
 ٤٨ لمنافع  المتأهلة  الفرق  ستنتقل 
ساعة إلى ورشة تحضيرية لمدة يوم 
بمسار  التعريف  منها  الغاية  واحد، 
البرنامج وإكساب الفرق معارف حول 
مراحل تحويل الفكرة الى منتج وبناء 

الهوية واليات التسويق.

في نهاية اليوم على الفرق تجهيز 
عرض تقديمي للمنتج

ساعة   ٤٨ لمنافع  التالي  اليوم  في 
تقدم الفرق عروضها التقديمية ألفكار 
الحكام،  لجنة  أمام  التجارية  المنتجات 
عدد  حسب  الفرق  بتقييم  تقوم  التي 

من المعايير. 

يتم اإلعالن عن ٥ فرق فائزة بجائزة برنامج 
لجنة  قرار  من  الثاني  اليوم  في  منافع 
رسمية.  احتفالية  خالل  وذلك  التحكيم 
مالية قدرها  الفائزة منحة  للفرق  ويعتمد 
في  منتجهم  لتطوير  عماني  ريال   ٢,٠٠٠

الحاضنة العلمية.

خالل مرحلة االحتضان من(٦ الى ٨ 
اشهر)، يتم تقديم الخدمات التالية:

فعالية  ساعة   ٤٨ منافع 
في  وتقام  لـيومين  تمتد 
تكون  األسبوع،  نهاية  إجازة 
على  قادرة  بعدها  الفرق 

عرض منتج تجاري اولي.

إلى  المنتج  بفكرة  الفرق  تنتقل 
تصميم  وهو  متقدم  مستوى 
(حسب  للمنتج  أولي  نموذج 
مالية  دراسة  ووضع  االمكانية) 
مبدئية مع خطة تسويقية باإلضافة 

إلى عمل هوية للمنتج. 

العصف  لبدء  للفرق  المجال  يفتح 
المنتج  حول  لألفكار  الذهني 
نهاية  ومع  حوله،  البيانات  وتجميع 
حدد  قد  فريق  كل  يكون  اليوم 

التصور االولي للمنتج.

 خالل مرحلة تسريع االعمال بين(٣ الى ٦ أشهر)
يتم تقديم الخدمات التالية:

اليوم 
األول: 

كيف أشارك في البرنامج؟

الوراثية  للموارد  عمان  مركز  يعلن 
البدء  الحيوانية والنباتية (موارد) عن 
وسائل  في  بالبرنامج  التسجيل  في 
والمسموعة  المقروءة  االعالم 
وسائل  الى  باإلضافة  والمريئة 

التواصل االجتماعي الخاصة. 

عن طريق صفحة منافع
www.mawarid.gov.om/manafaa

http://www.oapgrc.gov.om/manafaa

الفرز األولي
نستبعد المشاركات المخالفة للشروط وغير المكتملة أو الواضحة.

يأتي أوًال الفرز ويكون من خالل ثالث مراحل

الفرز الثاني
نقيم فكرة المنتج من حيث اإلثبات العلمي والملكية الفكرية.

الفرز الثالث
نقيم المهارات الفردية للفريق ومدى التنوع في المهام واالنسجام فيما بينهم.

اليوم 
الثاني: 

يمكنك تقديم طلب المشاركة عبر  
www.mawarid.gov.om/manafaa

عملية التسجيل واضحة وسلسة

لتكون مؤهل لخوض غمار 
مسار منافع ضع في 

اعتبارك ما يلي

أنت:
أن يكون المشارك عماني أو مقيم 

في السلطنة من الفئة العمرية 
األكبر من ١٨ سنة

التسجيل ضمن فرد من فريق 

يجب أن تظهر قدرتك على تطوير 
فكرتك / منتجك

ورواد  والمهتميــن  الباحثيــن  امــام  تتيــح  منصــة  هــو  منافــع  برنامــج 
التجاريــة  أفكارهــم  وطــرح  لتطويــر  الفرصــة  الســلطنة  فــي  األعمــال 
الطبيعية  مواردها  وصون  البيئة  حماية  علــى  القائمــة  المبتكــرة 
حقيقيــة  تجاريــة  مشــاريع  إلــى  االفــكار  هــذه  لتحويــل  ومســاعدتهم 

تــرى النــور وتترجــم علــى أرض الواقــع.

التــي مــن  السـنة لدعــم وتشــجيع االفــكار  برنامـج منافـع هـذه  يأتـي   
شــأنها المســاهمة فــي الحد من ثلوث الهواء وتغير المناخ حيث يعرف 

تلوث الهواء (الخارجي و الداخلي) : 
وجود أي مواد أو غازات أو مواد سامة في الهواء بكميات أو خصائص 
أو لفترات تؤدي إلى حدوث تغيير في خواصه الطبيعية أو الكيميائية أو 
البيولوجية وتعود بالضرر على اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو المباني 

وتؤثر سلبا على الحياة أو الممتلكات .

أما التغيرات المناخية فتعرف بأنها اختالل في الظروف المناخية مثل 
التغير في درجات الحرارة وأنماط الرياح واألمطار التي تميز كل منطقة 
في وجه األرض ويعتبر ارتفاع درجة حرارة األرض أحد مظاهر التغيرات 
بمواجهة  الخاصة  التحديات  من  العديد  هناك  تكمن  لذلك   . المناخية 

تلوث الهواء وتغير المناخ ومنها:

ما هو برنامج 
منافع؟

يتراوح من ٢-٤ أعضاء كحد أعلى
أال يكون الفريق أو أحد أعضائه قد 
فاز في النسخ السابقة من منافع 

فريقك:

فكرتك:

يجب أن تكون الموارد الوراثية 
المستخدمة أصيلة أو مسجلة 

في عمان

واقعية وقابلة للتطبيق
مبتكرة

ال يجب أن تخضع ألي حقوق 
ملكية فكرية

لمزيد من المعلومات عن البرنامج زوروا صفحة منافع 

www.mawarid.gov.om/manafaa

مجاالت األفكار المستمدة 
من الموارد الوراثية التي 

يمكن توظيفها لحلول 
ومعالجة التحديات :

تطبيقات وتقنيات الذكاء االصطناعي 
منتجات طبية وعالجية 
 انتاج الطاقة النظيفة 

 كفاءة استهالك الطاقة
 أنظمة ومنتجات تنقية الهواء صديقة للبيئة 
ابتكارات وانظمة تساهم في خفض انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري وتغير المناخ  

توفير طاقم 
استشاري 

متخصص

بناء الكيان 
التجاري

المساعدة 
في التسويق 

والحسابات

مراجعة صحة 
نموذج العمل

اختبار المنتج 
وتطويره

التواصل مع الشركاء 
االستراتيجيين 

والمستثمرين في 
السوق 

 توفير المختبرات 
واالجهزة 

المناسبة لتجارب 
التصنيع

توفير المادة الخام 
لتطوير منتج اولي

(حسب االمكانية المالية)

توفير االستشارة 
العلمية طول 
فترة االحتضان

التوجيه واإلرشاد في 
الملكية الفكرية 

ووضع الهوية للمنتج 
واعداد نموذج العمل

مالحظة:
دخول الفرق لمسرعة االعمال 
محكوم بشروط وضوابط خاصة 

بالمسرعة.

الراعي الرسمي

الراعي البالتيني

الراعي الذهبي

 

 

اإلعالن
١ يونيو٢٠٢٢ 

١

التقييم واختيار 
المشاركين

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

٣

الورشة التحضيرية
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ٤

مسرعة االعمال
٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - 
٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣

٩

منافع
 ٤٨ ساعة

٣٠ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٥

تحكيم أفكار 
الفرق

١٦ - ١٧ يناير ٢٠٢٣

٦

إعالن الفائزين 
بالجائزة

١٨ يناير ٢٠٢٣

٧

التسجيل في البرنامج
٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ٢

الحاضنة العلمية
٢ فبراير ٢٠٢٣ -
 ٢٩ يوليو ٢٠٢٣

٨

عدم وجود اجراءات تخفيفية ذات كفاءة عالية لتخفيف تراكيز 
ملوث اكاسيد الكبريت بدون وجود مخلفات ناتجة

عدم وجود اجراءات تخفيفية ذات كفاءة عالية لتخفيف تراكيز 
ملوث االمونيا بدون وجود مخلفات ناتجة

عدم وجود اجهزة لرصد جودة الهواء الداخلي 
عدم وجود اجهزة االنذار المبكر لنوبات الغبار 


