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 األمريكية تكثف نشاطها فى جنوب والية كاليفورنيا لغرفة التجارية العربيةا

لوس انجلوس يقود فعاليات الساحل الغربى للواليات  الغرفة الجديد في مدينةفرع 
 المتحدة األمريكية في جوالت ومؤتمرات لتطوير لالعمال

 غرفة التجارة تدعم توسع نشاط اإلتحاد للطيران فى لوس انجلوس
 

اق بتوسع ملحوظ فى نطقام مكتب الغرفة التجارية العربية األمريكية بلوس انجلوس فى األشهر األخيرة 
 أنشطته بجنوب كاليفورنيا.

وقد تم تنظيم العديد من هذه األنشطة بالتعاون مع شركاء محليين مثل غرفة منطقة لوس أنجلوس للتجارة، 
ومكتب رئيس البلدية، وميناء لوس أنجلوس، ومكتب الخدمات التجارية األمريكية، ومجلس منطقة لوس 

 يرها.أنجلوس للخدمات التصديرية وغ

وقد جاءت هذه التطورات والمشاركات الفعالة بفضل اإلدارة الجديدة لمكتب الغرفة بلوس أنجلس تحت قيادة 
على والتى نتجت عن مجموعة متنوعة من األحداث التى تميزت بها الغرفة فى -مديرته، السيدة/ريم البيار

 العام الحالى، ومنها:

  لعليا القطرية المسئولة عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم للجنة ا البعثة اإلستثمارية التجاريةدعم
2222 

 

 نظيم جولة عراقية لسان فرانسيسكو ، وسان خوسيه ، ولوس أنجلوس ، وسان دييغو والتي تميزت ت
الرحيم الفيلي، سفير جمهورية العراق لدى الواليات المتحدة، والسيد بتواجد سعادة السفير/ لقمان عبد

 نوفل الحسن، المستشار التجاري للسفارة؛ 
  

 مدن غرب الواليات المتحدة األمريكية: إلى  جولة لمجلس التنمية اإلقتصادية لمملكة البحريننظيم ت
 لوس انجلوس وسياتل بوالية واشنطن؛

 

 في لوس أنجلوس؛ األمريكى -مال السعودي المنتدى األول لفرص األععم د 
 

 والتكنولوجيا النظيفة بلوس انجلوس والذى يهدف لتطوير المدينة  المؤتمر األول لصناعات الطاقةعم د
 المجال.لتكون الرائدة عالميا فى هذا 
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". 2202 هاى تيكوسيقوم مكتب الغرفة بلوس انجلوس فى بداية العام المقبل باإلشتراك فى تنظيم جولة "
وسيلعب مكتب لوس انجلوس دورا أساسيا فى دعم زيارة الس فيغاس، وسولت اليك سيتي، ووادي السيليكون 

  في كاليفورنيا الشمالية. 

 

*                  * * 
 

و من ضمن األمثلة لنشاط مكتب 
لوس انجلوس، استضافة مؤتمر 
لرجال األعمال والذى تميز 
بحضور السيد/أمين سالم، نائب 
رئيس الغرفة لتطوير األعمال. 
وقد تم تنسيق هذا الحدث بدعم 
من الغرفة التجارية لمنطقة 
لوس انجلوس وحضره أكثر من 

شركة محلية. وعلقت  02
ى على عل-السيدة/ ريم البيار

الجمع قائلة: "لقد استقبلت 
الشركات المحلية هذا الحدث 
بحماس واكد ذلك ان هذه 
الشركات تعى بوضوح قيمة 
التواصل مع األسواق العالمية 
الناشئة، من اجل توسيع دائرة 
أعمالهم واإلستفادة من هذه 

  األسواق المزدهرة".    

وشمل الجمع شركات تمثل 
بلوس أنجلوس مثل تكنولوجيا االتصاالت والخدمات اللوجستية، وخدمات  مجموعة متنوعة من القطاعات

 الشحن والتخليص، والتطوير والتصميم الهندسى والبناء، والمواد الغذائية والرعاية الصحية والمعلومات.

وأضاف السيد أمين سالم، "كانت هذه فرصة رائعة للتواصل مع شركات جنوب كاليفورنيا التي لديها اهتمام 
أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا المزدهرة. وقد أظهر هذا التنوع فى القطاعات الممثلة هنا اليوم إنعكاسا ب

متنوعة و قدرات الشركات في لوس انجلوس. فهى مدينة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للغرفة العربية للمصالح ال
 األمريكية ونحن سعداء بالشراكات الجديدة التى تم تشكيلها مؤخرا"

خالل المائدة المستديرة، أهمية بناء الثقة والعالقات طويلة المدى مع  تم مناقشتهاوشملت المواضيع التي 
نظرائها في منطقة الشرق األوسط ، وإجراء دراسات جدوى شاملة لفهم سوق الشرق األوسط ، والتغلب على 
 الحواجز الثقافية واللغوية لالستفادة من هذه األسواق اإلقليمية . وجرى التركيز بشكل خاص على المؤسسات

السيد ميكل كولستراند، نائب رئيس االتحاد للطيران  -من اليمين الى اليسار

امين سالم، نائب رئيس غرفة التجارة السيد  –لغرب الواليات المتحدة 

االمريكية العربية، السيد جايمز هوغان الرئيس والمدير التنفيذي لالتحاد 

السيد غيرت بوفن، نائب الرئيس لالتحاد للطيران للواليات  –للطياران 

 المتحدة االمريكية.

http://www.htrsusa.com


 

 

الصغيرة والمتوسطة الحجم  ذات التكاليف المنخفضة ولكنها تفتقد الى يد المساعدة للتوسع فى تلك األسواق 
 الجديدة. 

إن الغرفة التجارية العربية األمريكية الوطنية قد تميزت بسجلها الحافل من النجاحات والخبرة فى المنطقة 
ت الصغيرة والمبتدئة فى السنوات األخيرة، مما كان له العربية مما مكنها من مساعدة المئات من هذه الشركا

صدى خاص لدى الشركات التى شاركت بالحضور. فمنها من كان يعرف القليل عن المنطقة وقد حضروا 
يبحثون عن مزيد من المعلومات المحددة ومنها من جاء ليحصل على معلومات وبيانات تجارية دقيقة، 

ل فى المنطقة ولكنها ليست على دراية اكيدة من كيفية المضي قدما للتوسع وشركات اخرى بدأت بالفعل التعام
 فى األسواق األخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

  

*        *        * 
 

والجدير بالذكر أن أعرب العديد من ممثلى الشركات رغبتهم فى بناء عالقة أقوى مع الغرفة ،  كما سلطوا 
  إلى عقد مثل هذه الندوات والدورات اإلعالمية على أساس منتظم. الضوء على الحاجة

/ "، السيدةXGDوعلى سبيل المثال، قالت مديرة تطوير األعمال لمنطقة الشرق األوسط بشركة الشحن "
رح شليليان صاغيريان: "إن األمريكيون يفقدون الصفقات والفرص أمام الشركات األسترالية واألوروبية كما 

ع " فى وضXGD،XHD،XADمين سالم فى حديثه لنا، بما يمثل تحدى جديد. فمجموعة شركاتنا "السيد أ
 جيد للمشاركة في المناقصات في جميع أنحاء المنطقة العربية".  

لقاء الطاولة المستديرة حول فرص تطوير االعمال مع منطقة الشرق االوسط وافريقيا، من تنظيم ورعاية غرفة التجارة 
 العربية االمريكية فرع لوس انجيلوس.





 

 

و ظبي، بخمسة وعشرين وجهة وأشار هوغان " ان هذة الخدمة الجديدة ستوفر فرصة اتصال جيدة، عبر أب
منها في الهند(، لتلبية إحتياجات سكان  02لطيران االتحاد فى منطقة الشرق األوسط و شبه القارة الهندية )

  لوس أنجلوس بتنوع وتعدد ثقافاتهم وإنتمائتهم.

عروف أن لوس انجلوس هي واحدة مومن ال
من المدن األكثر شهرة في العالم. فإن المدينة 

مليون نسمة ،  01السكان أكثر من تضم من 
وهي ثاني أكبرمدينة في الواليات المتحدة 
األمريكية. و للوصول إلى والية كاليفورنيا 
دون توقف، فإن االتحاد للطيران ستقوم 

 777بإطالق  مجموعة من طائرات البوينغ 
 1:28، متجهة من أبوظبي يوميا الساعة 

صباحا لتصل إلى لوس أنجلوس فى نفس 
 (.070EEمساء ) 2:08وم الساعة الي

و قد حضر السيد أمين سالم، نائب رئيس  
الغرفة العربية األمريكية إعالن اإلتحاد 
للطيران فى حفل كبير حضره أهم 
الشخصيات المعروفة فى مجتمع رجال 
األعمال بلوس انجلوس. وأضاف السيد/ امين 
فقال: "ان لوس انجلوس تعتبر مدينة عالمية 
 ومنبرا بارزا للتجارة واإلستثمار والترفيه

 واإلعالم والموضة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة والتعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى"

وأختتم السيد/ امين قائال: "إن التوسع في شبكة االتحاد للطيران العالمية فى الواليات المتحدة األمريكية 
اإلمارات بين والية كاليفورنيا و وباألخص لوس انجلوس سوف يكون له تأثيره اإليجابى على العالقات التجارية

العربية المتحدة. فاإلمارات العربية تعتبر الوجهة األولى للصادرات أالمريكية بالمنطقة حيث بلغت قيمة 
مليار دوالر فى العام الماضى وحظيت كاليفورنيا  ٢٢٥٠صادرات البضائع األمريكية للمنطقة الى أكثر من 

  بمعظم هذا التبادل التجاري".

 
 

الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية للتجارة ، التي تعتبر على نطاق واسع صوت أمريكا التجاري في العالم العربي ،  و
هي على اتصال مع مجتمعات األعمال في جميع أنحاء الواليات المتحدة، وهي تخدم كنقطة وصل أمريكية لالتصال بالغرف 

في جميع أنحاء العالم العربي  NUSACC. على أساس يومي ، ويعمل عن كثب مع قادة  دولة عربية 22التجارة الوطنية في 
، وكذلك صناع القرار رفيعي المستوى في مجتمع األعمال األمريكي و مراكز بحث السياسة العامة والمؤسسات المتعددة 

  األطراف والمنظمات غير الحكومية ، ووسائل اإلعالم ، وحكومة الواليات المتحدة .

المدير التنفيذى للشركة وعضو الغرفة العربية األمريكية الجديد، 
السيد/ إد بيريز رحب بالحضور وقام بجولة شرح للسيد امين سالم 
عن خط اإلنتاج وعملية التصنيع وسالمة الجودة ومنافذ التوريد 

 والتوزيع. 

 


