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�تماعي التابع  نشرة تصدر عن صندوق االست�ثمار اال�ج
ي �� �تمعية »معًا« - أبوظ�ج ة املساهمات امل�ج لهي�ئ

ي  �� �تماعي �ف ي لثقافة االست�ثمار اال�ج روي�� تهدف النشرة إل� ال�ت
ي والشرق األوسط،  ومشاركة أفضل ممارسات  �� أبوظ�ج

رات الصندوق مع املنظمات الدولية. وخ�ج

 عـــــن صنــــــدوق
ـــ�تمـــــاعـــــي االســتــــ�ثمـــــار اال�ج

ة  يسية لهي�ئ �تماعي، أ�د امل�اور الر�ئ صندوق االست�ثمار اال�ج
ي  �� �تمعية معًا، هو القناة الحكومية الرسمية �ف املساهمات امل�ج

�تمع  اص وامل�ج ي لتلقي املساهمات من القطاع العام والحف �� أبو ظ�ج
 . �� ي أبوظ�ج �� ر إلحا�ًاي �ف �تماعية األك�ث هة الت�ديات اال�ج ي ملوا�ج �� املد�ف

fundraise.maan.gove.ae

(MA ‘AN Abu Dhabi)

 نشـــــــــرة
ـــ�تمـــــاعـــــي االســتــــ�ثمـــــار اال�ج
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املحتـــويـــــــات

ـــــة التحــريـــــر هـيـ�ئ

ـــ�تمـــــاعـــــي األشكـــــال املختلفـــة لألثـــــر اال�ج
يــس الت�رير ي، ر�ئ د. معن التنــ�ج

ـــ�تمـــــاعـــــي؟ مـــا هـــــو االســتــــ�ثمـــــار اال�ج
رية �� روكفلــر لألعمال الحف

ـــ�تمـــــاعـــــي ي التسعـــــة لالســتــــ�ثمـــــار اال�ج املبـــــاد��
مؤسسة ال�تمويل الدولية

: �� كيـــف �قــــق املساهمـــون األثـــر اإلنســــا�ف
ر” برنـــــــامــــــ�� “معـــــًا ن�ـــــن بخــــ��

 : �� ي أبــو ظـــــ�ج �� ـــ�تمـــــاعـــــي �ف صندوق االســتــــ�ثمـــــار اال�ج
ية صناعة األثر املستدام منه�ج

�� ي أبــو ظـــــ�ج �� ـــ�تمـــــاعـــــي �ف قصـــص عــن األثــــــر اال�ج

�ف أبـــــرز املســــاهمـــــ��
كــــيــــف تساهـــــم
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ة “معًا” مدير عام هي�ئ
مي سعادة سالمة العم��

يس الت�رير ر�ئ
ي د. معن التنــحج

نة اإلشراف عل� امل�تو� لحج
�ي محمـــد الهــــــا��

ستيفــــن وايـــــات
يعقــــوب القليـــــح
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األشــــكـــــال املـخــتلـــفــــة 
ـــ�تمـــــاعـــــي لألثــــــر اال�ج

ممــــارســــات إداريــــــة  ي، رٔىيس التحرير 2 دقيـــقــــةد. معن التنحج

ر لألفضل  ر، وقد يكون هذا التغي�� مة من خالل التغي�� �تماعي هو تقديم ق�� األثر اال�ج
ة. �تمع أو البي�ئ ي امل�ج �� ر �ف ( وقد يغ�� �� ( أو لألسوأ )األثر السل�ج �� ا�ج )األثر اإلي�ج

مل  ري أو �ل املشاكل بل ي�ث �� ي العموم، ال يقتصر مفهوم األثر عل� العمل الحف �� �ف
ي مشاريع  �� ة واالقتصاد؛ بدءًا من االست�ثمار �ف �تمع والبي�ئ م للم�ج قّدَ مة �تُ أي ق��
ة، واإلسكان منخفض  التقنيات الص�ية املبتكرة، ودعم الشركات الناش�ئ

�تماعية، إل� الصناديق االست�ثمارية  ددة، وريادة األعمال اال�ج التكلفة، والطاقة املت�ج
ي تخلق فرص العمل.  ال�ت��

ي ت�قيقه.  فقد يكون  �� �تماعي الذي يرغب �ف اص عن األثر اال�ج لكل مست�ثمر مفهومه الحف
دمات  مول الحف ي الرعاية الص�ية، وسث �ف لديه منظور موضوعي عن األثر، مثل ت�س��

ر املناخ، وما إل� ذلك،  م، ومكاف�ة تغ�� �تمع، وتطوير التعل�� ات امل�ج املالية لكل ف�ئ
ي شركته.  �� ة العمل �ف ي بي�ئ �ف ديدة أو ت�س�� راع �لوٍل �ج ي تمويل اخ�ت �� أو قد يرغب �ف

ة واالقتصاد،  �تمع والبي�ئ مة للم�ج �تماعي. ما يهم هو خلق ق�� د إطار م�دد لألثر اال�ج ال يو�ج
�تماعية،  رع أو �ل مشكلة ا�ج مة ال يكون بالضرورة فقط من خالل الت�ج وتقديم هذه الق��

وبل يمكن تقديمها من خالل الطرق الحفمسة التالية.
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ات: من خمس ف�ئ ة واالقتصاد �ض �تمع والبي�ئ مة للم�ج يمكن للمست�ثمرين تقديم ق�ي

�تمع  مة للم�ج ال ت�قيق األثر، وتوسع منظورنا ن�و خلق الق�ي ي م�ج �ي ر متكامل �ض تخلق هذه العناصر ال�ضمسة إطار تفك�ي
رية. �ي رعات ال�ض ي كما وض�نا سابقًا، ال تقتصر عل� الت�ج ة واالقتصاد، وال�ت�ي والبي�ئ
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ة إل� ذلك(.  موعة م�ّددة من الناس ب�ا�ج رة لها )أو تقديم منفعة إل� م�ج ة كب�� ي أماكن ب�ا�ج �� االست�ثمار �ف
ر مقارنهتً باألماكن  ي من معدل بطالة مرتفع سيكون له أثر أك�ج �� ي مكان يعا�ف �� عل� سبيل املثال، االست�ثمار �ف

ذات معدالت بطالة منخفضة. 

ر نظام أو ثقافة إل� األفضل. عل� سبيل املثال، قد يؤدي  ي تغي�� �� ي تساهم �ف االست�ثمارات ال�ت��
ي املنطقة. �� رالعادات الص�ية لألفراد �ف بات الص�ية إل� تغي�� ي سلسلة من مطاعم الو�ج �� االست�ثمار �ف

، مثل استخدام  ي اه�تمامًا خاصًا ملمارسات وعمليات اإلنتا�� ي تول�� االست�ثمارات ال�ت��
ة عمل إنسانية. مان بي�ئ ي املوفرة للطاقة، أو �ف تقنيات اإلنتا��

�تماعية.  ابية أو ت�ل مشكلة ا�ج �تماعية إي�ج د ا�ج ي لها فوا�ئ دمات ال�ت�� ات أو الحف ي املنت�ج �� االست�ثمار �ف
ي والشركات. �ف ي األكاديمي�� �ف ي البا�ث�� �ف ي الربط ب�� �� ساهم �ف ي �تُ مثل املشاريع واملنصات ال�ت��

ية واض�ة وقابلة للقياس مثل تقديم �لول  دة بي�ئ ي ت�قق فا�ئ االست�ثمارات ال�ت��
ي الزراعة. �� ي خفض استهالك املياه �ف �� ساهم �ف �تُ

املكـــــــان

األنـــظــــمـــــة

العمــليـــــات

املــنــــتـــــ�ج

ـــــة الــبـيــ�ئ



6

مــــا هـــــو 
ـــ�تمـــــاعـــــي؟ االســتــــ�ثمـــــار اال�ج

ـــ�تمـــــاعـــــــي  تعـــريـــــــف االســتــــ�ثمــــــــار اال�ج

هــــــات عــلـمــيــــــة  تــــــو�ج يــــريـــــة 4 دقيـــقــــةروكفـــلـــــــر لألعمـــــال ا��خ

هذا املقال ُمقدم لكم من 
 Rockefeller مؤسسة

 ،Philanthropy Advisors
زيل الشكر لهم. مع �ج

ري واالست�ثمار  �� ي العمل الحف يمكن دم��
ر. �� ي مع فعل الحف د مال�� بهدف ت�قيق عا�ئ

�تماعي  يبلغ سوق االست�ثمار اال�ج
 �� ما يقرب من 9 تريليون دوالر �ف

الواليات املت�دة.

مال��  عل� الصعيد العاملي، يقدر إ�ج
االست�ثمارات بن�و 300 تريليون دوالر.

�ف - أ�دهما يناصر  ي منفصل�� �ف ري واالست�ثمار عل� أنهما أنهما تخصص�� �� نظر إل� العمل الحف لسنوا�تٍ عديدة، كان ��ُ
د مال��  ي تقديم عا�ئ ي ذات املشروع يع�ف�� �� ي �ف �ف �� ي املنه�ج ركز عل� املكاسب املالية. لكن دم�� �تماعي، واآلخر ��ُ ر اال�ج التغي��

ري واملست�ثمرين �يث  �� ال الحف ي امل�ج �� ي �ف �ف ي هذه معظم الفاعل�� مع القيام بعمٍل مفيد، وقد صدمت فكرة الدم��
اعتقدوا بأن ت�قيقها ليس باألمر السهل. 

لكن، ليس بعد اآلن. 

رًا  ، توسعًا كب�� د مال�� ية مع ت�قيق عا�ئ �تماعية و/أو بي�ئ د ا�ج �تماعي، الذي يسعى إل� توليد فوا�ئ يشهد االست�ثمار اال�ج
مة السوق الحالية لالست�ثمار  ر بعض التقديرات �ول ق�� ش�� . �تُ �ف باعتباره أداة واعدة لكٍل من املست�ثمرين وامل�سن��

ي الواليات املت�دة و�دها بن�و 9 تريليون دوالر. 1  �� �تماعي �ف اال�ج

�ف  ر عمقًا وتعقيدًا، فقد بات من الواض� بأن القطاع�� �تمعات أصب�ت أك�ث هها امل�ج ي توا�ج نظرًا ألن املشكالت ال�ت��
ري ال يمكنهما �لها بمفردهما. يتض� لنا ذلك من خالل إلقاء نظرة عل� مبالغ رأس املال، ففي  �� الحكومي والحف

ري �وال�� 390 مليار دوالر 2، ويبلغ اإلنفاق الحكومي �وال�� 3.9 تريليون  �� م العمل الحف الواليات املت�دة، يبلغ ��ج
ي ذلك است�ثمارات الديون واألسهم( �وال�� 65 تريليون دوالر 4.  �� مل أسواق رأس املال )بما �ف دوالر 3، وت�ث

أما عامليًا، فتقدر االست�ثمارات بن�و 300 تريليون دوالر 5. 

ي تعمل  �تماعي، أو االست�ثمارات ال�ت�� ي أسواق رأس املال العاملية ن�و االست�ثمار اال�ج �� ي فإن الت�ول بنسبة ٪1 �ف وبالتال��
وة ال�تمويل السنوية املتبقية املقدرة بـ 2.5 تريليون دوالر لت�قيق  مكن أن يغطي ف�ج �تماعي، ��ُ ل الصالح اال�ج من أ�ج

�تمعية ضخمة من خالل  دة م�ج أهداف األمم املت�دة للت�فمية املستدامة 6، �يث يمكن استخدامها لت�قيق فا�ئ
ر أسواق رأس املال. تسخ��

�تماعية بأنها است�ثمارات تقوم بها الشركات  عّرف االست�ثمارات اال�ج �تُ
انب  ي إل� �ج �تماعي أو بي�ئ�� واملؤسسات والصناديق بهدف إ�داث أثر ا�ج

 7 . د مال�� ت�قيق عا�ئ

موعة واسعة من االست�ثمارات ك��  ال مفتو�ًا مل�ج رك هذا التعريف امل�ج ي�ت
�ف  يسي�� ب أن يتوفر عنصرين ر�ئ ي نفس الوقت، ي�ج �� ي ت�ته، لكن �ف تندر��

ب  �تماعيًا وهما: النية والقياس. إذ ي�ج ره است�ثمارًا ا�ج ي االست�ثمار ��ت� نعت�ج �� �ف
. وبي�فما  د املال�� �تماعي والعا�ئ من نية املست�ثمر بعض عناصر األثر اال�ج أن تت�ف
 ،)ROI( ي عل� االست�ثمار د املال�� ماع عل� استخدام مقاييس العا�ئ د إ�ج يو�ج

�تماعي.  �تماعي أيضًا إل� قياس األثر اال�ج ب أن يهدف املست�ثمر اال�ج ي�ج

 �� ا�ج �تمع؛ بعضه إي�ج ي امل�ج �� وهرها أثرًا �ف ي �ج �� ميع االست�ثمارات �ف �قق �ج �تُ
�تماعيون عل� االست�ثمارات  ركز املست�ثمرون اال�ج .  و��ُ �� وبعضه سل�ج

ابيًا قاباًل للقياس.  �تماعيًا إي�ج �قق أثرًا ا�ج ي �تُ ال�ت��

�تماعي،  �تماعي هما: املست�ثِمر اال�ج انبان ألي صفقة است�ثمار ا�ج هناك �ج
. لذلك، تروق فكرة  �ف انب�� واملست�ثَمر فيه، والهدف هو أن يستفيد كال الحج
ارة  ي الت�ج �ف �تماعي للعديد من املست�ثمرين ألنها توازن ما ب�� االست�ثمار اال�ج

يارات )كما هو موض�  من نطاقًا واسعًا من الحف واإلنسانية. كما أنها تت�ف
 .) ي الرسم التوضي�ي التال�� �� �ف

ي الوقت الذي تسعى فيه إل� إفادة  �� ي �ف د املال�� ي عل� العا�ئ رّكز بعض ال�فماذ�� �تُ
�تماعي أواًل، �يث تقبل فيها  ي األخر� األثر اال�ج �تمع، بي�فما تضع ال�فماذ�� امل�ج

مة بسيطة من  ل سداد ق�� ي تقل عن معدالت السوق من أ�ج د ال�ت�� العوا�ئ
ي لالست�ثمار.  ي��� املبلغ الر�ئ

املست�ثَمر فيه 
ر ربحية أو مختلطة)  مؤسسة تحركها املهام (ربحية أو غ��

ية قأىمة ع�� السوق  راتيحج مع اس�ت

�تماعية االست�ثمارات اال�ج
ر  ي ت�تم بقصد إحداث تأث�� االست���ارات ال�ت��

انب عأىد مال��  �ت�اعي قابل للقياس إل� حج احج
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�تماعي بشكٍل أساس��  ، قد يقوم الشخص الذي ت�فزه فكرة ت�قيق األثر اال�ج �ف م�� �تماعي. ففي أق�� ال�� ي ألي مست�ثمر ا�ج ي��� ي هو اعتبار ر�ئ ي هذه ال�فماذ�� �� إن العثور عل� مكان مناسب �ف
 .(CSR( تماعية� ي شركة تمتلك ق�مًا للمسؤولية اال�ج �� ه ماليًا إل� است�ثمار �ف ي املو�ج رية. من نا�ية أخر�، قد يؤدي النه�� رداد ملؤسسة خ�� دة منخفضة أو من�ة قابلة لالس�ت بتقديم قرض بفا�ئ

�تماعية تساعد عل� توسيع الفرص االقتصادية لذوي الدخل املنخفض، أو دعم رواد  من مؤسسة مالية ا�ج �تماعية مباشرة مثل األعمال املصرفية �ف مكن أن تكون االست�ثمارات اال�ج ُ��
مسية هي مثال عل� بعض هذه األنواع من االست�ثمار. ر. الطاقة ال�ث ي العامل النامي من خالل صندوق لل�تمويل الصغ�� �� األعمال �ف

مل ذلك ضخ  ي الشركاء. يمكن أن ي�ث �ف رتيبات ب�� ديدة من ال�ت ديدة أو أنواعًا �ج ي بعض األ�يان قد تخلق أدوات مالية �ج �� ر، و�ف �تماعية أيضًا معقدة بشكٍل كب�� مكن أن تكون االست�ثمارات اال�ج ُ��
راء.  �ج ي تتطلب مشورة الحف ا� )pay-for-success( وال�ت�� ي الدفع مقابل الن�ج ي مشاريع وفق نموذ�� �� ة، أو االست�ثمار �ف �تماعية الناش�ئ ي املؤسسات اال�ج �� رأس املال �ف

كما يمكن أن تساعد االست�ثمارات املؤثرة عل� توسيع الفرص االقتصادية ألص�اب املصل�ة من ذوي الدخل املنخفض، أو دعم رواد األعمال.

 االست�ثمار
التقليدي

ري �ي  العمل ا��خ
التقليدي

األثر فقط

(أمثلة ع�� أشكال 
االست�ثمارات واألدوات املالية)

قروض بفأىدة 
منخفضة  للمنظمات 

ر الربحية غ��

االست���ار املسؤول 
(ربحي ويبحث 

�ت�عي) عن النفع املحج

د املا��ي أواًل العا�ئ

االست���ار املوضوعي 
يه االست���ارات  (توحج

لتحقيق أهداف 
بعيدة املدى)

األثر أواًل

ر  تطبيق معاي��
ا��وكمة البئىية 

�ت�اعية  واالحج
ع�� االست���ار الربحي

د املا��ي فقط العا�ئ

النـــــــــيــــة

ع املشار إليها: املرا�ج
 ussif.org/�les/SIF_Trends_16_Executive_Summary)1(.pdf .1

 givingusa.org/tag/giving-usa-2017 .2
 cbo.gov/sites/default/�les/115th-congress-2017-2018/graphic/52408- budgetoverall.pdf .3

 sifma.org/research/statistics.aspx .4
 marketwatch.com/storyglobal-stock-market-cap-has-doubled-since-qes- s t a r t -2 015 -0 2 -12 .5

 weforum.org/agenda/2016/07/blended-�nance-sustainable-development-goals .6
thegiin.org/impact-investing .7
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املباد�ئ التسعة 
ـــ�تمـــــاعـــــي لالســتــــ�ثمـــــار اال�ج

2 دقيـــقــــةممــــارســــات إداريــــــة 

�ي إدارة األثر -  هذا املحتو� ُمقدم لكم من “مباد�ئ العمل �خ
زيل الشكر لهم. مؤسسة ال�تمويل الدولية”، مع �ج

م وتنفيذ  ي ت�م�� �� ي إل� العمل كإطار للمست�ثمرين �ف تهدف هذه املباد��
ي اعتبارات األثر  من دم�� اصة بهم بما ي�ف �تماعي الحف أنظمة إدارة األثر اال�ج

ي سياقات مختلفة من  �� خالل دورة �ياة االست�ثمار، وهي قابلة للتنفيذ �ف
قدم  ي ال �تُ ات املؤسسة. هذه املباد�� األنظمة ب�يث تتوافق مع ا�تيا�ج

أدوات أو مقاربات م�ددة، أو أطر قياس م�ددة لقياس األثر. 

ميع أنواع املست�ثمرين  ي قابلة للتطوير وذات صلة ب�ج هذه املباد��
ام امل�افظ االست�ثمارية وأنواع األصول والقطاعات  ي وأ��ج �ف �تماعي�� اال�ج

ي خط  �� غرافية، ويمكن اع�تمادها عل� مستو� الشركة أو �ف واملناطق الحج
العمل أو الصندوق أو مستو� االست�ثمار. 

ات  موعة متنوعة من املنت�ج قرر مديرو األصول الذين لديهم م�ج قد ��ُ
رونها  ي لصناديق أو أدوات م�ددة يعت�ج االست�ثمارية اع�تماد املباد��

ي لكامل أصولهم.  �تماعية، وليس بالضرورة اع�تماد املباد�� است�ثمارات ا�ج
ي السندات  �� ي األصول الذين يست�ثمرون �ف وز ملالك�� باإلضافة إل� ذلك، ي�ج

ي عل� عمليات  والصناديق وأدوات االست�ثمار األخر� تطبيق املباد��
ست�ثَمر فيها أو الصندوق  ي عل� الشركة املُ �ف اصة بهم. وال يتع�� االست�ثمار الحف

. أو األصل اتباع هذه املباد��

ي عل� �سب نوع املست�ثمر، فقد  ي ي�تم بها تطبيق املباد�� تختلف الطريقة ال�ت��
ي لف�ص فرص االست�ثمار  يستخدم مالكو األصول ومستشاروهم املباد��
ي لطمأنة املست�ثمرين بأن  �تماعي، وقد يستخدم مديرو األصول املباد�� اال�ج

دار بطريقة قوية. �تماعي �تُ صناديق االست�ثمار اال�ج

م وتنفيذ إدارة األثر  ي هي لت�م�� املباد��

ي الصندوق. �� ي خط العمل، أو �ف �� مااًل، أو �ف ي الشركة إ�ج �� ي �ف يمكن اع�تماد املباد��
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9. Publicly disclose alignment with the principles and  
      provide regular independent veri�cation of alignmnet.

INDEPENDENT VERIFICATION

STRATEGIC INTENT

1. De�ne Strategic impact objective)s(  
      consistent with the inestement stregy

2. Manage strategic l/c impact on a portfolio 

3. Establish the manager's contribution 
      to the achievement of impact
4. Assess the expected impact of each 
     inestement, based on a sstematic approach.

7. Conduct exits considering the e�ect 
     on sustained impact.

8. Revie, document, and improe decisions 
     and processes based on the achieement 
     of impact and lessons learned.

5. Assess, address, monitor, and manage 
     potential negative impacts of each investment.

6. Monitor the progress of each investment 
     in achieving impact against expectations 
     and respond appropriatel

ORIGINATION & 

STRUCTURING

PORTFOLIO 

MANAGEMENT

IMPAT AT EXIT

ية االست�ثمار راتي�ج ية لألثر بما يتوافق مع اس�ت راتي�ج 1. ت�ديد األهداف االس�ت

ية لألثر بناًء عل� امل�فظة راتي�ج 2. اإلدارة االس�ت

3. ت�ديد قنوات االست�ثمار لت�قيق األثر

م األثر املتوقع لكل است�ثمار بناًء عل� إطار ُم�دد لقياس األثر 4. تقي��

ي امل��تمل لكل است�ثمار �� م وت�ديد ومراقبة وإدارة  األثر السل�ج 5. تقي��

ي ت�قيق األثر الفعل��  ��  6. مراقبة تطّور كل است�ثمار �ف

       باملقارنة مع املتوقع، واتخاذ ما يلزم من تعديالت

ي االعتبار األثر املستدام الذي أ�دثه املشروع �ف 7. تنفيذ إغالق املشروع، مع األخذ بع��

ز والدروس املستفادة ن�ج ي القرارات املبنية عل� األثر املُ �ف عة وتوثيق وت�س�� 8. مرا�ج

، وتنفيذ ت�قق مستقل ومنتظم �ول هذا التوافق. 9. اإلفصا� للعموم عن التوافق مع هذه املباد��

ــــي راتيـــــحج ــــه االس�ت التو�ج

ــــيه والـهيــكلــــة التو�ج

إدارة املحـــفظـــــة

األثــــر عنـــد اإلغــــالق

التــحقــــق املستـــــقــــل

www.impactprinciples.org  :ى زيارة الصف�ة ر�ج ي التسعة، ��ُ للمزيد عن هذه املباد��
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ات األساسية اال�تيا�ج � الغــــــذاءالتعـــلـــــ�ي الص�ـــــــة

439 مليون
�� من املساهمات املالية درهم إمارا�ت

ر من مع أك�ث تم �ج

30,000
من املساهمات النقدية والعينية من األفراد 

اص واملؤسسات الحكومية والقطاع الحف

ر من أك�ث

6,500
�تمعية متطوع دعموا الحملة امل�ج

ر من أك�ث

400,000
م والغذاء  �� التعل�� فرد عل� مساعدات �ف

ات أساسية وإمدادات طبية وا�تيا�ج

ر من  �صل أك�ث

: �ي كيـــف �قــــق املساهمـــون األثـــر اإلنســــا�خ
ر“ ي ”معـــــًاي ن�ـــــن بخــــ�� برنـــــــامــــــ��

�تماعي 2 دقيـــقــــةقصص عن األثر اال�ج

ء، لكنها مل تؤثر عل� إنسانيتنا.  �� فنا وكل سث روس كورونا طريقة �ياتنا وعيشنا وأثرت عل� أطفالنا وعل� مدارسنا ودراستنا ووظا�ئ �ة ف�� ا�ئ رت �ج لقد غ��ّ
ي هذه الظروف، أشعر أنه علينا كبشر املساهمة بالنقود أو األغراض العينية  �� ي منذ 20 عامًا: “�ف �� ي أبو ظ�ج �� يقول براساد، الوافد الهندي الذي يعيش �ف

.” �� رًا عن امتنانا ألبو ظ�ج لل�ملة تعب��

د “ ها الرا�ئ ة “معًا” برنام�ج ي مارس 2020، أطلقت هي�ئ �� ي بداية ظهوره �ف �� ابة للوباء �ف هود املسؤولية البشرية ومبادرات االست�ج من �ج ي خطوة �ف �� �ف
ر تضررًا من الوباء. �تمع إل� األشخاص األك�ث يه مساهمات امل�ج ر” بهدف تو�ج معًا ن�ن بخ��

ي من املساهمات املالية والعينية. �ول ذلك تقول أمل يوسف،  �� مة الصندوق إل� ما يقدر بمليار درهم إمارا�ت ر 2020، ارتفعت ق�� ب�لول شهر سب�تم�ج
�تمعنا، ولهذا، نشعر باألمان  ي أفراد م�ج �� ي مغروسة �ف �تماعية هي مباد�� : “أثبتت الحملة بأن املرونة والتضامن واملسؤولية اال�ج �ف ي ق�م املوظف�� �� ممرضة �ف

ي أصعب األوقات”. �� �تمعنا سيت�دون معًا �ف لعلمنا أن أفراد م�ج

طـــــوة التــــاليـــــــة؟  مــــاهي الحف
ل مستقبٍل أفضل: هودنا من أ�ج م إل� �ج ان�ف

رة الوباء وما بعده. �تمع خالل ف�ت ات امل�ج - مواصلة دعم ا�تيا�ج
ي من خالل بناء شراكا�تٍ هادفة. �� ي أبو ظ�ج �� ميع القطاعات �ف سر لربط �ج - العمل ك�ج

. �� ي أبوظ�ج �� م التعاون والعطاء �ف - رعاية وتعزيز ق��
�تمع لبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام. � امل�ج ر شرا�ئ - العمل ع�ج
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د إطار محدد  ال يو�ج
�تماعي. ما يهم  لألثر اال�ج
�تمع  مة للمحج هو خلق ق�ي

ة واالقتصاد والبي�ئ
ــــي د. مـــعـــــن التنـــــحج
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صندوق االســتــــ�ثمـــــار 
 : �ي �ي أبـــو ظـــ�ج ـــ�تمـــــاعـــــي �خ اال�ج

صناعــــة األثــــــر املـــسـتــــــدام
�تماعي 2 دقيـــقــــةقصص عن األثر اال�ج

ابيًا  ب أن يكون إي�ج ر ي�ج ة. هذا التغي�� �تمع والبي�ئ ي امل�ج �� ر �ف األثر هو إ�داث تغي��
ٍ ومستدام،  ة إل� تمويل كا�ف ديًا وُمستدامًا. لت�قيق ذلك، ن�ن ب�ا�ج وُم�ج

�تمعي عل� تطوير  انب قيادات العمل امل�ج لذلك، عمل املست�ثمرون إل� �ج
د مال��  �تماعي الذي يع�تمد عل� توليد عا�ئ مفهوم صندوق االست�ثمار اال�ج

�تماعي.  انب إ�داث أثر ا�ج للمساهمات إل� �ج

ر  ا�. ويعت�ج ي بن�ج �� ي أبوظ�ج �� ر املالية املبتكرة هذه �ف ي�تم تطبيق طريقة التفك��
ة “معًا” القناة الحكومية  �تماعي الذي تديره هي�ئ صندوق االست�ثمار اال�ج

اص  ي لتلقي مساهمات من القطاع العام والقطاع الحف �� ي أبوظ�ج �� الرسـمية �ف
ي اإلمارة، ويع�تمد بذات  �� ر إلحا�ًا �ف �تماعية األك�ث هة الت�ديات اال�ج �تمع ملوا�ج وامل�ج

ي يقوم بها. ي من خالل االست�ثمارات ال�ت�� د مال�� الوقت عل� توليد عا�ئ

كيــــــــف يعمــــل صنــــدوق 
ـــ�تمـــــاعـــــي؟ االســتــــ�ثمـــــار اال�ج

 � مع املساهمات من شرا�ئ �تماعي لحج م صندوق االست�ثمار اال�ج تم ت�م��
�تمعي، بل و��ت� األفراد.  اص وامل�ج �تمع، مثل القطاع العام والحف ي امل�ج �� مختلفة �ف
د مالية مستدامة، وي�تم است�ثمار  لق عوا�ئ زء من املساهمات لحف ي�تم است�ثمار �ج

 . �� ي أبوظ�ج �� �تماعية �ف ي مؤسسات القطاع الثالث ودعم القضايا اال�ج �� زء اآلخر �ف الحج
 � �تماعي، كما ت�تماسث ي للصندوق مع مفهوم االست�ثمار اال�ج ي املال�� � ال�فموذ�� ي�تماسث

ي الصندوق مع أهداف الت�فمية املستدامة لألمم املت�دة  �� قرارات االست�ثمار �ف
. �� ي أبوظ�ج �� �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج وأولويات دا�ئ

ي للمساهمات بالتوازي  د مال�� �تماعي عل� توليد عا�ئ يع�تمد مفهوم صندوق االست�ثمار اال�ج
�تماعي. مع إ�داث أثر ا�ج

ي مع: �� ي أبوظ�ج �� �تماعي �ف � صندوق االست�ثمار اال�ج ي�تماسث
�تماعي • مفهوم االست�ثمار اال�ج

• أهداف الت�فمية املستدامة لألمم املت�دة
. �� ي أبوظ�ج �� �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج • أولويات دا�ئ
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رخ صندوق  م�ي ما الذي �يُ
ـــ�تمـــــاعـــــي االســتــــ�ثمـــــار اال�ج

هة ي موا�ج �� كّمل دور الحكومة �ف ُ�� 

�تمية ويوفر أداة  الت�ديات امل�ج
هات الحكومية لل�ج

�تماعي وي�فز ة األثر اال�ج  يعزز بي�ئ

�تماعية ي املؤسسات اال�ج �� ال�فمو �ف

ر مصدر ُمستدام لل�تمويل  توف��

�تماعية ة القضايا اال�ج ملعالحج

�تمعية من خالل  يعزز املشاركة امل�ج

ذب املساهمات من مصادر مختلفة �ج

ر الشفافية وأفضل  تطبيق معاي��

 املمارسات اإلدارية من خالل
قياس وإدارة األثر

رة  يدعم ت�فمية الشركات الصغ��

واملتوسطة وخلق فرص العمل

��  الصندوق األول من نوعه �ف
 املنطقة العربية الذي يطبق
�تماعي ي االست�ثمار اال�ج نموذ��

fundraise.maan.gov.ae

: �ي رو�ض تعّرف عل� الصندوق و�مالته ال�الية من خالل زيارة املوقع االلك�ت

https://fundraise.maan.gov.ae/campaigns/organs-donors-support/
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ـــ�تمـــــاعـــــي  قصـــص عــن األثــــر اال�ج
ي �� ي أبــــو ظـــــ�ج �� �ف

�ملة دعم عمليات نقل األعضاء
ة  ي دولة اإلمارات العربية املت�دة ب�ا�ج �� د 4000 شخص �ف   يو�ج
رنام��  ا إل� عملية زراعة أعضاء. تدعم الحملة نشاطات ال�ج �ال��ً

ة من خالل تغطية تكاليف  رع باألعضاء واألنس�ج ي للت�ج الوط�ف��
�تمع،  ي امل�ج �� رع باألعضاء �ف عمليات نقل األعضاء، وتعزيز ثقافة الت�ج

رع باألعضاء. يسرنا إطالق  �تمع ملفهوم الت�ج ر نظرة امل�ج وتغي��
ر من  ّمَ أك�ث �تمعية �يث ان�ف ر بأسلوبك” امل�ج �ملة”سابق للخ��

�تمعنا  وبإ�داث أثر  ي إلهام م�ج �� 500 مشارك لها وساهموا �ف

م. ي دا�ئ �� ا�ج إي�ج

رين وزرع بصيص  بمساعدتك اليوم، يمكنك إنقاذ �ياة الكث��
ي قلوبهم. �� األمل �ف

ادعم ال�ملة من خالل:

fundraise.maan.gov.ae

زيارة 

�ملة تقديم الدعم لأليتام
ي وإعدادهم  �� ي إمارة أبوظ�ج �� تم إطالق هذه الحملة لدعم األيتام �ف

مية  ي التعل�� رام�� �تمع وذلك من خالل ال�ج ي امل�ج �� هم �ف للمستقبل ودم�ج
ي اإلمارة. �� م �ف ر من 300 يت�� لية ملساعدة أك�ث والعا�ئ

م  ر من 300 يت�� م” لدعم أك�ث تسعى �ملة “معًا لكل يت��
بهدف ت�قيق �لم كل وا�د منهم سواًء بأن يصب� طبيبًا، 

أو مهندسًا، أو عاملًا. 

�تمع، انطلقت  ولل�صول عل� فرصة متساوية كأي فرد من أفراد امل�ج
ي دعم هذه  �� ي ساهمت �ف ي ياس مول التابع للدار العقارية وال�ت�� �� الحملة �ف
ي شاركتنا �لمها  �تمع ال�ت�� الحملة. كما  قمنا بعرض قصة مريم عل� امل�ج

رة. ي املستقبل بطريقة مؤ�ثّ �� �ف

مكن أن نرُسم مستقبلهم. مًا... معًا ��ُ �دث أثرًا دا�ئ معًا يمكن أن �فُ

ادعم ال�ملة من خالل:

fundraise.maan.gov.ae

زيارة 
 �� مة 100 درهم إمارا�ت 6683  بق��

 �� مة 50 درهم إمارا�ت 6388  بق��

�� مة 20 درهم إمارا�ت 6871  بق��

إرسال كلمة “أمل” إل�

م #معًا_لكل_يت��

ت�ويل بنك�ي
 First Abu Dhabi Bank (FAB) :اسم البنك

MAAN ORGANS TRANSPLANT SUPPORT :اسم الحساب
AE440351011003988349002  :رقم اآليبان

NBADAEAA : )عرف )سويفت الرمز املُ

ت�ويل بنك�ي
 First Abu Dhabi Bank (FAB) :اسم البنك

MAAN ORPHANS SUPPORT PROGRAM :اسم الحساب
AE710351011003988349001  :رقم اآليبان

NBADAEAA : )عرف )سويفت الرمز املُ

https://fundraise.maan.gov.ae/campaigns/orphans-support-program/
https://fundraise.maan.gov.ae/campaigns/orphans-support-program/
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�تماعي مســيـــرتـــه فــي تعـــزيز  يتابــــع صنــــدوق االست�ثمار اال�ج
ة مـعــًا  ي هي�ئ �ي ي االبتكـــار لتوفيــر الدعم الـالزم ، ونلتـــزم �ض نهــــ��
ي ينعكس عــلــى  �ي ا�ج �تماعي إي�ج بالعمل يــــدًا بيد إل�داث أثر ا�ج
نمط �يـــاتنــــا اليـــوم وفــي الغد ويمـتـــد أثــره للمستقبـــل”.

سعـــــادة سالمـــــة العمــــيـــــمـــي،
تـمعيـــة – مـعــًا ة املساهمــــات امل�ج املديــــر العـــام لهيــــ�ئ

الدكتور. عبد القادر سنكريالشيــــخ �مــــد سلطـــــان الــدرمــكــــي

مــــع كــــل الشكــــر
لألفـــــراد

ي سباق “سابق  �� “يسعدنا املشاركة �ف
ي دعم  �� ر بأسلوبك” واملساهمة �ف للخ��

�ملة عمليات نقل األعضاء، كما نتطلع 
ي املبادرات القادمة  �� للمشاركة واملساهمة �ف

�تمعية – معًا” ة املساهمات امل�ج لهي�ئ

 ، �� عبدهللا البلوسث
�� فريق درع الص�راء الريا�ف

، ونمن�  �ف�� “ن�ن نصنع املعيشة بما ن�ج
الحياة عندما نعطي مما نكسب”

ي آركيتيكتشر �� كو�ف

الشـــــركــــات

رة واملتوسطة امل�لية الشركات الصغ��

�خ املســــــاهمــــ�ي
�تمـــاعــــي إ�ـــــداث أثـــــر ا�ج

سعادة سلطان بن راشد الظاهري
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ـــاربــــك فــــي النشــــرة شاركنــــا أفكــــارك وتحج
وسنعمل عل� نشرها

sif@maan.gov.ae

م إلــــى رســــالتنــــا انــــ�خ
واصنــــع األثـــــر

ر زيارة: ساهم معنا ع�ج

ر: أو التواصل معنا ع�ج
الهاتف:  

fundraising@maan.gov.ae : �� رو�ف ريد االلك�ت ال�ج

�تماعي ي صندوق االست�ثمار اال�ج �� املساهمة �ف
ت�ويل بنك��

 First Abu Dhabi Bank (FAB) :اسم البنك
MAAN AUTHORITY  :اسم الحساب

AE950351011003988349054  :رقم اآليبان
NBADAEAA : )عرف )سويفت  الرمز املُ

800 56226 

املساهمة 
رنت ر االن�ت fundraise.maan.gov.aeع�ج

ملعرفــــة املزيــد، �ّمـــل 
ـــابــــة تقريــــر االست�ج

م إلينـــا فـــي  انـــــ�ف
إ�ــــــــــداث أثــــر

fundraise.maan.gove.ae

(MA ‘AN Abu Dhabi)

http://fundraise.maan.gov.ae

