
اتجاهات األثر االجتماعي | سبر تصميم األعمال النشرة الرابعة )4( | أغسطس 2019 1



اتجاهات األثر االجتماعي | سبر تصميم األعمال النشرة الرابعة )4( | أغسطس 2019 1

ماذا نقدم في التحليل؟

نـــدرك ـفــي ســـبر أن البيانات فرصة للفهم، ونرى التحليل فنـــاً وعلماً يحّول البيانات 

إـلــى قـــرارات صائبة، ونســـاعد المؤسســـات على االســـتثمار في بياناتهم واســـتخراج 

البصائـــر منهـــا، وذلك من خالل المجـــاالت التالية

كتنا االســـتراتيجية مع عدد من المنظمات الدولية  نفتخر في ســـبر بشـــرا

والعربيـــة ـفــي مجاالت التحليل والبحوث، للعمل مع ســـبر تواصل معنا

info@sabr-sp.com



اتجاهات األثر االجتماعي | سبر تصميم األعمال النشرة الرابعة )4( | أغسطس 2019 2

عن هذا العدد

االســـتثمار االجتماعـــي هـــو المـــزج بيـــن مزايـــا االســـتثمار الربحـــي ومزايـــا العمـــل 

ـفــي القيمـــة الماليـــة واالجتماعيـــة. ُينظـــر  الخيـــري، للحصـــول عـلــى اســـتثمار مســـتدام 

لالســـتثمار االجتماعـــي عـلــى أنـــه االســـتراتيجية األكثـــر فعاليـــة ـفــي التصـــدي للتحديـــات 

العالميـــة، تحديـــات المجتمـــع والبيئـــة والشـــباب، والتي عجـــز العمل الخيـــري حتى اآلن 

لها. للتصـــدي 

نفخـــر ـفــي ســـبر بالـــدور الذي نلعبه ـفــي نقل التوجهـــات العالمية التي نـــرى أهميتها 

للمنطقـــة العربيـــة وتوافق ظروفها وإعـــادة تقديمها وتخصيصها عـلــى المنطقة العربية، 

ونعمـــل اآلن عـلــى نشـــر ثقافة هذا التوجه من االســـتثمار النوعي عربيـــاً، وتصميم حلول 

تنفيذيـــة لـــه مـــن خالل هـــذا العدد الخاص من نشـــرة اتجاهات األثـــر االجتماعي الذي تم 

تخصيصه لالســـتثمار االجتماعي وطرق قياســـه وإدارته.

ونعلن أيضا في هذا العدد الخاص عن إطالق نســـخة الشـــرق األوســـط من دراســـة 

 Global االســـتثمار االجتماعـــي بالتعـــاون مـــع الشـــبكة العالميـــة لالســـتثمار االجتماعـــي

Impact Investing Network، والتي يســـرنا أن نتقدم لها بالشـــكر والتقدير على دعمها 

البحثي لهذه الدراســـة ودورها في نشـــر وترويج الدراســـة بين أعضاء الشـــبكة.

ندعوا المنظمات الخيرية والشـــركات االجتماعية، وأقســـام المسؤولية المجتمعية 

للمشـــاركة في هذه الدراســـة وملء اســـتبيان الدراســـة. نتائج هذه الدراســـة ســـتدعم بال 

شـــك التوجه االســـتراتيجي للمؤسســـات العربية الهادفة لصنع أثـــر اجتماعي إيجابي.

غياث هواري
عن فريق عمل  سبر

ندعوا المنظمات الخيرية والمؤسسات 

االجتماعيـــة والشـــركات الخاصـــة التـــي تهتـــم 

باألثـــر االجتماعـــي، إـلــى المشـــاركة في: دراســـة 

االســـتثمار االجتماعـــي ـفــي الشـــرق األوســـط 

2019

اإلجابة على االستبيان
تستغرق 5 دقائق فقط

وسنرســـل لـــك بعـــد انتهاء الدراســـة نســـخة هدية 
من الدليل البصري: االســـتثمار االجتماعي خاصة 

فقط بالمشـــاركين في الدراســـة

الرجاء الضغط هنا

http://bit.ly/2ZbVPE2


اتجاهات األثر االجتماعي | سبر تصميم األعمال النشرة الرابعة )4( | أغسطس 2019 3

نشــرة شــهرية ترصــد االتجاهــات اإلداريــة 
فــي منهجيــات وممارســات  والعلميــة 
فــي  االجتماعــي  والعائــد  األثــر  قيــاس 

المنطقــة العربيــة والعالــم

تصدر عن شركة سبر تصميم األعمال
للكتابة فيها يرجى مراسلتنا على 

insights@sabr-sp.comالعنوان: 

اتجاهات إدارية

اتجاهات إدارية

أفضل الممارسات

اتجاهات بحثية

أفضل الممارسات

حالة مدروسة

ملحق خاص بالنشرة

غياث هواري

Wendy Abt

Dr. Lucy Heady

كندة المعمار

د. معن التنجي

Genevieve Maitland Hudson

Global Impact Investors Network
ترجمة وإعداد: فريق عمل النشرة

How the Social Investment is different to charity and for profits?

Almost, everything you know about social investment is worng!

Five lessons learnt from five years working in social investment

Does social enterpreneur aim to profit?

How we measure the impact in social investment?

Impact Measurement & Management Framework: How it Helps us 
Better Understand our Customers

2019 Annual Impact Investor Survey

كيف يختلف االســـتثمار االجتماعي عـــن القطاع الربحي 
والخيري

االجتماعـــي  عـــن االســـتثمار  تعرفونـــه  مـــا  تقريبـــًا كل 
...خاطـــئ!

خمســـة دروس مســـتفادة من خمس ســـنوات عمل في 
االجتماعي االستثمار 

هل الريادة المجتعية تهدف أيضًا إلى الربح؟

كيف نقيس األثر في االستثمار االجتماعي؟

كيـــف  االجتماعـــي:  االســـتثمار  أثـــر  تقييـــم  مقيـــاس 
يســـاعدنا هـــذا المقيـــاس علـــى فهـــم أفضـــل لعمالئنا

المسح السنوي لالستثمار االجتماعي - 2019
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مواضيع الشهر
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االســـتثمار االجتماعـــي كما تعرّفه الشـــبكة العالمية لالســـتثمار 

االجتماعي هو االســـتثمار بهدف إحـــداث أثر إيجابي اجتماعي وبيئي ، 

بالتوازي مع الحصول على عائد مالي. والمصطلح أصله في اإلنكليزية 

Impact Investment أو Social Investment، وبعضهـــم يســـميه 

أيضـــاً Social Responsible Investment، لـــذا يمكـــن أيضا تعريبه 

بالقـــول إنه: االســـتثمار في األثر.

نميز في المشاريع كال من االستثمار الربحي التقليدي، والعمل 

الخيري على الطرف اآلخر، وبينهما في الوســـط االســـتثمار االجتماعي 

كما هو موضح في الشـــكل:

How the Social Investment is different to charity and 
for profits?

عـــن  االجتماعـــي  االســـتثمار  يختلـــف  كيـــف 
والخيـــري الربحـــي  القطـــاع 

القيمـــة الماليـــة هـــي أوالً ـفــي االســـتثمار التقليـــدي، وـفــي العمـــل الخيـــري القيمة االجتماعيـــة هـــي أوالً، أما في االســـتثمار 

االجتماعي فكالهما معاً، وتختلف درجات الموازنة بين القيمة المالية واالجتماعية في االســـتثمار االجتماعي، فأحيانا يعطى 

العائـــد الماـلــي األولويـــة فيرغب المســـتثمر بربـــح مالي قريب من معدالت الســـوق، وأحيانـــاً أخرى ال يمانع المســـتثمر بوجود 

خســـارة جزئيـــة شـــرط أن يكـــون هنالك عائد اجتماعـــي Social Return يغطي هذه الخســـائر. 

لهــذا فــإن الكثيريــن مــن الخبــراء والمســتثمرين يعتبــرون أن ممارســات االســتثمار االجتماعــي مــا زالــت فــي طــور اإلنضــاج، 

وتكثــر الدعــوات إلــى تعزيــز ممارســات االســتثمار االجتماعــي ليحقــق عائــدات ماليــة مرتفعــة وقريبــة مــن معــدالت الســوق، 

ورفــض فكــرة وجــود خســارة ماديــة، حتــى وإن كان هنــاك عائــد اجتماعــي يغطــي هــذه الخســارة. وعلى العموم يعتبر االســتثمار 

االجتماعــي قطاعــاً اســتراتيجياً متصاعــداً، يجمــع بيــن مزايــا القطــاع الخــاص والخيــري، نوضــح فــي الجــدول اآلتــي مقارنــة بيــن 

القطاعــات الثالثــة مــن االســتثمار واإلنفــاق:

غياث هواري
استشـــاري تصميـــم األعمال واالســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبـــرى الشـــركات العربيـــة فـــي قطـــاع األعمال 

واالســـتثمار  والتعليم  والمجتمـــع 

اتجاهات إدارية
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العمل الخيري االستثمار االجتماعي االستثمار الربحي

منح استثمار ومنح  استثمار التمويل 

مطلوب
)طالما المشروع مستمر(

المشــروع  اســتطاع  )إذا  مطلــوب  غيــر   ·
تكاليفــه( تغطــي  عائــدات  تحقيــق 

· مطلــوب جزئيــاً )إذا حصــل عجــز مالــي جزئــي 
في المشــروع(

ال يوجد
المنح في السنوات 

الالحقة

نعم نعم ال
يهدف إلى تحقيق أثر 
إيجابي اجتماعي وبيئي

ال نعم نعم
يهدف إلى تحقيق 

عائدات مالية

ضعيفة إلى متوسطة مرتفعة مرتفعة
إمكانية استدامة 

المشروع

مرتفعة متوسطة متوسطة
مخاطر توقف

المشروع

كمــا يتضــح فــإن االســتثمار االجتماعــي يجمــع بيــن مزيــة االســتدامة الماليــة التــي نجدهــا فــي القطــاع الربحــي لكنــه يتجاهــل 

نفــع المجتمــع وقــد ال يبالــي أيضــاً بضــرره، وبيــن النفــع االجتماعــي الــذي نجــده فــي القطــاع الخيــري، وبــذات الوقــت يواجــه تحديــات 

فــي االســتدامة الماليــة كونــه يعتمــد علــى المنح.

لذلــك مــن المتوقــع أن يتوجــه كل مــن القطــاع الخيــري والربحــي إلــى االســتثمار االجتماعــي كمــا تشــير اإلحصائيــات، فقــد 

بينــت ٪66 مــن المنظمــات الخيريــة أن االســتثمار االجتماعــي تحــّول إيجابــي مهــم فــي نمــوذج عملهــا 1. وعلــى الطــرف اآلخــر أيضــاً، 

يعتبــر ٪77 مــن الشــركات الربحيــة أن األثــر االجتماعــي والمواطنــة مــن األولويــات الهامــة فــي توجهاتهــا االســتراتيجية 2.

فاالســتثمار االجتماعــي علــى مــا يبــدو لــم يعــد مجــرّد خيــار أمــام المســتثمر كشــكل من أشــكال االســتثمار، بــل أصبح توجهاً 

للمســتثمرين والمانحين على حّد ســواء، فال القطاع الربحي أصبح قادراً على العمل بمعزل عن المجتمع والبيئة، وال القطاع 

الخيــري أصبــح قــادراً علــى تحقيــق االســتدامة والتصدي لتحديات العالم.

1 - دراسة لمركز Centre for Charity Effffectiveness  في جامعة لندن, شملت 190 منظمة خيرية حول العالم في عام 2017
”Social investment as a new charity finance tool: using both head and heart“ 

كثر من 11 ألف قيادي تنفيذي حول العالم، في عام 2018 2 - دراسة لشركة Deloitte شملت أ
»Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2018«
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االســـتراتيجي  التوجـــه  أنـــه  عـلــى  االجتماعـــي  لالســـتثمار  ينظـــر 

لمواجهـــة التحديـــات العالميـــة وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  

Sustainable Development Goals عـــام 2030، والتـــي تتطلـــب 

مـــن 5 إـلــى 7 تريليـــون دوالر ســـنوياً.

ـفــي المقابـــل يواجـــه االســـتثمار االجتماعـــي تحديـــات جوهريـــة في 

مبادئـــه األساســـية والممارســـات التـــي تحـــدُّ مـــن تأثيـــره واســـتدامته. 

لتجـــاوز هـــذه التحديـــات ال بـــد للمســـتثمرين ـفــي األثـــر اتبـــاع سياســـات 

اســـتراتيجية هامـــة:

1. مقابلة معدالت السوق من العائد المالي: 

الســـبب األساسي لالســـتثمار االجتماعي هو تعظيم رأس المال 
المســـتثمر ـفــي األماكن والشـــركات والمنتجات والخدمـــات والتي فيها 
بـــذات الوقـــت منافـــع اجتماعية. انتقـــال رأس المال بين االســـتثمارات 
رغبـــات  مـــع  ات  االســـتثمار  تلـــك  توافـــق  قـــل  كلمـــا  يـــزداد صعوبـــة 

المســـتثمرين وتحقيـــق معـــدالت عائد الســـوق.

االســـتثمار االجتماعـــي ينبغـــي أن يركـــز عـلــى النمـــو ـفــي األســـواق التنافســـية مـــن خـــالل المواءمـــة بين مختلـــف أصحاب 
المصلحـــة الذيـــن يســـاهمون ـفــي وصول االســـتثمار لمعـــدل عائد الســـوق.

ولكـــي نكـــون منصفيـــن، فـــإن تحقيـــق عائـــدات الســـوق ليـــس باألمر الســـهل، الكثير مـــن الشـــركات وأحيانـــا القطاعات ال 
تســـتطيع، لكن ذلك هو مشـــكلة ينبغي حلها، وليس قبولها والتعايش معها. فالكثير من المســـتثمرين في األثر يستســـلمون 

حتـــى قبـــل الدخـــول في معترك االســـتثمار ومحاولـــة تحقيق عائدات الســـوق.

2. تطوير قياس األثر:

الشـــكوى األبرز حول قياس األثر هو عدم وجود مؤشـــرات متفق 
عليها داخل القطاع. فإذا ما تم التوافق على المؤشـــرات تظهر شـــكوى 
جديدة، وهو أن المستثمرين ينسبون أي تحّسن في قيمة المؤشر إلى 

اســـتثمارهم فقط، وهو أمر غير صحيح.

أمـــر  آخـــر مهـــم تتجاهلـــه المؤسســـات كثيرا ـفــي قيـــاس األثر وهو 
تقديـــر األثـــر الســـلبي الـــذي يمكن أن تتســـبه المؤسســـة في المجتمـــع والبيئة.

إذاً إلدارة األثر بكفاءة وفاعلية ال بّد من قياسه بشفافية ومصداقية أعلى.

Almost, everything you know about social investment is 
worng!

اتجاهات إدارية

تقريبًا كل ما تعرفونه عن االستثمار االجتماعي 
...خاطئ!

Wendy Abt
رئيـــس مؤسســـة WPA, Inc. لحلول اســـتراتيجيات 

االســـتثمار فـــي بريطانيا.
عملـــت فـــي القيـــادة التنفيذيـــة لمؤسســـات دولية 
مثل USAID و Bill & Melinda Gates، ماجستير 

الطـــرق االحصائية من جامعـــة هارفرد.

الشــكوى األبــرز حــول قيــاس األثــر هــو 
عــدم وجــود مؤشــرات متفــق عليهــا 

داخــل القطــاع

انتقــال رأس المــال بيــن االســتثمارات 
يــزداد صعوبــة كلمــا قــل توافــق تلــك 
االســتثمار ات مع رغبات المســتثمرين 

وتحقيــق معــدالت عائــد الســوق
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3. تعزيز دور المؤسسات الكبيرة:

الصغيــرة،  وليــس  والعالميــة،  اإلقليميــة  الكبيــرة  المؤسســات 

الكبيــرة  المجتمــع  لتحديــات  التصــدي  تســتطيع  التــي  فقــط  هــي 

والمعقــدة. فعــادة مــا يكــون لديهــا القــدرة اإلنتاجيــة العاليــة والكفاءات 

الالزمــة إلدارة نطــاق االســتثمار ومعالجــة المشــكالت وتحقيــق الربــح 

فــي آن واحــد.

فلديهــا القــدرة علــى توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي قلــب العمليــة اإلنتاجيــة، خصوصــا عندمــا تعمل هذه المؤسســات 

فــي البلــدان الفقيــرة التــي تعانــي مــن تحديــات عــّدة فــي البنيــة التحتيــة، تســتطيع المؤسســات الكبيــرة الدخــول بفاعليــة إلــى 

أســواق هــذه البلــدان الفقيــرة واالســتفادة مــن قدراتهــا فــي توريــد كل مســتلزمات اإلنتــاج وتغطيــة فجــوة البنيــة التحتيــة.

اإلقليميــة  الكبيــرة  المؤسســات 
والعالميــة، هــي فقــط التــي تســتطيع 

المجتمــع لتحديــات  التصــدي 

لإلعالن في نشرة اتجاهات األثر تواصل معنا

info@sabr-sp.com

http://horizonslearning.co.uk/
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أفضل الممارسات

Dr. Lucy Heady
مديـــر قيـــاس االثر فـــي منظمـــة Nesta  البريطانية 
المتخصصـــة فـــي حلـــول االبتـــكار للقطـــاع الخيري. 
عملت ســـابقا مدير التقييم والقياس في مؤسســـة 
. Children›s Investment Fund Foundation
ماجســـتير ادارة االعمال في جامعة لندن، والدكتوراه 

كامبردج. جامعة  من 

كيف يمكن أن نستثمر في كل من الربح واألثر االجتماعي في آن 

واحد؟ كيف يمكن أن نســـاعد المؤسســـات أن تدمج األثر االجتماعي 

داخل أعمالهم التجارية؟ هذه األســـئلة الكبيرة هي ما نســـعى لإلجابة 

عليهـــا ـفــي مؤسســـة Nesta ونســـاعد المســـتثمرين ـفــي بريطانيـــا على 

هـــذا التوجـــه. خالل عملنـــا في الســـنوات الخمس الماضيـــة، أصبح من 

المفيـــد تشـــاركها اآلن معكـــم ـفــي ظـــل تصاعـــد االســـتثمار االجتماعـــي 

: عالمياً 

1. أهميـــة التوفيـــق بيـــن الربـــح واألثـــر، أفضـــل االســـتثمارات 
االجتماعيـــة التـــي عملنـــا فيهـــا حتـــى اآلن هـــي التـــي وافقـــت بوضـــوح 
بيـــن الربح التجاري واألثر االجتماعي. في شـــركة Oomph كمثال التي 
تهـــدف إـلــى تحســـين صحة وحيـــاة كبار الســـن، يســـتخدمون هـــذا األثر 
االجتماعـــي كهـــدف اســـتراتيجي، ويقيســـون مدى تحقيقـــه إلى جانب 

المبيعات. قيـــاس 

2. مخاطـــر تحقيـــق األثـــر يرتبط بأكثر من بُعد، يهتم المســـتثمر 
عادة بمعايير تهمه في طبيعة االستثمار ويفترض أن وجودها يخفض 
من مخاطر االستثمار، وهذا صحيح. لكن وجدنا أن هناك أمورا ال تقل 
عنها في األهمية وهي الكفاءات اإلدارية والشـــخصية للفريق القيادي، 
وموقفهم تجاه تحقيق األثر االجتماعي نفسه ومدى اقتناعهم بذلك.

3. تخصيـــص مـــوارد لقياس األثـــر، تبين تجاربنـــا أن قياس األثر 
ليس باألمر الســـهل، لذلك ينبغي التأكد أن المســـتثمر قد خّصص ما 

يلـــزم من موارد لقيـــاس وإدارة األثر االجتماعي قبل بداية االســـتثمار.

4. تحـــدي محافظـــة التركيـــز عـلــى األثـــر، وجدنـــا أن االســـتثمار 
االجتماعـــي كثيـــرا مـــا يفقـــد التركيـــز على تحقيـــق األثـــر االجتماعي اإليجاـبــي بداعي خشـــيته على االســـتدامة الماليـــة، وهو كما 
وجدنـــا يعـــود إـلــى وجـــود اســـتراتجية ال تتســـم بمـــا يكفي بالمرونـــة للتعديل على خطـــة العمل، وهو مـــا دفعنا الحقـــا إلى وضع 

اســـتراتيجيات مرنـــة نعـــّدل عليهـــا كلمـــا لـــزم األمـــر بما يبقينـــا مركزين عـلــى األثـــر االجتماعي.

5. تبنـــي األثـــر االجتماعـــي في هيئة االســـتثمار، ســـابقا كنـــا نخصص فردا في هيئة االســـتثمار يكون مســـؤوال عن توجيه 
االســـتثمار ما أمكن لتحقيق األثر االجتماعي ويلّوح باألثر في كل اجتماع. وجدنا الحقا أن ذلك غير كاف، وال بّد من تبنِّ كامل 

اللجنة لألثر االجتماعي، وتشـــارك الجميع في وضع أهدافه ومؤشـــراته وطرق قياســـه.

ـفــي النهايـــة، يبقـــى هـــذا اإلطـــار المقترح من الممارســـات هـــو افتراضات بنيـــت على الخبـــرة ولم نثبتها علميـــا بعد، لذلك 

هي قيد التطوير والتشـــارك مع القارئ، نرحب بآرائكم حول هذه الممارســـات المقترحة وتجاربكم في االســـتثمار االجتماعي.

Five lessons learnt from five years working in social 
investment

خمســة دروس مســتفادة مــن خمــس ســنوات 
عمــل فــي االســتثمار االجتماعــي
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اتجاهات بحثية

هل الريادة المجتعية تهدف أيضا إلى الربح؟
Does social enterpreneur aim to profit?

كندة المعمار
مدير االبتكار في شـــركة ســـبر، شـــاركت في تأسيس 
عـــدد مـــن مختبـــرات االبتـــكار للمشـــاريع الناشـــئة، 
ومختبـــرات االبتـــكار اإلنســـانية مع منظمـــات دولية 
وأمميـــة، حاصلة على شـــهادة الدراســـات المتقدمة 

فـــي االبتـــكار LEAD  من جامعة ســـتانفورد. 

تعرّف الريادة االجتماعية على أنها اســـتخدام األساليب المبتكرة 
لتنميـــة المشـــروعات ذات األهـــداف االجتماعيـــة، والتـــي توفـــر حلوال ال 
يتـــم توفيرهـــا من خـــالل اقتصاد الســـوق التقليـــدي، وذلـــك من خالل 

تطبيـــق نمـــوذج عمل يهـــدف إلى تطوير حلول مســـتدامة. 

فمفهـــوم الريـــادة االجتماعية ال يرتبط بتحقيـــق الربحية كما هو 
شـــائع، وإنما يرتبط بحل المشـــكالت االجتماعية بطرق غير تقليدية 

ســـواء من حيـــث الحلول أو من حيث نمـــاذج العمل.

فهل هي مشروعات ربحية أم ال؟

تتنـــوع نماذج عمل مشـــروعات الريـــادة االجتماعية فيما يتعلق 
باالســـتدامة وتحقيق الربح والنمو. ولعل أبرزها هي األشـــكال الثالثة 

التالية:

المشروعات الممولة غير الربحية 

• التمويـــل: مشـــروعات أو مؤسســـات اجتماعيـــة تتلقى الدعم 
المباشـــر، وتعتمد عـلــى التمويل الخيري الخارجي، وتســـتمر في تلقي 

الدعـــم الخارجـــي لفتـــرة قد تطول نســـبيا، حتى تجد طرقـــا لالكتفاء.

• الهدف: األثر االجتماعي.
• االستدامة: مشروعات غير ربحية، تشبه المؤسسات الخيرية 
في تلقي الدعم المباشـــر، إال أنها تختلف عتها في ســـعيها لتدبير طرق 
لالكتفاء الذاتي، كاالتفاق على نســـب أرباح متبادلة مع جهات تنفيذية 

أخرى منتفعة من المشروع، أو االشتراك بمسابقات دورية ذات جوائز مالية يكسبونها بتميزهم وتختلف تماماً عن المنح. 

• الخصائص: تتميز المؤسسات التي تتبنى هذا النموذج: 

 تقديم المنافع والخدمات العامة للمحتاجين والمحرومين من الوصول إليها. 	 

 التحفيز من خالل إشعار المستفيدين المباشرين أنهم شركاء في مبادرتهم، وهذا المعنى مهم الستمرارية 	 
المشروع على المدى الطويل.

المشروعات الهجينة غير الربحية

• التمويل: مشروعات أو مؤسسات اجتماعية ذات تمويل خارجي مباشر عند التأسيس.

• الهدف: األثر االجتماعي.

• االســـتدامة: يتضمـــن هـــذا النموذج فرعين مـــن األعمـــال، األول األعمال الخيرية المجانية للمســـتفيدين، واألخرى بيع 
الخدمات والســـلع للحفاظ على وتيرة مســـتقرة لنشـــاطاتها.

Maen Altengi
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• الخصائص: يتميز هذا النوع من المشروعات بالخصائص التالية: 

يعملـــون عـلــى إيجـــاد مصادر متنوعـــة للتمويل، حتى يتمكنوا من الحفاظ على وتيرة مســـتقرة لنشـــاطاتهم 	 
الخيريـــة دون انقطاع.

يعتمـــدون مصـــدر شـــبه دائـــم مـــن األموال البســـيطة لدفـــع التكاليـــف التشـــغيلية وغيرها، في حـــال توقفت 	 
الجهـــة الممولة عـــن الدعم.

مشروعات االستثمار االجتماعي

كات مع المســـتثمرين المهتمين بالهدف  • التمويل: تمويل ذاتي أو خارجي مباشـــر عند التأســـيس من خالل بناء شـــرا
االجتماعي وتحقيق الربح.

• الهدف: الربح المالي واألثر االجتماعي.

• االســـتدامة: مشـــروعات االســـتثمار االجتماعـــي هـــي كيانـــات ربحيـــة توفر منتجـــاً أو خدمـــة اجتماعية أو بيئيـــة، األرباح 
كم الثـــروة، وإنما لتأميـــن تمويل منقطـــع النظير، يضمن نمو المشـــروع  الماليـــة هـــدف أساســـي فيهـــا، ولكـــن ليس بهـــدف ترا

وتوســـعه ألكبـــر حـــد ممكن، وإحـــداث نهضة ـفــي المجتمع.

• الخصائص: تعتبر أهم خصائص هذا النموذج ما يلي:

القدرة على استقطاب المستثمرين الراغبين في تحقيق العوائد المالية واالجتماعية على حد سواء.	 

كبـــر، بســـبب أن مشـــروعات االســـتثمار االجتماعي لديها تســـهيالت في 	  الفـــرص الماليـــة للمؤسســـة تكـــون أ
القروض وشـــراء األســـهم.

https://eduenterprise.org
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أفضل الممارسات

كيف نقيس األثر في االستثمار االجتماعي؟
How we measure the impact in social investment?

د. معن التنجي
مديـــر البحـــث والتحليـــل فـــي شـــركة ســـبر، عمـــل 
خاللها علـــى تنفيذ العديد من المشـــاريع البحثية مع 
منظمـــات عربيـــة وأوروبية وأمريكية عـــدة في مجال 
التقييـــم وقيـــاس األثـــر االجتماعــــي. مؤســـس في 
مركز العائـــد االجتماعي )sreturn.com( ومنصــــــــة 
.)meal-hub.com( المتابعـــــة والتقييــــم العربيــــــة

المشـــاريع عـلــى اختالف أنواعها، ربحيـــة أو اجتماعية أو كالهما 

معـــا، ينبغـــي إدارتهـــا، ومـــا ال يمكـــن قياســـه ال يمكـــن إدارتـــه. لذلـــك 

ـفــي النهايـــة، ال بـــد ألي مشـــروع أن يتـــم تقييمه، مـــن الناحيـــة المالية، 

أو االجتماعيـــة، أو كالهمـــا معـــا، نعـــرض فيمـــا يـلــي نمـــوذج تصنيـــف 

مـــع  واالجتماعيـــة،  الماليـــة  القيمـــة  مـــن  لـــكل  بالنســـبة  المشـــاريع 

توضيـــح المؤشـــرات وطـــرق القيـــاس:

يركز التحليل المالي على قياس ربحية المشروع، بمعنى أنه يقيس: العائد المالي على االستثمار

 Return On Investment – ROI، والنتيجة النهائية هي نسبة مالية: 

»كل ليرة واحدة أنفقت في المشروع، عادت على المستثمر بـ x ليرة«

فهـــو إذا يقيـــس العائـــد الماـلــي على المســـتثمر فقط، متجاهال المجتمع والبيئة، ســـواء حصل المجتمـــع أو البيئة على 

نفـــع أو حتى ضرر )أثر ســـلبي(.

قياس 
القيمة 

االجتماعية

نعم

الطرق:
• المتابعة  والتقييم

• قياس األثر االجتماعي

المؤشرات:
• مؤشرات اجتماعية وبيئية

الطرق:
SROI العائد االجتماعي على االستثمار •

• التحليل المالي 

المؤشرات:
• مؤشرات اجتماعية وبيئية

• مؤشرات مالية

ال

الطرق:
• التحليل المالي

المؤشرات:
• مؤشرات مالية

ال نعم

قياس القيمة المالية
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تركـــز تقينـــات قيـــاس األثـــر االجتماعـــي على قياس التغير الذي أحدثه المشـــروع ـفــي المجتمع، والنتيجة النهائية هي نســـبة 

مئويـــة لمقـــدار هـــذا التغييـــر الذي حصـــل، وهو يتجاهل كال من: )1( كلفة المشـــروع )2( والعائـــد المالي إن وجد.

وأخيـــرا تركـــز منهجيـــة قيـــاس العائـــد االجتماعي على االســـتثمار على قياس كل مـــن العائد: )1( الماـلــي و )2( االجتماعي و 

)3( البيئـــي للمشـــروع عـلــى كل من: )1( المســـتثمر و )2( المجتمع و)3( البيئة

ـفــي المحّصلـــة، فـــإن العائد االجتماعي على االســـتثمار يأخذ باالعتبـــار كال من العائد الماـلــي والمجتمعي والبيئي، فقد 

يكـــون االســـتثمار االجتماعـــي خاســـرا مـــن الناحيـــة الماليـــة، لكن عندمـــا نأخذ في الحســـبان أيضـــاً كالً من العائـــد االجتماعي 

والبيئي، عندها ســـيخلف الوضع، وقد يصبح رابحا باإلجمال، ومع ذلك ينتشـــر ســـؤال اســـتراتيجي شـــائع: هل ينبغي أن 

يكـــون االســـتثمار االجتماعـــي رابحـــا دائما من الناحيـــة المالية؟ لعل مقالـــة Wedny Abt المقبلـــة تجيبنا على ذلك!

على يقيس العائد

المستثمر المالي ROI العائد علىاالستثمار

المستثمر 
والمجتمع 

والبيئة

المالي
واالجتماعي

والبيئي

العائد االجتماعي على
SROI االستثمار

ننصح بقراءة مقالة

لماذا ال يكفي قياس األثر؟ وال بّد من قياس العائد 
االجتماعي! 

في العدد الثالث من النشرة من خالل الرابط المجاور
تحميل النشرة

لإلعالن في نشرة اتجاهات األثر تواصل معنا

info@sabr-sp.com

http://bit.ly/2YmJIHG
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حالة مدروسة

Genevieve Maitland Hudson
لالبتـــكار  كامبـــردج  جامعـــة  مركـــز  فـــي  محاضـــرة 
االجتماعـــي، وجامعـــة اكســـفورد، كاتبـــة في صحف 
 The Daily و    the Guardian  مثـــل عالميـــة 
Telegraph . مديـــر التعليـــم والتأثير في المجموعة 
  Social Investment Business االســـتثمارية 
المتخصصة في االســـتثمار االجتماعي في بريطانيا.

 Social Investment Business مجموعـــة  ـفــي  نســـاعد 

كثـــر مرونـــة واســـتدامة  المنظمـــات والشـــركات االجتماعيـــة لتكـــون أ

بمـــا يعـــزز دورهـــم ـفــي صناعـــة األثـــر. ومجموعتنـــا منـــذ إطالقهـــا كأول 

مؤسســـة مختصـــة باالســـتثمار االجتماعي ـفــي بريطانيـــا، قّدمنا حتى 

كثر من  كثـــر مـــن £400 مليون جنيه إســـترليني أي مـــا يعادل أ اآلن أ

2.2 مليـــار دوالر، كقـــروض ومنـــح لمئـــات المؤسســـات ـفــي بريطانيـــا.

وبهدف فهم أداء المنظمات والشـــركات االجتماعية عموما، وعمالئنا خصوصا، طّورنا مقياســـا يســـاعدنا على فهم أداء 

المنظمـــات ـفــي إحـــداث األثـــر، والعوامـــل التي تؤثر في ذلك، يركـــز إطار هذا المقياس في ســـتة محاور:

المقيـــاس ـفــي مرحلـــة التجريـــب، وهـــو متـــاح إلكترونيـــا، عند اإلجابة عليهـــا تحصل على نتائـــج القياس، ومـــن خالل دليل 

خـــاص بالمقيـــاس، تســـتطيع تقييـــم أثـــر منظمتـــك وقدرتها على صنـــع األثر، والحصـــول على توصيـــات تدعم ذلك.

في المقابل فإنا مجموعتنا Social Investment Business ستســـتفيد من تفاعل المؤسســـات مع هذا المقياس في فهم 

أفضل للمؤسســـات االجتماعية عموما، والبريطانية خصوصا، من خالل تحليل هذه البيانات واســـتخدامها في تطوير عملنا.

Impact Measurement & Management Framework: How it 
Helps us Better Understand our Customers.

االجتماعــي:  االســتثمار  أثــر  تقييــم  مقيــاس 
فهــم  علــى  المقيــاس  هــذا  يســاعدنا  كيــف 

لعمالئنــا أفضــل 

المساواة

 نقيس مدى وصول المؤسسة إلى
فئات مهّمشة من المجتمع

التوظيف

 نقّيم فيه ممارسات التوظيف
وعدالة األجور داخل المؤسسة

نموذج العمل

 نقّيم فيه هيكل المؤسسة وقدرته
 على تقديم نتائج ملموسة لكل من

العاملين والمجتمع

القدرة المالية

 نقّيم قدرة المؤسسة على
 استجالب التمويل وتحقيق

االستدامة

المجتمع

 نقيس أثر المؤسسة في المجتمع
 وقدرتها على تعزيز حركته

االقتصادية

السوق

 نقيس مدى احتياج السوق لهذه
 الخدمات والمنتجات، ومدى

جودتها

تحميل دليل المقياستحميل المقياس

ندعوكم لالستفادة من هذا المقياس وتحميل الدليل المرافق له

http://surveymonkey.co.uk/r/LP29NXF
http://sibgroup.org.uk/resources/our-approach-impact
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ما هي شبكة Global Impact Investors Network GIIN ؟

كبـــر  ـفــي األثـــر )االســـتثمار االجتماعـــي( Global Impact Investors Network، هـــي أ الشـــبكة العالميـــة لالســـتثمار 

شـــبكة اســـتثمار اجتماعـــي ـفــي العالم، تدعم المنظمات والشـــركات والمؤسســـات المالية حول العالـــم، والتي تهدف في 

اســـتثماراتها إـلــى إحـــداث أثـــر إيجابي ـفــي المجتمع.

أطلقـــت منصـــة المؤشـــرات العالميـــة IRIS ـفــي إدارة األثـــر االجتماعي، والتي يســـتفيد منها آالف المنظمات والشـــركات 

حـــول العالم.

تقـــوم بمســـح ســـنوي حـــول واقـــع االســـتثمار االجتماعـــي حـــول العالـــم، كان آخرهـــا مســـح عـــام 2019، والـــذي شـــمل 

كثـــر مـــن 239 مليـــار دوالر ـفــي العـــام 2019. مؤسســـات مـــن قطاعـــات مختلفـــة، ـفــي قـــارات العالـــم، تديـــر مجموعهـــا أ

حول الدراسة:

تنفذ شـــبكة GIIN مســـحا ســـنويا عن واقع االستثمار االجتماعي حول العالم Annual Impact Investor Survey، كان 

آخره نســـخة 2019، والذي ســـنعرض ملخصا عنه في هذا العدد الخاص من النشـــرة.

تقـــوم شـــركة ســـبر بالتعـــاون مـــع الشـــبكة العالميـــة لالســـتثمار االجتماعـــي GIIN بتنفيـــذ نســـخة الشـــرق األوســـط من 

المســـح العالمـــي Impact Investors Global Survey 2019 تحـــت عنـــوان:

Impact Investors Middle East Survey 2019 دراسة االستثمار االجتماعي في الشرق األوسط

تســـتهدف في هذه الدراســـة المنظمات التنموية والخيرية وأقسام المسؤولية المجتمعية، والمؤسسات االجتماعية في 

الشـــرق األوســـط، الهدف من هذا المســـح هو تقييم واقع االســـتثمار االجتماعي في الشرق األوسط ومقارنتها مع المؤشرات 

العالميـــة ـفــي المســـح العالمـــي Impact Investors Survey 2019، وتقديـــم عـــدد مـــن التوصيات التنفيذية لصنـــاع القرار في 

القطاع االجتماعي والخاص، والمؤسســـات الحكومية.

ونخطط إلى نشر التقرير باللغتين العربية واإلنكليزية خالل شهر نوفمبر 2019 المقبل بمشيئة هللا. 

تحميل النسخة العالمية من تقرير 
Annual Impact Investor Survey 2019

المشاركة في دراسة االستثمار االجتماعي في الشرق األوسط

ندعوكـــم للمشـــاركة ـفــي مـــلء اســـتبيان الدراســـة، االســـتبيان موجه للمؤسســـات في الشـــرق األوســـط عموما، شـــركات 

قطاع خاص، أو خيري، أو اجتماعي. المؤسســـة التي تجيب على االســـتبيان تحصل على نســـخة هدية من كتاب »االســـتثمار 

االجتماعـــي« الـــذي يعرض مفاهيم وممارســـات االســـتثمار االجتماعي بطريقـــة بصرية وإبداعية.

منهجية الدراسة في عام 2019

شـــملت الدراســـة هـــذا العـــام 266 مؤسســـة حـــول العالـــم، شـــملت منظمـــات، مصـــارف ومؤسســـات ماليـــة، شـــركات 

وغيرها. اســـتثمار 

تركـــزت معظـــم هـــذه المؤسســـات ـفــي الواليـــات المتحـــدة وكنـــدا )٪45 مـــن المقر الرئيســـي لهـــذه المؤسســـات يقع في 

الواليـــات المتحـــدة وكندا(.

ثلثا هذه المؤسسات لديها استثمار اجتماعي فقط، والثلث اآلخر لديه خليط بين االستثمار االجتماعي والتقليدي.

https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2019
https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2019
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التحديات وتوقعات النمو

وجـــود رأس مـــال يكفـــي لتحقيـــق العائـــد المطلـــوب هو التحـــدي األبرز لالســـتثمار االجتماعـــي، وهو يرتبط بشـــكل كبير 

بقـــدرة االســـتثمار االجتماعـــي عـلــى تحقيـــق معـــدالت الســـوق مـــن العائـــد الماـلــي )انظـــر مقالـــة: تقريبـــا كل مـــا تعرفونـــه عن 

االســـتثمار االجتماعي...خاطئ! في هذه النشـــرة(، وهو يؤثر بشـــكل كبير على ســـهولة تدفق التمويل إلى االستثمار االجتماعي.

التحـــدي الثاـنــي هـــو وجود خيارات مناســـبة إلنهاء االســـتثمار أو تغييره عندمـــا يصل لمرحلة النضج ويرغب المســـتثمر 

ببيعـــه أو ترغـــب جهة ما باالســـتحواذ عليه.

أبحاث ســـوق االســـتثمار االجتماعي هي األكثر تطورا واألســـرع نموا كما ترها المؤسســـات المشـــاركة في المســـح، تليها 

بأهميـــة قريبـــة تطـــور طرق وممارســـات قياس األثر، األمر الذي يدل على اســـتجابة ســـريعة للمختصين ـفــي مجاالت التحليل 

والقيـــاس للتعاطي مع احتياجات الســـوق.
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المواهب واالستثمار االجتماعي

التنافســـية في التعويضات هو أبرز تحد لمؤسســـات االســـتثمار االجتماعي، وهو ما يتوافق مع مؤشـــر سابق حول كون 

التمويل هو التحدي األبرز لالســـتثمار االجتماعي.

وعلى صعيد توافر المواهب البشرية، فالغالبية من المؤسسات تعاني من نقص في كفاءات قياس وإدارة األثر.

مـــع كـــون التعويضـــات الماليـــة هـــي التحـــد األكبـــر للمـــوارد البشـــرية ـفــي االســـتثمار االجتماعـــي كمـــا تبين ســـابقا، فمن 

المتوقـــع أن يكـــون الســـبب الرئيـــس الـــذي يدفـــع الكفـــاءات للعمـــل ـفــي االســـتثمار االجتماعي هو رســـالة المؤسســـة والقيم 

الشـــخصية واألثـــر االجتماعـــي، وليـــس التعويضـــات المالية.
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قياس األثر في االستثمار االجتماعي

الغالبيـــة مـــن المنظمـــات تســـتخدم الطريـــق النوعية في تحليـــل األثر االجتماعـــي ألعمالها، وهو يعود إـلــى نقص كفاءات 

قياس األثر في المؤسســـات كما تبين من النتائج الســـابقة، فالتحليل النوعي يعطي معلومات مفيدة حول أثر المؤسســـة، 

لكنـــه ال يمكّـــن المؤسســـة مـــن تقييـــم قدرتها على تحقيـــق أهدافها، وال يمكنهـــا من إدارة األثـــر، كون إدارة األثـــر يتطلب قياس 

مؤشـــرات كمية وليس نوعية.

ربحية االستثمار االجتماعي

حواـلــي ٪66 مـــن المؤسســـات تحقـــق عائـــدات ماليـــة مشـــابهة لمعدالت عائـــدات الســـوق، %19 اســـتطاعت الوصول 

لمعـــدالت قريبـــا نوعـــا مـــا مـــن معدالت الســـوق، والنســـبة المتبقيـــة %15 حققـــت عائدات ماليـــة دون معدالت الســـوق.

وهـــو عـلــى العمـــوم مؤشـــر هام على كـــون تجارب االســـتثمار االجتماعـــي جاذبة عموما للمســـتثمرين، ومـــع ذلك يبقى 

الســـؤال مطروحـــا حـــول القـــدرة المالية لقطاع االســـتثمار االجتماعـــي في تحقيق عائدات الســـوق وتعزيز بيئـــة العمل بتوفير 

تعويضـــات مالية تجـــذب المواهب البشـــرية وتحافظ عليها.

ندعوا المنظمات الخيرية والمؤسسات 

االجتماعيـــة والشـــركات الخاصـــة التـــي تهتـــم 

باألثـــر االجتماعـــي، إـلــى المشـــاركة في: دراســـة 

االســـتثمار االجتماعـــي ـفــي الشـــرق األوســـط 

2019

اإلجابة على االستبيان
تستغرق 5 دقائق فقط

وسنرســـل لـــك بعـــد انتهاء الدراســـة نســـخة هدية 
من الدليل البصري: االســـتثمار االجتماعي خاصة 

فقط بالمشـــاركين في الدراســـة

الرجاء الضغط هنا

http://bit.ly/2ZbVPE2
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www.sabr-sp.com | www.assessments.sabr-sp.com | www.tools.sabr-sp.com 
www.sreturn.com | www.meal-hub.com | www.innovationmag.social

 لديك فكرة مقالة تريد كتابتها في النشرة	 
 تقرير لقياس األثر االجتماعي تود تشارك نتائجه مع العالم العربي 	 
 حالة أو قصة نجاح	 
 كتاب أعجبك	 
 مؤتمر أو ورشة عمل تريد أن تخبر العالم العربي عنها	 

راسل فريق النشرة العلمية على العنوان: 

insights@sabr-sp.com

هل تريد المشاركة في النشرة الشهرية »اتجاهات األثر االجتماعي«؟

شــركة مختصــة فــي تصميــم حلــول األعمــال، األبحــاث 
التحليــل  خــالل  مــن  القــدرات،  وبنــاء  والمبــادرات، 
القياديــة  االســتراتيجيات  وتصميــم  المتقــدم، 
والتنفيذيــة، واألســاليب الحديثــة فــي االبتــكار، لتمكيــن 
األثــر  وإحــداث  النمــو  مــن  والمؤسســات  األفــراد 

بهــا. تعمــل  التــي  المجتمعــات  ـفـي  اإليجاـبـي 

قياس العائد االجتماعي، للمشاريع والبرامج، والمنظمات.. 1
تنفيذ البرامج التدريبية إلعداد ممارسين في العائد االجتماعي.. 2
المنظمــات، . 3 ـفـي  االجتماعــي  والعائــد  االجتماعــي،  األثــر  ألقســام  استشــارات 

العمــل. ـفـي  والتوجيــه  التأســيس  استشــارات  تشــمل 
تكنولوجيا تحليل العائد االجتماعي من خالل تطبيق وب متخصص:. 4

www.sreturn.com        

ماذا نقّدم في تقييم العائد االجتماعي؟حول سبر
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	 The Global Impact Investing Network )GIIN( is now inviting impact investors to participate in the second edition of its 
State of Impact Measurement & Management Practice Survey. The report generated by this survey provides critical insight 
to the various approaches to impact measurement and management, the market’s progress, and remaining challenges.

	 If your organization makes investments with the intention to generate measurable, positive social or environmental 
impact alongside a financial return, please consider contributing to this important industry resource. Click this link to 
participate. For more information, contact Rachel Bass, GIIN Research Manager, at rbass@thegiin.org.

	 تدعـــو شـــبكة )Global Impact Investing Network )GIIN عبـــر نشـــرة اتجاهـــات األثـــر: المؤسســـات العاملـــة ـفــي االســـتثمار االجتماعـــي 
إـلــى المشـــاركة ـفــي اإلصـــدار الثاـنــي مـــن دراســـة واقـــع قيـــاس وإدارة األثـــر . يســـاعد التقرير الذي ســـينتج عن هـــذا االســـتطالع نظرة مهمـــة للمقاربات 

المختلفـــة لقيـــاس التأثيـــر وإدارتـــه وتطور الســـوق والتحديـــات المقبلة. 

	 إذا كانــت مؤسســتك تقــوم باالســتثمارات بهــدف توليــد أثــر اجتماعــي أو بيئــي قابــل للقيــاس وإيجابــي بجانــب العائــد المالــي، فيرجــى التفكيــر 
فــي المســاهمة فــي هــذا القطــاع المهــم مــن االســتثمار. انقــر فــوق هــذا الرابــط للمشــاركة. لمزيــد مــن المعلومــات، اتصــل براشــيل بــاس، مديــر األبحــاث 

.rbass@thegiin.org  :علــى العنــوان ،GIIN  فــي

https://www.surveymonkey.com/r/giinimmsurvey
https://www.surveymonkey.com/r/giinimmsurvey
https://www.surveymonkey.com/r/giinimmsurvey

