
 
 
 
 

 
 
 

 

 العربية - األمريكية االقتصادية العالقات على الضوء تسليط
 معرض مؤتمر هامش على الدولي االستقبال حفل خالل من

 نيوجيرسي بوالية سيتي أتالنتك في الطريق
 
 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة من المستوى رفيع وفد انضم
 في التجارية للخدمات التنفيذي المكتب أعضاء من عدد إلى
 جيرسي نيو بوالية سيتي أتالنتك مدينة في استقبال حفل
 2102 لعام ديسكوفر معرض افتتاح في اإلثنين مساء

 التجارة غرفة برعاية االستقبال حفل كان. لألعمال
 األمريكي األعمال ومجلس الوطنية العربية األمريكية
 كبار من مائتين من أكثر جذب والذي المشترك العربي
 والية من الشرقي الساحل مناطق مختلف من األعمال رجال
   .الجنوبية كارولينا والية إلى جيرسي نيو
 

 الزائر اإلمارات وفد شرف على االستقبال حفل كان
 لمدة المتحدة الواليات في جولة عبر حاليا هنا والمتواجد
  - اإلمارات وشمال لدبي الطريق معرض" في أسبوعين
 بانرمان روبيرت السيد الوفد قاد". المتحدة الواليات
 المسؤولين كبار بعض يضم والذي اإلمارات، في األمريكية القنصلية لدى التجاري القسم في الرئيسي الموظف
 .والشارجة  الخيمة ورأس دبي وهي إمارات ثالث من الحكومة ورجال التنفيذيين

 
 رئيس سبرايت داني والسيد الوطنية العربية األمريكية التجارة لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود ديفيد السيد
ما اإلماراتي – األمريكي األعمال مجلس  دولة به تنهض ما على أكدا حيث االستقبال، حفل في الترحيب كلمة قدَّ

 خالل من البلد ذلك في الكامنة المشاركة فرص الستكشاف األمريكية الشركات ومشجعين التجارة عالم في اإلمارات
  .الوفد أعضاء

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 فرانسيسكو السيد الدولية التجارة وزير لنائب الموظفين قسم رئيس ويلزويكي آدم السيد رحب االفتتاح، كلمة بعد
 وأسواق اإلمارات دولة مع رئيسية عالقات تطوير على الدولية التجارة وزارة إدارة التزام على وأكد بالوفد سانشيز
 .األمريكية العمل فرص على والمحافظة الصادرات لتشجيع العالم في أخرى

 
 روبيرت السيد قام الوفد، أعضاء يقدم أن وقبل

 ودعا ويلزويكي السيد قاله ما على بالتأكيد بانرمان
 2102 ديسكوفر مؤتمر من لالستفادة الوفد أعضاء
 الخدمات مكتب أن كيف الستكشاف انطالقة وجعله

 العام القطاعين من وشركاءه األمريكية  التجارية
 أهداف تحقيق في بالفائدة يعود أن يمكنه والخاص
 بانرمان السيد دعا المقدمة تلك دوبع. األعمال
 اآلراء تبادل إلى الحضور ومجموع الوفد أعضاء
 .البعض بعضهم مع والحوار

 
 والمدراء األعمال رجال لكبار هامة فرصة يعتبر 2102 ديسكوفر لمؤتمر هذا االستقبال حفل إن: "حمود السيد قال

  األوسط الشرق منطقة في العمل جو على للتعرف واللقاءات للحوار  المتحدة العربية اإلمارات دولة من التنفيذيين
  ."األمريكيين نظرائهم مع المفتوح والحوار لالحتكاك

 
 لها إمارة كل أن كما للمنطقة األمريكية للمنتجات مستورد أكبر حاليا اإلمارات دولة تعتبر: "قال سبرايت السيد

  في القوة نقاط على الضوء اإلمارات في األعمال رجال يسلط أن جدا   المهم ومن به تمتاز الذي وطابعها خاصيتها
 في األمريكية التجارية األعمال عن للتعريف والشفافية بالوعي للنهوض اإلماراتية – األمريكية التجارية العالقات
 .اإلمارات

 
 كانت. اإلمارات ودولة األوسط الشرق على تركزان بندوتين 2102 ديسكوفر مؤتمر افتتح الثالثاء يوم صباح وفي

 والمدير الرئيس حمود ديفيد السيد قبل من تعليق تخللها األوسط الشرق في الجيوسياسي المناخ على تركز األولى
 بوابة أنها على اإلمارات وفد على فركزت الثانية الندوة أما. الوطنية العربية األمريكية التجارة لغرفة التنفيذي
 – األمريكي األعمال لمجلس ممثال سبرايت داني السيد الثانية الندوة في الحوار بإدارة قام. الدولية للتجارة ومنطلقا  

 .اإلماراتي
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 عمل اجتماعات عدة الوفد حضر الندوتين، وبعد
 من للمزيد. سيتي أتالنتك مدينة في اآلراء لتبادل

 يمكنكم 2102 ديسكوفر مؤتمر عن المعلومات
 .هنا اضغط

 
 وشمال/  دبي الطريق معرض" مؤتمر تنظيم تم

 طريق عن" األمريكية المتحدة الواليات – اإلمارات
 الواليات قنصلية في االقتصادية الخدمات مكتب
 األعمال مجلس مع باالشتراك دبي في المتحدة

 في التجاري المكتب من بدعم اإلماراتي – األمريكي
 وبعد. العاصمة واشنطن في اإلمارات دولة سفارة
 .اإلمارات إلى العودة قبل وورث فورت وداالس وسياتل مينيابوليس إلى الوفد سيغادر سيتي أتالنتك مدينة

http://export.gov/newjersey/discover2012


 
 
 
 

 
 
 

 

 :الخدمة التجارية األمريكية
 

تعتبر الخدمة التجارية األمريكية بمثابة الذراع المسؤولة عن تشجيع العالقات التجارية بإدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة 
مدينة حول  011من  ويساعد المسؤولون المهنيون المتخصصون العاملون في مكاتب الخدمة التجارية األمريكية في أكثر.  األمريكية

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

www.trade.gov/cs 
 

 :غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية
 

عاما، وتعتبر أقدم منظمة أمريكية تكرس جهودها من أجل دعم  01التجارة األمريكية العربية الوطنية منذ أكثر من  تأسست غرفة
ومن ثّم تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بمثابة صوت الشركات األمريكية في .  العالقات التجارية األمريكية العربية

 .ية للقطاع الخاص للشركات والمؤسسات التجارية العربية في الواليات المتحدةالعالم العربي والقناة الرئيس
 

 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 .  ربيةالعربية واإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الع

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

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

الغرفة تتمتع بوضع جيد وهذه التغطية الشاملة للواليات المتحدة معناها أن .  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

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

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 للتروي  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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