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هذا الدليل
يف  العاملني  بني  ومفهومه  االجتماعي  اال�ستثمار  ثقافة  ن�سر  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 
اجلمعيات االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية، اأو الراغبني يف اإن�ساء جمعيات تتبنى 
هذا النوع من اال�ستثمار. كما يهدف اإىل التعريف باخلطوات االإجرائية لتنفيذ م�ساريع 

ريادية اجتماعية.

دليل اإجرائي
للجمعيات االجتماعية

يف اململكة العربية ال�سعودية

الستثمار اجتماعي ناجح

محتويات الدليل
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تمهيد
اأ�سبح من املتعارف عليه اأن الق�ساء على الفقر، وحتقيق التنمية امل�ستدامة ال ميكن اأن يقت�سر على اجلهود 
تكون  طريقة  عن  يبحثون  املا�سي  القرن  من  الع�سرينات  يف  االأمريكيون  امل�ستثمرون  اأخذ  لذا  احلكومية، 
م�سدرًا جديدًا للتمويل؛ من اأجل معاجلة الق�سايا وامل�سكالت االجتماعية املعقدة، ويعّد االأكادميي االأمريكي" 
ميلتون فريدمان " من اأبرز ال�سخ�سيات التي ناق�ست فكرة امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، حيث ذكرها يف 
كتابه )احلرية والراأ�سمالية( املن�سور �سنة 1962م، والتي ُعّدت حجر االأ�سا�س لال�ستثمار االجتماعي فيما 
" فريدمان" بداأ العديد من االأكادمييني بدرا�سة هذه الفكرة وحتليلها، ودرا�سة  بعد. وانطالًقا من فكرة 
يف  الوا�سع  وانت�ساره  االإعالم  تطور  و�ساهم  املحيطة،  املجتمعات  وعلى  واجلمعيات  ال�سركات  على  تبعاتها 
نهاية ال�ستينات وبداية ال�سبعينات من القرن املا�سي يف تطور فكرة امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، وفكرة 

اال�ستثمار ذي التوجه االجتماعي.
وبداأت فكرة اال�ستثمار االجتماعي تتطور يف جميع اأنحاء العامل، ومل تُعد جمّرد فكرة الإيجاد م�سدر بديل 
حلل امل�ساكل االجتماعية، بل اأ�سبحت فر�سة لتغيري مفهوم اخلدمات االجتماعية بطرق اإبداعيه مبتكرة من 

حيث اإدارتها وتقدميها ونتائجها.
وبداأت اجلمعيات اخلريية يف العامل االإ�سالمي با�ستك�ساف جمال اال�ستثمار االجتماعي، حيث متتلك هذه 
اجلمعيات نطاًقا كبرًيا ووا�سًعا وقدرة على جلب متويل جديد للخدمات الوقائية املتطلعة لنتائج حل امل�ساكل 
االجتماعية، واأكرث املجاالت اعتباًرا هي تلك التي تقدم خدمات، كخدمات رعاية االأطفال من خالل دمج 

الرعاية االجتماعية بالرعاية ال�سحية.
وانطالقًا من ذلك جاء اإعداد هذا الدليل مببادرة من "وقف �سعد وعبد العزيز املو�سى"، وتنفيذ كلٍّ من: 
"قمم املعرفة لال�ست�سارات والتطوير"، و"املركز الدويل لالأبحاث والدرا�سات )مداد("، ليكون م�ساندًا يف 

اإن�ساء جمعيات خريية ت�ستفيد من هذه التجربة يف تطوير خدماتها االجتماعية.
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هذا الدليل
يهدف هذا الدليل اإىل ن�سر ثقافة اال�ستثمار االجتماعي ومفهومه بني العاملني يف اجلمعيات االجتماعية يف 
اإن�ساء جمعيات تتبنى هذا النوع من اال�ستثمار. كما يهدف اإىل  اأو الراغبني يف  اململكة العربية ال�سعودية، 

التعريف باخلطوات االإجرائية لتنفيذ م�ساريع ريادية اجتماعية.

تم تقسيم الدليل إلى فصلين وملحق، تناول الف�صل الأول امل�سائَل االأ�سا�سية التي تخ�س اال�ستثمار 
االجتماعي؛ كمفهوم اال�ستثمار االجتماعي، وفوائد ا�ستخدامه، واأ�س�س اختيار م�ساريعه، واملبادئ التي يقوم 
اأما الف�صل الثاين فقد تناول اخلطوات االإجرائية التي  عليها. كما تناول العقبات الرئي�سة التي تواجهه. 
ميرُّ بها لتنفيذ اال�ستثمار االجتماعي ب�سكل تف�سيلي، واملتطلبات التي يلزم توفرها يف اجلمعية االجتماعية، 
ويف املجتمع املراد تنميته. ومت ختم الدليل مبلحق يحتوي على بع�س االأفكار التطبيقية مل�ساريع اال�ستثمار 

االجتماعي.

تعتمد المنهجية المتبعة في هذا الدليل على: 

االل��������ت��������زام ب���ال�������ض���واب���ط 
التي  االإ�ضالمية  ال�ضرعية 
اال�ضتثمار  جم��االت  حت��دد 

االجتماعي.

���������ص��������رح امل���������ص����ط����ل����ح����ات 
وامل������ف������اه������ي������م امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب��اال���ص��ت��ث��م��ار االج��ت��م��اع��ي 
بطريقة مي�صرة وبخطوات 

مت�صل�صلة.

ع��ر���ض الأف���ك���ار ب��ال��ر���س��وم 
التو�سيحية املنا�سبة.

و�أمثل���ة  تطبيق���ات  عر����ض 
للتو�ضيح.
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أساسيات حول االستثمار االجتماعي

ما املقصود باالستثمار االجتماعي؟
االس���تثمار االجتماعي: هو تقدمي راأ�س امل���ال وا�ستخدامه من اأج���ل حتقيق عوائ���د اجتماعية بالدرجة 
���ا. هذا النوع من اال�ستثمار يحم���ل توّقَع �سداد التمويل جزئًيا اأو كلًي���ا، كما ي�سمل اأي�سا  االأوىل، ومالي���ة اأي�سً
�سداد القرو�س واالأ�سهم وال�سكوك، واأحياًنا و�سائل واأدوات اأخرى كال�سمانات واالكتتاب، كما هو احلال مع 
ى ب�سكل جيد، وميكن ا�ستثمار العوائد ب�سكل رئي�س  اأي ا�ستثمارات اأخرى، حيث اإن االأعمال امل�ستثَمر فيها توؤدَّ

يف االأعمال التجارية، ف�سال عن تقدمي ن�سبة حمدودة منها للم�ستثمرين )1( . 
فامل�ستثمرون يف املجال االجتماعي ي�سعون اإىل حتقيق التوازن بني العوائد االجتماعية واملالية التي ُتتوَقع من 

اال�ستثمار، وفقا الأولوياتها. وقد تقبل عوائد مالية اأقل من اأجل توليد تاأثري اجتماعي اأكرب.

وتتلخص الرؤية لالستثمار االجتماعي في محورين أساسيين: 
1. بالنسبة للمستثمرين: النظر يف كيفية �سنع العوائد، وكيف يتم بعد ذلك توزيعها كجزء من عملية 

تخ�سي�س اال�ستثمار الروتيني.
بالنسبة للمشاريع المستثمر فيها: تكييف االأدوات املالية امل�ستخدمة يف �سوق املال مع املنظمات   .2

االجتماعية واأعمالها؛ لتو�سيع اال�ستفادة من خدماتها وتاأثريها.
متكني  �ساأنه  من  وهذا  املالية،  املوارد  لبع�س  بدياًل  يكون  اأن  اال�ستثمار  لهذا  ميكن  العملي  امل�ستوى  على   
اجلمعيات االجتماعية من اال�ستمرارية واحلد من اعتمادها على التمويل الق�سري املدى، وهذا مماثل لفكرة 

املنح وي�سبهها اإذاإن كليهما يزيد من النتائج والفعالية.

1- Katie ،Hill. )2015(: A brief handbook on Social Impact Investment A UK perspective. 
London، UK: The City of London Corporation
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الشكل رقم )1(: شرح مبسط لعملية االستثمار االجتماعي

1. تقوم اجلمعية االجتماعية بعر�س مقرتحات م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي على اجلهات التمويلية، وهنا 
اأن ت�ستفيد اجلمعية من خدمات اجلهات اال�ست�سارية املتخ�س�سة يف �سناعة م�ساريع اال�ستثمار  البد من 

االجتماعي.
2. تقوم اجلهات التمويلية بتمويل امل�ساريع التي تنا�سبها، وتقدم املنح املالية للجمعية االجتماعية.

3. تقوم اجلمعية االجتماعية بتنفيذ امل�سروع.
4. يعمل امل�سروع على تنمية املجتمع.

5. يحقق امل�سروع عائدًا ماليًا للجمعية.
6. يحقق امل�سروع عائدًا ماليًا للجهات التمويلية.

7. يدعم املجتمُع اجلمعيَة االجتماعيَة ويعزز موقعها فيه.

الجمعية 
االجتماعية

اجملتمع 
الذي يقدم به 

المشروع

الجهات 
التمويلية

مشروع 
االستثمار 
االجتماعي

1
2

3

6

7

5

4



دليل إجرائي للجمعيات االجتماعية في المملكة العربية السعودية 10
خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

ما موقع هذا النوع من االستثمار يف النشاطات الخريية؟
ُيكّمل اال�ستثمار االجتماعي العمل اخلريي ويتّممه، َب�ْيد اأنه يختلف عنه يف طبيعته اختالًفا وا�سًحا. وهو يقع 
بني التربعات واال�ستثمارات التجارية. وميكنه اأن ي�سكل جزءًا من اال�ستثمارات ذات امل�سوؤولية االجتماعية 
)SRI(، كما ي�ستخدم لتمثيل تلك اال�ستثمارات التي من �ساأنها اإنتاج منافع اجتماعية وبيئّي�ة للمجتمع )2(. 

2-  Katie ،Hill. )2015(: A brief handbook on Social Impact Investment A UK perspective. 
London، UK: the City of London Corporation

الشكل رقم )2(: الفرق بين أهداف االستثمار االجتماعي واالستثمار التجاري

أهداف االستثمار التجاريأهداف االستثمار االجتماعي

االستثمار االجتماعي ليس منحة أو تبرعاً؛ وإنما هو مبلغ 
يتم تمويل جمعيتك به ليزيد من كفاءتها وأدائها، 

ويرفع من وارداتها وعوائدها ويؤهلها الستدامة مشاريعها.

احل�صول على اأكرب قدر ي�صاعد يف تنمية املجتمع
من الأرباح

يحقق هام�ص ربح للجمعيات
الجتماعية ويوؤهلها ل�صتدامة 

تقدمي خدماتها

الو�صول لأكرب عدد ممكن من 
الفئات امل�صتهدفة

ي�صاعد يف حل جزئي 
للم�صاكل املجتمعية

13

2

5

4



11 دليل إجرائي للجمعيات االجتماعية في المملكة العربية السعودية
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3- Committee Encouraging Corporate Philanthropy.)2010(: Principles for Social 
Investment )PSI(. USA: St. James Ethics Centre،United Nations Global Compact

شكل رقم )3(: مبادئ االستثمار االجتماعي

تحّقق من تطبيق مبادئ االستثمار االجتماعي يف جمعيتك
تعّد مبادئ اال�ستثمار االجتماعي من املبادرات يف »مبادئ االتفاق العاملي لالأمم املتحدة«، التي ت�ستهدف 
ت�سجيع اال�ستثمار االجتماعي للم�ساهمة الهادفة، وامل�سوؤولة، واملحرتمة، واالأخالقية. من خالل ا�ستخال�س 
اال�ستثمار  الأن�سطة  توجه ممار�سات اجلمعيات  التي  املبادئ  املمار�سات و�سياغتها يف جمموعة من  اأف�سل 

االجتماعي، وت�سعى هذه املبادئ اإىل زيادة االأثر االإيجابي لهذه امل�ساهمات على تقدم املجتمع.
يف  والتقدم  التح�سن  متابعة  من  االجتماعية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  قيا�سها  واآليات  املبادئ  هذه  و�سُتمّكن 

االلتزام بها مع مرور الوقت)3(.

اال�ستثمار الهادف اال�ستثمار امل�س�ؤول

اال�ستثمار املحرتم اال�ستثمار االأخالقي
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املبدأ األول
االستثمار االجتماعي هو استثمار هادف

هناك اأثر اإيجابي لال�ستثمار االجتماعي وال يتعار�س مع جهود امل�ستثمرين االآخرين.

االستثمار االجتماعي هو استثمار هادف

 حدد وبو�سوح ا�سرتاتيجية ا�ستثمارك االجتماعي واأهدافه ومعايريه التي على �سوئها �سيتم 
حتديد كافة اال�ستثمارات واالأن�سطة املقرتحة وتقييمها.

وتتما�سى مع  تعك�س قدرة جمعيتك االجتماعية،  ا�ستثمارية  للتمويل، وحمفظة   �سع هدفًا 
اإمكانياتها وا�سرتاتيجياتها، واإمكانيات �سركائك يف اال�ستثمار االجتماعي ا�سرتاتيجياتهم.

وفقا  وم�سوؤوليتهم جتاه جمعيتك،  اأدوارهم  امل�ساهمني من خالل حتديد  تاأكد من جميع   
لالأموال التي مت تخ�سي�سها للجمعية.

ق اأعلى معايري التخطيط اال�سرتاتيجي على النحو الواجب فيما يتعلق بعمليات اختيار   طبِّ
لها .. امل�سروعات التي مُتوِّ

اأولوياتك  نف�س  لها  اأخرى  اأطراف  مع  جهودك  لتن�سيق  فر�ٌس  هناك  كانت  ما  اإذا  حترَّ    
واهتماماتك.

ما الذي يجب عمله لتطبيق مبدأ االستثمار الهادف؟
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املبدأ الثاني
االستثمار االجتماعي هو استثمار مسؤول

يتحمل »اال�ستثمار االجتماعي امل�سوؤول« م�سوؤوليَة التاأثريات املتعمدة وغري املتعمدة لالأن�سطة التي ميّولها، 
ويتبنى مبادئ ال�سفافية والتقييم الذاتي. 

االستثمار االجتماعي هو استثمار مسؤول

اأهداف وا�سحة وحمددة خالل الفرتة اخلا�سة بالتمويل،   قم بر�سد التقدم نحو حتقيق 
احلاالت  يف  ومتويله  الن�ساط  دعم  لتوقف  ا�سرتاتيجيات  و�سع  مع  املبادرة،  فاعلية  م  وقيِّ

الطارئة.
 تاأكد من أّن لدى كافة �سركائك القدرة على العناية باملوارد التي تقدمها لهم وا�ستغاللها 

بفعالية.
خماطر  باإدارة  وقم  امل�سروع،  اأ�سول  حلماية  �سوابط  وحدد  دقيق،  ب�سكل  االأموال  �سّجل   
اال�ستثمار. من خالل و�سع نظام للمراجعة اخلارجية. باالإ�سافة اإىل �سرورة اأن يتم كل ذلك 

ب�سكل موؤ�س�سي.
 عّرف االآخرين مبقا�سد تقدمي املنح وامل�ساعدات وممار�ساتها واإ�سهاماتها بطريقة وا�سحة 

؛ لكي ي�ستطيع االآخرون بناء توقعاتهم ب�سكل �سليم.
عمليات  خالل  من  اال�ستثماري  العمل  يف  ل�سلبيات  ظهور  اأو  خلل  اأي  فوري  ب�سكل  عالج   

التقييم الدوري .
 ابحث عن �سبل امل�ساركة يف احلوار اجلاري مع االآخرين ومع ال�سركاء ب�ساأن اأف�سل املمار�سات.

 �سارك يف اأن�سطة قيا�س اأو مقارنة مع امل�سروعات املماثلة.

ما الذي يجب عمله لتطبيق مبدأ االستثمار المسؤول؟
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املبدأ الثالث
االستثمار االجتماعي هو استثمار محرتم

اال�ستثمار االجتماعي  ا�ستثمار حمرتم اإذ ي�سع العاداِت، والتقاليَد، واالأدياَن، واالأولوياِت املحليِة وثيقَة 
ال�سلِة باالأفراِد واجلماعاِت حملَّ اهتماٍم عاٍل.

االستثمار االجتماعي هو استثمار  محترم

 تعامل مع امل�ساركني يف برناجمك االجتماعي واملجتمعات امل�ست�سيفة له على اأ�سا�س كونهم 
�سركاء لهم ِقَيُمهم، وا�ستثمر الوقت واجلهد يف فهم طموحاتهم وت�سوراتهم وقدراتهم. كما 

يجب العمل ب�سمان اأن تتما�سى اأهداف متويلك مع الظروف واالأولويات املحلية.
 منِّ عالقات ثقة بناءة مع االأطراف املعنيني بامل�سروع مبا يكفل لك اهتمامهم وا�ستعدادهم 

للتعاون قبل البدء يف م�سروعات ذات تاأثري عليهم.
ذات  االأطراف   - معك  وامل�ساركني  لالأن�سطة،  امل�ست�سيفة  واملجتمعات  ال�سركاء،  َمّكن   
االأهداف  ت�سميم  يف  وامل�ساهمة  االجتماعية،  براجمك  �سياغة  يف  اال�سرتاك  من  ال�سلة- 

وحتديدها وتنفيذها، والتقييِم والتح�سنِي امل�ستمر ال�ستثماراتك املجتمعية.
 اعمل على اأن تتما�سى جهود ا�ستثمارك املجتمعي مع القدرات واملبادرات القائمة بالفعل 

واأن ُتبنى عليها.
 مّكن ال�سركاء، واملجتمعات امل�ست�سيفة لالأن�سطة، وامل�ساركني يف الربنامج من جني ثمار 
االجتماعي  اال�ستثمار  يف  رئي�س  عامل  املوؤ�س�سية  الكفاءاِت  تع�سيَد  اأن  واإدراك  ا�ستثمارك، 

امل�ستدام.

ما الذي يجب عمله لتطبيق مبدأ االستثمار االجتماعي كاستثمار محترم؟
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املبدأ الرابع
االستثمار االجتماعي هو استثمار أخالقي

 اال�ستثمار االجتماعي هو ا�ستثمار اأخالقي؛ الأنه ال يتبّنى �سوى الو�سائل امل�سروعة والبناءة يف حتقيق 
االأهداف والغايات، ويتفق مع القوانني واالأعراف املقبولِة حمليًا و دولًيا.

االستثمار االجتماعي هو استثمار أخالقي

 احر�س على اأن تكون العملياُت اخلا�سُة مب�سروعك اال�ستثماري متفقًة مع االأُطر االأخالقية، 
وال�سلوكات املحلية، والقوانني.

 اعمل على الدعم والرت�سيخ وااللتزام باأف�سل معايري احَلوَكَمة.
 اعمل على منع ت�سارب امل�سالح.

 ا�ستخدم مبداأ ال�سفافية يف التعامل وال�سراحة يف العمل.

ما الذي يجب عمله لتطبيق مبدأ االستثمار األخالقي؟

هذه المبادئ تمثل إطاراً عاماً لتقييم االستثمار 
اجملتمعي، غير أن بعض المشروعات قد تتطلب معالجة 

خاصة مختلفة.
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خطوات تنفيذ مشروع االستثمار االجتماعي يف الجمعيات االجتماعية

1- حدد قدرات 
جمعيتك جتاه 

اال�ستثمار االجتماعي.

2- حدد ق�سمًا اأو جلنًة 
خا�سة الإدارة اال�ستثمار 

االجتماعي.

3- حدد الت�جهات 
اال�سرتاتيجية 

لال�ستثمار االجتماعي.

خطوات متعلقة بالجمعية

8- حدد اجلهات ذات العالقة 
باال�ستثمار االجتماعي وطرق 

م�ساركتهم.

لة  9- حّدد اجلهات املم�ِّ
للم�ساريع املقرتحة وطرق 

مت�يلها.

خطوات متعلقة بالجهات ذات العالقة باملشروع

5- حدد اأ�س�س اختيار 
م�ساريع اال�ستثمار 

االجتماعي.

4- اعمل درا�سات 
اجلدوى وحدد مدى 

جاهزية املجتمع 
لال�ستثمار االجتماعي.

6- اعمل م�ازنة بني 
االأهداف االجتماعية 
والتجارية يف حتقيق 

الع�ائد.

7- حاول التغلب على 
عقبات اال�ستثمار 

االجتماعي.

خطوات متعلقة بالبيئة املحيطة باملشروع

خطوات متعلقة باملشروع

11- حتقق من تقدم 
اخلطة اال�سرتاتيجية 
لال�ستثمار االجتماعي  

نح� اأهدافها.

10- نفذ اخلطة 
اال�سرتاتيجية 

لال�ستثمار 
االجتماعي.

12- قّ�م 
العمل وط�ّره.

13- اعمل على 
ا�ستدامة م�ساريع 

اال�ستثمار 
االجتماعي.

14- قم بقيا�س 
اأثر م�ساريع 
اال�ستثمار 

االجتماعي.
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 حدد قدرات
جمعيتك تجاه االستثمار االجتماعي

الخطوة األوىل

تهدف هذه الخطوة إلى فهم الواقع الحالي للعوامل الداخلية المؤثرة في 
المهمة المستقبلية للجمعية االجتماعية في مجال االستثمار االجتماعي.

خطوات متعلقة باجلمعية

اتبع الخطوات التالية لتحديد قدرات جمعيتك االجتماعية: 
1. تعّرف إلى التوّجهات االستراتيجية العامة للجمعية:

االجتماعي  اال�ستثمار  م�ساريع  اأه��داف  مع  يتما�سى  اأن  البد  البعيد  املدى  على  اخلريية  االأعمال  فم�سار   
وتوجهاتها، اأو - على االأقل – ال يتعار�س معها على املدى البعيد. كما اأّن اال�سرتاتيجية تت�سمن التو�سعات 

شكل رقم )4(: خطوات تحديد القدرات الداخلية للجمعية تجاه االستثمار االجتماعي

4. حّ�ل م�ساريع جمعيتك اإىل م�ساريع
اال�ستثمار االجتماعي.

2. راجع التنظيم االإداري احلايل جلمعيتك.

3. قّيم امل�ساريع احلالية جلمعيتك- اإن وجدت- 
لال�ستثمار االجتماعي.

1. تعرف اإىل الت�ّجهات اال�سرتاتيجية
العامة جلمعيتك.

ات
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1
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اأو غري مبا�سر على ماهّية م�ساريع  انعكا�س مبا�سر  اأن يكون لها  وال�سراكات املحلية والعاملية، والتي يجب 
اال�ستثمار االجتماعي وطبيعتها. اإ�سافة اإىل ذلك  البد من التعرف اإىل القيم والثقافة املوؤ�س�سية التي حتكم 

عملها،  حيث اإن ذلك يوؤثر على التوجهات اال�سرتاتيجية فيما يخ�س اال�ستثمار االجتماعي.
2. راجع التنظيم اإلداري الحالي لجمعيتك:

اإذ  جمعيتك،  يف  القرارات  اتخاذ  عمليات  �سل�سلة  اإىل  وتعّرف  جلمعيتك،  احلايل  االإداري  التنظيم  راجع 
�سوف ُي�سهل عليك ذلك و�سَع هيكل تنظيمي خا�س باال�ستثمار االجتماعي للجمعية، وبالتايل �سوف ي�سمن 

ان�سيابّية العمل، وعدم تعار�س مهمات اال�ستثمارات االجتماعية و�سالحياتها م�ستقباًل.
3. قّيم  مشاريع االستثمار االجتماعي الحالية لجميعتك: 

هل  متتلك جمعيُتك بع�س م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي؟ وهل هذه امل�ساريع ُوجدت بطريقة موؤ�س�سية من 
اأم من خالل بع�س املبادرات الر�سمية التي غالبًا ما  اإداري متكامل لال�ستثمار االجتماعي؟  خالل تنظيم 
بغة تلك امل�ساريع فالبد من مراعاة اجلهود احلالية  تكون ا�ستجابة لبع�س املوؤثرات اخلارجية؟ واأيًا كانت �سِ

وتقييمها بو�سفها جزءًا مهمًا من عملية التقييم احلايل للقدرات الذاتية.
4. حّول مشاريع جمعيتك إلى مشاريع االستثمار االجتماعي:

يخت�س هذا املو�سوع بامل�ساريع القائمة حاليًا، والتي ال حتتاج اإىل مردودات اقت�سادية لتحويلها اإىل م�ساريع 
تعمل يف ظل اال�ستثمار االجتماعي. ويف هذا املجال ميكن حتديد �سروط وقواعد يتم االتفاق عليها من قبل 
مديري التنمية والربامج يف جمعيتك، الإعداد اأ�س�س تو�سيحية ال�ستقطاب جمموعة من امل�ستثمرين وفقًا ملا يلي: 
 درا�سة امل�ساريع من قبل اجلمعيات االجتماعية، وحتديد اإمكانية حتويلها اإىل م�ساريع ا�ستثمارية اجتماعية.
التي ميكناحل�سول عليها خالل فرتة زمنية ال تقل عن  والعوائد  واالأرباح  امل�ساريع،   درا�سة جدوى هذه 

خم�س �سنوات بالن�سبة للم�ساريع القدمية. 
اال�ستثمار  خدمة  يف  منه  اال�ستفادة  واإمكانية  منه،  املطلوب  االجتماعي  والعمل  امل�سروع  مالءمة  مدى   

االجتماعي.
 تقييم امل�سروع فّنيًا واإداريًا.

 تقييم امل�سروع لغر�س اإمكانية النمو والتطور امل�ستقبلي.
 درا�سة ن�سبة االأرباح من راأ�س املال.

 التعرف اإىل اإدارة امل�سروع، والطريقة التي ُيدار بها.
 التعّرف اإىل القوانني واالأنظمة التي يعمل بها امل�سروع.
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عالقة الجمعية باالستثمار
هل هناك ت�سور متكامل للطريقة التي �سيتم اال�ستثمار بها ؟.1

هل جمعيتك ميكنها حتديد اال�ستثمار املنا�سب لها؟.2

هل جمعيتك تبحث عن ا�ستثمارات ذات قيمة عالية؟.3

هل لديك الفكرة واال�ستيعاب الكامل للبدء باال�ستثمارات ذات القيمة العالية؟.4

هل لديك القدرة على اإقناع امل�ستثمرين بفكرة اال�ستثمار االجتماعي الذي تنوي البدء به؟.5

هل لديك معلومات عن كيفية ا�سرتداد امل�ستثمرين الأموالهم؟.6

العاملون يف جمعيتك
هل فريق العمل لديه االإمكانات واال�ستعداد من حيث اخلربات للبدء باال�ستثمار ؟.1

ما دور جمل�س اإدارتك وهيكِلها االإداري يف اال�ستثمار االجتماعي ؟.2

ما مهارات اأع�ساء جمل�س االإدارة يف املجاالت املهمة كاملالية، والت�سويق، واالأعمال، والتطوير، 3
واجلوانب القانونية، واملوارد الب�سرية ؟.

هل يوجد توازن يف جمل�س االإدارة بني املهارات ومتثيل االأع�ساء الأفراد املجتمع امل�ستفيدين من خدماتك؟4

ما نوع اخلربات واملهارات ملوظفيك واملتطوعني يف جمعيتك ؟.5

ما م�ستوى املهارات املالية والعملية يف جمعيتك؟.6

ما الذي تقدمه ؟ ومن هم عمالؤك ؟
كم لديك من العمالء؟ ومن هم ؟.1

ما مدى معرفتك مبنتجاتك وخدماتك التي تقدمها ؟.2

كيف تختلف عن مناف�سيك ؟.3

هل ال�سوق الذي تن�سط فيه يف حالة منو اأم انح�سار ؟ وهل هو م�ستقر اأم م�سطرب ؟.4

ما مدى ربحية منتجاتك وخدماتك ؟.5

ما مدى ارتباطك بال�سبكات املحلية واالإقليمية وم�ساركتك معها ؟.6

الجدول رقم )1( األسئلة التي تحدد قدرة الجمعية تجاه االستثمار االجتماعي
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كيف تقوم بالعمل؟ وكيف تعِرف مدى جودته ؟

لتحقيقه من خالل 1 ت�سعى  الذي  والبيئي  واالقت�سادي،  االجتماعي،  االأثر  عن  وا�سحة  روؤية  لديك  هل 
تنفيذ م�سروع اال�ستثمار االجتماعي ؟.

هل لديك القدرة، واملوارد، واملهارات الالزمُة للقيام به ؟.2

ما مدى اندماجك مع جمتمعك وامل�ستفيدين من خدماتك ؟.3

كيف تدير االأداء، وتقي�س التاأثري ؟.4

كيف تكتب تقاريَر باإجنازاتك وتاأثريك ؟.5

اإلدارة املالية يف جمعيتك
ما االأنظمة التي تعتمدها االإدارة املالية يف جمعيتك ؟.1

ما م�سار حركة املال لديك ؟ وهل ت�ستخِدم �سجالت املتابعة ؟.2

هل جميع املوظفني على معرفة باالإجراءات املالية يف  جمعيتك؟.3

ما مقدار ال�سيولة املالية الآخر اثني ع�سر �سهراأً ؟.4

كم مقدار ال�سيولة املالية املتوقعة الثني ع�سر �سهرًا قادمة ؟.5

ما حجم التقارير املالية الداخلية ونوعيُتها يف جمعيتك ؟.6

هل يوجد نظام للمراقبة املالية، وتدقيق احل�سابات يف جمعيتك ؟.7

إمكانية التزام جمعيتك باملتطلبات القانونية

ما مدى اإمكانية جمعيتك االلتزام بالنظم والت�سريعات املعمول بها يف مناطق عمل اجلمعية االجتماعية؟.1

ما مدى اإمكانية جمعيتك االلتزام بكافة النظم واللوائح مبا تقت�سيه املواطنة ال�ساحلة ؟.2

ما مدى اإمكانية جمعيتك تقدمي ال�سلع واخلدمات مبا يتوافق مع اللوائح واالأنظمة املعمول بها ؟. 3

االلتزامات األخالقية لجمعيتك ) االلتزام بعدم اإلضرار(
ما مدى اإمكانية جمعيتك االلتزام باأخالقيات املجتمع وِقيمه ؟.1

ما مدى اإمكانية جمعيتك االمتناع عن كافة املمار�سات غري االأخالقية التي قد تتعار�س مع املمار�سات 2
العملية للجمعية ؟.
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 ال يتوقع المستثمرون منك في مرحلة االنطالق أن تملك كافة المعلومات.
 في حالة االستثمارات الكبيرة يجب أن تكون لدى الجمعية معلومات أولية 

لإلجابة عن أسئلة المستثمرين.

إمكانية االلتزامات اإلنسانية لجمعيتك )تحقيق مبدأ املواطنة الصالحة(
ما مدى اإمكانية جمعيتك العمل وفق التوّقعات اخَلريية واالإن�سانية للمجتمع ؟.1

ما مدى اإمكانية جمعيتك ت�سجيع املوظفني لالنخراط يف برامج "تطوعية" ل�سالح املجتمع ؟.2

ما مدى اإمكانية جمعيتك دعم امل�ساريع التنموية االجتماعية التي ت�سهم يف حتقيق رفاهية املجتمع ؟.3

إمكانية التزام جمعيتك بمبدأ الشفافية يف العمل

ما مدى اإمكانية جمعيتك اأن ُتف�سح على نحو وا�سح ودقيق وتامٍّ عن �سيا�ستها، وقراراتها، واأن�سطتها، 1
مبا يف ذلك التاأثريات املعروفة واملحتملة على البيئة واملجتمع ؟.

ما مدى اإمكانية جمعيتك اأن تتيح هذه املعلومات لالأ�سخا�س املتاأثرين، اأو املحتمل تاأثرهم ب�سكل 2
جوهري؟.
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حدد قسمًا أو لجنًة خاصة إلدارة 
االستثمار االجتماعي

الخطوة الثانية

تهدف هذه الخطوة إلى تحديد جهة ُتعنى بأمور االستثمار االجتماعي في 
الجمعية االجتماعية، وتحمل على عاتقها إدارة جميع مشاريع االستثمار 

االجتماعي، والمساهمة في وضع الخطط والسياسات والتوّجهات.

خطوات متعلقة باجلمعية

كّون اللجنة من اأع�ساء ميثلون اإداراتهم، ومن اأهم االإدارات التي يجب اأن مُتثَّل �سمن اللجنة: املالية، املوارد 
الب�سرية، ال�سوؤون االإدارية، العالقات العامة، ال�سوؤون القانونية، اجلودة.

الجدول رقم )2( أنواع الجمعيات االجتماعية من حيث الحجم، وعالقتها
بالجهة المعنية باالستثمار االجتماعي )3(

3- مفرح، حممد بن يحيى. )1434هـ(: اأوقف جميع التربعات، 12 خطوة عملية حتقق الكفاية الذاتية وال�صتدامة املالية 
يف اجلهات الأهلية. جدة، اململكة العربية ال�صعودية: وزارة ال�صوؤون الجتماعية، �ص 12

حجم اجلهة املعنية بال�صتثمار الجتماعيحجم ن�صاط اجلمعيةفئة اجلمعية

اأ�ّس�س اإدارة م�ستقلة يف الهيكل التنظيمي، وعنّي مديرًا  اأكرث من01ماليني ريال �سنويًاكبرية احلجم
ح جمل�سًا ا�ست�ساريًا لال�ستثمار. متخ�س�سًا، ور�سِّ

اأ�ّس�س ق�سمًا �سغريًا يرجع للمدير العام، وعنّي م�سوؤواًل من)4 - 9(ماليني ريال �سنويًامتو�سطة احلجم
ح جمل�سًا ا�ست�ساريًا لال�ستثمار. متفرًغا، ور�سِّ

ا يرجع للمدير العام، وُيكلَّف اأقل من )3( ماليني ريال �سنويًا�سغرية احلجم �سً حّدد موظًفا متخ�سِّ
غ لتعزيز القدرات املالية. كم�سوؤول متفرِّ

اأما يف حالة عدم رغبة اجلمعية االجتماعية يف ا�ستحداث اإدارة متكاملة لال�ستثمار االجتماعي فيتم اختيار 
اأع�ساء من جميع االإدارات املختلفة ذات العالقة باال�ستثمار االجتماعي اأو براجمه.

2



23 دليل إجرائي للجمعيات االجتماعية في المملكة العربية السعودية

خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

شكل رقم )5( مكونات لجنة االستثمار االجتماعي

4- مفرح، حممد بن يحيى. )1434هـ(: اأوقف جميع التربعات، 12 خطوة عملية حتقق الكفاية الذاتية وال�صتدامة املالية 
يف اجلهات الأهلية. جدة، اململكة العربية ال�صعودية: وزارة ال�صوؤون الجتماعية، �ص 9

ممثل عن
االإدارة املالية

ممثل عن اإدارة 
املوارد الب�سرية

ممثل عن ال�سوؤون 
االإدارية

ممثل عن اإدارة 
اجلودة

ممثل عن ادارة 
املبيعات وامل�سرتيات

ممثل عن اإدارة 
العالقات العامة

ممثل عن ال�سوؤون 
القانونية

رئيس لجنة اإلستثمار اإلجتماعي

توصيف عمل لجنة االستثمار االجتماعي )4(
1. حتليل واقع اجلمعية االجتماعية بغر�س اكت�ساف الفر�س اجلالبة للمال حتديدها، ودرا�ستها، وتقدمي 

املعلومات والتو�سيات االأ�سا�سية ب�ساأنها ملتخذي القرار.
ربطها  مع  ماليًا،  وتنميتها  االجتماعية  اجلمعية  بدعم  الكفيلة  واالآليات  واخلطط،  االأه��داف،  و�سع   .2

باحتياجات اجلمعية االجتماعية نف�سها وباخت�سا�ساتها، وحتقيق روؤيتها ور�سالتها قدر االإمكان.
3. ال�سعي الدائم الإيجاد موارد مالية جديدة ودائمة، تت�سف بالثبات واال�ستمرارية الطويلة املدى.

4. اتخاذ قرارات اال�ستثمار االجتماعي �سمن �سالحيات حمددة، وم�سوؤولية كاملة، بطريقة ت�سمن اغتنام 
الفر�س اجليدة، وجتنب املخاطر املحتملة.

5. التوا�سل االإيجابي مع الفئات املتعاملة مع اجلمعية االجتماعية وخا�سة الفئة الداعمة، وفئة املتطوعني 
ب�سكل يوؤدي اإىل حتويل التعامل اإىل ا�ستثمار وعوائد مالية.
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6. رعاية االإبداع، وتبني التجديد واالبتكار يف تطبيق االأ�ساليب التي تعزز القدرات املالية.
اأطراف مرتبطة بامل�سروع املايل، مثل: �سركات االإدارة والت�سغيل والو�ساطة  اأو  اأي جهات  التفاو�س مع   .7

العقارية.
تاأثريها على �سمعة اجلمعية  التاأكد من �سالمة امل�ساريع واالأن�سطة »املولدة للمال«�سرعًا نظامًا، وعدم   .8

االجتماعية وم�سريتها.
واتخاذ  لها،  املو�سوعة  واخلطط  االأه��داف  وفق  �سريها  من  والتاأكد  االجتماعية،  اال�ستثمارات  متابعة   .9

القرارات الالزمة للت�سحيح فورًا عند حدوث اأي انحرافات �سلبية.
10. تنمية عالقات اجلمعية االجتماعية مع كافة اجلهات املعنية باال�ستثمار االجتماعي وتوثيقها، واملتابعة 

مع م�ست�ساري اال�ستثمار يف اجلمعية االجتماعية.

معايري اختيار مستشاري ومسؤولي االستثمار االجتماعي
1. الناحية املعرفية: لديه خربات عملية �سابقة يف م�ساريع واأعمال ا�ستثمارية يف جمال التنمية االجتماعية، 

ولديه االهتمام باالطالع واملتابعة حلال ال�سوق واأخباره.
2. الناحية االإدارية: القدرة على االإ�سراف، واملتابعة، واالإدارة، وحتمل ال�سغوط.

3. الناحية العلمية: �سهادة جامعية يف تخ�س�س اإدارة االأعمال )الت�سويق اأو املالية(.
4. مهارات التوا�سل: ميلك القدرة على العمل بروح الفريق، ومناق�سة االآراء املعار�سة بحيادية، ويتقن اللغة 

االإجنليزية، ولديه القدرة على تكوين العالقات وا�ستثمارها ل�سالح اجلمعية االجتماعية.

5. لديه الوقت والرغبة يف العمل فعليًا ولي�س امل�ساركة اال�سمية لتحقيق وجاهة اجتماعية.
6. ال�سمعة الطيبة يف جمتمع اجلمعية االجتماعية واملجتمع املحيط بها.

7. الو�سع املادي: فوق املتو�سط، فال ين�سغل بزيادة دخله، وال ين�سغل باأمواله.
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أين يمكن أن نحصل على مستشارين وأفراد بهذه المواصفات؟
1. املوؤ�س�سات احلكومية املتخ�س�سة بتنمية امل�ساريع ودعمها.

2. ال�سركات اخلا�سة.
3. اجلمعيات الكربى، واملوؤ�س�سات املانحة.

4. جتمعات رجال االأعمال، والغرف التجارية، واجلامعات، وكليات االإدارة.
5. �سركات التدريب واال�ست�سارات وتوظيف املوارد الب�سرية.

الجدول رقم )3 (: نموذج احتياجات الجمعية االجتماعية من الموارد
البشرية لمشاريع االستثمار االجتماعي.

الراتب ال�صنويالراتب ال�صهرياملوؤهالت واخلرباتالعددالوظيفة

املجموع
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حدد التوجهات املستقبلية
لالستثمار االجتماعي

الخطوة الثالثة

تهدف هذه الخطوة إلى تحديد طريق التوجهات المستقبلية لالستثمار 
االجتماعي في الجمعية، وذلك من خالل تحديد رسالة االستثمار االجتماعية 

ورؤيته وأهدافه.

خطوات متعلقة باجلمعية

أواًل: وضح رسالة االستثمار االجتماعي ورؤيته
امل�ستقبلية للجمعية االجتماعية يف  املوؤثرة يف املهمة  الداخلية واخلارجية  للعوامل  الواقع احلايل  بعد فهم 
ل من خالل  جمال اال�ستثمار االجتماعي، فاإن مالمح ر�سالة اال�ستثمار االجتماعي وروؤيته قد بداأت يف الت�سكُّ

البيانات التي مت اإعدادها يف اخلطوة ال�سابقة.
لتحقيقها من  ت�سعى  والتي  االجتماعي،  اال�ستثمار  للجمعية يف جمال  امل�ستقبلية  ال�سورة  الر�سالة  تت�سمن 
خالل اإطار الر�سالة، كما اأنها تعرّب عن احلالة املثالية، ومن خاللها ت�ستطيع اجلمعية االجتماعية حتقيق 
تطلعاتها فيما يتعلق باال�ستثمار االجتماعي. وترتكز الر�سالة على العديد من العنا�سر املهمة التي تت�سمنها 
يف عبارتها ال�ساملة، اإال اأن العنا�سر االآتية تعرب عن اأهمها، نظرًا اإىل اأنها تعرّب عن اأحد جماالت اجلمعية،  

ولي�ست عن اأعمالها كافة، وهذه العنا�سر هي:

النطاق: ويعرب عن النطاق الذي ي�ستهدفه 
اال�ستثمار االجتماعي.

ال�سريحة امل�ستهدفة: وتعرّب عن اأبرز الفئات 
امل�ستهدفة من خالل م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي.

جماالت العمل: وتعرّب عن اأبرز جماالت العمل 
التي تركز عليها م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي.

و�سف اخلدمات: وتعرّب عن اأبرز اخلدمات التي تعّد 
مبثابة الهدف من م�ساريع اال�ستثمار  االجتماعي.

فل�سفة العمل: ومتثل اأبرز مق�مات النجاح التي 
تق�م عليها م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي.

3
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مثال على رؤية االستثمار االجتماعي ورسالته في الجمعية االجتماعية: 
الرؤية: » توفير السيولة المادية الالزمة لمواجهة االلتزامات المستقبلية للجمعية، 

والمساهمة في خدمة اجملتمع، وذلك من خالل استثمار اجتماعي فّعال«.
الرسالة: »تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على األموال المستثمرة، والمساهمة 

في حل المشكالت اجملتمعية باعتماد أفضل المعايير الدولية ذات العالقة«.

ثانيًا: وضع األهداف االسرتاتيجية لالستثمار االجتماعي
اإىل حتقيقها جتاه كل فئة  التي ت�سعى اجلمعية االجتماعية  الروؤيَة والر�سالَة  متثل االأهداُف اال�سرتاتيجية 
وقطاع من جمتمع امل�ستفيدين املحيط باجلمعية، وما �سينبثق عنها من اأهداف ت�سغيلية فرعية �سمن اإطار 

متكامل خلطة ت�سغيلية تت�سمن امل�ساريع والربامج وفق جدول زمني حمدد.
أمثلة على األهداف االستراتيجية والتشغيلية:

الجدول رقم )4(: أمثلة على األهداف االستراتيجية والتشغيلية:

اجلهات ذات 
العالقة

الأهداف 
الربامج وامل�صاريع واملبادراتالأهداف الت�صغيليةال�صرتاتيجية

امل�ستثمرون

حتقيق ر�سا 
امل�ستثمرينعن 

�سيا�سات اجلمعية 
واأدائها.

حت�سني جودة العمل 
با�ستمرار االأرباح 

وزيادتها.

عمل ا�ستطالع ملعرفة راأي امل�ستثمرين يف 
منتجات اجلمعية وخدماتها.

تطبيق نظام ال�سفافية و�سيا�ساتها يف حتقيق ال�سفافية.
تقارير اجلمعية.

املناف�سون
اإيجاد عالقة تت�سم 
بالتعاون وااللتزام 

املتبادل.

االلتزام بقواعد 
املناف�سة النزيهة.

اإن�ساء قنوات توا�سل مع املناف�سني.

الدخول يف �سراكات يف اال�ستثمار االجتماعي.

املجتمع
بناء �سورة ذهنية 
جّيدة لدى اأفراد 

املجتمع.

توفري فر�س عمل 
الأفراد املجتمع.

و�سع �سيا�سات توظيفّية جديدة تدعم 
االأولوية الأفراد املجتمع املحيط.

دعم برامج الطاقة 
البديلة.

م�سروع توليد الطاقة ال�سم�سية.
م�سروع توليد الطاقة من املواد الع�سوية.
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ثالثًا: وضع سياسات االستثمار االجتماعي للجمعية
ُيق�سد ب�سيا�سات اال�ستثمار االجتماعي االإطاَر الذي يحكم اال�ستثمار االجتماعي داخل جمعيتك، من حيث 

ما يجب فعله، وما ال يجب فعله من ِقَبل فريق العمل امل�سوؤول.
 وتنبثق هذه ال�سيا�سات - نوعًا ما- من �سيا�سات ال�سلوك العامة يف جمعيتك وقواعده، وتعد جزءًا منها.

الجدول رقم )5(: مثاٌل على قواعد السلوك العامة وسياساته في االستثمار االجتماعي

ال�صيا�صاتالفئة

امل�ستثمرون

مراعاة  مع  امل�سداقية،  وذات  والدقيقة،  الوا�سحة،  باملعلومات  امل�ستثمرين  تزويد   
توقيت تقدميها مبا ال يتعار�س مع القوانني والقواعد املهنية املتعارف عليها.

 االلتزام بتطبيق كافة ممار�سات احلوَكمة بنزاهة و�سفافية، والعمل على توثيقها عرب 
التقارير ذات العالقة.

املجتمع الذي
 تعمل  فيه

 تلتزم اجلمعية باال�ستثمار يف املجتمع من خالل م�ساريَع ومبادراٍت ذاِت �سبغة تنموية 
بعيدة املدى، تتنا�سب مع طبيعة العالقة املبنية اأ�ساًل مع املجتمع، وذلك على اأ�س�س طويلة 

املدى.
 العمل قدر امل�ستطاع على تقدمي كافة اأ�سكال العون املبا�سر، وغري املبا�سر للموؤ�س�سات 

التنموية، وذلك من اأجل حت�سني امل�ستوى املعي�سي الأفراد املجتمع الذي تعمل فيه.
 االإ�سهام يف دعم توفري فر�س العمل الأفراد املجتمع بجميع فئاته، مع عدم االعتبار الأية 

فروق عرقية، اأو �سخ�سية.

املناف�سون
 االلتزام بقواعد املناف�سة النزيهة، وااللتزام بعدم االإ�سرار باأي مناف�س.

على  احل�سول  بهدف  والر�سوة  الف�ساد  اأ�سكال  كافة  ممار�سة  عن  باالمتناع  االلتزام   
ميزات تف�سيلية غري م�سروعة عند التقدمي للعرو�س، اأو ت�سليم املنتجات اأو امل�ساريع.

 تقوم اجلمعية بتحديدها ح�سب ما يتطلبه الواقع.الوزارات املعِنّية

اجلمعيات االجتماعية 
 تقوم اجلمعية بتحديدها ح�سب ما يتطلبه الواقع.امل�سابهة

من الضروري أن يكون هناك تكامل بين الرسالة الشاملة للجمعية وبين 
رسالة االستثمار االجتماعي، فإذا كانت رسالة الجمعية االجتماعية ذات النشاط 

الِخَدمي ُترّكز على الجانب الطبي مثاًل فالبد أن يكون ذلك ظاهراً وجلياً 
في رؤية الجمعية ورسالتها لالستثمار االجتماعي.
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ورغبات  املجتمع،  وحاجات  جمعيتك،  قدرات  بني  مواءمًة  اعمل  رابعًا: 
املستثمرين

جمعيتك  ال�ستمرارية  االأ�سا�سية  الركائز  من  ُيعّد  املحلي  للمجتمع  االأ�سا�سية  االحتياجات  اإىل  تعّرَفك  اإّن   
االجتماعية و�سمان بقائها؛ وذلك على اعتبار اأن اجلمعية االجتماعية جزٌء ال يتجزاأ من البيئة املحلية، كما 
اأن تلبية توقعات امل�ستثمرين ُتعّد من مقومات جناح االأعمال اخلا�سة باال�ستثمار االجتماعي يف جمعيتك، 
االأولوية يف  واإمكاناتها، واحلاجات ذات  االجتماعية  تكون  هناك مواءمة بني قدرات اجلمعية  اأن  بد  فال 

قطاعات اأ�سحاب امل�سلحة.

خامسًا: حدد االحتياجات األساسية للمجتمع املحلي
ق���م بدرا�سة املجتمع امل���راد عمل م�ساريع اال�ستثم���ار االجتماعي فيه من حيث م���وارده التنموية "الطبيعية، 
د امل�س���كالت التنموية، وُقم برتتي���ب االأولويات، وحتدي���د االأن�سطة التنموية  والب�سري���ة، واملجتمعي���ة "، وح���دِّ
الالزم���ة ملعاجل���ة تلك امل�سكالت، والت���ي تتنا�سب مع توجه���ات جمعيتك، ومن املمك���ن اأن يتم ذلكمن خالل 

اخلطوات الت�سل�سلية التالية )5(: 
1. جتميع بيانات االحتياجات املجتمعية.

2. حتديد االحتياجات من خالل حتليل النتائج احلالية واملرجوة.
3. اإعطاء اأولويات الق�سايا املجتمعية التي ميكن اال�ستثمار فيها.

4. حتديد اأ�سباب االحتياجات.
5. جمع املعلومات عن العوامل امل�سببة، اأو االأ�سباب اجلذرية.

6. جتميع املعلومات عن االحتياجات واالأ�سباب اجلذرية وحتليلها على حد �سواء.

إّن تحديد المستوى الحالي لجمعيتك االجتماعية 
يساعدك على تحديد التوّجهات االستراتيجية لمشاريع 

االستثمار االجتماعي.

5- املركـــز الـــدويل لالأبحـــاث والدرا�صـــات "مـــداد". )2015م(: دليـــل تقديـــر احتياجات امل�صـــتفيدين من خدمـــات اجلمعيات 
اخلريية.جدة، اململكة العربية ال�صعودية: جامعة اأم القرى كر�صي الربللخدمات الإن�صانية
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7. حتديد احللول املمكنة )االأن�سطة( ملعاجلة االحتياجات ذات االأولوية، والعوامل امل�سببة املرتبطة بها.
8. تقييم احللول املحتملة )االأن�سطة( با�ستخدام املعايري املتفق عليها؛ حتى تتمكن من حتديد اأي احللول 

اأف�سل.
9. �سع التو�سيات للحلول التي من �ساأنها حتقيق اأف�سل النتائج املرجّوة.

الشكل رقم )6(: جهات المواءمة المطلوبة في 
اختيار مشروعات االستثمار االجتماعي

املواءمة املطلوبة يف م�سروعات االإ�ستثمار االجتماعي

استهِدف فئاٍت اجتماعيًة 
معينة في االستثمار 
االجتماعي، كفئات 

الدخل )فئات المواطنين 
تحت خط الفقر(، وفئات 
السكان الخاصة )ذوي 

اإلعاقات من الرجال 
والنساء واألطفال، 

المهاجرين من الرجال 
والنساء (.

سادسًا: انشر ثقافة االستثمار االجتماعي
الغاية من ن�سر ثقافة اال�ستثمار االجتماعي هي احلث على تبّني مفهوم اال�ستثمار االجتماعي وتفعيله لدى 

كافة اإدارات اجلمعية وخارجها.
بعد اأن مت حتديد اأع�ساء جلنة اال�ستثمار االجتماعي، و مّت و�سُع ر�سالة اال�ستثمار االجتماعي وروؤيته واأهدافه 
اإدارات  لدى  وتفعيله  االجتماعي  اال�ستثمار  مفهوم  جمعيتك  تبّني  على  احلثُّ  ذلك  اإِث��َر  يتم  جمعيتك،  يف 

اجلمعية كاّفة.
وميك���ن – �سمن ه���ذا ال�سي���اق – اإعداد خط���ة ات�س���ال )Communication Plan( تت���وىل اللجنة 

التوجيهية لال�ستثمار االجتماعي االإ�سراَف على اإعدادها.
اإن خطة االت�سال تتمركز حول تعميق االلتزام الكامل جتاه مفهوم اال�ستثمار االجتماعي لدى كافة االإدارات 

واالأجهزة الفنية ذات العالقة يف حميط بيئة اجلمعية االجتماعية الداخلية واخلارجية.

املجتمع وحاجاته

توجهات املستثمرين

الجمعية االجتماعية وتوجهاتها

1

2

3
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الشكل رقم )7(: وسائل االتصال لتعميق مفهوم االستثمار االجتماعي

الجدول رقم )6(: نموذج لخطة نشر إعالمية

وعملياً، قم باستخدام وسائل اتصال متعددة ومتنوعة، شريطة أن يتم إعدادها وفقاً لألساليب 
المهنية إلعداد الحمالت التوعوية الداخلية والخارجية:

اال�ستثمار  ثقافة  لن�سر  املخت�سني؛  لقاءات واجتماعات من قبل  بعقد  االجتماعية:  الجمعية  داخل   .1
االجتماعي بني املوظفني.

بعقد ندوات عمل ودورات مع اجلهات ذات العالقة؛ لتو�سيح مفهوم  2. خارج الجمعية االجتماعية: 
اال�ستثمار االجتماعي باعتباره عاماًل مهًما يف تنمية املجتمع.

الندوات وحلقات التعريفحلقات النقاش
شبكة التواصل االجتماعيالرسائل التوعوية

المطبوعاتالبرامج اإلعالمية

ا�صم #
الأ�صاليب الأهدافالن�صاط

والو�صائل

الوقت 
املخ�ص�ص 

للن�صاط

الأ�صخا�ص 
املكلفون 
بالتنفيذ

ال�صخ�ص 
امل�صوؤول 
عن اإدارة 
الن�صاط

مواعيد 
للمراجعة 
والتقييم

امليزانية

 -1

 -2

 -3
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اعمل دراسات الجدوى، وحدد مدى 
جاهزية املجتمع لالستثمار االجتماعي

الخطوة الرابعة

الهدف من هذه الخطوة هو زيادة فرصة نجاح مشروعك 
الخاص باالستثمار االجتماعي.

خطوات متعلقة بالبيئة املحيطة بامل�سروع

أواًل: اعمل دراسات الجدوى
ُتعّد درا�سات اجلدوى من املو�سوعات احليوية التي ال غنى الأي م�سروع عنها، بغ�ّس النظر عن نوعية امل�سروع 
ًا  خا�سًا كان اأم عامًا. فلقد القت درا�سات اجلدوى يف ال�سنوات االأخرية اإقبااًل منقطع النظري، واهتمامًا خا�سّ
ب�سبب الرغبة يف زيادة االإنتاج، وحتقيق درجة عالية من اال�ستقرار للم�ساريع، وب�سبب ت�سجيع اال�ستثمارات 

اخلا�سة اأي�سًا، خا�سة عندما نتحدث عن م�ساريع ا�ستثمارية اجتماعية.
البيانات  ت�ستخدم بجمع  التي  العلمية  الطرق  اأو  االأ�ساليب  للم�سروع: جمموعة  واملق�سود بدرا�سة اجلدوى 
درا�سات اجلدوى يف  اأهمية  نحدد  اأن  ون�ستطيع   ،)6( امل�سروع  نتائج حتدد �سالحية  اإىل  للو�سول  وحتليلها 

النقاط التالية: 
1. اأنها و�سيلة للتاأكد من �سالحية امل�سروع املقرتح لتحقيق االأهداف التي ي�سعى اإليها امل�ستثمر.

2. اأن الدولة ت�سرتط اإجراء درا�سات اجلدوى الالزمة للموافقة على امل�سروع اأو تزويده ببع�س الت�سهيالت.
3. التاأكد من اأّن امل�سروع يتواءم مع ال�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية للدولة.

4. ي�سرتط للموافقة على متويل امل�سروع اإعداد الدرا�سات التي تثبت جدوى امل�سروع.
5. التعرف على م�ستقبل امل�سروع لفرتة طويلة، وو�سع املوؤ�سرات الالزمة لنجاحه.

6-  املغلـــوث، فهـــد حمد اأحمد. )1379هـ(: تقومي الربامج  و امل�صـــروعات الجتماعية. الريا�ص، اململكة العربية ال�صـــعودية: 
مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط 2 

4
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7- ب�صـــارة، عزمـــي. )2015م(: تعـــّرف على خطوات اإعداد درا�صـــة اجلدوى القت�صـــادية. القاهرة، جمهورية م�صـــر العربية: 
كلية التجارة جامعة عني �صم�ص، الدوريات العلمية

اعمل ثالثة أنواع من دراسات الجدوى، وهي: 

1- دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع
و هي عبارة عن عملية جمع املعلومات عن م�سروع مقرتح، ومن ثم حتليلها ملعرفة اإمكانية تنفيذه، ومدى 
اأو  اإمكانّية جناح هذا امل�سروع  اإن وجدت، وبالتايل معرفة مدى  ربحية امل�سروع ،وتقليل خماطر اخل�سارة 

خ�سارته مقارنة بال�سوق املحلي واحتياجاته)7(.
اإن درا�سة اجلدوى االقت�سادية هي الو�سيلة التي يتم - بناء عليها - اتخاذ قرار اال�ستثمار املنا�سب الذي 

يحقق االأهداف املن�سودة.

أسئلة دراسة الجدوى االقتصادية: 
ال�صوؤال#
ما اأف�سل م�سروع ميكن القيام به ؟.1
ملاذا يتم القيام بهذا امل�سروع دون غريه ؟.2
اأين تتماإقامة امل�سروع ؟.3
ما اأف�سل وقت الإقامة امل�سروع وطرح منتجاته ؟.4
ماالفئة امل�ستهدفة؟.5
ما مقدار حاجة امل�سروع اإىل عمال واآالت و اأدوات اأخرى؟.6
هل تتوفر املواد االأولية يف املنطقة التي �سيقام فيها امل�سروع ؟.7
هل تتوفر االأيادي العاملة ذات اخلربات يف املنطقة التي �سيقام فيهاامل�سروع ؟.8
هل هناك حاجة ملنتجات امل�سروع اأو اخلدمات التي يقدمها يف املنطقة؟.9

هل تتوفر امل�ستلزمات االأ�سا�سية للخدمات املقدمة للم�سروع )مياه، كهرباء، طرق، موا�سالت، �سكن،...( ؟10
كم �سيكلف امل�سروع ؟.11
كم �سيحقق من اأرباح ؟.12
ما م�سادر متويل امل�سروع ؟.13
كيف اأختار م�سروعًا من جمموعة م�ساريع بديلة؟.14
كيف اأُثبت اأن امل�سروع جمٍد اقت�ساديًا؟.15
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2- دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع
ف درا�سة اجلدوى االجتماعية للم�سروع باأنها: عملية تقدير العوائد االجتماعية التي تتحقق من وراء  ُتعرَّ

امل�سروع على �سكل منافع اجتماعية-كت�سغيل اأفراد املجتمع مثاًل-وبالتايل حل م�سكالت البطالة )8(  

3- دراسة الجدوى البيئية للمشروع
ُتعّرف دراسة الجدوى البيئية بأنها: عملية درا�سة التاأثري املتبادل بني م�سروعات برامج التنمية والبيئة، 
بهدف تقلي�س اأو منع التاأثريات ال�سلبية، وتعظيم التاأثريات االإيجابية ب�سكل يحقق اأهداف التنمية وال ي�سر 

بالبيئة و�سحة االإن�سان )9(. وذلك ي�سمل:
1. دراسة تأثير المشروع على البيئة: 

فلكل م�سروع تاأثري اإيجابي اأو�سلبيعلى البيئية؛ ولذا فاإن تقييم تاأثري امل�سروع على البيئة ي�ساعد يف تقدمي التو�سيات 
بخطوات منع االأ�سرار البيئية الناجتِة عن اأي م�سروع اأو تقليلها، وزيادة املنافع البيئية االإيجابية.ويت�سمن التقييم 

البيئي تقييم تاأثري امل�سروع على ال�سحة العامة، واملحافظة على البيئة، ورفاهية ال�سكان يف منطقة امل�سروع.

8- املغلـــوث، فهـــد حمد اأحمـــد. )1379هـ(: تقومي الربامج وامل�صـــروعات الجتماعيـــة. الريا�ص، اململكة العربية ال�صـــعودية: 
مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط2

9- قا�صـــم، خالد م�صـــطفي. )2007م(: اإدارة البيئة والتنمية امل�صـــتدامة يف ظل العوملة املعا�صـــرة. القاهرة، جمهورية م�صـــر 
العربية: الدار اجلامعية، �ص 185

ويمكن حصر الجوانب االجتماعية التي تهم القائَم بدراسة الجدوى ألي مشروع في: 
ال�صوؤال#

اأثر امل�سروع على خلق فر�س عمل جديدة:1
كم فر�سَة عمٍل يتطلبها امل�س روع؟ وكم ن�سبة العمالة العادية فيها ؟.

هل يحقق امل�سروع فر�سًا لبناء مهارات متعددة الأبناء املجتمع )تدريب القوى الب�سرية وتنميتها( ؟.2
ما اأثر امل�سروع على توزيع الدخل يف �سالح الفئات االجتماعية حمدودة الدخل ؟.3
هل يحقق امل�سروع تنمية اجتماعية )تطوير املنطقة التي يقام بها امل�سروع، تنمية االأ�سواق واخلدمات...(؟.4
هل يخدم منتج هذا امل�سروع فئاٍت اجتماعيًة منخف�سة الدخل ؟.5
هل يحقق امل�سروع مردودات مادية جيدة للمجتمع ؟.6

هل ي�ستهدف امل�سروع بع�س الفئات االجتماعية وي�ستغل طاقاتها ب�سكل اأمثل )مثل املعاقني اأو فئة غري 7
املتعلمني( ؟.
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10- عبد الرحيم، اأحمد، و ب�صيوين. )2011م(: مبادئ درا�صات اجلدوى القت�صادية. بنها، جمهورية م�صر العربية: جامعة 
بنها، �ص 87

أسئلة دراسة الجدوى البيئية للمشروع: 
ال�صوؤال#

هل للم�سروع تاأثرٌي �سارٌّ على الهواء اأو املاء؟.1
هل للم�سروع تاأثرٌي �سارٌّ على �سحة االإن�سان، وخا�سة االأطفال وذوي االحتياجات اخلا�سة ؟.2
هل ت�سدر ال�سو�ساء عند العمل يف امل�سروع تاأثريًا على ال�سكان القريبني منه ؟.3
هل امل�سروع ي�ستنزف املوارد الطبيعية للبلد ويعر�سها للنفاد؟.4
هل ي�ستخدم امل�سروع التكنولوجيا النظيفة )التي عند ا�ستخدامها ال توؤثر على تلوث البيئة( ؟.5

ر البيئة من المشروع )10(:  2. دراسة نسبة تأّثُ
االجتماعي،  امل�سروع  فيها  يبا�سر  الت�ي  البيئ�ة  جماالت  حتديد  من  بد  ال  البيئية  اجل��دوى  بدرا�سة  للقيام 
وتاأثريها على امل�سروع اال�ستثماري االجتماعي �سلبًا اأو اإيجابًا، والتي ميكن تلخي�سها يف اجلدول رقم )7( 

جماالت البيئة املوؤثرة يف امل�سروع اال�ستثماري االجتماعي: 

جمالت البيئة القت�صاديةجمالت البيئة الجتماعيةجمالت البيئة الطبيعية

االأر�س، وذلك من خالل: 
تركيبة الرتبة، وخ�سوبة الرتبة، 

واملحميات الطبيعية.

التعليم: م�ستوى التعليم، وانت�سار 
االأمية واجلهل بني النا�س، 

وم�ستوى التقدم العلمي.

النقل واملوا�سالت: نوع الطرق ال�ساحلة للنقل، 
اأماكن تغطية �سبكات االت�ساالت، االختناقات 

املرورية، تكلفة نقل املواد.
املياه، وذلك من حيث: نوعية 
املياه، و تغرّي التدفق، تكلفة 

املياه، وبعد املياه.

ال�سحة، وذلك من حيث:
انت�سار االأمرا�س، وظهور

 اأمرا�س جديدة.

تنمية املناطق احل�سرية: مقدار جذب الهجرة 
من الريف بحثًا عن العمل، تطور حجم 

ال�سكان والكتلة ال�سكانية.
النباتات، وذلك من حيث:

 تاأثر االأ�سجار، تاأثري النباتات، 
تاأثري املحا�سيل الزراعية.

الكثافة ال�سكانية: حجم ال�سكان، 
معدالت النمو ال�سكاين، 
الرتكيب العمري لل�سكان.

توزيع الدخل: وجود الطبقية الراأ�سمالية توؤثر على 
مقدار اأجور العاملني يف امل�ساريع، فر�س العمل، 

معدالت البطالة.
موارد الطاقة كالطاقة 

ال�سم�سية، والطاقة الكهربائية، 
وتكلفة الطاقة.

اخلدمات االجتماعية: مثل: انت�سار 
امل�ست�سفيات واملدار�س، التقاليد 

والعادات، القوانني املحلية.

قطاع ال�سناعة وتنميته: مدى توفر املواد 
الغذائية ومواد البناء واالأخ�ساب والزجاج...

االإ�سكان: عدد املناطق 
الع�سوائية، وتوفر ال�سكن.

قطاع اخلدمات وتنميته: تكلفة التاأمينات، موقع
 اخلدمات العامة بالن�سبة للم�سروع، االأ�سواق، البلديات.



دليل إجرائي للجمعيات االجتماعية في المملكة العربية السعودية 36
خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

ثانيًا: اكتشف جاهزية املجتمع لالستثمار االجتماعي
هناك عوامل حتدد جاهزّية املجتمع لال�صتثمار الجتماعي، اأهمها: 

لدى  االجتماعية  اال�ستثمارات  قبول  مدى  اأي  االجتماعي:  االستثمار  بمناخ  المرتبطة  العوامل   
املجتمع، واال�ستقرار ال�سيا�سي، ومدى ا�ستقرار �سعر ال�سرف، ونظام ال�سرائب، وتوفري البنية االأ�سا�سية، 

والقيود املفرو�سة على امللكية مل�سروعات اال�ستثمار االجتماعي.
 الحوافز واالمتيازات والتسهيالت: اأي التي متنحها احلكومة للم�ستثمرين االجتماعيني حتديدا. 

 العوامل المرتبطة بالس���وق: مث���ل حجم ال�سوق ومدى  ات�ساع���ه ومنّوه، ودرجة املناف�س���ة، ومدى توّفر 
منافذ التوزيع، ووكاالت االإعالن.

 العوامل المرتبطة بالتكاليف: مثل القرب من املواد اخلام، ومدى توّفر االأيدي العاملة، وانخفا�س 
والت�سهيالت  الو�سيطة،  وال�سلع  اخل��ام،  امل��واد  وتكاليف  النقل،  تكاليف  انخفا�س  وم��دى  العمالة،  تكلفة 

االإنتاجية االأخرى.
 عوامل أخرى: مثل االأرباح املتوقعة، واملبيعات املتوقعة، واملوقع اجلغرايف، ومدى توّفر املوارد الطبيعية، 

والقيود املفرو�سة على االأرباح.

الشكل رقم )8(: عوامل تحدد جاهزية اجملتمع لالستثمار االجتماعي

العوامل املرتبطة مبناخ اال�ستثمار االجتماعي

العوامل املرتبطة بال�سوق

العوامل املرتبطة بالتكاليف

احلوافز  واالمتيازات  والت�سهيالت

عوامل اأخرى

عي 
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الج
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تثم
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1
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حدد أسس اختيار مشاريع االستثمار 
االجتماعي

الخطوة الخامسة

الهدف من هذه الخطوة هو اختيار المشروع الذي سيتم االستثمار فيه 
اجتماعياً من خالل أسس محددة.

خطوات متعلقة بالبيئة املحيطة بامل�سروع

 اإن يكون اختيارك مل�سروع اأو م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي من خالل عملية منهجية، يتم من خاللها تقييم 
اأح���د امل�ساريع الفردية بهدف اختياره للتنفيذ، اأو تقييم جمموعة امل�ساريع من اأجل اختيار اأحدها اأو بع�سها 
للتنفي���ذ. حي���ث يجب اأن يخ�س���ع امل�سروع لدرا�سة ج���دوى واّتباع االأ�س����س العلمية، واتخاذ الق���رار بناء على 
االإمكان���ات املتاح���ة للجمعية، واأيا كانت طبيعة امل�سروع اأو امل�ساري���ع التي �سيتم االختيار من بينها فاإن هناك 

مرتكزات اأ�سا�سية لالنطالق يف عملية االختيار نذكر منها: 
1. تَواُفق المش���روع مع رس���الة الجمعية االجتماعية؛ ف���اأي جمعية يجب اأن تك���ون غاياتها واأهدافها 

م�ستقة من ر�سالتها التي قامت على اأ�سا�سها.
2. توفر الموارد الالزمة إلنجاز المش���روع، واملق�سود اأن تتاأكد اجلمعية م���ن اأنها قادرة على توفري املوارد 
الالزم���ة الإجن���از امل�س���روع ابتداء من امل���وارد املالية، بحيث تتبن���ى امل�ساريع التي تتوافق م���ع قدراتها املالية 

وم�ستوى الكفاءات املتوّفرة لديها لتنفيذ امل�سروع.
3. وجود جدوى اقتصادية من إنجاز المشروع، وهي تطبيق مبداأ الكلفة واملنفعة؛ للتاأكد من اأن املنفعة 

املتحققة من هذه امل�ساريع تفوق الكلفة املرتتبة عليها.
4. وجود جدوى اجتماعية من إنجاز المش���روع، وهي اأن امل�سروع ي�سه���م يف عالج م�سكلة اجتماعية 

حقيقية  يف املجتمع.
5. وجود جدوى بيئية من إنجاز المشروع، وهي اأن امل�سروع لي�س له تاأثريات �سلبية على املجتمع.

5
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الشكل رقم )9(: أسس اختيار المشروع في االستثمار االجتماعي

وجود جدوى اجتماعية واقت�سادية وبيئية

توفر املوارد الالزمة الإجناز امل�سروع

تطابق امل�سروع مع ر�سالة اجلمعية

وبعد توّفر صفات المرتكزات الثالثة في المشروع المراد االستثمار فيه اجتماعياً، يتم عرضه 
على المعايير التالية: 

 مقدار توافق امل�سروع مع ن�ساط اجلمعية .
 مق���دار توّفر املوارد املطلوبة للم�سروع، مثل املوارد الب�سرية )اخلربات 
الفني���ة ، واملوؤه���الت ..( وامل���وارد الطبيعي���ة )االأر�س وم���ا بداخلها وما 

فوقها(، واملوارد املجتمعية )جمعيات تنموية، بنوك،...(.
 مق���دار توفر ال�س���راكات والتحالفات مع اجلمعي���ة بخ�سو�س م�ساريع 

اال�ستثمار االجتماعي .
 مق���دار االآث���ار امل�ستقبلي���ة املرتتب���ة عل���ى مبا�س���رة اجلمعي���ة مل�سروع 

اال�ستثمار االجتماعي .

 مق���دار م�ساهم���ة امل�س���روع يف تنمية املجتم���ع )ع���دد امل�ستفيدين، 
خماطر عدم تلبية االحتياج، نوع الفئات امل�ستهدفة...(.

 مقدار توافق امل�سروع مع البيئة املحلية )القانونية والعادات...(.

 مقدار العائد املايل من امل�سروع . 
 حجم املخاطر التي �ستواجه امل�سروع و احتماالت النجاح .

 قدرة امل�سروع على النمو والتو�سع و اإيجاد م�ستثمرين جدد له .

 مقدار دميومة امل�سروع وتكامله مع امل�ساريع القائمة للجمعية .
 مقدار حجم اال�ستثمار االجتماعي املطلوب .

معايري متعلقة 
باجلمعية

االجتماعية

معايري متعلقة 
بتنمية
املجتمع

معايري متعلقة 
بامل�سروع

1

2

3
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اعمل موازنة بني األهداف االجتماعية 
واالقتصادية يف تحقيق العوائد

الخطوة السادسة

هدف هذه الخطوة هو التأكد من تحقيق الموازنة بين األهداف االجتماعّية 
واالقتصادّية التي يسعى إليها مشروع االستثمار االجتماعي.

خطوات متعلقة بالبيئة املحيطة بامل�سروع

قب���ل البدء بتنفيذ المش���روع، وفي مرحلة اختيار المش���روع لالس���تثمار االجتماعي عليك 
مراعاة الموازنة بين جانبين: 

جان���ب حجم اخلدمة املجتمعية الت���ي �سيح�سل عليها املجتمع من تنفيذ امل�س���روع )االأهداف االجتماعية(، 
وجانب حجم املردود املادي للم�ستثمر وللجمعية االجتماعية من جهة اأخرى )االأهداف االقت�سادية(.

احتساب التقدير الكمي لألهداف االقتصادية
أوالً: لغرض احتس���اب التقدير الكمّي لألهداف االقتصادية سيجري أوالً احتساب مجموع 

الِقَيم الرقمية لكل معيار من المعايير األربعة التالية :

املعيار#
الوزن

321
�سعيفمتو�سط كبري مقدار العائد املايل1
10% �سنويًا25% �سنويًا50% �سنويًاقيمة االأ�سول اال�ستثمارية2
�سعيفةمتو�سطةكبريةحجم التدفقات النقية3

طويلةمدة اال�ستثمار4
)10 �سنوات فما فوق(

متو�سطة 
)5 �سنوات(

ق�سرية
)1-3 �سنوات(

6
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ثاني���اً: يجري تصني���ف تحقيق األه���داف االقتصادية وتقديرها على  فئاٍت أو مس���تويات 
استناداً إلى مجموع القيم المتحققة أعاله وحسب ما يلي: 

 الفئ���ة األولى: م�ستوى حتقيق االأه���داف االقت�سادية يف امل�سروع م�ستوًى ع�����اٍل؛ عندما يح�سل امل�سروع 
على جمموع قيم )10 – 12(.

 الفئ���ة الثانية: م�ستوى حتقيق االأهداف االقت�سادية يف امل�سروع م�ستوًى متو�سط؛ عندما يح�سل امل�سروع 
على جمموع قيم )7 – 9(.

 الفئ���ة الثالثة: م�ستوى حتقيق االأهداف االقت�سادي���ة يف امل�سروع م�ستوًى �سعيف؛ عندما يح�سل امل�سروع 
على جمموع قيم )6 فما دون(.

)6 فما دون()7 – 9( )10-12(جمموع القيم املتحققة 
�سعيفةمتو�سطة  عاليةفئة الأهمية اأو الأولوية

احتساب التقدير الكمي لألهداف االجتماعية
أوالً: لغرض احتساب التقدير الكمي لألهداف االجتماعية سيجري أوالً احتساب مجموع 

القيم الرقمية لكل معيار من المعايير السبعة التالية: 

املعيار#
الوزن

321
�سعيفمتو�سطكبريمقدار م�ساهمة امل�سروع يف تنمية املجتمع.1
فئة قليلةجزء من الفئاتالفئات كاّفةعدد الفئات امل�ستهدفة يف امل�سروع.2

3
نوع الفئات امل�ستهدفة يف امل�سروع 

)ذوواالحتياجات اخلا�سة،  امل�سّنون، الفئات 
العادية، الفقراء واملحتاجون(.

�سعيفمتو�سط كبري 

مقدار توافق امل�سروع مع البيئة املحلية 4
�سعيفمتو�سطكبري)القانونية والعادات،...(.

قليلمتو�سط كبري عدد القوى الب�سرية التي مت تدريبها وتنميتها.5
�سعيفمتو�سطكبري مقدار م�ساهمة امل�سروع يف تقليل البطالة.6

مقدار م�ساهمة امل�سروع يف الق�ساء على بع�س 7
�سعيفمتو�سط كبري الظواهر االجتماعية غري اجليدة.
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

ثانياً: يجري تصنيف تحقيق األهداف االجتماعية وتقديرها على ثالِث فئات أو مس���تويات 
استناداً إلى مجموع القيم المتحققة أعاله وحسب ما يلي: 

 الفئة األولى: م�ستوى حتقيق االأهداف االجتماعية يف امل�سروع م�ستوًى عاٍل؛ عندما يح�سل امل�سروع على 
جمموع قيم )16 – 21(؛ بالتايل ميكن ال�سري يف امل�سروع.

 الفئة الثانية: م�ستوى حتقيق االأه���داف االجتماعية يف امل�سروع م�ستوًى متو�سط؛ عندما يح�سل امل�سروع 
على جمموع قيم )10 – 15(؛ فيجب اإعادة درا�سة امل�سروع.

 الفئ���ة الثالثة: م�ستوى حتقيق االأهداف االجتماعية يف امل�سروع م�ست���وًى �سعيف؛ عندما يح�سل امل�سروع 
على جمموع قيم )9 فما دون(، فال يوجد فائدة اجتماعية من امل�سروع.

)9 فما دون()10 – 15()16-21(جمموع القيم املتحققة 
�سعيفةمتو�سطة  عاليةفئة الأهمية اأو الأولوية

الجدول رقم )8(: وضع مشروع االستثمار االجتماعي،
وتأثير مستوى المعايير االجتماعية واالقتصادية عليه: 

م�صتوى 
املعايري

القت�صادية

م�صتوى املعايري الجتماعية
�سعيفمتو�سطعاٍل

اإعادة امل�سروع ملزيد من ال�سري يف امل�سروعال�سري يف امل�سروععاٍل
الدرا�سة

ال�سري يف امل�سروع *ال�سري يف امل�سروعمتو�سط
اإعادة امل�سروع ملزيد من 

الدرا�سة

ال�سري يف امل�سروع *�سعيف
اإعادة امل�سروع ملزيد من 

ال فائدة من تنفيذ امل�سروعالدرا�سة

* بع�س امل�ستثمرين االجتماعيني يرغبون يف ا�سرتداد بع�س النفقات )11(
امللحق. يف  املوجود  املثال  اإىل  • انظر 

11- انظر اخلطوة التا�صعة: حّدد اجلهات املمولة للم�صاريع املقرتحة وطرق متويلها.
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

حاول التغلب على عقبات
االستثمار االجتماعي

الخطوة السابعة

هدف هذه الخطوة معرفة العقبات - داخل الجمعية وخارجها-التي تعيق أو 
ُتؤخر تنفيذ مشاريع االستثمار االجتماعي، وإيجاد الحلول لها.

الجهات الرسمية الحكومية ال تمنع 
االستثمار االجتماعّي، إّنما تطلب الوضوح 
والضبط وعدم مخالفة األنظمة الرسمية 

واألحكام الشرعية.

خطوات متعلقة بالبيئة املحيطة بامل�سروع

هن���اك بعض العقب���ات التي تقف ف���ي بعض األحيان أمام تنفيذ مش���اريع االس���تثمار 
االجتماعي وهي: 

عقبات خارج الجمعية االجتماعية

1. عدم اال�ستقرار االقت�سادي الذي يوؤدي اإىل �سعف اإقبال امل�ستثمرين على اال�ستثمار ب�سورة عامة، وعلى 
اال�ستثمار االجتماعي ب�سورة خا�سة.

2. �سعف ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س وبني القطاع الثالث يف اال�ستثمار االجتماعي.
3. عدم وجود حمفزات حكومية واجتماعية وا�سحة للجمعيات االجتماعية التي لديها م�سروعات اال�ستثمار 

االجتماعي فّعالة.
4. غياب التقييم والدرا�سات املتخ�س�سة حول اال�ستثمار االجتماعي.

5. غياب االإطار القانوين الوا�سح وال�سامل مل�سروعات اال�ستثمار االجتماعي للجمعيات االجتماعية.
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

تطوير األعمال وإدارة المشروعات 
االستثمارية االجتماعية تخصصات 

علمية، وليس عيباً أن نجهلها، ولكن 
العيب أْن ُتصّر قيادات الجمعيات 

االجتماعية على استمرار العمل بعيداً عن 
االستفادة من المتخّصصين في 

هذه اجملاالت.

عقبات داخل الجمعية

1. العج���ز المعرفي: �سعور اجلمعية االجتماعية باأنها ال متتلك اأي فك���رة لال�ستفادة من االأ�س�س املوجودة، 
وال�سب���ب ه���و االفتق���ار اإىل االأ�سخا�س ذوي الكف���اءة واخلربة والتخ�س����س القادرين على تنمي���ة اال�ستثمار 

االجتماعي واإدارته، وتعزيز القدرات املالية للجمعية.
2. العجز اإلداري: عدم امتالك اجلمعية االجتماعية لقاعدة تنظيمية واإدارية ومالية تعزز قدراتها املالية، 
وال�سبب هو عدم و�سوح الروؤية لدى قيادة اجلمعية االجتماعية والعاملني فيها، ور�سا اأ�سحاب القرار بواقع 

اجلمعية الذي و�سلت اإليه، وعدم حر�سهم - عمليا - على االأف�سل.
3. القناع���ات والتخّوف���ات واآلراء الخاطئة: اأحيانا ت�سيط���ر املخاوف والقناعات على ق���ادة اجلمعيات 
االجتماعي���ة، ومن ال�سور ال�سائعة لهذه التحديات هو اخلوف من تاأثري اال�ستثمارات االجتماعية على �سمعة 
اجلمعية وتوجهها، وعدم رغبة اأ�سحاب القرار يف اجلمعية يف حتمل امل�سوؤولية، واخلوف من ت�سرب كفاءات 

اجلمعية االجتماعية اإىل العمل التجاري.

6. وجود اأنظمة يف املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة باال�ستثمار تعيق اجلمعيات االجتماعية 
يف تعزيز قدرتها املالية، مثل: التعقيدات االإدارية للبنوك، و�سعوبة فتح احل�سابات البنكية، اأو �سعوبة تاأخري 

ا�ستخراج املوافقات الر�سمية.
العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  ندرة عقد  ب�سبب  االجتماعي؛  اال�ستثمار  باأهمية  العام  الوعي  7. �سعف 

اخلا�سة باال�ستثمار االجتماعي.
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

حدد الجهات ذات العالقة باالستثمار 
االجتماعي وطرق مشاركتهم

الخطوة الثامنة

هدف هذه الخطوة معرفة الجهات ذات العالقة الرئيسة باالستثمار االجتماعي 
وحصرها، مما يساعد أصحاب القرار في الجمعية على وضع األهداف 

االستراتيجية لالستثمار االجتماعي، وتحديد أبرز القضايا التي تستقطب 
اهتمامهم، ومن ثم تحديد أبرز التوقعات لكل جهة من هذه الجهات، مما 

ينعكس على التوجهات االستراتيجية لالستثمار االجتماعي لجمعيتك.

خطوات متعلقة باجلهات ذات العالقة بامل�سروع

 قم بتحديد اجلهات التي توؤثر على م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي يف جمعيتك �سلبًا اأو اإيجابًا ، وتلك اجلهات 
)م�ستثمرين،  اأف��رادًا  اأو  وغريها(،  بلديات  )وزارات،  حكومية  غري  اأو  حكومية  موؤ�س�سات  تكون  اأن  ميكن 
اإعالميني، موظفني، �سركاء(، اأو جماعات اقت�سادية اأو نقابية. وميكن اأن يكون تاأثري اجلهات ذات العالقة 

مبا�سرًا اأو غري مبا�سر.

اجلهات احلكومية
كربى ال�صركات اخلا�صة

امل�صتثمرون)اأق�صام امل�صوؤولية الجتماعية(

اجلمعيات الجتماعية الأخرىالغرف التجارية ال�صناعيةمكاتب التدريب وال�صت�صارات

شكل رقم )10(: الجهات ذات العالقة بمشاريع االستثمار االجتماعي

امل�صتفيدوناجلامعات والكليات�صغار التجار

املوردوناملناف�صوناملتطوعون

8



45 دليل إجرائي للجمعيات االجتماعية في المملكة العربية السعودية

خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

الجدول رقم )9(: كيفية االستفادة من الجهات ذات العالقة باالستثمار االجتماعي

كيفية ال�صتفادة منهااجلهة

اجلهات
 احلكومية

- وزارة العمل والتنمية االجتماعية: داعم موؤ�س�س، وممول مل�ساريع التدريب، وم�ساعد على 
فهم االأنظمة وتطويرها.

يف  م�ست�سارين  يقدم  الت�سليف،  وبنك  امل�ساريع،  لدعم  االجتماعي  اخلريي  ال�سندوق   -
اال�ستثمار وميّول م�ساريع اجتماعية.

كربى ال�سركات 
اخلا�سة

اإطالق م�ساريع اإدارة امل�سوؤولية االجتماعية، وتنمية اإدارة اجلمعية االجتماعية باخلربة اأو 
�سني للعمل  ل التكلفة، وت�سجيع املتطوعني املتخ�سّ باإعارة املوظفني ذوي الكفاءات، وحتمُّ

يف اجلمعيات االجتماعية.
امل�ستثمرون

 )اأفراد،
اأو موؤ�س�سات(

املبادرات  وتبّني  االجتماعية،  واجلمعيات  امل�ساريع  تطوير  وامل�ساهمة يف  امل�ساريع،  متويل 
املبتكرة.

مكاتب التدريب 
واال�ست�سارات

امل�سوؤولية  م�ساريع  تخطيط  يف  وامل�ساعدة  اجلدوى،  درا�سات  وعمل  الكوادر،  ا�ستقطاب 
االجتماعية.

الغرف التجارية 
ال�سناعية

وعالقات  الفر�س،  وعر�س  التطوير،  واإدارة  امل�سروعات،  ودعم  للمعلومات  مراكز 
امل�ستثمرين وامل�ست�سارين.

اجلمعيات 
االجتماعية االأخرى

تبادل اخلربة والتجارب يف برامج اال�ستثمار االجتماعي، والتحفيز واال�ستقطاب وال�سراكة 
يف الكوادر املتخ�س�سة.

�سغار 
التجار

جمال�س  وتكوين  وتزكية،  واأفكار،  وتوظيف،  ومتويل،  و�سراكات،  وجتارب،  خربات، 
ا�ست�سارية متخ�س�سة، وعالقات.

اجلامعات
 والكليات

مرافق،  املتطوعون،  املتخ�س�سون  الطالب  واملالية،  والت�سويق،  االإدارة،  اأ�ساتذة  خربات 
وقاعات، وموارد اجلامعة...الخ

معرفة ما يحتاجونه، وحماولة املالءمة بني احتياجاتهم ورغبات امل�ستثمرين يف العمل.امل�ستفيدون

بعد املتطوعون الكوادر  من  كبريًا  عددًا  حتتاج  التي  امل�ساريع  وخا�سة  امل�ساريع  تنفيذ  يف  امل�ساعدة 
التاأكد من مهاراتهم قبل اإدخالهم يف العمل.

باالحرتام املناف�سون تت�سم  عالقة  اإيجاد  و  االجتماعي،  اال�ستثمار  يف  �سراكات  يف  معهم  الدخول 
املتبادل بني اجلمعية االجتماعية ومناف�سيها.

توقيع عقود مع املوردين املحليني، و اإيجاد عالقة تت�سم بالتعاون وااللتزام املتبادل، وتقييم املوردون
اأداء املوردين ومنتجاتهم بناًء على التزامهم بالعقود.
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

حدّد الجهات املمولة للمشاريع املقرتحة 
وطرق تمويلها

الخطوة لتاسعة

خطوات متعلقة باجلهات ذات العالقة بامل�سروع

أواًل: الجهات املستثمرة
 ميكن اأن تكون اجلهات امل�ستثمرة اأفرادًا اأو موؤ�س�سات.

 رج���ال االأعمال، و�سناديق القرو�س احل�سنة االأهلية )12(، واملوؤ�س�سات املانحة للجمعيات االجتماعية )13(، 
واملوؤ�س�سات احلكومية ) البلدية، وزارة تعنى بالتنمية،....(، وموؤ�س�سات متويل التنمية، مثل �سناديق التقاعد، 

و�سركات اال�ستثمار املرتبطة وامل�ساركة يف اال�ستثمار ذي االأثر االجتماعي)14( . 

تهدف هذه الخطوة إلى تحديد أنواع الجهات التي يمكن أن تدخل في 
االستثمار االجتماعي وأنواع مشاركاتهم الممكنة.

12- مثل �صندوق الأمري �صلطان بن عبد العزيز، �صندوق املئوية، �صندوق متكن، �صندوق ريادة، باب رزق كرمي،....اإلخ
13- مثل: موؤ�ص�صة ال�صبيعي، موؤ�ص�صة الراجحي،....

14- Katie ،Hill. )2015(: A brief handbook on Social Impact Investment A UK perspective. 
London، UK: the City of London Corporation، p4

15- الربيربي، كرمي، )2012م(: ال�صتثمار امل�صوؤول اجتماعيا.موقع تنمية
)http: //www.tanmia.ma/ar/2012-08-03-10-47-28/ (

ثانيًا: صنف مستثمري جمعيتك حسب اسرتدادهم املال )15(

مستثمرون 
اجتماعيون 
ل ي�صرتدون 
اأي جزء من 

اأموالهم.

مستثمرون 
اجتماعيون  

ي�صرتدون
بع�ص النفقات.

مستثمرون 
اجتماعيون  

ي�صرتدون
كامل ما اأنفقوه.

مستثمرون 
اجتماعيون 
ي�صرتدون كل 

النفقات وجزءاً 
من الأرباح.

13 24
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

كما تختلف اأولويات امل�ستثمرين والتي تتاأثر بعدة عوامل مثل: الربحية، وال�سيولة، واالأمان.
والربحية تتمثل مبعدل العائد، اأما ال�سيولة واالأمان فيتوقفان على مدى حتمل امل�ستثمر لعن�سر املخاطرة.

الجدول رقم )10(: مزايا الجهات المستثمرة وعيوبها
نوع اجلهة 
العيوباملزاياامل�صتثمرة

موؤ�س�سات متويلية 
حكومية.

- غالبًا ما يكون لديها الكثري من االأموال.
ا�سرتاتيجية  ينا�سب  امل�سروع  كان  اإذا   -
االأثر  اإمكانية  من  هذا  يزيد  فقد  احلكومة 

املُجدي.

- عملية التقدم بالطلب غالبًا ما تت�سم 
بالبريوقراطية وت�ستغرق وقتًا طوياًل.

- غالبًا ما يتاأخر الدفع، ولي�س فيها من املرونة اإال 
القليل جدًا.

- �سروط الطلبات ميكن اأن تكون معقدة
اجلمعية نف�سها 

بحمالت 
التربعات التي 

تروجها.

- عادة تت�سم بقدر كبري من املرونة بالن�سبة 
لكيفية التمويل ومبا متوله.

- عادة تعتمد على �سمعتها يف املجتمع جلمع 
االأموال، مما يعني اأن االأموال قد تكون حمدودة اأو 

خا�سعة للتقلبات.
- تخ�سع للتغرّيات التي حتدث يف �سيا�سات احلكومة.

موؤ�س�سات 
عائلية كبرية.

- لديها مبالغ كبرية من االأموال لتمنحها.
م�سائل  ويفهمون  حمرتفون،  املوظفون   -

املجتمع املدين واهتماماته.
- لديها توجيهات وا�سحة ب�ساأن ما ميكن متويله.

- اال�ستعداد للت�سارك.
- لديها خربة دولية.

- قد تكون عملية تقدمي الطلب طويلة.
- ميكن اأن تكون �سروط تقدمي الطلبات معقدة.

- قد تتغري االأولويات.

موؤ�س�سات عائلية 
�سغرية.

والتزامًا  حميمة  عالقات  ت�سكل  ما  كثريًا   -
�سخ�سيًا بجمعية اجتماعية ما.

- اأكرث مرونة جتاه العملية والنماذج.
- اأكرث مرونة فيما يتعلق مبا متوله.

موظفوها لي�سوا حمرتفني كاأولئك الذين يعملون يف 
املوؤ�س�سات العائلية الكبرية.
- قد ال متتلك اأموااًل كبرية.

-  للعالقات ال�سخ�سية فيها دورها املفيد.

متويل من 
�سركات كبرية.

- لديها مبالغ كبرية للتربع بها.
- غالبًا ما يكون لديها موظفون حمرتفون.

التدابري  وا�سحًا حيال  يكون مطلبها  عادة   -
التي تريد، ولي�س لديها اأغرا�س خفية.

- غالبًا ما تتغري اأولوياتها.
- قد تود اأحيانًا متثيلها يف جمل�س اال�ستثمار 

االجتماعي.
- غالبًا ما تكون ح�سا�سة جدًا حيال اأّي �سيء ميكن 

اأن يبعد املعنيني االآخرين.

متويل من �سركات 
�سغرية.

- تهتم مب�سروعات حملّية.
- العالقات ال�سخ�سية مهمة.

- تت�سم االأجندة فيها عادة باملو�سوع.

- ال يوجد بها مال كثري.
- االهتمام فيها حمدود.

- قد ال يكون هناك متويل اإذا افتقرت اإىل العالقات 
ال�سخ�سية.
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الشكل رقم )11(: أنواع المستثمرين في مشاريع االستثمار االجتماعي

املوؤ�س�سات 
احلكومية.

املوؤ�س�سات 
املانحة للجمعيات 

االجتماعية.

موؤ�س�سات متويل 
التنمية.

�سناديق 
القرو�س االأهلية 

احل�سنة.
رجال االأعمال.

ثالثًا: تعرف على أنواع مشاركات املستثمرين يف االستثمار االجتماعي 
للجمعيات االجتماعية

الجدول رقم )11(: أنواع تمويل االستثمار االجتماعي للجمعيات االجتماعية

التعريفنوع امل�صاركة #

يقدم امل�ستثمر مبلغًا من املال جلمعيتك، ويرغب يف الدخول يف م�ساريع اجتماعية، االإيداع املايل.1
ويتم ا�سرتجاع هذا املال الحقًا وغالبًا مع بع�س االأرباح على راأ�س املال.

القرو�س 2
البنكية االإ�سالمية.

وهي القرو�س التي يتم احل�سول عليها دون دفع مبالغ اإ�سافية )غري ربوية( من فوائد 
هذه القرو�س مما يخفف العبء على اجلمعية االجتماعية، ومن م�ساوئ هذا النوع من 

القرو�س اأنه عادة ما يكون متوا�سعًا وحمدودًا.

االأ�سهم3
)ال�سراكة(.

ي�سع امل�ستثمر مبلغًا معينًا من املال يف جمعيتك، مقابل ملكية جزٍء من امل�سروع. 
ويحق للم�ستثمر اأن ي�سارك يف اأي اأرباح يحققها امل�سروع، كما ميكنهم بيع اأ�سهمهم 

يف امل�سروع بعد تطور امل�سروع وارتفاع قيمة االأ�سهم فيه.

�سكوك4
التاأثري االجتماعي.

االجتماعية؛  املالية  قبل  من  تطويرها  مت  اال�ستثمارية  املنتجات  من  نوع  هي 
باخلدمات".  "الدفع  عقود  لتقدميها  االجتماعية،  اجلمعيات  على  املهمة  لت�سهيل 
يف  املبا�سر  باال�ستثمار  يقومون  ال  االجتماعية  التاأثري  �سكوك  يف  فامل�ستثمرون 
بع�س  يف  ي�ستثمرون  بل  العقود،  تقدمي  عن  امل�سوؤولة  االجتماعية  اجلمعيات 
االأهداف االجتماعية املعينة، ويقيمون عليها اإدارة م�سوؤولة عنها، وتقوم اجلمعيات 

االجتماعية بدورها يف دعم هذا الهدف االجتماعي.
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الشكل رقم )12(: أنواع مشاركة المستثمرين في االستثمار االجتماعي

• مالحظة: من ال�صروري الرجوع اىل نظام اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية فيما يتعلق بالدرا�صة القانونية والإجرائية 
للم�صاريع الجتماعية، وكذلك للتاأكد من اأنواع م�صاركات امل�صتثمرين يف ال�صتثمار الجتماعي.

التعريفنوع امل�صاركة #

اأرباح اال�ستثمار، وعوائد 5
االأوقاف للجمعية.

تق���وم اجلمعي���ة االجتماعية باال�ستثم���ار يف االأوقاف الت���ي متتلكه���ا وت�ستثمرها يف 
م�ساريع ربحية.

ميكن تقدمي القر�س احل�سن من خالل �سندوق خريي )16(�سناديق ا�ستثمار وقفية.6

16- مفرح، حممد بن يحيى. )1434هـ(: اأوقف جميع التربعات، 12 خطوة عملية حتقق الكفاية الذاتية وال�صتدامة املالية 
الفقهي  املجمع  اأجاز  تو�صيح:   .29 �ص  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  ال�صعودية:  العربية  اململكة  جدة،  الأهلية.  اجلهات  يف 
اأوجه ال�صتثمارات يف  الإ�صالمي وقف النقود، حيث ميكن توجيه ال�صتثمار اإىل الأنفع يف كل زمان ومكان، والتنقل بني 

وقت ق�صري وتفادي اأغلب م�صكالت العقار الثابت.
ال�صمان  �صناديق  ل�صتثمارات  اإر�صادات  )2008م(،  )الأي�صا(  التعاونية  والأنظمة  الدخار  ل�صناديق  الفنية  اللجنة   -17

الجتماعي. عمان، الأردن: مطبوعات اللجنة الفنية ل�صناديق الدخار والأنظمة التعاونية، �ص 5

الإيداع املايل

القرو�ص البنكية
)الإ�صالمية(

�صكوك التاأثري 
الجتماعي

�صناديق 
ا�صتثمار وقفية 

الأ�صهم 
)ال�صراكة(

اأرباح ال�صتثمار 
وعوائد الأوقاف

رابعًا: احُظر البعض
يجب اأن ُيقيَّد اال�ستثمار االجتماعي يف اأنواع معينة من اال�ستثمارات، بحيث ال تكون حمظورة، ومثال ذلك 
القرو�س دون �سمانات منا�سبة اأو ب�سروط غري مقبولة يف ال�سوق، واالأ�سهم غري امل�سّعرة، واال�ستثمارات التي 

ترتتب عليها خماطر كبرية تتعلق بت�سارب امل�سالح.
ويجب اأن تخ�سع اال�ستثمارات الفردية وغري املحددة ب�سكل خا�س الآليات االإف�ساح واملوافقة احلازمة، مع 
و�سع  ينبغي  كما  منا�سب.  نفوذ غري  اأو  تاأثري  الأي  تخ�سع  وال  عادلة  اال�ستثمار  �سروط  كون  اإثبات  �سرورة 

اإجراءات ملنع اأي اعتمادات اأو خم�س�سات مالية غري م�سروعة )17(.
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خامسًا: طبيعة الربامج التي يمكن أن يشارك بها املستثمرون
يستعرض الجدول رقم )12( طبيعة برامج المستثمرين وهي مصنفة حسب القطاعات

طبيعة الربامج التي ميكن اأن ي�صارك بها امل�صتثمرونقطاعات ال�صتثمار

مايل
)ا�ستثماري(

- برامج دعم امل�ساريع ال�سغرية ومتويلها.
- برامج القرو�س احل�سنة.

- تاأ�سي�س �سركات ذات طبيعة جمتمعية.

�سناعي
وزراعي

- تاأ�سي�س خطوط اإنتاج ملنتجات منخف�سة التكلفة ت�ستهدف �سكان القرى والِهَجر.
- تاأ�سي�س م�سروعات �سناعية الإنتاج بع�س املواد االأّولية اأو الو�سيطة.

- تقدمي قرو�س للفالحني.

عقاري

- م�سروع تطوير مناطق حلا�سنات االأعمال.
- برامج لدعم االإ�سكان اخلريي.

- برامج ملناطق ور�س �سناعية متخ�س�سة.
- برامج لالإن�ساء والبناء.

خدمات
وتغذية

- م�سروعات لت�سويق املنتجات.
- م�سروعات لتوزيع املنتجات.

- م�سروعات وبرامج للتدريب والتاأهيل.
- م�سروعات م�سانع االأغذية.

�سحي
- دعم املراكز الطبية.

- تاأ�سي�س م�سانع لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية.
- برامج تطوير املهارات املهنية الطبية.

الرعاية
االجتماعية

- برامج دعم خدمات االأطفال.
- برامج دعم خدمات امل�سنني ورعايتهم.

- برامج ال�سباب ورعايتهم.
- برامج االأ�سر املنتجة. 

البيئة وال�سرف 
ال�سحي

- اال�ستثمار يف برامج التدوير.
- اال�ستثمار يف م�سروعات ت�سفية املياه.

- اال�ستثمار يف املراكز التعليمية )مدار�س، معاهد، كليات(.التعليم

قم بالتنويع، ال تضع كل البيض في سلة واحدة كما يقول المثل. وكمستثمر 
اجتماعي عليك االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية والشركات اخملتلفة. 
إّن هذا التنويع يقلل من التقلبات. وعندما يتعلق األمر باختيار القطاعات عليك التركيز 

على القطاعات التي من المتوقع أن تزدهر في المدى القصير والمتوسط. 
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سادسًا: بناء الثقة لدى املستثمرين االجتماعيني
من املهم يف هذا الإطار اأن ن�صري اإىل اأهمية �صعى جمعيتك لبناء الثقة لدى امل�صتثمرين الجتماعيني بها 

من خالل الأمور التالية: 
1. قم بتوضيح الخبرة التي تملكها: 

 عند اقرتاحك اأّي م�سروع على امل�ستثمرين يجب اأن تكون لديك اخلربة والدراية الكافية بامل�سروع؛ بغر�س 
اإقناع امل�ستثمرين لتمويل امل�سروع، وبالتايل �سوف ي�سعر امل�ستثمر بالراحة عند اتخاذ قرار التمويل.

2. كن متمكناً مما تقدم: 
لتك�سب اال�ستثمار عليك تقدمي نظرة �ساملة عن امل�سروع من جميع جوانبه � وال تن�َس اإ�سافة حتليل عن ال�سوق 
واملناف�سة. يجب اأن ي�سعر امل�ستثمر باحلما�س من طريقة تقدميك امل�سروع، واحلما�ُس املقروُن بالثقة بك هو 

عمود قبول اال�ستثمار.
3. كن متميزا فيما تملك: 

هذه  بجمعيتك،  املحيطة  البيئة  �سمن  اأخرى  اجتماعية  جمعية  الأي  تتوفر  ال  التي  التميز  نقاط  ا�ستثمر 
املميزات قد تتوفر ب�سكل دائم اأو موؤقت، وقد تتمثل امليزة اخلا�سة يف تنوع امل�ساريع، اأو كرثة امل�ستفيدين، اأو 

ارتفاع موؤهالت العاملني، اأو املوقع اجلغرايف. وابحث بني االأفكار التالية عما ميكنك تطبيقه: 
اأ - ميزة االنت�سار اجلغرايف من خالل الفروع؛ بحيث تغطي م�ساحات كبرية بن�ساطها، وميكنها �سّم خدمات 

واأن�سطة بال تكلفة اإ�سافية؛ بل يكون لها عائد من ذلك.
ب - ميزة التواجد يف منطقة نائية، يرغب املانحون تقدمي الدعم فيها من خاللك.

ت - منطقة �سغرية خرج منها تاجر يقيم يف منطقة اأخرى، وكان داعمًا كبريًا للمنطقة من خالل موؤ�س�سة 
�سغرية.

ث - ميزة املوقع، باأن تكون يف منطقة توجد فيها جامعات اأو م�ست�سفيات اأو غريها من املرافق التي ميكن 
تعمل يف  التي  الوحيدة  اإن جمعيتك هي اجلمعية االجتماعية  ا�ستثمارية مب�ساركتها، بحيث  اأن�سطة  ابتكار 

ن�ساطك يف هذه املنطقة.
ج - ميزة كرثة عدد العاملني وامل�ستفيدين من خدمات اجلمعية، مما يعني اأهمية ا�ستثمار هذا العدد بطريقة 

ربحية، مثل الرتويج لبع�س املنتجات واخلدمات.
ح - ميزة "الداعم الكنز": يوجد داعم يتناف�س عليه الكثريون، وداعم ال يعرفه اأحد �سواك )قد يكون فردًا، 
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اأو حماًل �سغريًا يف اأحد االأحياء ال�سكنية(، رّكز على بناء عالقة ا�ستثمارية تنفع اجلمعية على املدى الطويل.
خ - ميزة اجلمعية الوحيدة املتخ�س�سة: مثل التخ�س�س يف نوع من االإعاقات، اأو معاجلة ظاهرة حمددة. 

بناء على تخ�س�سك الفريد. ُقم باإطالق م�ساريع ا�ستثمارية اجتماعية نوعية حتقق عوائد مادية.
د - ا�ستثمار ميزة االنت�سار وك�سب ثقة اجلماهري )امل�ستفيدين، واملتعاونني غري املبا�سرين، مثل: عائالتهم، 
واالأن�سطة،  الفعاليات  يف  ي�ساركون  ملن  االختياري  الدفع  باب  فتح  ميكن  حيث  وجريانهم(،  واأ�سدقائهم، 

وتو�سيع ت�سويق مناذج اال�ستقطاع، ودعم الربامج املختلفة، وتطوير منتجات خا�سة وت�سويقها.
االأعمال  وتنفيذ  مبقابل،  وامل�ساريع  الفعاليات  اإدارة  يف  واملتطوعات  املتطوعني  كرثة  ميزة  ا�ستثمار  ذ - 
املتخ�س�سة من خاللهم لتوفري الكثري من امل�ساريف مثل: حماٍم، وم�سمم، ومربمج متطوع، وا�ستقطاب 

املتربعني من خالل اأ�سدقائهم املتطوعني.

عليك أن تحصر نقاط قّوتك وترّكز 
على أهمها حتى تصبح ميزة 

يصعب تقليدها.

احترام مصالح الجهات ذات العالقة: أن تقّر الجمعية 
االجتماعية وتتقبل أن هناك تنوعاً في المصالح للجهات 
ذات العالقة، وتنوعاً في أنشطتها الرئيسة والثانوية، وغيرها 

من العناصر، التي قد تؤثر على تلك الجهات.

4. تعامل بشفافية: 
 زّود امل�ستثمرين باملعلومات الوا�سحة، والدقيقة، ذات امل�سداقية، مع مراعاة توقيت تقدميها مبا ال يتعار�س 

مع القوانني والقواعد املهنية املتعارف عليها.
5. أشركهم في العمل: 

واملوظفني،  امل�ستثمرين،  من  امل�ستفيدة  والفئات  امل�سلحة،  ذات  االأطراف  كافة  مع  اإ�سراكهم  على  اعمل 
واملوردين، والعمالء، واأفراد املجتمع، كلٌّ فيما يخ�سه من قرارات، وبرامج عمل، وممار�سات.
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الخطوة العاشرة

خطوات متعلقة بامل�سروع

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف االستثمار االجتماعي من خالل 
التنفيذ الفعلي للخطة التشغيلية لالستثمار االجتماعي.

أواًل:  أعدّ خطة عمل تشغيليًة لربامج االستثمار االجتماعي ومشاريعه: 
التي  وامل�ساريع  الربامج  بت�زيع  قم   -1
الــ�ــصــابــقــة - على  مت اخــتــيــارهــا يف اخلــطــوة 
�ــصــكــل خــطــة تــنــفــيــذيــة، ثـــم قـــم مبــتــابــعــتــهــا 
من  للتاأكد  م�صتمر؛  ب�صكل  اأدائــهــا  وقيا�ص 
تنفيذها بال�صكل املطلوب؛ لتحقيق الأهداف 

وذلــك الت�صغيلية املرجّوة منها. العمل:  اآليات  �سمم   -3
مــــن خـــــالل هــيــكــلــة فـــــرق الــعــمــل 
الالزمة لتنفيذ اخلطة الت�صغيلية 

وحتديد الأدوار لكل فريق.
د امل�ارد املطل�بة: قـــم مبراجعة  2- ح��دِّ
كافـــة الربامج وامل�صـــاريع املدرجـــة يف اخلطة 
املـــوارد  بتحديـــد  قـــم  َثـــّم  ومـــن  الت�صـــغيلية، 
املحتملـــة لدى اجلهة املعنية بتنفيذ امل�صـــروع 
ر  ال�صتثماري الجتماعي، ويف حالة عدم توفُّ
الخت�صا�صـــات املطلوبة لتنفيذ امل�صاريع، قم 
بتعيني اأع�صـــاء من ذوي الخت�صا�ص، وحّدد 
اخلطـــة  ح�صـــب  تنفيذهـــا  الواجـــب  املهمـــات 
الت�صـــغيلية، واعمل على توزيع املـــوارد املادية 
واملالية ح�صب املهمات والربامج وامل�صروعات.

من  ال��ع��م��ل:  ���ه ف��رق  4- وجِّ
ف اأع�صاء  خالل هذه اخلطوة َعرِّ
الفرق العاملة بطبيعة مهماتهم، 
والأهـــــــــــــــداف ال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
ـــتـــثـــمـــار  والــــتــــ�ــــصــــغــــيــــلــــيــــة لـــال�ـــص
الجتماعي والتي �صيتم تنفيذها، 

وكيفية عملية التنفيذ.

َفعل الخطة التشغيلية لالستثمار 10
االجتماعي
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الشكل رقم )13(: نموذج لألهداف االستراتيجية وتفرعاتها

الجدول رقم )13(: نموذج لخطة تنفيذ المشروع

التوجه االسرتاتيجي )الرسالة(

م�ساريعم�ساريعم�ساريعم�ساريعم�ساريعم�ساريع

هدف 
ت�سغيلي

هدف 
ت�سغيلي

هدف 
ت�سغيلي

هدف 
ت�سغيلي

هدف 
ت�سغيلي

هدف 
ت�سغيلي

هدف ا�سرتاتيجيهدف ا�سرتاتيجيهدف ا�سرتاتيجي

خطة ت�سغيلية خطة ت�سغيلية خطة ت�سغيلية

املطلوب الوقتامل�صوؤولياتالأن�صطةالأهدافالغاية
التكلفةتنفيذه

الهدف الأ�صا�صي 
)بعيد املدى(

الهدف
االأول

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )1(

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )2(

الهدف 
الثاين

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )1(

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )2(

الهدف
الثالث

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )1(

املدة الزمنيةا�سم امل�سوؤولن�ساط )2(
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

ثانيًا: قم بتنفيذ الخطة التشغيلية املكوِّنة لربامج االستثمار االجتماعي 
ومشاريعه املدرِج وضعها يف املراحل السابقة على أرض الواقع:

 اأِدْر اخلطة اال�سرتاتيجية لال�ستثمار االجتماعي ونفذها من خالل اإدارة امل�ساريع يف جمعيتك اإن وجدت، اأو 
عن طريق اجلهة امل�سوؤولة عن اإدارة م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي، اأو عن طريق جهة ا�ست�سارية متخ�س�سة.

يف ح���ال اختيارك اإدارة م�ساريع اال�ستثمار االجتماعي عن طريق جهة ا�ست�سارية متخ�س�سة؛ اأ�سف �سابط 
االت�سال من جهة اجلمعية؛ ليتم االت�سال به والت�ساور معه بو�سفه ممثاًل للجمعية اأمام اجلهة اال�ست�سارية.
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تحقق من تقدم الخطة االسرتاتيجية 
لالستثمار االجتماعي

الخطوة الحادية 
عشر

خطوات متعلقة بامل�سروع

1. قياس األداء التشغيلي للمشاريع: 
مؤشرات األداء: هي اأداة ي�ستخدمها املديرون وامل�ستثمرون ملعرفة كيفّية �سري العمل يف اجلمعية االجتماعية، 
        Critical Success وه���ي عبارة ع���ن اأدوات وو�سائَل متفق عليها م�سبقًا تعك�س عوامل النج���اح االأ�سا�سية

"Factors "CSF  يف اجلمعية.

 ق���م بو�س���ع موؤ�س���رات لقيا�س تنفيذ كل ه���دف باملقارنة مع الق���راءات امل�ستهدفة املو�سوع���ة لهذا الهدف 
)اأرقام، ون�سب م�ستهدفة وحمددة �سلًفا، تواريخ م�ستهدفة، م�ستويات االلتزام(، وقم بتحديد اأهم املعوقات 

وال�سعوبات التي واجهت حتقيق هذه االأهداف.

تهدف هذه الخطوة إلى قياس أداء تنفيذ الخطة االستراتيجية لالستثمار 
االجتماعي والتحقق من النتائج.

جدول رقم )14(: مثال على قياس األداء باستخدام المؤشرات

اأدوات القيا�صموؤ�صر الأداءالهدف الت�صغيليالهدف ال�صرتاتيجي

حتقيق عوائد جمدية 
�سمن م�ستويات خماطر 

مقبولة.

زيادة العوائد املالية من 
اال�ستثمار االجتماعي 

بن�سبة 20% �سنويا

1. ن�سبة دخل اال�ستثمار 
االجتماعي اإىل 

االإيرادات.
2. زيادة العوائد املالية 
ال�سنوية من اال�ستثمار 
االجتماعي بن�سبة %10

حتقيق 50% من الهدف 
الت�سغيلي.

11
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خطوة الستثمار اجتماعي ناجح

2. وضع قائمة بالتوصيات واالقرتاحات الالزمة: 
 بع���د قيا����س االأداء الت�سغيلي للم�ساريع والوقوف على اأهم ال�سعوبات وامل�سكالت التي تواجه اإدارة م�ساريع 
اال�ستثم���ار االجتماعي اأثناء التنفيذ، قم برف���ع تقارير تت�سمن تو�سيات واقرتاحات ملواجهة هذه ال�سعوبات 

وامل�سكالت للو�سول اإىل االأهداف الت�سغيلية املخطط لها.

 االستفادة من نتائج القياس بإعادة توزيع األنشطة على مستوى خطة 
االستثمار االجتماعي، وإعادة توزيع الموارد والمسؤوليات.

اأدوات القيا�صموؤ�صر الأداءالهدف الت�صغيليالهدف ال�صرتاتيجي

تر�سيخ �سورة اجلمعية 
اال�ستثمارية كم�ستثمر 
اجتماعي طويل االأمد.

تدعيم و�سائل 
االت�سال مع ال�سركاء 

اال�سرتاتيجيني من 
خالل امل�ساركة مب�ساريع 
ا�ستثمارية وطنية جمدية 

طويلة االأمد.

عدد امل�ساريع الريادية 
االجتماعية، وم�ساريع 

البنية التحتية، 
واخل�سخ�سة التي مت 

التعاقد عليها مع �سركاء 
ا�سرتاتيجيني.

اإجناز اأربعة م�ساريع 
ا�ستثمار اجتماعي خالل 

العام املا�سي.

االلتزام مبعايري احلوكمة 
الر�سيدة و�سفافية 

االإف�ساح.

االلتزام مببادئ 
احلوكمة، وال�سفافية 
وااللتزام بالت�سريعات 
النافذة يف العالقة مع 

ال�سركاء.

التدفق الطبيعي للبيانات 
واملعلومات املطلوبة 

ملجل�س اإدارة اجلمعية 
وعدم وجود جتاوزات 
للت�سريعات النافذة. 

 اإر�سال اأربعة تقارير 
ربع �سنوية وعدم وجود 

جتاوزات.

 ميك���ن ا�ستخ���دام بطاق���ة االأداء املت���وازن )Balanced Scorecard( وهي تعد نظام���ًا اإداريًا، وخطًة 
ا�سرتاتيجي���ة لتقييم اأن�سطة اجلمعيات واأدائها وفق روؤيتها وا�سرتاتيجيتها، حيث تقوم بطاقة االأداء املتوازن 
باملوازن���ة فيما بني اجلوانب الرئي�س���ة يف خطة اال�ستثمار االجتماعي، وهي: اجلوان���ب املالية، وامل�ستثمرون، 

وعمليات االأعمال الداخلية، والتعلم.
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الجدول رقم )15(: نموذج لتحليل نتائج التقييم النهائي للمشروع

الشكل رقم )14(: تطبيق بطاقة األداء المتوازن على االستثمار االجتماعي

عدم الإجنازالإجنازاملجال

مل تتحقق، ملاذا؟هل حتققت؟ وملاذا؟الغاية )الهدف االأ�سا�سي(

مل تتحقق / ما االأ�سباب؟مت حتقيقها/ ما االأ�سباب؟االأهداف

مل يتم االلتزام بها/ ملاذا؟مت االلتزام بها/ ملاذا؟املوارد

مل يتم االلتزام بها/ ملاذا؟مت االلتزام بها/ ملاذا؟الكلفة

مل يتم االلتزام بالوقت/ ملاذا؟مت االلتزام بالوقت / ملاذا؟الوقت

مل تتحقق/ ملاذا؟مت حتقيقها / ملاذا؟املخرجات

كـــيـــفـــة الـــظـــهـــور اأمــــــــام املــ�ــصــتــثــمــريــن لــلــتــو�ــصــل اإىل 
ال�صرتاتيجيات.

جودة خدمة امل�صتثمرين. 
 ر�صا امل�صتثمرين. 

 ا�صتقطاب م�صتثمرين جدد.

يف  نــاجــحــون  بــاأنــنــا  امل�صتثمرين  اأمــــام  الــظــهــور  كيفية 
حتقيق املوؤ�صرات املالية، وحتقيق املكا�صب ل�صتثماراتهم 

الجتماعية
 العائد من ال�صتثمار الجتماعي.

 الربحية والتكاليف.
 املوارد املالية الذاتية.

 دورة راأ�ص املال.

جانب املستثمرين

حت�صينها  ميكننا  الــتــي  الأ�صا�صية  الإجـــــراءات  اأهـــم  مــا 
للتو�صل اإىل توقعات امل�صتثمرين؟.

 تطوير الربامج.
 تطوير اجلمعية من الداخل.

 نظام متابعة متطور.

جانب إجراءات
العمل الداخلية 

الجانب املالي 

الب�صرية  املــــوارد  يف  والتكّيف  والتغيري  الإبــــداع  مــدى 
اإىل ال�ــصــرتاتــيــجــيــات والـــــولء  لــلــتــو�ــصــل  لــلــجــمــعــيــة 

والإبداع؟.
 التعليم والنمو.

 التدريب.
 اإدارة املعرفة.

 املعلومات.

الجانب البشري والتطور 
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َقوِّم العمل، وطورّه

الخطوة الثانية 
عشرة

خطوات متعلقة بامل�سروع

ق���م بتقيي���م اأداء م�سروع���ات اال�ستثم���ار االجتماع���ي من خالل الوق���وف عل���ى اآراء اجله���ات ذات العالقة 
)امل�ستثمرين، امل�ستفيدين من برامج اال�ستثمار االجتماعي وم�ساريعه، اجلهات الر�سمية ذات العالقة،...(، 
وم���دى ر�ساهم ع���ن اأداء امل�ساريع، واقرتاحاتهم التطويري���ة التي يجب العمل عليها للو�س���ول بامل�سروع اإىل 

امل�ستوى املطلوب. 

تهدف هذه الخطوة إلى تقويم أداء مشروعات االستثمار االجتماعي بغرض 
التحسين والتطوير.

نموذج من األسئلة التي ُتطرح على الجهات ذات العالقة:
الأ�صئلة#

ما حجم اأن�سطة اال�ستثمار االجتماعي املبا�سرة ؟  وما حجم العائد على ا�ستثمارات راأ�س املال؟ وما عدد 1
ال�سراكات مع املجتمع املحلي ؟

2
اأو قمت  ال�سلعَة،  اأنتجَت  اأو  مَت اخلدمات،  َقدَّ )اأي هل  التنفيذية؟  االأهداف  امل�سروع يف حتقيق  هل جنح 
اأو الفئة امل�ستهدفة من ال�سّكان؟  طَت لتنفيذه منذ البداية؟ هل و�سلت اإىل ال�سريحة  بالتدريب الذي خطَّ
هل و�سلت اإىل احلجم امل�ستهدف الذي خططت له؟ ...( ؟ وهل حققت النتائج امل�ستهدفة يف نهاية االأمر؟.

هل جنح امل�سروع يف حتقيق االأهداف املتمثلة يف اإحداث اآثار ونتائَج معينة؟ )مثل: حمو االأمية، اأو الق�ساء 3
على مر�س معني، اأو توفري اإ�سكان منا�سب ...(.

4
وال�سركاء  امل�ستفيدون  وهل  جيًدا؟،  تعمل  التوظيف  ا�سرتاتيجية  هل  امل�سروع؟،  من  املجتمع  ي�ستفيد  هل 
را�سون عن اخلدمات التي تقدمها؟، وهل العاملون مدربون ب�سكل جيد؟، وهل تعمل االإدارة بفاعلية؟، وهل 

يحرز امل�سروع تقدًما؟...  .

12
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الخطوة الثالثة
عشر

خطوات متعلقة بامل�سروع

لكي حتقق ا�صـــتدامة مل�صـــروعك يجب اأن حتدد قدرة م�صروع ال�صتثمار الجتماعي لديك على ال�صتمرار 
م له من ثالثة اأبعاد، هي)17( :  حتى بعد انتهاء الدعم املادي املقدَّ

البعد االقتصادي: ويتمثل بتوظيف املوارد الب�سرية واملالية من اأجل رفع م�ستوى املعي�سة لل�سكان االأكرث فقرًا.
البعد االجتماعّي واإلنس���انّي: ويتمثل يف �سع���ي امل�سروع اإىل ا�ستقرار النم���و ال�سكاين بتطوير اخلدمات 

ال�سحية والتعليمية مثال، وحتقيق املوازنة االجتماعية وفق طبيعة املجتمع واآلياته.
البعد البيئي: ويتمثل باال�ستخدام االأمثل لالأرا�سي الزراعية، واملوارد املائية، وا�ستخدام التقنيات النظيفة 

التي ت�ستخدم اأقل قدٍر ممكن من الطاقة واملوارد، وتطلق احلدَّ االأدنى من الغازات وامللوثات.

الهدف من هذه الخطوة تحقيق استمرار مشاريع االستثمار االجتماعي بعد 
انقطاع التمويل عنها.

االستدامة: تعّرف بأنها استراتيجيات وقرارات األعمال التي تحقق للجمعية 
النجاح على المدى الطويل. وبمعنى آخر فإنها تعني القدرة على المحافظة 

على وضع محدد. وعادَة يتم ربطها مع البيئة واألنظمة اإلنسانية 
والبيولوجية.

اعمل على استدامة مشاريع 
االستثمار االجتماعي

17- يو�صف، حممد حممود عبد اهلل)2012م(، دور اجلهوية يف حتقيق التنمية امل�صتدامة باملغرب. القاهرة، جمهورية م�صر 
العربية، جامعة القاهرة، بحث من�صور يف موؤمتر الإ�صكان العربي الثاين ببغداد

13
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البعد االقت�سادي

أبعاد االستدامة ملشاريع 

البعد االجتماعي واالإن�ساين البعد البيئي

الشكل رقم)15(: األبعاد الثالثة الستدامة مشاريع االستثمار االجتماعي

إن مؤشرات االستدامة العامة للمشاريع يمكن أن تتالءم مع اجملتمعات 
اخملتلفة، وتسمح لكل مجتمع أن يمحورها بما يتالءم مع خصوصية 

المنطقة، والظروف البيئية، والقيم االجتماعية التي يتعايش الناس بها في 
أي موقع من العالم )18(. 

18-Choucri ،Nazli)1996(، Sustainability Defined. Cambridge،USA:Massachusetts Institute 
of Technology.P.5

اال�ستدامة

التطبيق

التوافقالعدالة

بيئية اقت�صادية

اجتماعية

الشكل رقم)16(: مكان االستدامة من األبعاد الثالثة )االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي
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19- Social value UK.)2009(: A guide to Social Return on Investment. Glasgow ،UK: Social 
Value Network UK، a Company Limited by Guarantee، Registered in Scotland Number 
322057، p.8

الخطوة الرابعة   
عشر

خطوات متعلقة بامل�سروع

هدف هذه الخطوة هو قياس القيمة الُمَضافة التي أحدثتها مشاريع 
االستثمار االجتماعي على أصحاب العالقة )الجمعيات االجتماعية، واجملتمع، 
والدولة، والمستثمرين(، وبالتالي يمكن تحديد طرق تحسين األداء، وتعزيز أداء 

االستثمار )19( .

قم بقياس تأثري مشاريع االستثمار 
االجتماعي على أصحاب العالقة

ميكن اأن ُن�صّنف تاأثري م�صاريع ال�صتثمار الجتماعي على النحو التايل: 
1. تأثير مشروع االستثمار االجتماعي على الجمعيات االجتماعية:

 م���دى م�ساهم���ة امل�سروع يف زيادة تاأثري اجلمعي���ات االجتماعية على املجتمع، من خ���الل توفري راأ�س املال 
الذي يحتاجونه من اأجل تقدمي اخلدمات املجتمعية. 

 اال�ستثم���ار االجتماعي مُيّك���ن اجلمعيات االجتماعية من اال�ستمرارية، واحلد م���ن اعتمادها على التمويل 
ق�سري املدى.

 مدى تاأثري امل�سروع يف حت�سني �سورة اجلمعية االجتماعية يف املجتمع.

2. تأثير مشروع االستثمار االجتماعي على اجملتمع: 
 زيادة معدل النمو االقت�سادي، وزيادة م�ستوى العمالة.

14
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 م���دى م�ساعدت���ه يف معاجلة بع�س التحدي���ات وال�سعوبات املجتمعية من خالل خل���ق فر�س عمل جديدة، 
وتقليل معدالت البطالة.

 م���دى م�ساعدت���ه يف زيادة الدخل القومي من خالل توفري ال�سلع واخلدمات واالعتماد على املوارد املحلية، 
وحتقيق التنمية املتوازنة.

 مدى جتاوبه الَفّعال مع التغريات احلا�سلة يف حاجات املجتمع.
 مدى م�ساركته يف ازدياد الوعي باأهمية االندماج التام بني املوؤ�س�سات وخمتلف الفئات ذات امل�سالح.

3. تأثير المشروع االجتماعي على الدولة: 
 مدى م�ساركته يف تخفيف االأعباء التي تتحملها الدولة يف �سبيل اأداء مهامها، مثل ارتفاع امل�ستوى ال�سحي 

اأو البيئي اأو الثقايف يف املجتمع املحيط.
 م���دى م�ساركته يف حت�سني االأج���ور واملرتبات املحلية، اإذ هي اأحد مكونات الدخل القومي، وارتفاعها يعني 

زيادة القوة ال�سرائية للمجتمع - بافرتا�س ا�ستقرار االأ�سعار- وزيادة الرفاهية القومية.
 مدى م�ساهمته يف الق�ساء على البطالة، ومعاونة الدولة يف ر�سد الكثري من القطاعات االجتماعية لغر�س تنميتها.

 مدى م�ساهمته يف اال�ستقرار ال�سيا�سي، وال�سعور بالعدالة االجتماعية.

4. تأثير المشروع االجتماعي على المستثمرين: 
 مقدار االأرباح والعوائد املادية للم�ستثمر من خالل ا�ستثماره يف امل�سروع.

 اإظهار  مدى م�ساهمة امل�ستثمرين يف خدمة املجتمع وحتمل امل�سوؤولية االجتماعية.



املالحق
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ملحق
مثال على تطبيق قياس املعايري 

االقتصادية واالجتماعية وموازنتها

اسم المشروع:
توزيع القروض المالية على الفقراء لمساعدتهم في تشغيل مشروعات صغيرة

أ -احتساب التقدير الكمي للمعايري االقتصادية للمشروع.

م
معيار

الأهداف القت�صادية
الوزن

321

-متو�سط -مقدار العائد املايل.1

10% �سنويًا--قيمة االأ�سول اال�ستثمارية.2

-متو�سطة-حجم التدفقات النقية.3

--طويلة )10 �سنوات فما فوق(مدة اال�ستثمار.4

2+1+2+3 = 8املجموع الكلي

النتيجة: 
احتساب التقدير الكمي للمعايير االقتصادية للمشروع، الفئة، واألهمية، واألولوية 

متوسطة؛ الن وزنها بين )9-7(

1
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م
معيار

الأهداف الجتماعية
الوزن

321

-متو�سط-مقدار م�ساهمة امل�سروع يف تنمية املجتمع.1

-جزء من الفئات-عدد الفئات امل�ستهدفة يف امل�سروع.2

--كبري نوع الفئات امل�ستهدفة يف امل�سروع. 3

--كبريمقدار توافق امل�سروع مع البيئة املحلية. 4

-متو�سط -عدد القوى الب�سرية التي مت تدريبها وتنميتها.5

--كبريمقدار م�ساهمة امل�سروع يف تقليل البطالة.6

مقدار م�ساهمة امل�سروع يف الق�ساء على بع�س 7
-متو�سط-الظواهر االجتماعية غري اجليدة.

2+2+3+3+2+3+2= 17املجموع الكلي

النتيجة: 
احتساب التقدير الكمي للمعايير االجتماعية للمشروع، الفئة، واألهمية واألولوية عالية؛ 

الن وزنها بين )21-16(

النتيجة النهائية: السير في المشروع، وذلك ألنه بعد احتساب مجموع المعايير ُوجد أن 
المعايير االقتصادية متوسطة، والمعايير االجتماعية عالية.

ب - احتساب التقدير الكمي للمعايري االجتماعية للمشروع.
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أفكار تطبيقية ملشاريع
االستثمار اجتماعي

ابحث ما بني الأفكار التالية )مل�صاريع ال�صتثمار الجتماعي( قد جتد ما ميكن تطبيقه: 
1. متويل م�سروعات �سغرية اأو متعرثة حالًيا وواعدة م�ستقبال مقابل متّلك ح�سة دائمة فيها، على اأن يكون 
ال�سبب الوحيد للتعرث احلايل هو عدم وجود �سيولة مالية، وعلى اأن تكون م�ساركة اجلمعية االجتماعية كافية 
ب�سراء  ريال   )20،000( )20( متتلك  ن�سائية  اأهلية  جهة  قيام  الفكرة  هذه  على  ومثاٌل  امل�سروع.  ال�ستمرار 

)حاويات( مالب�س ن�سائية متعطلة يف امليناء ب�سعر زهيد جدًا، واأعادت بيعها بربحية جيدة.
2. اإطالق م�سروع االأ�سر املنتجة على اأ�سا�س ا�ستثماري يحقق الفائدة للجمعية واالأ�سرة.

3. �سراء امتيازات، ووكاالت جتارية واإعادة ت�سغيلها من خالل �سركاء متفرغني متخ�س�سني مل يتمكنوا من 
�سرائها مبا�سرة.

4. �سراء االأرا�سي يف املناطق ذات الطلب املتزايد، ومن ثم اإعادة بيعها عند ارتفاع قيمتها ال�سوقية، ونقرتح 
حينها ت�سفية راأ�س املال واإبقاء الربح ل�سراء عقارات.

5. �سراء �سقق التمليك، اأو الفلل ال�سغرية يف مرحلة االإن�ساء بنظام التق�سيط، اأو النقد مقابل خ�سم كبري، 
واإعادة البيع بعد اكتمال البناء بربحية جيدة.

6. بناء من�ساآت عقارية بغر�س بيعها، اأو تاأجريها بعوائد �سنوية، وهذا اال�ستثمار يتطلب التعاقد مع مقاولني 
متخ�س�سني.

7. امل�ساركة يف �سناديق اال�ستثمارات البنكية املجازة �سرعًا، والتي تكون ن�سب املخاطرة واملدة اال�ستثمارية 
فيها حمّددة ب�سكل وا�سح ودقيق بعد موافقة اجلهات املعنية.

غرف  �سراء  مثال:  املفرق.  ب�سعر  بيعها  اإع��ادة  ثم  اجلملة،  ب�سعر  املنتجات  اأو  اخلدمات،  بع�س  �سراء   .8
فندقية ب�سعر اجلملة، وبيعها يف املوا�سم ب�سعر الغرف.

20- مفرح، حممد بن يحيى. )1434هـ(: اأوقف جميع التربعات، 12 خطوة عملية حتقق الكفاية الذاتية، وال�صتدامة املالية 
يف اجلهات الأهلية. جدة، اململكة العربية ال�صعودية: وزارة ال�صوؤون الجتماعية، �ص 17

ملحق

2
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9. ا�ستئجار اأرا�ٍس حكومية، اأو خا�سة وت�سغيلها مثل: اإن�ساء مالعب ريا�سية.
اأْن يتم عمل العديد من التحالفات بني اجلمعيات االجتماعية بع�سها مع بع�س )كاإن�ساء وقف  10. ميكن 
تنموية  اأه��داف  حتقيق  �سبيل  يف  خا�سة،  اأو  حكومية  وجهات  االجتماعية  اجلمعيات  بني  اأو  م�سرتك(، 
وا�ستثمارية، )مثل حتالف �سركة الراعي اخلا�سة التي تعمل يف جمال اللحوم مع جمعية اجتماعية تتوىل 

توزيع حلوم من املتربعني(.
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نموذج الستمارة مشروع
استثماري اجتماعي

اأول: معلومات عامة عن امل�صروع.

 ا�سم امل�سروع. 
 الفرتة الزمنية للم�سروع. 

 اأماكن تنفيذ امل�سروع.
ثانياً: الأ�صلوب املقرتح لتقدمي اخلدمة. 

 جمال اخلدمة املقدمة من خالل امل�سروع. 
 ما االأ�سلوب املقرتح لتقدمي اخلدمة؟ )تدريب – دعم فنى– بحوث ودرا�سات – معلومات …اإلخ(

 ما اخلطوات التف�سيلية والتنفيذية التي �ستقوم بها اجلمعية لتقدمي اخلدمة؟ )جتهيز املكان – بناء 
القدرات …( مع �سرورة مراعاة الت�سل�سل املنطقي للخطوات. 

ثالثاً: بيانات اجلدوى املالية.

 مقدار العائد املايل ال�سنوي.
 قيمة االأ�سول اال�ستثمارية.

 حجم التدفقات النقدية.
 مدة اال�ستثمار.

رابعاً: بيانات اجلدوى الجتماعية.

 مقدار م�ساهمة امل�سروع يف تنمية املجتمع.
 عدد الفئات امل�ستهدفة من تقدمي اخلدمة. 

 نوع الفئات امل�ستهدفة يف امل�سروع )ذوو االحتياجات اخلا�سة،  امل�سنون، الفئات العادية، الفقراء  
واملحتاجون(.

 املعايري التي مت على اأ�سا�سها اختيار الفئات امل�ستهدفة. 
 االأعداد املتوقعة للعاملني من الفئات امل�ستهدفة. 

 التاأثري املتوقع من تقدمي اخلدمة على الفئات امل�ستهدفة. 
 مقدار توافق امل�سروع مع البيئة املحلية )القانونية والعادات، ...(.

ملحق

3
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 عدد القوى الب�سرية التي مت تدريبها وتنميتها.
 مقدار م�ساهمة امل�سروع يف تقليل البطالة.

 مقدار م�ساهمة امل�سروع يف الق�ساء على بع�س الظواهر االجتماعية غري اجليدة.
خام�صاً: بيانات اجلدوى البيئية.

 هل للم�سروع تاأثري �سار على الهواء اأو املاء؟. 
 هل للم�سروع تاأثري �سار على �سحة االإن�سان، وخا�سة االأطفال وذوي االحتياجات اخلا�سة؟.

 هل عندما يعمل امل�سروع ي�سدر ال�سو�ساء، ويوؤثر يف ال�سكان القريبني منه؟.
 هل امل�سروع ي�ستنزف املوارد الطبيعية للبلد ويعر�سها للنفاد؟.

 هل ي�ستخدم امل�سروع التكنولوجيا النظيفة )التي عند ا�ستخدامها ال توؤثر على تلوث البيئة(؟.
 املنافع البيئية املتوقعة. 

�صاد�صاً: النتائج املتوقعة. 

 ما النتائج املتوقعة من تقدمي اخلدمة؟.  
�صابعاً: متابعة اخلدمة وقيا�ص النتائج. 

 االإجراءات املقرتحة ملتابعة عملية تقدمي اخلدمة ومن امل�سوؤول عنها؟  
 قيا�س تاأثري اخلدمة على امل�ستفيدين، والو�سول اإىل النتائج املرجوة خالل مدة املنحة )تقييم موؤ�س�سي، 

قيا�س ر�ساء امل�ستفيد ، تقييم مرحلي …(. 
ثامناً: ا�صتدامة امل�صروع. 

 خطة اجلمعية لال�ستمرار يف تقدمي اخلدمة بعد انتهاء مدة املنحة؟. 
تا�صعاً: العقبات املتوقعة خالل تنفيذ امل�صروع وطرق حلها. 

 العقبات املتوقعة وطرق  حلها. 
عا�صراً: املوازنة

الإجمايلم�صاهمة اجلمعيةم�صاهمة اجلهة املانحةبنود املوازنة

اأفراد
تدريب
معدات

انتقاالت
تكاليف اأخرى
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اإعداد وتنفيذ
برعاية

يهدف الدليل اإىل ن�صر ثقافة ال�صتثمار الجتماعي ومفهومه بني العاملني يف اجلمعيات 
الجتماعية يف اململكة العربية ال�صعودية، اأو الراغبني يف اإن�صاء جمعيات تتبنى هذا النوع 

من ال�صتثمار.

دليل اإجرائي
للجمعيات االجتماعية

يف اململكة العربية ال�سعودية

الستثمار اجتماعي ناجح


