
 
 
 
 

 
 
 

 

 الوفد التجاري اإلماراتي ينهي جولته
 فورت وورث/االمريكية في داالس

 
 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة من الحكوميين والمسؤولين األعمال رجال كبار من يتألف الذي التجاري الوفد انهى
 فورت/  داالس في وغداء دولي مؤتمر عقد مع المتحدة بالواليات خمس لمدن جولة( المتحدة العربية اإلمارات)

 شراكة في األمريكية التجارية الخدمات هيئة استضافته الذي المؤتمر، إنعقاد تم وقد. االربعاء يوم تكساس وورث،
 المتحدة للواليات المشترك األعمال ومجلس (NUSACC) للتجارة الوطنية العربية األمريكية التجارية الغرفة مع

 والمسؤولين التنفيذيين المسؤولين كبار جمع والذي الجديدة، إيرفنغ مراتمؤت قاعة في المتحدة العربية واإلمارات
 واألحداث، الشركات، حول إحاطات يضم يوم في معا   المتحدة العربية واإلمارات المتحدة الواليات من الحكوميين
 نيو سيتي، النتيكأت نيويورك؛ نيويورك، مدينة: بالفعل" األمريكية الترويجية الحملة" زارت وقد. التواصل وفرص
 في الرئيسي التجاري المدير بانرمان، روبرت  الوفد ويقود. واشنطن وسياتل، مينيسوتا، مينيابوليس، جيرسي،
 .دبي في األميركية القنصلية

 
 والذي الوفد، شرف على غداء بمأدبة المؤتمر أختتم كما

 وورث، فورت عمدة بريس، لبيتسي بكلمة أختص
 خاص لمكتب التنفيذي رئيسال القرق، هشام وسعادة
 .دبي في مكتوم آل أحمد بن سعيد للشيخ

 
 التنفيذي الرئيس نائب سيلفرز كيرت السيد قام كما

 للتجارة الوطنية العربية األمريكية التجارية للغرفة
(NUSACC)مجلس رئيس سيبرايت داني والسيد 

 العربية واإلمارات المتحدة للواليات المشترك األعمال
 وفي. الغداء مأدبة في الترحيب عبارات بإلقاء المتحدة

 سوق أهمية على وسيبرايت سيلفرز أكدا تعليقاتهم،
 بين الكلية للعالقة الكبرى وورث فورت/  داالس منطقة

 .المتحدة العربية اإلمارات ودولة األمريكية المتحدة الواليات
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 في الدولية العمليات ذات األمريكية كاتالشر من لعدد موطنا   تعد وورث فورت/  داالس" بأن سيلفرز صرح
 كلتا تشارك ذلك، على عالوة" أنه وأضاف ،"أوسع نطاق على األوسط الشرق ومنطقة المتحدة العربية اإلمارات

 ".العالم وحول محليا   المبادرة وروح االبتكار زرع على المكثف التركيز في التجارية المجتمعات
 

 في المتحدة العربية اإلمارات إلى األمريكية السلع من دوالر مليار 2 من أكثر بتصدير تكساس قامت" سيبرايت قال
 كما". والتعليم الصحية، والرعاية والنقل، التحتية، والبنية الطاقة، مثل الرئيسية الصناعات ودعمت الماضي، العام

 الوظائف منها الكثير تدعم والتي الشركات، هذه لبعض  الوفد تقديم على ساعدت قد اليوم أحداث" أن أضاف
 ".المتحدة العربية واإلمارات المتحدة الواليات بين االقتصادي النمو وتدفع مباشرة األميركية

 
 منطقة إلى المتحدة العربية اإلمارات دولة وفد بحضور البلدية عمدة بريس بيتسي رحبت االفتتاحية، كلمتها بعد

 تحدثت كلمتها، وفي. الكبرى وورث فورت/  داالس
 زيارتها عن باستحسان البلدية عمدة بريس بيتسي
 مع المتحدة العربية اإلمارات إلى سبتمبر في األخيرة

 العالقات على الضوء وسلطت المتحدة الواليات وفد
 بين والمتنامية العميقة واالجتماعية والثقافية التجارية

 .العالميين المجتمعين هذين
 

 ورثو فورت" بأن البلدية عمدة بريس وصرحت
 إنشاء إلى الرامية الجهود من جزءا بكونها تشرف

 العربية اإلمارات دولة بين جديدة تجارية اتصاالت
 تظهر البرامج هذه مثل" وأضافت ،"وتكساس المتحدة

 السياحة، بتوسيع االلتزام في نشترك جميعا   اننا
 اتصاالت خالل من االلتزام هذا من ستفادةلال لنا متروك فاالمر واآلن،. منطقتينا بين التجارية واألعمال والتجارة،
 " .تكساس شمال في الوظائف وأخيرا   ، الموجهة األعمال فرص تدعم التي الجديدة العالمية الطيران

 
 .االفتتاحية كلمته إللقاء القرق هشام سعادة بتقديم البلدية عمدة سعادة قامت تصريحاتها، بعد
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 وأضاف" وورث فورت/  داالس منطقة في هنا المتحدة الواليات في جولتنا بإنهاء والوفد أنا يشرفني" القرق وقال
 لبناء مشترك وتصميم الرئيسية القطاعات مختلف في التجارية الشراكات تعزيز في وبشدة تهتم مجتمعاتنا كلتا" أن

 ".للمستقبل مستدام عالمي اقتصاد
 

*          *          * 
 

 الرئيس سيلفرز والسيد بانرمان، روبرت السيد قبل من تمهيدية كلمة مع بعاءاالر يوم الصباح في المؤتمر بدأ
 األعمال مجلس رئيس سيبرايت والسيد ،(NUSACC) للتجارة الوطنية العربية األمريكية التجارية للغرفة التنفيذي
 اإلمارات دولة بوفد سيلفرزوسيبرايت رحبا كلمتهم، وفي. المتحدة العربية واإلمارات المتحدة للواليات المشترك
 إلى تحديدا، أكثر وبشكل المتحدة، الواليات إلى الوفد زيارة مضمون عن نبذة للجمهور قدما كما المتحدة العربية
 .وورث فورت/  داالس منطقة

 
 دعم في األمريكية التجارية الخدمات دورهيئة مؤكدا   الزيارة، هذه أهمية على بالتأكيد بانرمان روبرت قام كما
 خالل الموضوع تلك على وسيلفرز سيبرايت أكدا كما أوباما، الرئيس أطلقها التي  (NEI)للتصدير القومية ادرةالمب

 بتشجيع وقام الوفد في الممثلة االقتصادية القطاعات عن عامة لمحة بانرمان أعطى كلمته، وفي. الغداء مأدبة
 .اإلمارات دولة من نظرائهم عم التجارية الفرص لمناقشة الجمهور من التنفيذيين المسؤولين

 
 - االماراتي الوفد بادرأعضاء الترحيب، كلمات بعد

 والمكتب التجارة أركان رئيس القيسي، طالل وكذلك
 – المتحدة العربية اإلمارات دولة بسفارة التجاري
 والبنية الشركات مناخ حول نقاش حلقة بافتتاح
 دولة في االجتماعية والثقافة الوطنية، التحتية

 روبرت بانرمان أدار وقد. المتحدة العربية اإلمارات
 الفرص على كبير حد إلى وركز النقاش حلقة

 من الشمالية اإلمارات في واالستثمارية التجارية
 في للمشاركة منتدى وأقام لألسئلة، المجال بانرمان فتح الرسمي، البرنامج وبعد. والشارقة الخيمة، ورأس دبي

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة ممثلي وفد مع مفتوحة مناقشة
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 كل أتاح وقد. المتحدة العربية اإلمارات دولة وفد أعضاء قبل من فردية عروضا   قدمت المفتوح، النقاش حلقة بعد
 الجمهور وإطالع المتحدة الواليات في التجارية ألهدافها العريضة الخطوط لبيان الوفود لدى الفرصة تقديمي عرض
 موجهة اجتماعات حضرالوفود وغداء، صباحية جلسات وبعد. المتحدة العربية اإلمارات في التجارية أنشطتها على

 . .واألعمال الشركات لتناسق وجلسات
 

 استاد في استقبال بحفل القيام مع الثالثاء يوم وورث فورت/  داالس منطقة إلى لحضوره بالوفد الترحيب وتم
 قام كما .(DFW) الدولي وورث فورت/  داالس لمطار التنفيذي الرئيس ،فيجان جيفري استضافته الذي كاوبويز

 وأختتمت. وورث فورت/  داالس لمنطقة التحتية البنية ومرافق للشركات ميدانية زيارات بإجراء الخميس يوم الوفد
 لمطار اريةالتج التنمية رئيس نائب جون، تيريل باستضافة DFW بمطار إحاطة وكلمة غداء بمأدبة الزيارات هذه

DFW الدولي. 
 
 للشركات موطن هي وورث فورت/  داالس تعتبر و
. والتكنولوجيا الطاقة مثل الناشئة القطاعات هذه في
 األكثر الثالثة الوجهة هي مترو تعتبرمنطقة كما

 المتحدة للواليات األعمال رجال لسفر بالنسبة شعبية
 البالد، في المؤتمرات مراكز أكبر من واحدا   وتضم

 تعرف خاص، وبشكل. للمؤتمرات داالس وهومركز
 رعاة داالس األسطوري، القدم كرة بامتياز داالس
 فورت/  داالس منطقة في الشركات كبرى ضمن ومن. المتحدة الواليات في ملعب أكبر في يلعبون الذين البقر،
 سيسكو، مارتن، لوكهيد ركةش موبيل، وإكسون وديل، فيليبس، كونوكو تكسترون،/  بل تي، أن تي أيه: هى وورث

 .فاليريو والطاقة إنسترومنتس، تكساس تيسورو،
 

 بالقنصلية التجارية الخدمات هيئة قبل من" الشمالية واإلمارات ودبي ألمريكا الترويجية الحملة" تنظيم تم وقد
 ومجلس( NUSACC) للتجارة الوطنية العربية األمريكية التجارية الغرفة  مع بالشراكة دبي في األمريكية
 اإلمارات دولة سفارة في التجاري المكتب من وبدعم المتحدة العربية واإلمارات المتحدة للواليات المشترك األعمال
 الواليات في واألخيرة الخامسة الوفد موقف تعد فهى. وورث فورت/  داالس سي،.دي واشنطن في المتحدة العربية
 الوفد التقى الزيارة، مدى على. االسبوع هذا الحق وقت في المتحدة العربية اإلمارات إلى العودة قبل المتحدة

 المسؤولين من وعدد األمريكية الصناعة جوانب جميع يمثلون الذين التنفيذيين المديرين من مئات مع اإلماراتي
 .الدولية االقتصادية التنمية عن مباشرة مسؤولية االمريكيين



 
 
 
 

 
 
 

 

 :الخدمة التجارية األمريكية
 

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

 .لشركات األمريكية في تصدير منتجاتها أو خدماتها أو زيادة مبيعاتها في األسواق العالمية الجديدةدولة ا 57العالم وأكثر من 
 

www.trade.gov/cs 
 

 :غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية
 

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

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

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

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

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

 
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 .  ات المتحدة واإلمارات العربية المتحدةالوالي
واإلمارات كوجهة جذابة لإلستثمار األجنبي المباشر من خالل األنشطة الفعالة في هذا اإلطار والقيام بمبادرات متعددة للترويج 

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

 
www.usuaebusiness.org 
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