
 
 
 

 
 

 

 بوفد الشركاتسياتل ترحب 
 ماراتية رفيع المستوىاإل

 
 

، كانت والية واشنطن أكبر مصّدر في الواليات المتحدة للسلع المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1122في عام 
(UAE )–  وجهة تصدير أمريكية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكبر وهي(MENA .) هذا االسبوع، رحبت
نطقة سياتل بوفد رفيع المستوى من الشركات اإلماراتية التي تعد حالياً في بعثة تجارية لخمس مدن من األسواق الرئيسة م

وفي حين وجود الوفد في سياتل، حضر مؤتمرا مدته يوم كامل يوم االثنين الذي استضافته الخدمة . في الواليات المتحدة
ومجلس األعمال  (NUSACC) الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية للتجارةالتجارية للواليات المتحدة بالشراكة مع 

وجمع هذا الحدث كبار المندوبين من دولة اإلمارات العربية المتحدة . واإلمارات العربية المتحدة  المشترك للواليات المتحدة
أنحاء الواليات المتحدة على مدار يوم واحد من والعديد من المديرين التنفيذيين األمريكيين من شركات في واشنطن وجميع 

مدينة نيويورك، : بالفعل" الحملة الترويجية للواليات المتحدة"وقد زارت . إحاطات وأحداث وفرص التواصل بين الشركات
التجاري ويقود الوفد روبرت بانرمان، المدير . نيويورك؛ أتالنتيك سيتي بوالية نيو جيرسي، ومينيابوليس بوالية مينيسوتا

 .الرئيسي في القنصلية األمريكية في دبي
 

وقد تم عقد من خالل مأدبة غداء تكريماً للوفد، الذي استضافته 
ومجلس  الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية للتجارة

واإلمارات العربية المتحدة،   األعمال المشترك للواليات المتحدة
رق، الرئيس التنفيذي متضمناً تصريحات من سعادة هشام الق

للمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم في دبي، 
 .وعضوة المجلس سالي كالرك، رئيسة مجلس مدينة سياتل

 
وقد ألقى نائب الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية األمريكية 

كيرت سيلفرز ونائب  (NUSACC) العربية الوطنية للتجارة
واإلمارات   اليات المتحدةرئيس مجلس األعمال المشترك للو

العربية المتحدة كولن روذرفورد المالحظات االفتتاحية في 
الغداء وشّددا على أهمية مهمة الوفد لزراعة عالقات دائمة 

 .والتفاهم مع المسؤولين التنفيذيين من الشركات األمريكية
 

بعد تصريحات سيلفرز وروذرفورد، قّدم روبرت بانرمان 
مؤكداً التزام الخدمة التجارية للواليات تصريحات ترحيبية، 



 
 
 

 
 

 

المتحدة بدعم مبادرة الحكومة األمريكية إلى دعم الوظائف والصناعة األمريكية من خالل زيادة الصادرات والتجارة الدولية 
 .مع دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم

 
كالرك بالترحيب بالوفد وتسليط الضوء على العالقات والثقافية القوية القائمة بين دولة اإلمارات  وقد قامت عضوة المجلس

 .العربية المتحدة ومنطقة سياتل وكذلك حرص المدينة على مواصلة تعزيز العالقة واستمراريتها
 

أرحب بالحملة " كما صرحت عضوة المجلس كالرك
الشمالية  ماراتواإل الترويحية للواليات المتحدة ودبي

محادثاتنا تدعم  أن هو أملي" وأضافت "في سياتل،
 مثل أنشطة مناطقنا بتنميتها من خالل العالقة التي قامت

وإطالق مسارجوي  دبي إلى 2009 سياتل بعثة قيادة
 ."اإلمارات لطيران مباشر

 
وقامت عضوة المجلس كالرك بعد كلمتها بتقديم هشام 

إن منطقة "وقال القرق، . ةالقرق إللقاء كلمته الرئيسي
سياتل هي منطقة حيوية ومبتكرة حقاً في الواليات 
المتحدة وموطن لكثير من الشركات العالمية التي تحمل 
نفس قيم الشركات التي تحملها شركاتنا في دولة 

ويتشرف ويسّر وفدنا أن ". "اإلمارات العربية المتحدة
القبيل خالل رحلتنا مع كبار رجال األعمال هنا في واشنطن وعبر الواليات  تتاح له الفرصة إلجراء اتصاالت مهمة من هذا

 ".المتحدة
 

لقد بدأ المؤتمر التجاري الدولي صباح يوم االثنين من خالل كلمات الترحيب من القنصل األمريكي في دبي روبرت 
كيرت سيلفرز ونائب   (NUSACC) لتجارةبانرمان، ونائب الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية ل

وفي كلمات الترحيب . واإلمارات العربية المتحدة كولن روذرفورد  رئيس مجلس األعمال المشترك للواليات المتحدة
الخاصة بهم، قّدم الشركاء في الضيافة مضيفي الوفد إلى الجمهور األمريكي، وقّدموا السياق الخاص بأهمية زيارة الوفد 

 .ياتللمنطقة س
 

بعد عبارات الترحيب، قام أعضاء الوفد اإلماراتي وطالل القيسي، رئيس هيئة المكتب التجاري في سفارة اإلمارات العربية 
المتحدة ، ببدء حلقة نقاش حول مناخ الشركات والبنية التحتية الوطنية، والثقافة االجتماعية في دولة اإلمارات العربية 

بإدارة حلقة النقاش، وقد قامت  (ACE)وارد، رئيس المنتسبين في التبادل الثقافي األمريكي وقد قام ديفيد وود. المتحدة
بعد البرنامج الرسمي، . بالتركيز بشكل رئيسي على الفرص التجارية في اإلمارات الشمالية من دبي ورأس الخيمة، والشارقة



 
 
 

 
 

 

مشاركة في مناقشة مفتوحة مع فريق دولة اإلمارات فتح وودوارد الكلمة للجمهور لطرح األسئلة، وقام بتوفير منتدى لل
 .العربية المتحدة

 
وبعد حلقة النقاش الصباحية، قام العديد من األعضاء 
اآلخرين من وفد اإلمارات العربية المتحدة بتقديم 
عروض فردية للجمهور، وإبراز خطط أعمالهم 

وفي تقديم العروض، قّدم . وأهدافهم المحددة للصناعة
للجمهور منظوراً فريداً حول إمكانية  كل مندوب

وجدوى الشراكات واالستثمار في اإلمارات العربية 
 .المتحدة

 
وبعد برنامج الصباح والغداء، أصبح المشاركون في 
المؤتمر قادرين على طرح أسئلة محددة على الوفد 

وبعد مأدبة الغداء، . وإشراكهم في المحادثة بشكل مفتوح
 .حضر الوفد اإلجتماعات المستهدفة وجلسات التوفيق الخاصة باألعمال

 
وهي جولة األحد التي تم القيام بها يوم  –وقد شملت إقامة الوفد زيارات ميدانية الثنين من المعالم التجارية في منطقة سياتل 

 .رة بوينغ في ايفرت ورحلة إلى مقر مايكروسوفت في ريدموند يوم الثالثاءاألحد لمنشأة تصنيع طائ
 

وتعّد سياتل، وهي أكبر مدينة في شمال غرب المحيط الهادئ، مدينة رائدة في مثل هذه القطاعات مثل الطيران والدفاع، 
نظم اإليكولوجية األمريكية في سياتل هي واحدة من ال. التجزئة/واإلستهالك، (ICT)والمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

. مجال تنظيم المشاريع األكثر نجاحاً ومكاناً لبدء األعمال التجارية، والسيما في مجال التكنولوجيا العالية والطاقة المستدامة
قدم  416تضّم سياتل عدداً من المواقع السياحية الهامة، واألكثر شهرة من بينها هي سبيس نيدل، وهي عبارة عن برج يبلغ 

معرض القرن  "المعروف أيضا باسم )بمناسبة افتتاح المعرض الدولي في سياتل  2641تم بناؤه في عام ( متر 286)
وتضّم بعض الشركات الكبرى في منطقة سياتل أالسكا للخطوط الجوية، واألمازون، وبوينغ، "(. الواحد والعشرون

 .وتي موبايل في الواليات المتحدة، ووييرهويسر وكوستكو، ومايكروسوفت، ونوردستروم، وباكار، وستاربكس،
 

وقد تم تنظيم العرض الفني المشترك بين دبي واإلمارات الشمالية والواليات المتحدة األمريكية من قبل الخدمة التجارية في 
عمال المشترك مجلس األ القنصلية األمريكية في دبي بالشراكة مع الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية للتجارة

واإلمارات العربية المتحدة، بدعم من المكتب التجاري في سفارة اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن   للواليات المتحدة
فورت وورث قبل العودة إلى اإلمارات العربية المتحدة في / وبعد زيارة سياتل، سيقوم الوفد بالسفر إلى داالس . العاصمة

 .وقت الحق هذا االسبوع



 
 
 

 
 

 

 :الخدمة التجارية األمريكية
 

تعتبر الخدمة التجارية األمريكية بمثابة الذراع المسؤولة عن تشجيع العالقات التجارية بإدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة 
مدينة حول  211ويساعد 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  61رة األمريكية العربية الوطنية منذ أكثر من تأسست غرفة التجا
ومن ثّم تعتبر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بمثابة صوت الشركات األمريكية في .  العالقات التجارية األمريكية العربية

 .طاع الخاص للشركات والمؤسسات التجارية العربية في الواليات المتحدةالعالم العربي والقناة الرئيسية للق
 

 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  . 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"في واشنطن العاصمة، ومن ثّم تعتبر الغرفة الوحيدة من نوعها التي تقدم خدمات الرئيسي 

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

 
www.nusacc.org 

 
 :مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

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

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

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

 
www.usuaebusiness.org 
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