
مشروع تفعيل منظومة االبتكار التجاري الوطنية

اإلدارة العامة لالبتكار

طةالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوس
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..2030من روح رؤية 

الركائز مجاالت التركيز2030محاور رؤية 

اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة•

•
•
•

:مجاالت التركيز

...بلمواكبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  للمستق

ارتبني التقنية واالبتك

رفع مساهمة المنشآت 

%35في االقتصاد إىل 
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ممثلي من جنة ولالدولي البنك وفريق العالمي االبتكار مؤشر رئيس مع بالشراكة لالبتكار استراتيجيتها (منشآت)أطلقتم، ٢٠٢٠ينايرفي 

:التاليةت التوجهانحو السعي خالل من وذلك السعودية، االبتكارية المنشآت وربحية عدد زيادة بغية وذلك العالقة، ذات السعودية الجهات 

تم إطالق استراتيجية االبتكار،..

تمكيييييام واييييي     مييييي  

المنشيييييييير ال ييييييي ا   

 المت سطة ميم الي   

قناةاالبتك ر  تبني الت

مسييييييي  ش  المنشيييييييير 

ة ال ييي ا    المت سيييط

 ر ل بتكييييييييييالمتبنايييييييييية 

ميية  التقنايية  ييي من  

االبتك ر ال طناة

ت جايييييييييي  الم ن ييييييييييام 

ب لسييي ح  خييي  الاييي رار 

ي ت ييييالب االبتكيييي ر  تبنيييي

التقناة
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وتم حصر احتياجات المستهدفين،

:تم تحديد احتياجات أصحاب المنشآت االبتكارية وذلك كما يلي

الفكرة

التتجير

الربح

النمو

التدددددىلرم اددددد  م دددددارات •

االبتكار

المعرفدددددددددددة بدددددددددددال ر  •

واالحتياجات

ار البحث في صحة األفكد•

نظرياً ومخبرياً 

نماذج التصميم والتن يذ ل•

االبتكارات

ريةالحماية للملكيات ال ك•

تكارالتخطيط التجاري لالب•

الحصدددوىل اددد  التدددرا ي  •

للمنتجددددددددات والخددددددددىلمات 

المبتكرة

الحصدددوىل اددد  قدددر   و منحدددة •

لتمويل المشروع

الحصددوىل ادد  مسدداحات امددل •

مكتبية  و صنااية

الوصدددوىل إىل ك ددددايات بشددددرية •

مؤهلة

الحصدددوىل اددد   دددىلمات م نيدددة •

لألاماىل

التدروي  للمنتجددات  و الخددىلمات •

االبتكارية

ادددر  المنتجدددات  و الخدددىلمات •

ائناالبتكارية للبيع ا  الزب

تجات التوقيع لص قات بيع المن•

والخىلمات المبتكرة

الحصوىل ا  شراكة استثمارية•

ال وز بالتكريم والمكافآت •
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وتم تصور منظومة االبتكار القادرة عىل دعمهم،

:لتاليةتم بناء تصور عن منظومة االبتكار التجاري الوطنية المطلوبة، والتي ينبغي أن تتكون من الفئات ا

مقدمو معارف

معاهىل تىلريب•

مراكز  بحاث•

منصات فر •

مقدمو االبتكارات

مبىلاون•

رواد  اماىل•

منشآت قائمة•

مقدمو أموالمقدمو خدمات

مراكز نمذجة•

مكاتب حماية فكرية•

ج ات تر ي •

حاضنات  اماىل•

ج ات تمويل•

مستثمرون•

مشترون•

منافسات ابتكار•
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وتم تدشين مشروع تفعيل منظومة االبتكار التجاري الوطنية،

بوابة االبتكار التجاري

أدوات 

(منشآت)

لدعم 

المنظومة

  إطالق منصة وطنية ت االية لعر

 ىلمات ج ات المنظومة والمنشآت 

ار االبتكارية وتقارير فر  االبتك

ات اقيات دام االبتكار

ام اقىل ات اقيات لت عيل  ىلمات د

ةاالبتكار والص قات االبتكاري 

روابط االبتكار

تأسيس لجان لىلاامي االبتكار 

وشبكة للمنشآت االبتكارية

الىلراسات النواية

إاىلاد ونشر دراسات استثمارية ان فر  

ات االبتكار في السوق السعودي وان مرئي

المنشآت االبتكارية

معسكرات التمكين

اقىل برام  معرفية متخصصة لمقىلمي 

ارية   ىلمات دام االبتكار وللمنشآت االبتك

الحمالت التسويقية

ىلفين نشر الواي بالمنظومة وج ات ا للمست 

بمختلف الوسائل التسويقية 



.مشتركلتحقيق هدف اقتصادي 

نمية تكوين بيئة وطنية جاذبة لتأسيس وت

المنشآت االبتكارية
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مبادرات االبتكار األخرى

المركز السعودي لتقنيات المياه

مركدددز لدددىلام المنشدددآت 

تتعلد  التي تتبني حلوالً 

بمختلددددددددددف مجدددددددددداالت 

.تقنيات المياه

(ذكاء)مراكز 

مراكددددز لددددىلام المنشددددآت 

القائمددددددة ادددددد  تقنيددددددات 

الددددددددددذكاي االصددددددددددطنااي 

وإنترنددا األشددياي واألمددن 

والمنشددددددآت السدددددديبراني 

يدددات ل دددذه التقنالمتبنيدددة 

.في  امال ا

2021جائزة ابتكر حالمركز السعودي لالبتكار المفتو

منصدددددة لجمدددددع المنتجددددددات 

ددددددة التدددددددي تحدددددددل  االبتكاريد

مشددددددداكل محدددددددىلدة لدددددددىل  

.الشركات الكبر 

 شدددد ر فعاليددددة وطنيددددة 

إلبدددددددددددددراز المنشدددددددددددددآت 

االبتكاريددددددددة الصددددددددغيرة 

والمتوسددددددطة لمجتمددددددع 

.المستثمرين 



شكراً لكم

كددددل ج ددددة وطنيددددة ( منشددددآت)تددددىلاو 

رتبط تتضدددمن اسدددتراتيجيت ا  هدددىلافاً تددد

ي، بتنميدددددة االبتكدددددار التجددددداري والتقنددددد

وتمكددددددين المنشددددددآت السددددددعودية إىل 

المسدددددداهمة فددددددي ت عيددددددل منظومددددددة 

االبتكدددار التجددداري الوطنيدددة مدددن  دددالىل 

ات ا إمكانات ا المعرفية والمادية ومبادر

لدد  وشددبكة االقات ددا، والت سددي  فددي ذ

مددع  طددرام المنظومددة لضددمان تكامددل 

.الج ود وتعظيم األثر

mabudayyah@monshaat.gov.sa


