
 
 
 
 

 
 

 

 الل،هغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تستضيف السيد رشاد بو 

 السفير المغربي الجديد لدى الواليات المتحدة األمريكية

 دول 5صبح المغرب أحد أكبر ي  هألول مرة في تاريخ
 العالم العربي فياألمريكية  مستوردة للمنتوجات

 

نية السفير استضافت غرفة التجارة األمريكية العربية الوط

 هالل،الجديد للمغرب لدى الواليات المتحدة السيد رشاد بو

له مع رجال األعمال  هامحيث كان هذا أول لقاء 

من قادة  051حضر هذا اللقاء أكثر من . األمريكيين

الغرفة كما دأبت كارلتون  زتيعمال في فند  ررجال األ

 عمالال األرجب ولقائهمكعادتها في استقبال السفراء الجدد 

 .األمريكيين

قال السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن تستضيف : "التجارة

عالقات الوطيد تل مؤيدك هاللالغرفة سعادة السفير رشاد بو

السفير نظرا لما تميز به  .المغربية التجارية األمريكية

الغرفة تتطلع قدما للعمل معه في األشهر القادمة أثناء  بلوماسي في خدمة بالده  يجعليمساره المهني و الد طيلة هاللبو

 ".الواليات المتحدة األمريكية في كل أنحاءلقاءاته مع رجال األعمال 

في حين أن  7100وعام  7112ما بين عام % 5أن المملكة المغربية حققت نموا اقتصاديا بنسبة  هاللالسفير بو السيدأشار 

يمكن أن نعزي و . االقتصادي على المستوى العالمي للتراجعنظرا  من الركود لكثير من األسوا  االقتصادية كانت تعانيا

ففي . النجاح االقتصادي الذي شهده المغرب إلى التنوع في برامجه االقتصادية وبشكل خاص قطاع التكنولوجيا المتقدمة

ينطب  األمر و .للسو  األوروبية موجهة ألف سيارة سنويا 511ب أكثر من نتج المغري قطاع السيارات على سبيل المثال،

. "بوينغ وايرباص"مركزا هاما لتصنيع منتجات ا ن المغرب غدأسعادة السفير  أضافلصناعة الطائرات حيث بالنسبة اته ذ

 .سين على أعلى المستوياتلتخريج العديد من المهند كوينمعاهد للتعلى المغرب اآلن  يتوفراالستثمارات  هذلهونتيجة 



 
 
 
 

 
 

 

 9 ما قيمتهستثمر سي ، حيث أنه ا يحتدى بهنجاحيعتبر مثاال  في مجال الطاقات المتجددة المغربسياسة وأضاف السفير أن 

 .ميغاواط عن طري  الطاقة الشمسية 7111دل اعا يم نتا إل 7171 سنة إلى حدوددوالر  مليار

 حق مغرب وأن ال. فالحي ال هدوالر سنويا لتحديث قطاع مليار0دل اعا يثمر مستيإن المغرب  هاللوقال سعادة السفير بو 

 .العدائيةتوسيع الصناعة اإلنتا  و اتمتسع لتطوير تقني و أن هناك مجال . فالحيذاتي في المجال الالكتفاء اال

وجهة  كما أن المغرب أصبح  .المغربي قتصادلال األساسيةإحدى الركائز إن السياحة أصبحت : "هاللوقال سعادة السفير بو

 .تقاعدهم وألقضاء عطالتهم  الوافدين على المغرب األوربيين أعدادفي  سنوي دمع تسجيل تزاي وروبيين مفضلة لأل

 العالم العربي فياألمريكية  للمنتجاتمستوردة خمس دول  كبرأصبح المغرب من ضمن أ

أصبح  غرفة التجارة األمريكية العربية، قامت بها دراسةحسب 

مستوردة خمس دول  كبرأمن ضمن   7100المغرب في عام 

ففي العام . في الشر  األوسط وشمال أفريقيااألمريكية  للمنتجات

 مليار 2..7الماضي بلغ ما استورده المغرب من البضائع األمريكية 

، مما 7101 سنة مقارنة مع %72 تصل إلى نسبةدوالر أي بزيادة 

 مشجع أمرو وه. للبضائع األمريكية جعله رابع أكبر سو  عربية

الرامية   "مبادرة التصدير الوطنية"  للتصدير أوباما لمبادرة الرئيس

سنة نهاية  في أف العالم  األمريكية إلى  لصادراتإلى مضاعفة ا

7107. 

الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة كما أكد السيد ديفد حمود، 

أعلى قطاعات الصادرات  ن بينن مأاألمريكية العربية الوطنية 

ها ي، وتل(مليون دوالر 256)ثم المواد الغذائية بقيمة ( مليون دوالر 2.9)منتجات النفط والفحم : "تتمثل فياألمريكية 

 كما تبين التنوع في ،من تلك القطاعاتقطاع لكل   ممتازة صادرات أرقام هذه" .(مليون دوالر 799)بقيمة  لمعدات النق

 ."ية من الواليات المتحدة األمريكيدات المغربرواال طبيعة

 (.7100 برسم سنةالصادرات األمريكية إلى المغرب  ملخص عن لمراجعة هنايمكنك أن تنقر )

الرتفاع في الصادرات لم يكن في اتجاه واحد فقط بل كان من المهم أن نالحظ أيضا أن هذا ا: "وأضاف السيد حمود قائالا 

 مليار 0لتصل إلى % 75فالصادرات المغربية إلى الواليات المتحدة في العام الماضي ارتفعت بنسبة . اثنين اتجاهين صوب

http://www.nusacc.org/assets/library/488_11moroccoen.pdf


 
 
 
 

 
 

 

حرة بين المغرب تعتقد الغرفة أن هذه الزيادة في التجارة في االتجاهين ارتفعت بسبب أهمية اتفاقية التجارة ال. دوالر

 .والواليات المتحدة

 اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والواليات المتحدة

الموقعة سنة اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والواليات المتحدة تعتبر

بين من نوعها  األولى 7112دخلت حيز التنفيذ سنة  والتي 7117

. من نوعها مع العالم العربي الثانيةو ،ةأفريقي الواليات المتحدة ودولة

من الرسوم الجمركية الثنائية % 95عملت االتفاقية على حذف  و قد

رسوم على بعض ال مع ابقاءعلى الصناعات والمواد االستهالكية 

 .عشر سنواتمع برمجة إعفائها خالل مدة  ةيالفالحالمنتجات 

حرة بين التجاري األمريكي فإن اتفاقية التجارة ال ممثلوحسب مكتب ال

جارية لااالقتصادية  اتاإلصالحالمغرب والواليات المتحدة تدعم 

صادرات األمريكية لوالتي تدعو إلى تحسين فرص التسوي  ل بالمغرب

 حواجزالتخفيف و حذف  إلى السو  المغربية والتي تعمل على

 .التجارية

خلقت اتفاقية التجارة الحرة والتي كان لها الدور  إن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية كانت إحدى المؤسسات التي

في مجلس  الميزانيةوكذلك فإن الغرفة كانت الجهة الوحيدة التي دعتها لجنة . اتفاقية التجارة الحرة التحسيس بمزاياالفعال في 

يمكنكم الرجوع إلى . )7117ستماع بشنن االتفاقية وذلك في السابع من يوليو االرأيها أمام لجنة  إلبداء نواب األمريكيال

عن طري  كما يمكنكم االطالع على النص الكامل لجلسة االستماع الكاملة . هذا الرابط في االنترنتشهادة الغرفة عن طري  

 (.هذا الرابط

 حركات الربيع العربي تداعيات

و في الطليعة  التموقعلجاللة الملك محمد السادس جعلت المغرب قادرا على  متبصرةرؤية الال: "أشار سعادة السفير إلى أن

صالحات  البعيدة المدى والتي طبقها المغرب وذكر اإل." الربيع العربي على مدى العام والنصف الماضيين تجاوز تداعيات

 .كرست للحكامة الجيدة و المحاسبة و دور أكبر للمجتمع المدنيوالتي  7100 زتعديالت الدستور في يوليوها مؤخرا بما في

إلى  هتجمن الصادرات المغربية ت% 21وأشار أن . كما أفاد أيضا أن هناك العديد من التحديات التي صاحبت الربيع العربي

لالستثمارات لكن  يعتبر مالذا أمنا  وبالرغم من أن المغرب. ألزمة األوروبيةتراجعت بسبب ا هااالتحاد األوروبي ولكن

http://www.nusacc.org/assets/library/7_04nusaccmoroccotestimonye.pdf
http://waysandmeans.house.gov/media/transcript/9902.html
http://waysandmeans.house.gov/media/transcript/9902.html
http://waysandmeans.house.gov/media/transcript/9902.html
http://waysandmeans.house.gov/media/transcript/9902.html


 
 
 
 

 
 

 

وعالوة . في العام الماضي%  77بنسبة  الخارجية االستثماراتهذه دت إلى انخفاض أاالضطرابات في دول شمال أفريقيا 

تكاليف ارتفاع أسعار النفط وغيرها بسبب  أكثر منالتي تنثرت ة فالحية للمواد الن المغرب من الدول المصدرفا ،على ذلك

 .الذي عانت منه المنطقة افوكذلك بسبب الجف النقل

في  الناتج الداخلي الخامأن  هاللبسرعة كبيرة، أشار السفير بوالتي تتنامى  المغربي  الشباب فئة بفي إجابة عن سؤال يتعل  

وسع يالمغرب أن فعلى هذا النمو،  يتماشى معولكي . السكاني سنوي مضطرد المتصاص النمومو المغرب بحاجة إلى ن

 .ألف وحدة سكنية 051في طريقه إلى بناء حوالي  وفي مشاريع البنية التحتية، وه همجال استثمارات

 هاللمؤهالت سعادة السفير بو 

، شغل في الواليات المتحدة اسفيرتعيينه قبل 

منصب سفير للمغرب في  هاللبو سعادة السفير

 ،االتحاد األوروبي، و قبله سفيرا في ألمانيا

كاتب ك عمل وقبل ذلك  .بلجيكا ولوكسمبرغ

كان كبير ، كما وزارة الخارجيةلعام 

للشؤون االقتصادية  للوزير األولالمستشارين 

وزارة بعام  كاتب ، كما شغل منصبوالمالية

بوزارة  ارالتجارة واالستثمار الخارجي، ومدي

نائب  الصيد البحري و المالحة التجارية و كدا 

 .مدير القسم التجاري في وزارة المالية

في الرياضيات ثم حصل على الماجستير من جامعة روان بفرنسا في  على اإلجازة  0921 سنة هاللالسفير بو حصل

وسام من و المغربية العرش في المملكةكر وسام األوسمة الدولية نخص منها بالذكما حصل على العديد من . الشؤون المالية

من الجمهورية الفدرالية األلمانية من قبل رئيس ألمانيا،  "واجراند كر" كما حصل على وسامملك بلجيكا،  درجة قائد من لدن 

 .ووسام الشرف في فرنسا

 تيسياسية الو قتصادية ا تميزة بتحدياتفترة المهذه ال خضم في: "قائالا  هاللوفي ختام كلمته، أشار سعادة السفير رشاد بو 

تشهدها منطقة الشر  األوسط وشمال أفريقيا، نجد أن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تقوم بعمل رائد لدعم التجارة 

إنه لشرف  ،وكسفير للمغرب. متعددةفرص فتح المجال لواالستثمارات بين الواليات المتحدة والشر  األوسط عن طري  

 ".عظيم لي أن أعمل جنبا إلى جنب مع الغرفة لتشجيع تلك العالقات التجارية بين بلدنا والواليات المتحدة


