
 
 

 

 

 تلتقيغرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية 
 مع رئيس الوزراء التونسي للمباشرة رسميا

 في تونس" السهل األخضر"بزيارة وفد 
 

 التعاون بين سعادة روبيرت هورماتس نائب وزيرة
 يسلط الضوء على المشاركةالخارجية األمريكية 

 بين القطاع العام والخاص في تونس
 

العربية األمريكية الوطنية اليوم  لتجارةغرفة ابدأت 
" السهل األخضر"رسميا زيارتها في حملة بعنوان 

 لالستثمار في لقاء للوفد مع رئيس الوزراء التونسي
كان االجتماع بالتعاون مع . السيد حمادي جبالي

رة الخارجية لشؤون يسعادة روبيرت هورماتس نائب وز 
جوردون ذلك السيد النمو االقتصادي والطاقة والبيئة وك

جراي السفير األمريكي في تونس حيث كان كل منهما 
حاضرين في الندوة التي أرسلت رسالة عالية المستوى 
عن الدعم الكبير الذي تتمتع به تونس من القطاع 

 . الخاص في حكومة الواليات المتحدة األمريكية
 

إن الواليات المتحدة : "قال نائب الوزير السيد هورماتس
زمة إلنجاح الفترة االنتقالية اقتصاديا وسياسيا في تونس بالمشاركة مع القطاع الخاص والعام في أمريكا وتونس حيث أن قطاع ملت

إن اندماج تونس ومشاركتها في الجهود االقتصادية العالمية . األعمال التونسي هو من العناصر األساسية إلنجاح هذه الجهود
 .لك بالنسبة للعديد من الشركات األمريكية والعالميةتوفر لها العديد من الفرص وكذ



 
 

 

 

 
ذه الزيارة تعكس األهمية هإن : "حيث قال ما أشار إليه سعادة جوردن جراي السفير األمريكي لدى تونس اهذ ،نفس الموضوع عنو 

وأنا أشعر بالسعادة بشكل . لمتحدةالتي توليها الحكومة األمريكية والشعب األمريكي لتوسيع العالقات التجارية بين تونس والواليات ا
 .وصفاقس خاص أن الوفد تسنت له فرصة اللقاء مع المسؤولين التونسيين ورجال األعمال في كل من مدينة تونس

 
أما رئيس الوزراء التونسي السيد جبالي فقال ألعضاء وفد غرفة التجارة أن حكومة تونس والشعب التونسي لديهم ثقة كبيرة في 

وأشار إلى أن تونس تتطلع قدما للعمل مع القطاع الخاص األمريكي لتعزيز العالقات التجارية بما . المتحدة تالوالياالتعامل مع 
في ذلك المبادرات التعاونية في القطاعات الواعدة مثل 
الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا 

وفي ختام كلمته، أشارة إلى ". المعلوماتية واالتصاالت
تلك الزيارة تسلط الضوء على التعاون بين  أن

إيجابية جدًا  القطاعين الخاص والعام وتعطي رسالة
إلى الشعب التونسي بأن الحكومة ورجال األعمال 

 .األمريكيين يهمهم العمل جدا مع الجمهورية التونسية
 

كان بعد لقاء اليوم مع رئيس الوزراء لقاء دائرة مستديرة 
مريكية العربية الوطنية نظمته غرفة التجارة األ

بالمشاركة مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة مع 
الوزير التونسي لالستثمار والتعاون الدولي السيد 
رياض بطايب ووزير المالية التونسي السيد حسين 

سؤولين بما فيهم ضمت المحادثات الجانبية كبار الم (.هذا الرابطيمكن مراجعة معلومات هذا االجتماع عن طريق . )ديماسي
ممتازة لألمريكيين والتونسيين على حد سواء  السفير التونسي إلى الواليات المتحدة السيد صالح تقية وكان ذلك بمثابة فرصة ذهبية

 .لبحث استراتيجيات االستثمار والتجارة
 

http://www.nusacc.org/pressreleases/12TUNISIAworldbankPRfinal-May2ar.pdf


 
 

 

 

حلتها االنتقالية نحو الديمقراطية وكذلك على رّكزت المحادثات على التقدم الذي حققته ليبيا في مر : "قال السيد السفير التونسي تقية
إننا نستكشف التحديات االقتصادية واالجتماعية التي : "واختتم قائالً ". الجهود لتحقيق أمال الشعب التونسي في الكرامة والحرية

 ."تواجهها بلدنا والفرص المتوفرة في هذا الشأن بما في ذلك الدوافع والمزايا الممنوحة للمستثمرين
 

للتجارة واالستثمار هي األولى من نوعها على المستوى التنفيذي وقطاعات األعمال المتوجهة إلى ليبيا " السهل األخضر"حملة 
منطقة الشرق األوسط وشمال  علىوالتي كان لها تأثيرها العميق وتونس منذ اندالع الثورة في كل منهما العام الماضي على التوالي 

لحملة الرابعة التي ترسلها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في السنوات األخيرة الماضية مما يعكس تلك هي أيضا ا .أفريقيا
 .األولويات التي توليها الغرفة األمريكية لتونس كونها في مرمى االستثمارات األمريكية

 
بليون دوالر في مبيعات السنة  052كثر من ضم الوفد ثالث عشرة شركة من كبريات الشركات األمريكية التي حققت دخال بلغ أ

كما أن وفودًا من الغرفة مثل هذه تعتبر جزءا من الشركات المائة األولى باإلضافة إلى . الماضية موزعة على عشر واليات مختلفة
واالستثمار، منها التجارة  كما تضمنت القطاعات التي تمثلها تلك الشركات قطاع. العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 .والهندسة والدفاع، واألمن، والطاقة، والمعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت والقانون والطب في المجال الزراعي والبناء
 

 ،واختتم السيد ديفيد حمود. كان من دواعي الفخر للوفد أن التقى مع رئيس الوزراء السيد الجبالي واالستمتاع بكرم الضيافة التونسي
مع التشجيع الذي لقيناه من رئيس الوزراء التونسي : "والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية قائالً  الرئيس

بين الشعبين إن ستوى جديد من التعاون االقتصادي م بناءوالحكومة األمريكية والتعاون بين أفراد القطاع  الخاص إننا نتطلع قدما ل
 ."شاء اهلل


