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وع  م�ش

ا ألنه �حدد االحت�اجات الحق�ق�ة   ف هو استخدام ر�ادة األعمال االجتماع�ة نظر� أحد أ��� الحلول فعال�ة لمساعدة المحتاجني

المال�ة   الفوائد  ، و���د من  المجتمع  ي 
ا أفضل ودوافعه جوه��ة. �قود رواد  �ف

�
العالم مكان لجعل  ا  االجتماع�ة ، ومتحمس�

وتنم�ة   والبيئة  والصحة  التعل�م  ذلك  ي 
�ف بما  المجاالت  مختلف  ي 

�ف والتحول  االجتما�ي  االبتكار  ف  االجتماعيني األعمال 

التخف�ف من حدة الفقر بحماسة ر�ادة األعمال ،   إنهم �سعون لتحقيق أهداف  العمل والشجاعة  المشار�ــــع.  وأسال�ب 

ي تم إ�شاؤها   ي رائد األعمال االجتما�ي إما منظمات ق��ة أو مستدامة ، والئت لالبتكار والتغلب ع� الممارسات التقل�د�ة. يبئف

وع " ا. أحد أهداف م�ش كات تحقق أر�اح� " هو مساعدة الشباب ع� إ�شاء أعمالهم  Up to Youthع� أنها غ�ي ر�ح�ة أو �ش

ف الشباب  التجار�ة ا  ي منطقة االتحاد  2019٪ ( 14.9لخاصة باستخدام ر�ادة األعمال االجتماع�ة. تبلغ �سبة البطالة بني
) �ف

، والنسبة أع� ( ي  ي  17.2األوروىب
ا بد�ل للشباب NEETs) عندما نض�ف  2018٪ �ف أ�ض� االجتماع�ة �ي  األعمال  . ر�ادة 

ا لبحث أجرته   ف عن العمل. وفق� تغال)   CASESالعاطلني ي السوق �حفز    (ال�ب
، فإن معدل البطالة المرتفع وقلة الخ�ارات �ف

الشباب   لدى  التك�ف  ع�  والقدرة  اإلبداع  مهارات  الخاصة.  التجار�ة  أعمالهم  إ�شاء  ي 
�ف التفك�ي  ي 

�ف البدء  ع�  الشباب 

ا لموقع   وع. وفق� ي هذا الم�ش
الرئ�س�ة لوجود الشباب �ف ي إحداث تغي�ي �ي األسباب 

موقع المسح (  Populusورغبتهم �ف

ف الجدد ،   الرقميني ي إ�شاء أعمالهم التجار�ة الخاصة. العد�د من رواد األعمال 
الشباب �ف ) ، يرغب أ��� من ر�ــع  ي

�طاىف ال�ب

. إنهم يبحثون عن حلول جذر�ة للمشا�ل االجتماع�ة بدً�   ي
ف العالم بدً� من رص�دهم الم��ف الهدف األسا�ي هو تحسني

إ�شاء منتج أو خدمة تجعلهم  الج�ل    من  للعد�د من  األسا�ي  المحرك  االجتما�ي هو  التغي�ي  إذا كان  المال.  ا من 
�
مخزون

ا لبحث أجرته   ٪ من مستخد�ي  52، فإن    Inveonالجد�د من رواد األعمال ، فإن الرقم�ة �ي الوس�لة المفضلة لديهم. وفق�

نت أي ما �عادل   نت.    30اإلن�ت نت  ٪ م3.5مليون شخص �قومون بالتسوق ع�ب اإلن�ت ن جميع عمل�ات التسوق تتم ع�ب اإلن�ت

)TUSIAD2016  نت وس�كون من الحت�ي ي المستقبل الق��ب ، ستتم معظم التجارة ع�ب اإلن�ت
نا هذە األرقام أنه �ف ). تخ�ب

إ� قوة   ون�ة ، ف�ي آل�ة وتحتاج  ة المتالك تجارة إل��ت ف الرقم�ة. هناك مزا�ا مم�ي استخدام التجارة  لرجل أعمال اجتما�ي 

الهواتف  � ع�  حئت  ل  ف الم�ف ي 
�ف بذلك  الق�ام  �مكنك  عال�ة.  ب��جارات  لمتجر  حاجة  توجد  ال  ألنه  أرخص  إنه  أقل.  �ة  �ش

األعمال   "ر�ادة  ف  بني نجمع   ، وعنا  ي م�ش
�ف لك.  �كونوا عمالء  أن  مكان  من كل  �مكن لألشخاص  بك.  الخاصة  المحمولة 

ف مهارات ر�ادة األعمال االجتماع�ة والمهارات    )" ونهدف إ� SEالرقم�ة" و "ر�ادة األعمال االجتماع�ة ( ي تحسني
المساهمة �ف

ف   الجامعيني للطالب  الثقافات  متعددة  التوع�ة  ومهارات  الرق�ي  التس��ق  ومهارات  الرقم�ة  الوسائط  ومهارات  المال�ة 

ف ( ف رقميني ي لتشج�عهم ع� أن �كونوا رواد أعمال اجتماعيني
شباب من مساعدة ). بهذە الط��قة سيتمكن الDSEوالشباب �ف

الشباب �شكل   ف  بني البطالة  معدل  تقل�ل  ي 
�ف و�ساعد  الخاصة  أعمالهم  إ�شاء  وع ع�  الم�ش . كما س�شجعهم  ف المحتاجني

وع ، سيتمكن الشباب من:   خاص. بعد ا�تمال الم�ش

وع اجتما�ي ، وجمع األموال.  - ي تنظ�م المشار�ــــع االجتماع�ة مثل ك�ف�ة بدء م�ش
ف مهاراتهم �ف  تحسني

ون�ة واستخدام الشبكات االجتماع�ة) تط�� -  ر مهارات التس��ق الرق�ي ومهارات الوسائط الجد�دة (مثل التجارة اإلل��ت

 

 ز�ادة وعيهم متعدد الثقافات للوصول إ� المهاج��ن بكفاءة.  -
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ان�ة و��شاء نماذج األعمال.  - ف  تعلم المهارات المال�ة الهامة مثل إعداد الم�ي

ي الشباب  -  كت�ب لمدرىب

ا لجميع أنواع رواد األعمال منذ التدر�ب ع� مهارات التس��ق    Projectالوة ع� ذلك ، س�كون موقع  ع ي متاح�
وىف اإلل��ت

 الرق�ي ؛ مهارات الوسائط الرقم�ة والمهارات المال�ة األساس�ة مناسبة لجميع أنواع رواد األعمال. 

  

 

Partners 
وع " كاء من  7" من Up to Youthيتكون اتحاد م�ش  دول  5�ش

 

 

وع أ��� من    Bahcesehirتضم جامعة   ي �سع    17.000كمنسق لهذا الم�ش
طالب �ف

ي جامعة اإلسكندر�ة  
كل�ات ومدرسة واحدة للغات وثالث مدارس مهن�ة. �عمل �ف

 .  أ��� من ألف أ�اد��ي

إنها مؤسسة للتعل�م العا�ي مكرسة للتدر�س والبحث وخدمة مجتمعنا ، وتتمثل  

ي المستقبل الذين لديهم عقل استفسار وقدرة ع� التفك�ي    bahcesehirمهمة جامعة  
ي تثق�ف القوى العاملة الرائدة �ف

�ف

والتكنولوج�ة   العلم�ة  المعرفة  ي 
�ف المساهمة  ؛  الدول�ة  المعاي�ي  تحقيق  ؛  والعالم�ة  المحل�ة  للقضا�ا  ؛ حساسة  النقدي 

 العالم�ة. والثقاف�ة ؛ هم من الم��دين األق��اء لألفكار والق�م 

 

 

و ( ي منطقة أف�ي
ف �ف ) AEVA) (www.aeva.euتأسست جمع�ة التعل�م والتثمني

ي عام  
ي معالجة    1998�ف

كات المحل�ة �ف كمنظمة غ�ي ر�ح�ة لتلب�ة احت�اجات ال�ش

ي هذا النطاق  
ا . �ف عدم تطابق المهارات من خالل تق��ب التعل�م وعالم العمل مع�

ي ذلك أ��ب    13لل�فاءات مع  رابطة شاملة    AEVA، تعد  
عالمة تجار�ة ، بما �ف

  ، تغال  ال�ب ي 
ي �ف المهئف والتدر�ب  للتعل�م  تعل�م�ة متنوعة  EPA (www.epa.edu.ptمدرسة خاصة  ، وتقدم مسارات   (

ي ذلك ذوي االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة . 
 �ستهدف الشباب ، بما �ف
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) األعمال  ر�ادة  تنم�ة  يونان� IEDمعهد  منظمة  هو  االبتكار  )  بتشجيع  مة  ف مل�ت ة 

حاسم   األعمال كعامل  ب��ادة  اف  االع�ت خالل  من  األعمال.  ر�ادة  روح  وتع��ز 

ي وضع �مكنها من  
لتنم�ة المجتمعات وتماسكها ، فإنها تطور األبحاث وتكون �ف

تقد�م حلول مبتكرة �سهل نمو ر�ادة األعمال الصح�ة وتعزز التوظ�ف. �ستند  

ال إ� فرض�ة أن  ة والمتوسطة �شكل  أ�شطتها  الصغ�ي كات  ال�ش كات وخاصة  �ش

ي محاولة الحد من البطالة وتؤدي إ�  
ا �ف الفقري لالقتصادات األورو��ة ، و�التا�ي ف�ي �شكل عامً� مهم� ا العمود  تقل�د��

 ازدهار اجتما�ي أوسع. 

 

جمع�ة التعل�م من أجل المستقبل �ي عبارة عن منصة ح�ث يتم تبادل المعرفة  

ة  ي تعت�ب  والخ�ب والنماذج والتحل�الت من أجل حل المشا�ل التعل�م�ة الحال�ة الئت

ي هذە المنصة ،  
اليوم. �ف التعل�م الذي س�ظهر  حاسمة لإل�سان�ة و��شاء نظام 

ف   والمسؤولني ف  العامني ف  واإلدار�ني اء  والخ�ب ف  المعلمني ات  خ�ب استخدام  سيتم 

لحل مشا  التعل�م  ي مجال 
ا �ف الذين حققوا نجاح� ف  لقد جعلت جمعيتنا مهمتها  الحكوميني والعالم�ة.  الوطن�ة  التعل�م  �ل 

ي المستقبل. �قوم  
ي حل المشكالت الحال�ة و�ناء التعل�م �ف

ة �ف �ن لتقد�م مساهمة كب�ي ف ف المتم�ي التعاون مع هؤالء المشاركني

GED  � ي ، والفصول الدراس�ة المعكوسة ، ودراسات التلع�ب والتعل�م عن بعد
التك��ف شكل شامل. ينتج  بتقي�م التعل�م 

ي التوع�ة المشار�ــــع و�قدمون الحلول و يرسمون خرائط ط��ق لتقي�م وتط��ر التدر�ب للتعل�م الذي �قدمونه  اختصاصئي

ي اسطنبول كعينة من ترك�ا ، عالم الدراسة ، من    GEDمن خالل هذە المنصات. �قوم  
ب�جراء مسح اجتما�ي للمدارس �ف

 أجل تحد�د المشا�ل التعل�م�ة. 

 

 

ي المدينة مع ما �قرب  GOIكومة اسطنبول (ح
) ، من ترك�ا ، �ي أع� سلطة إدار�ة �ف

المجاالت. تتو� حكومة    300من   ي مختلف 
موظف حكو�ي �قدمون خدمات �ف

مسؤول�ة   و    39إسطنبول  مقاطعة  ع�    24إدارة  �شجع  إنها  إقل�م�ة.  مدي��ة 

االتحاد   إ�  االنضمام  ي عمل�ة 
�ف للحكام  النشطة  مع  المشاركة  والحكام   ، ي  األوروىب

ي   المال�ة لالتحاد األوروىب ي المقاطعات ف�ما يتعلق باستخدام الموارد 
ق�ادة فعالة �ف

 بكفاءة. 
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Bridging to the Future   كة �ش �ي   ، المتحدة  الممل�ة  من   ،

مبتكرة تتحدى وتصلح النهج الحال�ة لإلنتاج�ة التنظ�م�ة والفرد�ة ، 

ل االقتصادي واالستدامة االقتصاد�ة. وخلق فرص العمل ، واالستقال

) المستقبل"  إ�  "الجسور  وع  م�ش ي  BTF�متلك 
�ف هائً�   

ً
سج�  (

تصم�م واختبار وتقد�م مجموعة من المنتجات واألسال�ب المبتكرة والناجحة للغا�ة إ� السوق لدعم خلق فرص العمل  

ي جوهرها بخلق فرص عمل من خ
كة �ف الل األعمال التجار�ة الجد�دة ، والحضانة النشطة  والتعل�م واإلنتاج�ة. تؤمن ال�ش

 . ي تعمل ع� المستوى الدو�ي  ، و�رامج الق�ادة العمل�ة الئت

 

 

دينام�ك�ة ومبتكرة تتعامل مع تنم�ة    STEPمعهد   هو منظمة خاصة غ�ي ر�ح�ة 
ا من   ا أساس�� المنظمة ف��ق� لي��ل�انا ، سلوفين�ا. �مثل قلب  ي 

األفراد. �قع مقرها �ف
اء الخ�ب  ف والخ�ب ا إ� جنب مع المدر�ني اء متعددي التخصصات ، الذين �عملون جنب�

 . ف  الخارجيني

ي بيئة العمل والخاصة. �ساعد الناس ع� ا�تشاف مواهبهم    STEPتتمثل مهمة  
ف األشخاص من أجل أداء أفضل �ف ي تمكني

�ف
ي  

ي مجاالت علم  ، ورفع مستوى المهارات المهن�ة / الشخص�ة وتنف�ذ أفكار ر�ادة األعمال �ف
اءها متعلمون �ف الممارسة. خ�ب

 للتحد�ات المعقدة مثل البطالة ونقص مهارات التوظ�ف وضعف  
ً

ا متكام� النفس واالقتصاد وعلم االجتماع. أنها توفر نهج�
. يروج معهد   ي �شمل و   STEPالتفك�ي التجاري واالستبعاد االجتما�ي ي الئت رش  لألسال�ب المتكاملة للتط��ر الشخ�ي والمهئف

عمل ودورات تدر�ب�ة تفاعل�ة ، ومواد تعل�م�ة مبتكرة ، وأدوات للتفك�ي ال��ادي واإلبدا�ي ، والتوج�ه ، والتدر�ب ، وتط��ر  
 نماذج أعمال جد�دة. 
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 المقدمة

وع "  �عات الخاصة  Up to Youthالهدف من الناتج األول لم�ش " هو تقد�م معلومات أساس�ة عن فرص التدر�ب والت�ش

ي بلدانهم.  
ا �ف ا مكتب�� كاء بحث� �كة. من أجل جمع هذە الب�انات ، أجرى ال�ش ي البلدان ال�ش

ب��ادة األعمال االجتماع�ة �ف

وع " ي لم�ش
ور�ة والمطل��ة للشباب الذين ي��دون أن �صبحوا  Up to Youthالهدف الثاىف " هو إ�جاد المهارات ال�ف

اجت  كاء  ال�ش عقد   . ف رقميني ف  اجتماعيني أعمال  مع  رواد  مركزة  جماع�ة  ف    28ماعات  االجتماعيني األعمال  رواد  من 

  . ف اجتماعيني المطل��ة للشباب ل�صبحوا رواد أعمال  ال�فاءات  كات ناشئة لتحد�د  ببناء �ش الذين قاموا  واألشخاص 

استب�انات ع�   ا  أ�ض� كاء  ال�ش والتس�   281طبق  االجتماع�ة  األعمال  الحال�ة لهم حول ر�ادة  المعرفة  لفهم  ا  �ق  شاب�

ف نوفم�ب   ف واالستب�انات بني ك�ي و�ونيو    2018والتم��ل. تم إجراء األبحاث والدراسات المكتب�ة الجتماعات مجموعات ال�ت

كاء محتوى محتوى  2019 ف ، قرر ال�ش ك�ي . بعد تحل�ل الب�انات من االستب�انات والدمج مع نتائج اجتماع مجموعة ال�ت

وع.   التدر�ب للم�ش

 
 

 Up To Youth  
 Project Team 
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 المحتوى 

وع       ١  م�ش

كاء      ٢  ال�ش

 مقدمة       ٦

�كة       ٧ ي البلدان ال�ش
ي حول الوضع الحا�ي ل��ادة األعمال االجتماع�ة �ف  الجزء أ. نتائج البحث المكتئب

 فرص التدر�ب ع� مهارات ر�ادة األعمال للشباب       ٨

ي للمؤسسات   ١٨
ي  الوضع القانوىف ي القانون الوطئف

 االجتماع�ة �ف

ي   ٢٤ ي القانون الوطئف
 أنواع المؤسسات االجتماع�ة وال��انات القانون�ة �ف

 الدعم االقتصادي المقدم ألصحاب المشار�ــــع االجتماع�ة.   ٣٥

 الجزء ب. نتائج االجتماعات المركزة    ٤٥

ف    ٤٥ ي تمنع الشباب من أن �صبحوا رواد أعمال اجتماعيني  العوامل الئت

ف    ٤٦  ك�ف�ة �شجيع / دعم الشباب ل�صبحوا رواد أعمال اجتماعيني

ف    ٤٧  مهارات وكفاءات الشباب ل�صبحوا رواد أعمال اجتماعيني

 الجزء (ج) نتائج االستب�انات    ٥١

 الب�انات الد�موغراف�ة    ٥١

وع   ٥٣ ي مواضيع الم�ش
 مستوى المعرفة لدى الشباب �ف

 المراجع   ٥٨

 الملحق    ٥٩

 

 

 

 

�كة  ي البلدان ال�ش
ي حول الوضع الحا�ي ل��ادة األعمال االجتماع�ة �ف  الجزء أ. نتائج البحث المكتئب
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 فرص التدر�ب ع� مهارات ر�ادة األعمال للشباب 

  

ي جميع البلدان المشاركة. بعض هذە  
تتوفر دورات تدر�ب�ة حول كل من ر�ادة األعمال ور�ادة األعمال االجتماع�ة للشباب �ف

ي    الدورات ا للبحث المكتئب . وفق� كاء تكون أ��� ي نتائج ال�ش
نت �ف ا لوجه ول�ن عدد الدورات التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت التدر�ب�ة وجه�

ي البلدان المشاركة ، ال توجد دورات ر�اد�ة اجتماع�ة رقم�ة للشباب وال�بار. 
 �ف

ف  اوح مدة الدورات مابني ي ، ت�ت ا لنتائج البحث المكتئب ف  ساعة 120ساعة و  40وفق�   16مع الفئة المستهدفة من الشباب بني

ي النتائج ، فإن معظم �شمل دورات ر�ادة األعمال    32و  
كة �ف ا. ع� الرغم من عدم وجود منهج أو ه�كل أو منهج�ة مش�ت عام�

ي ر�ادة األعمال االجتماع�ة ، ومحو األم�ة المال�ة والتس��ق. يتم دعم بعض هذە الدورات بوحدا 
ت  االجتماع�ة ، مقدمة �ف

وع والمهارات الشخص�ة الالزمة لوحدات ر�ادة األعمال االجتماع�ة. مواضيع أخرى من فرص التدر�ب ع�   تط��ر الم�ش

ي ل��ادة األعمال االجتماع�ة والتواصل وق�اس التأث�ي وتط��ر الفكرة. 
 مهارات ر�ادة األعمال للشباب �ي ؛ التع��ف القانوىف

ي ترك�ا ، هناك دورتان تهدفان إ� تط
 ��ر مهارات ر�ادة األعمال لدى الشباب و�عالمهم ب��ادة األعمال االجتماع�ة. �ف

 

�كة ؛   ف�ما ��ي دورتان من هذە الدورات من كل دولة �ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /الممل�ة المتحدة  SESAME اسم الدورة / الدولة 

 الجزء األول  المواضيع المشمولة 
 فهم األعمال والمشاركة االجتماع�ة
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 األول: عالم األعمال الدرس 
 : األعمال االجتماع�ة 2الدرس 

ات ، المواقف والمهارات  الدرس الثالث: صفات ر�ادة األعمال ، الخ�ب
 

ي 
 الجزء الثاىف

 اشعل حماسك 
)؟4الدرس   : لماذا تبدأ عمل تجاري (اجتما�ي

ا)؟ ا (شخص�  الدرس الخامس: ما الذي �جعل العمل ناجح�
 ز�ارة عمل : المتحدث الض�ف / 6الدرس 
ي 7الدرس 

 : الظل الوظ��ف
 : أنا ومرشدي8الدرس 

 
 الجزء الثالث

ع مؤسستك االجتماع�ة الخاصة   اخ�ت
؟9الدرس  ي لد�ك لبدء عمل تجاري اجتما�ي  : ما �ي األفكار الئت
 : األسواق والتس��ق 10الدرس 
 : بدء عمل اجتما�ي 11الدرس 
و�ــــج لعم�ي االجتما�ي 12الدرس   : ال�ت

  
 

 الوصف 

المؤسسة االجتماع�ة عبارة عن سلسلة من الدروس وورش العمل واأل�شطة للشباب   تدر�ب
ي المدرسة أو خارجها ، حول موض�ع المقاولة االجتماع�ة وسلوك ر�ادة األعمال االجتماع�ة. 

 �ف
التطب�ق�ة     العلوم  وجامعات  ي  المهئف والتدر�ب  التعل�م  لمدارس  مناسبة  التدر�ب�ة  المواد 

ي تقدم أ�شطة تعل�م�ة للشباب. المادة مناسبة للطالب  والحاضنات والمنظم ات األخرى الئت
من جميع الدورات التدر�ب�ة والخلف�ات المختلفة ، ول�س فقط التعل�م االقتصادي أو تنظ�م  

 المشار�ــــع. 
 

ي سوق العمل ، اآلن  
الهدف من التدر�ب هو السماح للشباب با�تساب المهارات المطل��ة �ف

ي المستقبل. هناك  
ا و    12و�ف ي برنامج    19درس�

ي للمؤسسات    SESAMEأداة مدرجة �ف التدر�ئب
 االجتماع�ة. 

للدورة   اإلجمال�ة  المدة 
 ساعة  40 (ساعات)

 2017 سنة التأس�س 

ف   22-16 أعمار المتدر�ني

 /https://sesameproject.com  للم��د من المعلومات 

 

 / الممل�ة المتحدة  اسم الدورة / الدولة 
�
ف اجتماع�ا ي لرواد األعمال الشباب المسؤولني  نموذج المحور األوروىب

https://sesameproject.com/


9 
 

تمت   ي  الئت المواضيع 
 تغطيتها

 المقدمة الرئ�س�ة  -مجموعة نموذج المحور 
 ر�ادة األعمال االجتماع�ةتع��ف 

 
ي  ●  الس�اق األوروىب

ي لتع��ز تنم�ة المؤسسات االجتماع�ة  ●  وثائق االتحاد األوروىب

وع  ● ي الم�ش
ي البلدان المشاركة �ف

ي والس�اسة �ف
 التنظ�م القانوىف

ي البلدان المعن�ة  ●
 تار�ــــخ تطور مفهوم ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف

ي البلدان المعن�ة تطور مجال ر�ادة األعمال   ●
 االجتماع�ة �ف

 
 كفاءات ر�ادة األعمال 

 ممرات التدر�ب 
 قائمة خدمات مركز الشباب

 
 إرشادات البن�ة التحت�ة لتنم�ة مركز الشباب  ●

نامج لتنم�ة مركز الشباب  ●  إرشادات ال�ب

 
 خدمات المركز والفحص الق�ا�ي للجودة 

 معالجة ●

ي   ●
ي العنا� األر�عة إل�شاء مركز الشباب �ف  االتحاد األوروىب

● 3QS  لضمان الجودة 

 
 مذكرة تعاون 

 NEET: برنامج التدر�ب ع� ر�ادة األعمال االجتماع�ة للشباب 1الملحق   ●

 : برنامج ورشة عمل ر�ادة األعمال االجتماع�ة لطالب المرحلة الثان��ة2الملحق   ●

ف الشباب3الملحق   ●  : برنامج تدر�ب ر�ادة األعمال االجتماع�ة للعاملني

ي  ي االتحاد األوروىب
احات لتنم�ة مركز الشباب �ف  م��د من القراءة والمصادر واالق�ت

كة ج�دة؟ ●  ما الذي �جعل مساحة العمل المش�ت

 ما الذي �جعل حاضنة األعمال ج�دة؟ ●

 ما هو الدعم الذي �حتاجه رواد األعمال؟  ●

 ما �ي المعارف والمهارات األساس�ة لرواد األعمال؟  ●

 عمل دراسات حالة لمرا�ز ال ●

 الوصف 
مجموعة    ومعلومات    -  EU YOUTH HUB MODEL KITنموذج  إرشادات  توفر  وث�قة 

أن   ي 
�ف الرغبة  لديهم  الذين  الشباب  لدعم  رعا�ة  بيئة  إ�شاء  الشباب�ة حول ك�ف�ة  للمنظمات 

ا ف اجتماع��  �صبحوا رواد أعمال مسؤولني
للدورة   اإلجمال�ة  المدة 

 ساعة 40 (ساعات)
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 2017 ستة التأس�س 

ف   N/A عمر المتدر�ني

HUB-YOUTH-content/uploads/2015/04/EU-http://www.pina.si/wp- للم��د من المعلومات 
 KIT_en.pdf 

 

تغال   - IESبرامج مراحل دورة الح�اة من قبل  اسم الدورة / الدولة   كل�ة إدارة األعمال االجتماع�ة / ال�ب

 
تمت   ي  الئت المواضيع 

 تغطيتها

: هذا التدر�ب له مراحل مختلفة حسب مرحلة دورة ح�اة  ف  مبادرات المتدر�ني
Bootcamp   :االجتماع�ة ي ر�ادة األعمال 

لمن يبحث عن تط��ر فكرة بهدف حل مشكلة    �ف
ي المجتمع. المواضيع: ر�ادة األعمال االجتماع�ة؛ مشكلة؛ الق�مة؛ المحلول؛  

رئ�س�ة مهملة �ف
؛ جدوى؛ االتصاالت.  ي ؛ دمج؛ اختبار تج��ئب  االستدامة؛ تأث�ي

التأث�ي  نطاق  لف توسيع  ها.  :  تأث�ي وز�ادة  للنمو  جاهدة  �س�  ي  الئت المبادرات  أو  المنظمة  رق 
التأث�ي نموذج   ؛ نموذج العمل؛ تغي�ي النظ��ة ق�اس  اجتما�ي ابتكار  المواضيع: تزا�د التحدي؛ 

ا�د تدر�ب؛ تم��ل؛ ا��ش الفكرة ؛ التحدث مع المستثم��ن.  ف  م�ت
) االجتماع�ة  لل��ادة  إ�س�اد  تغالISEPبرنامج  ال�ب ب)  األ�اد�م�ة  :  المعرفة  ف  بني يوازن  رنامج 

  ، والق�ادة   ، المختلطة  المنظمات  و�دارة   ، األعمال  ي نماذج 
االبتكار �ف الحالة حول  ودراسات 

اإلطار   المواضيع:  النمو.  األثر ، وعمل�ات  الفعال    -وق�اس  النمو  األعمال.  نموذج  ي 
االبتكار �ف

ا��ش  ؛  وقادتها  المنظمة  ف  تمكني ؛  األثر  مع  ؛ والمستدام  ا�ات  ال�ش من  إ�شاء شبكة  ؛  الفكرة   
 تحد�ات النضج ؛ ق�اس األثر ونموذج تم��ل دورة الح�اة 

 

 الوصف 

الشؤون   ي إلدارة  األوروىب المعهد  ف  ا�ة بني إنه نتاج �ش و�لهام و��شاء شبكة.  ف  الهدف هو تمكني
)INSEAD  و �وي  وال�ت ي 

المعر�ف بالمحتوى  �ساهم  الذي   (IES-Social Business School  
ة الم�دان�ة. ال  ذي �ساهم بالمعرفة واألدوات والخ�ب
 

ساعات   عدد  مجم�ع 
 الدورة 

ي ر�ادة األعمال االجتماع�ة: 
ي �ف  ساعة  48المعسكر التدر�ئب

  :  ساعة  48التحج�م من أجل التأث�ي

  ISEP Portugal: 40ساعة   

 

 2018 سنة التأس�س 

ف   +18 عمر المتدر�ني

 programmes/-en.org/open-sbs-https://www.ies  الم��د من المعلومات 

 

 

http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/EU-YOUTH-HUB-KIT_en.pdf
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/EU-YOUTH-HUB-KIT_en.pdf
https://www.ies-sbs-en.org/open-programmes/
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تغال   -  IES) بواسطة MIBإدارة األعمال المؤثرة ( اسم الدورة / الدولة   كل�ة إدارة األعمال االجتماع�ة / ال�ب

تمت   ي  الئت المواضيع 
 تغطيتها

 مع�اري و�غ�ي المجاالت المستعرضة: هذا التدر�ب 

 االبتكار والقدرة التنافس�ة -

 نماذج األعمال واالستدامة  -

 إدارة األداء وق�اس األثر  -

 مهارة اجتماع�ة وتقن�ة):  - 2المجاالت االخت�ار�ة (الحد األدىف 

 الق�ادة  -

 االتصاالت -

 تفاوض -

 �س��ق -

 الحكم -

 تقي�م االستثمار والشؤون المال�ة -

 الوصف 

ي مجاالت االبتكار ور�ادة األعمال االجتماع�ة ، و��شاء شبكة من  الهدف هو 
تط��ر المهارات �ف

ف األداء ، وتع��ز تأث�ي مبادراتهم.   وكالء التحول بهدف تحسني
ف   ا�ة بني �وي) و    INSEADإنها نت�جة �ش ي وال�ت

ي المحتوى المعر�ف
ي �ساهم �ف  IES-Social(الئت

Business School  ي �ساهم بالمعرفة واأل ة الم�دان�ة (الئت  دوات والخ�ب
). 

للدورة   اإلجمال�ة  المدة 
 ساعة  80 (ساعات)

 2018 سنة التأس�س 

ف   N/A عمر المتدر�ني

 programmes/-en.org/open-sbs-https://www.ies  الم��د من المعلومات 

 

 لرواد األعمال الشباب�ة / سلوفين�ا  Ustvarjalnik ، sandbox اسم الدورة / الدولة 

تمت   ي  الئت المواضيع 
 ر�ادة األعمال ، المهارات الشخص�ة ، التس��ق ، المب�عات ، العرض التقد��ي ، الخطابة  تغطيتها

 الوصف 

ا    Ustvarjalnik�قوم   استعداد� األعمال و�التا�ي  الشباب أن �صبحوا أ��� ر�ادة  بتعل�م ج�ل 
الثان��ة   المدارس  ي 

األعمال �ف نوادي ر�ادة  المستقبل. �ديرون  ي 
أفضل لمستقبل غ�ي مؤكد �ف

امج ، يتعلم الطالب ك�ف�ة كسب لقمة الع�ش من   ي ال�ب
ح�ث يبدأ الطالب أعمالهم األو�. �ف

ي األعمال ع� بدء عملهم  خالل فعل ما �
ة �ف حبون. �ساعدهم الموجهون الشباب ذوو الخ�ب

https://www.ies-sbs-en.org/open-programmes/
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التجاري األول وتحقيق ر�حهم األول. عندما �فعلون ذلك مرة واحدة ، س�عرفون ك�ف�ة الق�ام  
 بذلك مرة أخرى. 

للدورة   اإلجمال�ة  المدة 
ف سبتم�ب و�ونيو. أب��ل:   2 (ساعات) ي األسب�ع بني

 ساعة  80ساعة مدرس�ة �ف

 2013 سنة التأس�س 

ف   20-17 عمر المتدر�ني

 /http://scale.ustvarjalnik.com الم��د من المعلومات 

 

ف / سلوفين�ا اسم الدورة / الدولة   مؤسسة الشباب المبدعني

تمت   ي  الئت المواضيع 
 الشخص�ة ، التس��ق ، المب�عات ، العرض التقد��ي ، الخطابة ر�ادة األعمال ، المهارات  تغطيتها

 الوصف 

يبدأ التدر�ب بندوة مكثفة لمدة ثالثة أ�ام. ال تركز أ�شطتها ع� الجمهور: كل عام ، يتم اخت�ار  
ف    10أ���   الموجهني توف�ي  ي 

�ف المؤسسة  �ساعدهم  فكرتهم.  ي 
�ف ا  قدم� ي 

للم�ف ف  موه��ني شباب 
لجعل فكرتهم تنبض بالح�اة. ينت�ي التدر�ب بعرض    -لك بهدف  والمال والعالقات مع كل ذ 

 . ف  عام ألفكار األعمال أمام رواد األعمال والمستثم��ن الناجحني
للدورة   اإلجمال�ة  المدة 

 ساعة  80ع� األقل كل أسب�ع. أب��ل:    2 - حسب األسب�ع  (ساعات)

 2018 سنة التأس�س 

ف   23 - 18 عمر المتدر�ني

 /http://fundacijaum.si معلومات ا��� 

 

 

 / ترك�ا  Boğaziçiرابطة رجال األعمال بجامعة  - ’ SoGİP -برنامج ر�ادة األعمال االجتماع�ة  اسم الدورة / الدولة 

تمت   ي  الئت المواضيع 
 المشار�ــــع االجتماع�ة  تغطيتها

 وصف

نامج إ� توع�ة   ي برنامج يتكون من أر�ــع    200طالب جام�ي وتدر�ب    600يهدف ال�ب
منهم �ف

 مراحل رئ�س�ة: 
 ، ( ف ي ر�ادة األعمال االجتماع�ة (يومني

 مقدمة �ف
 أ�ام)  4ع� ر�ادة األعمال (  KOSGEBتدر�ب 

 ( ف وع (يومني  ورش عمل الم�ش
وع والتواصل   عروض الم�ش

http://scale.ustvarjalnik.com/
http://fundacijaum.si/
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نت   ندوات ع�ب اإلن�ت
لل�ب  المحتملون  المتقدمون  المتوقع أن �كون  أو  من  ف  (الجامعيني العا�ي  التعل�م  نامج ؛ طالب 

نامج والحصول ع� فكرة حول   ي ال�ب
العل�ا) ، الذين لديهم ن�ة مناسبة للمشاركة �ف الدراسات 

األفكار   بعض  إ�  المشاركون  توصل   ، وع  الم�ش نها�ة  ي 
�ف االجتماع�ة.  األعمال  ر�ادة  ماه�ة 

بعض  تحقيق  تم  االجتماع�ة.  األعمال  ب��ادة  كات    المتعلقة  ال�ش بمساعدة  األ�شطة  هذە 
 المحل�ة أو الوطن�ة. 

 
للدورة   اإلجمال�ة  المدة 

 ساعة  40أ�ام ، حوا�ي  8 (ساعات)

 �ستمر   - 2017 سنة التأس�س 

ف   24-18 عمر المتدر�ني

 /http://sogip.org معلومات ا��� 

 

 

 األعمال االجتماع�ة مدفوعة تنم�ة ر�ادة األعمال الشباب�ة / ترك�ا ر�ادة  اسم الدورة / الدولة 

تمت   ي  الئت المواضيع 
 تغطيتها

نامج من دورات تدر�ب�ة منتظمة ع� ر�ادة األعمال �قدمها   تتكون عناو�ن التدر�ب الخاصة بال�ب
KOSGEB  .ي ر�ادة األعمال االجتماع�ة

 و�عض الموضوعات التمه�د�ة �ف

 وصف

المفوض�ة  تم تنف�ذ "ال�ب  وع تنم�ة القدرات ع� نطاق أوسع بدعم من  نامج" كجزء من م�ش
المشاركة   ة  ف م�ي تتمثل  أنقرة.  ي 

�ف اإلقل�م�ة  التنم�ة  وكالة  وتنف�ذە  ك�ة  ال�ت والحكومة  األورو��ة 
ي الحصول ع� شهادة تدر�ب  

ف بها �ف نامج وتط��ر خطة عمل مع�ت ي ال�ب
  KOSGEBال�املة �ف

نامج دعم ر�ادة األعمال  التطب�ق�ة ل��ادة األعما ة ل�ب التقدم مبا�ش ي 
المشارك �ف ي �ساعد  ل الئت

KOSGEB. 
للدورة   اإلجمال�ة  المدة 

 ساعة  35 -أ�ام   7 (ساعات)

 2017 سنة التأس�س 

ف    32-18 عمر المتدر�ني

 http://www.girisimci.ankaraka.org.tr/en  معلومات ا��� 

 

 

 

 اسم الدورة / الدولة 
 برنامج تنفیذي في ریادة األعمال االجتماعیة / الیونان 

http://sogip.org/
http://www.girisimci.ankaraka.org.tr/en
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تمت   ي  الئت المواضيع 
 تغطيتها

 فهم ر�ادة األعمال االجتماع�ة  ▪

وع اجتما�ي  ▪  تط��ر م�ش

ي  ▪ ات��ب  مسارات النمو االس�ت

 تط��ر المهارات  ▪

 عرض أفكار للمشار�ــــع االجتماع�ة الجد�دة  ▪

 وصف

T  أثينا التابع لجامعة  التدر�ب  ي ر�ادة األعمال االجتماع�ة ، الذي �قدمه مركز 
التنف�ذي �ف نامج  إن ال�ب

ا كحاضنة للمؤسسات   ي لالقتصاد واألعمال ، هو دورة أ�اد�م�ة تعمل أ�ض�
. ، مما AUEBاالجتماع�ة �ف

 يوفر الفرصة لتط��ر وتقي�م األفكار للمؤسسات االجتماع�ة. 

ات ومناقشات وتمار�ن داخل الفصل تمنح الطالب الفرصة الختبار إبداعه   نامج ع� محا�ف �شتمل ال�ب

 .  وتط��ر أفكار قابلة للتطبيق نحو مشار�ــــع جد�دة ذات تأث�ي اجتما�ي كب�ي

ا ، يوفر   ي �مكن أن  أ�ض� ي المشار�ــــع االجتماع�ة الئت
ف �ف اء والممارسني ف والخ�ب نامج شبكة من المعلمني ال�ب

 .تدعم الطالب بالفعل

للدورة   اإلجمال�ة  المدة 
 (ساعات)

 

220 

 سنة التأس�س 
2015 

ف   عمر المتدر�ني
 ال حدود 

 معلومات ا��� 
http://use.aueb.gr/images/ExecutiveProgramSE.pdf  

 

 

ة / اليونان  اسم الدورة / الدولة   االقتصاد االجتما�ي ور�ادة األعمال االجتماع�ة واالئتمانات الصغ�ي

تمت   ي  الئت المواضيع 
 تغطيتها

االجتماع�ة   والمؤسسات  االجتما�ي  االقتصاد  ومبادئ  واألهداف  والخصائص  التعار�ف 
 ومجاالت �شاطها

 المؤسسات االجتماع�ة واالختالفات الرئ�س�ة من المؤسسات المعتادة 
 مراجعة تار�خ�ة لالقتصاد االجتما�ي 

ي 
ي اليونان ، أفضل ممارسات المؤسسات االجتماع�ة �ف

  اليونان تطور االقتصاد االجتما�ي �ف
 

 االقتصاد االجتما�ي كبد�ل للتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة 
ي اليونان 

 نماذج المؤسسات االجتماع�ة ومنظمات االقتصاد االجتما�ي �ف
للمؤسسة  الرئ��ي  ي 

القانوىف الن�ع  باعتبارها  االجتماع�ة  التعاون�ة  للمؤسسة  تحل��ي  عرض 
 االجتماع�ة 

ي اليونان ر�ادة األعمال  
 االجتماع�ة للمرأة �ف

 االستدامة والتوقعات وخطوات إ�شاء مؤسسة اجتماع�ة 
كات ، الرقابة االجتماع�ة ، االجتماع�ة   المسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش

http://use.aueb.gr/images/ExecutiveProgramSE.pdf
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 التقار�ر والمحاسبة االجتماع�ة 
 

 وصف
نامج التعل��ي "االقتصاد االجتما�ي ور�ادة األعمال االجتماع�ة   ة"  �عد ال�ب واالئتمانات الصغ�ي

ي ور�ادة األعمال االجتماع�ة ، كما تم   محاولة للتعامل مع قضا�ا االقتصاد االجتما�ي والتضامئف
ي اليونان وأورو�ا والمجتمع الدو�ي حئت اآلن. 

 �شك�لها �ف
للدورة   اإلجمال�ة  المدة 

 (ساعات)
65 

 سنة التأس�س 
2016 

ف   عمر المتدر�ني
 ال حدود 

 معلومات ا��� 
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطني القانون في  االجتماعیة للمؤسسات  القانوني  الوضع
 

 القانون في االجتماعیة للمؤسسات الحالي القانوني الوضع عن معلومات توفیر المكتبي ، یتم البحث من القسم ھذا في
 نتائج أدناه األوروبي) ، ترد االتحاد في) األعلى المستویات حول معلومات تقدیم أجل من .الشریكة للدول الوطني
 .2017 أبریل في إطالقھا  تم األوروبیة ، والتي المفوضیة أجرتھا  التي 1 الخرائط رسم دراسة

 

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&amp;prID=545
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 االجتماعیة القوانین أو المحددة القانونیة األشكال ذات البلدان
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الممل�ة المتحدة 
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الخت�ار   مجال كب�ي  ، هناك  لذلك  ؛  المتحدة  الممل�ة  قانون  ي 
�ف االجتماع�ة  للمؤسسات  ي رس�ي 

قانوىف تع��ف  يوجد  ال 

ا  مجموعة متنوعة من األشكال القانون�ة. هناك   ي "أفضل". ومع ذلك ، غالب�
ي الممل�ة المتحدة حول أي ه�كل قانوىف

نقاش �ف

ي الممل�ة المتحدة: 
وع اجتما�ي �ف  ما تقود المخاطر هذە. بدً� من ذلك ، هناك اعتباران رئ�س�ان عند بدء م�ش

●   . ي
وع االجتما�ي ، ول�س اله�كل القانوىف ي تصنع الم�ش  إن أ�شطة المنظمة �ي الئت

. س�كون لفرص الت   ●  م��ل وتول�د الدخل تأث�ي ع� اله�كل الذي �جب أن �ختارە رائد األعمال االجتما�ي

 

تغال   ال�ب

 

ي يونيو  
" (القانون    2013�ف ). وهو �قسم المنظمات إ� خمس "عائالت"  2013/ 30، تم ��ش "قانون االقتصاد االجتما�ي

. ومع ذلك ، فإنه �ستبعد ا  تغا�ي ي االقتصاد االجتما�ي ال�ب
ا من  رئ�س�ة �ف لمنظمات الموجهة نحو السوق من اعتبارها جزء�

المجتمع قطاع االقتصاد ، بغض النظر عن هدفه االجتما�ي ورسالته وحئت عندما �ق�د دفع أر�اح األسهم أو فجوة األجور.  

ع�ة ، ول�ن  وهذا �دل ع� أن الس�اسة العامة لالقتصاد االجتما�ي تركز بال�امل ع� القطاع الثالث أو المنظمات االجتما

ي حد ذاتها. 
كات �ف  ل�س ع� ال�ش

ي االعتبار  
سبق أن نوقش مفهوم المؤسسات االجتماع�ة ول�ن تم ��ش القانون باستثناء هذا الشكل. لذلك ، مع األخذ �ف

ا مع المؤسسات االجتماع�ة �ي المؤسسة الخاصة   ها �شابه� ي هذا القانون ، فإن أ���
ي تمت معاينتها �ف أنواع المنظمات الئت

 ). IPSSللتضامن االجتما�ي (

تغال  ي ال�ب
ي "ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف

" (   -�ف ر�ادة األعمال   IES - Social Business School) ، تقدم 2016دل�ل عم�ي

ي   المجتمع والئت ي 
المشكالت المهمة والمهملة �ف االجتماع�ة باعتبارها عمل�ة إ�جاد وتنف�ذ حلول مبتكرة ومستدامة لحل 

جم إ� اال   بتكار االجتما�ي عندما تكون أ��� فعال�ة تم العثور ع� الحلول (مقارنة بالبدائل الموجودة). ت�ت

" �حدد   للقول إنه ال توجد متطلبات محددة ل�ي تكون رائد أعمال اجتما�ي ع� الرغم من أن "قانون االقتصاد االجتما�ي

 ). 5ºاالجتما�ي كق�م لها (المادة  بعض اإلرشادات حول ما �جب أن تتبعه منظمة االقتصاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوفين�ا 
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ي عام  
�عاتها �شأن ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف ي االتحاد    2011اعتمدت سلوفين�ا ��ش

وأصبحت الدولة العضو الحادي ع�ش �ف

ي سلوفين�ا منذ سنوات عد�دة ، ل�نها  
ي لديها مثل هذە اللوائح. تأسست التعاون�ات �ف ي الئت أشارت فقط إ� الزراعة.  األوروىب

ي عام  
ي بدأت �ف ي ذلك األزمة المال�ة الئت

�ن ، بما �ف ي حدثت خالل العقد األول من القرن الحادي والع�ش ات الئت دفعت التغي�ي

ي أنظمتها االقتصاد�ة ؛ أصبحت الوظائف أ��� أهم�ة من ال��ــح.  2008
ات �ف ي تغي�ي  ، بالعد�د من الدول إ� تبئف

ي سلوفين�ا بحلول عام
ي �جب أن    2014  �ف العل�ا الئت ا ضمن أول��ات الس�اسة  ، تم وضع ر�ادة األعمال االجتماع�ة رسم��

ي عام  
ي لتسه�ل الوصول إ� التم��ل. �ف :    2017�دعمها صندوق استثمار وطئف كة ع� النحو التا�ي ، كانت االتجاهات المش�ت

ة ، إال أن المؤسسات االج  ي الغالب صغ�ي
ي قطاع الخدمات  ع� الرغم من أنها كانت �ف

تماع�ة مثلت صاحب العمل الرئ��ي �ف

االقتصاد�ة خالل   السلوك المعا�س للدورة  ا�د األهم�ة ف�ما يتعلق بخلق فرص العمل مع  ف ا م�ت االجتماع�ة ، وتلعب دور�

 األزمة. 

ي سلوفين�ا 
 ينظم قانون ر�ادة األعمال االجتماع�ة مجال ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0545؟sop=2018-01-0545 .( 

ي عام 
ي أعدتها وزارة   2011تم اعتماد القانون األول �ف ي سلوفين�ا ، الئت

ات�ج�ة ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف وكان األساس الس�ت

ا الهيئة التنظ�م  ي مجال ر�ادة األعمال االجتماع�ة  التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ا. الوزارة �ي أ�ض�
�ة والرقاب�ة الحكوم�ة �ف

ات�ج�ة وتنف�ذها.  ا قائمة باإلجراءات الالزمة لدعم االس�ت ي أعدت أ�ض� ي سلوفين�ا والئت
 �ف

ة من  ي الف�ت
ي   2015إ�  2011ف�ما يتعلق بتنف�ذ قانون ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف ، كانت هناك بعض المعالم المهمة الئت

�ــــع:  أدت إ�  تطبيق الت�ش

ة   ● ات�ج�ة ر�ادة األعمال االجتماع�ة مع خطة العمل للف�ت . تم تحد�د التداب�ي لدعم  2016 - 2013تم اعتماد اس�ت

ي تنف�ذها من خالل التداب�ي المحددة. 
ي ينب�ف  س�اسة ر�ادة األعمال االجتماع�ة واأل�شطة الرئ�س�ة الئت

ف لمشار�ــــع من الصندوق االجتما  ● مجة  تم إطالق دعوتني ة ال�ب ي ، نفذتهما وزارة العمل ، لف�ت   -   2007�ي األوروىب

  68، تغ�ي مرحلة بدء المشار�ــــع االجتماع�ة وتوظ�ف الفئات المحرومة من الناس. تم اخت�ار وتم��ل    2013

 مؤسسة اجتماع�ة من خالل هذا اإلجراء. 

ان�ة  ● ف ي   باإلضافة إ� ذلك ، تم إطالق دعوة لألشغال العامة بتم��ل من الم�ي الوطن�ة والمؤسسات االجتماع�ة الئت

 �عمل معظمها «عمال عموميون» بتم��ل من الدولة. 

ة ، أصبحت ر�ادة األعمال االجتماع�ة قض�ة أ��� أهم�ة ، وعرفت الحكومة "تط��ر المشار�ــــع االجتماع�ة   ي السنوات األخ�ي
�ف

إم مع  ي  ات��ب اس�ت حكو�ي  وع  االقتصاد�ة" كم�ش والد�مقراط�ة  ر�ادة  والتعاون�ات  ألن  ا  نظر� والنمو.  للوظائف  ق��ة  كانات 

ا نتائج عمل�ة مفادها أن المؤسسات  اف بها كأحد أول��ات الحكومة ، فقد كانت هناك أ�ض� األعمال االجتماع�ة تم االع�ت

ة  االجتماع�ة ال �جب أن توظف فقط مجموعة محرومة من الناس ، ول�ن �جب عليهم إدارة األعمال من أجل البقاء والقدر 

ي حصلوا عليها من الدولة.  ي السوق بدً� من المنح الئت
 ع� دفع رواتب موظفيهم من الدخل الذي �حصلون عل�ه. كسب �ف
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 ترك�ا

 

األعمال   ور�ادة  ف  االجتماعيني األعمال  رواد  و�دعم  �حدد  �ي 
ال�ت �ــــع  الت�ش ي 

�ف ي 
قانوىف إطار  اآلن  حئت  يوجد  ال   ، اآلن  حئت 

 ومة أهم�ة وأطلقت خطة عمل ل��ادة تط��ر البيئة المناسبة ل��ادة األعمال االجتماع�ة. االجتماع�ة. ومع ذلك ، تو�ي الحك

الجمع�ات ، وهناك   أنها تعمل �شكل عام تحت المؤسسات أو  ف  عندما يتم فحص المبادرات االجتماع�ة الحال�ة ، يتبني

ي 
كات غ�ي الهادفة لل��ــح �ف ا�د عدد ال�ش ف ا بعد يوم.  العد�د من التعاون�ات. مرة أخرى ، ي�ت ك�ا يوم�  شكل ه�كلة جد�دة ل�ت

 

 

 اليونان 

 

. �شمل الفئة األو�   ��ي القائم لالقتصاد االجتما�ي ي اليونان من الس�اسات الحكوم�ة واإلطار الت�ش
ي �ف

يتكون اإلطار القانوىف

ي ، مثل تنف�ذ برنامج  امج المصممة بمساعدة االتحاد األوروىب دل التوظ�ف للفئات  ، الذي يهدف إ� ز�ادة مع  EQUALال�ب

ي دمج الفئات االجتماع�ة  
ي سوق العمل. وتتمثل األهداف الرئ�س�ة �ف

الضع�فة وتط��ر الظروف المناسبة لتكافؤ الفرص �ف

ي قضا�ا ر�ادة األعمال االجتماع�ة ، والتك�ف المستمر للعمال  
ي قطاع العمل ، وتع��ز روح المبادرة �ف

ف �ف ي من التمي�ي
ي تعاىف الئت

ي التوظ�ف. والمؤسسات مع ا 
ف ع� أساس الجنس �ف  لتحد�ات المختلفة ، وكذلك تجنب التمي�ي

والحقوق   المزا�ا  ع�  الحفاظ  أجل  من  ائب  وال�ف ف  التأمني تداب�ي  من  ا  عدد� اليونان�ة  الدولة  أ�شأت   ، ذلك  ع�  عالوة 

ي المؤسسات االجتماع�ة. باإل 
ف �ف ف إ� الفئات الضع�فة والعاملني ف المنتمني ضافة إ� ذلك ، تقدم اليونان  االجتماع�ة للموظفني

ي تحققها المؤسسات االجتماع�ة بهدف إ�شاء احت�اط�ات.  �ب�ة لمقدار األر�اح الئت  أدوات مال�ة و�عفاءات �ف

.  2011حئت عام  ي ي الوطئف
ي اإلطار القانوىف

اف بقطاع االقتصاد االجتما�ي ور�ادة األعمال االجتماع�ة �ف  ، لم �كن هناك اع�ت

ا بموجب القانون    االقتصاد االجتما�ي 
�
ف به قانون ي اليونان مع�ت

الذي تم ف�ه تع��ف التعاون�ات االجتماع�ة    1999/ 2716�ف

المحدودة ( المسؤول�ة  ي  SCLRذات 
اجتماع�ة �ف الذين �عانون من مشا�ل نفس�ة  األشخاص  ي دمج 

دور رئ��ي �ف ، مع   (

 ��ة وتجار�ة وائتمان�ة وتعل�م�ة  توف�ي خدمات إنتاج�ة واستهال   SCLRعالمة العمل. ومع ذلك ، �مكن لـ 

�ــــع المتعلق باالقتصاد االجتما�ي ور�ادة األعمال االجتماع�ة المحدث بالقانون   الذي �شأ منه   2011/ 4019ومدن�ة. الت�ش

االجتما�ي ( ي 
التعاوىف وع  الم�ش اجتما�ي جد�د ، �س�  وع  الن�ع من  SCEشكل م�ش ، �مكن لهذا  الخصوص  ). ع� وجه 

ا�ة مدن�ة ذات مهمة اجتماع�ة ولها وضع تجاري. �مكن أن �كون أعضاء لجنة  المقاوالت االجت  ماع�ة أن يتخذ شكل �ش

ف أو ك�انات قانون�ة.  ا طب�عيني اء الدائمة إما أشخاص�  الخ�ب

ا للقانون   ي    2011/ 4019وفق� ، االقتصاد االجتما�ي هو "جميع األ�شطة االقتصاد�ة والتجار�ة واإلنتاج�ة واالجتماع�ة الئت

المصالح تق وخدمة  الجماع�ة  المنفعة  لتحقيق  الس�ي  هو  منها  ي 
القانوىف والغرض   ، قانون�ة  جمع�ات  أو  بها ك�انات  وم 

. SCEاالجتماع�ة األوسع". تم إ�شاء المؤسسة التعاون�ة االجتماع�ة (  ) باعتبارها الهيئة التنف�ذ�ة لالقتصاد االجتما�ي
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ي الس�اق أعالە ، تم إ�شاء السجل العام لال 
ي و�لزا�ي  �ف

وىف ي شكل إل��ت
قتصاد االجتما�ي ، وهو سجل عام يتم االحتفاظ به �ف

ي مدي��ة الحما�ة االجتماع�ة بوزارة العمل والضمان  SCEيتم إدخاله من قبل 
. تحتفظ إدارة السجل لالقتصاد االجتما�ي �ف

ي من أي طرف و�تكون من السجالت الفرع�ة التا
 ل�ة: االجتما�ي بالسجل. الوصول إل�ه مجاىف

ا للقانون   ي تم إ�شاؤها وفق� ورة من قبل هيئة التعل�م المستمر ، والئت أ)   سجل ر�ادة األعمال االجتماع�ة: يتم إدخاله بال�ف

ا للقانون   SCLRو  2011/ 4019  . 1999/ 2716وفق�

ا بواسطة األشكال   : مسجل اخت�ار�� ي  ب)   سجل خاص للهيئات األخرى لالقتصاد االجتما�ي
ي �ستو�ف القانون�ة القائمة ، والئت

 �شكل ترا��ي المعاي�ي التال�ة: 

الجما�ي   ● إنتاج السلع أو تقد�م الخدمات ذات الطابع  المنافع االجتماع�ة من خالل  ي الوح�د هو 
القانوىف هدفه 

 واالجتما�ي ، 

 إعطاء األول��ة لألشخاص والعمل ع� رأس المال ،  ●

 تطبيق نظام د�مقرا�ي لصنع القرار ،  ●

ي إدارة وتنظ�م أ�شطتهم ، ي ●
 تمتعون باالستقالل�ة �ف

 للتوز�ــــع المحدود لتلك األر�اح ،  ●
�
 توف�ي استخدام أر�احهم ألغراضهم القانون�ة وثان�ا

 تعمل ع� مبدأ التنم�ة المستدامة ،  ●

ي واحدة من ثالث فئات   ●
ن ، و�ي التكامل أو الرعا�ة االجتماع�ة أو الغرض م  SCEتندرج أ�شطتهم �شكل ح�ي �ف

 التجميع واإلنتاج ، 

 تط��ر أ�شطتهم لمدة ثالث سنوات ع� األقل قبل تقد�م طلب التسج�ل إ� قلم المحكمة.  ●

ي ل��ادة األعمال والتنم�ة وقد   ي السجل الخاص ، �مكن تم��لها من الصندوق الوطئف
ك�انات االقتصاد االجتما�ي المسجلة �ف

االستثمارات الخاصة من أجل التنم�ة االقتصاد�ة ور�ادة األعمال    �شأن "تع��ز   2001/ 3908تم إ�شاؤها بموجب القانون 

 ."  والتماسك اإلقل��ي

ي �صالن إ� صندوق االقتصاد االجتما�ي والصندوق 
 ولجنة التعل�م المستمر والمجلس األع� لإلصالح القانوىف

 

ي القانون  
ي لل��ادة والتنم�ة. كما �مكن دمجها �ف  2011/ 3908الوطئف

ي 
ات�ج�ة لتط��ر إدارة ر�ادة األعمال االجتماع�ة ف�ما يتعلق بثالثة محاور (  2013-2012  �ف اح الخطة اإلس�ت دعم    - iتم اق�ت

المال�ة لتع��ز    -SCE ، iiiالدعم الما�ي لنشاط دخول    -iiقطاع االقتصاد االجتما�ي ،   إجراًء للتنف�ذ    11) و  SCEاألدوات 

 ف�ما يتعلق بهذە المحاور الثالثة. 

ة    للف�ت  ، وتع��ز    2020-2014اآلن  تط��ر  لدعم  اإلقل�م�ة  اآلل�ات  "�شغ�ل  المس�  وع  الم�ش �دير   ،SCE    والمبادرات

" ف�ما يتعلق بالجوانب التال�ة:   األوسع لالقتصاد االجتما�ي

 دعم إ�شاء و�شغ�ل المشار�ــــع االجتماع�ة ع� المستوى المح�ي   ●

 انتشار فكرة االقتصاد االجتما�ي   ●
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 ها من خالل شبكات تعاون دائمة واتفاق�ات محل�ة. توط�د  ●

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوطني  القانون في االجتماعیة للمؤسسات القانونیة والكیانات األنواع

 

 

 الممل�ة المتحدة 

 

ي ع� أنه تاجر وح�د أو  
�عمل لحسابه الخاص. عادة ما ُينظر إ� الفرد الذي �دير مؤسسة اجتماع�ة بدون ه�كل قانوىف

باسم   ا  أ�ض� ، وتعت�ب بمثابة جمع�ة غ�ي مدمجة (ُتعرف  ي 
قانوىف تعمل كمنظمة عض��ة بدون ه�كل  �مكن للمنظمات أن 

ي تجعل رائد األعمال االجتما�ي س�ضطر إ�   جمع�ة تطوع�ة ومجموعات مجتمع�ة). ومع ذلك ، هناك بعض األسباب الئت

 : ي
ي ه�كل قانوىف  تبئف
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 حاب المصلحة الذي تخطط للتعامل معه مطلب من قبل أص -
ي تخطط للق�ام بها  -  متطلب �عتمد ع� ن�ع األ�شطة الئت
ف  - ف والموردين والموظفني  لتع��ز المصداق�ة مع العمالء والممولني
ف من المسؤول�ة الشخص�ة  -  لحما�ة األفراد المعنيني

ا �عمل لحسابه الخاص أو جمع�ة غ�ي مسجلة ( ا أو فرد�  منفرد�
ً

ي  بصفتك متداو�
ف به كك�ان قانوىف أي أنك غ�ي مع�ت

ي يؤثر ع� 
منفصل) ، فإن اللجنة اإلدار�ة أو الفرد�ة للجمع�ة مسؤولة �شكل مبا�ش عن أي ديون أو إجراء قانوىف

ف العثور   ا ، فس�كون من مسؤول�ة األفراد المعنيني ا مال�� مؤسستك. ع� سب�ل المثال ، إذا كانت المنظمة تولد عجز�

ي رس�ي إ� حما�ة األفراد من المسؤول�ة الشخص�ة  ع� المال لدفع ا
. �مكن أن يؤدي اعتماد ه�كل قانوىف ف لدائنني

 ، و�التا�ي الحد من المخاطر. 

 

ي الممل�ة المتحدة: 
ي قطاع المشار�ــــع االجتماع�ة �ف

 ف�ما ��ي مجموعة مختارة من اله�ا�ل القانون�ة الشائعة �ف

 

ا مؤسس ي قد تكون أ�ض� �ة مسجلة)جمع�ة غ�ي مدمجة (والئت  ة خ�ي

 

 معظم المنظمات التطوع�ة والمجتمع�ة �ي جمع�ات غ�ي مدمجة.  -
 عادة ما تكون ط��قة إدارة الجمع�ات غ�ي المسجلة �ي قواعد الدستور أو الجمع�ة.  -
ي ، بموجب القانون ، أن الجمع�ة ل�س لها وجود باستثناء أعضائها كأفراد.  -  مصطلح "غ�ي مدمج" �عئف

 

�ة   مسجلة (جمع�ة غ�ي مدمجة)مؤسسة خ�ي

 

�ة.  - �ة مسجلة ، تحتاج المنظمة إ� التسج�ل لدى مفوض�ة المؤسسات الخ�ي  لتصبح مؤسسة خ�ي
ي واحد أو أ��� من   -

�ة المسجلة �ف ي تعود    12�جب أن تندرج أ�شطة المؤسسة الخ�ي ا ، والئت ا مسبق� ا محدد� �� ا خ�ي كائن�

 بالنفع ع� المجتمع. 
ا  - األشخاص الذين يتطوعون  السمة المرك��ة للمؤسسة  األمناء ، أي مجموعة من  المسجلة �ي مجلس  �ة  لخ�ي

�ة   إلدارة المؤسسة الخ�ي
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الدخل ومكاسب رأس  - �ب�ة ع�  ال�ف �ب�ة واإلعفاءات  ال�ف اإلعفاءات  �ة لعدد من  الخ�ي المؤسسات  قد تتأهل 

ا ع� األر�اح. 
�
 المال وأح�ان

كة محدودة بالضمان   �ش

 

كة المحدودة بالضما - ي  ال�ش
الهيئة اإلدار�ة �ف  . ي القطاع االجتما�ي

ا للمنظمات �ف التأس�س شيوع� ن �ي أ��� أشكال 

 هذا النموذج �س� "مجلس اإلدارة". 
ي األداة الحا�مة:   -

كة تقت� ع� مبلغ مكتوب �ف ي عبارة "مق�دة بالضمان" أن مسؤول�ة كل عضو عن ديون ال�ش تعئف

ا ما �صل إ�  ي ل�ل منهما  1غالب� ليئف  . جن�ه إس�ت
تتمتع المنظمة به��ة قانون�ة منفصلة و�مكن أن تكون مسؤولة �شكل منفصل عن أعضائها ومدي��ــها ، مما �قلل   -

اإلهمال و / أو   ف عن  األعضاء والمدي��ن. ومع ذلك ، ال يزال أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني من المخاطر ع� 

 االحت�ال. 
ي مقابل المسؤول�ة المحدودة ، �جب ع�   -

كة �سج�ل تأس�سها لدى  �ف وتزو�دهم    Companies Houseال�ش

 بانتظام بمعلومات معينة: 
 الحسابات السن��ة؛ العائد السنوي ●

 إشعار بتغي�ي المدي��ن أو األمناء و��اناتهم ●

 إشعار بتغي�ي المكتب المسجل  ●

كات مع عضو واحد -  �مكن دمج ال�ش
 

 

كة محدودة بضمان)  �ة مسجلة (�ش  مؤسسة خ�ي

 

�ة. لتصبح  - �ة مسجلة ، تحتاج المنظمة إ� التسج�ل لدى مفوض�ة المؤسسات الخ�ي  مؤسسة خ�ي
ي واحد أو أ��� من   -

�ة مسجلة �ف ي تعود بالنفع    12�جب أن تندرج أ�شطة مؤسسة خ�ي ا والئت ا مسبق� ا محدد� �� ا خ�ي كائن�

 ع� المجتمع. 
األمناء ، أي مجم - المسجلة �ي مجلس  �ة  األشخاص الذين يتطوعون  السمة المرك��ة للمؤسسة الخ�ي وعة من 

�ة.   إلدارة المؤسسة الخ�ي
الدخل ومكاسب رأس  - �ب�ة ع�  ال�ف �ب�ة واإلعفاءات  ال�ف اإلعفاءات  �ة لعدد من  الخ�ي المؤسسات  قد تتأهل 

ا ع� األر�اح
�
 المال وأح�ان
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كة محدودة باألسهم  �ش

ا.  - كات األ��� اعتماد� ي لل�ش
 اله�كل القانوىف

ي ه -
 ذا النموذج �س� "مجلس اإلدارة". الهيئة اإلدار�ة �ف

-  . ف ي �مكن دفعها للمساهمني  ال يوجد حد ألر�اح األسهم الئت
كة ع� مقدار مساهمتهم: �مكن أن �كون هذا أقل من   - ف عن ديون ال�ش  1تقت� مسؤول�ة األعضاء / المساهمني

ي ل�ل منهما.  ليئف  جن�ه إس�ت
منفصلة عن تلك الخاصة بأعضائها ومدي��ــها ، مما �قلل  تتمتع المنظمة �شخص�ة قانون�ة منفصلة ومسؤول�ة   -

اإلهمال و / أو   ف عن  األعضاء والمدي��ن. ومع ذلك ، ال يزال أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني من المخاطر ع� 

 االحت�ال. 
كة �سج�ل تأس�سها لدى   - ي مقابل المسؤول�ة المحدودة ، �جب ع� ال�ش

وتزو�دهم    Companies House�ف

 لومات معينة: بانتظام بمع
 الحسابات السن��ة؛ العائد السنوي ●

 إشعار بتغي�ي المدي��ن أو األمناء و��اناتهم ●

 إشعار بتغي�ي المكتب المسجل  ●

كات مع عضو واحد.  -  �مكن دمج ال�ش
 

 الجمع�ة الصناع�ة واالدخار 

لصالح   - تعمل  قد  ول�نها   ، أعضائها  و�مل�ها  �ديرها  تعاون�ات  هذە   ، األساس  ي 
إفادة  �ف إ�  باإلضافة  المجتمع 

 األعضاء. 
كة  -  امتالك العقارات و�برام العقود و�صدار األسهم والحصول ع� القروض.  IPS�مكن ل�ش
المال�ة (" - "). �جب أن تتوافق أهداف المجتمع  FSA�جب أن تكون مسجلة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات 

وط معينة حئت تقبل هيئة الخدمات ا   لمال�ة التسج�ل وتحافظ عل�ه. وط��قة إدارته مع �ش
 ثالثة أعضاء ع� األقل.  IPS�جب أن تضم  -

 

كة المجتمع المصلحة (  )CIC�ش

كة عامة محدودة.  CIC�مكن أن تكون  - كات خاصة محدودة بضمان أو باألسهم أو �ش  �ش
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كة التعاون�ة ، غ�ي ال��ح�ة أو التجار�ة العامة.  -  �مكنهم اعتماد نموذج ال�ش
ف  - ف ع�  هناك عدد من االل�ت ي يتعني ي الوفاء بها باإلضافة إ� تلك المفروضة ع�    CICامات الئت

الوفاء بها واالستمرار �ف

كة عاد�ة:   �ش
كة ف�ما يتعلق بما ستفعله   ● وط ال�ش ي الدافع األسا�ي ل�ش

ي باختبار مصلحة المجتمع (ينظر �ف
�جب أن ��ف

ا ، ما  ا ، أو فائض� كة بها). ، ومن الذي ستساعدە ، وك�ف ، إذا حققت ر�ح�  الذي ستفعله ال�ش

ي دستورها (قفل األصول ومنع   ●
القانون�ة �ف البنود  من الوق�ع تحت س�طرة    CIC�جب أن تتبئف بعض 

 غ�ي األعضاء). 

كة مصلحة المجتمع مع حساباتها.  ●  �جب تقد�م تق��ر سنوي عن �ش

االتفاق عليها بقرار من أعضائها   CICقد تدفع   - إذا تم  ا ،  المستحقة   المق�دة باألسهم أر�اح� األسهم  أر�اح  ول�ن 

ف من القطاع الخاص (الهيئات غ�ي المؤمنة باألصول) ستخضع لسقف توز�ــــع األر�اح.   الدفع للمساهمني
 

 

 

 

 

تغال   ال�ب

 

" عدة أنواع من المنظمات:   �حدد "قانون االقتصاد االجتما�ي

 

ي غ�ي ر��ي يتكون من أشخاص لديهم أهداف   -الجمع�ات 
كة. ك�ان قانوىف  واحت�اجات مش�ت

 

: المرسوم بقانون رقم  ي
ە بموجب المرسوم بقانون رقم  74/ 594اإلطار القانوىف ي ، المواد   77/ 71، تم تغي�ي

؛ القانون المدىف

157.º    �ف إضاف�ة. 184إ ا ع� هدف الجمع�ة ، �جب رؤ�ة قوانني  . اعتماد�

  

  2012ب /  -66من القانون رقم    º. 256ە بموجب المادة  ، تم تغي�ي   2011أ /  -36معاي�ي المساءلة: المرسوم بقانون رقم  

رقم   بقانون  الموقع    2013/ 64والمرسوم  ع�  المعلومات  من  م��د  ع�  االطالع  -http://www.cnc. min(�مكن 

financas.pt/legislacao.html .( 
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التعاون والدعم  - التعاون�ات   اعتبار�ة غ�ي هادفة لل��ــح ، يتم تحد�دها من خالل  ي    شخص�ة  المتبادل من أعضائها والئت

 . ي الدو�ي
 �جب أن تتبع مبادئ التحالف التعاوىف

 

: تم تعد�ل القانون رقم   ي
ا ع� هدف التعاون�ة ، �جب  2017/ 66بموجب القانون رقم    2015/ 119اإلطار القانوىف . اعتماد�

ف إضاف�ة.   رؤ�ة قوانني

 

 . 2012ب / -66من القانون رقم   º. 257جب المادة بمو  2009/ 158معاي�ي المساءلة: تم تعد�ل المرسوم بقانون رقم  

 

اث محدد ال رج�ع ف�ه من أجل تط��ر العمل ذي المصلحة   -المؤسسات   شخص اعتباري غ�ي هادف لل��ــح ، تم إ�شاؤە ب�ت

 االجتماع�ة. 

 

: قانون رقم  ي
 . 83/ 119والمرسوم بقانون رقم   2012/ 24اإلطار القانوىف

 

 . 2012ب / -66من القانون رقم  º. 256بموجب المادة  2011أ /  - 36وم بقانون رقم  معاي�ي المساءلة: تم تعد�ل المرس 

 

ي وتقدم بعض الحلول االجتماع�ة المستوحاة    - الرحمة   ي تطور العمل الخ�ي بيوت الرحمة المقدسة والمنظمات الدين�ة الئت

 من المبادئ ال�اثول�ك�ة والمس�ح�ة األخالق�ة. 

 

: المرسوم بقان ي
 . 83/ 119ون رقم اإلطار القانوىف

 

القانون رقم    º. 256بموجب المادة    2011أ /  -36معاي�ي المساءلة: تم تعد�ل المرسوم بقانون رقم     2012ب /  -66من 

 . 2013/ 64والمرسوم بقانون رقم 

 

ي تقدم لهم وأل�هم الدعم    -التبادل�ة   االجتما�ي  مؤسسات خاصة للتضامن االجتما�ي مع عدد غ�ي محدود من األعضاء الئت

 .(  (مثل المزا�ا الصح�ة وخدمات الدعم االجتما�ي

 

: المرسوم بقانون رقم  ي
 . 2007/ 135واألمر رقم  90/ 72اإلطار القانوىف

 

القانون رقم    º. 256بموجب المادة    2011أ /  -36معاي�ي المساءلة: تم تعد�ل المرسوم بقانون رقم     2012ب /  -66من 

 . 2013/ 64والمرسوم بقانون رقم 
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(الم االجتما�ي  للتضامن  الخاصة  ي    -)  IPSSؤسسات 
األخال�ت الواجب  عن  للتعب�ي  األفراد  أ�شأها  ر�ح�ة  غ�ي  مؤسسات 

ف األفراد. ال �مكن أن تدار من قبل الدولة أو ال��ان البلدي.  ي التضامن والعدالة بني
 المتمثل �ف

 

: تم تغي�ي المرسوم بقانون رقم   ي
و    85/ 402و    85/ 89و    85/ 9القانون�ة رقم  بموجب المراس�م    83/ 119اإلطار القانوىف

 . 2014أ / -172والمرسوم بقانون رقم   86/ 29

 

والمرسوم    2012ب / -66من القانون رقم   º. 256بالمادة    A   /2011-36معاي�ي المساءلة: تم تعد�ل المرسوم بقانون رقم 

 . 2013/ 64بقانون رقم 

 

ي المجاالت االجتماع�ة أو الثقاف�ة ،  المؤسسات غ�ي الهادف  -) NGOالمنظمات غ�ي الحكوم�ة (
ي تطور العمل �ف ة لل��ــح الئت

ي ع� منطقة المنظمة غ�ي الحكوم�ة: 
ا مع أهداف إ�سان�ة أو مستوحاة من المثل العل�ا. �عتمد اإلطار القانوىف  غالب�

 . 98/ 66قانون   -التط��ر 

ف رقم بموجب المرسو  99/ 478واألمر رقم  98/ 35تم تعد�ل القانون رقم   -البيئة    . 2009/ 771ورقم   2003/ 71مني

 . 2014/ 7مرسوم رقم   -األشخاص ذوو اإلعاقة 

 

 

 

 

 سلوفين�ا 

 

ا   ي غ�ي ر��ي عندما تحصل ع� وضع مؤسسة اجتماع�ة. قد �كون مجتمع�
�مكن أن تعمل المؤسسة االجتماع�ة كك�ان قانوىف

ا ، مؤسسة عامة ، تعاون�ة ، تعاون�ة أورو��ة ، مركز توظ�ف ، �ش  كة خاصة ، إلخ ،  ، معهد� ف ، �ش ا معاقني كة توظف أشخاص�

القانون ، ع�   ي 
وط المنصوص عليها �ف ا لل��ــح وال�ش ي مبادئ ر�ادة األعمال االجتماع�ة ، لم يتم تأس�سها ح��� ي تلئب والئت

 وجه الخصوص: 

 �قوم بأ�شطة اقتصاد�ة وغ�ي اقتصاد�ة ،  -

 ،ال �شارك أصولها أو فائض اإليرادات الناتج عن النفقات  -

أو   - العام  القانون  �حكمها  ي  الئت القانون�ة  ال��انات  أو  الم��حة  كات  ال�ش عن  مستقل  �شكل  ومنظمة  مستقلة 

 المجتمعات المحل�ة ، 

 يوفر حوكمة شاملة قائمة ع� صنع القرار الد�مقرا�ي ،  -
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ي �حددها القانون.  - وط األخرى الئت ي بال�ش
 ��ف

 

 االجتماع�ة: المبادئ والمتطلبات الرئ�س�ة للمؤسسات 

 غ�ي ال��ح�ة -

غرض  - اتباع  و�التا�ي  الناس  من  المحرومة  للفئات  عمل  فرص  خلق  ع�  ف  ك�ي ال�ت مع  المستدامة  األعمال  إدارة 

 المصلحة العامة ،

 عض��ة طوع�ة ،  -

 التوجه نحو السوق ،  -

ا لمبدأ "عضو واحد  -  صوت واحد" ،  -المؤسسون و / أو المال�ون الذين يت�فون وفق�

 

ي التط��ر واألعمال ، �جب  -
 إعادة استثمار األر�اح �ف

 الشفاف�ة المال�ة ومراقبة األعمال.  -

 

 

ي القانون األول �شأن ر�ادة األعمال االجتماع�ة ، تم تحد�د األ�شطة المحددة للمؤسسات االجتماع�ة: 
 �ف

ف ،  -  الضمان االجتما�ي ، مع إ�الء اهتمام خاص لرعا�ة األ�ة ورعا�ة المعوقني

 عل�م ، البحث والت  -

 عمل الشباب ،  -

 األمن الص�ي ،  -

ف لخطر البطالة ،  - ف عن العمل أو األشخاص المعرضني  اإلدماج االجتما�ي والتدر�ب للعاطلني

ي ، التجارة العادلة ،  -  إنتاج الغذاء البيئئ

ي والس�احة ، -
اث الطب��ي والثقا�ف ي مجال حما�ة ال�ت

 األ�شطة �ف

اف�ة ،  -  األ�شطة ال��اض�ة غ�ي االح�ت

 معات المحل�ة والبيئة الداعمة للمؤسسات االجتماع�ة. تنم�ة المجت  -

 

، تم تعد�ل تع��ف المقاولة االجتماع�ة بط��قة تتيح تنف�ذ مجموعة واسعة من األ�شطة   2018مع القانون الجد�د لعام  

 األعمال. من قبل المؤسسات االجتماع�ة. لم تعد هناك مناطق مدرجة ح�ث �مكن للمؤسسات االجتماع�ة إدارة 

 

ف التع��فات التال�ة:   عالوة ع� ذلك ، يتم تضمني
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االجتما�ي   - المحتوى  ذات  المؤسسة  المؤسسة    -تع��ف   ، التعاون�ة   ، االجتماع�ة  المقاولة  األوسع:  المعئف 

اآلخ��ن الذين �طورون االبتكارات   ف  ف واألشخاص االعتبار�ني المحرومني اإلعاقة ، مركز توظ�ف  لألشخاص ذوي 

 . االجتماع�ة

ن من حل التحدي االجتما�ي بط��قة أ��� كفاءة واستدامة ، بهدف أسا�ي هو   -
�
االبتكار االجتما�ي هو ابتكار �مك

 .  تحقيق التأث�ي االجتما�ي

 

الفئات   توظ�ف  ع�  ف  ك�ي ال�ت مع  ا  اجتماع�� ا  توجه� (أ���  "ب"  والن�ع  لألعمال)  (موجه  "أ"  الن�ع  ف  بني فرق  هناك  �عد  لم 

الناس) ح المستدامة  المحرومة من  األعمال  االقتصادي و�شغ�ل  النشاط  تنف�ذ  االجتماع�ة  المؤسسات  ف ع�  �ث يتعني

 ع� المدى الط��ل. 

ي  
هناك    2018سبتم�ب    17�ف والجمع�ات    259، كان  والتعاون�ات  المعاهد  من  معظمهم  مسجلة.  اجتماع�ة  مؤسسة 

 .(الجمع�ات)

 

 ترك�ا

 

�ي للم
�ــــع ال�ت ي الت�ش

ي �ف
). عند استخدام تع��ف  NGOؤسسات والجمع�ات كمنظمة غ�ي حكوم�ة ( ال يوجد تع��ف قانوىف

"غ�ي الموجه لل��ــح" ، تتبادر إ� الذهن أوً� األسس والجمع�ات. ع� الرغم من أن المؤسسات والجمع�ات �ي ك�انات  

ي ا 
ا �ف �عات منفصلة ، إال أنها متشابهة تمام� لممارسة. يتم إ�شاء قانون�ة تخضع لس�طرة ك�انات عامة منفصلة وتخضع لت�ش

ي الوثائق الرسم�ة ، و�طب�عة الحال ، ال �مكن تع��فها ع� أنها مؤسسات  
كل جمع�ة ومؤسسة للق�ام باأل�شطة المحددة �ف

التنظ�م من خالل   اجتماع�ة بتنف�ذ هذا  ي شكل مؤسسات 
ي يتم تنظ�مها �ف الئت الجمع�ات والمؤسسات  اجتماع�ة. تقوم 

كات  إ�شاء مؤسسات اقتصاد�ة. باإل  �كة ل�ش كات وأن تصبح �ش ئ �ش ضافة إ� ذلك ، �مكن للجمع�ات والمؤسسات أن تن�ش

ي بلدنا لدعم أ�شطة الجمع�ة  
 قائمة. تم تأس�س جميع المؤسسات االقتصاد�ة �ف

ي مجموعة واسعة من المجاالت من بيع كتب المؤسسة إ� إدارة  
أو المؤسسة وتوف�ي الدخل. يتم تنف�ذ هذە األ�شطة �ف

ي مجال �شاط المؤسسة / المنظمة ،    المطعم. 
تقوم الغالب�ة العظ� من المؤسسات االقتصاد�ة بأ�شطة مدرة للدخل �ف

 ول�ن هناك أمثلة قل�لة ع� األ�شطة خارج مجاالت عمل المؤسسة / المنظمة. 

" للمؤسسات ي �ئب ف خاصة تعرف باسم "المنفعة العامة" للجمع�ات وحالة "اإلعفاء ال�ف ا قوانني . �منح مجلس  هناك أ�ض�

الوزراء النظا�ي هذا الوضع بعد عمل�ة ط��لة وصعبة للغا�ة لعدد قل�ل فقط من الجمع�ات والمؤسسات. ال يوفر هذا  

من  ل�س  معينة.  بمعدالت  ي  �ئب ال�ف اإلعفاء  �جلب  الذي  المانح هو  فقط   ، العمل�ة  الممارسة  ي 
�ف ة  امت�ازات كب�ي الوضع 

قانون�ة ا توف�ي ك�انات 
�
قانون كات �ي جهات    الممكن  ال�ش المؤسسة والجمع�ة. جميع  كات) خارج  التعاون�ات وال�ش (مثل 

ة لخلق فرص العمل للفئات المحرومة (النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  فاعلة اقتصاد�ة مهمة و�ي تقدم مساهمات كب�ي

 وما إ� ذلك). 
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ي تر 
ي نموذج المؤسسة االجتماع�ة �ف

ي آخر �عمل �ف
ك�ا. �عّرف قانون التعاون�ات التعاون�ات بأنها  التعاون�ات �ي ك�ان قانوىف

والقرى   ا�ات  وال�ش والجمع�ات  البلد�ات  مثل  خاصة  و�دارات  وعامة  حق�ق�ة  قانون�ة  أ�شأتها ك�انات  ي  الئت "المنظمات 

كاء ، ال س�ما مهنهم وسبل ع�شهم ، من خالل الوسائل من   والجمع�ات لتوف�ي وحما�ة المصالح االقتصاد�ة المحددة لل�ش

المساعدة المتبادلة والتضامن والضمان ". التعاون�ات �ي منظمات قائمة ع� العض��ة وهدفها الرئ��ي هو توف�ي الفوائد  

ا   ي بلدنا. هؤالء عموم�
ي العد�د من نماذج المؤسسات االجتماع�ة �ف

االقتصاد�ة ألعضائها. ومع ذلك ، هناك تعاون�ات تعمل �ف

ف الذين �جتمعون مع�  ة ل�ست ذات ق�مة اقتصاد�ة إ� السوق ، أو بمفردهم  هم صغار المنتجني ا من خالل جلب سلع صغ�ي

ي ظروف السوق. تؤدي التعاون�ات وظ�فة مهمة باعتبارها وس�لة فعالة للتوظ�ف ومصدر دخل  
، مع القدرة ع� اإلنتاج �ف

ي  
ي المناطق النام�ة. ومع ذلك ، لم يتم تع��ف التعاون�ات العاملة �ف

ي  فعال ، ال س�ما �ف
المجال االجتما�ي �شكل منفصل �ف

ي 
ي مجموعة واسعة من المجاالت مثل البناء والنقل. هذا الوضع �سبب مشا�ل �ف

التعاون�ات العاملة �ف �ــــع ، وجميع  الت�ش

للتعاون�ات   إعفاء أو خصم  التأس�س عال�ة وعدم منح أي  ي مرحلة 
المال �ف أن حصة رأس  وانتقد  �ــــع  الت�ش تطبيق نفس 

 ائب. االجتماع�ة ع� ال�ف 

 

ا   ي العالم كنموذج للمؤسسات االجتماع�ة ، مفهوم�
ا �ف كة غ�ي ال��ح�ة / غ�ي ال��ح�ة ، ال��ان المؤس�ي األ��� شيوع� تعت�ب ال�ش

ي تم تأس�سها كمؤسسات اجتماع�ة. ال   كات الئت ك�ا كما ذكرنا أعالە. من الناح�ة العمل�ة ، هناك عدد قل�ل من ال�ش ا ل�ت جد�د�

كة �جتمع فيها شخصان أو أ��� و�جمعان عملهم  يوجد تع��ف واضح لل ا ع� أنها �ش �عاتنا ؛ يتم تع��فها عموم� ي ��ش
كة �ف �ش

كة هو أن   ك. كما يتضح من هذا التع��ف ، فإن الغرض الرئ��ي من تك��ن ال�ش أو سلعهم مع عقد للوصول إ� مكان مش�ت

ا   ُ�فهم عموم� ك  المش�ت الغرض  ، ول�ن هذا  ا" 
�
ك ا مش�ت

�
�ي  تكون "هدف

ال�ت التجاري  القانون  ال��ــح". �قوم  أنه "تحقيق  ع� 

النظر هذە. ونت�جة لذلك ، ال توجد   كات من وجهة  ال�ش الصلة بتقي�م  ذات  ائب  ال�ف ف  امات وجميع قوانني ف االل�ت وقانون 

�ــــع ، كما أن اله�ا�ل المؤسس�ة القائمة محدودة للغ ي الت�ش
ي منع  لوائح خاصة بموجب تع��ف "المقاولة االجتماع�ة" �ف

ا�ة �ف

ي شكل مؤسسة / جمع�ة  
ا ألن العد�د من المؤسسات االجتماع�ة ال تعمل �ف إ�شاء و�شغ�ل المؤسسات االجتماع�ة. نظر�

ا ما تجد نفسها تحاول توسيع اله�ا�ل المؤسس�ة القائمة وتكي�فها مع   كة بالمعئف ال�الس��ي ، فإنها غالب� أو تعاون�ة أو �ش

ي المتاعب من الناح�ة العمل�ة. أغراضها. �ضع هذا الوضع العد�
 د من المؤسسات االجتماع�ة �ف

 

 

 اليونان 

 

ي اليونان: 
 هناك ثالثة أشكال مؤسس�ة للمقاولة االجتماع�ة �ف

 

ا للمؤسسات االجتماع�ة ، ح�ث    - التعاون�ات النسائ�ة (الزراع�ة    - ي اليونان �ي الشكل األ��� شيوع�
الس�اح�ة). التعاون�ات �ف

ي المناطق ال��ف�ة ح�ث تكون فرص العمل محدودة أو غ�ي موجودة. تتمثل األ�شطة الرئ�س�ة  توفر فرص العمل ل
لمرأة �ف
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ف المنتجات   ل�ة ، مثل الم���ات والمحفوظات واألطعمة التقل�د�ة ، وتجه�ي ف ي إنتاج منتجات الحرف ال�دو�ة الم�ف
للتعاون�ات �ف

 جوهرات أو حئت السجاد والس�احة. الزراع�ة ، وتقد�م الطعام ، وكذلك الحرف ال�دو�ة مثل الم

 

) �ي شكل خاص من التعاون�ات. ع� عكس األنواع األخرى  Koi.S.P.E.sالتعاون�ات االجتماع�ة المحدودة المسؤول�ة ( -

. مشاركة أوسع  Koi.S.P.Eمن التعاون�ات (ح�ث تتكون العض��ة من ن�ع واحد فقط من أصحاب المصلحة) ، تتطلب  

ف (ع� األقل ألصحاب المصلحة ، تتك ي المائة من األعضاء) ؛ العاملون  35ون من ثالث فئات رئ�س�ة: المر�ف النفسيني
�ف

ي وحدات الصحة النفس�ة (حئت  
القانون�ة األخرى    35�ف بالمائة من األعضاء) واألفراد والبلد�ات والمجتمعات وال��انات 

 بالمائة من األعضاء).  20سواء كانت عامة أو خاصة (حئت 

 ك�ان خاص ذو مسؤول�ة محدودة ألعضائه ، وله طب�عة تجار�ة ووحدة للصحة العقل�ة. �ي   ●

اجتماع�ة ونفس�ة   الذين �عانون من مشا�ل  االجتما�ي واالقتصادي لألشخاص  االندماج  الوح�د هو  الح�ي  والغرض 

ي سوق العمل. 
 و�دماجهم �ف

 

ي عمل�ة صنع القرار واإل  ●
 اإلدارة وكذلك توز�ــــع األر�اح.  - دارة �ضمن المشاركة الد�مقراط�ة لألعضاء �ف

●  .( ف ف األعضاء (المر�ف والموظفني  �حتوي ع� عن� التضامن بني

● Koi.S.P.E .ي الدولة
ي كل قطاع للصحة العقل�ة �ف

 . واحد فقط . ُ�سمح بتأس�سها �ف

ي مجاالت الس�احة ، والبيئة ، والزراعة ، والخدمات ، بينما مجاالت النشاط �ي تقد�م الطعا ●
م ، والتنظ�ف  تعمل �ف

ة والسلع المحل�ة ، والخدمات المساندة.   ، و�عادة التدو�ر ، وتجارة الهدا�ا الصغ�ي

 

ا من أجل خدمة تط��ر Koin.S.Epالمشار�ــــع التعاون�ة االجتماع�ة (  - ي تم إ�شاؤە مؤخر�
.). القطعة النقد�ة. هو شكل قانوىف

ي اليونان. 
 المقاولة االجتماع�ة �ف

 

كة تجار�ة بل  ● كة تعاون�ة ذات غرض اجتما�ي ومكانة تجار�ة زائفة. ل�ست �ش  �ي �ش

�خدم   ● بل   ، أعضائه فحسب  احت�اجات  �خدم  إنه ال  التقل�د�ة.  التعاون�ة  من  بكث�ي  أوسع  نطاق غرض  لديها 

 مصلحة اجتماع�ة جماع�ة. 

التقل�د�ة �ستطيع ذلك)   ● التعاون�ات  ف أن  ي حني
األسهم ع� أعضائها (�ف وتقت� مسؤول�ة  ال �مكن توز�ــــع أر�اح 

كة  ا ع� المبلغ المدف�ع مقابل الحصول ع� حصتهم.  Koin.S.Epأعضاء �ش  دائم�

ي لحظة تأس�سه.  ●
ا �ف  �كتسب الوضع التجاري تلقائ��

 

ا للغرض منها:  -  يتم تصن�ف العمالت المعدن�ة إ� ثالثة أنواع وفق�
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االجتما�ي واالقتصاد Koin.S.Epإدراج   اإلدماج  إ�  . ، والذي يهدف إ�  العمل لألشخاص الذين ينتمون  ي 
والتكامل �ف ي 

ي العمل (�جب أن ينت�ي  
التكامل �ف األقل من إجما�ي  40"الفئات الضع�فة من السكان" �شكل أسا�ي من خالل  ٪ ع� 

ف إ� هذە المجموعات )   الموظفني

االجتماع�ة   ي Koin.S.Epالرعا�ة 
�ف الخدمات  وتقد�م  السلع  وتور�د  إنتاج  إ�  تهدف  ي  الئت  ، االجتماع�ة  .  الرعا�ة  مجال   

الصحة) لمجموعات محددة من السكان (كبار السن والرضع واألطفال ، األشخاص ذوي اإلعاقة   -(المساعدة االجتماع�ة 

 أو األمراض المزمنة). 

ي إنتاج وتور�د السلع وتقد�م الخدمات لتلب�ة `` االحت�اج
ي ، والذي يتمثل غرضه �ف ات  عمالت. الغرض الجما�ي واإلنتا�ب

كة ، ص�انة الحرف التقل�د�ة ، االنطالق المنتجات   الجماع�ة '' (الثقافة ، البيئة ، البيئة ، التعل�م ، خدمات المصلحة المش�ت

 المحل�ة وما إ� ذلك). 

 

 

 

 

 .االجتماعیة المشاریع ألصحاب المقدم االقتصادي  الدعم

 

ي هو معرفة   مصادر التم��ل المحتملة للشباب لبدء مشار�عهم االجتماع�ة. الهدف من الجزء األخ�ي من البحث المكتئب

 

 الممل�ة المتحدة 

 

 . ف ي تقدم الدعم ألصحاب المشار�ــــع االجتماع�ة الطموحني امج والمنظمات الئت ي الممل�ة المتحدة العد�د من ال�ب
 يوجد �ف

Social Enterprise UKأخذك هذا الدل�ل إ� أساس�ات بدء� : وعك االجتما�ي وع اجتما�ي ، من خطط    : ابدأ م�ش م�ش

ف ذوي   ا�ات. كما �قدم كلمات حك�مة من رواد األعمال االجتماعيني القانون�ة إ� ال�ش األعمال إ� كتابة العطاءات واله�ا�ل 

ي تلقيها عندما بدأوا العمل. 
ي يرغبون �ف ة حول النص�حة الئت  الخ�ب

 

ي الممل�ة المتحدة. يتضمن هذا إ�شاء مؤسسة اجتماع�ة: روابط ومعلومات من الحكومة حول إ�شاء  
مؤسسة اجتماع�ة �ف

للمؤسسات   القانون�ة  األشكال  ا  أ�ض� انظر  القراءة.  من  لم��د  احات  واالق�ت المختلفة  التجار�ة  اله�ا�ل  حول  معلومات 

ك ي �شمل ال�ش االجتماع�ة أن تتبناها والئت ي �مكن للمؤسسات  المختلفة الئت ح األشكال التجار�ة  ات  االجتماع�ة: دل�ل ��ش

كات ذات المصلحة المجتمع�ة ( ا�ات ذات المسؤول�ة  ISPs) والجمع�ات الصناع�ة واالدخار (CICsالمحدودة وال�ش ) وال�ش

 ). LLPsالمحدودة (

 



33 
 

ف ( االجتماعيني األعمال  ف ع� تط��ر حلول مستدامة للمشا�ل    SSE): �ساعد  SSEمدرسة رواد  االجتماعيني األعمال  رواد 

أنحاء  االجتماع�ة من خالل شبكة م ي جميع 
ا �ف ف سن��� االجتماعيني األعمال  ي تدعم مئات من رواد  الئت االمت�از  ن مدارس 

والمساهمة   األقران  دعم  العمل �شكل قوي ع�  وورش  الدورات  تركز  والهند.  ال�ا  وأس�ت وأيرلندا وكندا  المتحدة  الممل�ة 

اء المؤسسات االجتماع�ة.   الملهمة من خ�ب

 

دورات تدر�ب�ة مبتكرة للمؤسسات االجتماع�ة بق�ادة األقران    SEAاسكتلندا: تقدم    -)  SEA(  أ�اد�م�ة المشار�ــــع االجتماع�ة

واالستجابة   للتك�ف  وقابلة  المعتمدة  والمؤهالت  العمل  ع�  القائمة  الممارسة  ف  بني تجمع  اسكتلندا  أنحاء  جميع  ي 
�ف

ة والنمو. و�شمل هذە الدورات التمه�د�ة ليوم وا  ف باإلضافة إ� برامج أطول لتط��ر  لمست��ات مختلفة من الخ�ب حد أو يومني

ا�ة مع المجلس    SEAمؤسسة اجتماع�ة أو تنم�ة مؤسسة راسخة. �قدم   ي ذلك ال�ش
ي بلدان أخرى ، بما �ف

ا دورات �ف أ�ض�

 . ي
�طاىف ي ال�ب

 الثقا�ف

 

Just Enterprise والتعل التط��ر  وخدمة  التجار�ة  لألعمال  ا  مجان�� ا  دعم� ال�و�سورتيوم  هذا  �قدم  للمؤسسات :  م 

�ات.  وع اجتما�ي والتم��ل والتدر�ب والمش�ت ي بدء م�ش
ي اسكتلندا. �قدمون المساعدة �ف

 االجتماع�ة �ف

 

ة   ي تخلق فرص العمل والخ�ب كة االجتماع�ة �ي ن�ع من المؤسسات االجتماع�ة الئت ي اسكتلندا: ال�ش
كات االجتماع�ة �ف ال�ش

ة أمام التوظ�ف. تقدم  العمل�ة والتدر�ب وفرص التط�ع لألشخاص الذين يو   Social Firms Scotlandاجهون عوائق كب�ي

ي �مكنها   ا والئت كات اجتماع�ة قابلة للتطبيق ومركزة تجار�� دعم تط��ر األعمال ألعضائها لمساعدتهم ع� إ�شاء و�ناء �ش

ة القائمة ع� العمل.   تقد�م الوظائف والتدر�ب والخ�ب

 

: برنامج دعم المؤس ي
ي  مركز و�لز التعاوىف

سة االجتماع�ة: تدعم هذە المنظمة تط��ر المؤسسات االجتماع�ة والتعاون�ات �ف

ف   ي الدعم من االستشار�ني
و�لز وتقدم التدر�ب والتوج�ه والدروس الرئ�س�ة والتواصل. �مكن للمؤسسات االجتماع�ة تل�ت

ي مجاالت مثل تخط�ط األعمال واله�ا�ل القانون�ة والتس��ق. 
ة �ف  ذوي الخ�ب

 

Inspire2Enterprise  ا ومعلومات ونصائح ألي فرد أو ا ف��د� : بتم��ل من جامعة نورثهامبتون ، يوفر هذا الموقع دعم�

ف   . �مكن لمستشار�ــهم المؤهلني ي الممل�ة المتحدة تتطلع إ� بدء أو �شغ�ل أو تنم�ة عمل تجاري لغرض اجتما�ي
منظمة �ف

ي أو ع�ب كام�ي 
وىف �د اإلل��ت  ا ال��ب ، مما يتيح لك الوصول �سهولة إ� ثروة من الدعم. مساعدتك ع�ب الهاتف أو ال�ب

 

التنافس�ة   الجوائز  تقدم  UnLtdبرامج   :UnLtd    المتحدة من خالل الممل�ة  ي 
االجتماع�ة �ف المشار�ــــع  الدعم ألصحاب 

ا مجموعة أدوات توفر التوج�ه ونماذج العمل ل�ل مرحلة من مراحل ر�ادة األعمال االجتماع�ة    برامج الجوائز. لديهم أ�ض�
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ا برامج للطالب    UnLtdمن الفكرة األول�ة واإلعداد والتج��ة إ� االستدامة ع� المدى الط��ل والنمو والتكرار. لدى   أ�ض�

ي المجتمعات المحرومة. 
ف الجدد من جامعات الممل�ة المتحدة واألشخاص الذين �ع�شون �ف  والخ��جني

 

اجتماع�ة: طورت هذە المنظمة آل�ة اعتماد للمؤسسات االجتماع�ة    عالمة المؤسسة االجتماع�ة: ك�ف�ة إ�شاء مؤسسة

ي تط��ر حزمة موارد المؤسسة االجتماع�ة ،  
ا �ف إلبالغ العمالء بحالة التحقق من صحتها من خالل شعار. لقد شاركوا أ�ض�

ي تكلف   �بة الق�مة المضافة وتتضمن استشارة مجان�ة.  25والئت ا + �ف لين�� ا إس�ت  جنيه�

ة ول�ن    The Young Foundation: تقدم  Young: The Acceleratorمؤسسة   الدعم للمشار�ــــع االجتماع�ة الصغ�ي

واالستثمار   األعمال  ودعم  المتخصصة  الخصوص�ة  الدروس  ف  بني �جمع  أشهر  أر�عة  مدته  برنامج  خالل  من  الواعدة 

 .  االجتما�ي

 

Cambridge Social Ventures  دج� ي جامعة كام�ب
وع اجتما�ي ،  : مقرها �ف ول�نها مفتوحة ألي شخص لد�ه فكرة لم�ش

ي خطط أعمال جد�دة  
: ورشة عمل مكثفة ألصحاب المشار�ــــع االجتماع�ة الناشئة للبدء �ف ف تقدم هذە المنظمة برنامجني

ا �دعم رواد األعمال لتنم�ة مشار�عهم من خالل مستشار أعمال مخصص وتدر�ب مستمر   12و�رنامج حاضنة مدته  شهر�

 حة مكتب�ة ودعم للوصول إ� التم��ل. ومسا

 

Bethnal Green Ventures (BGV تقدم :(BGV   ا بق�مة ي ، وستة أشهر من المساحات  20000استثمار� ليئف جن�ه إس�ت

ي لندن ، و�رنامج مكثف من ورش العمل لمدة ثالثة أشهر ودعم 
"  Tech for Goodلمشار�ــــع " 1: 1المكتب�ة المجان�ة �ف

ي المراحل المبكر 
ي مقابل استثمارها ، تحصل �ف

وع الجد�د.  BGVة. �ف ي المائة من الم�ش
 ع� ستة �ف

 

 

Emerge Education تدعم :Emerge Education  ها  المشار�ــــع االجتماع�ة الناشئة وغ�ي

 

 

تغال   ال�ب
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ي دول  
ا إ� البحث األول الذي أجراە معهد الجامعة األورو��ة حول تأث�ي االقتصاد االجتما�ي �ف ي ( استناد� )  EUاالتحاد األوروىب

 . ي االبتكار االجتما�ي
ي �ستخدم األموال األورو��ة �ف ي االتحاد األوروىب

تغال المرتبة الخامسة وكانت أول دولة �ف  ، احتلت ال�ب

بالمؤسسات   المتعلقة  المؤسسات  االجتما�ي ودور بعض  االقتصاد  ي 
المنظمات �ف ا�د من  ف الرغم من وجود عدد م�ت ع� 

 دولة كانت باستمرار مقدم الدعم االقتصادي األ��� صلة. الخاصة ، إال أن ال

  

 هناك ثالث طرق رئ�س�ة للحصول ع� دعم اقتصادي: 

 

ي التقل�دي   كات ، والعمل الخ�ي عات ، والمسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش التم��ل االجتما�ي التقل�دي: اإلعانات العامة ، والت�ب

 ، والتم��ل الجما�ي ، والمسابقات والجوائز: 

 

 

- ) تغا�ي  ال�ب االجتما�ي  االبتكار  مهمة  ه�كل   / تغال�ة  ال�ب االجتما�ي  االبتكار  تغا�ي  EMPISمبادرة  ال�ب المعهد   ،  (

ي (  ) ، مؤسسة الضمان االجتما�ي ، البلد�اتIEFPللتوظ�ف والتدر�ب المهئف

 Sonae، مؤسسة فودافون ،  EDPمؤسسة كالوست جولبنك�ان ، مؤسسة  -

- GRACE  

 

ي   الخ�ي والعمل  االجتما�ي  االستثمار  وصناديق  اإليرادات  تقاسم  وآل�ة  االجتما�ي  التأث�ي  سندات   : االجتما�ي االستثمار 

 المؤثر: 

 

تغال االجتماع�ة لالبتكار / التأث�ي االجتما�ي منضم -  مبادرة ال�ب

 بلد�ات لشبونة وكاسكا�س  -

 EDPمؤسسة اآلغا خان ، مؤسسة كالوست غولبنك�ان ، مؤسسة  -

 

 االستثمار التجاري: االئتمان ورأس المال المخاطر: 

 

، برنامج االستثمار االجتما�ي    Caixa Geral de Depósitos) و  ANJEالرابطة الوطن�ة لرواد األعمال الشباب ( -

)IEFP) 

 البنوك التجار�ة.  -

  Bem-Comumصندوق نقد -

تغال و  -  FaberVenturesمشار�ــــع ال�ب
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 سلوفين�ا 

 

ف عن الوزارات المعن�ة  أ�شأت  وزارة التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ا مجلس االقتصاد االجتما�ي ، الذي يتألف من ممثلني

و   و    5،   ، االجتما�ي  االقتصاد  ف عن مؤسسات  كاء    3ممثلني ال�ش عن  ف  وممثلني  ، المحل�ة  للمجتمعات  تمث�ل�ة  جمع�ات 

ف والنقابات العمال�ة ومنظمات العمال غ�ي  المستقرة. كانت إحدى المهام الرئ�س�ة إ� جانب إ�شاء الس�اسات   االجتماعيني

ة  ي سلوفين�ا لف�ت
ون�ة �شأن االقتصاد االجتما�ي �ف ات�ج�ة إل��ت ا إعداد اس�ت  ). 2029-2019سنوات ( 10�ي أ�ض�

ي مجال ر�ادة األعمال االجتماع�ة من قبل وزارة التنم�ة  
االقتصاد�ة والتكنولوج�ا  يتم توف�ي غالب�ة المبادرات والدعم الما�ي �ف

(الوكالة العامة ل��ادة األعمال والتدو�ل    SPIRIT Slovenia، ووزارة العمل واأل�ة والشؤون االجتماع�ة وتكافؤ الفرص ،  

ي للتنم�ة اإلقل�م�ة ، صندوق المشار�ــــع السلوفين�ة ، خدمة  واالستثمارات األجنب�ة والتكنولوج�ا ) ، الصندوق السلوفيئف

ي 
 سلوفين�ا. ومع ذلك ، يتم توز�ــــع معظم األموال من خالل مكالمات ومشار�ــــع مختلفة ، وطن�ة أو أورو��ة.  التوظ�ف �ف

ا توز�ــــع اآلل�ات المال�ة والدعم �شكل ج�د وتحد�دها �شكل صحيح.   نت�جة لذلك ، ال يتم دائم�

 

ف وضمان الم��د من المبادرات المتص ك�ي ي ال�ت
ف ودعم تنم�ة ر�ادة األعمال  يتمثل التحدي الذي يواجه الحكومة �ف لة لتحف�ي

كات ، ول�ن   االجتماع�ة. �جب أن تؤدي اإلجراءات إ� تداب�ي مستدامة ال تؤثر فقط ع� عدد قل�ل من األشخاص أو ال�ش

ي مرحلة البدء  
ي الدعم الحكو�ي �ف

ي الما�ف
ع� المجتمع األوسع الحق�قة �ي أن العد�د من المؤسسات االجتماع�ة تلقت �ف

ي السوق وحدها.  ، ل�نها 
ي تم��ل أ�شطتها �ف

 انهارت عندما كان عليها أن تبدأ �ف

 

ي سلوفين�ا: 
ا جزء من بيئة دعم ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف  المنظمات األخرى �ي أ�ض�

 

 وكاالت التنم�ة اإلقل�م�ة ،  -

ي ل��ادة األعمال االجتماع�ة ،  -  المنتدى السلوفيئف

 ، (ABC Acceleratorحاضنات وم�عات األعمال (مثل  -

 حاضنات الجامعة (مثل حاضنة جامعة لي��ل�انا) ،  -

 

ك (مثل  -   (Coworking Bazaو  Lokomotivaو  Tkalkaو  Creative center Poligonمرا�ز العمل المش�ت

- CNVOS -  .مركز خدمة المعلومات والتعاون وتط��ر المنظمات غ�ي الحكوم�ة 

 

 ترك�ا
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�ب�ة  ال توجد لوائح قانون�ة خاصة �شأ ي الوقت الحا�ي ، ال توجد إعفاءات �ف
تيبات مال�ة ، و�ف ن المؤسسات االجتماع�ة ك�ت

كات غ�ي الهادفة لل��ــح. الدعم   كات التعاون�ة وال�ش كات االقتصاد�ة التابعة للمؤسسات / الجمع�ات وال�ش للمؤسسات وال�ش

ي / المن  �ئب ي تتمتع بهذا  الما�ي المقدم للمؤسسات / الجمع�ات ذات حالة اإلعفاء ال�ف فعة العامة غ�ي كاف. المنظمات الئت

عات.  تيبات المحدودة لمنح الت�ب  الوضع ل�س لديها أي استثناءات �سبب أ�شطتها االقتصاد�ة ول�نها �ستف�د فقط من ال�ت

ي الذي تخضع له   �ئب �ــــع ال�ف ي مجال المؤسسات االجتماع�ة للت�ش
كة العاد�ة  تخضع جميع ال��انات القانون�ة العاملة �ف ال�ش

تخضع   االجتماع�ة.  المؤسسات  وتط��ر  إ�شاء  واضح  �شكل  تعيق  السلب�ة  الصورة  هذە  الم��حة.  المؤسسة  نهج  مع 

�بة من خالل تجاهل   ي تدعم األ�شطة االجتماع�ة المتعمدة لل�ف كات غ�ي الهادفة لل��ــح الئت المؤسسات االقتصاد�ة وال�ش

ا  ي تجاهل  األهداف االجتماع�ة. الرأي العام حول  ائب هو منع المنافسة غ�ي العادلة. ومع ذلك ، فإن هذا النهج �عئف ل�ف

. باإلضافة إ� ذلك ، يتم تجاهل حق�قة أن هذە المؤسسات �ي أداة   ي المجال االجتما�ي
أ�شطة المؤسسات االجتماع�ة �ف

ي المؤسسات والجمع�ات  
والمؤسسات االقتصاد�ة /  توظ�ف مهمة للغا�ة. العد�د من المؤسسات االجتماع�ة العاملة �ف

العمالة   مجال  ي 
�ف مهمة  نتائج  خلق  عن  فضً�   ، مهمة  اقتصاد�ة  فاعلة  جهات  ا  أ�ض� �ي  التعاون�ة  واله�ا�ل  الجمع�ات 

كات  ي الفئات المحرومة (النساء والمعوقون ، إلخ) والمناطق. ع� الرغم من وجود عدد قل�ل من ال�ش
والتوظ�ف ، ال س�ما �ف

كات غ ي تعمل ك�ش ي العدد و�ساهم  الئت
ي هذا المجال تمنع ال��ادة �ف

�ي هادفة لل��ــح ، فإن حق�قة عدم وجود ترت�ب محدد �ف

ي تعق�د المفهوم. 
 �ف

 

 

 اليونان 

 

كة التقل�د�ة   ي وسط ال�ش
ي مكان ما �ف

�مكن إدارة المؤسسات االجتماع�ة ع� أنها هادفة لل��ــح أو غ�ي هادفة لل��ــح وتقع �ف

�ة بحتة.   ا ،  ومنظمة خ�ي �ستطيع بعض المنظمات تحقيق دخل كاٍف من خالل بيع السلع أو الخدمات المف�دة اجتماع��

. قد ال �كون   عات والتم��ل الحكو�ي كات والت�ب ل�ن العد�د منها ال �فعل ذلك. �شمل فرص التم��ل األخرى استثمارات ال�ش

ا سهً� ، ومع ذلك ، إذا كان ُينظر إ  اب من المستثم��ن أمر� � المنظمة ع� أنها غ�ي هادفة لل��ــح أ��� من كونها موجهة  االق�ت

ي مؤسسة 
ف �ف  للمستثم��ن. من ناح�ة أخرى ، ال يثق العد�د من المانحني

ً
ا معقو� لل��ــح ول�س من المحتمل أن تحقق عائد�

ف أ��� من الالزم ع� تك��ن   ك�ي كة هادفة لل��ــح ح�ث قد �كون ال�ت  اجتماع�ة تدار ك�ش

 

وة وقل�ل  ا ع� الق�مة االجتماع�ة. ال��  جد�

 

 ف�ما ��ي قائمة بفرص التم��ل المحددة للمؤسسات االجتماع�ة. 

 

Impact Hub Athens: Impact Hub Athens    االجتما�ي التوجه  ذوي  ف  المهنيني من  دول�ة  شبكة  من  جزء  هو 
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أول�ة لنماذج  ف  والمكرسني العا�ي  التأث�ي  ذوي  ف  المبدعني ف  فني المح�ت اإلدماج    ومجموعة متنوعة من  األعمال. من  لمستقبل 

ي    Impact Hub Athensاالجتما�ي واالندماج االجتما�ي إ� البيئة والتجارة العادلة ، �قوم  
ة من وجودها �ف اك الخ�ب ب��ش

ا.  ا ودول��  جميع أنحاء العالم و��شاء شبكة من المجتمع متعدد الثقافات وعا�ي التأث�ي الذي �عمل محل��

ي توفر الوصول إ� الموارد والمعرفة والمواهب لمساعدة رواد  إنهم �صممون و�سهلون س لسلة من خدمات الت��ــــع الئت

ا.  ا ودول�� ي ومشاهدة نمو أعمالهم محل�� هم اإل�جاىب ي جميع المراحل ع� ز�ادة تأث�ي
 األعمال �ف

 /:hub/-impact-athens.impacthub.net/en/the/httpsاقرأ الم��د: 

 

SES Net  شبكة دعم ر�ادة األعمال االجتماع�ة : -  SES Net    ي
 .Karditsa AN.KA، �ي مبادرة تقودها وكالة التنم�ة �ف

S.A    مع المحل�ة    bvba Heldeبالتعاون  والحكومة  المحل�ة  للتنم�ة  اليونان�ة  والوكالة  ي كارديتسا 
�ف ي 

التعاوىف والبنك 

)E.E.T.A .بدعم من الجمع�ة اليونان�ة للبنوك التعاون�ة وجمع�ة إعادة التدو�ر البيئ�ة اليونان�ة ( 

ا من  ا�ة محل�ة للتم��ل االجتما�ي ، بدء� ي من شأنها أن تؤدي   Karditsa (Thessalyهدفها هو إ�شاء �ش ، اليونان) ، والئت

ا  إ� أداة تم��ل اجتما�ي من أجل تم��ل المؤسسات االجتماع�  ا واعتماد� ي مرحلة أول�ة و�ذا كان ذلك ممكن�
اليونان �ف ي 

ة �ف

ي األخرى. ستكون أداة التم��ل االجتما�ي بمثابة عامل جذب لالستثمارات   ي دول االتحاد األوروىب
ع� توسيع نطاق نجاحها �ف

 االجتماع�ة اإلضاف�ة. 

التغي�ي  ف  ي تمكني
االجتما�ي �ف التم��ل  ا�ة  الخاصة ��ش الق�مة  بن�ة  االجتما�ي والما�ي من خالل أدوات ومؤسسات    تتمثل 

ا.   مال�ة مبتكرة اجتماع��

 /http://www.sesnet.eu/index.php/enاقرأ الم��د: 

 

 

Ashoka Impact  قامت  :Ashoka   وت بتصم�م   ، االجتماع�ة  المشار�ــــع  العالم ألصحاب  ي 
�ف أ��ب شبكة  برنامج ،  نف�ذ 

Impact    اآلن أ��� من ي أورو�ا. قامت    102الذي دعم حئت 
اجتماع�ة �ف تها    Ashokaمبادرة  اليونان ، باستخدام خ�ب ي 

�ف

برنامج   بتنف�ذ   ، االجتماع�ة  المؤسسات  لتط��ر  وأساليبها  وأدواتها  عام    Impactالدول�ة  ي 
مع    2016�ف بالتعاون 

Accenture    وPeople Trust    ي عام
ي  ل  2016�ف

تع��ز تأث�ي المبادرات االجتماع�ة المختارة. يتم تنف�ذ برنامج التأث�ي الثاىف

ي عام  
نامج مرة أخرى ، كما    People Trustو    Accentureو�ركز ع� التعل�م.    2017�ف ات�ج�ان لل�ب �كان االس�ت هما ال�ش

ي هذا الجهد   Bodossakisومؤسسة    Solidarity Mission�ساهم المتعاونون معنا من  
نامج بدعم من  �ف . يتم تنف�ذ ال�ب

ETHENEA Independent Investors S.A . 

 impact.gr/-http://www.ashokaاقرأ الم��د: 

 

 

ات ي أن �صبح مقدم خدمة رئ��ي لنقل مقار�ات وخ�ب
�طاىف ي ال�ب

: �حاول المجلس الثقا�ف ي
�طاىف ي ال�ب

الممل�ة    المجلس الثقا�ف

https://athens.impacthub.net/en/the-impact-hub/
http://www.sesnet.eu/index.php/en/
http://www.ashoka-impact.gr/


39 
 

ك.  ف ، والفعال�ات ذات الصلة المنظمة �شكل مش�ت ف اليونانيني  المتحدة إ� رواد األعمال االجتماعيني

 https://www.britishcouncil.gr/enإقرأ الم��د: 

 

 

ا�ة « ا�ة  ESPA» (PAاتفاق�ة �ش ال�ش اتفاق�ة  التنم�ة  ): �شكل  الرئ�س�ة    2020-2014إلطار عمل  ات�ج�ة  االس�ت الخطة 

ة ناشئة عن الصناديق اله�كل�ة واالستثمار�ة األورو��ة ( ي اليونان بمساهمة موارد كب�ي
. ESIFللنمو �ف ي ) التابعة لـ اإلتحاد األورىب

ي  PA�س� 
ي ساهمت �ف ي اليونان الئت

 األزمة االقتصاد�ة ، فضً� عن  من خالل تنف�ذها إ� معالجة نقاط الضعف اله�كل�ة �ف

فإن    ، ذلك  ي سببتها. عالوة ع�  الئت األخرى  واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  ي    PA  2014 -2020المشا�ل 
�ف للمساعدة  مدعوة 

ات�ج�ة أورو�ا   . 2020تحقيق األهداف الوطن�ة ضمن اس�ت

ات�ج�ة أورو�ا  :   2020الهدف من إس�ت  هو تع��ز النمو ع� النحو التا�ي

ي التعل�م والبحث واالبتكار ؛  ذ�ي ، مع -
 استثمارات أ��� كفاءة �ف

 مستدام ، �سبب التحول الحاسم إ� اقتصاد منخفض ال���ون ، و -

ف �شكل خاص ع� خلق فرص العمل والحد من الفقر.  - ك�ي  شامل ، مع ال�ت

 .espa.gr/en/Pages/default.aspxhttps://wwwاقرأ الم��د: 

 

 

 

Εurobank  عام منذ  ح    2009:  اق�ت  ،Eurobank    ي هذا
�ف  . ي

اليوناىف االقتصاد  لتنم�ة  الخارج  إ�  يتطلع  ا  ا جد�د� نموذج�

 النموذج ، ر�ادة األعمال المبتكرة والشابة �ي رافعة للقدرة التنافس�ة. هذا الموضع مدعوم ب�جراءين: 

ي صممتها ونفذتها بالتعاون مع  مسابقة االبتكار   - (رابطة األعمال    BSEوالبحث واالبتكار "اليونان تبتكر!" ، والئت

ي واالبتكار مع ر�ادة األعمال. 
 والصناعة) وتهدف إ� ر�ط البحث التطب��ت

مبادرة   - ي    egg-enter-go-Growإن 
�ف كات  لل�ش االجتماع�ة  المسؤول�ة  مبادرة  تم    Eurobank�ي  ي  والئت  ،

المبتكرة الشباب�ة وتع��ز    Coralliaف�ذها بالتعاون مع  تصم�مها وتن  ف ر�ادة األعمال  ، لخلق بيئة موات�ة لتحف�ي

ي البالد. 
�ة �ف  آفاق التوظ�ف المستدام للموارد الب�ش

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1469&amp;mid=1081&amp;lang=g

0BbA_iEAMYASAAEgLywPD_BwEr&amp;gclid=EAIaIQobChMIuu6zhZeT1gIViBXTCh 

 

ي العد : لدى االتحاد األوروىب ي التقدم  برامج تم��ل االتحاد األوروىب ا ع�  ي قد تكون قادر� �د من برامج التم��ل المختلفة الئت

 . وعك. هناك نوعان مختلفان: التم��ل المبا�ش والتم��ل غ�ي المبا�ش ا ع� طب�عة عملك أو م�ش  لها ، اعتماد�

https://www.britishcouncil.gr/en
https://www.espa.gr/en/Pages/default.aspx
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1469&amp;mid=1081&amp;lang=gr&amp;gclid=EAIaIQobChMIuu6zhZeT1gIViBXTCh0BbA_iEAMYASAAEgLywPD_BwE
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1469&amp;mid=1081&amp;lang=gr&amp;gclid=EAIaIQobChMIuu6zhZeT1gIViBXTCh0BbA_iEAMYASAAEgLywPD_BwE
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-   : نوعان من  يتم إدارة تخص�ص رأس مال التم��ل المبا�ش من قبل المؤسسات األورو��ة. هناك  التم��ل المبا�ش

 التم��ل المتاح: المنح والعقود. 

-   : تتم إدارة التم��ل غ�ي المبا�ش من قبل السلطات الوطن�ة واإلقل�م�ة و�شكل ما �قرب من التم��ل غ�ي المبا�ش

من خالل  80 رئ��ي  و�شكل   ، ي  األوروىب االتحاد  ان�ة  ف م�ي من  الصناديق    ٪5  مظلة  تندرج تحت  ة  صناديق كب�ي

 األورو��ة.  اله�كل�ة واالستثمار�ة

 إقرأ الم��د: 

programmes/index_en.htm-grants/eu-http://europa.eu/youreurope/business/funding 

 

نامج ك�ف  -التبادل لرواد األعمال الجدد: رواد األعمال الجدد   �ة التأهل لل�ب

نامج تبادل رواد األعمال الشباب   ا ، ف�مكنك التأهل ل�ب ا أو تنوي البدء ق��ب� ا تجار�� إذا كنت قد بدأت للتو �شاط�

ERASMUS  ي تعمل وتتعلم من رجل أعمال ي االتحاد األوروىب
ي دولة أخرى �ف

نامج قضاء بعض الوقت �ف . يتيح لك ال�ب

ا من قبل ا ع� إظهار دوافعك ونيتك    متمرس. يتم تم��له جزئ�� نامج ، �جب أن تكون قادر� . للتأهل لل�ب ي االتحاد األوروىب

ي ذلك خطة عمل واقع�ة. 
 الحازمة لبدء عمل تجاري. س�كون عل�ك تقد�م فكرة عمل ق��ة ، بما �ف

 لقراءة الم��د: 

 

grants/erasmus/index_en.htm-http://europa.eu/youreurope/business/funding 

 

 

ي التقدم للحصول ع� قروض ورأس مال استثماري مدعوم  
: س�ساعدك هذا الموقع �ف ي للوصول إ� تم��ل االتحاد األوروىب

. حدد بلدك للبحث عن الفرص المال�ة.  ي  من االتحاد األوروىب

 لقراءة الم��د: 

 

-to-grants/access-http://europa.eu/youreurope/business/funding

intermediaries?shs_term_node_tid_depth=723 -lfinance/search/en/financia 

 

 

 

 المركزة االجتماعات نتائج. ب الجزء
 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/erasmus/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=723
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=723
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=723
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و  ي م�ش
ا�ة �ف ي الشباب واألشخاص الذين    28إ�    Up to Youthع  وصلت ال�ش ف ومدرىب ا من رواد األعمال االجتماعيني شخص�

ف هو تحد�د ال�فاءات المطل��ة للشباب ل�صبحوا   ك�ي كات اجتماع�ة ناشئة. الهدف من اجتماعات مجموعة ال�ت قاموا ببناء �ش

. من أجل معرفة هذە المهارات وال�فاءات ، عقد  ف اجتماعيني اء.   رواد أعمال  الخ�ب كاء اجتماعات مجموعة مركزة مع  ال�ش

ف وعوامل تمنع الشباب من   ا معلومات حول ك�ف�ة �شجيع الشباب ع� أن �كونوا رواد أعمال اجتماعيني كاء أ�ض� جمع ال�ش

 . ف  أن �صبحوا رواد أعمال اجتماعيني

 

 اجتماعیین  أعمال رواد یصبحوا أن من الشباب تمنع التي العوامل
 

ا لتعل�قات ي تمنعهم من إ�شاء مؤسسة اجتماع�ة �ي التم��ل.   وفق� ف ، فإن القض�ة الرئ�س�ة الشائعة للشباب الئت المشاركني

ي  
ا للشباب. هناك مشكلة أخرى تنت�ش �ف ي هو القض�ة األ��� شيوع�

األموال أو جمع رأس مال ابتداىئ يبدو أن الوصول إ� 

ا للشباب.  البلدان المشاركة و�ي نقص المعرفة حول ر�ادة األعمال اال  ا مهم� ا حجر� وقراط�ة أ�ض� جتماع�ة ، مما �جعل الب�ي

 هذا الوضع �جعل الشباب ينظرون إ� االقتصاد االجتما�ي ع� أنه عمل تطو�ي ، ن�ع من الهوا�ة. 

 

كات مرض�ة ، ل�ن الشباب ال �شعرون بأنهم ممثلون �شك  تغال ، ُتعد رؤ�ة أ�شطة ر�ادة األعمال االجتماع�ة لل�ش ي ال�ب
ل  �ف

الغالب ع� أموال الدولة �جعل الشباب ال يرون ر�ادة األعمال االجتماع�ة ع� أنها   ي 
ي هذە األ�شطة. االعتماد �ف

كاٍف �ف

 ط��قة للع�ش. 

 

تخص�صها   تم  ي  الئت والطاقة  الوقت  بكم�ة  الجد�دة  الناشئة  االجتماع�ة  كات  ال�ش تتفاجأ  أن  الممكن  من   ، سلوفين�ا  ي 
�ف

 عدم التحض�ي خالل مرحلة التأس�س.  لمؤسستهم االجتماع�ة �سبب

 

ف إ� أن التصور   �عات. أشار أحد المشاركني كة ر�ادة اجتماع�ة �سبب الت�ش ي ترك�ا ، أشار المشاركون إ� صع��ة تأس�س �ش
�ف

ي ترك�ا. 
 العام "ألصحاب المشار�ــــع االجتماع�ة ل�س لديهم مسار ج�د للنقل" هو عن� قوي �عيق الشباب �ف

 

 

 اجتماعیین  أعمال رواد لیصبحوا الشباب دعم/  تشجیع كیفیة

 

 . ف ف من أجل �شجيع ودعم الشباب ل�صبحوا رواد أعمال اجتماعيني احات التال�ة من قبل المشاركني  تم تقد�م االق�ت

ع�   - الحصول  من  الشباب  يتمكن  حئت   ، داعمة  و�يئة  مرشد  لد�ك  �كون  أن  األفضل  من  الموّجه:  الدعم 

أن   �مكن  المخاطر  المعلومات.  �شأن  تحذيرك  �مكنه  أخرى  اجتماع�ة  مؤسسة  من  ا  شخص� الموجه  �كون 

ي الحصول ع� الدعم عندما تتعقد األمور. 
 والمساعدة �ف
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ف وكالء االقتصاد االجتما�ي والجامعات / المدارس:  - ف العالقة بني  تحسني

ي العد�د من الجامعات  
مناهج الفصول الدراس�ة و�رامج البحث    - ع� الرغم من إدراج ر�ادة األعمال االجتماع�ة �ف

ي المراحل السابقة ،   -والماجست�ي والدكتوراە  
ف ��ش برامج الدعم الما�ي واالحتضان المتاحة. حئت �ف �مكن تحسني

  ، االجتما�ي  االقتصاد  مشار�ــــع  ي 
�ف الشباب  اك  وس�لة إل�ش ي  المهئف والتدر�ب  الدراس�ة  المناهج  تكون  أن  �مكن 

 ون �شكل ج�د ، مع إدارة مهن�ة. وخاصة أولئك الذين ينجح

 

 

 إلقاء الضوء ع� المبادرات ذات الصلة والناجحة:  -

تع��ز   المف�د  من  وس�كون   ، الشباب  إلهام  �مكنهم  الذين  األعمال  رواد  �قودها  ي  الئت المشار�ــــع  عرض  �جب 

ات.   الشبكات وطرق تبادل المعرفة والخ�ب

 

 

لرائد   - الحاسمة  الجوانب  ع�  ا  تدر�ب� لهم  �ي  قدم  ما   ، اجتما�ي  ر�ادي  بمصطلح  ي  نعئف ماذا   : اجتما�ي أعمال 

�عات المتعلقة بالمؤسسات االجتماع�ة وما إ� ذلك   ي يواجهها رائد األعمال االجتما�ي ، و�ي الت�ش التحد�ات الئت

طة الف�ديو واأل�شطة ودراسات الحالة والعروض التقد�م�ة وموا  ي المذكورة ، أ�ش
وىف د  ع�ب منصات التعلم اإلل��ت

 التدر�ب. 

 

 

 

 اجتماعیین  أعمال رواد لیصبحوا للشباب والكفاءات المھارات

 

ف ع� المهارات وال�فاءات المطل��ة لتصبح رائد أعمال اجتما�ي ، تم الحصول ع� النتائج   بعد إجراء تحل�ل ردود المشاركني

ا و   ا ع�ب ط��قة تحل�ل ال�لمات.  72التال�ة. من أجل �سه�ل فهم النتائج ، تم تصن�فها إ� ثالثة ع�ش موضوع�  موضوع�

�ة ، التس��ق الرق�ي ، عالقات العمالء ، الصناديق   هذە المواضيع �ي ؛ التم��ل ، إدارة األعمال ، التس��ق ، المصادر الب�ش

 ات األخرى. الحكوم�ة ، االقتصاد االجتما�ي ، العالقة باالقتصاد االجتما�ي والمدرسة ، محو األم�ة المال�ة ، األفراد ، ال�فاء

 

 

 التم��ل   -المحور األول  
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ي 
 التس��ق                         -3موض�ع إدارة األعمال                                                       - المحور الثاىف

 

 

  

  

  
  
 

  

  

  

  

 
�ل

م�
الت

 

عات جمع  الت�ب  

تم��ل مصدر   

الحكوم�ة الحوافز   

الحصص أصحاب   

المخاطر إدارة  تفاوض   

اإلقراض برنامج تط��ر   

 
غ�ي   مالك/ مستثمر   

 رس� 

العامة المناقصات   
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رة

ادا
 

ال
عم

ا
 

 الهدف 

ا�ة / المصلحة أصحاب  ال�ش  

العمل نموذج   

 الق�ادة 

 ابتكار 

 الحكم 

 االستدامة 

األداء ادارة   

ومتوسطة ط��لة أهداف   
ة  وقص�ي

اعمل و محل�ا فكر شعار   
 عالم�ا

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 
ق

��
س

الت
 

المستهلك سلوك   

المستهلك شخص�ة   

واللوجست�ات العمل�ات   

االتصال شبكة   

التجار�ة العالمة   

الخدمة / المنتج   

القطاع تق��ر   

ي  المنافسة 
ر�ادة برنامج �ف  

 اآلعمال

والتحقيق السوق مسح ثقافة   
االجتما�ي  والمكون  

 التع��ز 

�ة  المصادر - الرابع المحور الب�ش  

الرق�ي  التس��ق مصادر - الخامس المحور  
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در

صا
م

 
�ة

ش �
�

 
اإلجتماع�ة المهارات   

الف��ق بناء   

 
ي  اإلطار

القانويف  
ي  �يب  وال�ف

اإلدار�ة اإلجراءات   

  

  

  

  

  

 
ق

��
س

الت
 

�ي 
رق

ال
 

الرقمة المنصات   

 UX تصم�م 

 
التواصل وسائل  

 االجتما�ي 

والتحل�الت الب�انات   

  

  

  

  

  
 

ت
القا

ع
 

الء
عم

ال
العمالء عالقات إدارة    

 

الخدمة مستوى اتفاق�ة   
(SLA’s) 

العمالء شكاوى إدارة   

 Omnichannel نماذج 

  

  

  

  

  

 
ق

دي
صنا

 
لة

دو
ال

 

 المساواة 

 الحكومة 

اإلقتصاد�ة األزمات   

الما�ي  الدعم   

العمالء  عالقات مصادر - السادس المحور الدولة  صناديق - 7 الموض�ع   

االجتما�ي  االقتصاد - الثامن المحور الرؤ�ة - 9 الموض�ع   
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اد

ص
قت

اال
 

�ي 
ما

جت
اال

 

ي  المسار 
المهيف  

الجودة قلة   

 
نحو التوجه عدم  

 السوق

  

  

  

  

  

 
�ة

رؤ
 ال

الشبكة تع��ز   

 التوج�ه 

المعرفة مشاركة   

ة   الخ�ب

  

  

  

  

  

  

  

 
قة

عال
ال

 
ف 

ي
ن

ب
 

اد
ص

قت
اال

 
�ي 

ما
جت

اال
 

سة
در

لم
 وا

 المنهاج 

ودكتوراە ماجست�ي    

 
برنامج / مركز  

 الحضانة

البحوث برنامج   

الرق�ي  التعلم   

 مؤتمر 

  

  

 

  

 
ت

اءا
�ف

ال
 

ى
خر

األ
ي  اإلطار  

الالئحة :الصلة ذي القانويف  
الب�انات لحما�ة العامة  (GDPR) 

التط�ع مفهوم   

ي  التفك�ي  
والمستدام األخال�ق  

ف  العالقة - العا�ش  المحور االقتصاد  بني  
والمدرسة االجتما�ي   

األخرى ال�فاءات - 11 الموض�ع  

ي  المحور
المال�ة الثقافة - ع�ش  الثايف فردي - 13 الموض�ع   
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 االستبیانات  نتائج. ج الجزء
وع   ي م�ش

ا�ة �ف ة لتقي�م معرفة الشباب بالتس��ق الرق�ي والتم��ل    Up to Youthقامت ال�ش بتطبيق استب�انات نوع�ة قص�ي

وع. تم تطبيق االستب�انات ع�  ور�ادة األعمال   ي اليونان و    33االجتماع�ة وتحد�د مدى محتوى الم�ش
ا �ف تغال    30شاب� ي ال�ب

�ف

ي الممل�ة المتحدة و    30و  
ي سلوفين�ا و    34�ف

ا �ف ي المجم�ع ، شارك    154شاب�
ي ترك�ا. �ف

ي    142أنئ� ،    139(  281�ف
ذكر) �ف

 االستب�انات. 

 

 الدیموغرافیة  البیانات

ف  شارك الشباب   اوح أعمارهم بني ا بمتوسط    28و    15الذين ت�ت ي االستطالع. ٪    21عام�
ا �ف )  241منهم طالب (   85،80عام�

البكالور�وس  22٪ (7،8وفقط   ي االستب�ان من طالب 
ف �ف . كان معظم المشاركني ي

ا لديهم وظائف بدوام كامل أو جزىئ ) شاب�

ا).  191٪ ( 68بنسبة 
�
 مشارك

 

  

  

  

  

  

  

  

 
فة

قا
الث

 
�ة

مال
ال

 

 مسئول�ة 

المال�ة المعرفة   

الخ��نة إدارة   

ي  اإلطار  �يب ال�ف  

اف   إ�ش

التكال�ف تقدير   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
رد

لف
 ا

الداخ�ي  الدافع   

بالنفس ثقة   

 ح��ة 

اآلخ��ن إلهام   

والتفاوض اإلقناع   

األفكار تط��ر   

القرار اتخاذ   

االجهاد ادارة   



48 
 

 

 

�دير   الذين  الخاص هو٪  الشباب  بنسبة  103(  36،7آباؤهم عملهم  بدون عمل خاص  الوالدين    63،3) وهو أقل من 

)178 .( 

 ٪ منهم إل�شاء أعمالهم الخاصة. 37.4عندما ُسئل المشاركون عن خططهم المهن�ة المستقبل�ة ؛ �خطط 
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 تلقوا تدر�بات ع� ر�ادة األعمال االجتماع�ة. حصل م41(  14،60فقط٪  
�
ف () مشاركا ٪)  46،7ا �قرب من نصف المشاركني

األعمال   ب��ادة  يتعلق  تدر�ب  أي  ي 
�ف تغال  ال�ب ي 

�ف ف  المشاركني من  أي  �شارك  ولم  التدر�ب  هذا  ع�  المتحدة  الممل�ة  ي 
�ف

ف ع� تدر�ب ع� ر�ادة األعمال االجتماع�ة الرقم�ة وثمان�ة منهم من سلوفين�ا.  13االجتماع�ة. حصل  ا من المشاركني  شاب�
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 المشروع  مواضیع في الشباب لدى  المعرفة وى مست

األعمال االجتماع�ة والتس��ق   الحا�ي للشباب ع� ؛ ر�ادة  المستوى  كان الهدف الرئ��ي من هذە االستب�انات هو فهم 

ا)   ء جد� ف تقي�م مستواهم الحا�ي من واحد (�ي ة أسئلة من كل موض�ع وطلبوا من المشاركني كاء ع�ش والتم��ل. ط�ح ال�ش

ا). إ� أ  ر�عة (ج�د جد�

 معرفة ر�ادة األعمال االجتماع�ة لدى الشباب ؛ 
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ي 
 . المتوسطات القط��ة للمعرفة حول ر�ادة األعمال االجتماع�ة C .6الرسم الب�اىف

 

 المملكة تركیا
 المتحدة 

المھارات /  البلد المتوسط  سلوفینیا الیونان  البرتغال  

 تع��ف ر�ادة األعمال االجتماع�ة  2.81 2.53 2.03 3.6 3.56 2.58

ف ر�ادة األعمال االجتماع�ة  2.73 2.50 2.00 3.47 3.40 2.36 الفرق بني
 ور�ادة األعمال 

 أنواع المقاوالت االجتماع�ة  2.65 2.76 1.91 3.33 3.33 2.17

ك�ف�ة إ�شاء وتط��ر فكرة ر�ادة  2.64 2.67 1.76 3.63 3.03 2.34
االجتماع�ةاألعمال   

 ك�ف�ة تط��ر الق�مة االجتماع�ة 2.63 2.61 1.76 3.60 3.63 2.47

 .ك�ف�ة ق�اس التأث�ي االجتما�ي  2.56 2.85 1.73 3.60 3.53 2.43

ك�ف�ة تحد�د الفئة المستهدفة ل��ادة   56 .2 2.47 1.76 3.57 3.36 2.53
 األعمال االجتماع�ة

ي �حتاج رواد  2.53 2.50 1.79 3.63 3.40 2.83 المهارات االجتماع�ة الئت
 األعمال االجتماعيون إ� تط��رها

ي تؤثر ع� رائد األعمال   2.46 2.58 1.81 3.60 3.39 2.36 العوامل الئت
 االجتما�ي 

  ك�ف تجد مصدر تم��ل 2.44 2.47 1.79 3.67 2.90 2.25
 .لمؤسسة اجتماع�ة
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 المعرفة التس��ق�ة للشباب. 

 
  

ي 
ي التس��قC .8الرسم الب�اىف

 . المتوسطات الدول�ة للمعرفة �ف

 

الممل�ة   ترك�ا البلد / المهارات 
 المتحدة 

تغال  المتوسط  سلوفين�ا  اليونان ال�ب

 2.67 2.38 2.19 3.80 3.60 2.43 مبادئ ومفاه�م التس��ق األسا�ي 
 2.67 2.85 2.64 3.87 2.57 2.06 أنواع التس��ق

ي الم��ــــج 
 2.65 2.35 2.18 3.73 3.17 2.40 التس���ت

 2.63 2.38 1.79 3.60 3.03 2.39 تصم�م خطط التس��ق واالتصال
 2.59 2.41 1.79 3.47 3.10 2.61 فهم العنا� البيئ�ة 
ي  ات��ب  2.57 2.44 1.73 3.47 3.13 2.45 تخط�ط اس�ت

 2.55 2.53 1.66 3.46 3.07 2.50 عوامل التقي�م 
 2.53 2.65 1.76 3.53 2.97 2.39 الحفاظ ع� التس��ق الرق�ي ك�ف يتم 

 2.52 2.62 1.70 3.67 3.27 2.55 أدوات التس��ق الرق�ي 
اء   مراحل عمل�ة اتخاذ قرار ال�ش

 2.47 2.61 2.00 3.67 2.97 2.57 للمستهلك 

 

 

 المعرفة المال�ة للشباب. 
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ي 

 للمعرفة المال�ة. المتوسطات الدول�ة C .10الرسم الب�اىف

 

الممل�ة   ترك�ا البلد / المهارات 
 المتحدة 

تغال  المتوسط  سلوفين�ا  اليونان ال�ب

 2.48 2.68 1.52 3.60 3.10 2.48 أدوات االستثمار والمال�ة 
 2.61 2.65 1.45 3.53 3.57 2.61 الق�مة الوقت�ة للمال

ان�ة و�دارتها  ف  1.98 2.53 1.58 3.57 3.30 1.98 إعداد الم�ي
 2.44 2.47 1.52 3.50 3.13 2.44 إدارة االستثمار 
 2.44 2.35 1.52 3.63 3.47 2.44 ادارة التكال�ف
 2.42 2.38 1.67 3.53 3.47 2.42 تحل�ل التكلفة

 2.32 2.91 1.39 3.60 2.80 2.32 المنتجات االئتمان�ة 
 2.41 2.68 1.42 3.53 3.10 2.41 تحل�ل مخاطر السوق

 2.48 2.65 1.48 3.60 2.83 2.48 الفوائدتحل�ل 
 إدارة الموارد 

 2.56 3.20 3.60 1.55 2.32 2.56 

 

ف   اوح بني ا ي�ت ي جميع المجاالت تق��ب�
ا ،  2،81و    2،31�ش�ي النتائج إ� أن مستوى المعرفة لدى الشباب �ف   2،50. إحصائ��

. ومع ذلك ، ال  
�
(غ�ي كاف�ة) وتكون التقي�مات    2،50مجاالت أقل من    5يوجد سوى  هو المتوسط وما فوق �مكن اعتبارە كاف�ا

 وما فوق كاٍف.   3.00الذات�ة للنتائج �شكل عام أع� من تلك الحق�ق�ة ، لذلك من األفضل أن �كون لد�ك  
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ي 
 . معدالت ودرجات االستب�انات C .11الرسم الب�اىف

 

 العالمات  النسب
ئ جدا 1,74 – 1,00  سئي

ئ  2,49 – 1,75  سئي

 ج�د 3,24 – 2,50
 ج�د جدا 4,00 – 3,25

 

وع   ● اح الم�ش المركزة ، واق�ت إليها من اجتماعات المجموعات  ي توصلنا  الئت النتائج  الحالة ، عندما نجمع  ي هذە 
�ف

ي �حتاج إليها   الشباب ل�صبحوا  ونتائج االستب�انات ، فقد تقرر اتباع الوحدات النمط�ة باعتبارها أ��� المجاالت الئت

 . ف ف رقميني  رواد أعمال اجتماعيني

 

ي مقدمة إ� ر�ادة األعمال االجتماع�ة الرقم�ة  ●
ي  C .5(الرسم الب�اىف

 ) C .6والرسم الب�اىف

ي  تحل�ل الحاجة االجتماع�ة ●
ي  C .5(الرسم الب�اىف

 ). C .6والرسم الب�اىف

ي   نموذج األعمال االجتماع�ة ●
ي ، الرسم  C .5(الرسم الب�اىف

 .) 2، والموض�ع  C .6الب�اىف

ي تم��ل فكرتك   ●
ي  C .5(الرسم الب�اىف

 .) 7والموض�ع   1، الموض�ع   C .6، الرسم الب�اىف

ان�ة ل ● ف ي ج  DSEالشؤون المال�ة والم�ي
ي ج  9(الرسم الب�اىف

 .) 12، والموض�ع  10، الرسم الب�اىف

ي  التس��ق الرق�ي  ●
ي  C .6(الرسم الب�اىف

 .) 5. والموض�ع 3، والموض�ع  C .7، الرسم الب�اىف

 .) 2(الموض�ع  النموذج الرق�ي ل��ادة األعمال االجتماع�ة ●

�ة و�دارة الف��قا  ● ي   لموارد الب�ش
ي  C .9(الرسم الب�اىف

 .) 4. والموض�ع 2والموض�ع   C .10، الرسم الب�اىف

اح)  مهارات اإلعالم الجد�د  ●  (اق�ت

اح) الو�ي متعدد الثقافات ●  (اق�ت
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http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/erasmus/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_en.htm
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28-  hub/-impact-t/en/thehttps://athens.impacthub.ne 
29-  http://www.sesnet.eu/index.php/en/ 
30-  project.eu/tr/-https://sovet 

 المرفق 
1 - Up to Youth  :استب�ان 

https://drive.google.com/open?id=1R8llosJQYKhFXDkyvEEzONrtbWnJGYfG 

2 – Up to Youth Focus Group  نموذج اجتماع 

https://drive.google.com/open?id=1gHFgH-w6OAdhj1zfowJ_cbMqbVuYmMYG 

 

 

  

https://athens.impacthub.net/en/the-impact-hub/
http://www.sesnet.eu/index.php/en/
https://sovet-project.eu/tr/
https://drive.google.com/open?id=1R8llosJQYKhFXDkyvEEzONrtbWnJGYfG
https://drive.google.com/open?id=1gHFgH-w6OAdhj1zfowJ_cbMqbVuYmMYG
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