
إرشادات الطلب
المشاريع الطالبية

إن الهدف من هذا المستند هو تقديم التعليمات لمقدمي الطلبات لتطوير مقترحاتهم من أجل تمويل 
المشاريع الطالبية مع التركيز على مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة.

با�ضافة إلى المتطلبات الواردة في هذا المستند، يجوز لمقدم الطلب أيضًا تقديم أية معلومات إضافية 
تدعم الطلب.

سيتم فحص الطلب للتحري من ا�هلية (وضع مقدم الطلب، متطلبات الجنسية، إلخ) ثم تقييمه في 
المكونات المختلفة - تفاصيل مقدم الطلب والعرض الفني والعرض التجاري. ستشمل معايير التقييم 

مؤهالت مقدم الطلب والجدوى الفنية ومطابقة العرض التجاري مع العرض الفني وغيرها.

يحتفظ صندوق االتصاالت ونظم المعلومات بحق طلب أي توضيح بشأن المعلومات المستلمة أو طلب أية 
معلومات إضافية. كما يحتفظ صندوق االتصاالت ونظم المعلومات بحق رفض طلب الحصول على التمويل 

بدون تحديد أي سبب من ا�سباب .
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1. ملخص تنفيذي

 ص.ب: 116688 دبي، ا�مارات العربية المتحدة، مباشر: 2300169 4 971+، هاتف: 2300089 4 971+، فاكس: 2300161 4 971+

apply@ictfund.gov.ae :البريد ا�لكتروني ،www.ictfund.gov.ae :الموقع ا�لكتروني

07
نموذج طلب
تطبيق رقم



رقم الطلب:                             ( لالستخدام المكتبي) يرجى إكمال الطلب: 

 ص.ب: 116688 دبي، ا�مارات العربية المتحدة، مباشر: 2300169 4 971+، هاتف: 2300089 4 971+، فاكس: 2300161 4 971+

apply@ictfund.gov.ae :البريد ا�لكتروني ،www.ictfund.gov.ae :الموقع ا�لكتروني

2. تفاصيل مقدم الطلب

1.2 اسم مقدم الطلب

2.2 العنوان

3.2 مؤهالت مقدم الطلب مقارنة بمتطلبات المشروع

الدولةرمز البريد

رقم الفاكسرقم الهاتف

الموقع ا�لكترونيالبريد ا�لكتروني
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3. عرض فني

أ - وصف المشروع

1.3 أهداف البحث

2.3 أدب / مسح ل½بحاث الحالية

3.3 منهجية البحث
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4.3 النتائج المقترحة

5.3 الخطة المقترحة
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6.3 وصف للموارد المطلوبة

7.3 تنفيذ أعضاء الفريق للمشروع

ب - التفاصيل المعنية / الموارد

8.3 االلتزام بدعم الطرف الثالث ( إن وجد)
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C – Output feasibility
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ج - جدوى الناتج

9.3 وجهة نظر ا�دارة حول إمكانات نجاح المشروع با�ضافة إلى التبريرات

10.3 وجهة نظر ا�دارة حول الجداول الزمنية با�ضافة إلى التبريرات
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د - الجدوى التجارية (إن وجدت)

11.3 آثار التسويق المترتبة على النتائج المقترحة للمشروع (إذا كان المشروع يسعى لمنافع تجارية)

هـ - مؤشرات ا�داء الرئيسة

12.3 مؤشرات ا�داء الرئيسة المقترحة لقياس مدى نجاح المشروع
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4. عرض تجاري

قائمة المستندات المطلوبة

المالية للمشروع التفاصيل 

يرجى التأكد من إرفاق الوثائق التالية:

إثبات بتمثيل دولة ا�مارات العربية المتحدة (مدى وشكل المشاركة من مواطني دولة ا�مارات / الشركات).

مؤهالت مقدم الطلب مقارنة بمطالب المشروع .

وصف المشروع: أهداف البحث؛ ا�دب / مسح ا�بحاث القائمة، منهجية البحث، النتائج المقترحة، الخطة 
المقترحة، ووصف الموارد الالزمة، وأعضاء فريق تنفيذ مشروع.

التوقعات لمدة عامين : نموذج ا�يرادات (إن وجد)، تقديرات تكاليف البنية التحتية وغيرها من الموارد، تقديرات 
تكاليف الموارد البشرية، وتقديرات تكاليف التكنولوجيا، وتكاليف تسجيل المشروع وتكاليف حماية 

بروتوكول االنترنت، وتكاليف أخرى؛ خطة مفصلة بالنفقات.

خطة تفصيلية للتمويل (بما في ذلك للسنوات المقبلة).

1.4 تفاصيل خطة ا�نفاق
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5. التعهد

لالستخدام المكتبي فقط

أصرح أنا                                                                                         بأن:

أنا مؤهل لتوقيع هذا الطلب.  •

المعلومات والمستندات المقدمة لهذا الطلب كاملة وصحيحة ودقيقة وأنه لم يتم كتم أية تفاصيل   •
مادية ذات آثار سلبية محتملة على هذا الطلب وأن تقديم معلومات خاطئة أو مضللة يعتبر جريمة.  

بمجرد اعتمادي في التمويل أتفهم وأوافق بان أي نتيجة للمشروع يستخدم في المقام ا�ول لتنمية   •
قطاع صندوق االتصاالت ونظم المعلومات في دولة ا�مارات العربية المتحدة.  

التوقيع:

االسم:

التاريخ:
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