
 
 
 

 
 

 

 "الطريق الغربيمعرض "غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ندوة 
 ممثلون تجاريون من خمس دول عربية يبحثون فرص األعمال

 

مايو / الرابع من أيار  اليوم،العربية الوطنية األمريكية غرفة التجارة أتمت في 
االحتفال السنوي األول للممثلين التجاريين العرب في واشنطن  2102

ممثلون تجاريون من كل من البحرين ومصر والمغرب  سافر. نيويوركو 
وعمان وتونس إلى مدينة سولت ليك سيتي ومدينة لوس أنجلوس وتقابلوا مع 
أكثر من مائتي شركة أمريكية ورجاالت التعليم ومسؤولين في الحكومات 

وس المحلية ونائب حاكم والية يوطا السيد جريج بيل ونائب المحافظ لمدينة ل
 .سات األعمال السيد ماثيو كاراتزأنجلوس لشؤون االقتصاد  وسيا

 
أكد السيد كورت سلفرز نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية 

تجارة الواليات المتحدة مع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا : "الوطنية أن
حديثا عن الغرفة في ، وأن الدراسة التي ستصدر "القوي هانمو ة في ستمر م

تبين أن التجارة األمريكية مع تلك المنطقة ستصل إلى  2102تنبؤاتها لعام 
بليون  48بينما كانت في العام الماضي  2102بليون دوالر في عام  061
نه من . لك المنطقةعدم االستقرار السياسي لم يكن له التأثير السلبي بالنسبة للتجارة بين الواليات المتحدة وتأن وذلك يوضح . فقط وا 

 .إلى يوطا وكاليفورنياجولتها دواعي سرور الغرفة أن تشارك هذه الوفود في 

 
ت المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ابتدأ في مدينة سولت ليك سيتي بالمؤتمر الذي اإن هذا التحالف التجاري بين الوالي

ومكتب الخدمات ومركز يوطا للتجارة العالمية وغرفة مدينة سولت ليك  القتصادير  اياستضاف مكتب حاكم والية يوطا لشؤون التطو 
 ".أسبوع التجارة العالمي"واختتم في مدينة لوس أنجلوس حيث اشترك الوفد في تدشين . التجارية األمريكي

 
إنه ُيِكّن بالتقدير الكبير : "ة سولت ليك وقالرّحب نائب حاكم والية يوطا السيد جريج بيل بغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في مدين

كما اجتمع الوفد . لما تقوم به الغرفة في بناء جسر التعامل بين يوطا والعالم العربي حيث أن ذلك مهم جدًا إلنجاح االقتصاد في الوالية



 
 
 

 
 

 

ة والتدريب  والتعليم، باإلضافة إلى مجموعة تقنية الطبيفي يوطا أيضا مع العديد من الشركات التي تهتم بالطاقة الشمسية وتجديدها، وال
 (.Brigham Young University" )بريغام يونغ"من جامعة 

 
أما في لوس أنجلوس فبدأت الزيارة بندوة المائدة المستديرة 
بالتعاون مع غرفة لوس أنجلوس للتجارة ومكتب محافظ لوس 
أنجلوس ومكتب ميناء لوس أنجلوس ومكتب خدمات يوطا 

والتي ركزت على فرص العمل في كل منطقة مع شركات  التجاري
كما التقى الوفد مع العديد من الشركات . منطقة لوس أنجلوس

العاملة في مجال البنية التحتية والمياه والترفيه والسياحة وعالم 
 .األزياء والزراعة والكيماويات والدواجن ومجال التدريب

 
االقتصاد واألعمال  ز، نائب المحافظ لشؤونالسيد ماثيو كارات

التطلعات العالمية وقال إنه من أكد على أهمية المحافظة على 
المهم أن نحافظ على ترابط الساحل الباسيفيكي ما بين لوس 

 ،هناك قدرات كامنة في أفريقيا والشرق األوسط. سواق التي تنبثق في األماكن األخرىأنجلوس وأمريكا الالتينية وال نستطيع أن ننسى األ
 ."نية ونتطلع قدما لهذه العالقاتذا فإنا ُنقدِّر التعاون مع غرفة التجارة األمريكية العربية الوطل

 
 لوس أنجلوس ومكتب تمثيلي آخر في يلتأسيس مكتب لغرفة التجارة األمريكية العربية ف ةمعرض الطريق الجديد هذا يضع لبنة جديد

وتقوم حاليا السيدة سنثيا دوغالس بدور المندوب الدائم . س المديرة جيسيكا جرايسيدير مكتب الغرفة في لوس أنجلو . سولت ليك سيتي
ها وتمد أعضاءها توهذان المكتبان يدالن على التزام غرفة التجارة بالقطاع الغربي للتجارة العالمية ومجتمعا. للغرفة في سولت ليك سيتي

 .لشاطئ الشرقي بالشاطئ الغربي في الواليات المتحدةوشركاءها بالخدمات األكثر قوة والتي تصل ا

 
ونيو مكسيكو وأوريغون ويوطا وواشنطن أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وآيداهو ومونتانا ونيفادا : يضم اتحاد الواليات الغربية كال من

بليون دوالر من البضائع وتلك نسبة تعادل  01.2  2100وقد بلغت نسبة ما صّدرته هذه الواليات  إلى الدول العربية في عام . ووايومنغ
بليون دوالر إلى  9.3فقد صدَّرت من البضائع ما قيمته  لوالية كاليفورنيابالنسبة  .عشرين بالمائة من الصادرات األمريكية بشكل عام

ات الرئيسية األولى كانت من والصادر . الدول العربية وكانت حصة السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر منها حصة األسد
بليون دوالر من  30فصدَّرت ما مجموعه  يوطاأما . من مجموع ما صدَّرته أمريكا من البضائع لهذه المنطقة% 1كاليفورنيا بنسبة 

http://w135426.open.ge.tt/1/files/9GVadKH/0/blob?download
http://w757987.open.ge.tt/1/files/3iPhdKH/0/blob?download


 
 
 

 
 

 

اليفورنيا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن البضائع المصدرة من ك. البضائع معظمها من المعادن ومعدات المواصالت والمنتجات المعدنية
 .طا يمكنك مراجعة الرابط أعالهويو 

 
حسب دراسة أجرتها غرفة التجارة األمريكية العربية 
الوطنية حديثًا، فإن الدول الخمس المشاركة في هذا 

األولى من بينها حيث اشترت ما  مصرالحدث وكانت 
. بليون دوالر من البضائع األمريكية 6.2قيمته 

 2.3حيث وصلت مشترياتها  المغربوجاءت بعدها 
بليون دوالر ثم  0.8بمبلغ  ُعمانبليون دوالر ثم 

مليون  246بـ  تونسبليون دوالر، ثم  0.2بـ  البحرين
لمعرفة المزيد عن الصادرات األمريكية إلى تلك . دوالر

 .الدول، يمكنك مراجعة الرابط أعاله

 
 يالمشاركون من الوفود أثنوا بالشكر لالتصاالت الت

 .قادة األعمال والسياسة في كال الواليتين ها لهم غرفة التجارة في لقائهم معوفرت

 
الذي نظمته غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية كان رائعًا حيث " الطريق عرضم: "الممثلة التجارية للبحرين قالت السيدة روز ساغر

ي مدينة واشنطن العاصمة وسولت ليك سيتي ولوس أنجلوس كانوا جميعا لطفاء وأبدوا مساعدة قيمة ونظموا كل أن جميع العاملين فيه ف
كما حّضروا برنامج الزيارة بكل إتقان وكانت االجتماعات مجدية بشكل كبير وكذلك الزيارات الهامشية التي قام . شيء على ما يرام وبخبرة

 .إلى لوس أنجلوس وسولت ليك سيتي تهم السعادة إلى أقصى حد في زيارتهموأن الجميع غمر . بها الزوار جميعاً 

 
يا لها من خبرة : "رئيس المكتب االقتصادي والتجاري المصري في واشنطن العاصمةف عز الدين، رئيس الوفد المصري ر الدكتور أشقال 

مع وفود الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سولت  –ممتعة بالنسبة لي ألن أكون من ضمن الوفد العالمي الذي ضم الجانب األمريكي 
من مختلف المناطق ومن ممثلي  ني الفرصة لمقابلة الكثيرين من رجال األعمال األمريكيينتليك سيتي ولوس أنجلوس هذه الخبرة أعط

المعلومات واآلراء عن كيفية الحكومات المحلية والطالب وهم رجال أعمال المستقبل قريبا إن شاء اهلل لقد سمح لي الوقت أن أتبادل 
 .هذا سيكون له ثماره المفيدة جدًا في المستقبل القريب" منتدى الطريق"تحسين العالقات التجارية بين الواليات المتحدة ومصر وأعتقد أن 
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هزت لنا مشروعا جيدا غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ج إن: "أما الملحق المغربية االقتصادي السيد عبد السالم زفري فقال
مضمون النجاح في لقائنا مع جميع القطاعات التجارية بما فيها االستثمار والطاقة والزراعة والنسيج واأللبسة والبنية التحتية وآخرين 

ة ومفيدة لبناء لقد قاموا بعمل جبار كمنظمة غير ربحية وعبارة عن مظلة للجامعة العربية التي نسقت لقاءات مربح. مثل السياحة والتعليم
 .لمتحدة األمريكية من جهة أخرىالجسور االقتصادية والتجارية القوية بين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة والواليات ا

 
الملحق التجارية في سفارة عمان السيدة شيرين سعيد، قالت منتدى 

 حيث عزز االهتمامات القوية في كان ناجحاً " معرض الطريق"
توسيع العالقات التجارية بين ُعمان والواليات المتحدة األمريكية 
حيث أن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية فتحت الفرصة 
الستكشاف شبكة من المصالح المشتركة والمشاركة مع شركات في 
لوس أنجلوس وسولت ليك سيتي ولالستفادة من الفوائد التي وفرتها 

رة مع عمان وبشكل خاص في مجال تكنولوجيا اتفاقية التجارة الح
 ."المعلوماتية والنسيج والطاقة المتجددة والتعليم

 
أما السيد بوذكري رميلي الملحق التجاري في السفارة التونسية فقد 

ك سيتي ولوس في كل من سولت لي" معرض الطريق"في  شكر جميع أعضاء فريق غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية لعملهم الممتاز
فالسيد كورت سلفرز، والسيدة سنثيا دوغالس والسيدة جيسيكا جيري والسيدة جاسمين نافارو وجميع العاملين كانوا رائعين . أنجلوس

 .فكل شيء كان بشكل منظم باإلضافة إلى الزيارات الجانبية. وأبدوا مساعدات جميلة

 
إنه من دواعي سرور الغرفة أن تنظم هذا اللقاء " :جارة األمريكية العربية الوطنية قالالسيد ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة الت

السنوي األول من نوعه للملحقين التجاريين العرب المتمركزين في واشنطن العاصمة وهو جزء من مهمتنا لتقديم الخدمات المتوفرة من 
رأى  فمعرض الطريق. يرى النجاح لوال الرؤيا التي بذلها هؤالء الدبلوماسيونوهذا لم يكن ل. دعما للعالقات التجارية المحيط إلى المحيط

النور بفضل وفود الدول الخمس التي شاركت فيه ونحن لنا الفخر أن نوصي بهم لحماسهم والتزامهم الكامل لتكميل الطريق وتكميل 
 ."مهمتهم مع مجتمع األعمال في يوطا وكاليفورنيا


