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 السفير األمريكي يؤكد: األولوية القصوى للسفارة األمريكية تشجيع
 القطاع الخاص بواسطة الشراكات األردنية األمريكية

 
قام جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، عاهل األردن، بزيارة تاريخية إلى الواليات المتحدة هذا  –واشنطن 

األسبوع، وحظيت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 
بشرف المشاركة في تقديم الدعم للمناسبات واألنشطة 

ة وتوسيع العالقات التجارية بين المختلفة الرامية إلى تقوي
الواليات المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية. وساعدت 
غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في تنظيم مناسبتين 
بالمشاركة مع السفارة األردنية في واشنطن: حفل إستقبال 
للترحيب بالوفد األردني، وإفطار على المائدة المستديرة 

ال األعمال األردنيين واألمريكيين، ومأدبة غذاء لقيادات رج
في السفارة األردنية أقامتها الدكتورة علياء بوران، سفيرة 
المملكة األردنية الهاشمية لدى الواليات المتحدة، تكريماً 

األردني.  ومثّل  –لجاللة الملك ودعماً للتحالف األمريكي 
وأمين سالم،  الغرفة ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي،

 نائب الرئيس لتنمية األعمال التجارية. 

وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 
األمريكية العربية الوطنية، معقباً على هذه الزيارة بقوله: "إن غرفتنا حظيت بشرف دعم زيارة جاللته إلى واشنطن 

بين البلدين." وأشار إلى أن "إستقرار األردن في وقت يتسم بحالة من خالل المساعدة في تعزيز العالقات التجارية 
شديدة من عدم اإلستقرار في المنطقة يجعل المملكة األردنية  أكثر جاذبية من أي وقت مضى كبلد تقصده التجارة 

ات المتحدة الوالي واإلستثمار.  وليس من قبيل المبالغة إن قلنا أننا نرى مستوى جديداً تماماً من الفرص التجارية بين
 واألردن، على نطاق لم نر مثله من قبل."

وتأتي زيارة جاللة الملك عبد هللا في إطار عدة مبادرات خالل الشهور األخيرة تهدف إلى دعم وتقوية العالقات 
األمريكية األردنية.  فقد عقد منتدى األعمال األردني األمريكي، وهو حدث نصف سنوي عقد الشهر الماضي في 

كات األمريكية.  وقد شاركت غرفة التجارة مشارك، من بينهم العشرات من الشر 300عمان وجذب ما يقرب من 
 األمريكية العربية الوطنية مشاركة حثيثة في هذه المناسبة التي وصفها جاللة الملك عبد هللا بأنها كانت "ناجحة بكل 

ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية 
 ين.هللا الثاني بن الحسالعربية الوطنية، يصافح جاللة الملك عبد 



 

 

 

 تالمقاييس"(.  وفي أعقاب هذا المنتدى زار الرئيس أوباما عمان، وهو األمر الذي بعث برسالة قوية عن أهمية العالقا
األمريكية األردنية ومغزاها  "في وقت يتسم بهذا التغيير الكثير وعدم اإلستقرار في المنطقة" على حد قوله.  وكانت 
زيارة جاللة الملك عبد هللا إلى واشنطن هذا األسبوع "إيجابية جداً" من وجهة نظر جاللة الملك الذي منح إهتماماً 

ً بالموقف في سوريا، البلد المجاور ل ألردن.  ويقدّر المسؤولون عدد الالجئين السوريين في األردن بأنهم خاصا
 في المائة من سكان األردن. 10ألف شخص، وهو عدد يمثل  500يتجاوزون 

*          *          * 

ة يوشارك في النقاش على المائدة المستديرة، التي إشتركت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية والسفارة األردن
في إستضافتها، عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات األمريكية ونظرائهم من األردن.  وألقى ستيوارت 
جونز، السفير األمريكي في األردن، الكلمة اإلفتتاحية، والتي قال فيها "إننا نؤمن بأن هذه الشراكة التجارية تفيد شعبي 

لسفير إلى أن هذه الشراكة بين البلدين "أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الواليات المتحدة واألردن."  وأشار ا
ألف  50البلدين بنسبة تقدر بنحو عشرة أضعاف على مدار السنوات العشرة الماضية، مما أدى إلى خلق أكثر من 

 وظيفة في األردن." 

في المائة من  27محركاً للنمو، وأشار إلى أن وتحدث السفير األمريكي في عمان عن أهمية القطاع الخاص باعتباره 
أموال البرنامج الذي تقدمه األمريكية للتنمية الدولية سوف تذهب إلى برامج تهدف إلى دعم التنمية اإلقتصادية وخلق 

الوظائف في القطاع الخاص.  وأشار إلى أن أهم 
جزء من هذا البرنامج هو "برنامج المنافسة 

مليون دوالر على مدار  50األردني" الذي يتكلف 
خمس سنوات، ويساعد في تشجيع اإلبتكار وإعداد 
الشركات األردنية وتهيئتها للمنافسة في السوق 

 العالمية.

وأكد السفير جونز على أهمية البرنامج الجديد 
لضمان القروض الذي أعلن الرئيس أوباما عنه 
خالل زيارته األخيرة لألردن. وأشار إلى أن هذه 
المبادرة الجديدة "تعني أنه عندما يذهب األردن 
إلى سوق القروض فإنه يذهب بضمان من 

لتزام األردن الواليات المتحدة بأنها تقف وراء إ
بتسديد هذه القروض."  وأوضح أن "هذا سوف 

سعر الفائدة التي يدفعها   يؤدي إلى تخفيض
األردن عن هذه القروض بنسبة كبيرة، ويمكّن 

 المملكة من اإلقتراض بشروط أفضل جداُ."

سعادة السفير األمريكي لدى األردن ستيوارت جونز، والسيد فواز البلبيسي، 

مدير المكتب التجاري واإلقتصادي بسفارة األردن، يشرحان الفرص 

 ية في األردن.التجار

 



 

 

قد  كثيراً من التطوراتوذكر فواز البلبيسي، مدير المكتب اإلقتصادي والتجاري بسفارة األردن في واشنطن، أن 
حدثت في العالقات بين األردن والواليات المتحدة على مدار العقد الماضي.  وقال: "من بين هذه التطورات التنفيذ 
الكامل إلتفاق التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة"، 
"وهو األمر الذي أدى إلى زيادات كبيرة في األرقام الخاصة 

بلدين.  وقد ساعد تأسيس الحوار اإلقتصادي بالتجارة بين ال
األمريكي في تحديد األولويات اإلقتصادية، وقرار  –األردني 

الواليات المتحدة بتقديم الضمانات اإلئتمانية إلى األردن يعكس 
الثقة الكبيرة في اإلصالحات السياسية واإلقتصادية باألردن، 

تسّهل على بما في ذلك صدور قوانين وقواعد إقتصادية سوف 
المستثمرين األمريكيين اإلستفادة من الفرص التجارية في 

 األردن وتجعلها أكثر جاذبية بالنسبة لهم."

وشارك في النقاش الذي دار على المائدة المستديرة ممثلو 
التي تقف على أعتاب  الشركات والمؤسسات األردنية

التكنولوجيا المتطورة في األسواق العالمية.  ومن القطاعات 
التي شاركت في هذا النقاش الخدمات المالية وعملية التعاقدات 
التجارية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت واألمن والترفيه 
)بما في ذلك المضمون الرقمي( والطاقة المتجددة والرعاية 

 ناعات الخفيفة )أجهزة التكييف ومكونات وقطع غيار السيارات وما شابه ذلك(.الصحية والص

وكان من المشاركين في نقاش المائدة المستديرة السيد كريم قعوار، سفير األردن السابق لدى الواليات المتحدة، الذي 
ي يعتبر بمثابة فرصة ذهبية  في المائة من إحتياجاته من الطاقة، وهو األمر الذ 96ذكر أن األردن يستورد حوالي 

ً تأتي من الطاقة المتجددة، وأن  لشركات الطاقة األمريكية.  كما ذكر أن واحد في المائة من إحتياجات الطاقة حاليا
.  والسيد كريم قعوار هو الرئيس المؤسس 2020في المائة بحلول عام  10المملكة تخطط لزيادة هذه النسبة إلى 

تجارية أردنية تسعى إليجاد حلول مبتكرة من أجل الحد من إعتمادها على الطاقة والمياه،  لمؤسسة إدامة وهى مؤسسة
 وزيادة اإلنتاجية.

ً من النقاش على المائدة المستديرة، والسيما التمويل المبّكر للمشروعات الناشئة.   ً رئيسيا كان اإلستثمار موضوعا
شركة  500والريادة في مجال األعمال في األردن، إلنشاء ، التي تشجع فرص التدريب 500وتخطط شركة واحة 

، وهو 500ومشروع ناشئ جديد خالل خمس سنوات.  وأشاد الدكتور أسامة فياض، الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة 
مدير تنفيذي سابق في وادي السيليكون، بتفوق قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في األردن، ووصفه بأنه قطاع 

ميز بالمهارات المدربة تدريباً عالياً، وقادر على اإلستفادة من المهارات العربية "المهاجرة" في الواليات المتحدة، يت
 وقدرة الشركات الناشئة في األردن على توليد "عائد مرتفع وسريع" وذلك بالمقارنة إلى أسواق أخرى.

 

.  فالموقع الفريد للمملكة الهاشمية األردنية يمكنها وُخصص جزء كبير من النقاش لدور األردن كجسر ألسواق أخرى
من أن تكون بمثابة رأس جسر للعراق، على سبيل المثال، نظراً لقربها الجغرافي والروابط األسرية القديمة بين البلدين.  

املة أيدي ع وعالوة على ذلك إنتقل المئات من العراقيين للعيش في األردن في السنوات األخيرة، مما أدي إلى وجود
 متعلمة تعليماً عالياً تتمتع بمعرفة مكثفة للفرص التجارية في العراق.

أعضاء الوفد التجاري األردني في صورة جماعية أمام مدخل 

فندق ريتز كارلتون في جورجتاون.  ويظهر في الصورة ديفيد 

ة األمريكية حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجار

العربية الوطنية )في الوسط(، وإلى جانبه أيمن حتاحت، رئيس 

غرفة صناعة األردن )على اليسار(، وعيسى حيد مراد، النائب 

 األول لرئيس مجلس إدارةغرفة تجارة األردن )على اليمين(.



 

 

كما ُوصفت المملكة األردنية الهاشمية بأنها شريك منطقي للمشروعات "الثالثية" التي تشتمل على التكنولوجيا من 
والخبرة اإلقليمية من األردن.  وعلى الواليات المتحدة، ورأس المال من الدول العربية الخليجية، والموارد البشرية 

حد قول أحد رجال األعمال األمريكيين في نقاش المائدة المستديرة فإن "األردن هى وسط الشرق األوسط"، حيث توفر 
الفرص في كل اإلتجاهات.  كما عبر رجل أعمال أردني بارز عن نفس المعني بقوله: "األردن تبحث عن شركاء، ال 

  عمالء."

لسفير األمريكي في عمان كلمته بقوله: "إن السفارة األمريكية ليس لديها أي أولوية أعلى من جمع الشركات واختتم ا
األردنية واألمريكية مع بعضها البعض من أجل المساعدة في إيجاد الوظائف المنتجة، وتساعد في نمو القطاع الخاص 

 األردني من خالل الشراكات مع الشركات األمريكية."

*          *          * 

وعلى مائدة الغذاء التي أقامتها السفيرة علياء بوران تكريماً لجاللة الملك في السفارة األردنية رحبت السفيرة بأعضاء 
الوفد وكبار المسؤولين في الشركات األمريكية.  وقالت: "إن هذه المناسبة  برهان جديد، حيث يوجد معنا اليوم كثير 

 الذين يمثلون أفضل ما في هذه العالقات القوية بين بلدينا."من الضيوف الكرام 

ته يؤيد إلى  أن "جاللوأضافت السفيرة قائلة: "إننا هنا اليوم لبحث الفرص الهائلة المتاحة لكل من بلدينا."  وأشارت 
ً التقدم اإلقتصادي لألردن وعالقته بالدول األخرى."  كما أوضحت أن "األردن بتوجيهات من جاللته أحيت  دائما
وحدّثت البنية التحتية األساسية القانونية لإلستثمار والتجارة، مما أدى إلى زيادة الثقة في السوق األردنية، وجذب العديد 

تنوعة في العقد الماضي."  ومضت من اإلستثمارات الم
تقول: "من المهم إبراز أن تلك اإلنجازات اإلقتصادية تسير 
ً إلى جنب مع البيئة السياسية المستقرة في األردن  جنبا
والتي تشجع التعددية والمشاركة والتقدم."  واختتمت 
السفيرة كلمتها بقولها: "إننا نفخر بالنموذج السلمي للتطور 

مستدام الذي يسود، مما يجعل األردن بيئة الديمقراطي ال
آمنة ومستقرة لكي تأتي المزيد من الشركات وإيجاد اآلالف 

 من الوظائف لألردنيين."

وتحدث روبرت هورماتس، وكيل وزارة الخارجية للنمو 
اإلقتصادي والطاقة والبيئة، في السفارة بالنيابة عن 

ت المتحدة الحكومة األمريكية.  وقال إن األردن والواليا
تربطهما "عالقة طويلة وقوية لعقود كثيرة"  و"أننا 

سنواصل العمل سوية بينما يواجه األردن وجيرانه تحديات هائلة.  لكن في الوقت الذي ندرك ضخامة تلك التحديات 
 نرى الفرص الهائة لألردن بسكانه الذين يتمتعون بالمهارات والمهارات وقيادته الحكيمة المتحركة."

وكيل وزارة الخارجية هورماتس يقول: إن القطاع الخاص في األردن "هو في نهاية المطاف محرك النمو  ومضى
اإلقتصادي وفرص الوظائف والرفاهية" بالنسبة للمملكة األردنية الهاشمية.  وقال: "إن اإلصالح اإلقتصادي هو مفتاح 

ل ذلك يدعم الوظائف الحالية ويخلق وظائف رئيسي لخلق مناخ يشجع الناس على فتح وتوسيع الشركات، ومن خال
جديدة.  إننا نؤمن بأن اإلصالحات اإلقتصادية يمكن أن تجعل األردن بلداً أكثر جذباً للتجارة واإلستثمار من الواليات 

 المتحدة، وللتجارة واإلستثمار مع ومن كثير من الدول األخرى أيضاً."

، يبحث فرص الطاقة قعوار، رئيس مجموعة شركات قعواركريم 

 المتجددة في األردن خالل النقاش حول المائدة المستديرة.



 

 

األردن قد إزدهرت في ظل حكم جاللة الملك عبد هللا"، وأعرب عن  وذكر هورماتس: "إن شراكتنا  اإلقتصادية مع
، 2000إعتقاده بأن هذه الشراكة "إستفادت إستفادة كبيرة من إنضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية في عام 

اإلقتصاد  مليار في 12.  وساهمت إتفاقية التجارة الحرة اآلن بحوالي 2001وتوقيع إتفاقية التجارة الحرة عام 
األردني."  وعالوة على ذلك إختتم هورماتس كلمته باإلشارة إلى أن إتفاقية التجارة الحرة قد "سهلت زيادة قدرها 

في المائة في التجارة في إتجاهين على مدار السنوات العشرة الماضية... ومنذ أن إعتلى جاللته العرض نقل  600
 في المائة من اإلقتصاد." 15صفر إلى أكثر من قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من 

 
*          *          * 

 

توقع إتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة.  وفي السنوات  -وأول دولة عربية -كانت األردن البلد الرابع في العالم
في المائة  1معدل ضائع بفي الب الثالث األخيرة التي سبقت التنفيذ الكامل إلتفاقية التجارة الحرة نمت التجارة الثنائية

وفي السنوات الثالث سنوياً. 
في  11األخيرة نمت التجارة بمعدل 

المائة في المتوسط، وذلك حسب 
 أرقام مكتب اإلحصاء األمريكي.

حسب البحث الذي أجرته غرفة 
التجارة األمريكية العربية الوطنية 
سوف تزيد صادرات الواليات 
المتحدة من البضائع إلى األردن 

مليار دوالر مع عام  2.45حوالي 
، وهو ما يمثل حوالي 2015
في المائة من نصيب السوق   12.9

 2015وبحلول عام   في األردن.
 ستزيد صادرات الواليات المتحدة

 730من الخدمات إلى األردن إلى 
في  12مليون دوالر، أي ما يمثل 

المائة من نصيب السوق األردنية.  ومن المتوقع أن تصل صادرات الواليات المتحدة إلى األردن من البضائع والخدمات 
 .  2015مليار دوالر بنهاية عام   3.18حوالي 

ن صادرات األردن إلى الواليات المتحدة، لكن حسب البحث الذي وتزيد الصادرات األمريكية إلى األردن في العادة ع
أجرته غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية سوف تزيد صادرات األردن من البضائع عن صادرات الواليات 

و مليار دوالر، بينما ستنم 3.596، عندما سترتفع صادرات األردن إلى حوالي 2019المتحدة إلى األردن بحلول عام 
وهذا العام هو أول عام "إنتقال" من الواليات   مليار دوالر. 3.538صادرات الواليات المتحدة إلى األردن إلى حوالي 

 .2020مليون دوالر بنهاية عام  700المتحدة إلى األردن، حيث يتوقع تزيد الفجوة في الصادرات إلى أكثر من 

المشاركون في النقاش على "مائدة اإلفطار المستديرة حول الفرص التجارية في األردن": )من 

اليسار إلى اليمين(: أمين سالم، نائب الرئيس لتنمية األعمال التجارية بالغرفة، ومحمد البطاينه، 

دى لرئيس مجلس إدارةغرفة التجارة األمريكية في األردن، وستيوارت جونز، السفير األمريكي 

األردن، وأيمن حتاحت، رئيس غرفة صناعة األردن، وديفيد حمود، وعيسى مراد، النائب األول 

بيسي، بلاللرئيس غرفة تجارة األردن، ومحمود حمود، نائب رئيس البعثة بسفارة األردن، وفواز 

 نبسفارة األردن، وعمار داود، رئيس إنجيكون يو إس إيه )م مدير المكتب التجاري واإلقتصادي

 كبار المؤسسات التي تولت رعاية مائدة اإلفطار المستديرة(.



 

 

كيزاً كبيراً على النمو الصناعي والتصنيع، وأن هذا اإلتجاه قد وأكد وفد رجال األعمال األردني أن األردن تركز تر
(.  وحسب هذه اإلحصائيات سوف 2013تمخض عن المعلومات الجديدة التي وفرتها "وحدة المعلومات اإلقتصادية )

قارنة ميتمكن األردن من زيادة المشروعات الصناعية بمعدل أربعة أضعاف كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بال
 2في المائة(.  ويأتي التصنيع في المرتبة الثانية، حيث يزيد من  4.8) 2017في المائة( إلى  1.2) 2010إلى عام 

 .   2017في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام  5.1إلى  2010في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 

*          *          * 
السفارة األردنية  تشرفت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بدعم الشق التجاري من زيارة جاللة بالشراكة مع 

الملك عبد هللا إلى واشنطن العاصمة.  وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية 
في المنطقة يخلق عدداً متنوعاً من الفرص الجديدة للشراكة  الوطنية، بقوله: "إن دور األردن كبلد يقصده اإلستثمار

األمريكية، وغرفتنا حظيت بشرف المشاركة في هذه المناسبة التاريخية."  وعبّر فواز البلبيسي، مدير المكتب  -األردنية
لعر بية. مريكية ااإلقتصادي والتجاري بالسفارة األردنية، بالمثل عن تقدير السفارة للدور الذي قامت به الغرفة األ

وقال: "اآلن أكثر من أي وقت مضى أصبحت منظمات مثل غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية يُعتمد عليها في 
دعم وتعزيز العالقات التجارية بين الواليات المتحدة واألردن، وأن تكون جزءاً من سعى األردن لتحقيق اإلستدامة 

 اإلقتصادية."
 

لملك عبد هللا "إن األردن كانت دائماً النقطة البؤرية للسالم والتنمية واإلستقرار العالمي والرفاهية."  وكما قال جاللة ا
وأشار جاللته إلى أن التغيير في األردن تدريجي وأن "اإلصالح السياسي واإلقتصادي يتحرك إلى األمام جنباً إلى 

عدم اإلستقرار من حولنا، ونسمة من الهواء العذب، ونحن  جنب."  واختتم كلمته بقوله: "إن األردن واحة في بحر من
 نتطلع إلى الترحيب بكم بأذرع مفتوحة."

 

 
المشاركون في 

مائدة اإلفطار 

المستديرة يناقشون 

الموضوعات 

التجارية 

واإلقتصادية في 

إحدى القاعات 

التاريخية في فندق 

ريتز كارلتون في 

 جورجتاون.


