
 
 

 
 

 

 منتدى إجتماع تدعم العربية األمريكية التجارة غرفة
 نيوجيرسي في" 2102 إكتشف" العالمي األعمال

 

 "األوسط الشرق حرارة درجة قياس" حول نقاشية جلسة
 العراق وخاصة المنطقة في المتاحة الفرص على تركز

 
 

 منتدى وهو ،"2102 إكتشف" تدىلمن دعمها إطار في اليوم، الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة شاركت
 الشرق حرارة درجة قياس" بعنوان نقاشية جلسة في سيتي، أتالنتيك مدينة في حاليا   المنعقد التجارية لألعمال عالمي
 التجارة غرفة وكانت. األطلسي وسط بمنطقة التصدير مجلس أيام ثالثة استمر الذي المؤتمر ونظم". األوسط

 .المنتدى ورعاية دعم في تساعد التي الثالث الجهات إحدى الوطنية العربية األمريكية
 

 بدعم فخورة الغرفة إن: "الوطنية العربية األمريكية التجارة لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود، ديفيد وذكر
 في معا ، العمل خالل فمن.  األطلسي وسط بمنطقة التصدير ومجلس" 2102 إكتشف" العالمي األعمال منتدى
 وبصفة عديدة، شركات أمام األوسط الشرق أنحاء جميع في الطريق تمهيد في ساعدنا والخاصة، العامة راكةالش

 ."الحجم ومتوسطة صغيرة الشركات خاصة
 

*          *          * 
 
 حرارة درجة قياس" بعنوان النقاشية الجولة في

 عاما   عرضا   حمود ديفيد قدم"  األوسط الشرق
.  المنطقة أنحاء في واإلقتصادية اريةالتج لإلتجاهات

 المنطقة إلى األمريكية الصادرات أن وذكر
 من صادراتها وأن سنوات، أربع كل تتضاعف
 دوالر مليار 48 من تقفز سوف والخدمات البضائع

 مطلع مع دوالر مليار 064 إلى 2100 عام في
 مليون 0.2 خلق إلى سيؤدي مما ،2102 عام

 الصادرات على الطلب أن كرذ كما.  أمريكية وظيفة
 التعاون مجلس دول من أساسا   يأتي األمريكية
 المتحدة العربية اإلمارات تأتي حيث الخليجي،
 حوالي تمثالن اللتان -السعودية العربية والمملكة

 امع بحلول المائة في 62 حوالي بنسبة الرقم هذا ينخفض أن المتوقع ومن.  المقدمة في -الطلب من المائة في 01



 
 

 
 

 

 السنوات في وليبيا العراق مثل خليجية غير أخرى دول في األمريكية المنتجات على الطلب يزيد عندما 2102
 .المقبلة

 
 البحرين مثل المتحدة، الواليات مع حرة تجارة إتفاقيات وقعت التي العربية الدول إن يقول حمود ديفيد ومضى
 الزيادات" بعض تتفادي أن بالفعل واستطاعت متازة،م نتائج بالفعل حققت قد -وعمان والمغرب واألردن

 عن نقال   المؤتمر، في ألقاها التي كلمته في وأشار،.  الماضية األعوام في التجارة بها استمت التي" واإلنخفاضات
 العربية األمريكية التجارة غرفة تعده جديد تقرير
 الدول تلك مع األمريكية الثنائية التجارة قيمة أن إلى
 نمت الماضية األربع السنوات مدار على يكةالشر
 هذا زاد وقد.  المائة في 2..0 قدره سنوي بمعدل
 4.8 وقدره) السنوي النمو معدل متوسط عن المعدل

 مع الفترة نفس في الثنائية للتجارة( المائة في
 عن يزيد بمعدل كان حيث الحرة، التجارة إتفاقيات
 العالم مع يكيةاألمر للتجارة العامة النمو نسبة ضعف
 كلمته حمود واختتم.  فقط المائة في 6 وقدرها
 مع السنوي الثنائي التجاري النمو متوسط إن: "بقوله
 مع حرة تجارة إتفاقيات تربطها التي العربية الدول

 التي السنوات في المائة في 0 كان المتحدة الواليات
 مع الحرة التجارة إتفاقيات على التوقيع سبقت

 الحرة التجارة إتفاقيات تنفيذ وبعد.  المتحدة الواليات
 20 إلى السنوي الثنائي التجاري النمو متوسط قفز
 ."المائة في
 
 السوق نصيب أن إلى حمود ديفيد أشار كما

 أو كلها المنطقة مستوى على عام بشكل األمريكية
 ضوء على" التقاعس" من حذر ولكنه. النمو في آخذ

 مرادف هى األمريكية المنتجات إن: "حمود وقال.  آسيا من والسيما المتزايدة، نافسةالم مواجهة في األرقام هذه
 الحصول أجل من يتنافسان وشقيقه رجل فكل.  سهلة عملية ليست األوسط الشرق في التجارية األعمال لكن للجودة،

 ."هناك عقود على
 

*          *          * 
 



 
 

 
 

 

 إن: "وقال.  بغداد في األمريكية السفارة في التجارية الشؤون ملحق لر،بت دان النقاشية الجلسة نفس في وتحدث
 التحديات تلك بين ما الموازنة من والبد الوقت، نفس في فرص وأمامه تحديات يواجه العراق في التجاري العمل

 الشركات مساعدةل جاهزة بغداد في األمريكية السفارة" أن وأكد."  العراقية السوق بدخول قرار إتخاذ عند والفرص
 ."المتنامية السوق هذه من نصيبها على الحصول في األمريكية

 
 بنسبة يزيد سوف العراق في القومي الناتج إجمالي بأن يتنبآن الدولي النقد وصندوق الدولي البنك أن أيضا   بتلر وذكر
 بشكل النفط أسعار وإرتفاع النفط إنتاج زيادة بفضل وذلك ،.210 في المائة في 01و 2102 عام في المائة في 02
 المال رأس ميزانية زادت حيث الحكومي، اإلنفاق في الكبيرة الزيادة يدعمه سوف اإلقتصادي النمو إن وقال.  عام
 .الزيادات من المزيد حدوث ويتوقع الماضي، العام عن المائة في 2. حوالي بنسبة 2102 عام في
 

 من دوالر مليار 046 بتعبئة تقضي 2108و 2101 بين الفترة في للعراق الوطنية التنمية خطة أن بتلر وذكر
 معدالتها من النصف بنسبة البطالة وتخفيض جديدة، وظيفة مليون 2.. حوالي خلق إلى سيؤدي مما اإلستثمارات،

 والنقل ةوالزراع والكهرباء النفط: العراق في األولوية تحتل التي القطاعات وتشمل.  المائة في 02 تبلغ التي الحالية
 وأشار.  الصناعي والقطاع والتشييد والبناء الصحية والرعاية والتعليم والالسلكية السلكية واإلتصاالت والمواصالت

 للنمو ضروريا   عامالا  يعتبر المقّدر، الطلب من المائة في 61 بنحو حاليا   تقدر التي الطاقة، توليد قدرة تحسين أن إلى
 .النفطية غير القطاعات في
 
 يمثل ما وهو دوالر، مليار ...0 حوالي المتحدة والواليات العراق بين التجاري التبادل حجم بلغ 2100 عام في

 مليار  2.8 إلى العراق إلى األمريكية الصادرات إجمالي وارتفع.  2101 عام عن المائة في 81 قدرها زيادة
 العراقية الصادرات قيمة إجمالي وبلغ.  2101 عام عن المائة في 84 قدرها بزيادة أي الفترة، نفس خالل دوالر
 ذلك ويرجع ،2101 عام عن المائة في .. قدرها بزيادة أي دوالر، مليار  ..06 حوالي المتحدة الواليات إلى

 غرفة ستصدره الذي الجديد التقرير وحسب.  النفط أسعار إرتفاع إلى باإلضافة النفط، على الطلب زيادة إلى أساسا  
 عام حلول مع العربي العالم في المتحدة للواليات سوق أكبر ثالث العراق تصبح أن يتوقع العربية مريكيةاأل التجارة
 .والسعودية المتحدة العربية اإلمارات بعد ،2102

 
 الحصول في والصعوبة الفساد، والسيما العراق، في التجارية األعمال تعترض التي العقبات من عددا   بتلر ذكر كما
 إلسرائيل، العربية بالمقاطعة المتصلة والموضوعات األمنية، والبيئة وغيرهم، األعمال لرجال دخول اتتأشير على

 .النزاعات وحل الفكرية، الملكية وحماية
 
 اإلحتياجات بينها ومن العراق، يمثلها التي الفرص إلى بالمقارنة تتضاءل التحديات تلك إن عام بشكل قال لكنه

 وبرنامج ،(التالية الخمس السنوات مدار على دوالر مليار 046) األساسية التحتية البنية تنمية مجال في الهائلة
 وإحتياجات دراسية، منحة آالف 01 لتمويل العالي التعليم لوزارة ومبادرة جديدة، وحدة مليوني لبناء لإلسكان وطني



 
 

 
 

 

 إلى الطاقة توليد وزيادة القريب، المستقبل في دوالر مليارات 01و 2 بين ما يتراوح بمبلغ قيمتها تقدر التي الدفاع
 .الجديدة الحديدية السكك وخطوط المطارات من عدد وبناء ،2102 نهاية مع المائة في .. نحو
 

 0 بين الفترة خالل يانّظم الذي الدولي بغداد معرض في المشاركة على األمريكية الشركات األمريكية السفارة وتشجع
 الحكومة في المسؤولين كبار ذلك في بما مشارك، مليون من أكثر المعرض يجذب أن ويتوقع.  2102 نوفمبر 01و

.  اإلعالم وسائل وممثلي الفكرية، والقيادات والموزعين، والوكالء، النهائيين، المباشرين والمستخدمين العراقية،
 .فضلك من هنا إضغط المعرض في األمريكي الجناح عن المعلومات من المزيد على للحصول

 
*          *          * 

 
 من المتوازن لقربها نظرا   المؤتمرات، لعقد المتحدة الواليات في المعروفة المراكز أفضل سيتي أتالنتيك مدينة تعتبر

 ميد" األطلسي الساحل وسط باسم تعرف التي منطقةال بهذه ويوجد.  الشرقي الساحل إمتداد على السكانية المراكز
 والمالية، المصرفية والخدمات الصحية، الخدمات مثل رئيسية قطاعات عدة في الشركات ومراكز مقار" أتالنتيك

 األطلسي المحيط على المطل األمريكي الشرقي الساحل إمتداد على لموقعها ونظرا  .  والدفاع والفضاء والطيران
 شركة منها بالقرب أو المدينة في الكبري الشركات ومن.  سنويا   سائح ماليين 1. من أكثر المنطقة هذه تستضيف

 سليوشنز، هيلث وميدكو جونسون، آند وجونسون انترناشيونال، وهانيويل سليوشنسنز، تكنولوجي كوجنيزانت"
 .دياجنوستيكس وكويست فاينانشيالن وبرودينشيال للطاقة، جي آر وإن وميركن
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