
 
 

 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية تدعم
 قمة حاكم والية ميريالند التجارية

 

 "ممارسة األعمال التجارية مع الشرق األوسط"جلسة نقاشية حول 
 سوق إقليمية متنامية للبضائع والخدمات من والية ميريالند

 
 

قدمت الغرفة التجارية األمريكية العربية في اآلونة األخيرة الدعم لقمة األعمال التجارية التي نظمت في جامعة 
واشترك في تنظيم هذه ."  فرص جديدة لألعمال التجارية: من الشرق األوسط وإليه"جونز هوبكنز تحت عنوان 

ند لألعمال التجارية بين الشرق األوسط والواليات المناسبة، التي أقيمت من أجل دعم مبادرات حاكم والية ميريال
المتحدة، الهيئة الخاصة لحاكم والية ميريالند المعنية بشؤون الشرق األوسط، وإدارة تنمية األعمال التجارية 

 .واالقتصادية بوالية ميريالند، والغرفة التجارية الخاصة بالشرق األوسط بوالية ميريالند، وجامعة جونز هوبكنز
 
ذكر أمين سالم، نائب رئيس تنمية األعمال التجارية بغرفة التجارة و

األمريكية العربية الوطنية، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في هذه 
."  غرفتنا فخورة بدعم قمة الحاكم لألعمال التجارية"المناسبة، أن 

من خالل عملنا معاً في الشراكة العامة والخاصة نساعد في : "وقال
الطريق إلى الشرق األوسط بالنسبة للعديد من الشركات  تمهيد

 ."األمريكية، والسيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
 

وقدم أمين سالم، خالل الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان 
، نظرة عامة عن "ممارسة األعمال التجارية مع الشرق األوسط"

وذكر أن الصادرات .  ةإتجاهات األعمال التجارية في أنحاء المنطق
األمريكية إلى المنطقة تتضاعف كل أربع سنوات وأن البضائع 

، مما سيؤدي 1122مليار في عام  264إلى  1122مليار دوالر في عام  48والخدمات األمريكية سوف تزيد من 
يأتي مصدره وقال إن الطلب على الصادرات األمريكية .  مليون وظيفة في الواليات المتحدة 1.5إلى إيجاد 

األساسي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدر دولة اإلمارات العربية المتحدة والسعودية هذه المجموعة 
.  في المائة من إجمالي الطلب في هذه المنطقة على الواردات من الواليات المتحدة 01بوارداتها التي تقدر بنحو 

عندما  1122في المائة بحلول عام  62يتوقع أن تنخفض إلى حوالي ومع ذلك أشار أمين سالم إلى أن هذه النسبة 
 .تشهد دول أخرى من خارج مجلس التعاون الخليجي مثل العراق وليبيا طلباً أكبر على المنتجات األمريكية

 



 
 

 

 

تحتل  1122وحسب البحث الذي أجرته غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية أصبحت والية ميريالند في عام 
 1.4لمرتبة العاشرة على قائمة أكبر الواليات المصدرة للعالم العربي، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات أكثر من ا

وكانت معدات النقل والمواصالت تمثل أكبر قطاعات التصدير حيث بلغت قيمة .  مليار دوالر من البضائع وحدها
صادرات والية ميريالند من البضائع في عام  مليون دوالر من إجمالي  905.4الصادرات في هذا القطاع حوالي

، والمعدات غير (مليون دوالر  122.1)، يلي ذلك منتجات الحاسبات األليكترونية والمنتجات األليكترونية 1122
أما من حيث الجهة التي قصدتها صادرات والية ميريالند في منطقة الشرق (.  مليون دوالر  85.1)الكهربية 

، واإلمارات (مليون دوالر  301.5)، ومصر (مليون دوالر  553.6)فشملت السعودية  1122األوسط في عام 
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن صادرات والية ميريالند (.  مليون دوالر 172)العربية المتحدة 

 .هناإلى العالم العربي 
 

كما ذكر أمين سالم أن الدول العربية التي وقعت إتفاقيات 
حرة مع الواليات المتحدة، وهى البحرين واألردن  تجارة

والمغرب وعمان، تحقق نتائج باهرة وتتجنب بعض 
التي اتسمت بها العالقات : اإلرتفاعات واإلنخفاضات"

فقد أشار التقرير الجديد الذي أعدته .  التجارية في الماضي
غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، إلى أن قيمة 

يكية مع هؤالء الشركاء التجاريين ثنائية األمرالتجارة ال
على مدار السنوات األربع الماضية قد نمت بمتوسط معدل 

وقد زاد هذا المعدل عن .  في المائة 13.5نمو سنوي قدره 
في التجارة ( في المائة 8.4وهو )المعدل السنوي للنمو 

الثنائية خالل نفس الفترة مع الشركاء اآلخرين الذين 
إتفاقيات تجارة حرة مع الواليات المتحدة، وكانت تربطهم 

أكثر من ضعف معدل النمو في تجارة الواليات المتحدة مع 
متوسط النمو السنوي في "وخلص أمين سالم إلى القول بأن .  في المائة 6دول العالم األخرى والذي لم يزد عن 

في المائة خالل السنوات التي سبقت  0ارة الحرة بلغ التجارة الثنائية مع الدول العربية الشريكة في إتفاقيات التج
وبعد تنفيذ إتفاقيات التجارة الحرة قفز معدل النمو السنوي في .  توقيع إتفاقيات التجارة الحرة مع الواليات المتحدة

 ."في المائة 10التجارة الثنائية إلى 
 

مازال ثابتاً أو متزايداً بشكل عام، ولكنه حذر  وأشار سالم إلى أن نصيب السوق األمريكية من التجارة مع المنطقة
كما أشار إلى المنافسة الحادة والمتزايدة والسيما .  عندما تحدد الشركات نهجها" إنتظار اللحظة المواتية"من أسلوب 

 ولكن" "العالمة التجارية األمريكية هى مرادف للجودة والقدرة"وقال إن .  من البرازيل وروسيا والهند والصين
فكل الناس من جميع أنحاء العالم يتنافسون من أجل .  العمل التجاري مع الشرق األوسط ليس نزهة في الحديقة

 ."الحصول على الفرص هناك
 

http://www.nusacc.org/assets/library/518_11marylanden.pdf


 
 

 

 

وتحدث في نفس الجلسة دومينيك موراي، نائب مدير إدارة التنمية 
التجارية واإلقتصادية بوالية ميريالند، الذي شكر غرفة التجارة 

عربية على مشاركتها في القمة، وعلى دعم الغرفة األمريكية ال
 .المستمر لوالية ميريالند

 
كما تحدث دومينيك موراي عن عدد من المبادرات التجارية لوالية 

، وهى مبادرة إستثمر في ميريالندميريالند، بما في ذلك مبادرة 
رائدة أقدمت عليها الوالية لإلستثمار في المشروعات الجديدة تبلغ 

مليون دوالر، والتي تعتبر من األمثلة الرئيسية التي  48يتها ميزان
.  تبرهن على قدرة والية ميريالند على النجاح في اإلقتصاد الجديد

، وهو عبارة عن برنامج للشركات المؤهلة في ميريالند تحصل صّدر ميريالندوتشمل هذه المبادرات أيضاً مبادرة 
نفقات التي تتحملها نتيجة مشاركتها في  مبادرة التسويق الدولية، وكذلك آالف دوالر مقابل ال 21من خالله على 

، والتي تجسد رؤية الحاكم أومالي لسكان والية ميريالند من أجل بناء القدرات وتنمية المهارات للمنافسةمبادرة 
التحدي لإلستثمار م كما شرح المسؤول مبادرة الحاكم الجديدة التي تعرف باس.  المهارات الجديدة في مكان العمل

ألف دوالر لتحديد ودعم األعمال التجارية الناشئة في  011، وهى عبارة عن مسابقة تجارية قيمتها في ميريالند
 .ميريالند

 
 نوعها من مناسبة أول 1121 لعام التجارية األعمال قمة وتعتبر
 مع التجارية العالقات تنمية إلى وتهدف ميريالند، والية تنظمها
 سلسلة في مناسبة أول وهى.  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 األعمال تنمية على تركز التي السنوية ربع الدورية األنشطة من
 ومناقشات العمل وورش الندوات ذلك في بما المنطقة، مع التجارية

 مكتب األنشطة هذه تنظيم ويتولى.  ذلك إلى وما المستديرة المائدة
 التنمية وإدارة األوسط، الشرق في األمريكية الشؤون وهيئة الحاكم

 العربية األمريكية التجارة غرفة وتدعمها واإلقتصادية، التجارية
 عدد حيث من خاصة سسةمؤ أكبر وهى هوبكنز، جونز وجامعة
 للدراسات نيتزه بول كلية وبها ميريالند، والية في بها العاملين
 الدراسات كليات أرقى من تعتبر التي ،(سايس) المتقدمة الدولية

 .المتحدة الواليات في واإلقتصاد الدولية الدبلوماسية للشؤون العليا
 

وكان الحاكم أومالي قد عّين أمين سالم في أوائل العام الحالي لفترة تستمر أربع سنوات كعضو في لجنة الحاكم 
وبهذه الصفة يعمل .  الخاصة بالشؤون األمريكية في الشرق األوسط مع التركيز على تنمية األعمال التجارية الدولية

تنمية التجارية واإلقتصادية من أجل دعم العالقات التجارية أمين سالم عن قرب مع مكتب حاكم ميريالند وإدارة ال
 .واإلقتصادية بين والية ميريالند ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا


