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  توضيح لكيفية ملئ االستمارة

 إستمارة إنشاء مشروع ُمقدم إىل دائرة البحث والتطوير

 * حاضنة التعليم العاليشعبة 

the Directorate  to form submitted Project proposal application
/ Incubators and productive University  Research and Development of

 division 
 

 :Basic Informationاملعلومات األساسية:                                                       
 

 ُيذكر االسم الثالثي باللغتني )العربية واإلنكليزية(

 

 أسم امُلقرتح الرئيسي للمشروع 
Principle person of the 

project 

تكنولوجية أو هل هو مشروع ؛ حاضنة أعمال أو حاضنة أعمال 

حاضنة تكنولوجية أو )واحة/حديقة( تكنولوجية ، أو حاضنة 

 خاصة أو حاضنة مستدمية أو إقليمية أو دولية ......اخل
 

 نوع املشروع

Project Type 

 
  شروعامليف  أعضاء فريق العملُيذكر أمساء 

 
عأمساء املشاركني يف املشرو  

Coworkers in the project 

 
 اجلهات الداخلية واخلارجيةُيذكر أمساء 

 

 اجلهات املساهمة والساندة

Sponsoring and 
supporting parties 

 ( .. وهي ُتعد استمارة التقرير األساس يف مرحلة ما قبل اإلحتضان ملشروع احلاضنة .1إستمارة رقم )

 وفيها حرية التوسع بالطباعة مللئ احلقول مبا يناسبها   (Wordُطبعت حقول االستمارة مبعاجل النصوص  )* 

 .من بيانات     

 ال ترفق هذه التوضيحات مع تقديم االستمارة األساسية .*  
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 شروع املاجلدوى االقتصادية إلنشاء 

the project feasibility of Economic 

           داخل احلقلُيكتب بوضوح ومطبوع       :احلاضنة باللغة العربيةمشروع  عنوان

           ُيكتب بوضوح ومطبوع داخل احلقل     :  احلاضنة باللغة اإلنكليزيةمشروع  عنوان

 : أهمية إنشاء املشروع وأهدافه

 توضح مقدمة تعريفية عن املشروع وأهميته .  -1
 . مربرات إختيار املشروع ُتذكر   -2
ُتذكر األهداف بوضوح للمشروع )العام واألهداف األدائية( واهلدف النهائي أو الغاية من   -3

 .إنشاء املشروع 
 : العملية املضافةوالقيمة العلمية 

 نتائج جديدة مل يسبق إن نفذت مبعايري علمية حديثة . املشروع منماذا ُيضيف  -1
 هل هنالك جوانب عملية جديدة حيدثها املشروع . -2
 ذات طابع علمي أو عملي ُيحدث نقلة نوعية يف التنفيذ .كل شيء  -3

    :شروع امل تأثريات

 ما حيدث من تغيري واضح بعد إنشاء املشروع . -1
 هل يتم تغطية حاجات جمتمعية ُتحدث تغيريًا واضحًا بعد مرحلة االحتضان هلذا املشروع . -2
 أين ميكن أن ُيحدث التغيري ماديًا معنويًا أو شيء آخر يذكر . -3

               : التشابه والفروقات بأعمال مماثلة داخل العراق

 . هل هنالك مشاريع مشابه تعيق التنفيذ ومتنع التكرار  -1
 البأس بوجد نظائر للمشروع إقليمية ودولية ممكن حتدثتأثريًا مباشرًا يف العراق . -2
 هل هنالك فروقات واضحة مع مشاريع مشابهة يف العراق وماهو اجلديد . -3
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 اجلدوى الفنية إلنشاء املشروع 

Technical feasibility of the project 

 

 

 :شروع املموقع 

املوقع بالتحديد الواضح وبيان حدوده مع ذكر الرتخيص باستخدامه حبيث ال ُيشكل ضررًا يف احمليط ذكر        

 مبوقع مشروع احلاضنة .اجملاور هلذا املوقع وال يؤثر على األجواء والظروف البيئية املطلوبة 
 :* شروع وحتديد واائف كل بنايةاملالوصف اهلندسي ألبنية 

يتطلب الوصف اهلندسي التشخيص الدقيق لكل مرفق يف بنايات املشروع ليتسنى للمصمم  -1

 اهلندسي أن ُتضع له الدالئل والقياسات الطموحة من مقرتح املشروع .
 . وملحقاته املشروعحتديد األبعاد اهلندسية لبناية  -2
البد من إرفاق كل شيء يساعد على تصميم املشروع من خمططات توضيحية أو رسومات  -3

 ختطيطية أو صور أو مناذج حتقق اهلدف من الوصف اهلندسي للمشروع .
 ُتذكر كل متعلقات ووظائف كل مكون هندسي من أبنية املشروع . -4

 : قائمة باملكائن واآلالت واألجهزة واملعدات
     قائمة مطبوعة جبدول ُيحدد اسم املستلزم املطلوب بصورة دقيقة .ُتعد  -1
 ُتذكر املواصفات الفنية للمستلزم وحتديد بلد املنشأ وسنة اإلنتاج .  -2
 ( يف شراء املستلزم املطلوب يف مشروع احلاضنة .isoُيراعى االعتماد املعياري )  -3
لتنصيب والصيانة وتدريب الكادر ُيراعى يف إعداد الشراء لكل املستلزمات اليت تتطلب ا -4

 لتشغيلها وصيانتها .
ُيحدد نوع ومواصفات األثاث مهما كان نوعه )خمتربي ، ورشي ، ألغراض إدارية ، أخرى(   -5

 ، مع حتديد وسائل النقل )قدر اإلمكان( اليت ختدم املشروع . 
 ُيثبت التقدير املالي لكل مستلزم ُيخطط لشراءه . -6

 :    مشروع لل طريقالخارطة 

يبدأ التخطيط إلعداد مراحل تنفيذ املشروع منذ إقرار املصادقة على العمل وإستالم املوقع  -1

ميكن إستخدام التوضيحات التخطيطية لكل مرحلة مع وضع مفاصل واضحة بني ، وتهيئته 

 .مرحلة وأخرى لنعكس الوصف الدقيق
 وبتوصيف إجرائي دقيق . ُينفذ العمل خبطوط متوازية مع شراء املستلزمات للمشروع -2
تثبيت اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ مشروع احلاضنة التكنولوجية بشكل مكتمل االجناز تصاعديًا  -3

  .وصواًل لتحقيق الغاية النهائية )اهلدف النهائي( من إعتماد املشروع 
وعيتها التحديد الدقيق لبداية ونهاية كل مرحلة إجنازية للتوافق مع حجم املصروفات املالية ون -4
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 كانت مصروفات ثابتة أو تشغيلية حبيث يسهل متابعتها بكل طرق املتابعة . سواء
 حتديد دور كل شركة أو مؤسسة عاملية أو حملية يف املساهمة بإنشاء املشروع . -5

ما مقدار ونوع املساهمة أو املساندة مهما كان نوعها ، على أن يكون هنالك توازن يف مصلحة  -6

 املساهمة +املشروع( وإمنا يكون اجلهد تعاوني مثمر .الطرفني )اجلهة 

ميكن تدوين مساهمة اجلهات التعاونية مع املشروع بإتفاقيات واضحة موقعة من الطرفني  -7

 تضمن حقوق الطرفني مع اإللتزام بتنفيذها .

احلفاظ على حقوق امللكية يف نقل سر املعرفة وجتسيد التبادل واملنفعة يف اخلربات املطلوبة  -8

 للمساهمة يف املشروع مع احلفاظ على املنفعة املتبادلة .

تكون املؤسسات والشركات املساهمة والساندة ذات مسعة عاملية وليس من اجلهات املعلقة  -9

 عضويتها يف التعاون مع العراق . 

 إرفاق السرية الذاتية لكل شركة مساهمة مع بيان املؤشرات املعيارية الختيارها . -10
 : يةاملوارد البشر

 يتطلب املشروع حتديد نوعني من املوارد هما : -1

الذين حيتاجهم املشروع خالل ثالثة مراحل للمشروع )ماقبل االحتضان وأثناء االحتضان  -

 وبعد االحتضان(، وهم كادر االعداد للمشروع وتنفيذه .

الذين ُيعتمد عليهم يف تنفيذ املشروع يف حقل العمل وما بعد مرحلة االحتضان ، وهم  -

الكادر الفعلي للمشروع ، ومنه متتص البطالة من األيدي العاملة يف املشروع مهما كان 

 .نوعه مستقباًل 

 وضع وصف لأليدي العاملة من حيث الشهادة واالختصاص والتمرس ونوعية املهارات املطلوبة -2

 ُذكر األعداد جبداول واضحة مع حتديد سنوات اخلربة من عدمها أو الرغبة يف العمل . -3

 البد من حتديد األيدي العاملة الفعلية والساندة وحتديد الصفة اإلدارية لكل منهم . -4

 البد من وضع توصيف وظيفي أدائي لكل اختصاص مطلوب . -5

 طبيقاته العملية(:                                                                          )تقدير االحتياجات ملنتجات املشروع وت دراسة السوق 

وصف املنتج التسويقي سواء كان سلعي أو خدمي ، ويكون وصفًا دقيقًا ورمبا خمرجًا تسويقيًا  -1

 أو دليل إرشادي واضح . Published Illustrationمزود مبنشور توضيحي 

السوق وتقدير االحتياجات املطلوبة يف جداول توضيحية تناسب حجم املنتج دراسة حاجة  -2

 التسويقي مهما كان نوعه .

وضع خطة تسويقية متقنة تضمن حتقيق أهداف وغاية مشروع احلاضنة التكنولوجية حبيز  -3

 الواقع ، مبا يعزز عمليات الطلب على تسويق املنتج العلمي مهما كان نوعه .

 إن أمكن يف تنفيذ املشروع .البد من دراسة الفاقد من املنتج وكيفية معاجلته  -4

 البد من إحتساب كلف التسويق مقارنة باملصروف وما متوفر يف السوق احمللية . -5

 

 



5 
 

 

 حمتويات استمارة التقرير األساس إلنشاء مشروع احلاضنة التكنولوجية

 املعلومات األساسية -
 اجلدوى اإلقتصادية  -

 موضوع مشروع احلاضنة باللغة العربية  -1
 موضوع مشروع احلاضنة باللغة اإلنكليزية -2
 شروع املأهمية إنشاء  -3
 املضافة أو العملية القيمة العلمية -4
 شروع املاآلثار التطبيقية من إنشاء  -5
 ملشروعاختصص موضوع  -6
 ملشروعطبيعة عمل ا -7
 بيان التشابه والفروقات  بأعمال مماثلة داخل العراق  -8
 اب الكلفة الكلية للمشروعإحتس -9

 اجلدوى الفنية  -
 شروع املحتديد موقع إنشاء  -1
 واائف كل بناية  شروع وحتديداملالوصف اهلندسي ألبنية  -2
 شروع املحتديد نوعية إستخدام أبنية  -3
 إرفاق قائمة باملكائن واآلالت واألجهزة واملعدات -4
 شروع املوضع خارطة الطريق إلنشاء  -5
 توفري املوارد البشرية إلنشاء مشروع  -6
 دراسة السوق  -7
 إقرار مشروع احلاضنة التكنولوجية من اللجنة الوزارية املركزية -8
 مصادقة معالي الوزير  -9

 


