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نبذة عن المؤلفين

هالل حالوي يشغل منصب شريك يف سرتاتيجي& الشرق األوسط التابعة لشبكة برايس وتر هاوس كوبرز ،ويعمل من
مكتب الشركة يف مدينة الرايض حيث يتوىل قيادة ممارسات احلكومة والقطاع العام مبنطقة الشرق األوسط .ويتمتع خبربة
تزيد عن عشرين سنةً يف جمال االستشارات اإلدارية ابملنطقة ،مع الرتكيز بصورة خاصة على مشروعات ختطيط برامج إعادة
اهليكلة احلكومية واسرتاتيجيات التحول للجهات احلكومية واخلاصة.
كان ابراهيم يوسف يشغل منصب مدير يف سرتاتيجي& الشرق األوسط.

اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت»
عصام بن صاحل الذكري يشغل منصب انئب احملافظ لرايدة األعمال ابهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت»،
ويتوىل مسؤولية اإلشراف على قطاع رايدة األعمال اهلادف إىل خلق جمتمع رايدي من خالل نشر ثقافة رايدة األعمال،
وعلى مراكز ذكاء وجممعات رايدة األعمال ،ويتمتع خبربة تزيد عن سبع عشرة سنة يف قطاع البنوك واالستثمار إىل جانب
رايدة األعمال.
حممد بن عبدالعزيز العريفي يشغل منصب مدير عام ختطيط رايدة األعمال ابهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة
«منشآت» ،ويتوىل قيادة اجلهود لتأسيس املشروعات اليت هتدف إىل دعم اجلهات الرئيسية الفاعلة ضمن منظومة رايدة
األعمال لتنمية عقلية رايدة األعمال وضمان التوعية بثقافة رايدة األعمال يف اململكة العربية السعودية مع الرتكيز على دمج
رائدات األعمال رايدة األعمال االجتماعية وتتضمن خرباته السابقة العمل لدى املؤسسات االستشارية العاملية املتخصصة
يف تقدمي اخلدمات للشركات واجلهات احلكومية الرائدة حيث توىل صياغة االسرتاتيجيات وتنفيذ احللول املقرتحة.
الشيماء بنت عبدهللا اجلالل تتوىل منصب أخصائية رايدة أعمال اجتماعية ابهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة
«منشآت» ،وقد استطاعت من خالل عملها تطوير حزمة قوية من الربامج اليت تسهم يف تعزيز منظومة رايدة األعمال
االجتماعية ابململكة ،وختصصت يف جمال رايدة األعمال منذ بدء مسريهتا املهنية ،واستطاعت اكتساب اخلربة على مستوى
تطوير األعمال والتحليل وإدراة املشروعات يف القطاع اخلاص واملؤسسات واجلمعيات األهلية والقطاع احلكومي.
الشعار ،عمل فيما سبق لدى سرتاتيجي& وكان من ضمن الكوادر اليت أسهمت يف إعداد هذا التقرير.
ربيع ّ
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ُمـلخص تنفيذي

شرعت اململكة العربية السعودية يف تنفيذ برانمج حتول اقتصادي شامل وذلك من خالل خطتها التنموية لرؤية
اململكة  .2030وتتطلع اململكة يف ضوء األهداف املنشودة من رؤية  2030إىل نشر ثقافة رايدة األعمال،
وتشجيع أتسيس املزيد من املنشآت الصغرية واملتوسطة ،ومساندة تطوير القطاع االجتماعي.
وأييت تشجيع «منشآت» رايدة األعمال االجتماعية كأحد السبل الواعدة لتحقيق هذه األهداف ،حيث ميتد هذا
القطاع على نطاق عريض يبدأ بنموذج العمل اخلريي وينتهي بنموذج املنشآت اخلاصة اهلادفة للربح ،مع العمل على
تطبيق مناهج عمل جتارية لتلبية االحتياجات االجتماعية بطريقة تتسم ابالبتكار واالستدامة املالية.
يُسهم هذا القطاع يف تعزيز النشاط االقتصادي ابلنظم االقتصادية املتقدمة ،فعلى سبيل املثال تبلغ مسامهة منشآت
رايدة األعمال االجتماعية  %3من الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة املتحدة 1.ووف ًقا لبياانت الشبكة العاملية الستثمارات
األثر االجتماعي )Global Impact Investing Network( 2فقد بلغت قيمة االستثمارات العاملية اهلادفة إىل
حتقيق األثر االجتماعي  502مليار دوالر أمريكي بنهاية عام 2018م .وحيتوي هذا القطاع على فرصة كبرية للمملكة
العربية السعودية على الرغم من حداثة عهده ،حيث يُتوقع أن يكون ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية املستدامة ماليًا
سنوي ،ابإلضافة إىل استحداث أكثر من  250ألف
مسامهة إضافية يف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة بواقع ً %2.5
فرصة عمل حبلول عام 2030م.
ولتشجيع هذا القطاع يتعني على القطاع احلكومي إجياد منظومة عمل حاضنة توفر فرصة االزدهار هلذه املنشآت ،وهو
ما ينطوي على ضرورة وضع تعريف واضح هلا ،والوقوف على التحدايت اليت تواجهها ،وحتديد احتياجاهتا لتحقيق
االستدامة املالية .ويف هذا الصدد ،ميكن للقطاع احلكومي تقدمي املساندة على مستوى مخسة حماور لتمكني األفراد من
إطالق هذه املنشآت وتنميتها وحتقيق التوسع هلا وهي :التوعية والرتويج ،والبنية التحتية ،والتمويل ،والوصول للمعلومات
والعالقات ،والتعليم والتدريب.
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منشآت ريادة األعمال االجتماعية وأثرها العالمي

نظرا ملسامهته يف حتقيق مكاسب اقتصادية ملموسة
لقد كان هلذا القطاع أثر عاملي ضخم طوال العشرين سنة املاضية ً
وتعزيز فرص التوظيف يف العديد من النظم االقتصادية املتطورة مثل سنغافورة وكوراي اجلنوبية واململكة املتحدة والوالايت
املتحدة األمريكية .وميتد هذا القطاع على نطاق عريض يبدأ بنموذج العمل اخلريي وينتهي بنموذج املنشآت اخلاصة
اهلادفة للربح ،ويعمل على تطبيق مناهج عمل جتارية لتلبية االحتياجات االجتماعية بطريق حتقق االبتكار واالستدامة
املالية (برجاء مراجعة الشكل رقم .)1
الشكل رقم 1

نطاق قطاع رايدة األعمال االجتماعية

ﻣﻨﺸﺂت
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﳕﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﲑي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

أﻋﻤﺎل ﺧﲑﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﱪﻋﺎت

ﳕﻮذج اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳍﺎدﻓﺔ
ﻟﻠﺮﺑﺢ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻘﻖ ﻟﻸﺛﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻋﻤﺎل ﺧﲑﻳﺔ ﻣﻊ
ﲢﻘﻴﻖ أرح
ﺻﻐﲑة

ﻏﲑ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ

ﻧﺸﺎط ﲟﺤﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﲨﻴﻊ
اﻷرح

ﻧﺸﺎط ﲟﺤﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة
ﻧﺸﺎط ﲟﺤﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻗﻠﻴﺔ اﻷرح
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻈﻢ
اﻷرح

ﻧﻄﺎق ﻗﻄﺎع ر¨دة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻧﺸﺎط ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻬﺪف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرح

ﻧﺸﺎط ﻳﻬﺪف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرح

ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ

املصدر :أُعيد انتاجها بتصريح من جمموعة إمثار الدولية وتسامي لرايدة األعمال االجتماعية ،وحتليل سرتاتيجي&
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وعلى مستوى اململكة العربية السعودية ،فإن هذا القطاع حيتوي على إمكانيات هائلة على الرغم من حداثة عهده ،فحىت
اآلن اليزال هناك عدد قليل من منشآت رايدة األعمال االجتماعية املستدامة ماليًا العاملة يف الدولة ،وهو األمر الذي
ينطبق أيضا على املؤسسات واجلمعيات األهلية ٍ
بوجه ٍ
عام ،حيث ال يتجاوز عددها احلايل يف اململكة مجعية واحدة لكل
ً
3
 10آالف شخص مقابل  50تقريبًا يف كندا والوالايت املتحدة و 200يف فرنسا (برجاء مراجعة الشكل رقم .)2
الشكل رقم 2

اململكة أمامها فرصة لتحقيق النمو على مستوى املؤسسات واجلمعيات األهلية ٍ
بوجه ٍ
عام
ّ

ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٨م
)ﻟﻜﻞ  ١,٠٠٠ﺷﺨﺺ(
٢٠٠

٪٣

١٣٨

٪٧
٪١٢
٥٣

٤٩

ﻛﻨﺪا

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

١٧
ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

٥

٪٤

اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
٪٢٦

ﻣﺠﻤﻮع = ٢,٥٩٧

٪٢٣

٪٢٦

١

ﻣﺼﺮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

املصدر :تقرير آفاق القطاع غري الرحبي الصادر عن مؤسسة امللك خالد اخلريية عام 2018م ،وقاعدة بياانت املؤسسات واجلمعيات األهلية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وحتليل سرتاتيجي&

تشري مراجعة النماذج االقتصادية املتقدمة إىل أن منشآت رايدة األعمال االجتماعية تنطوي على إمكانيات اقتصادية
واضحة .ففي اململكة املتحدة على سبيل املثال ،تبلغ مسامهة القطاع  %3من الناتج احمللي اإلمجايل و %5من القوى
العاملة ،4هذا ابإلضافة إىل مسامهته يف متكني املرأة حيث تشري بياانت عام 2015م إىل استحواذ النساء على %38
من املناصب القيادية هبذه املنشآت ،مقابل  %19يف املنشآت الصغرية واملتوسطة ،و %3يف أكرب  100شركة مسجلة
يف بورصة لندنّ 5.أما فيما خيص اململكة العربية السعودية ،فنتوقع أن يكون ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية
سنوي ،ابإلضافة إىل استحداث أكثر من
املستدامة ماليًا مسامهة إضافية يف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة بواقع ً %2.5
 250ألف فرصة عمل حبلول عام 2030م شريطةَ أن تتخذ اململكة اإلجراءات املناسبة لتعزيز ومساندة هذه املنشآت،
والنتيجة هي أتسيس عدد كبري من املنشآت القادرة على تقدمي خدمات يف قطاعات التعليم والرعاية الصحية بصورة
أكثر كفاءة ومشولية من القطاع احلكومي.
وإضافةً ملا تقدم ،فإن تطوير قطاع مزدهر ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية يف اململكة سيساهم يف تقدمي مثال ُيتذى
ٍ
مكانة متميزٍة تنبع من كوهنا االقتصاد األكرب
نظرا ملا حتظى به اململكة من
به لبلدان الشرق األوسط وغريها من البلدانً ،
فضل
يف منطقة الشرق األوسط ،حيث بلغ الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة  793مليار دوالر يف عام 2019م ،هذا ً
6
عن دورها احملوري بني بلدان العامل اإلسالمي النابع من كوهنا موطنًا للحرمني الشريفني.
4
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ
اﻻﲢﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﱪ واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺘﻄﻮع
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أﺧﺮى

التعرف على احتياجات منشآت ريادة األعمال االجتماعية في المملكة

يكمن اهلدف من وجود هذه املنشآت يف العمل على تلبية االحتياجات االجتماعية ،ويف الوقت احلايل ال يوجد يف
اململكة إال عدد قليل من تلك املنشآت اليت تتمتع ابالستدامة املالية واليت تركز بصفة أساسية على توفري خدمات
حمدودا للغاية من
اإلسكان ،وخدمات الدعوة واإلرشاد الديين ،واخلدمات االجتماعية العامة ،وهو ما يعترب نطاقًا
ً
جماالت العمل احملتملة اليت ميكن هلذه املنشآت االضطالع بدور فاعل فيها .ويف هذا الصدد ،تشري البياانت الصادرة
عن اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت» 7إىل وجود سبع فئات رئيسية ميكن ملنشآت رايدة األعمال
االجتماعية املسامهة فيها ،أال وهي:
(مثل :املسنون واأليتام) ،وخدمات
١ .١اخلدمات االجتماعية العامة :تتضمن تقدمي اخلدمات للفئات الضعيفة يف اجملتمع ً
الطوائ واإلغاثة ،أو الدعم املايل ،وأوجه الدعم األخرى للخدمات القائمة
٢ .٢الرعاية الصحية :تتضمن تشغيل املستشفيات واملراكز الطبية ومراكز إعادة التأهيل والطب البديل وخدمات الطوارئ
الصحية
٣ .٣التعليم واألحباث :تتضمن برامج املساندة اليت هتدف إىل حتسني مستوايت التحصيل التعليمي ،واألحباث األكادميية
املوجهة للمسائل حمل اهتمام منشآت رايدة األعمال االجتماعية
٤ .٤البيئة :تتضمن اجلمعيات الفاعلة يف جماالت مكافحة التلوث ،واالستدامة البيئية ،واحملافظة على الطبيعة
٥ .٥الدعوة واإلرشاد الديين ،واحلج والعمرة :تتضمن العناية ابملساجد ،ومجعيات حتفيظ القرآن ،وتقدمي املساندة لضيوف
الرمحن
٦ .٦التنمية واإلسكان :تتضمن التنمية االقتصادية ،والتدريب املهين ،واملساندة السكنية ،والصيانة ،والتشغيل
٧ .٧الثقافة والرايضة والرتفيه :تتضمن تشجيع ومتويل قطاعات الفنون والثقافة ،ومتكني األفراد من املشاركة يف األنشطة
8
الرايضية والرتفيهية
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وقبل أن يكون لدى اململكة منظومة من منشآت رايدة األعمال االجتماعية القادرة على تقدمي هذه اخلدمات،
فمن الضروري التعرف على الوضع الراهن لتطور هذه املنشآت والتحدايت اليت تواجهها .ويف هذا اإلطار ،قامت
سرتاتيجي& ابلتعاون مع اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت» املعنية بدعم وتنمية املنشآت الصغرية
واملتوسطة والتابعة ملنظومة وزارة التجارة ،إبجراء مسح يف شهر مارس من عام 2019م على  34جهة حكومية
وشخص من املصنفني كرواد أعمال ،وقد كشف املسح عن أن معظم املنشآت القائمة يف اململكة هي يف مراحل التطور
األوىل كما أهنا تعاين من عدم االستدامة املالية ،كما أعرب املشاركون يف املسح عن أن أكرب التحدايت املاثلة أمامهم
تنبع من عدم وجود لوائح منظمة للقطاع ،ابإلضافة إىل وجود عدد من التحدايت الكبرية األخرى اليت حتول دون
إطالق الطاقات الكامنة مثل :عدم وضوح الشكل القانوين ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية ،وعدم توفر التمويل
االجتماعي ،وصعوبة توظيف الكوادر املؤهلة واالحتفاظ هبا (برجاء مراجعة الشكل رقم .)3
الشكل رقم 3

تواجه منظومة منشآت رايدة األعمال االجتماعية حتدايت على مستوى التمويل والتنظيم والتدريب

اﻟﺘﺤﺪت
اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

درﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺮح اﻟﺴﻮﻗﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺸﻮرة
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
املصدر« :منشآت» وحتليل سرتاتيجي&
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اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ

تنمية قطاع ريادة األعمال االجتماعية في المملكة

يتعني على القطاع احلكومي تشجيع «املطورين» على توىل زمام املبادرة لتعزيز منو وجدوى القطاع .من األمثلة على
ذلك قيام «حتالف منشآت رايدة األعمال االجتماعية» ( )Social Enterprise Allianceيف الوالايت
املتحدة بدور «املطور» وذلك من خالل تعزيز البيئة املساندة وتشجيع املستثمرين على متويل منشآت رايدة األعمال
أيضا يف «جهة منشآت رايدة األعمال االجتماعية ابململكة املتحدة» (Social
االجتماعية .هكذا احلال ً
 .)Enterprise UKابإلضافة إىل ذلك ،تتوىل كال اجلهتني تشجيع رايدة األعمال االجتماعية ،وحتقيق التواصل
بني رواد العمل االجتماعي واملستثمرين ،ومساندة قطاع رايدة األعمال االجتماعية لدى اجلهات املسؤولة عن وضع
السياسات.
ويف اململكة العربية السعودية ،ميكن للمطورين إضافة احلاضنات واملسرعات إىل قائمة أعماهلم ،كما ميكن أن تشارك
اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت» بدور املساندة يف الرتويج للقطاع ،وبناء القدرات ،وتقدمي الدعم
املايل ،واألحباث .وعلى الرغم من قيام «املطورين» بدوٍر حمور ٍي يف تنمية القطاع بصور دورية ،يتعني على القطاع
أيضا اعتماد اسرتاتيجية تطويرية حبزمة أهداف واضحة مع تركيز املساندة على مخسة جماالت للمساعدة
احلكومي ً
يف إطالق وتنمية وتوسعة منشآت رايدة ا األعمال االجتماعية أال وهي :التوعية والرتويج ،والبنية التحتية ،والتمويل،
والوصول للمعلومات والعالقات ،والتعليم والتدريب.
١ .١التوعية والرتويج
معا لرفع الوعي بشأن تنمية منشآت رايدة األعمال االجتماعية وتوضيح
يتعني على القطاعني احلكومي واخلاص التعاون ً
منوذج العمل اخلاص هبا .ويتمثل أحد اجلوانب احملورية هلذا األمر يف وضع تعريف واضح ملنشآت رايدة األعمال
علما أبنه قد يكون من الصعب استيعاب ماهية هذه املنشآت حيث
االجتماعية لتجنب االلتباس وتشجيع املشاركةً ،
أهنا متتد على نطاق عريض يبدأ بنموذج العمل اخلريي البحت وينتهي بنموذج املنشآت اخلاصة اهلادفة للربح.
ولتسهيل التعرف على هذه املنشآت ،مت وضع جمموعة من املعايري اليت يتعني تلبيتها حىت توصف اجلهة أبهنا منشأة رايدة
عمل اجتماعي:
•أن يكون اهلدف من وجود الشركة سد احتياج اجتماعي ابألساس.
عما إذا كانت
•السعي لتحقيق فوائض مالية بعد حساب مجيع اإليرادات والتكاليف ،وينطبق هذا املعيار بغض النظر ّ
املنشأة هادفة أو غري هادفة للربح (برجاء مراجعة قسم «املنشآت اهلادفة للربح مقابل غري اهلادفة للربح»).
•إعطاء األولوية للعامل االجتماعي ابعتباره حمور األعمال األساسي وتقدميه على مسألة تعظيم األرابح.
•تبين مناذج عمل مبتكرة تعمل على حتسني الكفاءة والفعالية والشمولية
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المنشآت الهادفة للربح مقابل غير
الهادفة للربح
املوزعة .ومن األمثلة على ذلك ( )Etsyوهو موقع
دائما ما تعمل منشآت رايدة األعمال االجتماعية على
ً
للتجارة اإللكرتونية يركز على بيع املشغوالت اليدوية
خدمة هدف له طابع اجتماعي بطريقة تتسم ابالبتكار
والفنية والقدمية ،ويهدف من خالل ذلك إىل بناء سلسلة
وحتقق االستدامة املالية .وهناك جمموعة خمتلفة من مناذج
إمداد مستدامة وسوق عمل يتسم ابلشمولية .وقد مت
العمل املعتمدة لتحقيق هذا اهلدف واليت ترتاوح من
إنشاء هذا املوقع يف عام  2005وحصل على اعتماد
النموذج التقليدي غري اهلادف للربح إىل منوذج الشركات
11
( )B-corpيف عام 2012م حيث بلغت إيراداته
املسامهة املدرجة للتداول العام .ومن األمثلة على ذلك
حينها  195مليون دوالر إال أهنا مل تكن كافية لتجنب
مستشفيات أرافند للعيون اليت أتسست يف عام 1977م
هبدف مكافحة حاالت فقد البصر الناجتة عن املياه البيضاء اخلسارة ،وبعد ذلك مت طرحه للتداول العام على مؤشر
"انسداك" يف عام 2015م .وحاليًا ،تبلغ القيمة السوقية
مصدرا رئيسيًا حلاالت فقد البصر يف اهلند،
واليت كانت
ً
سنوي للموقع  6مليار دوالر ،بينما بلغت إيراداته  548مليون
حيث بلغ عدد احلاالت املُـبلغ عنها  4ماليني حالة ً
على األقل 9.واستجابة هلذا األمر ،مت أتسيس مستشفيات دوالر يف عام 2019م وبلغ عدد العاملني به 874
12
أيضا (Laureate
أرافند للعيون كمنشأة غري هادفة للربح ،وقد استطاعت
موظ ًفا .ومن األمثلة على ذلك ً
 )Educationواليت أتسست يف عام 1999م وحصلت
حتقيق االستدامة املالية من خالل اعتماد منوذج الدعم
املايل املختلط الذي يعمل على استغالل األرابح احملققة من على اعتماد ( )B-corpيف عام 2014م إبيرادات بلغت
عالج املرضي ذوي املالءة املالية وتوجيهها لعالج املرضى  4مليار دوالر إال أهنا مل تكن كافية لتجنب اخلسارة،
من الفئات حمدودة الدخل .وقد متكنت هذه املستشفيات ويف عام 2017م مت طرح الشركة للتداول العام على
مؤشر "انسداك" ،وحاليًا تبلغ القيمة السوقية هلا 4,4
منذ أتسيسها من خدمة  56مليون ُمراجع للعيادات
10
مليار دوالر ،بينما بلغت اإليرادات  2,4مليار دوالر يف
اخلارجية وإجراء أكثر من  6ماليني عملية جراحية.
13
2019م وبلغ عدد العاملني هبا  60,000موظف.
وعلى عكس ما تقدم ،فهناك جمموعة من منشآت رايدة
األعمال االجتماعية األخرى اليت تعتمد منوذج عمل يشبه
الشركات اهلادفة للربح مبا يتضمن املسامهني واألرابح

وعلى الرغم من قيام “املطورين” بدوٍر حمور ٍي يف تنمية القطاع بصور دورية ،يتعني
أيضا اعتماد اسرتاتيجية تطويرية حبزمة أهداف واضحة.
على القطاع احلكومي ً

8

سرتاتيجي& | إطالق الطاقات الكامنة لقطاع رايدة األعمال االجتماعية يف اململكة العربية السعودية

تتضمن أنشطة التوعية والرتويج تنفيذ احلمالت التسوقية ،واملعسكرات التدريبية اليت هتدف إىل تقدمي خدمات التعليم
وصقل املهارات يف اجملال التقين  ،وتنظيم مسابقات على غرار اهلاكاثون اليت توفر للمربجمني واملهتمني ابجملال التقين
فرصة التعاون الوثيق حلل التحدايت االجتماعية .ومن األمثلة على ذلك املسامهة اليت قامت هبا محلة (Social
 )Saturdayيف اململكة املتحدة خالل الفرتة من 2014م إىل 2017م واليت استطاعت من خالهلا رفع الوعي
اجلماهريي مبنشآت رايدة األعمال االجتماعية 14.وعلى مستوى اململكة العربية السعودية ميكن للهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة «منشآت» إطالق محالت إعالمية لرفع الوعي والتعاون مع اجلهات البارزة املساندة هلذه املنشآت
أيضا املسامهة يف استقطاب الكوادر وذلك من خالل
لتقدمي جوائز ألفضل الشركات الناشئة ،وميكن هلذه احلمالت ً
توجيه انتباه األفراد لفرص العمل املتاحة يف قطاع رايدة األعمال االجتماعية.
٢ .٢البنية التحتية
منشآت رايدة األعمال االجتماعية حباجة إىل توافر البنية التحتية املساندة املتمثلة يف البيئة القانونية والتشريعية ،والبيئة
ضروري يف حالة
أمرا
ً
التقنية ،واملساحات املادية  ،حيث يعد توافر قدرات االتصال القوية ونظم األمن السيرباين املناسبة ً
احتفاظ منشآت رايدة األعمال االجتماعية مبعلومات عن احلاالت االجتماعية ،هذا إىل جانب توافر بيئة العمل املناسبة
16
اليت ُت ّكن املنشآت من االزدهار كوجود مساحات العمل املشرتكة 15ابإلضافة إىل احلاضنات ومسرعات األعمال.
أيضا صياغة لوائح تنظيمية مناسبة ومرنة لتوفري إطار حاكم هلذه املنشآت ومتكينها من
ويتعني على القطاع احلكومي ً
النمو مبا يتضمن وضع إطار قانوين مناسب ألنظمة االعتماد ومحاية امللكية الفكرية وحقوق الطبع .وجتدر اإلشارة إىل
ّ
أن أنظمة االعتماد كان هلا دور فعال يف بناء الثقة واملصداقية بني املشاركني يف القطاع ،ومن األمثلة على ذلك (B
 )Labيف الوالايت املتحدة الذي يتوىل إصدار شهادات اعتماد تصادق على قيام منشآت رايدة األعمال االجتماعية
بتحقيق التوازن املناسب بني أهدف حتقيق األرابح وخدمة الغرض االجتماعي.
أيضا جمموعة من احلاضنات ومسرعات األعمال املتخصصة يف تدريب وتوجيه
ً
فضل عن هذا ،فإن الوالايت املتحدة هبا ً
املنشآت ،ومن بينها ( )CivicXاليت تقدم برامج مدهتا عشر أسابيع للتوجيه واإلرشاد الفردي والتثقيف يف جمال رايدة
األعمال واالستثمار ،وتقوم بضخ استثمارات بقيمة  50ألف دوالر يف كل منشأة سواءً يف صورة حصص ملكية أو
من خالل اتفاق قائم على املشاركة يف اإليرادات .ومنذ أتسيسها يف عام 2012م ،جنحت ( )CivicXيف أتهيل
 135شركة ختدم  5,3مليون مستفيد .وقد استطاعت هذه املنشآت حتقيق زايدة يف اإليرادات العامة بنسبة ،%154
17
منو يف االستثمار اهلادف للربح بنسبة .%80
واإليرادات اخلريية بنسبة  ،%109ابإلضافة إىل حتقيق ّ
٣ .٣التمويل
ليس هناك شك يف أمهية توفري التمويل املناسب ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية مبا يتضمن املنح والتربعات
والرعاايت املقدمة من القطاع اخلاص ،والدعم واإلعفاءات الضريبية املقدمة من القطاع احلكومي ملنشآت رايدة األعمال
النمو .ويف هذا الصدد ،ميكن للهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت»
االجتماعية يف مجيع مراحل ّ
التعاون مع مستثمري القطاع اخلاص وبرامج التمويل احلكومية لتوفري املوارد املتخصصة والتمويل لتلك املنشآت.
لقد جنح املستثمرون املتخصصون املهتمون بتحقيق األثر االجتماعي يف بلدان مثل اململكة املتحدة والوالايت املتحدة يف
استخدام جمموعة من األدوات االستثمارية مثل حصص امللكية ،والتمويل ابلدين ،والسندات القابلة للتحويل ،وسندات األثر
االجتماعي ،والتمويل املختلط .وقد مت استحداث أداة سندات األثر االجتماعي يف اململكة املتحدة كوسيلة لتمكني املستثمرين
أيضا منصات شهرية
من تقدمي التمويل عند بداية املشروع واحلصول على الدفعات بناءً على نتائجه ،كما يوجد هبذه البلدان ً
للتمويل اجلماعي واليت ميكن ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية االستعانة هبا للحصول عل التمويل ،ومن األمثلة على ذلك
منصة ( )Kickstarterاليت استطاعت جتميع متويل بقيمة  4,8مليار دوالر خالل الفرتة من عام 2009م وحىت أوائل عام
2020م 18.وعلى الرغم من عدم تركيز هذه املنصات على منشآت رايدة األعمال االجتماعية بصورة حصرية ،إال أهنا تعترب من
نظرا لقدرهتا على جذب شرحية كبرية من مستخدمى شبكة املعلومات.
القنوات القوية لتأمني التمويل ً
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٤ .٤الوصول للمعلومات والعالقات
حتتاج منشآت رايدة األعمال االجتماعية إىل توافر البياانت واألحباث واملعلومات السوقية والعمالء ،كما أهنا حباجة إىل
وجود شبكة من اجلهات الداعمة والشركات لتحقيق أهداف التعليم والتمويل والرتويج .وتتمتع غالبية البلدان اليت يوجد
هبا قطاع قوي لرايدة األعمال االجتماعية بوجود جهة حكومية أو خاصة تتوىل زمام األمور على مستوى تيسري الوصول
للمعلومات والعالقات (برجاء مراجعة الشكل رقم  .)4فعلى سبيل املثال ،يقدم مركز سنغافورة ( )raiSEاملساندة
ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية من خالل توفري التمويل والرتويج وبناء العالقات والتدريب ،كما يشارك أفضل
املمارسات املعتمدة جلميع األطراف املشاركة يف منظومة رايدة األعمال االجتماعية .وابلنسبة للمملكة العربية السعودية،
ميكن أن تشارك اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت» هبذا الدور مستفيد ًة من شبكتها القائمة اليت
تضم اجلهات املعنية واألطراف األخرى الفاعلة يف القطاع.
الشكل رقم4

تتوىل اجلهات احلكومية وغري اهلادفة للربح بوجه عام مهمة «مطور» القطاع
اﻟﺒﻠﺪ

اﻻﺳﻢ

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

Social Enterprise UK

٢٠٠٢م

اﻟﻮﻻت اﳌﺘﺤﺪة

Social Enterprise Alliance

١٩٩٨م

ﺧﺎﺻﺔ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﳌﻨﺸﺂت ردة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )(raiSE

٢٠١٥م

ﺧﺎﺻﺔ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﺢ اﻟﻌﻀﻮت
ﳌﻨﺸﺂت ردة اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﳍﻨﺪ

وزارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ

٢٠٠٧م

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺰ

اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺰي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع )(MaGIC

٢٠١٣م

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
)ﺟﺰء ﻣﻦ وزارة ﺗﻄﻮﻳﺮ رواد اﻷﻋﻤﺎل(

ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ردة أﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﺸﻴﻠﻲ
ﻣﺼﺮ

رﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﻨﻮع

اﳌﻬﻤﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻫﺘﻤﺎم ﳎﺘﻤﻌﻲ

اﳉﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺂت ردة اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳉﻬﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺸﺂت ردة اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﺗﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺸﺂت ردة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ردة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)(RISE

اﻷردن

٢٠١٣م

ﺧﺎﺻﺔ

اﻷﲝﺎث واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﺗﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺸﺂت ردة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺟﻬﺎت ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ردة اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻜﻞ

املصدر :حتليل سرتاتيجي&

٥ .٥التعليم والتدريب
تنبع أمهية التعليم والتدريب من دوره يف مساعدة منشآت رايدة األعمال االجتماعية على حتسني املهارات وبناء
القدرات التجارية واملالية واإلدارية والفنية .وتعترب اجلامعات من ضمن اجلهات اليت ميكنها مساعدة املنشآت يف هذا
الصدد ،حيث ميكنها وضع مناهج تعليمية متخصصة وأتسيس مراكز لتزويد الطالب مبهارات رايدة األعمال وحتقيق
األثر االجتماعي .وعلى سبيل املثال ،يقدم مركز تعزيز رايدة األعمال االجتماعية التابع جلامعة ديوك يف اململكة املتحدة
دورات متخصصة عن رايدة األعمال االجتماعية ،هذا ابإلضافة إىل دوره كمركز للبحوث وحتقيق املشاركة من املمارسني
مع الرتكيز بصورة خاصة على رايدة األعمال االجتماعية.
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الخاتمة

ٍ
نظرا لقدرهتا على تعزيز
ميكن ملنشآت رايدة األعمال االجتماعية أن تساهم بدور حمور ٍي يف حتقيق أهداف رؤية ً 2030
النشاط االقتصادي ورفع معدالت التوظيف يف قطاعات مثل التعليم ،والبيئة ،والرعاية الصحية ،واخلدمات االجتماعية.
وعلى الرغم من وجود جمموعة صغرية من هذه املنشآت يف اململكة العربية السعودية ،إال أن توجيه االهتمام والدعم
املناسب هلا ميكن أن يساعدها على التوسع السريع وتقدمي مثال ُيتذى به ملنطقة جملس التعاون والبلدان األخرى.
وتتمتع اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة «منشآت» مبكانة مناسبة تؤهلها للتعاون مع حاضنات ومسرعات
األعمال ومستثمري القطاع اخلاص وبرامج التمويل احلكومية ملساندة جهود التوعية والرتويج ،والبنية التحتية ،والتمويل،
والوصول للمعلومات والعالقات ،والتعليم والتدريب.
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مالحظات ختامية

١ .١منشآت العمل االجتماعي يف اململكة املتحدة “الثورة
اخلفية”
(https://www.socialenterprise.org.uk/policy)and-research-reports/the-hidden-revoltion/

٧ .٧تبنت “منشآت” سبع من أصل عشرة فئات
عمل اجتماعي حددهتا وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية ابململكة العربية السعودية

٨ .٨هبجت الدرويش ،وكرمي سركيس وأليس خالط ومليسا
٢ .٢أهبيالش مودليار وهاان ديثريتش “تقييم حجم سوق
رزق “لقد حان وقت العرض! قطاع الرتفيه يف منطقة
االستثمارات احملققة لألثر االجتماعي” الشبكة العاملية
جملس التعاون” سرتاتيجي& 2019م
الستثمارات األثر االجتماعي 2019م
(https://www.strategyand. pwc.com/m1/en/
(https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20
Impact%20Investing%20Market_webfile.
pdf#page=8).

ideation-center/its-showtime/its-showtime-v2.
)pdf

٩ .٩انزنني كرمايل “رؤية مستشفيات أرافند لرعاية العيون
٣ .٣تقرير آفاق القطاع غري الرحبي الصادر يف عام 2018م
للهند” فوربس 5 ،مارس 2010م
عن مؤسسة امللك خالد اخلريية ،الصفة 23
(https://www.forbes.com/ global/2010/0315/
(https://kkf.org.sa/media/ctbb4fi5/4-saudi)nonprofit-trends-report-2018.pdf#page=23

٤ .٤منشآت العمل االجتماعي يف اململكة املتحدة “الثورة
اخلفية”
(https://www.socialenterprise.org.uk/policy)and-research-reports/the-hidden-revolution/

companies-india-madurai-blindness-nam)familys-vision. html#55ddee205c7e

١٠١٠منظومة أرافند لرعاية العيون
)(https://aravind.org/our-story/

١١١١املؤسسة من الفئة “ب” هي منشأة تعمل على حتقيق
التوازن بني الغرض االجتماعي وحتقيق األرابح .وحتصل
املنشآت على االعتماد من معمل “ب” وهي جهة
عاملية غري هادفة للربح ،وتلتزم منشآت الفئة “ب”
نظاميًا مبراجعة األثر الناتج عن قراراهتا على العاملني
والعمالء واملوردين واجملتمع والبيئة

“٥ .٥نطاق منشآت العمل االجتماعي” من التقرير
الصادر عن اجمللس الربيطاين وجهة منشآت العمل
االجتماعي يف اململكة املتحدة بدعم من البنك الدويل
“التفكري مبنظور عاملي ،وممارسة األعمال التجارية
مبسؤولية اجتماعية :كيف ميكن لألعمال ذات الغرض
١٢١٢إتسي
االجتماعي حتقيق تطور أكثر استدامة” 2015م
)(https://tinyurl.com/ubkurhn

٦ .٦اهليئة العامة لإلحصاء ابململكة العربية السعودية
(https://www.stats.gov.sa/en/823).
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(https://www.nasdaq.com/market-activity/
منوذج جلنة السندات والتداول stocks/etsy/revenue-eps)، 10-
 (https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.مK، 2018
net/CIK-0001370637/b623b087-72ec-433b)85e6-0c82301d1f80.pdf

سيمون هبان أهوجا “ما هو السبب يف إخفاق معامل١٦١٦
 مراجعة كلية،” وكيف ميكنك جتنب ذلك،االبتكار
م2019  يوليو22 ،هارفارد لألعمال
(https://hbr.org/2019/07/why-innovation-labsfail-and-how-to-ensure-yours-doesnt)

CivicX, “CIVICX IMPACT REPORT 2012– .١٧
”2018

(https://cvcx.org/civicx-impact
report-2012-2018/).

لوريت للتعليم١٣١٣
(https://www.nasdaq.com/market-activity/
stocks/laur/revenue-eps)
م2018 ،10-K  منوذج جلنة السندات والتداول، مؤسسة لوريت للتعليم،
(http://s23.q4cdn.com/290406876/files/
doc_financials/2018/2018-Annual-ReportLaureateEducationInc.pdf)

 منشآت العمل االجتماعي يف،سوشال ساترداي١٤١٤
اململكة املتحدة

Kickstarter, “Stats“ .١٨ (https://www.socialenterprise.org.uk/
(https://www.kickstarter.com/help/
stats?ref=hello).

campaigns/social-saturday/)

 وحممد، وفادي حليم، وربيع الشعار،هالل حالوي١٥١٥
العريفي “مساحات العمل املشرتكة يف اململكة العربية
م2019 & الواقع واملأمول” سرتاتيجي:السعودية
(https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/
reports/2019/co-working-space-in-saudiarabia.pdf)
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سرتاتيجي&

سرتاتيجي& هي شركة استشارات اسرتاتيجية عاملية تتمتع ٍ
مبكانة ُمتميزٍة ُت ّكنها من مساعدتكم يف رسم أفضل ُمستقبل لشركتكم:
خصيصا لتلبية متطلباتكم .وكجزء من شبكة يب دبليو سي ،فإننا نعمل كل يوم على بناء
صمم
ً
ُمستقبل قائم على التميز الشامل ُ
وم ّ
األنظمة الناجحة واليت ُتثل جوهر النمو يف عامل األعمال حيث جنمع بني رؤيتنا الثاقبة والدراية الفنية امللموسة والتقنية املتطورة ونُعزز
من نطاقها ملساعدتكم على صياغة اسرتاتيجية أكثر كفاءة وقدرة على إحداث التغيري املأمول من اليوم األول.
وبوصفنا الشركة االسرتاتيجية الوحيدة اليت تعمل على ٍ
نطاق واس ٍع ضمن شبكة خدمات مهنية عاملية ،فإننا نقوم إبدماج قدراتنا
االسرتاتيجية مع فرق اخلطوط األمامية يف يب دبليو سي إلرشادكم إىل اجملاالت اليت ينبغي أن تعملون هبا ،واخليارات اليت يتعني
صحيح.
عليكم انتقائها لدخول تلك اجملاالت ،وكيفية قيامكم بذلك على حن ٍو
ٍ
والنتاج هو اسرتاتيجية حقيقية وقوية مبا يكفي لتحقيق مجيع االحتماالت ،وعملية مبا يكفي لضمان التنفيذ الفعال .إهنا
االسرتاتيجية اليت جتعل املؤسسات قادرًة على االزدهار يف ظل التغيريات اليت طرأت على عامل اليوم وُتهد الطريق للنتائج اليت تُعيد
ٍ
حقيقة على أرض الواقع ،بل هي اسرتاتيجية تصنع الواقع.
تشكيل مالمح الغد .إهنا االسرتاتيجية اليت ُتول الرؤية إىل
سرتاتيجي& هي شركة عضو يف شبكة يب دبليو سي للشركات املنتشرة يف  157دولة ويعمل هبا أكثر من  276.000فرد ملتزمني
بتقدمي أرقى مستوايت اجلودة يف جماالت التأمني والضرائب واخلدمات االستشارية .ولالطّالع على مزيد من املعلومات وإخطاران مبا
يشغلك ،يُرجى زايرة املوقع اإللكرتوين.
www.strategyand.pwc.com/me
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