
المقر الدولي لالبتكار وتطوير 

المشاري    ع  



نبذة عن المقر الدولي لالبتكار وتطوير المشاري    ع  

لتنميةاشد ر بنمحمد مؤسسةمنبدعمالمشاري    ع،وتطوير لالبتكار الدول  المقر تأسس

ةالمشاري    ع اتيجيةاالس تطبيقلدعمالمركز هذا خاللمنونهدفوالمتوسطة،الصغير ير

.(حياةكمنهج)االبتكارواعتبار لالبتكار،الوطنية

رؤيتنا

أن نجعل االبتكار حياة 

رسالتنا

ت والموارد تقديم منظومة ابتكارية شاملة من الخدمات االستثنائية الستثمار االمكانيا

.والعقول والتكنولوجيا من خالل التقييم والبناء والتدريب واالبتكار 

أهدافنا

  دولة االمارات العربية المتحدة •
. غرس ثقافة االبتكار ف 

.  تحفير  طاقات االبتكار•

.بناء ودعم االبتكار المؤسس  •

.استكشاف المواهب واألفكار االبتكارية  وتنميتها•

  مجال االبتكار•
اكات تخصصية عالمية ف  .بناء شر



ي يقدمها المقر الدولي 
الخدمات اإلبداعية واالبتكارية الت 

الحكوميةساتللمؤساالبتكاريةالخدماتكافةالمشاري    عوتطوير لالبتكار الدول  المقر يقدم

  ضمنواألفراد والمحلية
  العالميةالممارساتأفضلتبن 

واالبتكار اإلبداع  التفكير ف 

كز المؤسس   :التاليةاألساسيةالمحاور عىلالمقر خدماتوتير

تـقـيـيــــــــــــم•

بناء مؤسسـي •

تدريب ابداعي•

ابـتـكـــــــــــار•



خب     راءن     ا 

اءمننخبةالمقر يضم اتالمتمب   الفكريالعطاءذويالخبر اكوالخبر ي مةالمب 
 
مجالف

ي معهمليسهموا المؤسسي التمب   
 
لأفضوفقمتكاملةإداريةمنظومةإعداد ف

الحكومي المؤسسي التمب   معايب  متطلباتعىلوبناءالمعتمدةالعالميةالممارسات

.لالبتكارالعالميةوالمعايب  

اء-1 .المؤسسي التمب   خبر

اء-2 .واإلبداعاالبتكار خبر

اء-3 .المشاري    عوإدارةالتطوير خبر



ي االبتكار مقومات بناء املشروع 



«لمشروع االبتكار»بوصلة نموذج 

القيمة المضافة

أفكار استثنائية

النطاق

المسؤوليات 

1 2 3 4

العمالء

الموارد االنشطة

الفرص

القنواتالتكاليف

االدوات العالقات

المعوقات

االيرادات



األهداف

االبتكاري املشروعبناءمقوماتمعرفة•

االبتكاري املشروعبناءاولوياتمعرفة•

االبتكاريةاالستثنائيةاالفكار «انطالقنقطةتحديد»•

بتكاراال علىوالعائداالبتكاريةاملضافةالقيمةمقاييسمعرفة•



املحاور الرئيسية 

النطاق واملسؤوليات في املشروع االبتكاري •

العمالء وقنوات التواصل •

املوارد الالزمة واالدوات االبتكارية املستخدمة •

االنشطة والعالقات الداخلية والخارجية والشبكية •

الفرص واملعوقات وطرق استثمارها ومعالجتها •

مقايسس التكاليف وااليرادات •

ايير القيمة املضافة عم•

االفكار االستثنائية الخاصة باملشروع االبتكاري •

اتخاذ القرار النهائي لبداية املشروع •

«  دراسة حالة»عمل نموذج حي للمشروع •



االبتكار 

املبتكرة التي يرتكز االبتكار في القطاع الحكومي على تطوير واختبار وتنفيذ األفكار•
تحّقق منفعة عامة

مة أو قد يكون االبتكار  على شكل منتج جديد أو خدمة جديدة أو تحديث   عمليات قائ•
و التوقف عن اقتراح سياسة، أو حتى من خالل التفكير بتحد ّ معّين بطريقة مختلفة أ

بحت إعادة النظر في بعض لوظائف التي أص: ممارسة معّينة لم يثبت نجاحها مثال
.قديمة أو لم تعد ضرورية في الوقت الراهن

لتطوير املستمر تقوم عملية االبتكار الفّعالة في القطاع الحكومي على تبّني نهج مبدأ ا•
والذي

عاملين،ينظر إلى الخدمات الحكومّية من وجهة نظر املستفيدين منها، أي املت•

بة وتوفير يقوم على مبدأ الشراكة بين الحكومة واملواطنين إيجاد الحلول املناس•
. خذمة أفضل

ورصد يكمن نجاح االبتكار في دمج  األفكار الجديدة مع نظم وعملّيات أخرى قائمة،•
.  النتائج على املدى البعيد للوقوف على الحلول الناجعة

شجيعه على كما يرتبط االبتكار باألفراد، واملوارد واألنظمة، وهو نشاط يمكن إدارته وت•
 إلى قدرة كل شخص على االبتكار على حّد س

ً
واءكافة مستويات الحكومة نظرا



نمو و تطور 

أهمية  االبتكار للمؤسسات 

ميزة تنافسية 

سمعة مؤسسية  استدامة



تكار تقييم الجاهزية لالب

تحديد مصفوفة املعنيين 
الداخليين و الخارجيين 

تحليل البيئة الخارجية و 
الداخلية  

تحليل القدرات 
االبتكارية 

تحديد شركاء االبتكار

التخطيط االستراتيجي لالبتكار 



خصائص االبتكار 

ديد سواء كان ويعني ذلك أّن االبتكار يشتمل على الخروج بش يء  ج: االبتكار يمثل كل ما هو جديد•
 
ً
 أو جزئيا

ً
.  كليا

.  تي به اآلخرونويعني ذلك أن يأتي كل من املتنافسين بش يء  يختلف عما يأ: االبتكار هو التمايز•

املبتكر ويقصد بذلك أن يكون : االبتكار هو قدرة املرء على أن يكون املتحرك األول في السوق •
 له إلدخاله ملن

ً
تج جديد إلى للمنتج الجديد هو الشخص األول الذي توصل إليه، وفي ذلك تمييزا

.السوق 

ع وذلك عندما يعتمد االبتكار على ت: االبتكار يعبر عن قدرة املرء على اكتشاف الفرص•
ّ
وق
ب املتزايد االحتياجات الجديدة، والرؤية القائمة على اكتشاف قدرة املنتج الجديد في خلق الطل

عليه



هدف املؤسسة 

ما هو هدف املؤسسة ؟•

هل فقط لجني األرباح؟•

هل نقوم بإدارة مؤسساتنا فقط بهدف األرباح ؟•

بالرغم من ان األرباح ضرورية الستدامة املؤسسات 

اهمين و املس/ املوظفين / هدف املؤسسات هو خلق قيمة لجميع املعنيين ، السوق و املتعاملين 

املجتمع 



الغرض من وجود املؤسسات 

نها  مما نقدمه ومن مقاسة بالقيمة التي يستطيعون االستفادة  م-( أصحاب املصلحة النهائيون )القيمة االبتكارية للسوق و املتعاملين  •
تجاربهم في استخدام أو تلقي ذلك

ها ، وبنفس القدر من تقاس باألجور والفوائد الخارجية التي يتلقون-( الذين يستثمرون حياتهم في املؤسسة)القيمة االبتكارية للموظفين  •
.األهمية ، اإلحساس الجوهري بالهدف والرسالة لعملهم

جل التي يكسبونها ونمو يتم قياسها من حيث أرباح األسهم قصيرة األ -( الذين يستثمرون أموالهم في املؤسسة)املساهمين / القيمة للمستثمرين •
.االستثمارات على املدى الطويل التي تحققها الشركات

.تقاس من خالل كيف يحسن العمل جودة الحياة لكل شخص يلمسه-قيمة للمجتمع ككل •

هذا الهدف الرئيس ي للمؤسسات 



الغرض من وجود املؤسسات 

نها  مما نقدمه ومن مقاسة بالقيمة التي يستطيعون االستفادة  م-( أصحاب املصلحة النهائيون )القيمة االبتكارية للسوق و املتعاملين  •
تجاربهم في استخدام أو تلقي ذلك

ها ، وبنفس القدر من تقاس باألجور والفوائد الخارجية التي يتلقون-( الذين يستثمرون حياتهم في املؤسسة)القيمة االبتكارية للموظفين  •
.األهمية ، اإلحساس الجوهري بالهدف والرسالة لعملهم

جل التي يكسبونها ونمو يتم قياسها من حيث أرباح األسهم قصيرة األ -( الذين يستثمرون أموالهم في املؤسسة)املساهمين / القيمة للمستثمرين •
.االستثمارات على املدى الطويل التي تحققها الشركات

.تقاس من خالل كيف يحسن العمل جودة الحياة لكل شخص يلمسه-قيمة للمجتمع ككل •

هذا الهدف الرئيس ي للمؤسسات 



أهداف االبتكار 

ملاذا يجب ان نبتكر؟

هل الهدف فقط االبتكار بحد ذاته•

تكون  االبتكار يكون من اجل ان تبقى املؤسسة مواكبة للمتطلبات الخارجية و ان•
مستعدة بشكل  



تعريف االبتكار في االعمال 

او تجربة ( ةقيمة ابتكاري) القيام بش يء بطريقة جديدو او مبتكرة و تنتج قيمة مضافة 
متميزة للمتعاملين 



االبتكار
يجيب على ثالثة أسئلة

هل هو يلبي احتياجات املستخدمين؟•

هل هو مجدي للمنظمة ؟•

هل هو مجدي تكنولوجيا؟•

يجب ان تكون اإلجابة نعم لكافة األسئلة •



أنواع االبتكار
االبتكار التدرجي  االختراقياالبتكار 

Disruptive Innovation
االبتكار التحويلي 



أنواع االبتكار
Incremental Innovation
Incremental improvements in existing offerings, whether in terms of performance, price, accessibility, 
or other key dimensions of value.

Example:  Various generations of the Apple iPhone – perpetuating the platform
Breakthrough Innovation

Completely new offerings, or new ways of offering – inside of existing categories – that substantially 
raise the bar on the value and/or experiences delivered.

Example:  The Apple Watch and other similar wearables – additional value beyond the mobile, but no 
threat.
Disruptive Innovation

Entirely new categories of offerings that displace previous categories on account of a radical change in 
the value equation.  These often result from redefining needs.
Example:  Apple iPad – awakened the nascent tablet computing market, which disrupted the laptop 
market.



تمرين أنواع االبتكار

21



تمرين أنواع االبتكار 

22

خدمة تأجير الدراجات الهوائية



تمرين أنواع االبتكار

23

وسائل التواصل االجتماعي



تمرين أنواع االبتكار 
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السيارات ذاتية القيادة

•

• ا



تمرين -أنواع االبتكار 

25

التشخيص ما قبل الخدمة _ خدمة االستشارات الذكية 



ما هو املشروع االبتكاري؟

ث تظهر املشروع الذي ينطوي على حلول جديدة مقترحة ملشكالت قائمة، او أفكار جديدة تطويرية بحي
.نتائجها امللموسة على مستوى اإلنتاج وتحسين العمل



معايير اختيار املشروع االبتكاري 

اختيار املشروع االبتكاري وفق استراتيجية املحيطات الزرقاء •

مجال جديد غير مكرر •

توليد أفكار جديدة لم يتم التطرق اليها •

الذكاء االصطناعي •

استشراف املستقبل •

انترنت األشياء •

البيانات الضخمة •



مراحل املشروع 
االبتكاري 

مرحلة امليل األول •

مرحلة امليل الثاني•

مرحلة امليل الثالث•



MZI

FEI / MZI / BEIمراحل املشروع االبتكاري 
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املشاريع االبتكارية تتألف من ثالثة مراحل أساسية …

كل مرحلة تتألف من مجموعة من األنشطة 



مرحلة امليل األول 
لالبتكار

(مرحلة امليل األول )املرحلة األولى 

اقبة املبكرة التي• تسبق خطوة االستكشاف واملر
.  تطوير صياغة الفرضية

مدار اختبار الفرضيات للتأكد من دقة املشكلة•
البحث 

توليد األفكار•

تصميم النماذج األولية ، التجارب األولية و •
التأكد من الحلول املقترحة 

الهدف من هذه املرحلة 

ضل فهم املشكلة او الفكرة املطروحة بشكل اف•

الخروج بحلول مناسبة •



مرحلة امليل الثاني 
لالبتكار

(مرحلة امليل الثاني)املرحلة األولى 

ميم، التص) تطوير  االستراتيجيات التسويقية•
.  نتاجالعالمة التجارية ، التسويق، املبيعات و اال 

اث، الدراسات و األبح) التخطيط االستراتيجي •
..........دراسة املتعاملين ، التصميم ،

الهدف من هذه املرحلة 

ضل فهم املشكلة او الفكرة املطروحة بشكل اف•

الخروج بحلول مناسبة •



مرحلة امليل الثالث 
لالبتكار

(مرحلة امليل الثالث)املرحلة األولى 

تحديد التصميم النهائي للمنتج او الخدمة•

عقد الشراكات / تحديد املوردين •

تحديد قنوات التوزيع •

•

الهدف من هذه املرحلة 

تج نهائي التأكد من تحويل الفكرة االبتكارية الى من•
يمكن االستفادة منه 



تمرين مراحل املشروع االبتكاري 
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اجراء مسح قبيل اطالق منظومة من الخدمات الصحية 



تمرين مراحل املشروع االبتكاري 
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االستراتيجيات التسويقية



مراحل املشروع االبتكاري : تمرين 
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مرحلة التصميم للمنتج 



مراحل عمل املشروع االبتكاري –تمرين 
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العصف الذهني لبعض الحلول 



إجراءات إدارة األفكار االبتكارية 

يةشرح معايير األفكار االبتكار •

ول تعميم تحدي  للتفكير بحل•
ابتكارية 

تسهيل استقبال أي أفكار •
حدي ابتكارية أخرى إضافة الى الت

املطروح

شرح معايير اختيار األفكار•

شرح قنوات تقديم األفكار •

ساهم شرح األدوات املتوفرة التي ت•
في دعم عملية االبتكار

دعم عملية توليد االفكار•

تسهيل تقديم الفكرة •
الكترونيا

القرار باملوافقة او ال •

استقبال االفكار•

تصنيف االفكار•

تحويل افضل االفكار الى خطة •
مشروع

عرض خطة املشروع على •
لجنة االبتكار املركزية 

تعميم التحدي  تسهيل تقديم االفكاراالختيار اقبول األفكار و تصنيفه
تحويل الفكرة لخطة 

مشروع
عرض خطة املشروع

مشاركة جميع املعنيين القبول املبدئي و تقييم االفكار االختيار 

رواد  و قادة عملية  االبتكار



بوصلة املشروع االبتكاري 



بوصلة املشروع االبتكاري 

الوصفالبند

الحلول الذكية بعض املبادرات واألفكار االبتكارية يجب ان يكون مخرجاتها التطوير والتحسين على العمليات من خاللالعمليات 1

املبتكرة 

دة مخرجات االبتكار يجب ان يكون تأثيرها على الخدمات من حيث تطوير الخدمات الحالية او إضافة خدمات جديالخدمات2

باستخدام حلول ذكية والذكاء االصطناعي 

بات الجديدة من مخرجات عملية االبتكار يكون التعديل والتحسين على نموذج االعمال وتطويره من اجل يواكب املتطلنموذج االعمال 3

ألداء االعمال في ظل االبتكار 

صر املعدات عملية االبتكار في الوزارة يجب ان تتمثل في بعض املنتجات الجديدة من حيث على سبيل املثال ال الحاملنتجات 4

الطبية واالدوية  



األدوار و املسؤوليات في املشروع االبتكاري 

التأثيرالدور املنوط بهفئة الطرف املعني

م العمل على تحقيق رؤية املتعاملين وتلبية توقعاتهاملشاركة من خالل تقديم املقترحات واألفكار  املتعاملون 

تطوير بناء ثقافة االبتكار  وتوفير الدعم املعنوي واملادي لسينها  تقديم الرعاية والدعم    للمشاريع االبتكارية وتطبيقها وتحفريق القيادة 

وتنفيذ املشاريع االبتكارية 

مراحل املشروع االبتكاري املشاركة في -املوظفون 

ؤسسةانة املتقديم وتبني األفكار االبتكارية التي تساهم في تعزيز مك

االبتكارية 

املساهمة  في التخطيط و التنفيذ للمشاريع االبتكارية 

تطوير القدرات االبتكارية 

ن من زيادة مشاركة املوظفين في عملية التطوير والتحسي

خالل تبني االبتكار 

املشاركة في تحديد أبرز التوجهات االبتكاريةالشركاء

ركة تنفيذ املبادرات واملشاريع االبتكارية املشتاملشاركة في 

املساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دولة اإلمارات

العربية املتحدة لالبتكار 



األدوار في املرحلة األولى من املشروع االبتكاري 
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االستكشاف

عدم الرضا عن الوضع الحالي •

السعي نحو الجديد و الحلول املتحددة•

الفضول حول الوضع في العالم الخارجي : املتسائل 

طرح األسئلة باستمرار

املجرب

يسعى دائما لتجربة الطرق  الجديدة 



األدوار في املرحلة األولى من املشروع االبتكاري 
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ئلةاملالحظات و األس/ التشبيك مع االخرين : االجتماعي 

قبلية لديه قدرة فطرية على  تصّور وتوضيح الحاالت املست: الحالم 

مفيد لتصور حلول جديدة . املثالية

قادر على ربط األشياء و الخروج بحلول جديدة : املؤلف



األدوار في املرحلة الثانية من املشروع االبتكاري 
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امليل للبحث في جميع خيارات يستكشف -الباحث 
يجمع االفكار لدعم االستراتيجية/ االحتماالت 

اعداد استراتيجيات جديدة و تطبيقها : االستراتيجي

.  التدفق النقدي /التكلفة/ املبيعات / يجري التحليالت املالية  : املحلل



األدوار في املرحلة الثالثة من املشروع االبتكاري 
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تنظيم املهمات و إدارة فرق العمل: املدير•

ع يصمم النماذج األولية و يضع خارطة الطريق للمشرو : املصمم 

االبتكاري 

وير مسؤول عن كافة التفاصيل املتعلقة بعملية التط: املهندس



املرحلة األولى 

.ميثاق املشروع / استراتيجية -@  تبدأ •
.االكتشاف/ االنخراط في االستكشاف •
توضيح الحاجة / اطار املشكلة  •
.إنشاء وجهة نظر•
تحديد الحلول املقترحة •
.تحديد هدف االبتكار•
التحقق من الحاجة •
حجم السوق •



املرحلة الثانية 
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اعداد استراتيجية التنفيذ•

اعداد خطة العمل  •
MZI



تمرين عملي  خطة عمل املشروع 
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أدوار فرق االبتكار

48

دارة املشاريع فرق مهمتها الرئيسية إ) فرق إدارة املشاريع االبتكارية 
( االبتكارية

• Sole job / focus – carry out bus.’ inno. 
projects.

يتميزوا بالقدرات االبتكارية ، رياديين، مبدعين 

.يكون تركيز الفرق على تنفيذ املشروع ضمن األولويات  املحددة 

أربعة أدوار 

محترفي ابتكار  
استراتيجي ابتكار

اخصائي ابتكار

مدراء ابتكار 



قياس نتائج املشروع االبتكاري 

ابتكارات ريادية  على 
مستوى الدولة 

املجتمع

تحقيق مؤشرات تنافسيةاالختراعات



معوقات املشروع االبتكاري 

ثقافة املؤسسة  السلبية •

مقاومة التغيير و الجديد •

التمويل غير املالئم•

عدم توفر دعم اإلدارة العليا •

عدم توفر البيئة الداعمة لالبتكار •

عدم توفر املوارد التكنولوجية •



عمليتطبيق : 
المشاريععرض

االبتكارية


