
 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 آلية الدعم و االستثمار للمشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من الصندوق 

 

 : آلية الصندوق لدعم املشاريع االبتكارية والرياديةأوال

بحسب طبيعة متتابعتين أو مرحلتين أساسيتين على يتعامل الصندوق مع املشاريع االبتكارية والريادية  .1

 املشروع ومخرجاته:

 مؤيدأعمال نموذج و للخروج بمشروع ريادي بمنتج واضح تهدف و  االحتضانمرحلة  . أ

(Validated Business Model) ، رحلة التالي:هذه املنيل الدعم لشروع لترشيح امللط يشتر و 

 واضحولي أ أعمال وجود نموذجو  ،قابلة للتطبيق واالستثمار ةابتكاري ةفكر  •

 Prototypeوعمل نموذج أولي   للمشروعنموذج أعمال سيس أتعلى  القدرةبيان  •

 طبيعة املشروع معتتناسب في فريق العمل ات متنوعة وقدر ات خبر وجود  •

 لتخصيص ما ال يقل عن اربع ساعات يوميا باملعدلاالستعداد  •

 العلمية ةاللجن بموجب تقدير ةحسب الحاج ةاملتخصص ةالدورات التدريبيحضور  •

تهدف للخروج بمشروع ريادي متمكن في السوق وقادر على جذب و  التسريعمرحلة  . ب

 :ويشترط لترشيح املشروع لنيل الدعم لهذه املرحلة التالي، العمالء واملستثمرين

 او قيد التسجيل ةمسجل ةناشئ ةشرك •

 للتسويق ةقابلأو خدمة منتج  •

 ةمفصل ضمن خطه اعمال ةومحكم ةمفصل ةتسويقي ةخط •

 التي يحتاج اليها املشروع ةالتحتي ةباستخدام البني ةمفصل ةفني ةخط •

  بدوام كاملفريق العمل التزام  •

تتسم بالواقعية ، وأن نموذج األعمال   بيان ما يؤيد  أن مكونات نموذج األعمال •

 يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

التسريع،  وو/أاالحتضان بمرحلتي االبتكارية والريادية املدعومة من الصندوق  تلتزم جميع املشاريع .2

ويسمح فقط وباملشاركة بورشة عمل تدريبية مكثفة لريادة األعمال معتمدة لدى الصندوق، 

مرحلة التسريع بتجاوز مرحلة االحتضان والتدريب للبدء من  مؤيدذج أعمال و نمللمشاريع التي تقدم 

 مباشرة.



املوافق عليها من خالل حاضنات ومسرعات  يقدم الصندوق دعمه للمشاريع االبتكارية والريادية .3

بحسب حتضان/ التسريع تكون فترة اال و  ، )يصدر قائمة بها( لدى الصندوق  األعمال املحلية املعتمدة

 .سنتين عنتزيد  ال على أن حاجة املشروع 

بحسب ما  من قيمة الدعم املقدم للمشروع نسبةلها تخصص يتم إعتماد حاضنة/ مسرعة األعمال و  .4

 على النحو التالي:تقدمه من خدمات 

 :قيمة الدعم توفير ما يلي % من5 وحصولها على حاضنة/ مسرعة األعمالعتماد ال  يشترط .أ 

ملالية، وتسليم التقارير ، وإعداد التقارير اإلدارية واةوفني ةمالي ةإجراء متابع ةإمكاني •

 ةاملرحلي

 مناسبأثاث تشمل االنترنت و  ةتحتي ةمع بنيللحاضنة وجود مكان مخصص  •

  العمل ساعاتإمكانية الدخول للحاضنة في اي وقت أثناء  •

 ةالصندوق وتخرج امللكي ةالدعم وانظم ةتتماش ى مع الي باالحتضان ةوجود تعليمات خاص •

 ةاملؤسسي ةالفكري ةمن سياسة امللكي ةمشاريع املحتضنلل ةالفكري

ملتعلقة بريادة األعمال تغطي بشكل عام املواضيع ا ةمكثف ةعقد دورات تدريبي ةامكاني •

على الدعم ويشترط  ةخالل شهر من الحصول على املوافق ساعه وتعقد 20 ةوعلى فتر 

 ةقرار اعفاء الباحث من حضور الدور العلمية  ةلحصول على الدعم وللجنحضور الدورة ل

 إذا أثبت أن خبرته وقدراته تغنيانه عن الدورة

تع بخبرة يتمل خمسين باملئه من ساعات العمل و يتواجد بها على االق ةضنر للحاوجود مدي •

 ةالشركات الناشئ ةادار و  ةفي االبتكار والرياد

 ةفني ةمن ناحي ةالفكري ةالحصول على دعم للملكي ةمكانيإ •

 القدره على اداره املوارد بشكل منفصل •

 :% من قيمة الدعم توفير ما يلي10وحصولها على  حاضنة/ مسرعة األعماليشترط العتماد  .ب 

 .أ.4الخدمات الواردة تحت البند  •

 :ةباملواضيع التالي ةعقد دورات متخصص ةامكاني •

 تاسيس الشركات في االردن •

 ةالتعامل مع الضريب •

 التسويق والتسويق االلكتروني •

 ةالعقود والتعامالت القانوني •

 ةاملحاسب •

 القروضمين أوت استقطاب رؤوس االموال •

شروع على ان ال ملبما يتوافق وطبيعة ا(  mentorمتمرس ) مرشد  ةمختص رياد ةتسمي •

إرشاد اسبوعيا لكل مشروع  ةوتخصيص ساعمشاريع  7يزيد عدد املشاريع لكل مرشد عن 

 على االقل



 

االعمال والتسويق واالمور  تقديم النصح الفني املتمرس بمواضيع استراتيجيات ةامكاني •

وغيرها على ان ال يزداد عبئ العمل النصحي لكل مشروع عن عشر ساعات و توثق  ةالفني

 ر مختصر يرفق مع التقرير املرحليفي تقري ةالنتيج

 إمكانية التشبيك مع الصناعة واالستثمار •

 :% من قيمة الدعم توفير ما يلي20وحصولها على  حاضنة/ مسرعة األعماليشترط العتماد  .ج 

 .ب.4الخدمات الواردة تحت البند  •

ه واملختبرات مثل املشاغل الهندسي افني ةمتخصص ةتحتي ةى استخدام بنيعل ةالقدر  •

ل املشروع  كلفة املواد على ان يتحم حوسبة العالية وما الى ذلكوقدرات ال ةاملختلف

 ةاملستخدم

 لكل مشروع ةمخصص ةوجود غرف •

 على الوصول الى املوقع خارج ساعات الدوام الرسمي ةالقدر  •

 في اي وقت ةلضيوف والعمالء والزوار في الغرفعلى استقبال ا ةالقدر  •

ن ترتيبات وما يقتضيه ذلك م ةمهن للشركات املحتضن ةعلى الحصول على رخص ةالقدر  •

 ةالنافذ ةبحسب القوانين واالنظم

 ةلداعمشبيك مع الشركاء واملستثمرين والجهات االت •

ات االبتكارية والريادية املدعومة من الصندوق واملوطنة خارج الجامع يلتزم املتقدم للمشاريع .5

% كحد أدنى من إجمالي كلفة املشروع أو ما يعادلها من 10بنسبة واملؤسسات الوطنية باملساهمة 

 الطلب التفصيلي.مساهمة عينية يتم إقرارها من قبل لجنة اإلدارة بإعتماد بنود امليزانية بحسب 

 للجنة العلمية إيقاف الدعم املالي للمشروع في أي وقت بناء على تنسيب اللجنة القطاعية. .6

آللية و أسس  2018( لسنة 1من تعليمات دعم البحث العلمي واالبتكار رقم ) 16يستند الى املادة  .7

صرف الدعم املالي للمشروعات االبتكارية و الريادية، و يتم إعتماد الحد األعلى للمكافآت الشهرية 

للطلبة على الحتساب مكافآت الباحثين املستقلين مع إضافة مكافآت  5لفريق املشروع  في البند 

 دينار. 150بحد أعلى الدراسة في الجامعات مقاعد 

 

 ملشاريع االبتكارية والرياديةا في: آلية الصندوق لالستثمار ثانيا

يحق فإنه  2018( لسنة 17من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 3-أ-10إعتمادا على املادة  .1

من مخرجات املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من  ةاملتأتي األرباحمن  االستفادةللصندوق 

براءات  تشتمل علىحقوق امللكية الفكرية والتي الصندوق سواء كانت هذه املخرجات على شكل 

على منتج تشتمل المات التجارية املسجلة للشركات و/أو االستثمارات التكنولوجية والتي العو  االختراع

 .أو خدمة يمكن استثمارها



املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من  مخرجاتملكية من % 10ما نسبته ون حصة الصندوق تك .2

ملرحلة  عند توقيع االتفاقية بين الصندوق والباحث الرئيس وبمبادرة من الباحثين الصندوق 

 إلى مقدار مبلغ الدعم  االحتضان،
ً
وتنتقل امللكية للصندوق بحسب املبلغ الذي دفعه الصندوق نسبة

 الكلي في االتفاقية.

% من ملكية مخرجات املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من 10تكون حصة الصندوق ما نسبته  .3

ملرحلة  حث الرئيسالصندوق  وبمبادرة من الباحثين عند توقيع االتفاقية بين الصندوق والبا

 إلى مقدار مبلغ الدعم  التسريع،
ً
وتنتقل امللكية للصندوق بحسب املبلغ الذي دفعه الصندوق نسبة

 الكلي في االتفاقية.

 نسبة الصندوق  تكون لتسريع، وااالحتضان  شروع من دعم الصندوق في مرحلتياملاد استف في حال أن .4

من ملكية مخرجات املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من الصندوق  وبمبادرة من الباحثين عند 

 % عن الدعم في املرحلتين معا.15توقيع االتفاقية بين الصندوق والباحث 

من املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة ملكية مخرجات من % 15ما نسبته تكون حصة الصندوق  .5

ملرحلة  عند توقيع االتفاقية بين الصندوق والباحث الرئيس وبمبادرة من الصندوق الصندوق  

 إلى مقدار مبلغ الدعم  االحتضان،
ً
وتنتقل امللكية للصندوق بحسب املبلغ الذي دفعه الصندوق نسبة

 .الكلي في االتفاقية

والريادية املدعومة من % من ملكية مخرجات املشاريع االبتكارية 15تكون حصة الصندوق ما نسبته  .6

ملرحلة  الصندوق  وبمبادرة من الصندوق عند توقيع االتفاقية بين الصندوق والباحث الرئيس

 إلى مقدار مبلغ الدعم  التسريع،
ً
وتنتقل امللكية للصندوق بحسب املبلغ الذي دفعه الصندوق نسبة

 الكلي في االتفاقية.

مرحلتي االحتضان والتسريع، تكون نسبة الصندوق  في حال أن استفاد املشروع من دعم الصندوق في .7

عند  الصندوق من ملكية مخرجات املشاريع االبتكارية والريادية املدعومة من الصندوق  وبمبادرة من 

 % عن الدعم في املرحلتين معا.25توقيع االتفاقية بين الصندوق والباحث 

في  شركاءالاملستفيدة أو مع  سبة مع الجهاتاالتفاقيات التي تراها مناعقد أن ت للجنة ادارة الصندوق  .8

 الصندوق واملجتمع. ةحاملشاريع بما يحقق مصل


