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Startup disruptive technological solutions to be 

featured at 3rdFuture Cities Show 

 

(7 Jan 2019), Dubai, UAE- Future Cities Show will feature disruptive innovations as it holds its third 

edition on April 8-10, 2019 at the Dubai World Trade Centre. Under the theme “Propelling 

Globalization through Digital Transformation”, FCS will gather together startup companies to 

showcase their projects to an international roster of investors.  

Host city Dubai is emerging to be an ideal ecosystem for startups as it prepares to be technologically 

ahead of all other cities within the next ten years. Dubai is currently at the forefront in the adoption 

and application of disruptive technology in the region. Thus, Dubai 10x initiative, set by HH Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, will be highlighted at the event along with smart city solution 

startup projects from around the world. 

As world cities have started adopting smart city solutions, Dubai adds more value to its own smart 

city development plans by ensuring urban challenges, in terms of security and safety, are efficiently 

addressed. Dubai Police is one of the several government agencies complying to this initiative. 

Through Artificial Intelligence, Dubai Police is making the emirate of Dubai a much safer place to live 

and work. Dubai Police’s Smart Area System links over 10,000 CCTV cameras using face recognition 

technology to predict crime and accidents, detect offenses, and flag wanted criminals and suspects. 

This state-of-the-art tool can also read vehicle plate number and sends a live feed to Command and 

Control Center. This year, the use of AI has helped the Dubai Police apprehend 550 people, 109 of 

which were wanted criminals and 441 were suspects in different crimes.  

Other AI-powered solutions that Dubai Police is currently developing are passenger fine/debt 

payment at airports thru Interactive Voice Response (IVR), ‘Zephyr’ which is a High Altitude Pseudo 

Satellite (Haps), smart military suit, self-driving motorcycle, money transfer services for prison 

inmates, Dubai Police chatbots, robot to service clients, Smart Security Patrol System, Virtual 

Smartphone Plugin, Smart Hand Clock for Situations, 3Df Printer Model, and AI clinic. 

The third edition of FCS will host leaders from various industries to interact and discuss smart city 

solution trends and outlook. This unique platform also offers startup companies to showcase their 



projects using disruptive technologies such as Artificial Intelligence, Blockchain, Smart Mobility, 

Smart Infrastructure, and Sustainability.  

Among FCS event highlights are MoU signing between investors, local government entities, project 

developers; smart solution project presentations; launch of revolutionary products by companies 

and associations; conference for knowledge sharing with industry leaders; gala dinner for socials and 

networking; exhibition of technological solutions to attract and conclude business deals and project 

collaborations; and workshops for capacity building and skills development. 

Last year’s staging of FCS has attracted over 20,332 visitors and 77 exhibitors with co-located Annual 

Investment Meeting, Dubai Property Festival, and AIM Startup. For online registration, go to FCS 

website: www.futurecitiesshow.com; or send an inquiry to info@futurecitiesshow.com. ### 

 

 

EDITOR’S NOTE: 

Future Cities Show is an unmatched platform for stakeholders to learn, share ideas, form wider 

network, and secure investment partnerships within the realm of creating new cities that address 

social, economic, and environmental challenges through its five leading future city solutions- 

Artificial Intelligence, Blockchain, Smart Infrastructure, Smart Mobility, and Sustainability. 

FCS also brings the future today by highlighting the achievements and plans of its host Emirate, 

Dubai, with Dubai 10X Initiatives, set by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

UAE Vice President and Prime Minister, and Ruler of Dubai, which seeks to embrace disruptive 

innovation to create new operating and business models that will replace traditional services and 

provide multiple times the value for end users and customer. 

FCS aims to secure medium to large scale investments for technological solution projects which will 

be showcased at the event. 
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في دبي معرض مدن المستقبل  

والتطویر حول العالم إلبتكار لمنصة   

 خلق مدن مستقبلیة مستدامة قادرة على التصدي للتحدیات المختلفة

 

2019ینایر  7اإلمارات العربیة المتحدة ، دبي   

فعالیات الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل المقام في دبي خالل ابریل المقبل  سعىت
لتحدیات االجتماعیة قادرة على مواجھة الصعوبات وامستدامة مدن مستقبلیة جدیدة  خلقالى

وذلك لنمو السكاني للمدنفي ااإلطراد المستمر تزامنا معوالتصدي لھا  واالقتصادیة والبیئیة
المستثمرین ورواد األعمال وأصحاب المشاریع  أكبر عدد ممكن من استقطابمن خالل 

  .التكنولوجیا والحلول الذكیة  في مجالالتقنیة واألفكار الخالقة 

تأصیل العولمة عبر التحول "تحت شعار    معرضالذي یقاماللجنة المنظمة للأشارت و
الى أن الھدف االساسي للمعرض العالمي التجاریعلى مدار ثالثة أیام بمركز دبي " الرقمي

وھي الذكاء مختلفة خمسة قطاعات لمدن المستقبلیة ضمن المثالیة لصورة الھو تجسید 
تطبیق وستدامة باإلضافة لإلالبنیة التحتیة الذكیة والمواصالت الذكیة وسائل واألصطناعي 

على  المرتكزةسلسة من االجراءات والتدابیر من خالل اعتماد وتطبیق تقنیة البلوكشین
  .والتحول الرقمي التكنولوجیاصیحات أحدث توظیف واستخدام 

یشكل معرض مدن " قال سعادة داوود الشیزاوي رئیس اللجنة المنظمة للمعرضمن جانبھ و
والتطویر تتیح ألصحاب العقول النیرة والمشاریع الخالقة  بتكاراستثنائیة لإلالمستقبل منصة 

الخدمات  مكان من شأنھا أن تحلالتي نماذج جدیدة للتشغیل واألعمال فرصة تقدیم 
لتعامل مع لقدرة ومرونة  المضافة فضال عن إكسابھاوقیمتھا تھا وتزید من جودالتقلیدیة

رؤیة دولة ذلك تماشیا مع نھج ویأتي ة ، والمتطلبات المستقبلی ة للمستجداتطبیعة المتغیرال
في جمیع مجاالت الحیاة   2030لتحقیق التنمیة المستدامةا عموماإلمارات العربیة المتحدة



نائب تحقیق رؤیة صاحب السمو الشیخ دمحم بن راشد ال مكتوم السعي نحو بالتوازي مع 
أن x10من خالل إطالقھ مبادرة  أرادرئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الذي 

 ".عشر سنوات تطبق دبي الیوم ما ستطبقھ مدن العالم األخرى بعد

 

 

تطویرھا من خالل ومعرض المدن المستقبلیة إلى تقدیم منصة لمفاھیم االبتكار الذكیة  ھدفی
من جمیع أنحاء العالممتیحا فرصة اإلستفادة واصحاب اإلختصاص مطابقتھا مع المستثمرین

ملیار  89.9 قیمتھ ما من قیمة اإلستثمار العالمي في قطاع الذكاء اإلصطناعي والتي قد تبلغ 
دخول دبي إلى عالم التكنولوجیا  كما یعظم المعرض إمكانیة،  2025دوالر بحلول عام 

.درھم إماراتي بلیون 33یصل إلى  قد الحدیثة برأسمال استثماري  

  

نجاح ھو كفاءةبومن أبرز النماذج التي حققتھا دبي في مجال توظیف الذكاء اإلصطناعي 
إطالقھا شرطة دبي بجعل اإلمارة المكان األكثر امانا واستقرارا للعیش والعمل من خالل 

 مستخدمةإدخال الروبوتات البرمجیة الذي یعمل على ، و(PRA) مشروع أتمتة العملیاتل
الوصول مما یسھم فی تقنیات الذكاء االصطناعي لتقوم بمھام الموظف المتكررة بشكل یومي

توفیر میزانیات باإلضافة الىوتوفیر الوقت والجھد وزیادة اإلنتاجیة،  الخطأمن % 0لنسبة 

 .. موازیةمجاالت یمكن االستفادة منھا ب

 كونھا إلى مدینة مستدامة یحول دون الوصولإن البنى التحتیة ھي أكبر عائق یمكن أن 
 ومن ھذا المنطلق.طویلة إلنجازھاات تتطلب استثمارات كبیرة وتستغرق فتر

فرصة تكوین شراكة تعاونیة ضمن مجتمع االستثمار العالمي  المدن المستقبلیةمعرضیوفر
الوالیات  ومنھا تخصیصواالستفادة من استثمارات البنیة التحتیة االقتصادیة المتوقعة

ھذا . 2035 عامببلوغ تریلیون دوالرلتطویر البنى التحیة  3.7قیمتھ +المتحدة األمریكیة ما 
التي یصل حجم من مبادرات البنیة التحتیة الذكیة في دبي  االستفادة  یتیح المعرض فرصة و

وتشمل مشاریع خدمات الطرق والجسور وتكنولوجیا .الر ملیارات دو 8إلى اإلستثمار فیھا  
 تحت األرض ومشاریع الصرف الصحي وغیرھا 

  

 حول معرض مدن المستقبل 

بمركز  2019أبریل  11إلى  8المستقبل في الفترة من  تعقد الدورة الثالثة من معرض مدن
دبي التجاري العالمي حیث یسلط المعرض الضوء على أحدث التقنیات وأكثرھا ابتكاًرا، 
ویمثل معرض مدن المستقبل منصة رائعة للمؤسسات المحلیة والدولیة من مختلف 



ویركز . یش بھاالصناعات لعرض أحدث التقنیات التي تعید تعریف الطریقة التي نع
  .المعرض على ثالث ركائز ھي االستدامة واالبتكار والسعادة

بین علماء البیئة وقادة االستدامة والمبتكرین و موفري  2019یجمع معرض مدن المستقبل 
الحلول وممارسي الرعایة الصحیة وخبراء األمن ومستشاري الطاقة والمصنعین والبنائین 

المعماریة والمستثمرین ورؤساء البلدیات والطالب تحت والمطورین المدنیین والھندسة 
  .عرض حلول لمستقبل ذكي ومستدام سقف واحد للتفاعل و مناقشة 

یدعم معرض المدن الذكیة جمیع البلدان، والشركات، والمدن المشاركة، باإلضافة لحلول 
نولوجیا في المدن الذكیة، مثلمشاریع الذكاء االصطناعي التي تتصدى لتحدیات تطبیق التك

قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة، ومراكز االتصال، وتجربة خدمة العمالء، والطاقة، 
والتعدین، والرعایة الصحیة، والملكیة الفكریة والمعلومات واالتصاالت، والتكنولوجیا، 

  . والتصنیع، وتجارة التجزئة، وتطویر البرمجیات

 

 

 


