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كلمـــة
الرئيس

يســرنا وبــكل فخــر أن نضــع بــن أيديكــم اإلصــدار الثــاين مــن كتيــب رائــدات
األعمــال والــذي حققنــا فيــه قفــزة يف نوعيــة اإلصــدارات ومضمونهــا ،حيــث
يرصــد الكتيــب اإلجنــازات والتجــارب الرائــدة التــي حققتهــا الدائــرة بالتعــاون
مــع الشــركاء االســراتيجيني كمــا يقــدم صــورة واضحــة مــن دعــم ومتكــن
رائــدات األعمــال بهــدف النهــوض بــدور املــرأة مــن خــال مســاندتها ،وتذليــل
العقبــات واملعوقــات التــي تواجههــا ،وذلــك بفضــل التوجيهــات احلكيمــة
للقيــادة الرشــيدة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ونحــن إذ نفتخــر بإجنــازات دولتنــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي
فإننــا ماضــون يف مســرة التقــدم ليكــون هــذا اإلصــدار ثمــرة مــن التوجيهــات
احلكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي،
حفظــه اهلل ورعــاه ،كمــا ال ننســى تقــدمي الشــكر لكادرنــا الوظيفــي املتميــز
الــذي نفخــر بــه ،لتبقــى الشــارقة إماراتنــا الباســمة التــي توشــحت مبختلــف
املناصــب واملســميات العامليــة منــارة للعلــم والتقــدم ،ومتســلحة باقتصــاد
أن متكــن املــرأة يســاهم
متنــوع قائــم علــى املعرفــة واالبتــكار ،ألننــا نــدرك ّ
يف بنــاء أســرة مواطنــة واعيــة ومنتجــة ،والوصــول إىل جمتمــع مســتقر آمــن
ومتطــور.
ونحــن نســعى ألن تكــون الدائــرة جســر الوصــل يف حتقيــق اســراتيجية متكــن
املــرأة مــن خــال الدعــم لدورهــا بتطويــر كفاءاتهــا بصــورة جتعلهــا واعيــة
بقدراتهــا وبإمكاناتهــا ،وواثقــة بنفســها ،تســمح باندماجهــا داخــل اجملتمــع،
تسـ ً
ـهيال لتجــاوز العقبــات التــي تعــوق مســاواتها مــع الرجــل وإشــراكها يف رســم
معــامل املســتقبل باعتبارهــا طرفــً رئيســً وشــريكًا فاعـ ً
ـا يف التنميــة.
وللدائــرة بــاع طويــل يف تقــدمي املشــورة والتّوجيــه املســتمر الهــادف لتمكــن

املــرأة وتفعيــل مســاهمتها يف أنشــطة القطــاع االقتصــادي ،وجمــاالت
العمــل احلــر مــن خــال املســاندة الدائمــة لرائــدات األعمــال مــن املواطنــات
يف القطــاع اخلــاص ،كــون اإلمــارة تتميــز ببيئــة راعيــة وحمفــزة لإلبــداع
واالبتــكار ،مــن خــال خلــق آفــاق جديــدة لالســتثمار يف قطــاع األعمــال ،وتبنــي
املشــاريع املبتكــرة ،وتعزيــز التّنافســية ،وتنميــة االقتصــاد ،وذلــك باالســتثمار
األمثــل للمعــارف واملهــارات ،والتعــرف علــى إمكانــات املــرأة وطاقاتهــا
وقدراتهــا اإلبداعيــة.
ونقــدم لكــم يف هــذا الكتيــب جانبــً مــن اجلهــود يف متكــن املــرآة اقتصاديًا و
عرضــً لنمــاذج مضيئــة مــن جتــارب وقصــص النجــاح لســيدات أعمــال مواطنات
مــن أصحــاب املشــاريع والرخــص املنزليــة “اعتمــاد” وممــن متتلــك رخــص
صناعيــة ومهنيــة وجتاريــة ،وتأتــي هــذه التجــارب تتويجــً ملســاعي الدائــرة
يف تقــدمي خمتلــف التســهيالت للمواطنــن وإتاحــة الفــرص لهــم لالســتثمار
الصغــرة ودخــول غمــار عــامل األعمــال ،وأيضــً العمــل علــى
يف املشــروعات ّ
ترويــج وتســويق منتجاتهــم بأحــدث الطــرق والوســائل لتنويــع وتوســيع القاعــدة
االقتصاديــة يف اإلمــارة والوصــول إىل اقتصــاد مســتدام .كمــا يكشــف هــذا
الكتيــب عــن توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع الشــركاء االســراتيجيني
باإلضافــة للمبــادرات والربامــج والــورش التدريبيــة التــي تنظمهــا الدائــرة يف
إمــارة الشــارقة ومناطقهــا بهــدف التمكــن والتخطيــط لتنميــة أعمــال املــرأة
واحملافظــة علــى اســتدامة أعمالهــا واســتمراريتها.
سلطان عبد اهلل بن هده السويدي
رئيس الدائرة

المرأة اإلماراتية
تبني مجتمع ًا
وتسهم في خطة
التنمية

أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي ،عضــو
اجمللــس األعلــى لالحتــاد وحاكــم إمــارة الشــارقة  -حفظــه اهلل ورعــاه-
بالــدور الــذي تلعبــه املــرأة وكفاءتهــا وذلــك يف كلمــة ألقاهــا عنــد افتتــاح
أعمــال القمــة العامليــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة يف دورتــه الثانيــة إذ قــال
“املــرأة هــي األم واألخــت والزوجــة وأم البنــات والبنــن ،فمــاذا تتوقعــون أن
تكــون رؤيتنــا لوضعهــا يف اجملتمــع والعائلــة واألســرة؟ املــرأة شــريك أصيــل
يف احليــاة بــكل مــا فيهــا ،يف أيــام الرخــاء وأيام الشــدة ،ويف الســهل والصعب،
جنبــً إىل جنــب مــع الرجــل ،يف كل أمــور الدنيــا ،ال أفضليــة ألحــد علــى آخــر.
ولتحقيــق هــذه الرؤيــة كان علينــا جميعــً رجـ ً
ـاال ونســا ًء أن نبــدأ مــن البدايــة،
وننشــئ أوالدنــا علــى هــذه الرؤيــة منــذ الطفولــة املبكــرة ،ونعلــم ونعضــد
التفاعــل بينهــم ،لرتســيخ هــذه املبــادئ واألســس األســرية واجملتمعيــة”.
حيــث يرصــد الكتيــب حــرص القيــادة الرشــيدة حلكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة يف متكــن دور املــرأة لتحقيــق حيــاة أفضــل لهــا مــن خــال تضافــر
اجلهــود و تكاتفهــا حلمايــة حقــوق املــرأة مبجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات

التــي تســمح للمــرأة بتفعيــل دورهــا اقتصاديــً وتعزيــز مكانتهــا لدخــول عــامل
املــال واألعمــال مبــا يســهم يف حتقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة.
كمــا نثمــن جهــود قرينــة صاحــب الســمو حاكم الشــارقة ،ســمو الشــيخة جواهر
بنــت حممــد القاســمي رئيســة اجمللــس األعلــى لشــؤون األســرة والتــي تعــد
“ألن
مــن اإلماراتيــات املنشــغالت بتنميــة وتفعيــل دور املــرأة يف الدولــة ّ
للمــرأة اإلماراتيــة دورًا كبـرًا يف النهــوض باجملتمــع وحتقيق التنمية الشــاملة
منوذجــا فريـ ًـدا مــن خــال مشــاركتها الفعالــة
كمــا قدمــت املــرأة بشــكل عــام
ً
علــى جميــع الصعــد االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والتطوعيــة فهــي
تســاهم يف منــو وتطــور اجملتمــع بخطــوات إيجابيــة يف التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة ،كمــا بــرز دور املــرأة اإلماراتيــة كعنصــر مشــارك يف ســوق العمــل
ضمــن ثوابتنــا اإلســامية وتقاليدنــا وعاداتنــا االجتماعيــة يف جمــاالت عــدة
حققــت التــوازن للمجتمــع وأثبتــت أن العنصــر النســائي واملؤهــل قــادر علــى
التكييــف واإلشــراف والتنســيق والتخطيــط والعمــل بجديــة وكفــاءة وامتهــان
خمتلــف األعمــال”.
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المرأة في دولة اإلمارات

“ ال شــيء يســعدين أكــر مــن رؤيــة املــرأة وهــي تأخــذ دورهــا املتميــز يف
اجملتمــع ،ويجــب أال يعيــق تقدمهــا شــيء”
تأتــي كلمــات الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب اهلل ثــراه  -لتؤكــد
دوره الفاعــل يف التأســيس ملســرة املــرأة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة .ويعتــر  28أغســطس يومــً تاريخيــً يف مســرة متكــن املــرأة
اإلماراتيــة ،حيــث بــدأت الدولــة يف االحتفــال بهــذا اليــوم يف دورتــه األوىل
وجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك أم اإلمــارات
عــام  2015بعــد أن ّ
يف نوفمــر  2014بتخصيــص هــذا اليــوم مــن كل عــام لالحتفــال بيــوم
املــرأة اإلماراتيــة الــذي ميثــل ذكــرى تأســيس االحتــاد النســائي منــذ عــام
.1975
ويتزامــن احتفــاء الدولــة بيــوم املــرأة اإلماراتيــة باملنجــزات التــي حققتهــا
املــرأة يف القطاعــات كافــة ،بفضــل الدعــم املتواصــل مــن قبــل القيــادة
الرشــيدة واالهتمــام البالــغ مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك وألن
املــرأة اإلماراتيــة كانــت وال تــزال عضيــد الرجــل ورافــده يف مســرة التقــدم
والتطــور احلضــاري فإنــه يحــق لهــا أن تفخــر باإلجنــازات التــي حتققــت
بصفتهــا الشــريك الرئيــس يف عمليــة التنميــة ،حتــى أصبحــت املــرأة
اإلمارتيــة منوذجــً يحتــذى بــه  ،فقــد تبــوأت املناصــب اإلداريــة العليــا
يف الدولــة ،فهــي رئيــس اجمللــس الوطنــي االحتــادي ،والوزيــر والطبيــب
واملهنــدس واملعلــم واجلنــدي املدافــع عــن مكتســبات الوطــن ،وللمــرأة

اإلماراتيــة مكانــة مرموقــة علــى املســتوى اخلليجــي والعربــي والعاملي
فقــد أثبتــت املــرأة اإلماراتيــة حضــورًا متمي ـزًا ،واحتلــت صــدارة املبــادرات
واملشــاركات العربيــة واخلليجيــة يف العديــد مــن النشــاطات والربامــج
عــن واقــع املــرأة يف دولــة اإلمــارات ،وموقعهــا يف مراكــز العلــم والتعليــم
وهــو مــا تثبــت صحتــه األرقــام واإلحصــاءات والتقاريــر.
فاملــرأة قلــب الوطــن وشــريكة املســرة والتنميــة وهــو مــا أكــده صاحــب
الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
“إن االحتفــال بيــوم
جملــس الــوزراء حاكــم دبــي حفظــه اهلل ورعــاه بقولــه َّ
املــرأة اإلماراتيــة الــذي يصــادف الـــ  28مــن أغســطس مــن كل عــام ،هــو
احتفــاء واحتفــال بــاألم واألخــت والزوجــة والبنــت ،وشــريكة املســرة وأم
الشــهداء ،وهــو أيضــً احتفــال باملنجــزات يف مياديــن الوطــن”.
ويف افتتــاح أعمــال القمــة العامليــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة يف
دورتــه الثانيــة أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد
“أن املــرأة هــي شــريك أصيــل يف احليــاة بــكل مــا فيهــا يف
القاســمي َّ
أيــام الرخــاء ويف أيــام الشــدة ويف الســهل والصعــب جنبــً إىل جنــب
مــع الرجــل يف كل أمــور الدنيــا ال أفضليــة ألحــد علــى آخــر” .ويأتــي ذلــك
مــن خــال تعميــق فهــم مبــادئ وأســس املســاواة التامــة بــن اجلنســن
منــذ الطفولــة املبكــرة ويف كل املعامــات ويف إتاحــة فــرص الدراســة
واكتســاب املعرفــة واخلــرات ودون تفرقــة للعمــل واإلبــداع واالبتــكار.
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دستور دولة اإلمارات

رؤية الحكومة االتحادية 2021

تســعى االســراتيجية التــي تبنتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل
متكــن وبنــاء قــدرات املــرأة اإلماراتيــة ،وتذليــل الصعوبــات أمام مشــاركتها
يف اجملــاالت كافــة ،لتكــون عنصـرًا فاعـ ً
ـا ورائـ ًـدا يف التنميــة املســتدامة،
ولتتبــوأ املكانــة الالئقــة بهــا لتكــون منوذجــً مشــرفًا لريــادة املــرأة يف كل
احملافــل احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ،وذلــك مــن خــال حتقيــق جملــة
مــن األولويــات.
ً
أوال :البنــاء علــى اإلجنــازات املتحققــة للمــرأة يف دولــة اإلمــارات،
واحلفــاظ علــى اســتدامة تلــك اإلجنــازات واملكاســب ،واالســتمرار يف بنــاء
قــدرات املــرأة مبــا يضمــن توســيع نطــاق مشــاركتها التنمويــة.
ثانيــً :احلفــاظ علــى النســيج االجتماعــي ومتاســكه مــن خــال تكامــل
األدوار بــن الرجــل واملــرأة ،لبنــاء جمتمــع قــوي ومتماســك قــادر علــى
مواكبــة التغــرات املســتجدة.
ثالثــً :توفــر مقومــات احليــاة الكرميــة واآلمنــة والرفــاه االجتماعــي
بأســس عاليــة اجلــودة للمــرأة.
رابعــً :تنميــة روح الريــادة واملســؤولية وتعزيــز مكانــة املــرأة اإلماراتيــة يف
احملافــل اإلقليميــة والدوليــة.
اســتندت االســراتيجية يف وضــع أهدافهــا إىل جملــة مــن مرتكــزات
أساســية هــي:

استراتيجيات الحكومات المحلية

وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي

منهاج عمل بيجين

خطة التنمية لما بعد 2015

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

االتفاقيات الدولية ذات العالقة

استراتيجية النهوض بالمرأة العربية

مؤشرات التنافسية العالمية

16

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

أهداف االسرتاتيجية
تضمنــت االســراتيجية الوطنيــة لتمكــن وريــادة
املــرأة جمموعــة مــن األهــداف االســراتيجية،
لتحقيــق األولويــات التــي نصــت عليهــا االســراتيجية،
منهــا-:

1
األولوية االسرتاتيجية
التي تعنى باالعتماد على
اإلجنازات املتحققة للمرأة
يف دولة اإلمارات ،واحلفاظ
على استدامة تلك اإلجنازات
واملكاسب ،واالستمرار يف
بناء قدرات املرأة مبا يضمن
توسيع نطاق مشاركتها
التنموية.

2
إيجاد إطار تشريعي
ومؤسسي داعم
للمرأة ،يتماشى مع
أفضل املمارسات يف
جمال متكني املرأة،
ويتوافق مع التزامات
الدولة باملواثيق
واملعاهدات الدولية.

3
رفع مستوى مشاركة
املرأة كمًا ونوعًا يف
خمتلف اجملاالت،
ونسبة متثيلها يف
مواقع السلطة وصنع
القرار.

4

5

تعزيز قدرة املؤسسات
احلكومية (االحتادية
واحمللية) واخلاصة على
اعتماد سياسات وتشريعات
وميزانيات مراعية ملنظور
النوع االجتماعي واحلفاظ
على النسيج االجتماعي
ومتاسكه ،من خالل
تكامل األدوار بني الرجل
واملرأة ،لبناء جمتمع قوي
ومتماسك قادر على مواكبة
التغريات املستجدة ،وتعزيز
متاسك األسرة ،وضمان
استمرارية تكامل األدوار
االجتماعية بني أفرادها،
لبناء جيل وجمتمع متالحم
ومزدهر.

تعزيز قدرة املرأة على
مواجهة التحديات
والظواهر االجتماعية
املستجدة على
اجملتمع اإلماراتي
وترسيخ القيم التي تؤصل
للهوية الوطنية واملبنية
على لغة التسامح
واحلوار لدى املرأة،
إضافة إىل توفري مقومات
احلياة الكرمية والرفاه
االجتماعي بأسس عالية
اجلودة للمرأة.
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مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جاهــدة لتهيئــة البيئــة الداعمــة
للمــرأة وتوفــر املقومــات كافــة التــي متكــن املــرأة مــن املســاهمة يف
بنــاء الوطــن ،وقــد أثبتــت املــرأة اإلماراتيــة وعلــى مــدار الســنني جــدارة
واضحــة يف تــويل املهــام املوكلــة إليهــا ضمــن خمتلــف املواقــع ويف
شــتى الظــروف ،وبهــدف تعزيــز حضــور املــرأة يف مؤسســات الدولــة ،مبــا
يحقــق التــوازن بــن اجلنســن يف العمــل فقــد أعلنــت دولة اإلمــارات
العربيــة املتحدة عــن إنشــائها جملــس اإلمــارات للتــوازن بــن اجلنســن
وهــو جملس حكومــي إماراتــي أســس خــال  2015ويعمــل علــى متكــن
املــرأة ومنحهــا مكانتهــا املســتحقة يف اجملتمــع.
وتلتــزم الدولــة بتعزيــز حقــوق املــرأة انطالقــً مــن إميانهــا بــأن متكينهــا
ركــن رئيــس لتطويــر جمتمــع حديــث ومتقــدم ،حيــث تعتــر املســاواة بــن
اجلنســن جــزء مــن األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات  ،2021التــي تهــدف
إىل حمايــة املــرأة مــن جميــع أشــكال التمييــز يف العمــل واجملتمــع
ومتكينهــا يف جميــع اجملــاالت ،وذلــك بتطويــر السياســات الداعمــة
للمــرأة وتطبيقهــا علــى النحــو األمثــل يف تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل
واملــرأة يف املراكــز القياديــة ومراكــز صنــع القرار ،وتعزيــز دورهــا يف
جمــاالت احليــاة كافــة كشــريك رئيــس يف صناعــة املســتقبل.
ويهــدف إنشــاء اجمللــس إىل تقليــص الفجــوة بــن اجلنســن يف العمــل،
وتعزيــز مكانــة الدولــة يف تقاريــر التنافســية العامليــة ،باإلضافــة إىل
اعتبــار الدولة مرجعــً للتــوازن بــن اجلنســن يف العمــل ،ومراجعــة اقــراح
حتديــث تشــريعات وسياســات وبرامــج لتحقيــق التــوازن بــن اجلنســن
يف جمــال العمــل ،والتوصيــة بتفعيــل القوانــن واللوائــح والقــرارات
واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بالتــوازن بــن اجلنســن يف جمــال
العمــل ،لتحقيــق عــدم التمييــز ضــد املــرأة ويف إطــار االهتمــام بالتقاريــر
واإلصــدارات الدوليــة يف هــذا الصــدد.
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اإلمارات الثانية عالميًا في تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة

يف دراســة حديثــة صــادرة عــن البنــك الــدويل تبــوأت دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة املركــز الثــاين بــن أفضــل دول العــامل علــى
مســتوى اإلصالحــات املتعلقــة باملشــاركة االقتصاديــة للمــرأة،
حيــث اعتمــدت احلكومــة علــى توحيــد التدابــر الالزمــة ورفــع كل
القيــود عــن عمــل املــرأة واملســاواة بينهــا وبــن الرجــل ،وإتاحــة

العمــل يف وظائــف الرجــل نفســها ،ويف القطاعــات التــي يعمــل
فيهــا ،وإزالــة كل العقبــات القانونيــة أمــام عمــل املــرأة باإلضافــة
إلقــرار التشــريعات التــي حتمــي املــرأة املوظفــة احلامــل مــن
الفصــل التعســفي ،والتشــريعات اخلاصــة بحمايــة املــرأة مــن
التحــرش يف مــكان العمــل.
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الشارقة ..رائدة في دعم وتمكين المرأة

تتميــز إمــارة الشــارقة بتجربــة رائــدة يف دعــم ومتكــن دور املــرأة يف
القطــاع االقتصــادي جتعــل اإلمــارة واحــدة مــن أكــر الوجهــات متيــزًا
يف املنطقــة ،حيــث توفــر الشــارقة البيئــة التشــريعية الداعمــة للمــرأة
باإلضافــة ملــا تقدمــه مــن خدمــات وفــرص ومزايــا اســتثمارية هادفــة
جتعــل مــن اإلمــارة عامــل جــذب يف تعزيــز بيئــة األعمــال اخلاصــة
باملــرأة يف جمــال التجــارة والعمــل احلــر.
كمــا تعمــل اإلمــارة علــى بنــاء شــراكات اســراتيجية تنمويــة وتوفــر
الفــرص مــن خــال ترجمــة أفــكار وطموحــات املــرأة باســتحداث
أنشــطة ورخــص جديــدة ملزاولــة األعمــال وحتويلهــا إىل أنشــطة
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ورخــص متــارس فيهــا النســاء أعمالهــن علــى أرض الواقــع وتبنــي
االبتــكار واإلبــداع.
واســتنادًا إىل رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد
القاســمي ،حفظــه اهلل ورعــاه ،تب ّنــت ســمو الشــيخة جواهــر القاســمي
نهجــا يعتمــد علــى متكــن املــرأة ودعمهــا بإمــارة الشــارقة ملــا لهــا
ً
مــن دور بــارز يف االرتقــاء بجوانــب احليــاة اخملتلفــة .ومــن منطلــق
هــذا االهتمــام الواســع باملــرأة ودعمهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،خصصــت ســمو الشــيخة جواهــر القاســمي مؤسســات
جمتمعيــة رائــدة هــي “مركــز ريــادة ،ومؤسســة الشــارقة لرياضــة املرأة،
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ونــادي ســيدات الشــارقة ،ومؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة التــي
تنضــوي حتتهــا كل مــن جملــس ســيدات أعمــال الشــارقة ،وأكادمييــة
بــادري للمعرفــة وبنــاء القــدرات ،وجملــس إرثــي للحــرف املعاصــرة”
وهــي مؤسســات أنشــئت بهــدف دعــم املــرأة يف خمتلــف جوانــب
حياتهــا الرتفيهيــة والعلميــة والعمليــة ،حيــث تهتــم كل مؤسســة
بجانــب أساســي يســاهم يف تطويــر بيئتهــا ،وتدعمهــا فكريــً وثقافيــً
وعلميــً.
كمــا تعمــل ســمو الشــيخة علــى دعــم املســاعي نحــو إشــراك املــرأة
الشــراكة النوعيــة الشــاملة يف االقتصــاد مبختلــف قطاعاتــه ،والعمــل

علــى تغيــر األفــكار الســائدة والثقافــة الســلبية يف اجملتمعــات
واملؤسســات جتــاه عمــل املــرأة مــن خــال متكــن النســاء مــن
خــوض جتربــة عمــل طبيعيــة يف بيئــة تتســم بالرعايــة والتشــجيع،
باإلضافــة لتأكيدهــا الدائــم علــى إدمــاج املــرأة ومشــاريعها يف
منظومــة وشــبكات العمــل مبختلــف أنواعــه ومراحلــه ،وإدراج أعمالهــا
وشــركاتها علــى قائمــة التمويــل للمصــارف الدوليــة وليــس علــى قائمــة
املنظمــات اإلنســانية فقــط ،ألن التمكــن االقتصــادي للمــرأة ضــرورة
تنمويــة وأداة لتحقيــق رفعــة اجملتمعــات واســتقرارها وتعزيــز مصــادر
دخلهــا.
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2

مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة

الشارقة  ..تجربة رائدة في تفعيل دور المرأة

مبوجــب مرســوم أمــري أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن حممــد القاســمي ،حفظــه اهلل ورعــاه ،انطلقــت مؤسســة منــاء
لالرتقــاء باملــرأة يف ديســمرب  2015برئاســة ســمو الشــيخة جواهــر
بنــت حممــد القاســمي ،قرينــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ورئيســة
اجمللــس األعلــى لشــؤون األســرة.
تســعى منــاء إىل توفــر العوامــل والبيئــة الداعمــة لتعزيــز التــوازن بــن
اجلنســن ،وحتقيــق التكامــل االقتصــادي واالجتماعــي الشــامل ،حيــث
ترتكــز يف رؤيتهــا وفلســفتها علــى أن االرتقــاء باملــرأة حمــور أساســي
لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف اجملتمعــات.
تعمــل منــاء مــن خــال مؤسســاتها الثــاث ،جملــس ســيدات أعمــال
الشــارقة ،وجملــس إرثــي للحــرف املعاصــرة ،وأكادمييــة بــادري للمعرفــة
وبنــاء القــدرات ،وبالتعــاون مــع عــدد مــن املنظمــات واملؤسســات
احملليــة والدوليــة ،علــى تب ّنــي وتفعيــل برامــج ومبــادرات داعمــة وحمفزة
للمــرأة يف اجملــاالت االقتصاديــة واملهنيــة واالجتماعيــة ،وفــق منهــج
متكامــل يضمــن لهــا وللمجتمــع تفعيــل كافــة قدراتهــا.
وتندرج حتت مظلة مناء ثالث مؤسسات وهي:
 جملس سيدات أعمال الشارقة:منــذ تأسيســه يف عــام  ،2002كــ ّرس جملــس ســيدات أعمــال الشــارقة
جهــوده لتحقيــق االحتــواء الشــامل للمــرأة يف القطــاع االقتصــادي،
وتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال واملشــاريع النســوية املســتدامة يف إمــارة
الشــارقة  -دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ً
متكامــا يهــدف إىل دعــم مشــاريع األعمــال
يتبنــى اجمللــس نهجــً
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والشــركات التــي متتلكهــا وتديرهــا ســيدات األعمــال ،باإلضافــة إىل تقــدمي
املســاعدة واملشــورة الالزمــة للســيدات الراغبــات بإطــاق أعمالهــن يف
الشــارقة ،فضـ ً
ـا عــن دعمهــن مــن خــال إقامــة شــراكات مــع املؤسســات
احلكوميــة واخلاصــة يف دولــة اإلمــارات وخارجهــا ،إىل جانــب توفــر
الفرصــة لهــن للرتويــج ملشــاريعهن يف خمتلــف املنصــات االقتصاديــة
واملهنيــة علــى املســتويني احمللــي والعاملــي.
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 جملس إرثي للحرف املعاصرة:يهــدف جملــس إرثــي للحــرف املعاصــرة إىل إحيــاء احلــرف التقليديــة
األصيلــة واحلفــاظ علــى الــراث احلــريف وضمــان اســتدامته ،وذلــك مــن
خــال دعــم جمتمــع احلرفيــات يف جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،وآســيا الوســطى وجنــوب شــرق آســيا ،ومتكــن املــرأة
اجتماعيــً واقتصاديــً مــن خــال برامــج التدريــب املهنــي والفنــي لالرتقــاء
مبهاراتهــن وتطويرهــا.
ّ
احلرفيــات مبصممــن وفنانــن
ويوفــر اجمللــس منصــة رائــدة جتمــع ِ
عامليــن لتعزيــز الشــراكات اإلبداعيــة واملهنيــة ،واســتحداث فــرص جتاريــة
جديــدة إلشــراك احلرفيــات اإلماراتيــات يف األســواق العامليــة ،كمــا يعمــل
علــى تطويــر احلــرف التقليديــة ووضعهــا يف قالــب عصــري مــن خــال
الدمــج بــن تقنيــات احلــرف التقليديــة وتطويــر أســاليب حديثــة لتقــدمي

منتجــات وتصاميــم إماراتيــة معاصــرة ومبتكــرة.
يســعى اجمللــس أيضــً إىل تأســيس اقتصــاد يقــدر املــرأة احلرفيــة،
مــن خــال توفــر أســواق مســتدامة يف جمــال احلــرف التقليديــة
واملعاصــرة ،حيــث أثمــرت جهــود اجمللــس عــن عــرض جمموعاتــه
ومنتجاتــه يف أبــرز الفعاليــات العامليــة مثــل معــرض لنــدن للتصميــم،
و”ميزون ديكسيبســيون” يف باريــس ،و”داون تــاون ديزايــن” يف دبــي.
ويأخــذ جملــس إرثــي للحــرف املعاصــرة علــى عاتقــه احلفــاظ علــى
تــراث احلــرف التقليديــة ،وإطــاق إصــدارات متثــل مرجعــً يوثــق ثقافتهــا
ويــروي حكايــة إرثهــا األصيــل وتاريخهــا العريــق ،وت ّوجــت هــذه اجلهــود
بإعــان منظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو”،
إدراج إمــارة الشــارقة يف شــبكة املــدن املبدعــة ،بصفتهــا “مدينــة احلــرف
والفنــون الشــعبية” عــام .2019
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الوعــي والثقــة بقدراتهــن.
 أكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات:تســعى أكادمييــة بــادري للمعرفــة وبنــاء القــدرات إىل تعزيــز ودعــم مفهوم وتوفــر األكادمييــة ســبل الوصــول إىل املعرفــة وتطويــر املهــارات مــن
ريــادة األعمــال لــدى املــرأة ،مــن خــال تطويــر مهاراتهــا املهنيــة والنظرية .خــال جمموعــة مــن الربامــج واملبــادرات ،والتــي تشــمل ورش العمــل
تعمــل األكادمييــة علــى حتقيــق هــذه األهــداف عــر توفــر منصــة لرائــدات والربامــج التدريبيــة ،ومنصــة تعليــم إلكرتونيــة ،ومصــادر رقميــة ،إىل جانــب
األعمــال الســتعراض التجــارب ،وتطويــر اخلــرات ،للمســاهمة يف رفــع حاضنــات األعمــال.

الشارقة  ..تجربة رائدة في تفعيل دور المرأة

منصة ارتقاء

ترجمــة لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد
القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،أطلقــت ســمو
الشــيخة جواهــر القاســمي منصــة “ارتقــاء” لتمكــن املــرأة يف البلــدان
متوســطة ومنخفضــة الدخــل ،وهــي املنصــة األوىل مــن نوعهــا علــى
مســتوى املنطقــة بهــدف توحيــد جهــود املؤسســات الرســمية واخلاصــة
ومنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة مــن أجــل متكــن املــرأة يف البلــدان

26

متوســطة ومنخفضــة الدخــل ومبــا يتناســب مــع حاجــات وخصوصيــات كل
جمتمــع.
وتتكامــل املنصــة يف أعمالهــا مــع املؤسســات العاملية العريقــة وتتعاون
معهــا وســتكون مهمتهــا توفــر الدعــم التقنــي واملهنــي واملعــريف
للعامــات ورائــدات األعمــال واملؤسســات واملنظمــات النســوية.
وترتكز منصة ارتقاء على ستة أسس رئيسة هي:

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة  اﳌﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ  ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ.

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

اﻗ اح ﻗﻮاﻧﲔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ
اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ودﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ.

دﻋﻢ وﺻﻮل اﳌﺮأة إ® اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏ§ﻫﺎ ﻣﻦ
ا³ﺻﻮل ا²ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
ﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ
ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ  اﻟﻔﺮص  اﺘﻤﻌﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﲔ ¥ﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﳌﺮأة ﻏ§ اﳌﻘﻴﺪة 
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
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قمتين عالميتين للتمكين االقتصادي للمرأة
بهــدف حشــد اجلهــود والطاقــات لدعــم ومتكــن املــرأة اقتصاديــً
أعلنــت ســمو الشــيخة جواهــر بنــت حممــد القاســمي -قرينــة صاحــب
الســمو حاكــم الشــارقة -عــن تنظيــم مؤسســة منــاء للــدورة األوىل مــن
القمــة العامليــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة يف خريــف العــام  2017يف
الشــارقة ،وتأتــي القمــة األوىل لتشــهد مزي ـدًا مــن التعــاون بــن مؤسســة
“منــاء” وهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة ،للبــدء يف العمــل مــن أجــل تنفيــذ
املبــادرة الرائــدة “تكافــؤ الفــرص لرائــدات األعمــال” ،يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وخمتلــف دول منطقــة الشــرق األوســط.
ويف إطــار ســعي القمــة لتعزيــز اجلهــود املشــركة التــي تقــوم بهــا
املؤسســة لالرتقــاء باملــرأة وهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة ،والدفــع
بهــا نحــو آفــاق أوســع ،بغيــة حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن
التمكــن االقتصــادي للمــرأة بحلــول عــام  .2030كمــا نظمــت “منــاء”
بالشــراكة مــع هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة علــى هامــش القمــة العامليــة
للتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،إكســبو لألعمــال التجاريــة التــي تقودهــا
وتديرهــا املــرأة ،حيــث تهــدف القمــة إىل تشــجيع االبتــكار واإلبــداع لــدى
املــرأة يف جمــال إطــاق املشــاريع الرياديــة التــي تســهم بشــكل كبــر يف
تعزيــز مكانــة املــرأة وتفعيــل دورهــا يف التنميــة االقتصاديــة واملهنيــة.
وجــرى خــال القمــة اســتعراض العديــد مــن دراســات احلــاالت التــي
تســلط الضــوء علــى قصــص النجــاح التــي حققتهــا رائــدات األعمــال
واملؤسســات التــي ترأســها وتشــرف علــى إدارتهــا الســيدات ،كمــا متــت

لهــن لتجــاوز
مناقشــة التشــريعات والسياســات الالزمــة لتقــدمي الدعــم َ
التحديــات اخملتلفــة التــي تواجههــا ســيدات ورائــدات األعمــال .وشــكلت
قضيــة تطويــر اســراتيجيات فاعلــة لتمكــن رائــدات األعمــال حمــورًا رئيســً
خــال املناقشــات مــع الرتكيــز بوجــه خــاص علــى حــق املــرأة باالســتفادة
مــن فــرص املشــاركة يف املشــريات واملناقصــات احلكوميــة.
وتعــد مبــادرة “تكافــؤ الفــرص لرائــدات األعمــال” أحــد الربامــج املنضويــة
حتــت مبــادرة “التمكــن االقتصــادي للمــرأة” التــي تعــد أحــد الربامــج
الرئيســة لهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة ،كمــا أنهــا ترتبــط بربنامج السياســات
العاملــي املصمــم ملســاعدة ُص ّنــاع القــرار علــى حمايــة رائــدات األعمــال
وتأمــن مصاحلهــن يف جميــع أنحــاء العــامل ،مــن خــال تأكيــد ضــرورة
تعديــل اإلجــراءات وتنشــيط الشــراكات العامليــة.
وتقــدم مؤسســة “منــاء” الدعــم للمبــادرات الدوليــة اخلاصــة باملــرأة مثــل
“مبــادرة بــرل” الهادفــة إىل ربــط القطــاع اخلــاص بالتنميــة العامليــة
وممارســات املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتشــارك “منــاء” كجهــة
داعمــة للربنامــج ،مــن خــال تنظيــم وإدارة سلســلة مــن االجتماعــات،
واملناقشــات ،واملــداوالت ،التــي تتوافــق مــع أهــداف هيئــة األمم املتحــدة
للمــرأة يف التنميــة املســتدامة ،مــا يســهم يف تعزيــز مكانــة إمــارة الشــارقة
ودولــة اإلمــارات يف تقديــر املــرأة ودعمهــا إقليميــً وعامليــً ،وقيــادة
اجلهــود الراميــة إىل تطويــر الربنامــج العاملــي للهيئــة ،واملســاعدة علــى
تأمــن مصالــح رائــدات األعمــال”.

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

“حمركات التغيري”:
انطلقــت أعمــال القمــة العامليــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة يف
دورتهــا الثانيــة التــي أقيمــت يف إمــارة الشــارقة برعايــة صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي ،عضــو اجمللــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،وقرينتــه الشــيخة جواهــر بنــت حممــد القاســمي ،رئيســة
مؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة وتضمنــت القمــة التــي نظمتهــا مؤسســة
منــاء لالرتقــاء باملــرأة بالتعــاون مــع هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة 18
جلســة رئيســية إىل جانــب  29ورشــة عمــل علــى هامــش القمــة ،مبشــاركة
 50متحدثــً حمليــً وعامليــً ميثلــون منظمــات اجملتمــع املــدين وجهــات
حكوميــة ،وعــدد مــن اخلــراء املعنيــن بتمكــن املــرأة.
ويف اجللســة الثانيــة التــي حتمــل عنــوان “صياغــة مســتقبل االقتصادات”
مت مناقشــة نتائــج السياســات التــي اســتهدفت تســهيل مشــاركة املــرأة يف
صياغــة االقتصــاد وعــرض اإلجنــازات التــي حققتهــا حكومــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف هــذا اجملــال.

كمــا شــمل برنامــج القمــة جلســة خاصــة بعنــوان “فرصــة منــاء” التــي
نظمتهــا مؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة مبشــاركة جملــة مــن اخلــراء
واخملتصــن واملســتثمرين ،حيــث دعــت “منــاء” رائــدات األعمــال ومالكات
املشــاريع الصغــرة واملتوســطة والناشــئة إىل عــرض مشــاريعهن أمــام
املشــاركني للحصــول علــى اإلرشــاد والتوجيــه واستكشــاف فــرص التمويل.
ومتثلــت خمرجــات القمــة بعــدد مــن املبــادرات اخلاصــة بتعزيــز فــرص
التعليــم والتدريــب والتطويــر املهنــي للمــرأة ،ودعــم وصولهــا إىل
املناصــب القياديــة العليــا يف الشــركات واملؤسســات رفيعــة املســتوى،
وحتقيــق تكافــؤ الفــرص بــن اجلنســن يف خمتلــف القطاعــات العمليــة
واحلقــول احلياتيــة وغريهــا ألن دعــم مســاعي املــرأة نحــو الشــراكة
النوعيــة والشــاملة يف االقتصــاد مبختلــف قطاعاتــه ،واجــب وطنــي
وأخالقــي ،وحــق إنســاين يف الوقــت نفســه ،وأن نتائــج هــذا التمكــن
ســتنعكس إيجابــً علــى قــوة اجملتمعــات والــدول ووحدتهــا وازدهارهــا،
وليــس علــى املــرأة وحدهــا.
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تأسســت غرفــة جتــارة وصناعــة الشــارقة بهــدف املشــاركة يف َتنظيــم لتحقيــق املصلحــة العليــا للبــاد ،وتعمــل الغرفــة على تســهيل االتصاالت
احليــا ِة االقتصاديــة ودعــم التجــارة والقطاعــات الصناعيــة وخمتلــف والتعــاون باجملتمــع اخلارجــي علــى املســتوى العربــي والــدويل بهــدف
املهــن علــى كل املســتويات بالتعــاون مــع اجلهــات احملل ّيــة املعنيــة إجنــاز أهــداف األعضــاء واالرتقــاء بــاألداء االقتصــادي إىل مســتويات أعلى.

تسهيالت الغرفة
قامــت الغرفــة بتحفيــز رائــدات األعمــال اإلماراتيــات مــن خــال تقــدمي
التســهيالت ملشــاركة  50رائــدة أعمــال يف منصــة اإلماراتيــن للذهــب
منــذ عــام  2014وحتــى  2019يف معــرض الشــرق األوســط للســاعات
واجملوهــرات.
باإلضافــة إىل تســهيل انضمــام رائــدات األعمــال يف مبــادرة الغرفــة
يف مركــز جتــارة  101التــي تهــدف إىل حتفيــز رواد ورائــدات األعمــال يف
املضــي يف مشــاريعهم اخلاصــة وتعزيــز الثقافــة التنافســية واملبتكــرة
يف جمتمــع األعمــال بــن رواد األعمــال الشــباب حيــث انضــم عــدد 5
رائــدات أعمــال يف هــذه املنظومــة مــن مدينــة الشــارقة واملنطقــة
الشــرقية والوســطى.
مبادرات الغرفة
مبادرة منصة اإلماراتيني للذهب
دعمــً منهــا لــرواد األعمــال الشــباب ،أطلقــت الغرفــة مبــادرة منصــة
اإلماراتيــن للذهــب التــي حتتضــن إبداعــات مصممــن إماراتيــن ،ملــا
للذهــب واألحجــار الكرميــة مــن أهميــة خاصــة كونــه قطــاع حيــوي
مهــم يدعــم قــدرة االقتصــاد الوطنــي يف زيــادة تنــوع مــوارده ،ويعــزز مــن
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تنافســية اإلمــارة.
حيــث بــدأت املبــادرة يف معــرض الشــرق األوســط للســاعات واجملوهــرات
يف نســخته الـــ  43يف العــام  2014ويقــدم املصمــم املشــارك يف
املنصــة مصنوعاتــه مــن املعــادن الثمينــة واألحجــار الكرميــة التــي
حتمــل بصمتــه اخلاصــة بأشــكال فريــدة وألــوان بديعــة تضاهــي مــا
تقدمــه أرقــى دور اجملوهــرات والعالمــات التجاريــة.
مبادرة مركز جتارة 101

تهــدف مبــادرة مركــز جتــارة  101إىل حتفيــز بيئــة األعمــال الصغــرة
واملتوســطة يف اإلمــارة بتشــجيع املبادريــن واملســتثمرين املبتدئــن
لتطويــر أعمالهــم بتوفــر مكاتــب جتاريــة يف املركــز ،لينطلــق منهــا
املنتســب بأعمالــه إىل جانــب توفــر عــدد مــن امليــزات األخــرى التــي
تســتند علــى أعمــال وأنشــطة الغرفــة الراميــة لتعزيــز التعــاون بــن
املنشــآت الصغــرة واملتوســطة واألســواق علــى املســتوى احمللــي
والــدويل والعمــل علــى أن يكــون املركــز مــن أفضــل الوجهــات أمــام
أصحــاب األعمــال لتأســيس وتطويــر منشــآتهم اخلاصــة عــر االندمــاج
يف بيئــة األعمــال الداخليــة وتطويــر أفــق وســبل التعــاون مــع األســواق
اخلارجيــة.

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

مجلس سيدات أعمال الشارقة
يهــدف جملــس ســيدات أعمــال الشــارقة الــذي تأســس يف العــام 2002

برئاســة ســمو الشــيخة جواهــر بنــت حممــد القاســمي ومببــادرة مــن غرفة
جتــارة وصناعــة الشــارقة ،ليكــرس اجمللــس جهــوده لتحقيــق االندمــاج
الكامــل لســيدات األعمــال يف القطــاع االقتصــادي ،وتعزيــز ثقافــة ريــادة
األعمــال واملشــاريع النســوية املســتدامة يف إمــارة الشــارقة ودولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــال متكــن النســاء وتشــجيعهن علــى
اســتخدام إمكاناتهــن يف عــامل األعمــال ،كمــا يقــوم اجمللــس بتوفــر بيئــة
حمفــزة للعمــل وخــرة عمليــة تســاعد النســاء لدخــول عــامل األعمــال ،مــن
خــال تقــدمي خدمــة متكاملــة تشــمل تيســر القــروض ،وتنظيــم النــدوات
وورش العمــل للمســاعدة يف تطويــر مهاراتهــن.
ويفيد انضمام رائدات األعمال للمجلس
 -توفــر أحــدث املعلومــات والبيانــات املتعلقــة باألعمــال التجاريــة

واالجتاهــات الســائدة
 تعزيــز عالقــات املــرأة التجاريــة بالتعــاون مــع رواد األعمــال لتوســيعوتطويــر األعمــال التجاريــة
 إيجــاد حلــول للمشــكالت التــي تعــاين منهــا الســيدات يف قطاعــاتاألعمــال ومتكــن املــرأة يف حتســن األداء لريــادة األعمــال
 االســتفادة مــن االمتيــازات واخلصومــات التــي مينحهــا اجمللــسللنســاء
ومبناســبة يــوم املــرأة الرياديــة قــام اجمللــس بـــإطالق حملــة تعريفيــة
بعنــوان “زيــارات اجمللــس” بهــدف اســتقطاب أعضــاء جــدد مــن الراغبــات
بالدخــول لعــامل األعمــال ،وذلــك خــال شــرح مهــام وأهــداف اجمللــس
ودوره يف دعــم املــرأة بالقطــاع االقتصــادي واألنشــطة واخلدمــات التــي
يقدمهــا اجمللــس.

سوق أنوان و حاضنات األعمال
ضمــن رؤيــة وتطلعــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد
القاســمي ،حفظــه اهلل ورعــاه ،الراميــة لتوفــر كل املقومــات التــي ترســخ
مكانــة اإلمــارة اقتصاديــً واجتماعيــً مــن خــال توفــر الوســائل الداعمــة
للمواطنــن للمضــي قدمــً يف تطويــر أنفســهم ومســتقبلهم ،مت افتتــاح
ســوق أنــوان يف مدينــة دبــا احلصــن يف الشــارقة ،كمــا مت تدشــن حاضنات

األعمــال التابعــة ملبــادرة “جيــل” التــي أطلقهــا جملــس ســيدات أعمــال
الشــارقة بالتعــاون مــع املؤسســة العامليــة “التعليــم ألجــل التوظيــف”
لدعــم رائــدات األعمــال الســيدات يف اإلمــارة ،ســعيًا مــن جملــس ســيدات
أعمــال الشــارقة يف دعــم وتطويــر األفــكار الرياديــة وســط الفتيــات
والســيدات اإلماراتيــات لبدايــة أعمالهــن اجلديــدة.

31

المحور الثاني:
الشارقة  ..تجربة رائدة في تفعيل دور المرأة

32

4

جهود دائرة الخدمات االجتماعية في دعم المرأة

أنشــئت املؤسســة لتكــون رديفــً أساســيًا بجهودهــا يف اجملــال اجملتمعــي
اإلنســاين ،ولتختص بتقدمي املســاعدات االجتماعية الشــهرية للمســتحقني،

وإنشــاء دور اإليــواء لفاقــدي الرعاية ضمــن رؤيتهــا نحــو جمتمــع يتمتــع
بالرفاهيــة واألمــن واالســتقرار األســري واالحتــواء االجتماعــي.

مركز إنتاج
يقــوم مركــز إنتــاج التابــع لدائــرة اخلدمــات االجتماعيــة
بالتنســيق مــع جهــات خارجيــة إلقامــة معــرض لألســر املنتجــة
معرضــا لبيــع منتجــات األســر
ً
حيــث نظــم املركــز عــدد ()145
املنتجــة التابعــة للمركــز يف جهــات داخليــة وخارجيــة ،وبلــغ
عــدد املشــاركات ( )751أســرة منتجــة.

الورش التدريبية
يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل إكســاب األســر املنتجــة باملهــارات
الالزمــة قــام مركــز إنتــاج بتنفيــذ عــدد ( )402ورشــة عمليــة وإداريــة
للتأهيــل علــى اإلنتــاج املنــزيل لعــدد ( )4448أســرة مســتفيدة.

ترويج حملي وتسويق إلكرتوين
قــام املركــز بالتســويق لعــدد ( )388أســرة منتجــة بهــدف الوصــول
إىل شــريحة أوســع مــن الزبائــن وذلــك عــر الرتويــج املســتمر
ملنتجاتهــم مــن خــال احلمــات الرتويجيــة واإلعــان عنهــا عــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي كاإلنســتغرام وعــر نقــاط البيــع يف
جهــات خارجيــة وداخليــة.

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

رخص اعتماد
بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة قــام مركــز إنتــاج مبتابعــة
إجــراءات اســتخراج الرخصــة املنزليــة اعتمــاد لعــدد ( )59أســرة
ممــن لديهــا إنتــاج منــزيل مــن املســتفيدين مــن اخلدمــات.

فعالية أطايب
يــدرك املركــز أهميــة تســويق منتجــات األســر املنتجــة حيــث قــام املركــز
بتنفيــذ عــدد ( )357فعاليــة يف جهــات خارجيــة وداخليــة ،وذلــك لبيــع
املنتجــات مــن املأكــوالت علــى موظفــن الدائــرة أو يف جهــات حكوميــة
أخــرى.

املشاركة يف املعارض
شــارك املركــز بعــدد ( )236معــرض وفعاليــة للجهــات الداخليــة
واخلارجيــة ،حيــث وصــل اجملمــوع الكلــي ملشــاركات األســر
املنتجــة عــدد (.)1008
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وقعــت مؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة علــى اتفاقيــة شــراكة مــع هيئــة
األمم املتحــدة للمــرأة ،وذلــك لتنفيــذ برنامــج املبــادرات الرئيســية “حتفيــز
تكافــؤ الفــرص لرائــدات األعمــال” يف كل مــن جنــوب إفريقيــا ودولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واملنطقــة.
وخــال فــرة تنفيــذه التــي ســتمتد إىل ثــاث ســنوات ،ســيعمل الربنامــج
وخصوصــا الســيدات اللواتــي
علــى اســتهداف حــوايل  25ألــف امــرأة،
ً
يقطــن يف البيئــات الفقــرة ويعانــن مــن التمييــز االجتماعــي املتزايــد
ّ
وذلــك ســع ًيا لتحفيــز الطلــب علــى املنتجــات واخلدمــات التــي تقدمهــا
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رائــدات األعمــال مــن خــال الرتويــج للمشــريات التــي تراعــي النــوع
االجتماعــي يف القطاعــن العــام واخلــاص ،وتعزيــز حصــول رائــدات
األعمــال علــى مهــارات ريــادة األعمــال وفــرص التمويــل املتاحــة وذلــك
يتمكــن مــن االســتفادة مــن سالســل القيمــة العامليــة.
حتــى
ّ
ســتعمل اتفاقيــة الشــراكة بــن مؤسســة منــاء وهيئــة األمم املتحــدة
للمــرأة يف جنــوب إفريقيــا علــى الرتكيــز علــى االســتثمار يف بنــاء قــدرات
اآلالف مــن الشــركات اململوكــة للنســاء بهــدف احلصــول علــى عقــود أكــر
وخصوصــا يف القطاعــات غــر التقليديــة.
للمشــريات،
ً

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

6

سفيرات من أجل السالم

بهــدف متكــن الشــابات والفتيــات يف مناطــق النزاعــات بحيــث يجســدن
منــاذج إيجابيــة يف إشــاعة الســام والــرد علــى التطــرف العنيــف يف
جمتمعاتهــن ،أطلقــت يف العــام  2017الشــبكة العامليــة للنســاء
صانعــات الســام ومؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة برنامــج “ســفريات مــن
أجــل الســام” يف بنغــادش وإندونيســيا ،وذلــك لتيســر التعلــم املتبــادل
وتبــادل املعرفــة واالســراتيجيات والــدروس املســتفادة مــا بــن الفتيــات
أيضــا علــى
صانعــات الســام يف هاتــن الدولتــن .ويعمــل الربنامــج ً
تشــجيع بنــاء الشــبكات ،فضــ ًلا عــن التضامــن بــن مؤسســات اجملتمــع
املــدين املعنيــة ممــا يــؤدي إىل إيجــاد منظومــة داعمــة للفتيــات
والنســاء يف جمتمعاتهــن احملليــة حيــث يســتهدف الربنامــج الشــابات
والفتيــات مــن الروهينجــا وبنغالديــش وإندونيســيا.
ومت تصميم الربنامج ليحقق األهداف التالية:
 نشــر الوعــي وتشــجيع مشــاركة املــرأة يف مواجهــة العنــف والتطــرفواملشــاركة بنشــاط يف عمليــة بنــاء الســام بــن اجملتمعــات احملليــة
يف بنغالديــش وإندونيســيا.
 تدريــب الشــابات ليصبحــن مدرســات لتعليــم القــراءة والكتابــة ومهــاراتاإلدارة املاليــة البســيطة واســتخدام احلاســوب ،وليصبحــن أيضــً مدربــات
فيمــا يتعلــق علــى توصيــات قــرارات جملــس األمــن الــدويل بشــأن املــرأة
والســام واألمــن.
 رفــع معــدالت حمــو األميــة وتطويــر املهــارات القياديــة بــن الشــاباتوالفتيــات يف اجملتمعــات التــي تشــهد كمــً كبـ ًرا مــن النزاعــات والتطــرف
العنيــف.
 بنــاء القــدرات للشــابات والفتيــات الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــاتواالتصــاالت ووســائل اإلعــام لنشــر رســالة الســام يف اجملتمعــات

املتضــررة مــن التطــرف العنيــف.
 املســاهمة يف الوصــول إىل احلــد األدنــى مــن التطــرف العنيــف يفاجملتمعــات احملليــة مــن خــال تطبيــق قــرارات جملــس األمــن الــدويل
 1820و 1325والقــرارات الداعمــة بشــأن النســاء والســام واألمــن وكذلــك
قــرار جملــس األمــن  2250بشــأن الشــباب والســام واألمــن.
 تعزيــز التمكــن االقتصــادي للشــابات والفتيــات وتنميــة مهاراتهــنالرياديــة والشــخصية.
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المحور الثالث:
أرقام ومؤشرات نمو األعمال

1

تطور إنشاء واستدامة رخص سيدات األعمال

تشــر البيانــات اإلحصائيــة التــي ترصــد حــال رخــص ســيدات األعمــال
للفــرة  2019 - 2015الرتفــاع يف إجمــايل أعــداد الرخــص حيــث بلــغ
اجملمــوع الكلــي للرخــص  2234يف العــام  2015بواقــع  276رخصــة يف
اإلصــدار وعــدد 1958رخصــة يف التجديــد ،مقارنــة بالعــام  2016مبجمــوع
كلــي بلــغ  2651لعــدد  417رخصــة يف اإلصــدار و 2234للتجديــد ،ليصــل
اجملمــوع الكلــي للرخــص يف العــام 2017لعــدد  3040بواقــع  389رخصــة

يف اإلصــدار وعــدد  2651يف التجديــد ،مقارنــة بارتفــاع اجملمــوع الكلــي
يف العــام  2018لعــدد  3468رخصــة بواقــع  428رخصــة يف اإلصــدار
و 3040يف التجديــد ،ثــم لريتفــع اجملمــوع الكلــي يف العــام  2019لعــدد
 4023بواقــع عــدد  555رخصــة لإلصــدار وعــدد  3468يف التجديــد.
ويوضــح اجلــدول ( )1أدنــاه تطــور معامــات رخــص ســيدات األعمــال
“جتديــد  -إصــدار”.
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الرخص الصناعية
تظهــر النســب اإلحصائيــة ارتفاعــً ملحوظــً يف اجملمــوع الكلــي حيــث وصــل
العــدد لـــ  38رخصــة يف العــام  2019مقارنــة بعــدد  24رخصــة يف العــام .2015
الرخص املنزلية “اعتماد”
وهــي رخــص خاصــة مبواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن القاطنــن
يف إمــارة الشــارقة ،حيــث ارتفــع اجملمــوع الكلــي لنــوع الرخصــة لعــدد  652يف
العــام  2019مقارنــة بعــدد  111رخصــة يف العــام .2015
رخص املتاجرة اإللكرتونية
نــوع جديــد مــن الرخــص اســتحدثته الدائــرة ملواكبــة التطــور والتقــدم الرقمــي
بــدأت برخصــة واحــدة يف العــام  2018ليصــل العــدد إىل  13رخصــة يف
العــام  2019ومــن ميــزات هــذه الرخصــة عــدم احلاجــة الســتئجار موقــع مــكاين
واالكتفــاء باملتاجــرة عــر املواقــع اإللكرتونيــة ،أو وســائل التواصــل االجتماعــي.
ويوضح اجلدول أدناه الزيادة يف أعداد الرخص 2019 - 2015

يرتبــط نــوع الرخصــة بنــوع النشــاط وتصنــف رخــص األعمــال يف إمــارة الشــارقة إىل
أنــواع خمســة هــي:
الرخصــة التجاريــة ،والرخصــة املهنيــة ،والرخصــة الصناعيــة ،والرخصــة املنزليــة
اعتمــاد ،ورخــص املتاجــرة اإللكرتونيــة.
كما يوضح اجلدول املقارنة املعيارية بني أعداد الرخص
الرخص التجارية
ً
تتصــدر املركــز األول كونهــا أكــر أنــواع الرخــص تــداوال يف اإلمــارة ،ويظهــر التقريــر
ارتفاعــً يف اجملمــوع الكلــي حيــث بلغــت الــذروة لعــدد  1844رخصــة يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  1107يف العــام .2015
الرخص املهنية
بلــغ اجملمــوع الكلــي لهــذا النــوع مــن الرخــص عــدد  1476رخصــة يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  992للعــام .2015

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين
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أنواع األنشطة والقطاعات االقتصادية لرخص السيدات
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المحور الثالث:

رخص سيدات األعمال حسب األنشطة التجارية 2019 - 2015

أرقام ومؤشرات نمو األعمال

تتميــز اإلمــارة مبوقعهــا اجلغــرايف ومــا متتلكــه مــن معــامل حضاريــة
متنوعــة ولهــا تاريــخ حافــل باإلجنــازات ،باإلضافــة لتطويرهــا الدائــم للبنيــة
األساســية وتبنيهــا خلطــط التنميــة املســتدامة ،وهــذا التميــز أوجــب
االســتثمار مبختلــف األنشــطة ،حيــث يظهــر اجلــدول ارتفاعــً ملحوظــً
يف األنشــطة اخلاصــة بســيدات األعمــال.
أهم األنشطة
جتارة املالبس اجلاهزة

369

مطعم ،بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)

241

حتضري احللويات

188

بقالة ،جممع استهالكي (سوبرماركت)

151

خياطة املالبس النسائية

138

( :)3تقرير رخص سيدات األعمال حسب أهم األنشطة 2019 - 2015

40

العدد

 مدينة الشارقة:ملدينــة الشــارقة موقــع جغــرايف متميــز وتاريــخ حافــل باإلجنــازات،
كمــا حظيــت بالعديــد مــن األلقــاب العربيــة والعامليــة فهــي عاصمــة
عامليــة للكتــاب ،وعاصمــة للثقافــة العربيــة ،وعاصمــة الصحافــة العربيــة،
جعلتهــا تســتحوذ علــى العــدد األكــر مــن رخــص ســيدات األعمــال
باإلضافــة لطبيعــة الرتكــز املــكاين فقــد بلــغ إجمــايل عــدد الرخــص
الصــادرة واجملــددة  3271رخصــة لعــام  2019مقارنــة بعــدد 1865
رخصــة يف العــام .2015
 املنطقة الوسطى:تشــهد املنطقــة الوســطى نهضــة تنمويــة مســتدامة وتزخــر بالعديــد مــن
املرافــق والبنــى التحتيــة املتطــورة تبــوأت فيهــا ثــاين أعلــى املناطــق يف
إجمــايل عــدد الرخــص الصــادرة واجملــددة فقــد بلــغ العــدد الكلــي 288
رخصــة يف العــام  2019مقارنــة بعــدد  135رخصــة يف العــام .2015

دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

 املنطقة الشرقية:ملتقــى التجــار والقوافــل قدميــً ،وتربــة خصبــة لالســتثمار يحتضنهــا
اخلليــج العربــي مبياهــه مــن اجلهــة الشــمالية الشــرقية ،وحتــرس تخومهــا
سلســلة مــن اجلبــال مــن باقــي اجلهــات ،وألهميــة هــذا املوقــع اجلغــرايف
والتاريخــي مــع مــا شــهدت مــن نهضــة تنمويــة شــاملة ،يف ٍّ
كل مــن:
 خورفكان:بلــغ العــدد اإلجمــايل لرخــص ســيدات األعمــال  207رخصــة يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  101رخصــة يف العــام .2015
 كلباء:وصــل اجملمــوع الكلــي لعــدد رخــص ســيدات األعمــال  212للعــام 2019
مقارنــة بعــدد  111يف العــام .2015
 دبا احلصن:وصــل جممــوع الرخــص لعــدد  45رخصــة يف العــام  2019مقارنــة بعــدد
 22رخصــة يف العــام .2015

ﻛﻠﺒﺎء

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺧﻮرﻓﻜﺎن

اﻟﺸﺎرﻗﺔ
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بيئة إماراتية حاضنة ألعمال المرأة الخليجية

أرقام ومؤشرات نمو األعمال

اجلنسية اإلماراتية
تظهــر النســب اإلحصائيــة التفــوق يف عــدد إصــدار رخــص ســيدات
األعمــال اإلماراتيــة ،فقــد بلــغ العــدد  2001رخصــة يف العــام .2019
اجلنسية السعودية
بلــغ عــدد إصــدار رخــص ســيدات األعمــال الســعودية  10رخــص يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  4رخــص يف العــام  ،2015بفــارق  6رخــص.
اجلنسية الكويتية
بلــغ عــدد الرخــص الصــادرة لســيدات األعمــال الكويتيــة  8رخــص يف العام
 ،2019مقارنــة بعــدد رخصــة واحــدة يف العــام  ،2015بفــارق  7رخص.
اجلنسية البحرينية
بلــغ جممــوع الرخــص الصــادرة لســيدات األعمــال البحرينيــة عــدد  4رخــص

دول جملس التعاون اخلليجي

يف العــام .2019
اجلنسية العمانية
بلــغ إصــدار رخــص ســيدات األعمــال العمانيــات عــدد  4رخــص يف العــام
.2019
اإلجمايل:
بلــغ اجملمــوع اإلجمــايل لرخــص ســيدات األعمــال حســب اجلنســية
لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي عــدد  2030يف العــام  ،2019مقارنــة
بعــدد  7يف العــام .2015
كمــا يوضــح اجلــدول أدنــاه األرقــام التفصيليــة للرخــص حســب اجلنســيات
جمللــس التعــاون اخلليجــي 2019 - 2015

2016

2017

2018

2019

اجملموع

402

374

424

549
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4

1

1

2

2

10
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1

2

2

2

1

8
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2

3

6
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اإلمارات

سلطنة عمان
اإلجمايل

7

1
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1
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4
555

2029

الرخص اإلماراتية  -املغربية
تتصــدر النســب اإلحصائيــة ارتفعــً ملحوظــً يف إصــدار الرخــص
املشــركة لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  127رخصــة صــادرة يف
العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  17رخصــة يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -املصرية
تظهــر النســب اإلحصائيــة من ـوًا يف إصــدار الرخــص املشــركة لســيدات
األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  30رخصــة صــادرة يف العــام  ،2019مقارنــة
بعــدد  7رخــص يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -العراقية
تظهــر النتائــج اإلحصائيــة ارتفعــً يف إصــدار الرخــص املشــركة لســيدات
األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  14رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة برخصــة
واحــدة يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -اللبنانية
شــهدت حركــة إصــدار الرخــص املشــركة لســيدات األعمــال ارتفاعــً فقــد
بلــغ عــدد الرخــص الصــادرة  9رخــص يف العــام  ،2019مقارنــة برخصــة
واحــدة يف العــام .2015

الرخص اإلماراتية  -الفلسطينية
شــهدت النســب اإلحصائيــة ارتفاعــً يف إصــدار الرخــص املشــركة
لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ عــدد الرخــص الصــادرة  9رخــص يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  3رخــص يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -السودانية
شــهدت الرخصــة املشــركة ارتفاعــً يف إصــدار رخــص ســيدات األعمــال
إىل رخصتــن يف العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  0رخصــة يف العــام ،2015
بفــارق رخصتــن.
جنسيات مشرتكة أخرى
شــهد جممــوع الرخــص املشــركة لســيدات األعمــال مــن اجلنســيات
األخــرى زيــادة مضطــردة يف ليصــل عــدد الرخــص إىل  191رخصــة يف
العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  29رخصــة يف العــام .2015
اإلجمايل:
بلــغ اجملمــوع اإلجمــايل لرخــص ســيدات األعمــال املشــركة للــدول
العربيــة عــدد  202يف العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  31يف العــام
.2015

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

5
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المحور الثالث:
أرقام ومؤشرات نمو األعمال

مشرتكة مع الدول العربية

2015

2016

2017

2018

2019

اجملموع

اإلماراتية  -املغربية

17

40

48

14

8

127

اإلماراتية  -املصرية

7

7

3

8

5

30

اإلماراتية  -العراقية

1

4

1

3

5

14

اإلماراتية  -اللبنانية

1

1

3

0

4

9

اإلماراتية  -الفلسطينية

3

1

2

2

1

9

اإلماراتية  -السودانية

0

0

1

1

0

2

أخرى

29

53

58

28

23

191

اإلجمايل

31

54

61

28

28

202
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مشرتكة مع الدول غري العربية

2015

2016

2017

2018

2019

اجملموع

اإلماراتية  -الهندية

50

55

50

38

36

229

اإلماراتية  -الباكستانية

19

14

10

15

16

74

اإلماراتية  -الفلبينية

2

3

3

2

4

14

اإلماراتية  -البنغالدشية

3

2

8

4

1

18

اإلماراتية  -اإلثيوبية

2

4

1

1

1

9

1

2

اإلماراتية  -الصينية

رائـــدات الأعمـــال  -الإ�صدار الثاين

الرخص اإلماراتية  -الهندية
تظهــر النســب اإلحصائيــة التفــوق يف عــدد إصــدار الرخــص املشــركة
لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  229رخصــة يف العــام ،2019
مقارنــة بعــدد  50رخصــة يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -الباكستانية
تظهــر النتائــج اإلحصائيــة ارتفاعــً يف عــدد إصــدار الرخــص املشــركة
لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  74رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة
بعــدد  19رخصــة يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -الفلبينية
شــهدت الرخــص املشــركة لســيدات األعمــال ارتفاعــً يف إصــدار
الرخــص املشــركة لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  14رخصــة يف
العــام  ،2019مقارنــة برخصتــن يف العــام .2015
الرخص اإلماراتية  -البنغالدشية
ارتفعــت الرخصــة املشــركة لســيدات األعمــال يف العــام  2019إىل

عــدد  18رخصــــــة صــــادرة ،مقارنــــــة بعــــــدد  3رخـــــص يف العـــــــام
.2015
الرخص اإلماراتية  -اإلثيوبية
شــهدت الرخــص املشــركة لســيدات األعمــال ارتفاعــً يف إصــدار
الرخــص إىل عــدد  9رخــص يف العــام  ،2019مقارنــة برخصتــن يف
العــام .2015
جنسيات مشرتكة أخرى
تظهــر النتائــج اإلحصائيــة ارتفاعــً يف جممــوع إجمــايل الرخــص
املشــركة لســيدات األعمــال ،فقــد بلــغ العــدد  21رخصــة يف العــام
 ،2019مقارنــة بعــدد  4رخــص يف العــام .2015
اإلجمايل:
بلــغ اجملمــوع اإلجمــايل لرخــص ســيدات األعمــال املشــركة للــدول
غــر العربيــة عــدد  368يف العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  80يف العــام
 ،2015كما هو موضح باجلدول رقم .7

3

جنسيات مشرتكة أخرى

4

3

3

6

5

21

اإلجمايل

80

81

76

68

63

368
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المحور الرابع

محفزات دائرة التنمية
االقتصادية لرائدات األعمال

-1

فرص جديدة للمرأة

-2

مازالــت الدائــرة ســباقة يف تفعيــل دور املــرأة ودعمهــا مــن خــال
اســتقطابها لشــريحة واســعة مــن املوظفــات ،وإســناد الوظائــف واملهــام
ال ّرياديــة والقياديــة لهــن ،فمنــذ إنشــائها كدائــرة خدمــات كانــت احلاضنــة
للقــدرات والطاقــات النســائية وهــو مــا يظهــره اجلــدول أدنــاه.

عدد الموظفات في الدائرة

رئيس شعبة

رئيس قسم ونائب رئيس قسم

مدير إدارة ونائب مدير إدارة

204

27

23

5

فريق متخصص لتمكين المرأة اقتصاديًا

انطالقــً مــن مســؤولياتها اجملتمعيــة بهــدف حتقيــق تنميــة شــاملة
مســتدامة ،شــكلت الدائــرة فريــق عمــل للتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،والــذي
يختــص بوضــع املقرتحــات لتعزيــز دور املــرأة يف النمــو االقتصــادي لإلمــارة،
وتقــدمي املســاعدة لتمكــن املــرأة يف اجملــاالت االقتصاديــة مــن خــال
اقــراح طــرق متكــن و تنظيــم ورش اقتصاديــة توعويــة تســاهم يف دخــول
املــرأة لألســواق كمســتثمر وتدعــم األنشــطة االقتصاديــة للمــرأة ،واإلشــراف
علــى إجــراء البحــوث املقرتحــة بدعــم برنامــج بحــوث املعرفــة يف
االقتصــاد بجامعــات إمــارة الشــارقة ،باإلضافــة لتنظيــم امللتقيــات ضمــن
مبــادرة طاقــات املــرأة يف تنميــة اقتصــاد اإلمــارة.

-3

ترويج مستمر ألعمال المرأة

تــدرك الدائــرة أهميــة توفــر البيئــة احلاضنــة لتعزيــز دور املــرأة بصفتهــا
حمــور رئيــس يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال
متكــن املــرأة وتأهيلهــا لدخــول عــامل األعمــال احلــرة .وتقيــم الدائــرة
بالتعــاون مــع شــركائها العديــد مــن النــدوات واملؤمتــرات والفعاليــات

الهادفــة لتوعيــة وتدريــب املنتســبات ،كمــا توفــر الفعاليــات فرصــة مناســبة
الكتســاب وتوثيــق املعــارف واملهــارات ،وتســليح رائــدات األعمــال بشــتى
الطــرق والوســائل ممــا يســاعدهن يف التســويق املباشــر واملســاهمة يف
زيــادة حجــم املبيعــات.

أ  -معارض متخصصة تنظمها الدائرة

تســتمر الدائــرة يف إقامــة املعــارض املتخصصــة بصفتهــا منصــة فاعلــة
لالتصــال وتخــدم شــريحة واســعة مــن رواد األعمــال املواطن ،وتعــد املعارض
ومن أهم املعارض
التي نظمتها الدائرة
يف إمارة الشارقة
ومناطقها من العام
2019- 2015

2015
القافلة الوردية
كعك ألجلهم
إتيكيت املكياج

2016
القافلة الوردية
بازار املأكوالت
يوم املرأة اإلماراتية

حلقــة وصــل بــن أصحــاب املشــاريع الناشــئة واملســتهلك ،كمــا توفــر فــرص
التجربــة للتســويق املباشــر وتعريــف اجلمهــور مبنتجــات املشــاركني.

2017
تنظيم معرض اخلدمات اإلنسانية -فرع كلباء
تنظيم معرض اخلدمات اإلنسانية -فرع دبا احلصن
سوق واجهة اجملاز لدعم املشاريع الوطنية
بازار املأكوالت -مؤسسة النفط
فعالية بازار املأكوالت -فرع املناطق الصناعية
يوم املرأة اإلماراتية
مركز الدكتورة فوزية اجلزيري الطبي
الفعالية الوردية
مبادرة مستشفى ميد كري
مركز يف ال سي سي الطبي
معرض األسر املنتجة
احلملة التوعوية للكشف املبكر عن أمراض القولون -فرع خورفكان

2018
فعالية جري السيدات
معرض ريادة األعمال الوطنية
يوم األم
منط حياة صحي
معرض املنتجات املنزلية
معرض األسر املنتجة
حماية املستهلك -نادي سيدات الشارقة
دكتور نيوترشن
يوم املرأة اإلماراتية
اليوم العاملي للطفل
يوم التغذية العاملي
حملة اطمئنان

2019
يوم املرأة العاملي
ورشة صناعة العود والبخور
يوم األم
يوم الصحة العاملي
أيام الشارقة الرتاثية -القرية الرتاثية بكلباء
مستشفى كلباء -صحة املوظف تهمنا
معرض اكسربس بالتعاون مع دائرة اخلدمات االجتماعية
بازار املأكوالت
يوم املرأة اإلماراتية
مستشفى اجلامعة بالشارقة بالتعاون مع القافلة الوردية

ب  -الربامج والورش التدريبية التي تنظمها الدائرة

مواكبــة لعــامل التطــور واملعرفــة تقيــم الدائــرة وبشــكل دوري جمموعــة مــن
الربامــج والــورش والنــدوات التدريبيــة الهادفــة إلكســاب املتدربــن املهــارات
العمليــة لتحســن مســتوى الكفــاءة واخلــرات الالزمــة لــدى رواد األعمــال
بهــدف تلبيــة احتياجــات الســوق.

برنامج التوفيق بني األعمال
مشــروع الــــــ  B2Bمت طرحــه كفكــرة يف عــام  2017بحيــث تعــرف بالعمليــة
التــي يتــم مــن خاللهــا التوســط مــن أجــل توطيــد العالقــات بــن الشــركاء
التجاريــن لتســهيل عمليــة البيــع والشــراء وغريهــا مــن األعمــال التــي
تنصــب يف مصلحــة األطــراف املعنيــة والتــي تبنــى معهــا الشــراكات،

فيتــم حتديــد االجتماعــات التعريفيــة بــن األطــراف والتــي مــن شــأنها
املســاهمة يف اتخــاذ اخلطــوات التــي تســاعد يف توطيــد األعمــال
والتعــاون بــن اجلهــات كافــة.
ومت وضع خمطط للتنفيذ وحتقيق األهداف التالية:
فرصــة للحاضريــن لرتويــج شــركاتهم ،ومشــاريعهم،
وأبحاثهــم ،ومنتجاتهــم إىل اجلمهــور واملســاهمة يف
إقامــة الشــراكات التجاريــة واالتصــاالت الالزمــة للمســتقبل.

توفــر الكثــر مــن اجلهــد والوقــت
للشــركاء التجاريــن.

تيســر آليــة بنــاء شــبكة تواصــل احرتافيــة
مــن خــال برنامــج واحــد.
زيــادة أربــاح /رفــع دخــل أصحــاب
املشــاريع التجاريــة.

األهداف

امتــاك قاعــدة بيانــات تفصيليــة
والتجديــد املســتمر ملــا يطــرأ عليهــا.

رفع اقتصاد اإلمارة.

قامــت الدائــرة بتنظيــم لقــاءات بــن مســتثمري اإلمــارة مــن رواد األعمــال  ،%75عــدد الذكــور .%25
وأصحــاب املشــاريع املنزليــة (رخــص اعتمــاد) بواقــع لقاءيــن وفــق التــايل - :التوفيــق بــن األعمــال املرحلــة الثانيــة (  25ســبتمرب  ) 2018عــدد اإلنــاث
 -التوفيــق بــن األعمــال املرحلــة األوىل ( 24أبريــل  )2018عــدد اإلنــاث  ، %40عــدد الذكــور .%60

ورشة (صناعة العطور والبخور)

بهــدف تأهيــل وتدريــب النســاء اللواتــي لديهــن هوايــة يف صناعــة العطــور
والبخــور نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة صناعــة العطــور والبخــور
لتطويــر مهــارات املشــاركات وتأهيلهــن للبــدء مبشــاريعهن التجاريــة حيــث
حضــر الورشــة عــدد  25مشــاركة وقــام بتقــدمي الورشــة الســيدة /عائشــة
ســعيد راشــد -صاحبــة ترخيــص (حلويــن املشــم خللــط وبيــع البخــور).

ورشة دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع

بهــدف متكــن أصحــاب املشــاريع واطالعهــم وتعريفهــم بآليــة إعــداد
دراســة اجلــدوى قبــل البــدء مبشــاريعهم مــع توضيــح ضــرورة االستشــارة
لدراســة الســوق احمللــي ومواصفــات جــودة املنتــج ومعرفــة حاجــات
املســتهلكني ورغباتهــم لتحقيــق األربــاح املرجــوة وجتنبــً للوقــوع
يف اخلســائر ،نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة دراســة اجلــدوى
االقتصاديــة للمشــاريع حيــث بلــغ عــدد احلضــور  25مــن رواد األعمــال.

ورشة التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي

نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة عمــل ألصحــاب الرخــص املنزليــة
“اعتمــاد” لتمكينهــم مــن توســيع نطــاق مشــاريعهم عــن طريــق التســويق
عــر وســائل التواصــل االجتماعــي وطــرح الطــرق احلديثــة للتســويق
وكذلــك لتمكينهــم مــن جمــع ودراســة قواعــد البيانــات اخلاصــة
مبشــاريعهم مــن أجــل وضــع خطــة تســويقية مدروســة وتوعيتهــم مــن
اإلعالنــات العشــوائية التبــاع أســلوب اإلعالنــات املوجهــة لألشــخاص
املهتمــن وكذلــك إلكســابهم املعرفــة املتعلقــة بأنــواع املتعاملــن
وآليــة التســعري وأهــم مبــادئ التصويــر.

خامسًا :مفاتيح التخطيط املايل ملشروعك التجاري

تعزيــزًا لقطــاع الشــركات التجاريــة العاملــة يف اإلمــارة واالرتقــاء بــأداء
الســوق التجــاري احمللــي ،نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة مفاتيــح
التخطيــط املــايل ملشــروعك التجــاري لتحفيــز املشــاريع االقتصاديــة
املتوســطة والصغــرة ،وتقــدمي خمتلــف التســهيالت تشــجيعًا منهــا
لالســتثمار ،وإطــاع رواد األعمــال وأصحــاب املشــاريع املنزليــة (اعتمــاد)
علــى كيفيــة التمويــل اجليــد ملشــاريعهم.

سادسًا :مبادئ التحليل االقتصادي لسيدات األعمال

بالتعــاون مــع مؤسســة منــاء لالرتقــاء باملــرأة ،وجملــس ســيدات أعمــال
الشــارقة ،أقامــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة عمــل مبــادئ التحليــل
يف جنــاح املشــاريع بهــدف تعريــف جمتمــع ســيدات األعمــال يف منطقــة
الذيــد بكيفيــة حتليــل البيئــة االقتصاديــة قبــل القيــام بــأي مشــروع جتــاري
والدخــول يف الســوق .وتناولــت الورشــة طريقة حتليــل املشــروع مــن
خــال ربــط البيئــة االقتصاديــة مبتطلبــات املشــاريع متناهيــة الصغــر،
وفهــم املبــادئ االقتصاديــة مثــل التضخــم والعــرض والطلــب واملرونــة
والتســعري وتأثريهــا علــى املشــروع الصغــر باإلضافــة لكيفيــة تــايف
اخملاطــر التــي تنشــأ عــن املتغــرات االقتصاديــة.

سابعًا :إدخال مفهوم التجارة اإللكرتونية للمرأة اإلماراتية

قامــت الدائــرة يف العــام  2019بتنظيــم ورشــة عمــل بالتعاون مع مؤسســة
منــاء يف مدينــة كلبــاء بهــدف تعريــف ســيدات األعمــال بأهميــة الدخــول
إىل عــامل التجــارة والعمــل احلــر مــن خــال رخــص املتاجــرة اإللكرتونيــة
التــي تصدرهــا الدائــرة ،حيــث مت حتديــد املتطلبــات والفــرص والتحديــات
يف متكــن املــرأة اقتصاد ًيــا واجلهــود التــي تقــوم بهــا إمــارة الشــارقة
يف تذليــل العقبــات أمــام دخــول املــرأة يف عــامل املــال واألعمــال كمــا
أيضــا كيفيــة تخفيــض التكلفــة وحتقيــق الربــح.
تضمنــت الورشــة ً
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أو ً
ال :أسواق للمأكوالت

انطالقــً مــن اهتمــام الدائــرة بتنميــة اجملتمــع بدعــم أبنــاء إمــارة الشــارقة،
ومتكــن دور املــرأة علــى وجــه اخلصــوص ،باعتبارهــا ثــروة وطنيــة يجــب
دعمهــا وتعزيــز قدراتهــا بخلــق البيئــة املســاندة لألعمــال ،والداعمــة لنجــاح
املشــاريع االســتثمارية املتوســطة والصغــرة مــن خــال تنظيــم أســواق
للمأكــوالت حيــث ُتعــرض فيــه منتجــات املشــاركات “مــن أصحــاب الرخــص
املنزليــة اعتمــاد” حيــث بلــغ عــدد املشــاركات  9يف العــام  2018مقارنــة
بعــدد  12مشــاركة يف العــام .2019

ثانيًا :بطاقة رخصة “اعتماد”

يف إطــار خططهــا املســتقبلية الهادفــة لتســهيل إجــراءات مزاولــة األعمــال
مــن خــال توفــر بيئــة عمــل جاذبــة وحمفــزة علــى اإلبــداع لــرواد األعمــال
مــن الشــباب املواطــن ،ســتطلق الدائــرة بطاقــة رخصــة اعتمــاد ألصحــاب

الرخــص املنزليــة حيــث تتيــح البطاقــة حزمــة مــن اخلدمــات املتكاملــة
ومتكــن حاملهــا مــن:

سهولة التعامل مع الدوائر احلكومية

سهولة املشاركة يف املعارض والورش والندوات
عــدم احلاجــة للرجــوع لــأوراق كــون البطاقــة حتــوي املعلومــات األساســية
كاالســم التجــاري ،ورقــم الرخصــة ،وتاريــخ االنتهــاء

ثالثًا :نشاط األغذية لرخصة “اعتماد”

دعمــً لريــادة األعمــال اإللكرتونيــة واألنشــطة املنزليــة ،فعلــت الدائــرة
مذكــرة تفاهــم مــع دائــرة شــؤون البلديــات والزراعــة والــروة احليوانيــة
يف الشــارقة لتنظيــم أعمــال رخــص “اعتمــاد” وفتــح آفــاق أوســع لتطويــر
مســار العمــل اإللكــروين لألنشــطة الغذائيــة ،ودفعهــا للعمــل حتــت
مظلــة قانونيــة وإطــار تشــريعي ورقابــي متكامــل يعــزز الثقــة بــن التاجــر
واملســتهلك.
وتتم املوافقة على النشاط وفقًا لالشرتاطات الصحية:

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ زﻳﺎرات
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
وﻃﺮق اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺰﻳﺎرة.

ﺣﺼﻮل اﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﺦ
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺻﺤﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺻﻨﺎف اﻟﻤﺮاد إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.

ﻋﻤﻞ دورات ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻏﺬﻳﺔ ).(GHP

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت وادوات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻃﻌﻤﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﺦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻔﻴﻼ
أو اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮض ﻣﺰدوج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أﻏﺮاض ﻧﻈﺎﻓﺔ اواﻧﻲ واﻟﻤﻮاد اوﻟﻴﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ا¯ﺿﺎءة واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاد ﺧﺎص ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ارﺿﻲ.
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻬﻲ ﻋﻦ ) (15م.2

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ادوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻬﻲ ا¦ﻣﻦ،
وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اواﻧﻲ وادوات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

رابعًا :منوذج جديد من الرخص املنزلية  -رخص الصالونات املنزلية
اســتحدثت الدائــرة بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة الشــارقة ممارســة
نشــاط صالونــات التجميــل ضمــن الرتاخيــص املنزليــة اعتمــاد انطالقــً
مــن مبــدأ تعزيــز وصــول املــرأة إىل مــوارد التمويــل واملــوارد اإلنتاجيــة
األخــرى مــن خــال متكينهــا ملمارســة نشــاط صالونــات التجميــل

والعمــل يف املنــزل بشــكل قانــوين ،وحتديــد االشــراطات واملوافقــات
الصحيــة مــع البلديــة ،ويتضمــن الرتخيــص عــدة أنشــطة وخدمــات
للعنايــة باملــرأة مــن مثــل قــص وتصفيــف الشــعر ،واملكيــاج والعنايــة
الشــخصية.
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انطالقــً مــن مســؤوليتها اجملتمعيــة الهادفة لتبســيط وتســهيل اإلجراءات
املتعلقــة بإصــدار الرتاخيــص ،أطلقــت الدائــرة مبــادرة ألصحــاب الرخــص
املنزليــة اعتمــاد لفئــة كبــار الســن ومــن أبــرز التســهيالت التــي تقدمهــا:

إصدار الرخصة يف يوم واحد

خصم  %50على إجمايل رسوم
الرخصة

تقدمي الورش واملعارض اجملانية

توفــر منصــات لعــرض وبيــع منتجاتهــم يف
مقــر الدائــرة

إلغــاء الغرامــات يف حــال الظــروف
الطارئــة مثــل التواجــد خــارج الدولــة
للعــا ج
عــدم احلاجــة لزيــارة الدائــرة لســهولة إجنــاز
املعاملــة إلكرتونيــً أو بإرســال أحــد األقــارب
كبديــل

المحور الخامس

نماذج مضيئة
لرائدات األعمال

قصص نجاح ومشاريع متميزة

1

سيدات يستثمرن في خدمات الضيافة

“مذاقات”  -رخصة جتارية

“لتحقيــق أحالمنــا نحتــاج ألن نتحلــى بالســعي والصــر واملثابــرة
للوصــول إىل الهــدف مهمــا واجهتنــا مــن صعوبــات وحتديــات” مــن
هــذا املنطلــق بــدأت عائشــة احلمــادي مشــروعها اخلــاص “مذاقــات
للحلويــات” يف إمــارة الشــارقة .وعائشــة مــن النمــاذج املضيئــة
للمــرأة اإلماراتيــة الطموحــة تخصصــت يف جمــال صناعــة احللويــات
واخملبــوزات كمــا حصلــت علــى عــدة شــهادات علميــة يف جمــال
الطبــخ وإدارة املطاعــم .وبــدأت مشــروعها مــن املنــزل بتشــجيع مــن
األهــل واألصدقــاء ،ومثلــت رخصــة اعتمــاد التــي حصلــت عليهــا يف
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العــام  2014جســر العبــور لدخــول عــامل األعمــال احلــرة ،واســتمر
اإلنتــاج مــن املنــزل ملــدة أربــع ســنوات ،وبفضــل مثابرتهــا ومــا تلقتــه
مــن رعايــة ودعــم وتســهيالت حكوميــة حاضنــة لألعمــال مثــل دائــرة
التنميــة االقتصاديــة ومؤسســة الشــارقة لدعــم املشــاريع الرياديــة
“ر ّواد” حت ـ ّول حلمهــا مــن مشــروع منــزيل بســيط برخصــة اعتمــاد إىل
مقهــى راقــي برخصــة جتاريــة يف منطقــة حيو ّيــة بإمــارة الشــارقة،
وتســعى عائشــة دائمــً إلرضــاء أذواق الزبائــن بإنتــاج أنــواع جديــدة
ونكهــات خمتلفــة مســتخدمة أجــود املنتجــات باإلضافــة إلشــرافها
علــى التدريــب املســر لطاقــم عملهــا.

انطالقًا نحو التصنيع

“الفرن املنزيل”  -رخصة صناعية

باشــرت عائشــة راشــد يف عــام  2011مشــروعها مــن خــال افتتــاح حمــل
لبيــع احللويــات ،ومــع اإلصــرار والعزميــة اســتطاعت مواجهــة التحديــات
التــي واجهتهــا حيــث بــدأت تعمــل علــى تطويــر مشــروعها وبذلــك حتولــت
مــن اســتقبال الزبائــن يف بقعــة صغــرة إىل التعاقــد مــع اجلمعيــات
التعاونيــة لعــرض املنتجــات والوصــول لشــريحة أوســع مــن الزبائــن
وتغطيــة احتياجــات الســوق.

واســتمرت ملــدة  5ســنوات يف العمــل ذاتــه ،وبعــد أن حصلــت علــى الدعــم
والتســهيالت احلكوميــة قــررت يف العــام  2016تأســيس مصنعهــا اخلــاص
لتطــور بذلــك إنتــاج أكــر مــن  30صنفــً وتتوســع أكــر بدخــول الســوق
اإلماراتيــة حتــى جتــد منتجــات الفــرن املنــزيل تزيــن رفــوف اجلمعيــات
التعاونيــة يف إمــارة الشــارقة ،وجمعيــات االحتــاد يف إمــارة عجمــان،
وجلــودة منتجاتهــا املقدمــة اســتطاعت الوصــول مبنتجاتهــا جلمعيــات
إمــارة أبوظبــي.

“ون” لصناعة املفروشات  -رخصة صناعية

متتلــك مديــه املــري ذوقــً خاصــً بهــا يف جمــال املفروشــات،
وبتشــجيع ومشــورة مــن األهــل اســتطاعت أن حتــول موهبتهــا
وتســتثمرها يف جمــال العمــل مــن خــال افتتاحهــا ملصنــع ون
للمفروشــات وتخــوض بذلــك الغمــار وتدخــل عــامل األعمــال احلــرة.
حيــث كانــت بدايتهــا بافتتاحهــا لورشــة صغــرة ضمــت  4عمــال
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يتمتعــون باخلــرة الصناعيــة إلنتــاج أثــاث أنيــق وعملــي وذي تكلفــة
عــدة
مناســبة يف آن واحــد وصناعتــه لألقــارب واألصدقــاء ،وبعــد ّ
أشــهر مــن املتابعــة واإلصــرار يف إنتــاج أرقــى تصاميــم األثــاث
واملفروشــــــات وأحدثهــا زادت الطلبــات اخلارجيــة لتزيــد معهــا املري
الطاقــــــة االســــــتيعابية للفنييـــــن والصناعيــن لـــتصل لعــدد 25
عامــل.

فكرة جديدة للرخص المهنية

مغسلة “حراير”  -رخصة مهنية

مــع تطــور األعمــال ودخــول املــرأة اإلماراتيــة لتتميــز يف اجملــاالت
شــتى ،تولــدت لباســمة خميــس النقبــي فكــرة إنشــاء مغســــــلة
نســائية وتدريــب عمالــة نســــــائية للعمــــــل فيهــا ،لتحقيــق أعلــى
معايــر اخلصوصيــة والعنايـــــة بــكل تفاصيــل اخلدمــــــــة املقدمـــــــة
ألن لباســمة ملســـــــاتها املتميــزة
للمــرأة واالهتمــــــام مبــا حتتاجــه ّ
والراقيـــــــة.
وبــدأت النقبــي العمــل لتنفيــذ املشــروع الــذي القــت فكرته استحســان

األهــل واألصدقــاء ألنــه األول مــن نوعــه يف املنطقــة ولتميــزه
وتفــرده بصفتهــا أول ســيدة إماراتيــة تدخــل هــذا اجملــال الــذي
يعــج بالعنصــر الرجــايل ،حيــث باشــرت باســمة إجــراءات اســـــــتخراج
الرخصــة إلنشــاء املشــروع بدعــم مــن األصدقـــــــاء وبالتعــاون مــع
دائــرة التنميــة االقتصاديــة التــي تقــدم حــزم مــن التســهيالت لتمكــن
املواطنــن وذلــك بتذليــــــل املعوقــات للتغلــب علــى املصــــــاعب
التــي تواجههــــــم يف ممارســة أنشــطتهم التجاريــة بشــكل قانــوين
معتمــد.
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تجربة في عالم المجوهرات

“كواشي” لتصميم اجملوهرات  -رخصة اعتماد

قصــة شــغف باجملوهــرات حولتهــا منــى حممــد اجلريشــي مــن هوايــة
إىل مهنــة بدأتهــا مــن اقتنائهــا جملوهــرات متميــزة ،ثــم تطــورت الهوايــة
برســم تصاميــم خاصــة بهــا وتنفيذهــا عنــد حمــل اجملوهــرات ،ومــع
ازديــاد تنــوع تصاميمهــا للمجوهــرات ،واإلعجــاب الــذي نالتــه مــن األهــل
واألصدقــاء قــررت تعزيــز وتنميــة الهوايــة بالدراســة واحلصــول علــى
دبلــوم تصميــم اجملوهــرات الثمينــة ،وكذلــك االشــراك واحلصــول علــى
شــهادات يف الربامــج والــورش الهادفــة لتطويــر وحتســن املهــارات
واكتســاب اخلــرات.

وحــن حانــت الفرصــة لدخــول الســوق بغيــة بيــع املنتجــات بطريقــة
قانونيــة كان احلــل باســتخراج الرخصــة املنزليــة “اعتمــاد” التــي وفــرت
لهــا حزمــة مــن اخلدمــات واملميــزات مثــل املشــاركة يف معــارض
متخصصــة للمجوهــرات ،باإلضافــة للــورش التطويريــة للمنتــج،
وكيفيــة التســويق ،وآليــة التعامــل مــع الزبائــن .ومــن املعــارض التــي
شــاركت بهــا “مهرجــان ضواحــي القرائــن ،ومعــرض ريــادة األعمــال
الوطنيــة ،ومعــرض الشــرق األوســط للســاعات واجملوهــرات لعامــي
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