
من القيمة اإلجيارية% 20مبادرة اسرتداد 

2020أكتوبر



تعريف املبادرة
ي محاولة و21ضمن مبادرات غدا 

 
ف

الخاص التجارية للقطاعمنشآتاللتحفي   

، يرس دائرة التنمي ي ي إمارة أبوظب 
 
ة ف

داد ا لقيمة االقتصادية تقديم مبادرة اسير

ي تصل إىل 
٪ من قيمة 20اإليجارية والبر

عقود اإليجار للمنشآت ضمن الفئات

للحد من عب   ، وذالكوالمعايي  المحددة

ة الجائحة ممارسة األعمال خالل فير

األهداف و الفوائد

تعزيز سلسلة التوريد

إستقرار بيئة األعمال 

ز استقرار يتعز هتدف املبادرة ل
من خالل احلفاظ احمللياالقتصاد 

على الطلب ودخل القطاع اخلاص
أثرةوابلتايل تنشيط القطاعات املت

االقتصاديتعثرخالل فرتة ال
رة من حيث التعزيز، تستهدف مباد
اإلسرتداد القطاعات األولوية 
لية واألساسية يف سلسلة التوريد احمل

من أجل دعم اإلستدامة واإلكتفاء 
الذايت
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ة أبوظيب اليت املسجلة يف بلدي( سنتني وما فوق)اإلجيار طويلة األمد عقود
C.تتخللها فرتة اجلائحة C
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رحلة اإلسرتداد

تقدمي طلب الكرتوين 
داد لالسفادة من قيمة اإلسرت 

اإلجياري

ستوفية يتم قبول الطلبات امل
للمعايري احملددة بشكل

ةنصاملخاللتلقائي من 

ايصاليتم اصدار و ارسال 
لكل طلب مقبول بشكل
ة تلقائي من خالل املنص

ستحق يتم ايداع اإلسرتداد امل
لكل طلب مقبول يف 
احلساب الرمسي للشركة

: املتطلب
خطاب من البنك اخلاص بك يوضح اسم ورقم احلساب الرمسي للشركة



عينة عن خطاب البنك
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الفيديو اإلرشادي



اإلمييل 

رقم التواصل

رابط األسئلة الشائعة

rentalrebate@ded.abudhabi.ae

https://idb.added.gov.ae/ar-AE/rental-rebate

+971 2 815 8888

روابط وأرقام التواصل

mailto:rentalrebate@ded.abudhabi.ae
https://idb.added.gov.ae/ar-AE/rental-rebate


التقدمييالعرضهنايةشكراً لحسن االستماع


