
 

 ي خبر صحف
 

  "معًا" تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "غاية" للثقافة المالية
 وتطلق الدفعة الخامسة من البرنامج  

 "غاية" للثقافة المالية  برنامجممن استكملوا مشارك  144 خالل حفل افتراضي لالحتفاء بتخريج •
شاركاً من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي على مدى  م 490نحو  تخرج من البرنامج حتى اآلن  •

 دورات.  4
 

لتخريج الدفعة   اً افتراضي  حفالً مؤخرًا  المجتمعية "معًا"  ات  هيئة المساهم  نظمت   :2022  يوليو  27،  أبوظبي
اجتماعي إيجابي  شهور، بهدف تحقيق أثر    3الرابعة من برنامج "غاية" للثقافة المالية، الذي عقد على مدى  

ـ  بمن خالل تعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وخالل الحفل االفتراضي تم االحتفاء  
من المدربين المتطوعين    22رابعة من البرنامج، وذلك بحضور  سبين للدورة التمن المن  طنًا ومقيماً امو   144

 المتخصصين.   
 

المشاركين من  من  مجموعة  استقطبت  انطالق فعاليات البرنامج لدفعته الخامسة والتي  هذا وأعلنت الهيئة عن  
 المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.  

 
بالشراكة بين "معًا" وأكاديمية أبوظبي للسوق   2020عام  األولى في الللثقافة المالية للمرة  برنامج "غاية"  أطلق  

جمعية  تتولى اليوم  هذا و ،  العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، وبدعم من هيئة أبوظبي للدعم االجتماعي 
 ي.  تنمية المجتمع في أبوظبدائرة  بدعم من ذلك و  ،إدارة وتنفيذ البرنامج اإلمارات للمحاسبين والمدققين

 
من مختلف مكونات  شخصًا    490عبر دوراته األربعة ليصل إلى   البرنامجخريجي  ارتفع عدد  ،  انطالقتهمنذ  و 

 مجتمع أبوظبي. 
 



 

الذين    ؛الماليةت التوعية  المتخصصين في مجاال المتطوعين  الحفل  كّرم  لجهودهم ودعمهم للبرنامج،  يرًا  وتقد 
على  كما تم تسليط الضوء ،  هخالل فترة انعقاد المشاركين  البرنامج وتوجيه    عمل   تقديم محاضرات وورشبموا  قا

 .االستراتيجيين والجهات المشاركة ء هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"مساهمات شركا
 

تنفيذ   بكفاءةولضمان  فريقًا  ي،  البرنامج  "غاية"  برنامج  المتطوعين  ستقطب  من    المتخصصين من  عدد  من 
مجموعة كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي األول، وبنك أبوظبي التجاري، بارزة في المجال منها؛  المؤسسات ال

لدعم توجهات وبفخر أوقاتهم ومواهبهم وخبراتهم سعيًا ن  قدمو ي حيث شركة مبادلة لالستثمار، وبي دبليو سي، و 
أكثر من  مشاركة  شهد البرنامج  ومنذ انطالقته،    إمارة أبوظبي في التعامل مع الثقافة المالية كأولوية مجتمعية.

 مدربًا متطوعًا من المتخصصين في مجاالت العمل المالي.  67
 
مستويات مميزة  بوالمساهمة في بناء مجتمع يتمتع  ي  في قيادة التغيير المجتمعًا رئيسيًا  المتطوعون دور يمتلك  و 

. طيلة انعقاد دورة البرنامجخالل مشاركة خبراتهم مع المشاركين وتعليمهم وتوجيههم  من    مالية،الثقافة  من ال
المالية    حولمنهجي  يحصل المتطوعون على تدريب  كما   الثقافة   للصرفيةمن قبل معهد لندن  أسس تعزيز 

 ، نتهاء من البرنامجعند اال و .  لتعزيز مساهمتهم تجاه البرنامج  باألدوات والمعرفة الالزمةبصورة تزودهم    ،والتمويل
تقديرًا   المعهد، وذلكمتطوع معتمد من قبل  الرقمية ك  "غاية"شارة مدرب  يحصل المتطوعون المتخصصون على  

 . لجهودهم
 

، وحرصهم على تطوير مهاراتهم في اإلدارة المالية  على التزامهم  ني الخريج  من الحضور  ون هنأ المسؤول  إلى ذلك
 . "غاية" على دعمهم المميز في تحقيق أهداف برنامجالمتخصصين لمتطوعين توجهوا كذلك بالشكر لو 
 
  في عالمنا االستهالكي اليوم، أصبح في هيئة "معًا": "  مدير إدارة المشاركة المجتمعية،  ميساء النويست  قالو 

مجتمع مزدهر ومستقر، ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في   لبناءأولوية ملحة  الثقافة المالية  رفع مستويات  
معالجة هذه األولوية من  تطوير أدوات مبتكرة ل الحاجة إلى  "  معاً "أدركت هيئة  لقد    .بناء مجتمع آمن ومتماسك

ارة شؤونهم المالية بشكل فعال، وإحداث تأثير إيجابي  بالمعرفة والمهارات المناسبة إلد أفراد المجتمع  خالل تزويد  
 لمجتمع". لالمرونة المالية  لضمانطويل األمد 

 



 

باعتبارهم  األفراد الذين يواجهون صعوبات مالية  استطعنا تحديد  ’غاية‘  برنامج    منذ إطالق: "النويست  وأضاف
اتخاذ قرارات مالية بالتالي و ، مسؤولالمالي السلوك الغرس لدعمهم، من خالل   جهودنالتركيز الشريحة األبرز 
الجمهور،   التي لمسناها منالكبيرة  إلى االستجابة  و بالنظر إلى فوائد البرنامج على المشاركين،  و ذكية ومدروسة.  

وأفراد المجتمع    من المقاعد للخريجين الجدد والباحثين عن عمل وموظفي حكومة أبوظبي  اً فقد خصصنا عدد 
لمنتسبي الدفعة الخامسة  و ،  الماليةإدارة أولوياتهم  في  التوفيق  الدفعة الرابعة كل    تمنى لخريجي أ.  بشكل عام

 ة". حاإلنفاق الصحيونصائح حول عادات لهم من أساليب تحقيق االستفادة القصوى مما نقدمه 
 

الرفاهية    عزيزبت  االتزامه  االتي تشاركه  المؤسسات والجهات مع  الذي ربط هيئة "معًا"  تعاون  الساعد  وقد  هذا  
للمشاركين  األمر الذي أتاح تفاعلية، التعليمية ال هجلساتمناهج برنامج "غاية" و في تطوير  ،المالية واالجتماعية

 الواقع. على أرض المالية  التعامل مع أولوياتهم تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في فرصة ل
 

ج ا منهبأن يكون لها مشاركة فاعلة في تطوير  سوق أبوظبي العالمي    التزمت أكاديمية،  "غاية"  برنامجومنذ بداية  
إيجابي  حداث تغيير  ، وذلك سعيًا إلمعهد لندن للصيرفة والتمويلومتكامل للبرنامج وذلك بالتعاون مع  شامل  

اتخاذ مسارات  ومساعدتهم على  سبل اإلدارة المالية  توسيع منظورهم حول  عبر محاولة  مؤثر في حياة الناس  
 المساهمة في ازدهار مجتمعهم. وتمكنهم من مالي هم الاستقرار تعزز من 

 
ومن خالل مشاركة ما تعلموه من البرنامج مع محيطهم االجتماعي، يساهم خريجو "غاية" في تعزيز الثقافة  

حول األمور المالية الشخصية  بناءة  إيجابية و   من خالل بدء مناقشات   ، وذلكفئات المجتمعمختلف  المالية لدى  
 تكون ذات أثر إيجابي مجتمعيًا.التي يمكن أن  

 
ل  الرئيس  كريم رفاعيوقال   لندن للصيرفة والتمويلالتنفيذي  أفريقيا  معهد  الشرق األوسط وشمال  "نحن  في   :

  المالية بين أفراد المجتمع من هذا البرنامج الطموح الذي يرفع نسبة الوعي ويعزز المسؤولية    كوننا جزءبفخورون  
أبوظبي و في  فرصة  بالتالي  ،  الشراكة  هذه  لنا  أتاحت  لقد  ومستدام.  متوازن  حياة  أسلوب  اتباع  من  تمكينهم 

في البرنامج  ون  الرفاهية المالية طويلة األمد للمجتمع، حيث ينقل المشاركتعزيز  للمساهمة بشكل إيجابي في  
 صدقائهم، ما يساهم في التأسيس لجيل سليم ماليًا ومسؤول اجتماعيًا". نتاج ما تعلموه إلى أفراد عائالتهم وأ

 



 

شملت الدفعة الرابعة من برنامج "غاية" مشاركة عدد من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، ومرشحين من قبل  
ومجموعة من المرشحين من قبل ديوان ولي عهد  ،  هيئة الدعم االجتماعي الشريك االستراتيجي لهيئة "معًا" 

هيئة الموارد  أشخاصًا مرشحين من قبل  ، و أكاديمية أبوظبي الحكومية من موظفي حكومة أبوظبيو أبوظبي،  
 مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القصر.  و رة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ئوداالبشرية والتوطين، 

 
حقق برنامج "غاية"  فقد  ترسيخ أسس الثقافة المالية لدى المشاركين ورفع نسبة الوعي لديهم حولها،  وسعيًا ل

 نجاحًا كبيرًا في دعم خريجيه، وتحسين فعالية وكفاءة إدارة شؤونهم المالية.  
 

فيدين من البرنامج، نفذت هيئة "معًا" دراسة استقصائية تحليلية جماعية، بينت تغيرًا سلوكيًا إيجابيًا لدى المست  كما
الميزانية والتخطيط المالي وتتبع النفقات واالدخار للظروف غير المتوقعة، وتحديد اإلنفاق المبالغ  إدارة  من حيث  

 فيه والتعامل معه. 
 

لنا بعد اكمال  " يتضح  :  جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات آمنة المهري، المدير العام لسعادة  ت  قالو هذا  
  تثقيفية أنه أداة    أثبت   "غاية"برنامج    أنالسلوك المالي،    حولالدراسة  الماضية بنجاح ونتائج  الدورات األربعة  

وإعادة تخصيص    ،بشأن خياراتهم المالية  مدروسة وصحيحةمن اتخاذ قرارات    أفراد المجتمع  نفعالة تمك  ةمالي
للتعامل مع  ًا  لبناء مجتمع مرن يكون أكثر استعداد المشتركة  ودنا  يدعم جهوهو ما  ميزانياتهم بشكل أكثر كفاءة.  

 التحديات المالية الحالية والمستقبلية". 
 

تطوع بأوقاتهم  في أبوظبي إلى الالمختصين في مجال اإلدارة المالية  وتدعو هيئة معًا كافة المواطنين والمقيمين  
في تعزيز األثر اإليجابي الناتج عن  المساهمة  وبالتالي    الماليةضمن برنامج غاية للثقافة  وخبراتهم كمدربين  
لالنضمام  دعوة موظفيهم  عبر  مؤسسات القطاعين العام والخاص  مشاركة  تتطلع الهيئة إلى  البرنامج، في حين  

  .من نوعه البرنامج الفريد إلى هذا 
 - انتهى -

 



 
 معًا: –ية نبذة عن هيئة المساهمات المجتمع 
، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معًا على صياغة 2019معًا في فبراير  -تأسست هيئة المساهمات المجتمعية  

االجتماعية   لألولويات  وفقًا  التحديات  لمعالجة  المجتمعية  والمساهمة  المشاركة  ثقافة  وتعزيز  االجتماعي،  االبتكار  في مجال  جديدة  آفاق 
 ي اإلمارة. المحددة ف

 
ماعية  تعمل "معًا" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات االجت 

 والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون. 
 

االستراتيجية   إطار محاورها  في  الرائدة  البرامج  الهيئة عددًا من  األثر  أطلقت  االجتماعي وعقود  االستثمار  تشمل صندوق  والتي  الخمسة 
االجتماعي والحاضنة والمسّرع االجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول 

 اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي. 
 

والدعم الالزم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات االجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها  توفر هيئة معًا الموارد  
 للمؤسسات االجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معًا" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 

 دة االقتصادية، تعزيزًا لمكانة أبوظبي وجهًة رائدة على المستوى العالمي لالستثمار والعيش واإلقامة والعمل. " الهادف إلى تحفيز األجن 21
 

اإللكتروني موقعنا  زيارة  يمكنكم  "معًا"،  هيئة  عن  المعلومات  من  التواصل maan.gov.ae.  :للمزيد  مواقع  على  متابعة صفحاتنا  أو   ،
 االجتماعي:

• Facebook 
• Instagram 
• Twitter 
• LinkedIn 
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