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موا إلينا لتحقيق أثر  ان�ف
ج ! �� ا�ج �تماعي إيحج ا�ج

�تمع  نحو محج
متعاون

 نسعى إل� دعم تحقيق نسعى إل� دعم تحقيق
�� ج امل�تمثلة �ف �� �� رؤية أبوظ�ج ج امل�تمثلة �ف ��  رؤية أبوظ�ج

رابط  �تمع م�ت رابط بناء محج �تمع م�ت بناء محج
وم�تماسك. وم�تماسك. 

ج من �� ا�ج  هدفنا تحقيق أثر إيحج
ة األولويات  خالل معال�ج

  . �� ج إمارة أبوظ�ج �� �تماعية �ف اال�ج



�تمعية - ة املساهمات املحج  تأسست هي�ئ
. �� ج أبوظ�ج �� �تمع �ف رة ت�فمية املحج ج عام 2019 من قبل دا�ئ �� معًا �ف

ج تعزيز االبتكار وترسيخ ثقافة املشاركة  �� ة �ف ت�تمثل مهمة الهي�ئ
ج اإلمارة  �� �تماعية امللحة �ف ة التحديات اال�ج �تمعية ملعال�ج واملساهمة املحج

. �� ا�ج �تماعي إيحج وإ�داث أثر ا�ج

ية ال�خمسة  راتي�ج ة من خالل م�اورها االس�ت تعمل الهي�ئ
�تمعي مما  هودها ن�و تعزيز ال�تماسك امل�ج يه �ج على تو�ج

. ىي ا�ج �تماعي إي�ج يؤدي إل�داث ت�ول ا�ج

�تماعية  العقود اال�ج
االع�تماد عل� هذا ال�فمط من األدوات املبتكرة ل�تمويل 

�تمع عل� أساس مبدأ  دمات ألفراد املحج تقديم ال�ف
اح”. “الدفع مقابل النحج

�تماعي مستدام ج إ�داث أثر ا�ج �� ج �ف �� �تمع أبوظ�ج  تعزيز مشاركة محج
قابل للقياس. 

إدارة التواصل والشراكات 

�تماعية  �اضنة معًا اال�ج
مة بهدف  ة والقا�ئ �تماعية الناش�ئ ة مهمة دعم املشاريع اال�ج تتول� الهي�ئ

ج مستدام. �� ا�ج �تماعي إيحج إ�داث أثر ا�ج

�تماعي  صندوق االست�ثمار اال�ج
يه املساهمات لدعم  آلية تمويل مستدامة ي�تم من خاللها تو�ج

ابيًا. �تماعيًا إيحج ج تحدث أثرًا ا�ج املبادرات ال�ت��

�تمعية  املشاركة املحج
�تماعية  هة التحديات اال�ج نضع �لواًلج مبتكرة ملوا�ج

يس��  �تمع من لعب دور ر�ئ ج أفراد املحج �ف املحددة، و تمك��
ر فرص التطوع  ج تقديم هذه ال�لول من خالل توف�� �� �ف

. �� ج إمارة أبوظ�ج �� املتخصصة والهادفة �ف

ة أهدافها من خالل بناء شبكة فعالة مكونة من  تحقق الهي�ئ
املنشآت األهلية واملؤسسات ذات النفع العام واملؤسسات 

اص بهدف تعزيز ال�تماسك  ج القطاع العام وال�ف �ف مع ب�� �تماعية، وال�ج اال�ج
�تمع م�تماسك نشط ومتعاون. �تماعي لبناء محج ج اال�ج �تمعي واالندماح� املحج


