المنظمة الدولية للهجرة
للتعبي عن االهتمام بصندوق تطوير المشاري ع الخاص باالبتكار
دعوة
ر
)(EDFi
مقدمة
ا
ً
ً
األخية ،حيث أنه وفقا لتقرير البيانات – الرؤى الرقمية
القوم يف السنوات
الرقم
تدريجيا يف المشهد
يشهد العراق تحوًل
ر
ي
ي
العالمية العراق  ،2019تبي أنه  38.22مليون شخصا ،أي  ٪96من إجمال سكان العراق لديهم ر
اشياك يف هواتفهم
ر
ي
ر
المحمولة ،و 19.68مليون ( )٪49لديهم اتصال باإلنينت و 19مليون ( )٪48مستخدمون نشط ري لوسائل التواصل
غي مستغلة وعىل األرجح مربحة ر
للشكات
االجتماع .كما وتعكس األرقام الواردة أعاله بوضوح أن العراق لديه سوق ر
ي
ر
.
الناشئة يف مجال التكنولوجيا باإلضافة إل ذلك ،أظهر اهتمام الشباب الميايد بالمشاري ع الناشئة يف مجال التكنولوجيا بال
يعان من عقبات
كبي يف هذا القطاع .ومع ذلك ،ومن ناحية أخرى ،فإن قطاع التكنولوجيا
شك إمكانية لنمو اقتصادي ر
ي
مختلفة مثل عدم كفاية رأس المال ،والحواجز القانونية ،ونقص التمويل ،واالفتقار إل ثقة العمالء والحواجز التقنية
ً
المتعلقة بتطوير وتسويق المنتجات/الخدمات .وال تزال المشاري ع التجارية عي ر
اإلنينت والتكنولوجيا يف مرحلة مبكرة جدا
ر
الت تعمل عي ر
ر
ر
األساس و هو التسويق ،وال تزال
اإلنينت ،تعمل بدافع
ر
ي
من التطور يف العراق ،حيث أنه معظم الشكات ي
معظم ر
الشكات تعمل بالنقد عند تقديم/توصيل الخدمات او البظائع  .ومثل القطاعات األخرى ،تواجه رشكات
غي المطور ،بما يف ذلك االفتقار إل
التكنولوجيا تحديات قانونية وتنظيمية مماثلة تحول دون نموها .كما وأن النظام
المال ر
ي
لتوفي رأس المال الالزم لبدء أو
يعت أن رواد األعمال يكافحون
التسويق
ر
ي
المال وعدم اإللمام الواسع بالوسائل المالية مما ي
تنمية أعمالهم .
ً
ر
الت يواجهها القطاع ،تطلق المنظمة الدولية للهجرة يف إطار صندوق تطوير المشاري ع
وانطالقا من الفرص والتحديات ي
ر
الت
( )EDFمبادرة جديدة ،بأسم صندوق تطوير المشاري ع الخاص باالبتكار ( ،)EDFiالذي يستهدف مشاري ع التكنولوجيا ي
ر
كبية لتوليد وظائف جديدة ،والمساهمة يف تطوير السوق الشامل
والت لديها إمكانيات ر
التزال يف اول مراحلها يف العراق ي
ر
ر
والت التزال يف مرحلة مبكرة هنا بأنها
ورفع مستوى االقتصاد
المحىل .ويمكن تعريف الشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا ي
ي
المحىل ولكنها تفتقر إل القدرة
مشاري ع تكنولوجية حديثة لديها خطة عمل فعالة مع إمكانية للمساهمة يف االقتصاد
ي
(المالية ،والتقنية ،والموارد ،إلخ) لزيادة نموها أو توسيع أعمالها.
وستدعم هذه المبادرة يف إطار المرحلة األول خمس رشكات واعدة و يف مرحلة مبكرة من خالل منحة رتياوح قيمتها ربي
الشكات قد ر
 10,000و 30000دوالر أمريك ،علما بأن هذه ر
المال
اخيقت السوق فعال ولكنها تحتاج إل مزيد من الدعم
ي
ي
ا
لتطوير أعمالها .كما وسيتم اتخاذ قرار المنحة المالية بناء عىل تقييم االحتياجات ،وإمكانية توليد فرص عمل الئقة،
ً
ً
واستدامة فكرة ر
مختيات  Five One Labsو رشكة Asiacell
التكنولوج واالبتكار .ويتضمن  EDFiأيضا تعاونا مع
المشوع
ر
ر ي
الذين سيقدمون ر
التشغيىل وعىل سبيل المثال و ليست محصورة عىل أنشطة اإلحالة واإلرشاد
الفت والدعم
اإلشاف
ي
ي
وأنشطة بناء القدرات األخرى.

المتقدمي االهتمام الالزم ،و يف بعض الحاالت قد يتلقون تعليقات عىل دراسة الجدوى الخاصة
وسيتم إعطاء جميع
ر
ب ر
التعبي عن االهتمام الخاص
الناجحي فقط لتعبئة طلب كامل إذا أظهر نموذج
المتقدمي
اقياحهم ،ومن ثم سيتم دعوة
ر
ر
ر
التعبي عن
معايي األهلية تقديم
المتقدمي الذين يستوفون الحد األدن من
كبية .ويجب عىل جميع
ر
ر
بهم إمكانيات ر
ر
ر
وغي المؤهلة .
غي المكتملة ر
عي اإلنينت ،ولن يتم النظر يف الطلبات ر
االهتمام ر

معايي األهلية
ر
ر
ر
بالمعايي التالية:
تف
إن هذه الدعوة
ر
ر
للتعبي عن االهتمام مفتوحة لشكات التكنولوجيا الحديثة ي
الت ي
o

o
o
o
o

ر
ر
ر ئ
أول قوي مع
يجب أن تكون شكة او مشوع ناس للتكنولوجيا يف مرحلة مبكرة مقرها يف العراق  ،يمتلك نموذج ي
وجود إمكانية للتوسع .ومن بعض األمثلة عىل هذه ر
الشكات او المشاري ع الناشئة؛ المبيعات والتسويق /نظام
ر
ر
ر
رشكات ر
مج ومطوري
عي اإلنينت ،تطوير مواقع اإلنينت ،ر
لشكات  ،B2Bالتجارة اإللكيونية/التسوق والتجارة ر
مي ر ي
اليمجيات ،حلول الموارد ر
البشية والمواهب ،الخدمات اللوجستية ،تطوير تطبيقات
قواعد البيانات ،حلول ر
الهواتف الذكية ،إدارة العمالء ...إلخ).
يجب ان تكون هذه المشاري ع /ر
الشكات قائمة لمدة ال تقل عن  3أشهر.
ر
الشكة او ر
يجب ان تكون ر
اف.
المشوع مدارة و مملوكة
من قبل مواطن عر ي
ً
واحدا أو ر
الشكة او ر
يعمل فب ر
موظفي).
أكي (بحد أقىص 10
المشوع غىل االقل موظف
ر
ر
توفي وظائف جديدة والمساهمة يف
المقيح القدرة عىل
يجب أن يكون لدى الحل
التأثي إيجابيا عىل المجتمع ،أي ر
ر
المحىل.
االقتصاد
ي

معيار االختيار
ً
ً
حدا أو ر
ر
ر
أكي من المكونات التالية:
والت تتضمن مكونا وا
سيتم منح األفضلية لشكات التكنولوجيا الناشئة يف مرحلة مبكرة ي
o
o
o
o
o

توفي المزيد من فرص العمل المستدامة  ،نسبة إل طلب المنحة.
لديها القدرة عىل ر
الشكة او ر
ر
غيها من السلطات الحكومية
المشوع مسجل لدى وزارة التجارة  /وزارة الصناعة  /غرفة التجارة أو ر
ذات الصلة .ومع ذلك ،فإن ر
الغي مسجلة ،لديها الحق بالتقدم بطلب للحصول عىل المنحة.
الشكات او المشاري ع ر
ً
الشكة او ر
تقدم ر
إيجان.
اجتماع
تأثي
الشوع أفكارا تقنية مبتكرة وإبداعية ذات إمكانيات عالية لخلق ر
ري
ي
بعي االعتبار النساء واألشخاص ذوي
تعالج قضايا االندماج
االجتماع يف آلية التوظيف الخاصة بهم ،أي األخذ ر
ي
والنازحي فيما يتعلق بالحصول عىل فرص عمل.
القدرات المختلفة والعائدين
ر
ر
ر
الت توضح القيمة مقابل المال..
الشكات او المشاري ع ي

تعبيك عن االهتمام بمنحة االبتكار سوف يمر بعملية تقييم متسلسلة ،وسيتم بعد ذلك اتخاذ القرار الخاص بالحصول
إن ر
ا
عىل المنحة النهائية بناء عىل اإلبداع والقدرة عىل توليد فرص عمل الئقة واستدامة األعمال .وتبدأ عملية المنحة الخاصة
باالبتكار عند تقديم التعبي عن االهتمام عي ر
الناجحي
المرشحي
المتقدمي ،وسيتم بعد ذلك دعوة
اإلنينت من قبل
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
عي اإلنينت .وبعد مراجعة طلبات المنح ،ستقوم لجنة االستثمار باختيار شكات التكنولوجيا
لتعبئة طلب كامل ،و تقديمه ر
المحتملة ا
معايي االختيار المستخدمة يف جميع التطبيقات.
بناء عىل
ر
للتأهل للحصول عىل منحة ابتكار  ،EDFستمر ر
الشكات المؤهلة بالخطوات التالية.:
التعبي عن االهتمام المنشور عىل موقع المنظمة الدولية للهجرة.
معايي األهلية وقم بتعبئة نموذج
الخطوة  :1اقرأ بعناية
ر
ر
التعبي عن االهتمام ،إن
المتقدمي ذكر ديونهم الشخصية والتجارية المستحقة أثناء تعبئة نموذج
مالحظة :يجب عىل
ر
ر
وجدت.
ر
يستدع الطلب الكامل تقديم ما
األكي تألقا لتعبئة طلب كامل ،وسوف
التعبي عن االهتمام
الخطوة  :2سيتم دعوة نماذج
ر
ي
يىل:
ي
الوثائق المطلوب تقديمها:
 .1قائمة كاملة ر
بالشكاء مع معلومات االتصال الخاصة بهم،
إن وجدت.
بالمساهمي وقيمة حقوق الملكية الخاصة
 .2قائمة كاملة
ر
بهم/حصصهم ،إن وجدت.
 .3خطة التوسعة/التجديد شاملة كيفية قيام مقدم الطلب
باستخدام المنحة بكفاءة (استخدم النموذج المعتمد لدى
.)IOM
الحاليي ،بما يف ذلك معلومات
بالموظفي
 .4قائمة كاملة
ر
ر
االتصال الخاصة بهم ورواتبهم.
ر
الت
 .5قائمة الشواغر الجديدة (اسم الشاغر والراتب) ،ي
تنوي تقديمها بعد حصولك عىل هذه المنحة.
 .6خطة عمل مفصلة ،بما يف ذلك الخطة المالية والمنافسة
ر
ر
متغييات (المنتج
الت تتناول أربعة
واسياتيجية
ر
التسويق ي
والسعر والمكان ر
واليوي ج).
لتيير طلب المنحة الخاص بك .عىل
 .7رسالة دعم/توصية ر
سبيل المثال ،خطاب من المعهد الذي تلقيت منه التدريب
أو األعمال الفنية األخرى أو عمالء المؤسسات أو أي كيان
رسم آخر.
ي

الوثائق ر
الت يفضل تقديمها
ي
ا
بدال من ذلك ،يمكن ر
 .1شهادة تسجيل ر
للشكات
الشكة ،و
الفت،
غي المسجلة أن تقدم :شهادات التدريب/التوجيه
ر
ي
ترخيص التطبيق/موقع الويب ،أو نسخة من أوراق االعتماد
األكاديمية ذات الصلة كدليل.
يت الصادرة عن
 .2رقم الضيبة وشهادة التخليص الض ر ي
مكتب الضائب.
 .3آخر بيانات مالية مدققة.
ر
االجتماع للشكة.
 .4رقم الضمان
ي
الشخىص،
االجتماع ودفع ضيبة الدخل
 .5إثبات الضمان
ي
ي
الموظفي ورواتبهم مقابل اإليصاالت
بما يف ذلك قائمة
ر
المدفوعة إل الحكومة.
مقدم الخدمات الخاصة
 .6شهادات المزودين من قبل
ي
بهم.

ئ
النهان بشأن المستفيدين ،ا
بناء عىل جودة المعلومات المقدمة يف طلب
الخطوة  :4ستتخذ لجنة االستثمار القرار
ي
ر
الت قد تشمل الزيارات الميدانية .ومن ثم سوف تجتمع المنظمة الدولية
المنحة وعمليات التحقق الالحقة ،ي
ئ
نهان بشأن المنحة.
للهجرة مع صاحب العمل لمناقشة الدعم الذي سيتلقاه ،واتخاذ القرار ال ي

كيفية التقديم
.1
.2
.3

.4

.5

ر
التعبي عن االهتمام كامال بعناية.
يرج قراءة نموذج
ر
انقر عىل الرابط لمزيد من المعلومات وتقديم  EOIالخاص بك/http://edf.iom.int/innovation :
امأل استبيانات التعبي عن االهتمام عي ر
اإلنينت يف محاولة واحدة ،ويجب استكمال جميع المعلومات
ر
ر
أسبوعي إلكمال
اإلنجليية .مالحظة :سيكون لديك
التعبي عن االهتمام  EOIباللغة
المطلوبة يف نموذج
ر
ر
ر
ر
ر
عي اإلنينت .ر
ه يف المراحل المبكرة المهتمة,
نموذج
التعبي عن االهتمام ر
ر
الت ي
يرج من المشاري ع التقنية ي
تقديم االستمارة بحلول  25يوليو .2019
فسيطلب منك تقديم طلب كامل عي ر
اإلنينت ،وسيكون لديك  15يوماً
إذا تم إدراجك ف القائمة المختضةُ ،
ر
ي
إلكمال طلبك الكامل بعد ر
ً
تلقائيا استبعاد
تلف المراسالت األول من المنظمة الدولية للهجرة .علما بأنه سيتم
ي
ئ
المتقدمي الذين ال ر
النهان من عملية االختيار.
يحيمون الموعد
ر
ي
الناجحي لجدولة الزيارات الميدانية /يف الموقع
المتقدمي
سيقوم موظفو المنظمة الدولية للهجرة بمتابعة
ر
ر
ا
سي عملية االختيار.
توفي مزيد من المعلومات حول كيفية ر
والمقابالت ،فضال عن ر

***

