
AD-Lancer

العمل عن طريق المشاريع



المشروع

طريق وذلك عن وتعزيز ثقافة جديدة للعمل، خلق : الوصف

،  حيث يتم اإلعالن عن العمل على المشاريعتشريع

(  قبل الشروع بطرحها مناقصات عامة)المشاريع المطلوبة 

تم –حكومة أبوظبي الموقع اإللكتروني لخدمات : الموقع

(  منصة األعمال الحرة)

ه مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشببالتعاون : الشراكء

مستوى إمارة وأفراد المجتمع على الحكومية والقطاع الخاص 

أبوظبي

جيل التسمن المواطنين من اكفة فئات المجتمع تمكن : اآللية

أن على . العمل للجهة مقابل سعر معين للك مشروعوتقديم 

لجهات يتم تحديد المواصفات المطلوبة والتقييمات الفنية من ا

.المعنية لك حسب تخصصه وطلبه

للمواطنين عن طريق العمل على المشاريع يسمح : الرخصة

نة لعالم المناقصات العامة بتسهيالت وضوابط معيبالدخول 

"  ةفرص وظيفي"ومعيارية تشجعهم على العمل الخاص، وتوفر 

عن بعد دون اللجوء إلى اإلجراءات الوظيفية في نفس 

 FREEاألعمال الحرة هذا عن طريقة إصدار رخصة . الجهات

LANCER أو أي رخصة أخرى تماشيًا مع توجيهات الكومة

والطلب تقديم خدمات حسب الحاجة : الهدف األسمى

دون االعتماد على اعتمادًا على مهارات وقدرات الشباب، 

األاكديميةالسير الذاتية والمؤهالت 

 منصات لألعمال الحرة عالمية مثل: معياريةمقارنة:

- UpWork – in 5 years 5m customers

- Toptal – in 10 years 12m customers



أهداف المشروع

في مجاالت عمل جديدة ثقافة خلق 

فة مختلفة ومطلوبة عن طريق المشاريع لاك

المجتمع فئات 

حل مساعد لتحدي الفرص الوظيفية إيجاد 

، والتوطين على المستويات المحلية واالتحادية

مع العمل وتقديم الدعم المادي للعاطلين عن 

ةالتشغيليالنفقات المساعدة في تقليل بعض 

، و حث وتشجيع الشباب على ريادة األعمال

تمكنهم من العمل ( حرة لألعمال)الحصول على رخص 

دعم وتوفير دون االرتباط بالجهات والمؤسسات 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

رفع اقتصاد الناتج المحلي المساهمة في 

لإلمارة، وتقديم حلول لتخفيف الدعم القومي 

الحكومي، وذلك عن طريق التشجيع على الصناعات 

والزراعات الملية على المدى المتوسط والبعيد

للتأقلم مع خلق وتعزيز ثقافة جديدة 

ي التغيرات المستقبلية والقابلية للمرونة ف

الخاص، والجاهزية ألي تطوير الذات والعمل 

تحديات مستقبلية

سنويًا مليون درهم 500-400الحكومة دفع ت

وتطوير وتبنيبناءالعمالة ، ونحن نهدف إلى لتوريد 

كبديل لهذه شبكة من المواطنين المهرة

التلكفة ، واستخدامها بكفاءة



مراحل المشروع

المرحلة األولى:

ترجمة، تصميم شعار، تصميم موقع إلكتروني، : مثالً الخدمات العامة، 

الخ.. تصميم هندسي أولي، دليل إرشادي، خرائط اإلجراءات، التصوير 

المرحلة الثانية  :

التوزيعات الرسمية، خدمات الضيافة : ، مثالً طلبات الشراء المباشر

خال.. للفعاليات، مستلزمات مكتبية، أدوات مستهلكة، تنظيم فعاليات 

المرحلة الثالثة:

المناقصات العامة

الجهات ذات الصلة

تشريع القانون

العمل على الموقع اإللكتروني

الحرةاألعمال مع رخصة الربط 

التنفيذ والربط مع الباحثين عن العمل



SWOT Analysis

نقاط القوة

التهديدات

نقاط الضعف

الفرص

S W

OT

نقاط القوة

ن العاطلين عفرص وظيفية للمواطنين خلق •

العمل، بامتيازات مسهلة

تقليل الدعم المادي على الحكومة وذلك •

عن طريق خلق فرص وظيفية بتاكليف 

تشغيلية أقل

سهولة تطبيق المشروع بالتعاون مع •

الجهات ذات االختصاص

نقاط الضعف

التردد أو التصدي من الجهات ومؤسسات •

العمل في تحديد األعمال المطلوبة

المتابعة وقياس األداء والتأكد من •

استمرارية األعمال بالجودة المطلوبة

متابعة إجراءات إتمام األعمال ودفع •

المستحقات

التهديدات

الموردين، /عدم االنضباط األمثل من األفراد•

عاألمثل للمشرومما يؤثر على تحقيق الهدف 

استخدام المعدات والفرص المتاحة للدواعي •

ملالشخصية، بداًل من مصلحة واحتياجات  الع

التأخر في تقديم العمل المطلوب والتأخر عن•

جدول األعمال

الفرص

دعم الحكومة ورؤية القيادة الرشيدة بخلق•

ة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في اكف

شرائح المجتمع

عدم وجود أي مشروع من هذا الطراز على •

مستوى إمارة أبوظبي حتى اآلن

روناكوجائجةتغير نمط الحياة الوظيفية بعد •



 شراكء )قائمة الجهات والمؤسسات المسجلة في الموقع الرقمي

(المشروع

قائمة بفئات وأسعار الخدمات والمشاريع المطلوبة

 قائمة باألشخاص وملفاتهم الشخصية، مع أمثلة عن أعمالهم

المقدمة مسبقًا 

الربط مع رخصة األعمال الحرة عن طريق دائرة التنمية االقتصادية

المحتوى

Abu Dhabi Lancer

دليل إرشادي 

ألف درهم30

مصور فوتوغرافي

للساعة الواحدةألف درهم

ضيافة لفعالية

ضيف50آالف درهم10

تصميم شعار

آالف درهم8

تصميم موقع إلكتروني

ألف درهم50

بروتوكول-تدريب مهني 

للساعة الواحدةألف درهم

آمنة محمد
مصورة فوتوغرافية

شهادة محترف
جهات3العمل مسبقًا مع 

أمثلة من األعمال

عبدهللا سعيد
مهندس متقاعد

سنة20خبرة 
أمثلة من األعمال

مثال توضيحي

خطوات العمل

عن طريق المشاريع، وآلية دفع اعتماد تشريع قانون العمل1.

(مكتب المشتريات–دائرة اإلسناد الحكومي )المستحقات 

الدليل اإلرشادي المفصل عن اكفة الخدمات والمشاريع تحضير2.

الموافق العمل عليها، مع اإلجراءات المتبعة

القرار على اكفة الجهات والمؤسسات للعمل به، /القانونتعميم3.

والتسجيل كشراكء في المشروع

اإلعالمي الستقطاب الشراكء واألفرادالوعي4.

الدوري لقياس وعرض نتائج األداءالتقرير5.

الجهات
الملفات الشخصية



الفئات والتخصصات

المرحلة األولى

4

الخدمات المالية 

والمحاسبة

التدقيق المالي –األدلة اإلرشادية 

–الميزانية العمومية–والحسابات 

السياسات واإلجراءات –اإلغالقات المالية 

مؤشرات أداء -خدمات الضريبة –المالية 

–الدفاتر المالية الحسابية –القياس المالي

خدمات التحليل المالي

المعلوماتتكنولوجيا 

واالتصاالت

تطوير األلعاب -استشارات الدعم التقني 

استشارات تكنولوجيا المعلومات –اإللكترونية 

تقنية –تطوير المواقع اإللكترونية –والشباكت 

أمن الشباكت –الوسائط المتعددة التفاعلية 

الحلول التجارية التقنية–واألنظمة 

1

5

الخدمات القانونية 

والترجمة

–ترجمة قانونية –استشارات قانونية 

–إعداد وصياغة العقود –ترجمة لغات 

إعداد –الضريبية مراجعة المستندات

السياسات واإلرشادات والوثائق المتعلقة 

بالهيالك الوظيفية

2

البرمجةخدمات 

والتصميم

تصميم –تصميم المواقع اإللكترونية 

تصميم الالفتات–التطبيقات الذكية 

تصميم بطاقات العمل –اإلعالنية 

–تصميم الجرافيكس –والمطبوعات اإلدارية 

تصميم الشعارات

6

التصوير خدمات 

والمونتاج 

–تصوير الفيديو –التصوير الفوتوغرافي 

التحرير الرقمي –الرسوم المتحركة –المونتاج 

هندسة –اإلنتاج –مقاطع الفيديو –

الدوبالجتسجيل الصوت –المؤثرات الصوتية 

3

خدمات اإلعالم 

والعالقات العامة

ة كتاب–النشرات الدورية –المنشورات اإلعالمية  

تصميم –الصحافة –نصوص وسيناريوهات 

تصميم منشورات وسائل –اإلعالنية البنرات

تطوير –إدارة الفعاليات –التواصل االجتماعي 

محتوى  

جاري العمل على الالئحة التنفيذية الخاصة بالتسعيرات والدفعات المالية



قلة التاكليف

المصاحبة لتطبيق هذاقلة التاكليف 

المشروع حيث أن اكفة الممكنات 

والموارد متاحة فعليًا في الجهات 

ذات الصلة المقترح التعاون معها 

في المشروع

أيضًا قلة التاكليف المستقبلية 

مقارنة في الوظائف الدائمة في 

الهيالك التنظيمية

أحدث التقنيات

للتعامل مع فرص جديدة للحكومة 

أدوات جديدة من التقنيات

أيضًا فرص جديدة للبدء باستخدام 

تقنيات مالية جديدة غير االعتيادية 

Fintechفي الحكومة 

جائحة كورونا

التغييرات االقتصادية والتأثيرات 

نتج عنها جائحة كورونا الناتجة عن 

تغيير في حجم وطبيعة األعمال

سهولة تشريع القانون حيث تم 

اختبار العمل عن بعد وقياس 

نجاحه وزيادة اإلنتاجية

رخصة األعمال الحرة

رخصة األعمال الحرة تم إطالق 

عن طريق دائرة التنمية 

2020االقتصادية في أبريل 

يسهل اإلجراء بحيث ال يشترط 

إعادة العمل على إيجاد رخصة 

أخرى

البوابة الرقمية

وجود وجاهزية موقع خدمات 

تم–حكومة أبوظبي 

يسهل الوقت ويوفر التاكليف 

المطلوبة للعمل على موقع 

منفصل

Quick-wins                                                                                               حلول سريعة



التقييم الفني للعروض، واختيار 

الفائز، حسب اللوائح والشروطالمتقدم 

الجهة

التحويل المالي -إجراء الدفع

Wire transfer

الجهة

استخراج رخصة األعمال الحرة 

دائرة التنمية االقتصادية

الفرد

التسجيل وفتح

الحساب اإللكتروني

اختيار الخدمة والتقديم عليها، 

مع إماكنية مناقشة السعر

الفرد

إصدار أمر العمل للعرض المختار

الجهة

التسليم، واالعتماد النهائي

الجهة+ الفرد 

نهاية اإلجراء

آلية العمل
The complete cycle

تشكيل لجنة أو فريق من دائرة اإلسناد الحكومي، باإلضافة إلى مجلس أبوظبي للشباب: الحل المؤقتالدور المطلوب للواجهة والربط والتأكد من الخدمات والتقديم النهائي                             



أفراد

مشاريع شبابية 
ناشئة ومتوسطة

شراكت كبيرة

الفريق

القطاع الحكومي

القطاع شبه 
الحكومي

القطاع الخاص
األفراد

Hand-holding

Interface 

Payment 

Performance

Monitoring 

Verification 

اللجنة/ آلية عمل الفريق 

التأكد من جاهزية المشروع، وسد •
اكفة الثغرات محتملة الوقوع

متابعة وتطوير مرحلة التنفيذ، •
والتأكد من سالسة سير األعمال

دعم الشباب الناجحين، والتأكد من •
ربطهم بفرص جديدة

العمل على استراتيجيات المراحل •
المختلفة من المشروع واستدامته

إما فريق مختص دائم لتنفيذ ومتابعة وتطوير المشروع، أو إنشاء مكتب للشباب : آلية العمل



الالئحة التنفيذية

جاهزية الالئحة التنفيذية الخاصة 

، والدليل اإلرشاديبالخدمات واألسعار

البداية

التعميم على الجهات

إرسال الالئحة التنفيذية والمجموعة 

، الشباب للجهاتاألولى من 

المهارات الناقصة  /واستقطاب الخدمات

التي تحتاجها لك جهة

المجموعة األولى

للبدء عدد من الشباب جاهزية 

الفوري في الخدمات البسيطة، 

وقياس نتائج األداء

مـراحل الـتـنـفــيذ
المرحلة التجريـبية

(أغسطس–يوليو )

1

2

3

4

العمل على الخطة اإلعالمية والتسويقية في نفس األثناء 

بالتعاون مع شباب موهوبين في مجاالت التصميم

مع دائرة المرحلة التجريبية بدء 

اإلسناد الحكومي، والجهات 

التابعة لها



تصميم الموقع عن طريق 

هيئة أبوظبي الرقمية

الالئحة التنفيذية 

والدليل اإلرشادي

المرحلةبدء 

التجريبية

تعميم المشروع على 

اكفة الجهات للتسجيل

استقطاب أكبر عدد 

من الشباب للتسجيل

الخطوات القادمة

اعتماد آلية دفع 

المستحقات

123

456



نهاية العرض


