
استراتيجيات تفعيل رأس المالي الخيري المخاطر 
في توسيع االستثمار االجتماعي في القطاع غير 

الربحي
جي بيه شرام

الملخصات خروج بحث الرئيسية الصفحة   المحاضرات



نظرة عامة على نيو بروفيت ومهمتها

نيوبروفيت موجودة لكسر الحواجز التي تقف بين األفراد والفرصة في أمريكا. 

نحن نعمل مع متعهدين ورجال خير لهم رؤية وشركاء آخرين على إنهاء الوضع الراهن 
وتغيير الطريقة التي ُتعلم بها أمريكا أطفالها، إلى جانب دفع الناس نحو االستقرار 

المالي واالجتماعي، وخلق مجتمعات صحية.

العناوين الرئيسية لالستثمارات تشمل:

 أسست في عام 1998	 
 استثمرت 120 مليون دوالر في تمويل متعهدين اجتماعيين ومنظماتهم	 
50 مليون دوالر + استشارات مجانية من مجموعة مونيتور ديلويت Monitor-Deloitte  حتى تاريخه	 
 فريق عمل مكون من 55 شخص	 
49 استثمارات متعددة السنوات )33 نشاطا(	 

 ̂ الصفحة أعلى



طريقة نيو بروفيت 

طريقة نيو بروفيت – القطاع الواسع والقضايا المحددة

• حدد القادة المبادرين الذين يتمتعون بقدرة عالية على خلق 
االبتكار الهدام  والتأثير المتدرج وتغيير األنظمة

م تمويل غير محدود ومتعدد السنوات • قدِّ
دعم رواد األعمال 

والمنظمات المبتكرة

دعم رواد األعمال 
والمنظمات المبتكرة

بناء شبكات موازية 
عبر القطاعات تخلق 
حلواًل على مستوى 

النظام

بناء شبكات موازية 
عبر القطاعات تخلق 
حلواًل على مستوى 

النظام

ل اختر وموِّ

قدم النصح 
ج وتدرَّ

ز صل وحفِّ اتَّ

ها • أنشئ شبكات بين القطاعات أو قوِّ

• اخلق حدثا موازيا يمكن الشبكات من التعاون في وضع الحلول 
على مستوى النظام

خ“ حلواًل جديدة عبر الشبكة • ”رسِّ

م دعما استراتيجيا مستمرا من أجل بناء دور القادة  • قدِّ
والمنظمات، وتمكين إحداث تأثير أكبر، وتحقيق تغييرا في 

األنظمة

١

٢

٣

أنشئ 
دورة ابتكار 

قوية في القطاع 
االجتماعي الذي يقود 
التأثير على مستوى 

السكان

أنشئ 
دورة ابتكار 

قوية في القطاع 
االجتماعي الذي يقود 
التأثير على مستوى 

السكان

دعم رواد األعمال 
والمنظمات المبتكرة

بناء شبكات موازية 
عبر القطاعات تخلق 
حلواًل على مستوى 

النظام

ل اختر وموِّ

قدم النصح 
ج وتدرَّ

ز صل وحفِّ اتَّ

١

٢

٣

صندوق االبتكار

القطاع الواسع القضايا المحددة

صناديق التركيز

القيادة الميدانية

ائتالف أمريكا 
فوروارد 

حشد القادة

االتصاالت

 ̂ الصفحة أعلى



كيف نخلق قيمة لدعم هذا التأثير

يستطيع المتعهدون ذوو اإلمكانيات العالية أن يحققوا أو يحفزوا 	 
التأثير الواقعي بالرغم من العوائق الكبيرة في النظام

يسمح التمويل غير المحدود المتعدد السنوات للمنظمات بأن 	 
تستثمر في القدرات الحيوية من أجل دفع االبتكار وتغيير األنظمة

ن االستثمار في دعم الحمالت ذات رأس المال المحدد من تجميع  يمكِّ
مبالغ رأسمال أكبر وجذب مجموعة متنوعة من الممولين.

يجمع الدور الفريد للمستشار بين بناء عالقات طويلة األجل تتمتع 	 
بالثقة مع االلتزام المادي بتحقيق الهدف.

 يمكن التعرف على نمط قوي وأدوات نيو بروفيت من مساعدة 	 
القادة على اجتياز تعقيدات التدرج وتغيير النظام بفعالية

توفر حرية الوصول إلى دعم القدرة من خالل مجموعة ديلويت 	 
وشركة بين كابيتال Bain Capital توفر الموارد التي ما كان 

يستطيع أن يصل إليها المتعهدون

يدعم األشخاص النافذين في الشبكة جمع التبرعات للمنظمات ونمو 
المجلس والجهود التي تزيد الوضوح

توحد االجتماعات بين القطاعات العمال المتنوعين عبر أنظمة بيئية 	 
بعينها ومجال التأثير االجتماعي الكبير من أجل تسريع التعلم وبناء 

العالقات وتطوير جداول العمل التي على مستوى الميدان

إن االرتباط بالشبكة يدعم التعلم واالبتكار، ويبني الرؤية المشتركة 	 
ويدعم مبادرات وحمالت التأثير الموازي

يساعد دور السياسة الجهود الجماعية على تحسين حلول السياسة 	 
التي تحفز التأثير والتدرج داخل وعبر جوانب القضية.

إن مهارة االتصاالت تدعم الجهود الرامية لتغيير التوجهات 	 
والسلوك داخل مجال ما أو توجهات وسلوك جمهور عام.

ل اختر وموِّ

تدرج

اجمع وحفز

١

٢

٣
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ل: معايير االستثمار لدى نيو بروفيت ١. اختر وموِّ

األثر المباشر

اختر ومول

رواد العمل 
االجتماعي

التالئم مع نيو 
بروفيت التأثير النظامي

قابلية النمو   

• تتعامل المنظمة مع مشكلة ملحة ذات نطاق 
واتساع هام.

• يمكن تدريج نموذج برنامج المنظمة ليخدم المزيد 
من المستفيدين المباشرين بدرجة كبيرة

• ُتظِهر المنظمة مدخالت ومخرجات واعدة

• لدى المنظمة سجل تعقب من النمو واإلدارة 
المالية السليمة

• تطمح القيادة إلى تدريج التأثير بشكل كبير

• ُتظهر دافع حقيقي لمواصلة رؤيتها / رؤيته لحل 
السبب )األسباب( التنظيمي )التنظيمية( للمشكلة

• تجذب موارد عالية الجودة )على سبيل المثال، 
ن حجم المنظمة  مجلس اإلدارة، التمويل( تحسِّ

وقدراتها وتأثيرها
• تظهر مياًل التخاذ خيارات جريئة ومدفوعة بالبيانات 

مما يحفز األداء التنظيمي.

•تستخدم المنظمة 
أسلوب إبداعي 

يقوم على رؤية ريادة 
األعمال.

•إن الشراكة وقدرات 
الدعم االستراتيجي 

لدى نيو بروفيت لها 
القدرة على تسريع تأثير 

المنظمة واستدامتها
•أظهَر رواد العمل 

االجتماعي شغًفا نحو 
االرتباط بعمق بمنظمة 

نيو بروفيت

•تتمتع المنظمة 
باستراتيجية معقولة 
وإلزامية تستفيد من 

نموذج البرنامج المباشر 
لتغيير النظام مما يحفز 

المشكلة الجذرية

 ̂ الصفحة أعلى



2. قدم المشورة وتدرج لتمكين استثماراتنا من إطالق إمكانياتها للتأثير

ِمَنح غير محدودة ولعدة سنوات على مدار أربعة سنوات؛ إمكانية تقديم منحة ثانية من أجل 	 
الحاصلين على المنح من ذوي اإلمكانيات العالية.

تخصيص الوقت من جانب شريك جديد لنيو بروفيت من أجل خلق فهم عميق لفرص وتحديات 	 
منظمة ما، وبناء عالقة استشارية راسخة وموثوق بها مع فريق القيادة، وااللتزام معهم برحلة 

طويلة األجل من الدعم  

تطوير تشخيصي للنمو من أجل تحديد حملة دعم لمنظمة تغطي: )1( القيادة )2( نموذج التأثير 	 
)3( النموذج االقتصادي )4( تصميم المنظمة

االستفادة من ذلك الفهم العميق والنمو التشخيصي في إرسال المتخصصين في فريق 	 
عمل نيو بروفيت وأدواتنا ومواردنا التي  تم تأسيسها على مدار 15 عام من تقديم المشورة 

للمنظمات المتدرجة غير الربحية وشبكة عالقاتنا

نشر ِفَرق استشارية مجانية من شركة ديلويت من أجل تقديم الخبرة التحليلية وتخطيط النمو 	 
المبني على سنوات من الخبرة وتمييز األنماط في ملفات المنظمات

إرسال منظمة أمريكا فوروارد America Forward )أحد أقسام نيو بروفيت( من أجل مساعدة 	 
المنظمات على تطوير إستراتيجية سياسة االستشارات، وااللتحاق بالقوى مع ائتالفات من 

المنظمات غير الربحية األخرى والشركاء من ذوي األفكار المماثلة.

مثال لحملة دعم للمعاملة:

دة
قيا

ال

العام األول 
٢٠١٥ - ٢٠١٦

العام الثاني 
٢٠١٦ - ٢٠١٧

العام الثالث 
٢٠١٧ - ٢٠١٨

العام الرابع  
٢٠١٨ - ٢٠١٩

األشهر االثنا عشر القادمة

تطوير المجلس (األدوار، والتركيبة والفترات 
الزمنية)

هيكل فريق القيادة والعاملين به

ج 
وذ

نم
ال

ي
اد

ص
قت

اال
ير

تأث
ال

مة
ظ

من
ال

تطوير األعمال وتطوير نموذج أعمال الجيل التالي 
لتدريج التدريبات في تنظيم المجتمع وريادة األباء. 

التصميم المؤسسي للتوسع الجغرافي (المكتب الرئيسي، المرتكز 
على الموقع) ولتدريج التدريبات القومية لبناء القدرات والبيانات / 

اوأدوات الدعم

بناء التسعير واالقتصاديات الالزمة لبرامج 
التدريب وتدريج البيانات/ أدوات الدعم.

العناية الواجبة بالتوسع الجغرافي العميق 
والمحتمل فيما وراء منطقة خليج سان فرانسيسكو

التخطيط وجمع التبرعات للتدرج القومي للبيانات/ 
أدوات الدعم

الدعم االستشاري المستمر 
والدعم المرتكز على 

المشروعات في:

تستمر في التطور 
استناًدا على احتياجات 

وأولويات االبتكار

7
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3. االنعقاد والتحفيز : بناء شبكات قوية للتعلم والعمل

ثمة قوة في خلق ورعاية شبكات من الممارسين للتعلم والعمل على أال يكونوا ”جمهورًا 	 
سلبيًا“ بل باألحرى ”مشاركين متحمسين“ يشاركون معنا للتعاون في خلق جدول أعمال 
مشترك، ويشاركون في تنفيذ األجزاء الرئيسية من خلق القيمة، ويكون لديهم المساحة 

للمشاركة والدعم والتعلم من بعضهم البعض. ويتطلب القيام بهذا العمل تخطيط حذر وكبير 
ومقصود

عندما يجتمع النظام البيئي الصحيح من الممارسين المتنوعين مع البنية واإلرشاد المناسبين، 	 
فيمكنهم أن يخلقوا معًا قيمة كبيرة عن طريق:

أ( المشاركة والدعم لمساعدة المنظمات على التعامل مع العقبات من أجل تحسين تأثيرها 	 
وتوسعته.

مشاركة االستشارات والدروس حول التحديات الفردية والمشتركة 	 

مشاركة األدوات والتدريبات والمساعدة الفنية 	 

الشراكات والمشروعات المشتركة واالستعانة بمصادر خارجية	 

ب( المساعدة في خلق االبتكارات واختبارها وصقلها وتدريجها 	 

 ت( العمل المشترك لدعم انتشار الممارسات القوية في الجغرافيات الجديدة. بما في ذلك 	 
التعاون المحتمل لدخول الجغرافيات الجديدة معًا

ص العوائق أمام اآلخرين لتبني دروس من الشبكة وتدريجها 	  ث( تطوير الدعم الذي يقلِّ
بسرعة 

ج( ربط مقاييس مشتركة إلدارة ونجاح األداء. ومن ثمَّ فإن هذا يمكن أن يخلق لغة وفهم 	 
مشتركين عبر الممارسين والممولين الخ لتحفيز التحسن المستمر وجذب المزيد من الموارد 

إلى القطاع

ح( التحدث بنبرة موحدة لإلبالغ عن التغيرات واسعة االنتشار في االتجاهات والسلوكيات 	 
والتأثير فيها من خالل تغيير السياسة أو حمالت التواصل.

 ̂ الصفحة أعلى



نظرة عامة حول صندوق التعلم المبكر

هدف صندوق التعلم المبكر: ضمان أن يحظى جميع األطفال ببداية في السنوات األولى من حياتهم مما 
يضعهم على مسار لتحقيق إمكانياتهم الهائلة

االستراتيجية الثانية
نشر الحلول المبتكرة وإزالة الفجوة 
بين البحث والممارسة عن طريق 

االستثمار في المنظمات التي لديها 
القدرة على التأثير على األطفال 
والعائالت في كل أرجاء األمة، 
وكذلك تنشئة الجيل التالي من 

القادة أصحاب المبادرات في ميدان 
التعلم المبكر

األنشطة الرئيسية
• االستثمار في أصحاب المبادرات 

والمنظمات عبر مجال التركيز الثالثة 
للصندوق: 1( االرتباط األسري 2( 

مرحلة تعليم عالية الجودة لما 
قبل المدرسة وقبل الحضانة 3( 

التكنولوجيا في التعلم المبكر

• جمع مجتمع عبر القطاع من 
الممارسين والباحثين والقادة 

السياسيين والممولين من أجل 
تسريع تعلمنا وحل المشكالت 

ونشر األفكار الرائعة

االستثمارات حتى تاريخه

• منظمة اسيليرو ليرننج 
Acelero Learning

• منظمة افانس  
AVANCE

 All منظمة اول اور كن •
 Our Kin )New Profit
Accelerator Organi-

)zation

االستراتيجية األولى
تشجيع التملك المحلي للتغيير، 
وتوضيح الظروف الالزمة على 

أرض الواقع لتوفير تعلم مبكر عالي 
الجودة، عن طريق استخدام إطار 
”المشكالت القومية والحلول 

المحلية والتأثير القومي“

األنشطة الرئيسية
إطالق مجموعات االبتكار 

اإلقليمية التي سوف:

• تجمع القادة المحليين للقطاعات 
وأصحاب المبادرات االجتماعية من 

أجل تحديد االحتياجات الرئيسية 
للمجتمع ونقاط قوته

• تختبر األفكار واألنماط الجديدة

• تعمل بشكل جوهري كأمثلة 
للتغير المتمركز حول المجتمع في 

سبيل األمة

• تطوير المنابر السياسية وتأييدها 
على المستويات المحلية / 

الحكومية / القومية من أجل جلب 
نتائج صندوق التعلم المبكر ومعرفة 
المجتمع بها للضغط على األجندات 

السياسية واألجندات العامة في 
سبيل التعلم المبكر

العرض

الطلب

 ̂ الصفحة أعلى



نظرة عامة على صندوق أنظمة مدارس ريإيماِجن

هدف صندوق مدارس ريإيماِجن: زيادة عدد المدارس ذات األداء المرتفع على نحو سريع وكبير والتي تخدم 
الطالب ذوي الدخل المنخفض )المدارس التجريبية ومدارس المقاطعة(

االستراتيجية الثانية
تنمية العرض من المدارس ذات 

الجودة المرتفعة لتلبية هذه الحاجة 
الموجبة للعمل عن طريق دعم 
المشغلين لكي يتوسعوا ولكي 
يترجموا أقوى ممارساتهم إلى 

ن المدارس األخرى من  موارد تمكِّ
النمو بجودة

األنشطة الرئيسية
• االستثمار في المنظمات التي 

ج النماذج المدرسية العظيمة  تدرِّ
ومشاركة االبتكارات

• تطوير شبكة ممارسين من 
المدارس العامة التجريبية 

والمنظمات غير الهادفة للربح 
ذات األداء المرتفع من أجل تطوير 

مجموعة مهارات مشتركة في أخذ 
أقوى مواردهم وجعلها متاحة على 

نطاق واسع من خالل المنصات 
الرقمّية وذلك في سبيل تبني 

سهل من جانب مجتمع التعليم 
القومي

االستثمارات حتى تاريخه

• المدارس العامة 
المبدعة

• تعليم الرياضيات

• معلمون في سبيل 
 Educators 4 التفوق

Excellence

• المدن التعليمية 

االستراتيجية األولى
تحويل الطلب الكامن إلى طلب 

موجب إلقامة المزيد من المدارس 
ذات الجودة المرتفعة عن طريق 

دة  دعم المنظمات والجهود المشيِّ
للقدرة من أجل تطوير ”سجل إنجازات 
واقعي“ حول كيفية إحداث التغييرات 
ن المدارس  في السياسات التي ُتمكِّ

ذات الجودة المرتفعة من النمو

األنشطة الرئيسية
• االستثمار في المنظمات التي 

تبني نقاط التجارب المحلية والقدرة 
القومية في تعليم الوالدين وتمكين 

الوالدين والمعلمين والنشاط 
السياسي

• تطوير شبكة ممارسين في تمكين 
الوالدين من أجل بناء مساهمات 

نشطة، ودخول األسواق الجديدة 
معًا، وتضخيم عملية نقل 

نماذجهم في التأثير إلى المزيد من 
المنظمات المحلية في المزيد من 

الجغرافياتالسياسية واألجندات 
العامة في سبيل التعلم المبكر

العرض

الطلب

 ̂ الصفحة أعلى



نظرة عامة على نيو بروفيت

NEW PROFIT OVERVIEW

صندوق االبتكار: 
(NPIF)

الصندوق الرئيسي صناديق التركيز

تعلم ريايماجين

أنظمة مدارس 
ريايماجين

التعلم من أجل الربح المسارات

التعلم المبكر
المسرع

القيادة الميدانية

ائتالف أمريكا فوروارد

حشد القادة
Brian Spector 

Henry cCance 

Ed Shapiro

ملف الخدمات

العدالة الجنائية

 ̂ الصفحة أعلى
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