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:أسئلة جوهرية

هل التحوالت االجتماعية ستقود إلى ابتكارات جديدة؟

هل استطاع االبتكار أن يحقق التنمية؟

؟في االستدامة جتماعيما دوراألبتكار اال



:تمهيد

من الزراعة الى ما بعد الصناعة



من مجتمع اإلنتاج 
الى تقنيات 
األستهالك

اإلستدامة وتعريف الحياة الطيبة

الفقاعات المتعددة( البيئة-المجتمع-اإلقتصاد)نقص المناعات المكتسبة 

الهوة بين األغنياء والفقراء

اإلستهالكالسعي نحو السعادة عبر 

التنمية أما النمو؟

التحديث األوروبي إعتمد على تكديس الثروة بيد النخبة



2030أهداف التنمية املستدامة : مقدمة 
لم مؤشرات البطالة في العا-2

(عامل من بين كل ثالثة)مليون عامل 900

دوالران يوميا    -دون مستوى حد الفقر 

(                                                                             %42)مليار 1,4= 2017

أشكال العمل الهشة 

Vulnerable Forms of Employment شباب3من بين كل 1
(سنة24إلى 15بعمر )

إما 
عاطل عن العمل•
ال يحصل على التعليم•
ال يحصل على التدريب•

2016-2030

)*(مليون فرصة عمل 470توفير 

وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة)*( 

منظمة العمل الدوليةو البنك الدولي : املصدر 



توزيعإشكالية
الثروة

المؤسساتأهمية
التنميةفي





لماذا االبتكار االجتماعي؟

التشبيك بين 
القطاعات 
والمعارف

إحياء ثقافة 
اإلجتهاد 
والعمران 

المساهمة في 
حلول 

مستدامة 
مبتكرة

التحول الى 
الحكومات 
الذكية المرنة

ة أنسنة التقني
في عصر 

الذكاء 
الصناعي



لماذا االبتكار 
االجتماعي؟



فشل السوق

فشل السياسات

نظام اإلبتكار الوطني



لماذا تفشل األمم؟



مؤسساتتحويل األفكار الى 

تلبية حاجات مجتمعية



INTEGRAL INNOVATION MODEL, Al-Jayyousi, 2017

المشروع الوطني



يالصناعالذكاءعصرفيالتقنيةأنسنة



سطوة التقنية ونهاية 
المجتمعات 

الحداثة السائلة

تماهي عالم االشياء

وعالم األفكار

وعالم األشخاص 



ة رؤى بديلة للتنمي

ما بعد الرأسمالية 



20



الطعام الطيب



المرنةالذكيةالحكوماتالىالتحول





اإلجتهادثقافةإحياء
والعمران



اإلجتماعياإلبتكارنماذج 

مجتمع المدينة األول

مدينة العقل والروح

عبد الرحمن السميط. د



بتكارمدينة اال
.......أنتم أدرى بشؤون دنياكم

الذاكرة التاريخية



القطاعاتبينالتشبيك
والمعارف



المستدامةالوقف والتنمية 
ترتبط بالمجتمع المدني-

التكافل-التراحم-قيمة اجتماعية-

اإلجتماعيةالمسؤولية -

الحوكمة-



مبتكرةمستدامةحلولفيالمساهمة



الدائرياالقتصاد



المدن المستدامة 



محاكاة الطبيعة



البصمة 
البيئية

مؤشرات اإلستدامة



الكفاءة البيئية

Reduce 
material 
intensity

Reduce energy 
intensity

Reduce 
dispersion of 

toxic 
substances

Enhance 
recyclability

Maximum use 
of renewable

Extend product 
durability

Increase 
service 

intensity





االجتماعي؟تكار بااللماذا  من الزراعة الى ما بعد الصناعة



دورنا في العمران

فليغرسها





لماذا اإلبتكاراإلجتماعي

أنسنة التقنية في عصر الذكاء الصناعي

التحول الى الحكومات الذكية المرنة

المساهمة في حلول مستدامة مبتكرة

إحياء ثقافة اإلجتهاد والعمران 

التشبيك بين القطاعات والمعارف



عودة الجيوسي. د.أ

E-mail: odjayousi@gmail.com

mailto:Odeh.al.jayyousi@iucn.org


السالم عليكم





للإبتكار الاجتماعي نموذج

مؤسسة رواد التنمية

4/9/2020



نعمل في 
احياء تسعى للتغلب على التهميش

الأردن ، لبنان، مصر و فلسطين  



 2005  عام األردن  في  التنمية رواد مؤسسة وتأسست  انطلقت
 القاهرة بنك من وبدعم أرامكس وشركة غندور فادي من بمبادرة

 أعمال وسيدات رجال بمشاركة األردن في وتوسعت ونمت عّمان
المصري خالد السيد أبرزهم من وعرب أردنيين

2012 عام لبنان في تأسست•
2012 عام مصر في تأسست•
2013 عام فلسطين في تأسست•



 االبتكار
االجتماعي

الخاص القطاع مع المأسسة نموذج

الشباب بمشاركة

خالل من
الشراكات

 البرامج 
المعرفة تكوين

العمل في األحياء 



ةالمأسس في االجتماعي االبتكار
 منذ ثابت وإداري مالي ودعم معرفية مشاركة
 انخراط بهدف الخاص القطاع من 2005  في  انطالقنا
 التي األحياء دعم في الخاص القطاع في العاملين

.التهميش على للتغلب تسعى



 االجتماعي االبتكار
 األحياء في العمل خصوصية في

الشباب مع كاملة بمشاركة
 التبادلي النموذج



 االجتماعي االبتكار
األطراف متعدد الشراكات نموذج في 

 اجتماعية، حركات خاص، قطاع مدني، مجتمع حكومة،
الشباب الحي، أهالي تنموية، عالمية مؤسسات



 االجتماعي االبتكار
البرامجي العمل نموذج في
 ثقافة والتطوع، المجتمع خدمة ساعات تدوير إعادة

 خدمات، مؤسسة ولسنا مواطنين مؤسسة أننا
األحياء في القوة بناء مفهوم



  االجتماعي االبتكار
 األهالي مع العمل نموذج  في

 متكاملة منهجية ذات  مجتمعية حمالت  خالل من
 التنظيم ونهج  التصميمي  التفكير على تقوم

.المجتمعي



االبتكار االجتماعي 
في نموذج تكوين المعرفة 

من خالل فهم معمق للسياق، موارد الحي والناس، 
، الموروث، وتحليل موازين القوة القصص

.من الفشلوالتعلم المجتمعية وتحرير الصوت 







بيئة آمنة وشجاعة في الأحياء

 الطفل

 الشباب

 المجتمع

التي  تكوين بيئة امنة و شجاعة في الاحياء•
ل تسعى للتغلب على التهميش من خلا

ة و التعليم و البرامج الشبابية التطوعي
تنظيم العمل الأهلي مع القواعد 

.الشعبية 
رة و يركز نهج عملنا على تمتين روح المباد •

حة تيسير و مراجعة و تأطير الأولويات المل
لحل المشكلات المجتمعية بمشاركة 

ال افراد المجتمع المحلي و الشباب من خل
 برنامج تمكين: ثلاثة برامج أساسية 

. الشباب ، تنمية الطفل و دعم المجتمع



الأوليةالإنجازات 
النظيف /شرق عمان –اول مركز مجتمعي شبابي 







رواد للشراكات نموذج



رواد  نموذج  
األطفال و اليافعين و المهمشة مع االحياء في يعمل يتمحور حول الشباب ، 

األهالي و مؤسسات الحي 



النموذج البرامجي



-نهج العمل  الخدمة المجتمعية



نموذج الأنشطة في رواد التنمية

الأنشطة عمليات التقييم

معرفة 
مهارات 
اتجاهات







برنامج الشباب
برنامج الطفل
برنامج المجتمع

الشراكات والمبادرات التطوعية
مشاريع

الدعم اإلقليمي



أين نعمل
في األعداد 

الوطن العربي المكون

1,778
 الشباب

المستفيدين 
من المنح

7,400
 األطفال

المستفيدون

500

النساء 
المستفيدات 
من المشاريع 
المدرة للدخل 
ومحو األمية 
 وجلسات
التوعية

5,000 المستفيدين
من الحمالت







األردنرواد 
جبل النظيف
شرق عمان

الطفيلة
جنوب األردن

البدوية البيضاقرية 
وادي موسى/ البتراء الصغيرة 

75000  عدد السكان 

85000  عدد السكان 

650  عدد السكان 



األردنرواد 



لبنانرواد 

:السكان عدد
 والتبانة محسن جبل

طرابلس مدينة

105000



لبنانرواد 



مصررواد 

700,000:السكان عدد
 هللا خير عزبة
القاهرة



مصررواد 



فلسطينرواد 

19000:السكان عدد
قديس ودير وشقبا وبدرس وقبية نعلين

هللا رام 



فلسطينرواد 



What Have We 
Achieved To Date (in the Region )

1957 8200 3300 5000
Total number 

of 
scholarships 

recipients’ 
until the end 

of 2018

Every year 
more than 

8200 child
beneficiaries  

Every year more 
than 3300 

individuals reached 
through the 
Community

Support Program

Total number 
reached through 
community-led 

campaigns

In Jordan







:ورشة عمل بعنوان

التفكير التصميمي في االبتكار االجتماعي

:تقدمها

أسماء الكيالي. أ

@asmakayyali



ماجستير في ريادة األعمال•

مدربة معتمدة في المجال •

محاضرة جامعية•

مستشارة وموجهة لعدد من •
اتالمشاريع الناشئة والمؤسس

المؤسس الشريك والمدير •
Startoviaالتنفيذي في شركة 

@asmakayyali



ضوابط الجلسة

@asmakayyali



محاور الجلسة

يمفهوم االبتكار االجتماع✓

ميمفهوم التفكير التصمي✓

ميمراحل التفكير التصمي✓

أهداف التنمية المستدامة✓

@asmakayyali



مقدمة

@asmakayyali





دوائر التضامن واالنتماء



فيتكرسالهيما
؟الحياة

تمرين فردي*



ما هي عملية التفكير

@asmakayyali



مفهوم  االبتكار االجتماعي

تختلفالتيرالتغيياستراتيجياتونشر،عليهاالقضاءأوبيئية/اجتماعيةمشكلةحل
واسعًراتأثيتحدثوالتيالماضيفيالمشكلةلمعالجةاستخدامهاتمالتيتلكعن

النطاق

@asmakayyali



األثر المجتمعي

االستدامة

@asmakayyali



المسؤولية الفردية االجتماعية

قدرته على الرؤية والتفكير والعمل مًعا1.

ايستغرق المزيد من الوقت لتحديد المشكلة وإعادة تعريفه2.

رؤية المستخدمين كمساهمين وليس مشاكل3.

يبحث عن حلول ، وما وراء الخدمات الرسمية4.

يبدأ المبدعون االجتماعيون بالناس بدالً من الخدمات5.



الريادة المجتمعية في الشرق األوسط

نساء% 28من الرواد االجتماعيين رجال و % 172.

36و 25أعمار الرواد االجتماعيين بين 2.

نسبة كبيرة منهم متعلمين3.

كثر4. يبدؤون مبادرتهم مع شريك أو أ

لديهم تجربة شخصية مع المشكلة المجتمعية 5.



التعليم•

الصحة•

المواصالت•

الزراعة•

البيئة•

الفن•

@asmakayyali



منهجية التفكير التصميمي

التي كان ساهمت الثورة الصناعية والحرب العالمية الثانية في تطور العديد من العلوم و
مفهوم التفكير التصميمي أحدها

انت من ِقَبل بهذا االسم كطريقة للتفكير ك( التفكير التصميمي)إن أول إشارة لمصطلح 
 The Sciences of the Artificial)في كتابه  Herbert A. Simonعالم النفس واالجتماع 

عن علوم التعلم والذكاء االصطناعي، ثم ساهمت العديد من المنهجيات  (1969
والدراسات واألفكار في العقود التالية بتطوره إلى أن وصل إلى مفهومه الحالي

@asmakayyali



وتطبيقهاً عالميونشرهالتصميميالتفكيرنموذجلتطوروالداعمينالمساهمينأشهرمن
Davidيدعلىم1991عامتأسيسهاتمالتيIDEOشركةهي Kelley, Bill Moggridge,

and Mike Nuttall،يميالتصمالتفكيرمجالفياالستشاريةالشركاتأشهرمنوهي
العالمفيالمنتجاتوتصميم

Steveمنطلببعدم1980عامAppleلشركةفأرةأولتصميمفيالفضللهاويعود
Jobs.

@asmakayyali



تكار إن التفكـر التصميمـي هـو منهجيـة تقـوم عـلى إجيـاد احللـول واالب
املرتكز أساسـاً عـلى اإلنسان

@asmakayyali



مراحل التفكري التصميمي

@asmakayyali



@asmakayyali



!افهم جمهورك (Empathize)التعاطف أو التعايش -1

حاب أول مرحلة من مراحل التفكير التصميمي هي التعاطف مع الجمهور المستهدف أص
المشكلة، أي القدرة على الشعور بهم واإلحساس بمشكلتهم ومعرفة اهتماماتهم 
لتعايش وأفكارهم من خالل وضع نفسك مكانهم كأنك واحداً منهم واالندماج في بيئتهم وا
دف معهم، أيضاً السماع إلى قصصهم الشخصية ومواقفهم التي يمرون بها، وذلك به

.الوصول إلى فهم عميق الحتياجاتهم وإدراك المشكلة وتحديدها بشكل دقيق

حوار، البحث الميداني، المقابلة وال: ومن أدوات جمع المعلومات حول الجمهور المستهدف
.المالحظة والمراقبة، القصص والمواقف

@asmakayyali



بالحلول، كما في هذه المرحلة يتم التركيز على حاجات الجمهور المستهدف وال يتم التفكير
اول أن يعزز يحرص المفكر التصميمي على عدم التطفل على اآلخرين ومضايقتهم، بل يح

وتطوير الشعور لديهم باهتمامه الشخصي بهم وسعيه لحل مشاكلهم وتحقيق رغباتهم
.وروتحسين جودة حياتهم وبيئتهم، وأن يكون صبوراً حليماً أثناء تعامله مع الجمه

@asmakayyali



:مؤسس شركة أبل Steve Jobsيقول

ذا الناس  ال يعرفون ماذا يريدون حتى تريهم ذلك الذي يريدونه، هل“
اء السبب  ال  أعتمد أبداً على أحباث التسويق، مهمتنا هي قراءة  أشي

”!مل  تكتب على الصفحات بعد

@asmakayyali



!حلّل الجمهور وحدد المشكلة(Define)تعريف المشكلة -2

ف، يتم من خالل المعلومات التي حصلت عليها عن الجمهور المستهدف في مرحلة التعاط
ك المعلومات اآلن تحليل هذه البيانات ومحاولة تحديد المشكلة بشكل دقيق بناًء على تل

.التي جمعتها

مشكلة في هذه المرحلة صياغة تقرير عن المشكلة الحقيقية ينتهي بعبارة تصف ال
.بأسلوب محدد وبسيط وبعبارة واضحة

@asmakayyali



!فكر بالحلول وصغ تحدياً ( Ideate)ابتكار األفكار -3

م إعداده، بعد معرفة المشكلة وتحديدها بشكل دقيق، ومن خالل تقرير المشكلة الذي ت
حاول أن . هايتم في هذه المرحلة توليد العديد من األفكار والحلول لهذه المشكلة وكتابت

لمبتكرة تكون هذه الحلول متدرجة من الحلول العادية حتى تصل إلى الحلول اإلبداعية وا
.وهي المطلوبة

سماع ويمكن في هذه الخطوة التعاون مع الجمهور المستهدف في صياغة بعض الحلول و 
تلهام من ، االسالعصف الذهني:من األدوات التي تساعد على توليد األفكار. أفكارهم حولها
.، الرسمالخرائط الذهنيةتجارب ناجحة،

@asmakayyali



!صّمم وأنتج حلولك،(prototype)إعداد نموذج أولي -4

لك بعد وضع مجموعة من األفكار والحلول المبتكرة للمشكلة، وبعد اختيار أفضل ت
رح، وتصميم الحلول القابلة للتنفيذ، يتم اآلن إعداد نموذج أولي لخطة تنفيذ الحل المقت

تحسينه وتطوير المنتجات واألدوات المصاحبة له كنموذج أولي يمكن تعديله وتطويره و 
.حسب نتائج تجريب الحل واختباره بعد المرحلة الخامسة

@asmakayyali



!اختبر حلولك( test)التجربة -5

مرحلة بعد أن أصبحت خطة تنفيذ الحل وأدواته ومنتجاته جاهزة، يتم اآلن نقل الحل من
لى مجموعة التخطيط واإلنتاج إلى مرحلة التجربة والتنفيذ على أرض الواقع، وذلك يتم ع

سبته من الجمهور المستهدف لضمان جودته والجدوى االقتصادية واالجتماعية منه ومنا
.مع المشكلة

@asmakayyali



يالتصميمالتفكيرمراحلنأالحظ
أومتوازيةمراحلهيبلخطية،غير

يل،والتعدواإلصالحللمراجعةتكرارية
إلىالرجوعإلىالفريقيحتاجفقد

كثرأوسابقةمرحلة علىللحصولأ
كثرمعلومات الجمهورعنأ

لة،المشكتعريفإلعادةأوالمستهدف،
أفكارابتكارأوالحلوللتعديلأو

.األوليالنموذجتعديلأوجديدة،

@asmakayyali



االبتكاريفالتصميميالتفكريمنهجيةتوظيفكيفية
االجتماعي

@asmakayyali



المساواة إن المنهجية المركزة علـى اإلنسان هـو االعتقاد الجـازم أن كل المشكالت، كالفقـر و
كثر هــذا األمر هــو األ. مهمـا بـدا مـن الصعــب القضــاء عليهــا، فيمكــن حلهــا. بـين الجنسيـن

إلحاحــاً خصوصــاً عندمــا يكــون األشخاص الذيــن يعانــون مــن أمــر مــا هــم أنفســهم مــن 
ـة فعالـة إن التصميــم المركز على اإلنسان هـو منهجي. عليهــم أن يعالجــوا المشاكل مباشرة

.لوياتإنه يضــع اإلنسان ورغباتــه محــور األو. سـواء لخلـق األشياء، أو التجـارب، أو الخدمــات

@asmakayyali



@asmakayyali



@asmakayyali



@asmakayyali





االبتكار االجتماعي واالستدامة

الريادة االجتماعية
لتعزيز االستدامة

ناصر المغيصيب

طموح للتنمية المجتمعية



QUT Australiaبكالوريوس هندسة •

HEC Paris–العامة اإلدارةفيتنفيذيماجستير•

المجتمعيةمدير عام مؤسسة طموح للتنمية•

مدير إدارة المشاريع التنموية في قطر الخيرية•

مدرب معتمد في وزارة الثقافة والرياضة•

رائد عمل شبابي ومؤسس لعدة مبادرات مجتمعية•

وياك-دبلوم في االستشارات النفسية•

ناصر المغيصيب/ المهندس



الريادة 
االجتماعية

مفاهيم 
عامة

ريادة 
االعمال 
االجتماعية

األثر 
االجتماعي

االستدامة 
للمجتمع

االستدامة 
المالية

من مبادرة 
إلى ريادة 

أعمال



القيادة والريادة

رائد قائد



ريادة األعمال

ريادة أعمال تجارية•

ريادة أعمال شبابية•

ريادة أعمال سياسية•

ريادة أعمال فنية أو ثقافية•

ريادة أعمال اجتماعية•



ريادة األعمال

االستعداد إلعداد وتنظيم وتطوير وإدارة عمل•

(قيمة مضافة)يساهم في حل مشكلة •

مخاطر عالية•

عادة غير مكتمل التمويل•

ذه االبتكار في نوع العمل أو في طريقة تنفي•









مفاهيم عامة

المسؤولية المجتمعية •

العمل التطوعي•

النشاط االجتماعي•

المبادرة المجتمعية•

ريادة األعمال االجتماعية•



نسبة الوعي بمفهوم ريادة األعمال االجتامعية

عربي خالل بحث جامعيشخص500استبيان شارك به 

ريادة األعمال االجتماعية هي المسؤولية االجتماعية% 53•

يظنون أنها عمل تطوعي بال مقابل% 18•

فقط عرفوا ماهي وكيف تعمل% 13•

مسابقة الشركات العربية الناشئة 

(لريادة األعمال في العالم العربي  MITمنتدى)

المتأهلة للنهائيات تعمل 50من المشاريع ال% 25اكثر من •
كريادة أعمال اجتماعية ومجتمعية



مفاهيم عامة
المسؤولية المجتمعية •

المجاالت مسؤولية الفرد أو المنظمة تجاه المجتمع والمساهمة في تحقيق تنميته المستدامة في مختلف

والعمل على تحسين نوعية الظروف الحياتية والمعيشية بشكل عام

العمل التطوعي•

بذل جهد بدني أو مالي أو عيني أوفكري بال مقابل وبال الزام لخدمة المجتمع

النشاط االجتماعي•

.اهتمام الشخص بقضية مجتمعية ودعمها من خالل تعزيز شغفه بها أو المبادرة لمعالجتها

؟ريادة األعمال االجتماعية •



حة تطوير النشاط أو المبادرة المجتمعية إلى حل مستدام يسمح بالتعامل مع المسائل المطرو•

أمامه بطريقة مستدامة لتترك تأثيراً ويمكن توسعها

ملهم وعلى عكس الناشطين، فإن الرياديين االجتماعيين يبنون أساس المنظمات وال يحدون ع•

بإطار زمني محدد بل يواصلون بالتعمق والتوسع ليصبحوا شاملين أكثر

رص والناشطون الذين يتحولون إلى رياديين اجتماعيين يغيرون المجتمع ويستثمرون الف•

.المتاحة أمامهم وباستخدام أساليب مبتكرة، ومهارات حديثة من أجل حل المشاكل االجتماعية

كلة و الفكرة المبتكرة التي تعالج قضية اجتماعية إلى مشروع ريادي ناجح يحل المشتحويل •
.يحقق اثر مجتمعي و يحقق استدامة لنموه كمشروع

ريادة األعمال االجتماعية



موقع ريادة األعمال االجتماعية

ريادة األعمال 

االجتماعية
العمل التجاري 

التقليدي

المنظمات 

الخيرية والغير 

ربحية



عناصر البناء

االبتكار•

.ستدامةلألفراد ، وتحسين الحياة ، وتطوير المجتمع بطريقة مالتأثير االجتماعي •

ور مثل الشركات التقليدية ، كسب المال من أجل إعالة نفسها ، ودفع أجالربح •
.العمال ، والنمو كمؤسسة



الرؤية

. ستدا أن تكون طموح مؤسسة رائدة في تنمية املجتمع قادرة على إحداث التغيير اإليجابي وامل

الرسالة

جتمعتقديم خدمات مجتمعية مبتكرة ومستدامة ذات جودة عالية لتمكين األفراد واملؤسسات مل
أكثر فاعلية



التحول

الرغبة في 
التغيير

تحقيق 
الرؤية 
األولى

القيام 
بالمخاطرة

تبني 
ونشر 
ثقافة 
متطلبات جديدة

المجتمع

أسباب 
قانونية

أسباب 
مالية

االستدامة



إلى –من 

مؤسسةمبادرة 

ريادة أعمال اجتماعيةتطوعية 

ربحيةغير ربحية 



التلخيصيالتقييم •

(التحسين)التقييم التكويني •

التقييم المعرفي•

التقييم التنموي•

تقييم األثر االجتماعي



.وركائزها2030المساهمة في تحقيق رؤية قطر •

من خالل ربط مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة •
.للمشروع بركائز الرؤية

ية ال تدعم المشاريع على ركائز التنمية االجتماع•
كيزة والبيئية والبشرية فحسب ، بل إنها تدعم ر

.التنمية االقتصادية

تقدر تلك الساعات . اذا شملت برامج تطوعية•
.قيمة اقتصادية عالية أيضا

االستدامة  المجتمعية



لتنمية المستدامة الموارد البشرية واالقتصادية والبيئية تتماشى استراتيجيتنا مع أهداف ا

:لألمم المتحدة ، والتي تساهم في تحقيق عدد من تلك األهداف ، مثل

المساواة بين الجنسين•

العمل الالئق ونمو االقتصاد•

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية•

السالم والعدل والمؤسسات القوية•

شراكات لتحقيق تلك األهداف•

االستدامة  المجتمعية



تاثير ريادة األعمال االجتماعية

توظف المؤسسات االجتماعية ماليين األشخاص ف. ي 1

جميع أنحاء العالم

هناك ما هو أكثر من األعمال التجارية من المال. 2

المجال االجتماعي ينمو بسرعة. 3

المساهمة على الصعيد المالي. 4

مساعدة الدول الفقيرة لمساعدة نفسها. 5

بالشمولية والتنوع. 6



استراتيجيات لتوليد الدخل المالي

جمع البيانات•

االستشارات•

األعمال األخرى•

االعالنات •

تقديم اشتراكات •

التعليم والتدريب•

تقاسم اإليرادات•

تقاسم المخاطر•

برامج التأجير•

تنظيم األحداث•

الرعاية•

مبيعات المنتجات •
والخدمات



التمويل واالستثمار

مثل العديد من الشركات ، غالبًا ما يلجأ رواد األعمال 
م االجتماعيون إلى الممولين للمساعدة في إطالق مشاريعه

.وتوسيع نطاقها

توفر صناديق رأس المال االستثماري •

حاصنات األعمال•

.منصات التمويل الجماعي•



التوقيت

1998

ال تركب السيارة مع شخص غريب•

ال تتحدث مع غرباء على االنترنت•



الشخص المناسب في المكان المناسب•

وضوح الرؤية•

الثقة•

القدرة على التكيف•

مشاركة القيم•

ال تفوض في التوظيف عند االنطالق•

الفريق





التفكير التصميمي

دمتأسيس المشروعات والمبادرات لهم ال للمستخ: سابقا•

في التركيز على احتياجات العمالء والمستخدمين: اليوم•

ابتكار الحلول

 IDEOيديوآتأسست شركة •

لمستهلك  ت امنتجااإلنتقال من تصميم 2001م عال بحلو•

. لمستهلكات الى تصميم خبرإ

لشرح عملية التصميم" تفكير"ادخال كلمة •



التفكير التصميمي

ل ينتهي بحلو، ولهمل لحلوالذين نصمم المستخدمين امع أ يبدت، لمشكالاعي لحل  ابدنهج إ

.حتياجاتهماها خصيصا بحيث تتناسب مع ربتكااتمة جديد
IDEO)لشركة ي لتنفيذالمدير وان اتيم بر(



التفكير التصميمي



التخطيط







شكرا لكم

@almogaiseeb

almogaiseeb@gmail.com

ناصر المغيصيب. االستاذ





واالستدامةتحديات االبتكار االجتماعي : املحور الثالث

االبتكار االجتماعي كمدخل لالستدامة املالية

عبدالسالم الخطيب 



األهداف

نظمتيتطبيق االبتكار االجتماعي في م

ماعي االبتكار االجتالفهم املعمق ألدوات 

2

1

تحقيق االستدامة املالية  3



من األسئلة بل هدفنا تحفيزكم للتفكير في مزيد... كال 

الـهــــــــــدف 



☺تحريك القرص الدوار هدفنا 



االبتكار االجتماعي كمدخل لالستدامة املالية

عبدالسالم الخطيب. م

المدير اإلقليمي  للمنطقة العربية 

استشارات االستثمار االجتماعي شركة 

2020سبتمبر 5



...أتشرف بصحبتكم 

مرشد أعمال |  محاضر جامعي  | مستشار  استدامة   •

أممي للمسؤولية االجتماعيةسفير •

( أعمق) املجلس العربي لقياس األثر االجتماعي  مؤسس •

من املستشارين العرب الرواد في مجال قياس األثر االجتماعي •

وشارك في عدة كتب باللغتين 2018جائزة الكفاءة  العلمية  •

( و شيري بلير ماوكليمثل ) أعمال مع عدد من املنظمات الدولية  مرشد •

(2019)شخصية عربية في مجال املسؤولية املجتمعية 100تم اخياره من أبرز •



@SV_Arabia



ن األسئلة هدفنا تحفيزكم للتفكير في مزيد م



االجتماعياالبتكاربينالعالقةوجهما
؟االجتماعيواالستثمار



تحدي التنمية؟
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تريليون وفق تقديرات األمم املتحدة 2.5الفجوة التنموية تقدر ب : 9/2019



ركود متطاول في االقتصاد العاملي

واالندماجات( شركات من مختلف  االحجام) تزايد في حاالت اإلفالس 

فشل في بعض القطاعات واألسواق والبلدان

التوريدسالسلفيكبيرةزعزعة

ترونية واالحتيال الرقميااللكالقرصنةتفاقم

ارتفاع ملحوظ في التضخم

رى تدهور في الوضع املالي في االسواق الكب

انهيار اقتصادي في األسواق الناشئة

موجة كورونا ثانية أو جائحة اخرى 

تشديد القيود على الحركة والسفر للبضائع واالفراد



بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية 2025-2020بشكل متزايد خالل الفترة تتسعأنالتنمويةللفجوةيتوقع
املترتبة على جائحة كورونا

(WBCSD, 2020 )



بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية 2025-2020يتوقع للفجوة التنموية أن تتسع بشكل متزايد خالل الفترة 
املترتبة على جائحة كورونا

(WBCSD, 2020 )

الكورونااالحتياجات والتمويل في مرحلة ما بعد 





57%

21%

ن يقللوا ملنأنهمأكدوا
املبالغ املرصودة

منسيزيدواأكدوا أنهم 
املرصودةاملبالغ 



57%

21%

ن أكدوا أنهم لن يقللوا م
املبالغ االستثمارات

االجتماعية

منسيزيدواأكدوا أنهم 
املبالغ االستثمارات

االجتماعية



ترقيعيةحلول 

معقدة / تحديات مركبة



ترقيعيةحلول 

معقدة / تحديات مركبة



ترقيعيةحلول 



تحدي املنظمات التنموية ؟

يصبح املرجعية املهنية والعلمية للمؤسسات وللممارسين في املنطقة العربية

التشريعات

املوارد النتـائج

تزايد االستثمارات
ةاالجتماعي

57%

نضوب املوارد
املالية

68% تفاقم 
االحتياجات

82%

ي التنمو العملمنظومة



تحدي املنظمات التنموية ؟

يصبح املرجعية املهنية والعلمية للمؤسسات وللممارسين في املنطقة العربية

التشريعات

املوارد النتـائج

.....، CSR، زكواتتبرعات ، دعم، صدقات ، 

تزايد االستثمارات
االجتماعية

57%

نضوب املوارد
املالية

68% تفاقم 
االحتياجات

82%



تحدي املنظمات التنموية ؟

يصبح املرجعية املهنية والعلمية للمؤسسات وللممارسين في املنطقة العربية

التشريعات

املوارد النتـائج

.....، CSR، زكواتتبرعات ، دعم، صدقات ، 

مالية مبتكرة، أثر اجتماعي مرصود/شركات اجتماعية ، نماذج عمل
...  ومثبت، حوكمة 

تزايد االستثمارات
االجتماعية

57%

نضوب املوارد
املالية

68% تفاقم 
االحتياجات

82%
أصول 
وموارد



االجتماعياالبتكاربينالعالقةوجهما
؟االجتماعيواالستثمار



االبتكار االجتماعي ؟



االستثمار االجتماعي ؟



ا االستثمارية، على أنه املنهاج املستقبلي إلدارة محفظتنلالستثمار االجتماعي ننظر 
سعى نحن ال نستهدف تخصيص محفظة منفصلة لالستثمار االجتماعي وإنما ن

" تثماراتللتحول التدريجي ليكون االستثمار االجتماعي هو طريقتنا في إدارة االس

السيد فيجاي أدفاني وهو املدير التنفيذي
للصندوق االستثماري لجمعية التأمين السنوي للمدرسين األمريكيين

بليون 989تدير أصوال مالية تبلغ 
دولة 27دوالر في 



Explosive Growth 

( reaching 60%+ in some markets)

(Acumen, 2019)

$715B+ 
(GIIN,2020)



:  لىيحاول أن يجيب ع"  االستثمار االجتماعي" 

؟ وملاذا ؟سيدفع ؟ وكيف من 

32



كوكتيل من املصطلحات  طيف  واسع من نماذج التمويل وملاذا ؟من ؟ وكيف  ؟



Social Investment 
Impact Investment 
Social Impact Investment 

ESG Investment 
Socially Responsible  Investment 
PRI Investment 
Ethical Investment 
Islamic Investment 
Sharia-compliant Investment 

Sustainable Investment 
Green Investment 
Good Investment 
Evidence-based Impact Investment
Results-based Investment 
Social Finance 
Green Finance 
Social Impact Bond
…. 

Profit with purpose 
Mission-driven Investment 



التمويل 
التقليدي

....  محاولة للفهم 

العمل 
الخيري 



....  محاولة للفهم 

ملاذا

من

كيف

ةنوع املنظم



التمويل 
التقليدي

....  محاولة للفهم 

العمل 
Impact Investing Social Investmentالخيري 



! "بهاملصطلحاتدوختونا.. ياخي" 
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وحش بحيرة كومو..... االستثمار االجتماعي 



تسلسل ظهور الوحش

 Impact Investmentتم نحت مصطلح االستثمار االجتماعي   2007•

مع توصية بتأسيس  شبكة  Investing for Social and Environmental Impactصدر تقرير استشرافي 2008•
مختصة لبناء املنظومة 

شركة استشارات االستثمار االجتماعي The Social Investment Consultancy (TSIC)تأسست شركة 2008•

كشبكة عاملية لالستثمار االجتماعي  GIINتم اعالن اطالق  2009•

•2012WEF  إلدماج تقييم لقطاع االستثمار االجتماعي والفرص: من الهامش الى القلب) تطلق تقرير محوري
(  كبار املستثمرين 

القلب )مؤثر مجموعة الثماني الكبار تدخل بثقلها في لعبة االستثمار االجتماعي بتقرير وملتقى2013/2014•
مات والذي أوص ى الحكو ( تسخير ريادة األعمال واالبتكار ورأس املال ألجل الصالح العام: الخفي لألسواق 

.والالعبين الكبار في القطاع بدعم وتشجيع االستثمار االجتماعي

االتفاق على أهداف التنمية املستدامة وتحليل الفجوة املالية 2015•

•



يعني ما هي مالمح الوحش االن ؟... طيب 

GIIN Global Forum , Oct. 2019



أول ترجمة عربية للخصائص األربع لالستثمار االجتماعي 
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"  ماعياالستثمار االجت" فرضا فهمنا .. ماش ي 

، ولكن ما أهميته ؟
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كبالكرو بس هذا شغل .. مهم "  على عيني"

" !نامش إل"ونوفين والصناديق السيادية ، 
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Mission not Majors 



أين االبتكار االجتماعي وأين االستدامة املالية ؟" ... توهتنا"



تحدي املنظمات التنموية ؟

يصبح املرجعية املهنية والعلمية للمؤسسات وللممارسين في املنطقة العربية

التشريعات

املوارد النتـائج

.....، CSR، زكواتتبرعات ، دعم، صدقات ، 

مالية مبتكرة، أثر اجتماعي مرصود/شركات اجتماعية ، نماذج عمل
...  ومثبت، حوكمة 

تزايد االستثمارات
االجتماعية

57%

نضوب املوارد
املالية

68% تفاقم 
االحتياجات

82%
أصول 
وموارد



كيف أعرف جاهزية املنظمة ؟

• If 5% of the funds setting at the foundations is mobilised towards 
social investment, it would create a movement of working capital 
~ £2 billion and growth of social organisations – this is 7 times 
the current value of social investment.

• The social investment market is estimated to have an average 
annual growth rate of 38%.

• Diversification of products, across different asset types and risk 
profiles will help attract a broader, more conservative group of 
investors.

• Similar studies in India, Thailand, Italy, Ghana …

تحدي املنظمات التنموية ؟



ما الذي قامت به املنظمات لترفع جاهزيتها لالستثمار االجتماعي 

إعادة تحديد رؤيتنا ونظرية التغيير% 20•

إعادة تصميم استراتيجية املنظمة  وطريقة عملها % 60•

إعادة تغيير الوضع القانوني % 10•

دراسة خيارات التمويل املتاحة واختيار األنسب% 65•

البدء بقياس األثر االجتماعي للمنظمة % 35•

لم نعمل ش ي ، لقد كنا جاهزين للحصول على تمويل% 7•
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محاور التحسين لرفع الجاهزية لالستثمار االجتماعي 
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محاور التحسين لرفع الجاهزية لالستثمار االجتماعي 

ةياالستدامة املال

اعي االستثمار االجتم

وغيره



Governance 
and Leadership

Financial Perf. 
& Modelling

Market 
Potential

Quality and 
Impact

Financial 
Control

محاور التحسين لرفع الجاهزية لالستثمار االجتماعي 

يةاالستدامة املال

اعي االستثمار االجتم

وغيره



االجتماعير االبتكاأدواتعبر املنظماتكوامنالطالقبعنايةتصميمهاتممنهجية

املاليةتالتحدياتذليلبغرض،االجتماعيلالستثمار الجاهزيةلتحسين)وغيرها(

.ملاليةااالستدامةتحقيقالىوصوال التنموي،العملفياملنظماتتواجهالتي
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من املنظماتوتطبيقها على مسارات لرفع الجاهزية لالستثمار االجتماعي 3تم تصميم 



ن األسئلة هدفنا تحفيزكم للتفكير في مزيد م

الـهــــــــــدف 



ن األسئلة هدفنا تحفيزكم للتفكير في مزيد م

الـهــــــــــدف 



☺تحريك القرص الدوار هدفنا 



تواصللل

عبدالسالم الخطيب . م

مستشار استدامة
2020 |2018جائزة الكفاءة  العلمية  

( أعمق) مؤسس املجلس العربي لقياس األثر االجتماعي  
 TSIC Arabia–املدير اإلقليمي 

6115 5811 230+: جوال 
6429 004 208 44+: مكتب 

+962781808688: واتساب

salam@tsiconsultancy.com

@SV_Arabia

tel:+442080046429


@SV_Arabia



London 

Hong Kong 

Milan 

Abidjan 

Accra  

Riyadh 

Muscat 

Doha  

Kuwait

Manamah

Amman

www.tsiconsultancy.com

....من  املنىشكرا جزيال وأطيب 



تحديات االبتكار االجتامعي واالستدامة

االستثامر االجتامعي

رشكة إمثار منوذجا  

محمد محمود أبوقطيش



بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمة
عن االسثامر االجتامعي



:الرشكات االجتامعية

Social:االجتامعية  الرشكات-1 Enterprice

عيةاالجتامالقضايامواجهةألجلتنشأالتيالكياناتهي
قيقتحلضامنالتجاريةاألساليبوتستخدمالبيئيةأو

.ماليامستدامةبطرقالبيئيةأواالجتامعيةاألهداف



:االستثامر االجتامعي

Impactاالجتامعياالستثامر-1 Investing:

ائدعو تحقيقبهدفاالجتامعيةالرشكاتيفاالستثامر
.املاليةالعوائدتحقيقمعللقياسقابلةوبيئيةاجتامعية
مرا  مستثاالجتامعيةالرشكاتيفاملستثمرويسمى
اجتامعيا  



العائدجانبإىلاجتامعيأثرتوليدبقصداالستثامراتتوظيف-2
)االستدامةلضامناملايلالعائديُستخدموغالبا  املايل،

جدوىةدراسولهااالقتصاديةالناحيةمنللتطبيققابلةمرشوعات
يساهممام.(اجتامعيأثرولديهاحاجةتلبيالوقتنفسويف
ويعزز.واالجتامعيالخرييللعملجديدةمنتجاتابتكاريف

التنافسظليفخاصةاملشاريعلهذهاملاليةاالستدامة
.اليةامللالستدامةاملشاريعوحاجةاملاليةاملوارديفوالتناقص



:سامت االستثامر االجتامعي

: تامعي يكاد الخرباء  يتفقون عىل ثالث سامت واضحة لالستثامر االج

/املرشوعاألسايسالهدفيكونأنيجباالجتامعيالهدف-1
.الرشكة

.املرشوعأوللرشكة،املاليةاالستقالليةتحقيق-2

مثللتحملرشوعاتأفكاروابتكاراملجتمع،مشكالتاىلالتعرف-3
تكارياالبوالتفكريالرياديةاألدواتتوظيفخاللمناملشكالتهذه
نشاطالاستدامةبضامنوذلكبيئيّة،أواجتامعيةقضيّةخدمةيف
.أثرهضامنأي



:مقارنة بني املشاريع التجارية والتنموية واالستثامر االجتامعي
مجال 

املقارنة

املشاريع التجارية

(الربحية ) 

املشاريع التنموية

(االجتامعية ) 

االستثامر االجتامعي 

(ريادة األعامل االجتامعية ) 

الهدف

الرئييس

إنشائهامن

الربحمنممكنةدرجةأعىلتحقيق

.املرشوعملاليكاملايل

.واملايلاملاديالربحوتتوخى

الفئاتعىلإيجايبتغيريتحقيق

.املجتمعأواملستهدفة،

.املستهدفنيحياةتحسنيتتوخى

الوقتنفسويفاجتامعيأثرتحقيق

.املرشوعاستمراريةلضامن.مايلعائد

املستهدف

ون

لمقابيدفعونكزبائنإليهمينظر

.خدمةأوسلعة

انتاجااالستثامريفدورولهمرشكاء.للربحمصدروليسكرشكاءإليهمينظر

.وعائدا

املوارد

البرشية

رسالةلتحقيقالفريقيعملالغالبيف.بحتةماديةومنفعةبأجرتعمل

.كاملتطوعيبشكليكونوقد.اجتامعية

فرغوالتالتطوعبنيالعملفريقيتنوع

بنيالجمع)جزيئبأجروالعمل

اليةاملواملنفعةاالجتامعيةاملسؤولية

).



:مقارنة بني املشاريع التجارية والتنموية واالستثامر االجتامعي
مجال 

املقارنة

املشاريع التجارية

(الربحية ) 

املشاريع التنموية

(االجتامعية ) 

االستثامر االجتامعي 

(ريادة األعامل االجتامعية ) 

املنتجات

والخدمات

وتطويرهاتحديدهايتم

ربحيةأعىللتحقيق

االبتكارويتمممكنة،

قيمةلخلقفيها

زيادةأواقتصادية

.الربحية

لتلبيةوتطويرهاتحديدهايتم

مويتاملستهدفة،الفئاتحاجات

يمةوقميزةلتحقيقفيهااالبتكار

.مضافةمجتمعية

مايلعائدعىلللحصولتصمم

.اجتامعيعائدعىلالحصولمع

منالعائد

االنفاق

األنشطةتحديديتم

بقدروالنفقات

العائديفمساهمتها

.الربحي

والنفقاتاألنشطةتحديديتم

أثرتحقيقيفمساهمتهابقدر

.املرشوع

االنفاقمنالعائدقياسيتم

معاالجتامعي،االثرعىلبناء

العائداالعتباربعنياالخذ

.املايل



:مقارنة بني املشاريع التجارية والتنموية واالستثامر االجتامعي

مجال 

املقار

نة

املشاريع التجارية

(الربحية ) 

املشاريع التنموية

(االجتامعية ) 

االستثامر االجتامعي 

(ريادة األعامل االجتامعية ) 

دراسة

الجدوى

والسوقاملايلالجانبندرس

املايلالعائدمدىلتحديدوالفني

عىلاملرشوعبهسيعودالذي

.املالكني

منندرسالسوقدراسةيف

السلعةأوالخدمةنفسيقدم

.كمنافس

بشكلالجدوىيفنهتم

التأثريمدىبدراسةأسايس

عىلاملرشوعسيحدثهالذي

.حياتهموتحسنيالناس

خدماتيقدممنعننبحث

معهمونعملكرشكاءشبيهة

.خربتهمعىلونبنيبتكامل

املشاريعوتصميمدراسةمناذجبنيمتزج

الثحيالتجارية،االعاملمنوذجوبنيالتنموية

ةدراسمنبدالبلاالجتامعيةالدراسةيكفي

.ايضااالقتصاديةالجدوى



:مقارنة بني املشاريع التجارية والتنموية واالستثامر االجتامعي

مجال 

املقارنة

املشاريع التجارية

(الربحية ) 

املشاريع التنموية

(االجتامعية ) 

االستثامر االجتامعي 

(ريادة األعامل االجتامعية ) 

مصادر

التمويل

ميلكهرأساملعىليعتمد

قروضأوالرشكة،مؤسسو

.املصارفمن

منوالتربعاتاملنحعىليعتمد

أواالجتامعيةاملسؤوليةرشكات

.الخرييةالهبات

متويلمصادربنيتدمج

التمويلاىلوصوال.متنوعة

.الذايت

تقييم

املرشوع

جالربنامفعاليةمدىتقيسأدواتالربحيةتقيسأدوات

.اجتامعيأثرتحقيقيف

للعائدمشرتكتقييم

معمعا،والربحياالجتامعي

للعائدواالفضليةاالولوية

.االجتامعي



مقارنة بني الرشكات واملؤسسات بالنسبة لغرضها االجتامعي 

أومؤسسات

/ربحيةغريمشاريع

التقليديالنمط

للجمعيات

واملنظامت

واملشاريع

ةوالخرييالتطوعية

.والتنموية

غريمؤسسات

هالويتبعربحية

تُدرمشاريع

.دخال 

تجاريةأعامل

بغرض

اجتامعي،

مؤسسات

.ةربحياجتامعية

لهارشكات

مشاريع

كمسؤولية

اجتامعية

للرشكات

املؤسسات

الربحيةواملشاريع

التقليديالنمط

للرشكات

االستثامرية

.واالقتصادية









:الرشكةقدمهاتالتيالخدماتملخص

االستشارة الفنية املتخصصة

تطوير أعامل الرشكات االجتامعية

(ةالجدوى االجتامعية والجدوى االقتصادي)جدوى الرشكات االجتامعية دراسات 

رفع القدرات والتدريب والتأهيل

متويل  ربط األفكار باملستثمرين االجتامعية

املعرفةونقلواالحتضانالتمكني



:من خدماتنا•

تطوير األعامل وصناعة مشاريع االستثامر االجتامعي

هاات التنموياة مان املسسساات املانحاة والجمتكني الجهاات 

غاااري الربحياااة عاااىل إيجااااد حلاااول الساااتدامة بااارامجهم مالياااا 

واجتامعيااااااا ونعماااااال معهاااااام عااااااىل صااااااناعة التحااااااول يف 

ر املسااااااتهدفات االسااااااماتيجية نحااااااو مشاااااااريع االسااااااتثام

.االجتامعي واستدامة األثر



متى تقوم الجهة الخريية بتطوير األعامل أو التحول إىل •
االستثامر االجتامعي؟

.وجود فكرة غري مكتملة لالستثامر االجتامعي-

.عيوجود رغبة قوية من مجلس اإلدارة للتحول لالستثامر االجتام-

عائد وجود رغبة يف صناعة مشاريع تحقق األثر االجتامعي للجهة مع-
.مايل مستدام

يع أو وجود مرشوع استثامر اجتامعي قائم يحتاج إىل تطوير وتوس-
.وجود مرشوع ناجح وواعد للتحول إىل االستثامر االجتامعي



ماذا تستفيد الجهة املجتمعية من الخدمة؟•

لجهة إيجاد حلول الستدامة األثر االجتامعي اقتصاديا واجتامعيا ل⁃

.وفق منهجية االستثامر االجتامعي

.مصادر جديدة لتنمية املوارد املاليةإيجاد⁃

.تأهيل الكادر الوظيفي عىل أدوات االستثامر االجتامعي⁃





من منتجات رشكة إمثار لالستثامر االجتامعي





االجتامعيمعامل إمثار لالبتكار 



:االجتامعيلالبتكارإمثارمعمل

ةوصناعابتكارعىليقوممتكاملة،وعلميةمعرفيةبيئةهي
عيةاالجتامالرشكاتفرصوتهيئةاملستدامةالتنمويةالحلول
حليلهاوتاالجتامعيةواملشكالتاالحتياجاتمنالتحققعربالناجحة
املصلحةأصحابمعبالرشاكةلهااملثىلالحلولوصناعة

تهاوفاعليالواقعأرضعىلالحلولاختبارثمومنواملستفدين
ولالحللهذهالنجاحطريقورسمواالجتامعيةاالقتصاديةوجدواها
كرةالفنجاحيضمنمباالحلوللهذهالرشيقةاالنطالقةمبنهجية

.مستدامبشكلوالجهودالتكاليفبأقل



:االجتامعيلالبتكارإمثارمعملوظيفة•

وتحليلهااالجتامعيةاالحتياجاتدراسة-

.االجتامعيةالرياديةاألفكاردراسة-

.وملهمةمبدعةأفكارتوليد-

.فكاراأل وتوسيعلتطويرالالزمةوالبياناتاملعلوماتتقديم-

.والحلولاألفكارجدوىاختبار-

.نطاقهاوتوسيعاالجتامعيةالرشكاتأعاملتطوير-
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ن ملتقى دويل مختص باالبتكار االجتامعي وتطبيقاته ضم
هامش ملتقيات مجموعة العرشين مصمم وفق الرؤية 

يعمل عىل االرتقاء بالعمل االجتامعي إىل اعىل ٢٠٣٠
مستوياته عن طريق منتدى رئيس و مسابقة لالبتكار 
االجتامعي ويقدم دورات متخصصة و منصات االرشاد 

.االجتامعي ومعرض مصاحب



نبذة عن امللتقى

تجاربالعرضعرباالجتامعياالبتكارلتحفيزسنويملتقى/هو
وتنفيذعياالجتاماالبتكارفرصوتحفيزالرائدةواملحليةالدولية
وجودةاملجتمعيةاالحتياجاتلتلبيةواملرسعاتاملعامل
الحيــاة
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صنع الوجه

الوجاه كة اجتامعية تهدف إىل تشجيع اإلنتاج الوطني من الشباب ذكورا وإناثا يف مديناةش •
:تحت شعااار ُصنع الوجه من خالل الخدمات التالية

.التدريب عىل املهن والحرف اإلنتاجية–تأجري أكشاك لبيع املنتجات ⁃

.تقديم خدمة دعم املواد اإلنتاجية للمرشوعات-

.تقديم االستشارات التسويقية للمرشوعات⁃

.توفري سوق متكامل لتسوق أهايل محافظة الوجه⁃

.وجذب الزوار بشكل دوري( الوجهصنع )التسويق والمويج لفعاليات سوق ⁃

ة وتستهدف تستهدف الرشكة تسويق منتجات األرس املنتجة واألفراد يف منصاتها التسويقي•
.عدة منتجات وخدمات



أكاديمية هدف1.

إثمرررات شررر كة ماعما يرررة كررردي  أكاديميرررا  كررردتيس كررر رك  ا ررر   ع  ي ررر ا شررر كة•
ئ كخرر ي  لال ررعامات متاعمررا ه رك رردف إلررئ  ترري  ي ررة كدتيويررة ك ريررة ك رر    ترر
شر ه ا أب ت وه ك ة  د   حعر يي  يعميرنرب  رال يا رمل رت ح ملح ر  ملعره  ر 
.كصمع  ن ا أ طات يه ك ة مل د  ر ي   درم  لتشواب مل ع دك

يا  رر  يععمررد ملنشرراس مي ا رره يرره ميكاديميررة  تررئ  ن عيررة ملع  يررة  تررئ مل رر•
 ة  ترئ  الل ملعدتيس ملكر رك رهره  ن عيرة  عخصصرة ر حكمرة لتع  يرة رملعنشر

. حياكره ملي  يرةمل يا ملعه يحعاا ا ملال س يه ملمتعس رملعه كؤث   تيه كوعرا  يره
ا  مل رنية رك    ميكاديميرة  ععنيرن هرال مل ريا  ر  ا يري ملعردتيس ملكر رك لت  ر

.ملو م ا، ملناش ي ، ملشواب، ميرلموه: ميت عة

•



 ناحل اازمب1.

 ص ش كة ماعما ية ك دف إلئ إيعاد   متد لارك ملد ل ملمحدرد رملمع  ط    ا يي ك يي  ي•
مية مإلهعاج ملعمل رملعدتيس ملمعخصص يه  عال مهعاج رصنا ة ملع ل ر شع اكه كما ك عئ لعن

.رملم متد ملمحتية لعح ي أهدمف ماعما ية رم عصادية رصحية

ئ مهعاج ك ي  ملش كة لارك ملد ل ملمحدرد ر  ع يدك ملضماب متاعما ه ي صا  لتعدتيس  ت•
ملع ل ملع ل  اإلضاية إلئ مت عامات  ع ا يه ك  يس رحدم  إهعاج صغي ة إلهعاج رصنا ة

.ضم   عايي  إهعااية رصحية  الية

ميا   عن  ة ك    ملش كة  ع  يي  نععا  ملع ل ضم  ملعال ة ملع  ي ية لتش كة كح    •
صا  لمنععا   عينة رريي   ص ا  د ي ة   حدة لكل  نع   الش مكة  ع ملعديد    ملمن

.ملع  ي ية ركعات ملععنئة

د ل   ع يدك ملضماب رملعمعيا  ملخي ية    ميي مد رمي      ذرك مل:مل  ة ملم ع دية•
.ملمحدرد مل ادتي   تئ ملعمل











https:// www.ethmar.social

http://www.ethmar.social/




ورشة االبتكارات 

المجتمعية
المزيديزهير . د 



ماذا نقصد

بالقيم المجتمعية-1

باالبتكارات-2

كيف تتم عملية المزج بينهما؟-3

مزيج

االبتكارات 
المجتمعية

حاجات 
ابتكارمجتمعية 

قات ظهر هذا المجال كنتيجة طبيعية عن إخفا

التقدم الحضارة الغربية في مسار ما يدعونه ب

:يوالتحضر فحضارتهم هي من تسببت ف

البرية تلويث البيئات البحرية والجوية و-1

انتشار الفقر وتجارة العبيد-2

جبر البشر على نظام تعليمي موحد-3

رى التشجيع على سكن المدن وترك الق-4

جاءت االبتكارات المجتمعية لتحل تلك

اإلشكاالت، وتصوب مسارها الحضاري 

فأبدعت حين ادركت
للتوصل لحلول



:ماذا نقصد



:ماذا نقصد

القيم المجتمعية-1

أنواع القيم 

أمثلة للقيم المجتمعية 



أنواع القيم

االبتكارات 
المجتمعية

اإلنسانية المجتمعية المؤسسية
الذاتية 

(الفردية)

الصبر

الستر

الصالة

نبذ التدخين
النظافة

االتقان

نبذ الغش

الجودة

الشفافية

المحافظة على 

مرافق الدولة 

العامة

نبذ المخدرات
االمانة

التراحم

العدالة
النجدة

حل أزمات 

المجتمع 
رةبأساليب مبتك



اذا نحن بصدد

:الخروج بحلول لمشاكل يتعرض اليها االنسان

بأساليب غير تقليدية...( فقر، كوارث، شحة مياه، لتمكين االنسان لحياة كريمة)



ماذا نقصد

باألساليب غير التقليدية -3

وهو ما نحن بصدده عبر هذه الورشة الستكشاف سبله



ابتكار االساليب يتم عبر

Social innovation

مختبرات االبتكار

الجهات الحكومية

القطاع الخاص

أفراد

علماء، مبرمجون، 
مهارات

مؤسسات المجتمع 
المدني

إدارة العالقة فيما بين



منطلقات تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية 

بطاقات لإلصالح ذات البينسلابتكار مجتمعي لتنظيم الن



تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية 



تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية 



تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية 



تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية 



تفريخ وابتكار المشاريع المجتمعية زمنيا 



ورشة عملية 

دقائق10لمدى •

حدد لي فرصة ضمن المجتمع الذي انت فيه1.

المشروعالبتكار( سياسية واالقتصادية التي يجب ان تحتاط لهاالجيو)ما االعتبارات 2.

قدرات ذاتية، قدرات من حولك، إمكانات مالية، تجهيزات، ) ما األدوات المتاحة 3.
(عالقات

ستعين ما المؤسسات سواء المجتمعية المتاحة أو تلك الحكومية او الخارجية ما يمكنك أن ت4.
بها في بناء فرصتك

:  ثل استراتيجيةفي م( المشروع)اختبر اكثر من استراتيجية في التفكير لتوليف الفرصة 5.



االستراتيجيات

(a (ايتام ومصلحة كبار سن)المزاوجة فيما بين كيانين

(b خدمة مجتمعية تقدمها مؤسسات تجارية كCSR دون ان يدركوا هذه الشركات لمسارات
أخرى لها عوائدها المجتمعية

(c تتبع نقاط ضعف المؤسسات المحيطة للتعرف على مسارات للمزاوجة

(d االنطالق عبر تقارير المؤسسات السنوية للتعرف علىSWOT الخاص بكل مؤسسة

(eما يعتبر توجها عاما عبر ما تتناوله وسائل االعالم أو قلقا لدى وزارات الدولة



يت في الكو" انتوني بلير"مهمة 

البرنامج التدريبي التوعوي

هاني.د"لمعهد األبحاث   

HASAB" المزيدي

منتجات حسابات المستقبل 

لألطفال في البنوك

نماذج



وهناك أدوات أخرى 

نستعرضها معتمدة 

UNمن قبل 
R.F F



مسنينااليتام



جولة في مختبر االبتكارات االجتماعية
PSCوعن CSRوفرقها عن 



حملة ابتكار مجتمعية في هيئة جمعت فيما بين

ثالث مسارات 

يل ابتكار مجتمعي لتمو-1

أبحاث االيدز 
PSCحملة توعوية -2
مسؤولية مجتمعية -3

للشركات 



(  RED)استراتيجية حملة 















)      (  استراتيجية حملة 

حة بيع كره بعالمة       بسعر مرتفع مستهدفين بذلك الشري-1

.المخملية من المجتمع

فال ريع بيع الكرة يوجه لمنظمة اليونسف المعنية بشؤون األط-2

.عالميا

ان دون)تم الطلب من نجوم عالميين المشاركة باستعراض الكرة -3

!بحكم ان الحملة خيرية( يحصلوا بالمقابل على مال

ة في تكون بذلك حصلت       على مرادها بأسلوب ابداعي ذكي مقلص
تمويل صندوق االطفال+ ذلك النفقات 

ابتكار مجتمعي -1
ة حملة مسؤولية مجتمعية للشرك-2



ترافولتافورد                                             جان هارسون



فيرجنبرانسونالري كنغ                                 



تايسونونستاليسلفستر



وليست ابتكار مجتمعي( PSC)حملة توعية مجتمعية 



(  SI)مقارنة ( PSC)عنصر االبتكار في 



االبتكار المجتمعي في الرياضة 

المرجع



االبتكار المجتمعي في الرياضة 

لمنتجع في هو منتجع للتزلج وسط جبال كولورادو الواليات المتحدة االمريكية، تم افتتاح ا•
غيل ، وهو نموذج في التكامل في عملية تشغيل منتجع جبلي، فعملية تش1972نوفمبر 

نتجعات، غير المنتجع قد تمضي وفق أسلوب تقليدي كباقي أساليب اإلدارة في الفنادق والم
عتمدت عمد ألسلوب مغاير، وذلك عبر مزيج من األساليب التي ا" كوبر ماونتن"ان منتجع 

، فنجد تشغيل sponsorshipالرعاياتشراء الخدمة من طرف ثالث و عبر أساليب 
، ورعاية المنتجع صار عبر نادي رياضي، وشراكة مع قناة تلفزيونية رياضية تلفازية

يعانون من مرض الشلل مشروب طاقة، كما انه اصبح محضن جذب لتحسين حياة من 
ف جولة ، وهو ما جعل المنتجع قادراً على استضافة مناسبات عالمية، فقد استضاالرعاش

مع أربعة سباقات للتزلج من جبال األلب، كما يمثل نقطة 1976كأس العالم في عام 
، وهي عبارة عن حلبة للدراجات على الطرق كانت "كوبر كولورادو"انطالق لمعرض 

، 2005موطنًا سنويًا لكولورادو منذ عام 



البيئة وتطوير صناعة المركبات

اإلنجاز عبر أم الصين ، السيارة تحتتيويتاأم موترز، جنرال سيارة المستقبلمن سيصنع •
م السيارة تشكيل مصدر يساهم فيه الطلبة والمصانع والمهندسين والمتطوعين، تم تصمي

.غالون( 8)ميل لكل 280كم، وتقطع 80لتصل سرعتها 



لقاح لألمراض



مساتر كارد



الجفاف



تطور منظومة القيم نحو
االبتكارات المجتمعية

األعمال الخيرية

للشركات

المسؤولية االجتماعية

للشركات

ي االبتكار المجتمع

األداء االقتصادي والمالي

ميزة تنافسية

السمعة والتشريعات 

يفتقليل المخاطر والتكال

ا خلق قيمة تآزريه مع قضاي

المجتمع

المنظور االجتماعي
المعرفي

المنظور االجتماعي
السياسي

يالمنظور الثقاف

يالمنظور الوظيف

ة بناء دوافع تبني الشركات للمسؤولية االجتماعي

على الفوائد المرتقبة

االنتقال من حقبة االنفاق على المساعدات 

نفاق المجتمعية دون مقابل الى حقبة العائد على اال



مراحل تفريخ المشاريع المجتمعية المبتكرة

:  الحث والدفع بالمقترح المبتكر-1

:الالذي نحن بصدده مث" التغيير"في هذه المرحلة نتعرف على كل ما يؤكد حاجتنا لهذا 

ازمة تحاصرنا-أ

"االسراف"الحد من االنفاق -ب

"لمؤسسات الدولة"أداء تشغيلي فقير -ج

مقترحات وأفكار للحد من المشكلة وتتم عبر أساليب-2

العصف الذهني +المسوح الميدانية والتقارير 

الزيارات الميدانية للكشف 

 The open book ofالتصميم ، األفكار اإلبداعية 
social innovation 
By: Robin Murray



مراحل المشاريع المجتمعية المبتكرة

بروتوتايبطرح النموذج -3•

اختبار النموذج -أ•

منح النموذج لمحترفين لالستخدام-ب•

انتقاده عبر جلسات مع مختصين -ج•

االستدامة للمبتكر-4•

التأكد من مصادر التمويل المستمرة -أ•

الكيان الذي سيدير المشروع واستيفاءه عناصر التشغيل -ب•

التشريعات الخاصة بما سيقدمه من منتجات او خدمات -ج•



المراحل 

بحث تأسيس  بحث تطبيقي تطوير متقدم التطوير المسبق تطوير ما قبل االنتاج االنتاج

نظريات، نماذج أفكار واثباتات نموذج لمظهر 

العمل

يالنموذج المبدئ النموذج االول الفوج االول

يجب قد يظن البعض ان االبتكار المجتمعي

ل يكون عبر اختراع غير موجود في األص

وهذا غير صحيح، ذلك ان االبتكار 

ر المجتمعي يعتمد في األساس على عناص

موجودة ليتم مزاوجتها للخروج بمنظومة

رورة ابتكارية خادمة للمجتمع، وليس بالض

تكون ذات عائد ربحي وهو ما يجعلها 

. مختلفة عن المنتجات التجارية



مراحل المشاريع المجتمعية المبتكرة

(ايزو)المراقبة والتحقق من النظام التشغيلي للمبتكر المجتمعي -هـ •

الموظفين، العمالء، المنتجات، : مراقبة أداء العمل-و•

ومسح ميداني لألداء والتعرف على نوع الحاجات المستجدة ( R&D)اعتماد نواة -ز•

اعتماد المعنيين المتلقين للخدمة كموجهين عبر رجع الصدى الدوري معهم -ح•

اعتماد لجان وفرق من خارج الكيان بمقابل لتطوير األداء -ط•

(  بطاقات مرض السكر) مثال 



مجرد بطاقات



هم من الباص نموذج مجتمعي للصغار لحمايتعالليقصورة 

ا السقوط على صغر الفكرة وهو ما تم اعتماده في كوري



مراحل المشاريع المجتمعية المبتكرة

ه من ميادين فالمشي عبر الحقول للتعرف على ما يعانيه الفالح او غير: التواجد الميداني-ي•

مثال )تكره المسابقات والتحديات تعتبر أساليب ممتازة للكشف عن فرص لمشاريع مب-ك•
كياس تمويل المشروعات الصغيرة في استراليا ومشروب عصير الزنجبيل الصحي وا

(  المعاقين بتسويقها لدى مرضى المعاقين في المستشفيات

تصويت حيث تطرح عبر مواقعها االلكترونية مآت األفكار التي يتم ال: بنوك االفكار-ل•
الف زائر للتصويت، وتلك 250فكرة ، يزورها 4000عليها وقد يصل عدد األفكار ل 

في ( Big idea book)الف صوت يتم طرحها ضمن كتاب 160الفكرة التي تحوز على 
مجاالت شتى من الحياة 



الستدامة المشاريع المجتمعية المبتكرة

، 2006احد بنوك المعلومات طرح طلب استدعى فيها ألفكار مبتكرة لقضية ما في عام •
فكرة 140ما يعادل . فكرة مقترحة كحل74000نحو 2007تلقى على ضوئها في 

!مقترحة في اليوم الواحد

فكرة 1300عدد األفكار التي تم تبنيها من قبل البنك •

يديو ومنح ما تقوم به شركة بيبسي في انتقاد األداء العام للمجتمع عبر تصوير لقطات ف•
الف دوالر250جوائز عمن يحقق تأييدا تصل الى 

20تهيئة الدعم ل كل عام في شهر سبتمبر في لندن يتم: المخيمات التي تعقد لتفريخ األفكار•
فريق ريادي لألعمال، االمر مماثل في هولندا وأستراليا، 



التشريعات الخاصة بما سيقدمه من منتجات او خدمات : االستدامة

الهياكل البرلمانية لتطوير أفكار مجتمعية•

الفائزون البرلمان األلماني وآخر البريطاني يشجع لمبادرات يقوم بها المواطنون في ذلك، و•
ماد التغيير في المسابقات عما يطرحونه يتم استدعائهم لمناقشتهم تحت قبة البرلمان العت
المجتمعي ، ومنها ما تم اعتماده حيال الحد من االمراض التي تصيب القلب 

TEDفي مثل : المؤتمرات والمناسبات وعبر شبكات التعليم عن بعد•



(مخطط تدفق االبتكار)نماذج 

أريد أن انظر الى االمام لفهم ماذا أحتاج أن أفعل ألحضر فكرتي في الحياة

سنركز على النماذج ذات العالقة باالبتكار وقضايا المجتمع

SWOT

6 huts

تحويل القيم لمنتجات 

(1رقم )النموذج العام المتكامل 



نماذج

يعطي مخطط تدفق االبتكار نظرة عامة مفصلة على مختلف

. مراحل عملية االبتكار ، مع سرد األنشطة والمتطلبات وأهداف كل مرحلة

:وتشمل

األشخاص -1

المهارات واألنشطة -2

الموارد المالية التي قد يحتاجها مشروع أو منظمة-3

يجب تساعدك هذه األداة على اكتشاف فرص النمو من خالل مساعدتك على فهم الموارد التي
.  التركيز عليها



نماذج لتفريخ وإلدارة االبتكارات المجتمعية
الهدف أنواع الشهادات 

واألدلة

المطلوبة

متطلبات 

التمويل

مستوى 

المخاطر 

والتسليم

نماذج عن 

أنشطة 

وأدوات

المتطلبات من 

المهارات والخبرات 

المتخصصة

المرحلة

استكشاف الفرص 

والتحديات

استعراض لألفكار

التطوير واالختبار

صناعة القضية

التنفيذ والتسليم

اءالمتابعة وقياس األد

ي الموائمة والتغيير ف

األنظمة التقليدية

1

2

3

4

5

7

6

1



SWOTنماذج تحليل 
أريد وضع خطة واضحة من خالل تقييم ما هي خياراتي

2



SWOTنماذج تحليل 
أريد أن وضع خطة واضحة من خالل تقييم ما هي خياراتي

نقاط القوة

ما الذي يجعلك مميزا عن اآلخرين؟1.

ها والتي ما هي الموارد الفريدة أو األقل تكلفة التي يمكنك االعتماد علي2.

ال يستطيع اآلخرون االعتماد عليها؟

ماذا يرى الناس في السوق الخاص بك على أنه نقاط قوتك؟3.

الفرص

ما الحاجة التي يتطلع اليها الناس؟1.

هل يفضل الناس شيئاً آخر؟2.

هل هناك تغييرات في التكنولوجيا؟3.

هل هناك تغييرات في سياسة الحكومة؟4.

نقاط الضعف

ما الذي يمكنك تحسينه؟1.

ما الذي يجب عليك تجنبه؟2.

ما األشياء التي قد يراها المستخدمون على أنها نقاط ضعف؟3.

التهديدات

ما هي التحديات التي تواجهها؟1.

ماذا يفعل منافسيك؟2.

هل تغيير التكنولوجيا يجعل األمور صعبة؟3.

هل هناك مشكلة في الشؤون المالية؟4.

ة 
لي
خ
دا

ل 
ام

عو
ة 

جي
ار

خ
ل 

ام
عو



نماذج 

أريد وضع خطة واضحة حول كيفية نمو فكرتي عبر مخطط عملي
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نماذج 

أريد أن وضع خطة واضحة حول كيفية نمو فكرتي عبر مخطط عملي

من سيساعدك؟

(الشركاء الرئيسيين)

من هم شركاؤك 1.

؟الرئيسيونموردوك/

ما هي أهم الدوافع2.

للشراكات؟3.

ماذا سيكلفك؟

(هيكل التكاليف)

ما هي أهم التكاليف في عملك؟1.

األنشطة الرئيسية األكثر تكلفة؟/ ما هي الموارد 2.

كم ستجني؟

(تدفق اإليرادات)

ما هي القيمة التي يرغب جمهورك في دفعها؟1.

ماذا وكيف دفعوا مؤخًرا؟ كيف يفضلون الدفع؟2.

ما مقدار مساهمة كل مصدر دخل في إجمالي اإليرادات؟3.

كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟

(األنشطة األساسية)

ما هي األنشطة الرئيسية1.

القيمة الخاصة بك؟

ما هي األنشطة األكثر 2.

أهمية بالنسبة لقنوات 

؟ التوزيع وعالقات العمالء
وتدفقات اإليرادات؟

ماذا تعمل؟

(مركزك القيمي)

ما هي القيمة 1.

دمها األساسية التي تق

لجمهورك؟

ما االحتياجات التي2.

ترضيها؟

كيف تتفاعل؟

(عالقاتك بالجمهور)

ما العالقة التي يتوقعها 1.

الجمهور المستهدف؟

كيف يمكنك دمج ذلك في 2.

عملك من حيث
التكلفة والشكل؟3.

من ستساعد؟

(شرائح الجمهور)

ما هي شرائحك 1.

المستهدفة  التي 

ستخلق قيمة لها؟

من هو جمهورك 2.

األكثر أهمية؟

كيف تصل إليهم؟

(قنوات التوزيع)

من خالل أي قناة يرغب 1.

جمهورك في ذلك؟

أي القنوات تعمل بشكل 2.

هم؟أفضل؟ كم تكون تكلفت

كيف يمكن دمجها في ملف3.

روتين الجماهير4.

ماذا تحتاج؟

(الموارد الرئيسية)

ما هي الموارد 1.

مها الرئيسية التي تقد

القيمة الخاصة بك؟

نموذج وضع خطة واضحة حول كيفية نمو فكرتي عبر مخطط عملي
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بناء الشراكاتنماذج

تحديد النطاق

ع فهم التحدي عبر جم

المعلومات؛ والتشاور

مع أصحاب المصلحة 

وذوي اإلمكانات

وموفرو الموارد 

ة الخارجية؛ لبناء رؤي

من أجل الشراكة

تحديد الشركاء 

المحتملين 

إذا كان ذلك -و

مناسبًا

يتم تأمين -

مشاركتهم ؛ 

تحفيزهم

وتشجيعهم على 

العمل معًا

البناء

ناء يقوم الشركاء بب

عالقة العمل 

الخاصة بهم من 

خالل

االتفاق مع 

األهداف والغايات 

والجوهر

المبادئ التي 

ستدعم شراكتهم

التخطيط

الشركاء يبنون 

الخطة وبرنامج 

األنشطة عبر هدف

ها ومبادئ متفق علي

للبدئ بمشروع 

متماسك

إدارة

اء يستكشف الشرك

هيكل وإدارة

لمسار –الشراكة 

متوسط إلى طويل

األجل

الموارد

يحدد الشركاء 

والداعمون )

(  اآلخرون

استكمال الموارد 

النقدية وغير 

النقدية

االستدامة أو

اإلنهاء

بناء االستدامة أو 

ة االتفاق على خاتم

مناسبه

إضفاء الطابع 

المؤسسي

بناء الهياكل 

ة واآلليات المناسب

للشراكة لضمان 

التزام طويل األجل

واالستمرارية

مراجعة الشراكة 

(البرامج)البرنامج 

أو مشروع 

في ( مشاريع)

ضوء الخبرة

مراجعة الشراكة 

ما هو األثر

من الشراكة مع 

المنظمات 

الشريكة؟

هل حان الوقت 

لمغادرة بعض 

الشركاء و

أو لشركاء جدد / 

لالنضمام؟

قياس

القياس واإلبالغ 

عن التأثير و

الفعالية 

المخرجات -

.والنتائج

هل الشراكة تحقق

أهدافها؟

تنفيذ

بمجرد توفر 

ل الموارد وتفاصي

الموافقة على 

المشروع

فيذتبدأ عملية التن

-

ول العمل وفقًا لجد

ه زمني متفق علي

ت مسبقًا وبمخرجا

محددة

نموذج بناء الشراكات
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نماذج استكشاف األفكار لتحديد االولويات

ما هو مسار التركيز لهذه 

القضية؟

ما هي الممارسات المتبعة؟

من المعنيين ؟

ما المعلومات المطلوبة؟

ما المعلومات غير المتاحة؟

ما المنتجات المستخدمة؟

كيف تبدو البيئة؟

ما الذي يمضي بشكل جيد؟

د؟ما الذي ال يمضي بشكل جي

ما مواطن التحسين؟ 

مالحظات إضافية ونقاط 
هامة

نماذج استكشاف األفكار لتحديد االولويات
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نماذج قبعات التفكير الست
واقــــــعي  عاطــــفي منطقـــــي الحــــذر خارج 

الصندوق
اداري



التعاكس

التكامل 

المد الزمني

التفاضل

الجمع

االنتزاع

ترجمة

التطعيم

المبالغة

عة اقلب الممارسة الشائ
رأًسا على عقب

دمج العرض مع 
العروض األخرى

مدد العرض

عملية تفصيص 

العرض

اضف عنصر جديد

اطرح شيء ما 

ترجمة ممارسة مرتبطة
بمجال آخر

رتطعيم الممارسة بعنص
من مجال آخر

ادفع الشيء إلى أقصى 

درجاته

المرضى يعالجون 
االطباء

يصل األشخاص إلى مجموعة من الخدمات 
في مواقع مختلفة

خالل توفر المدارس فرص التعلم لألطفال والشباب
النهار

"مقاس واحد يناسب الجميع"هناك نهج 

محالت السوبر ماركت تقدم البقالة

نائية تعد السجون ضرورية لنظام العدالة الج
الفعال

ملياتالمستشفيات والمطارات أنواع مختلفة من الع

لةالتدريس والتدريب ممارسات منفص

فيتدعم المدارس األطفال والشباب للتعلم ، ولكن فقط في أوقات محددة و

مساحة مخصصة

ماذا لو أصبح 
المرضى أطباء؟

طة ماذا لو كان للخدمات المحلية المختلفة نق
وصول واحدة؟

؟ ماذا لو قدمت المدارس أيًضا الرياضة والترفيه
وبرامج  المجتمع بعد ساعات؟

ماذا لو كانت الخدمة مخصصة ومقسمة 
بشكل مختلف؟

بات ماذا لو قدمت محالت السوبر ماركت البقالة وقدمت أيًضا وج
ساخنة لدور كبار السن في منازلهم؟

ماذا لو اضطررت إلغالق ثالثة سجون؟

يات؟ماذا لو تم تطبيق ممارسات إدارة المطار على المستشف

ثانوي؟ماذا لو تم تقديم التدريب كبديل عن التعليم ال

ان ماذا لو تمكن الطالب من الوصول إلى التعلم ، في أي وقت وفي أي مك

يختارونه؟

النهجالقاعدة التقليدية  ماذا لو؟

مختبر تطوير االبتكار المجتمعي
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نماذج القيم المشتركة

دائما مهم 

دائما مهم 

أحيانا مهم 

أحيانا  مهم 

نادرا  مهم 

نادرا   مهم 

ليس  مهم 

ليس  مهم 
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نموذج القيم المشتركة



نماذج مؤشرات التحسين

I want to test & improve by understanding what is most effective in my work } 
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نماذج مؤشرات التحسين

I want to test & improve by understanding what is most effective in my work } 
Improvement Triggers

استبدل

ما هي المواد 

التي يمكنك

ل؟ان تجد لها بدي

اجمع

ماذا سيحدث إذا 

جمعت

جوانب مختلفة من

عملك ، لخلق

شيء جديد؟

ما الذي يمكن أن 

تجمعه لتحقيق 

أقصى قدر ممكن 

من االداء

لإلقبال على 

عملك؟

ع كيف يمكنك الجم

بين الموهبة و

الموارد لخلق نهج

جديد؟

تكييف\تأقلم 

يف كيف يمكنك تكي

أو تعديل ملف

العمل لخدمة غرض 

آخر أو استخدام 

آخر؟

ماذا يمكنك أن 

تحاكي

لتكييف عملك؟

ما هو السياق اآلخر 

الذي يمكنك وضعه

في العمل؟

ما هي المنتجات أو 

األفكار األخرى 

التي يمكنك 

استخدامها

لإللهام؟

تعديل تحسن

ما الذي يمكنك 

إضافته لتعديل

ملف

العمل؟

ما الذي يمكنك 

التركيز عليه أو

إبرازه

لرفع القيمة؟

ما عناصر عملك 

تها التي يمكن تقوي

البتكار شيء 

جديد؟

م ضعها في استخدا

آخر

هل يمكنك استخدام

عملك في مكان 

آخر؟

هل يمكنك إعادة -

استخدام بعض 

األشياء / األفكار 

من

مشروع سابق؟

الغاء

يط كيف يمكنك تبس

ما تقوم به؟

ما هي عناصر 

عملك؟

كيف يمكنك

ان تجعلها أكثر 

متعة؟

ما هي

ك القواعد التي يمكن

القضاء عليها؟

ماذا يمكن أن يكون 

في مكانها؟

إعكس

ماذا سيحدث إذا 

قمت بعكس ملف

عملية أو تسلسلها

بشكل مختلف؟

س ماذا لو فعلت العك

تماًما؟

نماذج مؤشرات التحسين



نماذج الناس 11



نماذج الناس

جمهورك 

المستهدف

يمكن استخدام كل قسم

،لـمواضيع مثل االنتماء

تحقيق الذات ، الصحة ،

السالمة والبيئة وما إلى

.ذلك

دولي

محلي

جالية

متخذي قرار 



أمثلة البتكارات اجتماعية قمنا بها 

(سوق منتجات قيم القرآن)سمر 1.

(بوابة اليتيم الرقمية\سوق منتجات االيتام )سما 2.

\مسابقة تحويل القيم لمنتجات )قمم  3.

(لدعم مسار اليد المنتجة عوضا عن المستهلكة

(دور المسنين واالستشفاء النفسي)تحويل المشاعر لمنتجات .4

1986الجامعات المفتوحة .5

المسنين والمعاقين واالدمان

ممناهج التعلي
هوية بيت المقدس



سوق منتجات قيم القرآن



أمثلة البتكارات اجتماعية





أمثلة البتكارات اجتماعية

لجعل مراكز االيتام مراكز ايراد: سما1.

تم االجماع عليه في اكثر من مؤتمر لأليتام ولم ينفذ بسبب شحة التمويل . 2



استحداث بوابه اليتيم الرقمية 

:خدمات ومشاريع وبرامج البوابة 

، تتشكل خدماتعبر رزمة مسبقة االعداد ، ذكية فيما تحمله من طرح
البوابة الدولية من 

البواية الرقمية 
لاليتام

تمكين تأهيل  «سما»

مكتب التنسيق 
للتشبيك



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام

:قسم االستشارات النفسية •

كيفية التعامل مع اليتيم 1.

كيف يتم تحفيز اليتيم 2.

تنمية قدرات اليتيم المعرفية والمهاراتية واالحترافية 3.

.كيف يتم تحويل اليتم من قضية قد تكون سالبة هادمة إلى قضية بنائية موجبه4.

:فاب الب اليتيم •

واهب حيث يتم تعريض اليتيم لمجموعة من البرامج بما يعزز المهارات وروح االبتكار والم1.
:عبر مجموعة من الدورات التدريبية في مثل 

.تحويل القيم إلى منتجات ، ويتم تدشين معرض بالمنتجات مع نهاية كل موسم2.

(المسؤول)الروبوت 3.



:برامج وأنشطة ومشاريع يتم تصميمها لشريحة

–نية أنشطة ميدا–برامج تدريبية )( : سن البلوغ)االيتام ما قبل 1.
(مشاركتهم في مسابقات دولية –شحذ مهارات 

علوم -ةتمكين بمبادئ العلوم  اإلداري) ( : سن الرشد)االيتام ما قبل 2.
ن سبل تدشي-سبل االعتماد على النفس–محاسبية وتجارية 

(المشروعات الصغيره 



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام

( :سما)سوق منتجات االيتام 

وهو برنامج تدريبي وتأهيلي وتمكيني 

مهارات حيث يتدرب عبر هذا البرنامج االيتام على أسس من ال: تدريبي 
.الخفيفهوالصناعات االحترافية في مجال الصناعات اليدوية 

ي يعيد حيث يتأهل اليتيم في مزج ما تلقاه من علوم معرفية ك: تأهيلي 
.تشكيلها وصياغتها عبر منتجات ومشاريع

ليات يتعرف اليتيم عبر هذا البرنامج على أسس ومراحل  عم: تمكيني
.االنتاج والتصميم والتجارة بما يكون له مردود على اليتيم



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام

:المتطلبات1.

متجر الكتروني2.

طابعة ثالثية ابعاد 3.

ورش تدشن في كل مركز 4.

برامج تدريبية 5.



ورش االيتام









الزمن•

الحرارة •

المقادير•

القالب •

ورش 

الصابون
اانتاجنمن



اممنتجات االيتبعض من 

يةشمسوسخانات مائية 
(منالي–اليتيممؤسسة)

(  لبنام-ايتام مؤسسة )



لمنتجات تباع لسد حاجةتحويل الحصى 
(تركيا)االيتام مراكز 



أمثلة البتكارات اجتماعية

كمرحلة تفضى لالبتكارات المجتمعية : قمم1.



هذا المشروع

في مثل التالي لبيع المنتجات اليدوية( الكتروني)هو مشروع ستكون نتيجته فتح متجر ولكن 



ممنتج يعزز للقي

ويتالك-مختبرات االبتكار لدينا 



بولاستان-مختبرات االبتكار لدينا 

انتاج 

تطبيق 

للعبة 

ة الكتروني

معززة 

اتيةللقيم الذ

20خالل
ةدقيق



يةمنصة الشبكة محضن لتفريخ االبتكارات المجتمع
تهادبلوم تفعيل القيم وممارس



أمثلة البتكارات اجتماعية

تحويل المشاعر لمنتجات. 4

المسنين والمعاقين والمدمنين 



المعنيين في البرنامج

دار المسنين وأهل المسن -1

المسن -2

المرضى النفسيين-3

المتعافين من االدمان-4



تعرف على المشاعر

الفرح القلق

1



المشاعر صنفان
سالبة -1
إيجابية -2

طاقة تبدأ فتتعاظم 

فإن لم تمضي في مسار سليم قويم 

ما الذي تتوقع حدوثة؟؟؟

2



هذا ليس أسلوبنا في إمتصاص مشاعر الغضب



التعبير عن المشاعر بتحويلها لمنتجات

5



تحويل المشاعر الى منتج“ لحالة”نموذج 



معرض منتجات لحالة إكتئاب نفسي



هذا نحن بصدد“ التحويل“في مركز

منتجات
مشاعرك

عبر مجموعة من االدوات ، وفي كل مرة 

نعرفك بأداة تساعدك في تحويل أي مشاعر
تنتابك إلى منتجات



الشعور التأمل 
واالستكشاف

حسن حول مارس

مارس 

التمرين الذي كان

له أثره االيجابي
على نفسيتك

نفذ عملية تحويل

شعورك عبر أداة 

من أدوات التحويل 

الي منتج وضع 

صورة المنتج في
البطاقة

ير التحسين والتطو
للبرنامج

تمرين 

التأمل 

والتخيل 
لالسترخاء

وصف 

الشعور
الحالي 



ان جونيت) المشاعر كالموج ال يمكنك إيقافها ولكن يمكننا أن نختار أي منها تركب “•
(مارتنسون

إذاً هي طاقة كامنة ، فعندما تظهر، نحن في هذا 
“ ُمنتج”المركز سنحولها إلى 

....فإن كانت إيجابية يحتفظ بها وإال 



مصير المنتجات 

العرض أو



ستعزيز هوية بيت المقد 5-



لثقافات مختلفةتم دراسة منتجات 

منتجات برازيلية 



سكندنافية 



يطاليةإ



بالمقارنة ، سنالحظ االختالف في استخدام االلوان



االختالف في مواد التصنيع



هجرى16تاريخ -1
وهو تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس فاتحا

الموافق 
م637يوليو 

البركةدوائر -2

ع عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريالتعبير ثم 

:عبر( DNA)تعرفنا على ما يشكل هوية لبيت المقدس 





16



16



16



16
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(دوائر البركة)

دراسةلهاعززت

بإشراف دكتوراه

العويسعبدالفتاح.د

(بريطانيا)

رحلة ):المحور

(االسراء



(دوائر البركة)

ة بعض الدول المشمول

بدوائر البركة 



(دوائر البركة)

ة بعض الدول المشمول

بدوائر البركة 



(دوائر البركة)

نماذج فنية للدوائر













إجتهد في تصميم البطاقه التعريفية 





االبتكار المجتمعي درجات 

ليف هذه المؤسسات من الممكن ان تكون خاصة وتجارية ألنها تحصل على نسبة عن كل تك
يرد اليها

حباألرباكما من الممكن ان تدخل معك كمستثمر في المشروع محل التنفيذ للمشاركة 

درجة المشروع

ال يحتاج مال Think tank 1ال تحتاج سوى لعصف ذهني 

تمويل مشترك عبر 
رعايات

ات مشاريع تقترحها لحل مشكلة تواجه مؤسس
المجتمع 

2

رأس مال حددة مشروع يَرُد اليك لحل مشكلة مجتمعية م 3



ما القاعدة التي تمضي وفقها النماذج السابقة؟
تعليقالقيمة النموذجتسلسل

1L.Vتعزيز وسم العالمة التجاريةدعم شريحة االطفال

2REDمساهمات الشركات عبر منظمة دولية  تمويل أبحاث االيدز

لجائحة مرضية

رياضة التزلج وسكيت3

بوردنغ

التعاقد مع طرف ثالثرياضة

دمج دور المسنين بدور4

االيتام

تكامل

ماستركارد والعاب 5

روسيا األولمبية

تسويقالحد من الفقر

عالقات عامة الحد من التلوثفورد ويوم االرض6

قيمة لحمة العائلة عبر7

تسويق دبي

Brand destinationتعزيز وسم العالمة لحمة العائلة

الح ترويج شواطئ إستانبول عبر حصاها لصااليتامحصى مرمرا8

Brand destinationااليتام واالرامل



لتوعية نماذج السابقة في االما القاعدة التي تمضي وفقها 
المجتمعية؟

الفكرة المجتمعية 
المبتكرة

التحالفات-2

االجندات -3
العالمية لالحداث

& الهدف -1
الخلل



ما القاعدة التي تمضي وفقها النماذج السابقة؟
، يتتم تحديتد عبر ما تكشفه لنا المسوح الميدانية من خلل تتعرض اليه المجتمعات1.

.الهدف المرجو تحقيقه عبر فكرة لمشروع مبتكر

نتحالف التحالفات، وتتم وفق مستارين، مستار يكتون منستجما متع ستمعتنا بمتن ست2.

ف معه بما ال يتعتارض متع متا نمارسته متن قتيم، ومستار يقربنتا متن تحقيتق الهتد

.عبر تحالفنا معه

طة االحتتداث العالميتتة، تتنتتوع متتا بتتين رياضتتة، وبتترامج ترويجيتتة للمتتدن، وانشتت3.

.مجتمعية، ومناسبات عالمية لمنظمات دولية



:ممن معنا في الورشة

من منكم يعمل في مؤسسات مجتمع مدني أو حكومية؟•

من منكم في مؤسسات بحثية؟•

عاب كخطوة نحو االرتقاء هل يمكننا ان نتعرف على ما يواجه مؤسساتنا المجتمعية من ص•
كي نقدم لهم حلوال مبتكرة لتخطيها لالرتقاء بمجتمعاتنا؟ 

:لعل الخطوات تكون عبر ما يلي•

اكل تمويل، إجراءات، تشبيك، تضاريس تحول، مش)عصف ذهني حيال أنواع المشاكل -أ•
(الخ...تحويل أموال 

..(فنيين من مجاالت مختلفة، قانونيين، )تشكيل فريق مكون من -ب•



ورشة البتكار القضايا المجتمعية 
:قضايا العالم اإلسالمي

االبتكار القضية المجتمعية

هل يمكن تحويلها لقوة دافعة بنائية؟ كيف؟ -فلسطين)مخيمات المهجرين 

-اليمن-العراق-األردن-لبنان
(سوريا-تركيا-أفغانستان

1

السجون كمصدر لتمويل 
مشاريع الدول

2

مصدر للطاقة الكهربائية عوضا عن الرياح والنفط والشمس رمال الصحراء 3

مصدر لتخضير االراض ملوثات النفط  4

رار ان تكون ترسا يلبي احتياجات التنمية وليست مجرد الجت
العلوم

جامعاتنا  5

عوضا عن األساليب التقليدية التي أضحت مملة للشباب االرتقاء بمسار الترفيه  6



تحويل مصادر التمويل من البلديات: بريطانيا 
لمؤسسات المجتمع المدني

مجتمع قررت بلدية لندن تحويل مصادر التمويل من البلديات لمؤسسات ال1980في عام •
التخطيط المدني، في شتى مجاالت الصناعة، الثقافية والفنية والصحية وخدمات المجتمع و

حقق هذا 1985والبيئة، وجميع هذه البرامج تدار عبر ممثلين من هذه القطاعات، مع عام 
من ميزانية المجلس البريطاني، في العام % 10مليون باوند، ما يعادل 80البرنامج نحو 

الف موظف يستلم 25الف جهة، و 171التالي تم ربطه بمنح ماليه من الدولة، اليوم، 
غييرمن راتبه بشكل قانوني عبر تمويل عام، وتشريعات تم موائمتها مع هذا الت% 75

بلدية لندن العظمى 
Grater London council 



العائد على رأس المال 



شكرا لكم

zumord123@gmail.com

www.qeam.org

www.zumord.net

App

المزيديزهير 

للراغبين في 

عضوية الشبكة 

فعيل الدولية للقيم لت

دور تكميلي في 

مجال مختبر 

االبتكارات 
نا المجتمعية مراسلت

mailto:zumord123@gmail.com
http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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FORSA
Sami Hourani M.D, MA

www.for9a.com

Social Innovation Summit
5-SEP-2020
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MENA youth 

are lost in 

their career 

and NOT in 

Job Market

+100m youth in MENA

(15-30 years old)

Over 30% 

unemployed

Less than 20% of 

women are in Job 

market
2018 World Bank Statistics



4

+30,000,000 youth are 

unemployed in MENA

+8,000,000,000 working 

days are LOST every year

+400,000,000,000$ are LOST 



Vicious Cycle of Unemployment 

Passion

Access to 
Quality 

Education 
and 

Exposure

Employability 
and life skills

Practical 
Experience

Motivation
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Access to knowledge and skills 

need for the job market
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New and innovative access to 

employers  and companies
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New genre of jobs 
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2019 Google Analytics

2019 Facebook Insights

• +1.6M registered users

• +5000 new registered users/day 

• +80,000 daily users

• +3M Weekly reach/SM

• +1.5M followers on FB

• +100 new opportunities &Taalam

content/weekly

• +8000 registered entities 15
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Stay in touch!

FB: samihourani

T: @samihourani

for9a.com

souqfann.com

http://www.leadersot.org
http://www.leadersot.org
http://www.leadersot.org
http://www.leadersot.org




محاور المحاضرة

القصة●
التجربة●

النموذج●

التوسع و األثر●

األسئلة●



القصة



القصة



القصة



القصة



القصة



القصة

الصناعة 4.0

إنترنت األشیاء

الحوسبة السحابیة

نظام آلي متكامل

األمن اإللكتروني 

الواقع المعزز 

البیانات الھائلة 

الروبوتات ذاتیة 
التحكم 

التصنیع الجمعي/
المحاكاةالمضاف



القصة



القصة

صنع في قطر



التجربة



التجربة



النموذج



الحلول المتكاملة

طلبات
العميل

البحث والتصور

المعايير والتصميم

نمذجة / تجربة

 تطوير وانتاج
المحتوى

توريد وتركيب

االختبار والتشغيل

 توظيف و تدريب
وتشغيل



التوسع و األثر



2012-2013

التوسع واألثر



2014-2015

2012-2013

التوسع واألثر



2016-2017

2014-2015

2012-2013

التوسع واألثر



2018-2019

2016-2017

2014-2015

2012-2013

التوسع واألثر



2018-2019

2016-2017

2014-2015

2012-2013

2020...

التوسع واألثر



2018-2019

2016-2017

2014-2015

2012-2013

2020...



٪ ٧١
 بإسهامات من ابتكار للحلول

الرقمية

التوسع واألثر



التوسع واألثر



التوسع واألثر



MIA Artistic projects Sonaa Giveaways Cup Holder Drone NestScent Evaporator

Seat Management 
System

Water bottles Water Treatment 
Plant Control

Rostado Ramadan/ 
Eid giveaways DIY clay 3D printer Astronomy Club 

Project Prayer Matt SystemCamera 
Microcontroller Finger Scan Knee Bone 

Replacement
Rostado Cold Brew 

Branding

التوسع واألثر



التوسع واألثر

نداء الباص الذكي



التوسع واألثر

فكرة المشروع
نداء الباص الذكي

 مراحل تطوير
النماذج

الحصول على المركز
الرابع في مسابقة صانع

االستمرار في التطوير
مع النادي العلمي

القطري

 الحصول على المركز
األول في الكويت

تكريم معالي
رئيس مجلس الوزراء لهم



األسئلة



نايف اإلبراهيم

Connect on LinkedIn

لنبقى على تواصل

@nalibrahim

nayef@ibtechar.com

mailto:nayef@ibtechar.com



