
هل تعرف البرتغال ؟  
.

 
مرحبا بك في مرفأ األعمال     . اآتشف احد أآثر البلدان تطورا خالل الثالثين سنة األخيرة 



ألمس، أمزح و اآتشف   

.

 

 شكل حلول تفاعلية لالتصاالت، و تعتبر اآلن  مرجعا للزبائن                    أي دريمز تجمع بين التكنولوجيا و الفن على                   



مستر غار ديان هي أول شرآة أجهزة إنذار     .
في العالم تدمج تصميم و تكنولوجيا بيومترية   

إجابات على أطراف األصابع             
هل تعلم أن البرتغال هو من أهم رواد الحلول                    

البيومترية في العالم ؟            



برا، بحرا أو جوا  
آمن مع السوفتوار البرتغالي   .

ألآثر تقدما في أوروبا ، و تصنع               سوفتوار شرآة سيسكوج يخطط الموارد البشرية لشبكات السكة الحديدية ا                          
اره البنية التحتية للطرقات و البنية                     سكاي سوفت سوفتوار ألنظمة اإلبحار و االتصال باألقمار الصناعية ألد                     

التحتية البحرية        .



. لتجارية ، الترفيهية و التعليميةديسبالآس الديغما تحول أي مساحة الى اطار تفاعلي ، مثالي للغايات ا



هل تعلم ان آريتيكال سوفتوار 
طورت سوفتوار لدمج منظومة  

معلومات لدول فضاء الشنغن ؟ و ان   
بوآس طورت الطريق  .فيزيون 

األخضر لمراقبة الحدود لجوازات   
الكترونية 

هناك شرآات برتغالية أخرى على  
غرار نوفاباز ،ميكروفيل، نيو 

فيزيون تجعل من البرتغال مرجعا 
االنظمة االلكترونية.دوليا في 

لكي نرى عالما دون حدود، نحتاج الى تكنولوجيا   .
ممكن ان تكون برتغالي   . 



هل تعلم أن في البرتغال السمبليكس قد قضى  نصف الوقت لخلق  
 دقيقة؟ 33شرآة لمّدة 

.إآسبه معنا. الوقت هومال 



هل تعرف بأن البرتغالية ألتيتود سوفتوير    .  لكن اآلن األمر أصبح أآثر سهولة  
هي الشرآة الرائدة عالميا في مجال البرمجيات لمراآز اإلتصال؟    

 
و فوجيتسو و ناتجيتس البرتغال مقرا     , آما إختارت آل من شرآة سيسكو   

.لمراآز العمليلت و اإلتصال

منذ قرون و نحن نتواصل مع عمالء من جميع    
.أنحاء العالم



. بالنسبة له للتعامل مع الصّحة     

يجري تنفيذه بالفعل في  ,  إنشاء برمجيات  لتنظيم البيانات الصحية لضبط السريرية 
.المستشفيات في مختلف أنحاء العالم 

... .هم حلول للتنبيه



تعمل؟هل تعلم ان فيتال جاآيت هو قميص يمكن من رصد العالمات الحيوية للمس             

لديك فكرة عن نسيج البرتغال ،لكن عن هذا، ليس بعد     .



الهندسة و التسويق    
من البرتغال

ب م دابل يو، بورش ،سامسونايت ،مرسيدس، آلهم يتسوقون هنا   .



. بلدا30 وجهة في   64 أن تحلق إلى 

و تاب البرتغال هي الرائدة في شرآة الخطوط الجّوية البرتغالية     
.و عضوا في ستار أليونس, في السوق

 و مع مرآزها في لشبونة هي عبارة عن منّصة في أوروبا  
.و أمريكا الشمالية و البرازيل , للوصول إلى إفريقيا



مع سلسلة , إقتراح حلوال لصيانة و تصنيع هياآل الطيران     , في مجال الطيران المّدني و الّدفاع        , و أو جما
.و اإلجتماع على أعلى مستوى من الجودة         , الكفاءة   , واسعة من التقنيات و المواد و المرونة    

!عمالئنا وشرآائنا يعلمون ذلك     

! معا لنحلق عاليا    



. و تبدأ شرآة آبيرة مع بنيان متين

.هي واحدة من أآبر الشرآات ذات بنيان صلب في العالم  : مارتفير



.شرآة النفط و الغاز بالبرتغال       , فالب 

أجرى إستثمار تكنولوجي قوي في ,  مهتمة بإستدامة الطاقة
.آفاءة مصافيها



بحار مجموعة بورتسال سوبورسال  :  في العالم في صنع ورق المكاتب  1سوبورسالمن هنا ينطلق رقم  



!صديق جديد 

واحدة من ,  بريفادو أو بسيتا ماآسيما هي التي تنتجها أآوينوفا      
.أآبر و أحدث الوحدات لتربية األحياء المائية في أوروبا    



فالنذهب أبعد من , في جلدالعميل 
.ذلك بكثير

 الشرآات في العالم 10هو من بين أآبر ,  و لوجوبالست
.إلنتاج العبوات البالستيكية الجامدة   

.و تنتج خصيصا الحلول في مواقع العمالء 



البوابة االطلسية    
الوروبا  

ميناء سيناش :
عبور ممتاز

حديث و مبسط 
احد اعمق و اآبر موانىء 

االتحاد االوروبي 



مع (ا ، معهد تقنية المعلومة و االتصال البرنامج الذي انشأ المخبر االوروبي لنانو تكنولوجيا في مدينة براغ 
و برنامج فرنهاور   ) مع جامعة تكساس ،اوستين  ( الشراآة للنهوض بالتكنولوجيا  ) جامعة آارنيجي ميلون    

)بالتنسيق مع فرنهوفر غيسيلشات ( البرتغال 

شراآة المستقبل    



هل تعلم ان ميكروسوفت انشأت في البرتغال مرآزها  لتطوير اللغات ؟                      

من البرتغاليين    %42
يتحدثون لغة ثانية      



! وصفة صحية  , )البحث و التطوير (إ و دي  

 6لها  ,   بلدا 40موجودة في أآثر من     ). البحث و التطوير   (من عائداتها في إ و دي         % 20 و مجموعة بيال تستثمر 
, 2020وضع في السوق األوروبية جديد للصرع و حتى عام         .جزئيات جديدة ممتازة على المستوى العالمي         

.  عقاقير جديدة  5خطط إلطالق    ,  و على الصعيد العالمي      



و المناظير و  ,  عقود لفائدة آالت التصوير4يساهم البرتغال لمّدة  
.المنتجات الجديدة التي ذات جودة في القطاع البصري   
ما الذي يجعل اليكا آلة التصوير األفضل في العالم؟  

!الوضوح , الصرامة, الّدقة 



الجسور في جميع أنحاء العالم

.في البناء أيضا . بين الثقافات  ,  على مدى قرون
ن مثل  ين معمارييالسّرية ؟ مهندسين مثل سيفادويش تفاريش و مهندس  

تايشيرا  ,  إنجيل  -أو شرآات مع بروز عالمي مثل موتا , سيزا فييايرا  
.فروبو النا و سوارش دا آوستا , دوارت



العالمة. قوارب التجديف نيلو هي مثال للتربع على عرش السوق العالمي   
من القوارب المشارآة في االلعاب االولمبية بكين و  % 80الشرآة البرتغالية م أي ار لقوارب التجديف وفرت  

.  ميدالية 36 من اصل 20فازت ب  

ابطال البحر



رآوب االمواج    
و التكنولوجيا    

يفورنيا و في بولونيا ، تسيطر               تقع في ايريسيريا ، اجمل شواطىء راآبي االمواج ، و لها فروع في آال                            
من السوق العالمية لسوفت وار بطاقات التعريف ؟                   % 75نفيف على  



تصميم جديد لالبحار    

. ؤسسات التربوية في البرتغالمارغاليايش هو  اول جهاز حاسوب موجه للطفل في العالم ، موزع في الم    
رنت ، و يتم تصديره الى فينيزويال على درجة عالية من المقاومة و يحتوي على مراقبة امنية للدخول لالنت 

،البرازيل، انغوال،االرجنتين و الرأس االخضر    .



يطيب العيش هنا    !
سماء صافية ، طبيعة سخية ، موروث عريق 

تحول الى هنا. احلم ،استثمر ، اآسب 



نحن نزود أوروبا بالموسيقى    " "
تملك بوش اآبر مصنع أجهزة راديو السيارات في أوروبا  .

 يتم تسويقها في أوروبا ؟هل تعلم أن البرتغال هي المصدر الرئيسي ألجهزة راديو السيارات التي 



من قال ان الحلول ال تسقط من السماء ؟ 

ةاطلقت شرآة اندرايفى اول جب بي اس في العالم بصور فوتوغرافية فضائي . ̣̣̣̣̣̣̣̣



 آفاق المستقبل

هي الرابعة ترتيبيا و أآبر ممثل , للّطاقة بالبرتغال, تعرف أن إ دي بي 
عالمي  

يرة في مجال الّطاقة الريحية و واحد من أآبر ممثلي الّطاقة في شبه الجز   
اإليبيرية؟



الشمس ملك
أوبن رينوفابليس هي الرائدة و الزعيم في صناعة حلول ضوئية متقدمة  / و أجلوبو 

و  و تهدف إلى وضع سياسة النمو المستدام تقوم على أساس متين من البحث   .تكنولوجيا 
.التطوير 

أآبر المنشآت نحن واحد من قادة العالم في مجال الطاقة الشمسية و لدينا واحدة من    
.الكهربائية الضوئية في العالم  

. نستخدم الشمس  ,  في البرتغال



اآثر فلين ، اقل ثاني اآسيد الكربون

فلين ،التعدد البيولوجي و مقاومة                    مرآزة على االستدامة ، ساهمت اموريم في حماية الماليين من اشجار ال                     

 بلد  100اموريم هي اآبر محول للفلين في العالم و تصدر الى أآثر من                          .   التصحر   .



 و لالتصاالت  في انتاج مشتقات الخشب ، في انشاء اآبر المراآز االوروبية التجارية            .
يتغير آل شىء عند وصولها     . ..  سوناي   .



ق و عجين الورق،تجعل من    ابحاث على اصناف جديدة ،ادارة حكيمة للغابات و ريادة في انتاج الور           
المارآات البرتغالية مكتسحة للسوق الدولية     

الغابات البرتغالية



نبيل

.يعتبر الخيل البرتغالي احد األعراق الثالث االصلية في العالم                

ل برتغالي الروح و المزاج ،حيوان مكتسح ، تجسد آل خطوة من خطواته خصا      
النبل و الكرم    .



االفضل ؟  



البرتغاليون   
شعب يتكلم لغة ضيوفه ،دوما 

الآتشاف     جاهز لخوض غمار االآتشافات، لالختراع ،                 
عالم اآثر انفتاحا و توحدا ، جاهز     

للمغامرة من جديد ،
يحاول اآتساب اآثر معرفة و اتقان ما يفعله       .



لالستثمار في الساحل الغربي الوروبا ، اتصل بنا  !
aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt

ايساب البرتغال غلوبال               
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