
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تقيم
 غذاء عمل لسفير مصر الجديد في واشنطن

 

 :السفير محمد توفيق يؤكد
 هذا هو الوقت المناسب لتوسيع

 العمل التجاري مع مصر
 

أقامت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، بالتعاون مع 

شنطن، اليوم المكتب اإلقتصادي والتجاري المصري في وا

غذاء عمل ترحيباً بسعادة السفير محمد توفيق، سفير مصر 

الجديد لدى واشنطن، تناول بث الفرص التجارية الجديدة مع 

وكان . مصر، حيث ألقى سعادة السفير كلمة بهذه المناسبة

هذا هو اللقاء األول الذي يعقده رجال األعمال األمريكيين مع 

فير لمصر في واشنطن السفير محمد توفيق، وهو أول س

يتولى هذا المنصب بعد اإلنتخابات التاريخية التي جرت في 

 .مصر في شهر يونيو الماضي
 

وقال ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 

األمريكية العربية الوطنية، في الكلمة التي ألقاها بهذه 

وعه للسفير الجديد، ونحن سعداء بالشراكة مع المكتب إن غرفتنا تتشرف باستضافة أول حدث من ن: "المناسبة

مصر سوق هامة جداً للبضائع والخدمات األمريكية، "كما أشار في كلمته إلى أن .  اإلقتصادي والتجاري المصري

حيث تؤكد األحداث األخيرة في المنطقة أن مصر مستمرة في دورها كحجر أساس للمبادرات األمريكية األوسع في 

 ".المنطقة
 

وتولى هوزيه هيرنانديز، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون اإلقتصادية والتجارية، تقديم السفير محمد توفيق، حيث أكد 

في كلمته على الدعم األمريكي لمصر وللشعب المصري وهو يبني نظامه الديمقراطي الجديد ويحترم حقوق اإلنسان، 

كما أكد .  إلى األمام النمو اإلقتصادي والتنمية، والسالم واألمن ويشجع مسؤولية والشفافية من جانب الحكومة، ويدفع

مساعد وزيرة الخارجية  األمريكية على اإللتزام األمريكي بالعمل مع الحكومة المصرية، والشركات المصرية 

 .واألمريكية، ومع الشعب المصري كشركاء من اجل بناء مستقبل إقتصادي أفضل للبلدين
 



 
 
 

 
 

 

الثالثة  على قائمة أكبر الدول  وتحتل مصر المرتبة

المستوردة للبضائع األمريكية في العالم العربي، بعد دولة 

ففي .  اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

مليار  6.18إستوردت مصر ما قيمته أكثر من  1122عام 

وشملت قطاعات التصدير الرئيسية التي .  دوالر من البضائع

، (مليون دوالر 1.92)ئمة المنتجات الزراعية تقدمت القا

(. مليون دوالر 823)ومعدات وأجهزة النقل والمواصالت 

، واآلالت غير (مليون دوالر 559)والمنتجات الغذائية 

مليون  537)، والكيماويات (مليون دوالر 543)الكهربية 

وتقدمت الواليات المصدرة لمصر كل من لويزيانا (.  دوالر

، (مليون دوالر 1.17)، وتكساس (ن دوالرمليو 1.65)

 302)، وميريالند (مليون دوالر 428)ووالية واشنطن 

وتبين (.  مليون دوالر 239)، وفيرجينيا (دوالر

اإلحصائيات الجديدة الواردة في تقرير غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية أن مصر ماضية في طريقها إلستيراد 

 .1122البضائع والخدممات من الواليات المتحدة في عام  مليار دوالر من 10.04

 

وألقى السفير محمد توفيق كلمة إستهلها بعرض رسالة مسجلة بالفيديو من رئيس وزراء مصر الدكتور هشام قنديل 

سالة لمشاهدة ر.  إستمرار التعاون اإلقتصادي األمريكي المصريالحكومة الديمقراطية والتنمية و أكد فيها على أهمية 

 .هنارئيس الوزراء المصري على الفيديو نرجو الضغط 

 

من المهم لي أن أذكركم : "وفي كلمته قال السفير المصري الجديد

وهى عالقة . بالعالقة اإلستراتيجية بين الواليات المتحدة ومصر

إن الشرق .  إستراتيجية ألنها تؤثر على المصالح الحيوية لكل البلدين

األوسط جزء مهم جداً من العالم، ال من أجل ضمان اإلستقرار 

فحسب وإنما أيضاً باعتباره منطقة من مناطق العالم التي توجد بها 

فرصه هائلة، وحيث تعيش طبقات سكانية وسطى متزايدة وما يتبع 

 ."ذلك من األسواق

  

ية بمجلة لقد صنفت وحدة المعلومات اإلقتصاد: "وواصل حديثه قائالً 

اإليكونومست مصر، مع عدد من الدول األخرى، باعتبارها إحدى 

الدول التي ستتمتع بأسرع معدالت النمو اإلقتصادي في العالم على 

وتوقعت دراسة أخرى مثيرة .  مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة

http://www.youtube.com/watch?v=tkxHb-2ZPs4


 
 
 

 
 

 

إندونيسيا والصين والبرازيل، قوة ، بأن تصبح مصر، مع الهند وفيتنام وHSBCلإلنتباه أجراها بنك إتش إس بي سي 

وقد بدأ الناس يدركون أن هذا الوقت قد .  1112إقتصادية دولية هامة تحرك معدل النمو في التجارة الدولية في عام 

 ."أصبح مناسباً لتوسيع التجارة مع مصر

 

أود أن أشكر : "واختتم السفير محمد توفيق كلمته بقوله

ة الوطنية والشركات غرفة التجارة األمريكية العربي

المشاركة التي تفضلت برعاية هذه المناسبة على جهودها 

فوجودي هنا معكم جميعاً اليوم .  ومساعدتها في تنظيمها

 ."مبعث شرف وسرور عظيم لي

 

وشملت الشركات التي شاركت في مأدبة الغذاء اليومك 

شركة أباتشي، وهى شركة  مستقلة رائدة في مجال 

نفط والغاز وإنتاجه، حيث تقوم اإلستكشاف عن ال

بعمليات كبيرة في مصر، باإلضافة إلى شركة أرتوك 

جروب، وهى شركة إستثمارات قابضة خاصة متعددة 

المجاالت مقرها مصر، وشركة بالك آند فيتش، وهى 

شركة هندسية وإنشاءات متخصصة في تطوير البنية 

 .التحتية األساسية

 

التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، في الكلمة التي ألقاها بهذه وقال كيرت سيلفرز، نائب الرئيس 

إنه لشرف عظيم لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية أن تستضيف سعادة السفير محمد توفيق، سفير : "المناسبة

لمصرية ظلت الدعامة الرئيسية ا –العالقة األمريكية "وأشار إلى أن ."  مصر الجديد الذي وصل لتوه إلى واشنطن

والعنصر التجاري في عالقتنا عنصر مهم فيها، ومازالت مصر من أكبر الشركاء .  لمصالح بالدنا العديدة في المنطقة

وتفخر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بدعم هذه العالقة الهامة مع .  التجاريين العرب مع الواليات المتحدة

 ."لى العمل عن قرب مع السفير محمد توفيق وفريقه في السفارة المصريةمصر، وتتطلع إ


