
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تدعم
 لقاء األعمال العربي العالمي في رأس الخيمة

 

 قيادات رجال األعمال في المنطقة متفائلون
 الوظائف رغم تحديات الربيع العربي بفضل

 

التركيز على النظم اإلقتصادية : "الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة يؤكد
يمثالن مفتاح أكبر تحدي يواجه  المبنية على المعرفة وريادة األعمال

 "إيجاد الوظائف المنتجة لشباب المنطقة: العالم العربي اليوم
 

، الذي 2102إختتم مؤتمر األعمال العربي العالمي لعام 
تضافته إمارة رأس الخيمة في دولة اإلمارات العربية اس

وقد ُنّظم المؤتمر برعاية صاحب السمو .  المتحدة، أعماله
في  الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى
 011اإلمارات وحاكم رأس الخيمة، وشارك فيه أكثر من 

من قيادات رجال األعمال من حول العالم لبحث األوضاع 
قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وطرح سبل في منط

للتحرك إلى األمام من أجل العالم العربي الذي يتطور 
واشترك في تنظيم المؤتمر، الذي يعقد للسنة الثالثة .  بسرعة

، ومقرها في سة هوراسيس للبحوثمؤس على التوالي،
غرفة ، ورأس الخيمة لإلستثماريئة هزيوريخ، بالتعاون مع 

 .تجارة وصناعة رأس الخيمة
 

وشاركت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في أعمال المؤتمر هذا العام، حيث ألقى ديفيد حمود، الرئيس 
وفي كلمته هنأ ديفيد حمود إمارة رأس الخيمة  ومؤسسة هوراسيس .  والمدير التنفيذي للغرفة، كلمة أمام المؤتمر

لذي ساعد في إستكشاف آفاق جديدة لوضع حلول تنظيم لقاء األعمال العربي العالمي بنجاح، وهو األمر ا"لى ع
المناقشات الصريحة المتعمقة في مثل تلك المناسبات، وجمع "وأعرب عن إعتقاده بأن ."  للقضايا الملحة في المنطقة
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واحدة، أمر مهم جداً في وقت تبحث المنطقة عن  المسؤولين بالحكومة وقيادات رجال األعمال معاً حول مائدة
 ."إجابات

 
آفاق المستقبل "وفي الكلمة اإلفتتاحية التي ألقاها في المؤتمر ذكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن 

لة تتطلب ويأتي هذا اللقاء العربي  الدولي في وقت يشهد العالم العربي تغييرات هائ... أمام العالم العربي ناصعة
  ."الحكمة مع الدروس المستفادة التي تفيد العالم العربي وشركائه الدوليين

 
دور  صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسميوشرح 

لقادة األعمال الذين  ةرأس الخيمة باعتبارها مركزا وحاضن
.  يسعون من أجل دخول أسواق الشرق األوسط وإفريقيا

كثيراً من اإلستثمارات من إن اإلمارات تستضيف : "وقال
كثير من الدول من مختلف أنحاء العالم، وبصفة خاصة في 

أظهر قوته هذا القطاع "وأشار إلى أن ."  مجال الصناعة
ومضى حاكم رأس الخيمة ."  خالل األزمة اإلقتصادية

على ضوء دور رأس الخيمة المتنامي كمقصد : "قائالً 
منبراً مثالياً "العالمي  لألعمال، يعتبر مؤتمر األعمال العربي

لإلتصال الفعال وإستكشاف آفاق األعمال واإلستثمار، 
 ."ومناقشة اآلراء والخطط المستدامة للمستقبل

 
عبد هللا القصير، مدير عام غرفة  وأكد سعادة عبد الناصر

التجارة في رأس الخيمة، على هذا المنظور، وقال إن رأس 
طقة، حيث تجذب أصبحت مقصداً أول في المن"الخيمة 

شار إلى أن وأ."  جنبي من جميع أنحاء العالماإلستثمار األ
تية االبيئة المو"، وذلك بفضل 2100في المائة خالل عام  8إجمالي الناتج القومي في رأس الخيمة نما بمعدل 

ن الموقع اإلستراتيجي لألعمال في رأس الخيمة، وتكاليف اإلنتاج التنافسية، وهيكل البنية التحتية األساسية، ناهيك ع
 .ة في رأس الخيمةعوهو األمر الذي يحّسن من نوعية الحياة المرتف" والجمال الطبيعي لإلمارة

 
تحسين مرافق ومنشآت "كانت الجهود التي بذلتها اإلمارة من أجل  هيئة رأس الخيمة لإلستثماروحسب إحصائيات 

وبفضل شبكة .  ذب اإلستثمارات األجنبية الكبيرة إلى رأس الخيمةهيكل البنية التحتية األساسية عامالً رئيسياً في ج
ومطار دولي، وموانئ مجهزة تجهيزاً كامالً، وشبكات إتصاالت متطورة الطرق التي تم التخطيط لها بشكل جيد، 

 ."اإلجتماعي السريع -أصبحت رأس الخيمة في وضع  جيد يمكنها من تحقيق النمو اإلقتصادي
 



 
 
 

 
 

 

يمكنها أصبحت في وضع جيد "لذي وضعته هيئة رأس الخيمة لإلستثمار إلى أن إمارة رأس الخيمة وأشار التقرير ا
الكومنولث من تقديم الخدمة والوصول إلى أسواق مثل الشرق األوسط وإفريقيا وشبه الجزيرة الهندية، ودول 

ربية المتحدة، ولديها إقتصاد يتنامى كما تعتبر إمارة رأس الخيمة رابع أكبر إمارة في دولة اإلمارات الع.  المستقلة
بسرعة وذلك بفضل العملية الطموحة للتنويع اإلقتصادي الذي يركز على الصناعة والتجارة والتجارة والسياحة 

ساعدت اإلمارة بصفة مضطردة في "ويخلص التقرير إلى القول بأن هيئة رأس الخيمة لإلستثمار ."  والعقارات
 ."لألعمال والسياحة والترفيه زيادة جاذبيتها كوجهة كبرى

 
سعود بن صقر القاسمي، ولى عهد رأس الخيمة، مناسبة خاصة رعا صاحب السمو الشيخ محمد بن  وبنفس الروح

قيادات األعمال العربية "لتكريم الشركات التي وقع عليها اإلختيار في اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها تمثل 
لرواد األعمال المرموقين الذين نجحوا في بناء شركات عالمية من أصل عربي ناجحة  وتمنح هذه الجائزة."  للعام

محمد سلطان القاضي، رئيس البنك التجاري الدولي : 2102وشملت قائمة الشركات الفائزة لعام .  ورائدة 
ة روتانا ، وسليم الزير، المدير التنفيذي لشرك(اإلمارات)، ويوسف على، مدير مجموعة إيمك (باإلمارات)
وحسب الجهة المنظمة للجائزة حقق (.  اإلمارات)، ومحمد عمران، رئيس مؤسسة ممتلكات رأس الخيمة (اإلمارات)

الفائزون على مدار العام الماضي السبق في ريادة األعمال واإلبتكار والقيادة، وكان لهم أثر كبير على التنمية 
 .الدولية اإلقتصادية وإندماج العالم العربي في المنظومة

 
*          *          * 

 
مؤتمر األعمال وفي كلمته التي مهدت الطريق لبدء فعاليات 

 الدكتور فرانك جورجين ريختر، رئيس العربي العالمي قال
ننا نشهد مرحلة جديدة من التغيير في إ"مؤسسة هوراسيس، 

ونحن ننظم هذه المناسبة  لكي نفكر في .  العالم العربي
يير هذه، ونيّسر التواصل والحوار بين قيادات عملية التغ

ما األعمال والمسؤولين في الحكومات من العالم العربي و
في الوقت فريداً للنقاش ويوفر هذه اللقاء منتدى .  وراءه

الذي يلعب العالم العربي دوراً محورياً في تشكيل التنمية 
: واختتم كلمته بقوله."  اإلقتصادية والسياسات في المنطقة

إننا سنستمر في تسليط الضوء على اإلمكانيات الكامنة "
 ."والتحديات اإلقليمية في محاولة للوصول إلى مستقبل أكثر إزدهاراً 

 
ذا العام على خلفية حالة اإلضطراب المتزايدة في مصر وسوريا وفلسطين وأجزاء أخرى من وقد عقد هذا اللقاء ه

وكان لهذه الحالة من عدم اإلستقرار أثر عميق على النقاش الذي جرى في اللقاء، والذي كان نقاشاً .  العالم العربي



 
 
 

 
 

 

تقييم آثار "ات التي طرحت للنقاش وشملت الموضوع.  حراً وصريحاً بنفس الطريقة التي اتسم بها الربيع العربي
 ."الشرق األوسط في مفترق طرق"و" رؤية التغيير وإعادة التفكير في التنافسية"و" الربيع العربيب

 
 :ومن الخالصات التي توصل إليها اللقاء، وذلك من وجهة نظر هوراسيس، ما يلي

 

 بالنسبة للحكومات تحديد ل األولوية وتتمث.  منطقة الشرق األوسط غير مستقرة في أعقاب الربيع العربي
األطر اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية المناسبة للدول وذلك بالتشاور مع األطراف المختلفة في 

 .مجتمعاتها
 

  ينبغي على الحكومات إنشاء نظم فعالة ومسؤولة للحكم
ية بالرشيد، وريادة النظم الديمقراطية بالمؤسسات الشع

ترغب الغالبية العظمى من الناس في إذ .  واألسواق الحرة
العالم العربي في المساهمة السياسية النشيطة واإلصالح 

 .الحقيقي
 

 إذ أن عالج مشكلة البطالة .  ا تزال البطالة مشكلة رئيسيةم
يعتبر الحجر األساسي لحل المشاكل في المجتمعات العربية، 
باإلضافة إلى تدريب األجيال القادمة، ويمثل األهمية 

 .قصوى باعتباره عامالً من عوامل التنمية الجماعيةال
 

وذكر شريف الجبالي، رئيس مجموعة أسمدة وكيماويات بوليسيرف 
يوازن ما المنطقة مازالت تحاول إيجاد توازن جديد "، أن في مصر

بين ثقافتها السياسية وحركة التنوير  الجديدة، في نفس الوقت الذي 
بينما قالت سارة ."  تحديات لهيواجه إمتحانات إقتصادية تمثل 

إسماعيل محمد، المدير التنفيذي لشركة البشاير لإلستثمارات في 
اإلرتفاع التدريجي في المداخيل "اإلمارات العربية المتحدة، أن 

وخلص ."  والفرص بالنسبة للشباب العرب يمثل أولوية قصوى
الريادة في األعمال "ومقرها األردن، إلى القول بأن عمر قدسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمؤسسة جيران 

والحاجة إلى التغيير في األعمال التجارية أمر حتمي، والريادة في ... تجلب التغيير حيث لم يستطع الربيع العربي
 ."، حيث يصنع رواد األعمال الحقائق على أرض الواقعاألعمال هى كذلك قوة محركة في المجتمع

 
*          *          * 

 



 
 
 

 
 

 

أما ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، الذي ساعد في إدارة جلسة 
فتحدث عن ما وصفه بالموقف المبني على المفارقة في الصادرات " تقييم آثار الربيع العربي"نقاشية بعنوان 

تحطم الصادرات األمريكية إلى "غم من الربيع االعربي من المتوقع أن وقال إنه بالر.  األمريكية إلى العالم العربي
وأشار إلى نتائج البحث الذي أجرته غرفة ."  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كل األرقام القياسية السابقة

دوالر من سوق  مليار 061ما قيمته التجارة األمريكية العربية الوطنية التي تبّين أن الصادرات األمريكية تمثل 
، مما سيؤدي إلى زيادة نصيب الواليات المتحدة من 2100تريليون دوالر بحلول عام  1.3استيراد عربية قيمتها 

 .في المائة 02إلى  9أسواق المنطقة من 
 

فالمنطقة، وفي .  فاجأةإن اإلرتفاع المستمر في الصادرات األمريكية ال ينبغي أن يأتي كم ومضى حمود يقول
وباإلضافة .  ا دول مجلس التعاون الخليجي، تزدهر، كما تتنامي أسواق في دول مثل العراق وليبيا كل يوممقدمته

إلى ذلك فإن العوامل التقليدية المحركة للصادرات األمريكية في المنطقة، مثل الطاقة والدفاع، وهيكل البنتية التحتية 
 .في المستقبل القريباألساسية، واإلستهالكية، ال يبدو عليها أنها ستضعف 

 
كما أشار ديفيد حمود إلى أن التعليم العالي ونقل المعرفة 
التي ينطوي عليها يعتبر من أسرع العوامل المحركة للنمو 

في محتوى الربيع العربي : "لى قولهوخلص إ.  اإلقتصادي
فإن هذا التركيز على النظم اإلقتصادية المبنية على المعرفة 

قد يوفر مفاتيح ما يعتبر بأكبر تحدي  والريادة في األعمال
يواجه العالم العربي اليوم، أال وهو إيجاد الوظائفل المنتجة 

 ."لشباب المنطقة
 

 واختتم فرانك جيرجين ريختر، رئيس مؤسسة هوراسيس،
أشكر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية : "كلمته بقوله

العالمي الذي على دعمها الكبير لمؤتمر األعمال العربي 
فقد سلطت التغييرات .  إنعقد في وقت حرج بالنسبة للمنطقة

الهامة التي تحدث في الشرق األوسط الضوء على عدد من 
وكما شرح سمو الشيخ سعود في كلمته .  اإلجتماعية، مثل التوظيف والتعليم وريادة األعمال -التحديات اإلقتصادية

أن يحقق طموحاته إال إذا حصل الشعب على السلطة لكي يسمع رأيه  اإلفتتاحية سوف يستطيع العالم العربي
 ."ويدرس، وعلى الوظائف والعدالة


