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 مقدمة

 

  لمحة عن مجموعة األغر

 

تعمل كمنظمة مستقلة غري رحبية متخصصة يف القضايا و سرتاتيجي االفكري تلبا تعىنحاوية فكرية  األغرجمموعة 

  .الجتماعية والثقافية واالقتصاديةا

 ً ا  منافس ً       ً ا  منتجا  معرفي  ً ا  نكون جمتمع أن" ورؤيتها" جمتمع معريف إىلحتول اململكة العربية السعودية " إسرتاتيجية أعدت

   ."هـ1444حبلول عام       ً عامليا  

ملنظومة االبتكار الوطنية " على وضع اإلطار العام  "ك عبد العزيز للعلوم والتقنيةامللدينة م"مع  اموعة توقد عمل

   ."السعودية 

وجمموعة رواد األعمال بالتعاون مع مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  اموعة قامت

(Entrepreneur Organization)  ، بتنظيم ورشة  "2010ابتكار "ومن خالل مظلة معرض بتنظيم هذه الورشة

ج قابل للتسويق مما حيفز تطور اتمع عمل لتقريب وجهات النظر بني املبتكر والسوق لتحويل االبتكارات إىل منت

حتويل االبتكارات إىل منتجات قابلة للتسويق يف اململكة  عن املعريف وهذا التقرير أول خطوة يف برنامج جمموعة األغر

 .لسعوديةالعربية ا
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 األهداف

 

عملية الرتويج التجاري  على حيثيات -مؤسساتمن أفراد و -األطراف املهتمة إطالعبغرض  هذا التقريرمت إعداد 

موعة استشراف الدور املستقبلي و  قابلة للتنفيذهو تقدمي توصيات        ٍ دف ثان  وهل. يف اململكة العربية السعودية لالبتكار

  .لوضع احلايل وتقدمي املشورة خبصوص اخلطوات املستقبليةتشكيل فهم أفضل ليف  األغر

  

 المنهجية

 

 املعتمدةبغرض مجع املعلومات من مواقع االنرتنت  جراؤهمت إ حبث ثانويإىل ا التقرير تستند املعلومات الواردة يف هذ

  .احمللي والدويل ينياملستو على  املوضوعب عنيةمظمات رمسية ملن التابعة

رواد " عنوانيف جدة حتت " 2010ابتكار "خالل معرض  مت عقدهانتائج ورشة العمل اليت  التقريرستخدم ي كما

 Entrepreneur) من رواد األعمال السعوديني 12 و خمرتعا 50 ما يقارب ورشةالمشلت قد و . "املستقبلأعمال 

Organization – Saudi Chapter)   اخلرباء الدوليني واحملليني بالتعاون مع  إضافة إىل عدد من كال اجلنسنيمن

 .امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع مؤسسة

بارج  ، أجريت مقابلة مع السيد حممدرتويج التجاري احمللياللسيناريو  أمشلفهم حلصول على غية ا ُ ب  و  ذلك ىلإ وإضافة

 زلامل جمموعة ، إحدى شركاتICT Venturesلشركة رأس املال املخاطر السعودية ، املدير التنفيذي سراج

 .لالستثمار يف رؤوس األموال
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  السعودية العربية المملكة في لالبتكارات التجاري لترويجل الحالي الوضع  عن لمحة

  ترويجه المراد االبتكار

مناخ اجتماعي يدعم روح املبادرة  عتمد على توفري وهو، االقتصادي لعجلة النمواحملرك األهم  يعد االبتكار اليوم

  .متكاملةتظهر أمهية بناء منظومة ابتكار وطنية ومن هنا . فكريةالقتصادية و االرية احلثقافة  ويشجع

على  يف الدرجة األوىليعتمد  وهو. اليت تشري إىل روح املبادرةه اتمقدم وأ على أنه االخرتاعوميكن تعريف االبتكار 

انظر الشكل . (أخرى      ً أشكاال   ليتخذالعملية  وأتجاوز املنتج ي قد ، غري أنهمضافة قيمة ينتج عنهااملنتج أو العملية اليت 

1.(   

 

العمليةسير  التمويل  التسليم العرض 
نموذج 
 العمل

 عملية  الشبكات
 تمكينية

عملية 
 أساسية

نظام  أداء المنتج
 المنتج

الع مة  القناة الخدمة
 التجارية

 تجربة العميل
 

  ا%بتكار الذي يتعدى التركيز على المنتج والعملية إلى أنواع ا%بتكار العشر من دوبلن:  1الشكل 
 

  

عملية  سوىليس قيمة معينة، حيث أن الرتويج التجاري  حيمل للرتويج من أن     ً قابال   يصبححىت  ألي ابتكاروالبد 

 وحمققة قابلة للتداولجتارية منتج أو عملية حتويله إىل  عربمن االخرتاع أو االبتكار اجلديد  املاليةاستخراج القيمة 

  .لألرباح
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 المملكةاالبتكار في 

  

على  الرابعة واخلمسنيالسعودية املرتبة  حتتل، ) Global Innovation Index(وفقا ملؤشر االبتكار العاملي 

الشرق منطقة  على مستوىامسة اخليف املنطقة اآلسيوية و  السابعة عشرواملرتبة دولة،  132من بني  املستوى العاملي

التكنولوجيا يف جمال التعليم ونقل ستثمار باال جماالت املؤشر اخلاصة عالية يفال درجاا    ً    مشريا  إىل ، ومشال أفريقيا األوسط

االستثمارات يف جمال البحث  ال يقتصر فقط على     ً               تعريفا  أوسع لالبتكار  املؤشر موقد استخد. ةيوالتطبيقات املعرف

  .براءات االخرتاع املنشورة على عددوالتطوير أو 

املدخالت حتويل تساعد على اجة إىل حتسينات حبتزال ال اململكة العربية السعودية فإن من ذلك،  وعلى الرغم

 على 126املرتبة  يف هذا اال حتتل اململكةحيث منخفضة نسبتها  تعد، تلك اليت خمرجات ابتكاريةإىل  يةاالبتكار 

دخالت املاستثمار يف من  خالل السنوات القليلة املاضية ةالسعودي ما قامت بهإىل جانب  - فإنه البد ، وبالتايل. العامل

 .فعلية ابتكاريه خمرجات ستؤدي إىلاالستثمارات ن هذه للتأكد من أهتمام اال صرف املزيد من من - االبتكارية

تنويع اقتصادها ليتجاوز االعتماد على املوارد الطبيعية يرمي إىل    ً  هدفا  أمامها اململكة العربية السعودية  وضعتلقد 

تركز معظم جهود التنمية االقتصادية احلديثة فإن هنا ومن . تطوير الصناعات القائمة على املعرفة وذلك بالعمل على

انظر اجلدول رقم ( ل إىل اقتصاد قائم على املعرفةوصو  للعنصرين أساسينيباعتبارمها وروح املبادرة  االبتكار على تشجيع

 يوجد قرابة الـ، عوادالفؤاد .د عرض املعلى  العام املشرف وحبسب إفادة" 2010ابتكار"معرض اما فيما خيص  .)2

والطاقة  ) تقنية النانو(  اهريةتكنولوجيا الخالل العامني املاضيني يف جماالت  املشاركة امت      ً  سعوديا    ً ا  ابتكار  858

   .)1(والطب والصيدلة واهلندسة وحتلية املياه وتكنولوجيا املعلوماتومحاية البيئة 

Al-Attas, H. (2010, May 23). Inventors’ expo Ibtikar 2010 opens today. Saudi Gazette  (1)         
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  2009إحصائيات مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية اخلاصة بامللكية الصناعية السعودية لعام : 2اجلدول
  

790 
إحصاءات طلبات براءة  طلبات براءات االختراع المقدمة

 ا�ختراع

228 
 منح براءات االختراع

357 
المرفوضة طلبات براءات االختراع  

473 
 طلبات براءات االختراع المهملة

508 
المقدمة التصميم الصناعي طلبات إحصاءات طلبات التصميم  

 الصناعي

248 
التصميم الصناعي منح  

107 
المرفوضة التصميم الصناعيطلبات   

136 
المهملة التصميم الصناعيطلبات   

 طلبات األصناف الزراعية المقدمة 1
إحصاءات طلبات األصناف 

 الزراعية 

 

 

مكاتب الرباءات يف السعودية والواليات قبل من  2008يف عام مت منحها سعودي اخرتاع  ةبراء 62 هذا باإلضافة إىل

 ةرض واملسابقات الدولياشاركة يف املعامل نسبة كما زادت. إلحصاءات الويبو     ً وفقا   اءاتاملتحدة واملكتب األورويب للرب 

فقد بلغ عدد ، " 2008ابتكار "واستنادا إىل معرض . واالخرتاعات وإنشاء املشاريع احلرة بتكاراتاخلاصة باال ةواحمللي

 شاركي ذلاو ،  "2010ابتكار "يف  ما يقارب ذلك و من خمتلف اجلنسيات  وخمرتعة     ً خمرتعا   62حوايل املشاركني فيه 

  .نتيجة للمعرض براءة اخرتاع 40 دعممت و  وخمرتعة  ً ا  رتعخم 88فيه  

 

نظمات مثل مدينة املاملؤسسات األكادميية والبحثية و  تنتجها اململكة العربية السعودية االبتكارات واالخرتاعات يف غالبية

 أرامكو و مثلوالشركات  الصناعية واملنشآتللعلوم والتكنولوجيا و جامعة امللك عبداهللا  للعلوم والتقنية العزيزامللك عبد 

العديد من املخرتعني واملبتكرين املستقلني الناشئني  يوجد غري أنه. مبستشفى امللك فيصل التخصصي األحباثومركز 
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إىل  مايد من الدعم للوصول بابتكار حباجه للمز  الزالواالذين و  ةالعامة و اخلاص اتأو برعاية من القطاع قائمني بذامالو 

 .لسوقا

 

 عملية الترويج التجاري الحالية

 

 يوه. للمخرتعني واملبتكرين املستقلنيبالنسبة  السيماطويلة ومكلفة عملية على أا  الرتويج التجاريعملية  إىلينظر 

على عملية  ويتم الرتكيز هنا. نتج أو العملية اليت يتم تروجيهاامل باختالف ختتلف) 3انظر الشكل (مراحل عدة  تشمل

القطاع من برعاية الذين حيظون أو  املعتمدين على إمكانيام الذاتية   ً  سواء  للمخرتعني واملبتكرين املستقلني  الرتويج

  .تليب احتياجااصممة لوم ااصة خ ترويجعملية  عادة متتلكالشركات واملنظمات اخلاصة  حيث أن ،العامأو  اخلاص

  

 نظرة على عملية الرتويج التجاري احلالية: 3الشكل

 

من  -تسويقهقبل اختاذ قرار بشأن آلية  -اخرتاع جديد  وأابتكار ألي البد : والتقديرالبحث والتطوير خالل التقييم 

يف وقت مبكر من عملية ذلك  ويتم. لرتويجاومن مث خرتاع ا طلب براءةمطابقته لشروط من حيث  تقييمللاخلضوع 

ن هذه و ن املستقلو ن واملبتكر و املخرتعيتجاهل شارة إىل أنه عادة ما وجتدر اإل. خالل مراحل البحث والتطوير الرتويج
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عدم االستمرار يف مرحلة آلية  ومن مثيف تسويق اخرتاعام وابتكارام  همؤدي إىل فشلي األمر الذي ،اخلطوة احلامسة

 .التسويق

    

 إىلالتقدم  نين املستقليواملبتكر أ نيلمخرتعلمرحلة البحث والتطوير، ميكن انتهاء  عقب :)IP(الملكية الفكرية 

 لرباءات االخرتاع أو مكاتب الرباءات الدولية يف اخلارجومكتب دول جملس التعاون أمكتب براءات االخرتاع السعودي 

براءات بتسجيل بعض املخرتعني يقوم كما  . )4انظر اجلدول رقم . (االخرتاع ةرباءلمحاية احلصول على بطلب 

امللكية محاية احلصول على بعد و . يف الواليات املتحدة األمريكية أو مكاتب الرباءات األوروبية يف اخلارج اخرتاعام

بيع عرب الأو  ترخيصأو  شركة ناشئةمشروع من خالل اع أو االبتكار سواء تسويق االخرت  الشروع يف، ميكن الفكرية

  .مشروع مشرتككباشر أو  امل

         الرسوم المطلوبة لتسجيل براءة ا%ختراع بموجب قانون براءات ا%ختراع السعودي    : 4الجدول

  

 الخدمات الشركات ا�فراد

 رسوم تقديم طلب براءة اختراع 800 400

 رسوم نشر ومنح البراءة 1000 500

   

 : تسويق وتمويل االبتكار

بعض اخليارات وتتمثل . السوقيف فرص املتاحة ال لدراسةشامل  باستقصاءالفكرية، ميكن القيام بعد محاية امللكية 

  : يف اآليتاملتاحة يف اململكة العربية السعودية 

  .بيع حقوق االخرتاع أو االبتكار• 

 أو عام الاص أو اخلقطاع العن طريق  أو ةالشخصي عن طريق العالقاتسواء  الوسطاءملستثمرين و البحث عن ا• 

   .أو املشاريع املشرتكة الشركات الناشئة لدعمالالزمة املوارد و  اتساعدامل صول علىوذلك دف احلنظمات املفراد أو األ
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  .أو بيع االخرتاع أو االبتكار/تراخيص إلنتاج و منح• 

  .اهمت إنتاج اليت اتأو االبتكار  اتالبحث عن موزعني لبيع االخرتاع• 

والت واجل بدء التشغيلو  لتأسيسل رأس املال الالزم                              ً     خالل عملية الرتويج التجاري ابتداء  من   ً ا  أساسياملايل  الدعميعد 

ويقتصر التمويل املتاح للمخرتعني واملبتكرين املستقلني واملطلوب خالل عملية التسويق على مصادر . بكرةاملة ياملرحل

  :تشمل حمدودة

  املدخرات الشخصية• 

  .، والبنوك اخلاصةأعالهاملذكورة ملنظمات واملؤسسات املعنية ، والشخصيةا العالقاتمن خالل : القروض• 

  .االخرتاعات واالبتكاراتعرض خالل اجلوائز واملنح اليت مت احلصول عليها من • 

  

 

  

  أمثلة محلية على عملية الترويج التجاري

 

ليس هناك ما يضمن أن هذه  غري أنه، يف اململكة العربية السعودية حملي ترويج اتعمليعلى بعض األمثلة اجليدة  توجد

  .الواقع على أرضالعمليات متارس ويتم تطبيقها 

طريق خارطة و ) 6 و 5انظر الشكل (امعة امللك فهد للبرتول واملعادن  اخلاصة جبهو عملية التسويق  ولاألمثال ال

  .التابعة هلا البتكارا
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  .مركز االبتكار التابع للجامعة: املصدر. االبتكار اخلاصة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادنعجلة : 5الشكل 

  

  .املصدر مركز االبتكار التابع للجامعة. خارطة طريق االبتكار اخلاصة جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن: 6الشكل 
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: رئيسية عناصر واليت تشمل ثالثة) 7انظر الشكل (هو عملية التسويق اخلاصة جبامعة امللك سعود   المثال الثاني

، )Intellectual Property and Technology Licensing Program(التقنيةترخيص و  امللكية الفكريةبرنامج 

ادي و  برنامج، و ) Riyadh Technology Incubation Center( للتقنية الرياض حاضنةبرنامج  و

  ).Riyadh Techno Valley(للتقنية الرياض 

 .الجامعة في االبتكار مركز :المصدر .سعود الملك بجامعة الخاصة االبتكار عملية :7الشكل 

 

 

 

 

 



 

 

. املعينبقدر متيز االخرتاع أو االبتكار 

 إال أنه، لالخرتاع أو االبتكار وعاءإنشاء املسار التجاري على روح املبادرة اليت حتدد وختطط وتبين 

 

 يفضل ومن مث .بتكار إىل الرعاية والدعم

. النضجصل إىل مرحلة يحىت لتوفري حضانة له 

 ترويج االبتكاراتاصة عملية اخل الشركات

بناء 
المفھوم

البحث 
والتطوير
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 الدولي التجاري

  أمثلة دولية على عملية الترويج التجاري

بقدر متيز االخرتاع أو االبتكار   ً ا  ومتميز  من نوعه  ً ا  فريد  ً ا  عام  ً ا  مسار التجاري تتخذ كل عملية من عمليات الرتويج 

إنشاء املسار التجاري على روح املبادرة اليت حتدد وختطط وتبين 

 )8انظر الشكل (  ترويج أي عملية متر امراحل عامة مشرتكة 

 املراحل العامة لعملية الرتويج التجاري

بتكار إىل الرعاية والدعمأو ا معظم املخرتعني واملبتكرين املستقلني يف اخلارج حاجة أي اخرتاع

لتوفري حضانة له  عن اخرتاعهم كشفبمنهم التقدم إىل املنظمات واملؤسسات 

الشركات من داخلللمخرتعني واملبتكرين الداعمة  الرتويج اتعلى عملي

 .)9انظر الشكل (لدى كليفالند كلينيك 

ا7فصاح التقييم 
والتمحيص

النموذج 
ا:ولي

تسجيل 
براءة 

ا%ختراع
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التجاري الترويج عملية

 

أمثلة دولية على عملية الترويج التجاري

تتخذ كل عملية من عمليات الرتويج 

إنشاء املسار التجاري على روح املبادرة اليت حتدد وختطط وتبين  يعتمدوعادة ما 

مراحل عامة مشرتكة  توجد

  

املراحل العامة لعملية الرتويج التجاري: 8الشكل

 

معظم املخرتعني واملبتكرين املستقلني يف اخلارج حاجة أي اخرتاعيدرك 

منهم التقدم إىل املنظمات واملؤسسات  ونكثري ال

على عملي األمثلةومن 

لدى كليفالند كلينيك 

  

ترخيص 
بدء العمل
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  . كليفالند كلينك: املصدر. عملية الرتويج التجاري للمخرتعني واملبتكرين الداخليني لدى كليفالند كلينك: 9الشكل 

 

 

  

 ، ومن الضروري متويلالعائداتحتصيل يف  البدءقبل                 ً فرتة طويلة نسبيا   يستغرق     ً كبريا            ً استثمارا   الرتويجتتطلب عملية 

املنظمات العديد من توفر و . ناشئةتأسيس شركة مت الرتويج عن طريق خاصة يف حالة املختلفة  مراحلهاالعملية خالل 

العديد من املخرتعني واملبتكرين املستقلني  إال أن، كهذهمالية  استثمارات  تجاريالرتويج ال تتبىن عملياتالدولية اليت 

 االنتقالمن مث ، و من التسويقعلى مدخرام أو مواردهم الشخصية خالل املراحل األوىل  يفضلون عادة االعتماد

  ). 10  انظر الشكل(مراحل التطوير  خاللاملستثمرين  مع والتواصلنح امل حتصيلإىل        ً تدرجييا  
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  .التقنية لتسويق أوكالهوما مركز :املصدر .التجاري للرتويج أوكالهوما  منوذج حبسب التجاري الرتويج عملية يف املال رأس حياة دورة :10 الشكل

  

 السعودية في عليها التغلب ينبغي التي الفجوة

 التحديات القائمة

ية ونوعية عن االبتكار ممؤشرات ك إعداد على ةقادر الو اململكة العربية السعودية  اليت متتلكها ةوطنيالصد ار امل عدد

إىل البيانات الشحيحة املتاحة من  ستنادباالو .           ٍ يعد غري كاف   امصداقية البيانات داخله بشكل يضمن والتسويق

                                   ً  البيئة احمللية لالبتكار والتسويق ابتداء  العديد من التحديات اليت تواجه أمامنا  ظهرت، حول الوضع احلايل املصادر الرمسية

البنية القانونية إضافة إىل ، قطاع األعمال والصناعاتو لموارد البشرية لالبنية التحتية و املالية، و  من البنية التحتية األكادميية

  .قتصاد الكليلالالبنية التحتية و 

 

  :احمللي حول ثالثة عوامل رئيسية  الرتويجخالل عملية تم مواجهتها معظم العقبات اليت ت تتمحورو 

 اوممارسة دورهغري متمكنة من حتديد  كما أا. لعملية الرتويج ةأو داعم ةمطلع غرياألطراف املشاركة يف العملية • 

  .بشكل فعال
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  .عملية الرتويجاملوارد والقدرات املطلوبة لتعزيز ودعم وتوجيه عدم توفر • 

  .التجاري عملية الرتويج غري قادرة على دعم وتطويراألطر والسياسات والنظم احلالية • 

  :رئيسية منها عقبات يواجهونأن المخترعين والمبدعين في المملكة العربية السعودية  وينتج عن ذلك

 

  .رؤوس األموال اليت تدعم ثقافة االبتكار وروح املبادرةعدم كفاية و  والتقنية البشريةالبىن التحتية  ضعف •

، القانونيةو املالية و يف املؤسسات األكادميية  والرتويجإطار موحد وتعريف عملي لعملية االبتكار  اعتمادعدم  •

 .الشركات الصناعيةو  واملشاريع

العديد من ااالت مثل البحث والتطوير ، والتكنولوجيا ، يف دعم لتوفري الالالزمة  و املؤهلةنقص املوارد البشرية  •

 .اخل..  اإلدارةوالتمويل ، والتسويق ، و 

  .الرتويجوافز يف عملية احلو  تنظيميةاللوائح الو  سياسةالبنية ال ضعف •

  .من جهة أخرى يةالصناعالشركات و  واملؤسساتواملستثمرين من جهة بني املخرتعني واملبتكرين  الروابط هشاشة •

ومحاية  أعباء التطويرن ي واملبتكر نياملخرتعيؤدي إىل حتمل مما نقص املوارد املالية مبا يف ذلك رأس املال االستثماري  •

 .امللكية الفكرية وتكلفة التسويق

 .للمبدعني واملستثمرينتاحة املتسويق القنوات عدم استغالل  •

 : واملتضمنني،  الرتويجاملمولني يف عملية و  الرئيسيني الالعبني عدم فعالية أدوار •

o  شركات رأس املال املغامر 

o مكاتب نقل التكنولوجيا 

o وسطاء التكنولوجيا واخلرباء االستشاريون. 

o وكاالت التمويل 

o احلاضنات العلمية 

o املنظمات الغري رحبية 
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o مؤسسات التدريب األكادميية 

o مراكز البحث والتطوير  

o واملؤسسات الشركات الصناعية  

 .الرتويجأعاله واملمولني يف عملية  ةاملذكور  الرئيسية األطرافعمليات بني الدوار و األ ضعف تكامل •

  .الناشئةتكنولوجيا الشركات املناسبة لتأسيس  واإلدارةلفكرية لكية ااملو  ايلوالدعم املضانة احل ضعف آليات •

 املعنية باالبتكارربامج القانوين ودعم عمل إنشاء إطار يف  املكلفةضعف الدور الذي تقوم به السلطات احلكومية  •

 .التجاري الرتويج فيهامبا   والريادة

 .عملية الرتويجالتوعية بو  والريادة ثقافة االبتكار شربن املعنية يةالتعليماالسرتاتيجيات ية و و توعال اجلهودقصور  •

  

صناعة اعتماد مثل هجرة األدمغة و  على الصعيد الوطينسلبية آثار ذات ن يؤدي تدرجييا إىل نتائج ميكن أ كل ذلك

 .التطوير على اعتمادهاأكثر من على االسترياد واالستخدام  تقنيةال

 مستقبل الترويج التجاري لالبتكار في السعودية

حتويل دف استثمارات ضخمة من خالل توظيف العديد من املبادرات اختاذ يف       ً مؤخرا   اململكة العربية السعوديةبدأت 

ووفقا للدكتور نبيل . جاريالتويج الرت  ودعماالبتكار وروح املبادرة  وذلك لتشجيعاململكة إىل جمتمع قائم على املعرفة 

الغرفة التجارية والصناعية باملنطقة الشرقية األعمال واملشاريع الصغرية واملتوسطة يف و ريادة ال قسم مستشارشليب ، 

)Eastern Province Chamber Of Commerce & Industry(  ، اململكة العربية السعوديةفإن 

العلوم على البحث والتطوير كجزء من خطة  )مليار دوالر  8.6(  مليار   سعودي 32 أكثر من سوف تنفق

 1.3 البالغيف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة  2.5 ما يعادلأي .             ً        للعشرين عاما  القادمة الوطنية التكنولوجياو 

 ) 2010شليب، (  .يف املائة يف الوقت احلاضر 0،50-0،25 بداية من ، ) مليار دوالر  )347 سعودي تريليون
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 : الرتويج التجاريها مبا في والريادةبعض املبادرات اليت اختذا السعودية لتسهيل االبتكار وفيما يلي 

 Saudi Venture Capital Investment(االستثمارية السعودية تشكيل فينشر كابيتال  •

Company ( 375، برأس مال مدفوع قدره مقرها السعودية  -قيد التطوير - وهي شركة استثمار   مليون

وقد . يف الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف اململكة العربية السعودية هي دف إىل االستثمارو سعودي ، 

يف ) Capital Markets Authority(فينشر كابيتال موافقة مبدئية من هيئة سوق املال  بنك تلقى

 .الشركةلتأسيس  2009يونيو / حزيران 

أن  2010 فرباير 24بتاريخ ، صاديني يف البنك السعودي الفرنسيالدكتور جون سفاكياناكيس ، كبري االقتأعلن  •

البنوك احمللية يف اململكة العربية السعودية تدرس سبل متويل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم من أجل زيادة 

من أفضل جديدة أساليب متويل  إجيادديدة دف إىل اجلاآللية  أنوضح أو . مستوى مشاركتها يف االقتصاد احمللي

 )2(.حاليا تلك املتوفرة

هناك مبادرة ، للعلوم والتقنية عبدالعزيزامللك  ووفقا لألمري تركي بن سعود بن حممد آل سعود ، نائب رئيس مدينة •

يف  )Saudi Business Innovation Research( األعماللقطاع  يةاالبتكار  بحوثال برنامجلتطوير 

 وتسويق التقنيات إضافة إىل دعمالذي سيدعم تطوير املنتجات القائمة على التكنولوجيا يف اململكة و السعودية 

، باإلضافة يف اململكة ات العاليةالتقني توظيف وتشجيع، يف اجلامعات ومراكز البحوثاليت يتم تطويرها واعدة ال

 .الصغرية واملتوسطة الشركات دعمإىل 

  

)2  (Dayekh, R. (2010, February 27). Saudi banks study ways to finance small- and medium-sized businesses. Al-Shorfa.  

)3( AL-SHAMRANI, N. (2010, JUNE 18). SCIENCE AND TECHNOLOGY WILL BOOST KINGDOM, SAYS KAUST CHIEF. SAUDI 

GAZETTE.  
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   التوصيات

 وطني تجاري ترويج نحو

واقع ال، إال أن للغاية مشجعالوطنية العديد من املنظمات واملؤسسات  لدى     ً نظريا  السيناريو احلايل الذي لوحظ رغم أن 

 اخلالفات، أثريت العديد من على سبيل املثالف. نيستقلامل احمللينياملبتكرين واملخرتعني  ية منغالبلل بالنسبة    ٍ مرض   غري

بتطابق النظرية والواقع يف جدة فيما يتعلق  2010ابتكار  معرض يف نياليت أجريت مع املخرتعني احمللي خالل املقابالت

من  احلاليةوينظر إىل العملية . واحملفزات املعيقاتيف اململكة العربية السعودية مع الرتكيز على  الرتويجعملية ب فيما يتعلق

مكلفة إضافة إىل كوا  مشجعة وغريداعمة ، غري و معقدة ، و ، ةمألوف على أا غريقبل غالبية هؤالء املخرتعني 

 :ولذلك استنادا على ما سبق ، يوصى مبا يلي . طويال             ً وتستغرق وقتا  

 يف املؤسسات األكادمييةبني أعضاء اتمع  "التجاري الرتويجاالبتكار واملبادرة من خالل "بناء وتعزيز ثقافة  •

الراغبني يف و خرتاع واالبتكار االب املهتمنييعود بالفائدة على األفراد س مما. واجلهات الصناعيةوالشركات 

 .شاريع والشركاتامل تأسيس

o  الرتويج التجاريتعزيز أدوار وخدمات املنظمات واملؤسسات املشاركة يف عملية هذا يشمل. 

o وتقييم السوق  ،بدءا من البحث األساسي الرتويجعملية بتوعية املخرتعني واملبتكرين  إضافة إىل

 .وتقييم االخرتاعات واالبتكارات وامللكية الفكرية وآلية التسويق والتمويل واإلدارة ، اخل

املخرتعات واالبتكارات احمللية بالتنسيق مع املنظمات  مراقبة ترويجلتسهيل ودعم و  موحدةسلطة  تطوير •

 .اخلاصة و ةياحلكوم

ومؤسسات  ؤسسات األكادميية امل األطراف املعنية مثل مع هاتكامل وضمان الرتويجلعملية  وضع نظم ولوائح •

 القانونية ، اخلو لية البحث والتطوير ، واملؤسسات املا
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خرتاعات لال لرتويج التجاريالداعمة لعملية اوالقانونية  التجاريةواالستشارات  الالزمالتمويل  تسهيل •

 .واألطراف الرئيسية كل من املمولني  واالبتكارات من

o األعمال يف جمال واسعة الربة اخلعرفة و امل من ذويرشدين من خالل ماملخرتعني واملبتكرين  دعم

 .الرتويجعملية  لتعزيزعمل ال طخط على وضعشاملة والتدريب الربامج ال إضافة إىل

o واالستشارات عن طريق توفري التمويل املايل  الناشئةشركات ال وتطويرتشكيل عملية ودعم  تسهيل

 .التجاريةالقانونية واملعرفة واخلربة 

o  وتشجيع املسابقات الوطنية ، الناشئة شركاتلل املغامرثل رأس املال محمدود املسؤولية تقدمي التمويل

 .لتمويللآلية كوالدولية اليت تقدم املنح لالخرتاعات واالبتكارات  

العديد من  أن حيث  الرتويجتطوير قاعدة بيانات لالخرتاعات واالبتكارات احمللية لتسهيل عملية  •

إال أنه ال يتم للصناعات والشركات  وبرغم أمهيتهااالخرتاعات واالبتكارات يف املؤسسات األكادميية 

 .استثمارها أو الرتويج التجاري هلا

 . ببعض إنشاء شبكة حملية لربط املخرتعني السعوديني •

 :من خالل ما يليتطوير الوضع الحالي  فيالهدف النهائي ويتلخص 

على نطاق واسع  ملعرفة احمللية والعامليةاحافز اقتصادي مالئم ونظام مؤسسي يشجع على استخدام خلق  •
 .وفعال يف االقتصاد، ويعزز روح املبادرة ويسمح بالتحوالت االجتماعية ذات الصلة ويدعمها

 تعليمية  ً ا  فرصيوفر ألفراده و يتمتعون باملهارة واملرونة واإلبداع،   ً ا  أفراد فعال يشجع روح املبادرة ويفرزجمتمع بناء  • 
 .ستمر متاحة للجميعموفرص عمل وتعليم  عالية ذات جودة

 .توفر خدمات وأدوات فعالة متاحة جلميع قطاعات اتمع لالتصاالت واملعلوماتية حيوية حتتية بنيةتطوير  • 

 قادرة على أخرىنظمات موجامعات و  وحبثية علميةفعال يتألف من شركات ومراكز  يابتكار  نظامإجياد • 
، واستخدامها خللق منتجات مع االحتياجات احمللية مالءمتها، هافي واملسامهةاالستفادة من املعرفة العاملية 

 .دةوخدمات جدي



枀І

 

Commercialization Of Innovations In Saudi Arabia     21 

 

  

  

املهمة التالية هي و . يف اململكة العربية السعودية الرتويج التجاريلقد حدد هذا التقرير بعض نقاط الضعف يف عملية 
حتديد اخلطوات امللموسة اليت جيب اختاذها من أجل وضع اسرتاتيجيات فعالة وسياسات قابلة للتنفيذ ، ومشاريع سيتم 

 .لعملية الرتويج التجاري السعودية مأمولةتنفيذها لتحويل السيناريو احلايل إىل رؤية مستقبلية 

 تعتزم حيث .التقارير النظرية الوارد يفالرتويج التجاري تحقق من واقع ، من الضروري ال"موعة األغر"كخطوة تالية 
عملية الرتويج التجاري يف اململكة العربية السعودية  دف التحقق منإجراء عدد من دراسات احلالة  "األغرجمموعة "

 .مع املخرتعني احمللينيها وتوثيق

موعة جم"   ً                       بناء  على معايري حمددة من قبل.يف جدة 2010معرض ابتكار  يفمت اختيار سبعة من املخرتعني املشاركني وقد 
 بتكرمدى قابلية امل على حيث اعتمدت(Entrepreneur Organization)و جمموعة رواد األعمال  "األغر

 .للتوجه إىل السوق 

توثيق رحلة هؤالء ببالتعاون مع جمموعة رواد األعمال وموهبة وجهات أخرى ذات عالقة جمموعة األغر  تقوموسوف 
خالل السنتني القادمتني وحماوالم يف حتويل ابتكارام إىل منتجات قابلة للتسويق وسوف تساعد النتائج اليت  بتكرينامل

 ومن مث حتويل االبتكارات إىل منتج قابل للتسويقعملية من ستتوصل إليها هذه الدراسة يف زيادة فهم الوضع احلايل 
 .قابلة للتنفيذو  جمدية توصياتاقرتاح 
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