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يسـ ـ ــتعرض هـذا التق ـ ــرير أه ــم النتائـج واإلنجــازات التـي تـم تحقيقه ــا منـذ إنش ــاء
الــوزارة فـي يوليـو  2020وأهـم المســتجدات المتعلقـة بتنفي ـ ــذ

ملخص تنفيذي إلنجـــــازات 2021

االسـتراتيجية الوطنيـة للصنــاعــة والتكنولوجيـا
المتقدمــة مشـــــروع  300مليــــــــــــار
حيــث حققــت الــوزارة خــال عــام واحــد فقــط مــن تأسيســها العديــد
مــن اإلنجــازات والنتائــج اإليجابيــة التــي مــن شــأنها دعــم وتعزيــز نمــو
القطــاع الصناعــي فــي الدولــة والمســاهمة فــي دفــع عجلــة االقتصاد
علــى المدييــن المتوســط والبعيــد.
وعم ـ ـ ــلت ال ــوزارة خ ــال ه ــذه الفتـ ـ ــرة بالتنـ ـ ــسيق والتش ــاور م ــع جمي ــع الجه ــات
ذات الصل ــة عل ــى كاف ــة المس ــتويات الحكومي ــة (اتحادي ــة ومحلي ــة) واإلقليمي ــة
والدولي ــة ،وم ــن أه ــم ه ــذه اإلنج ــازات:
اإلعالن عن االستراتيجية الوطنية
للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

بنــاء علــى أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )16لســنة  2020بشــأن
تعدي ــل بع ــض أح ــكام القان ــون االتح ــادي رق ــم ( )1لس ــنة  1972بش ــأن
اختصاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــوزارات وص ـ ـ ــاحيات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ــذي تـ ـ ـ ـ ــم بموجب ــه
إنش ــاء وزارة الصنـ ـ ـ ـ ـ ــاعة والتكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا المتقدمـ ـ ـ ـ ــة ف ــي يولي ــو ،2020
وذلــك للقيـ ـ ـ ـــام بالمهــام التاليـ ـ ـ ـــة:

تطويـــر القطـــاع الصناعـــي فـــي الدولـــة والدفـــع به بمـــا يلبـــي متطلبات
المرحلـــة المقبلة في المســـيرة التنموية اإلماراتية المتســـارعة نحو بناء
وترســـيخ اقتصاد معرفي ،قائم على التكنولوجيـــا المتقدمة والصناعات
المرتبطـــة بها ،ضمن رؤية مســـتقبلية وتمكين االقتصـــاد الوطني ،وفي
هـــذا اإلطار أطلقت الوزارة في الربع األول من عام  2021االســـتراتيجية
الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع  300مليــــــــار لتحقيق
هذه األهداف.

برنامج القيمة
الوطنية المضافة
مبادرات ومشاريع برامج
التكنولوجيا المتقدمة
برامج دعم
الصناعات المحلية
المشاركات المحلية
واإلقليمية والدولية
مؤشرات الصناعة
لـعـــــــام 2021
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أوال
ً

ثانياً

اإلعـالن عن االستراتيجية الوطنيـة
للصناعة والتكنولوجيـــــا المتقدمة
تحت رعاية
صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم,
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
(رعــاه اللــه)،
وبحض ــور ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان,
نائ ــب رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر ش ــؤون الرئاس ــة،

تـــم إطــــــــــالق :

االستراتيجية الوطنية
للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

مشروع  300مليار

كاســتراتيجية حكوميــة شــاملة ،للنهــوض بالقطــاع الصناعــي ليكــون داعمــاً وممكنــاً لالقتصــاد الوطنــي ،لتعزيــز مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي
الدولــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  133ملي ـ ـ ـ ــار درهـ ـ ــم إلــى  300مليـ ـ ــار درهـ ـ ــم بحلــول  ،2031بالتركيــز علــى الصناعــات المســتقبلية التــي
تعتمــد علــى التكنولوجيــا المتقدمــة وحلــول الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

41.4

برنامـــج القيمـــة
الوطنيـــة المضـــافـــــة

مليـــــــار
درهــــــم

تمكنت الجهات المطبقة من
إعادة تدويرها في االقتصاد
الوطني في عام 2021

تم اإلعالن عن البرنامج ضمن مشاريع الخمسين،

%50

54+

زيادة المحتوى المحلي في
مشتريات الجهات المطبقة
للبرنامج بحلول 2031

زيادة مساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي

مليـــــــار
درهــــــم

90+
وظيفة جديدة
خالل  10سنوات

ألـــــف

300

شركة
جديدة

حصلت على شهادة القيمة
الوطنية المضافة ليصل
اإلجمالي الى  5300شركة

13

مؤسسة
وطنية رائدة

عدد الجهات المنضمة
لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

45

جهة
اتحادية

تطبق برنامج القيمة الوطنية
المضافة على المشتريات االتحادية.

حيث تتضمن أكثر من  16مبادرة ومشروع لتحقيق أربعة أهــــــداف رئيســــــية وهـــي :

1,000

تهيئـة بيئـــة األعمــــال
الجــاذبـة للمستثمرين
المحلييـن والدولييــــن
في القطاع الصنـاعي

دعم نمــــــو
الصنـــاعات الوطنيـــــــــة
وتعــــــــزيز تنافســـــــــيتها

تحفيز االبتكــــــــار وتبني
التكنولوجيــا المتقدمة
في األنظمة والحلــول
الصناعيــــــــــــة

تعزيز مكـــــــــانة الدولــــــــة
كوجهة عالمية لريـــــــــادة
صنــــــــاعــــــات المســتقبل

وظيفة جديدة للمواطنين
في عام 2021
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ثالثاً

مبــــادرات ومشـــــــاريع
برامـــــــج التكنولوجيـــــــا المتقدمـــــــة
قام ــت ال ــوزارة بإط ــاق ع ــدد م ــن المب ــادرات والمش ــاريع الرئيس ــية والت ــي ته ــدف إل ــى
تبن ــي التكنولوجي ــا المتقدم ــة وتحفي ــز االبت ــكار ف ــي القط ــاع الصناع ــي وه ــي كالتال ــي:

مبادرة

شبكة رواد الصناعة :4.0

أنش ــأت ال ــوزارة ش ــبكة تض ــم  12ش ــركة وطني ــة وعالمي ــة،
تعــرض االســتخدامات الناجحــة لتكنولوجيــات الجيــل الرابــع
م ــن الصناع ــة وط ــرق نقله ــا للش ــركات الناش ــئة والصغي ــرة
والمتوس ــطة ،كم ــا تعم ــل الش ــبكة عل ــى تطوي ــر وتوفي ــر
ح ــزم تحفيزي ــة وبرام ــج تدريبي ــة للش ــركات الصناعي ــة لدع ــم
تحوله ــا وتطوره ــا .وق ــد قام ــت ال ــوزارة بتفعي ــل الش ــبكة
م ــن خ ــال تنظي ــم  8ورش عم ــل اس ــتقطبت أكث ــر م ــن
 300ممث ــل م ــن القط ــاع الصناع ــي.

مبادرة

القيــــــادة :4.0

برنامج الثورة الصناعية الرابعة

برنامج تمويل

وهــو أول برنامــج وطنــي متكامــل فــي منطقــة الشــرق األوســط
لدع ــم المصنعي ــن ف ــي تبن ــي تقني ــات الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة
به ــدف تعزي ــز اإلنتاجي ــة والتنافس ــية والكف ــاءة التش ــغيلية .حي ــث
قامــت الــوزارة باعتمــاد مؤشــر «جاهزيــة الصناعــة الذكيــة» كأول
دولــة تتبنــى هــذا المؤشــر.

أطلق ــت ال ــوزارة بالش ــراكة م ــع مص ــرف اإلم ــارات للتنمي ــة برنام ــج
تمويل ــي بقيم ــة  5ملي ــار دره ــم بفائ ــدة مخفض ــة ( )3.99%وبفت ــرة
س ــداد طويل ــة األم ــد ،لدع ــم مش ــاريع تبن ــي وتطوي ــر التكنولوجي ــا
المتقدم ــة خ ــال الخم ــس س ــنوات القادم ــة ،حي ــث ت ــم تموي ــل
مش ــاريع بقيم ــة  248ملي ــون دره ــم خ ــال .2021

إنشاء مجلس اإلمارات

إطالق الدورة الثانية لمجمع

الصناعـــــة :4.0

التكنولوجيا المتقدمة:

للبحث والتطوير:

محمد بن راشد للعلماء:

ت ــم تأس ــيس مجل ــس اإلم ــارات للبح ــث والتطوي ــر ف ــي س ــبتمبر
 2021برئاس ــة س ــمو الش ــيخ عب ــد الل ــه ب ــن زاي ــد آل نهي ــان،
وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي حي ــث يه ــدف المجل ــس إل ــى
دع ــم وتعزي ــز مكان ــة الدول ــة كوجه ــة عالمي ــة لري ــادة صناع ــات
المســتقبل ،والــذي ســيتولى اإلشــراف علــى إعــداد األولويــات
وم ــن ث ــم برام ــج للبح ــث والتطوي ــر عل ــى المس ــتوى الوطن ــي.

يض ــم المجم ــع أكث ــر م ــن  180عالم ــاً وباحث ــاً م ــن أكث ــر م ــن 25
مؤسس ــة علمي ــة ومراك ــز بحثي ــة وجه ــات حكومي ــة وجامع ــات
يمثل ــون المجتم ــع العلم ــي واإلمارات ــي م ــن ذوي اإلنج ــازات
واإلس ــهامات ف ــي مج ــاالت الهندس ــة والتكنولوجي ــا والعل ــوم
الطبيعي ــة والط ــب والعل ــوم الصحي ــة ،حي ــث ارتفع ــت نس ــبة
األعض ــاء بنح ــو  200٪ف ــي .2021

ت ــم تصمي ــم النس ــخة األول ــى م ــن البرنام ــج بالتع ــاون م ــع
جامع ــة محم ــد ب ــن زاي ــد لل ــذكاء االصطناع ــي ،وذل ــك
به ــدف تدري ــب أكث ــر م ــن  100مدي ــر تنفي ــذي وقي ــادي
خرج ــت
م ــن القط ــاع الصناع ــي بحل ــول  ،2022حي ــث ّ
الــوزارة الدفعــة األولــى مــن البرنامــج والتــي تضمنــت 30
مش ــارك م ــن القط ــاع الصناع ــي.

االتفاقيات
والشراكات:
12

مذكرة
تفاهم

ت ــم توقي ــع وتفعي ــل  12مذك ــرة تفاه ــم
م ــع ش ــركات وطني ــة وأجنبي ــة رائ ــدة
إلنش ــاء ش ــبكة رواد الصناع ــة

شراكة استراتيجية مع شركة سيمنز
لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة،

3

مذكرة
تفاهم

م ــع الدوائ ــر االقتصادي ــة (أبوظب ــي ،دب ــي،
عجم ــان) لدع ــم تبن ــي تقني ــات الث ــورة
الصناعي ــة الرابع ــة،

مذكرة تفاهم
مع إسبانيا

ت ــم توقي ــع مذك ــرة تفاه ــم م ــع
إس ــبانيا لتعزي ــز التع ــاون ف ــي مج ــال
العل ــوم والتكنولوجي ــا.
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رابعاً

برامج دعـم
الصناعـات المحلية
تحدي ــث قان ــون الصناع ــة وتنفي ــذ العدي ــد م ــن البرام ــج والمب ــادرات
لتهيئ ــة بيئ ــة األعم ــال وج ــذب االس ــتثمارات المحلي ــة واألجنبي ــة،

برامـــــج وحلـــــول التمــــويل
من خالل مصرف اإلمارات
للتنميــــــــــة

30

مليار درهم بحلول 2031

دراسـة جــــــدوى
ونمـــــو الصناعة:

42
مليار درهم

ف ــرص نم ــو مس ــتقبلية لتلبي ــة طل ــب الس ــوق
المحل ــي ف ــي العش ــر س ــنوات القادم ــة.

هو اإلجمالي المستهدف للتمويالت.
خالل  ،2021تم تقديم تمويالت إلى
 22شــركة تجــاوزت قيمتهــا  700مليــون
دره ــم.
باإلضاف ــة إل ــى تأمي ــن منتج ــات وحل ــول
ائتمــان حكوميــة مختصــة بتأميــن الصــادرات.

ت ــم إب ــرام عق ــد م ــع ث ــاث ش ــركات مصنع ــة
وطنيـــة به ــدف دع ــم متطلب ــات الش ــركات
م ــن المنتج ــات الوطني ــة عالي ــة الج ــودة والت ــي
يتوق ــع أن تس ــاهم ف ــي دع ــم نم ــو الصناع ــات
الوطني ــة عب ــر التوس ــع ف ــي إنش ــاء مصان ــع
جدي ــدة للمع ــدات الكهربائي ــة.

تطوير المواصفات
والتشــريعات الفنيــة
أشركت الوزارة القطاع الصناعي في تطوير

%30

من المواصفات واللوائح الفنية

كما عملت على خفض التكاليف.

توفيــر  27.5%مــن التكلفــة الحاليــة لمطابقــة
المنتج ــات للتش ــريعات ف ــي قط ــاع المنتج ــات
االس ــتهالكية ،س ــتحقق وف ــورات مالي ــة تق ــدر
بحوالـــي  1.4مليـــار درهـــم م ــن خ ــال تعدي ــل
سياس ــة توس ــيم األغذي ــة.

تطوي ــر مواصف ــات االبت ــكار والتكنولوجي ــا
المتقدم ــة بإع ــداد مواصف ــة لألغذي ــة
المستحدثة  ، Novel foodواعتماد مواصفات
فــي مجــاالت الزراعــة المائيــة والطاقــة والميــاه
والنق ــل والبيئ ــة والهيدروجي ــن.

اتفاقيات التجارة الحرة
تم ــت المش ــاركة ف ــي فري ــق مفاوض ــات
اتفاقي ــات التج ــارة الح ــرة بالتع ــاون م ــع
وزارة االقتص ــاد وذل ــك م ــع كل م ــن
الهنـــد ،اندونيســـيا وإســـرائيل لفت ــح
أس ــواق جدي ــدة للمنتج ــات اإلماراتي ــة
وت ــم االنته ــاء م ــن اتفاقي ــة الهن ــد ف ــي
زم ــن قياس ــي ( 3أش ــهر).
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المشــاركـات المحلية
واإلقليميـة والدوليــــة

معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»
القمــة العــالمية للصناعة والتصنيع GMIS
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ,UNIDO
لمناقشة أحدث التوجهات التكنولوجية والصناعية وصياغة مستقبل
القطاع الصناعي العالمي  ,وتم إعالن تبني دولة اإلمارات لمؤشر
جاهزية الصناعة الذكية

زيــــارة اســــتراتيجية لجمهـــــــــوريــــة ألمـــــــــانيا

شاركت الوزارة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
«أديبك» من أجل ترسيخ المزايا التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة وتعريف
الوفود الدولية بالفرص االستثمارية الكبيرة المتاحة ،وتعزيز قدرة الشركات
الوطنية في القطاع الصناعي على بناء شراكات تسهم في نقل الخبرات
والمعرفة والوصول إلى أسواق عالمية .واستعراض تجربة دولة اإلمارات
على صعيد تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها.

زارت معال ــي س ــارة بن ــت يوس ــف األمي ــري ،وزي ــرة دول ــة للتكنولوجي ــا المتقدم ــة ،والي ــة بافاري ــا ف ــي جمهوري ــة ألماني ــا االتحادي ــة اس ــتمرت  3أي ــام،
لمناقشــة ســبل تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن بمجــاالت البحــث والتطويــر فــي عــدد مــن القطاعــات الصناعية االســتراتيجية مثــل الهيدروجيــن والطاقة
المتجــددة والفضــاء والتكنولوجيــا الحيويــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة والخدمــات الرقميــة ،فــي مســعى لتعزيــز التعــاون اإلماراتــي األلمانــي فــي
العديــد مــن الملفــات الحيويــة الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي عبــر عــدد مــن القطاعــات الحيويــة وذات األولويــة

عضوي ــة الدول ــة ف ــي المرك ــز الدول ــي
لش ــعاع الس ــنكروترون

تنظيم القمـــة اإلســـــالمية
الثانية للعلوم والتكنولوجيا
واعتمـــاد إعــــــالن أبوظبــــي

اسـتضافة اجتماعات الجمعية العمومية الـ85
للمنظمـة الكهروتقنيـة الدوليـة  IECفـي دبي
وقبول استضافة اجتماعات الجمعية العمومية
للمنظمـة الدوليـة للتقييـس  ISOفي أبوظبي

تقدي ــراً للمكان ــة اإلماراتي ــة المتمي ــزة وتعزي ــزاً لدوره ــا الري ــادي
إقليمي ــاً ودولي ــاً

اس ــتضافت الدول ــة القم ــة اإلس ــامية الثاني ــة للعل ــوم
والتكنولوجيــا بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون اإلســامي
وذل ــك بحض ــور  57دول ــة إس ــامية حي ــث ت ــم اعتم ــاد
إعـــان أبوظبـــي وال ــذي يؤك ــد الت ــزام ال ــدول األعض ــاء
بجمي ــع المب ــادئ الضروري ــة إلنش ــاء وتفعي ــل بيئ ــات
تس ــاعد ف ــي تحقي ــق التق ــدم ف ــي العل ــوم والتكنولوجي ــا
واالبت ــكار ف ــي ال ــدول األعض ــاء.

المشاركة في ورشة سياسات الثورة الصناعية
الرابعة مع دول مجلس التعاون الخليجي
شاركت الوزارة بورقة عمل ضمن ورشة عقدتها وزارة االقتصاد
حول السياسات والفرص

ت ــم قب ــول الدول ــة كعض ــو مراق ــب ف ــي المركــز الدولــي لشــعاع الس ــنكروترون
بســعي مــن الــوزارة وبالتعــاون مــع وزارة الثقافــة والشــباب ،حيــث ســتتيح هــذه
العضويــة للمجتمــع العلمــي فــي الدولة فرصة اســتخدام المختبرات والمرافق
العلميــة فــي المركــز ألغــراض البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي.
عضـــــوية مجلـــــس إدارة معهد المواصفات
والمقـــاييس
تم انتخـ ـ ـ ـ ــاب دولــة اإلم ـ ـ ـ ــارات للف ــوز ب ـ
عضـــــوية مجلــــــس إدارة التقييــــــس
عضـــــوية مجلــــــس إدارة مجلس االعتماد

للدورة  2024-2022في معهد المواصفات والمقـ ــاييس
التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك بأغلبية األصوات

SMC
MAC

وباألرقام
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مؤشرات الصناعــــة
لعـــــام 2021
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تــدل نتائــج العــام األول علــى قفــزة نوعيــة تفــوق بمداهــا حتــى مســتويات فتــرة مــا قبــل الجائحــة ،مــا يــدل علــى ســامة
نهــج االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة ،والرؤيــة المتكاملــة لتمكيــن القطــاع الصناعــي فــي دولة
اإلمــارات ،وتســريع تطــوره ونمــوه مــن خــال تبنــي التكنولوجيــا المتقدمــة ،وتعزيز دور الشــركات والمؤسســات بمختلف
أحجامه ــا ،وتحفي ــز ري ــادة األعم ــال واالبت ــكار للش ــركات الناش ــئة والمش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة .حي ــث تش ــير النتائ ــج
المتحققــة فــي  2021إلــى قــدرة االســتراتيجية علــى إحــداث األثــر اإليجابــي المنشــود ودعــم التعافــي االقتصــادي
الشامل:

خالل العام  2021وحده وحتى نهاية ديســــمبر ،تم تسجيل أكثر مــــن:

تقدم ــت دول ــة اإلم ــارات خم ــس مرات ــب عل ــى مس ــتوى العال ــم ف ــي مؤش ــر األداء الصناع ــي
التنافســي الــذي يصــدر س ـ ـــنوياً عــن منظمــة األم ـــم المتح ـــدة للتنمي ـــة الصن ـ ـــاعية  UNIDOوفــق
تقيي ــم ع ــام ،2021

م ــن المرك ــز  35إل ــى المرك ــز  30ف ــي المؤش ــر ال ــذي يرص ــد أداء  152دول ــة،

محـ ـ ــافظة عل ــى تصدره ــا قائم ــة ال ــدول الخليجي ــة والعربي ــة ف ــي المؤش ــر.
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مليــــــار درهـــم

بحسب آخر اإلحصائيات

ع ــدد المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع المسج ـ ـ ـ ــلة ف ـ ـ ـ ــي
وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدمة
والت ــي ب ــدأت باإلنتاج في ع ــام 2021
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مصنعاً جديداً ومنشــأة

حاصلة على ترخيص صناعي من
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
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األولويات االستراتيجية

تق ــوم رؤي ــة وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة عل ــى بن ــاء منظوم ــة صناعي ــة متكامل ــة تعتم ــد التقني ــات
المتقدم ــة وحل ــول الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة للمس ــاهمة ف ــي نم ــو اقتص ــادي مس ــتدام قائ ــم عل ــى المعرف ــة.
م ــن ه ــذا المنطل ــق ،تدع ــم ال ــوزارة ه ــدف تنوي ــع االقتص ــاد الوطن ــي م ــن خ ــال رف ــع الكف ــاءة ف ــي القط ــاع
الصناع ــي واس ــتحداث صناع ــات جدي ــدة ومس ــتقبلية ،واس ــتقطاب االس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر ف ــي القط ــاع
الصناع ــي والصناع ــات عالي ــة التقني ــة ،بم ــا يس ــهم ف ــي حماي ــة االقتص ــاد الوطن ــي م ــع التركي ــز عل ــى قطاع ــات
النم ــو الواع ــدة.
وتنف ــذ ال ــوزارة رؤي ــة القي ــادة بتعزي ــز مس ــاهمة التكنولوجي ــا المتقدم ــة ف ــي اس ــتدامة النم ــو االقتص ــادي ودع ــم
ّ
الصناع ــات االس ــتراتيجية الت ــي تس ــهم ف ــي دف ــع عجل ــة االقتص ــاد الوطن ــي وزي ــادة النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي،
وذل ــك م ــن خ ــال اس ــتراتيجيتها الوطني ــة «مش ــروع  300ملي ــار» ليك ــون القط ــاع رافع ـ ًـة أساس ـ ً
ـية لالقتص ــاد
الوطن ــي والمح ــرك الرئيس ــي ل ــه ،ويس ــهم ف ــي رف ــده بعناص ــر ومقوم ــات النم ــو المس ــتدام.
وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة معني ــة بتمكي ــن القط ــاع الصناع ــي ف ــي الدول ــة عب ــر تطوي ــر السياس ــات
والقوانيــن واألنظمــة واالتفاقيــات الدوليــة لتوفيــر منظومــة تشــريعية محفــزة للنمــو ،ودعــم الشــركات الصناعيــة
الناشــئة والشــركات التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا المتقدمــة وخلــق برامــج لضمــان تنافســية المنتــج الوطنــي
فــي القطاعــات االســتراتيجية ذات األولويــة والتــي تمتلــك فيهــا الدولــة مقومــات اســتراتيجية متميــزة.
ويق ــوم نه ــج ال ــوزارة عل ــى تحفي ــز االبت ــكار وتبن ــي التكنولوجي ــا المتقدم ــة وتطبيق ــات الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة
لتعزيــز اإلنتــاج الصناعــي ككل واالرتقــاء بــأداء مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي الدولــة ،وتعزيــز التوجــه نحــو
اعتمــاد التنويــع االقتصــادي واقتصــاد المعرفــة ،وهــي  -مــن حيــث التشــكيل والــدور  -تعكــس النمــوذج الجديــد
الــذي اعتمدتــه دولــة اإلمــارات لحكومــة أكثــر رشــاقة ومرونــة وكفــاءة تعيــد ترتيــب األولويــات الوطنيــة وتطويــر
الخطــط واالســتراتيجيات للتأقلــم مــع المتغيــرات المتســارعة.
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق األولويات الوطنية في قطاع الصناعة،

تحقيق األمن الصناعي

وتعزيـز القيمة الوطنية المضافة
ورفـع الكفاءة التنافسية لصنـاعات الــدولـة.
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تمكنـت الجهـات المطبقـة للبرنامـج مـن إعـادة تدوير  41.4مليـار درهم من إنفاقها إلى االقتصاد الوطني في ،2021
زيـادة عـدد الجهـات المنضمـة للبرنامـج إلـى  13جهـة باإلضافة إلى الحكومة االتحادية في  2021وهي:

قطاع التنمية الصناعية

يتول ــى قط ــاع التنمي ــة الصناعي ــة إدارة السياس ــات والتش ــريعات
الصناعي ــة وبرنام ــج القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة وه ــو القط ــاع المعن ــي
بإع ــداد وتطوي ــر االس ــتراتيجيات و السياس ــات والتش ــريعات الت ــي
تخ ــدم التنمي ــة الصناعي ــة ف ــي الدول ــة باإلضاف ــة إل ــى تعزي ــز القيم ــة
الوطني ــة المضاف ــة و زي ــادة المحت ــوى الصناع ــي المحل ــي.
ويعمــل القطــاع علــى توفيــر إطــار عمــل لسياســة وتنظيــم التراخيــص
ف ــي القطاع ــات الصناعي ــة وتطوي ــر التش ــريعات لألنش ــطة واإلنت ــاج
الصناعــي وكذلــك تطويــر ومراجعــة وضمان تطبيــق القانون الصناعي.
كم ــا ُيعن ــى بتحدي ــد القطاع ــات الصناعي ــة ذات األولوي ــة وتحدي ــد
اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ،وصنــع
السياس ــات ،ومعالج ــة التحدي ــات الت ــي تواج ــه القطاع ــات الصناعي ــة
القائم ــة ،وتش ــجيع التح ــول الوطن ــي إل ــى مج ــاالت جدي ــدة وذات
أولوي ــة ف ــي القطاع ــات الصناعي ــة .أيض ــا تحدي ــد األنش ــطة الصناعي ــة
الجديــدة وتطويــر تراخيــص صناعيــة محــددة ،وكذلــك منــح االمتيــازات
واإلعف ــاءات للمش ــاريع الصناعي ــة و اإلش ــراف عل ــى تنفي ــذ المب ــادرات
االس ــتراتيجية المتعلق ــة بالسياس ــات والتش ــريعات الصناعي ــة.

المبادرات والمشاريع
برنامج القيمة الوطنية المضافة
على المستوى االتحادي
للمســاهمة فــي دعــم نمــو الصناعــات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها ،تــم
تطبيــق برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة علــى المســتوى االتحــادي
تح ــت إش ــراف وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة ،وت ــم اإلع ــان
رس ــمياً ع ــن البرنام ــج ضم ــن «مش ــاريع الخمس ــين» ،بع ــد موافق ــة
مجل ــس ال ــوزراء عل ــى سياس ــة برنام ــج القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة
بموج ــب الق ــرار رق ــم ( )72لس ــنة  .2021كم ــا ت ــم عق ــد أول اجتم ــاع
للجن ــة الوطني ــة لبرنام ــج القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة

ومنـذ تطبيقـه اتحاديـاً شـهد البرنامـج انضمـام  9مؤسسـات وطنيـة رائـدة ،كمـا كانـت هيئـة الشـارقة لالسـتثمار
والتطوير (شـروق) أول مؤسسـة منضمة إلى البرنامج من إمارة غير أبوظبي ،كما أننا نعمل مع مؤسسـات وطنية
رائـدة أخـرى لالنضمـام إلـى البرنامـج ليصبـح إجمالـي المؤسسـات المنضمـة  13جهـة.

وتتضم ــن المه ــام إع ــداد السياس ــات واالس ــتراتيجيات المتعلق ــة بالبرنام ــج ورفعه ــا لل ــوزارة ،و اقت ــراح آلي ــة
احتس ــاب نس ــبة القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة والمعايي ــر والمعادل ــة واألدل ــة الخاص ــة به ــا ورفعه ــا لل ــوزارة
العتمادهــا ،ودراســة األدلــة والمعاييــر والمتطلبــات واإلجــراءات الخاصــة بالبرنامــج ونظــام عملــه والتعديــات
عليهــا ،والمرفوعــة إليهــا مــن قبــل الــوزارة ،ورفــع توصياتهــا بشــأنها ،وتحديــد ضوابــط التكلفــة الماليــة إلصــدار
ش ــهادات القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة الص ــادرة م ــن الش ــركات المانح ــة للش ــهادة،
كذلــك تصميــم برنامــج موحــد للحوافــز فــي الجهــات االتحاديــة ،واقتــراح األدلــة والمعاييــر والمتطلبــات الالزمــة
العتمــاد الشــركات المانحــة للشــهادة ،ورفعهــا إلــى الــوزارة العتمادهــا ،واقتــراح البرامــج التنفيذيــة والمعاييــر
واآللي ــات الالزم ــة لإلش ــراف والرقاب ــة عل ــى الش ــركات المانح ــة للش ــهادة ،ورفعه ــا إل ــى ال ــوزارة العتماده ــا،
واقتــراح الجــزاءات اإلداريــة علــى مخالفــة أحــكام البرنامــج وإجــراءات التظلــم المتعلقــة بهــا ورفعهــا للــوزارة.
وف ــي إط ــار تحفي ــز القط ــاع الصناع ــي ف ــي دول ــة اإلم ــارات وتعزي ــز تنافس ــيته كأولوي ــة ضم ــن «مش ــاريع
الخمس ــين» ودع ــم خط ــط التنوي ــع االقتص ــادي المس ــتقبلي ،ت ــم تطبي ــق
برنام ــج القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة عل ــى مش ــتريات كاف ــة الجه ــات الحكومي ــة
االتحادي ــة وعدده ــا  45جه ــة تتضم ــن وزارات وهيئ ــات ومؤسس ــات اتحادي ــة،
بالتع ــاون بي ــن وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة ،ووزارة المالي ــة.

وخ ــال  2021ت ــم اعتم ــاد آلي ــة إضاف ــة اس ــتخدامات
التكنولوجيــا المتقدمــة كإحــدى معاييــر المكافــأة فــي
معادلــة القيمــة الوطنيــة المضافــة لشــجيع الشــركات
عل ــى تبن ــي تطبيق ــات التكنولوجي ــا المتقدم ــة
وحل ــول الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة .كم ــا يت ــم العم ــل
عل ــى تطوي ــر نظ ــام إدارة البرنام ــج لزي ــادة الحوكم ــة
وتس ــهيل وتخفي ــض رس ــوم إص ــدار الش ــهادة ،يتضم ــن
نظ ــام اإلدارة لوح ــدة مراقب ــة القط ــاع الصناع ــي ف ــي
الدول ــة ومؤش ــرات أداء البرنام ــج والش ــركات الحاصل ــة
عل ــى الش ــهادة .مم ــا سيس ــاهم ه ــذا ف ــي ضم ــان
تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة وفــق معاييــر الجــودة
والكف ــاءة والش ــفافية.

ويق ــوم فري ــق القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة بدراس ــة
كيفيــة ربــط البرنامــج بزيــادة توظيــف المواطنيــن فــي
القط ــاع الخ ــاص،
فيعم ــل م ــع برنامـــج نافـــس إليج ــاد آلي ــة فعال ــة
لدم ــج وتوحي ــد جه ــود المبادرتي ــن .كم ــا أن التع ــاون
م ــع ش ــركات من ــح الش ــهادة لتدري ــب المواطني ــن نت ــج
عن ــه تدري ــب حول ــي  40امارات ــي وتوظي ــف بعضه ــم.

1000

اماراتي تم توظيفه

300

شـــركة جديدة

زي ــادة ع ــن الش ــهادات الص ــادرة ع ــن الع ــام 2020
والت ــي بلغ ــت  2000ش ــهادة.
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إعداد سياسة منح اإلعفاءات الجمركية لمدخالت الصناعة

تصنيف هذه المستلزمات إلى سلع معفية،
سلع خليجية تدخل بدون رسوم جمركية ،سلع يتم انتاجها محليا

مراجع ــة قائم ــة منتج ــات مصان ــع الدول ــة والتأك ــد م ــن
تواف ــق المنت ــج م ــع نش ــاط المصن ــع

2021

التشريعات والسياسات
فبراير

رفــــع واعتمــــــاد مذكــــــرة ســــــياســــــات وتشـــريعات
للبــــــرنامــــــج اإلمــــــــــــاراتي للقيمة الوطنية المضافة

أبريل

تـم حصـر المسـتلزمات المهمـة والتـي تنتـج محليـا،
وتحتـاج إلـى إعفـاء مـن الرسـوم الجمركيـة وهـي
(األجهـزة والمضخـات واألسـمدة والمبيـدات)

مايو

االنتهـــاء مـــن مســـودة مرســـوم بقانـــون اتحـــادي
فــي شــأن تطويــر الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة

سبتمبر

تحديـــد المنتجـــات االكثـــر اســـتهالكا فـــي الدولـــة
ودراســـة جـــدوى فـــرص االســـتثمار الصناعـــي

ديسمبر

تطبيـــق برنامـــج القيمـــة الوطنيـــة المضافـــة فـــي
جميـــع الجهـــات االتحاديـــة

اصـدار الالئحـة االرشـادية لعمليـة التدقيـق وإصـدار شـهادات القيمـة الوطنيـة المضافـة
الصـادرة مـن الشـركات المانحـة لشـهادة القيمـة الوطنيـة المضافـة
تنفيـذا لالسـتراتيجية الوطنيـة للصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمة،
وبهـدف تسـهيل ممارسـة األعمـال فـي القطـاع الصناعـي

تم تشكيل فريق لوضع تصور
يهدف لبحث سبل تخفيض رسوم
الخدمات بالوزارة

وعلـى ضـوء ذلـك ،تمكنـت الـوزارة مـن تخفيـض أغلـب الرسـوم
وتحقيـق إيـراد إيجابـي يزيـد علـى  130ألـف درهـم ،وفـي انتظـار
اعتمادهـا مـن قبـل وزارة الماليـة.
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البحوث والدراسات والتقارير

االتفاقيات والشراكات
برنامج القيمة الوطنية المضافة

توسعة نطاق المصانع الحالية وإنشاء
مصانع جديدة في القطاعات ذات األولوية

تــم توقيــع  9مذكــرات تفاهــم فــي  2021مــع شــركات وطنيــة كبــرى انضمــت إلــى جانــب الجهــات
الحكوميــة فــي تطبيــق برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة علــى مشــترياتها.

ته ــدف إل ــى اكتش ــاف وتحدي ــد الف ــرص الت ــي س ــتعكس
تأثي ــرا ملحوظ ــا ف ــي نم ــو وتوس ــيع ق ــدرات القط ــاع الصناع ــي
ودع ــم المنتج ــات الوطني ــة م ــن خ ــال ممكن ــات تأت ــي ف ــي
س ــياق تحقي ــق أه ــداف تعزي ــز إنت ــاج المصان ــع الوطني ــة الت ــي
تضمنــت تنفيــذ  6دراســات جــدوى تناولــت منتجــات الكابــات
والمح ــوالت والمضخ ــات والمفاتي ــح الكهربائي ــة ومنتج ــات
األلب ــان والدواج ــن وصناع ــة األدوي ــة والمضخ ــات ومنتج ــات
الحدي ــد والمنتج ــات الكيميائي ــة وتتضم ــن الدراس ــة التال ــي:

1

2
3
4

تأهيل الشركات
في إطار تأهيل الشركات الحاصلة على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة،
تعمـل الـوزارة مـع الشـركاء ومطبقـي برنامـج القيمة الوطنية المضافـة لمواءمة الطلب المتوقع في
السـنوات العشـر المقبلـة مـع إنتـاج المصانـع الوطنيـة واالسـتثمارات الصناعيـة لخلـق فـرص اسـتثمارية
لـرواد األعمال والمسـتثمرين.

المشاركات المحلية واإلقليمية والدولية
والتوعية وبناء القدرات

ع ــرض أب ــرز الف ــرص عل ــى المس ــتثمرين وتحدي ــد العوام ــل الممكّ ن ــة له ــم
لتس ــهيل انتقاله ــم إل ــى مراح ــل اتخ ــاذ الق ــرار النهائ ــي باالس ــتثمار وإنش ــاء
المصان ــع وتضمن ــت جه ــود إع ــداد دراس ــة الج ــدوى
تقييم قدرات التصنيع في الدولة
تقييم الطلب المتوقع في األسواق المحلية حتى عام 2031

أثر ملموس

االجتم ــاع م ــع المش ــترين والجه ــات المطبق ــة لبرنام ــج القيم ــة الوطني ــة
المضاف ــة وبينه ــا جه ــات حكومي ــة محلي ــة مث ــل هيئ ــة كهرب ــاء ومي ــاه وغ ــاز
الش ــارقة ،و مؤسس ــات وطني ــة رائ ــدة مث ــل أدن ــوك ،طاق ــة ،وب ــروج ،إل ــى
جان ــب مصنع ــي المع ــدات األصلي ــة مث ــل  ،Tecnicas Reunidasبه ــدف
مناقش ــة ف ــرص إح ــال واردات جمي ــع المع ــدات الكهربائي ــة مث ــل الكاب ــات
والمح ــوالت والمفاتي ــح الكهربائي ــة واآلالت الميكانيكي ــة والمضخ ــات.

تــم إبــرام عقــد بيــن ثــاث شــركات ومؤسســات
مصنع ــة وطني ــة بقيم ــة  144ملي ــون دره ــم
به ــدف دع ــم متطلباته ــا م ــن المنتج ــات
الوطني ــة عالي ــة الج ــودة والت ــي يتوق ــع أن
تس ــاهم ف ــي دع ــم نم ــو الصناع ــات الوطني ــة
عب ــر التوس ــع ف ــي إنش ــاء مصان ــع جدي ــدة
للمع ــدات الكهربائي ــة.

عق ــد  40ورش ــة عم ــل ح ــول البرنام ــج
م ــع العدي ــد م ــن الجه ــات المش ــاركة أو
الش ــركات الحاصل ــة عل ــى ش ــهادة برنام ــج
القيم ــة الوطني ــة المضاف ــة أو ش ــركات
التدقيــق التــي ســتتولى إصــدار شــهادات
البرنام ــج ،إل ــى جان ــب  13ورش عم ــل م ــع
وزارة المالي ــة.

اتفاقيات
التجارة الحرة

بن ــاء ق ــدرات الش ــركات الحاصل ــة عل ــى ش ــهادة برنام ــج القيم ــة
الوطني ــة المضاف ــة ،م ــن خ ــال التع ــرف عل ــى تحدي ــات التنمي ــة
الصناعي ــة الت ــي تواجهه ــم ف ــي القطاع ــات المختلف ــة ،وتوفي ــر
الحل ــول والممي ــزات والحواف ــز .وش ــهدنا ضم ــن ه ــذا اإلط ــار
زي ــارات إل ــى ع ــدة مصان ــع منه ــا «ش ــركة الكاب ــات الوطني ــة» و
«ش ــركة دوكاب لأللمني ــوم» و «مصن ــع أبوظب ــي للكاب ــات» و
«جروندف ــوس» و «زايل ــم» و «نس ــتلة» و «س ــتاندرد للس ــجاد»
وغيره ــا.

نعم ــل بالتع ــاون م ــع وزارة االقتص ــاد بقي ــادة
محادث ــات الش ــراكة االقتصادي ــة الش ــاملة م ــع
الهن ــد ،اندونيس ــيا وإس ــرائيل.

م ــن خ ــال مفاوض ــات مجموع ــة الس ــلع ت ــم
التنســيق مــع القطــاع الصناعــي لوضــع عــروض
وطلب ــات فت ــح أس ــواق م ــع ال ــدول المفاوض ــة
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قطاع المسرعات الصناعية
يحق ــق قط ــاع المس ــرعات الصناعي ــة أه ــداف تمكي ــن القط ــاع
الصناع ــي ف ــي الدول ــة وتعزي ــز تنافس ــيته ،وتس ــريع وتي ــرة النم ــو
واالبت ــكار م ــن خ ــال تطوي ــر البني ــة التنظيمي ــة الداعم ــة والبرام ــج
المس ـ ّـرعة بالتنس ــيق م ــع الش ــركاء م ــن الجه ــات المعني ــة .ول ــه
أهمي ــة كبي ــرة ف ــي ج ــذب االس ــتثمار ف ــي القط ــاع الصناع ــي
فــي الدولــة ،والعمــل كهمــزة وصــل بيــن المســتثمرين والجهــات
المعني ــة م ــن القطاعي ــن الحكوم ــي والخ ــاص ،وكذل ــك فه ــم
متطلب ــات المس ــتثمرين ،وتحدي ــد الف ــرص والفعالي ــات وعوام ــل
التمكي ــن األخ ــرى المس ــاندة للمس ــتثمرين ،وتحدي ــد الحواف ــز
وف ــرص التموي ــل المتواف ــرة والحص ــول عليه ــا بالتنس ــيق م ــع
مص ــرف اإلم ــارات للتنمي ــة وجه ــات التموي ــل األخ ــرى.
كمــا ويضطلــع القطــاع بتحليــل بيانــات الوضــع الحالــي للمجــاالت
ذات الصل ــة باختصاص ــات ال ــوزارة ،وتحلي ــل التوجه ــات الصناعي ــة
وتوق ــع التط ــورات المس ــتقبلية المحتم ــل أن يك ــون له ــا تأثي ــر
عل ــى القط ــاع الصناع ــي والقطاع ــات األخ ــرى ،وتقيي ــم أثره ــا
عل ــى اس ــتراتيجيات ال ــوزارة وسياس ــاتها.
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المبادرات والمشاريع
01

وضـع أطـر اسـتراتيجية للتعـاون مـع جهـات مؤثـرة :بهـدف دعـم نمـو
الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ،تمت االستفادة من الشراكات
مـع عـدد مـن الجهـات الرئيسـية فـي بيئـة األعمـال الوطنية لتحقيق
جملـة أهـداف فـي مقدمتهـا تأميـن منتجـات تمويـل ذات تكلفـة
منخفضة بالتركيز على القطاعات ذات األولوية استفادت منها 22
شـركة فـي القطـاع الصناعـي بمبلـغ  700مليـون درهم عبر مصرف
اإلمـارات للتنميـة ،المحـرك المالـي لالسـتراتيجية الوطنيـة للصناعـة
والتكنولوجيـا المتقدمـة ،كمـا تـم تأميـن منتجـات وحلـول ائتمـان
حكوميـة مختصـة بتأميـن الصـادرات مـع االتحـاد الئتمـان الصـادرات،
علاوة علـى تأميـن باقـة مـن االمتيـازات لجـذب االسـتثمارات ودعم
حملـة اصنـع فـي اإلمـارات مـع مدينـة دبـي الصناعيـة.

02

تهيئة بيئة األعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
فـي القطاع الصناعي تم:
تطوير دليل
للمستثمر الصناعي
إطالق منصة الخدمات الصناعية الجديدة
بخصائص استباقية ساهمت في:
تخفيـف العـبء علـى قطـاع الصناعـة مـن خلال إعفاء مدخلات الصناعة
ألكثـر مـن  3200مصنـع مـن الرسـوم الجمركيـة بقيمـة  2.7مليـار درهم
إصدار أكثر من  220رخصة إنتاج صناعي جديدة
زيادة  20%عن عام 2020؛ 184رخصة

03

04

تحقيق مؤشر السعادة األسبوعي بنسبة رضا تصل إلى 90%

برنامج حوار مستقبل الصناعة:

يهـدف مؤشـر السـعادة إلـى رصـد مسـتويات السـعادة عنـد تقديـم
الخدمـات علـى الموقـع اإللكترونـي لمنصـة الخدمـات ويسـهم فـي
قياس جودة الخدمات الذكية المقدمة على مستوى الوزارة وتعزيز
كفاءتهـا لتحقيـق أعلـى مسـتويات السـعادة للمتعامليـن ويسـهم
باتخـاذ إجـراءات تصحيحيـة فوريـة .لتعزيـز مسـتوى الرضـا والسـعادة
بشـكل عـام  ،وإرسـال تقاريـر اسـبوعية لمتخـذي القـرار.

هـي مبـادرة أساسـية للـوزارة تقـوم علـى التفاعـل والتواصـل بشـكل مسـتمر مـع
أكثـر مـن  200جهـة حكوميـة وشـركات فـي القطـاع الخـاص .البرنامـج سـاهم الحقا
في وضع االسـتراتيجيات التي شـكلت الحقا محاور أساسـية في «مشـروع 300
مليـار» .البرنامـج مسـتمر كإطـار دائـم للتواصـل بيـن الـوزارة والشـركاء الرئيسـيين في
القطـاع لمواصلـة تقييـم العمـل وتطويـره.

05

06

تطوير قاعدة البيانات الصناعية المتكاملة:

المنصة الصناعية التفاعلية المطورة للوزارة:

بالتعـاون والربـط مـع الهيئـة االتحاديـة للتنافسـية واإلحصـاء وتشـمل
بيانـات (وزارة المـوارد البشـرية والتوطيـن ،ووزارة االقتصـاد ،الهيئـة
االتحادية للجمارك) بما يتيح الوصول إلى أحدث البيانات واإلحصاءات
الصناعيـة التـي تسـاعد فـي عمليـة اتخـاذ القـرار وإعطـاء معلومـات
دقيقـة عـن النشـاط الصناعـي فـي الدولـة .وسـيتم تطويـر قاعـدة
البيانـات سـنوياً بالتعـاون مـع الشـركاء االسـتراتيجيين.

وتنقسـم المنصـة الصناعيـة التفاعليـة الـى منصتيـن مختلفتيـن ،األولـى شـاملة
ومخصصـة للقـادة وصنـاع القـرار والثانيـة تفصيليـة أكثـر لتحليـل البيانـات فـي
الـوزارة ،وكالهمـا يهـدف إلـى إعطـاء لمحـة عامـة عـن البيانـات /اإلحصائيـات
الصناعيـة المطلوبـة التخـاذ القـرار وتطويـر السياسـات .وتوفـر المنصـة معلومـات
فوريـة للقطـاع الصناعـي فـي دولـة اإلمـارات مـن حيث اإلحصاءات الرئيسـية (عدد
الشـركات ،والتوظيـف ،والتوطيـن ،والقـدرة اإلنتاجيـة ،والمنتجـات ،ومـا إلـى ذلـك).

07
التحول الرقمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة
أطلقنا خارطة الطريق لمراحل التحول الرقمي
لخدمات الوزارة ،شملت
إطالق الموقع اإللكتروني
بدليل الخدمات
منصة جديدة
لخدمات الصناعة
الدخول الموحد
للخدمات الرقمية
تطوير
تطبيق ذكي
مساعد إفتراضي معزز
بالذكاء اإلصطناعي
تطبيق تقنية البلوك-شين
على عدد من خدمات الصناعة
نقل خدمات االعتماد الوطني
إلى منصة الخدمات الجديدة للوزارة
إطالق منصة مركزية للتقارير
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البحوث والدراسات والتقارير

االتفاقيات والشراكات

تـم إجـراء البحـوث والتحليلات الكاملـة وتطويـر العـروض التقديميـة ل ـ  42دولـة كجـزء مـن العمـل الجـاري لدعـم
المفاوضـات بشـأن اتفاقيـات التجـارة الحـرة ،وشـملت الدراسـات تحلي ًلا كام ًلا للتجـارة والتعريفـات الجمركيـة بيـن
دولـة اإلمـارات والـدول المعنيـة لتحديـد فـرص التوسـع وتخفيـف العوائـق الفنيـة ولحصـر أهـم المنتجـات التـي
يمكـن للدولـة التوسـع فـي تصديرهـا نحـو تلـك الـدول وتمت مشـاركة نتائج الدراسـات مع فريق العمـل في وزارة
االقتصـاد لدعـم المفاوضـات التفاقيـات التجـارة الحـرة.

تضم القـــائمة
التالية الـــدول

42

الـ
التي شــملتها
الدراســــــــــــات:

دعـم الـوزارة للبرنامـج الوطنـي
إلدارة الطلب على الطاقة والمياه
الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية
التحتيـة ،حيـث تقـود الـوزارة اللجنـة
الفنيـة للبرنامـج الـذي يهـدف إلى
خفـض الطلـب علـى الطاقـة مـن
القطـاع الصناعـي بنسـبة 33%
بحلـول عـام 2050

دعـم مشـروع المسـرعات
الحكوميـة  -دفعـة الطمـوح
المناخـي والتنميـة االقتصاديـة
 لتحقيـق الحيـاد المناخـيللد و لـة

توقيـع  3مذكـرات تفاهـم
مـع مصـرف اإلمـارات للتنميـة
واالتحـاد الئتمـان الصـادرات
ومدينـة دبـي الصناعيـة.
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تقرير سعادة المتعاملين 2021

تم إعداد تقرير إسعاد المتعاملين من خالل جهة خارجية مستقلة
وفقــا لمتطلبــات برنامــج اإلمــارات
ً
تتمتــع بالســمعة والمصداقيــة
للخدمــة الحكوميــة المتميــزة بمــا في ذلــك برنامج التصنيف.

قنوات تقديم
الخدمة والتواصل
المفضلة

مستوى الثقة 2021

مستوى السعادة 2021

95%

83.4%

الموقع االلكتروني
األهمية

1

مستوى الثقة 88% 2019

%49

70

إصدار شهادة الموافقة المبدئية

1753

طلب إعفاء مدخالت الصناعة
من الرسوم الجمركية ( -آالت ،معدات و مواد أولية)

1093

827

%11

تعيين جهات تقييم المطابقة

108

944

%90

التطبيـــــق الذكــــي

إصدار رخصة انتاج صناعي

2132

السعادة

%88

%97

مركــــــــــــز االتصـــــال

مستوى الســـعادة 75% 2019
العدد
االجمالي

السعادة

إصدار شهادات المطابقة للمنتجات
حسب متطلبات الصحة والسالمة

%100

قنوات التواصل االجتماعي
االستعالم عن الخدمة

التقديم على الخدمة

الموظفين

%16

%100

أهم مؤشرات األداء االيجابية

اتخذت الوزارة إجراءات شهرية لتحسين مؤشر السعادة وقد أنهينا العام  2021بتحقيق نسبة  90.1٪لسعادة العمالء

تجديد رخصة انتاج صناعي
طلب زيادة كمية لمادة مسجلة
لالعفاء الجمركي
طلب تسجيل مادة لالعفاء الجمركي

نسبة السعادة
على الـــــــــوزارة

مستوى الثقة
في الـــــــــوزارة

مستوى الثقة
مستوى السعادة عن
الموقع االلكتروني بالخدمات االلكترونية

مستوى السعادة
للخدمات االلكترونية
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مسار التكنولوجيا المتقدمة
يضطل ــع مس ــار التكنولوجي ــا المتقدم ــة بصناع ــة البح ــث والتطوي ــر وتبن ــي
وتطوي ــر التقني ــات المتقدم ــة ف ــي القطاع ــات كاف ــة ،وذل ــك لتحقي ــق
األثــر االقتصادي-االجتماعــي اإليجابــي علــى الدولــة ،وذلــك عــن طريــق
إدارتي ــن متكاملتي ــن ف ــي وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة ،هم ــا
إدارة سياســات وبرامــج العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمــة والتــي تُ عنى
بوض ــع ومراجع ــة األولوي ــات االس ــتراتيجية الوطني ــة للبح ــث والتطوي ــر
والتحوي ــل التج ــاري لمخرجاتهم ــا ،وتطوي ــر ومراقب ــة أجن ــدة التكنولوجي ــا
المتقدمــة لــكل قطــاع مــن القطاعــات ذات األولويــة ،والتطويــر المشــترك
لسياســات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتصميــم البرامــج الضروريــة لتحقيــق
توجه ــات دول ــة اإلم ــارات بالتع ــاون م ــع الجه ــات الحكومي ــة والخاص ــة
والمجتم ــع العلم ــي لدول ــة اإلم ــارات.
كذلك إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة،
المعني ــة ببن ــاء الش ــراكات الفعال ــة م ــع الجه ــات ف ــي القطاع ــات كاف ــة
علــى مســتوى دولــة اإلمــارات وعلــى الصعيــد الدولــي ،وبــإدارة ومتابعــة
المش ــاريع والبرام ــج الوطني ــة لتبن ــي التكنولوجي ــات المتقدم ــة وحل ــول
الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الصعيــد الحكومــي والخــاص ،ومؤسســات
التعلي ــم العال ــي ،والمؤسس ــات الخاص ــة غي ــر الربحي ــة ،م ــع التركي ــز عل ــى
تحويــل نتائــج البحــث والتطويــر إلــى نمــاذج وتكنولوجيــا تطبيقية ومشــاريع
تجاري ــة ت ــؤدي إل ــى تنمي ــة صناع ــات حالي ــة ،وخل ــق صناع ــات جدي ــدة تع ــزز
تنافس ــية الدول ــة.
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مسار التكنولوجيا المتقدمة

المبادرات والمشاريع
أوال
ً
بهدف تحفيز االبتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في النظم البيئية الصناعية
تم إطالق برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة : »4.0
ألول مـرة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وفـي منطقـة الشـرق األوسـط يتـم إطلاق برنامـج وطنـي متكامـل لدعـم
المصنعين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وذلك بهدف تعزيز اإلنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية لديهم،
بحيـث تتنامـى مسـاهماتهم عبـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي النمـو االقتصـادي الشـامل والمسـتدام للدولـة .تـم تصميـم
البرنامـج بنـاءاً علـى البيانـات األوليـة والتحليلات المبنيـة عليهـا وعلى التغذية الراجعة من الصناعيين والشـركاء في الدولة
أثناء تطويرنا الستراتيجية الـ 300مليار ،مع مراعاة جميع مراحل تمكين التحول في القطاع الصناعي بدءاً من نشر الوعي
ـوال إلـى توفير الحوافـز والحلول التمويلية.
والدعـم الفنـي وص ً

مؤشر جاهزية الصناعة الذكية:
قامـت الـوزارة باعتمـاد مؤشـر «جاهزيـة الصناعـة الذكيـة» لتكـون اإلمـارات بذلـك أول دولـة تتبنـى المؤشـر المعتمـد مـن
منتـدى االقتصـاد العالمـي كإطـار متكامـل ودولـي المسـتوى لتقييـم الشـركات الصناعيـة ،وذلـك بهـدف:

01

02

توحيد مفاهيم الثورة الصناعية
الرابعة

وضـــع خـــط األســـاس لمســـتوى تبنـــي
تكنولوجيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة
فـــي قطـــاع الصناعـــة

03

04

تحديد تحديات وفرص تبني
تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة

وضـــع خارطـــة طريـــق وطنيـــة لتحـــول
الصناع ــة نح ــو الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة.

وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تحقيق هذه األهداف من خالل تقييم  104شركة صناعية في القطاعات ذات األولوية في ،2021
على أن يتم استكمال البرنامج في  2022من خالل تقييم نحو  100شركة إضافية ،ووضع خارطة الطريق المذكورة.

مبادرة القيادة :4.0

بنـاءاً علـى البيانـات األوليـة والتغذيـة الراجعـة مـن
الصناعييـن فـي الدولـة ،تـم تصميـم النسـخة األولـى مـن
برنامـج القيـادة  4.0مـع جامعـة محمـد بـن زايـد للـذكاء
االصطناعـي ،وذلـك بهـدف تدريـب أكثـر مـن  100مديـر
تنفيـذي وقيـادي مـن القطـاع الصناعـي بحلـول ،2022
خرجـت الـوزارة الدفعـة األولـى مـن البرنامـج والتـي
حيـث ّ
تضمنـت  30مشـارك مـن القطـاع الصناعـي .يهـدف هـذا
البرنامـج إلـى دفـع عجلة تبني التكنولوجيا المتقدمة من
خالل غرس مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى قيادات
القطـاع الصناعـي وتمكينهـم مـن التخطيـط واتخـاذ
القـرارات بشـأن التكنولوجيـا المتقدمـة فـي خططهـم
االسـتراتيجية والتشـغيلية ،ودعـم عملياتهـم الصناعيـة
والخبـراء فيهـا.

برنامج تمويل
التكنولوجيا المتقدمة
أطلقـت الـوزارة بالشـراكة مـع مصـرف اإلمـارات للتنميـة
برنامج تمويلي بقيمة  5مليار درهم لدعم مشاريع تبني
وتطويـر التكنولوجيـا المتقدمـة خلال الخمـس سـنوات
القادمـة ،وقـد تـم تمويـل مشـاريع بقيمـة  248مليـون
درهـم خلال  .2021يجـدر بالذكـر أن البرنامـج التمويلـي
يوفـر فائـدة مخفضـة ( )3.99%وبفتـرة سـداد طويلـة
األمـد تصـل إلـى  12سـنة لهـذه النوعيـة مـن المشـاريع.

ربط المؤشر بعالوة
التكنولوجيا المتقدمة
في برنامج القيمة
الوطنية المضافة:

وضعـت وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة آليـة لربـط
نتائـج مؤشـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة ببرنامـج القيمـة
الوطنيـة المضافـة ،وذلـك لتحفيـز المصنعيـن علـى تبنـي
تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة
مـن خلال تقديـم علأوة تصـل إلـى  5%علـى النتيجـة
اإلجماليـة فـي شـهاداتهم لبرنامـج القيمـة الوطنيـة
المضافـة .وسـيتم تطبيـق هـذه العلاوة ابتـداء مـن الربـع
األول مـن عـام .2022
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مبادرة
شبكة رواد الصناعة 4.0

أنشـأت وزارة الصناعيـة والتكنولوجيـا المتقدمـة شـبكة تضـم  12شـركة وطنيـة وعالميـة ،تعـرض
االسـتخدامات الناجحـة لتكنولوجيـات الجيـل الرابـع مـن الصناعـة وأفضـل الممارسـات وطـرق نقلها
للشـركات الناشـئة والصغيـرة والمتوسـطة ،كمـا تعمـل علـى تطويـر وتوفيـر حـزم تحفيزيـة وبرامـج
تدريبية للشـركات الصناعية لدعم تحولها وتطورها .وقد قامت الوزارة بتفعيل الشـبكة من خالل
تنظيـم  8ورش عمـل اسـتقطبت أكثـر مـن  300ممثـل مـن القطـاع الصناعـي ،كمـا أعـرب أكثـر مـن
 90%مـن المشـاركين عـن زيـادة فهمهـم لمفاهيـم الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
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مسار التكنولوجيا المتقدمة

المبادرات والمشاريع
ثانياً

بهـــدف دعـــم تعزيـــز مكانـــة الدولـــة كوجهـــة
عالميـــة لريـــادة صناعـــات المســـتقبل قامـــت
الـــوزارة بوضـــع خطـــة اســـتراتيجية لدبلوماســـية
العلـــوم والتكنولوجيـــا وتضمنـــت:

برنامج ترويج منظومة العلوم والتكنولوجيا
وتضمـن تنظيـم ثلاث جـوالت افتراضيـة مـع كل مـن إسـبانيا وكوريـا الجنوبيـة وإسـرائيل
اسـتعرضت فيهـا الـوزارة مشـروع ال 300مليـار وأهـم الفـرص االسـتثمارية والتعاونيـة
فـي مجـال الصناعـة والعلـوم والتكنولوجيـا والبحـث والتطويـر مـع التواصـل مع أصحاب
المصلحـة بتلـك الـدول ،وحضـر الجـوالت الترويجيـة أكثـر مـن  400مشـارك.

إطالق الدورة الثانية لمجمع محمد بن راشد للعلماء
فـي يوليـو ُ 2021أطلقـت الـدورة الثانيـة لمجمـع محمـد بـن
راشـد للعلمـاء مـن خلال اجتمـاع افتراضـي بقيـادة معالـي
سارة بنت يوسف األميري ،حيث يضم المجمع في عضويته
أكثـر مـن  180عالمـاً وباحثـاً مـن أكثـر مـن  25مؤسسـة علميـة
ومراكـز بحثيـة وجهـات حكوميـة وجامعـات يمثلـون المجتمـع
العلمـي واإلماراتـي مـن ذوي اإلنجـازات واإلسـهامات فـي
مجـاالت الهندسـة والتكنولوجيـا والعلـوم الطبيعيـة والطـب
والعلـوم الصحيـة  .وزادت نسـبة األعضـاء بنحـو .200٪
ويهدف المجمع إلى تفعيل دور العلماء من خالل إشراكهم
فـي تطويـر السياسـات والبرامـج ،إيمانـاً بقيمـة المنظومـة
العلميـة فـي الدولـة وأهميـة تمكينهـا وتوجيـه أنشـطتها
ومواءمتهـا مـع الـرؤى واألولويـات الوطنيـة لتحقيـق النمـو
العلمـي المسـتدام واالزدهـار االقتصـادي المبنـي علـى
المعرفـة.
وألول مرة قامت لجنة تم تشكيلها الختيار األعضاء بالتقييم
وفقـاً آلليـات ومعاييـر أعلـى ومحـددة طـورت اسـتناداً إلـى

المقاييس «الببليومترية» ومؤشـر البحث العلمي اإلماراتي ،إضافة
إلى اختيار مجموعة من العلماء المختصين والباحثين الشباب لضمان
شـمولية الفئـات والتخصصـات والمجـاالت العلميـة فـي المجمـع،
والذي تمتد فيه العضوية ألربع سـنوات وللمنتسـبين سـنتين ،ومن
ثـم رفـع القائمـة النهائيـة إلـى مجلـس علمـاء اإلمـارات العتمادها.
وتـم تفعيـل المجمـع مـن خلال خمـس لجـان مختصـة ،فإضافـة إلـى
لجنتـي المـرأة والشـباب المسـتحدثتين ،يضـم المجمـع لجنـة اختيـار
األعضـاء ،لالرتقـاء بمسـتوى المجمـع تماشـياً مـع أفضل الممارسـات
ولتحسـين جـودة إسـهاماته ،وكذلـك لجنـة االتصـال العلمي لترسـيخ
المعرفـة العلميـة فـي االتصـال اإلعالمـي مـن خلال توفيـر األدوات
الالزمـة ،ولجنـة نشـر الثقافـة العلميـة التـي تهـدف إلـى إلهـام جيـل
جديـد مـن العلمـاء والباحثيـن فـي مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا
واسـتدامة المواهـب فيهـا .وسـتتولى لجنـة المـرأة تمثيـل المـرأة
فـي المجتمـع العلمـي والدعـوة إلـى اسـتقطاب واسـتبقاء النسـاء
واالرتقـاء بقدراتهـن فـي مجـاالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسـة،
والرياضيـات .كمـا سـتهتم لجنـة الشـباب بالعلمـاء الشـباب فـي دولـة
اإلمـارات ،وذلـك لضمـان تقدمهـم والمشـاركة الفاعلـة لهـم.

دعـــم تطويـــر الخارطـــة الوطنيـــة
للقط ــاع الصناع ــي لتحقي ــق الحي ــاد
المناخـــي بحلـــول العـــام 2050
م ــن خ ــال المس ــرعات الحكومي ــة
للطمـــوح المناخـــي والتنميـــة
االقتصاديـــة
أطلقـت مبـادرة المسـرعات الحكوميـة للطمـوح
المناخـي والتنميـة االقتصاديـة بدعـم مـن القيـادة
الرشـيدة لمـا نتـج مـن تحديـات مـن التغيـر المناخـي،
ومـا تقتضيـه الحاجـة إليجـاد الحلـول النافعـة والناجحة
للتداعيـات الحاليـة والمستشـرفة فـي مجـاالت
االسـتدامة والحفـاظ علـى المـوارد والبيئـة النظيفـة،
وقـد تـم تشـكيل فريـق قطـاع الصناعـة الداعـم
للمسـرعات الحكوميـة ليضـم فـي تكوينـه القطـاع
الحكومـي والقطـاع الخـاص والخبـراء فـي المجـال
مـن المجتمـع العلمـي ،بالتعـاون مـع قطاعـات أخـرى
منهـا الطاقـة ،والبيئـة ،والبنيـة التحتيـة والنقـل .واتبـع
ـامال لرسـم الخارطـة الوطنيـة تراعـي
الفريـق نهجـاً ش ً
احتياجـات وأولويـات القطاعـات االقتصاديـة الحيويـة
فـي الدولـة ،وتعـزز جهودهـا إليجـاد الفـرص والحلـول
الصناعيـة الداعمـة للنمـو االقتصـادي األخضـر.
ومـن المنظـور الصناعـي ،ركـز الفريـق علـى اسـتعراض
الجهود والمبادرات الحالية والمخطط لها والمقترحة
والتـي تنصـب تحـت تبنـي تقنيـات تحسـين العمليـات
الصناعيـة ،والتحـول للطاقـة النظيفـة ،واالسـتثمارات
فـي البحـث والتطويـر والتقنيـات المسـتقبلية بهـدف
تكثيـف الجهـود الوطنيـة نحـو تحقيق الحيـاد المناخي
بحلـول عـام  2050بالتكامـل مـع تطلعـات الدولـة
لتنويع وتعزيز االقتصاد الوطني القائم على المعرفة،
وتحفيـز االبتـكار وتبنـي التكنولوجيـا المتقدمـة فـي
األنظمـة والحلـول الصناعيـة ،وخلـق البيئـة الجاذبـة
للمسـتثمرين فيهـا فـي القطـاع الصناعـي .وعليـه،
فـإن الخارطـة تمثـل حجـر أسـاس لمكتسـبات الدولـة
الصناعيـة واالقتصاديـة ،ولالسـتدامة الصناعيـة-
االقتصاديـة التـي ال غنـى عنهـا لضمـان مسـتقبل
الحيـاة واألجيـال القادمـة فـي اإلمـارات.
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التشريعات
بهـدف دعـم تعزيـز مكانـة الدولـة كوجهـة عالميـة لريـادة
صناعـات المسـتقبل قامـت الـوزارة بــــــ

01

تطوير سياسة حوكمة البحث والتطوير

في سياق رسم خطط واضحة واستباقية ألوليات الدولة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،تم اعتماد مجلس
الوزراء لسياسة حوكمة البحث والتطوير في سبتمبر  2021والتي من شأنها تعزيز أداء وفعالية البحث والتطوير
ـوة بالـدول الصناعيـة والمتقدمـة فـي المؤشـرات العالميـة ،ولترسـيخ منظومـة وطنيـة للبحـث
فـي الدولـة ،أس ً
والتطويـر مدعومـة بقنـوات تمويـل وتأصيل للكفـاءات والقدرات العلمية والبحثية.
وتعد سياسة حوكمة البحث والتطوير جزءاً من الحزمة األولى المعتمدة من سلسلة سياسات البحث والتطوير
التـي عملـت عليهـا وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة إلرسـاء أسـس متينـة تسـهم فـي تعزيـز مكانـة الدولـة
كوجهـة عالميـة رائـدة فـي صناعـات المسـتقبل ،وتعمـل الـوزارة حاليـاً على الحزمـة الثانية.
وتعالـج السياسـة أهـم التحديـات القائمـة فـي منظومـة البحـث والتطويـر ومنها غياب جهة اتحادية مسـؤولة عن
المنظومة ككل.

02
إنشاء مجلس اإلمارات للبحث والتطوير
في إطار االرتقاء بكفاءة أنشـطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي ،وتكثيف جهود البحث والتطوير
والمخرجـات نحـو االحتياجـات العلميـة والتكنولوجيـة والتنمويـة للقطـاع الصناعـي ،تـم تأسـيس مجلـس اإلمـارات
للبحـث والتطويـر فـي سـبتمبر  2021برئاسـة سـمو الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيـان ،وزيـر الخارجيـة والتعـاون
الدولـي ،بن ًـاء علـى قــرار مجلـس الـوزراء رقـم (4/7و) لسـنة .2021
وجـاء تأسـيس المجلـس ليكـون حجـر األسـاس فـي اسـتكمال المنظومـة الوطنيـة للبحـث والتطويـر ليسـد فجـوة
غياب جهة مسؤولة عن المنظومة ككل ويصبح بمثابة المستوى األعلى في حوكمة البحث والتطوير ،ولتعزيز
مركزيـة الحوكمـة وتعريـف األدوار الوطنيـة فـي المنظومـة ،وضمـان شـمولية التمثيـل القطاعي بإشـراك كل من
القطـاع الحكومـي والخـاص واألكاديمـي والمجتمـع العلمـي في عملية حوكمة البحث والتطوير والعمل على
تقويـة منظومتـه على الصعيدين الوطنـي والدولي.

وفـي مسـعى يهـدف إلـى دعـم تعزيـز مكانة الدولـة كوجهة عالمية لريادة
صناعـات المسـتقبل ،وتماشـياً مـع الـرؤى واألهـداف االسـتراتيجية للـوزارة
ودولـة اإلمـارات ،سـيتولى المجلـس اإلشـراف علـى إعـداد أولويـات ومـن
ثـم برامـج للبحـث والتطويـر علـى المسـتوى الوطنـي ،باإلضافـة إلى تطوير
قياس أدائها والمراجعة الذاتية الدورية للحوكمة واآلليات ،وتوجيه قنوات
تمويـل البحـث والتطويـر الحاليـة والجديـدة نحـو هـذه األولويـات الوطنيـة
بكفـاءة وتـواؤم وبصـورة تكامليـة ،حيـث تـم اسـتحداث لجـان تخصصيـة
داعمـة للمجلـس ،تركـز جهودهـا علـى إيجـاد أفضـل الفـرص وعلـى معالجـة
أهم التحديات الحالية والمستقبلية في المنظومة انسجاماً مع التوجهات
االسـتراتيجية واألولويـات الوطنيـة للدولـة فـي الخمسـين القادمـة.

03
تجديد مجلس علماء اإلمارات للمرة الثالثة
اعتمـد مجلـس الـوزراء مؤخـراً التشـكيل الجديد لمجلس علمـاء اإلمارات في
دورتـه الجديـدة ،برئاسـة معالـي سـارة بنـت يوسـف األميـري ،وزيـر دولـة
للتكنولوجيا المتقدمة ،ضمن المساعي الوطنية لتمثيل المجتمع العلمي
في الدولة ،ولمواصلة مشورتهم العلمية لحكومة اإلمارات والتي واكبت
جائحـة كوفيـد ،-19ولتمكيـن المزيـد مـن العلمـاء والباحثيـن فـي اإلمـارات
وإشـراكهم الـدوري فـي عمليـة صنـع السياسـات الوطنيـة ،ولتقويـة قنوات
للعلـوم والخبـرات العلميـة فـي الدولـة للمسـاهمة فـي المحافـل الوطنيـة
والعالميـة المعنيـة بالعلـوم واألبحـاث العلمية.
ومـن أهـم التغييـرات فـي المنهجيـة الجديـدة للمجلـس هـو اعتمـاد ثالثـة
مجالـس استشـارية مكونـة مـن خبـراء ومختصيـن لتقديـم المشـورة العلميـة
للحكومـة فـي  )1مجـاالت الصحـة والعلـوم الطبيـة ،و  )2العلوم الطبيعية،
و  )3الهندسـة والتكنولوجيـا .وتعـد هـذه المجالـس االستشـارية محايـدة
لتستعين بها الحكومة االتحادية للمشورة العلمية ،حيث تغطي المجاالت
المتعلقة بالعلوم الصحية والطبية ،والعلوم الطبيعية ،والعلوم الهندسية،
والتكنولوجيا .كما وأن المنهجية الجديدة تتضمن ممثلين من أهم الباحثين
والعلمـاء فـي المجتمـع العلمي.
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البحوث والدراسات
إعداد وإطالق الدليل الوطني
لقياس اإلنفاق على البحث والتطوير
في القطاع الحكومي
قامـت وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة
بالتعـاون مـع المركـز االتحـادي للتنافسـية واإلحصـاء
و 17جهـة اتحاديـة ومحليـة ،بتطويـر الدليـل الوطنـي
لقيـاس اإلنفـاق علـى البحـث والتطويـر فـي القطـاع
الحكومـي ،ضمـن برنامـج «المسـرعات الحكوميـة»،
ليصبح مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية االتحادية
والمحلية الستخدامه في الدورات القادمة المرتبطة
بإعـداد ميزانيـات البحـث والتطويـر ،وتمكينها من رصد
قيمـة اإلنفـاق علـى أنشـطة البحـث والتطويـر وفـق
معايير عالمية معتمدة من قبل األمم المتحدة تجنبا
لتضـارب تعاريـف البحـث والتطوير واختالف منهجيات
قياسـه.
عمـل الدليـل علـى رفـع مسـتوى الوعـي بمفاهيـم
وتعاريـف البحـث والتطويـر ،وتوحيـد أسـلوب جمـع
ورفـع بيانـات نشـاطاته وفقـاً للمعاييـر الدوليـة،
لبنـاء رؤيـة أفضـل وأدق عـن الوضـع الحالـي لإلنفـاق
الحكومـي علـى البحـث والتطويـر ،ولتطويـر قاعـدة
البيانـات الوطنيـة الخاصـة بنشـاطات البحـث والتطويـر
بحيـث يتـم توفيـر بيانـات محدثـة ذات دقـة وجـودة
عاليـة كفيلـة بتمكيـن معـدي السياسـات مـن التطويـر
األمثـل والمبنـي علـى األدلـة الموثوقـة للسياسـات
والمبادرات المستقبلية للبحث والتطوير في الدولة،
وللرصـد األدق ألداء الدولـة فـي 26مؤشـر تنافسـي
مـن سـتة تقاريـر دوليـة أهمهـا مؤشـر إجمالـي االنفاق
علـى البحـث والتطويـر كنسـبة مـن الناتـج المحلـي
اإلجمالـي.

االتفاقيات والشراكات
01

02

03

توقيـع وتفعيـل  12مذكـرة تفاهـم مع
شـركات وطنيـة وأجنبيـة رائـدة إلنشـاء
شـبكة الثـورة الصناعيـة الرابعـة

توقيع وتفعيل  3مذكرات تفاهم مع الدوائر
االقتصاديـة فـي أبوظبـي ودبـي وعجمـان
لدعـم تبنـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة

شـــراكة إســـتراتيجية لدعـــم التحـــول
الرقمـــي فـــي قطـــاع الصناعـــة

04

05

06

دعم مشروع قياس االقتصاد
الرقمي بالتعاون مع مكتب الذكاء
االصطناعي

دعم مشروع المسرعات الحكومية
 دفعة الطموح المناخي والتنميةاالقتصادية لتحقيق الحياد المناخي

توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف
اإلمارات للتنمية لتأمين منتجات
تمويل تنافسية للتكنولوجيا المتقدمة

07

08

09

توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا
لتعزيز التعاون في مجال العلوم
والتكنولوجيا

تنظيـم جلسـة تعارفيـة لشـركات التكنولوجيا
الناشئة في فرنسا بالشراكة مع Business
France

تنظيـــم جلســـة تعارفيـــة ونقاشـــية
لشـــركات التكنولوجيـــا الناشـــئة فـــي
إســـرائيل بالشـــراكة مـــع Startup
Nation Central
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المشاركات المحلية
واإلقليمية والدولية
والتوعية وبناء القدرات

القمة العالمية للصناعة
والتصنيع GMIS

تنظيم القـمة اإلسالمية
الثـــــــــــــــــــــانية للعلــــــــــوم
والتكـنولـــوجيا واعتمــــاد
إعــــــــالن أبـــــوظــــــــــــــــــبي
اسـتضافت اإلمـارات القمـة اإلسلامية الثانيـة للعلـوم والتكنولوجيـا
بالتعـاون مـع منظمـة التعـاون اإلسلامي وذلـك بحضـور  57دولـة
إسالمية حيث تم اعتماد «إعالن أبوظبي» والذي يؤكد التزام الدول
األعضـاء بجميـع المبـادئ الضروريـة مـن أجـل إنشـاء وتفعيـل بيئـات
تسـاعد فـي تحقيـق التقـدم فـي العلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار فـي
الـدول األعضـاء ،وسـتظل اإلمـارات الدولـة المسـتضيفة للقمـة فـي
الخمـس سـنوات القادمـة.

نظمـت الـوزارة القمـة العالميـة للصناعـة والتصنيـع بالتعـاون مـع
منظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة « »UNIDOتحـت
شـعار «االرتقـاء بالمجتمعـات :توظيـف التقنيـات الرقميـة لتحقيـق
االزدهـار» لمناقشـة أحـدث التوجهـات التكنولوجيـة والصناعيـة
وصياغـة مسـتقبل القطـاع الصناعـي العالمـي ،وصياغـة مسـتقبل
القطـاع الصناعـي العالمـي .بحضـور  4رؤسـاء دول ورؤسـاء وزارات
وعـدد مـن كبـار المسـؤولين باألمـم المتحـدة ومبعـوث الرئيـس
األمريكـي لشـؤون التغيـر المناخـي و 25وزيـراً ومصنعيـن وخبـراء
عالمييـن ورؤسـاء تنفيذييـن لكبريـات الشـركات الصناعيـة العالميـة
وشـهدت القمة العديد من المحطات والفعاليات المهمة محليا
ودوليـا ،بينهـا إطلاق المركز العالمـي للصناعات الحيوية والطبية،
والـذي سـيكون مقـره فـي اإلمـارات ،إلـى جانـب إعلان تبنـي
وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة لـ»مؤشـر جاهزيـة الصناعـة
الذكيـة»  SIRIبعـد اعتمـاده مـن المنتـدى االقتصـادي العالمـي
كمعيـار عالمـي لتوحيـد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ،وتسـعى
الـوزارة مـن خلال المؤشـر إلـى التعـرف لمـدى النضـوج الرقمـي
فـي القطـاع الصناعـي بالدولـة..
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عضوية الدولة في المركز
الدولي لشعاع السنكروترون

أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
شاركت الوزارة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
«أديبك» من أجل ترسـيخ المزايا التنافسـية للقطاع الصناعي بالدولة
وتعريـف الوفـود الدوليـة بالفرص االسـتثمارية الكبيـرة المتاحة ،وتعزيز
قـدرة الشـركات الوطنيـة فـي القطـاع الصناعـي علـى بنـاء شـراكات
تسـهم فـي نقـل الخبـرات والمعرفـة والوصـول إلـى أسـواق عالميـة.
واسـتعراض تجربـة دولـة اإلمـارات علـى صعيـد تبنـي التكنولوجيـا
المتقدمـة وتطبيقاتهـا مثـل الـذكاء االصطناعـي ،وإنترنـت األشـياء،
والروبوتـات ،وبلـوك تشـين ،باعتبارهـا مفتاحـاً لتأسـيس مراكـز تصنيـع
ذكيـة تدعـم نمـو وتطـور صناعـات المسـتقبل.

تـم قبـول دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة كعضـو مراقـب
فـي المركـز الدولـي لشـعاع السـنكروترون بسـعي مـن وزارة
الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة بالتعـاون مـع وزارة الثقافة
وبناء على طلب المجتمع العلمي في اإلمارات،
والشـباب
ً
حيـث سـتتيح هـذه العضويـة للمجتمـع العلمـي فـي الدولـة
فرصـة اسـتخدام المختبـرات والمرافـق العلميـة فـي المركـز
الدولـي ألغـراض البحـث العلمـي والتطويـر التكنولوجـي،
خصوصـاً فـي أبحـاث علـوم الحيـاة والفيزيـاء والكيميـاء.

زيارة إستراتيجية لجمهورية ألمانيا
زارت معالي سارة بنت يوسف األميري ،وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ،والية بافاريا في جمهورية ألمانيا االتحادية استمرت
 3أيام ،لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجاالت البحث والتطوير في عدد من القطاعات الصناعية االستراتيجية مثل
الهيدروجين والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والثورة الصناعية الرابعة والخدمات الرقمية ،في مسعى لتعزيز
التعاون اإلماراتي األلماني في العديد من الملفات الحيوية الداعمة لالقتصاد الوطني عبر عدد من القطاعات الحيوية وذات
األولوية

المشاركة في مؤتمر مستقبل الخليج
«مبادرة شمال أفريقيا والشرق األوسط» األلماني

شاركت معالي سارة األميري في مؤتمر مستقبل الخليج بكلمة افتتاحية .وكان المؤتمر منصة تجمع بين قادة قطاع األعمال
والقطاع الحكومي من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وألمانيا.

تقرير منجـــزات العـــــام 2021

تقرير منجـــزات العـــــام 2021

مسار التكنولوجيا المتقدمة

المشاركات المحلية
واإلقليمية والدولية
والتوعية وبناء القدرات

عقد جلسة تدريبية

عن الدليل الوطني
لقياس اإلنفاق على البحث والتطوير

بالشـــــراكة مع وزارة التـــــربية والتعــــليم وبحضــــــور مؤسسات المختلفة

المشاركة بورقة عمل حول

الثورة الصناعية الرابعة
في ورشة سياسات الثورة الصناعية الرابعة
مــــع دول مجلـــــــس التعــــــــــــــاون الخليجــــــــي

شـاركت وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة بورقـة عمـل ضمـن ورشـة
عمـل عقدتهـا وزارة االقتصـاد حـول السياسـات والفـرص أمـام دول مجلـس
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مـع التحـول نحـو الثورة الصناعيـة الرابعة حيث
كانت الورشة عبارة عن منصة فكرية لتبادل المعرفة والتجارب والسياسات
واالسـتراتيجيات وتناولـت الورشـة المحـاور التالية:

الثورة الصناعية الرابعة:
مفهومها ،أهميتها،
أدواتها ،تطبيقاتها

متطلبات الثورة الصناعية
الرابعة ومهارات ووظائف
المستقبل

الفرص والتحديات أمام
التحول للثورة الصناعية
الرابعة

سياسات واستراتيجيات
وتجارب دول مجلس
التعاون في التحول للثورة
الصناعية الرابعة

الثورة الصناعية الرابعة
واالقتصاد الدائري
والمدن الذكية

تـم تطويـر نـدوة عـن االنفـاق علـى البحـث والتطويـر بالشـراكة مـع وزارة التربيـة والتعليـم والمركـز
االتحادي للتنافسـية واالحصاء .اسـتهدفت القطاع الحكومي بشـكل عام ،وخبراء الموارد البشـرية
والماليـة بشـكل خـاص ،وتضمنـت جلسـات نقاشـية حـول موضوعـات البحـث والتطويـر وأهميتـه مع
خبراء من الحكومة االتحادية والمحلية وخبراء عالميين وما سـيتم تقديمه من مبادرات وسياسـات
السـتكمال منظومـة البحـث والتطويـر .وتضمنـت النـدوة كذلـك عـرض الدليـل الوطنـي لقيـاس
االنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي و ورش تدريبية بشأن عملية قياس االنفاق
علـى البحـث والتطويـر وعمليـة تعبئـة اسـتبيان االنفـاق علـى البحـث والتطويـر الـذي وزعـه المركـز
االتحـادي للتنافسـية واالحصـاء سـنويا
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قطاع المواصفات والتشريعات
يتول ــى قط ــاع المواصف ــات والتش ــريعات
مس ــؤولية إص ــدار المواصف ــات القياس ــية
اإلماراتيــة و اللوائــح الفنيــة وأنظمــة الرقابــة
وأنظم ــة القي ــاس الوطني ــة األخ ــرى ،م ــن
خ ــال لج ــان فني ــة وف ــرق عم ــل تخصصي ــة
تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن الجهــات
ذات العالق ــة ،مث ــل القطاع ــات الصناعي ــة
والتجاريــة والخدميــة والمؤسســات البحثيــة
والتعليمي ــة والجه ــات الحكومي ــة ذات
العالق ــة.
وتنس ــجم منهجي ــات العم ــل م ــن أج ــل
تهيئ ــة بيئ ــة تش ــريعية تتمي ــز بالمرون ــة
لمواكب ــة التق ــدم ف ــي المج ــاالت الحديث ــة،
ومواجه ــة التحدي ــات المحتمل ــة ،وتدع ــم
مب ــادرات االبت ــكار والتكنولوجي ــا المتقدم ــة
وتطويــر البنيــة التحتيــة للجــودة بمــا يتــواءم
م ــع توجه ــات الدول ــة ومبادراته ــا الوطني ــة.
حي ــث يس ــهم القط ــاع ف ــي مواءم ــة
ضم ــان المواصف ــات الوطني ــة م ــع أفض ــل
الممارس ــات الدولي ــة القائم ــة بم ــا يضم ــن
جــودة المنتجــات الوطنيــة ويعــزز تنافســيتها
عالمي ــاً.
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المبادرات والمشـــــــاريع
عم ــل القط ــاع عل ــى ع ــدد م ــن المب ــادرات والمش ــاريع
خــال  ،2021ركــزت علــى تعزيــز قــدرات الشــركات فــي
القط ــاع الخ ــاص أبرزه ــا:
مبادرة مختبر اصنع في االمارات
()Make it in the Emirates Lab

لبن ــاء الق ــدرات للمنش ــآت الصغي ــرة و المتوس ــطة

وتوفيــر حزمــة مــن فــرص وورش تدريــب فنــي وصناعــي
ف ــي العملي ــات التش ــغيلية والج ــودة وسالس ــل التوري ــد
والتســويق والماليــة والمحاســبة وأدوات الوصــول إلــى
األس ــواق العالمي ــة،
واس ــتهلت ال ــوزارة المب ــادرة بإط ــاق برنام ــج Access
 SMEsبالتع ــاون م ــع ش ــركة «بروكت ــر آن ــد غامب ــل»
العالميــة ،الــذي يوفــر فــرص تدريبيــة للشــركات الصغيــرة
والمتوس ــطة والط ــاب .وق ــد ت ــم إط ــاق المرحل ــة
األولــى مــن المبــادرة فــي شــهر نوفمبــر  ،2021ويجــري
م ــن خالله ــا تدري ــب:

31

منشأة صغيرة
ومتوسطة

10

طالب
من الجامعات الوطنية

على مبادئ و آليات تطوير االعمال و تعزيز تنافسية المؤسسات الصغير
والمتوسـطة في مجال تطوير االعمال والحفاظ على والء المتعاملين.
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قطاع المواصفات والتشريعات

التشريعات والسياسات
ت ــم تعزي ــز مش ــاركة القط ــاع الصناع ــي ف ــي عملي ــة تطوي ــر المواصف ــات القياس ــية
وذل ــك لتمكين ــه م ــن المش ــاركة الفعال ــة ف ــي تهيئ ــة بيئ ــة األعم ــال المناس ــبة
والجاذب ــة للمس ــتثمرين م ــن خ ــال تطوي ــر المواصف ــات والتش ــريعات الفني ــة الت ــي
تلب ــي احتياج ــات القط ــاع الصناع ــي وتع ــزز تنافس ــية المنتج ــات اإلماراتي ــة ،وتول ــى
القط ــاع تنفي ــذ العدي ــد م ــن المب ــادرات لزي ــادة مس ــاهمة الصناع ــات اإلماراتي ــة ف ــي
الناتــج المحلــي ،ودعــم لتعزيــز فــرص المنتجــات فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة
والعالمي ــة.
يعم ــل القط ــاع عل ــى تعزي ــز الف ــرص االس ــتثمارية ف ــي أس ــواق دول ــة اإلم ــارات،
وخف ــض تكالي ــف تطبي ــق التش ــريعات الفني ــة عل ــى القط ــاع الصناع ــي ،وق ــد نج ــح
القط ــاع ف ــي ه ــذا اإلط ــار بتحقي ــق أه ــداف منه ــا:

01

02

تقليل التكاليف

توفير  7ماليين درهم سنويا

في قطاع المنتجات االستهالكية،
م ــا س ــيوفر  1.4ملي ــار دره ــم عل ــى قط ــاع
الصناعــات الغذائيــة ( سياســة توســيم األغذيــة ).

علــى قطــاع صناعــة العبــوات الغذائيــة ( تحديــث
المتطلب ــات الفني ــة لس ــماكة عب ــوات التغلي ــف
المعدني ــة) ،والحف ــاظ عل ــى الصح ــة و الس ــامة
وج ــودة المنتج ــات وضم ــان االس ــتدامة البيئي ــة.

03

04

دعم المنظومة الرقابية بالدولة

تقليل األثر الناتج عن أخطاء القياس

م ــن خ ــال توفي ــر المواصف ــات المرجعي ــة ،وتلبي ــة
احتياج ــات الج ــودة والس ــامة ومتطلب ــات
االس ــتدامة وف ــق أفض ــل الممارس ــات العالمي ــة،
وتغطي ــة جمي ــع الصناع ــات ،وخاص ــة القطاع ــات
ذات األولوي ــة لل ــوزارة وحس ــب توجه ــات الدول ــة.

فــي موازيــن الذهــب وعــدادات الوقود وعدادات
التاكســي بمقــدار بلــغ إلــى  426,3مليــون درهــم
بنهايــة العــام نتيجــة تطبيــق التشــريعات واللوائــح
الفني ــة اإللزامي ــة الخاص ــة بالقياس ــات القانوني ــة،
مث ــل النظ ــام اإلمارات ــي للرقاب ــة عل ــى أدوات
القي ــاس ،بالتع ــاون م ــع الش ــركاء ف ــي الجه ــات
المحلي ــة والجه ــات المخول ــة م ــن قب ــل ال ــوزارة
ضم ــن برام ــج التحق ــق م ــن دق ــة أدوات القي ــاس.
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تطوير سياسة ومنهجية تمكين
القطاع الصناعي من المشاركة
في عملية تطوير المواصفات القياسية
مــن خــال إشــراك القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي اإلشــراف وإعــداد
وتطوي ــر المواصف ــات القياس ــية والتش ــريعات الفني ــة ،م ــن خ ــال تمكي ــن
القطــاع الصناعــي فــي مجــال المواصفــات والمقاييــس ،وإعــداد منهجيــة
اللج ــان الفني ــة وف ــرق العم ــل م ــن قب ــل قط ــاع المواصف ــات والتش ــريعات
ف ــي ال ــوزارة .وف ــي ه ــذا الس ــياق تحق ــق التال ــي:
مشاركة القطاع الصناعي
في اللجـ ــان الفنيـ ـ ــة فــي
الربع الثـ ـ ــاني 2021

تشكيل اللجنة التوجيهية
للمواصفات والمقاييس من
الجهات الحكومية ذات العالقة

06

خفض تكاليف تطبيق األنظمة الفنية
نتيجة لتطوير اللوائح الفنية
بن ــاء عل ــى التغذي ــة الراجع ــة م ــن القط ــاع الصناع ــي ت ــم عق ــد ع ــدد
م ــن االجتماع ــات م ــع القط ــاع الصناع ــي لمناقش ــة التحدي ــات و س ــبل
معالجته ــا به ــدف تعزي ــز تنافس ــية القط ــاع الصناع ــي

07

مراجعة سياسة توسيم األغذية
انطالق ــاً م ــن ح ــرص قط ــاع المواصف ــات و التش ــريعات لتنفي ــذ توجيه ــات
القي ــادة العلي ــا لدع ــم أداء وتنافس ــية القط ــاع الصناع ــي ف ــي الدول ــة
وتبســيط اإلجــراءات ،تــم مراجعــة سياســة توســيم االغذيــة بالتنســيق مــع
كاف ــة الش ــركاء و القط ــاع الصناع ــي حي ــث ت ــم التوصي ــة لمجل ــس ال ــوزراء
الموق ــر بتعدي ــل إلزامي ــة تطبي ــق السياس ــة وبن ــاء عل ــى توصي ــة ال ــوزارة،
إعتم ــد مجل ــس ال ــوزراء تعدي ــل إج ــراءات تطبي ــق سياس ــة توس ــيم القي ــم
الغذائي ــة للمنتج ــات م ــن الصف ــة اإللزامي ــة إل ــى التطبي ــق االختي ــاري
للمواصف ــة القياس ــية رق ــم « UAE.S 5034: 2018البيان ــات التغذوي ــة
للمنتج ــات المعب ــأة ف ــي ص ــورة أل ــوان اإلش ــارات الضوئي ــة»
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قطاع المواصفات والتشريعات

التشريعات والسياسات
08

تطوير منظومة جودة متكاملة

إعــداد وتطويــر المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة وانظمــة تقييــم المطابقــة
لتلبي ــة احتياج ــات القط ــاع الصناع ــي والقطاع ــات األخ ــرى ،وج ــرى ف ــي ه ــذا
الس ــياق تنفي ــذ التال ــي:

616

ت ــم تبن ــي ع ــدد
م ــن المواصف ــات واللوائ ــح
الفني ــة المتوائم ــة م ــع أفض ــل
المواصف ــات الدولية وإقليمية
في القطاع ــات ذات األولوية

75

م ــن
ت ــم انج ــاز ع ــدد
المواصف ــات واللوائ ــح الفنية
ف ــي القطاع ــات الصناعي ــة
ذات األولوية

ت ــم اعتماد مواصفات في قطاعات
المركب ــات والتكنولوجي ــا المتقدمة،
بم ــا ش ــمل أنظم ــة اإلطف ــاء الذاتي
لحرائ ــق غ ــرف مح ــركات الحاف ــات
والنظ ــام اإلمارات ــي للمركب ــات
الهيدروجينية واللوائح الفنية لكفاءة
لألجهزة الكهربائية وقياس ــات جودة
اله ــواء في مج ــال البيئ ــة ،واألجهزة
والمع ــدات الطبي ــة ف ــي القط ــاع
الطب ــي وأدوات القي ــاس الطبي ــة.

مواصفة الوقاية من التنمر
رقمUAE.S 5044: 2021 :
مواصفة التسامح والتعايش
رقمUAE.S 5037: 2021 :

تطويــر مواصفــات ومقاييــس
تس ــاهم ف ــي دع ــم االبت ــكار
والتكنولوجي ــا المتقدم ــة

إعداد مواصفة لألغذية
المستحدثة Novel Food

اعتمـاد مواصفـات فـي مجـاالت
اإلدارة المسـتدامة للزراعة المائية
الجـزء األول :الزراعـة المسـؤولة
الجـزء الثانـي :األعلاف العضويـة

اعتم ــاد مواصف ــات في مجاالت
الطاق ــة والمي ــاه والنق ــل والبيئة
والهيدروجين الت ــي تم تطويرها
لدع ــم توجه الدول ــة في تحقيق
أهداف التنمية المس ــتدامة
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المشاركات المحلية واإلقليمية
والدولية والتوعية وبناء القدرات
قب ــول دع ــوة اإلم ــارات الس ــتضافة اجتماع ــات الجمعي ــة العمومي ــة للمنظم ــة الدولي ــة
للتقييــس  ISOلعــام  2022فــي العاصمــة أبوظبــي ،تقديــرا للمكانــة اإلماراتيــة المتميــزة
وتعزي ــزا لدوره ــا الري ــادي عل ــى المس ــتوى االقليم ــي والدول ــي.
الف ــوز بعضوي ــة مجل ــس إدارة معه ــد المواصف ــات والمقايي ــس( )SMIICإضاف ــة إل ــى
عضويــة كل مــن مجلــس إدارة التقييــس ( ،)SMCومجلــس إدارة مجلــس االعتمــاد ()MAC
لل ــدورة  2024 2022-ف ــي معه ــد المواصف ــات والمقايي ــس التاب ــع لمنظم ــة التع ــاون
اإلس ــامي ،وذل ــك بأغلبي ــة األص ــوات.
اختيار دولة اإلمارات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا للدورة المقبلة.
عقد ملتقى لجنة الدستور الغذائي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المســاهمة فــي إدارة عمليــة تطويــر المواصفــات القياســية علــى مســتوى هيئــة التقييــس
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
تنفي ــذ ورش ــة تدريبي ــة «ع ــن بع ــد» بالتع ــاون م ــع غرف ــة التج ــارة والصناع ــة ف ــي جمهوري ــة
روس ــيا البيض ــاء ح ــول المنظوم ــة اإلماراتي ــة للح ــال ،ودوره ــا ف ــي زي ــادة المع ــروض م ــن
المنتج ــات الغذائي ــة الح ــال.
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المبادرات والمشاريع

قطاع المطابقة
يرتب ــط عم ــل قط ــاع المطابق ــة
بكف ــاءة عملي ــة وآلي ــات اإلنت ــاج،
وضم ــان تطبي ــق المصان ــع ف ــي
الدول ــة ،والموردي ــن للمنتج ــات
مــن الخــارج ،للمواصفــات القياســية
والتش ــريعات واألنظم ــة الرقابي ــة
واللوائــح الفنيــة المعتمــدة ،والتــي
تحق ــق أعل ــى معايي ــر الكف ــاءة
ف ــي اإلنت ــاج والتصني ــع ،ويمت ــد
ف ــي بع ــض األحي ــان إل ــى سلس ــلة
اإلم ــداد كامل ــة ،م ــن نق ــل وتخزي ــن
وع ــرض حت ــى يص ــل المنت ــج إل ــى
ا لمس ــتهلكين.

مبادرة بناء قدرات المفتشين:
تتضمن الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

أوال
ً

ت ــم تأهي ــل  43مفتش ــاً ذوي كف ــاءة ل ــدى جه ــات الرقاب ــة المحلي ــة لضم ــان اس ــتمرار التفتي ــش م ــن
قبــل جهــات الرقابــة المحليــة وتــم تنفيــذ  13ورشــة فــي  2021بالتعــاون مــع الشــركاء االس ـ ــتراتيجيين
فـ ـــي دوائ ـ ـــر التنميــة االقتصاديــة والبلديــات علــى المســتوى المحلــي فــي كل إمــارة.
رف ــع نس ــبة مطابق ــة المنتج ــات حس ــب المواصف ــات القياس ــية المعتم ــدة لرف ــع ثق ــة المس ــتهلك
بالمنتج ــات والس ــلع المطروح ــة ف ــي االس ــواق المحلي ــة وحماي ــة أس ــواق الدول ــة م ــن اإلغ ــراق
بالمنتج ــات غي ــر المطابق ــة للمواصف ــات القياس ــية المعتم ــدة والت ــي تش ــكل خط ــراً عل ــى س ــامة
المس ــتهلكين.

ثانياً

البرنامج الوطني
للرقابة على المنتجات

الهـ ـ ــدف

النتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــج
األثـ ـ ـ ـ ــر

 .01متابعــــة تطبيــق اللوائــح والفنيـــــة
والمواصفات القياســية المعتمدة

ضمان حماية المستهلكين من المنتجات
غير اآلمـــنــة (ذات الخطـــــورة العــــــاليــــــة).

 .02تطبيق أنشــــطة مســــح األسواق
في الدولة بالتنسيق مع الجهات
الحكومية والخاصة ذات العالقة

ضمــان االلتــزام بالتشــريعات المعمــول بهــا فــي
الــوزارة مــن خــال امتثــال المنتجــات للمواصفــات
الفنيــة المعتمــدة فــي اســواق الدولــة

 .03اســـــــــتحداث نظــــــام تحليــــــل
المخاطر المرتبطة بالمنتجات

مراقبـــة المنتجـــات المعروضـــة فـــي اســـواق
الدولـــة.

 .04تطوير وتحسين نظام االبالغات
اإللكتـــــــــــرونـــي على المنتجــــات

ضمـــان االلتـــزام بوضـــع الشـــارات والعالمـــات
المعتمـــدة لـــدى الـــوزارة علـــى المنتجـــات
المقيـــدة بنـــاء علـــى اللوائـــح والتشـــريعات.
.5المحافظ ــة عل ــى الصح ــة والس ــامة العام ــة
للمســـتهلكين عـــن طريـــق التأكـــد مـــن خلـــو
المنتجــات مــن االضــرار التــي قــد تنتــج عــن ســوء
اســـتخدام المنتـــج.

نوع التفتيش | المستهدف | المحقق
الفحص الظاهري

%87

%87

الفحص المخبري

%87

%93

الشركاء:
| جهات الرقابة المحلية
| الهيئة االتحادية للجمارك
| وزارة الطاقة والبنية التحتية
| وزارة االقتصاد
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المبادرات والمشاريع
استضافة اجتماعات
المنظمة الكهروتقنية الدولية

ثالثاً

تمــت اســتضافة فعاليــات االجتمــاع  85للمنظمــة الكهروتقنيــة الدوليــة  ،IECالــذي اســتضافته دولــة
اإلمــارات للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،بتنظيــم مــن وزارة الصناعــة
والتكنولوجيــا المتقدمــة ،تحــت شــعار «قيــادة الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالتقييــس» .ووســط مشــاركة
دوليــة واســعة مــن الخبــراء والعلمــاء والتقنييــن والمختصيــن فــي مجــاالت فنيــة وهندســية مــن 88
دولــة.

واس ــتهدفت ه ــذه االجتماع ــات تعزي ــز دور دول ــة اإلم ــارات ف ــي القط ــاع الصناع ــي
والتط ــور النوع ــي ف ــي اإلنت ــاج ،واس ــتخدامات حل ــول الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة ،والمرك ــز
الري ــادي ف ــي البني ــة التحتي ــة للج ــودة ،لالرتق ــاء بمختل ــف الصناع ــات ،وتس ــهيل التب ــادل
التج ــاري ،وحماي ــة المس ــتهلك والبيئ ــة ،ودع ــم االقتص ــاد الوطن ــي وال ــذي ت ــم عكس ــه
بش ــكل واض ــح ضم ــن ش ــعار االس ــتضافة.
وأص ــدرت دول ــة اإلم ــارات نح ــو  70أل ــف ش ــهادة مطابق ــة وطني ــة لمنتج ــات كهربائي ــة
ـاء علــى تقاريــر مخبريــة معتمــدة وشــهادات
وإلكترونيــة ومكوناتهــا والتــي تــم اصدارهــا بنـ ً
مطابق ــة دولي ــة ص ــادرة م ــن الجه ــات المعين ــة م ــن قب ــل المنظم ــة ،م ــا أس ــهم ف ــي
اكتس ــاب موثوقي ــة عالمي ــة ،كم ــا أثم ــر تطوي ــر ق ــدرات إص ــدار الش ــهادات الوطني ــة ف ــي
تس ــريع النم ــو الصناع ــي وتوس ــيع نط ــاق ف ــرص التصدي ــر وفت ــح أس ــواق جدي ــدة عل ــى
المس ــتوى الخليج ــي والعرب ــي للصناع ــات الوطني ــة والمصنعي ــن ف ــي اإلم ــارات.
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قطاع المطابقة

قطاع المطابقة

التشريعات والسياسات

كمـــا شـــملت اإلنجـــازات الخاصـــة بالتشـــريعات والسياســـات
الخاصـــة بقطـــاع المطابقـــة مـــا يلـــي:

أص ــدر مجل ــس ال ــوزراء سلس ــلة تش ــريعات ذات صل ــة بعم ــل القط ــاع خ ــال  ،2021وق ــد ت ــم الب ــدء ف ــي تطبي ــق تل ــك التش ــريعات
بص ــورة فعال ــة ،بم ــا ينعك ــس بش ــكل إيجاب ــي عل ــى كل م ــن المؤش ــرات االس ــتراتيجية المذك ــورة وكذل ــك عل ــى المؤش ــرات
التشــغيلية للقطــاع والخاصــة بالمبــادرات ،وبيــن مــا تــم فــي هــذا اإلطــار ،تطبيــق اللوائــح الفنيــة واألنظمــة الرقابيــة فــي مجــال
الس ــامة والحماي ــة الصحي ــة واالس ــتدامة ،والبرنام ــج الوطن ــي للرقاب ــة عل ــى المنتج ــات.
كم ــا ج ــرى تطبي ــق النظ ــام اإلمارات ــي للزراع ــة المس ــتدامة ،وذل ــك بالش ــراكة م ــع وزارة التغي ــر المناخ ــي والبيئ ــة ،هيئ ــة أبوظب ــي
للزراعــة والســامة الغذائيــة ،البلديــات ،مجلــس االمــارات لألمــن الغذائــي ،وقــد تــم إصــدار الترخيــص باســتخدام العالمــة اإلماراتيــة
للزراعــة المســتدامة لمنشــآت وطنيــة بعــدد إجمالــي بلــغ  4عالمــات ،وتعتبــر العالمــة اختياريــة للمــزارع والمصانــع ومنافــذ البيــع
فــي الدولــة ،حيــث أنــه يوجــد إقبــال علــى طلــب الترخيــص باســتخدام العالمــة اإلماراتيــة للزراعــة المســتدامة.

النظام اإلماراتي

لمنتجات الحماية الصحية الشخصية
ط ــورت وزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة نظام ــاً
وطني ــا لمنتج ــات الحماي ــة الصحي ــة الش ــخصية يع ــد األول
مــن نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
ويح ــدد النظ ــام ،ال ــذي ت ــم تطوي ــره بالتع ــاون م ــع ش ــركاء
اســتراتيجيين مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،خصائــص
فني ــة لتصني ــع أقنع ــة الوج ــه والقف ــازات الواقي ــة والطبي ــة
وواقي ــات العي ــون والمالب ــس والمعقم ــات والمطه ــرات
الكيميائي ــة ،بص ــورة تنس ــجم م ــع أفض ــل الممارس ــات
العالمي ــة.
ويأت ــي تطوي ــر النظ ــام انطالق ــاَ م ــن ال ــدور المح ــوري
ل ــوزارة الصناع ــة والتكنولوجي ــا المتقدم ــة ف ــي تعزي ــز ق ــدرة
الصناعــة اإلماراتيــة ،ودعــم قطــاع األعمــال لتبنــي وتطويــر
صناعــات متطــورة ،تدعــم الريــادة اإلماراتيــة فــي منظومــة
البني ــة التحتي ــة للج ــودة.

أمثلة عن عدد من الشركات الحاصلة على الترخيص باستخدام العالمة اإلماراتية للزراعة المستدامة
Manufacturer Country

Product Category

Organization AR

Organization

United Arab Emirates

Sustainable Agriculture

ايليت اجرو يو ايه اي ذ.م.م

01. Elite Agro UAE LLC

United Arab Emirates

Sustainable Agriculture

02. Fish Farm LLC

United Arab Emirates

Sustainable Agriculture

مزارع البستان للدواجن ذ.م.م

03. AL BUSTAN POULTRY FARMS L L C

United Arab Emirates

Sustainable Agriculture

هيدروماك للزراعة ذ.م.م

04. HYDROMAK AGRICULTURE L.L.C

دخ ــل النظ ــام المعتم ــد م ــن مجل ــس ال ــوزراء حي ــز التنفي ــذ
خ ــال الرب ــع األول م ــن الع ــام  ،2021حي ــث يضم ــن توفي ــر
أعل ــى معايي ــر الج ــودة للمنتج ــات المتداول ــة ويمن ــع وج ــود
منتج ــات غي ــر مطابق ــة للمواصف ــات ف ــي أس ــواق دول ــة
اإلم ــارات ،كم ــا يضم ــن المنتج ــات األساس ــية المس ــتخدمة
ف ــي القط ــاع الطب ــي ،والت ــي ته ــدف إل ــى من ــع الع ــدوى
والحــد مــن انتقالهــا ،فيمــا تــم تطويــره بالتنســيق مــع وزارة
الصح ــة ووقاي ــة المجتم ــع ،وبالتع ــاون م ــع ش ــركاء ال ــوزارة
م ــن القط ــاع الصح ــي (الخ ــاص) ،ضم ــن س ــياق تكام ــل
الجهــود الوطنيــة ،وتــم فــي هــذا اإلطــار إصــدار  51شــهادة
مطابق ــة خ ــال ع ــام  2021تش ــمل  320منتج ــا ومودي ــا.

النظام اإلماراتي
لمتطلبات منشآت إصالح ومراكز خدمة المركبات
يه ــدف النظ ــام إل ــى التحق ــق م ــن مطابق ــة وتصني ــف
ـاء عل ــى
منش ــآت إص ــاح ومراك ــز خدم ــة المركب ــات بن ـ ً
المتطلب ــات المح ــددة ضم ــن التش ــريعات والمواصف ــات،
ويت ــم بموجب ــه تقيي ــم مس ــتوى الخدم ــة وفق ــاً لنظ ــام
النج ــوم (م ــن نجم ــة واح ــدة إل ــى خم ــس نج ــوم) ،انس ــجاماً
م ــع األه ــداف االس ــتراتيجية لل ــوزارة لدع ــم الصناع ــات
الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها وتعزيــز منظومــة البنيــة التحتيــة
للجــودة فــي الدولــة ،واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات الفنيــة
المقدم ــة م ــن قب ــل ورش إص ــاح ومراك ــز خدم ــة المركب ــات
وكف ــاءة الفنيي ــن ،وزي ــادة ثق ــة المس ــتهلكين به ــا.
ت ــم تطوي ــره بش ــكل رئيس ــي لحماي ــة مصال ــح المس ــتهلكين
كم ــا يتي ــح عملي ــة واضح ــة لتوثي ــق كاف ــة إج ــراءات الصيان ــة
الت ــي ج ــرت للمركب ــة ،بحي ــث ُيمك ــن المس ــتهلك أو ورش ــة
الصيان ــة م ــن الرج ــوع إليه ــا عن ــد الحاج ــة ،وكذل ــك يوف ــر
النظ ــام قاع ــدة بيان ــات متكامل ــة بال ــورش ومراك ــز الخدم ــة
المتاح ــة وتصنيفه ــا وف ــق نظ ــام النج ــوم.

الشركاء:
|
| وزارة الداخلية
| وزارة االقتصاد
| دوائر التنمية االقتصادية
هيئة التأمين

|
| هيئة تنظيم االتصاالت
| البلديات

هيئة الطرق والمواصالت
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االعتماد الوطني
تدي ــر ال ــوزارة «نظ ــام االعتم ــاد الوطن ــي اإلمارات ــي»  ENASال ــذي
يتول ــى مس ــؤولية دع ــم القطاع ــات المرتبط ــة بمختل ــف نش ــاطات
البني ــة التحتي ــة للج ــودة ف ــي الدول ــة ،وتحقي ــق األه ــداف اإلس ــتراتيجية
الوطنيــة للصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة مــن خــال خدمــات االعتمــاد
واألنشــطة ذات الصلــة لجهــات تقييــم المطابقــة ،والتــي تعــزز وتحســن
القــدرة التنافســية لألعمــال والصناعــات الوطنيــة والتغلــب علــى الحواجــز
الفني ــة أم ــام التج ــارة.
و نظ ــام االعتم ــاد الوطن ــي اإلمارات ــي معن ــي بتس ــجيل جه ــات تقيي ــم
المطابقــة العاملــة فــي دولــة اإلمــارات ،و تســجيل جهــات منــح شــهادات
الح ــال ،و اعتم ــاد جه ــات تقيي ــم المطابق ــة ،و كذل ــك تعيي ــن جه ــات
تقيي ــم المطابق ــة ف ــي مج ــاالت االعتم ــاد اإللزامي ــة واللوائ ــح الفني ــة،
وه ــو عض ــو فع ــال ف ــي العدي ــد م ــن الهيئ ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة مث ــل
المنظم ــة الدولي ــة العتم ــاد المختب ــرات  ، ILACوالمنت ــدى الدول ــي
لهيئ ــات اعتم ــاد الح ــال  ،IHAFومنظم ــة آس ــيا والمحي ــط اله ــادي
لالعتم ــاد  ،APACوالجه ــاز العرب ــي لالعتم ــاد  ،ARACومجل ــس إدارة
االعتم ــاد – ف ــي معه ــد المواصف ــات والمعايي ــر اإلس ــامية.
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االعتماد الوطني

تسجيل جهات تقييم المطابقة:

المبادرات والمشاريع
أوال
ً

تنفيـذ برنامـج تعزيـز وبنـاء القـدرات والكفـاءات الوطنيـة فـي مجـاالت االعتمـاد وتقييم المطابقة
في القطاعات الفنية المختلفة لتأهيل الخبراء والمقيمين الفنيين وفقاً للممارسات والمواصفات
الدولية لدعم تنفيذ برامج االجندة االستراتيجية الوطنية للرقابة على «جهات تقييم المطابقة»
في القطاعات المختلفة:

تنظيـم وعقـد  3لقـاءات تنسـيقية مـع المقيميـن والخبـراء
الفنييـن علـى مـدار العـام وبحضـور  299مشـارك مـن
مختلف القطاعات الفنية المتخصصة لمناقشة التحديثات
علـى اجـراءات االعتمـاد وتطبيـق اجـراءات لتقييـم عـن بعـد
واسـتعراض التحديثات على المتطلبات الفنية تماشـياً مع
المتطلبـات الدوليـة

ثانياً

تنظيم وعقد ( )5برامج تدريبية وورش عمل وبحضور
( )112مشارك من مختلف القطاعات ،في مواضيع
فنيـة متخصصـة حـول تطبيق متطلبـات المواصفات
الدولية الخاصة باالعتماد وتقييم المطابقة.

النظام اإلماراتي للرقابة
على جهات تقييم المطابقة في الدولة:

تماشياً مع تطبيق استراتيجية رقابية متكاملة على جهات تقييم المطابقة
العاملـة فـي الدولـة لدعـم أهـداف واحتياجـات الشـركاء مـن القطاعـات
الرقابية والصناعية والصحية ،تم االنتقال في الربع األول من العام 2021
إلـى مرحلـة التعافـي (مرحلـة مـا بعـد كوفيـد )-19وهـي المرحلـة الثالثـة
مـن سياسـة تقديـم الخدمـات واسـتمرارية األعمـال فـي إطـار دعـم الجهـود
لتطبيـق النظـام اإلماراتـي للرقابـة علـى جهـات تقييـم المطابقـة العاملـة
الدولة،
ونفـذت إدارة االعتمـاد الوطنـي السياسـة ضمـن ثالثـة محـاور ،شـملت
التقييم المكتبي للوثائق وكتيبات الجودة ،وتحويل التقييم الميداني إلى

تقييـم عـن بعـد ،ثـم إعـادة جدولـة التقييمـات
للجهـات تبعـا لتقريـر المخاطـر المعـد من قبل
اإلدارة علـى تلـك الجهـات ،إضافة إلى إعداد
برامـج تدريبيـة للخبـراء والمقييمـن لتدريبهـم
علـى تنفيـذ التقييمـات وكيفيـة اسـتخدام
األدوات والبرامـج التقنيـة بطريقـة تضمـن
صحـة مخرجـات عمليـات التقييـم.

نسـبة الزيـادة فـي جهـات التقييـم المسـجلة فـي الدولـة:
 64.5%عـن العـام  2020و  91.3%عـن العـام .2019كانـت
هنـاك زيـادة ملحوظـة فـي عـدد جهـات تقييـم المطابقـة
المسـجلة فـي الدولـة فـي العـام ، 2021وذلـك بعـد انتهـاء
المهلـة الممنوحـة للجهـات فـي مختلـف امـارات الدولـة
للتقـدم والسـير فـي إجـراءات التسـجيل اإللزامـي وفقـاً
لمتطلبـات النظـام االماراتـي للرقابـة علـى جهـات تقييـم
المطابقـة ،باإلضافـة إلـى الجهـود التـي بذلتهـا الـوزارة
بالتعـاون مـع جهـات الترخيـص المحليـة فـي الدولـة لــتأكيد
تسـجيل هـذه الجهـات.
نسبة الزيادة في جهات تقييم المطابقة
اعتماد جهات
تقييم المطابقة المعتمـدة فـي الدولـة 28% :عـن العـام
 2020و  37.7%عـن العـام 2019

نسبة الزيادة:
تعيين جهات
تقييم المطابقة  8%عن العام . 2020

منـح االعتمـاد إلدارة مسـرح الجريمـة فـي القيـادة العامـة
لشـرطة أبوظبي /قطاع شـؤون األمن والمنافذ في العام
 2021وفقـاً للمواصفـة الدوليـة .ISO/IEC 17025

تسـجيل جهـات تقييـم المطابقـة الحلال
لدعـم تطبيـق النظـام االماراتـي للرقابـة علـى
المنتجـات الحلال:
نسـبة الزيـادة فـي عـدد جهـات منـح شـهادات
الحلال المسـجلة فـي العـام
 .43.3% :2021مقارنة بالعام .2020

توسيع مجال االعتماد لمختبر بايوجينكس
وحـدة مـن مختبـر جـي  42الطبـي ،فـي مجـال
فحوصـات الجينـوم التـي يتـم تنفيذهـا ضمـن
مشـروع «الجينـوم اإلماراتـي» .حيـث تـم تقديـم
الدعـم مـن خلال التطبيـق السـريع إلجـراءات
منـح االعتمـاد وتوسـيع المجـال وفقـاً للمواصفـة
الدولية  ISO 15189وهو أكبر مشروع من نوعه
فـي الدولـة مـن خلال بنـاء أول جينـوم مرجعـي
إماراتـي عبـر فحـص الحمـض النـووي لمواطنـي
الدولـة ،بصـورة تؤسـس إلـى تحقيـق نقلة وطنية
في مجال الصحة العامة ،وكذلك تعزيزاً للجاهزية
الوطنيـة واالسـتجابة فـي حـاالت الطـوارئ،
ووفقـاً ألفضـل المتطلبات والممارسـات الدولية
فـي جـدارة وكفـاءة المختبـرات الطبيـة ،وبمـا
يتماشى مع التوجهات االستراتيجية لرفع جودة
وكفـاءة البنيـة التحتيـة للجـودة فـي الدولـة.

التشريعات والسياسات
تحديث المتطلبات الفنية الصادرة عن نظام االعتماد الوطني اإلماراتي  ENASتماشياً مع التحديثات الصادرة عن المنظمة
الدولية العتماد المختبرات  ILACوالتزاماً بمتطلبات االعتراف الدولي بشهادات االعتماد الصادرة عن نظام االعتماد الوطني
اإلماراتي ،حيث أن هذه الوثائق تعد جزءاً من المتطلبات التي تطبقها مختبرات الفحص والمعايرة المعتمدة:

وتـم البـدء فـي تنفيـذ عمليـات التقييـم الهجيـن والتـي تضمنـت تنفيذ عمليـات التقييم عن بعد
و التقييم الميداني وفقاً لنتائج اجراءات تقييم المخاطر واحتياجات الشركاء والعمالء من كافات
القطاعـات ذات العالقـة مـع الحفـاظ علـى تلبيـة المتطلبـات الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة فـي
هـذا الخصوص:

الوثيقة الفنية اإللزامية حول حساب االرتياب

ETR07 on Measurement Uncertainty

الوثيقـة الفنيـة اإللزاميـة حـول قـدرات القيـاس والمعايـرة ومجـال اعتمـاد
مختبرات المعايرة ETR08 on CMC and Calibration Scope of Accreditation
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االعتماد الوطني

االعتماد الوطني

االتفاقيات والشراكات

بناء القدرات

المقيميـن والخبـراء الفنييـن فـي
تقديـم الدعـم الفنـي مـن خلال توفيـر
ّ
قطـاع الحلال ،وذلـك فـي إطار التعاون المشـار إليـه في مذكرات التفاهم
الموقعـة مـع جهـات االعتمـاد (الجمعيـة األمريكيـة العتمـاد المختبـرات،
جهـاز االعتمـاد روسـيا البيضـاء).
تقديم الدعم الفني لجهات االعتماد في قطاع اعتماد الحالل من خالل
عقـد االجتماعـات الفنيـة مـع ممثلـي هـذه الجهـات لنقل المعرفـة والخبرة
بخصـوص تطبيـق اجـراءات منـح االعتمـاد لجهـات منـح شـهادات المطابقـة
الحلال وفقـاً لمتطلبـات النظـام اإلماراتـي للرقابـة على المنتجـات الحالل،
حيـث تـم عقـد اجتماعـات فنيـة مـع كل من:
هيئـة المواصفـات فـي كازخسـتان :عقـد اجتمـاع
لإلجابة عن االستفسارات الفنية من الجهة حول
تطبيـق اجـراءات اعتمـاد جهـات منـح شـهادات
الحلال وفقـاً لمتطلبـات المنظومـة اإلماراتيـة
لجهـات منـح شـهادات الحلال.
جهـاز االعتمـاد فـي كوسـتاريكا :عقـد اجتماعيـن
مـع الجهـة لتوضيـح اإلجـراءات الخاصـة باعتمـاد
جهـات منـح شـهادات الحلال وفقـاً لمتطلبـات
المنظومـة اإلماراتيـة لجهـات منـح شـهادات
الحلال.

يقـوم المقيـم /الخبيـر الفنـي بـدور حاسـم وحيـوي ضمـن منظومـة االعتمـاد
المعنية بتأكيد كفاءة نشاطات تقييم المطابقة من خالل تنفيذ عمليات التقييم
وبناء عليه
ومراجعة الوثائق ضمن إجراءات الرقابة على جهات تقييم المطابقة،
ً
مـن الضـروري تطبيـق خطـط لضمـان تأهيـل المقيميـن وتطويـر مهاراتهـم وفقـاً
للممارسات والمتطلبات الدولية إضافة إلى متابعة توفير التدريب بشكل دوري
لضمـان تقديمهـم أعلـى مسـتويات المهنيـة والفعاليـة لتنفيـذ عمليـات التقييـم
بشـكل متناسـق ووفقـاً ألحـدث المتطلبات.

%20.8

نسـبة الزيـادة فـي العـدد الكلـي مـن المقيميـن المقبوليـن
والمؤهلين لتنفيذ عمليات التقييم على جهات تقييم المطابقة
وفقـاً للممارسـات والمواصفـات الدوليـة فـي العـام 2021

%33.9

نسبة الزيادة في عدد قائد فريق التقييم المقبولين والمؤهلين
لتنفيـذ عمليـات التقييـم علـى جهـات تقييـم المطابقـة وفقـاً
للممارسـات والمواصفـات الدوليـة فـي العـام 2021

%19.6

نسـبة الزيـادة فـي عـدد المقيميـن والخبـراء الفنييـن المقبوليـن
والمؤهلين لتنفيذ عمليات التقييم على جهات تقييم المطابقة
وفقـاً للممارسـات والمواصفـات الدوليـة فـي العـام 2021
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