
من القيمة اإلجيارية% 20مبادرة اسرتداد 

2020يونيو



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

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

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

من أجل دعم اإلستدامة واإلكتفاء 
الذايت



سبتمرب     30أبريل           1مارس                  31أكتوبر            1
لتنمية املنشّات ذات اتريخ التأسيس يف الرخصة الصادرة من دائرة ا

اإلجيار اجلديدة وحبوزهتا عقود2019/يناير/01اإلقتصادية ابتداء من 
31اىل 2019أكتوبر 1والصادرة ما بني فرتة ( حسب نظام توثيق)

. 2020مارس 

A

B

املعايري
2019202020202020

يف الفرتة لكل املنشآت( حسب نظام توثيق)عقود اإلجيار اجملددة 
.فور جتديدها2020سبتمرب 30اىل 2020أبريل 1ما بني 

قطاع السياحة 
(ما عدا الفنادق) املطاعم قطاع الرتفيه

الفئات احملددة

A

B



رحلة اإلسرتداد

تقدمي طلب الكرتوين
لالسفادة من قيمة 
اإلسرتداد اإلجياري

تقدمي طلب الكرتوين
لالسفادة من قيمة 
اإلسرتداد اإلجياري

يتم قبول الطلبات
 احملددة املستوفية للمعايري

اللخبشكل تلقائي من 
نصةامل

يتم قبول الطلبات
 احملددة املستوفية للمعايري

اللخبشكل تلقائي من 
نصةامل

يتم اصدار و ارسال 
ول لكل طلب مقبايصال

الل بشكل تلقائي من خ
املنصة 

يتم اصدار و ارسال 
ول لكل طلب مقبايصال

الل بشكل تلقائي من خ
املنصة 

يتم ايداع اإلسرتداد 
املستحق لكل طلب 
مقبول يف احلساب 

الرمسي للشركة 

يتم ايداع اإلسرتداد 
املستحق لكل طلب 
مقبول يف احلساب 

الرمسي للشركة 

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



عينة عن خطاب البنك

Bank Logo

Bank 
Stamp

Bank 
Logo

Bank 
Stamp



رابط األنشطة املستهدفةرابط األنشطة املستهدفة

رابط التحقق من األهليةرابط التحقق من األهلية

للتقدميالرابط اإللكرتوين للتقدميالرابط اإللكرتوين

https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/CustomPage/Rental
RebateInitiativeAr.aspx

https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/Welcome.aspx

https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/CustomPage/Rebate
Validation.aspx

الروابط المفيدة

https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/CustomPage/RentalRebateInitiativeAr.aspx
https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/Welcome.aspx
https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/CustomPage/RebateValidation.aspx


اإلمييل اإلمييل 

رقم التواصلرقم التواصل

رابط األسئلة الشائعةرابط 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


