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ؿدد اهضرنبح اهلػرٖج اهيضبرنج فٕ جٖخنس ٖخغبؿف أرتؾ يراح...

قطر إحدى أكثر دول المهطقت اشجثمارًا فٌ جقهٍت المعموماث واالجصاالث
اهدّدج ،كػر
أظتدح دّهج كػر إددْ أنذر األشّاق إٌفبكبً ؿوٓ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ ّفلبً
ألددد دراشج ظبدرث ؿً يؤششج ’تٖزٌس يٌّٖخّر إٌخرٌبضٌّٖبل‘ّ .يً اهيخّكؾ أً خدلق كػر ٌيّاً ٖظل إهٓ

 6.42تبهيبئج تدوّل اهـبى اهلبدى ّفق يب أّردٍ خلرٖر ظبدر ؿً ّددث األتدبد االكخظبدٖج (غوف خبهٌٖح)ُّّ ،
ٌيّ يدفّؽ تخزاٖد اهفرط االشخذيبرٖج اهيخبدج فٕ اهلػبؽ اهخبط ،ال شٖيب كػبؿٕ اهيبل ّاهػبكجّ ،فٕ اهلػبؽ

اهـبى ،نبهرؿبٖج اهظدٖج ّاهخـوٖى.
ٌجدح اهضرنبح اهلػرٖج فٕ خأشٖس دغّر كّٔ هِب نالؿة أشبشٕ فٕ خػّٖر خلٌٖبح اهيـوّيبح ّاالخظبالح،
يذل دوّل اهضرنبح اهظغٖرثّ ،االخظبالحّ ،اهدّشتج اهشدبتٖج ،إهٓ جبٌة خوتٖخِب هوػوة اهيخزاٖد ؿوٓ خلٌٖبح

اهيـوّيبح فٕ اهضرق األّشػ.

ّفٕ غّء اهدغّر اهلّٔ هوضرنبح اهلػرٖج فٕ اهلػبؽ اهخلٌٕ ،خغبؿف ؿدد ضرنبح خلٌٖج اهيـوّيبح

ّاالخظبالح اهلػرٖج اهيضبرنج فٕ ’أشتّؽ جٖخنس هوخلٌٖج‘ أرتؾ يراح يلبرٌج تبهـبى  ،6222يب ٖـنس خٌبيٕ
االشخذيبر فٕ ُذا اهلػب ؽّ ،شـٕ ُذٍ اهضرنبح إهٓ اشخنضبف اهيزٖد يً فرط األؿيبل تبهيٌػلج.
ّخـختر "يٖزث" نترْ اهضرنبح اهلػرٖج اهيضبرنج فٕ اهدّرث اهذالذًٖ يً ددد جٖخنس ُّٕ ،يخخظظج فٕ دوّل

اهدّشتج اهشدبتٖج ،نيب ٌبهح يؤخراً جبئزث ’أفغل يزّد هخديبح اهدّشتج اهشدبتٖج فٕ اهضرق األّشػ‘ ،خالل

’يٌخدْ اشخراخٖجٖبح يرانز تٖبٌبح‘ فٕ أتّؼتّٕ .شٌٖغى إهٓ "يٖزث" فٕ ددد جٖخنس هِذا اهـبى نل يً ضرنخٕ
"شّفح شّهّضٌز" ّ"ترانّس خنٌّهّجٖز".

ٖلبى أشتّؽ جٖخنس هوخلٌٖج تًٖ  60ّ 01أنخّتر  6202فٕ يرنز دتٕ اهدّهٕ هويؤخيراح ّاهيـبرع ُّّ ،أنتر

ددد هخلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ اهضرق األّشػ ّأفرٖلٖب ،نيب ّٖفر هوضرنبح يٌظج ُبيج الشخنضبف
فرط اهٌيّ اهّاؿدث اهخٕ خزخر تِب اهيٌػلج.
ّهفح ؿتد اهلل كبشى ،اهٌبئة األّل هورئٖس فٕ يرنز دتٕ اهخجبرٔ اهـبهيٕ ،اهجِج اهيٌؼيج هيـرع جٖخنس،
االٌختبٍ إهٓ أً اهذنرْ اهذالذًٖ الٌػالق يـرع جٖخنس خيذل يدػج يفظوٖج تبهٌشتج هلػبؽ خلٌٖج اهيـوّيبح
ّاالخظبالح فٕ اهيٌػلجّ ،كبل" :شّٖفر ُذا اهددد اهيخيٖز هويزٖد يً اهضرنبح اهلػرٖج فرظج تٌبء ؿالكبح ؿيل

ّاؿدث يؾ يجخيؾ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح اهـبهيٕ ،اهذٔ ٌٖظةّ خرنٖزٍ تضنل رئٖشٕ اًٗ ؿوٓ ُذٍ اهيٌػلج

اهدّٖٖج يً اهـبهى".

ّاؿختر كبشى أً كػر "أغدح تفغل تٌٖخِب اهخدخٖج اهيخػّرث ّيب خّفرٍ يً تٖئج يضجـج هألؿيبل ،شّكبً رئٖشٖج
هضرنبح اهخلٌٖج اهـبهيٖج".
ّخبتؾ كبئالًٖ" :ـختر أشتّؽ جٖخنس هوخلٌٖج أُى يـرع هخلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ
ّأفرٖلٖبٖ ُّّ ،دؼٓ تبُخيبى ّدغّر يخزاٖدًٖ ؿوٓ خرٖػج األدداد اهخلٌٖج فٕ اهـبهى ،فِّ يٌظج رائدث خخٖخ

هوضرنبح فٕ جيٖؾ أٌدبء اهيٌػلج خشوٖػ اهغّء ؿوٓ أددد اهخػّراح اهخلٌٖج ّاشخنضبف فرط اهٌيّ اهيخبدج".

يً جبٌتَ ،أنّد جٖيس فبٌٖالٌ ،بئة اهرئٖس هويتٖـبح ّاهخشّٖق فٕ ضرنج يٖزث ،أُيٖج أً خخبح اهفرظج أيبى ؿيالء

اهضرنج ّاهضرنبء فِٖب ّجيِّرُب هالػالؽ ؿوٓ دوّل خلٌٖج اهيـوّيبح اهجدٖدث ّاهلبديجّ ،إدرام يدْ خأذٖر
اشخخداى ُذٍ اهخلٌٖبح ؿوٓ اهضرنبح ّاهيؤششبح فٕ كػر ّاهيٌػلج ننلّ ،كبلٌ" :خػوؾ يً خالل يضبرنخٌب فٕ
أشتّؽ جٖخنس هوخلٌٖج ،اهددد األترز هخلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ اهيٌػلج ،إهٓ تٌبء ؿالكبح ؿيل يخٌٖج يؾ

اهضرنبح اهـبهيٖج ،هيّانتج اهخػّر اهذٔ ٖضِدٍ كػبؽ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ كػر".
ّخغى كبئيج اهـاليبح اهخجبرٖج اهنترْ اهخٕ أندح دغّرُب فٕ جٖخنس  6202نالً يً :إخص تٕ ،أفبٖب ،أيبزًّ،
أّرانل ،آٔ تٕ إى ،اخظبالح ،تبٌبشٌّٖم ،ترّيبٖح ،تالنتٖرٔ (آر آٔ إى) ،خبخضيبٖح ،خبٌدتّرف ،اهذرٖب،

جٌّٖٖس/إدٖيبنس ،داٖخل ،شٖشنّ هٌٖنشٖس ،شٖيبٌخٖم ،ضبرة ،فّجٖخشٌّ/ح آة ،فّرد ،نبشتٖرشنٕ ،نّيغبرد،

هّجٖنّى ،يبٖنرّشّفح ،ينخّة ،يٌّشخر ،يّٖزٖم يبشخرٌّ ،نٖبُٖ ،ئج اهػرق ّاهيّاظالح فٕ دتُٕٖ ،خبضٕ،
ٖبٍ شبحٖ ،بُّ!ّ ،غٖرُب اهنذٖر.
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خيح إغبفج ؿٌبظر جدٖدث ؿوٓ فـبهٖبخَ ،تيب فٕ ذهم ؿرّع يخخظظج ألددد االتخنبراح اهخنٌّهّجٖج ّفرط
األؿيبل اهيخّفرث فٕ كػبؽ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ اهـبهى ،دفبؼبً ؿوٓ اهينبٌج اهيخفردث هويـرعّ ،إذراءً

ألجٌدخَ.

ّفٕ ُذا اهشٖبق خضِد كيج "جٖخنس هولبدث اهـبهيًٖٖ" يضبرنج ٌختج يً نتبر اهيخددٖذً ّيٌِى راٌدٔ زّنٖرتٖرف،
اهيخددذج اهرشيٖج تبشى "فٖس تّم"ّ ،يدٖرث خػّٖر األشّاق ،ضلٖلج يبرم زّنٖرتٖرف ،اهرئٖس اهخٌفٖذٔ ّاهضرٖم
اهيؤشس هضتنج "فٖس تّم" .نيب ٖضِد اهددد أٖغبً إهلبء نويبح يِيج هنل يً ؿوٕ فريبٌّٔ ،بئة رئٖس
يبٖنرّشّفح اهـبهيٖجّ ،تبشنبر غّرخٕ ،اهٌبئة األّل هورئٖس ّاهيدٖر اهـبى هّددث أؿيبل االخظبالح اهـبهيٖج فٕ

أّرانلّ .شٖلدى اهيخددذًّ خالظج ختراخِى اهنتٖرث ّخجبرتِى فٕ اشخراخٖجٖبح أؿيبل خلٌٖج اهيـوّيبح
ّاالخظبالح فٕ األشّاق اهٌبضئج.

خغى كبئيج اهفـبهٖبح األخرْ اهخٕ شٖضِدُب اهددد" ،يؤخير جٖخنس هودّشتج اهشدبتٖج" ،اهيٌظج اهيظييج
خظٖظبً هوخرنٖز ؿوٓ اهٌيّ اهيخّكؾ هودّشتج اهشدبتٖج فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ؛ ّيٌظج ؿبهى جٖخنس هويدخّْ
ّاهخػتٖلبح اهيخدرنج ،اهخٕ خشخـرع اهفرط اهيذيرث ّغٖر اهيػرّكج فٕ أشّاق خػتٖلبح اهِّاخف اهيخدرنج فٕ

اهضرق األّشػ.

ّإهٓ جبٌة ُذٍ اهفـبهٖبح اهخٕ خـلد هويرث األّهُٖٓ ،لبى "يؤخير جٖخنس اهـبهيٕ" ،اهذٔ ٖشخغٖف ؿدداً يً اهختراء
اهيّكرًٖ ّاهيخيرشًٖ فٕ كػبؽ خلٌٖج اهيـوّيبح ،هيٌبكضج أترز اهيشبئل اهيـبظرث فٕ اهيضِد اهخلٌٕ اهراًُ ،إذ
شخغى ُذٍ اهيٌظج اهيخظظج هوختبدل اهيـرفٕ ،األنتر يً ٌّؿِب ؿوٓ يشخّْ اهيٌػلجٌ 02 ،دّث يشخلوج خغى

يّاغٖؾ يخٌّؿج يذل "اهيرأث ّاألؿيبل""ّ ،اٌخِبر اهرفق تبهتٖئج فٕ اهيؤششبح""ّ ،اهـظر اهجدٖد هودوّل األيٌٖج".

ٖجشد "جٖخنس" يّجج اهٌيّ اهيخّاظل اهذٔ ٖضِدٍ كػبؽ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح فٕ اهيٌػلجّٖ ،شخلػة
اُخيبيبً ؿبهيٖبً يخزاٖداً ّاشخذيبراح يخّاظوجّٖ .ـد اهددد اهذٔ ٖجيؾ خدح يؼوخَ أنذر يً  0000002يِخىّ

ّيخخط ّختٖر فٕ اهلػبؽ يً  002دّهجّ ،أنذر يً ُ 0222يّرّد ،أدد أنذر األدداد خأذٖراً ّأؿالُب ضأٌبً فٕ
اهلػبؽ اهخلٌٕ اهـبهيٕ اهّٖى.
ٖلخظر دخّل اهددد ؿوٓ اهخجبر ّاهيـًٌّٖٖٖ .ينً هوراغتًٖ تبهخشجٖل فٕ اهددد أّ يـرفج اهيزٖد يً
اهيـوّيبح ،زٖبرث اهيّكؾ اإلهنخرٌّٕ .www.gitex.com
الجعمٍق عمي الصورة :كػر تبخح إددْ أنذر دّل اهيٌػلج إٌفبكبً ؿوٓ خلٌٖج اهيـوّيبح ّاالخظبالح
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 اهجهي -معموماث حول أشبوع جٍجكس لمجقهٍتwww.gitex.com
ٌٖؼى يرنز دت ٕ اهخجبرٔ اهـبهيٕ ذالذج أكشبى غيً أشتّؽ جٖخنس هوخلٌٖجّ ،كد ظييح ُذٍ اهـرّع هخّفر هوـبرغًٖ ّاهزائرًٖ أنتر كٖيج يينٌج.
ُّذٍ األكشبى ُٕ:
جٍجكس لحمول األعمال :اهيـرع اهخجبرٔ اهدّهٕ األّل تبهٌشتج هويؤششبح ّاهضرنبح اهيخّشػج ّاهظغٖرث فٕ اهضرق األّشػ ّأفرٖلٖب



ّجٌّة آشٖب.


معرض جمف كومس  :GULFCOMMSاهيـرع اهخجبرٔ اهرائد هلػبؽ االخظبالح فٖيب ٖخـوق تبالخظبالح اهٌلبهج ّاهذبتخج



معرض اإللكجروهٍاث االشجهالكٍت :أنتر يـرع خجبرٔ دّهٕ إلهنخرٌّٖبح اهيشخِونًّٖ ،أٌؼيج خلٌٖج اهيـوّيبحّ ،اهينٌّبح ّاهػرفٖبح

ّاالخظبالح ؿتر اإلٌخرٌح ّاألكيبر االظػٌبؿٖج فٕ اهضرق األّشػ ّأفرٖلٖب ّجٌّة آشٖب.

فٕ اهضرق األّشػ ّأفرٖلٖب ّجٌّة آشٖب.

تبإلغبفج إهٓ ذهمٖ ،ضخيل اهيـرع ؿوٓ اهفـبهٖبح اهخبهٖج:
مؤجمر جٍجكس العالمٌٖ :شخغٖف اهيؤخير شوشوج يً اهيؤخيراح اهنتٖرثّ ،اهٌلبضبحّ ،اهولبءاح اهخـرٖفٖج هخينًٖ اهـبيوًٖ فٕ كػبؽ
االخظبالح ّخلٌٖج اهيـوّيبح يً اهخـبرف ّختبدل اٗراءّ .يً اهجدٖر تبهذنر أً دغّر جيٖؾ جوشبح اهيؤخير يجبٌٕ ،دٖد ٖشخػٖؾ
اهراغتًّ تدغّر ُذٍ اهجوشبح دخّل اهلبؿبح اهخٕ خلبى فِٖب ػبهيب خّافرح أيبنً هِى فٕ اهلبؿج.
مجمس جٍجكس :يخظط هورؤشبء اهخٌفٖذًٖٖ ّنتبر اهيدٖرًٖ يً اهيضبرنًٖ ّاهزائرًٖٖ ،شخػٖؾ نتبر اهخٌفٖذًٖٖ اهخشجٖل تشِّهج ّٖشر يً
خالل اهخشجٖل اهيشتق اهنبيل ،تبإلغبفج إهٓ اهـدٖد يً اهخديبح اهيلديج ألؿغبء يجوس جٖخنس.
هبذة عن مركز دبٌ الججارً العالمٌ www.dwtc.com
ٖخيخؾ يرنز دتٕ اهخجبرٔ اهـبهيٕ ،تٌدّ  00ؿبيبً يً اهخترث فٕ خٌؼٖى األدداد اهـبهيٖج فٕ يٌػلج اهضرق األّشػّّٖ ،فر اهيرنز اهخترث ّاهٌظخ
اهالزيًٖ هوـبرغًٖ اهيدوًٖ ّاإلكوٖيًٖ ّاهدّهًٖٖ ّاهيـرفج اهـيٖلج تبهشّقّ ،اهتٌٖج اهخدخٖج اهييخبزثٌّٖ .ؼى اهيرنز ؿدداً يً أنتر اهيـبرع ّأٌجخ
اهفـبهٖبح اهدّهٖج ّاإلكوٖيٖج فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ ،يضنالً تذهم األرغٖج اهيذبهٖج هخػّٖر األؿيبل فٕ اهيٌػلج.
إً اهخزايٌب تبالتخنبر اهيشخير فٕ كػبؽ اهيـبرع كد شبؿدٌب فٕ دؿى اهٌيّ اهيخشبرؽ ّخػّٖر يجيّؿج نتٖرث يً اهيـبرع اهيّجِج هألؿيبلّ ،خوم
اهيّجِج هويشخِونًٖ ،نيب شبؿدٌب فٕ غيبً رغب اهـبرغًٖ ّاهزّار ؿوٓ دد شّاءّٖ .خـبًّ يرنز دتٕ اهخجبرٔ اهـبهيٕ يؾ نترْ اهيؤششبح
اهخجبرٖج اهـبيوج فٕ يجبل اهيـبرع هغيبً أً خلدى يـبرغَ اهلٖيج اهنبيوج هويضبرنًّٖ ،أً خوتٕ دبجبح كػبؿبخِى اهيخخوفج.

للمزيد مه المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
هالة قصاب
أصداء بيرسون مارستيلر – قطر
هاتف+21. .020 000 :
فاكس+21. .020 200 :
h.kassab@asdaa.com
جِبد نيبل
يدٖر اهـالكبح اهـبيج ،إدارث اهيـبرع ّاهفـبهٖبح ،يرنز دتٕ اهخجبرٔ اهـبهيٕ
يتضرjehad.kamal@dwtc.com ،+971.4.3086087:
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