
اإلغاثة خالل جائحة كورونا

شركاؤنا في العطاء

بناء املساكن واألوقاف



صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

عضو المجلس األعلى حاكم إمارة عجمان

راعي المؤسسة



سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 

رئيس المجلس التنفيذي–ولي عهد إمارة عجمان 

رئيس مجلس أمناء المؤسسة



مستدامةنحو ريادة خيرية

الـــــــــرؤية

الرسالة

تحسين الوضع املعيش ي لألسر املستحقة من اإلمارة•
إيجاد بيئة سكنية صحية مستقرة•
دعم الطلبة الجامعين املواطنين من اإلمارة•
تعميق روح التراحم والتكافل اإلنساني•
تعزيز الشراكات املؤسسية واملجتمعية•
ترسيخ روابط اإلخاء بين أفراد املجتمع•

األهداف

األسر نحن مؤسسة وطنية خيرية محلية نقوم بتلبية احتياجات
املواطنة املستحقة من خالل تقديم الخدمات اإلنسانية 

 لريادة خيرية
ً
.واإلجتماعية سعيا



القيم

الريادة•
التميز•
النزاهة والشفافية•
العمل بروح الفريق الواحد•
الشراكة املجتمعية•
خدمة املجتمع•



املقدمة

عزة بنت عبدهللا النعيمي
املدير العام 

هو سلوك ف. كبرى تتمثل في العطاء والبذل أساسية يمثل العمل الخيري قيمة 
 هاما 

ً
خير في هذا وال,في تطوير املجتمعات وتنميتها وإيجابيا حضاري يلعب دورا

يدة تعني ومن هذا املنطلق وفي ظل قيادتنا الرش.البلد سمة بارزة حكومة وشعبا 
ملجاالت بكافة اإعتنائها دولة االمارات العربية املتحدة باالعمال الخيرية قدر 
.مستحقولكل وتمد يدها لذوي الدخل املحدود والطبقه املتعففه 

خيرية عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي التأسيس وبفضل هللا وتوفيقه تم 
د م بتوجيهات كريمه وسامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راش2000

لعطاء بالغا باإهتماما حاكم عجمان والذي يولي األعلى النعيمي عضو املجلس 
مل على واملؤسسة تع…والعمل الخيري بكل أشكاله وتحقيق أهدافه الخيرية 

ديم املواطنين وتهتم بصورة خاصه بتقإحتياجات تقديم العون وتلبية 
حيا صاأليتام، األرامل، املسنين، العاجزين لكل من اإلنسانيه املساعدات 

ساهمه في واملللمحتاجين،  املادي العلم، الدعم التعليمي لطالب وطبيا، الدعم 
افطار صائم ) وصيانه ااملساكن باالضافه الى املشاريع املوسميةاملديونية، سد 

(.عيدالأضحية _زكاة املال والفطر _كسوة العيد والعيدية _املير الرمضاني _
يري للعمل الخأشمل روية جديدة ومفهوم إلى واملؤسسة تتطلع بكم ومعكم 

 لتحقيق أهدافها املنشودة
ً
 وإنسانيا

ً
.حضاريا

.رامونسأل هللا عزوجل بإن يوفقنا ويسدد خطانا لخدمة وطننا وأبنائه الك



إمارة أنشئت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في
وتعمل 2000لعام 4عجمان بموجب مرسوم أميري رقم 

بدعــــــــــــــــــم ورعــــــاية صـــــــــاحب السمو حاكــــــــــــــم إمــــــارة عجمــــــــــــان 
ستحقة وتهدف املؤسســــــــــة إلى تلبيـــــــــــــــــة  احتياجات األسر امل

.في إمارة عجمــــــــــــان

املؤسسةنشأة



أعضاء مجلس أمناء 

مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

 مجلس األمناءسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ً
رئيسا

 للرئيالشيخ احمد بن حميد النعيمي
ً
ــــسنائبا

ـــوالشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي                                         عضــــــــــــــــــــــ

ـــوالشيخ راشد بن حميد النعيميا عضــــــــــــــــــــــ

ـــوالدكتور عبدهللا محمد األنصاري  عضــــــــــــــــــــــ

ـــوسعادة حمد تريم الشامس ي عضـــــــــــــــــــــ

ـــوسعادة احمد ابراهيم الغمالس ي عضــــــــــــــــــ

اإلدارة التنفيذية

الشيخة عزة بنت عبدهللا النعيمي 

المدير العام 



المــــشــــاريع العـــــامــــة

عينية

يسرإسكانسند
بناء 

المساكن 

واألوقاف

الدعم 
التعليمي

العجز 
الصحي

كفالة 
الصيانةاأليتام

بنك 
الطعام

برنامج 
الطالب



وصف املشروع

التبرعاتريع الوقف مصادر التمويل

الالذيننواملتعففياملحتاجينملساعدةاملشروعهذايندرج
تقدميثحاألساسيةالحياةملتطلباتاملاديةمصادرهمتفي

أوماديةكانتسواءلهمالخدماتأنواعجميعاملؤسسة
.النسبقانون تطبيقبعدوذلك،عينية

نبذة عن 
املشروع

.  رفع املستوى املعيش ي للفئات املستهدفة1.

.توفير أساسيات الحياة لألسر املتعففة 2.

.  تحقيق السعادة والعدل بين أفراد املجتمع3.

أهداف 
املشروع

.  مواطني إمارة عجمان من فئة ذوي الدخل املحدود الفئة 
املستهدفة

الخدمات املشمولة

.باءدفع فواتير ورسوم خدمة توصيل الكهر -1
.رسوم الصرف الصحي-2
.دفع إيجار-3
.تأثيث مسكن-4
.  اإللكترونيات-5
.استكمال بناء-6
(.بطاقة سهالة)املواد الغذائية -7
بناء ملحق-8

سندمشروع 



(100)

( 79)تم تنفيذ الصيانة المطلوبة ل 

م2020مسكن خالل العام 



للمواطنينببنائهاالخيريةالنعيميراشدبنحميدمؤسسةتقومالتينموذج من املساكن 
( تحت اإلنشاء)

49الوطني الـ وسوف يتم التسليم ضمن احتفاالت الدولة باليوم 

مشروع بناء املساكن واألوقاف



%  60نسبة اإلنجاز 



نسبة اإلنجاز في الفلل السكنية% 90
المخصصة للمواطنين 



البنايات الوقفية الجديدة
الشامخة –2البركة في منطقة ليواره )

(3في منطقة النعيمية



وصف املشروع

الزكاةمصادر التمويل

التماسكو املجتمعيالتالحملتعزيزعينيةمشروعيسعى
.املاديالدعمخاللمنوذلكاألسري،

نبذة عن 
املشروع

علىناملقبليعلىيعودبماالزواجتكاليفتقليل1.
.والجهداملالوتوفيربالفائدةالزواج

.مواطناتمناملواطنينزواجتشجيع2.

أهداف 
املشروع

.املواطنينمنالزواجعلىاملقبلين الفئة 
املستهدفة

عينيةمشروع



وصف املشروع

التبرعاتريع الوقف الزكاة مصادر التمويل

 ماملتعثريناملواطنينالجامعيينالطلبةيستهدف
ً
والذيناديا

أوهمدراستإلستكمالاملاليةالرسومدفعمنيتمكنوالم
إلكمالمعهمواملساهمةالجامعيةشهادتهمإلستخراج
.التعليميةمسيرتهم

نبذة عن 
املشروع

طالب تخفيف العبء املادي على األسرة وتقديم الدعم لل1.
.املحتاجين

.  املساهمة في تذليل الصعاب التي يواجها الطالب2.

.تعميق روح التراحم والتكافل اإلنساني3.

أهداف املشروع

ن من مواطني امارة عجماطلبة الجامعات والدراسات العليا،
.  من فئة ذوي الدخل املحدود

الفئة 
املستهدفة

الدعم التعليمي



بـرنامـج



وصف املشروع

املحسنيينالكفاالت من  مصادر التمويل

.لهكريمالالعيشسبلوتوفيراليتيموكفالةدعميستهدف نبذة عن 
املشروع

.بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة1.

.تخفيف العبء املادي على األسرة2.

.إعادة البسمة والسعادة لهم بتوفير ما يحتاجونه3.

أهداف املشروع

ةإمار وسكانالدولةمواطنيمنلليتيمالكافلةاألسرة
.عام18وحتىالوالدةمنعجمان،

الفئة 
املستهدفة

 د(300)
ً
.رهم لكل يتيم شهريا قيمة الدعم 

املالي

كــــــفـــــــالـــــــــــة األيــــــتــــام



وصف املشروع

 العاجزيناملواطنيندعم
ً
ممالهوأصحاب،صحيا

 الخاصةاإلحتياجاتوتلبية
ً
 ماديا

ً
.وعينيا

نبذة عن 
املشروع

.تخفيف العبء املالي على عاتق األسرة1.

.توفير اإلحتياجات الطبية للمرض ى 2.

شفياتتوفير العالج الالزم بالتعاون مع املست3.

أهداف 
املشروع

 العاجزوناملواطنون 
ً
 ماديواملتعثرينصحيا

ً
.ا الفئة 

املستهدفة

سيق رهم كحد أقص ى لكل مستفيد بالتند(30000)
.مع املستشفيات الخاصة

قيمة الدعم 
املالي

كفالة العجز الصحي 







(موادعينية وكوبونات) 



مشروع زكاة 
املال

بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
.والبنوك واملصارف وكبار الشخصيات

اةكشف املستفيدين من الزك 

عدد املستفيدين عدد الجهات  الجهة

3601 18 الجهات والدوائر 
الحكومية

6954 ــ ناألفراد املستفيدي



م1441الف وجبة افطار صائم خالل شهر رمضان املبارك 150

مشروع افطار صائم



أسرة من موطني إمارة عجمان2000توزيع املير الرمضاني لعدد 

مشروع املير الرمضاني



.قبل العيد بيوم لألسر املتعففة املستحقة" فوالة العيد " توزع 



 خالل شهر رمضان  وقبل عيد األضحى املبارك ل
ً
جميع األيتام ينفذ هذا املشروع مرتين سنويا

.درهم لكل يتيم100املسجلة لدي املؤسسة عبر تقديم كوبونات بقيمة 



(مشروع بسمة )عيدية العيد 
نيةينفذ املشروع بتوزيع العيدية على األيتام بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال اإلنسا





اإلغاثةمشاريع
جائحةخالل
كوفيد-كورونا

19



مساعدات مالية الطرود الغذائية املقدمة منذ بداية األزمة
وحتى اليوم

الدعم التعليمي الذي تم تقديمه
أجهزة لوحية ) منذ بداية األزمة 

أقساط مدرسية  (أو

عدد الوجبات  املقدمة منذ بداية
األزمة وخالل شهر رمضان

مساعدة شركات املقاوالت  بعدم 

يانه احتساب املده املذكوره في عقد الص

ةالتابع للمؤسس

صالح سكن عمال ةطن من الفواك3توزيع 

البلديه

علم عن تابلت والبتوب لعملية الت1000

ورونابعد لطلبة املدارس بسبب جائة ك

وجبه لصالح سكن بلدية 23.000

عجمان وسكن جامعة عجمان 

 1000بمعدل 
ً
...وجبه يوميا

بها من تأجيل طلبات الصيانه في حال طل

اظ املستفيد وعدم الغاءها وذلك للحف

هعلى صحة وسالمة املستفيد واسرت

عمالاللصالح ةطن من الفواك3توزيع  حقيبة مدرسية مجهزة 800
إمارة الخيرية بللمدارس -بالقرطاسية 

عجمان 

اه وجبه لصالح سكن بن لوت32400

 1200بمعدل 
ً
وتستمروجبه يوميا

..تاريخهحتى 

توزيع مكرمة الشيخ حميد النعيمي 

لي قدره للمقيمين واملواطنين بمبلغ اجما

 400الف درهم  وذلك لـــ90مليون و 2

مقيم 445مواطن و 

لصالح القيادهمن الفواكهطن2املساهمه ب 

ه العامه لشرطة عجمان لتوزيعها على العمال

.املتضرره من االزمه 

ن جهاز البتوب لعملية التعلم ع100
رية بعد لطلبة الجامعة واملدارس الخي

في إمارة عجمان

وجبه لصالح عمال الطب 300

 6الوقائي وذلك بمعدل 
ً
وجبات يوميا

تستمر خالل شهر رمضان  الكريم

درهم 50000تقديم الدعم بملغ 

ا للمحكمه الشرعيه الصحاب القضاي

البسيطه واملتوسطه املاديه

مستفيد من 250طرد غذائي على 250توزيع 

.متضررين االزمه املقيمين
دعم جامعة عجمان ب وجبات 

جباري وذلكطوال فترة الحجر اإل 

 2دعم صندوق وطن اإلنسانيه بمبلغ

مليون درهم 

مه كرتون بسكوت لصالح األئ1000املساهمه ب 

والعماله التابعه لهيئة األوقاف والشؤون

.االسالميه  

الف وجبة خالل شهر رمضان 150
املبارك

دعم خدمة جنائز عجمان بمبلغ 
شخص 21درهم لعدد 42,000

(مكافئات مالية)

كوبون غذائي على أسر السجناء 80توزيع 

يه  بواقع وتسليمها للمؤسسة االصالحيه والعقاب

درهم لكل شخص300

دعم قاعة خليفه لفحص كوفيد

يوم  بوجبة غداء 33ملدة 19

درهم 19500للطاقم الطبي بمبلغ 

دعم خط الدفاع االول 
درهم لالطباء70,000بمبلغ 

من طن تمر على املقيمين املتضررين2توزيع *

طن مكسرات 3+ االزمه الراهنه 

ن طرد غذائي للمقيمين املتضرري5200توزيع *

ع من الوضع االقتصادي الراهن من خالل مشرو 

دبنك الطعام من ضمن مبادرات محمد بن راش

ماليين وجبه 10



جهاز حاسوب محمول على عدد من املدارس لدعم عملية التعلم عن بعد1000تم توزيع 

مدرسة منار االيمان الخيرية

مدرسة الراشدية الخاصة

منطقة عجمان التعليمية
مدرسة االهلية الخيرية االسر املتضررة من جائحة كورونا

طلبة جامعة عجمان



صور من دعم المؤسسة 

للمستخدمين التابعين للجهات 

الحكومية بتوزيع الطرود 

الغذائية



رين وجبات الطعام ملستخدمي دائرة البلدية والتخطيط وجامعة عجمان وسكن بن لوتاه ملدة شه
للمعزولين بسبب جائحة كورونا



ر طرد من املواد الغذائية للمتضررين من جائحة كرونا بدعم من بنك الطعام دبي خالل شه5000
رمضان املبارك



بادر ويانا 

ألصحاب 

المشاريع 

الوطنية

حياكم 

للمستخدمين 

بالدوائر 

الحكومية

ألنك تهمنا 

لموظفي 

المؤسسة

مبــــــــــــــــــــــادرات املـــــــــــــــؤســـسســــــــة

صـحـتـكم 

تهمنا لكبار 

المواطنين





يوم اليتيم العربي



بالتعاون مع لجنة األسر املتعففة" حياكم"مبادرة 

ألصحاب املشاريع " بادر ويانا"اطالق مبادرة 
الوطنية



" تهمنانكأل  " مبادرة
املؤسسةملوظفي



صحتكم تهمنا 

لكبار المواطنين





برنامج الربيع الترفيهي ألطفال املؤسسة

افتتاح معرض بمدرسة افالون لتشجيع 
الطلبة 

امللتقى األسري الخامس لأليتام وأسرهم 

طالب متفوق 38رحلة العمرة لـ 

برنامج الربيع الترفيهي ألطفال املؤسسة

ة افتتاح معرض بمدرسة افالون لتشجيع الطلب





توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ثومبي الطبيةتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان

مع املحكمةتوقيع مذكرة التفاهم توقيع مذكرة تفاهم مع املستشفى اإلماراتي األوربي

مساكن 10توقيع العقود مع شركة املقاوالت لبناء  توقيع مذكرة تفاهم مع كلية املدينة الجامعية

















مشاركة املؤسسة في أسبوع عجمان لإلبتكار 

إطالق الخدمة الذاتية في أسبوع االبتكار



الف درهم300دعم كلية املدينة الجامعية بـ الف درهم 600دعم جامعة عجمان بـ

الحقيبة الشتوية لدعم طلبة املدارس
فريق عمل مشاريع إرادة واملنبثق عن ادارة مراكز وزارة 

الداخلية لتشغيل وتأهيل أصحاب الهمم



لطلبة املدارس " صحتهم امانة"مبادرة 

رحلة العمرة لكبار املواطنين واملسلمين الجدد
لكبار املواطنين" صحتكم تهمنا "مبادرة 





جائزة خليفة التربويةجائزة وطني اإلمارات للعمل اإلنساني



101جائزة 
فكرة وفكرة







جمعية اإلحسان 
الخيرية

الهيئة العامة 
للشؤون االسالمية 

واالوقاف

جمعية دبي 
الخيرية

الهيئة األتحادية 
للكهرباء والماء

جمعية بيت 
الخير

قاعة البيت 
متوحد

دائرة التنمية 
السياحية

مؤسسة خليفة 
الخيرية 

لجنة األسر 
المتعففة

اإلدارة المالية 
واإلدارية بعجمان

مواصالت 
اإلمارات

دائرة البلدية 
-والتخطيط
عجمان

مجموعة ثومبي 
الطبي

المجلس 
التنفيذي 
بعجمان

هيئة النقل

الهيئة العامة 
للشؤون اإلسالمية 

واألوقاف

مصرف عجمان

اإلمارات للتموين

جمعية أم 
المؤمنين 
انسائية

الهالل األحمر 
اإلماراتي

جمعية 
اإلحسان 

الخيرية

جامعة عجمان 

كلية المدينة 
الجامعية




