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تعريف مفهوم االستثمار ذو األثر



اعية هو االستثمار، الذي يمكن أن يشمل نقل األصول بهدف تحقيق عوائد اجتم": ملخص تنفيذي

إيجابية أخرى "ومالية قابلة للقياس، والتي قد تخلق آثار 

إىل فحص المعايير المقبولة عالمياً باإلضافة إىل الستم  ياق المحلي، تقديم التعريف أعاله استناداً 

ية السعودية ويتضمن التعريف الميزات الرئيسية األربعة الستثمار األثر االجتماعي في المملكة العرب

:وهي 

القصدية- 

العوائد االجتماعية والمالية- 

القابلية للقياس- 

إيجابية أخرى-  إمكانية تحقيق آثار 

االستثمار المسؤول اجتماعيا  

البيئية/ هو تراكب استثماري يتناول الجوانب االجتماعية (: SRI)االستثمار المسؤول اجتماعياً 

.التأسيسمنذ البداية في عملية

استثمار األثر

أو /وملموس عىل المجتمع وإيجابي إن استثمار األثر االجتماعي الذي يسعى إىل إحداث تأثير  

ر مختلف البيئة باإلضافة إىل تحقيق عوائد مالية، يتم تعريفه اآلن بصيغة موّحدة معقولة عب

.األسواق والسلطات القضائية، مما يدل عل وجود قطاع ناضج 

إيجابي اجتماعي وبيتأثير استثمارات تم إجراؤها بهدف توليد "استثمار األثر عىل أنه ( GIIN)تُّعرِف  ئي 

ة يمكن إجراء هذه االستثمارات في كل من األسواق الناشئ. وقابل للقياس إىل جانب عائد مالي

، والمتقدمة وتستهدف مجموعة من العائدات في نطاق أسعار يتراوح بين سعر السوق وأدنى منه

. "وهذا يتوقف عل األهداف االستراتيجية للمستثمرين

إجراؤها يتم  التياالستثمارات "استثمار األثر  عىل أنه مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي تُّعرِف 

االقتصادي في الشركات والمؤسسات والمركبات والصناديق بقصد المساهمة في التأثير االجتماعي و

".والبيئي اإليجابي القابل للقياس إىل جانب العائدات المالية

:سيةوالتي تحدد أربعة مبادئ أساالخصائص األساسية الستثمار األثر (GIIN)، نشرت 2019في أبريل 

القصدية 1.

استخدام األدلة والبيانات في تصميم االستثمار2.

التأثيرإدارة أداء 3.

المساهمة في نمو الصناعة4.

استثمار األثر

تعاريف استثمار األثر المقبولة عىل نطاق واسع



ن يكون نجد تعارضا بين التفضيل المتأصل في أاالجتماعي، تقديم تعريف الستثمار األثر عند 

كن التعريف موجزاً وغير ُملزم، ولكن في الوقت نفسه أال يكون صياغة فضفاضة بحيث يم

إعادة تصنيف النشاط االستثماري الحالي كاستثمار أثر بهدف تعزيز قاب لية تسويقهم للمستثمرين 

.لتحقيقهم مكاسب تجارية

عاريف والقواسم المشتركة في تعند النظر في االحتياجات المحددة للمملكة العربية السعودية، 

تم تحديد أربعة ،"  Investing for Good| االستثمار من أجل الخير "استثمار األثر ، وتجربة شركة 

إذا تم االلتزام بها  :عناصر مهمة الستثمارات األثر من شأنها أن تقلل من خطر غسل األثر 

القصدية. 1

إيجابي أمر أساسي إىل هذا النوع من االستثمار، ويجب تقييم ذ لك بدقة إن نية خلق تأثير اجتماعي وبيئي 

ظمة المستثمر يجب تضمين هذا الهدف في بيان المهمة واالستراتيجية والعمليات الخاصة بالمن. في البداية

.فيها عىل النحو األمثل

العوائد االجتماعية والمالية. 2

ألعمال من المتوقع أن تحقق استثمارات األثر عائداً مالياً عىل رأس المال، مما يساعد عىل تمييزها عن ا

.مار التقليديتسعى هذه االستثمارات إىل تحقيق نتائج اجتماعية تساعد عل تمييزها عن االستث. الخيرية

مستوى بملزًم ليس من الضروري أن يكون االستثمار، ومع ذلك، وألغراض متعلقة بتعريف هذا النوع من 

أو ( وقأي أقل من سعر الس)عائد متوقع، ألنه قد ثبت اآلن عل نطاق واسع أن العائد قد يكون تساهلياً 

اعية األمر األساسي في هذا االستثمار هو تحقيق عوائد اجتم. عائدات مستهدفة معدلة حسب المخاطر

.معاً ومالية 

النتائج هناك فرق رئيسي آخر بين استثمار األثر واألشكال األخرى لالستثمار وهو التزام المستثمر بقياس 

.االجتماعية والبيئية لالستثمارات األساسية، والتي ينبغي دمجها في عملية االستثمار

خبرة محددة يعد هذا أحد المبادئ األساسية الستثمار األثر، ولكنه أيضاً أحد أكثر جوانبه تحديا، حيث يتطلب 

إدارة التأثير .يةالشاملة التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولالمبادئ انظر الملحق للحصول عىل . في 

قابلية القياس. 3

إمكانية تحقيق آثار إيجابية أخرى. 3

.دين منهاعل المستفيالتأثير يشير األثر إىل التغيير طويل المدى أو النتيجة التي تسعى المنظمة إىل 

المجتمعات عىل يمكن أن يكون هناك فوائد أوسع ،  في حين أن األثر الرئيسي هو النتيجة الرئيسية المطلوبة

.نتيجة للتدخل، سواء كانت اجتماعية أو بيئية

إيجاب .ية بطبيعتهايمكن أن تكون اآلثار سلبية بالطبع، لذلك من الواضح أن هذه اآلثار الثانوية يجب أن تكون 

الجوانب الرئيسية الستثمار األثر



فهم، فمن حين أن مقاربات المستثمرين في هذا النوع من االستثمار ستختلف بناًء عل أهدافي 

ما هو ك, جميع الجوانب الرئيسية األربعة الستثمار األثر التي تم تحديدهااألهمية بمكان تلبية

اعي في والذي يوفر تعريفاً موصى به الستثمار األثر االجتمموضح في الرسم البياني أدناه 

.المملكة العربية السعودية

تفصيل التعريف المحدد



Thanks


