
 برنامج
 دعم التعاون بين 

 الشركات 
 والجهات البحثية



 مقدمة عن البرنــــــــامج

 يهدف برنامج دعم التعاون بين الشركات 

 إلى دعم صناعة االتصاالت  ITACوالجهات البحثية 

 وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تشجيع التعاون بين هذه 

طراف بهدف تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تضع 
ٔ
 اال

 
ً
 وعالميا

ً
سواق القطاع محليا

ٔ
 .الشركات المصرية في موقع متقدم في ا

 

 ويقوم البرنامج بذلك عن طريق إتاحة فرص تمويل مختلفة 

  االبتكاريةللمشروعات 
ٔ
طراف المستفيدة التي تبدا

ٔ
 المقدمة من اال

 والنموذج المبدئي
ٔ
 بمرحلة إثبات المبدا

ً
 .من الفكرة وحتى المنتج النهائي مرورا

 



هداف ومزايا البرنامج
ٔ
 ا

 .إتاحة اإلمكانيات البحثية الكامنة بالجامعات ومراكز البحوث للشركات لتطوير منتجات مبتكرة ومنافسة•

 .ربط البحث العلمي بالصناعة مما يعود بالنفع على الطرفين ويعظم الدخل القومي المحلي•

 .تشجيع تسجيل براءات اختراع لما يتم ابتكاره من منتجات وخدمات مما يرفع المؤشرات التنافسية•

 .تشجيع مشروعات التخرج المبدعة لطلبة الهندسة والحاسبات وتوفير الدعم المالي لها•



 بيانات عن الدعم

 المستفيدين
 .الشركات المصرية العاملة بمجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•

بحاث العاملة في مصر•
ٔ
 .الجامعات ومراكز اال

  :البحثيةبالنسبة للمشروعات المشتركة بين الشركات والجهات •

 (مبدئي بحث •
ٔ
لف جنيه ١٣٠): فكرة إلى إثبات مبدا

ٔ
 .ا

 إلى نموذج منتج(متقدم بحث •
ٔ
 )رد جزئي للدعم(جنيه مليون  ١):  إثبات مبدا

 )رد جزئي للدعم(جنيه مليون  ٢): نموذج إلى منتج نهائي(منتج تطوير •

عاله(اختراع براءة •
ٔ
الف١٠): من المشروعات ا

ٓ
 .دوالر ا

الف١٠: بالنسبة لمشروعات التخرج •
ٓ
لف جنيه للطالب: بالنسبة للتدريب الصيفي –للمشروع جنيه  ا

ٔ
 .ا

شكال الدعم
ٔ
 ا



 .للمقترحات المقدمة التقديميةتعتمد لجنة تسيير البرنامج قائمة المشروعات الفائزة بناء على تقارير تحكيم الخبراء الفنيين والعروض •

طراف المستفيدة عقود لتمويل المشروعات مع •
ٔ
ليات التمويل باإلضافة إلى القواعد  .الهيئةتوقع اال

ٓ
طراف التعاقد، ومخرجات المشروع، وا

ٔ
ويشمل العقود التزامات ا

طراف المستفيدة والجدول الزمني لتنفيذ المشروع
ٔ
 .التي يجب اتباعها في صرف الدعم، وتوزيع حقوق الملكية الفكرية بين اال

و يتابع تنفيذ المشروع خبير فني في المجال يقوم بتقييم التقدم في الخطة الزمنية وإسداء المشورة لفريق المشروع سواء في الجانب البحثي•
ٔ
 .السوقي ا

نشطة التي تقوم •
ٔ
طراف المستفيدة بالشفافية والتوثيق في كل اال

ٔ
 .بهاتلتزم اال

 

حكــــام
ٔ
 الشـــــروط واال



 كيفية التقديم

يتم اإلعالن عن موعد التقدم لدورات المشروعات الممولة عبر بوابة الهيئة ووسائل •

خرى 
ٔ
 .االتصال اال

 الشروط المعلن عنها وفي •
ً
 للبرنامج مستوفيا

ً
يتم إرسال مقترح المشروع إلكـترونيا

 .المجاالت المحددة على موقع الهيئة

يتم تقييم كل مشروع بلجنة تحكيم متخصصة في مجاله ويتم إخطار المتقدمين بنتيجة •

 .هذا التقييم

كـثر، يقدم فريق المشروع عرضا “ جيد”تقدير في حالة الحصول على •
ٔ
 فا

ً
مام  تقديميا

ٔ
ا

 .لجنة التحكيم ولجنة تسيير البرنامج بالهيئة

يعلن البرنامج عن المشروعات الفائزة في ضوء تقييم لجنة التحكيم والتسيير للعروض •

 .لبدء إجراءات التعاقد التقديمية



 لمزيد من المعلومات:

 :الهيئةصفحة البرنامج على موقع •

 http://ow.ly/AIDWx 
 .صفحة الهيئة على وسائل التواصل االجتماعي•

 itac@itida.gov.eg :اإللكـترونيالبريد •

 .النشرة الشهرية للبرنامج•

mailto:itac@itida.gov.eg�
https://www.facebook.com/itida.egypt�
https://www.linkedin.com/groups?gid=988927&trk=groups_management_submission_queue-h-dsc�
https://twitter.com/ITIDA�
https://www.youtube.com/user/ITIDAEgypt�
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