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مقدمة

ـة، عملــت الهيئــة العامــة للم ت االبتكارـي ت مــن منطلــق تمكــين االبتكــار والمنشــآ نشــآ

ت(الصــغيرة والمتوســطة  تجــاري ، ممثلــة بمشــروع تفعيــل منظومــة االبتكــار ال)منشــآ

السـتثمار الوطنية، عىل استطالع رأي يدرس أبرز المعايير التي يحددها المسـتثمرين ل

ـة، باإلضــافة إىل أبــرز مــواطن التطــوير التــي تحتــاج إىل  ت االبتكارـي  تطــوير فــي المنشــآ

ت االبتكاريـة مـن وجهـة نظـر المسـتثمرين، وهـذ ا مـن لدى منظومـة االبتكـار والمنشـآ

ت المســتثمرين فــي ال ـة عــىل توجهــا ت االبتكارـي ت شــأنه توســيع مــدارك المنشــآ منشــآ

ت الواعـدة باالبتكـ ار للوصـول االبتكارية عىل المسـتوى المحلـي، وبالتـالي دعـم المنشـآ

.إىل مرحلة النمو في مشاريعهم االبتكارية

:عن االستطالع

:أهداف االستطالع

ر ترتيب أبرز المعايي
التي تحفز 

المستثمرين 
لالستثمار في 

ت االبتكاري  ةالمنشآ

1

يز تحليل مواطن الترك
ت  لنمو المنشآ
لكةاالبتكارية في المم

2

ت  تحديد أبرز التحديا
التي تواجه منظومة 
ر االبتكار من وجهة نظ

المستثمرين

3
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منهجية استطالع الرأي

ت االبتكاريـة مـن مع رفـة توجـه تم تحديد األسئلة بنـاًء عـىل حاجـة المبتكـرين والمنشـآ

ت فـــي ع ــد الفجـــوا ـة، لتحدـي ـ ت االبتكارـي مليـــة المســـتثمرين لالســـتثمار فـــي المنشـــآ

ت االبتكاريـة، حيـث تـم أخـذ عينـة أكثـر مـن  مسـتثمر وجهـة 100االستثمار في المنشآ

50اســتثمارية عــىل مســتوى المملكــة، وتــم تعبئــة النمــوذج بشــكل كامــل مــن قبــل 

الثالـث مستثمر وجهة استثمارية، وتم نشر االستطالع عـىل مـدار شـهرين خـالل الربـع 

.م2021من عام 

:المنهجية

:مع األخذ بعين االعتبار النقاط التالية

ت االستثمارية لإلجابة • عىل أن يتم استهداف المستثمرين والجها

.االستطالع لضمان دقة وجودة األجوبة

ت المغلقة • )  Close-ended questions(استخدام نموذج أسئلة اإلجابا

ي في معظم األسئلة وإتاحة الفرصة أمام المشاركين في تعبئة أ

ت من خالل خانة أخرى ت عىل الخيارا .إضافا

)  Multiple Choice Questions(استخدام نموذج االختيار من متعدد •

ت  ت إحصائية حول اختيارا عند الحاجة إىل حصر األجوبة وجمع بيانا

.معينة

معياري استخدام مصفوفة تحديد األولوية لتسهيل عملية تقييم ال•

ت المشاركين .إلجابا
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نموذج استطالع الرأي

:يتكون نموذج استطالع الرأي من قسمين رئيسيين

التصنيف االستثماري للجهة أو •

.الفرد

بيانات أساسية 1

أسئلة االستطالع 2

ت االستثمار• .تحديد مدى أهمية معايير معينة في اتخاذ قرارا

ت االبتكارية أم التقليدية؟• هل تفضل االستثمار في المنشآ

ما هو العامل األساسي الذي تعتمد عليه لالستثمار في المنشأة االبتكارية؟•

ت االبتكارية؟• ب التي ال تجعلك تفضل االستثمار في المنشآ ما هي األسبا

ت الداعمة لالبتكار؟• ت التي تود أن تقدمها للجها ت واالقتراحا ما هي المالحظا

ت في صناعة فرص استثمارية واعدة؟• ماهي مقترحاتك لتفعيل دور الجامعا

ت الصغيرة • ت المحلية في المنشآ عدد االستثمارا

.والمتوسطة

المراحل االستثمارية التي يتم •

.االستثمار فيها

.متوسط حجم االستثمار في المنشأة الواحدة•

ت الصغيرة والمتوسطة• ت المهتم في االستثمار بها في المنشآ .القطاعا
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وسائل التواصل ونتائج المشاركة

:الوسائل المستخدمة إلجراء االستطالع

التواصل مع شبكة 

ت المستثمرين لدى منشآ

عن طريق الهاتف أو 

الجوال

عملية تعبأة بيانات صحيحة من مستثمرين وجهات استثمارية

:نتائج المشاركين في استطالع الرأي

تم الوصول إىل شبكة كبيرة من 
ت االستثمارية  المستثمرين والجها
من خالل التعاون مع جمعية رأس 

المال الجريء والملكية الخاصة بشكل 
.مباشر

باإلضافة إىل 

%38صندوق استثمار جريء، 

ت ريادية،  %56مستثمر مالئكي، %6استديو شركا
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ملخص نتائج استطالع الرأي

%  31بنسبة من مراحل االستثمار في المشاريع لدى المشاركين "Series A“و " البذرة " مرحلتي تتصدر•

.عىل التوالي% 40و

الع بنسبة باالهتمام األكبر لدى المستثمرين المشاركين في االستط" التقنية المالية " قطاع يحظى•

%  21ب بنسب تقار" االتصاالت وتقنية المعلومات " و" التجارة اإللكترونية " قطاعي يليه، %22تفوق 

.لكل قطاع

ت • ة بأقل االهتمام بالنسب" الرياضة واألنشطة الترفيهية" و" العقارات واإلسكان " تحظى قطاعا

.للمستثمرين المشاركين في االستطالع

كأهم " فريق العمل " بأهمية لدى المستثمرين المشاركين في االستطالع اتفاق بشكل شبه كامل •

ت الصغيرة والمتوسطة .معيار عند االستثمار في المنشآ

التي عىل التوالي كثاني وثالث أهم المعايير " حجم السوق " و" القطاع المستثمر به " يأتي معياري •

.اتفقوا عليها المستثمرين المشاركين في االستطالع

ن عند لدى المنشأة الصغيرة والمتوسطة بأهمية لدى المستثمري" وجود مؤسس تقني " معيار يحظى•

.بأهميته أحيانًا% 41من المستثمرين المشاركين بأهميته و % 59اتخاذهم قراراهم االستثماري، حيث عبر

ت االبتكارية، مقابلمن المستثمرين % 70• ، التقليديةبالمنشأة% 7المشاركين يفضلون االستثمار بالمنشآ

.فال ينظر لمدى ابتكار الشركة من عدمها عند االستثمارمن المشاركين% 23أما

ت التقليدية عىل االبتكارية من المستثمرين % 25اتفق • بأن ارتفاع الذين يفضلون االستثمار بالمنشآ

ت االمخاطرة المنشآت االبتكارية  .بتكاريةهي السبب األهم في عدم تفضيلهم لالستثمار في المنشآ

ت االبتكارية، هما • أكثر عاملين يعتمد عليهما المستثمرون بالمنشآ

.عىل التوالي% 28و % 45بنسبة " مستوى االبتكار في نموذج العمل " و " مستوى االبتكار في المنتج " •
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نتائج استطالع الرأي

ت المحلية في المنشآ ت عدد االستثمارا
.الصغيرة والمتوسطة

ما هي المرحلة التي تستثمر فيها في المشاريع؟

ما هو متوسط حجم استثمارك في 
المنشأة الواحدة؟
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نتائج استطالع الرأي

ت الصغيرة والمتوسطة؟ ت المهتم في االستثمار بها في المنشآ ما هي القطاعا

ت واإلسكان العقارا
3.7%

الصناعة والمصانع
4.5%

الرياضة واألنشطة الترفيهية
3.7%

الطاقة والكهرباء
6%

ت ت وتقنية المعلوما االتصاال
20.9%

ت الخدما
13.4%

التجارة اإللكترونية
20.9%

التقنية المالية
22.4%

الصحة
6.7%
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مهم
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نتائج استطالع الرأي

ما مدى أهمية المعايير التالية في اتخاذ قرارك االستثماري
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نتائج استطالع الرأي

ب التي ال تجعلك تفضل االستثمار في  ما هي األسبا
ت االبتكارية؟ المنشآ

ت  هل تفضل االستثمار في المنشآ
االبتكارية أم التقليدية؟

ثمار ما هو العامل األساسي الذي تعتمد عليه لالست
في المنشأة االبتكارية؟

في حال كانت 
يفضل اإلجابة أنه  

االستثمار في 
ت االبتكا ريةالمنشآ

في حال كانت اإلجابة
و أال يهم نوع المنشأة 
ي يفضل االستثمار ف
ت التقليدي  ةالمنشآ

70%

7%

23% أفضل االستثمار في 
ت االبتكارية المنشآ

أفضل االستثمار في 
ت التقليدية  المنشآ

ال يهمني إن كانت 
منشأه ابتكارية أم 

منشأة تقليدية
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مستوى ابتكارها في منتجاتها أو خدماتها

مستوى ابتكارها في نموذج عملها التجاري

لياتها مستوى استخدامها للتقنية الحديثة في عم
الداخلية

مستوى ابتكارها في الدعاية والتسويق

العوائد 

كفاءة فريق العمل

25%

25%

14%

11%

11%
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ت االبتكارية ارتفاع مخاطر المنشآ

ت االبتكارية المحلية المناسبة قلة المنشآ

ضعف الفريق

ت االبتكارية ارتفاع تقييم المنشآ

ت الكافية عن الشركة عدم توفر المعلوما

السوق المستهدف صغير

قيمة الشركة عالية

عدم التوافق عىل الشروط

يعتمد ظهور األسئلة 
ت  التالية عىل إجابا

المشاركين
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نتائج استطالع الرأي

ت  ت الداعمة للمنشآ ماهي مالحظاتك ومقترحاتك للجها
االبتكارية واالبتكار في المملكة؟

ت في صناعة ف رص ماهي مقترحاتك لتفعيل دور الجامعا
استثمارية واعدة؟

ت االبتكارية ت التي تواجهها المنشآ إزالة التحديا
لفكر فتح اآلفاق والتوعية بمفهوم االبتكار وتفعيل ا

االبتكاري

ت الناشئة ت الشركا دعم استديوها ت االبتكار ت البحثية في مجاال دعم الدراسا

الدعم المالي عن طريق المنح
ت األعمال وإشراك القطاع الخاص بشك ل تفعيل حاضنا

ت واستضافة المستثمري ن أكثر فاعلية في الجامعا
ب المالئكيين لالطالع عىل أفكار الطال

ت االختراع دعم الحصول عىل براءا
تكثيف الجهود في صناعة األفكار الفريدة وتعزيز 

المشاريع االبتكارية في الجامعة و توجيهها

ت تعمل عىل  ت االبتكارية إىل خدما توجيه مشاريع المنشآ
تحسين جودة الحياة واالرتقاء بالمجتمع 

ت لت خريج تفعيل برامج هندسة الكومبيوتر والبرمجيا
وقمواهب مميزة تساعد عىل مأل الفجوة الحالية في الس

ت الخاصة بالسوق المحلي، والالزمة ل عمل توفير قاعدة البيانا
ت االبتكارية بشكل أكثر فاعلية المنشآ

ث حل إشكالية الملكية الفكرية التي تمنع دخول األب حا
والباحثين إىل السوق

ت الخاص ب التشريعي ومنافسة الجها ة الكبيرةالتقليل من التذبذ
لفكرة االستثمار المباشر في الفرص حسب استحقاقية ا

المبتكرة

ت الدعم والتأثير الحقيقي واالستمرارية للمن ت قياس مخرجا شآ
االبتكارية بعد االنتهاء من الدعم

ب لصناعة فرص  تبني وتوجيه مشاريع تخرج الطال
االستثمار

ت االبتكارية بشكل خاص والدعم ف ي الحرص عىل دعم المنشآ
جميع الجوانب

جة االهتمام بتدريس مواد ريادة األعمال، الحاسب، والبرم
بطرق تطبيقية لرفع جودة التعليم

ت االبتكار  ت الداعمة إىل المنشآ ية توسيع نطاق وصول الجها
سواء صاحب عمل ناشئ أو مستثمر

ت الناش ت المعنية إليجاد نظام تجاري للشركا ئة العمل مع الجها
يس يدعم االستثمار في النطاق المحلي من غير الحاجة إىل تأس

الشركة بالخارج

إليها بعد عملية تم العمل عىل تحليل النتائج النصية لألسئلة وهذه أبرز النتائج التي تم التوصل 

:التحليل في الجدول التالي
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توصيات لمنظومة االبتكار التجاري الوطنية

ت مختلفة أخرى غير الت• قنية المالية، تحفيز  المستثمرين عىل التنويع في االستثمار في قطاعا

ت، وأيضا تحفير المبتكرين ورو ت وتقنية المعلوما اد االعمال والتجارة اإللكترونية واالتصاال

ت متنوعة ت رائدة في مجاال .عىل إنشاء منشآ

ب عدم اهتمام هذه الفئة من المستثمرين باالستثمار في قط• ت العمل عىل معرفة أسبا اعا

ت واإلسكان" ".الرياضة واألنشطة الترفيهية"و " العقارا

ت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل • في نشر الوعي بأهمية وجود مؤسس تقني لدى المنشآ

.المجال التقني تحديداً وأنه من أهم العوامل التي ينظر لها المستثمر

ت االبتكارية بين المستثمرين وعرض الفرص • ت نشر الوعي بمفهوم االبتكار والمنشآ والمجاال

.عليهم

ت االهتمام بإدراج مواد ريادة األعمال، الحاسب، والبرمجة بطرق تطبيقية لرفع جودة الكف• اءا

ت االبتكارية .البشرية المؤسسة للمنشآ

ت الناشئة يدعم االستثمار في ا• ت المعنية إليجاد نظام تجاري للشركا لنطاق العمل مع الجها

.المحلي من غير الحاجة إىل تأسيس الشركة بالخارج

ت وتوجي• هها نحو تكثيف الجهود في صناعة األفكار وتعزيز المشاريع االبتكارية في الجامعا

ت السوق .احتياجا

ت اختراع و• ت كبراءا ث االبتكارية واالختراعا ت وقوانين تسجيل األبحا حفظ رفع الوعي بإجراءا

.الملكية الفكرية لمالكيها
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عن جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة 

س جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة هي جمعية مهنية تأسست بقرار من مجل
ملكية الوزراء وتُعنى برفع مستوى المهنية واالحترافية في قطاع رأس المال الجريء وال

.الخاصة في المملكة العربية السعودية

:مقدمة

ين تهدف جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة إىل أن تكون منصة تجمع العامل
ث والدراس ت العمل، وإجراء البحو ت والمهتمين في القطاع، وتطوير معايير وسلوكيا ا

ت تدريبية وبرام ت، وتنظيم دورا ت والملتقيا ت والندوا ج ونشرها، وإقامة المؤتمرا
.المال الجريء والملكية الخاصةتأهيلية في مجال رأس

:أهداف الجمعية

:أبرز األرقام عن الجمعية

3
مشاريع تعديل 

لوائح وأنظمة

5+
ت تقارير ومنشورا

30+
ة مستفيد من برامج تدريبي

ةمتخصص

18
ب دعم لصناديق استثمار  خطا

جريء دولية للحصول عىل 
الرخصة المحلية



MonshaatSA
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