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يعـود رمضـان إلينـا اليـوم محمـًا بالبشـائر.. يعـود ليغسـل قلوبنـا مـن أدران الحيـاة، 

ويشـحذ هممنـا، لنكـون إـلى هللا أقـرب. 

ومـع رمضـان تهـّل بشـائر الخيـر، ويسـعى المؤمنـون للمزيـد مـن العطـاء، ليضاعفـوا 

ثوابهـم، ويعطـروا صيامهـم بصالـح األعمـال، بـل إن العلمـاء أجـازوا التبكيـر بإخـراج 

الـزكاة ـفي رمضـان، لمـن كان حـول زكاتـه ينتهـي بعـد نهايـة الشـهر، طمعـاً بالمزيـد 

مـن األجـر والثـواب. 

إنـه شـهر العبـادات والطاعـات.. وميـدان التنافـس ـفي الخيـرات.. ومحـراب النفـوس 

موائدهـا  تـرى  عندمـا  والمسـاكين،  بالفقـراء  إحساسـها  يـزداد  التـي  النقيـة،  التقيـة 

مزدانـة بمـا لـّذ وطـاب، وعـلى مقربـة منهـا أسـرة ال تملـك القـدرة لتعيـش ـفي هـذا 

الرخـاء.

هـذا بعـض مـن دروس شـهر الصيـام، الـذي شـرعه هللا تعاـلى لنكابـد طعـم الجـوع 

الدنيـا بمـا رحبـت، فلـم يتمكنـوا مـن  لنـا، ضاقـت عليهـم  إخـوة  والعطـش، فنتذكـر 

حـب  عـلى  فنتفـوق  العطـاء،  عـلى  قدرتنـا  ولنمتحـن  بيوتهـم،  إـلى  السـعادة  إدخـال 

الـذات وحـب المـال وحـب التفاخـر، ونرتقـي لمعاـني األخـوة والتكافـل والمسـاواة.

وقـد أعـدت “بيـت الخيـر” برنامجـاً رمضانيـاً للعطـاء، إلدخـال البهجـة إـلى بيـوت األسـر 

والفئـات األقـل دخـًا وحظـاً ـفي المجتمـع، فأطلقـت برنامـج »فرحـة« الـذي يسـعى 

إلسـعاد األسـر والفئات المسـتفيدة في المناسـبات واألعياد، والذي يشـمل مشـروع 

الميـر الرمضاـني، الـذي يؤمـن كافـة االحتياجـات الغذائية لألسـر المتعففة ومحدودة 

الدخـل، ومشـروع إفطـار صائـم، الـذي يوفـر وجبـات اإلفطـار على مدار الشـهر لحوالي 

الفطـر،  زكاة  مشـروع  يشـمل  كمـا  السـبيل،  وعابـري  العمـال  مـن  مليـون  نصـف 

ومشـروع العيديـة، وهـي هديـة نقديـة تقدمهـا الجمعيـة ألبنـاء األسـر المسـتحقة مـع 

اقتـراب عيـد الفطـر لشـراء احتياجـات العيـد، كمـا سـيتم توزيـع بـدل نقـدي لشـراء 

مابـس العيـد عـلى أبنـاء األسـر المسـجلة. 

الـلـهــم بـلـغـنــا رمـضــان، وأعنـا عـلى صيامـه وقيامـه، وارفـع الهـّم فيـه عن كل صاحب 

كربـة أو حاجـة.. وكل عـام وأنتـم بخيـر.
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من أقوال الشيخ زايد

ـفي مثـل هـذا الشـهر الفضيـل، وـفي التاسـع عشـر 

تعاـلى  بـإذن هللا   - لـه  المغفـور  عنـا  رحـل  منـه، 
رحمـه  نهيـان،  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ   -
إحيـاء  عـلى  الرشـيدة  القيـادة  عملـت  وقـد  هللا، 
ألعمـال  اليـوم  هـذا  بتخصيـص  الذكـرى  هـذه 
الخيـر، تحـت اسـم »يـوم زايـد للعمـل اإلنسـاني« 
إلطـاق المبـادرات اإلنسـانية والخيريـة، وتحفيـز 
كرامـاً لـروح  المجتمـع عـلى المزيـد مـن العطـاء، إ

المؤسـس. الوالـد 
ولمن ال يعلم، فقد نشأ الشيخ زايد، رحمه هللا، 
سـامة،  الشـيخة  بوالدتـه  وتأثـر  صالحـة،  نشـأة 
ونهـل مـن سـجاياها النبيلـة، فتعلـم منهـا الكـرم 
الفقـراء  عـلى  وعطفهـا  برحمتهـا  وتأثـر  والنجـدة، 
لمعرفـة  تسـعى  كانـت  وكيـف  والضعفـاء، 
بعـد  فيمـا  ذلـك  وظهـر  والمرضـى،  المحتاجيـن 
ـفي مبـادرات الشـيخ زايـد، حيـث عـرف - رحمـه 

لمسـاعدة  العـون  يـد  مـد  عـلى  بحرصـه   – هللا 
قـام  العالـم، حيـث  أنحـاء  ـفي جميـع  المسـلمين 

ومـد  والمسـاجد  والبيـوت  المـدن  ببنـاء  سـموه 
الميـاه وتوزيـع المصاحـف، ومسـاعدة  شـبكات 
ـفي  المنكوبيـن  وإغاثـة  الفقيـرة،  الشـعوب 
ولبنـان  وفلسـطين  والصومـال  أفغانسـتان 
العروبـة واإلسـام، فضـًا عـن  بـاد  وغيرهـا مـن 
صاحـب  لـكل  الدولـة  داخـل  المشـهود  عطائـه 

حاجـة.
ومـن القصـص التـي رواهـا الشـيخ زايـد بنفسـه، 
وتعبـر عـن خلقـه والتزامـه الدينـي، أنـه  ـفي أحـد 
أيـام رمضـان، وكان ممثـًا للحاكـم ـفي المنطقـة 
الشـرقية، وبعـد رحلـة شـاقة قطعهـا عـلى ظهـر 
يتفقـد  الظهـر،  الفجـر حتـى  منـذ مطلـع  حصانـه 
الشـديد،  بالعطـش  شـعر  مواطنيـه..  أحـوال 
يقـاوم،  ظـّل  لكنـه  العطـش،  عليـه  واشـتد 
ويصبـر عـلى العطـش، حتـى وصـل إـلى منطقـة 
المعتـرض، وهـي إحـدى مناطـق مدينـة العيـن، 
ونـزل ليسـبح ـفي أحـد األفـاج، لعلّـه يتغلّـب عـلى 
الحـر الشـديد، وبينمـا هـو كذلـك، جـاء رجـل، وراح 

يغسـل جـراب تمـر، جمعـه مـن تحـت األشـجار، 
فـراح يعكـر نقـاء المـاء ببقايـا التـراب والسـعف 
يتريّـث،  أن  زايـد  الشـيخ  فرجـاه  بتمـره،  العالـق 
قائـًا: »أنـا حـرّان يـا أخـي وصائـم، أعطنـي دقائـق 

ألسـتحم، ثـم افعـل مـا بـدا لـك«..
بـل واحتـد بكلمـات  الرجـل ـفي عنـاده..  واسـتمر 
زايـد  فشـعر  بعنـف،  لزايـد  وجههـا  الئقـة  غيـر 
هـذا  وواجـه  بالحلـم،  تحـلى  لكنـه  بالغضـب، 
االسـتفزاز والمشاكسـة بابتسـامته الودودة، ولم 
يعرفـون  الذيـن  الرجـال  بعـض  أن حضـر  يلبـث 
وصفتـه،  باسـمه  عليـه  يسـلمون  فراحـوا  زايـد، 
فعـرف الرجـل المشـاكس أنـه كان يعتـدي عـلى 
راحـة الشـيخ زايـد، الحاكـم الصائـم، فأخـذ يعتـذر 
عـن فعلتـه، عـلى أن زايـداً لـم ينتقم، ولم يعاقب 
مـن  خـرج  بـل  وعدوانيتـه،  صلفـه  عـلى  الرجـل 
أو  يعنفـه  أن  مـن  وبـدالً  الرجـل..  المـاء وصافـح 

أحوالـه!. عـلى  يتعـرف  أخـذ  يعاتبـه، 

»علينا أن نعرف أن الدين اإلسامي هو 
األساس.. فاإلسام عندما جاء للعرب 

- ونحن منهم - كان عندنا عادات وتقاليد 
وقد صحح اإلسام الكثير من هذه العادات 
ومنها عادات الجاهلية السيئة.. والحمد لله 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم رفع اإلسام 

والمسلمين بأمر من الخالق إلى مستوى 
عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك.. وإنني 

أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم«.

أخالق زايد في رمضان



  

رئيس مجلس إدارة »بيت الخير« 
لدعم حملة

رسالة جمعة الماجد

حملتنا تأتي ضمن عام زايد الخير، ونأمل 
بأن تكون األفضل واألنجح.

نسعى إلنفاق ۹۰ مليون درهم إلسعاد 
األسر ومحدودي الدخل في رمضان.

كل التقدير للمحسنين والداعمين، وأخص 
بالشكر شركاءنا االستراتيجيين.

وجـه جمعـة الماجـد، رئيـس مجلـس إدارة »بيـت الخيـر« رسـالة  للمحسـنين الكـرام ورجـال األعمـال، وأهـل الخير ـفي دولة اإلمارات من مواطنين 
ومقيميـن، يدعوهـم فيهـا لدعـم حملـة الجمعيـة الرمضانيـة التـي انطلقـت تحـت شـعار »وسـنزيد اْلُمْحِسـنِين« والتـي تهـدف إلنفـاق ۹۰  مليون 
درهـم عـلى األسـر والفئـات المسـتفيدة خـال الشـهر الفضيـل، وذلـك أمـًا ـفي الوفـاء بالتزاماتهـا نحـو حواـلي ٤٧ ألـف أسـرة مسـجلة ـفي بيانـات 
الجمعيـة، لرفـع مؤشـر السـعادة ـفي حياتهـا، وإتاحـة الفرصـة لهـا لتسـتمتع بأجـواء الشـهر الكريـم، وتتفـرغ الغتنـام موسـم الطاعـات والرحمـات، 

أسـوة بباـقي أفـراد المجتمـع. وفيمـا يـلي نـص الدعـوة:

»باسمي وباسم إخواني في مجلس إدارة »بيت الخير« أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبـارك، أعـاده هللا عليكـم باليمـن والبـركات، والمزيـد مـن التقـدم والنجـاح، وعـلى دولـة اإلمـارات بالمزيـد مـن 

المنعـة والتقـدم والريـادة، والعطـاء اإلنسـاني النبيـل.
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وسنزيد اْلُمْحِسِنين
»وسـنزيد  شـعار  تحـت  أطلقناهـا  التـي  التـي  الجديـدة  الخيريـة  حملتنـا  ـفي  معنـا  لتكونـوا  أدعوكـم  أن  ويشـرفني 

اْلُمْحِسـنِين« لمـا عرفنـاه فيكـم مـن أيـاد بيضـاء، وسـعي صـادق للبـذل والعطـاء، تحقيقـاً للتكافـل، وطمعـاً في الثواب.

حملة زايد
وتمتـاز حملتنـا لهـذا العـام بأنهـا تأـتي ضمـن مبـادرات »عـام زايـد« الـذي أعلنـه صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد 
آل نهيـان، رئيـس الدولـة، حفظـه هللا، حيـث تعـّد الجمعيـة لتكـون حملتهـا هـذا العـام األفضـل واألنجـح، إحيـاء لذكـرى 
زايـد الخيـر الطيبـة، الـذي أرسـى ـفي مجتمـع اإلمـارات قيـم البـذل والعطـاء، وحـض عـلى فعـل الخيـرات ومسـاعدة 
المحتاجيـن، وأعـلى مـن قيـم الفزعـة والتراحـم والتكافـل، وكان خيـر قـدوة لشـعبه ـفي مختلف أشـكال العمل الخيري 

والعطـاء اإلنسـاني.

۹۰ مليون درهم
إيصـال  عـلى  قدرتهـا  تؤكـد  قبـل،  مـن  عرفتموهـا  التـي  الخيـر«  و»بيـت 
كثـر النـاس حاجـة، بعـد أن تمكنـت ـفي رمضـان  زكاتكـم وصدقاتكـم إـلى أ
عطائهـا  لزيـادة  تسـعى  وهـي  درهـم،  مليـون   ٨٣٫٥ إنفـاق  مـن  الماضـي 
هـذا العـام، ليتجـاوز ۹۰ مليـون درهـم بعـون هللا، مـن أجـل إسـعاد األسـر 

المتعففـة ومحـدودي الدخـل، وذلـك لـن يتحقـق بـدون دعمكـم المأمـول.

الجودة والشفافية
الدوليـة  الجـودة  الخيـر« تعمـل وفـق معاييـر  فـإن »بيـت  وكمـا تعلمـون 
لـذا فهـي  »اآليـزو«، وقـد حرصـت دائمـاً عـلى مبـدأ الشـفافية والوضـوح، 
سـوف تزودكـم بتفاصيـل اإلنفـاق، لمـا تجـودون بـه مـن خالهـا، وـفي األوجه 
التـي تحددونهـا، وسـتعلن عـن ذلـك تباعـاً عبـر وسـائل اإلعـام، وقـد كان 
هـذا المنهـج سـبباً ـفي ثقـة الكثيريـن بـأداء الجمعيـة، وللـه الحمـد، وبفضلـه 
فـازت مؤخـراً بجائـزة أفضـل أداء خيـري عرـبي، بشـهادة المنظمـة العربيـة 

للتنميـة اإلداريـة، التابعـة لجامعـة الـدول العربيـة.

الشكر للشركاء والداعمين
للمانحيـن  والتقديـر  الشـكر  بجزيـل  أتقـدم  أن  إال  يسـعني  ال  ختامـاً 
والمتبرعيـن وأهـل الخيـر الذيـن دعمـوا حماتنـا السـابقة، وأخـص بالشـكر 
الخيريـة،  آل مكتـوم  وـفي مقدمتهـم هيئـة  االسـتراتيجيين،  الخيـر  شـركاء 
وعـلى رأسـها سـمو الشـيخ حمـدان بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب حاكـم دـبي، 
الخيـر،  أوجـه  ـفي  الواسـع  الـذي عـرف بعطائـه  الماليـة، حفظـه هللا،  وزيـر 
معهـا  ويتعـاون  حماتنـا،  مشـكوراً  كـب  يوا الـذي  اإلسـامي،  دـبي  وبنـك 
مـن عـام إـلى عـام، والشـكر موصـول لكافـة الجهـات الحكوميـة وغيرهـا مـن 
الهيئـات والمؤسسـات التـي فضلـت أن تقـدم عطاءهـا مـن خـال جمعيـة 

الخيـر. بيـت 

كلنـا أمـل ورجـاء ـفي أن تكونـوا معنـا، سـائلين الموـلى عـز وجـل أن يكتـب 
ذلك كله في ميزان حسـناتكم، وأن يبارك لكم في أرزاقكم وأعمالكم، وأن 

تكونـوا الفائزيـن بوعـده الكريـم »وسـنزيد المحسـنين«.
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»بيت الخير« 
تلبي دعوة 

المجلس الوطني 
االتحادي

وتشكر سمو 
الشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان
لثنائه على دورها 

في دعم السجناء 
الغارمين
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لّبت »بيت الخير« دعوة المجلس الوطني االتحادي، لحضور جلسته  الرابعة عشرة، ضمن دور 

االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، والتي انعقدت برئاسة سعادة مروان 

بن غليطة، النائب األول لرئيس المجلس، حيث ألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلمة أكد فيها على دور اإلمارات في استقرار المنطقة، 

بعزم قيادتها الحكيمة ودعمها لجهود تعزيز األمن، مؤكداً أن اإلمارات من أوائل دول العالم التي 

تنبهت للتحديات األمنية باكراً، فسنت القوانين والتشريعات التي تواكب المتغيرات على كافة 

األصعدة وفي كل المجاالت.

إشادة كريمة بدور الجمعية
وحضر الجلسة عن »بيت الخير« سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ترافقه حليمة عبدهللا الظنحاني، مدير 
كز، حيث أثنى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على دور  شؤون األفرع، ونهلة إبراهيم األحمد، مدير شؤون المرا

»بيت الخير« في دعم العمل الخيري داخل الدولة، مشيداً بمبادراتها إلطاق عشرات السجناء الغارمين من مواطني 
الدولة، وتعاونها مع صندوق الفرج، والمؤسسات العقابية واإلصاحية في اإلمارات المختلفة، وأعلن بأن ٤٧ ألفاً و2٣٣ 

من نزالء السجون، استفادوا من البرامج اإلصاحية التأهيلية المقدمة لهذه الفئة على مستوى الدولة، خال الفترة من 
2016 إلى 201٧.

تسديد 8.4 مليون درهم عن 28 سجينًا
وعبر المزروعي ونيابة عن إدارة »بيت الخير« عن خالص الشكر والعرفان، لثناء سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفظه هللا، على دور »بيت الخير« في دعم برامج الوزارة اإلصاحية 
التأهيلية، بدعمها  للغارمين وأسر السجناء، ودورها في تحرير السجناء المواطنين، الذين حبستهم مديونيات فاقت 

قدرتهم، وقال: »لقد أسعدنا وأثلج صدورنا ثناء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حفظه هللا، على دور »بيت 
الخير«، حيث تهتم الجمعية بمساعدة الفئات األقل دخاً وحظاً، وتركز على مساعدة الغارمين وأسر السجناء، حيث 

قامت في عام الخير عام 201٧ وحده، بتحرير 2٨ سجيناً مواطناً، سددت عنهم الجمعية ٨٫٤ مليون درهم، وهي 
تتعاون مع صندوق الفرج منذ إنشائه بدعم من سموه شخصياً ودعم وزارة الداخلية، وقد عقدت معه مذكرة تفاهم، 

يتم تفعيلها وتطويرها من عام إلى عام، حيث وصل هذا التعاون في عام زايد إلى أفضل مستوى”.

العمل الخيري يعزز ألمن المجتمعي
وأضاف المزروعي: »كما سعدنا خال هذه الجلسة بلقاء سعادة، ماجد حمد رحمة الشامسي، عضو المجلس الوطني، 

كد على دور العمل الخيري  عضو مجلس إدارة »بيت الخير«، الذي كان سعيداً بثناء سمو وزير الداخلية، والذي أ

واإلنساني في تعزيز األمن واألمان االجتماعي، والذي ال يقل أثراً عن جهود الدولة في تعزيز األمن واألمان في المجتمع«.

تفوق الدولة في معدالت األمان
وتناولت كلمة سموه أمام المجلس الوطني االتحادي المستوى الرفيع لألمن واألمان الذي يسود الدولة، حيث نوه 

بأن دولة اإلمارات هي األولى عالمياً في تصنيف أقل الدول في معدالت الحرائق والسرقة، والثانية عالمياً في معدالت 
الشعور باألمان بنسبة 96٫٨%، والرابعة عالمياً في تصنيف الدول األقل في معدالت الجرائم المقلقة بنسبة 0٫٧ لكل 
100 ألف من السكان، والسابعة عالمياً في تصنيف الدول األسرع في اإلجراءات الناتجة عن الحوادث، وفي ما يتعلق 

بعدد الوفيات الناتجة عن الحوادث.
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التي أطلقتها »آل مكتوم الخيرية«

ترحيب الجمعية بمبادرة »موهبتي«  برعاية كريمة من الشيخة روضة بنت أحمد بن 
جمعة آل مكتوم، حرم سمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير 
المالية، أطلق الشيخ راشد بن حمدان بن راشد 

آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم 
الخيرية، مبادرة »موهبتي« خالل ندوة »االرتقاء 
بمواهب أصحاب الهمم« التي افتتحها مؤخراً، 

وشاركت فيها جمعية بيت الخير، ممثلة 
بمديرها العام عابدين طاهر العوضي، ونائب 

المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، وحضرها 
لفيف من كبار المسؤولين والمهتمين 

وممثلي الجمعيات الخيرية.

االرتقاء بمواهب أصحاب الهمم

وفي وقت الحق نظمت الهيئة مؤتمراً 
صحفياً بفندق »هيلتون جاردن إن« بدبي، 

أطلقت فيه رسمياً مبادرة »موهبتي«، 
لتقديم جوائز التميز ألصحاب الهمم، بعد 

تنظيم دورات تدريبية لهم في مجاالت 
تحفيظ القرآن الكريم وتصميم األزياء 

والزراعة والتصوير الفوتوغرافي واألشغال 
اليدوية، حيث سيتم إعان الفائزين، 

وتقديم جوائز التميز لهم في األول من 
كتوبر القادم.  أ

وأشار ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو 

مجلس أمناء الهيئة، إلى أن هيئة آل 
مكتوم الخيرية، وهي تطلق هذه المبادرة 
لارتقاء بأصحاب الهمم، ترمي إلى تنمية 

مواهبهم ودمجهم في المجتمع، وإزالة 
المعوقات التي تعترضهم، مؤكداً حرص 

الهيئة على تسليط الضوء على هذه الفئة 
المهمة، وتفعيل دورها في المجتمع، 

بأفضل الممارسات العالمية، وداعياً إلعطاء 
الحقوق المتكافئة ألصحاب الهمم، من 

أجل إسعادهم والتمكين لهم.

نقلة نوعية
من جانبه قال محمد عبيد بن غنام، األمين 

العام للهيئة: »إن الهيئة وفق توجيهات 
راعيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، تضع 
أصحاب الهمم على رأس أولوياتها، وحول 
كد »أن هذه المبادرة  مبادرة »موهبتي« أ
هي األولى من نوعها في المنطقة، لتقديم 

جوائز التميز من الشيخة روضة بنت أحمد 

بن جمعة آل مكتوم ألصحاب الهمم«.
وعبر العوضي عن ترحيب »بيت الخير« 
بمبادرة »موهبتي« التي أطلقتها »هيئة 
آل مكتوم الخيرية«، قائاً: » إن اإلمارات 

حققت اليوم نقلة نوعية في مفهوم الرعاية 
االجتماعية، عندما انتقلت بمفهوم رعاية 

وتأهيل أصحاب الهمم من إطاره التقليدي 
إلى معناه الحديث والشامل«.

كما أشاد سعيد مبارك المزروعي، نائب 
مدير عام »بيت الخير«، بالمبادرة قائاً: 

»نقدر في »بيت الخير« هذه الخطوة 
المباركة من الشيخة روضة بنت أحمد بن 

جمعة آل مكتوم، واحتضان هيئة آل مكتوم 
الخيرية للمبادرة، وهي شريكنا الرئيسي 

واالستراتيجي، بما لديها من باع طويل 
وخبرة في العمل الخيري، مما يشكل إضافة 

كة«. جديدة لهذا التعاون وهذه الشرا
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16 ألف وجبة شهريًا

كما زادت »بيت الخير« من الحصص المقرر توزيعها أسبوعياً من 
خال مبادرة »الطعام للجميع« القائمة بالتعاون مع »اإلمارات 

اإلسامي« الذي يساهم في دعم هذا المشروع ضمن التزامه بمبدأ 
المسؤولية المجتمعية، حيث مول شراء مركبتين مجهزتين لحفظ 

الطعام، لتصل الوجبات إلى المستفيدين ضمن الشروط الصحية 
المائمة، حيث تقوم الجمعية بتوزيع 2000 وجبة أسبوعياً على العمال 

في أماكن سكنهم، و٤000 وجبة توزع على األسر المتعففة ومحدودة 

الدخل كل أسبوعين.

استهداف المشروع للعمال

وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة األولية لمشروع إطعام الطعام التي رصدت ٤٥ ألف وجبة لتوزع على العمال واألسر المتعففة، وقد 
خصصت »بيت الخير« ٣000 وجبة إضافية، لتوزيعها على العمال في مدينة دبي لاستثمار، ضمن التفاهم الذي وقعته مع اللجنة الدائمة 

لشؤون العمال بدبي، تكريماً لهم في عيدهم.
كبت »بيت الخير« احتفاالت الدولة بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث كرمت العاملين لديها، وامتّد تكريم العمال  من جانب آخر وا

كز هيئة آل مكتوم التي تديرها، وقد تنّوعت أساليب التكريم بين توزيع وجبات خفيفة وتقديم بطاقات هاتفية مجانية  ليشمل فروعها ومرا
وهدايا رمزية، لتكتمل فرحتهم بهذه المناسبة.

 »Gems Wellington Academy Silicon Oasis« كاديمية جيمس ولينغتون كما شاركت الجمعية في فعالية يوم العمال بالتعاون مع أ

التي قدمت لجمعية بيت الخير 2000 هدية لتوزعها على العمال.

مبادرات إطعام الطعام 
في عام زايد

ضمن مبادراتها في عام زايد زادت »بيت الخير« من حمالت إطعام الطعام، إلسعاد األسر والمحتاجين، حيث قامت مؤخراً بتوزيع 
66516 علبة كورن فليكس، تم توزيعها على األسر المتعففة، ضمن التعاون القائم بين الجمعية ومبادرة »بنك اإلمارات للطعام« 

التي اعتمد مجلس أمنائها برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفظها اهلل، الجمعية ضمن المؤسسات 
المخولة بتوزيع مخزونه من فائض الطعام داخل الدولة.
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حملة

تبلغ ذروتها
إنفاق 12 مليون درهم  على

 المير الرمضاني

تكاملت جهود »بيت الخير« إلنجاح حملتها الرمضانية »وسنزيد المحسنين« حيث تم التمهيد لها بحملة 
إعالمية وإعالنية واسعة، وتم التواصل مع العديد من المؤسسات والهيئات وعدد من الشيوخ 

والمحسنين ورجال األعمال، كما تم نشر المواقع الخارجية الستالم التبرعات، والتي وصلت إلى حوالي 
120 موقعًا في مختلف اإلمارات.

توزيع المير الرمضاني

وبلغت الحملة ذروتها على أعتاب رمضان بتوزيع المير الرمضاني، 
حيث تم توزيع قسائم المير على ٤٣9٤ أسرة متعففة من األسر 
المسجلة، باإلضافة إلى 1222 من األسر الموسمية، كما تم توزيع 

المير على الحاالت المستفيدة والمرشحة من قبل الجهات الخاصة 
والحكومية التي تتعاون معها الجمعية، كما تم توزيع المير 

كز أصحاب الهمم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 12  الرمضاني على مرا
مليون درهم، وذلك من خال أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس 

كز هيئة آل مكتوم التي تديرها في البرشاء  الخيمة وعجمان، ومرا
والعوير وحتا والليسيلي، ومن المتوقع أن تتبعها مبادرات للدعم 

الغذائي خال رمضان.

وصرح عابدين طاهر العوضي، مدير عام 
»بيت الخير« قائاً: »المير الرمضاني من 

أهم المشاريع الرمضانية، وهو يأتي ضمن 
حزمة من المشاريع التي أعدتها الجمعية 
إلسعاد األسر والحاالت المستفيدة خال 

شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث 
رصدت الجمعية لحملتها الرمضانية 

بمناسبة عام زايد الخير مبلغ 90 مليون 
درهم، سوف تنفق على مشاريع برنامج 

فرحة، الذي يضم باإلضافة إلى مشروع 

المير، مشروع إفطار صائم وزكاة الفطر، كما 
يضم مشروع العيدية، وهي مبالغ نقدية 
تقدم لألسر لتسعد أبناءها بفرحة العيد، 

هذا باإلضافة إلى توزيع مبالغ نقدية لشراء 
مابس جديدة«.

90 مليون درهم لرمضان
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بعد استكمال الجمعية للتحضيرات التمويلية 
واللوجستية لمشروع إفطار صائم، بدأت موائد 
اإلفطار الجماعية مع األول من رمضان، بتقديم 

الوجبات الساخنة والمنوعة للصائمين من العمال 
والعزاب وعابري السبيل، حيث من المتوقع أن 

تنجح الحملة في توزيع حوالي نصف مليون وجبة في 
رمضان، وقد تم اختيار المواقع وبناء الخيم الازمة 
لتنفيذ المشروع في ما يقرب من ٤٥ نقطة جغرافية 
كبرها  على مستوى دبي واإلمارات الشمالية، كانت أ

خيمة زايد الخير، التي أقيمت في منطقة المحيصنة، 
وتتسع أللفي صائم يومياً.

تشجيع الشراكاتلجنة عليا للتواصل

كات  من جانب آخر كثف قسم التمويل في »بيت الخير« الشرا
المجتمعية مع مختلف المؤسسات والشركات دعماً لحملتها 

الرمضانية »وسنزيد المحسنين«، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع 
مجموعة »اينوك«، تضمنت توزيع ٥00 وجبة إفطار يومياً على عمال 

المجموعة.
كما منحت شركة »TRINET OUTDOOR« الجمعية مساحة على 
شاشة إعانية لعرض إعاناتها في شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي 

لمدة شهر كامل، في حين ساهمت مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 
بعرض إعان مرئي لـ »بيت الخير« على الشاشات الموجودة في مبنى 

المؤسسة، من أجل الترويج لمشاريع الجمعية.
وتم التفاهم مع شركة »MBME« إلضافة أيقونتين لمشروعي زكاة 

الفطر وإفطار الصائم، لتتيحا للجمهور فرصة التبرع لهذين المشروعين 
خال شهر رمضان، عن طريق األجهزة اآللية التابعة للشركة والتي 

يبلغ عددها ٨00 جهازاً موزعاً في مختلف أنحاء الدولة.

وكانت »بيت الخير« قد شكلت لجنة عليا 
للتواصل مع كبار المحسنين والداعمين، 

لحشد الجهود من أجل دعم حملة الجمعية 
الرمضانية، تكونت من المدير العام ونائب 

المدير ومسؤول االتصال الخارجي في 
الجمعية، كما تم تطعيمها بعدد من القيادات 
كد سعيد مبارك  النسائية في الجمعية، حيث أ

المزروعي، نائب المدير العام، على دور هذه 
اللجنة في التواصل مع المحسنين والداعمين 

والمانحين، لتوجيه الشكر لهم على عطائهم 
المتواصل، ودعوتهم لدعم حملة “وسنزيد 

المحسنين”، مؤكداً على دور المحسنات 
والمتبرعات في إثراء حملة رمضان.

وقامت اللجنة بزيارة عدد من الشيوخ 
ورجال األعمال وكبار المحسنين، كما زارت 

العديد من الهيئات والمؤسسات، وفي 
مقدمتها بنك دبي اإلسامي، ومحاكم دبي، 
وصندوق التكافل االجتماعي للعاملين في 

وزارة الداخلية، واقتصادية دبي، وهيئة تنمية 
المجتمع، ومؤسسة محمد بن راشد لإلسكان، 
وبلدية دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، 

وتعاونية االتحاد، ووقف عبدالجليل الفهيم 
وعائلته، وغيرها من المؤسسات والهيئات 

المتعاونة والداعمة. 

مفاطر رمضان
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إطعام الطعام في رمضان 
ومفهوم المير الرمضاني

تميز رمضان منذ صدر اإلسالم بإكرام الصائم أيًا كان، وإطعام الطعام لكل محتاج أو جائع أو عابر سبيل، وقد قال النبي 
َر صائمًا، كان له أو كتب له مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيًئا«، تعبيراً  صلى اهلل عليه وسلم: »من َفطَّ

عن أهمية هذا السلوك في تعزيز التكافل والتراحم في الشهر الفضيل.
وانتشرت في المجتمعات العربية واإلسالمية عادات رمضانية قديمة كعادة )السكبة( وهي عادة قديمة، تدخل السرور 

على بيوت الجيران واألرحام، وتزيد من المودة والوئام داخل الفريج أو الحارة أو القبيلة.

فكرة المير الرمضاني
كثر من مجتمع عربي، بدأ الدعم الغذائي يأخذ أشكاالً كثيرة، كإفطار  وعندما انطلق العمل الخيري في أ

الصائمين، ومونة رمضان، والطرود الغذائية، وقد طورت جمعية بيت الخير هذا الدعم إلى فكرة »المير 
الرمضاني« التي انتشرت على نطاق واسع في دولة اإلمارات.

( - اآلية   وتنطلق فكرة المير من اآلية القرآنية: )َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحَفُظ أََخانَا َونَـْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر َذلَِك َكْيٌل يَِسيرٌ
6٥ - سورة يوسف، بحيث كرست فهماً واسعاً وشاماً لفضيلة إفطار الصائم التي دعا اإلسام إليها، لتوفر 

لألسرة المواد األساسية التي تكفل لها إفطارها على مدار الشهر.

إفطار لألسر طيلة رمضان
ويهدف مشروع المير الرمضاني إلى تأمين االحتياجات الغذائية لألسر المتعففة ومحدودة الدخل، وتوفير 

كافة متطلبات إفطار األسرة طيلة شهر رمضان، بحيث تعيش أجواء الشهر الكريم سعيدة مطمئنة، وقد أتى 
هذا المشروع ضمن برنامج فرحة، الذي يسعى إلسعاد األسر والفئات المستفيدة في المناسبات واألعياد، 

ويتكون من جملة من المشاريع، التي توفر الدعم الغذائي وتقدم الهدايا النقدية، التي تسمح للمستفيدين 
باالستمتاع بأجواء رمضان االجتماعية والتعبدية، وقضاء أعياد سعيدة، تسودها البهجة والفرح، أسوة بباقي 

أفراد المجتمع.

المير اإللكتروني
وقد تطور مشروع المير الرمضاني من توزيع الطرود المعبأة بكميات وافرة من األرز والسكر والزيت، إلى 
البطاقات اإللكترونية والبطاقات محددة القيمة، التي يصرف المستفيد بموجبها احتياجاته الغذائية من 

الموالت الكبرى وجمعيات االتحاد، حسب رغبته وكفايته وفي الوقت المناسب.
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خير اإلمارات للجميع
وتوالت المبادرات الحكومية اإلنسانية منذ أن تولى المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان حكم إمارة أبو ظبي عام 1966، حيث مّد يد العون 

لإلمارات الشمالية، لينهض بأوضاع أهلها المعيشية، وبعد أن تولى رئاسة 

دولة االتحاد عام 19٧1 راح ينثر الخير على الدول العربية واإلسامية، 

ليساعدها في تجاوز ظروف الفقر، ومحاصرة آثار الحروب والنوازل، والكل 

يذكر موقفه، رحمه هللا، في حرب رمضان، عندما نهضت مصر وسوريا 

لتحرير األراضي العربية المحتلة، وكان الشيخ زايد يومها في زيارة عمل 

للعاصمة البريطانية، فقرر أن يقطع زيارته على الفور، ويعود ليضع 

إمكانيات باده في خدمة أمته، حيث أطلق تصريحه الشهير: »ليس المال 

أغلى من الدم العربي، وليس النفط أغلى من الدماء العربية، التي أريقت 

على جبهات القتال«.

مساعدات دون تمييز
واستمرت مبادرات الشيخ زايد في دعم القضايا العربية وإغاثة الشعب 

الفلسطيني ومساعدة لبنان أيام الحرب األهلية والوقوف إلى جانب شعب 

الكويت أثناء الغزو العراقي، وتقديم مبادرات اإلغاثة والدعم للشعوب 

المنكوبة بغض النظر عن ديانتها أو جنسيتها، وفضاً عن ذلك أسس 

-رحمه هللا- على المستوى الشخصي، مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال 

الخيرية واإلنسانية، التي يذكر مديرها العام، سعادة أحمد شبيب الظاهري، 

أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة في شتى المرافق الحياتية وصلت 

إلى ما يقارب 1٣٧ دولة حول العالم.

ازدهار العمل اإلنساني
وعلى خطى زايد تضاعفت أعداد الجمعيات الخيرية والهيئات اإلنسانية 

داخل الدولة، وتم تنظيم األعمال الخيرية واإلنسانية، وفي عام 19٨٣ أصدر 

الشيخ زايد رحمه هللا قرار تأسيس هيئة الهال األحمر لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، التي نالت االعتراف الدولي عام 19٨6، باعتبارها العضو 

رقم 1٣9 في االتحاد الدولي لجمعيات الهال األحمر والصليب األحمر.

نموذج للعطاء
لقد مثلت دولة اإلمارات في ظل زايد الخير، رحمه هللا، ومن بعده صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، وإخوانهما 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى، حكام اإلمارات، وأولياء عهودهم 

الكرام، نموذجاً في العمل الخيري واإلنساني والعطاء على كل المستويات 

المحلية واإلقليمية والعالمية، وقدمت للشقيق والصديق ولإلنسانية 

جمعاء عطاء سخياً بالغاً، لو جمع لشكل ميزانيات دول قوية وراسخة.

ازدهار العمل الخيري واإلنساني 
أرسى زايد الخير في مجتمع اإلمارات قيم البذل والعطاء، وحض على فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين، وأعلى من قيم الفزعة 

والتراحم والتكافل، وكان خير قدوة لشعبه في مختلف أشكال العمل الخيري والعطاء اإلنساني، وحول العمل الخيري واإلنساني من 
مبادرات األفراد والجمعيات إلى سلوك دولة مستدام، وسمة حكم رشيد، عرف بتشجيعه للعمل الخيري واإلنساني، ومد يد العون 

والمساعدة لعشرات الدول والشعوب، حتى أصبحت دولة اإلمارات األولى في العطاء اإلنساني واإلنمائي على مستوى العالم.

056/ 3744622

للتبرع:
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:

يحتاج 144.7 ألف درهم لعالج طفلته
متزوج دخله ال يتجاوز 6000 درهم

ابتاله اهلل بمولودة غير مكتملة النمو
تم وضعها في قسم العناية المركزة

وتراكمت عليه تكاليف العالج
لتصل إلى 144.707 درهم

“من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«
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ما المشاريع التي هي قيد التنفيذ في عام زايد 
الخير؟

لدى الجمعية ما يزيد عن 20 مشروعاً خيرياً ثابتاً ومستقراً، وقد 
تم تطوير هذه المشاريع في عام زايد، بما يلبي مؤشرات األجندة 

الوطنية في تعزيز التكافل والتاحم المجتمعي ورفع مؤشر السعادة، 
لذا أعتقد أن وتيرة اإلنفاق ستزداد هذا العام، حيث أطلقنا حملتنا 
التي نتوخى أن تكون األفضل واألنجح بعون هللا تعالى، بمناسبة 
مئوية زايد الخير، رحمه هللا، والتي أعلناها تحت شعار »وسنزيد 
المحسنين« إلنفاق 90 مليون درهم في رمضان، بزيادة حوالي ٧ 
مليون درهم عن رمضان الماضي، ولدينا العديد من المبادرات 
اإلضافية، التي نعلن عنها تباعاً، آخرها مبادرة عمرة يتيم، حيث 

عاد الفوج األول مؤخراً من األراضي المقدسة، وضّم 1٥ يتيماً مع 
مشرفيهم.

كيف استعدت الجمعية لشهر رمضان ؟ وماذا عن 
الحملة الرمضانية؟

بدأت الجمعية جهودها للتحضير لرمضان في وقت مبكر، حيث 
شكلنا لجنة لتنظيم حملتنا الرمضانية، وقد انتهينا مؤخراً من 

كز، والذي نتوقع أن يصل  توزيع المير الرمضاني عبر األفرع والمرا

اإلنفاق عليه إلى حوالي 12 مليون درهم، وأن ينجح في تأمين كافة 
االحتياجات الغذائية لألسر المتعففة ومحدودة الدخل، وتوفير 

كافة متطلبات إفطار األسرة طيلة شهر رمضان، وسنواصل دعمنا 
الغذائي لألسر في شهر رمضان من خال مشاريع إطعام الطعام 

والدعم الغذائي الشهري وغيرها من مبادرات، ونحن عاكفون على 
تنفيذ مشروع إفطار صائم الذي نتوقع أن يغطي إفطار ما يقرب 
من نصف مليون صائم، كما سنوزع زكاة الفطر مع نهاية الشهر 

على األسر المسجلة، ونوزع العيدية وكسوة المابس إلسعاد األسر 

المستفيدة في العيد.

هل هناك تنسيق بين الجمعية والجمعيات الخيرية 
األخرى؟

بكل تأكيد، حيث يعد التعاون مع المؤسسات العاملة داخل 
الدولة للنهوض بالمســؤولية االجتماعية تجاه مجتمع اإلمارات من 

كة استراتيجية مع هيئة  أهم أركان رسالة الجمعية، وتربطنا شرا
كة  آل مكتوم الخيرية، وبنك دبي اإلسامي، ولدينا اتفاقيات شرا

وتعاون مع ما يزيد من ٥0 جمعية وهيئة وجهة حكومية وخاصة، 
كما وقعنا مؤخراً وثيقة مشروع تأسيس مركز لغسيل الكلى بدبي 
بكلفة ٤0 مليون درهم بمشاركة دائرة الشؤون اإلسامية والعمل 
الخيري وهيئة الصحة بدبي وكل من جمعية دبي الخيرية وجمعية 

آخر المستجدات
مع عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير«

والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

بدأت جمعية بيت الخير مسيرتها عام 1989 بغرض تقديم المساعدات 

المالية والعينية للمحتاجين من مواطني الدولة، وقد تطور نشاطها 

وأداؤها، وتوسع عملها ليشمل معظم إمارات الدولة، ويبلغ عدد 

العاملين فيها اليوم ما يقرب من 400 موظف، ويشغل المواطنون 

المواقع القيادية والعليا فيها، وقد توج نجاحها بفوزها عام 2017 بجائزة 

أفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي.

نشرة »بيت الخير« التقت عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، الذي حاز مؤخراً على لقب »سفير دولي للمسؤولية المجتمعية« من 

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، عضو برنامج األمم المتحدة لاتفاق العالمي، فكان هذا الحوار:
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دار البر، حيث ستكون حصة الدعم التي ستقدمها »بيت الخير« 10 
مليون درهم، كما تقدم الجمعية دعماً مالياً للعديد من الجمعيات 

والمؤسسات الخيرية وصل حجمه في عام 201٧ إلى 2,1٤6,1٣٥ 

درهم.

كيف تحّدد المساعدات الشهرية والحاالت 
المستفيدة منها؟

يتم ذلك من خال البحث االجتماعي، حيث تقوم باحثاتنا بتلقي 
طلبات المساعدة، ودراسة الحاالت وفقاً لمعايير ثابتة ومحددة، 

ولدينا باحثات مدربات وقادرات على التواصل مع األسرة اإلماراتية 
في كل إمارة، حسب األعراف واألصول المرعية، وأحياناً تقوم 

الباحثات بزيارة األسرة ميدانياً في بيوتها لاطاع على أوضاعها 
الحقيقية، وتتم أرشفة بيانات األسر والحاالت المدروسة إلكترونياً، 

من خال نظام يرتبط تلقائياً بقاعدة بيانات هوية اإلمارات، وقد 
وصل عدد الحاالت واألسر المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية إلى 

كثرها حاجة. ما يزيد عن ٤٧ ألف أسرة، نساعد أ

ما حجم العائدات المالية التي تصل إلى الجمعية 
من تبرعات أهل الخير؟

العائدات المالية تأتينا حصراً من داخل اإلمارات، من المحسنين 
الذين يثقون بالجمعية لتقوم بتوزيع زكاتهم، ومن الصدقات 

المتنوعة، ومن عائدات أوقافنا التي بلغت العشرين، والجمعية 
تنفق داخل اإلمارات، حيث أنفقت عام201٧  مبلغ 2٤1٫٤ مليون 

درهم، منها 21٣٫٧ مليون ذهبت مباشرة للمستفيدين، الذين تجاوز 
عددهم 9٥ ألف أسرة وحالة، وينقسم هذا اإلنفاق إلى حوالي 1٣٥ 
مليون درهم، أنفقتها “بيت الخير” من أموال الزكاة، وهو ما تزيد 
نسبته عن 6٣% من إنفاق الجمعية، بينما بلغ حجم اإلنفاق من 

أموال الصدقات ٧٨,٥ مليون درهم.

كيف تنظرون إلى ما وصل إليه العمل الخيري داخل 
الدولة؟

العمل الخيري داخل الدولة تطور كثيراً بفضل دعم القيادة الرشيدة، 
والقوانين والتشريعات التي نظمت القطاع الخيري، وروح االبتكار 

واإلبداع التي يتحلى بها العاملون في هذا الحقل، لكن العنصر األهم 
في نجاح العمل الخيري هو روح العطاء والتكافل التي عرف بها أهل 

اإلمارات، واإلقبال على المبادرات الخيرية الذي نلمسه كل يوم من 
حكامنا وشيوخنا، حفظهم هللا، ومن المواطنين والمحسنين وأهل 

الخير على اختاف مواقعهم. 
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وّقعت »بيت الخير« ومجموعة »اينوك« مذكرة تفاهم تقوم بموجبها 
»اينوك« بدعم مجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية التي تقدمها 

الجمعية، بمناسبة “عام زايد”.
ووقع المذكرة عن »بيت الخير« عابدين طاهر العوضي، المدير العام، بينما 

وقعها عن مجموعة »اينوك«، زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، 
كاتها في عام زايد، لدعم برامجها  كد العوضي أن الجمعية كثفت من شرا وقد أ

الخيرية ومبادراتها المجتمعية، وذلك تجاوباً مع توجهات القيادة الرشيدة 
لدعم األسر محدودة الدخل.

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»اينوك”: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية بيت الخير يأتي في ضوء مبادرة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه هللا 
- بتسمية عام 201٨ بـ “عام زايد”، وهو ما ينسجم مع مبادراتنا للمسؤولية 
االجتماعية لدعم العمل الخيري واإلنساني في الدولة، لما له من دور كبير في 

تحقيق المساواة المجتمعية ودعم الفئات محدودة الدخل واألسر المتعففة.”
ووفقاً للمذكرة، توّفر »اينوك« لموظفيها ومراجعيها سبل التبرع لمشاريع 
»بيت الخير« عبر منافذ المجموعة المنتشرة في 192 موقعاً، على أن يتم 
تخصيص الدعم لمشروعي المير الرمضاني وزكاة الفطر حتى نهاية شهر 

رمضان المبارك، بينما تخصص التبرعات خال الفترة المتبقية من العام 
لصالح مشروعي إسعاد أصحاب الهمم وكبار السن.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم زيارات لموظفي المجموعة 
لدعم شريحة كبار السن، باإلضافة إلى توفير ٥00 وجبة إفطار يومياً لعمال 

الشركة خال شهر رمضان المبارك.

مذكرة تفاهم مع »اينوك«

تعزيز التعاون مع هيئة تنمية المجتمع

زار وفد من »بيت الخير« برئاسة عابدين طاهر العوضي، المدير العام، يرافقه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، مقر هيئة تنمية 
المجتمع في دبي، وذلك لتعزيز التواصل، واالرتقاء بالتعاون المشترك بين الطرفين في المجاالت الخيرية واإلنسانية، حيث كان في استقباله، 

أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام للهيئة، بحضور الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي.
وتناولت الزيارة دعم حملة »بيت الخير« الرمضانية »وسنزيد المحسنين«، حيث تمت مناقشة مستجدات دعم الحاالت المحتاجة، وفوائد 

كبر عدد من المستحقين. الربط اإللكتروني بين الجمعية والهيئة بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الشفافية في خدمة أ
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تفعيل التعاون مع بلدية دبي

المشاركة في 
الملتقى الصحي 

للمرأة

كعكة الخير

قام وفد من »بيت الخير« برئاسة عابدين طاهر العوضي، المدير العام، رافقه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، 
ونشوان محمد سعيد مسؤول االتصال الخارجي، بزيارة إلى بلدية دبي، حيث قدم واجب التهنئة للمهندس داوود عبدالرحمن 

عبدهللا الهاجري، بثقة صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه هللا، بتعيينه مديراً عاماً لبلدية دبي، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

واستعرض الوفد مسيرة التعاون الذي تم مع بلدية دبي في مراحل مبكرة، وحجم المبادرات التي أنجزتها جمعية بيت الخير 
معها، والتي كان آخرها التعاون في شأن تنفيذ مبادرة الطعام التي أطلقها صاحب السمو في عام الخير، والمستمرة حتى اآلن 

برعاية وإشراف سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك اإلمارات للطعام.
وقد رحب الهاجري بوفد الجمعية، وشكر إدارتها على هذه المبادرة، مؤكداً على انفتاح بلدية دبي للتعاون مع القطاع الخيري، 

وفي مقدمته جمعية بيت الخير، مشيداً بدورها المتميز، واستعداده لتفعيل كل التفاهمات القائمة، وترحيبه بكل مبادرات 
التعاون والتكامل لدعم مسيرتها.

شاركت »بيت الخير« في الملتقى الصحي 
السادس للمرأة، الذي نظمته جمعية النهضة 
النسائية بدبي، تحت رعاية حرم الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت 

مكتوم بن جمعة آل مكتوم. 
وأقيم الملتقى تحت شعار »صحة مثالية ألمٍد 
بعيد« حيث مثلت الجمعية فيه كل من صفاء 

العوضي، مدير فرع دبي، وفاطمة الدشتي، مدير 
مركز البرشاء، و مريم صالح، مدير مركز العوير.

شاركت “بيت 
الخير” بالفعالية 

التي أقامتها 
“أبيا” بالتعاون 

مع “أسواق” تحت 
شعار “كعكة الخير”، 

والتي تمثلت ببيع 
أصناف متنوعة من 

الكعك بسعر رمزي، يعود ريعها لصالح الجمعية، وذلك في أسواق المزهر 
بدبي.

وافتتحت الفعالية هند سعيد المزروعي، مدير عاقات المتعاملين في 
أبيا وشركاه، بحضور عبدالحميد الخشابي، مدير العامة التجارية واالتصال 

في أسواق، وثاني سالم مبارك، ضابط عاقات عامة في أبيا وشركاه.
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تعزيز التعاون مع 
»تعاونية االتحاد«

زار وفد من »بيت الخير« برئاسة سعيد مبارك المزروعي، نائب 
المدير العام، يرافقه نشوان محمد سعيد، مسؤول االتصال الخارجي، 

كبر التعاونيات االستهاكية في الدولة، حيث كان في  تعاونية االتحاد، أ
استقباله خالد بن ذيبان الفاسي، الرئيس التنفيذي للتعاونية، بحضور 
سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق، واستعرض االجتماع 

مستجدات التعاون في مجال تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود، 
وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين الجانبين.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام »بيت الخير«: »انطاقاً 
كة للمساهمة  من حرص جمعية بيت الخير على تعزيز عاقات الشرا
في تكثيف األعمال الخيرية في عام زايد، نظمنا هذه الزيارة إلى تعاونية 

االتحاد لتفعيل التعاون القائم بيننا، بما يحقق األهداف االستراتيجية 
للطرفين ويخدم المجتمع خيرياً وإنسانياً«. 

قام نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، ترافقه 
حليمة الظنحاني، مدير شؤون األفرع، ونهلة ابراهيم األحمد، 
كز، وفاطمة الدشتي، مدير مركز البرشاء،  مدير شؤون المرا

بزيارة تواصل لمركز المشاعر اإلنسانية بدبي، حيث كانت 
في استقبالهم نادية الصايغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 

المركز، حيث تم الحوار حول سبل التعاون لدعم شريحة 
أصحاب الهمم، واالطاع على تجربة المركز.

زيارة مركز »المشاعر 
اإلنسانية«

نشاطات تدريبية
ورشة القيمة المضافة 

نظمت »بيت الخير« بالتعاون مع شركة 
برايم فيجن لاستشارات الضريبية، ورشة 

تعريفية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
قدمها أحمد سلطان، مستشار مالي وضريبي 

في الشركة، وتناولت مفهوم ضريبة القيمة 

المضافة وقوانينها وآليات تطبيقها، وتأثيرها 

على القطاع الخيري.

السعادة ومفاتيح النجاح
نظمت »بيت الخير« محاضرة بعنوان »السعادة 

ومفاتيح النجاح« ألقتها الدكتورة مايا الهواري، 
رئيس مجلس أمناء مدرسة دبي كرمل، بهدف 

نشر مفهوم وثقافة السعادة واإليجابية بين 
الموظفين، ودعم كوادر الجمعية بالمفاهيم 

المتعلقة بتحقيق السعادة في حياتهم المهنية 
والخاصة، وانعكاساتها اإليجابية على المجتمع.

الورشة الصحية
كما نظمت الجمعية لموظفيها ورشة صحية، 
بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، بمناسبة يوم 

الصحة العالمي، تضمنت محاضرات لبث الوعي 
الصحي، وإجراء فحوصات طبية.
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مركز البرشاء

مركز حتا

مركز العوير

مركز الليسيلي

“إسعاد يتيم”
نظم كانو الكندي، مستشار التواصل االجتماعي، و»كارافان« لتنظيم الفعاليات 

بالتعاون مع »بيت الخير« مبادرة »إسعاد يتيم ٣« في سيتي ووك دبي، لتسليط 
الضوء على األيتام والقّصر وإسعادهم تحت شعار »أسرة واحدة«، بمشاركة ٣2 

يتيماً من مركز البرشاء، حيث حضرت مجموعة من رواد التواصل االجتماعي، 
وتضمنت الفعالية تناول وجبة في مطعم متس آند تريز، ثم التعرف على 

الحيوانات النادرة في »جرين بانيت«، وأخيراً االستمتاع في منطقة األلعاب »هب 
زيرو«، وقّدمت لأليتام هدايا قيمة من عبايات لوزان وشركة فولك.

معرض الكتاب
شاركت موظفات من المركز بحضور افتتاح معرض حتا األول للكتاب، الذي نظمته جمعية 

النهضة النسائية بحتا بالتعاون مع دار كتاب للنشر والتوزيع، في صالة حتا لألفراح في دبي، 
وضم مئات العناوين والموضوعات.

فعالية توعوية
نظم مركز العوير بالتعاون مع مركز الطوار الصحي ومركز الممزر الصحي 

فعالية توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي، بمشاركة أطفال روضة الحكمة 
وبعض زواّر المركز، حيث تم إجراء فحوصات لتشخيص هشاشة العظام 

لزواّر المركز، وتعريفهم بمخاطر إهمال هذا المرض، وتزويدهم بنصائح 
للوقاية منه، كما تم تخصيص فقرة اإلقاع عن التدخين، وفقرة نظافة اليدين 

لألطفال، وانتهت الفعالية بتناول وجبة غداء صحي.

يوم الصحة العالمي
وزّع مركز الليسيلي وجبات صحية على مجموعة من العمال في مواقع عملهم المختلفة بالمنطقة، بمناسبة يوم الصحة العالمي، تكريساً 

لقيم التكافل اإلنساني في المجتمع.

يوم التوحد العالمي
بمناسبة اليوم العالمي للتوحد استقبلت مريم 
صالح، مدير مركز العوير، أربعة أطفال من أبناء 

الحاالت التي يساعدها المركز، من ذوي اضطراب 
التوحد، حيث قدمت لهم هدايا رمزية، مع التقاط 

الصور التذكارية، بهدف إسعادهم والتأكيد على 
ضرورة دمج هذه الفئة في المجتمع.
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ماذا يعني استحداث منصب مدير شؤون المراكز، بما أن لكل مركز 
إدارته القائمة؟

كز من حيث أنها تتبع لهيئة آل  تعلمون خصوصية عمل المرا

مكتوم الخيرية من جهة، وتطبق معايير وأنظمة »بيت الخير« من 

جهة، وفق التفاهم القائم بين الجانبين، وأنا من جهة مسؤولة على 

تنفيذ التوجيهات والتفاهمات، التي يزودنا بها مجلس أمناء الهيئة، 

برئاسة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومن جهة أنا 

مسؤولة عن متابعة تطبيق األنظمة واللوائح اإلدارية، التي تصدرها 

جمعية »بيت الخير« لتنظيم العمل، باإلضافة إلى تنسيق العمل 

كز لتعمل بروح واحدة. بين المرا

ماهي أهم الخدمات المجتمعية التي تقدمها المراكز؟
كز هيئة آل مكتوم الخيرية برامج تنموية ونشاطات  تقدم مرا

اجتماعية جلـّى، تعود بالنفع والتنمية المستدامة على الفئات 

المستفيدة والمجتمع المحلي، مثل خدمات دعم األسر محدودة 

الدخل، من خال تقديم المساعدات النقدية والعينية والغذائية، 

ودعم الصحة والتعليم ألبناء هذه األسر والفئات، ورعاية المسنين، 

ودعم األسر المنتجة، واالهتمام الفائق باأليتام وأصحاب الهمم.

كيف تقيمين شراكة »آل مكتوم الخيرية« مع »بيت الخير«؟
كة بفضل هللا تعالى ناجحة، وتعد نموذجاً مشرفاً للتعاون  الشرا

والتكامل الخيري واإلنساني، ونحن حريصون في »بيت الخير« على 

هذا النجاح، ونسعى لتعزيزه بالمزيد من التعاون وحسن األداء، 

وقد استطعنا بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

كز الهيئة، الحصول على  مكتوم السديدة، واإلدارة الناجحة لمرا

كز األربعة، طبقاً للمواصفة 9001 للمرة  شهادة اآليزو للجودة للمرا

األولى عام 2011، وتم تجديد هذه الشهادة في مارس عام 201٥ 

لدقة اإلجراءات ومستوى األداء، ونوعية المستفيدين، وقد تم 
كز مؤخراً في نهاية 201٧.  التجديد الثالث آليزو المرا

ما هو عدد المستفيدين من مراكز الهيئة عام 2017 وكم بلغت 

قيمة المبالغ التي أنفقها كل مركز؟
حسب نتائج إنفاق 201٧ فإن عدد األسر والحاالت التي استفادت 

كز الهيئة بلغ 2٧٤12 أسرة وحالة، أما  من عطاء الجمعية عبر مرا
حجم اإلنفاق فبلغ ٣٤٫٣ مليون درهم، أنفق منها في مركز البرشاء 

11٫2 مليون درهم، استفادت منها 9٣٤6 أسرة وحالة، ومركز العوير 
1٤٫٤ مليون درهم، استفادت منه 10٨٨9 أسرة وحالة، وبلغ إنفاق 

مركز حتا 6٫٥ مليون درهم، استفادت منها ٥٥20 أسرة وحالة، 
في حين بلغ مجموع ما أنفقه مركز الليسيلي 2٫2 مليون درهم، 

استفادت منها 16٥٧ أسرة وحالة.  

كيف ترين عالقة المراكز مع المجتمعات والمؤسسات والهيئات 

المحلية؟
كز الجمعية على عاقة جيدة وتنسيق دائم مع مختلف  كافة مرا
هيئات وإدارات المجتمع المحلي كل حسب اختصاصه، ونسعى 

دائماً للمشاركة في الفعاليات الخيرية واإلنسانية على مستوى دبي 
بشكل خاص واإلمارات بشكل عام.

أين وصلت حملة رمضان هذا العام، وكيف تمضي عبر مختلف المراكز؟
انتهينا من توزيع المير الرمضاني على األسر المسجلة، حيث بلغ 
كز األربعة 21٥2 أسرة،  عدد األسر المستفيدة من المير في المرا

بقيمة إجمالية قدرها حوالي ٣٫٥ مليون درهم، وسوف نبدأ خال 
رمضان بتوزيع زكاة الفطر مع نهاية الشهر، كما سنقوم بتوزيع 

العيدية وكسوة المابس إلسعاد األسر المستفيدة في العيد، ونلبي 
منذ انطاق الحملة كل االحتياجات الطارئة لألسر.

مع نهلة إبراهيم األحمد
مدير شؤون مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية

تأسست هيئة آل مكتوم الخيرية عام 1997، على يد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، حفظه اهلل، وحظيت »بيت الخير« باهتمام وثقة 

سموه، فأوكل نشاط الهيئة في اإلمارات إلى الجمعية، وفي عام 2003 وجه سموه 

بتأسيس 4 مراكز للهيئة في العوير والبرشاء وحتا واللسيلي، لتتلقى طلبات الدعم 

والمساعدة من المواطنين في تلك المناطق، وخضعت هذه المراكز للنظام اإلداري الذي 

تطبقه »بيت الخير« في أفرعها وفق ما تعتمده من معايير.

كة القائمة  كز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها الجمعية، وفق هذه الشرا نشرة »بيت الخير«، التقت نهلة إبراهيم األحمد، مدير شؤون مرا
والمتجددة، وأجرت معها هذا الحوار..
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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, for Branches  2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, for Centers 2017

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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We will amply reward philanthropists
I am honored to invite you to join us in our new charitable campaign themed ‘We will amply reward 
philanthropists’. Your white hands and sincere endeavor to give and support others to be greatly rewarded 
speak volume.
 
Zayed Campaign
Our campaign this year is part of the initiatives of the ‘Year of Zayed’ announced by the President, His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. The Society is geared up to make it the best and most successful 
campaign in honour to Zayed Al Khair who has imparted the values of giving, helping the needy, supporting the 
weak, and showing compassion and solidarity to the poor to the UAE community. He was and shall remain a 
role model in giving for his people.
 
AED 90 million
Beit Al Khair, known for its competence to deliver your charities to the most vulnerable people, managed to 
spend Dh83.5 million on them last Ramadan. We are all set to lift up the bar and give more for charity this year. 
We plan to spend Dh90 million this Ramadan to bring happiness to indigent and low-income people, but this is 
not possible without your support.
 
Quality and transparency
As you are well aware, Beit Al Khair is ISO-certified thanks to its strict observance to the principles of 
transparency and clarity. We will provide you with all details of our expenditure as requested. This will be 
publicly and regularly announced through mass media. This transparent approach is the reason behind the 
ultimate confidence in the performance of the Society which has recently won the prize for best charitable 
performance in the Arab world; a prestigious award granted by the Arab Administrative Development 
Organization of the League of Arab States.
 
Thanks to partners and supporters
Finally, I would like to thank all the philanthropists and donors who supported our previous campaigns. I wish 
to extend special appreciation to our strategic partners, mainly the Al Maktoum Foundation led by H.H. Sheikh 
Hamdan bin Rashid Al Maktoum Deputy Ruler of Dubai and Minister of Finance who is known for his white 
hands. Special thanks are also to the Dubai Islamic Bank who has always been supporting our campaigns over 
years. Many thanks are to all government departments and other entities that have entrusted Beit Al Khair to 
distribute their alms.
 
We hope you would be with us this year, supplicating Almighty Allah to best reward and bless you, and include 
you in those He promised ample reward.

Ongoing Charity  

General Charity

Donation can be transferred by direct deposit to any of these bank accounts:
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Message of Juma Al Majid

Beit Al Khair Chairman,
for supporting “Ramadan Campaign”

Juma Al Majid:

-      Our campaign, part of Year of 
Zayed, will hopefully be the best 
and most successful

-      We are all set to spend Dh90 
million to bring happiness to low-
income people this Ramadan

-      Our deepest appreciation to 
our philanthropists, supporters and 
strategic partners

Juma Al Majid, Chairman of Beit Al Khair, has delivered an inspiring message to generous philanthropists and businessmen 
in the UAE, be they Emiratis or residents, urging them to support the Society campaign this Ramadan. The drive, themed: 
‘We will amply reward philanthropists’, is aimed to expend Dh90 million on eligible families and cases, including about 47,000 
poor families already registered with the Society. This will help ease their suffering, bring them happiness, and give them 
some time to keep themselves busy with worship as is the case with other members of the society.
 

”In my name and on behalf of my brothers in the Board of Directors of Beit Al Khair, I would 
like to extend my sincere congratulations to you on the occasion of the holy month of 
Ramadan. May God bless you, give you more successful, and bestow more power, progress, 
leadership, and giving on the UAE.“
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Zayed A
l K

hair

Of Sheikh Zayed’s sayings:

»We have to know that Islam is 
our cornerstone. When the Arabs, 
including us, embraced Islam, 
it corrected lots of our bad and 
ignorant customs and traditions. 
The Prophet )PBUH( has lifted 
Muslims, as thankfully ordered by 
the Creator, to high level we have 
to sustain and always keep up. 
I would advise you to adhere to 
religion and science.«

Zayed manners in Ramadan

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, )RIP( departed on the 19th 
of Ramadan. The prudent leadership 
has decided to mark and revive this 
anniversary by launching the ‘UAE 
Humanitarian Day’ which has been 
dedicated for humanitarian and 
charitable initiatives to motivate the 
society members to give more in honor 
of the spirit of the founding father.
 
Sheikh Zayed has been well brought 
up by his mother Sheikha Salamah 
who taught him generosity, mercy and 
compassion about the poor, the weak, 
and patients. Such noble manners have 
been quite reflected in the initiatives 
of Sheikh Zayed who was known for 
his passion to reach out Muslims 

around the world. He built so many 
cities, houses, mosques, and water 
networks. He distributed millions of 
copies of the holy Quran, helped poor 
people and relieved the disadvantaged 
in Afghanistan, Somalia, Palestine and 
Lebanon and other Arab and Muslim 
countries. This is apart from his white 
hands nationwide.
 
Of the many stories that reflect his 
ethics and religious manners when he 
was a representative of the Ruler in 
the Eastern region. He was in a long 
trip on his horseback in Ramadan from 
the dawn to the noon time to check 
on people’s affairs. He felt so thirsty, 
but refused to break his fasting until 
he reached Al Muatared area in Al Ain 

where he went swimming in one of the 
currents to overcome the scorching 
temperature. However, a man started 
mucking up the water with some dirty 
dates he collected from under a tree 
there. Sheikh Zayed politely asked him 
to wait for few minutes until he finished 
as he was fasting and thirsty.
 
The man did not give a heed and used 
abusive words against Sheikh Zayed 
who just smiled though he was angry. It 
was until some men, who knew Zayed, 
appeared and greeted him in his name 
and title. The man was so sorry for 
being rude to Sheikh Zayed who did 
not punish him. Instead, he got out of 
the water, shook hands with him, and 
checked on his affairs.
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Ramadan 
is back 
again

As the holy month of Ramadan is back again, it is high time for blessings 
that have no end. It is the time for purifying hearts from all sins and worldly 
pleasures. It is the time for everyone to get closer to Almighty Allah.   
The faithful, in Ramadan, get themselves ready for giving more and doing 
more good deeds to get more heavenly rewards. Scholars have, therefore, 
allowed advance payment of Zakat or alms by those whose due time for 
Zakat is later after Ramadan so that they can get more rewards.
Ramadan is the month of worship and piety. It is a race for giving more for 
charity and purifying our souls to be more compassionate about the poor 
and their suffering and opt for sharing them with the delicious food we 
have.
The worshippers, feeling the pinch of hunger and thirst in Ramadan, help 
them remember those who are hammered by the same need and suffering 
most of the time.
This time is a precious opportunity to ease their suffering and bring them 
happiness. It is a challenge to overcome our selfishness, addiction to money, 
and snobbery, and be up to the noble meanings of fraternity, solidarity and 
equality.
Beit Al Khair is all set for the holy month with a special program of giving 
to bring happiness to vulnerable and low-income families and people 
nationwide.
The Society has launched its ‘Farha’ or ‘Joy’ programme which is meant 
to put a smile on the faces of vulnerable families and people on public 
occasions and holidays.
This pioneering scheme includes the Ramadan ‘Meer’ or ‘Foodstuff’ whereby 
all food needs are secured to these indigent families. There is also the Fast-
ending Iftar project whereby free meals are provided for some half million 
workers and passersby.
 The projects of Zakat Al Fitr and Ediya or Feast gift are also included. Cash 
allowances are distributed under the latter during the Eid to bring joy to the 
children of eligible families and help them buy new clothes.

Editorial



ويمكنكم التبرع أيضاً 
عبر التطبيق الذكي 

على أجهزة أبل 
وأندرويد :

يمكن التبرع باإليداع المباشر عبر الحسابات البنكية التالية :

بنك دبي ا�سالمي

مصرف أبوظبي ا�سالمي

AE13 0500 0000 0001 2888 809

AE15 0500 0000 0001 2888 870

حساب الزكاة:

حساب الصدقات:

AE69 0240 0025 2051 1717 801

AE91 0240 0025 2051 1714 301

حساب الزكاة:

حساب الصدقات:

جمعية بيت الخير

تدعوكم لدعم حملتها الرمضانية

التي تستمر حتى عيد الفطر المبارك

وذلك 
سعاد أكثر من ٢٥ ألف أسرة في رمضان
ومئات ا�رامل وا�يتام والمرضى والمسنين وأصحاب الهمم 

الشركاء االستراتيجيون


