
 خدمات مؤسسة
 محمد بن راشد لتنمية
المشاريع الصغيرة المتوسطة



خطط لمشروعك

التوجيه  ▪

برامج تدريبية في ريادة األعمال   ▪

اطلق مشروعك

الرخص التجارية  ▪

رخصة انطالق )للمشاريع المنزلية(  ▪

أسس مشروعك المبتكر مع  مركز حمدان     ▪
لإلبداع و االبتكار  

مّول مشروعك عن طريق الصندوق    ▪

طور مشروعك
سوق منتجاتك / خدماتك  ▪

برنامج المشتريات الحكومية  ▪

منظومة تصنيف الشركات الصغيرة و المتوسطة  ▪

حلول تمويلية من خالل الصندوق  ▪

تواصل معنا 

المحتويات



خطط لمشروعك

التوجيه

نوفر خدمة التوجيه لتعريف المتعاملين بالخدمات والمميزات المتاحة في 
المؤسسة وتوجيههم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم في تأسيس أعمالهم.

الشروط والمتطلبات

أن تكون من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة أو دول          ▪
مجلس التعاون الخليجي.  

نسخة من جواز السفر.   ▪

نسخة من بطاقة الهوية.   ▪

خطة العمل/نموذج العمل التجاري.  ▪

برامج تدريبية في ريادة األعمال

تقدم أكاديمية دبي لريادة األعمال برامج تدريبية في مجال ريادة األعمال 
بهدف تنمية القدرات والكفاءات المهنية لرواد األعمال.
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كيفية التسجيل

 كيفية التقديم
info@sme.ae



الرخص التجارية

إعفاء المشاريع الناشئة من الرسوم المرتبطة بالرخص التجارية، لمدة خمس 
سنوات من تاريخ أول ترخيص.

الشروط

أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً بالكامل من قبل مواطني دولة   ▪ 
     اإلمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون موقع المشروع في إمارة دبي وتشمل كذلك بعض من   ▪ 
     المناطق الحرة.

▪  أال يكون لدى مقدم الطلب أو أي من الشركاء أكثر من خمس رخص فعالة  
في إمارة دبي )تشمل الرخص التي يمتلكها أو يشارك فيها أو يديرها(.  

أطلق مشروعك

المتطلبات اإلضافية لتجديد الرخصة:

نسخة من الرخصة التجارية المراد تجديدها  ▪

رسالة اعتماد التوقيع من البنك  ▪

تقرير سير العمل  ▪

المتطلبات

رخصة جديدة:

نسخة من جواز السفر  ▪

نسخة من بطاقة الهوية  ▪

بيانات التواصل: رقم الهاتف المتحرك و  ▪
البريد اإللكتروني.  

خطة العمل/نموذج العمل التجاري  ▪

 كيفية التقديم
info@sme.ae

الرسوم

للسنوات الثالث األولى: 
1,000 درهم

للسنتين الرابعة 
والخامسة: 2,000 درهم

باإلضافة إلى الرسوم الخاصة بالجهات الحكومية االتحادية



رخصة انطالق )للمشاريع المنزلية(

رخصة “انطالق” تُمنح لرواد األعمال من سكان إمارة دبي لمزاولة مشاريعهم 
المنزلية في مجاالت متنوعة، مقابل رسوم رمزية تدفع سنوياًً.

الشروط

أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً بالكامل من قبل مواطني   ▪ 
    دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون موقع المنزل في إمارة دبي.  ▪

أال يكون لدى مقدم الطلب أكثر من رخصتي “انطالق”.  ▪

▪  يحق ألصحاب رخصة انطالق إصدار تأشيرات عمل لثالثة موظفين فقط.

 كيفية التقديم
info@sme.ae

الرسوم

1,050 درهماً

رخصة جديدة:

نسخة من جواز السفر  ▪

نسخة من بطاقة الهوية  ▪

نسخة من خارطة المنزل / ملكية المنزل    ▪
/ عقد االيجار  

رسالة عدم ممانعة من مالك المنزل /    ▪
المؤجر  

المتطلبات اإلضافية لتجديد الرخصة:

نسخة من الرخصة التجارية.  ▪

المتطلبات

باإلضافة إلى الرسوم الخاصة بالجهات الحكومية و االتحادية



أسس مشروعك المبتكر مع  مركز حمدان لإلبداع و االبتكار

يضم المركز مجتمعاً من المبدعيــن والمخترعيــن ورواد األعمال الناشئين، 
ويدعم خطواتهــم األولــى نحو تأسيس وإطالق مشاريعهم التجارية وتصميم 

نماذج ابتكاراتهم األولية.

مميزات المركز

مساحات العمل المتعددة التي تتراوح ما بين المكاتب   ▪ 
      االفتراضية والمكاتب المرنة إلى المكاتب المؤثثة المغلقة،      

      إضافة إلى المرافق والمنافع المشتركة كغرف االجتماعات، 
     وخدمة اإلنترنت وغيرها.

االستشارات المجانية.  ▪

المساعدة في تطوير نماذج أولية، واإلرشاد إلى سبل حماية        ▪ 
     الملكية الفكرية.

كيفية االنضمام

للمزيد من المعلومات يمكنك 
زيارة الموقع اإللكتروني

   Hi2.ae

info@sme.ae



مّول مشروعك عن طريق الصندوق

 قرض التأسيس:
لتغطيــة تكاليــف تأســيس المشــاريع، عن طريق تمويل جزء من رأس مال 

المشروع.

قيمة القرض: 1 مليون درهم كحد أقصى
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الشروط و األحكام

أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً بالكامل من قبل مواطني دولة اإلمارات   ▪ 
    العربية المتحدة.

تنفيذ المشروع في إمارة دبي.  ▪

التزام مقدم الطلب شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل.  ▪

يجب على المتقدم أن يقوم بتكريس الوقت والجهد إلدارة المشروع.  ▪

أال يقل عمر صاحب المشروع عن 21 عاماً وأال يتعدى 65 عاماً في فترة   ▪ 
السداد.  

بالنسبة إلى المستجدين في ريادة األعمال، يتعين على الشركة أن تلبي   ▪ 
المتطلبات، وأن تكون مجدية من الناحية االقتصادية.  

يتم تحديد الحد األدنى للمساهمة المالية  20% أو أكثر لطالب التمويل    ▪
حسب قرار اللجنة ويعتمد على نوع النشاط ونسبة المخاطرة فيه،     

وتدفع مقدماً.  

أن يتم تعيين مدير للعمليات ومحاسب بموافقة الصندوق قبل البدء   ▪ 
     بتشغيل المشروع.



أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً  بالكامل     ▪
من قبل مواطني دولة اإلمارات العربية   
المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون   

الخليجي

نسخة من جواز السفر  ▪

نسخة من الرخصة التجارية  ▪

نسخة من عضوية المؤسسة  ▪

ملف المشروع  ▪

شعار الشركة  ▪

قائمة المنتجات واألسعار )مشاريع     ▪
المأكوالت والمشروبات(

طور مشروعك

سوق منتجاتك / خدماتك

تقوم المؤسسة بإتاحة الفرصة لرواد األعمال للمشاركة في أبرز 
المعارض والفعاليات بأسعار منافسة لبيع أو عرض وتسويق 

منتجاتهم أو خدماتهم بشكل مباشر.
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المتطلبات



برنامج المشتريات الحكومية

هو برنامج يقوم ببناء وتأهيل رواد األعمال لتلبية احتياجات و متطلبات سوق 
العمل بالجهات الحكومية و الشبه حكومية و الخاصة.

مميزات البرنامج

تخصيص ما نسبته 10 % من مشتريات حكومة دبي والجهات التابعة        ▪ 
     لها من البضائع والخدمات لصالح األعضاء.

الترويج المباشر لألعضاء في الجهات المختلفة.  ▪

توفير الفرص المناسبة لألعضاء للتعاقد مع الجهات الداعمة.  ▪

الحصول على العضوية المجانية في بوابة التوريد اإللكتروني لحكومة دبي.  ▪

إعفاء أعضاء البرنامج من رسوم القيد في سجل الموردين المعتمدين.  ▪

تخصيص مساحات إيجارية لألعضاء و تخفيض القيمة اإليجارية ألول ثالث    ▪
سنوات من عقد اإليجار.  

المتطلبات

أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً  كامالً     ▪
من قبل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

أن تلبي األنشطة احتياجات الجهات الداعمة  ▪

نسخة من جواز السفر  ▪

نسخة من الرخصة التجارية  ▪

رسالة اعتماد التوقيع من البنك  ▪

التقرير المالي المدقق )للشركات التي     ▪
     تجاوز تأسيسها خمسة سنوات(
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نسخة من الرخصة التجارية  ▪

البيانات المالية المدققة لمدة سنتين كحد أدنى  ▪

▪  خطة استمرارية العمل

منظومة تصنيف الشركات الصغيرة و المتوسطة

أول نظام تصنيف من نوعه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، 
حيث يقدم نظرة شاملة ألداء الشركات ضمن مجموعة من معايير التقييم 

المالية وغير المالية.

أهمية المنظومة

ستعمل المنظومة كمظلة للدعم الحكومي للشركات المصنفة من خالل 
نموذج فريد من التعاون مع مجموعة من الشركاء االستراتيجيين من 

القطاعين العام والخاص لتقديم حزمة من المميزات.

المتطلبات
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حلول تمويلية من خالل الصندوق

قرض تمويل الفواتير:

تمويل الفواتير المستحقة إلى حين استيفاء صاحب المشروع لمستحقاته.

قيمة القرض: من 10,000 إلى 1,000,000 درهم بضمــان القيمــة

قرض التوسع:

للمشاريع القائمة في قطاع المطاعم من 2 إلى 5 سنوات، ممن يرغبون في 
تطوير وتوسيع أعمالهم.

قيمة القرض: 1 مليون درهم كحد أقصى

تمويل األصول: 

مخصص للمشاريع القائمة في السوق من 1 إلى 3 سنوات، الساعية إلى توسيع 
نطاق أعمالها ونشاطاتها من خالل االستثمار في المعدات واآلالت واألصول 

التجارية.

قيمة القرض: 300,000 درهم كحد أقصى

تمويل قصير األجل:

يهدف لدعم المشاريع القائمة منذ 2 إلى 5 سنوات، بتوفير السيولة لدعم 
تكاليف التشغيل والعمل إلى حين استالم قيمة العقد.

قيمة القرض: 500,000 درهم كحد أقصى



الشروط و األحكام

أن يكون المشروع مملوكاً ومداراً بالكامل من قبل مواطني دولة اإلمارات   ▪ 
    العربية المتحدة.

تنفيذ المشروع في إمارة دبي.  ▪

التزام مقدم الطلب شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل.  ▪

يجب على المتقدم أن يقوم بتكريس الوقت والجهد إلدارة المشروع.  ▪

يجب أال يقل عمر صاحب المشروع عن 21 عاماً وأال يتعدى 65 عاماً في   ▪ 
فترة السداد.  

بالنسبة إلى المستجدين في ريادة األعمال، يتعين على الشركة أن تلبي   ▪ 
المتطلبات، وأن تكون مجدية من الناحية االقتصادية.  

يتم تحديد الحد األدنى للمساهمة المالية  20% أو أكثر لطالب التمويل    ▪
حسب قرار اللجنة ويعتمد على نوع النشاط ونسبة المخاطرة فيه،     

وتدفع مقدماً.  

أن يتم تعيين مدير للعمليات ومحاسب بموافقة الصندوق قبل البدء   ▪ 
     بتشغيل المشروع.
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خدمات التمويل التي يقدمها الشركاء االستراتيجيون للصندوق

قرض االئتمان:

يمكن لرواد األعمال الحصول على قــروض ائتمانية عالية القيمة مــن خــالل 
الضمــان البنكــي مـن أحــد شركائنا المصرفيين بفوائــد مخفضــة، إضافة 

إلى فترة سماح لسداد القرض لتمكينهم من تغطية التكاليف وتحقيق األرباح.

قيمة القرض: 1 مليون إلى 3 مليون درهم

Beehive التمويل الجماعي بالشراكة مع

حلول التمويل المالي الرقمية المبتكرة لرواد األعمال عن طريق التمويل 
الجماعي والفردي بنسبة فائدة اقتصادية، ويتولى الصندوق ضمان قيمة 

المنتج الممّول.
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sme.ae :الموقع اإللكتروني

مركز االتصال: 800763

info@sme.ae :البريد اإللكتروني

تواصلوا معنا

مركز الخدمة:

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة   ▪

والمتوسطة – المكتب الرئيسي   

قرية األعمال، مبنى أ، الطابق الثاني   ▪

من األحد إلى الخميس  ▪

من 8:30 صباحاً حتى 3:30 مساًء  ▪




