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أعضاء مجلس تسویق خدمات الدفاع
٥۰٪ خصم على رسوم تسجیل الوفود

الموضوعات

المتطلبات  لمناقشة  المسلحة  والقوات  الصناعة  تجتمع 
والموضوعات الرئیسیة بمؤتمر مستقبل األسلحة دقیقة 

التصویب المشتركة (JPF2) لعام ۲۰۱٦
أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة – ۱۲ إبریل ۲۰۱٦: تستقبل مدینة 
أبوظبي مؤتمر مستقبل األسلحة دقیقة التصویب المشتركة (JPF2) في 

دول مجلس التعاون الخلیجي، والذي یعقد في ۱٦ نوفمبر ۲۰۱٦. 

ومع اإلطالق الرسمي لبوابة الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤتمر ومنصة 
والرئیس  اإلدارة  مجلس  رئیس  كوكران؛  ماثیو  السید  صرح  الوفود، 
المؤتمر  "یناقش   ،(DSMC) الدفاع  خدمات  تسویق  لمجلس  التنفیذي 
لعام   (JPF2) المشتركة  التصویب  دقیقة  األسلحة  لمستقبل  االفتتاحي 
۲۰۱٦ موضوعات ھامة تضم الحاجة المتزایدة لألسلحة دقیقة التصویب 
لدعم  قویة   C2/ISR شبكة  في  واالستثمار  والدقة،  التوقیت  حیث  من 
والحاجة  التحالف  وتوافقیة  الخلیجي،  التعاون  دول مجلس  بین  التوافقیة 
للتعاون." سوف یتم أیًضا من خالل المؤتمر مناقشة القدرة على الضرب 
الخاصة  التصویب  دقیقة  األسلحة  تكامل  األرض،  على  المدى  طویل 
التصویب،  دقیقة  األسلحة  متطلبات  األرضیة،  والقوات  الجویة  بالقوات 
ودفاع الصواریخ الجویة المتكامل، والتوافقیة القتالیة. وقد تم اإلعالن عن 
المؤتمر  للجنة  االستراتیجي  المستشار  الدفاع  خدمات  تسویق  مجلس 
وسوف یعمل على دعوة المتحدثین والوفود من القوات المسلحة التابعة 

لدول مجلس التعاون الخلیجي ومن جمیع أنحاء العالم. 

الراعي الرئیسي للمؤتمر ھو شركة لوكھید مارتن، وسوف تدعم المؤتمر 
وتساھم بعناصر رئیسیة كجزء من أجندتھ ومھمتھ إللقاء الضوء والتركیز 
الشركاء مع  المؤتمر من  یعمل فریق  الھام. سوف  الموضوع  على ھذا 
العسكریة  القطاعات  التحدیات والنجاحات في  لمناقشة  الحاضرة  الوفود 
والحكومیة والصناعیة، من خالل المشاركة في الدروس المستفادة وفي 
أصحاب  یشھده  الذي  والتطور  التقدم  على  الضوء  تلقي  التي  المعرفة 
بإحضار  األجنبیة  والدول  للشركات  السماح  مع  المحلیین،  المصالح 
المتحدثین لمناقشة الموضوعات التي تطرحھا وفود المؤتمر من القوات 

المسلحة.

لعام   (JPF2) المشتركة  التصویب  دقیقة  األسلحة  مؤتمر مستقبل  یعقد 
۲۰۱٦ في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، في نادي ضباط القوات 

المسلحة في ۱٦ نوفمبر ۲۰۱٦. 

القدرة على الضرب طویل المدى على     •
األرض.  

الضرب الدقیق الداعم لقوات التحالف.  •
األسلحة دقیقة التصویب الداعمة للدعم الجوي    •

القریب.  
تكامل األسلحة دقیقة التصویب الخاصة     •

بالقوات الجویة والقوات األرضیة.  
متطلبات نظام C4ISR لألسلحة دقیقة     •

التصویب.  
شكل األسلحة دقیقة التصویب في عام ۲۰۲٥    •

وما بعده.  
ربط األسلحة وأجھزة االستشعار وسلسلة     •

القتال.  
متطلبات توافقیة األسلحة دقیقة التصویب     •
األرضیة والعملیات المشتركة لقدرات     

الضرب طویلة المدى.  
قدرات الضرب المنسق طویل المدى: التكامل    •
الجوي واألرضي والعملیات المشتركة     

للوصول إلى األھداف في الوقت المناسب.  
قدرات الضرب األرضیة والجویة المشتركة     •
التي تدعم عملیات الھجوم لتدمیر وإبطال     

مفعول األصول الھامة للعدو.  

التصویب  دقیقة  األسلحة  لمستقبل  مؤتمر  أكبر  انعقاد 
المشتركة في دول مجلس التعاون الخلیجي

الراعي الرئييس

الراعي الرئیسي:

المستشار االستراتیجي:

استعالمات الرعایة:
السيدة إ�� بينز | نائب الرئيس للتسويق

imke.pinz@defenseservicesmarketingcouncil.com
السيدة باربارا فيجويروا | رشيك فريق التسويق

barbara.figueroa@defenseservicesmarketingcouncil.com

ترشیح المتحدثین: 
السيد ماثيو كوكران | مستشار املجلس - اختيار املتحدث

matthew.cochran@defenseservicesmarketingcouncil.com
السيد مارك ليف�ات | مستشار املجلس - اختيار املتحدث

mark.leveratt@defenseservicesmarketingcouncil.com

التسجیل:
فريق التسجيل

FIRESconference@defenseservicesmarketingcouncil.comWWW.JPF2FIRESCON.COM 

االستضافة الرسمیة:

الشریك اإلعالمي الرسمي:

املضيف الرسمي


