مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
شروط ومتطلبات دعم المحتوى اإللكتروني

مقدمة:
تستقبل إدارة الثقافة العلمية في المؤسسة سنويا عددا كبيرا من طلبات المساهمة من جهات محلية
مختلفة ،وتقوم المؤسسة بدراستها ،وتساهم المؤسسة باألنشطة والمشاريع التي تستوفى شروط
المؤسسة .ويتم تحديد نسبة مساهمة المؤسسة في المشاريع التي يتم الموافقة على المساهمة فيها على
مدى توافق المشروع المقدم مع سياسات ولوائح المؤسسة العامة لدعم المشاريع والتي وافق عليها
مجلس اإلدارة.
شروط تقديم طلب الدعم:
 .1يقتصر الدعم على الطلبات المقدمة من جهات كويتية غير ربحية ،القطاع العام ،جامعة
الكويت ،جامعات خاصة ،جمعيات النفع العام ،بما في ذلك مكاتب المنظمات الدولية
اإلقليمية في دولة الكويت.
 .2يقتصر الدعم للمشاريع التفاعلية مع الشريحة المستهدفة.
 .3تسليم نسخه ورقة نطاق العمل  Scope Of Workوالتي تم بموجبها استجالب عروض
األسعار
 .4توفير ثالثة عروض فنية ومالية لمشروع المحتوى الكتروني المطلوب دعمه وتسليم نسخه
لكل منها
 .5اختيار أحد العروض الفنية والمالية في( )4مع بيان معايير التقييم ومسببات االختيار
 .6أن يكون المحتوى اإللكتروني في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار . STI
 .7في حال قيام الجهة طالبة الدعم بتطوير المشروع يتم تسليم عرض فني ومالي واحد.
 .8توجيه رسالة طلب دعم المشروع للسيد مدير عام المؤسسة على ان تكون موقعة من مدير
عام أو رئيس الجهة طالبة الدعم.
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 .9اعتماد شروط ومتطلبات دعم مشاريع المحتوى اإللكتروني ونموذج طلب الحصول على
دعم من قبل المخول بالتوقيع.
 .10يتم تقديم الطلب وفقا آللية النوافذ الزمنية المعلن عنها في الصفحة الرئيسية للمؤسسة،
مرفقا معه:
 ملخص الموضوعات التي ستطرح في المشروع ويشتمل التالي:
 .iنبذه عن المشروع وتناسقه مع أهداف الجهة المقدمة للطلب.
 .iiموائمة المشروع مع المشاريع القائمة حاليا في الجهة المقدمة للطلب.
 .iiiنطاق اإلستفاده من المشروع محليا وإقليميا وعالميا
 .ivالطريقة المقترحه لتصميم وتنفيذ المشروع
 .vاألدوات العلمية المستخدمة في تصميم وتنفيذ المشروع (إن وجدت)
 .viطريقة عرض المحتوى للمشروع ولغات المحتوى (إن وجدت)
 .viiطريقة إدارة المشروع والجدول الزمنى للتنفيذ
 .viiiأسماء وعدد وتخصصات األفراد القائمين على المشروع
 .ixمدة حياة المشروع التقديرية
 .xالخطط التدريبية للقيام بالمشروع (إن وجدت)
 .xiطرق صيانة وضمان إستمرارية المشروع (إن وجدت)
 .11يلتزم مقدموا طلب الدعم بتزويد المؤسسة بالمعلومات المطلوبة خالل فترة أسبوعين بحد
أقصى من تاريخ طلبها.
 .12تعطى أولوية دراسة إمكانية دعم المشاريع للجهات التي لم يسبق لها االستفادة من دعم
المؤسسة.
وفي حال موافقة المؤسسة على المساهمة بالمشروع ،يلتزم المتقدمين بالشروط التالية:
 .1ذكر مساهمة المؤسسة وظهور شعارها واسمها على جميع المطبوعات الخاصة بالمشروع من
كتيبات ،نشرات ،إعالنات ،بوسترات ،دعوات ،والقرطاسية المخصصة المشروع والشهادات
والدروع وجميع ما يتعلق به من إعالن ان وجدت ،ووضع الشعار على المنتج لمدة ثالثة أشهر
منذ إطالقه.

2

ST1-P2 -09/02/2014

 .2ترتبط دفعات مشروع المحتوى اإللكتروني مع البرنامج الزمني للتنفيذ.
 .3يلتزم الجهة مقدمة الطلب بتسليم تقرير حسب متطلبات المؤسسة لقياس مدى نجاح المشروع
كجزء من عملية التقييم والقياس بعد  3أشهر من إطالق المشروع الستحقاق الدفعة األخيرة (
 .4تزويد المؤسسة من قبل المتقدمين بالبيانات البنكية (اسم البنك ،الفرع ،رقم الحساب ،اآليبان) في
حال الرغبة في التحويل المباشر للحساب.
 .5ألي تنسيق إضافي بين نشاط والمؤسسة من خالل البريد اإللكتروني:
 escience@kfas.org.kwوالهاتف22278175 :

تسلم طلبات دعم المشروع إلى العنوان التالي:

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مدينة الكويت  -الشرق  -شارع أحمد الجابر
www.kfas.org
E-mail: eScience@kfas.org.kw

تلفون22278100 :

مباشر22278175 :

إقرار وتعهد:
أقر أنا الموقع أدناه ،بالموافقة على كافة الشروط السابق ذكرها ،مضافا ً إليها البنود الواردة في خطاب
موافقة المؤسسة على الدعم ،ونتعهد بالعمل بها بعد استالم موافقة المؤسسة الخطية على دعم المشروع في
حال تقرر دعم المؤسسة لهذا المشروع:
ممثل الجهة مقدمة الطلب:
_______________________ :
االسم
التوقيع

_______________________ :

التاريخ

_______________________ :

اسم النشاط

_______________________ :
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
نموذج طلب الحصول على دعم
عنوان المشروع
_________________________________________________
وصف المشروع ( 250كلمة)
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أوالً :بيانات عامة عن الجهة
 .1اسم الجهة مقدمة الطلب______________________ :

 .2طبيعة الجهة/الهيئة مقدمة الطلب:

 أكاديمية
 أخرى __________

 نفع عام

 .3الموقع اإللكتروني للجهة ______________________________
 .4عنوان الجهة
____________________________________________
____________________________________________

ثانياً :بيانات عامة عن المشروع
 .1صفة المشروع ()… ،Portal ،App.
______________________________
 .2المشروع المقدم:
 جديد
 قيد التنفيذ

 تطوير لمشروع قائم
 أخرى ________

 .3تاريخ بداية المشروع _________________
تاريخ نهاية المشروع _________________

 .4الهدف من المشروع ومدى ارتباطه بأهداف الجهة

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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 .5مدى موائمة المشروع مع المشاريع القائمة حاليا في الجهة المقدمة للطلب
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 .6نطاق اإلستفاده من المشروع محليا وإقليميا وعالميا
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 .7إجمالي تكاليف المشروع  _______________ :د.ك
 .8مبلغ مساهمة المؤسسة لدعم المشروع المطلوب هو  ____________ :د.ك
 .9المساهمة النقدية للجهة طالبة الدعم ____________ :د.ك

ثالثاً :البيانات التفصيلية للمشروع
 .1بيانات ممثل الجهة طالبة الدعم:
_______________________ :
 .aاالسم
______________ :
 .bهاتف المكتب
______________ :
 .cهاتف النقال
 .dالبريد اإللكتروني _______________________ :

 .2الشخص الذي يمكن االتصال به للمتابعة واإلجابة عن استفسارات المؤسسة :
_______________________ :
 .aاالسم
______________ :
 .bهاتف المكتب
______________ :
 .cهاتف النقال
 .dالبريد اإللكتروني _______________________ :
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 .3بيانات فريق العمل المشارك في التنفيذ
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 .4الشريحة المستهدفة لهذا المشروع
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

.5

برجاء ارفاق نطاق العمل  Scope Of Workالمعد من قبل الجهة مقدمة الطلب

 .6برجاء ارفاق عدد ( )3عروض أسعار التي تم استجالبها لغرض تنفيذ المشروع أو في حال قيام
الجهة طالبة الدعم بتطويرالمشروع يتم تسليم عرض فني ومالي واحد
.7

الطريقة المقترحة لتصميم وتنفيذ المشروع (ممكن ارفاق وثائق توضيحيه)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 .8األدوات العلمية المستخدمة في تصميم وتنفيذ المشروع (إن وجدت)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 .9طريقة عرض المحتوى للمشروع ولغات المحتوى (إن وجدت)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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 .10الخطوات المرحلية للمشروع (برجاء ارفاق الجدول الزمنى للتنفيذ)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 .11مدة حياة المشروع

________________________

 .12الخطط التدريبية للقيام بالمشروع (إن وجدت)
______________________________________________________
______________________________________________________
 .13طرق صيانة وضمان إستمرارية المشروع (إن وجدت)
______________________________________________________
______________________________________________________
 .14الخطة اإلعالمية والوسائل المستخدمة لإلعالن والتعريف بالمشروع وجذب الشريحة
المستهدفة(:برجاء إرفاق الجدول الزمني للخطة اإلعالمية)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 .15هل سيتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟
 نعم ( برجاء تزويدنا بالتفاصيل) ______________________________
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 .16مساهمات من جهات خارجية لدعم المشروع هي:
 .aاسم الجهة __________________:المبلغ ________ :د.ك
 .bاسم الجهة __________________:المبلغ ________ :د.ك
 .cاسم الجهة __________________:المبلغ ________ :د.ك
 .17اختيار طريقة دفع مبلغ الدعم المقدم
 شيك باسم المستفيد:
________________________________________________________
(يرجى تحديد اسم الجهة التي سيتم إصدار الشيك لها .علما أن المؤسسة ال تقوم بإصدار شيكات باسم
أفراد)
 تحويل مالي إلى:
بنك____________________________________________________ :
فرع____________________________________________________ :
رقم الحساب_________________________________________________:
اآليبان  /سويفت_______________________________________________:

أتعهد أنا الموقع أدناه بصحة البيانات التي تم تعبئتها ،وفي حالة وجود أي تعديالت على البيانات بعد تسليم
النموذج  ،سيتم إخطار المؤسسة رسميا بهذه التعديالت وبيان تأثيرها اإلداري والمالي على المشروع.
ممثل الجهة مقدمة طلب الدعم:
االســـم

_______________________ :

التوقيـع

_______________________ :

التاريخ

_______________________ :

مالحظة :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي غير ملزمة بالموافقة على المساهمة في هذا المشروع أو الموافقة على
جميع ما جاء الواردة من بيانات أعاله لحين دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .إذ أن هذا النموذج وضع
لغرض الدراسة من قبل المؤسسة التخاذ القرار المناسب بشان البنود التي تتفق مع سياسات المساهمة المعمول
بها في المؤسسة .هذا ولن يتم النظر بأي طلب دعم غير مستوفي البيانات المبينة بنموذج طلب الدعم أعاله.
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