"دسربت أي دي" و Flat6Labsتطلقان برنامج
مسرعة األعمال " "Igniteبقيمة 120
ّ
مليون درهم إماراتي لتعزيز االبتكار وريادة األعمال في إمارة أبوظبي
● " "Igniteستدعم  60شركة ناشئة بتمويل يصل إلى  120مليون درهم على مدى ثالث سنوات
ومسرعة أعمال تحت مظلة "دسربت أي دي" في إمارة أبوظبي
● الشراكة ستثمر عن أول حاضنة
ّ
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  31 -مارس  :2021أعلنت "دسربت أي دي" ،إحدى أكبر منصات
لرأس المال االستثماري في المنطقة عن توقيع عقد شراكة مع  ،Flat6Labsالشركة الرائدة بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل األساسي ،والتي ُتدير برامج الشركات الناشئة في المنطقة،
إلطالق برنامج " "Igniteالحتضان وتسريع األعمال في إمارة أبوظبي ،بهدف توفير تمويل أولي وعد ٍد
من المزايا األخرى للشركات الناشئة بقيمة تزيد على  120مليون درهم إماراتي ،بما في ذلك المساحات
المكتبية وبرامج التوجيه واإلرشاد.
ويأتي البرنامج الجديد ضمن إطار عمل "دسربت أي دي" والذي يهدف إلى دعم ورعاية  1,000شركة
مزدهر من مؤسسي األعمال الناشئة،
مجتمع محلي
ناشئة على مدار السنوات الخمس المقبلة وتكوين
ٍ
ٍ
ومديري الصناديق االستثمارية ،وحاضنات ومسرعات األعمال في إمارة أبوظبي .وتشكل ""Ignite
الشراكة األولى ضمن عد ٍد من الشراكات التي تعتزم "دسربت أي دي" تأسيسها في تسريع األعمال.
ويجسد إطالق برنامج  Igniteبالشراكة مع  Flat6Labsطموح "دسربت أي دي" لمضاعفة القيمة
وتحقيق فوائد اقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على المدى الطويل من خالل تمويل رواد
التكنولوجيا وقادة التغيير .ومن المقرر أن يستثمر البرنامج في  20شركة ناشئة سنويا ً على مدى ثالث
سنوات ،وسيستمر في استقبال طلبات القبول للدورة األولى حتى يوم  30أبريل  ،2021ومنح التمويالت
تمويل
الحق يصل إلى 2
األولية للشركات المشاركة بقيم ٍة تصل إلى  550,000درهم إماراتي ،إلى جانب
ٍ
ٍ
مصمم
دعم خاص
ٍ
مليون درهم إماراتي .كذلك ،ستحصل الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج على ٍ
بشكل فعّال ،وتعزيز مكانتها كشركة رائدة إقليميا ً وعالمياً.
لمساعدتها على توسيع وتنمية نطاق أعمالها
ٍ

وكجز ٍء من برنامج  ،Igniteستستفيد الشركات الناشئة من إمكانية الظهور في وسائل اإلعالم اإلقليمية من
خالل شبكة العالقات التي تملكها  Flat6Labsإلى جانب التدريب والتوجيه واإلرشاد وفقا ً للمعايير
العالمية .كما ستتمتع هذه الشركات أيضا ً بإمكانية االستفادة من شبكة وموارد "دسربت أي دي" .وسيقوم
البرنامج بتنظيم أيام العروض لـ  Flat6Labsبهدف جمع األموال وبناء األعمال ،وتقديم مجموع متكاملة
من المزايا والدعم المطلوب لنمو وازدهار الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة ،علق رامز الصيرفي ،الرئيس التنفيذي لـ  Flat6Labsعلى هذه الشراكة بقوله" :نحن
سعداء بأن نكون شركاء لـ "دسربت أي دي" وإطالق هذا البرنامج الذي يمتد لثالث سنوات .وما من شكٍ أن
تواجد  Flat6Labsفي إمارة أبوظبي سيفتح آفاقا ً جديدة ومثيرة ،ليس فقط لهذا البرنامج ،وإنما أيضا ً
لتطور طويل األمد لمدينة أبوظبي كوجه ٍة عالمي ٍة للشركات الناشئة .وسنعمل معا ً من أجل تسخير معرفتنا
ٍ
فرص فريدة للشركات الناشئة الواعدة".
وخبراتنا المشتركة لخدمة بيئة األعمال واالرتقاء بها ،وخلق
ٍ
لمزي ٍد من المعلومات عن  ،Flat6Labsيرجى زيارة www.flat6labs.com
 انتهى -نبذة عن :Flat6Labs
هي شركة رائدة في قطاع التمويل األساسي واالستثمار المبكر لرأس المال المغامر بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وأكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة .تستثمر  Flat6Labsسنويًا في أكثر من  100شركة ناشئة مبتكرة في
مجال التكنولوجيا ،وتم ّكن اآلالف من رواد األعمال الشغوفين من تحقيق طموحاتهم الريادية.
ُتدير  Flat6Labsعد ًدا من صناديق التمويل األساسي بإجمالي أصول مدارة يزيد عن  85مليون دوالر أمريكي ،وقد
استثمرت أكثر من  25مؤسسة رائدة في تلك الصناديق؛ إيما ًنا منها بقيمة تلك األصول وسجل  Flat6Labsالمتميز،
وريادتها في السوق .تقدم  Flat6Labsفئات متنوعة من عروض االستثمار ،تتراوح بين  50ألف دوالر أمريكي و500
ألف دوالر أمريكي ،تستهدف من خاللها دعم الشركات الناشئة في رحالتها المبكرة بداية من مرحلة ما قبل التمويل األساسي،
وصوالً إلى ما قبل مرحلة النمو .وإلى جانب هذه االستثمارات ،تقدم  Flat6Labsبرامجها المتميزة للشركات الناشئة لتلبية
كبير من خدمات الدعم وتوفير
احتياجات رواد األعمال المبتكرين ومساعدتهم على تسريع نموهم من خالل تزويدهم بعد ٍد
ٍ
فرص غير مسبوق ٍة لهم من خالل شبكة واسعة تضم مئات من موجهي األعمال والمستثمرين والمنشآت المختلفة.

تأسست  Flat6Labsعام  2011وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرً ا لها ،ولها مكاتب في مختلف أنحاء المنطقة؛
وتخطط حاليا ً للتوسع في األسواق الناشئة األخرى.
لمعرفة المزيد عن  ،Flat6Labsيُرجى زيارة www.flat6labs.com

نبذة عن "دسرب أي دي"

"دسربت أي دي" هي إحدى أكبر منصات لرأس المال االستثماري في المنطقة .تتضمن أنشطتها االستثمار في الشركات
الناشئة ومشاريع رأس المال االستثماري ،باإلضافة إلى إنشاء مراكز حاضنات ومسرعات أعمال جديدة لدعم نمو مكانة إمارة
أبوظبي كوجهة عالمية للشركات الناشئة وتسريع تطور منظومة االبتكار في اإلمارة .تستثمر منصة "دسربت أي دي" داخل
دولة اإلمارات وخارجها لتشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند والصين وجنوب شرق آسيا والواليات المتحدة.
تهدف "دسربت أي دي" إلى دعم ورعاية أكثر من  1000شركة ناشئة بحلول عام .2025
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