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نحــــــــرص على تـزويــــدك بـاألدوات 
اإلستــراتيــــــجــية والعمـــلية لتحـقـيق 
عـــوائد مــالية وبـــيـــئية واجتمــاعــــية

خالل السنوات القليلة الماضية ، شهدنا تحوًال كبيًرا في التصور العام لدور األعمال 
والمجتمع. فلم تعد قيمة المساهمين في شركة ما  هي المقياس الكامل للنجاح ، 
بل أصبح هناك اآلن إجماع متزايد على أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى ضرر على 

المدى القصير ألنه يهمل  العواقب االجتماعية والبيئية ألنشطة الشركات.

و يجب أن ال نغفل أن هنالك ازدياد ملحوظ في الوعي حول دور األعمال وأهميته في 
المساهمة اإليجابية لحل المشاكل مثل الفقر والجوع.

2025 ، قد تصل قيمة سوق االستثمار االجتماعي العالمي  يتوقع أنه بحلول عام 
إلى 500 مليار دوالر، مما يولد عوائد مالية وابتكارات في مجاالت حيوية  مثل التعليم  

واإلسكان والرعاية الصحية  والمياه النظيفة  والطاقة البديلة.

برنامج أكسفورد لالستثمار االجتماعي يساعد في جعلك جزًءا من هذا االتجاه. فسواء 
كنت صاحب مؤسسة خيرية أو رجل أعمال ، فإن هذا البرنامج  سيساعدك في اإلبحار 
تطبيقها،  يمكنك  التي  باألدوات  سنزودك  و  والمعقد.  الجديد  القطاع  هذا  في 

وندعمك في تطوير مخططك لالستثمار من أجل التأثير االجتماعي األمثل.



األدوات النظـرية والعملية
لالستراتيـــجــيات الفعــــالة 

مـــديرة البرنـامج جايــل بيتــرســون

5 4

لمــــاذا تم تـطـــويــــر 
هذا البرنــــامـج؟

فــي الســنوات األخيــرة ، هنــاك موجــة اهتمــام كبيــرة فــي االســتثمار االجتماعــي، ولكــن قلــة 
قليلة من الناس قد طورت الخبرة الالزمة لتطبيق ذلك بفعالية.

يجــب أن تكــون قــادًرا علــى تحديــد االســتثمارات الصحيحــة فــي البيئــات غيــر التقليديــة. يجــب أن 
ــة القيــاس.  ــاك تفاهــم مشــترك بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة حــول التوقعــات وآلي يكــون هن
الرغــم مــن وجــود خبــراء اســتثمار فمايــزال معظمهــم جديــد فــي مجــال االســتثمار  وعلــى 

االجتماعي.

يســتهدف برنامــج أكســفورد لالســتثمار االجتماعــي جميــع المعنييــن فــي االســتثمار االجتماعــي 
، ســواء المســتثمرين (األفــراد والمؤسســات) و المســتفيدين والمستشــارين. يبحــر البرنامــج 
االســتثمار  عليهــا  ينطــوي  التــي  القضايــا  لجميــع  مفصــل  شــرح  خــالل  مــن  بالمشــاركين 
وتنفيــذ  تطويــر  علــى  لمســاعدتهم  والتدريــب  العمليــة  األدوات  لهــم  ويوفــر  االجتماعــي، 

استراتيجيات فعالة. 

ــة ماذا سوف أتعلم؟  ــذ إســتراتيجية فعال ــر وتنفي مهمــا كان دورك ، ســتتعلم كل مــا تحتاجــه للمشــاركة فــي تطوي
لالستثمار االجتماعي، وسيتضمن ذلك االطالع على مرئيات ووجهات نظر جديدة. 

ــادًا علــى دعــم المشــاريع االجتماعيــة أو البيئيــة مــن خــالل المنــح ، فعليــك البــدء  إذا كنــت معت
في التفكير أكثر في مايسمى برأس المال المجازف Venture capital وكيفية النظر إلى المنظمات 
ــر االجتماعــي بنفــس قدرتهــا علــى  ــق التغيي ــى تحقي ــث قيمهــا ورســالتها  وقدرتهــا عل مــن حي

تحقيق عائد استثماري.
ســيقدم أعضــاء هيئــة التدريــس نظــرة عامــة واســعة عــن المجــال و ســتتعرف علــى المفاهيــم 

النظرية المهمة.

 Bridges Fund و Big Society Capital  يعتمــد البرنامــج أيًضــا علــى خبــرات مؤسســات مثــل
Management  و Calvert Foundation  و Aavishkaar  و Vox Capital  لتزويــدك بــاألدوات 
العمليــة التــي يمكنــك تطبيقهــا فــورا لعقــد الصفقــات. ســوف تتعلــم كيفيــة بنــاء شــراكات عبــر 
القطاعــات الخاصــة والعامــة والمجتمــع المدنــي والقطاعــات الخيريــة ، وتطويــر البنيــة التحتيــة 

التنظيمية والثقافة المناسبة. 



      لدى أعضاء هيئة التدريس معرفة تطبيقية   
مباشرة من الميدان . إذا كنت معنيًا في مجال 

التأثــير االجتــــماعي ، فسيكون هذا البرنــامج 
مفـــــيًدا وسيســـاعدك على بناء شبكـــة مـن

المحتــرفين النشطين ذوي النوايا الحسنة

إريك هينسل
مؤسس شريك، ومستشار االستثمار االجتماعي

Sustainable Square
اإلمارات العربية المتحدة
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ــا قــد نقــدم المفاهيــم النظريــة مــن خالل البرنامج البرنامــج قائــم علــى النقــاش الحــوار. علــى الرغــم مــن أنن
خــالل عــرض تقديمــي مباشــر ، إال أن التعلــم الحقيقــي يأتــي عندمــا يطــرح المشــاركون أســئلة 

ويتحدثون عن كيفية ارتباط النظرية بتجاربهم (أو مناقضتها) لها.

توقــع إجــراء الكثيــر مــن المناقشــات الجماعيــة باإلضافــة إلــى إجــراء تحقيــق تفصيلــي لدراســة 
حــاالت بقيــادة ممارســين متمرســين. ســتنظر بعيــن االعتبــار ناقــدة  إلــى أهدافــك وتنتقــي أيهــا 
تتناســب مــع نظــام االســتثمار االجتماعــي األمثــل ، باإلضافــة إلــى اختبــار أســلوب قيادتــك 

وفعاليته في المواقف المعقدة..

علــى مــدار األســبوع ، ستســتخدم المعرفــة التــي تكتســبها لتطويــر خطــة عمــل شــخصية لــك 
وملخص الستراتيجيتك المستقبلية، وسيتم تطويرها ونقدها جماعيًا.

األهــم مــن ذلــك ، ســتكون هنــاك العديــد مــن الفــرص، للتعلــم مــن اآلخريــن - المشــاركين 
وأعضاء هيئة تدريس األكاديمية والممارسين - الذين لديهم اهتمامات في هذا المجال.

فــي  المختلــف  مــا 
هذا البرنامج؟

هــذا هــو البرنامــج الوحيــد فــي العالــم الــذي يغطــي جميــع جوانــب االســتثمار االجتماعــي مــن 
وجهــة نظــر جميــع أصحــاب المصلحــة. ويوفــر فهًمــا واســًعا للقطــاع ككل ، باإلضافــة إلــى دعــم 

المشاركين في تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بهم.. 

خــالل األســبوع ، ســيتم تغطيــة الموضوعــات بعمــق كبيــر وبكافــة التفاصيــل. فهــو يجمــع بيــن 
كبــار العلمــاء فــي مجــاالت ريــادة األعمــال االجتماعيــة ، والتمويــل ، والتغييــر االجتماعــي ، 

ويستند إلى البحوث التجريبية الرصينة القتراح الحلول والمنهجيات التي لها تأثير واضح.

لكنــه ليــس مجــرد برنامــج أكاديمــي. فســيتم دعــوة رواد الصناعــة والخبــراء مــن أربــع قــارات لتبــادل 
األفكار والخبرات المباشرة من عملهم على أرض الواقع. 

مــن قطاعــات  القادميــن  مــع األشــخاص  البعــض:  مــن بعضهــم  أيًضــا  المشــاركون  يتعلــم 
ــدة وأن  ــة جدي ــر عالقــات مهني ــة لتطوي ــم ، فهــي فرصــة ثمين ــع أنحــاء العال مختلفــة ومــن جمي

يصبحوا جزًءا من مجتمع متناٍم مكرس لدعم التغيير االجتماعي والبيئي.



هل هذا البرنامج مناسب لي؟
نعم ، إذا كنت ترغب في تطوير المهارات العملية الالزمة لتنفيذ االستثمارات التي من شأنها أن تقدم
مساهمة إيجابية في برامج المجتمع وتؤدي إلى نتائج اجتماعية ومالية ملموسة. سيساعدك أيًضا إذا 
كنت تريد فهم النظام اإليكولوجي لالستثمار، وتكون قادًرا على تحديد مقترحات االستثمار المناسبة، 

وهيكلة الصفقات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. 

من المحتمل أن تستفيد من هذا البرنامج إذا كنت:

•  واقف أو مستثمر اجتماعي يقود مؤسسة     

 تعمل في استثمارات ذات صلة 

•  خبير مالي مشارك في االستثمارات ذات  

التأثير 

•  مدير صندوق االستثمار االجتماعي

•  ممثل لمؤسسة خيرية تعمل على تطوير استراتيجية االستثمار

االجتماعي 

•  مسؤول تنفيذي من مؤسسات تمويل ، أو مؤسسة أبحاث،

أو شركة عالمية ، أو منظمة متعددة األطراف ، أو هيئة حكومية 

•  محام أو محاسب أو مصرفي أو مستشار للقطاع الخيري 

التأثير أوًالالتمويل أوًال

المشاريع االجتماعيةالربح بغرض األعمال
الجمعيات الخيريةالمدرة للدخل 

التأثير فقط

المحرك األساسي هو خلق قيمة اجتماعيةالقيمة االجتماعية والمالية المشتركةالمحرك األساسي هو خلق القيمة المالية 

برنامج أكسفورد للتمويل االجتماعي

برنامج أكسفورد لالستثمار االجتماعي رأس المال المتوفر األعمال الخيرية / المشاريع الخيرية

المسميات الوظيفية للمشاركين السابقين:

المسمى الوظيفي

 مدير البرنامج - برنامج االستثمار االجتماعي
 رئيس قسم التطوير والتسويق

 المشرف على إدارة االلتزام و صناديق االستثمار المشتركة
 المشرف على المبيعات 

 مستشار استراتيجي في العمل الخيري
 المدير التنفيذي للعمليات 

 نائب الرئيس للشؤون المالية والعمليات
 مدير سياسة التواصل 

 مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة وكبير مديري المحافظ االستثمارية 

ناظر وقف
 مستثمر خاص

 مدير عمليات االندماج واالستحواذ
مدراء و رؤساء إدارات

رئيس إدارة المسؤولية االجتماعية
باحثون لدراسة الدكتوراه

الشركة

Oxfam

 Advent International
 European Investment Bank Pictet Asset Management
 PGGM 

Private Sector Health Alliance of Nigeria 
Sillicon Valley Education Foundation 
Thomson Reuters Foundation 
BNP Paribas 
Morgan Stanley 
The World Bank 
Cisco 

USAID 

Saudi Aramco 
Triple Jump
 KPMG

من أين يأتي المشاركون؟

14%

42%
5%

4%

14% 16%

5% استراليا
أفريقيا

أمريكا الالتينية

أمريكا الشمالية المملكة المتحدة

أوروبا
اسيا

7% 

2% 

4% 

4% 

7% 

  42% 

الخدمات المهنية

الخيرية 

الشركات

هيئات التنمية

التعليم

الخدمات المالية

7% 

2% 

7% 

11% 

7% 

مؤسسة

الحكومة

االستثمار االجتماعي

منظمة غير حكومية  

رأس المال الخاص

45% 

55% 

رجال

نساء

الجنسالقطاع
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رأي مشارك
سوزيت دومفريس

رئيسة مجلس اإلدارة
،JP Dumfriesوالرئيس التنفيذي 

Economic Development Corporation

اســتثمار  صنــدوق  إنشــاء  إلــى  أتطلــع  كنــت 
التنميــة  فــي  هــي  خبرتــي  لكــن  اجتماعــي 
االقتصاديــة. لذلــك أردت فهــم كيفيــة إنشــاء هــذا 
تحقيــق  ضمــان  كيفيــة  و  إدارتــه،  و  الصنــدوق 
أهدافــي بتوليــد التأثيــر االجتماعــي علــى الرغــم 

من أننا نعمل أيضا للربح؟
أهــم مــا تعلمتــه مــن البرنامــج هــو فكــرة تحويــل 
الــذي  مــا  إلــى  تســتثمر؟  مــاذا  مــن  النمــوذج 

تستثمره من أجله؟
أتــاح لــي البرنامــج تحــدي نفســي إليجــاد األســباب 
إننــا  مــا.  برنامــج  أمــول  تجعلنــي  التــي  الملحــة 
ــا  ــر مــن خــالل م ــا فــي التفكي ــه تحدًيــا حقيقًي نواج
هــي األهــداف األساســية، ومــا الــذي نحــاول حًقــا 

تحقيقه ، وما المنهجية األنسب لذلك.



من يقدم البرنامج؟

أستاذ الريادة االجتماعية في
كلية سعيد لألعمال ، جامعة 

أكسفورد 

البروفيسور أليكس نيكولس

الزمــالة من كليــــة ســــعـــيد
لألعمال ، جامعة أكسفورد 

جايل بيترسون

رأي مشارك
فيرونيكا كولوندام

المؤسس والرئيس التنفيذي
YCAB،لمؤسسة 

وهي مؤسسة إندونيسية غير ربحية
تركز على تنمية الشباب. حصلت على 

جائزة القائد العالمي الشاب من 
المنتدى االقتصادي العالمي 

لقــد أعطانــي البرنامــج مصــدر إلهــام لبــدء أول 
صنــدوق للتنميــة االجتماعيــة فــي إندونيســيا ، 
وهو نتيجة مبهرة للغاية! باعتبارYCAB  مؤسسة 
ــى أن  ــاج المؤسســة إل ــح ، تحت ــر هادفــة للرب غي
تظــل وثيقــة الصلــة بقطــاع المانحيــن و فاعلــي 
مــن  والمزيــد  المزيــد  نشــهد  ونحــن  الخيــر، 
التطــور فــي العطــاء ، ليــس فقــط كعمــل خيــري 

، ولكن أيًضا كاستثمار.
بيــن  دمجــا  االجتماعــي  االســتثمار  يمثــل 
إنــه  األعمــال،  وعالــم  االجتماعــي  العالميــن 
 ، أوكســفورد  فــي  األمــل.  يعطــي  اندمــاج 
تعلمــت الكثيــر عــن النظــام البيئــي بأكملــه ، 
قيــاس  وكيفيــة   ، والمبتكريــن  الصناعــة  رواد 
التأثيــر ، وعلمتنــي دراســة الحــاالت الكثيــر حــول 

ما يمكن وما ال يمكن عمله.
ــج  ــر منت أعطانــي البرنامــج مصــدر إلهــام لتطوي
اســتثماري جديد و مؤثر لمؤسســة YCAB، مع 
والتمكيــن  والتعليــم  الصحــة  علــى  التركيــز 

االقتصادي. 
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أستاذ الريادة االجتماعية في كلية سعيد لألعمال ، جامعة أكسفورد
 Skoll Centre for Social )بصفتــه أحــد باحثيــن مركــز ســكول لمبــادرات الريــادة االجتماعيــة
Entrepreneurship)  فــي عــام 2004 ، ســاعد الدكتــور المركــز علــى تطويــر صــورة عالميــة 

في البحث وتعليم ريادة األعمال االجتماعية.
ــكار  ــة واالبت ــادة األعمــال االجتماعي ــد مــن المجــاالت الرئيســية فــي ري ــه العدي يغطــي بحث
االجتماعــي ، وهــو يبحــث حالًيــا فــي التدفقــات الماليــة التــي تســتفيد منهــا المؤسســات 

االجتماعية. يسعى هذا البحث إلى: توضيح القضايا المحيطة االستثمار االجتماعي .
أليكــس هــو محــرر كتــاب "ريــادة األعمــال االجتماعيــة: نمــاذج جديــدة مــن التغييــر االجتماعــي 

المستدام" (مطبعة جامعة أوكسفورد ، 2006) .
وهــو أول كتــاب يتنــاول األعمــال الرياديــة االجتماعيــة الرئيســية مــن كبــار األكاديمييــن 
وواضعــي السياســات والممارســين. وبقــى الكتــاب العلمــي األكثــر استشــهاًدا فــي هــذا 

الموضوع. 
يركــز أحــدث مؤلفاتــه علــى التمويــل (مطبعــة جامعــة أوكســفورد ، 2015) وهو أول حســاب 
شــامل لســوق التمويــل االجتماعــي الناشــئ علــى مســتوى العالــم ، ويشــمل مجموعــة 
مــن الفصــول التــي تغطــي العديــد مــن الموضوعــات الرئيســية بمــا فــي ذلــك ســندات 
التأثيــر االجتماعــي والمخاطــر االجتماعيــة والعائــد ، وقيــاس التأثيــر االجتماعــي ، والتمويــل 

الجماعي ، والتمويل اإلسالمي ، والتمويل البيئي ، وجداول أعمال السياسة العامة.

تتمتــع جايــل بيترســون بأكثــر مــن 25 عاًمــا مــن الخبــرة كخبيــر اســتراتيجي و فاعــل خيــر 
ومستشــار موثــوق للمســتثمرين االجتماعييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. لقــد قامــت بــإدارة 
وتقييم أكثر من 12 مليار دوالر من االســتثمارات االجتماعية. تشــمل خبرتها اســتراتيجيات 
لتكويــن الثــروات للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ، ووضــع أطــر قياديــة مدروســة لمعالجــة 

المشكالت المعقدة ، وقياس التأثير .

يــدرس  الــذي  العطــاء"  علــم   ، فــن  ، شــرير:  ، ســيء  كتــاب "جيــد  علــى  حاليــا  تعمــل 
االتجاهــات الناشــئة فــي االســتثمار االجتماعــي واالســتثمار االجتماعــي فــي اقتصــادات 
ــة مــع 1000 مــن  ــى إجــراء مقابل ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. ويســتند هــذا إل الوالي

األفراد المشاركين في المجال.

 Council on.  قــادت جايــل الفريــق الــذي قــام بتطويــر المناهــج الدراســية الخاصــة بمعهــد
Foundation’s Global Grantmaking Institute

 قامــت بتدريــس اســتراتيجيات االســتثمار االجتماعــي حــول العالــم ، بمــا فــي ذلــك مؤخــًرا 
300 مستثمر اجتماعي جديد في الصين.



رأي مشارك
 تعمل ايتفو انغولو في إدارة االلتزام لدى

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
وهي عضو في مجلس إدارة صندوق قرض

مجتمع مونتريال ، وتشارك بنشاط في منظمة 
غير حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

أنــا مهتمــة بكيفيــة االســتفادة مــن رأس المــال 
العالميــة  والفــرص  التحديــات  أكثــر  لمواجهــة 

إلحاًحا في القرن الحادي والعشرين.

إذا كنــا ملتزمــون بالتغييــر، فينبغــي أن تكــون 
لدينــا الشــجاعة لطــرح األســئلة الصعبــة حــول 
أدوارنــا ومواجهــة الوضــع الراهــن. علــى ســبيل 
المثــال ، كثيــرا مــا نســمع أن أفريقيــا ســتنهض، 
 ، االنتشــار  واســع  الفقــر  يــزال  ال  ولكــن 

وانتهاكات حقوق اإلنسان متوطنة.

تطويــر  فــي  االجتماعــي  التأثيــر  برنامــج  عــزز 
المجتمــع  مــع  لعملــي  المطلوبــة  المهــارات 
ــام باألمــور بشــكل أفضــل ،  وإيجــاد طــرق للقي
أنــا  أعلــى.  مســتويات  إلــى  عملنــا  ونقــل 
أستكشــف كيــف يمكننــا توفيــر أنــواع جديــدة 
وتعزيــز  أفريقيــا  فــي  للنســاء  التمويــل  مــن 

فرص القيادة حتى يمكن سماع أصواتهن.

فوائد

لك

احصل على فرصة لمناقشة وتطوير استراتيجية االستثمار

االجتماعي مع رواد عالميين وخبراء وزمالء.

لمؤسستك

سوف تتعلم كيفية:
•  تحديد وتنفيذ الصفقات التي تحقق عوائد مالية واجتماعية وبيئية

•  إدارة الصراعات في شبكات معقدة من أصحاب المصلحة 

•  بناء الكفاءات الثقافية لتشجيع المشاركة المجتمع 

•  قياس األثر

•  اكتشاف االستثمارات المؤثرة المبتكرة حول العالم

•  خطة عمل لمؤسستك يمكنك تنفيذها على الفور

•  المعرفة لتطوير البنية التحتية التنظيمية والثقافية إلدارة برامج

 االستثمار عالية التأثير. 

•  استمرار التعلم من خالل سلسلة مستمرة من ندوات الويب

 مع قادة الفكر العالمي 

•  من خاللك ، ستتمكن مؤسستك من الوصول إلى شبكة دولية

متنامية من مؤسسات القطاعين العام والخاص ، وفاعلي الخير، 

ورجال األعمال والمؤسسات االجتماعية. 

معهد المحللين الماليين المعتمدين هو جمعية مهنية

   CIPM و  CFAرائدة في مجال االستثمار. يدير 
وينشر البحوث ، ويقوم بإجراء برامج التطوير المهني،

ويضع المعايير المهنية وعلم األداء في صناعة 

االستثمار. 

®®

قررت مدرسة سعيد لألعمال أن هذا البرنامج يؤهلك

CFA،لمدة 20 ساعة معتمدة. إذا كنت عضًوا في معهد 

فسيتم تسجيل رصيد لمشاركتك في هذا البرنامج تلقائًيا.

شبكات أكسفورد
عند االنتهاء من البرنامج ، ستصبح مؤهًال للحصول على عضوية

مدى الحياة في شبكة خريجي أكسفورد لألعمال             ، وهي 

شبكة خريجي األعمال العالمية الرسمية بجامعة أكسفورد ، كلية 

سعيد لألعمال. 

مع وجود أكثر من 10000 عضو ، يعيشون في 129 دولة حول

العالم ، تعد شبكة            حًقا مجتمع أعمال عالمي. 

•  الوصول لدليل         وشبكة        ، وأدوات للتواصل مع

الخريجين والطالب في جميع أنحاء العالم 

•  دعوات إلى مجموعة واسعة من المناسبات األكاديمية

والشبكات واالجتماعية ، واالشتراك في النشرة اإللكترونية 

الشهرية 

•  فرص لالنضمام إلى فروع          اإلقليمية في جميع أنحاء

.العالم ، وشبكات أوكسفورد لألعمال التجارية أو الصناعية 

•  الوصول إلى موقع شبكة          الذي يحتوي على األخبار

والموارد والبحوث ذات الصلة من الجامعة 

5 14



يحقق مركز           هذا من خالل:

تطوير المواهب : يقدم المركز تعليًما على مستوى عالمي  
للخريجين ويوفر للطالب المهارات الالزمة للجمع بين منهجيات 

السوق  واالبتكار االجتماعي. 

Skoll

البحوث : يجري المركز أبحاًثا تساهم في نظرية الريادة االجتماعية  
وتطبيقاته العملية لمواجهة التحديات العالمية الحرجة مع تطوير 

ودعم شبكة من األكاديميين والممارسين لنشر هذه المعرفة 
على مستوى العالم. 

إنشاء مركز تعاوني : يربط المــركز رجال األعــمال االجتماعيــين  
بقادة الفكر والجهات الفاعلة الرئيسية في األعمال والحكومات 

والعمل الخيري لتعزيز التأثير االجتماعي. 

المنتدى العالمي
لريادة األعمال االجتماعية      

Skoll

هو برنامج لمؤسسة          ويتم إنتاجه باالشتراك مع

 مركز           للريادة االجتماعية في كلية سعيد لألعمال. 

يعد المنتدى منبرًا رئيسيًا ودوليًا لتسريع منهجيات تنظيم

المشاريع والحلول المبتكرة ألكثر القضايا االجتماعية 

إلحاًحا في العالم. 

Skoll

Skoll

كل عام في أكسفورد ، يجتمع 900 مندوب متميز من

القطاعات االجتماعية والمالية والخاصة والعامة لمدة ثالثة 

أيام للمناقشات وجلسات العمل التي تهدف إلى ابتكار 

وتسريع وتوسيع نطاق الحلول للتحديات االجتماعية. 

www.skollworldforum.org

ــا رواد  نحـــــــن جمــــيعـــ
اآلن. هنــــــــاك مجــــال 

كبير لالبتكــــار... 
والجمـــيع يحــاول صنع 

حلول خاصــة بهم.
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دانييل إيزو
مؤسس شريك والمدير التنفيذي

Vox Capital Brazil

مركــز  Skoll هــو كيــان أكاديمــي رائــد للنهــوض بالمشــاريع االجتماعيــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. يشــجع المركــز التحــول االجتماعــي المبتكــر 

من خالل التعليم والبحث والتعاون. 

ســاعد الدكتــور أليكــس نيكولــز المركــز علــى تطويــر صــورة عالميــة فــي 
برنامــج  فــي  مباشــرة  تصــب  وأعمالــه  والتدريــس  البحــث  مجــال 

أكسفورد للتمويل االجتماعي.




