
 

Press Release 

President of Bolivia and President of the Federal 
Republic of Nigeria toured the Future Cities 

Show with Undersecretary of Ministry of 
Economy 

Director of the National Program for SMEs and Projects from 
the Ministry of Economy opens AIM Startup  

• Start-up scene in Saudi was a highlight of discussion on the first day of 
the event 

• Esri, a global market leader in geographic information system (GIS) 
software is one of the participants at Future Cities Show 

Dubai, United Arab Emirates, 8th of April 2019: Dr. Adeeb Al-Afifi, Director of the 

National Program for SMEs and Projects, Ministry of Economy opened AIM Startup 

today. The Future Cities Show also opened today, which witnessed the presence of 

H.E. Abdulla Alsaleh, Undersecretary of Ministry of Economy along with Mr. Evo 

Morales, President of Bolivia and Mr. Muhammadu Buhari, President of the Federal 

Republic of Nigeria. Both the shows run in conjunction with the Annual Investment 

Meeting (AIM), which takes place from 8th to 10th April. 

“AIM has started today under the theme – Harnessing Global Digitization to 

Empower Startups and SMEs, and in partnership for National Program for SMEs and 

Projects as both are the fruits of innovative ideas that help in boosting national 

economy. This event is a great opportunity for startups and young companies to 

know more about investment opportunities and close them,” said Dr. Adeeb Al-Afifi, 

Director of the National Program for SMEs and Projects, Ministry of Economy. 



He added, “AIM Startup is a great platform to for businesses, entrepreneurs, banks 

and financial companies to network and connect with right individuals.” 

Under the theme ‘Harnessing Global Digitization to Empower Startups and SMEs,’ 

AIM Startup aims to connect the country’s new generation of young entrepreneurs 

who are looking to run their own startup companies with potential investors and 

business partners from across the world.  

A 2018 survey conducted by Bayt.com and YouGov Siraj showed that 71 percent of 

respondents below 35 would want to become entrepreneurs compared with 58 

percent of those aged 35 and up who said they would consider entrepreneurship.  

Walid Farghal, Director General of Strategic Marketing and Exhibitions, organizer of 

AIM Startup, said: “We have a number of young talents in the country who are eager 

and inclined to use their skills in establishing unique startups with significant socio-

economic impact. AIM Startup is a platform to give them an international venue to 

meet and engage with investors, expand their networks, and learn and explore 

opportunities as they work to turn their dreams into a reality by starting their own 

businesses.”  

The UAE, according to Mr. Farghal, is a fertile ground for startups against the 

backdrop of its steady economic development and numerous business incentives 

and support in line with Vision 2021. The UAE’s economy is predicted to expand to 

3.7 percent in 2019 as per the latest estimates of the International Monetary Fund, 

while the government continues to develop an entrepreneurial ecosystem conductive 

to startup organizations.   

In addition to the UAE, start-up scene in Saudi was a highlight of discussion on the 

first day of the event. Saudi is the most promising market in the region with a lot of 

scopes for startups and small business enterprises. Currently, there are 950,000 

SMEs in the region and it is anticipated that SMEs contribute to around 35 percent of 

the GDP.  

While Young entrepreneurs from different parts of the world exhibited their 

innovations at AIM Startup, Future Cities Show focused on five leading future city 



solutions, namely AI, blockchain, smart infrastructure, smart mobility, and 

sustainability. It also provided a platform to ensure that the latest technological 

projects had the opportunity to secure medium- to large-scale investments.  

The global market for smart city information and communications technology (ICT) is 

forecasted to hit the USD 994.6-billion mark by 2023 from USD 476.7 billion in 2018, 

representing a compound annual growth rate (CAGR) of 15.8 percent, a report by 

BCC research showed.  The report attributed the exponential expansion to the rising 

number of smart cities worldwide in light of the rapid urbanization rate, booming 

population, and calls for sustainable development.    

Participating at this year’s Future Cities Show is Esri, a global market leader in 

geographic information system (GIS) software, location intelligence, and mapping, 

which offers the most powerful geospatial cloud available. Esri software is deployed 

in more than 350,000 organizations including the world's largest cities, most national 

governments, 75 percent of Fortune 500 companies, and more than 7,000 colleges 

and universities. With its pioneering commitment to geospatial information 

technology, Esri engineers the most advanced solutions for digital transformation, 

the Internet of Things (IoT), and advanced analytics. ESRI is positive about FDI in 

UAE.  

-ENDS- 

 



 
 
 

 خبر صحفي
 

برفقة  2019یجوالن في معرض مدن المستقبل نیجیریا وبولیفیا  ارئیس
 لشؤون التجارة الخارجیةاإلماراتیة  وكیل وزارة االقتصاد

 
مدیر البرنامج الوطني للمشاریع والمنشآت الصغیرة والمتوسطة في 

 8اإلثنین (الیوم  ملتقى الشركات الناشئة یفتتح فعالیات وزارة االقتصاد
 في مركز دبي التجاري العالمي) أبریل الجاري

 
أجھزة الیوم األول من الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل یشدد على أھمیة 

" بلوك تشین"، والروبوتات والتعلم اآللي، و)IoT(االستشعار، وإنترنت األشیاء 
 في التوجھ نحو المدن الذكیةوالذكاء االصطناعي 

 
الذي انطلقت  2019معرض مدن المستقبل جال في  :2019أبریل  8دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

رئیس  ،"إیفو مورالیس" في مركز دبي التجاري العالمي فخامة) فبرایر الجاري 8اإلثنین (فعالیاتھ الیوم 
صالح وكیل  آل عبد هللابرفقة سعادة  ي، رئیس جمھوریة نیجیریا االتحادیةخاردمحم ب وفخامةدولة بولیفیا 

الدكتور أدیب العفیفي، مدیر البرنامج  افتتح وبالتزامن لذلك، .لشؤون التجارة الخارجیة وزارة االقتصاد
الوطني للمشاریع والمنشآت الصغیرة والمتوسطة، الذراع التنفیذیة لمجلس المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

في مركز دبي التجاري  ملتقى الشركات الناشئة فعالیات) أبریل  8 اإلثنین(صباح الیوم  في وزارة االقتصاد
یجمعان كبار قادة الحكومات والمستثمرین وخبراء و الجاري ابریل 10لغایة یستمران  العالمي واللذین

للشركات الناشئة ومدن المستقبل في التنمیة  الدور المتناميالصناعة من جمیع أنحاء العالم لمناقشة 
 .االقتصادي فیھا والنمو دولاالجتماعیة واالقتصادیة المستدامة لل

 
 ملتقى االستثمار السنويومعرض مدن المستقبل بالتزامن مع  AIM Start نطلق ملتقى الشركات الناشئةاو

AIM 2019 ، األجنبي المباشر المنصة الرائدة في العالم لالستثمار والذي یعد)FDI( . 

http://futurecitiesshow.com/


 
مئات الشركات الناشئة الواعدة من  AIM Startup ملتقى الشركات الناشئة من الحالیة دورةال وتستقطب

دولة تحت سقف واحد للمساعدة في تسھیل التفاعالت التجاریة والشراكات االستثماریة بینھا وبین كبار  25
للمشاركین فرصة وأتیحت  .ات الدولیة والجھات الحكومیةالمستثمرین وكبار رجال األعمال وممثلي المؤسس

لتبادل األفكار مع أقرانھم في التفكیر وتشكیل شراكات استثماریة تساعد على مواجھة التحدیات االجتماعیة 
من عارضین منصة عالمیة للمعارض تضم  على مدى ثالثة أیام معرضالیوفر ، حیث واالقتصادیة والبیئیة

للترویج  ھامةتم منح المشاركین فرصة و .متعددة واجتماعات بین مؤسسات القطاعین العام والخاص دول
 .لمشاریعھم وخدماتھم والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الخاصة على المستوى العالمي

 
لتمكین تسخیر الرقمیة العالمیة "تحت شعارملتقى الشركات الناشئة الیوم  انطلق: "وقال الدكتور العفیفي

البرنامج الوطني للمشاریع والمنشآت  مع شراكةالب، "الشركات الناشئة والمشاریع الصغیرة  والمتوسطة
باعتبارھما إحدى ثمرات األفكار المبتكرة التي تسھم بصورة  الصغیرة والمتوسطة، التابع لوزارة االقتصاد،

والبرنامج الوطني للمشاریع الصغیرة والمتوسطة، ملتقى ھذا الیمثل و .فاعلة في رفد االقتصاد الوطني
في ھذا التجمع وذاك البرنامج، للتعرف على  للتواجدمواتیة لمختلف الشركات والمشاریع الناشئة،  فرصة 

الفرص االستثماریة التي یوفرھا ھذا القطاع، الذي عملت الدولة عموماً وإمارة دبي خصوصاً على تعزیز 
یعات االقتصادیة، والمزایا والتسھیالت المستقطبة لرؤوس األموال، والممولین، مكانتھ، بحزمة من التشر

 ". كونھا مشاریع ال تتطلب تمویالت كبیرة، فضالً عن انخفاض نسبة المخاطرة فیھا إلى أدنى المستویات
 

اد األعمال، الملتقى باباً واسعاً، تدخل عبره مختلف الكیانات االقتصادیة، والمستثمرین، ورویوفر : "وأضاف
والبنوك، ومؤسسات التمویل، لالطالع على القفزات النوعیة التي حققھا القطاع خالل سنوات معدودة، مما 

 ". ة التي ستقود االقتصادات الوطنيیجعلھ بحق القاطر

 من% 71 أن 2018 في" یوجوف"و" كوم.بیت" أجرتھ استطالعوتم خالل الملتقى تسلیط الضوء على 
 بین أعمارھم تتراوح ممن% 58 مع مقارنة أعمال رجال یصبحوا أن یریدون 35 سن دون المستطلعین

 ھذا على أخرى مرةوشدد المشاركون   .األعمال ریادة في سیفكرون إنھم قالوا والذین فوق وما عاماً  35
 ربط الى یھدف الذي AIM Startup الناشئة الشركات ملتقى في الشباب المھنیین بین المتزاید االتجاه
 مع الخاصة الناشئة مشاریعھم إدارة إلى یتطلعون الذین البالد في الشباب األعمال رواد من الجدید الجیل

 .العالم أنحاء جمیع من األعمال وشركاء المحتملین المستثمرین
 

 من عدد دینال: "" :AIM Startup الناشئة الشركات ملتقىعضو اللجنة المنظمة لوقال ولید فرغل، 
 تأثیر ذات فریدة ناشئة شركات تأسیس في مھاراتھا استخدام إلى تتوق التي البالد في الشابة المواھب
 مكاناً  لمنحھم منصة مثابةھو ب AIM Startup الناشئة الشركات استثمار ملتقىو. كبیر اقتصادي اجتماعي

 ً  لتحویل عملھم أثناء الفرص واستكشاف والتعلم شبكاتھم وتوسیع معھم والتواصل المستثمرین للقاء دولیا
 ". الخاصة التجاریة أعمالھم بدء طریق عن واقعة حقیقة إلى أحالمھم

 



 المطردة االقتصادیة تنمیتھا خلفیة على الناشئة للشركات خصبة أرًضا المتحدة العربیة اإلمارات وتعد
 ینمو أن المتوقع ومن. 2021 اإلمارات رؤیة مع یتماشى بما ودعمھا التجاریة الحوافز من والعدید

 النقد صندوق تقدیرات تشیر حیث التطورات، آلخر وفقًا 2019 عام في% 3.7 إلى اإلماراتي االقتصاد
 .الناشئة للشركات داعم ریادي بیئي نظام تطویر تواصل الحكومة أن الدولي

 
 بدء على لتحفیزھم دافعة قوة أیضا وھو الشباب جیل في األعمال ریادة ثقافة غرس على الملتقى ھذا ویعمل

 ضمن الحاضرین بین من العالم أنحاء مختلف من الشباب األعمال رواد وسیكون. الخاصة الناشئة أعمالھم
 الحكومات وممثلي والمستثمرین الخبراء مع للتواصل لھم منصة بمثابة سیكون الذي الملتقى فعالیات

 التدریب ودورات المستوى العالمیة العمل ورش في المشاركة أیًضا ویمكنھم. للشركات التنفیذیین والمدیرین
 .العالمیون الصناعة قادة سیقودھا التي االحترافیة

 
 الشباب، فئات من الزوار من لعدیدفي الیوم األول ا ""AIM Startup الناشئة الشركات ملتقى واستضاف

ً  دوراً  یلعب أنھ حیث  آفاق إلى بھا للدفع والممولین المستھدفة بفئاتھا الصغیرة الشركات ربط في حیویا
  .تواإلستثمارا المال لرأس جذبھا عناصر تعزیز خالل من أوسع وأسواق

 
 ،عقد حلقات نقاشیة تركز على فھم لعبة االستثماروخالل الیوم األول، تم خالل ملتقى الشركات الناشئة 

، "البلوك تشین"و) AI(االصطناعي تأثیر الذكاء و ،مستقبل ریادة األعمالو ،االستثمار في العصر الرقميو
من القضایا واألمور  االعتبارات القانونیة والمالیة واالجتماعیة عند التوسع في الخارج، وغیرھا الكثیرو

 . محل النقاش
 
الذكیة  نالمعلومات واالتصاالت في المد السوق العالمیة لتكنولوجیا حجم استثمارات من المتوقع أن تصلو

، مما یمثل معدل نمو 2018ملیار دوالر في عام  476.7 من 2023ملیار دوالر بحلول عام  994.6إلى 
إلى ارتفاع عدد  ھذه الزیادة الذي عزا BCCتقریر ألبحاث  هأظھرھذا ما %. 15.8 بنسبةسنوي مركب 

یدعو إلى الذي ، ولسكانلعالم في ضوء معدل التحضر السریع، وازدھار االمدن الذكیة في جمیع أنحاء ا
في یومھ مدن المستقبل ھذه الحوارات مكان الصدارة من جدید في معرض  واحتلت .التنمیة المستدامة

 .األول
 

ن أمریكا الشمالیة تعتبر رائدة من حیث حجم السوق لكن منطقة آسیا والمحیط الھادئ نفسھ أوقال التقریر 
كشفت  طقة الشرق األوسط وشمال إفریقیافي منأما . %18.9ستشھد أعلى نمو بمعدل سنوي مركب نسبتھ 

ملیار دوالر إلى  1.3أن اإلنفاق على المدن الذكیة سیتضاعف من  KPMGدراسة منفصلة أجرتھا شركة 
 .2022ملیار دوالر بحلول عام  2.7

 
سوق تنامي ھذه الحقیقة ھي القوة المؤثرة وراء . مدن المستقبلتعد التقنیات المتقدمة في قلب " :فرغلقال و

، وإنترنت األشیاء ة االستشعارستكون أجھزو. تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في جمیع أنحاء العالم



)IoT(والذكاء االصطناعي " بلوك تشین"، والروبوتات والتعلم اآللي، و)AI(  بمثابة األساس للمدن الذكیة
 عدة من بین التقنیات في االتصال واالستدامة المناقشات حول دور تحتلو. معقدةونظمھا اإلیكولوجیة ال

، حیث یجتمع الخبراء في دبي المقام  2019 معرض مدن المستقبلي مركز الصدارة ف أخرى عناوین
 ". تحدیات في إنشاء مدن ذكیة حقیقیةلمعالجة الفرص وال والمھتمینوالقادة 

 
قع االفتراضي والواقع المعزز باإلضافة إلى الوا 5Gالمكانیة والتكنولوجیات كما ستلعب تقنیات الجغرافیا 

 .یُنظر إلیھا على أنھا العمود الفقري األساسي لمشاریع المدن الذكیةحیث في تمكین نمو المدن الذكیة  اً دور
 
ف السیارات سیتم استخدام ھذه الحلول المتقدمة إلدارة النفایات واإلضاءة الذكیة ومواق: "فرغل أضافو

علینا أن نواصل و. في مدن المستقبل ومراقبة حركة المرور ومراقبة التلوث ونظام النقل العام الفعال
 ". حواراتنا لضمان أننا نسخر اإلمكانیات الكاملة لالبتكارات التكنولوجیة الجدیدة المتاحة الیوم

 
ً لبعض التصنیفات تعد العالم إلى جانب سنغافورة ولندن وفًقا  إحدى أفضل المدن الذكیة في برشلونة ووفقا

توفیر ما  إلى تنفیذ الحلول الذكیةأدى  وفقًا للتقریرو. 2018الذي صدر في عام  Philips Lightingلتقریر 
، وزیادة اإلیرادات بقیمة المیاه منملیون یورو  42.5 تحقیق وفورات بقیمةوظیفة، و 47000یقدر بنحو 

 .الل رسوم وقوف السیارات الذكیةملیون یورو سنویًا من خ 36.5
 
، الشركة الرائدة في السوق العالمیة في برمجیات نظام Esri في معرض مدن المستقبل لھذا العام تشارك و

التي توفر أقوى سحابة جغرافیة مكانیة و، وذكاء الموقع ، ورسم الخرائط ، )GIS(المعلومات الجغرافیة 
مؤسسة بما في ذلك أكبر مدن العالم ومعظم الحكومات  350000في أكثر من  Esriیتم نشر برامج و. متاحة

من خالل التزامھا الریادي و. كلیة وجامعة 7000وأكثر من   Fortuneكة شر  500 بالمائة من 75و 
 بتصمیم الحلول األكثر تطوراً للتحول الرقمي وإنترنت Esriبتكنولوجیا المعلومات الجغرافیة المكانیة ، تقوم 

 . والتحلیالت المتقدمة) IoT(األشیاء 
 
الذكاء : مسة حلول رائدة لمدینة المستقبل وھيعلى خفي الیومین الباقیین یركز معرض مدن المستقبل و

وتوفر أیًضا منصة . ، واالستدامة، والبنیة التحتیة الذكیة، والتنقل الذكي"بلوك تشین"الـ االصطناعى، و
باإلضافة . كبیرة الحجم التكنولوجیة فرصة لتأمین استثمارات متوسطة إلىلضمان أن تتاح ألحدث المشاریع 

 .دبي ،ى إنجازات وخطط المدینة المضیفةیسلط المعرض الضوء عل إلى ذلك
 
یشاركون في مؤتمرات وورش عمل  االھتمامخبراء وقادة وأصحاب من المعرض الثالثة  دورةتضم الو

تتناول مجموعة من الموضوعات، من مستقبل الثقة، والتنقل الحضري األخضر والبنیة التحتیة الذكیة إلى 
 .المدن المستدامة

 -انتھى-
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