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 الثامن عامها في المتطورة للتكنولوجيا العربية االمريكية التجارة غرفة جولة
 نيفادا بوالية فيجاس الس من تنطلق

 

 المعرض في تشارك عربية بلدان ست من الهايتك جولة وفود
 تكنولوجياإللكترونيات والل الدولي 

 

 يسافر الوفد ،والتكنولوجياعقب المعرض الدولي لإللكترونيات 
 ولىتكساس للمرة األ المحطة الثانية، إلى 

 

 هايتكال جولةفعاليات  ،هذا االسبوع ،غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية طلقتأ  ─ الس فيجاس، نيفادا
ات إللكترونيللواليات المتحدة االمريكية وذلك بزيارة المعرض الدولي الى ا 5102للتكنولوجيا المتطورة لعام 

ر السنوات الماضية الذي يشهد عامه الثامن، قد اجتذب على مدا المتنقل البرنامجهذا كان . و والتكنولوجيا
ساسية أدن ثالث م الجولةزور تللمرة األولى، سو، 5102دولة عربية مختلفة. في عام  01مئات الشركات من 

 في والية تكساس وهي: هيوستن، أوستن وداالس وفورت وورث.

 االستهالكية اإللكترونيات في مقابلة مع السيد غاري شابيرو، المدير التنفيذي لجمعية المتطورة للتكنولوجيا الهايتك جولةمندوبين  بعض
 التنفيذي لغرفة التجارة االمركية العربية الوطنية )أمام على اليسار(. والمدير الرئيس حمود، ديفيد أمام على اليمين(، والسيد)
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 لبناء سبل عن أفريقيا وشمال األوسط الشرق في األعمال وقطاع الحكومات قادةيبحث فيه  الذي الوقت "في
لوجيا تمهد جولة الهايتك المتنقل للتكنو المعرفة، ونقل التكنولوجي االبتكار خالل من عمل فرص وخلق القدرات

لعربية لغرفة التجارة االمريكية ا التنفيذي الرئيس والمدير حمود، المتطورة الطريق لكل ما سبق." أشار ديفيد
هذه و االقتصادي، النمو مقدمة في المتطورة التكنولوجيا قطاع أن يدركون العربي العالم الوطنية. "إن قادة

 يفسر لماذا حافظ المعرض المتنقل على هذا االهتمام الفريد على مدى السنوات الثماني الماضية."

وقد ضمت الجولة المتطورة لهذا العام وفود من مملكة البحرين، المملكة المغربية، ودولة قطر، والمملكة 
  جمهورية تونس، واإلمارات العربية المتحدة. العربية السعودية، و

 

 زيارة المعرض الدولي لإللكترونيات االستهالكية 

طورة المت للتكنولوجيا الهايتك وقد تضمنت جولة
إستراتيجيي  شريك اثنين وعشرين العام هذا

 ومنهم مضى( وقت أي من )األكثر مشاركة
 ، (CEA) االستهالكية االلكترونيات جمعية

المعرض الدولي لإللكترونيات منظمو 
 .نيفادا فيغاس، الس االستهالكية في

 الهايتك بعض ممثلي جولة مع لقاءه في
لغرفة التجارة االمريكية  المتطورة للتكنولوجيا

العربية الوطنية، قال السيد جاري شابيرو، 
الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية االلكترونيات 

غرفة التجارة االمريكية االستهالكية: " لقد نظمت 
العربية الوطنية وفد ذو كفاءة عالية من المديرين 
التنفيذين من العالم العربي، ولقد استمتعت 

نجاح في وأتمنى لهم التوفيق وال المتطورة، للتكنولوجيا الهايتك بالتعرف على اعضاء الوفد المشارك في جولة
نقدر إلتزام غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية في محطات الجولة االخرى في الواليات المتحدة. نحن 

ً في المعرض الدولي  دعم المعرض الدولي لإللكترونيات والتكنولوجيا لسنوات عديدة، ونتطلع للعمل معا
 . "5102لإللكترونيات القادم في عام 

ً هو المحطة االولى  والتكنولوجيايعد المعرض الدولي لإللكترونيات   وجياللتكنول الهايتك ةلجولتاريخيا
الف من  52من متخصصي الصناعة ومنهم  011,111. وقد اجتذب المعرض هذا العام اكثر من  المتطورة

 خارج الواليات المتحدة األمريكية.  

 

 الجريسي، مجموعة رئيس ،(اليسار إلى) الجريسي علي الشيخ
 رقالش منطقة أكبر مجموعة لتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في

 معرض اإللكترونيات خالل حضور فعاليات األوسط،
 لوالياتا سفير يستفال، دبليو جوزيف مع سعادة السيد االستهالكية

 .السعودية العربية المملكة لدى المتحدة
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كان "  5102لعام  االستهالكية، فإن المعرض الدولي لإللكترونيات والتكنولوجيا االلكترونيات لجمعية ووفقا
ً كل االرقام القياسية، حيث كشف  األكبر واألروع في تاريخ معارض االلكترونيات والتكنولوجيا ، محطما

المبتكرون في أرض المعرض النقاب عن خدمات تكنولوجية من شأنها أن تحل مشاكل العالم وتحسن مستوى 
ً  المعرض مساحة من مربع قدم مليون 5.5 من أكثر المعرض وقد تضمن الحياة."   0,211 من أكثر مقدما

 مثل عبر فئات التقنيات أحدث المبتكرون وقد عرض .الناشئة الشركات من قياسي عدد منهم عارضة، شركة
ات طابع إتصال، وأجهزة طيار، بدون والمركبات الشخصية الصحية الرعاية حلول السيارات، الكترونيات

 .ذلك من وأكثر البعد الثالثي، ألعاب،

 االلكترونيات صناعة فإن إيرادات لشابيرو، ووفقا
 الطريق على تسير المتحدة بالواليات االستهالكية

 5102 عام في المئة في بنسبة ثالثة للنمو الصحيح
وهذا إرتفاع  .مليار دوالر 550.5لتصل إلى 

 أشار شابيرو، كما ،"عين غمضة في"قياسي.
 أنصرف طلب المستهلك على التقنيات الصاعدة"

 بدون كالتكنولوجيات القابلة لالرتداء، والطائرات
 التي هذه الفئات – فائقة الجودة4Kطيار، وشاشات الـ

 ".فقط سنوات ثالث قبل للمواكبة جدا صغيرة كانت

األجهزة القابلة لإلرتداء منتشرة في معرض  وكانت
االستهالكية هذا العام، بمبيعات سنوية  االلكترونيات

من المتوقع أن تتعدى الخمسة مليارات  5102لعام 
تنخفض مبيعات االقراص  أن المتوقع دوالر.ومن
ومن المنتظر  ،5102 عام في طفيف بشكل )التابليت(

 دوالر مليار 01 أن تحقق أجهزة التلفاز مبيعات بقيمة
 أجهزة مبيعات وسط مضيئة نقطة فائقة الجودة تعد  4Kوبالرغم من لك فإن شاشات الـ. القادم العام هذا في

 .5102 عام في - وحدة ماليين أربعة إلى - المئة في مائتين من بأكثر تنمو أن المتوقع من والتي التلفاز،

 5102كثر من خمسين مليار دوالر مبيعات متوقعة في احقة، بساوما زالت صناعة الهواتف الذكية هي القوة ال
رك و، بزيادة تتعدى الخمسة بالمائة عن العام الماضي.  في كلمات فرهاد مانجو االخيرة في صحيفة نيوي

تايمز، "لقد حل محل العديد من األجهزة أداة قوية جامعة وهي: الهاتف الذكي. اليوم، كل شيء تقريبا يحتاج 
تحديد مواقع  من كاميرات للوحات مفاتيح العاب محمولة ألجهزة - متخصصفقط إلى جهاز صغير الكتروني 

كرت بيقات على الهاتف. لقد  أبت، وأشياء أخرى يكثر تسميتها تعمل بشكل أفضل كتطموسيقىاللمشغالت 
كمركز لصناعة التكنولوجيا من الطاقة  أدوات تحجبالتي قد الهواتف الذكية فئات جديدة من اإلمكانيات 

 ." واالبتكار

 

 كرزناش، جتمع السيد بريانا الرئيسي، خطابه وعقب
 تورالدك مع ،(الوسط في) إنتل لشركة التنفيذي الرئيس
 دبي لواحة التنفيذي الرئيس نائب المطروشي، جمعة

 الجنة مغيصيب، والمهندس طالل ،(يمين) للسيليكون
 يسار(.) القطرية األولمبية
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 إنترنت األشياء

،  والتكنولوجيا معرض االلكترونيات في الصدارة مركز األشياء" إنترنت" كان التوالي، على الثانية للسنة
 بكةش خالل من مكان كل في المتاحة حول الخدمات – تتشكل ما وغالبا - اليومية الحياة تدور كيف أبرز حيث

 نياتلإللكترو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج يون، كيون-بو وعلى لسان السيد. اإلنترنت
 قادرة على االتصال باالنترنت، أجهزة  سامسونج ستكون كل اآلن، من سنوات خمس" االستهالكية، قال:

 " فرن. أو الهواء لتنقية جهازا كان سواء

وقد جذبت السيارات الذكية بدون سائق انتباه 
م ت االستهالكية، حضور معرض االلكترونيات

 أحاديث وإستعراض شركات إبرازها من خالل
 دي،أو دبليو، ام بي مرسيدس، للسيارات، فورد

االول لمعرض  في اليوم االفتتاحي. وغيرهم
 االستهالكية، قدم السيد جاري االلكترونيات

االستهالكية  شابيرو من جمعية االلكترونيات
 على فاخرة تقود نفسها F 102 سيارة مرسيدس

 .المسرح خشبة

 في واضح بشكل األشياء وقد برز إنترنت
نظمتها غرفة التجارة  متخصصة جوالت

االمريكية العربية الوطنية للوفود مع شركات 
 مثل كوالكوم، وإنتل،  واي بي ام : 

  تقنية تمكن الشحن  كوالكومعرضت شركة
للبطارات، والتي تزيد من إمكانية  الالسلكي

 الشحن الحثي لكل شئ بدءاً من االلعاب والسيارات حتى المنازل.   

 زة أجه ومنها العالم، أنحاء جميع في رواد أعمال وتفاعلية إخترعها مبتكرة ياتتقن إنتل أبرزت شركة
 إصابات لمكافحة ذكية قفازات بكاميرا، قدم مزودة كرة فانلة ذكية، وزحافات الطفل عن بعد، مراقبة
 بريان لسيدا إنتل لشركة ووفقا للرئيس التنفيذي التي،" الحقيقي بالمعنى" وتقنية المتكررة، الحركة

 ستجلب إلى السوق أحدث التفاعالت بين الحاسوب واالنسان. كرزناش،

  الوفود خالل عرض التكنولوجيا الفائقة والذي مزج بين الحوسبة السحابية،  اي بي أموقد اصطحبت شركة
بي أم   الشيف واتسون(، والتسوق )أيوتحليالت البيانات، والتنقل بطريقة تؤثر بشكل فعال في الطهي )

 مع ®Adeptمبتكرات انترنت االشياء ) من متنوعة مجموعة بين التوفيق والدفع بواسطة أبل(، وأخيرا
 سامسونج(.

 

 "المعنى الحقيقي" على المندوبون تعرف إنتل، جناح شركة في
 بريان السيد إنتل لشركة ووفقا للرئيس التنفيذي التي للتكنولوجيا،

ستجلب إلى السوق أحدث التفاعالت بين الحاسوب  كرزناش،
 واالنسان.
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  المتطورة للتكنولوجيا الهايتك مالحظات أولية من بعض وفود جولة

 عاونالت مجلس من أربعة: هي عربية دول ست من هذا العام وفوداً  المتطورة للتكنولوجيا الهايتك جذبت جولة
 فريقياأ شمال من واثنين ،(المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية والمملكة وقطر البحرين) الخليجي

 نطقةم في والمؤسسات العالم في الماركات أشهر بعض وقد ضم الوفد هذا العام ممثلين عن(. وتونس المغرب)
 بيد واحة وسلطة القطرية، األولمبية واللجنة االقتصادية، للتنمية البحرين لساألوسط، ومنهم مج الشرق

 .الجريسي ومجموعة للسيليكون،

 سعيد أنا" للسيليكون، دبي واحة لسلطة( التجاري) التنفيذي الرئيس نائب المطروشي، جمعة الدكتور وأشار
،  لمتطورةا للتكنولوجيا الهايتك الثانية لجولة باالنضمام لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية للمرة جدا

 دبي ةواح والذي يقدم منصة ممتازة لقطاع التكنولوجيا." وأضاف قائالً: " نحن نعتبر مساهمة ومشاركة سلطة
 جزءاً من التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم مع غرفة التجارة المتطورة للتكنولوجيا الهايتك للسيليكون في جولة

 ."5102العربية الوطنية، ونحن نتطلع إلى بذل المزيد من الجهد معاً في عام االمريكية 

 الممثلة سيغر، روز السيدةوقد قدمت 
 البحرين، مملكة من التجارية

لقد "مالحظاتها على النحو االتي: 
غرفة التجارة االمريكية العربية  نظمت

ً فعاالً وذو مغزى في  الوطنية برنامجا
لاللكترونيات لعام المعرض الدولي 

 وأكثر المعارض أكبر أحد ،5102
وتم ترتيب . المتحدة الواليات في تأثيرا

عال  مستوى إجتماعات مثمرة وعلى
 الهايتك للوفود المشاركة في جولة

 متضمنة  المتطورة، للتكنولوجيا
 الشركات مع متخصصة لقاءات

 هذه وقد قدرت الوفود بأكملها الكبرى،
 ." المضافة القيمة الفوائد ذات

 ملكةم بين العالقات وتعزيز الوعي مستوى لرفع جدا مهمة مشاركتنا كانت"صقر قائالً:  السيدة وإختتمت
 غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية مرة أخرى!" فعلتها لقد. المتحدة والواليات البحرين

 

 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة غرفة
 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير

 نائب سالم وأمين ،(يسار) القطرية األولمبية اللجنة مغيصيب من طالل
 ثالمتحد رئيس غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية يلتقيان مع 

السيد  كاميرات،  GOPROلشركة التنفيذي والرئيس المؤسس الرئيسي،
 .التكنولوجيا مجال عشاء كبار القادة في خالل( الوسط في) ودمان نيك
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