
 
 
 

 
 

 

 المعرض العربي المتجول للتكنولوجيا الحديثة في
 الواليات المتحدة يبدأ جولته في الس فيجاس

 دولة من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 31مندوباً من  05وفد يضم أكثر من 
 يتوقف في أول محطة للمعرض المتجول في أكبر تجمع من نوعه

 في المعرض الدولي لإلليكترونيات اإلستهالكية في الس فيجاس

 الشرق األوسط: رئيس أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا الحديثة يقول
  أصبح منطقة متزايدة األهمية للتكنولوجيا المتطورة في العالم

، في عامه الخامس، هو أكبر معرض من نوعه يُنظّم هذا العام، وذلك 2532المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة في عام 

دولة عربية في هذا المعرض المتجول الذي يضم أكثر من  31إذ تشارك . حسب تقدير غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

وتأتي . مسؤولين على المستوى الوزاري 6الشركات واألعمال التجارية، بما في ذلك مشاركاً من المسؤولين في الحكومة و 05

 .أكبر الوفود هذا العام من سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية

ويصف ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

التجارة األمريكية العربية الوطنية، هذا التجمع الكبير 

لقد حدثت طفرة في اإلهتمام هذا العام لعدة "بقوله 

أحداث "ومن هذه األسباب على حد قوله ." أسباب

الربيع العربي، على سبيل المثال، التي حفزت قيادات 

رجال األعمال الذين يتمتعون ببصيرة نحو المستقبل 

إلى النظر فيما وراء أسواقهم التقليدية ومورديهم 

التقليديين، ومن ثّم أوجدوا فرصاً إلقامة عالقات 

ومن . تجارية جديدة يعتمد عليها في الواليات المتحدة

رخرى التي جذبت إهتمام المندوبين إلى العوامل األ

المعرض المتجول هذا العام األنشطة الهائلة التي 

الس فيجاس : نظمناها في ثالثة أماكن مختلفة وهى

ومنطقة وادي السيليكون في كاليفورنيا والعاصمة 

 ."واشنطن

ومضى ديفيد حمود قائالً إن السبب الرئيسي وراء 

لعربية هذا العام إهتمام المسؤولين في الحكومات ا

يمكن أن يرجع إلى الشراكة التي أقامتها الغرفة 

بفضل الجهود التي ال : "وأضاف قائالً . واإلتحاد العربي إلتحادات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت IJMA3-USAالتجارية مع 

ض المتجول للتكنولوجيا المتطورة ، إنتشرت أرخبار المعرIJMA3-USAتكل التي بذلها السيد نزار زكه، األمين العام لمؤسسة 

  ."هذا العام بسرعة في كل أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



 
 
 

 
 

 

دولة عربية، تشمل البحرين ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا  31وتشارك في المعرض المتجول هذا العام 

وتتولى الدور الرئيسي في رعاية المعرض المتجول . حدة واليمنوالمغرب وعمان وقطر وتونس ودولة اإلمارات العربية المت

للتكنولوجيا المتطورة هذا العام شركة طيران اإلمارات التي توسع رخدماتها بين الواليات المتحدة ومركزها الرئيسي في دبي 

  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة

يئة تقنية المعلومات العمانية ورئيس الوفد الوطني العماني، ألول ويشارك سعادة الدكتور سالم الرزيقي، الرئيس التنفيذي له

يمثل فرصة طيبة لتمتين "ويقول الدكتور سالم الرزيقي إن المعرض يمثل . مرة في المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة

عن إعتقاده بأن المعرض  وأعرب." العالقات اإلقتصادية ما بين الواليات المتحدة والدول العربية، وبخاصة سلطنة عمان

المتجول يهيئ البيئة المناسبة التي تتيحها الغرفة للتواصل بين القطاعين الخاص والعام المتمثل بالوفود المشاركة من جهة ومع 

الشركات األمريكية من ناحية أرخرى، واإلطالع على أحدث اإلرختراعات والمنتجات والخدمات الجديدة في قطاع تقنية 

 ."المعلومات

ويرأس سعادة المهندس ياسر القاضي، المدير 

المعلومات التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 

، بوزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، "إيتيدا"

وفد مصر هذا العام في المعرض المتجول للتكنولوجيا 

ويقول المهندس ياسر القاضي إن هذه . المتطورة

الدرخول في عالقات " الزيارة مّكنت أعضاء الوفود من 

مباشرة مع بعض الشركات العالمية لجذب هذه 

في األسواق الواعدة مثل السوق  الشركات لالستثمار

إن زيارتنا لواحد من : " وأضاف قائالً ." المصرية

أكبر المعارض العالمية لتقنية المعلومات يعتبر فرصة 

فريدة لنا للتعرف على كل ما هو جديد في تقنيات 

وارختتم رئيس ." االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

: فالوفد المصري حديثه بقوله إن تلك الفرص سو

تنعكس إيجاباً على هذه الشركات من جهة وعلى "

النمو والتطور االقتصادي في مصر من جهة أرخرى، 

 ."مما يفتح أسواقاً وفرص عمل جديدة

 زيارة المعرض الدولي لإلليكترونيات اإلستهالكية

إرختتم وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة ثالثة 

ولي أيام عمل في الس فيجاس في المعرض الد

لإلليكترونيات اإلستهالكية، وهو معرض ألحدث 

ألف  25ويقدم المعرض هذا العام أكثر من . تكنولوجيا المعلومات وآرخر ما وصلت إليه إبتكارات األجهزة اإلليكترونية المتطورة

 .منتج جديد، مما يجعله أكبر منصة من نوعها في العالم إلطالق األجهزة اإلليكترونية الحديثة

، وذلك 2532مليار دوالر في عام  3051ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات التجزئة من اإلليكترونيات اإلستهالكية إلى 

وقد شهدت السنوات األرخيرة نوعاً من الركود في األسواق الرئيسية المستقرة . حسب إحصائيات إتحاد اإلليكترونيات اإلستهالكية



 
 
 

 
 

 

كنها في نفس الوقت شهدت نمواً متزايداً في الصين والهند والشرق األوسط والنظم اإلقتصادية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، ول

 .الناشئة األرخرى، مما عّوض الركود الذي شهدته األسواق الرئيسية

دد عاماً، حيث بلغ ع 11ويمثل معرض اإلليكترونيات اإلستهالكية هذا العام أكبر حدث من نوعه في تاريخ المعرض الذي يمتد 

 30863شركة في أكبر مساحة عرض يشغلها المعرض في تاريخه، والتي تقّدر بنحو  1355الشركات العارضة أكثر من 

أما عدد الذين حضروا المعرض فقد حطم األرقام القياسية السابقة، حيث بلغ أكثر من . مليون قدم مربع من مساحة العرض

 .رخارج الواليات المتحدة ألف شخص جاءوا من 11ألف شخص، منهم أكثر من  301

ويعتبر معرض اإلليكترونيات اإلستهالكية 

هائالً من حيث حجمه وضخامته، ولكن وفد 

المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة كان 

وقد عبّر . له بالمثل وجود كبير في المعرض

جاري شابيرو، رئيس معرض اإلليكترونيات 

اإلستهالكية والرئيس والمدير التنفيذي إلتحاد 

: الكية، عن ذلك بقولهاإلليكترونيات اإلسته

كل سنة، أنبهر بنوعية أعضاء الوفود التي "

تجلبها غرفة التجارة األمريكية العربية 

الوطنية إلى معرض اإلليكترونيات 

ففي . اإلستهالكية، ولم يخيب أملي هذا العام

هذا العام الذي حطم كل األرقام القياسية 

السابقة لمعرض اإلليكترونيات اإلستهالكية، 

ن مجموعة جلبت هذا العدد الكبير من ما م

وقد أصبحت منطقة . كبار المسؤولين في الحكومات األجنبية في العام مثلما فعلت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

 ."الشرق األوسط منطقة مهمة لصناعتنا، وأنا متحمس لما يخبئه لنا المستقبل

لقاءاً رخاصاً مع أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة الذين  وعقد رئيس معرض اإلليكترونيات اإلستهالكية

تحدثوا عن السوق المتنامية لإللكترونيات اإلستهالكية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والسيما على ضوء الدور 

كنولوجيا المتطورة هذا العام يضم مجموعة ويالحظ أن المعرض المتجول للت. الرئيسي الذي لعبته التكنولوجيا في الربيع العربي

فريدة من الشخصيات العربية ذات النظرة المستقبلية من دول شهدت األحداث العاصفة للربيع العربي، ومن بينها مصر والعراق 

 .وليبيا وتونس واليمن

الرؤساء الثالثة المشرفين على  كما عقد أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة أيضاً لقاءات رخاصة مع إثنين من

وقد اتسمت هذه اللقاءات بفائدة . السيد روبرت ماكداويل، والسيد مينون كليبورن: هيئة اإلتصاالت الفيدرالية األمريكية، وهم

رخاصة للمسؤولين عن الشؤون التنظيمية في وفد المعرض المتجول، حيث يواجهون نفس القضايا والمسائل التي يواجهها 

وتتولى هيئة اإلتصاالت الفيدرالية األمريكية، . م ونظراؤهم في هيئة اإلتصاالت الفيدرالية األمريكية في الواليات المتحدةزمالؤه

وهى جهة رسمية مستقلة بالحكومة األمريكية، تنظيم اإلتصاالت بين الواليات نفسها واإلتصاالت الدولية، وتشجيع المنافسة 

 .ومنشآت اإلتصاالت، رخصوصاً في تقنيات حزمة التردد الواسعة واإلبتكار واإلستثمار في رخدمات



 
 
 

 
 

 

وأتيحت الفرصة أيضاً ألعضاء الوفد لإللتقاء بمجموعة مختارة من قيادات صناعة تقنية المعلومات واإلتصاالت، ومن بينهم 

ن أجهزة وفي كلمة اإلفتتاح الرئيسية التي ألقاها السيد دونهيو قال إ. eBayجون دونهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيبي 

". retailوتجارة التجزئة التقليدية  eBayأصبحت تعتّم الخط الفاصل بين التجارة األليكترونية على اإلنترنيت "الهواتف الذكية 

وذكر كيف أن كيانات تجارية على اإلنترنيت مثل إيبي تّحول قدراً كبيراً ومتزايداً من المعامالت والفرص التجارية لتجار التجزئة 

وأشار إلى أن نصف إجمالي . ت التجاريةفي المحال

عدد المعامالت في تجارة التجزئة في المحالت في العام 

الماضي تضمنت إستخدام اإلنترنيت، وإلى أن عدداً 

كبيراً من عوائد إيبي مستمد من رخدمات التجزئة 

، وهى من Miloو ميلو  PayPalالوسيطة مثل بيبال 

المنتجات برامج التبضع التي تساعد على تحديد 

ونتيجة لذلك، على حد قول . ومؤسسات البيع بالتجزئة

يشعر المستهلكون أن لديهم مركزاً "السيد دونهيو، 

وفي العام الماضي بلغت !" تجارياً دائماً في جيوبهم

حصيلة مبيعات إيبي من اإلليكترونيات اإلستهالكية 

مليار دوالر من المعامالت التجارية دارخل  1ر2حوالي 

 .ت المتحدة وحدهاالواليا

ستيف بالمر، : ومن المتحدثين الرئيسيين اآلرخرين

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميكروسوفت، وبول 

أوتيليني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنتل، وبول 

جيكوبز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم، 

وهانز فستبرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

، والدكتور ديتر زيتشه، رئيس شركة ديملر إركسون

ايه جي مرسيدس بنز، وأورسوال بيرنز، الرئيس 

والمدير التنفيذي لشركة زيروكس، ولويل ماكآدم، 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورايزون، وأالن مواللي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيارات فورد، وروبرت كينكل، 

 .YouTubeمضمون الدولي بشركة يو تيوب نائب رئيس شراكات ال

ألف عام من  355أكثر من "فقد ذكر على سبيل المثال أن . أما كلمة روبرت كينكل فتضمنت حقائق مثيرة لألذهان والخيال

في المائة من  50أن أكثر من  2525كما ذكر أنه يتوقع مع حلول عام ." شرائط الفيديو تّشاهد على فيسبوك في العام الواحد

مليون جهازاً إليكترونياً نقاالً سوف  555كل أنواع قنوات التليفزيون، بما في ذلك يوتيوب سوف تُشاهد على اإلنترنيت، وأن 

أن هناك "وذكر مازحاً . 2530مليون جهاز تليفزيون ذكي سيباع بحلول عام  055وتنبأ ايضاً بأن أكثر من . يُشغّل هذا العام

كما أشار إلى أن يوتيوب لديها أكثر من !" يد كل يوم أكثر من عدد مواليد األطفال في الكرة األرضيةعدداً أكبر من مواليد األندرو

دقيقة لكل إنسان حي على الكرة  15مليارات ساعة كل شهر، وهو ما يمكن ترجمته إلى  1مليون مستخدم، أي حوالي  855

 !األرضية



 
 
 

 
 

 

لتجارة األمريكية العربية الوطنية، رخالصة ما قيل عن تجربة زيارة ولّخص ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة ا

لقد أصبحت اإلليكترونيات اإلستهالكية محّركاً إقتصادياً متزايد األهمية في منطقة : "معرض األليكترونيات اإلستهالكية بقوله

سرع المجموعات السكانية الشابة نمواً دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن المنطقة يعيش بها أ

ويعتبر المعرض الدولي لإلليكترونيات الحديثة الذي يعقد في الس فيجاس سنوياً المكان الذي تولد وتعرض فيه أشهر . في العالم

متجول األجهزة األليكترونية المبتكرة في العالم، ونحن فخورون بأن نجعل هذا المعرض الدولي الهام جزءاً من معرضنا ال

 ."للتكنولوجيا المتطورة
 


