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أنفقتها »بيت الخير« في 2017

الجمعية العمومية تصادق على إنفاق عام الخير

241,448,455
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كلمة العدد

يقتـرب رمضـان، وتهـب نسـائمه، مترعـة بالبركـة والنـور، لتنبـه الطيبيـن، 
بـأن مواسـم الخيـر قـد أقبلـت، وتهيـب بهـم أن يشـمروا عـن سـواعد الجـد، 
وأن يشـحذوا همم العطاء، ليرسـموا البسـمة على وجوه تجهمت بسـبب 
قلة الدخل، أو بسـبب عجز ألّم بها، فتخشـى أن ال تتمكن من االسـتعداد 
لهـذا الشـهر الفضيـل، بمـا هـو أهلـه، أو تعتقـد أن اللقمـة قـد تشـغلها عـن 

التفـرغ ألجـواء التعبـد ـفي شـهر الطاعـات.
حمالتهـا  تطلـق  أن  تعـودت  الحـال،  هـذا  خبـرت  التـي  الخيـر«  و»بيـت 
الرمضانية قبل رمضان بوقت كاٍف، لتنبه المحسنين إلى حاجة إخوانهم، 
فيخرجـوا زكاتهـم، ويكثـروا مـن صدقاتهـم، ليدعمـوا بهـا حملـة خصصـت 

كثـر النـاس حاجـة. لنجـدة أ

وقـد أعلنـت الجمعيـة عـن شـعار حملتهـا لهـذا العـام المسـتمد مـن كتـاب 
هللا عـز وجـل، والـذي يحمـل البشـرى مـن هللا لـكل مـن أعطـى وأنفـق 
قائالً: »َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن«، فيا باغي الخير أقبل، فقد تكفل هللا تعالى 
بـأن يجـزي الحسـنة بعشـر أمثالهـا، وقطـع وعـداً ال يتخلـف، بأنـه سـيزيد 

كـرم مـن هللا تعاـلى عندمـا يـأذن بالزيـادة؟. المحسـنين، ومـن أ

وسـوف تسـتمد هـذه الحملـة زخمهـا مـن كونهـا تأـتي متزامنـة مـع عـام زايد 
الخيـر والعطـاء، لذلـك نرجوهـا أن تكـون األكبـر واألضخـم، بعـد أن نجحـت 
حملـة العـام الماضـي ـفي عـام الخيـر بإنفـاق 83.5 مليـون درهـم في رمضان 
وحـده، ونأمـل أن يتحـرك محبـو زايـد إلنفـاق مـا يزيـد عـن 90 مليـون درهم 
لـروح الوالـد المؤسـس، رحمـه هللا،  ـفي رمضـان هـذا العـام، وأن يهدوهـا 

الـذي أرسـى ـفي اإلمـارات روح العطـاء بـال حـدود وبغيـر مقابـل.

مواسم الخير

04 / 2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE

media@alkhair.ae
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* لالطالع على نص الحديث، يرجى فتح الرابط التالي:

من أقوال الشيخ زايد

إن الثروة الحقيقية هي 
العمل الجاد المخلص 

الذي يفيد اإلنسان 
ومجتمعه، وإن العمل 

هو الخالد والباقي، 
وهو األساس في قيمة 

اإلنسان والدولة.

زايد.. العطاء والبناء
 - تعاـلى  هللا  بـإذن   - لـه  المغفـور  توـلى  أن  منـذ 
رحمـه هللا،  نهيـان،  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ 
الثامنـة والعشـرين  العيـن، وهـو ـفي  حكـم مدينـة 
القياديـة،  شـخصيته  مالمـح  بانـت  عمـره،  مـن 
النـاس  لخدمـة  الوثابـة  روحـه  أعمالـه  ـفي  والحـت 
الكثيـر،  فأنجـز  ويعـول..  يحكـم  بمـن  والنهـوض 
فحفـر ـفي العيـن األفـالج التـي تنقل المـاء للمزارع، 
الـري،  الزراعيـة، ونظـم حصـص  المسـاحات  وزاد 
وبنـى  طـرق،  شـبكة  ومهـد  سـوق،  أول  وأنشـأ 
المدرسـة »النهيانيـة«، وأنجـز  مستشـفى، وأنشـأ 

الكثيـر.. 
وعندمـا توـلى الحكـم ـفي إمـارة أبوظبـي عـام 1966 
وضـع برنامجـاً ضخمـاً لعمليـة اإلنمـاء، وقبـل ذلـك 
لدعـوة  الفقيـرة  المناطـق  إـلى  مسـاعديه  أرسـل 
بتقديـم مبلـغ  الحاكـم، وقـام  إـلى مجلـس  األهاـلي 
يكفـي مـن المـال لـكل واحـد منهـم، كمـا اسـتقبل 
األهاـلي مـن مناطـق البـدو، وقـدم لـكل رب أسـرة 

معونـة تنهـض بأوضـاع ربعـه، مـع توجيههم بعدم 
التبذيـر.. وتواصلـت هـذه العمليـة أسـبوعاً كامـاًل، 
حتـى بلـغ مـا وزعـه آنـذاك حواـلي 20 مليـون دوالر.
والمسـاكن  المـدارس  بإقامـة  بـدأ  وبعدهـا 
وشـّق  ومطـار،  مينـاء  وإنشـاء  الطبيـة  والخدمـات 
أبوظبـي  بيـن  يربـط  جسـراً  وبنـى  الطرقـات 
واليابسـة، وعـال هديـر اآلالت ـفي كل مـكان، وانتقل 
اآلالف مـن األكـواخ إـلى البيـوت الصحيـة النظيفـة، 
بيـت،  كل  إـلى  والكهربـاء  العذبـة  الميـاه  ودخلـت 
والحجـر.. البشـر  طالـت  شـاملة،  نهضـة  وبـدأت 

ذلـك أن رؤيـة زايـد كانـت تنطلـق مـن قناعتـه بـأن 
عـن  المسـؤول  عائلهـا  وهـو  أسـرته،  هـو  شـعبه 
رعايتها، وتمكينها من زمام حاضرها ومسـتقبلها، 
وـفي حديـث مشـهور لـه، طيـب هللا ثـراه، يقـول أن 
تعطـي  لمـاذا   ،* معنـاه  بمـا  يومـاً  سـأله  صحفيـاً 
دون  شـيء  كل  وتمنحـه  شـيء  كل  شـعبك 
مقابـل، أال تخشـى أن يتعـود عـلى مـا تعطيـه لـه 

ينتـج؟ أو  مجانـاً، فـال يعمـل 
فأجابـه - رحمـه هللا – بسـؤال: هـل عنـدك أوالد؟ 
وتكسـهم  تطعمهـم  ألـم  فسـأله:  نعـم،  فقـال 
وتسـعدهم حتـى كبـروا وانطلقـوا ـفي الحيـاة؟ قـال: 
صحيـح، فقـال زايـد: أنـا وجـدت شـعبي ـفي ظروف 
ليحيـا  يحتاجـه،  مـا  فأعطيتـه  والحرمـان،  الفقـر 
حيـاة كريمـة، أعطيتـه السـكن والتعليـم واألرض، 
ثـم  الحيـاة،  متطلبـات  وكل  الصحـة،  لـه  ووفـرت 
عـلى  ويعتمـد  أمـره،  زمـام  ليملـك  ينطلـق  تركتـه 

نفسـه.
وهكذا كان.. 

رؤيـة  نجـاح  عـلى  دليـل  خيـر  زايـد  عـام  ـفي  ولعـل 
الشـيخ  السـمو  صاحـب  عنـه  عبـر  مـا  وهـو  زايـد، 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، 
هللا،  رعـاه  دـبي،  حاكـم  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس 
قائـاًل: »مـن الصحـراء بدأنـا وإـلى الفضـاء وصلنـا.. 

عملنـا«.  ورخائـه  شـعبنا  ولسـعادة 

حتى ال ننسى..
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حصاد 2017

الجمعية العمومية تصادق على إنفاق عام الخير

أنفقتها »بيت الخير« في 2017

منها 213,7 مليون ذهبت 

مباشرة للمستفيدين

241,448,455
عقدت الجمعية العمومية لـ “بيت الخير” اجتماعها 

السنوي في المقر الرئيسي للجمعية بدبي، بحضور كل 
من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، ومندوب وزارة تنمية 

المجتمع، ومندوب دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية.

وتضمن جدول األعمال، التصديق 

على محاضر االجتماعات السابقة 

وإقرارها، ومناقشة التقرير المالي 

لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، 

واعتماد الميزانية الختامية للعام 2017 

والتي بلغ إجمالي مدفوعاتها ونفقاتها 

حتى نهاية العام 241.4 مليون درهم، 

منها 213.7 مليون ذهبت مباشرة 

للمستفيدين عبر المشاريع الخيرية 

المختلفة، بما فيها 83.5 مليون درهم 

أنفقت في رمضان وحده. 

واطلع السادة المجتمعون على 

تقرير مجلس اإلدارة الذي تضمن 

األنشطة الخيرية للعام 2017 م، ونبذة 

عن البرامج والمشاريع واإلنجازات 

التي حققتها الجمعية في عام الخير، 

والتطورات التي تمت، باإلضافة إلى 

فوزها بجائزة أفضل أداء خيري عربي. 

وبعدها اجتمع مجلس اإلدارة، حيث 

ناقش  المجتمعون المواضيع المدرجة 

على جدول األعمال، والمشاريع الخيرية 

التي تخطط لها الجمعية في عام 2018، 

إلثراء عام زايد الخير والعطاء.
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                      أكثر من 95 ألف أسرة وحالة استفادت من عطائكم في عام الخير  

          أكثر من 63% من إنفاق الجمعية كان من أموال الزكاة

                70 مليون أنفقت كمساعدات شهرية لألسر، دعمًا لظروفها المعيشية

46.2 مليون أنفقت على مشاريع رمضان،   و38.2 إلسعادهم في العيدين

                              14.4 مليون لرعاية وإسعاد األيتام، و2.2 لدعم وإسعاد أصحاب الهمم  

                      6.8 مليون للتعليم ودعم الطلبة المعسرين، و4.4 للمرضى المقيمين

                           38449 أسرة تلقت 39.4 مليون مساعدات طارئة لفك كربتها 

                                      9.1  مليون درهم أنفقت لنجدة الغارمين، وتحرير 28 سجينًا منهم

أعلى إنفاق
وتشير النتائج التفصيلية لحصاد عام 2017 إلى أن إنفاق “بيت الخير” في عام الخير كان األعلى هذا العام، إذ بلغ 241,448,455 درهم، منها 

كات التي  213,713,490 درهم أنفقت لدعم المستفيدين مباشرة على اختالفهم وتنوعهم، حيث تميز هذا العام بالكثير من المبادرات والشرا
أطلقتها الجمعية، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، بإعالن عام 2017 عاماً للخير.
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65 ألف أسرة
وتؤكد النتائج أن عدد األسر والحاالت التي 
استفادت من عطاء الجمعية قد تجاوز 95 

ألف أسرة وحالة، ويشمل ذلك 29,870 
حالة مسجلة في أفرع بيت الخير، و27,435 

كز هيئة آل مكتوم  حالة مسجلة في مرا
كة  الخيرية، التي تديرها الجمعية وفق الشرا
القائمة بين الجانبين، باإلضافة إلى 38.449 

أسرة وحالة تلقت مساعدات مقطوعة أو 
موسمية.

وتضمنت النتائج الدعم النقدي الذي 
تقدمه الجمعية لعدد 3537 أسرة تتقاضى 
مساعدات نقدية بشكل شهري، باإلضافة 

إلى 15 ألف طالب محتاج و1818 يتيماً 
و533 أرملة و470 مسناً و2120 مريضاً  
و1968 من أصحاب الهمم، وغيرهم من 

الحاالت الطارئة والمستحقة، حيث تجاوز 
عدد األسر والحاالت المسجلة في قاعدة 

بيانات الجمعية حتى نهاية عام الخير 47 

ألف أسرة. 

63% من أموال الزكاة
وبلغ حجم اإلنفاق من أموال الزكاة 

135,129,203 درهم، وهو ما تزيد نسبته 
عن 63% من إنفاق الجمعية على مشاريعها 

الخيرية، بينما بلغ حجم اإلنفاق من أموال 
الصدقات 78,584,287 درهم، بما فيها 

1,816,568 درهم قيمة صدقات جاءت من 
عائدات الوقف الخيري، و7,001,980 درهم 

قيمة ريع مشروع »قديمكم جديدهم« الذي 
يجمع المالبس القديمة، ويبيعها لشركات 

التدوير، ثم يقدم ثمنها لألسر المحتاجة على 

شكل بدل نقدي لشراء مالبس جديدة.

دعم آالف األسر
وقدمت الجمعية 49.388.857 درهم 

مساعدات نقدية لألسر المتعففة ومحدودة 
الدخل، قدمت بشكل منتظم شهرياً 

على مدار العام، كما أنفقت 39.417.553 
درهم كمساعدات مقطوعة وطارئة لألسر 

المحتاجة أو التي تمر بأزمات وظروف 
قاهرة، استدعت التدخل لفك كربتها، 

باإلضافة لمبلغ 15,391,322 درهم، قدمت 
كدعم غذائي لألسر، إلسعادها وتحسين 

ظروفها المعاشية.
كما عملت الجمعية على دعم الظروف 

المعيشية لألسر بتقديم مستلزمات 
منزلية وكهربائية لألسر األقل دخالً بقيمة 

2,360,173 درهم، وعملت على صيانة عدد 
من منازل األسر المحتاجة بقيمة 694,480 

درهم، باإلضافة إلى ما قيمته 2.668.519 
درهم كدعم غذائي إضافي للمحتاجين، بدل 

كفارة يمين.

نصيب األيتام
وحظي األيتام بنصيب وافر من إنفاق 

الجمعية، حيث أنفقت على مشروع  كفالة 
ورعاية األيتام 10,955,800 درهم، باإلضافة 
إلى 3.529.902 درهم أنفقت من صندوق 

األيتام، الذي يمول النشاطات الترفيهية 
والتثقيفية، ومبادرات إسعاد األيتام.

دعم التعليم 
وشكل دعم التعليم حصة معتبرة من 

حصص اإلنفاق، حيث بلغ ما قدمته 
الجمعية لدعم الطلبة المعسرين 

6.832.684 درهم، منها مبلغ 1.936.180 
درهم، قدمت على شكل كوبونات مدرسية، 

يشتري بها الطلبة احتياجاتهم من 
القرطاسية واللوازم المدرسية، بما يتناسب 

مع حاجتهم ورغبتهم، بينما خصص باقي 
المبلغ، وهو 4.896.504 درهم، لدعم الطلبة 
الجامعيين، وتسديد الرسوم المتأخرة عنهم، 

ودعمهم بمتطلبات الدراسة الجامعية من 
أجهزة الالبتوب واآلي باد فضالً عن بحوث 

التخرج، باإلضافة إلى توفير بدل المواصالت 
والطعام.

إسعاد األسر في المناسبات

وفي شهر رمضان 2017  تم اإلنفاق على 

مشروع المير الرمضاني مبلغ 9.125.540 

درهم، وزعت على شكل كوبونات 

غذائية، صرفها المستفيدون من الموالت 

والجمعيات التعاونية حسب رغبتهم طيلة 

الشهر الكريم، باإلضافة إلى طرود غذائية 

داعمة لمونة الشهر، كما أنفقت الجمعية 

على مشروع إفطار صائم، الذي تم تنفيذه 

كثر من 45 موقعاً وخيمة في  من خالل أ

معظم إمارات الدولة 5.187.150 درهم.

وعلى أعتاب العيد بدأت الجمعية بتوزيع 

زكاة الفطر على األسر المستفيدة، حيث بلغ 

اإلنفاق على هذا المشروع مبلغ 1.895.005 

درهم، كما وزعت مبالغ نقدية إلسعاد األسر 

في عيدي الفطر واألضحى ضمن مشروع 

العيدية بقيمة 38.296.500 درهم، ووزّعت 

»بيت الخير« في عيد األضحى المبارك 

أضاحي بقيمة 1.281.360 درهم. 

المرضى والغارمين 
وأصحاب الهمم

وأنفقت الجمعية على مشروع »عالج« 

الذي تخصصه للمرضى المقيمين مبلغ 

4.444.531 درهم، وتم تسديد مديونيات 

عن الغارمين في هذا العام بقيمة 

9.122.753 درهم، وتم إنفاق 2.201.043 

درهم دعماً ألصحاب الهمم.

وضمن جهودها للتعاون مع بعض 

المبادرات والجمعيات الخيرية في عام الخير 

قدمت الجمعية دعماً لها مبالغ بقيمة 

2.146.135 درهم، كما تم في تفعيل مبادرة 

»مركبة الطعام للجميع« التي أطلقتها 

»بيت الخير« ضمن مشروع إطعام الطعام، 

بالتعاون مع »اإلمارات اإلسالمي« فتم 

تعزيزها بمركبة ثانية، وتم توزيع  100 ألف 

وجبة بقيمة 702.482 درهم.

حصاد 2017
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اختيار عابدين طاهر العوضي

سفيراً دوليًا للمسؤولية المجتمعية في دولة اإلمارات

حاز مدير عام »بيت الخير«، عابدين طاهر العوضي، على لقب »سفير دولي للمسؤولية المجتمعية« والمقدمة 
من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، عضو برنامج األمم المتحدة لالتفاق العالمي، والتي تعمل على 

تعزيز الممارسات المسؤولة في القطاعات الحكومية والمجتمعية، بالترويج ألفضل الممارسات المهنية والتعريف 
بالنماذج الناجحة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية وفق المعايير العالمية المعتمدة.

جاء ذلك في ختام » الملتقى األممي المتقدم الحتراف ممارسات المسؤولية المجتمعية« الذي نظمته الشبكة 
كة  كة مع برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية االجتماعية، وبمناسبة إعالن الشبكة عام 2018 عاماً للشرا بالشرا

المجتمعية، وذلك بفندق شيراتون البحرين، خالل الفترة ما بين 1- 3 فبراير 2018م بمشاركة خليجية وعربية 
ودولية واسعة.

وتأتي هذه الشهادة تتويجاً لجهود العوضي في تعزيز فكر وممارسات المسؤولية المجتمعية، من خالل نشاطه 
المجتمعي وإدارته الناجحة لجمعية بيت الخير، التي حازت عام 2015 على شهادة »اآليزو« للمسؤولية المجتمعية، 

ألول مرة بين الجمعيات الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

كاديمية ومهنية رفيعة المستوى من الدول العربية ومنظمة  وشهد الملتقى الذي شاركت فيه شخصيات علمية وأ
كاديمية وتدريبية احترافية، تناولت أبعاد المسؤولية المجتمعية،  األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، عدة جلسات أ

كة المجتمعية، والحوكمة الرشيدة عبر تطبيقات المسؤولية  والتنمية المستدامة، واالقتصاد األخضر، والشرا
المجتمعية، وتصميم المبادرات المجتمعية، وكذلك التعرف على منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة 

ذات الصلة بمجاالت المسؤولية المجتمعية. 

وتم اعتماد  ترشيح السفراء األمميين من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، إلنجازاتهم في مجاالت ريادة األعمال 
كات مع العديد من المؤسسات  والمسؤولية المجتمعية في بلدانهم، وتم خالل الملتقى توقيع اتفاقيات وشرا

العربية والدولية لتحقيق التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. 
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نود في البداية أن نتعرف على رؤيتك الخاصة 

للعمل الخيري؟

العمل الخيري اإلنساني شيء أساسي في 
اإلسالم، والمسلم مطالب بفعل الخير، ليس 

بصفة فردية وحسب، بل وبصفة جماعية 
مؤسسية، ونجاح العمل الخيري ومؤسساته 
يعتبر مقياساً وتقويماً لمدى ترابط المجتمع، 

وعامالً من عوامل التوازن والتكامل بين 
األغنياء والفقراء سواء كانوا أفراداً أو جماعات 

أو دول.

لو تعطينا نبذة عن مؤسسة حميد بن راشد 

النعيمي الخيرية بعجمان؟

المؤسسة هي أحد مبادرات القيادة الرشيدة 
لربط الراعي بالرعية، وهي تمثل جانب العطاء 

السامي لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد، حاكم 
عجمان، وراعي المؤسسة، لتلبيته احتياجات 

مواطني اإلمارة، وقد بدأت المؤسسة نشاطها 
عام 2000م  بموجب مرسوم أميري.

رؤية المؤسسة تقضي بتحقيق الريادة الخيرية 
المستدامة، ورسالتها تلبية احتياجات األسر 

المواطنة المستحقة من خالل تقديم الخدمات 
اإلنسانية واالجتماعية، وتحكمها قيم التميز 

والنزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد 

كة المجتمعية وخدمة المجتمع. والشرا

ماهي أهم المشاريع والنشاطات التي تقوم 

بها المؤسسة؟

تقدم مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 
الكثير من الخدمات المجتمعية، وهي تشمل 
كفالة ورعاية األيتام، وكفالة األسر المستحقة، 

وكفالة طالب العلم، إلى جانب تلبية احتياجات 
الفئات األخرى المستهدفة كالمطلقات واألرامل 

وكبار السن والمديونين وفئة العجز المادي 
والعجز الصحي، ودعم أصحاب الهمم، وصيانة 

المساكن، ودعم مركز التنمية الريفية بمنطقتي 
مزيرع ومصفوت، ودعم مركز حميد بن راشد 

لخدمة القرآن الكريم.
كات مع الدوائر والهيئات  وتربط المؤسسة شرا

المجتمعية داخل وخارج اإلمارة، آخذين 
بعين االعتبار سالمة المجتمع، وتكافل أبنائه، 

ومحبتهم للوطن والقائد.. ونحن مستمرون 
على هذا النهج الخيري واإلنساني، ونسأل هللا 
تعالى أن يعيننا لتأدية رسالتنا لصالح الوطن 

والمواطن.

سعادتك من النماذج النسائية الرائدة في 
مجال العمل الخيري في اإلمارات كيف ترين دور 

المرأة في العمل الخيري؟

المرأة هي المجتمع بأكمله، وهي روح المكان، 
وهناك الكثير من الصفات التي تساهم في 
جعل المرأة جزء فعال في العمل التطوعي، 
منها على سبيل المثال: الشعور باآلخرين، 

وقوة العاطفة، وحب الخير والمساعدة، وما 
أجمل اإلنسان حين يسعى في سّد حاجة أخيه 

المسلم، والعمل التطوعي ليس حكراً على 
جنس معين، بل على العكس فالمرأة يمكنها 

أن تكون جزء ال يتجزأ من هذه المنظومة 
اإلنسانية. 

وقد أثبتت المرأة اإلماراتية جدارة في مختلف 
المجاالت، خصوصاً في مجال العمل التطوعي 
واإلنساني، محلياً وعالمياً، حتى غدت نموذجاً 

مميزاً يحتذى، ورائدة من رواد العمل اإلنساني، 
تسهم بشكل فاعل في ابتكار وتبني مبادرات 

مبتكرة لخدمة اإلنسانية.

كما أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً 

لتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في جميع 

الميادين، خصوصاً في المجال اإلنساني 

والتطوعي، وأؤكد أن اإلنجازات التي تحققت 

للمرأة اإلماراتية، جاءت بفضل الرؤية الحكيمة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه هللا، وأخيه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه 

هللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، أيده هللا، إيماناً منهم بما 

قامت به المرأة في دعم مسيرة التقدم واالزدهار.

ونؤكد على النهج الذي أسس له المغفور له، 

بإذن هللا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

مؤسس الدولة، رحمه هللا، الذي كان له الدور 

كها في جميع  األساس في دعم المرأة وإشرا

القطاعات، وجعلها شريكاً بجانب الرجل في 

عملية بناء الدولة، ضمن مشروعه الرائد 

والطموح لبناء الوطن واإلنسان.

كما ال ننسى أن نشيد  بالدور الرئيس لسمو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس االتحاد 

النسائي العام، الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 

األسرية، رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، »أم اإلمارات«، حفظها هللا ورعاها، 

فيما حظيت به المرأة اإلماراتية من دعم 

وتوجيه، واالرتقاء بمكانتها في جميع المجاالت، 

خصوصاً اإلنسانية والتطوعية، وتبنيها العديد 

من المبادرات اإلنسانية المحلية والعالمية، 

التي أسهمت بشكل فاعل في التخفيف من 

معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

أهل الخير
الشيخة عزة بنت عبداهلل بن راشد النعيمي
رائدة من رائدات العمل الخيري في اإلمارات

تعد الشيخة عزة بنت عبداهلل بن راشد النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي 
الخيرية بعجمان، إحدى رائدات العمل الخيري في اإلمارات، وهي تشغل أيضًا منصب رئيسة 

اللجنة الدائمة للتنمية االجتماعية بالمجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وقد عرفت بعشقها 
للعمل الخيري واإلنساني منذ أن كانت تعمل في الميدان التربوي، حيث أشرفت على تنفيذ 

العديد من المشاريع الخيرية، ودعم الطلبة المعسرين، وقد سعت »نشرة بيت الخير« إليها 
للتعرف على تجربتها ورؤاها في العمل الخيري، فكان هذا الحديث:
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056/ 3744622

و»من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«

للتبرع:سيدة تحتاج 72 ألف درهم للعالج
االتصال المباشر على الرقم

أو اإليداع في حساب »أبوظبي اإلسالمي«
حساب الصدقات

حساب الصدقات
أو في حساب »دبي اإلسالمي«

أو من خالل 
الهاتف الذكي 
على التطبيق:

80022554

AE15 0500 0000 0001 2888 870

AE91 0240 0025 2051 1714 301 مالحظة: في حال التبرع في الحساب يرجى إرسال وصل اإليداع على الواتس أب:

سيدة تعاني من فشل كلوي منذ ثالث سنوات
وتحتاج إلى 72000 درهم سنويًا للعالج

علمًا بأن زوجها عاطل عن العمل

تكريم الموظفين المتميزين
تميز

كّرمت »بيت الخير« موظفيها المتميزين لعام 2017، ضمن الحفل السنوي الذي أقامته في جمعية 
النهضة النسائية، وقد شمل التكريم الكوادر المتميزة في عطائها اإلداري واالبتكاري والخيري. 
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تزامنًا مع عام زايد الخير

أهم الشركاء المكرمين
ورافق حفل التكريم الذي حضره ممثلون 

عن العديد من الهيئات والمؤسسات 
الداعمة، وفي مقدمتهم هيئة آل مكتوم 

الخيرية، ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخيري بدبي، عرض إعالن حملة »َوَسنَِزيُد 

اْلُمْحِسنِيَن«، وفلم وثائقي عن حصاد 
بيت الخير في »عام الخير« الذي تضمن 

العديد من المبادرات وإنفاق 214 مليون 
درهم على المشاريع الخيرية وإسعاد األسر 

والفئات المحتاجة، كما تم تكريم هيئة 
الصحة بدبي وشرطة دبي وهيئة دبي للطيران 

المدني وصندوق الفرج وشركة الودق.

شفافية األداء والعطاء
واستهل المؤتمر معالي جمعة الماجد، 

رئيس مجلس اإلدارة، الذي أعلن انطالق 
الحملة، التي تسعى لمساعدة آالف األسر 

المتعففة والحاالت الطارئة والمحتاجة، 
منوهاً بدور الشركاء والمحسنين الكرام 

الذين وثقوا بأداء الجمعية، وأشادوا بمنهجها 
في الشفافية، واإلفصاح عن بياناتها بوضوح 

للشركاء وعبر وسائل اإلعالم، مؤكداً أن 
الحملة ستستمر حتى صباح عيد الفطر 

المبارك، لتقدم كل مساعدة وعون لألسر 

المتعففة والفئات المحتاجة.

على خطى زايد وراشد
كد الماجد أن الجمعية استلهمت رسالتها  وأ
ومنهجها في العطاء من المغفور لهما -بإذن 

هللا تعالى - زايد بن سلطان آل نهيان، 
وراشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما هللا، 

والقيادة الرشيدة التي مضت على ذات 
النهج، ممثلة في أصحاب السمو خليفة بن 

سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، ومحمد بن 
راشد آل مكتوم، ومحمد بن زايد آل نهيان، 

حفظهم هللا جميعاً، والذين كانوا وراء اعتالء 
دولة اإلمارات للمرتبة األولى في العطاء 

اإلنساني بشهادة األمم المتحدة.

جائزة أفضل أداء
وأثنى الماجد على إدارة الجمعية وجهود 
العاملين فيها، الذين أبدعوا في تحسين 

األداء، وتطوير برامج الجمعية ومشاريعها، 
حتى استحقت جائزة صاحب السمو 

الملكي محمد بن فهد آل سعود ألفضل 
أداء خيري على مستوى الوطن العربي، 
والتي تم التحكيم فيها بإشراف جامعة 

كثر  أعلنت »بيت الخير« عن انطالق حملتها الرمضانية الجديدة للعام 2018 م – 1439 هـ تحت شعار »َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن« لمساعدة أ
من 25 ألف أسرة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية في فندق ماريوت - جداف دبي في األول من رجب، لإلعالن عن شعار 
الحملة وأهدافها، وتكريم الشركاء االستراتيجيين، والداعمين لحمالتها الرمضانية، والمنخرطين في مشاريع الجمعية المختلفة، كجزء من 

التزامهم بمبدأ المسؤولية المجتمعية.

10

إلنفاق 90 مليون درهم في رمضان .. وتكريم الشركاء والداعمين
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كة هيئة آل  الدول العربية، كما أثنى على شرا

مكتوم الخيرية، التي نجحت وتوطدت بفضل 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم لها، حفظه هللا، مشيداً بأياديه البيضاء 

كثر من 65  التي تجاوزت دولة اإلمارات إلى أ

دولة حول العالم، مؤكداً أن ما يعلنه سموه 

من عطاء أقل من الحقيقة بكثير.

دعم سمو الشيخ حمدان
وتكلم سعادة محمد عبيد بن غنام، أمين عـام 

هيئة آل مكتـوم الخيـرية، فأثنى على جهود 

كد أن الهيئة كانت شريكة في كافة  الجمعية، وأ

كة  حمالت »بيت الخير« الرمضانية بحكم شرا

التكامل والتعاون القائمة بين الجانبين، 

مؤكداً بأن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم، حفظه هللا، مؤسس الهيئة 

وراعيها، كانت دائماً بدعم جهود الجمعية 

كبر عدد ممكن من  ومؤازرة حمالتها، لتغطية أ

المحتاجين وإسعادهم في الشهر الفضيل.

90 مليون إلسعاد األسر
كد عابدين طاهر العوضي، مدير  من جانبه أ

عام الجمعية، أن هدف الحملة هذا العام 
إنفاق 90 مليون درهم على المشاريع 
الرمضانية، ونوه بأن الجمعية طورت 

من مشاريعها الرمضانية ضمن برنامج 
»فرحة« الذي يسعى إلسعاد األسر والفئات 

المستفيدة في المناسبات واألعياد، والذي 
سيشمل خالل الحملة كالً من مشروع المير 

الرمضاني، الذي يؤمن كافة االحتياجات 
الغذائية لألسر المتعففة ومحدودة الدخل، 

ومشروع إفطار صائم، الذي يوفر وجبات 
اإلفطار اليومية لعشرات اآلالف من العمال 
وعابري السبيل، واألفراد الذين ال تتوفر لهم 
فرص اإلفطار داخل أسرهم، من خالل إقامة 

الخيم الرمضانية في أماكن تجمعهم في معظم 

إمارات الدولة. 

الحملة تشمل العيد
وأضاف بأن  برنامج »فرحة« سيشمل أيضاً 

مشروع زكاة الفطر، ومشروع العيدية، وهي 

هدية نقدية تقدمها الجمعية ألبناء األسر 

المستحقة مع اقتراب عيد الفطر لشراء 

احتياجات العيد، وإدخال الفرحة والسرور على 

قلوبهم، كما سيتم توزيع بدل نقدي لشراء 

مالبس العيد على أبناء األسر المسجلة.

إثراء عام زايد
ونوه العوضي بأن حملة هذا العام، تمتاز 

بأهمية خاصة، كونها تأتي بالتزامن مع »عام 

زايد« الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

هللا، حيث تعد الجمعية لتكون حملتها هذا 

العام األضخم واألنجح، إحياء لذكرى زايد 

الخير الطيبة، الذي أرسى في مجتمع اإلمارات 

قيم البذل والعطاء، وحض على فعل الخيرات 

ومساعدة المحتاجين، وأعلى من قيم الفزعة 

والتكافل، وكان خير قدوة لشعبه في مختلف 

أشكال العمل اإلنساني.

معالي جمعة الماجد: 
- »بيت الخير« استلهمت رسالتها ومنهجها من نهج زايد وراشد، 

رحمهما هللا
كتنا مع هيئة آل مكتوم الخيرية، نجحت بفضل دعم ورعاية  -  شرا

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وما يعلنه سموه من 
عطاء أقل من الحقيقة بكثير 

محمد عبيد بن غنام:
- هيئة آل مكتوم شريكة في كافة حمالت »بيت الخير« 

الرمضانية، بحكم التكامل والتعاون بين الجانبين
- توجيهات سمو الشيخ حمدان كانت دائماً بدعم جهود 

الجمعية ومؤازرة حمالتها إلسعاد المستفيدين

11

عابدين طاهر العوضي:
- الجمعية طورت مشاريعها الرمضانية ضمن برنامج »فرحة« الذي 

يسعى إلسعاد األسر والفئات المستفيدة في رمضان
- أهمية حملة هذا العام أنها تأتي بالتزامن مع »عام زايد« ونأمل في 

أن تكون األضخم واألنجح، إحياء لذكراه الطيبة



12

مًا
عا

 2
8 

الل
” خ

خير
ت ال

“بي
ور 

تط
ى 

عل
ة 

الل
إط

تطورت الحمالت الخيرية التي 
تنظمها »بيت الخير« كثيراً ما بين 
سنواتها األولى، وبين ما وصلت 

إليه اليوم من إعداد وتنظيم.

تنظيم الحمالت الخيرية

1

حملة احتضان األسر الكويتية 
أولى حمالت »بيت الخير«

تطورت الحمالت الخيرية التي تنظمها »بيت الخير« كثيراً ما بين سنواتها األولى، وبين ما وصلت إليه اليوم من إعداد وتنظيم، وتعد »حملة 
احتضان األسر الكويتية« بعد غزو الكويت في عام 1990، أولى الحمالت التي نظمتها، حيث وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي جمعة 
الماجد بتقديم كل عون ممكن إلكرام وفادة األشقاء، الذين اضطرتهم ظروف الغزو للجوء إلى دولة اإلمارات، ووجه إخوانه في الجمعية قائالً 

مقولته الشهيرة: »افتحوا لنا ملفات أخوتنا الكويتيين، فقد حان الوقت لرد الجميل«. 

على خطى زايد

بين األمس واليوم

شـريكاً  المـرأة  ـفي  الخيـر  زايـد  لـه  المغفـور  رأى 
مـن  تمكينهـا  عـلى  فعمـل  التنميـة،  ـفي  أساسـياً 
مـن  وأعـلى  المجتمـع،  ـفي  فعـال  كجـزء  دورهـا 
المـرأة ـفي كل مـا  شـأنها، وكان يقـول: »أنـا نصيـر 
يضيمهـا”، وقـد عبـر - طيـب هللا ثـراه – عـن رؤيتـه 
للمـرأة اإلماراتيـة، ودورهـا ـفي بنـاء وتنمية المجتمع 
»بناتنـا  ـفي حديـث صحفـي:  قـال  حيـث  اإلماراـتي، 
اللهـو  ـفي  وقتهـن  يصرفـن  ال  طموحـات  جـادات 
مجتمـع  دعائـم  إحـدى  يشـكلن  إنهـن  والبطالـة، 
اإلمـارات، ألنهـا االبنـة واألخـت التـي تحفـظ حياتهـا، 
وهي األم التي تربي الجيل الجديد، وهي باختصار 

كل شـيء، كيـف يمكـن أن نشـكك ـفي قدراتهـا؟«. 
ومـن مظاهـر اهتمـام الشـيخ زايـد بتنميـة المـرأة، 
أول  بإنشـاء  ثـراه،  هللا  طيـب  توجيهاتـه،  أصـدر 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  ـفي  نسـائية  جمعيـة 
نهضـة  جمعيـة  باسـم   1973 العـام  ـفي  المتحـدة 
إـلى  بعـد  فيمـا  تحولـت  التـي  الظبيانيـة،  المـرأة 
تجمـع  أول  وتعـد  األسـرية،  التنميـة  مؤسسـة 
قيـام  بعـد  مبكـراً  بـدأت  حيـث  الدولـة،  ـفي  نسـائي 
ـفي  الجمعيـة  ونجحـت  فقـط،  بعاميـن  االتحـاد 
اسـتقطاب العديـد مـن النسـاء، وكان محـو األميـة 
جمعيـات   5 تأسـيس  تـم  وبعدهـا  أهدافهـا،  أهـم 

نسـائية ـفي الشـارقة وعجمـان ورأس الخيمـة وأم 
. والفجيـرة  القيويـن 

كمـا كان الشـيخ زايـد وراء إنشـاء االتحـاد النسـائي 
العـام، وكان يؤكـد أن عمـل المـرأة ضـرورة كبـرى، 
وـفي  المـرأة،  عمـل  إـلى  بحاجـة  “مجتمعنـا  قائـاًل: 
مـن  دخـاًل  لهـا  مـن  فـإن  الصغيـرة،  األسـرة  نطـاق 
ونظـر  نفسـها  نظـر  ـفي  وقـدراً  معـزة  كثـر  أ عملهـا 
زوجهـا، فعـبء الحيـاة يحملـه الرجـل والمـرأة، والبد 
للرجـل صاحـب الدخـل مـن شـريكة توفـر عليـه وال 
تحملـه عبئـاً، وإذا قـام كل فـرد بواجبـه فلـن تكـون 

. هنـاك مشـكلة” 

“بيت الخير” على خطى زايد
وعلى خطى القائد المؤسس، اختارت »بيت الخير« نهجها الثابت في تمكين المرأة، وتفعيل دورها في العمل الخيري واإلنساني، حيث تحتل النساء %37 

من قوة العمل في الجمعية، وتشغل 63% منهن مواقع قيادية في إدارة الجمعية، حيث يشغلن 16 موقعاً من أصل 23 موقعاً قيادياً في الجمعية.
وتعتمد الجمعية في عملها بشكل أساسي على الباحثات االجتماعيات، اللواتي يتولين تسجيل الحاالت ودراستها، حيث أدركت »بيت الخير« مبكراً الدور 

المهم واألساسي للمرأة في العمل الخيري، حيث تكون هي األقرب لفهم معاناة طالبي المساعدة، والتعامل مع األسر خالل الزيارات الميدانية، التي 
كها لطبيعة المرأة التي تميل إلى اللين والعطف على الضعفاء  تنظمها الجمعية لتقييم احتياجات األسر المتعففة وظروفها الحقيقية، منطلقة من إدرا

والمساكين، مما يضيف إليها ميزة خاصة، تساعد في إثراء العمل اإلنساني.

المرأة شريك الرجل في نهضة اإلمارات
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300 أسرة شقيقة

450 مليون درهم في آخر خمس حمالت

وبلغ عدد األسر الكويتية التي استضافتها الجمعية 300 أسرة، وكانت ميزانية الحملة 4 ماليين درهم، لكن ما جمعته من تبرعات، لم يِف باحتياجاتها، 
فأصدر الماجد يومها توجيهاته بأن خزينته الشخصية امتداد لخزينة الجمعية، حتى ال يتوقف العمل ولو للحظات، وحتى تؤدي الحملة أهدافها المعلنة، 
بتوفير كل ما تتطلبه رعاية هذه األسر، وقد قامت وزارة العدل الكويتية فيما بعد بتكريم معالي جمعة الماجد الستضافة األسر الكويتية في تلك المحنة.

وتطورت حمالت »بيت الخير« فيما بعد، حيث ركزت بشكل خاص على 
الحمالت الرمضانية، إلقبال الناس على اإلنفاق في رمضان طمعاً بالثواب، 

وأصبحت الحمالت الرمضانية سنوية، تختار شعاراً قرآنياً للبركة والتحفيز، 
وتمتد لثالثة أشهر )رجب – شعبان – رمضان( تروج فيها الجمعية 

لمشاريعها الخيرية، وتدعم األسر بالمير الرمضاني وزيادة الحصص الغذائية، 
وتوفر أجواء السعادة لألسر المستفيدة، لتستمتع بأجواء الشهر التعبدية، 

فضالً عن جمع زكاة الفطر وتوزيعها على هذه األسر، لتنعم بالعيد مع تقديم 
العيدية وكسوة المالبس.

ودرجت الجمعية على تشكيل لجنة لتنظيم هذه الحمالت في وقت 
مبكر من كل عام، تشارك فيها كل إدارات وأقسام الجمعية، لتضع 

خطة الحملة وتوفر كافة متطلبات إنجاحها، مع إطالق حملة إعالمية 
وإعالنية موازية لحشد تعاطف الجمهور وتفاعله مع الحملة. 

وفيما يلي نبذة عن عطاء هذه الحمالت عبر السنوات الخمس 
السابقة، التي أنفقت ما يزيد عن 450 مليون درهم:

2013

2014

2016

2017

ُقواْ َخْيرٌ لَُّكْم” “َوأَن تََصدَّ

“إِنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن”

“ولهم أجر كريم”

“وأنفقوا خيراً ألنفسكم”

ِر اْلُمْحِسِنين” “َوبَشِّ

75 مليون درهم 
خالل 3 أشهر

102 مليون درهم 
خالل 3 أشهر

84 مليون درهم 
خالل 3 أشهر

107 مليون درهم 
خالل 3 أشهر

83 مليون درهم 
في رمضان وحده

الحمالت الرمضانية اليوم

 2015
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 قام وفد من صندوق الفرج برئاسة السيد 
أحمد البادي بزيارة إلى جمعية بيت الخير في 

دبي، لتقديم الشكر إلى مسؤولي الجمعية تقديراً 
لجهودهم الخيرية في دعم أنشطة الصندوق خالل 

عام 2017 . 
ونقل البادي تحيات سعادة الدكتور ناصر سالم 
لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق 
الفرج وتوجهه بالشكر والتقدير إلى معالي جمعة 
الماجد، رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير، 
وأعضاء مجلس اإلدارة، على الجهد الكبير الذي 
يقومون به في دعم األعمال الخيرية واإلنسانية 

داخل وخارج دولة اإلمارات .
وقال سعادته إن جمعية بيت الخير قامت بجهود 

مميزة لدعم صندوق الفرج خالل عام  2017 
وساهمت في دعم مسيرته اإلنسانية جنباً إلى 

جنب مع شركائه االستراتيجيين وفاعلي الخير في 
دولة اإلمارات.

وأضاف قائالً: “لقد منح الصندوق على مدار 
السنوات الماضية اآلالف من نزالء المؤسسات 

العقابية في الدولة بارقة أمل في بدء حياة جديدة 
ولقاء أحبائهم ولم شمل أسرهم، وذلك بعد 

كر سفر العودة  سداد مديونياتهم، وتوفير قيمة تذا
للمبعدين منهم إلى بلدانهم”.

وكان في استقبال الوفد الزائر عابدين طاهر 
العوضي، مدير عام »بيت الخير«، وسعيد مبارك 

المزروعي، نائب المدير العام، وعبدهللا األستاذ، 
مساعد المدير العام.

وثمن العوضي مبادرة »صندوق الفرج« لتكريم 
الشركاء الداعمين، مثنياً على دوره في نجدة 

كد دعم الجمعية لدوره  السجناء الغارمين، وأ
النبيل في رفع العبء عن هذه الشريحة، التي 

أودى بها العجز إلى هذا المصير، وما يترتب على 
ذلك من ألم ومعاناة ألسر السجناء وأبنائهم.

وأضاف قائالً: »لقد وضعت الجمعية أسر 

السجناء ضمن الفئات المستهدفة من برامجها، 
ورأت دائماً أن إخراج السجين من أسره برفع 

المديونيات والذمم، التي كانت سبباً في حبسه، 
أفضل هدية تقدمها ألسرته، لذلك تتعاون 

بشكل دائم مع مبادرات صندوق الفرج، ومع 
المؤسسات العقابية واإلصالحية في مختلف 

إمارات الدولة، لتسوية مديونيات السجناء 
والغارمين، وقد كان لبيت الخير شرف تحرير 28 
سجيناً مواطناً في عام الخير، وتسديد 8.401.446 

درهماً عنهم، كمديونيات عجزوا عن أدائها”.
من جانبه أشاد السيد أحمد البادي بدور جمعية 

بيت الخير في دعم األسر المتعففة وأصحاب 
الدخل المحدود من أبناء الدولة، وقال: “إننا ننظر 

بتقدير واحترام كبيرين إلى هذه الجمعية وكافة 
العاملين فيها، لدورها في دعم صندوق الفرج، 

وتقديم المساعدات االجتماعية والتعليمية 
واإلنسانية لألسر المتعففة داخل الدولة”.

أخبار البيت

وفد صندوق الفرج 
يشيد بجهود 

»بيت الخير «
ويشكرها على 

الدعم الذي 
قدمته في 

عام الخير

ضمن تعاونها لدعم الوقف المستدام، قامت »اقتصادية دبي« بتسليم 
تبرعها السنوي لكفالة 5 أسر، كوقف سنوي.

وقام محمد بني هاشم، مستشار قطاع الدعم المؤسسي باقتصادية دبي، 
بتسليم شيك نقدي بالمبلغ لمساعد مدير عام »بيت الخير« عبدهللا 
األستاذ، بحضور نشوان محمد، مسؤول العالقات الخارجية بالجمعية، 

ورزان شربتجي، إداري صندوق السعادة باقتصادية دبي.
من جانب آخر شاركت الجمعية بملتقى الشركاء الذي نظمته »اقتصادية 

دبي« في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، الستشراف آفاق 
التعاون في المستقبل.

»اقتصادية دبي« تدعم 5 أسر
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أخبار البيت

إدارة جامعة عجمان في »بيت الخير«
استقبل سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، وفداً من 
جامعة عجمان، ترأسه عبدالحق النعيمي، نائب المدير العام، لبحث 

سبل التعاون خالل عام زايد، وتم االتفاق على تخصيص كرسي الشرف 
الجامعي للطالب المتميز إلى أن يتخرج من الجامعة، وذلك بحضور 

عبدهللا األستاذ، مساعد مدير عام الجمعية، وعلي صالح، نائب رئيس 
قسم العالقات العامة وإسعاد المتعاملين، وشادي أحمد أبو خالد، مدير 
عام إدارة التواصل المجتمعي بجامعة عجمان، وعبدهللا أحمد فرج هللا، 

ضابط أول التواصل المجتمعي.
يذكر أن »بيت الخير« قدمت في عام الخير دعماً لصندوق الخريجين في 
جامعة عجمان، بمبلغ 364 ألف درهم، استفاد منه 40 خريجاً وخريجة.

نّظمت »بيت الخير« فعاليات متنوعة بمناسبة يوم السرطان العالمي، انطالقاً 
من سعيها إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، ومضاعفة الجهود الخيرية في 

مختلف المجاالت، حيث تندرج هذه األنشطة ضمن البرامج اإلنسانية التي تحرص 
الجمعية على تفعيلها، فقام علي صالح، نائب رئيس قسم الفعاليات العامة وإسعاد 

المتعاملين في الجمعية، بتوزيع هدايا رمزية على 20 طفالً مصاباً بالسرطان في 
مستشفى دبي، بمناسبة يوم السرطان العالمي، بحضور ريسة الفالسي، من قسم 

العالقات العامة في المستشفى، التي أثنت على جهود »بيت الخير« في التخفيف من 
اآلالم النفسية ألطفال السرطان، وإخراجهم من حالة العزلة المرضية إلى حالة البهجة 

والسرور واالنخراط االجتماعي.
كما نّظمت »بيت الخير« محاضرة توعوية في مقرّها بالتزامن مع هذه المناسبة، ألقتها 

الدكتورة جوزفين جوس، رئيسة قسم األمراض النسائية والتوليد في المستشفى 
الدولي الحديث بدبي، بهدف رفع وعي المشاركين من الموظفين بمخاطر مرض 

السرطان، وأساليب الوقاية منه، وطرق الكشف المبكر عن المرض، ومراحل العالج، 
كبر المشكالت الصحية التي تواجه العالم. باعتبار أن مرض السرطان من أ

“بيت الخير« تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

شارك سعيد مبارك المزروعي، نائب 
المدير العام، بحضور »مؤتمر إرادة 
العالمي األول لمكافحة اإلدمان«، 

الذي نّظمه مركز إرادة للعالج والتأهيل 
تحت شعار »اإلدمان مرض يصيب 
المخ ويؤثر على المجتمع«، يومّي 

2-3 مارس في فندق جميرا أبراج 
اإلمارات بدبي، بهدف نشر التوعية بين 

المؤسسات وجميع أفراد المجتمع، 
والتثقيف في مجال عالج اإلدمان 

وأحدث ما توصل إليه العلم في ذلك.

المشاركة في مؤتمر إرادة العالمي لمحاربة اإلدمان
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مركز الليسيلي

كز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تنفذ مشاريع خيرية وإغاثية   مركز الليسيلي عام 2003 ضمن مرا
كثر من 65 دولة، وفي مقدمتها دولة اإلمارات العربية المتحدة،  وإنسانية رائدة عبر العالم، تشمل أ
كة راسخة، أوكلت الهيئة بموجبها  وتقوم »بيت الخير« بإدارة المركز، بناء على تفاهم متجدد وشرا
كزها في اإلمارات للجمعية وفق منهجها المعتمد في اإلدارة وتقديم المساعدات الخيرية،  إدارة مرا

كز هي: العوير والبرشاء وحتا، ومركز الليسيلي موضوع هذا التقرير. وهذه المرا

يخدم

تأسس

5112 مجموع البحوث

الشهر

الشهر

يناير

يوليو

فبراير

أغسطس

مارس

سبتمبر

إبريل

أكتوبر

مايو

نوفمبر

يونيو

ديسمبر

عدد الحاالت

المبالغ

المبالغ

عدد الحاالت

126

171,400

171,400

171,400

171,400

171,400171,400171,400171,400

184,900184,900184,900184,900

126

126

126

126

134

126

134

126

134

126

134

المركز ثمانية مناطق من إمارة دبي، وهي: ند الشبا، الروية، الليسيلي، مرقب، الفقع، مرغم، 
الهباب، نزوة، وثالث مناطق من إمارة الشارقة وهي: المدام، المليحة، الذيد، باإلضافة إلى منطقة 
العين التابعة إلمارة أبو ظبي، ويقدم خدمات البحث االجتماعي والمساعدات الشهرية النقدية 

والعينية، باإلضافة إلى نشاطه الخيري في المواسم مثل موسم رمضان والعيدين وغيرها.

كز هيئة آل مكتوم الخيرية  وقد حصل المركز على شهادة »اآليزو« للمرة الثالثة، ضمن توجهات مرا
التباع أنظمة الجودة وممارسة أرقى المعايير الدولية في تقديم اختيار المستحقين وتقديم الخدمات 

والمساعدات، التي ترقى بأوضاعهم المعيشية واالجتماعية واإلنسانية.
وتعمل في المركز 3 متطوعات بوظيفة باحث اجتماعي، وهّن مؤهالت ومدربات على تقصي أوضاع 

كثرهم حاجة، ويقدم  األسر والحاالت التي تتقدم بطلب المساعدة، حيث يقوم المركز بمساعدة أ
مساعدات فورية للحاالت الطارئة، والتي تعاني من أزمة ضاغطة أو ظرف قاهر، يستدعي العون 

السريع، كما تدرج الحاالت الضعيفة ضمن الحاالت التي تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة، كاألسر 
التي تشكو من غياب العائل أو عجزه أو سجنه، أو التي تعاني من ضعف مزمن في الدخل، بما يلبي 

االحتياجات المعيشية األساسية، وفيما يلي بيان بعدد الحاالت التي خضعت للدراسة خالل عام 2017:

عدد الباحثات

الحاالت المسجلة

البحوث الميدانية

البحوث المكتبية

3

72

66

1776

مركز الليسيلي برامج تنموية ونشاطات اجتماعية متعددة، تعود بالنفع والتنمية 
المستدامة على الفئات المستفيدة والمجتمع المحلي، مثل خدمات الصحة والتعليم 

ألبناء األسر والفئات المستفيدة، ورعاية المسنين، ودعم األسر المنتجة، واالهتمام بشكل 
خاص باأليتام وأصحاب الهمم، حيث يقوم بتنظيم ورعاية الكثير من األنشطة الترفيهية 

لهم، وترتيب الملتقيات واأليام المفتوحة، كما يقوم بتنظيم رحالت السفاري إلسعاد األيتام 
المستفيدين وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

كما يقدم

 وقد أنفق المركز في عام 2017 
ما يزيد عن 2,252,300.00 مليون 
درهم، استفادت منها 1662 أسرة 

وحالة، وفيما يلي جدول يبين توزيع 
المساعدات الشهرية والحاالت:
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 انتصار سعود
باحثة اجتماعية

فاطمة عطية
باحثة اجتماعية

عائشة معيوف الكتبي
مدير المركز

سماح كندية
باحثة اجتماعية

سالمة الحميري

نائب مدير المركز

هّمتها العالية وشخصيتها المزدانة بقالئد األخالق، جعال 
أمضت  حيث  والتطور،  بالمثابرة  نابضة  المهنية  حياتها 
عقداً  الفجيرة،  فرع  مدير  نائب  السالمي،  أحمد  عائشة 
من الزمن في »بيت الخير« وهي تضع مخافة هللا نصب 
التطّوعي  الخيري  »العمل  الدائم:  وشعارها  عينيها، 

أسمى هدية من اإلنسان ألخيه اإلنسان«.

جهة  من  كثر  أ في  للتطوع  دفعها  الخيري  للعمل  حبها 
خيرية، حتى شاركت في أحد ملتقيات الجمعية، وتفاعلت 
مع أنشطة األسر المنتجة، ووجدت أن عليها توجيه رغبتها 
العمل  حب  أّن  ترى  فهي  سليمة،  بطريقة  وتوظيفها 
الدينية واالجتماعية، ولكن هذا  المسلّمات  اإلنساني من 
المطلوب،  بالشكل  فائدته  لتعم  لصقل،  بحاجة  الحب 
وتقول عائشة السالمي: »نحن نحتاج إلى عمل مؤسسي 
متكامل لنشر ثقافة التطوع، فمفهومنا عن العمل الخيري 
مازال ضيقاً، وكثير ممن يعملون في هذا الحقل تقتصر 
رؤيتهم على العمل الخيري في جانب واحد، دون أن تكون 
هناك صورة متكاملة للعطاء بمختلف صوره، بما يناسب 
للعمل  تقّدمت  ولذلك  أطيافه،  بكافة  المجتمع  حاجات 
في جمعية بيت الخير بشكل رسمي وثابت، ألعمل تحت 

مظلتها بنظام واضح ومفيد«.
باحثة  الجمعية  في  مشوارها  السالمي  عائشة  بدأت 
االستفسارات،  على  وترد  الحاالت،  تستقبل  اجتماعية، 
وتعد الدراسات المفصلة حول طالبي المساعدة، وتوصي 
تدرّجت  ثم  بأوضاعهم،  والنهوض  لنجدتهم  يكفيهم  بما 
بالمهام حتى رّقتها اإلدارة، لتصبح نائب مدير الفرع، وتتولى 
اآلن متابعة الباحثات وتوزيع المهام عليهن، بالتنسيق مع 
الحاالت،  االطالع على دراسات  إلى  باإلضافة  الفرع،  مدير 

ورفعها لإلدارة لتقرير المساعدة الالزمة.

خالل  رسمت  الخير«  »بيت  أن  السالمي  عائشة  ترى 
السنوات العشر الماضية نموذجاً متميزاً، أسس لمسيرة 
العمل الخيري لعشرات العقود المقبلة، وسيبقى أثره في 

نفسها إلى األبد.
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 عائشة أحمد السالمي

خلف األضوء

وكرمت إدارة »بيت الخير« مركز الليسيلي لتميزه باألداء في عام الخير، ونجاحه 
في تجسيد مبادرة »ترحيب« التي أطلقتها الجمعية مع نهاية عام 2017 إلسعاد 

المتعاملين، وقد عبرت عائشة معيوف، مدير المركز، عن سعادتها بهذا التكريم، 
ونوهت بالخدمات المتميزة التي يقدمها المركز، حيث قالت: »بداية نشكر اإلدارة  

كز األخرى، لتفعيل مبادرة  العامة لجمعية بيت الخير لترشيح المركز كنموذج للمرا
ترحيب، واختياره كمركز متميز لتطبيق المبادرة، حيث سعى المركز إلضفاء جو 

مريح للمتعاملين، وإعطاء أولوية التعامل لكبار السن وأصحاب الهمم، باإلضافة 
لروح المبادرة من الباحثات بالترحيب بالحاالت والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة 

أوضاعهم لحين حصولهم على المساعدات المستحقة، وهذا العمل عزز روح التعاون 
بين الموظفات«.

أسرة المركز
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على طريق الريادة
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

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

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

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

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

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

4 Programs and Projects

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

Emirates Islamic

Treatment Account:

Sadakat Account - Care of orphans:

Account No. (IBAN): 

1. Complying with the rules of Islamic Sharia and 
UAE laws that streamline charitable work
2.  Brining happiness to the most vulnerable families 
and segments of the society
3. Being fair in disbursing allowances and impartial 
to all applicants
4. Being transparent and honest in spending and 

 On the road to leadership

Best Charity Performance in the Arab World Prize, 2017

Sharjah Award for Voluntary Work, third time, 2016

Emirates Social Award - NGO category, 2015

Distinguished Society Award, fourth time, 2015

ISO Certi�cate for Social Responsibility, 2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, 2015

Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Distinguished 

Academic Performance – Education Supporting Institutions category, 

2012 

First nationwide to introduce monthly bank debit cards for listed 

bene�ciaries, First to introduce a project on recycling used clothing 

“Give old stu� new life”, First to invent Ramadan Meer or Foodstu� 

Packages, First to use a special barcode in stocktaking charity boxes, First 

to introduce school coupon.
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Most important partners 
honored
The honouring ceremony saw the 
presence of the representatives of 
the Al Maktoum Foundation and the 
Department of Islamic Affairs and 
Charitable Activities in Dubai.

A documentary was then played on the 
harvest of Beit Al Khair in the ‘Year of 
Giving’ showcasing a line-up of initiatives 
and projects, worth Dh214 million, for 
the benefit of indigent families and needy 
people. The Dubai Health Authority, 
Dubai Police, Dubai Civil Aviation 
Authority, Faraj Fund and Al Wadaq 
Company were also honored.

Transparent performance and 
giving

H.E Juma Al Majid, Chairman of the 
Society Board of Directors, said the 
campaign is aimed to assist thousands 
of needy families, emergency cases and 

 “Beit Al Khair” initiates Ramadan campaignSponsors, supporters honoured

Beit Al Khair, in a press conference held at the Marriott Hotel Al Jaddaf, Dubai, launched its new Ramadan campaign 
for the year 2018-1439H under the theme: ‘We will amply reward philanthropists’ to support more than 25,000 
vulnerable families.
The Society unveiled the objectives of the campaign which started on the first of lunar month of Rajab. The strategic 
partners, supporters of the Society Ramadan campaigns and charity projects were recognised and honoured for their 
commitment to social responsibility.

vulnerable people. 

He then paid tributes to the Society 
partners and benefactors for trusting 
its transparency, disclosure and 
dissemination of latest figures on a 
regular basis through media.

”The campaign, coinciding with the ‘Year 
of Zayed’, was inspired by the spirit of 
giving implanted by the late Sheikh Zayed 
and Sheikh Rashid, God have mercy on 
them. The same has been adopted by the 
prudent leadership that the UAE is now 
on top of the world in terms of giving.“

Sheikh Hamdan’s support
H.E Mohammed Obaid Bin Ghannam, 
Secretary General of the Al Maktoum 
Foundation, hailing the relentless efforts 
of the Society, said the Foundation has 
always been an integral strategic partner 
of all Beit Al Khair in all its Ramadan 
campaigns.
”H.H Sheikh Hamdan bin Rashid Al 

Maktoum, the founder and patron of the 
Foundation, has ordered full support to 
Beit Al Khair campaigns to cover and 
bring happiness to as many needy people 
as possible in the holy month.“

Dh90 million to make families 
happy
Abdeen Taher Al Awadhi, the General 
Director of Beit Al Khair Society, said 
the campaign is aimed to spend Dh90 
million on Ramadan projects this year. 
”The Society has developed its Ramadan 
projects, coming up with a special scheme 
themed ‘Farha’ or ‘Joy’.“ 

”This program is meant to put a smile on 
the faces of vulnerable families and cases 
on public occasions and holidays. Cash 
allowances are also distributed during the 
Eid to bring joy to the children of eligible 
families and help them buy new clothes.“
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The meeting agenda included the ratification and approval of the minutes of previous meetings, discussion of the auditor›s financial 
report, ratification and approval of the final budget for 2017.
 
Records show that the Society spent Dh241.4 million last year, of which Dh213.7 million went directly to beneficiaries through 
various charitable projects, including Dh83.5 million spent in Ramadan alone.
 
A briefing was given on the board of directors’ report on the charitable activities of the year 2017. The same was delivered on the 
Society programs, projects, achievements, and developments in the Year of Giving, leave alone winning the Fahd Prize for Best 
Charity Performance in the Arab World. Below is a chart of expenses on charity projects:

Dh213.7m were directly 

contributed to listed 

beneficiaries

The General Assembly of ”Beit Al Khair“ held its annual 
meeting at the Society headquarters in Dubai, in the 
presence of the Chairman and members of the Board of 
Directors, the representative of the Ministry of Community 
Development, the representative of the Department of 
Islamic Affairs and Charitable Activities in Dubai and the 
External Auditor of the Society.

General Assembly approves ‘Year of Giving expenses

241,448,455
“Beit Al Khair” spends

2017 Expenses

on charity projects in 2017

Monthly Aids Project Defaulters Project

Elaj/Treatment Project Household Items Project

Urgent Aids Project Orphans’ Care Project

Oath Expiation Project Adahi/Sacrificial livestock

Food Aids Project Foodstuff Project

Tayseer Student Project Expenses to Charity Entities

Ramadan Meer Feeding Food Project

Stationery Project House Maintenance Project

Zakat Al Fitr Project Clothing Project

Endowment Expenses People of Determination 

Ediya Project Ramadan Iftar Project

Showing Gratitude Project Total

49,388,857 9,122,753

4,444,531 2,360,173

39,445,615 14,485,702

2,668,519 1,281,360

15,391,322 905,910

5,925,804 2,146,135

7,028,950 702,482

906,880 694,480

1,895,005 7,001,980

1,816,568 2,201,043

38,296,500 5,187,150

515,773 213,713,490
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Of Sheikh Zayed’s sayings

Zayed..
of Giving and Building

 ”Real wealth is the 
hard work that benefits 
both the individual his 
community. It is immortal 
and eternal and becomes 
the value of the individual 
and the nation.“ 

Since the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, God have mercy on him, took over 
the rule of Al Ain at the age of 28, he has 
shown the traits of a true leader who was 
dedicated to serving people and easing 
their suffering.
He dug so many gorges in Al Ain to transfer 
water to people’s farms that the cultivated 
areas have significantly extended. He 
also introduced irrigation quota systems, 
established the first market there, paved a 
network of roads, and built a hospital and 
the ”Al Nahyaniya“ School. His so many 
achievements spoke volume indeed.
When he assumed power in the Emirate 
of Abu Dhabi in 1966, he set up a huge 
development program, whereby he sent 
his aides to poor areas to invite his people 
to his council, and provided them and the 
people of Bedouin areas with up to USD20 

million in one week, yet advised them not 
to be spendthrift.
He later built so many schools, houses, 
health centres, a seaport, an airport, and 
a bridge that connects Abu Dhabi with the 
land. The roar of machines was everywhere, 
and thousands of people moved from huts 
to clean houses. Fresh water and electricity 
were supplied to each and every house. 
A comprehensive renaissance, including 
people and stone, has kicked off without a 
stop since then.
The vision of Zayed was based on his firm 
belief that his people were his family, and 
he was their only breadwinner who was 
responsible for their empowerment in the 
present and future. A journalist once asked 
him why he gave everything to his people 
with no limit that they might get used to it 
and stop working.

In reply, he asked him if he would feed, 
dress, and please his young and weak 
children until they grow and be self-
dependent. The journalist, having agreed, 
he said he did the same with his poor and 
deprived people to bring them happiness 
and help them lead a dignified life. ”I gave 
them houses, education and land, and 
provided them with health and all the 
necessities of life, so that they can later 
shoulder their own responsibility and be 
self-dependent.
The Year of Zayed best proves Zayed’s 
vision as expressed by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai: ”From roots in 
desert, we journeyed to space, and will 
keep working hard to ensure our people’s 
happiness and prosperity.“

Let’s always remember..
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While the holy month of Ramadan is fast approaching, 
philanthropists are urged to share its blessing and give for 
charity to put a smile on the faces of vulnerable and low-
income people. Otherwise, they will be busy looking for 
food rather than sparing time for worship.

 ”Beit Khair“, fully aware of those people’s needs, is 
accustomed to launching its Ramadan campaign as early 
as possible. Philanthropists shall then have enough time to 
give due Zakat and increase their charities in support to a 
campaign dedicated for helping most needy people.

The theme of the campaign this year: ‘We shall give more to 
the benefactors’, has been derived from a promise Almighty 
Allah has made for philanthropists in the holy Quran. God, 
in this noble verse, has guaranteed a 10-time reward for 
good deeds and promised to give more for white-handed 
people.

This campaign, coinciding with the ‘Year of Zayed’, will 
hopefully be the largest in view of last year’s drive in which 
Dh83.5 million were collected and expended on vulnerable 
people in Ramadan alone. We wish to collect more than 
Dh90 million this Ramadan to show due respect to the 
founding father who promoted the spirit of unlimited 
giving all over the UAE.

www.beitalkhair.org

beetalkhair

beitalkhair

beitalkhairchannel

beet.alkhair

Sociel Media

Editorial

SEASONS OF 
GIVING



أو اإليداع في حساب »أبوظبي اإلسالمي«االتصال المباشر على الرقم
حساب الصدقات

حساب الصدقات
أو في حساب »دبي اإلسالمي« أو من خالل 

الهاتف الذكي 
على التطبيق:

80022554

AE15 0500 0000 0001 2888 870

AE91 0240 0025 2051 1714 301

تدعوكم لدعم حملتها الرمضانية

التي تنطلق في األول من رجب .. وتستمر حتى عيد الفطر المبارك

وذلك لدعم أكثر من 25 ألف أسرة في رمضان
ومئات األرامل واأليتام والمرضى والمسنين 

وأصحاب الهمم 


