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بالطلا
١٩٩٣ ماع تسسأت

سرادملا

تاعماجلا

1ملعملا

Peer Forward
 حاجنلل 9يرمأ نويلم10 ةدعاسم

.2025 ماع لولحب يفيظولا



  مارش $ يج

oسبروفةلجمتجردأForbes2012ماعمارش:يجديسلا
WاعلالوحًاSثأتOيعKتجالالKعألاداورHكأةFاقنمض

(PeerForward).دراوروفSبةمظنمةدايقيفهلمعل

oيرمألاسيئرلاداشأhهتملكلالخمارش:يجديسلابامابوأ
.2009ماعمالسلللبونةزئاجهمالتسادنعاهاقلايتلا

oعأدئارلضفأك2007ماعهرايتخامتKتجالالاجملايفلKيع
.يملاعلايداصتقالاىدتنملالالخاكيرمأب

oةعماجلاوسيجيرةعماجنمةيرخفلاهاروتكدلاىلعلصاح
.)اكيجلب(نافوليفةيكيلوثاكلا

oاكوشأولوكسةسسؤمو�سأدهعميفةلامزىلعلصاح
.نتاهنامدهعمو



اماس سرادم

2013

2008

2020

2012

)اماس( ردصم
اهل*عأجذو%دعاس

50نم4كأةيع*تجالا
لاشتناىلعصخشفلأ
رقفلانثاربنممهسفنأ

 )اماس( ةسردم
نثاربنمسانلاجرخيجمانرب
Pفوتلالخنمرقفلا
تاراهملاىلعبيردتلا
قاحتلالاولاصتالاوةيمقرلا
تنرتنإلاربعفئاظولاب

  بوه )اماس(
يع*جلا ليومتلا ةصنم

 )اماس(
يعانصلاءاكذلابيردت•

ويديفلاىلعفرعتلل
روصلاو
 فظوم فلأ11•
اهليلحت مت ةطقن رايلم1.5•



 ةيساسألا رتويبمكلا تاراهم ىلع )اماس( يف 1فظوملاl بيردت متي

.مهلمع لباقم رجأ مهل عفديو

 ميلعتلا لاجم يف جمارب لمشت اهيف 1لماعلل ةيريوطتلا جماربلا نم ةعومجم رفوت
.رمتسملا ميلعتلا فيلاكت يف ةدعاسملل ةيساردلا حنملاو تاراهملا ةيمنتو يحصلا

باحصأل داشرإلاو ةtغصلا ضورقلا ميدقت يف مهاسي )GiveWorkChallenge( جمانرب
.1حومطلا عيراشملا

)اماس( جمارب
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Sياعم بسح
ةنلعملا حنملا
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فاعضأ10
عيباسأ8  يف

فاعضأ10
موي15

فاعضأ10
موي15

 لمعلا
دعب نع

نويلم250
موي14

 مايأ يف ققحت دوقع لوحت :ةحئاجلاو ةنمقرلا ببسب

 بطلا
دعب نع

 راجتلا
ةينورتكلالا

 ميلعتلا
دعب نع



1غتلا ةلحرم

تايدحتلا ةطيرخ يف عراستملا Sغتلا

�اكسلاومنلاويخانملاSغتلا:ةئيبلا§

ةنمقرلاوةديدجلاتاراهملا:لمعلا§

اهروحتوةئبوألاراشتنا:ةحصلا§

لبقتسملالايجأعناصو:ميلعتلا§

:ددهتو نك� يتلا تاينقتلا راشتناو

 اهعم لماعتلا ديجي نم نك�§

اهتايدحت زواجتو اهعيوطت نقتيو§

اهلهجي وأ اهلهاجتي عم ددهتو§



لقألا ىلعانميفاكددع وأةياقولا ىلع زيكرتلا لب جالعلا ىلع زيكرتلا§

 Oكمتلاو تاردقلا ريوطت لب حنملا لالخ نم جايتحالا دس ىلع زيكرتلا§

اهعم لماعتت يتلا تاودألا Sغتت نأ دب ال  لولحلاو تايدحتلا Sغت عمو

ةلخادتملا ةديدجلا ندملا هذه يف اندشرت نأ عيطتست نل ة�دقلا ندملا طئارخف

فيرعتلا ةداعإ ةلحرم

ايفاك دعي <



ةلئسألاب أدبي )يغتلا



نم فيرعت ديعنل ؟فيكواذامل

فئاظولا ديلوت يلحملا جتانلا

ةيلومشلا ةمادتسالا

راكتبالا



يسيئر لماعك راكتبالا ىلع ةمظنملا ةردق

 مادتسملا ومنلل

ةيداصتقالا ىودجلا

عمتجملا ةيمنت

ةمادتسالا

فئاظولا ديلوتو يلحملا جتانلا

ةيلومشلا



نيقيلا مدع ةرادإ ىلع ةردقلا ةدايز

ةيسفانتلا ةيحبرلاو تاداريإلاو ومنلا ةدايز

 ةيجاتنإلا ةدايزو ، ردهلاو فيلاكتلا ضفخ
 دراوملا ةءافكو

ةنورملاو ةمادتسالا نيسحت

ىرخألا ةينعملا فارطألاو نيديفتسملا اضر ةدايز

 باطقتسالا لهست تاءافكلل ةبذاج ةئيب
رارقتسالاو

 ءاكرشلا بذج ىلع ةردقلا ةدايز
؛ ليومتلاو نينواعتملاو
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اهمييقتو ةمظنملا ةعمس زيزعت 8



ةركفبأدبتةراضحلا



نوكيليسلايداوليلدنمتاحفصديازتملكشبتاينواعتلاذخأت
ءانبيفةدعاسمللتانضاحوتايGداكأوةينواعتتاعرسمقلطتو
.Sواعتلكشبةكولمملاتاكرشلانميلاتلاليجلا

ةيع9تجالا ةدايرللةيع9تجالاةياعرلانم



 ومنلا تاذ تآشنملا ةدعاسم قيرط نع ىربكلا ةيداصتقالا ةميقلا لصحت
ربكأ لكشب اهوT ةدايزو اهئادأ Nسحتب عيرسلا

عيرسلا ومنلا تاذ تآشنملا ةميق موي دعب اموي تاموكحلا و تاسسؤملا  كردت

 ابيرقت دلوت ،اوB عرسألا كلت ،تآشنملا نم طقف 1%"
"ةنس لك ىف ةديدجلا فئاظولا نم 40%

 لبقتسمو عيرسلا ومنلا تآشنم- نSفوك ةسسؤم
^يرمألا داصتقالا

بجي،يداصتقالاومنللةمجرتل*عالاةدايرةطشنألنوكيل"
»ةPغصلا«و»ةئدتبملا«ءايشالاىلعازيكرتلقأنوكننأ

عيمجبتاكرشلاكلتمايقةيفيكىلعزيكرتلاىلإلاقتنالاو
.عيرسلاومنلابتاعاطقلاعيمجيفو،ماجحالا،ر*عالا

ومنلاتاذتآشنملانأحوضوبرهظتثاحبألانال؟اذامل
."تاو4لاولمعلاصرفلةيقيقحلاتادلوملايهعيرسلا

نوسباب ةيلك-ه*ينوأ .ف وجPبنيسيا .د



 تاردابملا ديدحت
رثألا ةيلاع

ليومتلا  ةمظنألا
تاعيرشتلاو

تاءافكلا رفوت لوصولا
ةينقتلل

 زيمتلا
يسسؤملا

 ومنلا
ةمادتسالاو
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عاطقلا هجاوت يتلا تاقوعملا زربا



عاطقلا ريوطت

 راكفألا
ةيعادبالا

 لوحتلا
يمقرلا

قافآ عفر
ليومتلا

عفد
ومنلا

تانايبلا هدوقت ريوطت

ةحناملا تاهجلا رود



ىلإ حنام نم راودألا 1غت

رمثتسملا

ةعرسملا

ةربخلا تيب

دشرملا



 رشن
ةفاقثلا

 ةي.داكألا
ةيضارتفالا

راكفألا كنب

 ةعرسم
تاسسؤملا

 و;
ةمادتساو

 راكتبالا
عادبالاو

ددعربكأريوطتلجمانرب:فاشكتسالاوبيردتلا
بسانيامبسحتايعمجلاXوسنمنم
مهيدلةرفوتملاتايناكمإلابسحومهفورظ
تايعمجلاسلجمىدلو

تاءافكلا باطقتساو تاردقلا ةيمنت

ةيمالعإوةيفيقثتةيعfتجاةطشنأ:بذجلاوجيورتلا
ةيروضحلاتاودنلالمشتةفاقثلاويعولارشنل

.ةينورتكلالاتاحاسملاوتارانبيولاو
لوحتلا ةدايقو ةفاقثلا رشن

تاسسؤملراكفأديلوت:راكتبالالماعم
ةحيحصةيجهنمنمةقلطنمةديدج
راكتبالالحاوملالخنمضارغالاديدحتل
قالطالاىتحصمقتلانمةتسلا

تامدخلامدقتتاعرسم:ةئشانلاتاسسؤملاةعرسمةركتبم ةيعمتجم تاسسؤم
داشرانمةئشانلاتاسسؤملاحاجنلةيرورضلا

ةيتسجولوةينقتتامدخو
ةعيرس حاجن ةلحر

تاسسؤمللجمارب:تايعمجلاحومط
ومنلاةلحرملاهلقنلةزيمملاوة`اقلا
.عيرسلاوقئافلا

ةقئاف ةيعمتجم تاسسؤم

ةيراكتباتايعمج:لبقتسملاتاسسؤم
وأ،ةيباحستايعمجكاهبولسأيف

،اهصصختوأةيمقر
لبقتسملا عنصن

ةلماكتم PكNو معد ةموظنم

حنملا



لمعلا تاوطخ

 ةعيرس تآشنملا ديدحت
 اهتاجايتحا ومنلا

ومنلاو معدلا

 صصقب ءافتحالا
حاجنلا

1
2

3
4

 عم قيسنتلا
ةينعملا تاهجلا

 وه ليلحتلا نم فدهلا

:ىلع فرعتلا

 تآشنملا ددع§

؟ ومنلا ةعيرس

؟يفارغجلا اهعيزوت§

؟ايعاطقاهعزوت§

؟اهصئاصخ زربأ§



فيرعتلا ةداعإ ةلحرم
ا

الاجمل
ت

 حنملا تالاجم نم

Think Tank ةربخ تيب >
 نم

حن$

يديلقت وأ ركتبم-

 ةلحرملا
ئشانلا-
Hعتملا-
 زيمملا-
ومنلا عيرسلا-

 اذام
حن*

لاملا-
ةفرعملا-
ةينقتلا-
-

يك
 ف

حن* ةدحاو ةرم
اجردتم
رXثتسا ةداعإ

ةمادتسالاو ومنلا جمارب
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