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هـــذه الترجمـــة العربيـــة تـــمّ إعدادهـــا مـــن قبـــل شـــركة ســـبر، ومصدرها 
الملخـــص التنفيـــذي لتقريـــر »دراســـة االســـتثمار االجتماعي ـفــي العالم« 
الذي نشـــر عـــام 2020 من قبل الشـــبكة العالمية لالســـتثمار االجتماعي. 
نتقدم بالشـــكر لشـــبكة GIIN على دعمهم وســـماحهم بإعادة إ صدار هذا 
القســـم  مـــن تقريرهم، للحصـــول علـــى النســـخة اإلنكليزيـــة الكاملة من 
التقريـــر يرجـــى تحميلـــه مـــن هنا، إضافـــة إلى عدد مـــن إصدارات الشـــبكة 
في مجال االســـتثمار االجتماعي. تتحمل شـــركة ســـبر كافة المسؤوليات 

في صحـــة الترجمة لهـــذا العمل.

حول سبر
شـــركة مختصـــة في إجـــراء البحـــوث الميدانيـــة، وتصميم حلـــول األعمال، 
وبنـــاء القدرات، وإطالق المبـــادرات؛ من خالل اســـتخدام تقنيات التحليل، 
ومنهجيـــات االبتـــكار، وتصميـــم االســـتراتيجيات القياديـــة والتنفيذيـــة؛ 
لتمكيـــن األفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمو وإحـــداث األثـــر اإليجابي في 

المجتمعـــات التي تعمـــل بها.

Website
sabr-sp.com



 هذه الدراسة تســـلط الضوء على
العقد المذهل لتطورات الســـوق

فقط 24 عضوًا شاركوا 
في دراسة عام 2010, هذه 
السنة، الدراسة تقدم نتائج 

باالعتماد على مشاركة
300 من المستثمرين 

القياديين حول العالم.

GIIN إعداد الفريق البحثي في شبكة
دين هاند، المدير

هاّنه ديثريتش، مشارك أساسي

سوفيا سندرجي، مشارك أساسي

 نوشين نوفا، مشارك



نفيذي ئيس التَّ رسالة الرَّ
القارئ العزيز:

عندمـــا بدأت الشـــبكة العالمّية لالســـتثمار االجتماعي NIIG 1 أول دراســـة لها حول المســـتثمرين االجتماعييـــن 2 في عام 0102، 
لم أتخيل أبدًا أين ســـنكون - كســـوٍق وعالم - بعد عشـــر ســـنوات.

ولقـــد أكملنـــا هذه الدراســـة بالرغم من تداعيات األزمـــة المالية والركود االقتصـــادي العالمي التي التزال مســـتمرة . أضف إليه 
هـــذا العـــام جائحـــة فيروس كورونا، والذي كشـــفت آثـــاره المتالحقة جوانب عدم المســـاواة ـفــي العالم على نحـــٍو مربك، تاركًا 

المواطنيـــن األكثر ضعفًا ـفــي العالم أكثر عرضـــًة للضرر الجديد.
ومن المحزن القول أنَّ هذه األزمة  ُتسلط الضوء على - بل وتؤدي إلى تفاقم - اتجاهاتنا العالمّية األكثر إثارًة للقلق.

وحتـــى ـفــي خضم هـــذا الوباء القاتل، ال تـــزال هناك مخاوف وجودّيـــة تحوم حولنا، حيـــث تتفاقم »أزمة المناخ« باســـتمرار، بينما 
تهـــدد »أزمـــة عدم المســـاواة« العالمّية حيـــاة الّناس بطرٍق أخرى. ونشـــهد هذا العام الذكرى الســـنوّية الخامســـة العتماد كٍل 

مـــن »أهداف األمـــم المتحدة للّتنمية الُمســـتدامة« و«اتفاق باريـــس للمناخ« والتي تحقق تقدمـــاٍت غير كافية. 
وإنَّ الّنمو والّتطور المتزايدان اللذان شـــهدُتهما في ســـوق االستثمار االجتماعي على مدى الســـنوات العشر الماضية يعطيني 
حافـــزًا للتفـــاؤل بذلك. ففـــي كل عام، نرى دائمـــًا المســـتثمرين االجتماعيين يقومون بالمزيـــد من األعمال التـــي يبرعون فيها؛ 

وهي االســـتفادة من قـــوة الّتمويل في مواجهـــة تحدياتنا الكبرى.
وتســـلط دراســـة هـــذا العام الضـــوء على هذا العقـــد الرائع الذي شـــهد تطـــوراٍت كبيرٍة 
ـفــي الســـوق. واعتمد تقريرنا لعام 0102 على بياناٍت مســـتمدٍة مـــن 42 عضوًا فقط في 
الشـــبكة العالمّية لالســـتثمار االجتماعي ))NIIG. في حين تقدم دراســـة هـــذا العام بصائر 
مأخـــوذة مـــن أكبر عـــدٍد من المســـتجيبين لدينا علـــى اإلطالق؛ وهو ما يقـــرب من 003 
مـــن كبـــار المســـتثمرين االجتماعييـــن في العالـــم، الذين يديـــرون مجتمعيـــن 404 مليار 

دوالر أمريكي مـــن األصول االســـتثمارّية االجتماعّية.
وإننا نجد في ردودهم على االســـتطالع لعام 0202 دالئل مشـــّجعة على الّتقدم نشـــأت 
بطـــرٍق جديـــدة. وتتنـــوع صناعـــة االســـتثمار االجتماعي من حيـــث المناطـــق الجغرافية 
وفئـــة األصـــول والمنهـــج. وينمو الســـوق من حيث العمـــق والتطور معـــًا؛ حيث يعتقد 
مـــا يقرب من ســـبعة مـــن كل عشـــرة مســـتجيبين أنَّ االســـتثمار االجتماعـــي ينمو على 

مطرد. نحٍو 
كمـــا يتوجه قطاع االســـتثمار االجتماعي نحو اعتماد مجموعة متناســـقة من أطر قياس 
وإدارة األثـــر االجتماعـــي )MMI(. وـفــي عـــام 0102، اســـتخدم معظم المســـتجيبين على 
االســـتطالع أنظمتهـــم الخاصة في قياس وإدارة األثـــر. أّما اليوم، فيتفـــق الجميع تقريبًا 
 3+SIRI  علـــى مجموعـــٍة أساســـّية مـــن أنظمة قيـــاس وإدارة األثـــر، بما ـفــي ذلك نظـــام

الخـــاص بشـــبكة NIIG. ومـــع ذلك، ال يزال المســـتجيبون يرون فرصًة للّتعديل والّتحســـين. وإنَّ تركيز شـــبكة NIIG على أداء األثر 
يعـــّزز تلـــك الفرصة أي رفع مســـتوى النتائـــج الحقيقية لالســـتثمار االجتماعي من خالل دعـــم إمكانية المقارنـــة المعيارية التي 

ســـتدفع عجلة الّنمو وســـتبني الثقة.
ولعل أكثر ما يبشر بالخير هو أّن األزمات المتزامنة في العالم ال تخيف المستثمرين من عملهم المهم.

حيـــث وجد االســـتطالع أن معظم المســـتثمرين لديهـــم نظرًة إيجابيًة للمســـتقبل، على الرغـــم من الرياح المعاكســـة المتعلقة 
بجائحـــة كوفيـــد- 91؛ حيـــث قـــال 75% من المســـتثمرين أنه من غيـــر المحتمـــل أن يغيروا التزاماتهم الرأســـمالّية بســـبب هذا 

الوبـــاء، ويقـــول  51% أنهـــم من المرجـــح أن يلتزموا برأس مـــاٍل إضافي.
لذلـــك، إننـــي متأكـــد ـفــي الذكرى الســـنوّية العاشـــرة لهذه الدراســـة بأّن أوقـــات األزمـــات غير المســـبوقة هي أيضًا فـــرٌص غير 

. قة مسبو
ويمكن أن يســـاعد مجتمع االســـتثمار االجتماعي العالمي في بناء مســـتقبل أكثر شـــمواًل ومرونًة واســـتدامًة. ويمكننا إحداث 
ــٍي جديد يحترم  انتعـــاٍش من شـــأنه أن يحســـن وضـــع الكثير من المواطنين ـفــي العالم. ويمكننا أن نقـــود الطريق نحو نظاٍم ماـل

دور جميـــع أصحـــاب المصلحة – بدايًة مـــن العمال ووصواًل إـلــى الكوكب بحد ذاته.

 اميت بوري
.)NIIG( نفيذي للشبكة العالمّية لالستثمار االجتماعي  المؤسس المشارك والرئيس التَّ

iruoBKtimA@
1  أو الشبكة العالمّية لالستثمارات المرتكزة على األثر.

Impact investors  2 أو المستثمرين في األثر االجتماعي.
3  وهو نظام لقياس األثر وإدارته وتحسينه.

يمكن أن يساعد 

مجتمع االستثمار 

االجتماعي العالمي 

في بناء مستقبل 

أكثر شمواًل ومرونًة 

واستدامة.
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نفيذي الُملخص التَّ
يعكس اإلصدار العاشـــر من الدراســـة الســـنوية لالستثمار االجتماعي لشـــبكة )GIIN( بصائر مســـتمدة من 294 مستجيبًا يديرون 
مجتمعيـــن 404 مليـــار دوالر أمريكـــي مـــن أصول االســـتثمار االجتماعي. وشـــارك المســـتجيبون نشـــاطهم االســـتثماري للعام 
المنتهـــي مـــن 2019 وخططهـــم لعـــام 2020، وأفكارهم عن الّتطـــورات على مدى العقـــد الماضي، وآرائهم بشـــأن التحديات 
المســـتقبلّية التـــي تواجه الســـوق. ويتضمن التقريـــر أيضًا تحلياًل زمنيًا لـ79 مســـتجيبًا مكررًا أكمل كاًل من اســـتطالع هذا العام 

واســـتطالع عام 2016 )عـــن تقديم بيانات نهايـــة عام 2015(.
وتزامنـــت فتـــرة جمـــع بيانات االســـتطالع )فبرايـــر إلى أبريـــل 2020( مع انتشـــار جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد- 19( المنتشـــر 
ـفــي جميع أنحـــاء العالم، والذي ال تـــزال عواقبه الكاملة غيـــر واضحة. وبينما يتصـــارع العالم مع اســـتجابته لجائحة كوفيد- 19 
والتعاـفــي منـــه، يبـــدو أن احتمال حدوث آثـــار اقتصادّية كبيرة ـفــي جميع المناطـــق الجغرافية والقطاعات أصبـــح واردًا. ولهذا 
الســـبب، وبعـــد إغالق عملّيـــة جمع البيانات ـفــي 5 أبريل عام 2020، دعت شـــبكة GIIN أيضًا المســـتثمرين المشـــاركين لتبادل 
أفكارهـــم حـــول آثـــار كوفيد- 19. وقام 122 شـــخص من بين المســـتجيبين على االســـتطالع بمشـــاركة وجهـــات نظرهم حول 

كيـــف ليمكن لكوفيـــد- 19 أن يغير مخصصاتهـــم المســـتقبلّية وتقييماتهم للمخاطر.
ولوضع بصائر االســـتطالع الســـنوي في ســـياق ســـوق االســـتثمار االجتماعي األوســـع، يقوم هذا الّتقرير بتحديث تقديرات حجم 
ســـوق االســـتثمار االجتماعـــي، باالعتماد علـــى منهجّية تحديد حجم الســـوق، وذلك كجـــزٍء من اإلصدار األولي ـفــي أبريل 2019. 
ــي بـ 715 مليار  واســـتنادًا إـلــى قاعدة بيانات تضـــم أكثر من 1720 مســـتثمر اجتماعي، تقّدر هذه المنهجية حجم الســـوق الحاـل

أمريكي. دوالر 

    االستنتاجات الرئيسّية
  قطاع االستثمار االجتماعي ما يزال متنوعًا.

  يزداد االستثمار االجتماعي تطورًا وعمقًا على مر الزمن، من حيث:
•      تطور السوق خالل العقد الماضي؛

•      ومؤشرات نمو السوق خالل العقد الماضي؛
•      ودوافع القيام باستثمارات اجتماعّية؛

•      ونمو العائدات اإلجمالّية واألصول المحققة بمرور الوقت.

  تنضج ممارسات قياس وإدارة األثر بشكل ملحوظ، ولكن ال تزال فرص التحسين قائمة.

  يملك المستثمرون االجتماعيون نظرًة إيجابّيًة للمستقبل على الرغم من الرياح المعاكسة السائدة.

 قطــاع االستثمــار االجتمــاعــي
مــا يــزال متنــوعــًا

ُتعتبر العينة المســـتجيبة متنوعة، حيث يقع المقر الرئيســـي للمســـتجيبين المنتمين لـ46 دولة في كٍل من األســـواق المتقدمة 
)بنســـبة %77( وفي األســـواق الناشـــئة )بنســـبة %21(4. كما ُيعتبر تركيز نشـــاطهم االســـتثماري أكثر توازنًا من غيرهم أيًا كان 
موقـــع المقـــر الرئيســـي. ومـــن حيث التوزيـــع الجغراـفــي لألصول، فإن %48 من المســـتجيبين يســـتثمرون بشـــكٍل أساســـي في 
األســـواق المتقدمة بينما يركز %43 منهم على االســـتثمار في األســـواق الناشـــئة. وإن ما يقرب من ثلثي المســـتجيبين )65%( 
هـــم مـــدراء األصول )إمـــا الهادفون لتحقيـــق الربح أو الذين ال يســـتهدفون الربح(. كمـــا أنَّ %61 من المنّظمـــات الموجودة في 
العينـــة هـــم مســـتثمرون اجتماعيـــون بالكامـــل؛ بينما يخصـــص الباـقــي )%39( جزءًا مـــن أصولهـــم لالســـتثمارات ذات األثر غير 

5. د  المتعمَّ

4  الـ%2 المتبقية من المستجيبين ليس لديهم مكان مقر واحد.
5  “االستثمارات ذات األثر غير المتعمد” هي استثمارات ال تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي أو بيئي إيجابي وبالتالي ال تسعى إلى قياس األثر.
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ويديـــر المســـتجيبون علـــى االســـتطالع مجتمعيـــن 404 مليـــار دوالر أمريكـــي مـــن أصـــول االســـتثمار االجتماعـــي، بينمـــا يدير 
المســـتثمر الوســـيط 89 مليـــون دوالر أمريكـــي. ويجـــدر التنويـــه إلى وجـــود ثالثة اســـتثمارات كبيـــرة مّثلت %45 مـــن األصول 
الخاضعـــة لـــإدارة )AUM( مـــن عينـــة المســـتجيبين، والتـــي شـــّكلت ثالث قيـــم متطرفة ـفــي العينة المدروســـة.  وـفــي الواقع، 
يشـــكل صغار المســـتثمرين- أو أولئك الذين يديـــرون أقل من 100 مليـــون دوالر أمريكي من األصول االســـتثمارّية االجتماعّية– 
%53 مـــن عينـــة المســـتجيبين. أّما من حيث األثـــر العام لألصول الخاضعـــة لإدارة، باســـتثناء القيم المتطرفة، يتـــم توجيه 55% 
من األصول االســـتثمارّية االجتماعّية إلى األســـواق المتقدمة بينما يتم تخصيص %40 لألســـواق الناشـــئة. أّما بما يشـــمل القيم 
 )SSA( لألســـواق الناشـــئة، مـــع اجتذاب أفريقيا جنـــوب الصحـــراء الكبرى )المتطرفـــة، فيتـــم تخصيـــص معظم رأس المال )%59

لمعظم األصـــول )21%(.
وفي تجســـيٍد آخر للتنوع، يقوم المستجيبون بتخصيص رأس مال االســـتثمار االجتماعي في أدوات استثمارية متنوعة. وباستثناء 
ين %21 من األصـــول الخاضعة لـــإدارة، ويليه األســـهم العامة بنســـبة %19. أّما بما يشـــمل القيم  القيـــم المتطرفـــة، يمثـــل الدَّ
يـــن الخاص يجتـــذب أعلى تخصيـــص لرأس المـــال )%34(. وعلـــى الرغم مـــن أّن األســـهم العامة تجذب  المتطرفـــة، فـــال يـــزال الدَّ
ثاـنــي أكبـــر تخصيص لــــألصول الخاضعة لـــإدارة، إال أنَّ %17 فقط من المشـــاركين في العينـــة يســـتخدمون أدوات التمويل في 
محفظتهـــم. وهذا يعكس متوســـط حجم أكبر لالســـتثمارات في األســـهم العامة مقارنًة باالســـتثمارات في الديون واألســـهم.

ومـــن حيث النشـــاط االســـتثماري المحدد لعام 2019، اســـتخدم المســـتثمرون السلســـلة الكاملة مـــن األدوات التمويلية، حيث 
اجتـــذب الديـــن الخـــاص 6 )%37( والديون المتداولـــة علنًا )%24( واألســـهم الخاصـــة )%16( معظم رأس المال خـــالل عام 2019. 
وكانـــت فئـــات األصـــول هذه أيضًا هي األكثر اســـتخدامًا من قبل عدٍد مـــن الّتعامالت في عـــام 2019 – %61 و %16 و %11 من 

الّتعامـــالت اســـتخدمت علـــى التوالي الديون الخاصة المســـتخدمة، والديون المتداولة بشـــكل عام، واألســـهم الخاصة.
وفيمـــا يتعلـــق بكيفية قيام المســـتجيبين بتحديد أهـــداف األثر االجتماعي، فيســـتهدف %60 منهم األثـــر االجتماعي والبيئي 
في اســـتثماراتهم. وهناك اســـتخدام واســـع ألهداف الّتنمية المســـتدامة حيث يســـتخدم %73 هذا اإلطار لغـــرض قياس وإدارة 
هـــدف واحـــد على األقـــل. وإن ما يقرب مـــن ثالثة أرباع المســـتجيبين على االســـتطالع لهذا العـــام يســـتهدفون »توفير العمل 
الالئـــق وتحقيـــق الّنمـــو االقتصـــادي« )من أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الثمانية(. وفي المتوســـط، يســـتهدف المســـتجيبون 
ثمانيـــة موضوعـــات مختلفـــة تتعلق باألثر ومحاطة بأهـــداف التنمية المســـتدامة، مما يعكس تنوع أهداف األثـــر الخاص بهم.

 يـزداد االستثمــار االجتماعـــي تطــورًا
وعمقــًا مع مــرور الزمــن

ينمـــو االســـتثمار االجتماعي مـــن حيث عمق الممارســـة وتعقيد القضايـــا التي يواجهها المســـتثمرون ويخططـــون لمعالجتها 
أثنـــاء تقدمهم. ويتجلى هذا في تصورات المســـتثمرين لمؤشـــرات نمو الســـوق وتطوره على مدى العقـــد الماضي، ودوافعهم 

لاللتـــزام بـــرأس المال، وطبيعـــة التخصيصات الجغرافّيـــة والقطاعّية على مدى الســـنوات الخمس الماضية.

تطّور السوق على مدى العقد الماضي:
تعتبر الغالبية العظمى من المســـتجيبين أنَّ ســـوق االســـتثمار االجتماعي “ينمو بشـــكل مطرد” )%69، الشـــكل 1( حيث وصف 
%21 منهـــم الســـوق بأنـــه “على وشـــك االنطـــالق”. والجديـــر بالذكر أنـــه ال يرى أي أحد من المســـتجيبين أن ســـوق االســـتثمار 
االجتماعي “آخٌذ بالتراجع”. وعند طرح ســـؤاٍل مماثل في اســـتطالع عام 2011، أشـــار %75 من المشـــاركين إلى أن الســـوق كانت 

ـفــي مراحلها األولى.

6  ديون القطاع الخاص
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الشكل 1: مراحل تطور قطاع االستثمار االجتماعي
 العــدد = 290؛ الســؤال اختياري.

 المصدر: شــبكة GIIN ، الدراســة الســنوية لالســتثمار االجتماعي لعام 2020.

النســبة المئوّية للمستجيبين
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السوق في مراحلها األولى

على وشك االنطالق

تنمو بشكل مطرد

مستقرة/مكتملة الّنمو

ضعيفة الطلب

آخذة في التراجع
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مؤشرات نمو السوق خالل العقد الماضي:
نظـــر المســـتجيبون ـفــي العديد من مؤشـــرات نمـــو الصناعة على مدى الســـنوات العشـــر الماضية )الشـــكل 2( مشـــيرين إلى أّن 
المجـــال الـــذي تحقـــق فيـــه أكبر قدر مـــن الّتقدم هو »البحث في نشـــاط الســـوق واالتجاهـــات واألداء والممارســـة« )يرى 42% 
منهـــم أنـــه تـــم إحراز »تقدم كبير« علـــى مدار العقد الماضـــي(. ويعتقد العديد من المســـتجيبين أيضًا أنه تم إحـــراز »تقدم كبير« 
ـفــي مجال »ممارســـات قيـــاس وإدارة األثر » و »المهنييـــن الذين يمتلكون مجموعة مـــن المهارات ذات الصلـــة« )%39 و 32% 

التوالي(. على 

دوافع القيام باستثمارات اجتماعّية:
ُتعتبـــر دوافـــع المســـتثمرين االجتماعيين من األســـباب الجذرية الكامنـــة وراء تطور القطاع. ومن غير المســـتغرب أن األســـباب 
الثالثـــة الرئيســـية للقيـــام باالســـتثمارات االجتماعيـــة تتعلـــق جميعهـــا باألثـــر. وَيعتبر جميـــع المســـتجيبين تقريبـــًا )%87( أنَّ 
»األثـــر هـــو محـــور مهمتهـــم« وأن »التزامهم كمســـتثمرين مســـؤولين« هي دوافـــع »مهمة جـــدًا«. وكذلك، يعتقـــد %81 من 

المســـتجيبين أنَّ االســـتثمار االجتماعـــي هـــو طريقـــٌة فّعالة لتحقيـــق أهدافهم في إحـــداث األثر.
ومـــن المثيـــر لالهتمـــام أنَّ %70 من المســـتثمرين يجـــدون أنَّ الجاذبيـــة المالّية لالســـتثمار االجتماعـــي مقارنًة باســـتراتيجيات 
االســـتثمار األخـــرى مهمـــٌة إـلــى حد ما علـــى األقل. فضاًل عـــن حقيقـــة أن %88 من المســـتجيبين أبلغـــوا عن تلبيـــة توقعاتهم 
الماليـــة أو تجاوزهـــا، وأن أكثـــر من ثلثي المســـتطلعين )%67( يســـعون إلى الحصول علـــى عوائد مالية مـــن أصولهم قريبة من 
معـــدالت الســـوق، وقد يعني هذا االســـتنتاج الّتحول عن التصورات الباليـــة للمفاضلة التقليدية بين األثر واألداء المالي. وأشـــار 
ــي الـــذي تم إجراؤه قبل عقـــٍد من الزمان إلى أّن المســـتثمرين يتوقعـــون حصول مفاضلة، كما أنـــه وجد تفاوتًا  االســـتطالع األوـل
كبيـــرًا ـفــي توقعـــات العائـــد. وخالفًا لذلـــك، يبدو أنَّ المشـــاركين في اســـتطالع هذا العـــام قد اتفقـــوا بقوٍة أكبر حـــول عوائد 

ــي لديهم، إذا كان هذا يتماشـــى مع ما يســـتهدفونه. قريبـــة من معدالت الســـوق، وهـــم اآلن مقتنعون بـــاألداء الماـل

نمو األصول والعائدات اإلجمالية المحققة بمرور الوقت
مع مرور الوقت، أدت االستثمارات االجتماعّية عبر أدوات االستثمار في األسواق الخاصة7 إلى تحقيق عوائد قوية.

7  أسواق القطاع الخاص
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الشــكل 2: الّتقدم المحرز على مدى العقد الماضي في مؤشــرات نمو الســوق
يظهر عدٌد للمستجيبين فوق كل مؤشر؛ حيث اختار بعض المستجيبين "غير متأكد/ال ينطبق" ولم يتم إدراجهم هنا. تم الترتيب بحسب النسبة المئوية الختيار "تقدم ملحوظ".

 المصدر: شــبكة GIIN ، الدراســة الســنوية لالســتثمار االجتماعي لعام 2020.

 العدد =

يتدهور      ال يوجد تقدم    قدر بسيط من التقدم    تقدم ملحوظ

ستجيبين
ســبة المئوّية للم

الن
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الشكل 3: متوسط العوائد اإلجمالّية المحققة منذ بداية استثمارات األسواق الخاصة
يظهر عدد المســـتجيبين فوق كل مؤشـــر؛ وتتراوح ســـنة االســـتثمار االجتماعـــي األول من عام 1956 إلى عـــام 2019، مع اعتبار عام 2011 كمتوســـط. وتظهر 

المعـــدالت المعروضة بجانب كل ماســـة؛ )أعمدة الخطأ8( +/- انحـــراف معياري واحد.

نظـــرًا لتقلـــب األســـهم الخاصة باعتبارها أداة من أدوات االســـتثمار، فإن العائـــد على هذه األدوات االســـتثمارية يكون بطبيعة 
الحـــال علـــى قدر كبيـــر من التباين. وكان أداء اســـتثمارات األســـواق الناشـــئة مماثـــاًل ألداء اســـتثمارات الســـوق المتقدمة عبر 
األدوات االســـتثمارية وكان لديها نطاقات متشـــابهة من العائدات. والجدير بالذكر أن نصف المســـتجيبين بدؤوا في االستثمار 
االجتماعـــي إمـــا قبل أو خالل دورات الركود الســـابقة واحتفظوا بأداٍء معقول. وهذا الســـجل الحافل قد يبشـــر خيرًا لمســـتقبل 

المســـتثمرين االجتماعييـــن خالل فترة االنكمـــاش االقتصادي المحتمل الـــذي يواجهونها حاليًا.
ومـــن بين المســـتجيبين المتكررين لكل من اســـتطالعات هذا العام واســـتطالعات عـــام 2016 )بيانات التقاريـــر األخيرة لنهاية 
ــي لألصـــول الخاضعة لـــإدارة )AUM( من 52 مليـــار دوالر أمريكي إـلــى 98 مليـــار دوالر أمريكي،  عـــام 2015(، نمـــا األثـــر اإلجماـل
بمعـــدل نمـــو ســـنوي مركـــب )CAGR( بنســـبة %17. وكانت مناطق االســـتثمار األســـرع نمـــوًا هي أوروبـــا الغربية والشـــمالية 
والجنوبيـــة، وشـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا، والتي نمـــت بمعدل نمو ســـنوي مركـــب تبلـــغ نســـبته %25 و %23، علـــى التوالي. 
ويتجلـــى االهتمام المتزايد في جنوب شـــرق آســـيا أيضـــًا في الخطط االســـتثمارية للعينة الكاملة، حيث يخطـــط أكثر من نصف 
المســـتجيبين )%52( لزيـــادة المخصصات إلى جنوب شـــرق آســـيا على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة. وتنوي النســـبة ذاتها 

من المســـتجيبين زيـــادة مخصصاتهم المســـتقبلية ألفريقيا جنـــوب الصحراء.
الشكل 4: الّتغيرات في الّتخصيصات الجغرافية بين المستجيبين المتكررين )2019-2015(

العدد = 79؛ واألرقام بماليين الدوالرات.

معدل النمو السنوي المركب20152019المنطقة:

%6,36515,31825أوروبا الغربية والشمالية والجنوبية

%4,0809,38523شرق وجنوب شرق آسيا

%6,21613,16721أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

%10,03620,62520الواليات المتحدة وكندا

%1,4472,88119الشرق األوسط وشمال أفريقيا

%1,9153,41916أوقيانوسيا

%4,5357,82215جنوب آسيا

%5,9979,26411أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

%9,60212,8087أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

%1,6252,79315مناطق أخرى

%51,81797,48317اإلجمالي

مالحظة: تم دمج شرق وجنوب شرق آسيا في استطالع عام 2016 وفصلهما في استطالع عام 2020، لذلك تم دمجهما في هذا الّتحليل.

المصدر: شبكة GIIN ، الدراسة السنوية لالستثمار االجتماعي لعام 2020.

8  أعمدة الخطأ هي تمثيالت بيانية لتشتت  البيانات وُتستخدم لإشارة إلى الخطأ أو عدم اليقين في القياسات المقررة. تمنح هذه التمثيالت فكرة عامة حول دقة القياس -أو عكسيًا- مدى ابتعاد القيمة 
المقررة عن القيمة الحقيقية )الخالية من الخطأ(.

 المصدر: شــبكة GIIN ، الدراســة الســنوية لالســتثمار االجتماعي لعام 2020.
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2020   |  الملخـــص التنفيذي10 لـــم  دراســـة االســـتثمار االجتماعـــي في العا

وبحســـب القطاعـــات، قام المســـتجيبون المتكررون عبر االســـتطالعات بزيـــادة تخصيـــص رأس المال الخاص بهم بســـرعة أكبر 
للميـــاه والصـــرف الصـحــي والنظافـــة الصحيـــة، بمعدل نمو ســـنوي مركـــب يبلـــغ %33 من عـــام 2015 إـلــى 2019، وللخدمات 
الماليـــة )باســـتثناء التمويـــل األصغـــر( بمعدل نمو ســـنوي مركـــب يبلـــغ %30. ويخطط نصف المســـتجيبين لزيـــادة حجم رأس 

المـــال المخصـــص للميـــاه والصرف الصـحــي والنظافة الصحيـــة على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة.
ومـــع أّن الغـــذاء والزراعـــة يمثالن نســـبة صغيرة نســـبيًا مـــن األصـــول الخاضعة لـــإدارة )وهي %9 باســـتثناء القيـــم المتطرفة(، 
إاّل أنهمـــا يمثـــالن القطـــاع األكثر شـــيوعًا لالســـتثمار، مـــع وجـــود %57 من المســـتجيبين الذيـــن يمتلكون بعـــض المخصصات 
بينمـــا تخطـــط أعلى نســـبة مـــن المســـتجيبين )%54( لزيـــادة مخصصاتهـــا على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة. كمـــا ُتعتبر 
الرعايـــة الصحيـــة من القطاعات الشـــائعة األخرى؛ حيـــث أن ما يقرب من نصف المســـتجيبين لديهم بعـــض المخصصات للرعاية 
الصحيـــة. ومـــن بين المســـتجيبين المتكررين عبر االســـتطالعات، كانـــت الرعاية الصحية ثالث أســـرع القطاعات نمـــوًا، ويخطط 

%51 مـــن المســـتجيبين لزيـــادة مخصصـــات رأس المال الخاصـــة بهم للرعايـــة الصحية على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة.
الشكل 5: الّتغيرات في مخصصات القطاع بين المستجيبين المتكررين )2019-2015(

العدد = 79؛ واألرقام بماليين الدوالرات.

معدل النمو السنوي المركب20152019القطاع

%3,0839,73533المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

%5,66716,43230)الخدمات المالية )باستثناء التمويل األصغر

%2,4055,59023الرعاية الصحية

%3,7468,28422الغذاء والزراعة

%9,00719,07721الطاقة

%1,1982,05814تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
%1,1441,81812البنية التحتية

%4,2386,32211اإلسكان

%9,52513,4399التمويالت الصغيرة

%5-1,6671,356الصناعات التحويلية

%7-1,6951,257الفنون والثقافة

%22-14252قطاعات أخرى

%8,29812,06310اإلجمالي

مالحظة: تضمن استطالع عام 2016 فئة »الحفاظ على البيئة«، والتي لم يتم تضمينها في استطالع عام 2020، وتضمن استطالع عام 2020 فئة »الغابات واألخشاب«، والتي 

لم تكن متاحة في استطالع عام 2016. وتم دمج كلتا الفئتين مع فئة »قطاعات أخرى« لهذا التحليل.

المصدر: شبكة GIIN ، الدراسة السنوية لالستثمار االجتماعي لعام 2020.

يســـلط الّنشـــاط االســـتثماري الســـنوي الضوء على كيفية تحويـــل هذه المخصصـــات اإلجمالّية لألصـــول الخاضعة لـــإدارة إلى 
ـــذت العينة الكاملة  نتائـــج ســـنوّية محددة. وذكر المســـتجيبون عدد الصفقات وحجم رأس المـــال الموزع. وخالل عام 2019، نفَّ
مـــن المســـتجيبين 9،807 معاملـــة مالية بقيمـــة 47 مليـــار دوالر أمريكي9 في رأس المال. وتوضح أنشـــطة المســـتجيبين الـ79 
المكرريـــن عبـــر االســـتطالعات مقدار الّنمو علـــى مدى فترٍة أطـــول؛ حيث ارتفع عدد االســـتثمارات االجتماعّيـــة التي قامت بها 
هـــذه المجموعـــة بنســـبة %9 ســـنويًا، من 4،885 اســـتثمارًا عام 2015 إلى 7،014 اســـتثمارًا عـــام 2019، ونما حجـــم رأس المال 
المســـتثمر بنســـبة %12 ســـنويًا، مـــن 14 مليـــار دوالر أمريكي تم اســـتثمارها في عام 2015 إـلــى 22.5 مليـــار دوالر أمريكي في 

.2019 عام 
ومنـــذ البـــدء حتى اآلن، حقق %99 من المســـتثمرين في العينة الكاملـــة توقعاتهم ألداء األثر. واألكثر إثـــارة لإعجاب، كما هو 

موضح أعاله، أّن %88 من المســـتجيبين اســـتوفوا أيضًا توقعاتهم بشـــأن العائد المالي.

 لقــد تــم تطــويــر ممــارســات قيــاس وإدارة األثــر
وال تــزال فــرص التحسيــن قــائمــة.

ُتعتبـــر القـــدرة علـــى تحويل النيـــة إلى أثر ناتج ركنًا أساســـيًا مـــن أركان االســـتثمار االجتماعـــي. ولقد تطورت ممارســـات قياس 
وإدارة األثـــر)IMM( علـــى مدى العقد الماضي، وهي تعكس اآلن اســـتخدامًا اســـتراتيجيًا متزايدًا لـــألدوات ألغراض مختلفة وفي 
مراحـــل مختلفـــة من دورة ممارســـات قياس إدارة األثر. وعلى الرغـــم من التطور الذي وصل إليه المســـتجيبون إاّل أنهم ال يزالون 
يستكشـــفون الفـــرص المتاحة لتحقيـــق تطوير أكبر لهذه الممارســـات، خاصًة فيما يتعلـــق بمقارنة األثر الناتـــج والتحقق منه.

وفي اإلصدار األول من االســـتطالع الســـنوي، اســـتخدم %85 من المشـــاركين أنظمة ممارســـات قياس وإدارة األثر الخاصة بهم. 
وبعـــد عقـــٍد من الزمـــن، أصبح %89 منهم يســـتخدمون أنظمـــة وأدوات وإطـــارات خارجية لممارســـات قيـــاس وإدارة األثر. وإن 

9  يستثني هذا الرقم ستة قيم متطرفة، بما فيها أن إجمالي رأس المال المستثمر قد بلغ 79 مليار دوالر أمريكي من خالل 23،029 استثمارًا. كما تستثني األرقام تسع منظمات لم تبلغ عن نشاط استثماري 
لعام 2019.
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11 االجتماعي لالســـتثمار  العالميـــة  الشـــبكة  ترجمـــة وإعداد: ســـبر تصميم األعمال

نمية الُمســـتدامة )7%(، ودليـــل IRIS للمقاييس )46%(،  أكثـــر موارد ممارســـات قيـــاس األثر واإلدارة اســـتخدامًا هي أهـــداف التَّ
.IMP )32%( 10 ، واألبعاد الخمســـة التفاقيـــة األثر في مشـــروع إدارة األثر IRIS+  )36%( ومجموعـــات المقاييـــس األساســـية

وقـــد دل التركيـــز علـــى أهـــداف الّتنمية المســـتدامة على وجه الخصـــوص، وكذلك حـــول مقاييـــس IRIS و+IRIS وIMP، إلى أن 
المقاربـــات الخاصـــة بــــممارسات قيـــاس األثـــر واإلدارة أصبحت اآلن أكثر اتســـاقًا وموحـــدة بدرجٍة أكبـــر. ونتيجة لذلـــك، تتوقع 
النســـبة األقـــل من المســـتجيبين )%20( أن »تكييف مناهج ممارســـات قيـــاس األثر واإلدارة« ســـتبقى من بيـــن التحديات التي 

تواجـــه الســـوق على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة.
ويســـتخدم المســـتثمرون االجتماعيـــون أطـــر وأدوات وأنظمة ممارســـات قيـــاس وإدارة األثر لعـــدة أغراض رئيســـية وهي وضع 
أهـــداف األثـــر؛ وقياس أداء األثر؛ وتقرير ونشـــر األثر. ويســـتخدم المســـتثمر العادي مـــا ال يقل عن ثالثة من هـــذه الموارد )األطر 
واألدوات واألنظمـــة( لتحقيـــق هـــذه األغـــراض التكميلّية. كما ُتســـتخدم أهداف الّتنمية المســـتدامة بشـــكٍل أكبـــر في جميع 

األغـــراض، في حين ُتســـتخدم IRIS و IRIS+ بشـــكل رئيســـي لقيـــاس األثر والتقرير عنه )الشـــكل 5(.

يعتقـــد %88 مـــن المســـتجيبين أنهم رفعوا من مســـتوى صرامة ممارســـات قيـــاس وإدارة األثـــر الخاصة بهم مقارنـــًة بالوقت 
الـــذي بـــدأوا فيه القيـــام باســـتثماراٍت اجتماعّيـــة. ومع ذلك، يصـــف المســـتثمرون االجتماعيـــون مجموعة مـــن الّتحديات التي 
يتوقعـــون مواجهتهـــا على مدى الســـنوات الخمس المقبلة والتـــي يمكن معالجتها من خالل تطوير ممارســـات قياس وإدارة 

األثر.
أّمـــا المخاوف بشـــأن غســـل األثـــر )%66( فهي تلـــوح في األفق، حيـــث تهتم كثير مـــن المؤسســـات بادعاء وجود أثـــر اجتماعي 
إيجابي لعملها للتغطية على ســـلوكيات ســـلبية للمؤسســـة, ويتبعها بشـــكٍل أقل حدة »عدم قدرة الســـوق على إظهار نتائج 
األثـــر« )%35( و»عـــدم القـــدرة على مقارنـــة نتائج األثر مع األقـــران« )%34(. ومن الجدير بالذكر أن تقرير شـــبكة GIIN الذي نشـــر 
مؤخـــرًا بعنـــوان »واقـــع ممارســـات قيـــاس وإدارة األثـــر«11، ســـلط الضوء أيضـــًا على مقارنـــة نتائج األثـــر والّتحقق مـــن صحتها 

باعتبارهـــا أهـــم الّتحديات التي يواجهها المســـتثمرون.
بينمـــا أشـــار %39 من المســـتجيبين إـلــى »تعقيد عملّية ممارســـات قياس وإدارة األثـــر« بصفتها من مجـــاالت »الّتقدم الكبرى« 
خـــالل العقـــد الماضي، وأشـــار %48 إلى نفس المجال بوصفته »تحٍد كبير« ســـيواجه االســـتثمار االجتماعي على مدى الســـنوات 

المقبلة. الخمس 
ويمكـــن لمقارنـــة أداء األثر والّتحقق منه أن يعالج مخاوف المســـتثمرين بشـــأن غســـل األثر. وإّن ما يقرب من ربع المســـتجيبين 
)%23( ال يقارنـــون أداء أثرهـــم مـــع نظرائهـــم العاملين ـفــي الصناعة ذاتها و %39 منهم ال يتحققون بشـــكٍل مســـتقل من أداء 
ــي، ال تزال هنـــاك فرص لصقل ممارســـات  أثرهـــم، مقارنـــًة بالوقـــت الذي بـــدأوا فيـــه القيـــام باالســـتثمارات االجتماعّية. وبالتاـل

قيـــاس وإدارة األثـــر في هـــذه المجاالت، بنـــاًء على التقدم المحـــرز حتى اآلن.
وإن هنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات البـــارزة التـــي تجـــرى على قـــدم وســـاق لمعالجة هـــذه المخاوف، بمـــا في ذلـــك »المبادئ 
التنفيذيـــة لمؤسســـة الّتمويـــل الدولّيـــة إلدارة األثـــر« والتـــي تتطلـــب، من بين مبـــادئ أخـــرى، اتخـــاذ تدابير الّتحقـــق. وتعمل 
»دراســـات شـــبكة GIIN ألداء األثر« و»مبادرة حســـابات األثر المرجح« من كلية األعمال بجامعة هارفارد على تطوير منهجيات 

عمل لتفســـير نتائج األثـــر ومقارنتها. 

10  مجموعات المقاييس األساسية IRIS+ هي قوائم قصيرة من األدلة ومجموعات مقاييس IRIS+ القائمة على أفضل الممارسات القائمة بحسب موضوع األثر. وأشار حوالي ثلث المستجيبين إلى استخدام 
 https://iris.thegiin.org/ :شاهد المزيد على .+IRIS للمقاييس ومجموعة المقاييس األساسية +IRIS كل من كتالوج
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الشــكل 5: اســتخدام األدوات واألطر واألنظمة حسب الغرض
 العــدد = 294؛ ويمكــن للمســتجيبين تحديــد إجابــات متعــددة لكل غرض.
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 المصدر: شــبكة GIIN ، الدراســة الســنوية لالســتثمار االجتماعي لعام 2020.



2020   |  الملخـــص التنفيذي12 لـــم  دراســـة االســـتثمار االجتماعـــي في العا

 يمــلك المستثمــرون االجتمــاعيــون نظــرًة إيجــابّيــًة للمستقبــل
علــى الرغــم مــن الريــاح المعاكســة السائــدة.

ُطلـــب مـــن المســـتثمرين تحديد المخاطر الماليـــة ومخاطر األثر التـــي تهدد محافظهم االســـتثمارّية. وفي حين أنـــه من المفيد 
أن ننظـــر ـفــي المخاطر الحالية، إاّل أنه ال يمكـــن تجاهل موجز بيانات المخاطـــر المتغير للمســـتثمرين االجتماعيين. ويبحث هذا 
ــي وأداء األثر المســـتقبلي على خلفيـــة البيئة االقتصادّية ســـريعة التغير  التقريـــر ـفــي المخاطر في ســـياق توقعـــات األداء الماـل
بســـبب جائحـــة كوفيـــد- 19. وما يزال المســـتثمرون إيجابيين نســـبيًا بشـــأن أدائهـــم المتوقع على الرغـــم من آثـــار الوباء، كما 
أنهـــم يعربـــون عـــن تفاؤٍل مشـــوٍب بالحـــذر حيث يواصلـــون المضي قدمـــًا في األولويـــات المحـــددة في »خريطة طريق شـــبكة 

GIIN لمســـتقبل االســـتثمار االجتماعي: إعادة تشكيل األســـواق المالية«12.
نفيـــذ« )77%(  وفيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الماليـــة، ذكرت أكبر نســـبة مـــن المســـتثمرين »مخاطر نمـــوذج األعمـــال ومخاطر التَّ
و»مخاطـــر الســـيولة واإلنهـــاء« )%68( علـــى أنها مخاطـــر معتدلة الخطـــورة تواجه محافظهم االســـتثمارية. عـــالوًة على ذلك، 
يـــرى أكثـــر من ثلث المســـتثمرين أن »مخاطـــر الحكومـــة والعمالت« و »مخاطـــر االقتصاد الكلـــي« على أنها مخاطر شـــديدة.

ومـــن المثيـــر لالهتمـــام أن %13 مـــن المســـتثمرين الذيـــن يخصصـــون رأس المال بشـــكل أساســـي ألوروبـــا الغربية والشـــمالية 
والجنوبيـــة قـــد أبلغوا عـــن مخاطر اقتصادّية كلّية شـــديدة، مقارنـــًة بـ %4 فقط من المســـتثمرين الذين يركـــزون على الواليات 
المتحـــدة وكنـــدا. ونظـــرًا ألن بعـــض المســـتجيبين الحظوا علـــى وجه الّتحديـــد جائحـــة كوفيـــد- 19 والنّظرة العامـــة للركود، 
فـــإن هـــذا التباين بين مجموعتيـــن اقتصاديتين رئيســـيتين قد يعكس الفـــرق في توقيت الخطـــورة الكاملة للوبـــاء بين أوروبا 

وأمريكا الشـــمالية خـــالل فترة جمـــع البيانات.
ويشـــعر المســـتثمرون بقـــدٍر أكبـــر من االرتياح بشـــأن مخاطر األثـــر التـــي يتوقعونها والتي تؤثـــر على محافظهم االســـتثمارية 
مـــع وجـــود عـــدد أقـــل بكثير مـــن المخاطـــر المرتبطـــة باألثر التي تـــم وصفها علـــى أنها »شـــديدة«. وأشـــار ما يقرب مـــن ثلثي 
نفيذ ذات الخطـــورة المعتدلة )لم يتم تقديم األنشـــطة المحتملة كما هو مخطـــط لها وال يؤدي  المســـتجيبين إـلــى مخاطـــر التَّ
إـلــى النتائج المســـتهدفة(، بينما يرى %61 من المســـتثمرين مســـتويات معتدلة علـــى األقل من المخاطـــر الخارجّية )احتمال أنَّ 

العوامـــل الخارجّيـــة ُتعطل قدرة المســـتثمر على تحقيق األثـــر المتوقع(.
عـــدم اليقيـــن هو أمـــٌر ال مفر منه عند مواجهة حـــدٍث عالميٍّ كبير مثل كوفيـــد- 19؛ وبالتالي، يعكس المجيبون على اســـتبيان 
إضاـفــي بشـــأن الخطـــط في ضوء الوبـــاء العالمي )العـــدد = 122( مناهـــج مختلفة. حيث أشـــار معظم المجيبيـــن )%57( إلى أنه 
»مـــن غيـــر المحتمـــل« أن يغيروا حجـــم رأس المال الذي خططـــوا لاللتزام به من أجل االســـتثمارات االجتماعّية لعـــام 2020. في 
حيـــن أن %20 علـــى األقـــل »مـــن المحتمـــل إلى حـــٍد مـــا« أن يلتزموا بـــرأس مال أقل ممـــا خططوا لـــه، ويقـــول 15% إنهم »من 
المحتمـــل« أن يلتزمـــوا برأســـمال أكثـــر مـــن الُمخطط لـــه. ومن المســـتبعد أن يغيـــر %63 من المشـــاركين في هذا  االســـتبيان 

اإلضاـفــي عملهـــم المتوافـــق مع أهداف التنمية المســـتدامة على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة.
ــي واألداء الذي تعكســـه ردود المســـتثمرين للفتـــرة اعتبارًا مـــن نهاية العام  وقـــد ال تســـود التوقعـــات اإليجابيـــة لـــألداء الماـل
2019 - المشـــار إليهـــا أعـــاله - في ضوء الســـياق الكلي الحالي. ووجد اســـتطالع المتابعة أنه مع انتشـــار كوفيـــد- 19، تحولت 
تصـــورات المســـتجيبين حول اســـتقرار الســـوق وتوقعـــات األداء. ويتوقـــع نصـــف المجيبين تقريبـــًا على اســـتبيان كوفيد- 19 
)%46( أن أداء محافظهـــم أقـــل مـــن المتوقـــع مقارنـــًة بتوقعاتهـــم المالية، بينمـــا يتوقع %34 أداًء يتماشـــى مـــع الّتوقعات. 
وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، يتوقع %16 فقط من المســـتثمرين أن يكـــون أداؤهم ضعيفًا مـــن حيث األثر، بينمـــا يتوقع %18 أن 

التوقعات. ســـيتجاوز  أداءهم 
وبينما يعتقد %41 من المســـتجيبين على االســـتطالع الفرعي لكوفيد- 19أن شـــدة المخاطر الكلية قـــد »تغيرت على األرجح« 

بســـبب كوفيـــد- 19، ويعتقد %13 فقط أن شـــدة مخاطر األثر قد »تغيرت على األرجـــح« نتيجة الوباء.
وتشـــير التعليقـــات الوصفية للمســـتجيبين إـلــى أن المســـتثمرين االجتماعيين يتصدون بشـــكٍل عام لهذه األزمـــة بمرونٍة وعزم. 
وإنهـــم يخففـــون من احتماالت الّتخلف المحتمل عن الســـداد عن طريق إعادة الّتفاوض على شـــروط القرض، واســـتثمار المزيد 
مـــن األمـــوال لدعم اســـتثماراتهم، والّتحلي الصبـــر لمواصلة تحقيق األداء المتوقـــع على المدى الطويل. ويعلـــق البعض اآلخر، 
وخاصـــة ـفــي هذا الوقـــت، بأن المســـتثمرين االجتماعيين في وضٍع جيد يمكنهم مـــن دعم المحرومين، مع االعتـــراف بمدى تأثر 

المجتمعات المهمشـــة بشكٍل ســـلبي بجائحة كوفيد- 19.
وفي هذا الســـياق، يتمســـك المســـتثمرون االجتماعيون تمســـكًا شـــديدًا بإحدى الســـمات األساســـية لهذه الصناعة، وهي مبدأ 
المســـاهمة في تطوير هذا المجال. ويســـأل االســـتطالع الســـنوي كيف ينوي المســـتثمرون المســـاهمة في القطاع على مدى 
الســـنوات الخمـــس المقبلـــة في ضوء »خريطة طريق شـــبكة GIIN لمســـتقبل االســـتثمار االجتماعي: إعادة تشـــكيل األســـواق 
الماليـــة«، والتـــي تقـــدم رؤية ألســـواق ماليـــة أكثر شـــمواًل واســـتدامة، وتضع خطة لالســـتثمار االجتماعـــي لقيـــادة الّتقدم نحو 
هـــذا المســـتقبل. ويعتـــزم المســـتجيبون علـــى هذا االســـتطالع المســـاهمة ـفــي جميع مجـــاالت العمل الســـتة 13، مـــع التركيز 
بشـــكل خـــاص على »الهويـــة« و »الّتعليم والّتدريب« و »السياســـة والّتنظيم«. ويخطط معظم المســـتجيبين على وجه التحديد 
للمســـاهمة من خالل »مشـــاركة أفضل الممارســـات إلعـــداد التقارير وإدارة ممارســـات قياس وإدارة األثـــر )%65(، و»دعم تطوير 

األعمـــال التي تركز علـــى األثـــر «)%52(، و»خلق بيئة تفضي إـلــى االســـتثمار االجتماعي«)51%(.
وإذا تم تحويل خطط المســـتثمرين إلى عمل فإنها ستبشـــر بنمو ونضج ممارســـات ونشـــاط االســـتثمار االجتماعـــي، على الرغم 

من الرياح المعاكســـة الحالية.
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13  مجاالت العمل الستة المنصوص عليها في خريطة الطريق هي: )1( تعزيز هوية االستثمار االجتماعي؛ )2( تتغيير نموذج حوكمة االستثمار من حيث السلوك والتوقعات؛ )3( توسيع منتجات االستثمار 

االجتماعي؛ )4( تطوير الخدمات واألدوات؛ )5( دعم التدريب والتعليم؛ )6(تطوير السياسات والتشريعات. 
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خارطة الطريق لمستقبل االستثمار االجتماعي
هـــل أنت مهتم بالمســـاعدة فـــي بناء مجال االســـتثمار االجتماعـــي؟ تقدم ”خارطة طريق GIIN لمســـتقبل االســـتثمار 
االجتماعـــي: إعـــادة تشـــكيل األســـواق المالية“ رؤية ألســـواق مالية أكثر شـــموًال واســـتدامة وتوضح خطة لالســـتثمار 
االجتماعـــي لقيـــادة التقدم نحو هذا المســـتقبل. لتنزيل خارطة الطريق والعثور على مزيـــد من المعلومات حول فرص 

roadmap.thegiin.org المشاركة ، قم بزيارة

البيانات التفاعلية
تفاعل مع البيانات بنفسك: قم بتحليل البيانات باستخدام ميزة البيانات التفاعلية في

https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2020

العضوية 
توفـــر عضوية GIIN الوصول إلـــى مجتمع عالمي 
بتعميـــق  المهتمـــة  المنظمـــات  مـــن  متنـــوع 

مشاركتها في صناعة االستثمار االجتماعي.

thegiin.org/membership

المبادرة المؤسسية في
االستثمار االجتماعي

تدعم مبادرة GIIN لالســـتثمار االجتماعي المؤسسي 
مالكي األصول المؤسسية الذين يسعون إلى دخول 
ســـوق االســـتثمار االجتماعي أو تعميق مشاركتهم 
فيه  من خالل توفير الموارد التعليمية وأبحاث األداء.

thegiin.org/giin-initiative-for-
institutional-impact-investment

األبحاث
تجـــري GIIN أبحاثًا لتوفير البيانات واألفكار حول 
سوق االســـتثمار االجتماعي وتسليط الضوء على 

أمثلة الممارسة الفعالة.

thegiin.org/research

(IMM) قياس وإدارة األثر
توفـــر GIIN األدوات والتوجيـــه والدورات التدريبية 
والمـــوارد لمســـاعدة المســـتثمرين علـــى تحديـــد 
المؤشرات ودمج اعتبارات األثر في إدارة االستثمار. 

thegiin.org/imm

GIIN حول الشبكة العالمّية لالستثمارات المرتكزة على األثر
هذا التقرير هو منشور لشبكة Global Impact Investing Network ( GIIN ) ، الشبكة العالمية الرائدة 
في مجال االستثمار االجتماعي ، والمكرسة لزيادة حجم وفعالية االستثمار االجتماعي في جميع أنحاء 
العالم. تبني GIIN البنية التحتية الحيوية للسوق وتدعم األنشطة والتعليم واألبحاث التي تساعد على 

تسريع تطوير قطاع االستثمار االجتماعي . 



info@thegiin.org
www.thegiin.org 

@theGIIN

للمزيد من المعلومات
.research@thegiin.org يرجى توجيه أي تعليقات أو أسئلة حول هذا التقرير إلى 

 لتنزيل أبحاث قطاع االستثمار االجتماعي من GIIN وشركائها ، يرجى زيارة
.https://thegiin.org/research

اإلفصاحات
شبكة )“GIIN”( Global Impact Investing Network هي منظمة غير ربحية )501c )3 مكرسة 

لزيادة حجم وفعالية االستثمار االجتماعي. تبني GIIN البنية التحتية الحيوية وتدعم األنشطة 
والتعليم والبحث التي تساعد في تسريع تطوير قطاع استثمار متماسك ذو أثر اجتماعي.

يجب أن يدرك القراء أن GIIN تهتم في إقامة عالقات مع العديد من المنظمات المحددة في هذا 
التقرير ، والتي من خاللها تتلقى GIIN وستستمر في تلقي الدعم المالي وغيره.

 ال تشكل هذه المواد مشورة ضريبية أو قانونية أو مالية أو استثمارية ، وال تشكل كذلك
عرض أو طلب أو توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو ورقة مالية. يجب على القراء التشاور مع 

مستشاري االستثمار والمحاسبة والقانون والضرائب لتقييم المخاطر والعواقب ومدى مالءمة أي 
استثمار يقوموا به بشكل مستقل. يتم توفير المعلومات الواردة في هذه المواد فقط ألغراض 

المعلومات العامة وتشمل المعلومات المقدمة من قبل أطراف ثالثة. قامت GIIN بجمع بيانات 
لهذه الوثيقة وتعتقد أنها دقيقة وموثوقة ، لكن GIIN ال تضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه 

المعلومات. أي اعتماد تضعه على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة. نحن نخلي 
مسؤوليتنا والمسؤولية الناشئة عن أي اعتماد على هذه المواد من قبل أي قارئ لهذه المواد أو 

من قبل أي شخص قد يكون على علم بأي من محتوياتها.


