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أوجدت اإلمارات من خالل دعمها املستمر ألنشطة الرشكات الناشئة العديد من قصص النجاح غري املسبوقة عربياً وعاملياً، إمياناً منها بأهمية هذا القطاع يف تعزيز االبتكار وتنويع
العربية، عرب احتضان 35 % من تلك الرشكات. وفيام ييل قامئة بـ 21 رشكة ناشئة يف اإلمارات تم اختيارها خالل منتدى االقتصاد العاملي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

إعداد: وائل اللبابيدي 
غرافيك: محمد أبوعبيدة
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نظارات توّفر 
للمكفوفني وضعاف 

البرص أكرث من 20 وظيفة 
باللغتني العربية 

واإلنجليزية. 

منصة متويل 
جامعي تربط الرشكات 

الصغرية واملتوسطة ذات 
الجدارة االئتامنية مع 

املستثمرين. 

محفظة أصول 
رقمية يف الرشق األوسط 

تستخدم تقنية تعدد 
التواقيع لحامية أصول 

بيتكوين الرقمية. 

تطبيق تجارة 
إلكرتونية يجعل رشاء 

البقالة أرخص وأرسع وأكرث 
مالءمة لألرس يف الرشق 

األوسط.

تطبيق ذيك لطلب 
سيارات األجرة يعمل يف 

أكرث من 120 مدينة يف 15 
دولة.

تقنية تهدف للحد 
من حوادث الطرق 

للمركبات باستخدام الذكاء 
االصطناعي.

رشكة تقنيات زراعية 
وصاحبة ابتكار «نانو 
كالي» السائل يهدف 

لتحويل الصحراء واألرايض 
الجافة إىل تربة خصبة. 

أكرب منصة 
إلكرتونية لتجارة 

للنظارات والعدسات 
الالصقة يف الرشق 

األوسط. 

تطبيق إلكرتوين 
يقدم خدمات إرسال 

وتوصيل الطرود يف املنطقة 
باستخدام أحدث 

التكنولوجيا املتوفرة 
عاملياً. 

نظام 
يستفيد من طاقة 

الرياح وقوة الضغط 
املحيطي لتوفري طاقة 

كهربائية نظيفة وموثوقة 
ومنخفضة التكلفة. 

منصة رقمية بنمو 
الطفل بطريقة تفاعلية 

وإدراكية ومثرية لألطفال 
الناطقني بالعربية طوال 

رحلة طفولتهم. 

منصة
إلكرتونية م
ورشاء اإلل

املستعملة
وأدوات
واألط %28

حصة الرشكات الناشئة يف اإلمارات
 من إجاميل صفقات التمويل 2018.
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ع املوارد االقتصادية، وتوفري فرص العمل املختلفة يف السوق املحيل، ما جعلها الداعم األول للرشكات الناشئة يف املنطقة 
ا يف األردن ضمن أفضل 100 رشكة عربية ناشئة ستعمل عىل رسم املستقبل يف إطار الثورة الصناعية الرابعة.
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 تجارة 
مجانية لبيع 
لكرتونيات 
لة واألزياء 

ت املنزل 
طفال. 

منصة تجارة 
إلكرتونية لخدمات األم 
والطفل بأكرث من 250 

ألف منتج أصيل منها 25 
منصة مبتكرة ألف منتج حرصي.

سحابية لتوفري خدمات 
املوارد البرشية للرشكات 
الصغرية واملتوسطة مع 

توفري ميزات 
منصة استثامر متقدمة. 

جامعي مبتكرة تهدف 
لجعل االستثامر سهالً وآمناً 

من خالل طرق بسيطة 
وفعالة. 

منصة إلكرتونية 
لتوظيف أصحاب املواهب 
توفر الوقت والتكلفة يف 

التوظيف مع تقديم خدمات 
املقابلة والرتشيح. 

منصة إلكرتونية 
تسمح للعمالء مبقارنة 

ورشاء بوالص التأمني من 
خالل 20 رشكة تأمني يف 

املنطقة. 

منصة رقمية لتأجري 
املعدات الثقيلة وخدمة 

قطاع اإلنشاءات يف املنطقة 
لخفض التكلفة عىل 

املقاولني. 

بوتيك إلكرتوين 
لبيع ورشاء أحدث 

املنتجات ومالبس املوضة 
واملصممني العامليني. 

منصة إلكرتونية 
للبحث لحجز الرحالت 

الجوية والفنادق من وكالء 
السفر ورشكات الطريان 

والفنادق. 

موقع إلكرتوين 
ملقارنة املنتجات املالية 
يف املنطقة مثل بطاقات 

االئتامن والقروض 
الشخصية والرهون 

العقارية. 

903
ماليني دوالر حجم االستثامرات يف رشكات 

ناشئة عربية 2018.
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