
إرشادات الطلب
الحاضنات التكنولوجية

إن الهدف من هذا المستند هو إرشاد مقدمي طلب الرعاية لتطوير مقترحاتهم من أجل تأسيس حاضنات في 
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
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رقم الطلب:                             (لالستخدام الرسمي)

2. تفاصيل مقدم الطلب

1.2 اسم مقدم الطلب

2.2 العنوان

3.2 ¡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)

الدولةرمز البريد

رقم الفاكسرقم الهاتف

الموقع ا�لكترونيالبريد ا�لكتروني

يرجى إكمال الطلب: 
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4.2 االتحادات / الشراكات:
يرجى تقديم تفاصيل عن مذكرة التفاهم / اتفاق الشراكة بين ا¡عضاء

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

6.2 مؤهالت مقدم الطلب لتأسيس / تشغيل حاضنة



3. TECHNICAL PROPOSAL
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3. عرض فني

أ - الخلفية الفنية عن الحاضنة

1.3 تفاصيل البنية التحتية (البحث والتطوير والفحص والتطوير النموذجي)

2.3 العمليات (لمراجعة خطة العمل والتوجيه واالطالع على ا¡عمال وإجراءات الخروج مع المعايير)

3.3 خدمات الدعم والعمليات (استشارة ا¡عمال وتسويق التكنولوجيا والمستثمرين والشبكات 
        ا¡كاديمية واالنفتاح في القطاع)
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4.3 أهداف أداء الرعاية مع المخطط الزمني

ب - تفاصيل ا¡صول / الموارد ذات الصلة

5.3 دعم الطرف الثالث (إن وجد)

6.3 أماكن العمل والمعدات والخبراء والشراكات واالتفاقيات وغيرها
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ج - قدرة الحاضنة

7.3 مالمح وتجارب فريق ا�دارة في مجاالت التكنولوجيا والمشاريع والرعاية والتمويل

8.3 جودة الخبرة في القطاع

9.3 جودة الخبرة العلمية
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د - الجدوى

10.3 آراء ا�دارة حول مطابقة البنية التحتية للحاضنة مع النتائج المدروسة با�ضافة إلى المبررات

11.3 آراء ا�دارة حول المخططات الزمنية للحاضنة با�ضافة إلى المبررات

12.3 آراء ا�دارة حول كفاءة االستعانة بكافة أشكال الخبرة الالزمة با�ضافة إلى المبررات
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(KPIs)  هـ - مؤشرات ا¡داء الرئيسة

13.3 مؤشرات ا¡داء الرئيسة المقترحة لقياس مدى نجاح الحاضنة



4. COMMERCIAL PROPOSAL
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4. عرض تجاري

أ - إستراتيجية التسويق وخطة ضمان استقطاب العمالء

ب - توقعات لخمس سنوات

1.4 نموذج ا�يرادات مع الخطط (كافة رسوم الخدمات ورسوم تملك برتوكول ا�نترنت) والتوقعات ذات الصلة
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2.4 تقديرات تكاليف البينية التحتية والموارد ا¡خرى

3.4 تقديرات تكاليف الموارد البشرية

4.4 تقديرات تكاليف التكنولوجيا
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5.4 التكاليف ا¡خرى

6.4 خطط ا�نفاق المفصلة
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ج - البيانات المالية للحاضنة والتوقعات 
(للسنوات الخمس الماضية والقادمة) - بيانات الميزانية والدخل والتدفق النقدي

د - خطة التمويل المفصلة ذات الصلة (با�ضافة إلى السنوات القادمة)

هـ - تفاصيل شركاء التمويل اÍخرين



و - المساهمة لصندوق االتصاالت ونظم المعلومات إن وجدت في المستقبل
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قائمة المستندات المطلوبة
يرجى التأكد من إرفاق الوثائق 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 الحاضنة: تفاصيل البنية التحتية (البحث والتطوير والفحص والتطوير النموذجي) 
والعمليات (لمراجعة خطة العمل والتوجيه واالطالع على ا¡عمال وإجراءات الخروج مع المعايير) وخدمات 

الدعم والعمليات (استشارة ا¡عمال وتسويق التكنولوجيا والمستثمرين والشبكات ا¡كاديمية واالنفتاح في 
القطاع) وأهداف أداء الرعاية مع المخطط الزمني

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 

وتقديرات تكاليف التكنولوجيا والتكاليف ا¡خرى وخطط ا�نفاق المفصلة

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

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

خطة التمويل المفصلة ذات الصلة (با�ضافة إلى السنوات القادمة)
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5. 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:
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لالستخدام الرسمي فقط


