كنوز التنوع األحيائي

ان التنــوع االحيائــي ذو فوائــد كثيــرة فــي

التي تزخر بها السلطنة

غايــة األهميــة منهــا فوائــد مباشــرة ومنهــا

تزخــر ســلطنة ُعمــان بتنــوع تضاريســها مــن

فــي المســتقبل ككنــوز دفينــة ألجيالنــا

جبــال وأوديــة وســهول ومنحــدرات وجــروف
صخريــة ومناطــق ســاحلية ،حيــث تبلــغ

مســاحة الســلطنة  309500كــم 2كمــا يصــل

طــول الســواحل العمانيــة إلــى  3165كــم.
هــذا التنــوع فــي التضاريــس جعلهــا تتمتــع

بتنــوع أحيائــي متفــرد فــي المنطقــة ،حيــث

عــد الســلطنة موطنً ــا ألكثــر مــن 1400
تُ ّ
نــواع مــن النباتــات البريــة واكثــر مــن  320مــن

النباتــات البحريــة ،و 1200نــوع مــن األســماك،

وأكثــر مــن  90نــوع مــن الثدييــات البريــة و20
نــوع مــن الثدييــات البحريــة ،و 518نوعــاً مــن
الطيــور المســتوطنة والمهاجــرة ،وأكثــر مــن

 760مــن الالفقاريــات البحريــة منهــا حوالــي
 250نوعــاً مــن الشــعب المرجانيــة ،وعــدد
 117مــن البرمائيــات والزواحــف أهمهــا

خمــس أنــواع مــن الســاحف البحريــة و21
نــوع مــن االفاعــي البريــة ،وغيرهــا الكثيــر مــن
الكائنــات الصغيــرة والدقيقــة كالفطريــات

بأنواعهــا التــي يعــد اغلبهــا مــوارد ذات
قيمــة اقتصاديــة عاليــة.

إضافــة الــى تلــك الفوائــد تقــدر الدراســات ان

مــا نســبته

مــا ســوف يتــم اكتشــاف أهميتــه وقيمتــه
القادمــة فيجــب حمايتــه وعــدم تدميــره

والمســاهمة للحفــاظ عليــه .ومــن بيــن
اهــم الفوائــد االقتصاديــة للتنــوع االحيائــي

مســاهمتها فــي تحقيــق االمــن الغذائــي
للمجتمعــات المحليــة مــن خــال اســتدامة

الزراعــة وتطويرهــا و علــى ســبيل المثــال:
تــم االســتفادة مــن جيــن واحــد مــن (الشــعير
اإلثيوبــي) فــي حمايــة محصــول الشــعير فــي

أمريــكا مــن فيــروس التقــزم األصفــر ،وحقــق
هــذا عائــداً بمــا يزيــد عــن

( )160مليون دوالر

الصديقــة

للبيئــة

المصنعــة
األســواق البيئيــة – مــن البضائــع
ّ

محليــا
ً

والخدمــات

مــن مصــادر طبيعيــة ،ويقــدر قيمــة ســوق

وأســواقها المتخصصــة وأكثــر مــن ذلــك.

األســاس تعتمــد علــى جزيئــات مســتخلصة
األدويــة البشــرية المســتخلصة مــن النباتــات
البريــة فــي العالــم حوالــي ( )40مليــار دوالر

ســنويا.

كمــا ان ســوق صناعــة مــواد التجميــل

الطبيعيــة يشــهد نمــوا كبيــراً خــال الســنوات
الماضيــة ،حيــث بلغــت قيمتــه خــال 2017م
مــا يقــارب مــن

الفعالــة مــن النباتــات البريــة والتــي تســتخدم
حاليــا فــي صناعــة المبيــدات العضويــة

والبيئــة.

علــى

المنتجــات

المســتدامة

ونمــو

تجاريــا هــي فــي
تقريبــا مــن األدويــة المتاحــة
ًّ
ً

كمــا تــم اســتخالص العديــد مــن المــواد

ليــس لهــا أي أثــر ســام علــى صحــة اإلنســان

ووتــر هــاوس كوبــرز» إلــى زيــادة الطلــب

والمــزارع العضويــة إلــى النباتــات الطبيــة

سنويا للمزارعين

لمكافحــة الحشــرات واآلفــات الزراعيــة التــي

%60

وتبيــن دراســة أجرتهــا شــركة «برايــس

2.5
مليار
دوالر

ومســتحضرات التجميــل الصديقــة للبيئــة
وتتوقــع «برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز»
أن يشــهد حجــم ســوق هــذه البضائــع

توســعا لينتقــل مــن  65مليــار
والخدمــات
ً
دوالر أمريكــي إلــى أكثــر مــن  80مليــار دوالر

أمريكــي بحلــول عــام  2020و 2تريليــون دوالر

أمريكــي بحلــول عــام .2050

٢٠٢٠

 80مليار
دوالر أمريكي

فــي أســواق دول الشــرق األوســط وحدهــا

حســب م ذ كرتــه شــركة «TechSci
»Research

والتــي توقعــت ان تصــل

قيمتــه فــي المنطقــة الــى حوالــي  5مليــار
دوالر بحلــول 2022م.

٢٠٥٠

 2تريليون
دوالر أمريكي

ثالثاً  :فئات البرنامج

تقــدم مــن ارقــام تبيــن حجــم ســوق المــواد المنتجــة مــن التنــوع
فــي ضــوء مــا
ّ
االحيائــي والفــرص المتاحــة مــن خــال التنــوع االحيائــي للســلطنة ،أنشــئ برنامــج

فئــات البرنامــج هــي المنتجــات والخدمــات

ومــن األمثلــة علــى المنتجــات والخدمــات

البحــث العلمــي -مــن اجــل إتاحــة الفرصــة أمــام الباحثيــن والمهتميــن ورواد األعمــال

القيمــة المضافــة بمفهومهــا الشــامل فــي

منتجــات العنايــة الشــخصية الطبيعيــة

« منافــع» بتنظيــم مــن مركــز ُعمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة -مجلــس
فــي الســلطنة لطــرح أفكارهــم التجاريــة المبتكــرة القائمــة علــى التنــوع األحيائــي

ومســاعدتهم علــى تحويــل هــذه األفــكار إلــى مشــاريع تجاريــة حقيقيــة تــرى النــور
وتترجــم علــى أرض الواقــع.

ذات القيمــة المضافــة ،ويمكــن تعريــف
الحصــول علــى قيمــة اقتصاديــة أكبــر لمنتــج

مــن نفــس المــادة الخــام عــن طريــق تغييــر
مكانــه الحالــي ووقتــه وشــكله بمعنــى
اخــر تغييــر خصائــص المــادة األصليــة إلــى
تفضيــا فــي الســوق.
خصائــص أخــرى أكثــر
ً

ثانياً  :أهداف البرنامج
يتمثــل الهــدف الرئيســي للبرنامــج فــي دعــم الجهــود
لتنويــع مصــادر الدخــل لســلطنة عمــان مــن خــال:

العمانييــن والمقيميــن لعــرض
•توفيــر منصــة للمبتكريــن ورواد االعمــال ُ

ومناقشــة وصقــل أفــكار لمنتجــات او خدمــات جديــدة قائمــة علــى
التنــوع االحيائــي للســلطنة.

•تشــجيع انشــاء شــركات صغيــرة ومتوســطة وطنيــة قائمــة علــى
االســتفادة مــن البحــوث التطبيقيــة فــي مجــال المــوارد االحيائيــة.

•بنــاء الوعــي العــام حــول الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي مجــال
التنــوع االحيائــي.

ـادة القيمــة المضافــة فــي المــوارد
تتحقــق عـ ً
الوراثيــة مــن خــال االبتــكار الــذي يــؤدي الــى

تحســين المنتجــات والخدمــات القائمــة أو
إنشــاء أخــرى جديــدة .وفــي هــذا الســياق،

تتمتــع ســلطنة ُعمــان بتنــوع احيائــي
فريــد فــي المنطقــة ،ممــا يزيــد مــن فــرص
اكتشــاف وصناعــة منتجــات ذات القيمــة

المضافــة.

ذات القيمــة المضافــة مــن التنــوع االحيائــي،
كالمرطبــات

والزيــوت

ومســتحضرات

التجميــل والعطــور باإلضافــة الــى األدويــة
العشــبية المختلفــة والمكمــات الغذائيــة
والزراعــة العضويــة والمكافحــة الحيويــة
واالســمدة الطبيعيــة وغيرهــا مــن المنتجات
التــي تصنــع مــن خــال تقنيــة النانــو

كالدهانــات المخصصــة للســفن وصناعــة
مــادة الســليكا وغيرهــا الكثيــر الــذي يمكــن

ان يكشــفه لنــا المســتقبل .كمــا يدخــل
أيضــاً فــي الخدمــات البرامــج والتطبيقــات

واألنظمــة االلكترونيــة التــي تســتهدف
تحســين وتجويــد والحفــاظ علــى المنتــج او

المــورد االحيائــي.

شروط وضوابط عامة:

رابعاً  :شروط المشاركة في البرنامج

•يتم استبعاد استمارة التسجيل غير المكتملة.

يجــب أن يســتوفي المشــارك متطلبــات

برنامــج منافــع حســب التفصيــل التالــي:

•يتــم اســتبعاد المشــارك مــن البرنامــج لــو اكتُ شــفت أي مخالفــة لحقــوق الملكيــة
الفكرية.

شروط المشارك:

•يتــم اســتبعاد المشــارك الــذي ال يلتــزم بالمــدة الزمنيــة أو الجــدول الزمنــي
المخصصيــن للبرنامــج.
•التزام المشارك بتوفير بياناته الشخصية بشكل كامل ودقيق.
•التــزام الفائزيــن بالبرنامــج والتوقيــع علــى اتفاقيــة تحويــل الفكــرة الــى مشــروع

الفئة العمرية األكبر
من  18سنة

ُعماني أو مقيم
في السلطنة

يحق التسجيل ضمن
فريق مكون من 5-2
أفراد

شروط آخرى:

•أال يكون الفريق أو أحد أعضائه قد فاز في النسختين السابقتين من منافع.
•أن يمتلك الفريق ما يثبت قدرته على تطوير المنتج.

شروط الفكرة:
•يجــب أن تكــون المــوارد الوراثيــة المســتخدمة
أصيلــة أو مســجلة فــي عمــان.
•يجــب أال تكــون الفكــرة المطروحــة خاضعــة ألي
حقــوق ملكيــة فكريــة.
•أصالة الفكرة وكونها جديدة في سلطنة عمان.
•واقعية وقابلية الفكرة للتطبيق كمنتج تجاري.
•إمكانية تنفيذ الفكرة فنياً.
•الجودة والطبيعة المبتكرة للفكرة.

تجــاري.
•التــزام الفائزيــن بالبرنامــج وتوفيــر الوثائــق والدراســات المطلوبــة الســتكمال
البرنامــج.
•يحــق لمركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتية اســتخدام أفكار المشــاريع
ألغــراض الدعايــة واإلعــان عــن البرنامــج عبر شــتى وســائل اإلعالم.
•ال يتحمــل مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة أي مســؤولية عــن أي
خــاف قــد ينشــأ بيــن أعضــاء الفــرق المشــاركة خــال البرنامــج وبعــده.
•تقــع مســؤولية الحصــول علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة ألي فكــرة أو منتــج
مطــروح علــى عاتــق المشــارك.

خامساً  :مراحل برنامج منافع
ينفــذ البرنامــج مــن خــال  9مراحــل مرتبــه
زمنيــاً حســب التفصيــل التالــي:

1

التوعية واالعالن:
يعقــد مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة مؤتمــراً صحفيــاً

لإلعــان عــن البرنامــج ،كمــا يتــم اإلعــان عنــه فــي وســائل االعــام
المقــروءة والمســموعة والمريئــة باإلضافــة الــى وســائل التواصــل

االجتماعــي الخاصــة .وينظــم مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة
والنباتيــة لقــاءات جماهيريــة فــي عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي
بمختلــف محافظــات الســلطنة.
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التسجيل في البرنامج:
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التقييم واختيار المشاركين:

التســجيل فــي البرنامــج يتــاح الكترونيــاً مــن خــال الموقــع االلكترونــي لمركــز

يشــكل مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة بشــكل دوري لجنــة

توفيــر رابــط اســتمارة التســجيل (مرفــق )1.فــي موقــع المركــز عنــد اإلعــان عــن

والمختصيــن مــن خــارج المركــز ،وتقــوم لجنــة التقييــم باألعمــال التاليــة:

عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة ( ،) www.oapgrc.gov.omويتــم
فتــح بــاب التســجيل فــي البرنامــج

التقييــم تضــم عــدد مــن موظفــي المركــز باإلضافــة الــى عــدد مــن الخبــراء

•الفــرز االولــي :يتــم اســتبعاد المشــاركات المخالفــة للشــروط
وغيــر المكتملــة او الواضحــة.

•الفــرز الثانــي :تقييــم فكــرة المنتــج مــن حيــث اإلثبــات العلمــي
والملكيــة الفكريــة.

•الفــرز الثالــث :تقييــم المهــارات الفرديــة للفريــق ومــدى التنــوع
فــي المهــام واالنســجام فيمــا بينهــم.

الفــرق التــي تجــاوزت الفــرز الثالــث ،يتــم اعتمــاد
مشــاركتها حســب األولويــة بنــاءٍ علــى الســعة

اللوجســتية للبرنامــج (يحــدد بشــكل دوري)
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الورشة التحضرية
بعــد االختيــار النهائــي للفــرق المتأهلــة لمنافــع  48ســاعة يعقــد مركــز عمــان للمــوارد

يرافــق الفــرق خــال اليوميــن (لســاعات معينــة فــي اليــوم) عــدد مــن الموجهيــن مــن مختلــف

التوجهــات العلميــة والماليــة والتســويقية وغيرهــا ،يوفــر الموجهيــن الدعــم الفنــي للفــرق
الــذي يســهم فــي تطويــر المنتــج حســب االرشــادات العامــة للموجهيــن (مرفــق.)3.

الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة ورشــة تحضيريــة لمــدة يــوم واحــد تســبق منافــع 48
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ســاعة بأســبوع .الغايــة مــن الورشــة التعريــف بمســار البرنامــج وإكســاب الفــرق

معــارف حــول مراحــل تحويــل الفكــرة الــى منتــج وبنــاء الهويــة واليــات التســويق.
ولضمــان تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن البرنامــج يتــم تهيئــة الفــرق للمراحــل

تحكيم أفكار الفرق
يشــكل مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتية لــكل دورة لجنة

القادمــة مــن خــال عــدد مــن الفعاليــات فــي برنامــج الورشــة تشــمل التالــي:

الحــكام بحيــث ال يزيــد عددهــم عــن  4أعضــاء .يمثــل أعضــاء لجنــة الحــكام
عــدد مــن المجــاالت التــي قــد تشــمل :ريــادة االعمــال واالســتثمار،

•التعريف بمسار برنامج منافع ومتطلبات كل مرحلة.

التســويق والهويــة ،الحاضنــات ،االستشــارات الماليــة.

•التعريف بالحاضنة العلمية ومتطلبات االحتضان.

فــي اليــوم التالــي لمنافــع  48ســاعة تقــدم الفــرق عروضهــا التقديميــة

•حــوار مفتــوح مــع خبــراء فــي مجــال ريــادة األعمــال ،ودراســة

ألفــكار المنتجــات التجاريــة امــام لجنــة الحــكام ،التــي تقــوم بتقييــم الفــرق

الجــدوى ،وتصميــم وتطويــر المنتــج ،وتســويق المنتــج ،والملكيــة

حســب المعاييــر المعــدة لذلــك (مرفــق .)4.فــي نهايــة اليــوم تســلم اللجنــة

الفكريــة ،وتقنيــات المســتقبل غيرهــا.
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منافع  48ساعة

قرارهــا النهائــي لمركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة.
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إعالن الفائزين بجائزة برنامج منافع

منافــع  48ســاعة فعاليــة تمتــد لـــيومين وتقــام فــي إجــازة نهايــة األســبوع،

يتــم اإلعــان عــن  4فــرق فائــزة بجائــزة برنامــج منافــع

البرنامــج العــام للفعاليــة التالــي:

خــال احتفاليــة رســمية .ويعتمــد للفــرق الفائــزة

تكــون الفــرق بعدهــا قــادرة علــى عــرض منتــج تجــاري اولــي ،ويشــمل

اليــوم األول :توزيــع الفــرق المشــاركة فــي المــكان المخصــص لهــا

فــي اليــوم الثانــي مــن قــرار لجنــة التحكيــم وذلــك

منحــة ماليــة قدرهــا

فــي مــكان إقامــة الفعاليــة (يعلــن عــن مــكان الفعاليــة بشــكل
دوري) ويتــرك المجــال للفــرق لبــدء العصــف الذهنــي لألفــكار حــول
المنتــج وتجميــع البيانــات حولــه ،ومــع نهايــة اليــوم يكــون كل فريــق

قــد حــدد التصــور االولــي للمنتــج.

اليــوم الثانــي :تنتقــل الفــرق بفكــرة المنتــج إلــى مســتوى متقــدم
وهــو تصميــم نمــوذج أولــي للمنتــج (حســب االمكانيــة) ووضــع

دراســة ماليــة مبدئيــة مــع خطــة تســويقية باإلضافــة إلــى عمــل
هويــة للمنتــج .فــي نهايــة اليــوم علــى الفــرق تجهيــز عــرض تقديمــي

للمنتــج حســب النمــوذج المعــد لذلــك (مرفــق.)2.

ريال ُعماني

باإلضافة الى جوائز عينية

مراحل تنفيذ برنامج منافع
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مسرعة االعمال
الفــرق التــي تنجــح فــي انتــاج نمــوذج اولــي خــال فتــرة االحتضــان
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يتــم ضمهــا لمســرعة أعمــال .دخــول الفــرق لمســرعة االعمــال

الحاضنة العلمية:
خــال أســبوع مــن انتهــاء إعــان الجائــزة يعقــد مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة

الحيوانيــة والنباتيــة اجتمــاع مــع الفــرق الحاصلــة علــى الجائــزة والحاضنــة
العلميــة لتفصيــل متطلبــات مرحلــة االحتضــان .تمتــد مرحلــة االحتضــان الــى ()6

أشــهر ،توفــر خاللهــا الحاضنــة العلميــة مجموعــة مــن الخدمــات للفــرق أهمهــا:
•المختبرات واالجهزة المناسبة لتجارب التصنيع.

محكــوم بشــروط وضوابــط خاصــة بالمســرعة علــى الفــرق
اســتيفاءها والموافقــة عليهــا .تمــدد مرحلــة تســريع االعمــال بيــن

 3الــى  6أشــهر حســب نــوع المنتــج ،تقــدم مســرعة االعمــال عــدد

مــن الخدمــات اهمهــا:

•اختبار المنتج وتطويره.
•إدارة الملكية الفكرية.

•المساعدة في التسويق والحسابات.

•المادة الخام لتطوير منتج اولي (حسب االمكانية المالية).

•توفير طاقم استشاري ورقابي متخصص.

•التوجيــه واإلرشــاد فــي الملكيــة الفكريــة ووضــع الهويــة للمنتــج

•التواصل مع المستثمرين.

•االستشارة العلمية طول فترة االحتضان.
واعــداد الخطــة التســويقية.

•الخدمــات التعليميــة :كخدمــة االنترنــت ،والدخــول للمجــات
العلميــة ،واســتعارة الكتــب وغيرهــا.

•التواصل مع الشركاء االستراتيجيين في السوق.

سادساً  :آلية صرف الجائزة وتقارير المتابعة

آلية صرف الجائزة

سابعاً  :الملكية الفكرية
تســجيل الملكيــة الفكريــة امــر راجــع للفريــق صاحــب

تصــرف الجائــزة لطــرف ثالــث (الحاضنــة) بشــكل كامــل

الفكــرة ،حقــوق الملكيــة الفكريــة تعــود بالكامــل

الفــرق الفائــزة علــى تطويــر المنتــج االولــي.

التصــرف فيهــا .دون تدخــل مــن مركــز عمــان للمــوارد

بعــد توقيــع عقــد االحتضــان وذلــك نظيــر مســاعدة

تقارير المتابعة
•تقــدم الحاضنــة تقريــر دوري لمركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة
والنباتيــة عــن ســير أداء الفــرق فــي تطويــر المنتــج األولــي حســب خطــة
العمــل.

•يقــدم الفريــق الفائــز تقريــر تفصيــل للنمــوذج االولــي للمنتــج (بغــرض
التوثيــق).

•تقدم مسرعة االعمال تقرير دوري عن سير أداء المنتج/الشركة.

•يعــد المركــز تقريــر متكامــل ســنوي عــن البرنامــج وأفــكار المنتجــات الفائــزة
والنمــاذج األوليــة للمنتجــات بعــد فتــرة الحاضنــة والشــركات التــي أنشــئت

بعــد فتــرة مســرعة االعمــال.

للفريــق صاحــب المنتــج ،ولــه مطلــق الحريــة فــي
الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة.

الحاضنة العلمية

للمزيــد مــن العلومــات

22305403
95037333
oapgrc@oapgrc.gov.om

