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كلمة الرئيس
أعــوام ثمانيــة مــرت علــى أول إصــدار للتقريــر الســنوي
بدائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة ،ليأتــي العــام
 2019ويســجل معــه اإلصــدار التاســع اســتدامة
لسلســلة التقاريــر الســنوية وجنــاح للدائــرة يف ترجمــة
األهــداف الســامية لإلمــارة وإعــاء للقيــم اإلماراتيــة
التــي غرســها املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،يف التســامح واالحــرام
والتواصــل ،وهــي املبــادئ والقيــم التــي متكــن اليــوم
الدولــة مــن اعتــاء أفضــل وأرقــى الدرجــات واملراتــب
الدوليــة اقتصاديــً واجتماعيــً.
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و معهــا ،يســرنا هــذا العــام أن نضــع بــن أيديكــم التقريــر التاســع ،والــذي
يــؤرخ ألعمــال الدائــرة التــي اعتمــدت علــى مســرعات متعــددة االجتاهــات
ومتوازيــة التواقيــت  ،منهــا دعــم االســتثمار والتمكــن االقتصــادي والرتويــج
املســتمر وفتــح أســواق جديــدة للمســتثمرين واملواطنــن ،والوصــول
بخدماتهــا لطلبــة املــدارس واجلامعــات بهــدف حتفيــز بيئــة العمــل،
وتعزيــز مفهــوم االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة التطبيقيــة ،وحتويــل
األفــكار إىل مشــاريع رياديــة علــى أرض الواقــع مــن خــال تبنــي االبتــكارات
الرائــدة ،وتوجيههــا نحــو املســار الــذي يوائــم صفاتهــم وقدراتهــم،
واحتضــان الطاقــات البشــرية القــادرة علــى العمــل واإلبــداع ،ونقــل
التكنولوجيــا واخلــرات التــي يقودهــا الشــباب املواطنــن واملبدعــن
يحتــاج لشــتى أنــواع الدعــم ،مــع تطويــر مســتمر خلدمــات إلكرتونيــة هــي
األفضــل علــى مســتوى الدولــة ،والرعايــة املســتمرة للمســتهلك وتطلعاتــه
وحتدياتــه ،باإلضافــة للرقابــة الدوريــة احلكيمــة علــى األســواق ،ومعهــا
قدمنــا األفضــل مــن أجــل ضمــان اســتقرار األســواق وأمــان املســتهلك،
باإلضافــة إىل توفــر التحليــل املســتمر الحتياجــات الســوق ،ودعــم
تخطيــط االقتصــاد الوطنــي املســتدام والــذي يتضمــن أقصــى درجــات
العنايــة باملشــروعات الوطنيــة ومتناهيــة الصغــر والتــي زادت يف العــام
 2019بنســبة كبــرة وصلــت إىل .% 22
ومل تنــس الدائــرة دور املــرأة شــريكة الرجــل ورافــده مــن خــال دعمهــا للمرأة
يف عمليــة التنميــة يف التمكــن االقتصــادي واملشــاريع التنمويــة ،كمــا مل
تغفــل الدائــرة جانــب الرتويــج لالســتثمار والعمــل االقتصــادي يف املناطــق
الشــرقية والوســطى باإلضافــة إلصدارهــا للدراســات االقتصاديــة والتقارير
عــن واقــع االســتثمار يف مــدن اإلمــارة وتوجيــه دفــة التنميــة املســتدامة
فيهــا.
ومتيــز العــام  2019بحصــول الدائــرة علــى أعلــى درجــات رضــا املتعاملــن
والشــركاء بنســبة وصلــت إىل  % 93كمــا زاد االســتثمار اجلديــد يف
الشــارقة بنســبة قياســية وصلــت إىل  % 10و هــذا كلــه بفضــل االعتمــاد

علــى كــوادر بشــرية مؤهلــة نعتمــد فيهــا علــى سياســة بنــاء اإلنســان
وتدريــب الكفــاءات التــي اســتثمرنا فيهــا أكــر مــن 85
برناجمــا داخل ًيــا
ً
و115
برناجمــا خارج ًيــا و  50ورشــة عمــل بأكــر مــن  2500مشــاركة ،كمــا
ً
اســتحدثت الدائــرة برامــج وجوائــز للتميــز وإســعاد املوظفــن وتقــدمي
التســهيالت لالرتقــاء مبســتواهم التعليمــي وخلــق فــرص عمــل جديــدة
بالدائــرة حتــى زادت نســبة توظيــف املواطنــن لدينــا مبعــدل  % 7يف
العــام  ،2019ولهــذا فنحــن مســتمرون يف التطــور والتميــز ،ومنتلــك
يف خلفيتهــا أفضــل اخلطــط االســراتيجية ومعــدالت األداء التشــغيلي
معتمديــن علــى رؤيــة مســتمرة يف تطويــر املعرفــة ،مــن خــال ترجمــة
الســمو ّ
الدكتــور ســلطان
الســامية واحلكيمــة لصاحــب ّ
التّوجيهــات ّ
الشــيخ ّ
بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى لالحتــاد حاكــم ّ
الشــارقة،
حفظــه اهلل ورعــاه ،مــع تقــدمي الدعــم اللوجســتي لــإدارات واحلصــول
علــى شــهادات اجلــودة واأليــزو ودعــم أفــكار الشــباب املواطــن وإشــراكهم
يف التطويــر حتــى قفــزت مقرتحاتهــم يف العــام  2019إىل  821مقرتحــً
بزيــادة كبــرة بلغــت  ،% 36وهــي املعايــر التــي جعلــت الدائــرة تقــدم
اقتصــادًا جمتمعيــً معرفيــً مسـ ً
ـؤوال ومســتدامًا نقــوم مــن خاللــه بنشــر
املعرفــة االقتصاديــة وإصــدار التقاريــر والدراســات ودعــم االبتــكار يف
اجلامعــات ورعايــة الرخــص املواطنــة وبنــاء الشــراكات مــع املســتثمرين
حتــى أصبحنــا ال نغفــل املســؤولية اجملتمعيــة وقيــم التســامح التــي
اســتمد التقريــر مالحمــه منهــا ،ويرتجــم لعاداتنــا وقيــم ثقافتنــا وتطلعاتنــا
املســتقبلية التــي نحصــل مــن خاللهــا علــى الكثــر مــن روافــد التميــز
ومنصــات التتويــج.
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اختصاصاتنا
 .1إعــداد مشــاريع اخلطــط االقتصاديــة إلمــارة الشــارقة
ورفعهــا للمجلــس التنفيــذي املوقــر إلجازتهــا واعتمادهــا
مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
حممــد القاســمي ،عضــو اجمللــس األعلــى ،حاكــم الشــارقة
حفظــه اهلل ورعــاه -وتنفيــذ تلــك اخلطــط بعــد اعتمادهــاحتقيقــً لألهــداف احملــددة فيهــا.
 .2إجــراء الدراســات املتعلقــة باألنشــطة االقتصاديــة
واســتحداث األدوات واألســاليب والنظــم االســتثمارية
الالزمــة حلســن اســتغالل مــوارد اإلمــارة والتوصيــة للمجلــس
التنفيــذي املوقــر ،بإقامــة أي مشــروع يعتــر ضرور ًيــا لتطويــر
اإلمــارة.
 .3تشــجيع اســتثمار رؤوس األمــوال الوطنيــة واألجنبيــة يف
املشــاريع التجاريــة والصناعيــة وتوفــر املنــاخ املالئــم لهــذا
االســتثمار.
 .4التوصيــة للمجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة مبــا يقــدم
للمشــروعات االقتصاديــة واإلمنائيــة مــن تســهيالت ودراســة
مســاهمة اإلمــارة يف املشــاريع االقتصاديــة احليويــة
ومتثيــل احلوكمــة يف املشــاريع أو الشــركات التــي تســاهم
فيهــا اإلمــارة.
 .5التصريــح بإقامــة احلمــات الرتويجيــة والتنزيــات أو البيــع
باألســعار املنخفضــة أو العــروض اخلاصــة.
 .6عقــد النــدوات أو املؤمتــرات االقتصاديــة وتبــادل الوفــود
االقتصاديــة.

 .7الرتخيــص بتنظيــم املعــارض احملليــة والدوليــة
بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة أو املشــاركة فيهــا للرتويــج
ملزايــا االســتثمار باإلمــارة.
 .8اقــراح إصــدار وتطويــر النظــم الالزمــة لتطبيــق مهــام
واختصاصــات الدائــرة مبــا يف ذلــك قواعــد وإجــراءات منــح
الرخــص ملمارســة األنشــطة االقتصاديــة وتطويــر إجراءاتهــا
ومراقبــة تطبيــق املنشــآت االقتصاديــة للقوانــن والقــرارات
املنظمــة ألعمالهــا.
 .9دراســة مشــروعات القوانــن االحتاديــة ذات الطابــع
االقتصــادي وتقــدمي التوصيــات بالتنســيق مــع اجلهــات
اخملتصــة واقــراح مشــروعات القوانــن احملليــة والتوصيــة
بتعديــل مــا هــو نافــذ منهــا وذلــك بغــرض تطويــر األداء
االقتصــادي وحتســن منــاخ االســتثمار.
 .10جمــع وحتليــل اإلحصــاءات املتعلقــة بــأداء القطاعــات
اإلنتاجيــة واخلدميــة وإجــراء الدراســات االقتصاديــة علــى
املســتويني الكلــي واجلزئــي ،وإعــداد اإلصــدارات والدوريــات
املركزيــة املعنيــة باقتصــاد اإلمــارة.
 .11متثيــل اإلمــارة كســلطة خمتصة يف تطبيــق الصالحيات
املنصــوص عليهــا يف القوانــن االحتاديــة املتعلقــة
باالقتصــاد ومتثيــل اإلمــارة يف اللجــان االقتصاديــة
والصناعيــة التــي تشــكل علــى مســتوى الدولــة والتعــاون
يف ســبيل ذلــك مــع الــوزارات والهيئــات االحتاديــة مبــا يكفــل
حســن تطبيــق تلــك القوانــن والتشــريعات.

تقريرنا
يأتــي اإلصــدار التاســع مــن سلســلة التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا دائــرة التنميــة االقتصاديــة
بالشــارقة ،ليكشــف عــن واقــع الريــادة التنمويــة الشــاملة واملســتدامة يف اإلمــارة ،وليــرز
فــرص النمــو ونقــاط القــوة ومكامــن املــوارد املتاحــة يف اإلمــارة ليتمكــن مــن خاللهــا
املســتثمر مــن حتقيــق أعلــى مســتويات االســتفادة .كمــا يأتــي هــذا اإلصــدار ليســلط
الضــوء علــى السياســات واإلجــراءات العامليــة التــي تنتهجهــا الدائــرة يف
إدارة عمليــات منــو االقتصــاد يف اإلمــارة .وال يغفــل هــذا التقريــر عــن بيــان
املســتوى العــايل واألداء املؤسســي املتميــز الــذي تتحلــى بــه دائــرة
التنميــة االقتصاديــة.

عن الدائرة

احملور األول استثمار  -متكني  -ترويج

القيم املؤسسية
الرؤية
الريادة يف التنمية الشاملة
لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع
قائم على املعرفة واالبتكار

األهداف االسرتاتيجية %96

 السعادة واإليجابية والتسامح
 التميز والتفكري اإلبداعي
 املسؤولية اجملتمعية
 العمل بروح الفريق
 العمل املشرتك مع الشركاء االسرتاتيجيني

 املساهمة يف تخطيط وقيادة التنمية
االقتصادية الشاملة يف اإلمارة %93

تطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني
والشركاء االسرتاتيجيني %95

الرسالة
استشراف املستقبل لتحقيق
التنمية االقتصادية الشاملة
لإلمارة بكفاءات مؤهلة
وتقنيات متطورة بالتعاون
مع الشركاء االسرتاتيجيني
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حتسني وتطوير كفاءة املوارد البشرية
واملالية والتقنية %95

 تبني أفضل املمارسات يف اإلجراءات
ونظم اجلودة والتميز املؤسسي %99
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الهيكل التنظيمي
رئيس الدائرة

مكتب الرئيس

املستشار القانوين

املستشار االقتصادي

مكتب التدقيق الداخلي

مكتب األرشيف املركزي

مكتب املتابعة

املدير

إدارة الشؤون القانونية

إدارة التخطيط االسرتاتيجي
واألداء

إدارة اخلدمات املساندة

إدارة التخطيط والدراسات
االقتصادية

إدارة الرقابة واحلماية
التجارية

قسم الشؤون القانونية
التجارية

قسم أنظمة إدارة اجلودة

قسم املوارد البشرية

قسم التخطيط االقتصادي

قسم احلماية التجارية

قسم الدعم
القانوين

قسم التطوير املؤسسي

قسم الشؤون
املالية

قسم الدراسات االقتصادية

قسم الرقابة التجارية

قسم التخطيط
االسرتاتيجي

الهيكل التنظيمي

قسم اخلدمات العامة

تعتمــد الدائــرة نظامهــا اإلداري الهــادف إىل تطويــر األداء اإلداري والتشــغيلي،
وحتســن الكفــاءة واإلنتاجيــة والوصــول إىل مســتويات أفضــل يف اخلدمــات
املقدمــة للمتعاملــن مــن خــال حتقيــق التنســيق والرتابــط يف جميــع أعمــال
الدائــرة ،إىل جانــب املرونــة مــن حيــث التطبيــق واملمارســة العمليــة بحيــث يســمح
بانســياب األعمــال وتسلســلها ضمــن قنــوات واضحــة وحمــددة.

إدارة التسجيل والرتخيص

إدارة االتصال احلكومي

إدارة تقنية املعلومات

إدارة الشؤون التجارية

إدارة الشؤون الصناعية

إدارة الفروع

قسم الرتاخيص

قسم اإلعالم والنشر

قسم الربجمة والتطبيقات

قسم تطوير األعمال

قسم التنمية الصناعية

فرع املناطق الصناعية

قسم األسماء التجارية

قسم التسويق

قسم اخلدمات اإللكرتونية

قسم االستثمار التجاري

قسم االستثمار الصناعي

فرع املنطقة الوسطى

قسم خدمة السيدات

قسم العالقات العامة

قسم الشبكات والبنية
التحتية

قسم املشاريع

قسم خدمة املتعاملني

قسم التصاريح التجارية

قسم الدعم الفني

فرع خورفكان

فرع كلباء

فرع دبا احلصن

https://twitter.com/
sharjaheconomic
https://sedd.ae/ar/web/sedd/home

ا ا

80080000

https://www.instagram.com/
SharjahEconomic/

f
https://www.facebook.com/pages/
https://www.youtube.com/user/
SharjahEconomic?feature=mhum
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إصدار تراخيص األعمال لعام 2019 - 2018
تؤكــد البيانــات اإلحصائيــة ارتفــاع مؤشــر رخــص األعمــال الصــادرة يف عــام
 2019بنســبة  % 10حيــث وصــل جممــوع رخــص األعمــال الصــادرة إىل
 5,241رخصــة خــال العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  4,754رخصــة صــادرة
خــال العــام .2018
تطور رخص األعمال الصادرة حسب نوع الرخصة للعام 2019 - 2018

.1استدامة االستثمار والنمو

يشــهد العــام  2019علــى إجنــازات الدائــرة التــي بلــورت رؤيــة صاحب الســمو
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،حفظــه اهلل ورعــاه ،حيــث بلــغ اجملمــوع الكلــي لرخــص
األعمــال  69,627رخصــة منهــا  64,386جمــددة ،و 5,241صــادرة

والتــي حتققــت بفضــل كفــاءات كادرهــا املؤهــل والتقنيــات احلديثــة
املتطــورة يف تنفيــذ اخلدمــات املرتبطــة بالتســجيل والرتخيــص بهــدف
حتقيــق تنميــة مســتدامة مبنيــة علــى املعرفــة واالبتــكار ،وجعــل اإلمــارة
حاضنــة لقطــاع األعمــال ومثــال حــي يحتــذى بــه.

نوع الرخصة

2018

2019

%

جتارية

3,026

3,127

%3

مهنية

1,304

1,599

%23

اعتماد

249

304

%22

صناعية

174

184

%6

متاجرة إلكرتونية

1

27

%2600

اإلجمايل

4,754

5,241

%10

ارتفــع معــدل منــو الرخــص الصناعيــة اجملــددة بنســبة  % 5خــال العــام
 2019مقارنــة بالعــام الســابق ،كمــا ارتفــع معــدل منــو الرخــص املهنيــة
بنســبة  ،% 1ورخــص اعتمــاد بنســبة  ،% 30بينمــا ســجلت الرخــص التجاريــة
انخفاضــً طفيفــً بنســبة  % 0.5خــال نفــس الفــرة.

تنوع كبري يف اجلنسيات املستثمرة يف اإلمارة

واصلــت إمــارة الشــارقة يف العــام  2019جناحهــا يف اســتقطاب
املســتثمرين مــن اجلنســيات كافــة وهــو مؤشــر طبيعــي علــى تزايــد
البيانــات التــي تــدل علــى اســتدامة النمــو واالســتثمار يف اإلمــارة حيــث
تتمتــع الشــارقة مبيــزة تنافســية وتاريخيــة قدميــة يف االســتثمار اخلليجــي
بهــا ،باإلضافــة إىل وجــود جنســيات أخــرى مثــل اجلنســيات األمريكيــة
والكنديــة والربيطانيــة.

نتجــت هــذه الزيــادة الكبــرة يف الرخــص الصــادرة مــن الزيــادة يف الرخــص
املهنية بنسبة  ،% 23تليها رخص اعتماد بنسبة  ،% 22كما سجلت الرخص
الصناعيــة والتجاريــة منـوًا بنســب  % 3 ،% 6على التــوايل لنفس الفرتة.
جتديد طلبات االستثمار لعام 2019 - 2018
تشري النتائج اإلحصائية إىل ارتفاع إجمايل عدد الرخص اجملددة إىل 64,386
رخصة لعام  ،2019مقابل  64,203رخصة لعام  2018بنسبة زيادة .% 0.3
رخص األعمال اجملددة حسب نوع الرخصة للعام 2019 - 2018

إصدار رخصة

4,754

5,241

% 10

جتارية

41,397

41,198

% -0.5

مهنية

20,323

20,502

%1

تجديد رخصة

64,203

64,386

% 0.3

صناعية

2,145

2,245

%5

اإلجمالي

68,957

69,627

% 1.0

اعتماد

338

441

%30

اإلجمايل

64,203

64,386

%0.3

المعاملة
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% 2019 2018

نوع الرخصة

2018

2019

%
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دول مجلس التعاون

1

%

الدول
األجنبية

51

%

 .2خدمات جديدة ومراكز لألعمال

الدول العربية ماعدا
دول مجلس التعاون

أو ًلا :خدماتنا الذكية:

11

%

اإلمارات

37

%

تبنــت الدائــرة يف العــام  2019اســراتيجية جديــدة بهــدف تطويــر األنظمــة
والتطبيقــات داخل ًيــا مــن خــال اســتثمار خــرة كوادرهــا البشــرية املؤهلــة
واملتميــزة يف تطويــر وإدارة األنظمــة مــن خــال اســتخدام أحــدث
التقنيــات وأفضــل األســاليب واملمارســات العلميــة والعمليــة .حيــث تقــوم
الدائــرة بشــكل مســتمر بعمليــات البحــث والتطويــر كمــا جتــري العديــد
مــن املقارنــات املعياريــة بهــدف الوصــول إىل أفضــل التقنيــات العامليــة
وأنســبها لبيئــة العمــل ،وأنفعهــا خلدمــة املســتفيد وتســعى الدائــرة
دائمــا لتطبيــق كل مــا هــو جديــد وحديــث ويقــدم قيمــة مضافــة للمتعامــل
ً
ً
انطالقــا مــن أهدافهــا يف حتقيــق «الســعادة ملتعاملينــا».
الربط مع الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية
قامــت الدائــرة يف العــام  2019بالربــط إلكرتونيــً مــع الهيئــة االحتاديــة
للهويــة واجلنســية ،وذلــك ســعيًا منهــا يف تســهيل اإلجــراءات وتبســيطها
علــى املتعاملــن ،وتكمــن أهميــة وفائــدة هــذا الربــط يف تقليــص عــدد
املســتندات التــي تطلــب مــن املتعامــل وبالتــايل ينعكــس ذلــك إيجابــً
علــى وقــت إجنــاز املعاملــة.
كمــا تعــد عمليــة الربــط والتكامــل مــع نظــام الهيئــة االحتاديــة للهويــة
واجلنســية مكســبًا مهمــً للحصــول علــى البيانــات الدقيقــة للمتعاملــن.
الربط مع الهوية الوطنية املوحدة UAEPass

توزيع املستثمرين حسب
اجلنسيات يف إمارة الشارقة
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تواكــب الدائــرة التطــورات الرقميــة علــى املســتويني احمللــي
معــرف
واالحتــادي حيــث قامــت يف العــام  2019بالربــط والتكامــل مــع َ
ً
تســهيال مــن الدائــرة
الهويــة الوطنيــة املوحــدة  ،UAEPassوذلــك
معــرف الهويــة الوطنيــة
و تبســيطًا خلدماتهــا ،حيــث أن اســتخدام َ
املوحــدة ُيم ّكــن املســتثمر مــن الدخــول للخدمــات الرقميــة اخلاصــة
باجلهــات احلكوميــة يف الدولــة مــن خــال معــرف واحــد فقــط بـ ً
ـدال
مــن معرفــات متعــددة.
25
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عدد معامالت توثيق عقود الشركات للعام 2019

ثانيًا :تصديق العقود
تسـ ً
ـهيال ملمارســة األعمــال التجاريــة وتعزي ـزًا ملرونــة االقتصــاد الوطنــي
ومتكــن تنافســيته حمليــً وخارجيــً واالرتقــاء بــدور القطــاع اخلــاص
ومســاهمته يف تنميــة اقتصــاد الدولــة قامــت الدائــرة يف العــام 2019
باســتحداث خدمــة (توثيــق معامــات الشــركات التجاريــة) بالدائــرة
وفروعهــا ،وذلــك تنفيــذً ا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه رقــم
 /7لعــام  2018يف شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون االحتــادي رقــم /2
لســنة  2015واخلــاص بالشــركات التجاريــة ،ومبوجــب القانــون متكــن هــذه
اخلدمــة الدائــرة مــن تصديــق عقــود تأســيس الشــركات التجاريــة وجميــع
التعديــات التــي تطــرأ عليهــا.

أنواع العقود

اجملموع

عقد بيع وملحق   

1395

عقد تأسيس   

1278

ملحق عقد غري حمدد القيمة   

504

ملحق عقد حمدد القيمة   

354

حمـضر اجتماع جمعية عمومية   

251

عقد بيع   

139

عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذ.م.م   

124

فسخ عقد تأسيس   

54

عقد تأسيس شركة تضامن   

1

اإلجمايل

4100

عدد معامالت توثيق العقود للشركات التجارية شهريًا لعام 2019

خدمات الدائرة عرب الرسائل النصية القصرية
ً
يف إطــار مواكبــة الثــورة الرقميــة وتســهيال لإلجــراءات املقدمــة
للمتعاملــن  ،أطلقــت الدائــرة يف العــام  2019عــددًا مــن خدماتهــا عــر
خاصيــة الرســائل النصيــة القصــرة  ،ومتتــاز اخلدمــة باالنســيابية يف
تســهيل إجــراءات الدائــرة وتبســيطها للمســتثمر.
حيــث يقــوم املســتثمر يف هــذه احلالــة بإرســال رســالة نصيــة قصــرة
إطالق منصة باشر أعمالك
خدم ــة تتي ــح للمس ــتثمر تأس ــيس الش ــركات (ع ــن بع ــد) يف دول ــة
اإلم ـــارات العربي ـــة املتح ـــدة ع ـــر منص ـــة إلكرتوني ـــة متكامل ـــة
مدجمــة مــع الدوائــر واجلهــات احلكوميــة احملليــة واالحتاديــة
املعنيـــة برتخيـــص األنشـــطة االقتصاديـــة يف الدولـــة ،خـــال
دقائـــق معـــدودة باســـتخدام إجـــراء ســـريع وســـهل وآمـــن ،دون
حاج ــة املس ــتثمر لزي ــارة أي جه ــة حكومي ــة .وق ــد أس ــهم الرب ــط
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إىل رقــم هاتــف خــاص بالدائــرة ،حتــوي الرســالة كلمــة تــدل علــى اخلدمــة
املطلوبــة باإلضافــة إىل رقــم الرخصــة .حيــث يتــم الــرد مــن قبــل الدائــرة
برابــط يحــوي شاشــة الدفــع ومــع الدفــع يتــم االنتهــاء مــن أداء املعاملــة.
فــا يحتــاج املتعامــل يف هــذه احلالــة إىل اســتخدام املوقــع أو اخلدمــات
الرقميــة أو احلضــور إىل الدائــرة إلجنــاز معاملتــه.
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يف تس ــريع عملي ــة اس ــتخراج الرخ ــص التجاري ــة واحلص ــول عل ــى الرخص ــة يف
 15دقيق ــة.
كم ــا قام ــت الدائ ــرة يف الع ــام  2019بتحدي ــث اإلص ــدار الث ــاين م ــن خدم ــة باش ــر
أعمالـــك ،والـــذي يحـــوي نطا ًقـــا أوســـع مـــن األنشـــطة التجاريـــة .كمـــا أضافـــت
خدم ــات جدي ــدة منه ــا “خدم ــة جتدي ــد الرخ ــص التجاري ــة وبطاق ــة املنش ــأة
وتصاري ــح العم ــل وعضوي ــة غرف ــة التج ــارة والصناع ــة ورق ــم املنش ــأة”.

667

360

277

300

176

200
100

541

5

44

0
ا

رس

أ





 

أ



أ



د

27
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

احملور األول استثمار  -متكني  -ترويج

ثال ًثا :مراكز خدمة األعمال:
وقعــت الدائــرة يف العــام  2019أربــع اتفاقيــات تعــاون مــع عــدد مــن مراكــز
اخلدمــة وذلــك تأكي ـدًا الســتمرار الدائــرة بالعمــل علــى تنميــة وتخطيــط
اقتصــاد اإلمــارة ،وحرصــً منهــا علــى تبســيط اإلجــراءات وتنظيــم ممارســة
ً
وصوال للرؤية االسرتاتيجية
ومزاولة األنشطة االقتصادية مبختلف أنواعها
الداعية للريادة يف التنمية الشــاملة لتحقيق اقتصاد تنافســي متنوع قائم
علــى املعرفــة واالبتــكار ،وتنــص االتفاقيــات علــى توفــر خدمــات إلكرتونية
ملراكــز اخلدمــة «أعمــال» متكنهــم مــن تقــدمي خدمــات الدائــرة اإللكرتونية،
وهــو مــا يعكــس منهجيــة التطــور املســتمر التــي تنتهجهــا الدائــرة بتوفــر
خدمــات متطــورة وتقــدمي تســهيالت متميزة للمســتثمرين.

 .3املستثمر الذكي:

تســــ ً
ـهيال علـــــى املســـــتثمر طـــــورت الدائـــــرة يف العـــــام  2019خدمـــــة
املســـــتثمر الذكـــــي ،والتـــــي تتيـــــح إجنـــــاز اخلدمـــــات اإللكرتونيـــــة دون
احلاجـ ـ ـ ــة إىل مراجعـ ـ ـ ــة الدائـ ـ ـ ــرة أو فروعهـ ـ ـ ــا اخملتلفـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا
يســـــهم يف حتســـــن جتربـــــة التعامـــــل مـــــع الدائـــــرة كقطـــــاع خدمـــــي
حريـــــص علـــــى دعـــــم املســـــتثمرين ومســـــاعدتهم مـــــن خـــــال تبنـــــي
أفضـــــل املمارســـــات املعمـــــول بهـــــا ،حيـــــث تقـــــوم الدائـــــرة بتقـــــدمي
خدمـــــات الدائـــــرة مبعايـــــر عامليـــــة وشـــــهدت اخلدمـــــة قفـــــزة نوعيـــــة
حيـــــث حققـــــت اخلدمـــــة خـــــال عـــــام  2019من ــــوًا بلـــــغ  % 66بواقـــــع
 17,251رخصـ ـ ـ ــة

معامالت املستثمر
الذكي

2019

2018

17,251

10,400

% 66

مراكز األعمال و اخلدمات 2018-2019

البند
عدد مراكز
الخدمة
أنواع
المعامالت
عدد
المعامالت

نسب
النمو

2018

2019

13

17

%13

28

37

%32

80,349 65,808

%22

 .4رخص املتاجرة اإللكرتونية والسيارات املتنقلة

املتاجرة اإللكرتونية:
بهــدف تفعيــل دور الشــباب املواطــن ،وتذليــل جميــع الصعــاب التــي
تواجههــم ،وتســهيل بيئــة األعمــال وحتفيــز املواطنــن وتشــجيعهم
علــى العمــل احلــر ودخــول األســواق ،اســتحدثت الدائــرة يف نهايــة 2018
رخصــة املتاجــرة اإللكرتونيــة والتــي تتميــز بأنهــا ال حتتــاج إىل اســتئجار
موقــع ،والبيــع عــر املواقــع اإللكرتونيــة ،والتطبيقــات ،والهواتــف الذكيــة،
كمــا أضافــت بعــض الرخــص التقليديــة نشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة حيــث
بلغــت نســبة تلــك الرخــص  % 64مــن رخــص نشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة
وتظهر املؤشرات اإلحصائية ارتفاعًا يف عدد الرخص منذ انطالقها

2019

17

متاجرة إلكترونية

رخصة اعتماد تزاول نشاط

رخصة متاجرة

للمواطنين

المتاجرة اإللكترونية

إلكترونية

2019

26

متاجرة إلكترونية

رخصة تجارية تم إضافة

رخص مهنية تم

نشاط متاجرة إلكترونية

إضافة نشاط

للرخص
التقليدية
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احملور األول استثمار  -متكني  -ترويج

 .5تنوع مصادر االستثمار الصناعي

حرصــت الدائــرة يف العــام  2019علــى تبنــي اســراتيجية واضحــة لتطويــر
القطــاع الصناعــي يف اإلمــارة لتحقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام
وبنــاء اقتصــاد متنــوع وفــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى حاكــم الشــارقة-حفظه اهلل
ورعــاه -الراميــة لتطويــر البيئــة الصناعيــة يف اإلمــارة.
وتتمتــع إمــارة الشــارقة مبوقعهــا االســراتيجي ،وتنــوع مواردهــا ،ومــا متتــاز
بــه مــن امتــاك املســاحات الكبــرة اخملصصــة للصناعــة حيــث تظهــر
النتائــج اإلحصائيــة ارتفاعــً يف حركــة إصــدار الرخــص الصناعيــة ،فقــد بلــغ
جممــوع الرخــص الصناعيــة الصــادرة  184رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة
بعــدد  174رخصــة يف العــام  ،2018بنســبة زيــادة  ،% 6كمــا بلغــت الرخــص
الصناعيــة اجملــددة  2,245رخصــة بنســبة زيــادة  % 5خــال نفــس الفــرة.
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رﺧﺼﺔ ﺑﻴﻊ
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ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

بيع املواد الغذائية بالسيارات املتنقلة
بالتعــاون مــع شــركاء الدائــرة (القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة وبلديــة
مدينــة الشــارقة) ودعمــً ألصحــاب املشــروعات التــي تســهم يف تنميــة
احلركــة التجاريــة واالقتصاديــة يف اإلمــارة ،اســتحدثت الدائــرة يف العــام
 2019نشــاط بيــع املــواد الغذائيــة بالســيارات املتنقلة ،وهــو ترخيص مينح
ملواطنــي الدولــة فقــط ويتضمــن عــددًا من الشــروط والضوابــط الصحية،
والبيئيــة ،واإلداريــة التــي حتفــظ احلقــوق باإلضافة إىل عدد مــن املميزات
واحملفــزات التــي تســهم يف حتقيــق التنميــة الشــاملة املســتدامة.
الدعــم احلكومــي واجملتمعــي وتعاون دوائر ،ومؤسســات ّ
الشــارقة يف
ّ
إن ّ
دعم املشــاريع الوطنية ،والتّرويج للمنتجات باألســواق احمللية ،والعاملية
حقق جناحات متميزة لكثري من أصحابها ،وساهم يف توفري احلياة الكرمية
جلميع املواطنني ،والقاطنني على أرض هذ اإلمارة الباســمة.
مقارنة لرخصة بيع املواد الغذائية بالسيارات املتنقلة 2019-2018

30
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2018

2019
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4

فرع كلباء
فرع المنطقة
الوسطى
المبنى الرئيسي
(مدينة الشارقة)

2019

إصدار  %6 174إصدار 184
تجديد  %5 2,145تجديد 2,245

المنطقة الوسطى %17
المنطقة الشرقية
%24

إحصائيات عن رخص السيارات املتنقلة
 2019يف املبنى الرئيس والفروع

فرع
خورفكان

2018

الرخص 2018-2019

7
8

مدينة الشارقة

27

%59
توزيع األنشطة الصناعية حسب الفروع يف اإلمارة
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احملور األول استثمار  -متكني  -ترويج

 .7متثيل دويل وترويج افرتاضي

الرتويج للقطاع الصناعي يف اإلمارة

منصة تفاعلية شاملة
جنحــت الدائــرة يف العــام  2019يف تكويــن منـــــصة تــــــفاعلية مــع
جمهورهــا الداخلــي واخلارجــي .حيــث تعتــر إدارة االتصــال احلكومــي
يف الدائــرة هــي املصــدر الرســمي لألخبــار واملعلومــات عــن الدائــرة،
وهــي اجلهــة املســؤولة يف إبــراز هويتهــا املؤسســية ،وتعزيــز صورتهــا
اإليجابيــة وتســليط الضــوء علــى دورهــا املتميــز أمــام اجملتمــع
والعــامل ،وتتمثــل مهــام اإلدارة يف التواصــل مــع وســائل اإلعــام واجلهــات

اســتمرت الدائــرة يف العــام  2019باحلمــات الرتويجيــة لقطــاع الصناعــة
ألهميتــه ودوره الريــادي يف دعــم منــو اقتصــاد اإلمــارة حيــث متثــل الصناعــات
التحويليــة نســبة  % 17مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل للعــام .2018

ومن املبادرات

كتيب الشارقة لالستثمار الصناعي:
اســتحدثت الدائــرة يف العــام  2019إصــدار الكتيــب باللغتــن الهنديــة
والصينيــة إىل جانــب اللغتــن العربيــة ،واإلنكليزيــة ،ويتضمــن إحصائيــات
ومؤشــرات عــن القطــاع الصناعــي وطــرح قصــص جنــاح لعــدد مــن أبــرز
املســتثمرين يف القطــاع.
جملة صنع يف الشارقة بكل فخر:
جملــة دوريــة خصصتهــا الدائــرة يف العــام  2019بهــدف الرتويــج ملصانــع
الشــارقة ،وتعريــف الفئــات املهتمــة بخدماتهــا ومنتجاتهــا ،ويتــم عــرض
اجمللــة يف جميــع فعاليــات الدائــرة الداخليــة واخلارجيــة ومبادراتهــا،
كمــا تقــوم الدائرةالرتويــج للمجلــة وعرضهــا علــى جميــع املنصــات وقنوات
التواصــل باإلضافــة للموقــع اإللكــروين للدائــرة.

 .6الرخصة الطالبية “بريق”

وقعــت الدائــرة يف العــام  2019اتفاقيــة تعــاون مــع كليــات التقنيــة العليــا
يف الشــارقة تتضمــن االتفاقيــة اســتحداث ترخيــص جديــد مــن نوعــه
خــاص بطلبــة الكليــات مــن مواطنــي الدولــة حتــت مســمى (ترخيــص
بــرق) حتقيقــً لتطويــر الرافــد االســتثماري لــرواد األعمــال األكادمييــن
وحتفيزهــم للدخــول إىل األســواق ومباشــرة العمــل التجــاري وذلــك للتعلــم
بســرعة مــن جتاربهــم املهنيــة ودجمهــا مــع خرباتهــم األكادمييــة للوصــول
لنتائــج وخمرجــات ناجحــة يف ســوق العمــل.
ومت االتفــاق علــى اشــراطات خاصــة لهــذا الرتخيــص منهــا أن يكــون طالــب
الرتخيــص مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات ،وأن يكــون طالبــً بكليــات التقنيــة
العليــا أو أحــد خريجيهــا بشــرط أال يتجــاوز ســنة التخــرج أكــر مــن ثــاث
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عدد
األخبار
الصحفية

165
ســنوات عنــد تقــدمي الطلــب ،وأال يقــل عمــر طالــب الرتخيــص عــن  21عامــً
ويف حــال كان عمــره أقــل يجــب إرفــاق إذن قاصــر ملمارســة التجــارة مــن
احملكمــة الشــرعية وغريهــا.
ويأتــي دور كليــة التقنيــة العليــا بتوفــر حاضنــات األعمــال يف مقــر الكليــة
ملمارســة أنشــطتهم االقتصاديــة وتقــدمي الدعــم الــازم لهــم واإلشــراف
علــى املشــاريع املرخصــة يف املركــز ومتابعتهــا ،بينمــا تقــوم الدائــرة مــن
جهتهــا بتقــدمي خدمــات جمانيــة للمســتفيدين مــن ترخيــص بــرق تشــمل
استشــارات قانونيــة واقتصاديــة وتســويقية وإداريــة ،والرتويــج للمركــز
عــر القنــوات اإلعالميــة للدائــرة ،والســعي لــدى الشــركاء االســراتيجيني
للدائــرة مــن شــركات ورجــال أعمــال للتفاعــل مــع مركــز حاضنــات األعمــال
فيمــا يحتاجونــه ممــا يتوفــر لــدى املركــز مــن منتجــات وخدمــات.
وللتعريــف بهــذا الرتخيــص قامــت الدائــرة بتنظيــم عــدة ورش تعريفيــة
لطلبــة وطالبــات كليــات التقنيــة العليــا بالشــارقة خــال عــام 2019
ومت عقــد عــدة اجتماعــات بــن الطرفــن لتقــدمي أفضــل وســائل الدعــم
واملســاندة لطلبــة وطالبــات الكليــة.

تغطيات
األفرع

107

احلكوميــة ومؤسســات اجملتمــع اخملتلفــة ،وتنظيــم ومتابعــة أعمــال
العالقــات الداخليــة واخلارجيــة ومــا تقتضيــه مــن مشــاركة يف املعــارض
اخملتلفــة واســتقبال الوفــود وأمــور التشــريفات والضيافــة ،واإلشــراف
علــى كل مــا يتعلــق باألنشــطة االجتماعيــة اخلاصــة بالدائــرة ،وتنظيــم
احلمــات واألنشــطة التســويقية ،وحمــات الرتويــج واملعــارض؛ لتعزيــز
صــورة الدائــرة ومكانتهــا علــى املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة
كافــة بالتوافــق مــع رؤيــة حكومــة الشــارقة ووفقــا ألفضــل املعايــر
واملمارســات العامليــة.

تنسيق
االجتماعات

106

عدد التغطيات
الداخلية «امللتقى
اإللكرتوين»

420

عدد متابعي
قنوات التواصل
االجتماعي

عدد
الرتجمات

1087

11,084

77

إجمايل
ا لتصا ميــم

189

عدد التغطيات يف وسائل
التواصل االجتماعي

4320

عدد
التغطيات
التلفزيونية
واإلذاعية

عدد الفعاليات
واملعارض

106
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أو ً
ال :حضورنا حمليًا

التسجيل النتخابات
اجمللس االستشاري

ملتقى االستثمار
السنوي

حضورنا دول ًيا وحمل ًيا

استطاعت الدائرة يف العام  2019وذلك من خالل مشاركتها باملعارض
واملؤمترات الداخلية واخلارجية أن حتقق جناحات جديدة تضاف لسجلها
املشرق احلافل بالتميز واالبتكار حيث أن الدائرة تضع بصمة مميزة يف
املعارض واملؤمترات كافة التي تشارك فيها مع العديد من اجلهات
االحتادية واحمللية والقطاع اخلاص لتعكس اسرتاتيجة الدائرة يف
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معرض الشارقة الدويل
للكتاب 2019

امللتقى الكويتي
اإلماراتي

ملتقى املعرفة

املعرض الوطني
للتوظيف

معرض جيتكس
التقني

21

ملتقى اإلمارات
االقتصادي

التعاون املتبادل وتعزيز التنسيق الفعال واملثمر مبا ينسجم مع رؤيتها
التي تهدف لالطالع على اخلربات والتجارب املميزة ،وكذلك إطالعهم
على إجنازاتها وجهودها الفريدة يف جمال جذب االستثمار وتوفري البيئة
التنافسية اجلاذبة لالستثمار والذي يعد توجهًا اسرتاتيجيًا إلمارة الشارقة،
وذلك من منطلق احلرص على حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
35
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مشاركة الدائرة يف معرض جيتكس 2019

شــاركت الدائــرة يف العــام  2019يف منصــة حكومــة الشــارقة يف معــرض
جيتكــس التقنــي وذلــك للعــام الســابع علــى التــوايل .حيــث قامــت الدائــرة
بإطــاق أحــدث منتجاتهــا الرقميــة وعــرض خدماتهــا احلاليــة وتبــادل
اخلــرات مــع الدوائــر واجلهــات األخــرى املشــاركة يف املعــرض.
حيــث قامــت الدائــرة بعــرض وإطــاق الدردشــة التفاعليــة بحلتهــا اجلديدة،
وتطبيــق الدائــرة اجلديــد ،موقــع اعتمــاد وكذلــك التطبيــق الصناعــي
وعقــود الشــركات التجاريــة.
متيــزت هــذه املنتجــات باســتخدامها ألحــدث التقنيــات يف الــذكاء
االصطناعــي وكذلــك يف التصميــم وأســلوب العــرض وتســهيل االســتخدام
علــى املتعاملــن.

حيث استعرضت الدائرة خالل مشاركتها ما يلي:
عرض إصدارات الدائرة في منصة الدائرة

تم تخصيص ركن لألطفال في

�التقرير السنوي 2018

المنصة وتوزيع الكتب وأقالم

�تقرير رخص األعمال 2018

التلوين

�دليل الشارقة الصناعي
�كتيب الشارقة لالستثمار الصناعي

01

�كتيب المنطقة الوسطى في الشارقة
�كتيب المنطقة الشرقية في الشارقة
كتيب رائدات األعمال في
�
إمارة الشارقة

03

نظمت الدائرة ثالث ورش متخصصة

مبادرة (كتابي في مكتبي) بهدف

تناولت “التحديات في مجال الملكية

نشر الثقافة المعرفية تم شراء 50

الفكرية واستشراف المستقبل” ،و “دور

كتا ًبا وتوزيعه على اإلدارات

إدارة المعرفة في تطوير المجتمعات”،
وورشة عمل بعنوان “من رؤى سامية إلى

02

تنمية شاملة في ربوع المنطقة الشرقية
والوسطى”،

دائرتنا يف معرض الكتاب:
شــاركت الدائــرة يف العــام  ،2019يف معــرض الشــارقة الــدويل للكتــاب
بدورتــه الـــ ،38ضمــن جنــاح املؤسســات والدوائــر والهيئــات احلكوميــة
لتعكــس بدورهــا رؤيتهــا االســراتيجية يف حتســن وتطويــر كفــاءة املــوارد
البشــرية ،ودعــم حــب القــراءة واالطــاع لــدى املوظفــن ،وكذلــك مت
تنظيــم عــدد مــن الــورش التثقيفيــة ضمــن اختصاصــات الدائــرة ،يف تبنــي
نشــر مفاهيــم إدارة املعرفــة وتعزيزهــا عنــد املوظفــن ،وبنــاء قــدرات
املشــاركني يف اجلانــب املعــريف ،والتــي تســهم يف تطويــر بيئــة العمــل،
وحتقيــق الســعادة للموظفــن ،وتأســيس أجيــال قياديــة مبتكــرة مــن
املســؤولني واألفــراد ،قــادرة علــى استشــراف املســتقبل ،وفــق أفضل الســبل
العلميــة والعمليــة ،والتطبيقــات العامليــة املتبنــاة .وتهــدف الدائــرة عــر
هــذه املشــاركة املميــزة إىل التعريــف بأهــم مبــادرات واختصاصــات الدائــرة
االقتصاديــة يف خمتلــف اجملــاالت
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العامل إىل الشارقة:
اســتقبلت الدائــرة خــال العــام 2019
عــددا مــن الوفــود املهمــة وذلــك
ً
ضمــن خطتهــا االســراتيجية لتعزيــز وتقويــة العالقــات مــع خمتلــف
اجلهــات يف دول العــامل مثــل:

وفد املغرب
لتعزيز العالقات
والتعاون
املشرتك

وفد القنصلية األمريكية

ثانيًا :حضورنا دوليًا

وفد القنصلية
األمريكية لتعزيز
العالقات
والتعاون
املشرتك

الوفد الربيطاين

الوفد الربيطاين
لتعزيز العالقات
والتعاون
املشرتك
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الوفد الروسي
لتعزيز العالقات
والتعاون
املشرتك

الشارقة إىل العامل
الدورة الـ  2للجنة االقتصادية املشرتكة بني دولة اإلمارات واجملر:
ش ـــاركت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019ضم ـــن وف ـــد الدول ـــة لل ـــدورة الثاني ـــة
للجن ـ ــة االقتصادي ـ ــة املش ـ ــركة ب ـ ــن دول ـ ــة اإلم ـ ــارات واجمل ـ ــر لبح ـ ــث
س ـ ــبل التع ـ ــاون يف اجمل ـ ــاالت االقتصادي ـ ــة والتجاري ـ ــة ب ـ ــن البلدي ـ ــن
ومناقشـــــة الفـــــرص والتحديـــــات وتبـــــادل املعلومـــــات حـــــول أبـــــرز
القطاعـــــات املســـــتهدف تطويرهـــــا ،وفـــــرص إقامـــــة شـــــراكات تخـــــدم
األه ـ ــداف التنموي ـ ــة ب ـ ــن الطرف ـ ــن.
مشاركة الدائرة يف وفد الدولة إىل هوجن كوجن
شــاركت الدائــرة يف العــام  2019يف وفــد الدولــة إىل هونــغ كونــغ يف
جمهوريــة الصــن الشــعبية الــذي نظمتــه وزارة االقتصــاد وذلــك مــن أجــل
اســتعراض الفــرص املتاحــة لزيــادة التبــادالت التجاريــة واالســتثمارية
وخاصــة يف القطاعــات املتعلقــة باالبتــكار واملشــاريع الصغــرة
واملتوســطة والتــي تعــد مــن أبــرز القطاعــات ذات االهتمــام املشــرك بــن
البلديــن .وحتــرص الدائــرة علــى املشــاركة يف مثــل هــذه امللتقيــات التــي
تنظمهــا وزارة االقتصــاد وغريهــا مــن اجلهــات احلكوميــة واالحتاديــة يف
الدولــة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى االمتيــازات التــي متتلكهــا إمــارة
الشــارقة مــن موقــع مميــز وبيئــة حمفــزة لالســتثمار ومباشــرة األعمــال.
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التعاون الصناعي والتقني والعلمي مع روسيا االحتادية:
وفــد مــن موظفــي الدائــرة يف االجتمــاع الثــاين لفريــق
شــارك يف العــام ٌ 2019
العمــل املكلــف بتعزيــز التعــاون يف جمــاالت الصناعــة واالســتثمار واالبتــكار بــن
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة وجمهوريــة روســيا االحتاديــة ،حيــث كان مــن
أهــم أهــداف االجتمــاع تطويــر مشــاريع صناعيــة مشــركة واالســتفادة مــن القــدرات
واإلمكانيــات الصناعيــة واستكشــاف فــرص التعــاون للدخــول يف أســواق جديــدة.
وحضــر وفــد الدائــرة العديــد مــن اللقــاءات منهــا اللقــاء األول مــع قطــاع الــذكاء
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االصطناعــي والروبوتــات وقطــاع االبتــكار والبحــث والتطويــر واللقــاء الثــاين مــع
قطــاع األغذيــة واملشــروبات الصحيــة وقطــاع الصناعــات الدوائيــة .ونتــج عــن تلــك
الزيــارة العديــد مــن التوصيــات لتحقيــق التعــاون بــن الدولــة وجمهوريــة روســيا
االحتاديــة وأهمهــا العمــل علــى اســتقطاب رجــال األعمــال لالســتثمار يف إمــارة
الشــارقة والرتكيــز علــى حتقيــق التعــاون املشــرك يف جمــاالت هامــة منهــا التعليــم
والــذكاء االصطناعــي والروبوتــات واالبتــكار و الرعايــة الصحيــة وجــذب االســتثمار.

الدائرة تشارك ضمن وفد «العربية لطريان» لفيينا
شـــــــاركت الدائــــرة يف العــــام  2019ضمــــن وفـــــــــد شـــــــركة العربيــــة
للطــــران يف رحلتهـــــــم األوىل واالفتتـــــــــاحية ألول خــــط طــــران
مـــن إمــــــــارة الشـــارقة لفيينـــا ،عاصمــــــة جمهــــــورية النمســـا ،حيـــث
ضــــــم الوفـــد نخ ًبـــا مـــن املســــــؤولني ورجـــــــال األعمـــــــال والشـــركات
االســـــــــتثمارية يف اإلمــــارة.

وتأتــــي مشــــاركة الدائــــرة ضمــــن هــــذا الوفــــد لبحــــث ســــبل التعــــاون
يف اجملــــ ـــاالت االقتصاديــــ ـــة والتجاريــــ ـــة ب ـــن البلدي ـــن ومناقش ـــة
الف ـــرص والتحدي ـــات وتبــــ ـــادل املعلومــ ـــات ح ـــول أب ـــرز القطـــ ـــاعات
املســـ ـــتهدف تطويره ـــا ،وف ـــرص إقــــ ـــامة شـــ ـــراكات تخ ـــدم األه ـــداف
التنمويــــة بــــن الطرفــــن.
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2018

أو ً
ال :تلقي شكاوى املستهلكني
قامــت الدائــرة يف العــام  2019بحــل  % 96مــن الشــكاوى املقدمــة لقســم
احلمايــة التجاريــة والبالــغ عددهــا  5109شــكوى حيــث قــام موظفو القســم
بحلهــا وفــق آليــة معتمــدة لدراســة شــكاوى الغــش التجــاري وإحاطــة
املســتهلك باجلــو اآلمــن ،والعمــل وفــق الرؤيــة الســديدة التــي يوصــي بهــا
صاحــب الســمو حاكــم اإلمــارة.

شكاوى
املستهلك

2019

%96

نسبة الشكاوى
التي مت حلها

شكاوى
املستهلك

5115

5109

ثانيًا :الرتكيز على توعية املستهلك
قامت الدائرة يف العام  2019بتنظيم مبادرات عدة ،بهدف توعية املستهلك
بحقوقــه .كمــا تركــز الدائــرة بشــكل دائــم علــى توعيــة املســتهلك وتفــادي
وقوعــه يف املشــكالت التجاريــة أو الغــش التجاري.من خالل:
المشاركة في معارض ريادة
األعمال التي تنظمها الدائرة
بشكل سنوي لتوعية
المستهلكين للتفريق بين
المنتج األصلي والمقلد.

 .1املستهلك يف قلب الدائرة

افتتحــت الدائــرة يف العــام  2019قنــوات جديــدة للتواصــل مــع املســتهلك
اســتمرارًا منهــا يف العمــل علــى تعزيــز ثقــة املســتهلك يف األســواق
احملليــة لإلمــارة ،كمــا تتكفــل الدائــرة بحمايــة حقــوق املســتهلكني مــن
خــال تعريفهــم باحلقــوق والواجبــات.
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01
03

المشاركة في الفعاليات المجتمعية
بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات
الحكومية لتوعية وإرشاد
المستهلكين ومنها مهرجان الشارقة
للثقافة والناس الذي نظمه المجلس
األعلى لشؤون األسرة.

عقد عدة اجتماعات مع الشركاء
االستراتيجيين لبحث سبل
التعاون في التوعية في مجال
الغش التجاري والملكية الفكرية.

02
04

المشاركة في المعارض الرسمية
المقامة في الدولة من أبرزها
معرض الكتاب الدولي لتوعية
المستهلكين والمستثمرين
وتعريفهم بالملكية الفكرية.
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 .2بيئة استثمارية وأسواق آمنة

تــويل الدائــرة اهتمامــً كبــرًا بحمايــة أســواق اإلمــارة ،كمــا تعمــل علــى
تنظيــم العالقــة بــن املســتهلك والتاجــر ،وحمايــة احلقــوق مــن خــال
دورهــا الرقابــي علــى األســواق ورفــع كفــاءة الضبــاط التجاريــن يف
مكافحــة الغــش والتدليــس التجــاري .وذلــك مــن خــال:

أو ً
ال :فض املنازعات التجارية
قامت الدائرة يف العام  2019بالعمل على حل خالفات املستثمرين من خالل
حزمة من اآلليات املدروسة ،ووفق نهج مدروس لفض املنازعات التجارية وحلها
بني املستثمرين ،وتدرك الدائرة أهمية تضافر اجلهود والعمل على جعل
أسواق اإلمارة آمنة وجاذبة لالستثمار ،وذلك يف إطار التوجيهات احلكيمة
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي عضو اجمللس
األعلى لالحتاد حاكم الشارقة حفظه اهلل ورعاه.
نوع الشكوى

2018

2019

نسبة الشكاوى
املغلقة

شكوى الغش
التجاري

430

682

% 93

شكوى وكيل
خدمات

495

469

% 98

%4

نسبة الشكوى املغلقة
2019

تحت التنفيذ

%96
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نسبة إغالق الشكاوى

ثانيًا :مكافحة الغش التجاري
قامــت الدائــرة يف العــام  2019بعــدد  150467زيــارة لألســواق واملنشــآت
التجاريــة وذلــك ضمــن دورهــا الفاعــل يف حمايــة أســواق اإلمــارة مــن
التدليــس والغــش التجــاري وضمــان خلوهــا مــن املــواد احملظــورة

والبضائــع املقلــدة ،باإلضافــة للتأكــد مــن ســامة املنشــآت مــن أي
خمالفــة تعــارض القوانــن املعمــول بهــا يف اإلمــارة وأســفرت هــذا الزيــارة
عــن عــدد مــن الضبطيــات التــي تشــمل بضائــع حمظــورة وأخــرى مقلــدة.
47
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

احملور الثاين املستهلك واألسواق

ثالثًا :الضبطيات خالل عام 2019

رابعًا :إتالف البضائع املقلدة

حققــت الدائــرة  719ضبطيــة خــال العــام  2019وذلــك بالتعاون والتنســيق
مــع القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة ،وذلــك بهــدف حمايــة أســواق اإلمــارة
مــن املــواد احملظــورة والبضائــع املقلــدة.
ومن أبرزها:

قامــت الدائــرة يف العــام  2019بالتعــاون مــع شــركة بيئــة بإتــاف عــدد مــن
البضائــع احملظــورة واملقلدة التــي مت ضبطها خالل عمليــات الضبطيات
التــي قامــت بهــا الدائــرة وذلــك بالتعــاون مــع شــركائها االســراتيجيني.

ضبطية
مستحضرات
التجميل املقلدة.

ضبطية السجائر
اإللكرتونية
املقلدة.

ضبطية الشواحن
املقلدة التي
حتمل عالمة
جتارية.

الغش التجاري

ضبطية علب
فارغة مقلدة
حتمل عالمات
جتارية.

خامسًا :توحيد العقود التجارية اخلاصة ببيع السيارات
املستعملة وخدمات األفراح
ضبطية أسطوانات
الغاز التي يتم نقلها
أو تخزينها بطرق
غري رسمية.

تعمــل الدائــرة علــى ضمــان حمايــة احلقــوق وتســاهم يف تقليــل الشــكاوى
والنزاعــات بــن املســتهلك والتاجــر حيــث قامــت يف العــام  2019بتوحيــد
العقــود اخلاصــة لعــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة ومنهــا قطاع الســيارات،
وقطــاع خدمــات األفــراح.

ضبطية ملصقات
مقلدة حتمل
عالمات جتارية.

 .3رقابة األسواق

تتابع الدائرة يف عام  2019بشكل دوري ومستمر الرقابة على أسواق اإلمارة،
ومــدى تقيــد املنشــآت التجاريــة العاملــة بهــا بتصاريــح اللوحــات التجاريــة،
واإلعالنــات التجاريــة ،ولضمــان حقــوق املســتهلك ،باإلضافــة للرقابــة على
املقاييس والقياسات.
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الرقابة قبل

الرقابة قبل عيد

رمضان

األضحى

الرقابة على
التصاريح

مقاييس

والتنزيالت

المترولوجيا

أو ًلا :الرقابة قبل رمضان
كثفــت الدائــرة حمالتهــا على املنشــآت االقتصادية املرتبط نشــاط عملها
مبوســم شــهر رمضــان املبــارك ،حيث قامت الدائــرة يف العــام  2019بتنظيم
حمــات توعويــة ورقابية على مســتوى اإلمارة لتوعية املســتهلكني والتجار
بحقوقهم وواجباتهم ولتعريف التجار والبائعني بضرورة وضع قوائم توضح
أسعار املنتجات ،باإلضافة لضرورة التأكد من سالمة املنتجات املعروضة
يف األسواق ومدى مطابقتها للمواصفات املعتمدة.

ثانيًا :الرقابة قبل عيد األضحى
قامــت الدائــرة يف العــام  2019بحمــات رقابية على املنشــآت االقتصادية
املرتبط نشــاطها مبوســم عيد األضحى املبارك ،حيث ترفد الدائرة أســواق
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اإلمــارة بالضبــاط التجاريــن للقيــام بزيــارات ميدانيــة وجــوالت تفقدية على
األســواق لضمــان خلــو األســواق مــن الغــش والتدليــس ،فضـ ً
ـا عــن توجيــه
النصائــح واإلرشــادات حــول أهميــة االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة املعمــول
بهــا يف اإلمارة.

ثال ًثا :التصاريح والتنزيالت

خصصــت الدائــرة يف العــام ً 2019
فريقــا مــن الضبــاط التجاريــن ملتابعــة
إجــراءات التصاريــح التجاريــة الصــادرة املتعلقــة بالتنزيــات واخلصومــات
والســحوبات علــى اجلوائــز والتأكــد مــن التــزام املنشــآت بالضوابــط
التجاريــة التــي تكفــل للمســتهلك حقــه.

رابعًا :الرقابة على مقاييس املرتولوجيا
قامــت الدائــرة يف العــام  2019وبالتعــاون مــع هيئــة اإلمــارات للمواصفــات
واملقاييــس بتخصيــص عــدد مــن الضبــاط التجاريــن للقيــام بحمــات
رقابيــة علــى األســواق الرئيســة يف اإلمــارة بهــدف التأكــد مــن مصداقيــة
وصالحيــة األجهــزة املســتخدمة يف املقاييــس واألوزان ،حيــث يشــرط
أن تكــون أدوات الكيــل والقيــاس ممهــورة ومعتمــده لــدى هيئــة اإلمــارات
للمواصفــات ،وقــد بلغــت الزيــارات عــدد  1096يف احلمــات الرقابيــة.
وتشــمل االتفاقيــة الرقابــة علــى املرتولوجيــا القانونيــة ،وبنــاء عليــه يتــم
املطابقــة علــى األوزان واملقاييــس علــى النحــو التــايل:

م

األداة

السعة

اجملال

1

موازين ذات دقة
عالية

كيلو غرام 10

منشآت الذهب ومنشآت
العطور مثل الزعفران والعود

2

موازين ذات الدقة
العادية

كيلو غرام 50

منشآت بيع اللحوم
واخلضروات

3

املكاييل
احلجمية

لرت 20

حمطات الوقود

4

األمتار التجارية

مرت 10

منشآت بيع املالبس اجلاهزة
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احملور الثاين املستهلك واألسواق

 .5منشآتنا األفضل توافقًا

تعنى الدائرة يف العام  2019مبتابعة اخلطط والسياسات احملددة لها يف شأن
الرقابــة علــى املنشــآت االقتصاديــة يف اإلمــارة ،ومتابعــة مراقبــة وتنفيــذ إجــراءات
الدائــرة املتعلقــة باملنشــآت االقتصاديــة ومــدى إملامهــا بالتشــريعات واللوائــح،
حيــث بلــغ توافــق املنشــآت االقتصاديــة مــع القوانــن واإلجــراءات بنســبة .% 71

 .6نظام “حماية املستهلك الذكي”

2019
 .4استطالع دوري الحتياجات السوق

اســتمرت الدائــرة يف العــام  2019بزيــارة املنشــآت التجاريــة املدرجــة
علــى التصنيــف الــدويل املوحــد لألنشــطة االقتصاديــة  ،ISIC4وبلــغ
عــدد الزيــارات  350بهــدف متابعــة القطاعــات التجاريــة واالطــاع علــى
املعوقــات التــي تواجــه هــذا القطــاع ،وإيجــاد احللــول املناســبة
بالتعــاون مــع الشــركاء االســراتيجيني للدائــرة تسـ ً
ـهيال إلجــراءات الرتخيص
وتبســيطها بهــدف زيــادة تدفــق االســتثمار يف إمــارة الشــارقة.
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2018
319
زيارة

350
زيارة

نظــام أطلقتــه دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف عــام  2019حيــث تعتمــد علــى تقنيــة
الذكاء االصطناعي ملنح املستخدمني إجابات وافية حول اإلجراءات واملستندات
واملتطلبــات الالزمــة لكل ما يتعلق بحماية املســتهلك.
حيــث يعــد نظــام حماية املســتهلك الذكــي النظام املعريف احملوســب األول يف
إمــارة الشــارقة ويعمــل علــى معاجلــة البيانــات احلكوميــة بشــكل ســريع ليقــدم الــرد
الدقيــق واملوثــوق للمســتخدم خــال وقــت قياســي ،بنــا ًء علــى البيانــات الضخمــة
الدقيقــة التــي يتــم تزويــده بهــا ملعاجلتهــا.
ويعــد النظــام االفرتاضي للمســتهلك يف دائرة التنمية االقتصادية بإمارة الشــارقة
مرجعــً موثوقــً ،حيــث يســهل لــكل مــن املواطنــن واملقيمني والســياح اســتخدامه
باعتباره املستشار املوثوق يف مواضيع حماية املستهلك .وتتيح اخلدمة للمستهلك
تقدمي شــكوى حماية املســتهلك واحلصول على حل للشــكوى بشــكل فوري حســب
قانــون حمايــة املســتهلك .حيــث أن اخلدمــة تعــزز قنــوات التواصل مع املســتهلكني
وتزيــد وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.

 .7نظام “تتبع املركبات”

قامــت الدائــرة يف العــام  2019بتطويــر نظــام تتبــع املركبــات الذي اســتحدثته بهدف
احلفاظ على سالمة موظفيها واملمتلكات ،ويتيح النظام تتبع املركبة أثناء سريها،
ومعرفة موقعها ،ومشاهدتها على اخلريطة والتواصل مع مستخدمها بشكل حي،
ومتابعــة مــدى التــزام مســتخدمها بالضوابــط واالشــراطات وقواعد القيــادة اآلمنة
مــن خــال اســتقبال التنبيهــات اخلاصة بكل ســيارة ،ومــن أهم نتائــج وخمرجات نظام
التتبــع تنظيــم أداء الضبــاط التجاريــن وعــدد الزيــارات املقــررة للمواقــع واملنشــآت،
باإلضافة لرتشــيد نفقات اســتهالك الوقــود ،وإصالح وصيانة مركبــات الدائرة.
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احملور الثالث التخطيط القتصاد وطني مستدام

 .2الدائرة يف منتدى اإلمارات االقتصادي 2019

.1نؤشر للمستقبل يف االجتماعات السنوية
حلكومة دولة اإلمارات
شــاركت الدائــرة يف العــام  2019يف رســم مســتقبل ورؤيــة دولة اإلمــارات العربية
املتحــدة ،مــن خــال حصر التحديات والفرص التي ترفع لالجتماعات الســنوية
حلكومــة دولــة اإلمــارات ،حيــث أوصــت الدائــرة بالعمــل علــي اهميــه رفــع النمــو
احلقيقي للناجت احمللي من خالل زيادة االستثمارات و زياده يف االنفاق اخلاص
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ودفع احلكومة للنشاط االقتصادي لتدفق االستثمارات اخلارجية التي تزيد من
السيولة املالية عن طريق الصناعات التصديرية ونفاذ املنتجات اإلماراتية إىل
األسواق اخلارجية .و قد شكلت الدائرة فريق عمل من مدراء اإلدارات و مستشاريها
لبلورة جمموعة من املقرتحات عملت بالتوازي يف احملور االقتصادي ووضعت
نصب عينيها مقومات الدولة االقتصادية وأيضا إمكانات إمارة الشارقة االقتصادية
لضمها إىل رؤية دولة اإلمارات و تطلعاتها االقتصادية خالل السنوات القادمة.

تشـ ــارك الدائـ ــرة سـ ــنويًا يف ملتقـ ــي التخطيـ ــط االقتصـ ــادي باعتبارهـ ــا
شــــريكًا اســــراتيجيًا مــــع وزارة االقتصــــاد و اقتصاديــــة أبــــو ظبــــي
و دبــــي ،حيــــث شــــاركت يف العــــام  2019بعــــرض مؤشــــرات تطــــور
اقتصــــاد إمــــارة الشــــارقة وشــــرح منــــوذج النمــــو املتــــوازن يف اإلمــــارة
كمؤشــــرات التنميــــة واالســــتدامة وحتليــــل القطاعــــات االقتصاديــــة
ومسـ ــاهمتها يف النـ ــاجت احمللـ ــي اإلجمـ ــايل مـ ــع عـ ــرض لالسـ ــتثمارات
وتكويــــن الرأســــمايل املتواصــــل علــــى الصحــــة والتعليــــم يف اإلمــــارة
واالســــتثمارات املتواصلــــة يف قطــــاع الثقافــــة والفنــــون وعــــرض أهــــم
مراحــــل التخطيــــط االقتصــــادي التنمــــوي بالدائــــرة و اإلمــــارة وأهــــم
مؤشــــرات األداء االقتصــــادي مــــع شــــرح كيفيــــة قيــــام اإلمــــارة بتنويــــع
حمفظـــة االســـتثمارات احلكوميـــة وتنفيـــذ اســـراتيجية إمـــارة الشـــارقة
يف النمـــو املتـــوازن يف القطاعـــات االقتصاديـــة ذات القيمـــة املضافـــة
العاليــــة وامليــــزة النســــبية التــــي تتماشــــى مــــع توجهــــات اإلمــــارة يف
قطاعــــات الصحــــة والتعليــــم والقطاعــــات الســــياحية والرتاثيــــة ،مــــع

الرتكيـــز علـــى قطـــاع الصناعـــة الـــذي يعـــد أحـــد احملـــركات األساســـية
ً
فضــــا عــــن
للنمــــو ،باإلضافــــة إىل املشــــاريع اخملططــــة العقاريــــة
بعــــض القطاعــــات األخــــرى كتجــــارة اجلملــــة والتجزئــــة وبعــــض
القطاع ــات األخ ــرى م ــع حتقي ــق معادل ــة األم ــان يف األس ــواق و متتعه ــا
 2018مبفهــــوم «األســــواق اآلمنــــة» و دعــــم مشــــروعات املواطنــــن
متناهي ــة الصغ ــر وري ــادة األعم ــال وحتقي ــق زي ــادة كب ــرة يف املش ــروعات
متناهي ــة الصغ ــر بنس ــبة  % 22.6و تطوي ــر األداء املؤسس ــي االقتص ــادي
م ــع أمتت ــة وخصخص ــة اإلج ــراءات و زي ــادة الطل ــب عل ــى بيئ ــة األعم ــال
يف اإلم ــارة بش ــكل كب ــر خ ــال الس ــنوات املاضي ــة م ــن خ ــالمضاعف ــة
اخلدم ــات اإللكرتوني ــة و الذكي ــة وخصخص ــة املعام ــات وزي ــادة أع ــداد
املوظفـ ــن واملنافـ ــذ و الضبـ ــاط التجاريـ ــنمـ ــع طفـ ــرة يف اسـ ــتخدام
املسـ ــتثمر الذكـ ــي واملراقبـ ــة املسـ ــتمرة ملعـ ــدالت رضـ ــا املسـ ــتثمرين
حيـــث ارتفعـــت النســـبة يف الدائـــرة مـــن  % 93يف العـــام  2017إىل % 95
يف العــــام  2018إىل  % 93يف العــــام .2019
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احملور الثالث التخطيط القتصاد وطني مستدام

.3دعماملشاريعالوطنيةمتناهيةالصغروعالمةالتمييز

س ـــعت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019لرف ـــع مس ـــتوى خدماته ـــا يف تنش ـــيط
وتفعيـ ـ ــل سـ ـ ــوق العمـ ـ ــل يف اإلمـ ـ ــارة ،مـ ـ ــن خـ ـ ــال تشـ ـ ــجيع أصحـ ـ ــاب
املشــــاريع الوطنيــــة ومســــاندة أفــــكار الشــــباب املواطــــن وتطويرهــــا
وتنميتهــــا واســــتثمارها وحتويلهــــا إىل مشــــاريع ناجحــــة يف األســــواق.
اسـ ـ ــتمرت الدائـ ـ ــرة يف تفعيـ ـ ــل مسـ ـ ــاهمة املواطنـ ـ ــن واملواطنـ ـ ــات
يف أنشــــطة القطــــاع االقتصــــادي وجمــــاالت األعمــــال والتجــــارة مــــن
خـ ـ ــال إتاحـ ـ ــة الفرصـ ـ ــة لهـ ـ ــم ملمارسـ ـ ــة العمـ ـ ــل التجـ ـ ــاري بالشـ ـ ــكل
الصحيــــــح وتقــــــدمي الدعــــــم الــــــازم ،وتطويــــــر املســــــتوى التجــــــاري
للوصــــــول إىل أفضــــــل ممارســــــات اجلــــــودة والتميــــــز املســــــتدام يف
اجملــــــال االقتصــــــادي.

 .1ورشة (صناعة العطور والبخور)
نظمــت الدائــرة يف العــام  2019هــذه الورشــة بهــدف تأهيــل وتدريب النســاء
اللواتــي لديهــن هوايــة يف صناعــة العطــور والبخــور وذلــك بهــدف تطويــر
مهارتهــن وتأهيلهــن للبــدء مبشــاريعهن التجاريــة وحضــر الورشــة عــدد 25
مشــاركة وقــام بتقــدمي الورشــة الســيدة /عائشــة ســعيد راشــد -صاحبــة
الرتخيــص (حلويــن املشــم خللــط وبيــع البخــور).

 .2ورشة دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع
نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة دراســة اجلــدوى االقتصاديــة
للمشــاريع 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 .حيــث بلــغ عــدد احلضــور  25مــن رواد األعمــال.

أوال :الرخصة املنزلية (اعتماد)
تصــدر الدائــرة رخصــة اعتمــاد ملواطنــي ومواطنــات دولــة اإلمــارات بهــدف
تشــجيعهم علــى العمــل احلــر ودخــول عــامل املــال واألعمــال ،مــن خــال
تبســيط اإلجــراءات وتنظيــم ممارســة العمــل التجــاري يف إمــارة الشــارقة
مــن خــال املنــزل ،وتظهــر النســب اإلحصائيــة ارتفاعــً يف عــدد رخــص
(اعتمــاد) الصــادرة بنســبة  % 22خــال العــام  2019مقارنــة بالعــام ،2018
كمــا منــت رخــص اعتمــاد اجملــددة بنســبة  % 30لنفــس الفــرة
كمــا نظمــت الدائــرة يف العــام  2019عــدة ورش تدريبيــة وتوعويــة بهــدف
تشــجيع أصحــاب املشــاريع الوطنيــة ســواء الرخــص التجاريــة القائمــة
أو الرخــص املنزليــة (اعتمــاد) وذلــك بهــدف رفــع مســتوى األداء التجــاري
لديهــم والــذي ســينعكس ايجابــً علــى الكفــاءة واإلنتاجيــة واألداء
االقتصــادي يف اإلمــارة ومــن أهــم الــورش:
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رخصة اعتماد

2018
الصادرة

اجملددة

338 249

2019
الصادرة

اجملددة

441 304

 .3ورشة التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي
نظمــت الدائــرة يف العــام  2019هــذه الورشــة ألصحــاب الرخــص املنزليــة
«اعتمـــاد» لتمكينهـــم مـــن توســـيع نطـــاق مشـــاريعهم عـــن طريـــق
التســـويق عـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وطـــرح الطـــرق احلديثـــة
للتســويق وكذلــك لتمكينهــم مــن جمــع ودراســة قواعــد البيانــات اخلاصــة
مبش ــاريعهم م ــن أج ــل وض ــع خط ــة تس ــويقية مدروس ــة وتوعيته ــم م ــن
اإلعالنـــات العشـــوائية التبـــاع أســـلوب اإلعالنـــات املوجهـــة لألشـــخاص
املهتمـــن وكذلـــك إلكســـابهم املعرفـــة بخصـــوص أنـــواع املتعاملـــن
وآلي ــة التس ــعري وأه ــم مب ــادئ التصوي ــر.
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 .4مفاتيح التخطيط املايل ملشروعك التجاري
نظمــت الدائــرة يف العــام  2019هــذه الورشــة لتحفيــز املشــاريع
االقتصاديــة املتوســطة والصغــرة ،وتقــدمي خمتلف التســهيالت تشــجيعًا
منهــا علــى لالســتثمار ،واطــاع رواد األعمــال وأصحــاب املشــاريع املنزليــة
(اعتمــاد) علــى كيفيــة التمويــل اجليــد ملشــاريعهم ،وتعزيــزًا لقطــاع
الشــركات التجاريــة العاملــة يف اإلمــارة واالرتقــاء بــأداء الســوق التجــاري
احمللــي.

ثانيًا :عالمة التميز للمشاريع الريادية
أطلقــت الدائــرة يف العــام  2019خدمــة جديــدة تخــدم فئــة (الرخــص
املنزليــة)  -اعتمــاد  -وهــي (عالمــة التميــز ملشــاريع الرياديــة الوطنيــة)،
والتــي تبنــى علــى أســاس اإلجنــازات التــي يتــم حتقيقهــا مــن قبــل
املشــاريع املنزليــة والتــي تؤكــد الرؤيــة الواضحــة الستشــراف املســتقبل.
وتركــزت أهــداف عالمــة التميــز علــى تشــجيع املشــاريع املنزليــة يف إمــارة
الشــارقة للتقــدم واالرتقــاء مبســتوى األداء ونشــر مفاهيــم التميــز التجــاري
يف جمتمــع األعمــال بإمــارة الشــارقة ،باإلضافــة لتشــجيع املبدعــن مــن
رواد األعمــال علــى اســتخدام أفضــل املمارســات االقتصاديــة احلديثــة
واســتدامة أعمالهــا وجتــاوز مراحــل البدايــات الصعبــة وتشــجيعهم علــى
التعــرف علــى أفضــل ممارســات اجلــودة والتميــز املســتدام .ووضعــت
الدائــرة شــروطًا ومعايــر واضحــة ومناســبة ألصحــاب املشــاريع املنزليــة
(اعتمــاد) تتمثــل يف عــدة جوانــب منهــا (التميــز املــايل واالقتصــادي-
التميــز اإلداري واجلــودة -التميــز التســويقي  -التميــز اجملتمعــي
والتطوعــي  -وأخــرًا التميــز البيئــي).
كمــا مت وضــع امتيــازات للمشــاريع الفائــزة يف هــذه العالمــة وذلــك بعــد
إثبــات التــزام أصحــاب املشــاريع بجميــع املعايــر وإثبــات توافرهــا ســواء
باألدلــة أو املســتندات التــي تثبــت صحتهــا .حيــث قســمت العالمــات إىل
ثــاث فئــات (الذهبيــة ،والفضيــة ،والربونزيــة) كما مت تقســيمها وفقــً لكفاءة
ومــدى تطبيــق وشــمول املعايــر املوضوعــة يف املشــاريع املنزليــة.
وللرتويــج عــن هــذه اخلدمــة اجلديــدة ،قامــت الدائــرة يف العــام 2019
ً
ووصــوال
بتنظيــم ورش تعريفيــة لشــرح وتوضيــح آليــة االشــراك والتقييــم
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ملراحــل الفــوز بالعالمــة ،إضافــة إىل ذلــك اســتخدمت الدائــرة وســائل
التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بهــا ووســائل اإلعــام األخــرى للرتويــج
والتعريــف بهــذه اخلدمــة.
كمــا نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ورشــة عمــل حتــت عنــوان «عالمــة
التميــز للمشــاريع الرياديــة الوطنيــة» ،والتــي عقــدت يف جملــس ضاحيــة
حيــاوة يف خورفــكان ،وذلــك يف إطــار جهودهــا لتوطيــد العالقــات مــع
رواد األعمــال وأصحــاب الرخــص املنزليــة يف اإلمــارة ،ولتشــجيعهم
واالرتقــاء مبســتوى أدائهــم ،الــذي ســينعكس إيجابــً علــى الكفــاءة
واإلنتاجيــة للمســتوى االقتصــادي إلمــارة الشــارقة.

 .4التمكني االقتصادي للمرأة

يأتــي اهتمــام الدائــرة بتمكــن دور املــرأة ليعــزز دورهــا يف املســاهمة يف
حتقيق تنمية شاملة ،وخلق بيئة اقتصادية مشجعة وحاضنة للمستثمرات
وسيدات األعمال.
أن النمـو املتسـارع الـذي تشـهده األسـواق والـذي يشـكل
وممـا ال شـك فيـه ّ
نقطة قوة تضاف لإلمارة حيث بلغت نسبة مساهمة املرأة بـ  2433رخصة
مـن اجملمـوع الكلـي لعـدد الرخص بنسـبة زيـادة  % 2وهو ما يؤكد سـعي
الدائرة يف تفعيل دور املرأة من خالل التسـهيل على املسـتثمرات ورائدات
األعمـال يف دخـول عـامل املـال والعمـل احلـر ،والـذي يسـاهم يف حتقيـق
تنمية اقتصادية مستدامة من خالل إشراك املرأة وإبراز عالمات القوة لديها،

واالعتماد على مشاركتها كونها عنصرا هاما وفاعال يف عملية التنمية املستدامة.

أو ً
ال :تشكيل فريق التمكني االقتصادي للمرأة
تؤمــن الدائــرة بأهمية تعزيز دور املرأة يف النمــو االقتصادي لإلمارة ،وعليه
شكلت يف العام  2019فريقًا يضم عددًا من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
مــن ذوي االختصــاص ،بهدف االســتثمار األمثل لطاقات النســاء يف حتقيق
تنمية االقتصاد املستدام ،باإلضافة القرتاح أجنع طرق التمكني يف تسهيل
دخول املرأة لألسواق كمستثمرة ،ودعم أنشطة املرأة االقتصادية ،وتقدمي
املساعدات كافة لتمكينها يف اجملاالت االقتصادية.
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ثانيًا :ندوة “التجربة اإلماراتية لتمكني املرأة اقتصاديًا”

رابعًا :مبادئ التحليل االقتصادي لسيدات األعمال

بهـــدف تعزيـــز دور املـــرأة اإلماراتيـــة بصفتهـــا رافـــدًا رئيســـً يف تنميـــة
عجلــــة االقتصــــاد وريــــادة األعمــــال يف إمــــارة الشــــارقة نظمــــت
الدائـــرة يف العـــام  2019نـــدوة «التّجربـــة اإلماراتيـــة لتمكـــن املـــرأة
ّ
اقتصاديـ ــً» بهـ ــدف إتاحـ ــة الفرصـ ــة أمـ ــام النسـ ــاء يف دخـ ــول عـ ــامل
األعمــــال ،وســــوق التّجــــارة ،واإلنتــــاج ،والتّصنيــــع ،وتزويــــد املــــرأة
مبســــتجدات رعايــــة األعمــــال يف ظــــل بيئــــة العمــــل التّنافســــي،
وتوفـــر املنـــاخ املالئـــم لالســـتثمار مـــن خـــال مســـاندتها وتبســـيط
اإلجــــراءات وتســــهيلها.

نظمــــت الدائــــرة يف العــــام  2019بالتعــــاون مــــع «مؤسســــة منــــاء
لالرتقـــاء باملـــرأة» و«جملـــس ســـيدات أعمـــال الشـــارقة» ورشـــة عمـــل
حتـــت عنـــوان« :مبـــادئ التحليـــل يف جنـــاح املشـــاريع» بهـــدف تعريـــف
جمتمـ ــع سـ ــيدات األعمـ ــال يف منطقـ ــة الذيـ ــد بكيفيـ ــة حتليـ ــل البيئـ ــة
االقتصاديـ ــة قبـ ــل القيـ ــام بـ ــأي مشـ ــروع جتـ ــاري والدخـ ــول يف السـ ــوق.
وتناولـ ــت الورشـ ــة طريقـ ــة حتليـ ــل املشـ ــروع مـ ــن خـ ــال ربـ ــط البيئـ ــة
االقتصاديـ ــة مبتطلبـ ــات املشـ ــاريع متناهيـ ــة الصغـ ــر ،وفهـ ــم املبـ ــادئ
االقتصاديــــة مثــــل :التضخــــم والعــــرض والطلــــب واملرونــــة احلديــــة
والتســـعري وتأثريهـــا علـــى املشـــروع الصغـــر وكيفيـــة تـــايف اخملاطـــر
التـ ــي تنشـ ــأ عـ ــن املتغـ ــرات االقتصاديـ ــة.

ثالثًا :إعداد تقرير رخص سيدات أعمال الشارقة
انطالقًا من أهداف الدائرة االسرتاتيجية ،وإميانًا منها بدور املرأة يف املساهمة
يف حتقيــق تنمية اقتصادية مســتدامة من خــال دعم ومتكني املرأة اقتصاد ًيا،
أصــدرت الدائــرة يف العام  2019تقريرًا وجهتــه ملتخذي القرار يف اإلمارة ،ترصد
فيــه مــدى فاعليــة خدمــات الدائــرة وإجراءاتهــا يف متكــن املــرأة اقتصاديــً مــن
خالل دراســة مســتوى املعيشــة للنســاء من أصحاب الرخص املنزلية( اعتماد).
تراخيص سيدات
األعمال حسب
نوع الرخصة

تراخيص سيدات
األعمال حسب
النشاط
تراخيص سيدات
األعمال حسب
اجلنسية
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خامسًا :إدخال مفهوم التجارة اإللكرتونية للمرأة اإلماراتية

تراخيص سيدات
األعمال حسب
املنطقة اجلغرافية
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خدمات ومبادرات دائرة
التنمية االقتصادية للتمكني
االقتصادي للمرأة

قام ـــت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019بتنظي ـــم ورش ـــة عم ـــل بالتع ـــاون
م ـ ــع مؤسس ـ ــة من ـ ــاء يف مدين ـ ــة كلب ـ ــاء به ـ ــدف تعري ـ ــف س ـ ــيدات
األعم ـ ــال بأهمي ـ ــة الدخ ـ ــول إىل ع ـ ــامل التج ـ ــارة والعم ـ ــل احل ـ ــر
مـــــن خـــــال رخـــــص املتاجـــــرة اإللكرتونيـــــة التـــــي تصدرهـــــا
الدائـــــرة ،مـــــع حتديـــــد املتطلبـــــات والفـــــرص والتحديـــــات يف
وأيضـــــا اجلهـــــود التـــــي تقـــــوم بهـــــا
ً
متكـــــن املـــــرأة اقتصاد ًيـــــا.
إم ـ ــارة الش ـ ــارقة يف تذلي ـ ــل العقب ـ ــات أم ـ ــام دخ ـ ــول امل ـ ــرأة يف
أيضـــــا كيفيـــــة
عـــــامل املـــــال واألعمـــــال كمـــــا تضمنـــــت الورشـــــة ً
تخفيـــــض التكلفـــــة وحتقيـــــق الربـــــح.
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ملتقى صناعة التغيري2

نظمــت الدائــرة يف العــام  2019ملتقــى «صناعــة التغيــر» يف دورتــه
الثانيــة مبركــز الشــارقة لعلــوم الفضــاء والفلــك ،وذلــك مبشــاركة عــدد
مــن اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة إىل جانــب املنشــآت الصناعيــة يف
إمــارة الشــارقة تأكيــدًا مــن الدائــرة علــى أهميــة التعــاون والتشــاور مــع
املتخصصــن ،وجتســيدًا للجهــود الراميــة يف تعزيــز التكامــل والتعــاون
والتنســيق يف دفــع عجلــة االرتقــاء بآليــات العمــل االقتصــادي يف اإلمــارة.
وتناولت جلسة امللتقى عددًا من احملاور منها:

مفهوم مبادرة نادي
شركاء التوطني إىل
جانب احلوافز واملميزات
التي تقدمها هذه
املبادرة ملنتسبيها.

معايري األمن والسالمة
يف البيئة الصناعية
لإلمارة قامت بتقدميه
اإلدارة العامة للدفاع
املدين (الشارقة).

 .5التخطيط لصناعة مستدامة
أو ً
ال :تنظيم القطاع الصناعي
خالل عام  ،2019قامت اقتصادية الشارقة بتسخري كوادرها البشرية واستخدام
أحدث التقنيات احلديثة لتحقيق أهدافها املوضوعة لنمو هذا القطاع ومن
تلــك األهــداف تنظيــم القطاع الصناعي يف اإلمارة من خــال تنظيم ملتقيات
وإطــاق عدة مبادرات والتي تســعى ملناقشــة ســبل تطويــر الوضع الصناعي
يف اإلمــارة والتــي تعتــر فرصة مثاليــة لتبادل اآلراء واألفــكار واملقرتحات مع
اجلهــات والدوائــر احلكوميــة واخلاصــة ،والبحث عــن حلول ابتكاريــة وإبداعية
ملواجهــة حتديــات هــذا القطــاع .وكمــا يســهم كذلــك يف تعزيز مكانــة اإلمارة
على اخلريطة االقتصادية لتحقيق التنمية االقتصادية املســتدامة.
ومن أبرز ما قامت به الدائرة لتحقيق هذا الهدف:
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01

02

03

التنمية املستدامة من
خالل حتويل النفايات
إىل طاقة والتي تطرقت
لها شركة الشارقة للبيئة
(بيئة).

04

حتقيق أهداف التنمية
املستدامة يف جمال
حماية املستهلك.
قدمتها دائرة التنمية
االقتصادية بالشارقة.

وعلــى هامــش احلــدث قامــت اقتصاديــة الشــارقة بإطــاق (دليــل الشــارقة
ً
مكمــا وتنفيــذًا خلطتهــا االســراتيجية يف
الصناعــي) والــذي جــاء
املســاهمة يف تخطيــط وقيــادة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة يف
اإلمــارة وتطويــر اخلدمــات املقدمة للمتعاملني والشــركاء االســراتيجيني
وســعيًا منهــا لتطويــر القطــاع الصناعــي وتبســيط إجراءاتــه يف إمــارة
الشــارقة ،نظـرًا ملــا متتلكــه اإلمــارة مــن قاعــدة صناعيــة تعــد األكــر علــى
مســتوى الدولــة واملنطقــة.
تزامنــً مــع أســبوع االبتــكار نظمــت الدائــرة ورشــة حتــت عنــوان «مســتقبل
االبتــكار يف القطــاع الصناعــي» واخملتصــة بعلــوم الفضــاء والتــي
قامــت بتقدميهــا جامعــة خليفــة ،و تطرقــت الورشــة إىل املعايــر احلديثة
التــي يتــم تبنيهــا يف جمــال اإلبــداع واالبتــكار مــن أجــل االرتقــاء مبنظومــة
الصناعــة يف إمــارة الشــارقة .كمــا تضمنــت أهــم املبــادرات واحلوافــز
املقدمــة مــن املؤسســات التعليميــة واجلامعــات للطلبــة وذلــك لتطويــر
مهاراتهــم وتأهيلهــم باملتطلبــات املســتقبلية لســوق العمــل.
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 .2بطاقة الشريك االسرتاتيجي (امتياز)
تصــب اقتصاديــة الشــارقة ُجــل اهتمامهــا بالشــركاء االســراتيجيني
واملســتثمرين املميزيــن وذلــك مــن خــال تقــدمي خدمــات مميــزة
ووســائل مبتكــرة لدعــم وحتفيــز القطــاع الصناعــي والشــركات
واملصانــع يف اإلمــارة ،ومــن اخلدمــات املميــزة التــي أطلقتهــا الدائــرة
للمصانــع يف العــام  2019بطاقــة الشــريك االســراتيجي امتيــاز وهــي
بطاقــة تقــدم بعــض املميــزات للمســتثمرين املتميزيــن مــن خــال
تســهيل إجــراء اخلدمــات مــع الشــركاء االســراتيجيني واجلهــات
احلكوميــة واخلاصــة.

ثان ًيا :تقدمي حمفزات استثمارية صناعية

سـ ـ ــعت الدائـ ـ ــرة يف العـ ـ ــام  2019لتقـ ـ ــدمي عـ ـ ــدة حمفـ ـ ــزات ومبـ ـ ــادرات
ملســــتثمري القطــــاع الصناعــــي ورفــــع معــــدل االســــتثمارات الصناعيــــة
الداخليــــة واخلارجيــــة ومــــن تلــــك احملفــــزات:
 .1صنع يف الشارقة
نظم ـــت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019مب ـــادرة «صن ـــع يف الش ـــارقة» للس ـــنة
الثالثــــة علــــى التــــوايل بالتعــــاون مــــع «كارفــــور» وذلــــك بهــــدف دعــــم

ومن اجلهات التي مت التعاقد معها لتوفري االمتيازات حلاملي هذه البطاقة

املنتجــــات احملليــــة ملصانــــع إمــــارة الشــــارقة ،حيــــث تهــــدف عالمــــة
“صنــــع يف الشــــارقة” للرتويــــج عــــن الصناعــــات الوطنيــــة واملنتجــــات
االسـ ـ ــتهالكية وتعزيـ ـ ــز ثقـ ـ ــة املتعاملـ ـ ــن باملنتـ ـ ــج احمللـ ـ ــي ودعـ ـ ــم
الصــــــادرات والفــــــرص االســــــتثمارية املتعــــــددة لالرتقــــــاء مبكانــــــة
الشـ ـ ــارقة ودولـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات اقتصاديـ ـ ــً واسـ ـ ــتثماريًا علـ ـ ــى الصعيديـ ـ ــن
اإلقليمـ ـ ــي والـ ـ ــدويل.

وزارة الموارد
البشرية

مركز

مركز السعادة

المعلومات

لخدمات رجال

أهدافها

األعمال

والتوطين

خلق الوالء
تقديم التسهيالت
للمستثمرين المتميزين
مركز سيف

مركز الثقة

مركز الصقر

لخدمات رجال

للخدمات

لخدمات رجال

األعمال

المتكاملة

األعمال

مركز االتحاد

مركز

مركز الشامل

لخدمات رجال

خورفكان

لخدمات رجال

األعمال  -تسهيل

لخدمات

كلباء

رجال األعمال

وتعزيزه لدى
المستثمرين

تعزيز التعاون
بين المستثمرين
والشركاء
االستراتيجيين.

والمتعاونين مع الدائرة
وإسعاد المستثمرين

األعمال

مركز تصاريح
لخدمات األعمال
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أو ً
ال  :إعداد الورش القانونية التي تسهم يف نشر الوعي
والثقافة القانونية
تعــد الــورش القانونيــة مــن أهــم طــرق نشــر الوعــي الثقــايف والقانــوين ممــا
يعــزز الــدور القانــوين لــدى موظفــي الدائــرة ومت إعــداد عــدد مــن الــورش
ذات االختصــاص منهــا:

ثانيًا :نشر املقاالت القانونية بالنشرة اإللكرتونية للدائرة أو
بالنشرات ذات اختصاص

 .6نشر الوعي واملعرفة القانونية

للدائــرة االقتصاديــة دور كبــر يف نشــر الوعــي القانــوين يف اجملتمــع
والبحــث عــن مرجعيــة اإلجــراءات القانونيــة بشــكل مســتمر ،وذلــك عــن
طريــق عــدة ووســائل وطــرق حديثــة منهــا:
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إعداد الورش
القانونية التي تسهم
يف نشر الوعي
والثقافة القانونية.

نشر املقاالت
القانونية بالنشرة
اإللكرتونية للدائرة
أو بالنشرات ذات
اختصاص.

الرد على
االستفسارات
القانونية الواردة
يف خمتلف قنوات
التواصل االجتماعي
للدائرة.

يهدف برنامج املنشورات القانونية اىل زيادة الوعي القانوين والثقايف خملتلف
املوظفني يف الدائرة وتعددت املواضيع التي مت نشرها عرب الربيد اإللكرتوين
لكافة موظفي الدائرة وعرب مواقع التواصل االجتماعي مبا يزيد عن  40نشرة خالل
عام  2019ومنها:

اشهار
إفالس
الشركة

املنافسة
غري
املشروعة

مزايا االستثمار
األجنبي
املباشر

املعامالت
املشبوهة

آلية حماية
املشروعات
االقتصادية من
اإلفالس

التنظيم القانوين
لشركة الشخص
الواحد
اندماج الشركات
التجارية يف
القانون اإلماراتي

أحكام جرمية
التزوير اإللكرتوين

عدد الورش
القانونية

2019
11

ورشة
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احملور الثالث التخطيط القتصاد وطني مستدام

ثالثًا :الرد على االستفسارات القانونية الواردة يف خمتلف
قنوات التواصل االجتماعي للدائرة
تســـعى الدائـــرة بشـــكل مســـتمر لتوضيـــح وتبســـيط جميـــع إجراءاتهـــا
املتبعـــــة الســـــيما اإلجـــــراءات القانونيـــــة والتـــــي تعـــــد مـــــن أكـــــر
اإلج ـ ــراءات الت ـ ــي يتوج ـ ــب توضيحه ـ ــا للمس ـ ــتثمرين ملعرف ـ ــة األم ـ ــور
القانوني ـ ــة املنبثق ـ ــة م ـ ــن القوان ـ ــن والق ـ ــرارات املتبع ـ ــة يف الدول ـ ــة.
وم ـ ــن الوس ـ ــائل املس ـ ــتخدمة يف الدائ ـ ــرة لل ـ ــرد عل ـ ــى استفس ـ ــارات
املســـــتثمرين:

 .7الرتويج لالستثمار والتنمية يف مدن ومناطق اإلمارة

املناطق الصناعية:
تظهــر الدراســات اإلحصائيــة اســتحواذ املناطــق الصناعيــة علــى النســبة
األكــر يف عــدد الرخــص الصــادرة ،فقــد بلــغ العــدد الكلــي إلصــدار رخــص
األعمــال  2228رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  1962يف العــام
 ،2018بزيــادة  266رخصــة ،ونســبة منــو تقــدر بـــ % 14
مدينة الشارقة:
ثــاين أكــر املناطــق مــن حيــث إصــدار عــدد الرخــص فقــد بلــغ العــدد الكلــي
إلصــدار رخــص األعمــال  1873رخصــة يف العــام  ،2019مقارنة بعدد 1812
يف العــام  ،2018بزيــادة  61رخصــة ،ونســبة منــو تقــدر بـ % 3
املنطقة الوسطى:
بلــغ جممــوع عــدد رخــص األعمــال  654رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة
بعــدد  645رخصــة يف العــام  ،2018بزيــادة  9رخصــة ،وبنســبة منــو % 1
خورفكان:
ارتفع جمموع عدد رخص األعمال إىل  243رخصة يف العام  ،2019مقارنة
بعدد  156يف العام  ،2018بزيادة  87رخصة ،ونسبة منو بلغت % 56
كلباء:
أظهــرت النتائــج اإلحصائيــة ارتفاعــً يف عــدد رخــص األعمــال ،والــذي بلــغ
 209رخصــة يف العــام  ،2019مقارنــة بعــدد  155رخصــة يف العــام ،2018
بزيــادة  54رخصــة ،وبنســبة منــو .% 35
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اسأل الخبير القانوني والذي يعد
كنظام مباشر بين المستثمر وإدارة
الشؤون القانونية في الدائرة مما
يسهل التواصل وسرعة التجاوب
على االستفسارات القانونية حيث
البريد
اإللكتروني

وصل مجموع االستفسارات الواردة
عبر النظام ما يقارب  164استفسار

الهواتف

خالل عام    .2019

دبا احلصن:
تشــر التقاريــر إىل االرتفــاع يف عــدد رخــص األعمــال ،والــذي بلــغ  34رخصــة
يف العام  ،2019مقارنة بعدد  24رخصة يف العام  ،2018بفارق  10رخص،
وبنســبة زيادة .% 42

رخص األعمال اجملددة حسب الفروع للعام 2019 - 2018
من رؤى سامية إىل تنمية شاملة يف ربوع املنطقة الشرقية والوسطى
قامـــت الدائـــرة بقيـــادة التخطيـــط والرتويـــج للتنميـــة االقتصاديـــة ليـــس
فق ـــط يف مدين ـــة الش ـــارقة ولك ـــن يف كل رب ـــوع اإلم ـــارة ،حي ـــث نظم ـــت
الدائ ـ ــرة يف الع ـ ــام  2019ورش ـ ــة عم ـ ــل بعن ـ ــوان “م ـ ــن رؤى س ـ ــامية إىل
تنمي ـــة ش ـــاملة يف رب ـــوع املنطق ـــة الش ـــرقية والوس ـــطى” كان اله ـــدف
منهـــــا ترجمـــــة الـــــرؤى احلكيمـــــة لصاحـــــب الســـــمو الشـــــيخ الدكتـــــور
س ـ ــلطان ب ـ ــن حمم ـ ــد القاس ـ ــمي -حفظ ـ ــه اهلل ورع ـ ــاه -للمنطقت ـ ــن
وأيض ـــا إب ـــراز مكام ـــن الق ـــوة يف ه ـــذه املناط ـــق،
الوس ـــطى والش ـــرقية ً
وحض ـــر الورش ـــة ع ـــدد كب ـــر م ـــن رواد األعم ـــال ،وم ـــن موظف ـــي الدوائ ـــر
احلكومي ـ ــة حي ـ ــث كان النق ـ ــاش عل ـ ــى آلي ـ ــات االس ـ ــتثمار يف املنطق ـ ــة
الوس ـ ــطى والش ـ ــرقية ومقومات ـ ــه وفرص ـ ــه.

رخص األعمال الصادرة حسب الفروع للعام 2019

الفرع

فرع
فرع
المناطق المركز المنطقة
الصناعية الرئيسي الوسطى خورفكان
فرع

1,873 2,228 2019

654

243

فرع

فرع

كلباء

دبا الحصن

209

34

اإلجمالي

5,241

رخص األعمال اجملددة حسب الفروع للعام 2019

الفرع

فرع
فرع
المناطق المركز
المنطقة
الصناعية الرئيسي الوسطى خورفكان

1,403 1,015 2019

فرع

451

168

فرع

فرع

كلباء

دبا الحصن

133

47

اإلجمالي

3,217

معرض ريادة األعمال الوطنية السابع
ركــزت الدائــرة يف العــام  2019اهتمامهــا يف دعــم أصحــاب املشــاريع
الوطنيــة وتشــجيعهم مــن خــال تنظيمهــا ملعــارض دوريــة تهــدف إىل
حتقيــق االســتفادة املعرفيــة والتجاريــة وتبــادل اخلــرات فيمــا بينهــم،
ودمــج القطاعــات اخملتلفــة لتحســن الرؤيــة االســراتيجية والتســويقية
لتلــك املشــاريع .ومــن منطلــق الرؤيــة احلكيمــة لصاحــب الســمو حاكــم
اإلمــارة  -حفظــه اهلل ورعــاه -نظمــت الدائــرة معــرض ريــادة األعمــال
الوطنيــة يف دورتــه الســابعة يف العــام  2019مبشــاركة  25مشــاركًا مــن
فئــة أصحــاب الرخــص املنزليــة وفئــة رواد األعمــال للرخــص القائمــة
يف اإلمــارة ،ومت تنظيــم معــرض مماثــل يف منطقــة خورفــكان (أكســبو
خورفــكان) حيــث وصــل عــدد املشــاركني إىل  65مشــاركًا .كمــا مت إشــراك
أصحــاب رخــص الســيارات املتنقلــة باملــواد الغذائيــة يف املعــرض.
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احملور الرابع رضا املتعاملني والشركاء غايتنا

 .1العناية باملتعاملني أولويتنا

بهــدف تطويــر خدماتهــا املقدمــة للمتعاملــن مــن خالل تبســيط وتســهيل
اإلجــراءات والوصــول إىل أعلــى درجــات الرضــا عــن خدمــات الدائــرة ،وألن
العنايــة مبتعاملينــا مــن أولويــات الدائــرة قامــت الدائــرة يف العــام 2019
بإجــراء الدراســات بشــكل دوري لقيــاس رضــا املتعاملــن لــكل مــن:
كما بلغ عدد مقرتحات املتعاملني:

قياس مستوى
رضا المتعاملين
عن خدمات مكاتب
الخدمة "تسهيل"

%

93

%

قياس مستوى

م

2017

2018

2019

عدد املقرتحات

25

25

40

رضا المتعاملين عن

94

خدمات الدائرة

%

93

قياس مستوى رضا
المتعاملين  -الخدمات
اإللكترونية

 .2جمموعات النقاش املركزة

االجتماعــات املركــزة هــي إحــدى القنــوات التــي تعتمدهــا الدائــرة يف
جمــع املعلومــات مــن املتعاملــن (الداخليــن واخلارجيــن) والشــركاء
االســراتيجيني بهــدف قيــاس مســتوى الرضــا عــن اخلدمــات املقدمــة لهــم
ممــا يســاعد اإلدارة يف حتســن وتطويــر أداء اخلدمــات املقدمــة.
أثناء االجتماع
الترحيب بالضيوف وبيان الهدف من اللقاء

آلية عمل لقاء مجموعة النقاش

المركزة ()Focus Group

قبل االجتماع
دعوة أعضاء العينة من المتعاملين
(الداخليين والخارجيين) والشركاء
االستراجيين لحضور مجموعة النقاش
المركزة

أمثلة
الجودة  -الوقت والمكان  -حسن المعاملة
تحديد ومناقشة احتياجات ومتطلبات
المتعاملين ومعرفة اقتراحاتهم التحسينية
(مايريده المتعامل أو الشريك من اإلدارة)

تقوم اإلدارة بوضع خطة عمل Action
 Planلمبادرة التحسين والتطوير التي
ستعمل عليها لتحقيق رضا المتعاملين

تحديد ومناقشة متطلبات اإلدارة من المتعاملين أو

والشركاء

الشركاء (ماتريده اإلدارة من المتعامل)
أمثلة
االلتزام بنظام تنظيم المراجعين
االطالع على التعليمات وقوانين الدائرة
إرفاق المستندات المطلوبة وغيرها
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إعداد تحليل  SWOTيوضح نقاط القوة
والضعف في خدمات المتعاملين من
خالل ما تم مناقشته في االجتماع

آلية تنظيم وإدارة االجتماعات املركزة ()Focus Group
وعليه مت عقد عدة اجتماعات على مستوى الدائرة حيث بلغ  11اجتماعًا ومن
أهمها:
االجتماع األول ضمن اجملموعة النقاشية من موظفي الدائرة وجمموعة من
رجال األعمال.
ومن أهم خمرجات االجتماع األول “ تطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني
والشركاء االسرتاتيجيني من خالل حتول إجراء التجديد التلقائي إىل خدمة
التحول الرقمي يف إجراء التجديد ،واالكتفاء بالتجديد التلقائي إلكرتونيًا.
االجتماع الثاين شمل جمموعة من مراكز اخلدمة
ومن أهم خمرجات االجتماع الثاين “ تطوير اخلدمات املقدمة من مراكز اخلدمة”
االجتماع الثالث كان بني الدائرة ومتعامليها وشركائها بهدف مناقشة الصعوبات
التي تواجه املستثمرين ،وتعزيز ثقافة التواصل بني املستثمر والدائرة وإعطاء
املستثمرين الفرصة يف تقدمي االقرتاحات.
75
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احملور الرابع رضا املتعاملني والشركاء غايتنا

اشتراطات مؤسسة

 .3نوافذ ألفكار جديدة مع املستثمرين

رواد :معرفة اشتراطات

تؤمــن الدائــرة بأهميــة تعزيــز العالقــات وتوثيقهــا مــع الشــركاء الداخليــن
واخلارجيــن لضمــان تقــدمي خدماتهــا وفــق أفضــل املعايــر ،باإلضافــة
إىل حتقيــق املنفعــة املتبادلــة جلميــع األطــراف ،فعقــدت الدائــرة يف
العــام  2019لقــاء بعنــوان “ حتديــات وأفــكار “اجتمعــت فيــه مــع عــدد
مــن املســتثمرين يف القطــاع الصناعي للمناقشــة حــول التحديــات التــي
تواجههــم ،باإلضافــة إىل وضــع آليــة لتطبيــق احللــول املقرتحة مــن قبلهم.
كمــا مت تكــرمي املســتثمرين بـــمنحهم “ بطاقــة الشــريك االســراتيجي”

الدعم المالي أو
العضوية وإرسالها
للحضور.

الدعم التمويلي للقطاع
الصناعي :إرسال بنود
واشتراطات مصرف
اإلمارات للتنمية.

الترويج لمنتجات إمارة
الشارقة من خالل
تخصيص منصة للعرض:
كما تم تنفيذ مكتبة
صناعية متحركة
لعرض منشورات
دعائية عن
مصانع اإلمارة.

النتائج:

نسبة رضا
املشتكني لعام

2019

% 69

 .4فرق خمتصة حلل شكاوى املتعاملني

حترص الدائرة بتقدمي خدمات ذات جودة وكفاءة تالئم احتياجات وتوقعات
متعامليها ،وعليه شكلت الدائرة يف العام ( 2019جلنة شكاوى متعاملي
الدائرة) لتحليل ودراسة الشكاوى املقدمة من قبل املتعاملني ،ومت تأهيل
أعضاء اللجنة يف دورة تدريبية (األيزو )10002:2018يف رضا املتعاملني
عن إدارة اجلودة  -إرشادات للتعامل مع الشكاوى حول التوعية التنظيمية،
وعليه مت دراسة الشكاوي املقدمة من قبل املتعاملني وحتليلها.
آلية تقدمي الشكوى عرب:

عدد شكاوى
املتعاملني

72

2018

شكوى

صناديق الشكاوى والمقترحات
المتوفرة في المقر الرئيس
موقع الدائرة
الرسمي على
أيقونة الشكاوى
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والفروع ،ومراكز تقديم الخدمة

إرسال رسالة
عن طريق البريد
اإللكتروني

وهــي آليــة تــرز مــدى اهتمــام اإلدارة العليــا مبعاجلــة الشــكاوى بكفــاءة
وفعاليــة وبشــكل ســريع للوصــول ألفضــل املمارســات العامليــة ،مــن خــال
نظــام شــكاوى ميتــاز بالســهولة ،والســرعة ،وســرية املعلومــات املقدمــة
وموثوقيتهــا ،والفاعليــة والرقابــةً ،
وفقــا ملتطلبــات مواصفــة األيــزو
.10002:2014

2019

عدد شكاوى
املتعاملني

96
شكوى
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احملور الرابع رضا املتعاملني والشركاء غايتنا

 .5شراكات راسخة من أجل التنمية

أقامــت الدائــرة شــراكات اســراتيجية مــع املؤسســات احملليــة والدوليــة
واجلهــات االحتاديــة لتعزيــز مكانــة اإلمــارة اقتصاديــً واملســاهمة يف
حتقيــق التنميــة املســتدامة يف الدولــة .وتشــمل الشــراكات االســراتيجية
تلــك التــي أقيمــت يف إطــار تعزيــز شــراكات مــع اجلهــات االحتاديــة
واملصــارف الوطنيــة واملؤسســات األكادمييــة والشــركات الرائــدة يف
دولــة اإلمــارات بهــدف تبــادل املعلومــات واخلــرات ،باإلضافــة إىل تطويــر
خطــط مــن شــأنها تبســيط اإلجــراءات وتشــجيع تدفــق االســتثمار األمثــل
يف اإلمــارة بشــكل خــاص ويف الدولــة بشــكل عــام.
االجتماع مع فزعة

اتفاقية مع بنك أبوظبي األول

احلدث

التاريخ

اجلهة

اتفاقية

27/01/2019

”مركز أعمال إجنازات “تسهيل

اتفاقية

09/05/2019

خدمات إلكرتونية ملراكز
“ اخلدمة “ أعمال

مذكرة تفاهم

29/05/2019

جممع الشارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالبتكار

اتفاقية

09/09/2019

حكومة دبي الذكية

اتفاقية

15/09/2019

فزعة

اتفاقية

06/10/2019

بنك أبوظبي األول

مذكرة تفاهم

13/11/2019

وزارة املالية

مذكرة تفاهم

30/12/2019

اتفاقية مركز السرعة والدقة
خلدمات رجال األعمال
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اتفاقية مع حكومة دبي الذكية عن بعد

اتفاقية مع جممع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار
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احملور الرابع رضا املتعاملني والشركاء غايتنا

 .6لقاءات مع الشركاء

حرصــت الدائــرة يف العــام  2019علــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع شــركائها
االســراتيجيني بهــدف تطويــر بيئــة العمــل ،وتســهيل عمليــة االســتثمار مــن
خــال تيســر اإلجــراءات ،وتقــدمي خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمســتثمرين
ومــن أهــم اللقــاءات التــي عقــدت:

اجتماع
الدائرة
فــي العــام  2019مــع بلديــة مدينــة
خورفــكان وبلديــة مدينــة دبــا الحصــن،

اجتمــاع الدائرة مع الهيئة االتحادية
للضرائــب بهــدف نشــر الوعــي لــدى
قطاعات األعمال بآلية تطبيق القيمة المضافة ،وتوعية الشركات
المســتهدفة بأهميــة التســجيل في النظــام الضريبي.

وعــرض األفــكار الهادفــة فــي التغلــب
علــى العقبــات التــي تعرقــل اســتمرار
المستثمر من إتمام الترخيص وممارسة
نشــاطه بــكل يســر وســهولة .حيــث
حقــق االجتمــاع عــدة أهــداف منهــا
وضــع بعــض األفكار اإلبداعية من مثل

عقــدت الدائــرة فــي العــام 2019
لقــاءات عــدة مــع اإلدارة العامــة
لإلقامــة وشــؤون األجانــب ،وتــم خــال االجتمــاع مناقشــة الربــط
اإللكترونــي مــع الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية ولتســهيل
اإلجراءات على المستثمرين من خالل العمل على حصر المعوقات
والصعوبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون
والتنســيق مــع الدوائــر والهيئــات المحليــة واالتحاديــة والشــركاء
االســتراتيجيين.

الربــط اإللكترونــي للوحــات اإلعالنيــة
وكذلــك وضــع آليــة وخــط ســير موثــق
لتصديــق اللوحــات اإلعالنيــة  ,والــذي
لــه كبيــر األثــر في تســهيل اإلجراء
علــى المســتثمر  ,وكذلــك
وضــوح التشــابه للوحــات
اإلعالنية للموظفين
بكلتــا الدائرتيــن

كمــا قامــت الدائــرة بعقــد اجتماعات عــدة مع عدد
مــن الدوائــر الحكوميــة في منطقة المدام وذلك
لمناقشة الوضع االقتصادي في المنطقة ووضع تصور لتطوير المنطقة اقتصادي ًا.

80
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

 .7مؤشرات موازنة إيجابية باألداء

قامــت الدائرة يف العام  2019بإرســال تقاريــر األداء إىل دائرة املالية املركزية
بالشــارقة ،ومتتلــك الدائــرة فري ًقــا متخصصــً مــن موظفيها يعمــل على حصر
ومراقبة األداء املايل لإلدارات وربطه باألنشطة واملبادرات وأعمال الدائرة .مثل
إصدار التشريعات واالتفاقيات ،وإعداد الدراسات وإدارة التخطيط االقتصادي
والفعاليــات االقتصاديــة ،وإصــدار التقاريــر وأنشــطة التدريــب وإدارة املشــاريع
واالستشــارات ،مبا يعكس حجم التعامل مع الشــركاء واملتعاملني.
و حتــرص الدائــرة علــى االســتثمار األمثــل ملوازنتهــا العامــة دون أي انحرافات
تذكر يف أعمالها ،وهذا ما برهنته الدائرة يف العام  2019من حيث حمدودية
االنحرافــات بســبب االرتفــاع كبري يف حركــة اإلصدار بنهاية العــام  2019والتي
تقــدر مبــا يقــارب  % 10من إجمايل معدالت الصادر ســابقًا مــع ارتفاع أكرب يف

األنشــطة التجاريــة بنســبة  % 23عــن غــر املعتــاد و هــي إحــدى القطاعــات
األكــر طلبــً للتصاريــح وأيضــً اعتماد الدائــرة لعدد من اخلدمــات اإللكرتونية
اجلديــدة الســتخراج الرتاخيــص والتصاريح نتيجة حتســن الوضــع االقتصادي
بنهايــة العــام  2019واســتمرار انخفــاض القيمــة العقاريــة لإليجــارات و زيــادة
استخدام اخلدمات اإللكرتونية بالدائرة ومع معدل معتدل للرقابة و التفتيش
لزيــادة التنبيهــات يف الربــع الرابــع مــن العــام  2019وصــل إىل  7500تنبيه على
املنشــآت أكــر مــن الرقــم املســجل يف الربــع األول و الثالــث وزيــادة التوجيــه
بزيــادة التفتيــش و زيــادة يف التقييــم الفنــي وانحرافــات هامشــية يقارب نســبة
 %5املســموح بهــا يف الرتاخيص راجع لزيــادة تصديقات العقود مع االرتفاع
يف نســب الرتاخيص الســابق اإلشــارة إليها املتحققــة بنهاية 2019
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ضمــن خطتهــا االســراتيجية يف دعم واحتضان طاقات الشــباب املواطن
القــادر علــى اإلبــداع والعطــاء ،وعمـ ً
ـا بالتوجيهــات واملبــادرات احلكيمــة
لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممد القاســمي حفظه اهلل
ورعاه ،يف توطني الوظائف احلكومية .أولت الدائرة يف العام  2019أهمية
بالغة يف استقطاب الكوادر املواطنة وتوطني الوظائف وجماالت العمل.
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وعملــت الدائــرة يف العــام  2019وفــق خطــة يجــري تطويرهــا بشــكل
مســتمر علــى اســتقطاب الشــباب املواطــن وضمهــم لكادرهــا الوظيفــي
وإتاحــة الفرصــة لهــم ،والعمــل علــى صقــل مهاراتهــم مــن خــال إقامــة
الــدورات التدريبيــة املتنوعــة ،وإعدادهــم بهــدف متكينهــم يف أداء مهامهم
الوظيفيــة بأعلــى املســتويات.
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احملور اخلامس روافد التنمية البشرية

 .2تدريب الكفاءات ونافذة خاصة بالضباط التجاريني

واصلــت الدائــرة جهودهــا يف حتقيــق املزيــد مــن التطويــر يف بيئــة العمــل
وإســعادا للموظفــن مــن خــال التدريــب والتطويــر
لتكــون أكــر ثــراء
ً

املهنــي ،حيــث شــهد العــام  2019العديــد مــن الربامــج العلميــة والتدريبية
والــورش والنــدوات:

عدد الربامج

حت ـــــــرص الدائ ـــــــرة عل ـــــــى تب ـــــــادل اخل ـــــــرات وحتقي ـــــــق االس ـــــــتفادة
م ـــــــن اجله ـــــــود املتمي ـــــــزة يف جم ـــــــال التدري ـــــــب ،حي ـــــــث ش ـــــــاركت
يف الع ـــــــام  2019يف امللتق ـــــــى الث ـــــــاين عش ـــــــر إلدارات التدري ـــــــب
وامل ـــــــوارد البش ـــــــرية بال ـــــــدول العربي ـــــــة ،وه ـــــــو ملتق ـــــــى صم ـــــــم
ليس ـــــــتضيف جمموع ـــــــة م ـــــــن اجله ـــــــات التدريبي ـــــــة يف خمتل ـــــــف
ال ـــــدول العربي ـــــة ،ويط ـــــرح أه ـــــم املس ـــــتجدات يف جم ـــــال امل ـــــوارد
البش ـــــــرية ،بن ـــــــا ًء عل ـــــــى احمل ـــــــاور التالي ـــــــة:
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إدارة جودة
التدريب -
األيزو 10015

01

02
التدريب
والتميز
الوظيفي

04
الحوكمة
المؤسسية

03

تطوير

87
مواءمة رأس المال

الموارد

البشري للسياق

البشرية وفق

االستراتيجي

منظومة الكفاءات

للمنظمات

الوظيفية

05

كمــا تخلــل امللتقــى زيــارة ميدانيــة للقيــادة العامــة لشــرطة دبــي
لالطالع على جتربتهم يف جمال التدريب.

114
55

عدد املستفيدين

الداخلية

1551

اخلارجية

370

الورش
الداخلية

1015
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أو ًلا :أهم برامج العام 2019

ثان ًيا :أهم اإلجنازات يف العام 2019

 برنامج وسائل اإلعالم
 برنام ــ ٌـج تدريب ـــي مت إع ـــداده بالتع ـــاون م ـــع هيئ ـــة الش ـــارقة لإلذاع ـــة
والتلفزيـــــون ،مســـــتهدفًا فئـــــة مديـــــري اإلدارات والنـــــواب ،ليطلعهـــــم
علـــــى أحـــــدث أســـــاليب التعامـــــل مـــــع وســـــائل اإلعـــــام ،وتقنيـــــات
املقاب ـ ــات اإلذاعي ـ ــة والتلفزيوني ـ ــة والصحفي ـ ــة ،إضاف ـ ــة إىل التع ـ ــرف
ً
أمثـــــا يف اإلقنـــــاع
علـــــى لغـــــة اجلســـــد الســـــتخدامها اســـــتخدامًا
والتأث ـ ــر.
 مدقــق رئيــس معتمــد علــى نظــام إدارة اجلودة-شــهادة آيــزو9001:2015
(للجنة الشــكاوى)
 برنامج مسؤويل تدريب نحو تدريب فعال
 أهمية التسامح ودوره يف حتقيق اسرتاتيجية القوة الناعمة
 التسامح والرضا الوظيفي
 القيادة االسرتاتيجية العاملية لسامسوجن (اخلبري الياباين)
 متطلبات إدارة اخملاطر حسب مواصفات األيزو
 مسرعات النمو االقتصادي
 دبلوم اإلحصاء وإعداد التقارير
 أهمية اإلسعافات وإنعاش القلب
 أحكام الضبطية القضائية
 إعداد مدرب حمرتف()TOT
 برنامج +Security
 التحديات يف جمال امللكية الفكرية واستشراف املستقبل
 التحكيم واملسؤولية املدينة للمحكم
 دبلوم االسرتاتيجيات احلديثة واتخاذ القرار.
 إدارة اجللسات والربوتوكول وإدارة الفعاليات
 كاريزما النجاح يف العمل
 برنامج مدقق رئيس معتمد على نظام إدارة اجلودة

تخريج املشاركني يف برنامج الطليعة ( 6دفعات) يف احلفل السنوي
مت يف العــام  2019تخريــج ســت دفعــات مــن برنامــج الطليعــة ،وهــو
برنامــج ســنوي مت تصميمــه لبنــاء وتطويــر قيــادات الصــف الثــاين والثالــث
مــن موظفــي الدائــرة ،بهــدف صقــل املهــارات ورفــع مســتوى األداء وتطويــر
القــدرات مــن خــال التدريــب.
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إطالق نظام التدريب
ضمن مساعي شعبة التدريب الهادفة لتسهيل العملية التدريبية وتبسيط
إجراءاتهــا  ،مت إطــاق نظــام التدريب اإللكــروين يف العام  ، 2019الذي يعد
مبثابــة مظلــة تضم العديــد من الــورش والربامج التدريبيــة وتفاصيلها؛ مما
مينــح املوظــف الفرصــة لالطــاع عليهــا واالنتســاب لهــا ،كما يســهل النظام
عمليــة إعــداد التقارير ،وخطط الربامج التدريبية املســتقبلية.
كمــا شــاركت الدائــرة يف معــرض التوظيــف بإكســبو ،وجامعــة الشــارقة
حرصــً علــى التواصــل مــع اجلمهــور ،ودعوتهــم للمشــاركة يف التدريــب
التطوعــي ،والتخصصــي يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،مبــا يســلحهم
بأهــم املهــارات الوظيفيــة مــن خــال التطبيــق العملــي.

ثال ًثا :تدريب الضباط التجاريني ملف خاص وحيوي بالدائرة
حتــرص الدائــرة علــى تدريــب وتأهيــل الضبــاط التجاريــن ،وتنميــة كفاءاتهــم
املعرفيــة مــن خــال إشــراكهم يف برامــج تدريبيــة ،وورش متخصصــة قــادرة
علــى إكســابهم خــرات جديــدة تدعــم قدراتهــم يف إجنــاز مهامهــم وفــق
أفضــل املعايــر ،ومواكبــة تكنولوجيــا العصــر املرتبطــة مبســتقبل التنميــة
يف اإلمــارة.
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نظام تتبع
المركبات واألساطيل

12
11 09 08
07
10

النظام الدولي

املقدمة:
بعض من الورش
ّ
مهام

كيفية التفريق
بين منتجات
مق َّلدة وأخرى

السير

03 01
04
02

أصلية

العام

الحماية الفكرية

التفتيش
اآلمن
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والمبتكرون

االنتقائية

06 05
الدبلوم المهني
في الرقابة التجارية

شركة HP

دليل الملكية الفكرية

على السلع
قانون

المنتجات –

لوحدات القياس

التفتيش

مكافحة تقليد

تدريب المتدربين

على التفتيش ضمن

ورشة للجهات

النطاق الجديد لنظام

الرقابية على

العالمة المميزة

األعمال والمهن

والتي تشمل

غير المالية

الشيشة ولفائف

المحددة في

السجائر التي تسخن

الدولة

رابعا :الرحالت التدريبية خارج الدائرة
دليل امللكية الفكرية واملبتكرين (-سنغافورة)
نظمــت الدائــرة لضباطهــا التجاريــن يف العــام  2019دورة تدريبيــة
بعنــوان دليــل امللكيــة الفكريــة واملبتكريــن يف ســنغافورة ،بهــدف إثــراء
معــارف موظفيهــا يف جمــال حمايــة األســواق واملســتهلكني ،ومتكينهــم

اهتمامــا كبــ ًرا
مــن التمييز بــن الســلع األصليــة واملزيفــة ،وتــويل الدائرة
ً
بهــذا النــوع مــن الزيــارات ألنهــا تســاعد يف حتســن مهــارات املوظفــن
ً
وصــوال إىل حتســن
وقدراتهــم وخرباتهــم يف اجملــاالت اخملتلفــة
اجلــودة والفاعليــة يف العمــل.

كهربائيا
ً

91
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

احملور اخلامس روافد التنمية البشرية

 .3أبواب مفتوحة وعقول متساحمة

رحلة تدريبية إىل الصني
نظمــت الدائــرة يف العــام  2019رحلــة تدريبــة عمليــة إىل الصــن لعــدد من
قيــادات الصــف الثــاين والثالــث مــن موظفــي الدائــرة ،وذلــك لالطــاع علــى
أفضــل املمارســات يف قيــادة االبتــكار والــذكاء االصطناعــي ،والتحــول
الذكــي يف تقــدمي اخلدمــات ،كمــا قــام املشــاركون بزيــارة تدريبيــة لشــركة
«هــواوي».
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شــكلت الدائــرة جلنــة التظلمات والشــكاوى بنــا ًء على القــرار اإلداري رقــم  60لعام
 2016برئاسة وعضوية عدد من موظفي الدائرة ومستشارها القانوين .وتختص
اللجنــة بالنظــر يف التظلمــات والشــكاوى التــي تقــدم مــن قبــل موظفــي حــول
اإلجــراءات التــي متــس حقوقهم.
فاعل يف خلق االستقرار لنظام االنضباط الوظيفي
وتسعى اللجنة التخاذ دو ٍر ٍ
وســلوكيات العمــل ،كمــا تعمــل بكل شــفافية وحيادية مــع مراعاة عدم املســاس
بالثقة املتبادلة بني املوظف واملسؤول ،باإلضافة حلل جميع احلاالت املعروضة
عليها ،والتوصية حيالها بكل نزاهة وشفافية ،مع احملافظة على السرية التامة.
إن الزيادة املضطردة يف النسب تظهر مدى وعي العاملني بحقوقهم الوظيفية
وأن آلية العمل يف الدائرة تقوم على سياسة أبوابنا مفتوحة.
ّ
عدد االجتماعات املنعقدة للجنة التظلمات والشكاوى من عام  2017لعام :2019

اجتماع

201920182017
27

20

58
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 .4فرسان التميز

حرصــت الدائــرة يف العــام  2019علــى نشــر ثقافــة التميــز بــن املوظفــن
مــن خــال برامــج التميــز الســنوي ،ويأتــي ذلــك إميانــً منهــا بأهميــة تقديــر
إخــاص موظفيهــا وتفانيهــم يف العمــل واملســاهمة يف حتســن جــودة
خمرجــات العمــل املؤسســي.

فرسان التميز

جائزة الموظف
المتميز السنوي

جائزة الموظف
المتميز الشهري

2

11

فئة

24
مرشح
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19
فائز

60

فئةالموظف

فئة

33

فئة المسؤول

م

الفائزون بجوائز التميز السنوية لعام 2019

1

احلاصل على املركز األول جلائزة املوظف املتميز فئة الدعم اإلداري

املهندسة نورة عبد الرحيم الزرعوين

2

احلاصل علي املركز الثاين جلائزة املوظف املتميز فئة الدعم اإلداري

صالح حممد صالح

3

احلاصل على املركز الثالث جلائزة املوظف املتميز فئة الدعم اإلداري

خلود عيسى الزرعوين

4

جائزة املوظف املتميز فئة الدعم الفني

يحيى حممد الياس

5

جائزة املوظف املتميز فئة خدمة املتعاملني الرئيسي

إبراهيم حمد الزعابي

6

جائزة املوظف املتميز فئة خدمة املتعاملني الفروع

هيفاء أحمد البلوشي

7

جائزة املوظف املتميز فئة الضابط التجاري الفروع

شما عبد اهلل البريق

8

جائزة املدير املتميز على مستوى رئيس قسم ونائبه

هيا خلفان اخليال

9

جائزة املدير املتميز على مستوى رئيس شعبة

منى عبد الرازق حممد

10

جائزة املوظف املتميز فئة املندوب وموظف األرشيف

أحمد ابراهيم مراد

11

احلاصل على املركز األول جلائزة املوظف املتميز فئة املراسل  -املركز األول

حمدان إبراهيم عالم

12

احلاصل على املركز الثاين جلائزة املوظف املتميز فئة املراسل  -املركز الرئيس

زين العابد توديل

13

احلاصل على املركز الثالث جلائزة جلائزة املوظف املتميز فئة املراسل  -املركز الرئيس

على أكرب على

14

جائزة املوظف املتميز فئة املراسل  -الفروع

حممد أحمد صويف

15

جائزة الفريق املتميز على مستوى الدائرة

فريق التقرير السنوي

16

جائزة الفريق املتميز على مستوى اإلدارة

دليل الشارقة الصناعي

17

جائزة اخلدمة اجملتمعية التطوعية اجلماعية

إدارة التخطيط والدراسات اإلقتصادية

18

جائزة اخلدمة اجملتمعية التطوعية الفردية

صالح حممد صالح

19

جائزة اإلبداع واالبتكار

املهندس حممد فايز رجب

ومــن نتائــج متيــز موظفــي
الدائــرة حتســن اإلجــراءات
مــن خــال تقــدمي االقرتاحــات
إىل جلنــة املقرتحــات حيــث
بلــغ عــدد املقرتحــات

2017
مقرتح

2019
2018
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 .5إسعاد املوظفني

أ .نسبة رضا العاملني
مت يف العام  2019وضع آلية إلكرتونية جديدة تعطي العاملني احلق يف
تقييم اإلدارات ومسؤوليها من خالل استبانة بهدف قياس رضا املوظفني
العاملني يف الدائرة عن أداء اإلدارات والعمل على حتسينها من خالل اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة بهدف التطوير املستمر وخلق بيئة
عمل جاذبة ومريحة للموظف.
ب .مبادرات إسعاد املوظفني
شهد عام  2019عددًا من املبادرات والربامج والفعاليات التي تعزز السعادة والرضا
الوظيفي مما يسهم يف تعزيز الوالء واالنتماء وزيادة اإلنتاجية حيث مت :
 تسهيل أداء بعض املراسلني ملناسك العمرة وذلك بالتنسيق مع جمعية الشارقة اخلريية.
  تقدمي إعانة زواج موظف.
 تقدمي قسائم جمانية لشراء مستلزمات العودة إىل املدارس.
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 .6االرتقاء التعليمي

2018

89

2019

%

91

%

 تقدمي طرد التسامح للموظف املتسم بالتسامح.
 مبادرة «طيب خاطرهم» حيث مت توزيع مالبس شتوية للفئة املساعدة يف الدائرة.
كما مت تقدمي عدد من الورش والربامج التدريبية للموظفني وذلك لتعزيز قيمة التسامح
باعتبارها امتدادًا لنهج املغفور له الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الدولة رحمه اهلل .مثل:
 التسامح والسعادة والرضا الوظيفي.
 أهمية التسامح ودوره يف حتقيق اسرتاتيجية القوة الناعمة.

تــويل الدائــرة اهتمامــً كبـرًا بكادرهــا الوظيفــي انطالقــً من رؤيتهــا يف حتقيق
تنمية مستدامة واقتصاد تنافسي قائم على املعرفة واالبتكار ،وتشجيعًا على
تطويــر بيئــة العمــل مــن خــال مواصلــة التطويــر والتســلح بالتحصيــل العلمي
واملعريف ،وتؤكد الدائرة يف العام  2019على أهمية تطوير املهارات من خالل
تكرمي الدارســن يف شــتى املناســبات مبا يزيد من قدرات املوظفني اإلبداعية،
وتطوير اإلنتاج يف خمتلف اجملاالت التي تعود على اإلمارة باخلري والعطاء.
املؤهل العلمي

عدد املوظفني

ثانوية عامة

142

دبلوم

95

بكالوريوس

213

ماجستري

31

دكتوراه

3
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إجمايل عدد
املتدربني:

148

ميداين

صيفي

تطوعي

تدوير

تخصصي

31

32

23

5

57

25

مدرسة
الرسالة

28
 .7التأهيل العلمي لطالب املدارس واجلامعات

اس ـــتمرت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019باس ـــتقبال الط ـــاب وتدريبه ـــم به ـــدف
املســــــاهمة يف رفــــــع مســــــتوى خمرجــــــات املــــــدارس واجلامعــــــات
لتتوافــــق مــــع احتياجــــات ســــوق العمــــل مــــن خــــال إكســــابهم اخلــــرات
املهنيـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة يف العديـ ـ ــد مـ ـ ــن جمـ ـ ــاالت التخصـ ـ ــص ،وتعريفهـ ـ ــم
98
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بأجــــــواء العمــــــل االقتصــــــادي يف الدائــــــرة مبــــــا يطــــــور إمكانياتهــــــم
ومهاراتهــــم ومتكينهــــم مــــن أداء رســــالتهم املســــتقبلية يف املســــاهمة
يف بنـ ـ ــاء الوطـ ـ ــن ،وحتويـ ـ ــل األفـ ـ ــكار االبتكاريـ ـ ــة إىل مشـ ـ ــاريع رياديـ ـ ــة
علــــى أرض الواقــــع.

16
2

31

مدرسة STS

اجلامعة
القاسمية
جامعة
الشارقة

كلية األفق

عدد الطلبة
املتدربني من
اجلهات التعليمية
التالية:

24

كليات التقنية
العليا

كلية املدينة
اجلامعية

4

كليه اآلداب والعلوم
اإلنسانية

1

كلية
اجملتمع

8

كلية الدراسات
اإلسالمية

3
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108
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112
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114
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احملور السادس مستمرون يف التطوير

 .1مكاتب الدعم اإلداري و االستشاري

مكتب الرئيس
يختـ ـ ـ ـ ـ ــص املكتـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون وتلبيـ ـ ـ ـ ـ ــة االحتياجـ ـ ـ ـ ـ ــات يف
تأمـــــــن أعمـــــــال الســـــــكرتارية ،واملراســـــــات واالتصـــــــاالت وتنظيـــــــم
االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ــات ،اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بسـ ـ ـ ـ ـ ــعادة رئيـ ـ ـ ـ ـ ــس الدائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ومتابعـ ـ ـ ـ ـ ــة
القــــــــــــرارات والتوصيــــــــــــات والتوجيهــــــــــــات ،وحفــــــــــــظ املســــــــــــتندات
وامللفـ ـ ـ ـ ـ ــات اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ــة مبكتـ ـ ـ ـ ـ ــب الرئيـ ـ ـ ـ ـ ــس.

مكتب املتابعة
يعمل املكتب على متابعة تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة من مكتب
رئيس الدائرة على صعيد اإلجراءات الداخلية بها ،واخلارجية على مستوى إمارة
الشارقة من خالل التنسيق مع اإلدارات اخملتلفة بالدائرة.
كما يقوم املكتب بإعداد تقارير شهرية توضح مؤشر أداء اإلدارات واملوقف التنفيذي
لتطبيق هذه القرارات والتوصيات لضمان إجنازها يف املواعيد الزمنية احملددة.

مكتب الرئيس
تنظيم اجتماع اإلدارة
العليا الشهري

إعداد تقارير مؤشر
أداء اإلدارات الداخلي
والخارجي ومؤشر
الفرق واللجان

مكتب املتابعة

إعداد تقارير للمجلس
التنفيذي

إعداد تقارير
الزيارات التفقديه
لفروع الدائرة
ومتابعة نتائجها

مكتب املستشار
القانوين
مكتب املستشار
االقتصادي

متابعة الرد على
الرسائل الخارجية
الواردة للدائرة
مهام مكتب
المتابعة

توثيق المحاضر
الداخليه والخارجيه
ومتابعة توصياتها

متابعة الربط
اإللكتروني مع الجهات
االستراتيجية وخدمة
االستعالم الحكومي

مكتب اخلبري
االسرتاتيجي

مكتب التدقيق
الداخلي
مكتب األرشيف
املركزي

متابعة تقارير
اللوحات المخالفة
والمخالفات الملغية
والمسترجعة
متابعة تنفيذ
نتائج تقارير مكتب
التدقيق الداخلي
مع اإلدارات

متابعة عقد
االجتماعات الشهرية
الداخلية لإلدارات
وإعداد تقرير يوضح
مدى التزام اإلدارات

استالم ورفع
تعديالت البوابة
اإللكترونية
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مكتب املستشار القانوين
يختصاملكتببتغطيةاحتياجاتالدائرةالقانونيةمنحيثتفسريالقواننيأوتطبيقها
ومراقبة تنفيذها فيما يرتبط بعمل الدائرة .كذلك يقوم املستشــار القانوين بإعداد
وصياغــة القــرارات التــي تقرتحهــا الدائــرة إلصدارها من اجمللس التنفيــذي وصياغة
العقــود ومذكــرات التفاهــم والــرد علــى الرســائل التي تتطلــب االختصــاص القانوين
باإلضافــة إىل إبداء املشــورة القانونيــة يف األمور احملالة إليه من رئيــس الدائرة.
مكتب املستشار االقتصادي
يقــوم املكتــب بتقــدمي املشــورة يف جمــال السياســات االقتصاديــة
وبرامــج البنيــة االقتصاديــة ،كمــا يقــوم باعتمــاد البيانــات االقتصاديــة قبــل
إصدارهــا مــن الدائــرة ،ومراجعــة منهجيــات الدراســات االقتصاديــة وإصــدار
حتليــات النــاجت احمللــي وحتليــل القطاعــات االقتصاديــة.
مكتب خبري التخطيط االسرتاتيجي
يعمــل املكتــب علــى وضــع وتقييــم اخلطــط االســراتيجية املؤسســية،
ووضــع اخلطــط التشــغيلية لــإدارات واالشــراف عليهــا ،كمــا يضــع
اســراتيجية التميــز املؤسســي واإلشــراف عليهــا ،ويقــدم املكتــب املشــورة
يف جمــال التخطيــط االســراتيجي والتميــز وتقييــم أداء العاملــن.

مكتب التدقيق الداخلي
يعنى املكتب باملتابعة والتدقيق على أعمال اإلدارات ومدى انسجامها مع اإلجراءات
التي حتكم أعمال الدائرة والتدقيق على جميع اإلجراءات املالية بالدائرة (املصروفات،
واإليرادات ،واخلزنة ،واملستندات) ومطابقتها مع املعايري األساسية إلجراءات احملاسبة
باإلضافة إىل إعداد اخلطط وبرامج التدقيق وفق معايري مهنية وعملية ،تعتمد على
تقييم اخملاطر ،وتتسم باملرونة واملنطقية باإلضافة إلجراء الدراسات التي تسهم
يف حتسني األداء املايل واحملاسبي وتبسيط اإلجراءات لتنفيذ العمل بكفاءة عالية
وبأقل كلفة ممكنة ،كما يقوم املكتب بالتوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق باألداء
الفعال لنشاط الدائرة وتشخيص املشاكل القائمة وتقدمي التوصيات باإلجراءات
التصحيحية واحللول املناسبة لتنسيق وتسهيل مهمة املدقق اخلارجي.
مكتب األرشيف املركزي
يضطلع مكتب األرشيف بالعديد من املهام ومنها التنسيق واملتابعة مع هيئة الشارقة
للوثائق بهدف تنظيم مستندات األرشيف الوسيط وملفاته يف القاعات اخملصصة
لها ،وجمع املستندات وامللفات من فروع الدائرة ومكاتب اخلدمات اخلارجية بشكل
دوري يف نهاية كل شهر ،ومتابعة أرشفتها يدويًا وإلكرتونيًا  ،واملتابعة الدورية يف
حتديث واختصار املراجع املعتمدة لإلدارات ،باإلضافة لتوثيق متطلبات اإلدارات
عرب الربيد اإللكرتوين ،واملشاركة يف نظام األرشفة اجلديد للدائرة.

 .2أداء اسرتاتيجي  -عصف ذهني  -ابتكار

تبنـــــت الدائـــــرة يف العـــــام  2019نظـــــام التخطيـــــط التشـــــغيلي وفـــــق
ً
أهداف ـ ــا تش ـ ــغيلية
من ـ ــوذج بطاق ـ ــة األداء املت ـ ــوازن وال ـ ــذي يتضم ـ ــن
منبثق ـــة م ـــن أهدافه ـــا االس ـــراتيجية وحت ـــرص الدائ ـــرة عل ـــى حتدي ـــد
مؤشـــــرات لقيـــــاس األداء يف خططهـــــا مبـــــا يضمـــــن ربـــــط األهـــــداف
التشـــغيلية باألهـــداف االســـراتيجية ،وذلـــك بغـــرض حتديـــد دور اإلدارات
ومســـــاهمتها يف حتقيـــــق األهـــــداف مـــــن خـــــال تطويـــــر مبادراتهـــــا
وخطـــــط عملهـــــا ووضـــــع مســـــتهدفات ونتائـــــج هـــــذه املبـــــادرات
ومراقبتهـــــا وتقييمهـــــا ،كمـــــا يتـــــم قيـــــاس أداء األعمـــــال واملوظفـــــن
واألنظم ـ ــة وامل ـ ــوارد األخ ـ ــرى بص ـ ــورة منتظم ـ ــة وال ـ ــذي م ـ ــن ش ـ ــأنه
تنفيـــــذ االســـــراتيجية املؤسســـــية للدائـــــرة.
ويحقـــق هـــذا الربـــط بـــن األهـــداف االســـراتيجية واألهـــداف التشـــغيلية
العديـــد مـــن الفوائـــد أهمهـــا حتســـن مشـــاركة املوظفـــن وحتفيزهـــم
وتوزي ـــع املس ـــؤوليات ،وخل ـــق قن ـــوات التواص ـــل فيم ـــا بينه ـــم باإلضاف ـــة
إىل تقليـــــل وقـــــت اإلجنـــــاز واجلهـــــد وحتســـــن اجلـــــودة وتخفيـــــض
التكلف ـ ــة ،وحتقي ـ ــق االس ـ ــتغالل األفض ـ ــل للم ـ ــوارد وحتس ـ ــن مس ـ ــتوى
رض ـــا العامل ـــن واملتعامل ـــن.

نسبة حتقيق األهداف االسرتاتيجية املنبعثة من أداء
اخلطط التشغيلية لإلدارات
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العصف الذهني
حدثــــت الدائــــرة يف العــــام  2019آليــــة العصــــف الذهنــــي مــــن خــــال
خارطــــة طريــــق جديــــدة تســــاهم يف وضــــع األفــــكار التطويريــــة
التحسـ ــينية ،باسـ ــتخدام منـ ــوذج  SWOTالتـ ــي مبوجبهـ ــا يتـ ــم حتديـ ــد
نقـــاط القـــوة والضعـــف ونقـــاط الفـــرص والتهديـــدات بهـــدف التحســـن
والتطويـ ــر .حيـ ــث تقـ ــوم اإلدارات بعقـ ــد جلسـ ــتني سـ ــنويًا يديرهـ ــا مديـ ــر
اإلدارة أو نائبـ ــه مـ ــن خـ ــال تشـ ــكيل فـ ــرق مكونـ ــة مـ ــن موظفـ ــي اإلدارة
وعلــــى كل فريــــق اســــتخراج األفــــكار التحســــينية.
االبتكار
تتبنـ ــى الدائـ ــرة منهجيـ ــة ثقافـ ــة اإلبـ ــداع واالبتـ ــكار ،وذلـ ــك متاشـ ــيًا مـ ــع
األجنـــدة الوطنيـــة حلكومـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة .حيـــث
مت تشـ ــكيل فريـ ــق اإلبـ ــداع واالبتـ ــكار ،وحتديـ ــد أعضائـ ــه وفقـ ــً ملعايـ ــر
حم ــددة قائم ــة عل ــى ع ــدد م ــن االختب ــارات واملقاب ــات الت ــي مت إجراؤه ــا
للمتقدمــــن لقيــــاس قدراتهــــم ومؤهالتهــــم الختيــــار أعضــــاء النخبــــة.
وتعتمـــد اللجنـــة يف عملهـــا منهجيـــة واضحـــة يتـــم مـــن خاللهـــا طـــرح
وحتليـ ــل األفـ ــكار واسـ ــتعراض التطبيقـ ــات املتاحـ ــة واألفـ ــكار وحتديـ ــد
الفــــرص والتحديــــات .ويهــــدف الفريــــق خللــــق بيئــــة عمــــل مشــــجعة
وحمفــــزة لإلبــــداع واالبتــــكار تســــاهم يف إطــــاق األفــــكار واملبــــادرات
اإلبداعيــــة لــــدى العاملــــن بحيــــث ترتبــــط مباشــــرة باالســــراتيجية
املؤسســــية للدائــــرة.

.3تطوير لرؤى اقتصادية باملستجدات
االسرتاتيجية الراهنة

وتتمثــل مهــام الفريــق بتحديــد واختيــار العوامــل املشــجعة واملؤثــرة
علــى تطويــر وتنميــة مهــارة وكفــاءة العاملــن لغــرض إطــاق األفــكار
التطويريــة والتحســينية التــي تســاهم يف تطويــر العمــل يف الدائــرة،
ودراســة األفــكار االبتكاريــة وحتليلهــا لغــرض وضــع األولويــات لهــا مبــا
يتناســب مــع احتياجــات الدائــرة .باإلضافــة خللــق بيئــة العمــل املناســبة
لتحويــل األفــكار االبتكاريــة إىل مشــاريع عمــل إبداعيــة لتحســن األداء
يف الدائــرة ،وتقييــم املشــاريع االبتكاريــة واالســتفادة منهــا ،والرتويــج عــن
خمرجــات املشــاريع االبتكاريــة داخــل وخــارج الدائــرة.
وتزامنــً مــع شــهر اإلمــارات لالبتــكار ،قامــت اللجنــة بزيــارة إىل معــرض
اإلبــداع واملنعقــد يف قاعــة املدينــة اجلامعيــة بالشــارقة وذلــك لالطــاع
علــى جمــال االبتــكارات احلكوميــة والطالبيــة بإمــارة الشــارقة.

تهتــم اإلدارة العليــا بعــرض وتلخيــص التقاريــر الدوليــة يف إطــار
استشــراف املســتقبل وتطويــر الــرؤى االقتصاديــة مــن خــال املســتجدات
اجتماعــا شــهر ًيا يعــرف
االســراتيجية الراهنــة .ومعهــا تعقــد الدائــرة
ً
باســم «اجتمــاع اإلدارة العليــا» والــذي يهــدف إىل جمــع مديــري الدائــرة
ونوابهــم ومستشــاري الدائــرة وخربائهــا وعــدد مــن املوظفــن لعــرض
آخــر التطــورات واملؤشــرات التــي تســجلها الدائــرة واإلدارات وفــرق العمــل،
وأيضــً عــرض املســتجدات ســواء أكانــت اخلاصــة بإمــارة الشــارقة أو
مــا يســتجد مــن أحــداث يف الدولــة .و يف هــذا اإلطــار وجهــت اإلدارة
العليــا يف العــام  2019بعــرض دوري حتليلــي للمســتجدات االقتصاديــة
االســراتيجية الراهنــة لإلمــارة أو الدولــة ،وال ســيما العامليــة املرتبطــة
بتطــورات التجــارة الدوليــة أو االقتصــاد العاملــي حيــث عرضــت اإلدارة
العليــا حتليـ ً
ـا للوضــع االقتصــادي يف الدولــة و اإلمــارة للعــام  2019مــع
اإلجابــة علــى تســاؤل هــل الوضــع احلــايل يؤشــر ألزمــة أم ركــود اقتصــادي
و اتفــق التحليــل و العــرض علــى أن مــا متــر بــه الدولــة هــو تباطــؤ طبيعــي
لالقتصــاد و يحــدث دوريــً يف أي اقتصــاد يف إطــار الــدورات االقتصاديــة

أو فــرات الصعــود والهبــوط الــدوري و ليــس لــه عالقــة باألزمــات إذ أن
اقتصــاد الدولــة و اإلمــارة مــن أفضــل االقتصــادات العامليــة اجلاذبــة
لالســتثمار ،إمنــا مــا يحــدث هــو خارجــي راجــع لتقلبــات التجــارة العامليــة
و أزمــات الصــن التجاريــة مــع بعــض التأثــرات اجليوسياســية باملنطقــة،
كمــا عرضــت اإلدارة العليــا مواضيــع أخــرى مثــل تقريــر وزارة االقتصــاد عــن
االســتثمارات األجنبيــة اخلارجيــة الــذي أوضــح لــإدارة العليــا أهميــة جذب
االســتثمارات اخلارجيــة للدولــة و اإلمــارة حيــث اســتقطبت دولــة اإلمــارات
اســتثمارات خارجيــة مبقــدار  10.3مليــار درهــم مــع اســتثمارات نوعيــة
نتيجــة حمــركات االعمــال وتخفيــض تكلفــة االعمــال ودخــول املســتثمرين
األجانــب يف قطاعــات البنــوك والتأمــن وعــرض كيف حلــت الدولــة باملرتبة
 13عامليــً جذبــً لالســتثمار .كمــا عــرض املستشــار االقتصــادي للدائــرة
قــراءة يف «تقريــر االقتصــاد العاملــي» –  2019لصنــدوق النقــد الــدويل
عــن النمــو يف العــامل ومعــدالت مشــريات الســلع العامليــة وحركــة
الصناعــة التحويليــة علــى مســتوى العــامل وقطــاع اخلدمــات األكــر ثباتــً
يف النمــو وحتليــل لعــدم اليقــن مــن اجتــاه االقتصــاد العاملــي.
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ثانيًا :شهادات األيزو
اســتمرت الدائــرة يف مســرة النجــاح بتقــدمي خدماتهــا للمتعاملــن
واحملافظــة علــى النظــام اإلداري بجــودة عاليــة واحرتافيــة ،حيــث متكنــت
يف العــام  2019مــن اجتيــاز التدقيــق الرســمي بنجــاح لتجديــد شــهادات
األيــزو احلاصلــة عليهــا.
الشهادات احلاصلة عليها الدائرة:

إدارة استمرارية األعمال
ISO 22301 :2012
01/10/2018

 .4اجلودة وشهادات األيزو
أو ًلا :إدارة اجلودة
يتم ضبط املمارسات اإلدارية والتشغيلية يف الدائرة ضمن إطار واسع من الضوابط
ومعايري اجلودة واألداء ،وعليه حترص الدائرة على متابعة اإلدارات عن طريق:
 ضبــط واســتحداث إجــراءات العمــل (عــدد إجــراءات العمــل  ،73وعــدد
النمــاذج املســتخدمة )185
 املراجعة اإلدارية (اجتماعات القيادة العليا)
 ضبط األوصاف الوظيفية حسب الهيكل املعتمد (عدد  174وصف وظيفي)
كما مت تأهيل وتدريب موظفي الدائرة للتدقيق الداخلي من خالل الربامج التدريبية:
 دورة مدقــق رئيــس معتمــد علــى نظــام إدارة اجلــودة  -شــهادة األيــزو
( 9001:2015عــدد  10موظفــن)
 دورة تعريفي ـ ــة ملواصف ـ ــة أي ـ ــزو نظ ـ ــام ميث ـ ــاق خدم ـ ــة املتعامل ـ ــن
( ISO10001:2018عـــــدد  8موظفـــــن)
 دورة تعريفية ملواصفة أيزو نظام التعامل مع الشكاوى ISO 10002:2018
(عدد  7موظفني)

دورة متطلبــات إدارة اخملاطــر حســب مواصفــة أيــزو نظــام إدارة اجلــودة
( ISO 9001:2015عــدد  44موظــف)
 دورة الدليــل اإلرشــادي للتدقيــق الداخلــي وفــق مواصفــة أيزو نظــام إدارة
اجلــودة ( ISO 9001:2015عــدد  16موظف)
 دورة أهداف اجلودة (عدد  13موظف)
مع ًا لجودة أفضل بهدف تعزيز مفاهيم
نظم الجودة ونشرها من خالل إرسال
نشرات توعوية للموظفين عبر البريد
اإللكتروني والتي بلغت عدد 101
نشرة.
بث قناة جودة الحياة بهدف توعية
الموظفين بمفاهيم نظم الجودة من
خالل إرسال نشرات مرئية عبر البريد
اإللكتروني حيث بلغ عددها  12نشرة.

نظام إدارة الجودة
ISO 9001 :2015
07/05/2003

نظام ميثاق خدمة المتعاملين
ISO 10001 :2018
29/12/2015

نظام التعامل مع الشكاوى
ISO 10002 :2018
29/12/2015

مبادرات أنظمة
إدارة الجودة

نظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين
ISO 10004 :2018
29/12/2012

إدارة خدمات تقنية المعلومات
ISO 20000-1 :2011
27/09/2012

أمن وحماية المعلومات
ISO 27001 :2013
02/02/2015
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•
•

يجــب علــى الدائــرة أن تخطــط لألعمــال التــي حتــدد تلــك اخملاطــر
والفــرص  ،وكيفيــة دمــج و تنفيــذ و تطبيــق تلــك األعمــال يف عمليــات
نظــام إدارة اجلــودة و تقييــم فاعليــة هــذه األعمــال .
اإلجــراءات املتخــذة للتعامــل مــع اخملاطــر و الفــرص يجــب أن تكــون
متناســبة مــع اآلثــار احملتملــة علــى مطابقــة املنتجــات و اخلدمــات .

•
•

اتخــاذ إجــراءات وقائيــة للتخلــص مــن حــاالت عــدم املطابقــة
احملتملــة و حتليــل أي حالــة عــدم مطابقــة تقــع و اتخــاذ إجــراءات
متنــع تكــرار حدوثهــا و مناســبة لآلثــار املرتتبــة عليهــا .
التعامــل مــع اخملاطــر و الفــرص بأســس قاعــدة لزيــادة فاعليــة نظــام
إدارة اجلــودة و حتقيــق نتائــج أفضــل و منــع اآلثــار الســلبية .
االستجابة
المتابعة والمراجعة

إدارة المخاطر

تحديد الفرص وتقييمها
تحديد المخاطر والفرص

سياسة متجددة يف إدارة اخملاطر:
البنــود اخلاصــة بإدارة اخملاطر ( مواصفة آيــزو نظام إدارة اجلودة
: ) 9001:2015
تحليل وتقييم المخاطر

•
•

اإلعــان عــن اخملاطــر و فــرص التطويــر وذلــك طبقــً ملتطلبــات البنــد
يف مواصفــة اآليــزو . 9001:2015
تنميــة الوعــي باملفهــوم و النهــج العملــي و التفكــر املبنــي علــى
حتديــد اخملاطــر .
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•
•

حتــــدي اخملاطـــــــــر وفـــــرص معاجلتهـــــا املـحــــددة أثنـــــاء
ا لتخطيـــــط .
حتليــل و تقييــم مــدى فاعليــة األعمــال املتخــذة لتحديــد اخملاطــر
وفــرص معاجلتهــا .

تقدير احتمال الوقوع
تقييم شدة التأثير
تقييم المخاطر
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 .5إدارة متطورة للمعرفة
إدارة املعرفة
تأسســت شــعبة إدارة املعرفــة مبوجــب املرســوم األمــري رقــم 51لعــام
 2014بهــدف حتســن إدارة املعرفــة وكفــاءة الدائــرة مــن خــال تقليــل
الوقــت للحصــول علــى املعلومــات اخملتلفــة ،واالســتفادة مــن اخلــرات
املرتاكمــة ،باإلضافــة لبنــاء ذاكــرة املؤسســة ،واملســاهمة بشــكل فاعــل
يف حتقيــق األهــداف الوظيفيــة ،واالرتقــاء باجتاهــات األفــراد نحــو
الشــفافية واملشــاركة وتبــادل املعلومــات ،واالســتفادة مــن اخلــرات
املرتاكمــة.
وتتم آلية نشر املعرفة يف الدائرة من خالل:

وتتبنــى إدارة املعرفــة تطويــر وحتســن األداء الفــردي واملؤسســي
يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،واملســاهمة يف تطويــر ورفــع كفــاءة
املوظفــن لتنميــة مهاراتهــم اخملتلفــة مــن خــال إعــداد خطــة املقارنات
املعياريــة لــإدارات واألقســام واالطــاع علــى أفضــل املمارســات
والتجــارب يف جمــال العمــل ،والســعي لتوليــد املعرفــة وتطويــر أســاليب
تخزينهــا وتوســيع عمليــة التشــارك مــن خــال عمــل الــورش واالســتفادة مــن
اخلــرات.

واحدة من مناذج الزيارات املعيارية الناجحة
قامـــت الدائـــرة يف العـــام  2019بعـــدد مـــن الزيـــارات املعياريـــة للجهـــات
االقتصاديـ ــة واملعرفيـ ــة ،منهـ ــا زيـ ــارة ملؤسسـ ــة حمـ ــدان بـ ــن راشـ ــد آل
مكتـ ــوم لـ ــأداء التعليمـ ــي املتميـ ــز ،بهـ ــدف تبـ ــادل اخلـ ــرات واالطـ ــاع
علــــى إجــــراءات عمــــل املؤسســــة وإدارتهــــا للجوائــــز ،و التعــــرف علــــى
مؤشــــرات التميــــز يف رعايــــة االبتــــكارات واملوهوبــــن ورعايــــة اجلوائــــز

محطات وتجارب ناجحة :تهدف
المبادرة إلى تسليط الضوء على
الخبرات المعرفية المتميزة لدى
المؤسسات واألشخاص في
المجاالت كافة.

الورش التوعوية

مبادرات في التطوير المؤسسي:
تهدف المبادرات إلى نشر المعارف
والمعلومات في المجاالت
اإلدارية والتطويرية كافة وتنمية
مهارات الموظفين واالرتقاء
باتجاهاتهم نحو الشفافية

مبادرات التطوير
المؤسسي

والمشاركة وتبادل المعلومات.

عدد زيارات املقارنات املعيارية

البوابة اإللكترونية

واالســــتفادة مــــن أعمالهــــا فيمــــا يخــــص رعايــــة وتشــــجيع األفــــكار
يف الدائــــرة واســــتثمارها علــــى رأس املــــال البشــــري يف التعــــاون مــــع
اجلامع ــات لبن ــاء ش ــراكات حكومي ــة يف القط ــاع اخل ــاص و رعاي ــة ودع ــم
برنامــــج املوهوبــــن اجلامعيــــة ،و باألخــــص برنامــــج بحــــوث اقتصــــاد
املعرفــــة و جائــــزة الشــــارقة للتصميمــــات واالبتــــكار.

الداخلية والخارجية
والتطبيقات الذكية

المقارنة

مبادرات

المعيارية

اإلدارات

2019 2018
35
زيارة

كنوز المعرفة :تهدف إلى نشر
المعارف والمعلومات في كافة
المجاالت اإلدارية والتطوير وتنمية
مهارات الموظفين.

39

(كتابي في مكتبي) :تهدف إلى

زيارة

نشر الثقافة المعرفية وتعزيز دور
التعليم المؤسسي من خالل
عدسة التطوير :بهدف نشر ثقافة التطوير

االجتماعات
واللقاءات

المؤسسي وإدارة المعرفة وكل ما يصب
تحت مصلحة اإلدارة والدائرة حيث
يتم نشر األخبار من الجرائد والكتب
والمجالت عن طريق البريد اإللكتروني

وضع العلم والمعرفة في متناول
الجميع حيث تم شراء كتب من
منحة الحاكم من معرض الشارقة
الدولي للكتاب  2019وتزويد
اإلدارات بعدد ( )50كتاب في
مكتبات اإلدارات.
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 .6الدعم اللوجستي ونظام األمن والسالمة

اســتحدثت الدائــرة نظــام الدعم اللوجســتي والــذي يعنــى بالتنظيم املفصل
واإلشراف على سري اخلدمات اللوجستية العامة يف الدائرة وتنفيذها ،وتقدمي
الدعــم الدائــم وتوفــر االحتياجــات ،والطلبــات جميعهــا بالتنســيق مــع إدارات
الدائــرة وفروعهــا ،وإعــداد التقاريــر الدوريــة بجميع األعمال املتعلقــة بالدعم،
وتلقي شكاوى املوظفني املتعلقة باخملالفات وإيجاد احللول املناسبة لها.
وحفاظــً علــى األفــراد واملمتلــكات داخــل الدائــرة ،مــن خــال اتبــاع أفضــل
املعايري واالشرتاطات املعتمدة من اإلدارة العامة للدفاع املدين بالشارقة،
وهيئة الوقاية والســامة ،وبلدية مدينة الشــارقة تطبق الدائرة نظام األمن
والســامة ،وهي كما يلي:
 - 1فحــص وصيانــة نظــام إنــذار ومكافحــة احلريــق مــن قبــل اإلدارة العامــة
للدفاع للمدين بالشــارقة بشــكل ســنوي ،وذلك لتجديد شــهادة اســتيفاء
شــروط الوقايــة والســامة للمباين.
-2فحــص وصيانــة املصاعــد الكهربائيــة بشــكل دوري (كل  6شــهور) ،وذلــك
لتجديــد شــهادة كفــاءة املصاعــد الكهربائيــة.
-3توفري متطلبات اإلسعافات األولية بالدائرة وجميع الفروع بشكل دوري (كل 6شهور).
-4توفري حقيبة متطلبات األمن والسالمة للضباط التجاريني أثناء تفتيش
الورش واملصانع.

-5التنسيق مع شعبة التدريب بقسم املوارد البشرية لتقدمي دورة اإلسعافات
األولية وإنعاش القلب ملوظفي الدائرة.
 -6التنســيق مــع القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة لعمــل خطــة إلخــاء
املبنــى بشــكل دوري.
-7فحص مطابخ الدائرة من قبل إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة الشارقة
للتأكد من إتباع االشرتاطات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة.
-8التنسيق مع اجلهات املعنية لتدريب املوظفني على االسعافات األولية.
الدائرة جتدد شهادة وقاية املباين:
حققــت الدائرةإجنــازًا جديـدًا يف العــام  2019حيــث جددت الدائرة شــهادة
اســتيفاء شــروط الوقايــة والســامة للمبــاين بتوفري أقصى معايــر اجلودة
واألمن والسالمة ،حيث تصدر اإلدارة العامة للدفاع املدين هذه الشهادة
بعــد التأكــد مــن اســتيفاء هذه االشــراطات بتفتيــش ميداين مــن قبل جلان
خاصــة ،وال يتــم جتديــد هــذه الشــهادة إال بعد اخضــاع املباين واملنشــآت
لزيارات تفتيشــية دورية للتأكد من اســتمرارها يف اســتيفاء اشرتاطات األمن
والســامة ،حيــث وفــرت الدائــرة أقصــى معايري األمــن والســامة ملوظفيها
وذلــك ضمن السياســات واالســراتيجيات املتعــددة التي تلتزم بهــا الدائرة.

 .7جمالس الشباب

نحــــو بنــــاء مســــتقبل مســــتدام يقــــوم علــــى املعرفــــة ،وحرصــــً منهــــا
علــــى متكــــن الشــــباب املواطــــن وإدماجهــــم يف العمليــــة التنمويــــة،
وتعزي ـــز مش ـــاركتهم يف اجمل ـــاالت ش ـــتى ،ومتاش ـــيًا م ـــع رؤي ـــة اإلم ـــارات
 2021أطلقــــــت دائــــــرة التنميــــــة االقتصاديــــــة بالشــــــارقة جملســــــها
املؤسســــي للشــــباب باعتبارهــــم النــــواة احلقيقيــــة ،والعنصــــر األهــــم
يف حتقيـ ـ ــق النهضـ ـ ــة املسـ ـ ــتقبلية.
يعمـ ـ ــل اجمللـ ـ ــس الشـ ـ ــبابي علـ ـ ــى رد اجلميـ ـ ــل لإلمـ ـ ــارة ،وذلـ ـ ــك مـ ـ ــن

خــــال شــــحذ الهمــــم وتفعيــــل الطاقــــات وترجمــــة رســــالة اجمللــــس
ورؤيتــــه يف خدمــــة الدائــــرة التــــي حتــــرص دائمــــً علــــى تأمــــن بيئــــة
عمـ ـ ــل إيجابيـ ـ ــة ،وحتقيـ ـ ــق مسـ ـ ــتقبل مزهـ ـ ــر ،والعمـ ـ ــل علـ ـ ــى تنميـ ـ ــة
مواهـ ـ ــب الشـ ـ ــباب مـ ـ ــن خـ ـ ــال ترشـ ـ ــيح موظفـ ـ ــي الدائـ ـ ــرة مـ ـ ــن فئـ ـ ــة
الشــــــباب للمشــــــاركة يف احللقــــــات الشــــــبابية ،وجلســــــات العصــــــف
الذهنــــــي ،والــــــورش التعريفيــــــة بهــــــدف وضــــــع األفــــــكار اإلبداعيــــــة
والتصـ ـ ــورات املسـ ـ ــتقبلية التـ ـ ــي تخـ ـ ــدم اإلمـ ـ ــارة.
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 جلسة عصف ذهني مع جملس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدويل
 حلقة شبابية بعنوان " الشباب وقيم الرتاث" مبقر غرفة جتارة وصناعة الشارقة
– خورفكان
 نظم مركز الشارقة لريادة األعمال "شراع" بالتعاون مع جملس الشارقة للشباب
حلقة شبابية بعنوان "حتديات ريادة األعمال"
 حماضرة "أحب وظيفتي" والتي قدمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدويل
يف غرفة جتارة وصناعة الشارقة
 نظــم اجمللــس حلقــة شــبابية بعنــوان "التعليــم ..علــم وعمــل" متاشــيًا مــع رؤية
هيئة االحتادية للشباب وتزامنًا مع االحتفال باليوم العاملي للشباب وفق أجندة
منظمة األمم املتحدة حتت شعار "النهضة بالتعليم"
 مشــاركة موظفي الدائرة يف "مبادرة حمطة الشــاب" التي أطلقتها مؤسســة
االحتادية للشباب والتي تتمثل يف توفري الفرص األمثل لشباب اإلمارات إلطالق
مشاريعهم من مساحات خمتلفة يف الدولة ،وبدء جتربة فريدة من نوعها يف
عاملريادةاألعماليتمكنفيهاالشباباملواطنمنتوظيفمهاراتهمكروادأعمال

 شــارك موظفــو الدائــرة يف العــام  2019يف حلقة شــبابية بعنــوان "دور التحكيم
يف ريادة األعمال" والتي قدمها جملس شــباب مركز الشــارقة للتحكيم التجاري
الدويل يف مركز إكســبو الشــارقة
 قــام وفــد مــن شــباب الدائرة يف العــام  2019بزيارة مركز الشــباب يف أبــراج اإلمارات
وذلــك لالطــاع على مرافــق املركز والتعرف على اخلدمات التي تقدمها للشــباب.
 جلسة حوارية بعنوان "أهمية التحكيم لرواد األعمال"
  مبادرة الشارقة عاصمة عاملية للكتاب 2019
 شارك موظفو الدائرة يف العام 2019يف حلقة شبابية بعنوان "االقتصاد الرقمي..
يعزز اقتصاد اإلمارات" والتي قدمها جملس شباب غرفة جتارة وصناعة الشارقة
يف مركز إكســبو الشــارقة على هامش املؤمتر الســادس للموارد البشــرية وســوق
العمل بدول جملس التعاون اخلليجي
 شــارك موظفــو الدائــرة يف العــام  2019يف حلقــة شــبابية بعنــوان "مســاهمة
مؤسســات الشــباب احملليــة والدوليــة يف مســاعدة الفتيــات علــى أن يصبحــن

حمــركات للتغيــر يف اجملتمع" والتي نظمتها مؤسســة مناء لالرتقــاء باملرأة
بالتعــاون مــع األمم املتحــدة يف مركــز اكســبو الشــارقة

  شـارك موظفـو الدائـرة يف العـام  2019يف فعاليـات املنتـدى الـدويل لالتصال
احلكوميعربملتقىشبابالشارقةيفدورتهالثانيةحتتشعار"شارقةاملستقبل"

دور التحكيم في ريادة األعمال
مبادرة محطة الشباب
زيارة مركز الشباب في أبراج اإلمارات
التعليم ..علم وعمل
أهمية التحكيم لرواد األعمال
محاضرة I love my job job
االقتصاد الرقمي ..يعزز اقتصاد اإلمارات
الشباب وقيم التراث

تحديات ريادة األعمال

مساهمة مؤسسات الشباب المحلية
والدولية في مساعدة الفتيات ..محركات
للتغيير في المجتمع

جلسة عصف ذهني مع
مجلس شباب مركز الشارقة
للتحكيم التجاري الدولي

المنتدى الدولي لالتصال الحكومي
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 .1برنامج بحوث التنمية واقتصاد املعرفة

بدأ الربنامج يف عام  ،2014و امتد حتى عام  2019حيث شهدت الدائرة بالتعاون
مع كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة و اجلامعة األمريكية ويعتمد الربنامج
علــى تدريــب الطلبــة و قيامهــم بدراســات و بحــوث معملية و ليســت نظرية تربط
اإلطــار النظــري يف الدراســات االقتصاديــة مــع الواقــع العملــي للموضوعــات و
املتطلبات الرئيسة القتصاد الشارقة وتنمية قدرات الطلبة على إجراء البحوث
العلميــة التطبيقيــة بهــدف دعــم القــدرات الوطنيــة البحثيــة وتأهيــل أبنائنــا يف
الدخول إىل سوق العمل وذلك يف إطار التوجيهات السامية والرشيدة لصاحب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى
حاكم الشارقة -حفظه اهلل ورعاه -بتفعيل دور اجلهات احلكومية يف ممارسة
مسؤولياتها االجتماعية نحو تطوير إمكانات ومهارات الكوادر املواطنة ومتكينهم
يف أداء رسالتهم املستقبلية يف بناء الوطن .حيث شارك يف الربنامج البحثي
 36طالبة من برنامج بكالوريوس إدارة األعمال بكلية التقنية العليا للطالبات يف

الشــارقة كباحثات ،بإشــراف املستشــار االقتصادي للدائرة ،و منســق كلية اإلدارة،
حيث قامت الطالبات بإجراء بحوث علمية تطبيقية حول اسرتاتيجيات ومتطلبات
التنميــة االقتصاديــة يف إمارة الشــارقة ،كما امتد الربنامج للجامعة القاســمية
حيــث مت تأهيــل الكــوادر الشــابة مــن البنــن و البنــات ومتكينهــم مــن املســاهمة
بأبحاثهــم وإبداعاتهــم ،ضمــن اســراتيجية دائرة التنميــة االقتصاديــة يف إعداد
كــوادر وطنيــة مدربــة ومؤهلــة خلدمــة الوطن واملواطــن من خــال توفري فرص
التدريــب والتأهيــل لهــم وإعدادهــم ملــا ســيواجهونه يف املســتقبل .ويعــد هــذا
العمل جز ًءا من فلســفة “التعلم باملمارســة” التي تتبناها الكليات انطالقًا من
احلــرص علــى التوجــه نحو التعليــم باملمارســة الفعلية مبا يســاهم يف تطوير
وإعــداد األجيــال املســتقبلية مــن الكوادر الوطنية املســلحة بالعلــم واملعرفة
احلديثة والقادرة على اإلسهام يف حمل راية التطوير ومواكبة مسرية النهضة
الشــاملة يف خمتلف اجملاالت بالدولة.

.2نسخة رابعة من جائزة الشارقة للتصميمات واالبتكار

اختتمت الدائرة بالتعاون مع جامعة الشارقة أعمال جائزة الشارقة للتصميمات
واالبتــكار للعــام  ،2019مــن خــال إطــاق احلفــل الســنوي لتوزيــع جوائــز النســخة
الرابعة من ابتكارات ومشاريع الطلبة يف جماالت التصميمات الهندسية واإلنشائية
وأيضــً يف جمــال العلــوم  ،حيــث تــويل الدائــرة أهميــة مللــف االســتثمار يف رأس
املــال البشــري يف اإلمــارة وبخاصــة فئــة طلبــة اجلامعــات باعتبارهــم مــن أهــم
احملــاور الرئيســة التــي عملــت و تعمــل عليهــا الدائــرة خــال الســنوات املاضيــة
بهدف توسيع نطاق العمل االقتصادي و انتقال الدائرة من الرتكيز على التصريح
للمنشــآت إىل الرتكيــز علــى رأس املــال املعريف و االبتــكاري يف األعمــال ،والذي
يســاعد يف زيــادة نوعيــة وليــس فقــط كميــة املنشــآت مــن أجــل حتقيــق عوامــل
القيمــة املضافــة يف اجملتمــع وإعمـ ً
ـاال بالرؤيــة األخــرة التــي أطلقها صاحب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى

حاكــم الشــارقة -حفظــه اهلل ورعاه -يف ســياق تكرميه حلصوله علــى الدكتوراه
الفخريــة مــن جامعــة تورينــو قائـ ً
ـا بــأن “ :التعليــم و املعرفــة عنصــران أساســيان
للتنمية املستدامة" وهو ما حزا بالدائرة يف العام  2014إىل إطالق اجلائزة من
أجل الرتكيز على أهم مقدرات التنمية البشرية وهي بناء اإلنسان ودعم تطلعات
وطموحات النشء ،ومســاندة القدرات التصميمية البحثية واالبتكارية العملية
لكوادرنــا الشــابة يف مؤسســاتنا التعليميــة ،حيــث مت إطــاق النســخة األوىل من
املبــادرة يف العــام  2015لتكــون ســنوية ،وقــد بلــغ عدد املشــاريع املشــاركة يف
ـروعا ،بينمــا بلــغ عدد املشــاريع املشــاركة
اجلائــزة يف العــام  .2015عــدد 55مشـ ً
يف اجلائــزة  25مشــروعًا للعــام  2017وكان عدد الطلبــة اإلجمايل  38طال ًبا من
ـروعا ،وتوســعت
بينهــم  7مواطنــن .ويف العــام  2018بلــغ عدد املشــاريع  77مشـ ً
يف العام  2019اجلائزة لتضم  5كليات و86
مشروعا ،و  250طال ًبا ،و تعترب األكرب
ً
على مســتوى الدولة حيث شــاركت كليات الهندسة والفنون اجلميلة والتصميم،
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وقــد شــاركت يف العــام  2019كليــات العلــوم و الطــب و والعلــوم الصحيــة
ألول مــرة ،و هــو مــا يعــد دليـ ًلا علــى توســع اجلائــزة و قبولهــا لــدى الكليات و
الطلبــة وتوســع اجلائــزة و متيزهــا و الســيما القيمــة املاليــة لدعــم مشــاريع
الطلبــة يجعلهــا األكرب على مســتوى الدولة ،كما أن فــوز  12طال ًبا باجلوائز
أيضــا مــا نعتــز بــه
يجعلهــا األوســع بالنســبة لنســبة متثيــل املراكــز الفائــزة و ً
هــو أن اجلائــزة تضم منــاذج طبية من الطلبة املواطنــن كما أنها ال تقتصر
فقــط علــى الفئــات و الطلبــة املقيمــن تقليد ًيــا يف اإلمــارة أو الدولــة ،إمنــا
نفتخــر بــأن اجلائــزة و منــذ ســنوات يفــوز بهــا طلبــة مــن دول خليجيــة و هــذا
أيضــا من ســوريا
العــام أســعدنا أن هنــاك طلبــة مــن الســعودية و البحريــن و ً
و العــراق وهــو مــا يــدل علــى تنــوع خــرات و رؤى الطلبــة و اإلثــراء الثقــايف
الــذي جتنيــه اجلائزة و هو ما ينعكس على املشــاريع و تطبيقاتها و تنوعها

.3دراسةمستوىمعيشةأصحابالرخصاملنزلية“اعتماد”

قام ـــت الدائ ـــرة يف الع ـــام  2019بإع ـــداد دراس ـــة خاص ـــة ع ـــن مس ـــتوى
معيش ـ ــة أصح ـ ــاب الرخ ـ ــص متناهي ـ ــة الصغ ـ ــر “ اعتم ـ ــاد “ ث ـ ــم عرض ـ ــت
الدراس ـــة عل ـــى متخ ـــذي الق ـــرار يف اإلم ـــارة ،وتأت ـــي الدراس ـــة يف ظ ـــل
التوجيه ـــات احلكيم ـــة لصاح ـــب الس ـــمو الش ـــيخ الدكت ـــور س ـــلطان ب ـــن
حمم ـ ــد القاس ـ ــمي عض ـ ــو اجملل ـ ــس األعل ـ ــى لالحت ـ ــاد حاك ـ ــم إم ـ ــارة
الشـــــارقة-حفظه اهلل ورعـــــاه -بدراســـــة املـــــردود املـــــايل و الدخـــــل
الشـــــخصي و دخـــــل املشـــــروع ألصحـــــاب الرخـــــص املنزلية ،حيـــــث مت
أخ ـ ــذ عين ـ ــة م ـ ــن االس ـ ــتبيانات ودراس ـ ــتها م ـ ــن قب ـ ــل موظف ـ ــي الدائ ـ ــرة
الذيـــــن مت تســـــليحهم باملهـــــارات التدريبيـــــة الالزمـــــة يف اســـــتقصاء
املعلوم ـــة ،واإلرش ـــادات اخلاص ـــة بإج ـــراء االس ـــتبيانات لتص ـــل مس ـــتوى
الـــــردود إىل . % 96.1

.4مؤشرات وتقارير مستدامة للناجت احمللي يف اإلمارة

قامت الدائرة يف العام  2019بإصدار تقرير سنوي عن احلالة االقتصادية يف
اإلمارة ومنها مؤشرات الناجت احمللي والقطاعات االقتصادية حيث أوضح التقرير
التحليلي عن «نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة يف العام  »2018الصادر عن
دائرة التنمية االقتصادية ارتفاع الناجت احمللي لإلمارة إىل  97.5مليار درهم،
كما بلغ الناجت احمللي غري النفطي حوايل  89مليار درهمحيث مثلت جميع
القطاعات غري النفطية حوايل% 91.9من الناجت العام.وتأتي أكرث القطاعات
حتقيقًا وسرعة يف النمو يف الناجت احمللي هي قطاعات النقل والتخزين وقطاع
التعليم وقطاع أنشطة الصحة واخلدمة االجتماعية والتي حققت نسبة منو
هي األكرب بنسب  % 4.6و % 6.8و  % 5 .5على التوايل .كما حقق قطاع الصناعة
نسبة جيدة تقدر بـ  % 3.1منوًا يف هيكل الناجت احمللي ،كما أتت القطاعات
االسرتاتيجية أكرث وز ًنا يف الناجت احمللي على رأسها قطاع الصناعة الذي أتى
بأكرب أهمية نسبية يف الناجت احمللي بواقع  ،% 16.6أما قطاعات التشييد
والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة واألنشطة العقارية فجاءت بأهمية نسبية
تالية حيث مثلت  % 7.7و % 11.6و % 10.4على التوايل.

تقارير اقتصادية نوعية كاملة عن اإلمارة
  % 5نسبة منو الناجت احمللي إلمارة الشارقة
 الصناعات التحويلية تساهم بحوايل  % 17من إجمايل الناجت احمللي
 سجلت الصناعات التحويلية منوًا بنسبة % 3
 بلغــت مســاهمة جتــارة اجلملــة والتجزئــة نســبة  % 12مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي
 ميثل قطاع التشييد والبناء نسبة  % 8من الناجت احمللي
 األنشطة العقارية متثل  % 12من الناجت احمللي
 حقق قطاع التعليم منوًا ملحوظًا قدره % 7

 ناجت حملي يقارب  100مليار درهم

 .5مسؤولية جمتمعية وعام للتسامح
جاء عام التسامح ترسيخًا وامتدادًا لنهج الشيخ زايد -رحمه اهلل -وهو
قيمة أساسية يف بناء اجملتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب.
وعليه قامت الدائرة يف العام  2019بالعديد من املبادرات واملشاركات
لهذا العام والتي بلغت عدد  49مبادرة ومشاركة.
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الفعاليات العاملية

 اليوم العاملي للسرطان

 يوم املسن العاملي

 يوم املرأة العاملي

 يوم العمال العاملي

 اليوم العاملي للسعادة

 اليوم العاملي ملكافحة التدخني

 يوم األم

 اليوم العاملي للقهوة

 يوم املياه العاملي

 يوم الصحة النفسية العاملي

 ساعة األرض

 اليوم العاملي للسكري

 ساعة الرتشيد

 اليوم العاملي للغة العربية

 اليوم العاملي لكتاب الطفل

 أسبوع األصم

 يوم الصحة العاملي

 يوم التشجري

فعاليات وطنية

 حق الليلة
 اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

سعادة املوظفني

 يوم العلم

مبادرات جمتمعية

 مبادرة عام التسامح

 تقدمي طرد التسامح للموظفني املتساحمني

 اليوم الوطني اإلماراتي

 شتاء دافئ

 بطاقة إلكرتونية "تسامح املوظفني" للموظفني

 يوم املرأة اإلماراتية

 جربوا شغل مصانعنا

 مبادرة «طيب خاطرهم»

 مسابقة رياضية مبناسبة فوز نادي الشارقة الرياضي

 املســاهمة يف تســهيل أداء بعــض املراســلني

 بازار املأكوالت

 أيام الشارقة الرتاثية  -القرية الرتاثية بكلباء

 فرحة عيد

ملناســك العمــرة وذلــك بالتنســيق مــع جمعيــة

 مبادرة العربة املتنقلة لقراءة الكتب

 مبادرة توزيع املصاحف

الشــارقة اخلريية

 جمعية أصدقاء مرضى التهاب املفاصل

 مبادرة صندوق اخلري  -إفطار صائم

 قهوة العيد

 مشروع علم بالقلم

 مبادرة كان يا مكان  -الكتب املستعملة

  تقدمي إعانة زواج موظف

 مسابقات رمضانية

 فك كربة نزيل

 تقدمي قسائم جمانية لشراء مستلزمات العودة

 التثقيف الصحي

 يوم زايد للعمل اإلنساين

إىل املدارس

 مستشفى كلباء "صحتك تهمنا"

 سدرة األمنيات لأليتام
 جمع الكتب املستعملة
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 .6مبحرون يف رحلة اإلجناز

اســتمرارًا لسلســلة النجاحــات حصــدت الدائــرة يف العــام  2019شــهادات
مشــرفة يف منصــات التكــرمي تتويجــً لهــا بصفتهــا شــريكًا اســراتيجيًا

تكرمي الدائرة كأحد اجلهات الداعمة يف امللتقى اإلعالمي الثاين الذي
نظمته كلية االتصال يف اجلامعة القاسمية.

تكرمي الدائرة ملشاركتها ضمن ملتقى اإلمارات االقتصادي 2019

رئيســيًا كأحــد اجلهــات الداعمــة ،مســطرة بذلــك جناحــات متتابعــة تضــاف
لســجلها الريــادي احلافــل بالتميــز.

تكرمي الدائرة من قبل غرفة جتارة وصناعة الشارقة لرعايتهم ودعمهم
معرض االستثمار العقاري إيكرس 2019

تكرمي الدائرة ملشاركتها يف وفد العربية للطريان يف رحلتهم األوىل
واالفتتاحية ألول خط طريان من الشارقة لفيينا

تكرمي الدائرة كشريك اسرتاتيجي يف حفل الشركاء االسرتاتيجيني لعام
 2019لوزارة االقتصاد
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 .7إصداراتنا

تؤمـــــن الدائـــــرة بـــــأن هنـــــاك عالقـــــة وثيقـــــة بـــــن التنميـــــة واإلفصـــــاح
ونشـ ـ ـ ــر املعرفـ ـ ـ ــة وتوفـ ـ ـ ــر املعلومـ ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ــدق يف التعبـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــن
الواقـ ـ ـ ــع ،ورغـ ـ ـ ــم أن الدائـ ـ ـ ــرة ليسـ ـ ـ ــت بيـ ـ ـ ــت إصـ ـ ـ ــدارات ونشـ ـ ـ ــر إال أنهـ ـ ـ ــا
عملـ ـ ـ ــت خـ ـ ـ ــال السـ ـ ـ ــنوات املاضيـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى تطويـ ـ ـ ــر أدوات النشـ ـ ـ ــر
والتوثيـــــق ،وبعـــــد أن كان لديهـــــا إصـــــدار واحـــــد فقـــــط خـــــال ســـــنوات
تنوعـ ـ ـ ــت إصداراتهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الرتويجيـ ـ ـ ــة إىل االقتصاديـ ـ ـ ــة واإلحصائيـ ـ ـ ــة
واملتخصصــــــــة .حيــــــــث نفخــــــــر اليــــــــوم بوجــــــــود «إصداراتنــــــــا»
االقتصاديـ ـ ـ ــة والتخصصيـ ـ ـ ــة اآلتيـ ـ ـ ــة:

التقرير السنوي

اإلصــدار الثامــن مــن السلســلة التــي بدأتهــا الدائــرة منــذ العــام  2012والــذي يرصــد ريــادة الدائرة يف حتقيــق التنمية املســتدامة
مــن خــال اقتصــاد تنافســي متنــوع قائــم على املعرفــة واالبتــكار ،باإلضافة ألبرز مــا حققته الدائــرة من إجنازات ،ومبــادرات خالل
العام  2018عام التطوير املســتمر يف بيئة األعمال ،وفتح الفرص اجلديدة لالســتثمار ،والتحســن املســتمر للخدمات الرقمية.

التقرير السنوي لرخص األعمال

أصــدرت الدائــرة اإلصــدار اخلامــس للتقريــر الســنوي لرخص األعمــال للعــام  2018والذي يضم صــورة متكاملة قطاعيــة وحقلية
تفصيليــة عــن حركــة األعمــال يف إمــارة الشــارقة .و يعطــي التقريــر صــورة متكاملــة حلركــة رخــص األعمــال يف اإلمــارة معتمـدًا
علــى تشــريح اقتصــادي وقانــوين وهيكلــي وأيضــً نوعــي للرخــص ،كمــا يتيــح لنــا فهــم طبيعــة العمــل االقتصــادي يف اإلمــارة،
نفعــا كب ـ ًرا ملتخــذي القــرار ليــس فقــط االقتصــادي ولكنــه ذو فائــدة كبــرة مــن
ليكــون مــن اإلصــدارات التــي ميكــن أن تشــكل ً
أيضــا توزيــع املــوارد واالســراتيجيات األمنية
خــال اســتخدامه يف جمــال التخطيــط العمــراين وتخطيــط الطاقــة و الطــرق و ً
والوقائيــة ،باإلضافــة إىل التخطيــط للتنميــة اجلغرافيــة و دعــم للبلديــات.
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fourth issue

الدليل الصناعي األول الذي يتم إصدار ه بنســخ مطبوعة ونســخ إلكرتونية تضم إجراءات وخدمات  10جهات حملية واحتادية
ذات صلــة بالقطــاع الصناعــي لتعريــف املســتثمرين باإلجــراءات واخلدمــات املقدمــة للقطــاع الصناعي .كمــا ويعــد مرش ـدًا
توضيحيــً وأداة تعريفيــة واضحــة وحمــددة للمعنيــن كونــه يقــدم جمموعــة مــن اخلدمــات واإلجــراءات املتبعــة يف اإلمــارة
مبشــاركة اجلهــات احملليــة واالحتاديــة املعنيــة يف القطــاع الصناعــي حيــث تعتــر عمليــة تعريــف وتوثيــق اخلدمــات اللبنــة
األوىل لضمــان التحســن املســتمر مــن خــال مراجعــة اإلجــراءات والعمليــات املنفــذة يف تقــدمي اخلدمــات للمتعاملــن

كتيب الشارقة لالستثمار الصناعي
“ اإلصدار الثاين “

كتيــب يتــم مــن خاللــه توضيح معلومــات تخص إمارة الشــارقة يف جمال الصناعة ،كما يتم توضيح بعض املؤشــرات التي تخص
الرخــص الصناعيــة يف اإلمــارة ومــن أهــداف إصــدار الكتيــب :اســتقطاب املســتثمرين لالســتثمار الصناعــي يف إمــارة الشــارقة،
والتعريــف باملؤشــرات الصناعيــة يف إمــارة الشــارقة ،وتســليط الضــوء علــى تنميــة الصناعــة يف إمــارة الشــارقة ،باإلضافــة إىل
إبــراز بعــض املصانــع الرائــدة يف اإلمــارة ،ومتــت ترجمــة الكتيــب وإصــداره بعــدة لغــات منهــا :اإلجنليزيــة ،والهنديــة ،والصينية.

اجمللة اإللكرتونية (صنع يف الشارقة
)بكل فخر

إصــدار إلكــروين يضــم عــددًا مــن مصانــع إمــارة الشــارقة مبختلــف القطاعــات بهــدف الرتويج عــن املصانــع وتوعية املســتهلكني
مبنتجــات اإلمارة.

المجلة اإللكترونية (صنع
في الشارقة بكل فخر)

ﺻﻨﻊ����اﻟ
 With Prideﺸﺎرﻗﺔ�ﺑ�ﻞ�ﻓﺨﺮ
ا��ﻠﺔ�ا Sharjah
Made ine-Magazi
ﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ne

إصــدار جديــد يضــاف للدائــرة عــن املنطقــة الشــرقية وأعمــال التنميــة االقتصاديــة لهــا .ويرصــد التقريــر جهــد الدائــرة يف تنميــة
املشروعات التنموية املستدامة ،وبخاصة خطط الدائرة يف تنمية املشاريع الوطنية ،كما يعرض مناذج مضيئة لالستثمارات
والشــركات التــي متثــل عالمــات ومنوذجًا لألعمال تشــجع مزيـ ًـدا من االســتثمار والنمو فيها.
يأتــي إصــدار كتيــب “ رائــدات األعمال يف إمارة ّ
الشــارقة “ ليســلط الضــوء على جهود الدائرة يف املســاهمة بتفعيل دور املرأة
يف حتقيق مســرة التّنمية ّ
الشــاملة ،واملســتدامة يف اإلمارة ،وليقدم صورة واضحة من دعم ومتكني رائدات األعمال ،وتفعيل

إصداراتنا
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حصاد إنجازكم يتكلم

OUR ACHIEVEMENTS
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