
 
 
 

 
 

 

 

 تدعم العربية األمريكية التجارة غرفة
 الدولي بغداد معرض في األمريكي الجناح

 

 :يصّرح األمريكي السفير المعرض في األمريكي الجناح إفتتاح في
 "الدائمة لثنائيةا العالقة أساس والصالت الصداقاتو الشراكات إقامة"

 
 

 من العاشر حتى ويستمر العراقية العاصمة في اليوم إفتتح الذي والثالثين، التاسع الدولي التجاري بغداد معرض يالقي
 اإلهتمام على برهان بمثابة يعتبر الذي األمر وهو عال، مستوى على أمريكية ومشاركة إقبالاً الحالي، نوفمبر شهر

 في الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة وتشارك.  العراق جمهورية في األمريكية الشركات جانب من المتزايد
 التجارة غرفة تتولى الذي التوالي على الثاني العام وهو الحالي، العام في المعرض في األمريكي الجناح رعاية

 .المعرض رعاية الوطنية العربية األمريكية
 

 لغرفة لتنفيذيا والمدير الرئيس حمود، ديفيد وصرح
 حظيت لقد" بقوله الوطنية، العربية األمريكية التجارة
 والعمل األمريكي الجناح دعم بشرف التجارية غرفتنا
 من العراق في األمريكية السفارة به تقوم الذي الهام
.  العراقية األمريكية التجارية القاتالع تشجيع أجل

 قوة من ينتقل العراق في األمريكي التجاري فالوجود
 الوطنية العربية األمريكية التجارة وغرفة قوة، إلى

 ."المسعى هذا في شريكااً تكون بأن فخورة
 

 السفير بيكروفت، ستيفين روبرت السفير وسلّط
 العالقات أهمية على الضوء العراق، لدى األمريكي
 في وذلك والعراق، المتحدة الواليات بين اإلقتصادية

 الموردون يقدمها التي والخدمات البضائع إن: "وقال.  اليوم األمريكي الجناح إفتتاح ةبمناسب ألقاها التي الكلمة
 الوظائف إيجاد في كذلك وتساعد.  الصناعية وقدراته األساسية التحتية بنيته بناء إعادة في العراق تساعد األمريكيون

 الوسائل أفضل تجلب األمريكية فالشركات.  العراقي للشعب واإلزدهار الرفاهية من أكبر لقدر الفرص وتهيئة الجديدة



 
 
 

 
 

 

 وأنا.  العراق في للشركات التجارية المسؤولية ونماذج التجارية والممارسات اإلدارية والنظم التكنولوجيا في المتطورة
 ."العراق في اإلقتصادية التنمية أجل من تقديمها ستواصل والتي األمريكية الشركات تقدمها التي بالمساهمات فخور

 
 من أكثر هو ما مع نتعامل أننا على يبرهن العراقية األمريكية التجارية العالقة تنوع إن: "قائالاً بيكروفت السفير ومضى
 أن إلى بحاجة ولستم األمريكي، الجناح هو فهذا.  اليوم المعرض في المشاركة اتالشرك من كبير عدد فلدينا.  النفط

 تعمل األمريكية الشركات أيضااً تجدون وسوف األمريكية، السيارات صناعة من رائعة نماذج تروا لكي بعيدا تنظروا
 المعلومات وتكنولوجيا الطاقة توليد: األخرى الصناعية المجاالت من عدد في الخاص والقطاع العراقية الحكومة مع

 ."والدفاع المالية والخدمات واألمان واألمن والمواصالت والنقل
 

 الرابعة المرتبة العراق يحتل أن يتوقع الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة أجرته الذي البحث تقديرات وحسب
 عام بنهاية الثالثة المرتبة يحتل وأن المقبل، العام بنهاية العربي العالم في األمريكية والخدمات للبضائع وجهة كأكبر

 كما ،5100 عام إلى 5101 عام من المائة في 48.1 بنسبة المتحدة الوليات من العراقية الواردات زادت فقد.  5102
 في 14.7  حوالي إلى القومي الناتج إجمالي يزيد أن يتوقع
 العراق بأن اإلعتقاد إلى يدعو مما ،5102 عام في المائة
 خالل للنمو المرتفعة المعدلت هذه على يحافظ سوف

 .القريب المستقبل
 

 المتحدة تالوليا من العراق واردات كانت 5100 عام في
 643.1) الكهربية غير اآللت: التالية القطاعات على موزعة
 ،(دولر مليون 531.2) الزراعية والمنتجات ،(دولر مليون

 ،(دولر مليون 393.7) والمواصالت النقل ومعدات
(.  دولر مليون 301.3) األلكترونية والمنتجات والحاسبات

 العراق إلى اصادراته حجم حيث من الوليات ترتيب وكان
 الجنوبية كارولينا وولية ،(دولر مليون 152) واشنطن وولية ،(دولر مليون 701) تكساس ولية: التالي النحو على

 الحصول يمكن(.  )دولر مليون 122) ألباما وولية ،(دولر مليون 142) نيويورك وولية ،(دولر مليون 151)
 التجارة مستقبل عن الجديد التقرير يكون وسوف ،هنا العراق إلى األمريكية الصادرات عن المعلومات من المزيد على

 (.  قريبااً متوفرااً 5102 بعام الخاص
 

 تعرض معرضااً اآلن وأصبح فقط، عربية دول خمس بمشاركة 0691 عام في مرة أول الدولي بغداد معرض نظم وقد
 الوليات تشارك عامااً 51 من أكثر منذ عام أول 5100 امع وكان.  العالم أنحاء كل من والخدمات المنتجات كافة فيه

 البيان إنظر.  )األمريكي الجناح إفتتاح في الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة ساعدت حيث المعرض، في المتحدة

http://www.nusacc.org/assets/library/482_11iraqen.pdf


 
 
 

 
 

 

 أمريكية شركة 22 العام هذا األمريكي الجناح في ويشارك.(  هنا 5100 عام في التجارة غرفة أصدرته الذي الصحفي
 والبناء والمالية، المصرفية والخدمات والفضاء، الطيران مثل قطاعات تعرض حيث وجامعة، ومنظمة وخاصة عامة

 األساسية، التحتية والبنية الصحية، والرعاية واإلتصالت، المعلومات وتكنولوجيا والتعليم، واألمن، والدفاع والهندسة،
 .والمواصالت والنقل والتموين، واإلمداد

 
 التجارية المصالح ترويج في األمريكية الحكومة مع قرب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة وتعمل

 التجاري المستشار ريد، كريستيان ويقول.  العراق جمهورية ذلك في بما العربي، العالم أنحاء مختلف في األمريكية
 كبير وصديق األمريكية للصناعة قوي نصير الوطنية العربية ةاألمريكي التجارة غرفة: "بغداد في األمريكية بالسفارة
 مشاركتها على الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة أشكر أن وأود.  األجنبية التجارية والخدمة المتحدة للوليات

 ."بيرااًك تقديرااً الدعم هذا نقدر ونحن.  له الراعية الرئيسية الجهات من باعتبارها األمريكي الجناح في
 

 التي التجارية الصفقات وراء ما إلى يمتد العراق في األمريكية الشركات دور إن: "بقوله كلمته بيكروفت السفير واختتم
 لسنوات" البلدين بين الدائمة الثنائية العالقة أساس تضع التي والصالت الصداقات وتقيم الشراكات تبني فهى.  تبرمها
 .المستقبل في طويلة
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