
 
 
 
 

 
 
 

 

 األعمال مؤتمر تستضيف منيسوتا جامعة
 المتجول األعمال رجال ووفد الدولي
 المتحدة العربية اإلمارات من

 
 

شارك وفد رجال األعمال الذي يمثل دبي والواليات 
الشمالية المتجول والذي وصل إلى محطته الثالثة في 
جولته التي تشمل خمس مدن أمريكية في مؤتمر 

ونظمت مؤسسة  .  خميسبمدينة منيابوليس يوم ال
بجامعة منيسوتا بكلية كارلسون " المبادرة الدولية"

لإلدارة المؤتمر بالتعاون مع الخدمة التجارية 
األمريكية وغرفة التجارة األمريكية العربية، 

واشترك في .  ومجلس األعمال األمريكي اإلماراتي
المؤتمر أعضاء وفد اإلمارات العربية المتحدة ومائة 

ي الشركات األمريكية في والية منيسوتا، من مدير
حيث عقدت إجتماعات على مدار يوم كامل شارك 
فيها ممثلو الشركات وتناولت العديد من األنشطة 

وتعتبر منيابوليس المحطة الثالثة للوفد .  والمناسبات التي أتاحت الفرصة للمشاركين للتعارف وتبادل الخبرات
وينّسق جولة .  نيويورك بوالية نيويورك، ومدينة أتالنتيك سيتي بوالية نيوجيرسيالمتجول الذي بدأ جولته بمدينة 

 .الوفد روبرت بانرمان، المسؤول التجاري األول في القنصلية األمريكية في دبي
 

وشمل المؤتمر مأدبة غداء تكريماً للوفد إشتركت غرفة التجارة األمريكية العربية ومجلس األعمال األمريكي 
وكان من بين المتحدثين في المؤتمر سعادة هشام الجخ، المدير التنفيذي للمكتب الخاص .  ي في رعايتهاإلمارات

للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، والنائب كيث إيليسون، الذي يمثل الدائرة الخامسة في والية منيسوتا في مجلس 
 .النواب األمريكي

 



 
 
 
 

 
 
 

 

رفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، وكولين رثرفورد، نائب وألقى ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغ
رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي، خالل مأدبة الغذاء، وأكد على قوة العالقة اإلقتصادية والتجارية بين 

المركز الرئيسي الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة، وموقع دولة اإلمارات باعتبارها البوابة اإلقليمية و
 .للتجارة الدولية في المنطقة

 
مؤتمر اليوم بجامعة منيسوتا وفّر فرصة ممتازة لممثلي الصناعة من الواليات "وأعرب ديفيد حمود عن إعتقاده بأن 

والية منيسوتا تعتبر بمثابة المركز والنقطة "وقال إن ."  المتحدة واإلمارات العربية للتواصل مع بعضهم البعض
رية للتجارة في المنتجات الزراعية والرعاية الصحية ووعدد متنوع من الصناعات الخدمية، وكلها مثار إهتمام المحو

 ."ألعضاء الوفد اإلماراتي
 

اإلمارات العربية المتحدة هى أكبر "بينما ذكر كولين رثرفورد، نائب رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي، أن 
من المهم إعالم صناع القرار : "وقال."  ي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياوجهة للصادرات األمريكية ف

الرئيسيين ومجتمع رجال األعمال األمريكيين بأوجه القوة والقدرات اإلقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ."باعتبارها وجهة تجارية ونقطة ترانزيت رئيسية في الطريق إلى األسواق حول العالم

 
بعد الكلمتين قّدم روبرت بانرمان لجمهور و

المشاركين في المؤتمر تقريراً عن جولة 
الوفد، وأكد على إلتزام الخدمة التجارية 
األمريكية بدعم مبادرة الرئيس أوباما 
الوطنية للتصدير والتي تهدف إلى دعم 
الصادرات األمريكية من خالل دعم 
العالقات التجارية مع اإلمارات العربية 

لمتحدة والدول األخرى في جميع أنحاء ا
وبعد الكلمة الموجزة التي ألقاها روبرت بانرمان قّدم سعادة هشام الجخ، المدير التنفيذي للمكتب الخاص .  العالم

 .ى الكلمة الرئيسية أمام المؤتمرللشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، لكي يلق
 

ام في الواليات المتحدة ومقر عدة شركات عالمية تتوسع في منيابوليس مركز تجاري ه"وأشار هشام الجخ إلى أن 
أنشطتها التجارية مع األسواق الجديدة في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام وحول 



 
 
 
 

 
 
 

 

دود لها إن وفدنا سعيد جداً بأن يكون لديه الفرصة إلقامة الروابط والعالقات التي تفتح إمكانيات ال ح"وقال ."  العالم
 ."مع قيادات األعمال في الواليات المتحدة، اليوم وخالل رحلتنا كلها

 
واختتم النائب كيث ايليسون كلمته بالحديث عن أهمية التواصل اإلقتصادي العالمي والشراكة مع اإلمارات العربية 

 ."المتحدةلألسواق التجارية في منطقة منيابوليس الكبرى وفي جميع أنحاء الواليات ... المتحدة
 

إنني سعيد جداً بأن منيابوليس كانت إحدى المدن التي قصدها الوفد المتجول من دبي : "وقال النائب كيث إليسون
هناك فرص إستثمارية كثيرة في منيابوليس والمدينتين التوأم يمكن أن يستكشفها وفد : "وأضاف قائالً ."  واإلمارات

تفيد من هذه اللقاءات بين رجال األعمال في تنمية األعمال التجارية من وآمل أن نس.  رجال األعمال اإلمماراتيين
 ."خالل تشجيع التجارة واإلستثمار األجنبي المباشر بين منطقتنا واإلمارات العربية المتحدة

 
*          *          * 

 
ية كارسون لإلدارة بجامعة منيسوتا، أفتتح المؤتمر بكلمات ألقاها الدكتور مايكل هيوستون، عميد المبادرة العالمية بكل

وروبرت بانرمان، المسؤول بالقنصلية األمريكية في دبي، وديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 
ورحب منظمو .  األمريكية العربية الوطنية، وكولين رثرفورد، نائب رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

لسادة الضيوف والمشاركين وقدموا أعضاء الوفد المتجول، وأكدوا على أهمية منيابوليس في المؤتمر في كلماتهم با
إطار الهدف العام للبعثة التجارية وهو زيادة الوعي بين مديري الشركات األمريكية ورجال األعمال بفرص 

 .ختلف أنحاء الواليات المتحدةاإلستثمار والشراكة في اإلمارات العربية المتحدة واألسواق العالمية الرئيسية في م
 

اإلمارات العربية  وخالل المؤتمر شارك أعضاء وفد
المتحدة وطالل القيسي، مدير المكتب التجاري 
بسفارة اإلمارات بواشنطن، في جلسة نقاشية تناولت 
المناخ الحالي بالنسبة للشركات والبنية التحتية 

وأدار .  األساسية والثقافة اإلجتماعية في اإلمارات
النقاش الدكتور جون بورنور، المدير التنفيذي 

 3أسواق الحكومات الدولية بشركة المسؤول عن 
إم، حيث تناول النقاش بالجلسة الفرص المتاحة في 
اإلمارات الشمالية، وهى دبي ورأس الخيمة 



 
 
 
 

 
 
 

 

وبعد إنتهاء البرنامج الرسمي فتح الدكتور بورنور الباب للنقاش مع المشاركين وتوجيه األسئلة، مما هيأ .  والشارقة
 .ن الفرص التجارية واإلستثمارية للشركات األمريكية في اإلماراتالفرصة إلجراء نقاش واسع النطاق ع

 
وبعد الجلسة الصباحية تحدث عدد من أعضاء الوفد اإلماراتي مع الجمهور عن شركاتهم وأهدافها التجارية 

وبالرغم من أن كلمات أعضاء الوفد شملت قطاعات .  واألهداف المرجوة من زيارتهم إلى الواليات المتحدة
ادية متنوعة تركز مجمل النقاش خالل الجلسة على تطوير شركات طويلة المدى والبحث عن فرص تدريب مع إقتص

 .الشركات والمؤسسات األمريكية
 

وبعد الغذاء شارك أعضاء الوفد في لقاءات خاصة مع زمالئهم من ممثلي الشركات األمريكية لبحث فرص األعمال 
إم في  3فد زيارته إلى والية منيسوتا بزيارة ميدانية لمركز اإلبداع لشركة وفي صباح الجمعة يختتم الو. المشتركة

فورت ورث قبل العودة إلى اإلمارات /وبعد والية منيسوتا يسافر الوفد إلى مدينتي سياتل وداالس. مدينة سان بول
 .العربية المتحدة في األسبوع القادم

 
مقار العديد من القطاعات التجارية واإلقتصادية التي تشمل اإلقتصاد منطقة المدينتين التوأم منيابوليس وسان بول بها 

.  الزراعي والمنتجات والخدمات الغذائية والخدمات المصرفية والمالية وخدمات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة
لواليات وتقع المدينتان التوأم على ضفتي نهر الميسيسيبي، وتعتبر هذه المنطقة سادس أكبر مركز حضري في ا

المتحدة، وبمثابة جسر إقتصادي بين منطقتي الغرب األوسط والساحل الغربي للواليات المتحدةز  وتشتهر المدينتان 
ومن الشركات الرئيسية التي تتخذ من منيابوليس وسان .  بسلسلة من البحيرات" المدينتين التوأم"اللتان تعرفان باسم 

وسي إتش إس، وجنرال ميلز، والند أوليكس، وميدترونيك، وتارجيت،  أميريرايز، وبيست باي،: بول مقراً لها
 .إم 3وثريفنيت، ويونايتد هيلس جروب، ويو إس بانكوربن وإكسيل للطاقة، و

 
وينظم جولة وفد دبي واإلمارات الشمالية في الواليات المتحدة الخدمة التجارية بالقنصلية األمريكية في دبي بالتعاون 

األمريكية الوطنية، ومجلس األعمال األمريكية اإلماراتي، ويدعمها المكتب التجاري بسفارة مع غرفة التجارة 
فورت ورث قبل العودة إلى /وبعد والية منيسوتا يسافر الوفد إلى مدينتي سياتل وداالس .اإلمارات في واشنطن

 .اإلمارات العربية المتحدة في األسبوع القادم



 
 
 
 

 
 
 

 

 :الخدمة التجارية األمريكية
 

تعتبر الخدمة التجارية األمريكية بمثابة الذراع المسؤولة عن تشجيع العالقات التجارية بإدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة 
مدينة حول  011ويساعد المسؤولون المهنيون المتخصصون العاملون في مكاتب الخدمة التجارية األمريكية في أكثر من .  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  01ذ أكثر من تأسست غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية من
ومن ثّم تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بمثابة صوت الشركات األمريكية في .  العالقات التجارية األمريكية العربية

 .جارية العربية في الواليات المتحدةالعالم العربي والقناة الرئيسية للقطاع الخاص للشركات والمؤسسات الت
 

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

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

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

وهذه التغطية الشاملة للواليات المتحدة معناها أن الغرفة تتمتع بوضع جيد .  طرف الواليات المتحدة إلى أقصاها على الطرف اآلخر
 .لوصول إلى كل األسواق الرئيسية في أميركايسمح لها بخدمة أعضائها في كل الواليات الخمسين، وتوفير قدرات ل

 
www.nusacc.org 

 
 :مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

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

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

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