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و222,8 مليون درهم

إنفاق"بيت الخير" حتى 
نهاية 2021

مليار

برنامج »تعليم« لدعم التنمية للتبرع
والتكافل المجتمعي

»زايد الخير« يقدم 100 حلقة 
وينفق 7,5 مليون درهم

وتقرؤون 

أيضا:

اإلمارات تحتفي 

باليوم العالمي للعمل 

اإلنساني

و«بيت الخير« تشارك 

بتقديم 2000 وجبة 

للعمال 
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 - »الجوال«  أو  »المحمول«  أو   - الذكي«  الهاتف  »زكاة  المصطلح  هذا  في  نقصد  ال 

المفهوم الشرعي للزكاة، لكن نريد إحياء فكر المسؤولية المجتمعية التي جسدتها 

فريضة الزكاة قبل أن يعرف العالم هذا المفهوم الذي أصبحت له مدارس وتطبيقات 

الحديث. العصر  في 

فإذا كانت زكاة المال تعني بذل جزء يسير مما أنعمه اهلل عليك من دخل يفيض عن 

منه  للصرف  تضطر  أن  دون  عليه  كامل  حول  مرور  وبعد  اليومي،  العيش  احتياجات 

لمساعدة  المال  هذا  من  بالمئة   2,5 نسبة  بإخراج  الحياة،  أساسيات  على  عام  لمدة 

المستحقين، فإن نعمة الهاتف المحمول الذي يسر لك المعامالت، ووفر لك البيانات 

السريعة والموثقة لتدير أعمالك وأموالك، وتنجز مهامك عن بعد، وتحول بين يديك إلى 

منصة رقمية توفر عليك الجهد والوقت، فال أقل من أن تدفع شيئًا مما أنعمه اهلل عليك 

بسببه عبر منصات التبرع التي يحفل بها لدعم األعمال الخيرية واإلنسانية، شكرًا هلل 

لتنفذ  واستجابة  طواعية  أكثر  وجعله  يديك،  بين  العالم  جمع  الذي  التطور  هذا  على 

وأحالمك. طموحاتك 

التطبيق  عبر  للتبرع  المحمول  أو  الجوال  هاتفك  استخدام  يمكنك  الخير«  »بيت  وفي 

المباشر  للتفاعل  إس،   أو  آي  و  أندرويد  نظامي  عبر  الجمعية  لك  وفرته  الذي  الذكي 

والسريع مع جهود الجمعية وأنشطتها الخيرية، والتعرف على أوجه اإلنفاق ونوعية 

الحاالت التي تساعدها الجمعية، أو بالتبرع لدعم مشاريع الجمعية الخيرية المختلفة 

مباشرة، أو التبرع عبر رسائل الـ SMS للمساهمة في دعم مشروع »عالج«، أو التبرع لنجدة 

التواصل  المرضى الذين تنجدهم الجمعية عبر حمالت فزعة اإللكترونية على مواقع 

االجتماعي، أو بالتبرع عبر بوابة حكومة دبي الذكية، أو تنزيل تطبيق »مالبس« للتبرع 

بما لديك من مالبس ومقتنيات فائضة عن الحاجة، وغير ذلك من مبادرات وتطبيقات.

فبارك أخي المحسن وباركي أختي المحسنة هاتفك الذكي بما تجود به أنفسكم، وما 

تقدرون عليه من عطاء قّل أو كثر عبر التطبيقات المتاحة، وما عليكم سوى الضغط 

عبر شاشة الهاتف على تطبيق »بيت الخير« عبر »بالي ستور« على أجهزة األندرويد، أو 

على تطبيق »آب ستور« على أجهزة شركة أبل، أو الدخول إلى موقع الجمعية مباشرة 

والثواب،  البركة  من  واسعة  أبواب  لكم  لتفتح   www.beitalkhair.org الرابط  على 

تجعلكم إلى اهلل أقرب.

زكاة الهاتف الذكي

اإلشراف العام

عابدين طاهر العوضي
المدير العام

سعيد مبارك المزروعي
نائب 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

هشام محمود
محاسب عام

المراجعة المالية

محمد يوسف عيسى
المدير المالي

كلمة العدد

2
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اإلمارات تحتفي باليوم 
العالمي للعمل اإلنساني

و«بيت الخير« تشارك 
بتقديم 2000 وجبة للعمال 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، بمناسبة 

التأثير  جهودهم  بتكامل  يحدثون  اإلنسانية  المبادرات  في  والمتطوعون  »العاملون  أن  اإلنساني  للعمل  العالمي  اليوم 

اإليجابي األكبر واألهم في حياة الماليين من البشر ألنهم يمنحون وقتهم وطاقاتهم واهتمامهم لمن هم أولى بالدعم 

والعون والمساندة، وتحركهم وتحفزهم أسمى الروابط وأجّلها.. روابط اإلنسانية«.

وأضاف سموه مثمنًا دور العاملين في مجال الخدمات اإلنسانية: »فخور برواد العمل اإلنساني، وجميع العاملين والمنتمين 

ترسيخ  في  أسهمت  وعطاءاتكم  وجهودكم  أفكاركم  اإلمارات،  دولة  في  ومؤسسات،  أفرادًا  المشرف،  الميدان  هذا  إلى 

مكانة الدولة وتمّيزها كعاصمة عالمية وساحة دولية النطالق العمل اإلنساني وتفعيل الشراكات الناجحة إلغاثة ودعم 

المحتاجين والضعفاء واألقل حظًا واألولى بالمساعدة«.

3

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤكد 

ريادة الدولة عالميًا في العمل اإلنساني

»بيت الخير« تقدم 2000 وجبة للعمال احتفاء 

باليوم العالمي للعمل اإلنساني

المبادرة تأتي ضمن مشروع »الطعام 

للجميع« لدعم وإسعاد العمال 

المقيمين ليصل ما قدمته الجمعية 

للعمال منذ 2017 لآلن 8 

ماليين وجبة بقيمة 

58 مليون درهم
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الطعام للجميع

عنوان  تحت  الفئة  هذه  لدعم  خاصًا  مشروعًا  الخير«  »بيت  خصصت  وقد 

»الطعام للجميع« وهو مشروع إنساني يجمع أموال الصدقات والكفارات 

والتبرعات الخاصة بإطعام الطعام، ويشتري بها وجبات غذائية مجتمعية 

سكناتهم  في  المقيمين  العمال  على  ويوزعها  القيمة،  ومتنوعة  عالية 

واحترام  والسالمة،  الصحة  شروط  مراعاة  مع  تجمعهم،  وأماكن 

مشاعرهم ونوعية الطعام الذي يناسبهم ويرغبون به، ويقدم سنويًا إلى 

جانب مشروع »إفطار صائم« الرمضاني ما بين 600 – 700 ألف وجبة.

دعم العمال المقيمين

وكانت »بيت الخير« قد اعتمدت فئة العمال المقيمين كفئة مستهدفة من 

العزاب  من  العمال  معظم  كون  والرعاية،  العون  تستحق  الخيري،  عملها 

السنوات  عبر  فقامت  وأسرهم،  بلدانهم  عن  البعيدين  العاملين  واألفراد 

الوجبات  توزيع  خالل  من  الفئة،  لهذه  عطائها  بتكثيف  األخيرة  العشر 

الغذائية الغنية لهم في أيام العطلة األسبوعية، وتنظيم إفطار الصائمين 

منهم في رمضان واألعياد والمناسبات، وشجع على ذلك إقبال المحسنين 

الكبير، وألنها تتفق مع قيم  التبرع بصدقات إطعام الطعام لثوابها  على 

الشرعية  الكفارات  إلى  باإلضافة  اإلمارات،  مجتمع  في  والكرم  الضيافة 

التي تحض على إطعام المساكين وغيرها من العقائق والنذور.

شركاء في نهضة الوطن

المقيمين لدورهم ومساهماتهم  العمال  الخير« بفئة  »بيت  ويأتي اهتمام 

في نهضة المجتمع، وتنطلق من الشريعة الغراء التي وجهت إلى أهمية 

إكرامهم واحترامهم وحفظ حقوقهم وتقدير جهودهم، حتى يعطوا بجدٍّ 

المنافع على  وإخالص، ويقدموا كّل ما يستطيعون مقابل ما يجنون من 

اختالف مواقعهم وخبراتهم، في مجتمع ينظر لهم كأخوة وشركاء في 

مسيرة النمو والبناء، ويحرص على حماية ودعم حقوقهم اإلنسانية.

جهود حكومية وأهلية

الحكومة  باهتمام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العمال  ويحظى 

االتحادية والحكومات المحلية لإلمارات السبع،  حيث تواصل الدولة منذ 

العمال،  حقوق  تصون  التي  والقوانين  التشريعات  إصدار  االتحاد  قيام 

وتعمل على الحفاظ على صحتهم وسالمتهم في بيئة العمل، وأقربها 

مثااًل قانون حظر عمل العمال في ساعات الظهيرة خالل فصل الصيف، 

والصحة  السالمة  بتعزيز  كبيرًا  اهتمامًا  الحكومية  الجهات  تولي  حيث 

عمل  مكان  لتوفير  العالمية،  الممارسات  أفضل  وفق  للعمال  المهنية 

بمجاالت  الخاصة  القوانين  من  العديد  تطوير  تّم  حيث  وآمن،  صحي 

التوظيف واألجور والسكن والصحة والسالمة المهنية.

4

بيت الخير تشارك
وفي هذه المناسبة أعلنت »بيت الخير » عن توزيع 2000 وجبة على العمال المقيمين في منطقة المحيصنة بدبي، حيث قام سعيد مبارك المزروعي برعاية 

المقيمين  بالعمال  الجمعية  تأكيدًا على اهتمام  تأتي  المبادرة  أن هذه  الذي أكد من جانبه  العوضي،  العام، عابدين طاهر  للمدير  الفعالية ممثاًل  هذه 

الدولة وتجسيدها للقيم اإلنسانية  ريادة  الذي يكرس  العالمي  اليوم  انطالقًا من دورهم ومساهماتهم في نهضة المجتمع، ومشاركة منها في هذا 

النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، حيث تصدرت اإلمارات دول العالم في عطائها اإلنساني.
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8 ماليين وجبة

 وأعلنت الجمعية أنها وزعت خالل األعوام الخمسة الماضية، منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية يوليو من العام الحالي حوالي 8 ماليين وجبة للعمال بقيمة 

تصل إلى ما يقرب من  58 مليون درهم، منها 3,2 مليون وجبة وزعت على العمال المحجورين والمتوقفين عن العمل خالل أزمة كورونا، وتوجهت بالشكر 

العام  اللواء عبيد مهير بن سرور، وأمينها  برئيسها  العمال في دبي كشريك داعم في تحقيق هذا اإلنجاز، ممثلًة  الدائمة لشؤون  اللجنة  إلى  والتقدير 

الدكتور عبد اهلل لشكري لدورها في تسهيل مهمة الجمعية للوصول للعمال األكثر حاجة في دبي.

5

مذكرة  وفق  العمال  لشؤون  الدائمة  اللجنة  مع  الخير«  «بيت  وتنسق 

تفاهم تتجدد من عام إلى عام، بهدف توفير احتياجات العمال األساسية 

كما  واألعياد،  المناسبات  في  وإسعادهم  لهم  الغذائية  الوجبات  وتوفير 

تتولى اللجنة والجمعية رعاية العمال الذين يفقدون عملهم لتعثر بعض 

الشركات، حيث تخطر هذه الشركات اللجنة بظروفها، حتى تقوم برعاية 

مكرمين،  معززين  موطنهم  إلى  يصلوا  أن  إلى  المرحلين  العمال  شؤون 

شؤونهم  مختلف  الجمعية  وتتولى  حقوقهم،  كامل  يتقاضوا  أن  بعد 

اإلنسانية حتى يستكملوا إجراءات سفرهم، أو يعاد توظيفهم في إحدى 

الشركات العاملة.

شراكة متجددة

على  دبي«  إمارة  في  العمال  لشؤون  الدائمة  »اللجنة  تعمل  دبي  وفي 

متابعة شؤون العمال وتنفيذ برامج التفتيش على المنشآت المختلفة في 

القطاع الخاص في اإلمارة، للتحقق من استيفائها لالشتراطات الصحية 

والبيئية والتزامها بتشريعات العمل  ومتابعة الجهات الحكومية المحلية 

المختصة لدراسة تشريعات العمل المعمول بها في الدولة، ألجل توفير 

جو  في  االستقرار  يكفل  بما  العادلة  وشروطه  المالئمة  العمل  ظروف 

العمل وتحسين العالقات اإلنسانية بين العامل وصاحب العمل، والنظر 

وتشجيع  ورعاية  بشأنها،  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  العمال  شكاوى  في 

البرامج التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتعريف العمال وأصحاب العمل 

بتشريعات العمل وحقوقهم والتزاماتهم.

اللجنة الدائمة لشؤون العمال

الخير« لمشاريع إطعام الطعام فريقًا ميدانيًا مدربًا،  أفردت »بيت  وقد 

في  القياسية  لألرقام  »غينيس«  موسوعة  دخول  في   2019 عام  نجح 

في  المقيمين  للعمال  وجبة   8997 توزيع  في  نجح  حيث  اإلمارات، 

زمن قياسي بلغ ساعتين و52 دقيقة، وقام رئيس لجنة تحكيم فريق 

بأن  منوهًا  للجمعية  الفوز  شهادة  بتسليم  بتيل،  برافن  »غينيس«، 

التوزيع  فريق  لكن  ساعات،   8 خالل  وجبة   7500 توزيع  كان  التحدي 

المعايير  ضمن  ساعات   3 من  أقل  في  وجبة   8997 توزيع  من  تمكن 

المتفق عليها في أن تكون الوجبات طازجة وغنية وموجهة لمجتمع 

يستحق ويحتاج هذه الوجبات.

إنجاز محلي 
وتقييم عالمي
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فرع عجمان ينجح في تعزيز عطائه الخيري

وينفق حتى نهاية يوليو  220,1 مليون درهم

وقف عجمان
راشد  بن  حميد  مؤسسة  مع  وشراكته  الفرع  نشاط  وتوج 

الذي أطلق عليه وقف  بإنشاء وقف عجمان،  الخيرية  النعيمي 

المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تكريمًا لصاحب السمو 

عجمان،  حاكم  األعلى،  المجلس  عضو  النعيمي،  راشد  بن  حميد  الشيخ 

المدينة  ضمن  سموه،  من  منحة  أرض  بقطعتي  الجمعية  خّص  الذي  اهلل،  رعاه 

الوقفية التي أنشأها في منطقة ليوارة 2، لتكون أول مدينة خيرية من نوعها في إمارات الخير.
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نما إنفاق فرع عجمان بشكل الفت في العامين األخيرين، حيث بلغ إنفاق الفرع عام 2021 مبلغ 12,305,388 درهم، استفادت 

منه 2,649 أسرة وحالة، في حين تشير بيانات إنفاق الفرع خالل عام 2022 حتى نهاية شهر يوليو أنه أنفق 7،8 مليون درهم، 

استفادت منه 1696 أسرة وحالة، وفيما يلي جدواًل بإجمالي إنفاق الفرع بالدرهم، منذ تأسيسه وحتى اآلن:

تأسس فرع »بيت الخير« في عجمان عام 2013، ليشكل إضافة 

إمارات  معظم  في  الجمعية  تغطيها  التي  لألفرع  جديدة 

والفجيرة  دبي  أفرع  تأسيس  بعد  الرابع  الفرع  ويكون  الدولة، 

المستحقة  المواطنة  األسر  عدد  بلغ  حيث  الخيمة،  ورأس 

للمساعدة في عجمان ومن في حكمها حجمًا معتبرًا يتجاوز 

اليوم 900 أسرة، ال سيما بعد عقد اتفاقية الشراكة المتجددة 

للنهوض  الخيرية  النعيمي  راشد  بن  حميد  مؤسسة  مع 

بأوضاع األسر المواطنة محدودة الدخل في اإلمارة الصاعدة 

اإلمارة،  مناطق  كافة  حاليًا  عجمان  فرع  ويغطي  والواعدة، 

إمارة  إلى  جغرافيًا  أقرب  هي  التي  »المنامة«  منطقة  ماعدا 

رأس الخيمة، ومنطقة »مصفوت« التي هي أقرب إلى فرع حتا.

مؤسسة  مع  بالتعاون  عجمان  إمارة  في  الجمعية  عمل  بدأ 

الجمعية  إدارة  اختارت  وقد  الخيرية،  النعيمي  راشد  بن  حميد 

في  تعيش  التي  المدربة  كوادرها  من  الفرع  تشغيل  طاقم 

اإلمارة، وتبرع رجل األعمال عبيد الزعابي بتقديم شقة يملكها 

في عجمان كمقر مؤجر للفرع بدون مقابل حتى عام 2021، حيث 

له  المغفور  الجديد في وقف  إلى مقره  الفرع  أعمال  نقل  تم 

النعيمي، الذي دشنته الجمعية كأول  الشيخ راشد بن حميد 

وقف لها في اإلمارات الشمالية،.

الفرع رقم 4

تطور الفرع  األسر التي يغطيها
 عدد الحاالت الشهرية المسجلة في فرع »بيت الخير« بعجمان 

نقدية  مساعدات  تتقاضى  أسرة،   1129 يوليو  نهاية  حتى  يبلغ 

الدعم  أيضًا  تتلقى  األسر  من  عدد  وهناك  شهري،  بشكل 

الفرع  ويبدي  أسرة،   475 إلى  عددها  ويصل  الشهري  الغذائي 

أسرة،   706 إلى  عددها  يصل  التي  األيتام  بأسر  خاصًا  اهتمامًا 

والتي تتولى فعليًا رعاية 1226 يتيمًا مواطنًا ويتيمة مواطنة أو 

من أبناء المواطنات، حيث بلغ حجم اإلنفاق على أسر األيتام 

حتى نهاية يوليو 1,129,300 درهم.

فك كربة المعسرين

المساعدات  تقديم  في  عجمان  في  الجمعية  فرع  ويساهم 

الطارئة لألسر والفئات الضعيفة ككبار المواطنين وأصحاب 

المقيمين،  والمرضى  والعمال  والمطلقات  واألرامل  الهمم 

عندما يتعرض أيٌّ من هذه الفئات لظرف طارئ أو عجز قاهر 

ينغص حياتها، فتسارع الجمعية لنجدتها وفك كربتها، فيما 

من  باحثات   4 عددهن  يبلغ  اللواتي  الفرع  باحثات  تأكدت  لو 

التي  والحاالت  األسر  عدد  بلغ  حيث  للمساعدة،  استحقاقها 

اضطرت للمساعدات الطارئة هذا العام حتى نهاية يوليو 822 

أسرة وحالة، أنفقت عليها الجمعية 4,078,252 درهم.

حصاد
 الفرع

نوع المساعدة

المستفيدون

المبالغ

المساعدات الطارئةأسر األيتام
المساعدات 

النقدية الشهرية لألسر

6855

75,692,329

41,445

17,547,6507,876,600119,020,716

220,137,295

749326,995 102

مجموع المبالغاألسر والحاالت المستفيدة

ي
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ا

المساعدات 

الغذائية الشهرية لألسر
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»بيت الخير« تطوي 100 حلقة من 

برنامج »زايد الخير« 

والبرنامج ينجح في إنفاق 7,5 ماليين 

درهم إلنقاذ 173 مريضًا

من المتوقع أن يصل عدد حلقات برنامج »زايد الخير« الذي تبثه جمعية بيت الخير على إذاعة األولى إلى 100 حلقة، 

ليصل حجم إنفاق هذا البرنامج الخيري اإلنساني الذي دخل عامه الثالث إلى 7,5 مليون درهم، ساهمت في مساعدة 

173 مريضًا كانوا في أمّس الحاجة إلى عملية جراحية عاجلة أو عالج باهظ الثمن.

نجدة المرضى المعسرين
وبرنامج »زايد الخير« الذي يبث رسائله عبر أثير إذاعة األولى منصة إعالمية وإنسانية مهمة تهدف لنجدة المرضى 

القيام  أو  عاجلة  جراحية  عمليات  إلجراء  تضطرهم  حرجة،  صحية  ومعاناة  ظروفًا  يعيشون  الذين  المعسرين، 

بإجراءات طبية وتشخيصية مكلفة، أو شراء وتركيب أجهزة سمعية وحركية تعويضية، أو توفير أدوية عالجية 

باهظة الثمن، ويتم عرض طلبات المساعدة التي ترد إلى الجمعية تباعًا عبر حلقات البرنامج، مع الحرص على 

أولوية الحاالت األكثر خطورة واضطرارًا. 
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كل خميس
ويبث البرنامج أسبوعيًا مساء كل خميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء، مع ساعة يومية في 

شهر رمضان، وتتناوب »بيت الخير« في تقديمه مع جمعية دبي الخيرية، التي اتفقت مع »بيت الخير« على 

رعاية برنامج إذاعي أسبوعي مشترك باسم »زايد الخير« كبرنامج إنساني هادف، لجمع التبرعات بهدف دعم 

الذين تفوق كلفة عالجهم عشرون ألف درهم، ووقع اختيار  المرضى المعسرين،  الخيرية ونجدة  المشاريع 

الجمعيتين على إذاعة األولى التي تبث على  التردد 107,4، كونها تحظى بمتابعة المستمعين في إمارة دبي 

بنسبة عالية، وتتابعها النخبة من المستمعين وأعيان المجتمع.

عطاء واعد
نهاية  حتى  قدمت  التي  الخير«  »زايد  حلقات  عدد  أن  الخير«  »بيت  في  اإلعالم  قسم  بيانات  وتشير 

يوليو من عام 2022 بلغت 100 حلقة، نجحت في تقديم 7,528,922 درهم، لنجدة 190 مريضًا استحقوا 

المساعدة، وهو عطاء طيب وواعد حتى اآلن، وسوف يواصل البرنامج بثه كل أسبوعين حتى نهاية 

العام، وسط توقعات بأن يحقق 2,5 مليون درهم خالل عام 2022.

دعم مشروع »عالج«
انطلق  الذي  تمويل مشروع »عالج«  الخير« دعمًا إلثراء  »زايد  برنامج  ويأتي 

المقيمين  بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، لمساعدة األخوة  عام 2012 

الذين يحتاجون للعالج، والذي بلغ إنفاقه خالل السنوات الخمس األخيرة 

وحتى اآلن حوالي 39 مليون درهم، ليصل ما أنفقه منذ إنشائه حتى اآلن 

مبلغ 47 مليون درهم.

100
حلقة

 190
مريضًا

7,528,922
إجمالي اإلنفاق
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البرامج الحكومية للتميز المؤسسي مثل برنامج خليفة للتميز المؤسسي،  تسعى دولة اإلمارات باستمرار إلى تطبيق 

وبرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز في نسخته الرابعة، وتقدم هذه البرامج استراتيجية متكاملة للتمّيز تعد األفضل 

واألولى في العالم، وتشكل قوة محركة للتطوير اإلداري والمؤسسي، من أجل تقديم خدمات متمّيزة لجميع المتعاملين 

اإلدارية  واألساليب  والممارسات  والمفاهيم  األداء  في  حقيقية  نوعية  نقلة  إحداث  في  ساهمت  حيث  والمستفيدين 

وتحقيق قفزات مدروسة في التنمية االقتصادية والمجتمعية إلنجاز األهداف الكبرى التي نصت عليها مبادئ الخمسين 

لإلقالع اآلمن والمبدع نحو مئوية اإلمارات 2071.
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أفضل أداء
وفي عام 2017 نجحت »بيت الخير« في الفوز  بجائزة سمو األمير محمد بن فهد آل سعود، ألفضل أداء خيري في الوطن 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 معايير الجودة والتميز.

مسيرة مستمرة
وفي دبي تتابع مسيرة التميز تألقها وتطورها بمتابعة 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  حثيثة 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

أنظمة  بتطوير  باستمرار  يوجه  الذي  اهلل،  رعاه  دبي، 

برنامج دبي للتميز ومراجعة فئاته ومعاييره ومنهجياته 

المتجددة في عالم  التغّيرات  وأساليب عمله، لمواكبة 

اإلدارة والجودة لتحقيق ريادة حكومة دبي من خالل 

بن  محمد  جائزة  سموه  أطلق  كما  واالبتكار،  التميز 

أرفع جائزة  التي تعتبر  المتمّيز،  الحكومي  راشد لألداء 

للتمّيز المؤسسي على مستوى الدولة.

الجودة في العمل الخيري
ولتحقيق الجودة في العمل الخيري سعت المؤسسات 

الجمعيات  قيادة  بها  المنوط  المحلية  الحكومية 

الجودة  برامج  لتطبيق  الخيرية والمؤسسات اإلنسانية 

بركب  لتلحق  المؤسسية  بمعاييرها  لالرتقاء  والتميز 

الدولة،  مستوى  على  المؤسسي  والتميز  التطور 

الظواهر  لمعالجة  الخيرية  الحلول  ابتكار  وتجتهد في 

األداء  المستجدة، وتحقيق االستدامة في  والمشاكل 

اإلسالمية  الشؤون  دائرة  قادت  دبي  وفي  الخيري، 

المتتابعة  التميز  برامج  تطبيق  جهود  الخيري  والعمل 

حتى نسختها الرابعة، ونظمت جائزة الختيار الجمعيات 

األكثر تميزًا، والتي فازت بها »بيت الخير« ألربع مرات.

سبق »بيت الخير«
وكانت »بيت الخير« قد سعت مبكرًا إلى تحقيق سياسة الجودة، وفي عام 

)اآليزو(، فكانت  العالمية  الجودة  الحصول على شهادة  2003، نجحت في 

األولى بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات اإلنسانية األهلية التي تحقق 

هذا اإلنجاز، واستمرت الجمعية في السعي لتحقيق رؤيتها ورسالتها وفق 

متطلبات الجودة من خالل متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وفق نظام 

لسبع  متواصل  بشكل  اآليزو  شهادة  تجديد  على  فحازت  الدولي،  اآليزو 

مرات وفق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001:2015 حتى العام 2024، وشهادة 

 ،2024 وحتى   2015 منذ  مرات  لثالث   26000:2010 المجتمعية  للمسؤولية  اآليزو 

 2019 منذ  لمرتين   10004:2018 المواصفة  وفق  العميل  لرضى  اآليزو  وشهادة 

مع  التعامل  بمبادئ  الخاصة  العميل  لرضى  اآليزو  وشهادة   ،2025 وحتى 

الشكاوى وفق المواصفة  10002:2018 لمرتين منذ 2019 وحتى 2025.
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المرأة اإلماراتية تثري مسيرة العمل الخيري

األعلى  المجلس  رئيسة  العام،  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات«  »أم  توجيهات  على  بناء 

نهضة  في  والمؤثر  الفاعل   المواطنات  لدور   وتقديرًا  وتكريمًا  األسرية،  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة،  لألمومة 

النسائي العام سنة 1975، ليكون  اليوم الذي تأسس فيه االتحاد  الدولة، تم اختيار  يوم 28 أغسطس من كل عام، وهو نفس 

يومًا ثابتًا لالحتفاء بالمرأة اإلماراتية، وتسليط الضوء على إسهاماتها المهمة والمتميزة في خدمة مجتمعها، وتسعى سموها 

بشكل حثيث لالرتقاء بكل المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية للمرأة، وتدعو دائمًا لتفعيل دور المرأة في 

المجتمع، ودعمها وإسنادها كشريك الرجل في بناء مسيرة التنمية.

تمكين المرأة اإلماراتية 

قدمت دولة اإلمارات العديد من المبادرات لتمكين المرأة في مختلف المجاالت. وتمتلك المرأة في اإلمارات حقوقًا متساوية في الموارد االقتصادية، 

وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وفي عام 2015، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 

رئيسة االتحاد النسائي العام االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة لجعل دولة اإلمارات في مصاف الدول األكثر تقدمًا في هذا المجال، 

وتمثل المرأة اإلماراتية اليوم 46,6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في 

األدوار التقنية واألكاديمية، كما يشكل قطاع صاحبات األعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص، ويقوم بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، 

وتمثل النساء 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

12
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فارسات العطاء

الزكاة  من  الجمعية  موارد  إثراء  في  فعال  بشكل  المرأة  تشارك 

ومحسنات  كداعمات  ذكرهن  إغفال  على  الكثيرات  وتصر  والصدقات، 

يقدمن مبالغ معتبرة لدعم مسيرة الجمعية، وتشارك صديقات الجمعية 

المودعات  لدى  الجمعية  لمشاريع  الترويج  في  اإلسالمية  البنوك  في 

الناس حاجة، وكانت  الخير« تحول عطاءهّن ألكثر  »بيت  بأن   لثقتهن 

الجمعية من المؤسسات اإلنسانية السباقة لتمكين المرأة من العمل 

الخيري واإلنساني، ولعلها األولى في هذا بتوجيه من رئيس ومجلس 

إدارة »بيت الخير« الذي شجع المرأة على اقتحام مجاالت العمل الخيري 

على  ودربتها  النسائية،  الكفاءات  الجمعية  فاستقطبت  المختلفة، 

فنون العمل الخيري ومجاالته المختلفة.

47٪ من قيادات »بيت الخير« من النساء

تعتز »بيت الخير« بأنها من الجمعيات الخيرية القليلة، التي أعطت اهتمامًا خاصًا بالمرأة، سواًء كانت قياديًة أو عاملًة في الحقل الخيري، وتحتل المرأة 

في الجمعية حوالي 37% من قوة العمل، حيث تعمل في الجمعية 80 موظفة من أصل 220 موظفًا، ويسخرن معارفهّن وخبراتهّن في تنفيذ مختلف 

البرامج والمهام الخيرية، هذا غير المتطوعات والموظفات اللواتي يعملن في مجاالت الدعم اللوجستي والخدمات المساندة، وتشغل 18 امرأة وفتاة 

في »بيت الخير« مواقع قيادية متقدمة كمديرات لألفرع واألقسام والوحدات اإلدارية من أصل 39 مديرًا وقياديًا، أي بنسبة مشاركة في إدارة نشاط 

الجمعية الخيرية تصل إلى حوالي %47.

المساعدات المقدمة للمرأة

»بيت  مساعدات  من  المستهدفين  نصف  من  أكثر  المرأة  تشكل  كما 

بعض  عن  فضاًل  خيريًا،  مشروعًا   25 عن  تزيد  التي  ومشاريعها  الخير« 

كاألرامل  والمساعدة  بالدعم  بذاتها  تستهدف  التي  النساء  شرائح 

والمطلقات والمهجورات، فالمرأة تستفيد من المساعدات التي تقدمها 

الجمعية لألسر المواطنة المتعففة كزوجة وابنة، غير ما تستفيده فيما 

أو من  السن  أو كبيرة في  أو مريضة  أو طالبة  يتيمة  أو  أرملة  لو كانت 

أصحاب الهمم أو معسرة تمر بضائقة مالية طارئة، وال تميز الجمعية 

لحمايتها  خاصًا  اهتمامًا  توليها  بل  امرأة،  أو  رجل  بين  مساعداتها  في 

وتمكينها من حياة كريمة ومستقرة.

13



1414

تكريم
سّلمت إدارة »سيتي سنتر مردف« شهادة شكر للجمعية، تقديرًا لتعاونها 

إلى  قائد،  صالح  للمندوب  وتقدير  شكر  شهادة  قّدمت  كما  المركز،  مع 

جانب مجموعة من الهدايا الرمزية، تعبيرًا عن تقدير إدارة المركز لسلوكه 

اإليجابي، وأخالقياته العالية في التعامل مع زوار المركز. 
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لقاءات إدارية
أفرعها  في  العمل  سير  لتفقد  زيارات  حملة  الخير«  »بيت  إدارة  نظمت 

الخمسة في كل من دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحّتا، بهدف 

تعزيز نشاطها الخيري، حيث قام عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت 

الخير« بزيارة تفقدية لفرع الفجيرة الذي يغطي إمارة الفجيرة والساحل 

الشرقي وفرع حتا الذي يخدم مناطق حتا وما حولها حتى حدود سلطنة 

عمان، كما قام نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي بزيارة تفقدية 

عجمان  وفرعي  وأقدمها،  الخير«  »بيت  أفرع  أكبر  يعد  الذي  دبي،  لفرع 

ورأس الخيمة الستكمال هذه الجوالت اإلدارية الهادفة.

دبي الخيرية
قام عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، بزيارة تواصل لجمعية دبي الخيرية، حيث قّدم التهنئة لمديرها التنفيذي الجديد، أحمد السويدي، 

متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الخيري، وفي ختام الزيارة أهداه كتاب »زايد الخير«، بحضور أحمد البنار، مدير إدارة متابعة الشؤون 

اإلدارية والمالية في »دبي الخيرية«، وعلي صالح، نائب رئيس قسم العالقات العامة وإسعاد المتعاملين في »بيت الخير«.

بلدية دبا
قام وفد من »بيت الخير« ترأسته حليمة الظنحاني، مدير شؤون األفرع، 

بزيارة بلدية دبا الفجيرة، حيث استقبلهم مدير عام بلدية دبا، حسن سالم 

بحضور  الطرفين،  بين  القائم  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  وجرى  اليماحي، 

اللقاء تم تقديم كتاب  جواهر الظنحاني، مدير فرع الفجيرة، وفي ختام 

»زايد الخير« لمدير البلدية، كهدية رمزية تروي السيرة اإلنسانية والوطنية 

الحافلة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل.

14
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برنامج »تعليم«
»تعليم«  المسمى  الخير«  »بيت  برنامج  يعد 

تسعى  التي  المجتمعي،  التكافل  برامج  أحد 

واالجتماعي  المعيشي  بالمستوى  للنهوض 

الضعيفة  والفئات  المتعففة  لألسر  والتعليمي 

تعزيزًا  الجمعية،  ترعاها  التي  الدخل  ومحدودة 

التنمية  بمؤشر  ولالرتقاء  المجتمعي  للتكافل 

 58 حوالي   البرامج  هذه  وتستهدف  البشرية، 

ألف أسرة وحالة مسجلة تساعد الجمعية أكثرها 

حاجة، ويأتي االهتمام بتعليم أبناء وبنات األسر 

الرئيسية  األهداف  أحد  التعليم  كون  المتعففة 

التي قامت من أجلها »بيت الخير«.

تطور المشروع 
التي  للتطورات  وفقًا  التعليم  مشاريع  تطورت 

الدولة،  داخل  التعليمية  العملية  شهدتها 

فباألمس القريب كانت الدفاتر واألقالم ووسائل 

القرطاسية التقليدية وسائل التعليم األساسية، 

للطلبة  توفرها  مضى  فيما  الجمعية  وكانت 

عام   وفي  المدرسية،  الحقيبة  عبر  المحتاجين 

بإلغاء  القرطاسية  الجمعية مشروع  2009 طورت 

المدرسي،  بالكوبون  واستبدالها  الحقيبة  فكرة 

المكتبات  من  المحتاج  الطالب  يصرفه  الذي 

من  يحتاجه  ما  ليختار  المعتمدة  والموالت 

المحددة  بالقيمة  مدرسية  وأدوات  قرطاسية 

مسمى  تحت  يقع  هذا  وكان  الكوبون،  على 

التعليم  تطور  لكن  »القرطاسية«  مشروع 

واعتماده على األجهزة الرقمية واللوحية أضاف 

نوعًا جديدًا من الدعم، وبشكل خاص خالل فترة 

الجائحة التي اقتضت اللجوء لنظام التعليم عن 

بعد.

مشروع »تيسير« 
األكبر  العبء  يتولى  »تيسير«  مشروع  أصبح 

الطلبة  بدعم  يعنى  كونه  »تعليم«  برنامج  من 

المعسرين في مختلف مراحل الدراسة من أبناء 

تسديد  عن  تعجز  والتي  الدخل،  محدودة  األسر 

رسومهم التعليمية كما يوفر للطلبة المحتاجين 

المستلزمات  وكافة  واآليباد  الالبتوب  أجهزة 

التي يتطلبها التطور نحو التعليم الرقمي، كما 

الطلبة  بمساعدة  خاص  بشكل  المشروع  يعنى 

ويعمل  دخاًل،  األقل  األسر  أبناء  من  الجامعيين 

أدوات  بأي  العليا  التعليمية  البرامج  دعم  على 

وكلفة  كالحواسيب  المعسر،  الطالب  يحتاجها 

دعم  إلى  إضافة  التخرج،  وبحوث  دراسات  إعداد 

اإلنفاق على المواصالت، وتوفير وجبات الطعام، 

أن  إلى  الجامعية  الطلبة  مستلزمات  وتوفير 

تساعد  كما  العمل،  سوق  ويدخلوا  يتخرجوا 

الذين  المعسرين  الجامعيين  الطلبة  الجمعية 

ينتظمون في برامج الماجستير والدكتوراه.

5 ماليين درهم 
وتشير بيانات الحصاد السنوي لعام 2021، أن »بيت 

الخير« قد أنفقت على برنامج »تعليم« ما يزيد عن 

5 ماليين درهم توزعت بين 420,400 درهم أنفقتها 

 4,690,786 و  القرطاسية،  مشروع  على  الجمعية 

، في  »تيسير«  أنفقتها على دعم مشروع  درهم، 

يوليو  نهاية  حتى  العام  هذا  إنفاقه  تم  ما  حين 

على التعليم بلغ 2,167,860 درهم.

نا
يع

ار
ش

م

برنامج »تعليم« 
لدعم التنمية والتكافل المجتمعي

أعلنت إدارة »بيت الخير«، أنها تستعد حاليًا لموسم العودة إلى المدارس والجامعات، وقد أوصت كوادرها في إدارات األفرع وقسم التنسيق 

والمساعدات بإعداد كشوف بأسماء المستفيدين من أبناء األسر المتعففة والمواطنة األقل دخاًل، ليصار إلى تقديم المساعدات الخاصة 

لرصد  تمهيدًا  المراحل،  كل  في  الطلبة  لدعم  المخصص  »تيسير«  مشروع  خالل  من  الجامعيين  والطلبة  األساسية  المراحل  في  بالطلبة 

الميزانيات الالزمة وتقديم العون لألسر التي تتعثر في استكمال تسجيل أبنائها في العام الدراسي الجديد.
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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 الخير" أن تعلن شهرياً للمانحين 
الكرام، والمحسنين األفاضل، الذين وضعوا ثقتهم فيها، عن سبل 
سائلين  رة،  الخيّ أياديهم  به  جادت  الذي  اإلنفاق،  وحجم  الصرف 

المولى عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.

عام  مـنذ  للجمعية  الخيرية  المشاريع  على  اإلنفاق 
1989 وحتى نهاية ديسمبر  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 الخــير  بالدرهم حتى شهر يوليو 2022 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until July 2022

التقرير اإلجمالي للمشاريع الخيرية حتى شهر يوليو
Report of All Charity Projects Until July

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات منزلية
وصيانة منزل

General Urgent Aids
مساعدات طارئة عامة

29,711,2754,329,9953,756,725208,790970,250

580,6502,167,860

Tayseer / Facilitation
تيسير طالب

General Internal 
Allowances

Ongoing Charity
مشروع الصدقة الجارية

مساعدات داخلية عامة

14,300

Families Supported by Al Maktoum Foundation Centres Until July 2022
عدد األسر المستفيدة من األفرع حتى شهر يوليو 2022 م

9522148817011589

فرع دبي
Dubai Center

فرع الفجيرة
Fujairah Center

فرع رأس الخيمة
RAK Center

فرع عجمان
Ajman Center

9,939,5005,019,8001,766,250394,400

41,725,545 General Projectsالمشاريع العامة

Families Supportedاألسر المستفيدة

17,119,950 Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

Orphans FamiliesMonthly Food AllowancesPeople of Determination Monthly Aids

مساعدات المواد الغذائية
الشهرية الخاصة أصحاب الهممأسر األيتام مساعدات شهرية

5,000,0001,860,8286,600,000

14,515,328 Seasonal Projectsالمشاريع الموسمية

Fitr ZakatRamadan Food Parcels Ramadan Meer
مفاطر رمضان زكاة الفطر

1,054,500

Adahi Project
مشروع األضاحي المير الرمضاني

درهم
Dhs

إجمالي المساعدات
Total Aids73,360,82314,300 Total Families

عدد األســــــــــــــــر
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2020

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.

“ ”

جمعية �يت الخير

How to donateمن أجل التب�ع للجمعية

Beit Al Khair Society
UAE TO UAEمن اإلما�ات وإلى اإلما�ات

تجديد شهادة «اآليزو» لرضى العميل حتى ٢٠٢٥ 

تجديد شهادة «اآليزو» للتعامل مع شكاوى العمالء حتى ٢٠٢٥

تجديد شهادة «اآليزو» للجودة حتى العام ٢٠٢٤ 

تجديد شهادة «اآليزو» للمسؤولية المجتمعية حتى ٢٠٢٤ 

إطالق تطبيق "مالبس" اإللكتروني ألول مرة في اإلمارات

دخول موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية 

جائزة "أفكار اإلمارات" 

جائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

جائزة اإلمارات االجتماعية

جائزة الجمعية الخيرية المتميزة بدبي

إطالق نظام النقاط الخضراء الختيار األكثر حاجة من طالبي المساعدة

2020

2022

2022

2021

2021

2018

2019 ، 2006

2017

2020

2015

2016 ،2012 ،2004

2015 ،2012 ،2008 ،2007 

على ط��ق ال��ادة

5

١

٢

٣

١. مشروع الدعم النقدي الشهري لألسر 

٢. مشروع الدعم الشهري الغذائي والعيني

٣. مشروع الدعم الشهري ألسر األيتام

٤. مشروع الدعم الشهري ألسر أصحاب 

١. مشروع المير الرمضاني

٢. مشروع إفطار صائم

٣. مشروع زكاة الفطر

٤. مشروع العيدية

٥. مشروع كسوة المالبس

٦. مشروع األضاحي

٧. مشروع «الطعام للجميع»

٨. مشروع «نسك»

٩. مشروع المواد الغذائية

١. مشروع إسعاد األيتام

٢. مشروع إسعاد أصحاب الهمم

٣. مشروع إسعاد كبار المواطنين

١. مشروع دعم اإلسكان

٢. صيانة منازل المحتاجين

٣. مشروع المستلزمات المنزلية

١. مشروع القرطاسية

٢. مشروع «تيسير» لدعم الطلبة

الب�امج والمشا��ع

On the road to leadership

5 Programs and Projects

Ramadan Meer Project

Iftar Meal Project

Zakat Al Fiter Project

Al Fitr Eidiya Project

Kiswah «Clothing» Project

Adahi Project

«Food For All» Project

«Nusk» Project

Food Stuff Project

Stationery Project

Tayseer Project for Students

Emergency Aid Project

Elaj / Treatment Project

Defaulters Project

Housing Support Project

House Maintenance Project

Household Items Project

Orphans Project

People of Determination Project

Senior Citizens Project

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

6.
7.
8.
9.

Malabes Electronic App �rst launched in the UAE in 2020

Setting Guinness World Records

Winning UAE Ideas Award

Bagging Prize for Best Charitable Performance in the Arab World 

Winning Sharjah Award for Voluntary Work

Winning Emirates Social Award

Winning Dubai Charity Excellence Award

First to launch “Green Points” System to select most needy for assistance online

Renewal of ISO Clients’ Satisfaction Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Clients’ Complaints Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Quality Certi�cate until 2024

Renewal of ISO Social Responsibility Certi�cate until 2024

2020

2020

2018

2017

2006, 2019

2015

2004, 2012, 2016

2007, 2008, 2012, 2015

2022

2022

2021

2021

٣. مشروع حفظ النعمة اإللكترونية٢. مشروع «مالبس»١. مشروع «الوقف الخيري» Newجديدنا 3. “Preservation of Electronic Gifts” Project1. Al Waqf Project 2. «Malabes» Project

التنمية المستدامة للعمل الخيري واإلنساني والمجتمعي 

وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة وفق أرقى الممارسات.

كات الخيرية الهادفة إلسعاد وتمكين  تعزيز التضامن والشرا

األسر والفئات األكثر حاجة في المجتمع اإلماراتي وتحقيق الريادة 

في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

١. االلتزام بالشريعة اإلسالمية. 

٢. االمتثال لقوانين الدولة.

٣. العدل والشفافية. 

٤. التكافل االجتماعي.

٥. اإلبداع والتميز.

١. تحسين المستوى المعيشي لألسر المتعففة.

٢. تعزيز أوقاف الجمعية وزيادة فرص الوقف المبتكر 

والمستدام.

كبة األجندة الوطنية لالرتقاء بسعادة المستفيدين  ٣. موا

     وتعزيز التكافل والتالحم المجتمعي.

٤. تنمية وتطوير الموارد المالية.

كات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة  ٥. تعزيز الشرا

     والتواصل مع كبار المتبرعين. 

٦. تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

يمكن للمتبرع أن يساهم بزكاته أو صدقته من خالل 

المواقع الخارجية وحصاالت الجمعية المنتشرة في 

أنحاء اإلمارات المختلفة، أو التبرع بواسطة بطاقات 

االئتمان، أو االتصال على األرقام الهاتفية الرسمية 

ليصله مندوبنا،ويخفف عنه أعباء الزيارة.

القيم3

 األهداف االست�ا�يجية (2022 - 2026)4

ال�ؤية1

الرسالة2

Sustainable development of charitable, humanitarian 
and community work, and the delivery distinguished 
charitable services up to the highest practices

Boosting up solidarity and charitable partnerships for 
satisfying and empowering families and most 
vulnerable strata in the UAE society, and showing 
leadership in social responsibility nationwide

1. Adherence to Islamic Sharia
2. Compliance with UAE laws
3. Justice and transparency
4. Social solidarity
5. Creativity and excellence

1. Improving the standard of living of needy families.
2. Developing the Society endowments and increasing  
     the opportunities for innovative and sustainable 
     endowment
3. Coping with the National Agenda for improving the 
     happiness of the bene�ciaries and enhancing social 
solidarity and cohesion
4. Increasing and developing �nancial resources
5. Enhancing partnerships with various government and 
     private entities, and communicating with key donors.
6. Developing and maintaining the capabilities of 
     human resources

4

1 Vision 

2 Message 

3 Values

Strategic Objectives (2022 - 2026)

Donors may give their zakat or charities at 
the Society external counters and charity 
boxes all over the country.
Donation is also accepted visa creadit card, or 
by simply calling o�cial phone numbers for 
stu� reps to collect them in person.

Emirates Islamic -   Sadakat Sadakat Account - Care of orphans:

AE29 0340 0037 0726 1001 801AE64 0240 0025 2051 1714 302

AE91 0240 0025 2051 1714 301

AE69 0240 0025 2051 1717 801 AE13 0500 0000 0001 2888 809

AE15 0500 0000 0001 2888 870

AE29 0340 0037 0726 1001 801 AE64 0240 0025 2051 1714 302
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مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي

حساب الزكاةحساب الزكاة

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

حساب الصدقاتحساب الصدقات

اإلمارات اإلسالمي - الصدقاتحساب الصدقات - رعاية األيتام

Monthly Cash Support Project for Families

Monthly Food and In-kind Support Project

Monthly Support Project for Orphan Families

Monthly Support Project for Families of 

Determined People

حتا
تلفون:
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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.

“ ”

جمعية �يت الخير

How to donateمن أجل التب�ع للجمعية

Beit Al Khair Society
UAE TO UAEمن اإلما�ات وإلى اإلما�ات

تجديد شهادة «اآليزو» لرضى العميل حتى ٢٠٢٥ 

تجديد شهادة «اآليزو» للتعامل مع شكاوى العمالء حتى ٢٠٢٥

تجديد شهادة «اآليزو» للجودة حتى العام ٢٠٢٤ 

تجديد شهادة «اآليزو» للمسؤولية المجتمعية حتى ٢٠٢٤ 

إطالق تطبيق "مالبس" اإللكتروني ألول مرة في اإلمارات

دخول موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية 

جائزة "أفكار اإلمارات" 

جائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

جائزة اإلمارات االجتماعية

جائزة الجمعية الخيرية المتميزة بدبي

إطالق نظام النقاط الخضراء الختيار األكثر حاجة من طالبي المساعدة

2020

2022

2022

2021

2021

2018

2019 ، 2006

2017

2020

2015

2016 ،2012 ،2004

2015 ،2012 ،2008 ،2007 

على ط��ق ال��ادة

5

١

٢

٣

١. مشروع الدعم النقدي الشهري لألسر 

٢. مشروع الدعم الشهري الغذائي والعيني

٣. مشروع الدعم الشهري ألسر األيتام

٤. مشروع الدعم الشهري ألسر أصحاب 

١. مشروع المير الرمضاني

٢. مشروع إفطار صائم

٣. مشروع زكاة الفطر

٤. مشروع العيدية

٥. مشروع كسوة المالبس

٦. مشروع األضاحي

٧. مشروع «الطعام للجميع»

٨. مشروع «نسك»

٩. مشروع المواد الغذائية

١. مشروع إسعاد األيتام

٢. مشروع إسعاد أصحاب الهمم

٣. مشروع إسعاد كبار المواطنين

١. مشروع دعم اإلسكان

٢. صيانة منازل المحتاجين

٣. مشروع المستلزمات المنزلية

١. مشروع القرطاسية

٢. مشروع «تيسير» لدعم الطلبة

الب�امج والمشا��ع

On the road to leadership

5 Programs and Projects

Ramadan Meer Project

Iftar Meal Project

Zakat Al Fiter Project

Al Fitr Eidiya Project

Kiswah «Clothing» Project

Adahi Project

«Food For All» Project

«Nusk» Project

Food Stuff Project

Stationery Project

Tayseer Project for Students

Emergency Aid Project

Elaj / Treatment Project

Defaulters Project

Housing Support Project

House Maintenance Project

Household Items Project

Orphans Project

People of Determination Project

Senior Citizens Project

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

6.
7.
8.
9.

Malabes Electronic App �rst launched in the UAE in 2020

Setting Guinness World Records

Winning UAE Ideas Award

Bagging Prize for Best Charitable Performance in the Arab World 

Winning Sharjah Award for Voluntary Work

Winning Emirates Social Award

Winning Dubai Charity Excellence Award

First to launch “Green Points” System to select most needy for assistance online

Renewal of ISO Clients’ Satisfaction Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Clients’ Complaints Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Quality Certi�cate until 2024

Renewal of ISO Social Responsibility Certi�cate until 2024

2020

2020

2018

2017

2006, 2019

2015

2004, 2012, 2016

2007, 2008, 2012, 2015

2022

2022

2021

2021

٣. مشروع حفظ النعمة اإللكترونية٢. مشروع «مالبس»١. مشروع «الوقف الخيري» Newجديدنا 3. “Preservation of Electronic Gifts” Project1. Al Waqf Project 2. «Malabes» Project

التنمية المستدامة للعمل الخيري واإلنساني والمجتمعي 

وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة وفق أرقى الممارسات.

كات الخيرية الهادفة إلسعاد وتمكين  تعزيز التضامن والشرا

األسر والفئات األكثر حاجة في المجتمع اإلماراتي وتحقيق الريادة 

في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

١. االلتزام بالشريعة اإلسالمية. 

٢. االمتثال لقوانين الدولة.

٣. العدل والشفافية. 

٤. التكافل االجتماعي.

٥. اإلبداع والتميز.

١. تحسين المستوى المعيشي لألسر المتعففة.

٢. تعزيز أوقاف الجمعية وزيادة فرص الوقف المبتكر 

والمستدام.

كبة األجندة الوطنية لالرتقاء بسعادة المستفيدين  ٣. موا

     وتعزيز التكافل والتالحم المجتمعي.

٤. تنمية وتطوير الموارد المالية.

كات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة  ٥. تعزيز الشرا

     والتواصل مع كبار المتبرعين. 

٦. تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

يمكن للمتبرع أن يساهم بزكاته أو صدقته من خالل 

المواقع الخارجية وحصاالت الجمعية المنتشرة في 

أنحاء اإلمارات المختلفة، أو التبرع بواسطة بطاقات 

االئتمان، أو االتصال على األرقام الهاتفية الرسمية 

ليصله مندوبنا،ويخفف عنه أعباء الزيارة.

القيم3

 األهداف االست�ا�يجية (2022 - 2026)4

ال�ؤية1

الرسالة2

Sustainable development of charitable, humanitarian 
and community work, and the delivery distinguished 
charitable services up to the highest practices

Boosting up solidarity and charitable partnerships for 
satisfying and empowering families and most 
vulnerable strata in the UAE society, and showing 
leadership in social responsibility nationwide

1. Adherence to Islamic Sharia
2. Compliance with UAE laws
3. Justice and transparency
4. Social solidarity
5. Creativity and excellence

1. Improving the standard of living of needy families.
2. Developing the Society endowments and increasing  
     the opportunities for innovative and sustainable 
     endowment
3. Coping with the National Agenda for improving the 
     happiness of the bene�ciaries and enhancing social 
solidarity and cohesion
4. Increasing and developing �nancial resources
5. Enhancing partnerships with various government and 
     private entities, and communicating with key donors.
6. Developing and maintaining the capabilities of 
     human resources

4

1 Vision 

2 Message 

3 Values

Strategic Objectives (2022 - 2026)

Donors may give their zakat or charities at 
the Society external counters and charity 
boxes all over the country.
Donation is also accepted visa creadit card, or 
by simply calling o�cial phone numbers for 
stu� reps to collect them in person.

Emirates Islamic -   Sadakat Sadakat Account - Care of orphans:

AE29 0340 0037 0726 1001 801AE64 0240 0025 2051 1714 302

AE91 0240 0025 2051 1714 301

AE69 0240 0025 2051 1717 801 AE13 0500 0000 0001 2888 809

AE15 0500 0000 0001 2888 870

AE29 0340 0037 0726 1001 801 AE64 0240 0025 2051 1714 302

AE91 0240 0025 2051 1714 301

AE69 0240 0025 2051 1717 801AE13 0500 0000 0001 2888 809

AE15 0500 0000 0001 2888 870

مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي

حساب الزكاةحساب الزكاة

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

حساب الصدقاتحساب الصدقات

اإلمارات اإلسالمي - الصدقاتحساب الصدقات - رعاية األيتام

Monthly Cash Support Project for Families

Monthly Food and In-kind Support Project

Monthly Support Project for Orphan Families

Monthly Support Project for Families of 

Determined People

حتا
تلفون:
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Branch No 4
The “Beit Al Khair” branch was established in Ajman 

in 2013, to constitute a new addition to the branches 

covered by the Society in most of the emirates of the 

country. The fourth branch after the establishment of the 

branches of Dubai, Fujairah and Ras Al Khaimah, where 

the number of citizen families eligible for assistance in 

Ajman and the like has reached a significant size that 

exceeds today 900 families, especially after concluding 

a renewable partnership agreement with the Humaid 

bin Rashid Al Nuaimi Charitable Foundation to improve 

the conditions of low-income national families in the 

emerging and promising emirate. And the “Masfoot” 

area which is the closest to the Hatta branch.

The Society’s branch in Ajman contributes to providing 

emergency assistance to families and vulnerable groups 

such as senior citizens, people of determination, 

widows, divorced women, workers and resident 

patients, when any of these groups is exposed to an 

emergency situation or a compelling disability that 

afflicts their life. The society rushes to their assistance 

and undo their distress as the Society’s 4 researchers 

confirm their eligibility for assistance. The number of 

families and cases that were forced to emergency aid 

this year as of the end of July reached 822 families and 

cases, on which the Society spent AED 4,078,252.

Covered families
The number of monthly cases registered in the “Beit 

Al Khair” branch in Ajman amounts to 1129 families 

until the end of July. They receive cash assistance on 

a monthly basis. A number of families, amounting to 

475 families, also receive monthly food support. The 

branch shows special interest in the families of orphans, 

which number up to 706. families, which actually 

take care of 1226 male orphans and male orphans or 

children of female citizens. The volume of spending on 

orphan families as of the end of July amounted to AED 

1,129,300.

Branch development
The Society’s work began in the Emirate of Ajman in 

cooperation with the Humaid Bin Rashid Al Nuaimi 

Charitable Foundation. The Society’s management 

chose the branch’s operating staff from its trained 

cadres who live in the emirate, and businessman Obaid 

Al Zaabi donated an apartment he owned in Ajman 

as a rented headquarters for the branch until 2021, 

where The branch’s business has been moved to its 

new headquarters in the endowment of the late Sheikh 

Rashid bin Humaid Al Nuaimi, which was inaugurated 

by the Society as its first endowment in the northern 

emirates, and which was built on two plots of land with 

an area of   2,175 square meters, of a ground floor and 

two parking floors.

Branch 
harvest

The spending of the Ajman branch has grown remarkably in the last two years, as the branch’s spending 

in 2021 amounted to AED 12,305,388, benefiting 2,649 families and cases, while the branch’s spending 

data during 2022 indicates as of the end of July, and the following is a table of the branch’s total 

expenditure in AED, since its establishment Until now:

6855

75,692,329

41,445

17,547,650 119,020,716

220,137,295

7493 26,995

Total

Beneficiary Families and cases Total Amounts

Monthly 
Monetary Aid

Emergency 
Aid

Monthly
 Food Aid

Undo the distress of the insolvent

Type of 
assistance

Beneficiaries

Amounts 7,876,600

102

Families of 
Orphans

22
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Ajman Office manages to boost its charity giving,
Spending as of end of July AED 220,1 million

Beit Al Khair Branches
Ajman’s Endowment

The branch’s activity and partnership with the 

Humaid bin Rashid Al Nuaimi Charitable Foundation 

culminated in the establishment of the Ajman 

Endowment, which was called the endowment of the late 

Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi, in honor of His Highness 

Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Member of the Supreme 

Council, Ruler of Ajman, may Allah protect him, who assigned 

the Society two plots of land granted by His Highness, within the 

endowment city he established in Liwara 2, to be the first charitable 

city of its kind in the Emirates of Charity.
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In Dubai, His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive 

Council, issued a decision in 2011 to establish a permanent committee attached to the Executive Council, called the “Permanent 

Committee of Labor Affairs in the Emirate of Dubai”, working on developing, implementing, following up and evaluating inspection 

programs The various establishments operating in the private sector in the Emirate, to verify their compliance with health and 

environmental requirements and their commitment to labor legislation, and to follow up the competent local government authorities 

to study the labor legislation in force in the country, in order to provide appropriate working conditions and fair conditions in a 

manner that ensures stability in the work environment and improves human relations between the worker and business owners, 

examining workers’ complaints and taking the necessary measures in their regard, and sponsoring and encouraging programs aimed 

at raising awareness, educating and familiarizing workers and employers with labor legislation, their rights and obligations

Beit Al Khair and Worker’s Support

As part of its continuous development plans, the “Beit Al Khair” 

adopted resident workers as a target group for its charitable 

work, and concluded a partnership agreement with the 

Permanent Committee of Labor Affairs in the Emirate of Dubai, 

and coordinated with many workers’ welfare institutions in the 

northern emirates, to support workers with meals and organize 

iftar banquets in the month of Ramadan. distributing cool drinks 

in summer, helping workers who are going through emergency 

humanitarian conditions, and treating the sick ones.

8 million meals

The Society announced that it had distributed over the past five 

years, from the beginning of 2017 until the end of July of this 

year, about 8 million meals to workers, with a value of nearly 

58 million dirhams, of which 3.2 million meals were distributed 

to quarantined workers and those out of work during the 

Corona crisis. And it extended its thanks and appreciation to the 

Permanent Committee of Labor Affairs in Dubai, represented by 

its Chairman, Major General Obaid Muhair bin Suroor, and its 

Secretary General, Dr. Abdullah Lashkri, as a supportive partner 

in realising this achievement, for its role in facilitating the 

Society’s mission to reach the neediest workers in Dubai.

24

The Permanent Committee of Labour Affairs
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The interest of the “Beit Al Khair” in the category of resident 

workers arises from their role and contributions to the 

renaissance of the community, and stems from the noble Sharia, 

which directed to the importance of honoring them, respecting 

them, reserving their rights and appreciating their efforts, so that 

they give seriously and sincerely, and give everything they can in 

return for the benefits they reap in their different positions and 

experiences, in a community that views them as brothers and 

partners in the process of growth and construction, and is keen 

to protect and support their human rights.

Workers in the United Arab Emirates receive the attention of 

the federal and the local governments of the seven emirates. 

Since the establishment of the union, the state has continued 

to issue legislation and laws that protect workers’ rights and 

help preserve their health and safety in work environment, the 

latest of which is the law prohibiting workers from working in the 

middle of the day during Summer, when government agencies 

pay great attention to promoting occupational safety and health 

for workers in accordance with world’s best practices, to provide 

a healthy and safe workplace, as many laws have been developed 

in the areas of employment, wages, housing, and occupational 

health and safety.

The Permanent Committee of Labour Affairs

In Dubai, the Dubai Permanent Committee for Labor Affairs works to follow up workers’ affairs and implement inspection programs of 

various establishments in the private sector in the emirate, to ensure their compliance with health and environmental requirements 

and their commitment to labor legislation and to follow up with the competent local government agencies to study the labor legislation 

in force in the country in order to provide appropriate and fair working conditions to ensure stability in the work environment and 

to improve human employer-worker relationship, to look into workers’ complaints and take the necessary action in their regard, 

and to sponsor and encourage programs aimed at raising awareness, educating and familiarizing workers and employers with labor 

legislations, their rights and obligations

25

Partners in the Nation’s Renaissance Government and Civil Efforts

Beit Al-Khair participates
On this occasion, “Beit Al-Khair” announces the distribution of 2,000 meals to workers residing in the Muhaisnah area in Dubai, in 

order to promote the human aspect in its charitable work, and to participate in the country’s celebration of this day. Abedeen Tahir, 

Society’s Director emphasized that this initiative happens to stress the Society’s  interest in resident workers due to their role and 

contributions to the renaissance of community, and its participation in this international day that dedicates the leadership of the 

state and its embodiment of the noble human values   established by the founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may 

Allah rest his soul, where the UAE leads the countries of the world in its humanitarian bid.
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His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, may Allah keep him, on the occasion of International Day of Charity, affirms that “workers and 
volunteers in humanitarian initiatives make, through the integration of their efforts, the greatest and most 
important positive impact on the lives of millions of people because they give their time, efforts and attention 
to those who are most deserving of support, aid and assistance, kindled and motivated by the highest and 
most precious bond... the humanity bond.”

His Highness adds, appreciating the role of humanitarian workers: “I am proud of the humanitarian work 
leaders, all workers and those involved in this honorable field, both individuals and institutions, in the UAE. 
Your ideas, efforts and giving have contributed to the consolidation of the state’s position and distinction 
as a global capital and an international arena for launching humanitarian work and activating successful 
partnerships for the relief and support of the needy, the weak, the less fortunate, and those who need help 
the most.”

26

Since 2017, it has provided 8 million meals to 
workers for AED 58 million

The UAE celebrates the 
International Day of Charity

Beit Al-Khair participates with 
2,000 meals for workers

“Beit Al Khair” designates the “Food for All” 
programme for the support and happiness of 
resident workers

The Society coordinates with the Permanent 
Committee of Labor Affairs under a renewable 
partnership
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By this term “Smart Phone Elms”, “Mobile Phone” or “Cell Phone”, we don’t 

mean the Sharia sense of Elms. We, rather mean to revive the idea of society’s 

responsibility embodied by the obligation of Elms before the world has come to 

know this notion that, in the modern age, has schools and applications.

If the Elms means giving a small part of your income you have been given by Allah, 

exceeding your daily life needs, upon completion of one-year possession of such 

income, without having to spend from it for one year on the basic necessities of 

life, at the rate of 2.5% of said amount to help those entitled. Having a mobile 

phone that makes your transactions easier, makes the necessary documented 

information that enables you to manage your money and business available, 

helps you carry out your transaction remotely and that has turned into a digital 

platform between your hands that saves you time and effort, which makes this gift 

no less worthy of elms-giving through the donation platforms it has to help with 

charity and humanitarian work. Gratitude be to Allah for such development that 

enabled put the whole world between your hands, making it more responsive 

and binding to fulfil your dreams and ambitions.

In “Beit Al Khair”, you can use your mobile or mobile phone to donate through 

the smart application provided by the Society via Android and iOS systems, for 

direct and quick interaction with the Society’s efforts and charitable activities, 

and to learn about spending and the types of case that the Society assists, or by 

donating to support projects of the various charitable foundations directly, or 

donate via SMS messages to contribute to support the “Elaj” (Medical Treatment) 

project, or donate to help patients who are rescued by the Society through Fazaa’s 

electronic campaigns on social media, or by donating through the Dubai Smart 

Government portal, or downloading the Malabes application to donate With your 

clothes, surplus items, and other initiatives and applications.

So, bless my benefactor brother and my benefactor sister, bless your smart phone 

for what yourselves give, and what you can afford, whether it is more or less 

through the available applications. All you have to do is tap your phone screen 

on the “Beit Al Khair” application via the “Play Store” on Android devices, or on 

the “Beit Al Khair” application. “App Store” on Apple devices, or visit the Society’s 

website directly at the link www.beitalkhair.org so that it open for you doors of 

broad blessing and reward, bringing you closer to Allah.

S
ocial M

edia

Editorial

SMART PHONE ELMS
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