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المرحلة األولى: التدابير االحترازية

3

مراقبة االوضاع، وااللتزام 
بالتعليمات والتدابير 

االحترازية التي وضعتها 
الجهات ذات العالقة، وضمان 

ألتزام جميع الجهات بها. 

1

تعليق عمل المؤسسات الخيرية 
وتوجيهم للعمل عن بعد وايقاف  
الفعاليات واالنشطة التي تتضمن 

التجمعات والمنظمة في المناطق 
العامة، تستثى من ذلك الفعاليات 

االلكترونية، وايقاف المشاريع خارج 
الدولة، وعمليات تحصيل صناديق 

التبرعات الخاصة بالدائرة والجمعيات 
الخيرية.

تكثيف الرقابة واالشراف على 
االنشطة والفعاليات المخالفة، 
وزيادة التوعيه بشان منع جمع 

التبرعات اال عن طريق 
المؤسسات الخيرية المرخصة عبر 

الوسائل االلكترونية.

التوعية والرقابةتعليق االنشطة والفعالياتالوضع العام

4

دراسة مقترح ضرورة وجود 
صندوق لتوحيد الجهود الوطنية 
للتصدي لفيروس كرونا وتحقيق 

اكبر اثر للمساعدات االنسانية 
في اإلمارة ودعم فئات المجتمع 

االكثر حاجة، وتحقيق رغبة 
الجمهور في المساهمة في 

الدعم المجتمعي.

توحيد الجهود  

2



 4

جمع التبرعات والمساهمات

تخصيص حسابات لجمع التبرعات •

(الصدقات والزكاة) 

التعاون مع الشركاء االستراتيجين •

لدعم الصندوق. 

تفعيل دور المسؤولية المجتمعية •

لشركات القطاع الخاص.

تفعيل الخطة االعالمية للصندوق

Iلتعاون والتنسيق مع المكتب االعالمي •

لحكومة دبـي للترويج عن الصندوق. 

تكثيف التوعية للصندوق واجراءات جمع •

التبرعات بالتعاون مع وسائل االعالم 

المقروءه والمرئية والمسموعه وبرامج 

التواصل االجتماعي.

اطالق الصندوق

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل •

الخيري  تطلق صندوق التضامن 

المجتمعي ضد كوفيد 19. 

تشكيل فريق عمل صندوق •

التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19

المرحلة الثانية: صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19

انشاء مركز عمليات العمل الخيري. •

تشكيل فرق عمل يتضمن اعضاء من •

الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية 

والجهات الخاصة لتوحيد الجهود. 

تشكيل الفرق الميدانية مع منحها •

جميع الصالحيات التخاذ القرارات 

السريعه بما يضمن سرعة االنجاز.

مركز العمليات وفرق العمل
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إطالق الصندوق
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تفعيل الخطة االعالمية للصندوق
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جمع التبرعات والمساهمات
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المرحلة الثالثة: إدارة التبرعات وتوفير االحتياجات

توحيد 
الجهود

االحتياجات

النتائج

الصحة •

الغذاء •

التعليم •

العالقين •

المتطوعين•

1

23

التعاون والتنسيق مع مركز التحكم 

والسيطرة وهيئة الصحة و وزارة التربية 

والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية 

البشرية ومؤسسة وطني اإلمارات 

لحصر االحتياجات االساسية لإلمارة.

يتبع ...
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عدد الوجبات 

  عدد المستفيدين 

التكاليف بالدرهم

 13.000.000 

10,423,202 

 130.000.000 

الوجبات الطازجة

السلل الغذائية

عدد السلل 

  عدد المستفيدين 

التكاليف بالدرهم

 56.928 

310.000 

28.000.000

عدد األجهزة 

التكاليف بالدرهم

6,204 

8,000,000

توفير أجهزة محمولة

عدد الفحوصات 

التكاليف بالدرهم

46,668 

36,878,568

فحوصات

عدد األشخاص 

التكاليف بالدرهم

3,536 

88,274,000

عالج

عدد االجهزة 

التكاليف بالدرهم

233,097 

88,408,319

معدات طبية

عدد الليالي 

التكاليف بالدرهم

149.637 

30.975.000

فنادق الحجر الصحي

عدد المعدات 

التكاليف بالدرهم

5,693,544 

35,485,832

معدات الحماية الشخصية

عدد المتطوعين 

الساعات التطوعية 

قيمة الساعات التطوعية

16,089 

51,204 

4,608,360

المتطوعين

عدد العبوات 

التكاليف بالدرهم

10.000.000 

15.000.000

عبوات مياه الشرب



شاكرين لكم حسن استماعكم


