
 

 Social Entrepreneurship                          عمال االجتماعية  ريادة األ

 

رائد االعمال االجتمااعي هاا اخصا    أنكما . ريادة االعمال االجتماعية هي نتاج عمل رائد االعمال االجتماعي

اختغيياار  إلحاادا اخناشاا ة اخمصاارسعا   سإدارة إلنصااا اخرياديااة  اخمباااد االجتماعيااة سيخاات د   األبعاااداخاا ي ياادر  

فان رائد االعماال  ساألرباحرائد االعمال اختجاري يقيس االنجاز باخعائد اخمادي أن ففي حين . االجتماعي االيجابي

يااة اخرئيخااية ياان ريااادة االعمااال اسبهاا ا فااان اخغ. اخمااال اخمجتمعااي رأكاالجتماااعي يساارك زركياا خ ع اا    اا  

كان اخعمل االجتماعي يتخا  عاادة باخ يرياة سعاد  اخارب   سإذا. اعية ساخبي يةاالجتم األهدافاالجتماعية هي زع ي  

 .األرباحسزحقي   اخنصاط اقتصاديا   إدارةفان ريادة االعمال االجتماعية ال زعني اخت  ي عن 

اختغيياار االجتماااعي فااي اخخااتينا  ساخخاابعينا   أبحااا ساالجتماااف فااي  اإلدارة أدبيااا هاا ا اخمصااف   فااي  سقااد نصاا 

، سأصب  يفهايا  رائا  االنتصاار ينا  بداياة اخقارن ميالدية ث  انتصر اخمصف   في اخثمانينا  ساختخعينا  اخميالديةاخ

 سآ ارسن(. ASHOKA) (شااكاأ)بدف اخصاهير بيال درايتاان اخم لاس خفسارة سقد رسج خه اخم. اخحادي ساخعصرين

 06يان  أكثار إنصاا كان خه اخدسر اخبارز في اعية سئد ريادة االعمال االجتميثل خيدبيتر سيايسل يان  اخ ي خقب برا

رساد ريااادة االعمااال فااي عصاارنا اخحاااخي يحمااد يااانس اخم لااس  أشااهرسياان . اخعاااخ  أنحااا يصاارسعا  صااغيرا  فااي 

 .  خمصرسعه زمايل اخفقرا 6660ساخمدير خبنك جرايين حيث حاز ع   جائ ة نابل خ خال  عا  

 

 

 



 

 إضا ة 

 برناي  عبداخ فيف جميل

 

 :برناي   دية اخمجتمع: أسال

حيث يبا ل . زحتضن شركة عبداخ فيف جميل خ خيارا  برنايجا خ دية اخمجتمع غير هادف خ رب 

سيصمل ه ا اخبرناي  . ه ا اخبرناي  كل يا في سلعه خ دية اخمجتمع ساخمخاهمة في دعمه اقتصاديا

 :ثالثة صنادي  رئيخية هي

 .صندسق عبداخ فيف جميل خ تاهيل اخمهني ساخحرفي (1

 .ساخقيادي اإلداريصندسق عبداخ فيف جميل خ تفاير  (6

 .برناي  عبداخ فيف جميل خدع  اخمصاريع اخصغيرة (3

اختاي زخاتهدف  ساإلنخاانيةباراي  عباداخ فيف جميال خ  اديا  اخفبياة ساالجتماعياة  إخا  باإلضاافة

 .ثة اخم كارةف ا  غير يدرجة ين قبل اخصنادي  اخثال

دعا  اخصاباو ساخصاابا  اخاراغبين فاي اخعمال  إخا صندسق دع  اخمصرسعا  اخصغيرة ياثال يهادف 

سقد اشتمل ه ا اخصندسق ع   دع  اخمصرسعا  . اخحر يما يخاعد ع   زافير فرص عمل يباشرة

 .اخصغيرة بتافير اختمايل اخالز  خها

اخمصارسف ع ياه سزاافير كال ياا يحتااج اخياه فاي  إنصاا اخماقاع اخا ي يات  ركما يتسفل اخبرناي  بتافي

سين انجازا  اخبرنااي  زاقياع ازفااقيتي زعااسن ياع اخصاركة اخعاخمياة . لاير أخف 166حدسد قرض 

يصاريع  إنصا سذخك خدع  " كاو ذرة" سشركة " ها  اند كريخبي" ساألغ يةخ مااد االلتهالكية 

ركتين ع ا  زقادي  زاصايا  با تياار ينافا  حياث زعمال هاازين اخصا. شبابية صغيرة في ه ا اخمجاال

صاندسق عباداخ فيف  أياا. اخصاباو اخمتقاد  خ مصارسف خت هيالاخبيع ياع زنفيا  باراي  زدريبياة يسثفاة 

ها خ  إنصاا صاة ختخاهيل ت اخمااخي ياع اختنخاي  ياع اخجهاا  اخمجميل فانه يعمل ع   زاافير اخادع  

 .اخمصاريع

اخمنتجاة  خأللارجارايين  -اخمميا ة برنااي  جميال يان باراي  عباداخ فيف جميال االجتماعياة أيضا

خ مصااريع يتناهياة اخصاغر سزنفيا   إقاراضيضع ه ا اخبرناي  باختعاسن يع بناك جارايين ليالاا  

 (.جناو يدينة جدة)يقر خه ا اخبرناي  في حي اخهنداسية  سأسل. براي  خ منخقا  خه خ اخمصاريع


