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BROADEN HORIZONS

THINK NEW

TAKAMUL
SUPPORTING INVENTORS & 
PROMOTING INNOVATION

من يحظى بدعم تكامل
يوفر برنامج تكامل دعمًا متكاماًل للمخترعين عبر مختلف مراحل 

االبتكار بدءًا من توليد األفكار وحتى تطبيقها لتصبح منتجات ذات عوائد 
تجارية. الستحقاق الدعم من برنامج »تكامل«، يجب أن يكون مقدم 

 الطلب ضمن إحدى الفئات التالية:

• مواطن إماراتي مقيم في الدولة
•  موظف أكاديمي أو طالب ضمن مؤسسة أكاديمية داخل الدولة

• موظف في مؤسسة حكومية إماراتية

لمزيد من المعلومات: 
www.takamul.gov.ae  :الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

    Takamul@ded.abudhabi  :أو التواصل معنا على البريد اإللكتروني

عن برنامج تكامل
برنامج تكامل هو برنامج وطني لدعم االبتكار بدأ في عام 2011 بهدف 
توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة االبتكار في دولة اإلمارات حيث 

يسهم في جعل دولة اإلمارات ضمن المجتمعات األكثر ابتكارًا في 
العالم، من خالل مساندة تنفيذ األفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى 
أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك من 
خالل دعم المخترعين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم؛ افرادًا وشركات 

ومؤسسات أكاديمية.

ومنذ انطالقته األولى، يواصل برنامج »تكامل« تحقيق زيادة سنوية 
في عدد براءات االختراع التي يدعم تسجيلها، وكذلك في نشر الوعي 

بالمراحل األساسية لالبتكار وخاصة الجوانب القانونية التي تحفظ 
حقوقهم ومنها الملكية الفكرية وطريقة حمايتها وطريقة تفعيل 

القيم التجارية للملكية الفكرية، حيث تم وضع هذا الدليل لتوضيح دور 
المؤسسات في امارة ابوظبي في ما يخص الملكية الفكرية. 

أهداف برنامج تكامل 
يعّد االبتكار في صناعات العلوم والتكنولوجيا مساهمًا رئيسًا في 

تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة 
وفي هذا السياق، يتماشى برنامج »تكامل« مع الهدف األساسي لرؤية 

أبوظبي االقتصادية 2030 في تطوير رأس مال بشري مبتكر ضمن 
قطاعات العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خالل دعمه المخترعين من 
كافة الفئات العمرية لتحويل أفكارهم اإلبداعية الطموحة إلى واقع 

ملموس.

وألن البيئة الحيوية الداعمة لالبتكار هي ركيزة أساسية من ركائز 
االقتصاد القائم على المعرفة، يوّفر برنامج »تكامل« خدمات متكاملة 
تلبي مختلف متطلبات تحقيق اإلبداع، مواصاًل توسّعه لتوفير خدمات 

جديدة ومساعدة المخترعين في دولة اإلمارات على تحقيق المزيد من 
طاقاتهم وإمكاناتهم العلمية.
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 الدعم الذي يقدمه برنامج تكامل -
مراحل االبتكار

4
النموذج التطبيقي

تنفيذ نموذج تجريبي أو أّولي عن 
االختراع.

التطبيق
الحصول على التراخيص. 
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تقييم الجدوى 

 التجارية
تتضمن هذه الخطوة عنصرين 

اثنين هما:  الفرز األّولي للتكنولوجيا، 
واالختبار التفصيلي للتكنولوجيا؛ 

حيث يجري »تكامل« التقييم 
المبدئي لجهوزية التكنولوجيا 

للطرح في السوق، ثم إجراء تحليل 
مفّصل لفرص دخول السوق.

تفعيل أصول الملكية 
الفكرية

تقييم مدى توافق االختراع مع 
معايير تسجيل براءات االختراع.
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التوعية

توعية المخترعين بالمراحل 
األساسية لالبتكار: مفاهيم 

الملكية الفكرية، وبراءات االختراع، 
وتفعيل القيم التجارية للملكية 

الفكرية



نحّرر األفكار

نحّفز التطوير

نعّزز اإللهام

نتخطى التوقعات

نجّدد المنظور

نوّسع اآلفاق

نثري العقول

SUPPORT OFFERED BY TAKAMUL 
– THE INNOVATION CYCLE

www.takamul.gov.ae

ABOUT TAKAMUL 
Launched in 2011, Takamul is a UAE innovation program 
to support inventors and promote innovation across the 
country. Takamul focuses on making UAE one of the 
most innovative countries in the world by promoting the 
innovation cycle, from the generation of ideas to the 
practical implementation of these ideas into commercial 
activities that support the country economically and 
socially. The program will support inventors from different 
categories and level, including individuals and corporates.

Since its first launch, Takamul achieves an annual 
increasing number of registered patents, and spreads 
awareness on key aspects of innovation, particularly 
the legal aspects that protect the inventors’ Intellectual 
Property. This guide is developed to clarify the role of 
corporates in the Emirate of Abdu Dhabi regarding the 
Intellectual Property laws.

TAKAMUL OBJECTIVES
In mature, knowledge-based economies, innovation in 
the science and technology industries has contributed 
significantly to their economic growth. Takamul is aligned 
with Abu Dhabi’s Economic Vision 2030 to drive human 
capital in science and technology by helping inventors 
and innovators of every age, turn their dreams into reality. 

Since the establishment of innovation ecosystem is an 
important part of a knowledge-based economy, Takamul 
aims to provide a complete service across the innovation 
ecosystem that is continually expanded to offer new 
components and areas of expertise, thus creating further 
value for inventors and innovators in the UAE.

HOW CAN TAKAMUL HELP YOU?
Takamul provides end-to-end support across the 
entire innovation cycle - from inception to commercial 
implementation. To be eligible for support from Takamul, 
an applicant needs to fit one of the following criteria:

• A UAE national residing in the UAE

• Academic staff employed by or a student enrolled in a 
UAE-based academic  entity 

• An employee of a UAE based government entity 

FOR MORE INFORMATION: 
Visit our webpage: www.takamul.gov.ae 

Send us an e-mail: Takamul@ded.abudhabi.ae 

IMPLEMENTATION
Securing licensing.
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AWARENESS
Educating inventors on the 
key stages of innovation: 
Intellectual Property (IP), 

patents and IP Commerciali-

IP ASSET CREATION 
Assessing whether an innova-
tion complies with the princi-
ple criteria of patentability.
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COMMERCIAL 
POTENTIAL 

ASSESSMENT
This step covers two elements 

– ‘Technology Triage’ and 
‘Technology Deep Dive’ where 

Takamul evaluates a technology’s 
readiness for entering the market 

and identifies the methods for 
doing so.

PROOF OF CONCEPT 
(POC)

The development of a 
prototype or pilot for an 

invention.
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تكامل
دعم المخترعين 
وتشجيع االبتكار


