
 
 
 
 

 
 
 

 

 معرض التكنولوجيا المتطورة السنوي الذي تنظمه غرفة التجارة

 األمريكية العربية الوطنية يفتتح فعالياته في الس فيجاس
 

 بزيارة 5102دول عربية يبدأون جولة  9مندوبا من  52أكثر من 

 ألجهزة األليكترونية اإلستهالكيةلدولي لمعرض الا
 

 يزور الواليات المتحدةعلى اإلطالق الليبي أكبر وفد  وفد التكنولوجيا
 

 

بدأت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هذا 

األسبوع معرض التكنولوجيا المتطورة المتنقل لعام 

ة في الواليات المتحدة بزيارة معرض األجهز 5102

وجذب المعرض .  األليكترونية اإلستهالكية الدولي

مندوباً من أنحاء  52في عامه السادس أكثر من 

 منتقني العالم العربي، بما في ذلك أكبر وفد 

وسوف .  الليبيين يزور الواليات المتحدة المسؤولين

يزور الوفد هذا العام الس فيجاس ولوس أنجيليس 

 .ووادي السيليكون

 

إن معرض : "مود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، بقولهوصرح ديفيد ح

التكنولوجيا المتطورة أصبح حدثاً سنوياً بارزاً من أجل تشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الواليات المتحدة والعالم 

قطاع التكنولوجيا المتطورة له "وأضاف بأن ."  عالالعربي، وإن غرفتنا فخورة جداً بتنظيم هذا الوفد على مستوى 

إنجذاب الكثير من الشركات الناشئة في العالم العربي  والنمو اإلقتصادي، مما يشرح سر أثر كبير على خلق الوظائف

 ."الفريد من نوعه إلى هذا الحدث السنوي

 

شريكاً إستراتيجياً، من بينهم إتحاد  06ويشارك في المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة هذا العام أكثر من 

األجهزة األليكترونية اإلستهالكية الذي ينظم المعرض الدولي لألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية المنعقد حالياً في الس 

ة غرفة التجارة األمريكية العربي"والمدير التنفيذي لإلتحاد، بأن وصرح جاري شابيرو، الرئيس .  فيجاس بوالية نيفادا

الوطنية دأبت على دعوة قيادات رجال األعمال والحكومة من العالم العربي إلى المعرض الدولي لألجهزة 



 
 
 
 

 
 
 

 

 ونحن نقّدر المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة.  األليكترونية اإلستهالكية على مدار السنوات الست الماضية

 ."شرق األوسط وشمال إفريقيا في اإلقتصاد العالميتقديراً كبيراً، وذلك على ضوء األهمية المتعاظمة لمنطقة ال

 

قد جذب المعرض الدولي لألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية و

دولة، خمسهم تقريباً  021مشاركاً من أكثر من  01أكثر من 

ويعرض في هذا المعرض .  من المشاركين من دول أجنبية

األمر ألف منتجاً جديداً، وهو  51ألول مرة ألول مرة حوالي 

الذي يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه هذا القطاع في ترويج 

وذكر شابيرو أن من المتوقع أن تصل عوائد .  اإلبداع

األجهزة اإلليكترونية المتطورة في الواليات المتحدة إلى رقم 

، أي 5102مليار دوالر في عام   209.6قياسي يقدر بنحو 

ل الذي كان متوقعاً في في المائة من الدخ 2بزيادة تقّدر بنحو 

وشبّه مدى قوة .  مليار دوالر  203.9وهو  5105عام 

المعرض الدولي لألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية في عام 

بنجاح الصناعة التكنولوجية الدولية العالمية التي  5102

  .5102تريليون دوالر في عام  0سيتجاوز حجمها 

 

تجول للتكنولوجيا وتشارك تسع دول عربية في المعرض الم

المتطورة هذا العام، تشمل كال من مصر واألردن وليبيا 

وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس 

مندوباً من ليبيا، يمثلون البنك المركزي الليبي ووزارة اإلتصاالت  02ويشمل الوفد .  ودولة اإلمارات العربية المتحدة

 .تجارة والصناعة والزراعة في طرابلس في ليبياتصاالت وغرفة الوالمعلومات ووزارة النقل واإل

 

أكبر وفد للتكنولوجيا تنا فخورة بقيادة إن غرف: "وصرح سعادة خليل محفوظ، رئيس الغرفة التجارية بطرابلس، بقوله

ول يعتبر برنامجاً فمعرض التكنولوجيا المتج.  م والخاصفي ذلك قيادات من القطاعين العا على اإلطالق من ليبيا، بما

ممتازاً يغطي صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من كل جوانبها، بما في ذلك المعرض العالمي المشهور، 

وفرص التواصل وإقامة الروابط التجارية، واإلستماع إلى اإليجازات األكاديمية من كبريات الجامعات األمريكية، 

ومن ثّم فإن هذه الجولة توفر فرصاً ثمينة لليبيا الجديدة .  نولوجيا الكبرىوالقيام بزيارات لشركات ومؤسسات التك

 ."إلقامة عالقات على كل المستويات المختلفة في الواليات المتحدة

 



 
 
 
 

 
 
 

 

شي، نائب الرئيس ووصف الدكتور جمعة المطرو

واحة سيليكون دبي، المعرض المتجول  التنفيذي لسلطة

لوجيا المتطورة الذي إن المعرض المتجول للتكنو": بقوله

تنظمه غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هو 

برنامج ثري يمثل قيمة مضافة ألي مشارك في قطاع 

واحة  إذ أن سلطة.  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

دبي للسيليكون التي تمثل مركزاً عالمياً لشركات 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في دولة اإلمارات 

العربية، معجبة جداً ببرنامج المعرض المتجول 

للتكنولجيا المتطورة، وبمستوى اإلجتماعات، والمناسبات 

المتاحة إلقامة العالقات التجارية، وما يصل بذلك بشكل 

 ."عام باحتياجات الصناعة في األسواق الناشئة

 

في تيسير وترويج الصناعات التي  ، ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة،وتتمثل مهمة سلطة واحة دبي للسيليكون

واحة دبي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم مطلب المنطقة في التوسع في مجال األعمال التجارية، وتعتبر 

واحة دبي للسيليكون وقد صممت .  للسيليكون مجمعاً للتكنولوجيا وتوفر مجتمعاً متكامالً من حيث المعيشة والعمل

كنظام إقتصادي للتكنولوجيا المتطورة توفر للشركات والمؤسسات مزايا متعددة تشمل هيكل بنية تحتية أساسية 

ودعم تجاري قوي مثل  تجارية عديدةمتطورة وخدمات 

للشركات الكبرى ودعم  حوافز اإلستثمار في التكنولوجيا

 جديدةالمشروعات الريادية ومركز حاض للمشروعات ال

  .وتوفير التمويل الالزم للمشروعات الجديدة

 

خالل المعرض الدولي لألجهزة األليكترونية و

ألعضاء الوفود المشاركة أتيحت الفرصة اإلستهالكية 

في المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة لإللتقاء 

من رجال األعمال من بينهم تيم بقيادات مختارة 

اإلستراتيجي الرئيسي ويسترجين، المؤسس والمسؤول 

في  لمؤسسة باندورا والذي ألقى الكلمة اإلفتتاحية

 المعرض السنوي لألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية

قيادات في "خالل مأدبة العشاء التي أقيمت تحت عنوان 

وتوفر باندورا للناس الموسيقي والبرامج ".  التكنولوجيا



 
 
 
 

 
 
 

 

وحكى ويسترجين قصة نجاح .  مكان عن طريق أجهزة إتصال خاصة الكوميدية التي يحبونها في أي وقت وفي أي

وهى رحلة تضمنت خمس سنوات من العمل كمربي مساعد في ... ملهمة لمشروعه الناجح الذي انتهى بإطالق باندورا

ء المنزل، والصعاب الذي واجهها في جمع رأس المال من المستثمرين المحتملين والثقة التي جمعته بزمالئه األعضا

لمرحلة األولى من تأسيس افي " شقاءال"كثير منهم عملوا لمدة سنتين أو أكثر بدون أجر خالل فترة في الفريق، 

 .الشركة

 

، وهى شركة قدمت باندورا 5105خالل شهر ديسمبر ف. ومنذ هذه البدايات الصعبة قطعت باندورا شوطاً طويالً 

الموسيقى التي يحبونها، حتى بلغ إجمالي عدد ساعات اإلستماع مستمعا  67.1ألكثر من  مقرها والية كاليفورنيا،

 .5100مليون ساعة خالل ديسمبر  916في المائة بالمقارنة إلى  25مليار ساعة، بزيادة تمثل  1.39

 

بول : مماثلةمن المشاركين اآلخرين الذين ألقوا كلمات و

جاكوبس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم، 

تسوجا، رئيس شركة باناسونيك، ولويل  وكازوهيرو

ماكآدم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرايزون، 

يس حلول األجهزة بشركة سامسونج وستيفين وو، رئ

المدير التنفيذي والمؤسس إلليكترونيات، وديفيد ليبن ل

لشركة بامب للتكنولوجيا، وويل إيام، مؤسس  المشارك

ينيوف، الرئيس ورئيس مؤسسة إيام بالس، ومارك ب

كوم، ومايكل .والمدير التنفيذي لمؤسسة سيلزفورس

بولينج، مسؤول التسويق الرئيسي للحلول التجارية 

بشركة إيه تي آند تي لإلتصاالت، وجوش سيلفرمان، 

رئيس خدمات المستهلكين في الواليات المتحدة لمؤسسة 

أميريكان إكسبريس، وجوزيف تريبولي، نائب الرئيس 

 .مدير التسويق واإلتصاالت لشركة كوكاكوالالتنفيذي و

 

إن : "واختتم ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، تصريحاته بقوله

األجهزة األليكترونية اإلستهالكية أصبحت تمثل بشكل متزايد محركاً إقتصادياً هاماً في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ويعتبر المعرض الدولي لألجهزة اإلليكترونية .  قيا، حيث أن المنطقة تمثل أكبر التجمعات السكانية نمواً في العالمإفري

اإلستهالكية المركز الرئيسي الذي تنطلق فيه اإلبتكارات الجديدة في صناعة األجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية، ونحن 

 ."جزءاً من معرضنا المتنقل للتكنولوجيا المتطورةفخورون بأننا استطعنا أن نجعل هذا الحدث 


