد الفطر المبارك، 

كما سيستفيد أبناء هذه األسر من العيدية وكسوة المالبس إلسعادهم في العيد، وبذلك تستكمل حملة رمضان 

بتقديم  يتعلق  فيما  خاصة  زيادة  تشهد  قد  والتي  والمستمرة،  الثابتة  المشاريع  لبقية  إضافة  الموسمية،  مشاريعها 

صعبة  بظروف  تمّر  التي  األسر  بنجدة  الجديدة  االستراتيجية  الخير«  »بيت  سياسة  مع  تماشيًا  الطارئة،  المساعدات 

وضاغطة لرفع كربتها.
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حليمة الظنحاني، مدير شؤون األفرع:

استكملنا استعدادتنا لشهر رمضان، ونلمس 

تفاعاًل وإقبااًل من المحسنين

فعالياتها  تنفيذ  الُمحِسنين«  مَن  »ِلنُكن  شعار  تحت  أعلنتها  التي  القائمة،  الرمضانية  الخير«  »بيت  حملة  تتابع 

المختلفة بنجاح، بهدف دعم ومساعدة ما يزيد عن 56 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، سوف 

تسعى الحملة لمساعدة أكثرها حاجة.
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منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ميدالية خدمة المجتمع لجمعية 

بيت الخير، تقديرًا لخدماتها الجتماعية واإلنسانية، والتي ساهمت في إنجاح مبادرات صندوق الفرج. 

ميدالية خدمة المجتمع

تجديد الشراكة مع »دبي اإلسالمي«
وقعت »بيت الخير« مذكرة تفاهم لتجديد الشراكة مع بنك دبي اإلسالمي، الشريك 

رئيس  الريسي،  نواف  البنك  للجمعية منذ نشأتها، حيث وقعها عن  االستراتيجي 

وحدة خدمات الدعم المجتمعي، ووقعها عن الجمعية مديرها العام، عابدين طاهر 

العوضي.

تعزيز التعاون
استقبل عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، وفدًا من بنك 

دبي التجاري، ترأسه عامر محمد مكي، رئيس العالقات المؤسسية 

دبي  بنك  في  والفعاليات  والرعاية  االجتماعية  والمسؤولية 

الطرفين،  بين  المستقبلي  التعاون  سبل  بحث  تم  حيث  التجاري، 

بحضور عدد من المعنيين في الجمعية.

شاركت »بيت الخير« في اللقاء التشاوري، الذي نظمه مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي التابع لوزراة شؤون الرئاسة، بحضور لفيف من 

العلماء والجهات والمؤسسات الخيرية، حيث ترأسه العالمة عبداهلل بن بّيه، رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، وذلك لبحث توحيد 

قيمة زكاة الفطر وإفطار الصائم والكفارات لسنة 1443هـ- 2022م.

أخبار 
البيت

11
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تكريم عرائس »زفة حراير«
كّرمت جمعية النهضة النسائية بدبي – مركز النهضة لالستشارات والتدريب »بيت الخير« ضمن  حفل تكريم داعمات العرس الجماعي )زفة حراير(، 

الذي نظمته الجمعية تيمنًا بعام الخمسين بالدولة، وذلك في مقرها الرئيس، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حيث 

َهب، ومثلت »بيت الخير« بالحضور، ذكرى أحمد، رئيس قسم التنسيق والمشاريع،  مت الخمسون عروسًا المنحة المالية وبطاقة إسعاد وأطقم الذَّ تسلَّ

وتزامن التكريم مع يوم المرأة العالمي.

عقد عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« اجتماعًا مرئيًا مع خالد بن 

تميم، ممثل جمعية اإلحسان الخيرية، حيث تم تنسيق التعاون بين الطرفين،  

لتنفيذ مبادرة »أفطر« الرمضانية.

من   3 النسخة  للعلوم  دبي  مجمع  نظم 

 ،–WeWalk«– نمشي  »معًا  السنوية  المبادرة 

لمساندة المصابين  باألمراض النادرة وذويهم، 

من  واسعة  مشاركة  الفعالية  شهدت  حيث 

جميع األعمار والشرائح االجتماعية، ما عزز من 

نجاحها في زيادة حجم التبرعات، إضافة إلى ما 

برامج  تطوير  بهدف  الخير«،  »بيت  لها  جمعته 

دعم وتشخيص وعالج المرضى المعنيين.

وإسعاد  العامة  العالقات  قسم  شارك 

نظمتها  افتراضية  عمل  بورشة  المتعاملين 

الخيري،  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  دائرة 

مع  والتعامل  االتصال  »مهارات  بعنوان 

اآلخرين«، حيث حضرها علي صالح، نائب رئيس 

القسم، وعمر فالح، منسق القسم.
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وذلك  معه،  لتعاونها  تقديرًا  الخير«،  »بيت  عجمان  ثومبي  مستشفى  كّرم 

خالل لقاء خيري نظمه المستشفى لدعم احتياجات سكان الدولة في مجال 

الرعاية الصحية، حيث حضر اللقاء مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

بالدولة، ومّثل »بيت الخير« بالحضور، عمر فالح، منسق قسم العالقات العامة 

وإسعاد المتعاملين، والذي تسّلم درع التكريم من أكبر محي الدين ثومبي، 

نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي، بحضور الدكتور محمد 

فيصل بارفيز، مدير التشغيل والعمليات لمستشفى ثومبي.

عقدت جامعة دبي اجتماعًا مرئيًا مع »بيت الخير« 

المزروعي،  مبارك  سعيد  الجمعية  عن  حضره 

مدير  الظنحاني،  وحليمة  العام،  المدير  نائب 

المرزاق،  آمنة  الجامعة  وعن  األفرع،  شؤون 

وعالقات  الميداني  والتدريب  التوظيف  مدير 

من  عدد  وبمشاركة  الجامعة،  في  الخريجين 

التنسيق  جرى  حيث  الطرفين،  من  المسؤولين 

في  السنوي  الخيري  السحور  مبادرة  لتنفيذ 

الطلبة  دعم  لصالح  المبارك،  رمضان  شهر 

المعسرين.
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كّرمت »بيت الخير«  60 من الموظفين المتميزين 

باإلضافة  واألقسام،  اإلدارات  مختلف  من 

تقديرًا  المتميزة،  واألقسام  المتميز  الفرع  إلى 

حفل  في  وذلك  المخلص،  وأدائهم  لمثابرتهم 

استضافه فندق هوليداي إن فيستيفال سيتي، 

عام  مدير  العوضي،  طاهر  عابدين  بحضور 

الجمعية، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير 

العام، وحليمة الظنحاني، مدير شؤون األفرع.

ن
زي

مي
مت

ال
م 

ري
ك

ت

الجمعية  اعتزاز  مؤكدًا  المتميزين،  الموظفين  بجهود  الجمعية،  عام  مدير  أشاد  بهم،  المحتفى  أمام  كلمته  وفي 

بكوادرها البشرية، وحرصها على توفير سبل الدعم للرتقاء بموظفيها المتميزين وزملئهم الطامحين للتميز.

كما كّرم العوضي السيدة نهلة األحمد، تثمينًا لجهودها المتميزة في خدمة »بيت الخير« بإخلص وتفاٍن، طيلة الفترة 

التي قضتها فيها،  متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

13



14

فضل العطاء في رمضان

مضاعف،  وثوابها  عظيم  شأنها  رمضان  شهر  في  والصدقة  والمغفرة،  الرحمة  شهر  رمضان 

وقد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، وأجود بالخير 

فنكسب  العطاء،  من  المزيد  في  الفضيل  الشهر  لنستثمر  فرصة  وهي  المرسلة،  الريح  من 

الثواب، ونحقق التكافل، وننهض باحتياجات أخوة لنا في الدين والوطن، قد ال تكون الفرصة 

أنعمه اهلل  التي يعيشها أهل اإلمارات بفضل ما  البحبوحة والوفرة  قد واتتهم ليعيشوا في 

عليهم من خيرات، وما يسرته لهم قيادتهم من سبل العيش الكريم والرخاء غير المسبوق.

ابدأ بمن تعول
أفضلها  كان  فإن  والثواب،  الفضل  في  درجات  والصدقة 

صدقة في رمضان، فإن الفضل مضاعف إن بذلها المنفق 

وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  لقول  بالمعروف،  األولى  لألقربين 

اليد  العليا خير من  واليد  الصدقة ما كان عن ظهر غنى،  »أفضل 

على  »الصدقة  السالم:  عليه  وقال  تعول«،  بمن  وابدأ  السفلى، 

وصلة  صدقة،  اثنتان:  الرحم  ذي  على  وهي  صدقة،  المسكين 

الرحم«، ومما يعظم به أجر الصدقة قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

الغنى  تأمل  شحيح،  صحيح  وأنت  تصدق  أن  الصدقة  »أفضل 

لفالن  قلت:  الحلقوم  بلغت  إذا  حتى  تمهل  وال  الفقر،  وتخشى 

كذا، ولفالن كذا، أال وقد كان لفالن«.

يا باغي الخير أقبل
وقد حثت األحاديث الشريفة على استثمار الشهر الفضيل بالمزيد 

كاَن  »إذا  والسالم:  الصالة  عليه  النبّي،  قال  والعطاء،  الَبْذل  من 

ُل ليلٍة من َشْهِر رمضاَن ُينادي ُمناٍد يا باغَي الخيِر أقِبْل، ويا باغَي  أَوّ

َليلٍة«، وكان كثير من  اِر، وذلَك كُلّ  الَنّ ُعتقاُء مَن   ِ وهلَلّ أقِصْر  ِرّ  الَشّ

مع  إال  يفطر  ال  عمر  ابن  وكان  صائم،  وهو  بفطوره  يؤثر  السلف 

وهو  إخوانه  يطعم  كان  من  السلف  ومن  والمساكين،  اليتامى 

مبارك،  وابن  الحسن  منهم  ويروحهم،  يخدمهم  ويجلس  صائم، 

وقال أبو السوار العدوي: »كان رجال من بني عدي يصلون في هذا 
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وأكل الناس معه«.
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ويقدمونه على كثير من العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو 

إطعام أخ صالح، فال يشترط في المطعم الفقر. وقد قال رسول 
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أطعمه اهلُل من ثماِر الجنة، ومن سقى مؤمنًا على ظمأ سقاُه اهلل 

من الرحيِق المختوم«. 

َر َصاِئماً َمْن َفطَّ
َر َصاِئمًا َكاَن َلُه ِمْثُل  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »َمْن َفطَّ

الحديث يؤكد  َشْيًئا« وهذا  اِئِم  الصَّ َأْجِر  ِمْن  َيْنُقُص  ُه ال  َأنَّ َغْيَر  َأْجِرِه 

مثل  تمامًا  عظيمًا،  أجرًا  ذلك  في  وإن  الصائم،  تفطير  فضل  على 

بأهل  وصلة  للصوم  وتعظيم  صدقة،  إطعامه  ففي  الصائم،  أجر 

العصور  كل  في  المسلمون  عليها  درج  فضيلة  وهي  الطاعات، 

تفطير  على  المرتب  الجزيل  الثواب  إلدراكهم  األمصار،  وكل 

الصائم، في شهر رمضان الذي يجود فيه اهلل على عباده بالرحمة 

والمغفرة والعتق من النار.
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جائزة المرأة والعمل اإلنساني 
أثرت  مشرفة  نماذج  اإلمارات  في  اإلنساني  العمل  مسيرة  وسجلت 
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مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفظها اهلل، حرم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

األيام  خالل  وقادت  الطعام  بنك  رئيسة  تشغل  التي  دبي،  حاكم 

األولى للجائحة حملة 10 ماليين وجبة، التي فاق عطاؤها التوقعات، 

العمل  في  العربية  المرأة  »جائزة  ومنحها  تكريمها  استدعى  مما 

اإلنساني« للعام 2020، تقديرًا لدورها االستثنائي في دعم المتضررين 

والمحجورين والعمال والمرضى وغيرهم من المستحقين من خالل 

حملتها اإلنسانية، التي سجلت مساهمات تعادل 15,3 مليون وجبة، 

 116 يمثلون  ومؤسسات،  أفراد  من  ألفًا،   180 من  أكثر  فيها  وساهم 

جنسية، و1500 متطوع.

المرأة في »بيت الخير«
الخيري  العمل  اإلماراتية  المرأة  لها  التي تصدت  الجوانب  أهم  ومن 

ومبادرة  وداعمة  محسنة  النشاط  هذا  في  فشاركت  واإلنساني، 

وقائدة وموظفة ومتطوعة، وانتبهت الجمعيات الخيرية ألهمية دور 

الجمعيات  أوائل  من  الخير«  »بيت  فكانت  الخيري،  العمل  في  المرأة 

النسائي  العنصر  فأولت  الرؤية،  هذه  جسدت  التي  الدولة  داخل 

قبل  نشأتها  فمنذ  والخيري،  المؤسسي  عملها  في  خاصًا  اهتمامًا 

الوظائف  بمختلف  المرأة  إدماج  على  الجمعية  حرصت  عامًا   33

المتاحة لديها، وقد احتلت عام 2021 حوالي 57% من المواقع القيادية 

الجمعية من أصل  قياديًا في  19 موقعًا  الجمعية، حيث شغلت  في 

الخير« معارفهّن  العامالت في »بيت  الموظفات  23 موقعًا، وتسخر 

 25 حوالي  منهن  الخير«،  »بيت  برامج  مختلف  تنفيذ  في  وخبراتهّن 

باحثة في أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، 

المتقدمة  الحاالت  وبحث  دراسة  في  عالية  وحرفية  بدأب  يعملن 

لطلب المساعدة، ويقمن بتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بالمساعدات 

الالزمة، مع مراعاة الجانب النفسي للحاالت واألسر المتعففة.

 فارسات العطاء
من  المرأة  لتمكين  الجمعية  فيه  تسعى  الذي  القدر  وبنفس 

المشاركة الفاعلة في قيادة وإدارة العمل الخيري، تشجع الجمعية 

سجالتها  في  تحتفظ  حيث  الخيري،  العطاء  على  القادرات  النساء 

األعمال  وصاحبات  اإلماراتي  المجتمع  سيدات  من  خيرة  بأسماء 

الكثير  ويقدمن  الخير«  »بيت  خالل  من  زكاتهن  يخرجن  اللواتي 

لدعم برامج الجمعية ومشاريعها الخيرية، ويوصين الجمعية بإبقاء 

أسمائهّن طّي الكتمان كفاعالت خيٍر هدفهّن األول واألخير إرضاء 

في  النساء  فروع  من  عدد  في  العامالت  تساهم  كما  وجّل،  عّز  اهلل 

البنوك الوطنية كمتطوعات في توجيه المحسنات الراغبات بالدعم 

والتصدق من خالل »بيت الخير«.

المرأة في مشاريع الجمعية
فإنها  للمرأة،  مباشرة  مشاريع  الخير«  »بيت  في  توجد  ال  كانت  وإذا 

فمشاريع  المشاريع،  معظم  من  الرئيسي  الهدف  تكون  تكاد 

األسرة  ضمن  واالبن  واالبنة  والرجل  المرأة  تدعم  المتعففة  األسر 

الواحدة، وأكثر من نصف األسر مسجلة باسم األم المعيلة لألسرة، 

األحوال  أغلب  يكّن في  اللواتي  األرامل  األيتام تشمل  أسر  وكفالة 

للمطلقات  خاص  دعم  وهناك  األيتام،  رعاية  على  القيمات  هّن 

وأنثى،  ذكر  بين  الجمعية  تميز  ال  التعليم  دعم  وفي  والمهجورات، 

ذلك. وسعها  ما  للخريجات  العمل  فرص  لتقديم  الجمعية  وتسعى 
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التمكين والمشاركة واإلسهام  المجتمع، وقد قطعت في دولة اإلمارات مراحل مهمة ومتقدمة من  المرأة نصف  تشكل 

الحياة  بانفتاحها على  تمتاز  القرار، وهي  اتخاذ  المناصب حتى أصبحت شريكًا في عملية  التنمية، وتدرجت في  في مسيرة 

مع التزامها الصارم بقيمها ومنظومتها االجتماعية وثقافتها العربية اإلسالمية، وقد أبدت شغفًا بممارسة كافة األنشطة 

االجتماعية واإلنسانية واإلبداعية. 
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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

2,555,898,0692,555,898,069

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعــية بــــيت الخــري  بالدرهم حىت شهر فرباير 2022 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until February 2022

التقرير اإلجمايل للمشاريع الخريية حىت شهر فرباير
Report of All Charity Projects Until February

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات مزنلية
وصيانة مزنل

General Urgent Aids
مساعدات طارئة عامة

6,047,864900,700688,20532,000239,761

18,020595,722

Tayseer / Facilitation
تيسري طالب

General Internal 
Allowances

Ongoing Charity
مشروع الصدقة الجارية

مساعدات داخلية عامة

5,635

Families Supported by Al Maktoum Foundation Centres Until February 2022
عدد األسر المستفيدة من األفرع حىت شهر فرباير 2022 م

4,206451497481

فرع ديب
Dubai Center

فرع الفجرية
Fujairah Center

فرع رأس الخيمة
RAK Center

فرع عجمان
Ajman Center

3,651,0001,458,200472,000240,200

8,522,272 Families Supportedاألسر المستفيدةGeneral Projectsالمشاريع العامة

5,821,400 Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

Orphans FamiliesMonthly Food AllowancesPeople of Determination Monthly Aids

مساعدات المواد الغذائية
الشهرية الخاصة أصحاب الهممأسر األيتام مساعدات شهرية

درهم
Dhs

إجمايل المساعدات
Total Aids14,343,672

5,635 Total Families
عدد األســــــــــــــــر
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إفطار أسرةصدقة 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
إهداء

صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة اإللكرتونية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة

حفظ 
النعمة 

اإللكترونية

حفظ 
النعمة 

اإللكترونية
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يسر "بيت الخري" أن تقدم للمحسنين الكرام والمحسنات الفاضالت، فرصة التربع عن بعد، 
توفرياً لوقتهم وراحتهم، وحرصاً منها عىل سالمتهم يف ظلّ اإلجراءات االحرتازية.
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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
إهداء

صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة اإللكرتونية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة

حفظ 
النعمة 

اإللكترونية

حفظ 
النعمة 

اإللكترونية
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يسر "بيت الخري" أن تقدم للمحسنين الكرام والمحسنات الفاضالت، فرصة التربع عن بعد، 
توفرياً لوقتهم وراحتهم، وحرصاً منها عىل سالمتهم يف ظلّ اإلجراءات االحرتازية.
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Al Naboodah noted 

that in 2021 the association 

paid special attention to the families 

of newly married young people or those 

who are getting married, providing them 

with an amount of 6.9 million dirhams, benefiting 

498 young families. The association spent 2.3 million 

dirhams as rental fees, and 1.1 million dirhams for construction completion 

expenses, 1.5 million dirhams for the purchase of furniture, 603 thousand 

dirhams for household supplies, 475 thousand for water and electricity, 

370 thousand for electronic devices, 128 thousand for electrical 

appliances, 289 thousand for maintenance, and 35 thousand for 

sewage. This support comes within the framework of “Hafez” 

program for community support, which spent 11.9 to 

support the housing of Emirati families.

Al Naboodah said 

that “Beit Al Khair” also 

contributed to supporting the 

educational needs of children of families 

with a value of 5.1 million dirhams, and provided food 

support to registered and needy families within “Farha” program 

amounting to 27.1 million dirhams, and spent 3.6 million dirhams 

on charitable programs and projects, and supported a number of 

associations and charities with an amount of 1.8 million dirhams, 

in addition to spending 10.6 million dirhams on rewards and 

salaries for volunteers, and contributed to the happiness 

of vulnerable groups with 

more than 4 million 

dirhams.

 He added that the 

association spent on emergency support projects 

provided by “Fazaa” program, which contributed to 

alleviating the suffering of many families and cases, as “Beit 

Al Khair” provided 17.4 million dirhams as emergency and 

lump sum aid, and spent8. 7 million dirhams 

on “’Elaj” project to support 

in-patients, and the 

association paid the 

debts for debtors 

amounting to 2.3 

million dirhams.
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Khalifa Juma Al Naboodah, Deputy Chairman of the Board of Directors of Beit Al Khair and Chairman 

of the Executive Committee, announced the results of the 2021 report, in which the association’s 

spending on charitable projects and operations amounted to 145.4 million dirhams, of which 67.7 

million dirhams were spent from Zakat funds, and 77.6 million dirhams of charity funds, of which 60.3 

million dirhams, were spent during the last Ramadan campaign, and the number of beneficiaries of 

charitable and humanitarian aid reached 22,600 families and needy cases.

Al Naboodah stressed that the association’s spending went to the needy Emirati 

citizen families, young families, and low-income families, as the association spent 

50.2 million dirhams on “Aman” project, which is concerned with supporting the 

needy families registered with the association, where the “Beit Al Khair” provided 

monthly cash assistance amounting to 34.9 million dirhams, benefiting 3,147 

families, in addition to providing monthly food support, which amounted to 5.1 

million dirhams. The program also included families of orphans, whose expenditure 

amounted to 9 million dirhams, and families of people of determination, whose 

expenditures amounted to 1.1 million dirhams.

“Beit Al Khair” Newsletter
“Beit Al Khair” approves the final balance sheet 
and announces its  annual report for 2021
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Ju
ma Al Majid calls for active                   participation in «Beit Al Khair» cam

paign

Thanks be to God, then, for your great giving

We invite you to participate in this charity, because we are betting 

on the spirit of giving that we experienced in you, and the spirit 

of solidarity and compassion that characterized our society 

in the UAE, and which was behind the progress and success 

that the Association has achieved since its establishment until 

today, and thanks to Allah, then thanks to your generous and 

great giving. And what you spent through us of zakat and alms 

purely to Allah, in addition to what God helped us to establish 

of abundant endowments, and the revenues that it brought 

us, we spent them on charitable causes, which always allowed 

us to fulfill our obligations towards thousands of families and 

vulnerable groups that relied on us.

                 We                see you

 to be of the doers of good

145 million dirhams

I take the occasion of the campaign to announce the results 

of our spending for the year 2021, which exceeded 145 

million dirhams, which was spent to support and delight 

needy families, young families, families of orphans and 

people of determination, and contributed to meeting 

the needs of cases and families that were going through 

emergency conditions, as we directed the aid report 

team, to give priority to providing emergency and urgent 

aid to help the largest number of families and cases going 

through distress or stressful conditions that disturbed their 

means of livelihood and stability, based on the noble hadith 

“If anyone relieves a Muslim believer from one of the 

hardships of this worldly life, Allah will relieve him of one 

of the hardships of the Day of Resurrection”. The spending 

on emergency aids raised to 42 million dirhams, including 

rescue aid for inpatients, where we succeeded in rescuing 

more than 100 patients, who were in critical condition and 

in need of surgery or urgent and expensive treatment.

Remote donation

We give you good news that this humanitarian trend will continue 

during our Ramadan campaign “Let’s be among the good-doers” 

after we have completed our preparations and developed methods 

for receiving assistance requests through electronic and smart 

systems, through the Green Points Program, which counts the 

points of shortage and the urgent need of each help seeker, to 

qualify its owner for priority to receive aid. We have also developed 

remote digital donation systems through our website and smart 

applications, in order to ensure the safety of our valued good-

doers and full compliance with the precautionary instructions and 

measures.

In conclusion, as we go on with our Ramadan campaign, we can only 

pray to Allah to reward you for what you have done and offer, and 

to reward you with the best reward for your past or future giving, 

whether it is huge or not. May Allah count all of this in your good 

deeds. We exist by you and for you. We shall always meet in the path 

of good deeds, and Allah is the only helper and guardian of success.

We thank you for standing with us at all times and in every season, especially those who supported our 
campaign last year, which succeeded - despite the conditions of the pandemic and the complications that 
followed - in spending 60.3 million dirhams, which went to those who deserve it directly, we expect you 
this year to do what you can to give, so that we can accommodate the increasing requests for assistance, 
which we receive through our branches and our website, in these global circumstances that have reflected on 
people’s lives, and we know that circumstances may be difficult for some people, but the doors of good remain 
open to all, each according to his ability, and “ A Dirham surpassed a hundred thousand Dirhams”. So bless 
your wealth with a pure giving to Allah, and we see you to be of the doers of good.
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Ju
ma Al Majid calls for active                   participation in «Beit Al Khair» cam

paign

The Chairman of the Board 
of Directors of “Beit Al Khair” 
Juma Al Majid sent a message 
to the honorable good-doers, 
and pioneers of giving in the 
UAE society, inviting them 
to actively and generously 
contribute to the association’s 
new Ramadan campaign, 
which was launched under the 
slogan “Let us be among the 
good-doers”. The following is 
text of the message:

On my behalf and on behalf of my brothers in the Board of 

Directors of “Beit Al Khair”, I am pleased to invite you to join our 

new Ramadan campaign “Let us be among the good-doers”, which 

was launched on the blessing of God, and will continue until the 

end of the blessed month of Ramadan, may God bring it back to 

you in blessings, with the aim of supporting and making more than 

56  thousand families and cases registered in the association’s 

database, as a step on the path of human growth recommended 

by the wise leadership, to bless the new and promising year of 

the fiftieth, after the first fifty succeeded and prospered with the 

blessing of the charitable and humanitarian work accomplished by 

the UAE, its leaders and its people, which went hand in hand with 

the works of development, construction and modernization.

A step in the path of human growth
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A billion messages of hope
The “Billion Meals” campaign is the largest in the region to 

provide food support of all kinds to the poor and the needy. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum said: 

“The best charity is to feed people... and the best of peoples 

who think of others...and our country is preserved by the good 

that we do.” His Highness: “Our goal is one billion meals... 

and delivering one billion humanitarian messages from the 

UAE to the world.” On the expansion of the initiative, ways to 

confront hunger throughout the year, His Highness said: “The 

world is going through challenges in providing food security for 

people... Our mission is to support our brothers in humanity to 

save them from hunger.”

The values of giving
The campaign, the largest of its kind in the region, stimulates the 

values   of giving, and extending a helping hand, and charitable 

and humanitarian work to individuals and institutions in the 

UAE and the world, by focusing on the concept of sustainable 

community financing to provide food support and elements 

of food security for the most needy groups, and it opens the 

door to participation for all, whether through donations or 

through media support. Logistics and fieldwork in the areas 

to be covered.

“Beit Al Khair” contribution
For its part, Beit Al Khair praised the initiative of His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may Allah 

protect him, stressing that the “One Billion Meals” campaign 

reflects the values   of solidarity and compassion that the UAE 

“Feeding the fasting” project 
joins “Billion Meals” campaign

Which was directed by His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum

Beit Al Khair Society praised the humanitarian initiative launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, may God protect him, which provides 
for the distribution of one billion meals inside the UAE and across the world, and begins on the first of Ramadan, 
and ends only with the distribution of the meal number one billion, and reaches the poor and hungry in 50 countries, 
with the aim of supporting the most needy groups in the world.

embodies towards needy peoples, and constitutes an honest 

translation of the directions of the wise UAE’s leadership to 

extend a helping hand and assistance to the needy, and that 

it began preparing for the implementation of the “feeding the 

fasting” project to be part of the campaign. Abdeen Taher Al-

Awadi, Director General of “Beit Al Khair” announced that 

the association had initially allocated an amount of 6 million 

dirhams in support of the “One Billion Meals” campaign 

launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, to provide food support to the needy in many 

countries of the world.

Intensive preparations
Al-Awadi noted that the Association has agreed with a number 

of restaurants in a group of emirates to prepare the agreed 

daily meals, and the meals will be distributed within the 

conditions of health and safety, and in accordance with the 

precautionary measures protocol, by delivering the meals 

to an approved local distributor in each workers housing or 

location for their presence, so that they meals are distributed 

on time.

Collaboration with the good-doers
“Beit Al Khair” opened the door for the honorable good-doers 

who would like to contribute to supporting the “feeding the 

fasting” project with the number of meals they would like daily 

or on specific days. It also coordinated with “Al Ihsan Charitable 

Association” to participate in its campaign announced under 

the title “Donate an Iftar meal” to distribute the largest 

number of Iftar meals in Ajman, Dubai and northern emirates.
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Editorial

“There shall be no fear concerning 
them, nor shall they grieve”

With the prosperity of the seasons of goodness on the threshold of the 

holy month, we are pleased to announce to the honorable good-doers a 

memory that increases their giving and generosity. We have always read 

this remembrance in a noble verse, and we have only paid attention to the 

great reward that awaits the knights of giving, and we rarely pay attention 

to the fact that Allah placed the spenders in reward and grace in the most 

High and the sublime position of the lofty martyrs, as the Almighty said in 

His Glorious Book: “Those who spend their wealth [in Allah’s way]  by night 

and by day, secretly and publicly, they will have their reward with their 

Lord. And no fear will be there be concerning them, nor will they grieve”

Yes… the reward of the spenders who spend their money to help and make 

others happy, and to relieve them of distress, is like the reward of the 

martyrs who sacrifice their lives in order to defend principles and rights, 

and both of them “no fear will be there be concerning them, nor will they 

grieve” Blessed is everyone who gives and fears Allah, and takes out the 

known right to meet the needs of the beggar and the deprived.

“Beit Al Khair” as an intermediary charitable body, excelled in the arts of 

charitable work, announced 33 years ago its most famous slogan “From the 

Emirates to the Emirates” as it brings together goodness from the people of 

the United Arab Emirates, the people of generosity, to spend it on the most 

needy people on the land of the Emirates, within a package of Innovative 

programs, projects and initiatives that meet the needs of the targeted and 

needy groups, and provide them with possible support that improves their 

income and living, and relieves their distress.

And here are the seasons of goodness return again, and here is our 

Ramadan campaign continues to make more than 56 thousand families and 

targeted cases happy, so let us be with this campaign and with it among 

the good-doers who rush to good deeds, and who, as Allah promised in 

his Book: “no fear will be there be concerning them, nor will they grieve “.
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مجلس إدارة »بيت الخير«

وكافة منتسبيها ومتطوعيها

يتفدمون بخالص التهاني إلى 

صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة، حفظه هللا

وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا

وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى، حكام اإلمارات

وأولياء العهود الكرام ونواب الحكام

وذلك بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك

أعاده هللا تعالى على شعب اإلمارات

باليمن والبركات والخير والمسرات

الشركاء االستراتيجيون الشركاء الداعمون

وكل عام وأنتم بخير


