
 
 
 
 

Press Release  

Dubai Technology Entrepreneur Campus Partners with Joint 

Italian Arab Chamber of Commerce for Knowledge Sharing 

 

Dubai-UAE: XX May 2022 – Dubai Technology Entrepreneur Campus (Dtec), the largest tech hub and 

coworking space of its kind in the MENA region, an initiative of Dubai Silicon Oasis that is part of the 

Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ), today partnered with the Joint Italian Arab 

Chamber of Commerce (JIACC). As part of the collaboration, they will launch a framework for 

knowledge- and information-sharing between Dtec and JIACC in relation to initiatives of mutual 

interest, participation at events, and studies and publications. 

In line with the shared objective of both entities to foster ideal conditions for the development and 

growth of the Emirati and Italian innovation ecosystems, Dtec and JIACC understand the need to 

increase the mutual knowledge of the business environment and operational tools that can be made 

available to startups and scaleups in both countries. Hence, under the partnership, Dtec and JIACC will 

regularly exchange information on initiatives of mutual interest, cross-promote the participation at 

conventions, seminars, and meetings, and exchange information on respective studies or publications 

and boost visibility of initiatives organized by both parties. 

Furthermore, as part of the partnership, Dtec will facilitate access to its services and programs for 

Italian startups and scaleups from JIACC’s “The Startup Desk”, while the latter will cross-promote the 

former’s services and programs. 

The Startup Desk, established in November 2019 by JIACC, aims to create meeting points between 

the startup and innovation ecosystems of Arab countries and Italy, while encouraging knowledge- and 

experience-transfer and fostering concrete business opportunities. 

Commenting on the partnership, Ghanim Al Falasi, Senior Vice President of Technology & 

Entrepreneurship at Dubai Silicon Oasis, said: “In line with DSO’s status as an integrated freezone 

technology park and Dtec’s position as a preferred destination for technology focused entrepreneurs 

and startups, we are keen on maintaining the momentum of regional and international partnerships 

following the active agenda of visits and MoUs during the recently concluded six-month Expo 2020 



 
 
 
 

Dubai. The UAE and Italy share strong trade relations, and we are keen at DSO on building strong 

relations with JIACC to boost the number of Italian companies at the integrated free zone technology 

hub.” 

For his part, Pietro Paolo Rampino, JIACC’s Co-Founder and Vice President said: “The UAE and Italy 

share significant bilateral relations, especially economically where in 2020, Italy was ranked the eighth 

largest trade partner of the UAE globally with its exports to the UAE amounting to US$4.72 billion 

and its imports from the UAE reaching US$5.19 billion. We are also confident in Dtec’s status as a 

lively hub for tech startups, who form a growing segment of society and the business ecosystem in the 

UAE, Italy, and across the globe. JIACC is committed to building bridges and expanding networks 

between entrepreneurs, startups, and VCs in Italy and the UAE to boost bilateral relations and benefit 

for both nations.” 

The Dubai Technology Entrepreneur Campus is committed to providing advanced facilities to startups 

and entrepreneurs, within a conducive business environment alongside a community of like-minded 

individuals. It’s also keen on connecting startups with venture capitalists and veteran entrepreneurs 

that have a renowned reputation for establishing and growing well-established businesses. Dtec is 

currently home to more than 1,000 startups from 75 countries. 

-Ends-  



 
 
 
 

 خبر صحفي 

 

غرفة  يتعاون مع واحة دبي للسيليكون "ديتك" ب

 لتبادل المعرفة  التجارة العربية اإليطالية 

 

األكبر من نوعه في  مركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال "ديتك"،    أطلق:  2022مايو    XXدبي،  

التابع لواحة  و  ،منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة

مع  بالتعاون  ،  "دييز"  المتكاملة  االقتصاديةسلطة دبي للمناطق    تالمنضوية تح  دبي للسيليكون

تبادل المعرفة والمعلومات بين يهدف إلى رة العربية اإليطالية المشتركة، إطار عمل غرفة التجا

والغرفة   "ديتك"  الفعاليات و مركز  في  والمشاركة  المشترك  االهتمام  ذات  المبادرات  تنسيق 

 وإعداد الدراسات والمنشورات. 

ة الناشئة على تسهيل وصول الشركات اإليطالي"ديتك"  ، سيعمل مركز  هذا التعاونوبموجب  

اإليطالية   العربية  التجارة  لـغرفة  التابع  الناشئة"  الشركات  "مكتب  من  للتوسع  والطامحة 

 المشتركة إلى خدماته وبرامجه، بينما ستقوم الغرفة بالترويج لخدمات وبرامج المركز. 

المشتركة اإليطالية  العربية  التجارة  غرفة  أنشأته  الذي  الناشئة،  الشركات  مكتب  في   ويهدف 

البلدان 2019فمبر  نو في  واالبتكار  الناشئة  الشركات  منظومات  بين  التقاء  نقاط  إنشاء  إلى   ،

 العربية وإيطاليا، مع تشجيع نقل المعرفة والخبرة وتعزيز فرص األعمال الملموسة. 

كة، سيعمل مركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال وغرفة التجارة العربية   "ديتك"  وفي إطار الشرا

بانتظام على مشاركة الخبرات، والترويج للمؤتمرات والندوات واالجتماعات،    اإليطالية المشتركة

وتبادل المعلومات حول الدراسات أو المنشورات ذات الصلة وتعزيز المبادرات التي ينظمها 

ال ظروف المثالية لتطوير كال الطرفين، وذلك تماشياً مع الهدف المشترك للجانبين في تعزيز 

يمكن  التي  التشغيلية  واألدوات  األعمال  ببيئة  المتبادلة  المعرفة  وزيادة  االبتكار،  منظومات 

 إتاحتها للشركات الناشئة والشركات الطامحة للتوسع في كال البلدين. 

 



 
 
 
 

كات إقليمياً ودولياً   تعزيز الشرا

ل التكنولوجيا وريادة األعمال في واحة  نائب رئيس أو ، قال غانم الفالسي،التعاونوتعليًقا على 

متكاملة   تكنولوجية  حرة  للسيليكون كمنطقة  دبي  واحة  مكانة  مع  "تماشياً  للسيليكون:  دبي 

وموقع مركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال كوجهة مفضلة لرواد األعمال والشركات الناشئة  

اإلقليم كات  الشرا تعزيز  على  نحرص  بالتكنولوجيا،  زخم  المتخصصة  ومواصلة  والدولية  ية 

 . "دبي على مدى ستة أشهر 2020الزيارات ومذكرات التفاهم التي شهدها إكسبو 

الفالسي: " ثنائية قوية،  وأضاف  تجارية  المتحدة وإيطاليا عالقات  العربية  اإلمارات  لدى دولة 

العرب التجارة  غرفة  مع  نوعية  كة  شرا بناء  على  للسيليكون  دبي  واحة  في  حريصون  ية ونحن 

لزيادة عدد الشركات اإليطالية في مركز "ديتك" التكنولوجي المتكامل بواحة   اإليطالية المشتركة

 دبي للسيليكون". 

العربية  التجارة  غرفة  رئيس  ونائب  المؤسس  الشريك  رامبينو،  باولو  بيترو  قال  جانبه،  من 

وطيدة،   ثنائية  بعالقات  وإيطاليا  اإلمارات  "ترتبط  المشتركة:  الناحية  اإليطالية  من  سيما  ال 

كبر الشركاء التجاريين لدولة   2020االقتصادية، حيث احتلت إيطاليا في عام   المرتبة الثامنة بين أ

دوالر ووارداتها من    اتمليار  4.72اإلمارات على مستوى العالم إذ بلغت صادراتها إلى اإلمارات  

األعمال كمركز    اتمليار  5.19اإلمارات   لريادة  التكنولوجي  دبي  نثق بمكانة مركز  دوالر. ونحن 

حيوي للشركات التقنية الناشئة، التي تشكل شريحة متنامية من مجتمع األعمال في اإلمارات 

ببناء الجسور    وإيطاليا وفي جميع أنحاء العالم. وتلتزم غرفة التجارة العربية اإليطالية المشتركة

العالقات   واإلمارات وتوسيع  إيطاليا  في  والمستثمرين  الناشئة  والشركات  األعمال  رواد  بين 

 العربية المتحدة لتعزيز العالقات الثنائية وتحقيق الفائدة لكال البلدين". 

ورواد  الناشئة  للشركات  متطورة  مرافق  بتوفير  األعمال  لريادة  التكنولوجي  دبي  مركز  ويلتزم 

تمع من أصحاب األفكار المبتكرة، كما يحرص على ربط األعمال، ضمن بيئة أعمال مواتية ومج 

الشركات الناشئة بالمستثمرين ورواد األعمال الحريصين على إنشاء وتنمية الشركات الناجحة. 

كثر من   دولة. 75شركة ناشئة من  1000ويضم مركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال حالًيا أ

 -انتهى-

 


