
 

 

 

"  3102تدعم منتدى "آكسس  الوطنية  الغرفة التجارية األمريكية العربية

 لتعزيز فرص التجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 
يصرح بأن تشجيع الصادرات يجب أن يكون جزءا من خطة  زيسانشوكيل وزارة التجارة 

 األعمال لكل الشركات األمريكية

 
 الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة يسلط األضواء على "النقلة النوعية" في تعريف المنتجات 

 األمريكية على أنها ذات أفضل مردود مقابل األموال المنفقة

 

 
عقدت وزارة التجارة األمريكية هذا األسبوع  –سان دييغو، كاليفورنيا 

والذي تقيمه سنويا مسلطة األضواء على فرص تصدير  مؤتمر آكسس

قد و -السلع والخدمات األمريكية إلى إفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا

كانت الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية متواجدة في المؤتمر 

لتقديم الدعم. وإضافة إلى ترويج آكسس إلى الشركات األعضاء في 

CCASNNعية فضية للحدث، فقد قامت الغرفة التجارية ، وكونها را

األمريكية العربية الوطنية بإدارة ندوة بعنوان "شمال إفريقيا والشرق 

 "األوسط في المرحلة اإلنتقالية.

 

، والذي مثّل CCASNNلمدير التنفيذي في وقال ديفيد حمود، الرئيس وا

: "يقدم مؤتمر آكسس ألعضاء الغرفة فرصة 3102الغرفة في آكسس 

لالجتماع في مكان واحد مع المسؤولين التجاريين األمريكيين من كافة 

أنحاء المنطقة وهو أحد األسباب التي تجعل غرفتنا التجارية ترى القيمة 

أضاف بقوله، "إن ذلك أمر مهم وخاصة  الكبيرة لهذا التجمع السنوي." ثم

اختبار –للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد ترغب في 

دون أن تقوم بتكريس الوقت والموارد الالزمة لدخول أسواق  -األوضاع

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا بكامل قوتها."

 

 شركة في الرئيس نائب بولد، بيري ها كل من: وليامللتجارة الدولية بخطابات رئيسة قدم 3102وافتُتِح منتدى آكسس 

 مريكيةاأل البحرية قائد سميث، ديكسون األميرال دييغو ستيت؛ سان جامعة عميدة مارلن، نانسي والدكتورة كوالكوم،

 ةوزار وكيل ، زيسانش فرانسيسكو معاليه
التجارة، يركز على أهمية الصادرات 

 لالقتصاد األمريكي.



 

 

كما تواجد في المؤتمر هذا العام مركز جامعة سان  .دييغو مدينة سان عمدة والسيد بوب فلنر، الجنوبية الغربية؛ المنطقة

 دييغو ستيت لتعليم إدارة األعمال الدولية واألبحاث كشريك لمكتب الخدمات التجارية األمريكية.
 

*          *          * 
 

ة، فقد سلّط الرئيسيأما وكيل وزارة التجارة األمريكية للتجارة الدولية، السيد فرانسيسكو سانشيز، والذي ألقى الكلمة 

الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المصدرون األمريكيون. وقال في كلمته، "إن الصادرات هي اآلن أهم من أي 

وقت مضى." وأضاف بقوله، "لقد تغيرت قواعد اللعبة ويجب على الشركات األمريكية أن تنطلق عالميا كي تتمكن من 

 المنافسة."

 

بالمئة من المستهلكين في العالم يتواجدون خارج الواليات المتحدة، وإنه طبقا لصندوق النقد  59وأشار سانشيز إلى أن 

سيكون خارج الواليات المتحدة. واقترح أنه  3105بالمئة من النمو االقتصادي في العالم بحلول العام  59الدولي فإن 

 صادرات يجب أن يكون جزءا من كل خطة أعمال."عند أخذ ذلك بعين االعتبار فإن  "ترويج ال

 

وناقش وكيل وزارة التجارة مبادرة التصدير الوطنية للرئيس أوباما والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات األمريكية 

وخلق مليوني فرصة عمل جديدة مع نهاية العام القادم. وقال إن الواليات المتحدة تحقق تقدما هاما نحو تحقيق هذه 

ماليين  01تريليون دوالر وقامت بخلق  3.3ي العام الماضي األهداف مشيرا إلى أن الصادرات األمريكية تجاوزت ف

. وقال إن وزارة التجارة قد قامت بمساعدة أكثر 3115مليون وظيفة إضافية مقارنة بعام  0.2أي  –فرصة عمل تقريبا 

 جامعة سان دييغو ستيت.V-CUBEو  REBICتصوير: 

 الرئيس ود،حم المشاركون في ندوة "شمال إفريقيا والشرق األوسط خالل الموحلة اإلنتقالية" شارك في الندوة: )من اليسار إلى اليمين( ديفيد
 اتشر،ب العراق؛ آن مسؤول تجاري أول ، ريد، أفغانستان؛ كريستيان مسؤول تجاري أول، كوينغ، لغرفة التجارة؛ والت التنفيذي، والمدير

 المغرب؛ وروبرت مسؤولة تجارية أولى ، كيتسون، األردن، جين مسؤول تجاري أول ، أوينز، مصر؛ سانفورد مسؤولة تجارية أولى ،
 ك سوشيال.المدير اإلداري في ستراتيجي تيرمان، التنفيذي مايغريت الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ مات الرئيس ستاربوك،



 

 

 األف مؤسسة أمريكية في السنوات األخيرة، وأكثر من نصف الشركات التي قامت وزارة التجارة بمساعدته 01من 

 على التصدير في العام الماضي قامت بخلق مبيعات جديدة في األسواق.

 

فقد قال سانشيز، "ال يمكننا أن نتحمل تكلفة التغاضي عن أهمية إفريقيا  3102أما بالنسبة لألسواق التي يستهدفها آكسس 

 ستقبل."والشرق األدنى وجنوب آسيا. إن شعوب وحكومات هذه المنطقة يقومون بالبناء من أجل الم

 

واختتم وكيل وزارة التجارة سانشيز بالقول، "إن الصادرات حيوية لتعزيز أعمالكم وتقوية االقتصاد وتعزيز بالدنا 

 ككل."

 

*          *          * 
 

ألعمال ا ورجال الشركات بين التواصل وفرص النقاش حلقات من متنوعة مجموعة يومين يستمر الذي المؤتمر وتضمن

وجها لوجه بين المسؤولين التجاريين األمريكيين والمصدرين األمريكيين؛ إضافة إلى نقاشات الندوة واجتماعات 

اإلقليمية، والندوات التي قامت بالتركيز على قطاعات صناعية محددة كالفضاء والدفاع والمياه والطاقة والموانئ واألمن 

 ومات واالتصاالت.والخدمات الصحية والتعليم ومنح االمتيازات وتقنيات المعل

 

وفي النقاش حول "شمال إفريقيا والشرق األوسط خالل 

 CCASNNالمرحلة اإلنتقالية" قام السيد ديفيد حمود من 

بقيادة الندوة بلفت انتباه الحاضرين إلى مفارقة واضحة مشيرا 

إلى أن "الحرب أو الربيع العربي أو كليهما قد أسهما في إثارة 

ار في المنطقة؛ ومن جهة أخرى فإن االضطراب وعدم االستقر

الصادرات األمريكية إلى هذا الجزء من العالم تتضاعف تقريبا 

كل أربع سنوات، وتقدر غرفتنا التجارية أن قيمة السلع 

والخدمات األمريكية الصادرة إلى منطقة الشرق األوسط 

مليار دوالر بحلول  011وشمال إفريقيا ستنمو إلى حوالي 

. كيف يمكننا أن نفسر هذه المفارقة 3109نهاية العام 

 الواضحة؟"

 

 واقترح حمود أربع تفسيرات.

 

أوال، قال حمود، مكرراً قول ملك األردن عبد هللا الثاني، 

"االضطرابات تخلق الفرص." إن المشهد االقتصادي الجديد 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سيخلق الفائزين 

والخاسرين." وأشار حمود إلى أن "من يتكيفون مع التغيير هم 

ضح لغرفة التجارة، يو التنفيذي والمدير الرئيس حمود، ديفيد
العوامل الدافعة للمشهد االقتصادي الجديد في الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا.



 

 

قوله، "أما أولئك الذين هم أكثر مقاومة للتغيير فإنهم سيكونون من تصب احتماالت الفوز في صالحهم،" واقترح ب

 الخاسرين على األرجح. ولحسن الحظ فإن الشركات األمريكية جيدة في تحديد الفائزين."

 

ثانيا، قال حمود إن الشركات األمريكية تقدم قيمة جيدة. وأشار إلى أن، "المنتجات والخدمات األمريكية تعتبر على نطاق 

األفضل في العالم، ولكننا نادرا ما نكون األرخص سعرا. إن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي في منتصف واسع 

نقلة نوعية: االبتعاد عن شراء ما هو رخيص )ذا حياة قصيرة( واالتجاه إلى شراء ما يحقق مردودا مقابل النقود المنفقة 

 عربي يضع ثقة كبيرة في السلع والخدمات األمريكية."على المدى الطويل. وفي هذه البيئة فإن العالم ال

 

ثالثا، قال حمود، "األعمال التجارية ال تتوقف أبدا." وأشار إلى أنه في األيام الخوالي عندما كان االقتصاد يعاني فإن 

آلن فليس ما االمشاريع في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط كانت تُوقف لفترات غير محددة أو كانت تُلغى فورا. أ

من المربح ألي قيادي أن يقوم بعمل ذلك مشيرا إلى أن السبب الوحيد لذلك هو الشباب. واقترح حمود أنه بما أن "الشباب 

يشكلون ثلثي العالم العربي وهم ينمون بسرعة فإن على الحكومات أن تبقى في الطليعة. وكما تعلمنا من الربيع العربي 

ي االستجابة ألحالم وطموحات الشباب العربي يفعلون ذلك متحملين كافة المخاطر والعواقب فإن القادة الذين يفشلون ف

 على رؤوسهم"

 

وأخير اقترح حمود أن العالم العربي يحب 

األمريكيين. وقال حمود، "خالفا لما تصوره الكثير 

من وسائط اإلعالم فإن هناك الكثير من االحترام 

المتبادل بين العرب واألمريكيين." ثم أضاف حمود 

بالقول، "يميل األمريكيون إلى أن يكونوا غير 

ووضوح.  معقدين، ويُعَرف عنا أننا نتكلم بصراحة

واتصافنا بالالمراءاة هو أمر يقدره العرب." وقال 

حمود إن ذلك ينطبق ذلك على الممارسات التجارية 

األمريكية التي يُعرف عنها بأنها بائنة للعيان وليست 

أبدا في الخفاء"؛ كما ينطبق ذلك على نظم اإلدارة 

األمريكية، والتي تركز على نقل التقنية ونقل المعرفة 

 لطاقات من خالل التدريب."وبناء ا

 

واختتم حمود بالقول، "ورغم هذه الفوائد فإن الفوز 

باألعمال في العالم العربي لن يكون نزهة. إن هذه 

المناطق هي من مناطق العالم األكثر ديناميكية 

وخروجاً عن التقاليد، والمنافسة من جميع أنحاء العالم 

 شرسة للغاية."

 

( اليمين إلى اليسار من: )ضيوف الغداء الخاص بكبار الشخصيات
 ايس،ر جوش إثيوبيا؛ في المتحدة الواليات سفير دونالد بوث، معاليه
( اوقوف) مايكروسوفت، العام، والقطاع التقنية لمكتب العام المدير

مكتب الخدمات التجارية األمريكية  الشبكة، مدير سوانسون، ريتشارد
 كيلو سانشيز، فرانسيسكو معاليه الدولية؛ التجارة وإدارة والخارجية،

 يفيدد وزارة التجارة األمريكية؛ الدولية، التجارة لشؤون التجارة وزارة
 شعبة يرمد بليس، توم ة التجارة؛غرف التنفيذي، والمدير الرئيس حمود،
 يونايتد بارسل سيرفيس؛ والتخليص، الشحن خدمات الهادئ، المحيط

 .ماكنزي آند بيكر شركة شريك، ماكنزي، ف جون
 



 

 

اضرات حول مح -والتي بشكل كبير لم تتضمن بلدانا من الخليج العربي أو الشام –لندوة وقد تمحورت معظم نقاشات ا

 من مسؤولي الخدمات التجارية األمريكية. وفيما يلي ملخص لهذه المحاضرات.

 

 أفغانستان

 

عاما من النزاع فإن  21كبير المسؤولين التجاريين في أفغانستان، "بعد قال وولتر كونيغ، 

الخاص مما يؤدي إلى خلق فرص تجارية خصيبة في كل  القطاع في انتعاشا أفغانستان تشهد

القطاعات الصناعية تقريبا." وأشار كونيغ إلى أن قطاع البناء والعقار يشهدان ازدهارا كبيرا. 

بالمئة  59حيث تمتد تغطية الهواتف الخليوية لتشمل  –والالسلكية  وقطاع االتصاالت السلكية

تجتذب المقدار األكبر من االستثمار الخارجي المباشر. وقال كونيغ إن صناعات  –من السكان 

الزراعة والصناعات االستخراجية تقدم أداء جيدا، وكذلك منح االمتيازات الذي يلعب دورا 

 جوهريا في خلق الوظائف.
 

  

 العراق

 

أما كريستيان ريد، المسؤول التجاري في السفارة األمريكية في بغداد فقد قال، "رغم أن العراق 

يبقى بلدا تواجه فيه الشركات األمريكية التحديات فإن هناك فرصا قوية للشركات المستعدة 

في  069المدى الطويل تجاه السوق." وأشار ريد إلى أن العراق تحتل المرتبة لاللتزام على 

التقرير السنوي للبنك الدولي حول سهولة أداء األعمال التجارية، والعراق أيضا تحتل المرتبة 

من حيث الفساد طبقا لمنظمة الشفافية الدولية. وإضافة لذلك فقد قال إن بعض الشركات  065

صعوبات في العثور على عراقيين مؤهلين ألماكن العمل ألن الكثيرين من األمريكية تواجه 

 أفضل المواطنين تعليما غادروا البالد.
 

بالمئة، وهو األسرع في الشرق  5ورغم هذه التحديات فقد اقترح ريد أن االقتصاد العراقي ينمو بمعدل نمو سنوي يبلغ 

ئة وهو في المرتبة الثانية في منظمة األوبك. وأضاف أن إنتاج الطاقة بالم 99األوسط. كما أن إنتاج النفط ازداد بمعدل 

بالمئة خالل العقد الماضي. وأشار إلى أنه قبل أكثر من عشرة أعوام فإنه لم يكن هناك  069الكهربائية قد نما بمعدل 

 3103ارة خالل عام سي 39111أية مركبات أمريكية في العراق، ومع ذلك فإن العراقيين قد قاموا بشراء أكثر من 

وحده. واختتم ريد بقوله، "إن االستثمار المتواصل من قبل الحكومة العراقية لزيادة معدل إنتاج النفط يخلق فرصا كبيرة 

في قطاع النفط والغاز. كما أن قطاعات األمن وخدمات األمان إضافة إلى المعدات واللوازم الطبية هي أيضا قطاعات 

 نرى نموا قويا فيها."

 

فإنه من المتوقع للصادرات األمريكية من السلع والخدمات إلى العراق أن  CCASNNوطبقا للبيانات التجارية لدى 

 .3109مليار دوالر مع نهاية العام  09.55تنمو إلى 

 

إدوارد والتر كونيغ 
الثالث، مسؤول 

تجاري أول، السفارة 
 األمريكية أفغانستان.

كريستيان ريد، 
مسؤول تجاري 
أول، السفارة 

 األمريكية العراق.



 

 

 
 
 

 مصر

 

 إن "الحقائق على األرض" مشجعة أكثر مما تريد وسائل اإلعالم أن تجعل األمريكيين يعتقدونه

حول مصر وفقا آلن باتشر المسؤولة التجارية األولى في مصر. فقد قامت بتسليط الضوء على 

حقيقة أن الواليات المتحدة هي ثاني أكبر مستثمر في مصر )بعد المملكة المتحدة( وإن بعضا 

من أفضل هوامش الربحية في المنطقة تتواجد في السلع االستهالكية في مصر. وقالت إن 

 دولة من مقرها اإلقليمي في القاهرة. 01وال مثال تخدم شركة كوكا ك

 

أيضا بتقديم موجزات سريعة عن ليبيا ولبنان. وقال في هذا الصدد، "ال  كما قامت باتشر

تستبعدوا أسواق شمال إفريقيا التي تطرح عليكم التحديات. اسمحوا لهيئات الخدمات التجارية 

في السفارات األمريكية بأن تساعدكم في التعرف على الفرص والشركاء لدخول هذه األسواق." 

ا هذه األسواق اآلن وستستفيدون من الدخول المبكر؛ كما أن الشركات واختتمت بقولها، "ادخلو

 المحلية ستكافئ استعدادكم لتكونوا في هذه األسواق خالل كل من األوقات الجيدة والسيئة."

 

 09.21التجارية فإن صادرات السلع والخدمات األمريكية إلى مصر يُتوقع بأن تنمو إلى  CCASNNوطبقا لبيانات 

 .3109الر مع نهاية العام مليار دو

 

 األردن

 

قال سانفورد أوينز، المسؤول التجاري األول في األردن، "إن األردن هي سوق ممتاز 

ة حلقطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت والطاقة، إضافة لكونها وجهة متزايدة األهمية للسيا

بالمئة من  00الطبية." وأشار أوينز إلى أن قطاع التقنية واالتصاالت يسهم اآلن بأكثر من 

الناتج المحلي اإلجمالي لألردن، كما أن ثالثة أرباع محتوى اإلنترنت في العالم العربي يتم 

بالمئة من  09إنشاؤه في األردن. أما في قطاع الطاقة فإن األردن تخطط ألن تقضي 

 من مصادر بديلة للطاقة. 3109ها للطاقة بحلول العام احتياجات

 

وقال أوينز أن اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة تعني انعدام التعرفات الجمركية مما 

بالمئة  611يساعد على تفسير نمو التجارة الثنائية بين األردن والواليات المتحدة بمعدل 

رح أوينز في هذا المجال أن "قدرات األردن االقتصادية تفوق حجمها الصغير خالل السنوات العشر الماضية. واقت

 كدولة."

 

آن باتشر، مسؤولة 
تجارية أولى، السفارة 

 األمريكية، مصر.

سانفورد أوينز، مسؤول 
تجاري أول، السفارة 

 .األمريكية، األردن



 

 

وسلط أوينز الضوء على رغبة األردن في وضع نفسها كمركز للمشاريع في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي 

ها ستقرة يمكن من خاللالمجاورة. واختتم بقوله، "تجد األردن نفسها في وضع تُحسد عليه يتمثل في بيئة أعمال م

 استكشاف فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة."

 

التجارية فإن صادرات الواليات  CCASNNوطبقا لبيانات 

المتحدة من السلع والخدمات إلى األردن من المتوقع أن تنمو 

 .3109مليار دوالر مع نهاية العام  3.55إلى 

 

 لمغربا

 

وقالت جين كتسون المسؤولة التجارية األولى في المغرب 

والجزائر وتونس، "لقد سررت بشكل خاص بأن ألتقي 

بمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع المياه، وهو 

قطاع يتضمن أفضل الفرص للصناعة األمريكية." وأضافت 

لها، "تحتاج كال من المغرب والجزائر إلى تقنيات إدارة بقو

المياه وترشيحها وتحليتها ونقلها، وهذه مجاالت تتمتع فيها 

 التقنية األمريكية بالتطور والتنافسية."

 

إن كل هذه الدول تريد تنويع اقتصادها بعيدا عن االعتماد على أوروبا،  وقالت كتسون

وهي تنظر في تنمية عالقاتها مع الواليات المتحدة. وأضافت أن المغرب هي الدولة 

الوحيدة في إفريقيا والتي تتمتع باتفاقية للتجارة الحرة مع الواليات المتحدة، كما أن خط 

يات المتحدة )تسعة أيام( يمنح المغرب بعض الميزات الشحن البحري المباشر إلى الوال

 –التنافسية. أضف إلى ذلك االلتزامات التي قامت بها المغرب في اآلونة األخيرة 

مليارات دوالر إلى تطوير مصادر الطاقة الشمسية، وتنمية الميناء في طنجة  5بتكريس 

، ووضع نظام أمني لحماية الخط 3109ليكون األضخم في البحر المتوسط بحلول العام 

كل هذه أمور تجعل المغرب يبرز  –كيلو مترا  2911الساحلي للبالد والذي يبلغ طولة 

 رية والمصدرين األمريكيين.كوجهة جذابة لألعمال التجا

 

 

 

التجارية فإن صادرات الواليات المتحدة من السلع والخدمات إلى المغرب من المتوقع لها  CCASNNوطبقا لبيانات 

 .3109مليار دوالر مع نهاية العام  6.91أن تنمو إلى 

 

 لالقتصاد الرئيس المحرك هي المزدهرة السياحة صناعة
.مستقرة تجارية بيئة من بدعم األردني،  

جين كيستون، مسؤولة تجارية 
أولى، السفارة األمريكية، 

 المغرب.



 

 

رت عن القطاع الخاص هما السيد روب كما تضمنت ندوة "شمال إفريقيا والشرق األوسط خالل المرحلة اإلنتقالية" ممثلين

ستاربك، المدير التنفيذي لشركة مايغريت للشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومات تيرمان، المدير التنفيذي لشركة 

 ستراتيجيك سوشيال.

 
*          *          * 

 
لعالم، وهو أكبر منتدى آكسس مشارك من كافة أنحاء الواليات المتحدة وا 391وقد اجتذب مؤتمر آكسس لهذا العام 

خالل تاريخ المنتدى. وسان دييغو مقر القطاع البحري الحادي عشر لقوات مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون، 

 مجاالت يف ومحطات سالح الجو التابع لسالح البحرية األمريكي وقاعدة الغواصات البحرية. وقطاع التصنيع، وخاصة

 طغىت الرياضية والسلع اللعب وصناعة المعادن، وإنتاج الكمبيوتر، وأجهزة الصناعية تواآلال السفن، وإصالح بناء

(، هيوستن 3101وقد ُعقدت مؤتمرات آكسس في الماضي في مينيابوليس ) .والدفاعية العسكرية على المساعي اآلن

 ( وقد كان للغرفة التجارية العربية األمريكية الوطنية دور فعال في كل منها.3103) (، وسكوتسديل3100)

 

وآخذا ذلك بعين االعتبار فقد قدم وكيل وزارة 

التجارة فرانسيسكو سانشيز الشكر إلى 

CCASNN  لدعمها المتواصل لهذا الحدث

السنوي بقوله، "إننا نشكر الغرفة التجارية 

نية لكونها الراعي العربية األمريكية الوط

، ولكونها شريكا قيما 3102الفضي آلكسس 

 لوزارة التجارة األمريكية لعدة سنوات."
 

 
 

 صناعة الدفاع والجيش في سان دييغو هي ثاني أكبر قطاع صناعي.


