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�تمع  �تمع، أن بناء م�ج رة ت�نمية امل�ج ي دا�ئ �� ن�ن ندرك �ن
ر والرخاء،  �� ة أساسية لينعم أفراده بال�ن رن مستدام رك��

ي  �ن ر حياة كريمة للمواطن�� وهر رؤيتنا لتوف�� وهو حج
. �ن م�� واملق��

ييل�ي ر خميس ال�خ ي الدكتور مغ�ي معال�ي
�تمع رة ت�خمية امل�ج يس دا�ئ ر�ئ

مقدمة

ر من  ي عام 2019، حققت الكث�� �� �تمعية "معًا" �ن ة املساهمات امل�ج منذ تأسيس هي�ئ
ازات  ة "معًا" أحد اإلن�ج ر" الذي أطلقته هي�ئ ازات، ويعد برنام�ج "معًا ن�ن بخ�� اإلن�ج
راء الت�ديات الص�ية واالقتصادية  ي حياة الناس حج �� ابيًا �ن ي أحدثت انعكاسًا إي�ج ال�ت��

رة. األخ��

هود الوطنية  ة "معًا" لدعم ال�ج بل هي�ئ ابة سريعة من �تِ ي كاست�ج رنام�ج طلق ال�ج وقد ائُ
ة  يسية للهي�ئ ي املتضررين، وتماشيًا مع األهداف الر�ئ �ن م�� ي واملق�� �ن ملساعدة املواطن��
�تماعية املل�ة، وضرب  اد حلول مبتكرة واستباقية للت�ديات االحج ي إي�ج �� امل�تمثلة �ن

ابة السريعة  ي العطاء والتكاتف، وأشعر بالفخر لالست�ج �� عًا �ن �تمع مثااًل را�ئ أفراد امل�ج
 . �� �تمع أبوظ�ج ألبناء م�ج

ات حكومية  ميع من أفراد وهي�ئ هود ال�ج ي ل�ج ي تتوي�ج رنام�ج اح الذي حققه ال�ج ر الن�ج يعت�ج
اص، الذين سارعوا للمساهمة وتقديم الدعم، ليعكس  ومؤسسات القطاع ال�ن

. �� �تمع اإلمارا�ت ي امل�ج �� م الكرم والسخاء املتأصلة �ن ق��

، ملا أظهروه من روح  �� ي أبوظ�ج �� ي �ن �ن ميع املساهم�� ي ل�ج �� م امتنا�ن وأود أن أعرب عن عظ��
عل برنام�ج "معًا  �تمعية، وهو ما حج ي باملسؤولية امل�ج البذل واإليثار وحسهم العال��

احًا باهرًا. ر" ي�قق ن�ج ن�ن بخ��



ميع، وأنا واحدة منهم، فهي عنوان التسام�  ي قلوب ال�ج �� ي مكانة خاصة �ن �� إن ألبوظ�ج
، وملتقى للعديد من ال�ضارات اإلنسانية  �� ي واملكا�ن �� والضيافة، وت�تمتع بالتنوع الثقا�ن

امهم بدعم  رن ه وال�ت ي بتكاتف أبنا�ئ رن ع مم�� �تمع را�ئ والثقافات املختلفة. فهي تؤلف م�ج
�تماعية، وهو األساس الذي اع�تمدناه عند  هة الت�ديات االحج بعضهم البعض ملواحج

ر". إطالق برنام�ج "معًا ن�ن بخ��

ة األوضاع ال�الية،  ي املتضررين نتي�ج �� ر الدعم لسكان أبوظ�ج ي لتوف�� رنام�ج تأسس ال�ج
ر  اه واحد خالل هذه األوقات غ�� يهها بات�ج �تمعية وتوحج هود امل�ج ي ال�ج رن رك�� وكذلك ل�ت

ر" باكورة مشاريع صندوق االست�ثمار  ر برنام�ج "معًا ن�ن بخ�� املسبوقة.  ويعت�ج
عل  هود  املبذولة ل�ج � أهدافه مع ال�ج ة "معًا"، الذي ت�تما�ث �تماعي التابع لهي�ئ االحج

هة األفضل للعيش واإلقامة والرفاهية.  ي الوحج �� أبوظ�ج

ر من 45 مليون درهم  ر إذ تلقى أك�ث ي بإقبال منقطع النظ�� رنام�ج حظي ال�ج
م املساهمات  كمساهمات مالية خالل 24 ساعة بعد إطالقه، وشهدنا تزايد ح�ج

بشكل يومي. 

مي سعادة سالمة العم�ي
�تمعية - معًا ة املساهمات امل�ج مدير عام هي�ئ

ر من أك�ث

45 مليون 
درهم

م املساهمات املالية ح�ج
خالل أول 24 ساعة

احنا  قصة ن�ج
ركة املش�ت

ي باإلضافة آلالف املساهمات العينية ال�ت��  رنام�ج صصت األموال الواردة لل�ج حنُ
رة  �ج دمات التطوع بالوقت وال�ن دمات، باإلضافة ل�ن ي وال�ن �� مل املعدات واملبا�ن ت�ث

 �� م والدعم الط�ج يسية هي: التعل�� االت ر�ئ �تمع، لدعم أربعة م�ج من قبل أبناء امل�ج
ا لألولويات  االت ت�ددت وف�تً ات املعيشية األساسية، وهي م�ج ي واالحتياحج �� والغذا�ئ

. �� ي وضعتها حكومة أبوظ�ج �تماعية ال�ت�� االحج

موعة واسعة من مؤسسات  �تمع وتعاوننا مع م�ج هود امل�ج وبفضل تكاتف حج
ية ص�ية، ووفرنا  بات غذا�ئ ر وحج ، قمنا بتوف�� �� ي أبوظ�ج �� اص والعام �ن القطاع ال�ن

األدوية األساسية ملن يعانون من أمراض مزمنة، وقدمنا املعدات األساسية 
ي اإلمارة.  �� اصة �ن ي املدارس ال�ن �� رة التعلم عن بعد لألطفال �ن مان اس�تمرارية مس�� ل�ن

�ن موعات املستفيدين واملساهم�� دون املزيد من املعلومات حول م�ج  وست�ج
ي هذه الصف�ات. �� �ن

ر صادق  ، كانت بمثابة تعب�� رنام�ج ر من 100 يوم منذ انطالق ال�ج يل أك�ث ومع تس�ج
اوب وسخاء أبناء  ع، أشعر باالمتنان لت�ج �تمعي الرا�ئ عن التكاتف والتكافل امل�ج

ي دولتنا  �� ي رسخها �ن سدوا روح العطاء ال�قيقية، ال�ت�� هذه األرض الطيبة، الذين حج
الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه. واليوم نتابع 

ر دعمه  ر بفضل صاحب ال�مو الشيخ م�مد بن زايد، الذي يلهمنا ع�ج �� رة ال�ن مس��
ي مسعانا. �� ي قدمًا �ن �� رة ل�نم�ن �تمع، خاصة خالل الظروف األخ�� يهه للم�ج وتوحج

ديد  ر" وضع معيار حج ي "معًاي ن�ن بخ�� وأهم ما رسخه برنام�ج
ة  �تمع للت�ديات املستقبلية. وبالنيابة عن هي�ئ ابة امل�ج الست�ج

ي ملساهمتهم  �� �تمع أبوظ�ج زيل ألفراد م�ج "معًا" أتقدم بالشكر ال�ج
ي  �� ا�ج ر"، فقد كان لدعمكم أثر إي�ج ي "معًاي ن�ن بخ�� ي برنام�ج �� �ن
ة تكاتفنا  اح الذي حققناه نتي�ج اء الن�ج وأهمية بالغة، وحج

هات  نا من ال�ج ميعًا، وانتهز الفرصة لشكر شركا�ئ وتعاوننا حج
 � ي تقديم الدعم لشرا�ئ �� ال�كومية الذي ساهموا معنا �ن

�تمع. واسعة من امل�ج
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روح العطاء
�تمعنا  الحقيقية: م�ج

ـر املعطاء �يّ الحخ

ر من 30 ألف مساهمة  ر" أك�ث تلقى برنام�ج "معًا ن�ن بخ��
ات ال�كومية  من مساهمة الهي�ئ ي تت�ن ، وال�ت�� �� �تمع أبوظ�ج من م�ج

ّسد الطابع ال�قيقي للعطاء  اصة، مما حج واملؤسسات ال�ن
ـر. ّ�� �تمعي ال�ن وال�تماسك امل�ج

هود التطوعية، لتقديم  ي املالية والعينية باإلضافة لل�ج �ن وتنوعت املساهمات ب��
ية. ة الظروف االستثنا�ئ ي املتضررين نتي�ج �� الدعم لسكان أبوظ�ج

اص والعام وقادة األعمال،  ي من مؤسسات القطاع ال�ن �� �تمع أبوظ�ج وساهم أبناء م�ج
ي متقاعد وطالب مواطن يبلغ  �� ندي إمارا�ت مة مقدمة من حج باإلضافة ملساهمات ق��
ر من  انب الكث�� ر من 20 عاًما، إل� حج ي منذ أك�ث �� ي أبوظ�ج �� م �ن من العمر 16 عاًما ومق��

عة. املساهمات الرا�ئ

ر" لدعم  �تمعية - معًا برنام�ج "معًا ن�ن بخ�� ة املساهمات امل�ج أطلقت هي�ئ
ة الت�ديات الص�ية واالقتصادية ال�الية، من خالل تقديم الدعم  املتضررين نتي�ج

ات األساسية  ية واالحتياحج ر اإلمدادات الغذا�ئ مي باإلضافة لتوف�� ي والتعل�� �� الط�ج
. �� ي أبوظ�ج �� ر من 400 ألف متضرر �ن ألك�ث

مي يالدعم التعل�ي �ي يالدعم الط�ب �ي ات  الدعم الغذا�ئ اال�تيا�ب
األساسية
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4,000
�ي هاز تعلم إلكتـرو�ن �ب

هزة  هزة اللوحية وأحج هة �كومية بما فيها األحج قدمتها 25 �ب
اصة عل� مواصلة  الكمبيوتر امل�مولة ملساعدة أطفال املدارس ال�ن

مهم عن بعد من املنـزل. تعل��

15,000
"N95" كمامة طبية من نوع 

تقدمة ستاندرد تشارترد اإلمارات.

500,000
أبرز املساهمات العينية:

38 فيال
ساهمت سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن 

ر  مع كامل مكون من 38 فيال، لتوف�� محمد آل نهيان بم�ج
مكان إلقامة الكوادر الطبية. وقدمت عدد من املؤسسات 
اصة مساهمات لتأثيث الفلل، باإلضافة إل� مساهمة  ال�ن

ات األساسية لتنعم  رها من االحتياحج بخدمات التنظيف وغ��
الكوادر الطبية بالراحة.

60 غرفة فندقية
ساهمت فنادق ميلينيوم بـ 60 غرفة فندقية للطواقم 

ي مدينة الشيخ خليفة الطبية لنيل قسط  �� الطبية العاملة �ن
من الراحة بعد االنتهاء من عملهم الشاق.

ي مصور لألطفال �ي تقديم كتاب إلكتـرو�ن
  يشرح بشكل مبسط األزمة الص�ية العاملية النتشار

 الوباء وكيفية التعامل معه للوقاية منه، بقلم
مة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان. سمو الشيخة سش

لتـر من املياه
. �� ي مختلف أن�اء أبوظ�ج �� موعة أغذية للعمال �ن قدمتها محب

من أبرز األمثلة للمساهمات السخية ال�ت�� 
: ي من املساهميــن األفراد ما يل�� تلقاها البـرنام�ج

 20 مليون درهم
ل األعمال الدكتور عبد القادر سنكري وأوالده من رحج

 10 مليون درهم
من م�مد عبد الرحمن الب�ر

 5 مليون درهم
�� ي حسن ال�ار�ث من ناحج

 2 مليون درهم
من سامل حمد الشعيب

 مليون درهم
ي آخرين �ن من موظفي الدار ومساهمات موظف��

 مليون درهم
�� معة الزعا�ج من سعادة أحمد حج

 راتب شهري
ي متقاعد  �� ندي إمارا�ت ، وهو حج �� ي األحبا�ج �ن ي حس�� من عل��

رنام�ج  ي ال�ج �� ي القوات املسل�ة اإلماراتية وساهم �ن �� خدم �ن
بمعاشه العسكري الشهري

1,000 درهم
ي ومشعل  �ن مي ٨ سن�� � الها�ث من حمد ي���

مة املبلغ الذي تم  مبارك الراشدي، املساهمة بكل ق��
ميعه من ال�صالة ت�ج

2,000 درهم
ة عبدهللا م�مد، املساهمة  من خدي�ج

من راتبها الشهري
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املساهمة
بــ 45 صندوق كمامة طبية،

127 معقم ، 
30 صندوق قفاز

�ي  ي كهربا�ئ �ي املساهمة بسرير ط�ب
� السرطان أل�د مر�ن

 - نورة املزروعي، مواطنة

املساهمة بنص طن مادة
 هوا - سان TR50 للدفاع 

�ي ي إمارة أبوظ�ب �ي ي �ن �ي املد�ن
-وليد الشكيل�ي

موعة من الفنانات  ساهمت محب
م بريع  املواطنات وفنان مصري مق�ي

مة  لو�اتهم الفنية بق�ي
10,000 درهم

ر ي معا نحن بخ�ي رنام�� ل�ب
-معهد علياء آرت

، وعاشت  �ي ي د�ب �ي مة �ن امرأة سورية مق�ي
رع من  ي اإلمارات. تت�ب �ي طوال عمرها �ن

1000 درهمراتبها 
ميل للدولة لرد ال�ب

-مليس املطر

�ن ،   املساهمة بسيارت�ي
نيسان سفاري 1999 - 

إنفيني�ت�ي 2007

�ن ي محفوظ الظهوري - كبار املواطن�ي -عل�ي

املساهمة
13.5 طن خضروات 

- مواطن مزارع �ي روت الكت�ب �ب سيف �ب

ية  املساهمة بمواد طبية وقا�ئ

 100,000 قطعة 
ة الوطنية إلدارة الطوار�ئ  للهي�ئ

واألزمات والكوارث
ابري - محمد سامل ال�ب

ي ال�ا�� أ�مد عل�ي
م ي مق�ي -فلسطي�ن�ي

-

الذي كان ينوي أن يبدأ به

 مشروع بعد التخر��

ي الصف ال�ادي عشر،املساهمة  �ي ي �ن �ي طالب إمارا�ت
مته 15,000درهمبمبلغ ق�ي

من �سابه االدخاري

املساهمة بخدمة
 توصيل املساهمات

�ي هما�ن -عبدهللا ال�ب

�ي  م �ن نسية الهندية، مق�ي ل من ال�ب ر�ب
اإلمارات منذ 20 عام، بالرغم من 
ي الهند �اليًا لكنه أراد رد  �ي ده �ن توا�ب
ر  ي ألن لها فضل كب�ي �ي ميل ألبوظ�ب ال�ب

مته  رع بمبلغ ق�ي عليه. ت�ب
500 درهم

-براساد

املساهمة بـ 7,980 
علبة �ليب

ي القابضة �ي -شركة أبوظ�ب

تم تقديم خدمة سحب وتحميل
8 مركبات غولف 

ية كهربا�ئ
را  من فندق قصر السراب - أنان�ت

�ي ي �ن إل� مراكز املس� الوط�ن�ي
�ي  ي وأبوظ�ب �ن  الع�ي

ي اف لسحب و�مل السيارات -شركة اف �ب

املساهمة بخدمة غسيل 
ي املالبس للطاقم  وك�ي

�ن ي التابع�ي �ي الط�ب
رة الصحة لدا�ئ

-مغسلة " بالك دايموند "

ي �ن -عبدهللا محمد ال�مادي - كبار املواطن�ي

ر 6,410 بطانية  توف�ي
للمدن العمالية

ران  -شركة االتحاد للط�ي

م  - شركة تسل�ي

ية املساهمة بمواد غذا�ئ
�ن ي والعامل�ي �ي للطاقم الط�ب



اح الشراكات ن�ج

 : �� ي أبوظ�ج �� ي �ن �ن مة الشركاء ال�كومي�� م قا�ئ ت�ن

ي حققها برنام�ج "معًا  ازات املذهلة ال�ت�� مل نكن لنشهد اإلن�ج
ي تم عقدها  ي ال�ت�� ية ال�ت�� راتي�ج ر" لوال الشراكات االس�ت ن�ن بخ��

. �� ي أبوظ�ج �� موعة متنوعة من املؤسسات �ن مع م�ج

ر"، وأهميته، وما يعنيه  م برنام�ج "معًا ن�ن بخ�� ونظرًا  ل��ج
ي سبيل  �� ، فقد كان التعاون أمرًا أساسيًا �ن �ن ي واملواطن�� �ن م�� للمق��

ي ومستدام. �� ا�ج إحداث أثر إي�ج

ي أوقات  �� ي تمتلك تاريخًا حافاًل من العطاء �ن �� ول�سن ال�ظ، فإن أبوظ�ج
رة، كانت حاضرة عل�  رة أو صغ�� ميع املؤسسات، كب�� ة. كما أن حج ال�احج

ل دعم مشاريع املساعدة اإلنسانية وتقديم يد العون  الدوام من أحج
ر" مختلفًا عن ذلك  بأي طريقة ممكنة. ومل يكن برنام�ج "معًا ن�ن بخ��

عل� اإلطالق.

زءًا من  ي ظل الظروف الراهنة، أصب�ت الشركات ال�كومية حج �� و�ن
ر من  رة بأك�ث مة كب�� ي الفريد، حيث أضافت الشراكات ق�� رنام�ج هذا ال�ج

رات املهمة، األمر  �ج ر ال�ن انب توف�� لبت موارد إضافية إل� حج طريقة. لقد حج
ر  ة "معًا" من تقديم دعم بالغ األهمية وبسرعة أك�ج الذي مّكن هي�ئ

ة للدعم. للمتضررين الذين ب�احج

ي سبيل ت�قيق الهدف ذاته،  �� ميع بشكل يومي �ن لقد تعاون ال�ج
 �� مي والط�ج ر الدعم التعل�� ي وتوف�� �� وتقديم يد العون من الدعم الغذا�ئ

زية. ربة م�ج ربة صعبة ولكنها ت�ج ات األساسية. لقد كانت ت�ج واالحتياحج

ميع  ي حج �� نا، المسنا حياة اآلالف من الناس �ن معًا، وبدعم من شركا�ئ
ابيًا، ون�ن فخورون للغاية بما حققناه. ي وتركنا أثرًا إي�ج �� أن�اء أبوظ�ج
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أكثـر من

400,000
ي استفاد من دعم ال�ملة �ي ي إمارة أبوظ�ب �ي متضرر �ن

ميع  ي حج �� ر من 400 ألف متضرر �ن استفاد أك�ث
ي من الدعم املقدم وفق أربعة  �� أن�اء إمارة أبوظ�ج

مي  ي والتعل�� �� ملت الدعم الط�ج يسية، �ث م�اور ر�ئ
ات  ية واالحتياحج ر اإلمدادات الغذا�ئ باإلضافة لتوف��

األساسية.

 الـمستـفـيــدون
من الكـرم

ــتــمعـي الـمـ�ج

27
أكثـر من

20,000
أكثـر من

100,000
أكثـر من

ر الصحي،  ي ال�حب �ي ودين �ن بة تم تقديمها للمو�ب و�ب
ران بالتعاوم مع االتحاد للط�ي

ات أساسية عالية  من ا�تيا�ب ية تت�ن سلة غذا�ئ
ر من 40,000 متضرر ودة، تم توزيعها عل� أك�ش ال�ب

ية االمدادات الغذا�ئ

ة "معًا"، وفقًا  االت األربعة من قبل هي�ئ تم ت�ديد امل�ج
راء الظروف  ي املتضررين حج �ن م�� ي واملق�� �ن ملتطلبات املواطن��

ة "معًا" مع املؤسسات  زء من تعاون هي�ئ رة. وك�ج األخ��
موعة واسعة من  اصة، وبفضل مساهمات م�ج العامة وال�ن

�ن  ر مالي�� ر" توف�� �تمع، استطاع برنام�ج "معًا ن�ن بخ�� أبناء امل�ج
ية، ودعم أولياء األمور ليواصل أطفالهم  بات الغذا�ئ الوحج

ي الرعاية الص�ية  رنام�ج ل، ووفر ال�ج رن م عن بعد من امل�ن التعل��
 ، �� ي والوافدين من سكان أبوظ�ج �ن ات من املواطن�� للم�ئ

اتهم األساسية مثل تقديم برام�ج  باإلضافة لتلبية احتياحج
ي خط الدفاع األول. �� ي للكوادر الطبية العاملة �ن الدعم النف���

ية قدمت  بة غذا�ئ مليون و�ب
�ي  مة �ن للعمالة املق�ي

�ي مدينة أبوظ�ب
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أكثـر من

مي الدعم التعل�ي

هاز لو�ي وكمبيوتر محمول تم التبـرع  �ب
هة �كومية بها من قبل 25 �ب

4,000
أكثـر من

طالب تلقى مساعدات مالية لدفع 
الرسوم الدراسية

8,000

1,744 400
�ي الدعم الط�ج

�ي  شخص من الكوادر الطبية العاملة �ن
خط الدفاع األول، استفاد من توفيـر غرف 

ي فنادق وفلل �ي لإلقامة �ن

ي خط الدفاع  �ي شخص من الكوادر الطبية العاملة �ن
ي الدعم النفس�ي األول، استفاد من برنام��
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ازات مهمة   بفضل تضامن  ة "معًا" ت�قيق إن�ج استطاعت هي�ئ
ر من 6 آالف  وتكاتف أبناء هذه األرض الطيبة، فقد تطوع أك�ث

هودهم  نسيات بوقتهم وحج شخص من مختلف األعمار وال�ج
ًاي عصريًاي  ر" مما صاغ نموذحج ي "معًاي ن�ن بخ�� راتهم، لصالح برنام�ج وخ�ج

هة الت�ديات  ر مبتكرة ملواحج �تماعي بمعاي�� ي الدعم االحج رام�ج حديثًاي ل�ج
ي وفق  رنام�ج املستقبلية والتغلب عليها. وقد دعم املتطوعون ال�ج

مي باإلضافة إل� الدعم  ي والتعل�� �� ال الط�ج م�اوره األربعة امل�تمثلة بامل�ج
ات األساسية. ر االحتياحج ي وتوف�� �� الغذا�ئ

ر من أك�ث

6,000
ر" شخص تطوع لصالح برنام�ج "معًا ن�ن بخ��

روح التضامن 
�تمعي تتبلور  امل�ج

عبـر التعاون 
ماعي والعمل الحج

 . ميل لوطننا الغال�ي " وهبنا هللا الصحة والوطن املعطاء وهذه فرصة لرد ال�ب
�تمع معًا،  سد تضامن أفراد املحب مة العمل التطوعي الذي يحب مال وق�ي أشعر بحب

ية روعة العطاء  ي تقديم السالل  الغذا�ئ �ي ي أثناء العمل �ن رب�ت�ي وملست من خالل تحب
�تمعنا الذي نعيش فيه وندعم  ي محب �ي ي �ن �ن ب أن نكون أعضاء فعال�ي بأسمى معانيه، يحب

رتهم  �تمعية، وأدعو كل القادرين عل� التطوع للمسارعة لتقديم خ�ب هود املحب ال�ب
." ي سبيل خدمة الوطن الغال�ي �ي ووقتهم �ن

ية  ي توزيع السالل الغذا�ئ �� مي، متطوعة ساهمت �ن مريم ال�تم��

ر منصة تفاعلية شاملة عززت  �تمعية منذ إطالقها تعت�ب ة املساهمات املحب " هي�ئ
�تمعية وأهمية التعاون والتكاتف، سيكون من دواعي  مفهوم املسؤولية املحب

ية،  ي ظل هذه الظروف االستثنا�ئ �ي �تمعنا �ن سرورنا نحن الشباب أن نشارك بدعم محب
ر".  ي اإلمارات الذي أعطانا وقدم لنا الكث�ي وهي فرصة لنقدم الشكر لبلدنا الغال�ي

ية ر وتوزيع السالل الغذا�ئ ي ت�ض�� �� ، متطوع ساهم �ن �� مبارك األحبا�ج

ر وأشعر  �ي ي أ�ب عمل ال�ن ية ألن�ن�ي ة "معًا" لتوصيل السالل الغذا�ئ "تطوعت مع هي�ئ
ي مبادرة  �ي ها، وتطوعت اليوم للمساعدة �ن باالرتيا� عند تقديم املساعدة ملن يحتا�ب

�تمع  ميل ملحب زء من ال�ب ر" كرد �ب ي أطلقها برنام�� "معًا نحن بخ�ي ي ال�ت�ي �ي الدعم الغذا�ئ
اإلمارات".

ية ر السالل الغذا�ئ ي ت�ض�� �� يلينا مالدينوف، متطوعة ساهمت �ن حج
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نبذة عن "معًا" 
وكيف يمكن 

املساهمة بتقديم 
�تمع الدعم للم�ج

ة حكومية تتول� مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والشراكة ة "معًا" هي�ئ ر هي�ئ  تعت�ج
، وتقديم حلول مبتكرة للت�ديات  �� �تمع املد�ن اص وامل�ج ي العام وال�ن �ن ي القطاع�� �ن التكاملية ب��

�تمع من أفراد ومؤسسات للتعاون،  ي مختلف أطراف امل�ج رن �تماعية، باإلضافة إل� ت�ف�� االحج
�تمعية. وت�قيق مستويات أعمق من املشاركة واملساهمة امل�ج

اد حلول مبتكرة  يه املساهمات الواردة إلي�ج ر توحج �تمع ع�ج ة "معًا" عل� ت�نمية امل�ج ترتكز هي�ئ
�تمع عل� املساهمة  ي أفراد امل�ج رن يسية لت�ف�� �تماعية، وفق خمسة م�اور ر�ئ للت�ديات االحج

دمة الصالح العام وهي: هود املبذولة ل�ن ودعم ال�ج

�تماعي  صندوق االست�ثمار االحج  •
�تماعية ي ال�اضنة االحج برنام�ج  •
�تمعية  ي املشاركة امل�ج برنام�ج  •

�تماعي نظم التعاقد االحج  •
إدارة التواصل والشركات  •

"رو� العطاء 
متـأصلة فـي 

�تمعنـا." محب

ي للمسرعات الت�نموية "غدًا 21"  الذي  �� ي أبوظ�ج ة "معًا" ت�ت مظلة برنام�ج ي هي�ئ تندرحج
يس الدولة "حفظه  يه من صاحب ال�مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ر�ئ تأسس بتوحج

د  ب القا�ئ ، نا�ئ �� ي عهد أبوظ�ج هللا" ، وصاحب ال�مّو الشيخ م�مد بن زايد آل نهيان، ول��
األعل� للقوات املسل�ة. 

الرؤية
�تمع متعاون. ن�و م�ج

الرسالة
هة الت�ديات  اد حلول مبتكرة ملواحج �تمع من خالل تطوير وإي�ج ي دعم نمو امل�ج ��  املساهمة �ن

. �� �تمع املد�ن ي امل�ج �� �تماعية، ونشر ثقافة العطاء واملشاركة �ن االحج

؟ �ي ا�ب ر إيحب �تمع إل�داث تأث�ي كيفية تقديم الدعم للمحب
ي تسعى لتعزيز مفهوم التعاون والتكاتف  ة "معًا" ال�ت�� للمساهمة بتقديم الدعم لهي�ئ

�تماعية املل�ة والتغلب عليها، يمكنك  هة الت�ديات االحج اد حلول مبتكرة ملواحج �تمعي إلي�ج امل�ج
.www.togetherwearegood.ae ��زيارة املوقع التال
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مساهمينا
األفراد

�مو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم االمارات 
�مو الشيخ ط�نون بن م�مد آل نهيان

�مو الشيخ سيف بن م�مد آل نهيان 
د. عبدالقادر السنكري و أوالده

�مو الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان 
�مو الشيخ سلطان بن حمدان بن م�مد آل نهيان

ي الشيخ م�مد بن بطي آل حامد  معال��
سلطان راشد سعيد الظاهري

م�مد عبدالرحمن الب�ر
الشيخ م�مد بن سلطان بن سرور الظاهري

ي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة معال��
 �� ي حسن ال�ار�ث ناحج

عبدهللا ناصر بن حويليل املنصوري
يوسف م�مد رسول خوري

�� قا�م عبدالرحمن الشر�ن

ليل البلوك�� عبدال�ج
بن هميلة ملزروعي

 �� ر�ج سعادة صقر سيف امل���

�� سامل حمد الشعي�ج
صالح م�مد الهبيب العامري 

�� معة الزعا�ج ي أحمد حج معال��
ري  ي الهاحج �� م�مد ناصر مذكر آل شا�ن
الشيخ حمد سلطان م�مد الدرمك�� 

�� ني�ج سعيد عبدهللا ناصر ال�ج
روش السويدي م�مد ح�ج

أحمد سيف الناصري 
م م�مد عبدهللا املزروعي ابراه��

ي الشيخة لب�ن� خالد سلطان صقر القا�مي  معال��
ي خليل م�مد شريف فوالذي معال��

وري ي ال�ن �ن ي عبدهللا حس�� سعادة م�مد حاحج
ي الظاهري �ن عبدهللا حسن حمرع��

�� ي عبيد بخيت بالرشيد الكت�ج عل��
الشيخ خليفة راشد حمد الشام��� 

ي عبيد سيف الناصري معال��
صفيان عيضة حريز طناف املنهال�� 

سيف مبارك سيف الريامي
معة النابودة سعادة خليفة حج
رة الظاهري ي م�مد نخ�� معال��

مظفر م�مد بن خموشة العامري
ر السويدي  �ج خليفة أحمد سيف حج

�� أحمد بن م�مود البلو�ث

بالفيندر سينغ ساه�ن��
م�مد سامل كردوس عبيد العامري

ي حمد هالل ثابت الكوي�ت�� معال��
حمد راشد النيادي

هالل مبارك عي�� النصوري

سامل عبدهللا ال�وس�ن��
د. م�مد أحمد مناصرة 

�� ا�م بو عتابة الزعا�ج ي حج معال��
ي بن حرمل الظاهري  سعادة الدكتور عل��
سعادة م�مد مبارك بن فاضل املزروعي

ي الدكتور احمد مبارك املزروعي معال��

�� سعادة خلفان سلطان الكت�ج

ييل�� د طارش ال�ن أحمد مطر ماحج
م�مد بن حماد الشام��� 

سامل ثعلوب سامل الدرعي 
ن املنصوري رن مبارك راشد خميس مخ��

ن املنصوري رن راشد خميس مخ��

ي بن فاضل الهامل�� م�مد م�مد عل��
روش السويدي روش م�مد ح�ج سعيد ح�ج

الدكنور قا�م العوم زرزور
أحمد مبارك الكندي 

 �� م الزعا�ج حسن العلك��
ي خلدون حليفة املبارك  معال��

ي عبدال�ميد سعيد معال��
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الشركات

�� غرفة أبوظ�ج
ي االسالمي �� بنك ابوظ�ج

ADNIC ن� ي الوطنية للتأم�� �� شركة أبوظ�ج
ي التعاونية  �ن معية الع�� حج

ي لإلست�ثمار �� الظ�ج
م  موعة الفه�� م�ج

ي و أوالده موعةعل�� م�ج
)Arco Design( ي باصليب م�مد عل��

موظفوا شركة حديد اإلمارات 
رولية الوطنية موظفوا شركة اإلنشاءات الب�ت

رافات الب�رية الوطنية شركة ال�ج
ر بن يوسف  موعة عم�� م�ج

ر القابضة   تاي�ج
صب�ي عطاطرة واوالده عبدهللا، انس وم�مد و الدكتور نور الدين 
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 100 يــــوم
 مضــت على

معًا ن�ن بخيــر إطالق برنام�ج

ميع الذين  شكرًا ل�ج
 ساهموا بالوقت واملال

هد لدعم حملتنا. وال�ج

ر من  أك�ث



�تمعية - معًااتصل بنا ة املساهمات امل�ج هي�ئ
+971 2 777 5555

info@maan.gov.ae

togetherwearegood.ae


