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االحتضان بشكل دوري أو عن طريق يعلن المركز عن استقبال طلبات  .1
في والشركات الناشئة  إجراء مسابقات لألفكار والمشاريع الريادية

 مجاالت محددة أو عامة واحتضان الفائزة منها.

تقديم نموذج وفق  ريق المشروع المقترح بطلب احتضانقائد فيقدم  .2
 (.F434رقم ) مشروع ريادي أو شركة ناشئة

رقم  المقترح بتعبئة نموذج العمل التجاري المشروع ريق قائد فيقوم  .3
(F435.) 

جب على المتقدمين تزويد اللجنة بخطة عمل تفصيلية لفترة االحتضان ي .4
وفق الشروط وذلك خالل أسبوعين من استكمال دوراتهم التدريبية، 

 :اآلتية

شهرًا قابلة  (12ا )فترة االحتضان المطلوبة والتي يكون أقصاه أ.
 .للتمديد حسب المبررات

خطة العمل على المشروع خالل فترة االحتضان ولغاية الوصول  ب.
إلى منتج قابل للتسويق مع التركيز على المعالم ربع السنوية 

 .للمشروع والتي من خاللها سيتم تقييم التقدم في المشروع
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من الجامعة أو الشركة الناشئة المطلوب مقدار الدعم المادي  ج. 
شاماًل تكاليف التقدم  يغطي الميزانيةفه المقترحة بحيث يومصار 
االختراع أو حقوق النشر )إن وجد( ومصاريف اإلقامة في لبراءة 

والمختبرات الهندسية  الحاضنة والخدمات كافًة، مثل المشاغل
 .*تواالستشارا

ومقدار العائدات  دراسة تحليلية لحجم سوق المنتج المقترح د.
 .المتوقعة خالل السنوات الخمس األولى للمنتج بعد تسويقه

في حال الموافقة على خطة العمل، يتم تحديد الفترة األولية  ه.
لالحتضان وتخصيص ميزانية محددة للمشروع وتحديد أوجه 

 .الصرف المختلفة

خالل فترة االحتضان، يتم العمل على تسجيل براءة اختراع أو  و.
 .قوق النشر بالسرعة الممكنةح

يخضع المشروع المحتضن لمتابعة التقدم الحاصل فيه من خالل  .5
تقارير ربع سنوية يتبعها عرض مختصر أمام اللجنة بعد ذلك يتم 

 :تقييم التقدم واتخاذ القرار بشأنه للفترة الالحقة كما يأتي

ن الخطة إذا كانت نتائج التقييم إيجابية )أي أن يكون التقدم ضم أ.
 .المعدة مسبقًا(، يكون القرار باالستمرار

إذا كانت نتائج التقييم غير إيجابية )أي أن يكون التقدم أقل من  ب.
المتوقع(، يكون القرار باالستمرار ولكن يعطى المشروع تنبيها 

 .بتعويض النقص خالل الفترة الالحقة

عيفًا( أو أن إذا كانت نتائج التقييم سلبية )أي أن يكون التقدم ض ج.
تتكرر نتائج التقييم غير اإليجابية، فإن القرار يكون بوقف الدعم 

 .عن المشروع وإنهاء احتضانه
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 :المركزأحكام الشركات المنبثقة عن  .6

أن  المركزبعد انتهاء فترة االحتضان، يحق للشركة المنبثقة عن  أ.
لمدة محددة على أن تتكفل الشركة  المركزتتقدم بطلب للبقاء في 

 .بمصاريف اإلقامة وأي خدمات أو استشارات تحتاجها

 .يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيل الشركة حسب األصول ب.

 :ا يأتيه كمحصة المركز من أسهم الشركات المنبثقة عنتكون  ج.

 %( من أسهم الشركة للمشرف.10) .1

 .*%( من أسهم للجامعة15) .2

إذا كانت فترة الحضانة مدعومة من مصدر تمويٍل  .3
اتفاقيٍة خاصٍة مع المركز، تكون خارجي حسب 

 ة.حسب ما ورد في بنود تلك االتفاقي الحصص

حال رغبت الشركة االستفادة من إحدى براءات في  .4
االختراع المسجلة باسم الجامعة، تمنح الجامعة للشركة 

الشركة بدفع ا باستخدام هذه البراءة، وتقوم ترخيًص 
ا لعقد تعويض للجامعة مقابل هذا الترخيص، وفقً 

ويتم توزيع التعويض المالي  ،ترخيص يوقع بينهما
لالتفاقية ا المذكور بين الجامعة وبين مخترعي البراءة وفقً 

 .الموقعة
 

 .مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية
 

 (.F434رقم ) تقديم مشروع ريادي أو شركة ناشئةنموذج  .1

 (.F435نموذج العمل التجاري رقم ) .2
 

 


