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 بيان صحفي

إلطالق سلطة التسجيل وجامعة اإلمارات العربية المتحدة تعاون بين 

 منصة وبرنامج لمسرعات الشركات الناشئة 

  بمنتزه جامعة اإلمارات للعلوم  خاصةإطالق منصة للمسرعات  مذكرة التفاهمتتضمن

بيئة األعمال المتكاملة في  بما يعززلدعم الشركات الناشئة ضمن المنتزه وذلك واالبتكار 

 الدولة

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق  – 2021 مارس 1أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

بيئة  ممثلة بمنتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير

مذكرة التفاهم كل من ظاهر بن ى علوقع ، حيث دولة من خالل مبادرات مشتركةالفي  األعمال

نهال شبراك، سوق، والبروفيسور ال لدىظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل 

 المدير التنفيذي لمنتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار.

برنامج مسرعات ضمن السوق يستقبل إنشاء على وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان 

لتوفير وذلك تحت مظلة منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار،  أنشئتي الشركات الناشئة الت

مشتركة طالق مبادرات . وكما سيتم التعاون إلالدعم لهذه الشركات ضمن مجاالت عملها

 وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز فرص النمو لرواد األعمال في جميع أنحاء الدولة.

ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة وتعليًقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال 

: "يسعدنا التعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المؤسسة التسجيل لدى السوق

، حيث على مدار السنوات الماضية  التي أثبتت مكانتها بجدراةوفي الدولة  الرائدة كاديميةاأل

فرص النمو  دولة وتوفيرالتعزيز ريادة األعمال في للمستمرة إطار جهودنا اتنا في شراك تأتي

أرسى  ه، كونمجال دعم األعمالفي خبرة واسعة بسوق ال يحظى لشركات الناشئة.والنجاح ل

لعديد من او 71وأسهم في إطالق هب ،بلغ أند باليمثل منصة شراكات مع مؤسسات رائدة 

ورعاية الجيل القادم من  تطويرالتي تهدف إلى ، ومثل فينتك أبوظبي الرائدةاألخرى المبادرات 

 . رواد األعمال

من خالل  للشركات الناشئةتعزيز بيئة العمل إلى المساهمة في تهدف جهودنا إن كافة 

مبادلة ومكتب أمثال سوق أبوظبي العالمي، ل االستراتيجين شركاءال معالمشتركة  المبادرات

وإننا من خالل هذه الشراكة الجديدة الصحة.  وهيئةأبوظبي لالستثمار  جهازوأبوظبي لالستثمار 

والمعرفة جامعة اإلمارات العربية المتحدة نتطلع إلى تزويد الشركات الناشئة باالستشارات مع 

دعم جهودنا في  ستعزز هذه الشراكة وإنني على يقين بأنواألدوات الالزمة لتنمية أعمالهم. 

دولة اإلمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية لرواد األعمال الذين يتطلعون إلى توسيع  مكانة

  ."منطقة الفي جميع أنحاء  أعمالهمنطاق 

البروفيسور نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة اإلمارات  ت، قالاومن جانبه 

 لتحويللجهود الوطنية تجسيد لهي  سوق أبوظبي العالمي  : "إن الشراكة معللعلوم واالبتكار

من   800طالب و  14000مع أكثر من وإنه  أبوظبي إلى مركز عالمي لريادة األعمال واالبتكار.

رائدة في الدولة ، جامعة تعد جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،والبحوثهيئة التدريس أعضاء 

موارد المياه  بما فيهاتعمل على تطوير المعرفة في المجاالت الحيوية  كافة كونهاوالمنطقة 

دوراً سيلعب منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار  أن من وإنني على يقينعالجات السرطان. و

هاماً في بيئة األعمال هذه من خالل إيجاد المواهب واستقطاب الشركات بما يدعم استحداث 

 لهيئة التدريس واألبحاث.  مشاريع البحث والتطوير العديد منوإيجاد  ،فرص عمل وتعليم جديدة
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تبادل الخبرات والتعاون مع ، الخاص به خالل برنامج دعم المستأجرين ، منهالمنتزسيسهل كما 

مما يسهم في تعزيز عملية التنمية في أبوظبي والدولة  رواد االبتكار لدى سوق أبوظبي العالمي

 كافة."

لكافة المشاركين والشركاء ضمن منتزه جامعة  حن سلطة التسجيل ستتيبالذكر أ ومن الجدير

اإلمارات للعلوم واالبتكار الحصول على رخصة سوق أبوظبي العالمي، كما سيتيح الطرفان 

 للشركات المشاركة الوصول إلى أي من الفعاليات التي يقيمها الطرف اآلخر.

 

 -انتهى-
 

  

 


