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 السابق االمريكي وزيرالنقل ،(يسار) كارد اندرو. سعادة

 .السنيدي علي الوزير سعادة من يةتقدير هدية يتلقى ،

شخٍص من كبار رجال األعمال و الذين يمثلون عدد من أكبر الشركات في  ٠٤تألف الوفد من  أكثر من 
أن هذا المعرض الفريد من . بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمسلطنة عمان، فضالً عن مشاركة 

 .نوعِه ُنظم من قبل غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

إن وجودنا هنا في "لوزير السنيدي في كلمتِه التي ألقاها أمام مجتمع رجال األعمال في هيوستن، قال ا
و أضاف ". الواليات المتحدة هو إنعكاس للعالقة التجارية المتنامية بين سلطنة عمان والواليات المتحدة

أمتنا، ونحن نعطي الشركات  عمان بصدد توسيع البنى التحتية والتجارية على أكبر نطاق في تاريخ"سعادتُه 
 ".األمريكية فرصة لتكون جزءاً هاماً من هذا التوسع

عمان، و بسبب تاريخها البحري منذ وقت طويل جداً، كانت بمثابة بوابة إلى األسواق "واختتم سعادته ، 
 ".البعيدة لعدة قرون ولكنها لم تكن قبل في وضع يؤهلها للدخول في شراكة مع الشركات األمريكية 

 

*          *          * 
 

تم إستقبال الوزيرالسنيدي ، والسفراء، وأعضاء   
عقد الوفد عدة . الوفد في تكساس على أعلى مستوى

أجتماعات رسمية مع الجهات الحكومية في تكساس 
و من ضمنها أجتماعهم مع معالي ديوهارت ديفيد ، 
القائم بأعمال محافظ والية تكساس ، ومعالي باركر 

ي جون ستين أنيس ، عمدة مدينة هيوستن ومعال
 .،أمين والية تكساس 

كان معالي ريك بيري، حاكم والية تكساس، خارج 
زيارة الوفد، لكنه أعد أثناء الواليات المتحدة 

وقال بيري حاكم . الترحيب الرسمي للوفد العماني
بمناسبة هذه الزيارة ،يسعدني أن أُرحب " الوالية ، 

بحضارتكم ترحيباً خاصاً إلى تكساس،هذه األرض 
التي تمتلك تنوع كبير في ما تمتلكه من السهول 

المرتفعة إلى غابات الصنوبر والجبال الوعرة إلى الشواطئ الساحلية، في كل مكان تذهب إليه في والية 
 ".تكساس سوف تجد أن سكان تكساس هم أُناس إجتماعيون، فخورون ومستقلون 

سلط الضوء على العالقة الوطيدة بين تكساس نائب الحاكم ديوهارت، بصفته القائم بأعمال المحافظ، 
سواء . " و قال" إن تكساس هي في األساس والية منتجة للنفط في حد ذاته" و قد أشار الى ،. وسلطنة عمان

كنت تسألني أو الرؤساء التنفيذيون للشركات التي ال تعد وال تحصى، فإن الجواب سيكون ليس هناك مكان 
 ".قيام بألعمال التجاريةأفضل من تكساس في أمريكا لل



 

 

 ،(يمين) المغيري حنينة وسعادة السنيدي علي الوزير سعادة

و هم يستملون البيان  المتحدة، الواليات لدى عمان سلطنة ةسفير

أمين  ألقاه الذي ، وبيري ريك تكساس والية حاكم منالترحيبي 

 أقصى) أنترماير تشايس سعادة. ستين جون تكساس ،عام

 .قطر في السابق األميركي السفير ،(اليسار

جولة " و قد أعرب عن تقديره لحقيقة أن 
قد أنطلقت من والية " األعمال التجارية لعمان

قام ديوهارت بتسليط الضوء على أبرز . تكساس
 :الجوائز التقديرية التي حصلت عليها الوالية

  ،أفضل والية تقوم باألعمال التجارية  
 .CEOوفقاً لمجلة          

  نسبًة للتصدير في الوالية األعلى       
   الواليات المتحدة على مدى السنوات          
 .العشر الماضية         

  الوالية رقم واحد في أمريكا للتطوير   

 .الوظيفي         

  تكساس لديها أقوى اقتصاد في         
 .الواليات المتحدة األمريكية         

  هيوستن هي المدينة الصناعية األولى 
 .في أمريكا          

التجارة والصناعة في سلطنة عمان لهيوستن كمدينة هذه هي بعض األسباب التي كانت وراء إختيار وزارة 
أساسية لبدء الجولة ، و ذلك طبقاً الستبيان دقيق شارك فيه ما يقارب سبعة عشر قطاعاً مختلفاً وعشرات من 

في النهاية، تم إعطاء أولوية ذات أهمية وخبرة خاصة ألربعة قطاعات في والية تكساس . المدن االمريكية
 .نقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحيةالتصنيع، وال: هي

*          *          * 
 

جولة األعمال لسلطنة عمان بدأت أعمالها من خالل مؤتمر لمدة نصف يوم عرض فيه الوفد الزائر فرص 
تن من تم الترحيب بمعالي الوزير السنيدي والوفد العماني الى هيوس. األعمال في السلطنة لشركات هيوستن

 .قبل السيد أندرو كارد، وزير النقل األمريكي السابق، ورئيس هيئة موظفي البيت األبيض

الواليات المتحدة .أن عمان كانت و ما زالت صديق مخلص للواليات المتحدة "، في اكلمته الترحيبية وقال
عمان لألعمال ترسل رسالة و أشار كارد، األمين العام، إلى أن جولة ". تقدر وتحترم وتحتفل بهذه الصداقة 

، وأضاف "عمان مستعدة إلستقبال األعمال التجارية"قوية إلى القطاع الخاص في الواليات المتحدة مفاده إن 
أن هذه الجولة تمثل فرصة المنفعة المتبادلة والنجاح المشترك وهذا مهم للعالقات الثنائية بين الواليات "

 ".المتحدة و سلطنة عمان 



 

 

 ديفيد(: اليمين إلى اليسار من) تكساس والية حاكم نائب مع جتماعأ

 تشايس سعادة لغرفة التجارة و التنفيذي والمدير الرئيس حمود،

 السفير هولتز، غريتا سعادة السنيدي؛ عليالوزير وسعادة أنترماير؛

 .عمان في األمريكي

 

الغداء كان هناك خطاباً رئيسياً أثناء وقت 
قدمه السيد روبرت هار ، الرئيس 
والمديرالتنفيذي لشركة لجي أج بي وصوت 
مجتمع رجال األعمال في هيوستن وأحد 
الشركاء الرسميين الذين تبنوا جولة عمان 

الشريك اآلخر كان المركز .) لألعمال
األمريكي للصادارت و الذي يعتبر جزءاً من 

 (.رة في الواليات المتحدةوزارة التجا

يشرفنا أنكم اخترتم هيوستن "وأشار هارفي، 
كمنفد الدخول وكذلك المحطة األولى للجولة 

يسر شركة "و أضاف .في الواليات المتحدة
جي أج بي ان تقوم بتوفير منصة لتواصل 

الوفد العماني مع أعضاء مجتمع رجال 
األعمال في هيوستن والمهتمين بفرص 

 ."ي سلطنة عماناإلستثمار ف

هيوستن فخورة بأن تكون أكبر "وقال . هارفي، سلط الضوء على التجارة البينية بين هيوستن وسلطنة عمان
مليون  ٠٤٤بلغ مجموع التجارة البينية بين البلدين حوالي " وأضاف ".شريك تجاري أمريكي في السلطنة 

عالقات تجارية في سلطنة عمان، موضحاً،  شركة في مدينة هيوستن لديها  ٠٣٤أكثر من ". دوالر سنوياً 
 ".موقع تابعاً لها في عمان ٠٤إن ثالثة عشر شركة مقرها الرئيسي في هيوستن لكن لديها "

وأشار هارفي إلى أن إجمالي التجارة بين هيوستن ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد إزداد بمعدل 
 . ٠٤٤٤٪ في المائة منذ سنة ٫٫١٣نمو سنوي يصل الى 

أن بين موانئ " و أشار إلى .وقال هارفي، كان مفتاح النجاح في هيوستن،هو ميناء المدينة وأنظمة المطار
عاماً على التوالي، و ٫١الواليات المتحدة فإن ميناء هيوستن يحتل المرتبة األولى للحمولة الخارجية و لمدة 

هذه الشحنات "وقال هارفي أن ". عاماً  ٠٫دة عاماً، و الحمولة اإلجمالية لم ٠٠حمولة االستيراد لمدة 
 ".٠٤٫٠مليار دوالر في عام  ٫١١الخارجية كانت تقدر قيمتها بما يزيد على 

" وأشار إلى. وجهة دولية ٠٦وجهة محلية و  ٫٫١نظام مطار هيوستن يوفر خدمة النقل ل"وأشار هارفي، 
 ".ارة البضائع المنقولة بحراً وجواً أن هيوستن هي أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان بناءاً على تج

معالي الوزير السنيدي سلط الضوء على دور سلطنة عمان كبوابة معفاة من ضرائب لبلدان مجلس التعاون 
الخليجي التي تستورد حوالي ثلثي البضائع والخدمات األمريكية و التي تذهب إلى الشرق األوسط وشمال 

مليار مستهلك  ٣أكثر من  -في موقع فريد لخدمة أكبر األسواق القريبة  السلطنة تقع" وقال معاليه، . أفريقيا
 ".كلها عبارة عن رحلة قصيرة المدى بالنسبة لعمان -في أوروبا، أفريقيا، وجنوب غرب آسيا 



 

 

 وتبادل هيوستن، مدينة عمدة باركر،أنيس  سعادة

 .السنيدي عليالوزير  سعادة مع يةالتقدير الهدايا

 

 ستكشافأل األمريكية والشركات عمانبين  صلةوامت اجتماعات

 .األعمال فرص

 

عمان لديها أتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة : "وتابع
وهذا : خرىو الذي يميزها عن الغالبية العظمى من الدول األ

يعني أن معظم البضائع األمريكية التي  تشحن إلى عمان 
للسوق العماني، أو إلعادة . تكون معفاة من الرسوم الجمركية

و . " التصدير إلى األسواق األخرى في جميع أنحاء العالم
 :قد بدأ يؤتي ثماره اتفاق التجارة الحرة" أشار 

  يات بلغ إجمالي الصادرات من الوال ٠٤٤٠في عام  
     مليون  ٦٠٨، (التجارة الحرة أتفاقية-قبل)المتحدة          
 ، (أتفاقية التجارة الحرة-بعد) ٠٤٫٠في عام . دوالر          

 .مليار دوالر ٫١١تضاعفت الصادرات الى أكثر من          

  ٫كما زاد إجمالي التجارة الثنائية إلى حد كبير، من 
 مليار دوالر  ٣١٫إلى  ٠٤٤٠مليار دوالر في عام  ١١        
 .٠٤٫٠في عام                                                    

 رات البضائع والخدمات من الواليات المتحدة إلى عمان يتضاعف تقريباً كل أربع سنواتصاد .
العربية الوطنية ، فأن هذه الصادرات تسير على الطريق الصحيح  –وفقاً لغرفة التجارة األمريكية 

 .رمليار دوال ٠١١إلى   ٠٤٫٠و  ٠٤٫٠للمضاعفة ما بين عامي 

اصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي هي قابلة للتطوير و أرى دوراً خ"وقال وزير السنيدي، 
و كما في الواليات المتحدة فأن بالدنا تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة . مناسبة جداً للسوق العماني

 ".العمود الفقري لألقتصاد ويمكن أن تسهم بشكل كبير في النمو األقتصادي وخلق فرص عمل في البالد 

*          *          * 
 

في هيوستن، إلتقى الوفد العماني مع عشرات 
من الشركات األمريكية في جلسات األعمال 

وزار الوفد أيضاً ميناء . فيما بين الشركات
هيوستن وبعض المرافق الطبية في المدينة، 

مركز : بما في ذلك مؤسسات طبية مثل
تكساس الطبي، و هو أكبر مركز طبي في 

مستشفى القديس لوقا ؛ معهد تكساس العالم؛ 
إلعادة التأهيل والبحوث ،و هيرمان 
ميمولاير، وهو المستشفى التعليمي لكلية 
بايلور للطب ؛ مستشفى ميثوديست، إحدى 



 

 

 ومناقشة بجولة للقيام اللوجستية الخدمات وخبراء العماني النقل يستظيف وفد هيوستن ميناء

 .المتحدة الواليات في الموانئ ازدحاما المطارات أكثر من واحد في العمليات

 

 .أرقى المستشفيات التخصصية في البالد

صحية، والمعلومات و السلطنة ملتزمة ببناء القدرات لدى الشباب العماني وبالرعاية ال" قال الوزير السنيدي،
في المائة  ٨٤أن "وقال ".  تكنولوجيا األتصاالت، والتعليم العالي الذي يشكل جزءاً هاماً من هذه المبادرة

تقريباً من أستثمار الواليات المتحدة في عمان يذهب مباشرة الى إنتاج الطاقة، ولكن هذا، أيضاً، يوفر فرصاً 
 ". للنمو في الموارد البشرية

لي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة على اهمية  تطوير القدرات اللتي اكد معا
، اللتي  كان لها شرف استضافة الوفد العماني كراع على (أوكسي)تمثلها برامج شركة أوكسيدنتال بتروليوم 
وفر العديد من أوكسي تقوم بتوظيف الفي موظف عماني، وت. الصعيد الوطني للزيارة وجولة االعمال

الفرص الهامة في مجال تطوير عدد من المشتركين من خالل التدريب على اسس العمل، واالشراف عن 
طريق مسؤولين ذوي خبرة على المتدربين وتوجيهم، والمشاركة في المعارض المتخصصة بالتوظيف، 

. ودعم المشاريع الصغيرة  عن طريق تاهيل اصحابها  
 
ومن خالل برنامج 
االبتعاث الخاص 
بشركة اوكسي تقوم 
الشركة بارسال عدد 
من أفضل موظفينها 
الى الواليات المتحدة 
االمريكية من اجل 
الحصول على تدريب 

والتعرف على مكثف 
ثقافة  المؤسسة عن 

ووصف . قرب

الوزير السنيدي هذا 
خير نموذج " بأنه 

لبرامج الشراكة بين 
"واحدى انجح والشركات االمريكية لطنة عمان الخاص بين حكومة س/ القطاعين العام   

 
العربية الوطنية ، لخص ووصف وزير -رئيس و المدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكيةالديفيد حمود، 

الخاص بين حكومة سلطنة عمان وشركة / نموذج لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام "السنيدي هذا بأنه 
إن السلطنة هي : "المحطة األولى لجولة األعمال لسلطنة عمان على هذا النحو. "الواليات المتحدة العالقة

أنتجت هذه الزيارة و من خالل قيادة معالي الوزير السنيدي . منبع لحسن النية واألحترام بين األمريكيين



 

 

لسلطنة بإقامة والسفيرين بياناً فعاالً حول المبادرات في مجال التنمية االقتصادية في سلطنة عمان و رغبة ا
 ".شراكات أقوى مع القطاع األمريكي الخاص 

 :، انقر على"معرض األعمال لسلطنة عمان "للمزيد من المعلومات حول 

www.OmanRoadShow.com 
 

 

 
 
  

 .االمريكية الشركات مع واجتماعات ميدانية بزيارات الوفد العماني يقوم

 

www.omanroadshow.com

