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فعاليات وبرامج
مسك ا�بتكار تنظم Seedstars World �ول مرة في

 المملكة العربية السعودية في كل من الدمام و أبها و
ياض  جدة و الر

 في منصة منظومة الريادة
السعودية

نسبة المنشآت
يادية حسب  الر

*المناطق 

*

*

يبي - سبتمبر ٢٠١٨ العدد التجر

منصة تربط بين فئات منظومة الريادة السعودية  
وتسهل الوصول إلى موارد داعمة ومعلومات 

 مساعدة  

يادية المنشآت الر

165

نصائح وآراء

تحديات وفرص

www.seelab.sa.com

 موجز منصة منظومة
الريادة السعودية

أنشطة منصة
يادة  منظومة الر

السعودية 

شركاء العدد

يادة تحديات الر
ا�جتماعية 

حكومية
البيروقراطية الحكومية

عدم وجود مظلة مالية
الدعم الحكومي

البيئة التنظيمية

قلة الوعي
عدم وجود بيئة 

تطوعية

مهارات التواصل
التخطيط ا ستراتيجي

مهارات تسويقية

بيئية

شخصية

ية بالمملكة تستند على  ”كانت ا�عمال الخير
القطاع الرعوي لفترة طويلة من الزمن، ولم 
على  بالتركيز  ربحية  الغير  المنظمات  تبدأ 
 .

ً
يبا تقر إ� قبل 7 سنوات  التنموية  يع  المشار

لذا، بات من المم التركيز على الفجوة في 
ا�عمال  يادة  ر و  ا¥جتماعي  ا¥بتكار  قطاع 
الذين  الشباب  تمكين  خ§ل  من  ا�جتماعية 
المملكة  سكان  من   70٪ حوالي  يشكلون 
للتحديات  مستدامة  و  مبتكرة  حلول  لبناء 
 :2030 المملكة  لرؤية   

ً
مواكبة ا�جتماعية. 

أمة  و  مزدهر  إقتصاد  و  حيوي  مجتمع 
يادة  الر في  جودنا  نركز  أن  �بد  طموحة، 
بهذا القطاع من خ§ل تأسيس البرامج النوعية 
لدعم  المشاريع ا�جتماعية  وا�ستثمار في 
من  وا�ستفادة  ا�جتماعية  يادة  الر قطاع 
الطاقة الكامنة لدى ا�فراد...التغيير يبدأ من 
 
ً
إيماننا بمشاريع روادنا ا�جتماعيين إيمانٍا كام§

على أنها قادرة عل إحداث التغيير.“

جديد  عمل  كنموذج  ا�جتماعية  يادة  الر ”برزت 
ا�هداف  و  يادية  الر ا�عمال  نموذج  بين  يجمع 
مؤسسات  تكون  أن  يمكن  لذلك  ا�جتماعية. 
ربحية،  غير  أو  ربحية  منشآت  ا�جتماعية  يادة  الر
منشآت  تأتي  السعودية.  العربية  المملكة  في 
القانونية  ا�شكال  من  بعدد  ا�جتماعية  يادة  الر
التراخيص  من  واسعة  مجموعة  تغطي  التي 
ية. من خ§ل ا�بحاث  ية إلى الجمعيات الخير التجار
ا�جتماعية  يادة  الر حول  بها  قمت  التي 
ية  الخير الجمعيات  بعض  أن  وجدت  بالسعودية 
و  نماذج  باستخدام  عملها  بتطوير  تقوم 
أعمالها  لتحديث  ا�جتماعية  يادة  الر ممارسات 
يادة  الر أن  رأيي  في  مستدامة.  ولتكون 
في  ا�ستدامة  لقضايا  الحل  هي  ا�جتماعية 

القطاع الغير ربحي.“

د.غادة العريفي
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ربـحي

ا�عمال 
التجارية

القطاع
الخيري

غير ربـحي

يادة ا�عمال ر
ا�جتماعية

القيمة ا�جتماعيةالقيمة ا�قتصادية
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