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كلمة الرئيس
ـتظل -
دائــرة التنميــة االقتصاديــة علــى ّأن مســيرتنا فــي التطويــر واإلنجــاز سـ ّ

االقتصاديــة فــي العــام نفســه تنظيــم مزاولــة األنشــطة االقتصاديــة

منصــات التحــول الرقمــي إلــى  ،%96.8وهــي
حتــى وصلــت نســبة اســتخدام ّ

نعمــل مــن خاللهــا علــى عــدد كبيــر مــن المحــاور التّ نمويــة وليــس فقــط

والتعاميــم التنفيذيــة وفــي ضــوء معــدالت "االســتعاضة" الكبيــرة ()%8

انعكســت إيجابــاً علــى األنشــطة التجاريــة باإلمــارة وســاهمت فــي تنوعهــا.

خطــة
ـتمرة وغيــر منفصلــة عــن واقعنــا االقتصــادي ،وفــق ّ
بــإذن اللــه  -مسـ ً

علــى األنشــطة االقتصاديــة ،بــل مــن خــال تطويــر بيئــة العمــل والتوفيــق
بيــن األعمــال ،واالعتمــاد علــى الشــركاء فــي األســواق ،واســتخدام األدوات
الرقميــة وتطبيــق المســرعات الحكوميــة ،كذلــك ومواصلة تبنّ ي نظم الجودة
إلدارة اســتمرارية األعمــال ،الــذي يضمــن جــودة أداء الخدمــات وتحســين منــاخ
ـري وبنــاء القــدرات االبتكاريــة وال ســيما
االســتثمار ،وتطويــر رأس المــال البشـ ّ

الدعــم والتّ واصــل المســتمر مــع المســتثمرين ،حتــى وصلــت نســبة المســجلين
في خدمة المستفيد الحقيقي إلى  %99.24نتيجة جهود متواصلة وحثيثة

كافــة أســاليب
مــن شــباب وموظفــي الدائــرة ،الــذي اســتخدمت فيــه الدائــرة ّ
التّ وعيــة واالتصــال المباشــر والشــرح القانونــي واإلداري واالقتصــادي لدعــم
المســتثمرين.

مهــد لإلمــارة تحقيــق
االقتصاديــة فــي الشــارقة بعــد أزمــة كورونــا ممــا ّ

قويــة.
معــدالت تعـ ٍ
ـاف ّ

الدائــرة لتأهيــل وتدريــب وتوعيــة رواد األعمــال وأصحاب المشــاريع الجديدة
أو القائمــة مــن خــال اســتخدام وتبنـ ّـي أفضــل الوســائل بمــا يضمــن نجــاح

رائــد األعمــال ،أمــا علــى المســتوى الداخلــي وفيمــا يخـ ّـص تطويــر القــدرات

فــي الدائــرة فقــد قامــت الدائــرة بتصميــم  296برنامــج تدريبــي فــي العــام

أمــا علــى المســتوى التشــغيلي ،فقــد عالجــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة

 2021وبزيــادة  %19عــن العــام الســابق لــه ،وقامــت بتحســين عــدد 79

بلغــت  ،%19فيمــا اســتطاعت إيجــاد حلــول وإنجــاز تســوية مباشــرة لعــدد

اإلداريــة والمعرفيــة المتاحــة منهــا نقــل المعرفــة مــن خــال تنظيــم 32

الصحيــة علــى األســواق .كمــا لــم تدخــر الدائــرة
بالكامــل رغــم آثــار األزمــة
ّ

واتحاديــة فــي القطــاع العــام والخــاص وجهــات وهيئــات
محليــة
وهيئــات
ّ
ّ

فــي العــام  2021حوالــي  11,210شــكوى تلقتهــا خــال العــام وبنســبة نمو

 11,006شــكوى مــن تلــك الشــكاوى بنســبة تجــاوزت  %98.2وإنهائهــا

ـاال بنســبة  %12فــي العــام  2021مقارنـ ًـة بعــام  ،2020ومــن خاللهــا
إجمـ ً

كافــة األدوات
إجــراء مــن أجــل التحســين المســتمر فــي األداء باســتخدام ّ
اجتماعــاً افتراضيــاً التــي قامــت بهــا الدائــرة فــي العــام  2021مــع دوائــر

إقليميــة خــارج الدولــة ،ممــا مكّ نــت الدائــرة مــن تضميــن أكثــر مــن  60مخرجــاً

إجمالي
بحســب بيانــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي اإلمــارة ،حيــث وصــل
ّ
والمجــددة خــال
رخــص األعمــال العاملــة فــي إمــارة الشــارقة الصــادرة
ّ

علــى ملفــات تمكيــن المــرأة حتــى زاد عــدد مشــروعات ســيدات األعمــال
اســتعادة أنشــطة جديــدة وتلقــت دعــم لألعمــال ليســت فقــط فــي مدينــة

وأخيــراً  ،لقــد بــذل أبنائــي وبناتــي وإخوانــي فــي الدائــرة جهــداً كبيــراً  ،وقامــوا

العــام  2021مقارنــة بالعــام  .2020وكمــا تمتــد دومــاً أعمــال الدائــرة إلــى

بنســبة  ،%10باإلضافــة إلــى بلــوغ رخــص اعتمــاد المنزليــة للمواطنيــن

القيــم النبيلــة واألصيلــة إلمــارة الشــارقة
وشــاركوا بفخــر فــي ترجمــة
ّ

متميــزة
ـادي متــوازن ومســتدام ،مــن خــال اســتمرار تقديــم خدمــات
ّ
اقتصـ ّ

كافــة المناطــق فــي اإلمــارة ،وال ســيما المناطــق الشــرقية والوســطى،
إعمــاال بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
ً

القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة  -حفظــة اللــه ورعــاه -

تحققت في الدائرة واإلمارة ،كانت بدعم وتوجيه مستمر
ومع كل اإلنجازات التي ّ

بالعمــل علــى التنميــة االقتصاديــة فــي كل ربــوع اإلمــارة حتــى زادت أعــداد

عضـ ــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة – حفظــه اللــه ورعــاه  -فإننــا نؤكــد فــي

 %5فــي العــام  2021مقارنـ ًـة بالعــام  .2020كمــا باشــرت دائــرة التنميــة

ومتواصـ ــل م ــن صاح ــب السـ ــمو الشـ ــيخ الدكتــور سـ ــلطان بــن محم ـ ــد القاس ـ ــمي،

لفتــح نوافــذ جديــدة لعمليــات البيــع وتقديــم الخدمــات ،وتحفيــز الحركــة

لقــد قدمــت الدائــرة أيضــاَ عــدة ورش تخصصيــة تنــدرج ضمــن برامج وخطط

توزّ عــت بيــن "اكتســاب المعرفــة والتحســين واالســتحداث" داخــل إجــراءات

يتزامــن صــدور تقريــر دائــرة التنميــة االقتصاديــة هــذا العــام مــع احتفــال

ســاهم فــي تعزيــز أداء وعمــل القطاعــات االقتصاديــة فــي إمــارة الشــارقة.

آليــة
الرخــص الصناعيــة بنســبة  %73فــي العــام  ،2021مــع إيجــاد أكثــر مــن ّ

وعلــى مســتوى االســتثمار والتنميــة االقتصاديــة ،ورغــم تداعيــات جائحــة

عــام  2021إلــى أكثــر مــن  61,000رخصــة ،وبنســبة نمـ ٍـو بلغــت  %8فــي

للمســتثمرين ،وتعزيــز اســتمرارية األعمــال فــي مختلــف المجــاالت ،ممــا

والتعافــي االقتصــادي لألنشــطة وأهمهــا نمــو الطلــب الجديــد علــى

جهـ ًـدا فــي خلــق فــرص عمــل للشــباب ورواد األعمــال المواطنيــن والعمــل

حققــت مؤشــرات التنميــة فــي الشــارقة نمــواً ملحوظــاً
كوفيــد 19-فقــد ّ

الدائــرة بمــرور  40عامــاً علــى تأسيســها ،نجحــت خاللهــا بالوصــول إلــى أداء

والقطاعــات مــن خــال وضــع السياســات والمعاييــر واألنظمــة والقــرارات

الذكيــة والخطــوات الســهلة ،ممــا
داللــة علــى ثقــة المتعامــل فــي القنــوات
ّ

المنشــآت فــي المنطقــة الوســطى بنســبة  %4وفــي خورفــكان بنســبة

الشــارقة ومناطقهــا ،بــل فــي خورفــكان بنســبة  %13والمنطقــة الوســطى
لحوالــي عــدد  1000رخصــة فــي إمــارة الشــارقة فــي العــام ذاتــه.

وعلــى المســتوى التقنــي ،تعـ ّـد عمليــات التحســين الرقمــي المســتمرة التــي

تقــوم بهــا الدائــرة ،منهــا الترجمــة العمليــة لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة
واســتراتيجية التّ حــول الرقمــي التــي انتهجتهــا إمــارة الشــارقة ودولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث ســاهمت في تقديــم الخدمات الحكومية
وتوفيرهــا للمتعامليــن علــى مــدار الســاعة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان

الدائــرة.

بدورهــم لدعــم الجهــود فــي مجال التنميـــة المســـتدامة ،والتحــول الرقمي،
باالســتناد علــى الرؤيــة الوطنيــة الســديدة لخطـّـــة الخمسيــــن للدولــــة
ومئويــــة اإلمــــارات .2071

رئيس
الدائرة

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ّ
ﻣﺆﺷﺮات

2021-2017
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﻠﻴﺔ

2017

%93

2018

%93

%94
2019

%96

2020

%92

2021

%96

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ورؤﻳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ

 .1اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻗﻴﺎدة اﻟﺘّ ﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة.
 .2ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.
 .3ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
 .4ﺗﺒﻨّ ﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات
واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
وﻧُ ﻈﻢ اﻟﺠﻮدة
ّ

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺆﻫﻠﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎرة ﺑﻜﻔﺎءات
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.

اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﻨﻮع
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر.

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

 .1اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ.
.2
ّ
 .3اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
 .4اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ.
 .5اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﺗﺘﺒﻨّ ﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻷداء
اﻟﻤﺘﻮازن واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاﻓﺎً ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﺤﺮص اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات واﺿﺤﺔ
ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﺑﻂ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻹدارات وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ووﺿﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺎدرات.

المحور األول ..جهود متكـ ـ ــاملة تعزّ ز استدامة االستثمار في األعمال

أرﺑﻌﻮن ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء

1984
1987
1990

•إصدار أو ل كتاب إحصائي عن إمارة الشــارقة تحت عنوان "النشــرة الســنوية
اإلحصائية إلمارة الشــارقة".

كل مــن :الدائ ــرة
•إصــدار صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة قــراراً بنقــل ودمــج ٍ

االقتصادي ــة ودائــرة الرقابــة الماليــة واإلداريــة إل ــى "الدائ ــرة المالي ــة واإلداريــة".

•إصــدار صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة قــراراً بتاريــخ ُ 1990/5/28يلغــي القــرار

الســابق والقاضــي بإلحــاق الدائــرة االقتصاديــة بالدائــرة الماليــة بالشــارقة،

لتع ــود دائــرة مســتقلة .وبموجــب الصالحيــات والمهــام التــي صــدر بموجبهــا
المرســوم األميــري رقــم  1981/18بتاريــخ  1981/4/30تـ ّـم وضــع اللبنــة
األولــى علــى تصميــم مبنــى دائــرة التنميــة االقتصاديــة الحالــي.

•إصــدار ســمو الحاكــم مرســوماً بتاريــخ  1990/10/3بشــأن تعديــل الرســوم

1981

•إصــدار صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،

1999

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة  -حفظــه اللــه  -مرســوم إنشــاء

•تشــكيل وإنشــاء أول مناطــق متخصصــة اقتصاديــة صناعيــة علــى مســتوى

منطقــة الخليــج ،وإصــدار تشــريع ُينظــم النشــاط الصناعــي وذلــك بموجــب

والمرســوم رقــم  1997/1الخــاص بدائــرة التنميــة الصناعيــة ســارية المفعــول

2003

القانــون رقــم  1لســنة  1997بشــأن إنشــاء دائــرة التنميــة الصناعيــة فــي إمــارة
الشــارقة كمــا تفـ ّـردت اإلمــارة بتنظيــم النشــاط الصناعــي مــن خــال حوالــي

 18منطقــة صناعيــة ،إضافـ ًـة لمنطقــة الصجعــة الصناعيــة.

•المســاهمة فــي وضــع اشــتراطات أعمــال األنشــطة التجاريــة والصناعيــة

وتخطيــط المناطــق االقتصاديــة ،حيــث تـ ّـم ذلــك فــي عــام  1981عنــد
تأســيس الدائــرة االقتصاديــة ،ثـ ّـم تـ ّـم تنظيمهــا بموجــب القانــون رقــم 1

لســنة  2002بشــأن تنظيــم دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،وبعــد ذلــك تـ ّـم

تحديثهــا بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم  21لســنة .2017
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بدمــج دائــرة التنميــة الصناعيــة مــع الدائــرة االقتصاديــة فــي دائــرة واحــدة

اإلجــراءات الصــادرة بمرســومي تأســيس الدائــرة االقتصاديــة رقــم 1981/18

كمــا توســعت فــي تنظيــم الســوق التجــاري مــن خــال إصــدار قانــون وكيــل

الخســارة أو فــي حالــة إفــاس المؤسســة.

•توســعت الدائــرة بصــدور المرســوم رقــم  1999/ 7بتاريــخ 1999/9/25م
ُليصبــح اســمها (دائــرة التنميــة االقتصاديــة) علــى أن تبقــى اللوائــح وكافــة

“الدائــرة االقتصاديــة “رقــم  ،1981/18لممارســة اختصاصهــا فــي اإلمــارة،
تحمــل
الخدمــات ،مــا كان لــه كبيــر األثــر فــي حمايــة المواطــن مــن مســؤولية ّ

المفروضــة علــى معامــات الرخــص بالدائــرة االقتصاديــة.

إلــى أن يصــدر النظــام الخــاص بدائ ــرة الـتنمي ــة االقتصاديــة.

•إصــدار المجلــس التنفيــذي القــرار رقــم ( )15لســنة  2003بشــأن فــرض رســوم
محليــة علــى بعــض معامــات دائــرة التنميــة االقتصادية بالشــارقة.

•حصــول الدائــرة علــى شــهادة الجــودة األيــزو لتكــون أول دائــرة حكوميــة فــي

2004

إمــارة الشــارقة تحصــل علــى هــذه الشــهادة.

• افتتــاح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو

المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة المقــر الجديــد لدائــرة التنميــة االقتصاديــة

بمنطقــة الليــة المطــل علــى مدينــة الشــارقة ،حيث تفضــل ســموه بإزاحــة

الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة إيذانــاً بافتتــاح المقــر الجديــد للدائــرة الــذي
أنشــئ علــى مســاحة  40ألــف قــدم مربــع.
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2005

•إصــدار القانــون رقــم  2لســنة  2005بشــأن إنشــاء مؤسســة الشــارقة لدعــم

2007

ّ
• ُأطلقت
الخطة االستراتيجية الخمسينية المعتمدة.

"رواد".
المشــاريع الرياديــة ّ

2013

منتجــات غيــر مطابقــة للشــريعة اإلســامية وأصــدرت توصيــات بشــأن ذلــك،

تماشــياً مــع سياســتها التــي انتهجتهــا منــذ نشــأتها فــي ضبــط األســواق

المقلــدة وغيــر المطابقــة للمواصفــات.
والكشــف عــن البضائــع ُ

الشــؤون اإلداريــة ،وذلــك نظــراً لتطــور الدائــرة وزيــادة المبانــي والمنشــآت

2008
2010
2012

والخطة االستراتيجية للدائرة.
ّ
•وضع الرؤية والرسالة
• إصــدار رئيــس مجلــس اإلدارة القــرار رقــم  1لعــام  2012متضمنــاً الالئحــة

الفنيــة اإلماراتيــة بالمتطلبــات اإللزاميــة لــأوزان والموازيــن.

صــورة متكاملــة للوضــع االقتصــادي وللمنشــآت بالقطاعــات واألنشــطة

2014

والشــكل القانونــي والجنســيات وحجــم المعامــات أيضــاً .

•إصــدار المرســوم األميــري رقــم  51لســنة  2014باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي

التفصيلــي لدائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة الشــارقة واســتحداث
إدارتيــن (الشــؤون التجاريــة والشــؤون الصناعيــة).

•انعقــاد أول اجتمــاع مــع دائــرة الماليــة المركزيــة ( )2014/9/10عــن

متطلبــات أول تصنيــف ائتمانــي لإلمــارة واســتخدام مفهــوم رخــص األعمــال

ألول مــرة بــدل مــن مفهــوم التراخيــص فــي تقريــر رفعتــه الدائــرة عــن

سياســاتها فــي العــام  2014والتــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى اقتصــاد اإلمــارة

•تطويــر أداء الدائــرة لتصبــح دائــرة التنميــة االقتصاديــة أول مــن يســتخدم

إلرســالها إلــى المؤسســات الدوليــة .وتكللــت جهــود الدائــرة عــام 2012

مؤشــرات أداء اقتصــادي للشــارقة ،وتـ ّـم النشــر فــي الصحــف واإلعــام

رخصــة فــي عــام  ،2013إضافــة للتحــول اإللكترونــي لعــدد  51خدمــة مــن

حســابات الناتــج المحلــي والحســابات القوميــةعلــى مســتوى اإلمارة لوضــع

بزيــادة عــدد الرخــص فــي اإلمــارة لتصــل إلــى ( )58,598ثــم إلــى ()61,793

لتوفيــر بيانــات كليــة وتحليــات عــن االقتصــاد واألنشــطة االقتصاديــة

خدمــات الدائــرة والربــط اإللكترونــي مــع الجهــات محليــة واتحاديــة بالدائــرة

•إصــدار أول تقريــر ســنوي لدائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ،وهــو أكبــر

2013م وبنســبة  %6.2فــي العــام  ،2012ونمــو الرخــص بنســبة %34

•تحـ ّـول قســم الدراســات واإلحصــاء فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة إلــى أول

مــا ســاهم بحصــول اإلمــارة علــى تصنيــف دولــي وائتمانــي عنــد مســتوى

المختلفــة المكونــة للناتــج المحلــي فــي إمــارة الشــارقة.

تقريــر ســنوي لدائــرة حكوميــة علــى مســتوى إمــارة الشــارقة.

إدارة للتخطيــط والدراســات االقتصاديــة علــى مســتوى اإلمــارة ،وتفعيــل
أدوات التخطيــط االقتصــادي واإلفصــاح وبنــاء نظــام معلوماتــي اقتصــادي

تنمــوي.
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•إصــدار أول تقريــر رخــص أعمــال تشــريحي لحركــة المنشــآت باإلمــارة يقــدم

التابعــة لهــا وكذلــك زيــادة الموظفيــن ومتعاملــي وزوار الدائــرة.

• افتتاح فرع لدائرة التنمية االقتصادية في كلباء.

مجلــس التعــاون الخليجــي.

•مســاهمة الدائــرة فــي أكبــر حملــة ضبطيــات علــى مســتوى الدولــة منهــا

• فــي عــام  2007تـ ّـم اســتحداث شــعبة خاصــة بالخدمــات اإلداريــة بقســم

• افتتاح فرع لدائرة التنمية االقتصادية في دبا الحصن.

•حصول الدائــرة علــى جائــزة أفضــل فريــق اقتصــادي علــى مســتوى دول

( 21جهــة) ســاهم ذلــك فــي نمــو رخــص األعمــال بنســبة  %5.5فــي العــام
فــي عــام  2013ونســبة  %69فــي النصــف األول لألعــوام ،2014-2013
"نظــرة مســتقبلية مســتقرة" بســبب انخفــاض عــبء الديــن الحكومــي حيــث
تــم تغطيــة االكتتــاب فــي الصكــوك فــي اإلصــدار الســيادي األول لحكومــة
الشــارقة بأكثــر مــن عشــر مــرات عــن المطلــوب ( 750مليــون دوالر) وكان
المجمــع حوالــي  10مليــار دوالر فــي العــام .2014
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2015

•إنشــاء أول جائــزة علــى مســتوى اإلمــارة فــي التصميــم واالبتــكاربحضــور

ومباركــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،وهي صاحبــة مســابقة

رواد األعمــال بالشــارقة لتعزيز االبتــكار التجــاري ،كمــا شــاركت فــي فــرق
االبتــكار علــى مســتوى اإلمــارة والدولــة ،وأســهم فريــق االبتــكار علــى
مســتوى الدائــرة بالمزيــد مــن األفــكار والتطــورات.

•تدشــين الدائــرة لحفــل إطــاق أول جائــزة للتصميــم واالبتــكار علــى مســتوى

اإلمــارة فــي  11يونيــو  2015بالتعــاون مــع جامعــة الشــارقة والقطــاع

الخــاص تحقيقــاً لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،حيــث اعتمدهــا المجلــس

التنفيــذي الموقــر فــي جلســته رقــم ( )765المنعقــدة فــي 2016/1/12
حيــث تــم إطــاق الجائــزة فــي نســختها الثانيــة فــي العــام  2017تنفيــذاً

لتوصيــة المجلــس التنفيــذي وبجعلهــا ســنوية لرعايــة أفضــل مشــاريع تخــرج

فــي مجــال االبتــكار فــي معظــم التخصصــات الجامعيــة وتــم تخصيــص
 60,000درهــم إماراتــي للعــام  2015مــن التمويــل الخارجــي الخــاص

وتــم زيــادة المبلــغ إلــى  75,000درهــم إماراتــي للعــام  ،2017وبلــغ عــدد

المشــاريع المشــاركة فــي الجائــزة فــي العــام  2015حوالــي  25مشــروع
بينمــا فــي العــام  2017بلــغ عددهــا  42مشــروع بعــدد  150طالــب.

• إنشــاء إدارة تنظيــم األرشــيف المركــزي فــي الجهــات الحكوميــة إلمــارة

2017

•استحداث شعب لفروع دائرة التنمية االقتصادية في إمارة الشارقة.

2020

"رواد" بدائــرة التنميــة
•إلحــاق مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة ّ

2021

•إصــدار المرســوم األميــري رقــم  11لســنة  2021بشــأن اعتمــاد الهيــكل

ـاء علــى مرســوم بالقانــون رقــم  4لســنة .2020
االقتصاديــة بنـ ً

التنظيمــي العــام لدائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة الشــارقة وضـ ّـم
مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة "رواد" ،واســتحداث قســم
االمتثــال واإلدراج واســتحداث شــعب جديــدة وإلغــاء بعــض الشــعب.

•تولــي الدائــرة ملــف مســار البيئــة االقتصاديــة فــي اجتماعــات االســتعداد

للخمســين والتــي تــم رفعهــا إلــى قيــادة الدولــة ومجلــس الــوزراء وشــرح

كافــة اإلجــراءات االقتصاديــة التنظيميــة والقانونيــة اإلداريــة لممارســة
واســتمرار األعمــال فــي اإلمــارة والســمات العامــة لبيئــة األعمــال الحاليــة

فــي الشــارقة ،وتحديــد القطاعــات التــي ُيقبــل عليهــا رواد األعمــال ومــدى

مرونــة إجــراءات إنشــاء األعمــال واســتقطاب االســتثمار الخارجــي المباشــر
والتجــارة الخارجيــة وتنميــة الصــادرات .كمــا عملــت الدائــرة علــى تقاريــر األمــن

الغذائــي والصــادرات واالقتصــاد الرقمــي والصناعــة واالســتدامة البيئيــة
للدولــة خــال الخمســين عامــاً القادمــة.

الشــارقة (اســتحداث مكتــب األرشــيف المركــزي وإلحاقــه بــاإلدارة العليــا).
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تعاف متسارع لألعمال
ٍ
.1

رخص األعمال الصادرة

تعتبــر رخــص األعمــال مــن المؤشــرات الهامــة لقيــاس النمــو االقتصــادي،

ومتانــة االقتصــاد المحلــي وجاذبيــة البيئــة االســتثمارية ومقومــات البنيــة

رخص األعمال الصادرة حسب نوع الرخصة

التحتيــة وغيرهــا مــن المقومــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والفــرص

تؤكــد إحصائيــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة ارتفــاع الرخــص الصــادرة "التجاريــة ،المهنيــة ،الصناعيــة ،المتاجــرة اإللكترونيــة"

المتاحــة فــي مختلــف القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة .وتكشــف

بنســب " "%62 ،%73 ،%64 ،%51علــى التوالــي فــي عــام  2021مقارنـ ًـة بعــام  ،2020بينمــا انخفضــت رخــص اعتمــاد بنســبة  ،%22كمــا

المؤشــرات االقتصاديــة لدائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة

تـ ّـم إصــدار رخصــة بيــرق واحــدة لنفــس الفتــرة.

المتعلقــة بالرخــص نمــواً ملحوظــاً فــي معــدل رخــص األعمــال الصــادرة
والمجــددة خــال عــام .2021

حيــث أظهــرت إحصائيــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة ارتفــاع
اإلجمالــي العــام لرخــص األعمــال الصــادرة والمجــددة بنســبة قدرهــا
 %9.3فــي عــام  2021مقارنـ ًـة بعــام  2020بزيــادة بلغــت  5,857رخصــة،

ﺗﺠﺎرﻳﺔ

حيــث ارتفعــت رخــص األعمــال الصــادرة بنســبة  ،%50.2مــع ارتفــاع فــي

121
194

2,732
4,125

%60

%51

ﻣﺘﺎﺟﺮة
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

الرخــص المجــددة بنســبة .%6.1

ﻣﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺼﺎدرة

اﻟﻤﺠﺪدة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2020

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

4,548

6,831

%50.2

58,645

62,219

%6.1

63,193

69,050

%9.3

ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

1,194
1,957

1

%64

174
301

325
253

%22-

%73
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,548
2020

22

ﺑﻴﺮق

%50

6,831
2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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رخص األعمال الصادرة حسب الشكل القانوني

رخص األعمال الصادرة حسب الفروع

كمــا سـ ّـجلت رخــص األعمــال الصــادرة فــي عــام  2021حســب الشــكل القانونــي "وكيــل خدمــات ،مؤسســة فرديــة ،شــركة ذات مســؤولية

ـاع مماثــل بحســب الفــروع ولكــن بنســب متفاوتــة ،حيــث ارتفعــت رخــص
انعكــس ارتفــاع إجمالــي الرخــص الصــادرة فــي عــام  2021بارتفـ ٍ

محــدودة ،فــرع لشــركة محليــة ،شــركة الشــخص الواحــد ذ م م ،أخــرى" ارتفاعــاً بنســب " "%41 ،%314 ،%105 ،%35 ،%24 ،%57علــى

األعمــال الصــادرة فــي عــام  2021فــي فــروع الدائــرة " فــرع الصناعيــة ،المركــز الرئيســي ،فــرع المنطقــة الوســطى ،فــرع خورفــكان ،فــرع

التوالــي مقارنـ ًـة بعــام .2020

كلبــاء ،فــرع دبــا الحصــن" بنســب " " %103 ،%32 ،%31 ،%43 ،%42 ،%62علــى التوالــي مقارنـ ًـة بعــام  ،2020بإجمالــي زيــادة بلغــت
 2,283رخصــة صــادرة.

29

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع
دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

%103

%42

247

%32

172

2,753

%57

%62

694

1,998

ﻓﺮع
ﻛﻠﺒﺎء

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ

3,233

1,480

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ %43
540

227

1,842

770

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻮاﺣﺪ ذ م م

%24

%314

ﺷﺮﻛﺔ ذات
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,548
2020

24

%105

338

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻓﺮع
ﺧﻮرﻓﻜﺎن

324

1,759

2,218 1,562

59

%31

وﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺮع ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

2021

6,831
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

839

%50

1,135

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,548

6,831

81

335

أﺧﺮى

%41

%35
%50

51

72

2020

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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رخص األعمال المجددة
رخص األعمال المجددة حسب نوع الرخصة

لــم يختلــف المشــهد ضمــن رخــص األعمــال المجــددة حيــث شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً فارتفعــت الرخــص المجــددة (التجاريــة ،المهنيــة،

الصناعيــة ،اعتمــاد ،متاجــر إلكترونيــة) فــي عــام  2021بنســب " "%315 ،%24 ،%10 ،%6 ،%5علــى التوالــي مقارنـ ًـة بعــام  ،2020كمــا
سـ ّـجلت رخــص بيــرق تجديــد عــدد  2رخصــة لنفــس الفتــرة ،وبلــغ إجمالــي الزيــادة فــي الرخــص المجــددة  3,574رخصــة لعــام .2021

37,116
39,110
%5
ﺗﺠﺎرﻳﺔ

رخص األعمال المجددة حسب الفروع

ارتفعــت الرخــص المجــددة فــي فــروع "الصناعيــة ،المركــز الرئيســي ،المنطقــة الوســطى ،خورفــكان ،كلبــاء ،دبــا الحصــن " فــي عــام 2021

ينســب “ "%4،%3،%9 ،%6 ،%3 ،%9علــى التوالــي مقارنـ ًـة بعــام 2020

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

58,645
62,219
%6

18,763
19,896
%6
2,177
2,403
%10

ﻣﻬﻨﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

563
700
%24

26
108
%315

%3

ﻓﺮع
دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

%4

23,640 22,971

493 474

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

%9

ﻓﺮع
ﺧﻮرﻓﻜﺎن

%9

2,690 2,468

%3

23,302

ﻓﺮع
ﻛﻠﺒﺎء

25,479

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ %6
7,126

2,362 2,304

7,555

2
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

58,645

62,219

%6

ﻣﺘﺎﺟﺮة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

2020

2020

26

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﺑﻴﺮق
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رخص األعمال المجددة حسب الشكل القانوني

سـ ّـجلت رخــص األعمــال المجــددة فــي عــام  2021حســب الشــكل القانونــي "وكيــل خدمــات ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مؤسســة

فرديــة ،فــرع لشــركة محليــة ،شــركة الشــخص الواحــد ذ م م" ارتفاعــاً بنســب " "%170 ،%14 ،%3 ،%2 ،%8علــى التوالــي مقارنـ ًـة بعــام

ـكل منهمــا عــن نفــس الفتــرة.
 ،2020بينمــا انخفضــت الرخــص المجــددة مــن نــوع "شــركة أعمــال مهنيــة ،وأخــرى" بنســبة " "%6لـ ٍ

16,261

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة %2
13,962

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ

2,111

14,396

%3

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

58,645
62,219
%6

2,413

ﻓﺮع ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ %14
1,484

1,393

ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﺔ %6-
446

1,205

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ م م %170
544

أﺧﺮى

28

2020

510

%6-

أهم أنشطة الرخص الصادرة

وصــل إجمالــي عــدد الرخــص الصــادرة عــام  2021إلــى  6,831رخصــة وشــملت مجموعــة مــن النشــاطات مــن أهمهــا :بيــع الوجبــات

الخفيفــة (كافتيريــا) /مطعــم ،تجــارة المالبــس الجاهــزة والحلــي واإلكسســوارات غيــر الثمينــة والصيانــة واإلصــاح العــام للمركبــات وتجــارة
الســيارات المســتعملة وغيرهــا.

26,041
24,160
وﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت
%8

15,938

أنشطة الرخص الصادرة والمجددة

2021
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

النشاط

العدد

النشاط

العدد

بيع الوجبات الخفيفة(كافتيريا) /مطعم

530

تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  -إعداد وجبات

120

تجارة المالبس الجاهزة ،الحلي واإلكسسوارات
غير الثمينة وبيع العطور

385

تجارة النفايات والخردة المعدنية – بالجملة

118

مقاوالت فئة سادسة

371

تجارة قطع الغيار الجديدة للسيارات,تجارة لوازم
وزينة السيارات

104

الصيانة واإلصالح العام للمركبات ( كراجات )

319

104

تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات,تجارة
سيارات الركاب المستعملة

المتاجرة اإللكترونية عبر مواقع التواصل
االجتماعي

298

خدمات الطباعة وتصوير المستندات

97

تجارة مواد البناء  -األدوات الصحية الكهربائية
وتمديداتها

253

صيدلية

91

تفصيل وخياطة المالبس،تطريز األقمشة

233

مركز تجميل وعناية شخصية للنساء,نقش الحناء

88

مجمع استهالكي (سوبرماركت) /بقالة

193

تجارة عامة

87

قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال,مركز
تجميل وعناية شخصية للرجال

149

خدمات التوصيل السريع والطرود

77

تجارة المواد الغذائية

148

أخرى

2,943

مقاوالت بناء فئة خامسة

123

اإلجمالي

6,831
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رخصة اعتماد

أهم أنشطة الرخص المجددة

كمــا وصــل عــدد الرخــص المجــددة إلــى  62,219رخصــة فــي عــام  ،2021وشــملت نشــاطات متنوعــة مــن مقــاوالت فئــة سادســة ،بيــع
الوجبــات الخفيفــة ،تطريــز األقمشــة ،تفصيــل وخياطــة المالبــس النســائية إلــى خدمــات النقليــات .

تســاعد رخصــة اعتمــاد المواطنيــن علــى دخــول األســواق وممارســة

ً
أهميــة لتنظيــم ممارســة العمــل التجــاري المنزلــي ،وتفعيــل
عــام 2021

لالنطــاق بهــا إلــى آفــاق النجــاح واالســتدامة ،حرصــاً علــى تعزيــز العمــل

ودعــم ومســاندة أفكارهــم ومبادراتهــم لالســتثمار فــي المشــروعات

العمــل االقتصــادي عبــر دعــم أعمالهــم ،ومبادراتهــم ،وأفكارهــم،
االقتصــادي فــي اإلمــارة.

الفعالــة  953رخصــة فــي
وتولــي رخــص اعتمــاد التــي بلــغ عــدد رخصهــا
ّ

مســاهمة المواطنيــن والمواطنــات فــي أنشــطة القطــاع االقتصــادي،

الخاصــة .وتســهم كذلــك فــي فتــح مجــاالت وأدوار جديــدة لمواطنــي
اإلمــارة ،وتحثُّ هــم علــى اإلبــداع وتنميــة المهــارات.

النشاط

العدد

النشاط

العدد

مقاوالت فئة سادسة

7,140

مركز تجميل وعناية شخصية للنساء,نقش الحناء

760

بيع الوجبات الخفيفة(كافتيريا) /مطعم

3,792

خراطة هندسية,ورشة حدادة ولحام

640

تفصيل وخياطة المالبس ،تطريز األقمشة

2,704

صيدلية

613

تجارة المالبس الجاهزة ،الحلي واإلكسسوارات
غير الثمينة وبيع العطور

2,685

تجارة المواد الغذائية

538

الصيانة واإلصالح العام للمركبات ( كراجات )

2,668

تجارة النفايات والخردة المعدنية  -بالجملة

507

تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات,تجارة
سيارات الركاب المستعملة

2,665

مخبز تنور

488

مجمع استهالكي (سوبرماركت) /بقالة

2,542

منجرة  -ورش النجارة

421

تجارة مواد البناء  -األدوات الصحية الكهربائية
وتمديداتها

2,494

إصالح وصيانة مكيفات الهواء معدات التبريد
وتنقية الهواء

340

1,865

استشارات هندسية فئة أولى اختصاص

309

مجــال التجميــل واســتخراج بطاقــة صحــة مهنيــة مــن قســم عيــادة الصحــة

تجارة قطع الغيار الجديدة للسيارات,تجارة لوازم
وزينة السيارات

1,408

خدمات الطباعة وتصوير المستندات

266

خاصــة لحامليهــا والتــي تشــمل
علمــاً أن رخصــة اعتمــاد توفــر امتيــازات ّ

في إطار حرصها على تقديم جميع أشــكال الدعم الالزمة لتطوير واســتدامة

مقاوالت بناء فئة خامسة

1,121

نقليات

240

التدريــب وحضانــة المشــروعات وتطويرهــا ومتابعتهــا والترويــج والتســويق

غسيل المالبس,كي المالبس

1,031

أخرى

24,196

للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ودعــم مشــروعات األعضــاء للحصــول

لــدى طــاب الكليــات مــن خــال توجيــه ومتابعــة المشــاريع الطالبيــة ،حيــث

تجارة عامة

786

اإلجمالي

62,219

وتعمــل الرخصــة كذلــك علــى حفــظ حقــوق التجــار وأســمائهم التجاريــة وحفــظ

قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال,مركز
تجميل وعناية شخصية للرجال

30

6

رخص اعتماد الفعالة

953

رخص

رخص نشاط التجميل

رخصة

ويخضـ ُـع نشــاط التجميــل الــذي ُد ّشــن الســنة الماضيــة ضمــن أنشــطة رخــص

اعتمــاد وبلــغ عددهــا  6رخــص لعــدد مــن الشــروط والضوابــط ،التــي تســهم
فــي تنظيــم منــح الترخيــص والتــي تتضمــن الحصــول علــى شــهادة تدريــب فــي

العامــة فــي بلديــة مدينــة الشــارقة.

إقامــة معــارض ســنوية ألصحــاب الرخصــة وتوفيــر دورات تثقيفيــة وخدمــات

علــى فرصــة االمتيــاز التجــاري.

الســلع والمنتجــات والخدمــات التــي يقدمونهــا ضمــن إطــار رســمي يمكنهــم
تجنّ ــب الغــش والتدليــس وعمليــات التقليــد لالســم التجــاري والمنتجــات

الحصريــة لبعــض المشــاريع ذات األفــكار النوعيــة ،مــا يؤهلهــا لالمتيــاز التجــاري.

الرخصة الطالبية بيرق

قطــاع ريــادة األعمــال فــي إمــارة الشــارقة ،تدعــم الدائــرة اإلبــداع واالبتــكار
تـ ّـم إصــدار رخصــة وتجديــد رخصتيــن مــن الرخــص الطالبيــة بيــرق خــال عــام

 ،2021مــا يســاهم فــي الوصــول لشــريحة واســعة مــن رواد األعمــال الشــباب
فــي شــتى القطاعــات االقتصاديــة.
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رخص المستودعات

رخص المستودعات داخل اإلمارة

ارتفــع معــدل إجمالــي نمــو رخــص المســتودعات الصــادرة والمجــددة داخــل اإلمــارة بنســبة " "%5 ،%33علــى التوالــي فــي عــام 2021
مقارنـ ًـة بالعــام .2020

رخص المستودعات حسب اإلجراء

كشــفت إحصائيــات رخــص المســتودعات لعــام  2021عــن إصــدار  973رخصــة بنســبة زيــادة  %47عــن عــام  ،2020إلــى جانــب تجديــد
 4,195رخصــة بنســبة زيــادة  ،%6ليبلــغ إجمالــي رخــص المســتودعات  5,168رخصــة خــال عــام .2021

663

اﻟﺼﺎدرة

%47

973

اﻟﻤﺠﺪدة

3,957

4,195

%6

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,620

5,168

%12

ﺻﺎدرة
ﻣﺠﺪدة

2020
2021

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

رخص المستودعات حسب التوزع داخل وخارج اإلمارة

داﺧﻞ اﻹﻣﺎرة 3,105
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ﺧﺎرج اﻹﻣﺎرة

1,515

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,620

3,350
1,818
5,168

%20
%12

3,105

3,350

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

%8

ارتفع معدل إجمالي نمو رخص المستودعات خارج اإلمارة الصادرة والمجددة بنسبة " "%9،%64على التوالي لعام  2021مقارنةً بالعام .2020

2020

ﺻﺎدرة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

2021

2,736

2,860

%5

2021

رخص المستودعات خارج اإلمارة

ً
مقارنة بالعام .2020
ارتفع معدل إجمالي نمو رخص المستودعات بنسبة  %8داخل اإلمارة و %20خارج اإلمارة في عام 2021

%8

369

490

%33

2020

294

483

%64

ﻣﺠﺪدة

1,221

1,335

%9

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1,515

1,818

%20

2020
2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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رخص المستودعات حسب التوزع الجغرافي

يبيــن التــوزع الجغرافــي لرخــص المســتودعات إصــدار  396رخصــة فــي فــرع الصناعيــة ،باإلضافــة لــــ ""1,13 ,15 ,18 ,47
ّ

ـون إجمالــي الرخــص الصــادرة
رخصــة فــي فــروع المنطقــة الوســطى وخورفــكان وكلبــاء والفــرع الرئيســي ودبــا علــى التوالــي ،ليكـ َ
 490رخصــة إلــى جانــب  2,860رخصــة مجــددة.

رخص المتاجرة اإللكترونية والتقليدية

تتيــح التراخيــص التــي تمنحهــا دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة لكافــة

الفعاليــات ممارســة أعمالهــا ضمــن اإلمــارة فــي المتاجــرة اإللكترونيــة

والتقليديــة بأنواعهــا التجاريــة والمهنيــة إلــى جانــب رخــص اعتمــاد ،حيث تشــمل
جميــع الخدمــات المتعلقــة بعمليــات بيــع البضائــع واســتيرادها وتصديرهــا
ونقلهــا وغيرهــا مــن الخدمــات.

اﻋﺘﻤﺎد 22 21

ﻣﺘﺎﺟﺮة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 302 147

%105

دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

ﺗﺠﺎرﻳﺔ 41 32

13 1

133 18
114 15

%4

%28

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
2,249 409

ﺧﻮرﻓﻜﺎن

%285

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %89 392 207

2020

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

رخص المتاجرة اإللكترونية

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻛﻠﺒﺎء

ﻣﻬﻨﻴﺔ 27 7

تُ صــدر دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة رخــص المتاجــرة اإللكترونيــة ألصحــاب المشــاريع المنزليــة واإللكترونيــة مــن مواطنــي دولــة

351 47

توضــح إحصائيــات
اإلمــارات التــي تتيــح إطــاق مشــاريعهم بصــورة قانونيــة مــن المنــزل أو مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي .حيــث ّ

رخــص المتاجــرة اإللكترونيــة لعــام  2021عــن إصــدار  194رخصــة بمعــدل زيــادة  %60عــن عــام  ،2020فــي حيــن ّأن معــدل زيــادة الرخــص

المجــددة بلــغ  ،%315ليبلــغ إجمالــي رخــص المتاجــرة اإللكترونيــة  302رخصــة ،بمعــدل زيــادة  %105خــال عــام .2021

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

490
اﻟﺼﺎدرة

2,860
اﻟﻤﺠﺪدة

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺼﺎدرة

121

194

%60

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺠﺪدة

26

108

%315

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

147

302

%105
2020

34

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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رخص سيدات األعمال

تواصــل الدائــرة جهودهــا بدعــم ســيدات األعمــال فــي اإلمــارة ،مــن خــال
دورهــا المحــوري فــي تعزيــز الريــادة المجتمعيــة لرائــدات األعمــال مقدمـ ًـة

تراخيص سيدات األعمال حسب التوزع الجغرافي

لهـ ّـن خدماتهــا المتنوعــة عبــر إصــدار الرخــص التجاريــة والمهنيــة وغيرهــا ،مــا

يعــزز توســيع نطــاق مشــاركة المــرأة فــي التنميــة االقتصاديــة إلمــارة الشــارقة.

دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

%7

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

62 58
رخص سيدات األعمال حسب نوع الرخصة

%13
%2

ﺗﺠﺎرﻳﺔ

7,008

7,686

ﻣﻬﻨﻴﺔ

3,959

4,552

%15

503

568

%13

ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

420

489

%16

ﻣﺘﺎﺟﺮة
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

45

123

%173

ﺑﻴﺮق

2

2

%0

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

11,937

13,420

%12

2020

36

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻛﻠﺒﺎء

331 324
2020

11,372 10,059

ﺧﻮرﻓﻜﺎن

362 319

%10

%13

2021

%10

1,293 1,177

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %12 13,420 11,937

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

تراخيص سيدات األعمال حسب النشاط
الدول

1,518

عام 2020

عام 2021

نسبة الزيادة

اإلمارات

11,750

13,144

%12

تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات

424

العراق

179

209

%17

مجمع استهالكي (سوبرماركت)/بقالة

395

مصر

403

الصيانة واإلصالح العام للمركبات ( كراجات )

294

مقاوالت بناء فئة خامسة

211

أخرى

8,815

النشاط
مقاوالت فئة سادسة

مركز تجميل وعناية شخصية للنساء

بيع الوجبات الخفيفة(كافتيريا)/مطعم
صالون حالقة للرجال
مطعم

صيدلية

اإلجمالي

عام 2021

تراخيص سيدات األعمال حسب الجنسية

598
419
314
265
167

13,420

سوريا

الصين

494

123

581

144

464

%18

%17

%15

بنغالديش

1,074

1,229

%14

الهند

3,978

4,402

%11

380

386

%2

األردن

باكستان

أفغانستان
اإلجمالي

270

1,655

20,306

306

1,841

22,706

%13
%11

%12
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 .2مناخ مثالي للتملك األجنبي

 .3بيئة أعمال محفزة تعزز االستثمار

وتحقيقــاً لمبــدأ الالمركزيــة وبهــدف تســريع اإلجــراءات وتخفيــف الضغــط

تعمــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة علــى توســيع نطــاق خدماتهــا

إجراءاتهــا وال ســيما المتعلقــة منهــا بالتراخيــص والشــؤون القانونيــة ،حيــث بلــغ

والتــي تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الدائــرة وتعتبــر مــن شــركائها االســتراتيجيين

وتتــوزع مراكــز الخدمــة المنتشــرة فــي اإلمــارة علــى النحــو اآلتــي 13 :مركــزاً

فــي إطــار حرصهــا علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي إمــارة

الشــركات التجارية والصناعية بملكية تامة لممارســة األنشــطة على مســتوى

دعم مراكز الخدمة الستمرارية األعمال

بتطبيــق التملــك األجنبــي الكامــل للمســتثمرين مــن أشــخاص طبيعييــن

علــى المســتثمرين األجانــب ،ويشــمل القــرار الســماح لفــروع الشــركات األجنبيــة

مع المتعاملين من خالل مراكز الخدمة المنتشــرة في مدن ومناطق اإلمارة

الشــارقة تعمــل الدائــرة علــى تعزيــز بيئــة األعمــال التنافســية ،حيــث بــدأت
واعتباريين منــذ بدايــة يونيــو  2021بنســبة  ،%100مــا يتيــح لهــم حــق تملــك

رخص التملك األجنبي حسب اإلجراء

تـ ّـم إنجــاز معامــات  1,598رخصــة للتملــك األجنبــي خــال عــام  ،2021حيــث

تـ ّـم تعديــل  1,277رخصــة بنســبة  %77مــن إجمالــي الرخــص ،إلــى جانــب إصــدار
 371رخصــة بنســبة  %23مــن العــدد اإلجمالــي.

اإلمــارة ،وذلــك دون أي اشــتراطات كــرأس مــال محــدد أو أي رســوم إضافيــة
بمزاولــة أعمالهــا دون الحاجــة لوكيــل محلــي لهــا.

رخص التملك األجنبي حسب نوع الرخصة

األساســيين ،الذيــن تضافــرت جهودهــا معهــم لمزاولــة الترخيــص خاصـ ًـة فــي
ظـ ّـل حــاالت الطــوارئ واألزمــات.

توزّ عــت رخــص التملــك األجنبــي حســب نــوع الرخصــة إلــى رخــص تجاريــة وأخــرى
صناعيــة ،حيــث بلغــت الرخــص التجاريــة  1,380رخصــة بنســبة  %86مــن إجمالي

الرخــص ،فــي حيــن تـ ّـم إنجــاز  218رخصــة صناعيــة بنســبة  %14مــن العــدد
اإلجمالــي خــال عــام .2021

 17مركز لخدمة األعمال
في إمارة الشارقة

13

مدينة الشارقة

علــى المتعامليــن ،قامــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بخصخصــة العديــد مــن
عــدد مراكــز الخدمــة (أعمــال)  17مركــزاً فــي عــام . 2021

فــي مدينــة الشــارقة ،ومركــز واحــد فــي المنطقــة الوســطى ،و 3مراكــز فــي

المنطقــة الشــرقية :واحــد منهــا فــي كلبــاء ،ومركــزان فــي خورفــكان.

3

المنطقة الشرقية

1

المنطقة الوسطى

وتشير اإلحصائيات إلى ارتفاع عدد المعامالت ضمن مراكز الخدمة وعبر خدمة المستثمر الذكي:
رخص التملك األجنبي حسب اإلجراء

رخص التملك األجنبي حسب نوع الرخصة
بيانات
مراكز الخدمة

المستثمر الذكي

مكاتب الخطاطين

تعديل

1,227

إصدار

371

1,598
اإلجمالي

38

تجارية

1,380

صناعية

218

1,598
اإلجمالي

اإلجمالي

وقد توزّ عت المعامالت على الشكل التالي:

نسب توزّ ع المعامالت
خالل العام 2021

2020

2021

نسبة النمو

154,109

187,183

%21

4,916

6,421

%31

34,626

193,651

%80
مراكز الخدمة

39,547

233,151

%17
المستثمر الذكي

%14

%20

%3

مكاتب الخطاطين
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 .4فتح وتسهيل أنشطة اقتصادية

قامــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بتوفيــر العديــد مــن الخدمــات

المبتكــرة التــي تســتهدف تطويــر وتبســيط وتســريع اإلجــراءات بمــا يســاهم
فــي تنميــة اقتصــاد اإلمــارة ،ومــن أبــرز هــذه الخدمــات:

نشاط السيارات المتنقلة

ّأدى تنظيــم خدمــة الســيارات المتنقلــة فــي إمــارة الشــارقة إلــى وضــع حلــول

لتجنــب ازدحــام المســتهلكين فــي المنشــآت االقتصاديــةعــن طريــق تقديــم

الخدمــة أمــام منازلهــم ،إضافـ ًـة إلــى تقليــل الكلفــة التشــغيلية للمنشــآت

%23

ﻓﺮع ﺧﻮرﻓﻜﺎن

16 13

%100

ﻓﺮع ﻛﻠﺒﺎء

12 6

حزمة محفزات داعمة

أقرتها حكومة
واصلــت الدائــرة تنفيــذ حــزم المحفــزات والقــرارات التــي ّ

الشــارقة لدعــم الجهــات الحكوميــة والخاصــة وقطاعــات األعمــال
واألفــراد ،التــي أصدرهــا المجلــس التنفيــذي فــي عــام  2020باإلعفاء

تــم
مــن الرســوم لمــدة ثالثــة أشــهر للمنشــآت االقتصاديــة ،كمــا ّ
إصــدار الحزمــة الثانيــة مــن المحفــزات الحكوميــة فــي 2020/11/4
تــم االســتمرار فــي اعتمادهــا خــال عــام  ،2021حيــث جــاءت
التــي ّ
علــى النحــو التالــي:

• اســتمرار قــرار اإلعفــاء الخــاص بتجديــد تراخيــص المنشــآت االقتصاديــة بمــا
قيمتــه رســوم ثالثــة أشــهر مــن الرســوم الســنوية.

40

2020
• خصــم  %50مــن غرامــات التأخيــر ومخالفــات التفتيــش للمنشــآت
االقتصاديــة علــى أن يقــوم أصحابهــا بتعديــل أوضاعهــا خــال ثالثــة أشــهر

مــن تاريــخ صــدور القــرار.

• خصــم  %50عنــد إصــدار ترخيــص المنشــآت الصناعيــة لمــدة  3ســنوات،

وذلــك لتعزيــز مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

• إعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.
• إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة.

• اختصار اإلجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
• السماح بترخيص مكتب صناعي لمدة عام.

2021

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

مزادات السيارات غير القابلة للتسجيل

نسبة الزيادة

%28

االقتصاديــة بهــدف تعزيــز ريــادة األعمــال والمســاهمة فــي توفيــر المزيــد مــن

األنشــطة الخدميــة فــي اإلمــارة ،وفــي عــام  2021بلغــت نســبة الزيــادة فــي
هــذه الخدمــة  %28مقارنـ ًـة بعــام .2020
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

%167

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

%29-

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

16 6

15 21

%20
6 5

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %27.5 65 51
المســتثمرون ،بمــا فــي ذلــك خطــوط أنابيــب الميــاه وشــبكة الكهربــاء وكابــات

بهــدف تعزيــز مكانــة إمــارة الشــارقة كوجهــة مثاليــة رائــدة لتجــارة الســيارات

االتصــاالت وإنــارة الشــوارع وشــبكة الطــرق ومواقــف الســيارات ورصــف

االســتثماري لحكومــة الشــارقة" لتخصيــص مناطــق فــي قريــة (الصجعــة)

ويهــدف هــذا التعــاون مــع شــركة الشــارقة إلدارة األصــول إلــى جــذب

فــي المنطقــة ،تعاونــت الدائــرة مــع شــركة الشــارقة إلدارة األصــول "الــذراع

الصناعيــة بمســاحة إجماليــة قدرهــا  109,844متــراً مربعــاً لمــزاد الســيارات غيــر
القابلــة للتســجيل.

وتضـ ّـم قريــة (الصجعــة) الصناعيــة إضافـ ًـة لموقعهــا االســتراتيجي بالقــرب

مــن مطــار الشــارقة بمســافة  17كيلومتــراً جميــع الخدمــات التــي يحتاجهــا

ممــرات المشــاة وأنظمــة مكافحــة الحرائــق.

المســتثمرين لإلمــارة مــن خــال توفيــر الوحــدات المجهــزة والمرتبطــة ببنيــة

تحتيــة عاليــة المســتوى مــع تقديــم جميــع الخدمــات اللوجســتية التــي تحتاجهــا
المشــاريع وتوفيــر خدمــات ذات جــودة عاليــة وأســواق ومناطــق متخصصــة
وخاصــة فــي قطــاع الســيارات واآلليــات.
لمختلــف القطاعــات
ّ
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 .5دعـــم المســـتثمر مـــن ريـــادة األعمـــال إلـــى
االستثمار الصناعي والتجاري

مشــاريع لــرواد أعمــال وأصحــاب رخــص اعتمــاد ،وتـ ّـم عــرض خدمــات ومنتجــات

االتحاديــة
عقــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بالتعــاون مــع الهيئــة
ّ

نظمــت الدائــرة فعاليــات اقتصاديــة محفــزة لــرواد األعمــال
اإلمــارةّ ،

إلــى إمكانيــة زيــارة صفحــة صاحــب المشــروع مــن قبــل الجمهــور.

تـ ّـم خاللهــا اســتعراض اإلطــار التشــريعي للنظــام الضريبــي بالدولــة ،وتســليط

بهــدف تفعيــل مســاهمة قطــاع ريــادة األعمــال فــي دعــم اقتصــاد
لتوفــر بيئــة اســتثمارية حاضنــة لدعــم المنتجــات الوطنيــة ،وتفتــح آفاقــاً
ّ

يمــر
لرخــص المشــاريع المنزليــة بآليــات تتماشــى مــع المتغيــرات التــي
ّ
بهــا العالــم.

المعارض اإللكترونية لرواد األعمال

بــدأ أول معــرض إلكترونــي لــرواد األعمــال عــام  2020بمشــاركة تســعة

هــذه المشــاريع علــى مــدار  48ســاعة فــي تطبيــق " "Instagramباإلضافــة
وأنجــزت الدائــرة خــال عــام  2021أربعــة معــارض إلكترونيــة أخــرى بمشــاركة
المشــاهدات للمعــرض إلــى  4,039مشــاهدة.

االتحاديــة ،اســتناداً ألفضــل المعاييــر لتشــجيع ومســاندة الخاضعيــن للضريبــة.

 30مشــروعاً مــن رواد أعمــال وأصحــاب رخــص اعتمــاد ووصــل إجمالــي عــدد

وتهــدف هــذه المعــارض إلــى توفيــر بيئــة تســويقية حاضنــة لــرواد األعمــال
تدريجيــاً فــي التحـ ّـول الرقمــي ألعمالهــم.

بالتســجيل وتقديــم اإلقــرارات ،وســداد الضرائــب المســتحقة وعمليــات

تمكنهــم مــن الترويــج والبيــع اإللكترونــي ،مــا يعزز ثقتهــم وخبراتهم وقناعاتهم

عدد المشاركين

 6رخص اعتماد
 2رخص رواد أعمال

 5رخص اعتماد
 3رخص رواد أعمال

المســتمرة التــي تقــوم بهــا الهيئــة لتبســيط اإلجــراءات الضريبيــة المتعلقــة
االســترداد عبــر قنــوات متنوعــة مــن خــال منظومــة الدرهــم اإللكترونــي،
وباســتخدام رقــم "جــي آي بــان" " "GIBANعبــر نظــام اإلمــارات للتحويــات

عدد المشاهدات

 1,588مشاهدة

المعرض اإللكتروني الثالث
 26-24يونيو 2021

والــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة فيمــا يتعلــق بــإدارة وتحصيــل وتنفيــذ الضرائــب
وتـ ّـم خــال ورشــة العمــل التــي ُعقــدت عــن ُبعــد اســتعراض اإلجــراءات

المعرض اإللكتروني الثاني
 25مارس 2021

للضرائــب ورشــة العمــل الثانيــة الموجهــة لمســتثمري القطــاع الصناعــي ،والتي

الضــوء علــى التشــريعات واإلجــراءات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة،

المعارض اإللكترونية لرواد األعمال
تاريخ المعرض

ورشة عمل ثانية عن ضريبة مستثمري القطاع الصناعي

تتميــز بالســهولة والســرعة.
الماليــة " "UAEFTSبإجــراءات إلكترونيــة
ّ

كمــا قــام خبــراء الهيئــة االتحاديــة للضرائــب بتقديــم توضيــح حــول األخطــاء

اللقاء الصناعي

الهيئــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي ،وقــام الخبــراء باإلجابــة علــى جميــع
استفســارات المشــاركين.

نظمتــه دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة
شــكّ ل اللقــاء الصناعــي الــذي ّ

وكان مــن أبــرز المحــاور التــي تناولهــا اللقــاء التحديــات التــي تواجــه القطــاع

للتملــك األجنبــي واألشــكال القانونيــة المتاحــة والتعديــات الخاصــة بإضافــة

وتطويــره ودور القطــاع الخــاص فــي تنميــة القطــاع الصناعــي ودعــم عجلــة

افتراضيــاً فرصـ ًـة هامــة اطلــع مــن خاللهــا المســتثمرون علــى اإلطــار التشــريعي
 1,649مشاهدة

الشــائعة وســبل تجنّ بهــا ،وأدوات التوعيــة الضريبيــة العديــدة التــي توفرهــا

مــواد تتيــح لألجانــب تأســيس الشــركات وتملكهــا بنســبة .%100

الصناعــي قبــل الجائحــة وبعدهــا ،والمقترحــات التــي تســاهم فــي دعمــه
التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة ،وتعزيــز الناتــج المحلــي لإلمــارة.

المعرض اإللكتروني الرابع
 16-14يوليو 2021

2رخص اعتماد
5رخص رواد أعمال

 387مشاهدة

 7-6أكتوبر 2021
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بهــدف تطويــر وتحفيــز النمــو االقتصــادي لقطــاع الشــركات الصغيــرة

الصغيــرة والمتوســطة والخدمــات واالمتيــازات التــي يتـ ّـم تقديمهــا

االتصــال المرئــي عــن ُبعــد بالتعــاون مــع "مصــرف اإلمــارات للتنميــة "ورشــة

القطاعــات الصناعيــة التــي يتـ ّـم تمويلهــا ودعمهــا مــن قبلهــم ،والــدور الــذي

والمتوســطة عقــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة عبــر تقنيــات

المعرض اإللكتروني الخامس
 5رخص اعتماد
2رخص رواد أعمال

ورشة الخدمات المصرفية لألعمال

 415مشاهدة

عمــل "الخدمــات المصرفيــة لألعمــال" لمســتثمري القطــاع الصناعــي ،وتـ ّـم
خــال الورشــة اســتعراض مجموعــة كاملــة مــن الحلــول لتمويــل الشــركات

للمســتثمرين وكذلــك اإلجــراءات المتبعــة لديهــم ،وتســليط الضــوء علــى

يقــوم بــه المصــرف لدعــم قطــاع الشــركات المتوســطة والصغيــرة والمصانــع
اســتناداً ألفضــل المعاييــر.
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فعال وترويج جاذب
 .6تواصل ّ

تواصل مستمر

التغطية اإلعالمية

تعمــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة علــى تعزيـ ــز سـ ــمعتها الحكوميـ ــة

الصح ــف الرس ــمية المحلي ــة ،والقنوات اإلخبارية المحلية (برنام ــج أخب ــار ال ــدار)

إنجازاتهــا بصـ ــورة مناس ــبة ،وذلــك عبــر نش ــر أخب ــار وتقاري ــر دوريــة مواكبــة فــي

التابعــة لهــا.

مــن خــال ظهورهــا الدائــم والمتواصــل علــى وسـ ــائل اإلعـ ــام وتغطيـ ــة

وعل ــى موق ــع الدائ ــرة الرس ــمي ووس ــائل التواص ــل االجتماع ــي المختلفــة

اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

االســتثمار فــي اإلمــارة ،كثفــت الدائــرة جهودهــا لتوفيــر المســاعدة

المشــكالت وحلهــا والــرد علــى الشــكاوى واالســتجابة لهــا.

والتواصــل المســتمر هــو عامــل التميــز التنافســي الــذي يشــجع علــى

واإلجــراءات التــي تقدمهــا ،إلــى جانــب تقديــم اقتراحــات واستكشــاف

اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً

605

اﺳﺘﻔﺴﺎراً

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ
)ﺻﻔﺤﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

782

3,251

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
واﻹذاﻋﻴﺔ

اﻟﺼﺤﻒ

اﻟﻤﺠﻼت

105

595

31
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إيمانــاً منهــا بــأن التفاعــل مــع الجمهــور هــو فرصــة لتنميــة األعمــال،

الالزمــة لعمالئهــا لإلجابــة علــى جميــع االستفســارات حــول الخدمــات

اﺳﺘﻔﺴﺎراً

اﺳﺘﻔﺴﺎراً

حيــث قامــت الدائــرة بحمــات الترويــج لخدماتهــا الداخليــة عبــر منصــات

ُصنــع فــي الشــارقة ،اســتعالم عــن رخصــة ،أســبوع حمايــة المســتهلك

اعتماد ،باشــر أعمالك ،جمعية الشــارقة التعاونية ،القطاع الصحي ،مجلة

منشــور مبــادرة أفضــل مشــروع رائــد ،الترويــج عــن خدمــات رخصــة اعتمــاد.

التواصــل االجتماعــي ،وشــملت هــذه الحمــات الترويــج لنشــاط التجميــل

توعويــة الموازيــن ،المســتفيد الحقيقــي،
الخليجــي ،ورشــة الضرائــب ،حملــة
ّ
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فعال لالرتقاء بخدماتنا
 .7تعاون ّ

دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة عــدداً مــن االجتماعــات واللقــاءات

ومــن أبــرز االتفاقيــات التــي أبرمتهــا الدائــرة اتفاقيــة التحـ ّـول الرقمــي مــع بلديــة

بحثــت الدائــرة مــع وفــد مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة بــرأس الخيمــة ،ســبل

تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية ،مــن خــال االطــاع علــى اإلجــراءات واألنظمــة

مــع المكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة ،كمــا عقــدت الدائــرة أكثــر مــن 63

والمســتثمرين والمتعامليــن للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة

مــع عــدد مــن الجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصة بهدف المســاهمة في

وتبــادل أفضــل الممارســات وبحــث آليــة الربــط اإللكترونــي إضافــة إلــى تبســيط
إجــراءات تقديــم الخدمــة للمتعامليــن ومناقشــة إدارة الوثائــق اإللكترونيــة.

وزارة الطاقة والبنية التحتية

بحثــت الدائــرة مــع وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة ســبل تعزيز التنســيق والتعاون

المشــترك وتطويــر العالقــات الثنائيــة انطالقــاً مــن حرصهمــا علــى المســاهمة

مدينــة الشــارقة ومذكــرة تفاهــم جمعيــة الشــارقة الخيريــة وتوقيــع اتفاقيــة

اجتماعــاً مــع جهــات مختلفــة بهــدف مناقشــة سياســة الدائــرة وبحــث ســبل

التعــاون المشــترك والربــط اإللكترونــي.

كافــة لقطــاع األعمــال
وآليــات تعزيــز التعــاون مــن أجــل توفيــر اإلمكانيــات ّ
المســتدامة ،بمــا يخــدم مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات

العربيــة المتحــدة ،تطبيقــاً لتوجهــات القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة.

واســتعرضت الدائــرة األنشــطة المســتحدثة التــي أطلقتهــا مــن خالل الســيارات
المتنقلــة وفقــاً لقــرار المجلــس التنفيــذي فــي الشــارقة وتـ ّـم التطــرق لعــدد

مــن المســائل مثــل :الرقابــة علــى األســواق والرقابــة علــى تصاريــح التنزيــات
والعــروض الخاصــة.

البنّ ــاءة فــي تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية المشــتركة وبنــاء عالقــات شــراكة
فعالة.
ّ

ـب
حيــث تـ ّـم تنظيــم اللقــاء لمناقشــة العديــد مــن القضايــا المشــتركة التــي تصـ ّ

فــي المصلحــة العامــة واســتعراض أهــم المؤشــرات االقتصاديــة لإلمــارة،

وأكّ ــدت الدائــرة مــن خــال اللقــاء حرصهــا الدائــم علــى دراســة األوضــاع
االقتصاديــة ومتابعتهــا.

دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي

مصرف الشارقة اإلسالمي

ناقشــت الدائــرة مــع وفــد مــن مصــرف الشــارقة اإلســامي ،توثيــق الشــراكة

بحثــت الدائــرة مــع وفــد يمثــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة بأبوظبــي ســبل

االســتراتيجية بيــن الجانبيــن؛ لإلســهام فــي مواصلــة تطويــر األداء وتوفيــر

وتمــت مناقشــة كل مــا يتعلــق بأفضــل
إجــراءات االمتثــال واإلدراج بالدائــرةّ ،

بينهــم لتقديــم أفضــل الخدمــات.

واطلــع الوفــد علــى أفضــل الممارســات المتّ بعــة فــي
التعــاون المشــتركّ ،
الممارســات فــي المجــال القانونــي إضافـ ًـة إلــى البحــث فــي مؤشــرات األداء

القانونــي للدائــرة والتــي أســهمت فــي تلبيــة احتياجــات الجمهــور وإنجــاز

معامالتهــم فــي أســرع وقــت.

الفعالــة فيمــا
الخدمــات للمتعامليــن ،تحقيقــاً للتكامــل والتنســيق والمواءمــة ّ
واســتعرض مصــرف الشــارقة اإلســامي خــال االجتمــاع باقــة العــروض

والتســهيالت الحصريــة التــي يقدمهــا ،إلتاحــة الحصــول علــى قيمــة
مضافــة للخدمــات المصرفيــة واالســتفادة األمثــل منهــا ،والتــي تأتــي

انطالقــاً مــن التــزام المصــرف بخدمــة المجتمــع مــن أجــل اإلســهام فــي
مســيرة التنميــة الشــاملة.
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.1عقود موحدة لحقوق المستهلك
العقد الموحد لتأجير السيارات في إمارة الشارقة

باســتخدام النمــاذج أو القياســات أو األلــوان ،ويلــزم العقــد فــي حــال وجــد أي

بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق المســتهلكين ومكاتــب تأجيــر الســيارات ،ومنــع

 .2تفعيل الشراكات لحماية األسواق

الموحــد لتأجيــر الســيارات.

تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بالتعــاون والتنســيق المســتمر

الممارســات الســلبية ،اعتمــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة العقــد
ويحتــوي العقــد مجموعــة مــن الشــروط التــي تضمــن حقــوق المالــك

نســقت الدائــرة
مــع شــركائها االســتراتيجيين بهــدف حمايــة المســتهلك وقــد ّ

المالــك ،واعتمــاد البطاقــة االئتمانيــة لتحصيــل قيمــة اإليجــار أو المخالفــات

متابعــة الشــكاوى فــي حــال وجــود مقــر المنشــأة فــي إمــارة الشــارقة ومقــر

والمســتأجر منهــا :تضميــن بيانــات الســيارة المســتأجرة والمســتأجر والتزامــات

المترتبــة علــى الســيارة وأحــكام وثيقــة التأميــن وطــرق حــل النزاعــات بيــن

الطرفيــن.

العقد الموحد لخدمات األفراح

كافــة للتعــاون المشــترك فــي آليــة
مــع الجهــات االقتصاديــة بإمــارات الدولــة ّ

تنفيــذ العقــد فــي إمــارة أخــرى ،كمــا تعاونــت الدائــرة مــع وزارة االقتصــاد
لتنظيــم جــوالت مشــتركة فــي شــكاوى التعــدي علــى العالمــات أو الــوكاالت

وفعلــت الدائــرة شــراكاتها مــع أصحــاب العالمــات التجاريــة فــي تنظيــم
التجاريــةّ ،

ورش توعويــة للضبــاط التجارييــن والتعــاون بشــأن مكافحــة الغــش التجــاري.

اعتمــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة العقــد الموحــد لخدمــات األفــراح،

ولــم تغفــل الدائــرة المجــال البيئــي حيــث تعاونــت مــع شــركة بيئــة بشــكل

الممكنــة ،وذلــك بتوضيــح جميــع تفاصيــل خدمــات األفــراح وتحديدهــا ســواء

مــع بلديــة الشــارقة بشــأن فحــص المنتجــات وإصــدار التقاريــر الفنيــة.

وهــو العقــد الــذي يضمــن حقــوق كل األطــراف ،ويحقــق أفضــل الشــروط
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الجهة المعنية

تعديــل علــى أي بنــد كتابــة التعديــل والتوقيــع عليــه مــن قبــل الطرفيــن.

مســتمر إلتــاف البضائــع المقلــدة ،إضافــة إلــى تفعيلهــا للتعــاون المشــترك

آلية تفعيل الشراكة االستراتيجية
-متابعة الشكاوى (شكاوى حماية المستهلك) في حال وجود مقر المنشأة في إمارة الشارقة ومقر تنفيذ العقد في

بكافة إمارات الدولة
ّ
الجهات االقتصادية

إمارة أخرى.

 مكافحة الغش التجاري ،بالتنسيق لتنظيم جوالت تفتيشية موحدة لضبط البضائع المقلدة. -تبادل المعلومات حول عنوان الرخصة وبياناتها.

وزارة االقتصاد

أصحاب العالمات التجارية
شركة بيئة
بلدية الشارقة

 -الجوالت المشتركة في شكاوى التعدي على العالمات أو الوكاالت التجارية.

 -تبادل المعلومات بشان العالمات أو الوكاالت التجارية المسجلة لدى الوزارة (تاريخ القيد أو الشطب).

 تنظيم ورش توعوية للضباط التجاريين بشكل سنوي. -مكافحة الغش التجاري.

 إتالف البضائع المقلدة من حيث آلية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. فحص المنتجات وإرسال تقارير عنها من حيث مطابقة المواصفات. -التعاون بشأن شكاوى حماية المستهلك وإصدار التقارير الفنية.

51

المحور الثاني ..حقوق المستهلك والمستثمر

 .3التقييم الفني المستمر

رضا المتعاملين

التقييم الفني

المواصفــات اإلرشــادية الخاصــة بهــذا المجــال مــن أبرزهــا المواصفــة

بهــدف تحقيــق رضــا المتعامليــن ،قامــت الدائــرة بتطبيــق مجموعــة مــن

أجــرت الدائــرة  20,874معاملــة تقييــم فنــي فــي عــام  ،2021وذلــك بغــرض التأكــد

مــن مــدى تناســب النشــاط المســجل فــي الترخيــص مــع الموقــع المــراد الترخيــص

فيــه مــن ناحيــة المســاحة والعيــن المؤجــرة ومالئمــة المنطقــة لذلــك النشــاط،
وقــد بلغــت الزيــادة فــي معامــات التقييــم الفنــي نســبة  %26عــن عــام .2020

576 467

%74
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــ:

ISO 10002:2018
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕISO 10002 – 0046382 :
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺳﺠﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  LRQAﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ:

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﻟﻮﻳﺲ ﻛﻮﻧﻬﺎ  -ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
________________________
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :ﻟﻮﻳﺪﺯ ﺭﻳﺠﺴﺘﺮ ﻛﻮﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻮﺭﺍﻧﺲ ﻟﻴﻤﺘﺪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﯿﺔ ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Dubai, Festival Office Tower, Suite 2001, Dubai Festival City, Dubai

ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــ:

ISO 10004:2018
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أرﻗﺎم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎتISO 10004 – 0055463:
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻟﻮﻳﺲ ﻛﻮﻧﻬﺎ  -ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
________________________

ﻣراﻗﺑﺔ وﻗﯾﺎس رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ داﺋرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﺑﯾﺎن رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :ﻟﻮﻳﺪﺯ ﺭﻳﺠﺴﺘﺮ ﻛﻮﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻮﺭﺍﻧﺲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Dubai, Festival Office Tower, Suite 2001, Dubai Festival City, Dubai
Page 1 of 1

المســتهلك بلغــت نســبة الرضــا .%97

9,610

ﻟﻮﻳﺲ ﻛﻮﻧﻬﺎ  -ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
________________________
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :ﻟﻮﻳﺪﺯ ﺭﻳﺠﺴﺘﺮ ﻛﻮﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻮﺭﺍﻧﺲ ﻟﻴﻤﺘﺪ
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Dubai, Festival Office Tower, Suite 2001, Dubai Festival City, Dubai

ﻓﺮع اﻟﺬﻳﺪ %6
2,958

3,129

جوالت تفتيشية

كمــا واصلــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة جهودهــا لحمايــة المســتهلك

واألســواق مــن خــال االســتجابة الســريعة لمختلــف الشــكاوى والتعامــل
معهــا حســب نوعهــا وحالتهــا ،ومعالجتهــا وفقــاً لإلجــراءات واألنظمــة،
وتنظيــم جــوالت تفتيشــية مســتمرة لضبــط المخالفــات وتنظيــم األســواق

بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانيــن.

ويبيــن الشــكل اآلتــي إحصائيــة الجــوالت التفتيشــية علــى مســتوى إمــارة
الشــارقة وعددهــا وعــدد المخالفــات خــال عــام :2021

ﻧﻮع اﻟﺸﻜﻮى

16,566
2020

52

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻭﻝ:
 29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ISO 10002 - 2015

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺻﺪار اﻟﺤﺎﻟﻲ 8 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺀ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ 7 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2202
رﻗﻢ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ10403314 :
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436 251

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 8 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ 7 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022
ﺭﻗﻢ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ10403313 :

ﺳﺠﻞ ﺗﺤﻘﻖ

وفــي اســتبيان أجرتــه الدائــرة حــول رضــا المتعامليــن فيمــا يخــص حمايــة

%34

ﻓﺮع
ﻛﻠﺒﺎء

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

األخــرى المتاحــة.

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
7,194

ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  LRQAﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻭﻝ:
 29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ISO 10002 - 2015

يشــمل التعامــل مــع شــكاوى المتعامليــن المتعلقــة بخدمــات الدائــرة فــي

احتياجاتهــم وتصميــم وتنفيــذ وتحليــل اســتبيان رضــا المتعامليــن والوســائل

7,117 5,696

ﻓﺮع
ﺧﻮرﻓﻜﺎن

خدمــة المتعامليــن ،وطبقــت المواصفــة اإلرشــادية  ،ISO 10002:2018بمــا

بهــدف مراقبــة وقيــاس رضــا المتعامليــن مــع الدائــرة مــن خــال تحديــد

%25

6

اإلرشــادية  ISO 10001:2018والتي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقييم ميثاق

ﺳﺠﻞ ﺗﺤﻘﻖ

إمــارة الشــارقة ،وطبقــت أيضــاً المواصفــة اإلرشــادية ISO 10004:2018

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع
دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

%23

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻭﻝ:
 29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ISO 10001 - 2015

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 8 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ 7 :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022
ﺭﻗﻢ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ10403312 :

2021

20,874
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

%26

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻏﺶ ﺗﺠﺎري/اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋﺪد اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

7,866

283

892

355

23

-

8,781

638
53

المحور الثاني ..حقوق المستهلك والمستثمر

الضبطيات

ـاء علــى دورهــا فــي
تواصــل الدائــرة جهودهــا فــي مكافحــة الغــش التجــاري ،بنـ ً

تمــت مصادرتهــا
الرياضيــة وغيرهــا مــن المــواد .ووصلــت قيمــة البضاعــة التــي ّ

 2021ضبــط كميــات مخالفــة مــن زيــوت الســيارات واإلكسســوارات واألحذيــة

 60,000درهــم.

حمايــة المجتمــع ودعــم التنميــة االقتصاديــة باإلمــارة ،حيــث تـ ّـم خــال عــام

زﻳﻮت ﺳﻴﺎرات

31,405

لشــكوى غـ ّـش تجــاري لمطهــرات ومكائــن تصنيــع وتغليــف مــا قيمتــه

ﻣﻄﻬﺮات و ﻣﻜﺎﺋﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻊ و ﺗﻐﻠﻴﻒ

إﻛﺴﺴﻮارات ﻫﻮاﺗﻒ

أﺣﺬﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ

8,336

7,720

1,884

استجابة سريعة للمستهلكين

تولــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة للشــكاوى أهميــة كبيــرة ،حيــث تقــوم بالــرد

حسب النوع

بإعــداد اســتبيانات بشــكل مســتمر لقيــاس رضــا المســتهلكين لتحســين

المســتهلك وشــكاوى وكيــل الخدمــات وشــكاوى الغــش التجــاري بإجمالــي

علــى الشــكاوى كافــة ومعالجتهــا بالســرعة الممكنــة حيــث تقــوم الدائــرة

اســتجابة الدائــرة تجــاه األســواق.

تلقتهــا الدائــرة حســب نــوع وطبيعــة النشــاط
وفيمــا يلــي عــدد الشــكاوى التــي ّ

وحالة الشــكوى:

54

اﻟﺴﻴﺎرات وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎرﻫﺎ

%8

التجــاري بنســبة  %8وشــكوى وكيــل الخدمــات ب ــنسبة .%5

شكوى حماية المستهلك

8,468

9,729

شكوى وكيل خدمات

365

545

المجموع

%10 %13 %14 %24

المســتهلك بنســبة  %87مــن مجمــوع الشــكاوى تلتهــا شــكوى الغــش

نوع الشكوى

9,388

حمايــة المســتهلك والغــش التجــاري ووكيــل الخدمــات .وكانــت النســبة األكبــر

العامــة بنســبة  ،%14ثــم اإللكترونيــات والهواتــف المتحركــة بنســبة .%13

ﻋﺎﻣﺔ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت/
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت
واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ

%10
أﺧﺮى

 11,210شــكوى خــال عــام  ،2021وكانــت النســبة األكبــر لشــكوى حمايــة

2020

شكوى الغش التجاري

شــملت الشــكاوى التــي وردت للدائــرة نشــاطات مختلفــة ضمــن قطاعــات

للشــكاوى تتعلــق بالســيارات وقطــع غيارهــا حيــث بلغــت  ،%24تلتهــا الشــكاوى

تلقــت الدائــرة مجموعــة مــن الشــكاوى التــي شــملت شــكاوى حمايــة
ّ

2021
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حسب النشاط

936

11,210

نسبة النمو

%15
%69
%49
%19

اﻷدوات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
/ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻨﺸﺎط

%7

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  /اﻟﺴﻔﺮ
/اﻟﺸﺤﻦ

%6

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

%4

اﻟﻤﻘﺎوﻻت

%4

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷزﻳﺎء
/ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻓﺮاح

اﻟﻨﺴﺒﺔ
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إغالق الشكاوى

تشــير إحصائيــات دائــرة التنميــة االقتصاديــة إلــى إغــاق معظــم الشــكاوى

الــواردة إليهــا بنســبة وصلــت إلــى  %98.2خــال عــام  ،2021مــا يؤكــد حــرص

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

2,519
2,520

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

2,639
2,640

الدائــرة علــى االســتجابة الســريعة لمختلــف الشــكاوى وتعزيــز دورهــا كجهــة
تضمــن حمايــة مصالــح جميــع األطــراف.

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

2,920
2,931

 .4كوادر متميزة لضبط األسواق

فــي إطــار حرصهــا علــى حمايــة المســتهلكين واهتمامهــا بســامة أســواق

الرقابــي بالتأكّ ــد مــن التــزام جميــع المنشــآت االقتصاديــة العاملــة فــي اإلمــارة

وقيــادة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة فــي اإلمــارة ،تقــوم الدائــرة بدورهــا

خــال عــدم ترويــج وبيــع أي ســلع ال تســتوفي الشــروط واألحــكام الخاصــة بهــا.

الشــارقة وتماشــياً مــع األهــداف االســتراتيجية للدائــرة للمســاهمة فــي تحقيــق

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

2,928

%21

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع
دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

%27

53,704 42,333

3,516 2,895

3,119

%88

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻓﺮع
ﺧﻮرﻓﻜﺎن

%99

43,568

14,746 7,828

%48

%98.2 11,006
11,210

بجميــع الضوابــط واألحــكام الســارية وتقديــم أفضــل الخدمــات للمســتهلك مــن

ﻓﺮع
ﻛﻠﺒﺎء

86,663

ﻓﺮع اﻟﺬﻳﺪ %18
27,506

12,715 8,588

32,577

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻏﻼق

اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ

أسعار الخدمات ( /قوائم األسعار)

وفــرت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ميــزة عــرض قوائــم أســعار خدمــات
ّ

المحــال التجاريــة (الصالونــات الرجاليــة والنســائية) إلكترونيــاً  ،وذلــك مــن خــال
الموقــع اإللكترونــي للدائــرة أو مراكــز تقديــم الخدمــات فــي اإلمــارة ،بحيــث
كافــة المســتهلكين مــع إلــزام المعلِ ــن
تكــون هــذه األســعار معلَ نــة لــدى ّ
بالتقيــد بتلــك األســعار .ووصــل عــدد طلبــات االســتعالم عــن قوائــم األســعار
ّ

المنجــزة خــال عــام  2021إلــى  103طلبــاً منجــزاً .
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻜﺎوى

103
طلباً منجزاً

عدد طلبات االستعالم عن قوائم األسعار المنجزة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 132,718
2020

2021

203,921

%54

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

الرقابة التجارية
حسب الفروع

شــملت معامــات الرقابــة التجاريــة فــروع الدائــرة فــي إمــارة الشــارقة مــن

المركــز الرئيســي إلــى فــرع الصناعيــة والذيــد وخورفــكان وكلبــاء ودبــا ،ووصــل

إجمالــي المعامــات فــي عــام  2021إلــى  203,921معاملــة بزيــادة  %54عــن
معامــات عــام .2020
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حسب توافق المنشآت

تقــوم الدائــرة بعمــل مســوحات مســتمرة لتحديــد المنشــآت المتوافقــة مــع إجــراءات األعمــال واألخــرى التــي تســتوفي العمــل باالشــتراطات نتيجــة إجــراءات الدائــرة

مــن تنبيــه أو اســتدعاء.

ﻣﺘﻮاﻓﻖ

ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ

%22

%52

.5هيكلة األنشطة التجارية في المناطق السكنية

قامــت الدائــرة خــال عــام  2021بتفعيــل تطبيــق القــرار القاضــي بنقــل المنشــآت

التجاريــة الواقعــة فــي األحيــاء الســكنية ،والتأكيــد علــى تنفيــذ كافــة اإلجــراءات

2018

المرحلة األولى:
مرحلة اإلشعار

عــن المنشــآت الواقعــة باألحيــاء،

ليتســنى لهــم بــدء عمليــة النقــل.

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ

%26

اﺳﺘﺪﻋﺎء
إﻏﻼق

باإلشعار

المرفق لديهم ،إلشــعار المســتثمرين

بقــرار النقــل لخــارج األحيــاء الســكنية،

إﺟﺮاء

مرحلة التذكير

تـ ّـم إعــداد فريــق مكــون مــن ()20

وتـ ّـم إشــعار أصحــاب المنشــآت

ﺗﻨﺒﻴﻪ

المرحلة الثانية:

تـ ّـم تهيئــة العــدد نفســه مــن الضبــاط

ضابطــاً تجاريــاً وتســليمهم كشــوفات

%19
%4
%2
%1

2019

2020

تشــكّ ل حمايــة اللغــة العربيــة هدفــاً تســخر لــه دائــرة التنميــة االقتصاديــة

بالشــارقة جهودهــا المتواصلــة ،وفــي هــذا اإلطــار قامــت الدائــرة بتنفيــذ
حمــات رقابيــة علــى اللوحــات التجاريــة واإلعالنيــة ،عبــر الفــرق التابعــة لقســم

عملية التنفيذ

تزامنــاً مــع جائحــة كوفيــد19-

تـــم حصـــر المنشـــآت بالتحديـــث
ّ

مــن هيئــة األزمــات والكــوارث ،تقــرر

المنــــشــــــآت التابعــــــة لألحيـــــاء

بضــرورة اتخــاذ القــرار المناســب قبــل
الدائــرة خــال ســنة .2020

المرحلة الرابعة:

تمديد المهلة

تمديــد المهلــة مــن قبــل الدائــرة بمــا

البــدء بعمليــة اإلغــاق مــن قبــل

2021

المرحلة الثالثة:

التجارييــن مــع تحديــث الكشــف

الرقابــة التجاريــة لرصــد التجــاوزات أو األخطــاء اللغويــة واإلمالئيــة ســواء فــي
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بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة .وذلــك عبــر عــدة مراحــل بــدأت منــذ عــام :2018

ونظــراً للظــروف والقــرارات الصــادرة

 .6حماية اللغة العربية في األسواق

اللوحــات التجاريــة أو اإلعالنــات.

الــواردة فــي القــرار ،واالســتعانة باإلمكانــات والكــوادر الرقابيــة الالزمــة لتنفيــذ ذلــك

يالئــم القــرارات الصــادرة والتعاميــم
بســبب الجائحــة

األخيـــر

بنـــاء

علـــى

كشـــف

وتـــم تنفيـــذ إجـــراء
الســـكنية،
ّ

اإلغــاق باألحيــاء الســكنية بتاريــخ
2021/06/31

حيــث تقــوم الدائــرة بتنبيــه أصحــاب المحــال فــي حــال رصــد أي خطــأ لغــوي
تقيدهــم بتغييــر وتصحيــح تلــك األخطــاء.
وإمالئــي ومتابعــة ّ

ومــن جانــب آخــر ســعت الدائــرة إلشــراك الجمهــور بحمايــة لغــة الضــاد عبــر
منصاتهــا الرقميــة التــي تتيــح التواصــل مــع الدائــرة فــي حــال رصــد أي اســتخدام
ّ

خاطــئ للغــة العربيــة مــن قبــل المنشــآت المختلفــة.
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حول الرقمي
متمي ٌ
قدرات
ٌ
زة للتّ ُّ
ّ
64
68
69
69
70
71

ِّ
ومؤشرات متميزة في التحول الرقمي.
• رؤية ومنظومة
• قدرات عالية في األمن السبراني.
بوابة الدائرة بحلّ تها الجديدة.
• ّ
• رخصة اعتماد بحلّ ة إلكترونية جديدة.
فعال للحوكمة الرقمية.
• تطوير ّ
ّ
لمؤشرات األداء.
• نظام إلكتروني

حول الرقمي
متمي ٌ
قدرات
المحور الثالث..
ٌ
زة للتّ ُّ
ّ

متميزة في التحول الرقمي
 .1رؤية ومنظومة ومؤشرات
ّ

للتحول الرقمي
منظومة متميزة
ّ

بلغــت نتائــج التحـ ّـول الرقمــي فــي عــام  2021أرقامــاً قياسـ ّـي ًة ،حيــث وصلــت

وتوفيــر خدمــة االســتعالم عــن المنشــآت االقتصاديــة ،وتحســين عمليــة

أســباب منهــا تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-إضافـ ًـة إلــى عمليــات التحســين المســتمر

وتجــارة الشــارقة.

التحــول الرقمــي فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة
اســتراتيجية
ارتكــزت
ّ
ّ

بعمليــات تطويـ ٍـر شــملت إعــادة هندســة هيكليــة الخدمــات ونوعيــة الحقــول

منصــات التحــول الرقمــي إلــى  %96.8ويعــود ذلــك لعـ ّـدة
نســبة اســتخدام ّ

الرقميــة للمتعامليــن ،بالســرعة والدقــة والموثوقيــة المطلوبــة وبشــكل

ـجل
والسـ ّ
منهــا الربــط والتكامــل مــع الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية،
ّ

لجــودة الخدمــات الرقميــة.

بالشــارقة ،علــى تقديــم أفضــل وأحــدث وأكفــأ الخدمــات والمنتجــات
حديــث ومبتكــر.

محوريــة فــي تجربــة
ـينات
وقــد قامــت الدائــرة ضمــن هــذا اإلطــار بإجــراء تحسـ ٍ
ّ

ـامل لجميــع الخدمــات الرقميــة والقيــام
المتعامــل ،مــن خــال إجــراء فحـ ٍـص شـ ٍ

ومنطقيــة التنقــل بيــن الخدمــات ،كمــا أجــرت عمليــات ربــط وتكامــل عديــدة،

االقتصــادي الوطنــي وبلديــة الشــارقة.

وتـ ّـم تحديــث االســتراتيجية لتتــواءم مــع مســتجدات التنافســية الرقميــة ،مــع
التركيــز علــى تحقيــق أهــداف االســتراتيجية الرقميــة.

دائرة بال أوراق

كثفــت الدائــرة جهودهــا فــي التحـ ّـول الرقمــي الداخلــي ،وعملــت علــى أتمتــة
وميكنــة معظــم إجــراءات الدائــرة ،وجــاء علــى إثرهــا ســحب العديــد من األصول
والماســحات الضوئيــة وإلغــاء عــدد كبيــر مــن اإلجــراءات الورقيــة فــي العديــد
مــن أقســام الدائــرة.

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
 .2ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ّ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ودائــرة اإلحصــاء فــي الشــارقة والدفــاع المدنــي وتحصيــل رســوم المخالفــات

المتعلقــة بهــم.

ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة

معامالت الربط والتكامل

خدمة االستعالم

معامالت ربط وتكامل

مؤسسي متعلق بالرسوم

التفاعلي بين األنظمة

85,253

980,799

2,892,376

تنبــع أهميــة التحســين المســتمر مــن كونــه يتعلــق بتحديــد وإجــراء التغييــرات

التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى نتائــج أفضــل فــي العمــل ،وتقــوم دائــرة التنميــة

 .4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﻗﻤﻲ

120

إﺣﻼل اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت

119

ـتمر ٍة مــن خــال مجموعــة
ـين مسـ ّ
االقتصاديــة بالشــارقة بعمليــات تحسـ ٍ
متكاملــة مــن اإلجــراءات التطويريــة التــي شــملت جميــع المنتجــات الرقميــة ـ

حيــث بلغــت عمليــات التطويــر  1,394مهمــة تطويريــة.

اﻟﻤﺎﺳﺤﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

الربط والتكامل الرقمي

عملــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة علــى ترقيــة الربــط والتكامــل مــع
الســجل االقتصــادي الوطنــي وإتاحــة حزمــة المســتفيد الحقيقــي فــي الســجل،
وهــي أول دائــرة تنجــز المشــروع ،كمــا تـ ّـم إنجــاز عمليــة الربــط والتكامــل مــع

وحــد والخــروج بعشــر خدمــات رقميــة.
الم َّ
تطبيــق الشــارقة ُ

وأنجــزت الدائــرة كذلــك تحديــث الربــط والتكامــل مــع الهيئــة االتحاديــة
62

تحتــاج لموافقــات ،وتحســين عمليــة الربــط والتكامــل مــع بلديــة الشــارقة

تحسين مستمر لمنتجات الدائرة الرقمية

ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
 .3ﺑﻨﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ّ

 .5ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﱢ
ﻣﺆﺛﺮة ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

إضافـ ًـة إلــى بنــاء حزمـ ٍـة متكاملـ ٍـة لخدمــة اإلشــعارات المركزيــة لغــرض التجديــد

الحكومي

38

واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 .1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ّ

الربــط والتكامــل مــع هيئــة اإلنمــاء الســياحي والتجــاري وغرفــة صناعــة

الخاصــة باألنشــطة التــي
االســتباقي وإعــام الشــركاء بعمليــات التجديــد
ّ

التقنيــة التــي كانــت تســتخدم فــي بيئــات العمــل التقليديــة ،مثــل الطابعــات

أهداف االستراتيجية الرقمية

للهويــة والجنســية وتمكيــن المتعامليــن مــن اســتخدام الهويــات الحديثــة،

28

1,394

اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
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حول الرقمي
متمي ٌ
قدرات
المحور الثالث..
ٌ
زة للتّ ُّ
ّ

جهود واسعة في الدعم والتمكين الرقمي

وشمل التطوير مجموعة من الخدمات اإللكترونية:

147

ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ـرة فــي عمليــات
بذلــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة جهــوداً كبيـ ً

التمكيــن الرقمــي ،حيــث تمكّ نــت مــن توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات

166

اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

355

6

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

74

اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ

1

83

اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

42

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

تطوير وأتمتة البنية التحتية

تابعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة خــال عــام  2021عمليــات البحــث
فعالــة فــي ميكنــة وأتمتــة العمليــات الروتينيــة للبنيــة التحتيــة الشــبكية ،مــن عمليــات
ّ
النســخ االحتياطيــة وإدارة قواعــد البيانــات.

تقنيــةً حديثــةً فــي مجموعــة مــن اإلجــراءات منهــا :تصميــم
حيــث تبنّ ــت الدائــرة ّ

التطبيقــات الذكيــة وتصميــم واجهــات المنتجــات الرقميــة وتصميــم معماريــة المنتجات
نصــات الربــط والتكامــل وخــوادم األنظمــة
الرقميــة وتصميــم الطبقــة الوســيطة فــي ِم ّ

وإعــداد دراســات حــول نقــل البيانــات فــي خــوادم واســتخدام منتــج فــي عمليــات

النســخ االحتياطــي وعمليــات التوافريــة العاليــة فــي قواعــد بيانــات .PosrgreSQL
64

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ

407

7

وأمانـ ٍـة وضبـ ٍـط وتحكُّ ـ ٍـم وســيطرة ،فحصلــت علــى نســبة عاليــة لرضــا

وتمــت االســتجابة ألكثــر مــن  10,000تذكــرة خــال العــام  ،2021كمــا قامــت
ّ

الدائــرة باســتقبال كـ ٍّـم هائـ ٍـل مــن المكالمــات بفعاليــة قــارب عددهــا 20,000
مكالمــة.

%92

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار 2

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

والتطويــر ،مــا أثمــر عــن تبنـ ّـي عــدد مــن التقنيــات الحديثــة ،كمــا قامــت الدائــرة بجهــود

12

41

ـام
ـاءة
ـارة وكفـ ٍ
ـؤوال ،بمهـ ٍ
وفاعليــة وثقـ ٍـة واهتمـ ٍ
ّ
واالتصــال توظيفــاً آمنــاً مسـ ً

المتعامليــن بلغــت .%99

60

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺬﻛﻲ

12

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وأﻓﻜﺎر

10,157
اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﻮاردة

13

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

204

19,968

ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ّ

85

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ

%99

ﺟﻬﺎزاً

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

التحول الرقمي
مؤشرات
ّ

ـوظ فــي النســب
ـاع ملحـ ٍ
تظهــر المؤشــرات الخاصــة بالتحـ ّـول الرقمــي تســجيل ارتفـ ٍ
ـوظ فــي نســبة
ـاع ملحـ ٌ
الكميــة
والنوعيــة فــي منظومــة التحليــل الرقمــي ،حيــث طــرأ ارتفـ ٌ
ّ
ّ

ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ

منصــات التحــول الرقمــي لهــذا العــام مقارنــة بمــا تـ ّـم تحقيقــه فــي العــام
اســتخدام ّ
الماضــي ،حيــث وصلــت إلــى  ،%96.8كمــا ارتفعــت نســبة اســتخدام المســتثمر الذكــي
ـت فــي زيــارة بوابــة الدائــرة بنســب مضاعفــة
ـاع ُملفـ ٌ
وسـ ّـجل ارتفـ ٌ
لخدمــات الدائــرةُ ،
وارتفــاع فــي اســتخدام الخدمــات الرقميــة.

اسم المؤشر

2020

2021

منصات التحول الرقمي
استخدام ّ

%88.2

%96.8

نسبة مشاركة المستثمر الذكي

%17.3

%23.9

زيارة البوابة

324,603

1,323,091

زيارة الخدمات الرقمية

5,217,310

7,002,870
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حول الرقمي
متمي ٌ
قدرات
المحور الثالث..
ٌ
زة للتّ ُّ
ّ

 .2قدرات عالية في األمن السيبراني

 .3بوابة الدائرة بحلّ تها الجديدة

ـرة للشــركات والمؤسســات العامــة
أهميـ ًـة كبيـ ً
يمثــل األمــن الســيبراني
ّ

ـرة وفعالـ ٍـة
ـود كبيـ ٍ
وقــد قامــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ،بجهـ ٍ

أطلقــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بوابتهــا اإللكترونيــة المتطــورة

قدمهــا لزوارهــا
المتعامليــن والمهتميــن واالســتفادة مــن المزايــا التقنيــة التــي تُ ِّ

السـ ّـرية لهــذه الجهــات ،وبانهيــاره أو اختراقــه ســوف تصبــح المؤسســة أو

والســلوكيات والمحــاوالت غيــر المشــروعة مــن خــال ترقيــة منظومــة

وصلــت إليــه الثــورة الرقميــة فــي مجــال
حديثـ ٍـة
وعالميـ ٍـة ،تُ حاكــي أحــدث مــا تَ ّ
ّ

كمــا اســتحدثت الدائــرة علــى بوابتهــا اإللكترونيــة الجديــدة عــدداً مــن المزايــا

والخاصــة ،فهــو بمثابــة جــدار الحمايــة األساســي لحمايــة مختلــف البيانــات
ـهال للجهــات اإلجراميــة ،ويحمــي األمــن الســيبراني مختلــف
الشــركة هدفــاً سـ ً

تعرضهــا للســرقة واإلتــاف.
أنــواع البيانــات الحساســة والمهمــة مــن ّ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ

لحمايــة وتأميــن الفضــاء الرقمــي ،حيــث تصـ ّـدت لكـ ٍّـم هائـ ٍـل مــن العمليــات

قواعــد بيانــات الدائــرة وتطبيقــات األنظمــة وترقيــة ورفــع كفــاءة الســعات
التخزينيــة للشــبكة.

24
21

ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻌﺎت
اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ

6

يرمــز للتنميــة المســتدامة فــي اإلمــارة.

اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب

ﺻﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت
ّ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮة
ﺗﻢ ﺣﻈﺮﻫﺎ
اﻟﺘﻲ ّ

7,296

 .4رخصة اعتماد بحلة إلكترونية جديدة

ضمــن خطــة دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة التــي تســتهدف تعميــق
التواصــل مــع المســتثمرين والمســتهلكين اســتحدثت ضمــن موقعهــا
بحلّ تــه الجديــدة صفحــة ألصحــاب المشــاريع
اإللكترونــي والــذي َأطلــق ُ
المنزليــة (رخصــة اعتمــاد).

حيــث يمكــن مــن خــال البوابــة ألصحــاب المشــاريع المنزليــة الحصــول علــى
المعلومــات المتعلقــة بالرخصــة (مــا هــي الرخصــة ،أســئلة شــائعة ،المزايــا،

66

للبوابــة هــو هويتهــا البصريــة الجديــدة التــي تعتمــد علــى اللــون األخضــر والــذي

اﻹﺷﻌﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ

420,415
اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ

وتطمــح الدائــرة مــن خــال النســخة الجديــدة إلــى توســيع قاعــدة مســتعملي

يميــز النســخة الجديــدة
التــي ســتعود بالنفــع علــى مســتخدميها ،ومــن أكثــر مــا ّ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮاﻓﺮﻳﺔ

1,500,000
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برمجــة وتصميــم وإدارة المواقــع اإللكترونيــة علــى مســتوى العالــم.

بوابتهــا اإللكترونيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

%95

ـات
ومبتَ كَ ــرة وبمواصفـ ٍ
بصريـ ٍـة جاذبـ ٍـة وبتصاميــم
وهويـ ٍـة
ـدة
بحلّ ـ ٍـة جديـ ٍ
عصريـ ٍـة ُ
ّ
ّ
ّ
ُ

ومتعامليها.

األنشــطة ،الشــروط القانونيــة) والقيــام بإجــراءات الرخصــة (إصــدار ،تجديــد ،بحــث).

ـيتم تنظيمهــا مــن قبــل
كمــا يمكنهــم االطــاع علــى أحــدث الفعاليــات التــي سـ ّ

الدائــرة كــورش العمــل والــدورات والمعــارض والتســجيل فيهــا.

دوري عــن
ـكل
ٍّ
ويســاهم الموقــع أيضــاً فــي الترويــج ألصحــاب الرخــص بشـ ٍ
المنصــات الخاصــة بهــا ،حيــث يتـ ّـم عــرض
طريــق عــرض أبــرز المشــاريع مــع روابــط
ّ

ـات عــن الشــركاء االســتراتيجيين الذيــن
دوري ومعلومـ ٍ
ـكل
ٍّ
مشــاريع جديــدة بشـ ٍ

يســاهمون فــي دعــم أصحــاب المشــاريع باســتقبالهم فــي منصاتهــم وذلــك

لتوســيع نطــاق بيــع منتجــات أصحــاب المشــاريع.
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حول الرقمي
متمي ٌ
قدرات
المحور الثالث..
ٌ
زة للتّ ُّ
ّ

 .6نظام إلكتروني لمؤشرات األداء

تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بمتابعــة تنفيــذ جميــع القــرارات

للدائــرة إضافــة إلــى المســاهمة فــي إعــداد تقاريــر للمجلــس التنفيــذي.

الداخليــة والخارجيــة علــى مســتوى إمــارة الشــارقة مــن خــال التنســيق مــع

 Odooلمتابعــة كافــة األعمــال والتوجيهــات الصــادرة مــن اإلدارة العليــا

والتوصيــات الصــادرة عــن مكتــب رئيــس الدائــرة علــى صعيــد اإلجــراءات
اإلدارات المختصــة.

المختصــة ورئيــس الدائــرة لوضــع الحلــول والتوصيــات الالزمــة لضمــان جــودة

ضمــن إطــار زمنــي محــدد لإلنجــاز.

األعمــال  ISO 22301وكانــت النتيجــة ترقيــة المواصفــة لإلصــدار الجديــد

 ،ISO 22301:2019وبهــذا اإلنجــاز تكــون دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي

الشــارقة مــن أوائــل المؤسســات والدوائــر الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة
ـوال علــى هــذه الشــهادة بهــذا اإلصــدار.
حصـ ً

تـ ّـم اجتيــاز التدقيــق الرســمي للمواصفــة الدوليــة المتعلقــة بجــودة إدارةوتقديــم الخدمــات التقنيــة  ISO/IEC 20000-1:2018وكانــت النتيجــة
عــدم وجــود حــاالت عــدم مطابقــة والتوصيــة باســتمرار المواصفــة.
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اإلداريــة المختصــة لتباشــر العمــل عليهــا وإدراج المســتجدات بشــكل دوري،

العمــل وتســهيل اإلجــراءات الداخليــة بالدائــرة والخارجيــة للمتعامل والمســتثمر.

حيــث يقــوم النظــام بإرســال إشــعارات تلقائيــة تذكيريــة عبــر البريــد اإللكترونــي

الرئيســي لفــروع الدائــرة ب ـ المنطقــة الوســطى – الصناعيــة – المنطقــة الشــرقية،

المهــام مــن قبــل رئيــس الدائــرة ومــن قبــل مكتــب المتابعــة.

وبهــدف التواصــل المباشــر ومتابعــة ســير العمــل وجودتــه مــن قبــل المقـ ّـر

-تـ ّـم اجتيــاز التدقيــق الرســمي للمواصفــة الدوليــة المتعلقــة باســتمرارية

للوحــدات اإلداريــة بالدائــرة علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي علــى المســتوى

ِّ
مؤشــر أداء اإلدارات والموقــف
وضــح
حيــث يتـ ّـم إعــداد تقاريــر شــهرية تُ ِّ

الزمنيــة المحــددة ،والعمــل علــى تنظيــم اللقــاءات واالجتماعــات مــع اإلدارات

-تـ ّـم اجتيــاز التدقيــق الرســمي للمواصفــة الدوليــة المتعلقــة بأمــن وســامة

حيــث تـ ّـم فــي أكتوبــر  2021تدشــين نظــام المتابعــة االلكترونــي عبــر نظــام

المحلــي باإلمــارة والمســتوى االتحــادي والدولــي.
ُ
وأســس النظــام الحالــي بحيــث يتـ ّـم إدخــال المهــام وتوجيههــا للوحــدات

التنفيــذي لتطبيــق هــذه القــرارات والتوصيــات لضمــان إنجازهــا فــي المواعيــد

فعال للحوكمة الرقمية
 .5تطوير ّ

ورفــع تعديــات البوابــة اإللكترونيــة ومتابعــة الــرد علــى الرســائل الخارجيــة الــواردة

وضــح
يتـ ّـم تنظيــم زيــارات تفقديــة لهــذه الفــروع وتُ وثَّ ــق الزيــارات التفقديــة بتقاريــر تُ ِّ
نتائــج هــذه الزيــارات ويتـ ّـم متابعــة مــا صــدر عنهــا مــن مالحظــات وتوصيــات

للمتخصصيــن بالدائــرة ،وإدراج المالحظــات والتوجيهــات اإلضافيــة علــى
ويعمــل الفريــق علــى دراســة إجــراءات العمــل الداخليــة بالدائــرة وتحســينها

لضمــان ســير العمــل بأعلــى جــودة بزمــن أقــل وتطويرهــا لضمــان عملهــا

المعلومــات  ISO/IEC 27001:2013وكانــت النتيجــة عــدم وجــود حــاالت

لضمــان ســير إجــراءات العمــل بشــكل صحيــح ويتطابــق مــع إجــراءات المقـ ّـر

بشــكل رقمــي يسـ ّـهل العمــل الداخلــي بالدائــرة ،والــذي يعــود بنتيجــة رفــع رضــا

ـث واحترافـ ٍّـي
تـ ّـم تســكين إطــار عمــل ( :)DEVOPSوهــو إطــار عمـ ٍـل حديـ ٍكمنهجيـ ٍـة إلدارة مشــاريع تطويــر البرمجيــات والمنتجــات الرقميــة.
ّ

عليهــا مــن إجــراءات إداريــة كالمخالفــات الملغيــة والرســوم المســترجعة ومتابعــة

كمــا تـ ّـم تدشــين خدمــة داخليــة وهــي اســتمارة إلكترونيــة تُ قـ ِّـوم اإلدارات الخدميــة

عــدم مطابقــة والتوصيــة باســتمرار المواصفــة.

ـث
تـ ّـم تســكين إطــار عمــل ( :)Agile Scrumوهــو إطــار عمـ ٍـل حديـ ٍكمنهجيـ ٍـة لتســريع عمليــات اإلنتــاج البرمجــي والمبنــي علــى
واحترافـ ٍّـي
ّ
القفــزات الخاطفــة والســريعة.

الرئيســي ،إضافــة إلــى رصــد طلبــات التعديــل علــى معامــات الترخيــص ومــا يترتــب

رفــع تقاريــر عنهــا ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة لضمــان عــدم تكرارهــا ومتابعــة
اســتالم تقاريــر  SWOTلمناقشــة بيئــة العمــل الداخليــة لــإدارات ،مــا يســاهم

بتحويــل نقــاط الضعــف والتهديــدات لقـ ّـوة وفــرص تحســينية ومتابعــة الربــط
اإللكترونــي مــع الجهــات االســتراتيجية وخدمــة االســتعالم الحكومــي واســتالم

متعاملــي الدائــرة عــن الخدمــات المقدمــة.

بالدائــرة مــن خاللهــا بطلــب موافقــة اإلدارة العليــا عنــد طلــب التعديــل علــى

اإلجــراءات المتعلقــة بالترخيــص مــن رســوم وتصاريــح وإجــراءات رقابيــة وقانونيــة
لحصرهــا ورفعهــا لســعادة رئيــس الدائــرة لضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة
للمتعامــل ،والعمــل علــى التحســين الفــوري والمســتمر إلجــراءات الدائــرة.
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المحور الرابع ..التخطيط للتنمية الشاملة في اإلمارة

توزيع عينة الدراسة حسب القطاعات االقتصادية

 .1وزارة االقتصاد والدائرة في تتبع أثر المحفزات

تعاونــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة مــن خــال مكتــب المستشــار االقتصــادي
وفريــق الدراســات واإلحصــاء مــع وزارة االقتصــاد فــي دراســة تطبيقيــة

العرض لمتخــذي القــرار إعطــاءه صــورة شــاملة تمكنــه مــن تقييــم السياســات

الماضيــة والحاليــة علــى مســتوى المحفــزات الممنوحــة لقطــاع األعمــال

حــول أثــر المحفــزات الحكوميــة علــى قطــاع األعمــال فــي الدولــة واشــتركت
االقتصاديــة بهــدف قيــاس أثــر المحفــزات الماليــة التــي قدمتهــا حكومــة

شــركات القطــاع الخــاص مكونــة  704شــركة موزعــة بيــن مختلــف القطاعــات

دولــة اإلمــارات علــى قطــاع األعمــال فــي الدولــة مــن خــال تقديــر نســبة

الشــركات المســتفيدة مــن المحفــزات وتقديــر مــدى االســتفادة مــن هــذه
المحفــزات مــن وجهــة نظــر قطــاع األعمــال ،ومــا هــي المحفــزات األكثــر
ـوال مــن غيرهــا لهــذا القطــاع وأيضــا تحديــد نســبة رضــا قطــاع األعمــال
وصـ ً

عــن المحفــزات الحكوميــة .كمــا قامــت الدراســة التــي اشــتركت فيهــا الشــارقة
بتحديــد التوقعــات المســتقبلية لقطــاع األعمــال حــول التعافــي االقتصــادي
وتطلعــات قطــاع األعمــال والمبــادرات المقترحــة لتســهيل بيئــة األعمــال فــي
المســتقبل ومعالجــة التحديــات.

قدمــت جــزءاً كبيــراً
تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي أن إمــارة الشــارقة ّ

مــن المحفــزات الحكوميــة علــى مســتوى الدولــة والتــي مــن األهميــة

اﻟﺼﺤﺔ

%5

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

%28

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

%10

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

%17

ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

وسياســات تســهيل بيئــة األعمــال ،ألخذهــا بعيــن االعتبــار فــي رســم

فيهــا لجنــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بــوزارة االقتصــاد ودوائــر التنميــة

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

%20

704

%4
%1

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ

االقتصاديــة غيــر النفطيــة ،حيــث تـ ّـم إعــداد وتصميــم اســتبيان إلكترونــي

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اإلمــارات لتعزيــز األمــن الصحــي فــي الدولــة علــى شــركات األعمــال مــن الناحية

االقتصاديــة .وأيضــاً نســبة ومــدى االســتفادة المتحصلــة مــن المحفــزات
الحكوميــة مــن وجهــة نظــر قطــاع األعمــال.

قــام فريــق الدائــرة مــع الــوزارة بتجميــع وتحليــل البيانــات وصياغــة النتائــج حيــث

أوضحــت الدراســة أن الجائحــة كان لهــا أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركات وأن
المحفــزات ســاهمت بشــكل أو بآخر فــي دعــم قطــاع األعمــال وتخفيــف

األعبــاء عليــه.

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

توقعات ومطالبات قطاع األعمال من الجهات الحكومية

السياســات المســتقبلية .قامــت الدراســة باختيــار عينــة عشــوائية متنوعــة مــن

قطــاع األعمــال وأثــر اإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا حكومــة دولــة

اﻟﻌﻴﻨﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

وتوزيعــه علــى الشــركات لقيــاس األثــر االقتصــادي لجائحــة كوفيــد 19-علــى
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 .2التوفيق بين األعمال

ســعياً منهــا لتقديــم الدعــم للشــركاء التجارييــن وتوطيــد العالقــات بينهــم،

ـب فــي
وتســهيل عمليــة البيــع والشــراء ،وغيرهــا مــن األعمــال التــي تصـ ّ

مصلحــة األطــراف المعنيــة ،طرحــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة

خدمــة التســجيل فــي الموقــع اإللكتروني-التوفيــق بيــن األعمــال لمســتثمري

القطــاع التجــاري مــن رواد األعمــال ورخــص اعتمــاد المنزليــة.

ويأتــي طــرح الدائــرة لهــذه الخدمــة فــي إطــار حرصهــا علــى دعــم شــركائها،

لتوفيــر أفضــل التســهيالت والحوافــز لــرواد األعمــال ،واســتمراراً لدورهــا فــي
دعــم ومســاندة قطــاع ريــادة األعمــال الــذي يحظــى باألولويــة ضمــن العديــد
مــن مبادراتهــا االســتراتيجية الراميــة إلــى المســاهمة فــي تطويــر الخدمــات

المقدمــة للمتعامليــن والشــركاء االســتراتيجيين.

ويجمــع مشــروع التوفيــق بيــن األعمــال رواد األعمــال مــن مختلــف قطاعــات

ييســر
األعمــال ،ويوفــر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت للشــركاء التجارييــن ،كمــا ّ
آليــة بنــاء شــبكة تواصــل احترافيــة مــن خــال برنامــج واحــد ،ورفــع دخــل أصحــاب

المشــاريع التجاريــة.

ويمثّ ــل المشــروع فرصــة لــرواد األعمــال للترويــج لشــركاتهم ،ومشــاريعهم،

 .4متابعات ميدانية لمصانع الشارقة

الشــراكات التجاريــة واالتصــاالت الالزمــة للمســتقبل ،وخلــق فــرص

القطــاع الصناعــي بإمــارة الشــارقة لمتابعــة الوضــع الصناعــي فــي اإلمــارة

وأبحاثهــم ،ومنتجاتهــم للجمهــور المســتهدف والمســاهمة فــي إقامــة

اســتثمارية جديــدة بيــن األطــراف المشــاركة ،وذلــك لتمكيــن المواطنيــن
والمواطنــات مــن أصحــاب المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،

مــن تحقيــق النجــاح فــي ريــادة األعمــال الوطنيــة بالدولــة فــي كل
القطاعــات االقتصاديــة.

 .3تكلفة تقديرية لممارسة األعمال

نظمــت الدائــرة عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة لمصانــع ومنشــآت فــي
ّ

عــن كثــب ،بهــدف تعزيــز التواصــل المباشــر بيــن الدائــرة وأصحــاب المنشــآت
الصناعيــة للتعــرف علــى تطلعاتهــم وأهــم التحديــات التــي تواجههــم مــن

أجــل اســتدامة وتنميــة القطــاع الصناعــي ونشــاطاته.

وأكّ ــد أصحــاب المصانــع والمنشــآت الصناعيــة حرصهــم علــى مواصلــة العمــل

الحكوميــة أو إشــكاليات أخــرى ،واإلســهام فــي حصرهــا ،والنظــر فــي إمكانيــة

الصناعــي فــي الشــارقة وتدعيــم جهــود حكومــة اإلمــارة الراميــة إلــى تفعيــل

والشــركاء االســتراتيجيين للدائــرة ،لتســهيل عمليــة االســتثمار فــي إمــارة الشــارقة.

حيــث قــام وفــد الدائــرة بتفقــد ســير العمــل والبرامــج اإلنتاجيــة

لتســاهم مصانعهــم بشــكل فاعــل فــي تقديــم قيمــة مضافــة للقطــاع

األســواق اإلقليميــة ،واالطــاع علــى آليــات اإلدارة وســير خطــوط

دور القطــاع الخــاص ليكــون شــريكاً اســتراتيجياً فــي تحقيــق التنمية االقتصادية

والتصديريــة ،إضافــة إلــى خطــط التســويق والترويــج للدخــول إلــى

مشــروع يهــدف الــى حســاب التكلفــة التقديريــة للمشــروع المــراد ممارســته

اإلنتــاج ،والبحــث فــي واقــع قطــاع الصناعــة ،ومناقشــة أبــرز احتياجــات

مــا يســهل علــى المســتثمر معرفــة التكاليــف التقديريــة المطلوبــة مــن الجهــات

كمــا جــاءت الزيــارات تأكيــداً علــى حــرص الدائــرة علــى دعــم خطــط انتشــار

 .5حركة القطاعات التجارية

منتجاتهــا إلــى األســواق الواعــدة وتقديــم التســهيالت والخدمــات التــي تعــزّ ز

التصنيــف الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة  ،ISIC4واالطــاع علــى

مــن قبــل المســتثمر فــي إمــارة الشــارقة ،ويرتبــط المشــروع بصفحــة إلكترونيــة،
الحكوميــة التــي قــد تواجهــه قبــل بدايــة المشــروع ،كمــا يســهم المشــروع
فــي مســاعدة المســتثمر علــى اتخــاذ القــرارات الماليــة المناســبة إلنجــاح بدايــة
ممارســة النشــاط.
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القطــاع فــي إمــارة الشــارقة.

الشــركات والمنشــآت العاملــة فــي اإلمــارة عالميــاً  ،ودعمهــا فــي تصديــر
تواجــد الشــركات الصناعيــة فــي مختلــف الــدول.

المســتدامة فــي الشــارقة.

إيجــاد حلــول مناســبة لهــا بالتعــاون والتنســيق مــع اإلدارات المختصــة فــي الدائــرة
حيــث يتـ ّـم مــن خــال المشــروع التواصــل مــع المســتثمر عــن طريــق الهاتــف

ومــلء االســتبيان الخــاص بالقطاعــات إضافــة إلــى اســتطالع رأي لمعرفــة
مــدى تأثيــر جائحــة كوفيــد.19-

ويقــوم المشــروع أيضــاً بدراســة حجــم المنشــآت مــن ناحيــة عــدد العمالــة

يهــدف هــذا المشــروع لمتابعــة القطاعــات التجاريــة فــي إمــارة الشــارقة حســب

والدخــل الشــهري ومعرفــة مصــدر البضائــع (محليــة أو مســتوردة) ومتابعــة

معوقاتهــا واإلشــكاليات التــي تواجههــا هــذه القطاعــات ســواء مــع الجهــات

(ورش ،معــارض).

المســتثمرين فــي القطــاع وحصرهــم لالســتفادة منهــم فــي مشــاريع أخــرى
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 .6برنامج نون المحلي

وقعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة اتفاقيــة مع شــركة نون تهدف إلى تســجيل
ّ

أصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر فــي برنامــج نــون محلي والمعني بدعــم

ورشة
" التسجيل في الموقع اإللكتروني _
التوفيق بين األعمال"

المشــاريع المنزليــة والصغيــرة لمواطنــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،وهو

برنامــج مطـ ّـور مــن قبــل نــون يهــدف لدعــم رواد األعمــال المحلييــن لتنميــة
أعمالهــم ومنحهــم خبــرات مــن فريــق عمــل نــون ومنصتهــا لبيــع منتجاتهــم
يؤهلهــم
أوناليــن ،فهــو أيضــاً برنامــج تطويــري تعليمــي لــرواد األعمــال
ّ

الكتســاب المهــارات الالزمــة مــن خــال أكاديميــة محلــي لتنميــة أعمالهــم.

وقــد تـ ّـم تنظيــم ورشــة تعريفيــة عــن آليــة واشــتراطات التســجيل فــي
نــون محلــي.

 .7ورش عمل وندوات اقتصادية

التسجيل في الموقع اإللكتروني _ التوفيق بين األعمال

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ورشــة عمــل افتراضيــة تحــت
ّ

20

عدد الحضور

فئات الحضور

رواد األعمال
المستثمرون
أصحاب رخص اعتماد

عنوان "التســجيل في الموقع اإللكتروني-التوفيق بين األعمال" لمســتثمري
القطــاع التجــاري مــن رواد األعمــال ورخــص اعتمــاد المنزليــة ،حيــث بلــغ عــدد

المســتفيدين مــن الورشــة  20شــخصاً مــن رواد األعمــال والمســتثمرين مــن

قطاعــات مختلفــة وأصحــاب رخــص اعتمــاد.

وتمثــل الورشــة فرصــة للمشــاركين للترويــج لشــركاتهم ،ومشــاريعهم،

وأبحاثهــم ،ومنتجاتهــم للجمهــور المســتهدف والمســاهمة فــي إقامــة
الشــراكات التجاريــة واالتصــاالت الالزمــة للمســتقبل ،وخلــق فــرص اســتثمارية
جديــدة ،لتحقيــق النجــاح فــي ريــادة األعمــال الوطنيــة
القطاعــات االقتصاديــة.

بالدولــة فــي كل

أساسيات التصوير االحترافي

الذكــي ،وتهــدف الورشــة إلــى تمكيــن أصحــاب المشــاريع التجاريــة ورواد

األعمــال مــن العمــل بشــكل فــردي علــى إعــداد وتصميــم الفيديوهــات
باســتخدام الهاتــف للترويــج لمشــاريعهم الخاصــة.

بناء السمعة التجارية لمشروعك

أقامــت الدائــرة ورشــة عمــل افتراضيــة بعنــوان "بنــاء الســمعة التجاريــة

• بيان أهمية السمعة التجارية للمشروع ،وزيادة ثقة ومصداقية العالمة التجارية.

رواد األعمــال مــن تطويــر مشــاريعهم وأعمالهــم ،وتعزيــز مســاهمتهم فــي

• بناء الهوية التجارية ،وتوضيح ما ينبغي تجنبه عند بناء السمعة التجارية.

 %2.1مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لإلمــارة للعــام  ،2020كمــا بلــغ إجمالــي

وهدفــت الورشــة إلــى التعريــف بأهميــة بنــاء الســمعة التجاريــة للمشــروع،

ندوة التغذية

والتنميــة المجتمعيــة.

عليــه المكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمشــروع ،وتجعــل منــه اســماً تجاريــاً

والتحديــات لقطــاع أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة فــي اإلمــارة،

لمشــروعك" ،بمشــاركة رواد ورائــدات األعمــال ،وذلــك لدعــم وتمكيــن

مــع تزايــد االهتمــام بالهواتــف الذكيــة والنمــو المتواصــل الــذي تشــهده
شــبكة اإلنترنــت ،وإيمانــاً منهــا بأهميــة التســويق للمشــاريع التجاريــة عبــر

وكيــف يمكنهــا أن تتحــول بمــرور الوقــت إلــى رصيــد تســويقي مهــم ،تُ بنــى

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة،
الهواتــف الذكيــة وتطبيقاتهــاّ ،

ورشــة عمــل تحــت عنــوان "أساســيات التصويــر االحترافــي" باســتخدام الهاتــف
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• توضيح مفهوم السمعة التجارية ،والفرق بين الهوية التجارية والهوية البصرية.

باالقتصــاد الوطنــي.

إضافــة إلــى تعزيــز تنافســية اإلمــارة ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة

القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

عمليــات تحميــل التطبيقــات التجاريــة والخدميــة بأنواعهــا المختلفــة علــى

محاور الورشة

وتعزيــز مؤشــرات الناتــج المحلــي لإلمــارة ومســاهمته فــي االرتقــاء

بــارزاً فــي الســوق.

• بيان قدرة الهوية التجارية على تعزيز العالمة التجارية.

بشــكل عــام ،حيــث يمثــل قطــاع أنشــطة اإلقامــة والخدمــات الغذائيــة
الناتــج المحلــي لإلمــارة  112مليــار درهــم حســب تقديــرات دائــرة إلحصــاء

أقامــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ورشــة بعنــوان الفــرص

وتــم ّخــال الورشــة عــرض بيانــات وإحصائيــات عــن قطــاع المطاعــم مــن عــام

بهــدف تســليط الضــوء علــى أهميــة قطــاع التغذيــة ودوره فــي دعــم

قبــل الدائــرة ودور البلديــة فــي رقابــة المطاعــم خــال جائحــة كوفيــد،19-

 2019إلــى عــام  2020واإلجــراءات والتعديــات والمحفــزات المقدمــة مــن
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المحور الرابع ..التخطيط للتنمية الشاملة في اإلمارة

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن واﻟﺤﻀﻮر

مشروعي األول

بمشــاركة عــدد مــن رواد األعمــال الراغبيــن فــي تأســيس مشــاريعهم ،نظمــت

الشــارقة خــال األزمــة

التحفيزيــة إلــى اكتشــاف الشــغف الريــادي وتأهيــل رواد األعمــال الســتثمار

الشــركات ،ومــدى اســتفادة الشــركات مــن المحفــزات الحكوميــة ،واإلجابــة

الدائــرة ورشــة عمــل افتراضيــة بعنــوان "مشــروعي األول" .وتهــدف الورشــة

الفكــرة والمهــارة والموهبــة والخبــرة وتحويلهــا لمشــروع ناجــح ،حيــث تـ ّـم

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة

تعريــف المشــاركين بالخطــوات الرئيســية والمهمــة للبــدء فــي إطــاق مشــروع
ـادي ،واألســس الســليمة لالنطــاق فــي عالــم ريــادة األعمــال مــن خــال
ريـ ّ
يتميــز بهــا رائــد األعمــال إضافــة إلــى إلمامــه
تعلــم واكتســاب الصفــات التــي ّ

بجميــع المعلومــات واألرقــام الخاصــة بالنشــاط الــذي ينــدرج ضمنــه المشــروع.

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

%93

%99

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ

دراســة الوضــع االقتصــادي للمنشــآت االقتصاديــة فــي إمــارة

محاور الورشة

• إيجاد الفكرة المناسبة ،واكتشاف الفرص في السوق.
• الخطوات النموذجية للبدء في تأسيس عمل تجاري.
• التخطيط األولي والمالي لدراسة جدوى المشروع.

وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-علــى دخــل

علــى ســؤال حــول مــدى االســتفادة مــن المحفــزات الحكوميــة لــدى اإلمــارة،
ومعرفــة مــدى الصعوبــات والمعوقــات التــي تواجــه المنشــآت التجاريــة حاليــاً ،

ومعرفــة مــدى تأثيــر اإلجــراءات االحترازيــة فــي الجائحــة ومــدى مســاهمة

التســويق اإللكترونــي فــي تســهيل التجــارة أثنــاء الجائحــة.

االقتصاديــة بالمشــاريع التنمويــة للبنيــة التحتيــة ،وتأثيــر تطـ ّـور البنيــة التحتيــة

فــي زيــادة الرخــص التجاريــة ورخــص األعمــال.

دراســة مقارنــة جــودة الهــواء فــي منطقــة الصعجــة بيــن عامــي
 2020و2021

تأخــذ هــذه الدراســة أهميتهــا مــن دورهــا فــي التعـ ّـرف علــى مســتويات تلــوث

الهــواء فــي منطقــة الصعجــة ومقارنــة نســب التلــوث بنمــو الرخــص الصناعيــة

فــي المنطقــة ووضــع توصيــات تقلّ ــل مــن التلــوث الهوائــي فــي المنطقــة.

دراســة أثــر تطويــر البنيــة التحتيــة علــى اقتصاديــات إمــارة

إصدارات متنوعة

وتـ ّـم التعــرف مــن خــال الدراســة علــى أثــر تطــور البنيــة التحتيــة علــى قطــاع

تناولــت موضوعــات مختلفــة ،وكان مــن أبرزهــا إصــدار إلكترونــي بعنــوان ُصنــع في

الشــارقة -المنطقــة الشــرقية

الســياحة والســفريات ،وعلــى قطــاع التعليــم والصحـةـ ومــدى تأثّ ــر القطاعــات

أصــدرت الدائــرة مجموعــة مــن اإلصــدارات اإللكترونيــة والمطبوعــة والتــي

الشــارقة بــكل فخــر ،وكتيــب رائــدات األعمــال  ،2020والتقريــر الســنوي .2020

 .8دراسات اقتصادية وإصدارات متنوعة

تــزداد أهميــة الدراســات االقتصاديــة التــي تســتند إلــى مفهوم علمــي يوماً بعد

يــوم ،وخاصــة أمــام التغيــرات المتســارعة بفعــل ثــورة المعلوماتيــة وتكنولوجيــا
اإلعــام واالتصــال واســتناد االقتصــاد الحالــي إلــى رأس المــال الفكــري.

ُصنع في الشارقة
اإلصدار الخامس

دليل الشارقة الصناعي

وإيمانــاً منهــا بأهميــة البحــث والدراســات فــي زيــادة معرفــة اإلنســان

التكيــف مــع بيئتــه والســيطرة عليهــا واكتشــاف الحلــول
ورفــع قدرتــه علــى
ّ
للمشــكالت التــي تواجــه المجتمعــات واالفــراد ،قامــت دائــرة التنميــة

االقتصاديــة بالشــارقة بإعــداد مجموعــة مــن الدراســات فــي عــام  ،2021حــول

موضوعــات مختلفــة كان مــن أبرزهــا دراســة الوضــع االقتصــادي للمنشــآت
االقتصاديــة فــي إمــارة الشــارقة خــال األزمــة ،دراســة أثــر تطويــر البنيــة التحتيــة

ودور الدائــرة فــي رقابــة حمايــة األســواق بمــا يتعلــق بنشــاط المطاعــم

علــى اقتصــادات إمــارة الشــارقة المنطقــة الشــرقية ،دراســة مقارنــة جــودة

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تمــارس نشــاط المطاعــم إضافــة

فــي فــرع الصناعيــة ،دراســة أســباب إغــاق رخــص اعتمــاد فــي فــرع خورفــكان،

ودور مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة "رواد" فــي دعــم أصحــاب

إلــى عــرض نمــاذج مضيئــة لمشــاريع رائــدة فــي قطــاع أنشــطة اإلقامــة
والخدمــات الغذائيــة.
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الهــواء لمنطقــة الصجعــة بيــن عامــي  ،2021-2020دراســة قســم الرقابــة

دراســة مســببات اإللغــاء لشــهر أكتوبــر ،دراســة أداء الضبــاط التجارييــن (فــرع
الصناعيــة) ينايــر -أكتوبــر .2021

كتيب رائدات األعمال

التقرير السنوي
مطبوع

إلكتروني
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بيئة تشريعية محفزة لألعمال
84
87
88
89
89

• خدمات قانونية متميزة.
• حماية لالقتصاد الوطني.
•دعم جهود الدولة في تعزيز صالحيات المستفيد الحقيقي.
• اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.
• نقل المعرفة القانونية للجميع.

المحور الخامس ..بيئة تشريعية محفزة لألعمال

حققــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تحســين

مســتوى الدولــة ،حيــث تمكــن هــذه الخدمــات الرقميــة القانونيــة المســتثمرين

والتــي تعـ ّـد ومنــذ تدشــينها فــي عــام  ،2015أحــد الخدمــات النوعيــة علــى

توثيــق عقــود الشــركات التجاريــة والتعديــل علــى الرخصــة التجاريــة.

األداء ورفــع الكفــاءة ،مــن خــال تقديــم جميــع خدماتهــا القانونيــة رقميــاً ،

معامالت العقود حسب اإلجراء

مــن إنجــاز أكثــر مــن  15خدمــة قانونيــة دون الحاجــة لمراجعــة الدائــرة ،منهــا

 .1خدمات قانونية متميزة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

معامالت العقود حسب نوع العقد

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ

2020

2021

ﻋﻘﺪ وﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت

21,395

26,800

%25

ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ

7,142

15,249

%114

ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ

9,484

13,094

%38

ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ أﻋﻤﺎل

3,187

3,328

%4

ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

2,929

2,683

%8-

ﻣﻠﺤﻖ ﻋﻘﺪ

2,998

4,064

%36

422

439

%4

47,557

65,657

%38

ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
82

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

2020

2021

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

47,557

65,657

%38

ﺗﻌﺪﻳﻞ

12,173

16,027

%32

ﺗﻨﺎزل

6,855

8,973

%31

إﻟﻐﺎء

2,658

2,763

%4

69,243

93,420

%35

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
إجراءات الرخص

اﻹﺟﺮاء

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

2020

2021

إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻳﻚ

3,466

4,223

%22

ﺗﻨﺎزل ﺷﺮﻳﻚ

3,389

4,750

%40

6,855

8,973

%31

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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سرعة الرد على الخطابات الواردة

تعمــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة علــى تعزيــز التواصــل المســتمر
والفعــال مــع مختلــف الجهــات المختصــة ،ســواء الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة،
ّ

بالشــأن االقتصــادي ،حيــث تلتــزم بالــرد الســريع علــى الخطابــات الــواردة مــن

الجهــات المختلفــة ،مــا ينعكــس علــى إنجــاز المعامــات بســهولة ويســر.

خدمة انتقال الموظف لتوثيق عقود الشركات التجارية

أطلقــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة خدمــة انتقــال الموظــف لتوثيــق
عقــود الشــركات التجاريــة ،وذلــك بهــدف تبســيط اإلجــراءات والتســهيل علــى
المســتثمرين ،وبموجــب هــذه الخدمــة يقــوم موظفــو الدائــرة باالنتقــال إلــى
مقــر المســتثمرين ،لمتابعــة إجــراءات توثيــق الشــركات التجاريــة دون أن يضطــر
المســتثمر إلــى مغــادرة مقــر عملــه أو تعطيــل أعمالــه مــا يختصــر الوقــت ويوفــر
عليــه الكثيــر مــن الجهــد ،وقــد تـ ّـم توثيــق  11عقــداً فــي عــام .2021

2020

 .2حماية لالقتصاد الوطني

 صورة عن الرخصة التجارية. -صورة الهوية.

ومــن ثــم اعتمــاد الرقــم المرجعــي مــن ن ــظام  GOAMLوإدراجــه فــي قاعــدة

البيانــات الخاصــة باألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.

وفــي المرحلــة الثانيــة يتـ ّـم التدقيــق والتأكــد مــن أهــم المســتندات التــي يجــب

أن توفرهــا لالعتمــاد بقاعــدة البيانــات الخاصــة باألعمــال والمهــن غيــر الماليــة

اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2,385

1,044

3,429

قســم االمتثــال واإلدراج فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ،فــي شــهر

اســتحدثت الدائــرة خطــاً ســاخناً لخدمتــي المســتفيد الحقيقــي و،GOAML

6,482

337

6,819

تم اســتحداث
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وتمويــل التنظيمات غير المشــروعةّ ،
يونيــو  2021والــذي ينــدرج تحــت إدارة الشــؤون القانونيــة.

والــرد علــى االستفســارات الــواردة عبــر الخــط الســاخن والبريــد اإللكترونــي

والبالــغ عددهــا  2,390بنســبة .%100

الحقيقــي وخدمــة الــ( )GOAMLالخاصــة بتقاريــر المعامــات المشــبوهة،

وجميــع القنــوات األخــرى ،والتدقيــق علــى البيانــات المســجلة مــن قبــل

توفــر دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة باقــة واســعة مــن الخدمــات
ّ

ســير عمــل القطــاع التجــاري فــي اإلمــارة ،ومــن أبــرز هــذه الخدمــات خدمــة

وقــد بلغــت استفســارات خدمــة اســأل الخبيــر القانونــي مجمــوع 414

وزارة االقتصــاد فــي القائمــة الســوداء للدائــرة ،لمنــع األشــخاص المدرجيــن

القانونيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،والتــي تـ ّـم تصميمهــا مــن أجــل تســهيل

اســأل الخبيــر القانونــي ،التــي تتيــح للمســتثمر التواصــل مباشــرة مــع الخبــراء

استفســاراً لعــام .2021

اسأل الخبير القانوني

2020

2021

386

414

وتـ ّـم تدريــب الموظفيــن علــى الــرد علــى كافــة االستفســارات ،وأدرج رقــم

حيث يقوم القســم بالتفتيش المكتبي والميداني على ســجالت المســتفيد

القانونييــن والحصــول علــى إجابــات تمكنــه مــن البــدء بممارســة عملــه بســرعة
وســهولة.

دليــل اعتمــاد وهــي مســجلة تحــت نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة .وقــد

الخــط الســاخن علــى موقــع الدائــرة اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي،

المســتثمرين ،والتعــاون والــرد علــى الجهــات الحكوميــة بشــأن بيانــات
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 -رسالة التخويل.

بهــدف دعــم جهــود الدولــة فيمــا يخــص بأنظمــة مواجهــة غســل األمــوال

خدمة اسأل الخبير القانوني

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

التســجيل وهــي كالتالــي:

المحــددة وحصــر وتســجيل الســجالت ذات الرقــم المرجعــي ،التــي لــم ترفــق

2021

اﻟﺴﻨﺔ

الشــركات التــي قامــت بعمليــة التســجيل والمرفقــات المطلوبــة لعمليــة

األشــخاص والشــركات المســتعلَ م عنهــم ،وإدراج األســماء المرســلة مــن
مــن مباشــرة أي إجــراء متعلــق بالدائــرة وإعــداد التقاريــر األســبوعية والشــهرية
ورفعهــا ألعلــى ســلطة بالدائــرة .

نظام GOAML

كمــا تـ ّـم الــرد علــى جميــع االستفســارات الــواردة مــن خــال الخــط الســاخن

%100 2,390

االستفسارات الواردة

نسبة الرد

هــو نظــام متكامــل تســتخدمه وحــدات المعلومــات الماليــة فــي تلقــي

ورشــة التعديــات فــي قانــون مواجهــة جرائــم غســل األمــوال

ويســتخدمه حاليــاً عــدد كبيــر مــن وحــدات المعلومــات الماليــة علــى

نظمــت الدائــرة ورشــة عرفــت مــن خاللهــا بالقوانيــن االتحاديــة واللوائــح

وفعــال
وتحليــل وتوزيــع تقاريــر المعامــات المشــبوهة بشــكل ســريع
ّ
مســتوى العالــم.

حيــث يتـ ّـم إنشــاء قاعــدة بيانــات بجميــع األعمــال والمهــن غيــر الماليــة

المحــددة ومــن ثــم الدخــول علــى البوابــة فــي وحــدة الماليــة والتدقيــق علــى

ومكافحــة اإلرهــاب

التنفيذيــة المنظمــة لهــذا الموضــوع ،وذلــك فــي ســبيل المســاهمة فــي

االرتقــاء بتنافســية البيئــة االقتصاديــة واالســتثمارية والماليــة لإلمــارة ،وخلــق

منــاخ جــاذب لألعمــال واالســتثمار.

85

المحور الخامس ..بيئة تشريعية محفزة لألعمال

 .4اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات

شــاركت الدائــرة ب ــستة اجتماعــات مــن اجتماعــات الجمعيــات العموميــة
لشــركات المســاهمة العامــة بهــدف الرقابــة علــى تلــك االجتماعــات تنفيــذاً

نسبة المسجلين في خدمة
المستفيد الحقيقي

% 99.24
 .3دعم جهود الدولة في تعزيز صالحيات
المستفيد الحقيقي

المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الــذي يملــك الســيطرة الفعليــة

علــى الرخصــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ويمتلــك الصالحيــات الماليــة
والتعييــن والعــزل.

كمــا تـ ّـم تأهيــل النظــام التقنــي مــا بيــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة ووزارة

االقتصــاد وبرمجــة أنظمــة الدائــرة الســتقبال بيانــات المســتفيد الحقيقــي،

بإنشــاء ســجل خــاص لــه ،وإدراج بيانــات هــذا الســجل فــي أنظمــة التراخيــص

بكيفيــة تزويــد الدائــرة ببيانــات المســتفيد الحقيقــي ،بنــاء علــى قــرار مجلــس

الــوزراء رقــم  58لســنة  2020فيمــا يتعلــق بالمســتفيد الحقيقــي ،وذلــك عــن

شــاركت الدائــرة باجتماعيــن.

-اجتماع الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد -شركة مساهمة عامة.

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لشــركة الخليــج للمشــاريع الطبيــة – شــركةمســاهمة عامــة.

-اجتماع الجمعية العامة لمصرف الشارقة اإلسالمي.

-اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة الشارقة -شركة مساهمة عامة.

واســتحدثت الدائــرة بوابــة خاصــة بالمســتفيد الحقيقــي ضمــن موقعهــا الرســمي

الخاصــة بغســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب والتنظيمــات غيــر المشــروعة،

وعــي موظفــي الدائــرة وموظفــي مراكــز الخدمــة وتدريبهــم فيمــا يتعلــق

-اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لبنــك االســتثمار – شــركة مســاهمة عامــة،

ســجالت المســتفيد الحقيقــي.

وتســعى دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة لتحقيــق متطلبــات وتطلّ عــات

لــدى الســلطات المحليــة .وقــد قامــت الدائــرة بجهــود مكثفــة لرفع مســتوى

التجاريــة ومــن هــذه االجتماعــات:

وربــط نظــام الدائــرة مــع وزارة االقتصــاد حيــث ّزودت الدائــرة الــوزارة بجميــع

لعــرض المعلومــات وخطــوات التســجيل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،إضافــة

وقــرارات الدولــة فــي شــأن إجــراءات المســتفيد الحقيقــي ،وإلــزام الشــركات

للمادة  181من القانون االتحادي رقم  32لســنة  2021في شــأن الشــركات

إلــى أيقونــة تقــود لمحتــوى يتضمــن جميــع القوانيــن واللوائــح واألدلــة اإلرشــادية

ورابــط إلكترونــي يقــود إلــى صفحــة تتضمــن جميــع المعلومــات الخاصــة بالمســتفيد
الحقيقــي ورقــم الخــط الســاخن لــه وتـ ّـم إضافة خانة المســتفيد الحقيقي للتســجيل.
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

طريــق تنظيــم ثــاث ورش تدريبيــة للموظفيــن المعينيــن بشــأن المســتفيد
الحقيقــي والبالــغ عددهــم  211موظفــاً  ،كمــا تــم ّتدريــب  15مركــز خدمــة
-تســهيل -علــى خدمــة المســتفيد الحقيقــي اســتفاد منهــا  153موظفــاً ،

إضافــة إلــى رفــع مســتوى وعــي الشــركات عــن طريــق التوعيــة اإلعالميــة عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي والرســائل النصيــة والصحــف المحليــة للتســجيل

فــي األنظمــة ونشــر األدلــة اإلرشــادية والتعاميــم الصــادرة مــن الدائــرة.
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ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ

211

153

3

ﻋﺪد اﻟﻮرش

 .5نقل المعرفة القانونية للجميع

تولــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة للجانــب التوعــوي
للمســتثمرين أهميــة كبيــرة ولذلــك تقــوم بشــكل دوري بتنظيــم الــورش

القانونيــة التــي تســتهدف تعريــف المســتثمرين بالقوانيــن والتعديــات
التــي تطــرأ عليهــا ،واســتعراض اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا لحمايــة
مصالــح المســتثمرين.
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المحور الخامس ..بيئة تشريعية محفزة لألعمال

الورش القانونية لعام 2021

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﺳﻢ اﻟﻮرﺷﺔ

8

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

30
6

13
ورشة التملك األجنبي للشركات

ورشة الوكالة

نظمــت الدائــرة ورشــة للتعريــف بالوكالــة القانونيــة وأهميــة التوكيــل والنزاعــات القانونيــة
انطالقــاً مــن أهميــة الوكالــة ودورهــا الحيــوي فــي العمليــات االقتصاديــةّ ،

التــي تنشــأ عنــه .وشــملت محــاور الورشــة:

عقــدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة ورشــة عمــل بعنــوان التملــك

الــذي يمنــع التهــرب الضريبــي.

بالتراخيــص تـ ّـم خاللهــا اســتعراض اإلطــار التشــريعي المتاح واألشــكال القانونية

• تقارير وحقائق.

األجنبــي للشــركات بحضــور عــدد مــن مســؤولي الجهــات االتحاديــة المرتبطــة

المتاحــة للتملــك األجنبــي.

االتحاديــة المرتبطــة بالترخيــص ،وإلحاطتهــم بمســتجدات اإلجــراءات والتعــرف

• العقوبات.

أنظمــة الترخيــص بســهولة ويســر.

ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
88

ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ
ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

أﻧﻮاع
ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ

• قوانين ذات صلة.

وجــاءت الورشــة فــي إطــار جهــود الدائــرة لرفــع مســتوى الوعــي بالتشــريعات

علــى استفســاراتهم ومعالجــة أي عقبــات قــد تواجههــم بمــا يضمــن تطبيــق

آﺛﺎر
ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور:

• تعريف األنشطة االقتصادية ذات صلة.

القانونيــة المحدثــة للشــركات التجاريــة بيــن قطاعــات األعمــال والجهــات

اﻧﺘﻬﺎء
ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

فــي إطــار العمــل الشــامل لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD

ورشة متطلبات األنشطة االقتصادية الواقعية

• اإلخطارات والتقارير.

روح القانون

يهــدف برنامــج المنشــورات القانونيــة روح القانــون إلــى زيــادة الوعــي القانونــي
والثقافــي عنــد مختلــف الفئــات فــي الدائــرة ،وقــد تعــددت المواضيــع التــي

نظمــت الدائــرة ورشــة بعنــوان متطلبــات األنشــطة االقتصاديــة الواقعيــة،
ّ

تـ ّـم نشــرها عبــر البريــد اإللكترونــي يــوم األحــد مــن كل أســبوع ،وبمعــدل 4

المعلومــات ألغــراض الضريبــة ،وعــن انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

لعــام .2021

تحدثــت فيهــا عــن متطلبــات األنشــطة االقتصاديــة الواقعيــة وتبــادل
ّ

لكافــة موظفــي الدائــرة ،حيــث تـ ّـم نشــر  48نشــرة
نشــرات فــي الشــهر الواحــد ّ

89

مبني على التخطيط واالبتكار
تميز مؤسسي
ّ
ٌّ
 • 94نظام متطور للجودة وإدارة المخاطر.
 • 94نجاح متواصل في تجديد شهادات الجودة.
فعالة.
 • 95مقارنات معيارية ّ
 • 99منظومة جديدة للوقت والجودة.
 • 99نظام إبداعي إلدارة األفكار واالبتكار.
 • 100نموذج متطور إلدارة المعرفة.

مبني على التخطيط واالبتكار
تميز مؤسسي
المحور السادسّ ..
ٌّ

 .1نظام متطور للجودة وإدارة المخاطر

 .2نجاح متواصل في تجديد شهادة الجودة

تتـ ّـم عبــر منظومــة إداريــة متكاملــة إلدارة ظــروف عــدم التأكــد التــي تواجههــا الدائــرة

والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع شــروط ومتطلبــات نظــام الجــودة الشــاملة فــي

إدارة المخاطر

بهــدف الحــد مــن المخاطــر التــي تشــكل تهديــد ًا حقيقي ـ ًا علــى ســير عملهــا ،وتتـ ّـم عبــر

تحليــل هــذه المخاطــر وتقييــم كل خطــر مــن حيــث شــدة التأثيــر مــن جهــة ،واحتمــال

وقوعــه مــن جهـ ٍـة أخــرى ،ومــن ثــم إعــادة تقييــم الخطــر مــن حيــث شــدة واحتماليــة
تكــراره ،ثــم تصنيفــه بحســب مســتوى الخطــورة (منخفــض ،متوســط ،مرتفــع ،مرتفــع
جــداً .وتتعــدد أنــواع المخاطــر بحســب النشــاط ،فهنــاك مخاطــر اســتراتيجية وتشــغيلية

وقانونيــة وماليــة وطبيعيــة وأنــواع أخــرى متعــددة ،تتابعهــا الدائــرة عــن كثــب
بهــدف تفــادي التهديــدات عبــر وضــع الخطــط واألهــداف االســتراتيجية والتشــغيلية

واالهتمــام بالموظفيــن والمورديــن والمتعامليــن وتبنـ ّـي األنظمــة اإللكترونيــة وإدارة
النفقــات واإليــرادات بالشــكل األمثــل مــن خــال القوانيــن والتشــريعات الناظمــة ،ثــم
تحويــل مــا أمكــن مــن هــذه المخاطــر إلــى فــرص يمكــن االســتفادة منهــا.

تحسين مستمر إلجراءات العمل

بعــد اجتيــاز مرحلــة التدقيــق علــى جميــع إجــراءات العمــل المتبعــة لديهــا،

بهــدف تعزيــز دور دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي رفــع القــدرة التنافســية

مختلــف إداراتهــا ،نجحــت اقتصاديــة الشــارقة فــي تجديــد شــهادة المطابقــة

التميــز
التنافســية المحليــة والعالميــة ،وتنفيــذاً لنهــج القيــادة الرشــيدة فــي
ّ

لنظــام

إدارة

الجــودة

 ،ISO 9001:2015وفق ـ ًا

للتقريــر الصــادر عــن الشــركة
المقيمــة ،ونتائــج التدقيــق
التــي أظهــرت التــزام الدائــرة

الكامــل بمتطلبــات النظــام
اإلداري

المتوافــق

المواصفــة المذكــورة.

مــع

ويأتــي التطويــر المســتمر

العالميــة

فيمــا

حتــى يســهل حصــر المســؤولية مــن قبــل األشــخاص الذيــن يمارســونها ،عــاوةً علــى

والتــي تعمــل علــى تنميــة

79

ﻧﻤﻮذج

إﺟﺮاء

92

طريــق إجــراء مقارنــات معياريــة مــع مؤسســات متميــزة للتعــرف علــى أفضــل

الممارســات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي.

وتفيــد المقارنــات المعياريــة فــي تحســين مســار العمــل عبــر جمــع معلومــات

عــن األداء فــي فتــرات وظــروف مختلفــة والمقارنــة بالمنافســين لمعرفــة

نقــاط الخلــل للدخــول فــي المنافســة ،إضافــة إلــى البحــث عــن آليــات عمــل
مبتكــرة مــن خــال معرفــة أســاليب اآلخريــن.

الخدمــات

فــي

32

صلــب اســتراتيجية الدائــرة
اقتصــاد اإلمــارة مــن خــال

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً

مؤهلــة
التخطيــط وتقديــم الخدمــات المتميــزة ،باســتخدام كــوادر بشــرية
ّ

كافــة المتعامليــن وفــق أفضــل الممارســات العالميــة ،فــي إطــار اســتلهام الرؤيــة

4

12

اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
واﺳﺘﻄﻼﻋﺎت

إﺟﺮاءات
ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى

المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،التــي تركــز علــى االبتــكار والتطويــر المســتمر
للخدمــات وتوفيرهــا للعمــاء عبــر قنــوات ذكيــة متعــددة.

وتحــرص الدائــرة بانتظــام علــى نشــر ثقافــة الجــودة بيــن الموظفيــن واطالعهــم
والتميــز المؤسســي إيمانـ ًا منها
علــى كافــة التوجهــات الحديثــة فــي مجــال الجــودة
ّ

بالــدور الحيــوي لفريــق العمــل فــي خدمــة المتعامليــن علــى أفضــل نحــو ممكــن،
وارتبــاط جــودة الخدمــات بــاألداء المؤسســي وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية.

وســاهمت المقارنــات المعياريــة فــي الوصــول إلــى أكثــر مــن  60مخرجــاً توزعــت

نظمــت الدائــرة فــي
بيــن "اكتســاب المعرفــة والتحســين واالســتحداث" .حيــث ّ

هــذا اإلطــار  32اجتماعــاً افتراضيــاً مــع دوائــر وهيئــات محليــة واتحاديــة فــي
القطــاع العــام والخــاص وجهــات وهيئــات إقليميــة خــارج الدولــة ،والتــي كان

بالتميــز فــي خدمــة
ويعكــس تجديــد شــهادة المطابقــة التــزام الدائــرة الدائــم
ّ
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو

20

المشــاريع االســتراتيجية ،عملــت الدائــرة علــى تبــادل الخبــرات والمعــارف عــن

ونظــم تقنيــة متطــورة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة.

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ

43

واإلبــداع فــي كافــة المجــاالت والخدمــات ،وتحســين مؤشــرات األداء وتطويــر

يخــص

تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بتحديــث مســتمر إلجــراءات العمــل ،بحيــث

وتتميــز بالثبــات والمرونــة فــي نفــس الوقــت.
جعلهــا مرتبطــة بالخطــوات الرقابيــة
ّ

لإلمــارة فــي مختلــف القطاعــات ،والمســاهمة فــي تعزيــز مكانتهــا فــي تقاريــر

ومواكبــة أحــدث التوجهــات
جــودة

تكــون شــاملة ومرتبطــة باألهــداف المنشــودة مــن قبلهــا وتســتند إلــى معايير محددة،

 .3مقارنات معيارية فعالة

مــن أبرزهــا:

ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ واﺗﺤﺎدﻳﺔ

60

مخرجاً من
المقارنات
المعيارية

ﻫﻴﺌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ

هيئات اتحادية

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

نظمــت الدائــرة اجتماعــاً افتراضيــاً باإلضافــة إلــى زيــارة ميدانيــة إلــى مجلــس
ّ
مخرجات المقارنات المعيارية

أبوظبــي للجــودة والمطابقــة حيــث تـ ّـم التعــاون وتبــادل الخبــرات فــي نطــاق

اكتساب المعرفة
التحسين
االستحداث

اســتمرت لمــدة يوميــن فــي مقــر المجلــس لالطــاع علــى أفضــل اإلجــراءات

خدمــات المقاييــس القانونيــة فــي األســواق وتـ ّـم إجــراء مقارنــات معياريــة
والممارســات فــي هــذا المجــال.
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كمــا قامــت وفــود الدائــرة بإجــراء عــدد مــن الزيــارات لعـ ّـدة جهــات محليــة
واتحاديــة بهــدف التعــرف علــى أحــدث اإلجــراءات المتبعــة واالطــاع علــى

المبــادرات واالســتفادة مــن الخبــرات فــي إطــار التعــاون المشــترك الــذي
اســتهدف  9جهــات ،نبينهــا مــن خــال الجــدول التالــي:

جــهـــة الـزيــــارة
هيئة كهرباء ومياه دبي
وزارة الداخلية

الخبرة المستفادة من الزيارة
االطالع على المبادرات المعرفية في الهيئة
التعرف على آلية تقييم طلبات المقارنة المعيارية وتحديد أولوياتها
التعرف على طبيعة زيارات المقارنة على المستوى الداخلي والخارجي
تم توضيحه
استحداث نظام شعبة الرواتب كما ّ

هيئة مطار الشارقة الدولي

استحداث شاشة االستفسارات عن اإلجراءات وكل ما يتعلق بالموارد البشرية
استحداث شاشة توضح تاريخ انتهاء اإلقامة والجواز لفئة الموظفين الوافدين

القيادة العامة لشرطة الشارقة
حكومة دبي الذكية

ّرواد األعمــال وبحــث ســبل التعــاون فــي تنفيــذ الخطــط التدريبيــة والتعــرف

قامــت الدائــرة بعقــد اجتمــاع مقارنــة معياريــة مــع حكومــة دبــي الذكيــة بهدف

علــى الحلــول التمويليــة التــي تهــدف إلــى خفــض تكاليــف التمويــل مــن حيــث

عــن كيفيــة قيــاس الخدمــات عــن طريــق مراكــز الخدمــة والموقــع اإللكترونــي

ـرواد األعمــال والكــوادر العماليــة فــي
علــى برامــج التدريــب العملــي والنظــري لـ َ

االطــاع علــى آليــة جمــع بيانــات مؤشــرات ســعادة المتعامليــن واالستفســار

والهاتــف الذكــي وقيــاس رضــا المتعامليــن باإلضافــة إلــى االطــاع علــى
آليــة لوحــة البيانــات والتــي يتـ ّـم مــن خاللهــا تحليــل األصــوات وعــرض البيانــات

وفقــاً للنتائــج واســتخراج التقاريــر والتعــرف علــى آليــة مركــز االتصــال الرئيســي
والخــاص بجميــع خدمــات مدينــة دبــي الذكيــة.

جهات إقليمية خارج الدولة

النســب والفوائــد للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى التعـ ّـرف

الخطــة االســتثمارية واعتمادهــا وكيفيــة جــذب المســتثمرين وتقييــم

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ممثّ لـ ًـة فــي مؤسســة الشــارقة
ّ

الصناعــي وأبــرز المشــاريع التنمويــة ومؤشــرات قيــاس أدائهــا وآليــات

تــم التعــرف علــى أهــداف وسياســات وبرامــج تنميــة القطــاع
كمــا ّ

لدعــم المشــاريع الرياديــة "رواد" اجتماعــاً افتراضيــاً علــى المســتوى اإلقليمــي

الشــراكة مــع القطــاع الخــاص وقصــص النجــاح فــي مبــادرات التمويــل

الســعودية ،بهــدف االطــاع علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال تدريــب

وكيفيــة إعدادهــا.

مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة العربيــة
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شركة بيئة

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة

مــن أجــل التنميــة واالطــاع علــى أهــم التقاريــر والمؤشــرات الدوريــة

وضع آلية لبطاقة غسيل السيارات واستحداث إجراء عمل استالم وتسليم البطاقة
تقديم ورش توعوية للمفتشين لمعرفة ضوابط استخدام المركبات
استحداث آلية المخالفات المرورية في استخدام المركبات وطلب دليل الضوابط
والمخالفات من بلدية دبي

تضمــن اجتمــاع المقارنــة المعياريــة اإلقليميــة مــع وزارة التخطيــط

المشــروعات االســتثمارية والخطــط التنمويــة للقطاعــات االقتصاديــة،

العربيــة الســعودية

بلدية دبي

شركة بيئة

والتنميــة االقتصاديــة بجمهوريــة مصــر العربيــة التعــرف علــى آليــة إعــداد

تحضير عقود السنة الجديدة في آخر ربع من السنة الحالية الستكمال إبرام العقود
تحديد آلية  3أيام عمل للمفتشين لمعرفة سبب عدم استخدام وتحرك المركبات

المشــاريع التــي تحتــاج التطويــر والتحســين.

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بجمهورية مصر العربية

عدم ارتباط المناقصة " األجهزة التقنية "

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

التعاون الـمشترك في وضع اشتراطات للمصنع للتقليل من نسبة التلوث
تطوير نموذج دراسة الجدوى الخاص بمؤسسة رواد
استحداث خدمات تمويل جديدة في مؤسسة رواد مثل تمويل قصير األجل  -تمويل
الفواتير
آلية اختيار مسميات الطرق الرئيسية

دائرة التخطيط والمساحة – الشارقة

الـمدة الزمنية لفحص العينات
قيمة فحص العينات

دائرة التنمية االقتصادية – دبي

المنهجية المتبعة في إعداد االستبيان ،التواصل مع العينة المستهدفة واستخراج النتائج
95
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نتائج الزيارات

أثمــرت اجتماعــات المقارنــات المعياريــة اإلقليميــة واالتحاديــة عــن رفــع

مســتوى الخبــرات داخــل الدائــرة وأدت إلــى توســيع اكتســاب المعــارف ،مــا

انعكــس بشــكل واضــح علــى مســتوى األداء وهــذا مــا تظهــره النســب فــي

الجــدول التالــي:

اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ

اﺳﺘﺤﺪاث

ﺗﺤﺴﻴﻦ

ﻣﻄﺒﻖ
ّ
ﻣﻄﺒﻖ
ﻏﻴﺮ
ّ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

96

للمقارنــات المعياريــة وتـ ّـم اعتمادهــا مــن قبــل ســعادة رئيــس الدائــرة.

6

%6.7

19

%21.1

6

%6.7

90

%100

%95

فــي عــام  2021بلغــت .% 95

-

6

%6.7

نسبة الرضا عن المقارنات المعيارية

وموافقــة وتعــاون جهــات خارجيــة ،إال أن نســبة الرضــا عــن المقارنــات المعياريــة

تقديــم مذكــرة داخليــة بخصــوص توفيــر قاعــة لالجتماعــات االفتراضيــة

53

%58.9

تمكنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة مــن إنجــاز  147,300معاملــة

اإلجــراءات ،ويختصــر الوقــت ،ويحــد مــن هــدر المــوارد؛ وذلــك مــن خــال تقديــم

المرتفعــة مــدى حــرص الدائــرة علــى تطوير مســتوى خدماتهــا المقدمة للجمهور

علــى االســتفادة منهــا ،ويؤكــد كفــاءة ومتانــة وجــودة النظــم التقنيــة لدائــرة

رقميــة ،تـ ّـم إنهــاء  %93منهــا خــال الوقــت المحــدد ،وتعكــس هــذه النســبة

والمســتثمرين والشــركاء ،عبــر تحويلهــا إلــى النمــط الرقمــي ،الــذي يســهل

خدمــات حكوميــة مبتكــرة وســهلة وســريعة بمــا يشــجع المواطنيــن والمقيميــن
التنميــة االقتصاديــة وعمليــات التحســين المســتمر التــي تنتهجهــا الدائــرة.

الربع

العدد  -خالل الوقت

العدد  -تخطي الوقت

اإلجمالي

النسبة  -خالل الوقت النسبة  -تخطي الوقت

األول

36,621

4,269

40,890

%90

%10

الثاني

32,726

3,632

36,358

%90

%10

الثالث

31,211

2,472

33,683

%93

%7

الرابع

35,775

594

36,369

%98

%2

اإلجمالي

136,333

10,967

147,300

%93

%7
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 .5نظام إبداعي إلدارة األفكار واالبتكار

ورغــم وجــود متطلبــات غيــر قابلــة للتطبيــق بســبب حاجتهــا للدعــم التقنــي

التوصيات الـمقتـرحة فـي الـمقارنات الـمعيارية

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ

 .4منظومة جديدة للوقت والجودة

-

توحيــد العــدد المطلــوب للمقارنــات المعياريــة لــكل اإلدارات ،بهــدف

تحقيــق أعلــى فائــدة ممكنــة مــن المقارنــات المعياريــة.

تماشــياً مــع األجنــدة الوطنيــة لحكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبهــدف

اقتراحات المتعاملين

طبقــت الدائــرة نظــام إدارة األفــكار
تطويــر منهجيــة ثقافــة اإلبــداع واالبتــكارّ ،

واالبتــكار (فــي مرحلتــه األولــى) ،وذلــك لخلــق بيئــة عمــل مشــجعة ومحفــزة
لإلبــداع واالبتــكار تســاهم فــي إطــاق األفــكار والمبــادرات اإلبداعيــة لــدى

العامليــن بالدائــرة والمتعامليــن معهــا ،حيــث اســتقبلت الدائــرة فــي عــام

781
794

اقتراحات العاملين

 2021مجموعــة مــن االقتراحــات:

اإلجمالي
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 .6نموذج متطور إلدارة المعرفة

تولي دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة أهمية كبيرة لنشر الثقافة المعرفية والمؤسساتية ،ومن أجل ذلك قامت بإطالق مجموعة من المبادرات ،ومن أهمها:

اﻟﻨﺪوات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺳ ــﻨﻮﻳﺎً ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸ ــﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳ ــﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻳﻌ ـ ّـﺪ ﻣﻌﺮض اﻟﺸ ــﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﺬي ّ

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ

ﻣﺤﻄّ ﺎت وﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ

ﺗﺴ ــﻌﻰ اﻟﺪاﺋ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺒ ــﺎدرة إﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ اﻟﻌﻠﻢ

ﺗﻘ ــﻮم ﺑﺘﺴ ــﻠﻴﻂ اﻟﻀ ــﻮء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺨﺒ ــﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ ــﺔ واﻟﺘﺠ ــﺎرب

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴ ــﻤﻮ اﻟﺸ ــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳ ــﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ،

ﻛﺎﻓ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗ ـ ّـﻢ اﺳ ــﺘﻌﺮاض ﻗﺼ ــﺔ ﻧﺠ ــﺎح اﻟﻌﺎﻟ ــﻢ ﻓ ــﺎروق اﻟﺒﺎز

واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ــﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء أﺣﺪث إﺻﺪارات دور اﻟﻨﺸ ــﺮ اﻟﻤﺸ ــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب .2021

ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻤ ــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺒ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﺸ ــﺮ ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ــﻲ

ﻳﺼﺐ ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة واﻟﺪاﺋﺮة،
وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ
ّ

ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ّﻧﺸ ــﺮ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺮﺳ ــﻤﻴﺔ ،واﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت

واﻟﻤﻮاﻗ ــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ــﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﺒﺮﻳ ــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻬﺪف
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻨﺎﺟﺤ ــﺔ ﻟﺪى اﻷﻓ ــﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴ ــﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ــﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
وﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﺔ ﺳﻔﻴﺮة دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى ﻫﻮﻟﻨﺪا.

ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﻬ ــﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺪﻋﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ:
ﻣﻤﻴﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺪوات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ّ
وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ّ

ﺗﻄـــﻮر اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼـــﺎد ﻋﻤﺎرة
ّ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﻠﺴ ــﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ّ

ﺗﻬﺪف اﻟﻨﺪوة إﻟﻰ ﺗﺴ ــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم

وأﺳ ــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴ ــﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫ ــﺎ اﻟﻀ ــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ وﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ

ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺸ ــﺎرﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴ ــﻤﻮ اﻟﺸ ــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن
دور ﻓﺎﻋ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳ ــﺎﻫﻤﺖ

أﻳﻀ ــﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﺸ ــﻴﻂ اﻟﺴ ــﻴﺎﺣﺔ وﺗﻄ ــﻮر رﺧﺺ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸ ــﻜﻞ
ﻣﻠﺤﻮظ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 -ﺗﻄﻮر وﻧﻤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ــﺔ وراء اﻟﻔﻌ ــﻞ ﻣﺜ ــﻞ ﺳ ــﺮﻗﺔ اﻷﻣ ــﻮال أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ــﺎت

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

ﺳ ــﻠّ ﻄﺖ اﻟﺠﻠﺴ ــﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟ ــﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ
ﺣﻴ ــﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ــﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ــﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻹرﺳﺎء اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻀﻤ ــﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ وﺗﺤﺴ ــﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴ ــﺎة واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

 -ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺗﻄﻮر رﺧﺺ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ ودوره ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح راﺋﺪ أﻋﻤﺎل

ﺗﻤـــﺖ ﻫـــﺬه اﻟﻨـــﺪوة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸـــﺘﺮك ﺑﻴـــﻦ داﺋـــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ّ

ﺗﻬـــﺪف إﻟﻰ ﺗﺴـــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠـــﻰ ﻗﺼﺔ ﻧﺠـــﺎح رواد اﻷﻋﻤﺎل

إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴـــﺎت إدارة اﻟﻤﻮاﻫـــﺐ وﻛﻴﻔﻴـــﺔ

أﻳﻀـــﺎً ﻓـــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ رﺧـــﺺ اﻷﻋﻤـــﺎل،

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸـــﺮﻃﺔ اﻟﺸـــﺎرﻗﺔ ،وﺗﻬﺪف

اﻛﺘﺸـــﺎﻓﻬﺎ ودورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈـــﺎم اﻻﺑﺘـــﻜﺎر ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
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اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ

واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ
واﺟﻬـــﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ وﻛﻴﻔﻴـــﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
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• استقطاب الكفاءات وزيادة التوطين.
• تأهيل قيادات مستقبلية.
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 .1استقطاب الكفاءات وزيادة التوطين

قيادات الدائرة

تســعى دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة لترســيخ التزامهــا المســتمر

6

ﻣﺪﻳﺮو اﻹدارات

باســتقطاب المواهــب وتوســيع التوطيــن ،وذلــك بتوفيــر المزيــد مــن
الفــرص لمواطنــي الدولــة ،نظــراً لمــا تتمتــع بــه الكــوادر الوطنيــة مــن قــدرات

رؤﺳﺎء اﻟﺸﻌﺐ

66

ومهــارات متميــزة يمكــن االســتفادة منهــا فــي تطويــر عمــل الدائــرة ،وقــد

ﻣﺪﻳﺮو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

4

رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع

5

بلغــت نســبة التوطيــن فــي عــام  2021ضمــن الدائــرة . %94

ﻧﻮاب ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات

%94

%62

%100

24

20

348

%6

%38

دكتوراه

المؤهل العلمي
ماجستير

2020
208
38
2

 .2تأهيل قيادات مستقبلية

الخبــرات والكفــاءات ،بهــدف االســتفادة مــن قدراتهــم المميــزة وأفكارهــم
التميــز واإلبــداع فــي عمــل الدائــرة ،وذلــك عــن طريــق البحــث
اإلبداعيــة فــي تحقيــق
ّ

إﻧﺎث

218

العام

عدد المستفيدين

عدد برامج التدريب

2021
243
52
3

نسبة النمو
%17

%37

%50

عــن مختلــف الطــرق واألســاليب وأكثــر برامــج التأهيــل والتطويــر المعتمــدة عالميـاً.

تولــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة أهميــة كبيــرة لصقــل مهــارات ذوي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

34

اﻟﻘﺎدة اﻟﺠﺪد
"اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻴﺎت"
ﻟﻌﺎم 2021

مؤهالت عليا

بكالوريوس

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ

5

ﻧﻮاب رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم

ﻣﻮاﻃﻨﻮن

566

4

رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم

ذﻛﻮر

532

102

10

ﻧﻮاب رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع

2020
2,647
248

نظمــت الدائــرة  296برنامجــاً تدريبيــاً بنســبة زيــادة عــن عــام
فــي عــام ّ 2021
 2020وصلــت إلــى  ،%19كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرامــج 3,228
مســتفيداً بنســبة زيــادة عــن العــام الفائــت .%22

2021
3,228
296

نسبة النمو
%22
%19
103
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وجــاء تنظيــم الدائــرة للبرامــج التدريبيــة بهــدف تغطيــة عــدد مــن المواضيــع

"مواجهــة تحديــات خدمــة المتعامليــن"" ،إدارة األزمــات والكــوارث"" ،حقــوق

الســيبرانية"" ،دبلــوم خبيــر عالمــات تجاريــة"" ،التفريــق بيــن المنتــج األصلــي

كما عملت الدائرة على تطوير عدد من اإلجراءات التحسينية التي شملت:

الهامــة والتــي يعـ ّـد مــن أبرزهــا" :التدريــب علــى اســتخدام اســتمارة الجرائــم
والمقلــد"" ،التحقيــق اإلداري للســامة مــن الحرائــق"" ،آليــة متطلبــات

األنشــطة االقتصاديــة"" ،الجرائــم اإللكترونيــة فــي العالــم"" ،قصــة نجــاح رائــد
إلــى جانــب الورشــات التدريبيــة التــي تضمنــت برامــج متنوعــة كان مــن أبرزهــا:

 -تفعيل التدريب عن ُبعد.

"إعــداد مــدرب محتــرف" ،ورشــة تدريبيــة حــول "مواصفــات اآليــزو"" ،شــرح
تحديثــات الئحــة المــوارد"" ،إدارة الحيــاة األســرية" ،ورشــة عــن "قــرار لجنــة

التحكيــم الخــاص بالغــش" ،إضافــة إلــى "شــرح متغيــرات الالئحــة التنفيذيــة"،

وحرصــت الدائــرة علــى مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن الموظفيــن فــي برامــج التدريــب مــن إداراتهــا المختلفــة ،حيــث وصلــت نســبة المشــاركة فــي معظــم
اإلدارات إلــى .%100

اإلدارات

اإلدارة العامة

إدارة التخطيط االستراتيجي واألداء

إدارة التخطيط والدراسات االقتصادية
إدارة التسجيل والترخيص
إدارة الشؤون التجارية

إدارة الشؤون الصناعية
إدارة الشؤون القانونية
إدارة تقنية المعلومات

إدارة الفروع (شامل جميع الفروع)
إدارة االتصال الحكومي

إدارة الخدمات المساندة

إدارة الرقابة والحماية التجارية
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إجمالي عدد الموظفين

28
13
11
56
13
10
20
42
168
21
59
63

المشاركون في البرامج

27
13
11
56
13
10
20
42
167
20
57
60

نسبة المشاركين

%96
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%99
%95
%97
%95

 -إنشاء بصمة الحضور واالنصراف للمتدربين.

 -إنشاء رابط لتسجيل حضور الموظفين للدورات.

أعمــال"" ،الدفــاع عــن حقــي اإلداري"" ،برنامــج دبلــوم خبيــر ملكيــة فكريــة".

عدد المنتسبين في البرامج التدريبية عام 2021

الملكيــة الفكريــة والتجــارة ونظــام الموازنــة"" ،نظــام إدارة األفــكار".

باإلضافــة لتعزيــز حضــور الدائــرة فــي عــدد مــن المعــارض والملتقيــات الهامــة
خــال عــام  2021والتــي نذكــر منهــا" :معــرض جيتيكــس"" ،معــرض التوظيــف"،
"معــرض الكتــاب".

المتدربون

2

ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ

4

 -نموذج استبيان عن درجة الرضا حول تنظيم برنامج تدريبي.

3

ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

9

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

14

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

8

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ

5

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﺠﻤﺎن

1

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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برنامج المدرب المحترف

يتخصــص البرنامــج التدريبــي بتزويــد المعرفــة والمهــارات االحترافيــة لصناعــة

مــدرب محتــرف ،ويمثــل النــواة األولــى لصانــع تدريــب قــادر علــى تمثيــل الدائــرة

14

مــن خــال مخرجاتــه التدريبيــة وهــذا مــا دفــع الدائــرة لالهتمــام بهــذا البرنامــج

 .3تمكين الشباب في العملية التنموية

فــي إعــداد المدربيــن الداخلييــن مــا يحقــق التبــادل المعرفــي بيــن الموظفيــن.

تؤكــد دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة مــن خــال تشــكيلها مجلــس

اهتمامــاً خاصــاً  ،ألنــه يؤســس لعمــل تدريبــي مؤسســي محكــم ،كمــا يســاهم

مجلس الشباب

الشــباب ،حرصهــا علــى تمكيــن الشــباب وإدماجهــم فــي العمليــة التنمويــة،

وتعزيــز مشــاركتهم فــي شــتى المجــاالت ،وتفعيــل دور الشــباب مــن الجنســين،

25

بمــا يســهم فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل لهــم.

وتعمــل الدائــرة مــن خــال المجلــس ،علــى دعــم الطاقــات الشــبابية الواعــدة،

وبحــث وتعزيــز ســبل تمكينهــا ،بمــا ينســجم مــع الرؤيــة المســتقبلية لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة الشــارقة ،للوصــول بشــباب إمــارة الشــارقة

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻔﺎً

للعالميــة ،مــن خــال المبــادرات الحكيمــة ووضــع أفضــل الحلــول والمخرجــات

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

والممارســات اإليجابيــة ،والعمــل بــروح الفريــق الواحــد والتعــاون.

وقــد قــام المجلــس بعــدد مــن النشــاطات الفاعلــة منهــا مشــاركة شــباب

بالتعــاون مــع إدارة االتصــال الحكومــي ومشــاركة شــباب الدائــرة علــى مــدى

لالســتثمار والتطويــر (شــروق) واالحتفــال بيــوم الشــباب العالمــي فــي الدائــرة

فــي اكســبو  2020دبــي.

الدائــرة بالعصــف الذهنــي مــع (مجلــس الشــارقة والشــباب وهيئــة الشــارقة

البرامج الخارجية والداخلية

نظمــت الدائــرة مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة الخارجيــة والتــي شــملت
ّ

برامــج تطويــر مهــارات التصميــم ،ورشــة الضبطيــة القضائيــة ،الســامة مــن

 3أيــام بالجلســات الخاصــة بالشــباب فــي جنــاح فزعــة التابــع لــوزارة الداخليــة

جلسة بعنوان «رواد المستقبل»

الحرائــق ،أفضــل ممارســات إدارة األصــول ( ISO 55001المعيــار الدولــي

وفقــاً للتعــاون والتنســيق القائــم بيــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي

إلدارة األصــول) ،اإلدارة اليابانيــة كايــزن ،دورة المتحــدث الرســمي اإلعالمــي

(رواد) لدعــم ريــادة
الشــارقة ومؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة ّ

لموظفــي رواد ،ورشــة التفريــق بيــن المنتــج األصلــي والمقلــد ،برنامــج CPT

األعمــال فــي اإلمــارة ،نُ ّظمــت جلســة حواريــة بعنــوان «رواد المســتقبل»

إضافــة إلــى عــدد مــن البرامــج الداخليــة وبرامــج المــوارد البشــرية.

فــي اليــوم العالمــي لريــادة األعمــال تـ ّـم خاللهــا التعريــف بمواصفــات رائــد

األعمــال وخطــوات النجــاح فــي تنفيــذ المشــاريع الخاصــة ،ومجــاالت الدعــم

التــي تقدمهــا حكومــة الشــارقة للقطــاع االقتصــادي وتحفيــز الشــباب
لدخــول عالــم ريــادة األعمــال.

وناقشــت الجلســة الحواريــة ،التــي ُعقــدت عــن ُبعــد ،الخدمــات واألنشــطة

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
106

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

908

1,355

965

85

51

152

التــي تقدمهــا (رواد) ألصحــاب المشــاريع وســبل الدعــم التــي تحفزهــم علــى
اســتثمار قدراتهــم ومواهبهــم فــي األنشــطة االقتصاديــة وتنميــة مهاراتهــم.
محاور الجلسة

 .1التحديات التي تواجه مجتمع ريادة األعمال وطرق التغلب عليها.

 .2نصائــح لــرواد األعمــال الذيــن يرغبــون فــي بــدء أعمالهــم الخاصــة ،والتــي

مــن الممكــن أن تســهم فــي نجــاح مشــاريعهم.

 .3العوامــل التــي تســهم فــي تطويــر المشــاريع ،وتوفيــر فــرص االبتــكار
والنمــو ،وبنــاء قــدرات رواد األعمــال الطموحيــن.
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 .4أعلى معايير الشفافية والحوكمة

 .5كوادر لدعم لوجستي متكامل

الوقاية والسالمة

تواصــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة جهودهــا لتأميــن بيئــة عمــل صحيــة

الشــارقة وتعديالتــه ووفقــاً لنظــام االنضبــاط الوظيفــي وســلوكيات العمل.

أولــت الدائــرة أهميــة خاصــة لإلشــراف علــى جميــع الخدمــات والمرافــق

تحــرص دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة علــى تطبيــق معاييــر الســامة

فــي الدائــرة ،والتــي تتجلــى مــن خــال تطبيــق سياســة األبــواب المفتوحــة

حوالــي  78اجتماعــاً  ،حيــث تـ ّـم حــل جميــع الحــاالت المعروضــة علــى اللجنــة

الخدميــة لتنفيــذ وإنجــاز مــا تحتاجــه الدائــرة وفروعهــا مــن أي أعمــال ،وذلــك

ـث العمــال علــى اتبــاع إرشــادات
وآمنــة لهــم ،وتأميــن معــدات الســامة ،وحـ ّ

لموظفيهــا ،مــن خــال تطبيــق أعلــى معاييــر وممارســات الشــفافية والحوكمة
للموظفيــن ،والتــي كان أبرزهــا تشــكيل لجنــة التظلمــات والشــكاوى.

حيــث تختــص اللجنــة بالنظــر فــي التظلمات والشــكاوى التــي تُ قــدم مــن

وقــد بلــغ عــدد االجتماعــات التــي نظــرت إليهــا اللجنــة فــي عــام 2021
والتوصيــة حيالهــا بــكل نزاهــة وشــفافية ،مــا نتــج عــن قبــول  33تظلمــاً منهــا

ورفــض  45تظلمــاً .

وأعمــال الصيانــة والتنســيق مــع الدوائــر والجهــات الخارجيــة والشــركات
نظــراً لزيــادة عــدد المبانــي والمنشــآت التابعــة للدائرة وزيــادة أعداد الموظفين

والمتعامليــن والــزوار ،حيــث تنعكــس جهــود الدائــرة بتقديــم الدعــم اللوجســتي

تمــس حقوقهــم كتقييــم األداء
قبــل الموظفيــن علــى اإلجــراءات التــي
ّ

ـاال فــي اســتقرار األوضــاع الوظيفيــة
وذلــك فــي إطــار اتخــاذ اللجنــة دوراً ّ
فعـ ً

للمنشــآت والمراكــز مــن خــال عــدة محــاور:

تشــكيل لجنــة التظلمــات والشــكاوى واعتمادهــا مــن قبــل رئيــس الدائــرة

المســاس بالثقــة المتبادلــة بيــن الموظــف والمســؤول والمحافظــة علــى

متابعة يومية لإلجراءات الخدمية

تــم
الســنوي والجــزاءات التأديبيــة والترقيــات ،وشــكاوى العمــل ،حيــث ّ

بنــاء علــى القانــون رقــم  6لســنة  2015بشــأن المــوارد البشــرية فــي إمــارة

بالنظــر فــي التظلمــات والشــكاوى بــكل شــفافية وحياديــة مــع مراعــاة عــدم
الســرية التامــة.

تعمــل الدائــرة علــى تقديــم الدعــم والمســاعدة فــي تنظيــم الفعاليــات
بالتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة ،ومتابعــة تطبيــق إجــراءات األمــن والســامة

المهنيــة والحفــاظ علــى صحــة الموظفيــن ،مــن خــال توفيــر بيئــة عمــل صحيــة
الســامة فــي محيــط العمــل وعــدم مخالفــة الشــروط الصحيــة.

وفي هذا اإلطار قامت الدائرة بالتنســيق والتواصل مع إدارة الدفاع المدني

بالشــارقة ،لتجديــد شــهادات اســتيفاء شــروط الوقايــة والســامة للمبانــي
لجميــع مبانــي الدائــرة وفروعهــا ســنوياً  ،كمــا اســتوفت هــذا العــام متطلبــات

تجديــد شــهادة آيــزو الصحــة والســامة المهنيــة  ،ISO 45001:2018بالتعاون

والتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة.

بالدائــرة حفاظــاً علــى صحــة وســامة الموظفيــن والمتعامليــن .كمــا

تمــت زيــادة عقــود الشــركات الخدميــة لتصبــح  13عقــداً تشــمل الصيانــة
ّ

الكهروميكانيكيــة والصيانــة التشــغيلية وخدمــات الحراســة وخدمــات النظافــة

وخدمــات الضيافــة ،إضافـ ًـة لالســتجابة لجميــع طلبــات الصيانــة الالزمــة

لمرافــق مبانــي الدائــرة.

أسطول المركبات
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً

اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

%100 45
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ﺣﻞ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ

تواصــل فــرق الدائــرة جهودهــا بالعمــل علــى متابعــة طلبــات وإجــراءات

أســطول المركبــات ،ومواصلــة تقديــم خدمــات صيانــة المركبــات وأنظمــة

األمــن والســامة ،وقــد شــهد أســطول المركبــات بالدائــرة خــال عــام 2021

نمــواً فــي عــدد المركبــات فوصــل عددهــا إلــى  112مركبــة بنســبة زيــادة

تجــاوزت  %200مقارنـ ًـة بعــام .2008

استحداث أنظمة إلكترونية

اســتحدثت الدائــرة أنظمــة إلكترونيــة داخليــة وخارجيــة يتـ ّـم من خاللها اســتقبال
طلبــات الصيانــة والخدمــات مــن الموظفيــن وتقديمهــا عبــر أنظمــة الكترونيــة

أيضــاً للشــركات والجهــات الخارجيــة المعنيــة ،كمــا تـ ّـم تحويــل جميــع اإلجــراءات

الخاصــة بالدعــم اللوجســتي إلــى إجــراءات إلكترونيــة فــي عــام .2021
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االستخدام األمثل للموارد

إنتاجيتهــم.
األخــذ بعيــن االعتبــار راحــة النــاس ومقــدار
ّ

حثّ ــت جميــع التوجهــات العالميــة الحديثــة علــى ضــرورة ترشــيد االســتهالك

وتولــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة أهميــة كبيــرة لترشــيد الطاقــة واســتثمارها

المتاحــة عــن طريـ ِـق مجموعــة مــن
االســتعمال األمثــل لمــوارد ّ
الطاقــة ُ
الممارســات واإلجــراءات التــي تقــود لتقليــل اســتهالك هــذه المــوارد مــع
ُ

مصادرهــا لألجيــال القادمــة وقــد وصلــت نســبة ترشــيد االســتهالك فــي

للوصــول إلــى حيــاة أفضــل بالحفــاظ علــى المــوارد ،وذلــك عــن طريــق

بالشــكل األمثــل مــا ينعكــس علــى البيئــة ويــؤدي للحفــاظ عليهــا ،وتوفيــر
الدائــرة خــال عــام  2021إلــى نحــو .%24

االحتفــاء بالعمــال بالتزامــن مــع يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني

مشاركة متميزة بيوم المرأة اإلماراتية

بقيــم التســامح
جســدت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة ،التزامهــا ّ

وبالتعــاون مــع مجلــس ســيدات أعمــال الشــارقة نــدوة حملــت عنــوان "المــرأة

مشــتريات مقدمــة مــن جمعيــة الشــارقة التعاونيــة علــى جميــع العمــال

العمــل واإلبــداع ،وذلــك فــي إطــار جهودهــا ودعمهــا ومســاندتها للمــرأة

ويــوم العمــال العالمــي

بالتزامــن مــع يــوم العمــال العالمــي وذلــك مــن خــال توزيــع قســائم
والمســتخدمين بالدائــرة.

طمــوح وإشــراقة للخمســين" تناولــت خاللهــا تجربــة المــرأة اإلماراتيــة فــي
اإلماراتيــة ،والتــي تأتــي ضمــن عــدد مــن المبــادرات التــي تـ ّـم تطبيقهــا دعمــاً
لالســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن وريــادة المــرأة.

وتجــد دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي هــذه المناســبة فرصــة لتكريــم العمــال

حيــث تـ ّـم خــال الجلســة عــرض تجــارب أحــد مشــاريع ريادة األعمــال الناجحة في

وقبــول اآلخــر فالعمــال يعتبــرون طرفــاً رئيســياً فــي عمليــة اإلنتــاج وشــريكاً

تمــت
األعمــال بالحديــث عــن قصــة إطــاق المشــروع والتحديــات التــي ّ

وإلبــراز الجانــب اإلنســاني الراقــي للمجتمــع اإلماراتــي في التعايش والتســامح

 .6خدمة المجتمع أولويتنا

نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة بمناســبة يــوم المــرأة اإلماراتيــة

فــي التنميــة وجــزءاً فاعـ ًـا فــي تحقيــق اإلنجــازات المهمــة لدولــة اإلمــارات

اإلمــارة بهــدف تعزيــز روح ريــادة األعمــال وإلهــام الجيــل القــادم مــن ســيدات

مواجهتهــا والتجــارب المكتســبة وطــرق اســتدامة المشــروع فــي المســتقبل.

نفــذت دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي الشــارقة مجموعــة مــن المشــاريع

وشــملت هــذه المبــادرات معارضــاً إلكترونيــة وورشــات عمــل ومســابقات

فــي كافــة الصعــد.

الحكوميــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص ،ومســاهمات أفــراد المجتمــع

للعمــال ويــوم زايــد للعمــل اإلنســاني ويــوم الصحــة العالمــي ويــوم المــرأة

وقــد جــاءت هــذه المناســبة بالتزامــن مــع يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني الــذي

بهــدف تشــجيع العمــل الخيــري واإلنســاني ،وتعزيــز ثقافــة التطــوع ،تعاونــت

الخيريــة واإلنســانية ،التــي يســتفيد منهــا المالييــن فــي العالــم ،ســيراً علــى نهــج

مجــاالت التوعيــة المجتمعيــة ،وتبــادل الخبــرات التــي تســهم فــي االرتقــاء

والمبــادرات فــي إطــار مســؤوليتها المجتمعيــة ،بالتعــاون مــع الجهــات
انســجاماُ مــع إيمانهــا بأهميــة إحــداث أثــر فــي المجتمــع عبــر دعــم األعمــال
ورعايــة الفعاليــات التــي تخــدم المجتمــع.

وقــد طرحــت الدائــرة أكثــر مــن  40مبــادرة فــي عــام  2021منهــا  24مبــادرة
مجتمعيــة و 8اقتصاديــة و 4صحيــة ومبــادرة قانونيــة.
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ولقــاءات صناعيــة ومشــاركات فــي مناســبات وأعيــاد وطنيــة كاليــوم العالمــي
العالمــي ويــوم األم واليــوم العالمــي للســرطان ،حياتن ـ ــا المتطــورة وت ـ ــأثيرها

عل ــى صح ــة أعيننـ ــا ،اليــوم الوطنــي الكويتــي ،األســبوع الخليجــي لحمايــة
المســتهلك ،ورشــة تعلــم حرفتــي التراثيــة ،اليــوم العالمــي للغــة العربيــة .ومــن
أبــرز المبــادرات المجتمعيــة للدائــرة:

يعتبــر محطــة ســنوية مهمــة فــي دولــة اإلمــارات ،تنطلــق منهــا المبــادرات
المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد ،طيــب اللــه ثــراه ،الــذي أرســى قواعــد العمــل
اإلنســاني ،وامتـ ّـدت أياديــه البيضــاء بالخيــر والعطــاء لــكل محتــاج فــي العالــم.

التعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي

دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة مــع الهــال األحمــر اإلماراتــي ،فــي
التميــز .وبنــاء شــراكات
بالخدمــات ،وتطويــر األداء المؤسســي لتحقيــق
ّ
فعالــة ،تســهم فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى المشــتركة.
مؤسســية ّ
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الشارقة مدينة مراعية لكبار السن

انطالقــاً مــن اســتراتيجيتها التــي تســتهدف المســاهمة فــي تخطيــط

وقعــت دائــرة
وقيــادة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة فــي إمــارة الشــارقةّ ،
التنميــة االقتصاديــة مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة الشــارقة التعاونيــة لدعــم
تطبيــق مشــروع الشــارقة مدينــة مراعيــة للســن عبــر إشــراك كبــار الســن فــي

العمليــات التجاريــة لنقــل الخبــرة إلــى األجيــال الحاليــة ،ودعــم المنتــج الزراعــي
المحلــي وتطويــره.

ويأتــي توقيــع االتفاقيــة انســجاماً مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلس األعلــى حاكم إمارة

الشــارقة وضمــن خطــة الدائــرة لتطويــر الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن

فــي اإلمــارة ،إليجــاد بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة شــاملة مســتدامة تتيــح
لكبــار الســن االســتفادة مــن مواردهــا بســهولة لتحســين نوعيــة الحيــاة

لهــم ومشــاركة خبراتهــم مــع اآلخريــن وذلــك بعــرض المنتجــات الزراعيــة

الخاصــة بكبــار الســن فــي جميــع مقــار جمعيــة الشــارقة التعاونيــة فــي
اإلمــارة والترويــج لهــا.

وتقــدم تعاونيــة الشــارقة باعتبارهــا أولــى الجمعيــات التعاونيــة وأكبرهــا
فــي الدولــة كافــة التســهيالت ألصحــاب المــزارع لتوريــد منتجاتهــم الزراعيــة
للفــروع ،مــن حيــث اإلجــراءات الخاصــة بتســجيل المــزارع وآليــة التوريــد،
وأولويــة عــرض المنتجــات ،إلــى جانــب التنســيق مــع دائــرة شــؤون البلديــات
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والزراعــة والثــروة الحيوانيــة بالشــارقة للعمــل علــى تقديــم اإلرشــاد
بخصــوص الزراعــة المحليــة ،وتطبيــق معاييــر معتمــدة للزراعــة العضويــة
والزراعــة المســتدامة.

