وثيقة تعريفية وإرشادية للشركاء
ملزيد من املعلومات

منتدى اصنع في االمارات
يقام منتدى "اصنع في اإلمارات" ،الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالتعاون
مع دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي ،تحت شعار "استثمار ،شراكة ،نمو" ،بحضور أكثر من
ً
 1300مستثمر ،ومشاركة  20متحدثا من نخبة صناع القرار ومديري الشركات الوطنية والهيئات
ّ
الحكومية البارزة ،ومجموعة من املستثمرين
واملصنعين وأصحاب املصلحة.
يهدف املنتدى لتمكين الصناعة في الدولة واملساهمة في النمو االقتصادي ،وزيادة املرونة والقدرة
في التعامل مع سالسل التوريد .كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة واملصنعين لبناء
الشراكات ،ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات املستقبل.
 12من الشركات الوطنية الرائدة في اإلمارات ستقدم التزامات بمشتريات تصل إلى  100مليار
درهم ،ما يشكل فرصة استثنائية للمصنعين .ويسلط الضوء على فرص توطين املنتجات ،وإعادة
توجيه قيمة املشتريات إلى االقتصاد الوطني عبر منح األولوية في العطاءات للجهات املنضمة
لبرنامج القيمة الوطنية املضافة.
ً
ً
متطلبات الشركات الوطنية تشمل أحد عشر قطاعا مستهدفا للنمو وهي املعادن،
البتروكيماويات واملنتجات الكيماوية ،والبالستيك ،واآلالت واملعدات ،والصناعات الدفاعية،
والصناعات الدوائية ،والتكنولوجيا واملعدات الطبية ،واالتصاالت ،واألغذية واملشروبات
والتكنولوجيا الزراعية .كما سيتم تقديم أكثر من  300منتجا جديدا تسهم بما ال يقل عن 5.2
ً
مليار درهم سنويا في الناتج املحلي
ملزيد من املعلومات

أبرز املزايا التنافسية لدولة اإلمارات
قيادة دولة اإلمارات داعمة وتستشرف
املستقبل بإيجابية ،وتوفر البيئة املرنة
ّ
واملشجعة على تحقيق أفضل النتائج

فرص تمويل ودعم فني وحاضنات
أعمال ودراسات جدوى

املصداقية واملوثوقية بقوانين تحمي
حقوق املستثمرين

منظومة تشريعية تشجع على
استقطاب االستثمارات الخارجية

بنية تحتية متطورة في املواصلت
والنقل واملطارات واللوجستيات

بنية رقمية متقدمة في مجال
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

موقع جغرافي استراتيجي يرتبط
باألسواق العاملية ّ
ويسهل التصدير

مواد خام وموارد الطاقة اللزمة
لتعزيز النمو الصناعي

بيئة أعمال تدعم املستثمرين ورواد
األعمال

موارد بشرية بكفاءات ومهارات عالية

جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع
ومتسامح وآمن

جهود مستمرة لتعزيز سهولة
ممارسة األعمال وخفض تكلفتها

ملزيد من املعلومات

أهداف املنتدى
تمكين الصناعة في الدولة واملساهمة في النمو االقتصادي ،وزيادة املرونة والقدرة في التعامل
مع سلسل التوريد
تسليط الضوء على فرص توطين املنتجات ،وإعادة توجيه قيمة املشتريات إلى االقتصاد
الوطني عبر منح األولوية في العطاءات للجهات املنضمة لبرنامج القيمة الوطنية املضافة
ً
االستفادة من القوة الشرائية املحلية لتطوير قطاع الصناعة ،خاصة عن طريق برنامج
"القيمة الوطنية املضافة"
توفير فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة واملصنعين لبناء الشراكات ،ويعزز تطوير
الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات املستقبل
 12من الشركات الوطنية الرائدة في اإلمارات ستقدم التزامات بمشتريات تصل إلى  100مليار
درهم ،ما يشكل فرصة استثنائية للمصنعين
ً
ً
تشمل متطلبات الشركات الوطنية  11قطاعا مستهدفا للنمو وهي املعادن ،البتروكيماويات
واملنتجات الكيماوية ،والبلستيك ،واآلالت واملعدات ،والصناعات الدفاعية ،والصناعات
الدوائية ،والتكنولوجيا واملعدات الطبية ،واالتصاالت ،واألغذية واملشروبات والتكنولوجيا
الزراعية
ً
سيتم تقديم أكثر من  300منتجا جديدا تسهم بما ال يقل عن  5.2مليار درهم سنويا في الناتج
املحلي اإلجمالي
ملزيد من املعلومات

الرسائل األساسية
نعمل لتعزيز مكانة اإلمارات كواحدة من أهم
املراكز العاملية للتصنيع والصناعة ،بفضل
السياسات املتبعة ،واملزايا واملمكنات،
والبرامج واملبادرات القائمة

تطلق الوزارة برامج لتمكين الصناعة كبرنامج
القيمة الوطنية املضافة ،الذي يعيد توجيه أكبر
قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات
الحكومية إلى االقتصاد املحلي ويدعم بالتالي أعمال
املصنعين ويسهم بتطوير الصناعة املحلية وتقليل
االعتماد على الواردات

تركز الوزارة على التقليل من االعتماد على
الواردات ودعم املنتج املحلي عبر التركيز على
 11قطاعا ذات أولوية

تعزز الوزارة بيئة األعمال عبر توحيد اإلجراءات،
وتقليل االزدواجية ،وخفض الرسوم ،وتوفير أسواق
جديدة للتصدير ،ووتوفير بيئة داعمة لرواد االعمال

يتم توفير حلول تمويل تنافسية بالتعاون مع
"مصرف اإلمارات للتنمية" لدعم نمو الشركات
الصناعية

دعوة للمصنعين للستفادة من فرصة التزام
الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط
مشترياتها وطلبها املستقبلي محليا من أجل تطوير
أعمالهم وإطلق منتجات محلية جديدة

دعوة للشركات الوطنية للستفادة من توفر
ً
طلباتها محليا

انضمام املصنعين إلى برنامج القيمة الوطنية
املضافة يمنحهم أولوية الحصول على العطاءات ،ما
يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعاتهم

ملزيد من املعلومات

انجازات القطاع الصناعي لليوم
منتدى اصنع في اإلمارات :استثمار..شراكة..نمو

 116مليار درهم :قيمة الصادرات الصناعية في عام 2021
 150مليار درهم :مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي بعام
2021
 2مليار درهم :قيمة التمويل الصناعي حتى اآلن من خلل مصرف اإلمارات
للتنمية
 41.4مليار درهم :تم إعادة توجيهها إلى االقتصاد الوطني من خلل برنامج
القيمة الوطنية املضافة
ً
ً
 :220مصنعا جديدا بدأ في اإلنتاج عام 2021

ً
اإلمارات تحتل املرتبة األولى إقليميا في مجاالت الخدمات اللوجستية والبنية
التحتية ،والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلل اتفاقيات تجارة حرة جديدة،
واستغلل الفرص من الطلب املستقبلي ،وخدمات تمويل جذابة ومخصصة
ملزيد من املعلومات

تغطي فرص الشراء مجموعة متنوعة من
القطاعات واملنتجات الصناعية

الصناعات الدفاعية

التصنيع املتقدم

املطاط والبلستيك

األغذية واملشروبات
والتكنولوجيا الزراعية

اآلالت واملعدات الكهربائية

البتروكيماويات واملنتجات
الكيماوية

االتصاالت

الصناعات الثقيلة

األدوية

التكنولوجيا الطبية

الخدمات
ملزيد من املعلومات

الجهات املشاركة

ملزيد من املعلومات

األجندة – الثلثاء  21يونيو2022 ،
التوقيت

الجلسات الصباحية (القاعة)

09:00 – 09:05

االفتتاح :الكلمة الترحيبية

09:05 – 09:15

الكلمة الرئيسة
معالي د .سلطان الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

09:15 – 09:30

جلسة حوارية :املشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو
سعادة محمد علي الشرفاء الحمادي ،رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي

09:30 – 09:50

كلمة رئيسية :اصنع في اإلمارات :املزايا التنافسية
سعادة عمر صوينع السويدي ،وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

09:50 – 10:50

الجلسة األولى :ملاذا اصنع في اإلمارات؟

10:50 – 11:25

الجلسة الثانية :الفرص الصناعية :بناء املرونة وتعزيزها

11:25 – 12:00

الجلسة الثالثة :النمو الصناعي

12:00 – 12:30

الجلسة الرابعة :توقعات املصنعين

12:30 – 13:00

استراحة غداء وصالة

 10:00 – 17:00املعرض املصاحب والعروض التقديمية (يومي  21و )22

ملزيد من املعلومات

دعوة للتفاعل في
منتدى "اصنع في اإلمارات"
كيف يمكنني أن أشارك في هذه الحملة؟

سلط الضوء على املزايا التنافسية التي تقدمها
للمستثمرين املحتملين عبر قنوات التواصل
االجتماعي الخاصة بك

زيارة املوقع اإللكتروني لوزارة الصناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ومتابعة حساباتها على
وسائل التواصل االجتماعي @MoIATUAE
للتعرف على حملة "اصنع في اإلمارات"

وضع شعار حملة "اصنع في اإلمارات" على منتجاتك
ومنشآتك الصناعية العمالة في دولة اإلمارات مثل
املصانع واملرافق وغيرها

شارك قصص نجاحك عبر وسائل اإلعلم
التقليدية ومنصات التواصل االجتماعي بتسليط
الضوء على املنتجات املصنعة في دولة اإلمارات

التواصل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

ّ
حمل إرشادات استخدام الشعار وانضم إلى
الحملة لنشر الوعي عبر استخدام الشعار في
فيديوهاتك ومنشورات التواصل االجتماعي

من خلل البريد اإللكتروني
media@moiat.gov.ae

ملزيد من املعلومات

عينة من املنتجات

فرص الشراء في قطاع الصناعة
معدات وخدمات الحفر

مواد تغليف ،رؤوس آبار ،سوائل حفر ،أنابيب غير معدنية ،أنابيب
إنتاج مبطنة

املعدات امليكانيكية

مضخات كهربائية غاطسة ،صمامات ،ضاغطات وتوربينات غازية،
وأنظمة اإلغالق الطارئ

التكنولوجيا
التكنولوجيا الطبية
املواد الكهربائية  /اإللكترونيات
الصناعات الثقيلة
الدفاع
األدوية
البتروكيماويات
الخدمات
االتصاالت

املطاط والبالستيك
صناعات أخرى

خدمات برمجية عامة ،تكنولوجيا األجهزة
إمدادات ومستلزمات طبية
أسالك كهربائية وكابالت وتركيبات وأقطاب ومحوالت ومفاتيح
كهربائية
مواد إنشائية ،معادن وأنابيب ،سبائك حديدية ،صهر
املعدات الدفاعية املختلفة
أدوية وعالجات
صودا كاوية وشحم وزيوت وغازات ودهانات وطالء ومنظفات
ومنتجات كربونية
التعامل مع املواد وإدارة النفايات ،أنظمة معالجة املياه ،صيانة

أبراج مراقبة واتصاالت وكابالت األلياف البصرية وشرائح الهاتف
النقال
خراطيم ،عوازل ،إطارات ،زيوت
تكنولوجيا األغذية واملشروبات والزراعة ،كيماويات ،مواد بناء...وما
إلى غير ذلك.

إرشادات وسائل التواصل االجتماعي

تفاعل مع جمهورك وشجعهم
على نشر املحتوى الخاص بهم
باستخدام الهاشتاج
#اصنع_في_اإلمارات

تأكد من متابعة وذكر حساباتنا
على منصات تويتر وانستجرام
ولينكد إن من خالل استخدام
خاصيتي

#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا
_املتقدمة ليتم إعادة نشر
محتواك على منصات الوزارة

Tagو Mention

@MoIATUAE

شاركونا محتواكم وتفاعلوا معنا
@MoIATUAE

#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#اصنع_في_االمارات
www.moiat.gov.ae

ملزيد من املعلومات

مواد إعلمية:
لتحميل شعار منتدى اصنع في اإلمارات :اضغط هنا
لتحميل شعار حملة اصنع في اإلمارات وارشادات االستخدام :اضغط هنا
ملشاهدة مقاطع حملة اصنع في االمارات :اضغط هنا
ملشاهدة الفيلم الخاص بحملة "اصنع في اإلمارات" :اضغط هنا

للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع فريق االتصال الحكومي في
وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة عبرMedia@moiat.gov.ae :

ملزيد من املعلومات

أمثلة للمنشورات

 الذي تنظمه،اصنع_في_اإلمارات# يقام منتدى
وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة بالتعاون#
 تحت،مع دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي
 بحضور أكثر من،" نمو، شراكة،شعار "استثمار
ً
 متحدثا من نخبة20  ومشاركة، مستثمر1300
صناع القرار ومديري الشركات الوطنية والهيئات
 ومجموعة من املستثمرين،الحكومية البارزة
ّ
واملصنعين وأصحاب املصلحة

اإلمارات بيئة#  ما الذي يجعل من دولة:شاهد#
7 مثالية جاذبة للنمو الصناعي؟ إليكم أهم
اصنع_في_اإلمارات# !أسباب

MoIATUAE

MoIATUAE

MoIATUAE

MoIATUAE

What makes #UAE an attractive destination for industrial investments?
#MoIAT #MakeItInTheEmirates

#MakeItInTheEmirates forum, organized by #MoIAT and @abudhabided, is
held under the theme "Invest, Partner, Grow“ brings together government
entities, leading national companies, investors, manufacturers, and various
stakeholders with the aim of providing tangible practical opportunities to
invest in the industrial sector’s growth. Stay tuned for more!

ملزيد من املعلومات

