
 

 

  دوائر حكومية محلية  من المجتمع ومرشح   أفراد استقطاب و  المشاركة باب فتح

 تطلق الدورة الثالثة من برنامج -هيئة المساهمات المجتمعية 
ً
  للثقافة"غاية" معا

 المالية  

 

نامج   نطاق  توسعة •  من قبل ديوان ولي العهد    من   يضم أفراد ل  البر
ن ي و المجتمع باإلضافة لمرشحي 

ي    موظفن حكومة أبوظبر

ن من قبل  ي  ميةيأكادالمرشحي  يك الحكومية أبوظبر .   باالضافة إل الشر ي للدعم االجتماعي ي هيئة أبوظبر اتيجر  االسبر

نامج عىل مدار ثالثة أشهر  • ي ، يستمر البر
يكان فن ن بأكاديمية  وسيتم تدريس المنهج الذي طوره الشر المجال التعليمي الممثلي 

فة والتمويل ي العالمي ومعهد لندن للصب  ن   سوق أبوظبر ن متخصصي   . من قبل متطوعي 

ن عىل   • ن المتخصصي  ن والمتطوعي  اتهم ومشاركتها مع  سيتم تشجيع المشاركي  ي  نشر معارفهم وخبر ي  أفراد مجتمع أبوظبر
فن

نامج.    نهاية البر

 

   –لمساهمات المجتمعية  أطلقت هيئة ا  : XX  2021أبوظب   ،  
 
  ها الرائد "غاية" للثقافة من برنامج   ةالثالث، الدورة  اليوم  ،معا

ن مك ، بهدف تالمالية ي ي 
، وليكون لهم دور فعال  الالزمة إلدارة شؤونهم المالية بكفاءة  المعرفةأسس  اإلمارات ب  دولة   مواطبن

ي مجتمع 
ي إلهام أفراد آخرين فن

. فن ي  أبوظبر

 

ي    وانطلقت
 فن
 
اضيا عقد افبر

ُ
ي ست

الثالثة البر ة  فرصة  أكتوبر ، وتمتد عىل مدار ثالثة أشهر، لتشكل    25الدورة  ن لألفراد  ممب 

ن باللغة العربية لحضور برنامج رائد تم إنشاؤه لمعالجة  ي المجت   الناطقي 
نتيجة غياب اإلدارة   معتحدي اجتماعي سائد فن

ي حددتها دائرة    موضوع الثقافة المالية   درج نوي . والتخطيط المالي 
تنمية المجتمع  ضمن األولويات االجتماعية الرئيسية البر

ي  -  جودة الحياة.  نتيجة استبيانأبوظبر

 

 عىل معالجة التحديات االجتماعية،
 
 من حرص هيئة معا

 
ي العالمي    وقعتفقد    وانطالقا اكة مع أكاديمية سوق أبوظبر

شر

نامج،   فة والتمويل لتقديم البر يك  يساهم  بينما ومعهد لندن للصب  نامج    الشر ي للبر اتيجر ي للدعم االجتماعي  االسبر هيئة أبوظبر

  ، ن  المشاركي  ي ترشيح 
 ينضم  و فن

ا
العهد  من    كل أكادو ديوان ولي  ن من قبل  المرشحي  ي  أبوظبر ي حكومة 

ي يموظفن أبوظبر  مية 

ن لقائمة  الحكومية ي   المشاركي 
نامج.  فن  البر

 

اتيجيان و  يكان االسبر فة و التمويل  ميةيأكادعمل الشر ي العالمي و معهد لندن للصب  وضع وتطوير محتوى  عىل سوق أبوظبر

التعليمي  العربية  المنهج  البر   باللغة  الباالعتماد عىل قصص    نامج وتدريسهوتقديم  الحياة  لتثقيف    واقعيةمستوحاة من 

ي تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الرئيسية. 
ات البر ن وتزويدهم بالخبر  المشاركي 

 



 
يمتد عىل مد الذي  ي  التدريبر نامج  البر النظري والعمىلي   12  ىويركز  الجانب   عىل 

 
إذ سيتعىل حد سواء   أسبوعا تزويد ،    م 

ن المشارك الالزمة  رفةالمعب  ي  المالية بكفاءة، والتعرف عىل  إل   والمهارات  المتنوعة، واتخاذ  دارة مواردهم  طرق االستثمار 

 لالستقالل المالي المستدام.  لمنحهمالقرارات المالية المناسبة بحكمة، 
ا
ي إدارة مدخراتهم وصوال

 الثقة فن

 

ي إطار محور المشاركة المجتمعية
   يندرج برنامج "غاية" فن

 
ن  الهادف لتطوع   ، ويوفر فرص الالتابع لهيئة معا من  لمتخصصي 

فة والتمويل  يتم تدريبهمحيث    أفراد المجتمع ات    الذين  وسيتول المتطوعون  . من قبل معهد لندن للصب  يتمتعون بخبر

ي مجال التمويل والمصارف    طويلةمهنية  
ي  تساهم    أساليب شيقة ومفيدة وفعالة  باتباع المنهج المعتمد    تدريسمهمة  فن

فن

ي   ي إحداث التحول اإليجابر
ن أفراد المجتمع.   فن ي إدارة الشؤون المالية بي 

 أنماط السلوك السائدة فن

 

اتهم  الوستتاح   ، عبر مشاركة معارفهم المالية وخبر ي ي إحداث أثر اجتماعي إيجابر
ن ليساهموا فن ن والمتطوعي  فرصة للمشاركي 

، وسيكون لهم دور   محيطهم من   المكتسبة مع  ي ي خلق الغد    أفراد مجتمع أبوظبر
ي نشر أهمية الثقافة المالية ودورها فن

فن

 .   والمجتمعي  الصعيد األشياألفضل وذلك عىل 

 

، المدير العام ل وب  هذه المناسبة أشادت      -هيئة المساهمات المجتمعيةسعادة سالمة العميمي
 
 معا

ا
نامج قائلة يسعدنا  ":   بالبر

ا   إطالق ي   الهادف  ثقافة التطوع  نشر لتيجيتنا الممنهجة  دورة جديدة من برنامج "غاية"، الذي يجسد اسبر ي أبوظبر
ن  و   ، فن تمكي 

ي م  أفراد المجتمع من أداء دورهم
 . والتغلب عليها" االجتماعية الرئيسية األولويات من  واحدة عالجةفن

 

ي   لتغيب  حل األمثل إلحداث التحول ايشكل تفعيل المشاركة المجتمعية ال"وأضافت:   ي   اإليجابر
، وهو السبب  المجتمع  فن

  
 
معا لسعي هيئة  تعاون    عقد   إلاألساسي  الماعالقات  العديد من  مع  اتيجية  وال  ؤسساتسبر الحكومية  الخاصة  هيئات 

اتهم المكتسبة ألفراد  وخلق فرص تطوعية هادفةمشاركة أفراد المجتمع    تشجيعبهدف   ي نشر خبر
، ليقوموا بدورهم الرائد فن

   آخرين". 

 

نامج  وفر  وتابعت: "ي ن  البر ن والمتطوعي  ي  للمساهمة  فرصة فريدة للمشاركي 
كائنا   ممتنونونحن  ،  اإلمارةمستقبل    بناء فن   لشر

ن  اتيجيي 
ي للدعم االجتماعي عىل دعمهم   ،االسبر فة وهيئة أبوظبر ي العالمي ومعهد لندن للصب   بأكاديمية سوق أبوظبر

ن   الممثلي 

 المستمر، فمن خالل عملنا  
 
كة    نؤكد   معا امنا بتحقيق األهداف المشبر ن جودة حياة أفراد مجتمع  الدعم لتعزيز    وتوفب  البر

 ." ي  أبوظبر

 

    160  حوالي برنامج "غاية"    من  ت الدورة الثالثةاستقطب"وأضافت: 
 
 مواطنا

 
،    21  و   ومقيما

 
عام واحد  بعد    ولم يمض  متطوعا

ي   ساهمعىل إطالقه، لي 
ن   فن ن   تمكي  خالل دورة شاملة تستمر عىل  الثقافة المالية من    اسياتبأسوتعزيز معرفتهم    المشاركي 

ي إدارة شؤونهم المالية بكفاءة، ونشر  ليصبحوا قادرين عىل  ثالثة أشهر،    ىمد
اتهم  اتخاذ القرارات المناسبة فن معارفهم وخبر

 المكتسبة ضمن مجتمعهم ".  



 
 

بقولها:   ن    "نتطلعواختتمت  المواطني  من  المزيد  ن الستقطاب  ليكملوا    مشاركةلل   اإلماراتيي  نامج  البر ي 
ةال فن   الرائدة   مسب 

  ويحققوا الهدف المنشود منه". 

 

ي هيئة المساهمات المجتمعية  ميساء النويس  ومن جانبها رصحت
   -، مدير إدارة المشاركة المجتمعية فن

 
"لعب برنامج  :  معا

 
 
محوريا  

 
دورا إطالقه  منذ  المتطوعون  "غاية"  وكان   ، ي أبوظبر ي 

فن للتطوع  بيئة كفؤة  وتوفب    ، المجتمعي التالحم  تعزيز  ي 
فن  

،     األساسالمتخصصون هم   ي األثر اإليجابر ي إحداث 
 و فن

 
الذي وظفوه لدعم هيئة معا نثمن جهودهم المبذولة ووقتهم 

كائنا   ن من  لوشر ن المشاركي  ي تولد تحديات مالية طويلة  سوء اإلدا  نتائجأسس المعرفة المالية لوقايتهم من  تمكي 
رة المالية البر

   ". لمدىا

 

لندن "وأضافت:  ، ومعهد  العالمي ي  أبوظبر بأكاديمية سوق   
ن الممثلي  التعليمي  المجال  ي 

فن ن  اتيجيي 
االسبر كائنا  عملنا مع شر

ات الالزمة   ن بالمعارف والخبر فة والتمويل، عىل تزويد المشاركي  ي للصب 
ة بنتائجها   تجربة فريدة بمعطياتها   فن ن ، ليصبحوا  ممب 

ي طريقة إدارة شؤونهم المال
 يحتذى به فن

ا
 عن نشر ومشاركة هذه المعلومات القيمة مع أفراد المجتمع".  مثاال

ا
 ية، فضل

 

ي   هيئة عام مدير  العامري، حميد  عبدهللا سعادة رصح  جانبه ومن   االجتماعي  للدعم أبوظبر
ا
ي  االستمرار  يسعدنا : "قائل

  فن

اكة اتيجية الشر   هيئة مع   االسبر
 
ي  معا
ي  كفاءته  أثبت الذي المالية، للثقافة" غاية" برنامج  من الثالثة الدورة إطالق فن

  بناء   فن

ن  السليم  المالي  التخطيط ألهمية مدرك   واعي  جيل ي  هيئة مستفيدي  إدماج تم  حيث اإلنفاق، وتقني   للدعم أبوظبر

 " المستدام المالي  االستقالل تحقيق  أدوات أحد  باعتبارها   المالية التوعية منظومة ضمن اإلجتماعي 

 

فة والتمويلرصح أليكس فريزر،     من   المجتمع  أفراد   حياة  لتعزيز   جاهدين  نسع: "  الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصب 

، التثقيف  خالل  ن  تزويد  يتم   حيث  المالي   للوصول   الالزمة واألدوات بالمعرفة   غاية برنامج  قبل من   ومجتمعاتهم المشاركي 

يك  بصفتنا .  المالي   التثقيف   خالل   من   افضل  مالية  حياة  ال ،   الشر حيب   فخورون  نحن   التعليمي   من  الثالثة   بالدورة   بالبر

ن  ن   المتطوعي  نامج  من  والمستفيدين  المتخصصي  ي .  البر
نامج،  نهاية  وفن ن   جميع   سنكافن    البر نامج   أكملوا   الذين  المشاركي    البر

فة  لندن  معهد   من  معتمدة   بشهادة  بنجاح ي   تساهم  الشهادة  وهذه  والتمويل  للصب 
ن   ليةالما  الثقافة   تعزيز   فن   للمواطني 

ن  ي  والمقيمي 
ي  فن  .  "المالية االستدامة نحو  ابوظبر

 

ي    ورصح ي العالمي والمدير العام ألكاديمية سوق أبوظبر ي سوق أبوظبر
، الرئيس التنفيذي للعمليات فن حمد صياح المزروعي

المنتجات   "جاء تصميم برنامج "غاية"  :  العالمي  الرئيسية، حيث يركز عىل استعراض  أولوياته  ن ضمن  المشاركي  ليضع 

ي  
المالية الحاسمة، والتعامل الفعال مع األموال. وإننا فن ي   المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات  أكاديمية سوق أبوظبر

األج تزويد  إل  نهدف  نامج  البر هذا  ومن خالل  وتحقيق  العالمي  االقتصاد  ي 
فن للمساهمة  الالزمة  بالمهارات  القادمة  يال 



 
 "
 
 تقديم الدعم ل  "معا

 
اتيجية لدولة اإلمارات ضمن القطاع المالي والتنمية المستدام. وإنه ليسعدنا دوما األهداف االسبر

 كما الدورات 
 
ا  كبب 

 
ي ال شك ستشهد نجاحا

نامج والبر   . السابقة"وذلك من خالل الدورة الثالثة من البر

 

مزيد   للحصول المعلومات  عىل  "غاية"  من  برنامج  زيارةحول  يرجر   ،    : التالي -https://maan.gov.ae/our  الرابط 

pillars/community-engagement/ . 

 انتىه

 

 :)
ً
 هيئة المساهمات المجتمعية )معا

ي إمارة  
"، هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع فن

 
، تم تأسيسها بقانون رقم ) تعتبر "معا ي ، وتتول مسؤولية تعزيز ثقافة  2019( لسنة 6أبوظبر

تح إل  باإلضافة  االجتماعية،  للتحديات  مبتكرة  حلول  وتقديم   ، ي
المدبن والمجتمع  والخاص  العام  ن  القطاعي  ن  بي  التكاملية  اكة  والشر ن  التعاون  فب 

 تويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية. مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون، وتحقيق مس 
االجتماعي والمشاركة  والمّشع 

 
االجتماعي وحاضنة معا التعاقد  االجتماعي ومنظومة  الصندوق  " عىل خمسة محاور رئيسية، وهي 

 
  وترتكز "معا

اكات. حيث تعمل هذه المحاور كمنصة متكاملة لتنمية القطاع ا ي وذلك بهدف تفعيل دور المجتمعية وإدارة التواصل والشر ي إمارة أبو ظبر
لثالث فن

ي بناء مجتمع اإلمارة. 
 المنشآت األهلية المؤسسات االجتماعية ومؤسسات النفع العام وتمكينها من المشاركة فن

 بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارا
 
ت العربية وتأسست هيئة المساهمات المجتمعية معا

، نائب القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمار  ي ة المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبر
 
 
ي برنامج "غدا

. وتندرج ضمن محور تنمية المجتمع فن ي . 21أبوظبر ي  األجندة االقتصادية ألبوظبر
ن  " الهادف إل تحفب 

: للمزيد من المعلو  ي
وبن "، يمكنكم زيارة موقعنا اإللكبر

 
: ، أو متابعة صفحاتنا عىل موا .maan.gov.ae مات عن هيئة "معا  قع التواصل االجتماعي

Facebook 
Instagram 

Twitter 
LinkedIn 
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