
 

 

 

العربية الوطنية ومجلس الشركات الهندسية  االمريكية غرفة التجارية
 األمريكي يرعيان فعاليتان هما األولى من نوعهما في واشنطن العاصمة

 

 األعمال السفراء العرب و سبعة ملحقين تجاريين يسلطون الضوء على فرص

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

 السفير غينزبيرغ: "إذا لم تتواجدوا هناك فإن غيركم سيقومون بأداء هذه المشاريع."

 

كجزء من المؤتمر السنوي لمجلس الشركات  -واشنطن 
( هذا العام قامت غرفة ACECالهندسية األمريكي )

( NUSACCالتجارية األمريكية العربية الوطنية )
بتنظيم فعاليتين هذا األسبوع ألقتا الضوء من  ACECو

ط خاللهما على فرص األعمال المتاحة في الشرق األوس
وشمال أفريقيا للشركات الهندسية وشركات المقاوالت 

نيسان  22في الواليات المتحدة. وفي يوم االثنين 
)أبريل( أقامت المنظمتين حفل عشاء خاص للسفراء 
العرب وكبار رجال األعمال، ركز على الفرص الناشئة 

نيسان )أبريل(  22في شمال إفريقيا. وفي يوم األربعاء 

ين بالمشاركة في استضافة حلقة قامت كال المنظمت
شارك فيها المالحق التجاريون من ستة  -دراسية 

حول آفاق األعمال في كافة أرجاء  –سفارات عربية 
 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 

وقال ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي في الغرفة، 
في هذه الفعاليات، والتي تُعد األولى من نوعها في الواليات  ACEC"لقد كان من دواعي سرورنا أن نشترك مع 

المتحدة والمخصصة للمهندسين والمقاولين." وأضاف بقوله، "لقد كانت هذه فرصة  رابحة لكال الجمعيتين ليقوما 
قر هنا بالوصل ما بين كبار رجال األعمال هؤالء والسفراء العرب والقائمون بالشؤون التجارية في السفارات." )ان

لتقرأ مقاال بقلم السيد حمود في مجلة إنجنيرنغ إنك عنوانها، "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقدم فرص عمل 
 غير مسبوقة للشركات الهندسية األمريكية."(

 يناقشون  ACECو NUSACC وكبار المسئولين في عرب دبلوماسيون 

 حمود، ديفيد(: اليمين إلى اليسار من. )أفريقيا شمال في الناشئة الفرص
 سفير توفيق، محمد وسعادة ،NUSACC التنفيذي في  والمدير الرئيس

 ،ACEC إدارة  مجلس رئيس ويليامز، تيد المتحدة؛ الواليات لدى مصر

 ديف المتحدة؛ الواليات لدى المغرب سفير بوهالل، رشاد وسعادة
 بوزيد، اليزيد والدكتور ، ACECالتنفيذي في  والمدير الرئيس ريمون،

 .الجزائر سفارة في البعثة رئيس نائب



 

 

 

بقوله، "إن حفل عشاء السفراء خالل اجتماع  ACECوأشار ديف ريمون، وهو الرئيس والمدير التنفيذي في 
ACEC نوي في واشنطن، قدم فرصة مثالية لقادة بارزين في قطاع الصناعة الهندسية األمريكية ليتعرفوا أكثر الس

على أسواق البنية التحتية المتنامية في مصر والمغرب والجزائر. لقد كانت تلك فعالية عظيمة ونحن نتطلع قدما 
 في المستقبل." NUSACCمتابعة المزيد من فرص الشراكة مع 

*          *          * 

 وشمال األوسط الشرق من تجاريين كبار ممثلين التنفيذي، ومديرها NUSACC الوسط( رئيس في الخلفي، الصف) حمود ديفيد جلب 

 عمان؛ سلطنة سعيد، شيرين(: اليمين إلى اليسار من األمامي، الصف: )لبلدهم التحتية البنية خطط لمناقشة ACEC مؤتمر إلى أفريقيا

 إلى اليسار من الخلفي، الصف. ACEC شتاينر، مارك ؛NUSACC نافارو، جاسمين ؛ACEC بيل، كارول البحرين؛ مملكة الصقر، روز

 وديفيد اليمن، األرياني، الرحمن عبد الجزائر؛ ، داود مالك بيكر؛ سينغ، موهان المتحدة؛ العربية اإلمارات القيسي، طالل اليمين؛

 .العراق الحسن، نوفل مصر؛ الخطيب، محمد المغرب؛ في السابق األمريكي السفير ينسبيرغ،غ مارك وفخامة ،NUSACC حمود،

                      

وفي حفل عشاء خاص لخمس وعشرين من الشركات األمريكية الرائدة في مجال الهندسة قام اثنين من السفراء 
بإطالع الشركات  –رشاد بو هالل من المغرب وهما سعادة السفير محمد توفيق من مصر وسعادة السفير  –العرب 

 األمريكية على التطورات األخيرة في بلديهما.

 

وقد ركز السفير توفيق على أنه كان "من المستحيل" كبح جماح لهفات الشعب المصري،  مما أدى إلى "تحول 
وإلى أن الثورة في مصر  تاريخي" وشعور جديد بالتمكين الذاتي بين المصريين. وأشار إلى أن "الثورات صاخبة"

 ليست استثناء.

 

ورغم التحديات التي تواجهها الديمقراطية الوليدة في مصر فإن السفير توفيق عبر عن تفاؤله مشيرا إلى أن أيا من 
 مليون دوالر. 055الشركات األمريكية لم تنسحب من مصر كما أن األعمال التجارية توسعت في الواقع بمقدار 



 

 

فقد أشار إلى أن الواليات المتحدة تقدم تأمينات وضمانات للقروض من شأنها أن تزيد من سهولة وإضافة إلى ذلك 
 أداء األعمال في مصر بشكل أكبر.

واختتم السفير توفيق بقوله، "في حين ينظر البعض إلى التحديات التي تواجهها مصر فإن الشركات الذكية تنظر إلى 
 الفرص المتاحة في مصر."

 

هالل من المغرب على اتفاقية التجارة وأشار السفير بو
الحرة لبالده مع الواليات المتحدة، وهي اتفاقية التجارة 
الحرة الثانية من نوعها مع دولة عربية. وقد ساعد هذا 

تجارية خاصة بين البلدين، وأفاد االتفاق على إنشاء عالقة 
بأن هذه العالقة يعززها استقرار المغرب والتزامه بسيادة 
القانون. وقد ذكر السفير العديد من المجاالت ذات األولوية 

 من حيث إمكانيات أداء األعمال:

 

  ميناء طنجة، والذي سيكون عن قريب األضخم في البحر المتوسط، وسيكون قادرا  –الخدمات اللوجستية
ماليين حاوية في العام بعد االنتهاء من أعمال التوسع. وقد تلقى هذا الميناء مؤخرا  9على التعامل مع 

 00555ستيعاب )ماركو بولو، وهي أضخم سفينة حاوية من حيث القدرة على اال CMA CGMالسفينة 
 قدما(. 25حاوية ذات وحدة مكافئة لـ  00555حاوية و 

 

  مشاريع كبرى مع بوينغ وإيرباص وبومباردير أدت إلى خلق أكثر من مليار دوالر من  –صناعة الطائرات
 شركة محلية وأكثر من عشرة آالف عامل. 055الصادرات المغربية تدعم أكثر من 

 

  اإلنتاجية الحالية  تبلغ الطاقة –صناعة السيارات
ألف سيارة سنويا،  255لشركة رينو في المغرب  

مليون دوالر في العام الماضي من قطع الغيار من إنتاج  202كما قامت شركة فورد بتصدير أكثر من 
 المغرب.

 

  تطوير مصادر بديلة للطاقة بالتزامن مع خلق الوظائف الذي يتزامن مع البحث  –الطاقة المتجددة
والتطوير، لربما يكون األولوية القصوى للمغرب. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإنفاق تسعة باليين دوالر 

على الطاقة الشمسية فقط وأيضا االلتزام بشكل ملموس نحو طاقة الرياح والطاقة  2525بحلول العام 
 ميغاواط(. 2555الكهرومائية )

 

 البحر يف ميناء أكبر قريبا المغرب في طنجة يكون ميناء سوف

.المتوسط األبيض  

 البحر في ميناء أكبر قريبا المغرب في طنجة ميناءيكون  سوف
 .المتوسط األبيض



 

 

 .2525مليون سائح بحلول العام  25يط الجتذاب وتواصل السياحة كونها أولوية قصوى بالتخط

واختتم السفير بو هالل بقوله، "إن المغرب تعمل على إنشاء شراكات قوية مع الواليات المتحدة. وبمساعدة القطاع 
 فضل وأكثر أمنا لألجيال القادمة.الخاص األمريكي فإننا نتطلع قدما للعمل سوية لخلق مستقبل أ

العشاء أيضا كان الدكتور يزيد بو زيد نائب رئيس البعثة من السفارة الجزائرية. وأشار الدكتور ومن المشاركين في 
شركة أمريكية تتواجد في الجزائر وإلى أن تطوير البنية التحتية هو أحد األولويات  025بو زيد إلى أن أكثر من 

ى بناء الطرق وحدها، كما سيتم تخصيص القصوى للبالد. وقال إنه سيتم إنفاق أكثر من ثالثين مليار دوالر عل
 مليارات إضافية للمطارات والسدود والمستشفيات والجامعات والمدارس.

*          *          * 

 -، بالمشاركة في استضافة حلقة دراسية ACECو  NUSACCنيسان )أبريل(، قامت  22وفي يوم األربعاء، 
حول آفاق األعمال في كافة أرجاء منطقة الشرق األوسط  –عربية شارك فيها المالحق التجاريين من ستة سفارات 

ومارك غنزبيرغ، السفير األمريكي السابق إلى المغرب، وشمال إفريقيا. وأدار حلقات النقاش السيد ديفيد حمود 
عربي وهي الشركة األمريكية األكثر نجاحا في مجال إنتاج المحتوى ال –والرئيس المؤسس لشركة ليالينا لإلنتاج 

األصلي للقنوات المتلفزة في أوقات الذروة والوسائط اإلعالمية التعليمية التي تبث برامجها في جميع أنحاء العالم 
 العربي.

 

اآلنسة روز  –السيد مالك دجاود، مستشار للشؤون االقتصادية؛ البحرين  –وشمل المتحدثون في الندوة: الجزائر 
السيد نوفل الحسن، ملحق تجاري؛ عُمان  –الخطيب، مستشار تجاري؛ العراق محمد  –سيغر، ممثلة تجارية؛ مصر 

السيد طالل القيسي، رئيس موظفي المكتب  –اآلنسة شيرين سعيد، ملحق تجاري؛ اإلمارات العربية المتحدة  –
وفيما يلي   .السيد عبد الرحمن اإلرياني المسؤول عن الشئون االقتصادية والتجارية –التجاري واالقتصادي؛ اليمن 

 أبرز ما ورد في هذه المحاضرات:

 

مليار دوالر لمشاريع  200بتخصيص  الجزائرقامت 
بليون دوالر منها  000تطوير متعلقة بالبنية التحتية، 

 20مخصصة لمشاريع جديدة. وتخطط الحكومة إلنشاء 
استادا رياضيا خالل خمس سنوات، إضافة  05سدا و 

مليون بيت جديد. وتأتي هذه المشاريع في  0.2إلى 
رق تم االنتهاء مليار دوالر للط 00أعقاب مبادرة بقيمة 

كيلومترا من  0775، وتمتد لمسافة 2500منها في عام 
الشرق إلى الغرب. وتقوم الجزائر بإنشاء رابع أكبر 
مركز في العالم للتكنولوجيا الحيوية طبقا للمستشار مالك 
داود، والطاقة الشمسية تحتل أهمية متزايدة. )تتمتع 

 .(الجزائر بأربعة آالف ساعة من الشمس في العام

 

 مسعى هو الجزائر في الشمسية الطاقة لتوليد derrB مشروع

 الطاقة من ٪05 توفير يهدف إلى شتركم ياباني جزائرية جامعي

 .0505 عام بحلول العالم في الشمسية



 

 

 

هي "دولة حديثة، وعالمية ومفتوحة وفي  البحرينإن 
وضع جيد لتكون البوابة إلى بلدان أخرى من دول 
مجلس التعاون الخليجي." طبقا للممثلة التجارية روز 
سيغر. وأشارت إلى أن وضع البحرين كالدولة الثالثة 
عشر في العالم من بين الدول األكثر حرية )مؤسسة 

ادة الحمراء بدال هيريتاج( حيث يجد المستثمرون السج
من األشرطة الحمراء. وقالت، "الضرائب في المملكة 
تعادل الصفر، ولذلك فبإمكانك أن "تبقي على ما 
تجنيه." وعالوة على ذلك، فإن "تمكين"، وهو برنامج 
حكومي مخصص لتشجيع الشركات الخاصة، يقوم 
بمنح دعم مادي مالي للمستثمرين ليقوموا بتدريب 

ل أول المشاريع الهندسية للدولة البحرينيين. وتشم
مطارا دوليا جديدا، وجسرا سيرتبط مع دولة قطر، 

 ونظاما للقطارات.

 

السيد محمد الخطيب مما بالمائة من األراضي المصرية غير مأهولة بالسكان طبقا للمستشار التجاري  97، مصر
يوفر فرصا رائعة لتطوير البنية التحتية. وتتولى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومية اإلشراف 
على الكثير من هذا العمل حيث تعمل على تسهيل المشاريع التعاونية. ويوجد في مصر العشرات من المشاريع 
المخطط لها مع التركيز بشكل خاص على 

لمبادرات الخاصة بتحسين نوعية الحياة لسكان ا
مليون نسمة،  05مصر، والذين يزيد عددهم على 

والتي تشمل مشاريع: الطاقة والمياه والمستشفيات 
والمدارس والمواصالت والطرق وما شابه ذلك. 
مشروع ميناء سفاجا الصناعي مثال هو مشروع 
 بارز يهدف إلى إنشاء مركزا لصناعة النفط والغاز

في المنطقة. وفي المجتمع المصري المتعدد 
المهارات اللغوية فإن مراكز المصادر الخارجية 

لمعالجة العمليات التجارية ومراكز االتصاالت هي 
من المصادر المهمة لخلق فرص عمل تزيد على 

 ألف وظيفة. 25

 

،" لكنه قال أن الجمهورية العراقية "تواجه التحديات المصاحبة للديمقراطية العراقوطبقا للملحق نوفل الحسن فإن 
هي في مرحلة "الخروج من رماد الحرب".  وستواصل صناعة الهيدروكربونات كونها العمود الفقري لالقتصاد 

ولكن  –بليون دوالر خالل العقدين القادمين  025حيث سيبلغ مقدار االستثمار في هذا القطاع أكثر من  –العراقي 
بليون دوالر  005مثال تدعو إلنفاق أكثر من  2502دخلها بشكل متزايد. فميزانية العام  العراق تقوم بتنويع مصادر

ميال سيقلل  00الجسر الرابط بين قطر والبحرين والذي يبلغ طوله 

 ساعات ونصف 4من وقت قيادة السيارة بين قطر والبحرين من 
 0500دقيقة ويتوقع أن يتم إنشاؤه قبل افتتاح كأس العالم  05إلى  

 في الدوحة. 

ميناء سفاجة المصري هو مشروع استراتيجي سيؤدي إلى خلق مركز 
 للنفط والغاز للمنطقة.



 

 

بليون  00بليون دوالر لألمن، و 07بليون دوالر من مشاريع الطاقة،  20على مشاريع البنية التحتية بما في ذلك 
مليون نسمة بحلول  25لسكاني إلى بليون دوالر للتعليم. ومع توقع نمو التعداد ا 00دوالر للخدمات االجتماعية، و

فإن العراق، حسب قول السيد الحسن، ستحتاج إلى أكثر من ثالثة ماليين وحدة سكنية جديدة بحلول  2520العام 
 مدرسة. 2555مدرسة جديدة وتجديد  0555إضافة إلى  2525العام 

 

هي "دولة مستقرة وحديثة ومسالمة،" طبقا للملحق شيرين  عُمان
" حيث 2525سعيد، وهي دولة تتبع بدأب استراتيجية "رؤيا 
في العام.  %2ترى أن التعداد السكاني في بالدها ينمو بمعدل 

ومع هذا في االعتبار فإن عمان تعمل جاهدة لتنويع مصادر 
لناتج المحلي الدخل وتقليص مساهمة قطاع النفط والغاز في ا

. وأكبر 2525بحلول العام  %9إلى  %25اإلجمالي من 
مشاريع البنية التحتية في هذه الدولة يتمحور حول ثالث موانئ 
ومجمعاتها الصناعية: صحار في الشمال، الدقم في الوسط 
وصاللة في الجنوب. وتدفع مشاريع السكك الحديدية أيضا 

ة سعيد أنه تم تخصيص تطوير البنية التحتية، حيث تقول اآلنس
كيلو متر من السكك الحديدية  0555مليار دوالر لبناء  25

. ومثل الكثير من دول مجلس التعاون 2500بحلول العام 
 %25الخليجي فإن عمان تبحث عن طرق للحفاظ على المياه حيث أن معدل الطلب اليومي يتوقع أن ينمو بمقدار 

 .2500بحلول الهام 

 

هي أكبر وجهة للصادرات األمريكية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقد نمت  مارات العربية المتحد اإل
لرئيس موظفي المكتب التجاري السيد طالل القيسي. وقد قامت   بشكل متسارع خالل السنوات األخيرة طبقا

وهو ضعف  2502العربية المتحدة في عام مليار دوالر من البضائع إلى اإلمارات  22.0الواليات المتحدة ببيع 
ألف مغترب  25. واإلمارات العربية المتحدة هي موطن ألكثر من 2559المستوى الذي كانت عليه في عام 

شركة أمريكية مما يسلط الضوء على ما وصفه القيسي على أنه "التزام مشترك لتحقيق  0555أمريكي وأكثر من 
لمتحدة النمو االقتصادي" بين الواليات ا

واإلمارات العربية المتحدة. وربما يكون أفضل 
ما تُعرف به اإلمارات العربية المتحدة هو أنها 

فهي  –المركز الرئيس للصادرات في المنطقة 
ولكنها  –مثال العميل األول لبوينغ في العالم 

أيضا آخذة في البروز كوجهة استثمارية 
ومركز صناعي. فقد فازت شركة جنرال 

مليون دوالر  055مؤخرا بعقد بقيمة إلكتريك 
لدعم مصهر شركة اإلمارات لأللمنيوم 
)إيمال( في أبو ظبي والذي سيصبح قريبا أحد 
أكبر المصاهر في العالم بقدرة إنتاجية سنوية 

باليين  7شركتي تكامل وعمان للنفط سيستثمران أكثر من 
 مصفاتي الدقم وصحار.دوالر لتوسعة 

ديزل من صنع شركة إلكترو موتيف إلى اإلمارات العربية  وصلت أول قاطرة
المتحدة قبيل إطالق المرحلة األولى من مشروع االتحاد الطموح إلنشاء سكة حديدية 

كيلومترا وذلك للربط بين المجتمعات الحضرية والمناطق  0055يزيد طولها على 

 النائية وفتح قنوات االتصال وتعزيز التنمية االقتصادية.



 

 

مليون طن في العام. وتحتاج المشاريع الصناعية مثل مشروع إيمال إلى كميات هائلة من الطاقة،  0.2تزيد على 
. وقد تم تخصيص 2525ألف ميغاواط إضافية بحلول العام  25فإن اإلمارات العربية المتحدة تخطط إلضافة  ولذلك

بليون دوالر لتطوير الطاقة النووية وألوف من الميغاواطات اإلضافية ستأتي الحقا من مصادر الطاقة المتجددة  20
نوعه في العالم غير مستهلك للكربون وغير منتج كتلك التي ستزود مدينة مصدر بالطاقة، وهو المجتمع األول من 

 للنفايات.

 

هي توليد الطاقة، حيث تشهد البالد انفجارا سكانيا  لليمنوحسب السيد عبد الرحمن األرياني فإن األولوية القصوى 
" من الكهرباء المنتجة. وقال، "يجب الوفاء بالطلب على الكهرباء فورا. %0ومناطق ريفية ال تحصل إال على 

وأشار األرياني إلى أن اليمن تبحث عن أفكار غير تقليدية لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي وأنه لدى الشركات 
 –األمريكية أكثر التقنيات المبتكرة في العالم. كما أشار إلى أهمية تحديث المطارات )كمطار صنعاء( والموانئ 

داري كبير، وطبقا لألرياني فإن عدن ترحب بالخبرة األمريكية كميناء عدن. وقد قام ذلك المرفق مؤخرا بإلغاء عقد إ
 في إدارة الموانئ.

*          *          * 

وقد حضر العشرات من ممثلي الشركات الهندسية الندوة التي استمرت لمدة ساعتين، وهي األولى من نوعها في 
السنوي. وقد لخص السفير مارك غينزبيرغ المناهج المحتملة للتعامل مع فرص األعمال في  ACECمؤتمر 

المنطقة على النحو التالي: " إذا لم تتواجدوا هناك فإن غيركم سيقومون بأداء هذه المشاريع. وحيث توجد التحديات 
 فإن الفرص تتواجد أيضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلسا على مستوى  00( هو صوت الصناعات الهندسية األمريكية ويتألف من ACECالمجلس األمريكي للشركات الهندسية )
بتوظيف مئات األلوف  ACECالواليات واألقاليم يمثلون النطاق الواسع للصناعة الهندسية األمريكية. وتقوم الشركات األعضاء في 

ر دوالر من المشاريع الخاصة والعامة مليا 255من المهندسين والمعماريين ومساحي األراضي ومختصين آخرين مسؤولين عن 
 سنويا. وتتراوح الشركات األعضاء في الحجم من مهندس واحد مسجل إلى شركات تقوم بتوظيف اآلالف من المهنيين.


