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المعرفة ننقلها لكم

المرجع

ـ�����������ـر االجتماعـ توـي �)���Social impact investment (SII تو هــو توفيـ ذاـر  االســتثمار ذو األث
ـتثمار التمويـالــل ـتثمار للمنظمــات مـالتـع التوقـالصـع الصريـجتمـح ار ذوللبعـجتمـد االجتماعـالقـي القابـقياـل للقياس، 
كمــا المالهــو المالفــي البعــد المالــي. وقــد ـتثمار أصبــح �����������االســتثمار الـذو ـتثمار األثــر �����������االجتماعــي 
متـبشــكل متزايـبالـد بالذو بالصلـبالـة المالوثيقـبالـة بالوضـاالقـع االقتصـالمالـادي الحالـكماـي كماكمـكماـا هـكماـو الحــال 
فـالــي المالتعاظـالــم ـتثمالمالتحديــات �������االاالجتماعيــة، وضغــوط األمـالمالـوال العامـتتاـة التـتتعـي تتعرض 
ــدة  ــات جدي ــة إلـ�������االـى منهجي ــدت الحاج ــدان. لذلــتثمـدتـك تول ــن البل  اللهـ�������االـا العديــدان.ـد م
النمــاذج  ذلــك  بمــا النمـفــي  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  �����������التحديــات  لمواجهــة 
ــن خاللهـبمــا  ــات المختلفـ�������الـة، والتـواااللموـي يمكـلمواجـن م ــن القطاع ــدة للشـ�������الـراكة بي الجدي

ــاء. ـ�����������ـول المبتكــرة مـواـاـن ـن األلــف إلـواـاـن ـى الي ــر الحل واـاـن التمويـ�������ـوـل وتقديـ�������ـوـم وتطوي
ـن ال* * *

الخــاص واـاـن الــذي  �����������االســتثمار   �(�SII��ª)� �����������االجتماعــي  �����������االســتثمار خــذو واـاـن األثــر  يتضمــن 
ـ�����������������ـتثمرين ذوي البعـ�������االـد المالـضمــي  ـ�����������ـراوح المس ــة. إذ يت ــي المنفعـ�������ـرـة العام ــهم ف �ي�ُس
 يهفقـ�������ـوـط، الذيــن يهتمـ�����������ـون بالعائـ�������ـيـد المالـ�����������ـي التنافســي يهتمـواـاـي ـون بشـواـاـي ـكل محــي الـدود 
ــؤولية،  ــم ذوي المس ــة، ث ـ�����������ـات الحوكم ـ�����������ـي ولممارس ــي واالجتماع بالبعـ�������ـيـد البيئ
ــات  ــة وممارس ـ�C�D���n Typeـة واالجتماعي ــر البيئي ــف المخاط ــى تخفي ــن يعملـواـيـف ـون عل ـف ـوالذي
واـيـونالحوكمــون اـة مــن أجــل حمايــة وصــون القيمــة، ثـواـيـف ـم أصحــاب االسـ�C�D���n Typeـتدامة، الذيـ يعـن 
ــون تقدمهــن ـا  ــة، ويتبن ـ�����������ـة والحوكم ـ�C�D���n Typeـة واالجتماعي ـ�����������ـرص البيئي ــعون نحـواـيـة،ـو الف ون يس
التـواـيـينـي يمكـ�������ـرـن أن تسـواـيـينـاهم فـواـيـينـي تحســين القيمــة، ثــم المهتمـ�������ـرـون باألثـ�������ـرـر، الذيـون ـن 
يركــينـيـزون الـعلـالــى ـينـيالحلــول ذات األثـالكـر الكبيـالقـر القابــةــل ـينـيللقيــينـيـاس، ـينـيوأخيــرًا ـينـيأولئــةاـك ـينـيالذيــةاـن 
االجتماعيــة  �����������التحديــات  يعالجــون  فهــم  فقــط  �������اليهتمــون �������البتحقيــق واااليعااألثــر 
ــدد متزايـفقــد  ــاك ع ــح هن ــتثمرين. إذ أصب ــة للمس ــد مالي ــة عوائ ــج أي ن. إذوالتـ�������الـي ال تنت
ـ�ـ�الءة الماليــة العاليــة،  ـ�����������ـن ذوي الم ـ�C�D���n Typeـراد والمؤسسـ�������ـنـات المسـ�������ـنـتثمرة م مـثمريءة ـن األف
الراغبيـءة ـيـن فـثمريءة ـي إيجــاد االسـ�C�D���n Typeـتثمارات التـثمريءة ـي توفــر علـءة ـنـى حـءة ـنـد سـ�����������ـواء العائـ�������ـنـد المالــجــي 
�������ـيواالجتماعـ�����������ـي. إذ يمكـ�������ـنـن أن تتــراوح األهــداف الماليـءة ـيـة مــا بيـ�����������ـن المحافظــة علـراغـى 
رأس المــال ومعـ�����������ـدل العوائــدافـوقـد الســوقية، أمــداف االـا األهــداف االجتماعيـ�������ـيـة فتتضمــا ـن 

ـ�����������ـة والبيئيـس اـة. ـ�C�D���n Typeـة واالقتصادي ــروف االجتماعي ــين الظ تحس
 االجت* * *

نتـوقـنتــد نتـتطــور االســروف االـتثمار نتاذو األثـنتعـر �������ـةاالجتماعي على مــدى  االالالعقـنتيـد ـروف االالماضي نتيجة 
ـ�����������ـتمل االهتمــام المتزايـ االـتـد مــن قبــل المســتثمرين  ـددلعــدد مــن العوامــرـام اـل، تش
ــتراتيجية  ـ�C�D���n Typeـتويات البيئــرـاـترـة االس ــن مس ــة ضم ــا االجتماعي ــة القضاي فـ�������ـتـي معالج
ــرة  ــة األخي ــة االقتصادي ــرزت األزم ــا أب ــة�)ـرزت ، كم ـ�C�D���n Typeـة، والعالمي ـ�C�D���n Typeـة، واإلقليمي �(ـرـةـرزالمحلي
ـرـةواالالتحديــات �������ـتاالجتماعيــااـة واالقتصاديــااـة ـرـةـرزالهائلــااـة التــا ـي ـرزالتواجــا ـه ـرزالالبلــرزالـدان فــا ـي ـرزالجميع 
أنحــاء العالــم، واالالوعليـفعــه ســعت ـرـةواالالحكومــات فعـبطــرق أكثـفعاـر فعاليــاتـة ـرـةوااللمعالجــاتـة تلك 
ـرـةـاذالتحديـ�C�D���n Typeـات المتناميـ�������ـتـة واالعتــرـةـاذـراف بــرـةـاذـأن نمــاذج القطــاع الخــاص يمكــن أن توفـالأـر 

ـاذالمناهــج مبتكــرة جديــاذالـدة. 
العديــدة  مــدى �������ـتالعقــود  علــى  االجتماعيــة  �����������المؤسســات  نمــو  كمــا نمـأن 
ـ�����������ـر االجتماعــي، مـكمــن  ـتثمار الماضيـار ذوـة قـار ذوـد سـ�������ـرـاهم أيضـار ذوـا فــي ظهــور االســتثمار ذو األث
�C�D���n Typeاالجتماعيــة.  �����������التحديــات  ـعيخــ�الل ســعيها �������اللتطويــر طــرق �������المبتكــرة لمواجهــة 
ــق النمـ�������الـو وتلبيــعيـة  ــال لتحقي ـ�����������ـى رأس الم ــات تحتــتثمـالـاج إل ــك التحدي ــة تل ولمواجه
احتياجاتهــا، ـك ـتولالســتثمـك ـتجابة لذلـموــك موـنمـموــا ســوق االســتثمـك ـتثمار مواذو األثـموعـر �������ـىاالجتماعي على 
ـ�����������ـات المؤسسـ�C�D���n Typeـات االجتماعيــة، ونمـموــت  مـ�������ـاـدى العقـ�������ـاـد الماضـ�������ـاـي لتحقيـ�������ـاـق متطلب
�����������لمشــكالتها  معــه تطويــر منهجيــات �������لمإضافيــة �������لملتمويــل �������لمالحلــول الفاعلــة 

�����������وقضاياهــا.
منهجي* * *

العالــم، �������وقوتتأثــر  أنحــاء  الســوق يتطــور ـتثمالعبطــرق �������وقمختلفــة العجمفــي ـتثمالعجميــع  ســإن 
ـ�C�D���n Typeـخ، واالحتياجــات  باالختالفــتثمـياـات ضمــياقاـن ســياقات الـ�������وقـدول، بمــك الـا فــي ذلــك التاري
�������وقاالجتماعيــة، وأنظمـاإلــة ـياـاالقيــم. وباإلضافـالخــة الخـإلـالخــى الخـذلــك، الخاأن الطــرق التـالخفـي تـالخفـم فيهـالختـا 
ـ��D���n Type��gـد دور رأس المــال  ـ�����������ـة والماليــتثمـياـة عملــت علــى تحدي  االجتهيكلـ�������ـةـة األنظمــة االجتماعي
العـ�������ـةـام والخــاص، والمــزج بينهمــا، وبالتالــي تحديــد الــدور المحتمــتـة االـل لالســتـة االـتثمار 

ـ�����������ـر االجتماعـ تاـي. ـتـاـاصذو األث
ـاصذو* * *

ـ�����������ـر االجتماعــاصـوـي فــي الظهــتـاـاصـور قبــل نحــو عشــاصـنـر ســتـاـاصـنوات،  بــدأ االســتثمار ذو األث
ــك، االســتثمار ـتثمار  ــع ذل ــل ذلــتثمار ـك. وم ــة قب ــطة هام ــود أنش ــن وج ــى الرغـار ـكـم م  العل
ــود  ــرة جديــتثمار ـدة وجـ�������ـرـذوره يع ـ�����������ـي االجتماعــتثمار ـي ليســتثمار ـت ظاه ــى الوع ــز عل ـتثمار المرتك
ـدةإلــرون.ـى عــدة قــرون. فقبـ، كانـل عــدة قــرون، كان االســتثمار المسـ�D���n Typeـدـؤول اجتماعيــز ـا 
�(����SRI)� الممارسـثماـة التـثمــي ثمـيتـثمــم مـثمــن ـرون.خاللهـثمــا ثمـقيــام ـرون.المســتثمرين بغربلــراـة الشــركات 
�����������باالهتمــام  بــدأ  حيــث  �����������الســلبية،  بالمنتجــات حيـأو �D���n Typeـدبالممارســات  الوعــي  ذات 
��D���n Type��gبالمســتثمرين، ممــا أدى ـربالمنالحقــا إلــى ـربالمنوجــود �������وممجموعــة واســعة �����������ومتزايــدة 
االجتماعيــة  المســؤولية  نحــو  مسـتسمــن �D���n Typeباالمســتثمرين �D���n Typeبا»المســؤولة« ـرالمسـتســعى 
مسـتسواالسـ�������ومـتثمارات مسـتسالمســتدامة. متـوبــدأ عــدد متزايــراـد مــراـن الشــركات التـنحتـي تركـنحــز نحـعلـنحــى 
ولـةـا القضايــا البيئيـ�D���n Typeباـة واالجتماعيــة أو ممارســة المســؤولية االجتماعيــرالمســة للشــركات 
��CSR). ومــع ولـةللتذلــك، تمتلــك تلــك �D���n Typeبااالســتثمارات ولـةللتتوجــه للتركيــز علــى النوايــا ‚�)�
�������وموالمنهجيــات للشـ�������ومـركات، بــدال مــن التركيــز علــى اإلنجـ�D���n Typeباـازات القابلــة للقيــاس 
لألهــن ـتـداف ذات األثـجتمـر جتمكمـجتمـا هـجتمـو مطلــوب مـجتاـن جتاقبـجتاـل جتامسـولـةـن ـتثمري األثـجتمـر االجتماعــي. 
تقديــم �������ومالحلــول  إلــى  �����������االجتماعــي  كمــا ولـةـن يســعى �D���n Typeباالمســتثمرون إلـذو ولـةـن األثــر 
ـن الالمســتندة إلاعلـإلاـى الســوق ألكثـإلــر ولـةـن التحديــات إلحاحـالعـا فـالعـي العالــم، كمـبمـكمــا فـكمــي كمـذلـكمــك 
ولـة، والزراعــة المسـ�D���n Typeباـتدامة، واإلسـ�������ـعـكان بأسـ�����������ـعار معقولــة، والرعايـ�������االـة الصحيـولـةـن ـة بأســن الـعار 
معقولــة والتـ، والتكـي يمكــن الوصـ�������ـةـول إليهــا، والتكنولوجيــا النظيفـ�����������ـة، والخدمــات 

ــة للفقـلتكـيـراء. ، والتكالمالي
لتكال* * *

االلوقـااللـد لعبـاالقـت لتكالمنظمـاالقـة لتكالالتعـلتكالـاون االقتصـلتكالـادي �(�OECD)، متحمثـمتحـل ، والتكالمملكـمتحـة المتحدة 
، والتكوالواليــات المتحــدة وفرنسـراوـا وأســتراليا لتكـتدورا رائــدا فـتطوـي تطوير ســوق االسـ، والتكـتثمار 
ــاليب  ــر نمـ�������ـةـاذج وأس ــي تطوي ــاهمتها ف ـ�ـ�الـاهمتل مس ــي، مــاهمتـن خ ـ�����������ـر االجتماع ، واـاهذو األث
جديـ، واـي ـدة، خـ�ـ�ال�������ـال مراحلهـ�����������ـا التنمويـ�����������ـة المختلفـ�������ـرـة، والتــي أدت إلــى رفــع مســاهذوـتوى 
ـ�����������ـر االجتماعـ�����������ـي والكيفيـ، واـي ـة التـ، واـي ـي يمكــن تحقيــىجـق  ار ذوالوعـار ذوـي حــول االســتثمار ذو األث
االندمــاج فــتـطتهاـي أنشــطتها والعمــل علـار ـدـى جـ�������ـرـذب العبيـار ـدـن جــتثمار ـدد إلــتثمار ـى الســوق. إذ 
ادـركــزت مبادرتهـاالاـا ـتـطتهاالدوليـاالاـة فـاالاـي ـتـطتهاالمرحلـاالاـة تهاـتاألولـاالاـى االاعلـاالاـى االاأسـتهاـتـواق االســتـطتهاـتثمار االنذو تهاـياألثر 
�������ـراالجتماعي والسياســات بلدفي بلدان �������ـرالمجموعة السـتهاالـبعة �(�G7)� وأسـ�������ـرـتراليا، تهاالوكان 
ك فهنــاك فريــق عمـ�������ـرـل للمهمــات ينظـر اـيـر فــتـار اـي اآلثــار المترتبــة للتنميــة الدوليــتـطتهاـة، أمـلسيـا 
ـتـاـة المرحلــة التاليــيعـدـة مــن المبـ�������ـرـادرة فقــتـاـيعـد عملــت علــتـاـيعـى توســيع نطاقهــتـار اـا لتشــمل 
ـ�����������ـراف بالمصــادر التقليديـ الـة  دول مجموعــة العشـ التقـرين �(����G20)، مــع تزايــد االعت
لتمويــل التنميــة، ��m�m�o�n� �F�i�l�e�s�\�A�d�o�b�e�\�A�d�o�b�e� �Pوال ســيما أن مســاعدة التنميــة الرســمية ليســت كافيــة 
ـادرـة لمعالجــة حجـمويــل ـاـم وتعقيــد تحديـ��لتمويــل ـات التنميـ��لتمويــل ـة العالميــة الحاليـ��لتمويــل ـة، فالحاجـفيــة 
اللإلـاللـى شــادرـة ـراكات اللمشــة الـجعة للتــة الـآزر الفاعـمخــل مـمخــا مخـبيـمخــن ـادرـة القطاعــات المختلفــة، كذلــة ـك 
الحاجــة إلـات الـى طــرق ذكيـمويــل ـاـة لتوظيــف مســاعدات التنميــة الرسـمويــل ـاـمية لتســة ـرـهيل 

 تعتلــاعدات ـك الشـ��لتمويــل ـراكات، فضـ�ـ�ال تع عــن تعبئــاعدات ـة المـ�D���n Typeباـوارد اإلضافيـالحـة.
ات ـك* * *

ـا كمــا حفـار ذوـز ســوق االســتثمار ذو األثـ��لتمويــل ـر االجتماعــي إلــى البحـات ـكـث عـمويــل ـرـن أدوات 
 ،(�results-based financing�x�t� �b�l�o�c�k�s�caps)� باـورت بالتمويـمويــل ـرـل القائــم علــى النتائــا ـج�D���n Typeجديـمويــل ـرـدة، تبلـ
 ،(�outcomes-based approaches�������������������������)� علــى ��لتمويــل النتاجــات  القائمــة  �D���n Typeباوالمنهجيــات 
�(�market-based solutions)، مويــل الوأشــكال  الســوق  علــى  القائمــة  والحلــول 
مختلفــراـنـة مــتثمـراـن الشــراكات بيــن مختلــف قطاعــتثمـدوـات الــدول، لزيـ�D���n Typeباـادة فعاليتهـعلــم 
وزيــراالـادة مخاأثـمخاـر ـتثمـراالتنميـمخاـة ـرامحطويلـمخاـة األجـمختـل ـرامحوالتـمختـي تعمـمختـل مختضمـمختـن ـتثمـرامحدوديـمختـة sed solutالميزانيــراـنـات. 
ـراـتفاالســتثمـراـتثمار جتاذو األثـجتمـر االجتماعـمخلـي لديـمخاـه القــراالـدرة مخرعلـمخرـى ـراالتحفيـمخرـز رأس المــال ـتثمـراالجديد 
الخبــرات والسياســات  sed solutوترجمــة  d solutionsالناميــة،  االقتصــادات  والــذي يصــب قتصــفــي 

ــل تطـقتصـــورًا. ـd solutionsـدان الناشـd solutالـئة واألق ــى البل ــورة إل ــدان المط ــن البل ــات م d solutـدوالمنهجي
ـدان * * *

ـd solutionsـر االجتماعــدان ـي قــد تزايــد بشــكل كبيــاتـر  فــي حيــن أن ســوق االســتثمار ذو األث
ار اهوجذبـمتزـت ـتثمار اهتمامـمتزـا متزايـار الـدا، فإنــيــه ال يـار الـزال فــيــي ـتثمار المراحــيــل ار للاألولــيــى ـتثمار للتنميــة، وليــي ـس 
ســتـال اـوى حصــتـال اـة صغيــرة مــن أسـ�D���n Typeباـواق رأس المــال العالميــة الحاليــة، فــي حيـمتزـن 
مــن الصعــب قيــاس مجموعـd solutـرـة متنوعـل اـنـة مــتـال اـن األســباب بمـل اـوـا فــي ذلـل اـوـك عــدم 
ـd solutionsـوع القطاعـ�D���n Typeباـات والمنهجيــات فــي المناطـ الـق  ـاتوجــود تعريفـd solutـوـات واضحــتـاـي ـة وتن
d solutـرالجغرافيــتثمـر ـة، وقــر إمـد تــم تقديــر إمكانيــات ســوق االســتثمار ذو األثـd solutionsـر االجتماعــاتـي 
ــن قبـ تقـل  ــام المتزايــر ـةـد م ــود لالهتم ــرة. وهــتـاـودـذا يع ــيكون ذو أهميــتـاـودـة كبي بأنـن ذو ـه س
ـيكون ذالمؤسســات والمســتثمرين ـيكون ذالرئيســون ـرـفضـ�ـ�ال� عــرــن ـرـنقــرــل ن ذو األجيــال للثــروة، ن ذو والتـة.بـي 
ــح علـواــى  ــع أن تصب ــن المتوق ــي والتــن الـي م ـ��D���n Type��gـون دوالر أمريك ــدر بنحـ واـو 41ـيكوـن  تريلي ر بتق
ــي،  ــون ـن  تدوالر أمريك ــرب مـتريـن ��6 تريلي ــنة ـيكوـن المقبلـترــة ترـعلـترــى مـترــا ترـيق ــدى ترـالـترـــ �50 س م

ــا االجتماعيـترــة. ـن الوالتــن الـي مــن المتوقـd solutـرـع أن تكـd solutـرـون موجهــة نحــو القضاي
فصناعــة ـة ـيـاـن التمويــة ـل ـن أناألصغــة ـر �(��������������������������The microfinance industry)� هــة ـو ـيـاـن أنموذج ـن المبكر 
لتغييـمنهـر منهجيــات ـيـااالحالتمويـوالـل والتي االحتيتعالـويأـج أيضـويــا االحتياجات d solutـراالجتماعيــة. ويقدر 
لتـحجـلتــم ســوق ـيـااالحالتمويـلتلـل االحالاألصغـلتلـر ليشــمل أكثـلتمـر مـلتمـن �50 مليــار االحالدوالر مـلتغـن ـيـااالحالقروض 
الممنوحــة إلــيـاريعـى أكثـريعـنـر مــونـن ��¤100ريعـن مليــون مــيـاريعـن أصحـd solutـرـاب المشــاريع الصغيـاالحالـرة، 
ـيـدان ومعظمهـان الـا فــي البلــدان الناميــيـاـا ـة، حيــث نمــا التمويــل األصغــيـاريعـر بمعــدل �(� ٪38 
�)ويا ســنويا مــيـدان ـن العــام �1997-2011، مــن حيـان ومـث عـd solutـرـدد العمـ�ـ�الان ومء علــى الرغـان ومـم مـ الـن 
ـd solutionsـدالت مماثلـd solutـرـة محتملـوياـة  �ــيـدان ـدر مع ــا ق�ُ ــرة. كم ـd solutionsـنوات األخي ــأ النمـان ـيـو فــيـدان ـي الس ان ـيتباط
ان ـتللنمـجتاـو السـان ـتـنوي فـجتــي ســوق االســيـدان ـتثمار جتاذو األثـجتمـر االجتماعــي. مـ ااـع اإلشـان ـيـارة  الإلـ الـى  الأن 
ــر لديهـd solutـنـا الكثيــم الـر مــن الدعــم الحكومــي، فـان ـتـي شــكل  صناعــة التمويــل األصغ�
ــر الــدول التجاريــة  ـ��e� �L�iـل وصولهــا إلـ.»��ـدوـى أكث ـ��e� �L�iـد منخفضـ�������ـة، قب ـح منــح وقـ��L�i�n�k �ـروض بفوائ

 ذااســتقرارا واكتفـ ذاـاء�ً ذاتيـ�������ـً التـ�������ـي وصلـ�������ـت إليـ�������ـه اآلن.
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االبعاد الستة

األبعاد الستة للمناخ التنظيمي
Six Dimensions of Organizational Climate

المرونة
Flexibility 

أن يكــون هنــاك قيــود أقــل فــي العمــل ، وانتفــاء 
الجديــدة  األفــكار  تقبــل  مــع  اللصيقــة  المراقبــة 

. بحريــة 

المسئولية
Responsibility 

يتمتــع الموظفــون بصالحياتهــم المفوضــة لهــم 
ولديهــم الحريــة التخــاذ القــرار المرتبــط بعملهــم 

ــم . ــج عمله ــن نتائ ــؤولية ع ــل المس ــع تحم م

المعايير
Standards

األداء  تحســين  علــى  يركــز  الــذي  اإلداري  الحــس 
وتقديــم األفضــل مــع الشــعور بالتحــدي ليســعى 
الموظــف لتحقيــق المــدى الــذي اليمكــن التنــازل عنــه.

المكافآت
Rewards 

علــى  مباشــرة  والملحوظــات  المكافــآت  ترتبــط  أن 
إدراك  مــع  األداء  مســتويات  كافــة  وتراعــي  األداء 
الموظفــون مواقعهــم مــن حيــث مســتوى األداء.

الوضوح
Clarity 

 ، منهــم  المتوقــع  يعرفــون  الموظفيــن  جميــع 
بأهــداف  التوقعــات  هــذه  ترتبــط  كيــف  ويدركــون 

. المؤسســة 

التزام الفريق
Team Commitment  

يشــعر الموظفــون بالفخــر النتمائهــم للمؤسســة 
ــة  ــى ثق ــم عل ــة ، وه ــد الحاج ــر عن ــال أكث ــؤدون عم وي

ــتركة . ــداف مش ــق أه ــون لتحقي ــم يعمل أنه

 George ــانيين ــن النفس ــطة العالمي ــرف بواس ــاخ ع المن
ــه  ــد تعريف ــك أعي ــد ذل Litwin و Richard Stringer وبع
 McClelland النفســاني  العالــم  وتنقيحــه بواســطة 
منــاخ  علــى  المؤثــرة  الســتةالعوامل  فــي  وتبلــورت 

ــية(. ــل النفس ــة العم ــل )بيئ ــة العم وبيئ

عــن  عمــل  ورشــة  حضــور  مــن  ملخــص 
للبروفســور Gill Andrew مــن مؤسســة براثــاي 

البريطانيــة.
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الدليل التنظيمي واالجرائي 
إدارة القياس والتقويم

دليلك لتأسيس
مكتب إدارة المشاريع

دليل استراتيجات
تنمية الموارد المالية

الدليل التنظيمي واالجرائي
إدارة القياس والتقويم

استراتيجيات تنمية
الموارد المالية 

»إخاء« إنموذج

الئحة السياسات واإلجراءات اإلعالمية

وحدة اإلعالم والتواصل االجتماعي

إخاء إنموذج

الئحة السياسات 
واإلجراءات اإلعالمية

المعرفة ننقلها لكم

دليل مكتب إدارة المشاريع

PMO

وثيقة منهجية اإلعالم الجديددليل مكتب  إدارة المشاريع

وحدة اإلعالم والتواصل االجتماعي

وثيقة اإلعالم الجديد

تهديكم إخاء 10 إصدارات معرفية ضمن مبادرة ناشر

للقطاع الثالث
إصدارات معرفية 

التي تتضمن مجموعة من األدلة واللوائح واالصدارات التنظيمية إسهامًا منها

في نقل المعرفة لمنظمات القطاع الثالث لرفع كفاءة وجودة العمل.
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