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العدد 20٣ – ربيع الثاني 1٤٤٣ هـ - نوفمبر 2021 م

لتحميل النشرة

يوم للعلم ويوم للشهيد 
واإلمارات تستعد لالحتفال باليوبيل الذهبي

:
ً
وتقرؤون أيضا

- »بيت الخير« توزع 7.1 مليون وجبة في 5 سنوات

- المسؤولية المجتمعية إثراء للعمل الخيري

"بيت الخير" تدعو المحسنين للمساهمة في دعم أوقافها

درهمإجمالي المساعدات حتى نهاية أكتوبر 2021  127،22٦،5٩7

و٤١٠ مليون درهم

إنفاق"بيت الخير" حتى 
نهاية ٢٠٢٠

مليار
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المدير العام

سعيد مبارك المزروعي
نائب المدير العام

عبد الله محمد األستاذ
مساعد المدير العام 
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التحرير

عائشة الحمادي
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حنيف حسن
نائب رئيس قسم اإلعالم

د. عماد زكي
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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

جزيرة طنب الكبرى التي احتلتها إيران، حيث رفض 

أن يرضخ ألوامر الضابط اإليراني الذي حاول أن 

يجبره هو ورفاقه على تنزيل علم وطنه، فأبوا جميعًا 

وفي مقدمتهم قائدهم سالم، واضعين أرواحهم 

على أكفهم ثمنًا لكرامة بلدهم.

وتخليدًا لذكرى سالم أول شهيد في دولة اإلمارات، 

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، بتحديد 

يوم 30 نوفمبر من كل عام يومًا 

رسميًا لالحتفاء بذكرى شهداء الوطن في مختلف 

ميادين البطولة والفداء.

مناسبتان غاليتان على أعتاب أفراح الوطن 

بالخمسين، فتحية للعلم، وطوبى للشهيد.

تحية للعلم وطوبى للشهيد
في الثاني من ديسمبر عام 1971 رفع علم اإلمارات ألول مرة، حيث تقدم المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، رئيس الدولة الوليدة، وحوله 

القادة المؤسسون، رحمهم اهلل، ليرفع العلم خفاقًا شامخًا بعد االنتهاء مباشرة 

التي ترمز إلى  المرفوعة  الراية  القلوب حول  من توقيع وثيقة االتحاد، فخفقت 

المجتمعون  وحياه  والفداء،  والعزة  البطولة  وقيم  واالزدهار  والنماء  الوحدة 

ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية، بعد أن أضحى عنوانًا لروح االتحاد الواعد، الذي 

ولد كبيرًا وقويًا وراسخًا، وها نحن نحتفل اليوم بأعياده الخمسين.

درة  فتصبح  لتبقى،  ولدت  دولة  سماء  في  شامٌخ  ثابٌت  والعلم  عامًا  خمسون 

مبادئها  على  تصّر  التي  الطموحة،  لألمم  ونموذجًا  العروبة  وقلب  الخليج 

وحسن  العطاء  من  بالمزيد  الجميل  فيرد  وتسعده،  شعبها  وتخدم  وأهدافها، 

األداء، ويضحي من أجل وطنه بالغالي والرخيص، حتى لو بذل في سبيل ذلك 

دمه، كما فعل الشرطي الشهيد سالم سهيل خميس بن زعيل الدهماني )1951 

بيومين، وكان  االتحاد  قيام  استشهد قبل  الذي  الخيمة،  رأس  إمارة  1971( من   -

طيفه حاضرًا في وجدان المحتفلين باالتحاد الجديد، والذي استبسل مع إخوانه 

على إمارته  سيادة  عن  الدفاع  في  الخيمة  رأس  شرطة  من 

كلمة العدد
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COMMEMORATION DAY
30
NOVEMBER

يوم العلم ويوم الشهيد رمزان للفداء 

واإلمارات تستعد لالحتفال باليوبيل الذهبي لالتحاد

منه،  الثالثين  في  الشهيد  ويوم  نوفمبر،  من  الثالث  في  العلم  يوم  الوطن،  أيام  من  عزيزين  بيومين  اإلمارات  احتفت 

وذلك ضمن احتفاالت الدولة بمرور 50 عامًا على قيام االتحاد المبارك، حيث تتوج اإلمارات مسيرة 50 عامًا من تاريخها 

الفتي، الذي يروي قصة نجاح فريدة، النجاح في االلتقاء على كلمة سواء، والنجاح في تأسيس وحدة راسخة استمرت 

مستقبل  نحو  لالنطالق  االتحاد،  قبل  منه  عانت  وصعب  ومتواضع  متعثر  واقع  تخطي  في  والنجاح  وأنجزت،  ونمت 

زاهر نقطف ثماره اليانعة اليوم، والنجاح في مواجهة األزمات والعقبات، والنجاح في بناء نموذج تنموي متميز نقل 

اإلمارات من أعماق الصحراء إلى أعالي الفضاء، لتنافس في تقدمها دواًل وكياناٍت أقدم منها عمرًا وأكثر عراقة، بل 

بمراحل.   وتسبقها 
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»بيت الخير« تشارك

وشاركت »بيت الخير« باحتفاالت الدولة بيوم العلم، حيث تم رفعه أمام مبنى مقر الجمعية الرئيسي 

في النهدة بحضور عابدين طاهر العوضي، المدير العام، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، 

وعبد اهلل األستاذ، مساعد المدير العام، كما تمت تحية العلم في بقية األفرع في دبي والفجيرة 

والعوير وحتا  البرشاء  الجمعية في  تديرها  التي  آل مكتوم  الخيمة وعجمان، ومراكز هيئة  ورأس 

»بيت  إدارة  عبرت  حيث  الوطني،  النشيد  إيقاع  على  اإلمارات  لرمز  إجالاًل  الوقوف  وتم  والليسيلي، 

الخير« ومسؤولي الوحدات اإلدارية عن الفخر واالعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

لماذا يوم العلم؟

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  فيه  قام  الذي  لليوم  ترسيخًا  العلم  يوم  تسمية  جاءت 

نهيان، طّيب اهلل ثراه، برفع علم الدولة ليرفرف عاليًا في عام 1971، كما يصادف هذا اليوم أيضًا - 

الثالث من نوفمبر - تاريخ تسّلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رعاه اهلل، مقاليد 

المؤسس مباشرة،  القائد  التالي لوفاة  اليوم  المتحدة، في  العربية  الحكم في دولة اإلمارات 

توضيحًا  الربط  هذا  جاء  حيث  اإلمارات،  لحكام  األعلى  المجلس  جسده  وطني  إجماع  في 

وتأكيدًا على أهمية الحدثين في تاريخ دولة اإلمارات، وتعزيزًا للقيمة المعنوية لعلم اإلمارات 

كرمٍز خالٍد للوطن، وعنواٍن الستمرار هذه الوحدة في ظل قيادة واحدة.

ألوان ورموز

يتضمن علم دولة اإلمارات العربية المتحدة ألوان 

اللون  فيرمز  واألسود،  واألبيض  واألخضر  األحمر 

جانب  على  ويأتي  والقوة،  الشجاعة  إلى  األحمر 

البعض،  ببعضها  األلوان  جميع  ويربط  الَعَلم، 

كي يجسد معنى الوحدة، كما أنه رمز للتضحيات 

األخضر  اللون  ويرمز  األمة،  لحماية  ُقّدمت  التي 

النماء واالزدهار واالخضرار والتطور والرخاء  إلى 

والسرور  البهجة  لون  وهو  التنمية،  واستدامة 

والتفاؤل لذا ُيعد األخضر أيضًا رمزًا لتقدم البالد، 

والبذل  الخير  عمل  إلى  فيرمز  األبيض  اللون  أما 

اإلمارات  أبناء  قوة  إلى  األسود  واللون  والعطاء، 

ومنعتهم وشّدتهم.

االنتماء والوالء

الوطن،  لهذا  االنتماء  عنوان  اإلمارات  علم  ويعد 

والوالء للدولة وترابها الوطني وقيادتها الرشيدة 

وقد  األوائل،  المؤسسين  من  وإخوانه  زايد  وإرث 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 

الدولة  رمز  يشكل  اإلمارات  علم  أن  مكتوم، 

والسيادة والوحدة للخمسين الماضية، وسيبقى 

يوم تاريخي 

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، رعاه اهلل، قد اختار عام 2013 هذا التاريخ لهاتين 

المناسبتين، ليحدد به موعد يوم العلم اإلماراتي كيوم تاريخي، وأمر بإحيائه كل 

واالتحاد،  الوحدة  لروح  تجسيدًا  واحدة،  لحظة  في  العلم  لتحية  بالوقوف  عام 

بهذا  للتغني  بل وذهب  الدولة،  أبناء  قلوب كافة  االنتماء في  لمشاعر  وتعزيزًا 

اليوم في قصيدٍة شهيرة، بدأها قائاًل:

ْه  الـَعـَلـْم لـــي كــاْن زايــْد رافـعـِنّ

هــــُو أمـانـتـنـا نـعـيـْش ونـرفـَعـْه

إلى أن قال:

ـْه ـنـا واحــْد أَبــْد مـاَجـْتِه َهـِنّ  صـِفّ

ِمـْن سـَنْة سـبعيْن مـاَحْد زعـَزَعْه

4



5

شهيد العلم

ليأتي  أيامه  العلم، فقد طوى  بعيد  بدأ  نوفمبر قد  وإذا كان شهر 

أول  ذكرى  بسبب  اختير  والذي  منه،  الثالثين  في  الشهيد  يوم 

شهيد في تاريخ اإلمارات في 30 نوفمبر 1971، ويدعى سالم سهيل 

رأس  شرطة  في  وإخوانه  تصديه  خالل  استشهد  الذي  خميس، 

الخيمة للقوات اإليرانية، التي احتلت جزيرة طنب الكبرى، ورغم أن 

هذه الحادثة سبقت يوم االتحاد بيومين، إال أنها عززت روح التحدي 

للعدوان اإليراني على جزر اإلمارات، ويبدو أن إيران شعرت أن الكيان 

اإلمارات  استجاب حكام  أن  بعد  يولد،  أن  يوشك  الجديد  اإلماراتي 

اهلل،  رحمهما  راشد،  الشيخ  وأخيه  زايد  الشيخ  لدعوة  المتصالحة 

ووافقوا على االنضمام إلى االتحاد الموعود، وكان توقيع وثيقة 

االتحاد النهائي بعد يومين من هذا العدوان أبلغ ردٍّ على األطماع 

والتحرشات اإليرانية الغاشمة.

األولوية لتقوية االتحاد 

وكان الحتفاالت الدولة بيومي العلم والشهيد لهذا العام رمزيًة 

الخمسين،  عامه  يطوي  الذي  االتحاد  روح  على  تأكيدًا  خاصة، 

احتفاء بصموده في وجه التحديات، وإنجازه للحلم اإلماراتي الذي 

األبناء  يد  به شامخًا مزدهرًا على  فإذا  األوائل،  المؤسسون  صاغه 

ليبقى،  الكثير  أجله  من  بذلوا  الحلم،  هذا  على  أمناء  كانوا  الذين 

وقادوا سفينته بحكمة وحنكة ورؤية واعية للحاضر والمستقبل، 

لخصتها  قادمة،  عامًا  لخمسين  للتخطيط  ورشًة  أطلقوا  بل 

مشاريع الخمسين ومبادئ الخمسين، التي أكدت في البند األول 

منها على أن األولوية لتقوية االتحاد.

رمزًا للخمسين القادمة، وقد غرد سمّوه على تويتر عشية عيد 

علمها  بيوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  »تحتفل  قائاًل:  العلم، 

على  وسنرفعه  نوفمبر،  من  الثالث  في  الخمسين  عامها  في 

عشرة  الحادية  الساعة  موحد،  بشكل  ومؤسساتنا  وزاراتنا، 

للخمسين  والوحدة،  والسيادة  الدولة  رمز  فالعلم  صباحًا، 

االنتماء،  ليرسخ  المقبلة،  للخمسين  معنا  سيبقى  الماضية، 

والوالء، والمحبة، لتراب اإلمارات«.
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»بيت الخير« تدعو المحسنين للمساهمة في دعم أوقافها

وتطلق سهمًا بقيمة 100 درهم للمشاركة في ثواب الوقف

عبر عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« في لقاء حّي مع برنامج »سبعة على سبعة« على تلفزيون الفجيرة 

عن اعتزازه بما أنجزته الجمعية من أوقاف، حيث انتهت بداية هذا العام من تشييد أكبر وأحدث أوقافها، وقف الكرامة 

الجديد في دبي، ووقف »الشيخ راشد بن حميد النعيمي« في إمارة عجمان.

وقد أولت الجمعية الوقف منذ نشأتها عام 1989 اهتمامًا خاصًا كصدقة جارية، حّث عليها ديننا الحنيف، لتساهم في 

توفير التمويل الخيري المستدام، الذي يستمر ما دام الوقف صالحًا لالستثمار، ونظرًا لألهمية المتنامية للوقف فقد قرر 

الخيرية  زيادة عدد أوقاف الجمعية واالرتقاء بنوعيتها، لتعزيز موارد الجمعية  الخير« قبل 6 أعوام،  إدارة »بيت  مجلس 

والمالية، مما يسمح لها باالستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو المستحقين والمستفيدين في مختلف الظروف.

المدير العام لتلفزيون الفجيرة:

- كل الشكر لصاحب السمو حميد بن راشد النعيمي لتبرعه بأرض وقف عجمان

- أكثر عائدات الوقف توجه لدعم التعليم التزامًا منا بمبدأ المسؤولية المجتمعية

- نجحنا هذا العام في تشـغيل أكبر أوقافنا: وقف الكرامة بدبي، ووقف عجمان

- نحن فخورون بما لدينا من أوقاف، والفضل يعود لدعم مجلس إدارة الجمعية

حوار الشهر
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وقف عجمان

في حوار مع تلفزيون الفجيرة:
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األسهم الوقفية
األسهم  لفكرة  الخير«  »بيت  ابتكار  عن  البرنامج  خالل  العوضي  وأعلن 

الوقفية، التي تسمح للمحسنين الكرام بالمساهمة في ثواب هذه الصدقة 

الجارية، منوهًا بأن قيمة السهم ميسورة للجميع وتبلغ مئة درهم، ويمكن 

بأنها  ووصفها  يشاء،  ما  األسهم  هذه  من  يشتري  أن  يستزيد  أن  أراد  لمن 

مساهماٌت مهمٌة وميسورة، ألنها ُتمّكن المحسنين على اختالف قدراتهم 

يتضاعف  الذي  ثوابها،  من  واالستفادة  األوقاف،  دعم  في  المشاركة  من 

مادام الوقف قائمًا ونافعًا يجري تأجيره واستثماره، مؤكدًا أن عوائد األوقاف 

المحتاجين  والطلبة  واأليتام  المتعففة  األسر  من  المستحقين  على  تنفق 

وغيرهم.

وقف عجمان 
التعاون  اتفاقية  تفاصيل  عن  سؤاله  وحول 

مع  مؤخرًا  الخير«  »بيت  وقعتها  التي 

الخيرية،  النعيمي  راشد  بن  حميد  مؤسسة 

العوضي  أكد  عجمان،  وقف  بخصوص 

بين  تجمع  التي  التعاون  بعالقة  اعتزازه 

مدير  بدور  مشيدًا  والمؤسسة،  الخير«  »بيت 

اهلل  عبد  بنت  عزة  الشيخة  المؤسسة  عام 

النعيمي في تعزيز هذا التعاون، ومساعيها 

 ،2 ليوارة  منطقة  في  عجمان  وقف  إلقامة 

الشيخ  السمو  صاحب  من  منحة  أرض  على 

المجلس  عضو  النعيمي،  راشد  بن  حميد 

اهلل،  سلمه  عجمان،  حاكم  لالتحاد،  األعلى 

ضمن المدينة الوقفية التي خصصها سموه 

للجمعيات الخيرية، موجهًا الشكر والعرفان 

لسموه على هذه المكرمة. 

160 شقة
وتم االتفاق على إطالق اسم »الشيخ راشد 

بن حميد النعيمي« على وقف عجمان، وهو 

وحاكم  الحالي،  الحاكم  والد   - اهلل  رحمه   –

عجمان السابق، وأحد مؤسسي االتحاد، وقد 

أرض مساحتها 2175  مترًا مربعًا،   أقيم على 

شقة  و160  أدوار  و10  مبنيين  من  ويتكون 

سكنية و7 محال تجارية، وقد كلف تشييده 

65 مليون درهم، وسوف يعود بالخير والدعم 

الجمعية  لها  تقدم  أسرة   500 حوالي  على 

مساعدات نقدية وغذائية في إمارة عجمان، 

وتقف معها في الملمات، فضاًل عن األيتام 

والمرضى والطلبة المحتاجين وغيرهم.
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وقف النهدة
يذكر أن عدد أوقاف الجمعية تجاوز حتى اآلن العشرين وقفًا، آخرها 

النهدة 2  الذي يقام في إمارة دبي، بمنطقة  النهدة الجديد  وقف 

على أرض منحة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

رحمه اهلل، وتبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع، ويتكون من 12 دورًا 

انتهت  للمواقف وقد  أرضي وطابقي سرداب  و60 شقة مع طابق 

أعمال التشييد تقريبًا وستبدأ أعمال التشطيب ومن المتوقع أن يتم 

تشغيله بإذن اهلل تعالى بعد حملة رمضان القادم في 2022. 

وقف مثمر وواعد
وحول بنود االتفاقية قال العوضي أن االتفاقية هي إطار تنظيمي، 

يضع قواعدًا الستثمار الوقف الذي بدأ تأجيره، ومن المتوقع أن يتم 

استكمال ذلك خالل شهرين مع نهاية العام، واتفق الجانبان على 

اإلمارة  في  الوقف  ناظر  من  تتكون  الوقف  لنظارة  لجنة  تشكيل 

وجمعية بيت الخير ومسؤوَلْين من كل جانب، وأوضح أن االتفاقية 

نصت على توزيع عائدات الوقف بعد خصم مصاريف الصيانة، بحيث 

لمؤسسة  تذهب  و%20  الوقف،  لتطوير  العائد  من   %10 إنفاق  يتم 

الخيرية  المشاريع  على  لتنفقها  للجمعية  و%70  الوقف،  نظارة 

ودعم الحاالت المستفيدة في عجمان.

وقف الكرامة
وحول جديد أوقاف »بيت الخير« أعلن العوضي أن الجمعية 

يقع  الذي  الجديد،  الكرامة  وقف  أيضًا  العام  هذا  دشنت 

مركز  قرب  اقتصاديًا،  مزدهرة  منطقة  في  دبي  بر  في 

برجمان التجاري، والذي تّم تأجيره كاماًل في فترة قياسية، 

ويتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي و5 أدوار، على 

مساحة تبلغ أربعة دونمات، ويضم 90 شقة فاخرة مشطبة 

وكلف  استثماريًا،  محاًل   11 إلى  باإلضافة  فخمًا،  تشطيبًا 

بناؤه 80 مليون درهم. 

8



9

المسؤولية المجتمعية إثراء للعمل الخيري
ومبدأ أصيل من مبادئ اإلسالم آن أن نحييها

مبدأ  الحقيقة  في  لكنه  الصناعية،  الثورة  مع  نشأ  وحديثًا  جديدًا  المجتمعية  المسؤولية  مفهوم  يكون  قد 

أصيل من مبادئ اإلسالم، وتطبيقاته في الثقافة العربية اإلسالمية واسعة جدًا، تفوق في أهميتها وآثارها 

اإليجابية ما يعنيه هذا المصطلح اليوم.

مفهوم المسؤولية المجتمعية
يعني مبدأ المسؤولية االجتماعية في أبسط دالالته االلتزام األخالقي 

الذي يبديه األفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة 

والمساهمة  المجتمع،  في  وحظًا  دخاًل  األقل  أو  األضعف  الفئات  نحو 

ببعض ما يملكونه من ماٍل أو جهد أو فكر أو أشياء عينية يمكن أن تعود 

وجوه  أحد  االجتماعية  المسؤولية  وتعد  إليها.  المحتاجين  على  بالنفع 

لمجتمعه،  خيٍر  من  يقدمه  بما  يقاس  الفرد  فدور  المجتمعي،  التكافل 

وأمن  وإسعاد  لسالم  يحتاجه  بما  نفسه  يلزم  ألن  استعداده  ومدى 

ومصلحة جزٍء أو كل المجتمع. 

المسؤولية المجتمعية في اإلسالم
كان ديننا الحنيف سّباقًا في تقرير هذه المسؤولية المجتمعية، حيث نجد كثيرًا من اآليات القرآنية 

َع َخْيرًا َفُهَو  ْقَوى« وقوله: »َفَمن َتَطوَّ التي تحض على ذلك، مثل قوله تعالى: »َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

ِبيِل«، وقوله:  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْلَيَتاَمىٰ  اْلُقْرَبىٰ  َذِوي  ِه  ُحبِّ َعَلىٰ  اْلَماَل  »َوآَتى  ُه«، وقوله:  لَّ َخْيٌر 

ٍة َخْيًرا َيَرُه«.. كذلك حديث رسول  اِئِل َواْلَمْحُروِم« وقوله »َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ لسَّ »َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّ

ِتِه«، كل ذلك يدعو إلى رعاية القادر لمن هم  ُكْم َراٍع َوَمسؤوٌل َعْن َرِعيَّ اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: »ُكلُّ

أقل منه حظًا، ويحول معونتهم ورعايتهم إلى نوٍع من أنواع العبادة التي تقرب اإلنسان لربه.  
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في  المجتمعية  المسؤولية 
»بيت الخير«

حرصت »بيت الخير« على تجسيد مبدأ المسؤولية 

المجتمعية من خالل دعمها للجهود المجتمعية 

الحكومة  تطلقها  التي  المبادرات  ومواكبة 

الرشيدة للدعم المجتمعي، وكانت آخر مبادراتها 

جائحة  تفشي  أزمة  خالل  المجال  هذا  في 

صندوق  لدعم  الجمعية  سارعت  حيث  كورونا، 

التضامن المجتمعي، وتبرعت له بمبلغ 10 ماليين 

درهم، بهدف تعزيز إمكانيات القطاعين الصحي 

لتوجيهات  الجمعية  استجابت  كما  والتعليمي، 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

بنت  هند  الشيخة  سمو  مبادرة  بدعم  اهلل،  رعاه 

مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفظها اهلل، حيث 

قدمت 19.200 سلة غذائية بقيمة 13.5 مليون درهم، 

المقيمين  العمال  مليون وجبة على   3.2 ووزعت 

في ظروف الحجر والتعقيم الوطني، بما تتجاوز 

قيمته 30 مليون درهم.

اآليزو للمسؤولية المجتمعية
تحقيق  على  حرصها  ضمن  الخير«  »بيت  وكانت 

قد  الدولية،  المعايير  وفق  الجودة  متطلبات 

حصلت عام 2015 على شهادة »اآليزو« للمسؤولية 

بين  منفردًة   26000 المواصفة  وفق  المجتمعية 

عن  وذلك  الدولة،  داخل  الخيرية  الجمعيات 

دعم  وبرنامج  المرضى  لدعم  »عالج«  مشاريع 

»مالبس«  وبرنامج  المحتاجة،  األسر  أبناء  تعليم 

الذي ينظف البيئة من المالبس القديمة، ويبيعها 

أبناء  تعليم  على  ثمنها  لينفق  التدوير  لشركات 

لها  الشهادة  هذه  تجديد  تم  وقد  المستحقين، 

الترشح  العمل على  وجاٍر  الثانية،  للمرة   2018 عام 

لنيل هذه الشهادة للمرة الثالثة بعون اهلل.

المسؤولية المجتمعية في الفقه

التي تقنن المسؤولية  وحفل الفقه اإلسالمي بكثيٍر من األحكام 

حقوق  وحفظ  الوقف  وفقه  الزكاة  فقه  خالل  من  المجتمعية، 

المشتركة  الموارد  وصيانة  الطريق  عن  األذى  وإماطة  العمال 

والمرافق العامة كالطرق والغابات والمياه والهواء، وكذلك توفير 

البشر  فائدة  فيه  وما  بل  فائدة،  فيه  للناس  ما  وكل  العمل،  فرص 

والشجر والطيور والحيوانات، ويكفينا قول عمر بن عبد العزيز، رضي 

اهلل عنه، عندما فاضت الزكاة عن حاجة الناس: »انثروا القمح على 

قمم الجبال حتى ال ُيقال جاع طير في بالد المسلمين« وفي رواية 

أخرى »حتى ال يقال جاع طير في زمن عمر«.

 )CSR( للشركات  المجتمعية  المسؤولية  مبادرة  اإلمارات  دولة  أطلقت 

لدعم وتحفيز قطاع األعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية 

واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  على  إيجابي  تأثير  ذات  المجتمعية 

التنمية  في  المنشأة  أو  للشركة  االختيارية  والمساهمة  والبيئية، 

كما  سلع(،  أو  )خدمات  عينية  أو  نقدية  مساهمات  وتقديم  المجتمعية 

وهو  للشركات،  المجتمعية  للمسؤولية  الوطني  الصندوق  عن  أعلنت 

المسؤولية  لمساهمات  التنظيمي  اإلطار  بوضع  ُيعنى  اتحادي  جهاز 

المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، مع وضع اإلطار 

العام للحوافز واالمتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور 

الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت.

المسؤولية المجتمعية في اإلمارات 

 مسؤولية جماعية

أو  الجماعات  به  تقوم  كجهد  المجتمعية  المسؤولية  على  أيضًا  اإلسالم  وأكد 

ِذي  َوِإيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر   َ اهللَّ »ِإنَّ  تعالى:  فقال  اليوم،  بلغة  المنظمات 

ُروَن« وتوسع  ُكْم َتَذكَّ اْلُقْرَبىۚ َوَيْنَهىۚ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ۚ َيِعُظُكْم َلَعلَّ

»اإلمام  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  فقال  الرعاية،  أنواع  تبيان  في  الشريف  الحديث 

راٍع ومسؤوٌل عن رعيته، والرجل راٍع في أهله ومسؤوٌل عن رعيته، والمرأة راعيٌة 

في بيت زوجها ومسؤولٌة عن رعيتها، والخادم راٍع في مال سيده ومسؤوٌل عن 

رعيته«، وقال: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى« وهذا يدل 

على السلوك الجمعي المشترك في التكافل والتضامن مع  من  يعاني من نقٍص 

أو عجٍز أو كربة، »فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشُد بعضه بعضًا«.
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اجتماع العمومية

عقدت الجمعية العمومية لـ »بيت الخير« اجتماعًا طارئًا، ترأسه سعادة خليفة جمعة النابودة، نائب رئيس مجلس 

اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، لبحث آخر المستجدات وتطوير نشاط الجمعية بعد دخول الدولة مرحلة التعافي.

دعم المواطنين المستحقين
عقد سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام »بيت الخير« اجتماعًا 

مرئيًا نظمته دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي أن 

الين، لتحديد معايير الدعم، وشاركت فيه لجنة دراسة حاالت 

المواطنين المستحقين للمساعدة في الجمعية، وضمت كل 

المطيوعي، مدير مركز حتا، وعائشة معيوف، مدير  من موزة 

مركز الليسيلي، وعفراء أحمد، نائب مدير فرع دبي، وعمر فالح 

من قسم العالقات العامة وإسعاد المتعاملين. 

ورشة اإلسعافات األولية
لخدمات  دبي  مؤسسة  مع  بالتعاون  الخير«  »بيت  نظمت 

تعزيز  بهدف  للموظفين  وتثقيفية  تدريبية  ورشة  اإلسعاف 

خبرات اإلسعاف األولي، وذلك بحضور لجنة الصحة والسالمة 

في الجمعية ومسؤولي السالمة في الوحدات اإلدارية.

أخبار البيت
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صيدليات ابن سينا
لمشاريع  لدعمها  سينا  ابن  صيدليات  الخير«  »بيت  كرمت 

وقام  الكاشيرات،  عبر  التبرع  أيقونة  خالل  من  الجمعية 

الجمعية،  في  التسويق  شعبة  رئيس  باسم،  مصطفى 

بتسليمهم شهادة شكر وتقدير لما قدموه من دعم.

ترافقه  العام،  المدير  مساعد  األستاذ،  اهلل  عبد  قام 

إذاعة  إلى  بزيارة  األفرع،  شؤون  مدير  األحمد،  نهلة 

رأس الخيمة، لتنسيق سبل التعاون لترويج الحمالت 

الخيرية القادمة. 

مركز حتا
عنوان  تحت  المواطنين  كبار  لفئة  ترفيهيًا  حفاًل  حتا  مركز  نظم 

»قهوتي بين الماضي والحاضر« بالتعاون مع البري كافية وباستضافة 

استراحة وادي حتا، وتقديرًا لهذه الفئة العزيزة على القلوب. 

مركز العوير
وبمناسبة يوم المسن العالمي أقام مركز العوير مأدبة غداء لستة 

من كبار المواطنين يرعاهم المركز، وذلك في فندق راديسون بلو – 

الخور، تخللها تقديم هدايا خاصة لدعمهم وتكريمهم.

تعاون مع إذاعة رأس الخيمة
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تعد فئة العمال من الفئات المستهدفة في العمل الخيري، 

العزاب  من  العمال  معظم  كون  مستحقة،  فئة  ألنها 

واألفراد العاملين البعيدين عن بلدانهم وأسرهم، وذلك من 

واألعياد  رمضان  في  عليهم  الغذائية  الوجبات  توزيع  خالل 

التبرع  إقبال المحسنين على  والمناسبات، وشجع على ذلك 

تتفق  وألنها  الكبير،  لثوابها  الطعام«  »إطعام  بصدقات 

باإلضافة  اإلمارات،  مجتمع  في  والكرم  الضيافة  قيم  مع 

المساكين  التي تحض على إطعام  الشرعية  الكفارات  إلى 

وغيرها. والعقائق  والنذور 

»بيت الخير« تعمل على إسعاد العمال المقيمين

7.1 مليون وجبة و51.4 مليون درهم في 5 سنوات

7.1 مليون وجبة في 5 سنوات
بعنوان  الفئة  لدعم هذه  الخير« مشروعًا خاصًا  »بيت  وقد خصصت 

األعوام  خالل  وزعت  أنها  الجمعية  وأعلنت  للجميع«  »الطعام 

الخمسة الماضية 7.128.868 وجبة غذائية، بقيمة 51.434.913 درهم، 

منها 3.2 مليون وجبة وزعت على العمال المحجورين والمتوقفين 

عن العمل خالل أزمة كورونا، ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت 

مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي وزعت حينها 15 مليون وجبة.

مشاريعنا

13
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اللجنة الدائمة لشؤون العمال
العمال بدبي، بهدف توفير احتياجاتهم  الدائمة لشؤون  اللجنة  الخير« مع  وتنسق »بيت 

وفق  واألعياد،  المناسبات  في  وإسعادهم  لهم  الغذائية  الوجبات  وتوفير  األساسية 

مذكرة تفاهم متجددة تحدد واجبات كل من الجانبين، وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، 

نائب المدير العام لإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة 

لشؤون العمال بدبي، أن دولة اإلمارات تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية وحقوق العمال، وهي 

وفي  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  من  واإلنسانية  الخيرية  الجهات  من  العديد  مع  تنسق 

مقدمتها جمعية بيت الخير.

متابعة من جمعة الماجد 
بالشكر  أتوجه  “بداية  قائاًل:  والوثيق،  الدائم  التعاون  هذا  مثمنًا  سرور  بن  اللواء  وصرح 

ومتابعته  الالمحدود،  لدعمه  الخير«  »بيت  إدارة  مجلس  رئيس  الماجد،  جمعة  لمعالي 

الشخصية للتأكد من وصول جميع المساعدات للعمال في أسرع الوقت، فله منا الشكر 

الجزيل والتقدير، كما أود أن أشكر سعادة عابدين طاهر العوضي، المدير العام، وسعادة 

سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، على التعاون وعلى الدعم المستمر الالمحدود 

مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي«.

دعم العمال خالل الجائحة 
أضاف اللواء بن سرور: »أود أن أسجل شكري للجمعية 
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دور استراتيجي
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شكر وتقدير
عن  المزروعي  مبارك  سعيد  وتحدث 

الدائمة  اللجنة  بين  المميزة  التجربة  هذه 

لشؤون العمال بدبي، و«بيت الخير«، التي 

المجتمعي  التكاتف  صور  أعلى  جسدت 

الحكومية  الجهات  بين  والتعاون 

والجهات األهلية، فقال: »لقد تعلمنا من 

والتكامل  التعاون  روح  الرشيدة  قيادتنا 

هذه  ننفذ  ونحن  اإلنجاز  بسعادة  وشعرنا 

الدائمة  اللجنة  مع  اإلنسانية  المبادرات 

لشؤون العمال بدبي، التي نعتز بقيادتها 

برئيسها،  ممثلة  والمخلصة  النشيطة 

مدير  سرور،  بن  مهير  عبيد  اللواء  سعادة 

وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  عام 

األجانب، وأمينها العام األخ الدكتور عبد 

اهلل لشكري«.

اريعنا
مش

15
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“Beit Al Khair”, out of transparency, is pleased to enlighten honorable 
donors and philanthropists – who always have trust in us, about 
monthly expenditures and the fruits of their white hands; praying 
Almighty Allah to best reward them.   

Spending on the society charity projects since 
1989 and up 2020

Dhs

الكرام،  للمانحين  أن تعلن شهرياً  الخري"  "بيت  الشفافية، يسر  بمبدأ  عمالً 
والمحسنين األفاضل، الذين وضعوا ثقتهم فيها، عن سبل الصرف وحجم 
ة، سائلين الموىل عز وجل أن يكتب  اإلنفاق، الذي جادت به أياديهم الخريّ

ذلك يف مزيان حسناتهم.

عام  منذ  الخريية  المشاريع  عىل  اإلنفاق  إجمايل 
1989وحىت نهاية عام 2020

درهم

By your good will , we will continue givingبأياديـــــــــــكـم البـــــــــــــيـضاء نستـــــــــــــمر بالعــــــــــــطاء

2,410,477,1152,410,477,115

17,022,647 General Projectsالمشاريع العامة

تقرير المساعدات الشهرية ألفرع جمعــية بــــيت الخــري  بالدرهم حىت شهر أكتوبر 2021 م
Monthly Report of Beit Al Khair Society Branches in AED up to October 2021

تقرير المساعدات الشهرية لمراكز هيئة آل مكتوم الخريية  بالدرهم حىت شهر أكتوبر 2021 م
Monthly Report of Al Maktoum Foundation Centres in AED up to October 2021

22,991,283 Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

44,631,642 General Projectsالمشاريع العامة

6155764522743787

مركز الربشاء
Barsha Center

مركز العوير
Aweer Center

مركز الليسييل
Allisali Center

مركز  حتا
Hatta Center

5936434044073690

فرع ديب
Dubai Center

فرع الفجرية
Fujairah Center

فرع رأس الخيمة
RAK Center

فرع عجمان
Ajman Center

Families Supported from branches and centers up to October 2021
عدد األسر المستفيدة من األفرع والمراكز  حىت شهر  أكتوبر 2021 م

درهم38,234التقرير اإلجمايل للمشاريع الخريية حىت شهر أكتوبر
Dhs Report of All Charity Projects up to October

إجمايل المساعدات
Total Aids127,226,597 Total Families

عدد األســــــــــــــــر

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات مزنلية
Tayseer / Facilitationوصيانة مزنل

تيسري طالب
General Urgent Aids

مساعدات طارئة عامة

11,126,4901,435,5001,667,6771,532,2101,260,770

15,223,7003,848,4503,096,833822,300

Orphans Families
Monthly Food Allowances

People of Determination Monthly Aids
مساعدات المواد الغذائية

الشهرية الخاصة
أسر األيتام 19,940,350أصحاب الهمممساعدات شهرية Monthly Projectsالمشاريع الشهرية

8,327,6001,401,8774,118,0007,505,040

المري الرمضاين
Ramadan Meer

زكاة الفطر
Zakat Al Fitr

عيدية الفطر
Edeya

1,288,158

مشروع األضاحي
Adahi Project

مفاطر رمضان
Ramadan Breaks

22,640,675 Seasonal Projectsالمشاريع الموسمية

14,798,3003,685,9501,293,500162,600

Orphans Families
Monthly Food Allowances

People of Determination Monthly Aids
مساعدات المواد الغذائية

الشهرية الخاصة
أسر األيتام أصحاب الهمممساعدات شهرية

Treatment / Elaj
مشروع عالج

Foodstuff
مواد غذائية

Household Items & 
House Maintenance

مستلزمات مزنلية
وصيانة مزنل General Urgent Aids

مساعدات طارئة عامة

28,591,5075,082,2505,105,870954,8221,357,138

552,4652,987,590

Tayseer / Facilitation
تيسري طالب

General Internal 
Allowances

Ongoing Charity
مشروع الصدقة الجارية

مساعدات داخلية عامة
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الوقف الخيريصدقة جا��ة
أرسل إلى

2311
أرسل إلى

2313
أرسل إلى

2316
أرسل إلى

2317
SMS التب�ع عبر الــ

التربع عرب كاشريات الدفع
يف محطات برتول إمارات

فئة 10 دراهم - و 20 درهم

عالج المرضى

ين صغرياً
كما ربيا

رعاية األيتام

األسر المتعففة

ف الخريي
الوق

الصدقة اليومية

«تيسري» لدعم الطلبة

الطعام للجميع

الغارمين

أسر المسجونين

ت المزنلية
المستلزما

صيانة مزنل

ب الهمم
أصحا

زفة حراير

كفارة يمين

فئة 10 دراهم - و 10 دراهم فئة 20 درهم - و 50 درهم

فئة 5 دراهم 
وفئة 10 دراهم - و 20 درهم

التربع عن بعد

كما يمكنكم التربع من خالل التربع اإللكرتوين للمشاريع الخريية

التحويل البنكي عرب الهاتف

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك المشرق - برنامج أحسن

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك اإلمارات ديب الوطين

التربع عرب منصات العمالء
يف بنك  ديب التجاري

التطبيقات اإللكرتونية

التربع عرب تطبيق مالبسالتربع عرب تطبيق بيت الخري

المساهمة يف الوقف

شهادة وقــــف
السهم الواحد

100 درهم

500 درهم
100 درهم

شهادة وقــــف
السهم الواحد

وقف النهدة
صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة الرقمية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة

حفظ 
النعمة 
الرقمية

حفظ 
النعمة 
الرقمية

Q
 R
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ج
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م
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يسر "بيت الخري" أن تقدم للمحسنين الكرام والمحسنات الفاضالت، فرصة التربع عن بعد، 
توفرياً لوقتهم وراحتهم، وحرصاً منها عىل سالمتهم يف ظلّ اإلجراءات االحرتازية.
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المساهمة يف الوقف

شهادة وقــــف
السهم الواحد

100 درهم

500 درهم
100 درهم

شهادة وقــــف
السهم الواحد

وقف النهدة
صدقة (عالج)صدقة عامة

مبادرة حفظ النعمة الرقمية

التربع باألجهزة اإللكرتونية المستعملة
من قبل الجهات المختلفة

حفظ 
النعمة 
الرقمية

حفظ 
النعمة 
الرقمية
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يسر "بيت الخري" أن تقدم للمحسنين الكرام والمحسنات الفاضالت، فرصة التربع عن بعد، 
توفرياً لوقتهم وراحتهم، وحرصاً منها عىل سالمتهم يف ظلّ اإلجراءات االحرتازية.
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على طريق الريادة
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1
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3
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١

٢

٣

١. مشروع الدعم النقدي الشهري لألسر 

٢. مشروع الدعم الشهري الغذايئ والعيني

٣. مشروع الدعم الشهري ألسر األيتام

٤. مشروع الدعم الشهري ألسر أصحاب 

١. مشروع المير الرمضاين

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

٣. مشروع حفظ النعمة الرقمية٢. مشروع «مالبس»١. مشروع «الوقف الخيري»

١. مشروع القرطاسية

٢. مشروع «تيسير» لدعم الطلبة
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مصرف أبوظبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي

حساب الزكاةحساب الزكاة

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

: (IBAN) رقم

رقم الحساب :

حساب الصدقاتحساب الصدقات

اإلمارات اإلسالمي - الصدقاتحساب الصدقات - رعاية األيتام

2020

2018

2019 ، 2006

2022 - 2018

2021 - 2015

2017

2015

2020

2020 - 2011

2016 ،2012 ،2004

2021 - 2003

2015 ،2012 ،2008 ،2007 
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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
Launching Malabes Smart app 

Setting Guinness World Records

Obtaining ISO Certi�cate for customer satisfaction and complaints

Winning UAE Ideas Award

Obtaining ISO Certi�cate for Social Responsibility

Bagging Prize for Best Charitable Performance in the Arab World 

Obtaining ISO Quality Certi�cate for the branches

Obtaining ISO Quality Certi�cate for Centers

Winning Sharjah Award for Voluntary Work

Winning Emirates Social Award

Winning Dubai Charity Excellence Award

Launching �rst smart charitable app

Launching �rst allowance debit cards

Launching �rst semi-automatic charity ATM

Using barcodes in inventorying charity boxes, 

Initiating “Ramadan Meer” project

Initiating "Old Stu�, New for them" project

Initiating "Stationery Coupon" project

Spending AED 2,250,000,000 up to

Emirates Islamic -   Sadakat Sadakat Account - Care of orphans:

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

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

Orphans Project

Senior Citizens Project

People of Determination 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.
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3. Hifz Al Naema/Grace Preservation Digital project1. Al Waqf Project 2. «Malabes» Project

New

2020

2020

2018

2017

2006, 2019

2018 - 2022

2015 - 2021

2015

2011 - 2020

2004, 2012, 2016

2003 - 2021

2007, 2008, 2012, 2015
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ISO for Social Responsibility
In 2015. “Beit Al Khair“. as part of its passion to achieve quality 

requirements in accordance with international standards. 

obtained the “ISO 26000 Social Responsibility“ certificate. It was 

the only charity association nationwide to make this happen. The 

certification was in recognition of the Society’s treatment projects 

targeting indigent patients. along with a program for supporting 

the education of children of needy families. and the “Malabes/

Clothing“ program. whereby old clothes are collected and sold 

to recycling companies. The proceeds are spent on educating 

the children of eligible children. This certificate was renewed for 

the second time in 2018. Preparations are underway to have this 

certificate renewed for the third time. with the help of Allah.

Collective Responsibility
Islam has also emphasized social responsibility as an effort undertaken by groups or 

organizations. The Almighty said: “Verily. Allah enjoins justice. doing good to others; and 

giving to kindred; and forbids indecency. manifest evil. and transgression. admonishing 

you. so that haply you will remember.“ Further. the prophetic hadith explained the types 

of care. The Prophet )PBUH( said: “The leader of people is a guardian and is responsible 

for his subjects. A man is the guardian of his family and is responsible for them. A 

woman is the guardian of her husband’s home and his children and she is responsible 

for them. The servant is a guardian of the property of his master and is responsible for 

it. The Prophet )PBUH( was also reported as saying: “The parable of the believers in 

their affection. mercy. and compassion for each other is that of a body. When any limb 

aches. the whole body reacts with sleeplessness and fever.“ This indicates the common 

collective behaviour in solidarity and affection with those who suffer from deficiency. 

disability. or distress. This was also affirmed in another Hadith: “A believer to another 

believer is like a building whose different parts enforce each other.“

Social responsibility in Fiqh/
jurisprudence
The Islamic Fiqh )Jurisprudence( is filled with several provisions that codify social 

responsibility. as in Zakat Jurisprudence. Endowment Jurisprudence. leave 

alone the preservation of workers’ rights. the removal of harmful things from the 

road. the maintenance of common resources and public utilities. such as roads. 

forests. water and air. and providing job opportunities. and everything that is 

beneficial for people. trees. birds and animals. Caliph Omar bin Abdul Aziz. may 

Allah be pleased with him. when people needed no more Zakat. instructed his 

men to scatter wheat on top of the mountains so that a bird is never said to have 

starved in Muslim countries“. or “So that it is not said that a bird got hungry at the 

time of Omar.“ as per another narration.

Social Responsibility 
in the UAE
The UAE has launched the “Corporate 

Social Responsibility“ )CSR( initiative to 

support and motivate the business sector to 

actively participate in social responsibility 

practices that have a positive impact on 

the economic. social and environmental 

aspects. The move was also meant to 

urge the voluntary contribution of the 

company or establishment to community 

development and to provide cash or in-

kind contributions )services or goods(. 

The UAE has also announced the “National 

Fund for Corporate Social Responsibility“. 

It is a federal agency concerned with 

setting the regulatory framework for 

social responsibility contributions and the 

mechanism for documenting. managing 

and directing them in the country. It 

is further concerned with setting the 

general framework for incentives and 

privileges against social responsibility 

practices. and activating the role of the 

concerned authorities to regulate and 

stimulate practices within companies and 

establishments.

Social Responsibility in “Beit Al Khair”
“Beit Al Khair“ was keen to adopt and implement the principle of social 

responsibility through its support for community efforts. It also spared 

no effort to keep pace with the initiatives launched by the rational 

government in support of the community. The latest of these was during 

the outbreak of Covid-19 pandemic. The Society has supported the “Social 

Solidarity Fund“ with AED 10 million for enhancing the capabilities of the 

health and educational sectors. Additionally. the Society responded to the 

directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. may 

Allah protect him. by supporting the initiative of Her Highness Sheikha 

Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. may Allah protect her. The 

Society provided 19.200 food baskets. valued at AED 13.5 million. It also 

contributed 3.2 million meals. worth over AED 30 million. to quarantined 

resident workers.
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The concept of social responsibility
The principle of social responsibility. in its simplest terms. means the 

moral commitment shown by individuals. companies. bodies. or public 

or private institutions towards weaker or less fortunate strata. It also 

means to contribute some money. effort. thought or in-kind things 

in support of the needy. Social responsibility is one of the aspects of 

social solidarity. The role of the individual is measured by the good 

things he/she provides for their community. Further. it is reflected in 

one’s willingness to be committed to whatever needed for the peace. 

happiness. security and interest of the society. or part of it.

Social responsibility in Islam
Our true religion has been proactive in underlining and promoting social responsibility. as clearly stipulated 

in many verses of the Holy Quran. In some of these. Almighty Allah says: “And cooperate in righteousness 

and piety“. “Whoever volunteers a good deed is better for him“. “And he gives the money he likes most to his 

kindred. orphans. the needy. and the wayfarer“. “And in their wealth. there is a right for the beggar and the 

deprived“. and “Whoever does an atom’s weight of goodness will see it“. Likewise. the hadith )sayings( of the 

Messenger of Allah. )Peace be upon him(. who was quoted as saying: “All of you are shepherds and each of 

you is responsible for his flock.“ Such verses and prophetic sayings serve as a call for the haves to take care 

of less fortunate people. and consider this a worship that brings them closer to Allah.

Social responsibility, a boost to charitable work,
an authentic principle of Islam that needs to be revived

Social responsibility may be new as a concept that dates back to the “Industrial Revolution“. It is an 
authentic principle of Islam. though. Its applications in the Arab-Islamic culture speak volumes. They 
have far exceeded in their importance and positive effects whatever this term means today.
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Fruitful and promising endowment
Al Awadhi added that the agreement is a regulatory framework 

that sets rules for investing the endowment. which is expected 

to be fully leased within two months. by the end of the year. Both 

parties agreed to form a committee for managing the endowment. 

It consists of the endowment administrator in the emirate. Beit Al 

Khair Society. and two officials from each side. Explaining how the 

endowment proceeds are to be distributed. Al Awadhi said that 

maintenance expenses are to be first deducted. “Up to 10% of the 

proceeds shall be spent on the development of the endowment. 

while 20% will go to the Endowment Administration Foundation. The 

Society shall use the remaining 70% in funding its charitable projects 

and in supporting beneficiary cases in Ajman.

Karama Endowment
Regarding the new endowments of “Beit Al Khair“. Al 

Awadhi pointed out that the Society has also inaugurated 

the new “Karama Endowment“ this year. It is located in 

Bur Dubai in an economically prosperous area. near the 

“Burjuman business Center“. which was fully rented out 

in a record time. It consists of two basement floors. a 

ground floor and 5 floors. on an area of   four acres. It 

includes 90 luxuriously finished apartments. in addition 

to 11 investment shops. Its construction stood at AED 

80 million.

Al Nahda Endowment
It is noteworthy that the Society is now running over 20 endowments. 

the latest of which is the new “Nahda Endowment“. which is being 

built in the Emirate of Dubai. at “Al Nahda 2“ area on a land granted 

by the late Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. may Allah have 

mercy on him. It is being built on an area of   15.000 square feet. 

and consists of 12 floors. 60 apartments. a ground floor. and two 

basement floors for parking. The construction work is almost 

completed. and the finishing work will kick off soon. It is expected to 

be operated. God willing. after the next Ramadan campaign in 2022.
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Endowment shares
During the show. Al Awadhi revealed that “Beit Al Khair“ has come 

up with the idea of   endowment shares. which allows honorable 

benefactors to be part of this kind of everlasting charity. He 

noted that the value of the share. only AED100. is affordable for 

everyone. Anyone can buy as many of these shares as they wish. 

These contributions are important and affordable. They enable 

philanthropists of all financial capabilities to support these 

endowments and be blessed with their reward which doubles as 

long as the endowment exists. and is used. rented and invested. 

He stressed that the endowment proceeds are spent on eligible 

needy families. orphans. needy students and others.

Ajman Endowment
In reply to a question about the cooperation 

agreement “Beit Al Khair“ has recently signed 

with the “Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Charitable 

Foundation“. regarding the “Ajman Endowment“. 

Al Awadhi affirmed his pride in the cooperative 

relationship between “Beit Al Khair“ and the 

Foundation. He paid tributes to Foundation’s 

Director General. Sheikha Azza bint Abdullah 

Al Nuaimi for her tireless role in boosting this 

cooperation. and her endeavors to establish the 

“Ajman Endowment“ at “Liwara 2“ area on a plot 

of land granted by His Highness Sheikh Humaid 

bin Rashid Al Nuaimi. Supreme Council member 

and Ruler of Ajman. may Allah bless him. Extending 

thanks and gratitude to His Highness Sheikh 

Humaid. Al Awadhi said the endowment is part of the 

“Endowment City“ that His Highness has allocated 

for charitable associations.

160 apartments
It was agreed to name the “Ajman Endowment“ 

after Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi )RIP(. the 

father of the current Ruler. who was the former 

Ruler of Ajman. and one of the founders of the 

Union. The Endowment. built on a land area of 2.175 

square meters. consists of two buildings. 10 floors. 

160 apartments and 7 shops. The proceeds of the 

Endowment. constructed against AED 65 million. 

will be used in supporting around 500 families 

based in Ajman. The Society provides them with 

cash and food aids. and helps them in calamities. 

The list of beneficiaries also includes orphans. 

patients. needy students and others.
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COMMEMORATION DAY
30
NOVEMBER “Beit Al Khair” cordially invites all philanthropists to  

support and contribute to  its endowments

A Waqf share of AED100 is now available for participation 
in the hopeful reward of our endowments

Interview

Beit Al Khair Director General to Fujairah TV:
- All thanks to His Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi for 

donating the land of “Ajman Endowment”

- Most of the endowment proceeds are used in supporting education, 

in compliance with the principle of social responsibility

- This year, we have succeeded to operate our largest endowment: 

“Karama Endowment” in Dubai, and “Ajman Endowment”

- We are proud of our endowments that come to existence with the 

support of the Society board of directors

In a live interview with the “Seven on Seven“ live show on Fujairah TV. Abdeen Taher Al Awadhi. Director 

General of “Beit Al Khair“. expressed his pride in the Society endowments. The largest and most recent of 

these were completed in the beginning of this year; the new “Karama Endowment“ in Dubai. and the “Sheikh 

Rashid bin Humaid Al Nuaimi Endowment“ in the Emirate of Ajman.

Since its inception in 1989. “Beit Al Khair“ has given special attention to endowment as an everlasting charity. 

urged by our true religion. It does contribute to sustainable charitable funding. which continues as long as 

the endowment is valid for investment. Given the evolving significance of endowment. the Society board 

of directors decided. six years back. to increase the number of the Society endowments and upgrade their 

quality. The move was meant to enhance the charitable and financial resources of the Society. and help it to 

uninterruptedly fulfill its obligations towards the beneficiaries under all circumstances.
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COMMEMORATION DAY
30
NOVEMBER

Aisha Al-Hammadi
 Head of Media Department

Hanif Hassan
Deputy Head of Media Department

Dr. Imad Zaki

Tahani Al Hemyari

The Executive Supervise

Editiorial Chief

Shahid Samuel

04/2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE

media@beitalkhair.org
Media Department

Photography

Correspondences

General Supervision

Abdeen Taher Al-Awadi
General Manager

Saeed Mubarak Al Muzruei
Deputy General Manager

Abdullah Al-Ustath
Assistant General Manager

Afnan Al-Kasadi 
 Ahmad Shalabi

Husham Mahmoud
General Accountant

 Technical design and

production

Financial Audit

Mohammad Yousef Issa
Financial  Manager

 On December 2, 1971, the UAE flag was raised for the first time. The

 late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may his soul rest in peace,

 the President of the fledgling country, was presented by the founding

 leaders, may Allah have mercy on them, to raise the flag high after

 they all signed the Union document. Hearts were beating delightfully

 around the raised banner that symbolizes unity, growth, prosperity,

 and the values   of heroism, pride and sacrifice. He was greeted by all

 those around on this national occasion. It has become a milestone

 for the promising spirit of the Union, which was born big, strong and

solid. Today, we celebrate its 50th anniversary.

 During these fifty years, the flag of a country, which was born

 to stay, and become the jewel of the Gulf, and the heart of Arab

 countries, stood high in the sky. It has become a model for the

 ambitious nations sticking to their principles and goals while serving

 and satisfying their people who return the favour with more giving

 and good performance. They were ready to dearly sacrifice, even

 their blood, for their beloved country, as did the martyred police

 officer Salem Suhail Khamis bin Zaail Al Dahmani (1951 - 1971), Ras

 Al Khaimah. He was martyred two days before the foundation of the

 Union while defending the sovereignty of his emirate over the island

 of Greater Tunb, which was occupied by Iran. He

 refused to submit to the orders of the Iranian

 officer who tried to force him and his companions

 to lower the flag of his country. The UAE police

 officers, led by Salem, sacrificed their soul for

their country.

 In commemoration of Salem, the first

 UAE martyr, His Highness Sheikh

 K h a l i f a bin Zayed Al Nahyan, President

 of the UAE, may Allah protect him, has ordered

 November 30 of each year to be an official day for

 celebrating the memory of the nation’s martyrs in

various fields of heroism and sacrifice.

 Salute to UAE Flag,
blessing to martyrs

Editorial
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كــــل عـــــام وأنتـــــم بخـــــري

رقم التصريح  3477

جمعة الماجد
رئيس مجلس إدارة ”بيت الخري“

وأعضاء مجلس اإلدارة 

وكافة منتسيب الجمعية 

يتقدمون إىل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة، حفظه اهلل

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه اهلل

وأصحاب السمو حكام اإلمارات، أعضاء المجلس األعىل

وأولياء عهودهم الكرام

وإىل دولة اإلمارات وشعبها 

بخالص التهاين

بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة
وقيام االتحاد المبارك

أدامه اهلل عزيزًا مزدهرًا، ورمزًا للعطاء الحضاري واإلنساين


