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 الشركاء اإلستراتيجيون 
و المؤسسات التجارية 

الداعمة للمبادرة:

 Strategic Retail
 Partners in support of

YEStoWork Initiative

أدنوك للتوزيع
ADNOC Distribution

ماجد الفطيم - كارفور 
Carrefour - Majid Al Futtaim

جمعيات أبوظبي التعاونية
Abu Dhabi Co-op

مجموعة الفطيم 
Al Futtaim Group

مجموعة الطاير
Al Tayer Group

مجموعة الندمارك
Landmark Group

مجموعة شلهوب 
Chalhoub Group

مجموعة محمد حمود الشايع
M.H. Alshaya Co.

مجموعة شرف
Sharaf Group

مجموعة جمعة الماجد
Juma Al Majid Group



مبادرة "نعم للعمل"

تجربة عمل مجزية للشباب اإلماراتي 

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 

"نعم  برنامج   الدولة،  مستوى  على  نوعه  من  األول  يعتبر  وطني  برنامج 

للعمل"  لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وذلك بالمشاركة 

مع المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص. 

يوفر برنامج "نعم للعمل" فرص العمل للشباب والشابات من مواطني دولة 

اإلمارات وأبناء المواطنات أثناء اإلجازة الدراسية، بنظام الدوام الجزئي بهدف 

الحالية ومنحهم فرصة إلكتشاف مهارات جديدة من خالل  تنمية مهاراتهم 

تنظيم دورات قصيرة في مجال التعليم التقني والمهني. ويساهم برنامج 

لدى  الخاص  القطاع  في  العمل  ثقافة  بناء  في  كبير  بشكل  للعمل"  "نعم 

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بحيث  العام،  مرات في  ثالث  بمعدل  دوريًا  للعمل"  "نعم  برنامج  إطالق  يتم   

تم  َمن  كُل  يخضع  أسبوعين.  ولمدة  للطلبة  الدراسية  االجازات  مع  تتوافق 

المبيعات وخدمة  المشاركين لورش عمل تعريفية في مجال  إختيارهم من 

لمدة  الفعلية  العمل  تجربة  لخوض  بعدها  من  ينتقلون  حيث  العمالء، 

المختارة  التجارية  والمؤسسات  بالتجزئة  البيع  محال  عدد من  إسبوعين في 

في كل من أبوظبي، العين، دبي، الشارقة. ويكتسب الطلبة المشاركين في 

النجاح في  أساسيات  من  تعد  التي  والخبرات  المهارات  من  العديد  البرنامج 

مجال القطاع الخاص.

Young Emiratis Start to Work 
Initiative
A Rewarding Work Experience for Every Young 
Emirati!

Under the patronage of His Highness Sheikh Mansour Bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of 
Presidential Affairs of the UAE, Abu Dhabi Centre for Technical 
and Vocational Education and Training (ACTVET) promotes the 
YEStoWork Program to reinforce Emirati youth employability in 
the private sector and create opportunities for lifelong learning 
with the support of its strategic partners from the private sector. 

YEStoWork Program targets passionate Emiratis who are eager 
to learn and develop their intrapersonal skills  and contribute to 
success of achieving our Leaders’ vision. YEStoWork Program 
provides participating students with a unique and rewarding 
opportunity to experience a real work environment and acquire 
specific knowledge by attending a course in retail services and 
operations.  

The two weeks program runs each spring, summer and winter 
during school breaks. Students participating in YEStoWork are 
involved in specialized workshop in retail services and operations 
followed by two weeks of work experience as part-timers in a 
number of selected retail stores in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai and 
Sharjah.  During those two weeks, YEStoWork participants get 
the chance to apply the acquired skills successfully in the retail 
environment. 



الرؤية:
زيادة عدد المواطنين والمواطنات العاملين في 

مؤسسات البيع بالتجزئة و مراكز خدمات العمالء 
و المخابز التابعة للقطاع الخاص

الرسالة:
إعداد وتدريب الطلبة من مواطني دولة اإلمارت العربية 

المتحدة للعمل في مؤسسات البيع بالتجزئة ومراكز 
خدمات العمالء و المخابز التابعة للقطاع الخاص أثناء 

االجازات المدرسية الرسمية

Vision:
Increase Emiratization in Retail, 
Customer Care Services & 
Bakeries in the Private Sector. Mission:

Train and qualify Emirati Students to work in Retail, 
Customer Care Services & Bakeries in the Private 
Sector during official school breaks.

األهداف:
يعمل البرنامج على تحقيق األهداف التالية 

غرس حب العمل والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وإكسابهم   • 
العمل  فرص  خالل  من  مبكرة  سن  في  الالزمة  العملية  الخبرات 

الحقيقية. 
تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات القيادية ومهارات التواصل.   •

تحفيز الشباب على إمكانية إقامة المشاريع التجارية الصغيرة.   •
تطوير مهارات التسويق والترويج لدى الطلبة.  •

تنمية ثقافة شراء المنتج المناسب لدى الطلبة، من خالل فترة العمل في كبرى المؤسسات   •
التجارية.

ضمان إستمرارية األعمال في قطاع التجزئة من خالل تأهيل وتمكين المواطنين لسد أي   •
شاغر في هذا القطاع. 

الحصول على مؤهل معتمد في عمليات تجارة التجزئة من الهيئة الوطنية للمؤهالت.   •

Objectives:
• Build the capacity of skilled Emirati youth with the sense of responsibility 

towards the nation

• Inclusion of UAE national talents in the private sector’s market place

• Encourage young Emiratis to start their own business 

• Enhance young Emirati's skills in marketing and promotions

• Create awareness of product evaluation through working in leading  
retail stores  

• Ensure continuity of business in the retail sector through empowering, young 
Emiratis to fill the vacancies in retail sector.

• Qualify young Emiratis with accredited certificates in retail services and 
operations from NQA

المنطلق:
دعمًا لرؤية حكومة أبوظبي وقيادتها 

الرشيدة في تطوير وتمكين أبناء 
اإلمارات، واستنادًا إلى الهدف الرابع من الرؤية 

اإلقتصادية لحكومة أبوظبي 2030 والذي ينص 
على تنمية الموارد الوطنية في إمارة أبوظبي

Premise:
In support of the Abu Dhabi Government and our 
Leaders' vision in enabling and developing Emirati 
youth, and based on the fourth goal of Abu Dhabi’s 
Economic vision 2030: empowering the national 
resources in the Emirate of Abu Dhabi.



الدعم  الى  يرجع  للعمل''  ''نعم  مبادرة  نجاح  إن   “
للمركز،  الرشيدة  القيادة  تقدمه  الذي  الكبير 
والرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ منصور 

بن زايد منذ إنطالقتها األولى”

سعادة مبارك سعيد الشامسي
المدير العام – مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

والمهني

"The success of YEStoWork Initiative is 
rooted in the wise leadership and patronage 
provided by His Highness Sheikh Mansour 
Bin Zayed since the initial edition of the 
program."

H.E. Mubarak Saeed Al Shamsi
Director General of Abu Dhabi Center for Technical and Vocational 
Education and Training



ACADEMIC STAGES المـراحل األكـاديميـة

Unit 1: Perform stock control procedures
Unit 2: Merchandise products

الوحدة االولى: اتباع إجراءات إدارة المخزون
الوحدة  الثانية:  تصنيف وجرد البضائع والمنتجات

Unit 1: Apply safety work practices  
in a retail environment
Unit 2: Interact with customers

الوحدة االولى: تطبيق ممارسات السالمة 
في بيئة العمل بقطاع التجزئة

الوحدة  الثانية:  التفاعل مع العمالء

STAGE

1
المرحلة

STAGE

2
المرحلة

STAGE

3
المرحلة

STAGE

4
المرحلة

Unit 1: Communicate and support team 
and customers in the workplace
Unit 2: Advice on products

الوحدة االولى: التواصل بفعالية ودعم 
الموظفين والزبائن في مكان العمل

الوحدة الثانية: إعطاء المعلومات والمقترحات 
حول المنتج للزبائن في مكان العمل

Unit 1: Coordinate Administrative work in retail office 
Unit 2: Work effectively and gain knowledge of duties and 
rights in a retail environment
Unit 3: Plan a career in the a retail sector 
Unit 4: Prepare a portfolio of evidence during  
the period of the program.

الوحدة االولى: القيام باألعمال اإلدارية 
المتعلقة بتجارة التجزئة

الوحدة  الثانية:  العمل بفعالية ومعرفة 
الحقوق والواجبات في بيئة المبيعات بالتجزئة 

 الوحدة الثالثة:  تهيئة الطالب للعمل في 
               قطاع المبيعات بالتجزئة  

 الوحدة الرابعة:  تحضير ملف أدلة بأعمال الطالب خالل فترة 
العمل في قطاع المبيعات بالتجزئة



Selection & Orientation Day:
During the selection day, registered students will be 
selected & attend an induction session  which helps them 
to familiarize with rules applicable in the workplacment, 
code of conduct and relevant requirements to  
participate in the program.

إختيار وإرشاد المشاركين :
القواعد  بجمــيع  وتعــريفــهــم  المشــاركــيــن  إختـيــار  يـتــم 

والقوانين، ومتطلبات التدريب والمراحل الخاصة بالبرنامج

 التطبيق العملي 
)العمل بالدوام الجزئي: لمدة اسبوعين(:

الدوام  أساس  وعلى  أسبوعين  لمدة  العملي  التطبيق  في  الطالب  ينخرط 
الجزئي وذلك في إحدى المؤسسات التجارية التي تم اختيارها بدقة، بما يضمن 
تمتعها بنظام عمل متكامل قادر على إكساب الطلبة الخبرات العملية الالزمة 
كامل  إحترافي  بشكل  بالعمل  المتعلقة  المهام  كافة  أداء  من  لتمكينهم 

ومعايشة الواقع الفعلي للعمل في القطاع الخاص.

Two Weeks – Part-time Work Placement 
in the Private Sector:
Students are provided with the opportunity to experience part time 
jobs by working five hours a day with one of the retail stores which 
have been carefully selected to meet the training requirements. The 
aim is to provide students with a unique actual experience in the 
private sector that enables them to gain the required knowledge 
and experience in various professional areas by performing all tasks 
related to the specialization for a period of two weeks.



Abu Dhabi
أبوظبي

Dubai
دبي

Sharjah
الشارقة

Al Ain
العين

LOCATIONS المــواقــع



QUICK FACTS

لمحة عن البرنامج

High school, college & 
university students from 

15 years onwards

2 Weeks work 
placement during 

school breaks

Selection & 
Orientation Day

10 Retail partners

Over 300 vacancies                            
all over UAE

طلبة المدارس و الجامعات  
التي تتراوح أعمارهم من 15 

سنة فما فوق  

أسبوعان في مواقع 
العمل خالل العطالت 

المدرسية

إختيار وإرشاد 
المشاركين

10 شركاء من كبرى 
المؤسسات التجارية

أكثر من 300 شاغر في 
جميع أنحاء اإلمارات
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WORK EFFECTIVELY IN RETAIL ENVIRONMENT

العمل بفعالية في بيئة المبيعات بالتجزئة





PRODUCTS MERCHANDISE
تصنيف وجرد البضائع والمنتجات



SUPPORT TEAM AND CUSTOMERS
دعم فريق العمل والعمالء



INTERACT WITH CUSTOMERS
التفاعل مع العمالء



@YESto
W

ork
UAE



STOCK CONTROL
إدارة المخزون



Work Experience for every 
Young Emirati!

الشباب االماراتي!

تجربة عمل
لجميع



YESTOWORK PRESS COVERAGE

التغطية الصحفية لمبادرة ''نعم للعمل''



+971 2 613 2000
yestowork@actvet.ac.ae

@YEStoWorkUAE
www.yestowork.ae


