
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية تشارك في
 في والية يوتا، أول قمة دولية على اإلطالق

 والتي تتصدر كل الواليات األمريكية من حيث معدل
 نمو الصادرات على مدى خمسة أعوام

 

 اللجنة المعنية بالفرص المتاحة في الشرق األوسط وشمال
 الخليجيأفريقيا تعرض البحرين، إحدى دول مجلس التعاون 

 

من زعماء األعمال والحكومات هذا  250اجتمع أكثر من 
األسبوع في مدينة سولت ليك سيتي لالستماع إلى مالحظات 
لجان الخبرة في مساعدة األعمال الصغيرة في والية يوتا، 
وطرح األسئلة عليها، من أجل التوسع في األسواق الدولية 

ومكتبه )القتصادية وفي ضيافة مكتب الحاكم للتنمية ا. الجديدة
، قام المركز التجارة العالمي (للتجارة والدبلوماسية الدولية

لوالية يوتا، والقسم التجاري األمريكي، وإدارة األعمال 
التجارية الصغيرة، وست لجان بتناول المكونات الضرورية 

وكان ممثلو يوتا . لالرتقاء بالشركات إلى المستوى العالمي
الحضور، بمن فيهم أولئك المسئولون التجاريون الستة بين 

/ هولندا / عن اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وبلجيكا 
 .لوكسمبورغ، والمكسيك، وشيلي

 
لقد حظيت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بامتياز كونها جزءاً من هذا التجمع األول من نوعه في سولت ليك "

وهذا هو انعكاس لنمو تواصل والية يوتا مع "س الغرفة والمدير التنفيذي لها، ولذ تابع، ، طبقاً لديفيد حمود، رئي"سيتي
هذا وكانت غرفة التجارة األمريكية ". األسواق العالمية، خاصة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 .العربية الوطنية قد افتتحت مكتباً لها في مدينة سولت ليك سيتي قبل عام واحد

 
مليون دوالر أمريكي العام الماضي،  09لقد بلغت صادرات والية  يوتا من السلع والخدمات إلى العالم العربي أكثر من 

عما كانت عليه في  1922بالمائة في عام 5093متصدرة البالد في معدل النمو خالل خمسة أعوام، بزيادة قدرها 
وقد ذهب . لمنتجات اإللكترونية الصادرات الرئيسية ليوتاوتمثل المصنوعات المعدنية ومنتجات الحاسوب وا. 1929

مليون دوالر أمريكي من صادرات يوتا إلى اإلمارات العربية المتحدة، تلتها  44العام الماضي ما قيمته أكثر من 
 .مليون دوالر أمريكي إلى المملكة العربية السعودية 20صادرات من السلع والخدمات قيمتها 



 
 
 

 
 

 

 
كل من اآلنسة سينثيا دوجالس، مدير " بالفرص المتاحة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"الخاصة وقد ضمت اللجنة 

التنمية التجارية لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية؛ والسيد فرانز كولب، المدير المعني بأوروبا، والشرق األوسط، 
 .نسة روز ساجر، الممثل التجاري لمملكة البحرينوأفريقيا والهند في مكتب الحاكم للتنمية االقتصادية؛ واآل

 
وقد ترأس اللجنة مدير مكتب الحاكم للتنمية االقتصادية، 
فرانز كولب، والذي أبرز األهمية المتزايدة للعالقات 
االقتصادية بين الشرق األوسط ويوتا، إضافة إلى عالقتها 
بالعدد المتزايد من البلدان الشرق أوسطية التي ظهرت 

وقد ناقش أعضاء اللجنة . واق هامة لشركات يوتاكأس
التشكيلة العريضة لفرص العمل المتوفرة لشركات يوتا في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص 
على إقامة البنية التحتية، والفوائد االقتصادية للعمل مع 
شركاء محل ثقة كاملة، تم اختيارهم بدقة متناهية، وحوافز 

رية متوفرة حالياً من أجل الشركات األمريكية في تجا
 .مملكة البحرين

 
طبقاً لوزارة التجارة األمريكي، فإن الصادرات األمريكية 

، وهي أكبر 1922تريليون دوالر أمريكي في  192بلغت 
مة لحوالي   29قيمة كلية في تاريخ الواليات المتحدة، ُمدعِّ

التصدير الوطنية لقد دعت مبادرة . مليون وظيفة أمريكية
إلى مضاعفة صادرات  1929للرئيس أوباما في 

تريليون دوالر أمريكي  5924الواليات المتحدة إلى 
، وطبقاً ألبحاث غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 1923بحلول عام 

لقد بلغت السلع . ة على الطريق نحو تحقيق هدف مضاعفة الصادراتهي إحدى المناطق التي تسير فيها الواليات المتحد
رة إلى سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  مليار  44أعلى مستوى لها، محققة  1922والخدمات األمريكية الُمصد ّْ

 .1923مليار دوالر أمريكي بحلول عام  261دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن تبلغ هذه القيمة 
 
ال شك أن الربيع العربي قد أدى إلى تباطؤ اقتصادي في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي عانت من "

ً لآلنسة دوجالس، والذي أطردت، "اضطرابات شديدة، مثل تلك التي حدثت في تونس، ومصر، وسوريا، وليبيا ، طبقا
فافية واإلصالح االقتصادي، وبفتح أسواق كانت مغلقة إال أنه قد أدى أيضاً إلى عصر جديد من المطالبة الشعبية بالش"

 ".في السابق، خاصة في شمال أفريقيا، وهي أخبار طيبة لألعمال التجارية األمريكية
 



 
 
 

 
 

 

ومما يزيد من الطلب على السلع والخدمات األمريكية، إقامة البنية التحتية، وتنمية التنقيب عن الطاقة والمشروعات 
هذا وتتركز العديد من المشاريع الكبيرة إلقامة البنية . ة، وإنفاق المستهلكين، واإلنفاق على الدفاعالبتروكيماوية اإلنتاجي

شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقدر : التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل
ة اإلمارات العربية المتحدة، وُعمان، والمملكة مليار دوالر أمريكي، وسوف تصل بين كل إمارات دول 22تكلفتها بـ

العربية السعودية؛ وخط الحرمين للسكك الحديدية الذي سوف يصل بين مكة المكرمة والمدينة؛ ومشروع الربط 
الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ والجسر الذي يتم بناءه بين قطر والبحرين، والذي سوف يكون ُمعداً في 

؛ والجسر 1911ناسب لخدمة زوار مسابقة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم والتي سوف تقام في الدوحة في الوقت الم
مليارات دوالر أمريكي، وسوف يزيد  3ميالً وتقدر تكلفته بـ 52المعلق بين مصر والسعودية، وهو جسر يمتد لمسافة 

وقت نفسه الباب للعائالت السعودية الراغبة في زيارة من أعداد الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة، بينما يفتح في ال
 .مصر

 
لقد أوجدت التغيرات السياسية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحديات "

ً لسينثيا دوجالس، المدير بغرفة "لعدد من البلدان على األمد القصير ، طبقا
تؤدي أيضاً لكن رياح التغيير في المنطقة "التجارة األمريكية العربية الوطنية، 

. إلى فرص غير مسبوقة لألعمال التجارية األمريكية على المدى األطول
ويوتا في وضع قوي جداً لمتابعة قيادة األمة في نمو الصادرات، وأسواق 

 ".الشرق األوسط وشمال أفريقيا توفر فرص استثنائية للقيام بذلك
 

لكة كمحور كذلك تحدثت ممثل البحرين التجاري، روز ساجر، عن قوة المم
مالي إقليمي، يوفر قواعد تنظيمية مالية سليمة وشفافة، وهي أيضاً عضو 

بفضل موقعها اإلستراتيجي، تقدم البحرين، . "بمنظمة الملكية الفكرية العالمية
، أفضل قيمة في المنطقة، مع إعفاء ضريبي "الصديقة لألعمال التجارية"

ألجانب، وتكاليف تشغيل ل( بالمائة 299)كامل للشركات، وملكية كاملة 
لقد كانت البحرين . ، حسب ساجر"منخفضة، وعمالة جيدة التعليم وثنائية اللغة

أول دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الواليات 
حرين أيضاً وصوالً كما توفر الب. المتحدة، ُمقِدمة معاملة تفضيلية جداً للسلع والخدمات المصنوعة في الواليات المتحدة

غير خاضع للضريبة إلى البلدان األخرى األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والذي يضم الكويت، وُعمان، وقطر، 
 .والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة

 
ها في البحرين، فسوف إذا أقامت أي شركة من شركات يوتا قاعدة، أو فرع، أو شركة تابعة ل"وخلصت ساجر إلى أنه 

تتمتع بنفس المنافع التي تتمتع بها شركة بحرينية، وتحصل على وضع تجاري معفي من الضريبة في دول مجلس 
وحيث إنه من المتوقع أن يحقق سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا نمواً طردياً خالل . التعاون الخليجي بالكامل

 ".للتوزيع في البحرين يجب أن يوِجد وضعاً يحقق الربح لجميع األطراف السنوات العشرة القادمة، فإن إقامة مركز


