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ABOUT 
MA’AN

 نبذة عن
معًا

Ma’an was established in February 2019 by the Department of 
Community Development in Abu Dhabi with the aim of bringing 
together the government, the private sector and civil society 
to support a culture of social contribution and participation. 
The authority will deliver solutions for social challenges with 
four main pillars of work – a Social Investment Fund, a Social 
Incubator Program, Community Engagement Programs and 
the introduction of a new type of public contracting, Social 
Impact Bonds.

Ma’an will support the third sector to flourish in Abu Dhabi, 
enabling responsible not for profit associations or foundations 
and social enterprises to contribute to the development of 
strong, active and connected communities.

تعتبـر »معًا«، هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، 
تم تأسيسها بقانون رقم )6( لسنة 2019، وتتولى مسؤولية تعزيز ثقافة 

التعاون والشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 
المدني، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات االجتماعية، باإلضافة إلى تحفيز 

مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون، وتحقيق مستويات 
أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية.

وترتكز »معًا« على محاور رئيسية، وهي صندوق اإلستثمار االجتماعي 
ومنظومة التعاقد االجتماعي وبرنامج الحاضنة االجتماعية وبرنامج 

المشاركة المجتمعية. حيث تعمل هذه المحاور كمنصة متكاملة لتنمية 
القطاع الثالث في إمارة أبو ظبي وذلك بهدف تفعيل دور المنشآت 

األهلية المؤسسات االجتماعية ومؤسسات النفع العام وتمكينها من 
المشاركة في بناء مجتمع اإلمارة.



ABOUT 
MSI

 حاضنة
 معًا

The Ma’an Social Incubator (MSI) is the first initiative of its 
kind in the Emirate to grow social start-ups that will make 
a sustainable social impact in Abu Dhabi, encouraging the 
growth of the third sector and making a positive difference 
in the lives of our residents. Ma’an Social Incubator will offer 
social entrepreneurs the chance to grow their business 
ideas into a social enterprise or not-for-profit association. 
Each year, Ma’an will run two six-months cycles, nurturing 
10 social start-ups in each cycle through offering milestone 
funding, mentorship, office space, business expertise and 
access to investors.

يعتبر برنامج حاضنة معًا االجتماعية مبادرة أولى من نوعها في أبوظبي، 
تهدف إلى دعم وتمكين نجاح القطاع الثالث ودعم المشاريع االجتماعية 

الناشئة في االمارة من خالل إحداث تأثير إيجابي ملموس ومستدام 
ينعكس أثره على المجتمع بشكل مباشر.

وتقدم حاضنة معًا االجتماعية الفرصة لتبني األفكار وتشجيع االبتكار 
االجتماعي وريادة االعمال بهدف إيجاد حلول للتحديات االجتماعية تعود 
بالنفع على الصالح العام وذلك عبر برنامج يقام بشكل دوري كل 6 أشهر 

ويستضيف في كل دورة 10 فرق واعدة ليوفر لهم الدعم والتمويل 
ومساحات العمل والخبرات لتنفيذ أفكارهم المبتكرة لتصبح منشآت 

أهلية أو مؤسسات اجتماعية.



Key2enable

كي تو إنيبل

أكسيسابل إي دي

Jose Rubinger and Maria Clara Rubinger

Country of residence: Brazil & Ireland
Concept: The pair has come up with an innovative solution that will 
provide assistive technology that will empower people of determination 
to use tablets, computers and smartphones with adapted hardware
and accessories. 

جوزيه روبنجر وماريا كالرا روبنجر

بلد اإلقامة: البرازيل وايرلندا  
فكــرة المشــروع: توصــل الفريــق إلــى حــل مبتكــر يوفــر تقنيــة تســاعد أصحــاب الهمــم علــى اســتخدام 

األجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة المــزودة بملحقــات خاصــة.

أمل الهاجري وأليسون دانهيل

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
فكرة المشروع: سيستفيد أصحاب الهمم من منصة للمعلومات والخبرات والتدريب والدعم 

لضمان الوصول الفعال لذوي الهمم في أبوظبي.

Accessible AD
Amal Al Hajeri and Allison Dunhill

Country of residence: United Arab Emirates / United Kingdom
Concept: People of determination will be able to benefit from effective 
accessibility thanks to a platform that will offer information, expertise, 
training and support. 



I Hear You

Heroes of Hope
Hollie Murphy and Kirsha Van Vuuran

Country of residence: United Arab Emirates  
Concept: A social enterprise idea that is aimed to deliver equal opportunities 
for people of determination that includes recreational activities, work 
opportunities and sporting events. 

Mohammed Aboelazm and Mina Sadik

Country of residence: United Arab Emirates &  Egypt 
Concept: Over the next 16 weeks, the team will be developing a mobile app 
that will make communication much easier for people of determination by 
converting text messages to sign language and vice versa.

محمد أبوالعزم ومينا صادق 

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة ومصر
فكرة المشروع: على مدار األسابيع الـ 16 المقبلة ، سيقوم الفريق بتطوير تطبيق هاتف 

يجعل التواصل أسهل كثيًرا ألصحاب الهمم من خالل تحويل االتصال من الرسائل النصية إلى 
لغة اإلشارة والعكس

هولي ميرفي وكيرشا فان فوران

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة 
فكرة المشروع: تقوم فكرة المشروع على مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تقديم فرًصا متساوية 

ألصحاب الهمم في العمل والفعاليات الرياضية واألنشطة الترفيهية.

هيروز أوف هوب

أي هير يو



معتز السمارة، إيهاب قهواتي ورشا أبو شخدم

بلد اإلقامة: األردن
فكرة المشروع: سيعمل الثالثي سويًا إلنشاء بطاقات تعليمية ذكية، وتطبيق هاتف لتعليم لغة 

اإلشارة لكل من األطفال ذوي التحديات السمعية وعائالتهم.

Inclusive

Martha Edu

Hafsa Qadeer

Country of residence: United Arab Emirates  
Concept: Hafsa will be using her knowledge and skills to develop an online 
platform that will serve as an umbrella for all things inclusion-related in
the UAE.

Moataz Alsmara, Ehab Kahwati and Rasha Abu Shakhdam

Country of residence: Jordan
Concept: The trio will be working together to create educational smart cards 
and a valuable mobile app that will help educate hearing impaired children 
and parents using sign language. 

حفصة قدير 

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة
فكرة المشروع: ستوظف حفصة معرفتها ومهاراتها لتطوير منصة الكترونية تعمل بمثابة مظلة 

لجميع األمور التي تعمل على دمج أصحاب الهمم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مارثا إي دي يو 

انكلوسيڤ



The Camp

Ioptyc by Nexart

Fatema Alafifi and Ahmed Elgemayi 

Country of residence: United Arab Emirates &  Egypt
Concept: Having reached the final stage, the pair will be enhancing their 
initial idea that will see children of determination in the UAE enjoy inclusion-
safe and seasonal mobile sleepover camps. 

Nandujith Prathap and Visakh G. S.

Country of residence: India 
Concept: Made the final 10 after coming up with an idea will make the lives 
of those with visual impairment much easier. Over the next four months, 
the team will be working on navigating the surroundings through the use of 
distance judging sensors and recognition technology. 

ناندوجيث براتاب وفيساخ ج. س.

بلد اإلقامة: الهند
فكرة المشروع: وصل الفريق إلى النهائيات بعد تقديم فكرة ستجعل حياة الذين يعانون من 

ضعف البصر أسهل بكثير. خالل األشهر األربعة المقبلة سيعمل الفريق على تقديم حل ألصحاب 
الهمم حيث يمّكنهم من التنقل في محيطهم من خالل استخدام أجهزة استشعار عن بعد وتقنية 

اإلدراك البصري.

فاطمة العفيفي وأحمد الجميعي 

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة ومصر
فكرة المشروع: بعد الوصول إلى المرحلة النهائية، سيعزز الفريق فكرتهم األولية ببناء مخيمات 

آمنة وموسمية وتشمل المبيت ألصحاب الهمم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لوبتيك باي نيكسارت 

ذا كامب 



RAB3I

The Butterfly Foundation

Kamleh Khatib, Abeer Amiri and 
Omar Dhiyebi

Country of residence: United Arab Emirates  
Concept: Another excellent idea that is based on a social venture. It will offer 
the opportunity for people of determination to attend recreational activities 
with a fully trained ‘buddy’ who shares similar interests.

Marilena Di Coste, Oliver Keegan and Jennifer Camulli

Country of residence: United Arab Emirates 
Concept: Having come up with the idea of an advocacy agency, the 
team will be looking at innovative ways that will bring support and 
empowerment in the hands of people of determination in the UAE.

ماريلينا دي كوست، أوليفر كيجان وجنيفر كامولي

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة
فكرة المشروع: فكرة مبتكرة تقوم على انشاء مؤسسة تقدم الدعم التوعوي وتشارك 

في تمكين أصحاب الهمم في دولة اإلمارات. 

كاملة خطيب، عبير أميري وعمر ذيبي

بلد اإلقامة: اإلمارات العربية المتحدة
فكرة المشروع: فكرة مبتكرة أخرى لمشروع اجتماعي يقدم فرصة لدمج أصحاب الهمم لحضور 

األنشطة الترفيهية مع »صديق« )مدرب( يشارك المشترك اهتماماته.

ذا بترفالي فاونديشن

ربعي 




