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معالي محمد علي الشرفاء الحمادي
Hub71  رئيس مجلس إدارة

ُيمثل اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة عالمة 
مهمة ألبوظبي؛ باإلضافة إلى إنشاء منظومة متطورة لريادة األعمال 

وتسريع التقدم في الخمسين عامًا القادمة، قمنا بتعزيز البنية التحتية 
التكنولوجية والمبتكرة، ودعم القطاع الخاص لتمكين التنمية االقتصادية 

استنادًا إلى التزام الحكومة، التي تتميز برؤيتها المتطورة والطموحة.

إعداد دولتنا 
للمستقبل

أصبحت أبوظبي وجهة مفضلة لممارسة األعمال 
وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا،  كما كرسنا 

مواردنا وجهودنا لتعزيز قدرة اإلمارة التنافسية 
االقتصادية وترسيخ مكانتها عالميًا. من خالل 

االستثمار الفعال في منظومة االبتكار، باتت أبوظبي 
تتمتع باإلمكانيات الالزمة لالستفادة من الفرص 

التي توفرها التقنيات المتطورة في المستقبل الذي 
تلعب فيه الرقمنة دورًا أساسيًا. وتسهم منظومة 

التكنولوجيا العالمية في استقطاب المواهب 
الماهرة ومشاريع الجيل التالي التي تعمل على تطوير 

قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والرعاية الصحية 
والقطاع المالي والطاقة النظيفة، وهي مجاالت 
ضرورية لتعزيز ازدهار أبوظبي على األمد الطويل.

شهد العام الماضي تقدمًا كبيرًا وتركيزًا مكثفًا على 
المشاريع االستراتيجية التي تعزز الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص، وهو ما يحفز الشركات 
الناشئة المبتكرة لتقديم حلول للتحديات، بحيث 

تسهم في تقوية مختلف القطاعات.

وستكون ريادة األعمال عاماًل أساسيًا في إرساء 
االقتصاد المستدام، وتقوم Hub71 بدور محوري في 

تحقيق هذا الهدف، إذ استقطبت  شركات تتجاوز 
قيمتها المليار دوالر، ما يعكس التقدم الذي تحققه 

دولة اإلمارات التي تسعى ألن تصبح موطن ريادة 
األعمال بحلول العام 2031.

ويؤكد دخول كل شركة ناشئة إلى السوق أّن أبوظبي 
هي وجهة المواهب الدولية التي تسعى لبيئة مالئمة 

توفر سهولة ممارسة األعمال، كما أن هذه الشركات 
تأتي بأفكار جديدة ومواهب تتميز بمهارات عالية 

وتوفر وظائف جديدة نسعى لتنميتها.

تسهم االستفادة من قدرات االبتكار في دعم جهود 
أبوظبي المتواصلة لزيادة اإلنتاجية بحيث تصبح مركزًا 

للتقنيات الرائدة التي ُتحدث تحواًل في المستقبل.
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األثر اإليجابي مصطلح يردده الكثير من قادة المؤسسات والمسؤولين الحكوميين، 
ولكنه يكتسب معًنا مختلًفا في Hub71. إنه المصطلح الذي يجعلنا نطرح على أنفسنا 

سؤااًل جذرًيا كل يوم كيف يمكن لنا أن نعزز أثرنا اإليجابي في االقتصاد وفي المجتمع؟ 
وكيف لنا أن نتيح لمجتمع شركاتنا الناشئة االستفادة من جهودنا على أفضل وجه؟

تحقيق 
طموحات 

المؤسسين 
بدر سليم سلطان العلماء

Hub71الرئيس التنفيذي باإلنابة لـ

وال شك أن أثر Hub71اإليجابي أثٌر هاٌم للغاية، فنحن ننشط في 
قطاع التكنولوجيا واالبتكار، وإمكانات التكنولوجيا تتوسع وتنمو 

لتؤثر بشكل كبير في كافة جوانب حياتنا، ولتتواجد في كل جهاز 
نستخدمه، ومنزل نسكنه، لتكون لها بصمة واضحة في كافة 

جوانب حياتنا ونشاطاتنا اليومية. ونحن في Hub71 نقود مسيرة 
التحول الرقمي مستفيدين من اإلمكانات الهائلة التي تتيحها 
التكنولوجيا، وندعم طموحات أبوظبي الهادفة إلى أن تكرس 

موقعها كوجهة عالمية رائدة للتكنولوجيا، كما نساهم في نجاح 
مؤسسي شركاتنا الناشئة من شتى دول العالم.

إن دعم هذه األهداف وتمكين مؤسسي الشركات الناشئة من 
تحقيق النمو والتوسع العالمي ال تمثل شعاًرا نرفعه، بل تشكل 

مهمًة نعمل على تنفيذها يوًما بعد آخر. وتتجلى قدرتنا على تحقيق 
هذه المهمة في سلسلة النجاحات المتنامية التي حققتها شركاتنا 

الناشئة والتي تعكس التزامنا بتخطي الحدود والتأثير إيجابيا على 
الحياة في الحاضر والمستقبل.

لقد أنشأنا منظومة حيوية من صناديق رأس المال المخاطر 
وشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية والمسرعات والجامعات 

لدعم شركاتنا الناشئة. ويضم مجتمعنا اليوم 18 قطاعًا يشمل 
التكنولوجيا المالية والصحية والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة، 
وهي القطاعات التي تؤثر بشكل جذري في طريقة عملنا وتمكننا من 

تخطي التحديات القائمة في القطاعات ذات األهمية الوطنية.

لقد استقطب مجتمع شركاتنا الناشئة منذ انطالقنا استثمارات 
بقيمة تصل إلى ـ1.5 مليار درهم وأبرم عبر شبكة شراكاتنا صفقات 

بقيمة 36 مليون درهم. ومن خالل العمل الوثيق مع شركاتنا 
الناشئة لتمكينها من تسريع نمو منتجاتها وأعمالها، حقق 

المؤسسون عائدات تقّدر بحوالي 1.2 مليار درهم منذ انضمامهم 
إلى Hub71 في العام 2019.

وباإلضافة إلى نشاطاتها في أبوظبي، تشّكل Hub71 أيضًا بوابة إلى 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فقد سهلنا على الشركات 
الناشئة االستفادة من الفرص الجديدة في السوق. وتدرك الشركات 
الناشئة، عند اتخاذها قرار االنتقال إلى أبوظبي، أنها تدخل في شراكة 

إستراتيجية لتعزيز فرص نجاحها ونموها المستقبلي.

وال تقتصر جهودنا على تقديم الحوافز األساسية، بل تشمل 
تعظيم القيمة المضافة ليستفيد منها مجتمعنا. ونعمل ونطمح 

ونسعى الجتذاب ألمع مواهب رواد األعمال العالميين في دعم 
مسيرتهم وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول تعزز األثر اإليجابي 

على المجتمعات العالمية.

وعند النظر إلى مستقبل مسيرة الخمسين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، ستؤدي الشركات الناشئة دورًا رئيسيًا في توفير 

الفرص االقتصادية وتعزيز االبتكار وتطوير القطاعات، ولتمكين 
هذه الشركات من االضطالع بهذا الدور الحيوي، سنعمل على 

اجتذاب مؤسسي هذه الشركات من كافة األسواق العالمية ونتيح 
لهم فرصة التوّسع في أسواق جديدة واالستفادة من منظومة 

االبتكار المتنامية في أبوظبي.

ويظهر التقرير لهذا العام الكثير من األمثلة على التغير اإليجابي 
الذي ساهمت HUB71  في تحقيقه، مما يدل على هويتنا األساسية 
كمجتمع حيوي نساهم في نمو الشركات الناشئة ونؤهلها  للنجاح 
من خالل االستثمار في االبتكار والحلول الرائدة التي ترتقي بقدرات 

قطاع التكنولوجيا في أبوظبي وتسرع مسيرة التحّول الرقمي.
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إنجازات عام 2021
جمع NymCard 7.6 ماليبن دوالر 
 A في جولة تمويل من السلسلة

جمع Securrency 30 مليون دوالر 
للتوسع في دولة اإلمارات

تقديم مكتب أبوظبي لالستثمار 
منحًا بقيمة 10 ماليين درهم

جمع Rizek 10 ماليين دوالر في 
 A جولة تمويل من السلسلة

حصول Trella على تمويل من 
السلسلة A بقيمة 42 مليون دوالر

 إطالق برنامج بناء شركات 
رأس المال المخاطر الجديد 
Ventures Lab

إدراج "أنغامي" في البورصة

يناير

أبريل

يونيو

مارس

مايو
اختيار الشركات الناشئة األولى 

من الهند والمملكة العربية 
السعودية وتركيا وموريشيوس 

وجنوب أفريقيا

حصول Sarwa على تمويل بقيمة 
15 مليون دوالر

 توقيع شراكتين في جيتكس مع 
AWS ودائرة الصحة - أبوظبي

جمع Hala 5 ماليين دوالر في جولة 
A تمويل من السلسلة

 حصول BitOasis على 30 مليون دوالر 
 B في جولة تمويل من  السلسلة

 أغسطس

 أكتوبر 

 يوليو
اختيار Hub71 لتزكية حصول رواد 

األعمال في مجال التكنولوجيا على 
التأشيرة الذهبية 

سبتمبر
احتالل أبوظبي المرتبة األولى 

بين أفضل 10 منظومات 
شركات ناشئة على مستوى 
)Startup Genome( العالم

إطالق مركز التميز

نوفمبر
التعاون مع شركة

 Hewlett Packard Enterprise
وجامعة خليفة
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تبرز دولة اإلمارات وعاصمتها أبوظبي كمركز عالمي لالبتكار في 
التكنولوجيات التي تدعم قطاعات المستقبل، وذلك انطالقًا من أساس 

متين أرسته في القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز والبناء والتجارة.

تطور أبوظبي

وقد رسخت اإلمارة مكانتها كواحدة من أفضل 10 
منظومات شركات  ناشئة في المنطقة بدءًا من 

الحوسبة الكمية وصواًل إلى اإلنجازات  الزراعية التي 
ُيتوقع أن توّفر األمن الغذائي لمليارات األشخاص.

ويبرز برنامج غدًا 21  كمحفز لهذا التحول، وهو 
مبادرة طويلة األمد بقيمة 50 مليار درهم إماراتي 
)13.6 مليار دوالر( أنشئت من خاللها Hub71 عام 

2019، وهي منظومة حيوية تضم شركات تكنولوجيا 
ومستثمرين دوليين. وبعد مرور ثالث سنوات، باتت 

Hub71 جزءًا من شبكة أوسع من المبادرات التي 

تقودها الحكومة والتي تساهم في تكوين اقتصاد 
قائم على العلوم ويقوده االبتكار.  

فمنظومة التكنولوجيا في أبوظبي تحتضن 
شركات تكنولوجيا ناشئة من 25 دولة تنشط في 

18 قطاعًا متنوعًا بدءًا من التكنولوجيا المالية، 
والروبوتات، والذكاء االصطناعي والبيانات 

الضخمة، والتكنولوجيا الصحية، وصواًل إلى 
التنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا 

الزراعية، واألمن السيبراني، والتكنولوجيا 
التعليمية، والسفر، والتجارة اإللكترونية. 
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وسيؤدي تطوير تكنولوجيات الجيل التالي هذه 
دورًا أساسيًا في تحقيق مبادئ دولة اإلمارات خالل 

الخمسين عامًا القادمة.

ومن بين النجاحات العديدة التي تحققت في اإلمارات 
العربية المتحدة "هال،" شركة تكنولوجيا التأمين 

الناشئة التي جمعت مؤخرًا تموياًل من الفئة األولى 
بقيمة 5 ماليين دوالر، ومنصة بّث الموسيقى 

"أنغامي" التي أنشأت مقرها الدولي في أبوظبي 
وتسعى ألن تكون أول شركة تكنولوجيا عربية ُتدرج 
في بورصة ناسداك األمريكية. وتبرز أيضًا DAPI التي 

تكتسب شهرة عالمية كمزود بنية تحتية للدفع، 

و Seez التي تجمع وتقارن وتقّيم السيارات 
المعروضة للبيع على كافة المواقع في 

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية والكويت.

وتعمل هذه الشركات وغيرها من الشركات الناشئة 
في Hub71 على إرساء األساس المتين لبروز أبوظبي 

كاقتصاد شديد التنافسية يتيح للمؤسسين 
تنمية شركاتهم التكنولوجية لتصل قيمتها إلى 

المليار دوالر. وسيؤدي هذا األساس إلى بروز قوة 
ال يستهان بها في مجال التكنولوجيا العالمية 

للخمسين عامًا القادمة وما بعدها.
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جيدا عيتاني
Hub71 مديرة العمليات في

يتزايد الوعي عالميًا حول أهمية بناء منظومة إلنشاء اقتصاد مستدام 
وتنافسي. وتتولى أبوظبي و Hub71 ريادة هذا التوجه حيث تعزز مجموعتنا 
المتنامية من المؤسسين والصناديق والشركاء االستثمارات وتوفير فرص 
العمل. ويسّرع بناء مجتمع حيوي وتحقيق النمو االقتصادي ألبوظبي على 

المدى الطويل.

أبوظبي 
تبلغ 

منعطفًا 
جديدًا

لقد واصلنا على مدار العام الماضي جذب المزيد من 
الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من النمو إلى 

Hub71 بما في ذلك أول شركة  تفوق قيمتها المليار 
دوالر. وبهذا، ستتمكن المواهب المتميزة التي تصل 

إلى اإلمارات من الترويج للسوق كمركز لممارسة 
األعمال وكذلك المساهمة في إلهام األجيال القادمة. 

لقد انتقل مؤسسون من 49 دولة إلى أبوظبي، 
واتخذت شركات ناشئة من 25 دولة من Hub71 مقرًا لها.

نحن نرعى الشركات الناشئة العاملة في قطاعات 
عالية التأثير مثل التكنولوجيا المالية والذكاء 

االصطناعي وتطوير البرمجيات والتكنولوجيا الصحية، 

والتي تعتبر أساسية لتعزيز االزدهار االقتصادي 
والتنمية المستمرة إلمارة أبوظبي.

وقد كان لهذا االلتزام أثر اقتصادي كبير إذ سّهل 
الحصول على تمويل في اإلمارات بلغ 1.5 مليار 

درهم إماراتي بفضل تسهيل Hub71 لعمليات فتح 
الحسابات المصرفية منذ انطالقنا، مما حقق إيرادات 

بقيمة 368 مليون درهم إماراتي من الصفقات التي 
أبرمتها الشركات الناشئة بواسطة شركائنا وبرامجنا. 

كما ارتفعت قيمة شركاتنا الناشئة منذ تأسيسنا 
لتبلغ حاليًا 5.87 مليار درهم إماراتي.

ونتج عن هذه الجهود أثر اقتصادي يقّدر إلى اآلن 
بـ368 مليون درهم مع توفير نحو ألف فرصة عمل 

منذ تأسيسنا.
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1.2
مـلـيـار

مليـار 1.5

 Hub71 أثر
االقتصادي باألرقام

105 نحو  
1,000

تسهيل إصدار التأشيرة الذهبية
يعد االبتكار وريادة األعمال والصناعات المتقدمة من األولويات الواضحة لدولة اإلمارات كجزء من مهمتها 

إليجاد اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ويدعم Hub71 رواد األعمال في مجال التكنولوجيا الذين يسعون 
إلى إنشاء مشاريعهم التقنية للحصول على التأشيرة الذهبية لرجال األعمال والحصول على إقامة طويلة 

األجل في الدولة.

وتقدم التأشيرة الذهبية ألصحاب المشاريع إقامة صالحة لمدة من 5 إلى 10 سنوات وتسمح ألصحاب 
المشاريع باالحتفاظ بنسبة 100 بالمائة من ملكية أعمالهم على أرض دولة اإلمارات.

تعمل Hub71 على تحقيق أثر اقتصادي تقّدر قيمته بـ1.5 مليار درهم بحلول عام 2023

 قيمة إيرادات الشركات الناشئة منذ انطالقنا

مليار درهم قيمة الشركات الناشئة منذ تأسيسها  قـطـاعـًا مـمـثـاًل

عدد الوظائف
المستحدثة 

قيمة األموال 
المجمعة منذ انطالقنا

شركات ناشئة 
نـالـت حـوافـز

درهم درهــم

5.87 درهــم 18
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محمد البنعلي
مسؤول تطوير المنتجات واألعمال

أدت حزمة حوافزنا التنافسية على مستوى العالم دورًا رئيسيًا في 
جذب أبرز رواد األعمال التكنولوجيين الواعدين من اإلمارات والعالم إلى 

أبوظبي وHub71. واستفادت كل واحدة من الشركات الناشئة التي يفوق 
عددها المئة حتى اآلن من هذه الحوافز التي تبلغ قيمتها مليوني درهم.

الحوافز 
ذات القيمة 

المضافة

ومع نضوج منظومتنا التكنولوجية وأخذنا بعين 
االعتبار آراء المؤسسين، قدمنا   مؤخرًا مجموعة 

معززة من الحوافز المرنة والمصممة لتلبية 
متطلبات الشركات الناشئة في أي مرحلة. فهي 

تتجاوز اإلسكان والتأمين الصحي والمساحات 
المكتبية المدعومة لتشمل دعم القوى العاملة 

وتسهيل إصدار التراخيص والتأشيرات، وتحسين 
المهارات، وتسويق النمو والخصومات.

ويعّد هذا إنجازًا مهمًا في مسيرة تحّولنا من 
منظومة قائمة على الحوافز إلى منظومة تركز 

على تعزيز القيمة. ونقوم بذلك من خالل تسهيل 
وصول الشركات الناشئة إلى السوق، ورعاية 

مجتمعنا عبر تقديم خدمات توفير القيمة، 
وتسهيل الوصول إلى المواهب العالمية، وبناء 

مجتمع رأسمالي قوي، وتسهيل الوصول بشكل 
أسرع إلى رأس المال.

ونحن على ثقة بأن هذه الخطوات ستعزز عروض 
القيمة التي نقدمها للشركات الناشئة في مراحل 

الحقة من تأسيسها وتسّهل وصول المؤسسات 
التكنولوجية إلى األسواق في كافة المراحل، مما 

يساعد على بناء مجتمع من الشركات الرائدة 
وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

لالبتكار والتكنولوجيا.



12

Hub71 - برنامج تنمية المهارات لتحقيق النجاح

التوفير في التكاليف 
بلغ 36 مليون درهم

توفير في التكاليف بقيمة 

توفير في التكاليف بقيمة 

2500 موظف
دعم أكثر من

توفير في التكاليف بقيمة 

26.8 مليون درهم

7.6 مليون درهم

1.6 مليون درهم

223

332

28525

256

شركة مسجلة في 
سوق أبوظبي 

العالمي 84

التفاصيل:

منزاًل

مكتبًا

ميزةتأشيرة دخول

بوليصة تأمين صحي

توفير

تأجير

أكثر منإصدار

إصدار
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مساهمتنا، 
قيمتنا، 
التزامنا

"نعقد شراكات 
مع مؤّسسينا 

ونعّزز القيمة" 

"منصة للنمو العالمي"

"التعاون ضرورة"

جهودنا في بناء منظومة شديدة التنافسية تجذب 
التقنيات الرائدة التي تغير قطاعاتنا وحياتنا وتعزز 

النمو االقتصادي وتخدم مجتمعاتنا والبيئة.

ُصّممت كافة جهودنا وبرامجنا ومبادراتنا خصيصًا 
لتوفير أقصى قيمة لشركاتنا الناشئة ومؤسسينا 

وشركائنا ومساعدتهم على النمّو.

نسهل جمع األموال ونوفر بنية تحتية متينة 
لألعمال وشبكة من الشركاء المتعاونين وفرصًا 

للتوسع حول العالم انطالقًا من أبوظبي.

"تحقيق األثر دافعنا"

ننمي مجتمعًا متنوعًا وشغوفًا وحيويًا يحتضن 
حالمين ومبتكرين مبدعين، مجتمعًا يعمل معًا 

لتحقيق العوائد والتقدم والنمو.
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قيمة التكاليف التي وفرتها الشركات الناشئة

إثبات مفهوم مع 
شركات شريكة

شريكًا 
استراتيجيًا

توقيع

+20

~370~336
 Hub71 انضم شخصًا إلى 

االقتصــادي  Hub71 أثـــر 

شركات ناشئة

من الشركات الناشئة في 
اإلمارات العربية المتحدة 

 من الشركات 
الناشئة العالمية

مؤسسًا 
إماراتيًا

جنسية 

ذكرًا

 نسبة الذكور إلى اإلناث )*بناًء على عدد 187 مؤسسًا(

أنثى*

 قطاعًا

32

18

 نمــــو المجتمــــع

شركة ناشئة بحلول نهاية عام 2020، متجاوزة الهدف األولي

شخصًا ُيتوقع توظيفهم 
في األشهر الـ12 القادمة

 توفير فرص عمل

طلب تم تقديمه خالل 
العامين الماضيين

 جولة تمويل

1.4 مليار درهم إماراتي 

1.2 مليار درهم
قيمة إيرادات الشركات الناشئة

قيمة الصفقات المتوقعة من إثباتات المفاهيم

36 مليون درهم

62.1 مليون درهم

األموال التي تم جمعها بلغت قرابة 

اختتام

مستثمرًا / شركة 
رأس مال مخاطر 

ناشطة

+
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محمود ورد
رئيس المجتمع والعمليات

ال يمكن لبناء مجتمع أن ينجح من دون منظومة ديناميكية مترابطة 
وتنافسية. وهذا ما يميز أبوظبي كسوق يدعم تطوير الشركات الناشئة 

عالية الجودة. كما يعكس التزامنا في Hub71 بإعداد المؤسسين  
لالستثمارات والدخول إلى السوق.

إّن كل شركة ناشئة تّم تأسيسها وتفوق قيمتها 
المليار دوالر قد حققت نجاحات سابقة لتصل إلى 
ما هي عليه اآلن. نجاحات أبهرت األسواق الدولية، 

وهذا الزخم يمكن لمسه حاليًا في اإلمارات. فخلف 
كل شركة ناشئة ناجحة فريق من المؤسسين الذين 
يتمتعون برؤية جريئة وأفكار استثنائية وقيادة قوية 

يمكنها إنشاء شركات جديدة.

وكل شركة يتم تأسيسها يكون لها أثر. ويبدأ 
هذا األثر من إرساء أسس نجاحها في مجتمع 
يسّهل االتصال بمنظومة أوسع من الشركاء 

االستراتيجيين والتي تجمع كافة مكامن 
القوة لديهم.

مجتمعنا موطن للشركات الناشئة العالمية في 
مجال التكنولوجيا والصناديق التي تتجاوز أصولها 

الملياري دوالر. وتساهم هذه المكونات األساسية 

في توسيع نطاق المشاريع والحلول الرائدة عبر 
مجموعة متنوعة من القطاعات.

وبعد أن أصبحت أسس مجتمع Hub71 أكثر متانة، 
نحرص على أن ُتظهر الشركات الناشئة كامل 

إمكانيات منتجاتها للمستثمرين. وسيكون المنتج 
القابل لالستمرارية والمناسب للسوق أساسيًا 

لحصول المؤسسين على االستثمارات. وبالتالي، 
نواصل العمل على تسريع تدفق الصفقات وضمان 

قدرة الشركات الناشئة على جمع األموال 
بشكل فعال.

ويعمل مجتمعنا على ترسيخ مكانته لتنمية الجيل 
القادم من الشركات عالية القيمة في أبوظبي. ومن 

خالل القيام بذلك، نسعى إلى الحفاظ على نمو 
الشركات الناشئة المتميزة على المدى الطويل 

.Hub71 لتحّقق النجاحات حتى بعد تخرجها من

سعيا لضم 
الشركات التي 
تفوق قيمتها 

المليار دوالر
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1,210
388

مجتمع Hub71 باألرقام

+130

829

3
Slack عضوًا نشطًا على

قنوات 
مجتمعية 

نشطة على  
Slack

اجتماع / مجموعة 
التركيز مع 
المؤسسين

+50

فعالية مجتمعية 
وجلسة إرشادية 

وورشة عمل

أكثر من 50 اجتماع األعضاء أسبوعيًا

عضو

تراخيص صادرة عن سوق 
أبوظبي العالمي

شركة عاملة في  
WeWork x Hub71

أكثر من 130 عضوًا في 
مجموعة المؤسسين 

الحصرية على تطبيق واتساب
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يتخلص قطاع الطيران العالمي كل عام من أطعمة ومشروبات بقيمة مليار 
 ،Hub71  لتطوير وتصميم المنتجات ومقرها The Concept دوالر. وترى شركة

أّن لديها الحل لهذه المشكلة: صينية طعام "ذكية" على متن الطائرات.

The Concept – صنع منتجات 
مستدامة على متن الطائرات

عندما أطلق المؤسسون يادوشان ماهندران وماريا 
 The Concept صبح ومحمد رجال حكمتالله شركة

عام 2017، كان أحد أهدافها تخليص قطاع الطيران 
من األجهزة الغير مستدامة.

وتهدف صينية الطعام Neos Fly+ إلى المساهمة 
في تحقيق هذا الهدف بطريقتين: األولى، كونها 

مصنوعة من مواد مستدامة مثل القوارير 
البالستيكية والنفايات األخرى المعاد تدويرها، وثانيًا، 

كونها تحتوي على جهاز استشعار يتيح لشركات 
الطيران رصد تفضيالت الركاب الغذائية، لتتمكن 

من تحسين التخطيط للوجبات وخفض 
تكاليف التشغيل.

كانت The Concept في البداية جزءًا من حاضنة 
شركات أخرى في مجال الطيران والسفر، وقد 

 Gothams حيث جذبها برنامج Hub71 انتقلت إلى
لتسريع األعمال والحوافز، والذي يقدم مجانًا 

اإلسكان والمساحات المكتبية والتأمين الصحي لما 
يصل إلى خمسة موظفين.

وبفضل مجموعة شركاء Hub71 االستراتيجيين 
المتنامية، وّقعت الشركة الناشئة مؤخرًا أول 

شراكة مهمة لها مع االتحاد للطيران، أحد الشركاء 
الرسميين لـHub71، والتي ستتيح لها الوصول إلى 

مرافق التموين والرحالت لدعم مرحلة 
تطوير المشروع.

وكانت The Concept عندما ُنشرت هذه القصة 
تخوض مناقصة مع أربع شركات طيران مهتمة 

بفكرة صينية الطعام التي تطرحها حيث بلغت 
قيمة العقد 10 ماليين دوالر. كما تجمع الشركة 

الناشئة تموياًل بقيمة 1.2 مليون دوالر لضّم أعضاء 
جدد إلى الفريق، وتسعى إلى التوّسع خارج قطاع 

الطيران نحو القطاع الطبي وقطاع التجزئة والتنقل 
والضيافة وغيرها من القطاعات.



19

التركيز على 
المؤسسين

تجمع الفعالية المؤسسين واألصوات المؤثرة 
للتواصل وإجراء مناقشات مفتوحة حول 

مواضيع مختلفة.

سلسلة رائدات 
األعمال 

اجتماعات طاولة مستديرة فصلية 
مع ضيوف متحدثين يروجون 

لريادة األعمال النسائية بهدف 
االرتقاء بدور المرأة القيادي في 

مجال التكنولوجيا.
 

سلسلة 
المتحدثين 

مناقشة فصلية تركز على مسيرة الشركات الناشئة 
وتدعو رواد األعمال المتمرسين في اإلمارات لمشاركة 

تجاربهم وآرائهم مع اآلخرين.

ملتقى شركات 
رأس المال 

المخاطر 
تهدف الفعالية إلى ربط المستثمرين بالشركات 

الناشئة عالية النمو كل شهر تعزيزًا لجهوزية 
المستثمرين ضمن المجتمع.

ورش العمل / 
تنمية المهارات 

تهدف لبناء قدرات المؤسسين من خالل ورش 
العمل عبر اإلنترنت والتي تجري بحضور شخصي وإلى 

تطوير أفضل الممارسات القيادية.

يوم الموسيقى
 Hub71 من خالل شراكات

مع "أنغامي" ومكتب 
أبوظبي لالستثمار، 

يستضيف المجتمع الفنانين 
الموسيقيين الموهوبين 

لتقديم أحدث أغانيهم وتعزيز 
االبتكار في هذا المجال.

مركز التميز في Hub71 - إشراك ورعاية الشركات الناشئة في 
منظومة االبتكار األوسع من خالل سلسلة فعاليات أسبوعية 

وشهرية وفصلية وسنوية.

بناء مركز تمّيز
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لقد بلغ مستقبل كوكبنا منعطفًا مهمًا فيما نسعى معًا إلى القضاء على 
االنبعاثات، وتقع علينا جميعنا مسؤولية المساهمة في تحقيق هذا الهدف. 

فنحن نلتزم في Hub71 برعاية الشركات الناشئة التي تدعمنا في معالجة 
التحديات االجتماعية والبيئية األكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية.

نعتمد 
نهجًا يرّكز 

على البيئة 
والمسائل 

االجتماعية 
والحوكمة

جيدا عيتاني
Hub71 مديرة العمليات في

ويواصل مؤسسو شركاتنا االبتكار، بدءًا من أجهزة 
الكمبيوتر التي تمّكن أصحاب الهمم من إطالق 

العنان إلمكانياتهم وصواًل إلى التكنولوجيا الزراعية 
التي يمكن أن تساعد على القضاء على الجوع. كما 
تعمل شركات ناشئة على تطوير التنقل "النظيف" 
في المستقبل وتقديم حل مبتكر يهدف إلى خفض 

الحرارة المنبعثة من مدن بأكملها.

لكن األفكار وحدها ال تكفي. فمن خالل شراكاتنا، 
نربط هؤالء المؤسسين بالمستثمرين المهتمين 

بإحداث أثر إيجابي والتواقين لتمويل المشاريع 
الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا إلحداث 

تغيير هادف.

ونفتخر كذلك بالعدد المتزايد من الشركات 
الناشئة التي تقودها رائدات أعمال في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، والتي باتت تشكل      
21% من مجتمعنا في Hub71. ونحن نشجع هذا 

التوّجه من خالل عدد من البرامج بما في ذلك 
شراكتنا مع مبادرة بنك ستاندرد تشارترد التي 

تحمل عنوان المرأة في التكنولوجيا.

وفي عام اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، سيكون تأثير هذه التكنولوجيات التي 

تحدث تحواًل والروابط بين المؤسسات ملموسًا في 
كافة أنحاء المنطقة والعالم وسيستمر على مدى 

الخمسين عامًا القادمة وما بعدها.
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يهدف برنامج Key2Enable إلى منح االستقاللية ألصحاب الهمم العاجزين 
عن استخدام أجهزة الكمبيوتر واألجهزة المحمولة بسبب قيود الحركة 

أو معاناتهم من نقص التنسيق الحركي الدقيق.

إطالق كامل إمكانيات 
أصحاب الهمم

وتعمل الشركة الناشئة على تطوير مجموعة من 
األدوات المبتكرة مثل لوحة المفاتيح Key-X  التي 
تساعد عمالءها على استخدام أجهزة الكمبيوتر 

واألجهزة المحمولة واالستفادة من منصتها 
التعليمية عبر اإلنترنت.

تتخذ Key2Enable حاليًا من Hub71 في أبوظبي مقرًا 
لها وقد تأسست في الواليات المتحدة بناًء على 

تكنولوجيا طّورت في البرازيل.

وقال خوسيه روبينجر، الشريك المؤسس 
والرئيس: "Hub71 من البرامج العالمية القليلة 

التي تتيح العيش والعمل واالزدهار في واحدة من 
أفضل المدن وأكثرها أمانًا على مستوى العالم، 

وقد أصبحت مثااًل تحتذي به البرامج األخرى."

وبصفتها شركة تابعة لمحفظة جامعة 
"سينغوالريتي"، وهي كلية دولية رائدة في مجال 

االبتكار وريادة األعمال، تعتبر الشركة الناشئة قادرة 
على التأثير على مليار شخص خالل السنوات 

العشر القادمة.
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مبادرة المرأة في التكنولوجيا من 
بنك ستاندرد تشارترد – تعزيز ريادة 

األعمال النسائية 
تهدف مبادرة المرأة في التكنولوجيا من بنك 

ستاندرد تشارترد في عامها الثالث الى تعزيز التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لرائدات األعمال في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من خالل االبتكار وريادة 

األعمال القائمة على التكنولوجيا.

تتماشى المبادرة مع حرص Hub71 على تعزيز التنوع 
وتركز على بناء قدرات المؤسسات التي تملكها 

نساء وتزويدهّن بفرص التدريب واإلرشاد والتمويل 
األولي. وباإلضافة إلى البرامج اإلرشادية، التزم كل من 
بنك ستاندرد تشارترد وHub71 وبرنامج "فينتك هايف" 
التابع لمركز دبي المالي العالمي بتقديم تمويل بقيمة 

مئة ألف دوالر للفائزات في دفعة عام 2021.

 :Hub71 وقالت جيدا عيتاني، مديرة العمليات في
"شهدنا في Hub71 ازديادًا في عدد رائدات 

األعمال والمستثمرات كجزء من مجتمعنا 
المتنوع الذي يضم أكثر من 100 شركة ناشئة، 

حيث نلتزم بتمكين النساء وتشجيعهّن على 
المغامرة وخوض عالم التكنولوجيا. إّن تعاوننا مع 

بنك ستاندرد تشارترد وبرنامج "فينتك هايف" التابع 
لمركز دبي المالي العالمي يؤكد التزامنا طويل األمد 

بتكافؤ الفرص وتوفير بيئة مؤاتية ألي شخص من أي 
مكان، ولصاحب أّي فكرة يرغب في تطويرها."
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النهوض بالقطاعات 
المتنوعة بصورة مستدامة

صياغة شكل التنمية المستدامة لـ 18 قطاعًا
التكنولوجيا 

الغذائية

التكنولوجيا 
الزراعية

التصنيع 
المتقدم 

والروبوتات

الواقع االفتراضي 
والواقع المعزز

األمن السيبراني

التكنولوجيا 
التعليمية

البرمجيات /  
البرمجيات كخدمة

علوم الحياة  
والتكنولوجيا 

الصحية

الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة 

والتحليالت

التكنولوجيا 
العقارية

التكنولوجيا 
المالية

البلوك تشين

التجارة 
اإللكترونية 

والتجزئة

التكنولوجيا 
الرياضية

الضيافة والسياحة

الفضاء والدفاع

التكنولوجيا 
النظيفة

التنقل والخدمات 
اللوجستية
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مع تزايد عدد الشركات الناشئة التي تركز على حلول 
القضايا االجتماعية والبيئية الملّحة، يزيد الطلب 

على فرص االستثمار الواعي وكذلك الحاجة إلى 
توعية المستثمرين في هذا المجال المتنامي.

زمالة المستثمر الواعي

في هذا اإلطار، نقدم برنامج زمالة المستثمر الواعي، 
وهو أول برنامج إقليمي للمستثمرين من األفراد 

والشركات والحكومات ومكاتب العائالت في 
دول مجلس التعاون الخليجي. وتعّد الزمالة التي 

انطلقت منذ عامين إحدى مبادرات "ستارت إيه 
دي" في جامعة نيويورك أبوظبي و"فينتشر سوق" 
والتي أطلقت بالتعاون مع Hub71 كشريك ناشط 

ومستضيف لعدد من الجلسات. ومن بين الشركاء 
اآلخرين جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية، 

ومركز "واعد" التابع ألرامكو، وبعثة الواليات المتحدة 
في اإلمارات العربية المتحدة.

ورحب برنامج الزمالة عام 2021 بـ25 مستثمرًا تم 
توجيههم وتدريبهم على يد أبرز خبراء القطاع 
العالميين والمحليين لالستثمار في الشركات 

الناشئة التي تسعى إلحداث تغيير إيجابي في مجال 
التكنولوجيا بين سبتمبر ونوفمبر. وغطت الزمالة 

استراتيجيات االستثمار الواعية، واالجتهاد في 
الشركات الناشئة، والتقييمات، وقياس األثر، وإدارة 

المحافظ، واالتجاهات العالمية في مجال التأثير. 

وتبع ذلك تقديم دروس موضوعية اختيارية شهرية، 
مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا في مجال 

الصحة والتعليم والبيئة والزراعة. وسيشارك 
الزمالء في ندوة "إينجل رايزنج" السنوية السابعة 

لتعليم المستثمرين والتي سُتعقد في مارس 2022.

وقالت جيدا عيتاني، مديرة العمليات في 
Hub71: "االستثمار الواعي قوة متنامية 

للتغيير المجتمعي والبيئي. ونفتخر بشراكتنا 
مع مبادرات مثل زمالة المستثمر الواعي 

وبمشاركتنا في التغيير من خالل المساعدة على 
توعية المستثمرين وتوفير فرص تمويل جديدة 

في المراحل األولى لشركاتنا الناشئة."
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FortyGuard
طورت شركة FortyGuard الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا 

لها وبدعم من  Hub71حاًل ألحد أكثر التحديات إلحاحًا في المنطقة، 
وهو الحرارة الزائدة الناتجة عن الطرق واألسطح األخرى.

تمتص الطرق شعاع الشمس وتراكمه، وتسخن 
حرارة السطح الحارقة الهواء المحيط وتطلق 

الحرارة المتراكمة في الجو لياًل. وتبرز هذه المشكلة 
بشكل خاص في فصل الصيف حيث أّن لها تأثيرًا 

سلبيًا على الصحة العامة والسياحة.

وتمثّل الحّل بمنتج FortyCoat الذي ينظم 
الزيادات في درجات الحرارة بمجرد وضعه على 

األسطح، مما يؤدي إلى درجات حرارة أكثر برودة 
أثناء الليل. ويشار إلى أّن هذا الحّل مدعوم 

بعلوم البيانات والتحليالت التوقعية لتحقيق 
أقصى أثر.

عرض جهاد صادق، مؤسس FortyGuard، فكرته 
على Hub71 في مرحلة مبكرة من تطوير المنتج، 

وبدون تمويل أو إيرادات. وإدراكًا منها إلمكانياته، 
اختارت Hub71 الشركة الناشئة وتمّكن صادق 

بدعمها من توظيف فريق وبناء منتج جاهز للسوق.

وتبع ذلك نجاح إثبات مفهوم مدفوع مع شركة 
مصدر للطاقة المتجددة، وهي تابعة لشركة مبادلة 

لالستثمار. ويتّم البحث حاليًا في صفقة تجارية 
كاملة. كما تبع ذلك أيضًا إثبات مفهوم مدفوع 

برعاية من Hub71، وهذه المرة مع شركة الدار 
العقارية الرائدة في أبوظبي.
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توسيع شبكة الشراكات الدولية لدعم مجتمع 
التكنولوجيا في أبوظبي

Amazon Web Services

تتعاون Hub71 مع Amazon Web Services )AWS( إلتاحة وصول شركات التكنولوجيا الناشئة 
إلى برنامج AWS Activate  الذي يوفر األدوات والموارد الالزمة لمساعدتها على االبتكار 

 AWS Activate أرصدة Hub71 والتوسع بشكل أسرع. وستتلقى كل من الشركات الناشئة في
AWS Support تصل قيمتها إلى مئة ألف دوالر باإلضافة إلى أرصدة

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

ستتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و Hub71مع الشركات الناشئة إليجاد حلول هدفها 
تعزيز التنمية والتخطيط المستقبلي لقطاعي الثقافة والسياحة المحلية من خالل االبتكار 

لتعزيز تجارب الزوار. وسيتم التنسيق بينها في الفعاليات المهمة وتقديم اإلرشاد للمؤسسين 
ورواد األعمال.

اتصاالت

سيشّكل مركز تميز اتصاالت / Hub71  إلنترنت األشياء وشبكة الجيل الخامس والذكاء 
االصطناعي مساحًة مخصصة لفعاليات تطوير البرمجيات، وتحديات الشركات العالمية، 

والعروض الترويجية المشتركة، والبحوث، وستساهم كلها في الترويج للتميز في التكنولوجيا 
وريادة األعمال في مجال اتصاالت الهاتف المتحرك والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء 

والتكنولوجيات ذات الصلة.

نحن وشركاؤنا معًا
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Hewlett Packard Enterprise

في شراكة تستهدف الشركات الناشئة التي تعمل على تسريع االبتكار مع شركة الحافة إلى 
السحابة العالمية، تتعاون Hub71 وHewlett Packard Enterprise )HPE( لتعزيز الطلب 

الحقيقي في السوق والعمليات والتقنيات مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة عالية األداء. 
ويمكن للشركات الناشئة اختبار وتطوير وعرض نماذج أولية أو حلول معينة من 

.HPE Digital Life Garage خالل

جامعة خليفة

سيتمكن طالب وخريجو جامعة خليفة في أبوظبي من خالل هذه الشراكة من الوصول إلى 
مجتمع Hub71 للمشاركة في ورش العمل وبرامج تبادل المواهب والفعاليات، وتلقي دعم 
مخصص لتنفيذ أفكارهم التكنولوجية. وستستفيد الشركات الناشئة في Hub71 من تنمية 

المهارات الخاصة والدعم الفني المقّدم من طالب الجامعة.

 KPMG

تقدم شركة الخدمات االحترافية KPMG Lower Gulf دعمًا محاسبيًا مجانيًا للشركات الناشئة 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في Hub71 يشمل المساعدة في إعداد العروض التقديمية 

للمستثمرين، والبيانات المالية المتوقعة ألغراض التمويل، وإدارة التدفقات النقدية. 

Stripe

ستستفيد الشركات الناشئة في Hub71 من خالل شراكتها مع Stripe من مجموعة الخدمات 
المقدمة من شركة معالجة المدفوعات عبر اإلنترنت العالمية، بما في ذلك بوابات الدفع 

األساسية لتحصيل األموال من العمالء ومعالجة البطاقات من دون رسوم والوصول المخفض 
السعر إلى أداة Stripe Atlas من Stripe المخصصة للشركات الناشئة، إلطالق األعمال وتوسيع 

نطاقها عبر اإلنترنت.
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دراسة حالة
عززتHub71  هذا العام الدعم الذي تقدمه للمؤسســين ليشــمل شــركات التكنولوجيا الناشــئة في المراحل المتقدمة 

مــن تأسيســها مــن خــالل طــرح برنامــج تعزيــز القيمة، والذي يوفر فرصــًا للتعاون وعقد صفقات تجارية مع أبرز 
الشــركات المحلية واإلقليمية والدولية متعددة الجنســيات والهيئات الحكومية المحلية واالتحادية.

ففي خطوة مهمة للبرنامج، نجحت Hub71 في اســتقطاب أول شــركة ناشــئة تفوق قيمتها المليار دوالر في الهند، 
والتي اختارت أبوظبي كنقطة انطالق لنموها اإلقليمي. فقد رســخت CARS24، منصة التجارة اإللكترونية للســيارات 
المســتعملة مكانتها ســريعًا كأكبر بائع للســيارات المســتعملة عبر اإلنترنت في الهند، ومؤخرًا في اإلمارات العربية 

المتحــدة. وتبلــغ قيمــة الشــركة 1.84 مليــار دوالر بإجمالــي إيــرادات تصل إلى 600 مليون دوالر وحوالى 3000 موظف.

وانضمت إلى البرنامج شــركة تكنولوجيا أخرى هي Healthcare X.0، أول شــركة ناشــئة ألمانية تلتحق بـHub71، وهي 
متخصصــة فــي علــم األورام الرقمــي. ويشــّغل فريقهــا المؤلــف من أكثر مــن 50 موظفًا منصة ذكاء اصطناعي تجمع 

بيانــات المريــض فــي ملــف رقمــي وتبّيــن التقدم المحرز في مســار العالج، وتتيح التواصــل المهني مع المتخصصين 
اآلخريــن في مجال الصحة.

وانضمت مؤخرًا ثالث شــركة ناشــئة إلى Hub71 عبر برنامج تعزيز القيمة وهي EasyMile من تولوز الفرنســية التي تبلغ 
قيمتها 400 مليون دوالر. تضم الشــركة أكثر من 250 موظفًا وتعنى ببناء مركبات ذاتية القيادة لنقل األشــخاص 

والبضائع. وتلّقت الشــركة ســابقًا اســتثمارًا من Bpifrance، شــريك Hub71،  وتأمل زيادة حصتها من الســوق المقدرة 
بنســبة 60 في المئة في هذا المجال ســريع النمو، وذلك من خالل الشــبكة الواســعة التي يوفرها البرنامج، والوصول 

.Bpifranceو Hub71 إلى الســوق عبر الشــراكة بين

وأخيرًا، يســتفيد Deezer، تطبيق بث الموســيقى الفرنســي الذي يتيح للمســتمعين الوصول إلى أكثر من 63 مليون 
مقطــع صوتــي فــي أكثــر مــن 180 دولــة، مــن برنامج Hub71 لتعزيز القيمة. ويحقق عائدات ســنوية تبلغ 500 مليون دوالر 

ويوظف قرابة 1000 شــخص. ويعّد Deezer من أهّم عالمات الموســيقى التجارية في العالم ويســتفيد حاليًا من 
برنامج Hub71 في توّســعه اإلقليمي.

شركات تكنولوجيا بارزة 
تشّكل جزءًا من مجتمعنا

وتحقــق الشــركات المنضمــة إلــى البرنامج مجتمعًة إيرادات تناهز الـ1.1 
مليــار دوالر وتبلــغ قيمتهــا اإلجمالية 4.1 مليار دوالر.
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نؤسس روابط بين 
حدود العالم

Hub71 برنامج "مؤّسسون بال حدود" من
االكثر نسبية من 3 جنسيات للمؤسسين: 

14 من الواليات المتحدة األمريكية و16 
من كندا و16 من لبنان

نوع الشركاء:

من الجهات 
األكاديمية

من الحكومات 
والمنظمين

شركاء عابرين للحدود )من ضمنها 
مصر والواليات المتحدة االمريكية 

وفرنسا والمملكة المتحدة 
والمملكة العربية السعودية(

شركة

25 دولة تتحدر منها الشركات الناشئة

أبرز 3 دول: اإلمارات العربية 
المتحدة، المملكة المتحدة، 

الواليات المتحدة األمريكية

)أصول قيد اإلدارة بقيمة 6.3 مليار 
درهم إماراتي / 1.72 مليار دوالر(

6 شراكات استراتيجية 
في 6 دول 

مستثمرًا

مسّرعات

 شركات تكنولوجيا 
عالمية
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بيتر أبو هاشم
مسؤول تطوير المنتجات واألعمال

اختيار 
المتمّيزين

ركزنا منذ البداية على االستفادة من القيمة الفريدة التي توفرها 
.Hub71شبكة قوية من الشركاء الدوليين الذي يتشاركون هدفًا موحدًا لـ

وأتاحت لنا شراكاتنا تعزيز مكانة أبوظبي كسوق 
جاذب للشركات الناشئة المتميزة من حول العالم 

يتيح لها توسيع أعمالها والوصول إلى السوق.

ومع توسيع نطاق عروض القيمة التي نقدمها، 
نعمل على تطوير برامجنا لتقديم قيمة أكبر لكافة 

شركائنا من الشركات الناشئة وشركات رأس 
المال المخاطر والجهات الحكومية والشركاء 

االستراتيجيين.

ومن هذا المنطلق، نعتمد على عالقاتنا الراسخة 
مع المنظمين والبنوك والشركات والمستثمرين، 

ونرحب بالشركاء الجدد فيHub71. ونلتزم معًا بجعل 
إمارة أبوظبي نقطة انطالق للشركات الناشئة، مما 

يساعد المؤسسين على جمع األموال والوصول إلى 
السوق من خالل تقليص الفجوة القائمة بين رواد 

األعمال والمستثمرين والسوق.

ومن خالل االستماع إلى احتياجات المؤسسين، 
أدركنا أّن تأمين عقود وشراكات مجدية تجاريًا ال 

يقّل أهمية عن جمع األموال. ومن خالل االستماع 
إلى شركائنا من المؤسسات والحكومات، نعي 

أنهم حريصون على التوّصل إلى طرق مبتكرة 
لتجاوز العقبات التي يواجهونها باستخدام أحدث 

التكنولوجيات التي تعتمد على الفرص التي يتيحها 
العصر الرقمي.

 The Outliers وفي هذا اإلطارـ أطلقنا برامج مثل
الذي يجمع الشركات ورواد األعمال ضمن ملتقى 

للمفّكرين ينتج حلواًل للتحديات الحقيقية التي 
تواجهها القطاعات الرئيسية التي تقود اقتصاد 

أبوظبي. وبالتالي، نساهم في حل بعض المشاكل 
األكثر إلحاحًا التي يواجهها مجتمع األعمال 

والمجتمع األوسع ككّل.
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The Outliers مبادرة سنوية الفتة تنظمها Hub71 بالشراكة مع أبرز شركائها من 
المؤسسات متعددة الجنسيات والهيئات الحكومية، وهي مصممة لمعالجة 

تحديات القطاعات التي تواجهها وتمكين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا 
من الوصول إلى السوق والعمل على منتجات مثبتة الفعالية وقابلة للتسويق 

والطرح في السوق. وحدد هذا العام كل من بنك أبوظبي التجاري، ودائرة الصحة 
– أبوظبي، واالتحاد للطيران، وبنك المشرق، وماستركارد، وتاليس المشاكل التي 

تواجهها ودعت رواد األعمال لتطوير إثباتات مفاهيم لحلها.

ADCB

أطلق بنك أبوظبي التجاري تحديًا يتمّثل بتطوير محرك توّقعّي قائم على الذكاء االصطناعي يّحسن 
التوصيات المقدمة للعمالء بناًء على تفضيالتهم الفردية.

ومن هذا المنطلق، طّورت شركة Genify المتخصصة بحلول الذكاء االصطناعي التي تستهدف 
البنوك، ومقرها اإلمارات، محرك توصيات متطورًا وأعّدت خطة تنفيذ مفصلة أدت إلى اختيارها من 

بنك أبوظبي التجاري.

The DoH

وطلبت دائرة الصحة استخدام البراعة البشرية والتقنيات المتقدمة للحّد من انتشار األمراض 
المعدية. واختارت الدائرة شركة Alliance Care Technologies في الواليات المتحدة التي ستطّبق 

حّل S3 ACT الذي يشمل الكشف المبكر عن مسببات األمراض، واستخراج بيانات المريض 
المشفرة ومحجوبة الهوية، والتعرف على األنماط والتحليالت التوّقعية القائمة على 

الذكاء االصطناعي.

االتحاد  للطيران

أما في مجال الطيران، فبحثت االتحاد للطيران عن طرق إلدارة وتوسيع نطاق قبولها ألشكال مختلفة 
من الدفع في األسواق التي تخدمها. واختارت شركة الطيران BridgerPay، وهي منصة دفع ذكية من 

إسرائيل تركز على ربط التجار ومزودي خدمات الدفع من خالل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. وقد أتّمتا 
معًا إثبات المفهوم في ستة أسابيع وتوّقعان حاليًا صفقة بماليين الدوالرات.
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بنك المشرق

 .Letswork و Zoko كما اختار بنك المشرق شركتين لتصبحا شريك خدمات قيمة مضافة له وهما
تسّهل Zoko الهندية على التجار عبر اإلنترنت إجراء المبيعات والتسويق ودعم العمالء باستخدام 

تطبيق "واتساب." وقد انضمت الشركة الناشئة منذ ذلك الحين إلى Hub71 لالستفادة من حوافزها 
المرنة الجديدة. كما اختار بنك المشرق Letswork، وهي شركة ناشئة معنية بمستقبل مساحات 

العمل المشتركة.

ماستركارد

وكانت ماستركارد تبحث عن شركة ناشئة شريكة تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
على الحد من اعتمادها على النقد من خالل قبول المدفوعات الرقمية..

تاليس

وطلبت تاليس من الشركات الناشئة تطوير روبوت دردشة مفّعل بالصوت وال يستلزم 
استخدام اليدين لتوجيه الخبراء أثناء إجراءات صيانة الرادار. واختارت AR Engineering، وهي 

شركة مقرها اإلمارات توفر حلول واقع معزز تفاعلي وواقع افتراضي ومختلط وممتد لتحسين 
تجربة المستخدم.

وحصلت الشركات الناجحة التي تم اختيارها على منح نقدية تصل قيمتها 
إلى 100 ألف درهم إماراتي )27 ألف دوالر( لقاء إثباتات مفاهيمها إضافة 

إلى مزايا أخرى وعقود شراكة وفرصة االنضمام إلى مجتمع Hub71 الحيوي 
لالستفادة من الحوافز وبرامج القيمة المضافة وشبكة الشركاء الدوليين.

The Outliers أثر  مبادرة

لكل تحدي )بإجمالي 
نصف مليون درهم(

تنفيذ إثباتات 
مفاهيم للشركات  100,000

7درهم
توقيع اتفاقيات بعدة ماليين من الدوالرات 

)يتوقع أن تفوق 20 مليون درهم( 3
1 شراكة
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إنشاء شركات تفوق 
قيمتها المليار دوالر 

أرقام مهمة

مجموعة متنوعة 
من الطلبات

المناطق 
الجغرافية

القطاعات

طلبًا خضع طلبًا
للتقييم

مقابلة أولى

اإلمارات

التكنولوجيا الزراعية  %1.1
التكنولوجيا المالية  %11.5
التكنولوجيا الصحية  %10.3

الذكاء االصطناعي  %6.3
البرمجيات كخدمة  %16.1

التكنولوجيا النظيفة  %8
التكنولوجيا العقارية  %2.9

التجارة إلكترونية  %21.8
التكنولوجيا اإلعالنية   %4

التكنولوجيا االستهالكية  %11.5
التكنولوجيا التعليمية أفريقيا%6.3 

أوروبا

الشرق 
األوسط

دول أخرى

طلبًا

تم تقديم

  Hub71 من  Ventures Lab غالبًا ما ترتبط المخاطر ببناء مشروع جديد. ولهذا، نقدم من خالل برنامج
و"مودوس كابيتال"، الخبرة واإلدارة والتوجيه الالزم لمساعدة مؤسسي المشاريع الناشئة على تجاوز 

عقبات إنشاء الشركات الجديدة واستغالل فرص النمو في أبوظبي.

لقد أصبح التأثير اإليجابي لبرنامجنا ملموسًا وسيتمكن المؤسسون المنضمون إليه من الوصول إلى 
صندوق رأس المال المخاطر لشركة "مودوس" والذي تبلغ قيمته 80 مليون دوالر فيما يبنون أفكارًا 

مبتكرة لتحقيق استدامة األعمال.

شركات 
ناشطة حاليًا

رائدة 
أعمال

مؤسسًا 
إماراتيًا

شركة 
ُقبلت

متأهاًل للمرحلة 
النهائية

تقييمًا
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رائدة 
أعمال

مؤسسين 
إماراتيين

التجارة اإللكترونية  %9.1

الذكاء االصطناعي  %9.1

التكنولوجيا الصحية  %27.3

التكنولوجيا المالية  %18.2

التكنولوجيا التعليمية  %9.1

التكنولوجيا اإلعالنية  %9.1

التكنولوجيا االستهالكية  %9.1

التكنولوجيا النظيفة  %9.1

القطاعات

مجموع االستثمارات

المناطق الجغرافية

اإلمارات

الشرق 
األوسط

أوروبا

دول أخرى

الواليات 
المتحدة 

األمريكية

الشركات التي تم قبولها ضمن 
برنامج  

1.5 مليون دوالر
شركة واحدة جمعت 255,000 دوالر

اسُتثمر في 7 شركات
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دراسة الحالة

City Rewardz

بهدف تبسيط منتجها المباشر شديد التعقيد، ركزت مؤسسة City Rewardz على إعادة تعريف استراتيجية 
منتجاتها لتحقيق تدفق إيرادات ثابت. وخلصت عمليات التدقيق المتعمقة التي أجرتها "مودوس كابيتال" إلى أن 

المنتج غير قابل للتطوير ويرتكز على بيانات غير دقيقة. وقد ساعدت هذه النتيجة المؤسسة على تجنب ديون كثيرة 
جّراء اتباع نموذج أعمال غير مستدام. ومنذ Ventures Lab، أخذت المؤِسسة هذه النصائح بعين االعتبار وأوقفت 

عملها وتبحث اآلن عن فرصة أخرى مماثلة مع اتباع نهج أكثر تركيزًا.

Mayadin

انضم مؤسس Mayadin إلى برنامج Ventures Lab في مرحلة ما قبل طرح منتج الحّد األدنى، وقد كان المنتج يعتمد 
على مصادر خارجية كثيرة بغياب رؤية واضحة حول الفئة المستهدفة أو نموذج العمل الذي يجب اعتماده. وخلص 

تقييم نموذج العمل من خالل البحث المكثف والمراجعة التقنية إلى أن المنتج يتطلب إعادة بناء كاملة. وحدد فريق 
"مودوس" أيضًا نموذجي أعمال أساسيين الختبارهما في المرحلة التالية ومنح األولوية لألشخاص الذين يجب 

التركيز عليهم في استراتيجية التسويق. وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، ُيتوقع ظهور منتج مباشر والعمل بناًء على 
استراتيجية واضحة مع مؤشرات أداء رئيسية محددة مع إمكانية جمع األموال في المستقبل.

Fit on Click

انضم مؤسسو Fit On Click إلى برنامج Ventures Lab بنموذج عمل متين غير متصل باإلنترنت، وكانوا يستضيفون 
تطبيقًا مباشرًا يضم 13000 مستخدم ولكنهم افتقروا إلى استراتيجية نمو واضحة. ورغم أّن نموذج األعمال نجح 

في مرحلة التدقيق الفني األولي، كشفت "مودوس" أّن البنية التحتية للبيانات المطلوبة للنمو المستقبلي غير 
موجودة وأوصت بدمج مجموعة تحليالت قوية في التكنولوجيا. وحدد الفريق أيضًا كافة المسارات الرئيسية واختبر 

كاًل منها وأجرى دراسة شاملة لألشخاص. وبعد هذه العملية، أعاد تحديد خارطة طريق المنتج واستراتيجية الدخول 
إلى السوق للمرحلة التالية. وتتمثل الخطة المستقبلية بتخصيص ميزانية تسويقية كبيرة وتوجيه الفريق الفني 

للمؤسسين خالل المرحلة الثانية لتسريع نمو الشركة.
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Koble

استفادت "مودوس" خالل المرحلة األولية من الخبرة الفنية للبيانات المرتبطة وعلوم المعلومات الستكشاف كيف 
يمكن استخدام إطار وصف الموارد كتنسيق بيانات قياسي لحالة استخدام األعمال في Koble. وطور الفريق توصيفًا 

إلثبات المفهوم يتضمن الفئات والخصائص المحتملة التي تمثل البيانات. كما أوضح الفريق كيفية تمثيل بيانات 
.SPARQL الشركة بتنسيق البيانات القياسي وتخزينها في قاعدة بيانات ثالثية واالستعالم عن البيانات عبر

Claim Check

تقدم فريق Claim Check الذي يتمتع بخبرة مهمة في القطاع بفكرة الفتة في مجال التأمين الصحي وكان قد حدد فئات 
العمالء المحتملين التي يريد استهدافها. ورغم أن القطاع يّتبع بمعايير عالية ويمتاز بتنافسية شديدة، انضم الفريق 

إلى برنامج Ventures Lab مع أساس أولي لشركة قابلة لالستمرارية تعمل على معالجة مشكلة قائمة في مجال 
التأمين الطبي. وأجرى فريق "مودوس" بحثًا معمقًا في الفكرة من النواحي التالية:

واكتشف فريق "مودوس" أّن منتج الحد األدنى القابل لالستمرارية يتطلب ضخ رأس مال كبير باإلضافة إلى رأس المال 
البشري. وحتى مع توّفر المزيد من التمويل، تقّرر أن المنتج المقترح ليس مبتكرًا بما يكفي أو يوفر ما يكفي من عروض 

البيع الفريدة لجذب العمالء المحتملين بسبب طبيعة القطاع شديدة التنافسية. ونصح فريق "مودوس" المؤسسين 
باتباع استراتيجيات أخرى لحل الشوائب الرئيسية وتجّنب مخاطر الديون التقنية واإلدارية المستقبلية. ووافق مؤسسو 

Claim Check  على مراجعة فكرتهم ونهج الدخول إلى السوق قبل بناء منتجهم.

1. منطق المنتج
2. منطق نموذج العمل

3.  خبرات وقدرات الفريق
4. تقييم الجدوى التقنية

5. المنافسة وعرض البيع الفريد
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"لقد تخطينا مرحلة تجاوز الحدود 
المتعارف عليها لنسّجل إنجازات الفتة. 

ومع مواصلة منظومة التكنولوجيا في 
أبوظبي تفّوقها، سنسعى إلى تحقيق 

أثر إيجابي على المدى الطويل."

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي 
قطاع من خالل تسهيل الوصول إلى األسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء 

ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطّلعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة لالستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة 
والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توّفر االستثمار واألنشطة التجارية والحوافز من 

القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خالل البنية التحتية لريادة األعمال في Hub71 وبرامج القيمة 
المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. 

وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات 
تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية االقتصادية في الدولة.
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تابعونا على مواقع التواصل االجتماعيمنظومة مستدامة تعزز التأثير اإليجابي
@Hub71AD  #Hub71 | www.Hub71.com


