أسئلة واجوبة بخصوص برنامج تحويل نماذج المخترعات الى مشاريع تجارية
االصدار الثاني 2020/3/1
س :1هل يمكن للشركات القائمة التي تريد طرح منتج جديد ابداعي ان تتقدم الى البرنامج؟
ج :ال .الن هذا البرنامج موجه لفئة الرواد الذين عندهم اختراعات ويريدون انشاء مشروع تجاري
وتسجيل شركة جديدة لهذه الغاية او قاموا بتسجيل شركة حديثا ولكن ما زالوا في مرحلة مبكرة
ويحتاجون الى الدعم التمام مشروعهم.
س :2هل يمكن قبول طلبات من المشاريع المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات او االتصاالت
والتطبيقات المحوسبة؟
ج :ال .هذه الفئة لديها جهات كثيرة تدعمها .اما هذا البرنامج فهو موجه للمخترعين الذين اخترعوا
اجهزة او معدات ملموسة وعندهم نموذج اولي مفحوص ويؤدي الوظيفية التي تم اختراعه من
اجلها ويريدون تحويل النموذج الى مشروع تجاري .وكذلك االجهزة التي يتم فيها استخدام
 softwareلتشغيل ال  Hardwareمسموح لها التقدم الى البرنامج .اما ال  softwareفقط
فهو غير مؤهل.
س :3هل يمكن قبول الطلب المتعلق بتطوير ماكنة جديدة؟
ج :اذا كان المخترع يريد انتاج الماكنة بشكل تجاري وبيع الماكنات التي انتجها وكانت الماكنة
اختراع جديد ،فإن مشروعه مؤهل للتقدم الى البرنامج .كذلك اذا كان المخترع اخترع مادة معينة
ابداعية ويريد انتاجها بشكل تجاري من خالل شراء خطوط انتاج لهذه الغاية فمشروعه مؤهل
للتقدم للبرنامج .اما اذا كان المخترع اخترع ماكنة النتاج مادة تقليدية ويريد تطوير الماكنة او خط
االنتاج لبيع تلك المادة بشكل تجاري فهذا المشروع غير مؤهل.
س :4اذا كان مشروعي ال يتطلب توظيف  8موظفين اردنيين خالل  3سنوات ،فهل يمكنني
التقدم الى البرنامج؟
ج :نعم ،حيث ان مشروعك قد تكون له ايجابيات وآثار اقتصادية اخرى تجعله مؤهال للنجاح.
س :5اذا لم يكن لدي شهادة جامعية ،فهل يمكنني التقدم للبرنامج؟
ج :نعم .المهم ان يكون لديك خلفية تعليمية او خبرة ذات عالقة بطبيعة المنتج الذي اخترعته.
س : 6اذا لم تكن لدي خبرة تجارية وخبرات تسويقية او مالية او ادارية ،فهل يمكنني التقدم
للبرنامج؟
ج :نعم يمكنك التقدم ،حيث ان البرنامج سيقدم خدمة التدريب واالرشاد للناجحين .ولكن هذه المنح
تنافسية وستعطى الفضل  10مشاريع ،وكلما كان المتقدم للطلب يمتلك تلك المهارات ،تكون
فرصته في القبول اكبر.
س :7اذا كان مشروعي ما زال في مرحلة الفكرة ولكن لدي نموذج مصمم على الحاسوب ولم
اقم بعمل نموذج فعلي وتجريبه ،فهل يمكنني التقدم للبرنامج؟
ج :ال ،يجب ان تكون قد تجاوزت الفكرة ولديك نموذج اولي ملموس ومفحوص.
س :8هل يجب ان تكون لدي براءة اختراع او تقدمت بطلب تسجيل براءة اختراع؟
الجواب :ال ،ولكن وجود براءة اختراع يزيد فرصتك في ان تكون من افضل عشرة مشاريع.

س :9ال يوجد عندي حساب في البنك وال أملك نسبة ال  %10من قيمة المشروع ،فهل يمكنني
التقدم للبرنامج؟
ج :ال ،يجب ان تكون لدى مقدم الطلب المالءة المالية لدفع ما نسبته  %10من قيمة مشتريات
المشروع وهي اقل نسبة تضمن التزام صاحب المشروع بالمشروع.

س 10ما المقصود ب " أن يكون المنتج حاصل على الموافقات من كافة الجهات المعنية وان
يملك صاحب المشروع الحق الحصري في المنتج" ؟
ج :كل منتج له طبيعة خاصة تحدد الجهة الرسمية التي يجب ان توافق على انتاجه .وعلى صاحب
المشروع ان يتاكد من وجود موافقة من تلك الجهات قبل التقدم الى البرنامج وذلك من خالل
مراجعة امانة عمان او البلديات ووزارة الصناعة والتجارة لمعرفة تلك الجهات المعنية ومراجعتها
والتأكد من عدم ممانعتها على تصنيع المنتج بشكل تجاري .كما انه يجب على صاحب المشروع
ان يكون هو المخترع الحقيقي وال يوجد اي احد قد يدعي عليه الحقا بانه هو صاحب هذا
االختراع .االمر الذي سيؤدي الى ايقاف المشروع ووقف المنحة واستردادها.

س :11ما المقصود بأن سقف المنحة هو  40الف دينار؟ هل يعني ان المنحة هي  36الف
دينار و  4االف دينار ستكون مساهمة صاحب المشروع؟
ج :ال .المقصود انك اذا اردت الحصول على منحة ال  40الف دينار بالكامل ،يجب ان ال تقل
قيمة مشروعك االجمالية هي  44444دينار ويجب ان تساهم بمبلغ مقداره  4444دينار .والباقي
منحة .وهذا يعني ان كل بند سيتم شراؤه لتنفيذ اي نشاط من انشطة المشروع ،فإن المؤسسة
ستتحمل  %90من قيمة هذا البند وانت ستتحمل  %10من هذا البند.
ولمعرفة المزيد يفضل حضور الورش التعريفية التي تعقدها المؤسسة او االتصال معنا عبر
الهاتف لشرح ذلك بوضوح.
س :12ما هي آلية صرف المنحة؟
ج :سيتم االتفاق مع الفائز في المنحة على موازنة المشروع النهائية وفترات تنفيذ االنشطة الوارده
فيها .سيتم تزويد صاحب المشروع باجراءات الشراء المتبعة في البرنامج والتي عليه ان يلتزم
بها .سيتم تطبيق هذه االجراءات وصرف المنحة تدريجيا بناء على االنشطة التي سيتم تنفيذها
اوال بأول.
س :13هل يمكن ان تكون مساهمة صاحب المشروع البالغة  %10مساهمة غير مالية؟
ج :ال ،الن كل بند سيتم تنفيذه من انشطة المشروع الوارده في الموازنة المتفق عليها مع صاحب
المشروع ،تدفع المؤسسة ما نسبته  %90من كلف هذا البند وعلى المستفيد تسديد ال  %10المتبقية.
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