
 
 
 

 
 

 

 يسلط الضوء 2102لعام ( ACCESS)مؤتمر مؤسسة 
 لفرص المتنامية في العالم العربيعلى ا

 

 إحدى المؤسسات الرئيسية الراعية للمؤتمر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةتعتبر 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المرحلة االنتقاليةفي مؤتمر إذ تتصدر ندوة البحث 
 

دولة عربية مؤتمرا دام يومين في لمسؤولين التجاريين من إحدى عشرة اختتم كبار ا
شركة  052حضر المؤتمر أكثر من . ثندربيرد لإلدارة في والية أريزوناكلية 

الثالث من نوعه عن طريق  0200لعام ( ACCESS)كان مؤتمر مؤسسة . أمريكية
ر، ومصر، والعراق، من الجزائ حكوميين حيث جلب مندوبين ةوزارة التجارة األمريكي

وقطر، والسعودية، ودولة اإلمارات العربية والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، 
كانت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الراعية الفضية للحدث وللسنة . المتحدة

 .الثالثة على التوالي يكون لها تمثيل في مجتمع األعمال األمريكي
 
الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية د شار السيد ديفيد حمو أ

إنه لمن دواعي الفخر للغرفة أن تكون شريكة في هذا الحدث الهام والذي : "قائلا 
يرفع من قيمة الغرفة بدعوة الممثلين التجاريين األمريكيين والذين يريدون تأسيس 

كما أن هذا المؤتمر يسلط . أعمال مع دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 .الضوء على تكريس العلقة التجارية بين الغرفة ووزارة التجارة األمريكية

 
حيث أن هذا الحدث السنوي  أسرع الشركات نمواا في العالمبعض الفرصة الكتشاف  0200لعام ( ACCESS)لقد قدم مؤتمر 

قيا والشرق األوسط ودول جنوب آسيا وللحصول على المصادر يساعد الشركات األمريكية للتعرف على أسواق التصدير في أفري
 .واستراتيجيات السوق اللزمة للنجاح في تلك األسواق المنبثقة حديثاا 

 



 
 
 

 
 

 

التجارية واألجنبية كان المتحدث الرئيسي في هذا األمريكية للخدمات المدير العام المساعد ( Chuck Ford)السيد تشاك فورد  
للمثابرة في  االستثمار العالمي وعلى أنماط العرض والطلب ودعا الحاضرينو على مستقبل التجارة الحدث حيث ألقى الضوء 
والمؤسسات األخرى حتى تحصل األعمال األمريكية على الخدمات والدعم الذي تحتاج إليه إلثبات المشاركة مع وزارة التجارة 
لما كان النجاح والتي لوال جهودهما ( ACCESS)العربية ومؤسسة كما شكر غرفة التجارة األمريكية . نجاحها على مستوى العالم

 .حليف هذا اللقاء
 

وهي أعلى  0200تريليون دوالر في عام  2.1$حسب إحصاءات وزارة التجارة األمريكية، فإن الصادرات األمريكية وصلت إلى 
كما أن . فرص عمل لحوالي عشرة مليين أمريكيفي إيجاد  باإلضافة إلى دعمها نسبة تصل إليها الواليات المتحدة في التاريخ

فحسب . النمو في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا عَكَس هذا النمو على مدى العام الماضي رغم انبثاق حركات الربيع العربي
بليون دوالر في عام  48.77$دراسة قامت بها غرفة التجارة األمريكية العربية فإن الصادرات األمريكية للبلد العربية ازدادت من 

وهي أعلى نسبة من المبيعات  تشهدها حتى % 0550أي بزيادة تقدر بنسبة  0200بليون دوالر في عام  56.18$إلى  0202
 .اآلن

 
بغض النظر عن قوة الحركة التجارية في المبيعات الحربية، كانت 
صادرات البضائع في مجال معدات المواصلت هي نسبة حصة 

من % 3053بليون دوالر أي بزيادة  17.58$أي بلغت  األسد
ومن . مجموع البضائع األمريكية المشحونة إلى بلدان العالم العربي

في الصادرات نرى المعدات غير  تخمسة قطاعا ىبين أعل
% 0351بليون دوالر أي بنسبة  7.53$ تصل إلى الكهربائية

ثم % 5.5.ة بليون دوالر أي بنسب 4.97$ومنتجات زراعية بمبلغ 
بليون دوالر أي  4.21$معدات كومبيوتر واليكترونيات أخرى بقيمة 

بليون  3.44$، ثم منتجات غذائية وما شابهه بقيمة %555بنسبة 
منطقة الشرق األوسط وشمال %. 2500دوالر أي بزيادة بنسبة 

 . ياا أكبر سوق للصادرات األمريكية ولكنها بالتأكيد من أهمها استراتيجأفريقيا ليست 



 
 
 

 
 

 

 
هذه االكتشافات تتوافق مع األبحاث التي أجرتها غرفة التجارة األمريكية العربية بالنسبة للصادرات والخدمات األمريكية للعالم 

وفي (. 0203لمراجعة تنبؤات الغرفة لعام  تنقر هنايمكنك أن . )بليون دوالر مع آخر العام المقبل 005العربي والتي ستصل إلى 
األسابيع القليلة المقبلة ستنشر الغرفة بيانات عن الصادرات األمريكية من بضائع وخدمات إلى بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إلى  0200في عام بليون دوالر  1.كما أن المعلومات المبدئية لدراسات الغرفة تبين أن معدل النمو سيصل من . 0205إلى عام 
 .0205بليون دوالر في عام  025

 
وكان عريف الندوة التي  0200لعام ( Access)نائب الرئيس التنفيذي للغرفة السيد كورت سلفرز مثَـّل الغرفة في مؤتمر مؤسسة 

 :وقد تشكلت الندوة من. ركزت على دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المرحلة االنتقالية

 
 أخصائيي التجارة في السفارة األمريكية في الجزائر؛ ةكمورة كبير  ةز فائ ةالسيد 
 السيدة بيجي كيشيشيان، كبيرة الممثلين التجاريين في السفارة األمريكية في مصر؛ 

 السيد فتحي حمدان كبير األخصائيين التجاريين في السفارة األمريكية في ليبيا؛ 

 في أريزونالإلدارة ثندربيرد كلية  ال في فيالدكتور بول كيسنجر بروفسور استخبارات األعم. 

 
بما يحدث من حركات الربيع العربي بطرق مختلفة ولكنها لم تقتصر فقط على أعمال لقد تأثرت جميع البلدان في المنطقة "

ي وزادت من فكما الحظ العديد من المشاركين أن حركات الربيع العربي خلقت فرصاا لإلصلح االقتصاد. الفوضى وعدم االستقرار
 .حسب ما أشار إليه السيد سلفرز". الشفافية وفتحت األسواق التي كانت مغلقة لفترة كما هو الحال في ليبيا

 
كما أننا . بالرغم من التقلبات االقتصادية في السنة الماضية فإننا تشجعنا بارتفاع الصادرات األمريكية: "واختتم السيد سلفرز قائلا 
 ."ر أن الصادرات األمريكية إلى المنطقة آخذة في طريقها في االتجاه الصحيحمتفائلون مع بعض الحذ

http://www.scribd.com/doc/91541695/

