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يد  على   2013 عام  الجليلة  مؤسسة  تأسست 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
اإلمارات  ودولة  لديب  الريادة  تحقيق  بهدف  هللا،  رعاه 

العربية المتحدة يف مجال االبتكار الطبي.

غير ربحية ذات رؤية  الجليلة هي مؤسسة محلية  مؤسسة 
مجال  يف  عالمًيا  رائدة  مستويات  تحقيق  إىل  تسعى  عالمية 

واالبتكارات  الطبي  التعليم  مجال  يف  والتفّوق  الطبية  الرعاية 
البحثية الطبية.

تجدر اإلشارة إىل أن مؤسسة الجليلة تندرج تحت مظلة مبادرات محمد 
من  السخي  الدعم  على  قائمة  وهي  العالمية،  مكتوم  آل  راشد  بن 

المتبرعين الذين يستثمرون أموالهم بدعم البحث الطبي والتعليم والعالج 
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.



السير على
خطى قادتنا 

سيظل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب هللا ثراه، 
الشريك الفاعل يف قيام االتحاد و األب المؤسس إلمارة ديب و الحاكم 
الذي قاد مشعل تطورها االقتصادي وأسهم يف بناء بنيتها التحتية. 

اتسم الشيخ راشد بن سعيد بكرمه وإحسانه وحرصه على الوطن 
والمواطنين، وكان سباقاً لفعل الخير وداعماً للمبادرات 

والمشاريع الصحية والتعليمية ، تاركًا إرثًا ال ينقطع، إذ ما تزال 
دروسه نبراساً ينهل منه أبناء الوطن إىل يومنا هذا. 

 وإذ نستقي اإللهام من مساعي الشيخ راشد، رحمه هللا 
يف أعمال الخير وتاريخه الحافل بالعطاء والتفاين، وها 

نحن اليوم نسير على خطاه ونطمح أن نكون رياديين 
يف دعم االبتكارات يف مجاالت العلوم والبحوث 
الطبية لنرتقي بحياة األفراد ونترك بصمتنا 

اإلنسانية يف العالم.



تحقيق طموحاتنا

 ونحن يف مؤسسة الجليلة جعلنا هذه الكلمات منهجنا وأخذنا على 
نسعى لالرتقاء بحياة اإلنسان إىل  اليوم  بها، وها نحن  العمل  عاتقنا 
والتعليم  الطبية  البحوث  يف  المطلق  التفاين  خالل  من  األفضل 

والمضي قدماً باالبتكارات الطبية.

يف  المتميز  من  المستوى  لهذا  وصولنا  فضل  أن  ننسى  ال  إذ 
الرعاية الصحية يعود إىل جهود الباحثين الذين يعملون بال كلل 
تواجه  التي  الكبيرة  الصحية  للتحديات  حلول  إيجاد  على 
الرائدة هو  الطبية  الحلول  و  البحوث  البشرية، فأن تطوير 
مستمراً  استثماراً  ويتطلب  الحياة  مدى  على  التزام 
المجتمع،  على  تأثير  لها  ويكون  النجاح  ليتحقق 

ولتحقيق المنفعة لألجيال القادمة.

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

نحن نبني واقعاً جديداً لشعبنا، ومستقبالً 
جديداً ألطفالنا ونموذجاً جديًدا للتنمية.



نصنع فرقاً 
بدعٍم سخيّ وكرم من شركاءنا والمانحين من

فاعلي الخير تمكنت مؤسسة الجليلة من استثمار 
تبرعات بقيمة 300 مليون درهم يف تحويل رؤيتنا إىل 
حقيقة واقعية والوفاء بوعدنا المتمثل بإنشاء مركز 

لألبحاث متعدد التخصصات، هو األول من نوعه يف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

وما نزال نواصل العمل على تحقيق رؤيتنا من خالل تنمية 
مجتمع بحثي مزدهر ودعم المبادرات الطبية عبر تقديم المنح 

الدراسية والزماالت الدولية للباحثين المتفوقين يف دولة اإلمارات 
لتويل الريادة يف مضمار القيام بالدراسات واألبحاث المتعلقة بأمراض 
السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض السكري والسمنة 

والصحة النفسية. 

تهدف استثماراتنا إىل تمكين الباحثين إىل توسيع آفاق العلوم 
يف بحثهم عن االكتشافات الطبية التي من شأنها إحداث 

نقلة نوعية بالعالجات من أجل إنقاذ حياة المرضى  
ومساعدتهم على االستمتاع بالصحة والعافية.



رواد التغيير 
إحياًء لذكرى مؤسس ديب، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب هللا ثراه، تطلق 

مؤسسة الجليلة بصمة راشد بن سعيد وهي حملة فريدة لجمع التبرعات 
تستخدم أحدث التقنيات المتطورة يف تقديم الشكر واالمتنان لمجتمع 

المتبرعين الداعمين لتقدم األبحاث الطبية المحلية. 

وقع اإلختيار على االسم ألهمية الدور الذي سيتركه المانحين وبصمتهم 
المميزة  على مستقبل االبتكار الطبي.

وعليه، قامت المؤسسة بالتعاون مع الرواد من شركات هندسة 
التكنولوجيا والمصممين المبدعين يف ديب لتصميم حائط ألسماء 
المانحين اآليل األول من نوعه والذي يوفر آلية تبرع مؤلفة من 

سبع فئات مختلفة، يف دعوة للجميع للمساهمة فيه من أفراد 
أو عائالت و شركات ومؤسسات خيرية حيث تسّجل تبرعات 

كل مانح على حدة.

أن مساهماتكم يف مؤسسة الجليلة تمكننا من دعم 
التقدم الطبي وعلى إحراز تقدم كبير يف اإلنجازات 

الطبية مما قد ينقذ ماليين األرواح ويغير نسيج 
منظومة العلوم التي نعرفها. 



خاص باألفراد

AED 750,000 
AED 500,000
AED 250,000
AED 100,000
AED   50,000
AED   10,000
AED     2,000

فئة العقيق 
فئة الكهرمان 
فئة السيترين 

فئة النحاس 
فئة الكروم 
فئة التوباز 
فئة الفوالذ

bassmat@aljalilafoundation.ae 
+971 4 383 8012

www.aljalilafoundation.ae

اترك بصمتك 
ندعوكم لمشاركتنا يف دعم بصمة راشد بن سعيد والتبرع بتسجيل أسمائكم على حائط المانحين 

التكريمي اآليل لتبقى خالدة جنباً إىل جنب مع قادة التغيير يف دولة اإلمارات.
تبرع اليوم لدعم البحث الطبي و امنح الحياة لآلخرين.

لمعرفة المزيد حول الحملة وكيفية التبرع:

معاً... ال شيء مستحيل.



مركز األبحاث الرائدة
يف قلب ديب، لخدمة

اإلنسانية




