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مقدمة

نظومطة عط  تععيطل م( منشطآت)تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسططة 

إال أن . ملكطةاالبتكار التجاري الوطنيطة وتمكطيا االبتكطار والمنشطآت االبتكاريطة مط  الم

شططآت تحقيططذ كلططت يبططتويا القيططاف بططالتعرا عطط  أبططري التحططديات التطط  توايطط  المن

متطومرة ال االبتكارية والت  تقف عائًقطا مط  طريقهطاي  يط  أن الايانطات والمعلومطات ال

وبنطا  . الماتكطر الطالر ر لتط يوايههطا تعط  صورة شطاملة عط  مامطل التحطديات التط   

لتط  علي  تط  العمطل عط  اسطتطالع رأي يهطدا إف معرمطة أبطري التحطديات والعقاطات ا

.توايهها المنشآت االبتكارية م  المملكة

:عن االستطالع

:أهداف االستطالع

تحليل العجوات م  

منظومة االبتكار 

التجاري م  المملكة

1

ات التعرّا ع  التحدي 

الت  تواي  المنشآت 

لكةاالبتكارية م  المم

2
التعرا ع  اآلثار 

ديات المترتاة ع  التح

آت الت  توايهها المنش

لكةاالبتكارية م  المم

3
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المنهجية
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منهجية استطالع الرأي

توايههططا تطط  تحديططد اةسططئلة بنططاً  عطط  ا تيايططات الماتكططر والتحططديات التطط  

يططط  المنشطططآت االبتكاريطططة مطططا نشطططو  العكطططرة و تططط  االسططط  مار والنمطططوي بح

ة لهاي وأالذ ي آثارهاي والحلور المقتر يوايههايشارك الماتكر بالتحديات الت   

منشطط ة صططغيرة أو متوسطططة مطط  المملكططةي واسططتطالع رأيهططا 100عينططة مططا 

. ور التحديات الت  توايهها

:المنهجية

:احتياجات المبتكر

الفكرة

التتجير

الربح

النمو

التدرب ع  مهارات •

االبتكار

المعرمة بالعرص •

واال تيايات

الاح  م  صحة •

اةمكار نظرياً 

ومخارياً 

ذ التصمي  والتنعي•

لنماكج االبتكارات

الحماية للملكيات •

العكرية

التخطيط التجاري •

لالبتكار

الحصور ع  •

ات الترااليص للمنتج

والخدمات الماتكرة

الحصور ع  قرض •

أو منحة لتمويل 

المشروع

الحصور ع  •

مبا ات عمل 

مكتبية أو صناعية

الوصور إف معا ات •

بشرية مؤهلة

الحصور ع  الدمات •

مهنية لألعمار

و الترويج للمنتجات أ•

الخدمات االبتكارية

عرض المنتجات أو •

الخدمات االبتكارية 

للايع ع  الزبائا

يع التوقيع لصعقات ب•

المنتجات والخدمات 

الماتكرة

الحصور ع  شرامة •

اس  مارية

العوي بالتكري  •

والمكامآت 
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منهجية استطالع الرأي

:الوسائل المستخدمة إلجراء االستطالع

:مع اةالذ بعيا االعتاار النقاط التالية

تطالع أن يت  استهداا مؤسس المنش ة أو المدير التنعيذي لإليابة ع  االس•

.لضمان دقة ويودة اةيوبة

م  ( Open-ended questions)استخداف نموكج أسئلة اإليابات المعتو ة •

سئلة بحرّية بعض اةسئلة الت  تحتاج إلتا ة العرصة للمشارميا اإليابة ع  اة

.واالسترسار دون توييهه  ةيوبة معينة

عند الحاية ( Multiple Choice Questions)استخداف نموكج االالتيار ما متعدد •

.إف  صر اةيوبة ويمع بيانات إ صائية  ور االتيارات معينة

ييارة ميدانية 

للجهات

التواصل عا طريذ 

الهاتف أو الجوار

ارسار االستطالع عا 

ون طريذ الاريد االلكتر

منشآت تجارية متوسطة

:المنشآت المشاركة

منشأة تجارية صغيرة
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النتائج
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نتائج استطالع الرأي

:مجار عمل المنشآت المشارمة

( بنا  ع  ر لة الماتكر) دد أي مجار ما المجاالت التالية الت  تواي  ميها تحدي؟

41

38

25

14

13

11

7

7

7

6

5

051015202530354045

أالرى

إلكترونية تجارة 

كما  اصطناع 

انترنت االشيا 

تحليل الايانات

أما سياران 

الدمات الارمجة والحوساة البحابية

Big Dataالايانات الضخمة 

تقنية مالية

المعزي/الواقع االمتراض 

التقنيات الصحية

عدد الخدمات المقدمة  با المجار
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أو التدريب/اإلرشاد و

اةمكار قلة ويود دورات تدرياية م  الجوانا اإلدارية والريادية لانا  

امة واطالقها بالشطكل الصطحيو وآليطة دراسطة البطوع والعميطل باإلضط

.إف الدورات المقدمة م  مجار التقنيات الصاعدة بشكل عاف

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين



10

التعرف عىل الفرص واالحتياجات المتاحة

عدف ويود مجتمع لعطرض العطرص وبالتحديطد للقططاع الخطاص لعطرض 

صطحاب اال تياج لانا  منظومة للعرض والطلا بشكل أم ر وضوح ة

.المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ع وأيضطططا بيطططاب تشطططريع يقطططنا تعميطططد الجهطططات الحكوميطططة للمشطططاري

. المحدودة الحج  أو القيمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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التأكد من صحة األفكار االبتكارية نظرياً ومخبرياً 

ائية والت  قلة انتشار المختارات الت  تعمل ع  تحليل المواد الكيم

ا تقدف الدماتها للماتكريا ببعر رمطزي أو بشطكل الدمطة داعمطة ومط

ة التكلعطة نا ية أالرى تعتار النمذية اةولية للمنتجات الماتكطرة عاليط

بعطططض الشططط   عنطططد مطططزودي الخطططدمات الصوصطططاً المنتجطططات معقطططدة 

. الترميا

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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أو تنفيذ النماذج/تصميم و

لصطغيرة قلة اةماما الت  تقدف الدمات التنعيذ اإلنتطاي  للشطرمات ا

يات مايطرة بحي  أبلا المصانع المتومرة  اليا تتج  نحو اإلنتاج بكم

التطال  أو تكون معامل صغيرة مهتمة م  الطااعطة ثالثيطة االبعطاد وب

يطة بمطواد ال تتومر الدمة انتاج المنتج النهائ  ع  مقياس قليل الكم

.بير متومرة لدى تقنية الطااعة ثالثية اةبعاد

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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استخراج وحماية الملكيات الفكرية

وب عمطل ضاابية م  ميعية تبجيل برا ات االتراع ع  مكرة او اسل

مطط  البططعودية بططالرب  مططا سططهولة اةمططر مطط  يهططات عالميططة أالططرى 

كريطة عط  باإلضامة إف التكلعطة العاليطة لتبطجيل  قطوع الملكيطة الع

. المبتوى المحل 

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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تحويل األفكار االبتكارية إىل خطط ونماذج عمل تجارية

تكاريطة تواي  المنشطآت االبتكاريطة صطعوبات مط  االسطتعادة مطا العقطور االب

طة وتلخططيص  طة إف الطططط ونمططاكج عمططل تجاريط مطط  تحويططل اةمكططار االبتكاريط

نطططات ومتابطططة الخططططط بالتبلبطططل الصطططحيوي ممطططا أنططط  يويطططد نقطططص مططط  الايا

المتطططومرة  طططور البطططوع م طططل اةرقطططاف المحليطططة  طططور العئطططة المبطططتهدمةي 

والصوًصططا أن مجططار العمططل هططو سططوع ناشطط  مطط  المنطقططة العربيططة ممطططا 

.الصعا تومر معلومات وأرقاف تباعد م  تحديد نموكج عمل معار

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√ √

√

:التحدي من منظور المشاركين
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الحصول عىل التراخيص الالزمة للمنتجات والخدمات االبتكارية

صي صعوبة التواصطل مطع المشطرعيا والجهطات المانحطة للحصطور عط  التطراالي

ا وقضا  مدة يمنيطة طويلطة وبيطر محطددة مط  الحصطور عليهطا ممطا يطؤثر سطلاً 

ع  يدور المنش ةي مع صطعوبة ويطود تطرااليص مطا الجهطات المانحطة بحكط  

. ويطودةالعمل م  مجاالت  دي ة ل  يت  تغطية بعضها م  التشريعات الم

ممططا أن الجهططات المانحططة تشططترط مطط  بعططض الحططاالت ويططود ضططمانات ممططا 

.  يشكل عائًا ماديًا ع  المنش ة

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√ √

√

:التحدي من منظور المشاركين
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الحصول عىل منحة أو قرض

ماليطة بببا عدف ويود رأس المار الكام  وعدف القطدرة عط  االسطتقاللية ال

ابتكاريطة عند المنشآت االبتكاريطةي الصوًصطا وأن م يطرًا منهطا تبطتخدف أيهطزة 

ت ومطع كلطتي مطإن المنشطآ. مكلعةي مإنهطا تلجط  للحصطور عط  منحطة أو قطرض

ما تواي  صعوبة مط  الع طور عط  الجهطات الداعمطة للنشطاط التجطاري مطا ضط

ور المنو الحكومية أو تجد القرض المناسطا لنشطاطهاي ممطا أن عمليطة الحصط

.ًداع  قرض يتخللها ويود أطراا متعددةي مما يجعل العملية أم ر تعقي

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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توفر مساحات عمل مكتبية أو صناعية

كطططرة عطططدف تطططومر اةراضططط  المناسطططاة للتوسطططع باإلنتطططاج والالئقطططة بع

ظطر عطا المشروعي وبُعدها عا المناطذ البكانية والتجارية بغطض الن

.نطاع المشروعي باإلضامة إف ارتعاع تكاليف اإليجار

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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الكفاءات البشرية

ا مط  تعان  المنشآت االبتكارية ما نقص مط  الكعطا ات الوطنيطةي والصوًصط

ي المجطططاالت التقنيطططةي ممطططا أن هنطططاك  ايطططة إف تطططدريا الكعطططا ات وتططط هيله 

بعططض باإلضطامة إف ارتعطاع رواتططا الكعطا ات الوطنيططة بشطكل بيطر ماططرر مط  

اريعها تواي  بعض المنشآت االبتكارية أيًضا محدودية م  دع  مش. اة يان

.عالية البعودة وما تباويها مع النطاقات اةالرى

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√ √

√

:التحدي من منظور المشاركين
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(إلخ...قانونية، محاسبية،)الخدمات المهنية 

ةعمططار توايط  المنشطآت االبتكاريططة صطعوبات مطط  الطربط القططانون  بطيا رواد ا

ات والمبطط  مرياي ممططا يويططد ضططاابية وصططعوبة قانونيططة  ططور إدارة الشططرم

ي (بيططع وشططرا  االسططه / عقططد الجمعيططات اإللكترونيططة )المبططاهمة المغلقططة 

باإلضططططامة إف ويططططود تحططططديات مطططط  يوانططططا المحاسططططاة مططططا أيططططل تلايططططة 

.االشتراطات القانونية م ل الضرياة والزماة

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√ √

:التحدي من منظور المشاركين
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الترويج والتسويق للمنتجات والخدمات االبتكارية

:يتمحور تحدي المنشآت م  يانا التبويذ إف قبميا رئيبييا

طة الحمططالت التبططويقية ويريططع كلططت إف • قلططة المعرمططة مطط  إدارة و بدايط

التطططدريا واإلرشططططاد أو عططططدف الططططوع  ب هميططططة وضططططع ميزانيططططة مخصصططططة 

.للتبويذ عند بداية المشاريع

التكلعطططة العاليطططة للجهطططات المقدمطططة للطططدع  مططط  مجطططار التبطططويذ عططط  •

.المبتوى المحل  ما نا ية اإلرشاد أو الدع  العن 

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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أو عرض المنتج والخدمة االبتكارية للزبائن/توصيل و

ت هنططاك صططعوبة مطط  الوصططور ةصططحاب القططرار بالشططرا  مطط  المنشططآ

يطططةي ممطططا المبطططتهدمة بشططط ن التقنيطططات الناشطططئة والمنتجطططات االبتكار 

.يصعا الوصور للمعلومات واإليرا ات

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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بيع كميات من المنتجات والخدمات االبتكارية

إقناع العمطال  باالعت مطاد عط  تواي  المنشآت االبتكارية تحديات م  

إقنطاعه  اسط   مار ماطال  التقنيات الجديدة والماتكرةي  يط  يتطلطا 

إيرادات مجدية لعمل التجارب والاح  والت طويري مايرة قال تحقيذ 

توظيطططف الكطططوادر المؤهلطططةي وتطططومير اآلالت المتقدمطططةي ممطططا توايططط  

.نتجاتالمنشآت ندرة المشترياي ورباة العمال  م  تقليل أسعار الم

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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االستثمار

دمات امتقار العديد ما المنشطآت إف اهتمطاف المبط  مريا ربط  تنطوع مجطاالته  والخط

مهطت  الت  يقدموهاي ويريع كلت إف عدف وضوح طريقة إليجاد المب  مر الصحيو وال

الصطغيرة مع قلة الوع  بالمنصات التط  تطربط المبط  مر ب صطحاب اةمكطار والمنشطآت 

.ما طرا المب  مر أو عرض اةمكار عليها

راد أو والاعض مان رأي  يتمحور  ور أن االس  مار يجا أن ال يكون محصور ع  اةمط

الجهططات بشططكل  يططادي والمقصططود هنططا هططو عططدف ويططود مظلططة تجمططع مططل مططا يططود 

االسطططط  مار مطططط  المشططططاريع االبتكاريططططة واالبداعيططططة مططططا أمططططراد ومؤسبططططات الخاصططططة 

.والحكومية

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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التكريم والمكافئة

ا عدف ويود يهطة تعنط  بتكطري  أو دعط  الماتكطرات وتمكطيا المطرأة مط  هطذ

المجطططار وقلطططة الجهطططات التططط  تقطططدف مكامطططآت أو مبطططابقات عططط  مبطططتوى 

.المملكة

ع  انها وما نا ية أالرى تنظر المنشآت االبتكارية للمبابقات والمكامئات 

.رة للنضوجنوع ما أنواع دع  المنتج والتبويذ للمنش ة وبالتال  مرصة ماي

مبتوى الت ثير 

البلا  ع  

المنشآت

يوانا الت ثير ع  المنشآت

يودة المخريات تقدي  الخدمات للعمال 

يهدد استمرارية عمل 

المنش ة
إدارة المنش ة

معا ة عمل المنش ة

يؤثر√

ال يؤثر

√

√

:التحدي من منظور المشاركين
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المناقشة والتوصيات
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مناقشة النتائج

ة م  معائذ أماف المنشآت االبتكاري " بيع مميات ما المنتجات والخدمات االبتكارية"ياري تحدي 1.

 ة طريقها للنموي  ي  يشير بالاية المشارميا إف أن هذا التحدي يهدد استمرارية عمل المنش

.االبتكارية

أن كلت ال يعتار نوع ما أنواع الدع  للمنشآت االبتكارية ومنتجاتها إال " التكري  والمكامئات"رب  أن 2.

نقاط ممبتوى الت ثير 10ما 6يمكا اعتااره معائذ أماف المنشآت االبتكاريةي  ي  ل  يتجاوي 

( .منشآت4)البلا  ما المنشآت الت  االتارت التكري  ومكامئات متحدي وعدده  

إال أن  ال ي3. زار رب  التطور الملحوظ م  اإليرا ات الحكومية مؤالرًا وسهولة الحصور ع  الترااليصي 

نات يشكل عائذ أماف المنشآت االبتكارية لالنطالعي  ي  تتطلا بعض الجهات الحكومية ضما

.وشروط يصعا تحقيقها ما قال المنشآت االبتكارية

إيجاد يهات تخدمه  م  تصمي  وتنعيذ النماكج اةولية هو أ4. م ر تحدي اعتارت منش تيا ابتكارية أن 

.نقاط10ما 9مؤثر سلاًا ع  انطالع ابتكاراته ي  ي  يتجاوي الت ثير البلا  لهذا التحدي 

عائذ يقف أماف " الحصور ع  منحة أو قرض " ما المشارميا اتعقوا ع  أن % 25أم ر ما 5.

.استمرارية ومعا ة عمل منشآته  االبتكارية

ا والدماتها الترويج والتبويذ لمنتجاته" أ د أمار العوائذ الت  تواي  المنشآت االبتكارية ه  م  6.

ما المشارميا أن هذا التحدي يهدد استمرارية عمل منشآته ي ويعزون % 21االبتكاريةي  ي  أتعذ 

.كلت للتكاليف العالية الخاصة بالتبويذ

ما المشارميا م  االستطالع أعربوا عا قلقه  ما صعوبة الحصور ع  اس  مار % 10 وال  7.

.لمنشآته  االبتكارية ويعود كلت إف صعوبة الوصور للمب  مريا

هلة ما المشارميا م  االستطالع اتعقوا ع  ان الحصور ع  الكعا ات الاشرية المؤ% 11 وال  8.

.وتوظيعها يعتار عائذ أماف استدامة المنشآت االبتكارية
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التوصيات

يتعيا تحديد وقت محدد لدع  المنشآت االبتكارية باالس شارات التقنيةي مما ال -

 طريذ بالضرورة أن يكون لحل المشاملي لكا ع  اةقل بتويي  هذه المنشآت إف 

.الحل

نشآت إيجاد آلية مبتدامة للربط مع المنشآت الحكومية والشرمات الكارى مع الم-

.االبتكارية

ان مع إقامة مزيد ما الععاليات لتطوير شاكة معارا المنشآت االبتكارية سوا  م-

جات المب  مريا أو الشرمات الكارى الت  ما المحتمل أن تبتعيد ما المنت

.والخدمات االبتكارية

طوة نحو تيبير الحصور ع  الترااليص الاليمة ما قال الجهات الحكومية يعتار ال-

.انطالقة المنشآت االبتكارية

.اعدةتومير منحة الاصة للمنشآت القائمة ع  االبتكار وتان  التقنيات الص-

يف ما عقد اتعاقيات مع الانوك التجارية لتمويل المنشآت االبتكارية والتخع-

.الشروط وااللتزامات المعروضة عليه  الستدامة منشآته 
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الملحقات
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نموذج استطالع الرأي

:يتكون نموكج استطالع الرأي ما قبميا رئيبييا

اس  مم ل المنش ة م  تعائة االستطالع• ةتصنيف المنش•اس  المنش ة•

مجار عمل المنش ة•رق  التواصل•الاريد اإللكترون •المبم  الوظيع •

بيانات أساسية 1

أسئلة االستطالع 2

 دد أي مجار ما المجاالت التالية الت  تواي  ميها تحدي؟•

:وصف التحدي م  يملة قصيرة•

(:إن ويد تعصيل)تعصيل المشكلة •

ما هو الحل المقترح ما ويهة نظرك؟•

ما مدى ت ثير هذا التحدي ع   منشآتت؟10-1ما •

م  أي يانا ما الجوانا التالية يؤثر هذا التحدي ع  منش تت؟•

هل تواي  تحدي آالر؟•
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عينة من المنشآت المشاركة في االستطالع


