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رواد األعمال والشركات  للربح يقوم من خالله  أعمال هادف  االجتماعية هي نموذج  ريادة األعمال 
الناشئة بتطوير وتمويل الحلول التي تعالج مباشرة القضايا االجتماعية أو البيئية. ولذلك فقد وجدت 
لتغطية  نسبي  ربح  على  للحصول  تسعى  التي  االجتماعي  اإلطار  في  الريادية  المؤسسات  بعض 
نفقاتها فقط بشكل متوازن. إذ ال يتناقض الربح المادي مع المنفعة العامة من وجهة نظر رواد 
األعمال االجتماعية. لكنها خالفا لألعمال التجاريـة التقليديـة، يقـاس نجـاح المشروعات االجتماعية 
بالقيمـة االجتماعية التي تجلبها للمجتمـع. لذلك يقـوم المشروع االجتماعي علـى أسـاس المشكلة 
والبحـوث وخطـط األعمال. وعلى عكس النموذج االقتصادي القياسي، فإن مؤسسات ريادة األعمال 
االجتماعية تضع األهداف االجتماعية أساًسا يسبق الربح في قائمة أولوياتها. وتحقق مؤسسات 
بين  الفجوة  وسد  واضحة،  اجتماعية  مهمة  في  االستثمار  إلعادة  أرباًحا  االجتماعية  األعمال  ريادة 

المنظمات غير الحكومية التقليدية والشركات الخاصة التقليدية.

لذلك نجد تركيز دور رأس المال االجتماعي في العالقات االجتماعية، وتعزيز التعاون وبناء الثقة في 
تحقيق األهداف االقتصادية. وتتوزع مكوناته على العديد من شبكات اجتماعية، وشبكات المشاركة 
المدنية، التي يكون لها تأثيرا على إنتاجية المجتمع، ويولد قيمة تؤثر على إنتاجية الفرد أو المجموعة. 
هذا يفسر إمكانية تحويل رأس المال االجتماعي إلى رأس مال مادي في حال كانت ريادة األعمال تتم 

بطريقة مدروسة.

ولنـــا كلمـــة
المنتـدى الـدولــي لـريــادة األعـمـــال االجتماعية )تجسير(

» متطلبات الرقمنة لتحويل المشروعات االجتماعية الرائدة إلى فرص ناجحة«
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ورغم أن مفهوم »ريادة األعمال االجتماعية« هو مصطلح جديد نسبيًا، لم تعرفه األدبيات االقتصادية 
قبل بضعة عقود فقط، ولكن مبدأها كان موجودًا عبر التاريخ. فقد كان هناك العديد من رواد األعمال 

الذين أسسوا مشاريع إجتماعية للقضاء على مشكلة ما أو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

ومع التحول الذي عرفه االقتصاد العالمي بسبب التطور السريع المتالحق، سوية مع اإلستخدام 
مجتمعنا.  في  متزايدًا  نوعيا  حضورا  للرقمنة  أصبح  واإلتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا  المتزايد 
ضاعف ذلك التحول من تأثيراتها اإليجابية على السلوك االجتماعي اإلنساني من حيث القدرة على 
السيطرة على سبل اإلتصال وسرعة التفاعل وكفاءة األداء التي باتت جميعها ضرورات ال يستغنى 
عنها، بل أصبحت ضرورة من أجل ضمان التطور، وتحقيق االستدامة. كما نالت مقاييس المهارات 

الرقمية أهمية متزايدة لدى أصحاب الشركات والمواطنين على حٍد سواء.

وفي هذا السياق تطور مفهوم ريادة األعمال االجتماعية على المستوى العالمي ليشمل أيضًا ما 
أركان  من  أساسيًا  ركنًا  يشكلون  باتوا  الذين   »philanthropist  – الخير  »مانحي  بإسم  يعرف  أصبح 

النظام البيئي لريادة األعمال االجتماعية. 

اإلقتصاد  نحو  بالتقدم  وتحسينه  الحديث  االقتصادي  النموذج  تأثر  استمرار  ومع  ذلك  على  وبناًء 
الرقمي، وجدت المؤسسات االجتماعية أهمية اإلستفادة كي يتسنى لها و تطور من أدائها في ظل 
هذا التقدم الرقمي الذي أصبح يشكل تحديًا، لكنه يتيح عددا كبيرا من الفرص. وبفضل ذلك أصبح 
التحول  من  اإلستفادة  في  أساسيين  عاملين  الرقمية  التقنيات  واستيعاب  الرقمنة  إلى  اإلنتقال 

االقتصادي واالجتماعي والحفاظ على استمرار التأثير االجتماعي.
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سعادة الدكتور
هاشم حسين   

رئيس مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا
في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

»يونيدو«
الرئيس الشرفي للمنتدى

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن ناصر الخلف
رئيس برنامج تجسير لريادة 
األعمال المجتمعية الدولية

رئيس المنتدى

موضوع المنتدى
منهجيات الوصول إلى شبكات األعمال في عصر الرقمنة..

لتحويل أفكار الشباب الى فرص ناجحة
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محـاور وأوراق عمــل المنتـدى:
النظام البيئي )Ecosystem( المالئم لريادة األعمال االجتماعية وآليات الوصول للتمويل والربط التكنولوجي 

وأنظمة اإلحتضان و المسرعات. 

البيئة الرقمية لتنمية ريادة األعمال االجتماعية. 

أهميــة ريـــادة األعمال االجتماعية للمؤسســات في عصر الرقمنة ودورها في اإلستجابة للتحديات لمرحلة 
التعافي االقتصادي من جائحة كورونا.

الشراكات الحكومية والقطاع الخـاص )PPP( نموذجًا عصريًا يحقق نجاح ريادة األعمال االجتماعية للتحول الرقمي.

تعزيز الوعي بقطاع 
ريادة األعمال 
والمشروعات 

االجتماعية في عصر 
التحول الرقمي.

إيجاد بنية تحتية 
أساسية ورقمية 

من حاضنات 
ومسرعات األعمال 

االجتماعية .

تطوير مجموعة من 
الحلول لضمان دعم 
وتمويل المشروعات 
االجتماعية الرقمية 

الواعدة.

تطوير قدرات رواد 
األعمال االجتماعيين 
العرب والمؤسسات 

ذات العالقة في 
مجال التحول الرقمي.

إيجاد منصة للتواصل 
عبر اإلنترنت بين رواد 

األعمال 
والمستثمرين في 

مجال األثر األجتماعي 

عقد شراكات لتطوير 
وتوجيه وتمويل 

األعمال االجتماعية 
التي تضطلع بتسوية 

المشكالت األكثر 
الحاحًا

تشجيع إطالق 
شركات 

اجتماعيةرقمية 
بممارسات تجارية 
سليمة وأخالقية 
للشباب العربي.

المنتدى الدولي لريادة األعمال االجتماعية
يطمح المنتدى الدولي لريادة األعمال االجتماعية الوصول إلى مستوى منصة فريدة لرواد األعمال 
والجامعات  األكاديمية  األوساط  مع  سوية  الخاص،  والقطاع  والمستثمرين  الحكومية،  والجهات 
والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، لاللتقاء ومناقشة التحديات التي 
تواجه، المؤسسات االجتماعية، والفرص التي تتيحها أيضا للحفاظ على التأثير االجتماعي المستمر 

و كيفية االنتقال إلى االقتصاد الرقمي. 

تأسيسًا على ذلك سوف يسعى المنتدى، لنيل اإلجابة على السؤال التالي: »في سياق االقتصاد الرقمي.... 
كيف يمكن لرواد األعمال االجتماعيين اإلستمرار في فعل »الخير« من الناحيتين المالية واإليثارية؟«.
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info@regionalcsr.com أو اإليميل اإللكتــرونــي  www.regionalcsr.com

مبادرة مهنية مت اإطالقها من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية، لدعم رواد الأعمال املنت�سبني 
امل�س�ؤولية  معايري  مع  ومت�افقة  للبيئة  �سديقة  وخدمات  منتجات  لت�س�يق  معهم  �سراكة  وحتقيق  للربنامج 

املجتمعية على اأ�س�س »وحدات اقت�سادية«  حتقق لهم ع�ائد مالية، ا�سافة اإلى  ع�ائد تنم�ية، ومهنية.

البحرين،  يف  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابع  والتكن�ل�جيا  ال�ستثمار  ترويج  مكتب  يعمل 
اإن�ساء امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة اجلديدة بالإ�سافة اإلى حتقيق النم�  واملعروف مب�ساهمته يف عملية 
يف امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة القائمة يف املنطقة وحتفيز وت�جيه الطاقات الريادية، يعمل عن كثب مع 
كل من �سندوق العمل متكني وجمعية م�سارف البحرين وجامعة ب�ليتكنك البحرين وغرفة جتارة و�سناعة 
وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  للم�سروعات  املنا�سب  الدعم  لتقدمي  الآخرين  املحليني  وال�سركاء  البحرين 

واملت��سطة خالل هذه الأزمة ال�سحية.

الماهـيــــة:
»ال�سبكة  قبل  من  تاأ�سي�سها  مت  اإفرتا�سية،  من�سة  الرقمية«،  املجتمعية  الأعمال  لريادة  جت�سري  »حا�سنة 
جت�سري«،   - الدولية  املجتمعية  الأعمال  ريادة  »برنامج  مبادرات  �سمن  الجتماعية«،  للم�س�ؤولية  الإقليمية 
وذلك لدعم ال�سباب العربي لإجناح تط�ير �سركات رواد الأعمال من خالل دعمهم مبجم�عة من امل�سادر 
اأو  احلا�سنة  نف�س  يف  اإما  تقدم  حيث  الرقمية،  احلا�سنة  اإدارة  قبل  من  ُتط�ر  التي  واملنتجات  واخلدمات 
من  العديد  على  الأعمال  رائد  ويحظى  الجتماعية.  للم�س�ؤولية  الإقليمية  ال�سبكة  �سركاء  �سبكة  خالل  من 

اخلدمات، والتي ت�سمل التاأهيل والدعم املادي واملعن�ي والإ�ست�سافة والإر�ساد والإحت�سان.

حاضنة تجسير لريادة األعمال المجتمعيــة الــرقميــة

  برنامج ريادة األعمال المجتمعية الدولية 

مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية في البحرين

جهات التنظيم


