
 
 
 
 

 
 
 

 

 المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة يستكشف فرص التعاون

 مع والية يوتا وقيادات قطاع التكنولوجيا في الواليات المتحدة
 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية توقع

 مذكرة تفاهم مع سلطة واحة سيليكون دبي
 

 لتنقية المياهالوفود تبدأ الزيارات الميدانية والتي تشمل أحدث محطة 
 

 

لمعرض  األمريكية العربية الوطنية زيارتهإختتم المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة الذي تنظمه غرفة التجارة 

التي تشمل لوس وجولته  تين مناألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية العالمي في الس فيجاس متوجهاً إلى محطتيه التالي

مندوباً من أنحاء العالم  52وقد جذب المعرض المتجول هذا العام أكثر من .  نأنجيليس ومنطقة وادي السيليكو

وتشارك في المعرض المتجول  هذا العام .  العربي، بما في ذلك أكبر وفد للتكنولوجيا من ليبيا يزور الواليات المتحدة

 .مارات العربية المتحدةتسع دول عربية تشمل مصر واألردن وليبيا وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس واإل

 

فقد شملت  زيارة الوفد لمدينة الس فيجاس حول معرض األجهزة األليكترونية اإلستهالكية العالمي وبينما تركز معظم

 .الجولة أيضاً عدداً من الفعاليات التي تركزت حول دعم وتشجيع العالقات التجارية العربية األمريكية

 

 وفد قيادات والية يوتا

 

مسؤوال من حكومة والية يوتا وعدد من قيادات رجال األعمال بها إلى الس  71على مستوى عال يضم  سافر وفد

فقد أوفد مكتب الحاكم للتنمية .  فيجاس هذا العام لمقابلة أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة

يقيا وآسيا وأوروبا، وديفيد برادفورد، اإلقتصادية مسؤولين كبيرين، وهما فرانز كولب، مدير الشرق األوسط وإفر

رئيس  د رجال األعمال ديفيد كالرك، نائبمدير تكنولوجيا المعلومات وتنمية برامج الكمبيوتر، حيث تولى قيادة وف

 .، وهو أقدم مؤسسة مالية في القطاع الخاص في والية يوتاالمصارف العالمية بمصرف زيون

 

اء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة كان مفيداً جدا ال بالنسبة لي اللقاء مع أعض"وصرح فرانز كولب بأن 

وقد سعدنا جداً بفرص .  فحسب وإنما أيضا بالنسبة للشركات التي كانت ممثلة في حفل اإلستقبال من والية يوتا





 
 
 
 

 
 
 

 

التنمية في مجال الطاقة، والجيل التالي من منتجات تكنولوجيا : ات اإلقتصادية الرئيسية لوالية يوتاوتشمل المحرك

وتحرك الريادة في مجال األعمال التنمية الحالية .  المعلومات والبرمجيات، وعلوم الحياة، والطيران والفضاء

ص في شكل برنامج الترويج التجاري للتكنولوجيا والمستقبلية في والية يوتا، حيث يتمثل دعم القطاعين العام والخا

واإلبتكار، ومبادرات التكنولوجيا والبحوث العلمية في والية يوتا، ومجلس التكنولوجيا بوالية يوتا، والعديد من برامج 

 .التمويل والمسابقات للشركات الناشئة

 

والية يوتا قد اصبحت "أن " إنك"وقد ذكرت مجلة 

شركة خاصة نموا التي  211مركزاً لقائمة أسرع 

بينما وصفت ، "تعدها المجلة في السنوات األخيرة

مجلة فوربس والية يوتا بأنها أفضل والية لألعمال 

ر العامين الماضيين على التجارية والمهنية على مدا

 ."التوالي

 

آالف شركة تكنولوجيا  2حوالي ويوجد بوالية يوتا 

.  ألف وظيفة 22معلومات وبرمجيات تولّد أكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك مايزال لدى والية يوتا الكثير مما تقدمه لشركائها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خارج 

العالمي للطاقة، ومعرض  مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والسيما في شهر يناير، حيث يعقد المؤتمر

 هواء الطلق، ومهرجان فيلم صندانسالقطاعي في ال

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية شريك "وخلص كولب، المسؤول بمكتب حاكم والية يوتا، إلى القول بأن 

تواصل مع شركاء من فقد وفرت للكثير من الشركات في يوتا فرصا كثيرة لألعمال التجارية وال.  لوالية يوتا ممتاز

وقد وفرت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية أيضاً معرفتها الواسعة .  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ."النامية بسرعة، والصعبة أحياناً باألمور المتصلة باألعمال التجارية في هذه المنطقة 

 

 بية الوطنية وسلطة واحة سيليكون دبيتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة األمريكية العر

 

على هامش معرض األجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية العالمي  وقعت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

وسلطة واحة سيليكون دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى ترويج العالقات التجارية بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات 

 .العربية المتحدة

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

وقال ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

إن هذا اإلتفاق يمثل "التجارة األمريكية العربية الوطنية، 

قال بينما ."  خطوة هامة إلى األمام بالنسبة لمؤسسيتنا

لسلطة واحة جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي 

إن حفل التوقيع على هذا اإلتفاق اليوم "سيليكون دبي، 

سوف يساعد على تمهيد الطريق لجهود التعاون من أجل 

دعم الريادة في مجال األعمال، وإحتضان المشروعات 

واضاف ."  الناشئة، واإلستثمار المشترك في التكنولوجيا

لتي اإننا فخورون بالتوقيع على هذه المذكرة : "قائالً 

مع غرفة التجارة األمريكية تعتبر األولى من نوعها 

العربية الوطنية، ونتطلع إلى العمل معاً في كثير من 

 ."المبادرات

 

وتنوه مذكرة التعاون بأن الكيانات التي تركز على 

تشجيع الريادة في مجال األعمال مثل سلطة واحة 

سيليكون دبي تلعب دوراً هاماً في ترويج وتشجيع 

اإلبتكار واألعمال التجارية الحرة والنمو اإلقتصادي 

 :وعلى ضوء ذلك سوف تتعاون المؤسستان فيما يلي.  وخلق الوظائف ومستوى حياة أفضل

 

 تشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة بهدف تقوية النمو اإلقتصادي وإيجاد فرص العمل التوظيف المنتجة. 

 

 التجارية، مع التركيز بشكل خاص على دعم إستدامة الشركات  العمل على دعم الريادة في مجال األعمال

 .الصغيرة ومتوسطة الحجم

 

 ترتيب الزيارات لوفود الشركات واألعمال التجارية التي تركز على التكنولوجيا. 

 

 دعم البيئة التجارية بين البلدين عن طريق ورشات العمل والندوات التي تقدم الخبرة في مجال أفضل الممارسات. 

 

 تأثير على القواعد واللوائح التنظيمية التي تؤثر على اإلبتكار وتطوير التكنولوجياال. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

  أن تكون المؤسستان بمثابة خط أنابيب بين اإلمارات

العربية المتحدة والواليات المتحدة والذي يمكن من خالله 

تحديد فرص األعمال والمشروعات التجارية التي تهم 

 .األعمال في البلدين أعضاء المؤسستين ومجتمع رجال

 

وتكرس سلطة واحة سيليكون دبي جهودها من أجل ترويج 

الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع 

ودعم مطلب المنطقة في التوسع في مجال األعمال التجارية، 

وتعتبر واحة دبي للسيليكون مجمعاً للتكنولوجيا وتوفر 

وقد صممت .  شة والعملمجتمعاً متكامالً من حيث المعي

كنظام إقتصادي للتكنولوجيا المتطورة سيليكون دبي واحة 

توفر للشركات والمؤسسات مزايا متعددة تشمل هيكل بنية 

تحتية أساسية متطورة وخدمات تجارية عديدة ودعم تجاري 

قوي مثل حوافز اإلستثمار في التكنولوجيا للشركات الكبرى 

ومركز حاض للمشروعات ودعم المشروعات الريادية 

 .الجديدة وتوفير التمويل الالزم للمشروعات الجديدة

 

 زيارة محطة معالجة المياه في الس فيجاس

 

بدعوة من شركة جنرال إليكتريك، وهى شركة رائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، قادت غرفة التجارة 

المعرض المتجول للتكنولجيا المتطورة في زيارة محطة معالجة األمريكية العربية الوطنية وفداً على مستوى عال من 

المياه في شمال مدينة الس فيجاس لكي يتوفر لها معرفة أفضل بهذا المشروع المتطور جداً والذي يعتبر أحدث منشأة 

نقاء تكنولوجيا المفاعل العضوي المغمور إلنتاج مياه معالجة على مستوى عال من ال في معالجة المياه تستخدم

 .والجودة

 

األعمال التجارية في غرفة التجارة األمريكية العربية  ائب رئيس تنميةوتولى زيارة الوفد للمحطة أمين سالم، ن

سعيدة جداً بتنظيم هذه الزيارة الميدانية، والتي تعتبر مثالً على جهود غرفتنا التجارية إن غرفتنا : "وقال. الوطنية

 ."ائها المحتملين في العالم العربيلجمع الشركات األمريكية مع شرك

 

محطة من وعندما بدأت المحطة العمل أصبحت أكبر .  5177وقد إكتمل بناء محطة معالجة المياه في شهر أغسطس 

مليون جالون من  71وتعالج المحطة يومياً  حوالي .  نوعها في أمريكا الشمالية وواحدة من أكبر المحطات في العالم



 
 
 
 

 
 
 

 

.  مدينة شمال الس فيجاس القدرة على تحقيق الحد األقصى من الكفاءة في عمليات وموارد المياهالمياه، مما يوفر ل

بالحاسبات يعمل يوماً في السنة، وذلك بواسطة نظام تشغيل متطور  562ساعة يومياً و 52وتعمل المحطة لمدة 

 .األليكترونية

 

على مدار قرن من الزمان كانت شركة جنرال 

إليكتريك شريكة لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 

حيث تعمل على تلبية الطلب على المياه النقية 

ومصادر توليد طاقة كهربية يعتمد عليها ونظام 

أفضل للرعاية الصحية ووسائل نقل ومواصالت 

ويعمل في .  أكثر فعالية وخدمات مالية موثوق بها

 51موظف في  2511شركة جنرال إليكتريك حوالي 

منشأة مختلفة في منطقة  52مكتباً، يعملون في 

(.  بما في ذلك تركيا)الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

في المائة من  1.4وتحتوى المنطقة على حوالي 

، ومن ثّم مصادر العالم من مصادر المياه المتجددة

ل إليكتريك، والسيما في مجال معالجة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، توجد حاجة كبيرة إلى خبرة شركة جنرا

وتشمل منتجات وخدمات تكنولوجيا المياه ومعالجتها التي تقدمها شركة جنرال إليكتريك لعمالئها .  وحلول العمليات

مياه والحلول الخاصة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تديرها من مركزها اإلقليمي في دبي محطات تحلية ال

 .والحلول الخاصة بغاليات المياهبتبريد المياه ونقل المياه والحلول الخاصة بالبتروكيماويات ومعالجة المياه 

 

إننا ممتنون جداً لشركة : "وعقّب أمين سالم، المسؤول بغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، عن ذلك بقوله

ه الفرصة لنا للقيام بجولة في محطة معالجة المياه، ونحن نشعر باإلمتنان العميق لكرم جنرال إليكتريك على إتاحة هذ

 ."الضيافة الذي لمسناه من كل فرد في محطة معالجة المياه

 

 إختتام زيارة معرض األجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية العالمي

 

فيجاس جزءاً من المعرض المتجول للتكنولوجيا  وقد ظل المعرض العالمي لألجهزة اإلليكترونية اإلستهالكية في الس

المتطورة الذي تنظمه غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية منذ بدء المعرض المتجول، ولم يكن هذا العام إستثناءاً 

للشركات العاملة في مجال ويعتبر هذا المعرض حدثاً عالمياً على أحدث طراز وملتقى .  من األعوام السابقة

ألف مشارك من  721وقد إجتذب المعرض هذا العام أكثر من .  نولوجيا اإلليكترونية المتطورة من كل أنحاء العالمالتك

 .دولة، حيث جاء حوالي خمس المشاركين من دول خارج الواليات المتحدة 721أكثر من 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

األمريكية العربية الوطنية دأبت على غرفة التجارة "وصرح جاري شابيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لإلتحاد، بأن 

دعوة قيادات رجال األعمال والحكومة من العالم العربي إلى المعرض الدولي لألجهزة األليكترونية اإلستهالكية على 

ونحن نقّدر المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة تقديراً كبيراً، وذلك على ضوء .  مدار السنوات الست الماضية

 ."تعاظمة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في اإلقتصاد العالمياألهمية الم

 

ولم تكن هذه هى المرة األولى التي يشارك  فواز بلبيسي، المستشار اإلقتصادي ومدير المكتب اإلقتصادي والتجاري 

تكنولوجيا المتطورة لقد قام المعرض المتجول لل: "ويقول.  بسفارة األردن، في المعرض المتنقل للتكنولوجيا المتطورة

وبصفة .  بعمل ممتاز في إبتكار عناصر جديدة تتكيف مع اإلحتياجات والتحديات المتغيرة التي تواجه العالم العربي

خاصة، إشتمل المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة على برنامج مكثف  لرواد المشروعات الناشئة في مجال 

لدولة مثل األردن التي تطبق إستراتيجية دؤوبةمن أجل خلق بيئة إقتصادية  وهذا أمر حيوي بالنسبة.  التكنولوجيا

مساعدة لألعمال وعلى ضوء ذلك وفرت لنا زياراتنا هنا للكيانات الحاضنة وال.  حاضنة للمشروعات الريادية الناشئة

للمشروعات الجديدة وجوانب لرعاية األعمال التجارية الناشئة ورأس المال الالزم منظوراً جديداً بالنسبة التجارية 

 ."أخرى من نظام البيئة اإلقتصادية ذات الصلة باألردن

 

وتحدث أحمد خليل عبد هللا، عضو وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة وممثل اللجنة األوليمببية في قطر، 

لألجهزة األليكترونية  هذه هي المرة األولى التي أحضر فيها المعرض العالمي: "عن تجربته في المعرض بقوله

عرفنا الشئ الكثير عن الوسائل وقد إلتقينا بممثلي شركات كثيرة، و.  اإلستهالكية، وقد كان المعرض مدهشاً 

وكان أعضاء فريق غرفة التجارة األمريكية .  التكنولوجية المتوفرة في الوقت الحالي والقادمة في المستقبل القريب

 ."ن للغاية بشتى الطرقالعربية الوطنية ودودين وخدومي

 

المعرض "بينما ذكرت ياسمين سيلفا نافارو، مديرة العالقات الخارجية بغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، أن 

المتجول للتكنولوجيا المتطورة يمثل فرصة عظيمة للتواصل بين الشركات األعضاء في الغرفة مع الشركات المماثلة 

وبناء الروابط التجارية السليمة التي تمتد إلى ما وراء المعرض المتنقل للتكنولوجيا .  طقةلها في مختلف أنحاء المن

 ."المتطورة سوف يؤدي إلى التعاون في المستقبل، وهو عنصر ال غنى عنه لهذا التجمع السنوى


