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نبذة عن مدينة دبي لإلنترنت
متطورا يركز عليه تدفق
أمرا مه ًما ألي دولة حيث أنه يمثل قطا ًعا
ً
يعد إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ً
االستثمار بشكل مستمر ،وبرؤية ثاقبة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
ً
مركزا لالبتكار
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رسميًا عن إنشاء مدينة دبي لإلنترنت ( )DICفي عام  1999بهدف جعل دبي
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتطوير المعرفة بمستقبل رقمي يتمتع بالمرونة ،وتشجع مدينة دبي لإلنترنت
أصحاب المصلحة على الربط بين األفكار ومتطلبات السوق في جميع أنحاء المنطقة.
تعتبر مدينة دبي لإلنترنت منطقة اقتصادية حرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتوفر قاعدة استراتيجية للشركات
التي تستهدف األسواق اإلقليمية الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)MENAوتقدم مدينة دبي لإلنترنت
بيئة مزدهرة ألصحاب المشاريع والشركات التجارية مما يم ّكنهم من التمتع بنظام بيئي غني بعمالة ماهرة ،ومقدمي
الخدمات محترفين ،وأصحاب الخبرات من جميع أنحاء العالم.
تعد مدينة دبي لإلنترنت أيقونة تتميز بها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ألنها أكبر مركز لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المنطقة ،وقد كفلت اللوائح والقوانين المرنة ازدهار الشركات التجارية ،وتوفر مدينة دبي لإلنترنت شبكة
عريضة من الوسائل التي تعزز سبل نجاح الشركات التجارية الناشئة بها ،وتستفيد الشركات الناشئة من وجود العالمات
التجارية البارزة التي تساعد على دعم األفكار والشراكات التجارية ،كما تضمن مدينة دبي لإلنترنت التي تعد موطنًا
لمجموعة كبيرة من المواهب بمجال المعلومات وتقنيات االتصاالت ،إمكانية تحويل األفكار المتميزة إلى واقع ملموس.

"نحن نسير بخطوات مدروسة ونهتم باألساسيات بحيث نركز على تعليم اإلنسان وأن يكون آم ًنا يتحرك مثلما يريد ويقول ما يريد،
فهمنا األساس خدمة المواطن وتطوير البلد" .
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

إنجازات مدينة دبي لإلنترنت
نجحت إمارة دبي خالل تأسيس مدينة دبي لإلنترنت في جذب أفضل وأبرز الشركات التجارية لضمان جعل المدينة أحد
المحركات الرئيسية لتعزيز االبتكار واالستثمار التكنولوجي في المنطقة ،ومنذ إطالقها نجحت مدينة دبي لإلنترنت في
جذب استثمارات بقيمة  7.8مليار درهم إماراتي ،وأصبحت موطنًا يضم أكثر من  1600شركة من شركات التكنولوجيا،
وتوظف قوة عاملة شابة وفعالة تضم أكثر من  24000شخص من أكثر من  150جنسية.
المصدر :وكالة أنباء اإلمارات (متوفر باإلنجليزية فقط)
في عام  2018عززت مدينة دبي لإلنترنت التزامها بإنشاء مجتمع مستدام بتدشين حملة للتخلص من النفايات والمخلفات
اإللكترونية بشكل مسؤول ،وخالل يومين تم جمع حوالي طن من النفايات اإللكترونية لضمان التخلص اآلمن وإعادة
تدويرها ،وتعمل مدينة دبي لإلنترنت بصفتها مجتمع أعمال رائد على ضمان نشر الوعي حول النفايات اإللكترونية،
وطرق التخلص اآلمن ،وإعادة تدويرها.
تم افتتاح المركز الروسي األول لالبتكارات الرقمية والمعلومات وتقنيات االتصاالت في دبي خالل عام  2019بمدينة
دبي لإلنترنت ،وسيكون هذا المركز بمثابة أول وأكبر منصة لدعم األعمال التجارية للشركات التقنية الروسية التي تتطلع
إلى تأسيس أعمالها خارج روسيا ،وسيساعد المركز بقدر كبير الشركات الروسية على إطالق وتوسيع عملياتها في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
أطلقت مدينة دبي لإلنترنت منصة غوفريالنس " "Gofreelanceلدعم العاملين باألعمال الحرة في المجتمع ،والتي
تنظم أنشطة األعمال الحرة ،وتعمل كمنصة لضمان حقوق وسالمة العاملين بالمهن الحرة في المنطقة ،وقد سهلت هذه
المنصة ألصحاب األعمال الحرة التقنية عرض قدراتهم واستشراف مستقبل مستقل ألنفسهم.
تهدف مدينة دبي لإلنترنت ألن تظل حاضنة فعالة للمواهب وم ً
ركزا مثاليًا ألصحاب المشاريع التجارية التقنية ،ولقد
برهنت على ذلك من خالل إبرام صفقات تقنية بلغت المليارات للشركات التقنية المتواجدة في المدينة ،مثل:


شركة سوق.كوم التي استحوذت عليها شركة أمازون في صفقة بقيمة ملياري درهم إماراتي.



شركة "كريم" التي استحوذت عليها شركة "أوبر" في صفقة بقيمة  11مليار درهم إماراتي.



شركة "ميديا دوت نت" (شركة تعتمد على التقنية اإلعالنية) تم بيعها مؤخرا ً بقيمة  3.3مليار درهم إماراتي.

نجحت مدينة دبي لإلنترنت في خلق بيئة مالئمة ألصحاب المشاريع التجارية والشركات الناشئة لدعم مستقبل االبتكار
والمعلومات وتقنيات االتصاالت.

مركز االبتكار
تم اإلعالن عن مركز االبتكار (باإلنجليزية فقط) في الذكرى السنوية الـ  15لمدينة دبي لإلنترنت ،ويهدف مركز االبتكار
لدعم رؤية االقتصاد القائم على االبتكار التي أعلنها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
يهدف مركز االبتكار إلنشاء مجتمع من المبتكرين يشجعهم على اكتشاف أفكار تقنية جديدة ،وتطبيقها في مختلف
القطاعات ،مثل :التعليم ،والعلوم ،واإلعالم ،وسيمتد المركز على مساحة  1.8مليون قدم مربعة ،وقد تم تصميمه ليكون
حديقة ذكية في قلب مدينة دبي لإلنترنت بجانب مدينة دبي لإلعالم ،وقرية المعرفة.
سوف يتميز مركز االبتكار بضم مجموعة ضخمة من شركات المعلومات وتقنيات االتصاالت ،ومن خالل دمج مكاتب
الشركات التجارية مع المساحات التجارية ،وعروض التجزئة ،وتحسين الضيافة سيتميز مركز االبتكار بضم خطة رئيسية
تم وضعها بعناية ،ويكمن الهدف الرئيسي والفكرة من إنشاء هذا المركز هي تسهيل االبتكار ،والتواصل ،وتبادل المعرفة،
وفعاليات الصناعة النشطة.
وقد أطلقت الشركات الكبرى أحد عشر مرك ًزا لالبتكار ،منها:


فيزا



كانون



أكسنتشر



سيسكو



ساب



ماستر كارد



سامسونج



هواوي



مايكروسوفت



أوراكل



ثري إم

مركز  IN5لالبتكار
أطلق مركز  IN5لالبتكار في مدينة دبي لإلنترنت في عام  2013ليكون بيئة حاضنة لرواد األعمال التجارية ،ويوفر
مركز  IN5لالبتكار الدعم للشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل:


توفير الراحة في تأسيس األعمال التجارية.



توفير الوصول للتدريب على مستوى عالمي.



توفير فرص التمويل والتوجيه.



توفير بيئة تعزز من فرص التواصل.

ويعد مركز  IN5لالبتكار منصة ناشئة مكرسة لخلق ورعاية األفكار التي يمكن أن تشكل مستقبل المعلومات وتقنيات
االتصاالت ،والوسائط الرقمية ،والتنقل ،وإنترنت األشياء ( ،)IoTوالمدن الذكية.
مؤخرا على مذكرة تفاهم مع
وللمساعدة في زيادة الفرص للمبتكرين المحليين والدوليين ،فقد وقع مركز  In5لالبتكار
ً
مؤسسة دبي للمستقبل ) ،(DFFوسلطة دبي للتطوير ( ،)DDAوتهدف هذه الشراكة لتوفير بيئة خصبة لتعاون الجهات
الحكومية مع الشركات الناشئة حول العالم ،والعمل على تنفيذ حلول مستقبلية للتحديات القائمة.

يعد مركز  IN5لالبتكار حاض ًنا للتقنية ،ومنذ إطالقه في عام  2013وهو يتعامل مع ما يزيد عن  4000من رواد
األعمال ،التجارية الذين حصلوا على تمويل بقيمة  58مليون درهم إماراتي.
يعمل مركز  IN5لالبتكار على دمج جهود الصناعات ،والمؤسسات التعليمية ،والجهات الحكومية ،ومجتمع المبدعين
إلنشاء وتقديم حلول حقيقية للتحديات الراهنة في مجال الصناعة التقنية.
المصدر :موقع مركز  IN5لالبتكار (متوفر باإلنجليزية فقط)

منطقة دبي للتعهيد
كانت منطقة دبي للتعهيد تقدم خدماتها كمجمع لألعمال التجارية في مدينة دبي لإلنترنت منذ نشأتها في عام  ،2004وكان
الهدف من مجمع األعمال التجارية تقديم خدمات متطورة للشركات مما ييسر لهم الطريق لخدمة األسواق العالمية،
وتساعد العمليات التجارية القوية المدعومة بموارد بشرية عالية الكفاءة ،وخدمات تقنية ،وخدمات مكتب الدعم ،وخدمات
مراكز االتصال ،منطقة دبي للتعهيد على ربط المجتمع بالمؤسسات التجارية إقليميا وعالميا ،وتعد مدينة دبي للتعهيد أكبر
ً
صا في خدمات التعهيد بالمنطقة وهي مكرسة لنمو وتطوير قطاع خدمات التعهيد.
مركزا متخص ً
وتعتبر منطقة دبي للتعهيد (متوفر باإلنجليزية فقط) موطنا ً لحوالي  160شركة تعمل في قطاع خدمات التعهيد بدولة
اإلمارات وفي نطاق أكثر اتساعًا ،ويساهم الموقع االستراتيجي للدولة بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا في تمكين شركاء
األعمال من تلبية متطلبات األسواق المختلفة.
يبرز دور قطاع التعهيد كمساهم مهم في التنوع االقتصادي لدولة اإلمارات ،ويبرهن أنه من أسرع القطاعات نمواً في
الدولة ،حيث يتيح الوصول إلى شبكة قوية تضم ما يزيد عن  8000من العمال الماهرين( .متوفر باإلنجليزية فقط)

خاتمة
دورا محور ًيا ،وعملت بكفاءة كحاضنة للشركات التقنية التي حققت نجا ًحا ضخ ًما ،وسوف
لعبت مدينة دبي لإلنترنت
ً
تستمر في تهيئة بيئة تدعم االبتكار في مجال التكنولوجيا بما يعزز اقتصاد دولة اإلمارات.

