
عن أروقــــة 



"نؤمن بأن أروقة مؤهلة للمسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاهمة في تعƠƠƠƠƠƠƠƠزيز وبنƠƠاء 

القدرات المؤسƠسƠƠƠƠƠية لمنظمات الريادة االجتماعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية 

ولمنظمات القطاع الثالث وبناء قƠƠدرات الرواد وكفاءاتهƠƠƠƠƠم"



 لدى أروقة خبرة عميقة في مجا�ت متعددة ومتخصصة في القطاع الثالث والمتعلقة بــ:

الريــــــــــــــادة 
وا�ستثمار 
ا�جتمــاعي

ا�بتكـــــــــار �
ا�جتماعي

تمكين الفئات� 
ــا

ً
ا�قــــــــــل حظ

شركة غير ربحية متخصصƠƠة في الريƠادة االجتماعƠƠƠية تسعى لبناء قطƠƠƠƠاع ريادة أعمال اجتماعƠƠƠƠية 

قوي ومساهم في التنمية من خالل بناء وتعزيز قدرات الرواد االجتماعيين باإلضافة إلى بناء وتعزيز 

القدرات المؤسسƠƠية لمؤسƠسƠƠƠات الريادة االجتماعƠƠƠƠية. ونعمل على تقديم خدمƠƠƠƠƠƠاتنا لعدد كبير 

من المستفيدين بدعم من المؤسسات المانحة والمؤسسات غير الربحية في القƠƠƠƠƠطاع الثƠƠƠƠƠƠƠالث. 

عن أروقــــة 



منتجاتنا وخدماتنا

المســــــــارات 

ا�بتكـــــــــار
 ا�جتماعي

ًتمكين الفئات
ا�قل حـــــــــــظا

الريـــــــــــــــادة 
ا�جتماعـــية



مسار الريادة ا�جتماعية

تأســـيس شركات الريادة 
ا�جتماعية

تعــــــــــــــزيز الوعــــــــــــــي 
بمفهوم الريــــــــــــــــادة

بناء وتعزيز قدرات مؤسسات 
الريـــــــــادة ا�جتـــــــــــــــــــــماعية 

نسƠƠƠƠƠƠƠƠƠعى في هذا المسار للعمل مƠƠƠƠع 

المؤسسƠƠƠƠƠƠƠƠƠات االجتمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاعية ما بعد 

وتقƠƠƠƠƠƠديم دعم متخƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠصص ألصحƠƠاب 

تلك المؤسƠسƠƠƠƠƠƠات للتأكد من الجƠƠƠƠƠدوى 

االجتمƠƠƠƠƠƠاعية والمالية لتلك المشƠƠƠƠƠƠƠاريع 

وأخذها للمرحلة التالية في مشƠƠƠƠاريعهم 

الناشئة سƠƠواء كانƠƠƠƠƠƠت في النواحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠي 

االسƠƠƠƠƠƠƠƠتثمارية أو الوصƠƠول إلى السƠƠوق 

أو تطوير الخدمات والمنتجات أو غƠƠير ذلك.

تعƠƠƠƠƠƠƠƠزيز الوعƠƠƠƠƠƠƠي بمفƠƠƠƠƠهوم الريƠƠƠƠƠƠƠƠادة 

االجتماعƠية من خƠƠالل األبحƠاث والدراسƠƠƠƠات 

واالسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠتشƠƠƠƠارات. شƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠهد واقƠع 

 عƠلى 
ً
 كƠƠبيرا

ً
الريادة االجتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠماعية تحƠديا

مسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠتوى الوعي في المملكƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة 

العربية السƠƠƠƠƠعودية، حيث تعتبر أهمƠƠƠƠƠƠƠية 

الوعي مقدمة على كثير من التدخƠƠƠƠƠƠƠƠالت 

األخرى نظرا ألن الوعي بالمفƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠهوم 

يختصƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠر الكثير من المسƠافات ويوحƠƠƠد 

التصƠورات عند الشƠƠƠرائح المستƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠهدفة 

والشƠƠƠƠركاء وأصƠƠƠƠƠƠƠƠƠحاب المصƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠلحة. 

ولذلƠƠƠƠƠƠƠك تعƠƠƠƠƠƠمل أروقƠƠƠƠƠة على عƠƠƠدد من 

التدخالت في هذا المسƠƠƠƠƠار ومن أبرزهƠƠƠƠƠƠƠا 

النشƠرات الدوريƠة وترجƠمة أهم المقƠƠƠƠƠƠاالت 

التي تعƠƠƠƠƠƠƠƠƠرف بالريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادة االجتماعƠƠية.

بنƠƠƠƠƠاء وتعزيز قدرات مؤسسات الريادة

االجتƠƠƠƠƠƠƠماعية بحيث تصبح متنƠƠƠƠƠƠƠƠوعة 

ومستƠƠƠƠدامة يتم في هذا المسƠƠƠƠƠƠار 

العمل على إنشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء المؤسƠƠƠƠسات 

االجتمƠƠƠƠƠƠاعية من مرحلة الفكرة مرحلة 

الفكƠƠƠƠƠرة إلى اإلطالق كشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠركات 

مستقلة مع الرواد  االجتمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاعيين 

وتقƠƠƠƠƠƠديم مختƠƠƠƠƠلف أنواع الدعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠم 

لهم الفني االسƠƠƠƠتشاري، التسويقي، 

اإلداري إلنشاء شركاتهم االجتماعية 



المساهمة في صناعة

ا�نظمة والتشـــريعات

مسار الريادة ا�جتماعية

بناء قدرات الجمــعيـات

 في نواحي ا�ستثمار 

ا�جتمـــــــــــــــــــــــــــــــــاعي

إنشاء وتشغــــــــــــــــــيل 

مؤسسات الريــــــــــــادة 

ا�جـــــــــــــــــتماعيـــــــــــــــة

المسƠƠƠاهمة في صنƠƠƠƠƠƠاعة األنظƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمة والƠƠريعات لتمكين منظƠƠƠƠƠƠƠƠومة ريادة األعمال االجتƠƠƠƠƠƠماعية 

بناًء على النظرة المنظومية المرتبطƠƠƠƠƠƠƠƠة بواقƠƠƠع قطاع الريادة االجتماعيƠƠƠƠة، والتي تأخذ في االعƠتبار 

جميع الممكنات والمتطƠƠƠƠƠƠƠلبات التي تسƠƠƠاهم في الوصول إلى تأثير إيجابي وشƠامل، فإن من أهƠم 

ممكنات قطاع الريادة االجتمƠƠƠƠƠاعية أن يتم العمƠƠƠƠƠƠل على تهيƠƠƠƠƠئة البيئة التشƠƠريعية والمتطƠƠƠƠƠƠلبات 

 كبيرة للريادة االجتƠƠƠماعية للنشأة والنمو واالستقرار.
ً
التي تمنح فرصƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠا

تعمل الجمعƠƠƠƠيات الخيرية على إيجاد العديد من مصادر الدخƠƠƠƠƠƠƠƠل التي تزيد من فرص اسƠƠƠƠتدامتها 

الماليƠƠƠƠƠة ويتضƠƠƠƠح بناء على واقع الجمعيات من حيث التحديات التي تواجه العديد منها بأنها تحتاج 

إلى برامج البنƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء قدراتها في النواحي االستثمارية.

إنشƠƠƠاء وتشƠƠƠغيل مؤسƠƠسات الريادة االجتماعية في الجمƠƠƠƠعيات األهƠƠƠƠƠلية.

تواجه الجمعيات األهلية تحƠƠƠديات كبيرة فيما يتعلƠƠƠƠƠق باالسƠƠƠƠƠتدامة المالية وتوفير وتنويع مصƠƠƠادر 

دخل تدعم أنشطة الجمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠعية لتحقيق رسالتها االجتمƠƠƠƠƠƠاعية، وبناًء على هذه التحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠديات 

ووجود فرصة إلنشاء مؤسƠƠƠسات تجارية تحت مظلة الجمعية، فنشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠأت فكرة خلق مؤسسƠƠƠƠƠƠات 

اجتماعية تقوم بتقديم عدد من الخدمات والمنتƠƠجات التي تدعم رسƠالة الجمعية وتحقق االستدامة 

المالية للمؤسسة والجمعية.



مسار تمكين الفئات ا�قل حظا

برامج تطوير النمو والنضح 

�عمــــال الفئـــــــــــــات ا�قل 

برامج تطƠƠƠوير النمو والنضƠƠح ألعمال الفئƠƠات 

، ... الخ)
ً
، ماليا

ً
، إداريا

ً
األقل حƠƠظا (لوجستƠƠيا

 في 
ً
تجد الكثƠƠƠƠƠƠƠƠƠير من المنظƠƠƠƠƠƠمات تحديا

زيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادة التغƠƠƠƠƠƠƠƠطية الجغرافية أو 

االنتقال إلى شرائح مستفيدين مختلفة أو 

تطويƠƠر منتج أو خدمة جديدة أو غƠƠƠƠƠƠير ذلك، 

ويأتي هنا دور أروقة في رسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠم مسار 

التطوير ودعمه بعدد من التدخالت ذات األثر 

المباشر لتطوير األعمال من كافة النواحي.

برامج تشبيك وربط الفــــئات 

ا�قل حظا في سوق العمل

برامج تشبƠƠيك وربط الفئات األقل حظا في 

 ألن األعمال التجƠƠƠƠƠارية 
ً
سƠƠوق العمل نظرا

تحتاج إلى عدد من المتطلƠƠƠƠƠƠƠƠƠبات من أجل 

النجاح، فإن الخدمƠƠƠƠƠات والمنتجƠƠƠƠƠƠƠƠات التي 

تنتجها الفئات األقل حƠظا ال تلقى رواجƠƠƠƠƠƠا 

كبيرا وتحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠتاج إلى تبني من جهة ذات 

اعتراف وسƠƠƠƠƠƠƠمعة مميزة، فيأتي هنا دور 

الربط مع السƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوق من خالل العالمات 

التجارية الموثوقة و بناء الصورة الذهنƠƠƠƠƠية 

عن الفئات األقل حظا من خالل خلق عالمƠƠة 

تجارية تسƠƠاهم في ضمان جودة المنتجات 

مما يزيد من ثقة المستفيد النهائي بتميز 

المنتج أو الخدمة.

برامــــــــــج بناء قدرات 

الفئــــــــات ا�قل حظا

نعتƠƠƠƠƠمد في هذا النوع من الخƠƠƠƠƠƠƠƠƠدمات 

على تحƠƠƠƠƠديد أهم التحديات التي تواجƠه 

 (مثƠل األسƠر الضƠمانية، 
ً
الفئات األقل حƠظا

وغيرها) ومن ثم يتم تصميم برامج تلبي 

االحتياج المهاري والمعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرفي والفني 

لتجاوز تحديƠƠات الشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرائح االقتصادية 

واالجتماعية، حيث تشƠƠƠƠمل برامƠƠƠƠƠƠƠƠج بناء 

القدرات عدد من المهارات ذات االحتƠƠƠƠƠƠياج 

والتييمكن أن يتم تسخƠƠƠيرها للحصƠƠƠƠƠول 

على دخل مادي مالئم.

�



برامج بناء قدرات ا�فراد العاملين 

في مجال ا�بتكار ا�جتــــــــــماعي

تتضƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمن برامج بناء القƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدرات على بناء 

قدرات مدراء معƠƠامل االبتƠكار بناء قƠƠƠƠƠƠƠƠƠدرات 

العاملين في المنظƠƠƠƠƠƠمات المبتƠƠƠƠƠƠƠƠكرة، بناء 

قدرات اإلدارة التنفƠƠƠƠƠƠƠيذية، بƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠناء قدرات 

ميƠƠƠƠƠƠƠƠƠسري االبتكار، حيث يحتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوي كل 

برنƠƠƠƠƠƠƠامج من هذه البرامج على منهƠƠƠƠƠƠƠƠجية 

عالمية في بناء القدرات وتطوير األفƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠراد. 

تأسيس وتشغيل معامل 

ا�بتكار في المنظـــــــــمات

 لالحتƠƠياج الكبير الذي يواجه العديد 
ً
نظرا

من الجƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠهات في مختلف القƠƠطاعات 

من محƠƠƠدودية الموارد وصعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوبة 

التحƠƠƠƠديات وقلة الممكƠƠƠƠƠنات، فتƠƠƠƠƠأتي 

أهمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية تأسيƠƠƠƠƠƠƠƠس معامل ابتكار 

داخل المنظƠƠƠمات لتجاوز تلك التحƠƠديƠƠات 

من خالل أدوات ومنهجƠƠƠƠƠƠƠƠيات االبتƠƠƠكار 

ومن خالل بناء قدرات فريق االبتكƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠار 

في المنظƠƠمة كخطوة ضمن خطƠƠƠƠƠƠوات 

تأسƠƠيس ثقافة االبتكار داخل المنظمة.

مسار ا�بتكار ا�جتماعي

فعاليات وحمـــــ»ت ثقــــــــــافة 

ا�بتكـــــــــــــــار ا�جتـــــــــــــماعي

 منا بأن أول خطƠƠƠƠƠƠƠوات التبني ألي 
ً
إيمانا

شƠƠƠكل من أشƠƠكال االبتكار هو الوعي 

بالمفƠƠƠƠƠƠƠƠهوم وتدخالته ومسƠƠƠƠƠƠتويات 

تأثيره، فبناًء على ذلك نعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمل في 

أروقة على تقديم عدد من البرامج التي 

تعرف بالمفهوم بحسƠƠƠƠƠƠƠب السƠƠƠƠƠƠياق 

المقترح تطبيق االبتكار فيه.



برامج قيادة فرق ا�بتكار ا�جتماعي

نعƠƠƠƠƠتني في هذا النوع من البرامƠƠج 

ببناء قƠدرات القيƠƠƠƠƠادات في جوانƠƠƠب 

االبتƠƠكار حيث يتم تخصƠƠƠƠƠƠƠƠيص هذا 

النوع من البƠرامج لألفراد والمنظمات 

التي تؤمن بأهمƠƠƠƠƠƠƠƠƠية تأسƠƠƠƠƠƠƠيس 

ممارسƠات ومفاهيم االبتكاري على 

المسƠƠƠتوى القيادي واالستراتيجي.

يتم في هذا المسƠƠار تقديم خدمة تصمƠƠƠيم 

وتنفيذ وإدارة معƠƠƠƠƠƠامل االبتƠƠƠكار والتي تƠƠƠمر 

بعدد من المراحل تبدأ بالتهيئة ثم الفهم ثƠƠم 

البناء وتنتهي بتنفيذ االبتكار، حيث تحتوي كل 

مرحƠƠƠƠƠƠƠƠƠلة على عدد من المسƠƠتويات الفرعية 

واألدوات التي يتم تطبيقها بشكل تفƠƠƠƠاعلي 

مع المستƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠفيدين للخروج بحلول مبتكرة 

للتحƠƠƠƠƠƠديات التي تواجه الشرائح المستهدفة.

برامج قيادة فرق ا�بتكار

 ا�جتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي

معامل ا�بتكار ا�جتماعي



الشراكات العالمية

يؤمن معهد واتسون بأنه يجب علƠينا 

تزويد الجƠƠƠƠƠƠيل القƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادم باألدوات 

والشبكات والعقلية المالئمة لتجاوز 

أصعب التحديات التي تواجه العƠƠƠالم 

وهو يعتبر بمثابة النموذج التعليƠمي 

للجيل القادم من المبتكرين والقادة 

ورجال األعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمال.

شبكة GIIN هي منظمة غير ربحƠƠƠƠƠƠƠية 

تكرس أنشطتها لزيادة حجم وفاعƠƠلية 

االستثمار االجتماعي حول العالم. تركز 

شبكة  GIIN على تطوير البنية التحتية 

الحيوية ودعم أنشطة التعليم والبƠحƠƠث 

التي تساعد في تسريع تطوير صƠƠناعة 

استثمار اجتماعي متماسكة ذات تأثير.

شركة استراتيجƠƠƠƠيات واستشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠارات 

متخصصة في الريادة االجتماعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية و 

االبتكار المجتمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠعي، تتعƠƠƠƠƠƠƠƠƠامل مع 

القضايا العالمية المتمثلة في: الحƠƠƠƠƠلول 

الحضرية، المرض، الفقر، واألمƠƠƠƠƠية حƠƠƠيث 

تركز شƠƠƠƠƠƠركة إيدن بشكƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل حصري 

على تمكƠƠƠƠƠƠƠƠين استراتيجƠƠƠƠƠيات األعمال 

مع االبƠƠƠƠƠƠƠƠتكارات االجتماعƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية التي 

تخلق أثرا اقتصƠƠاديا واجتماعيا مستداما.

شريكنا االستراتيجي في اعتƠƠƠماد 

 Social  اعيةƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠالمنشآت االجتم

Enterprise UK (SEUK) السلطة 

العالمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية الرائدة في مجƠƠƠƠƠƠƠال 

المقاوالت االجتماعية أكبر شبƠكة 

للمؤسسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠات االجتماعيƠƠة في 

المملƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠكة المتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠحدة. 

هي مؤسسƠƠƠƠة غير ربحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية في 

كاليفورنيا ، لديها أكثر من ٣٠٠ فرع 

حول العƠالم ، تعمل على حشƠƠƠƠƠƠƠƠƠد 

األجيال الجديدة الستخƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدام 

مهاراتهم ووظائفهم لدفع التغيير 

االجتماعي والبيئي التحƠƠولي و هƠƠƠو 

مجتمع عالƠƠمي من الطƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠالب و 

المختصين الذين يريدون أن يصƠƠƠƠبحوا 

رواد التغƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠيير .
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وسائل التواصل ا¬جتماعي


