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كلمة الرئيس
بكل فخر نضع بني أيديكم اإلصدار الثالث من سلسلة كتيب (رائدات األعمال)،
الذي يأتي موثقًا حلصيلة من النتائج احملققة خالل العام  2020يف ظل
ما حملته جائحة كوفيد 19 -من حتديات كبرية للمؤسسات والشركات،
حيث جنحت الدائرة يف حتدي املستحيل وجتاوز الوضع االستثنائي
الذي واجهته خالل اجلائحة باستخدام كافة طاقاتها وقدراتها لقيادة
التنمية املستدامة مع األخذ بعني االعتبار اإلجراءات االحرتازية الهادفة
إىل احلفاظ على الصحة العامة .ويندرج ضمن ذلك ما تقدمه الدائرة
لصالح ريادة األعمال يف إمارة الشارقة ،فقد آلينا على أنفسنا أن نحافظ
على توفري وتقدمي ُح َزم الدعم الالحمدود لرائدات األعمال من املواطنات
يف خمتلف القطاعات وتلبية تطلعاتهن بالتحسني املستمر وتطوير
خدماتنا التي أصبحت رقمية بنسبة  % 100ومبا يسهل على املستثمرين
و ُر ّواد األعمال من املواطنني واملواطنات ويبسط إجراءات مزاولة األعمال
يف اإلمارة والتي تتميز ببيئتها االستثمارية اجلاذبة واملشجعة وتتمتع
بالرعاية الكرمية والتوجيهات احلكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة،
حفظه اهلل.
ويرصد هذا الكتيب واقع تضافر جهود الدائرة وتكاتف جتاربها وإجنازاتها
بالتعاون مع شركائها االسرتاتيجيني لتعزيز مساهمة املرأة اإلماراتية
يف عملية التنمية االقتصادية املستدامة ودعم دخولها إىل سوق
العمل باعتبارها موردًا بشريًا مهمًا ال غنى عنه .وال شك أن ما حتققه
رائدات األعمال اإلماراتيات يف جمال العمل احلر من ريادة وجناح
يؤكد أنها حتمل طاقة خالقة ومهارات متميزة تؤهلها ألداء دور حيوي
ونوعي من خالل املشاريع والشركات الصغرية واملتوسطة التي يقمن
بتأسيسها وإطالقها وإدارتها باحرتافية وكفاءة يف خمتلف القطاعات

ً
فضال عن القطاعات الواعدة يف
التجارية واخلدمية والصناعية
اجملاالت االبتكارية والتكنولوجيا املتقدمة وتقنيات الذكاء االصطناعي
واخلدمات الرقمية.
كما يتضمن اإلصدار رصدًا للبيانات اإلحصائية للدراسات والتقارير
املتعلقة مبعدالت منو الرخص التجارية اجلديدة واجملددة لصالح
سيدات األعمال والتي بلغت يف عام  2020عدد  552رخصة صادرة وبنمو
نسبته  % 212مقارن ًة بالرخص الصادرة يف عام  ،2019باإلضافة إىل 2,456
رخصة جمددة ،ليصل إجمايل الرخص الصادرة واجملددة يف العام
 2020إىل  3,008رخصة ،وتشمل الرخص التجارية واملهنية والصناعية
ورخص املتاجرة اإللكرتونية ورخص “اعتماد” املنزلية و”بريق” الطالبية،
وهو منو الفت يف عدد رخص سيدات األعمال على الرغم من التحديات
التي متت مواجهتها خالل العام املاضي.
وتعمل الدائرة على تكثيف جهودها لدعم مشاريع سيدات األعمال ،والتي
تشمل املشاريع اإلماراتية الشابة ،وبصورة دقيقة ومدروسة باالستناد
على نتائج دراساتها وبحوثها االقتصادية حول واقع استثمارات العنصر
النسائي يف عامل التجارة واألعمال ،وتطوير قدرات املرأة ومهاراتها من
خالل الورش والندوات املتخصصة ،والنشر والرتويج لألعمال واملشاريع
اململوكة من سيدات األعمال عرب رعاية املعارض والفعاليات التسويقية
خلدمات ومنتجات هذه املشاريع.
وعلى صعيد التوعية والتثقيف يف جمال ريادة األعمال ،تسهم الدائرة
بخطى حثيثة وعرب منصاتها الرقمية وحساباتها التفاعلية على مواقع
التواصل االجتماعي وورشها التدريبية املستمرة يف نشر الوعي وتنمية
الثقافة اجملتمعية والقانونية بريادة األعمال يف إمارة الشارقة ومبا
يواكب مستهدفات خطة اخلمسني عامًا جلعل دولة اإلمارات عاصمة
لالستثمار واإلبداع االقتصادي يف العامل ،وحاضنة متكاملة لثقافة ريادة
األعمال واملشاريع الناشئة ،وخمتربًا متطورًا لفرص االقتصاد اجلديد،
ً
وصوال إىل هوية اقتصادية واستثمارية موحدة للمرحلة التنموية القادمة.
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ
اﻟﺮؤﻳﺔ
� اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر.

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
�
�
�
�
�

اﻟﺴﻌﺎدة واﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺑﺪاﻋﻲ.
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ.
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
� اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎرة ﺑﻜﻔﺎءات
ﻣﺆﻫﻠﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.
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ا ﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
�
�
�
�

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرة.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺗﺒﻨﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﺟﺮاءات وﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
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المقدمة

14

ميثل النموذج االقتصادي الرائد لدولة اإلمارات العربية املتحدة
احلاضنة األساسية يف حتقيق املرأة وال سيما املرأة اإلماراتية جناحات
نوعية وإجنازات مهمة على صعيد املال واألعمال والتجارة واالستثمار،
كما متكنت سيدات أعمال الشارقة من وضع بصمة مؤثرة ومستدامة
يف مسرية التنمية االقتصادية الشاملة وتفعيل مشاركتها بامتياز يف
املبادرات واملشاريع الرامية لتنويع وقيادة االقتصاد احمللي وحتسني
جودة احلياة وتطوير اجملتمع عرب املشاريع الصغرية واملتوسطة
مبختلف أنواعها.
وحتظى سيدات األعمال يف اإلمارة بدعم حكومي متواصل يف بيئة
زاخرة بالفرص احلقيقية واجلاذبة لتحقيق آمالهن وطموحاتهن يف
عامل األعمال ،وقد متت ترجمة هذا الدعم عرب التشريعات والقوانني
املنظمة لألعمال االقتصادية ومن خالل املبادرات واملشاريع املنفذة
من قبل املؤسسات والدوائر والهيئات احلكومية ذات العالقة ومن
ضمنها دائرة التنمية االقتصادية باإلمارة.
وألن الدائرة تنطلق من توجهات القيادة الرشيدة وتوجيهات اجمللس
التنفيذي لإلمارة يف تبني وتنفيذ مبادراتها اخملتلفة ،فإنها حترص
على استشراف مستقبل اقتصاد اإلمارة وتطويره باالعتماد على مثل
هذه الكفاءات املؤهلة واملبدعة والقادرة على جعله اقتصادًا تنافسيًا
متنوعًا يستند على مفاهيم وممارسات املعرفة واالبتكار والتجديد
وتلمس احتياجات اجملتمع ويتصف باملرونة الكافية للتعامل مع
خمتلف الظروف والتحديات ومواجهتها بجدارة واقتدار.
ويف هذا السياق ،أثبتت الدائرة خالل العام  2020التزامها والتزام جميع

فرق العمل لديها بدعم سيدات األعمال يف الظروف كافة ،ومن ذلك
الوقوف إىل جانبهن ومساندتهن أمام اآلثار والتداعيات الناجمة عن
األعمال واألنشطة االقتصادية جراء تفشي جائحة كوفيد ،19 -وقد
بذلت الدائرة جهودًا استثنائية يف هذا اجلانب لضمان حسن سري العمل
االقتصادي يف اإلمارة واستمرارية خدمات الدائرة ودعم مراكز اخلدمة
ومواصلة تقدمي دعمها لفئات متنوعة من املستفيدين والتي من ضمنها
اخلدمات املقدمة لسيدات األعمال.
فمع بداية ظهور اجلائحة ،بادرت الدائرة بتشكيل فريق عمل خمصص
إلدارة األزمة وبالتعاون والتنسيق مع اجلهات االحتادية واحمللية
اخملتلفة ،كما نفذت جمموعة من احملفزات احلكومية االقتصادية
لضمان استمرارية األعمال واألنشطة االقتصادية يف اإلمارة وتخفيف
حدة تأثريات اجلائحة عليها ،وقد جاءت احملفزات احلكومية على
هيئة إعفاءات من رسوم جتديد الرتاخيص واخلصم من غرامات التأخري
وخمالفات التفتيش للمنشآت ومن رسوم إصدار ترخيص املنشآت
ً
فضال عن تقدمي تعويضات ألصحاب العقارات املستأجرة
الصناعية،
ذات النشاط االقتصادي يف األحياء السكنية ،وهو ما انعكس إيجابًا
يف تعزيز ثقة رجال األعمال واملستثمرين ومؤسسات القطاع اخلاص
يف االقتصاد الوطني ،باإلضافة إىل جهود التوعية الرقابية املسبقة،
وجوالت املراقبة امليدانية والتفتيشية التي مت تنفيذها خالل األزمة
مبا فيها فرتة اإلغالق اجلزئي والكلي لألعمال ،وهي جهود أثمرت
تعاف سريع يف رخص األعمال لعام  2020مبا فيها رخص
بجملتها عن
ٍ
سيدات األعمال.
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ورش ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ

ورش ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻣﻬﺎرﻳﺔ

1

أنشطة متنوعة وترويج مستمر

اﻫﺪاف:

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮرش واﻟﺪورات واﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻟﺮاﺋﺪات اﻋﻤﺎل

رﺧﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد

اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒﻞ

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

وﺑﻌﺪ ازﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﺮﻳﺎدة اﻋﻤﺎل

• اﺣﺎﻃﺔ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻت أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
• اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اداء ودﻋﻢ اﻋﻤﺎل واﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﻬﺎرات.
• اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻼﻧﻄﻼق ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

سلسلة من املعارض اإللكرتونية

18

قامت الدائرة بتنظيم سلسلة من املعارض والورش لتشجيع ُر ّواد
األعمال املواطنني من خالل توفري بيئة استثمارية حاضنة وحمفزة
لدعم املنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة لرخص املشاريع املنزلية
بآليات جديدة تتماشى مع املتغريات التي مير بها العامل يف ظل
جائحة كوفيد ،19 -ويأتي هذا التنظيم كخطوة رائدة لتفعيل مساهمة
هذا القطاع يف العائد االقتصادي لإلمارة وإتاحة الفرص ألصحاب
املشاريع الصغرية واملتوسطة من املواطنني لعرض وتسويق منتجاتهم
وخدماتهم ومشاريعهم الواعدة والرتويج لها؛ ما يعزز من ثقة العارضني
وخرباتهم وقناعاتهم تدريجيًا يف التحول الرقمي ألعمالهم ،ومبا
ً
ومستقبال لالرتقاء باملستوى التجاري
يواكب األعمال يف الوقت الراهن
ألنشطتهم وتشجيع االستثمار احمللي للوصول إىل آفاق النجاح
واالستدامة ودفع عجلة االقتصاد يف اإلمارة.

ﻟﻤﺸﺮوﻋﻚ اﻟﺘﺠﺎري.

أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
أﺳﺮار اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ.

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري.

ﻟﻤﺸﺮوﻋﻚ اﻟﺘﺠﺎري.

مستمرون يف العطاء

تهتم الدائرة بتقدمي عدد من الورش يف خمتلف القطاعات التجارية
يف إمارة الشارقة ،حيث تتناول العديد من اجملاالت التي تهم أصحاب
القطاعات التجارية و ُر ّواد األعمال واملستثمرين من خمتلف القطاعات
االقتصادية وفئات املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر كأصحاب الرخص
املنزلية بالتعاون مع عدد من اخلرباء واملتخصصني واملراكز التدريبية.

انطالقة واعدة لسيدات األعمال نحو حتقيق التنمية الشاملة
واملستدامة يف إمارة الشارقة

حتت شعار “املرأة اإلماراتية عنوان للنجاح والعطاء” نظمت الدائرة يف
العام  2020ندوة يف هذا اجلانب ضمن اهتمامها وحرصها على إعداد
وتنفيذ اخلطط االقتصادية ،واستحداث النظم االستثمارية الداعمة

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ إدارة ازﻣﺎت.

أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

لسيدات األعمال ،وتبسيط إجراءات الرتاخيص وتسهيلها مبا يسهم يف
تنمية قدرات املرأة ومتكينها يف جمال ريادة األعمال ،باإلضافة إىل
تزويدها مبستجدات رعاية األعمال يف ظل بيئة العمل التنافسية.
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2

مساهمة المرأة في رخصة “اعتماد”

تصدر الدائرة رخصة “اعتماد”
ملواطني ومواطنات دولة اإلمارات
لتشجيعهم على العمل احلر ودخول عامل املال
واألعمال ،ويأتي إصدار الرخصة املنزلية “اعتماد” بهدف
تبسيط اإلجراءات وتنظيم ممارسة العمل التجاري يف إمارة
الشارقة من خالل املنزل.
ووفقًا للنسب اإلحصائية للعام  ،2020فقد بلغ عدد
رخص اعتماد  208رخصة صادرة ،و 328رخصة جمددة
بإجمايل  536رخصة .وفيما يلي بيان بأهم األنشطة
لرخصة اعتماد:

284

أعمال املشغوالت اليدوية والبيئية 18

تصميم األزياء /خدمات األفراح 138

خدمات التصميم باحلاسب اآليل 15

جتارة احللويات

بيع العطور – بالتجزئة

73

استشارات ودراسات إدارية

9

بيع الهدايا – بالتجزئة

32

املتاجرة اإللكرتونية عرب
مواقع التواصل االجتماعي

9

خدمات الضيافة

24

بيع أدوات القرطاسية – بالتجزئة

3

20

خياطة وتطريز

21

مركز جتميل وعناية شخصية للنساء3

نشر الكتب

3

التعريف بإجراءات إصدار رخصة “اعتماد”
حترص الدائرة على تعريف املستفيدين من خدماتها بآليات وإجراءات
احلصول على هذه اخلدمات ،ومن ضمن ذلك توفري املعلومات
الكاملة واإلجراءات الالزمة واإلرشادات الهادفة للتعريف بالرخصة
املنزلية “اعتماد” ،وخطوات استخراج الرتخيص واشرتاطاتها القانونية،
والتطورات الرقمية واإلحصائية لعدد الرخص ،وربط أصحاب الرخص
بسلسلة الورش واللقاءات واملزايا والتسهيالت املقدمة من الدائرة
لهم .ويتم التعريف بهذه اإلجراءات واإلرشادات التعريفية من خالل
اإلصدارات املطبوعة وقنوات التواصل اإللكرتونية اخملتلفة.
21

3

“بيرق” انطالقة لطالبات الجامعات

4
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ضمن جهودها الرامية للتوسع يف نطاق املستفيدين الراغبني يف
دخول جتربة العمل احلر والبدء يف مزاولة التجارة يف أوىل خطواتها،
أطلقت الدائرة خدمة إصدار الرخصة الطالبية “بريق” واخملصصة لدعم
املشاريع الوطنية والتي يؤسسها طالب وطالبات اجلامعات وبالشراكة
مع كليات التقنية العليا ،حيث تعد رخصة “بريق” مشروعًا اقتصاديًا يوفر
حاضنة أعمال لهم يف الكلية ملمارسة أنشطتهم االقتصادية وتوفري
البيئة املناسبة لهؤالء الطلبة.
ويتم توفري الرخصة للطلبة ضمن شروط حمددة ،من بينها أن يكون
الطالب من مواطني الدولة واملقيدين يف كليات التقنية العليا أو أحد
خريجيها على أال يكون قد مر على تخرجه أكرث من  3سنوات عند تقدمي
الطلب ،وأال يقل عمره عن  21عامًا ،أو يقوم بإرفاق إذن قاصر ملمارسة
التجارة من احملكمة الشرعية ،كما يشرتط تقدمي إفادة مبوافقة الكلية
على طلب احلصول على الرتخيص وأن يتعهد بالعمل يف احلاضنة
ملدة سنتني كحد أقصى ومن ثم االنتقال مبوقع املشروع إىل سوق

العمل ،ملتزمًا بالنشاط احملدد يف الرتخيص.
وبعد إصدار الرخصة يتم تقدمي برامج التوجيه واملتابعة لهم ،ومبا
ميكنهم من استثمار خرباتهم ومعارفهم األكادميية ودجمها مع عامل
األعمال والتجارة.
ُيذكر أن الدائرة قدمت حزمة من الورش التدريبية والتعريفية للطالبات
لتأهيلهن للدخول إىل جمتمع التجارة واألعمال من خالل هذه الرخصة،
بهدف توفري املعلومات واملعارف املطلوبة ملساعدتهن يف تأسيس
أعمالهن اخلاصة ،مما أثمر عن إصدار عدد من الرخص اخلاصة بطالبات
اجلامعات مثل “ساحة الغسيل للتطبيقات الذكية” ،و”قطع السعادة
للحلويات” ،و”التألق للتصميم” ،والتي تعد مشاريع تنافسية بني
الطالبات يف سوق العمل.
ويف باكورة رخص “بريق” مت إصدار رخصتني خالل العام املنصرم 2020
إحداهما يف نشاط بيع احللويات بالتجزئة وتغليف الهدايا ،والثانية
لنشاط تصميم اجملوهرات واحللي الثمينة وإنتاج الهدايا اإلعالنية.

“ر َّواد”
مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ُ -

بهدف دعم ومساندة املشاريع اإلماراتية الصغرية واملتوسطة يف
إمارة الشارقة ،تأسست مؤسسة الشارقة لدعم املشاريع الريادية
“ ُر َّواد” مبوجب القانون رقم ( )2لسنة  2005الصادر عن صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى
حاكم إمارة الشارقة -حفظه اهلل ،-من خالل تقدمي الدعم املايل
والفني وتهيئة البيئة املالئمة إلنشاء وتطور هذه املشاريع ،ومت
إحلاق املؤسسة بدائرة التنمية االقتصادية يف إمارة الشارقة مبوجب
املرسوم بالقانون رقم ( )4لسنة  2020الصادر يف  23يوليو  2020عن
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي -حفظه
اهلل -حاكم إمارة الشارقة.

وتؤمن “ ُر َّواد” بالطاقات اإلبداعية الكامنة لدى شباب وبنات اإلمارات
وحرصهم الدائم على االستفادة املثلى من اإلمكانيات واخلدمات
والفرص التي وفرتها الدولة ل ُر ّواد ورائدات األعمال الراغبني يف تأسيس
شركات ومشاريع صغرية ومتوسطة يف إمارات الدولة كافة.
ومنذ انطالقتها متكن العديد من أبناء وبنات الوطن يف االنطالق
بخطوات ثابتة وناجحة يف مشاريعهم يف إمارة الشارقة من خالل
حصولهم على التمويل الالزم والدعم املتواصل ،لتتحول هذه املشاريع
من جمرد أفكار واعدة على الورق إىل مشاريع استثمارية وأعمال قائمة
على أرض الواقع ،من شأنها تقدمي خدمات متعددة لصالح اجملتمع
ومبا يعزز التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة يف اإلمارة.

خدمات مؤسسة “ ُر ّواد”

برامج التمويل
توفر “ ُر َّواد” برنامج التمويل للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف
إمارة الشارقة ،بهدف متكينها من تطوير خدماتها ومنتجاتها وتلبية
احتياجات تعامليها واالستمرار يف املشروع لتحقيق النجاح الالزم.
وتضع “ ُر َّواد” يف اعتبارها لدى تقدمي خدماتها التمويلية للمشاريع
أن ضمان توفري التمويل الالزم والكايف إلنشاء مثل هذه املشاريع
واستمرار نشاطها هو أحد العناصر األساسية واملهمة لتمكني
املشروع من تخطي عقبات البداية وحتديات التشغيل وحتقيق
أهدافه التجارية واالستثمارية من خالل النمو والتطور واالستمرار
والتميز يف اخلدمات واملنتجات.
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برنامج العضوية
تسعى “ ُر َّواد” إىل املساهمة يف تعزيز دور املشاريع الصغرية
واملتوسطة يف إمارة الشارقة وذلك من خالل برنامج العضوية
واالستفادة من خدمات الدعم الفني املقدمة من قبل املؤسسة،
حيث مت إطالق برنامج العضوية الذي يوفر خدمات الدعم املباشر
وغري املباشر للمشاريع الوطنية وفقًا ملتطلبات كل مشروع .ويحظى
األعضاء املنتسبون إىل قاعدة املشاريع الريادية املدعمة من “ ُر َّواد”
ً
فضال عن تزويدهم بآخر
بباقة تنافسية من اخلدمات واملزايا والتسهيالت،
البيانات واملستجدات يف سوق العمل مما يشكل قيمة مضافة ،ودافعًا
لتعزيز وتطوير خدمات هذه املشاريع ومنتجاتها ،باإلضافة إىل إشراكهم
يف الفعاليات واملعارض واملؤمترات ذات العالقة ،ومنحهم اإلعفاءات
ً
وصوال إىل بناء أفضل
املناسبة من رسوم العديد من اجلهات احلكومية،
بيئة داعمة لريادة األعمال.
االستشارات
تقدم “ ُر َّواد” جمموعة من اخلدمات االستشارية لتعزيز القدرة التنافسية
للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،وتتمثل فيما يلي:
• استشارات لتقييم وتطوير فكرة املشروع.
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• استشارات تسويقية.
• استشارات إلعداد دراسة اجلدوى.
• استشارات مالية.
• استشارات إدارية لتطوير نظم العمل باملشروع.
• استشارات قانونية.

التدريب وتطوير األعمال

الربامج التدريبية
تقدم “ ُر َّواد” خطة تدريبية سنوية تتضمن العديد من املوضوعات
واحملاور املصممة مبا يلبي احتياجات ُر ّواد األعمال يف إنشاء وإدارة
وتنمية مشاريعهم ،حيث تقدم الربامج التدريبية املهارات واملعارف
الالزمة ل ُر ّواد األعمال جلميع املراحل التي مير بها املشروع الصغري
بداية من الفكرة ثم إعداد دراسة اجلدوى وتأسيس وإدارة املشروع يف
ً
وصوال إىل مراحل
مراحله األوىل إىل خطة تطوير املشروع واستمراريته
التوسع والنمو املستقبلي.
من خالل جمموعة من الربامج الشاملة واملتخصصة لـ” ُر َّواد” واملوجهة

ألصحاب املشاريع الصغرية ،يتم تعريف رائد األعمال على أسس وشروط
وأدوات وأسرار النجاح ،ومن ذلك:
• ما الفرصة؟ وما الفكرة؟
• كيف تبدأ مشروعك وال تتوقف عن النجاح؟
• ملاذا تفشل املشاريع الصغرية؟ وكيف تنجح؟
• كيف تعد دراسة جدوى مشروعك الصغري؟
• كيف تعزز قدراتك التنافسية وتستمر بالنجاح؟
• كيف تتجنب الفشل املايل يف مشروعك الصغري؟
• كيف حتدد احتياجاتك املالية؟ وكيف تخفض التكلفة؟
• كيف تنمي قدراتك اإلدارية والقيادية واإلبداعية؟
• كيف تدير وتطور مشروعك بال توقف؟
• كيف متول مشروعك الصغري؟
• ما القطاعات الواعدة لالستثمار؟
ويتم تنفيذ الربامج من خالل جمموعة من اخلرباء املتخصصني من ذوي
الكفاءة واخلربة العملية والذين ميلكون اإلملام التام والدراية الكاملة
بطبيعة وظروف عمل املشاريع الصغرية يف دولة اإلمارات ،باإلضافة
إىل التعاون مع العديد من اجلهات الدولية املتخصصة يف تدريب
املشاريع الصغرية واملتوسطة.
تطوير األعمال
الفكرة هي األساس واملهارات والقدرات واخلربات والسمات الشخصية
هي شروط النجاح والتخطيط والدراسة والتنظيم هي أدوات النجاح
واإلبداع هو سر النجاح واالستدامة.
تخلق “ ُر َّواد” من خالل برامج تطوير األعمال قيمة مضافة طويلة األجل
للمشاريع الصغرية واملتوسطة من العمالء واألسواق والعالقات .ويكمن
تط ّور األعمال يف معرفة كيفية تضافر تفاعالت هذه القوى معًا خللق
فرص للنمو.
وتتمحور هذه القيمة التي تعمل “ ُر َّواد” ألجلها يف خلق اسرتاتيجية
مستدامة للعمليات اخلاصة باملشاريع ،وتتبع التقنيات اجلديدة
والتغريات يف مناذج األعمال ،بغية تلبية توقعات أصحاب املشاريع
للحفاظ على البوابات مفتوحة ،بحيث ميكن أن تتدفق هذه القيمة إىل

أجل غري مسمى.
التفكري يف تطوير األعمال كوسيلة خللق قيمة طويلة األجل هو
الطريقة احلقيقية الوحيدة للنجاح يف تنمية املشاريع باستمرار،
ونبدأها بتحفيز املواطنني على إنشاء مشاريعهم اخلاصة ،ومثال
على ذلك :البحث عن فئات جديدة لتحفيزهم للبدء يف مشاريعهم
اخلاصة ،مرورًا بخلق مسارات ألصحاب األفكار للبدء يف مشاريعهم
اجلديدة ،من خالل االطالع على آخر األبحاث اخلاصة بقطاع األعمال
وانتهاء بتنمية املشاريع القائمة،
ومناقشتها لتعميم االستفادة
ً
واحلصول على عالمة اجلودة اإلماراتية وتنمية قطاع االمتياز
التجاري “الفرانشايز” واألمور اخلاصة باجلوانب التقنية كربامج الذكاء
االصطناعي والتحول الذكي وعالقته بريادة األعمال واألمسيات
ً
فضال عن تنمية مهارات وقدرات أصحابها من خالل تنظيم
القانونية،
برامج مطورة خارج الدولة.
وقد بلغ إجمايل عدد رائدات األعمال املشاركات يف الربامج التدريبية
والدبلومات املهنية خالل عام  2020واملقدمة من " ُر َّواد"  567رائدة،
وفق التفصيل التايل:

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

14

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

553
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
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المحور الثاني
إحصائيات لسيدات األعمال

أو ً
ال :رخص سيدات األعمال في الشارقة 2020
ثاني ًا :استئناف واستحداث أنشطة االستثمار
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رخص سيدات األعمال في الشارقة 2020

بلغ إجمايل رخص سيدات األعمال الصادرة واجملددة عدد
رخصة يف العام  ،2020مقارن ًة بعدد  2,913رخصة يف العام ،2019

3,008

بزيادة  95رخصة ،وبنسبة منو
الصادرة واجملددة على النحو التايل:

.% 3

وتتوزع إجمايل رخص األعمال

الرخص الصادرة

بلغت الرخص الصادرة لرخص سيدات األعمال خالل العام  2020عدد  552رخصة مقارن ًة بعدد  117رخصة يف العام  ،2019وبزيادة عدد  435رخصة،
وبنسبة منو .% 372

552 :2020
117 :2019
رﺧﺼﺔ ﺻﺎدرة

28

رﺧﺼﺔ ﺻﺎدرة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ:

% 372
435
اﻟﺰﻳﺎدة:

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺴﻴﺪات اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2019و2020

رﺧﺼﺔ

29

الرخص اجملددة

بلغ إجمايل رخص سيدات األعمال اجملددة  2,456رخصة خالل العام 2020
مقابل  2,736رخصة جمددة خالل العام  2019و بنسبة انخفاض .% 10

30

توزعت الرخص الصادرة و اجملددة حسب نوع الرخصة خالل العام
 2020على النحو التايل:

ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﻬﻨﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺘﺎﺟﺮة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺑﻴﺮق

160

127

208

47

8

2

1,112

983

328

6

27

0

1,272

1,110

536

53

35

2

ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺳﻴﺪات ا ﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻌﺎم 2020

إﺻﺪار

552

ﺗﺠﺪﻳﺪ

2,456

اﺟﻤﺎﻟﻲ

3,008

تصنيف رخص سيدات األعمال يف إمارة الشارقة 2020
الرخص التجارية
ً
تعد أكرث أنواع الرخص تداوال يف اإلمارة ،حيث بلغ عدد الرخص الصادرة
 160رخصة جتارية ،يف حني بلغت الرخص اجملددة  1,112رخصة
بإجمايل  1,272رخصة يف العام .2020
الرخص املهنية
تأتي الرخص املهنية يف املرتبة الثانية بعد الرخص التجارية بعدد 127
رخصة صادرة ،مقابل عدد  983رخصة جمددة و بإجمايل عدد 1,110
رخصة خالل العام .2020
رخص “اعتماد” املنزلية
ُتصدر الدائرة رخص اعتماد للمواطنني واملواطنات بهدف تشجيعهم
على العمل احلر ،وممارسة العمل التجاري من خالل املنزل وبصورة
قانونية يف إمارة الشارقة ،حيث ُتظهر النسب اإلحصائية إجمايل
رخص اعتماد لرائدات األعمال بعدد  536رخصة ،حيث مت إصدار
عدد  208رخصة ،كما مت جتديد عدد  328رخصة خالل العام .2020
الرخص الصناعية
تتميز الشارقة مبوقعها االسرتاتيجي ومبا متتلكه اإلمارة من بنية حتتية
داعمة للقطاعات الصناعية باإلضافة لتنوع مواردها ما جعلها وجهة
مثلى لالستثمار الصناعي لدى رائدات األعمال ،حيث بلغ عدد الرخص

الصادرة  8رخص ،وعدد  27رخصة جمددة بإجمايل  35رخصة صناعية
يف العام .2020
رخص املتاجرة اإللكرتونية
هي رخصة استحدثتها الدائرة بهدف التسهيل على املواطنني
واملواطنات ،وتتم عملية البيع عرب املواقع اإللكرتونية والتطبيقات
والهواتف الذكية ،وتتميز بأنها ال حتتاج إىل استئجار موقع ،حيث بلغ عدد
الرخص الصادرة  47رخصة يف العام  ،2020يف حني بلغ عدد الرخص
اجملددة  6رخص ،ومبجموع إجمايل  53رخصة.
رخص بريق
تعكس الرخصة حرص الدائرة وجهودها احلثيثة لتقدمي شتى أشكال
الدعم الالزمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة األعمال وبناء اقتصاد قائم
على املعرفة يف إمارة الشارقة بتعزيز مفاهيم اإلبداع واالبتكار لدى
طالب الكليات حيث مت إصدار عدد  2رخصة بريق.
اإلجمايل
بلغ اجملموع اإلجمايل لرخص سيدات األعمال حسب نوع الرخصة عدد
 3,008رخصة يف العام  ،2020وتوزعت بني الرخص الصادرة بعدد 552
رخصة و الرخص اجملددة بعدد  2,456رخصة.
31

3,008

رخص سيدات األعمال حسب الفروع لعام 2020

1,665

2,037

32

36

372

ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

32

32

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

بلغ إجمايل الرخص الصادرة واجملددة لسيدات األعمال يف املنطقة
الوسطى من اإلمارة يف العام  2020عدد  246رخصة ،وبواقع  70رخصة
صادرة و 176رخصة جمددة.

ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ

2,456

70

اإلجمالي العام
لتجديد الرخص
إﺻﺪار رﺧﺼﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺧﺺ

552
اإلجمالي العام
إلصدار الرخص
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

170

30

يف حني شهدت سجلت مدينة دبا احلصن تسجيل  40رخصة لسيدات
األعمال وبواقع  10رخصة صادرة ،و 30رخصة جمددة.

اﻟﺸﺎرﻗﺔ

178

138

وأما يف مدينة خورفكان ،فقد بلغ إجمايل الرخص  170رخصة صادرة
وجمددة ،وتوزعت إىل  32رخصة صادرة و 138رخصة للتجديد.

ﻓﺮع دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

10

142

بينما يف مدينة كلباء فقد بلغ إجمايل الرخص الصادرة واجملددة
لسيدات األعمال يف العام  2020بواقع  178رخصة ،منها  36رخصة
صادرة ،و 142رخصة جمددة.

ﻓﺮع ﺧﻮرﻓﻜﺎن

تعترب املناطق الصناعية يف اإلمارة ثاين أكرب املناطق من حيث إجمايل
عدد الرخص لسيدات األعمال بعد املركز الرئيسي يف العام 2020
وبإجمايل  337رخصة ،منها  32رخصة صادرة و 305رخص جمددة.

176

246

ﻓﺮع ﻛﻠﺒﺎء

تظهر الدراسات اإلحصائية استحواذ املركز الرئيسي على العدد
األكرب يف إجمايل الرخص لسيدات األعمال مبجموع  2,037رخصة
يف العام  ،2020وتوزعت هذه الرخص إىل  372رخصة صادرة ،و1,665
رخصة جمددة

305

337

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

االجمالي العام للرخص

40

33

رخص سيدات األعمال حسب اجلنسية لعام 2020
دول جملس التعاون اخلليجي
يف عام  2020ارتفع إجمايل عدد جنسيات سيدات األعمال اخلليجيات
للرخص يف إمارة الشارقة إىل  2,221مستثمرة مقارن ًة بعدد 1,750
مستثمرة يف عام  2019وبزيادة قدرها  ،471وبنسبة منو .% 27
ومثلت املستثمرات من اجلنسية اإلماراتية لرخص سيدات األعمال عدد
 2,184مستثمرة وبنسبة متثل  % 98.3من إجمايل اجلنسيات اخلليجيات
للعام  ،2020ثم تلتها سيدات األعمال من دولة الكويت بعدد  13مستثمرة،
وبنفس العدد من سيدات األعمال السعوديات ،ثم مملكة البحرين بعدد
 6مستثمرات ،وسيدات أعمال سلطنة عمان بعدد مستثمرة واحدة فقط.

االستثمار املشرتك مع اجلنسيات العربية
وأما االستثمارات املشرتكة لسيدات األعمال اإلماراتيات مع اجلنسيات
العربية غري اخلليجية يف إمارة الشارقة يف العام  ،2020فقد بلغ عددها
 179مستثمرة ،حيث تصدرتها الرخص املشرتكة مع سيدات األعمال من
اجلنسية املغربية بواقع  46مستثمرة ،ثم مع سيدات األعمال السوريات
بعدد  41مستثمرة ،فيما بلغت االستثمارات املشرتكة مع سيدات
األعمال من اجلنسية املصرية عدد  35مستثمرة ،بينما جاءت اجلنسية
األردنية بعدد  25مستثمرة ،يف حني مل تتجاوز االستثمارات املشرتكة مع
سيدات األعمال الفلسطينيات عدد  9فقط.

االستثمارات املشرتكة مع اجلنسيات غري العربية
وعند التطرق إىل االستثمارات املشرتكة لسيدات األعمال اإلماراتيات
مع اجلنسيات غري العربية ،فقد بلغت  491مستثمرة يف العام ،2020
واستحوذت االستثمارات املشرتكة مع اجلنسية الهندية العدد األكرب

منها بإجمايل  349مستثمرة أعمال ،وجاءت بعدها االستثمارات
اإلمارتية الباكستانية بعدد  83مستثمرة ،ثم االستثمارات املشرتكة مع
سيدات األعمال من الفلبني بعدد  20مستثمرة.

2020
اﻟﻬﻨﺪ

46

13

اﻟﻜﻮﻳﺖ

6

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

5

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

2,184
34

35

ﻣﺼﺮ

2020

2020

2,221

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻣﺎرات

41

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻤﻐﺮب

13

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

رﺧﺺ ﺳﻴﺪات اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم ) 2020دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ(

25
23

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

179

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

349
83

اردن

اﻟﻌﺮاق

9

ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺪات ا ﻋﻤﺎل اﻣﺎراﺗﻴﺎت واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

8
14

ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

7

20

اﻟﻤﺠﻤﻮع

أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

إﻳﺮان

10

491

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻮزﻳﻊ رﺧﺺ ﺳﻴﺪات اﻋﻤﺎل ا ﻣﺎراﺗﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2020

35

173

رخص سيدات األعمال حسب النشاط التجاري 2020

توزعت الرخص الصادرة لسيدات األعمال يف العام  2020يف
إمارة الشارقة إىل جمموعة من األنشطة التجارية اخملتلفة،
وتركزت أغلبها على األنشطة املرتبطة باألزياء واملالبس،
وأنشطة الضيافة واألغذية ،واألنشطة ذات العالقة بالتجميل
والعناية الشخصية بالنساء وبإجمايل  1,025رخصة ،فيما توزع
باقي الرخص على جمموعة من األنشطة األخرى.

45

ﺻﺎﻟﻮن ﻧﺴﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ

ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺎرات،

ﺗﺠﻤﻴﻞ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وا¬ﺻﻼح اﻟﻌﺎم

ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﺣﻨﺎء

ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت )ﻛﺮاﺟﺎت(

162

ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة

136

ﻣﻘﺎوﻻت ﻓﺌﺔ ﺳﺎدﺳﺔ

18

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻔﻼت

6

واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

92

280

ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺧﻴﺎﻃﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ
ازﻳﺎء واﻟﻤﻼﺑﺲ

ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
)ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ( /ﺑﻘﺎﻟﺔ

ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻃﺒﻲ

53

دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

ﻛﻲ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻏﺴﻴﻞ
اﻟﻤﻼﺑﺲ

208

52

كما هو واضح يف الشكل ،تعددت األنشطة التي مارستها املرأة
ومتيزت بالتنوع خالل العام  2020وتشمل تلك األنشطة جماالت
عديدة من أهمها:
 .1تفصيل وخياطة وتصميم األزياء واملالبس.
.2تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة  -إعداد وجبات ،حتضري احللوى
واحللويات الشعبية.
 .3بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  /مطعم.
 .4صالون نسائي ،مركز جتميل وعناية شخصية للنساء ،حناء.
 .5جتارة املالبس اجلاهزة.

25

ﻗﺺ وﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺠﺎﻫﺰة  -إﻋﺪاد وﺟﺒﺎت،
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

30

ﻣﺠﻤﻊ ﻃﺒﻲ ،ﻋﻴﺎدة ،ﻣﺨﺘﺒﺮ

12

ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺤﻠﻮى واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت

27

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻧﻘﻠﻴﺎت

واﻟﺤﻼﻗﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل

182

ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
)ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ(  /ﻣﻄﻌﻢ

11

48

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات

وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

36

5

49

ﻣﻘﺎوﻻت ﺑﻨﺎء ﻓﺌﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ

20

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

37

إضافة إىل ذلك ،حققت بعض األنشطة نسب منو ملحوظه مقارن ًة
بالعام السابق  .2019ومنها:
نقليات عامة
ويشهد هذا النشاط زيادة يف عدد الرخص بنسبة  % 19يف 2020
مقارن ًة بعدد الرخص يف العام .2019

مقاوالت بناء فئة خامسة
فقد ارتفعت حركة الرخص لنشاط املقاوالت بنسبة  % 14العام ،2020
مقارن ًة بالعام .2019

5

38

تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة "إعداد وجبات ،حتضري حلوى،
واحللويات الشعبية
حيث شهد النشاط ارتفاعًا يف حركة الرخص ،فقد وصلت نسبة الزيادة
إىل  % 6يف العام 2020
بيع الوجبات اخلفيفة " كافترييا  /مطعم
وتظهر النتائج ارتفاعًا يف حركة الرخص لنشاط مطعم  /كافترييا فقد
بلغت نسبة الزيادة  % 16يف العام 2020

خدمات الطباعة وتصوير املستندات
حيث بلغت نسبة الزيادة  % 9يف العام .2020

غسيل ،وكي املالبس
وتظهر النتائج ارتفاع حركة الرخص املشرتكة لسيدات األعمال ،فقد
وصلت نسبة الزيادة إىل  % 6يف العام .2020

39

2

استئناف واستحداث أنشطة االستثمار

استأنفت الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة ممثلة بإدارة
الصحة العامة يف العام  2020نشاط صالونات التجميل املنزلية،
وهو منوذج جديد من رخص “اعتماد” ميارس يف املنزل ويواكب
متطلبات سوق العمل مبا يوائم التشريعات والقوانني املعمول
بها يف اإلمارة ،ليضيف النشاط نقلة نوعية تعزز مبدأ وصول
املواطنني إىل موارد التمويل واإلنتاجية وفق آلية معتمدة من
الشروط والضوابط القانونية الواجب توافرها لضمان سالمة
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إﺻﺪار
رخص الصالونات املنزلية 2020

ووقاية اخلدمات املقدمة كقص وتصفيف الشعر ،واملكياج
والعناية الشخصية ليعكس حرص الدائرة على احتضان املواهب
واألفكار اإلبداعية اإلنتاجية التجارية للمواطنني واملواطنات
مبختلف فئاتهم العمرية.
وكشفت البيانات أن عدد رخص الصالونات املنزلية الصادرة لعام
 2020بلغ رخصة واحدة يف حني وصل عدد الرخص اجملددة إىل
 5رخص ،ليصل إجمايل الرخص إىل  6رخص.

ﺗﺠﺪﻳﺪ

اﺟﻤﺎﻟﻲ
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المحور الثالث
دعم مؤسسي مستمر

أو ًال“ :نماء” ترتقي بالمرأة
ثاني ًا“ :التجارة والصناعة” ورائدات األعمال
ثالث ًا :دور “الخدمات االجتماعية” في دعم المرأة

1

“نماء” ترتقي بالمرأة

انطلقت مؤسســـــة منــــاء لالرتقـــاء باملـــــرأة يف عام  ،2015مبوجب
مرسوم أمريي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد
القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة ،برئاسة سمو الشيخة
جواهر بنت حممد القاسمي ،قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.
وتسعى مناء إىل توفري العوامل والبيئة الداعمة لتعزيز التوازن بني
اجلنسني ،وحتقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي الشامل ،حيث
ترتكز يف رؤيتها وفلسفتها على أن االرتقاء باملرأة حمور أساسي
لتحقيق التنمية املستدامة يف اجملتمعات .كما تعمل مناء من خالل
مؤسساتها الثالثة:
• جملس سيدات أعمال الشارقة.
• جملس إرثي للحرف املعاصرة.
•أكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات.
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وبالتعاون مع عدد من املنظمات واملؤسسات احمللية والدولية ،تعمل
على تبنّي وتفعيل برامج ومبادرات داعمة وحمفزة للمرأة يف اجملاالت
االقتصادية واملهنية واالجتماعية ،وفق منهج متكامل يضمن لها
وللمجتمع تفعيل قدراتها كافة.

برنامج املبادرات الرئيسية لهيئة األمم املتحدة للمرأة -حتفيز
تكافؤ الفرص لرائدات األعمال

يهدف هذا الربنامج إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة بالتعاون
مع هيئة األمم املتحدة للمرأة .وتفيد نظرية التغيري بأنه إذا ما بذلت
املنظمات جهودًا متضافر ًة للتعامل مع الشركات واملشاريع التي
متتلكها وتديرها النساء والشراء منها ،واالشرتاك يف ممارسات التوريد
واالستثمار املراعية للنوع االجتماعي والفوارق بني اجلنسني ،وإذا ما
مت تعزيز قدرة صاحبات األعمال على احلصول على التمويل الالزم
وعلى تنمية املهارات املطلوبة ،عندها ستحظى النساء بحصة أكرث
إنصافًا وتكافؤًا يف السوق ،وسيصبحن قادرات على اغتنام هذه الفرص
اجلديدة يف السوق لزيادة مبيعاتهن ،مما يؤدي إىل زيادة دخلهن

وتوسيع عملياتهن وخلق املزيد من الوظائف.
ويجري تنفيذ العمل بالشراكة مع احلكومات والقطاع اخلاص
وهيئات األمم املتحدة واملستثمرين واجملتمع املدين ورائدات
األعمال واحتادات املشاريع واملؤسسات النسائية ،وذلك بهدف تعزيز
التوريد واملشرتيات ،سعيًا لتحقيق الهدف  8.3من أهداف التنمية
املستدامة ،وهو“ :تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم
األنشطة اإلنتاجية ،وخلق فرص العمل الالئقة ،وريادة األعمال ،واإلبداع
واالبتكار ،وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على املشاريع متناهية
الصغر والصغرية ومتوسطة احلجم ،ومنوها ،مبا يف ذلك من خالل
احلصول على اخلدمات املالية”.
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إجنازات جملس سيدات أعمال الشارقة يف عام 2020
يتبنى جملس سيدات أعمال الشارقة ،ومنذ تأسيسه يف عام ،2002
ً
متكامال يهدف إىل دعم مشاريع األعمال والشركات التي
نهجًا
متتلكها وتديرها سيدات األعمال ،وتقدمي املساعدة واملشورة
الفنية الالزمة للسيدات الراغبات يف إطالق أعمالهن يف الشارقة،
إضافة إىل دعمهن من خالل إقامة شراكات مع املؤسسات
احلكومية واخلاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها،
وتوفري الفرصة لهن للرتويج ملشاريعهن يف خمتلف املنصات
االقتصادية واملهنية على املستويني احمللي والعاملي.

ّ
ومتكن جملس سيدات أعمال الشارقة التابع ملؤسسة مناء
لالرتقاء باملرأة من حتويل التحديات واألزمات التي شهدها العامل
خالل العام  ،2020ويف مقدمتها جائحة كوفيد ،19 -إىل فرص من
خالل مرونته العالية يف االستجابة لظروف بيئة األعمال اجلديدة
ومتغريات األسواق احمللية والعاملية والسلوكيات االستهالكية
لدى أفراد اجملتمع ،إضافة إىل قدرته على االستفادة من
التكنولوجيا واعتماد اسرتاتيجيات التحول الرقمي مبا يضمن
استمرار وتطور أعمال عضواته.

تبادل اخلربات مع جملس رائدات أعمال مصر
دشن جملس سيدات أعمال الشارقة أنشطته باستضافة وفد من
اجمللس االقتصادي املصري لسيدات األعمال يف يناير عام  ،2020وكان
من أهم خمرجات هذه الزيارة إبرام شراكات جديدة لتبادل اخلربات التي
تتيحها جتارب سيدات األعمال من اجلانبني وتعزيز التعاون املشرتك ،إىل
جانب تعريف رائدات األعمال املصريات بالفرص االستثمارية واملزايا التي
توفرها بيئة األعمال يف إمارة الشارقة.
مبادرات
واستجابة ملتغريات االقتصاد العاملي وبيئة األعمال اجلديدة التي

فرضتها جائحة كوفيد ،19 -أطلق اجمللس  3مبادرات إلكرتونية ،لتمكني
أكرث من  2000عضوة مسجلة يف اجمللس من االستفادة من خدمات
التدريب واالستشارات عرب تطبيقه اإللكرتوين وهي :نصائح اجمللس،
واجمللس يقرأ ،ومصطلحات اجمللس.
حيث تضمنت املبادرة األوىل تقدمي نصائح ساعدت سيدات األعمال
على االستفادة من األوقات التي قضينها أثناء احلجر املنزيل من
خالل تزويدهن باألفكار واملعارف العملية فيما يتعلق بكيف ّية مواصلة
أعمالهن التجارية.
ومن خالل مبادرة “اجمللس يقرأ” ،يوصي جملس سيدات أعمال الشارقة
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يف كل أسبوع بقراءة كتاب يستعرض مواضيع خاصة باألعمال واإلدارة ،أما
مبادرة “مصطلحات اجمللس” فتتضمن شرح معاين أكرث املصطلحات
والعبارات شيوعًا واستخدامًا يف هذا اجملال ،حيث يشارك اجمللس
مصطلحًا جديدًا على هذه املنصة يف كل أسبوع.
ورش عمل
وبهدف تعزيز خربات عضواته بأسس التجارة اإللكرتونية وآليات الرتويج
عرب الشبكة العنكبوتية وزيادة معارفهن باقتصاد اإلنرتنت وخصائصه
بشكل عام ،وطرق وصول املستهلك إىل املنتجات ،نظم اجمللس 5
ورش إلكرتونية هي“ :املبيعات عن ُبعد” ،و”األدوات الرقمية لإلنتاجية”،
و”اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ” ،و”التسويق الرقمي” .كما نظم جلسة إلكرتونية
بعنوان “استخدام األلوان خالل األزمات” تناولت تأثري وأهمية األلوان
يف علم النفس ،وطرق استخدام األلوان ملوازنة طاقة الفرد ،ومدى تأثري
األلوان على شخصيته.
زيارات اجمللس امليدانية واإللكرتونية
أطلق اجمللس حملة “زيارات اجمللس” نهاية عام  ،2019بهدف التعرف
على سيدات األعمال يف اجملتمعات احمللية من خمتلف القطاعات،
وتسليط الضوء على اخلدمات التي يقدمها اجمللس لهن .يف مواجهة
حتدي جائحة كوفيد ،19 -قام اجمللس بتحويل الزيارات من ميدانية إىل
إلكرتونية عرب جلسات افرتاضية لتبادل األفكار حول اسرتاتيجيات التكيف
مع بيئة العمل ،إذ نفذ اجمللس  14زيارة ميدانية وإلكرتونية خالل .2020
جلسات حوارية
ضمن مبادرة “حوار اجمللس” التي أطلقها جملس سيدات أعمال
الشارقة يف مايو  ،2019بهدف االستفادة من جتارب اخملتصني يف
قطاعات األعمال ،نظم اجمللس خالل عام  2020أربع جلسات حوارية،
منها ثالث افرتاضية تناولت مستقبل الصناعات الغذائية واملشروبات،
ومستقبل األزياء املستدامة إىل جانب االجتاهات املستقبلية يف
جمال التجميل واجملوهرات ،يف حني كانت اجللسة الرابعة على
شكل لقاء داخل اجمللس ضم عددًا من العضوات ،حيث استعرضت
فيه نوال النعيمي عضو جملس إدارة جملس سيدات أعمال الشارقة
ومؤسس مطعم وحلويات “ ،”Paper Figجتربتها يف قطاع الضيافة

وكيفية تطوير املهارات التي يحتاجها هذا القطاع يف ظل املتغريات
االقتصادية احمللية والعاملية.
سيدات من الشارقة
أطلق اجمللس حملة بعنوان “سيدات الشارقة” ،احتفا ًء باليوم الوطني
الـ  49لدولة اإلمارات ،لتسليط الضوء على أبرز منجزات رائدات األعمال
وقصص جناحهن من خالل استعراض جتارب أربع سيدات على منصات
التواصل االجتماعي التابعة للمجلس.
مشاركة يف منتدى املرأة يف التكنولوجيا
شارك اجمللس يف منتدى املرأة يف التكنولوجيا يف الشارقة الذي عقد
يف  18فرباير  ،2020حيث شارك يف جلسة نقاشية بعنوان “املساواة
بني اجلنسني :متكني املرأة يف جمال التكنولوجيا يف املنطقة”،
وذلك ضمن فعاليات منتدى” املرأة يف التكنولوجيا” مركزًا على الدور
الريادي للمرأة يف جماالت االبتكار التكنولوجي والبحث العلمي ،وشارك
أيضًا يف املنتدى جمموعة من عضوات جملس سيدات أعمال الشارقة
صاحبات مشاريع خمتلفة يف جمال التكنولوجيا.

جملس إرثي للحرف املعاصرة

يسعى جملس إرثي للحرف املعاصرة إىل إحياء احلرف التقليدية
األصيلة واحلفاظ على الرتاث احلريف وضمان استدامته ،وذلك من خالل
دعم جمتمع احلرفيات يف جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا ،ومتكني املرأة اجتماعيًا
واقتصاديًا من خالل برامج التدريب املهني والفني لالرتقاء مبهاراتها
وتطويرها من خالل توفري منصة رائدة تعمل على جمع احلرفيات
مبصممني وفنانني من خمتلف أنحاء العامل لتعزيز الشراكات اإلبداعية
واستحداث فرص جديدة يف اجملال تسهم يف إيجاد تقنيات تدمج
احلرف التقليدية وتط ّور أساليب حديثة لتقدمي منتجات وتصاميم إماراتية
معاصرة ومبتكرة.
كما ساهم اجمللس يف اجلهود التي ُت ّوجت بإدراج إمارة الشارقة
ضمن شبكة املدن املبدعة ،بصفتها “مدينة احلرف والفنون الشعبية”
للعام  ،2019من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
“اليونسكو” ،تقديرًا جلهوده امللموسة التي تبناها منذ إطالقه بهدف

احلفاظ على الرتاث املادي وغري املادي للحرف التقليدية.
ّ
ونظم جملس “إرثي” عددًا من الربامج التدريبية من خالل الورش
االفرتاضية يف عام  ،2020كما عمل على إصدارات ش ّكلت مرجعًا يوثق
احلرف ويروي حكاية إرثها األصيل ،وتاريخها العريق .وأطلق اجمللس
معرضًا افرتاضيًا عرب اإلنرتنت لعرض اجملموعة الفريدة من نوعها التي
تسلط الضوء على احلرف واحلرفيني واملواد والتقنيات املستخدمة.
كما استمر عمل برامج اجمللس مبا فيها برنامج “حرفتي” التابع للمجلس
اخملصص لألطفال والناشئة من خالل عدد من الورش االفرتاضية
بالتعاون مع خمتلف املؤسسات يف الدولة.
“أزيامي”
يتبع للمجلس برامج “أزيامي” املتخصص بريادة األعمال يف جمال
األزياء ويهدف إىل دعم رائدات ومصممات األزياء اإلماراتيات من
خالل سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب والتوجيه الفردية مع
مستشارين متخصصني.
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دعم وإرشاد
يحرص “أزيامي” الذي مت إطالقه بالتعاون مع “كلية لندن لألزياء”،
وتوبي ميدوز ،وهو حماضر زائر يف كلية لندن لألزياء ،ومستشار يف جمال
املوضة ،ومؤلف ُصنّفت كتبه من بني الكتب األكرث مبيعًا يف العامل ،على
إرشاد املشاركات إىل جمموعة من املبادئ الرئيسة يف عامل ريادة
األعمال يف جمال األزياء ،بدءًا بالتخطيط ،وبناء العالمة التجارية،
مرورًا بالتواصل ،واملبيعات ،وانتها ًء بتوفري فرص عرض األعمال على
املستوى الدويل.
متكني
ويركز “أزيامي” على املمارسات األخالق ّية املستدامة يف صناعة
األزياء عن طريق استخدام منهج متكامل صديق للبيئة ميكن تنفيذه
ابتدا ًء من مرحلة البحث والدراسة إىل املعاينة وانتها ًء بعملية اإلنتاج،
كما أنه يسعى لتحقيق التزام “إرثي” بتمكني املرأة من خالل احلرف،
يتوجب على املصممات املشاركات يف الربنامج دمج احلرف التي
حيث ّ
تنتجها ِحرفيات برنامج “بدوة” للتنمية االجتماعية التابع للمجلس ،مثل
حرفة (التلي والسفيفة والتطريز) ،يف جمموعاتهن اجلديدة التي سيتم
إنتاجها نهاية الربنامج.
منجزات
حقق الربنامج العديد من املنجزات ،كان منها إطالق  10مصممات
جمموعاتهن اجلديدة من األزياء
إماراتيات من خريجات الربنامج
ّ
ّ
واجملوهرات املستوحاة من الرتاث اإلماراتي حلرفة التلي ،وذلك عرب
منصة “ ”Elevenishاإللكرتون ّية اخملصصة للمصممني واملواهب
الناشئة من كال اجلنسني من جميع أنحاء العامل والراغبني يف توسيع
عد املنصة
أعمالهم والرتويج لها على املستوى العاملي ،حيث ُت ّ
مساح ًة مثالي ًة الستعراض مهارات املرأة ،وإيجاد فرص واعدة للتوسع
يف أعمالها يف األسواق اإلقليمية والدولية.
مستقبل
يطمح هذا الربنامج إىل تعزيز جتربة دمج احلرف اليدوية يف التصاميم،
وفتح اجملال بشكل أكرب أمام املصممات واحلرفيات للتع ّرف على
املمارسات األخالقية واملهنية املستدامة ،وإيجاد فرص ألعمال
يقدمه من إبداعات.
جديدة ،وبناء شراكات واعدة تسهم يف االرتقاء مبا ّ

أكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات

هي إحدى املؤسسات التابعة ملؤسسة مناء لالرتقاء باملرأة وتهدف
إىل تعزيز وبناء قــدرات السيدات ومتكينهــن من املشاركة بفعالية يف
خمتلف القطاعات ،باإلضافة إىل تزويدهــن باملهارات واملعارف الالزمة
التي تسهم يف دعم إمكاناتهن ،وذلك من خالل توفري املوارد والربامج
التعليمية لهن لضمان تقدمهن الشخصي واملهني واالقتصادي .وتركز
األكادميية على تطوير املهارات وبناء القدرات من خالل عدد من الربامج
واملبادرات الرائدة ،أهمها:

• بادري لتبادل املعرفة:
تتعاون أكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات بالتعاون مع العديد
من اخلرباء واجلامعات الرائدة من خمتلف دول العامل ،باإلضافة إىل
خرباء يف جماالت خمتلفة لتقدمي ورش عمل تطويرية ونقاشات ملهمة
وتثقيفية متخصصة يف خمتلف اجملاالت ،منها :املهارات املهنية
والشخصية ومهارات ريادة األعمال ،ويتم تقدميها افرتاضيًا أو واقعيًا.
• مبادرة “#ليتني_تعلمت_أن”:
وهي مبادرة مت إطالقها عرب وسائل التواصل االجتماعي ،وتهدف إىل
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الرتكيز على أهمية التعلم املستمر ،باإلضافة إىل إبراز جتارب األشخاص
الذين يسعون إىل حتقيق التميز يف حياتهم املهنية والشخصية .ميكن
ملن يرغب االنضمام إىل احلملة باستخدام الوسم #ليتني_تعلمت_أن
ومشاركة خرباته وقصصه حول املهارات التي متنى أن يتعلمها ،ليكون
بذلك سببًا يف التغيري اإليجابي وتطوير املتلقي.
• أكادميية بادري اإللكرتونية:
وهي منصة إلكرتونية تعليمية جمانية قائمة على منوذج املساقات
املفتوحة على اإلنرتنت ( ،)MOOCsوتستهدف طالب اجلامعات ،من
كالل اجلنسني ،و ُر ّواد األعمال الواعدين ،واملهنيني العاملني ،والباحثني
عن عمل ،وكل من يرغب يف تطوير مهاراته املهنية واحلياتية من
جميع أنحاء العامل .توفر األكادميية اإللكرتونية حاليًا برامج تدريبية
مهنية وتطويرية بتخصصات خمتلفة شملت املهارات الرقمية والعلوم

املالية واالبتكار وآليات إدارة األزمات ومواجهة التحديات االقتصادية،
وإدارة األعمال ،وريادة األعمال ،باللغتني العربية واإلجنليزية؛ وتسعى
األكادميية إىل إضافة املزيد من اللغات تدريجيًا.
• برنامج بادري لريادة األعمال:
برنامج متكامل يساعد املشاركات يف حتويل أفكارهن إىل مشاريع ريادية
والعمل عليها .يهدف الربنامج إىل تنمية املهارات الفكرية والريادية لدى
املشاركات وتثقيفهن بجميع اجلوانب واجملاالت التي تخص عامل ريادة
األعمال واملشاريع الناشئة ،ويعمل على تهيئتهن خلوض هذه التجربة
الريادية من خالل إعداد خطة عمل خاصة مبشاريعهن ،واكتساب
املفاهيم واملهارات الالزمة لتخطي كل ما يعيق رحلتهن الريادية
باإلضافة إىل تنمية مهاراتهن الفكرية والقيادية .كما مت تنظيم الدورة
اجلديدة من برنامج بادري لريادة األعمال يف سبتمرب .2021

5

ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ

إجنازات أكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات 2020
انطالقًا من إميانها بضرورة تعزيز التعلم املستمر يف ظل التحديات
التي فرضتها جائحة كوفيد ،19 -أطلقت أكادميية بادري يف أبريل
 2020مبادرة "بادري لتبادل املعرفة" لتوفر عربها سلسلة من
اجللسات التعليمية املصممة لتعزيز التفاعل بني املشاركني ودعم
تبادل املعرفة فيما بينهم خالل فرتة التباعد االجتماعي ،كما سعت
املبادرة من خالل الرتكيز على التع ّلم العملي إىل متكني الشباب
وطالب اجلامعات ورواد األعمال وتطوير مهاراتهم وفتح آفاق واسعة
أمامهم لتحقيق النجاح املهني وبناء قدراتهم يف جمال ريادة األعمال
مبا يساعدهم على مواكبة تطورات العصر ويعزز فرصهم يف سوق
العمل .ومن خالل منو اخلدمات التعليمية اإللكرتونية ،مت تنظيم 30
ورشة عمل و 5حلقات نقاشية شملت جماالت متنوعة تناولت فيها
مواضيع خمتلفة حول ريادة األعمال شملت املهارات الرقمية والعلوم

15

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ

2,393
ﻣﺘﺪرب

املالية واالبتكار وآليات إدارة األزمات ومواجهة التحديات االقتصادية
وتنمية املهارات الشخصية واالجتماعية وإدارة التوتر وطرق مواجهة
التحديات على الصعيدين الشخصي واملهني وتعزيز املرونة يف
قطاع األعمال.
ُ
كما مت إطالق مبادرة "كن شريكًا للمحتوى" وإبرام شراكات مع 15
مؤسسة تعليمية حملية وعاملية ،يف ظل حتول العامل نحو تبني
طرق جديدة يف التع ّلم نتيجة تداعيات جائحة كوفيد.19 -
واستفاد من حمتوى األكادميية  -الذي قدمه نخبة من اخلرباء عرب
منصتها اإللكرتونية املزودة بأحدث التقنيات واالبتكارات يف جمال
التعلم الذكي 2,393 -متدربًا من طالب اجلامعات ورواد األعمال
والباحثني عن عمل والراغبني بتنمية مهاراتهم على املستويني املهني
والشخصي من جميع أنحاء العامل.
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مبادرات الغرفة لرائدات األعمال يف ظل جائحة كوفيد-
قدمت غرفة جتارة وصناعة الشارقة دعمًا ثابتًا ،تخفيفًا من اإلجراءات
والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 -على االقتصاد ،فعملت الغرفة
19

2

“التجارة والصناعة” وسيدات األعمال

على تقدمي التسهيالت لسيدات األعمال وتوفري العديد من اخلدمات
لدعم مشاريع النساء التجارية يف إمارة الشارقة وتواصلت جهودها التي
أثمرت عن نتائج ملموسة يف ظل اجلائحة والتي متثلت يف:

ﻣﻨﺘﺴﺒﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرة  101ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
├ا ﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ا ﻳﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2020
├اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺋﺪات اﻋﻤﺎل
├ﻣﻨﺢ ﺧﺼﻢ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺋﺪات اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻛﺴﺒﻮ اﻟﺬﻳﺪ وﻣﺮﻛﺰ اﻛﺴﺒﻮ ﺧﻮرﻓﻜﺎن.
├ا ﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺟﻮاﻫﺮ ا ﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2020وﺧﺼﻢ  % 50ﻓﻲ .2021
├إﻋﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺪات اﻋﻤﺎل

رﺳﻮم ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ.
├إﻋﻔﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻐﺮﻓﺔ.

├اﻟﺘﺮوﻳﺞ ا ﻋﻼﻣﻲ وا ﻋﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ.
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بهدف املشاركة يف َتنظيم احليا ِة االقتصادية ودعم التجارة والقطاعات
الصناعية وخمتلف املهن على كل املستويات بالتعاون مع اجلهات
احملل ّية املعنية لتحقيق املصلحة العليا للدولة ،تأسست غرفة

جتارة وصناعة الشارقة ،والتي تعمل على تسهيل االتصاالت والتعاون
باجملتمع اخلارجي على املستوى العربي والدويل بهدف إجناز أهداف
األعضاء وتطوير األداء االقتصادي إىل مستويات أعلى.
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التجارية “إنتاج”.
وخالل عام  2020ومع تأثريات اجلائحة مت اتخاذ تغريات عديدة يف
خدمات املركز بهدف التكيف مع ذلك وضمان استمرار العطاء والرتكيز
على الهدف املنشود .ومن هذه اخلدمات التي مت الرتكيز على تقدميها
وتطويرها خالل هذه الفرتة ما يلي:
•تابع املركز تقدمي دعمه وخدماته للمنتسبني من خالل عقد العديد من
الورش املتخصصة افرتاضيًا _بسبب ظروف العمل عن ُبعد والتح ّول
االفرتاضي خالل اجلائحة_ وبالتعاون مع مراكز التدريب واملعاهد
عرب تطبيقات الربامج عن ُبعد ،وتوزعت هذه الورش إىل دورات تدريبية
وتأهيلية نظرية وعملية مثل :أنواع الطبخ ،وكيفية صناعة العطور،
واألعمال اليدوية وغريها.
•إقامة املعارض االفرتاضية بغية تسهيل تسويق أعمال األسر املنتجة
ودعمًا ملسريتها االقتصادية خالل فرتة اجلائحة ،وأثمر ذلك عن توفري
فرص مباشرة لتسويق منتجاتها وترويجها وعرضها للعديد من الزوار،
كما قدم املركز باقة من املسابقات والقسائم الشرائية سعيًا لزيادة

دور “الخدمات االجتماعية” في دعم المرأة

اإلقبال على املنتجات املعروضة.
•التسوق اإللكرتوين :ركز املركز على استمرارية بيع منتجات األسر من
خالل عرض وترويج منتجاتها يف مواقع التواصل االجتماعي وإطالق
إعالنات جلذب العمالء لطلب هذه املنتجات.
•افتتاح متجر إلكرتوين يتيح ألعضاء املركز من أصحاب مشاريع اإلنتاج
املنزيل عرض منتجاتهم وبيعها عرب البوابة اإللكرتونية https://intaj.
 ،/shj.ae/estoreوذلك يف إطار سياسة الدعم التي تنتهجها الدائرة يف
متكني األسر.
•تأجري نقاط بيع خارجية لبيع املنتجات يف أماكن متوزعة ويف
احملالت اخملتصة حتفيزًا لألسر املنتجة لالستمرار يف إنتاجها
وتطوير مشروعاتها ومساندتها.
ومدها بالنصائح واإلرشادات الالزمة لرفع جودة
•متابعة األسر املنتجة ّ
منتجاتهم وكفاءتها ووضع معايري لتقييمها ،وذلك عن طريق عقد
اجتماعات افرتاضية مستقلة ،ووضع قاعدة بيانات باحتياجات األسرة
من الربامج الفنية والدورات التدريبية يف هذا اجلانب.

ورش تعريفية لرخص “اعتماد” املنزلية بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية
بالشارقة
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تعمل دائرة اخلدمات االجتماعية يف إمارة الشارقة على دعم الكثري
من فئات اجملتمع ومن ضمنها األسر املنتجة ،حيث أسست الدائرة
مركز “إنتاج” عام  ،2009ليعمل على رفع املستوى االقتصادي لألسر
املستفيدة من اإلعانات االجتماعية ومنتسبي دور اإليواء من خالل
متكينهم باإلنتاج املنزيل وطرح منتجات وخدمات تنافسية من خالل:
• تأهيل وتدريب األسر أو أحد أفرادها املستفيدين من اإلعانات

االجتماعية ومنتسبي دور اإليواء يف الدائرة على اإلنتاج املنزيل.
•إتاحة الفرص لتسويق منتجات وخدمات املستفيدين من خالل معارض
ومشاركات واتفاقيات ومنافذ توزيع.
•حتسني مستوى املنتجات لرفع قدرتها التنافسية مبا يلبي احتياجات
السوق احمللي.
• طرح منتجات وخدمات ذات جودة منافسة حتمل العالمة

تنظم دائرة اخلدمات االجتماعية وبالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية ورشًا تعريفية دورية
طوال العام لصالح املستفيدين من خدماتها وكبار السن والراغبني يف فتح الرخص املنزلية ،بهدف
التعريف بالرخصة واخلدمات والتسهيالت املقدمة ألصحاب الرخص واألنشطة املسموحة
ومستجدات الرخص والرد على استفساراتهم من ِقبل موظفي دائرة التنمية االقتصادية.
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المحور الرابع

نماذج مضيئة لرائدات األعمال في إمارة الشارقة

أو ًال :ايبيكري
ثاني ًا :قلب من الشوكواله
ثالث ًا :ميليا إلنتاج الشامبو ومواد التجميل

1

آيبيكري

رخصة مهنية لسيدة األعمال أسماء صفر

فكرة املشروع
آيبيكري عبارة عن مشروع يف إمارة الشارقة وبالتحديد يف منطقة مويلح التجارية ،وهو كافيه بإدارة شابات إماراتيات ،يختص
بتقدمي احللويات بأنواعها مع تشكيلة منوعة ومميزة من وجبات اإلفطار الصباحي والقهوة اخملتصة.

بداية املشروع
بدأ آيبيكري يف منطقة صغرية ميلؤها التشجيع من قبل األسرة وسكناها يف سنة ،2013
حيث مت افتتاح أول حمل يف إمارة الشارقة عام .2019
فرتة اجلائحة
تكاتفت اجلهود حتى أصبحت يدًا واحدة ،هدفها حماية اجملتمع من مضاعفات اجلائحة ،وعليه حرص الكافيه على
اتخاذ تدابري احرتازية تتضمن اجلهود املبذولة من قبل فريق عمل املشروع من خالل التعقيم الدائم للمكان مع توفري
أدوات االستخدام الواحد لكل زائر وتقليص عدد الطاوالت والكراسي مع االلتزام بشروط التباعد وارتداء الكمامات ثم
إزالتها للضرورة فقط.
60
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قلب من الشوكواله
ٌ

رخصة اعتماد لسيدة األعمال أحالم حممد

فكرة املشروع
عامل احللويات من األمور احملببة للجميع ،وعليه حرصت السيدة أحالم حممد على االلتحاق بالعديد من الدورات داخل
اإلمارات وخارجها ،وذلك قبل أن تبدأ يف مشروعها التجاري اخلاص باحللويات ،مستفيد ًة يف ذلك من توفر التشجيع
احلكومي لتأسيس املشاريع املنزلية ،ومبرور الوقت أصبحت “قلب من الشوكواله” وجهة مفضلة للكثري من اجلهات والشركات
احلكومية واخلاصة يف العديد من املناسبات مثل يوم السعادة واليوم الوطني ويوم العمل واحتفاالتهم اخلاصة.

فرتة اجلائحة
قامت السيدة أحالم مبجهود مميز خالل جائحة كوفيد ،19 -حيث قامت بتكثيف حمالت التسويق عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي ،واستحداث تشكيلة جديدة من احللويات ،وتصوير وتوثيق اإلجراءات االحرتازية وتدابري النظافة يف
مكان إنتاج احللويات ،وزيادة املبيعات يف شهر رمضان ،وإطالق العروض التنافسية على احللويات.
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بداية املشروع
كانت بداية املشروع يف عام  ،2014حيث حظيت أحالم بتشجيع كبري من عائلتها
واحمليطني بها ،وبدأت بأدوات بسيطة ثم اجتهت لألجهزة االحرتافية ،وتوسعت يف
نشاطها إىل جمال التوزيعات واألعراس.
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ميليا إلنتاج الشامبو ومواد التجميل

رخصة صناعية لسيدة األعمال سمر بنت سعيد

فكرة املشروع
يف زمن ثورة الصناعات بدأت سمر بنت سعيد عام  1997بنقل فكرة مشروعها إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنشاء
مؤسسة ميليا إلنتاج الشامبو ومواد التجميل وحتديدًا يف إمارة الشارقة باملنطقة الصناعية الرابعة ،لتوظف ما اكتسبته
من خربة مرتاكمة من عائلتها يف هذه الصناعة ،لتنشئ مصنعها األول ليعترب من أوائل املصانع يف اإلمارات.
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فرتة اجلائحة
ورغم الصعوبات والتحديات والتي واجهتها سمر تباعًا
فقد جنحت يف افتتاح فروع جديدة للمصنع لتصل إىل
 10أفرع ،ثم انضم إليها الفرع رقم  11عام  2020يف خضم
تداعيات وآثار كوفيد ،19 -بل قامت بإنشاء مصنع ميليا
اجلديد يف مدينة اإلمارات الصناعية مبنطقة الصجعة
وفق أحدث املعايري على مساحة جتاوز  10آالف مرت
مربع ،مستخدمة أفضل التقنيات الصناعية وخطوط
اإلنتاج اآللية وأجود اخلامات املستخدمة يف اإلنتاج.
وبعد إجناز كافة مراحل التغيري والتطوير والتحديث يف
املصنع ،ر ّكزت سمر خططها وجهودها يف مسار تعزيز

التميز والتفوق يف خدمة عمالئها وتقدمي خدمات ما
ً
وصوال لتعزيز
بعد البيع واالستشارات والنصائح املفيدة
رضاهم وإسعادهم ،وباالستفادة من خربة طويلة تفوق
ربع قرن يف هذه الصناعة ،ومعتمدة يف جناحها على
استخدام منتجات من أكرب وأهم الوكاالت والشركات
العاملية الرائدة والعاملة يف هذا اجملال.
وبفضل اهلل ثم نتيجة للجهود املشرتكة الكبرية
لفريق اإلدارة والتسويق واملبيعات جنح املشروع يف
إيجاد موقع مهم له يف األسواق احمللية والعربية
والعاملية وترك بصمة مميزة يف عامل صناعة
مستحضرات التجميل.

تطور املشروع
ومبرور السنوات ترسخت خربات سمر يف جمال جتارة وصناعة مواد التجميل ،مستثمر ًة
عالقاتها الوطيدة مع عمالئها وكربى الشركات العاملية يف هذا اجملال ،حيث مت افتتاح
أول نقطة بيع يف عام  1999يف شارع جمال عبد الناصر باإلمارة ،وسرعان ما ازدهرت
أعمالها لتضم نشاط التجارة إىل اجلانب الصناعي الذي انطلقت به.
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