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ا�ستثمار ا�جتماعي بين عامي 2018 إلى 2020

تفـاؤل كبيـر بنمـو السـوق:حجم سوق ا�ستثمار ا�جتماعي:

يقدر حجم سوق االستثمار االجتماعي ب715
مليار دوالر أمريكي لعام 2020، مقارنة بعام

 2018 حيث كان حجم السوق 228 مليار دوالر.

المصدر: االستثمار االجتماعي في القطاع غري الربحي- د. أماني الشهري
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هنـاك تفـاؤل كبيـر بنمـو السـوق بشـكل أكبـر فـي 
السـنوات القادمـة مـن أجـل التصـدي لالحتياجـات 

االجتماعيـة والبيئيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، كمـا أن 
واحـًدا مـن كل أربعـة دوالرات مـن األصـول المـدارة ¡حتـراف.

أهم ا�رقام وا�حصائيات:

المصدر: شبكةGIIN ، الدراسة السنوية ل�ستثمار ا�جتماعي لعام 2020

%70
المستثمرين

يعتقد 70% من المستثمرين
 االجتماعيني أن االستثمار االجتماعي

 ينمو على نحو مزتايد.

%24
ا�صول المالية

تتجاوز نسبة نمو األصول المالية
 لالستثمار االجتماعي 24% في 

جنوب آسيا من 2014 – 2018.

%20
ا�صول المالية

تتجاوز نسبة نمو األصول المالية 
لالستثمار االجتماعي 20% في

 رشق وغرب آسيا من 2014 – 2018.

84
مليون مستفيد

يتجاوز عدد المستفيدين من
مشاريع االستثمار االجتماعي

 أكرث من 84 مليون مستفيد في 
جنوب آسيا عام 2018.

% 23-25
نمو سـنوي مركب

األرسع  االجتماعي  االستثمار  مناطق  كانت 
والجنوبية،  والشمالية  الغربية  أورو¡  هي  نموًا 
ورشق وجنوب رشق آسـيا، واليت نمـت بمعدل 

نمو سـنوي مركب تبلغ نسبته 25-23 %.

404
ملـيار دو�ر

بلغت قيمة األصول االستثمارية 
االجتماعية في العالم في العام 2020 

ما قيمته 404  مليار دوالر .

لماذا استثمر اجتماعيا؟



تعريف ا�ستثمار ا�جتماعي 
"هو استثمار ذو عائد مالي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس"

المحرك ا�ساسي هو
القيمة ا�جتماعية

المحرك ا�ساسي هو تحقيق أثر اجتماعي
قابل للقياس إلى جانب العائد المالي

المحرك ا�ساسي هو
القيمة المالية

المسؤولية ا�جتماعية للشركات
وا�عمال الخيرية للشركات

شركة ربحية ذات هدف اجتماعي

ا�عمال ا�جتماعية: يتم إعادة استثمار
ا�رباح للتشغيل والتوسع

أن تكون العائدات من خ�ل أدوات السوق
أكثر من %75 من مجموع الدخل

 ربحيغير ربحي

منطقة الريادة ا�جتماعية و ا�ستثمار ا�جتماعي

مصدر الدخل إضافي من خ�ل استخدام
أدوات التسويق (ا�ستثمار..)

تموي�ت خيرية بحتة من
المنح والتبرعات والهبات

التوجه نحو الربح الخالص
والمستثمرين التقليديين

المؤسسات التجارية

مشاريع الريادة ا�جتماعية
وا�ستثمار ا�جتماعي

الجمعيات الخيرية

ا�ستثمار ا�جتماعي
بين عامي 2014 إلى 2018

 Source: Global Impact Investing Network; Mckinsey analysis

إجمالي أصول ا�ستثمار المؤثر المدارة من قبل قطاع ا�ستثمار %

زاد تدفق رأس المال ل�ستثمار 

ا�جتماعي  من 46 مليار دو�ر في عام 

2014 ليصل إلى 228 مليار دو�ر في 

 2018
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أهم ا�رقام وا�حصائيات:

%45
الوليات المتحدة

كــندا
الشرق ا�وسطأوروبا

شمال افريقيا

%26%1

حيث  من  منطقة  أكرث  وكندا،  األمريكية،  المتحدة  الوال¹ت  تعد 
وجود المستثمرين االجتماعيني بنسبة 45% تليها أورو¡ بنسبة 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  سجلت  حني  في   %26

أقل تواجد للمستثمرين االجتماعيني وبنسبة 1% فقط.

715
مستثمر اجتماعيمليار دو�ر

1720

االستثمار  سوق  حجم   GIINلشبكة العارش  السنوي  التقرير  يقدر 
على  ¡العتماد  وذلك  أمريكي؛  دوالر  مليار   715 بـ  االجتماعي 
منهجية تحديد السوق، واستنادًا إلى قاعدة بيانات تضم أكرث من 

1720 مستثمرًا اجتماعيًا.

ارتباط ا�ستثمار ا�جتماعي بأهداف رؤية 2030

المصدر: شبكةGIIN ، الدراسة السنوية لالستثمار االجتماعي لعام 2020

ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج 

المحلي من 20٪ إلى ٪35  

 زيادة نسبة ا�نفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي من 21

٪ إلى ٪51

 زيادة نسبة مساهمة المنظمات ا�جتماعية في الناتج المحلي ا�جمالي 

من 0.6٪ إلى ٪5
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