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ــات  ــدودة والنجاح ــات الالمح ــروح اإلمكاني ــًا وتجســيدًا ل ــااًل حّي ــدة مث ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ــا كان لطام
ــه(، فــي غــرس روح  ــان )رحمــه الل ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــذ اتحادهــا. وقــد نجــح الشــيخ زاي ــك من الطموحــة، وذل

ــاء مســتقبل أفضــل:  ــر المســتمر لبن ــة التطوي ــى أهمي ــد عل االستكشــاف والتأكي
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إنجازات صندوق 
محمد بن راشد 

لالبتكار..
نمّكن صّناع 

التغيير

لطالمــا افتخــرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بأنهــا تطلــق العنــان لطموحاتهــا التنمويــة وتتجــاوز حــدود مــا 
ــا  ــرك بصمتن ــا لت ــا تطلعن ــًا، ولكنن ــم وأكثرهــا تقدم ــدول فــي العال ــا مــن أفضــل ال يمكــن تحقيقــه. لقــد تعلمن
المميــزة، لكــي نخلــق ألنفســنا مكانــًة رائــدًة علــى الســاحة العالميــة. لقــد ألهمتنــا طموحاتنــا علــى التقــدم نحــو 
األمــام ودفــع أنفســنا نحــو تحقيــق أفضــل اإلنجــازات وأن نكــون فــي الريــادة دائمــًا. وعليــه نشــهد مســاهمات 
دولــة اإلمــارات المســتمرة بتقديمهــا الدعــم وأوجــه التعــاون الالزمــة مــن خــالل مبــادرات الحكومــة واســعة 
النطــاق التــي تطلقهــا لدعــم المؤسســات والشــركات وأصحــاب المشــاريع الذيــن يســاهمون فــي تحقيــق 
خطــط وطموحــات وتوجهــات دولــة االمــارات نحــو الريــادة وأن نكــون فــي مصــاف الــدول األولــى فــي مختلــف 
المجــاالت وهــذه هــي االســتراتيجية التــي وضعناهــا ألنفســنا ونعمــل علــى اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات 

المهمــة لتحقيقهــا.

وعليــه، ولنعمــل علــى تحقيــق هــذه الطموحــات، يتطلــب منــا ذلــك التفكيــر بأســلوب مختلــف ومبتكــر مــن حيــث 
“ كيــف نــرى اإلمــارات فــي المســتقبل؟“ وأننــا نــدرك بيقيــن أن تكامــل الجهــود التــي تتــم بيــن المؤسســات 
الداعمــة والتــي تعمــل عــن كثــب مــع رواد األعمــال والشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة هــي 
مــا سيســاهم بشــكل رئيســي فــي االنتقــال للمســتقبل الــذي نريــد. ونحــن نــدرك أنــه غالبــًا مــا تأتــي أفضــل 
ــم  ــك، ولكــن علــى األغلــب ال يت ــدرك ذل ــا دون أن ن ــر المتوقعــة وقــد تكــون أمامن ــكارات مــن األماكــن غي االبت
ــة، نظــرًا لعــدم توفــر الدعــم والمــوارد  ــادرًا مــا تتحقــق إمكاناتهــا المحتمل ــي ن ــكارات، وبالتال إطــالق هــذه االبت

والبيئــة الداعمــة والمطلوبــة مــن أجــل تحقيــق وإزدهــار تلــك االبتــكارات.

ولهــذه الغايــة، تــم إطــالق صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار الــذي يســتهدف المبتكريــن من أصحــاب اإلمكانات 
العاليــة ويقــدم الدعــم والرعايــة لهــم خــالل رحلتهــم نحــو تحقيــق النجــاح واالزدهــار فــي الدولــة، ومــن خــالل دمــج 
االبتــكار فــي نســيج دولــة اإلمــارات وتأســيس بيئــة داعمــة لالبتــكار وقــادرة علــى دعــم ورعايــة االبتــكارات، 
ســوف تواصــل دولــة اإلمــارات التحليــق بطموحاتهــا نحــو التقــدم فــي جميــع المجــاالت. إنــه لمــن دواعــي 
ســروري أن أشــارككم اإلنجــازات والــرؤى واألفــكار التــي حققتهــا الدفعــة األولــى مــن صنــدوق محمــد بــن راشــد 

لالبتــكار ونتطلــع إلــى مشــاركة المزيــد مــن هــذه اإلنجــازات معكــم فــي الســنوات القادمــة.
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تتميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمســيرة حافلــة بالنمــو والتطــور غيــر المســبوق. وقد أســهمت الخطوات 
الكبيــرة التــي اتخذتهــا الدولــة نحــو التطويــر وال ســيما تطويــر قطــاع األعمــال داخــل الدولــة فــي تعزيــز مكانتهــا 
كدولــة رائــدة ومركــز إقليمــّي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهمــا. وخــالل المضــي قدمــًا فــي 
مســيرتها، نجحــت دولــة اإلمــارات فــي توجيــه تركيزهــا وأولوياتهــا نحــو الحفــاظ علــى هــذا الزخــٍم المتواصــل مــن 
النجاحــات واالنجــازات التنمويــة؛ إلــى جانــب التركيــز الشــديد علــى مواجهــة كلٍّ مــن التحديــات المحليــة والدوليــة 
ــكار. ــر تبنيهــا اســتراتيجيات وخطــط وبرامــج داعمــة لالبت ــة عب ــكارات التــي حققتهــا الدول مــن خــالل أحــدث االبت

حيــث تؤكــد قيــادة دولــة اإلمــارات ومؤسســاتها الحكوميــة علــى أهميــة االبتــكار ودوره فــي دفــع حركــة التنميــة 
ل المســتمر فــي النمــاذج  ــة الرابعــة والتحــوُّ ــورة الصناعي ــر المتوقــع للث المســتقبلية، وخاصــة فــي ظــل التأثي

التقليديــة للمهــن والوظائــف. 

ــكار بهــدف المســاهمة فــي ســد ثغــرات  ــن راشــد لالبت ــدوق محمــد ب ــم إطــالق صن ــة، ت ــا لهــذه الغاي وتحقيًق
ــك مــن خــالل العمــل مــع الشــركات والمشــاريع  ــن، وذل ــي تواجــه المبتكري ــل الموجــودة بالســوق والت التموي

ــن. ــم المبتكري ــر لدع ــة التأثي ــم عالي ــم خدمــات دع ــق أقصــى قيمــة لالقتصــاد وتقدي والبرامــج لتحقي

لقــد أتــاح عملنــا للعــام الثالــث فــي تقديــم الضمانــات الحكوميــة مــن صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار، وعملنــا 
ــه  ــة لتأســيس برنامــج متكامــل موج ــدوق، الفرصــة أمــام وزارة المالي للعــام األول فــي برنامــج المســرع للصن
للمبتكريــن ممــن لديهــم اإلمكانــات العاليــة، ومصمــم لزيــادة فــرص التوســع فــي دخــول األســواق ومرتبــط 
بتحقيــق هــدف واحــد، وهــو تعزيــز االبتــكارات ذات اإلمكانــات العاليــة فــي دولــة اإلمــارات والمســاهمة فــي 
تنميــة اقتصادهــا. لقــد أسســنا برنامجــًا فريــدًا مــن نوعــه، يمّكــن المبتكريــن مــن تحقيــق قيمــة عاليــة ســاهمت 

وستســتمر فــي المســاهمة بشــكل ملمــوس فــي تحقيــق أهــداف توجهــات دولــة االمــارات فــي دعــم االبتــكار 
ونموهــا االقتصــادي.

وللمضــي قدمــًا فــي تحقيــق أهدافــه، يعمــل صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار علــى توســيع نطــاق منظومــة 
العمــل الخاصــة بالصنــدوق، وســوف نحقــق ذلــك مــن خــالل شــراكاتنا التــي تضــم المزيــد مــن المؤسســات 
ــة. وباإلضافــة  ــكار فــي الدول ــز أهــداف وأنشــطة االبت ــل دورهــم فــي تعزي ــة والقطــاع الخــاص لتفعي الحكومي
إلــى ذلــك، نحــن بصــدد بحــث إمكانيــة توســيع سلســلة القيمــة الخاصــة بنــا لدعــم رواد األعمــال والطــالب 
الطموحيــن فــي مرحلــة مبكــرة مــن طــرح الفكــرة. كمــا يســعدنا أن نعلــن بأنــه قــد انضمــت لنــا الدفعــة الثانيــة 
مــن أعضــاء الصنــدوق تأكيــدًا علــى اســتمرارنا فــي تقديــم خدمــات الدعــم للمبتكريــن، كمــا قمنــا بفتــح المجــال 
الســتقبال المزيــد الطلبــات الــواردة مــن المبتكريــن الذيــن يحتاجــون إلــى دعمنــا وذلــك لدراســة تضمينهــم فــي 
الدفعــة الثالثــة للصنــدوق. مــن الجديــر مــن الذكــر بــأن الدفعــة األولــى مــن الصنــدوق تضمنــت مزيجــًا متنوعــًا 
مــن المبتكريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم والذيــن اســتطاعوا أن يحققــوا العديــد مــن اإلنجــازات خــالل العــام 
الماضــي. وللمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق أهدافنــا، ليــس لدينــا أدنــى شــك فــي أنهــم ســوف يواصلــون إحــداث 
تغييــر جــذري ومتميــز فــي نمــاذج أعمالهــم ومعالجــة التحديــات البــارزة فــي مختلــف المجــاالت والقطاعــات مثــل 

الطاقــة والتكنولوجيــا الماليــة والزراعــة والصحــة والنقــل.

ترقبــوا المزيــد مــن مســتجدات إنجــازات صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار وأعضائــه خــالل األشــهر القادمــة 
وأشــكركم علــى دعــم جهودنــا لدفــع أنشــطة االبتــكارات المســتقبلية والمســاهمة معــًا فــي تحقيــق طموحــات 

دولــة االمــارات واســتراتيجياتها.

فاطمة يوسف النقبي
الرئيس التنفيذي لالبتكار وممثل وزارة المالية في الصندوق

التزامنــا  علــى  التقريــر  هــذا  خــالل  مــن  ونؤكــد 
ذوي  للمبتكريــن  الدعــم  تقديــم  فــي  بمهمتنــا 
اإلمكانــات العاليــة لدفعهــم نحــو النجــاح والتميــز 
ممــا ســيعود بالفائــدة والقيمــة عليهــم وعلــى 

اقتصــاد دولــة االمــارات والعالــم.
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– 17
مقاييس االبتكار 

للصندوق

– 41
مشاركتنا في 

منظومة االبتكار

– 13
إعادة تعريف 

منظومة االبتكار

– 32
مبتكرونا الجدد

– 6
نحن صندوق 

محمد بن راشد 
لالبتكار

– 28
منظومة داعمة 

لالبتكار

– 21
الدفعة األولى 

للصندوق

جدول المحتويات



 نحن صندوق محمد
بن راشد لالبتكار

يســتمر نظــام االبتــكار فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باالزدهــار لتســخير التقنيــات الناشــئة واألفــكار 
المبتكــرة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا. 

يوفــر صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار منصــة لتمكيــن المبتكريــن علــى التركيــز وتحســين أعمالهــم، مــن خــالل 
إشــراكهم مــع رواد األعمــال فــي الدولــة ومنطقــة الشــرق األوســط. حيــث تــم احتضــان 43 عضــوًا مــن 10 دول 

ليصبحــوا جــزءًا مــن مجتمــع صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار.

صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار يهــدف الــى اســتقطاب المبتكريــن مــن جميــع انحــاء العالــم وجعــل االمــارات 
حاضنــة لالبتــكار.

ويســـاهم صندوق محمد بن راشـــد لالبتكار في 
تحقيـــق رؤيـــة واســـتراتيجية الدولـــة فـــي مجال 
االبتـــكار مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــات والخبرات 
الالزمة لدعـــم المبتكرين من جميـــع أنحاء العالم 
والتـــي تتناســـب مـــع احتياجات المبتكر نفســـه. 
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بفضــل القيــادة الحكيمــة والجهــود الدؤوبــة واإلصــرار علــى قيــادة األمــة وخدمــة العالــم مــن خــالل اإلبــداع 
واالبتــكار، تفخــر دولــة اإلمــارات بأنهــا تتبــوأ حاليــًا مكانــًة رائــدًة فــي المركــز 36 مــن أصــل 129 دولــة فــي مؤشــر 
االبتــكار العالمــي - ولــم تنتــه الرحلــة بعــد. وفــي الوقــت الــذي نســعى فيــه إلــى أن نكــون وطنــًا لالبتــكار 
ومواجهــة التحديــات العالميــة بتقديــم حلــول غيــر مســبوقة، عملــت وزارة الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى إنشــاء صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار  وإطالقــه للعمــل بفخــر علــى خدمــة وقيــادة 

ــكار.  منظومــة االبت

ــم وفــي  ــاء العال ــع أنح ــن مــن جمي ــم المبتكري ــدة لدع ــادرة رائ ــكار  مب ــن راشــد لالبت ــدوق محمــد ب ُيعــد صن
لريــادة األعمال،وداعمــة  آمنــة وُممكنــة  بيئــة  تعزيــز  علــى  الصنــدوق  المتحــدة. ويعمــل  العربيــة  اإلمــارات 
للمبتكريــن فــي مواجهــة التحديــات لتحقيــق النجاحــات. ويوفــر صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار خدمــات ماليــة 

وغيــر ماليــة شــاملة للمبتكريــن لالرتقــاء بمنتجاتهــم وخدماتهــم إلــى معاييــر تنافســية عالميــة المســتوى. 
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راشد  بن  محمد  صندوق  يوفر 

لالبتكار دعامً شامالً  للمبتكرين

االسرتاتيجية  مع  املبادرة  أهداف  تتامىش 

العربية  اإلمارات  بدولة  لالبتكار  الوطنية 

املتحدة عرب 7 قطاعات ذات أولوية.

التكنولوجيا

الصحة الفضاءالتعليم

املياه النقل

الطاقة املتجددة والنظيفة
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يقــدم صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار 
برنامجيــن:

 خطة
الضمانات

 ُمسرع
االبتكار

تــم إطــالق خطــة الضمانــات فــي عــام 2016 مــن خــالل دعــم رحلــة المبتكريــن وســوق ريــادة األعمــال بتقديــم 
أداة فعالــة تلبــي متطلبــات الســوق التنمويــة، حيــث يعتبــر الصنــدوق مــن الحلــول التمويليــة الرائــدة فــي 
المنطقــة مــن خــالل تســهيل عمليــات حصــول المبتكريــن علــى التمويــل بتكلفــة معقولــة عــن طريــق تقديــم 
الضمانــات الحكوميــة للبنــوك التجاريــة والمؤسســات الماليــة، وذلــك للتحفيــز والتشــجيع علــى إصــدار القــروض 
للشــركات المبتكــرة الناشــئة. كمــا تقــوم وزارة الماليــة بتســديد الديــون المســتحقة نيابــة عــن المبتكريــن فــي 

حــال التعثــر فــي ســداد القــرض، حيــث يهــدف البرنامــج إلــى ســد فجــوة التمويــل البالغــة مليــاري درهــم.
 

تــم إطــالق مســّرع االبتــكار فــي عــام 2018 لتقديــم الدعــم الغيــر مالــي لســد احتياجــات منظومــة االبتــكار 
للعمــل علــى بنــاء ثقافــة االبتــكار علــى مســتوى الدولــة وصقــل االمكانيــات العاليــة للمبتكريــن مــن جميــع أنحــاء 
العالــم وذلــك بهــدف جــذب المواهــب والتركيــز علــى التأثيــر االيجابــي الملمــوس علــى اقتصــاد دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة . حيــث يركــز التصميــم الفريــد للمســرع علــى األعضــاء المنتســبين للبرنامــج وتقديــم الخدمــات 
بشــكل مميــز ومبتكــر مــن خــالل تمهيــد الســبل للوصــول إلــى أصحــاب الفكــر الرائــد والخبــراء والمدربيــن 

المختصيــن في مختلــف المجاالت.  
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في صندوق محمد بن راشد لالبتكار، نسعى إلى...

منظومة عالمية لالبتكار نمو ونضج الشركات الناشئة 
والمنتجات

المبتكرين بالمهارات والمعرفة 
والتمويل لتحقيق النجاح 

رحلة االبتكار في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وفي المنطقة 

تطوير تسريع تزويد قيادة
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أن نكـــون من أكثـــر برامج االبتكار 
علـــى  والمتصلـــة  الموثوقـــة 
مســـتوى العالم، تقود نحو تأثير 

حقيقـــي ونمـــو ملموس. 

الرؤية
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أن نســـاهم في تحفيـــز اقتصاد 
احتضـــان   خـــالل  مـــن  االبتـــكار 
وتوفيـــر  المميزيـــن  المبتكريـــن 
وفـــرص  التخصصـــي  الدعـــم 
الشـــراكات لهم، لبناء مســـتقبل 

مســـتدام.

الرسالة
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 نحن نعمل على
 إعادة تعريف

منظومة االبتكار

بدأنا رحلة مثيرة وطموحة 

تم إطالق خطة الضمانات الخاصة بصندوق 
محمد بن راشد لالبتكار 

رحبنا بالمبتكرين لالنضمام للصندوق

إصدار الضمان االول للمبتكر من خالل خطة 
الضمانات لصندوق محمد بن راشد لالبتكار  

استمعنا الحتياجاتهم وقدمنا لهم الدعم 
لتحقيق أحالمهم 

انضم المزيد من المبتكرون لبرنامج خطة 
الضمانات

تم إطالق مسرع االبتكار من صندوق محمد بن 
راشد لالبتكار

واصلنا المساهمة في منظومة االبتكار 
في دولة االمارات

يرحب برنامج مسرع االبتكار من صندوق محمد 
بن راشد لالبتكار بـــ 3 دفعات )الصيف، الربيع، 

الشتاء(
 

ندعم رؤية اإلمارات ونواصل التقدم في 
رحلتنا نحو المستقبل 

االحتفال بالدفعة األولى من الصندوق خالل
شهر االبتكار 2020

2016

2017

2018

2019

2020
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ثالث سنوات
 من التأثير الفّعال والعمل 

 المستمّر

 برنامجان
يحتضنان المبتكرين

 مبادرة واحدة
 تجذب االبتكار من جميع أنحاء

 العالم
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أنا على ثقة أننا التقينا بخبراء من ذوي الكفاءات العالية قدموا لنا نصائح قّيمة ومفيدة، 
وباألخص فيما يتعلق بعرض قيمة المشروع ونموذج العمل واستراتيجية الدخول إلى 

السوق. وسيكون تأثير كل هذه الخدمات أكثر وضوًحا بعد دخولنا إلى سوق اإلمارات العربية 
المتحدة.

 سلمان السحيباني
 المؤسس والرئيس التنفيذي لمرني 

“



 مقاييس االبتكار
للصندوق

عضوًا

عدد األعضاء

من األعضاء من 
المؤسسين اإلناث

عدد فرص العمل التي 
تم توفيرها 

التمويل الذي تمكن 
األعضاء من تحصيله 

من األعضاء مقر 
أعمالهم بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة

43

11

171.9 مليون46

25

سبع قطاعات

هدف واحد 

برنامجان

الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتكنولوجيا والتعليم 
والصحة والمياه والفضاء

توفير بيئة ممكنة للمبتكرين لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة 
التحديات العالمية واإلقليمية والمحلية

خطة الضمانات ومسّرع االبتكار

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
17

تقرير انجازات صندوق محمد بن راشد لالبتكار
2020 — 2016



عدد الطلبات

طلب لمسّرع االبتكار

عدد الدول التي تم 
تقديم الطلبات منها 

طلب لخطة الضمانات 

880+

640+

65

240+

الطلبات تطوير األعمال

يوم دعم تخصصي 
بمعدل مرة كل أسبوعين 

لكل عضو

نسبة الرضا حول 
فرص الشراكات

 حجم التغطية اإلعالمية

خبير من مختلف  
القطاعات

فرصة شراكة تم 
تسهيلها

نسبة رضا األعضاء 

440+

98%

226,009,899

30

120+

93%

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
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راشـــد  بـــن  محمـــد  صنـــدوق  فـــي  نحـــن 
لالبتـــكار نختـــار أفضـــل المبتكرين  تماشـــيًا 
مـــع معاييـــر االختيـــار الخاصـــة بنـــا وبدعـــم 
القـــرار  مـــن لجنـــة االستشـــارات ومتخـــذي 
المســـتقلة والمكونة من خبـــراء من مختلف 
االختصصـــات لمســـاعدتهم علـــى االزدهار 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة من  

البرامج:  خـــالل 

خطة الضمانات 
  أو   مسرع االبتكار

تختار لجنة االستشارات ومتخذي القرار األعضاء من السبعة قطاعات اإلستراتيجية

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة

راشـــد  بـــن  محمـــد  صنـــدوق  فـــي  نحـــن 
لالبتـــكار نختـــار أفضـــل المبتكرين  تماشـــيًا 
مـــع معاييـــر االختيـــار الخاصـــة بنـــا وبدعـــم 
القـــرار  مـــن لجنـــة االستشـــارات ومتخـــذي 
المســـتقلة والمكونة من خبـــراء من مختلف 
االختصصـــات لمســـاعدتهم علـــى االزدهار 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة من  

البرامج:  خـــالل 

خطة الضمانات 
  أو   مسرع االبتكار

تختار لجنة االستشارات ومتخذي القرار األعضاء من السبعة قطاعات اإلستراتيجية

القطاعات

التكنولوجيا

الصحة

النقل

التعليم

الطاقة النظيفة

المياه
الفضاء

قطاعات أخري

المختارون من كل قطاع عملية االختيارالطلبات من القطاعات

53%47%

15%

14%

11%

12%

9%18%

5%

2%5%
1%2%
4%2%
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“
إن المدربين والمختصين الذين وفرهم لنا صندوق محمد بن راشد لالبتكار طوال األشهر القليلة 
الماضية كان لهم دور فعال في تحسين استراتيجية الدخول إلى السوق التي نتبعها، إلى جانب 
فهم السوق المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عالوة على ذلك، ساعدنا فريق صندوق 
محمد بن راشد لالبتكار في ترجمة رؤيتنا إلى خطة استراتيجية للدخول إلى السوق بما يضمن 
تحقيق نتائج مثمرة. وفي غضون بضعة أشهر، كنا قادرين على التواصل مع السوق المحلية 

لتبني التقنية الخاصة بنا.

موجي كيرامي
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسمفيتا فاكتوري



والمؤلفيــن  للقــراء  عربيــة  اجتماعيــة  شــبكة  أول  هــي  أبجــد 
األوســط. الشــرق  فــي  والمدونيــن 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

حققت نموًا في قاعدة المستخدمين الشهرية بنحو 30.000 مستخدم	 
جمعت الشركة تموياًل بقيمة 400.000 دوالر أمريكي 	 
زادت اإليرادات الشهرية بنسبة ٪5	 
حصلت الشركة على جائزة محمد بن راشد للغة العربية	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة مقترح القيمة وصياغة نموذج األعمال	 
استراتيجية دخول السوق 	 
تيسير فرصتين شراكة لتوسيع قاعدة الشركاء والعمالء	 

صممــت أدينــدا وفًقــا لبنــاء تقنيــة بلــوك تشــين وتســتخدم تقنيــة 
دفتــر األســتاذ المــوزع )DLT( لتبســيط العمليــات بيــن شــركات 

التأميــن.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

ضاعفت عدد الموظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
انتقلت من عدم وجود عمالء بقطاع التأمين إلى 9 عمالء	 
أصبحت اآلن في مرحلة ما قبل جولة التمويل “أ”	 
أصبحت تشكل أكبر اتحاد أعمال في مجال تكنولوجيا بلوك تشين في 	 

الشرق األوسط

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تحديد استراتيجية التمويل 	 
تحديد و مراجعة مقترح القيمة	 
تسهيل 9 فرص للشراكة	 

طــورت ادميتســيس البنكريــاس االصطناعــي األول مــن نوعــه 
خــالل  مــن  وذلــك  الجراحيــة  والرعايــة  بالمستشــفى  للعنايــة 
لألنســولين  الموازيــة  والمعالجــة  التكيفــي  التعلــم  خوارزميــات 

والجلوكــوز.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

عقدت شراكة مع اثنين من العمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
جمعت الشركة تموياًل بقيمة 6 ماليين دوالر	 
وسعت نطاق العمليات التجارية للشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 	 

وأوروبا
نشر ورقتين بحثيتين في مجلة علمية	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة مقترح القيمة	 
صياغة نموذج األعمال ومراجعته	 
تحديد استراتيجية التمويل 	 

الدولة
األردن

الموقع اإللكتروني
abjjad.com

القطاع
التكنولوجيا

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني

addenda.tech
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
الواليات 
المتحدة 

الموقع اإللكتروني
admetsys.com

القطاع
الصحة

سنة التأسيس
2012

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2014

 الدفعة األولى للصندوق

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
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ايرســبيس إحــدى شــركات التكنولوجيــا المتقدمــة صناعيــًا تركــز 
علــى االســتفادة مــن البلــوك تشــين إلطــالق العنــان لإلمكانــات 

ــة. فــي التطبيقــات الصناعي

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

عينت اثنين من الموظفين بدوام كامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
زادت اإليرادات بنسبة ٪50	 
توسعت عمليات الشركة إلي أبوظبي	 
أصبحت الشركة الخاصة الوحيدة التي تعمل في قطاع الفضاء وتعاونت 	 

مع شركة اسبيس اكس لحضور المؤتمر التاسع للمريخ الذي ُعقد في 
الواليات المتحدة األمريكية

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة استراتيجية الشركة وصياغة نموذج األعمال	 
تحديد ومراجعة مقتراح القيمة	 
تسهيل 9 فرص شراكات	 

تتولــى كار ســويتش تيســير العمليــة برمتهــا بــداًل مــن البائــع 
والمشــتري باالســتعانة بمجموعــة مــن المتخصصيــن المعتمديــن 
الموثوقيــن  البائعيــن  مــع  ومطابقتهــا  التكنولوجيــا  وأحــدث 

ووتوجيههــا معــًا إلتمــام المعاملــة بشــكل كامــل.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

عينت 15 موظفًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
ضاعفت عدد الُمعلنين	 
ضاعفت عدد الزوار ثالثة أضعاف تقريبًا	 
توسع نشاطها حاليًا ليمتد إلى المملكة العربية السعودية	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تحديد استراتيجية التمويل 	 
تحديد و مراجعة مقترح القيمة	 
تسهيل 9 فرص شراكات	 

تحاكــي ســمفيتا منصــة اســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون عمليــة 
التمثيــل الضوئــي إلنتــاج مــواد كيميائيــة صناعيــة وبوليمــرات 
الدوائيــة  والمســتحضرات  والمغذيــات  الطاقــة  الســتدامة 

البعيــد. الفضــاء  الستكشــاف 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

خططت الشركة لتعيين 3 موظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 	 
وإضفاء الطابع الرسمي على العمليات في عام 2020

جمعت الشركة تموياًل بقيمة 1.8 مليون دوالر	 
تعاملت الشركة مع أربعة من المقاولين اإلضافيين	 
رشحت الشركة لتكون أحد المستثمرين العاملين في المشاريع منخفضة 	 

الكربون لعام  2019

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تقييم السوق وتحديد األولويات ودعم مهارات البيع والعرض	 
تيسير عملية التوظيف 	 
تسهيل 3 فرص شراكات 	 

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
القطاع
النقل

الدولة
 اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

carswitch.com
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
الواليات 
المتحدة 

الموقع اإللكتروني
 cemvitafactory.com

القطاع
الفضاء

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2016

سنة التأسيس
2017

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
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توفــر دينــاري كاش إمكانيــة تحويــل األمــوال باســتخدام محفظــة 
إرســال  علــى  األجانــب  العمــال  لمســاعدة  المحمــول  الهاتــف 

األمــوال إلــى بلدهــم دون رســوم.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

عينت ثالثة موظفين بدوام كامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
زادت عدد المستخدمين النشطين من 235 إلى 10000 مستخدم	 
زادت عدد الصفقات شهريًا من 1.000 إلى 20.000 معاملة	 
أول شركة فلبينية مملوكة تأسست في دبي	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تحديد استراتيجية التمويل 	 
صياغة نموذج األعمال ومراجعته	 
مراجعة استراتيجية دخول السوق 	 

البنيــة  تطويــر  علــى  إيركرافتــس  فيجنــاري  إلكتــرك  تعمــل 
التحتيــة لشــحن الطائــرات دون طيــار لتســهيل طلبــات الطائــرات 

دون طيــار فــي جميــع أنحــاء العالــم.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

توسعت الشركة لتصل إلى أسواق جديدة ومنها الواليات المتحدة	 
جمعت الشركة تموياًل بقيمة 1.2 مليون دوالر 	 
حصلت الشركة على إيرادات تصل إلى 75 ألف دوالر في عام 2019	 
من المتوقع أن تزداد إيرادات الشركة لتصل إلى 9 ماليين دوالر أمريكي 	 

في عام 2020

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تقييم السوق وتحديد األولويات	 
مراجعة وصياغة نموذج األعمال 	 
تسهيل دخول السوق 	 

هــي دوك منصــة اتصــاالت صحيــة عالميــة حائــزة علــى جوائــز 
تربــط المرضــى فــي أي مــكان مــع األطبــاء علــى مســتوى العالــم 

بغــرض الحصــول علــى استشــارة طبيــة غيــر عاجلــة.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

اكتسبت الشركة رؤية واضحة حول تقسيم العمالء ومقترح القيمة	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

صياغة استراتيجية الشركات ومراجعتها	 
مراجعة مقترح القيمة وصياغة نموذج األعمال 	 
التقييم المالي	 

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
لموقع اإللكتروني
denarii.cash

القطاع
التكنولوجيا 

الدولة
فرنسا

الموقع اإللكتروني
eva.xyz 

القطاع
النقل

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

heydoc.net
القطاع

الصحة

سنة التأسيس
2017

سنة التأسيس
2017

سنة التأسيس
2016

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
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الذيــن يعملــون مــن  هيــرات منصــة لألفــراد ورجــال األعمــال 
منازلهــم ويروجــون لمنتجاتهــم وخدماتهــم ويمتلكــون مهــارات 

رائعــة. ومواهــب 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

اكتسبت الشركة رؤية واضحة حول تقسيم العمالء ومقترح القيمة	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

 تحديد و مراجعة مقترح القيمة	 
صياغة استراتيجية الشركة ومراجعتها	 
إعداد نموذج األعمال ومراجعته 	 

الفعــال  والتحليــل  البســيط  التصميــم  بيــن  كينتراكــت  تدمــج 
وُيمكــن  بكفــاءة  المعلمــون  يعمــل  بحيــث  الفــوري  والتواصــل 

الكاملــة. إمكاناتهــم  تحقيــق  مــن  الطــالب 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

أسست كيانًا إماراتيًا	 
قامت بتعيين عضو مجلس إدارة إماراتي )زاد عدد أعضاء مجلس اإلدارة 	 

بثالثة أعضاء إضافيين(
قامت بزيادة عدد الموظفين من 4 موظفين إلى 21 موظف 	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تحديد و مراجعة استراتيجية الشركة ونموذج األعمال ومقترح القيمة	 
تحديد استراتيجية دخول األسواق 	 
تسهيل 6 فرص شراكات	 

ــة  ــز وهــي غني ــى جوائ ــزة عل لمســة منصــة خاصــة باألطفــال حائ
بالمحتــوى التعليمــي والترفيهــي عالــي الجــودة لألطفــال الذيــن 

ــن 2-8 ســنوات.  ــراوح أعمارهــم بي تت

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

قامت بتجديد بنيتها التقنية، وفًقا للمعايير العالمية وأفضل الممارسات	 
بلغ عدد مرات تحميل التطبيق أكثر من 10 مليون مرة )على الهاتف 	 

المحمول + اللوح اإللكتروني( 
حاز التطبيق على المركز األول كأفضل تطبيق لألطفال في أكثر من 10 	 

أسواق عربية في متجر ألعاب جوجل ومتجر تطبيقات آبل
أطلقت “لمسة كير” كدليل للوالدين يساعدهم على تعليم أبنائهم 	 

وتطوير مهارات أبنائهم
صنفتها مجلة فوربس الشرق األوسط في عام 2019 كواحدة من 	 

الشركات الناشئة التي أحدثت ثورة في مجال التعلم في منطقة الشرق 
األوسط

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

الحصول على الدعم المالي من خالل برنامج الضمانات	 
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لموقع اإللكتروني
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مرنــي منصــة إلكترونيــة تفاعليــة لحظيــة تعتمــد علــى خدمــات 
يحتاجــون  الذيــن  العمــالء  بيــن  للتواصــل  والمواقــع  الشــبكة 
إلــى خدمــات النقــل والمســاعدة علــى الطريــق ومــزودي الخدمــة 

المؤهليــن مــن خــالل تطبيــق الهاتــف الذكــي.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

وسعت أنشطة الشركة في سوق اإلمارات العربية المتحدة بطريقة مركزة 	 
مع تأمين متعاملين جديدين

وصلت الشركة إلى التعادل التشغيلي في الربع الثالث من عام 2019	 
تضاعف عدد المشتركين عند التخرج من البرنامج 	 

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

تحديد ومراجعة استراتيجية الشركة واستراتيجية دخول السوق واستراتيجية 	 
التمويل

تدشين الشركة مركز تقييم األضرار وإطالق الشراكة مع نيسان	 
وصلت الشركة إلى عتبة الربح التشغيلي في الربع الثالث من عام 2019	 
تسهيل 6 فرص شراكات	 

ــرأة  ــة الم ــة مصممــة خصيصــًا لصح نبتــة هــي منصــة تكنولوجي
الكتشــاف طرقــًا جديــدة لتشــخيص وعــالج النســاء مــن األمــراض 
غيــر المعديــة )NCDs( مــن خــالل الجمــع بيــن الرعايــة الصحيــة 

الرقميــة والتقليديــة.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

عينت 3 موظفين بدوام كامل وبدوام جزئي في دولة اإلمارات العربية 	 
المتحدة

زادت عدد المستخدمين النشطين بنحو  50.000 مستخدم	 
انتقلت إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار	 
 	CNBC تواجدت على قائمة

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة مقترح القيمة	 
مراجعة الخطة المالية	 
تسهيل 11 فرص شراكات في المجال الطبي	 

تعمــل شــركة نيوتــرل فيولــس على تحويــل نفايات زيــت الطهي 
إلــى وقــود حيــوي في دبي للشــاحنات والحافــالت والمولدات.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

حصلت الشركة على جائزة أفضل ابتكار لعام 2020 المقدمة من 	 
وزارة التغير المناخي والبيئة

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

صياغة نموذج األعمال ومراجعته	 
تيسير دخول السوق لتوسيع قاعدة الشركاء	 
تقديم الدعم المخصص حسب حاجة العضو	 

الدولة
المملكة العربية 

السعودية
لموقع اإللكتروني

morniksa.com
القطاع
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العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

nabtahealth.com
القطاع
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الدولة
اإلمارات

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

neutral-fuels.com
القطاع
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لطــالب  الخريجيــن  ووظائــف  التدريــب  أوليــف  منصــة  توفــر 
الجامعــات أســرع مــن المنصــات األخــرى مــن خــالل مزيــج مــن 
الفحــص المبتكــر والخوارزميــات المطابقــة للتعلــم اآللــي وتجربــة 

ويــب محســنة.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

إتمام مرحلة التمويل “أ” 	 
إطالق اإلصدار االفتتاحي في األسواق العالمية - المملكة العربية 	 

السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة 
إطالق أوليف بلس )عضوية للباحثين عن عمل(	 

 الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

الحصول على الدعم المالي من خالل برنامج الضمانات	 

والموظفيــن  العمــل  عــبء  تقليــل  علــى  أوبتيمــوس  تعمــل 
واألهــم مــن ذلــك أتمتــة عمليــة الرعايــة الصحيــة قــدر اإلمــكان 

الصحيــة. الرعايــة  وقــت مقدمــي  مــن  القصــوى  واالســتفادة 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

مضاعفة عائد الشركة	 
تطوير التكنولوجيا المعتمدة بالشركة وإنشاء برامج جديدة	 
توسيع أنشطة الشركة لتصل إلى المملكة المتحدة وسريالنكا والبحرين 	 
تعديل تطبيًقا يمكن إنشاؤه عبر قطاعات متعددة	 

 الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة استراتيجية الشركة وصياغة نموذج األعمال 	 
التقييم المالي 	 
تسهيل 6 فرص شراكات للتواصل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية 	 

لتكنولوجيــا األعمــال  الذكيــة، شــركة  للمــزارع  بيــور هارفســت 
التجاريــة الزراعيــة لتــزرع الفواكــه والخضــروات فــي الصحــراء خــارج 

أبوظبــي.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

انتهت من تشغيل الصوبة الزجاجية وزراعة المحصول األول وبدء توريد 	 
الطماطم المزروعة محليًا في“ويتروز” و”سبينيس” و”كارفور”

ظهرت في فقرة في السي إن إن حول “زراعة الطماطم في الصحراء” 	 
وفي تغطية مصورة بالفيديو عن الصوبات الزجاجية في بيور هارفست 

وكيفية معالجتها لالعتماد على استيراد اإلمدادات الغذائية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

شكلت جزءًا من قصة الغالف عن األمن الغذائي في مجلة “جلف 	 
بيزنس” والتي توضح كيف تحقق بيور هارفست الكفاءة التي تحقق النمو  

فازت بجائزتين من جوائز جولف كابيتال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 	 
وهما: جائزة أفضل رائد أعمال لهذا العام، وجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا 

العام
تسخر شركة وفرة لالستثمار الدولي )الكويت( جهودها في مجال األمن 	 

الغذائي عن طريق االلتزام ب100 مليون دوالر أمريكي لشركة الزراعة 
الرائدة بيور هارفست

الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

الحصول على الدعم المالي من خالل برنامج الضمانات	 

الدولة
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تتولــى ريــزرالب مهمــة تيســير األعمــال التجاريــة مــن خــالل توفيــر 
حلــول عمليــة فــي مجــال إنترنــت األشــياء.

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

زادت اإليرادات بنسبة ٪38	 
توسعت أنشطة الشركة لتصل إلى غانا والمملكة العربية السعودية 	 

وإيطاليا
حصلت الشركة على شهادتي أيزو 	 
جددت الشركة منصة إنترنت األشياء والتي أصبحت اآلن أكثر مرونة	 

 الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة استراتيجية الشركة وصياغة نموذج األعمال 	 
مراجعة استراتيجية دخول السوق 	 
تسهيل 4 فرص شراكات	 

وميســورًا  متاحــًا  العقــاري  االســتثمار  تجعــل  كــراود  ســمارت 
والعائــالت.  لألفــراد 

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

زادت قاعدة العمالء بمقدار 3.7 أضعاف في دولة اإلمارات العربية 	 
المتحدة

عينت 5 موظفين بدوام كامل وبدوام جزئي في دولة اإلمارات العربية 	 
المتحدة

ضاعفت قاعدة اإليرادات	 
أصبحت أول منصة للمعامالت العقارية التابعة لسلطة دبي للخدمات 	 

المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

مراجعة استراتيجية الشركات ونموذج األعمال ومقترح القيمة 	 
تحديد استراتيجية التمويل 	 
تسهيل 6 فرص شراكات	 

تقــدم ســمارت ليبــر تعليمــًا ذكيــًا وبرمجيــات مخصصــة وخدمــات 
ذات قيمــة مضافــة لجعــل الموظفيــن اإلدارييــن والعمــال أكثــر 

ــة. ــر ذكاًء وإنتاجي ســعادة وأكث

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة منذ انضمامها بالصندوق

تخفيض التكاليف التشغيلية	 
زيادة التركيز على معرض اكسبو 2020	 
ترك أثر تعليمي على 456 طفاًل بالمناطق الريفية بالهند من خالل 	 

تدريسهم عبر ثالث مدارس 

 الخدمات الرئيسية التي تم تقديمها من الصندوق

دعم مهارات البيع والعرض	 
مراجعة مقترح القيمة	 
تسهيل 4 فرص شراكات مع الهيئات التنظيمية	 

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
لموقع اإللكتروني
razrlab.com

القطاع
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شركاؤنا االستراتيجيون
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لجنــة مســتقلة تتألــف مــن خبــراء فــي مجــاالت عــدة مــن مؤسســات رائــدة علــى مســتوى القطاعيــن العــام والخــاص.
وتعمــل اللجنــة علــى تقييــم مــدى مالءمــة وكفــاءة المبتكــر وعملــه.

د. عبد الله النجار
المؤسسة العربية للعلوم 

والتكنولوجيا

التكنولوجيا، التعليم، الفضاء، الطاقة 
النظيفة، المياه

فادي معروف
ايه بي جي لالستشارات

العقارات والتكنولوجيا

مارك صمويل
مجموعة إسكانديا إنيرجي

الطاقة والتمويل

عدنان الريس
مركز محمد بن راشد للفضاء

الفضاء

الشيخ/ فاهم القاسمي
دائرة العالقات الحكومية، 

الشارقة 

الحوكمة

مارك اسبوسيتو
نيكسوس

التكنولوجيا

أنجوس آرمور
المعهد األسترالي لمديري 

الشركات

التكنولوجيا والتمويل

إيفانو لونيلي
دبي كربون

االستدامة

مارك ليبارد
المدرسة البريطانية 

التعليم

أنكيت سارواهي
ميدل إيست فنتشر بارتنرز

التمويل

كاران ديب
جيمس

 

التعليم

مايكل جيرنون
جيمس

 

التعليم

كارال جريفو
موانئ دبي العالمية 

النقل

لميس بن حريب
ايكا بيوتيك

الطاقة النظيفة

ناتالي سليمان
ستانتون تشيس

التأمين والتكنولوجيا

د. كريس جيفس
فورم ستراتيجيز )المملكة 

المتحدة( 

التعليم

د. مادهو ساسيدهار
مستشفى كليفالند كلينك 

الرعاية الصحية

د. أسامة حسنين
رايزينج تايد فندس )وادي 

السليكون(

التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية 
والنقل

أعضاء لجنة االستشارات ومتخذي القرار
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منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
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أعضاء لجنة االستشارات ومتخذي القرار في البرنامج سابقًاأعضاء لجنة االستشارات ومتخذي القرار

د. راكيش م. سوري
مستشفى كليفالند كلينك 

الرعاية الصحية

وليد منصور
ميدل إيست فنتشر بارتنرز

االستثمارات

تنفير شاه
بلو تراينجل كابيتال

التكنولوجيا المالية

رامي زهران
المستشفى السعودي 

األلماني 

الرعاية الصحية

د. إيفون جال
نيل فند مانجرز المحدودة 

)المملكة المتحدة( 

تمويل الشركات الصغيرة، والحصول على 
التمويل واستثمار التأثير

فيديا ججناني
ساب

التكنولوجيا

سعد شودري
جارتنر

الرعاية الصحة

إدي سكاف
مبادلة

االستراتيجية

روبيرتو كروكي
مايكروسوفت

التكنولوجيا

توماس بوس
دبي كربون

 

الطاقة النظيفة 

سعادة/ سارة فلكناز 
فلكناز جنرال

 

النقل والتمويل

هيرف مارشيه
م د م لالستشارات

 

التكنولوجيا

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار
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 مقاييس االبتكار
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 إعادة تعريف
 منظومة
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ا كانت المرحلة التي  إنني أوصي بشدة بصندوق محمد بن راشد لالبتكار ألي شركة ناشئة، أيًّ
ا للمجيء بتواضع، ولديك رغبة في  تمر بها، طالما أن لديك مجموعة أهداف واضحة، ومستعدًّ
معرفة المزيد عن عملك ونفسك بصفتك رجل أعمال. إن فريق صندوق محمد بن راشد لالبتكار 
رائع، وقد أسهموا بالكثير من المعلومات وال أعتقد أننا خرجنا من أي جلسة دون أن ُتفتح أذهاننا 

على طرق ملموسة وغير ملموسة.

صوفي سميث
المؤسس المشارك لنبتة

“



مبتكرونا الجدد

الدولة
فرنسا 

الموقع اإللكتروني
caeli-engineering.com

القطاع
الطاقة النظيفة

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

arnabmobility.com
القطاع
النقل

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

constructivetechgroup.com
القطاع

التكنولوجيا

سنة التأسيس
2014

سنة التأسيس
2019

سنة التأسيس
2014

ارنــب موبيليتــي هــي منصــة مشــاركة للمركبــات الكهربائيــة 
إلكترونيــة(.  إلكترونــي، دراجــات  الطلــب )ســكوتر  الخفيفــة عنــد 
تقــدم منصــة فريــدة تجمــع بيــن حلــول النقــل العالميــة المبتكــرة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لربــط األشــخاص 
واألماكــن بأكثــر الطــرق ذكاًء واســتدامًة. وتتيــح لعمالئهــا االنتقــال 
مــن النقطــة “أ” إلــى “ب” مــن خــالل ركــوب الســكوتر والدفــع من 
خــالل هواتفهــم الذكيــة بطريقــة سلســة. حيــث هــي أول شــركة 
نقــل صغيــرة مقرهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تدمــج 
أنظمــة النقــل المتعــدد الوســائط فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وتتوافــق مــع رؤيــة 
المــدن الذكيــة التــي تهــدف إلــى خلــق بيئــة مزدهــرة واتصــال أكبــر 
مــن خــالل توفيــر وســيلة نقــل صديقــة للبيئــة وبأســعار معقولــة 

ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة وأمــان.

باســتخدام  الهــواء  لتنقيــة  تكنولوجيــا  انجنيرنــج  كادي  طــورت 
الملوثــات  مــن  الهــواء  تنظيــف  بهــدف  المائيــة،  األعاصيــر 
جزئيــة.  بصــورة  الغــازات  ومــن  والميكروبيولوجيــة  الميكانيكيــة 
وتســتطيع هــذه التكنولوجيــا التقــاط 98٪ مــن األوســاخ الناتجــة عــن 
زيــت الوقــود الثقيــل والخفيــف الــذي ينبعــث مــن الســفن. ويمكن 
ــدة أو المســتخدمة،  ــات فــي الســفن ســواء الجدي ــب المنقي تركي
كمــا يمكــن أن تســاهم إســهاًما كبيــرًا فــي أجنــدة النظافــة العالميــة 
علمــًا بــأن 15 ســفينة تبــث انبعاثــات الكربــون بمــا يــوازي انبعــاث 

750 مليــون ســيارة.

إدارة  حلــول  مــن  كاملــة  تريدنــج مجموعــة  كنســتركتيف  توفــر 
سلســلة التوريــد لحديــد التســليح التــي تزيــد مــن كفاءتهــا وتقلــل 

مــن تكاليــف توريــد المــواد وتوظيفهــا.
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الدولة
هولندا 

الموقع اإللكتروني
desolenator.com

القطاع
المياه

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

dapi.co
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

englease.com
القطاع

التعليم

سنة التأسيس
2014

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2019

دابــي هــي أول منصــة بنكيــة مفتوحــة وموحــدة تتيــح لتطبيقــات 
ــوك فــي منطقــة الشــرق  ــة التواصــل مــع البن ــا المالي التكنولوجي
الماليــة، مثــل  التكنولوجيــا  حيــث تســتلزم تطبيقــات  األوســط. 
متابعــة الميزانيــة وتطبيقــات المحاســبة فــي الشــرق األوســط، 
ــا وقــد أحدثــت دابــي ثــورة فــي هــذا الجانــب  إدخــال البيانــات يدويًّ
ــا عــن طريــق البنــك الــذي تتعامــل  مــن خــالل تحميــل البيانــات تلقائيًّ

معــه.

تســتعد ديســوليناتور إلــى االســتغناء عــن صناعــة التحليــة مــن 
خــالل تحقيــق الريــادة فــي مجــال التحليــة المســتدامة علــى نطــاق 
واســع، حيــث تتوفــر لديهــم تكنولوجيــا متميــزة وبتكلفــة معقولــة 
لتحويــل أنــواع الميــاه المعقــدة إلــى ميــاه صالحــة للشــرب، ولكنهــا 
ــة فــي عــدم اســتخدامها ألغشــية  ــات التقليدي تختلــف عــن التقني
أو مــواد كيميائيــة أو وقــود ملــوث للبيئــة. ولكــن بــداًل مــن ذلــك، 
الطاقــة  إلــى  باإلضافــة  الشــمس  مــن  الفوتونــات  تســتخدم  
الحراريــة والكهربائيــة فــي نظــام متكامــل مصمــم لتحســين تنقيــة 

الميــاه.
تقدمر ديسوليناتور حاًل لمشكلة المياه في المجتمعات 
والشركات من دون اإلضرار بكوكبنا - وهو أمر يحبون أن 

يطلقون عليه اسم “استقاللية المياه”.

إنجليــز هــى منصــة مماثلــة ليوتيــوب تهــدف إلــى تعلــم اللغــات 
مــن خــالل توفيــر ترجمــات ذكيــة، وغيــر ذلــك مــن الميــزات للتعلــم 
بوتيــرة تناســب احتياجــات كل فــرد علــى حــدة. والمنصــة ُمصممــة 

خصيصــا لجمهــور عربــي وتســتهدف تعّلــم اللغــة اإلنجليزيــة.
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الدولة
الواليات 
المتحدة 

الموقع اإللكتروني
flug-auto.com

القطاع
النقل

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني

farmin.ai
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
جنوب إفريقيا

الموقع اإللكتروني
excelatuni.com

القطاع
التعليم

سنة التأسيس
2019

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2018

مهمــة إكســيل@يوني هــي زيــادة معــدالت نجــاح الطــالب فــي 
الجامعــات باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة وتحليــالت البيانــات. 
ولتحقيــق ذلــك، قامــت بتطويــر “ميــال”، وهــي أداة قائمــة علــى 
الســحابة تجمــع وتتبــع وتحلــل التقــدم األكاديمــي والشــخصي 
مباشــًرا  عرًضــا  وتوفــر  دقــة  األكثــر  المســتوى  علــى  للطــالب 
بشــكل متكامــل  وفعــال لتقــدم الطــالب. ويتــم تحديــد الطــالب 
المعرضيــن للخطــر فــي وقــت أقــرب ويتــم نشــر التدخــالت اآلليــة 
إلبــالغ الطــالب، حيــث يمكنهــم الحصــول علــى دعــم إضافــي 

ــى وضــع األزمــات. ــل الوصــول إل قب

تعتــزم فارميــن تغييــر الممارســات الزراعيــة الحاليــة مــن خــالل 
تقديــم منصــة إلدارة الزراعــة تمكــن الهيئــات التنظيميــة الحكوميــة 
والمزارعيــن مــن إجــراء تحليــل ســريع عــن األراضــي والحصــول 
علــى مقاييــس أداء مفيــدة بنقــرات قليلــة فقــط. وفارميــن هــي 
ــارة عــن منصــة لالستشــعار عــن بعــد تســتخدم صــور األقمــار  عب
الصناعيــة وتعالجهــا باســتخدام الــذكاء االصطناعــي )AI(. ويمكــن 
اســتخدام المنصــة إلجــراء مجموعــة متنوعــة مــن المهــام تشــمل 
وإدارة  بالتفشــي  والتنبــؤ  النمــو  وتصــور  المحصــول  مراقبــة 

المــوارد بكفــاءة وزيــادة المحصــول والتنبــؤ بالحصــاد.

فلوجاوتــو هــي شــركة تكنولوجيــا تتعامــل مــع أصحــاب األعمــال 
التــي  تطــور منصــة عالميــة للنقــل الجــوي للبضائــع الصناعيــة 
نقــل  فــي  الراغبــة  للشــركات  تقــدم  الطاقــة.  قطــاع  يحتاجهــا 
إلــى  والوصــول  والســرعة  الهليكوبتــر  طائــرات  مزايــا  البضائــع 
المناطــق النائيــة، بســعر النقــل األرضــي وتنفــذ ذلــك مــن خــالل 
االســتفادة مــن تقنيــة  UAS التــي يملكونهــا وتقديمهــا باعتبارهــا 
منصــة خدميــة. إن هــذه اإلمكانيــة تســاعد شــركات الطاقــة )بــدًءا 
بشــركات النفــط والغــاز( فــي تبســيط عمليــة إدارة مشــترياتها 
ــة  ــون ذات الصل ــات ثانــي أكســيد الكرب وخفــض التكاليــف وانبعاث
لهــا،  المخطــط  غيــر  اللوجســتية والتخزيــن والصيانــة  بالخدمــات 

عــالوة علــى الحــد مــن مخاطــر اإلصابــات والوفيــات.
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الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني

insureatoasis.com
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني

hologuide.app
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني
 foodatm.me

القطاع
التكنولوجيا

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2019

سنة التأسيس
2018

تســاعد شــركة فــود-أي تــي ام العمــال ذوي الدخــل المحــدود 
للحصــول علــى وجباتهــم عــن طريــق آالت بيــع األغذيــة بــدون 
ــم  ــة التــي يت ــة الذكي أي تكلفــة عليهــم باســتخدام بطاقــات التعبئ
تزويدهــا لهــم مــن قبــل شــركاتهم كخدمــة مجتمعيــة وبتكلفــة 

11.66 درهــم لتقديــم 3 وجبــات يوميــة. 

ــم إنشــاؤه  ــم فقــد ت ــد هــو األول مــن نوعــه فــي العال هولوجاي
تشــمل  الصناعــات  لمختلــف  مســتقبلية  مزايــا  إضافــة  بهــدف 
االفتراضــي  الواقــع  دليــل  تطبيــق  وهــو  والســياحة.  الســفر 
للمدينــة الــذي يربــط األشــخاص مــع المــدن التــي سيســتخدمونها 
متعــدد  دليــاًل  ويتضمــن  أفرداهــا  مــن  وكأنهــم  الستكشــافها 
األحــداث  لتحســين  المســتقبلي  التنقــل  ميــزة  شــاماًل  اللغــات 

الســياحية. والتجــارب 

تــم إطــالق انشور@اويســيس فــي نهايــة عــام 2018، وهــي 
منصــة التجــارة اإللكترونيــة األولــى والوحيــدة للتأميــن في الشــرق 
األوســط التــي تقــدم مقارنــة فوريــة وخيــارات شــراء لعمالئهــا. 
مثــل  للتأميــن  التســويق  انشور@اويســيس  اســتطاعت  وقــد 
ــة  ــى تغطي ــث تســتطيع التســوق والحصــول عل ــر، حي ــج آخ أي منت
تأمينيــة علــى الفــور. عملــت انشور@اويســيس علــى بنــاء هيــكل 
واجهــة برمجــة التطبيقــات مفتــوح؛ ممــا يتيــح للعمــالء فرصــة 
ــار بيــن العديــد مــن شــركات التأميــن علــى المنصــة، ومــن  االختي
ثــم االســتفادة مــن تغطيــة تتميــز بــكل مــن التنافســية الســعرية 
والمالئمــة. وتقــدم شــروًطا وأحكاًمــا شــفافة مباشــرة مــع شــركات 
ــة لعمالئهــا.  ــة فوري ــن أيًضــا تغطي ــل، وتؤمِّ ــى العمي ــن إل التأمي
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الدولة
الواليات 
المتحدة 

الموقع اإللكتروني
key2enable.com

القطاع
التعليم

الدولة
الواليات 
المتحدة 

الموقع اإللكتروني
Justchain.us

القطاع
التكنولوجيا

الدولة
سويسرا

الموقع اإللكتروني
jibrel.network

القطاع
التكنولوجيا

سنة التأسيس
2018

سنة التأسيس
2017

سنة التأسيس
2018

ــز علــى  ــا بلــوك تشــين ترك ــر تكنولوجي جبريــل هــي شــركة لتطوي
ترميــز األصــول الماليــة التقليديــة. وكان لجبريــل الســبق في وضع 
أول بروتوكــول لتكنولوجيــا بلــوك تشــين، ممــا يتيــح ألي مؤسســة 
والســندات/ العمــالت  مثــل  تقليديــة  أصــول  وضــع  مرخصــة 

ــوك  ــى البل ــة عل ــة التقليدي الصكــوك وغيرهــا مــن األدوات المالي
تشــين فــي صــورة إيصــاالت إيــداع مشــفرة.

اســتطاعت جبريــل باســتخدام هــذه التكنولوجيــا تنفيــذ أول معاملــة 
صكــوك فــي العالــم، وتصــب تركيزهــا علــى إطــالق منصــة تمويل 
بالرمــوز لخدمــة الشــركات الناشــئة فــي المراحــل األوليــة ومراحــل 

النمو.

جســتيس شــين هــى منصــة قائمــة علــى تكنولوجيــا بلــوك 
تســجيل  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تمّكــن ســكان  تشــين 
وصيتهــم )العقــارات أو األصــول الماليــة أو الحراســة( مــن خــالل 
عبــر  المعنيــة  األطــراف  جميــع  مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول 
تكنولوجيــا بلــوك تشــين )محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي، 
ودائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي، ومحاكــم دبــي، وهيئــة 

الصحــة بدبــي، وغيرهــا(.

غيــر  الهمــم  أصحــاب  لألشــخاص  حــاًل  كي2اينابــل  تقــدم 
الكمبيوتــر وأجهــزة  الكامــل ألجهــزة  القادريــن علــى االســتخدام 
التنســيق  ضعــف  أو  الحركــة  لقيــود  نظــًرا  المحمــول،  الهاتــف 
الحركــي الدقيــق. وتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل حــل لوحــة المفاتيــح 
المطــورة لــدى الشــركة “ذا كــي أكــس”. إن ذا كــي أكــس، جنًبــا 
إلــى جنــب مــع منصتهــا التعليميــة المطــورة، هــي مجموعــة مــن 
البرمجيــات واألجهــزة تمّكنهــم مــن االســتخدام الفعــال ألجهــزة 
الكمبيوتــر وأجهــزة الهاتــف المحمــول مــن أجــل التواصــل والتعلــم 
ــح  ــج يتي ــر. إن هــذا النه ــش باســتقاللية أكب ــاب والعي ولعــب األلع
االســتقاللية والخصوصيــة ويمّكــن األفــراد أصحــاب اإلعاقــات مــن 
اســتخدام األجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة، 
ممــا يفتــح المجــال فــي نهايــة المطــاف أمــام أصحــاب الهمــم إلــى 

الوصــول الرقمــي.
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الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني

rizek.com
القطاع

التكنولوجيا

الدولة
السويد

الموقع اإللكتروني
realedugo.com

القطاع
التعليم

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني

provenmed.com
القطاع

الصحة

سنة التأسيس
2017

سنة التأسيس
2007

سنة التأسيس
2019

البــول،  جهــاز محمــول لمرضــى ســلس  بروفيــن ميــد  تقــدم 
االســتخدام،  ســهولة  ويوفــر  المثاليــة  الراحــة  ليقــدم  مُصمــم 

االســتخدام. إعــادة  إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 

ريــل ايديــو هــي مكتبــة رقميــة تضــم محتــوى ديناميكــي وتقــدم 
المناهــج األكاديميــة مــع تدريبــات عمليــة مــن الصناعــة. وهــي 
منصــة تتيــح للطــالب مــن مختلــف المجــاالت الدراســية اســتخدام 
تواجههــا  تحديــات حقيقيــة  لحــل  النظريــة وتطبيقهــا  معرفتهــم 
المؤسســات مــن المنصــة مباشــرة  ومــن ثــم يتمكــن الطــالب مــن 

تطويــر مهاراتهــم الحتياجــات القــوى العاملــة فــي القــرن الـــ21.

رزق هــو أول ســوق موثــوق بــه للعمــالء عبــر اإلنترنــت للخدمــات 
ســوق  بنــاء  هــو  رزق  هــدف  األوســط.  الشــرق  فــي  المنزليــة 
اقتصــادي تشــاركي يتيــح للعمــالء العثــور والحصــول علــى أي 
نــوع مــن الخدمــة عنــد الطلــب. الخدمــات التــي ســيتم توفيرهــا 
تتضمــن الخدمــات األكثــر طلبــا مــن قبــل العمــالء، مثــل الصيانــة 
والخدمــات  الصحيــة  والرعايــة  والعافيــة  والتجميــل  المنزليــة 
التعليميــة. تهــدف رزق إلــى أن تكــون الوجهــة األولــى والمفضلــة 
للمســتهلك حيــث يلبــي كل مــزود خدمــات تطلعاتــك وتوقعاتــك، 
التــي  العمــالء  تجربــة  علــى  والتركيــز  العنايــة  لمســتوى  نظــًرا 

رزق. نشــرتها 
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الدولة
اإلمارات

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني
sonostik.com

القطاع
الصحة

الدولة
اإلمارات 

العربية المتحدة 
الموقع اإللكتروني
shiftling.com

القطاع
التكنولوجيا

سنة التأسيس
2013

سنة التأسيس
2018

لتقديــم  بالتكنولوجيــا  ُممّكنــة  منصــة  أول  هــي  شــيفتلينغ 
خدمــات اقتصــاد األعمــال الحــرة بيــن المؤسســات وبعضهــا فــي 
المنطقــة، وتربــط بيــن األعمــال الموســمية والعامليــن الموجهيــن 
للخدمــة مــن خــالل منصــة شــاملة تغطي عملية التوظيــف بأكملها 
والخدمــات  الدفــع  إلــى  وصــواًل  والتدقيــق  اإلمــداد  مــن  بــدًءا 
ــز لمــدة تصــل  اللوجســتية؛ مــع اإلرضــاء الفــوري لموظفــي الحج
إلــى ســاعة قبــل أي نوبــة عمــل. ال يقتصــر عمــل شــيفتلينغ علــى 
تمكيــن الشــركات مــن توفيــر التكاليــف، وبالتالــي تســاعدها علــى 
ــن العامليــن ذوي الدخــل  البقــاء مفتوحــة لفتــرة أطــول، ولكنهــا ُتمكِّ
ــد فقــط مــن  المنخفــض مــن كســب دخــل إضافــي. وهــذا ال يزي
إنفاقهــم التقديــري فــي االقتصــاد المحلــي ولكنــه يســاعدهم 

ــاة أفضــل لعائالتهــم فــي الوطــن. أيًضــا علــى تقديــم حي

تأسســت سونوســتيك المحــدودة عــام 2013 علــى يــد فريــق من 
ــة الطــب  ــن فــي كلي ــوي العاملي ــاء ومهندســي الطــب الحي األطب
ــات  ــر تقني ــى تطوي ــورج واشــنطن. وتهــدف الشــركة إل ــة ج بجامع
ــة الدمويــة، بهــدف  وإكسســوارات مبتكــرة للوصــول إلــى األوعي
وتســريع  الطرفيــة  الوريديــة  القســطرة  إدخــال  عمليــة  تســهيل 
دخولهــا بنجــاح. ويعــد سونوســتيك الجهــاز األول الفعــال للمرضــى 
الذيــن يعانــون مــن صعوبــة العثــور علــى أوردتهــم، كمــا يتميــز 
الموجــات  تقنيــات  أحــدث  مــع  والتوافــق  االســتخدام  بســهولة 

ــة. ــة المحمول فــوق الصوتي
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الدولة
فرنسا

الموقع اإللكتروني
toucantoco.com

القطاع
التكنولوجيا

الدولة
المملكة

 المتحدة 
الموقع اإللكتروني
teacherly.io

القطاع
التعليم

سنة التأسيس
2014

سنة التأسيس
2017

تيشــرلي هــي منصــة تعاونيــة للتخطيــط للــدروس وللتدريــب بين 
األقــران تســتخدم البيانــات التنبؤيــة لتحســين فهــم أداء العامليــن 
فــي قطــاع التدريــس، ومــن ثــم تمكيــن التدريــس المــرن لمناهــج 
أكثــر تفاعليــة. وبــداًلً مــن االســتجابة لمتطلبــات التخطيــط لمنهــج 
دراســي، تقــدم تيشــرلي مجموعــة مــن إمكانيــات التدريــس التــي 
حولــت ســوًقا عالميــة بقيمــة 10 مليــارات جنيــه إســترليني وتضــم 
29 مليــون معلــم إلــى مجموعــات مــن فــرق المعلميــن التــي تبــرز 
نقــاط قوتهــم الفرديــة والجماعيــة. وحققــت تيشــرلي انتشــاًرا 
علــى مســتوى مــا يزيــد علــى 2083 مدرســة عبــر أوروبــا والشــرق 
األوســط، كمــا أنهــا تبــرم شــراكة حاليــًا مــع برنامــج اديوكيــت التابــع 
لكليــة لنــدن الجامعيــة، بهــدف القيــاس الثابــت لمــدى فعاليتــه 

وتأثيــره علــى الشــبكة التــي يعمــل بهــا.

تســاعد تــوكان المؤسســات علــى إنشــاء ثقافــة تعتمــد علــى 
البيانــات علــى نطــاق واســع مــن خــالل توصيــل رؤى واضحــة 
وقابلــة للتنفيــذ ضمــن تجربــة مســتخدم مدمجــة لضمــان اعتمــاد 

عالــي ونشــر ســريع للوحــات المعلومــات.
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“

إن خطة الضمانات كانت وال تزال عامل تمكين أساسي في نجاحنا، إذ كانوا على أتم استعداد 
ليشمروا عن سواعدهم وينفذوا المهام بالعناية الواجبة وتقديم الدعم الالزم. شاركنا صندوق 

محمد بن راشد لالبتكار رؤيتنا المتعلقة باألمن الغذائي والحفاظ على المياه والتنوع االقتصادي، 
وكانوا على استعداد لمواجهة المخاطر الالزمة لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

سكاي كرتز
المؤسس والرئيس التنفيذى لبيور هارفست



 مشاركتنا
 في منظومة

االبتكار

أنشطتنا في منظومة االبتكار
قــام صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار بتنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة خــالل معــرض جيتكــس فيوتشــر 
ــراء مــن  ــه” مــع عــدد مــن الخب ــادات التوجي ــك: “عي ــن، بمــا فــي ذل ســتارز 2019 تســتهدف احتياجــات المبتكري
مختلــف المجــاالت الذيــن يعملــون مــع صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار وعــرض تجــارب األعضــاء إللقــاء 
الضــوء عليهــم وعلــى جلســات التدريــب التــي يتلقــى مــن خاللهــا المبتكــرون تعليقــات فوريــة مــن فريــق عمــل 
ــات  ــع الزائريــن المهتميــن بإجــراء محادث ــكار، إلــى جانــب عقــد لقــاءات مــع جمي صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبت
فرديــة مــع الفريــق. باإلضافــة إلــي ذلــك شــاركت القيــادة فــي جلســات “منتــور مــي” فــي المرحلــة الرئيســية 
لخطــة ضمانــات التمويــل وتحدثــت عــن بيئــة االبتــكار والهــدف مــن صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار ومــا يتــم 

تقديمــه لألعضــاء.

ــر اإلنترنــت والحضــور المباشــر. قــام  ــكار  فــي مؤتمــر STEP 2020 عب ــن راشــد لالبت شــارك صنــدوق محمــد ب
صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار بــإدارة “Pitching Masterclass” الــذي شــهد اهتمامــًا كبيــرًا مــن الحضــور 
الــذي تفاعــل مــع فريــق الحــكام مــن صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار. وشــارك أيضــًا فريــق الصنــدوق فــي 
جلســة مؤتمــر STEP لعــام  2020  لـــ “ركــن الموجهيــن” الــذي اســتضافته فولكــس واجــن. وكمــا تــم المشــاركة  

مــن خــالل تقديــم الدعــم لــرواد األعمــال المهتميــن فــي نجاحــات أعمالهــم. 

مشاركة أعضائنا 
خــالل معــرض جيتكــس فيوتشــر ســتارز 2019، فــي فقــرة “عــرض التجــارب” قــام أعضــاء صنــدوق محمــد 
بــن راشــد لالبتــكار بتقديــم عروضــًا متتاليــة عــن مشــاريعهم المبتكــرة )وهــم: أدينــدا ونبتــة وبيــور هارفســت 
ــزرالب واوبتيمــس  ــر وري ــرات وســمارت ليب ــف وهي ــت واولي ــراود وكينتراك ولمســة وكار ســويتش وســمارت ك

وإيفــا وهــي دوك(.

ُمنحــت كــي تــو إينابــل جائــزة بطــل الســوبر نوفــا خــالل تحــدي الســوبر نوفــا فــي معــرض جيتكــس نجــوم 
المســتقبل 2019. وحصلــت بيــور هارفســت علــى جائــزة أفضــل شــركة ناشــئة فــي منطقــة مجلــس التعــاون 

الخليجــي والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

خــالل مؤتمــر STEP 2020 ، أتيحــت الفرصــة ألعضــاء صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار لعــرض ابتكاراتهــم علــى 
المســرح خــالل فتــرات زمنيــة مخصصة.
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المالية تبتكر 2020  
ــدًا علــى ريادتهــا وتميزهــا فــي دعــم  ــكار 2020، وتأكي فــي إطــار مشــاركتها الفاعلــة فــي شــهر اإلمــارات لالبت
االبتــكار والمبتكريــن، أطلقــت وزارة الماليــة فعاليــات شــهر اإلمــارات لالبتــكار 2020 تحــت شــعار “الماليــة تبتكــر 
2020”، والــذي أقيــم علــى مــدى يوميــن فــي متحــف االتحــاد بإمــارة دبــي. وشــارك فــي الفعاليــة أكثــر مــن 
200 ُمشــارك مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والشــركات الناشــئة مــن جميــع أنحــاء المنطقــة والعالــم، وعــدد 
مــن أصحــاب المواهــب والكفــاءات والعقــول المبدعــة القــادرة علــى مواجهــة تحديــات المســتقبل ومحــاكاة 

االقتصــادات التــي تعتمــد علــى المعرفــة واالبتــكار.

ــة  ــة باإلمــارات العربي ــل وزارة المالي ــة، ســعادة يونــس حاجــي الخــوري، وكي ــن فــي الفعالي ــرز المتحدثي ومــن أب
المتحــدة؛ وجيــف هوفمــان، رجــل األعمــال والرئيــس التنفيــذي والحائــز علــى جوائــز وخبيــر فــي االبتــكار والنمــو 
المتســارع فــي ريــادة األعمــال؛ وجــون فريدريــك راينفيلــدت، رئيــس وزراء الســويد الســابق. مناقشــة وجهــات 

نظرهــم ومشــاركتها حــول طــرق تحفيــز اإلبــداع واالبتــكار داخــل مجتمــع اإلمــارات. 

في اليوم األول، تم االحتفال بالدفعة األولى من مبتكري صندوق محمد بن راشد لالبتكار. 

ــه  ــذي شــارك في ــداع 2020 ال ــة عــن الفريــق الفائز بتحــدي اإلب ــر، أعلنــت وزارة المالي ــوم الثانــي واألخي فــي الي
مجموعــة كبيــرة مــن رواد األعمــال الناشــئين وأعضــاء صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار، بهــدف جمــع أكبــر قــدر 
ممكــن مــن األفــكار والحلــول المبتكــرة، وتوصــل الفريــق الفائــز إلــى الفكــرة المبتكــرة التــي تتمثــل فــي إنشــاء 
قاعــدة بيانــات قويــة وموحــدة للملكيــة الفكريــة حيــث يمكــن ترجمتهــا الحقــًا إلــى ســوق أســهم لألفــكار.  تضمــن 
هــذه الفكــرة حمايــة األفــكار فــي مرحلــة “مــا قبــل القانونيــة” للشــركات الناشــئة، وستؤســس نقطــة دخــول 

واحــدة للمبدعيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى المنطقــة.

“تواصــل وزارة الماليــة جهودهــا فــي االبتــكار وتنفيــذ خططهــا االســتراتيجية المســتقبلية واســتخدام 
االبتــكار لدعــم النمــو المســتدام. وكمــا تعلمنــا مــن قيادتنــا الحكيمــة، فإننــا ال نتوقــف عنــد إنجــاز 
معيــن فالنجــاح عمليــة مســتمرة يدعمهــا أشــخاص مؤهلــون ومجهــزون البتــكار حلــول للتحديــات التــي 

نواجههــا.”

يونس حاجي الخوري 
وكيل وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
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الفعاليــات المجتمعيــة: سلســلة اللقــاءات بصنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار ، ونــدوات العــرض 
والتقديــم بصنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار

ونظــًرا  ألن محــور اهتمامنــا ومركــز خدماتنــا التــي نقدمهــا هــم المبتكريــن، فقــد أطلقنــا سلســلة لقــاءات 
للمشــاركة فــي منظومــة العمــل االبتكاريــة. وُتعــد سلســلة اللقــاءات بصنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار حدثــًا 
شــهريًا، ندعــو فيــه أفــراد مجتمــع صنــدوق محمــد بــن راشــد لالبتــكار لمعرفــة المزيــد حــول صنــدوق محمــد بــن 
راشــد لالبتــكار وبرامجنــا. وكذلــك الحــدث اآلخــر الــذي ننظمــه وهــو نــدوات العــرض والتقديــم بصنــدوق محمــد 
بــن راشــد لالبتــكار، حيــث يقــوم المشــاركون بالتســجيل للحصــول علــى فرصــة لتقديــم عــرض عــن شــركاتهم 

الناشــئة فــي 3 دقائــق والحصــول علــى التعليقــات الفوريــة مــن المدربيــن لدينــا.

 مشاركتنا في
منظومة االبتكار

 مبتكرونا
الجدد

 منظومة داعمة
لالبتكار

 الدفعة األولى
للصندوق

 مقاييس االبتكار
للصندوق

 إعادة تعريف
 منظومة

االبتكار

 نحن صندوق
 محمد بن راشد

لالبتكار

مقدمة
43

تقرير انجازات صندوق محمد بن راشد لالبتكار
2020 — 2016



“المستقبل سيكون لمن 
يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه 
المستقبل ال ُينتظر ... المستقبل 

يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.”

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة 
mbrif.ae

MBRIFundMohammed Bin Rashid 
Innovation Fund


