
 
 

 

 

 

 وزيرة التجارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية المتحدة تشيد بعمق

 ومدى العالقات التجارية بين دولة اإلمارات والواليات المتحدة األمريكية

 غرفة التجارة األمريكية العربية تمنح سمو الشيخة لبنى القاسمي

 وزيرة التجارة الخارجية بدولة اإلمارات تشيد بغرفة التجارة" جائزة اإلنجاز مدى الحياة"

باعتبارها منظمة تكرس كل جهودها لخدمة العالقات التجارية المتنامية بين الواليات المتحدة 

 والدول العربية

إستضافت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية اليوم 

بالتعاون مع سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

واشنطن سمو الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة 

وفي مأدبة غداء أقيمت   .التجارة الخارجية بدولة اإلمارات

من قيادات رجال  052تكريماً لمعالي الوزيرة حضرها 

األعمال والمسؤولين الحكوميين وسفراء عدد من الدول 

استعرضت الشيخة لبنى القاسمي العالقات الهامة . العربية

 .بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة

وتحدث ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

عن هذه المناسبة  التجارة األمريكية العربية الوطنية،

إن غرفتنا تشعر بشرف عظيم الستضافة سمو : "بقوله

وأشار إلى أن سمو الشيخة لبنى قدمت   ."الشيخة لبنى

مساهمة كبيرة على مدار السنين، إبتداءاً من القطاع الخاص ثم بصفتها وزيرة في دعم هذه العالقة الخاصة بين دولنا 

فراد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يفهمون أمريكا واألمريكيين مثلما هناك عدد قليل من األ: "وقال  .وشعوبنا

تفهمهم الشيخة لبنى، ونحن ممتنون إمتناناً كبيراً لدورها الهام في تشجيع روابط الصداقة والتجارة بين دولة اإلمارات العربية 

 ."المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

امتها الغرفة التجارية في أعقاب إعالن هيالري كلنتون، وزيرة الخارجية األمريكية، أن الشيخة لبنى وتأتي مأدبة الغذاء التي أق

وسوف يقوم هذا الكيان الجديد، الذي عقد أول اجتماع له في   .قد ُعّينت في المجلس الدولي للقيادة النسائية لتجارة األعمال

ا الرئيسية في األعمال التجارية والسياسة االقتصادية، بما في ذلك دعم واشنطن هذا األسبوع، بدور إستشاري بالنسبة للقضاي

عضوْا، من بينهم الشيخة لبنى التي  02ويتكون المجلس من . وتشجيع دور المرأة في االقتصاد العالمي الذي يتسم بالمنافسة

 .تعتبر الممثلة الوحيدة من العالم العربي



 
 

 

 

وشرحت الشيخة لبنى في كلمتها التي ألقتها في هذه 

المناسبة التي نظمتها الغرفة التجارية األمريكية العربية 

والعالقات رؤيتها للعالقات األمريكية العربية بشكل عام 

بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

يسعدني أن أبّين للعالم المتغير أن : "وقالت. بشكل خاص

العالقات بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات متينة 

لقد ظلت دولة اإلمارات : "وقالت أيضاً . وتزداد متانة

ركات واألفراد لكي العربية المتحدة مكاناً آمناً ومستقراً للش

وأشارت إلى أن   ."يستثمروا ويديروا أعمالهم التجارية

هذا المناخ من االستقرار ضروري لتنمية اقتصادنا "

وعلى ضوء ذلك تريد دولة اإلمارات العربية ." المتحرك

الرئيسية للشركات " البوابة"المتحدة أن تستمر في كونها 

لها نصيب في األمريكية، الكبيرة والصغيرة لكي يكون 

األسواق المتنامية في الشرق األوسط والخليج عبر كل 

 ."القطاعات

وتؤكد تصريحات الشيخة لبنى دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تبّين أن دولة اإلمارات العربية 

وتتـنبأ   .ات األمريكية ألكثر من خمس سنواتالمتحدة ظلت الوجهة األولى في العالم العربي التي تقصدها البضائع والخدم

مليار دوالر  25بأن البضائع والخدمات األمريكية لدولة اإلمارات العربية المتحدة قد تتجاوز  0202الدراسة بأنه مع نهاية عام 

 02تحدة بأكثر من ويتوقع أن ينمو نصيب الواليات المتحدة من سوق واردات البضائع في دولة اإلمارات العربية الم  .سنوياً 

 22في المائة، بينما يتوقع أن يزيد نصيب الواليات المتحدة من سوق واردات الخدمات في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 

 (.سخة من هذا التقرير الذي أعدته الغرفة التجاريةعلى هذا الرابط لإلطالع على ن الضغط هنانرجو . )في المائة

، وهى آخر سنة تتوفر بيانات ومعلومات عنها، بلغ إجمالي صادرات الواليات المتحدة من البضائع إلى اإلمارات 0202في عام 

المواصالت وكانت مبيعات معدات النقل و  .دوالر، وذلك حسب إحصائيات مكتب اإلحصاء األمريكي 00612262026,11حوالي 

وكانت أكبر الواليات المصدرة   .في مقدمة القائمة، ومن بعدها أجهزة الحاسبات اإلليكترونية والمنتجات اإلليكترونية واآلالت

تكساس وكاليفورنيا ونيويورك وواشنطن وفلوريدا وبنسلفانيا ونيوجيرسي وجورجيا ( حسب الترتيب التنازلي)لإلمارات 

في المائة من صادرات هذه   2201حوالي )وفي المتوسط اشترت اإلمارات ما يقرب من ثلث   .ةوتناسي وكارولينا الشمالي

من المعلومات واإلحصائيات عن التجارة بين على هذا الرابط لإلطالع على المزيد  اضغط هنا. )الواليات إلى العالم العربي

 .(اإلمارات والواليات المتحدة

وتعتبر والية واشنطن، حيث تنتج طائرات بوينج، من أكبر الواليات التي استفادت من التجارة بين دولة اإلمارات والواليات 

طائرة ركاب من  52بي الجوي لشراء تقدمت خطوط اإلمارات في معرض د 0200نوفمبر / ففي شهر تشرين الثاني   .المتحدة

طائرة  02ويشمل الطلب على خيار شراء   .، وهو ما يمثل أكبر طلب تجاري من حيث القيمة في تاريخ بوينج777طراز 

http://nusacc.org/assets/181_trdln0211outlook13a.pdf
http://nusacc.org/backup/knowledgebase/tradedata-tpid=13&stid=25,24&pid=190.php.html


 
 

 

 

شركتي خطوط "وأشارت الشيخة لبنى أن   .مليار دوالر 01، مما يعني أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 777إضافية من طراز 

وتعتبر هذه   .تحاد مستمرتان في شراء صفقات كبيرة من طائرات الركاب الضخمة التي تصنعها شركة بوينجاإلمارات واإل

 ."الصفقات التجارية دعماً مباشرة للوظائف في الواليات المتحدة واالقتصاد ككل

المتوقع أن يدعم اليد وحسب قول وزارة التجارة األمريكية فإن تخطيطات استثمارات شركة الخطوط الجوية اإلماراتية من 

العاملة الماهرة في أكثر من عشرات الواليات وييخلق أكثر من مائتين وخمسين ألف عمل مباشر وغير مباشر في السوق 

ممول أمريكي يخدمون لصفقة  2,,فرص العمل هذه تمتد إلى جميع قنوات شركة بوينغ لتصل إلى أكثر من . األمريكية

 .777الطائرات موديل 

طاق وعمق البضائع والخدمات األمريكية التي ُتشحن إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة في تنوع الجهات التي وينعكس ن

بالك آند فيتش (: حسب الترتيب األبجدي)وقد اشتملت الشركات الراعية لهذه المناسبة   .اشتركت في رعاية مأدبة الغداء اليوم

النفط )، وأوكسيدنتال (النفط والغاز)، واكسون موبيل (قانون)، ودال بايبر (لفضاءالطيران وا)، وبوينج (للهندسة واإلنشاءات)

 (.المحركات)، وبرات آند ويتني (والغاز

وأشارت الشيخة لبنى إلى أن أحد العناصر األساسية في 

اإلماراتية هو مذكرة التفاهم التي تم  –لتجارة األمريكية ا

توقيعها في األسبوع الماضي من قبل سعادة الدكتور أنور 

القرقاش وزير دولة اإلمارات للشؤون الخارجية وسعادة 

روبيرت هورماتس، معاون وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون 

ابة حوار عالي تعتبر مذكرة التفاهم هذه بمث. األعمال واالقتصاد

المستوى بين وزارة الشؤون الخارجية اإلماراتية ووزارة 

وقالت سمو . الخارجية األمريكية لدفع العالقات االقتصادية قدماً 

هنا أحب أن أعبر عن سعادتي الفائقة بتحقيق هذا : "الشيخة

المستوى الجديد كما أعتقد أنه سيحسن عالقاتنا االقتصادية 

هذه المذكرة هي أكثر من كونها مجرد  وأن. وشراكتنا الجيدة

." اتفاقية، بل هي مدعاة فخر لدولة اإلمارات العربية المتحدة

    

وتعتبر الشيخة لبنى من بين المسؤولين الحكوميين المعروفين 

في العالم العربي، وذلك بفضل إنجازاتها الكبيرة على مدار 

أة أصبحت أول امر ,022ففي شهر تشرين الثاني   .السنين

في بالدها تتولى منصباً وزارياً بعد تعيينها كوزيرة لالقتصاد 

 .في دولة اإلمارات



 
 

 

 

تماشيا مع تعيين الشيخة لبنى من قبل وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنتون في المجلس الدولي الجديد للقيادة النسائية 

الشيخة عن دور المرأة في دولة اإلمارات وبينت قيم التسامح واالنفتاح التي تتحلى بها لتجارة األعمال، فقد تحدثت سمو 

وقالت إنه منذ أربعين عاما لم يكن في اإلمارات سوى القليل من الفتيات يذهبن . الدولة وما يعكسه في تقدم المرأة اإلماراتية

% 22وأضافت أنه حوالي . من الخريجات الجامعيات في الدولة %72أما اليوم فإن المرأة اإلماراتية تمثل نسبة . إلى المدارس

ألف من األعمال الحديثة التي  00كما أن هناك حوالي . من األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تديرها أو تملكها النساء

 .تديرها النساء في مختلف المجاالت حسب اإلحصائيات الحديثة في اإلمارات

 022وربس المعروفة بالشيخة لبنى باعتبارها أقوى إمرأة في العالم العربي، وواحدة من أقوى نّوهت مجلة ف 0202في عام 

وأشادت المجلة بشكل خاص بجهودها من أجل إقامة عالقات تجارية وتشجيع الخاصية التجارية المتميزة   .إمرأة في العالم

 ".أهم الشخصيات المعروفة في الشرق األوسط واحدة من"كما اعتبرتها صحيفة وول ستريت جورنال   .لدولة اإلمارات

واعترافاً بمساهماتها المتميزة في مجال العالقات الدولية حصلت 

الشيخة لبنى على جوائز عديدة من الكثير من الدول، ومن بينها 

وفي المناسبة التي أقيمت اليوم قدمت غرفة . يات المتحدةالوال

التجارة األمريكية العربية الوطنية لسمو الشيخة لبنى جائزتها 

اعترافاً ” Lifetime Achievement Award“المعروفة باسم 

بمساهماتها الكثيرة في العالقات بين الواليات المتحدة ودولة 

 .األمريكية العربية بشكل عام اإلمارات العربية المتحدة والعالقات

ونوهت الشيخة لبنى بغرفة التجارة األمريكية العربية باعتبارها 

وذكرت في كلمتها   .منظمة رائدة في السوق في الواليات المتحدة

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية كانت "بهذه المناسبة أن 

واليات المتحدة دائماً ومازالت واحدة من المنظمات الرائدة في ال

التي تكرس كل جهودها من أجل العالقات التجارية المتنامية بين 

إن التعاون الوثيق بين غرفة التجارة والدول العربية يساهم في توطيد : "وأضافت قائلة." الواليات المتحدة والعالم العربي

 ."، وكثير من الدول العربية األخرىالروابط التجارية بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة

ومع ذلك وبالرغم من الجوائز الكثيرة التي ُكّرمت بها الشيخة لبنى فإنها تتسم بالتواضع وال تكل عن العمل من أجل تحمل 

در وعن هذا الدور تقول بكل ق  .أعباء مسؤولياتها كوزيرة للتجارة الخارجية، حيث تكرس كل جهودها لخدمة هذا المجال الهام

... إنني أتشرف بمساهمتي في مساعي بالدي من أجل تحقيق الرفاهية االقتصادية المستمرة: "كبير من البساطة والتواضع

ومهمتي أيضاً أن ألهم كل   .وسوف أقوم بكل واجباتي ومسؤولياتي بكل قوة وحماس من أجل تحقيق السبق واالمتياز

كثر إنتاجاً في المجتمع، ولكي يساهمن إسهاماً كبيراً في تقدم البالد على اإلماراتيين، وخاصة النساء، لكي تصبحن أعضاء أ

 .المدى البعيد


