
 
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية تختتم فعاليات

 معرض التكنولوجيا المتجول في وادي السيليكون
 

 تركز الزيارات الميدانية للشركات األمريكية الكبرى وجامعة ستانفورد

 لتكنولوجيا واإلبتكارامجال آخر اإلتجاهات الحديثة في على 
 

 

 

إختتم المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة في الواليات المتحدة، الذي نظمته غرفة التجارة األمريكية العربية، 

في مهمة المعرض هذا العام في مجال التجارة  الذي كان المحطة الثالثة واألخيرةفعالياته في وادي السيليكون، 

وقضى . من المسؤولين في الحكومات العربية وقيادات رجال األعمال 52كثر من وضّم الوفد أ.  واإلستثمار

أيام  4أيام في الس فيجاس حضروا خاللها المعرض الدولي لألجهزة األليكترونية اإلستهالكية، و 4أعضاء الوفد 

 .التحتية األساسية في لوس أنجيليس قاموا خاللها بزيارات ميدانية تركزت على تكنولوجيا اإلبتكار وهيكل البنية

 

معرض التكنولوجيا "أن ارة األمريكية العربية الوطنية، وذكر كيرت سيلفرز، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التج

المتطورة الذي تنظمه غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية مازال يبرهن على أهمية تكنولوجيا المعلومات 

فلم يقتصر األمر على زيادة عدد الوفود .  العربية -لتجارة األمريكيةواإلتصاالت والصناعات المتصلة بها ل

بفرصة التفاعل مع الوفود  شركات التكنولوجيا األمريكية الرئيسية ربية وتنوعها كل عام، وإنما يزداد ترحابالع

ج في األعوام مواصلة تنمية وتطوير هذا البرنامونحن نتطلع إلى .  يجياتها اإلقليميةإسترات رالعربية في إطا

 ."المقبلة

 

وتشارك تسع دول عربية في المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة هذا العام، تشمل كال من مصر واألردن 

ويشمل الوفد .  وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس ودولة اإلمارات العربية المتحدة

لمركزي الليبي ووزارة اإلتصاالت والمعلومات ووزارة النقل واإلتصاالت مندوباً من ليبيا، يمثلون البنك ا 52

اعة والزراعة في طرابلس في ليبيا، وهو أكبر وفد ليبي تقني يزور الواليات المتحدة على وغرفة التجارة والصن

 .اإلطالق

 

*          *          * 

 



 
 
 
 

 
 

 

ألول مرة في تاريخ المعرض المتجول و

رة شملت زيارة الوفد هذا العام للتكنولوجيا المتطو

لوس )موقعين في والية كاليفورنيا في جنوبها 

وتولى (.  وادي السيليكون)وفي شمالها ( أنجيليس

تنظيم هذا البرنامج جيسيكا جراي، المدير المساعد 

المسؤول عن مكتب غرفة التجارة األمريكية 

العربية الوطنية في لوس أنجيليس والذي يغطي 

بي لغرفة التجارة األمريكية العربية الساحل الغر

وأشارت جيسيكا جراي إلى أن .  الوطنية

الشركات العمالقة في مجال  كاليفورنيا ال تغطي"

التكنولوجيا في وادي السيليكون فحسب وإنما يوجد 

مؤسسات أكاديمية وبحوث على الطراز أيضاً بها 

، وتتمتع كذلك بروح ريادية والمعرفة التقنية (أنجيليس لوس)العالمي، وأكبر منطقة جمارك في الواليات المتحدة 

ومن الناحية الثقافية تعتبر والية كاليفورنيا ثاني أكبر : "وأضافت قائلة."  التي تمثل فرصاً تجارية غير عادية

 ."تجمع سكاني لألجانب خارج بلدانهم، مما يساعد على جعل كاليفورنيا والية عالمية لها حس عالمي أصيل

 

زيارات ميدانية لبعض الشركات التكنولوجيا العمالقة القيام بزت زيارة منطقة شمال كاليفورنيا حول وترك

ويلخص الجزء التالي المعالم .  والمؤسسات األكاديمية الكبرى في الواليات المتحدة ومنها جامعة ستانفورد

 :الرئيسية لزيارة الوفد لوادي السيليكون

 

 تل وآي بي إم وجونيبرإن: زيارات ميدانية لكل من

 

خالل زيارة الوفد لوادي السيليكون التي دامت يومين قام أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة 

بزيارتين تنفيذيتين لكل من إنتل وأي بي إم وجونيبر نيتوركس، وهى ثالثة من أكبر شركات التكنولوجيا التطورة 

 .في الواليات المتحدة

 

إستمع أعضاء الوفد لشرح حول اإلتجاهات الجديدة في إنتاج رقائق الحاسبات األليكترونية  لشركة إنتفي 

.  والبرمجيات خالل السنوات المقبلة، وأبعاد الروابط التي تربط إنتل بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يدة بأن تكون شريكاً شركة إنتل سع"، بأن "المستقبلعالم "يفيز، نائب رئيس إنتل لبرنامج وصرح جون د

فنحن .  إستراتيجياً لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ومضيفاً للمعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة

وشركة .  نشارك بانتظام في المعرض، ونقّدر التفاعل واللقاءات مع أعضاء وفود معرض التكنولوجيا المتجول



 
 
 
 

 
 

 

بية، ومثل هذه الفعاليات التي تنظمها غرفة التجارة األمريكية العربية تتيح إنتل لها مكاتب في أنحاء المنطقة العر

 ."لنا الفرصة لكي نبني المزيد على إستراتيجيتنا اإلقليمية

 

على جعل تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين في متناول اليد للماليين من السكان " عالم المستقبل"ويركز برنامج 

ل التعاون مع الحكومات والشركات التي تقدم خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية فمن خال.  في أنحاء العالم

على زيادة القدرة على إستخدام األجهزة " عالم المستقبل"وشركات التكنولوجيا ومنظمات أخرى يسعى برنامج 

الذي تنفذه شركة إنتل " عالم المستقبل"كما يعمل برنامج .  الرقمية واإلنترنيت والمضمون المحلي في اإلنترنيت

مع شركاء محليين من أجل إبتكار مناحي على المدى الطويل لتقوية المجتمعات وتشجيع التنمية اإلجتماعية 

 .واإلقتصادية المستدامة

 

أجرى وفد معرض التكنولوجيا المتجول مناقشات متعمقة حول القضايا المتصلة بأمن  آي بي إموفي شركة 

الخاصة  -وذكرت تيري هانسين، مدير الشركات العامة.  كبرى وبرامج الشراكةاإلنترنيت والمعلومات ال

شركة آي بي إم لها وجود في العالم "بالشركة، أن 

العربي منذ عدة عقود، فهى منطقة عظيمة بالنسبة 

ويوفر أعضاء وفد التكنولوجيا المتجول   .لشركتنا

الذي تنظمه غرفة التجارة األمريكية العربية لنا 

صة إلستعراض تقنياتنا الجديدة واإللتقاء الفر

بممثلي القطاعين العام والخاص من كل أنحاء 

 ."منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

واتسم اإليجاز الذي قدمته شركة آي بي إم بالطابع 

التقني، وكان مقسماً إلى قسمين، تركز القسم األول 

على البرمجيات وكيف تساعد الحلول التي تقدمها 

وتركز .  لشركة في جعل العالم أصغر وأكثر ذكاءاً ا

القسم الثاني على إستراتيجية وحلول المعلومات 

الكبرى، بما في ذلك الفوائد التي يمكن أن تجنى من حركة تدفق المعلومات التي لم يسبق لها مثيل، والتي تزداد 

تغيّر األسلوب الذي " مات الكبرىالمعلو"وهذه .  بمعدالت كبيرة من حيث حجمها وفي تنوعها وفي سرعتها

 ."تستخدم بها الحكومات والمنظمات المعلومات تغييراً كبيراً 

 

سرعة فلترة المعلومات في الثانية من أي جهاز موّصل تقريباً، وتحليل وتشمل متطلبات الحل، على سبيل المثال، 

زينها، وإستخدام األدوات التحليلية في المعلومات وهى مازالت في طور الحركة، وتقرير المعلومات التي يمكن تخ



 
 
 
 

 
 

 

ويمكن .  دمج المعلومات المخزنة على تكنولوجيات اإلنترنيت مع المعلومات المخزنة في مخازن تقليدية

دون أن تثقل كاهل مخازن  -بما في ذلك اإلنترنيت -للمؤسسات أن تدمج وتحلل معلومات غير منظمة أينما وجدت

 .والتوقع إتاحة القدرة على إجراء أشكال جديدة من التحليالت مثل إعداد نماذج التنبؤ المعلومات التقليدية، ومن ثمّ 

 

أعضاء الوفد في مركز  جونيبرواستضافت شركة 

.  اإليجاز التنفيذي الجديد للشركة في صنيفيل

وتحدث إدريان بيكرينج، نائب الرئيس للشرق 

ن لقد كا: "األوسط وإفريقيا، عن الزيارة بقوله

إليجاز، الوفد متحمسين ومهتمين باأعضاء 

وطرحوا أسئلة كثيرة عن الشركة والحلول التي 

الدول نقدمها بالطبع، وعن وجودنا وإلتزامنا في 

وشركة جونيبر موجودة .  والمنطقة التي يمثلونها

في كثير من الدول التي يمثلها الوفد، ومن ثّم أعتقد 

فة أنه قد أتيحت لنا فرصة كبيرة لخدمة أعضاء غر

التجارة األمريكية العربية الوطنية من خالل تقديم حلول متطورة وآمنة لشبكات الحاسبات األليكترونية تلبي 

 ."إحتياجاتهم في المجاالت التجارية وفي المستقبل

 

وخالل الزيارة قدم جيك كاتز، نائب الرئيس لشؤون إدارة المنتجات بالشركة، عرضاً عاماً عن الشركة 

كما تحدث .  تكنولوجية الحديثة التي تدفع منتجاتها مثل برمجيات الكالود واإلنترنيت النقالة واألمنواإلتجاهات ال

أوليفر تافاكالي، نائب الرئيس للشؤون الهندسية، أيضاً عن منتجات األمن التي تصنعها الشركة والتي تمثل الجزء 

 .األكبر من نشاط الشركة

 

 وجوجل الزيارة الميدانية لجامعة ستانفورد

 

دأبت جامعة ستانفورد على دعم معرض التكنولوجيا المتجول، وهو ما يجسد الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات 

واستضاف معهد ستانفورد لبحوث السياسات .  لريادة األعمال األكاديمية في تشجيع اإلبتكار والنظام البيئي

ض القضايا الهامة مثل كفاءة الطاقة والخوصصة اإلقتصادية الوفد هذا العامن حيث تناولت الزيارة بحث بع

 .إلى عالم السوق الحيز األكاديميوالبحوث والتطوير ونقل اإلبتكارات التكنولوجية الجديدة من 

     

وقدم روجر نول، الباحث األول بمعهد ستانفورد لبحوث السياسات اإلقتصادية والمدير المشارك لبرنامج اإلصالح 

ودارت مالحظاته حول السياسة التكنولوجية ومكافحة .  ن أهمية السياسات الحكومية المالئمةالتنظيمي، إيجازاً ع



 
 
 
 

 
 

 

القانون اإلداري )اإلحتكار ودور الجهاز التنظيمي وسياسات الخوصصة والمناحي اإلقتصادية للقانون العام 

وتناول أيضاً .  ية والترفيهوالجوانب اإلقتصادية لألنشطة الرياض( والجهاز القضائي وتفسير القوانين المدونة

الخاصة والسيما يتعلق األمر بهيكل البنية التحتية األساسية، بما في ذلك هيكل البنية /أهمية الشراكات العامة

وباختصار، أشار روجر نول .  اح البلدان إقتصادياً التحتية لإلتصاالت الالسلكية، والتي تمثل ضرورة أساسية لنج

إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى العمل نحو إبتكار سبل أفضل للحكم الرشيد، إلى جانب 

تحقيق الحد األقصى الحد من القواعد والقيود التنظيمية التي تؤدي في العادة إلى تخفيض سرعة النمو والحد من 

 .الممكنةللقدرات 

 

بمعهد وتحدث وارد هانسن، مدير منتدى السياسات والباحث 

ستانفورد لبحوث السياسات اإلقتصادية لشؤون التوظيف 

.  والنمو اإلقتصادي، عن سياسة الحكومة في مجال اإلبتكار

وركز في كلمته عن اآلثار اإلقتصادية والتوظيف لإلنترنيت، 

تسنى لإلنترنيت أن بما في ذلك اإلستشفاء الحكومي، وكيف ي

كما تحدث عن وادي السيليكون .  تسّرع وتحّسن الحافز المالي

ولماذا كان النظام البيئي ناجحاً في تفريخ شركات على الطراز 

.  العالمي مثل آبل وجوجل وياهو على سبيل الذكر ال الحصر

وتحدث عن أهمية نشر ثقافة تكافئ التجريب وال تعاقب الفشل 

ألعمال التجارية مستعدين على تحمل حتى يكون رواد ا

 .المخاطرة

 

واختتم هانسن كلمته بتشجيع الحكومات في دول منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا على تبني كل األدوات التي توفرها 

، واستخدام تلك األدوات اإلنترنيت والتكنولوجيات المتطورة

بطريقة تؤدي إلى تشجيع الشباب على اإلبتكار وعلى أن 

 .يكونوا شركاء في النمو اإلقتصادي للبالد

 

ومعهد ستانفورد لبحوث السياسات اإلقتصادية هو مؤسسة ال حزبية لبحوث السياسات اإلقتصادية تدرس عدة 

ويعمل بالمعهد مجموعة من .  قضايا متصلة بالسياسات اإلقتصادية وتقدم النصح والمشورة لصناع السياسات

م أفضل الطلبة الخريجين في العالم، ويتميز بجدول أعمال مصمم لنشر اآلثار المفيدة الخبراء المرموقين، من بينه

 .على المجتمع

 



 
 
 
 

 
 

 

وصرح أمين سالم، نائب الرئيس لتنمية األعمال 

التجارية بغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، 

إستمرار جامعة ستانفورد في دعم معرض "بأن 

ر كبير، حيث التكنولوجيا المتجول هو محل تقدي

."  يؤكد الجوانب األكاديمية والسياسية لبرنامجنا

إننا نتطلع إلى دعم هذه العالقة مع : "وأضاف قائالً 

ستانفورد التي تعتبر مهد الكثير من شركات 

 ."التكنولوجيا العالمية المشهورة

 

وبهذه الروح قام أعضاء الوفد بجولة في مقر شركة 

.  لنجاح بين الشركات التي خرجت إلى النور في جامعة ستانفوردقصص ا جوجل، التي تمثل واحدة من أشهر

من برنامج معرض التكنولوجيا المتجول، حيث يمثل مقر الشركة أحدث نظام  اً أساسي أوتعتبر زيارة جوجل جزء

يا في بر شركات التكنولوجبيئي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، ومركزاً لإلبداع واإلبتكار، وواحدة من أك

 .العالم

 

 م م  منتدى اإلستثمار العربيمريكية العربية توع  مككرة تفاهغرفة التجارة األ

 

خالل المحطة األخيرة لمعرض التكنولوجيا المتجول وقعت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ومنتدى 

 .يات المتحدة والعالم العربياإلستثمار العربي مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع فرص اإلستثمار بين الوال

 

لقد حظينا : "وقال أمين سالم، نائب غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية لشؤون تنمية األعمال التجارية،

: وأضاف قائالً ."  بشرف ضم منتدى اإلستثمار العربي في معرض التكنولوجيا المتطورة المتجول هذا العام

ية الوطنية حريصة على تطوير العالقات اإلستراتيجية في العالم العربي، بما في غرفة التجارة األمريكية العرب"

ونحن واثقون من أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين منظمتينا تمثل خطوة . ذلك المملكة العربية السعودية

  ."أخرى نحو التعاون بين مجتمعات رجال األعمال في المنطقة

 

ن تعمل المنظمتان معاً من أجل تشجيع نقل التكنولوجيا ونقل المعرفة ودعم الريادة في وتنص مذكرة التفاهم على أ

عن طريق ورش  العربية -األعمال التجارية وتنظيم وفود تجارية في إتجاهين ودعم البيئة التجارية األمريكية

ي من أجل تحديد فرص العمل والندوات، وأن تكونا بمثابة خط أنابيب بين الواليات المتحدة والعالم العرب

 .اإلستثمار

 



 
 
 
 

 
 

 

بينما قال ياسر العزبي، ممثل منتدى اإلستثمار 

ام لشركة منسوب للبناء العرب والمدير الع

إننا نؤمن بأن مذكرة التفاهم هذه سوف : "والتشييد

تكون بوابة للفرص التجارية الثنائية بين الواليات 

المتحدة والدول العربية في الشرق األوسط وشمال 

وسوف تساعد هذه المذكرة منتدى . ريقياإف

اإلستثمار العربي على تحقيق أهدافها من خالل 

تشجيع المستثمرين العرب على دعم أعمالهم 

التجارية ال في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا فحسب وإنما أيضاً مع الشركات 

 ."األمريكية

 

وأضاف عمرو عبد اللطيف، مدير المشروع 

السعودية وممثل آخر لمنتدى لمجموعة ترست 

إننا نود أن نشكر غرفة : "اإلستثمار العربي، قائالً 

نقل، والذي التجارة األمريكية العربية الوطنية على هذه الفرصة ودعوتنا للمشاركة في معرض التكنولوجيا المت

رمكم، ونتطلع إلى التعاون وم ثّم نود أن نشكركم على لطف ك.  نعتقد أنه يفيد الجميع في منتدى اإلستثمار العربي

 ."معكم في فعاليات وفرص تجارية في المستقبل

 

ومنتدى اإلستثمار العربي منظمة ال تهدف إلى الربح وتكرس جهودها من أجل دعم مصالح المستثمرين العرب 

ين وتسعى المنظمة إلى اإلسراع باإلندماج اإلقتصادي ب.  وبناء جسور التعاون للعالم العربي حول العالم

المستثمرين العرب وأصحاب الشركات واألعمال التجارية وأن تكون بمثابة العامل المساعد على النمو 

 .اإلقتصادي

 

 4102التطلعات إلى معرض التكنولوجيا المتجول لعام 

 

على مدار السنوات الست الماضية طورت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية معرض التكنولوجيا المتنقل 

أصبح واحداً من أشهر البرامج المخصصة لتشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الواليات المتحدة والعالم  حى

ويمثل معرض التكنولوجيا المتنقل فرصة هائلة لإللتقاء وجهاً بوجه مع عدد من أهم صناع القرار في .  العربي

 .أحدث المنتجات والخدمات بشكل مباشر صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت العالمية واإلطالع على

 



 
 
 
 

 
 

 

وإنضم أخيليش ساثيافان، األخصائي التجاري بالقنصلية األمريكية في دبي، إلى معرض التكنولوجيا المتجول 

إن معرض التكنولوجيا المتنقل الذي تنظمه غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية : "وقال.  ألول مرة هذا العام

النسبة لي لكي ألتقى وأتعلم وأتواصل مع رجال األعمال والمسؤولين الحكوميين من كل أنحاء كان فرصة كبيرة ب

وأنا .  منطقة الشرق األوسط  بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات المتطورة والجامعات األمريكية المرموقة

وسوف تؤدي إلى زيادة حركة  متأكد أن مثل تلك المعارض المتجولة سوف تساعد على تقوية العالقات التجارية،

 ." وبشكل عام، هذا المعرض يمثل نجاحاً كبيراً لغرفة التجارة األمريكية العربية.  التبادل التجاري بين المنطقتين

 

في  بالل الريس، مدير المبيعات في مركز التجارة العالمي في دبي،تي يشارك وكانت هذه هى المرة األولى ال

معرض التكنولوجيا المتجول الذي نظمته غرفة التجارة "وأعرب عن أعتقاده بأن .  معرض التكنولوجيا لمتجول

األمريكية العربية الوطنية إلى الس فيجاس ولوس أنجيليس وسان هوزيه أسفر عن لقاءات رئيسية مع شركات 

كما .  مي في دبيتكنولوجيا المعلومات المهتمة بتوسيع عالقاتها مع الفعاليات التي ينظمها مركز التجارة العال

أسبوع جيتيكس للتكنولوجيا الذي ينظمه مركز التجارة العالمي في دبي والذي يعتبر "لمسنا إهتماماً كبيراً بمعرض 

أكبر وأهم حدث لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الشرق األوسط وإفريقيا، والذي يعقد في شهر أكتوبر، 

 .يعقد في شهر يونيوومعرض ومؤتمر أمن معلومات الخليج الذي 

 

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

العام كان معرضاً غير عادي، وغرفتنا ممتنة جداً للمنظمات والشركات واألفراد الذين جعلوا جولة معرض هذا "

المتجول للتكنولوجيا تحطيم األرقام القياسية من عام إلى عام، ونتطلع  ويواصل المعرض.  هذا العام ناجحة جداً 

 ."إلى حدث أكبر وأفضل في العام المقبل إن شاء هللا

 

وسوف تستضيف غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية معرضها المتجول للتكنولوجيا المتطورة السابع في 

وسوف تعلن التواريخ المحددة في وقت الحق من .  5154ناير الواليات المتحدة خالل النصف األول من شهر ي

أو اإلتصال بالغرفة  موع  الغرفة على اإلنترنيتللحصول على المزيد من المعلومات نرجو متابعة .  هذا العام
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