جدة 18 ،فبراير 0202

تق ــري ــر توثيق رحلة املبتكرين في برنامج

" من االبتك ــار إلى السوق " 0200 - 0202

1

مجموعة األغ ـ ــر

برع ــاية
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع (موهبة)

إعداد
مكتب تي إل س ي لإلستشارات الدارية والتطويرية

2

3

الشــكر والتــقدير
تعزيزا للرؤية الوطنية الشاملة ودعما للجهود القيادية الرشيدة والهادفة إلى تحويل مجتمع اململكة العربية السعودية
ملجتمع معرفي مبدع ،وإيمانا باملبادرة الرائدة التي حظيت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا "رئيس مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع" ،قامت املؤسسة بتدشين
"معرض ابتكار " أحد أهم وأكبر املعارض املتخصصة في االبتكار واملعرفة في الشرق األوسط ،بهدف إبراز القدرات الوطنية
في مجال االبتكار تماشيا مع أهداف املؤسسة وتحقيقا لرسالتها في دعم وبناء وتطوير بيئة ومجتمع البداع.
واستكماال لهذه املسيرة ،تتقدم "مجموعة األغر" بالشكر والتقدير ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع
"موهبة" لجهودهم في دعم توثيق رحلة املبتكرين من خالل رعاية "توثيق برنامج من االبتكار إلى السوق ."0200 - 0202
والشكر موصول لكل من عمل على إنجاح هذا املشروع من أعضاء اللجنة التوجيهية و كافة الجهات التي ساهمت في
إنجاز هذا التقرير.
آملين من هللا العلي القدير أن يثمر هذا التقرير عن مبادرات رائدة لتعزيز االبتكار في اململكة.

وهللا ولــي التوفيــق،،،
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خلفي ـ ــة التقرير
في إطار الجهود الرامية لتفعيل الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية ،ودعما للمسيرة الوطنية نحو مجتمع معرفي،
رعا خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه هللا -تدشين أول مؤسسة حضارية برؤى
محلية لدعم وتحفيز املبتكرين.
تحظى "مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع"-موهبة -وتتشرف برئاسة كريمة من لدن خادم الحرمين
الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود ،والتي تتركز أولوياتها في اكتشاف املوهوبين وبناء قدراتهم من خالل برامج
إثرائية واعدة.
وتفعيال لجهود املؤسسة ،قامت"موهبة"بتدشين"معرض ابتكار " أحد أهم وأكبر املعارض املتخصصة في االبتكار واملعرفة
في الشرق األوسط ،والذي يهدف إلى إبراز القدرات الوطنية في مجال االختراع واالبتكار.
وعلى هامش "معرض ابتكار  "0202الذي شارك فيه ما يقارب املئة مبتكر ،واستكماال ملسيرة "موهبة" في دعم االبتكار،
بادرت "مجموعة األغر " مع "مؤسسة موهبة" بتبني تأسيس "برنامج من االبتكار إلى السوق" ،أول برنامج نموذجي إرشادي
يهدف إلى دعم تسويق االبتكارات املشاركة في املعرض.
ودعمت "مجموعة األغر" البرنامج بتشكيل لجنة توجيهية تضم نخبة من األكاديمين واملختصين لدعم املبتكرين
وإرشادهم ،وقد شارك في البرنامج أحد عشرة مبتكرا ،أثمرت مشاركتهم عن تسجيل عددا من براءات االختراع مع بقاء
منتجات أخرى قيد البحث والتطوير.
من هذا املنطلق إرتأت "مجموعة األغر" أهمية إعداد تقرير يهدف إلى توثيق وتلخيص رحلة املبتكرين املشاركين في
البرنامج ،فهذه التجربة الثرية جديرة بأن ّ
تسجل لتبقى مرجعا للمبتكرين واملهتمين في هذا املجال.
يرصد هذا التقرير مسار البرنامج ،مراحل عمله ،أبرز مخرجاته ،الخبرات والعوامل املؤثرة في مسيرة املبتكرين والتي يمكن
من خاللها بناء قاعدة تنظيمية ّ
تسهم في توجيه املبتكرين مستقبال وتفادي العقبات الحالية وتحفيز بيئة االبتكار في
اململكة.
ويعرض التقرير التطور املرحلي البتكارات املشاركين في البرنامج ،مع سرد أبرز النجازات التي بلورت مسيرتهم ،ويلخص
العرض التفصيلي للحاالت -محل الدراسة -الدروس املستفادة من التجارب التي خاضها املبتكرين والتي تنعكس بشكل
رئيس على بيئة االبتكار املحلية ومدى تجاوبها وثقافة االبتكار .كما يستعرض أبرز التحديات التي واجهت املبتكرين ودور
اللجنة الشرافية بمجموعة األغر في دعمهم وتوجيههم ،مع تسليط الضوء على بعض املؤشرات اليجابية التي أسهمت في
دعم االبتكارات الوليدة.
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مقدم ـ ـ ـ ـ ــة
10

مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ق
تعتبر معدالت التسارع املعرفي ،والتقدم التكنولوجي ،والتنافسية البداعية ،أحد املحددات التي تقدر مدى تقدم األمم
وتطورها ،فهي تقيس مقدار ما تنتجه من معارف التنمية االقتصادية واملجتمعية للمجتمعات.
وساهمت التوجهات املستقبلية للسيـاسـة الوطنيـة للمملكة العربية السعوديـة في دعم املسيرة وبناء منظومة االبتكار ،من
خالل إطالق العديد من املؤسسات الداعمة لتنمية االبتكار واملبتكرين.
ويمكن تعريف االبتكار على أنه االختراع أو مقدماته التي تشير إلى روح املبادرة ،وهو يعتمد في الدرجة األولى على املنتج أو
العملية التي ينتج عنها قيمة مضافة ،غير أنه قد يتجاوزاملنتج أو العملية ليتخذ أشكاال أخرى.
وقد وضعت اململكة أمامها هدف يرمي إلى إيجاد مجتمع معرفي يدعم ويشجع االبتكار ،وترجمت هدفها من خالل تبني عدد
من املبادرات الداعمة ،في طليعتها "معرض ابتكار السنوي" والذي يفتح آفاقه أمام جمهور من املبدعين ليثروا بإبتكاراتهم
مستقبال مأمول.
ومن هذه االنطالقة ،تضامنت املؤسسات الداعمة لتعزيز جهود املعرض من خالل تسويق االبتكارات الوليدة وذلك ضمن
إطار منهجي لبرنامج قائم على التوجيه والرشاد.
قامت مؤسسة موهبه بالتعاون مع " مجموعة األغر " )وهي حاوية فكرية مستقلة غير ربحية تعني بدراسة القضايا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساهم في تحول اململكة العربية السعودية إلى االقتصاد واملجتمع املعرفي) بإعداد
ق
نموذج توجهيهي لعدد من املبتكرين املشاركين في معرض" ابتكار  ،"0202من خالل برنامج اطلق عليه اسم " برنامج من
االبتكار الى السوق " .
استهدف "برنامج من االبتكار إلى السوق" تطوير املنتجات االبتكارية وتنفيذها على أرض الواقع ،بإشراف لجنة توجيهية
ضمت مجموعة من األكاديميين ورجال األعمال ذوي الخبرة بنشر املهارات والجراءات الالزمة لجذب االبتكارات إلى السوق
من خالل املشروعات العملية.
برنامج "من االبتكار إلى السوق" هو برنامج توجيهي استغرق تنفيذه عامين ( )0200- 0202تحت إشراف وإدارة "مجموعة
ّ
األغر" ،وقد حرص البرنامج على تطوير املهارات الشخصية للمبتكرين املشاركين في البرنامج والتي تشكل عنصرا أساسيا
من عناصر النجاح في عالم األعمال كما اكتسب املشاركين في البرنامج األدوات واملهارات الالزمة لعرض وتسويق منتجاتهم.

11

تجسيدا لرؤية "مجموعة األغر" في تعزيز تحويل اململكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي ،شاركت املجموعة كعضو
اللجنة املنظمة في إعداد وتنظيم "معرض ابتكار  "0202بالتعاون مع عدد من الجهات الرائدة في دعم االبتكار الوطني.
فقد إرتأت "األغر"-عضو اللجنة املنظمة ملعرض ابتكار السنوي  -0202 -0222أهمية القيام بدراسة حلقة من حلقات
منظومة االبتكار الوطنية وإجراء دراسة تطبيقية (دراسة حالة) من خالل اختيار شريحة من املبتكرين وتوثيق رحلتهم
واملساهمة في تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
من هنا بادرت "مجموعة األغر" بتبني تنفيذ برنامج قعرف الحقا باسم"برنامج من االبتكار إلى السوق" وقامت بإدارته
والشراف عليه ،وذلك بهدف تتبع ورصد مستقبل االبتكارات املشاركة في املعرض ،وقد بدأ التخطيط للبرنامج تزامنا مع
"معرض ابتكار "0202
وقد تم إعداد هذا التقرير لتوثيق تجربة البرنامج وتقييمها ،واستخدام املبتكرين املشاركين في البرنامج كعينة دراسة يتم
من خاللها استنتاج مؤشرات واقع بيئة االبتكار وتوليد األفكار واملقترحات الرامية إلى تطوير األنظمة والسياسات
والجراءات القانونية الداعمة لالبتكار ،وتعداها إلى الدعم والتمويل وثقافة االبتكار ومهارات املبتكر الحياتية والعملية.
ويأتي هذا التقرير تلخيصا لتلك الجهود الفاع لة في مجال دعم املبتكرين ،حيث يرصد أهم مؤشرات بيئة االختراع في
اململكة من خالل تجارب عينة مستهدفة .ومما أسهم في إثراء التقرير نتائج االستطالعات التي شارك بها املبتكرين وأعضاء
اللجنة التوجيهية ،والتي أفضت إلى حصر عددا من العوامل املؤثرة في سوق االبتكار.
وقد لخص التقرير إلى أن هناك اهتماما ملحوظا من قبل بعض املؤسسات لدعم االبتكار إال أنه البيئة االبتكارية ال تمثل
املناخ املالئم لدعم االبتكار ،إضافة إال أنه بعض (املخترعين ليسوا مؤهلين بالقدر املطلوب أو املتاح لدفع عملية التنمية
البداعية وتسويق منتجاتها).
كما بين التقرير أن تأهيل املجتمع املعرفي يستلزم تزويده بمنظومة متكاملة من الضوابط والقيم املوج هة والتي من شأنها
تنظيم قطاع االبتكار ودفعه ضمن عملية استراتيجية منظمة.
وحيث يعتبر االبتكار املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي والقدرة التنافسية العاملية وحقيق نمو اقتصادي مستدام وإلى
زيادة العمالة وتحسب فرص ريادة األعمال وبناء مجتمع أكثر إبداعا ،تم طرح بعض التوصيات التي من شأنها دعم
املسيرة الوطنية لدعم االبتكار.
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الفصــل األول

خلفية برنامج من االبتكار إلى الس ــوق
13

تمهيـ ـ ـ ــد
يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على خلفية برنامج "من االبتكار إلى السوق  ،"0200 – 0202وذلك للتعرف على
أهداف البرنامج والجهات املساهمة في دعمه ،وسيتم عرض ذلك من خالل:
القسم األول  -خلفية برنامج من "االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
يهدف هذا القسم إلى عرض فكرة برنامج "من البتكار إلى السوق" ومراحل تأسيسه ،والفئات املستهدفة وآليات إختيار
املشاركين في البرنامج ،وتأسيس اللجنة التوجيهية.
القسم الثاني -معرض ابتكار السنوي
سيوجز هذا القسم أهداف "معرض ابتكار السنوي" وطبيعته وأبرز الفئات املشاركة فيه ،والجهات القائمة على تنظيمه.
ق
كما يستعرض املع ــايير الخاصة بتشكيل اللجنة التحكيمية للمعرض والتي تعنى بمرحلة اختي ــار وترشيح االبتكارات
املشاركة.
القسم الثالث -آلية عمل برنامج من "االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
يعرض هذا القسم آلية عمل البرنامج من خالل طرح دور اللجنة التوجيهية في دعم املبتكرين واقتراح آليات تطوير
البرنامج ودورها في توثيق مسيرة املبتكرين خالل البرنامج.
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القسم األول -خلفية برنامج "من االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
يستعرض هذا القسم من التقرير بدايات برنامج " من االبتكار الى السوق " بدءأ ب ـ ـ ـ ( كيف بدأت فكرة البرنامج ؟،
وتشكيل اللجنة التوجيهية ،ومرورا بمراحل عمل البرنامج و انتهاءا بفكرة توثيق البرنامج .
فكرة برنامج "من االبتكار إلى السوق"
هو برنامج إرشادي توجيهي ،ق
صمم بمبادرة من قبل مجموعة األغر ملعرض "ابتكار السنوي" ،بهدف توثيق رحلة شريحة
من املبتكرين في تحويل ابتكاراتهم من ابتكارات علمية إلى منتجات قابلة للتسويق حيث أنبثقت فكرة البرنامج أثناء
االجتماعات التنسيقية للجنة املنظمة للمعرض ،والتي كانت دائما ما تناقش واقع االبتكارات املشاركة في املعرض وما تأول
إليه بعد انعقاده ،وتطرح تساؤالتها حول مستقبل املبتكرين الجدد ،و قد قحدد البرنامج بإطار زمني يشمل الفترة ما بين
معرض ي "ابتكار  0202و  " 0200لتركيز الجهود وقد تم تشكيل لجنة توجيهية لدعم مسيرة البرنامج.
أهداف البرنامج

1

 دراسة واقع االبتكار في اململكة وإمكانية تحوله إلى منتج وأين تقع املعوقات على أرض الواقع.
 إعداد دراسة تفيد املبتكرين الجدد.
تأسيس برنامج "من االبتكار إلى السوق"
تجسيدا لرؤية "مجموعة األغر" في تعزيز تحويل اململكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي ،شاركت املجموعة كعضو
في اللجنة املنظمة في إعداد وتنظيم "معرض ابتكار  "0202بالتعاون مع عدد من الجهات الرائدة في مجال االبتكار.
وقد إرتأت " مجموعة األغر"-عضو اللجنة املنظمة ملعرض ابتكار السنوي  -0202 -0222أهمية القيام بدراسة حلقة من
حلقات منظومة االبتكار الوطنية وإعداد دراسة تطبيقية (دراسة حالة) من خالل اختيار شريحة من املبتكرين املشاركين
في املعرض ،وتوثيق رحلتهم ورصد التحديات التي واجهتهم في تحويل أفكار ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
من هنا بادرت "مجموعة األغر" بتبني تنفيذ البرنامج الذي قعرف الحقا باسم"برنامج من االبتكار إلى السوق" وتبنت
إدارته والشراف عليه ،وذلك بهدف تتبع ورصد مستقبل االبتكارات املشاركة في املعرض ،وقد بدأ التخطيط للبرنامج
تزامنا مع "معرض ابتكار ."0202
 1تقرير " ملخص عن برنامج من االبتكار إلى السوق  "0200-0202والذي تم إعداده من قبل إدارة اللجنة التوجيهية للبرنامج.
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البداية...
بدأت مرحلة اختيار املشاركين في البرنامج أثناء انعقاد "معرض ابتكار  ،"0202حين قأ ّ
قيمت ورشة عمل ترشيحية
" ،“Screening Process Workshopتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة "رواد األعمال" والتي تبنت عقد عددا من الحوارات
املفتوحة مع املخترعين لتقييمهم واملفاضلة بينهم ق
وسميت فيما بعد بـ ـ ـ "ورشة العمل التأسيسة للبرنامج" .
ورشة العمل التأسيسية
أهداف ورشة العمل التأسيسية
هدفت هذه الورشة إلى:
 .0التعرف على املبتكرين وتقييم أدائهم في الورشة.
 .0استطالع خلفية املبتكرين التسويقية ومدى رغبتهم في طرح منتجاتهم .
 .3تقييم الخلفية التسويقية والدارية لدى املبتكر.
 .4قياس مدى معرفة املبتكر ودرايته باملتطلبات التسويقية للمنتج.
 .5تقييم حماس املبتكر واهتمامه بتسويق منتجه.
 .6اختيار الفئة املستهدفة للمشاركة في البرنامج واملفاضلة بين املبتكرين.

ماتم خالل الورشة .....
قعقدت ورشة العمل التأسيسية والتي شارك فيها  60من املبتكرين املشاركين في معرض ابتكار ،قام املحاورين خالل
الورشة بتوزيع طلبات املرشحين وتعبئة استبيانات طلب املشاركة والتي يتمكن من خاللها أعضاء اللجنة قياس خبرة
املبتكرين ،وتقييم خلفيتهم الدارية والتسويقية ،وقدراتهم التنفيذية .
بعد ذلك تم تقسيم املرشحين إلى مجموعات صغيرة ،كل مجموعة مكونة من  02أشخاص بحسب تخصصاتهم ومجاالت
ابتكاراتهم (إما طبية ،أو هندسية ،أو صناعية ،)...وفرت مجموعة اآلغر خالل الورشة محاورين بعضهم من منظمة "رواد
األعمال "2وبعضهم من الشباب والشابات الناشطين في مجال " ريادة األعمال " ،واهتمت مجموعة اآلغر أن يتم اختيار
محاوري املجموعات بما يتناسب مع خبرة املبتكرين في مجاالتهم املعنية ،وشارك املحاروين خالل الجلسة تجربة
املبتكرين واستمعوا إلى مشاكلهم واملعوقات التي واجهتهم في اختراعاتهم ،وكانت التجربة ثرية جدا لكال الطرفين ،فمن
جانب كانت تجربة هامة للمحاورين حيث أنها ساهمت في فهم وضع املبتكرين بشكل عام من حيث (بيئة االبتكار ،فكر
2ملزيد من التفاصيل عن املنظمة الرجوع إلى امللحقات
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وعقلية املبتكرين ،مدى معرفة املبتكرين باحتياجات السوق والعمليه التسويقية ،رؤية املبتكرين بعيدة املدى) [والتي
كانت في بعض األحيان منغلقة ومحدودة على ابتكاراتهم فقط ، )3حماس املبتكرين ،مدى عزمهم وإصرارهم في استكمال
مشوراهم البحثي أو التسويقي لتسويق منتجاتهم) ،من جانب آخر كانت تجربة جديدة للمبتكرين في فهم ( ماذا يعني
وجود سوق للمنتجات والبتكارات ؟ ،أهمية دراسة متطلبات السوق ؟ قيمة دراسة جدوى ؟ ) ،قلوحظ خالل الورشة
اهتمام املبتكرين ببعض املصطلحات واألفكار التي سردها املحاورين  ،4ومن خالل تلك املحاورات قيم املحاورين
املبتكرين (تقييم مبدأي وعام) من الناحية العلمية ومن الناحية التسويقية البتكاراتهم ،بعد االنتهاء من مقابلة املبتكرين،
قامت مجموعة األغر بعقد اجتماع بين املحاورين للتعرف على بعضهم البعض وشرح انطباعاتهم وآرائهم حول الجلسات
مع ممثلين من قبل مجموعة األغر ،وعبر املحاورين عن رأيهم في املبتكرين وطلبت مجموعة األغر من املحاروين ترشيح 3
اسماء لختياراهم في البرنامج التوجيهي املقترح  ، 5على أن يتم إرسال تقييم من قبل ممثل من مجموعة األغر ألخذ
مرئياتهم مكتوبة وموثقة ،ومن هنا بدأ مشورا برنامج " من االبتكار الى السوق ".....
اهتمت املجموعة أن تكون هذه الورشة نقطة االنطالق لتأسيس البرنامج ،بحيث تكون مخرجات هذه الورشة هي نقطة
البداية في اختيار املرشحين.
ويمكننا تلخيص اآللية التي تم اعتمادها الختيار املبتكرين كالتالي :

آلية اختيار املبتكرين في البرنامج
 .0عقد ورشة العمل بمشاركة  60مبتكر في معرض" ابتكار. " 0202
 .0تعبئة استبيانات طلب املشاركة والتي يتمكن من خاللها أعضاء اللجنة قياس خبرة املبتكر ومدى استيعابه
للمتطلبات التسويقية لالبتكارات .
 .3تقسيم املرشحين إلى مجموعات مكونة من  02أشخاص و توفير محاورين من نفس املجال ( أو تخصص قريب
من املجال املستهدف في املجموعة ) .
 .4مناقشة املحاورين للمبتكرين في مجاالت تخصصاتهم وتقييم املبتكرين وفقا للمعايير التالية :
 نموذج االختراع.
 الحصول على براءة االختراع.
 شخصية املبتكر ومرونته في التعامل مع متطلبات السوق .
 الخطط املستقبلية وتوجهات املبتكر .
 .5عقد املقابالت الشخصية مع املرشحين.
3

شهادة وافادة املحاورين في اجتماع الذي تم بعد ورشة العمل التأسيسية .
4النظر في التوصيات الخاصة بالعمل على تغيير الفكر التسويقي للمبتكر
5ولذي ق
عرف الحقا باسم " من االبتكار الى السوق "
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 .6املفاضلة بين املبتكرين واختيار ثالثة مرشحين من كل حقل أو تخصص للتصفية النهائية بعد تقييم اللجنة
الشرافية .
 .7تقييم املرشحين النهائيين واختيار املشاركين في البرنامج اللجنة الشرافية واملكونة من "مؤسسة موهبة"،
"مجموعة األغر"" ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" و "منظمة رواد األعمال" ،وعددا من
سيدات ورجال األعمال واألكاديمين ،والذين أصبحوا أعضاء اللجنة الحقا .

وتتلخص آلية اختيار املرشحين كالتالي:

عقد مقابالت شخصية مع
املشاركين

تقسيم املشاركين ملجموعات
حسب التخصص

تعبئة استمارات املشاركة
في البرنامج

اختيار أفضل 2مرشحين من
كل تخصص

تشكيل اللجنة الشرافية
لبرنامج من االبتكار إلى السوق

اختيار املبتكرين املرشحين
للمرحلة النهائية

تشكيل اللجنة التوجيهية
حسب تخصصات املشاركين
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اختيار املشرفين  /املوجهين
حسب تخصصات املشاركين

الفئة املستهدفة واملشاركة في برنامج "من االبتكار إلى السوق"
يستهدف برنامج " من االبتكار الى السوق " جميع املبتكرين الذين تم اختيارهم من قائمة املشاركين في معرض ابتكار
 . 0202وبعد انسحاب ثالثة من املشاركين ،تم استبدالهم بمبتكرين آ خرين من املشاركين بمعرض ابتكار  0222والذين
تم اختيارهم وفق آلية ومعايير اختيار املبتكرين .
إرتات املجموعة أهمية تحديد الفئة املستهدفة من املبتكرين للمشاركة في برنامج " من
االبتكار إلى السوق " ،وراعت أن يكون االختيار واقعي وموضوعي ومبني على معايير أولية
تضمن جدية املبتكر واهتمامه لالستمرار باملشاركة في اللجنة للحصول على النتائج
ق
املرجوة ،وكما ذكر آنفا وبعد النتهاء من ورشة العمل التأسيسية ،استكملت املجموعة
رحلتها مع املبتكرين في اختيار املشاركين من خالل وضع جملة من املعايير...وهي كالتالي :
معايير اختيار املبتكرين في البرنامج :

6

م املعيار

مؤشر القياس

أدوات القياس

 0ان يكون قد تقدم للحص ـ ـ ـ ـ ـ ـول على براءة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتراع

إفادة املبتكر

ال توجد أداة قياس

أن يكون لدى املبتكر الرغبة في تحويل فكرته إلى منتج في

ال يوجد

املقابلة الشخصية

 0السوق

 3أن يكون لدى املبتكر الحماس والصرار على تحقيق أهـ ـ ـ ـ ـ ـدافـ ـ ـه

ال يوجد

املقابلة الشخصية

 4أن يكون هناك نموذج عملي جاهز يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسد فكرة االخ ـ ـ ـ ـ ـتراع

نموذج االختراع

املقابلة الشخصية

أن يتم املوافقة على فكرة االختراع من قبل اللجنة التوجيهية

 5للبرنامج والتي تم تأسيسها بعد اختيار املرشحين النهائيين

 6معايير إختيار املبتكرين واملشرفين والذي تم إعدادها من قبل إدارة اللجنة التوجيهية للبرنامج.
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ال يوجد

 براءة الفكرة
 نموذج االختراع

تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج
بعد أن قامت اللجنة الشرافية للبرنامج باختيار املبتكرين ،قررت تشكيل لجنه إرشاديه تسهل عمل املشاركين في البرنامج
وتقوم بالدور الشرافي والتوجيهي ألداء املبتكرين وعرفت باسم "اللجنة التوجيهية" ،والتي تم اختيار أعضائها وفقا
للمعايير التالية:
معايير اختيار أعضاء املشرفين في اللجنة التوجيهية
 .0أن يكون لديه اهتمام وشغف باالبتكار واألفكار الجديدة.
 .0أن يكون لديه مهارات التواصل مع اآلخرين.
 .3أن يكون لديه مهارات قيادية.
 .4أن يكون لديه خبرة عملية في أحد املجاالت التالية (التجاري أو الصناعي أو في مجال العمل املؤسس ي /
االستثماري) أو لديه عمله الخاص.
أعضاء اللجنة التوجيهية
االسم

الجهة

املنصب

1

أ.فهد أسعد أبو النصر

مجموعة األغر

رئيس اللجنة

2

د.محمد سليمان خورشيد

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عضو اللجنة

3

د.محمد األنصاري

أرامكو السعودية

عضو اللجنة

4

د.فؤاد العواد

موهبة

عضو اللجنة

5

أ.عبد هللا خان

موهبة

عضو اللجنة

6

م.رضا سالم إسالم

 - EOشركة أمواج املستقبل للتقنية

عضو اللجنة

7

د.صديقة آل غالب

جامعة عفت

عضو اللجنة

8

أ.لؤي األلفي

جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية

عضو اللجنة

9

أ.رشا حفظي

TLCشركة استشارات

مشرف

Al Malaz Capital

مشرف

 10م.محمد بارق سراج
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االسم
 11م.وليد أبار

الجهة
 - EOشركة املصنع السعودي للجهزة
االلكترونية

املنصب
مشرف

 12أ.غيداء فطاني

Synovate International

مشرف

 13أ.منال جاوه

شركة الخبير لالستشارات املالية

مشرف

 14أ.مروه الهادي

مجموعة األغر

مشرف  /مدير املشروع

 15أ.مها غراب

مشرف

 16أ.أحمد رضا

مشرف

 17أ.هشام كوشك
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هيكلة

مشرف

القسم الثاني -معرض ابتكار السنوي
معرض ابتكار

7

برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا  -رئيس مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع -يدشن معرض ابتكار السنوي والذي يهدف إلى
إبراز القدرات الوطنية في مجال االختراع واالبتكار.
ويعتبر معرض ابتكار منبرا لنقل وإيصال ثقافة االبتكار واالختراع للمجتمع
ومحاولة خلق الروابط بين املبتكرين واملخترعين واملؤسسات والشركات
االقتصادية ،وذلك للوصول باملجتمع السعودي إلى مجتمع املعرفة.
ق
مثل إنجازات املعرض أكبر شاهد على أهمية الرسالة التي يضطلع بها ،إضافة
وت ِ
إلى عدد الحضور واملستفيدين ماهو إال أك بر دليل على ذلك ،بالضافة إلى الحراك الثقافي الكبير في املؤسسات
السعودية وسعيها لتفعيل هذه الفلسفة في بيئتها العملية.
أهداف املعرض
 .0إبراز القدرات الوطنية على االختراع واالبتكار.
 .0توعية املجتمع بمنظومة االبتكار الوطنية ودور املؤسسات ذات
العالقة.
 .3نشر ثقافة االختراع واالبتكار وإبراز دورها في التنمية املستدامة.
 .4تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم االبتكار في اململكة.
شعار املعرض
"نحو مجتمع مبدع"...
طبيعة املعرض
يحتوي املعرض على:
 ابتكارات أصيلة ( :)Supply Sideابتكارات أصيلة ألفراد أو مؤسسات حكومية وخاصة وذلك لتقديمها إلى املجتمع
بشكل عام وللمستثمرين بشكل خاص.
 فرص معروضة ( :)Demand Sideفرص معروضة لالبتكار من قبل جهات وشركات محلية (أو قد تكون دولية).
 نماذج فردية و/أو مؤسسية و /أو حكومية متميزة محلية أو دولية في مجال االبتكار.
 خدمات مقدمة من قبل الجهات األخرى ذات العالقة ،مثل الجهات املمولة والراعية وغيرها.

 7بوابة موهبة اللكترونية.http://www.mawhiba.org/IbtikarFairs/Pages/default.aspx ،
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الفئات املستهدفة في املعرض
 املخترعين واملبتكرين األفراد.
 الجامعات واملؤسسات البحثية.
 شركات القطاع الخاص املنتجة لالبتكارات.
 رجال األعمال واملستثمرين.
 الجهات الداعمة للمبتكرين.
 الجهات الراغبة بعرض فرص االبتكار لديها.
كما يقدم املعرض عدد من الجوائز املالية وامليداليات املقدمة من بعض الجهات املحلية والدولية املشاركة .ويصاحب
املعرض عددا من الفعاليات التثقيفية والتطويرية أثناء انعقاده والتي استهدفت الكبار والصغار من الجنسين ومنها
الفعاليات التفاعلية التي تركز على الطالب والطالبات من املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمعرض من ثالث لجان:
 .0اللجنة املنظمة :والتي تضم عددا من الجهات ذات العالقة (موهبة ،أرامكو السعودية ،جامعة امللك سعود،
جامعة امللك فهد ،وزارة التعليم العالي ،وزارة التجارة ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،سابك،
جمعية املخترعين السعوديين ،هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،مجموعة األغر ،وزارة التربية والتعليم
وجامعة امللك عبدالعزيز).
 .0اللجنة التنفيذية والعلمية
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اللجنة التنفيذية
الصفــة

م

االس ــم

0

د .فؤاد العواد

م

رئيس -املشرف العام 0

االس ــم

اللجنة العلمية
الصفــة
رئيس اللجنة

د .خالدالعقيل
د .سعد بكري

عضو
عضو

0

م .فيصل الفهيد

عضو

0

2

أ .محمد الغامدي

عضو

2

د .ضياء العثماني

1

أ .هاني املقبل

عضو

1

م .جمال الدبل

عضو

1

أ.فيصل العجروش

عضو

1

1

د .خالد الرابغي

عضو

1

6

م .سليمان الهويسين

عضو

6

أ .أحمد آل عمر
م .مصطفى
املهدي
د .فؤاد العواد

عضو

عضو  -املشرف العام

1
9

أ .ناصر الراشد
أ .ريان السناني

عضو  -مدير تنفيذي 1
عضو

أ .ناصرالراشد

عضو  -مدير تنفيذي

عضو

معايير تحكيم االبتكارات املشاركة في املعرض

8

يتم تشكيل لجنة علمية تتكون من  02عضو لتصميم معايير التحكيم في "معرض ابتكار السنوي" ،ثم يتم تكوين
اللجنة التقييمية والتي تهدف بشكل رئيس إلى إثراء أهمية الحدث بتنفيذ عملية التحكيم بكفاءة ونزاهة وتقييم أفضل
االختراعات واالبتكارات لنيل شرف التكريم والحصول على الدعم من قبل املؤسسة واملهتمين باملجاالت املختلفة.
ويتم اختيار الحكام استنادا إلى املعايير التالية:
 اهتمامه وشغفه باالبتكار.
 خبرته بامللكية الفكرية وبراءات االختراع.
 تجربته السابقة ،الخبرة التعليمية ،التقنية والتجارية.
 عدد سنوات الخبرة األكاديمية أو الصناعية.
ويتم توزيع املحكمين بالشكل التالي:
 تتكون اللجنة من  30محكما ملشاركات األفراد و  00محكما ملنافسة الباحثين واألكاديمين ورئيس لجنة
التحكيم ،حيث يتم تقييم املشاركين من األفراد بالضافة إلى مشاركات من قبل منظمة  IFIAوعدد من
املشاركات في مسابقة األكاديمين والباحثين ويكون ذلك خالل يومين.
 يتم استعراض األساسيات ومناقشة خطة العمل ملدة  45دقيقة ،ويتم تقسيم املشاركات على املحكمين.
 يستلم املحكم مهامه وجداوله واستماراته ،وقبل
التقييم الفعلي يتوجب على كل محكم معاينة جميع
األركان املشاركة وباألخص التي سيقوم بتقييمها في ذلك
اليوم.
 تكون املدة املحددة للتقييم  02دقائق لكل ابتكار،
ويقوم املحكم في كل مجموعة بتقييم العمل.
 ال تناقش النتائج مع املشاركين أو غيرهم قبل إعالنها.
 تبقى النتائج سرية حتى يعلن عنها في حفل توزيع
الجوائز.

معـ ــايير التحك ــيم

8دليل لجنة التحكيم ،معرض ابتكار .0202
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القسم الثالث -آلية عمل برنامج "من االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
تبنت اللجنة التوجيهية بإشراف من إدارة البرنامج من " مجموعة األغر " منهج االرشاد والتوجيه بين كال من املوجهين
واملبتكرين  ،أو ما يعرف باسم ال ـ ـ “  ،” mentorshipويمثل هذا املنهج أسلوب تفاعلي في العمليه التعليمية أو التدريبية أو
الرشادية ويقوم على دعم وتشجيع املشاركين على إدارة علمهم أو استكمال مسيرة إنتاج ابتكاراتهم من خالل تنمية
قدراتهم وتطوير مهاراتهم (الفكرية والدارية والتسويقية) ،أو تحفيزهم لتجاوز الصعوبات التي تواجههم ،وعملت
"مجموعة األغر " على إدارة اللجنة من خالل :
 .0التعريف بدور املوجهين وطرح آلية العمل .
 .0عقد االجتماعات الدورية ملناقشة التحديات التي تواجه كال من ( املوجهين واملبتكرين ) ومناقشة األفكار .
 .3مشاركة املوجهين للمشاركين من خالل الفعاليات التي نظمتها إدارة البرنامج مثل ( ورش العمل ) .
 .4التواصل الدوري عبر ( الهاتف أو املراسالت اللكترونية ) .
ق
 .5تقييم املوجهين للمبتكرين من خالل استمارات تقييم اعدت من إدارة البرنامج .
آلية عمل اللجنة التوجيهية
اجتماعات اللجنة التوجيهية
عقدت اللجنة اجتماعاتها بهدف مناقشة عددا من املوضوعات التي تناولت أوضاع املبتكرين ومسيرة دعم ابتكاراتهم في
السوق ،وناقشت االجتماعات املحاور التالية :
 التحديات واملعوقات التي يواجهها املبتكرين.
 آليات دعم املبتكرين (قانونيا ،ماديا ،معنويا ،)....وطرح مقترحات تفادي
التحديات املتعلقة باألنظمة والقوانين التي تواجه املبتكر.
 تقييم املبتكرين من حيث مدى التزامهم ومثابرتهم.
 طرح مقترحات للتواصل مع املؤسسات الداعمة لالبتكار مثل (مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،بادر ،..وغيرها).
وقد تم تصميم آلية عمل اللجنة وتحديد مسؤوليات أعضاءها ضمن اجتماعات اللجنة املنعقدة أثناء ورشة العمل
التأسيسة للبرنامج ،والتي وافق عليها املوجهين الحقا قبل بداية العمل في اللجنة .
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مسؤوليات وواجبـ ـ ــات املشرفين واملبتكرين

9

دور املشرف ومسؤولياته تجاه املبتكر

مسؤوليات املبتكرين في البرنامج

التواصل مع املبتكر وتحديد خطة عمل لفترة الشراف إفادة منسقين البرنامج بالخطوات السابقة وما تم
وتحديد كافة االحتياجات الخاصة باملبتكر وإبقاء اللجنة مواجهته مع الجهات املختلفة وذلك لتحقيق أهداف
البرنامج.
على علم بها للتمكن من تقديم املساعدة.
يعمل املشرف كمستشار متطوع يقوم باالستماع إلى مناقشة املشرف بالخطوات التي يقوم بها املبتكر
املبتكر وإسداء النصيحة  /والتوجيه وقتما أمكن مع والخطوات املستقبلية .ومساعدة املبتكر في وضع خطة
مستقبلية وخطوات عمل
كامل الحرية للمبتكر في اتباع ذلك التوجيه أو ال.
إرسال بريد إلكتروني إلى مجموعة األغر يرصد ما تم
ال يلتزم املشرف بأداء أي واجبات بحثية أو إعداد
االتفاق عليه مع املشرف (بناءا على ما يحدث من
دراسات مالية  -تسويقية وغيرها ولكن فقط املشورة
تطورات) وحسب جدول املتابعة املحدد مع فريق إشراف
وإبداء الرأي.
البرنامج.
حضور كافة اجتماعات ورش العمل التدريبية التي سيتم
ال يلتزم املشرف في إيجاد راعي أو مستثمر أو أي جهة عقدها (بقدر المكان) بهدف تفعيل التواصل مع
تمويلية لدعم املبتكر ،ولكن يمكنه تقديم املشورة في املشرفين ومجموعات العمل األخرى وأعضاء اللجنة وسد
الفجوات امل عرفية لدى املبتكر من الجوانب (القانونية –
التخطيط الجتذاب املستثمرين املحتملين.
حقوق امللكية – التسويقية).

آلية التواصل بين املشرف واملبتكر
تم اعتماد آلية التواصل بين املشرفين واملبتكرين كالتالي:
 .0بعد تشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية تم ربطهم باملبتكرين من خالل بريد إلكتروني
منفصل لكل موجه ومبتكر عن طريق إدارة اللجنة التوجيهية ممثلة في "مجموعة
األغر".
 .0تم تحديد خطة التواصل وآليته خالل فترة البرنامج بما يتناسب وجدول أعمال كال من املوجه واملبتكر.

 9تقرير "ملخص عن برنامج من االبتكار إلى السوق  "0200 – 0202والذي تم إعدادها من قبل إدارة اللجنة التوجيهية للبرنامج.
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 .3تم االتفاق على أدوات التواصل التالية:
 عبر الهاتف.
 البريد اللكتروني.
 أثناء ورش العمل التدريبية املنعقدة خالل فترة البرنامج والتي تتيح لهم الفرصة لالجتماع ومناقشة
آخر التطورات.
 أي وسيلة أخرى تناسب الطرفين.
تقييم فعالية التواصل بين الطرفين
كانت آلية التواصل بين الطرفين مفتوحة ،فلم تكون قملزمة أو محددة بجدول زمني
محدد أو حد أدنى من املكاملات الهاتفية أو املقابالت الشخصية ،وتم تقييم فعالية
التواصل بالستناد على املتابعة الدورية من قبل إدارة اللجنة التوجيهية ونماذج تقييم
املخترعين من قبل املوجهين.

املتابعة مع املبتكرين وتوجيههم
بادر املشرفين من أعضاء اللجنة التوجيهية بالشراف املباشر على املبتكرين مع اللتزام باملتابعة املستمرة لضمان فعالية
البرنامج ،إضافة إلى حضور الورش التدريبية واالجتماعات الخا صة بتسويق املنتج والتي تنوعت ما بين التمويل،
الشراكات ،الترخيص واملعالجة القانونية.

أبرز تحديات اللجنة التوجيهية

 .0ا نسحاب عدد من املوجهين أثناء فترة عمل البرنامج مما أدى إلى تغيير أكثر من موجه للمبتكر
خالل فترة العمل في البرنامج.
 .0وجود املبتكر واملوجه في مدن أو مناطق مختلفة.

 .2ضعف تواصل بعض املبتكرين ومن ثم انقطاعهم عن املتابعة .
 .1صعوبة التواصل املباشر مع بعض املبتكرين الرجال من قبل إدارة اللجنة التوجيهية النسائية.
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تمكين املبتكرين وبناء قدراتهم
اهتمت اللجنة التوجيهية أن يكون مسار العمل البرنامج موائم الحتياجات املبتكرين ( العلمية والتسويقية ) ،ومن خالل
نتائج ورشة العمل التأسيسية التي قعقدت مع املبتكرين على هامش معرض " ابتكار  " 0202وبعد تقييم الوضع القائم
لخلفية املبتكرين العلمية والتسويقية ،قلوحظ انغالق املبتكرين على ابتكاراتهم واغفالهم عن عدد من الجوانب الهامة
التي تحول دون وصول منتجاتهم وابتكاراتهم إلى السوق ،وتحقيقا ألهداف البرنامج والذي يتضمن تزويد املبتكرين
باملهارات األساسية والالزمة لدعم تسويق منتجاتهم ،ارتأت إدارة اللجنة أهميه توفير عدد من الدورات وورش العمل
األولية التي قد تساهم في خلق فكر جديد لدى املبتكرين .
كما تكمن أهمية ورش العمل في توعية املشاركين في عدد من الجوانب الهامة ذات العالقة بابتكاراتهم مثل الجوانب
(القانونية – االدراية – التسويقية) ،وتم عقد ورش العمل بمساهمة ودعم من عدد من الجهات املحلية وذلك من خالل
( باستضافة الورش أو تنفيذ التدريب ) .
الورش التدريبية التي عقدت
ورش العم ــل

الجه ــات املشاركة

املحاورين

 أ .محمد فخر الدين مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
براءة االختراع والجوانب القانونية
له

الهاجري (مكتب شايع بن بالرياض
إبراهيم

الشايع/محامون جهة االستضافة (مدينة امللك عبد العزيز للعلوم

ومستشارون قانونيون)
ورشة مهارات تطوير األعمال
مراحل وخطوات إعداد خطة
العمل

 أ .رضــا ياسر

والتقنية بالرياض)

 إنجاز السعودية
جهة االستضافة (كلية عفت)

 إنجاز السعودية
 أ .رضــا ياسر

جهة االستضافة ( البنك األهلي التجاري)

 امللز كابيتال
كيفية تقديم الفكرة للمستثمر
والجهات الداعمة
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 أ.بارق سراج

 بادر

 أ.شرف الدباغ

 سرب

 د.أحمد سندي

جهة االستضافة ( كلية إدارة األعمال )

نتائج ورش العمل ...
أثمرت ورش العمل على إحداث تغير نسبي في نظر املبتكرين تجاه ابتكارتهم ،كما عززت عدد من املفاهيم الجديدة التي
كان يفتقدها املبتكرين وساهمت في تطوير الطار التسويقي املقترح ملنتجاتهم. 10
كما تم تشكيل لجنة من املتحدثين في آخر ورشة تدريبية والتي كانت بعنوان ( كيفية تقديم الفكرة للمستثمر والجهات
الداعمة ) ،وذلك من خالل إجراء تطبيق عملي على املشاركين وتدريبهم على طرح أفكارهم على املستثمرين و إرشادهم
لطريقة تقديم العروض والرد على االسئلة ،والهدف من ذلك تمكينهم من الرد على أسئلة مماثلة في حالة ما إذا تم
طرحها عليهم من قبل مستثمرين أو جهات أخرى.

10من خالل االستبيان الذي تم توزيعه على املبتكرين املشاركين في اللجنة
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الفصــل الثاني

تقرير توثيق برنامج من االبتكار إلى السوق
30

تمهي ـ ــد
قيعنى هذا الفصل الثاني من تقرير " توثيق برنامج من االبتكار الى السوق " ،بعرض نبذة عن منهجية التقرير ( األهداف،
والفئات املستهدفة وآليات جمع البيانات) ،مع عرض املعايير التي من خاللها يتم اختي ــار االبتكارات محل الدراسة.
خلفية التقرير
إدراكا ألهمية دراسة منظومة االبتكار الوطنية ،ارتأت "مجموعة األغر" ضرورة إجراء دراسة تطبيقية (دراسة حالة)
لعرض أبرز مؤشرات واقع بيئة االبتكار في اململكة العربية السعودية .
وذلك من خالل إعداد تقرير يهدف إلى توثيق وتلخيص رحلة املبتكرين املشاركين في برنامج "من االبتكار إلى السوق" .وقد
تم إعداد هذا التقرير بغرض اطالع األطراف املهتمة -من أفراد ومؤسسات -على حيثيات عملية الترويج التجاري لالبتكار
في اململكة العربية السعودية ،ولتقديم توصيات فعالة قابلة للتطبيق من خالل دراسة حالة واقع عدد من املبتكرين .
أهداف التقرير
ق
تمحورت أهداف التقرير حول عددا من األهداف االستراتيجية العامة والتي تعنى ببيئة االبتكار املحلية ،وأهداف تنفيذية
خاصة بتوثيق تجربة برنامج "من االبتكار إلى السوق".
األهداف االستراتيجية
 .0دراسة مؤشرات واقع االبتكار في اململكة وإمكانية تحويله إلى منتج علمي.
 .0معرفة معوقات بيئة االبتكار وأسبابها.
 .3املساهمة في تحفيز بيئة االبتكار من خالل توثيق التجربة التي تمت واقتراح سبل التواصل والجهات ذات العالقة
في حقل االبتكار في اململكة.
األهداف التنفيذية
 .0أظهر املؤشرات (العملية ،التسويقية ،التجارية) ،للتجربة التي خاضها املبتكرين.
 .0ا ستعراض بعض التحديات التي تواجه بيئة االبتكار املحلية من خالل توثيق التحديات واملعوقات التي واجهت
املبتكرين املشاركين في البرنامج.
 .3التركيز على الفرص املتاحة والعوامل الداعمة لالبتكار من خالل توثيق أهم العناصر الداعمة في مسيرة املبتكرين
املستهدفين في التقرير.
 .4طرح توصيات عملية لدعم بيئة االبتكار في اململكة في الجوانب (األكاديمية ،الدارية ،االقتصادية ،التجارية
والبداعية).
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محاور التقرير
باالستناد إلى األهداف االستراتيجية ملشروع توثيق رحلة املبتكرين وتحقيقا للهداف التنفيذية ،تم إعداد هذا التقرير من
خالل تسليط الضوء على املحاور التالية :
 .0العوامل املؤثرة في بيئة االبتكار (التمويل ،براءات االختراع ،تسويق املنتجات.)....
 .0معوقات االبتكار في اململكة ( محدودية ثقافة االبتكار ،املؤسسات الداعمة ،الجهات املعنية ،الدعم والتوجيه.)....
 .3الفرص املتاحة ووسائل دعم االبتكار (املؤسسات املحلية لدعم االبتكار ،معرض ابتكار ،مسابقات موهبة.)....
الفئة املستهدفة
يستهدف التقرير استعراض مؤشرات واقع املبتكرين من خالل:
 .0دراسة عينة أولية تمثل املبتكرين املشاركين في برنامج "من االبتكار إلى السوق".
 .0دراسة تحليلية تفصيلية بمنهج دراسة الحالة (عينة ثانوية) لعدد  3من املبتكرين.
 .3كما يستهدف التقرير في طرح توصياته الجهات املعنية بتفعيلها.
عينة التقرير
م الفئة

الهدف من العينة

حجم العينة

 0املبتكرين(عينة التقرير)

رصد معوقات بيئة االبتكار

00

 0دراسات الحالة

توثيق وحصر كافة التحديات التي واجهت املبتكر

3

منهج التقرير
اعتمد التقرير بشكل أساس ي على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة تجربة املبتكرين في برنامج "من االبتكار إلى السوق"،
والذي يعتمد على جمع البيانات ثم تفسيرها ،وذلك من خالل استطالع رأي املبتكرين املشاركين في البرنامج وأعضاء
اللجنة التوجيهية بإستخدام عدة وسائل منها (استمارات الستقصاء ،اللقاءات الشخصية ،واملقابالت الهاتفية) .كما
استمد التقرير العديد من البيانات الوصفية الخاصة ببيئة االبتكار من خالل التقارير املطروحة من قبل (مؤسسة
موهبة) و (مجموعة األغر).
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وقد استعان التقرير باملنهج املونجرافي لدراسة حالة عينة من املبتكرين وتصنيفها وتحليلها والوصول إلى نتائج يمكن
تعميمها كمؤشرات عن واقع الفئة املستهدفة في الدراسة وهم ( املبتكرين ) ،كما يهتم أسلوب دراسة الحالة بتحليل واقع
الحالة القائمة ،وهذا يتم من خالل جمع معلومات وبيانات تفصيلية عن واقع ابتكارات املبتكرين حول الوضع الحالي
والسابق ومعرفة العوامل التي أثرت وتؤثر على ابتكاراتهم والخبرات املاضية .ويسهم منهج (دراسة الحالة) في الوصول إلى
نتائج دقيقة وتفصيلية تفيد في عملية التنبؤ بواقع هذه االبتكارات ،وفي إظهار مؤشرات واقع بيئة االبتكار في اململكة.11
أدوات جمع البيانات
عني التقرير باستطالع رأي كافة املشاركين في عمل اللجنة التوجيهية من ( مبتكرين وموجهين ) ،واستخدم التقرير عددا
ٌ
من أدوات جمع البيانات التي طبقت سواءا في عينه املسح األوليه أو في تحليل دراسات الحالة وكانت كالتالي :
م

األداة

0

االستبيانات

0

املقابالت الشخصية

الهدف من استخدامها
لجمع البيانات األولية فقد تم تصميم عدة نماذج الستمارات االستقصاء كالتالي:
 نموذج استبيان موجه للمبتكرين املشاركين في البرنامج لتقييم التجربة.
 نموذج استبيان موجه للموجهين املشاركين في البرنامج لتقييم التجربة.
 نموذج استبيان موجه للمبتكرين دراسات الحالة.
تم عقد لقاءات شخصية مع بعض املبتكرين محل الدراسة.

اعتبارات أدوات جمع البيانات
من املالحظ أن حجم العينة األولية في التقرير( العدد ) ،ال ترقى إلى العدد الذي يسمح بإعداد دراسة ميدانية احصائية،
لذا فقد تم تصميم وسائل جمع البيانات بشكل يراعي االعتبارات التالية :
 .0استمارة جمع البيانات:
 استخدامها كوسيله لجمع البيانات فقط ،واليمكن تصنيف االستمارة كاستقصاء احصائي دقيق ،نظرا لصغر
حجم العينة ،لذا فإن كافة النتائج الكمية املعروضة في هذا التقرير هي نتائج تعرض نسبه تكرار الجابات فقط،
والنسب املئويه ال تشير إلى مؤشرات احصائية حقيقية وإنما تظهر مؤشرات واقع تجربة املبتكرين ،والتي تم
تفسيرها من خالل األسئلة الكيفية الالحقة .
11
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مناهج البحث العلمي ،ربحي عبد القادر الجديلي0200 ،م.

 وجود املبتكرين في مدن عدة من اململكة وصعوبة مقابله العديد منهم ،أدى إلى تصميم استمارة جمع البيانات حيث
كانت هي الوسيله األفضل الستطالع رأي املبتكرين .
 .0نوع االسئلة  :تنوعت األسئلة التي تم استخدامها لتحليل مشكلة الدراسة .
 األسئلة املغلقة  :راعت األسئلة املغلقة وضع خيارات تشمل مخرجات للدراسة وليس املدخالت ،نظرا ألن
املدخالت تم تحليلها وعرضها أكثر من مرة من خالل إفادات املشاركين في اللجنة ،كما أن نتائج الجابات على
األسئلة املغلقة استدعي املتابعه إما الهاتفية أو البريدية مع املشاركين في البرنامج ،وذلك ليجاد تفسير لإجابات
املطروحة في االستمارات في بعض االحيان .
 األسئلة املفتوحة :تنوعت األسئلة املفتوحة حول إضافات املبتكرين والتي لم يتم سردها كمدخالت أولية في
الدراسة ،وتنوعت األسئلة املفتوحة بين األسئلة املطروحة في االستبيان أو اللقاءات الهاتفية أو املقابالت
الشخصية ،كما تتابعت األسئلة إما كأسئلة أولية أو أسئلة ثانوية ( لالستعالم عن إجابات أو نتائج أسئلة
سابقة ) .
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م

األداة

الهدف من استخدامها

3

مجموعات التركيز

تم عقد عدد من االجتماعات املكثفة مع مجموعة األغر لتصميم التصور املقترح
للتقرير.

4

تقارير البرنامج
واللجنة التوجيهية

تم االستفادة من تقارير البرنامج والتي توجز أهداف البرنامج ومخرجاته بالضافة إلى
التقارير التقييمية ألعضاء اللجنة التوجيهية.

5

الدراسات واألبحاث
املكتبية

تم االستعانة ببعض التقارير والدراسات السابقة املكتوبة واملنشورة في املوضوعات ذات
الصلة لالستفادة منها في تحقيق أهداف التقرير.

حدود التقرير
يقتصر هذا التقرير على توثيق رحلة املبتكرين املشاركين في برنامج "من االبتكار إلى السوق" مع استعراض التغذية
الرجعية وتقييم أعضاء اللجنة التوجيهية.
حدود عامة

حدود خاصة

عدد ( )00مبتكر

عدد ( )2دراسات حالة

اعتبارات التقرير
 .0اعتمد التقرير بشكل أساس ي على استطالعات رأي املبتكرين واللقاءات الشخصية أو الهاتفية مع أعضاء اللجنة
التوجيهية أو الجهات ذات العالقة.
 .0تم التركيز على دراسة ثالث حاالت مختلفة بشكل تحليلي لرصد أبرز تحديات التجربة واستعراض نتائجها.
 .3اعتمد تحليل بيانات التقرير على كافة املعلومات التي تم جمعها إما من تقارير اللجنة أو نتائج عملية جمع
املعلومات خاصة واملتعلقة بعينة الدراسة والتي تتباين من مبتكر آلخر.
 .4تم اعتماد معايير اختيار دراسات الحالة من قبل اللجنة التوجيهية ،وتم تحديدها بناءا على قياس املعيار األمثل
والذي يمثل مدى قرب وصول املنتج للسوق.12
 .5تم سرد املعلومات الخاصة بدراسات الحالة بشكل مقارن (مقارنتها مع املوجهين والجهات ذات العالقة).

12راجع معايير اختيار دراسات الحالة صفحة .12
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معايير اختيار االبتكارات محل الدراسة
إن تقييم عملية تسويق املشاريع االبتكارية تتسم بالتعقيد ،حيث تعتمد شكال على املعايير التسويقية إال أنها تتداخل في
مضمونها واملعايير االستثمارية أو العلمية أو الطبية أو الهندسية من حيث طبيعتها وحجمها.
لذا فإن عملية تقييمها ليست بالعملية السهلة ،خاصة لصغر حجم املشاريع املبتكرة وحداثة مفهومها ،بالضافة إلى عدم
وجود أي معايير محددة ومتعارف عليها لتقييم عملية تسويق املشاريع االبتكارية.
عليه فإن املعايير املطروحة في التقرير تعتمد بشكل رئيس على معايير تسويق املنتجات ،حيث أنها الهدف الرئيس ي ملشاركة
املبتكرين في البرنامج.
اختيار املعيار

13

املعيار هو وحدة قياس ملا هو متوقع تحققه ،ولتحديد املعيار األمثل للمفاضلة بين االبتكارات املشاركة في البرنامج ،كان
البد من وضع آلية واضحة الختيار املعيار.
أسس وآليات اختيار املعيار
 .0تحديد املعايير التي يمكن أن تعبر بوضوح وصدق عن أداء املنتج في السوق.
 .0تحديد معايير قابلة للقياس واملقارنة.
 .3اقتراح املعايير على أعضاء اللجنة التوجيهية.
 .4اعتماد املعيار األمثل لتحقيق أهداف عملية التقييم.
وقد تنوعت تلك املعايير املقترحة كالتالي:
م املعي ــار
 0وصول املنتج إلى السوق

0

13
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اله ــدف
يهدف هذا املعيار إلى مقارنة االبتكارات محل الدراسة وقياس مدى قربها من
السوق أو بقاءها محل البحث والتطوير.

مستوى الخبرة العلمية والعملية يهدف هذا املعيار إلى قياس خلفية املبتكر العلمية وخبرته في إدارة األعمال،
للمبتكر ومدى تطور ابتكاره

بإعتبارها العامل الرئيس ي في تسويق منتجه.

معايير التقويم الذاتي ،الدارة العامة لتقويم التدريب املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي.

م املعي ــار
 3مجاالت الفكرة محل التطبيق

اله ــدف
يهدف هذا املعيار إلى قياس نجاح املنتج حسب مجاله (صناعات خفيفة،
صناعات ثقيلة).

وبالستناد إلى مرئيات اللجنة فقد تم االعتماد على معيار (قرب املنتج للسوق) مع األخذ في
االعتبار جودة املنتج والتزام املخترع ،وسيتم قياس املعيار من خالل عدد من مؤشرات القياس
املستقاة من البيانات األولية الكيفية ثم تحويلها إلى بيانات كمية ووضعها في سلم درجات تقييمي.

ويشمل املعيار ثالثة محددات رئيسية (إنتاج وإخراج املنتج ،تصديق وتصريح املنتج ،تسويق املنتج) ،ويتم قياسه وفقا
ملؤشرات القياس املطروحة واملستندة على األسس التسويقية ،والتي تستنبط إجاباتها من استمارات االستقصاء ،الوثائق
الخاصة بدراسة الحالة ،املقابالت الشخصية أو الهاتفية ،....وقد تم وضع درجات مستحقة من  02لكل مؤشر ،ثم
حساب الناتج النهائي بتحويله إلى نسبة مئوية افتراضية.14
مؤشرات قياس املعيار
للوصول إلى النتائج املرجوة من عملية التقييم ،كان والبد من استخدام مؤشرات لقياس األداء التسويقي للمنتجات.
وتعتبر املؤشرات عالمات أو إشارات غالبا ما تستخدم لقياس تحقق املعايير.
أسس اختيار مؤشرات قياس املعيار
 واضحة ومحددة.
 تعكس املعيار.
 سهلة وبسيطة في القياس والحساب.
 غير مضللة.
 مرنة بحيث تتواءم مع جميع االبتكارات بإختالف مجاالتها.

15

14الفصل الرابع ،توثيق تجربة املبتكرين محل الدراسة.
 15مع االخذ في عين االعتبار أن املرونة تنطبق على املنتجات بحسب مدخالت التصنيع ونوع االنتاج أو االبتكار واختالفه عن األدوية.
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وقد تنوعت مؤشرات املعيار كالتالي:
املؤشر
مؤشرات نوعية
مؤشرات كمية
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الهدف واألسلوب
تعتمد على األسلوب الوصفي لقياس بعض املحددات الخاصة بإنتاج وإخراج املنتج ،والتي
تستخلص إجابتها من خالل املقابالت الشخصية أو الهاتفية ،االستبيانات...
تعتمد على األسلوب الكمي ،ويتم وضع الدرجة حسب توفر املؤشر أو عدمه.

الفصــل الثالث

توثيق رحلة املبتكرين املشاركين في برنامج
"من االبتكار إلى السوق"
39

تمهي ـ ــد
يهدف هذا الفصل إلى استعراض أبرز مؤشرات بيئة االبتكار في اململكة من خالل استعراض العوامل التي أثرت في
التجارب التي خاضها املبتكرين املشاركين في برنامج "من االبتكار إلى السوق ."0200 – 0202
كما يركز التقرير على أسلوب التحليل املقارن وذلك من خالل مقارنة نتائج البيانات األولية التي تم الحصول عليها من
قبل الفئات املستهدفة في عينة الدراسة ،16وتم طرح عدد من األسئلة األولية على كال الفئتين:
الفئة

الهدف

17

عدد االستبيانات نوع األسئلة

املبتكرين املشاركين في البرنامج

 حصر تحديات وفرص بيئة االبتكار
 تقييم برنامج "من االبتكار إلى السوق"

 00استبيان

مفتوحة ومغلقة

أعضاء اللجنة التوجيهية

تقييم برنامج "من االبتكار إلى السوق"

 7استبيانات

مفتوحة ومغلقة

كما يستعرض هذا الفصل مؤشرات بيئة االبتكار من خالل استعراض وتقييم نتائج تقييم برنامج "من االبتكار إلى
السوق"

واقع بيئة االبتكـ ــار

التحديات
والفرص

أثر البرنامج في دعم تجارب املبتكرين املشاركين

وينقسم هذا الفصل إلى قسمين كالتالي:

 16الفصل السابق.
17استهدفت األسئلة جمع البيانات املعرفية وليست الحصائية نظرا ألن العينة غير كافية لستخدام األسلوب االحصائي.
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العوامل املؤثرة
في بيئة االبتكار

القسم األول -واقع بيئة االبتكار
الجزء األول :أهم العوامل املؤثرة في بيئة االبتكار
الجزء الثاني :أبرز محددات بيئة االبتكار
القسم الثاني -تحليل واقع بيئة االبتكار في اململكة من خالل حصر التحديات التي تواجه املبتكرين والفرص املتاحة
الجزء األول :نبذة عن االبتكارات املشاركة في البرنامج
الجزء الثاني :واقع تجربة املتبكرين املشاركين في البرنامج
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القسم األول -واقع بيئة االبتكار
الجزء األول :أهم العوامل املؤثرة في بيئة االبتكار
بيئة االبتكار العاملية
ّ
قيسلط تقرير"مؤشر االبتكار العالمي" الضوء على األدوار الكبيرة ،التي تنتج عن االبتكار في مجال التنمية االجتماعية
ّ
واالقتصادية للدول ،إذ قيشكل االبتكار عنصرا مهما في النجاح النسبي للمجتمعات من الناحية االقتصادية والفكرية
واالجتماعية ،إضافة إلى كونه املحرك الرئيس للنمو االقتصادي ،والتنمية ،وتحسين فرص العمل ،كما قيعد املفتاح الذي
ّ
قيم ِكن الشركات والدول من املنافسة بنجاح في السوق العاملية ،والعملية التي يتم من خاللها التوصل إلى حلول للتحديات
18

االجتماعية واالقتصادية ،من تغير املناخ إلى مكافحة األمراض الفتاكة ،وغيرها.
وقد ت ّ
طور مشهد االبتكار بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة ،إذ حصل هناك الكثير من التحوالت في جغرافيا االبتكار،
كما تعمل االتجاهات في النمو االقتصادي ،وأنماط االستثمار في التعليم ،والبحث ،والتطوير ،على تعزيز مشهد االبتكار
متعدد األقطاب.
وكان هناك اعتراف متزايد لصعوبة الرحلة من الفكرة إلى الواقع العملي؛ ما أدى إلى توسيع فهمنا ملفهوم االبتكار ،حيث
ُّ
تعد االبتكارات غير التقنية ،مثل األشكال التنظيمية الجديدة ،ومناهج التسويق الجديدة ،والتصميم الناجح ،وغيرها من
االبتكارات ،غاية في األهمية ،كما أن القدرة على االبتكار تعني أيضا القدرة على استغالل التقنيات الجديدة.
لقد تم إطالق مشروع مؤشر االبتكار العالمي ) (Global Innovation Index-GIIمن قبل املعهد األوروبي لدارة األعمال
) ،(European Institute for Business Administrationفي عام 0227م بهدف تحديد املقاييس واملناهج ،التي تساعد على
زيادة االبتكار في املجتمعات ،وتجاوز الجراءات التقليدية لالبتكار املتمثلة بعدد درجات الدكتوراه ،وعدد املقاالت
والبحوث العلمية التي يتم إنتاجها ،وبراءات االختراع التي يتم تسجيلها ،ومراكز البحوث التي يتم إنشاؤها ،بالضافة إلى
النفقات على البحوث والتنمية.
يذكر أن هناك دوافع عديدة لتحديد هذا الهدف:
ً
أوال :يعد االبتكار أمرا ًّ
مهما للتقدم االقتصادي ،والقدرة التنافسية للبلدان املتقدمة والنامية ،إذ تضع الكثير من
الحكومات موضوع االبتكار في محور استراتيجياتها.
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ً
ثانيا :يوجد هناك وعي ،بأن مفهوم االبتكار قد توسع بشكل كبير ،إذ لم يعد مقتصرا على مختبرات البحث ،والتطوير،
واألبحاث العلمية املنشورة ،ويمكن أن يكون االبتكار عاما في طبيعته ،مشتمال على االبتكارات االجتماعية ،وابتكارات
نماذج األعمال أيضا.
ً
ثالثا :قينظر إلى االبتكار في األسواق الناشئة على أنه أمرا م ًّ
هما للجيل املقبل من رجال األعمال ،واملبتكرين .وتجدر الشارة
إلى أن بلوغ هذا الهدف ليس باألمر السهل ،إذ كان هناك محاوالت جادة لتحديد مقاييس االبتكار على مدى السنوات
العديدة املاضية.
ويبنى مؤشر االبتكار العالمي على األساليب واملحاوالت السابقة؛ لدمج وجهات النظر الجديدة والتقليدية املتعلقة
باالبتكار ،وال يزال من الصعب تحديد الكثير من جوانب االبتكار وقياسها ،مثل املوجودة في االقتصاد غير الرسمي ،من
خالل املقاييس املوضوعية .كما يأخذ نموذج مؤشر االبتكار العالمي خطوات َّ
مهمة عديدة في هذا االتجاه ،ولكن ردود
الفعل من الخبراء واملمارسين تسمح لهذا النموذج باالستمرار في التطور دائما.
ُّ
ويعد مؤشر االبتكار العالمي مشروعا متطورا ،يبنى على النسخ السابقة للمؤشر ،ويتضمن أحدث األبحاث حول قياس
االبتكار .ويدرس مؤشر االبتكار العالمي كيف يمكن للبلدان االستفادة من البيئة املواتية؛ لتحقيق نتائج في مجاالل ابتكار.
ومؤشر االبتكار هو متوسط ملؤشرين فرعيين ،هما:
ّ
املؤشر الفرعي األول ،قويشكل املدخالت الفرعية ملؤشر االبتكار ،ويضم خمس ركائز ،تشمل املؤسسات ،ورأس املال
البشري ،والبحوث العلمية ،والبنية التحتية ،وتطور كل من األسواق واألعمال.
ق ّ
شكل املخرجات الفرعية ملؤشر االبتكار ،من حيث النتاج ،ويضم النتاج العلمي والنتاج
أما املؤشر الفرعي الثاني ،في ِ
البداعي.
ويضم مؤشر املؤسسات ،ثالث ركائز فرعية ،تشمل :البيئة السياسية ،والبيئة التنظيمية ،وبيئة األعمال.
أما مؤشر رأس املال البشري والبحوث العل مية ،فيشمل :التعليم ،والتعليم العالي ،والبحث والتطوير ،بينما يشمل مؤشر
البنية التحتية :تقنيات املعلومات واالتصاالت ،والطاقة ،والبنية التحتية العامة .ويضم مؤشر التطور في األسواق:
االئتمان ،واالستثمار ،والتجارة واملنافسة .بينما يشمل مؤشر التطور في األعمال :عمال املعرفة ،وروابط االبتكار،
واستيعاب املعرفة.
أما مؤشر النتاج العلمي ،فإنه يضم ثالث ركائز فرعية ،تشمل :إبداع املعرفة ،وتأثير املعرفة ،ونشراملعرفة .بينما يضم
مؤشر النتاج البداعي ،األصول الثابتة البداعية غير امللموسة ،والسلع والخدمات البداعية.
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ويشمل نموذج مؤشر االبتكار العالمي 005 2011دولة ،تمثل  ٪23.0من سكان العالم ،و ٪22.2من الناتج املحلي الجمالي
في العالم ،إذ قي ّ
قدم هذا النموذج صورة كاملة حول االبتكار في هذه الدول.
ِ
وأظهرت نتائج مؤشر االبتكار العالمي لـهذه الدول هيمنة ست دول من دول القتصاديات األوروبية( :سويسرا في املرتبة
األولى ،والسويد في املرتبة الثانية ،وفنلندا في املرتبة الخامسة ،والدنمرك في السادسة ،وهولندا في التاسعة ،وبريطانيا في
العاشرة) ،ودولتين من االقتصاديات اآلسيوية( :سنغافورة في املرتبة الثالثة ،وهونغ كونغ في الرابعة) ،ودولتين من
اقتصاديات أمريكا الشمالية( :الواليات املتحدة في املرتبة السابعة ،وكندا في الثامنة(.
ً
شكل ( )0ترتيب الدول حسب مؤشر االبتكار العاملي لعام  0200تنازليا (بحسب التدرج اللوني من األغمق إلى األفتح)
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واقع االبتكار في اململكة

19

الشك أن النمو السكاني ،وما ينتج عنه من زيادة العرض في سوق العمل واملنافسة الشديدة ،بالضافة إلى عدم استكمال
برامج سعودة القطاع الخاص ،وتحدي العوملة ،يجعل قضية البداع واالبتكار مطلبا استراتيجيا مهما في اململكة.
ولعل من أهم أهداف خطط التنمية في اململكة هو التحول إلى مجتمع قائم على اقتصاد املعرفة .ومن هذا املنطلق قامت
اململكة بجهود متواصلة من أجل إقامة مؤسسات األبحاث ودعمها وتشجيع البحث العلمي ،ومنها إنشاء مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،والكشف عن املواهب وصقلها من خالل إنشاء مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
والبداع ،والتوسع في إنشاء الجامعات في مختلف مناطق اململكة ،ومنها جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية ،وتعزيز
ميزانيات الجامعات لتحسين بيئة البحث والبداع واالبتكار في اململكة .كما أن قرار خادم الحرمين الشريفين باملوافقة على
تأسيس جمعية املخترعين السعوديين كان نقطة التحول ف ي مسار ثقافة البداع واالبتكار في اململكة العربية السعودية.
وتظهر أهمية ثقافة البداع واالبتكار من خالل الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار التي رسمتها مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العالقة .وسوف تؤدي رؤية اململكة بعيدة املدى إلى التوجه
بقوة إلى اقتصاد املعرفة بحلول العام 0445ه .ويحرك هذا التوجه استثمار املواهب الوطنية سواء كانت علمية أو تقنية
من خالل االختراع والبداع والبحث العلمي والتقني.
وتأتي استراتيجية اململكة العربية السعودية في التحول إلى مجتمع معرفي ببدائل استراتيجية لتنمية مختلف القطاعات
في اململكة ،اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا .حيث ترتئي هذه االستراتيجية إلى أن تكون مجتمعا معرفيا منتجا ومنافسا عامليا
بحلول عام 0444ه  .والتي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي متكامل عامليا يحقق تنمية مستدامة من خالل بناء ثروة بشرية
مبدعة و بيئة تقنية و بنية تحتية حديثة محفزة لتحسين مستوى املعيشة والرقي باملجتمع السعودي.
حيث يرتكز مجتمعنا املعرفي على توجيه وتطوير الثورة الفكرية مستندا على قيمه السالمية ،ومسخرا البداع الفكري
لتحقيق تنمية مستدامة ،و يكون الفرد محورا للتطوير من خالل روابطه األسرية واالجتماعية.
هناك العديد من الفرص املتاحة التي تساعد بشكل كبير على تحقيق هدف بناء مجتمع سعودي قائم على املعرفة إذا تم
استغاللها من خالل النقاط التالية :
 -0توجه القيادة لصالح التعليم في اململكة .
 -0التطورات التقنية العاملية املتسارعة.
 -3تنامي العوملة القتصادية.
19د .أحمد عبدالقادر املهندس ،ثقافة البداع واالبتكار في اململكة.
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 -4تنامي التوجه لالستفادة املثلى من نصف املجتمع السعودي.
 -5املدن االقتصادية الجديدة.
 -6االتجاه العالمي لتسريع تطوير تقنيات مصادر الطاقة املتجددة.

شكل ( )0يوضح ركائز التحول إلى مجتمع معرفي

العوامل
الرقي املادي
و الفكري

امليزة

ترسيخ

املساعدة

التنافسية

العوامل

البنية

القاعدة

رأس املال

االساسية

انتاجية العمالة
بناء
الثروة

القدرة

االنتاجية

االبداعي

الصناعية
االنتاجية الخدمية

ة

االنتاجية الكلية

مبادئ وقيم
الحوافز

السالم

46

التفاعل

املؤسسات

املحركات
االساسية

شكل ( )2شكل يوضح الوثبة االنتقالية املطلوبة في مسار القدرة البداعية العاملية

الوثبة االنتقالية املطلوبة
العوامل املساعدة

الدول املتقدمة

كوريا
اململكة العربية السعودية
ماليزيا و تشيلي
بعض دول الخليج
اململكة العربية السعودية
معظم دول العالم السالمي

التواصل مع العالم
منطقة البداع
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منطقة التفاعل

منطقة االستخدام والتابعية

وقد كشف تقرير "مقياس جنرال إلكتريك لالبتكار العالمي" أن بيئة االبتكار قد تحسنت في السعودية خالل األعوام
الخمس املاضية ،مؤكدا أن  % 26من املشاركين في االستطالع أكدوا على تطور بيئة االبتكار في اململكة ،مقابل املعدل
العالمي الذي بلغ  ،% 20لتحقق اململكة بذلك واحدة من أفضل النتائج التي سجلها االستطالع حول بيئة االبتكار ،الذي
شمل  00دولة.20
حيث استهدف التقرير الكشف عن أهم محركات االبتكار وتحليل وجهات النظر املختلفة حول العوائق التي تحول دون
تقدم العمل في هذا املجال .ووفقا لالستطالع ،تعتقد  % 20من الشركات بأن االبتكار هو املحرك الرئيس ي لبناء اقتصاد
أكثر تنافسية وبموازاة املعدل العالمي البالغ  ،% 26وبناء اقتصاد صديق للبيئة.
وترى الشركات السعودية بأن اهتمام فئة الشباب باالبتكار يمثل عامال إيجابيا ،حيث ذكر  % 62من املشاركين في
الدراسة بأن تعزيز املهارات والمكانات التقنية لدى املهنيين سيساعد املبتكرين على العمل بصورة أكثر فعالية ،في حين
أكد  % 75من املسؤولين التنفيذيين في الشركات السعودية بأن فئة الشباب متحمسة تجاه العمل على املزيد من
االبتكارات.
كما زادت نسبة املشاركة في املعارض واملسابقات الدولية واملحلية الخاصة باالبتكارات واالختراعات وإنشاء املشاريع
الحرة .واستنادا إلى معرض" ابتكار  ،" 2008فقد بلغ عدد املشاركين فيه حوالي  62مخترعا ومخترعة من مختلف
الجنسيات وقد زادت نسبة املشاركين في" ابتكار  " 2010لتصل إلى  88مخترعا ومخترعة وقد تم دعم  40براءة اختراع
نتيجة للمعرض بإجمالي تقديري  858ابتكار سعودي في مجاالت متعددة (التكنولوجية ،الطاقة ،حماية البيئة ،الطب
والصيدلة ،الهندسة وتحلية املياه ،وتكنولوجيا املعلومات وغيرها).

براءات االختراع
براءة االختراع هي وثيقة قتمنح للمخترع بهدف توفير الحماية الكاملة لالختراع داخل اململكة العربية السعودية ،وقد تم منح
 62براءة اختراع سعودي في عام  2008من قبل مكاتب البراءات في السعودية والواليات املتحدة واملكتب األوروبي
للبراءات.
وتعد براءات االختراع الدعامة األساسية لالقتصاد املعرفي الحديث والناتج الفكري األهم الذي يتم من خالله نقل
التقنية ،وقد بلغ إجمالي عدد براءات االختراع الصادرة لعام 0200م  053براءة موضح كالتالي:21

20تقارير "مقياس جنرال إلكتريك لالبتكار العاملي " GE Global Innovation Barometerالثاني.
21مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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شكل ( )1احصائيات براءات االختراع

شكل ( )1احصائيات النماذج الصناعية
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الجهات الفاعلة في مجال االبتكار
أ .املؤسسات العاملية
تسهم أربع جهات أساسية في دعم سوق االبتكار العالمي ،وتشمل شركة الكاتيل لوسنت ) ، (Alcatel- Lucentوشركة بوز
أندكومباني ) (Booz & Companyواتحاد الصناعات الهندية ) ،(Confederation of Indian Industryواملنظمة العاملية
للملكية الفكرية ) ،(World Intellectual Property Organizationإذ تشترك هذه الجهات كافة في رؤية مشتركة حول
أهمية مفهوم االبتكار الواسع في عاملنا اليوم.
ب .املؤسسات املحلية
تسهم عدد من الجهات في دعم بيئة االبتكار والبداع في اململكة من خالل تبنيها لعدد من املبادرات الرائدة ،ومنها:
" مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" والتي تقوم بتوفير البيئة املناسبة لجراء البحوث التطبيقية وتنفيذ
املشروعات الخاصة بالتقنيات االستراتيجية ذات األهمية.
" مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لإبداع واملوهبة" فتقوم بالكشف عن املوهوبين وصقل مواهبهم البداعية
من خالل العديد من البرامج واملشروعات ،وبالتعاون مع املدارس والجامعات ،ودعم تسويق املنتجات االبتكارية
على املستوى الدولي من خالل إتاحة الفرصة للمشاركة في املعارض الدولية وتمثيل اململكة.
 املؤسسات التعليمية ويأتي "مركز البتكارات بجامعة امللك سعود" في مقدمتها ،حيث يعمل املركز كحلقة وصل
بين الطالب ذوي األفكار املتميزة والشركات وأعضاء هيئة التدريس وكذلك من خالل توفير املساعدة العلمية
واملوارد الالزمة لدعم املفاهيم الجديدة واألفكار املبتكرة.
 الحاضنات ومنها برنامج "بادر لحاضنات التقنية" تحت إشراف "مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" ويعمل
"بادر" بفاعلية على تطوير وإنماء ودعم عملية ريادة أعمال البداع التقني في كافة أنحاء اململكة ،من خالل
البرامج الوطنية الشاملة ومبادرات السياسة االستراتيجية املطبقة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات
والقطاع الخاص.
 كما يقوم القطاع الخاص بتقديم دعمه للمبتكرين ومبادرات دعم االبتكار من خالل األنشطة التي يتبناها،
وتتميز شركة أرامكو وإنجاز بدور ريادي في دعم وتشجيع مبادرات االبداع.
شركة وادي الرياض  Techno Valley Riyadhهي الحلقة االخيرة املكملة ملنظومة ابتكار جامعة امللك سعود والتي تم
تأسيسها لتحفيز ريادة األعمال واالستثمار املعرفي في اململكة ،وفي إطار دعمها لتوجه اململكة نحو التحول إلى
االقتصاد املعرفي.

22

http://www.rvc.com.sa/riyadh-techno-valley-167.aspx 22

50

تلعب شركة وادي الرياض دورا هاما ملختلف الشركاء في محيط االقتصاد املعرفي في اململكة ،حيث تقدم مجموعة
متكاملة من الحلول لتسريع تحول االقتصاد الوطني السعودي نحو اقتصاد معرفي متنوع .حيث أنشأت لتكون مركز
التقاء نشط بين املستثمرين واملبتكرين من األفراد ومراكز األبحاث كما أنها تمثل الواجهة االستثمارية األولى
والوحيدة لجامعة امللك سعود حيث تساعد الشركة على سرعة توليد وتطوير وتنفيذ الفرص االستثمارية .وتقدم
الشركة طريقة سهلة الحتضان وتسويق التقنية والتي يمكن للمبتكرين الوصول إليها والوثوق بها .وتمثل شركة وادي
الرياض للمستثمرين الدوليين شريكا وطنيا مدعوما بشبكة محلية قوية تدعم سرعة قيام الفرص االستثمارية
ونجاحها.

ترويج االبتكارات
يعد االبتكار اليوم املحرك األهم لعجلة النمو االقتصادي ،وهو يعتمد على توفر مناخ اجتماعي يدعم روح املبادرة ويشجع
ثقافة الحرية االقتصادية والفكرية .ومن هنا تظهر أهمية بناء منظومة ابتكار وطنية متكاملة.
ويمكن تعريف االبتكار على أنه االختراع أو مقدماته التي تشير إلى روح املبادرة .وهو يعتمد في الدرجة األولى على املنتج أو
العملية التي ينتج عنها قيمة مضافة ،غير أنه قد يتجاوز املنتج أو العملية ليتخذ أشكاال أخرى.

شكل ( )1االبتكار الذي يتعدى التركيز على املنتج والعملية إلى أنواع االبتكار العشر من دوبلن

التسليم

العرض

تجربة

العالمة

العميل

التجارية

القناة

سير العملية

الخدمة نظام
املنتج

أداء املنتج

عملية

عملية

أساسية تمكينية

التمويل
الشبكات

نموذج
العمل

والبد ألي ابتكار حتى يصبح قابال للترويج من أن يحمل قيمة معينة ،حيث أن الترويج التجاري ليس سوى عملية
استخراج القيمة املالية من االختراع أو االبتكار الجديد عبر تحويله إلى منتج أو عملية تجارية قابلة للتداول ومحققة
للرباح.
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عملية الترويج التجاري الحالية
ينظر إلى عملية الترويج التجاري على أنها عملية طويلة ومكلفة السيما بالنسبة للمخترعين واملبتكرين املستقلين .وهي
تشمل عدة مراحل تختلف باختالف املنتج أو العملية التي يتم ترويجها .ويتم التركيز هنا على عملية الترويج للمخترعين
واملبتكرين املستقلين سواء املعتمدين على إمكانياتهم الذاتية أو الذين يحظون برعاية من القطاع الخاص أو العام ،حيث
أن الشركات واملنظمات الخاصة تمتلك عادة عملية ترويج خاصة بها ومصممة لتلبي احتياجاتها.
شكل ( )6نظرة على عملية الترويج التجاري الحالية

البحث والتطوير خالل التقييم والتقدير :البد ألي ابتكار أو اختراع جديد  -قبل اتخاذ قرار بشأن آلية تسويقه -من
الخضوع للتقييم من حيث مطابقته لشروط طلب براءة اختراع ومن ثم الترويج .ويتم ذلك في وقت مبكر من عملية
الترويج خالل مراحل البحث والتطوير .وتجدر الشارة إلى أنه عادة ما يتجاهل املخترعون واملبتكرون املستقلون هذه
الخطوة الحاسمة ،األمر الذي يؤدي إلى فشلهم في تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم ومن ثم عدم االستمرار في مرحلة آلية
التسويق.
امللكية الفكرية ( :)IPعقب انتهاء مرحلة البحث والتطوير ،يمكن للمخترعين أواملبتكرين املستقلين التقدم إلى مكتب
براءات االختراع السعودي أومكتب دول مجلس التعاون لبراءات االختراع أو مكاتب البراءات الدولية في الخارج بطلب
الحصول على حماية لبراءة االختراع .كما يقوم بعض املخترعين بتسجيل براءات اختراعاتهم في الواليات املتحدة األمريكية
أو مكاتب البراءات األوروبية في الخارج .وبعد الحصول على حماية امللكية الفكرية ،يمكن الشروع في تسويق االختراع أو
االبتكار سواء من خالل مشروع شركة ناشئة أو ترخيص أو عبر البيع املباشر أو كمشروع مشترك.
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شكل ( )1الرسوم املطلوبة لتسجيل براءة االختراع بموجب قانون براءات االختراع السعودي

الخدمات

الشركات

األفراد

رسوم تقديم طلب براءة اختراع

222

422

رسوم نشر ومنح البراءة

0222
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تسويق وتمويل االبتكار
بعد حماية امللكية الفكرية ،يمكن القيام باستقصاء شامل لدراسة الفرص املتاحة في السوق .وتتمثل بعض الخيارات
املتاحة في اململكة العربية السعودية في اآلتي :
 بيع حقوق االختراع أو االبتكار.
 البحث عن املستثمرين والوسطاء سواء عن طريق العالقات الشخصية أو عن طريق القطاع الخاص أو العام أو
األفراد أو املنظمات وذلك بهدف الحصول على املساعدات واملوارد الالزمة لدعم الشركات الناشئة أو املشاريع
املشتركة.
 منح تراخيص لنتاج و/أو بيع االختراع أو االبتكار.
 البحث عن موزعين لبيع االختراعات أو االبتكارات التي تم إنتاجها.
ويعد الدعم املالي أساسيا خالل عملية الترويج التجاري ابتداء من رأس املال الالزم للتأسيس وبدء التشغيل والجوالت
املرحلية املبكرة .ويقتصر التمويل املتاح للمخترعين واملبتكرين املستقلين واملطلوب خالل عملية التسويق على مصادر
محدودة تشمل:
 املدخرات الشخصية.
 القروض :من خالل العالقات الشخصية ،واملنظمات واملؤسسات املعنية املذكورة أعاله ،والبنوك الخاصة.
 الجوائز واملنح التي تم الحصول عليها من خالل عرض االختراعات واالبتكارات.
أمثلة محلية على عملية الترويج التجاري
توجد بعض األمثلة الجيدة على عمليات ترويج محلي في اململكة العربية السعودية ،غير أنه ليس هناك ما يضمن أن هذه
العمليات تمارس ويتم تطبيقها على أرض الواقع.
املثال األول هو عملية التسويق الخاصة بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن وخارطة طريق االبتكار التابعة لها.
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شكل ( )9عجلة االبتكار الخاصة بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،مركز االبتكار التابع للجامعة

شكل ( )02خارطة طريق االبتكار الخاصة بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،مركز االبتكار التابع للجامعة
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املثال الثاني هو عملية التسويق الخاصة بجامعة امللك سعود والتي تشمل ثالثة عناصر رئيسية :برنامج امللكية الفكرية
وترخيص التقنية ( ،)Intellectual Property and Technology Licensing Programو برنامج حاضنة الرياض للتقنية
( ، )Riyadh Technology Incubation Centerوبرنامج وادي الرياض للتقنية (.)Riyadh Techno Valley
شكل ( )00عملية االبتكار الخاصة بجامعة امللك سعود .املصدر :مركز االبتكار في الجامعة

عمليةالترويج التجاري الدولي
أمثلة دولية على عملية الترويج التجاري
تتخذ كل عملية من عمليات الترويج التجاري مسارا عاما فريدا من نوعه ومتميزا بقدر تميز االختراع أو االبتكار املعني.
وعادة ما يعتمد إنشاء املسار التجاري على روح املبادرة التي تحدد وتخطط وتبني وعاء لالختراع أو االبتكار ،إال أنه توجد
مراحل عامة مشتركة تمر بها أي عملية ترويج.

شكل ( )00املراحل العامة لعملية الترويج التجاري

ترخيص
بدء
العمل
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تسجيل
براءة
االختراع

النموذج
األولي

التقييم
والتمحيص

الفصاح

البحث
والتطوير

بناء
املفهوم

يدرك معظم املخترعين واملبتكرين املستقلين في الخارج حاجة أي اختراع أو ابتكار إلى الرعاية والدعم .ومن ثم يفضل
الكثيرون منهم التقدم إلى املنظمات واملؤسسات بكشف عن اختراعهم لتوفير حضانة له حتى يصل إلى مرحلة النضج.
ومن األمثلة على عمليات الترويج الداعمة للمخترعين واملبتكرين من داخل الشركات الخاصة عملية ترويج االبتكارات
لدى كليفالند كلينيك.
شكل ( )02عملية الترويج التجاري للمخترعين واملبتكرين الداخليين لدى كليفالند كلينك

تتطلب عملية الترويج استثمارا كبيرا يستغرق فترة طويلة نسبيا قبل البدء في تحصيل العائدات ،ومن الضروري تمويل
العملية خالل مراحلها املختلفة خاصة في حالة تم الترويج عن طريق تأسيس شركة ناشئة .وتوفر العديد من املنظمات
الدولية التي تتبنى عمليات الترويج التجاري استثمارات مالية كهذه ،إال أن العديد من املخترعين واملبتكرين املستقلين
يفضلون عادة االعتماد على مدخراتهم أو مواردهم الشخصية خالل املراحل األولى من التسويق ،ومن ثم االنتقال تدريجيا
إلى تحصيل املنح والتواصل مع املستثمرين خالل مراحل التطوير.
شكل ( )01دورة حياة رأس املال في عملية الترويج التجاري بحسب نموذج أوكالهوما للترويج التجاري ،مركز أوكالهوما لتسويق التقنية
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التحديات القائمة

23

عدد املراصد الوطنية التي تمتلكها اململكة العربية السعودية والقادرة على إعداد مؤشرات كمية ونوعية عن االبتكار
كاف .وباالستناد إلى البيانات الشحيحة املتاحة من املصادر
والتسويق بشكل يضمن مصداقية البيانات داخلها يعد غير ٍ
الرسمية حول الوضع الحالي ،تظهر أمامنا العديد من التحديات التي تواجه البيئة املحلية لالبتكار والتسويق ابتداء من
البنية التحتية األكاديمية واملالية ،والبنية التحتية للموارد البشرية وقطاع األعمال والصناعات ،إضافة إلى البنية
القانونية والبنية التحتية لالقتصاد الكلي.24
وتتمحور معظم العقبات التي تتم مواجهتها خالل عملية الترويج املحلي حول ثالثة عوامل رئيسية :
 األطراف املشاركة في العملية غير مطلعة أو داعمة لعملية الترويج .كما أنها غير متمكنة من تحديد وممارسة
دورها بشكل فعال.
 عدم توفر املوارد والقدرات املطلوبة لتعزيز ودعم وتوجيه عملية الترويج.
 األطر والسياسات والنظم الحالية غير قادرة على دعم وتطوير عملية الترويج التجاري.
وينتج عن ذلك أن املخترعين واملبدعين في اململكة العربية السعودية يواجهون عقبات رئيسية منها:


ضعف البنى التحتية البشرية والتقنية وعدم كفاية رؤوس األموال التي تدعم ثقافة االبتكار وروح املبادرة.

 عدم اعتماد إطار موحد وتعريف عملي لعملية االبتكار والترويج في املؤسسات األكاديمية واملالية والقانونية،
واملشاريع والشركات الصناعية.
 نقص املوارد البشرية املؤهلة والالزمة لتوفير الدعم في العديد من املجاالت مثل البحث والتطوير،
والتكنولوجيا ،والتمويل ،والتسويق ،والدارة  ..الخ.
 ضعف البنية السياسة واللوائح التنظيمية والحوافز في عملية الترويج.
 هشاشة الروابط بين املخترعين واملبتكرين من جهة واملستثمرين واملؤسسات والشركات الصناعية من جهة
أخرى.
 نقص املوارد املالية بما في ذلك رأس املال االستثماري مما يؤدي إلى تحمل املخترعين واملبتكرين أعباء التطوير
وحماية امللكية الفكرية وتكلفة التسويق.
 عدم استغالل قنوات التسويق املتاحة للمبدعين واملستثمرين.
 عدم فعالية أدوار الالعبين الرئيسيين واملمولين في عملية الترويج ،واملتضمنين :

AL-SHAMRANI, N. (2010, JUNE 18). SCIENCE AND TECHNOLOGY WILL BOOST KINGDOM, SAYS KAUST CHIEF. SAUDI GAZETTE.23
 24التسويق التجاري لالبتكارات في اململكة العربية السعودية ( من االبتكار إلى السوق )  ،د /آالء نصيف ،مجموعة اآلغر.
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 شركات رأس املال املغامر
 مكاتب نقل التكنولوجيا
 وسطاء التكنولوجيا والخبراء االستشاريون.
 وكاالت التمويل
 الحاضنات العلمية
 املنظمات الغير ربحية
 مؤسسات التدريب األكاديمية
 مراكز البحث والتطوير
 الشركات الصناعية واملؤسسات
 ضعف تكامل األدوار والعمليات بين األطراف الرئيسية املذكورة أعاله واملمولين في عملية الترويج.
 ضعف آليات الحضانة والدعم املالي وامللكية الفكرية والدارة املناسبة لتأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة.
 ضعف الدور الذي تقوم به السلطات الحكومية املكلفة في إنشاء إطار عمل قانوني ودعم البرامج املعنية
باالبتكار والريادة بما فيها الترويج التجاري.
 قصور الجهود التوعوية واالستراتيجيات التعليمية املعنية بنشر ثقافة االبتكار والريادة والتوعية بعملية الترويج.
مستقبل الترويج التجاري لالبتكار في السعودية
بدأت اململكة العربية السعودية مؤخرا في اتخاذ العديد من املبادرات من خالل توظيف استثمارات ضخمة بهدف تحويل
اململكة إلى مجتمع قائم على املعرفة وذلك لتشجيع االبتكار وروح املبادرة ودعم الترويج التجاري .ووفقا للدكتور نبيل
شلبي ،مستشار قسم الريادة واألعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة في الغرفة التجارية والصناعية باملنطقة الشرقية
( ،)Eastern Province Chamber Of Commerce & Industryفإن اململكة العربية السعودية سوف تنفق أكثر من 30
مليار ريال سعودي (  2.6مليار دوالر ) على البحث والتطوير كجزء من خطة العلوم والتكنولوجيا الوطنية للعشرين عاما
القادمة .أي ما يعادل  0.5في املائة من الناتج املحلي الجمالي للمملكة البالغ  0.3تريليون ريال سعودي ( 347مليار دوالر)،
بداية من  2،52-2،05في املائة في الوقت الحاضر.
وفيما يلي بعض املبادرات التي اتخذتها السعودية لتسهيل االبتكار والريادة بما فيها الترويج التجاري :
 تشكيل فينشر كابيتال االستثمارية السعودية ( )Saudi Venture Capital Investment Companyوهي شركة استثمار
قيد التطوير -مقرها السعودية ،برأس مال مدفوع قدره  375مليون ريال سعودي ،وهي تهدف إلى االستثمار فيالشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم في اململكة العربية السعودية.
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 وقد تلقى بنك فينشر كابيتال موافقة مبدئية من هيئة سوق املال ( )Capital Markets Authorityفي حزيران  /يونيو
 0222لتأسيس الشركة.
 أعلن الدكتور جون سفاكياناكيس ،كبير االقتصاديين في البنك السعودي الفرنس ي ،بتاريخ  04فبراير  0202أن
البنوك املحلية في اململكة العربية السعودية تدرس سبل تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم من أجل زيادة
مستوى مشاركتها في االقتصاد املحلي .وأوضح أن اآللية الجديدة تهدف إلى إيجاد أساليب تمويل جديدة أفضل من
تلك املتوفرة حاليا.
 ووفقا للمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود ،نائب رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،هناك مبادرة
لتطوير برنامج البحوث االبتكارية لقطاع األعمال (  )Saudi Business Innovation Researchفي السعودية والذي
سيدعم تطوير املنتجات القائمة على التكنولوجيا في اململكة إضافة إلى دعم وتسويق التقنيات الواعدة التي يتم
تطويرها في الجامعات ومراكز البحوث ،وتشجيع توظيف التقنيات العالية في اململكة ،بالضافة إلى دعم الشركات
الصغيرة واملتوسطة

25

الجزء الثاني :أبرز محددات بيئة االبتكار

26

تتميز بيئة االبتكار بوجود بعض املحددات التي من شأنها التأثير في االبتكار ومن بينها-:
 .0التغيرات السكانية Demographies
إن التغي ـرات الحاص ــلة ف ــي حج ــم وتركيب ــة الس ــكان تشـ ـجع عل ــى التفكيـ ـر الب ــداعي ،ف ــالتغيرات ف ــي الفئ ــات العمري ــة
الس ــكانية ومس ــتوى التعل ــيم وال ــدخل يمك ــن أ ن تخل ــق ف ــرص لالبتك ــار ،حي ــث التغي ــر س ــوف يحص ــل ف ــي حاج ــات
وعــادات الســكانية الشـرائية ممــا يجعــل مــا كــان ســائد مــن منتجــات غيــر مالئــم مــع مــا يطلبــه الســكان الــذين ط ـرأت
عليهم تغيرات ال بد من االستجابة لها.
 .0التغيرات في الدراك ،األنماط ،واملعاني املتداولة في املجتمع:
إن فرص االبتكار يمكن تطويرها عندما تتغير الفتراضات العامة للمجتمـع ،فـاملواقف ،املعتقـدات  ،وغيرهـا يمكـن
أن تكون مصدر يشحذ همة املنظمة نحو االبتكار  ،فعلى سبيل املثال الشعور إزاء األكل الذي تحول مـن التغذيـة
البحتــة والبســاطة وطلــب مــا هــو ضــروري وبأيســر الطــرق وأرخصــها تحــول إلــى وجبــات جــاهزة فــي بعــض املجتمعــات
وخاصــة الغربيــة حيــث يــتم الحصــول عليــه مــن محــالت الســوبر ماركــت واالســتعانة بكتــب الطهــي ،وهــذه العــادات
أص ــبحت أكث ــر ش ــيوعا م ــن ذي قب ــل ،إض ــافةإلى التغيي ــر ف ــي حج ــم العائل ــة وع ــدد األطف ــال وم ــا يص ــاحبه م ــن إع ــادة
25التسويق التجاري لالبتكارات في المملكة العربية السعودية )من االبتكار إلى السوق -مجموعة اآلغر )
26حالة األبتكار في املنظمة وانعكاساتها على االبتكار التسويقي في األداء (دراسة ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا املعلومات األردنية).
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توزيــع لــدخل العائلــة .هــذه التغي ـرات وغيرهــا مــن األنمــاط الجديــدة وعــادات التســوق دفعــت إلــى االبتكــار فــي طــرق
تقديم الخدمات واملنتوجات الغذائية الجاهزة ألن الفرد أخذ يفكر بالوقت أكثر من ذي قبل.
 .2املعرفة الجديدةNew Knowledge :
التق ــدم ف ــي املعرف ــة العلمي ــة وغي ــر العلمي ــة خلق ــت منتج ــات جدي ــدة وأس ــواق جدي ــدة .فالتق ــدم ال ــذي يحص ــل ف ــي
مجـالين مختلفـين يـدفع أحيانـا إلــى التكامـل باتجـاه تكـوين قاعــدة ملنتـوج جديـد .مثـال ذلــك التقـدم الـذي حصـل فــي
مجــال الحاســوب ومجــال االتصــاالت .كــذلك الحــال فيمــا يخــص املنش ـ ت العاملــة فــي ميــدان البرامجيــات الجديــدة
حيث تسعى لنتاج برامج جديدة أسبوعيا أحيانا .هذا الحال خلق الحاجة إلى تحقيق ميزة التقـدم التكنولـوجي فـي
معدات الحاسوب.
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القسم الثاني -مؤشرات واقع بيئة االبتكار في اململكة
يعرض نبذة عن واقع تجارب املبتكرين املشاركين في البرنامج ،وينقسم الى جزئين حيث يطرح الجزء األول نبذة عن
ابتكارتهم ومن ثم يستعرض الجزء الثاني التحديات التي تواجه املبتكرين والفرص املتاحة بناءا على تقييم كال من
املبتكرين واملوجهين في البرنامج .
الجزء األول :نبذة عن االبتكارات املشاركة في البرنامج
.0املبتكر :إيمان الدقس

املشرف :مها غراب

االبتكار :فرشاة األسنان اللكترونية ملرض ى السكر وأصحاب املناعة الضعيفة
نبذة عن االبتكار:
 فرشة أسنان ذات رأس دائري بشعيرات ناعمة ،يتم التخلص من رأس الفرشاة
واستبدالها (بعد االستعمال مباشرة) برأس جديد قبل تكاثر امليكروبات عليها.
 يد الفرشة ذات قبضة متماسكة مرنة وقوية تسهل الوصول إلى أدق وأبعد مكان
بين األسنان.
 تستخدم يد الفرشة كمخزن يحتوي على رؤوس بديلة للفرشة.
 فرشة األسنان بهذه املواصفات تتميز بقدرتها على تنظيف األسنان من بقايا الطعام
وإزالة البالك مع ضمان عدم تلوثها بامليكروبات املمرضة.
جدوى االبتكار:
تكمن أهمية هذا االختراع في تقديمه حال ملشكلتين:
 أن فرشاة األسنان هي مصدر للتلوث والعدوى ،حيث أنها تحمل عدد كبير ومتنوع من البكتريا والفيروسات
والفطريات (خطورتها على الصحة).
 أن فرش األسنان الشائعة مستطيلة الرأس ،وبعض الفرش ذات الرؤوس الدائرية إما كهربائية أو تعمل
بالبطارية مما يعني زيادة تكلفتها وتعقيدها (شكل وتركيب فرشة األسنان كتصميم).
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املشرف :وليد أبار

.0املبتكر :إيهاب السيد

ً
االبتكار :جهاز التنبؤ باألعطال قبل وقوعها والبالغ عنها السلكيا
نبذة عن االبتكار:
النظام یعتمد على تثبیت حساس خاص على املاكینة یقوم بقیاس
ذبذباتھا عندما تكون املاكینة جدیدة وتوثیقھا في صورة إلكترونیة
كقاعدة بیانات خاصة لیتم استخدامھا بعد ذلك في املقارنة بحالة ذبذبة
املاكینة عند قرب حدوث عطل بھا وعند تسجیل فارق جوھري محدد
بين الذبذبات یتم إرسال إشارة السلكیة من النظام لإعالن والتنبیه عن
وجود عطل على وشك الحدوث.
جدوى االبتكار:
 حل مشاكل الصیانة التنبؤیة.
 حل مشاكل توقف املاكینات وتعطل املاكینات والذي يؤثر على دائرة النتاج في املصانع خاصة.
 حل مشاكل ندرة فنیين الصیانة وإمكانیة تعظیم االستفادة من أوقاتھم.
 إستخدام تقنیة االتصاالت الالسلكیة.
 إمكانیة تطویر النظام لرسال رسائل برید إلكترونیة ورسائل جوال قصيرة.

.2املبتكر :أمل الدوسري

املشرف :غيداء فطاني

االبتكار :مكواة لكي املالبس
نبذة عن االبتكار:
جهاز مخصص لكوي مجموعة من املالبس وغيرها دفعة واحدة بحيث يتم وضع القطع املراد
كويها في املكان املخصص لها ثم يغلق الجهاز وتتم عملية الكي ب لية معينه و عند االنتهاء يتم
تشغيل املروحة لتبريد املالبس
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.1املبتكر :باسم شيخ

املشرف :تم تغيير املشرف أكثر من مرة

االبتكار :حامل املنظار العصبي
نبذة عن االبتكار:
هو جهاز مساعد للتحكم في جراحة أعصاب الدماغ .ق
صمم لالستخدام
بوجه خاص أثناء عمليات الدماغ التي يستخدم بها املنظار ،حيث يتألف
الحامل من جزئين أساسيين:
 الجزء األول :مباعد ذاتي االحتجاز يثبت على جانبي فتحة الجمجمة.
 الجزء الثاني :ذراع متعدد املفاصل لحمل املنظار العصبي وتثبيته في وضع معين.
جدوى االبتكار:
يوفر حامل املنظار العصبي طريقة مبسطة وآمنة لتثبيت املنظار العصبي في وضع معين ومنعه من التحرك في اتجاه مغاير
لحركة الرأس مما قد يؤدي إلى إصابة أجزاء داخل الدماغ.

.1املبتكر :عبدهللا الرحيلي

املشرف :بارق سراج

االبتكار :نظام البحث عن املسافرين في أوقات الطوارئ
نبذة عن االبتكار:
جهاز لالستدالل عن ضحايا حادث جوي أو بحري بواسطة القمر الصناعي حيث
يوضع في حالة الطائرات مع وحدة االكسجين فوق مقعد الركاب وينزل مصطحب لها
في حالة الطوارئ فقط.
مميزات الجهاز:
 سهولة الحمل وسرعة اللبس واالستخدام.
 النتائج مضمونة لرتباطها بالقمر الصناعي.
 ال يحتاج عمليات برمجة من قبل املستخدم.
 ال يتطلب مساحات لتخزينه سواء على متن الطائرات أو السفن.
 مضاد للكسر وعوامل التعرية.
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.1املبتكر :علي القحطاني

املشرف :تم تغيير املشرف أكثر من مرة

االبتكار :أ نبوب ملنع انسداد املنعرين (فتحتي األنف الخلفية)
نبذة عن االبتكار:
يعتبر إنسداد املنعرين من أكثر الحاالت الخلقية شيوعا لدى األطفال حديثي الوالدة مما يستدعي التدخل السريع لنقاذ
حياة الطفل ،وتعزى خلفية االختراع الى:
 ال توجد طريقة موحدة ومتفق عليها بين جراحي األنف واألذن والحنجرة ملنع إعادة النسداد.
 ال يوجد أنبوب جاهز لإستخدام في مثل هذه الحاالت.
 إعادة النسداد بعد التدخل الجراحي بالطرق القديمة املعروفة قد تصل إلى .%22
 جميع املستشفيات بحاجة إلى وجود هذا األنبوب.

.6املبتكر :فاتن خورشيد

املشرف :هشام كوشك

االبتكار :دواء لعالج السرطان والتهاب الكبد الوبائي
نبذة عن االبتكار:
قامت املبتكرة بفصل الجزء الفعال من أبوال البل وتطويره ملعالجة السرطان والتهاب الكبد
الوبائي ،ويعتبر هذا الجزء خالي من املواد الضارة حسب الختبارات الكيميائية والبكتيرية التي
أجرتها املبتكرة ،وقد أثبتت منعها لنمو خاليا سرطان الرئة املأخوذة من النسان وخاليا سرطان
الدم املأخوذة من الفأر في املزارع الخلوية .كما حاربت انتشار السرطان في حيوانات التجارب
املسرطنة بسرطان الدم.
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.1املبتكر :فهد املالكي

املشرف :أحمد رضا

االبتكار :جهاز وطريقة ملنع انفجار مولدات الطاقة داخل محركات الطائرات
نبذة عن االبتكار:
جهاز الكتروني مرتبط بشبكة كهربائية بأنظمة الطائرات يتابع عمل مولدات الطاقة الكهربائية وعند حدوث أي مشكلة
خطيرة في أنظمة التشغيل يقوم االختراع بالعمل أوتوماتيكيا بإنذار الطيار وتوزيع األحمال الكهربائية وإيقاف مولدات
الطاقة بمحركات الطائرات قبل االنفجار بشكل آلي وسريع.
جدوى االبتكار:
 هذا االختراع غير موجود مسبقا وتم عرضه على القوات الجوية
األمريكية والتي تحمست لتطبيق الفكرة.
 يحتوي هذا االختراع على قسمين :قسم يمكن تطبيقة على الطائرات
القديمة لتفعيل هذه الخاصية والقسم اآلخر لتطبيقة على الطائرات
التي يتم تصنيعها حديثا.

.9املبتكر :محمد الزايدي

املشرف :بارق سراج

االبتكار :استخدام تقنية الواقع املدمج في عدة تطبيقات Augmented Reality
نبذة عن االبتكار:
استخدام تطبيقات تقنية الواقع املدمج  Augmented Realityفي عدة مجاالت مثل
(النوادي الرياضية ،التسويق للمنتجات ،السياحة واملواقع التاريخية.)...
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 .02املبتكر :هاني أبو رحمة

املشرف :منال جاوه

االبتكار :تحرير أنابيب الرفع من قوى الشد العمودية في مضخات اآلبار
نبذة عن االبتكار:
تعتبر فكرة إنشاء مصنع مضخات وأنابيب رفع املياه البالستيكية منبثقة عن الحاجة إلى بدائل فاعلة
ومنخفضة التكاليف ،السيما أن هذا النوع من السوق تزداد حصته بسبب توسع استخدام مضخات رفع
املياه في الكثير من املجاالت مثل الزراعة باستخدام املياه الجوفية ،وهي مضخات اآلبار ،واملضخات
املستخدمة في املباني الكبيرة ألغراض السقيا ،كذلك املضخات املستخدمة في املباني الكبيرة ألغراض
مكافحة الحريق.
مميزات املنتج:
أن قيمة هذا االختراع تكمن في إمكانية استخدام مواد ذات معامل مرونة منخفض في تصنيع األنابيب
مثل املطاط والبالستيك ،وكما هو معروف مدى مقاومة هذه املواد للصدأ ولكن نظرا لضعف معامل املرونة في هذه
املواد فهي ال تستطيع تحمل وزن املضخة كامال مضافا إليه.

 .00املبتكر :وفاء الذواد

املشرف :مروة الهادي

االبتكار :كرة إطفاء الحريق
نبذة عن االبتكار:
هي كره تصنع من مادة صلبة وغير قابلة لالحتراق وتوضع هذه الكرات على النار
وفور تأثرها بحرارة النار عن طريق االستشعار تعمل على إخراج الغاز الخاص
بإخماد الحريق ويمكن تحريكها الكترونيا عن طريق العجالت الصغيرة ملكان
الحريق ويمكن إعادة استخدامها.
ويمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات وحرائق آبار البترول ،وما يميزها عن ما هو موجود في األسواق العاملية هو
إعادة استخدامها مرة أخرى حيث يمكن تعبئة الكرة بمادة الطفاء حسب نوع الحريق.
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أبرز تطورات االبتكارات بعد البرنامج

27

تمكن عدد من املبتكرين من تسويق منتجاتهم وبيعها أو الحصول على براءات الختراع من جهات محلية وعاملية ،كما
عمل البعض على تعديل املنتج وتطويره وفي طور تسجيله بالتعاون مع بعض مكاتب براءات االختراع ،ويمكن استعراض
أبرز تطورات االبتكارات املشاركة في البرنامج كالتالي:
تحديثات املنتج

املبتكر

االبتكار

إيمان الدقس

فرشاة األسنان اللكترونية ملرض ى حصلت املبتكرة على براءة االختراع من قبل مدينة امللك عبد
السكر وأصحاب املناعة الضعيفة العزيز للعلوم والتقنية،إال أنها لم تقم بعرض املنتج للسوق.

إيهاب السيد

جهاز التنبؤ باألعطال قبل وقوعها جاري الحصول على براءة االختراع من قبل مدينة امللك
ً
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،كما تم عرض املنتج وبيعه.
والبالغ عنها السلكيا
تم الحصول على براءة االختراع من قبل مدينة امللك

أمل الدوسري مكواة لكي املالبس

عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،كما قامت املبتكرة بتعديل وتطوير
الجهاز.

باسم شيخ

عبدهللا
الرحيلي

حامل املنظار العصبي

حاصل على براءة االختراع من قبل مدينة امللك عبدالعزيز
قدم بعد على تسويق املنتج.
للعلوم والتقنية ،إال أنه لم ي ِ

ً
تم الحصول على براءة االختراع من قبل كال من:
نظام البحث عن املسافرين في  املكتب األمريكي لبراءات االختراع.
أوقات الطوارئ
 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ً
كما يعمل املبتكر على حاليا تسويق املنتج.
حاصل على براءة اختراع من السعودية وبريطانيا عن الجهاز،

علي

أنبوب ملنع انسداد املنعرين

القحطاني

(فتحتي األنف الخلفية)

كما له اختراعان تم تسجيلهما بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية عن جهاز ملتابعة الجروح بعد العمليات الجراحية،
وعن جهاز محمول الختبار السمع .إال أنه لم يتم عرض
املنتجات للسوق أو بيعها.
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املبتكر

االبتكار

هاني أبو رحمة

تحرير أنابيب الرفع من قوى تم الحصول على براءة االختراع من قبل مدينة امللك
الشد العمودية في مضخات عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،إال أن املنتج لم يعرض للبيع أو
اآلبار

تحديثات املنتج

التسويق بعد.
تم الحصول على براءاة االختراع من قبل:

فهد املالكي

جهاز وطريقة ملنع انفجار مولدات  براءة اختراع من املكتب االمريكي لبراءات االختراع.
 براءة اختراع من مكتب براءة االختراع لدول مجلس
الطاقة داخل محركات الطائرات
التعاون الخليجي.
كما تم تعديل الجهاز وتطويره بفاعلية.

محمد الزايدي

استخدام تقنية الواقع املدمج في
جاري طلب براءة االختراع من قبل مدينة امللك عبدالعزيز
عدة تطبيقات Augmented
للعلوم والتقنية ،كما يعمل على عرض الجهاز وتسويقه.
Reality
تم عرض وبيع األدوية الجلدية ولكنها صرحت على أنها
تجميلية وليست دوائية ،ولم يتم بعد تصريح أدوية السرطان
والكبد الوبائي بالرغم من انتهاء اختباراتها.

فاتن خورشيد

دواء لعالج السرطان وإلتهاب
الكبد الوبائي

ً
كما حصلت على العديد من البراءات من قبل كال من :
 مكتب البراءات الخليجية باسم فصل وتصنيع الجزء
الحيوي الفعال والجزء األكثر فعالية من أبوال البل
والذي يحارب السرطان.
 مكتب البراءات األمريكية.
 مكتب البراءات األوروبية.
 مكتب البراءات الصينية.
جاري الحصول على براءة االختراع من قبل مكتب براءات

وفاء الذواد

كرة إطفاء الحريق

االختراع االمريكي  ،PCT/US -كما قامت املبتكرة بتطوير
الجهاز وتعديله بنجاح.
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الجزء الثاني :واقع تجربة املبتكرين املشاركين في البرنامج
يستعرض هذا الجزء من الفصل الثالث مؤشرات عن واقع بيئة االبتكار في اململكة من خالل رصد بعض التحديات التي
واجهت املبتكرين وتقييم واقع تجربة في رحلتهم لتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات ،وذلك من خالل أخذ مرئياتهم ومرئيات
املوجيهن ومقارنة النتائج من خالل عرض بعض األسئلة الكمية والكيفية على كال الفئتين بالشكل التالي:
ً
أوال :مؤشرات عن واقع بيئة االبتكار في اململكة
أ .أبرز التحديات التي تواجه املبتكر:
بسؤال املبتكرين املشاركين في البرنامج عن أبرز التحديات التي واجهت املبتكرين ،تنوعت عناصر الجابة ما بين التحديات
الحكومية ،إلى التسويق مع القطاع الخاص ملؤسسات البحث العلمي وكانت النتائج كالتالي:
شكل ( )01تحديات بيئة االبتكار في اململكة
غياب الدعم الحكومي لتسويق املنتج

82%

ضعف أو عدم اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في مجال التطوير…

73%

ضعف االستثمار العام والخاص في مجاالت العلم والتكنولوجيا

64%

قلـة أوغياب األجهزة املتخصصة في تثمين نتائج البحث (وكاالت …

73%

إنعدام أو قلة عدد الحاضنات الصناعية ،التكنولوجية ،الطبية....

45%

ً
إنعدام الهيئات املساعدة واملدعمة ماليا لإلبتكار (بنوك ،وكاالت…،

64%
55%

تكلفة البحث العلمي وتجارب االختبار

55%

نقص الكفاءات والخبرات التوجيهية العلمية والتكنولوجية املختصة

55%

ضعف أو غياب دور الجامعات في مجال دعم االبتكار

36%

عدم وجود سياسات رسمية معلنة للعلم والتكنولوجيا مع آليات …

36%

قلة النصوص والتوجيهات التشريعية والتنفيذية

36%

حماية امللكية الفكرية للمنتج (تكاليفها ،املدة الالزمة للحصول عليها…،
صعوبة الحصول على براءات االختراع والعالمة التجارية

45%

غياب التنسيق بين الجهات املعنية باالبتكار

64%
18%
64%
73%
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املنافسة الشديدة للمؤسسات التجارية الربحية
قلة مؤسسات البحث العلمي والتطبيقي الداعمة لالبتكار
ضعف بيئة البحث والبداع واالبتكار في اململكة

ويوضح الشكل أعاله أن أبرز تحديات بيئة االبتكار تتمثل في غياب الدعم الحكومي لدعم املنتج وتسويقه وقلة املؤسسات
العلمية الداعمة بواقع ( )%10من املشاركين في الدراسة ،وتليها ضعف بيئة البحث والبداع واالبتكار في اململكة وقلـة أو
غياب األجهزة املتخصصة في تثمين نتائج البحث بنسبة ()%62لكال منهما ،وتتنوع التحديات األخرى بين غياب الدعم
والنصوص التشريعية لالبتكار وقلة مؤسسات البحث العلمي لضعف االستثمار في مجال البحث والتكنولوجيا بنسبة
. %64
كما أوضحت الجابات أن ( )%62من املجيبين أفادوا أن ضعف بيئة البداع والبحث واالبتكار أحد أهم التحديات التي
يواجهها املبتكرين في اململكة.
ب .معوقات بيئة االبتكار
أفاد بعض املشاركين 28عن بعض املعوقات التي تحد من فعالية تسويق املنتج والتي تمثلت في:
 .0غياب الوعي املجتمعي ونظرتهم لالبتكارات الحديثة واعتمادها على التقنية ماهو إال نوع من الرفاهية وليس
ضرورة مما يدفعهم للعزوف عن دعم املنتج.
 .0عدم وجود سوق يتبنى االبتكارات الوليدة بسبب:
أ -ضعف تسويق املنتجات.
ب -عدم وجود مؤشرات سوقية واضحة لالبتكارات السعودية .
ج -عدم وجود قنوات تسويق لربط املنتجات بالفئات السوقية املستهدفة.
د -غياب الوعي االستثماري بأهمية تبني وتسويق االبتكارات السعودية الجيدة والفعالة.
ه -غياب الدراسات السوقية الهادفة لتحديد حاجات املجتمع االستهالكية .
 .3عدم ثقة املجتمع باملنتج الوطني واملبتكر السعودي وعقدة األجنبي وسيطرتها على الفكر املحلي.
 .4القائمين على بعض الحاضنات التقليدية أكاديميون ال يفهمون لغة االقتصاد مما يضر بتسويق املنتج وانتشاره.
معوقات الحصول على التمويل
 .0أفاد عدد من املبتكرين املشاركين في البرنامج إن أحد أهم معوقات التمويل هو تمويل إنتاج النموذج األولي من
االبتكار ( ثالثي األبعاد ) ،ويوجد لدى بعض املبتكرين العديد من الصعوبات في إنتاج النموذج األولي ،إما بسبب
عدم توفر ورش العمل أو العمالة املاهرة أو املواد الخام.

28حسب نتائج األسئلة الكيفية في استبيانات التقييم.
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 .0عدم قدرة بعض املبتكرين على كتابة دراسة الجدوى ،وإن تمت كتابتها فتكون ضعيفة وال تستوفي الشروط
األساسية للحصول على التمويل بسبب:
أ -قلة وندرة الدورات التدريبية املتخصصة في مجاالت االبتكارات املستهدفة .
ب -احتياج املبتكرين للدعم التدريبي والتوجيهي الفني املستمر.
ج -ضعف الفكر االستثماري والتسويقي لدى املبتكرين.
 .3عدم معرفة املبتكر ب لية االتصال بالجهات التمويلية .بسبب:
أ -عدم وجود دليل مرجعي إرشادي بالجهات التمويلية.
ب -ضعف آليات التواصل بين املبتكرين والجهات التمويلية.
ج -عدم معرفة املبتكرين بالطرق املثلى والحديثة في جذب االستثمار وجلب التمويل .
 .4عدم معرفة املبتكر بأهمية دراسة عرض وطلب املنتج في السوق املنشود.
.5

عدم اكتمال مواصفات النتاج.

ج .أبرز التحديات التي واجهت املوجهين مع املبتكرين:
اعتبر ( )%12من املوجهين أن أبرز التحديات التي واجهت املبت كرين املشاركين في البرنامج كانت املعوقات القانونية
والجرائية ،في حين اعتبر ( )%02منهم أن ضعف خبرة املبتكر هي التحدي األكبر .
شكل ( )01تقييم املوجهين للتحديات التي واجهت املبتكرين
80%

20%
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0%

0%

0%

معوقات
علمية

معوقات
إدارية

معوقات
تسويقية

0%
معوقات
قانونية
وإجرائية

0%

0%

معوقات غياب الرؤية عدم وجود ضعف خبرة ـ
املبتكر
الواضحة تخطيط
مالية
لدى املبتكر مسبق

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

د .املعوقات التي واجهت املبتكر لدى طرحه منتجه للسوق والحلول املتبعة لتفاديها
من املحددات الرئيسية الستشراف واقع بيئة االبتكار هو استعراض رحلة وصول املنتج الذي تم ابتكاره للسوق املحلي،
ً
ً
وتكمن أهمية هذا السؤال في سببين ( أوال أن املعيار الرئيس ي لقياس جدوى االبتكارات هو املعيار االقتصادي ،29وثانيا إن
هدف اللجنة هو توثيق رحلة املبتكرين في وصول منتجاتهم للسوق ) وبسؤال املوجهين 30عن أبرز املعوقات التي واجهت
املبتكرين لدى طرح منتجاتهم للسوق تنوعت االجابات إما ( قانونية أو إجرائية أو إنتاجية أو تسويقية ) كال بحسب وضع
املبتكر وكانت الجابات تسلسال كالتالي:
م التحديات

السبب

 0املعوقات الحكومية

تصريح املنتجات وتم تالفيها بتصنيع بعضها خارج اململكة
 حيث كان أحد املبتكرات في البرنامج تعمل على تصميم املنتج في األردن
ثم استكملت تصنيعه في دبي.
 عدم توفر التمويل الالزم لفريق مطابقة املنتج في الواقع

 0التصنيع

 الحاجة إلى مساهمة مؤسسات حكومية مثل مؤسسة موهبة في توفير
مختبر لتصميم النموذج األولي والنماذج ثالثية األبعاد لالبتكارات.
 الحاجة للتدخل السريع من قبل بعض الحاضنات خاصة بعد تصميم
النموذج األولي ،واالحتياج املباشر للدعم املالي.

2

التواصل مع الجهات
املعنية

 1التسويق

29
30

التواصل مع الجهات املعنية لإسهام في دعم فكرة االبتكار ونجاح املنتج
للوصول للسوق وتشمل ( متابعة الجهات – وضوح اجراءات املتابعة )
 آلية اعتماد وتسويق بعض املنتج تعتمد على اتفاقيات يتم عقدها من
خالل بعض الجهات الحكومية .

) Tomorrow’s capital Market ( a privet innovations to work with tomorrow company to set new incentive structures for a sustainable world

تم عرض أسئلة مفتوحة للموجهين لسببين ( أوال الستعراض النتائج من الجهة املشرفة ومقارنتها بنتائج البيانات األولية من املبتكرين ،وثانيا عدم اكتمال العينة لتحليلها بنتائج كمية ).
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ه .أبرز الفرص املتاحة والداعمة للمبتكر:
بسؤال املبتكرين املشاركين في البرنامج عن أبرز الفرص املتاحة أمامهم لطرح منتجاتهم في السوق وتعزيز بيئة االبتكار،
أجاب ما نسبته ( )%73أن السياسات والتوجهات الوطنية كأبرز فرصة داعمة لتنمية املشاريع واملنتجات االبتكارية ،كما
أن التوسع في إنشاء الجامعات وتعزيز دورها لدعم االبتكار هو أحد الفرص التي تنمي البيئة املحلية لالبتكار وتدعم
مبادرات االبتكار بنسبة (. )%45
شكل ( )06الفرص املتاحة لدعم بيئة االبتكار في اململكة
73%

80%

64%

70%
60%

45%

45%

36%
27%

50%
40%
30%
20%

9%

10%
0%

التوجه الوطني
معارض االبتكار توجه القطاع
الخاص لدعم بيئة الستثمار املواهب
الوطنية العلمية أو
االبتكار
التقنية من خالل
مدينة امللك
عبدالعزيز ،جامعة
امللك عبدهللا
للعلوم والتقنية....

تعزيز ميزانيات التوسع في إنشاء
املوافقة على
الرؤية الوطنية
للعلوم والتقنية تأسيس جمعية الجامعات لتحسين الجامعات في
مختلف مناطق
بيئة البحث
املخترعين
واالبتكار والتي
والبداع واالبتكار اململكة والتي
السعوديين
تسعى إلى التوجه
في اململكة تتضمن مراكز دعم
بقوة إلى اقتصاد
املعرفة بحلول
االبتكار
العام 0111هـ

ً
ثانيا :تقييم فكرة البرنامج
بعد الطالع على أهم التحديات التي واجهت املبتكرين والفرص التي تمثل مؤشر عن بيئة االبتكار في اململكة ،وحيث أن
البرنامج ق
يعد أحد مخرجات التوجهات الوطنية لدعم االبتكار ،كان البد للتقرير أن يقيس مدى رضا أعضاء اللجنة اللجنة
التوجيهية واملبتكرين عن فكرة البرنامج وأهميته في دعم تطوير بيئة االبتكار في اململكة.
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أ .تقييم فكرة البرنامج وأهدافه:
استهدفت محاور التقييم قياس رضا أعضاء اللجنة التوجيهية عن فكرة البرنامج وفكرته وأجاب الغالبية أن الفكرة جيدة
جدا بنسبة . %62

شكل ( )01تقييم فكرة البرنامج
70%

60%

60%
50%
40%

20%

0%

0%

ضعيفة

مقبولة

20%

30%
20%
10%
0%

جيدة

ممتازة

جيدة جدأ

ب .إسهام البرنامج في وصول املنتج إلى السوق:
بسؤال املبتكرين عن تجربتهم في البرنامج ومدى إسهام البرنامج في وصول منتجاتهم إلى السوق (مثل عقد اتفاقيات
توريد) أو البدء في إعداد دراسات جدوى اقتصادية أو تعاون أحد املستثمرين في تصنيع وبيع املنتجات ،يعكس الشكل
أدناه مدى فعالية البرنامج في دعم مسيرة املبتكر ،فقد أفاد ما نسبته ( )%01من املبتكرين على إسهام البرنامج في دعم
حد ما ،وتترواح النسبة الضبابية
املنتج بينما لم يوافق على ذلك ( ،)%01في حين أشاد( )%06على فعالية البرنامج إلى ٍ
بين( )%06و ( )%01وذلك لعدة أسباب منها:
 .0وجود تعديالت أو تغيرات في إنتاج االبتكارات أثناء وجود املوجهين أو املبتكرين في اللجنة في فترة عمل البرنامج.
 .0عدم عرض املنتج للسوق.

31

32

 .3غالبية املبتكرين لم يقوموا بإعداد دراسة جدوى لالبتكارات قبل تنفيذ االبتكارات ،ومن قام منهم بإعداد
دراسات جدوى لم يتم قبولها من بعض الجهات الراعية بسبب ضعفها

33

31النظر في تناسب املدة الزمنية للبرنامج ودعم وصول املنتج إلى السوق ،حيث أن املدة الزمنية كانت مناسبة من لم يكن لديهم تعديالت أو تغيرات في االنتاج.
32أغلب من لم يتم عرض منتجاتهم للسوق أفادوا بعدم رضائهم عن البرنامج أو عدم استفادتهم من ما تم في اللجنة هذه أحد النتائج الهامة وهو اختالف معايير وتوقعات
املشاركين في البرنامج يؤثر على البرنامج مثل املبتكرة إيمان الدقس.
33مثال حالة املبتكر ايهاب السيد الذي أنفق وقت في إعداد دراسة الجدوى البتكاره ولم يتم قبولها من ( واعد – ارامكو ) بسبب ضعفها
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 .4قله ثقافة املبتكرين ،حيث أن العديد من املبتكرين وع لى الرغم من الخلفية العلمية واألكاديمية التي يحملونها،
إال أنهم ال يدركون أهمية فهم الجوانب التسويقية وتدرج تصنيع وتسويق املنتج والذي قد يستغرق وقت طويل.
 .5عدم استكمال العديد من املشاركين الخطوات األولية في التصنيع أو اعتماد التصاريح الخاصة باالبتكارات ،مما
أخر عمليه نزول املنتج للسوق .
د .أبرز التحديات التي واجهت املشرفين في تجربتهم مع املبتكرين
م املحددات

الجـ ــابة
 استعجال بعض املبتكرين بتسويق منتجاتهم بدون معرفة أولية في آليات التسويق

 0التسويق

 تسويق بعض املنتجات يحتاج إلى وقت أطول من وقت البرنامج خاصة من
املنتجات التي لم تنتهي من املراحل األ ولية من إعداد املنتج
 خيبة األمل البعض من عدم تجاوب بعض املؤسسات ذات العالقة في مجال

العالقة مع الجهات
0
املعنية

االبتكارات مثل بعض الحاضنات في جدة  ،الرياض ،والظهران
 وبشكل أساس ي الحباط الناتج عن عدم تجاوب أو دعم املؤسسات الحكومية
 تغير فكرة املخترع عن ما هو ممكن تنفيذه في الواقع والتركيز على تدرج التطبيق بدال

 2وضع املبتكرين

من الحل املتكامل
 ثقافة بعض املبتكرين االحترافية واملتابعة في تحقيق أهدافهم من تسويق املنتجات
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الفصــل الرابع

دراسـ ــات الحـ ــالة
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تمهيـ ـ ـ ــد
يتناول هذا الفصل بالعرض والتحليل تقييم التجربة التي خاضها ثالثة من املبت كرين املشاركين في برنامج "من االبتكار إلى
السوق" ،وذلك باالعتماد على (املنهج املونغرافي) لدراسة الحالة.34
ويسعى التقرير من خالل استخدام (املنهج املونغرافي) إلى وصف وتصوير بيئة االبتكار وتحليل نتائجها وتفسيرها وتوظيف
املعلومات املستقاة لدعم مبادرات تحسين بيئة االبتكار و تصحيح مسارها.
أساليب جمع البيانات من املبتكرين محل الدراسة
 استمارات االستبيان :والتي تم تصميمها بالشكل الذي يسمح باستثارة معلومات متعمقة قد تسهم في سد
الفجوات التي تواجه املبتكرين في مسيرة تسويقهم للمنتج ،واعتمد االستبيان في طرحه للسئلة على الجابات
املفتوحة لتاحة الحرية للمبتكر في إجابته بحيث يعبر عن آرائه بحرية تامة وبأسلوبه املباشر ،كما تسمح األسئلة
ق
املفتوحة بصياغة الشكاليات أو الفرضيات األولية التي تشكل بيئة االبتكار.
وقد تدرجت األسئلة في االستبيان بالتسلسل الذي يعكس مسيرة املبتكر من العام إلى الخاص وبتسلسل زمني
مترابط.
 املقابلة املتعمقة مع املبتكر :رغبـة في إثراء التقرير وعدم الكتفاء بالنتائج النوعية من خالل استمارات
االستبيان لطبيعتها الصماء ،وألن االستبيان قد يحول دون حرية الحديث وحيث أن بعض الجابات ال يمكن
الحصول عليها من خالل استمارات االستقصاء ،تم استخدم أسلوب الحوار الحي املباشر مع املبتكرين من خـالل
املقابـالت الشخصيـة والهاتفية.
 الوثائق :والتي تشمل على الوثائق الخاصة باالبتكار وخلفية املبتكر ،والتقارير املباشرة ذات العالقة.
تقييم االبتكار محل التسويق
إن الهدف من عملية تقييم االبتكارات هو إعطاءها قيما (في صورة رقمية  -نسب مئوية) تعبر عن مدى نجاحها في الوصول
إلى السوق ،ولضمان فعالية التقويم ال بد من إيجاد املعيار املناسب ومن ثم تقييمه من خالل حساب مؤشرات القياس ثم
حساب القيمة النهائية لدرجة املنتج.
أهداف التقييم
يهدف هذا التقييم إلى:
 .0إثراء البحوث العلمية في مجال االبتكار من خالل طرح بعض املحددات واملتغيرات أو العوامل املؤثرة في بيئة
االبتكار.
 34منهج التقرير ،الفصل الثاني.
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 .0تقدير الجدوى أو القيمة االقتصادية واالجتماعية لالبتكارات (محل الدراسة).
 .3الكشف عن جوانب القوة والضعف في تنفيذ برامج ومشروعات دعم االبتكار ،والوقوف على مدى مالئمة البيئة
االبتكارية املحيطة ،والتعرف على توجهات املبتكرين ومدى موافقتها للخدمات الداعمة واملساندة.
 .4طرح تصور أولي "ملجموعة األغر" يسهم في دعم توجهات تطوير بيئة االقتصاد املعرفي .
 .5مقارنة أداء االبتكارات (محل الدراسة) بعضها ببعض من حيث آليات تسويقها.
منهجية قياس وتحليل تجربة املبتكرين محل الدراسة

35

ق
يتم قياس عددا من املحاور والتي تهدف إلى تحديد مدى قرب املنتج أو بعده عن السوق ،وتقاس تلك املحاور من خالل
مؤشرات لقياس األداء التسويقي للمنتجات.
وبعد حساب نتائج تلك املؤشرات يتم تحقيق املعيار ،وتستند عملية التحليل على دراسة املؤشرات التي تعكسها مؤشرات
القياس.
آلية التقييم
 .0يتم رصد الدرجة الكاملة في حال كان املؤشر أنجز تمام النجاز.
 .0يتم رصد باقي الدرجات على حساب اجتياز املبتكر للخطوات املتبقية في النجاز.36
 .3طريقة حساب النسبة املئوية:
أ .يتم استبعاد املؤشر الذي ال يمكن قياسه على االبتكار أو املبتكر.
ب .طريقة حساب النسبة الجمالية املئوية:

 35معايير اختيار االبتكارات محل الدراسة ،الفصل الثاني.
36
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ً
طريقة الحساب تقديرية بناءا على تقديرات "مكتب تي إل س ي" وبعد فحص بيانات املبتكر.

املعيار

املقياس

املؤشر

يتم حساب إجمالي النسب في املقاييس ،ومن
ثم تحسب النسبة الجمالية املئوية

تجمع إجابات املؤشرات ويتم
حساب النسبة املئوية

كل مؤشر يحسب من 02

طريقة حساب النسـبة الجمالية املئوية وربــطها بعــناصر التقييم

ويلخص هذا الفصل نتائج البيانات كالتالي:
الجزء األول :استعراض نتائج مرحلة جمع البيانات
أوال :خلفية املبتكر العلمية
ثانيا :خلفية املبتكر في مجال االختراع
ثالثا :مسيرة املبتكر في تصميم املنتج
رابعا :تقييم االبتكار محل التسويق
الجزء الثاني :تحليل نتائج البيانات ومقارنتها
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الجزء األول :استعراض نتائج مرحلة جمع البيانات
املبتكر :د /إيهــاب السيد
ً
أوال :خلفية املبتكر العلمية
 حاصل على بكالوريوس هندسة  0226جيد جدا – األول على الدفعة –.
 معيد كلية الدفاع الجوي -املعدية -باالسكندرية ،دراسة لغة أملانية مكثفة.
 باحث مشارك بجامعة شتوتجارت  0220-0222أملانيا ،منحة ماجستير ودكتوراة من
جامعة مانشستر  – 0225-0220خبرات تدريسية بجامعة مانشستر  3سنوات إنجلترا.-
 مدير تطوير بشركة دهانات سارات.
 مدير فني معامل اختبارات .0222-0225
 مدير واستشاري مصنع باملنطقة الحرة باالسكندرية.
 أستاذ مساعد بجامعة قناة السويس.
 استشاري لوزير الصناعة املصري.
 استشاري باتحاد الصناعات املصرية.
 استشاري وخبير لدي هية اليونيدو العاملية وبرنامج تحديث الصناعة املصرية.
 استشاري لغرفة صناعة حلب بسوريا.
 استشاري لغرفة الصناعة العربية االملانية ببيروت.
 استشاري لشركة صناعية باليمن.
 استشاري لشركة صناعية بالسعودية.
 حاصل على شهادة استشاري من نقابة املهندسين املصرية برقم . 70/6 3/ 00420
 أستاذ مساعد بجامعة جازان.
 رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة جازان .0202-0227
 حاصل على امليدالية الذهبية بمعرض ابتكار  0202هيلتون جدة – السعودية.
 أستاذ مشارك بقسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة جامعة طيبة  – 0202حتى تاريخه.
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ً
ثانيا :خلفية املبتكر في مجال االختراع
أ .االبتكارات السابقة
 .0جهاز ملحاكاة تأثير ضوء الشمس على ألوان االقمشة ،مسجل بالقاهرة .0222
 .0جهاز محلي لصباغة العينات املعملية ومحاكاة تأثيرات املاكينات الصناعية في املعمل بنفس تأثيرات الحرارة
والتأثيرات امليكانيكية.
 .3جهاز لنقل الكيماويات الساخنة جدا من ماكينة معطلة إلى ماكينة سليمة بدون تبريد و بدون التأثير على
الخواص الكيميائية للخامات وفي وقت وجيز وتقليل التلفيات والخسارة في املصانع والناتجة عن تعطل
املاكينات الصناعية الكبيرة املفاجيء.
 .4جهاز توزيع وخلط الخامات الكيميائية من املخازن ومباشرة من العبوات إلى املاكينات مباشرة بدون تعريض
حياة العمال ألخطار االنبعاثات الكيماوية والتي تؤثر على أجهزتهم التنفسية بشكل سلبي وغير صحي.
 .5نظام توزيع وخلط املواد الكيماوية والغذائية واألعالف وغيرها أوتوماتيكيا باستخدام قاريء الباركود اآللي
ووزنها أوتوماتيكيا بدقة ثالثة عالمات عشرية من الجرام في الصناعة وفي نفس الوقت برنامج لحصر املخزون
والجرد أوتوماتيكيا.
 .6وحدة معالجة بسيطة للمياه العسرة في آبار املناطق الصحراوية.
 .7جهاز التنبوء باألعطال والبالغ عنها السلكيا.
 .2جهاز الكشف املبكر عن األعطال باستخدام نظام هجين (ذبذبات – صوت – حرارة – سرعة) أربع إشارات
رقمية تعمل في وقت واحد معا للكشف املبكر عن العطل والبالغ عنه السلكيا و بالبريد اللكتروني وبرسائل
الجوال في آن واحد.
ب .براءات االختراع الحاصل عليها
 تم تسجيل جهاز التنبوء باألعطال والبالغ عنها السلكيا ،في
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
 تم تسجيل جهاز الكشف املبكر عن األعطال باستخدام نظام
هجين ،في مكتب براءات مجلس دول التعاون الخليجي.
تم بيع االبتكارات السابقة لشركات وهيئات صناعية ما عدا "جهاز الكشف المبكر عن األعطال
باستخدام نظام هجين" جاري تسويقه.
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ثالثا :مسيرة املبتكر في تصميم املنتج

37

أ .املشكلة التي يحاول االبتكار معالجتها
بدأت فكرة املنتج أثناء عمل املبتكر مديرا ألحد املصانع باالسكندرية والتي كانت تعمل على مدار الساعة يوميا
لتسليم الطلبيات للعمالء في مواعيدها ،وكانت تحدث أعطال مفاجئة ألسباب عديدة .وبدأت الطلبيات تتأخر
وازدادت شكاوى العمالء إلى حد وصل لفقدان املصنع بعض عمالءه .بدأ املبتكر يفكر في حصر أنواع األعطال
وتحديد أسبابه وكون فريق عمل من املهندسين والفنيين من أقسام االنتاج والجودة والصيانة وامليكانيكا والكهرباء
وتم عمل الحصر وبدأت عملية البحث عن الحلول.
واستنتج املبتكر أن معظم األعطال التي تنتج عن أجزاء ميكانيكية دوارة ال تحدث فجأة بل أن لها أعراض وشواهد
قبل أن تحدث .فطلب من العامل أن يخبره بهذه الشواهد عندما يشعر بها وبالطبع تم تدريبه عليها أو بمعنى أصح
على بعضها وليس كلها فهذا ش يء شبه مستحيل .وبدأت العملية التجريبية ونجحت بنسبة  %05-05وكانت أسباب
عدم نجاحها عديدة نذكر منها على سبيل املثال وليس الحصر :
أسباب عدم نجاح عملية حصر ومراقبة أعطال املكائن:
 عدم تواجد العامل طول الوقت بجوار املاكينة.
 عدم كفاية خبرة العامل.
 تحرك العامل من ماكينة إلى أخرى وتشابه واختالط األمر عليه.
 اختالف أجواء التشغيل.
 تداخل سببين للعطل أو أكثر في وقت واحد وغيرها من األسباب...
فكرة املنتج
وهنا ولدت الفكرة بوجود أكثر من عامل مدرب على أعلى مستوى لكل ماكينة على حدى طوال اليوم ،و مع استحالة
حدوث هذا وارتفاع تكلفته تم التوصل لفكرة إسناد هذه العملية
للحاسب اآللي املصمم لهذه املهام الصعبة واملتكررة ،وبقيت فكرة كيف
نجعل الحاسب اآللي يشعر باملاكينة وكانت عملية البحث عن حساسات
مناسبة ثم توقفت الفكرة بعد أن ترك املبتكر املصنع وعمل مستشارا
لوزيري الصناعة املصرية مع وزيرين مختلفين ومتعاقبين.
 37نبذة عن االبتكار ،الفصل الثالث.
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حتى أتته الفرصة مرة أخرى عندما استلم أحد معامل التحكم اآللي في كلية
الهندسة بجامعة جازان وسافر في إجازة نهاية العام الدراس ي األول لحضار
األجندة واملدونة وقصصات أوراق املشروع القديم وصادف بعدها حضوره
برنامج تدريبي ملدة  02أيام بالجامعة على األجهزة والبرامج الخاصة بأنظمة
املراقبة والتحكم اآللي وبدأت الفكرة تتبلور شيئا فش يء حتى اكتملت وتم
التجميع والتركيب والبرمجة ثم عرض النموذج األول بمعرض ابتكار .0202
ب .تصميم وإخراج املنتج
 الخطوات األولية
 .0بدأت الخطوات األولى بتحليل أعراض العطل الحقيقي في املاكينات والتشاور مع العمال والفنيين
املختصين بصيانة كل ماكينة وعرض الفكرة عليهم وهي استبدال العامل بالحاسب اآللي والحساس.
 .0ثم بدأت املرحلة الصعبة وهي استخراج املعلومات من العمال وفنيين الصيانة عن أعراض العطل.
 .3ثم بدأت القياسات األولية وتسجيل النتائج ثم رصدها في جداول ورسومات بيانية.
 .4وتم تطبيق النظريات على الواقع بأشكاله وأنواعه املختلفة ثم بدأت عملية البحث عن الحساسات
املناسبة وشراءها والكروت اللكترونية لتوصيلها مع الحاسب ثم تركيبها واختبارها في مواقع مختلفة على
املاكينة.
 .5ثم البحث في املجالت العلمية عن مواضيع مشابهة ثم تطبيق نتائج األبحاث العلمية.
 .6ثم البحث عن وسيلة ألتمتة العملية كلها ثم كتابة البرنامج وتجربته ثم تحسينه وتطويره باستمرار.
 تطور الفكرة والجهات الداعمة
تطورت الفكرة منذ وقت املعاناة في أعطال املاكينات والرغبة امللحة في رفع املعاناة عن
كاهل املصانع وتجنيبهم للخسائر الفادحة التي تنجم عن األعطال املفاجئة للماكينات مما
يتسبب في تعطيل النتاج وبالتالي التسليمات للعمالء وما يترتب عليه من خسائر
وغرامات .حيث تم تطوير الفكرة من أول الحساس الصغير وحل مشاكل توصيله مع
الحاسب وحل مشاكل قراءة الشارات الرقمية وترجمتها إلى رسوم بيانية ذات معنى ثم
وصوال إلى البرنامج املتكامل ثم إعداد النموذج الرائد املبدئي في جامعة جازان واالشتراك
بمعرض ابتكار ثم إعداد أول خطة عمل بالتعاون مع مجموعة األغر ثم تطوير املنظومة
إلى جهاز محمول بالتعاون مع حاضنة بادر للتصنيع املتقدم – بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالرياض.
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 املدة املستغرفة لتصميم املنتج وإخراجه
املدة الفعلية املستغرقة لتصميم املنتج وإخراجه من فبراير  0202حتى مايو  0202وهي مدة وصل املكونات ثم
تجميعها وبرمجتها وتصنيع الطار وتركيب املكونات عليه .ولكن سبق كل هذا دورات تدريبية وقياسات ميدانية
ومحاولة وخطأ وتكرار وتغيير للمكونات.
معوقات خاصة بفترة التصميم
 عدم التفرغ والنشغال بأعباء تدريسية وإدارية واجتماعية كثيرة.
 عدم توافر املكونات وقطع الغيار واستيرادها من الخارج مما يستغرق أسابيعا وربما شهورا.
 املكونات غير جاهزة في مصانعها بالخارج بل يتم تصنيعها لنا خصيصا عند طلبها.
 عدم توافر قواعد بيانات واضحة بأماكن بيع املكونات اللكترونية باململكة.
إال أنه املدة الفعلية تعتبر كافية لخراج املنتج بالرغم من أن املدة املستغرقة منذ نشوء الفكرة طويلة جدا.
 املواد الخام
توفر املواد الخام
 لم تكن املواد الخام متوافرة وتم البحث عنها في جيزان ،أبها ،جدة ،الرياض ،املدينة املنورة وانتهى
األمر إلى استيرادها من أمريكا ،اوروبا ،المارات وجنوب افريقيا.
 كما تم توفير بعض املكونات من قبل وكيل شركة أمريكية بجدة ،ولكن ليس لديه بضاعة حاضرة في
جدة بل علينا تحديد املكون املطلوب من على موقع الشركة األمريكية على االنترنت ثم تحويل املبلغ
املطلوب للوكيل في جدة وبعد مدة تصل املكونات.
معوقات خاصة باملواد الخام
 كان هناك صعوبة في استيراد بعض املواد فقد تم التوقيع على عدة نماذج من قبل الشركات
األجنبية وصلت إلى حد وقع املبتكر على إقرار بعدم استخدام هذه املكونات في صنع معدات عسكرية
أو أسلحة كيماوية أو نووية وغيرها حتى تمت املوافقة على إرسال عينة من املادة املطلوبة.
ج .الجهات الداعمة
قدمت حاضنة بادر بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض دعمها
املالي ،القانوني ،الداري ،العلمي ،التقني والتجاري لتطوير الجهاز.
د .تطوير الجهاز
تم تطوير الجهاز من خالل تطوير منتج آخر من الجهاز األصلي.
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ه .براءاة االختراع
لم يتم الحصول على البراءة بعد ،وتم التقديم عليها من شهر مايو  0202وحتى اآلن مازالت في الفحص املوضوعي
ولها قرابة ثالثة أعوام.
أسباب طول فترة الحصول على براءة االختراع
 .0صعوبة التواصل مع الجهة املانحة لبراءة االختراع – فهي تتعامل من خالل البريد الورقي العادي ولعدم وجود
عناوين للمنازل واألشخاص يتم إرسال الخطابات إلى صندوق كبير لكافة منسوبي كلية الهندسة بالجامعة –
على الرغم من توفر عنوان بريد إلكتروني ورسائل جوال وأرقام جوال وهاتف ثابت وغيرها من وسائل االتصال
عن طريق الهيئات واملؤسسات .أي أن االتصال بين صاحب البراءة والجهة املانحة يتسبب في تعطيل املعامالت.
بالضافة إلى عدم توعية الهيئة املانحة بأن االتصاالت ستتم بالبريد السطحي فقط – رغم نموذج الطلب 020
الخاص بطلب ببراءة اختراع يتضمن خانات فارغة ألرقام الجوال والهاتف الثابت والبريد االلكتروني – مما
يجعل املتقدم بالبراءة يعتقد أنه سيتم االتصال به عن طريق رسالة قصيرة أو عن طريق مكاملة هاتفية أو بريد
إلكتروني وهذا ال يحدث وتتعطل األمور ويسقط الطلب خالل  3شهور من عدم الرد على الخطاب – ويمكن أن
نتخيل أن الخطاب يأتي من الرياض لجامعة جازان ومندوب االتصاالت الدارية يذهب كل أسبوع أو أسبوعين
لصندوق البريد ويستلم الخطابات ويلقيها في الصندوق الكبير لكل منسوبي الكلية وسط خطابات البنوك التي
ال يجمعها أحد ومع انشغال عضو هيئة التدريس في امتحانات نهاية العام فذلك يعتبر مدة كافية لسقاط
الطلب وإعادة تقديمه والطعن عليه.
كما اقترح على مكتب براءات االختراع أن يستخدم جميع وسائل االتصال بجانب الخطابات الرسمية والورقية حتى
يتم إدخال نظام توصيل البريد للمنازل في هيئة البريد السعودي ،لتجنب مشاكل تأخر طلبات براءة االختراع.
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ً
رابعا :التحديات والفرص املتاحة
أ .التحديات
م البند

التحـ ــدي
 عدم التفرغ واالنشغال الدائم.
 عدم توافر املكونات وقطع الغيار واستيرادها من الخارج مما يستغرق فترات طويلة.

 0تصميم املنتج

 املكونات غير جاهزة في مصانعها بالخارج بل يتم تصنيعها خصيصا عند طلبها.
 عدم توافر قواعد بيانات واضحة بأماكن بيع املكونات االلكترونية باململكة.
 صعوبة في استيراد بعض املواد من الخارج إلى حد وصل لقرار املبتكر بعدم
استخدام هذه املكونات في صنع معدات عسكرية أو أسلحة كيماوية أو نووية

 0املواد الخام

وغيرها حتى تمت املوافقة على إرسال عينة من املادة املطلوبة.
 وسائل التواصل مع الجهة املانحة لبراءة االختراع (مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم

 2براءة االختراع

والتقنية) والتي تعتمد على البريد الورقي.
 صعوبة عقد أي شراكات حيث أن املبتكر غير سعودي الجنسية كما أنه عضو

1

الدعم

هيئة تدريس والقانون يمنع مشاركته مع مستثمر سعودي إال في حالة مغادرته

والتمويل

السعودية والعودة كمستثمر أجنبي.

ب .الفرص
م البند

الفرص ــة
 إعداد النموذج األولي بالتعاون مع جامعة جازان.
 االشتراك بمعرض ابتكار بالتعاون مع مؤسسة موهبة وشركة أرامكو.

 0تصميم املنتج

 تطوير منظومة االبتكار إلى جهاز محمول بالتعاون مع حاضنة بادر للتصنيع املتقدم
بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

 0تسويق املنتج
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 إعداد أول خطة عمل لتسويق املنتج وإخراجه بالتعاون مع مجموعة األغر.

ً
خامسا :تقييم االبتكار محل التسويق

38

منهجية تحليل تجربة املبتكرين محل الدراسة
في هذا الفصل يتم تقديم عرض تحليلي تفصيلي لكافة مخرجات البيانات التي تم استقصاؤها من خالل املحاور التالية:
39

إنت ــاج وإخراج املنتج

املعايير الفنية

املواد الخام

شمولية
االبتكار

قابلية املنتج للتطوير

املح ــور

املعي ــار

مؤش ــر القياس

0

0

3

4

5

6

7

2

2

02

دليل التعريف باملنتج
وخصائصه

متوفر

توفر املعلومات التي
تحدد خصائص املنتج

متوفرة

عمر املنتج (فترة
االستهالك)

قابل للتعطل

فعالية املنتج (صالحية
استخدامه)

صالح االستخدام في حال عدم
تعرضه لعطل

تجارب املنتج املعملية
واملختبرية

ناجحة

توسع شريحة الفئات
املستهدفة

محددة باملصانع واآلالت

توفر املواد الخام
وسهولة الحصول عليها

صعوبة الحصول عليه وضرورة
استيرادها

جودة املواد الخام

ممتازة

تكلفة املواد الخام

مكلفة نوعا ما خاصة بسبب
استيرادها

مالئمة املواد الخام
للبيئة

مالئمة

تعدد الوظائف

خاص بالتنبؤ باألعطال فقط

سهولة التشغيل
واالستخدام

سهل االستخدام

إجراءات االستخدام

سهل االستخدام

سهولة نقل املنتج

سهل النقل بسبب صغر حجمه

تعريف املنتج

يتم التعريف به من خالل توصيله
بالبرامج

مراعاة جوانب السالمة

آمن

توفر برامج دعم
ومساعدة املستخدم
Arizona Innovation Accelerator program. 38
ّ
تنافسية.
 39مبادرة الشباب األكثر
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درجات التقييم

السبب

إنت ــاج وإخراج املنتج
تصديق وتصريح
املنتج
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امللكية الفكرية /
الصناعية

التصميم والخراج الفني

التفاعل

املعايير الفنية

املح ــور

املعي ــار

مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

سهولة تبادل البيانات
بين املنتج واألنظمة
املرتبطة

املنتج صمم خصيصا بشكل يسمح
تبادل البيانات

منتج صديق للبيئة

ال يعتمد تصميمه على مواد ضارة

خصائص املنتج

متوفرة

الثقة في أداء وظائف
املنتج

يؤدي املنتج وظيفته بشكل عملي

احتماالت تعطل املنتج
أو انتهاء صالحيته

قابل للعطل

متانة املنتج

جيدة

األدوات والوسائل
التكنولوجية ومدخالت
االنتاج

يتفاعل مع الوسائل التكنولوجية

الوسائط املتعددة

قابل للربط بالبرامج الحديثة

البرامج والتطبيقات
الذكية

قابل للربط باألجهزة الحديثة

شكل وهيكلة املنتج

جيدة (قطعة داخلية)

واجهة املنتج

ال يتمتع بواجهة خارجية

جاذبية التصميم
(القيمة الجمالية)

ال يتمتع بتصميم جمالي

الجودة الحرفية

ال يتطلب حرفة

إمكانية صيانة املنتج
(تصميم يسمح
بإكتشاف األعطال)

قابل للصيانة

تصميم يسمح
بإستبدال قطع
الصيانة (قطع الغيار)

قابل للصيانة

عدد االجزاء الداخلة
في صنع املنتج

محدودة

تسجيل براءة إختراع
املنتج

تم التسجيل (تقديم الطلب)

ترخيص املنتج

لم يتم بعد

تسويق املنتج

امليزة التنافسية

هامش
الربح

العائد االستثماري

الدعم وبناء الشراكات

املح ــور

املعي ــار
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مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

التفاقيات التسويقية
 /النتاجية للمنتج

صعوبة عقد اتفاقيات

الفرص االستثمارية
للمنتج (الجدوى
االقتصادية)

جيدة في حال تم ترخيص املنتج

استراتيجية وآليات
تسويق املنتج (الخطة
التسويقية)

ترتبط بترخيص املنتج

تكاليف االنتاج
والتصنيع

باهظة التكلفة

تخطيط عملية االنتاج
Process Planning

قد يحتاج إنتاجه لفترة

انخفاض تكلفة املنتج

غير قابلة لإنخفاض بسبب ارتفاع
تكلفة املواد الخام

العرض والطلب على
املنتج

جيد

السلوك التسويقي

جيد

الفئة املستهدفة

املصانع بشكل كبير

غياب العوامل
التنافسية للمنتج
(الدخول املبكر للسوق
والخروج املتأخر)

في حال تم ترخيص املنتج

شكل ( ) 00تقييم مدى قرب وصول املنتج إلى السوق
90%
80%

100%

92%

90%

76%
70%
63%

60%

57%
50%

80%
70%
60%

45%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

هامش الربح العائد الدعم وبناء امللكية
امليزة
االستثماري الشراكات الفكرية /
التنافسية
الصناعية
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التصميم
والخراج
الفني

التفاعل

املعايير
الفنية

املواد الخام شمولية
البتكار في
صناعة
املنتج

املبتكر :أ /عبدهللا الرحيلي
ً
أوال :خلفية املبتكر العلمية
ق
عادة تبنى االختراعات واالبتكارات على الثقافة الشخصية للمبتكر والتي ال تقاس بالشهادات
العلمية أو االختبارات التي تقيس مستوى املعلومات العلمية لدى املخترع ،وزادت معرفة
املبتكر والتي تحصل عليها خارج املدرسة أو الجامعة عن طريق مثال برامج موهبة الالصفية
التي التحق بها ألول مرة في املرحلة املتوسطة ومن خالل الطالع على الكتب واملواضيع التي
تهمه خارج املدرسة مما كان له التأثير األكبر في حياته ،من الناحية الدراسية حيث التحق
بكلية العلوم بجامعة طيبة لدراسة العلوم الطبية ثم التحق بجامعة امللك سعود للطب والتحق بعدها للدراسة في
اململكة املتحدة حتى اآلن.
ً
ثانيا :خلفية املبتكر في مجال الختراع
تركزت اختراعات املبتكر وأبحاثه في مجال سالمة الطيران املدني وجعله أكثر آمنا بواسطة استخدم التقنيات الحديثة
وابتكار تطبيقات جديدة وتم ابتكارها بالستناد على القاعدة " االبتكار يعني جعل األفضل أفضل".
أ .االبتكارات السابقة
 .0نظام البحث عن املسافرين في حاالت الطوارئ.
 .0نظام الرؤية اللكترونية ملدرجات الطيران املدني.
 .3نظام الضاءة الطبيعية على الطائرات املدنية.
 .4نظام استخراج الدخان و تدويره في حال وجود حريق داخل الطائرة.
ب .براءات االختراع الحاصل عليها
حاصل على ثالث براءات اختراع .وجاري اآلن عرض املشروع على هيئة الطيران املدني وتم الحصول على فرصة
ق
لعرض اختراعات املبتكر أمام مندوبي  72دولة في مؤتمر مفاوضات الطيران املدني و قد ق ِبل املشروع في مسابقة
ايرباص فالي كمشروع قابل للتطبيق لعرضه في أملانيا في هامبورغ بداية السنة امليالدية القادمة في معرض كبير
للفكار .كما تم الحصول على أكثر من خمس جوائز دولية .إال أنه الغرض من بيع االختراعات والتسويق لها ليس
الحصول على املال بل بغرض تطبيقها ،كما أنه ال يمكن بيع االبتكار إال بعد الحصول على موافقات من هيئة
الطيران املدني مما يؤخر بيعها.
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ً
ثالثا :مسيرة املبتكر في تصميم املنتج

40

أ .املشكلة التي يحاول االبتكار معالجتها
بدأت الفكرة من خالل النظر للسوق ومتطلباته والعيوب املوجودة في التقنيات الحالية
الخاصة بأنظمة األمن والسالمة والتحديات التي تواجه عالم الطيران خاصة في الظروف
الصعبة والغير متوقعة.
ب .تصميم وإخراج املنتج
 الخطوات األولية
البحث والقراءة ثم استشارة املختصين ثم كتابة الفكرة ثم تصميمها بواسطة األبعاد الثالثية ثم بدأ بمحاولة
تصميم عينة أولية بسيطة وهي التي استطاع بعدها التقدم بطلب براءة اختراع.
 تطور الفكرة والجهات الداعمة
 تطورت الفكرة بالقراءة ثم البحث ثم التصميم.
 وهناك العديد من الجهات التي دعمت املبتكر ولكن الجهد األكبر كان لجامعة امللك سعود
بالرياض حيث دعمت املبتكر للحصول على براءة اختراع دولية ووفرت الخبراء من املختصين
لبحث الفكرة وتبنت املرجعية له كمخترع فدعمته بالخطابات الرسمية الالزمة وخاطبت الجهات
األخرى لدعم الفكرة وتفعيلها عل أرض الواقع.
 كما أسهمت مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع "موهبة " في تسويق االختراع بشكل
كبير حيث أتاحت الفرصة لتمثيل اململكة في أكثر من محفل دولي وعقدت العديد من االتفاقيات
في مجال التسويق مع مجموعة األغر وشركة أرامكو ممثلة في صندوق واعد لدعم املشاريع و غيرها.
 املدة املستغرفة لتصميم املنتج وإخراجه
ثالث سنوات من األبحاث والتطوير وتعتبر مدة طويلة نسبيا باملقارنة مع االختراعات األخرى التي طورها
املبتكر.

 40نبذة عن االبتكار ،الفصل الثالث.
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معوقات خاصة بفترة التصميم


عدم كفاية خبرة املبتكر بالتعامل مع االختراعات في مرحلتها األولى
ولكن بعد ذلك تطورت خلفيته عن عالم األعمال واملشاريع.



عدم وجود خبرة مسبقة لدى املبتكر حول األنظمة والقوانين وإدارة
األعمال هي التي أدت لتأخر أو بطء املشروع.

 املواد الخام
توفر املواد الخام
كانت املواد الخام متوفرة نوعا ما.
معوقات خاصة باملواد الخام
عدم توفر الخبرات التي تستطيع تطوير أو تركيب املنتج ،فقد تعذرت أكثر الجهات عن املساعدة في هذا املجال
بحجة عدم االختصاص مع العلم بأن أكثرها له دور فاعل في قيادة اقتصاد املعرفة.
ج .الجهات الداعمة
تبنت جامعة امللك سعود بالرياض تقديم الدعم القانوني ،الداري ،التجاري والتسويق للمنتج.
كما عرضت إحدى الشركات األملانية دعمها مقابل توفير وظيفة للمبتكر وقد رفض العرض
واكتفى بدعم جامعة امللك سعود نظرا لتقديمه العديد من املزايا.
د .تطوير الجهاز
تم تطوير الجهاز من خالل تطوير منتج آخر من الجهاز األصلي.
ه .براءة االختراع
جاري الحصول على براءة االختراع ،والتي من املحتمل صدورها قريبا ،علما بأن التقديم عليها لم يستغرق فترة
طويلة.
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ً
رابعا :التحديات والفرص املتاحة
أ .التحديات
م البند
 0املواد الخام
 2براءة االختراع

التحـ ــدي
 عدم توفر الخبرات التي تسهم في تركيب املنتج أو تطويره.
 صعوبة الحصول على موافقة هيئة الطيران املدني.

ب .الفرص
م البند

الفرص ــة
 دعمت جامعة امللك سعود املبتكر للحصول على براءة اختراع دولية كما وفرت له

 0براءة االختراع

الفريق املختص لبحث الفكرة.
 أسهمت "موهبة" في تسويق املنتج من خالل منح املبتكر الفرصة للمشاركة في

 0تسويق املنتج
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املحافل واملعارض الدولية لالبتكار.

ً
خامسا :تقييم االبتكار محل التسويق

إنت ــاج وإخراج املنتج

املعايير الفنية

املواد الخام

شمولية
االبتكار

قابلية املنتج للتطوير

املح ــور

املعي ــار
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مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

دليل التعريف باملنتج
وخصائصه

يتوفر

توفر املعلومات التي
تحدد خصائص املنتج

متوفرة

عمر املنتج (فترة
االستهالك)

جيدة

فعالية املنتج (صالحية
استخدامه)

صالح لالستخدام

تجارب املنتج املعملية
واملختبرية

تثبت فعاليته بعد تصريحه

توسع شريحة الفئات
املستهدفة

املسافرين

توفر املواد الخام
وسهولة الحصول عليها

متوفرة

جودة املواد الخام

جيدة

تكلفة املواد الخام

جيدة

مالئمة املواد الخام
للبيئة

تتالئم والطبيعة

تعدد الوظائف

غير متعدد الوظائف

سهولة التشغيل
واالستخدام

سهل االستخدام

إجراءات االستخدام

سهل التشغيل

سهولة نقل املنتج

سهل النقل

تعريف املنتج

يتم تعريفه بواسطة االقمار
الصناعية

مراعاة جوانب السالمة
واألمان

يراعي جوانب السالمة بحكم
طبيعته

توفر برامج دعم
ومساعدة املستخدم

متوفرة

إنت ــاج وإخراج املنتج
تصديق وتصريح املنتج
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امللكية الفكرية /
الصناعية

التصميم والخراج الفني

التفاعل

املعايير الفنية

املح ــور

املعي ــار

مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

سهولة تبادل البيانات
بين املنتج واألنظمة
املرتبطة

صمم املنتج ليتم تبادل البيانات
بواسطة األقمار الصناعية

منتج صديق للبيئة

مالئم للبيئة

خصائص املنتج

متوفرة

الثقة في أداء وظائف
املنتج

نتائجه مضمونه الرتباطها باألقمار
الصناعية

احتماالت تعطل املنتج
أو انتهاء صالحيته

ال يحتاج عمليات صيانة دورية

متانة املنتج

جيدة

األدوات والوسائل
التكنولوجية ومدخالت
االنتاج

صمم املنتج ليتناسب والوسائل
التكنولوجية

الوسائط املتعددة

قد يكون املنتج قابل للربط
بالوسائط املتعددة

البرامج والتطبيقات
الذكية

قد يكون املنتج قابل الستخدام
البرامج الذكية

شكل وهيكلة املنتج

جيد

واجهة املنتج

جيدة

جاذبية التصميم
(القيمة الجمالية)

ال يوجد قيمة جمالية

الجودة الحرفية

ال يتطلب جودة حرفية

إمكانية صيانة املنتج
(تصميم يسمح
باكتشاف األعطال)

قابل للصيانة

تصميم يسمح
باستبدال قطع
الصيانة (قطع الغيار)

ال يتطلب صيانة دورية

عدد األجزاء الداخلة
في صنع املنتج

بسيط التركيب

تسجيل براءة إختراع
املنتج

تم تسجيل البراءة

ترخيص املنتج

لم يتم الحصول على التارخيص
بعد

تسويق املنتج

امليزة التنافسية

هامش
الربح

العائد االستثماري

الدعم وبناء الشراكات

املح ــور

املعي ــار
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مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

االتفاقيات التسويقية
 /النتاجية للمنتج

صعوبة عقدها إال من خالل هيئة
الطيران املدني

الفرص االستثمارية
للمنتج (الجدوى
االقتصادية)

العروض الدولية املقدمة

استراتيجية وآليات
تسويق املنتج (الخطة
التسويقية)

جيدة إال أنه يحدها الترخيص

تكاليف االنتاج
والتصنيع

معقولة

تخطيط عملية االنتاج
Process Planning

جيدة

انخفاض تكلفة املنتج

قد يكون قابل لإنخفاض

العرض والطلب على
املنتج

جيد

السلوك التسويقي

جيد

الفئة املستهدفة

املسافرين

غياب العوامل
التنافسية للمنتج
(الدخول املبكر للسوق
والخروج املتأخر)

في حال ترخيص املنتج

شكل ( ) 00تقييم مدى قرب وصول املنتج إلى السوق
87%

95%

90%
80%

80%
67%

87%

88%

100%

90%

90%
76%

65%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
امليزة
التنافسية
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العائد الدعم وبناء امللكية التصميم
هامش
الربح االستثماري الشراكات الفكرية  /والخراج
الصناعية الفني

التفاعل

املعايير املواد الخام شمولية قابلية
البتكار في املنتج
الفنية
صناعة للتطوير
املنتج

املبتكر :د /فاتن خورشيد
ً
أوال :خلفية املبتكر العلمية
 برفسورة في هندسة وبيلوجيا الخاليا.
 حاصلة على درجة الدكتوراه  -مركز هندسة الخاليا  -جامعة جالسجو (اسكتلندا-
بريطانيا) -علم بيولوجيا وهندسة الخاليا  Cell Engineeringفي 0220م0400/هـ.
 حاصلة على درجة املاجستير -كلية العلوم  -جامعة امللك عبد العزيز (جدة –
السعودية) -علم األحياء -أحياء حيوان في 0222م0422/هـ.
 أستاذ (قسم األحياء) كلية العلوم  -جامعة امللك عبد العزيز.
 مشرفة كرس ي الزامل العلمي ألبحاث السرطان من 0402هـ حتى تاريخه.
 رئيسة وحدة زرعة الخاليا واألنسجة مركز امللك فهد للبحوث الطبية من  0404هـ حتى تاريخه.
 منسقة مادة بيلوجيا خليه  000في قسم األحياء -طالبات كلية العلوم من  /0430حتى تاريخه.
 حاصلة على امليدالية الذهبية في مجال الطب والصيدلة وميدالية وشهادة االتحاد الدولي للمخترعين في معرض
ابتكار .0202
 حاصلة على املركز األول على مستوى اململكة في معرض ابتكار .0222
 تم تكريمها من قبل صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد (رئيس هية البيعة) في عام 0430ه.
 حاصلة على امليدالية الذهبية في معرض إتيكس  0222والذي أقيم في العاصمة املاليزية كواالملبور في عام
0432ه.
 حاصلة على املركز الرابع لكأس آسيا لإختراعات من بين أفضل ستة اختراعات من أصل  622اختراع في معرض
آتيكس  0222في كواالملبور.
 حاصلة على جائزة مهرجان التراث والثقافة (الجنادرية  )00بالحرس الوطني (مسيرة املرأة السعودية) عام
0402ه.
ً
ثانيا :خلفية املبتكر في مجال الختراع
أ .االبتكارات السابقة
تم فصل وتصنيع الجزء الحيوي الفعال والجزء األكثر فعالية من أبوال البل والذي يحارب السرطان ،وذلك في مجال
األدوية.
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ب .براءات االختراع الحاصل عليها
براءات االختراع املسجلة في:
 مكتب البراءات الخليجية رقم  2260بتاريخ 7/0/0402هـ.
 مكتب البراءات األمريكية رقم 00/072ر 050بتاريخ 02/7/0402هـ.
 مكتب البراءات األوروبية رقم  22060254.3بتاريخ 04/6/0432هـ .
 مكتب البراءات الصينية رقم  022202062723.7بتاريخ 03/2/0432هـ

تم بيع املنتج في شكل منتجات جلدية شامبو ومراهم ولوشن.
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ً
ثالثا :مسيرة املبتكر في تصميم املنتج

41

أ .املشكلة التي يحاول االبتكار معالجتها

في الحديث الصحيح روى البخاري عن أنس أن رهطا من املدينة قدموا على النبي صلى هللا عليه وسلم فقالو ا :إنا
اجتوينا املدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضادنا فأمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يلحقوا براعي البل فيشربوا من
ألبانهم وأبوالها حتى صلحت بطونهم وألوانهم ،) ...وعن أنس قال :قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة فأمرهم
النبي صلى هللا عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من ألبانهم وأبوالها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى هللا عليه
وسلم واستاقوا النعم (...رواه البخاري ومسلم وغيرهما..

42

عظم البطون قد يدل على مرض االستسقاء وأمراض الكبد أو السرطان أما إرتهاش األعضاد فيدل على الضعف الشديد
في األعضاء والذي غالبا ما يصاحب السرطان ..
بداية الفكرة
من هنا كانت البدايه ملشوار طويل وشاق جدا ولكنه مليئ بالنور والتوفيق .وقد تم في البحث دراسة تأثيرات مادة من
الطب النبوي وهي أبوال البل والتي أشير اليها بالرمز الشفري PM 701وقد بدأ العمل الفعلي حوالي عام 0404هـ0224 -م.
ب .تصميم وإخراج املنتج
 الخطوات األولية
تم اتباع البرتوكل العالمي ألدوية السرطان حسب منظمة السرطان العاملية والبحث حاصل على املوافقة الرسمية
من لجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز لثالث مرات متتاليه.
 في  0225/3/0الستخدام الخاليا السرطانية وحيوانات التجارب.
 في  0222/0/06للتطبيق على النسان – األصحاء (األمان الدوائي).
 في  0222/02/02للتطبيق على النسان – املرض ى.
وقد تم دعم البحث خمس مرات متتالية من جامعة امللك عبدالعزيز
بجدة بتوجيه مباشر من مدير الجامعة.

41

نبذة عن االبتكار ،الفصل الثالث.
 42صحيح البخاري
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 تطور الفكرة والجهات الداعمة
تم دعم البحث من قبل جامعة امللك عبدالعزيز بجدة وتحملت مؤسسة موهبة دعمته تكاليف تسجيل البراءة .كما
تبنت شركة الزامل البحث العلمي ودعمه تحت مسمى كرس ي الزامل ألبحاث السرطان رقم م ب ك 402 /3 /وتاريخ
 0402/6/05هـ وملدة ثالث سنوات حيث تم فصل الجزء الفعال في PM701
وتصنيعه دوائيا.
 املدة املستغرفة لتصميم املنتج وإخراجه
بدأ تصميم الدواء منذ عام ،0225وتعتبر هذه الفترة طويلة وذلك لصعوبة البحث العلمي في اململكة ،بالضافة إلى
صعوبة الحصول على الدعم أو التصريح.
 املواد الخام
توفر املواد الخام
لم تتوفر املواد الخام الالزمة بسهولة وقد تم توفيرها عن طريق فريق بحثي ومن خالل بحث طويل ومكثف.
ج .الجهات الداعمة
قدمت شركة الزامل دعمها املالي لضمان إنتاج وتصنيع املنتج (الدواء) .كما تم الحصول على دعم (جامعة امللك
عبدالعزيز) لعداد البحث العلمي بعد تقديم عرض مفصل وفقا لسياسات الجامعة ،ويشمل الدعم:
 مبلغ مادي وقدره  022,222ريال لتوفير األجهزة الالزمة والتي يتم ا ستيرادها من الخارج وقد تصل إلى
 322,222ريال.
 توفير الفريق البحثي املساعد.
 توفير معامل الجامعة لعداد التجاري املختبرية.
د .تطوير الجهاز
تم تطوير املنتج من خالل تعدد مجاالت االستخدام وتطوير منتج آخر من املنتج األصلي.
ه .براءة االختراع
جاري الحصول على براءة االختراع ،والتي استغرقت حتى اآلن خمس سنوات ،وتعتبر هذه املدة طويلة بسبب طول
الجراءات القانونية .وقد قدمت مؤسسة موهبة دعمها بتحمل تكاليف تسجيل البراءة.
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ً
رابعا :التحديات والفرص املتاحة

43

أ .التحديات
م البند

التحـ ــدي
 بدأت فكرة املنتج من الحديث النبوي والذي سمعته املبتكرة في حلقة من حلقات
(العجاز العلمي) ،وحيث أن لها مسبقا تجربة في نمو (الخاليا الجذعية) ،والتي تضم
عددا من الخاليا السرطانية فقد تم تطوير فكرة املنتج من هذا املنطلق.
 تم الحصول على دعم (جامعة امللك عبدالعزيز) لعداد البحث العلمي بعد تقديم عرض
مفصل وفقا لسياسات الجامعة ،ويشمل الدعم:
 مبلغ مادي وقدره  022,222ريال (غير كافي) حيث تبلغ قيمة بعض األجهزة
 322,222ريال ويتم توفيرها من الخارج.
 توفير الفريق البحثي املساعد.

0

 توفير معامل الجامعة لعداد التجاري املختبرية.

فكرة وإختبار

 تم اختبار املنتج تحت إشراف الجامعة ،وحيث أن أي دواء في مرحلة اختباره يمر بعدة

املنتج وإخراجه

مراحل كالتالي:
 اختباره على خاليا
 اختباره على حيوانات التجارب
 اختباره على متطوعين سليمين
 اختباره على املصابين
وألن أدوية السرطان ال يمكن تجربتها على متطوعين سليمين بسبب األعراض الجانبية التي قد
تصاحب الدواء ،فيتم تجاوز هذه املرحلة ،وهنا طالبت (هيئة الدواء) بضرورة اختبار الدواء على
املتطوعين السليمين.
 تم تقديم طلب دعم بمبلغ مليون ريال ملدينة امللك عبدالعزيز ،وبعد إبداء الرغبة في

 2الدعم والتمويل

الدعم واملوافقة األولية (شفهيا) ،أفاد املسؤول بشكل شفهي (عبر الهاتف) بأنه قد تم
رفض الطلب ،ولم يبدي أي مبررات أو أسباب واضحة وملموسة كما رفض توجيه أي
خطاب أو رد رسمي بذلك.

43

إفادة املبتكرة أثناء املقابلة الشخصية.
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م البند

التحـ ــدي
 ال يوجد أي رد رسمي على رفض الدعم ،علما بأن املبتكرة تقوم بطلب الدعم وفقا
لجراءات رسمية بحسب تعليمات املؤسسات،
 قدم أحد أعضاء اللجنة عرضه للتواصل معها لدعم املنتج ،إال أنه لم يعاود

2

الدعم
والتمويل

االتصال بها أو الرد على محاولتها للتواصل معه عبر الهاتف والبريد اللكتروني.
 تم تقديم أكثر من عروض استثمارية من قبل عدة شركات أو مستثمرين إال أنه لم
يتم تفعيل أيا منها ،أو عدم تناسب العرض املقدم ،مثال :مستثمر من الشرقية
عرض تصنيع املنتج وبيعه على أن تقسم النسبة كالتالي ( %5للمبتكرة و%25
للمستثمر) وقد تم رفض العرض.
تم تقديم طلب تصريح املنتج من قبل (هيئة الدواء) منذ ثالث سنوات وحتى تاريخه لم يتم
رفض أو قبول املعاملة ،ويتم إفادتها بشكل مستمر بأن امللف تحت املراجعة.
األسباب املؤدية إلى تعطل الحصول على ترخيص املنتج (من وجهة نظر املبتكرة):
 .0أن (هيئة الدواء) حديثة عهد  -تم تأسيسها مؤخرا  -وليس لديها المكانيات الكافية
ملنح التصاريح وأنها تخش ى تحمل أي مسؤولية ناتجة عن تصريح الدواء ،وليس لها
أنظمة واضحة وفي الوقت نفسه ال يوجد نصوص تمنع تصريح الدواء.

 1ترخيص املنتج

 .0التعامل مع أكثر من شخص في الهيئة ،وقد تم تشكيل أكثر من لجنة لدراسة
املوضوع وال يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن  02شخص ولكل منهم توجهه
الخاص ،مما يعطل اتخاذ أي قرار بخصوص الدواء ،وقد تم مقابلة الرئيس العام
لقسم الدواء دون أي جدوى ،ومسؤول لجنة األدوية.
 .3أن بعض األطباء قد يؤثرون على تصريح املنتج ،حيث أن تصريحه قد يبطل أو
يخفف من استخدام العالج الكيماوي للسرطان والذي يكلف مبالغ مالية ضخمة
حيث تقدر البرة الواحدة بحوالي  02,222ريال يتم اقتسامها ما بين الطبيب
واملستشفى.
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م البند

التحـ ــدي
مثال على ذلك :بعض مرض ى السرطان طالبوا بعالج املبتكرة إال أنه األطباء يفيدونهم بأن
املنتج غير مصرح بعد.

 1ترخيص املنتج

وبعد املحاوالت العديدة مع (هيئة الدواء) وفقد األمل ،اآلن :تم تقديم طلب الحصول على
تصريح املنتج في كال من ق
(عمان وماليزيا) وجاري تقديمه ل ـ (الكويت ،مصر وبريطانيا).

ب .الفرص
م البند

الفرص ــة
 بجهود فردية من قبل املبتكرة تم الحصول على دعم من قبل (شركة الزامل كأحد
أنشطتها لخدمة املجتمع) ،والتي أبدت استعدادها لدعم املبتكرة بشكل كامل وإنشاء
مصنع خاص بتصنيع الدواء واملساهمة في تصريح املنتج من الخارج ودعم جميع
مراحل املنتج من البحث وحتى التصنيع أو منح املبتكرة املبلغ الالزم وتقوم بصرفه

 0الشراكات

وفقا لحتياجاتها وتوقيع اتفاقية مباشرة معها ،إال أنه ولوجود بعض املشكالت التي
واجهت املبتكرة فقد قررت بأن يتم توقيع االتفاقية بين (شركة الزامل وجامعة
امللك عبدالعزيز) بشكل مباشر  -علما بأن للجامعة  %5من توقيع هذه االتفاقيات -
ثم اكتفت (شركة الزامل) بدعم البحث العلمي للمنتج فقط دون دعم تصريحه أو
تصنيعه.
 تم الحصول على دعم (جامعة امللك عبدالعزيز) لعداد البحث العلمي ويشمل

0

الدعم

الدعم مبلغ مادي وقدره  022,222ريال مع توفير الفريق البحثي املساعد وتوفير

والتمويل

معامل الجامعة لعداد التجاري املختبرية.
 اختبار املنتج تحت إشراف الجامعة.
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ً
خامسا :تقييم االبتكار محل التسويق

إنت ــاج وإخراج املنتج

املعايير الفنية

املواد الخام

شمولية
االبتكار

قابلية املنتج للتطوير

املح ــور

املعي ــار
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مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6
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2
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السبب

02

دليل التعريف باملنتج
وخصائصه

بحث املنتج

توفر املعلومات التي
تحدد خصائص املنتج

بحث املنتج

عمر املنتج (فترة
االستهالك)

طويل املدى إال في حال تم اكتشاف
عالج أكثر فعالية مستقبال

فعالية املنتج (صالحية
استخدامه)

صالح االستخدام

تجارب املنتج املعملية
واملختبرية

لم يتم اختباره على االنسان

توسع شريحة الفئات
املستهدفة

تعتبر واسعة نسبيا

توفر املواد الخام
وسهولة الحصول عليها

صعوبة في الحصول على املواد
الالزمة للبحث العلمي

جودة املواد الخام

مواد طبيعية

تكلفة املواد الخام

مكلفة نوعا ما خاصة البحثية

مالئمة املواد الخام
للبيئة

مواد طبيعية

تعدد الوظائف

يعالج أكثر من مرض

سهولة التشغيل
واالستخدام

سهل االستخدام وفق جرعات
محددة

إجراءات االستخدام

يوجد دليل الستخدام املنتج

سهولة نقل املنتج

املنتج عبارة عن أدوية ال تتطلب
الحمل أو النقل

تعريف املنتج

تم تعريف املنتج من قبل املبتكرة
ضمن البحث وملخصه

مراعاة جوانب السالمة
واألمان

حيث لم يتم اختباره على االنسان
بعد

توفر برامج دعم
ومساعدة املستخدم

دليل االستخدام فقط ،حيث ال
يحتاج املنتج إلى برامج داعمة

إنت ــاج وإخراج املنتج
تصديق وتصريح املنتج
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امللكية الفكرية /
الصناعية

التصميم والخراج الفني

التفاعل

املعايير الفنية

املح ــور

املعي ــار

مؤش ــر القياس

درجات التقييم
0

0

3

4

5

6

7

2

2

السبب

02

سهولة تبادل البيانات
بين املنتج واألنظمة
املرتبطة

ال تتطلب أنظمة أو نقل بيانات

منتج صديق للبيئة

مواد طبيعية

خصائص املنتج

أثبت البحث أن املنتج فعال في معالجة
األمراض املحددة له

الثقة في أداء وظائف
املنتج

لم يتم اختباره على االنسان بعد

احتماالت تعطل املنتج
أو انتهاء صالحيته

مدة محددة

متانة املنتج

جيدة نسبيا

األدوات والوسائل
التكنولوجية ومدخالت
االنتاج

ال تتطلب وسائل تكنولوجية

الوسائط املتعددة

ال تتطلب وسائط متعددة

البرامج والتطبيقات
الذكية

ال تتطلب تطبيقات ذكية

شكل وهيكلة املنتج

جيدة بالنسبة للمستحضرات الجلدية

واجهة املنتج

ال تمتع بجاذبية

جاذبية التصميم
(القيمة الجمالية)

ال يوجد قيمة جمالية

الجودة الحرفية

ال تتطلب ممارسة حرفية

إمكانية صيانة املنتج
(تصميم يسمح
بإكتشاف األعطال)

قابل للتطوير

تصميم يسمح
بإستبدال قطع الصيانة
(قطع الغيار)

قابل للتعديل

عدد االجزاء الداخلة في
صنع املنتج

مواد كيمائية

تسجيل براءة اختراع
املنتج

مكتب البراءات الخليجية باسم فصل
وتصنيع الجزء الحيوي الفعال والجزء
األكثر فعالية من أبوال البل والذي
يحارب السرطان.

ترخيص املنتج

تم عرض وبيع األدوية الجلدية ولكنها
ق
صرحت على أنها تجميلية وليست دوائية

تسويق املنتج

امليزة التنافسية

هامش
الربح

العائد االستثماري

الدعم وبناء الشراكات

املح ــور

املعي ــار
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مؤش ــر القياس
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02

االتفاقيات التسويقية /
النتاجية للمنتج

تم دعم مرحلة البحث فقط

الفرص االستثمارية
للمنتج (الجدوى
االقتصادية)

لعدم تصريح املنتج

استراتيجية وآليات
تسويق املنتج (الخطة
التسويقية)

اجتهادات شخصية للمبتكرة

تكاليف االنتاج
والتصنيع

مكلفة

تخطيط عملية النتاج
Process Planning

غير واضحة

إنخفاض تكلفة املنتج

قابل لإنخفاض لعدم الحاجة ألبحاث
مستقبلية

العرض والطلب على
املنتج

لعدم تصريحه

السلوك التسويقي

ضعيف

الفئة املستهدفة

املرض ى واملصابين

غياب العوامل
التنافسية للمنتج
(الدخول املبكر للسوق
والخروج املتأخر)

في حال تم الحصول على ترخيص املنتج

شكل ( ) 02تقييم مدى قرب وصول املنتج إلى السوق
90%

60%

60%

87%

86%

78%

76%
67%

90%

100%

65%

90%
80%
70%
60%

53%

50%
40%

30%
20%
10%
0%
امليزة
التنافسية
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العائد الدعم وبناء امللكية التصميم
هامش
الربح االستثماري الشراكات الفكرية  /والخراج
الصناعية الفني

التفاعل

املعايير املواد الخام شمولية قابلية
البتكار في املنتج
الفنية
صناعة للتطوير
املنتج

الفصــل الخامس

النت ــائج والتوصيات
110

تمهي ـ ـ ـ ــد
توصل التقرير إلى عدد من املؤشرات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق االبتكار في اململكة ،وأدت تلك النتائج إلى
ملجتمع معرفي ،ويطرح التقرير النتائج والتوصيات بالشكل
اقتراح عدد من التوصيات الفاعلة لدعم التوجهات الوطنية
ٍ
التالي :
القسم األول -النتائج
يستعرض هذا القسم أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير والتي تختص ببيئة االبتكار والسياسات واألنظمة الخاصة بها
والنتائج التي تلخص مسيرة املبتكرين في البرنامج.
القسم الثاني -التوصيات
يتناول هذا القسم استعراضا ملجموع توصيات املبتكرين واملوجهين والجهة املنفذة للتقرير ملواجهة تحديات بيئة االبتكار
والتغلب عليها.
القسم الثالث -مبادرات دعم االبتكار باململكة العربية السعودية
يعرض هذا القسم بعض املبادرات القائمة في اململكة العربية السعودية ،والتي تهدف إلى دعم وتشجيع االبتكار .ورغم
اختالف هذه املبادرات في الحجم والتوجه إال أنها تشترك جميعها في ذات الهدف وهو دعم االبتكار والبداع في اململكة
والتي نوص ي بالتعاون معها لفتح قنوات تسويقية لدعم املبتكرين.
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القسم األول -نتائج التقرير
يستعرض التقرير تجربة املبتكرين املشاركين من خالل توثيق تجربتهم العملية وتجربتهم داخل البرنامج ،بهدف التوثيق
والخروج بنتائج واضحة لتحديد مؤشرات واقع بيئة االبتكار ، 44ويظهر الجدول التالي عددا من النتائج مقترنة بمحددات
واقع بيئه االبتكار في اململكة وهي كالتالي :
بيئة االبتكار البند

النتيجة



السياسات




الواقع
الحكومي

األنظمة

الجراءات

 قلة أو غياب النصوص التشريعية والقانونية امليسرة لدعم االبتكار ،أو غياب
األنظمة الخاصة ببعض مجاالت االبتكار مثل األنظمة الصحية واملتعلقة باألدوية.
45
 عدم توافق بعض األنظمة ومحفزات التنمية االقتصادية الوطنية





التصنيع
الواقع
االقتصادي

عدم وجود كيان وطني ينظم ويدعم ويشرف على االبتكارات الوليدة ويوجهها.
عدم وجود خطط استراتيجية تهدف إلى النهوض باالبتكارات الوليدة وتحويلها إلى
منتجات استهالكية.
عدم وضوح األنظمة والقوانين الخاصة باالبتكار وتعقيدها مما يعرقل مسيرة
تسويقها وإنتاجها ،مثل األنظمة الخاصة بإجراءات التراخيص والجهات املخولة
بإصدارها.
عدم وجود جهات استشارية حكومية لدعم املبتكرين وإرشادهم.

صعوبة الحصول على براءات االختراع وتعقيد إجراءتها وطول املدة املستغرقة
الستخراجها.
عدم وضوح إجراءات الحصول على براءات االختراع لدى أغلب املبتكرين مما يترتب
عليه طول فترة التسجيل.
عدم وجود إجراءات تسجيل واضحة لتسجيل الجراءات حسب التخصص (بالنظر
إلى دراسة حالة د /فاتن خورشيد).
تداخل مسؤوليات الدارات والجهات املعنية.

 ضعف االهتمام باالبتكار يخلق صعوبة في الحصول على املواد الالزمة لتصميم
االبتكار وارتفاع تكلفتها.
 صعوبة تصميم وإنتاج النموذج األولي لالبتكار  Prototypeنظرا لغياب املؤسسات
املختصة بذلك.

 44املؤشرات هي البيانات األولية التي جمعها في هذا التقرير.
45مثال عدم تسهيل االستثمار لالجنبي او للمبتكرين املقيمين في اململكة العربية السعودية
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بيئة االبتكار البند

النتاج

الواقع
االقتصادي
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التسويق

النتيجة
 غالبية االبتكارات واالختراعات في اململكة تنتجها املؤسسات األكاديمية والبحثية
واملنظمات مثل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و جامعة امللك عبدهللا للعلوم
والتكنولوجيا واملنش ت الصناعية والشركات مثل أرامكو و ومركز األبحاث بمستشفى
امللك فيصل التخصص ي ،بينما يوجد العديد من املخترعين واملبتكرين املستقلين
الناشئين والقائمين بذاتهم أو برعاية من القطاعات الخاصة والعامة والذين الزالوا
بحاجة للمزيد من الدعم للوصول بابتكاراتهم إلى السوق.
 صعوبة الحصول على املواد الخام
 صعوبة التعامل مع الورش الصناعية في تصنيع املواد الخام






غياب القنوات التسويقية الداعمة للمنتجات االبتكارية.
صعوبة عقد االتفاقيات الفردية في بعض حاالت االبتكار.
عدم توفر املهارات الشخصية أو االدارية لدى املبتكر للدخول للسوق
ضعف املعرفة الدارية أو االجتماعية لدى املبتكر ب ليات الدخول الى السوق
غياب الجهات االستشارية الداعمة للمبتكرين في إعداد خطط العمل التسويقية

االنتشار

 محدودية انتشار وتوسع االبتكارات.

الدعم املالي








عدم وضوح إجراءات املؤسسات الداعمة أو آليات التواصل معها.
غياب الشفافية في التعامل مع املخترع ،خاصة في حال رفض طلب الدعم.
عدم معرفة املبتكرين بجهات الدعم املالي وآلية الحصول على الدعم.
محدودية الدعم املقدم وقصوره.
عدم تبني مسابقات ومعارض لدعم املبتكرين.
ضبابية سياسات الجهات الداعمة وتشتت متطلباتها.

بيئة االبتكار البند

الواقع
االجتماعي

الثقافة
املجتمعية
لالبتكار

الواقع
التعليمي

الدور التعليمي
في تعزيز بيئة
االبتكار

النتيجة


ضعف وقصور ثقافة االبتكار والبداع في اململكة ،وأهميتها في تحفيز االقتصاد
الوطني.
هشاشة بيئة االبتكار املحلية.
ضعف الوعي االجتماعي واملدني والدراك بأهمية البحث العلمي.
استنكار دور املرأة املخترعة وعدم تقبل دخولها للمصانع والورش الخاصة لتجهيز
ابتكارها والشراف عليها.
غياب الوعي املجتمعي ونظرتهم البتكارات الحديثة واعتمادها على التقنية ما هو إال
نوع من الرفاهية وليس ضرورة مما يدفعهم للعزوف عن دعم املنتج.
عدم ثقة املجتمع باملنتج الوطني واملبتكر السعودي وعقدة األجنبي وسيطرتها على
الفكر املحلي.




قصور الكفاءات العلمية من ناحية العداد.
االعتماد على استيراد املعرفة من الخارج مما يقلل الطلب على منجزات العلم
والتكنولوجية املحلية.
هجرة العقول بشكل مؤقت أو دائم خاصة في التخصصات النادرة .
محدودية مشاركة القطاع الخاص في تمويل األبحاث العلمية واالختراعات.
قلة عدد الحاضنات.
قلة مراكز دعم االبتكار واألبحاث.
عدم وجود محفزات لدى الجامعات املهتمة بدعم االبتكار.
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القسم الثاني :توصي ــات التقرير
ً
أوال :توصيات خاصة بدعم بيئة االبتكار في اململكة
أ .حلول قصيرة املدى
التوصية

مساعدة املبتكرين في :

التصنيع واالنتاج

 /0تحديد متطلبات السوق قبل البدء
بالتصنيع
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 /0تقديم الدعم االستشاري في إعداد
دراسات الجدوى لدراسة جدوى
االبتكارات ومن ثم الحصول على
التمويل

اآللية

الجهـ ـ ــة املعنية

توجية املكاتب االستشارية بالتعاون مع
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقينة
والحاضنات في توفير الدعم التوجيهي
واالستشاري للمبتكرين الجدد ،على أن يتم
حساب مشاركة املكاتب االستشارية كجزء
من مسوؤليتهم االجتماعية وتقديم محفزات
وزارة التجارة
إعالمية إما بنشر شعارتهم داخل املطبوعات
الغرف التجارية
أو املواقع اللكترونية
تقديم مميزات ( بطريقة النقاط) أو اعفاء
من بعض الرسوم التجارية كجزء من
املساهمة الوطنية في تحفيز الشركات لدعم
املبتكرين
تقديم مميزات ( بطريقة النقاط) او اعفاء
من بعض الرسوم الخاصة بمكاتب العمل أو وزارة العمل
غيره

تخفيض مدة تسجيل براءات االختراع

النظر في إيجاد حلول سريعة لتسجيل مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم
براءات اختراع
والتقنية

تسهيل عملية إنتاج النماذج االولية

الرفع إلى كافة الحاضنات التقنية والعلمية
في اململكة بتوفير ورش عمل لعداد النماذج الحاضنات
األولية للمبتكرين وعقد اتفاقيات مع البنوك
لتوفير املواد الخام كجزء من املسؤولية
االجتماعية للبنوك

التسويق

التصنيع واالنتاج
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الجهـ ـ ــة املعنية

التوصية

اآللية

تسهيل عملية إنتاج النماذج االولية

توقيع اتفاقية مع املؤسسة العامة للتعاون
الفني بتوفير متدربي الكلية للمساهمة مع املؤسسة العامة
املبتكرين في تلك الورش واعتماد ذلك كجزء للتعاون الفني
من الساعات التدريبية للطالب

تسويق االبتكارات

التعاون مع الجامعات لدراج  02مبتكرين الجامعات
سنويا في برنامج اثرائي تنفيذي لتسويق
منتجات مبادرة ( كن رائدا)

التمويل

اختيار أفضل  02ابتكارات حالية وإنشاء
مبادرة ( للعلم للوطن ) واختيار  02شركات
كبيرة للتصنيع واالنتاج لتسويق تلك موهبة
املنتجات علما أنه سيتم تكريم أفضل
االبتكارات من قبل خادم الحرمين الشريفين

معرض ابتكار

تكليف املكاتب االستشارية بنمذجة معايير موهبة  +الغرف
التجارية
اختيار املشاركين في معرض ابتكار القادم

ب .حلول طويلة املدى توصيات خاصة بدعم بيئة االبتكار في اململكة
التوصية
 .0نشر مفهوم الثقافة البداعية
ودورها في تنمية املجتمع من
خالل نشرات دورية وبرامج
إثرائية تتبناها القطاعات
الحكومية.

ثقافة االبتكار

 .0تحفيز الوعي العام بأهمية ودور
في
والتكنولوجيا
العلم
املجتمعات املعرفية.

اآللية




الجهـ ـ ــة املعنية
إثراء املناهج الدراسية بمواد تحفز
البداع.
وزارة التربية
تدشين املسابقات السنوية للمبدعين.
تكثيف العالنات الخاصة ببرامج والتعليم
املوهوبين.

 إقامة املؤتمرات واملحاضرات الدورية.
 وزارة التربية
والتعليم
 توجيـه وسـائل االعالم لتوعيـة وتعميق
 وزارة التجارة
مفهوم االبتكار في املجتمع.

 .3تهيئة مناخ عام لالبتكار من
خالل منظومة لدعم السياسات
واألنظمة الخاصة باالبتكار.
 رصد ميزانية مناسبة ألغراض البحث
والتطوير والتدريب والتأهيل املستمر على
مستوى الدولة.

 .4تشجيع البحث واالبتكار

 إتاحة املعلومات العلمية والتقنية وتيسير
 وزارة التربية
كافة السبل للوصول إليها .من خالل
والتعليم
إعداد األدلة واملواقع اللكترونية.
 وزارة التجارة
(املبتكـريـن
الـبـاحثيـن
 مـسـاعـدة
واملختـرعيـن) مـن أجـل إنشـاء شـركـاتهـم
الخاصة من خالل عقد اللقاءات الدوية
املفتوحة مع املوهوبين واملبتكرين
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التوصية

الجهـ ـ ــة املعنية

اآللية
 توظيف الـوسائل املناسبة لتسهيل نقل
ونشر االبتكار واالختراع ،.كأن يكون هناك
مسابقات تجارية وطنية .
 االهتمام

بالنتاج

الفكري

للعلماء

واملبدعين ،وحفزهم على نشر إنتاجهم،
وتوفير القنوات املناسبة للنشر.
 .4تشجيع البحث واالبتكار

 دعم وتقوية الجمعيات العلمية وتفعيل
دورها في تنمية القدرات الوطنية لإبداع
واالبتكار،من خالل تحفيز القطاع الخاص

ثقافة االبتكار

بتمويل أبحاث الجامعات العليمة
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 نشر الحصاءات الخاصة بعدد براءات
االختراع لتحفيز املبتكرين والقطاع
الخاص لدعم االبتكار.
 .5تشجيع ودعم أنشطة املرأة
املخترعة.

.6

حصر معوقات االبتكار
والعمل على تذليلها.

.7

تيسير القوانين واالنظمة
الخاصة باالبتكار والتنسيق
بين الوزارات لخلق مناخ
جديد .



التجارة
العمل على توفير بيئة مناسبة للمرأة وزارة
املبتكرة في جميع املجاالت واملصانع .
ووزارة العمل

 إعداد دراسة وطنية عن فرص العمل
الجديدة الناتجة عن دعم سوق االبتكار.
 إصدار مجلة عن األبحاث العلمية مع وزارة التربية
التركيز على تأثيرها في نمو املؤسسات والتعليم
الصناعية.
 العمل على ت زر القطاعات الداعمة
لالبتكار ،وتناسـق برامجها وخططـهـا.
 التنسيق بين السياسات القطاعية وزارة التجارة
املختلفة في اململكة.

التوصية

الجهـ ـ ــة املعنية

اآللية
 تحديد السياسات الخاصة

بإنتاج

االبتكارات في مجاالت األمن والسالمة
ثقافة االبتكار

والدواء والغذاء.
 .2تيسير القوانين واالنظمة
الخاصة باالبتكار والتنسيق
بين الوزارات لخلق مناخ
جديد .

 .0وجود سياسة وطنية لحماية
حقوق امللكية الفكرية.

 إيجاد وحدات خاصة لدعم األبحاث
العلمية واالبتكارات في الوزارات األمنية
والصحية.
 الرفع للمقام السامي بتعديل أنظمة
االستثمار األجنبي للمقيمين أصحاب
االبتكارات
 صياغة استراتيجيات وطنية لوضع البنية
األساسية القانونية للملكية الفكرية.
 نشر املعلومات الخاصة بحقوق امللكية
الفكرية في الجرائد واملجالت وإبراز
االبتكارات واالختراعات الحديثة.
 إنشاء صندوق وطني لدعم االبتكار

السياسات والجراءات

الصناعي والتقني.
 تقديم املساعـدات املـاليـة للقطاعات
الحكومية والخاصـة املعنية بتطويـر
االبتكـارات مـن تصميم النماذج إلى
 .0تشجيع الحاضنات االقتصادية
التقنية لدعم االبتكارات الوليدة.

تصنيعها.

 منـح قـروض استثمارية للقطاعات وزارة التجارة
الخاصة والجامعات مـن أجل توفير
الشروط املالئمة لترقية االبتكار.
 إعادة النظر في التشريعات املوجودة (إن
وجدت) وتحديثها بما يتواءم واحتياجات
سوق االبتكار.
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التوصية

الجهـ ـ ــة املعنية

اآللية
 تحفيـز القطاع الخاص للقيام بدور ريادي
في تنفيذ وإدارة األنشطة العلمية والتقنية
وتحديد

البرامج

البحثية

وتقييمها

واستثمار نتائجها.
 تحفيز القطاع الخاص باالستثمار في البنية
التحتية للعلم والتكنولوجيا وخاصة
البحث والتطوير.
 تشجيع العاملين باملؤسسات الصناعية
على االختراع.
تحفيز القطاع الخاص واملؤسسات
العلمية

 تشجيع املؤسسات الصناعية والتقنية  وزارة التربية
والتعليم
لنشاء وحدات للبحث والتطوير.
 وزارة التجارة
 التعاون لخلق قنوات اتصال بين
الجامعات ومعاهد البحث العلمي وبين
املؤسسات الصناعية والتقنية.
 إيجـاد مؤسسات البحث والتطوير،
والتعليم والتدريب ،واملستثمرين ،وموردي
التقنية ،واملكاتب االستشارية ،والعالم
العلمي وغيرها.
 تفعيل وتطوير دور مؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي في التدريب
والتأهيل املستمر.
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نموذج تفعيل توصيات التقرير
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القسم الثالث :مبادرات دعم االبتكار باململكة العربية السعودية
يطرح هذا القسم بعض الجهات الريادية املحلية املقترحة والتي يمكن أن تسهم في دعم تفعيل "برنامج من االبتكار إلى
السوق"  ،وفيما يلي عرض ألبرز هذه الجهات وبرامجها.
ً
أوال :املبادرات الحكومية
أ .برنامج البنك السعودي للتسليف والدخار لتمويل املشروعات الصغيرة "مسارات"
صمم البنك السعودي للتسليف والدخار برنامج مسارات ليكون الذراع الداعم للشباب
والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح ملمارسة العمل الحر وشق طريق النجاح نحو الستقالل
الذاتي من خالل امتالك مشاريعهم الخاصة .ويتميز برنامج مسارات بشموليته لجميع األنشطة
التجارية من دون تحديد نشاط معين مما يعطي مجال أرحب لدى أصحاب األفكار في اختيار
ما يتناسب مع ميولهم و قدراتهم .واعتمد البرنامج في تقسيم مساراته الخمس على نوعية
املشروع من حيث حجمه االستثماري أو تلك املشاريع التي تجمعها خصائص معينة أو أولئك الرياديون الذين تجمعهم
سمات متشابهة.
أهداف برنامج مسارات
يقوم البرنامج على عدد من األهداف التي من شأنها أن تعزز االقتصاد الوطني وتوفر الرخاء االجتماعي للوطن و املواطن
وهي كالتالي:






تشجيع املواطنين املؤهلين للعمل بأنفسهم في منش تهم.
املساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين.
املساهمة في تعزيز دور املنش ت الصغيرة والناشئة في االقتصاد الوطني.
تشجيع النشاط االقتصادي في املناطق األقل نموا.
االستفادة من امليزات النسبية املتوفرة في املنطقة التي ينشأ فيها املشروع.

مسارات البرنامج
تم تقسيم البرنامج إلى خمسة مسارات و هي على النحو التالي:

مسار
التميز
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مسار
االختراع

مسار
املشاريع
الناشئة

مسار
األجرة
والنقل
املدرس ي

مسار
األسر
املنتجة

مسار االختراع
إيمانا من البنك بأهمية دعم املخترعين واملبتكرين ورغبة في إعطائهم الفرصة في تقديم ابتكاراتهم في
مكان ال ينافسهم غيرهم وحتى يستفيد الوطن من هذه االختراعات ،فقد تم تخصيص مسار خاص
ملساعدتهم في تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة.
النطاق التمويلي
يصل تمويل هذا املسار إلى الحد األعلى من التمويل في برنامج مسارات والذي يصل إلى  4مليون ريال.
نسبة التمويل الذاتي
الحد األدنى ملساهمة طالب التمويل في

التكلفة االستثمارية للمشروع

الحد األعلى للتمويل من البنك

أقل من مليون ريال

100%

صفر%

أكثر من مليون حتى مليونين

90%

10%

أكثر من مليونين حتى ثالثة ماليين

80%

20%

أكثر من ثالثة ماليين حتى أربعة ماليين

70%

30%

أكثر من أربعة ماليين حتى خمسة ماليين

60%

40%

أكثر من خمسة ماليين وحتى ثمانية ماليين

50%

50%

التكلفة االستثمارية

أولويات التمويل ملسار الختراع
كون هذا املسار خاص باملخترعين واملبتكرين فإنه يحظى باألولوية دائما من بين املشاريع في املسارات األخرى ،ومع ذلك
فإ ن البنك يحرص على وجود عنصرين في االختراعات التي يستهدف تمويلها في هذا املسار وهي كالتالي:
 وجود حاجة للمنتج سواء في السوق املحلي أو العالمي.
 إمكانية تطبيق االختراع.
و يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل على عدة فترات في السنة يتم تحديد مواعيدها على بوابة البنك اللكترونية.

مخطط سير الطلب في مسار االختراع
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ب .جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم املخترعين واملوهوبين
أنشئت جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم املخترعين واملوهوبين بقرار من مجلس الوزراء
وتهدف إلى السهام في تطوير مجاالت العلوم والتقنية في اململكة ،واملنتجات القائمة عليها،
دعما للتحول إلى مجتمع املعرفة وتشجيع وتكريم املخترعين واملوهوبين املتميزين في املجاالت
العلمية ،والتقنية والنتاج الفكري .بالضافة إلى تنمية روح البداع ،واالبتكار ،واالختراع،
وتحفيز املواهب والقدرات.
أهداف الجائزة
تهدف الجائزة إلى:
 .0السهام في تطوير مجاالت العلوم والتقنية في اململكة ،واملنتجات القائمة عليها ،دعما للتحول إلى مجتمع املعرفة.
 .0تشجيع وتقدير املخترعين واملوهوبين املتميزين في املجاالت العلمية ،والتقنية والنتاج الفكري.
 .3تنمية روح البداع ،واالبتكار  ،واالختراع ،وتحفيز املواهب والقدرات.
 .4استثمار طاقات أفراد املجتمع ،وحثهم على التنافس املثمر ،وتحفيزهم على االبتكار في املجاالت العلمية والتقنية
املختلفة.
وتمنح الجائزة للمتميزين من الذكور والناث واملؤسسات والهيئات املتميزة في املجاالت العلمية والتقنية والنتاج الفكري
لكل من فئة املخترعين وفئة املوهوبين .كما قيمنح كل فائز بالجائزة وسام امللك عبدالعزيز وفقا لنظام األوسمة السعودية،
بعد أن يرفع مجلس األمناء إلى املقام السامي توصية بذلك مع الدرجة املقترحة ،على أال يتجاوز عدد الفائزين في السنة
عشرة فائزين في كال املجالين.
مجاالت الجائزة
تنحصر مواضيع الجائزة في املجاالت العلمية والتقنية والنتاج الفكري بشكل عام لفئتي املخترعين واملوهوبين.
معايير اختيار املرشحين للجائزة
تم وضع معايير اختيار األفراد ،واملؤسسات والهيئات العلمية والثقافية املعتبرة واملوهبين ،منها:
 أن يكون املرشح لنيل الجائزة سعودي الجنسية ،أو مقيما في اململكة العربية السعودية وله إسهام في خدمتها.
أن يكون املرشح لنيل الجائزة حاصال على براءة اختراع سعودية ،أو براءة اختراع أجنبية -ال تتعارض مع
الشريعة السالمية  -الختراعه.
 أن تكون الهيئات واملؤسسات العلمية والثقافية ذات الشخصية االعتبارية العامة والخاصة في اململكة العربية
السعودية.
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 توفر الضافة املعرفية في االختراع وإسهامه في التقدم العلمي والتقني وتميز قيمته العلمية في االبتكار.
 أهمية االختراع في نفع الوطن وخدمة التنمية الوطنية واملجتمع في اململكة العربية السعودية والنسانية عامة.
 نبوغ فكرة االختراع ومستوى تقدمها.
 يؤخذ في العتبار عند تقييم الختراعات ذات العالقة بالشئون األمنية والعسكرية الوطنية الستئناس برأي
ومشورة الجهات املعنية بهذه الجوانب.
ً
ثانيا :مبادرات املؤسسات العلمية
أ .برنامج بادر لحاضنات التقنية
يعد برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي تم تأسيسه في عام 0227م ،أحد برامج مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية ،وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات
األعمال التقنية .والبرنامج مفتوح لجميع رواد أعمال التقنية السعوديين ،ممن لديهم أعمال
تقنية في مراحلها املبكرة أو نماذج مبدئية أو ما يدل على فكرة املنتج.
وقد قدمت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،باعتبارها املؤسسة البحثية الوطنية املعنية بالعلوم والتقنية
والبحث العلمي في اململكة ،بإنشاء بيئة وطنية لإبداع في مجال التقنية ،باسم برنامج (بادر) لحاضنات التقنية ،بهدف
دعم فرص مشاريع األعمال املبنية على التقنية وتطوير ريادة األعمال التقنية.
وقد أطلقت مدينة امللك عبد العزيز ،أول حاضنة بالبرنامج تحت اسم حاضنة بادر لتقنية املعلومات واالتصاالت في نهاية
عام 0222م وتبعتها في عام  2010م انطالق الحاضنة الثانية بمسمى حاضنة بادر للتصنيع املتقدم ومن ثم حاضنة بادر
للتقنية الحيوية ،و هناك حاضنتين تحت مرحلة النشاء والتطوير هما حاضنة بادر لتقنية النانو وحاضنة بادر للطاقة.
كما قامت املدينة في عام 0200م بوضع نظام تدقيق وتقييم لضمان الجودة في حاضنات بادر.
وخالل السنوات القليلة املقبلة تمكنت مدينة امللك عبدالعزيز من دعم  00حاضنة للتقنية تابعة لجامعات ومؤسسات
باململكة ،وإنشاء شبكة وطنية كبرى وهي الشبكة السعودية لحاضنات األعمال لدعم وتطوير صناعة الحاضنات باململكة،
و تعتبر هذه املبادرة إحدى املبادرات الرائدة ملدينة امللك عبدالعزيز الهادفة إلى تطوير وتوطين التقنية في اململكة.
رؤية البرنامج
يسعى برنامج بادر لحاضنات التقنية ألن يكون برنامجا وطنيا لحاضنات األعمال التقنية بمواصفات عالية لدعم ومساندة
صناعة الحاضنات في اململكة ،وتعزيز مفهوم ريادة األعمال التقنية وتحويل املشاريع والبحوث التقنية إلى فرص تجارية
ناجحة.
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رسالة البرنامج
تشجيع ودعم تأسيس وتطوير صناعة حاضنات التقنية في اململكة ،من أجل تعزيز اقتصاد مبني على املعرفة.
أعمال البرنامج
يعمل برنامج بادر بفاعلية على تطوير وإنماء ودعم عملية ريادة أعمال البداع التقني في كافة أنحاء اململكة ،من خالل
البرامج الوطنية الشاملة ومبادرات السياسة االستراتيجية املطبقة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع
الخاص.
ويعمل ال برنامج في موقعين داخل مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية ،بتعاون مع شركات عدة ورائدي أعمال
التقنية ومبدعي التقنية عبر اململكة.
آلية عمل حاضنات بادر
تقوم الحاضنات التقنية بتقديم خدمات متنوعة من خالل الحاضنات ذاتها أو عبر شبكة اتصاالتها ،وتتضمن هذه
الخدمات تقديم االستشارات املطلوبة وتوفير مكاتب ومختبرات وخدمات سكرتارية وغيرها.
شركاء البرنامج

سابك

البرنامج السعودي ألبحاث
األعمال و االبتكار

Fraunhofer

أرامكو السعودية

ITM Software Solutions

وزارة الصحة

البنك السعودي للتسليف و
الدخار

الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض

الشركة الوطنية للشراء املوحد

الهيئة العامة لالستثمار

صندوق تنمية املواردالبشرية

مدينة امللك فهد الطبية

شركة االتصاالت السعودية
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ب .مركز االبتكارات جامعة امللك سعود
تحقيقا للريادة العاملية ودور اململكة الفعال في بناء وتطوير املجتمعات وبناء على توجيه
معالي مدير الجامعة أ.د .عبدهللا العثمان ،تم إنشاء مركز االبتكارات في عام 0402هـ
تحت إشراف وكالة الجامعة للتبادل املعرفي ونقل التقنية.
بدأ املركز بإقامة املسابقات لتشجيع وتكريم املبتكرين من داخل وخارج الجامعة ،ثم بدأ املركز في التواصل مع الجمعيات
العلمية والجامعات العريقة وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال االبتكار مثل جامعة كاليفورنيا بيركلي بالواليات املتحدة
األمريكية لالستفادة من تجارب اآلخرين في مجال تطوير االبتكارات وتسويقها وتنفيذها ونشر ثقافة االبتكار.
وبعد ذلك تم مواكبة التطور بإنشاء موقع الكتروني لخدمة كافة شرائح املجتمع من خالل عرض اقتراحاتهم وأفكارهم
والعمل على دعمها وتطويرها ،وقد تم بحمد هللا وتوفيقه االنتهاء من تأسيس نادي مركز االبتكارات على مساحة تزيد عن
 322متر مربع ومجهز بأحدث التجهيزات لخدمة أكثر من خمسة أآلف طالب داخل سكن الطالب وبقية طلبة الجامعة
للنهوض بما تسمو إليه الجامعة من وجود فريق علمي عالمي مؤهل للمنافسة في املسابقات االبتكارية حول العالم .
كما يجري العمل على إنشاء نادي خاص بالروبوتية لجذب املهتمين في هذا املجال و صقل مواهبهم في كيفية التعامل مع
هذه التقنية الحديثة وتطوير مهارتهم وأفكارهم في هذا املجال .ونجحت إدارة املركز بدعم من وكالة الجامعة للتبادل
املعرفي ونقل التقنية في استقطاب البروفيسور محمد كامل األستاذ في قسم هندسة الحاسب والكهرباء بجامعة واترلو
بكندا للعمل كمستشار للمركز ملا له من خبرات وإنجازات واسعة ومتعددة في مجاالت االبتكار والتقنية.
وتسهيال لعملية التواصل مع املبتكرين وتمكينهم من تقديم أفكارهم وأبحاثهم فقد تم إعداد نماذج خاصة لتقديم
االبتكار ولالنضمام لقاعدة بيانات املهتمين باالبتكار
رؤية املركز
تكمن رؤية مركز االبتكارات في أن يصبح مركز االتصال الوطني لإلهام واالبتكار وروح املبادرة.
رسالة املركز
إن رسالة مركز االبتكارات هي تشجيع املبدعين على املساهمة في خدمة املجتمع  ،وتحويل األفكار املبتكرة واالختراعات إلى
منتجات ذات قيمة اقتصادية و االرتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات املميزة إقليميا وعامليا في مجالي البداع واالبتكار.
ويقوم مركز االبتكار بإنجاز األهداف املرجوة من خالل العمل كحلقة وصل بين الطالب ذوي األفكار املتميزة والشركات
وأعضاء هيئة التدريس وكذلك من خالل توفير املساعدة العلمية واملوارد الالزمة لدعم املفاهيم الجديدة واألفكار املبتكرة.
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أهداف املركز
 تعزيز االبتكار في مجتمع الجامعة
 تشجيع طلبة الجامعة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية.
 نشر ثقافة االبتكار والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب واملجتمع.
 تسهيل تطبيق األفكار املبتكرة ونقلها واستغاللها
 املساهمة في نقل االبتكارات الواعدة من الجامعة إلى الصناعة.
 تحفيز املبدعين واالستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم بهدف خدمة املجتمع.
 تسويق االبتكارات واألفكار البحثية املتميزة
 تعزيز العالقة بين الجامعة واملستثمرين واملبتكرين.
 توفير فرص عمل للمبتكرين
 دعم مشاريع بحثية محددة والتي تبدأ بفكرة مبتكرة.
 خلق ثقافة روح املبادرة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود واملوظفين والطالب.
العمل ضمن منظومة االبتكار بالجامعة والتميز في خدمة املبتكرين.
داعمو املركز
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ملحق
الجهات املشاركة في برنامج "من االبتكار إلى
السوق "0200 – 0202
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الجهات املشاركة في برنامج "من االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع (موهبة)
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مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع هي مؤسسة وطنية حضارية تحظى برئاسة
خادم الحرمين الشريفين ،ويوليها  -حفظه هللا  -االهتمام الكبير واملباشر بشكل مستمر.
الـرؤيــة
أن تصبح اململكة مجتمعا مبدعا فيه القيادات والكوادر الشابة املوهوبة واملبتكرة ذات التعليم
والتدريب املتميز ما يدعم التحول إلى مجتمع املعرفة وتحقيق التنمية املستدامة.
رسالة املؤسسة
دعم بناء وتطوير بيئة ومجتمع البداع بمفهومه الشامل في اململكة لكي
يتمكن املوهوبون وبفئاتهم املختلفة من استغالل وتسخير مواهبهم
لخدمة الوطن.
أهداف املؤسسة
تتمثل رسالة املؤسسة عمليا في األهداف التالية:
 تحسين مايقدم لتربية املوهوبين وتوسيعه.
 رفع مستوى وعي املجتمع بشأن التعليم واالبتكار.
 دعم النماء الدائم للمملكة.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
 .0مجلس األمناء :برئاسة خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز حفظه هللا ،ونائبه سمو األمير
فيصل بن عبدهللا بن محمد آل سعود ،ويضم مجلس األمناء صفوة من أصحاب السمو األمراء والوزراء
ورجال األعمال والفكر ،ومهمته وضع سياسة املؤسسة والتأكد من اتساق أدائها مع األهداف املنصوص عليها.
ق
 .0اللجنةالتنفيذية :شكلت للمؤسسة لجنة تنفيذية على النحو التالي:
م

العضو

الصفــة

0

األمير فيصل بن عبدهللا بن محمد آل سعود

نائب رئيس املؤسسة ورئيسا للجنة التنفيذية
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م

العضو

الصفــة

0

الدكتور خالد بن عبد هللا السبتي

أمين عام املؤسسة وعضو اللجنة التنفيذية

3

ثالثة أعضاء من بين أعضاء مجلس األمناء

4

عضوان من ذوي الخبرة واالختصاص

أعضاء اللجنة التنفيذية (يسميهم الرئيس)
أعضاء اللجنة التنفيذية (ملدة سنتين قابلة للتجديد)

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع (موهبة)
وتسعى موهبة من خالل تدشينها ملعرض ابتكار السنوي الستقطاب وجذب االبتكارات املتميزة ،كما تضطلع "موهبة"
بدور ريادي لدعم املبتكرين من خالل:47
 سداد رسوم إصدار براءات االختراع.
 دعم املبتكرين للمشاركة في املعارض الدولية لالبتكار.
 إعداد برامج تدريبية للمبتكرين املرشحين للمشاركات الدولية.
 إعداد وتصميم كتيبات تعريفية عن االبتكار (املنتج).
املعارض الدولية السنوية
تشارك موهبة سنويا في عدد من معارض املخترعين العاملية ،التي يخضع اختيارها إلى معايير تعتمد على العمر الزمني
للمعرض ،وعدد املشاركين ،وعدد الزوار ،والفرص االستثمارية فيه ،وقد تكللت مسيرة املخترعين السعوديين على مدى
السنوات املاضية بالنجاح ،وحصلوا على مراكز متقدمة في املعارض التي شاركت "موهبة" فيها.
أهداف املشاركة في املعارض الدولية
 التعريف بقدرات وإمكانات املواطنين السعودية االبتكارية.
 االستفادة من هذه التجمعات العاملية في عرض املخترعات وتسويقها.
 الطالع وكسب الخبرات التنظيمية لهذه املعارض ،وكذلك االستفادة من خبرات العارضين بها.
 املنافسة على الجوائز وامليداليات املخصصة للمتميزين.
 رفع مستوى ثقافة املخترعين السعوديين في مجال االختراعات.
 إيجاد حلقة تواصل بين "موهبة" واملؤسسات العاملية األخرى.
كما تشارك "موهبة" وبشكل سنوي في املعارض التالية:
 معرض جنيف الدولي لإلختراعات :والذي يعتبر من املعارض العاملية
التي تهتم بإبراز املبتكرات واالختراعات من جميع أنحاء العالم.

 47إفادة املهندس عبدهللا خان  /مدير إدارة دعم االبتكار بمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع.
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 املعرض الدولي لالختراعات :iENAيعتبر ويعد معرض  iENAواملقام في مدينة نرنبرج بأملانيا ،من أهم املعارض
التي تساعد على االتصال املباشر بين املستثمرين واملبتكرين ألكثر من  60عاما،
ويهدف املعرض لضمان استمرار البحث العلمي والتقني في املستقبل من خالل
الوقوف إلى جوار الشباب الباحثين في مجال العلوم والتقنية وتشجيعهم
والعمل على نشر ثقافة االختراع .وقد شاركت موهبة بعدد ( )7اختراعات
حصلت من خاللها على  04جائزة أي جائزتين لكل اختراع.
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع (موهبة)
 معرض تايبيه العاملي السابع لالختراعات :يعتبر معرض تايبية العالمي لالختراعات واملقام بمدينة تايبيه في
تايوان من املعارض املميزة التي تهتم في تسويق امللكية الفكرية ونقل التقنية ،ويعتبر املعرض من أكبر املعارض
جذبا للجمهور حيث زاره في عام  0202أكثر من مائة ألف زائر بين مختصين ومهتمين وجمهور .وقد حصل
املشاركين على عدد من الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية.
شروط اختيار املشاركين في معرض تايبيه:
أن تتوفر الحماية الفكرية ملا يراد عرضه وذلك بإحدى الطرق التالية:
 الحصول على براءة اختراع محلية أو عاملية.
 أن يكون االختراع عمليا.
 أن يكون االختراع ذا جدوى اقتصادية.
 أن يكون صاحب االختراع سعودي الجنسية أو هيئة
اعتبارية سعودية.
 أن يكون حجم النموذج املعملي مناسبا للنقل واملناولة.
 أن يكون االختراع مناسبا لطبيعة املعرض.
 أن ال يكون االختراع قد شارك في معارض
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سابقة.

مجموعة األغر
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مجموعة األغر هي حاوية فكرية مستقلة غير ربحية تعني بدراسة القضايا االقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي تساهم في تحول اململكة العربية السعودية إلى االقتصاد
واملجتمع املعرفي وكذلك صياغة رؤى وبدائل وإعداد دراسات استراتيجية لصناع
القرار.
الرؤية
أن تكون حاوية فكرية سعودية مستقلة تهدف إلى تحويل اململكة إلى مجتمع معرفي من خالل تزويد صناع القرار
بالخيارات االستراتيجية في مجاالت التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية .
األهداف االستراتيجية
 صياغة رؤى وبدائل وإعداد دراسات استراتيجية تتعلق بالقضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
 صياغة رؤى وبدائل وإعداد دراسات استراتيجية تتعلق باملسائل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 دعم وإعداد الدراسات العلمية واملتخصصة لتهيئة املناخ
املناسب لتحويل االقتصاد واملجتمع السعودي إلى اقتصاد
ومجتمع معرفي.
 تنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات العلمية بمشاركة خبرات
محلية ودولية.
 بناء وإعداد خبرات وطنية في مجال الفكر االستراتيجي
 .مشاركة املجموعة في معرض ابتكار السنوي
تحت شعار “ تنمية االبتكار لخدمة التنمية“ ٨٠٠٢م
قامت مجموعة األغر برعاية معرض ابتكار 0222م من خالل رعاية معرض  0220اختراع والذي قيظهر دور
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الحضارة السالمية في تطوير العلوم الحديثة ،وتتمثل أهداف تلك املشاركة في :
 دعم الفكر البداعي.
 حماية امللكية الفكرية.
 عرض االختراعات واالبتكارات الخاصة باألفراد والجامعات
واملؤسسات البحثية والحكومية ،وشركات القطاع الخاص.
 إشاعة ثقافة االختراع واالبتكار والتأكيد على دور وسائل العالم في نشر هذه الثقافة.
 إتاحة فرص اللقاء وتوطيد عالقة التعاون والشراكة بين املخترعين واملبتكرين وبين املستثمرين والجهات
ذات العالقة.
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منظمة رواد األعمال

49

منظمة رواد األعمال هي شبكة عاملية ديناميكية تضم أكثر من 2,222
من رواد األعمال واملشاريع في  42دولة .تأسست في عام  0227من قبل
مجموعة من رواد األعمال الشباب ،تحفز املنظمة رواد األعمال لتمكنهم وتؤهلهم للتعلم من بعضهم البعض ،مما يؤدي
إلى تحقيق نجاح أكبر لرجال األعمال وإثراء حياتهم الشخصية .يتم االنضمام لعضوية املنظمة في أحد فروع املنظمة
ال ـ002من خالل دعوة شخصية فقط ،ويبلغ متوسط عمر العضو  40سنة مع عائدات سنوية تبلغ  07.3مليون دوالر.
منظمة رواد األعمال وهي اآلن الجمعية األكثر نفوذا وتأثيرا في العالم في مجال ريادة األعمال ،تهتم الجمعية بتطوير
وتمكين وإثراء الخبرات العملية والشخصية للعضاء.
وتدير املنظمة برنامج طالب رواد األعمال الدولي ،و قتمنح الجائزة الرئيسية لطالب املرحلة الجامعية الذين يمتلكوا
شركاتهم الخاصة ويقومون بإدارتها أثناء التزامهم بالدراسة في الكلية أو الجامعة ،وتقدم املنظمة سلسلة ربعية من
برامج تعليمية ذات أثر عالي والتي توفر ألصحاب األعمال األدوات واملعرفة واملهارات لتنمية أعمالهم إلى أكثر من مليون
دوالر أمريكي من العائدات السنوية.
الرؤية
لبناء مجتمع ذو رواد أعمال أكثر فعالية.
الرسالة
إشراك أصحاب األعمال للتعلم والنمو.

قيم املنظمة
 الجرأة!  -راهن على قدراتك الخاصة
 الرغبة في التعلم  -أن تكون طالبا لفرص التعلم
 اصنع عالمة – اترك إرثا
 الثقة واالحترام -ابني مالذا آمنا للتعلم والنمو
 كن هادئ  -مبدع ،ابحث بالخارج واحتفل مرة واحدة في العمر بخبراتك
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الجهات املستضيفة لورش عمل برنامج "من االبتكار إلى السوق "0200 – 0202
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الخ ـ ــاتمة
كشفت نتائج تقرير برنامج "من االبتكار إلى السوق" عن مؤشرات توضح واقع البنية التحتية لسوق االبتكار في اململكة،
واعتمادها على مبادرات فردية أو اجتهادات متفرقة لبعض الجهات الفاعله في القطاع العام أو القطاع الخاص .
ورصد أبرز املعوقات التي تحد من نمو االبتكارات وتسويقها في غياب الطار املؤسس ي والتشريعي للبيئة البداعية والذي
يضعف من أثر البرامج الداعمة لالبتكار.
ولتعظيم أثر البرنامج طرح التقرير بعض التوصيات التي من شأنها تحفيز املبتكرين والقطاعات املعنية والتي تمثلت في سن
عدد من األنظمة التشريعية والقانونية وتعزيز التعاون بين قطاعات الدولة واملجتمع وإثراء مفهوم البداع والتسليط
العالمي على قضايا املبتكرين.
كما أشار هذا التقرير إلى غياب مفهوم تسويق االبتكار وترويجه كسلعة قابلة للعرض ،مما يؤثر سلبا في تسويق املنتج أو
حتى إنتاجه وتصنيعه ،حيث تبقى عدة ابتكارات حبيسة في فكر املبتكر.
ق
ولرساء البرنامج أوص ى التقرير بضرورة تصميم آلية ومنهجية واضحة وفق أسس وتوجهات محددة تسهم في تحقيق القدر
األمثل من الفعالية في التوجيه.
وحيث يشكل هذا التقرير أحد مؤشرات قياس بيئة االبتكار في اململكة فيوص ى بعرضه وإتاحته للنشر لتعم الفائدة
وتوحيد الجهود والستشراف مستقبل االبتكار في اململكة.
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قائمة املراجع
املراجع والتقارير
 دليل لجنة التحكيم ،معرض ابتكار .0202
 تقرير "ملخص عن برنامج من االبتكار إلى السوق  ،"0200 – 0202مجموعة األغر.
 معايير اختيار املبتكرين واملشرفين ،مجموعة األغر.
 معايير التقويم الذاتي ،الدارة العامة لتقويم التدريب املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي.
 مناهج البحث العلمي ،ربحي عبد القادر الجديلي0200 ،م.
 د .أحمد عبدالقادر املهندس ،ثقافة البداع واالبتكار في اململكة.
The Global Innovation Index 2011 Accelerating Growth and Development 
 تقارير "مقياس جنرال إلكتريك لالبتكار العالمي  " GE Global Innovation Barometerالثاني.
 إحصائيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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