
  

 
 

 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ومجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

 يستضيفان وفداً على مستوى عال من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

 

 --( واشنطن العاصمة) 6106إبريل  62

إستضافت غرفة التجارة األمريكية 

العربية الوطنية ومجلس األعمال 

اإلماراتي األمريكي وفداً على مستوى 

عال من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 

على مائدة غذاء ونقاش في واشنطن 

ورأس . العاصمة يوم الخميس الماضي

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، الوفد 

صناعة مجلس إدارة غرفة تجارة ورئيس 

أبوظبي، وضّم  الوفد أعضاء مجلس 

رؤساء ومدراء عدد من إدارة الغرفة، و

الشركات التجارية والصناعية 

ويمثل الوفد مختلف الفعاليات التجارية واالقتصادية والخدمية . واالستثمارية الكبرى العاملة في إمارة أبوظبي

شخصاً من الشخصيات  611المناسبة ما يزيد عن  وجذبت هذه.  والمالية واالستثمارية والعقارية في اإلمارة

البارزة التي تمثل القطاع الخاص والعام في الواليات المتحدة واإلمارات ومجتمع رجال األعمال والسلك 

 .الدبلوماسي في واشنطن العاصمة

 

وداني سيبرايت، رئيس وافتتح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، 

األعمال األمريكي اإلماراتي، هذه المناسبة، بكلمتين رحبا فيها بالوفد وأكدا على اهمية زيارة  رجال مجلس

الوفد للواليات المتحدة بالنسبة لتعزيز العالقات التجارية بشكل عام بين الواليات المتحدة واإلمارات باعتبارها 

وبعد كلمات الترحيب قُّدم أعضاء الوفد، وألقى سعادة .  ياً للواليات المتحدةشريكاً تجارياً ودبلوماسياً رئيس

 .محمد ثاني مرشد الرميثي الكلمة الرئيسية في هذه المناسبة

 

كلمة أمام المشاركين،  سعادة محمد ثاني مرشد الرميثيبعد كلمات الترحيب تم تقديم أعضاء الوفد، وألقى و

إلستثمار والتجارة في أبوظبي، الوضع الحالي لصورة واضحة عن  للحضور حيث قدم فكرة واضحة عن 

، باعتبارها القوة الرئيسية "6101أبوظبي "وأشار إلى اإلستراتيجية الطموحة لتنويع الموارد اإلقتصادية 

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية تبني الشراكة مع  وأكد رئيس.  المحركة للتنمية



  

 
 

 

 

ف التنمية مختلف أنحاء العالم بالنسبة لتحقيق أهدا التجارية في الواليات المتحدة وفيمؤسسات الشركات وال

 .اإلقتصادية في أبوظبي

 

نحن نزور الواليات المتحدة هذا : "وعبر سعادته عن ذلك بقوله

األسبوع من أجل اإللتقاء بالمسؤولين في الحكومة والصناعة، 

ثمار، وتوصيل رسالة وبحث إمكانيات الشراكة وفرص اإلست

مؤداها أن إمارة أبوظبي العب تجاري عالمي متنامي، ولديها 

 ."أهداف طموحة في ممجال التنمية اإلقتصادية

 

وعقب كلمة سعادة رئيس غرفة أبوظبي تحدثت سعادة فاطمة 

الجابر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 

ت للسادة الضيوف والمدير التنفيذي لمجموعة الجابر، حيث قدم

فكرة خلفية عن مهمة وعمل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في 

باعتبارها مجال تشجيع األعمال التجارية في أبوظبي، باعتبارها 

القطاع الخاص في همزة وصل تجارية ودولية متنامية بين 

كما تحدثت عن أهمية  .الشرقي والغربياألرضية نصفي الكرة 

اإلمارات، واشارت إلى أن النساء دور األعمال التجارية في 

في المائة من القوة العاملة في القطاع العام في  21يمثلن حوالي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأنهن يمتلكن شركات وأعمال تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم في كافة 

 .القطاعات اإلقتصادية الحيوية والهامة لنمو إقتصاد البالد

 

جرى نقاش مفتوح بين أعضاء وفد لى الكلمات الرسمية من أعضاء مجلس إدارة الغرفة اإلستماع إوعقب 

وأتيحت الفرصة للمشاركين في اللقاء بالحوار مباشرة مع كبار المسؤولين .  مجلس إدارة الغرفة  والمشاركين

لبحث  وباإلضافة إلى ذلك أتيحت لهم الفرصة.  عن صنع القرار والمستثمرين العالميين من أبوظبي

الموضوعات والقضايا التجارية وتوجيه األسئلة عن المناخ اإلجتماعي والتجاري وإدارة األعمال في دولة 

 .اإلمارات العربية المتحدة

 

المناسبة اليوم وفّرت فرصة لكبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتنوير "وذكر ديفيد حمود أن 

  ."األعمال التجارية عن إهتمامهم المتواصل بالمنتجات األمريكية والشراكةصناع القرار األمريكيين في مجال 

زيارة الوفد تمثل فرصة هامة لتعزيز العالقات التجارية بين "بينما أعرب داني سيبرايت عن إعتقاده بأن 



  

 
 

 

 

ة مع الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وفرصة ألعضاء الوفد لتوسيع شراكاتهم القائم

 ."الصناعة األمريكية

 

إرتفع حجم التبادل التجاري بين  6100في عام 

الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 

عام في المائة عن  30مليار دوالر بزيادة بلغت  01ر0

حتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد ا. 6101

ة للعالم المركز األولى على قائمة الصادرات األمريكي

العربي، حيث بلغت وارداتها من الواليات المتحدة 

مليار دوالر من البضائع، أي بزيادة  15.89حوالي 

بينما تضاعف ، 6101في المائة عن عام  36.2قدرها 

حجم الواردات األمريكية من دولة اإلمارات في عام 

وشملت قطاعات   مليار دوالر 6ر3ليصل إلى  6100

ات وأجهزة النقل والمواصالت التصدير األولى معد

، وأجهزة الحاسبات والمنتجات (مليار دوالر  5.89)

، والمعدات غير (مليار دوالر 1.91)األليكترونية 

  (.مليار دوالر  1.74)الكهربية 

 

وسوف يقضى أعضاء الوفد بقية األسبوع في واشنطن العاصمة في لقاءات مع المسؤولين في الحكومة وكبار 

مؤتمر وفي األسبوع القادم سوف يسافر الوفد إلى هيوستون للمشاركة في .  المسؤولين التنفيذيين في الصناعة

لى هامش المؤتمر قبل وحضور إجتماعات ومناسبات ع OTC 2012ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية

وترعى هذه الجولة وزارة التجارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية .  التوجه إلى شيكاغو في ختام الجولة

 .المتحدة والمكتب التجاري بسفارة اإلمارات في واشنطن

  



  

 
 

 

 

 :عن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

 

عاماً، أقدم منظمة في الواليات المتحدة  31ة، التي تأسست منذ تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطني

وتعتبر غرفة التجارة األمريكية .  تكرس نفسها لخدمة العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والعالم العربي

 العربية الوطنية بمثابة صوت الشركات األمريكية في العالم العربي ومنفذ الشركات والمؤسسات التجارية

 .العربية إلى الواليات المتحدة

 

كما تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الكيان التجاري الوحيد في الواليات المتحدة المعترف به 

وبهذه الصفة تعتبر .  والمخول من جامعة الدول العربية واإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

وشريكاً للغرف التجارية الوطنية في مختلف أنحاء " غرفة شقيقة"عربية الوطنية غرفة التجارة األمريكية ال

 .العالم العربي

 

وغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية لديها مكاتب في نيويورك وهيوستون ولوس أنجيليس وسولت ليك 

وحيدة من نوعها التي تقدم سيتي، ومقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، ومن ثّم تعتبر الغرفة التجارية ال

وحقيقة أن خدمات الغرفة تغطي ".  من أقصى طرف الواليات المتحدة في الشرق إلى أقصى مغربها"خدماتها 

كل أنحاء الواليات المتحدة معناه أن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في وضع يسمح ألعضاءها بتقديم 

 .ر القدرة على الوصول إلى كل األسواق الرئيسية في الواليات المتحدةخدماتها لكل الواليات الخمسين، وتوفي

 

Website: www.nusacc.org 

 

 :عن مجلس األعمال اإلماراتي األمريكي

 

مجلس األعمال اإلماراتي األمريكي منظمة تجارية تقدمية تكرس كل جهودها لخدمة التجارة والجوانب 

ويعمل مجلس األعمال .  األخرى من العالقات التجارية بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلماراتي األمريكي بنشاط من أجل المحافظة على إستمرار الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

خالل دعم الجهود والفعاليات، والقيام  في وضعهما كمقصد لإلستثمارات األجنبية المباشرة، وذلك من

بمبادرات مختلفة لتشديع التجارة، وتوفير المعلومات باستمرار عن المناخ التجاري في كل من البلدين، 

 .والمساعدة في تطوير عالقات إستراتيجية بين المسؤولين الحكوميين ورجال األعمال األمريكيين واإلماراتيين

 

Website: www.usuaebusiness.org 

http://www.nusacc.org/
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