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مقدمة

نشننيت مننم منطلننك تمكننيم االبتكننار والمنشننيت االبتكارلننةة املننة الهي ننة ال امننة للم

حندهها اىل استطالع رأي لدرس أبرز الم الير التن  ل( منشيت)الصغيرة والمتوسطة 

م التطننولر المسنثممرو  لالسننثممار انن  المنشننيت االبتكارلنةة با أننااة اط أبننرز مننواط

ة نظننر التنن  تحتنناج اط تطننولر لنند  منظومننة االبتكننار والمنشننيت االبتكارلننة مننم و هنن

المسنننثممرلمة وهنننشا منننم عنننانك توسننني  مننندارة المنشنننيت االبتكارلنننة انننىل تو هنننات 

م المنشنيت المسثممرلم ا  المنشيت االبتكارلة اىل المسنتو  المحلن ة وبالتنال  هان

.الواادة باالبتكار للوصول اط مرحلة النمو ا  مشارل هم االبتكارلة

:عن االستطالع

:أهداف االستطالع

ر ترتيب أبرز الم الي

الت  تحفز 

المسثممرلم 

لالسثممار ا  

ةالمنشيت االبتكارل 

1

يز تحليل مواطم الترك

لنمو المنشيت 

لكةاالبتكارلة ا  المم

2

تحدلد أبرز الم وقات 

الت  توا ك منظومة 

ر االبتكار مم و هة نظ

المسثممرلم

3
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منهجية استطالع الرأي

ً  انىل حا نة المرتكنرلم والمنشنيت االبتكارلنة منم م  رانة تو نك تم تحدلد األس لة بننا

نند الفجنننوات اننن  ا ننةة لتحدلن ملينننة المسنننثممرلم لالسنننثممار اننن  المنشنننيت االبتكارلن

مسنثممر و هنة 100االسثممار ا  المنشيت االبتكارلنةة حينت تنم أعنش ايننة أكمنر منم 

50رنل اسثممارلة اىل مستو  المملكةة حيت تم ت ر نة النمنوذج بشنكل كامنل منم ق

المالنت مسثممر و هة اسثممارلةة وتم نشر االستطالع انىل مندار عنهرلم عنالل الربن  

.م2021مم اام 

:المنهجية

:م  األعش ب يم االاترار النقاط التالية

اىل أ  لتم استهداف المسثممرلم والجهات االسثممارلة لإل ابة •

.االستطالع لضما  هقة و وهة األ وبة

(  Close-ended questions)استخدام نموذج أس لة ا  ابات المغلقة •

ي ا  م ظم األس لة واتاحة الفرصة أمام المشاركيم ا  ت ر ة أ

.اأااات اىل الخيارات مم عالل عانة أعر 

(  Multiple Choice Questions)استخدام نموذج االعتيار مم مت ده •

اند الحا ة اط حصر األ وبة و م  بيانات احصائية حول اعتيارات 

.م ينة

م ياري لتسهيل املية تقييم الاألولولة استخدام مصفواة تحدلد •

.  ابات المشاركيم
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نموذج استطالع الرأي

:لتكو  نموذج استطالع الرأي مم قسميم رئيسييم

التصنيف االسثمماري للجهة أو •

.الفره

بيانات أساسية 1

أسئلة االستطالع 2

.تحدلد مد  أهمية م الير م ينة ا  اتخاذ قرارات االسثممار•

هل تفضل االسثممار ا  المنشيت االبتكارلة أم التقليدلة؟•

ا  المنشاة االبتكارلة؟لالسثممار اليك ت تمد ما هو ال امل األساس  الشي •

ما ه  األسراب الت  ال تج لك تفضل االسثممار ا  المنشيت االبتكارلة؟•

ما ه  المالحظات واالقتراحات الت  توه أ  تقدمها للجهات الداامة لالبتكار؟•

ماه  مقترحاتك لتف يل هور الجام ات ا  صنااة ارص اسثممارلة واادة؟•

اده االسثممارات المحلية ا  المنشيت الصغيرة •

.والمتوسطة

المراحل االسثممارلة الت  لتم •

.االسثممار ايها

.متوسط حجم االسثممار ا  المنشاة الواحدة•

.القطااات المهتم ا  االسثممار بها ا  المنشيت الصغيرة والمتوسطة•
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وسائل التواصل ونتائج المشاركة

:الوسائل المستخدمة إلجراء االستطالع

التواصل م  عركة 

ت المسثممرلم لد  منشي

ام طرلك الهاتف أو 

الجوال

عملية تعبأة بيانات صحيحة من مستثمرين وجهات استثمارية

:نتائج المشاركين في استطالع الرأي

تم الوصول اط عركة كريرة مم 

المسثممرلم والجهات االسثممارلة 

مم عالل الت او  م   م ية رأس 

المال الجريً والملكية الخاصة بشكل 

.مراعر

با أااة اط 
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ملخص نتائج استطالع الرأي

و % 31االسثممار ا  المشارل  لد  المشاركيم بنسرة نسرة " Series A“و " الرشرة " تتصدر مرحلت  •

.التوال اىل % 40

الع بنسرة باالهتمام األكرر لد  المسثممرلم المشاركيم ا  االستط" التقنية المالية " لحظى قطاع •

% 21رب بنسب تقا" االتصاالت وتقنية الم لومات " و " التجارة ا لكترونية " ة لليك قطاا  %22تفوق 

.لكل قطاع

مرلم للمسثماالهتمام بالنسرة باقل " واألنشطة الرلاأة " و " ال قارات وا سكا  " قطااات تحظى •

.المشاركيم ا  االستطالع

كاهم " ارلك ال مل " اتفاق بشكل عرك كامل لد  المسثممرلم المشاركيم ا  االستطالع باهمية •

.م يار اند االسثممار ا  المنشيت الصغيرة والمتوسطة

الت  اىل التوال  كمان  وثالت أهم الم الير " حجم السوق " و " القطاع المسثممر بك " لات  م ياري •

.اتفقوا اليها المسثممرلم المشاركيم ا  االستطالع

م اند لد  المنشاة الصغيرة والمتوسطة باهمية لد  المسثممرل" و وه مؤسس تقن  " لحظى م يار •

.باهميتك أحيان ا% 41مم المسثممرلم المشاركيم باهميتك و % 59اتخاذهم قراراهم االسثممارية حيت ارر 

بالمنشاة % 7مم المسثممرلم المشاركيم لفضلو  االسثممار بالمنشيت االبتكارلةة مقابل % 70•

.مم المشاركيم اال لنظر لمد  ابتكار الشركة مم ادمها اند االسثممار% 23التقليدلةة أما 

با  ارتفاع لفضلو  االسثممار بالمنشيت التقليدلة اىل االبتكارلة المسثممرلم الشلم  مم % 25اتفك •

.بتكارلةمخاطرة المنشيت االبتكارلة ه  السبب األهم ا  ادم تفضيلهم لالسثممار ا  المنشيت اال

" و " منتج مستو  االبتكار ا  ال" هما بالمنشيت االبتكارلةة اليهما المسثممرو  ل تمد اامليم  أكمر •

.اىل التوال % 28و % 45بنسرة " مستو  االبتكار ا  نموذج ال مل 
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نتائج استطالع الرأي

ت اده االسثممارات المحلية ا  المنشي

.الصغيرة والمتوسطة

ما ه  المرحلة الت  تسثممر ايها ا  المشارل ؟

ما هو متوسط حجم اسثممارة ا  

المنشاة الواحدة؟
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نتائج استطالع الرأي

ما ه  القطااات المهتم ا  االسثممار بها ا  المنشيت الصغيرة والمتوسطة؟

ال قارات وا سكا 

3.7%

الصنااة والمصان 

4.5%

الرلاأة واألنشطة

3.7%

الطاقة والكهرباً

6%

االتصاالت وتقنية الم لومات

20.9%

الخدمات

13.4%

التجارة ا لكترونية

20.9%

التقنية المالية

22.4%

الصحة

6.7%
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0%20%40%60%80%100%

القطاع المسثممر بك

تفره الفكرة

حجم السوق

نموذج امل المشروع

و وه عطة امل

ارلك ال مل

و وه مؤسس تقن 

ال رض التقدلم  للفرلك 

المؤسس

شاةالمسثممرو  الحاليو  ا  المن

مهم

أحيان ا

غير مهم

نتائج استطالع الرأي

ما مد  أهمية الم الير التالية ا  اتخاذ قرارة االسثمماري
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نتائج استطالع الرأي

ما ه  األسراب الت  ال تج لك تفضل االسثممار ا  

المنشيت االبتكارلة؟

هل تفضل االسثممار ا  المنشيت 

االبتكارلة أم التقليدلة؟

ممار ما هو ال امل األساس  الشي ت تمد اليك لالسث

ا  المنشاة االبتكارلة؟

ا  حال كا  لفضل 

االسثممار ا  

ةالمنشيت االبتكارل 

ال لهم ا  حال كا  

ال أو نوع المنشاة

يت لسثممر ا  المنش

االبتكارلة

70%

7%

23% أاضل االسثممار ا  

المنشيت االبتكارلة

أاضل االسثممار ا  

المنشيت التقليدلة 

ا  كانة  ال لهمن  

منشاه ابتكارلة أم 
منشاة تقليدلة
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مستو  ابتكارها ا  منتجاتها أو عدماتها

مستو  ابتكارها ا  نموذج املها التجاري

لياتها مستو  استخدامها للتقنية الحدلمة ا  ام

الداعلية

مستو  ابتكارها ا  الداالة والتسولك

ال وائد 

كفاًة ارلك ال مل

25%

25%

14%

11%

11%
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ارتفاع مخاطر المنشيت االبتكارلة

قلة المنشيت االبتكارلة المحلية المناسرة

أ ف الفرلك

ارتفاع تقييم المنشيت االبتكارلة

ادم توار الم لومات الكااية ام الشركة

السوق المستهدف صغير

قيمة الشركة االية

ادم التوااك اىل الشروط

ل تمد ظهور األس لة 

التالية اىل ا ابات 

المشاركيم
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نتائج استطالع الرأي

ماه  مالحظاتك ومقترحاتك للجهات الداامة للمنشيت 

االبتكارلة واالبتكار ا  المملكة؟

رص ماه  مقترحاتك لتف يل هور الجام ات ا  صنااة ا

اسثممارلة واادة؟

ازالة ال قرات الت  توا هها المنشيت االبتكارلة
لفكر اتح اآلااق والتواية بمفهوم االبتكار وتف يل ا

االبتكاري

هام استدلوهات الشركات الناع ة هام الدراسات الرحمية ا  مجاالت االبتكار

الدام المال  ام طرلك المنح

ل تف يل حاأنات األامال و اعراة القطاع الخاص بشك

م أكمر ااالية ا  الجام ات واستضااة المسثممرل

المالئكييم لالطالع اىل أاكار الطالب

هام الحصول اىل براًات االعتراع
تكميف الجهوه ا  صنااة األاكار الفرلدة وت زلز 

المشارل  االبتكارلة ا  الجام ة و تو يهها

تو يك مشارل  المنشيت االبتكارلة اط عدمات ت مل اىل 

تحسيم  وهة الحياة واالرتقاً بالمجتم  

خرلج تف يل برامج هندسة الكومريوتر والررمجيات لت

وقمواهب مميزة تسااد اىل مأل الفجوة الحالية ا  الس

 مل تواير قاادة الريانات الخاصة بالسوق المحل ة والالزمة ل

المنشيت االبتكارلة بشكل أكمر ااالية

حاث حل اعكالية الملكية الفكرلة الت  تمن  هعول األب

والراحميم اط السوق

ة الكريرةالتقليل مم التشبشب التشرل   ومنااسة الجهات الخاص
لفكرة االسثممار المراعر ا  الفرص حسب استحقاقية ا

المرتكرة

شيت قياس مخر ات الدام والتاثير الحقيق  واالستمرارلة للمن

االبتكارلة ب د االنتهاً مم الدام

ترن  وتو يك مشارل  تخرج الطالب لصنااة ارص 

االسثممار

  الحرص اىل هام المنشيت االبتكارلة بشكل عاص والدام ا

 مي  الجوانب

جة االهتمام بتدرلس مواه رلاهة األامالة الحاسبة والررم

بطرق تطريقية لرا   وهة الت ليم

لة توسي  نطاق وصول الجهات الداامة اط المنشيت االبتكار 

سواً صاحب امل ناعئ أو مسثممر

 ة ال مل م  الجهات الم نية  لجاه نظام تجاري للشركات الناع

يس لدام االسثممار ا  النطاق المحل  مم غير الحا ة اط تاس

الشركة بالخارج

اليها ب د املية تم ال مل اىل تحليل النتائج النصية لألس لة وهشه أبرز النتائج الت  تم التوصل 

:التحليل ا  الجدول التال 
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توصيات لمنظومة االبتكار التجاري الوطنية

قنية الماليةة المسثممرلم اىل التنول  ا  االسثممار ا  قطااات مختلفة أعر  غير التتحفيز•

.ا لكترونية واالتصاالت وتقنية الم لوماتوالتجارة 

ااات ا  قطاالسثممار ال مل اىل م راة أسراب ادم اهتمام هشه الف ة مم المسثممرلم ب•

".الرلاأة واألنشطة"و " ال قارات وا سكا "

نشر الوا  باهمية و وه مؤسس تقن  لد  المنشيت الصغيرة والمتوسطة وأنك مم أهم •

.ال وامل الت  لنظر لها المسثممر

والمجاالت بيم المسثممرلم وارض الفرص نشر الوا  بمفهوم االبتكار والمنشيت االبتكارلة •

.اليهم

اًاتالكفاالهتمام بإهراج مواه رلاهة األامالة الحاسبة والررمجة بطرق تطريقية لرا   وهة •

.ةاالبتكارل للمنشيتالمؤسسةالرشرلة

لنطاق ال مل م  الجهات الم نية  لجاه نظام تجاري للشركات الناع ة لدام االسثممار ا  ا•

.المحل  مم غير الحا ة اط تاسيس الشركة بالخارج

هها نحو وتو يتكميف الجهوه ا  صنااة األاكار وت زلز المشارل  االبتكارلة ا  الجام ات •

.احتيا ات السوق

حفظ كرراًات اعتراع واألبحاث االبتكارلة واالعترااات را  الوا  بإ راًات وقوانيم تسجيل •

.الملكية الفكرلة لمالكيها



14

عن جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة 

س  م ية رأس المال الجريً والملكية الخاصة ه   م ية مهنية تاسسة بقرار مم مجل

ملكية الوزراً وتُ نى برا  مستو  المهنية واالحترااية ا  قطاع رأس المال الجريً وال

.الخاصة ا  المملكة ال ربية الس وهلة

:مقدمة

يم تهدف  م ية رأس المال الجريً والملكية الخاصة اط أ  تكو  منصة تجم  ال امل

ات والمهتميم ا  القطاعة وتطولر م الير وسلوكيات ال ملة وا راً الرحوث والدراس

ج ونشرهاة واقامة المؤتمرات والندوات والملتقياتة وتنظيم هورات تدرلرية وبرام

.المال الجريً والملكية الخاصةتاهيلية ا  مجال رأس

:أهداف الجمعية

:أبرز األرقام عن الجمعية

3
مشارل  ت دلل 

لوائح وأنظمة

5+
تقارلر ومنشورات

30+
ة مستفيد مم برامج تدرلري

ةمتخصص

18
عطاب هام لصناهلك اسثممار 

 ريً هولية للحصول اىل 

الرعصة المحلية


