
  

  

  

  

   درا��-����� 
  .دعم الشركات الصغرية أساس إلقتصاد مستقر ومتنامي يف دولة اإلمارات

  
الخيفى على أحد أن اإلقتصادات يف الدول املتقدمة تقوم باألساس على قطاعات األعمال الصغرية واملتوسطة واليت                الخيفى على أحد أن اإلقتصادات يف الدول املتقدمة تقوم باألساس على قطاعات األعمال الصغرية واملتوسطة واليت                

ذا جند الدول املتقدمـة     ذا جند الدول املتقدمـة     هلهلوو  ..من السكان من السكان  %  % 8080  –  7070من الناتج القومي وتوظف     من الناتج القومي وتوظف      %  % 6060  –  5050متثل أكثر من    متثل أكثر من    
  ..تقدم دعما  غري حمدود للشركات الصغرية واملتوسطة نظرا  لدورها يف اإلقتصاد املستدام ويف توفري الوظائفتقدم دعماً غري حمدود للشركات الصغرية واملتوسطة نظراً لدورها يف اإلقتصاد املستدام ويف توفري الوظائف

  
يف املقابل، جند أن الدول العربية تنظر إىل األعمال أو الشركات املتوسطة والصغرية على أا عبء على اإلقتـصاد                   يف املقابل، جند أن الدول العربية تنظر إىل األعمال أو الشركات املتوسطة والصغرية على أا عبء على اإلقتـصاد                   

وليس من منطلق أا ركن أساسي وليس من منطلق أا ركن أساسي ) ) عمل اخلري  عمل اخلري  ( ( يت من منطلق املسئولية اإلجتماعية      يت من منطلق املسئولية اإلجتماعية      وأن أي دعم هلذه الشركات يأ     وأن أي دعم هلذه الشركات يأ     
  ..يف إقتصاد الدوليف إقتصاد الدول

  
وهلذا فإن الدعم الذي حتصل عليه الشركات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية حمدود على الرغم من وجود بعض وهلذا فإن الدعم الذي حتصل عليه الشركات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية حمدود على الرغم من وجود بعض 

قائم قائم إقتصاد  إقتصاد  ولية اإلجتماعية وليس اإللتزام ببناء      ولية اإلجتماعية وليس اإللتزام ببناء       على أساس املسئ    على أساس املسئ   قائمةقائمةاملبادرات هنا وهناك، ولكن وكما قلنا فهي        املبادرات هنا وهناك، ولكن وكما قلنا فهي        
  260,000260,000 وحبسب بعض التقارير فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة فيهـا             وحبسب بعض التقارير فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة فيهـا            ..على الشركات الصغرية واملتوسطة   على الشركات الصغرية واملتوسطة   

  .. منها على أا صغرية أو متوسطة منها على أا صغرية أو متوسطة200,000200,000شركة تصنف شركة تصنف 
  

طة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نود أن        طة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نود أن        وقبل الدخول يف تفاصيل التقرير حول دعم الشركات الصغرية واملتوس         وقبل الدخول يف تفاصيل التقرير حول دعم الشركات الصغرية واملتوس         
في كندا ميكنك تسجيل شركة خدمات خالل ساعة في كندا ميكنك تسجيل شركة خدمات خالل ساعة فف. . نسرد مثال صغري يوضح الفرق الكبري الذي أشرنا إليه سابقا نسرد مثال صغري يوضح الفرق الكبري الذي أشرنا إليه سابقاً

 درهم إمارايت وتكون تكاليف تسجيل الشركة وإجيار املكتب واإلقامات خلمسة موظفني  درهم إمارايت وتكون تكاليف تسجيل الشركة وإجيار املكتب واإلقامات خلمسة موظفني 350350وبتكلفة ال تزيد عن وبتكلفة ال تزيد عن 
والسبب طبعا  أن كندا تسمح ألصحاب الشركات بالعمل من املرتل وكثري           والسبب طبعاً أن كندا تسمح ألصحاب الشركات بالعمل من املرتل وكثري           . .  درهم إمارايت   درهم إمارايت  350350  طوال السنة أيضا   طوال السنة أيضاً  

من أصحاب الشركات الصغرية يستخدمون سرداب املرتل وحتويله إىل مكتب دون احلاجة إلستئجار مكتب وعادة              من أصحاب الشركات الصغرية يستخدمون سرداب املرتل وحتويله إىل مكتب دون احلاجة إلستئجار مكتب وعادة              
ة عمل للمـوظفني ودفـع      ة عمل للمـوظفني ودفـع      وطبعا  يف كندا ال حتتاج الشركات لعمل إقام       وطبعاً يف كندا ال حتتاج الشركات لعمل إقام       . . ما يتسع السرداب حلوايل مخسة موظفني     ما يتسع السرداب حلوايل مخسة موظفني     

  ..واإلقاماتواإلقاماترسوم التأشريات رسوم التأشريات 
  

واألمثلة على الشركات األمريكية اليت بدأت يف السرداب لتصبح من أكرب الشركات العاملية هي كـثرية ومنـها                  واألمثلة على الشركات األمريكية اليت بدأت يف السرداب لتصبح من أكرب الشركات العاملية هي كـثرية ومنـها                  
  ..مايكروسوفت وأبل وجوجل وفيس بوك وغريها من الشركات الكبريةمايكروسوفت وأبل وجوجل وفيس بوك وغريها من الشركات الكبرية

  
الـوطن  الـوطن  واليت تعترب األكثر دعما  لألعمال الـصغرية  يف  واليت تعترب األكثر دعماً لألعمال الـصغرية  يف   (  ( الشركة يف ديب مثال الشركة يف ديب مثالًس نفس  س نفس  أسيأسييف املقابل ، ولو أردنا ت     يف املقابل ، ولو أردنا ت     

وطبعا  تكون تكاليف التسجيل وإجيـار املكتـب        وطبعاً تكون تكاليف التسجيل وإجيـار املكتـب        . . جند أن إجراءات الترخيص تأخذ ماال يقل عن أسبوع        جند أن إجراءات الترخيص تأخذ ماال يقل عن أسبوع         )  ) العريبالعريب
يف حال كون مؤسس الشركة غـري       يف حال كون مؤسس الشركة غـري       وو. .  درهم إمارايت يف السنة     درهم إمارايت يف السنة    160,000160,000 موظفني التقل عن      موظفني التقل عن     55وتعيني  وتعيني  ) ) إلزاميإلزامي((



 وطبعا  فإن كل هـذه التكـاليف         وطبعاً فإن كل هـذه التكـاليف        .. درهم رسوم وكيل خدمات     درهم رسوم وكيل خدمات    10,00010,000  –  5,0005,000 أيضا  من     أيضاً من    خليجي فيتحمل خليجي فيتحمل 
تشكل عائقا  أمام الكثريين الذين يرغبون يف تأسيس أعماهلم اخلاصة وعبئا  ثقيال  على الذين يبدؤون أعماهلم الصغرية تشكل عائقاً أمام الكثريين الذين يرغبون يف تأسيس أعماهلم اخلاصة وعبئاً ثقيالً على الذين يبدؤون أعماهلم الصغرية 

  . . مما يؤدي إىل تقليل فرص جناحهممما يؤدي إىل تقليل فرص جناحهم
  

 درهم إمارايت يف ديب هو فرق هائل، وكلما إستطعنا  درهم إمارايت يف ديب هو فرق هائل، وكلما إستطعنا 160,000160,000ندا و ندا و  درهم إمارايت يف ك درهم إمارايت يف ك350350مابني مابني طبعا  الفرق طبعاً الفرق 
. . أن نقلص هذا الفرق، نكون قد دعمنا قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة وبالتايل دعمنا إقتصاد اإلمارة والدولة               أن نقلص هذا الفرق، نكون قد دعمنا قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة وبالتايل دعمنا إقتصاد اإلمارة والدولة               

  ..طبعا  املثال السابق هو مثال حقيقي وليس إفتراضي ومبين على خربة وجتربة شخصيةطبعاً املثال السابق هو مثال حقيقي وليس إفتراضي ومبين على خربة وجتربة شخصية
  

جم الفجوة، سوف نقوم بعمل حتليل بناء وإجيايب يهدف إىل الوصـول باألعمـال الـصغرية                جم الفجوة، سوف نقوم بعمل حتليل بناء وإجيايب يهدف إىل الوصـول باألعمـال الـصغرية                اآلن وقد إتضح ح   اآلن وقد إتضح ح   
  ..واملتوسطة يف اإلمارات لتصبح إحدى دعائم اإلقتصاد اإلمارايتواملتوسطة يف اإلمارات لتصبح إحدى دعائم اإلقتصاد اإلمارايت

  
إنشاء وتطوير شركات صغرية ومتوسطة قادرة على التوسع حمليا  وإقليميا  وعامليـا  ومنافـسة أرقـى      إنشاء وتطوير شركات صغرية ومتوسطة قادرة على التوسع حملياً وإقليمياً وعامليـاً ومنافـسة أرقـى      دعم  دعم  : : مهمتنامهمتنا

خالل خطط وبرامج واقعية مبقاييس     خالل خطط وبرامج واقعية مبقاييس      من    من   العاملية سواء يف جمال املنتجات أو يف جمال اخلدمات        العاملية سواء يف جمال املنتجات أو يف جمال اخلدمات        الشركات واملاركات   الشركات واملاركات   
  ..عاملية تقوم على أساس حتقيق الريادة اإلقتصادية من خالل هذه الشركاتعاملية تقوم على أساس حتقيق الريادة اإلقتصادية من خالل هذه الشركات

  
بعض املشاكل اليت تعاين منها الشركات الصغرية واملتوسطة يف اإلمارات وبعـض املقترحـات              بعض املشاكل اليت تعاين منها الشركات الصغرية واملتوسطة يف اإلمارات وبعـض املقترحـات                وفيما يلي تفاصيل  وفيما يلي تفاصيل  

   اليت قامت وزارة التجارة     اليت قامت وزارة التجارة     واإلجراءات  واإلجراءات  لنثين على بعض املبادرات     لنثين على بعض املبادرات    هناهنا الدعم هلذه الشركات، ونأخذ الفرصة        الدعم هلذه الشركات، ونأخذ الفرصة       لتحسنيلتحسني
 بإختاذها مثل ختفيض رأس املال املطلوب لتأسيس الشركات باإلضافة إىل تأسيس عدد من اهليئات  بإختاذها مثل ختفيض رأس املال املطلوب لتأسيس الشركات باإلضافة إىل تأسيس عدد من اهليئات واحلكومات احملليةواحلكومات احمللية

  ..حاتنا بتوفري مناخ أفضل لعملهاحاتنا بتوفري مناخ أفضل لعملهااملتخصصة بدعم الشركات الصغرية، واليت نرجو أن تساهم مقتراملتخصصة بدعم الشركات الصغرية، واليت نرجو أن تساهم مقتر
  

 ::دوائر التنميةدوائر التنمية ..11

 .. درهم درهم10,00010,000التقل عن التقل عن  مكلفة و مكلفة ورسوم التأسيس والتجديد السنويةرسوم التأسيس والتجديد السنوية •
 .. احلاجة للوقوف يف طوابري لعدة ساعات احلاجة للوقوف يف طوابري لعدة ساعاتمعمعالتسجيل يتطلب أسبوع على األقل التسجيل يتطلب أسبوع على األقل  •
 .. قبل احلصول على الرخصة قبل احلصول على الرخصة ودفع اإلجيار أو جزء منه ودفع اإلجيار أو جزء منهجيب إستئجار مكتبجيب إستئجار مكتب •
 ..لكل نشاطلكل نشاط) ) وأحيانا  مكتب وأحياناً مكتب ( ( طة حتتاج رخصة طة حتتاج رخصة يف حال تعدد األنشيف حال تعدد األنش •
  10,00010,000  –  50005000 بتكلفـة   بتكلفـة  بالنسبة للمستثمرين األجانب فيحتاجون إىل وكيل خـدمات      بالنسبة للمستثمرين األجانب فيحتاجون إىل وكيل خـدمات       •

 ..درهمدرهم
 مـرات    مـرات   77إذا كان العمل يتطلب وجود فروع يف مجيع إمارات الدولة فنحتاج لتكرار ماسبق              إذا كان العمل يتطلب وجود فروع يف مجيع إمارات الدولة فنحتاج لتكرار ماسبق               •

 . .  مرات مرات77وحتمل التكاليف وحتمل التكاليف 
% % 4949  -% % 5151 خدمات أو إدخال شريك على أسـاس      خدمات أو إدخال شريك على أسـاس     حاجة املستثمر األجنيب لتعيني وكيل    حاجة املستثمر األجنيب لتعيني وكيل     •

تشكل عائق كبري أمام املستثمرين األجانب حيث يضطر املستثمر اإىل إدخال شريك مـواطن              تشكل عائق كبري أمام املستثمرين األجانب حيث يضطر املستثمر اإىل إدخال شريك مـواطن              
 . . وهو ليس يف حاجة إليه ويفقد السيطرة على شركته ويضحي بنصف أرباحهوهو ليس يف حاجة إليه ويفقد السيطرة على شركته ويضحي بنصف أرباحه

  



 

 ::اهلجرة واجلوازاتاهلجرة واجلوازات ..22

إقامة يتطلب أسـبوعني إىل     إقامة يتطلب أسـبوعني إىل     عمل لكل موظف تأخذ أسبوع على األقل وعمل         عمل لكل موظف تأخذ أسبوع على األقل وعمل         إستخراج فيزة   إستخراج فيزة    •
 ) .) .أو أكثرأو أكثر((شهر شهر 

 درهم يف بعض احلـاالت   درهم يف بعض احلـاالت  20,00020,000 درهم وقد تصل إىل       درهم وقد تصل إىل      10,00010,000كل إقامة تتكلف حوايل     كل إقامة تتكلف حوايل      •
طبعـا  هـذه   طبعـاً هـذه   . .  درهم درهم100,000100,000 درهم أو  درهم أو 10,00010,000بغض النظر ما إذا كان راتب املوظف  بغض النظر ما إذا كان راتب املوظف  

 .. أضعاف ماكانت عليه قبل مخسة سنوات أضعاف ماكانت عليه قبل مخسة سنوات44الرسوم هي الرسوم هي 
وظف ويف كثري من األحيان يتم اإلستغناء عن املوظف نظرا  لعدم           وظف ويف كثري من األحيان يتم اإلستغناء عن املوظف نظراً لعدم           ليس هناك إمكانية لتجربة امل    ليس هناك إمكانية لتجربة امل     •

 . . أهليته يف األشهر الثالث األوىل وبالتايل خسارة مجيع مصاريف اإلقامة اليت مت دفعهاأهليته يف األشهر الثالث األوىل وبالتايل خسارة مجيع مصاريف اإلقامة اليت مت دفعها
إذا كان صاحب الشركة لديه شركات أخرى فليس هناك إمكانية إلسـتخدام املـوظفني يف               إذا كان صاحب الشركة لديه شركات أخرى فليس هناك إمكانية إلسـتخدام املـوظفني يف                •

كان لدى صاحب شركة جتارية تعمل مخسة أيام يف         كان لدى صاحب شركة جتارية تعمل مخسة أيام يف         فمثال  إذا   فمثالً إذا   . . الشركات األخرى اململوكة له   الشركات األخرى اململوكة له   
األسبوع حىت الساعة السادسة مساءا  وكان لديه أيضا  شركة أخرى متلك حمالت يف املـوالت         األسبوع حىت الساعة السادسة مساءاً وكان لديه أيضاً شركة أخرى متلك حمالت يف املـوالت         
واليت يكون فيها الضغط يف املساء أو يف العطل فيمكن هلذا املستثمر إذا رغب أن يستفيد مـن                  واليت يكون فيها الضغط يف املساء أو يف العطل فيمكن هلذا املستثمر إذا رغب أن يستفيد مـن                  

مع إحترام عدد ساعات العمـل لكـل   مع إحترام عدد ساعات العمـل لكـل    (  ( موظفيه يف الشركتني بدال  من تعيني موظفني آخرين موظفيه يف الشركتني بدالً من تعيني موظفني آخرين 
 ).).موظف بالطبع موظف بالطبع 

  
 ::املناطق احلرةاملناطق احلرة ..33

، ويف بعض املناطق احلـرة تتجـاوز        ، ويف بعض املناطق احلـرة تتجـاوز        )) درهم    درهم   20,00020,000( ( تكاليف تسجيل وجتديد عالية جدا       تكاليف تسجيل وجتديد عالية جداً       •
 . .  درهم درهم40,00040,000الرسوم ذلك وتصل تكاليف التجديد إىل حوايل الرسوم ذلك وتصل تكاليف التجديد إىل حوايل 

 منفصل لكل رخصة     منفصل لكل رخصة    املناطق احلرة تفرض على املستثمر إستئجار مكتب      املناطق احلرة تفرض على املستثمر إستئجار مكتب      فف،  ،  مكتب لكل رخصة  مكتب لكل رخصة   •
 .. رخص يف نفس املنطقة رخص يف نفس املنطقة44حىت وإن كان لديه حىت وإن كان لديه 

إذا تعددت األنشطة فيجب التعامل مع عدة إدارات مناطق حرة وتأسيس مكتب منفصل يف كل إذا تعددت األنشطة فيجب التعامل مع عدة إدارات مناطق حرة وتأسيس مكتب منفصل يف كل  •
 ..منطقةمنطقة

  

 ::النظام القضائي والقانوينالنظام القضائي والقانوين ..44

م إقتصادها  م إقتصادها  يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو من أكرب مميزات الدولة ودعائ          يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو من أكرب مميزات الدولة ودعائ          النظام القضائي والقانوين    النظام القضائي والقانوين    
ولكن النظام احلايل ال يأخذ يف اإلعتبار إحتياجات الشركات الصغرية واملتوسطة سواء من ناحية الرسوم               ولكن النظام احلايل ال يأخذ يف اإلعتبار إحتياجات الشركات الصغرية واملتوسطة سواء من ناحية الرسوم               
العالية لرفع قضية أو من خالل الوقت الذي تأخذه هذه القضايا واليت يف كثري من األحيان قد تكون سببا     العالية لرفع قضية أو من خالل الوقت الذي تأخذه هذه القضايا واليت يف كثري من األحيان قد تكون سبباً    

عدم قدرا  عدم قدرا  للوقها املالية يف وقت مناسب أو       وقها املالية يف وقت مناسب أو       يف إفالس هذه الشركات نظرا  لعدم قدرا على إستعادة حق         يف إفالس هذه الشركات نظراً لعدم قدرا على إستعادة حق         
  ..على رفع قضية لعدم توفر السيولة الآلزمة لرفع هذه القضية من األساسعلى رفع قضية لعدم توفر السيولة الآلزمة لرفع هذه القضية من األساس

  
  
  



 ::البنوك وشركات التمويلالبنوك وشركات التمويل ..55

على الرغم من إدعاء عدد كبري من البنوك وشركات التمويل دعمهـا الكامـل للـشركات الـصغرية       على الرغم من إدعاء عدد كبري من البنوك وشركات التمويل دعمهـا الكامـل للـشركات الـصغرية       
واملتوسطة من خالل أقسام متخصصة وبرامج تستهدفهم إال أنه ويف ظل األزمة اإلقتصادية كان التمويل               واملتوسطة من خالل أقسام متخصصة وبرامج تستهدفهم إال أنه ويف ظل األزمة اإلقتصادية كان التمويل               

ية ونسب ية ونسب والتسهيالت اليت تقدمها البنوك وشركات التمويل هلذه الشركات حمدودة جدا  وبشروط تعجيز       والتسهيالت اليت تقدمها البنوك وشركات التمويل هلذه الشركات حمدودة جداً وبشروط تعجيز       
  ..أرباح وفوائد عاليةأرباح وفوائد عالية

  
 ملسامهيها، واملشكلة قد تكـون يف        ملسامهيها، واملشكلة قد تكـون يف       ة ةًوطبعا  فللبنوك احلق يف وضع سياسات واضحة إلدارة املخاطر محاي         وطبعاً فللبنوك احلق يف وضع سياسات واضحة إلدارة املخاطر محاي         

لقروض ووضع خمصصات يف ميزانية الدولة لدعم هذه الـضمانات وحتديـد    لقروض ووضع خمصصات يف ميزانية الدولة لدعم هذه الـضمانات وحتديـد    للعدم وجود دعم حكومي     عدم وجود دعم حكومي     
  ..لبنوك للشركات الصغرية واملتوسطةلبنوك للشركات الصغرية واملتوسطةاانسب أعلى من قروض نسب أعلى من قروض 

  
 ::سائل اإلعالمسائل اإلعالموو ..66

إن تكلفة تسويق خدمات ومنتجات الشركات الصغرية واملتوسطة املتمثلة يف احلمالت اإلعالنية تعتـرب              إن تكلفة تسويق خدمات ومنتجات الشركات الصغرية واملتوسطة املتمثلة يف احلمالت اإلعالنية تعتـرب              
  ..مكلفة جدا  وحاجزا  كبريا  أمام إستمرارية هذه الشركاتمكلفة جداً وحاجزاً كبرياً أمام إستمرارية هذه الشركات

  
ة ة  من أن تقوم وسائل اإلعالم بعمل سياسة تسعري تأخذ يف اإلعتبار املوارد املالية احملـدود                من أن تقوم وسائل اإلعالم بعمل سياسة تسعري تأخذ يف اإلعتبار املوارد املالية احملـدود               ولألسف فبدال  ولألسف فبدالً 

وبالتايل امليزانيات اإلعالنية احملدودة للشركات الصغرية، فبالعكس فإن وسائل اإلعـالم تقـوم مبـنح               وبالتايل امليزانيات اإلعالنية احملدودة للشركات الصغرية، فبالعكس فإن وسائل اإلعـالم تقـوم مبـنح               
خصومات عالية كلما زادت امليزانية اإلعالنية للشركات مما يعين أن تكلفة اإلعالنات للشركات الكبرية              خصومات عالية كلما زادت امليزانية اإلعالنية للشركات مما يعين أن تكلفة اإلعالنات للشركات الكبرية              

  ..قد تصل إىل نصف تكلفة إعالن الشركات الصغرية لنفس املساحة اإلعالنيةقد تصل إىل نصف تكلفة إعالن الشركات الصغرية لنفس املساحة اإلعالنية
  

 ):):املوالتاملوالت((مراكز التسوق مراكز التسوق  ..77

تواجه الشركات الصغرية واملتوسطة يف اإلمارات وخصوصا  املاركات احمللية مشكلة كبرية يف تأسـيس              تواجه الشركات الصغرية واملتوسطة يف اإلمارات وخصوصاً املاركات احمللية مشكلة كبرية يف تأسـيس              
  ::وتتمثل هذه املشكالت أو العقبات فيما يليوتتمثل هذه املشكالت أو العقبات فيما يلي. . حمالت هلا يف املوالتحمالت هلا يف املوالت

 .. عدم تشجيع أي فكرة حملية والتمسك بترويج املاركات واألفكار األجنبية عدم تشجيع أي فكرة حملية والتمسك بترويج املاركات واألفكار األجنبية  ..  أأ
 ).).إال بالواسطة طبعا إال بالواسطة طبعاً((أي ماركة حملية مهما كان متيزها أي ماركة حملية مهما كان متيزها رفض طلبات رفض طلبات  ..  بب
                  على الشركات الصغرية مقارنـة بالـشركات الكـبرية        على الشركات الصغرية مقارنـة بالـشركات الكـبرية        ) ) لنفس املساحة لنفس املساحة ((رفع القيمة اإلجيارية    رفع القيمة اإلجيارية     ..  تت

 ).).  تطفيشتطفيش سياسة  سياسة ((
  ::املقترحاتاملقترحات

كثـر علـى    كثـر علـى    حنرص يف كافة دراساتنا وتقاريرنا على عدم اإلكتفاء بالتحدث عن املشاكل بل على العكس نركز أ               حنرص يف كافة دراساتنا وتقاريرنا على عدم اإلكتفاء بالتحدث عن املشاكل بل على العكس نركز أ               
  ::املقترحات البناءة وفيما يلي بعض املقترحات اليت توصلنا إليها بناء على التحليل السابقاملقترحات البناءة وفيما يلي بعض املقترحات اليت توصلنا إليها بناء على التحليل السابق

  
 بالنسبة للحكومةبالنسبة للحكومة •

لقد قامت احلكومة اإلحتادية وحكومات اإلمارات املختلفة بعمل عدد من املبادرات لـدعم األعمـال               لقد قامت احلكومة اإلحتادية وحكومات اإلمارات املختلفة بعمل عدد من املبادرات لـدعم األعمـال               
  ..الصغرية بعضها مذكور يف مقترحاتناالصغرية بعضها مذكور يف مقترحاتنا



  
بناء على عـدد  بناء على عـدد  ((نيف موحد للشركات الصغرية وللشركات املتوسطة  نيف موحد للشركات الصغرية وللشركات املتوسطة  أن تقوم احلكومة بعمل تص    أن تقوم احلكومة بعمل تص     ..11

حتصل على أساسه هذه الشركات على الـدعم        حتصل على أساسه هذه الشركات على الـدعم        ) )  أو حجم اإلستثمار    أو حجم اإلستثمار   املوظفني أو حجم املبيعات   املوظفني أو حجم املبيعات   
املخصص لفئتها سواء أكان دعما  حكوميا  أو من اإلدارات احلكومية أو البنوك أو وسائل اإلعالم               املخصص لفئتها سواء أكان دعماً حكومياً أو من اإلدارات احلكومية أو البنوك أو وسائل اإلعالم               

 ..وغريهاوغريها
لدعم األعمال الصغرية من خالل بعـض أو كـل          لدعم األعمال الصغرية من خالل بعـض أو كـل          ) ) سخيةسخية((ميزانية  ميزانية  أن تقوم احلكومة بتخصص     أن تقوم احلكومة بتخصص      ..22

 -::مايليمايلي
 ).).وفق ضوابط وشروط طبعا وفق ضوابط وشروط طبعاً((ضمان قروض البنوك للشركات الصغرية واملتوسطة ضمان قروض البنوك للشركات الصغرية واملتوسطة   ..أأ  
 ..تأسيس هيئات وبرامج ومراكز متخصصة يف دعم الشركات الصغريةتأسيس هيئات وبرامج ومراكز متخصصة يف دعم الشركات الصغرية ..بب  
ات ات عمل مركز متخصص يف دعم اإلبداع وتقدمي اإلستشارات اانية لتأسيس الشرك          عمل مركز متخصص يف دعم اإلبداع وتقدمي اإلستشارات اانية لتأسيس الشرك            ..جج  

 ..الصغريةالصغرية
 ..توفري وسائل دعم قانوين جماين للشركات الصغريةتوفري وسائل دعم قانوين جماين للشركات الصغرية  ..دد  
 ..إعداد وتقدمي دورات تدريبية جمانية للشركات الصغريةإعداد وتقدمي دورات تدريبية جمانية للشركات الصغرية  ..هه  
عمل دائرة أو هيئة متخصصة يف مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة على تسويق            عمل دائرة أو هيئة متخصصة يف مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة على تسويق              ..وو  

منتجاا وخدماا خارج الدولة ويشمل نشاطها توفري مساحات جمانية للعـرض يف            منتجاا وخدماا خارج الدولة ويشمل نشاطها توفري مساحات جمانية للعـرض يف            
 . .  الفرص الفرصههض الدولة اخلارجية وعمل مواقع إنترنت متخصصة ذض الدولة اخلارجية وعمل مواقع إنترنت متخصصة ذمعارمعار

  جوائز عايل املستوى لتكرمي الشركات واملؤسسات اليت تدعم األعمال             جوائز عايل املستوى لتكرمي الشركات واملؤسسات اليت تدعم األعمال             عمل برنامج عمل برنامج   ..زز  
باإلضافة إىل تكرمي الشركات الصغرية     باإلضافة إىل تكرمي الشركات الصغرية     ) )  التقرير  التقرير ااوخصوصا  املذكورة يف هذ   وخصوصاً املذكورة يف هذ   ((الصغرية  الصغرية  

   . . املتميزة طبعا املتميزة طبعاً
  

 بدعم املواطنني واملقيمني واملستثمرين اخلارجيني على        بدعم املواطنني واملقيمني واملستثمرين اخلارجيني على       ها وهيئاا ها وهيئاا  عن طريق براجم    عن طريق براجم   أن تقوم احلكومة  أن تقوم احلكومة   ..33
 ..حد سواء وعدم اإلكتفاء بدعم املواطنني فقطحد سواء وعدم اإلكتفاء بدعم املواطنني فقط

  

 ::بالنسبة لدوائر التنمية واملناطق احلرةبالنسبة لدوائر التنمية واملناطق احلرة •

وخصوصا  تلك اململوكة للمواطنني مبمارسـة    وخصوصاً تلك اململوكة للمواطنني مبمارسـة    ) ) أو التجارية الصغرية  أو التجارية الصغرية  ((السماح لشركات اخلدمات    السماح لشركات اخلدمات     ..11
 ..أعماهلم من املرتلأعماهلم من املرتل

 ..اجلديدةاجلديدة" " الصغريةالصغرية""ختفيض رسوم تسجيل الشركات ختفيض رسوم تسجيل الشركات إلغاء أو إلغاء أو  ..22
 ..ختفيض رسوم جتديد الترخيص للشركة املصنفة على أا صغرية أو متوسطةختفيض رسوم جتديد الترخيص للشركة املصنفة على أا صغرية أو متوسطة ..33
 ..السماح بتقسيط رسوم تسجيل وجتديد الشركات الصغرية واملتوسطةالسماح بتقسيط رسوم تسجيل وجتديد الشركات الصغرية واملتوسطة ..44
السماح ألصحاب الرخص املتعددة سواء كانت تابعة لدائرة التنمية أو للمناطق احلرة مبمارسـة              السماح ألصحاب الرخص املتعددة سواء كانت تابعة لدائرة التنمية أو للمناطق احلرة مبمارسـة               ..55

عمل من مكتب واحد حىت وإن تعددت الرخص أو األنشطة، مبعىن آخر فإن هذا اإلقتراح يدعو                عمل من مكتب واحد حىت وإن تعددت الرخص أو األنشطة، مبعىن آخر فإن هذا اإلقتراح يدعو                الال
 ..إىل حترير العقارات من قيود وحدود سلطات املناطق احلرةإىل حترير العقارات من قيود وحدود سلطات املناطق احلرة

 ..السماح بتعدد األنشطة يف الرخصة الواحدةالسماح بتعدد األنشطة يف الرخصة الواحدة ..66



توحيد تسجيل وترخيص الشركات يف اإلمارات السبع مع السماح مبمارسة أنشطتها يف الدولـة             توحيد تسجيل وترخيص الشركات يف اإلمارات السبع مع السماح مبمارسة أنشطتها يف الدولـة              ..77
 ..بالكامل مع األخذ بعني اإلعتبار أية شروط ومتطلبات تضعها بعض اهليئات احملليةبالكامل مع األخذ بعني اإلعتبار أية شروط ومتطلبات تضعها بعض اهليئات احمللية

  
 

 ::بالنسبة لدوائر اهلجرة واجلوازاتبالنسبة لدوائر اهلجرة واجلوازات •

خصوصا  تلك املصنفة على أا شـركات صـغرية أو     خصوصاً تلك املصنفة على أا شـركات صـغرية أو     ((ختفيض رسوم اإلقامة للشركات اجلديدة      ختفيض رسوم اإلقامة للشركات اجلديدة       ..11
 ).).متوسطةمتوسطة

 ..السماح بتقسيط الرسوم للشركات الصغرية واملتوسطةالسماح بتقسيط الرسوم للشركات الصغرية واملتوسطة ..22
 عامل التدفع رسوم     عامل التدفع رسوم    100100اإلقامة براتب املوظف وبالتايل إذا كان هناك شركة لديها          اإلقامة براتب املوظف وبالتايل إذا كان هناك شركة لديها          ربط رسوم   ربط رسوم    ..33

 ).).أجنيبأجنيب(( مدير  مدير 100100إقامة مثل شركة لديها إقامة مثل شركة لديها 
 شهور برسوم خمفضة  شهور برسوم خمفضة 66مدا مدا " " موظف حتت التجربةموظف حتت التجربة""السماح بعمل فيزة عمل مصنفة على اساس السماح بعمل فيزة عمل مصنفة على اساس  ..44

 الـشركة واملوظـف      الـشركة واملوظـف     الطرفـان الطرفـان   على أن يتم حتويلها إىل إقامة سنوية ودفع باقي الرسوم إذا إقتنع           على أن يتم حتويلها إىل إقامة سنوية ودفع باقي الرسوم إذا إقتنع           
 ..ببعضهماببعضهما

الشركات بإستخدام املـوظفني يف إحـدى شـركاته         الشركات بإستخدام املـوظفني يف إحـدى شـركاته         / / السماح لصاحب عدد من التراخيص      السماح لصاحب عدد من التراخيص       ..55
للمساعدة يف إحدى شركاته األخرى حسب احلاجة حىت وإن كانت الشركة األخرى يف إمارة               للمساعدة يف إحدى شركاته األخرى حسب احلاجة حىت وإن كانت الشركة األخرى يف إمارة               

 ..أخرى أو كان نشاطها خمتلفا أخرى أو كان نشاطها خمتلفاً
  

 ::بالنسبة للنظام القضائي والقانوينبالنسبة للنظام القضائي والقانوين •

 ..تخصصة يف القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتوسطةتخصصة يف القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتوسطةعمل حمكمة معمل حمكمة م ..11
 ..مراجعة وختفيض رسوم القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتوسطةمراجعة وختفيض رسوم القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتوسطة ..22
 ..تعجيل البت يف القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتخصصةتعجيل البت يف القضايا املقدمة من الشركات الصغرية واملتخصصة ..33

  
 ::بالنسبة للبنوك وشركات التمويلبالنسبة للبنوك وشركات التمويل •

دعم الشركات الصغرية واملتوسطة خصوصا  إذا دعم الشركات الصغرية واملتوسطة خصوصاً إذا إعادة تفعيل دور اإلدارات املتخصصة يف إقراض و      إعادة تفعيل دور اإلدارات املتخصصة يف إقراض و       ..11
 ..كان هناك دعم حكوميكان هناك دعم حكومي
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