وثيقة وسائل التواصل االجتماعي

مشروع  300مليار

#من_هنا_نبدأ
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#نصنع_املستقبل
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#مشروع_300مليار
#اصنع_في_اإلمارات
#مصرف_اإلمارات_للتنمية

ّ
مشروع  300مليار :ممكن ،محرك للنمو ،ونافذة للتفاعل
مشروع  300مليار" هو برنامج وطني شامل للنمو االقتصادي املستدام يهدف إلى مضاعفة
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي الذي يصل حاليا إلى  133مليار درهم بحلول
عام  .2031ستقود وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة املشروع ،في حين سيكون مصرف
اإلمارات للتنمية أحد املحركات املالية الرئيسية له ،وسيتم الترويج والتعريف باستراتيجية الوزارة
من خالل حملة "اصنع في اإلمارات" التي تمثل دعوة للمستثمرين والصناعيين واملبتكرين للمشاركة
في نمو القطاع الصناعي في دولة اإلمارات وإبراز املزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها اإلمارات.
نظرة عامة على املشروع
ّ
• تكامل األدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،التي ستلعب دور املمكن للقطاع،
ومصرف اإلمارات للتنمية الذي سيكون ّ
محركا للتنمية وحملة "اصنع في اإلمارات" التي
ستكون نافذة تفاعلية ،سيضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإحداث نقلة نوعية في
القطاع الصناعي اإلماراتي من خالل تعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.

نقطة االنطالق
• على مدار السنوات املاضية ،قدمت الشركات الصناعية في اإلمارات مساهمات كبيرة في
مسيرة التقدم االقتصادي ،وهي ماتزال تلعب دورا حيويا في عملية تنويع االقتصاد على أسس
مستدامة.
•

لدى اإلمارات بيئة أعمال متقدمة في املجالين الصناعي والتكنولوجي مع إمكانية تحقيق نمو
متسارع.

•

نؤمن أن باإلمكان تعزيز وتطوير القاعدة الصناعية القوية لالقتصاد اإلماراتي من خالل
التكنولوجيا املتقدمة

• البرنامج مصمم لالستفادة من الفرص التي تقدمها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بهدف
ضمان استمرار نمو القطاع الصناعي اإلماراتي وتنافسيته.
www.moiat.gov.ae

ّ
مشروع  300مليار :ممكن ،محرك للنمو ،ونافذة للتفاعل
البرنامج
•

في عالم ما بعد كورونا ،علينا تعزيز قوة وتنافسية اقتصاد اإلمارات بما يساهم في الحفاظ على مكانتها
ً
الدولية على صعيد االبتكار مع تدشين مسيرة الخمسين عاما املقبلة.

•

تحقيق هذا الهدف سيستند إلى املزايا التنافسية التي تتمتع بها اإلمارات وموقعها العاملي كمركز
اقتصادي رائد.
ّ
وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة ستكون الجهة املمكنة لهذا البرنامج ،وستطلق العديد من
املبادرات ،بينها تطوير األطر التشريعية والقانونية وإطالق برنامج القيمة الوطنية املضافة ،تطوير
برنامج جودة املنتجات اإلماراتية وتوفير الكهرباء والغاز بتعرفة تنافسية ووضع خريطة طريق متطورة
للتكنولوجيا املتقدمة وإطار للبحث والتطوير.

•

كذلك ستتولى الوزارة تطوير املعايير واملقاييس لضمان جودة الصناعة املحلية وتنافسيتها وقيمتها بما
يتناسب مع معايير التصدير الدولية وتعزيز فرص التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص
لتعزيز القيمة الوطنية املضافة وإعادة توجيه املوارد املالية إلى االقتصاد املحلي.

•

أهم املزايا التنافسية لإلمارات
•

مزيج متنوع من مصادر الطاقة بأسعار تنافسية

•

وجود العديد من املناطق الحرة في اإلمارات

•

بنية تحتية بين األفضل عامليا في مجال املواصالت والنقل والخدمات اللوجستية

•

بين أفضل دول العالم على صعيد األداء االقتصادي وريادة األعمال عام 2020

•

تصنيف ائتماني مرتفع

•

ً
ً
ً
منظومة نقل متقدمة مع  10مطارات مدنية و 105شركات شحن ،و 12منفذا بحريا وتجاريا ،بقدرة
ً
مناولة تزيد على  17مليون طن سنويا وبحمولة تبلغ  80مليون طن من البضائع

•

لدى اإلمارات أيضا إطارا قانونيا وتشريعيا بين األفضل في املنطقة
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ّ
ز
املمكن :استراتيجية و ارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
هناك  4أهداف رئيسية و 17مبادرة الستراتيجية الوزارة:
تهيئة بيئة األعمال املناسبة القادرة على
تلبية متطلبات املستثمرين املحليين
والدوليين في القطاع الصناعي

دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز
تنافسيتها

تعزيز مكانة الدولة كوجهة عاملية
لصناعات املستقبل الرائدة مع بنية
تحتية بمستوى عاملي ومواهب بشرية
تمتلك املهارة واملعرفة التكنولوجية

تحفيز االبتكار وتبني التكنولوجيا
املتقدمة في األنظمة والحلول الصناعية

أما املبادرات ،وعددها  ،17فتضم برنامجا وطنيا لتعزيز القيمة الوطنية املضافة ،وتطوير قانون
الصناعة وتأسيس منصة رقمية موحدة للخدمات والتراخيص الصناعية وللترويج للمنتجات
املصنوعة في اإلمارات ووضع أجندة التكنولوجيا املتقدمة وتمكين منظومة البحث والتطوير الوطنية
من خالل تصميم برامج تفصيلية للبحث والتطوير.

ستستهدف الوزارة تحقيق نمو صناعي في قطاعات محددة تشمل:

صناعات لديها وجود راسخ في اإلمارات مع
خبرة وطنية طويلة فيها ،مثل الطاقة
والبتروكيماويات والبالستيك واملعادن
والتصنيع.

صناعات استراتيجية ،هدفها تعزيز مرونة
االقتصاد والحد من االعتماد على سالسل
اإلمداد العاملية ،مثل صناعات األغذية واملياه
والزراعة والرعاية الصحية.
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صناعات املستقبل ،وتضم صناعات الفضاء
والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية
وسائر القطاعات التي يمكن دعمها من خالل
تطبيقات الثورة الصناعة الرابعة

نافذة التفاعل :حملة "اصنع في اإلمارات"
من روحية األجواء الحوارية والتفاعلية التي أدت إلى تطوير استراتيجية الوزارة ،تم أيضا إطالق حملة " ْ
اص َنع في اإلمارات" كدعوة
مفتوحة للمستثمرين واملبتكرين واملطورين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم للتفاعل مع الوزارة واالستثمار في القطاع
الصناعي في دولة اإلمارات واالستفادة من املزايا والتسهيالت والحوافز املوجودة في الدولة.
كيف يمكنني أن أساهم في هذه الحملة؟
• التواصل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
• االستفادة من ما يقدمه مصرف اإلمارات للتنمية
ّ
حمل إرشادات العالمة التجارية وانضم إلى الحملة لنشر الوعي
•
• استخدم شعار "اصنع في اإلمارات" على الفيديوهات واملواد الترويجية
هل حملة "اصنع في اإلمارات" هي نفسها حملة "صنع في اإلمارات"؟
ً
ً
الهوية اإلعالمية نفسها ،لكن شعار "صنع في اإلمارات" سيكون عالمة جودة وسيتم إطالقها الحقا لتكون عنوانا للجودة ومصدرا
للفخر باملنتجات والخدمات اإلماراتية .أما "اصنع في اإلمارات" فدعوة مفتوحة لجذب املواهب وأصحاب األفكار واالبتكارات.

األهداف

تشجيع رواد األعمال في
اإلمارات في مختلف
املجاالت على املساهمة
بأفكارهم وجهودهم في
القطاع الصناعي

خلق إحساس بالفخر
واالعتزاز باملنتجات
الوطنية محلية
الصنع بحيث تكون
بطاقة " ُ
صنع في
اإلمارات" املثبتة على
ً
ً
املنتج عامال محفزا
ً
ومشجعا للناس
لإلقبال عليه

بناء وتعزيز الثقة في
املنتج اإلماراتي املحلي
الصنع ،من خالل وضع
مقاييس إنتاجية
صارمة تضمن تحقيق
أعلى معايير التميز
والكفاءة والجودة

تشجيع وتحفيز قطاع
األعمال بالغ التنوع في
دولة اإلمارات للتوجه
نحو املشاريع
الصناعية واملساهمة
في تطوير قطاع
الصناعات املحلية
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خلق مجمع خبرات
صناعية محلية،
ّ
متعدد األطياف
ِّ
واملجاالت ،في قطاع
الصناعات في الدولة

خلق مظلة تشكل
ضمانة تجعل املنتج
اإلماراتي يخضع
للمواصفات والشروط
اإلنتاجية ذاتها
واملستندة إلى أعلى
معايير الجودة والتميز

املحرك :مصرف اإلمارات للتنمية
استراتيجية مصرف اإلمارات للتنمية

ملاذا وضع مصرف اإلمارات للتنمية استراتيجية جديدة؟
ً
ً
ً
يهدف مصرف اإلمارات للتنمية ألن يكون شريكا رئيسيا ومحركا للنمو في إطار االستراتيجية وسيلعب دورا فاعال في تمكين ونمو القطاع

الصناعي في اإلمارات.
ولتحقيق هذا الهدف ،سيقدم املصرف مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين واملقيمين في دولة اإلمارات ،بما في ذلك التمويل املرن
للشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الناشئة والشركات الكبرى في القطاعات ذات األولوية ،وتسهيل وتسريع اعتماد التقنيات الرقمية
وكذلك تعزيز ريادة األعمال واالبتكار.
وبحلول عام  ،2025سيوسع املصرف محفظته التمويلية لتصل إلى  30مليار درهم إماراتي بما يصب في مصلحة رواد األعمال والشركات
الناشئة والشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الكبرى ،وسيساهم في نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات ،وتعزيز القيمة الوطنية
املضافة ،واإلنتاجية ،والتوظيف.

أهداف مصرف اإلمارات للتنمية

سيساعدك مصرف اإلمارات للتنمية ويدعم أعمالك في ما يلي:
• إمكانية الوصول إلى حلول التكنولوجيا املتقدمة التي ستضمن لك االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية أعمالك وتعزيز
إنتاجيتها وكفاءتها والوصول إلى أسواق أوسع.
• مساعدتك على تنمية شركتك الصغيرة واملتوسطة وضمان حصولك على أفضل النصائح والتوجيهات لتحقيق تطلعاتك
• دعم أصحاب االبتكارات واألفكار املثمرة الذين يحتاجون إلى الدعم في مختلف مراحل تنفيذهم ملشاريعهم
• وبالطبع ،سيواصل املصرف مهمته املتمثلة بتوفير التمويل السكني لإلماراتيين
القطاعات ذات األولوية
سيركز مصرف اإلمارات للتنمية دعمه على خمسة قطاعات ذات أولوية تتمتع بإمكانيات كبيرة لدفع النمو االقتصادي ،بما في ذلك:

األولويات والتأثير

.1

التصنيع :البتروكيماويات والبالستيك وتصنيع املعادن واآلالت واألجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة املتجددة

.2

البنية التحتية :الطاقة والنقل واالتصاالت والبنية التحتية الرقمية

.3

التكنولوجيا :البرمجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات وأجهزة التخزين واألجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة املتجددة وتكنولوجيا التعليم

.4

الرعاية الصحية :األدوية والتكنولوجيا الحيوية واملعدات الطبية وخدمات املستشفيات

.5

األمن الغذائي :الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية املياه

التأثير :بحلول عام  ،2025يهدف مصرف اإلمارات للتنمية لتحقيق ما يلي:
-

توفير الدعم التمويلي لـ  13500شركة واملساعدة في استحداث  25000فرصة عمل جديدة

 املساهمة بأكثر من  10مليارات درهم في اقتصاد دولة اإلمارات من خالل إنشاء االئتمان ودعم القطاعات الرئيسية في الدولة-

تأسيس صندوق بقيمة  1مليار درهم إماراتي لدعم ريادة األعمال والشركات الناشئة واالبتكار
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ساهم في الترويج للحملة...
برجاء:

01

ّ
صور مقطع فيديو.
ِّ

02

ال تتردد في استخدام أسلوبك الخاص مع املحافظة على الرسائل الرئيسية.

03

شاركنا اللقطات على البريد اإللكتروني التالي media@moiat.gov.ae

04
05

سيتم نشر الفيديو عبر منصات التواصل االجتماعي الخاصة بوزارة

الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة @MoIATUAE

يرجى مشاركة مقاطع الفيديو على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بك مع
ذكر حسابات الوزارة  @MoIATUAEوالوسوم #اصنع_في_اإلمارات
#مشروع_300مليار #وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا-املتقدمة #من_هنا_نبدأ
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إرشادات وسائل التواصل االجتماعي
نشجعك على:
تأكد من ذكر حسابتنا
على منصات تويتر
وانستجرام ولينكد إن من
خالل استخدام خاصيتي
 Mentionو Tag
@MoIATUAE

احرص على تنشيط
التفاعل والحديث حول
الحملة من خالل
التواصل الفعال مع
وسائل اإلعالم والشركاء
واألفراد

تفاعل مع جمهورك وشجعهم على نشر
املحتوى الخاص بهم باستخدام الهاشتاج
#مشروع_300مليار #اصنع_في_اإلمارات
#من_هنا_نبدأ #نصنع_املستقبل
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
ليتم إعادة نشر محتواك على منصات
الوزارة

www.moiat.gov.ae

شاركونا محتواكم وتفاعلوا معنا

@MoIATUAE
@EDB_UAE
#من_هنا_نبدأ
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#نصنع_املستقبل

#مشروع_300مليار
#اصنع_في_اإلمارات
#مصرف_اإلمارات_للتنمية
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أمثلة للمنشورات

ً
مشروع_300مليار :نسعى لجعل القطاع الصناعي رافعة أساسية لالقتصاد
ً
الوطني في دولة #اإلمارات ،ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاما
املقبلة ،ورفع مستوى اإلنتاجية الصناعية واملساهمة االقتصادية وخلق
فرص عمل# .اصنع_في_اإلمارات #وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#من_هنا_نبدأ

مشروع_300مليار :نسعى الستشراف مستقبل القطاع الصناعي في
#اإلمارات ،ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية االقتصادية للدولة
كمركز للصناعات الرائدة واملبتكرة ،وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات
املستقبل# .اصنع_في_اإلمارات #وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#من_هنا_نبدأ

moIATuae

moIATuae

MoIATUAE
مشروع_ 300مليار :نسعى لجعل القطاع الصناعي رافعةً أساسية لالقتصاد الوطني في دولة
#اإلمارات ،ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاما ً المقبلة ،ورفع مستوى اإلنتاجية
الصناعية والمساهمة االقتصادية وخلق فرص عمل# .اصنع_في_اإلمارات
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_المتقدمة #من_هنا_نبدأ

MoIATUAE
مشروع_ 300مليار :نسعى الستشراف مستقبل القطاع الصناعي في #اإلمارات ،ضمن رؤية
مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية االقتصادية للدولة كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة ،وخلق بيئة
تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل# .اصنع_في_اإلمارات
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_المتقدمة #من_هنا_نبدأ
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