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كلمة الرئيس
منــذ اللحظــات األوىل لبدايــة األزمــة وبــدء متــدد املــرض وظهــور
األعــراض االقتصاديــة علــىاألســواق وباألخــص علــى رخــص األعمــال،
شــكلت الدائــرة فريــق "إدارة أزمــات" عمــل فعليــً علــى مــدار الســاعة
وتواجــد يف مبنــى الدائــرة الرئيــس ،مــع االلتــزام باإلجــراءات االحرتازيــة،
وذلــك لتمكــنإدارة األزمــة مــن امليــدان،حيــث كان يتــم جتميــع البيانــات
يوم ًيــا مــن األســواق ،يف الوقــت نفســه مــع إتاحــة ومراقبــة عمــل وانســياب
القنــوات البديلــة و املتعــددة واملتوازيــة التــي اســتحدثتها الدائــرة تلقائيــً
للــرد علــى استفســارات املســتثمرين وطلباتهــم التــي تزايــدت معدالتهــا
عــن األرقــام االعتياديــة بفعــل اجلائحــة ،وبالتــوازي عملــت لدينــا فــرق
الرتاخيــص واإلداراتالقانونيــةبالدائــرة علــى حــل مشــكالت املســتثمرين
يوم ًيــا،كمــا شــكلنا فريــق عمــل اقتصــادي لتجميــع البيانــات وحتليــل الســوق
للمنشــآت التجاريــة واملصانــع و إعــداد التقاريــر اليوميــة واألســبوعية،
والتواصــل علــى مــدار الســاعة مــع اجلهــات االحتاديــة واحملليــة واألمنيــة
لتأمــن تطبيــق آمــن واحــرايف لإلجــراءات االحرتازيــة يف األســواق مــع
الــوزارات واجلهــات االحتاديــة وبالتواصــل اليومــي مــع هيئــة األزمــات
والكــوارث بحيــث تتــم معايــر اإلغــاق مبنتهــى املهنيــة واملوضوعيــة
واألمــان للمنشــآت وللمســتهلك أيضــً ،باإلضافــة للتواصــل املســتمر مــع
املصانــع حتــى تســتطيع أن تســتمر خطــوط اإلنتــاج علــى مــدار الســاعة
مــع تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة واشــراطات الدولــة.
وقــد عملــت الدائــرة منــذ بدايــة األزمــة علــى توفــر خطــوط ســاخنة تعمــل
علــى مــدار الســاعة للــرد علــى مكاملــات املتعاملــن واســتحداث خدمــة
ســلة املعامــات لتوفــر قنــوات دعــم ومســاندة للخدمــات اخلارجيــة
ملكاتــب األعمــال ومضاعفــة النشــرات اإلعالميــة والدعائيــة املســتمرة يف
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وســائل اإلعــام وإصــدار البيانــات الدوريــة ،مــع اســتمرار تواجــد الضبــاط
التجاريــن مــن أول أيــام األزمــة يف امليــدان ملراقبــة وضــع األســواق
وتطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة حيــث مت عمــل  424إجــراء خــال األعمــال
امليدانيــة علــى األســواق فقــط يف شــهر مايــو .2020
يف املقابــل،مكنتنــاإجــراءات ســهولة واســتمرارية ممارســة األعمــال التــي
أيضــا مرونــة تطبيــق التشــريعات احملليــة وتوجهــات
طبقتهــا الدائــرة و ً
اإلمــارة مــن جتــاوز األزمــة ،واالضطــاع مبســؤوليتنا كدائــرة اقتصاديــة

يف إدارة وتأمــن عمــل مــا يقــارب  56,000رخصــة ،حتــى عــادت
األعمــال ملســتويات اســتعاضة متميــزة قبــل انتهــاء العــام  ،2020مــع
ارتفــاع معــدالت منــو رخــص األعمــال خــال النصــف الثــاين بنســبة %17
وارتفــاع معــدل رخــص املتاجــرة اإللكرتونيــة قبــل نهايــة النصــف األول لعــام
 2020بنســبة  %333مقارنــة بالعــام  2019مــع فتــح األســواق وارتفــاع
معــدالت منــو تلــك الرخــص اإللكرتونيــة بنســبة  %106قبــل نهايــة العــام
وأيضــا مكنتنــا مــن عــدم حــدوث أي تســارع أو زيــادات يف التخــارج
ً ،2020
مــن األســواق بعــد فتــح األعمــال وتخفيــف اإلجــراءات ،وهــي مؤشــرات
اقتصاديــة كانــت ترصدهــا الدائــرة ً
أوال بــأول خــال وبعــد األزمــة.
و تنفيــذً ا للتوجيهــات احلكيمــة والكرميــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى حاكــم الشــارقة،
حفظــه اهلل ورعــاه ،شــاركت فــرق الدائــرة الفنيــة يف رفــع جمموعــة مــن
املقرتحــات والتســهيالت اعتمدهــا اجمللــس التنفيــذي املوقــر لإلمــارة
مــع إطــاق حزمــة اإلعفــاءات للتســهيل علــى املســتثمرين وضمــان
اســتمرارية األعمــال للمنشــآت االقتصاديــة يف اإلمــارة للتخفيــف مــن حــدة
التأثــرات التــي شــهدتها الدولــة واإلمــارة ولتحفيــز االقتصــاد ،ومعهــا
ســاهمت احملفــزات يف ارتفــاع معــدالت منــو رخــص األعمــال واســتمرار
تدفــق املنتجــات يف األســواق احملليــة و توفــر االحتياجــات مــن الســلع
الرئيســة ،يف ظــل الطلــب علــى املنتجــات الطبيــة واألوليــة ،مــع دعــم
اإلمــارة للطلــب العائلــي مــن خــال املكرمــات الكرميــة لصاحــب الســمو
حفظــه اهلل ورعــاه ،والتــي ســاهمت يف تــوازن طــريف العــرض والطلــب
ومنــع أي تضخــم أو اختــاالت يف األســعار أو نقــص للمنتجــات ،يف الوقــت
الــذي اســتمرت فيــه الدائــرة بتكثيــف حمالتهــا الرقابيــة للتأكــد مــن ســامة
األســواق بالتــوازي مــع زيــادة التطبيقــات الرقميــة واحللــول الذكيــة حلمايــة
املســتهلك والــرد علــى استفســارات املســتثمرين.
وعلــى مســتوى الرؤيــة االقتصاديــة ومبــادرات االنتقــال إىل مســتقبل
تنافســي عاملــي متميــز ،ومــن خــال دعــم ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان
بــن حممــد بــن ســلطان القاســمي ويل العهد ونائــب حاكم الشــارقة رئيس
اجمللــس التنفيــذي إلمارة الشــارقة ،شــاركت الفــرق االقتصاديــة الفنيــة

ومكتــب املتابعــة بالدائــرة يف تــويل املســار االقتصــادي خلطــة
االســتعداد للخمســن ،كمــا ســاهمت فرقنــا يف رفــع مرئيــات إمارة الشــارقة
ملســتقبل القطاعــات االقتصاديــة علــى مســتوى اإلمــارة والدولــة ،والــذي
اســتهلكنا فيــه حــوايل  4,500ســاعة/عمل خــال  4شــهور ،أعــدت الدائــرة
وقدمــت معــه  3ملفــات عــن االقتصــاد الرقمــي والقطاعــات االقتصاديــة
اجلديــدة والصناعــة والتصنيــع ،كمــا عرضتهــم علــى االجتماعــات
التشــاورية ،و أشــرفت علــى إعــداد وتطويــر  7ملفــات بالتعــاون مــع 15
جهــة يف الشــارقة وتولــت  3ملفــات فرعيــة ورفعــت  10ملفــات أخــرى إىل
اجمللــس التنفيــذي املوقــر للرفــع إىل جملــس الــوزراء علــى مســتوى
الدولــة.
جهــد كبــر بذلــه أبنائــي وبناتــي وإخــواين يف الدائــرة وخمرجــات متميــزة
تولــدت يف العــام  ،2020يف ظــل االســتثمار األمثــل ملواردنــا البشــرية
واســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة حتــى وصلنــا لنســبة  %94يف التوطــن،
وأجنزنــا الكثــر مــن خــال كادر وظيفــي متميــز ومســلح بقيمنــا الوطنيــة
القائمــة علــى العمــل والعطــاء ،ومتكنــا مــن خــال تدريــب قيــادات الصــف
الثــاين والثالــث ( طليعــة الدائــرة) مــن إعــداد قيــادات قــادرة اليــوم علــى
إدارة أزمــات و حمــل لــواء رؤيــة القيــادة الرشــيدة يف دفــع عجلــة التنميــة
وبنــاء املســتقبل ،متحديــن شــتى الظــروف يف ظــل اســتمرار مســرة
التطويــر والتميــز املؤسســي واحلصــول علــى أعلــى معــدالت شــهادات
األيــزو الدوليــة والتميــز املؤسســي ،وهــي الرؤيــة التــي تتبناهــا الدائــرة منــذ
ســنوات للقيــام بدورهــا يف اســتمرار التنميــة املســتدامة ،و مبــا يتماشــى
مــع خطــة اخلمســن للدولــة ومئويــة اإلمــارات  2071التــي نفتخــر
باملشــاركة يف وضــع قيمهــا وقواعدهــا الوطنيــة.

رئيس الدائرة
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اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد

• اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

ﺗﻨﺎﻓﴘ ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر

• اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻜﺮﻴ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
• اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
• اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ

• اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻦﻴ

اﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ %92
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﺳﺘﴩاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻣﺎرة ﺑﻜﻔﺎءات ﻣﺆﻫﻠﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻦﻴ

• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﰲ اﻹﻣﺎرة

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻦﻴ واﻟﴩﻛﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻦﻴ
• ﺗﺤﺴﻦﻴ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

• ﺗﺒﻨﻲ أﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت ﰲ اﻹﺟﺮاءات وﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ
اﳌﺆﺳﴘ

ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ اﻟﺴﻨﻮي
ً
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪاﺋﺮة
واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ً
وﺻﻮﻻ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ،
ً
وﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ،
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ،
ً
ﺻﻮرا واﺿﺤﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺮض ﻧﺠﺎح وﻧﻤﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورواد اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.

استمرارية العمل في زمن الجائحة

" إن العمل الجماعي مطلوب لتحقيق طموحات شعوب
المنطقة وتوفير الرخاء واالستقرار لها ،لتتفرغ للبناء
والتنمية االقتصادية واالجتماعية "

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظه ّ
الله ورعاه-
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احملور األول┃ استمرارية العمل يف زمن اجلائحة

 .1فريق إلدارة األزمة

أثر المحفزات الحكومية خالل العام 2020

شــكلت الدائــرة مــع بدايــة ظهــور اجلائحــة فريــق عمــل متخصــص إلدارة
األزمــة واإلشــراف علــى حســن ســر أعمــال الدائــرة يف الظــروف االســتثنائية
لضمــان اســتدامة عمــل الشــركات واملنشــآت ،حيــث اختــص الفريــق بدعــم
الكــوادر البشــرية وتوفــر األجهــزة واألنظمــة التقنيــة واملــوارد املاليــة
لتنفيــذ املهــام املوكلــة للدائــرة وتنفيــذ أعمالهــا عــن بعــد باملتابعــة
والرصــد الدقيــق واملباشــر خملاطــر وتهديدات اجلائحــة املتعلقــة
باالقتصــاد مــن خــال التنســيق املباشــر مــع الدوائر احملليــة واالحتاديــة
لضمــان اســتمرارية العمــل االقتصــادي يف اإلمــارة .والعمــل علــى إيجــاد
احللــول املناســبة لهــا عــر املنصــات التقنيــة  ،ومتابعــة أعمــال الدائــرة يف
مكاتــب اخلدمــة " أعمــال" وتقــدمي شــتى أنــواع الدعــم التقنــي والقانــوين
والفنــي للمحافظــة علــى اســتقرار املنشــآت االقتصاديــة املرخصــة يف
اإلمــارة.
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تجديد الرخص بعد المحفزات الحكومية
اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
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 .2محفزات اقتصادية في ظل الجائحة

يف ظــل التوجيهــات احلكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن حممــد القاســمي عضــو اجمللــس األعلــى حاكــم الشــارقة ،حفظــه
اهلل ورعــاه ،لتحفيــز اســتمرارية األعمــال بالتخفيــف مــن حــدة التأثــرات
االقتصاديــة التــي يشــهدها العــامل يف ظــل اجلائحــة ،أصــدر اجمللــس
التنفيــذي يف شــهر مــارس عــام  2020قــرارًا باإلعفاء من الرســوم ملدة ثالثة
أشــهر للمنشــآت االقتصاديــة التــي جتــدد ترخيصهــا مــن /1ينايــر2020/
ولغايــة /31ديســمرب 2020/للتســهيل علــى املســتثمرين ولضمــان
جتــاوز التحديــات واملتغــرات املصاحبــة جلائحــة كوفيــد ،19-ولتعزيــز
اســتمرارية التنميــة املســتدامة يف اإلمــارة.
ومتثلت احملفزات مبا يلي:
 اســتمرار قــرار اإلعفــاء اخلــاص بتجديــد تراخيــص املنشــآت االقتصاديــةمبــا قيمتــه رســم ثالثــة أشــهر مــن الرســوم الســنوية.
 خصــم ( )%50مــن غرامــات التأخــر وخمالفــات التفتيــش للمنشــآت18

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻗﺒﻞ

وﻟﻐﺎﻳﺔ

االقتصاديــة علــى أن يقــوم أصحابهــا بتعديــل أوضاعهــا خــال ثالثــة أشــهر
مــن تاريــخ صــدور القــرار.
 خصــم ( )%50عنــد إصــدار ترخيــص املنشــآت الصناعيــة وذلــك لتعزيــزمســاهمة القطــاع الصناعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمــايل.
 -إعفاء احلضانات اخلاصة من جميع الرسوم احلكومية ملدة عام.
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اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت آو ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ
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%57

%43

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪون
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت آو ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ

%43

ﺳﻨﻮات

كمــا وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى مقــرح الدائــرة املقــدم يف
العــام  2020بشــأن تقــدمي إعفــاءات مــن رســوم الرتخيــص ،وتقــدمي
تعويضــات ألصحــاب العقــارات املســتأجرة التــي تــزاول أنشــطة
اقتصاديــة يف مناطــق األحيــاء الســكنية.
ويعــر قــرار املوافقــة عــن حــرص حكومــة اإلمــارة يف احلفــاظ

علــى خصوصيــة األحيــاء الســكنية ،وتقــدمي الدعــم لتعزيــز البيئــة
االســتثمارية والتجاريــة يف اإلمــارة ،وتســهيل ممارســة األعمــال،
ودعــم رواد األعمــال واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة مبــا يعــزز
مــن ثقــة رجــال األعمــال واملســتثمرين ومؤسســات القطــاع اخلــاص
يف االقتصــاد الوطنــي
19

احملور األول┃ استمرارية العمل يف زمن اجلائحة

 .4رقابة في ميدان الجائحة
أو ًلا :جوالتنا خالل الجائحة

يتصــف اقتصــاد إمــارة الشــارقة باالســتدامة واملرونــة جتــاه بيئــة األعمــال،
ويف ظــل الظــروف املصاحبةكوفيــد 19-وتأثــره علــى عمــل بعــض
املنشــآت يف حتقيــق مكاســب ربحيــة بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة
املتبعــة لضمــان عــدم تخــارج األعمــال حيــث قامــت الدائــرة يف العــام
 2020بعــدة إجــراءات أهمهــا:

 .3طفرة إلكترونية الستمرارية األعمال

متكنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة مــن اســتدامة تقــدمي خدماتهــا
للمتعاملــن بكفــاءة وجــدارة عاليــة ودون توقــف أو انقطــاع يف اخلدمــة،
وقــد جــاء ذلــك ليثبــت قــوة ومتانــة العمــل الرقمــي يف الدائــرة.
فقــد تعاملــت الدائــرة مــع الظــروف واألحــداث املصاحبــة للجائحــة
باحرتافيــة متناهيــة شــملت العديــد مــن اإلجــراءات والعمليــات التــي
ســاهمت بشــكل فعــال وكفــوء الســتدامة العمــل واســتدامة تقــدمي
اخلدمــة والتــي كان مــن ضمنهــا :

20

 -1المنشــآت التــي تــم إيقــاف ممارســة النشــاط مؤقتــ ًا تنفيــذاً
لقــرارات الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـــﺔ ﻟﺘﺘﻮاءم
وﻟﺘﺘـــﻼءم ﻣـــﻊ اﻹﺟـــﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ودون اﻹﺧﻼل
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻷﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﻠﺐ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺧﺪﻣﺔ
ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻋﻲ
واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﺋﻲ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺧﻨﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

12

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

33

ﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

9

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

229

اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

11

ﺗﺄﺟﻴﺮ أﻟﻌﺎب اﻷﻃﻔﺎل
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 -2المنشآت التي تم إيقاف ممارسة النشاط فيها بقرار من الدائرة لتوافر ذات العلة في المنشآت المحددة في الفقرة األولى.
ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺤﻼﻗﺔ
اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ

879

1,832

اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
"اﻟﻤﺴﺎج"

33

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺪراﺟﺎت
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

130
20

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻗﻮارب
اﻟﻨﺰﻫﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

54

كمــا قامــت الدائــرة بدورهــا الرقابــي يف اإلشــراف واملتابعــة الدوريــة
علــى أســواق اإلمــارة؛ حلمايتهــا مــن الغــش والتدليــس التجــاري ومن
األنشــطة غــر الشــرعية ،ويف التصــدي للمخالفــن وردعهــم بــكل
حــزم ،والتأكــد مــن االلتــزام بالضوابــط الســارية والقوانــن املعمــول
بهــا يف اإلمــارة ،وبفضــل نهــج الدائــرة يف الرقابــة علــى أســواق

اإلمــارة ويف إعطــاء الثقــة للمســتثمر وضمــان حقــوق امللكيــة،
وتأمــن احلمايــة للمســتهلك ،متثلــت أهــم احلمــات الرقابيــة يف
العــام  2020علــى الصيدليــات واملنشــآت ومنافــذ بيــع املطهــرات
الطبيــة ووســائل احلمايــة الوقائيــة مــن وبــاء كوفيــد .19-وعليــه
قامــت الدائــرة مــن خــال جوالتهــا مبــا يلــي:

9

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻼﻋﺐ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

 -3المنشآت التي تُقيد عملها بعدم استقبال الجمهور في مقراتها واالكتفاء بطلب التوصيل للمنازل.

3,532

اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ

 -4المنشآت المسموح لها بالعمل لمدة  24ساعة.

اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت

8,562
22

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ –
اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ – اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ –
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1,567

ثان ًيا :الدائرة تضبط أكثر من  20,000كمامة

بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة الشــارقة ضبطــت الدائــرة أكــر مــن 20,000

كمامــة وذلــك بعــد البحــث والتحــري التــي قــام بهــا الضبــاط التجاريــون
يف العــام  2020ضمــن حمالتهــم الرقابيــة علــى أســواق اإلمــارة ،حيــث
تعكــس احلمــات الرقابيــة حــرص الدائــرة علــى التصــدي للغــش والتدليــس
التجــاري ،وردع اخملالفــن ومنــع املمارســات اخلاطئــة يف أســواق اإلمــارة،
مبــا يضمــن حفــظ حقــوق املســتهلك يف ظــل انتشــار فــروس كوفيــد.19-
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احملور األول┃ استمرارية العمل يف زمن اجلائحة

إﻏﻼق

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

رابعا :إغالق صيدليات مخالفة في اإلمارة
ً
ثال ًثا :ضبط معقمات مغشوشة في الشارقة
ضبطــت الدائــرة يف العــام  2020كميــة مــن املعقمــات املغشوشــة
حتمــل العالمــة التجاريــة  air freshenerخــال حمالتهــا الرقابيــة
الدوريــة علــى منافــذ البيــع ،حيــث مت بيــع املنتجــات علــى أنهــا مطهــرات،
وعنــد إزالــة امللصــق منهــا تبــن أنهــا معطــرات جــو ،مــا دعــا الدائــرة
ملصــادرة البضاعــة املغشوشــة وســحبها مــن األســواق ملــا حتملــه
مــن ضــرر علــى صحــة أفــراد اجملتمــع ،وردعــً منهــا املســتغلني حاجــة
املســتهلك للمعقمــات واملطهــرات يف ظــل انتشــار كوفيــد 19-وللتأكــد
مــن ســامة األســواق وخلوهــا مــن الغــش والتدليــس التجــاري.
24

بالتزامــن مــع اإلجــراءات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء العاملــي ،كثفت
الدائــرة حمالتهــا الرقابيــة علــى مــدار  24ســاعة خــال اجلائحــة ،ملنــع
املمارســات اخلاطئــة يف األســواق ،فبعــد ورود شــكاوى املســتهلكني عــن
رفــع بعــض الصيدليــات ألســعار الســلع املتعلقــة بالكمامــات واملعقمــات
والقفــازات مســتغلني حاجــة النــاس لهــا ،حيــث قــام الضبــاط التجاريــون
برصــد احلــاالت والتجــاوزات وحصــر الصيدليــات اخملالفــة ،واتخــاذ
اإلجــراءات الرادعــة للمخالفــن واملتجاوزيــن وفقــً للقوانــن املعمــول
بهــا ،بهــدف احملافظــة علــى حقــوق املســتهلك وعــدم التالعــب باألســعار
يف ظــل كوفيــد ،19-حيــث مت إغــاق  8صيدليــات وخمالفــة  4يف حــن
مت تنبيــه  9أخــرى.
25
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خامسا :مع حلول شهر رمضان المبارك
ً

كثفــت الدائــرة يف العــام  2020حمالتهــا الرقابيــة علــى املنشــآت
االقتصاديــة املرتبــط نشــاط عملهــا بشــهر رمضــان الكــرمي للتأكــد مــن
ســامة املنتجــات املعروضــة يف األســواق ومطابقتهــا للمواصفــات
املعتمــدة لتوفــر األمــان االســتهالكي يف أســواق إمــارة ،وضمــان حمايــة
حقــوق املســتهلك الشــارقة ،وذلــك بالتــزام جميــع املنشــآت االقتصاديــة
العاملــة يف اإلمــارة وتقيدهــا بالضوابــط واألحــكام الســارية ،والتأكيــد
علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات للمســتهلك وضمــان عــدم ترويــج وبيــع
ســلع ال تســتويف الشــروط واألحــكام اخلاصــة بهــا ،وردع اخملالفــن
واملتجاوزيــن يف األســواق وتوضيــح الســعر للمســتهلك قبــل الشــراء ملنــع
حــدوث أي جتــاوزات يف عمليــة البيــع ،وضمــان تقــدمي أرقــى اخلدمــات
للمواطنــن واملقيمــن باإلمــارة.

سابعا :حمالت توعوية رقابية تسبق عيد األضحى
ً

تواصــل الدائــرة تكثيــف زياراتهــا امليدانيــة وجوالتهــا التفقديــة علــى املنشــآت
االقتصاديــة املرتبــط نشــاطها مبوســم عيــد األضحــى املبــارك كســوق اجلبيــل
وأســواق املواشــي ،وخمتلــف األنشــطة االقتصاديــة التــي يكــون عليهــا إقبــال
مــن املســتهلكني ،إذ قامــت الدائــرة يف العــام  2020بتنظيــم حمــات توعويــة
ورقابيــة منتظمــة يف عيــد األضحــى مــن خــال خطــة ميدانيــة شــاملة تســبق

املواســم املهمــة وذلــك تأكيــدًا علــى ضبــط األســواق لتوعيــة املســتهلكني
والتجــار بحقوقهــم وواجباتهــم وعــدم احتــكار املنتجــات وتوجيــه النصائــح
واإلرشــادات حــول أهميــة االلتــزام بالقوانــن والتأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام
بتوضيــح الســعر للمســتهلك قبــل الشــراء ملنــع حــدوث أي جتــاوزات يف عمليــة
البيــع لضمــان ســامة األســواق.

ثام ًنا :خورفكان أمان
انطالقــً مــن قيمهــا املؤسســية يف العمــل املشــرك مــع الشــركاء
االســراتيجيني ودعمــً للجهــود امليدانيــة املباشــرة يف التصــدي النتشــار
فــروس كوفيــد ،19-شــاركت الدائــرة العــام  2020يف احلملــة امليدانيــة
"خورفــكان أمــان" املنبثقــة عــن أعمــال جلنــة التدابــر االحرتازيــة ملدينــة
خورفــكان وذلــك عــر اجلــوالت التفتيشــية املفاجئــة للصــاالت الرياضيــة
واملطاعــم واخملابــز وصالونــات احلالقــة ومراكــز التجميــل؛ لنشــر الوعــي
والتأكــد مــن التــزام العمالــة يف خمتلــف الرخــص بالتدابــر االحرتازيــة.

سادسا :استقبال عيد الفطر بتدابير احترازية
ً

اســتقبلت الدائــرة عيــد الفطــر بحزمــة متكاملــة مــن اإلجــراءات والتدابــر الوقائيــة
وفقــً خلطــط مدروســة لتســدل الســتار عــن اســتعدادها الكامــل وجاهزيــة
موظفيهــا يف حمالتهــم الرقابيــة علــى منشــآت اخلدمــات الغذائيــة والكافترييــا
واملطاعــم واجلمعيــات ومراكــز التســوق والصالونــات الرجاليــة والنســائية ،وجميــع
املنشــآت التــي يتعلــق نشــاط عملهــا مبواســم العيــد؛ وتقــدمي خدماتهــا وفــق
أفضــل املعايــر نظـرًا للزيــادة يف عــدد املتســوقني مــن املســتهلكني ،والتأكــد مــن
التــزام املنشــآت باإلجــراءات الوقائيــة والصحيــة ،واالســتيعاب الكمــي والعــددي
للزبائــن داخــل املنشــآت ،وتناســبه مــع املســاحة الكليــة ،والتباعــد بــن األفــراد،
وتعقيــم املواقــع التجاريــة ،واحلــرص علــى النظافــة العامــة تعزيــزًا للتدابــر
الوقائيــة واإلجــراءات االحرتازيــة للحــد مــن انتشــار الفــروس واحلفــاظ علــى صحــة
اجملتمــع مــن جائحــة كوفيــد.19-
26

تاسعا :الشارقة بال كوفيد
ً

أطلقــت الدائــرة الفرصــة التطوعيــة امليدانيــة "الشــارقة بــا كوفيــد" لتعزيــز
اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر االحرتازيــة ملنــع انتشــار الفــروس للوصــول إىل
املراكــز التجاريــة والتســوق ومنافــذ البيــع الكــرى باإلمــارة ،ولتنظيــم اإلجــراءات
االحرتازيــة والتباعــد اجلســدي بــن اجلمهــور خــال فــرة التســوق ،وكذلــك نشــر
الوعــي لــدى اجلمهــور عــن كوفيــد ،19-حيــث اســتقطبت احلملــة  70متطوعــً
مت تدريبهــم وتزويدهــم باملعلومــات اإلرشــادية والتوعيــة الالزمــة ،وطــرق ســبل
الوقايــة واحلمايــة مــن انتشــار الفــروس ثــم توزيعهــم علــى املراكــز التجاريــة
ومنافــذ البيــع تعزي ـزًا للــدور التكاملــي بــن املؤسســات ،وتوحيــد اجلهــود يف
خدمــة اجملتمــع وســامته.
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 .5دعم مراكز الخدمة الستمرارية األعمال

تعــد مراكــز اخلدمــة املنتشــرة يف مــدن ومناطــق اإلمــارة مــن
شــركاء الدائــرة االســراتيجيني ،وتعمــل بشــكل متناغــم مــع الدائــرة
علــى توفــر جمموعــة مــن إجــراءات وخدمــات الدائــرة األساســية
ملزاولــة الرتخيــص يف ظــل ظــروف كوفيــد ،19-حيــث قامــت الدائــرة
يف العــام  2020بخصخصــة العديــد مــن اإلجــراءات املتعلقــة
بالرتاخيــص ،والشــؤون القانونيــة منتهجــة بذلــك مبــدأ الالمركزيــة

يف تقــدمي خدماتهــا بهــدف الوصــول للمتعامــل والتخفيــف عليــه،
واحلفــاظ علــى ســر األعمــال يف اإلمــارة حيــث بلــغ عــدد مراكــز
اخلدمــة (أعمــال)  17مركــز عــام  2020بنســبة زيــادة  %13وارتفــع
عــدد اإلجــراءات للمعامــات التــي يتــم إجنازهــا يف مراكــز اخلدمــة
إىل 58
إجــراء بنســبة  %49يف عــام .2020
ً

2019

2020

%

17,251

39,625

%130
 .6إصدار وثيقة استدامة األعمال

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬﻛﻲ

63,098

153,888

%144

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﺟﻤﺎﻟﻲ

28

80,349

193,513

%141

أصــدرت الدائــرة يف العــام  2020وثيقــة اســتدامة األعمــال
يف ظــل كوفيــد 19-لتؤكــد بذلــك علــى أن الشــارقة بيئــة
حمفــزة جاذبــة وداعمــة لألعمــال واالســتثمار ،ولتعــرف رجــال
األعمــال مبكامــن قــوة اقتصــاد اإلمــارة وقدرتــه علــى تخطــي
جميــع الظــروف ،مــن خــال تفعيــل اإلجــراءات وقــرارات العمــل
املؤسســي واجملتمعــي التــي تســهم يف التصــدي لآلثــار
الســلبية علــى اجلانــب االقتصادي ،وحتفظ اســتمرارية األســواق،
وتعــزز الثقــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،وحتــرك عجلــة
النمــو ،وتعــزز الصــدارة اإلقليميــة لإلمــارة وحتفــظ موقعهــا
العاملــي كوجهــة رائــدة لالســتثمار.
والتزامــً باإلجــراءات االحرتازيــة الوقائيــة أطلقــت الدائــرة حزمــة
مــن اخلدمات لتســهيل إجنــاز معامالت املســتثمرين وتســريعها،
بتطويــر البوابــة الرقميــة لتســهيل الوصــول للخدمــات ،ورفــع
كفــاءة البنيــة الشــبكية لضمــان ســهولة اخلدمــة ،وتوفــر
خطــوط ســاخنة تعمــل علــى مــدار الســاعة للــرد علــى مكاملات

املتعاملــن ،وفتــح قنــوات جديــدة داعمــة ومســاندة للخدمــات
التــي يصعــب علــى مراكــز تقــدمي اخلدمــة واملتعاملــن
التعامــل معهــا واســتحداث خدمــة ســلة املعامــات.
كمــا قدمــت الوثيقــة مبــادرات حتفيزيــة وجهــت لقطــاع األعمــال
والشــركات الناشــئة ،لتكــون أكــر اســتعدادًا وجاهزيــة ،باإلضافــة
لنصائــح عمليــة وإداريــة للشــركات واألفــراد يف ظــل أزمــة كورونــا
تدعــم اجتــاه البيــع والتســويق اإللكــروين ،وإعــادة هيكلــة نشــاط
الشــركات ملواكبــة الشــروط الصحيــة وحتديــد نســبة معينــة
مــن العمالــة املتواجــدة يف مقــر العمــل ،كمــا قامــت الدائــرة
باتخــاذ التدابــر واإلجــراءات القانونيــة يف حــق كل مــن يقــوم
بإخفــاء الســلع أو التحكــم يف أســعارها ،وفــرض غرامــة تصــل
إىل مليــون درهــم ،ومصــادرة البضاعــة ،وإغــاق املنشــأة بصــورة
مؤقتــه أو دائمــة ،وإلغــاء الرتخيــص حلمايــة حقــوق املســتهلك
يف ظــل اجلائحــة.
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مساهمة الدائرة في خطة الخمسين
تعافي سريع لالستثمار في رخص األعمال
مع ًا نرتقي بالقطاع الصناعي
استمرارية أعمال الرخص الوطنية
دعم سيدات األعمال
دعم التخطيط باإلصدارات والبيانات

احملور الثاين┃ تخطيط اقتصادي مستمر ومستدام

 .1مساهمة الدائرة في خطة الخمسين

قامــت الدائــرة بتمثيــل مســار النمــوذج االقتصــادي والقطاعــات يف وضــع
عامــا القادمــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
خطــة مئويــة  2071للخمســن ً
املتحــدة ،وعملــت علــى حتديــد مرئيــات إمــارة الشــارقة واألهــداف

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

 .2تعافي سريع لالستثمار في رخص األعمال
املســتقبلية للنمــوذج االقتصــادي وضمــان مســتقبل القطاعــات
االقتصاديــة يف اإلمــارة متمثلــة بـــ:

اﻟﻔﻀﺎء

اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ

اﻟﻄﻴﺮان

تتبنــى الدائــرة أفضــل القيــم املؤسســية واخلطــط االســراتيجية،
وتســاهم يف إعــداد وتنفيــذ اخلطــط االقتصاديــة وإجــراء الدراســات
واســتحداث النظــم االســتثمارية التــي تضمــن االســتثمار األمثــل ملــوارد
اإلمــارة .فمنــذ إنشــائها كدائــرة خدميــة كرســت جهودهــا التبــاع أفضــل
املمارســات لتحقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــال تنويــع األنشــطة

التجاريــة والصناعيــة خملتلــف القطاعــات يف إمــارة الشــارقة.
كمــا اتبعــت منهجيــة متميــزة خلدمــة املســتثمرين فكانــت بدايــة خدماتها
إصــدار االســم التجــاري ،ثــم خدمــات إصــدار الرخــص وجتديدهــا ،ومــا
يتبعهــا مــن موافقــات للوحــات التجاريــة ،والتصاريــح الرتويجيــة واإلعالنيــة،
ومــا يواكــب هــذه اخلدمــات مــن تطويــر دائــم مبنــي علــى االبتــكار واإلبــداع.

أو ًال :تجديد وإصدار الرخص

 .2رخــص األعمــال الصــادرة والمجــددة حســب الموقــع الجغرافــي
لعــام 2020

 .1رخص األعمال الصادر والمجددة لعام 2020

25,300

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

32

21,554

503

23,167

29

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

2,935
37,091

22,971 1,562

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

58,645

2,468

2,715

540

40,026

7,126

7,666

172

4,548

474

24,533

247

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

حيــث قامــت الدائــرة خــال مراحــل إعــداد املرئيــات بالعمــل علــى حتليــل
التوقعــات لتطــور القطاعــات خــال اخلمســن ســنة القادمــة مــع مراعــاة
املتغــرات العامليــة التــي تؤثــر علــى التخطيــط بعيــد املــدى( ،الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،الــذكاء االصطناعــي ،املــدن والتوســع احلضــري،
التحــول يف القــوى االقتصــادي ،التغــر املناخــي) والتحديــات العامليــة
التــي تؤثــر علــى التخطيــط بعيــد املــدى لوضــع احللــول املرنــة
ملواجهتهــا (املنظومــة اجلديــدة للعمــل احلكومــي يف ظــل الوضــع
الراهــن) مــع إبــراز أهميــة إشــراك اجملتمــع باألخــذ بــآراء وأفــكار خمتلــف
شــرائح اجملتمــع يف هــذا املســار وإدراج مدخالتهــم ضمــن عمليــة
التحليــل مبــا يتناســب مــع خمرجــات املرئيــات.

1,613

1,998

23,302

2,304

2,476

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

63,193

4,548

58,645

63,193
إﺻﺪار رﺧﺼﺔ

ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ثاني ًا :بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة:

ثالث ًا :المتاجرة اإللكترونية

دعمــً ألصحــاب املشــاريع التــي تســهم يف تنميــة احلركــة التجاريــة
واالقتصاديــة يف اإلمــارة ،اســتحدثت الدائــرة نشــاط بيــع املــواد الغذائيــة
بالســيارات املتنقلــة ،والــذي مينــح ملواطنــي الدولــة فقــط ،حيــث يتضمــن
الرتخيــص عــددًا مــن الشــروط والضوابــط الصحيــة ،والبيئيــة ،واإلداريــة
التــي حتفــظ احلقــوق باإلضافــة إىل عــدد مــن املميــزات واحملفــزات
التــي تســهم يف حتقيــق التنميــة الشــاملة املســتدامة ،حيــث بلــغ العــدد
 51رخصــة يف العــام .2020

حفــزت اإلجــراءات االحرتازيــة والقيــود التــي فرضتهــا الظــروف املســتجدة
علــى احلركــة والتنقــل للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيــد 19-مــن منــو
التجــارة اإللكرتونيــة عــر املواقــع اإللكرتونيــة والتطبيقــات الذكيــة .حيــث

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺧﻮرﻓﻜﺎن

13

ﺗﺠﺪﻳﺪ
إﺻﺪار
اﺟﻤﺎﻟﻲ

⁝⁞

رخص بيع املوارد الغذائية بالسيارات املتنقلة لعام 2020

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

5

ﻛﻠﺒﺎء

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

6

27

⁝⁞
34

51

23
28
51

تظهــر املؤشــرات اإلحصائيــة ارتفاعــً يف حركــة إصــدار رخــص املتاجــرة
اإللكرتونيــة لتبلــغ يف العــام  2020عــدد  120رخصــة بنســبة منــو %344
مقارنــة بعــام .2019

مشاريع بيع املواد الغذائية بالسيارات املتنقلة حسب التوزيع اجلغرايف لعام 2020

2019

27

2020

120

%49 %51
اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ذات
ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺟﺮة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

⁝⁞ إصدار رخصة املتاجرة اإللكرتونية
وتسـ ً
ـهيال علــى املســتثمرين ورواد األعمــال أتاحــت الدائــرة إضافــة نشــاط
البيــع إلكرتونيــً للرخــص التقليديــة لتضمــن بذلــك اســتمرارية األعمــال

وقدرتهــا علــى مواجهــة شــتى الظــروف واملواقــف ،حيــث بلغــت تلــك
الرخــص نســبة  %51مــن رخــص نشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة.
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رابع ًا :رخص المستودعات

خامس ًا :تصاريح الحمالت التسويقية واللوحات والتنزيالت

تعــد الشــارقة منطقــة جاذبــة للمســتثمرين الراغبــن يف تخزيــن
بضائعهــم وتصريفهــا يف مســتودعات املناطــق الصناعيــة التــي تتميــز
باملوقــع االســراتيجي املتوســط إلمــارات الدولــة والقــرب مــن املوانــئ
باإلضافــة للشــبكة املتطــورة مــن اخلدمــات والطــرق ومــا تقدمــه اإلمــارة
مــن تســهيالتها املتميــزة للمســتثمرين ،وتطويرهــا الدائــم حلزمــة مشــاريع
بنيتهــا التحـــــتية الــذي ســاهم يف بلــوغ إجمــايل تصاريــح املســتودعات
للرخــص مــن داخــل اإلمــارة وخارجهــا عــدد 4,620

تقــوم الدائــرة بإصــدار التصاريــح التجاريــة والعــروض الرتويجيــة وذلــك
لتحفيــز العمليــة التســويقية يف اإلمــارة

4,620

114

⁝⁞ إجمايل تصاريح املستودعات للرخص داخل اإلمارة وخارجها

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻓﺮع
ﺧﻮرﻓﻜﺎن

ﻓﺮع
ﻛﻠﺒﺎء

ﻓﺮع دﺑﺎ
اﻟﺤﺼﻦ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

إﺻﺪار

11

559

52

21

18

2

663

ﺗﺠﺪﻳﺪ

97

3,294

323

118

105

20

3,957

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

35
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺸﻚ

رﺧﺼﺔ ﺻﺎدرة

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺮاف آﻟﻲ

19
ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻨﺰﻳﻼت

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

⁝⁞ التوزيع اجلغرايف للمستودعات
36

440
244

4,620

رﺧﺼﺔ ﻣﺠﺪدة

28

⁝⁞ التصاريح التجارية والعروض الرتويجية لعام 2020
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 .3مع ًا نرتقي بالقطاع الصناعي

 .1توزيع تصاريح الحمالت الترويجية في إمارة الشارقة لعام 2020

أو ً
ال :مؤشرات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة 2020

حمالت ترويجية

لوحة إعالنية رئيسية

اجملموع

املركز الرئيسي

2,911

23,512

26,423

فرع املنطقة الصناعية

1,167

28,545

29,712

فرع املنطقة الوسطى

63

7,523

7,586

فرع خورفكان

149

3,072

3,221

فرع كلباء

62

2,737

2,799

فرع دبا احلصن

22

478

500

اإلجمايل

4,374

65,867

70,241

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

174
2,177

2,351

23,080

ﻓﺮع ﻛﻠﺒﺎء

938

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 .1مؤشرات القطاع الصناعي حسب المناطق الجغرافية إلمارة الشارقة

1,222
117
ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻮﺣﺎت أﺧﺮى

38

1,300

1,406

8,314

ﻓﺮع ﺧﻮرﻓﻜﺎن

ﻓﺮع دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

106

إﺻﺪار رﺧﺼﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ

11,548
941

ﻓﺮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

877
إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺎم 2020

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

68

945

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

%91

%3

%6
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ثاني ًا :مصانع منتجة خالل الجائحة

 .1مؤشرات القطاع الصناعي حسب النشاط
ورشة حدادة وحلام ،خراطة،جنارة

348

صناعة األشغال املعدنية للمباين

237

صناعة األثاث

209

118

طباعة االستمارات واملواد التجارية املطبوعة األخرى

113

نشر الرخام وتقطيعه وصقله

111

صناعة األكياس ،القوارير ،األنابيب البالستيكية ولوازمها
صناعة العطور وماء التواليت  ،خلط و تعبئة العطورت

81

جتميع لوحات التوزيع الكهربائية

61

100 150 200 250 300 350 400

40

22

صناعة الثلج

15

الطالء باملعادن

13

صناعة مواد التغليف والتعبئة

13

صناعة منتجات األلياف الزجاجية

11

صناعة الشحوم وزيوت التزليق

10

صناعة املصوغات من الذهب

50

00

تزخــر اإلمــارة مبصانعهــا القائمــة والبالــغ عددهــا ( )9مصانــع والتــي تنتــج
املســتلزمات الطبيــة املســتهلكة يف احلــد مــن انتشــار عــدوى الوبــاء
كاملعقمــات ،والكمامــات ،واألســرة الطبيــة ،واألجهــزة الطبيــة ،وعبــوات
العينــات الطبيــة ،واألكيــاس الطبيــة ،والقفــازات باإلضافــة الســتعداد
عــدد مــن املصانــع الفتتــاح خطــوط إنتــاج جديــدة لصناعــة املســتلزمات

الطبيــة احملليــة لتغطيــة االحتياجــات الالزمــة يف ظــل كوفيــد،19-
كمــا قامــت مصانــع كــرى بافتتــاح رخــص جديــدة واســتحداث جمــاالت
اســتثمارية جديــدة يف القطــاع الصحــي لتعزيــز االعتمــاد علــى الســلع
احملليــة واإلســهام يف حتقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن املســتلزمات الطبية.

ثالث ًا :مع مستثمري القطاع الصناعي

 .1االشتراطات والقوانين البيئية
متاشــيًا مــع رؤيــة إمــارة الشــارقة التــي تضــع حمايــة البيئــة وتهيئــة األجــواء
املثاليــة يف صــدارة األولويــات نظمــت الدائــرة بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة
الشــارقة ورشــة عمــل بعنــوان "االشــراطات والقوانــن البيئيــة" لتعزيــز
التعــاون مــع مســتثمري القطــاع الصناعــي ،ورفــع مســتوى الوعــي لديهــم
بأهميــة االلتــزام باالشــراطات والقوانــن البيئيــة املعتمــدة للحفــاظ على
جماليــة اإلمــارة الباســمة ،وإتاحــة الفرصــة لطــرح مقرتحــات املســتثمرين
التــي تســهم يف تطويــر القطــاع الصناعــي والبيئــي ودفــع عجلــة التنميــة
ضمــن ظــروف بيئيــة مناســبة.

 .2اللقاء االفتراضي مع مستثمري القطاع الصناعي
نظمــت الدائــرة لقــا ًء تعريفيــً افرتاضيــً مــع كبــار مســتثمري القطــاع
الصناعــي ملناقشــة التحديــات التــي تواجههــم يف ظــل أزمــة الوبــاء
العاملــي كوفيــد 19-حيــث تنــاول اللقــاء عرضــً خلدمــات الدائــرة التــي
توفــر حلـ ً
ـوال رقميــة متكاملــة تعــزز التميــز واالبتــكار وتبســط مــن إجــراءات
الرتاخيــص وتســهل علــى املســتثمرين يف مزاولــة أعمالهــم ،باإلضافــة
لشــرح مفصــل عــن االســتثمار األجنبــي املباشــر.
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 .3ورشة عمل افتراضية لضريبة القيمة المضافة
مبشــاركة مســتثمرين مــن القطــاع الصناعــي وتســعة مصانــع قائمــة
يف اإلمــارة ،نظمــت الدائــرة ورشــة عمــل افرتاضيــة بالتعــاون مــع الهيئــة
االحتاديــة للضرائــب؛ لتوضيــح املفاهيــم املتعلقــة بضريبــة القيمــة
املضافــة ،ومناقشــة التحديــات التــي تواجــه املســتثمرين وإحاطتهــم
بالتشــريعات واإلجــراءات الضريبيــة ،وآليــات تطبيــق ضريبــة القيمــة
املضافــة والســلع واخلدمــات اخلاضعــة للضريبــة واملعفــاة منهــا ،وآليات
التأكــد مــن رقــم التســجيل الضريبــي وحســاب الضريبــة املســتحقة علــى
الســلع واخلدمــات ،وتقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة ،وزيــادة الوعــي الضريبــي
لــدى قطاعــات األعمــال واملســتهلكني ،والتنســيق لزيــادة فاعليــة الرقابــة
علــى األســواق ملكافحــة التهــرب الضريبــي.

 .4ورشة عمل مستقبل الصناعة في إمارة الشارقة
تعزيـزًا ملكانــة الشــارقة كمركــز إقليمــي للصناعــة واملســاهمة يف حتقيــق
اقتصــاد وطنــي تنافســي قائــم علــى املعرفــة واالبتــكار ،وإدراكًا ألهميــة
القطــاع الصناعــي يف دعــم سياســة تنويــع االقتصــاد ،عقــدت الدائــرة
ورشــة عمــل بعنــوان "مســتقبل الصناعــة يف الشــارقة” حيــث مت مناقشــة
دور القطــاع الصناعــي يف دعــم عجلــة التنميــة االقتصاديــة يف الشــارقة،
وتعزيــز النــاجت احمللــي لإلمــارة يف ظــل تنــوع املنتجــات الصناعيــة.
ومت يف الورشــة تقــدمي حقائــق وأرقــام تضمنتهــا النتائــج الصناعيــة يف
اإلمــارة ،حيــث بلــغ عــدد األنشــطة الصناعيــة يف اإلمــارة خــال عــام 2019
حــوايل  2,500نشــاط صناعــي يف حــن وصــل عــدد الرخــص الصناعيــة
يف اإلمــارة إىل  184رخصــة بنمــو  %6مقارنــة بعــام  ،2018وســاهمت
الصناعــات التحويليــة ب  41مليــار درهــم وبنســبة  %17مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي للشــارقة يف عــام  ،2019فيمــا منــت أجــور العاملــن يف
قطــاع الصناعــة بنســبة  %3خــال العــام نفســه.
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رابع ًا :الخدمات المقدمة في ظل الجائحة

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻤﺪة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرات
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ إﻣﺎرة
اﻟﺸﺎرﻗﺔ  -ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
واﻷﻏﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺗﻢ زﻳﺎرة اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
)ﺟﻮﻟﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ( ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وأﻫﻢ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮات ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
)ﺟﺪد رﺧﺼﺘﻚ ﻣﻌﻨﺎ( ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻹدارات واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ
"اﺳﺄل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ"

خامس ًا  :بطاقة الشريك االستراتيجي
متاشــيًا مــع القيــم املؤسســية للدائــرة والتــي تتمثــل بالعمــل املشــرك
مــع الشــركاء االســراتيجيني وذلــك مــن خــال التعــاون والتفاعــل مــن
خــال العمــل مــع املعنيــن بشــكل تشــاركي وبنــاء حيــث حتــرص الدائــرة
علــى عقــد الشــراكات الالزمــة لتحقيــق اســراتيجيتها علــى املســتويات
احملليــة والوطنيــة والدوليــة .حيــث قامــت الدائــرة بتوزيــع بطاقــة الشــريك
االســراتيجي علــى عــدد متميــز مــن املصانــع والشــركات القائمــة يف
املنطقــة الوســطى والشــرقية ،وذلــك حرصــً مــن الدائــرة علــى تقــدمي
وســائل الدعــم والتحفيــز كافــة مبــا يســهم بفعاليــة يف تطويــر األداء
وحتقيــق االســتدامة للقطــاع الصناعــي يف اإلمــارة .وتقــدم بطاقــة
الشــريك االســراتيجي حزمــة مــن اخلدمــات الهادفــة للتســهيل علــى
املســتثمرين وتهيئــة البيئــة املناســبة لهــم.
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أﻧﻮاع اﻧﺸﻄﺔ

 .4استمرارية أعمال الرخص الوطنية

أو ًال :رخصة "اعتماد" المنزلية

تعمــل الدائــرة علــى تقــدمي خمتلــف التســهيالت لتذليــل جميــع العقبــات
التــي تعيــق دخــول أبنــاء وبنــات الوطــن لعــامل األســواق مــن خــال فتحهــا
جملــاالت جديــدة لالســتثمار كرخصــة "اعتمــاد" التــي تتيــح ألصحابهــا
العمــل بصــورة قانونيــة ،وتعــد "اعتمــاد" إضافــة اســتثمارية جلــذب

األفــكار الصغــرة لعــامل التجــارة ودفــع الراغبــن بخــوض العمــل املهنــي
أو احلــر عــر املنــازل أو مــن عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي والتــي بــدأت
تأخــذ حيــزًا واســعًا يف اجملــال االقتصــادي احمللــي والعاملــي يف
إطــار الرؤيــة االقتصاديــة الهادفــة لدفــع عجلــة التنميــة املســتدامة مبــا
يتماشــى ومئويــة اإلمــارات .2071

ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺤﻠﻮى واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ /ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ واﻟﻤﻌﺠﻨﺎت
ﺗﺼﻤﻴﻢ ازﻳﺎء واﻟﻤﻼﺑﺲ /ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺧﻴﺎﻃﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻄﻮر /ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻮد واﻟﺒﺨﻮر واﻟﻄﻴﺐ
ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة  /ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻠﻲ واﻛﺴﺴﻮار ﻏﻴﺮ اﻟﺜﻤﻴﻦ
ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ  -ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ /ﺑﻴﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻓﺮاح  /ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻔﻼت

اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) اﻋﺘﻤﺎد (
اﻟﺼﺎدرة واﻟﻤﺠﺪدة ﻟﻋﻮام 2020-2019

2020 2019
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

إﺻﺪار رﺧﺼﺔ

304

326

%7

ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ

344

456

%33

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

648

782

%21

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﻲ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
أﺧﺮى

اﺟﻤﺎﻟﻲ

2019

2020

%

166
66
68
75
50
41
66
21
17
78

211
113
97
89
53
40
60
24
27
68

%27
%71
%43
%19
%6
%2%9%14
%59
%13-

648

782

%21

ثاني ًا :استئناف واستحداث أنشطة لالستثمار
اســتأنفت الدائــرة بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة الشــارقة  -إدارة الصحــة
العامــة  -يف العــام  2020نشــاط صالونــات التجميــل املنزليــة ،وهــو
منــوذج جديــد مــن رخــص اعتمــاد ميــارس يف املنــزل ويواكــب متطلبــات
ســوق العمــل مبــا يوائــم التشــريعات والقوانــن املعمــول بهــا يف
اإلمــارة ،ليضيــف النشــاط نقلــة نوعيــة تعــزز مبــدأ وصــول املواطنــن إىل
مــوارد التمويــل واإلنتاجيــة وفــق آليــة معتمــدة مــن الشــروط والضوابــط
القانونيــة الواجــب توافرهــا لضمــان ســامة ووقايــة اخلدمــات املقدمــة
كقــص وتصفيــف الشــعر ،واملكيــاج والعنايــة الشــخصية ليعكــس حــرص
الدائــرة علــى احتضــان املواهــب واألفــكار اإلبداعيــة اإلنتاجيــة التجاريــة
للمواطنــن واملواطنــات مبختلــف فئاتهــم العمريــة.

الصالونات المنزلية
تجديد
إصدار
اإلجمالي
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ثالث ًا :الرخصة الطالبية "بيرق"
اســتحدثت الدائــرة الرخصــة الطالبيــة بــرق ،لدعــم املشــاريع املواطنــة
وتوجيههــا ومتابعتهــا ودمــج اخلــرات األكادمييــة وتعزيــز مفهــوم اإلبــداع
واالبتــكار يف عــامل العمــل التجــاري احلــر حتقيقــً لرؤيــة الدائــرة يف تنويــع
املســرة التنمويــة يف اإلمــارة عــر تســهيل مزاولــة األعمــال التجاريــة

وتقــدمي الدعــم الهــادف يف اســتدامة األعمــال الوطنيــة.
حيــث بلــغ العــدد رخصتــان ( )2لنشــاط بيــع احللويــات بالتجزئــة ،وتغليــف
الهدايــا ،باإلضافــة لنشــاط تصميــم اجملوهــرات واحللــي الثمينــة وإنتــاج
الهدايــا اإلعالنيــة.
ومن الشروط الواجب توفرها:
ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع.
دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى.

اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻋﻤﺎل.

سلســلة مــن املعــارض اإللكرتونيــة الهادفــة ،وقــد مت عقــد أول معــرض
إلكــروين مــن نوعــه يف إمــارة الشــارقة لتمكــن املشــاركني مــن أصحــاب
الرخــص املنزليــة "اعتمــاد" والرخــص التجاريــة الوطنية لعــرض منتجاتهم
وتعريــف اجلمهــور بالرخــص الوطنيــة وإنعــاش حركــة مبيعاتهــم يف ظــل
جائحــة كوفيــد.19-
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أو ً
ال :تراخيص سيدات األعمال لعام 2020

ﺗﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻮق

21

الشرح( التفاصيل)

اسم املعرض

املعرض اإللكرتوين األول

تاريخ املعرض

2020/12/31

املوقع
عدد املشاركني
عدد الزوار

واجملــددة ،والتعريــف بأنــواع الرخــص وأهــم األنشــطة االقتصاديــة،
واجلنســيات املســتثمرة ،باإلضافــة للتشــريح اجلغــرايف لرتاخيــص ســيدات
األعمــال يف إمــارة الشــارقة.

ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺳﻴﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌﺎم 2020

البند

رابع ًا :المعرض اإللكتروني

ُتعــد الدائــرة تقريـرًا عــن رخــص ســيدات األعمــال والــذي يعــد مــن البحــوث
العمليــة يف رصــد واقــع متكــن املــرأة والنهــوض بدورهــا يف قطــاع
األعمــال واالســتثمار االقتصــادي ،كمــا يعــرض التقريــر واقــع تراخيــص
ســيدات األعمــال لعــام  2020مــن حيــث العــدد الكلــي للرخــص الصــادرة

ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

 .5دعم سيدات األعمال

وسائل التواصل االجتماعي
 -رخص اعتماد5 :

 -رخص رواد األعمال4 :

ﻣﻬﻨﻴﺔ

127

983

1,110

اﻋﺘﻤﺎد

208

328

536

47

6

53

8

27

35

ﻣﺘﺎﺟﺮة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻴﺮق

62

التحليل اإلحصائي
للمعرض

 إجمايل الزيارات لصفحات البائعني بعد اإلعالن عنهم  20زيارة -إجمايل الزيارات لصفحة اعتماد  24زيارة

إجمايل املشاهدات

508

160

1,112

1,272

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2

0

2

552

2,456

3,008
إﺻﺪار رﺧﺼﺔ

ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ثالث ًا :تراخيص سيدات األعمال حسب النشاط

ثاني ًا :تراخيص سيدات األعمال حسب المنطقة الجغرافية

أهم األنشطة
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

372

2,037 1,665

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

32

305

337

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

70

176

246

ﻛﻠﺒﺎء

36

142

178

ﺧﻮرﻓﻜﺎن

32

138

170

دﺑﺎ اﻟﺤﺼﻦ

10

30

40

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

552

3,008 2,456

إﺻﺪار رﺧﺼﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

48

2020

تأجري مواقف السيارات

11

دور احلضانة

12

تنظيم احلفالت واملناسبات

18

خدمات الضيافة

20

نقليات

25

تنظيم الرحالت السياحية

27

جممع طبي ،عيادة ،خمترب حتاليل طبي

30

تصليح كهرباء السيارات ،الصيانة واإلصالح العام للمركبات ( كراجات )

45

خدمات الطباعة وتصوير املستندات

48

مقاوالت بناء فئة خامسة

49

قص وتصفيف الشعر واحلالقة للرجال

52

كي املالبس ،غسيل املالبس

53

جممع استهالكي (سوبرماركت) /بقالة

92

مقاوالت فئة سادسة

136

جتارة املالبس اجلاهزة

162

صالون نسائي ،مركز جتميل وعناية شخصية للنساء -حناء

173

بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  /مطعم

182

تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة  -إعداد وجبات -حتضري احللوى و احللويات الشعبية

208

تفصيل وخياطة و تصميم األزياء واملالبس

280

أخرى

1,385

اإلجمايل

3,008
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اﻟﻜﻮﻳﺖ

13

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

13

ﻋﻤﺎن

5

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

6

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

2,184

اﻟﻤﺠﻤﻮع 2,221

46

ﺳﻮرﻳﺎ

41

اردن

25

ﻣﺼﺮ

35

اﻟﻌﺮاق

23

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻣﺎرات

اﻟﻤﻐﺮب

9
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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خامس ـ ًا :انطالقــة واعــدة لســيدات األعمــال نحــو تحقيــق
التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي إمــارة الشــارقة
حتــت شــعار "املــرأة اإلماراتيــة عنــوان للنجــاح والعطــاء" نظمــت الدائــرة
يف العــام  2020ندوتهــا يف إطــار اهتمامهــا وحرصهــا علــى إعــداد
وتنفيــذ اخلطــط االقتصاديــة ،واســتحداث النظــم االســتثمارية الداعمــة
50

اﻟﻬﻨﺪ

349

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

83

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

20

ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ

14

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

ﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﺪول اﺟﻨﺒﻴﺔ

رابع ًا :تراخيص سيدات األعمال حسب الجنسية

10

إﻳﺮان

8

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

7

اﻟﻤﺠﻤﻮع 491
لســيدات األعمــال ،وتبســيط إجــراءات الرتاخيــص وتســهيلها مبــا يســهم
يف تنميــة قــدرات املــرأة ومتكينهــا يف جمــال ريــادة األعمــال ،باإلضافــة
لتزويدهــا مبســتجدات رعايــة األعمــال يف ظــل بيئــة العمــل التنافســية.
51

احملور الثاين┃ تخطيط اقتصادي مستمر ومستدام
نسبة رضا الموردين

 .6دعم التخطيط باإلصدارات والبيانات

رابع ًا :رضا الموردين

أو ًال :مشروع مخرجات المالية لدائرة المالية المركزية

أظهــرت النتائــج ارتفــاع املعــدالت اإليجابيــة ملســتوى رضــا تقييــم أداء
املورديــن ،فقــد وصلــت نســبة الرضــا يف العــام  2020إىل  %98مقارنــة
بـــحوايل  %95يف العــام  ،2019بنســبة منــو  %2وتعكــس نســبة االرتفــاع
شــفافية عمــل الدائــرة يف تطبيــق املمارســات التجاريــة العادلــة مــع
املورديــن ،وحرصهــا علــى االســتفادة مــن خدماتهــم لتأمــن احتياجاتهــا
تبعــً لتنافســية األســعار وجودتهــا مبــا يحقــق أعلــى درجــات املنفعــة
والرضــا العــام ويســاهم يف إرســاء قيــم اجلــودة والتميــز املؤسســي.

تســتمر الدائــرة يف تطويــر آليــة اســتقصاء رضــا املتعاملــن مــن خمتلــف
القنــوات التــي تقدمهــا لــذا مت تشــكيل فريــق عمــل لدراســة وحتليــل كل مــن
إجــراءات العمــل اخلاصــة بــاإلدارات اخلدميــة وتقاريــر نظــام املنــاداة
ومتطلبــات اإلدارات للوصــول إىل آليــة ميكــن مــن خاللهــا قيــاس رضــا
املتعاملــن مــن حيــث الزمــن ورضــا املتعامــل عــن اخلدمــة املقدمــة،
ونتــج عــن ذلــك تقريــر يتضمــن رضــا املتعاملــن مــن حيــث جــودة اخلدمــة
والوقــت املســتغرق لهــا يتــم إصــداره بشــكل ربــع ســنوي.
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2019 %95

تــدرك الدائــرة أهميــة االســتعداد للتحديــات واملتغــرات املتوقعــة
وتوظيــف املعرفــة وتكنولوجيــا املعلومــات وتقــدمي خدمــات مبتكــرة
لتحقيــق التنميــة الشــاملة املســتدامة.
ومن أهم مشاريع استشراف املستقبل:

ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻹدارات
ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ

وﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

ثالث ًا :رضا المتعاملين
أجــرت الدائــرة دراســات دوريــة لقيــاس رضــا املتعاملــن الــذي وصــل لنســبة
 %54يف اســتبيان حمايــة املســتهلك ،ونســبة  %60يف اســتبيان رضــا
املشــتكني للعــام  ،2020وتعــد الدائــرة هــذه الدراســات ملقارنــة توقعــات
املتعاملــن ملســتوى جــودة اخلدمــات واألداء الفعلــي للدائــرة ،وحتليــل
مواطــن القــوة والضعــف يف األداء بهــدف تطويــر اإلجــراءات وتبســيطها
وتسهيلها للوصول إىل أعلى درجات الرضا والتميز املؤسسي.

%98

خامس ًا :مشاريع مستقبلية

ثاني ًا :لجنة االستبيانات

خدمــ ًة للتنميــة والبحــث العلمــي مــن خــال حتديــد املعلومــات
املطلوبــة لتقــدمي إجابــات موضوعيــة حــول الدراســات االقتصاديــة التــي
تقــوم بهــا اإلدارات ،شــكلت الدائــرة يف العــام  2020جلنــة االســتبيانات
واســتطالع الــرأي ،وتعمــل اللجنــة علــى:
 تنظيم وإعداد قواعد االستبيانات وتنفيذها. مراجعة االستبيانات املقدمة من اإلدارات إلبداء الرأي فيها. -وضع النظم الالزمة لتحليل االستبيانات.

2020

%54

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

%60
رﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ

نون محلي
بهــدف توفــر خمتلــف ســبل الدعــم لرفــع
كفــاءات رواد األعمــال املواطــن عقــدت
الدائــرة يف العــام  2020اجتماعــً مــع
منصــة نــون الرقميــة وعــرض منتجاتهــم
يف منصــة نــون الرقميــة ،وتتبنــى
الدائــرة رعايــة املواهــب املواطنــة
وتنميتهــا ،وتســاهم يف حتويــل أفكارهــم
ملشــاريع رياديــة ناجحــة مــن خــال
تقدميهــا خملتلــف التســهيالت لدعــم
املشــاريع الوطنيــة الناشــئة والوصــول
بخدماتهــم ومنتجاتهــم ملنافــذ البيــع
العامليــة.

1

الخارطة االستثمارية
خارطــة إلكرتونيــة اســتحدثتها
الدائــرة يف العــام  2020لتعــرف
املســتثمر بأهــم املناطــق احليويــة،
واملناطــق اخلدميــة النشــطة
اجلاذبــة لالســتثمار وفــق األنشــطة
املســموح العمــل بهــا ،وحاجــة
الســوق يف إمــارة الشــارقة.

2

مشــروع "تكلفــة ممارســة
األعمــال"
تكلفــة ممارســة األعمــال مشــروع
إلكــروين علــى موقــع الدائــرة يتيــح
للمســتثمر املعرفــة يف حصــر
جميــع التكاليــف املتعلقــة بإنشــاء
املشــاريع التجاريــة اخملتلفــة.

3
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تخطيط استراتيجي وجودة أداء

"إن عملية التنمية والبناء والتطوير ال تعتمد على من هم في
مواقع المسؤولية فقط ،بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل
مواطن على أرض هذه الدولة"

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-
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سلسة نجاحات متواصلة لضمان تطبيق مبادئ ومعايير الجودة
استمرارية األعمال والسالمة المهنية في الدائرة
إدارة المخاطر والمصفوفة
المعرفة للجميع
مؤشرات دورية لمتابعة وتطوير األداء

عجلة متسارعة لتحسين إجراءات العمل

احملور الثالث┃ تخطيط اسرتاتيجي وجودة أداء

 .1سلسة نجاحات متواصلة لضمان تطبيق مبادئ ومعايير الجودة

 .2استمرارية األعمال والسالمة المهنية في الدائرة

أو ًلا :شهادات األيزو
جنحــت الدائــرة يف العــام  2020رغــم جائحــة كوفيــد 19-ومــا حملتــه مــن
تبعــات ومعوقــات ألقــت بظاللهــا علــى احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
يف اســتكمال إجــراءات نظــام التدقيــق الداخلــي عــن بعــد حيــث متكنــت
الدائــرة مــن اجتيــاز إجــراءات الزيــارة الدوريــة مراعيــة االلتــزام باإلجــراءات
والتدابــر االحرتازيــة لضمــان صحــة املوظفــن واملتعاملــن الجتيــاز
إجــراءات زيــارة املتابعــة الدوريــة لشــهادة نظــام إدارة اجلــودة األيــزو
 9001:2015ولتواصــل الدائــرة سلســلة جناحاتهــا يف اســتحقاقها
للشــهادة منــذ العــام  ،2003كمــا شــملت زيــارة املتابعــة الدوريــة شــهادة
األيــزو 10001:2018اخلاصــة مبيثــاق خدمــة املتعاملــن ،وشــهادة األيــزو
 10002:2018اخلاصــة بنظــام التعامــل مــع الشــكاوى ،وشــهادة األيــزو
 10004:2018اخلاصــة بنظــام مراقبــة وقيــاس رضــا املتعاملــن ،وهــو مــا
يؤكــد جنــاح سياســة الدائــرة الراميــة لتطويــر وحتديــث عملياتهــا الداخليــة،
اعتمــادًا علــى أعلــى معايــر اجلــودة العامليــة يف خمتلــف األعمــال.

ثان ًيا :مدقق معتمد لتدقيق مستمر

بفضــل اجلهــود املســتمرة يف تطويــر وتنميــة قــدرات كادرهــا الوظيفــي
ورفــع الكفــاءة لديهــم ألعلــى مســتويات متتلــك ،الدائــرة فريقًا مــن املدققني
املعتمديــن دوليــً ،فقــد نظمــت الدائــرة يف العــام  2020برناجمــً تدريبيــً
إلعــداد مدقــق معتمــد مبشــاركة عــدد  10موظفــن مت اختيارهــم وفقــً
ملتطلبــات العمــل والتخصصــات الوظيفيــة ،ومي ّكــن الربنامــج املشــاركني
مــن تنفيــذ عمليــات التدقيــق الداخلــي ،وكيفيــة التأكــد مــن تطبيــق نظــام
إدارة اجلــودة ،وطــرق االســتفادة مــن املهــارات العامليــة والدوليــة.
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1

إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﻄﻂ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا ﻋﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

2

إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﻄﻂ ا ﺧﻼء واﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

3

إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

4

ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ
أﻧﻈﻤﺔ ا ﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا ﻋﻤﺎل

5

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وإﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ا ﺧﻼء واﻟﻄﻮارئ

6

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارات اﻟﺪاﺋﺮة
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا ﻋﻤﺎل واﻟﺴﻼﻣﺔ

الدائرة حتصل على شهادة
معيار السالمة والصحة املهنية  -آيزو ()ISO 45001:2018
عــززت الدائــرة ســجلها احلافــل بشــهادات وجوائــز اجلــودة ،بحصولهــا يف
العــام  2020علــى شــهادة معتمــدة مــن شــركة إنرتتــك الدوليــة لتطبيقهــا
املعايــر الدوليــة يف نظــام إدارة الســامة والصحــة املهنيــة -آيــزو (ISO
.)45001:2018
ويأتــي احلصــول علــى هــذه الشــهادة التــي تعــد اعرتافــً دوليــً بجهــود
الدائــرة يف الســر باالجتــاه الصحيــح لضمــان ســامة وصحــة موظفيهــا
ومتعامليهــا يف الوقــت الــذي يتــم فيه التصدي النتشــار فــروس كوفيد19-

املســتجد ،وليؤكــد حــرص ومتيــز الدائــرة يف تبنــي إجــراءات الوقايــة مــن
اإلصابــات وضمــان صحــة وســامة املوظفــن يف مواقــع العمــل ،مــا
يعكــس جاهزيــة الدائــرة للقيــام بأعمالهــا علــى أكمــل وجــه مهمــا كانــت
األزمــات والتحديــات التــي تتعــرض لهــا ،وتقــدمي خدماتهــا احليويــة جلميع
الشــركاء واملتعاملــن األمــر الــذي يعكــس التزامهــا مبعايــر اجلــودة
العامليــة وحرصهــا علــى التحســن املســتمر يف مســتويات وآليــات تقــدمي
خدماتهــا لكافــة املتعاملــن وفــق أفضــل املعايــر العامليــة.
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ﻣﺨﺎﻃﺮ ا
ﺳﺘ

ﺔ

تــدرك الدائــرة الفائــدة العظيمــة مــن ثقافــة نشــر املعرفــة بــن موظفيها فهي
مــن مبــادئ وأســس العمــل ،ومفتــاح تطــور اجملتمعــات وتقــدم املؤسســات،
حيــث تبنــت الدائــرة  9مبــادرات تنشــر بشــكل دوري.

اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺮ

ﺎﻃﺮ ر
ﻣﺨ ﺿﺎ اﻟ

ﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

 .4المعرفة للجميع

ﻣﺨﺎ
ﻃﺮ

إدارة اخملاطــر متعلقــة برتقــب وحتديــد التحديــات أو التهديــدات التــي
تؤثــر علــى عمــل الدائــرة يف خمتلــف مراحــل العمليــات أو اخلدمــات التــي
يتــم تقدميهــا ،والتــي ميكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى ســر العمليــات يف
الدائــرة ويختلــف تعريــف إدارة اخملاطــر حســب طبيعــة النشــاط حيــث يؤثــر
هــذا االختــاف علــى نوعيــة اخملاطــر (خماطــر اســراتيجية  /خماطــر
قانونيــة  /خماطــر تشــغيلية  /خماطــر ماليــة  /خماطــر رضــا املتعاملــن)،
ويتــم إدراج اخملاطــر احملتملــة أو التــي وقعــت يف مصفوفــة إدارة
اخملاطــر لـــ ( حتديــد اخملاطــر -حتليــل اخملاطــر -خطــة االســتجابة
 املتابعــة ) حيــث يتــم اتخــاذ جمموعــة مــن اإلجــراءات التــي تســتهدفالقضــاء علــى تلــك اخملاطــر بشــكل نهائــي أو التخفيــف مــن حــدة األضــرار،
كمــا يتــم وضــع اخملاطــر بشــكل ســنوي مــن قبــل كل إدارة بحســب إجــراءات
العمــل أو اخلدمــات املقدمــة.

ﻣ

ﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻐ
ﻴﻠﻴ

ﻣ

 .3مصفوفة إدارة المخاطر

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ

حمطات وجتارب ناجحة
تهــدف املبــادرة إىل خلــق بيئــة عمــل
مبدعــة لــدى املوظفــن وتعزيــز تبــادل
املعرفــة ،بتســليط الضــوء علــى اخلــرات
املرتاكمــة والتجــارب الناجحــة لــدى األفــراد
واملؤسســات يف اجملــاالت احلياتيــة كافــة
حيــث بلــغ عــدد النشــرات اإللكرتونيــة  12نشــرة
يف العــام .2020

1

كتابي يف مكتبي
تهــدف املبــادرة إىل وضــع العلــم واملعرفــة
يف متنــاول اجلميع بتوفــر الكتــب مــن
معــرض الشــارقة الــدويل للكتــاب لــإدارات
واألقســام يف الدائــرة كمــا يتــم توفــر مكتبــة
(ثقافــة بــا حــدود) لــإدارات واالقســام
والتــي تهــدف إىل تعزيــز حــب القــراءة
واملطالعــة لــدى املوظفــن ،وذلــك مــن
خــال مشــاركة ســفراء املعرفــة بقيــام
ســفراء املعرفــة مــن إدارات أفــرع الدائــرة
ومســاهمتهم يف شــراء الكتــب اخلاصــة
بإداراتهــم مــن معــرض الشــارقة الــدويل
للكتــاب حيــث مت شــراء عــدد  79كتــاب.

2

3
عدسة التطوير
مبــادرة تنشــر ثقافــة التطويــر املؤسســي
وإدارة املعرفــة ألهــم أخبــار الصحــف الرســمية
والكتــب واجملــات واملواقــع اإللكرتونيــة وكل
مــا يصــب حتــت املصلحــة العامــة للدائــرة
حيــث بلــغ العــدد  12نشــرة.
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دقيقة يف االقتصاد
نشــرة شــهرية توعويــة خاصــة باملوظفــن
إلحاطتهــم بالعلــم واملعرفــة مبختلــف
القضايــا االقتصاديــة واملوضوعــات ،والتعريف
بــرواد اجملــال االقتصــادي يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.

كنوز املعرفة
تســلط املبــادرة الضــوء علــى أهــم األحــداث
والفعاليــات التــي تقــام خــال العــام ،مــن
خــال مشــاركتها عــر الربيــد اإللكــروين
للموظفــن إلحاطتهــم باملعلومــات املفيــدة
حيــث بلــغ العــدد  15يف العــام .2020

4

فرصة استثمارية
مبــادرة يتــم فيهــا نشــر املعلومــات املعرفيــة
عــن أهــم األســواق واملواقــع االســتثمارية،
واألنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات النشــطة
يف اإلمــارة.
روح القانون
يهــدف برنامــج املنشــورات القانونيــة إىل
زيــادة الوعــي القانــوين والثقــايف خملتلــف
الفئــات يف الدائــرة وتعــددت املواضيــع التــي
مت نشــرها عــر الربيــد اإللكــروين ملوظفــي
الدائــرة ،حيــث مت نشــر  23نشــره لعــام . 2020

60

5

إضاءة
مبــادرة خاصــة مــن قســم املــوارد البشــرية
وقســم اخلدمــات العامــة ،لتعريــف املوظفــن
بخدماتهــم ،باإلضافــة آلليــة االنضبــاط
الوظيفــي وإجــراءات العمــل حيــث بلــغ
اجملمــوع  15مبــادرة.

6

8

7
ثقافة تقنية
بهــدف توعيــة موظفــي الدائــرة مــن خــال
النشــرات التقنيــة وإحاطتهــم بأهــم املعــارف
التكنولوجيــة ألهميــة اســتخدامها يف جميــع
جمــاالت احليــاة العمليــة حيــث بلــغ اجملمــوع
 5نشــرات بريديــة مت إرســالها يف العــام .2020

9
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نسبة حتقيق األهداف االسرتاتيجية

 .5مؤشرات دورية لمتابعة وتطوير األداء
بلغــت نســبة حتقيــق األهــداف االســراتيجية  %92يف العــام
 2020وذلــك اســتمرا ًرا للخطــة التشــغيلية التــي تبنتهــا الدائــرة
بهــدف رفــع مســتوى األداء عــر ربــط األهــداف التشــغيلية لــإدارات
باألهــداف االســراتيجية وصياغــة التسلســل املنطقــي والزمنــي
لتنفيذهــا ،وتطويــر اإلجنــاز للتوقيتــات الواجــب توفرهــا لــدى اجلهــات
واإلدارات الوظيفيــة املســؤولة عــن التنفيــذ؛ لتحقيــق أعلــى النتائــج
للمخرجــات املتوقعــة القائمــة علــى حتســن مشــاركة املوظفــن

التقارير الصادرة داخليًا

وتوزيــع املســؤوليات وتقليــل وقــت اإلجنــاز وحتســن جــودة اخلدمــات
وتقليــل التكلفــة .ويأتــي االهتمــام بالرقــم اإلحصائــي كوســيلة
توفــر البيانــات اإلحصائيــة ملســتخدميها ،واالطــاع علــى عمليــات
التقييــم واملراجعــة والتطويــر املســتمر للخدمــات ،وتوثيــق اإلجنــازات
احملققــة وفــق اخلطــط االســراتيجية املعتمــدة ،كمــا تظهــر
النســب اإلحصائيــة للتقاريــر الصــادرة ارتفاعــً يف عــدد التقاريــر ليصــل
إىل  179تقريــرًا داخليــً.

 .6عجلة متسارعة لتحسين إجراءات العمل
تقــوم الدائــرة بتحديــث إجــراءات العمــل بشــكل دوري وتعتــر اإلجــراءات
املؤســس لثقافــة الدائــرة ولكيفيــة تعاملهــا مــع متعامليهــا وأســلوب
خدمتهــا لهــم وهــو مــا مييــز أي دائــرة عــن غريهــا ،وهــي اإلجــراءات التــي
تعتمــد بشــكل كبــر علــى املعرفــة الضمنيــة اخملزنــة بعقــول ذوي
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إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد إﺟﺮاءات
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد إﺟﺮاءات
اﻟﻌﻤﻞ ﻟدارات

21

181

12

182

ﻧﻤﻮذج

وﺻﻒ

اخلــرة والعاملــن علــى تنفيذهــا ،وهــي عمليــة مســتمرة تتغــر بشــكل
دائــم مــع التطــور يف العمــل وتراكــم اخلــرة واملعرفــة .ويتــم تأســيس
وصيانــة إجــراءات عمــل موثقــة للتأكــد مــن أن الوثائــق الصاحلــة هــي التــي
تســتعمل وموزعــة لألشــخاص املعنيــن.

75

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اوﺻﺎف
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

ﻧﻤﻮذج

وﺻﻒ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اوﺻﺎف
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
63

أداء استثنائي في الرقمنة والتكنولوجيا

"األمم العظيمة ال تولد فقط من التطلعات
بل من الجهود الهائلة المبذولة واإلنجازات
المجيدة"

صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله ورعاه-

66
72
74
75
75

بيئة رقمية متقدمة
خدمات متطورة وتنافسية
جائزة الفاحص الرقمي المعتمد
أنظمة متطورة لحماية المستهلك
التكامل الرقمي واألمن السيبراني

احملور الرابع┃ أداء استثنائي يف الرقمنة والتكنولوجيا

ا ﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر-اﻻﺣﺘﺮاف –اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح
اﻟﻔﺮﻳﻖ-اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
–اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ-اﻟﺘﺠﺪد

اﻟﺮﺳـــﺎﻟـﺔ
أن ﻧﻜﻮن ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ ا دارات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2023

اﻟﺮؤﻳــــــﺔ

2023

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮادرﻧﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ ﻧﻘﺪم أﻓﻀﻞ وأﺣﺪث
وأﻛﻔﺄ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺪﻳﺚ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﺧﺎرج اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻘــﻴــﻢ

ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺆﺛﺮة
ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ورﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺗﺒﻨﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﺑﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻋﺎﻳﺔ
وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

 .1بيئة رقمية متقدمة
يعــد عــام  2020عامــً اســتثنائيًا بجميــع املقاييــس واالعتبــارات واحليثيــات،
وذلــك جــراء تداعيــات وبــاء كوفيــد 19-علــى عــدد كبــر مــن قطاعــات األعمــال
يف املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة ،إال أن دائــرة التنميــة االقتصاديــة
اســتطاعت أن جتعــل مــن هــذه اجلائحــة فرص ـ ًة كبــر ًة حققــت مــن خاللهــا
مكاســب مميــزة وعظيمــة علــى صعيــد متكــن منظومــة التحــول الرقمــي.
حيــث متكنــت الدائــرة أن تثبــت بــأن لديهــا جهــازًا تقنيــً عــايل الكفــاءة ،قــادرًا
علــى التعامــل مــع جميــع الظــروف واألحــوال بحرفيــة وأداء عاليــن.
66

وشــهد العــام  2020قفــزات نوعيــة يف مســار اإلبــداع واالبتــكار املتمثــل يف
عمليــات البحــث والتطويــر والتجــارب ،ويف املقابــل كان هنــاك أيضــً تعزيــز
ملنظومــة احلوكمــة وضبــط السياســات املنظمــة للعمــل ،حيــث اســتطعنا
احلصــول علــى مواصفــة قياســية عامليــة جديــدة يف األمــن والســامة
املهنيــة ،كمــا متكنــا مــن جتديــد العديــد مــن املواصفــات القياســية
العامليــة التــي كان للدائــرة قصــب الســبق يف احلصــول عليهــا وجتديدهــا
وحتديثهــا أيضــً.

أو ًلا :االستراتيجية التقنية لدائرة التنمية االقتصادية
لتفــرد الدائــرة اســراتيجية مســتقلة لتطويــر اجلهــاز التقنــي فيهــا،
تعمــل تقنيــة املعلومــات كأحــد املمكنــات الرئيســة لقطــاع األعمــال
يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،جنبــً إىل جنــب مــع جميــع إدارات
الدائــرة لتمكــن جميــع عمليــات وإجــراءات الدائــرة وإتاحتهــا بشــكل

ســهل ومــرن للمســتفيد.
ـال يف توفــر خدمــات فائقــة التميــز ملتعامليهــا ،حيــث
وللدائــرة طمــوح عـ ٍ
وضعــت إدارة تقنيــة املعلومــات اســراتيجيتها التقنيــة يف نســختها
الثانيــة لألعــوام  2023-2021لتشــمل مــا يلــي:
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ثال ًثا :استدامة التحول الرقمي

ثان ًيا :التحول الرقمي

منصات التحول الرقمي
توفــر الدائــرة خدماتهــا بطــرق متعــددة ومنافــذ متنوعــة ،منهــا البوابــات
واملواقــع الرقميــة والتطبيقــات الذكيــة والرســائل النصيــة القصــرة

والدردشــات التفاعليــة إىل جانــب الطــرق التقليديــة املتمثلــة بالزيــارات
احلضوريــة ملقــرات الدائــرة وفروعهــا ومراكــز رجــال األعمــال.

تقــوم دائــرة التنميــة االقتصاديــة باســتدامة التحــول الرقمــي مــن خــال
عمليــات التحســن املســتمر ســوا ًء أكانــت تلــك املنتجــات بوابــات رقميــة أم
تطبيقــات ذكيــة أم نظــم وخدمــات إلكرتونيــة.
وقــد شــهد العــام  2020جهــودًا كبري ًة ومســا ٍع حثيثة يف اســتدامة التحول
جتربة متعامل حديثة
اخلدمات الرقمية

اﻟﺪردﺷﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 102

اﻟﻤﻮاﻗﻊ ا

ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 4

عمليات الربط والتكامل

80080000

ﻗﻨﻮت ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

رادار التحول الرقمي
نظام التقارير الذكية

ﻣﻘﺮات اﻟﺪاﺋﺮة 6

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة

 8حزم جديدة
نظام الرتاسل اإللكرتوين

نسخة جديد ة
نظام طلبات املوظفني

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﻄﺎﻃﻴﻦ 33

إحصائيات عمليات التحسني
املستمر على النتاج الرقمي
68

20

197

15

1
إصدار جديد
موقع وتطبيق اعتماد

إصدار جديد
موقع رواد

29

10
إصدار جديد
نظام لبيه حزمة جديدة

إصدار جديد
امللتقى اإللكرتوين

241

19
حزم جديدة
نظام التفتيش الذكي

اخلدمات الرقمية
الداخلية

62

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ 6

15

9

التفتيش الصناعي

نظــام ترخيــص املنشــآت
االقتصاديــة
إصدار جديد
تطبيق الدائرة الذكي

إصدار جديد
بوابة الدائرة
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل

398

39

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎت رﺟﺎل اﻋﻤﺎل 15

الرقمــي إذ شــملت عمليــات التحســن والتطويــر املســتمر علــى اســتحداث
خدمــات جديــدة وحتســن خدمــات قائمــة وإصــاح بعــض األعطــال التــي
كانــت يف النســخ الســابقة ،كمــا شــملت عمليــات االســتدامة رفــع كفــاءة
أداء اخلدمــة وتطويــر الواجهــات وحتســن جتربــة املتعامــل.

1

1
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رابعا :عمليات الربط والتكامل الرقمي
ً

تقــوم الدائــرة بالعمــل علــى تكويــن شــراكات اســراتيجية مؤثــرة وذات
قيمــة مضافــة لــكل مــن يســتفيد مــن خدمــات وإجــراءات الدائــرة ،ولتوفــر
الوقــت واجلهــد علــى املســتثمر قامــت الدائــرة بتعزيــز شــركاتها الرقميــة
وعالقاتهــا االســراتيجية مــع العديــد مــن اجلهــات احلكوميــة احملليــة

واالحتاديــة والقطــاع اخلــاص خدمــ ًة منهــا وتيســرًا للمتعاملــن.
وتعــد "مبــادرة الربــط والتكامــل الرقمــي" شــريانًا يســتهدف توفــر خدمــات
ربــط متكاملــة ميكــن أن تنفــذ وتنجــز مــن مــكان واحــد فيمــا يســمى
بخدمــات النافــذة الواحــدة.

خامســا :التحــول الرقمــي وجــودة الخدمــات التقنيــة
ً
المقدمــة -التطبيقــات الذكيــة
قامــت الدائــرة خــال العــام  2020بتطويــر تطبيــق الدائــرة الرئيســي
باســتخدام تقنيــة حديثــة ج ـدًا تراعــي وتأخــذ بعــن االعتبــار املواصفــات
القياســية العامليــة يف تطويــر التطبيقــات الذكيــة مــن خــال تبنــي

التقنيــات احلديثــة األعلــى كفــاءة ،واألكــر منــوًا وانتشــارًا ،حيــث ضمــن
اإلصــدار اجلديــد عــددًا مــن التحســن اجلوهريــة املؤثــرة ،مثــل حتســن
جتربــة املتعامــل وجتويــد طــرق التحكــم باخلصائــص وحتديــث واجهــات
النظــام وغريهــا مــن األمــور.

ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎت رﺟﺎل اﻋﻤﺎل
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﻄﺎﻃﻴﻦ

15

ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم

33

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

11

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ
رﺧﺼﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

حتسني جتربة املتعامل

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ

16

3

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺗﺤﺎدي

ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

7

17

اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ

استخدام تقنية حديثة

حتسني واجهات التطبيق
حتسني الشاشة الرئيسية للتطبيق
حتسني لوحة التحكم

إضافة قائمة جانبية حديثة

إضافة اخلدمات األكرث استخدامًا
إضافة خاصية اإلضافة للمفضلة
حتسني شاشة معرف الدخول
حتسني طريقة الدخول مبعرف الهوية
الرقمية الوطنية UAE Pass
إعادة تصنيف اخلدمات الرقمية
إضافة خدمات رقمية جديدة

ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم

22

11
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﻗﻤﻴﻮن

70

71

احملور الرابع┃ أداء استثنائي يف الرقمنة والتكنولوجيا

 .2خدمات متطورة وتنافسية
أو ًلا :الخدمات الرقمية لدائرة التنمية االقتصادية
متكنــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف عــام  2018مــن إمتــام منظومــة
التحــول الرقمــي حيــث بلغــت نســبة التحــول الرقمــي يف إجــراءات
وخدمــات الدائــرة نســبة  100باملائــة إذ أصبحــت جميــع خدمــات الدائــرة
متاحــة عــر قنــوات متعــددة ومنصــات متنوعــة.
وتعــد منظومــة التحــول الرقمــي أحــد أهــم املبــادرات التــي تبنتهــا
اقتصاديــة الشــارقة وعملــت عليهــا بــكل جهــد لتحقيقهــا ،ســعيًا منهــا
لتأســيس بيئــة أعمــال جاذبــة تتميــز بالتنافســية وفــق معايــر دوليــة وذلــك

يف إطــار حرصهــا علــى حتقيــق أحــد أهــم أهــداف خطتهــا االســراتيجية
يف قطــاع التنميــة االقتصاديــة وهــو تطويــر اخلدمــات املقدمــة
للمتعاملــن والشــركاء االســراتيجيني.
كمــا ســاهمت منظومــة التحــول الرقمــي يف اختصــار الكثــر مــن الوقــت
ً
وصــوال إىل تقــدمي خدمــات مبتكــرة مــن شــأنها
واجلهــد للمتعاملــن
إســعاد املتعاملــن توافقــً مــع رؤيــة اإلمــارة يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات
املتوائمــة مــع متطلبــات االقتصــاد املعــريف لتوفــر بنيــة رقميــة داعمــة
لألعمــال واالســتثمار يف الشــارقة.

ثان ًيا :مؤشرات مميزة تفوق المتوقع

شــهد العــام  2020تطــورات كبــرة جــدًا يف حتديــث وتطويــر
اخلدمــات الرقميــة للدائــرة ،والتــي جــاءت بانعكاســات ونتائــج
مفصليــة وحموريــة مهمــة يف العمــل الرقمــي حيــث متكنــت الدائــرة
يف العــام  2020مــن رفــع االســتخدام للخدمــات الرقميــة مــن %54.3
يف العــام  2019إىل  %88.1يف العــام  ،2020كمــا شــهد العــام
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
%88.1

 2020حتســينًا كبــرًا جــدًا يف تطويــر جتربــة املســتخدم وتســهيل
رحلــة املتعامــل حيــث ارتفــع مؤشــر جــودة اخلدمــة إىل  66نقطــة
يف عــام  2020مقابــل  47.2نقطــة يف عــام  2019وبزيــادة قدرهــا
 18.8نقطــة وبذلــك قللــت الدائــرة عــدد املعامــات املرفوضــة وغــر
املكتملــة بشــكل كبــر جــدًا.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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احملور الرابع┃ أداء استثنائي يف الرقمنة والتكنولوجيا

 .4أنظمة متطورة لحماية المستهلك
أو ًال :بوابة حماية المستهلك

 .3جائزة الفاحص الرقمي المعتمد

متتلــك دائــرة التنميــة االقتصاديــة عــددًا مــن املواقــع والبوابــات
اإللكرتونيــة املتخصصــة والتــي مــن خاللهــا تســتهدف شــريحة معينــة مــن
املســتفيدين ،ومــن ضمنهــا بوابــة حمايــة املســتهلك حيــث قامــت الدائــرة
خــال العــام  2020بدمــج بوابــة حمايــة املســتهلك بالبوابــة الرئيســة
حتــى تكــون جميــع اخلدمــات واإلجــراءات املتعلقــة بقطــاع األعمــال
حتــت مظلــة واحــدة ويف مــكان واحــد.

مــع التحــول الرقمــي للدائــرة وتعــدد اخلدمــات التــي تخطــت املائــة
خدمــة أصبــح البــد مــن إشــراك املوظفــن لتقييــم اخلدمــات وإيجــاد
املالحظــات واملقرتحــات واملشــاكل يف اخلدمــات الرقميــة فأتــت فكــرة
جائــزة الفاحــص الرقمــي املعتمــد ليكــون املوظــف هــو الفاحــص يف
تطويــر اخلدمــات الرقميــة حيــث بلــغ عــدد املشــاركني  7موظفــن.

ثاني ًا :نظام التفتيش الذكي

أهداف الجائزة:

1

اختبار وفحص اخلدمات الرقمية اخلاصة

4

تغيري ثقافة املتعامل باستخدام اخلدمات الرقمية

2

تطوير جتربة وواجهة املتعامل

5

رفع املستوى املعريف لدى موظفي الدائرة

3

تبني أفكار رقمية جديدة

6

حتفيز الفكر وتدعيم املبادرة بني موظفي الدائرة

ويف ختــام اجلائــزة كــرم ســعادة ســلطان بــن هــده الســويدي رئيــس الدائــرة الفائزيــن واملشــاركني باجلائــزة وذلــك تقديـرًا لدورهــم الرائــد يف االرتقــاء بخدمــات الدائــرة
الرقميــة.
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قامــت الدائــرة خــال عــام  2020بالعمــل علــى تطويــر تطبيــق التفتيــش
الذكــي الــذي يعنــى مبيكنــة وأمتتــة جميــع إجــراءات إدارة الرقابــة
واحلمايــة التجاريــة وإتاحتهــا عــر التطبيــق الذكــي فــا يحتــاج عندهــا
الضابــط التجــاري واملســؤولني يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة للعــودة
إىل النظــم الداخليــة أو الســجالت الورقيــة للقيــام بأعمالهــم اليوميــة
ومتابعــة ضبــط األســواق.

 .5التكامل الرقمي واألمن السيبراني
تواكــب الدائــرة تطويــر خدماتهــا الرقميــة يف ظــل الثــورة الرقميــة حفاظــً
علــى أمــن معلوماتهــا وتعزيــز قدراتهــا الســيربانية يف التصــدي للهجمــات
اإللكرتونيــة والتخفيــف مــن حدتهــا ،وذلــك بتعزيــز خــرات موظفيهــا
يف التعامــل مــع هــذه الهجمــات بأنواعهــا مــن خــال ورشــة "األمــن
الســيرباين" التــي أقامتهــا الدائــرة ملوظفيهــا يف العــام  ،2020لتنميــة
وزيــادة الوعــي التقنــي لــدى املوظفــن حلمايــة بياناتهــم وتعريفهــم بطرق
الهجمــات اإللكرتونيــة وطــرق الوقايــة املتاحــة والتثقيــف حــول خماطــر
األمــن الســيرباين وتهديداتــه ،باإلضافــة لعــرض منــاذج مــن املراســات
الوهميــة ،والتصيــد اإللكــروين ،واخــراق شــبكات االنرتنــت.
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" من المهم أال تفارقنا االبتسامة والتعامل الراقي
ودماثة الخلق في تعاملنا ومواقفنا مع اآلخرين"

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله ورعاه-

دعم حقوق المستهلك والمستثمر مع ًا
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المستهلك مسؤوليتنا
جوالت مكثفة ألسواق آمنة
اجتماعات ألجل المستهلك والمستثمر
المستثمر ضمن أولوياتنا
دعم وخدمات قانونية
اجتماعات الجمعيات العمومية لشركة المساهمة العامة

احملور اخلامس┃دعم حقوق املستهلك واملستثمر معًا

 .1المستهلك مسؤوليتنا
تســعى الدائــرة بشــكل دائــم إىل توعيــة املســتهلك للتفريــق بــن املنتــج
األصلــي واملقلــد وذلــك لضمــان حقوقــه وأولوياتــه حيــث تعمــل دائمــً علــى
توفــر البيئــة اآلمنــة لــه وباألخــص يف ظــل الظــروف واألوضــاع الراهنــة التــي
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شــهدها العــامل يف عــام  2020حيــث قامــت اقتصاديــة الشــارقة بوضــع خطــة
لعــرض املفاهيــم والعقبــات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر عليــه وعلــى ســامته
وصحتــه .وشــملت اخلطــة التــي قامــت الدائــرة بوضعهــا علــى مــا يلــي :

 -1تقديم الورش عن طريق االتصال المرئي:
ورشــة عمــل عــر منصــة االثنــن للمكتــب الثقــايف للمجلــس
األعلــى لألســرة حتــت عنــوان ثقافــة حقــوق املســتهلك ،وبيــان
دور املســتهلك الــذي ميثــل العنصــر األســاس يف عمليــة
التنميــة االقتصاديــة وتوعيــة املســتهلكني يف ظــل اجلائحــة
مــن خــال الشــراء اإللكــروين.

ورشــة عمــل جلامعــة الغريــر حتــت عنــوان اآلليــات الوقائيــة
لضمــان حمايــة حقــوق املســتهلك والتــي مت مــن خاللهــا
عــرض األفــكار وطــرح املواضيــع لتوعيــة الطلبــة والــرد علــى
جميــع االستفســارات.

ورشــة حمايــة املســتهلك بالتعــاون مــع لويــس فيتــون وذلــك
للتعريــف عــن املنتجــات األصليــة واملقلــدة ،وتبــادل األفــكار
وتفعيــل النشــاط ومــن أجــل زيــادة توعيــة اخلــرات لــدى
الضبــاط التجاريــن وللحــد مــن الغــش التجــاري والقضــاء
علــى املنتجــات املقلــدة مــن األســواق.

جلســة حواريــة مبناســبة اليــوم العاملــي لريــادة األعمــال،
حيــث قامــت الدائــرة بتســليط الضــوء علــى حمايــة أصحــاب
العالمــات التجاريــة وبيــان آليــة تقــدمي الشــكاوى وماهيــة
اإلجــراءات املتبعــة لضمــان حقــوق أصحــاب الرتاخيــص
والعالمــات التجاريــة مــن حيــث تســجيل العالمــة واملالحقــة
القانونيــة ملقلديــن العالمــات التجاريــة.

ورشــة التفرقــة بــن املنتــج األصلــي واملقلــد حيــث نظمــت
الدائــرة بالتعــاون مــع اجملموعــة القانونيــة حمامــون
ومستشــارون قانونيــون الورشــة التوعويــة وذلــك لتعريــف
املشــاركني مبخاطــر املنتجــات املقلــدة وأثرهــا علــى
املســتهلك ووضــع خطــط وأهــداف احلمــات الرقابــة الالزمــة
للحــد مــن انتشــار هــذه املنتجــات.

ورشــة بتعــاون مــع "  " American Anti-Piracyحيــث مت
تنظيــم الورشــة عــن طريــق االتصــال املرئــي لتعريــف الضبــاط
التجاريــن للتفرقــة بــن املنتــج األصلــي واملقلــد.

ورشــة عمــل بعنــوان آليــة احلمايــة القانونيــة للملكيــة الفكريــة
والتــي قــام بتقدميهــا مركــز ضاحــي خلفــان لتخريــج الدفعــة
الرابعــة خلــراء امللكيــة الفكريــة.
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اســتقبلت الدائــرة يف العــام  2020شــكاوى املســتهلكني والغــش لتجــاري
ووكيــل اخلدمــات والبالــغ عددهــا  9,388شــكوى حيــث قــام موظفــو
الدائــرة بحلهــا وفــق آليــة معتمــدة تعكــس األهــداف االســراتيجية بكفــاءة
وفعاليــة متتــاز بالســهولة ،والســرعة ،مــع ســرية املعلومــات املقدمــة
وموثوقيتهــا ،وإحاطــة املســتهلك باجلــو اآلمــن ،كمــا ومكنــت الدائــرة
املتعاملــن مــن تقــدمي مقرتحاتهــم وشــكاويهم املتعلقــة بحمايــة
املســتهلك مــن خــال عــدة قنــوات خمتلفــة تشــمل:

9,388
ﺷﻜﻮى واردة

ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺸ ﻜ ﺎو

 .3مستمرون بحل الشكاوى
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تتبنــى الدائــرة شــعار "اعــرف حقــك ..احــم نفســك" وتســتمر حمالتهــا
املنظمــة علــى أســواق اإلمــارة ،لتوفــر التنســيق والدعــم للقوانــن
والتشــريعات املتعلقــة بنشــر الوعــي وتنميــة الثقافــة حلمايــة
املســتهلكني وتوعيتهــم بحقوقهــم مبختلــف الطــرق والوســائل.
كمــا ويتــم تــداول آليــات حقــوق املســتهلك عــر نوافــذ التواصــل
االجتماعــي للدائــرة بشــكل دوري حيــث يتــم نشــر خمتلــف اإلجــراءات
املتعلقــة باملســتهلك والتــي قــد تشــمل:
 التأكــد مــن صالحيــة امليــزان التجــاري ودقتــه قبــل شــراء املنتجــاتالغذائيــة.
 التأكــد مــن تفاصيــل الفاتــورة عنــد اقتنائــك وشــرائك للحلــيو ا جملو هــر ا ت .
 التأكــد مــن اســتخدام وحــدة القيــاس "املــر" عوضــً عــن "الــوار" عنــدشــراء األقمشــة.

ﻊ اﻟ ﺪ اﺋ ﺮ ة

" .2اعرف حقك  ..احم نفسك"

وى واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﺎ
ﻜ
ﻟﺸ
ﺔا

ﻣﺮ
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ﻲ
وﻧ

ﺼﺎل
اﻻﺗ
ﻛﺰ

اﻟﺒ
ﺮﻳﺪ ا

ﻟ
ﻜﺘﺮ

اﻟ ﻤ ﺠ ﻴ ﺐ اﻟ ﺬ ﻛ ﻲ

أو ً
ال :عدد الشكاوى وأنواعها لعام 2020

نوع الشكوى

العدد

نسبة الشكاوي
التي مت حلها

شكوى حماية املستهلك

8,468

% 98

شكوى الغش التجاري

555

% 89

شكوى وكيل خدمات

365

% 97

اجملموع

9,388

% 98

جلنة التحكيم اخلاصة مبكافحة الغش التجاري وفض املنازعات
تختــص اللجنــة بشــكاوى الغــش التجــاري والتعــدي علــى العالمــات
التجاريــة والــوكاالت التجاريــة وشــكاوى عقــود وكيــل خدمــات وشــكاوى
حمايــة املســتهلكني وشــكاوى خمالفــات الغــاز وأي شــكاوى أو خمالفــات
حتــال إليهــا بواســطة رئيــس الدائــرة ،حيــث مت عقــد عــدة اجتماعــات خاصــة
بلجنــة مكافحــة الغــش التجــاري وفــض منازعــات الدائــرة مــن خــال

%4

ﺷﻜﻮى وﻛﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺎت

%6
%90

ﺷﻜﻮى
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري

ﺷﻜﻮى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

االتصــال املرئــي ضمــن اإلجــراءات االحرتازيــة املتبعــة لــدى الدائــرة،
والنظــر يف الطلبــات الــواردة إليهــا مــن إدارة الرقابــة واحلمايــة التجاريــة
أو مــن خــال تقــدمي الطلبــات عــر الربيــد اإللكــروين املرســل ألطــراف
الشــكوى برســالة نصيــة علــى الهاتــف املعتمــد يف النظــام وذلــك تسـ ً
ـهيال
للمستهلكني ومتعاملي الدائرة يف ظل الظروف الراهنة.

%8

وﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت

الشكاوى احملولة على اللجنة
نوع الشكوى

العدد

حماية املستهلك

210

الغش التجاري

137

وكيل اخلدمات

30

اجملموع

377

%56

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

%36
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري

81

9168

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2,423
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جلنة شكاوى متعاملي الدائرة
شــكلت الدائــرة جلنــة شــكاوى متعاملــي الدائــرة التــي تختــص باســتقبال
الشــكاوى الــواردة مــن متعاملــي الدائــرة ودارســتها والتنســيق مــع اإلدارات

واألقســام املعنيــة لوضــع وتطبيــق احللــول الالزمــة لهــا.
إجمايل عدد الشكاوى املقدمة للجنة لعام  2020بلغت  462شكوى.

اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ

440
328

8,565
2,095
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻏﺶ ﺗﺠﺎري

9,168
2,423
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

55

108

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻋﺪد اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
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ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

 .2جوالت مكثفة ألسواق آمنة
حتــرص الدائــرة يف املقــام األول علــى حمايــة األســواق كمــا تعمــل علــى
تنظيــم العالقــة بــن املســتهلك واملســتثمر وحمايــة حقوقهــم مــن خــال
الرقابــة علــى األســواق .ومــن املؤشــرات اإليجابيــة انخفــاض اخملالفــات
بنســبة  %56وانخفــاض عــدد إغــاق املنشــآت بنســبة  %65وهــذا مؤشــر
إيجابــي.

زيارة

أو ً
ال :عدد الزيارات الميدانية الدورية خالل عام 2020
متكنــت اقتصاديــة الشــارقة مــن إجــراء  132,718زيــارة رقابيــة خــال عــام
 2020رغــم مــا واكبــه العــامل مــن تغيــرات إثــر اجلائحــة وذلــك للتأكــد مــن
ســامة وأمــن األســواق ولضمــان حمايــة املســتهلكني ومرتــادي هــذه
األســواق مقارنــة بعــدد  150,467زيــارة رقابيــة يف عــام .2019

ثانيا :نتائج الزيارات للمناطق الجغرافية حسب نوع اإلجراء المنفذ لسنة 2020

الفرع

ملتزم

غري ملتزم

اإلجمايل

الفرع الرئيسي

23,636

18,697

42,333

فرع املناطق الصناعية

30,736

12,832

43,568

فرع املنطقة الوسطى

23,999

3,507

27,506

فرع خورفكان

5,707

2,121

7,828

فرع كلباء

7,123

1,465

8,588

فرع دبا احلصن

2,330

565

2,895

اإلجمايل

93,531

39,187

132,718
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ثال ًثا :الضبطيات خالل عام 2020

حققــت الدائــرة  162ضبطيــة خــال العــام  2020وذلــك بهــدف حمايــة
أســواق اإلمــارة مــن املــواد احملظــورة والبضائــع املقلــدة.

ضبطية
رابعا :ضبطيات أسطوانات الغاز:
ً

حتــرص الدائــرة علــى متابعــة أســعار الغــاز وحتديــث البيانــات علــى موقــع
الدائــرة شــهريا ألســعار أســطوانات الغــاز ،كمــا يقــوم دور الدائــرة بالرقابــة
علــى ســامة أســطوانات الغــاز مــن حيــث الصالحيــة وأنهــا معبئــة
مــن شــركات الغــاز املعتمــدة يف إمــارة الشــارقة حيــث بلــغ العــدد 26
ضبطيــة خــال العــام .2020

خامسا :رقابة الموازين
ً

قــام ضبــاط الدائــرة التجاريــن يف العــام  2020بحمــات رقابيــة علــى
أســواق اإلمــارة ،بهــدف التأكــد مــن صالحيــة األجهــزة املســتخدمة يف
املقيــاس والــوزن ،ومــدى مصداقيتهــا حيــث يشــرط أن تكــون أدوات الكيــل
والقيــاس معتمــدة لــدى وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا املتقدمــة.
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النوع

موازين الذهب

املوازين التجارية

اإلجمايل

تسجيل ميزان جديد

100

425

525

جتديد امليزان

320

361

681

اإلجمايل

420

786

1,206

سادسا :قوائم األسعار الموحدة
ً

حتــرص الدائــرة علــى تقــدمي اخلدمــات اإللكرتونيــة حيــث بإمــكان
املتعاملــن االســتفادة مــن خدمــة عــرض أســعار اخلدمــات لــدى
الصالونــات الرجاليــة والنســائية مــن خــال تقــدمي الطلبــات ودفــع الرســوم
املقــررة لهــا ،حيــث بلــغ إجنــاز اخلدمــات إلكرتون ًيــا عــدد( )22طلبــً منجــز
لــدى الصالونــات الرجاليــة وعــدد (  ) 35طلبــً منجــز لــدى الصالونــات
النســائية وبلــغ اإلجمــايل عــدد ( )57طلبــً منجــز مــن خدمــة عــرض
أســعار ،علــى أن تكــون هــذه األســعار معلنــة لــدى كافــة املســتهلكني
واجلمهــور والتقييــد بهــا مــن قبــل أصحــاب الصالونــات .
عدد معامالت التقييم الفني حسب الفروع لعام 2020

سابعا :التقييم الفني
ً

هــو إفــادة ضابــط جتــاري أو منســق خدمــة املتعاملــن عــن املوقــع املــراد
الرتخيــص بــه للتأكــد مــن مــدى تناســب النشــاط أو األنشــطة املســجلة
يف الرتخيــص مــع املوقــع املــراد الرتخيــص فيــه مــن ناحيــة املســاحة
اإلجماليــة ونــوع العــن املؤجــرة ومــدى مالئمــة املنطقة لتلك األنشــطة.
ويجــدر بالذكــر أن عــدد معامــات التقييــم الفنــي لعــام  2020بلغــت عــدد
16,566معاملــة.

الفرع

العدد

املركز الرئيس
فرع املناطق الصناعية
فرع املنطقة الوسطى
فرع خورفكان
فرع كلباء
اإلجمايل

5,696
7,194
2,958
467
251

16,566

ثامن ًا :دور الدائرة في متابعة سحوبات الجوائز
تعمــل الدائــرة علــى متابعــة تقاريــر احلمــات الرتويجيــة التــي تتضمــن
الســحوبات علــى اجلوائــز ،حيــث يتطلــب حضــور الضبــاط التجاريــون لهــا.
ويجــدر بالذكــر أنــه قــد مت انعقــاد عــدد مــن الســحوبات يف عــام 2020م
والتــي بلــغ جمموعهــا ( )8بحضــور الضبــاط التجاريــن حيــث تعتــر عمليــة
الســحب ملغيــة يف حــال عــدم حضــور أحــد موظفــي الدائــرة ،وتقــوم
الدائــرة باتخــاذ اإلجــراء املناســب يف هــذا الشــأن.
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 .3اجتماعات ألجل المستهلك والمستثمر

االجتماع مع بعض الشركات الحيوية

مــن منطلــق حــرص الدائــرة علــى تعزيــز العالقــات مبختلــف اجلهــات،
عقــدت الدائــرة عــددًا مــن االجتماعــات مــع العديــد مــن شــركات القطــاع
اخلــاص العاملــة يف اإلمــارة ملناقشــة قضايــا التنســيق والتعــاون بينهــم
يف جمــال التوعيــة واإلرشــاد:

االجتمــاع عقــد مــع مســؤويل كل مــن شــركات "إي ماكــس" ،و"شــرف دي
جــي" ،و"أكســيوم" ،و"أكســيوم كــر" ،و"كارفــور" ،حيــث ناقــش االجتمــاع
آليــة السياســة العامــة وإيضــاح أهميــة تطبيقهــا للشــركة واملســتهلك
علــى حــد ســواء وأهــم مــا مت مناقشــته مــا يلــي:

آلية السياسة العامة
وإيضاح أهمية تطبيقها
للشركة واملستهلك على
حد السواء.

النتائج املتوقعة من
تفعيل امللصقات بالنص
القانوين الصادرة من
دائرة التنمية االقتصادية
وإمكانية إلصاقها يف
منافذ البيع وواجهات
احملالت.

إمكانية التعاون
اإلعالمي لعمل
فيديوهات توعوية من
قبل الشركة تستهدف
املستهلكني عرب منصات
التواصل االجتماعي
وأبدت الشركة رغبتها يف
االجتماع بقسم التسويق
لالتفاق على النصوص
اإلعالمية.
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أهمية توعية املستهلك
قبل البيع من قبل
البائعني وعن التعريف
بسياسة االستبدال
للشركة يف احلاالت.

إيضاح أرقام التواصل
املعتمدة والشخص
املعني للتواصل يف
حال وجود أي شكوى.

سياسة الشركة يف
تصليح السلع يف حالة
األعطال وضرورة إعطاء
املتعامل تقرير عن
األعطال.

االتفاق على عمل
اجتماعات دورية
ملناقشة املستجدات
بني الطرفني

وعليــه ،قامــت كل مــن شــركة تويوتــا ومكتــب اجملموعــة القانونيــة
حمامــون ومستشــارون قانونيــون بتكــرمي دائــرة التنميــة االقتصاديــة
بالشــارقة وذلــك جلهودهــا يف مكافحــة الغــش التجــاري .كمــا وتواصــل
الدائــرة جهودهــا يف حماربــة كل أنــواع الغــش التجــاري يف أي موقــع
بالتعــاون مــع كافــة اجلهــات املعنيــة ســواء أكانــت حمليــة أم جتاريــة
والتــي تصــب يف حمايــة املســتهلك .ويف هــذا اإلطــار مت وضــع خطــط
الدائــرة ومهامهــا للحفــاظ علــى احلقــوق وضمــان منتــج أصلــي يحــوز
رضــا املتعاملــن ويعــزز الثقــة يف أســواق اإلمــارات ســواء مــن املنتجــن
واملصنعــن أو املســتخدمني لهــذه الســلع.

طلبًا
 .4المستثمر ضمن أولوياتنا
مهتمون بالمستثمر والرد عليهم

أو ًال :سلة المعامالت
يشــكل التميــز والتفكــر اإلبداعــي أحــد أهــم القيــم املؤسســية
للدائــرة فاســتحدثت يف العــام  2020خدمــة "ســلة املعامــات"
للتخفيــف علــى املســتثمرين خــال فــرة جائحــة كوفيــد19-
وتتمثــل اخلدمــات بـــالتايل:
 .1التجــاوب الســريع من قبــل الدائــرة عندمــا أغلقــت مراكــز اخلدمــة
مــن خــال فــره جائحــة علــى ان يتــم التواصــل قائــم وفعال مــا
بــن الدائــرة واملســتثمر.

.2
.3
.4
.5

تســهيل طلبــات املســتثمر عــر الربيــد اإللكــروين اخلاص مــن
خــال نظــام الســلة.
عــن طريــق الســلة يتــم حتويــل الطلــب إىل موظفــن خدمــة
املتعاملــن ويتــم اســتالم الطلــب وحلــه خــال يــوم عمــل.
تشــمل الطلبــات املســتثمر عــر نظــام الســلة اســتكمال إجراءات
الرتخيــص عــر نظــام الرتخيــص.
الــرد علــى املســتثمر مــن خــال الربيــد اإللكــروين أو االتصــال
مباشــرة لــكل طلــب حيــث بلــغ عددهــا .4,147
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ثاني ًا :خلك في البيت وخدمتك واجبنا
وفــرت الدائــرة يف العــام  2020خدمــة اخلــط الســاخن انطالقــً مــن
هدفهــا االســراتيجي املتمثــل بتطويــر خداماتهــا املقدمــة للمتعاملــن
والشــركاء االســراتيجي ،وتعمــل اخلدمــة علــى تســهيل التواصــل بــن
املســتثمرين والدائــرة يف ظــل جائحــة الوبــاء العاملــي ،وتلقــي جميــع
استفســاراتهم اخلاصــة بالرخــص واألنشــطة الصناعيــة والتجاريــة،
وتتبــع جمــرى معامالتهــم وأيضــً تلقــي جميــع الشــكاوى واالقرتاحــات
التحســينية ،حيــث ميكــن للمتعامــل االتصــال بالدائــرة جلميــع احلــاالت
الطارئــة.

ثالث ًا :مركز االتصال
تلقــت الدائــرة يف العــام  2020عــدد  61,583استفســار مــن املســتثمرين
واملتعاملــن ،ومت الــرد عليهــا والتعامــل معهــا بحرفيــة عاليــة وبقدر مــن االهتمام
والشــفافية مــن قبــل موظفــي مركــز االتصــال ،وفــق آليــة حمــددة إمــا بالــرد علــى

ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل

استفســار املتصــل مباشــرة ،أو مــن خــال حتويــل االتصــال لــإدارة املعنيــة،
باإلضافــة للــرد مــن قبــل موظفــي مركــز االتصــال علــى جميــع االستفســارات
املرسلة إلكرتونيًا عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص باملتعامل.

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

60,000
1,583
3,600
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رابع ًا :زيارة المتعامل للدائرة
آلية دخول املتعامل للدائرة:

1

ﻓﺤﺺ ﺣﺮاري ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ

3
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ادارة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ

2
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺪاﺋﺮة

4
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻮﺟﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
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اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

خامس ًا :اسأل الخبير االقتصادي
مــن قنــوات التواصــل التــي اســتحدثتها الدائــرة للتســهيل علــى املســتثمر
حيــث تتيــح اخلدمــة توفــر قاعــدة بيانــات وعمــل دراســة جــدوى اقتصاديــة
لــرواد األعمــال بهــدف اختيــار القطاعــات واألنشــطة املناســبة وفــق
التشــريح اجلغــرايف ومتطلبــات األســواق يف اإلمــارة ،حيــث أتاحــت الدائــرة
خدمــة اســأل اخلبــر االقتصــادي للمســتثمرين لطــرح استفســاراتهم
واحلصــول علــى املعلومــات واســتقصائها مــن قبــل ذوي االختصــاص يف
الدائــرة ،وبلــغ عــدد االستفســارات خــال العــام  2020عــدد  284استفســارًا.

سادس ًا :اسأل الخبير الصناعي
اســتمرارًا لسلســة جناحــات الدائــرة يف دعــم املنتــج الوطنــي مــن خــال
ً
واســتكماال لرســالتها يف
تبنيهــا لشــعار صنــع يف الشــارقة بــكل فخــر،
حتقيــق تنميــة مســتدامة ،ودعمــً منهــا لشــعار صنــع يف اإلمــارات بــكل
فخــر ،بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد والــذي يرتجــم تطلعــات املســتثمرين
يف دعــم منتجاتهــم احملليــة والرتويــج لهــا والوصــول بهــا إىل األســواق
العامليــة .اســتحدثت الدائــرة خدمــة اســأل اخلبــر الصناعــي للــرد علــى
استفســارات املســتثمرين املتعلقــة بالقطــاع الصناعــي وتوافــق األنشــطة
الصناعيــة مبــا يتناســب مــع القواعــد املعمــول بهــا اإلمــارة ،وبلــغ عــدد
االستفســارات لعــام  13( 2020استفســارًا).

سابعا :اسأل الخبير القانوني
ً

خدمــة اســأل اخلبــر القانــوين واحــدة مــن حــزم اخلدمــات التــي
أتاحتهــا الدائــرة كمنصــة تواصــل للــرد علــى تســاؤالت متعاملــي الدائــرة،
واملســتثمرين ،وتقــدمي املشــورة القانونيــة لهــم ،وعليــه قــام موظفــو
الدائــرة بالــرد علــى جميــع استفســارات املوظفــن واملتعاملــن اخلاصــة
بالشــؤون القانونيــة حيــث بلــغ عــدد االستفســارات  386يف العــام .2020
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284
اﺳﺘﻔﺴﺎراً

اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

13
اﺳﺘﻔﺴﺎراً

اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

386
اﺳﺘﻔﺴﺎراً

نحاور المستثمر

نظمــت الدائــرة يف العــام  2020العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش
العمــل والفعاليــات الثقافيــة لتوعيــة وتدريــب رواد األعمــال املنتســبني،
وإحاطتهــم باملعطيــات االقتصاديــة واإلملــام مبســارات التنميــة
واالســتدامة مبــا يســاهم ويســاعد يف التســويق املباشــر ملنتجاتهــم
ويحقــق زيــادة يف حجــم املبيعــات.
من أهم الورش والدورات التي نظمتها الدائرة (افتراضي ًا)
ورشة تعريفية لعالمة التميز للمشاريع الريادية الوطنية
بهــدف حتفيــز املشــاريع االقتصاديــة وتطويــر مســار التميــز التجــاري

تكرمي رئيس الدائرة
للمشاريع الفائزة بالعالمة
يف احلفل اخلتامي.

إدراج اسم املشروع يف
لوحة املتميزين على
املوقع اإللكرتوين لرخصة
اعتماد واملوقع الرسمي
لدائرة التنمية االقتصادية.

بتحقيــق معايــر متيــز تناســب مســتوى املشــاريع الرياديــة الوطنيــة،
وحتقيــق أعلــى مســتويات اجلــودة للمنتجــات واخلدمــات التــي يقدمهــا
رواد األعمــال مــن جميــع الفئــات التــي تطمــح بالتميــز ،أقامــت الدائــرة يف
العــام  2020أربــع ورش يف الشــارقة وضواحيهــا وذلــك للتعريــف بالعالمــة
وأهدافهــا واملعايــر األساســية والفرعيــة للحصــول علــى العالمــة
باإلضافــة للتعريــف بامتيــازات احلاصلــن علــى العالمــة ومراحــل تطبيــق
العالمــة وتنفيذهــا وكان عــدد احلضــور جلميــع الــورش  135شــخص.
وتتمثل االمتيازات:

التعاون مع هيئة الشارقة
لإلذاعة والتلفزيون للرتويج
عن املشاريع احلاصلة
على عالمة التميز.

تطوير أعمال املتميزين
وخلق فرص استثمار
يف اإلمارة بالتعاون
مع اجلهات األخرى
واملستثمرين ذوي العالقة.

أولوية املشاركة يف
الفعاليات.
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عدد املشاركني

ورشة أسرار التسويق الناجح
أقامــت الدائــرة يف العــام  2020ورشــة "أســرار التســويق الناجــح" وذلــك
بهــدف تعريــف رواد األعمــال بـــاحلقائق عــن تغــر منــط التســويق التقليــدي
إىل التســويق اإللكــروين الــذي يتميــز بأنــه أقــل تكلفــة وأســهل يف الوصــول
ألعــداد ضخمــة وغــر حمــدودة مــن الزبائــن مبــا يقلــل مــن تكاليــف اإلنتــاج،
باإلضافــة لتعريــف املشــاركني بأساســيات اســتهداف اجلمهــور مــن حيــث
(املنتــج  -املــكان  -اجلمهــور  -اإلعــان  -الســعر).

عدد املشاركني

أهمية دورة التجارة اإللكرتونية يف ظل إدارة األزمات:
نظمــت الدائــرة يف العــام  2020دورة بعنــوان "أهميــة تفعيــل التجــارة
اإللكرتونيــة يف إدارة األزمــات" لتمكــن رواد األعمــال يف التحــول مــن
التجــارة التقليديــة إىل التجــارة اإللكرتونيــة الرقميــة القائمــة علــى االبتــكار
واإلبــداع وعــرض أهــم الوســائل جلــذب وإقنــاع جلمهــور املســتهدف
باملنتجــات.
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ورشة ماذا يحدث يف االقتصاد اليوم؟ االقتصاد قبل وبعد األزمة
يف ظــل أزمــة كوفيــد 19-أقامــت الدائــرة يف العــام  2020ورشــة عــن بعــد
بعنــوان "مــاذا يحــدث يف االقتصــاد اليــوم؟" بهــدف تعريــف رواد األعمــال
بأهــم التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه املســتثمر يف ظــل أزمــة الوبــاء
العاملــي ،وكيفيــة التكيــف معــه والتعــايف الســريع لالنتعــاش االقتصــادي.

عدد احلضور

ورشة خطوات التسويق اإللكرتوين ملشروعك التجاري
أقامــت الدائــرة يف العــام  2020ورشــة "خطــوات التســويق اإللكــروين
ملشــروعك التجــاري" بهــدف متكــن رواد األعمــال مــن تســويق منتجاتهــم
واخلدمــات التــي تقدمهــا مشــاريعهم التجاريــة بســهولة ،والتعــرف علــى
أســرار التســويق عــر املواقــع املتنوعــة للتواصــل االجتماعــي لســرعتها يف
تنفيــذ عمليــات التســوق والبيــع.

عدد املشاركني

ورشة جاذبية االسم التجاري
بهــدف تعريــف املســتثمرين مبهــارات ومبــادئ وفنــون اختيــار التســمية
لألنشــطة واملنتجــات واحلمــات الرتويجيــة للمشــاريع الناشــئة أقامــت
الدائــرة يف العــام  2020ورشــة "جاذبيــة االســم التجــاري".

عدد املشاركني

ورشة جتارب ناجحة لرائدات األعمال
إلكســاب املشــاركني فكــرة التخطيــط اجليــد النطــاق املشــاريع الرياديــة
نظمــت الدائــرة يف العــام  2020ورشــة عــن بعــد بعنــوان "جتــارب
ناجحــة لرائــدات األعمــال" كمــا تضمنــت الورشــة عرضــً لفنــون التعامــل
مــع التحديــات والصعوبــات ،والعوامــل املســاهمة يف جنــاح املشــروع.

اليوم العاملي لريادة األعمال
مبناســبة اليــوم العاملــي لريــادة األعمــال أقامــت الدائــرة يف العــام 2020
جلســة حواريــة عــن بعــد مــن تقــدمي نخبــة مــن موظفــي الدائــرة بهــدف
تعريــف املشــاركني بربنامــج ريــادة األعمــال وعــرض أهــم خدمــات ومبــادرات
الدعــم احلكومــي لــرواد األعمــال مــن أصحــاب الرخــص املنزليــة اعتمــاد،
باإلضافــة لعــرض دور الدائــرة يف حمايــة أصحــاب العالمــة التجاريــة،
والعالقــة بــن التاجــر واملســتهلك ،وآليــة تقــدمي الشــكوى ،إىل جانــب
مشــاركة أحــد أصحــاب الرخــص املنزليــة للحديــث عــن بدايــة املشــروع
والتســهيالت املقدمــة مــن الدائــرة لــرواد األعمــال املواطــن ،والتحــول مــن
رخصــة منزليــة إىل رخصــة جتاريــة.

عدد مقرتحات متعاملي الدائرة لعام 2020

المستثمر يقترح
تــويل الدائــرة أهميــة بالغــة ملقرتحــات املســتثمرين فهــي مــن الفــرص
التحســينية جلــودة خدمــات الدائــرة وتطويرهــا ،ويف العــام  2020تلقــت
الدائــرة عــدد  32مــن املقرتحــات املقدمــة مــن شــريحة واســعة مــن
املتعاملــن ،ووفقــً ملعايــر وضوابــط حمــددة يتــم إحالــة املقــرح إىل
اإلدارات املعنيــة لدراســته وإمكانيــة تطبيقــه.
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 .5دعم وخدمات قانونية
يعــد التحــول الرقمــي بنســبة  %100اخلــاص بإجــراءات الدائــرة نقلــة
نوعيــة يف تقــدمي خدمــات مبتكــرة وإبداعيــة علــى صعيــد حتســن
األداء ،ورفــع الكفــاءة وضمــان ســامتها مــن الناحيــة القانونيــة وترجمــة
للقانــون االحتــادي رقــم ( )1لســنة  2006يف شــأن املعامــات والتجــارة
اإللكرتونيــة.

حيــث حرصــت الدائــرة علــى توفــر قنــوات جديــدة وتقــدمي جميــع خدماتهــا
القانونيــة رقم ًيا منــذ عــام 2015؛ لتمكــن املســتثمرين مــن إجنــاز أكــر مــن
 15خدمــة قانونيــة إلكرتونيــً دون احلاجــة ملراجعــة الدائــرة مبــا يتماشــى
مــع اإلجــراءات االحرتازيــة للوقايــة مــن كوفيــد ،19-ومــن أهــم اخلدمــات
اإللكرتونية يف العام :2020

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

47,557
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

13,385
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

9,067
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

2,897
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
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وتوفــر الدائــرة خدمــات الدعــم القانــوين املتمثلــة بتوثيــق عقــود الشــركات
التجاريــة ،وحضــور اجتماعــات اجلمعيــات العموميــة لشــركات املســاهمة
العامــة والرقابــة علــى تلــك االجتماعــات ،وتوقيــع احلجــز التنفيــذي،
وتوقيــع احلجــز التحفظــي ،ورفــع احلجــوزات ،ووضــع مالحظــات علــى
الرخصــة ،باإلضافــة للــرد علــى االستفســارات الــواردة مــن املوظفــن
واملتعاملــن ،ونشــر الثقافــة القانونيــة وتتمثــل أعمــال القســم بـــالتايل:

اﻟﺮﺑﻊ اول

602

أو ًال :الرد على خطابات الجهات الخارجية
قامــت الدائــرة يف العــام  2020باإلشــراف والــرد علــى اخلطابــات الــواردة
مــن  45جهــة خارجيــة ،حيــث بلــغ عــدد اخلطابــات الــواردة إىل الدائــرة
 3,429خطــاب شــملت عــدة إجــراءات منهــا :توقيــع احلجــز التنفيــذي،
وتوقيــع احلجــز التحفظــي ،ورفــع احلجــوزات ،ووضــع مالحظــات علــى
الرخصة ،واالستعالم عن الرخص واملستثمرين.

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

708

788

1,331

اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020
1400
1200

1,156

1000
800
600

463

426
262

282

325

اﻟﺮﺑﻊ اول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

340

400

175

200
0

اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ3,429 :
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ثان ًيا :الرد على االستفسارات

قــام موظفــو الدائــرة يف العــام  2020بالــرد علــى جميــع االستفســارات
الــواردة مــن املوظفــن واملتعاملــن مــن خــال االتصــال الهاتفــي أو
عــن طريــق الربيــد اإللكــروين خلدمــة اســأل اخلبــر القانــوين مــن خــال
االتصــال الهاتفــي أو عــن طريــق الربيــد اإللكــروين خلدمــة "اســأل اخلبــر

اﻟﺮﺑﻊ اول

68

القانــوين" ،قــام موظفــو الدائــرة يف العــام  2020بالــرد علــى جميــع
االستفســارات الــواردة مــن املوظفــن واملتعاملــن حيــث بلــغ عــدد
االستفســارات الهاتفيــة  2,318استفســار ،يف حــن بلــغ عــدد استفســارات
خدمة أسأل اخلبري القانوين  386استفسار.

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

137

68

113

اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
140
120

104

100

76
61

60

50
37

33
18

80

40
20

7

00

اﻟﺮﺑﻊ اول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻏﻼق

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ386 :

ثالث ًا :خدمة انتقال موظف لتوثيق عقود الشركات التجارية
بهــدف تبســيط اإلجــراءات والتســهيل علــى املســتثمرين أطلقــت الدائــرة خدمــة انتقــال موظــف مــن الدائــرة لتوثيــق عقــود الشــركات التجاريــة يف مقــر
املســتثمرين ،وقــد مت توثيــق  49عقــدًا يف العــام .2020
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 .6اجتماعات الجمعيات العمومية لشركة المساهمة العامة
تنفيــذً ا للمــادة  179مــن القانــون االحتــادي رقــم  2لســنة  2015يف
شــأن الشــركات التجاريــة حضــر موظفــو الدائــرة عــدد  6مــن اجتماعــات
اجلمعيــات العموميــة لشــركات املســاهمة العامــة بهــدف الرقابــة علــى

تلــك االجتماعــات ،ووضــع آليــة حمــددة لعمليــة انعقــاد االجتماعــات،
وينطبــق اإلجــراء علــى جميــع اجتماعــات اجلمعيــات العموميــة
املنعقــدة لشــركات املســاهمة العامــة.

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d è«∏ÿG ácô°T

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ا ﺳﻼﻣﻲ
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شراكات استراتيجية راسخة

"إن تحقيق االزدهار يتطلب تحرير اإلعالم
من القيود والقوانين والممارسات لينطلق
بمزيد من الحرية واالستقاللية واإلبداع"

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم -حفظه الله ورعاه-

100
101
106
108
109
115

نجاحات متواصلة بين الدائرة ووزارة االقتصاد
مع الدوائر الحكومية دائم ًا
ملتقى األعمال اإلماراتي الروسي
ترويج مستمر وفعال
مبادرات مجتمعية
ذاكرة للغد

احملور السادس┃شراكات اسرتاتيجية راسخة

 .1نجاحات متواصلة بين الدائرة ووزارة االقتصاد

 .2مع الدوائر الحكومية دائم ًا

أو ًلا :زيارة وزارة االقتصاد للدائرة

حتــرص الدائــرة علــى اســتمرارية التواصــل الفعــال مــع خمتلــف الدوائــر
واملؤسســات لتعزيــز أطــر التعــاون وحتقيــق التكامــل واالرتقــاء باخلدمــات
املقدمــة مبــا يســهم يف تقــدمي املزيــد مــن تســهيل إجــراءات الرتخيــص
ويضمــن اســتمرارية األعمــال ،فنظمــت الدائــرة يف العــام  2020عــددًا
مــن اتفاقيــات التعــاون مــع الهيئــات واملؤسســات احملليــة لالطــاع علــى
التجــارب واالســتفادة مــن اخلــرات وحتقيــق التطلعــات لتبقــى إمــارة
الشــارقة متميــزة ومتصــدرة الريــادة يف جميــع اجملــاالت.

تتويجــً لسلســلة االجتماعــات والزيارات امليدانية للشــركاء االســراتيجيني،
اســتقبلت الدائــرة يف العــام  2020وزارة االقتصــاد متمثلــة مبعــايل
عبــداهلل بــن طــوق املــري وزيــر االقتصــاد ،ومعــايل الدكتــور أحمــد بالهــول
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة،
ومعــايل الدكتــور ثــاين بــن أحمــد الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة اخلارجيــة،
لبحــث املســتجدات االقتصاديــة وحزمــة املبــادرات املرنــة يف ظــل
جائحــة كوفيــد ،19-وســبل تطويــر التنســيق وتعزيــز آفــاق التعــاون
املشــرك لتنميــة بيئــة األعمــال الوطنيــة ،وتنميــة املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة ،وســهولة ممارســة األعمــال ،والتســهيالت املقدمــة لدعــم
القطــاع اخلــاص ،ورفــع تنافســية االقتصــاد الوطنــي.

ثان ًيا :التقارير االقتصادية مع وزارة االقتصاد

يف إطــار التعاون والتنســيق املشــرك بني وزارة االقتصــاد وجميع دوائر
التنميــة االقتصاديــة يف الدولــة ،مت االتفــاق بــأن تقــوم جميــع الدوائــر
االقتصاديــة بــكل إمــارة بالدولــة برفــع تقريــر عــن الوضــع االقتصــادي
يف اإلمــارة بشــكل أســبوعي خــال أزمــة (كوفيــد )19-للهيئــة الوطنيــة
وبنــاء عليــه قامــت الدائــرة برفــع
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.
ً
تقاريــر أســبوعية إىل وزارة االقتصــاد بشــأن الوضــع االقتصــادي بإمــارة
الشــارقة ،واســتعرض التقريــر حركــة األســواق باإلمــارة وأداء النشــاط
االقتصــادي فيهــا ،كمــا عــرض التقريــر البيانــات واألرقــام اخلاصــة
وأيضــا شــرح آليــة متابعــة الدائــرة امليدانيــة
ً
بإصــدار وجتديــد الرخــص،
للمنشــآت ورقابــة وتفتيــش األســواق وقامــت بعــرض األرقــام والبيانــات
اخلاصــة بعــدد الشــركات املتوافقــة مــع إجــراءات الســوق واملســتوفية
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ومــن أهــم اتفاقيــات التعــاون التــي نظمتهــا الدائــرة
يف العــام
متطلبــات الدائــرة واخلاصــة بتعليمــات الســامة والصحــة املهنيــة
وأيضــً عــرض عــدد الشــركات اخملالفــة وإجــراءات التنبيــه واخملالفــات،
كمــا وضــح التقريــر آليــة متابعــة اقتصاديــة الشــارقة إلجــراءات حمايــة
املســتهلك رغــم الظــروف التــي متــر باالقتصــاد احمللــي و العاملــي،
واســتعرض التقريــر بشــكل دوري السياســات واإلجــراءات والقــرارات
املتخــذة علــى مســتوى اإلمــارة ودور اجلهــات احلكوميــة باإلمــارة
يف ســبيل تعزيــز اســتدامة األعمــال واملشــاريع التنمويــة أثنــاء
تداعيــات أزمــة كوفيــد 19-وإبــراز جهــود اجلهــات احلكوميــة بالنهــوض
باقتصــاد اإلمــارة والعــودة إىل احليــاة الطبيعيــة بشــكل تدريجــي
ومــدروس بشــكل تدريجــي ضمــن وذلــك مــن خــال اتباعهــا باإلجــراءات
واالحــرازات خــال جائحــة (كوفيــد.)19-

2020

 .1التعاون مع "شمس"
ضمــن فعاليــات ملتقــى األعمــال اإلماراتــي الروســي وقعــت الدائــرة
يف العــام  2020اتفاقيــة تعــاون مــع مدينــة الشــارقة لإلعــام "شــمس"
لتفعيــل الــدور يف تنميــة النشــاط االقتصــادي مــن خــال الشــراكة
يف مشــروع (املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة) حيــث نصــت االتفاقيــة
علــى تبــادل اخلــرات يف املســائل ذات االهتمــام املشــرك ،والربــط
اإللكــروين بــن األطــراف لتســهيل ممارســة األعمــال والتواصــل ،والعمــل
علــى تســهيل إجــراء إصــدار رخــص صــادرة مــن الطــرف األول للمنشــآت
العاملــة يف املنطقــة احلــرة لإلعــام ومتكينهــا مــن مزاولــة ممارســة
النشــاط يف اإلمــارة.
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اجتماعاتنا

اجلهة

 .2التعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى
لبحــث ســبل التعــاون وتفعيــل العمــل املشــرك اســتقبلت الدائــرة
يف العــام  2020وفــدًا مــن اجمللــس البلــدي للمنطقــة الوســطى،
حتقيقــً للتكامــل والتنســيق واملواءمــة الفعالــة فيمــا بينهــم وتقــدمي
أفضــل اخلدمــات وإعــادة تنظيــم مواقــع ممارســة بعــض األنشــطة
التجاريــة واملهنيــة والصناعيــة يف مواقــع أكــر مناســبة لهــا ،وتوفــر كل
اإلمكانــات لقطــاع األعمــال واملســتثمرين واملتعاملــن مبــا يتماشــى
مــع التوجيهــات احلكيمــة للقيــادة الرشــيدة يف اإلمــارة ويضمــن حتقيــق
التنميــة املســتدامة.

 " .3بلدية الشارقة و"بيئة "
لتطويــر الربــط اإللكــروين وتبســيط اخلدمــات املقدمــة لتســهيل إجــراءات
الرتاخيــص عقــدت الدائــرة يف العــام  2020اجتماعــً مــع ّ
كل مــن بلديــة
مدينــة الشــارقة وشــركة الشــارقة للبيئــة "بيئــة" لتبــادل اخلــرات مبــا يعــزز
البيئــة االســتثمارية ،ويحقــق تطلعــات دور اإلمــارة الريــادي يف التنميــة.
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الهدف

جملس الشارقة للتعليم

االطالع على أفضل املمارسات واإلجراءات املتبعة يف الدائرة

دائرة التنمية االقتصادية بدبي

التعريف بأفضل املمارسات املطبقة يف اقتصادية الشارقة

جملس سيدات أعمال الشارقة

بحث سبل التعاون وتعزيز العالقات املشرتكة

بلدية مدينة الشارقة وبيئة

تعزيز العمل املشرتك بني الطرفني

القيادة العامة لشرطة الشارقة

دعم اجلهود املشرتكة لتعزيز األمن واألمان وإسعاد املتعاملني بخدماتهما املقدمة.

جمموعة أكسفورد لألعمال

مت مناقشة الوضع االقتصادي لإلمارة ودور الدائرة يف دفع عجلة االقتصاد وجذب
املستثمرين اليها ،ومناقشة احملفزات واخلطط االستثمارية التي قدمتها الدائرة
بشكل خاص وحكومة إمارة الشارقة بشكل عام لتسهل اإلجراءات على املستثمرين يف
ظل مواجهة جائحة كوفيد 19-واحلد من اآلثار السلبية للوباء على اإلمارة.

اجمللس البلدي ملدينة خورفكان

حضور االجتماع التنسيقي للجنة التخطيط والتطوير التابعة للمجلس البلدي بشكل
شهري وذلك ملناقشة مواضيع تضم خمتلف الدوائر احلكومية يف مدينة خورفكان

بلدية مدينة كلباء

مت عمل اجتماع تنسيقي بني إالدائرة وبلدية كلباء ملناقشة عدد من احملاور مثل الربط
اإللكرتوين ومساحات احملالت

السوق القدمي مبنطقة "شرق"

مت عقد اجتماع تنسيقي بني دائرة التخطيط واملساحة ودائرة التنمية االقتصادية
وذلك ملناقشة تطوير منطقة "سوق شرق" يف خورفكان

فريق رقيب لعام  2020مع وزارة االقتصاد

مت حضور عدد من الضباط التجاريني لالجتماع األول لفريق رقيب  2020يف مقر وزارة
االقتصاد وذلك ملناقشة اجلانب الرقابي ألسواق الساحل الشرقي
مت عقد اجتماع تنسيقي بني الدائرة و بلدية منطقة املدام وذلك ملناقشة آلية تأجري
الدراجات النارية

لقاء املستثمرين بدبا احلصن

اجتمعت الدائرة مع جمموعة من أصحاب الرخص وذلك لتوعية أصحاب احملالت
بضرورة االلتزام وإخطارهم باخملالفات وسبل جتنبها يف املستقبل واستهدف االجتماع
حتفيز النشاط التجاري وتوعيتهم وااللتزام بالنظم والقوانني املعمول بها يف الدائرة

بلدية منطقة املدام
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ثاني ًا :تعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية

الدائرة توقع عدد من االتفاقيات لتسهيل مزاولة األعمال
وقعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف الشــارقة اتفاقيــات تعــاون مــع
عــدد مــن مراكــز اخلدمــة "أعمــال" وهــم :مركــز صقــر اإلمــارات خلدمــات
رجــال األعمــال ،ومركــز الشــارقة خلدمــات املســتثمرين (ســعيد) ،ومركــز
الســرعة والدقــة خلدمــات رجــال األعمــال ،وشــركة إجنــازات للخدمــات،
ومركــز املعلومــات خلدمــات رجــال األعمــال ،ومركــز الســعادة خلدمــات
رجــال األعمــال.
وتنــص االتفاقيــات علــى توفــر خدمــات إلكرتونيــة ملراكــز اخلدمــة
"أعمــال" متكنهــم مــن تقــدمي خدمــات اقتصاديــة الشــارقة اإللكرتونيــة
للمتعاملــن خــارج مقــر الدائــرة مثــل توثيــق معامــات الشــركات
التجاريــة ،واملوافقــة املبدئيــة ،وحفــظ االســم التجــاري ،وطباعــة
الرخصــة ،وإنشــاء حســاب إلكــروين
وتأتــي هــذه االتفاقيــات يف إطــار حــرص دائــرة التنميــة االقتصاديــة
نحــو تبســيط مزاولــة األنشــطة التجاريــة ،وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع
املتعاملــن ،وتوفــر الوقــت لرجــال األعمــال واملســتثمرين إلجنــاز
معامالتهــم بــكل يســر ،ومتاشــيًا مــع خطــة التحــول اإللكــروين
إلجــراءات الدائــرة.
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وقعــت الدائــرة يف العــام  2020اتفاقيــة مــع هيئــة تنظيــم االتصــاالت
واحلكومــة الرقميــة ،وذلــك بهــدف تطويــر نشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة
وتنظيــم هــذا القطــاع الــذي يحظــى باهتمــام كبــر مــن قبــل املســتثمرين
خــال اآلونــة األخــرة وتأتــي هــذه االتفاقيــة ضمــن إطــار حــرص الدائــرة
علــى تطويــر بيئــة األعمــال االقتصاديــة يف إمــارة الشــارقة واملتعلقــة
بنشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة.
وتهــدف االتفاقيــة إىل ضبــط ممارســة نشــاط املتاجــرة اإللكرتونيــة عــر
املواقــع اإللكرتونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وتبســيط وتســريع
اإلجــراءات اخلاصــة بهــذا النشــاط ،وذلــك نتيجــة الرتفــاع نشــاط قطــاع
التجــارة اإللكرتونيــة يف اإلمــارة خــال الفــرة املاضيــة ،تزامنــً مــع ارتفــاع
نســبة اســتخدام التطبيقــات الذكيــة يف عمليــات البيــع والشــراء.
حيــث حتــرص الدائــرة علــى توفــر املزيــد مــن اخلدمــات الرقميــة وتطويــر
أنشــطة التجــارة اإللكرتونيــة ،للمســاهمة يف تطويــر قطاعــات األعمــال
علــى مســتوى اإلمــارة ،وبالتــايل رفــع نســب النمــو االقتصــادي ،كمــا وأن
الدائــرة تعمــل بشــكل مســتمر علــى تطويــر اخلدمــات املتعلقــة بقطــاع

األنشــطة اإللكرتونيــة عــر تنفيــذ مبــادرات ومشــاريع تهــدف إىل تطويــر
واســتحداث أطــر تنظيميــة للتجــارة اإللكرتونيــة مبــا يكفــل شــفافية
التبــادالت وحمايــة املســتهلك إلكرتونيــً وتقويــة املصداقيــة باملعامــات
اإللكرتونيــة لتعزيــز الثقــة يف ســامة وصحــة املعامــات واملراســات
والســجالت اإللكرتونيــة إضافــة إىل اإلســهام يف تطويــر االقتصــاد الرقمــي
إلمــارة الشــارقة.

ثالثــ ًا :اتفاقيــة شــراكة لبرنامــج "مســرعات الشــارقة
للصناعــات المتطــورة" بيــن الدائــرة ومجمــع الشــارقة
للبحــوث والتكنولوجيــا واالبتــكار
وقعــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة اتفاقيــة تعــاون مــع جممــع
الشــارقة للبحــوث والتكنولوجيــا واالبتــكار اتفاقيــة شــراكة لربنامــج
"مســرعات الشــارقة للصناعــات املتطــورة "والــذي يهــدف إىل جــذب
ً
حلــوال مبتكــرة
الشــركات الناشــئة مــن جميــع أنحــاء العــامل التــي توفــر
توافــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطويرهــا يف إمــارة الشــارقة وإىل
حتويــل الشــارقة إىل حاضنــة اختبــار ونقــل للتقنيــات املتقدمــة يف
اجملــال الصناعــي.
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 .1تعزيز العالقات االقتصادية
بلــغ حجــم التبــادل التجــاري اإلماراتــي والروســي  15مليــار دوالر خــال 6
ســنوات املاضيــة كمــا بلــغ عــدد الشــركات الروســية يف الدولــة 3034
شــركة باإلضافــة ألكــر مــن  25وكالــة جتاريــة مبعــدل  550عالمــة
جتاريــة روســية.

 .3ملتقى األعمال اإلماراتي الروسي
نظمــت الدائــرة وبالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة "ملتقــى
األعمــال اإلماراتــي الروســي  -الشــارقة  "2020حتقيقــً للرؤيــة يف تعزيــز
التعــاون التجــاري واالســتثماري بــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
وجمهوريــة روســيا االحتاديــة .ويأتــي امللتقــى كمحطــة هامــة
لتعزيــز العالقــات الثنائيــة وكخطــوة مهمــة يف تيســر دخــول كــرى
شــركات التكنولوجيــا املرتبطــة باالبتــكار والبحــث العلمــي والصناعــات
املتقدمــة والــذكاء االصطناعــي والشــركات متعــددة اجلنســيات يف
روســيا إىل أســواق عامليــة جديــدة ،وإبــرام شــراكات جتاريــة مبتكــرة تســهم
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يف دعــم منوهــا وتوســيع أعمالهــا وخاصــة علــى الصعيــد التجــاري
واالقتصــادي واالســتثماري ،وفتــح قنــوات اســتثمارية جديــدة ،وهــو مــا
يزخــر بــه املنــاخ االقتصــادي إلمــارة الشــارقة التــي حتتضــن عــددًا مــن
الشــركات الرائــدة لرتســخ اإلمــارة مكانتهــا كبوابــة اقتصاديــة للشــركات
واملؤسســات التجاريــة حتــى أصبحــت منوذجــً للتنميــة الشــاملة
املســتدامة وتنويــع مصــادر الدخــل واســتقطاب اســتثمارات ذات قيمــة
مضافــة إىل االقتصــاد.
ومن أهداف امللتقى:

 .2جلسات حوارية
شــهد امللتقــى جلســتني حواريتــن جــاءت األوىل حتــت عنــوان "آفــاق
التعــاون واالســتثمار يف الصناعــات املعرفيــة بــن اإلمــارات وروســيا"،
والتــي شــارك فيهــا كل مــن احتــاد غــرف التجــارة والصناعــة يف دولــة
اإلمــارات ،وشــركة "مبادلــة لالســتثمار" ،وهيئــة "روســجيو" ،وشــركة
"يف آر تكنولوجــي" .كمــا شــهد امللتقــى عقــد جلســة حواريــة مشــركة
بعنــوان "الشــارقة ..بيئــة اســتثمارية حمفــزة" ،وذلــك مبشــاركة جممــع

الشــارقة للبحــوث والتكنولوجيــا واالبتــكار ،وهيئــة الشــارقة الصحيــة،
ومكتــب الشــارقة لالســتثمار األجنبــي املباشــر (اســتثمر يف الشــارقة)،
وشــركة الشــارقة للبيئــة "بيئــة" .وتضمنــت اجللســة عــددًا مــن احملــاور
اخملتصــة بالعالقــات الروســية الثقافيــة التجاريــة وبحــث واختبــار
لالســتثمارات التقنيــة املســتقبلية واســتدامة البيئــة ،وفــرص االســتثمار يف
إمــارة الشــارقة يف القطاعــات االقتصاديــة املســتهدفة كقطــاع الرعايــة
الصحيــة وقطــاع اخلدمــات احلكوميــة.
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 .5مبادرات مجتمعية
أطلقــت الدائــرة العديــد مــن املبــادرات اإلنســانية واجملتمعيــة وذلــك
بشــكل فــردي بالتعــاون مــع شــركائها مــن مؤسســات العمــل اخلــري
والهيئــات العاملــة يف الدولــة.
وتســعى الدائــرة مــن خــال مبادراتهــا اجملتمعيــة إىل تعظيــم الفائــدة
وترســيخ قيــم التطــوع وعمــل اخلــر وتعزيــز روح املســؤولية اجملتمعيــة.
ومن أبرز هذه املبادرات:

 .3اتفاقية مع مجلس األعمال الروسي
وقعــت الدائــرة اتفاقيــة تعــاون مــع جملــس األعمــال الروســي خــال
ملتقــى االمــارات الروســي الــذي عقــد يف فربايــر  2020بتنظيــم مــن
دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة وذلــك لتعزيــز العالقــات التجاريــة
بــن اإلمــارات وروســيا عــر تســهيل االتصــال بــن الشــركات واملســؤولني
وخمتلــف األطــراف  ٬كذلــك تعزيــز االتصــاالت املباشــرة بــن الهيــاكل
التجاريــة الروســية اإلماراتيــة.

 .1فحوصات طبية مجانية لألسنان
نظمــت الدائــرة حملــة فحوصــات طبيــة جمانيــة لألســنان ملوظفيهــا،
بالتعــاون عيــادة "زاكــر" لألســنان ،باإلضافــة إىل توزيــع النشــرات التثقيفيــة
والتوعويــة الصحيــة عليهــن.

 .4ترويج مستمر وفعال
تنطلــق اســراتيجية اقتصاديــة الشــارقة يف اجملــال اإلعالمــي مــن
خــال تطويــر منصاتهــا اإلعالميــة لكــي تســهم يف رفــد املتعاملــن
والشــركاء االســراتيجيني ،ســواء أكانــت يف الســياقات الرقميــة أم
التلفزيــون واإلذاعــة والنشــر.
وتتمثــل املهمــة الرئيســة إلدارة االتصــال احلكومــي يف الدائــرة بتوفــر
جميــع اخلدمــات املتعلقــة باالتصــال املؤسســي والتســويق واإلعــام
والتــي تشــمل األنشــطة والفعاليــات لرتســخ صــورة الدائــرة ولتســاعد
اجلمهــور على فهم األنشــطة الرئيســة للدائــرة ،إضاف ًة إىل تطويــر اإلجراءات
املتبعــة لتســهيل التواصــل داخــل الدائــرة ومــع شــركائها اخلارجيــن.
فضـ ً
ـا عــن ذلــك كان للدائــرة دور كبــر يف عمليــة التنســيق للتقاريــر والربامــج
التلفزيونيــة واإلذاعيــة علــى اإلذاعــات والقنــوات الرســمية واخلاصــة
والصحــف مــن حيــث توفــر متحدثــن رســميني معنيــن باجلائحــة ومتابعــة
مســتجداتها واإلجــراءات االحرتازيــة الوقائيــة املتخــذة بشــأنها ســواء يف
نشــرات األخبــار أو التقاريــر والربامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة اخملتلفــة أو
الصحــف وباللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.
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وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .2اليوم العالمي للسرطان
بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للســرطان اســتقبلت الدائرة املستشــفى
الــدويل اإلماراتــي وذلــك لتوعيــة موظفــي الدائــرة مبخاطــر
ومســببات مــرض الســرطان وتقــدمي الفحوصــات واالستشــارات الطبية
ملوظفــي الدائــرة

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻠﻘﺎءات
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 .3المير الرمضاني
ضمــن مبادراتهــا اخلرييــة يف شــهر رمضــان املبــارك ،أطلقــت الدائــرة حملة
"املــر الرمضــاين" التــي هدفــت إىل إدخــال البهجــة والســرور إىل نفــوس
مراســلي الدائــرة ومشــاركتهم فرحــة الشــهر الكــرمي.

 .4المعرض الوطني للتوظيف
شــاركت دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف املعــرض الوطنــي للتوظيــف يف
نســخته ال 22وذلــك مســاهم ًة منهــا يف تأهيــل العنصــر البشــري وبنــاء
الكفــاءات التنافســية ممــا بســاعد وبشــكل فعــال علــى بنــاء اقتصــاد
مســتدام مبنــي علــى املعرفــة ،وتوفــر بيئــة مثاليــة لدعــم املواطنــن
وإعدادهــم وتأهيلهــم مــن خــال خطــة تدريبيــة شــاملة متكنهــم مــن أداء
مهامهــم بأعلــى املســتويات وتأتــي مشــاركة الدائــرة لتؤكــد التزامهــا
بالرؤيــة واألهــداف االســراتيجية التــي وضعتهــا حكومــة الشــارقة.

 .5حماية الطبيعة نهجنا الثابت
يف أســبوع التشــجري تفاعلــت الدائــرة ،مــع مبــادرة "حمايــة الطبيعــة نهجنا
الثابــت" التــي أطلقتهــا بلديــة مدينــة البطائــح وتقــوم فكرتهــا علــى توزيــع
وزراعــة شــتالت زراعيــة علــى موظفــي الدائــرة لنشــر مفهــوم احلفــاظ علــى
البيئــة وحمايتهــا
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 .6يوم الشهيد ويوم العلم
نظمــت الدائــرة فعاليــات يــوم الشــهيد ويــوم العلــم والتــي
تتزامــن مــع فعاليــات شــهر نوفمــر حيــث عــرت مــن خاللهــا

عــن تفاعلهــا مــع أبنــاء الوطــن ومشــاركتهم بهــذه املناســبات
الوطنيــة.
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 .8معرض إنتاج إكسبرس
نظمــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة وبالتعــاون مــع دائــرة
اخلدمــات االجتماعيــة معــرض إنتــاج اكســرس لدعــم األســر املنتجــة
ومتكــن اإلنتــاج املنــزيل وذلــك لرفــع مســتوى الدخــل ألفــراد األســر
املســتفيدة عــن طريــق متكينهــم مــن االســتفادة مــن مواردهــم الذاتيــة
وحتويلهــم إىل أســر منتجــة تســاهم بشــكل فعــال يف التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة يف الدولــة.

 .9ملتقى االستدامة االقتصادية
شــاركت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة يف ملتقــى االســتدامة
االقتصاديــة  2020حتــت شــعار "الشــارقة أمــان واقتصــاد مســتدام"
والــذي نظمتــه القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة بالتعــاون مــع غرفــة
جتــارة وصناعــة الشــارقة.

 .7مهرجان الساحل الشرقي
شــاركت الدائــرة يف مهرجــان الســاحل الشــرقي للبيئــة البحريــة املنعقــد
يف كلبــاء والــذي تنظمــه غرفــة جتــارة وصناعــة الشــارقة مــن خــال عــرض
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خدمــات الدائــرة اإللكرتونيــة الرقميــة للجمهــور وشــرح إجــراءات احلصــول
رخصــة "اعتمــاد" وأنشــطتها وتســهيل احلصــول علــى الرخصــة للمواطنــن.

 .10اليوم الوطني الكويتي
شــاركت دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالشــارقة يف فعاليــات اليــوم
الوطنــي الكويتــي ال 59والــذي حضــره ســعادة ذيــاب فرحــان الرشــيدي
القنصــل العــام لدولــة الكويــت يف دبــي واإلمــارات الشــمالية وعميــد
الســلك القنصلــي.
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خطً ى مهمة في تدريب وتأهيل طالب الجامعات والمدارس
واصلــت الدائــرة يف العــام  2020تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة الشــابة
باســتقبالها للطلبــة والتواصــل معهــم وذلــك عــن طريــق إعــداد جــدول
تدريبــي عــن ُبعــد مــع اإلدارات املعنيــة ومتابعــة املعنيــن بالتدريــب،
والــذي يعكــس حــرص الدائــرة علــى عــدم توقــف برامــج التدريــب التخصصي
لطلبــة اجلامعــات والكليــات يف ظــل الوبــاء العاملــي  ،و ركــزت الدائــرة يف
براجمهــا التدريبيــة علــى إكســاب الطلبــة املهــارات واخلــرات التــي متكنهم
مــن حتديــد أهدافهــم وأولوياتهــم والتعــرف علــى املتطلبــات الوظيفيــة
عــر خــوض جتربــة العمــل ثــم بنــاء التخصصــات وامليــول املهنيــة
وتأهيلهــم خلــوض املرحلــة التــي تلــي فــرة الدراســة يف احليــاة العمليــة،
باإلضافــة إلكســابهم خــرات متعــددة ودجمهــم مبختلــف إدارات الدائــرة
ًّ
كال حســب اختصاصــه لتحقيــق أهــداف الربنامــج يف إعــداد جيــل متســلح
بالعلــم واملعرفــة واخلــرة الالزمــة التــي تســهم يف بنــاء املســتقبل.

2020

80
ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

167
2019

114

 .6ذاكرة للغد

تعمــل الدائــرة بتطويــر أرشــيفها املركــزي بشــكل دائــم وذلــك يف
إطــار ســعيها الــدؤوب خللــق بيئــة عمــل مثاليــة لتحقيــق أعلــى
مســتوى مــن اخلدمــات املقدمــة وباجلــودة العاليــة باســتخدام
األنظمــة اإللكرتونيــة احلديثــة التــي مت توفريهــا وذلــك متاشــيًا

املتدربون

العدد

التدريب امليداين  -دائرة املوارد البشرية

13

مدرسة الرسالة

10

جامعة زايد

9

جامعة الشارقة

9

مــع اســراتيجية الدائــرة يف تطويــر األنظمــة اإللكرتونيــة كافــة مبــا
يخــدم خمتلــف اجلهــات اخملتلفــة ألمتتــة إجراءاتهــا كافــة ،وإلغــاء
املعامــات الورقيــة حســب متطلبــات القيــادة الرشــيد بإمــارة
الشــارقة.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدرة و اﻟﻮاردة 2020 - 2019
5,516
4,908
4,000

4,000

6,000
5,000
4,000
3,000

كليات التقنية العليا

6

كلية املدينة اجلامعية  -عجمان

4

2,000

اجلامعة األمريكية

3

1,000

كلية األفق اجلامعية

1

جامعة حمدان

1

جامعة جمريا

1

0

2020

2019
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدرة

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة
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 .1فريق طموح وبيئة عمل جاذبة

فريقنا طموح
يلعــب التحصيــل العلمــي دورًا مهمــً يف حتســن أداء املوظفــن
ومواكبــة التطــورات الرقميــة ،وتــدرك الدائــرة أهميــة االســتثمار يف العنصــر
البشــري مــن خــال تقــدمي التســهيالت ملوظفيهــا الســتكمال دراســتهم
بهــدف إعــداد موظــف مؤهــل قــادر علــى صنــع النجــاح ،ويظهــر اجلــدول
ارتفــاع أعــداد املوظفــن الدارســن مــن حملــة خمتلــف الشــهادات
العلميــة يف العــام .2020

بيئة عمل جاذبة
توفــر الدائــرة بيئــة عمــل جاذبــة مبنيــة علــى أفضــل املمارســات يف نظــم
اجلــودة والتميــز املؤسســي ومتتلــك الدائــرة كفــاءات وظيفيــة قــادرة علــى
قيــادة عجلــة التنميــة ومواكبــة شــتى التغــرات يف عــامل التطــور والرقميــة
حيــث منــا العــدد الكلــي لـــ  525موظفــً.

املؤهل العلمي

اإلجمايل

2020

بكالوريوس

208

9

ماجستري

38

9

دكتوراه

2

1

فريقنا يقترح

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

465

525

60

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

حتقيقــً لقيمهــا املؤسســية يف الســعادة واإليجابيــة تلقــت الدائــرة
يف العــام  2020عــدد  488مقرتحــً ،لتؤكــد الدائــرة بذلــك عــدم وجــود
حواجــز بــن املوظــف وبــن اإلدارة العليــا مــن خــال مســاهماتهم باألفــكار
واملقرتحــات ورفــع الــروح املعنويــة لتطويــر الرقابــة الذاتيــة ،والزيــادة يف
الــوالء واالنتمــاء الوظيفــي لتحســن األداء وتطويــر اخلدمــات ،ورفــع
اإلنتاجيــة واجلــودة وتوفــر التكاليــف والنفقــات.

ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت )ا ﻧﺎث(

118

202

323

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )اﻟﺬﻛﻮر(

تطبيق دائرتي
قامــت الدائــرة خــال عــام  2020بالعمــل علــى تطويــر تطبيــق دائرتــي
اخملصــص ملوظفيهــا والــذي يأتــي يف إطــار مبــادرة دائــرة بــا أوراق فهــو
يعنــى مبيكنــة وأمتتــة إجــراءات موظفــي الدائــرة الداخليــة ،وقــد شــمل
التطويــر والتحديــث علــى حتســن واجهــات التطبيــق وحــل األعطــال يف
النســخة الســابقة وتطويــر جتربــة املتعامــل ،كمــا أضيــف للتطبيــق اجلديد
خاصيــة نوعيــة وهــي إثبــات احلضــور مــن خــال الهاتــف حيــث جــاء تطويــر
هــذه اخلدمــة بوقــت قياســي متاشــيًا مــع اإلجــراءات االحرتازيــة.

خاصيــة نوعيــة وهــي إثبــات
احلضــور واالنصــراف مــن
خــال الهاتــف وقــد جــاء
تطويــر هــذه اخلدمــة متاشــيًا
مــع اإلجــراءات االحرتازيــة.

119
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 .3نمو الفت في التدريب والتأهيل
حظــي تدريــب املــوارد البشــرية وتأهيلهــا مبكانــة متميــزة يف منظومــة العمــل اإلداري واملؤسســي ،حيــث بلــغ عــدد الربامــج التدريبيــة التــي نظمتهــا
الدائــرة خــال عــام  2020عــدد  308برنامــج.

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

%184

2020

 .2آذان صاغية للموظفين
تعمــل جلنــة التظلمــات والشــكاوى علــى خلــق االســتقرار لنظــام االنضبــاط
الوظيفــي وتعزيــز بيئــة العمــل القائمــة علــى االحــرام والثقــة يف حــل
الشــكاوى والتظلمــات ،التــي تعكــس وعــي املوظفــن بحقوقهــم الوظيفيــة.
حيــث تظهــر التقاريــر اإلحصائيــة والبيانــات عــدد التظلمات التــي مت حلها من

2019

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ 1,050
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ 2,979

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ %97

قبــل اللجنــة بــكل حياديــة مبنيــة علــى مبــدأ أبوابنــا مفتوحــة وآذاننــا صاغيــة
جلميــع املوظفــن ،والتوصيــة حيــال تظلماتهــم بــكل نزاهــة وشــفافية ،مــع
احملافظــة علــى الســرية التامــة حــول اإلجــراءات التــي متــس حقوقهــم مــع
مراعــاة عــدم املســاس بالثقــة املتبادلــة بــن املوظــف واملســؤول.

ﻋﺪد اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
 63ﺗﻈﻠﻤ ًﺎ
ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ

20

120

إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ

43

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رواد

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

دورة إدارة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻘﻤﺔ

ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻛﻮﺗﺸﻴﻨﺞ

ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

واﻟﺴﻌﺎدة

اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ

ﺑﺎزﻣﺎت

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

121
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تطوير وتأهيل مواردنا البشرية عن بعد
واصلــت الدائــرة يف العــام  2020اســراتيجيتها يف تطويــر كفــاءة
مواردهــا البشــرية اســتنادًا علــى نظــام تدريــب معتمــد عــن بعــد وفقــً
لإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة يف ظــل كوفيــد 19-وتســتند خطــط

التدريــب علــى طــرح الربامــج والــورش التدريبيــة يف اجملــاالت التخصصيــة
والعامــة وذلــك لتمكــن وصقــل مهــارات املوظفــن وتطويرهــا وتزويدهــم
باخلــرات الالزمــة ألداء أعمالهــم ومهامهــم الوظيفيــة علــى أكمــل وجــه
وفقــً ألفضــل املمارســات العامليــة.

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

2020

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ

1,572

380
أﻫﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

1

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻫﺪاف اﻟﺬﻛﻴﺔ

6

دورة "ﻓﻨﻮن اﻻﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ"

2

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

3

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﻛﻦ ﻣﺪرﻛ ًﺎ ﻟ¦زﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

8

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮازﻧﺔ

9

ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ

وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2020إﻟﻰ %97
122

أو ًلا :قادة الدائرة
يف إطــار اســراتيجية الدائــرة لتحســن وتطويــر كفــاءة موظفيهــا،
عــدد مــن موظفيهــا املتميزيــن ممــن ميتلــك
قامــت الدائــرة برتقيــة
ٍ
خــرات تراكميــة تؤهلــه للرتقيــة يف الدرجــة الوظيفيــة إىل درجــات
أعلــى ،أو بتغيــر املســميات الوظيفيــة إىل مســميات إشــرافية قياديــة

تتناســب مــع شــهاداتهم اجلامعيــة وتســهم الرتقيــات الوظيفيــة يف رفع
الــروح املعنويــة لــدى املوظفــن ،وإتاحــة الفرصــة لألفــكار اجلديــدة
لتحقيــق أعلــى املســتويات يف اإلنتاجيــة واألداء .ويف العــام 2020
بلــغ عــدد املوظفــن احلاصلــن علــى ترقيــات وظيفيــة  14موظفــً
لتــويل مهــام إشــرافية.

ﻋﺪد اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة

4

7

 .4نرتقي بالقادة الجدد

5

ﻧﺪوة اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟﻤﺮأة اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻨﻮان
ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﻌﻄﺎء"

10

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل

ﻋﺪد ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات

4

ﻋﺪد رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم

23

10
ﻋﺪد ﻧﻮاب ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات

ﻋﺪد رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع

ﻋﺪد رؤﺳﺎء اﻟﺸﻌﺐ

63

21
ﻋﺪد ﻧﻮاب رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم

3
ﻋﺪد ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

5

4
ﻋﺪد ﻧﻮاب رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮوع

)(B2B

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ إﻟﻰ 14

ﻣﺴﻤﻰ وﻇﻴﻔﻲ إﺷﺮاﻓﻲ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رواد اﻟﻘﻤﺔ

إﻋﺪاد وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

بلغ عدد الربامج املطروحة  9برامج وهي:
املنظــور االســراتيجي ،املنظــور االقتصــادي ،املنظــور القانــوين ،منظــور
إدارة األفــراد ،منظــور اجلــودة ،منظــور اخلدمــات الذكيــة ،املنظــور
القيــادي ،منظــور العالقــات واالتصــال والتســويق والرتويــج ،منظــور
املســؤولية اجملتمعيــة واالســتدامة.
الفئة المستهدفة
رؤساء األقسام والنواب  /مديري املكاتب  /رؤساء الفروع

ثان ًيا :رواد القمة برنامج إلعداد القادة

برنامــج ســنوي مت تصميمــه يف خطــوة تعكــس إميــان الدائــرة بأهميــة
إعــداد فريــق قيــادي قــادر علــى إدارة عملــه بكفــاءة وفعاليــة ،مبــا ينســجم
مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة يف دفــع عجلــة التنميــة وبنــاء مســتقبل
اإلمــارة ،مــن خــال تطويــر قــدرات موظفــي الصــف الثــاين وصقــل خرباتهــم
وتدريبهــم ،مبــا ينقــل مســرتهم املهنيــة إىل مراحــل متقدمــة تضمــن
التميــز والتطويــر.
124

عدد املوظفني املنتسبني

أهداف البرنامج:
 بنــاء كفــاءات ُتبنــى علــى عاتقهــا رؤيــة الشــارقة بشــكل خــاص،واإلمــارات بشــكل عــام.
 تســليح الصــف الثــاين باملهــارات اإلداريــة والقياديــة التــي تعينهــميف اتخــاذ القــرارات يف جمــال العمــل ،ممــا يســهم يف دميومــة
العمــل وفــق أفضــل املمارســات يف خمتلــف اجملــاالت.
 الســعي إىل بــث قيــم :القيــادة /التعــاون /التفكــر االبتكاري /الشــغفوااللتــزام بالعمــل /التواصل اإليجابــي الفعال.
 زيــادة الفاعليــة وتعميــق احلــراك اإليجابــي يف دائــرة التنميــةاالقتصاديــة.

اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﺳﺘﻼم ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺨﺎص ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رواد اﻟﻘﻤﺔ

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
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 .5التوطين واستقطاب الكفاءات المواطنة

اللقاء بالشخصية القيادية لبرنامج رواد القمة
يأتــي هــذا اللقــاء مــن ضمــن خطــة برنامــج رواد القمــة ،ومت
التنســيق للقــاء بالشــخصية القياديــة ا ُ
مللهمــة ســعادة الدكتورة
خولــة عبــد الرحمــن املــا األمــن العــام للمجلــس األعلــى
لشــؤون األســرة يف الشــارقة ،حيــث تعــرف املشــاركون علــى
قصــة طموحهــا وجتربتهــا يف حياتهــا الشــخصية واملهنيــة.

اســتمرارًا لسلســلة جناحهــا يف توطــن الوظائــف واصلــت الدائــرة يف
العــام  2020اســتقطاب الكــوادر مــن خريجــي اجلامعــات والكليــات،
إميانــً منهــا بأهميــة رفــد هيكلهــا التنظيمــي باملــوارد البشــرية املواطنــة
ومنحهــا الفرصــة يف التأهيــل والتدريــب لرفــع املســتوى املهنــي ،حيــث
بلغــت نســبة التوطــن يف الدائــرة .%94.6
وعــر منصاتهــا اإللكرتونيــة الســتقطاب الكــوادر اإلماراتيــة الشــابة ،شــاركت

الدائــرة يف العــام  2020دوائــر حكومــة الشــارقة يف املعــرض الوطنــي
للتوظيــف ،وذلــك لتعزيــز قــدرات مواردهــا البشــرية وتوفــر البيئــة املالئمــة
يف توفــر الوقــت واجلهــد علــى الباحــث عــن عمــل والتوســع يف توطــن
وظائفهــا لــذوي القــدرات واملهــارات مــن الباحثــن عــن عمــل واخلريجــن
اجلــدد ،وتعريفهــم بطبيعــة الوظائــف احلكوميــة وبرامــج التطويــر املهنــي
وفــرص التأهيــل ،والتدريــب امليــداين التــي تقدمهــا الدائــرة.

المعارض التي تمت المشاركة فيها خالل 2020
 .1معرض التوظيف
 .2معرض التدريب يف جامعه الشارقة

زيارتنا االفتراضية لمركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء
للتعــرف علــى أحــد أهــم اإلجنــازات اإلماراتيــة والتأكيــد علــى
طمــوح القيــادة الرشــيدة ورؤيتهــا املســتقبلية مبــا يلهــم
املشــاركني للمزيــد مــن العطــاء والســعي إىل اإلجنــازات
الرياديــة ،قامــت الدائــرة بالزيــارة االفرتاضيــة ملركــز حممــد بــن
راشــد للفضــاء حيــث تعــرف املشــاركون البالــغ عددهــم 27
موظفــً علــى املركــز ومشــاريعه منــذ إنشــائه وحتــى تاريخــه.
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 .6خدماتنا اللوجستية
أو ًال :سالمة الموظفين في ظل الجائحة
حرصــت الدائــرة يف ظــل جائحــة كوفيــد 19-علــى وضــع خطــة متكاملــة
تضمــن البيئــة الصحيــة اآلمنــة واحملافظــة علــى الســامة العامــة ،مــن
خــال حمــات التعقيــم يف جميــع مبانيهــا ومرافقهــا باإلضافــة إىل
مبــاين فروعهــا يف املــدن ومناطــق اإلمــارة كافــة .كمــا وجهــت موظفيهــا
إلجــراء الفحوصــات لضمــان ســامتهم قبــل تطبيقهــا للعــودة اآلمنــة
للموظفــن .%100

وحتقيقــً ملنظومــة التحــول الرقمــي التــي تتبناهــا حكومــة الشــارقة
وبفضــل اســتثمار الدائــرة األمثــل علــى مــدار الســنوات املاضية يف تأســيس
بنيــة رقميــة متطــورة يســاهم يف احلفــاظ علــى ســر األعمــال واخلدمــات
يف شــتى الظــروف بالتقليــل مــن زيــارات املتعاملــن إىل مبــاين الدائــرة
وتقــدمي جميــع خدماتهــا وإجنــاز جميــع املعامــات بشــكل رقمــي مــن
خــال منصاتهــا الرقميــة علــى املوقــع اإللكــروين والتطبيقــات الذكيــة أو
مــن خــال مراكــز تقــدمي اخلدمــة بنســبة .%100

ثان ًيا :ترشيد االستهالك

تــدرك الدائــرة أهميــة االســتثمار األمثــل يف مصــادر الطاقــة مبا يســاعد
يف احلــد مــن األضــرار البيئيــة ،واحلفــاظ علــى هــذه املصــادر لألجيــال
القادمــة مــن خــال تبنــي الدائــرة لفكــرة اســتخدام مصابيــح LED
إلنــارة مقــر الدائــرة بتقنــن الطاقــة حيــث بلغــت نســبة انخفــاض
اســتهالك الكهربــاء:

%28

%27
2020

2019

2016

ثالث ًا :الورشة المتنقلة من شركة رافد لحلول المركبات
قامــت الدائــرة بتقــدمي خدمــة الصيانــة الدوريــة والتصحيحيــة ملركبــات الدائــرة باملقــر الرئيــس والفــروع وذلــك بتوفــر الورشــة املتنقلــة مــن شــركة رافــد
حللــول املركبــات وبعــدد  325خدمــة خــال عــام .2020
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إﺻﺪاراﺗﻨﺎ:
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2019
ﻛﺘﻴﺐ راﺋﺪات اﻋﻤﺎل  -ا ﺻﺪار اول
ﻛﺘﻴﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻃﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ "ﺻﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ "  -ا ﺻﺪار اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻋﻤﺎل ا ﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻛﺘﻴﺐ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

800 80000
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+97165122222 :ﻫﺎﺗﻒ

Tel : +97165122222

+97165122562 :ﺑـــﺮّاق

Fax :+97165122562
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