
رحلة الشركات الناشئة

المرحلة األولى:
الفكرة

المرحلة الثانية:
الحضانة

المرحلة الثالثة:
التسريع

بدء تقديم الطلبات
)سبتمبر / يناير(

عرض تقديمي

التقييم

االستعداد لعرض المشاريع

التسريع

الحضانة

يوم التقديم

يوم عرض المشاريع
)ديسمبر / مايو(

تفتح الجامعات أبواب التسجيل للطلبة لتقديم
طلب االلتحاق ببرنامج حاضنات الجامعات في

بداية كل فصل دراسي.
يكون الطلبة مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على مزايا

برنامج حاضنات الجامعات من خالل تقديم اقتراح بفكرة عبر
عرض تقديمي. يصل عدد الطالب إلى 5 في الفريق الواحد.

سيكون لكل جامعة كادر تعليمي يراجع ويقّيم العرض 
ليبدي رأيه ويختار األفكار المشاركة في يوم التقديم.

يجب على الشركات الناشئة تقديم دليل على جهوزيتها
ومنتج واحد قابل للتطبيق بحد أدنى للمشاركة في يوم

عرض المشاريع. يجب أن يختار مدير البرنامج بالجامعة
الشركات الناشئة المشاركة.

في هذه المرحلة، يتم قبول الشركات الناشئة
في برامج التسريع القائمة في دبي مثل منطقة 2071
و in5، كما ستتاح لهم خدمات مختلفة بأسعار مخفضة.

أثناء هذه المرحلة، ستعمل الشركات الناشئة على
تطوير أفكارها للمنتجات القابلة للتطبيق، كما ستقدم

الجهات ذات العالقة العديد من الخدمات لهم، وسيتاح
لهم المجال للتقدم بطلب الحصول على رخصة عمل.

سيخصص يوم في كل جامعة لتقوم لجنة تقييم من
الجامعة وممثلي الجهات الداعمة باختيار ما يصل إلى

8 شركات ناشئة لتلقي منحة تصل إلى 10 آالف درهم.

سيعقد يوم لعرض المشاريع في منطقة 2071 مرتين
في السنة. ستقوم الشركات الناشئة بتقديم نماذجها
األولية إلى لجنة تقييم تتكون من مجموعة مستثمرين

حيث ستتاح للشركات الناشئة فرصة لجمع التمويل.

مقدمة من مؤسسة محمد
بن راشد لتنمية المشاريع

الصغيرة والمتوسطة

مقدمة من صندوق
محمد بن راشد لإلبتكار

منحة تصل إلى
10 آالف درهم

منحة تصل إلى
100 ألف درهم
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الدخول إلى سوق
تطوير المنتجات القابلة للتطبيقالمشاريع المبتكرة

يمكن للشركات الناشئة االنطالق ودخول سوق المشاريع المبتكرة
في منطقة 2071 حيث ستتاح للشركات الناشئة الفرصة لعرض منتجاتهم

وخدماتهم والتواصل مع العديد من المستثمرين ورجال األعمال لبحث
فرص اإلستثمار في شركاتهم الناشئة.

في هذه البرامج، ستعمل الشركات الناشئة على اختبار 
المنتجات القابلة للتطبيق وتشغيلها وتحسينها. بحلول نهاية 

مرحلة التسريع، يجب أن تقدم الشركات التطبيق كاماًل.
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8-1710-6 ضمن بيئات ابتكار مختلفةفي منطقة 2071في الجامعة
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مؤسسة محمد بن راشد لتنمية الجامعات
المشاريع الصغيرة المتوسطة

دائرة الشؤون القانونية
لحكومة دبي

in52071 صندوق محمدمنطقة
بن راشد لإلبتكار


