
 
 
 
 

 
 
 

 

 جلسة نقاشية في مدينة نيويورك تناقش
 فرص التجارة واإلستثمار األمريكية في

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

يزور وفد كبير من رجال األعمال يمثل 
اإلمارات العربية المتحدة الواليات المتحدة 
خالل األسبوع الحالي في إطار مهمة 
تجارية تشمل خمس مدن في مختلف أنحاء 

وتتولى القنصلية .  حدةالواليات المت
األمريكية في دبي تنظيم رحلة هذا الوفد 
الذي بدأ مهمته في نيويورك اليوم بمأدبة 

إيسيكس "غذاء تكريماً للوفد في فندق 
وضمت هذه المناسبة أكثر من ".  هاوس
من كبار المسؤولين بالحكومة والقطاع  022

الخاص والمديرين التنفيذيين بالشركات 
طراف األساسية ذات والمؤسسات واأل

المصلحة من الواليات المتحدة واإلمارات 
واشتملت أيضاً على جلسة نقاشية عن المناخ التجاري في اإلمارات الشمالية بدولة اإلمارات مع .  العربية المتحدة

ة لشؤون وألقى السيد فرانشيسكو سانشيز، وكيل وزارة التجار.  كبار المسؤولين اإلماراتيين في القطاع الصناعي
 .التجارة الدولية، الكلمة اإلفتتاحية في هذه المناسبة

 
 المدير الجخ، هشام سعادة: بينهم من اإلماراتيين التفيذيين المسؤولين كبار من عدد النقاشية الجلسة في واشترك
 عوضي،ال ومحسن دبي، في الحاكمة األسرة أعضاء أحد المكتوم، أحمد بن سعيد للشيخ الخاص للمكتب التنفيذي

 وهى شرف، لمجموعة التنفيذي المدير شرف، وصالح العالمي، التجاري دبي مركز في العملياتية التنمية مدير
 والعقارات التجزئة وتجارة والشحن المعلومات تكنولوجيا في متخصصة شركات تضم دبي مقرها شركات مجموعة

 رجال ممثلي مع النقاش جلسة إلى وإنضم.  لبناءوا والسياحة والسفر اإلليكترونية والمنتجات المالية والخدمات



 
 
 
 

 
 
 

 

 التجاري المسؤول بانرمان، روبرت من كل شانسيز، التجارة وزارة وكيل السيد إلى باإلضافة اإلماراتيين األعمال
 وجون المتحدة، العربية االمارات بسفارة التجاري المستشار النويس، وسعود دبي، في األمريكية بالقنصلية األول

 لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود، وديفيد الشمالية، والواليات دبي في األمريكي األعمال مجلس رئيس ،بودجور
 .اإلماراتي األمريكي األعمال مجلس رئيس سيبرايت، وداني الوطنية، العربية األمريكية التجارة

 
بعد كلمات الترحيب والتقديم من كل من ديفيد حمود 

يل الوزارة شانسيز الكلمة وداني سيبرايت ألقى وك
اإلفتتاحية في هذه المناسبة والتي أكد فيها على 
إمكانيات وقوة العالقة اإلقتصادية األمريكية 

كما شجع الشركات األمريكية الممثلة .  اإلماراتية
في القاعة على بحث الشراكات المحتملة مع 
زمالئهم من الشركات اإلماراتية المشتركة في الوفد 

 (.ورأس الخيمة والشارقةمن دبي )
 

وقال السيد وكيل وزارة التجارة األمريكية في 
إن الشراكة بين الواليات المتحدة ودولة : "كلمته

اإلمارات العربية المتحدة تتميز بصفتين وهما التقدم 
كل يوم الشركات : "ومضى يقول. "  واإلمكانية

األمريكية تصدر منتجات وخدمات تعتبر بمثابة 
الزم للنمو اإلقتصادي في اإلمارات العربية الوقود ال

هذا الجمع "وأعرب عن سروره من المشاركة في ."  المتحدة، وهو ما يفيد شعبي البلدين ونظاميهما اإلقتصاديين
زيادة الفرصة وبناء : الفريد من القادة من القطاعين العام والخاص، والذين يلتقون جميعاً على هدفين رئيسيين

سوية، بإمكاننا أن نؤكد أن الشراكة بين الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة : "مضى يقولو."  المستقبل
 ."سوف تواصل دفع المصالح المتبادلة إلى األمام

 
وبعد أن إختتم شانسيز كلمته ألقى السيد بانرمان كلمة أمام المشاركين في إجتماع نيويورك، وأكد فيها على أهمية 

إن الشراكة اإلقتصادية بين : "وقال بانرمان .ية بالنسبة للشركات والمؤسسات األمريكية واإلماراتيةالبعثة التجار
إن : "وأضاف قائالً ."  الواليات المتحدة ودولة اإلمارات عنصر أساسي في العالقة الدبلوماسية الشاملة بين البلدين



 
 
 
 

 
 
 

 

والبعثات التجارية أمر حيوي من أجل ترويج معرض دبي واإلمارات الشمالية المتجول في الواليات المتحدة 
 ."وتوسيع العالقات التجارية األمريكية اإلماراتية

 
وخالل الجلسة النقاشية التي تلت ذلك عّبر المديرون التنفيذيون اإلماراتيون عن أهمية رحلتهم إلى الواليات المتحدة 

 .شراكات التجارية بين البلدينمن أجل زيادة الفرص التجارية في اإلمارات الشمالية وتقوية ال
 

اليوم، وفدنا لديه فرصة فريدة لزيادة الوعي بالمناخ المفتوح والشفاف للشركات في اإلمارات : "بينما قال الجخ
نتشرف أنا وزمالئي في الوفد : "وخاطب الحاضرين بقوله."  الشمالية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بصفة عامة

 ."نيويورك، ونتطلع إلى دعم الصالت والشراكات التي تكونت خالل زيارتنا للواليات المتحدة بوجودنا هنا في مدينة
 

إن الواليات المتحدة واإلمارات : "بينما قال العوضي
العربية المتحدة تشتركان في كثير من األهداف 
اإلقتصادية نفسها في المستقبل، بما في ذلك بناء 

ساسية على إقتصاد مستدام تدعمه بنية تحتية أ
بهذه الشراكات : "وأضاف قائالً ."  الطراز العالمي

القوية التي تشكلت من قبل والتي ستتشكل خالل هذه 
الرحلة مع الشركات األمريكية وشركات أخرى من 
أنحاء العالم  أنا واثق من أن دبي واإلمارات العربية 
المتحدة بشكل عام سوف تستمران في كونهما في 

ي في البنية التحتية األساسية في طليعة اإلبتكار ف
 ."الشرق األوسط

 
وفدنا يمثل شركات عبر عدة "وذكر شرف أن 

قطاعات هامة للنمو اإلقتصادي لكل من الواليات 
عالوة على ذلك، سوف توفر بعثتنا التجارية هذه فرصة ممتازة : "وقال."  المتحدة واإلمارات العربية المتحدة

والخاص وصناع القرار والشركاء المحتملين في الشركات األمريكية في أسواق رئيسية للتواصل مع القطاعين العام 
وبعد أن قدم المشاركون في الجلسة النقاشية أنفسهم واهتماماتهم التجارية أتيحت الفرصة ."  حول الواليات المتحدة

 .إلجراء حوار بين المشاركين في جلسة الحوار والضيوف
 



 
 
 
 

 
 
 

 

من المهم، اآلن أكثر من أي وقت مضى، ألميركا "وفي ختام هذه المناسبة أعرب ديفيد حمود عن إعتقاده بأن 
وشركائنا التجاريين في العالم العربي أن نسلط الضوء على مدى قوة العالقات اإلقتصادية الثنائية وإمكانياتها الهائلة، 

كان واضحاً اليوم أن اإلمارات العربية : "ووصف المناسبة بقوله ." والتي تمثل أساس العالقات األميركية األمريكية
 ."المتحدة تبث رسائلها بأسلوب إيجابي ال مثيل له، وتضع معياراً عالياً  لباقي المنطقة

 
مأدبة الغذاء اليوم وبرنامج "بينما  ذكر سيبرايت أن 

البعثة التجارية سوف يساهمان في إعالم جمهور 
في األسواق العالمية حول  المستمعين األساسيين

العالم عن الفرص التجارية المحتملة في اإلمارات 
إن الشراكات الجديدة التي تكونت "وقال ."  الشمالية

خالل هذه األسبوعين قادرة على توفير الوقود 
 ."الالزم للنمو اإلقتصادي وخلق الوظائف الجديدة

 
وتعتبر مدينة نيويورك أكبر مركز مالي عالمي، 

مقار عدد كبير من الشركات العالمية الرئيسية  وبها
في قطاعات مثل قطاع الخدمات المصرفية والمالية، 

كما تعتبر .  وخدمات التأمين، والرعاية الصحية
مدينة نيويورك ثاني أكبر مدينة إقتصادية في العالم، 

كما .  وبها أيضاً أكبر بورصة أوراق مالية في العالم
معالم هامة مثل ميدان تايمز سكوير ومبنى إمباير ستيت، أول ناطحة سحاب في العالم، توجد في مدينة نيويورك 

ومن الشركات .  وكثير من المعالم المشهورة، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية المشهورة في العالم
جولدمان ساكس  أميركان إكسبريس وبنك نيويورك ميلون وسيتيكورب ومجموعة: الكبري في مدينة نيويورك

وهيس وجي بي مورجان تشيس وماستر كارد وماكجروهيل ومورجان ستانلي ونيويورك اليف وبيبسي كوال وفايز 
 .وتايمز وارنر وشركة ترافلرز للتأمين وفيرايزون لإلتصاالت وفياكوم لإلتصاالت

 
التجارية في القنصلية األمريكية  وينظم معرض دبي والواليات الشمالية المتنقل في الواليات المتحدة مكتب الخدمة

في دبي بالشراكة مع الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية ومجلس األعمال األمريكي اإلماراتي، بدعم من 
وبعد نيويورك سوف يسافر الوفد إلى .  المكتب التجاري بسفارة اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة

 .فورت ورث قبل العودة إلى اإلمارات/وليس وسياتل وداالسأتالنتيك سيتي ومينياب



 
 
 
 

 
 
 

 

 :الخدمة التجارية األمريكية
 

تعتبر الخدمة التجارية األمريكية بمثابة الذراع المسؤولة عن تشجيع العالقات التجارية بإدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة 
مدينة حول  022ون في مكاتب الخدمة التجارية األمريكية في أكثر من ويساعد المسؤولون المهنيون المتخصصون العامل.  األمريكية

 .دولة الشركات األمريكية في تصدير منتجاتها أو خدماتها أو زيادة مبيعاتها في األسواق العالمية الجديدة 57العالم وأكثر من 
 

www.trade.gov/cs 
 

 :لتجارة األمريكية العربية الوطنيةغرفة ا
 

عاما، وتعتبر أقدم منظمة أمريكية تكرس جهودها من أجل دعم  02تأسست غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية منذ أكثر من 
كات األمريكية في ومن ثّم تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بمثابة صوت الشر.  العالقات التجارية األمريكية العربية

 .العالم العربي والقناة الرئيسية للقطاع الخاص للشركات والمؤسسات التجارية العربية في الواليات المتحدة
 

 كما تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الكيان التجاري الوحيد في الواليات المتحدة التي تعترف بها وتؤيدها جامعة الدول
وبهذه الصفة تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية .  تحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربيةالعربية واإل

 .وشريكاً لغرف التجارة الوطنية في جميع أنحاء العالم العربي"  غرفة شقيقة"
 

أنجيليس وسولت ليك سيتي باإلضافة إلى مقرها  وغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية لها مكاتب في نيويورك وهيوستون ولوس
، أي من من "من الساحل إلى الساحل"الرئيسي في واشنطن العاصمة، ومن ثّم تعتبر الغرفة الوحيدة من نوعها التي تقدم خدمات 

لغرفة تتمتع بوضع جيد وهذه التغطية الشاملة للواليات المتحدة معناها أن ا.  طرف الواليات المتحدة إلى أقصاها على الطرف اآلخر
 .يسمح لها بخدمة أعضائها في كل الواليات الخمسين، وتوفير قدرات للوصول إلى كل األسواق الرئيسية في أميركا

 
www.nusacc.org 

 
 :مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

 
نظمة تجارية متقدمة تكرس جهودها من أجل دعم ورفعة العالقات التجارية واإلقتصادية بين مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي م

ويعمل مجلس األعمال بشكل حثيث من أجل المحافظة على وضع الواليات المتحدة .  الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة
نشطة الفعالة في هذا اإلطار والقيام بمبادرات متعددة للترويج واإلمارات كوجهة جذابة لإلستثمار األجنبي المباشر من خالل األ

التجارية وتوفير أحدث المعلومات عن المناخ التجاري في كال البلدين، والمساعدة في تطوير عالقات إستراتيجية بين المسؤولين 
 .الحكوميين ورجال األعمال في الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة
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