
العدد 213 – ربيع األول  1444 هـ - أكتوبر  2022 م

و555,898,069 درهم

إنفاق"بيت الخير" حتى 
نهاية 2021

مليار

»بيت الخير« تحدث موقعها 

اإللكتروني 

وتطبيقاتها الذكية تعزز مسيرة 

التحول الرقمي

وتقرؤون أيضا:  

فرع رأس الخيمة

ينفق 184,6 مليون درهم حتى سبتمبر

المساعدات الطارئة أيقونة 

الجمعية للدعم اإلنساني

 تكريم وإسعاد الطلبة المتفوقين 

من أبناء األسر المتعففة.
للتبرع
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عالميًا  يومًا  أكتوبر  من  األول  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت   ،1990 عام  في 

اإلسالمي  العربي  بالتراث  قيست  ما  إذا  متأخرة  خطوة  وهي  بالمسنين،  لالحتفاء 

والقيم والتقاليد األصيلة، التي عاشتها ومارستها المجتمعات العربية واإلسالمية 

انطالقًا من قيم الدين الحنيف، حيث قال اهلل تعالى في سورة النور )24(: »َواْخِفْض 

َصِغيًرا«. َياِني  َربَّ َكَما  اْرَحْمُهَما  بِّ  رَّ َوُقل  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما 

وتقدمت دولة اإلمارات خطوة مهمة عن األمم المتحدة في تكريم اآلباء المسنين 

قراره  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  فأعلن  المسنات،  واألمهات 

عام 2018، بصفته رئيسًا للوزراء، قراره التالي: »وجهنا بتغيير مصطلح »كبار السن« إلى 

»كبار المواطنين«، مضيفًا: »كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، 

وال يمكن تحقيق التماسك األسري والتالحم المجتمعي إال بضمان الحياة الكريمة 

لهم”.

وكانت »بيت الخير« قد بدأت مبكرًا برعاية كبار السن من خالل مشاريعها الموجهة 

بعنوان »كما  تبرع  أو قسيمة  المواطنة األقل دخاًل، وخصصت لهم »كوبون«  لألسر 

ربياني صغيرًا« لبناء صندوق خاص يهدف لتوفير احتياجاتهم، وأفردت لهم بعد صدور 

التوجيهات السامية مشروعًا خاصًا تحت اسم »مشروع إسعاد كبار المواطنين«.

وهذه دعوة للمحسنين الكرام والشركاء والداعمين لمشاريع المسؤولية المجتمعية 

التبرع إلثراء هذا الصندوق، من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لكبارنا، وتوفير الدعم 

الئق  بشكل   - بأعمارهم  اهلل  أطال   – حياتهم  ليعيشوا  لهم،  والمعنوي  المادي 

والقدرة  القوة  يمتلكون  كانوا  عندما  قدموه،  لما  المجتمع  بوفاء  ويشعروا  وكريم، 

الجزاء.  خير  وأمتهم  وطنهم  عن  تعالى  اهلل  فجزاهم  واالستطاعة، 

كما ربياني صغيرًا

اإلشراف العام

عابدين طاهر العوضي
المدير العام

سعيد مبارك المزروعي
نائب المدير العام

اإلشراف التنفيذي

التحرير

عائشة الحمادي
رئيس قسم اإلعالم 

حنيف حسن
نائب رئيس قسم اإلعالم

د. عماد زكي
تهاني الحميري

المراسالت

شاهد الياس سامويل

قسم اإلعالم

التصوير

04/2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE

media@beitalkhair.org

التصميم واإلخراج الفني

أفنان الكسادي - أحمد شلبي

هشام محمود
محاسب عام

المراجعة المالية

محمد يوسف عيسى
المدير المالي

كلمة العدد
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»بيت الخير« تحدث موقعها اإللكتروني 

وتطبيقاتها الذكية تعزز  مسيرة التحول الرقمي

دأبت »بيت الخير« على مواكبة التطور التقني في مسيرتها الخيرية، فحدثت موقعها اإللكتروني www.beitalkhair.org، ليصبح 

طالبي  ودخول  للتبرع  المحسنين  بتجاوب  تسمح  تفاعلية  صفحات  إلى  صفحاته  من  الكثير  وحولت  وسرعة،  وجاذبية  شمواًل  أكثر 

المساعدة لشرح ظروفهم وتقديم احتياجاتهم، كما طورت الجمعية العديد من التطبيقات الذكية التي يسرت الكثير من اإلجراءات 

وفّعلت العديد من المشاريع، وفتحت آفاقًا جديدة لعمل الجمعية ونشاطها الخيري.

موقع جديد
 سعت الجمعية إلى مواكبة التطور اإللكتروني الذي شهدته الدولة، وبدأت تحدث بنيتها اإللكترونية األساسية، استعدادًا للتحوالت الرقمية الذكية 

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه اهلل، عام 2013 في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، بما يكفل إدارة كل مرافق 

وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، لالنتقال لنوعية حياة جديدة، فأصدرت إدارة الجمعية قرارًا بتحديث الموقع اإللكتروني وإطالق 

تطبيق خاص بالجمعية يمكن تنزيله على أجهزة المحمول ومختلف األجهزة الذكية ليكون متاحًا للمحسنين والمستفيدين.
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صفحات وتطبيقات
وتوسعت »بيت الخير« في تطوير التطبيقات اإللكترونية، وفتح صفحات نشيطة على مواقع التواصل االجتماعي، لتصل إلى أوسع 

جمهور ممكن، ليكون حضورها قويًا يستقطب معظم النوعيات واالهتمامات واألعمار، معززًا برسائل وأخبار وإعالنات تحثهم على 

المساهمة في مسيرة الجمعية الخيرية، ودعم أنشطتها الموجهة إلى أكثر الناس حاجة: وفيما يلي أهم رموز االستجابة السريعة 

لمختلف الصفحات والتطبيقات، التي تسمح ألصدقاء »بيت الخير« ومحبيها بالتواصل والتفاعل عبرها، مع التنويه أن صفحات الجمعية 

تكون دائمًا موثقة »بالعالمة الزرقاء« لمنع أي التباس مع مواقع أخرى قد تحمل نفس االسم وال عالقة للجمعية بها:

التطبيق الذكي 
وفي عام 2017 أعلنت »بيت الخير« إطالق أول تطبيق ذكي لها، يمكن لجمهور المحسنين تنزيله على أجهزة المحمول الخاصة بهم 

عبر نظامي أندرويد و آي أو إس،  للتفاعل المباشر والسريع مع جهود الجمعية وأنشطتها الخيرية، واالطالع على برامجها ومشاريعها 

أينما كانوا، والتبرع المباشر بأي مبلغ يريدونه، وتقديم المساعدات للحاالت الطارئة عبر الحمالت اإللكترونية، وقراءة بيانات اإلنفاق التي 

تصدرها الجمعية، كما يمّكن التطبيق كفالء األيتام من متابعة تقارير مكفوليهم، مع خدمات إضافية كثيرة يحتاجها المحسن، وقد 

تم ربط هذا التطبيق مع حكومة دبي عبر تطبيق »دبي اآلن« الستقبال الحاالت التي تحولها للحصول على المساعدة. 
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نقلة نوعية
وتظهر اإلحصاءات الموثقة للبحوث اإللكترونية التي أجرتها الجمعية في أعوام 2020، 2021 و2022 حجم البحوث اإللكترونية التي أجرتها 

الجمعية في أفرعها الخمسة، والتي بلغت حوالي 9 آالف بحث إلكتروني، ويبدو الرقم األكبر في عام 2020 حيث فرضت الجائحة االعتماد 

على البحوث اإللكترونية بشكل الفت، كما يبدو التفوق واضحًا في عدد الدراسات االجتماعية اإللكترونية التي أجرتها باحثات »بيت 

الخير« في 9 أشهر من هذا العام، مما يعزز مسيرة التحول الرقمي في األعمال الخيرية للجمعية، وفيما يلي التفاصيل:

وطورت »بيت الخير« جميع إجراءاتها لتواكب التحول 

الرقمي، فعززت إجراءات البحث االجتماعي، الذي تميزت 

به لتقييم أوضاع طالبي المساعدة، وتحديد احتياجاتهم 

الفعلية، فأضافت إلى البحث المكتبي والميداني - عام 

2019 - البحث االجتماعي اإللكتروني، ففتحت ألول مرة 

فرصة طلب المساعدة عبر الموقع اإللكتروني على نطاق 

محدود، إال أن ظروف اإلغالق والحجر والتباعد االحترازي 

التي فرضتها جائحة كورونا اضطرت الجمعية لالعتماد 

بشكل واسع على طلبات المساعدة اإللكترونية التي 

أضحت األسلوب األكثر اعتمادًا فيما بعد.

البحث 
االجتماعي اإللكتروني

النقاط الخضراء
وسعيًا من الجمعية إليجاد البديل عن البحث االجتماعي المكتبي أو الميداني، أخضعت الطلبات اإللكترونية للبحث عن بعد من خالل 

نظام النقاط الخضراء الذي يساعد على  تقييم األسباب التي دعت طالب المساعدة للتوجه لطلبها عبر الموقع اإللكتروني، إذ يمكن 

لهذا النظام تحديد النقاط التي تؤهل المتقدم للمساعدة حسب ظروفه اإلنسانية ومدى عجزه نسبة إلى دخله ومدى اضطراره للعون، 

مع الحصول على تفاصيل مهمة تدعم أهليته للمساعدة، مثل عدد أفراد األسرة وأين يعيش وظروف السكن ومتوسط الدخل وما عليه 

من ديون والتزامات إلخ..

8,977 عدد البحوث اإللكترونية التي أجرتها أفرع الجمعية في أقل من  3 أعوام

الفرع

حتى سبتمبر

العام

2020109311409137373883 0

2021

2022

6705404594582127 0

10558377083362967 31

المجموعالفجيرةعجمانحتادبي رأس الخيمة
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المساعدات الطارئة

أيقونة »بيت الخير« للدعم اإلنساني

مساعدة المحتاجين األكثر معاناة واضطرارًا وتفريج كروبهم 

تحت  يقعون  عندما  ونجدتهم  منهم  الملهوفين  وإغاثة 

وأجّل  أهم  قديكون  إنساني،  عمل  والفاقة  العجز  سلطان 

تعالى، وقد جاء  أجٌر عظيٌم في ميزان اهلل  وله  الخير،  أعمال 

في الحديث الشريف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

عنه  اهلل  نفس  الدنيا،  كرب  من  كربة  مؤمن  عن  س  نفَّ »من 

اهلل  يسر  معسر،  على  يسر  ومن  القيامة،  يوم  كرب  من  كربة 

عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره اهلل في الدنيا 

واآلخرة، واهلُل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«، 

ه أن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة، فلينفس  وقال: »من سرَّ

عن معسر، أو يضع عنه«.

أعلى درجات التكافل
ويعد تفريج الكروب من أعلى وأرقى درجات التكافل، لذلك أفردت له »بيت الخير« 

برنامجًا مهمًا من برامج التكافل المجتمعي، أطلقت عليه برنامج »فزعة«، الذي 

يعنى بتفريج كربات األسر المتعففة والحاالت التي تمر بعجز بالغ أو أزمة طارئة، 

البرنامج  إلى أن تتمكن من تجاوز محنتها واستئناف حياتها المعتادة، ويتكون 

ثم  الطارئة«،  »المساعدات  مشروع  وأهمها  أولها  أساسية  مشاريع  ثالثة  من 

مشروع »عالج« لدعم المرضى المقيمين، ثم مشروع »الغارمين« لتسديد ما يرفع 

المساءلة عن أصحاب المديونيات، الذين يعانون من عجز يمنع السداد، وقد يودي 

بهم إلى السجن.   

تعزيز النمو اإلنساني
السنوات األخيرة  الطارئة« اهتمامًا خاصًا في  »المساعدات  لقيت مشاريع »فزعة« وفي مقدمتها مشروع 

استجابة لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبي، رعاه اهلل، في »وثيقة الخمسين« الذي دعا في البند التاسع إلى تحقيق نمو سنوي في األعمال 

الخير  بعمل  بالدنا  »حفظ  تعالى  اهلل  أن  مؤكدًا  ويباركه،  االقتصادي،  النمو  ويواكب  يعادل  اإلنسانية 

وبالعطاء للغير« وقد أنفقت الجمعية على مشاريع برنامج »فزعة« خالل السنوات الخمس األخيرة وحتى 

نهاية شهر سبتمبر 2022 مبلغ 189,932,991 درهم، استفاد منها 18,917 أسرة وحالة. 
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1- خدمة 7 نجوم
الحاالت  لبعض  األولوية  الخير«  »بيت  تعطي 

دون  سريعة  تلبية  إلى  تحتاج  التي  الطارئة 

نجوم”   7 »خدمة  فاستحدثت  تأخير،  أو  إبطاء 

األسر  ونجدة  المستعجلة  الحاالت  لتلبية 

ال  طارئ  ظرف  من  تعاني  التي  والحاالت 

لهذه  الجمعية  ووضعت  التأجيل،  يحتمل 

يخضع  ال  استثنائيًا  إجرائيًا  نظامًا  الخدمة 

لإلجراءات الروتينية المعتادة.

2- برنامج »زايد الخير«
باسم  إذاعيًا  برنامجًا  الخير«  »بيت  أطلقت  كما 

»زايد الخير« وهو منصة إنسانية هادفة لحشد  

أجل  من  والداعمين  المحسنين  وتحفيز 

تعاني من ظروف  التي  الحاالت  لنجدة  التبرع 

إنسانية بالغة الحرج، فيتم جمع مبالغ تنقذها 

هي  األكثر  الحاالت  كانت  وإن  كربتها،  من 

جراحية  عمليات  إلجراء  بحاجة  مرضى  حاالت 

الثمن،  باهظة  أدوية  على  الحصول  أو  عاجلة 

والبرنامج يبث حلقاته  عبر إذاعة األولى عصر 

الساعة  تمام  في  أسبوعين  كل  خميس  كل 

الرابعة، على التردد 107,4 )إف إم(.

3- حمالت »فزعة« 
اإللكترونية

على  إلكترونية  حمالت  الجمعية  تطلق  كما 

األجهزة الذكية ومواقع التواصل االجتماعي، 

حمالت  وهي  »فزعة«  المسمى  نفس  تحت 

أسبوعية لجمع التبرعات وحشد الدعم للحاالت 

الحرجة والمأزومة التي ال تحتمل التأجيل. 

 المساعدات الطارئة
مشروع »المساعدات الطارئة« أو »الدعم الطارئ« مشروع أساسي 

للدعم  الخير«  »بيت  أيقونة  ويعد  الجمعية،   مشاريع  من  وقديم 

عليه  اإلنفاق  حجم  بسبب  كبيرًا  نموًا  يحقق  الذي  اإلنساني، 

في  يساهم  ألنه  المستفيدة،  والحاالت  لألسر  الهائل  والعدد 

المعاناة، حيث  ويرفع عنها  العجز،  وإنقاذها من ضغوط  نجدتها 

يقدم مساعدات مالية مقطوعة لمعالجة األزمة التي تعاني منها 

األسرة أو الحالة، وتعجز عن مواجهتها، وقد أنفق هذا المشروع 

 2022 نهاية شهر سبتمبر  األخيرة وحتى  الخمس  السنوات  خالل 

مبلغ  127,054,253 درهم، استفاد منها 15,800 أسرة وحالة. 

مشروع عالج
تخصصًا،  أكثر  مشروعان  الطارئة  المساعدات  مشروع  ويرفد 

الطبية  الخدمات  بتقديم  يقوم  الذي  »عالج«  مشروع  أولهما 

يغطي  ال  الذين  أو  المقيمين،  للمرضى  الممكنة  والعالجية 

الرعاية  أسباب  كل  لهم  فيوفر  مرضهم،  الصحي  التأمين 

األساسية الممكنة، ويقدم لهم الدعم حتى يتماثلوا للشفاء، بما 

التشخيصية  الطبية  واإلجراءات  الثمن  باهظة  األدوية  يتضمن 

أنفق »عالج«  الطارئة، وقد  الجراحية  العمليات  والعالجية وحتى 

 2022 نهاية شهر سبتمبر  األخيرة وحتى  الخمس  السنوات  خالل 

مبلغ  38,889,383 درهم، استفاد منها 3,047 مريضًا ومريضة.

مشروع الغارمين
يرفع  الذي  الثاني  المتخصص  المشروع  هو  »الغارمين«  مشروع 

المالية،  قدرتهم  تفوق  التي  المديونيات  أصحاب  عن  الكرب 

ويعانون من عجٍز يمنع السداد، وقد يودي بهم إلى السجن، وغالبًا 

وأصبحت  سدادها،  تأخر  التي  الشيكات  الغارمين  عن  يسدد  ما 

السجن  دخلوا  الذين  المواطنين،  السجناء  ويشمل  التنفيذ،  قيد 

أحكام  تنفيذ  باهظة، وتم  تراكم عليهم من مديونيات  ما  بسبب 

بحبسهم حتى يتمكنوا من تسديد ما سجنوا بسببه، وغالبًا ما يتم 

التنسيق مع المنشآت العقابية واإلصالحية في مختلف اإلمارات 

لترشيح السجناء الذين يستحقون الدعم إلطالق سراحهم، فيتم 

يسقطوا  حتى  يرضيهم،  ما  لتسديد  الدين  أصحاب  مع  التفاوض 

حقهم، ويعود الغارمون معززين مكرمين إلى أسرهم، وقد أنفق 

مشروع »الغارمين« خالل السنوات الخمس األخيرة وحتى نهاية 

شهر سبتمبر 2022 مبلغ  23,989,355 درهم، استفاد منها 70 غارمًا 

وسجينًا.

ة
زي

وا
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ت
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وعززت »بيت الخير« مشروع 

المساعدات الطارئة بجملة من 

المبادرات والمنصات اإلنسانية، 

التي تحقق االستدامة لبرنامج 

»فزعة« وترقى به، وهي:
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لم تمِض عشر سنوات على تأسيس »بيت الخير« عام 1989حتى وجدت أن فرعها الثاني في الفجيرة الذي افتتحته عام 

1998 لم يعد يستوعب كثافة الحاالت التي تردها من اإلمارات الشمالية، فعززته بفرع ثالث، وافتتحت فرع الجمعية 

الجديد في إمارة رأس الخيمة عام 2000م،  بمباركة من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة 

آنذاك، عضو المجلس األعلى لالتحاد، رحمه اهلل، وقد تطور الفرع بشكل واضح، وهو فرع نشط، يغطي سنويًا )حسب 

نتائج 2021( أكثر من 450 أسرة، وقد أنفق منذ تأسيسه وحتى اآلن ما يزيد عن 184 مليون درهم.

دعم حكومة اإلمارة
يتمتع الفرع بعالقات تواصل وتنسيق متطورة مع العديد من مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي، ويساند مبادرات حكومة رأس الخيمة، 

مسترشدًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم رأس الخيمة، رعاه اهلل، المعروف 

بدعمه للمبادرات والنشاطات الخيرية واإلنسانية، كما تحظى الجمعية بمباركة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي 

عهد رأس الخيمة، وقد أكد مجلس اإلدارة في أكثر من مناسبة عن امتنان وعرفان »بيت الخير« لدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن 

صقر القاسمي،  وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وسمو  الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، الذي استقبل إدارة 

الجمعية عام 2018 وأثنى على أدائها.

فرع رأس الخيمة قصة نجاح تتجدد

وينفق 184,6 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر

»
ير
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خدمات الفرع 
يغطي الفرع جميع مناطق إمارة رأس الخيمة عدا مناطق )المنيعي 

في  الحمرية  منطقة  يغطي  كما  الطويين(   – الذيد   – مسافي   –

التابعة  المنامة  ومنطقة  القيوين  أم  في  وحاالت  الشارقة،  إمارة 

رأس  فرع  في  االجتماعيات  الباحثات  عدد  ويبلغ  عجمان،  إلمارة 

الموقع  عبر   حصرًا  المساعدة  طلبات  ويستقبل  أربعة،  الخيمة 

المواطنة  لألسر  واإلنسانية  الخيرية  خدماته  ويقدم  االلكتروني، 

األقل دخاًل وغيرها من األسر المتعففة وأسر األيتام وأسر أصحاب 

الهمم، ويقدم مساعدات مقطوعة وطارئة ألصحاب الحاالت التي 

الحاالت  هذه  استحقاق  من  التأكد  بعد  طارئ،  عجز  أو  بأزمة  تمر 

للمساعدة، كما يقدم مساعدات للفئات األقل دخاًل  في المناسبات، 

كالعمال واأليتام والطلبة المحتاجين. 

عطاء الفرع
وتدل البيانات المالية الموثقة لعطاء فرع رأس الخيمة بأن جمعية 

بيت الخير أنفقت من خالل فرعها هناك منذ تأسيسه وحتى اليوم 

منها  وحالة،  أسرة   35,953 منه  استفاد  درهم،   184,675,665 مبلغ 

15,636 أسرة تلقت مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، وتضم 

األسر المواطنة األقل دخاًل وأسر األيتام وأسر أصحاب الهمم، كما 

في  إلسعادها  إضافية  مساعدات  األسر  هذه  من  مجموعة  تلقت 

المستلزمات  وتوفير   أبنائها،  تعليم  دعم  مع  واألعياد،  المناسبات 

ليصل  الخدمة،  هذه  استحقت  التي  األسر  منازل  وصيانة  المنزلية 

مجموع ما تقاضته هذه األسر التي يرعاها الفرع 101,795,573 درهم، 

كما قدم الفرع مساعدات طارئة ودعم طارئ للمرضى والغارمين 

بلغت  إجمالية  بقيمة  وأسرة  حالة   20,317 لعدد  والمكروبين 

82,880,092 درهم.

اإلنفاق على األسر والحاالت المسجلة

مجموع ماأنفقه الفرع في ٩ أشهر

الدعم الطارئ

الدعم النقدي الشهري

المبلغالمبلغالمبلغالمبلغ

عدد الحاالتعدد أسر األيتامالدعم الغذائي الشهري

إجمالي اإلنفاق إجمالي الحاالت المستفيدة

374
1,987,200

رة
س

أ

رة
س

أ

رة
س

أ

3,469,5741,374,0003,449,074

681633

7,432,674 1786

98

حصاد ٩ أشهر 
وتابع فرع رأس الخيمة نشاطه عام 2022، مع بعض التغييرات، حيث بلغ مجموع ما أنفقه خالل 9 أشهر 

7,432,674 درهم، توزعت كما يلي:
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شكر وتقدير
وتوجه المزروعي بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي دبي الدولي للرياضات 

الطلبة  تكريم  لحفل  لرعايته  الداعمين،  الشركاء  أحد  البحرية، 

المتفوقين، وذلك بتقديم قاعة الحفل وتوفير وجبة للطلبة وذويهم، 

للتعرف  جولة  في  واصطحابهم  للمتفوقين،  رمزية  هدايا  وتقديم 

على صناعة الزوارق التي يقوم بها النادي، وقال: »منذ نشأتها وضع 

خاص  وبشكل  المتفوقين،  الطلبة  دعم  الخير«  »بيت  إدارة  مجلس 

أبناء األسر التي فقدت عائلها في مقدمة  كفالة ورعاية الطلبة من 

به  أوصى  بما  التزامًا  وإسعادهم،  بهم  باالهتمام  ووجّهنا  أولوياته، 

التي  الرشيدة  قيادتنا  لتوجيهات  وتنفيذًا  الحنيف،  اإلسالمي  ديننا 

باستمرار  نعمل  لذلك  المهمة،  الشريحة  بهذه  االهتمام  على  حّضت 

على تقديم الخدمات المتكاملة لهؤالء من خالل توفير احتياجاتهم 

ومواهبهم  بتعليمهم  واالرتقاء  وإسعادهم  وترفيههم  األساسية 

ودعم تطلعاتهم نحو المستقبل، وذلك بالتعاون مع الشركاء الخيرين 

النادي العتيد  والداعمين، وهي مناسبة ألتقدم بالشكر الجزيل لهذا 

ممثاًل في مجلس إدارته ومديره التنفيذي، لما قدمه من دعم ألبنائنا 

المتفوقين«.

تعاون مشترك
من جهته، نقل محمد عبداهلل حارب الفالحي، المدير التنفيذي لنادي 

دبي الدولي للرياضات البحرية، تحيات أحمد سعيد بن مسحار، رئيس 

مجلس اإلدارة، وإخوانه أعضاء مجلس اإلدارة لوفد الجمعية في أولى 

الجانبان  وقعها  التي  التفاهم  ومذكرة  البرتوكول  تفعيل  خطوات 

مؤخرًا للتعاون المشترك، وأكد التزام النادي بالمسؤولية المجتمعية، 

المتفوقين،  الطلبة  لتكريم  اليوم  االحتفال  يكون  أن  »سعداء  وقال: 

في أحد الصروح الرياضية المهمة في مقر فريق الفيكتوري صاحب 

األمجاد والبطوالت، والذي يعد أيقونة للتفوق الرياضي باعتباره أحد 

أنحاء  جاب  من  وأكثر  العالمية،  المحافل  في  اإلمارات  رياضة  سفراء 

العالم في جميع القارات بحثًا عن المجد ورفع علم الدولة، وقد كانت 

وتصنيعها  الزوارق  حول  كثب  عن  والتعرف  للحضور  سانحة  فرصة 

وتجهيزها للمشاركات واإلبحار«.

مسيرة مستمرة 
لمسيرة  تعزيزًا  المتفوقين  الطلبة  إلسعاد  الجمعية  مبادرات  وتأتي 

الجمعية منذ انطالقتها الخيرية عام 1989، حيث دأبت »بيت الخير« على 

ضمن  آلخر  أو  لسبب  عائلهم  فقدوا  الذين  المواطنين  الطلبة  رعاية 

أسرهم، وحرصت على دعم ومتابعة تعليمهم وصحتهم، وإسعادهم 

بما يرفه عنهم ويعوضهم حنان األب الفقيد، وتقوم الجمعية تنظيم 

العديد من النشاطات الخاصة بهم بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر 

راقية  ترفيهية  فعاليات  لترتيب  دائمًا  وتخطط  والخاصة،  الحكومية 

العام عدة  أرواحهم، وقد نظمت لهم هذا  تثري فكرهم وتمتع  لهم، 

الروائع  أحدث  يشكل  الذي  المستقبل،  متحف  زيارة  تضمنت  فعاليات 

أهم  من  واحدًا  يعّد  الذي  دبي  برواز  إلى  وزيارة  دبي،  في  المعمارية 

وزيارة  الدولة،  مستوى  على  الحديثة  والترفيهية  الثقافية  المعالم 

تعّد  التي  سيتي،  فيستيفال  مدينة  في  راشد  بن  محمد  مكتبة  إلى 

من األكبر واألحدث على مستوى المنطقة، وكان مسك الختام في 

تكريم الطلبة المتفوقين لهذا العام.

ير
لخ

ء ا
كا

شر
ير

لخ
ء ا

كا
شر

البحرية،  للرياضات  الدولي  بالتعاون مع نادي دبي  المتفوقين، وعددهم 19 طالبًا،   الخير« حفاًل لتكريم الطلبة  نظمت »بيت 

وذلك في مقر إدارة »الفيكتوري تيم«، وذلك بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، ومحمد عبداهلل حارب 

الفالحي، المدير التنفيذي للنادي، بمشاركة الطلبة المتفوقين وأمهاتهم وذويهم وعدد من المسؤولين من الطرفين. 

المتفوقين  الطلبة  وإسعاد  تكريم 

من أبناء األسر المتعففة
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«بيت الخير« 

تساهم في دعم متضرري سيول الفجيرة

الفزعة شيمة أصيلة من شيم المجتمع 

اإلماراتي، عبرت عنه القيادة الرشيدة دائمًا، 

ويعبر عنها شعب اإلمارات كل يوم من خالل 

مبادرات وجهود إنسانية تثلج الصدور، وقد عبر 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، عن هذه الخصلة في تغريداته 

التي أطلقها في أكثر من مناسبة، قائاًل: 

»في الشدائد تظهر معادن الرجال.. ومعادن 

المؤسسات.. ومعادن المجتمعات«.

 »بيت الخير« تساهم
إدارتها  مجلس  من  وبتوجيه  دائمًا  الخير«  »بيت  حرصت  بدورها 

بالمسؤولية  التزامها  وتجسيد  الحكومية،  الجهود  دعم  على 

التي  السيول  من  المتضررين  دعم  في  فساهمت  المجتمعية، 

شهدتها إمارة الفجيرة مؤخرًا، وقامت بتقديم 10 آالف درهم لكل 

أسرة متضررة تقّدمت بطلب المساعدة من فرعها في الفجيرة، 

ليصل المبلغ اإلجمالي الذي صرفته الجمعية على هذا الجانب 

إلى نصف مليون درهم، وذلك امتدادًا لما قدمته خالل الجائحة، 

المتضررين  وإطعام  لنجدة  درهم،  مليون   100,4 أنفقت  حيث 

والمحجورين والعمال ودعم القطاعين الصحي والتعليمي.

فرع الفجيرة
العامل  االجتماعي  البحث  طاقم  خالل  من  الجمعية  وتابعت 

في فرع »بيت الخير« في إمارة الفجيرة أوضاع األسر التي طالها 

الضرر، وطلبت الدعم من الجمعية، فدرست أوضاعها اإلنسانية، 

توفير  لها  ستُيّسر  التي  العاجلة  المساعدة  بحجم  وأوصت 

الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  الطارئة،  احتياجاتها 

أسرة   50 عن  يزيد  ما  ومساعدة  ترشيح  في  ونجحت  المختصة، 

متضررة.

واجب خيري ووطني
»بيت  التزام  الجمعية،  عام  مدير  العوضي،  طاهر  عابدين  وأّكد 

األسر  دعم  على  والعمل  اإلنساني  بواجبها  بالقيام  الخير« 

العون  يد  الخير  السيول، وقال: »مّدت جمعية بيت  المتضررة من 

التزامًا  الفجيرة،  في  والسيول  األمطار  من  المتضررة  لألسر 

إيمانها  من  وانطالقًا  الطارئة،  الحاالت  نحو  اإلنساني  بواجبها 

بمبدأ المسؤولية المجتمعية، تنفيذًا لتوجيه مجلس اإلدارة في 

النمو  تحقيق  تستهدف  التي  الحكومية  الجهود  دعم  ضرورة 

اإلنساني، كجزء أصيل من واجبها الوطني، ومنها مساعدة أهلنا 

في الفجيرة في مواجهة التداعيات التي خلفتها أزمة السيول، 

يقوم عليها  التي  المجتمعي  والتكافل  التالحم  قيم  يجّسد  بما 

مجتمع اإلمارات، ويرسخ قيم الفزعة التي يتحلى بها أبناء الوطن 

جهود  بتضافر  تجلت  والتي  المعطاءة،  أرضه  على  والمقيمين 

على  المتضررين  لمساعدة  الواحد  الفريق  بروح  الجهات  جميع 

العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وطبعًا يعود الفضل األكبر 

الرشيدة،  القيادة  توجيهات  إلى   - وجل  عز  اهلل  بعد   - ذلك  في 

األمطار،  تأثيرات  الحتواء  المختصة  للجهات  السريع  والتحرك 

وإيوائهم  للمتضررين  المناسبة  الحلول  إيجاد  في  والتعجيل 

وتأمين كافة مستلزماتهم الضرورية”.

الكفاءة والسرعة
بالكفاءة  األزمات  خالل  الدولة  جهود  وتميزت 

كانت  التي  الجائحة  أزمة  خالل  هذا  حدث  والسرعة، 

اإلمارات،  شهدتها  التي  اإلنسانية  التحديات  أشد  من 

سبق  في  وكفاءة،  بحكمة  مواجهتها  في  فتفوقت 

ظاهر على كثير من دول العالم المتقدم، وحدث ذلك 

مؤخرًا في مواجهة سيول الفجيرة، التي داهمت عدة 

في  المياه  وتجمع  األودية  جريان  إلى  وأدت  مناطق، 

والمناطق  الفجيرة  إمارة  في  المنخفضة  المناطق 

الشرقية.
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قانون ريادي 
تمتع  ضمان  إلى  الدولة  اعتمدته  الذي  االتحادي  القانون  ويهدف 

التي كفلها الدستور،  كبار المواطنين بالحقوق والحريات األساسية 

الرعاية  وتوفير  بحقوقهم  المتعلقة  والخدمات  والمعلومات 

واالستقرار النفسي واالجتماعي والصحي لهم، ونص على عقوبات 

تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما على أي مزود للخدمة لهذه الفئة 

إساءة، كذلك  أو  عنفًا  المواطنين  كبار  ارتكب ضد  أو  واجباته،  أهمل 

القانون  إليها في  المشار  الجرائم  أي من  بوقوع  ُيعاقب كل من علم 

ولم يبلغ فورًا الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.

حقوق مكفولة
وضمن القانون حقوق كبار المواطنين في االستقاللية والخصوصية، 

بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم 

واإلساءة  للعنف  التعرض  من  الحماية  في  والحق  إقامتهم،  ومكان 

والعمل،  والتعليم  والسكن  المؤهلة  البيئة  في  والحق  واإلهمال، 

في  والحق  المجتمع،  مع  وإدماجهم  قدراتهم  من  االستفادة  وتعزيز 

الرعاية  في  والحق  المتكاملة،  االجتماعية  الخدمات  على  الحصول 

المنزلي،  والتمريض  الصحي،  التأمين  وتوفير  والوقائية،  الصحية 

وبياناتهم،  معلوماتهم  سرية  على  الحفاظ  مع  المساندة،  واألجهزة 

الخاصة  بالمعامالت  يتعلق  فيما  التفضيلية  المعاملة  في  والحق 

بتوفير هذه الحقوق.

سياسة وطنية
لكبار  الوطنية  السياسة   2018 عام  أقرت  قد  اإلمارات  حكومة  وكانت 

المواطنين، وتهدف إلى االرتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم 

مناشط  وتوفير  عصرية،  بمهارات  لتزويدهم  مراكز   وتوفير  الفاعلة، 

وتصميم  العمل،  سوق  في  المتقاعدين  من  واالستفادة  رياضية، 

بيوت تناسب احتياجاتهم، مع برامج لحمايتهم من اإلساءة والعنف، 

والتواصل  الصحية،  الرعاية  على  ركزت  محاور   7 السياسة  وتضمنت 

المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، 

واألمن  المالي  االستقرار  وتعزيز  والنقل،  التحتية  البنية  وتوفير 

والسالمة.

»بيت الخير« تلتزم
الدولة،  رؤية  في  المهم  التطور  هذا  الخير«  »بيت  واكبت  جانبها  من 

المكفولة  المواطنة  األسر  ضمن  المواطنين  لكبار  عطاءها  لتعزز 

بشكل  والغذائية  النقدية  المساعدات  بتقديم  الجمعية  ترعاها  التي 

إلسعاد  »بسمة«  برنامج  ضمن  خاصًا  مشروعًا  لهم  وأفردت  شهري، 

الفئات الخاصة وفي مقدمتها كبار المواطنين والمقيمين، كما أقرت 

لهم األولوية في الحصول على الدعم الصحي ضمن مشروع »عالج«، 

شهر  حتى   2022 عام  في  الجمعية  رعتهم  الذين  المسنين  عدد  وبلغ 

وأنفقت عليهم مبلغ  والمقيمين.  المواطنين  سبتمبر 1,457 من كبار 

4,428,778 درهم.
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كبار المواطنين

كبارنا في الخبرة والعطاء للوطن

أولت دولة اإلمارات اهتمامًا خاصًا بكبار المواطنين، وهم الرجال والنساء الذين تجاوز عمرهم 60 عامًا، وكانت الدولة قد أعلنت 

في  كباٌر  باعتبارهم  المواطنين«  »كبار  لتصبح  السن  كبار  تسمية  تغيير  تضمنت  التي  المواطنين،  لكبار  الوطنية  السياسة 

الخبرة، وكباٌر في إخالصهم وعطائهم الذي ال ينضب للوطن، وتم تتويج جهود اإلمارات في رعاية المسنين بإصدار القانون 

االتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.
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عضو جديد في مجلس اإلدارة
قام سعادة عادل غافان سعيد البسطي، 

أعضاء  إلى  مؤخرًا  انضمامه  بمناسبة 

خاصة  بزيارة  الخير«،  »بيت  إدارة  مجلس 

نهدة  في  للجمعية  الرئيسي  المقر  إلى 

طاهر  عابدين  استقباله  في  وكان  دبي، 

مبارك  وسعيد  العام،  المدير  العوضي، 

رحبا  حيث  العام،  المدير  نائب  المزروعي، 

أقسام  على  جولة  في  واصطحباه  به، 

العمل  سير  عن  نبذة  له  وقدما  الجمعية، 

واألنشطة اليومية والتطور الذي حققته 

على  األخيرة  األعوام  في  الخير«  »بيت 

الصعيد الخيري واإلداري والرقمي.

تكريم
»بيت  جمعية  بتكريم  الخيرية  االتحاد  مؤسسة  قامت 

في  نظمته  الذي  الشركاء،  تكريم  حفل  ضمن  الخير« 

بن  علي  بن  محمد  الشيخ  بحضور  سراي،  عجمان  فندق 

تثمينًا  المؤسسة،  أمناء  مجلس  رئيس  النعيمي،  راشد 

لمساهمات الجمعية في العمل اإلنساني.

جمارك دبي 
تسّلم عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« شهادة شكر من ناجي مطر، 

مدير الوحدات الخاصة في جمارك دبي، تقديرًا لجهود الجمعية في دعم فعاليات 

حمالت جمارك دبي، وذلك بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية.

زيارة تواصل 
قام وفد من »بيت الخير« ترأسه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية 

أهداه  حيث  الحثبور،  سيف  عبداهلل  سعادة  مكتب  إلى  تواصل  بزيارة  الخير،  بيت 

الخير  بلد  في  العطاء  برائد  تذكر  رمزية  كهدية  الخير«،  »زايد  كتاب  المزروعي 

والعطاء.

تهنئة مستحقة
ترافقها  الخيمة،  رأس  فرع  مدير  حضوب،  شمسة  قامت 

عائشة إبراهيم، نائب مدير الفرع، بزيارة مؤسسة سعود بن 

حارب  سمية  استقبلتهما  حيث  الخيرية،  التعليمية  صقر 

ورئيس  االتحادي،  الوطني  المجلس  عضو  السويدي، 

للمؤسسة  التهنئة  تقديم  وتم  المؤسسة،  أمناء  مجلس 

العمل  بمجال  الرائدة  المشاريع  بجائزة  فوزها  بمناسبة 

االجتماعي األهلي التطوعي، وفي ختام الزيارة تم إهداء 

سعادتها كتاب »زايد الخير«.

13



1414

نا
يع

ار
ش

م
نا

يع
ار

ش
م

برنامج »أمان« 

يعطي األولوية 

ألسر الشباب
ودعم  المجتمعي  للتكافل  الخير«  »بيت  برامج  على  مهم  تطور  في 

األسر المواطنة األقل دخاًل، وسعيًا منها لتعزيز  مبادرات المسؤولية 

أسر  لدعم  عطائها  من  مهمًا  قسمًا  الجمعية  خصصت  المجتمعية، 

الشباب الناشئة وأسر الشباب المتزوجين حديثًا، وذلك امتدادًا لعطائها 

 85٩ طال  متنوعًا  دعمًا  قدمت  حيث  الجانب،  هذا  في  الماضي  العام 

الجمعية  خطة  ضمن  وذلك  مواطنة،  أسرة   40٩ منها  ناشئة،  أسرة 

االستراتيجية لرعاية أسر هؤالء الشباب حتى يتمكنوا من االستقرار

برنامج »أمان«                                     النفسي واالقتصادي، وبناء أسر سعيدة.
للتكافل  »أمان«  برنامج  ضمن  الشباب  أسر  دعم  ويأتي 

المجتمعي، الذي يعد أكبر برامج الجمعية وأهمها، وهو 

والنهوض  األسر  كفاية  لتحقيق  يهدف  شهري  برنامج 

 2021 عام  البرنامج  هذا  أنفق  وقد  المعيشي،  بمستواها 

مالية  مساعدات  يقدم  وهو  درهم،  مليون   50 عن  يزيد  ما 

حكمها  في  ومن  دخاًل  األقل  المواطنة  لألسر  منتظمة 

شهرية  غذائية  مساعدات  لها  يقدم  كما  شهري،  بشكل 

لدعم معاش هذه األسر، باإلضافة لدعم أسر األيتام وأسر 

أصحاب الهمم، وتحتل األسر الناشئة األولوية في الدعم.

11 مليون في 2022
على  إنفاقه  »أمان«  برنامج  وتابع 

حيث  العام،  هذا  الناشئة  األسر 

بلغ إجمالي ما أنفقته »بيت الخير« 

نهاية  وحتى  الشباب  ألسر  دعمًا 

سبتمبر 2022 ما يقرب من 11 مليون 

األهم  الجزء  إنفاق  تم  درهم، 

اإليجار،  تكاليف  دفع  على  منها 

األسر،  هذه  عن  العبء  لتخفيف 

درهم،  مليون   5,4 بلغ  والذي 

الستكمال  مليون   1,1 صرف  يتلوه 

األثاث،  توفير  على  ومثلها  بناء، 

هذه  تزويد  على  مليون  وحوالي 

المنزلية،  بالمستلزمات  األسر 

وفيما يلي تفاصيل هذا اإلنفاق:

7 مليون درهم
وقد بلغ الصرف على أسر الشباب عام 2021 نحو 7 ماليين درهم، أنفقت لدعم إسكان الشباب 

و1,1  إيجار،  كرسوم  درهم  مليون   2,3 وشملت  الزواج،  على  المقدمين  أو  حديثًا  المتزوجين 

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

للمستلزمات المنزلية، و475 ألفًا للماء والكهرباء، و370 ألفًا لألجهزة اإللكترونية، و128 ألفًا 

لألجهزة الكهربائية، و289 ألفًا للصيانة، و35 ألفًا للصرف الصحي. 

المشروع
مواطن

عدد الحاالت

66874أثاث

12113

303

15215

101

415

18422

7138109

409450859

8628114

133368

992,625109,800

155,05011,920166,970

83,05583,055 0

1,084,78140,000

1,858,2373,611,5655,469,802

1,102,425

1,124,781

5,952,2644,135,91610,088,180

5,0000

33,0415,000

5,000

393,66064,919458,579

38,041

556,901116,212673,113

789,914176,500966,414

501

أجهزة إلكترونية

أجهزة كهربائية

استكمال بناء

إيجار منزل

حريق منزل

صرف صحي

صيانة

كهرباء وماء

مستلزمات منزلية

اإلجمالي

قيمة 
المساعدة

قيمة 
المساعدة

قيمة 
المساعدة عدد الحاالتعدد الحاالت

اإلجماليمقيم
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ساهمت »بيت الخير » في 

الحملة التي نظمتها صحيفة 

»اإلمارات اليوم« وشارك 

فيها بنك دبي اإلسالمي، 

ومتبرعان آخران، لإلسهام 

في اإلفراج عن أربعة سجناء 

مواطنين متعثرين في قضايا 

مالية، وذلك من خالل حملة 

إنسانية مشتركة مع شرطة 

رأس الخيمة استهدفت 

إطالق سراحهم، تزامنًا مع 

احتفاالت الصحيفة بعامها 

السابع عشر.

دعم مجلس اإلدارة
»بيت  إدارة  مجلس  أن  الجمعية،  عام  مدير  العوضي،  طاهر  عابدين  وأعلن 

عن  اإلفراج  في  لإلسهام  درهمًا،  و965  ألفًا   299 بمبلغ  التبرع  قرر  الخير« 

وذويهما،  أسرتيهما  إلى  ليعودا  المستهدفين،  الغارمين  من  مواطَنين 

لإلسهام  اإلدارة  مجلس  توجهات  ضمن  تأتي  الجمعية  مبادرة  أن  وأكد 

والمشاركة المجتمعية الفعالة، وإثراء العمل الخيري اإلنساني، إذ قررت 

الجمعية أن تسهم في هذه الحملة اإلنسانية، من خالل التكفل بمساعدة 

السجينين االثنين المشمولين في الحملة.

مشروع الغارمين
الحمالت  هذه  تقود  التي  اليوم«  »اإلمارات  جهود  على  العوضي  وأثنى 

اإلنسانية، مشيدًا بكل المؤسسات واألفراد الذين يتفاعلون معها، قائاًل إن 

»الغارمين من الفئات المستهدفة في الجمعية، التي تستفيد من أموال 

الزكاة، حسب التوصيف الشرعي للمستحقين من فريضة الزكاة، وأفردنا 

والمقيمين،  المواطنين  من  الغارمين  لنجدة  ثابتًا،  سنويًا  مشروعًا  لهم 

الذين عجزوا عن أداء مديونياتهم المالية، شريطة أن يكون نشاطهم الذي 

أصابه العجز المالي حالاًل ضمن القانون، وذلك ضمن برنامج »فزعة«، أحد 

برامج التكافل المجتمعي، الذي يشمل أيضًا مشروع المساعدات الطارئة، 

ومشروع )عالج( للمرضى المقيمين«.

شرطة رأس الخيمة
وقدم مدير إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية في رأس الخيمة، العقيد 

وبنك دبي  الخير  بيت  الشكر لجمعية  الحيمر،  راشد  عبداهلل محمد سعيد 

وأكد  السجناء،  عن  اإلفراج  في  إسهامهم  مثمنًا  والمتبرعين،  اإلسالمي 

السجناء  قوائم  دراسة  تولت  المؤسسة  في  السجناء  دراسة  »لجنة  أن 

المستحقين، حتى تشملهم الحملة التي تنظمها، وتستهدف بها حاالت 

السجناء المعسرين«، مشيرًا إلى دراسة ملفات السجناء مرة أخرى، للتأكد 

شروط  عليهم  تنطبق  ال  من  واستبعاد  بالمساعدة،  أحقيتهم  مدى  من 

المساعدة. موضحًا أن »إدارة السجن أفرجت عن السجناء، بعد التواصل مع 

الجهات المعنية، لتكون الفرحة فرحتين، فرحة اإلفراج عنهم، وفرحة لّم 

شمل األسرة«.

دور مجتمعي
بأن  القمزي،  عبداهلل  الزميل  المكلف،  اليوم«  »اإلمارات  تحرير  رئيس  وأفاد 

»الصحيفة ضمن دورها المجتمعي تلقت اتصاالت عدة من مواطنين مع 

المعسرين،  التبرع لمصلحة  أعربوا فيها عن رغبتهم في  الحملة،  انطالق 

الخير  بيت  جمعية  دور  مثمنًا  الحملة«،  في  المشمولين  السجناء  من 

وبنك دبي اإلسالمي والمتبرعين في إسهامهم الخيري في اإلفراج عن 

على  تأخذ  »الصحيفة  أن  مؤكدًا  بالحملة،  المشمولين  األشخاص  هؤالء 

الذي  المحسوب،  غير  االستهالكي  االقتراض  بمخاطر  التوعية  عاتقها 

عن  اإلفراج  إلى  مسعاها  موازاة  في  السجون،  دوامة  في  أصحابه  يدخل 

المعسرين، ممن تأثرت أسرهم بغيابهم«.

تسديد 2٩٩,٩65 درهم
 إلطالق سجينين من الغارمين
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عمــًا بمبــدأ الشــفافية، يســر »بيــت الخيــر« أن تعلــن شــهريًا للمانحيــن 
الكــرام، والمحســنين األفاضــل، الذيــن وضعــوا ثقتهــم فيهــا، عــن 
ســبل الصــرف وحجــم اإلنفــاق، الــذي جــادت بــه أياديهــم الخّيــرة، 

ــناتهم. ــزان حس ــي مي ــك ف ــب ذل ــل أن يكت ــز وج ــى ع ــائلين المول س

اإلنفاق على المشاريع الخيرية 
للجمعية مـنذ عام 1989 وحتى 

نهاية ديسمبر  2021

Spending on the society 
charity projects since 1989 
and up to December 2021

2,555,898,069Dhsدرهم

“Beit Al Khair”, out of transparency, is pleased to 
enlighten honorable donors and philanthropists – who 
always have trust in us, about monthly expenditures and 
the fruits of their white hands; praying Almighty Allah to 
best reward them.

By your good will , we will continue givingبأياديــــــكـم البـــــــــيـضاء نستـــــــــمر بالعــــــــــطاء

مساعدات 
طارئة عامة

مساعدات 
داخلية عامة

مشروع
الصدقة الجارية

تيسير طالب مستلزمات منزلية
وصيانة منزل مشروع عالج مواد غذائية

General Projects  المشاريع العامة

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعية بـيت الخـير  بالدرهم حتى شهر سبتمبر 2022 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED Until September 2022

التقرير اإلجمالي للمشاريع الخيرية حتى شهر سبتمبر
Report of All Charity Projects Until September

عدد األسر المستفيدة من األفرع حتى شهر سبتمبر 2022 م
Families Supported by Beit Al Khair Society Branches Until September 2022

59,070,372

40,599,0326,169,1605,972,977211,4901,239,656615,3024,262,755

 General Urgent
Aids

 General Internal
Allowances

Ongoing Charity
Tayseer

/Facilitation  & Household Items
House Maintenance

Treatment/Elaj Foodstuff

20,243,950

16,888

14,515,328

مساعدات 
شهرية

Monthly Projects  المشاريع الشهرية

11,465,500

10,578

5,000,000 6,410,300

1,876

1,860,828 1,973,750

2,204

6,600,000 394,400

2,112118

1,054,500

Monthly Aids

فرعفرع الفجيرةفرع ديب
رأس الخيمة

فرع حتافرع عجمان
Dubai CenterFujairah CenterRAK CenterAjman CenterHatta Center

أصحاب الهمم
مساعدات

المواد الغذائية
الشهرية الخاصة

أسر األيتام
 People of

Determination  Monthly Food
Allowances

Orphans
Families

Season Projects  المشاريع الموسمية

مفاطر رمضانزكاة الفطرالمير الرمضاين
مشروع 
االضاحي

Ramadan
Breakfast Tents

Feast ZakahRamadan Food 
ParcelsSacrifice 

Project

83,625,525

إجمايل 
المساعدات

عدد األسر

Total Aids
Total Families

15,377
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تأسس عام 1989 ويغطي كامل مناطق إمارة دبي 
ماعدا حتا، باإلضافة إلى أغلب مناطق إمارة الشارقة ما 

عدا مناطق الذيد والمليحة.

فرع ديب

حدود  حتى  حتا  منطقة  ويغطي   2003 عام  تأسس 
التابعة  القريبة  المناطق  إلى  باإلضافة  عمان  سلطنة 
الحويات-  رافاق-  )كدرا-  وهي  الخيمة،  رأس  إلمارة 
مصفوت-  )مزيرع-  ومناطق  القور(  وادي  المنيعي- 
الخنفرية( التابعة إلمارة عجمان، ومنطقة )أوحلة( التابعة 
محيط  في  القريبة  المناطق  وجميع  الفجيرة،  إلمارة 

منطقة حتا، وبعض أسر األيتام من إمارة الشارقة.

فرع حتا

تأسس عام 1998 ويغطي مناطق الفجيرة والساحل 
مربع،  متر  كيلو   200 عن  تزيد  مساحة  على  الشرقي 
إلمارة  التابعة  المناطق  بعض  إلى  خدماته  وتمتد 

الشارقة مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

فرع الفجرية

رأس  مناطق  كافة  ويغطي   2000 عام  تأسس 
الخيمة ماعدا مناطق )الشوكة- وادي اصفني- اذن-
مناطق  إلى  باإلضافة  المنيعي(  الطويين-  الغيل- 
إلمارة  التابعة  المنامة  ومنطقة  القيوين،  أم  إماره 

عجمان، ومنطقة الحمرية التابعة إلمارة الشارقة.

فرع رأس الخيمة

اإلمارة،  مناطق  كافة  ويغطي   2013 عام  تأسس 
ماعدا منطقة )المنامة( التي هي أقرب جغرافيًا إلى 
ومزيرع(  )مصفوت،  ومنطقتي  الخيمة،  رأس  إمارة 

اللتين هما أقرب إلى فرع حتا.

فرع عجمان

1،778,705,147320,590

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

239,662,77045,349

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

184,315,83635,974

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

222,028,86141,844

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

191,678,743 33,311

حـــــــــجم
اإلنفاق

عدد
المستفيدين

عطاء أفرع «بيت الخير« وإجمالي إنفاقها حتى سبتمبر 2022



1818



1919



20

In 1989 , an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

“ ”

جمعية �يت الخير

How to donateمن أجل التب�ع للجمعية

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

على ط��ق ال��ادة

5

١

٢

٣

١. مشروع الدعم النقدي الشهري لألسر 

٢. مشروع الدعم الشهري الغذائي والعيني

٣. مشروع الدعم الشهري ألسر األيتام

٤. مشروع الدعم الشهري ألسر أصحاب 

١. مشروع المير الرمضاني

٢. مشروع إفطار صائم

٣. مشروع زكاة الفطر

٤. مشروع العيدية

٥. مشروع كسوة المالبس

٦. مشروع األضاحي

٧. مشروع «الطعام للجميع»

٨. مشروع «نسك»

٩. مشروع المواد الغذائية

١. مشروع إسعاد األيتام

٢. مشروع إسعاد أصحاب الهمم

٣. مشروع إسعاد كبار المواطنين

١. مشروع دعم اإلسكان

٢. صيانة منازل المحتاجين

٣. مشروع المستلزمات المنزلية

١. مشروع القرطاسية

٢. مشروع «تيسير» لدعم الطلبة

الب�امج والمشا��ع

On the road to leadership

5 Programs and Projects

Ramadan Meer Project

Iftar Meal Project

Zakat Al Fiter Project

Al Fitr Eidiya Project

Kiswah «Clothing» Project

Adahi Project

«Food For All» Project

«Nusk» Project

Food Stuff Project

Stationery Project

Tayseer Project for Students

Emergency Aid Project

Elaj / Treatment Project

Defaulters Project

Housing Support Project

House Maintenance Project

Household Items Project

Orphans Project

People of Determination Project

Senior Citizens Project

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

6.
7.
8.
9.

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

Malabes Electronic App �rst launched in the UAE in 2020

Setting Guinness World Records

Winning UAE Ideas Award

Bagging Prize for Best Charitable Performance in the Arab World 

Winning Sharjah Award for Voluntary Work

Winning Emirates Social Award

Winning Dubai Charity Excellence Award

Renewal of ISO Clients’ Satisfaction Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Clients’ Complaints Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Quality Certi�cate until 2024

Renewal of ISO Social Responsibility Certi�cate until 2024

2020

2018

2017

2006, 2019

2015

2004, 2012, 2016

2007, 2008, 2012, 2015

2022

2022

2021

2021

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

التنمية المستدامة للعمل الخيري واإلنساني والمجتمعي 

وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة وفق أرقى الممارسات.

كات الخيرية الهادفة إلسعاد وتمكين  تعزيز التضامن والشرا

األسر والفئات األكثر حاجة في المجتمع اإلماراتي وتحقيق الريادة 

في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

١. االلتزام بالشريعة اإلسالمية. 

٢. االمتثال لقوانين الدولة.

٣. العدل والشفافية. 

٤. التكافل االجتماعي.

٥. اإلبداع والتميز.

١. تحسين المستوى المعيشي لألسر المتعففة.

٢. تعزيز أوقاف الجمعية وزيادة فرص الوقف المبتكر 

والمستدام.

كبة األجندة الوطنية لالرتقاء بسعادة المستفيدين  ٣. موا

     وتعزيز التكافل والتالحم المجتمعي.

٤. تنمية وتطوير الموارد المالية.

كات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة  ٥. تعزيز الشرا

     والتواصل مع كبار المتبرعين. 

٦. تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

يمكن للمتبرع أن يساهم بزكاته أو صدقته من خالل 

المواقع الخارجية وحصاالت الجمعية المنتشرة في 

أنحاء اإلمارات المختلفة، أو التبرع بواسطة بطاقات 

االئتمان، أو االتصال على األرقام الهاتفية الرسمية 

ليصله مندوبنا،ويخفف عنه أعباء الزيارة.

القيم3

 األهداف االست�ا�يجية (2022 - 2026)4

ال�ؤية1

الرسالة2

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

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

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

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

4

1 Vision 

2 Message 

3 Values

Strategic Objectives (2022 - 2026)

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

Emirates Islamic -   Sadakat Sadakat Account - Care of orphans:

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

AE91 0240 0025 2051 1714 301

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

AE15 0500 0000 0001 2888 870

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

AE91 0240 0025 2051 1714 301

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

AE15 0500 0000 0001 2888 870

مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي

حساب الزكاةحساب الزكاة

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

حساب الصدقاتحساب الصدقات

اإلمارات اإلسالمي - الصدقاتحساب الصدقات - رعاية األيتام

Monthly Cash Support Project for Families

Monthly Food and In-kind Support Project

Monthly Support Project for Orphan Families

Monthly Support Project for Families of 

Determined People

حتا
تلفون:

تجديد شهادة «اآليزو» لرضى العميل حتى 2025

تجديد شهادة «اآليزو» للتعامل مع شكاوى العمالء حتى 2025

تجديد شهادة «اآليزو» للجودة حتى العام 2024

تجديد شهادة «اآليزو» للمسؤولية المجتمعية حتى 2024

إطالق تطبيق "مالبس" اإللكتروني ألول مرة في اإلمارات

إطالق نظام النقاط الخضراء الختيار األكثر حاجة من طالبي المساعدة

دخول موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية 

جائزة "أفكار اإلمارات" 

جائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

جائزة اإلمارات االجتماعية

جائزة الجمعية الخيرية المتميزة بدبي

2020

2022

2022

2021

2021

2018

2019 ، 2006

2017

2015

2016 ،2012 ،2004

2015 ،2012 ،2008 ،2007 

2020

2020
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In 1989 , an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

“ ”

جمعية �يت الخير

How to donateمن أجل التب�ع للجمعية

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

على ط��ق ال��ادة

5

١

٢

٣

١. مشروع الدعم النقدي الشهري لألسر 

٢. مشروع الدعم الشهري الغذائي والعيني

٣. مشروع الدعم الشهري ألسر األيتام

٤. مشروع الدعم الشهري ألسر أصحاب 

١. مشروع المير الرمضاني

٢. مشروع إفطار صائم

٣. مشروع زكاة الفطر

٤. مشروع العيدية

٥. مشروع كسوة المالبس

٦. مشروع األضاحي

٧. مشروع «الطعام للجميع»

٨. مشروع «نسك»

٩. مشروع المواد الغذائية

١. مشروع إسعاد األيتام

٢. مشروع إسعاد أصحاب الهمم

٣. مشروع إسعاد كبار المواطنين

١. مشروع دعم اإلسكان

٢. صيانة منازل المحتاجين

٣. مشروع المستلزمات المنزلية

١. مشروع القرطاسية

٢. مشروع «تيسير» لدعم الطلبة

الب�امج والمشا��ع

On the road to leadership

5 Programs and Projects

Ramadan Meer Project

Iftar Meal Project

Zakat Al Fiter Project

Al Fitr Eidiya Project

Kiswah «Clothing» Project

Adahi Project

«Food For All» Project

«Nusk» Project

Food Stuff Project

Stationery Project

Tayseer Project for Students

Emergency Aid Project

Elaj / Treatment Project

Defaulters Project

Housing Support Project

House Maintenance Project

Household Items Project

Orphans Project

People of Determination Project

Senior Citizens Project

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

6.
7.
8.
9.

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

Malabes Electronic App �rst launched in the UAE in 2020

Setting Guinness World Records

Winning UAE Ideas Award

Bagging Prize for Best Charitable Performance in the Arab World 

Winning Sharjah Award for Voluntary Work

Winning Emirates Social Award

Winning Dubai Charity Excellence Award

Renewal of ISO Clients’ Satisfaction Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Clients’ Complaints Certi�cate until 2025

Renewal of ISO Quality Certi�cate until 2024

Renewal of ISO Social Responsibility Certi�cate until 2024

2020

2018

2017

2006, 2019

2015

2004, 2012, 2016

2007, 2008, 2012, 2015

2022

2022

2021

2021

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

التنمية المستدامة للعمل الخيري واإلنساني والمجتمعي 

وتقديم الخدمات الخيرية المتميزة وفق أرقى الممارسات.

كات الخيرية الهادفة إلسعاد وتمكين  تعزيز التضامن والشرا

األسر والفئات األكثر حاجة في المجتمع اإلماراتي وتحقيق الريادة 

في المسؤولية المجتمعية داخل الدولة.

١. االلتزام بالشريعة اإلسالمية. 

٢. االمتثال لقوانين الدولة.

٣. العدل والشفافية. 

٤. التكافل االجتماعي.

٥. اإلبداع والتميز.

١. تحسين المستوى المعيشي لألسر المتعففة.

٢. تعزيز أوقاف الجمعية وزيادة فرص الوقف المبتكر 

والمستدام.

كبة األجندة الوطنية لالرتقاء بسعادة المستفيدين  ٣. موا

     وتعزيز التكافل والتالحم المجتمعي.

٤. تنمية وتطوير الموارد المالية.

كات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة  ٥. تعزيز الشرا

     والتواصل مع كبار المتبرعين. 

٦. تطوير قدرات الموارد البشرية والمحافظة عليها.

يمكن للمتبرع أن يساهم بزكاته أو صدقته من خالل 

المواقع الخارجية وحصاالت الجمعية المنتشرة في 

أنحاء اإلمارات المختلفة، أو التبرع بواسطة بطاقات 

االئتمان، أو االتصال على األرقام الهاتفية الرسمية 

ليصله مندوبنا،ويخفف عنه أعباء الزيارة.

القيم3

 األهداف االست�ا�يجية (2022 - 2026)4

ال�ؤية1

الرسالة2

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

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

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

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

4

1 Vision 

2 Message 

3 Values

Strategic Objectives (2022 - 2026)

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

Emirates Islamic -   Sadakat Sadakat Account - Care of orphans:

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

AE91 0240 0025 2051 1714 301

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

AE15 0500 0000 0001 2888 870

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

AE91 0240 0025 2051 1714 301

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

AE15 0500 0000 0001 2888 870

مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي

حساب الزكاةحساب الزكاة

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم
رقم الحساب :

حساب الصدقاتحساب الصدقات

اإلمارات اإلسالمي - الصدقاتحساب الصدقات - رعاية األيتام

Monthly Cash Support Project for Families

Monthly Food and In-kind Support Project

Monthly Support Project for Orphan Families

Monthly Support Project for Families of 

Determined People

حتا
تلفون:

تجديد شهادة «اآليزو» لرضى العميل حتى 2025

تجديد شهادة «اآليزو» للتعامل مع شكاوى العمالء حتى 2025

تجديد شهادة «اآليزو» للجودة حتى العام 2024

تجديد شهادة «اآليزو» للمسؤولية المجتمعية حتى 2024

إطالق تطبيق "مالبس" اإللكتروني ألول مرة في اإلمارات

إطالق نظام النقاط الخضراء الختيار األكثر حاجة من طالبي المساعدة

دخول موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية 

جائزة "أفكار اإلمارات" 

جائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي

جائزة الشارقة للعمل التطوعي

جائزة اإلمارات االجتماعية

جائزة الجمعية الخيرية المتميزة بدبي

2020

2022

2022

2021

2021

2018

2019 ، 2006

2017

2015

2016 ،2012 ،2004

2015 ،2012 ،2008 ،2007 

2020

2020
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3,449,074

633

7,432,674 1786

Branch Services
The branch covers all regions of Ras Al Khaimah save (Al 

Manai - Masafi - Al Dhaid - Al Tawaiyin). It also covers 

the Hamriyah region in the Emirate of Sharjah, cases in 

Umm Al Quwain and the Manama region of the Emirate 

of Ajman. The number of female social researchers in the 

Ras Al Khaimah branch is four. They receive requests for 

assistance exclusively through the website. They provide 

charitable and humanitarian services to lower-income 

national families and other needy families, orphans and 

families of people of determination. they provide lump and 

emergency assistance to those of cases experiencing crises 

or a passing disability, after ensuring that these cases are 

eligible for assistance. Furthermore, they provide occasion 

assistance to the lower-income groups, such as workers, 

orphans and needy students.

A Branch That Gives
The documented financial data of the giving of the Ras Al 

Khaimah branch indicates that the Beit Al Khair Society has 

spent, through its branch there, since its establishment 

until today, an amount of 184,675,665 dirhams, benefiting 

35,953 families and cases, including 15,636 families 

who received cash and food assistance on a monthly 

basis, including national lower-income families, orphans’ 

families and families of people of determination. A group 

of these families also received additional assistance to 

make them happy on occasions and holidays, with support 

for the education of their children, the provision of 

household necessities and the maintenance of the homes 

of the eligible families for this service, bringing the total 

of the assistance these families received from the branch 

to AED 101,795,573. The branch, further provided urgent 

assistance and support for patients, debtors, and those in 

distress for 20,317 cases and families, with a total value of 

AED 82,880,092.

9-Month Harvest
The Ras Al Khaimah branch continued its activities in 2022, with some changes, as the total 

amount spent during 9 months amounted to AED 7,432,674, distributed as follows:

3,469,574

681

Urgent AssistanceExpenditure on registered families and cases

No. of Cases

374
1,987,200 1,374,000

98
AmountAmountAmountAmount

Monthly Cash Assistance Monthly Food Assistance No. of Orphans’ Families

Branch’s Total Expenditure In 9 Months

Total Benefiting CasesTotal Expenditure
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Hardly had ten years gone by from the establishment of Beit Al Khair in 1989 than they found 
that their second branch opened in Fujairah in 1998 can hardly handle the volume of cases 
showing up from the Northern Emirates. They boosted it by opening a third branch and opened 
the New Society’s branch in Ras Al Khaimah in 2000, under the auspices of the Late Sheikh Saqr 
bin Mohamad Al Qasimi, Ruler of Ras Al Khaimah then, and a member of the Federal Supreme 
Council, may Allah be merciful to him. The branch developed rapidly and is now an active branch 
annually covering, according to 2021 results, more than 450 families. they have, from date of its 
establishment to date, spent more than AED 184 million.

UAE Government Support
The branch enjoys advanced ties and coordination with many local community institutions and bodies, and supports 

the initiatives of the Ras Al Khaimah Government, under the direction of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 

a member of the Supreme Council, Ruler of Ras Al Khaimah, may Allah protect him, who is known for his support 

for charitable and humanitarian initiatives and activities. Moreover, the Society enjoys the blessing of His Highness 

Sheikh Mohamad bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah. The Board of Directors has affirmed 

on more than one occasion the gratitude of “Beit Al Khair” for the support of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 

Qasimi, His Highness Sheikh Mohamad bin Saud bin Saqr Al Qasimi, and His Highness Sheikh Ahmad bin Saud bin Saqr 

Al Qasimi, who received the Society’s Board in 2018 and praised their performance.

RAK Branch- A renewable Success Story
Spent AED 184.6 million until end of September

Beit Al Khair’s Branches
Beit Al Khair’s Branches
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Electronic 
Social Research

Beit Al Khair has developed its procedures to keep up with 

the electronic change by strengthening the social research 

procedures they are distinguished for to assess the status of 

those who have applied for assistance and determine their 

actual needs by adding, besides the office and field research, 

2019, electronic social research and opened, for the first 

time, an opportunity to apply for assistance through the 

website on a smaller scale. Yet, the closure, social distancing, 

and quarantine circumstances that were imposed due to the 

Corona Pandemic constrained the Society to widely rely on 

the electronic applications for assistance, which later became 

the mostly used method.

Green Points
In an attempt by the Society to find an alternative for office and field social research, they made the electronic requests 

undergo remote research via Green Point System which helps assess the reasons why the applicant for assistance had to 

make their applications through the website. As such system can determine the points that make the applicant eligible 

for assistance in accordance with his humanitarian circumstances, extent of his disability in view of his income and to 

what extent he needs such assistance, with obtaining important details proving his eligibility for assistance, such as the 

number of dependents, where he is residing, his average income and the debts and obligations he owes, etc.

Significant Change
Documented statistics of electronic research conducted by the Society in 2020, 2021, 2022 show that electronic research 

conducted by the Society in their five branches reached some 9 thousand researches, the bigger number apparently 

occurred in 2020 when the Corona Pandemic forced people to rely significantly on electronic research. Moreover, this 

was outnumbered in a number of online social studies processed by Beit Al Khair’s researchers in nine months’ period 

this year, which supports the electronic change process in the charity work of the Society as shown in detail below:

8,977 researches conducted by the Society’s Branches in less than 3 years

1093

670

1055

1140

540

837

913

459

708

737

458

336

3883

2127

2967

0

0

31

Branch

Year

2020

2021

2022 to September

Dubai Hatta RAK Ajman Fujairah Total
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The Smart APP:
In 2017, “Beit Al Khair” announced its first smart APP, which can be downloaded by the benefactors on their personal 

mobile phones via Android an IOS systems, for a direct and fast interaction with the efforts and activities of the Society. 

Not to mention the ability to look up its programs and projects wherever they are, and to perform a direct donation in 

whatever amount they are willing to give, provide assistance in emergency cases online, read expenditure data released 

by the Society. Moreover, the APP helps orphanage sponsors follow up the reports about their sponsored orphans and 

provide many additional services benefactors may need. This APP has been linked to Dubai Government through the 

‘DUBAI NOW’ APP to receive the cases it refers for help.

Pages and Apps:
“Beit Al Khair” has expanded in developing electronic applications and opening active pages on social media sites, to 

reach the widest possible audience coverage, to have a strong presence that attracts most types, interests and ages, 

reinforced by messages, news and advertisements urging them to contribute to the Society’s march of the charity and 

support its activities directed to most needy People: The following are the most important links through which Beit Al 

Khair’s friends and fans can communicate and interact, noting that the Society’s pages are always distinguished by a 

“blue tick” to prevent any confusion with other sites that may bear the same name and have nothing to do with the 

Society.

25
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Beit Al Khair run an update on their website and
their smart apps, boosting their digital shift

“Beit Al Khair” continue to embark upon their journey towards the technical development by updating their 

website www.beitalkhair.org and rendering it more encompassing, compelling and faster. They have turned 

their social media pages into interactive platforms wherein all benefactors can respond to donation, and all 

the needy will be able to log on to explain their circumstances as well as speak their needs up. The Society, 

on the other hand, developed several smart apps that facilitated a great deal of  proceedings, activated 

plenty of  projects and opened doors to new horizons of  the Society work and its charitable activity.

A New Website:
The Society has strived to stay up to date with the 
electronic development that the state is witnessing. 
Therefore, it began to update its basic electronic 
infrastructure, in preparation for the smart digital 
shifts that came up after the announcement of His 
Highness, Sheikh Mohamad Bin Rashid Al Maktoom 
(May Allah keep him safe) in 2013 of making Dubai a 

Smart City ensuring that all city utilities and services 

bo run via smart and linked electronic systems, to 

move on to a new way of life. Subsequently, the 

Society directors issued a resolution concerning the 

website update and the launching of an APP that is 

exclusive to the Society. This App can be downloaded 

on mobile phones and all the various smart devices 

and be available to benefactors and beneficiaries.
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In 1990, the United Nations General Assembly declared the first of October as 

an international day for the elderly, which comes as a late move, compared to 

the Arabian Islamic Culture, the original values and traditions practiced by the 

Arab and Muslim communities that originated as the values of the monotheistic 

religion “ISLAM”. As Lofty Allah said in Surat Al Noor (24) “and lay down to them 

the wing of humble mercy and say my Lord, be merciful to them for they raised 

me as I was little”.

The UAE was one step ahead of the UN in honouring the aged parents.  His 

Highness, Sheikh Mohamad bin Rashid Al Maktoom issued this decision in 2018, 

as a Prime Minister, saying, “We have directed that the term “Senior Citizens” 

shall substitute for the term “old people”. He added, “The Senior Citizens are 

senior in experience and giving, and family and community integrity can only be 

achieved when they are given an honourable life.

“Beit Al Khair” had earlier started taking care of senior citizens through their 

projects directed towards the citizen families of low incomes. Furthermore, 

“Beit Al Khair” had created for them a coupon or a donation coupon entitled 

“…for they raised me as I was little” in order to build a special fund aimed at 

fulfilling their needs. Additionally, after the highly valued directions were issued, 

they devoted for them a special project under the name The project of “Making 

Senior Citizens Happy”.

This is an invitation to the generous benevolent, the partners and supporters of 

the projects serving the societal responsibility in order to raise this fund under 

for delivering our senior citizens the proper care they deserve, and to giving 

them the material and moral support, so that they live a decent honorable life 

and feel that the community repays them for what they had given when they 

were able to. May Allah award them, on behalf of their homeland and Nation, 

the amplest recompense.

for they 
raised me as I 
was little
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بنك دبي اإلسالمي - جاري الصدقات
AE91 0240 0025 2051 1714 301

 0025 2051 1714 301

ومن زاد زاده الله من فضله ..

80022554

ساهموا في دعم كبار المواطنين
وتبرعوا بشراء كوبون


