


 

 

AIM Startup 2019 unveils summit agenda 

Adib Al‐Afifi: “AIM Startup 2019 is a great opportunity for investment entities 

and investors from around the world.” 

 

February 19, 2019, Dubai, UAE 

The National Program for Small and Medium Sized Enterprises and Projects of 

the Ministry of Economy, held a press conference for the launch of AIM Starup 

2019 with the theme “Harnessing Global Digitization to Empower Startups and 

SMEs” which will be held on 8‐10 April 2019 at the Dubai World Trade Centre. 

 

The speakers shed light on the plans and initiatives of the National Program for 

SMEs and Projects for 2019, which will seek to attract more startups and SMEs 

to explore investment opportunities that abound in the UAE in various in 

various fields and sectors. 

 

During the press conference, the agenda for AIM Startup 2019 was also 

reviewed. The event anticipates the participation of more than 500 startups 

and SMEs, and over 20,000 visitors, allowing more startups and SMEs to 

present their ideas to a bigger audience at the forum.   

 

In this regard, Dr. Adeeb Al‐Afifi, Director of the National Program for SMEs 

and Projects, said, “AIM Startup represents this year’s emerging companies in 



Dubai in a forum that links investment opportunities and investors from 

around the world. This is a platform where we can showcase the economic 

developments the UAE has achieved, as well as its economic diversification, 

which has opened the door even wider for a range of investment 

opportunities, making it a top destination for investment.” 

 

Al‐Afifi also added, “UAE continues its efforts to consolidate its economic 

position that has made it an ideal global investment destination, and through 

initiatives such as this forum, UAE strengthens its partnerships and linkages 

with entrepreneurs and innovators within its SME sector, which plays an 

important role in the national economy of the UAE.  

 

Al‐Afifi also disclosed that the number of registered SMEs has reached 98% of 

the total registered companies, and 89% of which are into trade and service 

sector, accounting to 49% contribution to UAE’s non‐oil GDP, a fine reflection 

of the country’s attraction of investment. The total number of SMEs in the 

country as a whole, and specifically those registered in Dubai, is increasing.  

 

Dawood Al Shezawi, Chairman of the Organizing Committee of AIM Startup 

also stressed that the UAE has had a timely recognition of the contribution of 

SMEs to the nation’s GDP, in addition to the size of job opportunities offered 

by these companies, prompting the government to support projects, 

investment opportunities, and the development of tools in order to strengthen 

their capacity on innovation and experimentation, which are fundamental for 

structural change, through the emergence of SMEs which are equipped with 

competence and ambition. 

“The UAE has provided the ideal environment for SMEs with facilities and 

incentives, and has developed a number of flexible laws and regulations to 

make their activity more vibrant, resulting in increased low‐capital investments 

in low‐cost businesses. On the competitiveness of SMEs to develop their 



structures and products through innovation, it allows them to offer quality 

products and enables them to impose their presence in the markets.” 

 

The Chairman of the Organizing Committee has announced the nomination of 

41 startups selected during a roadshow pitch competition held in the region. 

The selected startups now have the opportunity to come to Dubai with waived 

registration fee to participate in the final pitch competition in April. Among 

best innovative minds in entrepreneurship will emerge one winner of the 

annual competition and will receive $50,000 seed money to support their 

project.  

Winning startups from Hashemite Kingdom of Jordan are Darajtee, 360 Moms, 

Tarteeb, Takalam, Akyas; from State of Kuwait were Wakoo, E‐pill Box, Go 

Diving, Ideabot, Diabetic Wound Detector; from Oman are Telpay, Zayr, Adeeb 

Kids, PocketCarage, Fastmovers; from Lebanon are Formidable Industries, 

Groovy Antoid, Neotic, Lemonade Fashion, Lexyom, Augmental; from Riyadh 

are Mutamer, Pick Logistics, Maya Clinics, Vigorous Antelope; from Jeddah are 

Firnas Aero, Bab Makkah, Men wall, Tagit Games, Passioneurs; and from Egypt 

are Garment IO, Epic VR, WideBot, ZeroPrime Can Waste, and VoXera. 

 

According to Global report, a total of 366 investments were made in startups 

based in MENA last year, with investment funding of $893 million. The same 

report also stated that the UAE remains the most active ecosystem, accounting 

for 30% of all deals and 70% of total funding. Thus, through initiatives such as 

AIM Startup, SMEs and startups are looking to an even more attractive 

ecosystem to help the region in achieving the level of investments at par with 

European or American ecosystem.  

 

The importance of SME sector in the UAE has been formalized under the 

Federal Law No. 2 of the year 2014, with the establishment of the National 

Program for SMEs and Projects. Under the umbrella of the Ministry of 

Economy, it aims to empower entrepreneurs and to develop a general strategy 



and guidelines aimed at providing the necessary expertise and technical as well 

as administrative support in various fields in order to promote and develop 

SMEs. It is also mandated to prepare periodic evaluation as well as to 

coordinate with federal and local government agencies and the private sector 

to market enterprising products within the country and internationally. 

 

AIM Startup will host its third edition this year. The annual event has over the 

years been counting on the continued support of the public and private sector 

to provide much needed tools in learning and networking platforms for 

investors and entrepreneurs. On the national level, the support comes from 

National Program for SMEs and Projects, Sheraa, Sharjah Business Women 

Council, Khalifa Fund, Dubai South, Wamda, Abu Dhabi Global Market, and 

many more. From the international level, AIM Startup is highly supported by 

BIAC, Wadi Makkah, Monshaat, Mohammed bin Salman College and in 

partnership with Korean Trade Association, Indian SME Chamber, Switzerland’s 

Solar Impulse Foundation, and Brazil’s Mango Venture.  



   

 أبريل المقبل  في دبي الذي ينطلق"ملتقى الشركات الناشئة "مؤتمر صحفي حول أجندة   

 ". من شتى أنحاء العالموالمستثمرين  رصة عظيمة للكيانات االستثماريةف" 2019دبي ملتقى ": أديب العفيفي  

   2019فبراير  18دبي   

اليوم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة االقتصاد، مؤتمراً صحفياً  نظم

تسخير الرقمية العالمية لتمكين " الذي ينطلق تحت شعارشركات الناشئة لملتقى افي فندق أرماني دبي، حول 

وحتى  8جاري العالمي خالل الفترة من مركز دبي الت ، في"والمتوسطةركات الناشئة والمشاريع الصغيرة الش

 . ابريل المقبل 10  

الذي يسعى إلى  ،2019ر الضوء على خطط ومبادرات البرنامج الوطني لعام مويسلط المتحدثون في المؤت

استقطاب  مزيد من الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الستكشاف الفرص االستثمارية التي 

 . القتصاديةارات في شتى المجاالت والقطاعات اتزخر بها دولة اإلم  

من الشركات  500بمشاركة ما يزيد عن  2019كما يستعرض المؤتمر أجندة ملتقى الشركات الناشئة في دبي 

ألف  20.000حاجز الـ  ة، وزوار يتوقع أن يتجاوز عددهموأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطالناشئة، 

لمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة االنضمام والمشاركة في في الوقت ذاته  متيحاً زائر، 

 . الملتقى  

 مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة قال الدكتور أديب العفيفيفي هذا الصدد و

فرصة عظيمة للكيانات االستثمارية والمستثمرين   2019الناشئة في دبي يمثل ملتقى الشركات ": والمتوسطة



من شتى أنحاء العالم لالطالع على التطورات االقتصادية النوعية التي حققتها دولة اإلمارات، فضالً عن 

التنوع االقتصادي الذي فتح باباً واسعاً من الفرص االستثمارية، ما جعلها  في صدارة وجهات االستثمار التي 

السكاني ملياري نسمة،  يضاف إلى ذلك  تعدادها رين، مدركين أهميتها كبوابة ألسواق يتجاوزيفضلها المستثم

ما تتيحه الدولة من مساحات كبيرة من المناطق واألراضي المخصصة لالستثمار في المناطق الصناعية 

  ". روالتي يخدمها قطاع خدمات لوجيستية متطووالحرة،  المالئمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الوجهات  ضمن أفضل جعلت منهااالقتصادية التي  مكانتهاترسيخ ل هاجهوددبي تواصل " وأضاف العفيفي 

رمي إلى ويأتي الملتقى في هذا السياق الذي يريدة من نوعها، فعبر أطروحات ومبادرات االستثمارية عالمياً، 

والمبتكرين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب تعزيز الشراكات والروابط مع رواد األعمال 

 ". دوراً مهماً في االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات  

% 89وأن  ، %98  إلىعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الدولة وصول العفيفي  أن   وبين

الناتج القومي اإلماراتي مساهمتها في  من % 49 ما يشكل نسبةين قطاعي التجارة والخدمات، تنحصر ب هامن

تتضاعف أعداد المشاريع الصغيرة ، متوقعاً أن يعكس مدى جاذبية الدولة لهذا النوع من المشاريعغير النفطي 

  مارات عموماً وإمارة دبي خصوصاُ.والمتوسطة في  دولة اإل

على أن دولة اإلمارات تنبهت مبكراً  الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئةداوود كما أكد 

وظيفية التي تتيحها إلى أهمية هذه المشاريع في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، باإلضافة إلى حجم الفرص ال

مما حدى بها إلى دعم هذه النوعية من المشاريع، واالستثمار فيها، وتطوير أدواتها حتى  هذه الشركات،

التجديد واالبتكار وإجراء التجارب، التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي، من تتمكن من تعزيز قدراتها على 

 . خالل ظهور مجموعة من رواد األعمال ذوي الكفاءة والطموح  

 

شير الدراسات والبحوث العالمية إلى االرتفاع المستمر في حجم االستثمارات بقطاع وقال داوود الشيزاوي "ت

دوالر على مستوى  مليون 893 ، بقيمة2018استثمار خالل عام  366الشركات الناشئة، حيث تم تنفيذ 

 و عدد الصفقات من٪ 30أفريقيا، كان نصيب دولة اإلمارات منها ما يعادل  وشمال األوسط الشرق منطقة

 جاذبية أكثر إيكولوجي نظام تعزيز التمويل. لذا نتطلع من خالل ملتقى الشركات الناشئة إلى إجمالي من٪ 70



 األوروبية األنظمة فيه مع  تتساوى االستثمارات من مستوى عال تحقيق  على المنطقة ومساعدة البالد في

  .واألمريكية

   

المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصتها بالتسهيالت وفرت اإلمارات البيئة " وأضاف الشيزاوي 

والمحفزات الالزمة، كما استحدثت لها عدداً من القوانين والتشريعات المرنة، التي تجعل من نشاطها أكثر 

حيوية، مما أدى إلى تزايد االستثمارات ذات رؤوس األموال المنخفضة، في األعمال قليلة الكلفة، كما زادت 

سية الشركات لتطوير هياكلها، ومنتجاتها من خالل انتهاج االبتكار، الذي يتيح للشركات الصغيرة من تناف

 ". المتوسطة من طرح منتجات ذات نوعير وجودة تنافسية، قادرة على فرض حضورها في األسواق  

   

عدة حمالت ترويجية  اختيارها من منافساتشركة ناشئة تم  41ترشح  عنرئيس اللجنة المنظمة كما أعلن 
بفرصة الحضور إلى دبي، والمشاركة بملتقى الشركات أجراها منظمو الملتقى على مستوى المنطقة، لتحظى 

الناشئة في أبريل المقبل ضمن زيارة مغطاة التكاليف لخوض التصفية النهائية مع نخبة من أفضل العقول 
بالمسابقة السنوية للملتقى على جوائز يصل  ئزينالمبتكرة في مجال ريادة األعمال . فضال عن حصول الفا

  م.ألف دوالر مخصصة لدعم مشروعاته 50مجموع قيمتها إلى 

 

 ، Moms ، Tarteeb 360 ، داراجتيشركة  المملكة األردنية الهاشميةمن وكانت الشركات الفائزة 
Takalam ، Akyas   كل منومن دولة الكويت Wakoo،و E‐pill Box،و Go Diving،و Ideabot،و 

Diabetic Wound Detector الوقت،  في التحكم شركة تقنيات كما ترشحت ؛TV UTRACK ، Zerek 
Technologies ، Envo App ، Sinc Time Clock،كل من  عمانمن سلطنة و ؛ من مملكة البحرين 

Telpay، Zayr، Adeeb  Kids، PocketCarage، Fastmoversفازت شركةأما من لبنان ؛ 
Formidable Industries, Groovy Antoid, Neotic, Lemonade Fashion, Lexyom, Augmental;، 

كما  ؛ Antelope و Mutamer ، Pick Logistics ، Maya Clinics ، Vigorous ، الرياضومن مدينة 
ومن دولة  Firnas Aero, Bab Makkah, Men wall, Tagit Games, Passioneurs جدةتأهلت من مدينة 

 و WideBot و Garment IO وEpic VR الشقيقة مصر 

 ZeroPrime Can Waste ،و VOXERA .  

ونظراً إلدراك دولة اإلمارات أهمية هذا القطاع فقد جاء تأسيس البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت 

،  تحت مظلة وزارة االقتصاد، حيث 2014لسنة " 2"الصغيرة والمتوسطة، بموجب القانون االتحادي رقم 

أصحاب المشاريع الصغيرة  ل منيهدف إلى تمكين رّواد األعماليه مجلساً متخصصاً تابعاً للوزارة، يشرف ع



والمتوسطة، ووضع االستراتيجية العامة والخطوط العريضة التي ترمي إلى توفير الخبرات الالزمة، والدعم 

الفني واإلداري والتدريبي في مختلف المجاالت، بهدف تعزيز وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة 

عن التنسيق مع الجهات الحكومية االتحادية والمحلية  والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضالً 

والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية 

. لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع  

شركة من الشركات  500أكثر من إلى جمع يسعى   2019ملتقى الشركات الناشئة في دبي لعام يشار إلى أن 

الناشئة والحاضنات والمسرعين والمستثمرين وصانعي السياسات وممثلي الشركات واالستشاريين وخبراء 

قانون الملكية الفكرية باإلضافة إلى المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي الحلول 

الحلول المبتكرة والفرص االستثمارية إلقامة يجتمعون الستكشاف أفضل ، تحت سقف واحدالمبتكرة 

 . الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد األعمال حول العالم  

ً  ومن أبرز تلك المؤسسات والشركات  أعمال سيدات مجلس ،مركز الشارقة لريادة األعمال (شراع )  ،محليا

ومن منطقة  .الكثير وغيرها ، العالمي ظبي أبوسوق و ومضة، الجنوب، دبي خليفة، صندوق ، الشارقة

 من السعودية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و مكة، وادي، وBIAC الشرق األوسط والعالم

 للتجارة، الكورية لجمعيةا شركاء، ولإلدارة وريادة األعمال سلمان بن محمداألمير  وكلية ،) منشآت(

  .البرازيلية Mango Venture وأخيراً  سويسرا، فيImpulse Solar ومؤسسة الهندية، SME وغرفة

  

‐انتهى  ‐  
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