
"Commercialization“تحويل نماذج االختراعات الى مشاريع تجارية 
(التتجير)

مأمون أبو شاور. م



تحويلعلىالمخترعينمناالعمالروادمساعدة

.تجاريةمشاريعالىاوليةنماذجمنمخترعاتهم

:الغاية من البرنامج



:أهداف البرنامج

جيالخاراوالمحليالسوقفيحاجةتلبيةيةالتجاراالختراعاتعلىالروادتشجيع

مستورداتاستبدال الوطنيةالترابطاتتشجيع



مكونات البرنامج

%90: نسبة مساهمة المؤسسة االردنيةألف دينار40: قيمة الدعم المالي والفني .مشاريع10: العدد المستهدف



5

:نبذة عن البرنامج

معداتباختراعقامواالذينالناشئةالمشاريعواصحابالرواد

.الصناعيةالقطاعاتمنايفيابداعيةوأجهزة

.جميع محافظات المملكه األردنية الهاشميه

:الفئات المستهدفه

:الموقع الجغرافي

المدة الزمنية الالزمة
:لتنفيذ البرنامج

ين سنة لتأسيس الشركة وبدء البيع التجاري وسنت) سنوات 3

(لمتابعة الشركة لحين تحقيق الربح



:الخدمات المقدمة من خالل البرنامج

دعم فني يشمل تقديم دورة تدرييبة وتوفير مرشدي اعمال. 1

(:على سبيل المثال ال الحصر)دعم مالي من خالل تقديم منحة مالية غير مستردة تغطي المصاريف التالية . 2

ات االختراعاستئجار الموقع وتسجيل العالمات التجارية والملكية الفكرية وبراءو رسوم انشاء الشركة وتسجيلها•

البنية التحتية•

شراء المعدات وخطوط االنتاج•

المواد األولية•

والفحوصاتوالمطابقةشهادات الجودة •

رية األنظمة المحوسبة واالنظمة االدارية واالستشارات الفنية واالدا•

.والتسويقية

المواد الدعائية والبروشورات والمواقع االلكترونية، والحمالت•

.الدعائية

.المشاركة في معرض محلي او دولي لمرة واحدة•
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:التكاليف غير المؤهلة

.واالثاثوالسياراتوالعقاراتاالراضيشراء

.بالمنحةالخاصةاالستشاراترسوم

.ملةمحتمستقبليةالتزاماتأوالديونسداداوخسائرمخصصات

.مستحقةفوائد

.آخرعملبرنامجأوبمشروعتغطيتهاتمتتكاليف

.المنحةعقدتوقيعقبلمتكبدةتكاليفأية

.التعاقدفترةانتهاءبعدمتكبدةتكاليفأية

.العمالتتصريفخسائر

.والطوابعبالجماركالخاصهالحكوميهوالرسومالضرائب

االكاديميالتعليم

التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة معلنة على الموقع 

23االلكتروني ضمن شروط تقديم الخدمة النقطة 



:شروط االهلية

راع ان يكون مقدم الطلب من الرواد  واصحاب المشاريع الناشئة الذين قاموا باخت.1

.معدات واجهزة ابداعية في اي من القطاعات الصناعية او الصناعية الزراعية

الجهات ان يكون المنتج قد اجتاز مرحلة الفكرة وتم انتاج اول نموذج له وفحصه لدى. 2

.المختصة والتأكد من عمله

ن  ان يكون هدف مقدم الطلب هو تحويل نموذج المنتج االولي الى مشروع تجاري م. 3

نع وانشاء مشغل او مص( ما لم تكن مسجلة عند تقديم الطلب)خالل تسجيل شركة 

.النتاج المنتج بشكل تجاري او التصنيع لدى الغير

حب  ان يكون المنتج حاصل على الموافقات من كافة الجهات المعنية وان يملك صا. 4
.المشروع الحق الحصري في المنتج



:شروط االهلية

لمشروعاأنتثبتعملخطةاواقتصاديةجدوىدراسةتقديميتموأنزراعي،صناعياوصناعيالمنتجيكونأن.5

مقارنةسا  منافسعرهيكونوان.للمنتجكبيرةمضافةقيمةوجودمعاقتصاديا،مجد  وكبيرةتجاريةفرصةله

.الزبونلدىومقبولالمشابهةبالمنتجات

.والخارجيالمحليالسوقفيلبيعهكبيرةفرصةوهناككبيرةتنافسيةميزةالمنتجيملكان.6

لفيةخلديهيكونوأنالمنتج،بطبيعةعالقةوذاتمالئمةالجامعيةوشهاداتهالمشروعصاحبخبراتتكونأن.7

كيفيةعنتامةةمعرفولديهوالتجاروالموزعينالزبائنومتطلباتواحتياجاتهبالسوقومعرفةكبيرهتجاريةوخبرة
.الربحوتحقيقوبيعهالمنتجتوزيع

يةوالتسويقالماليةاالدارةمبادئفيكافيةمعرفةالمشروعصاحبلدىيكونان.8

تفاوضوالالبيعفنومهاراتقياديةمهاراتويمتلك.وادارتهاالجديدةالمشاريعوانشاء

.التدريباوالسابقةالخبرةاوالتعليمخاللمن

.بالمشروعالتاموااللتزاموالرغبةالحماسالطلبمقدملدىيكونأن.9



:شروط االهلية

اللجنةوافقتوأنالمختصة،اللجنةأمامالمبدئيالقبولقبلالمشروععنتقديمياعرضاالمشروعصاحبيقدمأن.10

.مبدئيةموافقةمشروعهعلى

.ذلكالمؤسسةاتارتاذاللمشروعاألوليالقبولبعدالمؤسسةمنهتطلبهاالتيالتدريبيةبالدورةالمتقدميلتحقأن.11

.عللمشروالنهائيالقبولقبلالمختصةاللجنةعلىبعرضهاويقومالعملخطةالتدريببعديقدموأن

مشاغلاوانعمصلدىالمنتجتصنيعمثلوطنيةترابطاتخاللمنتنفيذهايتمالتيللمشاريعاالولويةتعطى.12

تسويقشركاتمععقودخاللمنوالتسويق(قائمةشركاتوعمالانتاجخطوطاستخدام)قائمةاردنية
.وتجاروموزعين

.تورداتالمسمنوتقللقطاعيةمشاكللحلالموجههالتكميليةللمنتجاتااللويةتعطى.13

خاموادموتستخدماالردنيينمنممكنعدداكبرتوظفالتيللمشاريعاالولويةتعطى.14
.محليامتوفرة



:شروط االهلية

.الف دينار40ان ال يتجاوز سقف المنحة المطلوبة عن . 15

%.90ان ال تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة في المشروع عن . 16

.في المشروع% 10ان يساهم مقدم الطلب بما ال يقل عن .17

.سنوات3موظفين خالل 8ان ال يقل عدد الموظفين االردنيين الذين سيتم تعيينهم في المشروع عن . 18

الف دينار في 70الف دينار في السنة الثانية للمشروع و 30ان ال تقل ايرادات المشروع السنوية المتوقعة عن . 19

.او زيادة رأس المال بنفس القيمة او اكثر. السنة الثالثة للمشروع

.ان يبدأ المشروع بتحقيق االرباح اعتبارا من السنة الرابعة على االكثر. 20



:شروط االهلية

سنوات والطلب من مقدم الطلب تقديم تعهد 3سوف يتم تأمين الماكنات والمعدات لصالح المؤسسة لمدة . 21

.سنوات3شخصي  بعدم بيع تلك المعدات لمدة 

ضمان اجتماعي سنويا يثبت كشف وتقديم . سنوات3ان يتعهد مقدم الطلب بتقديم ميزانيات مالية مدققة لمدة . 22

.تعيين اردنيين 

. ان تكون تكاليف المشروع من التكاليف المؤهلة. 23



:مراحل البرنامج



.رواد من تحويل مخترعاتهم من نماذج الى مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية10أن يتمكن .1

.سنوات3وظيفة للمشاريع العشرة خالل 80استحداث .2

.سنوات3مليون دينار للمشاريع العشرة خالل 1تحقيق ايرادات او زيادة في رأس المال مقدارها .3

: النتائج المتوقعة



نموذج التقدم الى البرنامج



مكونات طلب المنحة  

(صفحتين) معلومات عامة .1

( صفحات 4) ملخص المشروع .2

( .صفحة 12) الطلب المفصل .3

(مرفقات9) المرفقات .4



من أين تبدأ؟
وإضغط على دليل الخدمات في اعلى الصفحة، ثم قم www.jedoc.gov.joأدخل على موقعنا االلكتروني 

:ة التاليةمشروع التتجير واسم الخدمة  كما في الصور-مديرية المشاريع الناشئة: باختيار المديرية المعنية 

http://www.jedoc.gov.jo/


تعبأة الطلب



مكونات طلب المنحة  

(صفحتين) معلومات عامة .1
( صفحات 4) ملخص المشروع .2

( .صفحة 12) الطلب المفصل .3

(مرفقات9) المرفقات .4



صفحة الغالف



توضيح كيفية تعبأة اجمالي كلفة المشروع ونسبة مساهمة المؤسسة المقبولة

اجمالي كلفة المشروع 

(دينار)

قيمة مساهمة المؤسسة 

(دينار)

ة نسبة مساهمة المؤسس

)%(

44,44440,00090%

60,00040,00066.6%

30,00027,00090%

60,00054,00090%

30,00029,00096%

الخطأ في تعبئة هذه المعلومات يؤدي الى رفض الطلب اداريا



الصفحة الثانية



مكونات طلب المنحة  

(صفحتين) معلومات عامة .1

(  صفحات 4) ملخص المشروع .2
( .صفحة 12) الطلب المفصل .3

(مرفقات9) المرفقات .4















مكونات طلب المنحة  

(صفحتين) معلومات عامة .1

( صفحات 4) ملخص المشروع .2

(صفحة 12) الطلب المفصل .3
(مرفقات9) المرفقات .4



( صفحة واحدة)مدى ارتباط المشروع بأهداف البرنامج -أ

(ثالث صفحات كحد اقصى)او خطة العملاالقتصاديةنتائج دراسة الجدوى -ب

( صفحات كحد اقصى4)وصف المشروع المراد تنفيذه من خالل هذا البرنامج -ت

حات من الصفصفحة واحدة )والنتائج المتوقعة للمشروع / األثر/ تحديد العائد•

(االربعة

(صفحة واحدة)وصف مخاطر المشروع -ث

(صفحة واحدة)الجدول الزمني لتنفيذ انشطة المشروع -ج

(صفحة واحدة)خبرات مقدم الطلب -ح

(صفحة واحدة)االستدامة واالستمرارية للمشروع -خ

(صفحة 12) الطلب المفصل 



:تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من منحة برنامج تحويل االختراعات الى مشاريع انتاجية

(:صفحة واحدة)مدى ارتباط المشروع بأهداف البرنامج -أ

في )من خالل بيان ما يلي في الطلبيجب على مقدم الطلب بيان مدى ارتباط المشروع باهداف البرنامج الوارده 
(صفحة واحدة فقط

؟الطلبفيالواردهاالهدافلتحقيقالمشروعسيؤديكيف:اعالهالورادهالبرنامجبأهدافالمشروعارتباط

المستهدفةوالشريحةالمستهدفالقطاعباحتياجاتالمشروعارتباط



(:ثالث صفحات كحد اقصى)او خطة العملاالقتصاديةنتائج دراسة الجدوى -ب 

:تقديم معلومات حول المواضيع التالية

:نتائج دراسة السوق

ومميزاتهواشكالهوخصائصهواستخداماتهومكوناتهالمنتجوصف

المنتجعلىاجريتالتيوالفحوصاتالفنيةالشهاداتوصف

المستهدفةالفئاتتحليل

المنافسةاتالمنتجوتحليلالمتوقعةالسوقيةوالحصةالسوقحجمحيثمنالمستهدفةاالسواقتحليل
االسعاروتحليل

للمنتجالتنافسيةالميزةشرح

اتباعهاسيتمالتيوالتسويقالبيعقنواتتحليل

نتائج الدراسة الفنية

والعمالةالمطلوبةوالماكناتاالنتاجمراحلتحليل

االنتاجكلفتحليل



الماليةالدراسةنتائج

الجدوىدراسةعليهابنيتالتيالمشروعفرضياتشرح

والمبيعاتالتسويقكلفتحليل

العموميةواالداريةالكلفتحليل

القادمةالخمساالعوامخاللوالمتوقعة2019عامالفعليةاالرباحتحليل

القادمةالخمسالسنواتخاللالنقديةالتدفقاتتحليل

,IRRحيثمناالقتصاديةالجدوىمؤشرات Payback period, NPV



(: صفحات كحد اقصى4)وصف المشروع المراد تنفيذه من خالل هذا البرنامج -ت 

:تقديم معلومات حول المواضيع التالية

:المشروعوأهدافومبرراتفكرة

بهايمرالتيالعمريةوالمرحلةللمنتجالحاليالوضعوصف

االنحتىانجازهتمماوصف

منةاالستفادطلبلتقديمودعتهالطلبمقدمتواجهالتياألساسيةالمشكلةوصف
البرنامج

المشروعتنفيذمناالنتهاءبعدتحقيقهاالمرجوالرئيسيةاألهدافوصف

المشروعانشطةوصف



هامةمالحظة

تذاالمصاريفوهيفقطالمؤهلةالمصاريفعلىالمؤسسةمساهمةتقتصرسوف

لمؤسسةاتساهموالمؤهلةغيرالتاليةالكلفوتعتبر.المشروعفيالمباشرةالعالقة

منهايغطيسوفانهالطلبمقدميبينانضرورةمعالطلبفيذكرهاويمكن.فيها
فقطالماليةموارده



:(فقطواحدةصفحة)للمشروعالمتوقعةوالنتائج/األثر/العائدتحديد

المتوقعةو2019لعامالحاليةوالخارجيةالمحليةالمبيعاتقيمةوضح
القادمةالخمساالعوامخالل

الخمساالعوامخاللالمتوقعةو2019لعامالحاليةاالرباحقيمةوضح

.القادمة

.االرباحوالمبيعاتقيمةتقديرفياستخدمتالتياالفتراضاتاهموضح

يناالردنيوغيرلالردنييناستحداثهاسيتمالتيالوظائفعددوضح

.وظيفةلكلالراتبومعدلالوظائفتلكونوعية
المشروع؟تمويلفيالماديةمساهمتهبتأمينالطلبمقدمسيقومكيف



(صفحة واحدة)وصف مخاطر المشروع : ث

اذكر المخاطر المتوقع ان يواجهها المشروع ودرجة الخطورة لكل منها 
.واالجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل مع تلك المخاطر





(صفحة واحدة)خبرات مقدم الطلب . ح 

التعليمي لمقدم الطلبالمستوى 

(خبرةالسنواتعددالعمل،مكانالوظيفي،المسمى)السابقةالعمليةبالخبراتجدول

والتسويقوالبيعالتجارةفيالطلبمقدمخبرات

اتهمخبربيانمعالمشروعتنفيذفيالطلبمقدمسيساعدوناخرينافرادايذكر
.المشروعفيودورهمالتعليميومستواهمالعملية

.للمشروعتفرغهمدىوبيانالطلبلمقدمالحاليالعملبيان

فيفقطالمشروععلىيعتمدوهلالطلبلمقدمالذاتيةالماليةالمواردمصادربيان
الماليه؟ايراداته

يجب ارفاق السيرة الذاتية المفصلة لمقدم الطلب



(:صفحة واحدة)االستدامة واالستمرارية للمشروع . ح

يذتنففترةانتهاءبعدالمشروعواستمراريةاستدامةتضمنكيفاشرح
المشروع

ددع:حيثمنالوطنيالمستوىعلىللمشروعالمتوقعةالتأثيراتصف

نة،الخزيعلىالمادياألثرباالستثمارات،التوسعالجديدة،العملفرص
.وغيرهاجديدةأسواقاختراق

(نموذج محدد يرفق مع الطلب)موازنة المشروع  . خ

لىعالطلبمعوارفاقهالمشروعموازنةنموذجةأتعبالطلبمقدمعلىيجب
.فقطالمؤهلةالمصاريفعلىالموازنةتحتويان





عدد الوحداتالوحدةوصف البند
سعر الوحدة 

)دينار(

 

السعراإلجمالي 

)دينار(

مالحظات الموازنة

)يرجى توضيح كيف سيساهم هذا البند في تنفيذ 

المشروع مع توضيح كيفية احتساب كلفة البند(

2. التنقالت واإلقامة

1.2 تذاكر السفر

2.2 المياومات بسقف )115 دينار/الليلة( وبسقف 4 ليالي فقط

مجموع مصاريف التنقالت واإلقامة





لتعبديل البنود المذكورة في الموازنة هي استرشادية ويمكن لمقدم الطلبب ا✓

نفيببذ علببى هببذه البنببود بااضببافة او الحببذف وفقببا للنشبباطات المقترحببة لت

.مشروعها

ار يجب ان يراعي صباحب المشبروع االسبتخدام االمثبل للمنحبة واالقتصب✓

سة عدم على المصاريف ذات العالقة المباشرة في المشروع ويحق للمؤس

قببببول اي مصببباريف ليسبببت ذات عالقبببة مباشبببرة او ذات اهميبببة كبيبببرة 

.للمشروع ويحق لها تحديد سقوف الي بند من البنود اعاله

:مالحظات هامة جدا





مكونات طلب المنحة  

(صفحتين) معلومات عامة .1

( صفحات 4) ملخص المشروع .2

(صفحة 12) الطلب المفصل .3

(مرفقات9) المرفقات .4



:يرفق مع الطلب الوثائق التالية. ذ

(نسختين)موازنة المشروع حسب النموذج المعتمد .1

(نسختين)السيرة الذاتية لمقدم الطلب .2

(نسختين)سجل تأسيس الشركة في حال وجود شركة .3

(نسختين)او خطة العمل دراسة الجدوى االقتصادية .4

(نسختين)شهادات الفحص والمطابقة التي تمت على المنتج .5

اثبات تسجيل براءة اختراع او التقدم بطلب لتسجيل براءة اختراع.6

ع كشف حساب بنكي مصدق من البنك يثبت قدرة صاحب المشروع على دف.7
(نسخة اصلية ونسخة مصوره)حصته في المشروع 

. ن الشركةمصادقة البنك على صحة التوقيع لمقدم الطلب او المفوض بالتوقيع ع.8
(نسخة اصلية ونسخة مصوره)

نسخة اصلية ونسخة ( )في حال وجود شركة)كشف الضمان االجتماعي .9
(مصوره



ليها ويتم ارفاق فالضة عفقطيوضع الطلب مع المرفقات في مغلف واحد 

لب اغالقه من قبل مقدم الطويتم الطلب ونسخة الكترونية عن المرفقات 

ية ويستلم وتسليمه باليد الى المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصاد
.وصل باالستالم

.عصرا3:00الساعة 2020/3/16الموعد النهائي لتسليم الطلب هو 

.الطلبات المتأخرة لن تقبل مهما كانت االسباب


