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المشاريع الصغيرة.. 

أدت التطورات السلبية في سوق تمويل المشروعات الصغيرة في عامي 2014 

و2015 وتعثر العديد من المشروعات إلى اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل 

موقفاً حذراً، وربما متشدداً تجاه تلك المشروعات. وقامت معظم البنوك بتعديل 

سياساتها االئتمانية للتقليل من مخاطر التعامل مع الشركات الصغيرة، ووضع المزيد 

من الضمانات لتقديم أية قروض لها. كما لجأت البنوك إلى وضع مخصصات كبيرة 

للديون الرديئة والمتعثرة.

وانخفضت معدالت نمو تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل العامين 

الماضيين مقارنة باألعوام األربعة األولى من العقد الحالي التي شهدت ضخ سيولة كبيرة 

للقطاع، حيث كانت البنوك تتسابق لتقديم التمويالت لهذه المشاريع التي تحظى بتشجيع 

كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تقديم تسهيالت عديدة لها لمساعدتها على الصمود 

واالستمرار ومجابهة التحديات التي تتعرض لها خصوصاً في بداياتها.

وأفاد الخبراء بأن أهم العوائق في تمويل المشروعات الصغيرة حالياً تتركز في عدم توافر بيانات 

مالية يمكن االعتماد عليها لنسبة كبيرة من هذه المشروعات وضعف الضمانات المتاحة للبنوك 

باإلضافة إلى أن عدداً كبيراً من العمالء من جنسيات أجنبية قد يغادرون البالد عند ظهور أي مشكلة 

مما يزيد من حجم المخاطرة على البنوك.

ورغم هذه العوائق وحالة التباطؤ التي شهدتها معدالت التمويل على مدى أكثر من عامين، رسم 

المسؤولون والخبراء صورة متفائلة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعين أن يشهد 

عام 2017 بداية انطالقة جديدة للقطاع يتغلب من خاللها على آثار التباطؤ الفترة األخيرة وقدروا حجم 

التمويالت المتوقع ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات خالل العام الحالي بما يتجاوز 15 

مليار درهم، فيما توقعوا أن يسجل هذا القطاع نمواً سنوياً يفوق 5 في المئة خالل السنوات المقبلة.

Ⅶ عبدالفتاح منتصر

تتلمس الضوء في نفق ضعف التمويل
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تشجيع مبكر

قال س��عود الدرمك��ي الرئيس 

بريمي��ر  لش��ركة  التنفي��ذي 

للسفر والس��ياحة: إن اإلمارات 

اتجهت منذ أكثر من عش��رين 

عاماً للتركيز على المش��روعات 

الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها 

والسعي لدعمها وإعطائها دوراً 

أكبر في االقتصاد الوطني.

وأوض��ح أن��ه خالل الس��نوات 

األربع األخيرة تزايدت الدعوات 

لالهتم��ام بص��ورة أكب��ر بهذه 

الش��ريحة م��ن المش��روعات، 

خصوص��اً عقب ان��دالع األزمة 

المالي��ة العالمي��ة ثم انخفاض أس��عار النفط وتأثيراته الس��لبية على 

اقتص��ادات معظ��م دول العال��م من منطل��ق أن المش��اريع الصغيرة 

والمتوس��طة يمكن أن تفيد في إع��ادة هيكلة االقتصادات في الدول 

النامية والمتقدمة على حد سواء. 

وأكد أنه على الرغم من إنشاء مؤسسات وإطالق مبادرات مهمة لدعم 

تطوير مش��اريع الش��باب على مدى العقدين الماضيي��ن إال أن هناك 

حاج��ة لبذل مزيد من الجهود في ه��ذا المجال، مؤكداً ضرورة تذليل 

كافة العقبات التي يواجهها الش��باب من رواد األعمال لتشجيع إقامة 

المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة بالتعاون مع الحكومات المحلية 

والمؤسسات المالية والمصرفية.

وقال، إن الدراس��ات تش��ير إلى أن اإلمارات تأتي ف��ي المرتبة األولى 

خليجي��اً من حيث نس��بة النمو في ه��ذا القطاع، متوقع��اً أن ترتفع 

مس��اهمة الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة باالقتصاد الوطني بصورة 

تدريجي��ة خالل الس��نوات المقبل��ة، معرباً عن اعتق��اده بأنه من أبرز 

ميزات التوسع في هذا النوع من المشروعات سواء بالنسبة لالقتصاد 

الوطني أو بالنسبة للبنوك وشركات التمويل أن المشروعات المتوسطة 

والصغيرة تس��اهم بنس��بة جيدة من الدخل القومي، كما تلعب دوراً 

مهماً في تحقيق النمو االقتصادي، حيث إن تلك المش��روعات تسهم 

في تأمين فرص عمل والمس��اهمة في رفع المستوى المعيشي، ومن 

أهم أسباب االهتمام بهذه المشاريع هو أنها بعيدة عن التأثر باألزمات 

االقتصادية.

وذكر أنه من العوائق التي تواجه المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة 

أن غالبي��ة هذه المش��اريع ال تقوم بعمل تقارير س��نوية منتظمة وال 

يوجد بيان يجمع بين حجم التسهيالت الممنوحة لهذه الشركات من 

البنوك األخرى، وكذلك عدم س��هولة إنهاء تلك الشركات إما بالبيع أو 

تغيير النش��اط أو التصفية بدون الرجوع للبنوك، ولذلك تعتبر نس��بة 

المخاطرة في تمويل تلك المش��روعات من أكبر النس��ب في البنوك، 

مؤك��داً ضرورة الحرص عند منح تمويل لهذه المش��روعات، ألن عدم 

دراسة هذه المشاريع بدقة من قبل شركات التمويل والبنوك قد يؤدي 

إلى إعطاء هذه المش��روعات أكثر من قدرته��ا على التحمل ما يحتم 

فشلها أو تكبدها أعباء وخسائر. أبوظبي - البيان

تهيئة بيئة أعمال مناسبة للمواطنين

أع��رب المهن��دس عل��ي محم��د العبي��دي 

مدي��ر »مؤسس��ة ب��رج البلد« ع��ن اعتقاده 

القان��ون االتحادي بش��أن المش��اريع  ب��أن 

تأثيرات��ه  س��تظهر  والمتوس��طة  الصغي��رة 

الهامة عل��ى القطاع خالل الفت��رة القصيرة 

القادمة مش��يراً إلى أن القان��ون جاء ضمن 

رؤية القيادة الرش��يدة لتهيئ��ة بيئة األعمال 

المناس��بة للمواطني��ن وأن يك��ون المواطن 

متمكن��اً ولديه اإلمكاني��ات المالئمة لخوض 

غم��ار ريادة األعم��ال وأن يس��اهم بفعالية 

في تعزيز مس��يرة التنمية المستدامة للدولة 

أن  وأك��د  المتع��ددة.  إنجازاته��ا  وترس��يخ 

المش��اريع الناجحة من ش��أنها أن ترفع من 

قدرة االقتصاد الوطني على ضمان التش��غيل األمثل لعناصر اإلنتاج من مال وإدارة 

وعاملين وتنعكس نتائجها على مس��تقبل الحياة االجتماعية وهو الهدف األس��مى 

بتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى 

دعم وتطوير المش��اريع والمنشآت الصغيرة والمتوس��طة حتى تكون داعماً أساسياً 

للتنمية االقتصادية في الدولة.

وتوقع أن تش��هد الفترة المقبلة إقباالً كبيراً من المواطنين على المش��اريع الصغيرة 

والمتوس��طة بع��د إصدار ه��ذا القانون ألنهم س��يجدون إط��اراً تش��ريعياً يدعمهم 

ويشجعهم على االنخراط في إقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة األعمال 

التي تس��عى الدولة إلى نش��رها وتعميمها بين أبناء الوط��ن لدخول عالم األعمال، 

موضحاً أن للمش��اريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة القتصاد دولة 

اإلمارات وأن إصدار هذا القانون ينظم األحكام المتعلقة بهذه المش��اريع والمنشآت 

ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة االتحادية في ش��أن االهتمام بشريحة 

مهمة من أصحاب الش��ركات من ش��باب الوطن. وقال: من الواضح أن الدولة ماضية 

بخطوات س��ريعة نحو التنافسية وتدرك أن الش��ركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة 

تقوم بدور هام في تعزيز االقتصاد الوطني وتنافسية الدولة مشيراً إلى أهمية الدور 

الذي تؤديه المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة في دعم نمو االقتصاد اإلماراتي بكونها 

الق��وة المحركة واألكثر فعالية وتأثيرها على المس��توى االقتص��اد المحلي. وأضاف 

إن ق��رار مجلس الوزراء بتخصيص 10 في المئة من إجمالي المش��تريات والخدمات 

السنوية للهيئات الحكومية االتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اإلماراتية 

يع��د دلياًل على الت��زام الدولة بتطوير السياس��ات والقوانين المالئمة اس��تناداً إلى 

توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة المالئمة والمحفزة لدعم اإلبداع واالبتكار 

والمنافسة اإليجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  

استراتيجية شاملة للتشجيع والتطوير
االقتص��ادي  والمحل��ل  المستش��ار  أك��د 

الدكت��ور حم��اد عبد الله ب��ن حماد نجاح 

تجربة اإلمارات في مجال دعم المش��اريع 

الصغيرة والمتوس��طة معرباً ع��ن اعتقاده 

ب��أن األس����س والرك��ائز الت����ي ق���امت 

عليها هذه التجرب��ة والنتائج التي حققتها 

عل��ى صعيد الدولة كانت لها ثمار أكثر من 

ممتازة.

ودعا إلى إنش��اء مؤسسة أو هيئة اتحادية 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنبثق عنها 

فروع ف��ي كل إم��ارة لتنفيذ اس��تراتيجية 

ش��املة لتش��جيع وتطوي��ر ه��ذه النوعية 

م��ن المش��روعات في كل مناط��ق الدولة 

ووضع خطط لتحفيز ونش��ر المش��روعات 

المشروعات  ومتابعة  والمتوسطة  الصغيرة 

من��ذ تأسيس��ها وط��وال عم��ر المش��روع 

ومس��اعدة أصحابها على النجاح فيها وحل 

ما قد يواجهها من صعوبات والعمل معهم 

لتعويمه��ا في ح��االت التعث��ر المالي لها 

وتقديم المس��اعدة الفنية للمشروعات في 

عمليات التش��غيل واس��تحداث المنتجات 

الجدي��دة والتطوي��ر والتوس��يع وخف��ض 

التكلفة وتحسين الجودة.

واقترح إعداد دراس��ات مشروعات صغيرة 

ومتوس��طة عن طريق الهيئة وطرحها على 

الشباب ومساعدتهم في اختياراتهم واتخاذ 

قراراتهم االستثمارية الخاصة بها مشيراً إلى 

أهمي��ة االس��تفادة من التج��ارب العالمية 

الناجح��ة في مجال المش��روعات الصغيرة 

والمتوس��طة ومتناهية الصغر واس��تخالص 

وتطبيق ما يصلح منها في اإلمارات س��واء 

منها تجارب دول متقدمة أو دول نامية.

وأع��رب عن اعتق��اده بأن التح��دي األكبر 

هو القدرة على استقطاب وجذب الشباب 

اإلمارات��ي إلي مج��ال األعم��ال بعيدا عن 

الوظيف��ة ذات الراتب المحدد مش��يراً إلى 

أن العديد من الش��باب يقدم مش��روعات 

هامشية ترفضها المؤسس��ات نظراً لكونها 

ال تؤث��ر أو تضيف ش��يئاً لالقتصاد الوطني 

لدول��ة اإلمارات، مش��يراً إلى أن تس��ويق 

الصغي��ر يعتب��ر من  المش��روع  منتج��ات 

العوامل الرئيسية والحاسمة في استمراريته 

ونجاح��ه ويرجع ذلك إلى األس��لوب الذي 

س��يختاره القائم��ون عل��ى المش��روع في 

تسويق منتجاته.

وأوض��ح أن األس��لوب يتح��دد على ضوء 

ونوعية الس��لعة المطلوب إنتاجها وحجم 

الس��وق مما يستلزم دراس��ة السوق جيداً 

وجمع معلومات عن السلع المنافسة ومن 

ث��م التوصل إلي تصور ونتائج تس��اهم في 

تصني��ع منتج على مس��توي م��ن الجودة 

يرض��ي العمالء وف��ي ح��دود اإلمكانيات 

والطاقة اإلنتاجية المتاحة.

وأك��د أن دعم وتنمية المش��اريع الصغيرة 

والمتوسطة من شأنه استقطاب نسبة عالية 

م��ن األيدي العاملة المواطنة، مش��يراً إلى 

أنها تع��د بوابات ومداخل للعمل الحر من 

خالل اس��تغالل أدوات ذات كف��اءه عالية 

وق��درة على دف��ع عجلة التنمية بش��قيها 

االجتماع��ي واالقتص��ادي وتوف��ر مناخ��اً 

صحياً ومجاالً حيوياً لرفع مهارات الش��باب 

وتزويده��م بالخب��رات اإلداري��ة والفني��ة 

وتعد ُمحركاً رئيس��ياً للنمو االقتصادي في 

المجتمع��ات المتقدم��ة والنامية على حد 

سواء. أبوظبي � البيان

المشروعات الصغيرة والمتوســــــــطة.. متهمة أم مجني عليها
مسؤولون وخبراء يرسمون صورة متفائلة للمستـــــــــــقبل رغم العوائق والتباطؤ

Ⅶ تحقيق - عبد الفتاح منتصر

على الرغم م��ن الجهود المبذولة على 

كل المس��تويات ف��ي الدول��ة لوض��ع 

وتنظيمية  تش��ريعية  متكامل��ة  قاعدة 

إلحداث نهضة شاملة بقطاع المشاريع 

ابتكارات  ودعم  والمتوس��طة  الصغيرة 

الشباب اإلماراتي ورواد األعمال إال أن 

القطاع ظل يراوح مكانه خالل العامين 

الماضيي��ن ف��ي ظل اس��تمرار مخاوف 

البنوك والجه��ات التمويلية عموماً من 

ارتفاع نس��ب المخاطر بهذه الشريحة 

م��ن المش��روعات خصوص��اً بعد تعثر 

نسبة من المش��روعات الممولة خالل 

السنوات الماضية.

وتؤك��د المؤش��رات تباطؤ معدالت 

نمو تمويل قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوس��طة خالل العامي��ن الماضيين 

مقارن��ة باألعوام األرب��ع��ة األولى من 

العقد الحالي التي ش��هدت ضخ سيولة 

البنوك  كبي��رة للقطاع حي��ث كان��ت 

له��ذه  التموي��الت  لتقدي��م  تتس��ابق 

المش��اريع التي تحظى بتش��جيع كبير 

من قب��ل الحكومة حيث يت��م تقديم 

لمس��اعدتها  له��ا  تس��هيالت عدي��دة 

ومجابهة  واالس��تم��رار  الصم��ود  على 

التحدي��ات التي تتعرض له��ا خصوصاً 

في بداياتها. 

وبين الجهود واإلجراءات الحكومية 

المكثف��ة لدع��م وتش��جيع النه��وض 

بالقطاع من جانب.. وتردد العديد من 

البنوك في منح التمويل لهذه الشريحة 

من المش��روعات م��ن جانب آخر بعد 

تكبدها لخس��ائر من تمويل مش��اريع 

مماثل��ة ف��ي الس��ابق.. ش��هد القطاع 

المصرفي واالس��تثماري خالل الش��هور 

األخي��رة حال��ة م��ن الج��دل لإلجابة 

على تساؤل رئيس��ي..هل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة متهمة.. أم مجني 

عليها؟.

يرى مس��ؤولون وخب��راء مصرفيون 

واقتصاديون أن التطورات الس��لبية في 

سوق تمويل المشروعات الصغيرة في 

عام��ي 2014 و2015 وتعث��ر عدد من 

المش��روعات بهذا القط��اع كانت من 

الرئيس��ية للتعامل الحذر من  األسباب 

قبل معظ��م البنوك الت��ي بدأت تنهج 

سياس��ات أكثر تحفظاً في التعامل مع 

هذا القطاع بإجراء تعديالت بسياساتها 

االئتمانية بما يس��اعد على تفادي أية 

مشاكل محتملة مستقباًل حتى تستطيع 

البنوك االستمرار في دعم هذا القطاع 

الحيوي.

ويعرب��ون عن اعتقاده��م بأن أهم 

العوائ��ق ف��ي تموي��ل ه��ذا القط��اع 

تتمث��ل في ع��دم توافر بيان��ات مالية 

يمكن االعتماد عليها لنس��بة كبيرة من 

الضمانات  المش��روعات وضعف  هذه 

المتاح��ة للبنوك باإلضافة إلى أن عدداً 

كبيراً من العمالء من جنس��يات أجنبية 

ق��د يغ��ادرون الب��الد عند ظه��ور أي 

مش��كلة مما يزيد من حجم المخاطرة 

على البنوك.

ويؤكدون ضرورة قيام البنوك بتطوير 

أس��اليبها في اختي��ار العمالء ومراجعة 

ش��روط اإلقراض وتحدي��د عدد أقصى 

من البنوك للعميل الواحد أو اش��تراط 

حص��ول العميل على موافق��ة البنوك 

التي يتعامل معه��ا عند التقدم بطلب 

تمويل جديد من بنك آخر.

ورغم هذه العوائ��ق وحالة التباطؤ 

التموي��ل  مع��دالت  ش��هدتها  الت��ي 

عل��ى م��دى أكثر م��ن عامين.. رس��م 

المس��ؤولون والخبراء ص��ورة متفائلة 

لمس��تقبل قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوس��طة متوقعين أن يش��هد عام 

2017 بداي��ة انطالق��ة جديدة للقطاع 

يتغلب م��ن خاللها على آث��ار التباطؤ 

الفترة األخيرة مستندين في توقعاتهم 

اإليجابي��ة إلى عدة عوام��ل أبرزها أن 

أكثر  بأس��اليب  تتعامل  ب��دأت  البنوك 

احترافية مع طلب��ات التمويل بالقطاع 

من خالل الدراس��ة المتأني��ة ومحاولة 

إيجاد ضمان��ات كافية مس��تفيدة من 

بع��ض التجارب الس��لبية التي واجهتها 

نتيجة تقديم تس��هيالت غير مدروس��ة 

في السابق.

تقديرات
وقدروا حجم التمويالت المتوقع ضخها 

للمش��روعات الصغيرة والمتوسطة في 

اإلمارات خالل العام الحالي بما يتجاوز 

15 مليار درهم فيما توقعوا أن يس��جل 

ه��ذا القطاع نم��واً س��نوياً يفوق 5 % 

خالل السنوات المقبلة. 

تسهيالت
وأكد معالي مبارك راش�����د المنصوري 

محاف�ظ المصرف المركزي أنه انطالقاً 

الش��ركات الصغيرة  ب��أن  م��ن إدراكه 

والمتوس��طة ه��ي المحرك الرئيس��ي 

للنم��و والتوظي��ف في اإلم��ارات فإن 

المص��رف المركزي يواص��ل العمل مع 

أصحاب المصلحة الرئيس��يين لتخفيف 

االتح��ادي  القان��ون  ووض��ع  القي��ود 

رق��م 2 لس��نة 2014 موض��ع التنفي��ذ 

 Ⅶ تعثر البعض خالل 2015 وبدايات 2016 قاد إلى تحفظ
في التمويل

Ⅶ البنوك استوعبت تجارب الماضي وتستعد النطالقة جديدة 
في 2017

■ حماد عبد الله بن حماد

قال محمد ســعيد محمــد الظاهري: إن منظومة تصنيف الشــركات 

الصغيرة والمتوســطة تتزامن مع الخطــوات التي يقوم بها المصرف 

المركزي بدراسة إطالق برنامج متكامل بالتعاون مع الجهات المختصة 

لتمويل المشــروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيالت ائتمانية بأسعار 

مناسبة ومشجعة، حيث من المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في 

إزالــة العديد من المعوقات التي تعترض نمو نجاح قطاع الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة بالدولة وفي مقدمتها عدم وجود هيكلية رسمية 

واضحة لهذه النوعية من الشركات .

منظومة

■  راشد المنصوري

بيئة خصبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات  |  البيان

■  محمد نصر عابدين

■  سعود الدرمكي

■  علي العبيدي
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العمالة والعوائد ورأس المال معايير التصنيف
بموجب القانون االتحادي رقم )2( لسنة 

2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 

الله،  يتم تصنيف المش��اريع والمنش��آت 

م��ن قبل مجلس المش��اريع والمنش��آت 

الصغي��رة والمتوس��طة بناء عل��ى معايير 

حج��م العمال��ة وحجم العوائد الس��نوية 

ورأس الم��ال ويجوز لمجل��س الوزراء بناء 

على توصية مجلس المش��اريع والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة إضافة أي معيار آخر 

إلى المعايير المذكورة بالنظر إلى طبيعة 

ونوع األنش��طة االقتصادية التي تمارسها 

المش��اريع والمنش��آت وأن يصدر مجلس 

ال��وزراء ق��راراً بتش��كيل مجلس يس��مى 

مجل��س المش��اريع والمنش��آت الصغيرة 

والمتوس��طة يتبع وزارة االقتصاد برئاس��ة 

الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات 

العالقة من القطاع العام والخاص، ويحدد 

القرار نظ��ام عمل المجل��س وآلية اتخاذ 

قرارات��ه حي��ث يختص المجل��س بوضع 

االستراتيجية  والخطط  السياسات  وتطوير 

والمنش��آت ووض��ع  المش��اريع  لتنمي��ة 

الضوابط والقواعد الالزمة للتنس��يق بين 

والمنش��آت  للمش��اريع  الوطني  البرنامج 

الصغيرة والمتوس��طة والجه��ات المعنية 

البرنامج الوطني  ومتابعة مؤش��رات أداء 

للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

واعتماد تقريره الس��نوي بشأن المشاريع 

والمنش��آت والمراجعة الدوري��ة لفعالية 

والمنش��آت  المش��اريع  تصنيف  معايي��ر 

عليه��ا  المناس��بة  التعدي��الت  واقت��راح 

ورفعها لم����جلس الوزراء ووضع الشروط 

والمعايي��ر لعضوي��ة البرنام��ج وأية مهام 

أخ��رى ذات عالقة يس��ندها إليه مجلس 

الوزراء.

جاء القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2014 

بش��أن المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 

الل��ه،  ليكون دعامة أساس��ية في تنظيم 

األح��كام والعالق��ة بي��ن كل مؤسس��ات 

الدولة الرس��مية ورواد المشاريع الصغيرة 

والمتوس��طة حي��ث تضم��ن القانون 25 

مادة تناولت تعاريف بعض المصطلحات 

والكلم��ات المنصوص عليه��ا في القانون 

ومنه��ا »المش��اريع والمنش��آت« ويقصد 

به��ا أية ش��ركة آو مؤسس��ة فردية تزاول 

نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل 

متناهية الصغر أو متوس��طة و»المجلس« 

ويقصد به مجلس المش��اريع والمنش��آت 

الصغيرة والمتوسطة و»البرنامج« ويقصد 

الوطني للمشاريع والمنشآت  البرنامج  به 

الصغيرة والمتوسطة.

كم��ا تناول��ت الم��واد أه��داف القانون 

وأبرزه��ا تطوي��ر المش��اريع والمنش��آت 

الصغيرة والمتوس��طة حت��ى تكون داعماً 

أساس��ياً للتنمي��ة االقتصادية ف��ي الدولة 

ونش��ر وتش��جيع ثقافة البح��ث واإلبداع 

الت��ي تحقق  واالبت��كار وري��ادة األعمال 

طموح��ات الدول��ة االقتصادية وتنس��يق 

جهود الجهات المعنية لتطوير المش��اريع 

وتعزيز  والمتوسطة  الصغيرة  والمنش��آت 

تنافس��ية المشاريع والمنش��آت الصغيرة 

والمتوس��طة من أجل توفير فرص العمل 

لصال��ح االقت����ص��اد الوطن��ي وتطوي��ر 

البرنام��ج والمبادرات الرامي��ة إلى تنمية 

المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

وتحفي��ز ودعم المواطنين لدخول س��وق 

المش��اريع والمنش��آت  العمل في مجال 

الصغي��رة والمتوس��طة والمس��اهمة في 

للدولة  اإلج��مال��ي  الم����حل��ي  النات��ج 

الدول��ة  تعزي��ز مكان��ة  إل��ى  باإلضاف��ة 

كمرك��ز لريادة األعمال وإقامة المش��اريع 

والمنشآت.  أبوظبي-البيان

المشروعات الصغيرة والمتوســــــــطة.. متهمة أم مجني عليها
مسؤولون وخبراء يرسمون صورة متفائلة للمستـــــــــــقبل رغم العوائق والتباطؤ

Ⅶ اتباع أساليب أكثر احترافية مع طلبات التمويل تتضمن 
إيجاد ضمانات كافية

 15Ⅶ مليار درهم تمويالت متوقعة العام الحالي.. ونمو سنوي 
مستقبلي 5 %

الصغيرة  المؤسس��ات  تتمك��ن  بحيث 

والمتوس��طة من الحصول على تمويل 

بتكالي��ف معقولة موضح��اً معاليه أن 

ق��رار المصرف المركزي بتكوين »فريق 

لتنفي��ذ اس��تراتيجية لدعم المش��اريع 

الخطوة  كان  والمتوس��طة«  الصغي��رة 

األولى في هذا االتجاه.

وقال إنه يتم التحرك حالياً إلى األمام 

بالتنس��يق مع أصح��اب المصلحة من 

أجل س��د الثغرات وإزالة العقبات أمام 

تتمكن  القانون بحيث  االس��تفادة من 

والمتوس��طة  الصغي��رة  المؤسس��ات 

والش��ركات المبتدئة من الحصول على 

الدع��م والتمويل ال��الزم لتأدية دورها 

الحيوي في االقتصاد الوطني.

تحسن
وق��ال محم��د نص��ر عابدي��ن الرئيس 

التنفي��ذي لبنك »االتح��اد الوطني« إن 

العدي��د من البن��وك العامل��ة بالدولة 

مرت ف��ي أواخ��ر ع��ام 2015 وأوائل 

ع��ام 2016 بتج��ارب ل��م تك��ن جيدة 

بتعثر العديد من المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة الممولة من تلك المصارف 

معرب��اً عن اعتقاده بأن هذه المصارف 

أعادت ترتيب أوضاعها في هذا الشأن 

حي��ث قامت البنوك بتوفير مخصصات 

كافي��ة وأن الوضع تحس��ن خالل العام 

الماضي بشكل عام.

وأض��اف أن��ه رغ��م الم��رور به��ذه 

التج��ارب إال أن البن��وك ال تس��تطيع 

تجاهل ه��ذا القطاع الحي��وي ولكنها 

م��ن المرجح أنه��ا س��تواصل التعامل 

م��ع تموي��ل المش��روعات الصغي��رة 

والمتوس��طة في ضوء ما استفادته من 

التج��ارب التي حدثت خ��الل العامين 

أن تق��وم البنوك  الماضيي��ن متوقع��اً 

بوضع ضوابط أكثر دقة وتحديد أسس 

جديدة ألخ��ذ الضمانات مقابل تمويل 

ه��ذه المش��روعات بم��ا يكف��ل دعم 

وتش��جيع هذه الش��ركات وفي الوقت 

نفسه تقليل نسب المخاطرة للمحافظة 

على أموال المودعين والمساهمين.

اهتمام
من جانبه أكد صالح عمر عبد الله مدير 

معهد اإلم��ارات للدراس��ات المصرفية 

قط��اع  أن  أبوظب��ي  ف��ي  والمالي��ة 

المش��اريع الصغيرة والمتوسطة حظي 

باهتم��ام غير مس��بوق عل��ى مختلف 

المس��تويات خالل الس��نوات الماضية 

م��ع توجيهات م��ن القيادة الرش��يدة 

بتفعيل مس��اهمة هذا القطاع الحيوي 

في االقتصاد الوطني وزيادة حصته في 

النات��ج المحلي اإلجمالي حيث ش��هد 

عام��ا 2014 و 2015 اتخاذ العديد من 

الق��رارات الهامة لتش��جيع إقامة هذه 

النوعي��ة من المش��اريع وإيجاد قواعد 

منظمة لعملها توفر لها الحماية الكافية 

من أية مخاطر استثمارية وتجعلها بيئة 

خصب��ة إليجاد ف��رص عم��ل وظيفية 

واستثمارية للمواطنين اإلماراتيين.

وأش��ار إل��ى أن القان��ون االتحادي 

والمتوسطة  الصغيرة  المش��اريع  بشأن 

ال��ذي أصدره صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الله، س��يكون له أث��ر كبير في 

تنظي��م العالق��ة بين كافة مؤسس��ات 

المش��اريع  ورواد  الرس��مية  الدول��ة 

الصغيرة والمتوس��طة الت��ي تعد نواة 

أي اقتص��اد معرف��ي ناج��ح مؤكد أنه 

سيس��اهم بقوة في تطوير المش��اريع 

والمنش��آت الصغيرة والمتوسطة حتى 

تكون داعماً أساسياً للتنمية االقتصادية 

في الدولة.

بيانات
وأفاد بأن الدراس��ات تشير إلى أن عدد 

التي تندرج تحت مس��مى  المش��اريع 

مشاريع صغيرة ومتوسطة يتجاوز 300 

ألف مش��روع تش��كل نح��و 60% من 

النفطي  المحلي اإلجمال��ي غير  الناتج 

وتوف��ر ف��رص عمل لحوال��ي 86% من 

مجم��وع العمالة في القط��اع الخاص 

مؤك��داً أهمية القرار ال��ذي تم اتخاذه 

بتخصي��ص 10% من المجم��وع الكلي 

الس��نوي لما يقدمه مص��رف اإلمارات 

للتنمية من تسهيالت ائتمانية وتمويل 

لصالح المش��اريع الصغيرة والمتوسطة 

حي��ث يبل��غ رأس م��ال المص��رف 10 

مليارات درهم المدفوع منه 5 مليارات.

انتعاش 
محمد  االقتص��ادي  المستش��ار  وتوقع 

س��عيد محمد الظاهري أن يشهد العام 

الحالي والعام المقب��ل مرحلة انتعاش 

جدي��دة لقطاع المش��روعات الصغيرة 

ص��دور  بع��د  والمتوس��طة خصوص��اً 

الصغيرة  الش��ركات  منظومة »تصنيف 

الت��ي أطلقه��ا صاحب  والمتوس��طة« 

الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 

الماضي والتي س��تضع حاًل للصعوبات 

الت��ي كان��ت تظهر خ��الل التعامل مع 

الش��ركات في  الش��ريحة م��ن  ه��ذه 

ظ��ل تفاوت أس��اليب ومعايير تقييمها 

وتصنيفه��ا مم��ا كان يعرق��ل خطوات 

توجه البنوك العاملة بالدولة للتوس��ع 

في دعم هذه المشروعات.

وقال إن المنظومة الجديدة ستسهم 

في تنشيط التمويل المصرفي للشركات 

الصغي��رة والمتوس��طة بع��د فترة من 

التباطؤ النس��بي بسبب التحديات التي 

واجهتها البنوك في تمويل هذا القطاع 

نتيج��ة ع��دم وج��ود معايي��ر واضحة 

لتصني��ف هذه الش��ركات وعدم توافر 

بيان��ات مالي��ة يمكن االعتم��اد عليها 

عند اتخاذ ق��رار منح التمويل باإلضافة 

لضعف الضمان��ات المتاحة معرباً عن 

المنظومة س��تدعم خطة  بأن  اعتقاده 

المصرف المركزي لتشجيع المشروعات 

التمويل  وتوفير  والمتوس��طة  الصغيرة 

لهذه الش��ريحة من الشركات خصوصاً 

أن بعضه��ا ل��م يحصل عل��ى التمويل 

المصرفي بالرغم من الدور الرائد الذي 

لعبته مؤسسات حكومية مثل صندوق 

ومؤسس��ة  المش��اريع  لتنمية  خليف��ة 

محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب 

فإن حصة هذه المؤسس��ات ال تتعدى 

3.2 % من اجمال��ي القروض المصرفية 

مقارن��ة م��ع 8 % في منطقة الش��رق 

األوس��ط وش��مال أفريقي��ا و 18 % في 

الدول الناشئة.

■ صالح عمر عبد الله
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■  محمد سعيد الظاهري

ضرورة وضع سياسة

دعم متكاملة

الخبير في  أك��د أمج��د نص��ر 

ض��رورة  اإلس��المية  الصيرف��ة 

وضع سياس��ة متكامل��ة لدعم 

المش��اريع  إقام��ة  وتش��جيع 

الصغيرة والمتوس��طة بالتعاون 

الحكومي��ة  الجه��ات  بي��ن 

المالية  والمؤسسات  المختصة 

من خاللها  يمك��ن  والمصرفية 

التوصل لتصور محدد لسياسات 

ودعمه��ا  تمويله��ا  وآلي��ات 

وتأهي��ل المواطني��ن للعم��ل 

به��ذا القط��اع اله��ام، موضحاً 

الصغيرة  المشروعات  نسبة  أن 

والمتوس��طة تبلغ حوالي 94% من إجمالي المشروعات باإلمارات فيما 

تبلغ نسبتها في كل من البحرين وقطر وُعمان بحدود 92% ونحو %78 

بالكويت و75% بالسعودية.

وق��ال إنه من أب��رز التحديات الت��ي تواجه المواطني��ن من أصحاب 

المش��روعات الصغي��رة والمتوس��طة صعوبة الحصول عل��ى التمويل 

وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة الوافدة 

وغياب اس��تراتيجية وشبكة فعالة لتس��ويق المنتجات الوطنية إضافة 

إلى المعوقات اإلجرائية. 

وق��ال إن العامين الماضيين ش��هدا خط��وات عدي��دة لتحفيز تبادل 

الخبرات ومناقش��ة األف��كار وتعزيز فرص التواصل بي��ن رواد األعمال 

من أصحاب المش��اريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبار 

هذا القطاع خياراً اس��تراتيجياً لتنويع مصادر الدخل وتقليص االعتماد 

على النفط كمصدر رئيس��ي للدخل بش��كل تدريجي وتنمية مساهمة 

القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي.

وأش��ار إلى أن��ه من الواض��ح أن الحكومة لديها توجه قوي للتوس��ع 

في المشاريع الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية الصغر باعتبارها دعامة 

أساس��ية ضمن دعائم التنويع االقتصادي بتبني أس��اليب غير تقليدية 

لدعم مس��يرة التنمية الش��املة ضمن االستراتيجية المتكاملة القتصاد 

م��ا بعد النفط وتحوي��ل االقتصاد الوطني من االعتم��اد على الموارد 

الطبيعية إلى االعتماد على مهارات وعقول أبنائها . وقال إن االقتصاد 

الوطني في أمس الحاجة في المرحلة الراهنة لمثل هذه المشروعات 

الخالقة التي تعتمد على التميز واالس��تثمار في األفكار بصورة رئيسية 

أكث��ر من مجرد االس��تثمار في األصول، موضح��اً أن هذه النوعية من 

المش��روعات توفر عنص��ر الديناميكية لالقتص��اد الوطني. وأضاف أن 

دعم مشروعات الشباب يمكن أن ينجح إذا ما أسهمت مجموعة منهم 

في مش��روع مدروس من حيث الجدوى االقتصادية وبرأسمال مشترك 

يمكنهم من خالله الصمود والمواجهة.  أبوظبي-البيان

برنامج لإلدراج بأسواق المال

ت��درس هي���ئ��ة األوراق المالي��ة والس��لع، 

والجه��ات  االقتص��اد  وزارة  م��ع  بالتع��اون 

إدراج  يس��هل  برنام����ج  إع��داد  المعني��ة، 

الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة والعائلية 

بأس��واق المال المحلية، بما يخدم االقتصاد 

الوطني.

وق��ال الدكت��ور عبي��د ال��زعاب��ي، الرئي��س 

ال���مالي��ة  األوراق  لهيئ��ة  التن�����في��ذي 

وال���س��لع، إن الهيئ��ة ب��دأت ف��ي وض��ع 

مع���ايير ج���ديدة للش��ركات المساه���مة 

وبع��ض  الصغي��رة  والش��ركات  الخ���اص��ة 

المؤسس��ات األخرى، والعم��ل على تطبيقها 

في وقت قريب، كما تعمل الهيئة حالياً على 

تطوير معايير للمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات المساهمة العامة.

وأش��ار إلى أنه من المس��تهدف توف���ير قن����وات تم���ويل للمش����اريع الصديقة 

للبيئ��ة، وما يس��مى ب� »أس������واق المال الخض��راء«، بحيث تقوم الهيئة بتيس��ير 

متطلب��ات اإلص��دار واإلدراج ل��هذه الش��ركات، وتوفير من����صات لت��داول أوراقها 

المالية، ورفع مس��توى الشفافية واإلفصاح عن المسائل المرتبطة بالبيئة والمجتمع 

والحوكمة واالس��تثمار المس��تدام لدى الشرك�����ات المس��اهمة العامة المدرجة، 

إيماناً من الهيئة بالدور المهم الذي تلع����به أس��واق رأس المال في دعم االقتصاد 

المستدام، مؤكداً أن الهيئة ستعمل مع شركائها االس����تراتيجيين على تفعيل هذه 

المب��ادرة، في إط��ار حزمة من المبادرات تقوم بها دولة اإلم��ارات لتطوير منظومة 

الحوكمة.

وج��اء هذا التوج��ه، في إطار التوجهات االس��تراتيجية لإلم��ارات، التي تهدف إلى 

تش��جيع تحقيق المزيد من النمو والتطور في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

في ظل االعتراف المتزايد بمكانة اإلمارات، كمركز عالمي للتجارة الخارجية، يجمع 

ما بين األسس الالزمة والقيادة الحكيمة، حيث شهدت األعوام الثالثة األولى بالعقد 

الحالي، طفرة نوعية وكمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، في ظل 

تسابق البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، الوطنية واألجنبية، وتنافسها على 

تقديم القروض والتس��هيالت االئتمانية لهذا القطاع الحيوي من المش��روعات، مع 

إدراك البنوك وشركات التمويل، ألهمية هذا النوع من المشروعات، الذي يمكن أن 

يوفر ضمانات كافية، مقابل القروض والتسهيالت الممنوحة له.

وبدأت العديد من الجهات الحكومية والمصرفية، في وضع اس��تراتيجيات متكاملة 

واسعة النطاق، لزيادة األنشطة في مجال دعم وتشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوس��طة، بالتركي��ز على ه��ذه النوعية من المش��اريع التي تلع��ب دوراً حيوياً 

في عملي��ة التنمية، في ظل االهتمام المتنامي م��ن القطاعين الخاص والحكومي، 

بالتوس��ع في إنشاء المنش��آت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها المهم في التنمية 

االقتصادية.  أبوظبي-البيان

■  عبيد الزعابي

■  أمجد نصر 
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مرحلة نشاط متوقعة بمعدالت نمو متوازنة
أع��رب ناص��ر س��ويدان الس��ويدي رئيس 

مجل��س إدارة بانميد للطاق��ة عن اعتقاده 

ب��أن الحرك��ة التصحيحي��ة التي ش��هدها 

التموي��ل المصرفي للمش��روعات الصغيرة 

والمتوس��طة خالل العامين الماضيين تعد 

م��ن الظواه��ر الصحية، التي س��يكون لها 

آث��ار إيجابية على مس��تقبل القطاع. وقال 

إن اإلفراط في تمويل المشروعات أياً كان 

حجمها دون دراس��ة متأني��ة لطبيعة هذه 

والمكانية  الزمنية  والظروف  المش��روعات 

المحيط��ة بها يكون له آثار س��لبية، مؤكداً 

أن المؤش��رات تدل على أن المش��روعات 

الصغيرة والمتوس��طة مقبل��ة على مرحلة 

نشاط جيدة بمعدالت نمو متوازنة.

وأكد أن الخط��وات والمبادرات الحكومية 

الت��ي ت��م اتخاذها خ��الل األع��وام الثالثة 

األخيرة أرست قواعد متينة يمكن باالستناد 

عليها تحقيق نقلة نوعية بقطاع الش��ركات 

الصغيرة والمتوس��طة في الدولة، مش��يرا 

إلى أنه من الممكن خالل المرحلة المقبلة 

إع��ادة إحياء فكرة دراس��ة إنش��اء بورصة 

للش��ركات الصغيرة والمتوسطة كنوع من 

التشجيع والتنشيط خصوصا وأن الكثير من 

شركات هذا القطاع بالدولة مؤهلة لتكون 

نواة أولية لهذه السوق الثانوية، ومن شأن 

هذه الخطوة أن تدعم الش��ركات الصغيرة 

والمتوس��طة مما يس��هم ف��ي المزيد من 

التوسع لهذه المش��روعات التي تستوعب 

نسبة كبيرة من األيدي العاملة.

وقال إن هذه البورصة س��توفر تموياًل شبه 

ذاتي لهذه المشروعات، حيث سيتم عرض 

الناجحة  الصغيرة والمتوس��طة  الش��ركات 

على الس��وق في اكتتاب أولي بعد توضيح 

أسلوب عمل هذه الشركات، ويكون القرار 

االس��تثماري اختياري��ا أم��ام المس��تثمرين 

للدخول ف��ي هذه الش��ركات، ويمكن أن 

يس��اهم هذا التوجه في مس��اندة القطاع 

وتنوي��ع مص��ادره التمويلي��ة المس��تدامة 

الالزم��ة لتحقيق خطط هذه المش��روعات 

التنموية والتوسعية.

وأض��اف أن��ه رغ��م أن تكلف��ة اإلق��راض 

للش��ركات الكبيرة والقطاع��ات الحكومية 

أقل بالنس��بة للبنوك إال أن عدد الشركات 

المتوس��طة والصغيرة أكب��ر بكثير ما يعني 

أن هذه المش��روعات توف��ر فرصا متنوعة 

وحقيقي��ة للبنوك، خصوص��ا وان التمويل 

ُيعد تحديا رئيس��يا لهذا القطاع، لذلك على 

الجه��ات المختص��ة أن تراع��ي احتياجات 

الش��ركات المتوس��طة والصغيرة لدى سن 

القواعد والتش��ريعات الجديدة التي تحكم 

اإلقراض.

وأك��د أن ه��ذه الش��ركات كم��ا أن��ه من 

المطل��وب مس��اعدتها ودع���مه��ا فإنه��ا 

مطالبة في الوق���ت نفسه بالقيام بدورها 

من خالل تقديم حس��ابات وافية تس��اعد 

المصارف على فه��م وضعها المالي، حيث 

يلع��ب القط��اع الخ��اص دورا محوريا في 

دعم الشركات المتوس��طة والصغيرة على 

مس��توى االس��تثمار والتركي��ز عل��ى هذه 

الش��ركات من خ���الل الش��راء منها وعبر 

ش��راء الش��ركات وتطويره��ا عندما تثبت 

نجاحها وإيجاد سوق ثانوي للشركات لتكبر 

فيها.  أبوظبي- البيان

2017 ₁‶م إزاₐ℃₂ₙ ⁃ₖ‶ت اₚₖو₁‶ت ا₅⁰ₖ℆ة
تؤكد املؤرشات كافة أن عام 2017 سيشهد بلورة صيغة متكاملة ب� الجهات املعنية بتطوير ودعم املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة بدولة اإلمارات من خالل تنسيق الجهود للقضاء عىل املعوقات التي مازالت قا
ة يف طريق تطورها وقيامها بالدور 

املأمول يف دفع مس�ة االقتصاد الوطني بعد أن قطعت الدولة خطوات كب�ة ولوضع قاعدة ترشيعية وتنظيمية متكاملة صلبة إلحداث نهضة شاملة بالقطاع. وتزايد االهت¦م بالقطاع خالل السنوات املنقضية من العقد الحايل من كافة الجهات ما رفع 
مؤرشات النمو بالقطاع وازدادت تدفقات السيولة املرصفية لهذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع التوجهات الحكومية بتفعيل مساهمة هذا القطاع الحيوي يف االقتصاد الوطني وزيادة حصته يف الناتج املحيل اإلج¦يل، فتم اتخاذ العديد من القرارات الهامة 

لتشجيع إقامة هذه النوعية من الشمروعات وإيجاد قواعد منظمة لعملها توفر لها الح¦ية الكافية من أية مخاطر استث¦رية، خصوصاً بعد تعرض العديد من هذه املرشوعات لخسائر خالل السنوات األخ�ة جعل البنوك تعيد النظر يف دعمها.

إعداد: عبد الفتاح منترص
 Êغرافيك: حسام الحورا

 %70
من الناتج املحيل اإلج¦يل غ� 
النفطي تستهدف الحكومة 
أن يستحوذ عليها القطاع 

بحلول عام 2021.

300
ألف مرشوع تندرج تحت 
مسمى مشاريع صغ�ة 

ومتوسطة.

%60
من الناتج املحيل اإلج¦يل غ� 

النفطي تشكلها هذه 
املرشوعات.

%86
من مجموع الع¦لة يف 

القطاع الخاص تتوافر من 
خالل رشكات هذه الرشيحة.

%10
من املجموع الكيل 

للتسهيالت االئت¦نية ملرصف 

اإلمارات للتنمية تقرر 

تخصيصها لدعم القطاع 

الحيوي.

10
 مؤرشات تؤكد أن اإلمارات

 تحتل املرتبة األوىل أقليميا يف
 مجال املشاريع الصغ�ة

 حسب ما أشار تقرير ريادة
 األع¦ل الصادر عن البنك

الدويل

25
 مادة تضمنها القانون الجديد، الذي 

ينظم األحكام والعالقة ب� جميع 

مؤسسات الدولة الرسمية ورواد املشاريع 

الصغ�ة واملتوسطة كنواة لالقتصاد املعريف 

الناجح.

 نظام إلكرتوÊ جديد 
يتوقع أن يطبق العام 
الحايل بالقطاع املرصيف 

برسوم منخفضة 
للمرشوعات الصغ�ة 

واملتوسطة.

تدرسه هيئة األوراق 
املالية والسلع 

بالتعاون مع وزارة 
االقتصاد والدوائر 

االقتصادية لتسهيل 
إدراج رشكات القطاع 
بأسواق املال املحلية.

يتجه لوضع إطار 
لحشد التمويل 

للمشاريع اإلبداعية 
لض¦ن الشفافية 

والتوافق مع القانون.

 أطلقت مبادرة 
لتطوير حاضنات 

املشاريع التي تساعد 
عىل تحويل األفكار إىل 

مشاريع اقتصادية 
ناجحة.

 تم إطالقها يف يناير 
املايض ويتوقع أن تعيد 

رسم خريطة قطاع 
املرشوعات الصغ�ة 
 Ùواملتوسطة اإلمارا
بالقضاء عىل تفاوت 

أساليب ومعاي� تقييم 
هذه املرشوعات.

 ⁃⁹₈⁔ₚₖا 
⁃℆ₓₖا

 ⁒ₙ‶ₜ› 
ₖ⅄دراج ‹‶ₖ※℃ر‶ت

 ⁃ₙ℃⁹ₙ
«₉℆⁰⁄»

اₓₚₖي

%10
تم تحديدها كحد أدÚ تلتزم به 
الجهات االتحادية بالتعاقد مع 

املشاريع واملنشآت بالدولة من مجمل 
العقود لتلبية احتياجاتها الرشائية 

والخدمية واالستشارية.

 %3.5
نصيب القطاع من إج¦يل Üويالت 
البنوك العاملة بالدولة تعد نسبة 
متدنية مقارنة Ýعدل Ý % 8نطقة 

الرشق األوسط و18 % بالدول الناشئة 
و22 % بالدول املتقدمة.

2021
تركز رؤية «اإلمارات 2021» عىل تنويع 
االقتصاد وتعزيزه بعقل اقتصادي منفتح، 

يدرك أن املشاريع الناجحة تضمن التشغيل 
األمثل لعنارص اإلنتاج من مال وإدارة 

وعامل� لتحقيق االستقرار النفيس 
واالجت¦عي للمواطن�.

ℇ›اك د⁙‶ₜ

■ ناصر سويدان السويدي 
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