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واألثر النتائج  لتقييم  متبع  منهج  هو  االستثمار  على  االجتماعي  العائد  مفهوم 
من تمكن  واضحة  مالية  قيمة  يعطي  مما  المشروع  يخلفه  الذي  االجتماعي 
القيمة االجتماعية للمشروع بكل شفافية.  التخطيط االستراتيجي السليم وإظهار 
 فـــيـــــســــــهـــم ذلـــــك فـــــي تـــحسين العمليات والخدمات المقدمة مما يعزز من فرص
المشروع بــــالـــفـــــوز بــــالــــعـــقــــود والـــمــنـــاقـــصات، ويسهل من عملية اتخاذ القرارات

تـــمر عملية تحليل وحساب العائد االجتماعي في ١٢ خطوة، تنتهي بحساب النسبة
المالية للعائد االجتماعي. 

التاريخ

الرياض:  29-30 سبتمبر

2-1 أكــــــتــــوبــــر الدمام : 

معلومات الدورة

ما هو األثر االجتماعي ؟
يــــعـــــرف األثر االجتــــماعي بأنه إجمالي
الناشئة  التغيـيرات اإليجابية والسلبية 
 عـــــــن أحــد برامـــج المنظمة التي تهدف
 لـــــصـــــنــــع األثر االجتـــــمـــــاعــي على فئة
 مــــســـتــــهــــدفة من المجتمع بحيث يتم
الجوهرية التــــغــــيــرات  حـــــــصــــــــر جمـــيع 
 الـــــحـــــــاصلـــــة عــــلـــــى أصــحـاب المصلحة
 الـــــمـــتـصلين بالفئة المستهدفة سواء
 كانت مباشرة أو غير مباشرة، مقصودة
أو غـــــيـــــر مــــقــــصــــودة أو غير مقصودة

مفهوم العائد على االستثمار 
 SROIاالجتماعي وفق منهجية 



نظرة عامة عن البرنامج

 الهدف من هذه الدورة هو أن يفهم المشاركون عملية ومبادئ منهجية الـعائد
 على االستثمار االجتماعي            وكيفية تطبيقها لـــقـياس األثر االجتـــمــــاعــــــــي و
مساعدتهم  في صنع القرار وإعداد التقارير. تقدم هذه الدورة التي تـــــســــتـــمـــــر 

يومين لمحة شاملة عن المنهجية.بدءًا بمقدمة لشرح مبدأ المنهجية ونظرياتــها ، 
 ومواصلة تطوير خريطة األثر و التي تشكل أساس عملية           ويمكنك البرنامج

من بناء خريطة األثر الخاصة بمشروعك
SROI  

SROI  

مراحل قياس األثر

٢- خريطة النتائج١- تحديد النطاق

٣- االستعانة باألدلة و تقييم النتائج
٤- تحديد التأثير

٦- إعداد التقارير٥- حساب العائد االجتماعي على االستثمار



لماذا منهجية العائد االجتماعي على االستثمار مهمة؟
التغيير قــياس  في  االستثمار  على  االجتماعي  العائد  منهجية  تساعد 
و تحدثه  التي  المنظمات  أو  باألشخاص  صلة  ذات  بطرق  االجتماعي 

تساهم فيه .
تروي المنهجية قصة كيف يتم إحداث التغيير عن طريق قياس النتائج
 االجتماعية والبيئية واالقتصادية ليمثلها بقيم مالية واضـــحـة مما يتيح
للمؤسسات حساب نسبة التكلفة إلى المنفعة          . كما تساعد هذه
عن تنشأ  التي  االجتمـــاعـــيــــة  الــقيمة  وتوصيل  إدارة  في  المنهجية 
المشروع إلى شكل رقم قابل للقياس يمكن أن يفهمه جميع أصحاب
القيمة زيادة  على  قــياس        يساعد  كما  المعنيين،  المصلحة 

االجتماعية أو التأثير الذي يخلقه المشـــروع 
(SROI) 

ratio

كيف تستفيد منظمتك من منهجية
العائد على االستثمار االجتماعي ؟

نهائية تقارير  ونشر  للمشاريع  التنبؤي  االجتماعي  األثر  قياس  إجراء 
التخاذ القرارات االستراتيجية 

يساعد في تقـــيـــــيـــــــم وزيـــــــــــادة الـــقيمة االجتماعية التي يخلقها نشاط
المسؤولية االجتماعية للشركات وإشراك أصحاب المصلحة األكثر أهمية
 تقـــــيــــــيـــــــم الــــمــــشــروع: حيـــث أن تعتمد منهجية العائد االجتماعي على
القيمة تقدير  ثم  لألثر،  وصوال  والنتائج  المخرجات  تحليل  على  االستثمار 
المالية للنتائج واألثر، وتقرير فــيــمـا إذا كـان الــمـشروع خاسرا أو رابحا من 

المنظور االجتماعي 
ســـهـــولــــة الـــمـــقـــارنــــة: حــيـــــث العائد االجتماعي هو نسبة مالية سهلة

القراءة والفهم، ويمكن مقارنتها بين مختلف المشاريع
تـــــعــــــزيز ثقـــــافـــــــــة قيــــــــاس األثر والشــــفـــافــية والمساءلة أمام أصحاب

المصلحة وإظهار النتائج اإليجابية والسلبية بكل مصداقية
والعقود الــــــتــــــــمــــــويل  كــــــــســــــــــــب  فــــــــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــــرصك   زيــــــــــــــــــــــادة 
بــــــــــنـــــــــــاء الــــمــــــهــــــــارات الــــــضـــــــرورية لدى الفريق المعني بقياس األثر
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ما المنهجية المتبعة في الدورة ؟

يعتمد البرنامج بنسبة ٪95 على المنهج التطبيقي، لذلك يتوجب توفر البتوب
شخصي لكل متدرب. 

يمكنك البرنامج من تطوير خريطة األثر الخاصة بمشروعك.

بنهاية البرنامج التدريبي سيتمكن كل متدرب من حساب العائد االجتماعي على
االستثمار لمشروعه. 

الفئة المستهدفة
القادة والمتخصصون في المؤسسات المانحة والجهات الخيرية

ممثلون من مديري اإلدارات في القطاع الثالث

الباحثون والمتخصصون في مجال قياس األثر

مدراء برامج المسؤولية االجتماعية

منسوبو مجالس النظارة لألوقاف الخيرية والعائلية

-

-

-

-

-



ماذا يقدم لك البرنامج ؟

 مفهوم قياس
األثر االجتماعي

 مبادئ العائد
 االجتماعي

 على االستثمار

 مراحل العائد
 االجتماعي

على االستثمار

العناصر
 الرئيسية إلعداد

 تقارير قياس
األثر االجتماعي

 التمارين و
 التطبيقات

 العملية خطوة
بخطوة

 مناقشات حول
 أفضل الممارسات

 على جميع
 المستويات

 العالمية

 حساب القيمة

الناتجة  االجتماعية 

عن مشروعك

 تقييم فعالية برامج

االجتماعية  المسؤولية 

 لمؤسستك  بناءً على

 مؤشرات مالية

واجتماعية

 إعداد تقارير األثر

 لتعزيز مستوى

 الشفافية و المساءلة

 تطوير المؤشرات

 االجتماعية و

للتغيير  االستراتيجية 

 و فهم كيف تحدث

 أثر في مجتمعك و

بيئة عملك

مخرجات البرنامج التدريبي



سوف يحصل المشاركين على

 حقيبة تدريبية

دليل استخدام العائد
 االجتماعي على االستثمار

تدريب عملي لكل متدرب

شهادة حضور

المحتوى التدريبي

 مقدمة عامة  عن قياس األثر االجتماعي ،منهجية
 ونبذة عن

منهجية           وخريطة األثر
تحديد النطاق وأصحاب المصلحة

 أهمية أصحاب المصلحة ، التغيير المقصود والتغيير غير
المقصود

المدخالت - االستثمارات والتكاليف
 تطوير مؤشرات التغيير وكمية التأثير والمدة

Social Value International 

SROI 

SROI 

اليوم األول

 مراجعة محتوى اليوم األول
تطوير الوكالء الماليين

تقييم األثر 
 حساب األثر

ممارسات قياس األثر الجديدة
 المراجعة و الخاتمة 

اليوم الثاني



١

٢

٣

٤

 قيم العطاء والتراحم والتعاون
 والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن

 هذه المجهودات تحتاج إلى تطوير
 إطارها المؤسسي والتركيز على

تعظيم النتائج ومضاعفة األثر

 سنعمل على أن يكون للقطاع الغير
 الربحي فاعلية أكبر في قطاعات

 الصحة و التعليم و اإلسكان و األبحاث
 و البرامج االجتماعية و الفعاليات

الثقافية

 حاليا يوجد في المملكة أقل
 من (١٠٠٠) مؤسسة وجمعية غير
 ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا

 القطاع، سنواصل تطوير األنظمة
 واللوائح الالزمة لتمكينها، وسنوجه

 الدعم الحكومي إلى البرامج ذات
األثر االجتماعي

 و سنعمل على تعزيز ذلك بدعم
 المشروعات و البرامج ذات األثر

 االجتماعي

أهمية قياس األثر االجتماعي
ورؤية ٢٠٣٠



 و                                   هي شركة استشارية تهتم باألثر من خالل إيجاد حلول 

 في مجال االستثمار االجتماعي واالستدامة والممارسات البيئية. تــــدعـــــــــــم

 ط                                    المؤسسات لتحديد مخاطر االستدامة، وتمكنها من أن

تصبح أكثر مرونة، مما يزيد من تأثيرها وتعزيز المسؤولية والشمولية في

أجراء عملياتها. 

 Sustainable square

sustainable square  

المدرب

منعم بن ليالهم
 

الرئيس التنفيذي / الـــــشـــريك المؤســــــس
مستشار االستدامة واالستثمار االجتماعي

المدرب العربي األول الحاصل على شهادة مدرب معتمد
 Social Value Ukفي قياس األثر االجتماعي من شــركـة

جهة التدريب
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