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وإطاللة  جديد  باسم   ASIS International لشركة  البارز  الحدث   يتسم 
رائعة — لكنه ال يزال الحدث األكثر ثقة وتأثيًرا في العالم ألخصائيي األمن 

في جميع أنحاء العالم.
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 حدث قوي واحد. 
عالم من الحلول.

في السابق، كان يتحد مؤتمر ومعرض ASIS International السنوي وشركة Global Security Exchange — ليكونا بمثابة 
النطاق الكامل لألمن إلعداد حدث عالمي واحد قوي. إنه التعليم المتقدم والتكنولوجيا المبتكرة وسوق الحلول والشبكات الرائدة في الصناعة 

التي تحتاج إليها — مضاعفة.

عالمي
وباعتباره الحدث األمني األكثر شموالً في العالم ، توفر GSX فرًصا جديدة لتبادل األفكار وتوسيع الشبكات وتجربة االبتكارات لتمكين العاملين في مجال األمن في جميع 

أنحاء العالم. ويتزامن االسم الجديد مع التركيز على األمن من منظور عالمي، من خالل األفكار والخبرات المشتركة، والمحتوى المتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في 
جميع أنحاء العالم، والتقنيات واسعة النطاق التي تلبي االحتياجات الفريدة في كل سوق. 

األمن
بداية من إنترنت األشياء والتهديدات الداخلية وصوالً إلى عمليات اختراق البيانات وطائرات التجسس، فإن سرعة التغيير والمخاطر ال تعرف حدوًدا. تسد GSX ثغور 

الحاجة إلى حدث عالمي يجمع قطاع األمن بأكمله — المتخصصين في األمن اإللكتروني والتشغيلي من جميع المجاالت في القطاع الخاص والعام، والمنظمات المتحالفة، 
والشركاء، ومقدمي الخدمات والحلول - لتبادل األفكار والدروس المستفادة ومواصلة االطالع على المخاطر الحالية والناشئة واكتساب معرفة التقنيات واالتجاهات التي 

تشكل المجتمع وأماكن العمل لدينا.

تبادل
إلى جانب مهمة ربط صناعة األمن بالكامل، تعرض GSX فرًصا متعددة لتبادل المعلومات، سواء في أحداث التواصل الشبكي، أو في األروقة، أو في الفصل الدراسي، 

ر  GSX الوصول العملي إلى التقنيات الجديدة والناشئة إلى جانب األفكار والرؤى التي تعرض حلوالً مبتكرة للتحديات  أو في ساحة العرض. وعالوةً على ذلك، تيَّسِ
الحالية. ومن خالل عرضها للواقع الغامر، وعلم الروبوتات والعروض التجريبية لطائرات التجسس باإلضافة إلى توسيع مسار تعلم األثر وبرمجة المركز الوظيفية، تعمل 

GSX على تحويل تنسيق قاعة المعارض التقليدية لتزويد الحاضرين بتجربة التكنولوجيا والحلول األكثر قوة وإشراًكا.

GSX.org/IBP >> مع وفد من بلدك GSX أحضر



 تبادل 
أكبر.

األمر أكبر من مجرد اسم جديد، فقد قامت GSX برفع مستوى تجربة الحدث مع التعليم الحديث، والربط الشبكي المتجدد وساحة المعرض 
المعاد تصميمها والتي تضاعف فرصك لتبادل األفكار الرئيسية وأفضل الممارسات وتوسيع وسائل االتصال العالمية وتجربة ابتكارات جديدة. 

التعليم
على مدار GSX، ستتاح لك الفرصة الستيعاب 
أكثر من 100 ساعة من المعرفة الجماعية في 
المجال والتي يمكن توجيهها إلى اإلستراتيجية 

الحالية والمستقبلية. توفر GSX أفضل ما لديها 
فيما يتعلق باألمن - الخبراء المعنيين والحلول على 

المستوى التالي والتطبيقات العملية - وكل ذلك تحت 
سقف واحد. 

الحلول
تعد GSX فرصة قيّمة للمنتجات التجريبية والتحدث 

إلى الخبراء حول التقنيات وتطوير العالقات 
اإلستراتيجية. وباعتباره العرض األول لمتخصصي 
األمن في جميع أنحاء العالم، فإن GSX هي المكان 

الذي تقوم فيه مئات الشركات بعرض المنتجات 
ومعاينة االبتكارات وخلق الحلول. إذا كان ضروريًا 

.GSX لألمن العالمي، فهو في

وسائل االتصال
تجري االتصاالت عبر GSX بالكامل - في الجلسات 
وحفالت االستقبال وأثناء تناول الغداء ومناطق الجذب 

في قاعة المعارض والمعارض - فأنت ال تعرف أبًدا َمن 
ستلتقيه بعد ذلك! وليس هناك مكان أفضل للتواصل مع 
.GSX 2018 مجتمع األمن العالمي الدولي مقارنةً بـ

تشمل مجاالت  التركيز:

مواقف إطالق النيران الحية	 
 	AI/AR/VR
البيانات الكبيرة	 
استمرارية األعمال	 
منع  الجريمة/الخسائر	 
إدارة األزمات واالستجابة لها	 
البنية  التحتية  الحيوية	 
األمن  السيبراني	 
حماية البيانات والالئحة العامة لحماية البيانات 	 

والخصوصية والشفافية
إدارة  مخاطر  أمن  المؤسسات	 
مواضيع  مثيرة/أحداث  حالية	 
أمن  المعلومات	 
التهديدات الداخلية	 
التحقيقات	 
إنترنت األشياء	 
الشؤون القانونية	 
استخبارات المصدر المفتوح	 
األمن  المادي	 
التطرف ودور التكنولوجيا	 
علم الروبوتات	 
حماية الهدف السهل	 
اإلرهاب	 
األجهزة القابلة لالرتداء	 
العنف  في  مكان  العمل	 



 انضم إلى وفد 
من بلدك

تفخر GSX 2018 بكونها مشاركة في برنامج المشترين الدوليين التابع لوزارة التجارة األمريكية )IBP( والذي يقر بأهمية 

هذا الحدث في صناعة األمن في جميع أنحاء العالم. انضم اليوم إلى الوفد للتواصل مع األقران والزمالء من جميع أنحاء العالم 

واستكشاف االتجاهات والتقنيات التي تقود صناعة األمن.

التسجيل
عند  انضمامك إلى  وفٍد ما، فإنه  يمكنك  االستفادة  من  أسعار  ومزايا  خاصة  في  برنامج IBP )برنامج  المشتري  الدولي( —

والمتاحة  فقط  للمشاركين  في  الوفد. تواصل مع أخصائي الخدمة التجارية في سفارتك أو قنصلية الواليات المتحدة المحلية 

الخاصة بك للحصول على رمز تسجيل برنامج IBP )برنامج  المشتري  الدولي( خاص. للعثور على جهة اتصالك التجارية، 

  .export.gov يرجى زيارة الموقع

مركز التجارة الدولي

اجعل مركز التجارة الدولي مقرك الرئيسي الجتماعات العمل، أو تبادل الرسائل اإللكترونية، أو تخطيط يومك، أو التواصل مع أقرانك، 
 .GSX أو لمجرد أخذ استراحة من جميع اإلجراءات. يتاح مركز التجارة الدولي هنا لزيادة خبرتك وتوفير مكان للراحة أثناء وجودك في

فيما يلي بعض من الخدمات المقدمة:

الس فيغاس — الوجهة النهائية للعمل والمتعة معًا! 
يمكنك حضور Global Security Exchange وزيارة المدينة 

التي تجذب أكثر من 41 مليون زائر سنويًا من خالل عرض أكثر 
الفنادق الساحرة والمميزة وأكبر نجوم الترفيه والمطاعم والعروض 

الحائزة على جوائز، وبطبيعة الحال األضواء الساطعة! 

يمكنك أيًضا االستمتاع باأللعاب على مدار الساعة في عدد من أروع 
الكازينوهات في العالم، أو االستلقاء بجانب المسبح، أو االسترخاء في 

منتجع صحي، أو لعب بعض الجوالت في مالعب الغولف المحيطة.

منافذ تيار كهربائي لشحن أجهزتك

تقديم مساعدة من موظفين متعددي اللغات

مرطبات مجانية

غرف اجتماعات خاصة

خدمة وصول إلى شبكة السلكية

محطات عمل حاسوبية وطابعات

GSX.org/IBP >> للتعرف على المزيد وعرض مجموعات التسجيل انتقل إلى

 ضع خططك اآلن 
GSX.org/IBP >>


