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�تماعي  ة مدفوعة بت�قيق األثر اال�ج باعتبارنا هي�ئ
ىي  ىي  معا� فخورون للغاية بالدور الذي لعبناه  �ف فإننا �ف

ً مدينة أفضل للعمل والعيش. إن  �ي عل أبوظ�ج �ج
�تمع  ً �قيقته م�ج ىي ة معا� هو �ف العامل الذي تتصوره هي�ئ

متكاتف ومتعاون، وهو ما شهدناه عدة مرات 
ال األعمال وأفراد  �تمع ر�ج طوال عام 2020، �يث ا�ج
ً �ياة  ىي �تمع معا�  إل�داث فرق �قيقي وملموس �ف امل�ج

ا�  الناس اليومية من خالل اطالقنا لـ 14 برنام�ج
. مبتكرا�

ىي  هودنا الدؤوبة �ف ً و�ج نا املستقبلىي لقد ساعد نه�ج
من برنام�ج   ة �ف �تماعية ناش�ئ إطالق  30 شركة ا�ج

، بي�فما من�هم  ة معا� ً هي�ئ ىي �تماعية �ف الحاضنة اال�ج
ر من 6000 متطوع وقتهم وطاقتهم إلضفاء  أك�ث

وه الناس. االبتسامة على و�ج

ً ر�لتها لتعزيز  ىي ً �ف �ي ومع اس�تمرار إمارة أبوظ�ج
هات العاملية  مكانتها كوا�دة من أفضل الو�ج

ة  للعمل والعيش، فمن الضروري أن نواصل معالحج
ر الحا�ا� باإلضافة إلى بناء  �تماعية األك�ث األولويات اال�ج

ً مسعاها  ىي ً �ف �ي �تمعاتنا وتقويتها ملساعدة أبوظ�ج م�ج
على االزدهار لسنوات قادمة.

مي سالمة العم�ي
" �تمعية "معا� ة املساهمات امل�ج مدير عام هي�ئ

ً شهدناها هذا  ر املسبوقة ال�ت�ي ً للت�ديات غ�ي ابهت� است�ج
ً مسار طويل  ىي �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج ً دا�ئ ىي العام، عملنا �ف

 ً ىي �تمع النابض بالحياة �ف اد لتعزيز الشعور بامل�ج و�ج
نا  ميع أن�اء اإلمارة، واالنخراط عن كثب مع شركا�ئ �ج
ً إطار السعي لتقديم �لول مبتكرة  ىي ً �ف �ف ي�ي راتي�ج االس�ت

اء اإلمارة." ً أر�ج ىي ً �ف ر الحا�ا� �تماعية األك�ث للت�ديات اال�ج

ر  امها بإ�داث تغي�ي رف ً ال�ت ىي ً مت�دة �ف �ي "إن إمارة أبوظ�ج
اء  ً أر�ج ىي ميع �ف ل رفاهية الحج ً من أ�ج ىي ا�ج �قيقي وإي�ج

دول أعمال  مة �ج ، وقد وضعت قيادتنا الحك�ي �ي أبوظ�ج
ابتنا للمشكالت والتغلب عليها.  لتخطيط است�ج

ة املشكالت  ً إلى معالحج ما� ب علينا أن نسعى دا�ئ إنه ي�ج
�تمع  ً إلنشاء م�ج من منظور شامل وأن نتعاون معا�

يتوافق مع تقاليدنا اإلماراتية وخلق مبادرات 
�تمع." تعاونية تربط أواصر امل�ج

ً ييلىي ر ال�ز ً الدكتور مغ�ي معالىي
�تمع رة ت�فمية امل�ج يس دا�ئ  ر�ئ

“ “
رسالة من القيادة
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ملت  لقد كان عام 2020 متخما� بت�ديات تاريخية �ث
روس كورونا  �ة ف�ي ا�ئ اء العامل تسببت فيها �ج كل أر�ج

.COVID-19 د املست�ج

ً أ�اطت بنا  لكنه على الرغم من كل الت�ديات ال�ت�ي
رة  �تمعنا قد تمتع بمرونة كب�ي ً عام 2020، فإن م�ج ىي �ف

رة الصعبة. وال زلنا نتذكر قطاعات  خالل هذه الف�ت
ً تعاونت معا�   �تمع املختلفة  من السكان  ال�ت�ي امل�ج

للتخفيف من وقع األزمة، وذلك الدعم الذي تدفق 
هة  ً موا�ج ىي طوط األمامية �ف ً على الحف �ف ن�و العامل�ي
�ف  ران واألصدقاء املعرض�ي �ي روس وهؤالء الحج الف�ي
ً آن وآخر. لكننا فوق كل  �ف روس ب�ي وم الف�ي  له�ج

ً الشاملة  �ي ابة إمارة أبوظ�ج  ذلك، سنتذكر است�ج
لهذه األزمة.

�تمعية  ة املساهمات امل�ج فخالل عام 2020، ركزت هي�ئ
ً إمارة  ىي �تمع متعاون �ف ً رؤيتها على بناء م�ج ىي معا� �ف

ابة األوسع  ً االست�ج ىي ة �ف . لقد ساهمت الهي�ئ �ي أبوظ�ج
روس كورونا �ة ف�ي ا�ئ هة �ج ً موا�ج ىي ً �ف �ي ألبوظ�ج

، ن�ن  COVID-19 من خالل برنام�ج "معا�
ً وضع أسس  ىي ً االست�ثمار �ف ىي ر" وأمضينا العام �ف بخ�ي

�تماعي. فقد قمنا  �تمعي وت�قيق األثر اال�ج التقدم امل�ج

ً برام�ج  �ف بإطالق العديد من األفكار املبتكرة و تدش�ي
هة  ديدة ملوا�ج ديدة، كما وفرنا مسا�ات �ج �تمعية �ج م�ج
هنا. لقد قمنا  ً توا�ج يسية ال�ت�ي �تماعية الر�ئ الت�ديات اال�ج

مسة ،   ة معا� الحف بذلك مع�تمدين على م�اور هي�ئ
رات الفريدة.  �ج ز  من املهارات والحف ً تمثل ركا�ئ وال�ت�ي

 إن هذه امل�اور تتضافر معا� وتعمل على ن�و يسم� 
ديدة. لنا بالوصول إلى آفاق �ج

 . ر ثباتا� ً كل منعطف، يصب� إيماننا برؤيتنا أك�ث ىي و�ف
ونؤمن بأنه عندما نس�تمع إلى الت�ديات واالولويات 

ً ونعمل على �لها، فإن �تمعنا امل�لىي �تماعية مل�ج اال�ج
�تمع. واليوم، نواصل  هذا سيؤدي بنا إلى تقدم امل�ج

ميع  ً �ج ىي امنا بتعزيز التعاون والشراكة �ف رف ال�ت
. �ي أن�اء إمارة أبوظ�ج

ة املساهمات  مل يمض سوى عام وا�د على إنشاء هي�ئ
COV- روس كورونا تاح ف�ي ، عندما ا�ج �تمعية معا�  امل�ج

ع ما  ر�ج اء املعمورة. لكننا عندما نس�ت ID-19 أر�ج
، فإننا نشعر بالتواضع  �ي �دث خالل العام املا�ف

ً ظهرت  أمام �الة ال�تماسك والو�دة والتكامل ال�ت�ي
روس كورونا  �ة ف�ي ا�ئ بها إمارتنا. لقد أظهرت لنا �ج

COVID-19 ما كنا نعرفه طوال الوقت:

ر عطاء� وابتكارا� وكرما� عندما  �تمعنا يكون أك�ث إن م�ج
اد الحلول  هوده وتتكامل صفوفه بدال من إي�ج تتضافر �ج

�تماعية. وبي�فما نتطلع إلى عام  الفردية للمشكالت اال�ج
دد  ام املت�ج رف 2021، فإننا نفعل ذلك بروح الكرم واالل�ت

من �ولنا. ً ف�ي ىي ا�ج �تماعي االي�ج رك األثر اال�ج ب�ت

ً عام 2021،  ىي رك �ف وإذ نتطلع إلى ت�قيق هدفنا املش�ت
ناف  ً مسعانا الست�ئ ىي مام إلينا �ف فإننا ندعوكم إلى االن�ف

ً عام 2020. ىي �تماعي الذي �ققناه �ف األثر اال�ج

رسالة من القيادة
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 مرونة وسط
التحديات

�تمع العاملي  ه امل�ج ً و�ج ىي اء عام 2020 شاهرا� ت�دياته �ف �ج
ً كانت األصعب على اإلطالق. ففي  بال استثناء وال�ت�ي
�ة أودت  ا�ئ ميع أن�اء العامل، عانت البشرية من �ج �ج

ً املدن  �ف ب�ياة الناس ، وأبعدتنا عن أ�بتنا وباعدت ب�ي
�تمعية مباشرة  ات امل�ج والدول، كما وضعت اال�تيا�ج

ً مقدمة األولويات. ىي �ف

ر املسبوق، كان من األولويات  فخالل هذا العام غ�ي
روس  �ة ف�ي ا�ئ ابة لحج ً االست�ج �ي الحا�مة لحكومة أبوظ�ج

هود. وعلى  كورونا COVID-19 من خالل تو�يد الحج
ديدة لل�فاظ على أمان  الفور، وضعت الحكومة �لوال� �ج
راءات  �تمع مثل: تخصيص املوارد، وبروتوكوالت وإ�ج امل�ج
م، ورفع استعدادات الرعاية الص�ية،  السالمة، والتعق�ي

ال الرعاية  ً م�ج ىي ً الصفوف األمامية �ف ىي ً �ف �ف ودعم العامل�ي
ر  ً وا�دة من أك�ث �ي ابة أبوظ�ج عل است�ج الص�ية، مما �ج

ً العامل. ىي راءات فعالية �ف اإل�ج

ة إلطالق  ميع مقومات الهي�ئ ، قمنا ب�شد �ج ً معا� ىي �ف
ابة  ر" كنوع من االست�ج برنام�ج "معا� ن�ن بخ�ي

ً مختلف القطاعات  �ف �تمعية الفورية للتقريب ب�ي امل�ج
ً إطار وا�د للعمل  ىي ات والشركات واألفراد �ف من الهي�ئ
ىي  ماعي. وقد كانت هذه املبادرة األولى من نوعها �ف الحج

. �ي إمارة أبوظ�ج

ً إطار  ىي ً إلهام اآلخرين واملشاركة معهم �ف ىي لقد شرعنا �ف
روس  �ة ف�ي ا�ئ ابة لحج �تمع اإلمارة أثناء االست�ج خدمة م�ج

.COVID-19 كورونا

COVID-19 روس كورونا حة ف�ي ا�ئ ابة ل�ج االستحج
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من املساهمات 
املالية والعينية

نسية تم التواصل معها �ج مليار درهم 
109 1

ر  ابة غ�ي روس كورونا COVID-19 أنها وّلدت است�ج �ة ف�ي ا�ئ ابيات �ج ً إي�ج �ف من ب�ي
�تمع،  فقد تضاعفت املساهمات املالية  مسبوقة من قبل األفراد وقطاعات امل�ج

 ً زء من برنام�ج ميع أن�اء اإلمارة ك�ج ً �ج ىي واملساهمات العينية والعمل التطوعي �ف
ر والعطاء  �ي م الكرم وعمل الحف ر ق�ي ، قمنا بتسخ�ي ة معا� ً هي�ئ ىي ر". �ف "معا ن�ن بخ�ي
ة إليها،  ً أمس الحا�ج ىي ك الذين هم �ف يه تلك املساهمات إلى أول�ئ �تمع لتو�ج ً امل�ج ىي �ف

ً تقديم املـسـاهمات بشكل أسرع. ىي ً �ف ً قدما� �ي واملساعدة على امل�ف

ر" إشراك  ً  ن�ن بخ�ي ً "معا� اإللهام: استهدف برنام�ج
ً العمل  ىي ً �ف �ي ً أبوظ�ج ىي �تمع واملان�ون �ف قطاعات امل�ج

ديدة ومبتكرة. ر طرق �ج �تمعي ع�ج امل�ج

COVID-19 روس كورونا حة ف�ي ا�ئ ابة ل�ج االستحج
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COVID-19 روس كورونا حة ف�ي ا�ئ ابة ل�ج االستحج
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13 12

ً نشعر  �ي ً أبوظ�ج ىي ميع أن�اء العامل، فإننا �ف ً �ج ىي روس كورونا COVID-19 �ف �ة ف�ي ا�ئ بي�فما ال نزال نشهد آثار �ج
�ف  �ة بدال من التعامل معها بشكل فردي. رأينا متطوع�ي ا�ئ هة الحج ً موا�ج ىي ميع �ف بأننا أقوى بسبب تضافر الحج

ر غرف فندقية  �تمعهم. شارك املساهمون بطرق مبتكرة، مثل توف�ي يمن�ون وقتهم ملساعدة أفراد م�ج
ً املستشفيات، وكذلك  ىي ً نوبات العمل املزد�مة �ف �ف ً القطاع الص�ي الستخدامها ب�ي ىي ً �ف �ف انية للعامل�ي م�ج
ر مّكن  �تمعي الكب�ي رنت. إن هذا الدعم امل�ج ر اإلن�ت مع املساهمات ع�ج ديدة لحج املساهمة من خالل بوابتنا الحج

ميع. سد وا�د، وأن تظهر بمظهر قوي أمام الحج �ة ك�ج ا�ئ ً من التعامل مع الحج �ي أبوظ�ج

�تمعنا، ومن املهم  نا وم�ج ً من�تها لنا قيادة اإلمارة وشركا�ئ ة معا� بالتواضع بسبب الثقة ال�ت�ي لقد شعرت هي�ئ
ً كل ما نقوم به. ىي دا� بالنسبة لنا الحفاظ على هذه الثقة �ف �ج

400,000
�تمع تم دعمهم من أفراد امل�ج

ر" على  ً "معا ن�ن بخ�ي املشاركة:  عمل برنام�ج
ابة  ً االست�ج ىي ً املرن �ف ىي ً االستبا�ت االستفادة من النه�ج

ة. لألزمة الناش�ئ

COVID-19 روس كورونا حة ف�ي ا�ئ ابة ل�ج االستحج

�تمع  ر"، من�ت �ملة "معا� نتشارك" ألفراد م�ج ً إطار برنام�ج "معا� ن�ن بخ�ي ىي �ف
ً خالل  �ي ً أبوظ�ج ىي مة �ف بات الطعام للعمالة املق�ي ً و�ج ىي ً الفرصة باملساهمة �ف �ي أبوظ�ج

رة. ل القص�ي ر الرسا�ئ ً ذلك ع�ج ىي شهر رمضان بطرق عديدة، بما �ف

مة  بة إلى 340،000 من العمالة املق�ي ً تقديم 27 مليون و�ج ىي يدا� بيد، ساعدنا �ف
. �ي ً أبوظ�ج ىي معا� سكنيا� �ف ىي 35 م�ج ً الذي “�ف ىي ً الدعم الغذا�ئ ً برنام�� ىي أنا أتطوع �ز

 ً ً ألن�ز�ي �تمعية معا� ة املساهمات املحج تديره هي�ئ
. أ�ب  ىي �تمع اإلمارا�ت ميل للمحج أردت رد ال�ج

ً أشعر بالرضا عند  عل�ز�ي التطوع ألنه يحج
. �ز �ي مساعدة املحتا�ج

يلينا مالدينوف
ً - صربية األصل �ي ً أبوظ�ج ىي مة �ف 27 مق�ي

4,200

ية  بة غذا�ئ مليون و�ج
تم تقديمها

هاز كومبيوتر  �ج
ره تم توف�ي

ية  سلة غذا�ئ
تم توزيعها 32,400 
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�ة كورونا على  ا�ئ ة معًا ل�ج ابة هي�ئ ركزت است�ج
االت التالية: امل�ج

�تمع، وسلطت الضوء على الت�ديات اإلنسانية وإعطاء األولوية لرفاهية سكان  ركزت الحملة على امل�ج
اوز هذه امل�نة ودعم بعضنا البعض.  ، ات�دنا لت�ج �تمع دورا يلعبه. معا� . وقد كان لكل فرد داخل امل�ج �ي أبوظ�ج

طوط األمامية  من الحف ً �ف �ف موعات العامل�ي ً نقدمها مل�ج ا  والص�ة النفسية ال�ت�ي لسات اليو�ج لبت �ج لقد �ج
ر من الرا�ة خالل هذه الظروف الصعبة. ً الكث�ي �ي ً منظومة الرعاية الص�ية ألبوظ�ج ىي �ف

COVID-19 روس كورونا حة ف�ي ا�ئ ابة ل�ج االستحج

ما من خالل العمل املس�تمر لصندوق االست�ثمار  هدنا، الس�ي له سنبذل قصارى �ج �تمع ومن أ�ج سنواصل العمل مع املحج
 ً ىي ا�ج �تماعي اإليحج ازاتنا خالل عام 2020 واألثر اال�ج ً على إنحج �تماعية الرقمية. وتأسيسا� �تماعي ومنصة املساهمات اال�ج اال�ج

مع املوارد لزيادة االست�ثمارات واملساهمات إلى  ً االبتكار و�ج ىي ر"، سيس�تمر الصندوق �ز ً نحن بخ�ي ً "معا� الذي �ققه برنام��
ر  �تماعي ع�ج �تمعي واألثر اال�ج أق�� �د، باإلضافة إلى العمل كعمود فقري لل�تمويل الفعال واملستدام لتحقيق التقدم املحج

اإلمارات على املدى الطويل.

ات األساسية اال�تيا�ج مي    الدعم التعل�ي

ىي الدعم الغذا�ئ  الدعم الص�ي

ر"  ً ن�ن بخ�ي ً "معا� �تمع: استهدف برنام�ج خدمة املحج
�ة  ا�ئ ابة إلى �ج ً االست�ج ىي �تمعية �ف ً على الحلول امل�ج رف رك�ي ال�ت

COVID-19 كورونا
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رؤيتنا ورسالتنا
التعاون لتحقيق األهداف

�تمع متعاون ن�و م�ج �تمع من خالل  ىي دعم نمو امل�ج املساهمة �ف
هة  اد �لول مبتكرة ملوا�ج تطوير وإي�ج

�تماعية، ونشر ثقافة  الت�ديات اال�ج
ىي   �تمع املد�ف ىي امل�ج العطاء واملشاركة �ف

رؤيتنا رسالتنا 

رسيخ ثقافة  ية تهدف ل�ت راتي�ج راير 2019 وفق اس�ت ً ف�ج ىي " �ف �تمعية "معا� ة املساهمات امل�ج تأسست هي�ئ
�تماعي وصياغة  يع  االبتكار اال�ج ر تش�ج ً ع�ج ىي �تمع املد�ف اص وامل�ج ً القطاع العام والحف �ف التعاون والتكامل ب�ي
هة األفضل  ً بصفتها الو�ج �ي رسيخ مكانة أبوظ�ج �تمعية، ل�ت آفاق مبتكرة لتفعيله، وتعزيز املشاركة امل�ج

للعيش والعمل واالست�ثمار. 

 ، �ي ودة �ياة سكان إمارة أبوظ�ج ً يعزز من �ج ىي ا�ج �تماعي إي�ج ة بإ�داث أثر ا�ج سد خطة عمل الهي�ئ تت�ج
ً املؤسسات  �ف ً تمك�ي ىي ة معا� لدعم نمو قطاع ثالث مزدهر ومستدام، مما يساهم �ف وتسعى هي�ئ

�تمع متعاون  ً بناء م�ج ىي �تماعية واملنشآت األهلية ومؤسسات النفع العام من املشاركة �ف اال�ج
م�تماسك نشط.  

ً أفراد  �ف سور التعاون ب�ي ، وتعمل على مد �ج �ي ً أبوظ�ج ىي �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج تعمل معا� ت�ت إشراف دا�ئ
ماعي  �تماعية، ويمكن لعملنا الحج هة الت�ديات اال�ج ً موا�ج ىي هات الحكومية �ف ً والتو�ج �ي �تمع أبوظ�ج م�ج

�تمع اإلمارة. ر مل�ج وأصواتنا املتناغمة أن تساعدنا على ت�قيق تقدم أك�ج
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 منه�ج العمل
التعاون لتحقيق األهداف 

ً مقدمة مل�اور معا�
ً من خالل خمس م�اور تمثل  �تمعية معا� ة املساهمات امل�ج ً لرؤيتها ورسالتها، تعمل هي�ئ دعما�

�تماعي. ر اال�ج لة التغي�ي ً دفع ع�ج ىي ً يمكن االرتـكاز إليها �ف األساسات ال�ت�ي

هة  ً مبتكرة ملوا�ج ً وا�د، ب�يث يوفر كل منها فرصا� ً إطار نه�ج ىي ز تعمل بشكل متضافر �ف هذه الركا�ئ
ر طرق  �تمعية، أو ع�ج �تماعية، سواء من خالل الشراكات، أو التطوع الهادف واملشاركة امل�ج األولويات اال�ج

ة الت�ديات املل�ة. يه املوارد إلى معالحج ديدة لتو�ج �ج

 ً ىي �تماعية وتعزز التعاون واالبتكار واالست�ثمار �ف ً مستدامة للت�ديات اال�ج هذه امل�اور توفر �لوال�
. �ي �تمع أبوظ�ج م�ج

�تماعي من  ت�قيق األثر اال�ج
خالل الشراكات املبتكرة 

لت�قيق الصالح العام

�تماعي عقود األثر اال�ج

ً واملسّرع  �اضنة معا�
�تماعي اال�ج

ىي ريادة  االست�ثمار �ف
�تماعية األعمال اال�ج

ديدة  لق �لول �ج  ل�ف
للمستقبل                               

�تمعية املشاركة املحج

ميع أطراف  تسهيل مشاركة �ج
�تمع من خالل خلق فرص  امل�ج

ديدة وشراكات تطوعية �ج

صندوق االست�ثمار 
�تماعي اال�ج

است�ثمار املساهمات لت�قيق أثر 
ر طويل  �تماعي مستدام له تأث�ي ا�ج

�تماعي د ا�ج املدى و عا�ئ

إدارة التواصل

رفع مستوى الوعي وتبادل األفكار 
  وتعزيز مشاركة األفراد وفرص 

املشاركة
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21 20

“ ً ىي ذرة بعمق �ز إن ثقافة العطاء متحج
شعب اإلمارات العربية املتحدة. 

 ً ما� فطوال تاريخنا كدولة، عملنا دا�ئ
ل تحقيق  بشكل متضافر من أ�ج

�تمع الصالح العام للمحج

 أسس تحقيق
اح النحج

، �ي ً أبوظ�ج ىي ً لبناء قطاع ثالث مزدهر �ف ة معا� تسعى هي�ئ
اح لت�قيق  ً أسس الن�ج ىي نا بالفعالية ألننا نست�ثمر �ف ً نه�ج رف وي�تم�ي

�تماعي املستدام واالبتكار والشراكات التقدم واألثر اال�ج

وهر كل ما نقوم به،  نعلم  هي �ج
�تماعية ال يمكن  بأن �ل الت�ديات اال�ج

أن يقع على عاتق فرد أو مؤسسة 
ب  وا�دة، �يث أن هذه املهمة ي�ج
ً مختلف  �ف أن تكون ثمرة تعاون ب�ي

القطاعات واألطراف.

ً عملنا على  ىي هذا هو السبب �ف
ات  شراكات هادفة مع الهي�ئ

 ً �ف اص واملبدع�ي الحكومية والقطاع الحف
. �ي ميع أن�اء أبوظ�ج ً �ج ىي واملؤسسات �ف

ً عملنا على �قيقة مفادها  ىي نرتكز �ف
ديد أو  ر �ج اد نمط تفك�ي أنه بدون إي�ج
�تماعية،  ديدة لت�دياتنا اال�ج �لول �ج
 ً ىي فإنها ستس�تمر. هذا هو السبب �ف

ً نقدر االبتكار قبل  ً معا� ىي أننا �ف
ء. �ي كل �ث

 العديد من مبادراتنا هي األولى من 
، مما يدل على أنه  �ي ً أبوظ�ج ىي نوعها �ف

ر  ً التفك�ي من خالل االبتكار ونماذحج
�تماعي  ديدة، يمكننا خلق أثر ا�ج الحج

ً مضاعف. ىي ا�ج إي�ج

ً كل مبادراتها إلى  ىي تسعى معا� �ف
�تماعي  ت�قيق الصالح العام واألثر اال�ج

ابا� على �ياة  املستدام بما يعود إي�ج
�تمع ككل. الت وامل�ج االفراد والعا�ئ

ً قياس األثر  ىي وخالل عام 2020 بدأنا �ف
�تماعي الذي �ققناه لفهم أعمق  اال�ج

ً ذلك وأين  �ف �ول كيف يعمل وت�س�ي
يمكن أن نست�ثمر لت�قيق االبتكار 

�تماعي املستدام وازدهار القطاع  اال�ج
الثالث ونموه.

�تماعي االبتكار الشراكات  األثر اال�ج

التعاون لتحقيق األهداف 
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التعاون لتحقيق األهداف 



�تمع. ر من 2500 فرد من امل�ج ، مما أدى إلى إشراك أك�ث �ي ً أبوظ�ج ىي �تماعي وأنشطة العطاء �ف لت�قيق االبتكار اال�ج

 ً ىي ً �ققناها �ف ً ال�ت�ي �ج خالل عام 2020، ساهمت النتا�ئ
�تمع متعاون،  ً إنشاء م�ج ىي ة امل�تمثلة �ف دعم رؤية الهي�ئ

: يسية ما يلىي نا الر�ئ �ج من بعض نتا�ئ وتت�ف

ازات 2020 إنحج
�تماعي  امنا بتحقيق األثر اال�ج رز ال�ت

ً للمن� ً معا� برنام�ج

اطلقنا 
ديدة يسية �ج 3 منصات ر�ئ

�تماعي  ً املسّرع اال�ج برنام�ج

منصة املساهمات 
�تماعية الرقمية  اال�ج

ً الذي يمتد الى ن�و 12 شهرا�  رنام�ج ً اإلمارات العربية املت�دة، ال�ج ىي �ف
ويهدف إلى تزويد أص�اب الهمم باملهارات الالزمة للتوظيف.

أطلقنا
�تماعي األولى من نوعها سندات األثر اال�ج

، لالستفادة من املوارد  ىي �تمع املد�ف اص وامل�ج ر القطاع العام والحف ع�ج
ل ت�قيق  هات الفاعلة من أ�ج رات لدى مختلف الحج �ج واملهارات والحف

ً عملنا. ىي الكفاءة والفعالية القصوى �ف

�ن تدش�ي
ديدة ر من 70 شراكة �ج أك�ث

ملت  لسات تبادل املعارف، �يث �ث التدريبات التطوعية و�ج
هات ذات الصلة. �تمع والحج ر من 2900 من أفراد امل�ج أك�ث

استضفنا 
�تمعية 98 ورشة عمل م�ج

�تماعية �ددتها �كومة  نا لعام 2020، 10 أولويات ا�ج موعة برام�ج تناولت م�ج
ً قلب عملية الت�فمية املستدامة. ىي �تمع �ف ة األفراد وامل�ج ، �يث وضعت الهي�ئ �ي أبوظ�ج

تناولنا
�تماعية 10 أولويات ا�ج
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25 24

دورات للحاضنة 
تم إطالقها تتناول 

مل مواضيع ت�ث

مليون درهم 
م ال�تمويل  ��ج

املقدم من 
ة الهي�ئ

تطبيقات
تم اطالقها

مؤسسة
�تماعية تم  ا�ج

إطالقها 30

4
6
7

أص�اب الهمم
الص�ة النفسية
ال�تماسك األسري

ة البي�ئ

بناء مصدر لألفكار
املبتكرة

�تماعي ً واملسّرع اال�ج �اضنة معا�

ب أن يكون للفرص أبعاد متعددة وأن  ، ي�ج �ي ً أبوظ�ج ىي �تماعي مستدام �ف ل ت�قيق نمو اقتصادي وأثر ا�ج من أ�ج
ً واملسّرع  ً �اضنة معا� تكون مس�تمرة، ولهذا فإن إنشاء مصدر لألفكار املبتكـرة أمر بالغ األهمية، ومن خالل برام�ج
�تماعي، �يث تعزز  �تماعي، نقوم بت�ديد هؤالء املبتكرين ونساعد على تمكينهم ألن يكونوا من صانعي األثر اال�ج اال�ج

ية. �تماعية أو الثقافية أو البي�ئ �تماعية فرص تطوير �لول مستدامة للت�ديات اال�ج ً ريادة األعمال اال�ج ىي نا �ف برام�ج

ً املنصة املناسبة  �تمع، �يث توفر معا� �تماعي على تعزيز الحلول املبتكرة من داخل امل�ج ً واملسّرع اال�ج تعمل �اضنة معا�
 ً ىي �تماعية على االزدهار إلى خلق فرص عمل، واملساهمة �ف لت�فمية هذه األفكار، وستؤدي مساعدة ريادة األعمال اال�ج

ً املستدام. ىي ا�ج ر االي�ج االقتصاد، وتعزيز التغي�ي

�تماعييـــن املبتكريــن مــن طــرح أفــكار  ــ�ن رّواد األعمــال اال�ج �تماعــي علــى تمك�ي تعمــل �اضنــة معــًا واملســّرع اال�ج
�تماعيــة. فمــن خــال إنشــاء قطــاع ثالــث مزدهــر وقــوي،  إبداعيــة لتشــكيل منشــآت أهليــة ومؤسســات ا�ج

�تمعاتنــا كذلــك. نسيةيمكننــا إنشــاء فــرص عمــل تعــزز اقتصادنــا ومحج �ج
21

مستفيد

ر من  أك�ث

15,000

قارات

راك من  طلبات اش�ت

5

800 طلب  
ر من  راك من أك�ث اش�ت

ر من  أك�ث
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نظرة على صناع 1
�تماعي األثر اال�ج

موضوع الدورة: 
الص�ة النفسية

هولد ماي 
ريال أم�ج

ديدة ملقدمي الرعاية أداة �ج

ً يشعر  رد تشخيص املريض بمرض نفس�ي م�ج يه ومساعدة مقدمي الرعاية، ف�ج ن�ن هناك لتو�ج
موعة أدوات،  التهم. لذا، فإن مشروعنا هو تزويدهم بم�ج � أنفسهم وعا�ئ ميع بالضياع، املر�ف الحج

ب أن يتوقعوه.  �، وما ي�ج ومنصة يمكنهم استخدامها كدليل للتشخيص، وكيفية العناية باملر�ف
هم ". ً أل�با�ئ �ف ً املناسب�ي ر اإلدارة والعالحج ً توف�ي ىي كل ذلك لدعم مقدمي الرعاية �ف

ك. إنك تقوم ب�مايتهم فعال� ". ً ت�مي بها أ�با�ئ . وهي الطريقة ال�ت�ي "املظلة تمثل درعا�

2ً ستوريكالىي

ً ورواية قصصهم �تماع معا� الت على اال�ج مساعدة العا�ئ

التهم بطريقة هادفة.  ديدة األشخاص على التواصل مع عا�ئ وتساعد هذه املنصة الحج
لية خاصة بها. ً وتـكوين قصص عا�ئ �تمع معا� الت أن ت�ج مكن للعا�ئ ف�ي

يال القادمة. ً مشاركته ونقله إلى األ�ج ميعا� ً يمكنهم �ج الت كتابا� نب، تؤلف العا�ئ نبا إلى �ج ف�ج

ً قوالب قصة يمكن تخصيصها عن طريق تحديد الشخصية وإضافة  رنام�� يوفر ال�ج
اإلسم والتفاصيل األخرى.

 تمكن األشخاص من مشاركة قصصهم الشخصية وتاريخهم وهويتهم 
رونية. من خالل الكتب املطبوعة والكتب اإللك�ت

نظرة على صناع 
�تماعي األثر اال�ج

موضوع الدورة: 
رابط األسري ال�ت
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همة 3

راوح أعمارهن  ً ت�ت ىي إرشاد الفتيات اللوا�ت
ً وأمهاتهن. �ز 9 و 13 عاما� ب�ي

ً سن 13-9 على إدراك إمكاناتهن  ىي تقدم همة ورش عمل بعد وقت املدرسة ملساعدة الفتيات �ف
رام الذات، وزيادة الوعي �ول الص�ة النفسية، وتطوير كفاءاتهن ومهاراتهن. من خالل بناء ا��ت

لة.  ر من 150 عا�ئ ً فقط ، قامت همة بالفعل بخدمة أك�ث �ي فمنذ انطالقها العام املا�ف
�تماعية وشؤون القصر  ات الحكومية مثل مؤسسة الرعاية اال�ج اح مع الهي�ئ وقد تعاونت بن�ج

اصة وأكاديمية اللؤلؤة وأكاديمية ياس. ً باإلضافة إلى مدارس مثل مدرسة روافد الحف �ي ً أبوظ�ج ىي �ف

ً ودولة اإلمارات العربية املت�دة ،  �ي ً أبوظ�ج ىي وستس�تمر مبادرة همة التواصل مع  املدارس �ف
فضال� عن املنظمات ذات االه�تمام باألمهات واألطفال.

نظرة على صناع 
�تماعي األثر اال�ج

موضوع الدورة: 
الص�ة النفسية

ر توغذر ب�ت 4
ً ً باملرض النف��ي �ز رعاية املصاب�ي

ً بأمراض نفسية عند مغادرتهم املستشفى  �ف تدعم Better Together األشخاص املصاب�ي
ديد. �تمع من �ج مان شعورهم بالدعم عند دخولهم امل�ج ل�ف

دين إلى ديارهم  تعمل Better Together على وضع خطط مخصصة لألشخاص العا�ئ
اوز ما قد تكون األسرة قادرة على تقديمه. ومقدمي الرعاية لهم، مما يوفر مساعدة إضافية تت�ج

يات للص�ة النفسية والبدنية ، وتطوير مهارات الحياة اليومية،  راتي�ج من املبادرة اس�ت تت�ف
رفيهية. تساعد املبادرة مقدمي الرعاية على فهم  م واألنشطة ال�ت والوصول إلى التدريب والتعل�ي

ً تقلل األعراض وت�سن الحياة اليومية. ركة ال�ت�ي ً املش�ت ىي ً ووضع أهداف التعا�ف املرض العقلىي

نظرة على صناع 
�تماعي األثر اال�ج

موضوع الدورة: 
الص�ة النفسية
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همة 3

راوح أعمارهن  ً ت�ت ىي إرشاد الفتيات اللوا�ت
ً وأمهاتهن. �ز 9 و 13 عاما� ب�ي

ً سن 13-9 على إدراك إمكاناتهن  ىي تقدم همة ورش عمل بعد وقت املدرسة ملساعدة الفتيات �ف
رام الذات، وزيادة الوعي �ول الص�ة النفسية، وتطوير كفاءاتهن ومهاراتهن. من خالل بناء ا��ت

لة.  ر من 150 عا�ئ ً فقط ، قامت همة بالفعل بخدمة أك�ث �ي فمنذ انطالقها العام املا�ف
�تماعية وشؤون القصر  ات الحكومية مثل مؤسسة الرعاية اال�ج اح مع الهي�ئ وقد تعاونت بن�ج

اصة وأكاديمية اللؤلؤة وأكاديمية ياس. ً باإلضافة إلى مدارس مثل مدرسة روافد الحف �ي ً أبوظ�ج ىي �ف

ً ودولة اإلمارات العربية املت�دة ،  �ي ً أبوظ�ج ىي وستس�تمر مبادرة همة التواصل مع  املدارس �ف
فضال� عن املنظمات ذات االه�تمام باألمهات واألطفال.
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ر توغذر ب�ت 4
ً ً باملرض النف��ي �ز رعاية املصاب�ي

ً بأمراض نفسية عند مغادرتهم املستشفى  �ف تدعم Better Together األشخاص املصاب�ي
ديد. �تمع من �ج مان شعورهم بالدعم عند دخولهم امل�ج ل�ف

دين إلى ديارهم  تعمل Better Together على وضع خطط مخصصة لألشخاص العا�ئ
اوز ما قد تكون األسرة قادرة على تقديمه. ومقدمي الرعاية لهم، مما يوفر مساعدة إضافية تت�ج

يات للص�ة النفسية والبدنية ، وتطوير مهارات الحياة اليومية،  راتي�ج من املبادرة اس�ت تت�ف
رفيهية. تساعد املبادرة مقدمي الرعاية على فهم  م واألنشطة ال�ت والوصول إلى التدريب والتعل�ي

ً تقلل األعراض وت�سن الحياة اليومية. ركة ال�ت�ي ً املش�ت ىي ً ووضع أهداف التعا�ف املرض العقلىي
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 شراكة فعالة لتحقيق
الصالح العام

�تماعي عقود األثر اال�ج

ر للشراكات والحلول الفعالة  �تمعية بتقديم تسهيالت أك�ج ة املساهمات امل�ج �تماعي لهي�ئ يرتبط مسار عقود األثر اال�ج
ً مبتكر يع�تمد مبدأ الدفع مقابل  ً مالىي ة على نموذحج رف ً هذه الرك�ي ىي ة �ف ً الهي�ئ �تمعنا. ويع�تمد نه�ج ات م�ج لتلبية ا�تيا�ج

�تماعية قابلة  ً ا�ج �ج ة مع مؤسسة تقدم خدمات عامة، ترتبط تلك العقود بنتا�ئ . فعندما تتعاقد الهي�ئ �ج النتا�ئ
ة  �تماعي، أبرمت الهي�ئ ً على األثر اال�ج رف رك�ي ً إطار ال�ت ىي �تماعي". و�ف للقياس. ونسمي هذه االست�ثمارات "سندات األثر اال�ج
�تماعية املركبة. وي�تم إشراك عدة أطراف والتعاقد معها  ا مع شركاء يعملون على وضع �لول للت�ديات اال�ج عقود�

ً مستدامة. �ج لت�قيق نتا�ئ

ىي  حة واست�ثمار ال�تمويل ال�كومي �ز �تماعي من خالل التعاقد على ال�لول النا�ج ويعمل مسار عقود األثر اال�ج
ً يمكن قياسها �� أساليب مبتكرة تحقق نتا�ئ

�تماعي كيف يعمل محور عقود األثر اال�ج
ً ثالثة أنواع من الشركاء: �ز ة ما ب�ي مع الهي�ئ تحج

ً تـثبت فعاليتها  �تماعية املطرو�ة، واألفكار ال�ت�ي ً القضية اال�ج ىي نب إل�راز تقدم �ف نبا� إلى �ج هات تعمل �ج هذه الحج
ميع من هذا االبتكار. ً ي�تم اع�تمادها. فيقوم كل شريك بدوره ��ت� يستفيد الحج فقط هي ال�ت�ي

�تماعية    كيان �كومي يحدد األولوية اال�ج

�تماعية ال األولوية اال�ج ً محج ىي رة �ز مؤسسة موثوق بها لديها خ�ج

مست�ثمر من القطاع ال�زاص

 ، ما� ً ق�ي ا� كل شريك يطرح شي�ئ
ميع من االبتكار. “فيستفيد ال�ج
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مت إلى "أطم�". اص عندما ان�ف ً األوملبياد الحف ىي �ة �ف كانت بسمة بالفعل منافسة نا�ج

ً تلقي عروض عمل،  ىي ً وسعت من فرصها �ف ية املتخصصة ال�ت�ي رف ل�ي فمن خالل دروس ودورات اللغة اإلن�ج
رتها  ً مس�ي ىي ر إشراقا� �ف موعة األولى من برنام�ج "أطم�" إلى مستقبل أك�ث ً امل�ج ىي تؤدي مشاركة بسمة �ف

ال  ً م�ج ىي رة �ف رت مقابلة عمل مع شركة الدار العقارية وتخطط ملمارسة مهنة سكرت�ي املهنية. لقد أ�ج
. م الداخلىي الت�م�ي

ً برنام�ج  ىي ية. فقد ساعد�ف رف ل�ي تقول بسمة: "أستطيع أن أقرأ اآلن بشكل أفضل بسبب دروس اللغة اإلن�ج
�تماعية  ر ا�ج ر بطريقة مختلفة. لقد ساعدنا على أن نصب� أك�ث "أطم�" أنا والطالب اآلخرين على التفك�ي

واستقاللية وثقة. لقد مكننا "أطم�" من إ�ماع صوتنا لآلخرين".

ىي برنام�ج "أطم�" ، مشاركة �ن �ن بسمة الغص�ي

رات  �تماعي هي إ�دى املتغ�ي سندات األثر اال�ج
ىي تقديم  رنا �ف ر عن طريقة تفك�ي العميقة ال�ت�ي تع�ج

�ج  �تماعية، وال�ت�ي تركز على تقديم نتا�ئ رام�ج اال�ج ال�ج
�ي �تمع أبوظ�ج م�ددة وقابلة للقياس مل�ج

ة املساهمات  مـي، مدير عام هي�ئ سالمة العم�ي
ً �تمعية "معا� امل�ج

“
ً اململكة املت�دة عام 2010،  ىي ً ظهر �ف نه�ج
ميع أن�اء  ً �ج ىي ىي 30 دولة �ف وتم اع�تماده �ف

ً تعزيز  ىي ا�ها �ف العامل، وهي أداة أثـبتـت نــ�ج
دمـات الـعـامـة. ً تـقـديم الحف ىي االبـتكار �ف

�ي "أطم�"،  ري�ج ً التحج رنام�� ة معا� باطالق ال�ج ً عام 2020 ، قامت هي�ئ ىي �ز
ً واألول من نوعه على مستوى  لي�� ً ال�ز ىي �تماعي �ز وهو أول سند لألثر اال�ج

ه الت�ديد إلى زيادة فرص العمل ألص�اب  العامل الذي يهدف على و�ج
ر خدمات إلى 25 طالبا�  ً عام 2020 ، قمنا بتوف�ي ىي . و�ف �ي ً أبوظ�ج ىي الــهـمـم �ف

م النظري و 6 أشهر  موعتنا األولى خالل 6 أشهر من التعل�ي ً م�ج ىي شاركوا �ف
، ودعمنا سعيهم ن�و ت�قيق هدف الحصول على  من التدريب العملىي

. مة بعد 15 شهرا� وظيفة دا�ئ

�تماعي عقود األثر اال�ج

 ما هو سند األثر
�تماعي؟ اال�ج

�ول برنام�ج أطم�
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 التواصل من خال
 التعاون

�تمعية  املشاركة املحج

ميع بسبب  لقد كان وقتًا عصيبًا على ال�ج
رة،  الت�ديات الص�ية واالقتصادية األخ�ي

ر  ة إلى تعزيز املشاركة ع�ج وما زلنا ب�ا�ج
�ف  �تمع بأكمله. بالنسبة لكبار املواطن�ي امل�ج

، قد يكون هذا أمرًا صعبًا  �ف م�ي واملق�ي
رة طويلة  للغاية، وقد يكون للعزلة لف�ت

ىي بعض األ�يان عواقب يمكن أن تؤثر  �ف
على ص�تهم وسالمتهم.

ة  مي، مدير عـام هي�ئ سالمة العمـ�ي
" �تمعية "معا� املساهمات امل�ج

ً �ياة  ىي ميع بإ�داث فرق �ف �تمعي وأن يقوم الحج ً ت�قيق ال�تماسك امل�ج ىي �تمع بأكمله أن يلعب دورا� نشطا� �ف يمكن للم�ج
دمات  ً الحف ىي وات �ف ة الف�ج ً تعزيز ثقافة التطوع واملشاركة. ت�دد الهي�ئ ىي �تمعية يساعد �ف رانه. إن مسار املشاركة امل�ج �ي �ج

مل  ات واألولويات. ويسث ً مباشرة تلك اال�تيا�ج �ي ً تل�ج لق فرص التطوع ال�ت�ي �تماعية، ثم تعمل مع الشركاء لحف اال�ج
ارب  �تماعي، مما يخلق ت�ج ً ت�قق األثر اال�ج رام�ج ً تربط موظفيها ب�ج الشركاء الشركات واملؤسسات امل�لية ال�ت�ي

�تمع. ديدة تخدم امل�ج �ج

رام�ج هة ن�و ال�ج ة "معا" على تخطيط فرص تطوعية هادفة مو�ج �تمعية، تعمل هي�ئ ومن خالل م�ور املشاركة امل�ج
. �تماعيا� ملموسا� ً ت�قق أثرا� ا�ج  ال�ت�ي

 ، �ي را�ف اصة بنا إلى العامل االف�ت �تمعية الحف ً املشاركة امل�ج �ة كورونا COVID-19، ت�ولت العديد من برام�ج ا�ئ فخالل �ج
ء بالصعوبات. لذلك تمكنا من الحفاظ عليها فعالة خالل عام ملىي

“

ً الشباب. وخالل  �ف ً من خالل ربطهم باملتطوع�ي �ف م�ي ً واملق�ي �ف ً يعمل على تعزيز رفاهية كبار املواطن�ي يال" هو برنام�ج "ر�لة أ�ج
�تمع.  ً أفراد امل�ج �ف ، باستخدام مؤتمرات الفيديو ملواصلة التواصل ب�ي �ي را�ف ً إلى العامل االف�ت رنام�ج �ة COVID-19، ت�ول ال�ج ا�ئ �ج

يال". وتقوم مؤسسة املباركة، وهي من مؤسسات القطاع الثالث، بتشغيل وتوسيع مرا�ل برنام�ج "ر�لة أ�ج

يال ر�لة أ�ج

ً عام 2019، وهو  ىي تم إطالق برنام�ج "أهل النشاط" �ف
ً أص�اب  ً الص�ة وإدماحج �ف �تمعي م�مم لت�س�ي ً م�ج برنام�ج

اص  ً بالتعاون مع األوملبياد الحف رنام�ج الهمم. تم إنشاء ال�ج
ً ومؤسسة زايد العليا ألص�اب الهمم، �يث  ىي اإلمارا�ت

م الص�ي للشباب  يقدم أنشطة اللياقة البدنية والتعل�ي
، مثل دورات  �ي ميع أن�اء أبوظ�ج ً �ج ىي من أص�اب الهمم �ف

ً يعقدها مدربون ومتطوعون مؤهلون  كرة القدم ال�ت�ي
. ىي اص اإلمارا�ت ً األوملبياد الحف ىي �ف

برنام�ج أهل النشاط ً قالوا بأنهم �صلوا �ف من املتطوع�ي
ابية. ربة إي�ج  على ت�ج

88%

 ً ىي طوط األمامية أكدوا �دوث زيادة �ف ً الحف ىي ً �ف �ف من العامل�ي
لسات  رخاء( بعد �ج رفاهيتهم النفسية )الهدوء واالس�ت

. رخاء الذه�ف�ي لسات االس�ت ا و�ج اليو�ج

89%

 ً الت الذين قالوا بأنهم راضون تماما� من األفراد والعا�ئ
ً استلموها خالل  ية ال�ت�ي أو راضون عن السالل الغذا�ئ

�ة. ا�ئ رة الحج ف�ت

91%
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 التواصل من خال
 التعاون

�تمعية  املشاركة املحج
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�تماعي. لذا، فقد أنشأت  �تمع من املشاركة وإ�داث أثر ا�ج ً تمكن أفراد امل�ج ر وأقصر الطرق ال�ت�ي يعد التطوع من أك�ث
ديدا� ينسق فرص املساهمة باملهارات الشخصية والوقت  ا� تطوعيا� �ج " برنام�ج �تمعية "معا� ة املساهمات امل�ج هي�ئ

ً األنشطة املختلفة. ىي �ف

�تماعي �يث سي�تمكن املوظفون من ت�ديد املهام على مدار العام  ً بمر�لته األولى  موظفي القطاع اال�ج رنام�ج م ال�ج �ف
�تمع، مثل تقليل  رات سلوكية شخصية تعود بالنفع على امل�ج من "سلة املهام". وهذه املهام هي توصيات بتغي�ي

استهالك الطاقة.

�تمعي  برنام�ج التطوع املحج

“
ربتهم  ملهم االستطالع أن ت�ج ديدة. قال 88٪ ممن �ث ً العديد من املبادرات الحج ىي ً عام 2020، شارك متطوعونا �ف ىي �ف

�تمع وعمل األفراد  ميل للم�ج كانت أعلى من أو مطابقة لتوقعاتهم. إن العمل التطوعي هو وسيلة مهمة لرد الحج
�تمعي. ل التقدم امل�ج نب من أ�ج نبا� إلى �ج �ج

علك تشعر بالرضا عن نفسك. فعند  �تمعك وسي�ج �تمع يفيد م�ج تطوعك ملساعدة امل�ج
الب�ث عن فرصة تطوع، غالبًا ال ندرك أنه يمكننا البدء من املنازل مباشرة. وهذه 
ر  مام أيضًا. نطلب منك أن تصب� عاماًل للتغي�ي ع اآلخرين على االن�ف الطريقة ستش�ج
ة  رنام�ج إلى معال�ج �تمعك. يهدف هذا ال�ج لتك لدعم م�ج وأن تتعاون مع أ�د أفراد عا�ئ
يع  �ي وتش�ج ىي أبوظ�ج �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج يسية كما �ددتها دا�ئ �تماعية الر�ئ األولويات اال�ج

�تمع واألسرة ومكان العمل. ثقافة التطوع واملشاركة داخل امل�ج

" ة "معا� ي لهي�ئ فيديو تروي�ج

�ي ىي أبوظ�ج بناء ثقافة التطوع �ن

Watch Video Now

�تمعية  املشاركة املحج

https://fb.watch/2IBlzAVH6I/
https://fb.watch/2IBlzAVH6I/
https://fb.watch/2IBlzAVH6I/
https://fb.watch/2IBlzAVH6I/
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مع  " مؤخرا� أول منصة رقمية لحج ة "معا�  أطلقت هي�ئ
، �يث توفر  �ف املساهمات لتسهيل العطاء على املساهم�ي

اه املسارات  يه املساهمات بات�ج خيارات متعددة لتو�ج
مع  ة لحج رف ً بعض املبادرات املم�ي ما يلىي ً امل�ددة. ف�ي رام�ج وال�ج

�تماعي: املساهمات من صندوق االست�ثمار اال�ج

ً دعم األيتام • برنام�ج
• دعم زراعة األعضاء 

�تماعية منصة املساهمات اال�ج

ىي  ً يمكن للشركات واألفراد �ف ً ال�ت�ي �ي �تماعي هو القناة الر�مية لحكومة أبوظ�ج صندوق االست�ثمار اال�ج
�تماعية. والصندوق هو أول منصة  هة األولويات اال�ج ً من خاللها تقديم املساهمات ملوا�ج �ي أبوظ�ج

ً دولة اإلمارات العربية املت�دة �يث يمكن لألفراد املساهمة  ىي مع املساهمات �ف من نوعها لحج
� قرارات الصندوق االست�ثمارية مع  �تماعية. وت�تما�ث هة الت�ديات اال�ج ً موا�ج ىي بشكل مباشر �ف

. �ي ً أبوظ�ج ىي �تمع �ف رة ت�فمية امل�ج �تماعية لألمم املت�دة وأولويات دا�ئ أهداف الت�فمية اال�ج

ً التوظيف  �ف ً تتنوع ب�ي ، وال�ت�ي �ي ميع أن�اء أبوظ�ج ً �ج ىي �تماعي �ف يوفر الصندوق ال�تمويل ملشاريع األثر اال�ج
ً اختيار  �ي ً أبوظ�ج ىي �ف �ف ات األساسية. ويمكن للمساهم�ي م والص�ة واألسرة واال�تيا�ج والتعل�ي

ً دعمها مع معرفتهم بأن مساهمتهم ستذهب إلى املكان املناسب  ىي ً يرغبون �ف املسارات ال�ت�ي
�تماعي. سي�تم است�ثمار نسبة  ً الوقت املناسب، مما يؤدي إلى ت�قيق أق�� قدر من األثر اال�ج ىي �ف
د سنوية إلعادة االست�ثمار  ً م�فظة االست�ثمار، مما يوفر عوا�ئ ىي ميع املساهمات �ف معينة من �ج

�تماعي املستدامة. ً األثر اال�ج موعة واسعة من برام�ج وإ�ياء م�ج

�تماعية  " االست�ثمارات إلى األولويات اال�ج ة "معا� �تماعي التابع لهي�ئ ه صندوق االست�ثمار اال�ج يو�ج
ر استدامة. عل العطاء أك�ث امللحة، مما يزيد من كل مساهمة ويحج

�تمع ةاألسرة واملحج البي�ئ م ال�وكمة والشراكاتالعمل والتعل�ي

 االست�ثمار املستدام من
ل الصالح العام أ�ج

�تماعي  صندوق االست�ثمار اال�ج
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 التعاون لتحقيق األثر
�تماعي  اال�ج

إدارة التواصل

ً �يث تقوم األطراف املعنية  �ي �تمع أبوظ�ج ً م�ج ىي �تمعي �ف �تمعية الوصول إلى �الة االزدهار امل�ج ة املساهمات امل�ج تستهدف هي�ئ
ديدة من  ة طرح أشكال �ج �تمع. ومن خالل زيادة الوعي �ول آلية املساهمة، ت�اول الهي�ئ بت�ديد الحلول وتقدم امل�ج

ً مستدامة وقابلة للقياس، فإننا نقوم أيضا� بالتواصل مع  �ج ً ت�قق نتا�ئ ة تقوم بإنشاء برام�ج التعاون. ونظرا� ألن الهي�ئ
ديدة وذات مغزى. ويهدف مسار إدارة التواصل لدينا أيضا� إلى  الشركات واألفراد الذين يمكنهم املساهمة بطرق �ج

�تمع يلمس الناس فيه ازدهار  �تماعية وما يمكننا القيام به �يالها ، مما يؤدي إلى م�ج زيادة الوعي �ول الت�ديات اال�ج
�، ومع مساهمات  ً بناء مستقبل نا�ج ىي ً واالستعداد للمشاركة. إن كل فرد فينا منوط به املشاركة �ف �ف م وال�تمك�ي التعل�ي

ديدة. ميع، يمكننا الوصول إلى آفاق �ج الحج

. �ي ً أبوظ�ج ىي ً تعزيز التواصل وثقافة املساهمة واملشاركة �ز ىي ومن خالل إدارة التواصل، نساهم �ز

منصة أخذ وعطاء
ة املساهمات  سد رؤية ورسالة هي�ئ  هي منصة ابتكار سنوية ت�ج
ً وتثقيفهم  �ي . تم اطالق املبادرة إللهام سكان أبوظ�ج �تمعية معا� امل�ج

م على األفراد  �تمع معا� املتعاون القا�ئ مام إلى م�ج ل االن�ف وتمكينهم من أ�ج
ة هو تسهيل  �تماعية. وهدف الهي�ئ �تمعون معا� لحل الت�ديات اال�ج الذين ي�ج

زاء مختلفة  ديدة، والوصول إلى أ�ج تبادل  واألفكار، وتشكيل روابط �ج
ة. �تماعي للهي�ئ ً األثر اال�ج �تمع لتسليط الضوء على أهداف وبرام�ج من امل�ج

ً عام 2020، ب�ضور ىي ً ياس مول �ف ىي ً �ف رنام�ج وقد تمت استضافة ال�ج
لق مسا�ة يمكن أن تزدهر فيها األفكار.  را� لحف ا و 1500 زا�ئ 25 شريك�

ىي  ر فرص املبتكرين �ف ر من 80 ورشة عمل لتيس�ي وقد نظمنا أك�ث
ديدة لت�قيق أهدافهم. التواصل واكتشاف طرق �ج

بناء الشراكات 
ة أي أولوية  ة أنه ال يمكن معالحج ً بناء الشراكات. فمن املنطلقات األساسية للهي�ئ ىي ة �ف وهر عمل الهي�ئ ي�تمثل �ج
ً مختلف املؤسسات والشركات واألفراد، سيتضاعف األثر. �ف مع ب�ي �تمع. فمن خالل الحج �تماعية بمعزل عن امل�ج ا�ج

ً ذلك: ىي ً عام 2020، قمنا ببناء شراكات مع مختلف القطاعات، بما �ف ىي و�ف

م  ياالصحة التعل�ي قطاع الضيافةالتكنولو�ج
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 التعاون لتحقيق األثر
�تماعي  اال�ج
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دة تركز على الشباب. ر رب�ية را�ئ مؤسسة املباركة هي مؤسسة غ�ي
" شراكة مع  �تمعية "معا� ة املساهمات امل�ج ً عام 2020 ، أبرمت هي�ئ ىي �ف

رنام�ج  يال. ويربط هذا ال�ج ً ر�لة أ�ج مؤسسة املباركة لتوسيع برنام�ج
ً سد  ىي ً الشباب. ويكمن هدفنا �ف �ف ً واملتطوع�ي �ف م�ي ً واملق�ي �ف ً كبار املواطن�ي �ف ب�ي

�تمع. ديدة داخل امل�ج يال وخلق روابط �ج ً األ�ج �ف وة ب�ي الف�ج

نظرة على الشريك:
مؤسسة املباركة

. �ي ً أبوظ�ج ىي د �ف شركة الدار العقارية هي املطور العقاري الرا�ئ

�تمعية معا� شراكة مع  ة املساهمات امل�ج ً عام 2020، عقدت هي�ئ ىي و�ف
ً املنطقة.  ىي �تماعي �ف شركة الدار العقارية إلطالق أول سند لألثر اال�ج
ىي  ً درهم لدعم أص�اب الهمم �ف ىي وعليه، فقد است�ثمرت الدار مليو�ف

م. إن هذا االست�ثمار هو مثال على  ديدة والتعل�ي ف �ج الب�ث عن وظا�ئ
�تمع. دمة امل�ج اص معا� لحف ً العام والحف �ف كيفية عمل القطاع�ي

دة  ً الرا�ئ �ي عل أبوظ�ج ة وشركة الدار العقارية ت�ج ً الهي�ئ �ف إن الشراكة ب�ي
�تماعي - وهذه إ�دى العالمات  ً تطبق سندات األثر اال�ج ً املنطقة ال�ت�ي ىي �ف

ً عام 2020. ىي البارزة �ف

نظرة على الشريك:
شركة الدار العقارية

إدارة التواصل
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إدارة التواصل



مل شركاء  �تماعي ليسث نا لت�قيق األثر اال�ج يتسع نطاق منه�ج
�تمع يسعى  ً امل�ج ىي ة واألطراف املعنية املختلفة  وكل عضو �ف الهي�ئ

ابية. إلى تقديم مساهمة إي�ج
�تماعي القابل للقياس.  ر العاملية لت�قيق االبتكار وتب�ف� املبادرات ذات األثر اال�ج � عملنا  مع أعلى املعاي�ي ي�تما�ث
�تمعات ت�دد  . فامل�ج �ي �تماعية مباشرة من سكان أبوظ�ج �تمع ونسعى إلى فهم الت�ديات اال�ج ات امل�ج ندرك ا�تيا�ج

. اد الحلول معا� الت�ديات، وعلينا إي�ج

رة ت�فمية  ً �ددتها دا�ئ �تماعية ال�ت�ي � عملنا  مع أهداف األمم املت�دة للت�فمية املستدامة واألولويات اال�ج ي�تما�ث
ً كما هو مذكور أعاله. �ي ً أبوظ�ج ىي �تمع �ف امل�ج

 رؤية عاملية، مع نظرة
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شكرًا
نا لشركا�ئ

ً واألزمات والكوارث ة الوطنية إلدارة الطوارى� الهي�ئ

�ي املكتب اإلعالمي لحكومة أبوظ�ج
�ي  شرطة أبوظ�ج

�تمع  رة ت�فمية امل�ج دا�ئ
د البلدي رة البلديات و النقل  - مركز التوا�ج دا�ئ

م واملعرفة رة التعل�ي دا�ئ
رة الص�ة  دا�ئ

ً الرقمية  �ي ة أبوظ�ج هي�ئ
ً للطفولة املبكرة  �ي ة أبوظ�ج هي�ئ

ً للص�ة العامة �ي مركز أبوظ�ج
ً لإلعالم �ي شركة أبوظ�ج

ودة و املطابقة  ً لل�ج �ي لس أبوظ�ج م�ج

�ي ً أبوظ�ج ى� موا�ف
ً العاملي  �ي سوق أبوظ�ج

املؤسسة العليا للمناطق االقتصادية املتخصصة
دار زايد للرعاية األسرية 

مؤسسة الت�فمية االسرية
ً للخدمات الص�ية  �ي شركة أبوظ�ج

�تماعية و شؤون القصر مؤسسة الرعاية اال�ج
�تماعي ً للدعم اإل�ج �ي ة أبوظ�ج هي�ئ

مؤسسة زايد العليا ألص�اب الهمم 
الدار العقارية

اتصاالت
مؤسسة اإلمارات 

ىي  الهالل األ�مر اإلمارا�ت
ران االت�اد للط�ي

مان �ف
رولية الوطنية  شركة اإلنشاءات الب�ت

�ديد اإلمارات
أغذية

رافات الب�رية الوطنية شركة الحج
�ف  ً الوطنية للتأم�ي �ي شركة أبوظ�ج

م�مد رسول خوري وأوالده
ً وأوالده القابضة ذ.م.م شركة علىي

م موعة الفه�ي م�ج
ر بن يوسف وأوالده ذ.م.م موعة عم�ي م�ج

ً لإلست�ثمار ش. م.خ  �ي الظ�ج
ً اإلسالمي �ي مصرف أبوظ�ج

اري ً الت�ج �ي بنك أبوظ�ج
بنك ستاندرد تشارتد

لف كابيتال �ج

�ي ن�ة الفندقية أبوظ�ج األ�ج
عات ميلينيوم موعة فنادق ومنت�ج م�ج

�ي ن الحمرا أبوظ�ج رف ً س�ي سي�ت�ي

�ي بارك روتانا أبوظ�ج

�ي رويال رزو أبوظ�ج
ً داون تاون �ي هوليدي إن أبوظ�ج

�ي كروان بالزا أبوظ�ج

�ي ري، أبوظ�ج شنغريال – قرية ال�ج
ً منطقة �رة ذ.م.م لي�ج نوفو نورديسك فارما الحف

ىي ي آند كومبا�ف رف ماك�ف
شركة فاين الص�ية القابضة

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
ً التعاونية  �ف معية الع�ي �ج

مؤسسة املباركة
ات�اد مصارف اإلمارات

رناشيونال لالستشارات اإلدارية ا إن�ت أوري�ج
ارة العامة ة للت�ج رف الوطنية امل�تم�ي

معهد لندن للدراسات املصرفية واملالية
ي إف  لس�ب و�مل السيارات إف �ج

مؤسسة آيرون ستيشن
رناشونال ً انت�ي ىي ً د�ج ً ��ي ىي  شركة أن أر �ت

ارة ويطر للت�ج شركة خالد الحف
امعة خليفة �ج

ر ماركت اللولو هاي�ج
ً فيكس مال�ت�ي

سيستينبل سكوير

ىي اص اإلمارا�ت مؤسسة األوملبياد الحف
م شركة تسل�ي

شركة تواصل للمواصالت
ارة العامة بن سهيل الدولية للت�ج

ديدة مؤسسة التنظيف الحج
مصبغة بالك دايموند

الشركة العربية
ارة العامة ذ.م.م ر ناشيونال للت�ج ً لنك ان�ت �ف �ي هاي�ج

ر لينك للصناعات الورقية الت�ويلية بي�ج
ر للمنظفات ش ذ.م.م سوبر ك�ي

مصنع سوبر بالست للبالستيك ذ.م.م
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، من خالل كل قرار، ألن تكون قوة  �تمعية معا� ة املساهمات امل�ج تسعى هي�ئ
ابيا� على األفراد  �تماعيا� اي�ج مسخرة لت�قيق الصالح العام، وأن ت�دث أثرا� ا�ج

�تمع ككل. واألسر وامل�ج

�تماعي بطريقة شاملة للوقوف  ً قياس أثرنا اال�ج ىي ً عام 2020، بدأنا �ف ىي �ف
ل  ، ومواطن االست�ثمار من أ�ج �ف اح، وكيفية الت�س�ي على ممكنات الن�ج

�تماعي املستدام وطويل األمد وازدهار القطاع الثالث. االبتكار اال�ج

عامنا باألرقام
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�تمعية الذي نتبناه.  ً املشاركة امل�ج خالل عام 2021، سنواصل البناء على أساس شراكاتنا القوية ونه�ج
ً على الحلول  رف رك�ي �تماعي"، �يث سنقوم بال�ت ة الدفعة الرابعة من برنام�ج "صناع األثر اال�ج ستستضيف الهي�ئ

ىي 25 طالبا� من خالل  مع املساهمات، واالست�ثمار �ف ديدة لحج ً بناء منصتنا الحج ىي ة. وسنس�تمر �ف املبتكرة لحماية البي�ئ
ديد للثقافة املالية. وسط كل هذه املبادرات، ستظل  نا الحج برنام�ج "أطم�"، ونمو برنام�ج "غاية"، وهو برنام�ج

ر ازدهارا وتعاونا. ً ��ت� يكون أك�ث �ي �تمع أبوظ�ج ً م�ج ىي أولويتنا األساسية كما هي: االست�ثمار �ف

ىي  �تماعي، أو كنت ترغب �ف مام إلى مهمتنا. سواء كانت لديك فكرة مبتكرة لدعم التقدم اال�ج ندعوكم لالن�ف
مام إلى ر�لتنا، فن�ن  ً االن�ف ىي �تماعية ترغب �ف رانك، أو كنت تمثل مؤسسة ا�ج �ي التطوع بوقتك ملساعدة �ج

نر�ب بمساهمتك.

إقرأ تقريرنا 100 يوم من العطاء هنا ر هنا إقرأ تقريرنا لحملة معًا نحن بخ�ي

�تمعنا م إلى محج  ان�ن
املتعاون

ماذا بعد

ة، نشكر مساهمينا ومتطوعينا  ً الهي�ئ ىي �تمعنا املتعاون بالنيابة عن كل فرد يعمل �ف م إلى م�ج ان�ف
ر املسبوقة،  ً عام 2020. فمن خالل الت�ديات غ�ي ىي ل املشرف �ف نا وداعمينا لهذا الس�ج وشركا�ئ

�تمعي املتدفق. ً املو�دة. إننا ممتنون بشكل ال م�دود لهذا الدعم امل�ج �ي ظهرت روح أبوظ�ج

دد بأهمية العمل على ت�قيق مهام معا� وهو:  وبي�فما نتطلع إلى املستقبل، لدينا إ�ساس مت�ج
يع ثقافة املشاركة. ن�ن نعلم أنه  �تماعي وتش�ج �تمع من خالل �لول االبتكار اال�ج دعم نمو امل�ج

ر من عمل أي منا بمفرده. هـودنا أك�ج ماعيـة لحج ، سـتكون القوة الحج عندما نعمل معـا�
�تماعي. فمعا� يمكننا التغلب على أي ت�ٍد ا�ج

https://maan.gov.ae/wp-content/uploads/2021/06/Maan-100-Day-ReportAr.pdf
https://maan.gov.ae/wp-content/uploads/2021/05/Ma-an-One-sheetar.pdf
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