
إرشادات الطلب
تمويل المحتضنين

إن الهدف من هذا المستند هو إرشاد مقدمي الطلب لتطوير مقترحاتهم من أجل تمويل شركاتهم التي تركز 
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، الخ) 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. طلب االستثمار
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العنوان

االسم ا�ول

اسم الشركة

العنوان 

�صحاب الشركات، الرجاء تقديم:

        •    رقم وتاريخ تسجيل الشركة

        •    مستندات التسجيل ونسخة عن النظام ا�ساسي وعقد التأسيس

        •    تفاصيل أصحاب ا�مالك\المروجين\المساهمين والتمويل\المساهمة الخاصة بهم

        •    تفاصيل مجلس ا�دارة وا�دارة العليا والبيانات المالية للخمس سنوات الماضية (إن وجدت)

رقم الهاتف

االسم ا�خير

عنوان البريد ا�لكتروني

المسمى الوظيفي

الموقع ا�لكتروني للشركة

رقم الهاتف المتحرك

الموقع ا�لكتروني الخاص 
(إن وجد)

تفاصيل االتصال
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2. معلومات الشركة

1.  تركيز قطاع تكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات

2.  الرجاء تقديم ملخص عن 
الشركة / المنتج / الفكرة 

الخاصة بكم. ما الذي يجعل 
شركتكم فريدة من نوعها؟

3.  هل لدى شركتكم خطة 
عمل أو ملخص تنفيذي؟

4.  إذا كانت شركتكم تعتمد 
على الملكية الفكرية مثل براءات 

االختراع أو العالمات التجارية 
كميزة تنافسية هل تملك 

الشركة (مقارنة با�فراد) ترخيص 
حصري للملكية الفكرية؟

مواد متقدمة

السيارات والنقل

منتجات / خدمات الشركات

منتجات وخدمات المستهلكين

الطاقة /  الدفع

ا�طعمة والمشروبات

تكنولوجيا المعلومات / ا�نترنت

ا�عالم والترفيه

العقارات

االتصاالت

نعم

يرجى إرفاق خطة العمل

ال

ال ينطبقالنعم

الفضاء الجوي والدفاع

البنوك

الكيماويات

التعليم

الخدمات البيئية

الرعاية الصحية

الضمان

المعادن والتعدين

البيع بالتجزئة

خدمات النقل

الزراعة

العلوم البيولوجية

البناء

ا�لكترونيات

الخدمات المالية

الصناعات التحويلية

الترفيه

المستحضرات الصيدالنية

المنتجات ا�منية

أخرى

5.  إذا قمتم با�جابة بنعم أو ال 
للسؤال أعاله يرجى ذكر المزيد 

من التفاصيل حول وضعكم 
الحالي في الملكية الفكرية 

(200 كلمة أو أقل)
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14.  ما هو مستوى معرفتكم 
وخبراتكم الفنية في مجال 

الشركة الخاصة بكم أو ا�عمال 
المقترحة؟ 

15.  هل يوجد ما ال يقل عن 
موظف واحد يعمل لدى 

الشركة بدوام كامل؟

16.  ما هو عدد الموظفين 
العاملين بدوام كامل في 

الشركة؟

غير متأكدالنعم

17.  هل أنتم على استعداد 
لالنتقال إلى [موقع الحاضنة] 

في حال استالم التمويل؟

النعم

18.  هل أنتم من مواطني 
الدولة؟

19.  ما هو العدد الحالي 
للموظفين المواطنين في 

الشركة؟

20.  كيف ستستفيد شركتكم 
من الدولة في المستقبل؟

21.  أية مالحظات أخرى

النعم

غير متأكد
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3. قائمة المتطلبات

الرجاء التأكد من إرفاق المستندات التالية:

للشركات، تفاصيل أصحاب ا�مالك / المروجين / المساهمين مع مستندات التسجيل ونسخة من النظام 
ا�ساسي / عقد التأسيس

للشركات، تفاصيل مجلس ا�دارة وا�دارة العليا والبيانات المالية للخمس سنوات الماضية (إن وجدت)

�صحاب االتحادات / الشراكات، تفاصيل مذكرة التفاهم / اتفاقية الشراكة بين ا�عضاء

إثبات عن تمثيل الدولة (مدى وشكل مشاركة مواطني / شركات الدولة)

الخلفية الفنية عن الشركة: تفاصيل البنية التحتية (البحث والتطوير والفحص والتطوير النموذجي) 
والعمليات (لمراجعة خطة العمل والتوجيه واالطالع على ا�عمال وإجراءات الخروج مع المعايير)

تفاصيل ا�صول / الموارد ذات الصلة: دعم الطرف الثالث (إن وجد) وأماكن العمل والمعدات والخبراء 
والشراكات واالتفاقيات وغيرها

إستراتيجية التسويق وخطة ضمان استقطاب العمالء

توقعات لخمس سنوات: نموذج ا�يرادات مع الخطط (كافة رسوم الخدمات ورسوم تملك برتوكول ا�نترنت) 
والتوقعات ذات الصلة و تقديرات تكاليف البينية التحتية والموارد ا�خرى و تقديرات تكاليف الموارد البشرية و 

تقديرات تكاليف التكنولوجيا والتكاليف ا�خرى وخطط ا�نفاق المفصلة

تقديرات تكاليف التكنولوجيا والتكاليف ا�خرى وخطط ا�نفاق المفصلة

البيانات المالية للشركة والتوقعات (للسنوات الخمس الماضية إن وجدت والخمس سنوات القادمة) Î بيانات 
الميزانية والدخل والتدفق النقدي

خطة التمويل المفصلة ذات الصلة (با�ضافة إلى السنوات القادمة)
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4. التعهد

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:


