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آفاق  يبحث  اإلمارات  أعمال  سيدات  مجلس 
التعاون مع “سيدات أعمال صربيا”

مجلسا سيدات أعمال عجمان وصربيا يبحثان 
التعاون وتبادل الخبرات

مجلس سيدات أعمال أبوظبي
ينظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان “ ذكاء األعمال 

وإدارة المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي” 
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مــريـــم محمـد الــرمـيـثي
رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 

استعــادة التعـافي 
ومـعــاودة الـنـمــو...

انتهاء  مع  دانات  مجلة  من  العدد  هذا  إصدار  يأتي 
الربع األول من العام 2021، بالتزامن مع توقعات بدء 
واستعادة  االقتصادي  التعافي  من  األولية  المراحل 
األنشطة االقتصادية لحيويتها ، بعد عام صعب أثرت 

فيه جائحة كورونا المستجد على جميع المجاالت.

العربية  اإلمارات  دولة  فإن  التوقعات،  وبحسب 
والطبية  الصحية  مبادراتها  وبفضل  المتحدة، 
األولى  الدول  بين  من  ستكون  االحترازية  وإجراءاتها 
الفترة  في  شكلت  حيث  الجائحة،  من  التعافي  في 
للمستثمرين والشركات بفضل  األخيرة وجهة جذب 
الجائحة  مع  التعامل  في  حازمة  إجراءات  تطبيق 
الوقت استئناف لألنشطة االقتصادية مع  وفي ذات 
قبل  من  اللقاح  تلقي  و  االجتماعي  التباعد  مراعاة 
له  كان  مما  والمقيمين،  المواطنين  كبيرة   نسبة 
في  النمو  ومعاودة  األعمال  تحسن  في  واضحًا  أثرًا 

االقتصاد.

عنها  أعلنت  التي  والحوافز  للمبادرات  كان  وقد 
القيادة الرشيدة دور كبير في تهيئة بيئة األعمال في 
النمو  عجلة  ودفع  والنشاط  النمو  من  لمزيد  الدولة 
المجاالت  مختلف  تعافي  في  لإلسراع  جديد،  من 
إيالء  يتم  أن  ونأمل  االقتصادي،  المجال  ومنها 
االهتمام  والمتوسطة  والصغيرة  الناشئة  المشايع 
واإليعاز  دعمها  عبر  الرشيدة  قيادتنا  قبل  من  الكبير 

من  للتمكن  معها  والتعاون  المشتريات  نسبة  برفع 
االستمرار  ومواصلة  الجائحة  تأثيرات  على  التغلب 
في  والتوسع  النمو  فرص  مع  التجاري  النشاط  في 

المستقبل.

ظل  في  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  حرص  وقد 
هذه الظروف على مواصلة فعالياته وأنشطته بدون 
انقطاع، وذلك حرصًا منا على خدمة رائدات وسيدات 
األعمال أعضاء المجلس، واالجتماع مع الوفود الزائرة 
والدورات  العمل  ورش  وتنظيم  والدولة،  ألبوظبي 
التدريبية افتراضيًا عن ُبعد، للتأكيد على دورنا الريادي 

في خدمتكم.

رائدات  مع  التواصل  في  دوره  للمجلس  كان  كما 
التي  اإلشكاالت  على  للتعرف  األعمال  وسيدات 
ضمان  سبيل  في  لها  حلول  ووضع  يواجهنها 
الدورات  من  واالستفادة  أعمالهن،  استمرارية 
والتعامل  الرقمي  بالتسويق  تتعلق  التي  والندوات 

مع الظروف التي تسببت بها الجائحة.

رؤية  بفضل  واضحة  خطى  على  تسير  دولتنا  إن 
خلفها  نسير  ونحن  الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات 
ويحذونا األمل في التمكن من تجاوز تأثيرات الجائحة 
في  السريع  التعافي  واستعادة  وقت  أقرب  في 
أثره   له  سيكون  مما  والمجاالت  القطاعات  مختلف 

الكبير في أعمالنا وأنشطتنا خالل الفترة المقبلة.



مجلسا سيدات أعمال عجمان وصربيا يبحثان 
التعاون وتبادل الخبرات

بمشاركة الدكتورة شفيقة العامري جلس 
مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ورشة 

تعريفية حول مركز عجمان لريادة األعمال

مجلس سيدات أعمال اإلمارات يبحث آفاق 
التعاون مع “سيدات أعمال صربيا” 

مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم برنامجًا 
تدريبيًا بعنوان “ ذكاء األعمال وإدارة المعرفة 

في ظل االقتصاد الرقمي” 

مجلس سيدات أعمال أبوظبي.. ريادة 
في دعم المرأة في المجاالت االقتصادية 

واالستثمارية

مريم الرميثي تلتقي رئيسة االتحاد الدولي 
لصاحبات األعمال والمهن مع

سيدة األعمال منى الحمادي في حديث 
لـ”دانات” س سفيرة جمهورية التفيا لدى الدولة

سيدات أعمال أبوظبي ينظم مجموعة من 
األنشطة والفعاليات والدورات التدريبية 
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دانات مجلة فصلية تصدر
عن مجلس سيدات أعمال أبوظبي 

العدد  األول لعام 2021 

للتواصل مع إدارة المجلة واإلعالنات : 
+971 2 6177526

البريد اإللكتروني : 
info@adbusinesswomen.ae

مواقع التواصل االجتماعي:

الرؤية 
الخاص  القطاع  في  المرأة  بدور  النهوض  في  الريادة 
االقتصادية  التنمية  في  رئيسيًا  شريكًا  لتصبح  وتمكينها 

المستدامة في إمارة أبوظبي . 

الرسالة
ومساندة  تشجيع  على  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  يعمل 
المشاريع  خالل  من  العمل  سوق  في  الدخول  على  المرأة 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واالستمرار فيها، وتطوير 
عالية  وكفاءة  جودة  ذات  خدمات  خالل  من  القائمة  المشاريع 
واحتضان  المهني  واإلرشاد  واالستشارات  والتأهيل  التدريب  من 
في  والمساعدة  واإلبداعية،  المبتكرة  األفكار  وتبني  المشاريع 
تمويل المشاريع وتسهيل اإلجراءات من خالل نخبة من الخبراء 
دور  لتعزيز  والتقنيات  األساليب  ألحدث  وفقًا  والمتخصصين 

سيدات األعمال في القطاع الخاص في اإلمارة.
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مجلسـا سيـدات 
أعـمــال عـجمــان 
وصربيــا يبحثــان 
التعاون وتبــادل 

الخبـــرات

تجارة  غرفة  في  عجمان  أعمال  سيدات  مجلس  بحث 
وصناعة عجمان ووفد من مجلس سيدات أعمال صربيا 
مشاريع  يدعم  بما  الخبرات  وتبادل  المشترك  التعاون 
سيدات  مجلسي  بحضور  وذلك  الطرفين،   وأهداف 
أعمال اإلمارات وأبوظب ، وذلك في شهر مارس الماضي.

األعمال،  لريادة  الوفد في مقر مركز عجمان  واستقبل 
مجلس  رئيسة  علي  آل  خليفة  آمنة  الدكتورة  سعادة 
شفيقة  الدكتورة  بحضور  عجمان،  أعمال  سيدات 
أعمال  سيدات  لمكتب  التنفيذي  المدير  العامري 
إدارة سيدات أعمال عجمان،  أبوظبي وعضوات مجلس 
ساندرا  سعادة  صربيا  أعمال  سيدات  وفد  ترأس  فيما 

إبراموفيتش. 

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية اللقاء وأبعاده 
أفضل  على  واإلطالع  المشترك  التعاون  تعزيز  في 
الخبرات  لتبادل  منصة  وتوفير  والمبادرات  الممارسات 
عام،  بشكل  وصربيا  اإلمارات  في  األعمال  سيدات  بين 
يستهدف  عجمان  أعمال  سيدات  مجلس  أن  موضحة 
المحلي  تعاونه  تعزيز  االستراتيجية  خطته  ضمن 
أهدافه  يحقق  بما  الصلة  ذات  الجهات  مع  واإلقليمي 

وخدمة عضواته. 

عجمان: دانات

تناول اللقاء عرضًا حول مجلس سيدات أعمال عجمان 
للمرأة  االقتصادية  االستثمارات  تشجيع  في  ودوره 
داخل  الحر  العمل  مجاالت  لخوض  مبادراتها  ودعم 
وفقًا  والمشاريع  البرامج  وتنفيذ  وخارجها  الدولة 
وقيم  بثقافة  والتمسك  المستمر  والتدريب  للمعايير 
مشاريع  إقامة  إلى  المجلس  يهدف  بحيث  المجتمع، 
األعمال  رائدات  وتدعم  المجتمع  حاجة  تلبي  حيوية 
السيما  وبمصالحها  بالمرأة  واالرتقاء  المبتكرات، 
تواجههن  التي  الصعوبات  وتذليل  األعمال  سيدات 
وتقديم  والخدمية  والصناعية  التجارية  أعمالهن  في 
السيدات  أنشطة  تطوير  إلى  تهدف  وأعمال  مبادرات 
االقتصاد  في  أنشطتهن  ممارسة  من  وتمكينهن 

الوطني. 

أعمال  سيدات  مجلس  جهود  على  الحضور  واطلع 
المهارات  تطوير  برامج  من  العديد  تنفيذ  في  عجمان 
وتعزيز  والملتقيات  الندوات  تنظيم  ومنها  والقدرات 
وتنظيم  المعنية  الجهات  مع  والشراكة  التعاون 
الالزم  التدريب  وتوفير  المتخصصة  والمعارض  الزيارات 

لعضوات المجلس. 

للعام  المجلس  مبادرات  أبرز  على  الوفد  واطلع 
بتوفير  والمعنية  بيع”  “نقطة  مبادرة  ومنها   2021

والمؤجرين  المجلس  لعضوات  كاشير  نظام  خدمة 
عجمان  مركز  في  وذلك  وطنية  شركة  مع  بالتعاون 
تشجيع  بهدف  واحصد”  “ازرع  ومبادرة  األعمال،  لريادة 
السيدات لتحقيق االكتفاء الذاتي من خالل إنشاء بيت 
ومبادرة  مجانًا،  الري  تمديدات  مع  للزراعة  بالستيكي 
“بدايات e-channel”  لتوفير خدمات المجلس إلكترونيًا، 
في  المجلس  مشاركة  بهدف  وتميز”  “وثق  ومبادرة 
عجمان  بغرفة  المؤسسية  القدرات  تطوير  مشروع 
ورش  عدة  خالل  من  األعمال  لتطوير  خطة  وإعداد 
تدريبية ونماذج متابعة، ومبادرة “ريوقي” لتوفير منصة 
الحكومية،  الجهات  لموظفي  “الريوق”  منتجات  لبيع 
داخل  العضوات  منتجات  لعرض  “رفوف”  ومبادرة 
“إماراتي  ومبادرة  الحكومية،  الدوائر  في  أو  المجلس 
لعرض  نافذة  وتوفير  سياحية  رحالت  لتنظيم  جميلة” 
بتوفير  والمعنية  “سيارتي”  ومبادرة  العضوات  منتجات 

تمويل لشراء سيارة بنظام القرض الحسن. 

وخالل اللقاء قام وفد مجلس سيدات أعمال اإلمارات 
ومجلس سيدات أعمال صربيا بجولة في مركز عجمان 
بحيث  المركز  خدمات  على  والتعرف  األعمال  لريادة 
من  عدد  جانب  إلى  مختلفة  بمقاسات  محاًل   64 يوفر 
والمعارض  والندوات  المؤتمرات  لتنظيم  القاعات 
انطالقة  المركز  ليمثل  العام،  مدار  على  المتخصصة 
لجملة من المشاريع الرائدة ونقطة تواصل هامة تربط 

أصحاب المشاريع بمجتمع اإلمارة. 

أهم  صربيا  أعمال  سيدات  مجلس  واستعرض  هذا 
وأبرز  األعمال  بسيدات  الخاصة  والمنتجات  المشاريع 
الفرص االستثمارية التي تعزز فرص التعاون والشراكة 

بين الطرفين. 
والهدايا  الدروع  الحضور  تبادل  اللقاء  ختام  وفي 
الخبرات  لتبادل  الزيارات  أهمية  على  وأكدن  التذكارية، 

بين سيدات األعمال اإلماراتيات ونظيراتهن من صربيا. 



مجـلس سيــدات أعمـال عجـمــان 
ينظم ورشـة تعريفيــة حول مركز 

عجمــان لريــادة األعمـــال

عجمان: دانات

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مجلس سيدات 
لريادة  عجمان  مركز  في  منتجك  وبيع  تسويق  “فرصة  بعنوان  تعريفية  ورشة  أبوظبي  أعمال 
األعمال” بحضور عضوات المجلسين وصاحبات المشاريع ورواد األعمال لتسليط الضوء على الفرص 

االستثمارية والمنصة التسويقية لمركز عجمان لريادة األعمال. 

كل  الماضي  مارس  شهر  في  المرئي–  االتصال  خاصية  عبر  ُبعد”  “عن  عقدت  التي   - الورشة  حضر 
من الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة شفيقة العامري 
المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وخالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة األعمال. 
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وأوضح أن المركز يضم بالدور األرضي 64 محاًل الستقطاب رواد ورائدات 
عجمان  أعمال  سيدات  مجلس  مقر  األول  الطابق  في  ويضم  األعمال، 
مركز  الثاني  الطابق  يضم  كما  تدريب،  قاعات   4 و  المؤتمرات  وقاعة 

األعمال ومجموعة من المكاتب التجارية المخصصة للشركات.

العامري  شفيقة  الدكتورة  أكدت  الورشة،  وخالل 
أعمال  سيدات  مجلسي  بين  التعاون  أهمية  على 
أبوظبي وعجمان في تنفيذ فعاليات وبرامج مشتركة 
لصاحبات األعمال وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن 
لمذكرة  ترجمة  وذلك  والشراكات  الخبرات  تبادل 

التفاهم المبرمة بين الجانبين. 
أعمال  سيدات  مجلس  بجهود  د.العامري  وأشادت 
عجمان في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وعلى 
عضوات  بمشاركة  “إشراقة”  الوطني  البرنامج  رأسها 
مجلس  شارك  كما  أبوظبي،  أعمال  سيدات  مجلس 
وبرامج  دورات  من  جملة  في  عجمان  أعمال  سيدات 

في  التكامل  لتجسيد  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس 
األدوار بين مجالس سيدات األعمال في الدولة بشكل 
عام ومجلسي سيدات أعمال أبوظبي وعجمان بصفة 

خاصة. 
أهمية  خليفة  آمنة  الدكتورة  أكدت  جانبها  من 
أبوظبي  أعمال  سيدات  تعريف  في  ودورها  الورشة 
بمركز عجمان لريادة األعمال وخدماته وما يوفره من 
مشاريعهن  في  للتوسع  مستدامة  تسويقية  منصة 

ومنتجاتهن . 
أعمال  سيدات  مجلس  جهود  حول  نبذة  وقدمت 
مشاريع  تواكب  متنوعة  خدمات  توفير  في  عجمان 

أعمال  بيئة  وتوفير  األعمال  ورائدات  لسيدات  الرشيدة  القيادة  بدعم  مشيدة  األعمال،  صاحبات 
متكاملة تضمن نمو المشاريع وتطورها. 

واستعرض خالد الشامسي أهداف مركز عجمان لريادة األعمال في توفير منصة تسويقية متكاملة 
لالجتماعات  وقاعات  دائمًا  معرضًا  المركز  ليوفر  متعددة،  ومزايا  بخيارات  األعمال  ورائدات  لرواد 

والمؤتمرات ومركزًا لالبتكار. 
أصحاب  من  للمستأجرين  المميزات  من  حزمة  بتقديم  وجه  عجمان  غرفة  إدارة  مجلس  أن  وأكد 

األعمال، كما استعرض إجراءات ومتطلبات اإليجار والمخطط الخاص بالمحالت والمعرض الدائم. 
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آفاق  يبحث  اإلمارات  أعمال  سيدات  مجلس 
التعاون مع “سيدات أعمال صربيا”

دبي : دانات

 بحث مجلس سيدات أعمال اإلمارات مع وفد من سيدات أعمال صربيا برئاسة ساندرا إبراموفيتش آفاق التعاون 
في قطاعات مختلفة والفرص المتاحة في السوقين اإلماراتي والصربي لالستثمار. 

جاء ذلك خالل زيارة الوفد الصربي لمقر مجلس سيدات أعمال اإلمارات في دبي في شهر فبراير الماضي، حيث 
كانت في استقباله سعادة المهندسة فريدة عبداهلل العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال اإلمارات، وسعادة 
حليمة عبد اهلل راشد عضو مجلس إدارة المجلس والدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس اإلدارة والدكتورة 

شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي. 

أعمال  سيدات  لمجلس  زيارتهن  مثمنة  الزائر  بالوفد 
المستقبلي  للتعاون  المجال  ستفتح  والتي  اإلمارات 

المشترك وتبادل األفكار والخبرات. 

العمل  لقاء  خالل  صربيا  أعمال  سيدات  وفد  واطلع 
العمل  قطاعات  في  اإلماراتية  المرأة  تجربة  على 
الخاص كما ساهمت عضوات مجلس سيدات أعمال 
اإلمارات في تقديم المعلومات المتعلقة بالدور الرائد 
لسيدات األعمال في مسيرة التميز واالرتقاء للقطاعين 

العام والخاص بالدولة. 

ورحبت فريدة العوضي

كما سلطت الضوء على األهداف االستراتيجية للمجلس والتي تقوم على تحقيق ريادة األعمال للمرأة، 
األعمال  سيدات  بين  االبتكار  ثقافة  ونشر  واإلبداع،  المبادرة  روح  وتحفيز  األعمال،  رائدات  قدرات  وتنمية 
خاصة مع التحديات العالمية التي تواجه قطاع األعمال والتطور التكنولوجي الكبير وزيادة التحول إلى 
الخدمات الرقمية الذي فرض نفسه بسبب ظروف جائحة كورونا حيث تشير أغلب الدراسات االقتصادية 
أنه جاء ليستمر وأن الشركات ستوجه استراتيجيتها المستقبلية نحو التطوير في هذا المجال لدوره في 
زيادة كفاءة وجودة األعمال إلى جانب إسهامه في تقليل التكاليف ورفع الربحية واتساع رقعة الفئة 
ونمو  تأسيس  على  إيجابيًا  سينعكس  الذي  األمر  وهو  والمستفيدين  المستهلكين  من  المستهدفة 

نشاطات رائدات األعمال وفتح أسواق جديدة وتحقيق التنافسية العالمية. 

المرأة اإلماراتية استطاعت من  وقالت فريدة العوضي إن 
تحقيق  الرشيدة  قيادتنا  ودعم  والمثابرة  اإلصرار  خالل 
مكانة متميزة ومتقدمة على طريق ريادة األعمال العالمي 
المحافل  كافة  في  لها  المستمر  التواجد  يثبته  ما  وهو 
الذي  الالمحدود  الدعم  أن  إلى  مشيرة  المتنوعة،  الدولية 
الدولة  مؤسسات  وكافة  الرشيدة  القيادة  لها  تقدمه 
والتطورات  التحديات  تجاوز  في  األكبر  الدور  له  سيكون 

التي تشهدها األسواق العالمية. 
بين  الزيارات  تبادل  زيادة  على  اللقاء  خالل  الجانبان  واتفق 
الفرص  استكشاف  أجل  من  البلدين  من  األعمال  رائدات 
برنامج مشترك لسيدات األعمال في كال  المتاحة وإطالق 

البلدين لتبادل الخبرات وتطوير القدرات.

10
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مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان 
“ذكاء األعمال وإدارة المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي” 

أبوظبي: دانات
نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي وبالتعاون مع أكاديمية اإلمارات ومركز كايزن للتدريب برنامجًا تدريبيًا بعنوان ذكاء األعمال 

وإدارة المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي، قدمته الدكتورة مريم سليمان، مستشار الذكاء االصطناعي والتحسين المستمر.

وجاء تنظيم البرنامج في شهر مارس الماضي 
في إطار الخطة االستراتيجية لمجلس سيدات 
أول  من  والتي   ،2024-2020 أبوظبي  أعمال 
مشاركة  نطاق  توسيع  على  العمل  أهدافها 
خالل  من  االقتصادية  التنمية  في  المرأة 
المهارات  سياق  في  والتوسع  األعمال،  ريادة 
فئة  على  التركيز  مع  والفئات  والمعارف 
العامالت  وغير  الدراسة  مقاعد  على  الشابات 
ريادة  بركب  االلتحاق  على   لتحفيزهن 
التنمية  في  إلسهامه  مهني،  كمسار  األعمال 

االقتصادية المستدامة إلمارة أبوظبي.

اإلمارات  دولة  توجهات  البرنامج  تنظيم  واكب  كما 
تمت  حيث  العمليات،  ورقمنة  الرقمي  التمكين  في 
ظل  في  األعمال  لريادة  الخمس  الخطوات  مناقشة 
المشاريع  تحويل  يمكن  وكيف  الرقمي  االقتصاد 
التكنولوجية  التطورات  بحسب  رقمية  مشاريع  إلى 

واستيفاء متطلبات السوق. 

وتطرق البرنامج إلى عرض دراسة حالة وتطبيق عملي فيما يخص مجال 
“ذكاء األعمال” والذي يشار عادة إلى عملية جمع وتنظيم وتحليل بيانات 

األعمال وتحويلها إلى معلومات مفيدة وقابلة للتنفيذ.

بعض  تطوير  على  األمثلة  بتقديم  فعالياته  التدريبي  البرنامج  واختتم 
األفكار وذلك من خالل المناقشات ومنح الحاضرات فرصة معايشة مع 
وتنمية  األعمال  بيئة  في  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتغييرات  تطورات  أهم 

مهاراتهن الوظيفية وكذلك خبراتهن في ريادة األعمال.

وركز البرنامج ضمن فعالياته على توضيح أهمية البيانات وفهم العالقة بين ذكاء األعمال واتخاذ القرار بناء على 
البيانات، وكيف يمكن لرائدة األعمال تطوير وتحسين مشروعها عن طريق فهم البيانات وتحليلها، وعن طريق 
عرض بعض البرامج للمبتدئين دون الحاجة للبرمجة والتي تساعد في عرض البيانات وتسهيل قراءتها، وبالتالي 
وتركيزه،  المتعامل  سلوك  فهم  طريق  عن  وذلك  المشروع  عن  الكلية  الصورة  فهم  األعمال  رائدة  تستطيع 
وفهم تفضيالت المتعامل واحتياجاته. وعلى مستوى الشركة أو المؤسسة تساعد في فهم قدرات المؤسسة 

وفهم حالة المؤسسة )المبيعات، العمالء، األرباح والخسائر، التسويق، الموارد البشرية،،، وغيرها(.
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والداعم  التنموي  مشروعه  المجلس  أطلق  وقد 

لسيدات األعمال اإلماراتيات، وهو) التوسع في حمالت 

نشر ثقافة ريادة األعمال لدى المرأة كمسارمهني(.

وتحقيق  العناصر  من  العديد  على  المشروع  ويركز 

سياق  في  التوسع  ومنها:  األهداف  من  العديد 

فئة  على  التركيز  مع  والفئات  والمعارف  المهارات 

الشابات على مقاعد الدراسة وغيرالعامالت لتحفيزهن 

ريادة األعمال كمسار مهني من  االلتحاق بركب  على 

المرأة  مشاركة  بأهمية  المرأة  لدى  الوعي  نشر  خالل 

في مجال ريادة األعمال وأثره على التنمية االقتصادية 

المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعريفها بمستجدات 

ومتطلبات ريادة األعمال االبتكارية في اإلمارة، وفرص 

ومجاالت االستثمار وفق توجهات استشراف مستقبل 

ريادة األعمال.

أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  يحرص 
االقتصادية  المجاالت  في  المرأة  دعم  على 
لالرتقاء  االستثمارية  والريادية  االقتصادية 
إلى  الوصول  ثم  المحلية  التجارية  باألنشطة 

العالمية.

السنوية  االستراتيجية  أهدافه  وللمجلس 
وفتح  التاجرات  بواقع  تعنى  والتي  المعلنة، 
فرص األعمال لهن، وتعزيز قدراتهن وتمكين 
التاجرة من تحقيق أقصى درجات االستفادة، 
اإلمارات  دولة  كيان  في  بناء  عنصر  وجعلها 

االقتصادي.

وأهداف  خطط  على  المجلس  ويعمل 
خالل  ومن  عالمية،  بمعايير  استراتيجية 
نطاق  )توسيع  األول  االستراتيجي  هدفه 
من  االقتصادية  التنمية  في  المرأة  مشاركة 

خالل ريادة األعمال(.

مجلس سيدات أعمال أبوظبي.. ريادة في دعم 
المرأة في المجاالت االقتصادية واالستثمارية

لالرتقاء باألنشطة التجارية المحلية وبلوغ العالمية

أبوظبي: دانات

وقد تم تحديد أهم الفئات المستهدفة وهي:

سيدات ورائدات األعمال المسجالت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، المبدعات 

المسجالت في رخصة مبدعة، المرأة العاملة في القطاع الخاص، طالبات الجامعات والكليات في إمارة أبوظبي، 

سيدات المجتمع في إمارة أبوظبي، المختصون في مجال تطوير األعمال الداعمة للمرأة في القطاع الخاص، 

والشركاء االستراتيجيون للمجلس.

كل  تشمل  متنوعة  مجاالت  في  ومتطورة  مكثفة  تدريبية  برامج  إطالق  خالل  من  المشروع  هذا  ترجمة  وتم 

ذلك  ويأتي  العالمية.   إلى  بها  والوصول  الوطنية  التجارية  النسائية  بالمشاريع  للنهوض  األعمال،  ريادة  جوانب 

في فترة ما يشهده العالم االقتصادي واألسواق العالمية من تغيرات وتقلبات وظهور ثقافات جديدة، يتوجب 

معها تصحيح مسارات الفكر التجاري القديم ليواكب المتغيرات.

والبرامج  الحزم  من  العديد  تصميم  اإلمارات  أكاديمية  مع  وبالتعاون  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  وتبنى 

الداعمة  البرامج  من  وغيرها  االجتماعي”،  التواصل  منصات  عبر  التسويق  “برنامج  ومنها  األعمال،  لريادة  الداعمة 

لسيدات األعمال، يقدمها المستشار محمد المهري، خبير االستثمار وتطوير األعمال.
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مريـم الرميثي تلتقي 
رئيسة االتحاد الدولي 
لـصــاحبــات األعـمــال 

والمهــن

ثـمنــت جـهــود اإلمــارات فـي التــوازن 
بين الجنسيــن ودعم المـــرأة

أبوظبي: دانات

رئيسة  الرميثي  محمد  مريم  سعادة  التقت 
أعمال  سيدات  لمجلس  التنفيذية  الهيئة 
والمهن  األعمال  صاحبات  اتحاد  رئيسة  أبوظبي 
أماني  الدكتورة  سعادة  اإلمارات،  دولة  في 
لصاحبات  الدولي  االتحاد  رئيسة  عصفور 
صاحبات  اتحاد  عضوات  بحضور  والمهن،  األعمال 
في  متمثاًل  اإلمارات  دولة  في  والمهن  األعمال 
هدى  والدكتورة  الظاهري،  علي  عائشة  السيدة 
المهيري،  عقيدة  سلمى  والسيدة  المطروشي، 
التنفيذي  المدير  العامري  شفيقة  والدكتورة 

أبوظبي. أعمال  لمجلس سيدات 

الرميثي  مريم  سعادة  خاللها  رحبت  ترحيبية  بكلمة 

األعضاء،  وجميع  عصفور  أماني  الدكتورة  بسعادة 

وأشارت في كلمتها إلى جهود اتحاد صاحبات األعمال 

والمهن في اإلمارات في مجال دعم وتمكين سيدات 

الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل  وذلك  األعمال،  ورائدات 

يأتي  والتي  التمكين،  وسائل  كل  توفير  خالل  من  لها 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  على 

وتمكين  دعم  في  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

عد. المرأة على كافة المستويات والصُّ

اإلماراتية  المرأة  تمكين  رحلة  أن  الرميثي  وأكدت 
العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  تأسيس  قبل  بدأت 
المتحدة في عام 1971 م على يد المغفور له بإذن 
اهلل مؤسس دولة االتحاد الشيخ زايد بن سلطان 
وإنشاء  المرأة  تعليم  دعم  خالل  من  نهيان  آل 
وتوفر  المرأة  بشؤون  تعنى  التي  المؤسسات 
مشاركتها  وتعزيز  تمكينها  وتدعم  احتياجاتها 

الفاعلة في المجتمع. 

أماني  الدكتورة  وثمنت سعادتها جهود سعادة 
األعمال  لصاحبات  الدولي  االتحاد  رئيسة  عصفور 
والمهن بدوره في مجال دعم وتمكين صاحبات 

لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جهود  إن 

من  الالمحدود  والدعم  السامية  التوجيهات  وبفضل  األسرية،  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة 

سموها تمكنت المرأة من تحقيق إنجازات كثيرة ونجاحات، و تجّلت جهود “أم اإلمارات” سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك ودورها الفاعل في تعزيز مكانة المرأة اإلماراتية واالرتقاء بها عالميًا، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة 

منذ قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 1971. وإيمانًا من سموها بقدرة المرأة على المشاركة الفاعلة 

فقد  المختلفة،  العمل  مواقع  في  حققتها  التي  النجاحات  إلى  استنادًا  وذلك  التنمية  مجاالت  مختلف  في 

توفير  على  العمل  مع  االقتصادي،  المجال  في  المرأة  لدعم  المستقبلية  والخطط  المبادرات  سموها  وضعت 

كافة الخدمات المساندة لها لتحقيق التوفيق بين مسؤولياتها المهنية واألسرية.

وأضافـت الرميــثـي:بدأ االجتماع

قدمت  اإلمارات  دولة  أن  خاصة  األعمال،  ورائدات 
في  اإلماراتية  المرأة  لدعم  المبادرات  من  العديد 
المجال االقتصادي، وذلك من خالل تنمية الكوادر 
النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتها في دعم 
البيانات  من  تتضح  والتي  االقتصادية،  المسيرة 
حسب إحصاءات وزارة االقتصاد سنويًا والتي تشير 
إلى أن اإلمارات تسير قدمًا نحو تمكين المرأة على 
والتي  االقتصادية منها  المستويات خاصة  كافة 

أثبتت جدارتها عامًا بعد عام. 

وتطرقت الرميثي خالل لقائها إلى خطة التمكين 
عنها  اإلعالن  تم  التي  الوطنية  االستراتيجية 

توفير  على  تعمل  والتي   ،2021 ـ   2015 عام  في 
القطاعان  بها  يسترشد  التي  العامة  الخطوط 
والخطط  البرامج  لصياغة  والخاص،  الحكومي 
الرؤية  هذه  تحقيق  في  تساهم  التي  الداخلية 
اإلمارات  بمكانة  االرتقاء  إلى  الهادفة  الطموحة 
تمكين  على  حرصًا  الدول  أكثر  قائمة  على 
اإلمارات  سجلت  بل  فحسب،  هذا  ليس  نسائها. 
بين  للتوازن  دلياًل  طرحت  عندما  عالميًا  سبقًا 
يلزم  حكومي  قرار  بعد  ذلك  وكان  الجنسين، 
مؤسسات الدولة االستفادة من العنصر النسائي 

في مجالس اإلدارات.
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النوعية  بالقفزة  واعتزازها  بفخر  نشعر 
اإلمارات  دولة  حققته  الذي  الكبير  واإلنجاز 
الصادر  الجنسين  بين  المساواة  مؤشر  في 
لعام  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عن 
عالميًا   18 الـ  للمركز  وارتقائها   2020

بهذه  الدولة  صعدت  حتى  عربيًا،  واألول 
القفزة الكبيرة 8 درجات في سلم المؤشر 
بذلك  محققة  فقط،  واحد  عام  خالل 
قائمة  إلى  بالوصول  الوطني  المستهدف 
هذا  في  العالم  في  دولة   25 أفضل 
المؤشر بحلول العام الجاري 2021، مؤكدة 
لهذا  واستحقاقها  اإلمارات  جدارة  على 
اإلنجاز الذي تحقق في زمن قياسي مقارنة 
أن  مؤكدًة  االتجاه.  هذا  في  سبقونا  بمن 
مجلس سيدات أعمال أبوظبي في سبتمبر 
2020 حصل على عضوية االتحاد العالمي 

لصاحبات األعمال والمهن.

جهود  بتثمين  حديثها  الرميثي  واختتمت 
ما  نظير  األعمال  لصاحبات  الدولي  االتحاد 
تقدمه من أعمال جليلة تمكن المرأة على 
كافة المستويات خاصة االقتصادية منها 
والتي تسعى لنهضتها واالرتقاء بها عالميًا، 
كثيرة  معاني  حمل  اللقاء  أن  مؤكدة 
لخدمة  تسعى  مخلصة  جهود  ونتيجة 

المرأة حول العالم.

الدكتورة  استعرضت  اللقاء  وخالل 
الدولي  االتحاد  رئيسة  عصفور  أماني 
االتحاد  عمل  خطة  األعمال  لصاحبات 
والموجهات  األعمال  لصاحبات  الدولي 
االستراتيجية واإلنجازات التي حققها خالل 
أهمية  الى  عصفور  كوفيد-وأشارت  أزمة 
تعزيز سبل التعاون مع جميع دول العالم 

وفي نطاق أوسع.

وأضافت سعادتها: 
عصفور  أماني  الدكتورة  سعادة  وشكرت 
استضافتها  على  الرميثي  مريم  سعادة 
وقدمت لها درع وشهادة االتحاد العالمي 
جهود  مثمنة  والمهن  األعمال  لصاحبات 
المرأة  وتمكين  دعم  في  اإلمارات  دولة 
بجهودها  مشيدة  الجنسين  بين  والتوازن 
في هذا النموذج الطموح الداعي إلى دعم 
قدراتها،  وبناء  اإلماراتية  المرأة  وتمكين 
في  مشاركتها  أمام  الصعوبات  وتذليل 
ورائدًا  فاعاًل  عنصرًا  لتكون  المجاالت،  كل 
المكانة  ولتتبوأ  المستدامة،  التنمية  في 
مشرفًا  نموذجًا  لتكون  بها،  الالئقة 
المحلية  المحافل  كل  في  المرأة  لريادة 
خالل  من  وذلك  والدولية،  واإلقليمية 

تحقيق جملة من األولويات.

الدولي  االتحاد  أن  على  عصفور  وأكدت 
لصاحبات األعمال والمهن موجود بشكل 
نحتفل  ونحن  العربية،  الدول  في  دائم 
اليوم بتقليد اشتعال الشموع والذي يعتبر 
يجب  التي  بالسياسات  للعالم  تذكيرًا 
بين  والتوازن  العالم،  في  للمرأة  اتباعها 
والتنمية  األعمال  ريادة  وكيفية  الجنسين 
االتحاد،  عليها  يقوم  التي  والمحاور 
التجارة  في  المرأة  تمكين  إلى  باإلضافة 
المشروعات  صاحبات  وتمكين  والتعليم 
عمل  وكيفية  والمتوسطة  الصغيرة 

التشريعات االقتصادية.

 وأشارت إلى أن االتحاد الدولي واستشعاره 
المرأة  تمكين  أجل  من  يسعى  الدور  لهذا 
التشريعات  وعمل  العام  الرأي  وتوجيه 
والذي  اقتصاديًا،  المرأة  لتمكين  الالزمة 
تم  حيث   ،1930 لعام  تأسيسه  يعود 
فيليبس،  لينا  الدكتورة  يد  على  إشهاره 

تمكين  على  وتحرص  تهدف  كانت  والتي 
النفس  على  لالعتماد  وتأهيلها  المرأة 
الحرص  مع  اقتصاديًا  مستواها  وتحسين 
خالل  من  أسرتها  أركان  على  والحفاظ 
ليصبحن  وإرشادهن  وتأهيلهن  تدريبهن 
التجارة  مجاالت  كافة  في  رائدات 
ومعنوية  مالية  مكاسب  تحقيق  مع 
الوطني  االقتصاد  على  بالنفع  تعود 
مؤكدة  فيها،  تعمل  التي  والمجتمعات 
األعمال  لصاحبات  الدولي  االتحاد  لدى  أن 
والمهن العالمي اليوم فروعًا في 95 دولة 

موزعة في 5 قارات حول العالم.

الرميثي وسعادة  وتطرقت سعادة مريم 
اللقاء  خالل  عصفور  أماني  الدكتورة 
مع  الشراكة  لتعزيز  التعاون  سبل  إلى 
المنظمات النسائية في دولة اإلمارات من 
أجل النهوض بالمرأة على مستوى العالم 
تعاني  التي  الفقيرة  الدول  في  خاصة 
في  ونقصًا  الموارد  في  شحًا  المرأة  فيها 
تستطيع  حتى  ومساندتها  اإلمكانيات 
بمستقبلها  واالرتقاء  التحديات  مواجهة 

وأسرتها ومجتمعها.
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مجلس سيدات أعمال أبوظبي وّفر كل الدعم لي..
فزت بجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر بريادة 

األعمال 2017 ..
الفعاليات واألنشطة أكسبتني معرفة وخبرة في 

مجال ريادة األعمال..

أبوظبي: دانات

تعتبر منى الحمادي مؤسس ومالك شركة منيرال إنرجي للمستحضرات الطبيعية من رائدات األعمال اإلماراتيات 
اللواتي أثبتن قدرتهن في العمل بالقطاع الخاص ومزاولة النشاط التجاري.

وقالت الحمادي في حديث ل” دانات “ عن مراحل عملها في القطاع الخاص:”بدأت عملي في القطاع الخاص 
فقد  التجاري،  العمل  أساسيات  وتعلم  البحث  عقب  التصميم  لمجال  اتجهت  حيث   ،2015 العام  نهاية  في 
التابع  أبوظبي  التجهيز والتحضير له، واستعنت بخدمات مجلس سيدات أعمال  أجريت دراسة للمشروع وبدأت 

لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الستخراج رخصة “ مبدعة” والبدء في نشاطي التجاري”.

البدء  تصادف  الحمادي:”  وأضافت 
الحملة  إطالق  بداية  مع  بمشروعي 
التي  األعمال  لريادة  األولى  التوعوية 
أبوظبي،  أعمال  سيدات  مجلس  نظمها 
وشاركت في الدورات التدريبية والمعرض 
أكسبني  مما  الحملة،  لهذه  المصاحب 
مجال  في  والمعرفة  الخبرة  من  الكثير 

التجارة واألعمال.
  2016 عام  في  شاركت  بالقول:”  وتابعت 
لريادة  الثانية  التوعوية  الحملة  في 
األعمال التي نظمها أيضًا مجلس سيدات 
في  المشاركة  جانب  إلى  أبوظبي،  أعمال 
عقدت  حيث  لها،  المصاحب  المعرض 
دورات أكثر تخصصية وتنوعًا كان لها قدر 

كبير من االستفادة و اكتساب الخبرة “.
في  دعوتها  جرى  أنه  الحمادي  وذكرت 
األولى  الدورة  في  للمشاركة     2016 عام 
أتاحت  حيث  اإلمارات،  أم  مهرجان  من 
لتطبيق  الفرصة  لها  المشاركة  هذه 
الدورات  في  المعرفة  من  اكتسبته  ما 
من  العمالء  مع  والتعامل  التدريبية 

مختلف الشرائح. 

مشاركات

في  مشاركتها  أن  الحمادي  وأوضحت 

جعلها  المختلفة  واألنشطة  الفعاليات 
ريادة  مجال  في  وخبرة  معرفة  تكتسب 

األعمال.
وتقول منى الحمادي في هذا الخصوص:” 
كانت  المشاركات،  هذه  كل  خضم  في 
التخصص،   “ كلمة  ذهني  في  تدور 
دراستي  وبحكم  التخصص”،  التخصص، 
كيف  أفكر  كنت  الصيدلة  مجال  في 
أبدأ مشروعًا مبتكرًا في هذا  أن  أستطيع 
الفنية  مهارتي  على  وباالعتماد  المجال، 
وبتوفيق  استطعت  األكاديمية  والدراسة 
ساعدت  طبيعية  تركيبة  ابتكار  اهلل  من 
التي  والحكة  الجفاف  مشكلة  حل  في 

كان يعاني منها ابني.
في  المشاركة  على  إصراري  خالل  ومن 
الثالثة  التوعوية  للحملة  التدريبية  الدورات 
المنظمة من قبل مجلس  لريادة األعمال 
 2017 عام  في  أبوظبي  أعمال  سيدات 
إلى  أن أحول فكرة في ذهني  استطعت 
مقلد  خالد  الدكتور  لي  قال  حيث  واقع، 
حين عرضت عليه المنتج )الكريم ( جملة 
هو  اآلن  اآلن،  ابدأي   ”: وهي  أبدًا  أنساها  ال 
أشعلت  الجملة  المناسب”،هذه  الوقت 
النجاح  على  واإلقدام  الحماس  لدي 
الجدوى  دراسة  عملت  ثم  ومن  والتميز، 

إلى منتجات  الفكرة  وتمكنت من تحويل 
الجهد  هذا  ثمار  وقطعت  ملموسة، 
وفزت بجائزة “أفضل فكرة مشروع مبدع 

ومبتكر بريادة األعمال”2017 .
الفرصة  جاءت  بالقول:”  وأضافت 
واالنطالقة الواقعية من خالل مشاركتي 
األعمال  لريادة  المتكامل  البرنامج  في 
المنتج على  الفرصة لعرض  أتاح لي  والذي 
لهذا  السوق  حاجة  ومعرفة  الجمهور، 
وبعد  عليه،  اإلقبال  مدى  وقياس  المنتج 
أن لمست اإلقبال الكبير على المنتج بدأت 
تسجيل  خالل  من  الثانية  الخطوة  في 
اعتماد  على  حصلت  وقد  المنتجات، 
والمقاييس  المواصفات  هيئة  قبل  من 
اإلماراتية، ومن ثم تسجيل منتج من هذه 
االختراع  براءة  وتسجيل  كابتكار  المنتجات 
لدائرة  التابع  تكامل  برنامج  من  بدعم 
على  حصلت  وقد  االقتصادية.  للتنمية 
جائزة رواد االبتكار والتكنولوجيا في مجال 

. TIP AWARD 2018 الرعاية الصحية

سيدة األعمـال منـى 
الحمادي في حديث 

لـ”دانات”:
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منتجات العناية بالبشرة

بالقول:”  الحمادي  أجابت  مشروعها،  عمل  طبيعة  وحول 
يتم  التي  بالبشرة  العناية  منتجات  وبيع  إنتاج  في  عملنا  يتمثل 
استخالصها من عناصر طبيعية مناسبة لألفراد كافة من جميع 
برية  عضوية  مكونات  من  منتجات  بابتكار  نقوم  كما  األعمار، 

لتحسين جودة الحياة وتعزيز صحة البشرة”.
تناسب  التي  بالبشرة  العناية  منتجات  الرئيسية:  منتجاتنا  وتضم 
لتعزيز  عطرية  زيوت  ومزيج  حساسية،  البشرة  أنواع  أكثر  حتى 

الصحة والتوازن.

دعم كامل من المجلس

وحول دور مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم أعمالها، ردت 
منى الحمادي بالقول:” لقد وفر المجلس كامل الدعم من خالل 
على  منتجاتنا  لعرض  مشاركاتنا  وتفعيل  التدريبية  الدورات  طرح 
الجمهور، وتوفير خدمات االستشارات مع مستشارين ذوي كفاءة 

ومهنية عالية”.
التدريبية  الدورات  في  مشاركاتي  خالل  ومن  الحمادي:”  وأضافت 
من  واستفدت  األعمال،  ريادة  مجال  في  الخبرة  اكتسبت 
االستشارات التي حصلت عليها من اإلختصاصيين ذوي الخبرة في 

مجال ريادة األعمال ووضع برنامج لتطوير المشروع وتطبيقه”.
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االجتماعات

األشهر  خالل  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  شارك 
من  عدد  في  الجاري  العام  من  األولى  الثالثة 

االجتماعات الهامة.

مجلس  بين  اجتماع  ُعقد  الماضي،  يناير  شهر  ففي 
صربيا  سيدات  ومجلس  أبوظبي  أعمال  سيدات 

لمناقشة سبل التعاون المتبادل بين الطرفين.
وفي شهر فبراير عقد مجلس سيدات أعمال أبوظبي 
اجتماعًا مع لجنة تمكين السيدات من مجلس العمل 
تعاون  مشروع  مناقشة  خالله  وجرى  الفرنسي، 
مناقشة  تمت  كما  أبوظبي،  في  المرأة  دور  لتطوير 
الخدمات التي ترغب بها الجهة مثل الحضانة – عقد 

مذكرات تفاهم – دورات تدريبية .

اجتماع  في  المشاركة  جرت   ، ذاته  الشهر  خالل  و 
أجندة  لمناقشة  اإلمارات  أعمال  سيدات  مجلس 
سبل  وبحث  صربيا،  من  سيدات  بوفد  الخاصة  الزيارة 

التعاون المشترك، والعديد من األمور ذات االهتمام.

صربيا  من  سيدات  مع  الثاني  االجتماع  خالل  جرى  و 
البدء في التخطيط لرفع مستوى التعاون االقتصادي 
والثقافي واالجتماعي بين الجانب اإلماراتي والجانب 
والمبادرات  والخبرات  المعرفة  وتبادل  الصربي، 
قصص  ومشاركة  التجارية  الخبرات  حول  المشتركة 
لألنشطة  برنامج  ووضع  الجانبين،  كال  من  النجاح 
التجارية يركز على تمكين المرأة وكيفية خلق فرص 
من  المزيد  إقامة  على  العمل  وكذلك  أكثر،  تجارية 
المستضعفة  للفئات  خاصة  اإلدماج  بشأن  التعاون 
من  كالتوحد  أمراض  من  تعاني  والتي  والمهمشة 
الرئيسية  األولويات  وتحديد  قدراتهم،  تحسين  أجل 
يعتبر  الذي   2020 إكسبو  خالل  الجانبين  كال  من 
فرصة رائعة لتعزيز العالقات بين الجانبين وللتخطيط 

لألنشطة المستقبلية.  

بين  اجتماع  عقد  الماضي  مارس  شهر  في  وجرى 
مجلس سيدات أعمال أبوظبي والمنظمة الحكومية 
رئيسة  ستارك  يوليا  السيدة  برئاسة  البلجيكية 
فرص  مناقشة  تمت  حيث  األوروبية،  المرأة  جمعية 
التعاون المحتملة والمصالح المشتركة بين المجلس 

والمنظمة.

الورش التعريفية

مجلس  خدمات  عن  تعريفية  ورشة  تنظيم  تم 
سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع مؤسسات الشيخ 
محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وذلك 

في شهر فبراير الماضي.

خالل  المجلس  بإنجازات  التعريف  خاللها  من  تم 
االنضمام  كيفية  مبدعة،  رخصة   ،2020  -  2015

واالستشارات  للحاضنة،  االنضمام  كيفية  للمجلس، 
التي يقدمها المجلس .

وبلغت  أعمال  وسيدات  رائدات   8 الحضور  عدد  وبلغ 
نسبة الرضا 98%.

وفي شهر مارس الماضي، تم تنظيم ورشة تعريفية 
مع  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  خدمات  عن 
إنجازات  استعراض  خاللها  وجرى  العين،  جامعة 
المجلس ورخصة مبدعة، وطرق االنضمام للمجلس 
واالستشارات التي يقدمها، وذلك بمشاركة 8 رائدات 

وسيدات أعمال، وبلغت نسبة الرضا 98%.

البرامج التدريبية

عدد  بتنظيم  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  قام 
 ،2021 عام  من  األول  الربع  خالل  تدريبية  برامج   3
البرنامج   “ بعنوان  تدريبية  دورة  تنظيم  جرى  حيث 
الثانية  التدريبية  الدورة  أما  األعمال”،  لريادة  المتكامل 
في  المعرفة  وإدارة  األعمال  ذكاء   “ بعنوان  فكانت 
الثالثة  التدريبية  والدورة  الرقمي”،  االقتصاد  ظل 
التواصل  قنوات  عبر  التسوق  برنامج   “ بعنوان  كانت 
االجتماعي” وبلغ عدد المستفيدات 238 رائدة وسيدة 

أعمال.

رخص مبدعة

أصدر مجلس سيدات أعمال أبوظبي عدد 183 رخصة 
شهر  ففي   ،2021 العام  من  األول  الربع  في  مبدعة 
يناير تم إصدار عدد 42 رخصة ، وفي شهر فبراير تم 
إصدار 62 رخصة، أما في شهر مارس فقد ارتفع عدد 

رخص مبدعة التي تم إصدارها إلى 79 رخصة.

سيدات أعمال أبوظبي ينظم مجموعة 
والدورات  والفعاليات  األنشطة  من 

التدريبية خالل الربع األول من 2021

أبوظبي: دانات

مجموعة   2021 العام  من  األول  الربع  شهد 
حرص  التي  المتنوعة  والفعاليات  األنشطة  من 
تنظيمها،  على  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس 
حيث عمل المجلس على مواصلة تنظيمها رغم 
الجائحة، للتأكيد على الدور الريادي والهام الذي 

يقوم به في خدمة رائدات وسيدات األعمال .

دورات   9 عدد  المجلس  نظم  الفترة  وخالل 
عدد  وبلغ  استشارية،  وجلسات  عمل  وورش 
وبلغت  أعمال  وسيدة  رائدة   435 المستفيدات 
النوعي  األثر  و   98% الفعاليات  عن  الرضا  نسبة 
المجلس  قام  كما  بها،  المشاركات  لدى   93%

بإصدار عدد 138 رخصة مبدعة.

دورات وورش عمل وجلسات استشارية

رائدة وسيدة أعمال استفدن من أنشطة المجلس

نسبة الرضا عن فعاليات وأنشطة المجلس

نسبة األثر النوعي لفعاليات المجلس وأنشطته

رخصة مبدعة تم إصدارها خالل الربع األول

 9 

 98% 

 93% 

 435 

 138 



26


