بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

طلب االنتساب الى حاضنة االعمال المتكاملة و المبتكرة

وصف الخدمة

حاضنة األعمال المتكاملة والمبتكرة هي عبارة عن حاضنة إدارية ،تجارية ،اقتصادية ،تقنية ،ابتكارية
تحتضن مبادرات ومشاريع للمرأة وتقدم حزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني واالستشارات لتطوير
المشاريع ورفع كفاءتها االقتصادية ،وتعمل على تطويرها وتطوير مهارات رائدات األعمال وصغار
المستثمرات وتمكينهن إلدارة اعمالهن بكفاءة وفاعلية ،ومساعدة المشروع على إكمال دورة النمو
االقتصادي وإطالقه ومتابعته .وذلك بهدف تمكن المرأة من التعرف على إمكانياتها وقدراتها اإلبداعية وتوفير
فرص عمل جديدة لرائدات األعمال وصغار المستثمرات للعمل في القطاع الخاص.
فرعية
رئيسية

هيكلية الخدمة
فئة المتعامل

الحكومة

قنوات تقديم الخدمة

التواصل الشخصي

عدد الخطوات /المدة الزمنية

 8خطوات

الوثائق المطلوبة

الرسوم

المخرج الرئيسي من الخدمة

البريد

االتصال الهاتفي

اإللكتروني

بالجهة

 .1نموذج طلب االنتساب
 .2السيرة الذاتية
 .3موجز مقترح عن خطة العمل
ال يوجد

ارتباط الخدمة
شروط الخدمة

األعمال

األفراد

مرتبط
-

غير مرتبط

أن تكون من مواطنات دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أن تكون قد بلغت سن  18عاماً.
تمكين المرأة من التعرف على إمكانياتها وقدراتها اإلبداعية الكامنة وترجمة أفكارها إلى مشاريع
إنتاجية وخدمية متميزة.
تقديم حزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني والمساندة واالستشارة لتطوير المشاريع وزيادة
معدالت نموها ورفع كفاءتها االقتصادية.

-

توفير فرص عمل جديدة لرائدات وصغار المستثمرات للدخول في القطاع الخاص.
دعم المبادرات واألفكار الطموحة المبتكرة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها خالل السنوات األولى من
عمر المشروع وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.
توفير المشورة والتوجيه والمساندة في إعداد دراسات جدوى المشاريع.
إعداد الدراسات والبحوث بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث وتوظيفها في تطوير المشاريع.
توفير بيئة محفزة لالبتكار واستحداث طرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية االقتصاد وتعزيز
التنافسية في قطاع األعمال.
اإلعداد والتأهيل والتدريب وتنمية مهارات صغار المستثمرات ورائدات األعمال وتمكينهن إلدارة
أعمالهن بكفاءة وفاعلية.
المساعدة في تقديم التمويل الالزم لبدء المشروع من خالل التواصل مع البنوك والصناديق
ومؤسسات التمويل.

بطاقة توثيق مكونات الخدمة
اسم الخدمة :طلب االنتساب الى حاضنة األعمال
الرقم

1

الخطوة

الوصف

الشخص
المسؤول

المدخالت

المخرجات

القناة
المستخدمة

عدد
الخطوا
ت

تعبئة استبيان جمع
المعلومات
األساسية

يقوم المتعامل بتقديم
الطلب والوثائق المطلوبة

المتعامل

نموذج استبيان
المعلومات

الطلب والوثائق

االيميل او
الحضور
الشخصي

1

يقوم الموظف المسئول
برفع الطلبات الى اللجنة
الفنية للتدقيق عليها

الموظف و
اللجنة الفنية

التدقيق على
المعلومات
واالستبانات
والمستندات
المطلوبة

قبول او رفض الطلب

الحضور
الشخصي

2

تقوم المتعاملة بتعبئة
استمارة المعلومات
الشخصية وتقديم

المتعامل

نموذج استمارة
المعلومات

استكمال المتطلبات
من العميل

األيميل أو
الحضور
الشخصي

1

4

مراجعة الطلب من
قبل اللجنة الفنية
وتقييم الفكرة

مراجعة الفكرة المبدعة
والتفاصيل والبيانات من
قبل اللجنة الفنية

اللجنة الفنية

مراجعة البيانات
والتفاصيل
الخاصة بالفكرة
المبدعة

الحضور
الشخصي

1

5

دعوة المختصين من
اللجنة الفنية
ومقابلة المتقدمة
التخاذ القرار النهائي

االجتماع مع المتقدمات
من قبل اللجنة المختصة

اللجنة
المختصة +
المتعاملة

البيانات وتفاصيل
الفكرة المبدعة

6

تسجيل لالنضمام
الى الحاضنة

تعبئة استمارة التسجيل
 +االلتزام القانوني +
قواعد السلوك لالنضمام

المتعاملة

استمارة
التسجيل +
االلتزام القانوني

2

3

مراجعة اللجنة
الفنية المعلومات
واتخاذ القرار
بخصوص االستمرار
للمرحلة الثانية
تعبئة استمارة
المعلومات
الشخصية والفكرة
المبدعة

إدخال البيانات في
النظام
قرار اللجنة بشأن
طلب المتعاملة
والفكرة المقدمة

الحضور
الشخصي

1

اإلنضمام الى
الحاضنة

الحضور
الشخصي

1

المدة
الزمنية

الى الحاضنة في حال
الموافقة على فكرة
المشروع
مجموع
الخطوات

 6خطوات

 +قواعد السلوك
لالنضمام الى
الحاضنة
مجموع المدة الزمنية

