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 املقد مة -أوال 
يف القطاعات  جسيمة إمنائية( حتدايت البنكتواجه البلدان األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية )

معدالت الوفيات ارتفاع االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، مثل األمن الغذائي، والتكيف مع تغري املناخ، و 
مياه الشرب إىل  الوصول فرص التعليم، وحمدوديةضعف جودة بسبب انتشار األمراض املعدية والسارية، و 

 .ذلكغري و  ،والكوارث البيئية ،ونقص الطاقة ،املأمونة
األفراد  مد  حلاجة إىل ابو  ،يف التنميةؤديه العلوم والتكنولوجيا واالبتكار البنك ابلدور احليوي الذي ت يقر  و 

للعلوم  اإلمكاانت الكبرية تسخريوتغيري العامل من خالل  اأهدافه بلوغموارد لا يلزم من واملؤسسات مب
، أنشأ البنك هكذااحمللية. و  ااسرتاتيجية للنمو االقتصادي جملتمعاهتحمركات ابعتبارها والتكنولوجيا واالبتكار 

بلدان ( لدعم الالتحو ل صندوقلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )اصندوقًا خاًصا، يُعرف ابسم صندوق 
 .اليت تواجههاعملية لتحدايت التنمية الرئيسية  حلوال، من خالل قوة االبتكار لكي جتد، األعضاء
 األول الطرازمن  لإلمنائيني إىل حتويل البنك إىل مؤسسة   ترمي الذي، الربانمج اخلماسي للرئيسمع واتساقا 
 القائمة علىل احللول التحو  صندوق  سيسرع، للبلدان األعضاءشاملة  إمنائية" يف تقدمي حلول ة  "استباقي

 .البلدان األعضاءلتنمية الشاملة واملستدامة يف اب تدفع إىل األماماليت ، العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 إنشاء الصندوق –اثنيا 

 برأمسال أويل مستهدف قدره، 2017للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف يوليو  البنكصندوق  ئنشأ
 والبلدانال الصندوق من مسامهات من البنك رأمس ألفيتو . مليون دوالر أمريكي (500) مخسمائة

البلدان األعضاء األعضاء وغري األعضاء يف البنك والكياانت واملؤسسات والشركات واألفراد داخل 
 .هاوخارج

 هيف رأمسالمليون دوالر أمريكي  100 قيمتها، مسامهة أولية يف الصندوق امشاركبصفته م البنك، قد  و 
به  املتزم اإمجالي امبلغ فأمثر ذلكمبلًغا مماثالً من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية،  وحشد ،املستهدف

املبلغ املتبقي من رأس املال املستهدف وسيعبأ دوالر أمريكي. مليون  200قدره رأمسال الصندوق يف 
 األعضاء وغري األعضاء واملنظمات واملؤسسات اإلقليمية والدولية. البلدانمليون دوالر أمريكي( من  300)

وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت  صندوقلمن رأس املال املستهدف كوقف ل% 70واحُتفظ مبا نسبته 
 .صندوقالستمرار على ااستمرار جزء الوقف وسيعتمد األوقاف.  تنظم
املتبقية من رأمسال الصندوق، ابإلضافة إىل أي دخل انتج عن جزء الوقف من الصندوق  %30نسبة أما 

العلوم  يف جمال عمليات  لتمويل  ، فستستخدمرية املمولة من الصندوقع االستثماير اوالعمليات/املش
 صندوق.المع أهداف  متسقة  والتكنولوجيا واالبتكار 
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 الغرض من الصندوق –اثلثا 
تسويق التكنولوجيا،  سرييدعم العامل اإلسالمي بقوة االبتكار، وت يفلصندوق من ااهلدف العام يتمثل 

 األعضاء، واملؤسسات البحثية، وضمان تطوير رايدة األعمال. البلدانوتشجيع األنشطة املشرتكة بني 
 :ما يلي يفعلى وجه التحديد البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار دوق تتمثل أهداف صن

 اإلمنائيةتحدايت الواجهة االبتكار االجتماعي مل السيما، م العامل اإلسالمي بقوة االبتكاردع ▪
 الرئيسية؛

لتكنولوجيا املطورة من التجاري لتسويق ال تيسريمن خالل  احمللية السلع واملنتجاتدعم وتوليد  ▪
يف غري األعضاء و خالل شراكات مستدامة بني الباحثني ورجال األعمال من البلدان األعضاء 

 ؛فيها االقتصاديو  التأثري االجتماعي إلحداثالبنك 
إىل االبتكار ورايدة األعمال من خالل تطبيق تقود تشجيع األنشطة املشرتكة اليت من شأهنا أن  ▪

 والتكنولوجيا؛العلوم 
مثل صناديق  ،تعزيز استمرارية سلسلة التمويل والوصول إليها من مصادر التمويل املختلفة ▪

يف املراحل املبكرة وصناديق التحوط يف املراحل الالحقة، من أجل السماح  ةكئاملالاملستثمرين 
 قًا جديدة؛ للمشاريع الصغرية واملتوسطة املبتكرة الصغرية أن تزدهر أفكارها وأن تنشئ سو 

 .العلوم والتكنولوجيا واالبتكارلتطوير  احامس يكونتوق عه و ميكن اثبت  أموال ختصيص مصدر ▪

 استخدام املوارد يف عمليات الصندوق –رابعا 
 لالستخدام التشغيلي يف أنشطته من: ةصندوق املتاحالموارد ألف تت

 ؛لصندوقا مكوانت رأمسالابعتبارها مكوان غري وقفي من آخر  خمصص٪ أو أي  30 ▪
 صندوق؛المن جزء الوقف من املتأيت الدخل  ▪
 بطريقة أخرى؛للصندوق الدفع ة من العمليات أو املستحقة أتياألموال املت ▪
 .هصندوق وفًقا للوائحالموارد أخرى يتلقاها أي  ▪

 املستفيدون من الصندوق –خامسا 
ممن تتوفر فيهم الصغرية واملتوسطة واملؤسسات و  ةالناشئصندوق العلماء واملبتكرين والشركات ال دعمسي

هذه األفكار/املشاريع  ثمرستو أفكارهم/مشاريعهم.  رأمسال إلمناءإىل متويل أويل و  ونتاجشروط األهلية وحي
يف البلدان  املسلمةواجملتمعات  البنكالبلدان األعضاء يف  التنمية يفهم يف فعالية اتسس وحلوال تكنولوجيات

 غري األعضاء.
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 مبادئ العمل –سادسا 
املستفيدين، واجلهات املاحنة، /تلقنيهو توفري التوجيه للم صندوقلالغرض من هذه املبادئ التشغيلية ل

 الصندوق.موارد كيفية استخدام بشأن  واملشاركني  ،واملسامهني
من وقت  ا، وسيتم اعتمادهاملبادئ التوجيهيةمع هذه  مبا يتسقصندوق لملوارد التشغيلية لاب وسيستعان

 ضروراًي. يراهآلخر من قبل جملس األمناء، حسبما 
طلبات احلصول  أن تتوفر يف جيب. وهكذا، الصندوق وأنشطته للمبادئ التشغيلية التالية مشاريعستخضع و 

مع الرتكيز على االبتكارات  ،علوم االستدامةاملتصلة بشاريع املفكار/األدعم  :على التمويل السمات التالية
 لصفات التالية:املتصفة اب، و العامل اإلسالمي يعم نفعهااليت 
 منأو أكثر هبدف رتبطة قائمة على تغري الوضع القائم، وابتكارات حتويلية وملهمة مبتكارات ا ▪

 أهداف التنمية املستدامة؛
 ؛كبري  اليت تتيح حلوال قابلة للتوسيع إلحداث أتثري اجملديةاالبتكارات  ▪
وميكن الوصول  ،ميكن نشرها بسهولة وأبسعار معقولة، اليت لتكرارايف و يقابلة للتكالبتكارات الا ▪

 ؛إليها
 .والصرف الصحي والبنية التحتيةاملياه الطاقة و التنوع يف قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة و  ▪

 أدانه: املبينةاألفكار واملشاريع اخلصائص  تستويفابإلضافة إىل ذلك، جيب أن 
 ؛موأولوايهتاملستفيدين ابحتياجات  هومشاريعالصندوق أنشطة سرتشد يف سيُ  ▪
 ؛اعتبارات االستدامة املالية تهصندوق وأنشطاليتضمن تصميم مشاريع س ▪
 ؛أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية احلالية ه إىلومشاريعصندوق اللن تؤدي أنشطة  ▪
صندوق وحتسني عملياته الأهداف  ما حتق ق منقياس لسيتم وضع نظام مناسب للرصد والتقييم  ▪

 ؛املستقبليف 
 متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. هومشاريعصندوق الستكون أنشطة  ▪
 فئات التمويل –سابعا 
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات املؤهلة اليت و الناشئة العلماء واملبتكرين والشركات  صندوق التحو ل يدعم

 تقنيات وحلوال يعر اهذه األفكار/املش ثمرستو أفكارهم/مشاريعهم.  رأمسال حيقق منوحتتاج إىل متويل أويل و 
يف البلدان غري األعضاء من خالل  املسلمةواجملتمعات  البنكلبلدان األعضاء يف اتنمية يف فعالية بهم اتسس
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 علىالتام القضاء : 2 اهلدفأهداف التنمية املستدامة التالية: هبدف من لتحدايت املتعلقة ل التصدي
: املياه 6 اهلدف ؛جودة التعليم :4 اهلدف ؛والرفاه: الصحة اجليدة 3 اهلدف ؛وع )األمن الغذائي(اجل

: الصناعة 9 اهلدف ؛الطاقة النظيفة أبسعار معقولة الوصول إىل :7 اهلدف ؛ةالصحي والنظافةالنظيفة 
 واالبتكار والبنية التحتية.

اخلاصة ابلتمويل وفق الشريعة  ابملبادئ التوجيهيةصرف مع االلتزام التام الالتمويل و  صيغسيتم هيكلة مجيع و 
 ع:ير التمويل موزعة على أربع فئات مؤهلة من املشلصيغ ة ل ثالثسيستخدم صندوق التحو  و اإلسالمية. 

 نح؛امل (1

 ؛رأمسال/أسهم الشركاتيف  سامهةامل (2
 .مسامهة يف رأمسال الشركةإىل أن يتحول الحقا ميكن متويل  - يف العقداملشاركة  (3

يف  امهةملسواع من خالل املنح ير ااملشاألفكار و ل إىل دعم الفئات األربع التالية من يهدف صندوق التحو  و 
 :يف العقد املشاركةو  الشركاترأمسال 

فرصة التمويل )ابلدوالر  منوذج التمويل نوع االستثمار الفئة
 األمريكي(

 األهلية

ذات مفاهيم  أفكار جديدة األوىل
 مثبتة

 العلماء واملبتكرون 100 000 – 50 000 املنح

املشاريع  توسيع نطاق الثانية
 االبتكارية

 /الشركات رأمساليف  سامهةامل
 يف العقداملشاركة 

 كيان قانوين مسجل* 300 000حىت 

التجاري تسويق ال الثالثة
 لتكنولوجيال

 /الشركات رأمساليف  سامهةامل
 يف العقداملشاركة 

 مسجلة**شركة قانونية  1 000 000حىت 

بناء القدرات يف جمال  الرابعة
العلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار

 كيان قانوين مسجل 150 000 – 100 000 املنح

 

تفاقات، الاإلبرام القانونية  ألهليةاب يتمتع الصندوق االستئماينشكل من أشكال اجلمعية أو الشركة أو الشراكة أو امللكية أو  أي  : الكيان القانوين املسجل *
الوالية  مبوجب القانون املعمول به يف كون مسجالية عن أعماهلا، و يسؤوللتحمل امل، و ضوع إليهاأو اخل ، وجلب مطالبات قانونيةواإليفاء هبا وحتمل االلتزامات

 يف نظر القانون والنظام القضائي ذي الصلة. قانوين وضع القضائية ذات الصلة وله

الصلة أو قانون االختصاص  يأعمال مسجلة مبوجب قانون الشركات ذ اتأو مؤسس اعتبارية اتشرك د  لشركات اليت تعا: هي فقط سجلةاملقانونية الشركة ال **
شركة خاصة أو  حمدودة أو غري حمدودة، ذات مسؤولية املثال ال احلصر، شركةميكن أن يكون أي نوع من أنواع الشركات، مبا يف ذلك، على سبيل و ذي الصلة. 
 ، من بني أشياء أخرى، امللكية الفردية والشراكات واألفراد والصناديق االستئمانية.ال تدخل ضمنهاأو عامة، و 
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 فرص احلصول على املنح
وكذلك  إمنائيةحلول  إىل االبتكاريةأفكارهم  لتحويللدعم العلماء واملبتكرين  ، يف املقام األول،م املنحتقد  

اجلامعات واملنظمات غري احلكومية املسجلة والشركات اخلاصة أو العامة كلدعم جهود بناء قدرات كياانت  
يف البلدان  تكارواالبلبيئة العلوم والتكنولوجيا واملؤسسات احلكومية،  ،املسجلة والشركات الصغرية واملتوسطة

 .األعضاء
مفاهيم مثبتة ذات : أفكار جديدة1الفئة   

. حلول إمنائية رائدة/اريعلتحويلها إىل مشاليت حتتاج إىل متويل أويل و  ،ذات مفاهيم مثبتة تدعم هذه الفئة األفكار املبتكرة والعملية
ميكن استخدام و . قائمة اتبذاهتا أو خطة لتطوير شراكة مع شركتطوير أعمال قائمة  يقود إىل واضح مسارلحل لأن يكون  وينبغي

 شركة وتطوير االسرتاتيجية أو صقلها. إنشاء علىبعض األموال للمساعدة 

، مع مراعاة املعايري دوالر أمريكي 100 000و 50 000منحة ترتاوح قيمتها بني  لالستفادة من نين مؤهلو هؤالء املرشحيكون و 
إمكانية )و(  ،وسيعلتالتكرار و اة يعملية، )د( قابلسمة اللتنفيذ والا ية، )ج( قابلونطاق االنتشار، )ب( التأثري االبتكارالتالية: )أ( 

 ستدامة.االإمكاانت جتارية، )و(  وجود ، معبراءات اخرتاعتسجيل 
 تطبيقها من الناحية العملية.مفهوما أو نظرية ما ميكن ، من حيث املبدأ، من أن الربهان للتحققإثبات املفهوم: تقدمي  ▫

 ىل املعايري التفصيلية التالية:إ الرتشيحاتاحلكم على هذه  ستند يفيُ و 

 مبي ناالتصدي له، لتحدي الذي تقرتح لفكرتك و ل تقدمي وصف واضح: يرجى يةاالبتكار السمة  (أ)
متاًما أو  اجديد هنجاميكن أن يكون االبتكار و . ما يدعوك إىل اعتبار فكرتك مبتكرة ومبدعة

 نا؟يهنجك حتس د  تعُ ملاذا و أخرى؟  هنُجعن  النهج . كيف خيتلف هذاقائملنهج حتسيًنا كبريًا 

 من التحدايت حتد    التغلب على: كيف ميكن أن يكون لفكرتك أتثري يف االنتشار ونطاقالتأثري   (ب)
ما يتصل  يف البنك يفغري األعضاء اجملتمعات املسلمة يف الدول أو البلدان األعضاء  اليت تواجه

الصحة اجليدة  ؛)األمن الغذائي( على اجلوعالتام القضاء حد أهداف التنمية املستدامة التالية: أب
 ؛الطاقة النظيفة أبسعار معقولةالوصول إىل و  ؛ةلصحينظافة ااملياه النظيفة والو  ؛جودة التعليمو  ؛والرفاه

قياس التأثري؟ كم من  فكرتك؟ كيف سيتم سيستفيد منمن  ؟االبتكار والبنية التحتيةو الصناعة و 
 على املدى القصري واملتوسط والطويل؟ حدث فكرتك أتثريا إجيابيا فيهمستُ الناس 

عمليا؟ هل  اتنفيذهل: هل فكرتك سليمة علميا؟ ماذا حنتاج ةالعملي سمةية التنفيذ والقابل ج(
كيفية تنفيذ العمل. ما هي   حتري الدقة يف بيانالتكنولوجيا الالزمة لتنفيذ فكرتك موجودة؟ يرجى 

 تعبئةيرجى كما .  والنتائج املتوخاة البارزة ملااملع تعبئة جدول؟ يرجى خطوةخطوة  ،ددةاحملطة اخل
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 املتوخاةوالنتائج  البارزة (، وربط أنشطة املعامل12و 11يف الصفحتني ) التقديريةجدول امليزانية 
 ابمليزانية املقرتحة.

 تربهن علىيف هناية املطاف إىل منتج أو خدمة، جيب أن الفكرة  تحولتعندما  :ةستداماال د( 
املنتج أو  استدامةإمكاانت النمو الذايت من حيث استمرار أتثريها املتوقع. يرجى وصف كيفية 

 والنمو يف السوق. واالستمراراخلدمة يف هناية املطاف، 

 البلدان األعضاء يف البنك : هل ميكن توسيع نطاق الفكرة وتكرارها يفعيلتوسوالتكرار ا يةقابل  هـ(
أو تعديل رئيسي؟ هل سيكون جديد ( دون احلاجة إىل اخرتاع البلدان األعضاء منواأقل )خاصة يف 

جهد ملرة املنتج هو هذا  أنأخرى أم  وسياقاتيف مناطق جغرافية قابلني للتنفيذ املنتج أو اخلدمة 
الوصول إىل قادرين على قابلني للتنفيذ على نطاق أوسع و واحدة؟ هل سيكون املنتج أو اخلدمة 

 ؟كيف ذلك؟  رب فأكرب من الناسعدد أك

 ةتسجيل براءلإمكانية  هناك: هل إمكاانت جتارية وجود ، معاخرتاع ةبراءإمكانية تسجيل  و( 
كيف ترى فكرتك تتطور يف املستقبل إىل منتج   يرجى أن تشرح ببساطة؟ خاصة بفكرتك اخرتاع

براءات االخرتاع و/أو العالمات التجارية لألفكار تسجيل أو خدمة جتارية؟ يرجى وصف خططك ل
منتج أو خدمة  إىلاخرتاع وتطويرها  ةرباءبلفكرة هناك إمكانية حلماية ا تكونأو العمل. جيب أن 
 جتارية بفائدة متوقعة.

القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: بناء 4الفئة   
دعم فوري ومكثف لبناء القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف  إىل البنك حتتاج البلدان األعضاء يف

 :أكثر من املعايري التالية هذه الفئة معيارًا واحًدا أو ضمنللتمويل ع املؤهلة ير ااملشهذه جيب أن تستويف و التنمية املستدامة. 

سياسات ال)مبا يف ذلك الباحثون وصناع  يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكارالالزمة إنتاج املوارد البشرية  •
 (،املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 لبحث وحتسني تعليم العلوم،على اتعزيز القدرة املؤسسية  •
 وحتسني التعاون العلمي، واستدامتهاالقائمة وتكييفها  ابلتكنولوجيات الستعانةاب اترف واخلرب اتعزيز املع •
 اليت تدعم مجيع اجلهود املذكورة أعاله. العلوم والتكنولوجيا واالبتكارسياسات ما يناسب من صياغة وتنفيذ  •

سيتم تقييم الطلبات وتسجيلها و دوالر أمريكي.  150 000 إىل تصل لتلقي أموال نيهذه الفئة مؤهل ضمنن و املرشح ويكون
، )هـ( ، )د( خطة التنفيذونطاق االنتشارالقيمة، )ب( اإلبداع، )ج( التأثري  وعرض)أ( تقييم االحتياجات  :وفًقا للمعايري التالية

 ع، )و( االستدامة.يابلية التوسق
 

 التفصيلية التالية:ىل املعايري إ الرتشيحاتاحلكم على هذه  ستند يفيُ و 
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 العلوم جمال يف القدرات بناءيف ما خيص  (االحتياجات/التقييمات) تحدايتال حتديد (أ)
يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار : يرجى حتديد القدرات الرئيسية واالبتكار والتكنولوجيا

منواً(  األعضاء األولوية ألقل البلدان يالء)مع إ البلدان األعضاء يف البنك القائمة ابلفعل يف
( للتصدي املمكنةوالبيئة  ،واملؤسسية ،الفردية –والقدرات اإلضافية املطلوبة )على املستوايت الثالثة 

اجلوع  علىالتام القضاء د املتعلق أبحد أهداف التنمية املستدامة التالية: للتحدي اإلمنائي احملد  
الوصول و  ؛والنظافة الصحيةاملياه النظيفة و  ؛التعليم اجليدو  ؛ة والرفاهالصحة اجليدو  ؛)األمن الغذائي(

 االبتكار والبنية التحتية؟و الصناعة و  ؛معقولةأبسعار الطاقة النظيفة إىل 
لبناء  أو أهداف واضحة وحمددة هدف، مع توضيح مرجى تقدمي اقرتاحك: يُ يةاالبتكار السمة  (ب)

 األنشطة هذه تعاجل أن توقعي كيف  توضيح يرجى ♦. أنشطةاقرتاح مع  ،القدرات
 على الضوء تسليط بذلك، القيام عندويرجى، . القدرات يف حتديدها مت اليت التحدايت/الفجوات
ية كيفال تبيان، مع القدرات بناءيف جمال  املقرتح تدخلال اللذين ينطوي عليهما واإلبداع االبتكار

ملواجهة  البلدان األعضاءيف  العلوم والتكنولوجيا واالبتكارقدرات  متدخلكهبا توقع أن يعزز ي اليت
عن التدخل كيف خيتلف هذا و ( أعاله. اإلمنائية املذكورة تحدايتال)املذكور  التحدي اإلمنائي

 ؟انيحتس يعد  ملاذا و جهود بناء القدرات األخرى؟ 

ناء يف جمال بيرجى حتديد املخرجات والنتائج الرئيسية للتدخل املقرتح  :االنتشار ونطاقالتأثري  ()ج
؟ كيف سيقاس بيئة العلوم والتكنولوجيا واالبتكارخمتلف عناصر  وقعه علىالقدرات، مع بيان 

على ذا التدخل هبوغري مباشر  امباشر  أتثرا واثر يتأالتأثري؟ كم من الناس أو املؤسسات تتوقع أن 
 التدخل؟هذا  حدثهاالقصري واملتوسط والطويل؟ ما نوع التغيريات يف القدرات اليت سياملدى 

 املتوخى بلوغها منها: يرجى ذكر مجيع األنشطة املقرتحة والنتائج التكلفة التقديرية وخطة التنفيذ )د(
لوب من املبلغ املط جتسدابإلضافة إىل خطة التمويل املقرتحة اليت  ،والتكلفة املقدرة لكل نشاط

أن تصف اخلطة كيفية مشاركة خمتلف أصحاب  ينبغيالبنك ومسامهة اجلهات املاحنة األخرى. 
تكلفة ضمن هذه الفئة لن يغطي ال البنك . يرجى مالحظة أن دعماملستفيداملصلحة يف البلد 

 .مسامهة يف التكلفة اإلمجالية إذ هوبناء القدرات، يف جمال اإلمجالية للتدخل املقرتح 
 .12و 11ومنوذج امليزانية يف الصفحة  النتائج املتوخاة/منوذج املعامل البارزة تعبئةيرجى 

تدابري هذه املنحة. ما هي ال انتهاء مدةكيف سيستمر اجلهد إىل ما بعد   بيانيرجى  االستدامة: )هـ( 
 أتثريها/نتائجها على املدى الطويل؟ اخلاصة اليت تضمن استمرار
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يف  جيسَّد ذلكنمو اجلهد بكفاءة مع مرور الوقت. كيف سيكيف   بيانيرجى  ع:يقابلية التوس )و(
 اخلطة؟

 نشطة ما يلي:األ تشمل أن ميكن ♦
 :السوفتكوانت امل

لعلوم والتكنولوجيا السياسات املتعلقة ابالتدريب أثناء العمل يف اجملاالت املتعلقة بصياغة   ✓
، ا، واستيعاهبالتكنولوجيل التجاري تسويقال، وتطوير براءات االخرتاع وتطبيقها، و واالبتكار

 وحقوق امللكية الفكرية، إخل.
من املؤسسات ذات املعرفة  عمل تفاعلية منتظمة لتبادل اخلربات والتعلم حلقاتتنظيم   ✓

 ؛السياسات وصياغة والتكنولوجيا واالبتكار العلوماملتقدمة يف جمال 
 العلوم والتكنولوجياتدريب مكثف يف جماالت  إجراءتعيني خرباء للقيام مبهام حمددة )مثل   ✓

، ووضع واثئق جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وإعداد دراسات حتليلية يف واالبتكار
 ، إخل(ات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكارسياسالسرتاتيجية و لال
 لتبادل العلمي.ل ومنابرإنشاء شبكات مؤسسية   ✓

 :االخرىاملكوانت 

معدات البحث املتقدمة، ومرافق املختربات والربجميات لدعم حاضنات التكنولوجيا،  شراء ✓
 ، إخل.العلمية ومراكز البحوث

إنشاء مراكز/شبكات إقليمية للتنمية املستدامة ميكن ربطها بشبكات اتصال فعالة مع كبار  ✓
 العلماء واملهندسني الذين يعملون كمستشارين وموجهني يف اجملاالت احليوية.

 التكنولوجيا )مبا يف ذلك شراء حقوق التأليف والنشر(، إخل. اقتناء ✓
 

 الشراكة يف العقد/ رأمسال الشركاتفرص االستثمار يف 
اليت أسسها علماء ومبدعون )الشركات ، القطاع اخلاص املسجلة قانوانً شركات  رأمسالستثمار يف االيتم 

وتبيع . هاوتوسيع نطاق 3و 2ابتكاراهتا ضمن الفئتني لتسويق  سهميحتتاج إىل رأمسال  واليتالناشئة(، 
 التابع لتحو  اليصبح صندوق  ،ألموال. بعد ذلكيف مقابل احلصول على االشركة البنك أسهما يف ملكيتها 
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الفئة الثانية من أما (. التخارجبيع أسهمه ) يف وقت الحق البنك قد خيتارو لشركة. زء من امالًكا جل لبنكل
ميكن و . ألحكام الشريعةوهو استثمار يف صيغة دين موافق  ،"املشاركة يف العقد" من خالل هيفاالستثمار 

تلقي بلشركة أقل نضجا هذا األمر يسمح و  .البنك وفًقا لتقدير ،أسهم الشركةمسامهة يف حتويل الدين إىل 
 .ى ذلكوقادرة علتوزيع األسهم لأموال قبل أن تكون جاهزة 

 املشاريع االبتكارية نطاق: توسيع 2الفئة 
حتتاج إىل رأمسال إضايف و  ثبت جناحها ابلتجربةاملقدمة من الشركات اليت لديها منتجات أو خدمات  الطلباتأمام  متاحةهذه الفئة 

 منواً. أقلها، وخاصة يف البلدان األعضاءاخلدمة يف /لتحسني أو تكرار أو توسيع نطاق املنتج
، رأمسال الشركةمن البنك يف  مسامهةيف شكل  دوالر أمريكي 300 000 يصل إىلبلغ مالشركات مؤهلة للحصول على وتكون 

)هـ( خطة العمل  ؛براءات االخرتاع وضع)د(  ؛عي)ج( قابلية التكرار والتوس ؛)ب( التأثري احملتمل ؛وفًقا للمعايري التالية: )أ( اإلبداع
( إمكانية 3ل؛ )اعم( جاذبية األ2ة؛ )( قوة فريق اإلدار 1معايري االختيار أيًضا ) وتشمل)و( االستدامة.  ؛السوق املتاحة يف فرصالو 

 .التخارج
 

  تكنولوجياالتجاري للتسويق ال: 3الفئة 
 

تاج إىل وحتبلدان أعضاء عدة يف أو  بلد عضوهذه الفئة لدعم الشركات اليت جنحت يف توسيع منتج أو خدمة مبتكرة يف  تمم  صُ 
 .يالتجار  التسويق رأمسال إضايف لتوسيع نطاق

من البنك يف حقوق كمشاركة   دوالر أمريكي 1 000 000 يصل إىل بلغمللحصول على  ةن/املؤسسات مؤهلو املرشحهؤالء 
ونطاق )ج( التأثري  ؛)ب( االبتكار ؛ل وفرصة السوقاعممشاريعهم املعايري التالية: )أ( خطة األ تستويف، شريطة أن امللكية

( قوة فريق 1معايري االختيار أيًضا ) وتشمل)و( االستدامة.  ؛االخرتاع ةبراء وضع)ه(  ؛وسيعالتكرار والتقابلية )د(  ؛االنتشار
 .التخارج( إمكانية 3ل؛ )اعم( جاذبية األ2اإلدارة؛ )

( على أساس املعايري التفصيلية 3و 2 تان)الفئ رأمسال الشركاتسيتم أوالً تقييم فرص االستثمار يف 
 التالية:
األعمال اخلاصة : يرجى وصف منوذج/خطة السوقاملتاحة يف  فرصالخطة/منوذج األعمال و  (أ)

التكلفة مقابل الفوائد، و ، و السوقاملتاحة يف  فرصالأن تتضمن اخلطة معلومات عن  وينبغي. بك
من خالل  ةالنقدي اتمنوذج التدفقوثيقة  انقد ضم  و هامش الربح، إخل. و ، ةالنقدي اتمنوذج التدفقو 

املعامل البارزة والنتائج املتوخاة، فضال عن منوذج  تعبئةيرجى و لزم األمر. ن إ ميكن الرجوع إليه رابط
 نإ ،اخلاصة بك لاعماأليرجى حتميل خطة و (. 12و 11يف الصفحتني ) التقديريةامليزانية منوذج 
انظُر، ) ل:اعمخطة األ إعدادالعديد من املواد اجملانية حول كيفية ويوجد على اإلنرتنيت . ُوجدت

business-a-write-to-014/01/30/howhttps://www.forbes.com/sites/davelavinsky/2-مثال، 

)plan/#5e7d4ab07d04) 

https://www.forbes.com/sites/davelavinsky/2014/01/30/how-to-write-a-business-plan/#5e7d4ab07d04
https://www.forbes.com/sites/davelavinsky/2014/01/30/how-to-write-a-business-plan/#5e7d4ab07d04
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ابتكار وإبداع )مبا  ما ينطوي عليه من : يرجى وصف مشروعك، مع تسليط الضوء علىاالبتكار  (ب)
البلدان األعضاء بلد من يف  امعين إمنائيا ايمشروعك حتد عاجلكيف   بني  يف ذلك أي تكنولوجيا(؟ 

التام القضاء أهداف التنمية املستدامة التالية:  دف منهبما يتصل يف يف البنك أو غري األعضاء 
النظافة املياه النظيفة و و  ؛التعليم اجليدو  ؛الصحة اجليدة والرفاهو  ؛اجلوع )األمن الغذائي( على

ميكن أن و والصناعة واالبتكار والبنية التحتية.  ؛أبسعار معقولةطاقة نظيفة والوصول إىل  ؛ةالصحي
سائر عن النهج . كيف خيتلف هذا قائملنهج متاًما أو حتسيًنا كبريًا  اجديدً  هنجايكون االبتكار 

 هنجك أفضل؟تعتقد أن ملاذا و ؟ جالنهُ 
ملشروع اليت تظهر املتوخاة من ايرجى حتديد املخرجات والنتائج الرئيسية  :االنتشار ونطاقالتأثري  (ج)

؟ ما نوع هموعدد اجملتمع؟ ما نوع )أنواع( املستفيدين من املشروعللمشروع يف  اواضح اأتثري 
؟ كيف سيقاس التأثري؟ كم من الناس حيدثهاتوقع أن يها املشروع أو حدثالتغيريات االجتماعية اليت أ

 وغري مباشر على املدى القصري واملتوسط والطويل؟ امباشر  فيهم املشروع أتثرياؤثر يتتوقع أن 
أو غري األعضاء  البلدانبلد من يف أي  من التحدايت اإلمنائية حتد   يفجيب أن يؤثر االقرتاح 

منواً( فيما يتعلق أبحد أهداف التنمية  األعضاء لبلدانألقل ااألولوية  إيالء)مع  األعضاء يف البنك
 د؛ياجلتعليم وال ؛رفاهاليدة و اجلصحة وال ؛غذائي(المن األوع )اجل على التام القضاءاملستدامة التالية: 

واالبتكار  ،والصناعة ؛طاقة نظيفة أبسعار معقولةالوصول إىل و  ؛ةالصحي والنظافةواملياه النظيفة 
 والبنية التحتية.

: هل ميكن بسهولة تكرار أنشطة املشروع أو نقلها أو تكييفها مع عيلتوسوالتكرار اقابلية  (د)
؟ هل كيف ذلكمنواً؟  األعضاء أقل البلدان  ة علىخاصأن يعود نفعها على بيئات/بلدان أخرى، 

هذا  جيس د؟ كيف التوسع والوصول إىل املزيد من األشخاصسيكون املنتج أو اخلدمة قادرين على 
 يف اخلطة؟األمر 

ميكن جديدة و  يف مع بيئاتيجيب أن تكون الوظائف واألنشطة األساسية للمشروع قابلة للتك
  أخرى.بلدان أعضاء تكرارها وتوسيع نطاقها بسهولة يف 

: يرجى وصف أي براءات اخرتاع وعالمات جتارية حالية. االخرتاع ةبراء ما خيصالوضع يف  )هـ( 
   .يف املستقبليرجى وصف اسرتاتيجية براءات االخرتاع اخلاصة بك 

 عالمةالأو  االخرتاع براءة وضع يف ما خيصيف املشروع  املستعان هباجيب أن يكون للتكنولوجيا 
 ، إخل.تخدامها أو عرضها للبيع أو بيعهااآلخرين من اس مبا مينع، سجلةاملجارية الت
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يضمن مشروعك استمرار آاثره/نتائجه )الفوائد واخلدمات(؟ كيف ستنمو س: كيف االستدامة ( و)
آليات  على املشروع يشتملجيب أن سليمة؟  موازنةالرحبية؟ كيف ستحافظ على  ق قالشركة وحت

 تضمن استمراريته ومنوه الذايت على املدى الطويل، بغض النظر عن التمويل األويل.
بعد ذلك إىل تقييم الرتشيحات اليت انلت أعلى الدرجات أعاله، ستخضع  الوارد بياهنااستناًدا إىل املعايري 

. التخارج إمكانية( 3)؛ األعمال( جاذبية 2؛ )ةدار اإل( قوة فريق 1: )رئيسية معايري ةإىل ثالث فيه ستنداثن يُ 
 سب األمهية.حبملعايري التالية املصنفة إىل ا حقوق امللكيةاالستثمارات يف سيستند يف وبشكل أكثر حتديًدا، 

 املعايري الرتبة
 االلتزام املايل والشخصي لإلدارة 1
 يف املاضي القدرات القيادية مقدار ما أُبني عنه من 2
 املشروعسجل  3
 السمة االبتكارية للمنتج 4
 قدرة اإلدارة على تقييم املخاطر وإدارهتا 5
 مخس سنوات  خاللعائد االستثمار املتوقع حتقيقه  6
 مدى إملام اإلدارة ابلسوق املستهدف 7
 إمكانية توسيع األعمال 8
 اسرتاتيجية التخارج 9

 املستثمرين مصاحلاالتساق مع  10
 

االتفاق ينبغي و  للتخارجزمين حمدد  وفق إطار تتمأن  ينبغي املشاريعصندوق يف اليرجى مالحظة أن مشاركة 
مراقب يف /غري تنفيذي لصندوق احلق يف تعيني عضولأن يكون  وينبغيعليها مع أصحاب املشروع. 

، أن تسويق التكنولوجياة الشركة بش، مع احلق يف إسداء املشورة إلدار ، إن لزم األمراملؤسسة املستفيدة
 من أصحاب الشركة/املشروع. وتقارير مرحليةوكذلك احلق يف طلب تقارير دورية 
والنتائج ، تهاميزانيوضوح  من حيثم مجيع الطلبات قيَّ كل فئة، ست  ضمنابإلضافة إىل املعايري املذكورة أعاله 

واملعدات  ،والسفر ،ابألنشطة )األشخاص التقديريةربط امليزانية  وينبغيالرئيسية.  هاومعامل املتوخاة منها،
  الفرعية(. عطاءاتوال ،واملقاولون ،والتكاليف املباشرة األخرى ،واملواد ،الرأمسالية

 التفاصيل اجملموع 3السنة  2السنة  1السنة   
       مكون اإلدارة

      العاملون 
      األسفار 
      املواد 
      املعدات 
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      املتعاقدون 
      مكوانت أخرى 
      اجملموع الفرعي 

       املكون الفين
      العاملون 
      األسفار 
      املواد 
      املعدات 
املتعاقدون من  

 الباطن
     

      مكوانت أخرى 
      اجملموع الفرعي 

       اجملموع

 .املتوخاة وربطها ابلنتائج التقديريةاملعامل البارزة  ذكر ينبغي
 اتريخ االنتهاء اتريخ البدء الوصف أهم املعامل البارزة الوصف النتائج املتوخاة

      
      اإلدارة

    1املعلم البارز   1النتيجة املتوخاة 
    2املعلم البارز   
    3املعلم البارز   

    1املعلم البارز   2املتوخاة النتيجة 
    2املعلم البارز   
    3املعلم البارز   

    1املعلم البارز   3النتيجة املتوخاة 
      

      ةالنتائج الفني
    1املعلم البارز   1النتيجة املتوخاة 

    2املعلم البارز   
    3املعلم البارز   

    1املعلم البارز   2النتيجة املتوخاة 
    2املعلم البارز   
    3املعلم البارز   

    1املعلم البارز   3النتيجة املتوخاة 
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 الصندوقمن متويل  للحصول علىتقدمي طلب  –اثمنا 
اخلاصة واملؤسسات البحثية الناشئة و جيب على العلماء واملبتكرين واملنظمات غري احلكومية والشركات 

التحول للعلوم  طلب إىل صندوقتقدمي الفئات األربع  ضمن فئة من ياليت حتتاج إىل دعم متويلاملؤهلة 
اإللكرتونية بوابة ال على ةت املتاحعرب اإلنرتنأونالين الطلب  استمارة تعبئةعن طريق  والتكنولوجيا واالبتكار

 :التايل وحتويلها" )ميكن الوصول إليها من خالل الرابط احمللية "إشراك اجملتمعات بنكلل
engage.org-.isdbhttps://www.) 

 االختيار/عملية االنتقاء –اتسعا 
 رباء اخلارجيني املستقلنياخليف البداية جمموعة من  نقيطهاوتاالقرتاحات وىل استعراض : سيتاألويل رزالف

 البنك،قد يتصل و . إدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكارابلتنسيق مع  املختصني يف أهداف التنمية املستدامة،
رأي أيًضا  بتكارالعلوم والتكنولوجيا واالإدارة  تلتمسلزم األمر( وقد  ن)إ شحنيأثناء عملية الفرز، ابملرت 

 املرتشحنيعملية الفرز قائمة خمتصرة من  نتج عنستو . البنك إدارات وكياانت ذات الصلة ضمن جمموعة
 كل فئة من فئات التمويل.  ضمن
املدرجة يف القائمة املختصرة  الطلبات تقييم بعد ذلك سيتم: واختيارهم "ابلقائمة املختصرة"املتأهلني تقييم 

من فئات كل فئة   املبينة ضمن هليةمعايري األ وفقمن قبل أعضاء اجمللس االستشاري العلمي  وتنقيطها
 ".للفوزمتأهلة على أهنا "من حيث الدرجات قرتحات املأفضل عيني بعد ذلك، توسيتم، تمويل. ال

معلومات وتوضيحات  لكي يقدموا" للفوزملتأهلني "اب: سيتم االتصال ةاألولي إجراءات احلرص الواجب
 مبقرتحاهتم. بشأنإضافية 

يناقش لكي الحًقا كمجموعة  اجمللس االستشاري العلميسيجتمع  ":الفائزينالتقييم النهائي واختيار "
 النهائي".متأهلة إىل الدور " د  جمموعة فرعية سُتع فيختار املؤهلة للفوزقرتحات امل

إىل جملس األمناء  املتأهلني إىل الدور النهائيمقرتحات  ستبعث: املضي قدًما على جملس األمناءموافقة 
ابالنتقال إىل مرحلة اختاذ  العلوم والتكنولوجيا واالبتكاردارة سيأذن إل كانإن  قرر يفنظر فيها كي يل

 .على حدةقرتح مكل   بشأنالنهائية واملفاوضات  إجراءات احلرص الواجب
املرتشحون للحصول على املنحة املتأهلون إىل : سيكمل ات النهائيةفاوضوامل احلرص الواجبإجراءات 

حىت منحة.  يةاتفاق عدادسيتم إإجراءات احلرص الواجب، و  جملس األمناءموافقة  تلقوا الدور النهائي الذين
. ل"، عني املرتشح املتأهل إىل الدور النهائي "فائزا مبنحة صندوق التحو  املنحة يةاتفاقإذا وقع الطرفان على 

إجراءات  رأمسالوسيواصل املتأهلون للدور النهائي يف ما خيص االستثمار يف . بعد ذلكاألموال قد م وست

https://www/
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 املتأهل إىل الدور النهائي ني   ، عُ لر يف رأس املااالستثماعت صفقة ق   احلرص الواجب واملفاوضات. حىت إذا وُ 
ل. وستكون أموال االستثمار جاهزة بعد فائزا مبنحة صندوق التحو   رأس املالخيص االستثمار يف  فيما

 ذلك. 

 صرف متويل البنك –عاشرا 
املوقعة  (املنحةاملساعدة الفنية ) ياتووفًقا التفاق هوإجراءات البنكوفًقا لقواعد رف املنح على دفعات صستُ 

ا قبل احملددة ملشروط العند استيفاء  دفعة واحدةيف بعض احلاالت، صرف املنح  وجيوز،. مع املستفيدين
شروط لوفًقا ل الصرفتنفيذ  ينبغيف، رأمسال الشركات واملشاركة يف العقديف  املسامهة أما خبصوصالصرف. 

 ومالك املشروع. البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بني صندوق ةعملوق  ا ياتتفاقاملبينة يف االحكام األو 

 العمليات إدارة مرحلة ما بعد الصرف ومراقبة   –حادي عشر 
 املنح .أ

ألهداف او ملنحة تصلة اباملهود حرصا على استيفاء اجل ينمستمر  اوتقييم ارصد صندوقالفريق  سيجري
ميكن إجراء متارين التقييم التحليلي للمنح من و املطلوبة.  يتاء النتائجإسعيا إىل والغاايت املتفق عليها و 

على العمليات املنجزة أو على األجزاء املكتملة من  تركيزا رئيسيايركز و صندوق ال جيريهخالل تقييم مستقل 
 .جاريةعملية 

استخدام املنحة  ته وعننصف سنوي عن أنشطبتقرير  الصندوق ف املستفيد من املنحة بتزويدسيكلَّ و 
يف عن األنشطة تقرير الصندوق تقدمي القد يطلب و . الصندوق اليت حتققت من خالل منحةالبارزة واملعامل 

 وقت. كلاملنحة يف   خمصصات وقت مبكر، مع تفصيل

 املسامهة يف رأمسال الشركات .ب
للشركات  اتقييم وأن جيري كذلكأنشطة الشركة على أساس ربع سنوي،  قصندو الفريق أن يستعرض  ينبغي

خاصة فيما يتعلق ابلتغيريات الداخلية  )فيتو( صندوق حقوق نقضالقد يطلب فريق و على أساس سنوي. 
 صندوق يف املشروع.الحل امص يفؤثر ت اليت من شأهنا أن الرئيسية يف الشركة واملشروع

 العقديف املشاركة    .ج
فريق وينبغي أن جيري نشطة الشركة على أساس ربع سنوي. أل استعراضاصندوق الفريق  ينبغي أن جيري

 حتديديف ستند يُ سو عملية تقييم للشركات قبل سنة واحدة من اتريخ استحقاق القرض. أيضا صندوق ال
 واجب املتعلقة ابجلوانبإجراءات احلرص اليف الشركة/املشروع إىل  مسامهةإىل  التمويل املقدمحتويل إمكانية 
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ستعراضها واختاذ قرار الئه جملس أمناإىل و رتفع إىل إدارة الصندوق االمتثال، اليت ساملالية وجوانب القانونية و 
 .بشأهنا


