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تطور العمل الخيري 
في اإلمارات

وتقرؤون أيضًا..

5 ماليين درهم للتعليم

و 3 ماليين ألصحاب الهمم

االحتفاء بالحلقة المئة من إذاعة “صوت الخير”



تفـردت دولـة اإلمـارات بإطـاق تعبيـر »أصحـاب الهمـم« عـلى ذوي االحتياجـات الخاصـة 

حاضرهـا  مـن  الفئـة  هـذه  لتمكيـن  متكاملـة  مبـادرة  ضمـن  اإلعاقـة،  ذوي  مـن  بـدالً 

ومسـتقبلها، وتوفيـر الفـرص الكاملـة للعمـل واإلبـداع وخدمـة المجتمـع، وقـد صـدر ذلـك 

كتوجيـه ملـزم لكافـة الـوزارات والمؤسسـات وهيئـات المجتمـع، بمبـادرة صاحب السـمّو 

الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم 

دـبي، رعـاه هللا، الـذي أعلـن عـن تأسـيس المجلـس االستشـاري ألصحـاب الهمـم، وبلـور 

أهـداف السياسـة الوطنيـة للنهـوض بهـم.

ـفي مكانـه  اإلنسـان هـي عـدم تقدمـه، وبقـاؤه  أن »إعاقـة  المناسـبة  بهـذه  كـد سـموه  وأ

وعجـزه عـن تحقيـق اإلنجـازات، ومـا حققـه أصحـاب الهمـم ـفي مختلـف المجـاالت، دليـل 

المسـتحيل«.  العزيمـة واإلرادة تصنعـان  عـلى أن 

وتتالت التشـريعات والتوجيهات والمبادرات الرسـمية والمجتمعية للنهوض بأصحاب 

الهمـم، لـم يكـن آخرهـا القـرار رقـم 38 لسـنة 2018 ـفي شـأن اعتمـاد سـموه لمعجـم لغـة 

اإلشـارة اإلماراـتي للصـم، لتعزيـز لغـة وطنيـة جامعـة للتواصـل الفعـال معهـم، حتـى ال 

يشـعروا بـأي غربـة أو صعوبـة لاندمـاج الكامـل ـفي وطنهـم، كمـا أصـدرت هيئـة تنميـة 

المجتمـع بدـبي »قانـون حمايـة حقـوق أصحـاب الهمـم« ليكـون دليـًا لجميـع المعنييـن.

مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  قـرار صاحـب  صـدر  الماضـي  يوليـو  وـفي 

رعـاه هللا، رقـم 43 بدعـم حقـوق أصحـاب الهمـم ـفي مجـال العمـل، مـن خـال تمكينهـم 

مـن الوصـول إـلى الفـرص المتاحـة ـفي سـوق العمـل عـلى النحـو الـذي يكفـل ممارسـة 

حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع اآلخرين، وحقهم في البحث عن فرص عمل 

متسـاوية ـفي مختلـف القطاعـات، ودعـم الراغبيـن منهـم ـفي تأسـيس عمـل خـاص ممـن 

هـم عـلى رأس عملهـم.

مـن جانبهـا، بلـورت وزارة تنميـة المجتمـع سياسـة العمـل ألصحـاب الهمم، التي صدرت 

الحـرة  المشـروعات  لتمويـل  نظـام  وضـع  إـلى  بالدعـوة  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  بقـرار 

وتدريبهـم  بهـم،  خاصـة  تجاريـة  أعمـال  تأسـيس  عـلى  ومسـاعدتهم  الهمـم،  ألصحـاب 

العمـل. بسـوق  لالتحـاق 

اسـتراتيجية  كـب  توا التـي  الهمـم،  أصحـاب  توظيـف  سياسـة  إـلى  الـوزارة  وتطرقـت 

الحكومـة االتحاديـة ورؤيـة اإلمـارات 2021، ـفي االنتقـال مـن مجـال الرعايـة االجتماعيـة 

إـلى التنميـة االجتماعيـة، والتـي تتمحـور حـول حمايـة الحقـوق، واالختبـار والتعيين، وبيئة 

العمـل المطلوبـة، وتنظيـم العمـل ومرونتـه، وتقييـم األداء، والتطويـر الوظيفـي، وفـرص 

التعليـم، وتدريـب وتشـغيل أصحـاب الهمـم مـن اإلعاقـات الشـديدة.

صلـب  ـفي  ووضعتهـا  الحكوميـة،  التوجهـات  بهـذه  الخيـر«  »بيـت  رحبـت  وكعادتهـا 

الهمـم، حيـث ترعـى شـهرياً 263 مـن  للنهـوض بفئـة أصحـاب  سياسـاتها المسـتقبلية 

نقديـة  مسـاعدات  تقـدم  كمـا  دعـم،  مـن  يطلبونـه  مـا  كل  لهـم  وتوفـر  الهمـم،  أصحـاب 

سـنوياً. درهـم  مليـون   3 حواـلي  إـلى  يصـل  بمـا  ألسـرهم، 
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وقد غرس زايد، رحمه هللا بذاره الطيبة في 
أرض اإلمارات عندما واتته الظروف، فزرع 

روح االتحاد، وصبر طوياً حتى أثمرت تلك 
الروح، ونهضت دولة االتحاد بثقة وقوة 

وتعاون فريد بين أعضاء المجلس األعلى، 
حكام اإلمارات، الذين التفتوا للبناء، ونجحوا 

في بناء هذا النموذج الرائع للتعاون والتكامل، 

وااللتزام برؤى القيادة الرشيدة التي مثلها 
الشيخ زايد، طيب هللا ثراه، أول رئيس 

للدولة الواعدة، وأخيه في حلم االتحاد، راشد 
بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، رحمه هللا، 

لتنبثق اإلمارات من رمال الصحراء، وتستوي 
على عودها شجرة باسقة وارفة الظال، 

تشرئب بقامتها نحو السماء، لتعلو بعيداً، 
متجاوزة قامات دول سبقتها، لتنافسها، 

وتتفوق عليها من حيث برامج ومنجزات 
التنمية وحداثة الحياة الهادئة المستقرة، 
وطموحات المستقبل التي تطاول عنان 

السماء. 
واليوم تتطلع اإلمارات ضمن طموحاتها 

الجريئة والجسورة لغزو الفضاء وسبر 
أغواره، من خال العديد من المشروعات 
واالتفاقيات التي عززت هذا االتجاه، وجاء 

تدشين حكومة دبي لمركز محمد بن راشد 
للفضاء، تأكيداً على جدية االستراتيجية 

الهادفة إلى دعم االبتكارات العلمية والتقدم 
التقني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، فتم 
إطاق مشروع مسبار المريخ، بأيٍد إماراتية، 

لتعلن عن بدء عصر جديد لدولة اإلمارات 
الصاعدة.

ولقي التوجه نحو الفضاء دعم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، والذي توج مؤخراً 
باإلعان عن اختيار اثنين من شباب اإلمارات 

ليكونا أول رائدي فضاء عربي في المحطة 
الفضائية الدولية.

وقد احتفى سمو الشيخ محمد بن راشد 
بهذا اإلنجاز قائاً: »في إنجاز عربي جديد.. نعلن 

اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب 
لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري، 

وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثان كل 
الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات 

لألجيال اإلمارتية الجديدة.. ألف مبروك 

لشعبنا وشبابنا«.
وأضاف: »لدينا اليوم البرنامج الوحيد إلطاق 

مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات 
صناعة األقمار بنسبة 100% ولدينا رواد فضاء 

مواطنين، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات 
20 مليار درهم.. واألهم لدينا اإلنسان الذي 

ال سقف لطموحاته إاّل السماء.. الخاصة: 
اإلنسان العربي »يستطيع« إذا توفرت له 

الظروف«.
فيما أعلن سمو الشيخ محمد بن زايد 

مباركته لهذا التوجه، قائاً: »نبارك لهزاع علي 
عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف 

مفتاح حمد النيادي بمناسبة اختيارهما أول 
رائدي فضاء إماراتيين.. إنجاز جديد يعكس 

قوة تحدي ابن اإلمارات وعزيمته وإصراره 
على بلوغ أعلى المراتب.. كل التوفيق 

والنجاح لهما في مهمتهما المقبلة، مثلما 
ال حدود للفضاء.. فا حدود لطموحاتنا في 

تحقيق مزيد من اإلنجازات لوطننا.. وثقتنا 
كبيرة في أبنائنا في حمل راية اإلبداع والتفوق 

والتميز«.
وصدق وعد زايد، فصبر الصحراء، أثمر أخيراً 

باقتحام الفضاء.

»لقد علمتنا الصحراء 
أن نصبر طوياًل حتى 

ينبت الخير، وعلينا أن 
نصبر ونواصل مسيرة 

البناء حتى نحقق 
الخير لوطننا«.

حتى ال ننسى

من أقوال الشيخ زايد .. زايد الخير ..

صبر الصحراء
يثمر في الفضاء
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انتهت »بيت الخير« من توزيع الكوبونات المدرسية على أبناء األسر المتعففة ومحدودة الدخل، بمناسبة موسم العودة 

للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد، كما بدأت بدعم الطلبة المعسرين، الذين كان انخفاض دخل ذويهم، سببًا في تأخر 

قبولهم وانتظامهم في مدارسهم وجامعاتهم.

5 ماليين درهم لبرنامج »تعليم«

برنامج »تعليم«
 

كد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن ذلك يأتي  وأ
ضمن برنامج »تعليم” الذي يقدم مختلف أنواع الدعم للطلبة من 

أبناء وبنات األسر المتعففة ومحدودة الدخل داخل الدولة، بدءاً 
من تزويدهم بأدوات القرطاسية، ودعم الطلبة الذين تحول ظروف 

ذويهم دون تسديد الرسوم المدرسية، وتوفير كل مستلزمات البحث 
والدراسة للطلبة الجامعيين، كأجهزة الابتوب واآلي باد وتغطية 

تكاليف بحوث التخرج.
 

مشروع القرطاسية 
 

وأضاف العوضي: »من المتوقع أن يتجاوز اإلنفاق على برنامج 
»تعليم« 5 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبالغ التي رصدتها 

»بيت الخير« لمشروع القرطاسية وحده حوالي 2٫500٫000 مليون 
درهم، تم توزيعها على شكل كوبونات مدرسية محددة القيمة، 

يمكن للطالب أن يشتري بها احتياجاته المدرسية من المكتبات 
التي تعاقدت معها الجمعية حسب رغبته، وقد بلغ عدد الطلبة 

المستفيدين حتى بداية هذا العام الدراسي 12758 طالب وطالبة من 
أبناء األسر المسجلة، التي تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، 

ولديها طلبة في المدارس، والتي يبلغ عددها 3716 أسرة. فيما بلغ 
حجم الرسوم والمعونات للطلبة المعسرين والجامعيين حتى اآلن 

حوالي 2٫8 مليون درهم«.  
  

 دعم مستدام 
  

ويشكل دعم التعليم أحد األهداف الرئيسية التي قامت من أجلها 
»بيت الخير«، وحافظت عليها طوال 30 عاماً من عمرها، حيث تساعد 

الجمعية سنوياً حوالي 14 ألف طالب في رياض األطفال والمدارس 
العامة والخاصة وجامعات الدولة، وذلك من خال مشروع القرطاسية، 

ومشروع »تيسير« للطلبة، الذي يعنى بدعم الطلبة المعسرين من 
أبناء األسر محدودة الدخل، التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية 
في مختلف المراحل، ويدعم الطاب الجامعيين بمختلف احتياجاتهم 

األساسية.
 

كرسي زايد
 

من جانب آخر، تتابعت استجابة الجامعات لمبادرة »كرسي زايد« 
التي أطلقتها »بيت الخير« لتوفير منح مجانية للطلبة الجامعيين، 

إحياء لذكرى الوالد المؤسس، الذي دعم التعليم واستثمر في اإلنسان 
عماد المستقبل، حيث استجابت لهذه المبادرة كل من جامعة عجمان 

كاديمية  وجامعة زايد وجامعة جميرا والكلية األمريكية في دبي وأ
مانيبال للتعليم العالي وجامعة أميتي، وجار التفاوض مع جامعات 

كبر قدر من المنح، التي ستقدم لأليتام أوالً، ثم  أخرى، الستيعاب أ
كثر األسر محدودة الدخل حاجة واضطراراً. ألبناء أ
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على خطى زايد

ورغم التقدم والتميز الذي حققه العمل الخيري داخل الدولة، وتحقيق اإلمارات للمركز األول عالمياً في العمل اإلنساني لسنوات، إال أن 
كثر تطوراً وفاعلية، حيث قال سموه في كلمته االفتتاحية للتقرير السنوي للمدينة العالمية  طموح القيادة الرشيدة ما زال يستشرف آفاقاً أ

للخدمات اإلنسانية، عن إنجازاتها في عام الخير: »نسعى لتحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدام، وتغيير مجتمعي ملموس، 
وفرق حقيقي في حياة الناس« في إشارة واضحة إلى ضرورة تطوير العمل الخيري الحالي، واالرتقاء به ليضاهي أفضل التجارب العالمية، 
وابتكار مشاريع ترتقي بالعمل الخيري من سّد االحتياجات األساسية والعاجلة، إلى تمكين المحتاجين من الوصول إلى متطلبات الرفاه 
االجتماعي، واالرتقاء بفكر المحسن والمانح ليشعر بمسؤولياته االجتماعية ويلتزم بها، وإبداع وبناء مشاريع للفئات األقل دخاً وحظاً في 

المجتمع، تساعد المحتاج على االكتفاء الذاتي، بل واالنتقال به من محتاج يطلب العون، إلى منتج ينثر خيره على أسرته ومجتمعه.

تطور العمل الخيري في اإلمارات

محمد بن راشد: »نسعى لتحويل حب الخير 

إلى عمل مؤسسي مستدام، وتغيير مجتمعي 

ملموس، وفرق حقيقي في حياة الناس«.

لم يشهد العمل الخيري اهتمامًا من الدولة، كما شهده في دولة اإلمارات، وقد ساهمت في ذلك ثالثة عوامل مهمة.. األول طبيعة شعب اإلمارات 

الذي جبل على حب التكافل والفزعة وإغاثة الملهوف، وإرث الوالد المؤسس  زايد الخير، الذي حول العطاء اإلنساني إلى منهج دولة وقيادة، ونظر إلى أن 

في الثروات والنماء الذي خص به الله تعالى دولة اإلمارات، حق معلوم للسائل والمحروم، وللصديق القريب والبعيد عندما تدهمه الخطوب والنوازل، أو 

يضربه العجز والفقر، والذي ينال من استقرار الشعوب وسعادة أفرادها، أما الثالث، فهو وفاء القيادة الرشيدة التي ائتمنها زايد على مسيرة اإلمارات لنهجه، 

وجهودها اإلبداعية في االرتقاء بالجهود الخيرية واإلنسانية، من خالل العديد من المبادرات الجديدة والمبتكرة.

وبعد أن صدرت المراسيم 
بتنظيم العمل الخيري واإلنساني 

ومأسسته، وفتح الباب واسعاً أمام 
تشكيل الجمعيات الخيرية العامة 

والمتخصصة، والتوجيه باالرتقاء 
باألداء الخيري واإلنساني وفق أرقى 

كب العصر، بدأت  الممارسات، التي توا
التجارب الخيرية اإلماراتية تفصح عن 
أدائها وعطائها، بما أثبت تقدمها عن 
كثير من التجارب الخيرية واإلنسانية 

في المنطقة العربية والعالم.

2. جمعيات رائدة1. قوانين عصرية

3. االستدامة والرفاه

ولمعت جمعيات رائدة حققت إنجازات مهمة، وفضاً عن تبلور الذراع اإلنساني 
للدولة، ممثاً في هيئة الهال األحمر، التي تأّسست عام 1983، تألقت في إمارة أبو 

ظبي مؤسسات خيرية مهمة مثل: »زايد بن سلطان لألعمال الخيرية واإلنسانية« 
و»خليفة لألعمال اإلنسانية« و»صندوق الزكاة« و»صندوق الفرج« وغيرها، وفي 
دبي لمعت جمعيات ومؤسسات مهمة وفاعلة مثل »محمد بن راشد لألعمال 

الخيرية واإلنسانية« و»بيت الخير« و»دار البر« و»دبي الخيرية« و»المدينة 
العالمية للخدمات اإلنسانية«، وفي الشارقة »الشارقة الخيرية« و»الشارقة 

للخدمات اإلنسانية«، وفي عجمان »اإلحسان الخيرية« و»هيئة األعمال الخيرية«، 
وفي رأس الخيمة »مؤسسة صقر لألعمال الخيرية« و»مؤسسة رأس الخيمة 

لألعمال الخيرية«، وفي الفجيرة »الفجيرة الخيرية« وفي أم القيوين »جمعية أم 
القيوين«، وغيرها من الجمعيات اإلنسانية والمتخصصة.
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عام زايد

بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري ..

»بيت الخير« في عامها الثالثين 
نموذج لألداء المتميز

نموذج لتقدم العمل الخيري
  

وتشكل جمعية بيت الخير نموذجاً مهماً 
للتدليل على التقدم الذي شهده العمل 

الخيري داخل الدولة، في ظل الحكم الرشيد 
للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب هللا ثراه، فمن جمعية أهلية صغيرة، 
تحتل غرفتين صغيرتين في شارع الرقة بدبي، 
إلى مؤسسة خيرية كبرى، باتت تشكل عامة 

مهمة من عامات العمل الخيري واإلنساني 
داخل الدولة، تدخل »بيت الخير« عامها 

الثاثين، وهي تستند إلى رصيد ضخم من 
العطاء واإلنجاز واألداء المتميز، الذي توج 

مؤخراً بفوز الجمعية بجائزة أفضل أداء خيري 
على مستوى الوطن العربي، ممثلة لدولة 

اإلمارات.

دعم القيادة الرشيدة  
  

وتشكل »بيت الخير«، مثل أخواتها من 
الجمعيات العاملة في القطاع الخيري في 
اإلمارات، نموذجاً الفتاً في العطاء واألداء 

المتميز، الذي لم يكن ليكون لوال دور القيادة 
الرشيدة في دعم العمل الخيري ومأسسته 
وتنظيمه وتحفيزه، فانطلق بقوة مستلهماً 

قيم العطاء الراسخة التي جبل عليها مجتمع 
اإلمارات، متمثاً توجهات وتوجيهات اآلباء 

المؤسسين، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس 
زايد الخير، رحمه هللا، الذي جسد خير قدوة 

لشعبه في العطاء واألداء واالنتماء، وما زال 
إرثه الطيب منهجاً راسخاً، تبناه وعززه الجيل 

الثاني في قيادة الدولة، الذي استطاع أن يحقق 
ريادة اإلمارات على مستوى العالم في العمل 

اإلنساني، ممثاً في رئيس الدولة، خليفة بن زايد 
آل نهيان، حفظه هللا، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، وكافة 

أعضاء المجلس األعلى، حكام اإلمارات، وأولياء 
عهودهم الكرام. 

  
48 ألف أسرة  

  
وبلغة األرقام، فإن »بيت الخير« وهي تخوض 

عامها الثاثين، يصل عدد األسر المسجلة 
فيها إلى ما يزيد عن 48 ألف أسرة محدودة 

الدخل، منها 4394 أسرة تتلقى من الجمعية 
مساعدات نقدية راتبة بشكل شهري، بينما 

تتلقى باقي األسر مساعدات طارئة، ترقى 
بظروفها المعيشية حتى تخرج من كربتها، 

فضاً عن حوالي 1800 يتيم، و15 ألف طالب 
محتاج، و500 من أصحاب الهمم، وغيرهم من 

المسنين والمرضى والمعسرين.
  

2 مليار درهم  
  

تطور عطاء »بيت الخير« من عام إلى عام، 
وزادت ثقة المانحين والمحسنين بها، لما 

لمسوه فيها من النزاهة والشفافية، فزاد حجم 
المساعدات التي تقدمها لألسر والفئات األقل 

دخاً، وشمل األسر المتعففة في العديد من 
اإلمارات والمناطق، واستطاعت الجمعية أن 

تصل إلى المناطق النائية، وازدهر نشاطها 
الخيري تحت شعار »من اإلمارات وإلى 

اإلمارات« فتجمع الخير من أبناء اإلمارات، 
كثر الناس حاجة على أرض  لتنفقه على أ
اإلمارات، من مواطنين ومقيمين، ومن 

المتوقع أن يزيد عطاؤها مع نهاية 2018 عن 
ملياري درهم.  

  
شراكة متجددة  

  
منذ البدايات أعلنت »بيت الخير« استعدادها 

للتنسيق والتعاون مع كل الجمعيات 
والمؤسسات والهيئات العاملة في الحقل 

الخيري داخل الدولة، وقد حاز منهجها وأداؤها 
على اهتمام وثقة سمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، 
الذي كان قد أعلن تأسيس هيئة آل مكتوم 
الخيرية خارج الدولة عام 1997م ، من خال 
المركز الثقافي في دبلن بإيرلندا، وعندما قرر 

سموه أن يؤسس لعمل الهيئة الخيري داخل 
الدولة، رأى أن يوكل نشاطها إلى »بيت الخير« 

لتاقي الرؤى واألهداف، والسمعة الطيبة 
والمصداقية العالية التي حظيت بها الجمعية، 

بحيث تتولى توزيع المساعدات للمستحقين 
كز أنشأتها الهيئة في  من خال أربعة مرا

البرشاء والعوير وحتا والليسيلي، لتديرها 
الجمعية وفق معاييرها الخيرية واإلدارية، 

تزامن اليوم الدولي للعمل الخيري لعام 2018 مع عام زايد الخير، مما عزز الذكرى المئوية للوالد المؤسس، الذي أرسى نهج العطاء 

اإلنساني بال مقابل، وامتدت أياديه البيضاء، لتنثر الخير على شعبه، وكل صديق أو محتاج في أصقاع األرض، وشهد عهده نهضة واعدة 

للعمل الخيري، تبلورت باعتالء دولة اإلمارات المركز العالمي األول في العطاء الخيري واإلنساني.. 
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احتفاالً باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي تزامن مع عام زايد الخير، 
بادرت “أبيا وشركاه” بتقديم »كعك الخير«  على موظفي الجمعية، 

تقديراً لجهودهم في ميادين العمل اإلنساني، وذلك بإشراف هند 
سعيد المزروعي، مدير عاقات المتعاملين في الشركة.

وتوّجه عابدين طاهر العوضي، مدير عام  »بيت الخير« بالشكر إلى 
»أبيا وشركاه« على هذه المبادرة، مثمناً دورها اإليجابي في التذكير 

بحاجة المجتمع إلى المزيد من الجهد اإلنساني، وحّث الموظفين على 
المثابرة واالجتهاد إلنجاح مشاريع الجمعية، والوصول ألكبر عدد من 

المستفيدين على أرض اإلمارات.

من جانبها عبّرت هند المزروعي عن أهمية االحتفال باليوم الدولي 
للعمل الخيري، وقالت: »يأتي االحتفال هذا العام بالتزامن مع عام 

زايد، والذي جاء تعزيزاً لنهج الخير الذي أرساه الوالد المؤسس  
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه هللا، وبدورها 
تشكل جمعية بيت الخير أحد أبرز أذرع العمل الخيري في الدولة، 
وتربطنا بها عاقات تعاون ممتدة على سنوات طويلة، ويسعدنا  
في »أبيا وشركاه« أن نعزز هذا التعاون، ونطّور مجاالت التعاون 

اإلنساني المشترك مستقباً، لتحقيق رسالة الجمعية والتخفيف من 
معاناة الشرائح ضعيفة الدخل«.

“كعك الخير” بمناسبة »عام زايد« 

ولتضاف إلى أفرع الجمعية العاملة في دبي 
والفجيرة ورأس الخيمة، والحقاً في عجمان.  

  
الجودة دائمًا  

  
وبلغة الشهادات الدولية والجوائز، فقد 

استطاعت »بيت الخير« أن تحوز على شهادة 
الجودة الدولية »اآليزو« منذ عام 2003، 

كز  لتتجدد عام 2009، وفي عام 2011 حازت مرا
الهيئة أيضاً على شهادة اآليزو للمرة األولى، 

وظل تجديد هذه الشهادة المهمة لألفرع 
كز مستمراً حتى اليوم، لعملها المتقن  والمرا

وفق أرقى المعايير والممارسات، وفي عام 
2015، استطاعت الجمعية أن تنال شهادة 

»اآليزو« للمسؤولية المجتمعية،  منفردة بين 
الجمعيات الخيرية داخل الدولة، لتتوج أداءها 
الخيري والمجتمعي، ال سيما في مجاالت دعم 

الصحة والتعليم والبيئة.  
  

االعتماد على الوقف  
  

وسعياً من »بيت الخير« لتعزيز مواردها 

المالية وتحقيق االستدامة في العمل الخيري، 
بدأت الجمعية في وقت مبكر ببناء األوقاف 
وتأجيرها، وقد أحدثت في السنوات األخيرة 

طفرة غير مسبوقة في مشروع الوقف الخيري، 
حيث وصل عدد أوقافها إلى 20 وقفاً، بعد أن 

أطلقت وقف الكرامة عام 2016، الذي يعد 
كبر األوقاف في تاريخها على اإلطاق، ويبشر  أ
بعائدات مجزية لتمويل مشاريعها الخيرية، 

وقامت عام 2018 باعتماد المخططات النهائية 
لوقفها الجديد في عجمان.  

  
التميز المستمر  

  
وعلى صعيد التميز استلهمت الجمعية مقولة 
رائدها ومؤسسها معالي جمعة الماجد، رئيس 

مجلس اإلدارة، الذي يكرر دائماً، موجهاً إدارة 
الجمعية وكوادرها بأن يكونوا »مبدعين 
ال مقلدين« فطورت من أدائها، وأبدعت 

في وسائلها، لتفوز بجائزة الجمعية الخيرية 

المتميزة في األعوام 2007 و2008 و2012 
و2015، كما فازت بجائزة اإلمارات االجتماعية 

عام 2015، لتكون األولى بين الجمعيات 
األهلية، ونجحت في الحصول على جائزة 

الشارقة للعمل التطوعي في األعوام 2004 
و2012 و2016.  

  
أفضل أداء عربي  

  
ورغم أن »بيت الخير« قد تخصصت في 

العمل الخيري داخل الدولة، إال أن نجاحها 
وأداءها سمح لها بتصدر نتائج الجائزة العربية 
المرموقة التي أطلقتها مؤسسة األمير محمد 
بن فهد للتنمية اإلنسانية في المملكة العربية 

السعودية، والتي أسند التحكيم فيها للمنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول 

العربية بالقاهرة، لتحكم بفوز الجمعية بين 
المؤسسات الخيرية العربية الكبرى، بأفضل 

أداء خيري على مستوى الوطن العربي، 
كنموذج رائد في الفعل الخيري المؤسسي، 

الذي يطبق أفضل الممارسات اإلدارية 

والخيرية.
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مشاريعنا

3 مليون سنويًا

ويبلغ حجم المساعدة التي تتلقاها هذه األسر سنوياً ما يقرب من 3 مليون درهم، باإلضافة إلى مكافأة شهرية تصرف لصاحب الهمم مباشرة، كما 
كز التأهيل الطبي والمهني إذا أرادوا، وتساعد في توفير األجهزة المساعدة ككراسي الحركة واألجهزة السمعية  توفر الجمعية لهم فرصة االلتحاق بمرا

وغيرها من أجهزة تعويضية.

تمكين أصحاب الهمم 

وتتواصل إدارة »بيت الخير« مع المؤسسات المتخصصة بخدمة ذوي الهمم لبحث سبل التكامل من أجل النهوض بهذه الشريحة، والتعاون على 
تنفيذ  السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي ترتكز على دعم »الرعاية الصحية« لذوي الهمم وإعادة التأهيل، ودعم »التعليم«، ودعم 

فرص »التأهيل المهني والتشغيل« وتوفير »إمكانية الوصول« ودعم سبل »الحماية االجتماعية والتمكين األسري«، إلدماجهم في »الحياة العامة. 

وقد بدأت لجنة أصحاب الهمم في »بيت الخير« بتنفيذ مبادرة جديدة بمناسبة عام زايد لتحفيظ أصحاب الهمم الراغبين القران الكريم، بناء على 

طلب البعض منهم.

مواكبة التوجهات الحكومية

وتلتزم »بيت الخير« بالتوجيهات الحكومية الخاصة بأصحاب الهمم، كقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، ومبادرات وزارة تنمية المجتمع، بمساعدة أصحاب الهمم في تأسيس 

أعمال تجارية خاصة بهم، وتدريبهم لالتحاق بسوق العمل، وضرورة تهيئة بيئات العمل لدى الجهات المختلفة المعنية، وتوفير السكن المناسب 

لهم، وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم.

»بيت الخير« ترعى 263 من أصحاب الهمم
وتدعم أسرهم سنويًا بحوالي 3 ماليين درهم 

ترعى »بيت الخير« 263 من أصحاب الهمم، فتقدم لهم كافة 

احتياجاتهم الطبية، ومستلزماتهم الخاصة بالحركة والتنقل، كما 

تقوم الجمعية بدعم أسرهم التي يبلغ عددها 219 أسرة، بتقديم 

مساعدات نقدية بشكل شهري، لتوفير جو معاشي مطمئن، 

يسمح لألسرة بالتفرغ لدعم أبنائها وبناتها، ممن ابتلوا بشكل من 

أشكال العجز أو اإلعاقة، حتى تتفرغ إلسعادهم وتشجعهم على 

إطالق مواهبهم وملكاتهم.
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بين األمس واليوم

تطور الفت في إعالم »بيت الخير«
نشرة شهرية متطورة، ومواقع إلكترونية تفاعلية

مع االحتفاء بالحلقة المئة إلذاعتها األسبوعية »صوت الخير« 

لم يكن »اإلعالم الخيري« قد تبلور بعد داخل الدولة، عندما بدأت »بيت 

الخير« تعلن عن عطائها وإنفاقها السنوي في الصحف ووسائل اإلعالم، 

ليس من باب التباهي أو االستعراض، ولكن التزامًا بمبدأ الشفافية، 

وإيمانًا منها بضرورة إعالم المحسنين والمانحين بالوجوه التي أنفق فيها 

عطاؤهم الكريم، حتى يطمئنوا، وينعموا بسعادة البذل والعطاء، وقد 

حافظت الجمعية على حضورها اإلعالمي في مختلف الصحف الرسمية 

والشعبية، وعبر الكثير من المواقع اإلخبارية اإللكترونية.

ومع تزايد دور اإلعام في مسيرة التنمية 
في اإلمارات، سارعت »بيت الخير« إلى 

إصدار نشرتها الشهرية، التي تصل هذا 
العام إلى عددها الخامس والستين بعد 
المئة، وتطوي بذلك حوالي 20 سنة من 

الصدور، الذي انتظم شهرياً منذ عام 2003 
مع تطوير مستمر في الشكل والمضمون، 

كب أحدث رؤى ومقوالت اإلعام الخيري  ليوا
واإلنساني، المعزز بالتصاميم اإلبداعية األنيقة 

والجاذبة، لتوصل للقارئ المهتم رسالة 
الجمعية وأخبارها ونشاطاتها في أبلغ كلمة 
وأبهى صورة، مع تزويد األعداد بالدراسات 

والمقاالت التي تتناول قضايا العمل 
الخيري وتطوراته وآفاقه، مع اإلشارة إلى كل 

التطبيقات اإللكترونية، التي تمّكن القارئ 
من استكمال تصفح كل عدد عبر األجهزة 

الذكية التي يريدها.

165 نشرة شهرية

          اإلعالم اإللكتروني

ومع انطاق عصر اإلنترنت، وازدهار المواقع اإللكترونية، سارعت الجمعية إلطاق موقعها 
اإللكتروني، وعززته باحتال مساحة تفاعلية مع كل موقع تواصل اجتماعي رائج، لتوصل 

رسالتها وأخبارها إلى أوسع جمهور ممكن، وتوجت ذلك بإطاق التطبيق الذكي الشامل على 
أجهزة الجوال، عبر نظامي أندرويد و آي أو إس، ليسمح لجمهور الجمعية باالطاع والتواصل 

والتبرع والتفاعل اإليجابي الفعال. 

وعلى أعتاب »عام الخير« مع نهاية عام 2016 أطلقت الجمعية إذاعة »صوت الخير« كأول أثير إذاعي إلكتروني خيري على مستوى الدولة، يحمل 
أخبار العمل الخيري ومبادراته ونشاطات الجمعية وأخبارها للجمهور، وقد ثابر فريق اإلذاعة على بث حلقاتها أسبوعياً، ليحتفل هذا الشهر بتجاوز 

اإلصدار المئة لهذه اإلذاعة اإللكترونية التي نفخر ونعتز بها.

إذاعة »صوت الخير«
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وقع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني 
مذكرة تـفاهم مع جمعية بيت الخير، يتم 

بموجبها التعاون والتنسيق بينهما لتقديم 
العون لألسر المتعففة وذوي الدخل المحدود 
من خال تسهيل مواصلة تعليم أبنائهم ورفع 
مستواهم التعليمي، وتأهيلهم لسوق العمل 

باعتبارهم اللبنة األساسية والقوة الحقيقية 
لنهضة وتقدم الوطن.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور 
عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد 
أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وعابدين 
طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، 

بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير 
العام للجمعية، وعبدهللا محمد األستاذ، 
مساعد مدير عام الجمعية، وغانم سـالم 

الزعابي مدير مركز التعليم والتطوير المهني، 
التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب 

المهني، ومحمد الخزرجي، األخصائي 
االجتماعي بالمركز.

وبموجب المذكرة تقوم »بيت الخير« 
بدراسة شاملة لحالة الطلبة المعسرين من 

أبناء األسر المتعففة المسجلة في بياناتها، 
والتي ال تستطيع تحمل أعباء التحاق أبنائها 
بالمؤسسات التعليمية، على أن تزود معهد 

أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بقائمة 
بأسماء الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم 

فيه، ليوفر لهم المقاعد الدراسية في مركز 
التعليم والتطوير المهني التابع له، واستقبال 

الطلبة من الفئة المستهدفة وفق خطة 
عملية، يشرف عليها طاقم مؤهل، يقدم 

اإلرشاد والتوعية للطلبة بالبرامج التي تائم 
طموحاتهم، وتحقق أهدافهم األكاديمية، 

وتساعدهم على استكمال دراستهم في جو 
يحقق لهم االستقرار النفسي والمادي.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، 
مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب 

المهني: »إن توقيع المذكرة يأتي ضمن 
استراتيجية الطرفين لتعزيز مفهوم 

المسؤولية المجتمعية« مؤكداً حرص 
المعهد على مد جسور التعاون والتواصل 

مع المؤسسات الوطنية، لاستفادة مما 
تقدمه من خدمات ومبادرات منوعة، تخدم 
الطلبة من شرائح المجتمع كافة، و تهدف 

إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد 
المجتمع، السيما الطلبة.

كد أن المركز يعمل بكل طاقاته، على  وأ
توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق 
المنفعة المثلى للفئات المستحقة من أبناء 

األسر المتعففة المواطنة، من خال تلبية 
احتياجاتهم، وتسهيل مواصلة تحصيل 

أبنائهم العلمي، وتخفيف العبء عن أسرهم 
لتمكينهم من المشاركة بإيجابية في مواصلة 

مسيرة التطوير، وبناء نهضة الدولة بما يترجم 
سياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، 
التي لم تتواَن في توفير كل سبل وعوامل 

النجاح ألبناء الوطن، بما يضمن تخريج جيل 
متميز قادر على اإلنتاج واالبتكار في بيئة عمل 

 تنافسية.
من جانبه، أعرب عابدين طاهر العوضي، 

مدير عام جمعية بيت الخير، عن سعادته 
بتوقيع هذه المذكرة مؤكداً العاقات الوثيقة، 
التي تجمع الجمعية ومعهد أبوظبي للتعليم 
والتدريب المهني، وأضاف: »إن هذه المذكرة 

تؤطر هذه العاقة، وتسهم في استيعاب 

كبر عدد ممكن من أبناء األسر التي ترعاها  أ

كملوا الصف  الجمعية في المركز، ممن أ

السادس وتتراوح أعمارهم بين 14 و 23 سنة، 

ولم يوفقوا في استكمال التعليم األساسي 

والمتقدم، لينضموا إلى هذا الصرح الوطني 

المهم، الذي يسعى لتأهيل الطلبة اإلماراتيين 

فنياً ومهنياً، استجابة لمتطلبات التطور 

المستقبلي للدولة، وفق أفضل الممارسات 

العالمية، وذلك سعياً من الجمعية لتمكين 

أبناء األسر من مستقبلهم، وتدريبهم بشكل 

فني واحترافي على مهنة نافعة تسمح لهم 

بدخول سوق العمل لخدمة مجتمعهم، 

ومساعدة أسرهم على زيادة دخلها وتوفير 

احتياجاتها«.

وأثنى سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير 

عام الجمعية على جهود المركز، مؤكداً 

حرص »بيت الخير« على تطوير هذا التعاون 

نحو األفضل، قائاً: »لقد تعاونت الجمعية 

لسنوات في ترشيح الطلبة لمعهد أبوظبي 

للتعليم والتدريب المهني، من أبناء الحاالت 

العاطلين والمتسربين من المدرسة، أو الذين 

لم يكملوا تعليمهم الجامعي، حيث أبدوا 

في دراستهم في المعهد مهارات متفوقة، 

ساعدتهم على طرق أبواب العمل المحترف 

والشريف، وقد احتفلنا مع المعهد في العام 

الدراسي الماضي بتخريج حوالي 80 طالباً 

منهم، انخرطوا في دراسة الكهرباء والميكانيكا 

العامة وميكانيكا السيارات واإلطفاء، وتم 

تدريبهم العملي في عدد من الشركات 

والمؤسسات الوطنية والقوات المسلحة 

وغيرها، وبالله التوفيق«.

مذكرة تفاهم مع 
»أبوظبي للتعليم 
والتدريب المهني«

لتوفير الفرص التعليمية 
ألبناء األسر المتعففة
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                                                                 تفاهم مع »راك للضيافة« للتعاون الخيري والمجتمعي

وقعت جمعية بيت الخير مذكرة تفاهم مع شركة راك القابضة للضيافة في إمارة رأس الخيمة، للتعاون في مجاالت العمل الخيري والمجتمعي، 
حيث مثل الجمعية في التوقيع مديرها العام، عابدين طاهر العوضي، بينما وقعها نيابة عن »راك القابضة للضيافة« يانيس أناجونستاكيس، أحد 

مسؤولي الشركة.
وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ أنشطة ومشاريع المسؤولية المجتمعية التي يتوافق على دعمها الجانبان، بحيث يتم تبادل المعلومات 

المتعلقة باألعمال الخيرية واإلنسانية والتطوعية، ونشر صناديق »بيت الخير« لجمع التبرعات في مكاتبها أو من خال األحداث السنوية التي تقيمها 
أو تنظمها »راك للضيافة« على أن تصرف في الوجوه الخيرية، التي يتفق الجانبان على دعمها.

كما تلتزم »راك للضيافة« بترويج مشاريع »بيت الخير« من خال موقعها اإللكتروني وخال األحداث التي تنظمها، وتزويد الجمعية بالنشاطات 
واألحداث التي تعد لها في وقت مبكر لتنسيق الجهود، ولها أن تقدم التبرعات العينية للجمعية، في حين تلتزم الجمعية بدعم األعمال الخيرية 

والتطوعية التي تنظمها »راك للضيافة« خال أنشطتها السنوية.

                                   تعزيز التعاون مع »مالية دبي«

قام عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« بزيارة شكر وتقدير إلى دائرة 
المالية بحكومة دبي، على رأس وفد من الجمعية، حيث كان في استقباله سعادة 

عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام للدائرة، بحضور جمال حامد المري، 
المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، بينما شارك في الوفد كل من سعيد 

مبارك المزروعي، نائب المدير العام، وعلي صالح، نائب رئيس قسم العاقات 
العامة وإسعاد المتعاملين. 

وتوّجه العوضي بالشكر والعرفان إلى دائرة المالية على دعمها المتواصل 
للجمعية، مؤكداً حرص مجلس إدارة الجمعية على تعزيز التعاون معها، 

وقّدم شهادة تقدير إلى مديرها العام، مشيداً بالتزام الدائرة بروح المسؤولية 
المجتمعية، ومبادراتها ودعمها المتواصل للعمل الخيري، حتى ينهض 

بمسؤولياته اإلنسانية في المجتمع، ويتمكن من تقديم أفضل عون ممكن لألسر 
المتعففة واألسر محدودة الدخل.

              “نخيل” تعزز تعاونها مع الجمعية

عززت شركة »نخيل« للتطوير العقاري تعاونها مع »بيت الخير« بنشر المزيد 
من حاويات جمع المابس واألكشاك عبر مجتمعاتها السكنية بدبي، دعماً 

لمشروع »قديمكم جديدهم« الذي تديره الجمعية، لتبيع حاصل ما يجمعه من 
أطنان المابس إلى شركات التدوير، وتنفق ريعه على شراء مابس جديدة ألبناء 

األسر التي ترعاها سنوياً.
وقدمت »بيت الخير« شهادة شكر وتقدير لشركة »نخيل« لدعمها المستمر، 

وجهودها في دعم مشاريع الجمعية وحملتها الرمضانية بشكل خاص.
وتضم »نخيل« حالياً ما يقرب من 100 من حاويات جمع المابس واألكشاك 
التابعة لجمعية بيت الخير في مجمعاتها وموالتها بما في ذلك »نخلة جميرا«، 

و»قرية جميرا«، و»المدينة العالمية«، و»ابن بطوطة مول«، و» سوق التنين«، 
مع المزيد من نقاط التبرع في مواقع جديدة سيتم إضافتها وذلك كجزء من 

التطوير المستمر ألنشطة الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية.
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استقبلت الشيخة عزة بنت عبدهللا النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان، 
وفداً من جمعية بيت الخير، برئاسة حليمة الظنحاني، مدير شؤون األفرع في الجمعية، حيث ركزت الزيارة على 
تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض عدد من البرامج والمشاريع الموجهة  للفئات المستحقة، والتأكيد 

كبر شريحة ممكنة من  على أهمية توحيد وتنسيق الطاقات واإلمكانات المتوفرة، على النحو الذي يخدم أ
المستفيدين.

زيارة "»»»»النعيمي 
الخيرية"» لبحث 

سبل التعاون

نفذت »بيت الخير« فعالية خيرية مع مجموعة فنادق موفنبيك لجمع 
المابس والقرطاسية في خمس أفرع للمجموعة، ضمن مشاريعها البيئية 

لتخليص المجتمع من المواد المستعملة، حيث يتم بيع المابس 
لشركات التدوير، لينفق ريعها على شراء مابس جديدة ألبناء األسر 

المتعففة، ويستفاد من القرطاسية لدعم مشاريع التعليم.

- أعلنت »بيت الخير« أنها بدأت حملة جديدة لتوزيع  45  ألف وجبة 
طعام في األشهر الثاثة القادمة، وقد تم توزيع 9000 وجبة طعام حتى اآلن 

على األسر المحتاجة والفئات األقل دخاً من العمال، ضمن مشروعها 
الخيري »إطعام الطعام«، الذي يقدم للمستفيدين وجبات صحية غنية 

كه والتمور. بأنواع الغذاء الازم لكل فرد من اللحوم والعصائر والفوا

مبادرة "موفنبيك"45 ألف وجبة جديدة
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مهرجان المواهب
لبّى مركز حتّا دعوة معهد رواق عوشة الثقافي للمشاركة في مهرجان المواهب 

األدبية الشابة، حيث تم تكريم المركز لمساهمته في دعم الفعالية، تخللتها مشاركة 
إلحدى يتيمات المركز بإلقاء قصيدة وطنية.

قام قسم التمويل بتكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة »وسنزيد 
المحسنين« حيث قام هيثم سلطان، رئيس قسم التمويل، بتقديم 

رسالة شكر لـمحمد الجسمي، مدير أول، مركز التسوق- سيتي سنتر 
مردف، لتعاونه مع الحملة، كما تم تكريم شركة »آي ميديا« لدعمها 

للحملة من خال بث إعانات مجانية للجمعية على شاشاتها الخارجية 
بإمارة عجمان، هذا إضافة لتكريم العديد من الشركات المحلية، مثل 

شركة دولفيناريوم ومطاعم لندن بدبي.

تكريم الداعمين

دورات تدريبية لكوادر »"بيت الخير"»

القيادة واالبتكار
بدعوة من كلية المدينة الجامعية 
بعجمان، شارك عدد من موظفي 
جمعية بيت الخير في دورة القيادة 

واالبتكار، التي قدمها البروفيسو 
فيجايا كومار جوديب، األستاذ 

في الكلية، والمحاضر الدولي 

في أنظمة التعليم األمريكية 

والبريطانية والهندية، حيث ألقى 
الضوء على دور اإلدارة المبدعة 

في ابتكار نظريات وحلول مبتكرة 

في العلوم والفكر والتسويق 

واالقتصاد غيرت وجه العالم.

أفضل ممارسات المشتريات
نظمت »بيت الخير« دورة تدريبية بعنوان »أفضل 

الممارسات االحترافية إلدارة المشتريات ونظم 
عاقة الموردين«، حضرها موظفو قسم المشتريات 

والحسابات والتسويق، واستغرقت ثاثة أيام.

اتيكيت العمل
أقامت بيت الخير دورة تدريبية بعنوان »اتيكيت 

العمل« تناولت المعارف والمهارات الازمة ألفضل 
ممارسات التعامل مع الجمهور، وإدارة المؤتمرات 
والمناسبات، قدمها المحاضر عمر مراد، وحضرها 

خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة.

مركز حتا
مبادرة »عونكم»

استقبلت موزة المطيوعي، مدير مركز حتا، وفداً من مركز سعادة المتعاملين في اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في حتا، ترأسه النقيب 
عبدهللا المقبالي، رئيس المركز، حيث تمت مناقشة جوانب مبادرة »عونكم« التي ينظمها الطرفان، وتستهدف فئتي كبار السن وأصحاب الهمم.
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حوار مع مريم صالح  )مدير مركز العوير(

يعد مركز العوير أحد مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، 

التي تقوم بتنظيم عمل الهيئة داخل الدولة، والتي 

أوكلت إدارته لجمعية بيت الخير ضمن شراكة متجددة، 

باركها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 

حاكم دبي، وزير المالية، مؤسس الهيئة وراعيها، 

ويشرف على تنفيذها سمو الشيخ راشد بن حمدان بن 

راشد آل مكتوم، رئيس مجلس األمناء.

نشرة »بيت الخير« التقت مريم صالح، مدير مركز العوير، وهي من الكوادر الخيرية المتمرسة في العمل الخيري، انضمت إلى 

الجمعية عام 2003 وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في التربية من جامعة اإلمارات، وخضعت لعدة دورات مساندة، 

أهمها  التميز في التنفيذ، نظام الحوكمة، القيادة واالبتكار، وغيرها، وشغلت عدة مواقع عملية إدارية بعد تميزها كباحثة 

اجتماعية، أهمها رئيس قسم البحث والتسجيل، ورئيس قسم كفالة ورعاية األيتام، نائب مدير مركز البرشاء، مدير مركز الليسيلي، 

مدير فرع دبي،  قبل أن تعين مديرة لمركز العوير عام 2012، وقد طرحنا عليها األسئلة التالية، لالطالع على أهم منجزات المركز 

وتطوراته وخططه حتى الربع الثالث من هذا العام. 

ما هو عدد األسر المستفيدة من المركز، ونوع المساعدات 

التي يقدمها

كز النشطة، حيث يفوق عدد الحاالت  يعد مركز العوير من المرا
الشهرية التي يغطيها 900 أسرة، تتوزع مساعداتها على أربعة أنواع 

من الصرف: مساعدات نقدية، ومساعدات كوبون غذائي، ومساعدات 
أسر أصحاب الهمم، وأسر األيتام المكفولين، باإلضافة إلى 

المساعدات الطارئة، التي تشمل المواطنين والمقيمين في الدولة، 
مثل مساعدات الدعم الطارئ الذي تتلقاه األسر المعسرة، وصيانة 

المنازل، وتوفير المستلزمات المنزلية األساسية واألثاث لألسر األقل 
دخاً، وتغطية مصاريف العاج للمرضى المعسرين والمقيمين، 

الذين ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم، مع تقديم 
المستلزمات الطبية لبعض الفئات، كالكراسي المتحركة ألصحاب 

الهمم، واألسرَّة الطبية وأجهزة األوكسجين والنظارات الطبية وغيرها.

ماهي المناطق التي يغطيها؟

العوير منطقة اقتصادية وزراعية هامة، تبعد عن مدينة دبي حوالي 
33 كم، وتمتاز بكثافة سكانية، كما أنها تستقطب سكان المناطق 

المجاورة لاستقرار فيها، نظراً لنشاطها الزراعي واالقتصادي، ويغطي 

مركز العوير مناطق العوير والخوانيج  ومشرف والراشدية وعود 
المطينة والورقاء وواحة السيلكون وإنترناشيونال سيتي والقرهود 

وند شما ومزهر ومردف وند الحمر والورسان ورأس الخور.

ماهي أهم الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز 

للفئات التي يستهدفها؟

يقدم المركز برامج تنموية ونشاطات 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 وذوي االحتياجات الخاصة، إذ تحرص هيئة آل مكتوم الخيرية 

على تنظيم ورعاية الكثير من األنشطة الترفيهية لأليتام الذين 
على كفالتها، وترتيب الملتقيات، واأليام المفتوحة، وتنظيم رحات 

السفاري لملء أوقات الفراغ، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

كيف تتلقون طلب المساعدة، وماهي أدواتكم للتأكد 

من صحة وحجم االحتياج؟



يتخذ محمد جبران عوض بن عسكر، كاتب الملفات في 
قسم حسابات التمويل، من العمل الخيري منهجاً وفلسفة 

حياتية لخدمة المجتمع، مؤكداً أن العمل اإلنساني يحقق 
السعادة ويشعر األفراد بوجودهم وفاعليتهم ونفعهم 

ألنفسهم ومجتمعهم.
يؤمن محمد جبران بأن العمر ال يقاس بعدد السنين، ولكن 
بما تحمله من عطاء يثريها، ويجد أن أفضل معروف يسديه 

اإلنسان لنفسه هو مساعدة اآلخرين، ويرى أن لعمله في 
»بيت الخير« الذي استمر ألكثر من اثني عشر عاماً قيمة 

كسبته حساً عالياً بالمسؤولية، حيث أنّه  إنسانية كبرى، أ
يتولى مهمة »أمين عهدة قسم التمويل« ويترتب عليه 

اإلشراف على الكوبونات وسندات القبض واألسهم الوقفية، 
وهو كذلك أمين عهدة مفاتيح الحصاالت، التي اقترح في 
وقت مبكر أن يتم حفظها بمكتب خاص بعيداً عن غرفة 

الجرد، منعاً لحدوث أي التباس أو نقص.
ويشرف محمد جبران من خال مهامه الكثيرة على توزيع 

كز كافة، ويتوخى  الكوبونات للمندوبين في األفرع والمرا
الدقة والحذر في مراجعة سندات القبض والكوبونات أوالً 
بأول، باإلضافة إلى مطابقة بيانات الجرد السنوي لضبط 
الملفات والبيانات المالية للمندوبين، وما تم بيعه من 

كوبونات وما أعيد للجمعية، وغيره.
ال يتأخر محمد جبران عن مزاولة عمله في أيام اإلجازات 

الرسمية واألعياد، عندما يضطر لمتابعة توزيع الكوبونات 
على المندوبين، وقد اعتاد على المكوث يومياً حتى 

منتصف الليل في مكتبه خال شهر رمضان المبارك بكل 
رحابة صدر، مؤكداً على أهمية الجديّة في التعاطي مع 

العمل الخيري، ألنه »بذرة من العطاء التي تثمر خيراً كلما 
ارتوت باالهتمام«، وقد أّهله إتقانه المهني وكفاءته وإخاصه 

الكبيرين إلى نيل احترام جميع المحيطين به، وتقدير إدارة 
الجمعية التي منحته شهادات التميز مرات عّدة.

محمد جبران

  خلف األضواء 
تخضع طلبات األسر والحاالت المحتاجة للبحث االجتماعي أوالً، 
حيث يتوفر في مركز العوير عدد 5 باحثات مؤهات متواجدات 

بالدوام الكامل الستقبال طالبي المساعدة، ودراسة أحوالهم 
مكتبياً وميدانياً للتأكد من استحقاقهم للمساعدة.

وتتم دراسة طلبات األسر والحاالت الجديدة المتقدمة للمساعدة مكتبياً، 
للتأكد من صحة وثائقها القانونية والشخصية، ونسبة العجز إلى دخلها 

القائم من خال عملها، طبعاً هذا لو كانت لديها أحد يعمل ويصرف عليها، 
وغيرها من األسر التي فقدت عائلها لموت أو عجز أو سجن أو مرض، 

وأحياناً تضطر الباحثات للقيام بزيارات ميدانية لبيوت األسر، للتأكد من 
ظروفها الحقيقية ومدى عجزها وطبيعة احتياجاتها، لتعزيز الدراسة 
المكتبية، والتوصية بحجم المساعدة الازمة للنهوض بوضع الحالة 

المعيشي واالجتماعي.

لو تقدمون لنا تقريرًا عن مساعدات المركز حتى نهاية أغسطس 

2018؟

بلغ عدد الحاالت الجديدة التي تقدمت للمساعدة حتى نهاية أغسطس 
2018 حوالي 127أسرة، وبلغ عدد الحاالت المدروسة حتى نهاية أغسطس 

2018 حوالي  6752 أسرة، وفي النهاية بلغ عدد األسر والحاالت التي تم 
اإلنفاق عليها خال هذه المدة 6879 أسرة. 

نحن نتحدث هنا عن الحاالت الجديدة والطارئة، أما األسر المسجلة التي 
تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، فنضطر لتحديث بياناتها كل 
سنة، للتأكد من أنه لم يطرأ عليها ما يستدعي زيادة الدعم أو تقليصه، 

حسب تطور دخلها، وقد وصل عدد الحاالت الشهرية لهذا العام 860 
أسرة، ليبلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت من خال مركز العوير، حتى نهاية 

أغسطس 2018 مبلغ 1٫151٫950 درهم.

ما هو نشاط المركز في التواصل مع المجتمع المحلي؟

يقوم المركز بالتواصل مع المجتمع المحلي عبر تنظيم األنشطة 
والفعاليات والزيارات، وعلى سبيل المثال قام مركز العوير هذا العام 

بإقامة “ملتقى نحن معكم” لدعم فئة أصحاب الهمم، وإدماجها في 
المجتمع بدعوة عدد من المؤسسات والدوائر واألسر المنتجة للملتقى، 

وإبراز مواهب أصحاب الهمم وقدراتهم. 
كما أقام المركز فعالية »يوم با مركبات«  وفعالية »يوم الصحة العالمي« 
كز الصحية، ومساهمتها في تثقيف طلبة المدارس  بمشاركة عدد من المرا

بأهمية غسل اليدين، وتوفير  الفحوصات الطبية ألفراد األسر المستفيدة، ال 
سيما ألمراض الضغط والسكر وغيرها.

كما يقيم المركز الفعاليات التراثية في المناسبات وفعاليات لأليتام، 
ويساهم في الحمات الوطنية مثل يوم القراءة حيث شاركنا في حضور 

جلسات »بنات زايد« بالمشاركة مع مكتبة )اقرأ واستمتع( وما صاحبها 

من مسابقات وأنشطة. 
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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

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.

Emirates Islamic (Treatment Account)Sadakat Account - Care of orphans:
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Remarkable development in “Beit Al Khair” media
Monthly Periodical, Interactive Websites
100th Episode of Weekly “Voice of Giving”

Between Yesterday 
and Today

The concept of “Charity Media” was not crystallized in UAE 
when Beit Al Khair started unveiling and publishing its 
annual giving and expenditure in newspapers and media. It 
was never a matter of showing off but rather an ultimate 
commitment to transparency. It is a deep belief in the need 
to inform and update the philanthropists about the charity 
projects their money was spent on. The Society managed to 
maintain its media presence in various official and popular 
newspapers and through many electronic news websites.

 
Considering the increasing role of 
media in the development of the UAE, 
”Beit Al Khair“ started producing 
its monthly bulletin that reaches its 
165th edition this year. An incessant 
development has been introduced to 
its design and content over the last 
20 years of regular publication since 
2003. This is meant to keep pace with 
the latest visions and statements of 
charitable and humanitarian media. 
This has also been enhanced with 
creative and attractive designs so 
as to convey the Society message to 
interested readers and update them 
on its latest news and activities in the 
most eloquent and dazzling image. 
Each and every periodical is provided 
with all the studies and articles that 
shed light on the issues related to 
charitable work, its developments 
and prospects. These are apart from 
the smart apps that help the readers 
browse every periodical on the smart 
gadgets they wish.

With the proliferation of websites, the Society launched its website and 
created an interactive portal on every popular social media site to reach 
its widest audience possible. It also launched its comprehensive smart 
application on Android and IOS operated cell phones to give the public 
a better chance to see, communicate, donate and interact effectively.

Electronic Media

“Voice of Giving” Radio

On the eve of the ”Year of Giving“ by the end of 2016, the Society launched its 
”Voice of Giving“ radio as the first charitable e-radio broadcast nationwide. It 
telecasts the latest news and initiatives on charity work, leave alone the Society 
activities and updates. The radio team keeps broadcasting their weekly episodes 
until they proudly mark its 100th version this month.

165 Monthly Periodicals
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With the advent of the new academic year, Beit Al Khair has distributed thousands of school 
coupons to the children of vulnerable and low-income families. Those who could not go back to 
school or university because of a drop in their families’ income were also supported. 

Beit Al Khair spends Dh5 million on “Taleem/Education” program

Taleem/Education Program
Abdeen Taher Al Awadhi, General Director of Beit Al Khair 
Society, said the ”Taleem“ program provides all kinds of 
support to the male and female students of low-income 
families across the country.

”We provide them with all the stationery stuff they need, let 
alone study fees, while university students are supported with 
all the research tools they need, including laptops, tablets, 
leave alone the fees due for graduation researches.“ 

Stationery Project
Al Awadhi said the total expenses on the ”Taleem“ project are 
expected to exceed Dh5 million this year. Beit Al Khair has so 
far spent Dh2,5 million on this project alone this year. This 
spans limited-value school coupons to help eligible students 
buy their study needs from partner stationery shops.

”As many as 12,758 students of the 3,716 families, who 
receive fixed monthly allowances and have children, have 
benefited from these coupons,“ he said. ”Up to Dh2.8 million 
were spent as study fees and allowances to indigent and 
university students, though.“ 

Sustainable Support
Education is one of the main reasons behind the foundation of 
”Beit Al Khair“. The Society has always been committed to this 
objective over the last 30 years, he explained.
 ”The Society supports around 14,000 students from 
kindergartens to government and private schools and universities 
on an annual basis via this stationery scheme and the ”Tayseer“ 
project that targets university students of low-income families.“ 

Zayed Chair
”Beit Al Khair“ has launched ”Zayed Chair“ to mark the 100th 
birthday anniversary of the late father Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan who supported education and invested in human beings.
”It is a fully funded scholarship whereby a student is offered a free 
study chair. Eligible candidates will be studying until graduation at 
the expenses of the university.“ 
The initiative has been positively adopted by the Ajman 
University, Zayed University, Jumeirah University, American 
College of Dubai, Manipal Academy of Higher Education, and 
Amity University, he elaborated.
”Negotiations with other universities are underway to introduce 
more scholarships, however, priority is to be given to orphans, and 
then the children of most vulnerable families.“
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Model in Advanced Charitable Work

Beit Al Khair Society is a perfect example of the 
significant progress charitable work has witnessed in 
the country under the good governance of the late 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

The leading association has turned from a small civil 
society, occupying two small rooms on Al Rigga Street 
in Dubai into a major milestone in charitable and 
humanitarian work in the country. Beit Al Khair, while 
approaching its 30th year, has built up a huge balance 
of excellence, achievement and performance. This has 
recently been crowned with the Prince Mohammed bin 
Fahad Award for Best Charitable Performance in the 
Arab world on behalf of the UAE.

Prudent Leadership Support 

Beit Al Khair, as is the case with other charity 
associations operating in the UAE, has set a remarkable 
example of giving and excellent performance. This would 
not have been possible without the sincere support of 
the prudent leaders who spare no effort to streamline, 
organize, and motivate it. This charity work, inspired by 
the UAE deeply-rooted values of giving, has robustly 
developed as per the directives of the founding fathers 
led by the late Sheikh Zayed Al Khair )RIP( who has set 
a shiny example in giving, performance and loyalty for 
his people. His legacy of giving has been boosted by 
the second generation of the UAE leaders who lifted up 
the bar and took the country up high to the top rank 
worldwide in humanitarian work. This firm approach 
has been adopted by the President, His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and all 
Supreme Council members the Rulers of the Emirates, 
and distinguished Crown Princes.

48,000 families

Beit Al Khair, committed to vulnerable people, is now 
supporting over 48,000 low-income families. These 
include 4,394 families on monthly cash allowances. The 

remaining families receive emergency assistance to ease 
their temporary suffering. These are apart from 1,800 
orphans, 15,000 indigent students, 500 determined 
people, leave alone elderly people, patients, and 
defaulters. The total expenses of the Society all over its 
30-year history are expected to exceed Dh2 billion by 
the end of this year. Most vulnerable people are always 
given priority, though.

Quality Always a Priority

Beit Al Khair, sticking to high quality, has been awarded 
the ISO International Quality Certificate since 2003. 
This accreditation has been updated every year ever 
since in accordance with the highest standards and 
practices. In 2015, the Society was the only charity 
association in the country to obtain the ISO Social 
Responsibility Certificate.

Incessant Excellence

Beit Al Khair, inspired by the words of its founder 
and Chairman H.E. Juma Al Majid: ”Be creative not 
imitators“ which he always reiterates and asks staff 
cadres to observe, won the Excellent Charity Society 
Award in 2007, 2008, 2012 and 2015. In 2015, the 
Society was the first NGO in the country to win the 
UAE Social Award. It successfully won the Sharjah 
Award for Voluntary Work in 2004, 2012 and 2016.

Best Charity Performance in Arab 
World

Beit Al Khair, though specialized in charitable work 
nationwide, its exceptional performance has made it 
eligible for the Prince Mohammed bin Fahad Award for 
Best Charitable Performance in the Arab World. The 
prestigious Award, launched by the Prince Mohammed 
bin Fahad Foundation for Human Development in Saudi 
Arabia, has been arbitrated by the Arab Administrative 
Development Organization. Beit Al Khair has been 
recognized as a leading model in institutional charity 
work that observes the best administrative and 
charitable practices.
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Year of 
Zayed

The 2018 International Day of Charity, coinciding with the ‘Year of Zayed’, has 
shed light on the centennial anniversary of the founding father, who laid down 
the approach of giving without return, and extended his white hands to his 
people and every friend or needy in the world. 

His reign witnessed a promising evolution in charitable work that is finally 
crystallized with the UAE topping the entire world in terms of charitable and 
humanitarian work.

Beit Al Khair marks International Day of Charity, sets 
exemplary model of excellent performance in 30th anniversary



Sheikh Zayed )RIP( has sowed his ‘good’ 
seeds in the UAE land whenever it was 
possible. He implanted the spirit of the 
union, and waited so long for this spirit to 
grow and bear fruit.  
The UAE has emerged with the 
confidence, strength and cooperation of 
the Supreme Council members the Rulers 
of the Emirates, who have turned to 
building the nation. 
They have succeeded in founding this 
impressive model of collaboration, 
integration, and commitment to the 
vision of the prudent leadership led 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan )RIP(, the first President of the 
nascent country, and his brother in the 
dream of the union the late Sheikh Rashid 
bin Saeed Al Maktoum )RIP(.
The UAE has emerged from the sands 
of the desert and grown into a tall, 
fruitful and shadowy tree. The country 
has lifted up the bar going far beyond 
its predecessors, exceling them in 
the programs and achievements of 
development, modernity of tranquil and 
stable life, and future ambitions that fly 
up to the sky.
The UAE today is ambitiously invading 
the space and exploring its secrets 
through a number of promising projects 
and agreements that have strengthened 

Let’s always remember

this trend. 
The launch of the Mohammed bin Rashid 
Space Center was a confirmation of 
a serious strategy meant to support 
scientific innovation and technological 
progress and give a boost to sustainable 
development. The Mars probe project has 
thus been launched by Emirati nationals 
to kick start a new era for the emerging 
UAE.
This space aspiration has been earnestly 
supported by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, and His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces. To crown these relentless 
efforts, two Emirati young people have 
been recently named as the first Arab 
astronauts to join the International Space 
Station.
Paying tributes to this exceptional 
achievement, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid said: ”It’s a 
new Arab achievement announcing the 
names of the first Arab astronauts of the 
International Space Station. Hazza Ali 
Abdan Khalfan Al Mansouri and Sultan 
Seif Meftah Hamad Al Neyadi, who 
represent all Arab youth, raise the ceiling 

of ambitions for the coming Emirati 
generations. Congratulations to our 
people and youth.“
He added: ”Today, we have the only 
program to launch a Mars probe in 
the region, we have the capabilities of 
the satellite industry at 100% and we 
have Emirati astronauts, and we have a 
space sector with investments of Dh20 
billion... Most importantly, we have people 
who have no roof for aspirations and 
ambitions... Conclusion: Arabs are capable 
if conditions are available“
His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed 
said: ”We congratulate Al Mansouri and 
Hamad Al Neyadi on their selection 
as the first Emirati astronauts. A new 
achievement that reflects the strength 
of the UAE children’s challenge and 
determination to reach the highest ranks. 
All the best to them and success in their 
mission.“
He added: ”Just as there are no limits to 
space, there is no limit to our ambitions 
to achieve further achievements for our 
country. We have great confidence in 
our children in carrying the banner of 
creativity and excellence.“
The promise of Zayed has come true: 
”The patience of the desert has finally 
ended in invading the space.“

Zayed of 
Giving

Sheikh Zayed, in his 
own words: 

“The desert has 
taught us to 
wait long for the 
plants to grow. To 
thrive, we have 
to be patient and 
keep building our 
nation.”

Desert’s 
patience grows 
in space
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The UAE has exclusively coined the term ”People of Determination“ for the special 
needs people to replace the old term ‘Disabled People’. This is part of an integrated 
initiative to empower this segment in its present and future, and provide them with 
all possible opportunities for work, creativity, and community service. 
All ministries, institutions and community bodies have been instructed to comply 
with the initiative of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.
He announced the establishment of the Consultative Council for People of 
Determination and crystallized the objectives of national policy to ensure their 
progress and development.
His Highness affirmed that: ”A disabled man is the one who remains idle, does not 
move ahead, and cannot make any achievement. The people of determination’s 
achievements in various fields prove that firm will knows no impossible.“ 
Legislations, guidelines, official and community initiatives have been issued to give 
all support to the People of Determination. The most recent of these is Decree No. 
38 of 2018 re the adoption of an Emirati Sign Language Dictionary for the Deaf. 
The move is to promote a unified national language to ensure effective 
communication with them so that they do not feel isolated or face any difficulty in 
their full integration in their homeland. 
The Dubai Community Development Authority )CDA( has issued a law to protect 
the rights of the People of Determination. The new legislation is a comprehensive 
reference for all concerned.
In July, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, issued Decree 
No 43 to support the rights of determined people at workplace enabling them to 
access the labor market opportunities available, ensure their rights to work on an 
equal footing with others and their rights to seek equal employment opportunities 
in various sectors, and to support those of them who wish to set up a business of 
their own.
The Ministry of Community Development has developed a policy of action for those 
concerned. A decision on this was issued by the Prime Minister who instructed the 
establishment of a system to finance the projects of determined people, help them 
set up their own businesses, and train them to join the labor market.
The Ministry also discussed the policy of employing determined people in line with 
the strategy of the Federal Government and UAE Vision 2021, to move from social 
welfare to social development. 
This revolves around the protection of rights, testing and recruitment, required 
work environment, organization and flexibility of work, education opportunities, 
training and employment of those with severe disabilities.
Beit Al Khair, as usual, welcomed these government instructions that place 
determined people at the core of its future policies to help them grow and move 
ahead. Sponsoring 263 determined people every month, it provides them with all 
their needs, and gives cash assistance, up to Dh3 million, to their families on an 
annual basis.

Editorial

People of Determination, 
State Support
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»جمعية بيت الخير«

»بيت الخير« تحول عطاءكم ألكثر الناس حاجة

يرجى اإليداع في الحسابات التالية:

أو االتصال على 
الرقم المجاني:

أو التبرع من 
خالل تطبيق 
»بيت الخير« 

الذكي
AE15 0500 0000 0001 2888 870

1 2888 870
:)IBAN( رقم

رقم الحساب :

الشركاء االستراتيجيون

مصرف أبوظبي اإلسالمي - صدقات

للتبـــــرع 

أو برنامج »إسعاد«

الذي يقدم كل دعم ممكن ألصحاب الهمم، 

ويسعى إلسعادهم في المناسبات واألعياد ..

80022554

بشراء كوبون “كما ربياني صغيرًا”

SCAN

مسح

»جمعية بيت الخير«
تدعوكم 

لدعم مشاريع »أصحاب الهمم«

أو التبرع لبرنامج »أمان«

الذي يقدم مساعدات نقدية وغذائية 

ألسر أصحاب الهمم بشكل شهري ..
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