حملة "اصنع في اإلمارات"
وثيقة تعريفية وإرشادية للشركاء

www.moiat.gov.ae

ّ
مشروع  300مليار :ممكن ،محرك للنمو ،ودعوة للتفاعل
• مشروع  300مليار" هو برنامج وطني شامل للنمو االقتصادي املستدام يهدف إلى زيادة
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي الذي يبلغ حاليا  133مليار درهم،
بتنميته إلى  300مليار درهم بحلول عام .2031
• ستقود وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة املشروع ،في حين سيكون مصرف اإلمارات
للتنمية أحد محركات التمويل الرئيسية له.
القيمة الصناعية املضافة (مليار درهم)

133 Bn

300 Bn

حاليا

2031

حملة "اصنع في اإلمارات"
تعتبر حملة "اصنع في اإلمارات" دعوة للمستثمرين والصناعيين
واملبتكرين للحصول على فرص واعدة في قطاع الصناعة اإلماراتي،
وتحقيق النمو من خالل االستفادة من برامج دعم رواد األعمال
والشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة والتمويل وحاضنات
األعمال والتطوير التكنولوجي ،والتسهيالت اللوجستية واإلدارية.
www.moiat.gov.ae

الرسائل األساسية
• "مشروع  300مليار" يهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة من
 133مليار درهم نموا إلى  300مليار درهم بحلول .2031
• في عالم ما بعد كورونا ،علينا أن نكون من أوائل املبادرين إقليميا وعامليا لتعزيز قوة
وتنافسية اقتصادنا الوطني ،وتحويل الدولة إلى مركز عاملي لصناعات املستقبل ،واالبتكار،
بما يتماش ى مع مستهدفات الخمسين عاما املقبلة.
• "مشروع  300مليار" يستند إلى مزايا اإلمارات التنافسية وموقعها العاملي كمركز اقتصادي
ّ
رائد .وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة ستكون الجهة املمكنة ،وستطلق العديد من
املبادرات والبرامج للنمو
القطاع الصناعي في اإلمارات :حقائق وأرقام
 133مليار درهم

%8.4
املساهمة في الناتج
املحلي اإلجمالي

 240مليار درهم

 737ألف موظف

 33,000شركة

قيمة الصادرات
الصناعية

(بنسبة توطين
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عدد الشركات
الصناعية العاملة
في الدولة

أهم املزايا التنافسية لإلمارات

مزيج متنوع من مصادر
الطاقة بأسعار تنافسية

وجود العديد من
مناطق األعمال
والخدمات اللوجستية
في اإلمارات

بنية تحتية بين األفضل
عامليا في مجال
املواصالت والنقل
والخدمات اللوجستية

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

تصنيف ائتماني مرتفع
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منظومة نقل متقدمة
مع  10مطارات و105
شركات شحن ،و12
منفذا 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

دعوة للتفاعل مع حملة "اصنع في اإلمارات"
َْ
اصنع في اإلمارات" دعوة مفتوحة للمستثمرين واملبتكرين واملطورين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم
تمثل حملة "
للحصول على فرص واعدة في قطاع الصناعة اإلماراتي ،وتحقيق النمو من خالل االستفادة من برامج دعم رواد األعمال
والشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة والتمويل وحاضنات األعمال والتطوير التكنولوجي ،والتسهيالت اللوجستية واإلدارية.

أهداف الحملة

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

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

تعزيز الثقة في املنتج
اإلماراتي من خالل
وضع معايير إنتاجية
تضمن تحقيق أعلى
درجات الجودة
والكفاءة

تشجيع وتحفيز قطاع
األعمال في دولة
اإلمارات للتوجه نحو
املشاريع الصناعية
واملساهمة في تطوير
الصناعات املحلية
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خلق مجمع خبرات
صناعية محلية،
ّ
متعدد املجاالت ،في
ِّ
قطاع الصناعة
اإلماراتي.

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

دعوة للتفاعل مع حملة "اصنع في اإلمارات"
كيف يمكنني أن أشارك في هذه الحملة؟
التواصل مع وزارة الصناعة
والتكنولوجيا املتقدمة
من خالل البريد اإللكتروني

زيارة املوقع اإللكتروني لوزارة الصناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ومتابعة حساباتها
على وسائل التواصل االجتماعي للتعرف
على مبادرات (مشروع  300مليار)
ومعلومات حملة "اصنع في اإلمارات"

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

media@moiat.gov.ae

وضع شعار الحملة على منشآتك
الصناعية في الدولة مثل املصانع
واملرافق

كن سفيرا لحملة "اصنع في اإلمارات"،
وشارك قصص نجاحك ضمن املعارض
والفعاليات املحلية والدولية

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

متى تشارك في هذه الحملة؟
ّ
املصنعين في دولة اإلمارات وتود
إذا كنت من
التعرف أكثر على املزايا التي يقدمها القطاع
الصناعي اإلماراتي ،شارك معنا في الحملة

باستخدامك شعار "اصنع في اإلمارات"
ستصبح سفيرا للصناعة اإلماراتية

شارك جمهورك مشاعرك ّ
وعبر عن فخرك
بالصناعات اإلماراتية

ّروج املنتجات املصنوعة في دولة اإلمارات
من خالل مشاركتك في الحملة

ساهم بتحفيز املصنعين في الدولة وخارجها
لالستفادة من املبادرات واملزايا التي تقدمها
استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
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شاركوا معنا في حملة "اصنع في اإلمارات"
َْ
اصنع في اإلمارات" دعوة مفتوحة لكل شركاء املصلحة في القطاع الصناعي من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء
تمثل حملة "
العالم للتفاعل مع الوزارة واالستفادة من املزايا والتسهيالت والحوافز املوجودة في الدولة ،والترويج لالستثمار في القطاع
الصناعي في دولة اإلمارات ،وأبرز الفئات املستهدفة هي:

غرف الصناعة والتجارة

هيئات التنمية االقتصادية

املناطق الصناعية
املتخصصة

املؤسسات الصناعية الكبرى
من داخل وخارج دولة
اإلمارات

املصنعون من الشركات
الصغيرة واملتوسطة

رواد األعمال

العاملون في املؤسسات
الصناعية من داخل وخارج
الدولة

املؤثرون في مواقع التواصل
االجتماعي

وسائل اإلعالم
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إرشادات وسائل التواصل االجتماعي
تأكد من متابعة وذكر
حسابتنا على منصات
تويتر وانستجرام ولينكد
إن من خالل استخدام
خاصيتي
 Mentionو Tag
@MoIATUAE

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

شاركونا محتواكم وتفاعلوا معنا
@MoIATUAE
@EDB_UAE

#من_هنا_نبدأ
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة
#نصنع_املستقبل

#مشروع_300مليار
#اصنع_في_اإلمارات
#مصرف_اإلمارات_للتنمية

www.moiat.gov.ae
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مواد إعالمية:
لتحميل شعار حملة اصنع في اإلمارات ،وارشادات استخدامه:
اضغط هنا
فيديوهات حملة اصنع في االمارات
اضغط هنا
أخبار ولقاءات إعالمية عن حملة اصنع في اإلمارات
اضغط هنا

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

www.moiat.gov.ae

أمثلة للمنشورات

#مشروع_300مليار يهدف إلى تطوير قطاع الصناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،ورفده باملقومات والعناصر
ُ ّ
التي تمكنه من مواجهة املتغيرات والتحديات،
باعتباره دعامة رئيسة لالقتصاد# . .من_هنا_نبدأ
#اصنع_في_اإلمارات
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة

https://www.instagram.com/p/CMwYl4lpFbH/?igshid=1epm6hne5qf2x

يلعب القطاع الصناعي في دولة #اإلمارات دورا
أساسيا ومحوريا في دعم مسيرة التنمية
االقتصادية ،ويسهم #مشروع_300مليار في الرؤية
املستقبلية لبناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية،
إذ يشكل القطاع الصناعي املحرك الرئيس فيها.
#اصنع_في_اإلمارات #من_هنا_نبدأ
#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_املتقدمة

https://www.instagram.com/p/CMwg5PcpHxa/?igshid=pr5tm00nu8pw
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