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نحن من  

 

 

من الداخل نظرة  

 أحدث الى قدمتنا إذ الفائدة، بغاٌة الزٌارة كانت       

 الفرصة هذه لنا وفرت .العالم فً والتقنٌات المنتجات

 وستمكننا العالقات وبناء االعمال لتالقً مكان أفضل

     .اهدافنا تحقٌق من
 “ القطرٌة االولمبٌة اللجنة ، الٌاهري بسام

” 

“ 

” 

   العربٌــة األمرٌكٌة التجارة غرفة تعد             

   والمتأســسة (MUSACC) الوطنٌــة             

 االطول المنظمة عاماً، 40 قبل             

 .االمرٌكٌة العربٌة لألعمال والمكرسة خدمة

 فً االمرٌكٌة االعمال صوت NUSACC تعتبر

 عالم لدخول االوسع والبوابة العربً العالم

 التجارٌة للشركات بالنسبة االمرٌكً االعمال

 العربٌة

 غٌر منظمة هً USA – إجمع

  التشرٌع بحسب مؤسسة ربحٌة

501c3 السٌاسً بالتحشٌد تعنى   

 واالتصاالت المعلوماتٌة قطاع ونمو بتطور ٌدفع الذي

 فً واالستثمار العالمٌة التجارة وتسهٌل االمام، الى

 بهدف واالتصاالت المعلوماتٌة وخدمات منتجات

 على الملحة التنموٌة التحدٌات معالجة الى الوصول

 من USA 19 – إجمع ولمنظمة .االقلٌمً الصعٌد

 وجمعٌات منظمات ٌمثلون الذٌن المحلٌٌن الشركاء

 من عربً قطر 15 من واالتصاالت المعلوماتٌة

   .افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق منطقة

 من وفد إلستضافة مسرورة IBM مؤسسة       

 عرضاً  وتقدٌمنا افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق منطقة

 على واطالعهم فالً سلٌكون فً مكاتبنا فً تنفٌذٌاً 

 تتطلع التً الواعدة العدٌدة والفرص المستقبلٌة خططنا

 االوسط الشرق منطقة فً شركاء مع للعمل IBM الٌها

 .افرٌقٌا وشمال
 IBM ، هانسن تٌري

 كانون الثانً 14 – 11الس فٌكاس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كانون الثانً 18 – 15فالً سلٌكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كانون الثانً 20 – 19واشنطن العاصمة 

 

 

 

 
 
 
 
 
صناعة التكنولوجٌا، باالضافة الى شركات صغٌرة ومتوسطة الحجم والتً تمثل رواد السوق 

 .  النامٌة

 والمسؤولٌن الشركات واصحاب االعمال لرواد فرٌدة   فرصة   تمثل تك هاي جولة

 إلستكشاف العربً العالم انحاء جمٌع من التكنولوجٌا صناعة اطار فً الحكومٌٌن

 المجتمع ممثلً كبار ولقاء المتحدة، الوالٌات فً وانماطها والخدمات المنتجات أحدث

 السٌاسة وصناع تنفٌذٌٌن ومدراء رؤساء من البعض لقاء الى باالضافة االستثماري

 الى الموفدون سٌسافر العام، هذا نسخة فً .التكنولوجٌا صناعة قطاع فً والقرار

 وسٌتم محدد المشاركٌن عدد .واشنطن والعاصمة فالً وسلٌكون فٌكاس الس مدٌنة

 .اوال   ٌخدم اوال   ٌأتً من طرٌقة اتباع

 فٌكاس، الس مدٌنة فً تك هاي حملة فعالٌات تنطلق

  المستهلك أللكترونٌات الدولً المعرض فً نٌفادا

(CES)، المتحدة الوالٌات فً نوعه من معرض اكبر. 

 اجتماعات بتنظٌم USA – وإجمع (NUSACC) وستقوم

   فً عالمٌاً  االسماء اكبر وممثلً مدراء كبار مع للموفدٌن

  خاصة طائرة عبر الوفد ٌطٌر فٌكاس، الس جولة وبعد

Executive Private Jet فالً، سلٌكون مدٌنة الى 

 .امٌركا فً المتقدمة التقنٌات صناعة عاصمة

NUSACC إجمع و – USA عالٌة اجتماعات ستنظمان 

 وتطوٌرها االعمال فرص استكشاف الى تهدف المستوى

 والتصدٌر  االستٌراد  ذلك  فً  بمـا  العربً  العالم  فً

 العربٌة الشركات بٌن االمد وطوٌلة قوٌة شراكات اقامة هدف مع والخدمات للتقنٌات

 والكترونٌات االلكترونٌة الحكومات تخص حلول البرنامج هذا فعالٌات وستشمل .واالمرٌكٌة

   .القدرات وبناء الخبرات وتبادل االستثمار وفرص المستهلكٌن

 واشنطن مدٌنة فً جولتهم الموفدون سٌنهً

 فً المشاركة فرصة لهم ستتاح حٌث العاصمة،

 الحكومٌة للمؤسسات العالقات خبراء مع اجتماعات

 ومسؤولون بالتكنولوجٌا، المختصة السٌاسة وصناع

 ووزارة الخارجٌة وزارة من االمرٌكٌة الحكومة فً

   التجـارٌـة  الـعـالمات  ومـكـتـب  االمرٌكٌة  التـجارة
 االمرٌكٌة والوكالة  والتنمٌة للتجارة االمرٌكٌة والوكالة االمرٌكً التجاري والتمثٌل االمرٌكً

 فً المٌتروبولٌتان محٌط فً المتواجدة المهمة االمرٌكٌة المؤسسات من والعدٌد الدولٌة للتنمٌة

 .واشنطن االمرٌكٌة العاصمة

www.nusacc.org - www.ijma3.org 



 نظرة من الداخل
 

” 

“ 

” 

“ 

 بهذه فٌها اشارك التً الثانٌة السنة هً هذه        

 فرص مع آخر، بعد عاماً  تتحسن التً الحملة،

 كبرى مع واللقاءات الرائعة االعمال وتالقً التواصل

 باالضافة .العالم فً واالتصاالت المعلوماتٌة شركات

 واالتصاالت المعلوماتٌة شركات من المئات لقاء الى

 البرنامج هذا منحنً فالً، سٌلٌكون فً االمرٌكٌة

 البلدان من الشركات من العدٌد للقاء ثمٌنة فرصة

 والتً افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق فً المجاورة

   .البرنامج هذا حضرت

 
 تونس ، SamsTech طٌب، بن سمٌر

” 

“ 

 لإلتصال بنا
 :على بنا االتصال ٌرجى المعلومات، من للمزٌد

 

 NUSACC: +1 (202) 289-5920  
 IJMA3-USA: +1 (202) 223-2268 
  htrs@ictarabia.org  

 مختلف على اعٌننا الحدث هذا لنا فتح لقد          

 الوالٌات وحكومة مؤسسات قبل من المعتمدة القنٌات

 هذه تطوٌر كٌفٌة على مباشرة رؤٌة لنا ووفر المتحدة،

   .العربً العالم فً الصناعة
 

 المصرٌة والتقانة االتصاالت وزارة عمران، محمد .د

 من عاماً  40 من اكثر NUSACC تضع          

 فً االمرٌكً الخاص القطاع مع والعالقات الخبرة

 البرنامج ٌوفرهذا وتحدٌداً، .العربٌة الشركات متناول

 مثالٌة منصة العربً واالتصاالت المعلوماتٌة لقطاع

 القطاع لهذا االبرز الالعبٌن مع والشراكات للتواصل

 لهذه مهماً  مركزاً  كونها فالً سٌلٌكون فً عالمٌاً 

 .النشاطات
 االردنٌة السفارة بلبٌسً، فواز

 لماذا علٌك الحضور
 

   صناعة مجال فً المستهلك تقنٌات آخر تشهد سوف•

 عن ٌعلم من اول تكون ان فرصة مع االلكترونٌات     

 فً خبرائها أعلى من والخدمات والمنتجات التقنٌات     

 .العالم     
 

 

 تكنولوجٌا صناعة كبار مع االعمال تالقً وفرص فعالٌات فً وتشارك تتواصل سوف•

 – العربٌة االعمال رواد الى باالضافة المستهلك، والكترونٌات واالتصاالت المعلومات
 .االمرٌكٌة

 

 فً خاصة جلسات فً وتشارك التنفٌذٌٌن المدراء كلمات الى وتستمع جلسات تحضر سوف•

 الحكومة مع بالتعاون USA إجمع و NUSACC تنظمها اجتماعات عبر معهم الحدث ارض

   .االمرٌكٌة

 الصغٌرة الشركات ورؤساء مدراء مع مسبقاً  لها محضر اجتماعات فً تشارك سوف•

 على للتعرف فرصة هذه تعد إذ .الكبرى الشركات الى باالضافة الحجم، والمتوسطة

 هذه قادة مع الشراكة اقامة فرص وإلستكشاف صورة افضل فً االمرٌكً االبتكار

   .الصناعة
 
 

 والمعاهد والمؤسسات البحوث، ومؤسسات التقنٌة، عالٌة العالم شركات كبرى تزور سوف•

 .فالً سٌلٌكون فً التعلٌمٌة
 
 

   .االمرٌكً المؤسساتً االستثماري المجتمع من اعضاء لقاء بفرصة تحظى سوف•

 رسوم المشاركة
 

 لتطوٌر الفرٌدة الفرصة هذه فً المشاركة الى مدعوون العربً العالم من التقنٌات مهنًٌ كبار

 .اوالً  ٌخدم اوالً  ٌأتً من قاعدة بحسب متاح المشاركة ومجال محدود المشاركٌن عدد .االعمال

  تزوٌد المشاركٌن جمٌع على ٌتوجب سوف الشراكات، واقامة االعمال تالقً فرص ولزٌادة

NUSACC إجمع و – USA  ضمن تأتً التً االعمال تالقً ومواضٌع شركاتهم عن بمعلومات 

 .ممكن وقت بأسرع اهتماماتهم

 
 

 
 

 
 الثالث، االمرٌكٌة المدن فً اللوجستً والدعم التسجٌل، اجور جمٌع الرسوم هذه تغطً

 عبر والتنقل مختارة، طعام وجبات االرض، على النقل واالحداث، االجتماعات تحضٌرات

 الرسوم هذه .العاصمة وواشنطن فالً وسلٌكون فٌكاس الس بٌن المستوى رفٌعة خاصة طائرة

 او والترفٌه، الوجبات المتحدة، الوالٌات من و الى السفر بتذاكر المتعلقة االجور تغطً ال

 فً Four Seasons فندق وفً فٌكاس، الس فً Aria بفندق الموفدون ٌنزل سوف .المبٌت

 قبل من علٌها التفاوض تم حصرٌة بأسعار سٌتمتعون حٌث وواشنطن، فالً سٌلٌكون من كل

NUSACC.   

 
 .بتعوٌض المطالبة لهم ٌحق ال البرنامج، ٌكملون ال الذٌن الموفدون :لطفا   الحظ *
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 3,500$: رسوم التسجٌل

 

 الس فٌكاس، سٌلٌكون فالً، والعاصمة واشنطن
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 االجندة االبتدائٌة للبرنامج

الثانً الٌوم  

معرض الكترونٌات المستهلك وتالقً االعمال: كانون الثانً 12  

 الموفدون ٌسقوم .الفندق الى المطار من النقل تأمٌن سٌتم كما التنظٌمٌة، اللجنة قبل من بهم وٌرحب فٌكاس الس مدٌنة الى الموفدون ٌصل سوف

   .الموفدٌن بقٌة ٌصل بٌنما فٌكاس الس مدٌنة واستكشاف السفر بعد باالسترخاء

 130,000 من اكثر حضور ٌتوقع .امٌركا فً لأللكترونٌات تجاري معرض أكبر(CES) المستهلك الكترونٌات معرض إلستكشاف الفرصة للموفدٌن سٌكون

 – إجمع و  NUSACC تستضٌفه ترحٌبً بعشاء الٌوم وسٌختتم .العام هذا وخدماتها لمنتجاتها بالتروٌج تقوم عارضة شركة 3,000 من واكثر الزوار من
USA.  

 غرفة مع بالتنسٌق االعمال وتالقً تواصل لجلسات الٌوم باقً سٌخصص بٌنما ،(CES) المستهلك الكترونٌات معرض فً الٌوم معظم الموفدون سٌقضً

   .العام لهذا المعرض فً المشاركة 3,000 الـ الشركات من أي مع والتوفر الطلب على اعتماداً  تطوٌراالعمال اجتماعات ستقام .فٌكاس الس تجارة

 كولف لعبة او عروض او  Grand Cnyon/HooverDam زٌارة فرصة لدٌهم وسٌكون الطلب، وحسب  فٌكاس الس الى زٌارتهم بختام الموفدون سٌقوم

 .فرانسٌسكو سان الى ستنقلهم التً الخاصة الطائرة الى الترجل قبل فٌكاس الس فً آخر محلً نشاط اي او

 ومراكز الذهبٌة البوابة جسر الى زٌارات هنالك ستكون .بها المحٌطة والودٌان والمناطق فرانسٌسكو سان معالم على االطالع فرصة للموفدٌن سٌكون

  .Palo Alto فً فالً سٌلٌكون من التكنولوجٌا فً الرائدة الشركات احدى باستضافة العشاء سٌكون كما .Pier 39 فً الشهٌرة التسوق

 البرنامج هذا من الماضٌة السنوات وفود التقت .التكنولوجٌا مجال فً الرائدة االمرٌكٌة الشركات ومدراء رؤساء مع االجتماعات من سلسلة هنالك سٌكون

 .عالمٌاً  التكنولوجٌا شركات كبرى من اعمال رجال  باالضافة والكثٌر، !Yahoo و Intel و IBM و HP و Google و Cisco من تنفٌذٌٌن بمسؤولٌن

 .فالً سلٌكون  تجارة وغرفة TechWadi باستضافة مسائٌة اعمال تالقً جلسة الموفدون سٌحضر الٌوم، وبنهاٌة

االول الٌوم  

مرحباً بك فً الوالٌات المتحدة: كانون الثانً 11  

الثالث الٌوم  

االعمال، والتواصل وتالقً معرض الكترونٌات المستهلك : كانون الثانً 13  

الرابع الٌوم  

نصف ٌوم سٌاحة فً الس فٌكاس والسفر الى سان فرانسٌسكو: كانون الثانً 14  

الخامس الٌوم  

سٌلٌكون فالً/ استكشاف سان فرانسٌسكو : كانون الثانً 15  

السادس والسابع الٌوم  

اجتماعات مع الشركات االمرٌكٌة الرائدة فً مجال التكنولوجٌا: كانون الثانً 17 - 16  

كانون الثانً 14 – 11الس فٌكاس  كانون الثانً 18 – 15سلٌكون فالً   كانون الثانً 20 – 19واشنطن العاصمة    
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 اصحاب من170 مع وروابط له النامٌة الشركات من 300 من اكثر ٌستضٌف والذي التقنً،  Play&Plug مركز فً ٌومهم من جزئاً  الموفدون سٌقضً

 سٌحضى حٌث لألعمال، سانفورد  جامعة فً االبتكارات مركز الى زٌارة تنظٌم سٌتم .الخاصة االسهم فً والمستثمرون االستثمارٌة االموال رؤوس

 الصحة، قطاع ذلك فً بما القطاعات، مختلف فً تطبٌقها وكٌفٌة التكنولوجٌا، فً التطوٌرٌة والمبادرات البحوث وأحدث اهم على التعرف بفرصة الموفدون

 وهً اال الرحلة، لهذه وجهة آخر الى بهم ستطٌر والتً الخاصة الطائرة متن على الموفدون سٌركب الظهٌرة، وبعد .االقتصادي والنمو التعلٌم، الحكومة،

  .واشنطن العاصمة

 الحكومة من ومسؤولون بالتكنولوجٌا، المتعلقة السٌاسة وصناع والمؤسسات، الحكومة بٌن العالقات خبراء مع اجتماعات فً ٌومهم الموفدون ٌقضً سوف

ٌّم وفهم رؤٌة على الموفدون سٌحصل .وتسوٌقها بالتكنولوجٌا المختصة الشركات احدى قبل من العشاء استضافة سٌتم .االمرٌكٌة  والتواصل االندماج آللٌة ق

 .افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق منطقة مع

 وزارة من وحضور متكلمٌن مع ،NUSACC و USA – إجمع و TechAmerica لـ مؤتمراً  الموفدون سٌحضر االخٌر، ٌومهم من االول النصف فً

 الوكالة والتطوٌر، للتجارة االمرٌكٌة الوكالة االمرٌكٌة، التجارة ممثلً االختراع، وبراءات التجارٌة للعالمات االمرٌكً المكتب االمرٌكٌة، التجارة

  .USA – إجمع و NUSACC  تنظمه عشاء حفل الموفدون سٌحضر المؤتمرات، وبعد .االمرٌكٌة التصدٌر دعم مراكز من والعدٌد الدولٌة، للتنمٌة االمرٌكٌة

 
 .التوفر بحسب تتغٌر قد واالحداث المقترحة االجتماعات بعض .مؤقتة االجندة هذه : مالحظة•

الثامن الٌوم  

 ابتكار، حداثة، والوصول الى رؤوس االموال: كانون الثانً  18

 إتـــــصـــــل بـــــنـــــا
 

 بأسرع االعمال لتطوٌر اهتماماتهم ومجاالت شركاتهم عن بمعلومات المنظمة اللجنة ٌزودوا ان الموفدٌن على المهم من البرنامج، هذا نجاح لضمان

 مما الشركات بٌن وتالقً تعارف افضل لضمان للقاءات ترتٌب افضل من المنظمة اللجنة سٌمكن مبكر بشكل   المعلومات هذه تقدٌم ان .ممكن وقت

 .اهتمامها ومجاالت الشركات بحسب االعمال تطوٌر فرص ٌضمن
 :للمزٌد من المعلومات، اتصل بنا على
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 الــتــســجــٌــل إســتــمــارة 

للتسجٌل، ٌرجى تعبئة االستمارة ادناه وارسالها بالفاكس الى مكتب البرنامج على االرقام   289-5938 (202) 1+  

 htrs@ictarabia.org .أو ارسالها بالبرٌد االلكترونً على  + 1)202 (223- 2268أو 
.اذا كان هنالك اكثر من مشارك، ٌرجى تعبئة االستمارة مرة اخرة بعدد المشاركٌن  

 معلومات شخصٌة

 اسم العائلة االسم االوسط االسم االول

o الشركة اسم ذكر  

o الوظٌفً العنوان انثى  
 

 معلومات االتصال  
 الرقم الرئٌسً 1#هاتف 

 

 الرقم المباشر 2#هاتف 
 

 رقم الجوال المدٌنة

 رقم الفاكس القطر

 الموقع االلكترونً 2#االٌمٌل 1#االٌمٌل

 اٌمٌل المساعد اسم المساعد

 معلومات جواز السفر  
 بلد االصدار رقم الجواز

الوالدة تارٌخ مكان الوالدة  

o هل تحتاج الى فٌزا للوالٌات المتحدة؟ تارٌخ انتهاء الصالحٌة o نعم  كال
  

سٌتم اصدار رسالة دعوة من قبل اللجنة . اللجنة التنظٌمٌة تحثكم وبشدة على التقدٌم إلستحصال الفٌزا للوالٌات المتحدة بأسرع وقت ممكن

.ساعة من موعد استالم رسوم المشاركة 48المنظمة خالل   
.الموفدون مسؤولون عن استحصال تأشٌراتهم فً الوقت المحدد من أجل المشاركة بهذا البرنامج  

 

 معلومات اضافٌة
اصناف طعام ممنوعة، طلبات خاصة، 

الخ... خطط إلقامة مطولة   
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  معلومات عن الشركة  
 دور الشركة الرئٌسً. 1

ما هو الدور الرئٌسً لشركتك فً صناعة الكترونٌات المستهلك؟ 
 .  ٌرجى اختٌار احد الخٌارات ادناه

 منظمات مشترٌات
 مؤسسات ، البٌع بالجملة □
 توزٌع □
 مشترٌات حكومٌة □
 مؤسسٌة □
 البٌع بالمفرد □
 خدمات مهنٌة، جملة □
 تنصٌب/ انظمة متكاملة  □
 وكٌل مبٌعات  □

 :تخصص الشركة
 اعالنات □
 طٌران □
 بناء وتعمٌر وانشاءات □
 السٌارات □
 مبٌعات/ تطوٌر اعمال  □
 خدمات اعمال □
 مزود خدمة □
 استشارات □
 صناعة محتوى □
 توزٌع □
 تعلٌم وتدرٌب □
 عناصر الكتروٌنة □
 هندسة  □
 ترفٌه □
 موضة وازٌاء □
 خدمات مالٌة □
 حكومة/ سٌاسة عامة  □
 تأمٌن □
 تكنولوجٌا المعلومات □
 صٌانة وتصلٌح □
 تصنٌع الكترونٌات □
 ابحاث السوق  □
 تسوٌق □
 تغلٌف وطرود □
 طباعة ونشر  □
 صناعة برامجٌات □
 رٌاضة ورشاقة □
 لعب اطفال □
 مؤسسة تجارٌة □
 سٌاحة وسفر □
 خاص/ رأس مال  □

 التأثٌر على المشترٌات. 2
من من الخٌارات ادناه التً تصف تأثٌرك  واحد فقطٌرجى اختٌار 

 .على اتخاذ قرار الشراء فً وحدة المشترٌات الخاصة بشركتك
 

 صاحب القرار النهائً □
 ذو تأثٌر كبٌر فً صنع القرار الشرائً □
 اعطً النصٌحة االبتدائٌة لقرار الشراء □
 ابحث عن منتجات  □
□  ًّ  .ال ٌنطبق على السؤال عل
 
 
 إجمالً المبٌعات السنوي. 3

ٌرجى اختٌار احد الخٌارات ادناه والذي ٌصف اجمالً المبٌعات 
 :السنوي فً الشركة التً تمثلها من المنتجات االلكترونٌة للمستهلك

 اقل من ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  5اقل من  – 1 □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  10اقل من  – 5 □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  50اقل من  – 10 □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  250اقل من  – 50 □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  500اقل من  – 250 □
 ملٌون دوالر امرٌكً سنوٌاً  500اكثر من  □
□  ًّ  .ال ٌنطبق هذا السؤال عل
 
 
 
 :عدد الموظفٌن. 4

ٌرجى )ٌرجى اختٌار عدد الموظفٌن فً شركتك من الخٌارات ادناه 
 (اخذ بعٌن االعتبار كل المراكز المختلفة والمكاتب لشركتك

0 - 50 
51 - 150 
151 - 250 
251 - 500 
 501اكثر من  

 االصناف. 5
ما هً السوق التً تنوي شركتك ان تكون مهتمة بها؟ ٌرجى اختٌار 

 .كل الخٌارات التً تنطبق
 ثالثً االبعاد 
الملحقات والكمالٌات 
الصوتٌات 
صوتٌات عالٌة األداء 
الكترونٌات السٌارات 
الباٌومترٌة 
التكنولوجٌا الحٌوٌة 
الوسائط واالقراص 
انترنت الحزمة العرٌضة 
بث وتلفزٌون وكابل 
اجزاء وبرامجٌات الكومبٌوتر 
تطوٌر المحتوى 
الصحة الرقمٌة 
التصوٌر الرقمً ومونتاج الفدٌو 
الكتب االلكترونٌة 
منتجات تمٌٌز االوامر الصوتٌة 
االلعاب االلكترونٌة 
التغلٌف االلكترونً والملحقات 
التكنولوجٌا المضمنة 
 الهندسة/ التكنولوجٌا الناشئة 
 محتوى/ ترفٌه 
 (درجة متقدمة)انتاج الفدٌو واالفالم 
التطبٌقات المنزلٌة 
سبكات منزلٌة 
منتجات الصحة المنزلٌة 
السٌنما المنزلٌة 
انظمة منزلٌة متكاملة 
الملكٌة الفكرٌة 
Internet Protocol TV (IPTV) 
تطبٌقات الجوال 
المكتب المتنقل 
تكنولوجٌا النانو 
منتجات وخدمات التجارة عبر االنترنت 
االنترنت 
االلكترونٌات الشخصٌة 
منتجات االمن والسالمة الشخصٌة 
ًمعدات التصوٌر الفوتوغراف 
المطبوعات 
 مصادر التجارة 
الروبوت 
انظمة مستقبالت االقمار االصطناعٌة 
 مكتب منزلً/ مكتب صغٌر 
شبكات االعالم االجتماعً والتواصل 
االلكترونٌات الرٌاضٌة 
خدمات المشتركٌن 
هواتف 
جمعٌات تجارٌة 
فدٌو 
 الصوت عبر االنترنتVOIP 
Wi-Fi ًاالنترنت الالسلك 
االتصاالت الالسلكٌة 
غٌرها 

 

ٌرجى ادراج الشركات العارضة ذات االختصاص القرٌب 
 .من اختصاص شركتك

 ٌرجى تزوٌدنا بملخص عن شركتكم
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