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أطلق عملك

طلب رخصة تجارية معفاة

خدمة إعفاء رواد األعمال من الرسوم ذات العالقة بالرخص التجارية ،بحيث يتم
تسديد قيمة رمزية مقابل إصدار الرخصة تدفع بشكل سنوي.
متطلبات تأمين الخدمات
▪ صورة عن بطاقة الهوية الوطنية
▪ صورة عن جواز السفر والمرسوم األصلي
موجهاً إلى دائرة االقتصاد والسياحة لغير
حاملي الخالصة
فئات المتعاملين المستهدفة
▪ مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة
▪ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
المقيمون في الدولة
قنوات التقديم
البريد اإللكتروني للمؤسسة:
info@sme.ae

@DubaiSME

sme.ae

مدة إتمام وإنجاز الخدمة
يوم عمل واحد
رسوم الخدمة
▪  1,000درهم كرسوم إدارية تدفع سنوياً للسنوات
الثالثة األولى
▪  2,000درهم كرسوم إدارية تدفع سنوياً عن السنتين
الرابعة والخامسة
يعتبر هذا اإلعفاء خاصاً برسوم (إصدار  /تجديد) الرخص
مـن دائـرة االقتصـاد والسياحــة وتراخيــص الجهــات
المحليـة فقط ،وال يشمـل اإلعفـاء أية رســوم خاصـة
بالجهات األخرى االتحادية أو الخاصة.
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أطلق عملك

طلب إصدار رخصة انطالق

خدمـة إصـدار رخـص انطلاق لـرواد األعمـال مـن مواطنـي الدولـة ودول مجلـس
التعـاون الخليجـي القاطنيـن بإمـارة دبـي لدعـم إطلاق مشـاريعهم المنزليـة فـي
مجـاالت متنوعـة ،مقابـل رسـوم رمزيـة تدفـع بشـكل سـنوي.
متطلبات تأمين الخدمات
▪ أن يكون موقع المنزل  /السكن في إمارة دبي
ومداراً
بشكل
ٍ
▪ أن يكون المشروع مملوكاً ُ
كامل من قبل مواطني دولة اإلمارات
ٍ
العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس
التعاون الخليجي
▪ أال يكون لدى مق ِّدم الطلب أكثر من خمس
فعالة في إمارة دبي يملكها ،أو يشارك
رخص ّ
فيها ،أو يديرها ،أو يكون وكيل خدمات لها
عند التقديم وتشمل جميع أنواع الرخص

قنوات التقديم
البريد اإللكتروني للمؤسسة:
info@sme.ae
مدة إتمام وإنجاز الخدمة
يوم عمل واحد
رسوم الخدمة
 1050درهم عند اإلصدار والتجديد سنوياً
(ال تشمل الرسوم والضمانات الخاصة بالهيئات
والجهات الحكومية االتحادية وبعض الجهات األخرى)

فئات المتعاملين المستهدفة
▪ مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة
▪ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
المقيمون في الدولة

@DubaiSME

sme.ae

5

أطلق عملك

طلب احتضان مشروع جديد

تقديـم عـدد مـن الخدمـات والمميـزات وتشـمل
المصممـة لتلبيــة
مجموعـة مــن باقـات العضويـة
ّ
سواء من الطلبـة والمخترعيـن
احتياجــات األعضــاء،
ً
وأصحــاب الهمـم أو أصحـاب المشـاريع الرياديـة،
مسـاحات العمـل المتعـ ّددة التـي تتـراوح مــا بيــن
المكاتــب االفتراضيـة والمكاتـب المرنـة إلـى المكاتب
المؤثثـة المغلقـة ،إضافـة إلـى المــرافق والمنافـع
المشـتركة كغـرف االجتماعـات ،وخدمـة اإلنترنــت
وغيرهـا .كمـا يوفـر المركـز مستشــارين لتقديــم
االستشـارات المجانيـة لألعضـاء حول تقديـم عدد من
الخدمـات التطويريـة المسـاندة وتشـمل االستشـارة
وتطويـر المشـاريع ،إلـى جانــب مساعدتهــم علـى
تطويـر نماذجهـم األوليـة ،وإرشـادهم إلى سـبل حماية
ملكيتهـم الفكريـة.
ّ

متطلبات تأمين الخدمات
▪ فكرة المشروع ،وخطة العمل المتكاملة،
أو تصميم المنتج ،أو نموذج العمل الجاهز
▪ صورة عن جواز السفر
▪ بطاقة الهوية اإلماراتية
▪ شهادة الخبرة والمؤهالت العلمية
(حسب النشاط)
فئات المتعاملين المستهدفة
فئة األفراد من مواطني الدولة ودول مجلس
التعاون الخليجي
قنوات التقديم
البريد اإللكتروني للمؤسسةinfo@sme.ae :

رسوم الخدمة
تتوفر الباقات التالية:
▪ عضوية مجانية سنوية للطلبة والمخترعين
وأصحاب الهمم من مواطني الدولة ودول
مجلس التعاون الخليجي
▪ باقات مكاتب افتراضية تبدأ من
 1,000درهم –  10,000درهم سنوياً
▪ باقة المكتب الخاص وتتراوح من
 17,000درهم –  53,000درهم سنوياً ،وفق
حجم المساحة التأجيرية
لالطالع على المزيد حول الباقات،
زيارة الرابط التالي:
https://hi2.ae/hi2-packages/?lang=ar

مدة إتمام وإنجاز الخدمة
أربعة ايام عمل

@DubaiSME

sme.ae
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أطلق عملك

المسرعات والحاضنات
طلب اعتماد
ّ
هـي مجموعـة مـن الخطـوات الالزمـة لتقديـم طلـب
ومسـرعات األعمــال فـي دبي ،حيث
اعتماد حاضنات
ّ
مسرعــات األعمـال وحاضنات
يتيح نشـاط “اعتمـــاد
ّ
األعمــال” الفرصـة لتوسيــع االسـتثمارات فـي قطـاع
رواد األعمـال علـى اختلاف قطاعاتهـا والتي
منصـات ّ
المسرعـــات،
األعمـال،
حاضنـات
مــن:
كل
تشمــل
ّ
ومسـاحات العمـل المشـتركة .ويهـدف هـذا النشـاط
إلـى تقديـم الدعـم والتوجيـه والمتابعـة للمشـاريع
الصغيرة والمتوسطــة ،وتنظيـــم عمـــل حاضنــات
والمسـرعات فـي دبـي ،إلـى جانـب توفيـر
األعمـــال
ّ
البيئة المثالية ألصحاب المشـاريع الناشـئة اإلبداعية
لمزاولـة أعمالهـم.

@DubaiSME

sme.ae

متطلبات تأمين الخدمات
▪ تقديم دراسة جدوى متكاملة عن حاضنة
تتضمن نوع الحاضنة ،األهداف،
األعمال
ّ
الخدمات المق ّدمة ،الباقات ،فريق العمل،
الشركاء  ،الخ
▪ خطة تشغيل الحاضنة
▪ صورة عن جواز سفر مق ّدم الطلب،
والرخصة التجارية أو المرسوم الخاص
بإنشاء الجهة
▪ نسخة عن مخ ّ
طط الموقع الخاص
بالحاضنة على أن تكون مساحة الموقع
المستَأجر ال تقل عن  1500قدم مربع
ُ
▪ عقد إيجار موث ّق ومص ّدق للمساحة
اإليجارية التي تم تخصيصها إلنشاء مركز
الحاضنات (لتتمكّن من إصدار عقود إيجار
المسجلة في
ورخص تجارية للشركات
ّ
ّ
الموقعون تابعين
الحاضنة حتى وإن كان
لنفس الجهة الراغبة بتأسيس الحاضنة)

فئات المتعاملين المستهدفة
والمؤسسات من القطاعين
▪ الدوائر
ّ
العام والخاص
والتدريبية
التعليمية
المؤسسات
▪
ّ
ّ
ّ
قنوات التقديم
البريد اإللكتروني للمؤسسة:
info@sme.ae
مدة إتمام وإنجاز الخدمة
تسعة أيام عمل
رسوم الخدمة
خمسة آالف درهم ،رسم النشاط سنوياً
للمؤسسة باإلضافة الى رسوم إصدار الترخيص
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س ّوق لمشروعك

طلب عضوية برنامج المشتريات الحكومية

رواد األعمال من خالل التق ّدم
هي خدمة تمكين وتسويق خدمات ومنتجات ّ
للمناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية والخاصة عبر نظام التوريد
اإللكترونـي بالمؤسسـة ( ،)E-supplyأو مـن خالل أنظمـة المشتــريات المتّبعة
للجهات الداعمة.
متطلبات تأمين الخدمات
▪ صورة عن جواز السفر
▪ صورة عن الرخصة التجارية
▪ رسالة اعتماد التوقيع من البنك
▪ التقرير المالي المدقق (للشركات التي تجاوز
تأسيسها خمس سنوات)
فئات المتعاملين المستهدفة
فئة المشاريع الوطنية بإمارة دبي
قنوات التقديم
الموقع اإللكتروني للمؤسسةwww.sme.ae :
مدة إتمام وإنجاز الخدمة
ثالثة أيام عمل

تسعى المؤسسة إلى دعم األعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتسويقها
للتعرف على أبرز
بشكل مباشر من خالل المشاركة في المعارض والفعاليات،
ٍ
ّ
كل في مجاله ،سواء بهدف بناء عالقات شراكة مع مستثمرين
العالمية
الشركات
ُّ
جدد أو التعرف على مثيالتها من منافسين واالستفادة من تجاربهم.
متطلبات تأمين الخدمات
▪ نسخة عن جواز السفر
▪ نسخة عن الرخصة التجارية
▪ ملف المشروع
▪ شعار الشركة
▪ قائمة المنتجات واألسعار
(لمشاريع المأكوالت والمشروبات)

قنوات التقديم
الموقع اإللكتروني للمؤسسة:
www.sme.ae
رسوم الخدمة
خدمة مجانية

مدة إتمام وإنجاز الخدمة
▪  60يوم عمل للفعاليات الكبيرة
▪  40يوم عمل للفعاليات المتوسطة
▪  20يوم عمل للفعاليات الصغيرة
فئات المتعاملين المستهدفة
فئة األعضاء من مواطني الدولة ودول
مجلس التعاون الخليجي

رسوم الخدمة
خدمة مجانية

@DubaiSME

فعالية للمشاريع
طلب تسجيل في
ّ
الصغيرة والمتوسطة

sme.ae

9

م ّول مشروعك

خدمات التمويل

مق ّدمة من قبل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع

طلب استشارة مالية بغرض التمويل

طلب قرض الفواتير وأوامر الشراء

تتضمـن عمليـة االستشـارات المالية دراسـة خطـة العمل،
تحليـل الدراسـة الماليـة ،والتدفـق النقـدي ،واألداء المالـي
للمشـاريع المنفـذة أو المزمـع تنفيذها ،بحيـث يتم توضيح
نقـاط القـوة وفـرص التحسـين للدراسـة ،وآليـة معالجتهـا
بالشـكل األمثل.

تمويل مبلغ الفاتورة وأوامر الشراء بضمان القيمة  -بدون
فوائد .ويعتبر وسيلة للحفاظ على سيولة الشركات بحيث
يمول الصندوق قيمة الفاتورة أو أمر الشراء حتى استالم
ّ
البضاعة أو الخدمة أو التحصيل ،ويكون السداد عن طريق
أقساط شهرية من دون أي فوائد وفقاً لم ّدة العقد المذكور
في الفاتورة أو أوامر الشراء.

تقديم قروض مالية بدون فوائد ،بحيث ال يتجاوز التمويل
مبلغ المليون درهم إماراتي ،لمدة ال تتجاوز خمس سنوات،
ويتم تسديد الدفعات بشكل شهري من خالل أقساط
ّ
حل ً تمويلياً للشركات
ميسرة وثابتة ،وتعتبر الخدمة
ّ
الجديدة لتغطية تكاليف تأسيس المشاريع الجديدة.

طلب منح الضمان للتمويل الجماعي

طلب قرض التأسيس

طلب قرض االئتمان

تقديم قروض ائتمانية بقيمة تزيد عن المليون درهم إماراتي
وال تتجاوز  3ماليين من خالل الضمان البنكي مع شركاء
التمويل بالدولة ،حيث يتم تقديم القروض بفوائد مخفّ ضة
تُق ّدم بشكل استثنائي ألعضاء مؤسسة محمد بن راشد
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،لدعم واستدامة
المشاريع القائمة أو المراد تأسيسها.

@DubaiSME

sme.ae

خدمة توفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من
خالل تقديم الصندوق ضماناً للمشاريع الوطنية بالشراكة
مع منصة « ، »beehiveحيث يقدم الشريك أسلوباً جديداً
ويتم
ومبتكراً في عملية التمويل عبر آلية التمويل الجماعي،
ّ
توفير القرض بمدة ال تتجاوز شهراً من تاريخ التقديم ،بحيث
ميسرة شهرية تمتد لمدة
يتيح للمتعامل التسديد بدفعات
ّ
ثالث سنوات كحد أقصى.
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م ّول مشروعك

خدمات التمويل

مق ّدمة من قبل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع

طلب قرض التوسع

طلـب قرض تمويل األصول

مصمم لتشجيع رواد األعمال وتحفيزهم على
هو قرض
ّ
التوسع في الشركات  /القطاعات (المرتبطة بنشاط
النمو /
ّ
المأكوالت والمشروبات فقط) والتي يرون فيها إمكانيات
للنمو وتحقيق عوائد مرضية على المدى البعيد.

تمويـل األصـول الـذي تقدمـه مؤسسـة محمـد بـن راشـد
لتنميـة المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة ،وهـو عبـارة
عـن منتـج بـدون فائـدة يغطـي فيـه الصنـدوق بحـد
أقصـى  80%مـن قيمـة األصـول ويسـددها رائـد األعمـال
علـى دفعـات شـهرية.

هـو عبـارة عن قـرض يقـ ّدم لرواد األعمـال الذين يواجهـون
صعوبـات في الوفــاء بمدفوعـات نفقاتهـم فـي مواعيـد
استحقاقها .وهو عبارة عن منتـج بدون فائدة يغطي فيه
صندوق محمد بن راشد لـدعم المشاريع نفقات الشركة
ويسددها رائد األعمال على دفعات شهرية.

قنوات التقديم
الموقع اإللكتروني لصندوق محمد بن راشد
لدعم المشاريع:
www.thefund.ae

طلب قـرض التمويل قصير األجل

@DubaiSME

sme.ae

رسوم الخدمة
ال توجد رسوم للخدمات

12

عزز من معرفتك التجارية

طلب تسجيل برنامج تدريبي في ريادة األعمال
تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة األعمال؛ بهدف تنمية القدرات
والكفاءات المهنية لرواد األعمال؛ لتمكينهم من تأسيس األعمال واعتماد مبدأ
االستدامة في مختلف النشاطات والقطاعات باإلمارة.
متطلبات تأمين الخدمات
التسجيل في الموقـع اإللكترونـي
لألكاديمية ،وإنشاء المـلف الشخصي،
وتوفيـر البيـانـات األولية للمتعاملين
فئات المتعاملين المستهدفة
جميع فئات المتعاملين بالمؤسسة
من جميع الجنسيات

قنوات التقديم
الموقع اإللكتروني ألكاديمية دبي لريادة األعمال:
http://www.dea.ae
مدة إتمام وإنجاز الخدمة
يتم تقديم البرامج التدريبية وفق التواريخ
المحددة بالخطة التدريبية المدرجة على
الموقع اإللكتروني
رسوم الخدمة
تُعتمد القيمة وفق البرامج المقدمة

@DubaiSME
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عزز من معرفتك التجارية

طلب استشارة في ريادة األعمال

طلب جلسة توجيه لرواد األعمال

خدمة معلوماتية تُق َّدم للمتعاملين وفق احتياجاتهم
الفردية التخصصية في مجال ريادة األعمال من قبل
خبراء مختصين في المؤسسة.

تقديم المشورة والتوجيه في مجال ريادة األعمال للمشاريع المبتدئة والقائمة،
مع شرح خدمات المؤسسة واإلجراءات الحكومية ذات العالقة برواد األعمال،
وتوجيه العميل إلى الخدمات المناسبة وفق احتياجاته وتطلعاته ضمن سياسة
المؤسسة والقوانين ذات العالقة بمشاريع رواد األعمال.

متطلبات تأمين الخدمات
بطاقة الهوية أو جواز السفر
فئات المتعاملين المستهدفة
جميع أعضاء المؤسسة من مواطني الدولة
ودول مجلس التعاون

متطلبات تأمين الخدمات
▪ بيانات الهوية (االسم الكامل للمتعامل)
▪ بيانات االتصال
فئات المتعاملين المستهدفة
جميع متعاملي المؤسسة

قنوات التقديم
البريد اإللكتروني ألكاديمية دبي لريادة األعمال:
dea@sme.ae

قنوات التقديم
مركز الخدمة

مدة إتمام وإنجاز الخدمة
 60دقيقة

مدة إتمام وإنجاز الخدمة
 10دقائق

رسوم الخدمة
▪ االستشارة األولية العامة تُق َّدم مجاناً
▪ االستشارة التخصصية وفق القيمة المحددة

رسوم الخدمة
خدمة مجانية

@DubaiSME
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للمزيد من المعلومات:

