
 

 

 للنشر الفوري

  ٢١٠٢ ديسمبر ٢٩

+٠٩٢٠-٢٨٩ (٢٠٢)١ 
info@nusacc.org 

 
 

 تختتم املتحدة لوالياتأ لألعمال التجارية في جولة سلطنة ُعمان

 جيرس ي ونيو نيويورك في  زيارتها 
 

 األسس وضع ساعدت على الزيارة " أن هذه و الصناعة يقول : التجارة معالي وزير

 "العمانية  –األمريكية  األعمال مجتمعات بين قوة أكثر تجارية لعالقات
 

ن م وفد أكبر الزيارة ضمت ، جولةهذه ال شاركت في  كيةأمري شركة 050555 من أكثر

 املاضيين العقدين منذ املتحدة الواليات إلى ينالعماني األعمال رجال
 

رة االخي املحطة الىا جولة سلطنة ُعمان زيارتهت أختتم

نيويورك، بعد عشرة أيام من عدة  دينةم املقررة للجولة،

 بشيكاغو وفيالدلفيا زيارات التي
ً
 و بدأت بهيوستن مرورا

 بمدينة نيويورك 
ً
فد حكومي و الذي ضم أكبر و  –أختتاما

 رجال من عدد من رجال األعمال وعلى أعلى مستوى 

 العقدين منذ املتحدة الواليات إلى العمانيين األعمال

م تكبيرة  جتماعاتنظمت إهذه الجولة قد  –املاضيين

 خاللها  أبرام املزيد من الصفقات. 

في نهاية املطاف، أكثر من خمسون الف شركة أمريكية 

 " من خالل كيانالألعمال مانفي "جولة سلطنة عُ  تشارك

الوفد عقد .  ل التجارية في الواليات املتحدةت األعما

مع الشركات  جتماع مباشرأ 055ما يزيد عن العماني 

 طنةسل فيوالصناعة  لتجارةوزير ا يالسنيد مسعود بن علي تهسعاد

 في األعمالرجال   قادة من 052 نحو إلى الوفد و هو يعرف مانع  

 .نيويورك مدينة في استوريا والدورف فندق

mailto:info@nusacc.org
https://www.facebook.com/nusacc.dc
http://www.linkedin.com/groups?gid=3360769
https://twitter.com/nusacc
http://vimeo.com/nusacc


 

 

(B2B ) سجل املوقع االلكتروني املخصص للجولة  كية.ير األمإلى املؤسسات  ة ميدانيةزيار  نأربعيب الوفد قامو كما

(www.OmanRoadShow.com)  األعالم املحلية و منها عدد كبير من وسائل ، أعلى نسبة زيارات تجاوزت عشرات اآلالف

 و األذاعة الوطنية العامة. ABC, MSNمريكيين عن طريق أذاعات مثل من األ  العاملية و التي وصلت للماليين

 لتجارةا وزير يالسنيد مسعود بن علي سعادته قال

 لقد كانت":الوفد قاد الذيو  مانعُ  سلطنة والصناعة في

 و . "املتحدة الواليات إلى للوصول  ستثنائيةأ فرصة هذه

 
ً
 التي االجابية الفعل ردود ب سعداء نحن" أضاف قائال

 في األعمال قادة و الحكوميين املسؤولين من تلقيناها

 أن في صادق أمل ويحدوني.  األمريكية املتحدة الواليات

 أكثر تجارية اتلعالق ساألس وضع على الزيارة هذهساعد ت

 ". والعمانية كيةاألمري األعمال مجتمعات بين قوة

  الوفد كان
ً
  44 من مؤلفا

ً
 ةالسفير  ذلك في بما ،مندوبا

 – وغيري امل ةحنين معاليها – املتحدة للواليات ةالعماني

 غريتا هولتز ،"مانعُ  سلطنة" لدى ةاألمريكي ةوالسفير 

فعاليات الجولة هو أمر  جميع في ينتالسفير  اتكلمشاركة .

 .الخاصة/العامة الشراكات على الضوء سلط و الذي نوعه من فريد

 ولهذا ملعرفة،ا على يعتمد قتصادأ إلى والغاز النفط على يعتمد قتصادأ منيتجه  مانقتصاد عُ أ" املغيري  ةالسفير  ت سعادةقال

التي يمتلكها  ةوالدراي الخبرة من نتعلم أن يمكننا"أضافت:  و. "كاير أم في الخاص والقطاع األمريكية الحكومةتقوم به  رئيس ي دور 

 رجالو من ء بدللمشاريع التي في طور ال الوصول  من واستفيدي أن هميمكن ،و الذين بدورهم املتحدة، الوالياتاألمريكيين و 

 ". البلدين لكال فوز  بمثابة هذا أن أرى . املهنية آفاقهم لتوسيع يتوقون  الذين السلطنة في األعمال

 
ً
 املنطقة في اليةفع األكثر والتوريد واإلمداد النقل محور  لتكون  بسرعة تتحول  عمان" هولتز، ةاألمريكي ةسفير ملا قالتُه ال ووفقا

 قدرتها مانية والع املوانئ من تستفيد األمريكية الشركات من واملزيد املزيد. منةاآل و  فعالةال حديثةها الومنافذ موقعها بسبب

 تفاقيةأ"  –املتحدة الواليات في عليه منصوص هو كما جمارك، دون  ،يوم 44 خالل املتحدة الواليات إلى البضائع شحن على

داخل  كيةير األم الشركات ابهالتي تقوم   الصناعات من الكثير نشهد نحن" ،قائلة ستمرتأ و".  مانعُ  سلطنةلالحرة  التجارة

 لطنةس فيوالصناعة  لتجارةوزير ا يالسنيد مسعود بن علي تهسعاد

 في األعمالرجال   قادة من 052 نحو إلى الوفد و هو يعرف مانع  

 .نيويورك مدينة في استوريا والدورف فندق

http://www.omanroadshow.com/


 

 

 املتحدة والياتال.  مانعُ  سلطنة في هايرون التي مزاياو هذا يرجع لل املنطقة و املتحدة الواليات إلىالسلطنة و التي يتم شحنها 

 أخرى  ميزة يفوهذه تض ،بين البلدين املباشرة للرحالت تسمح سوف التي ،"املفتوحة األجواء" يةتفاقأ للتوا وقع مانعُ  وسلطنة

 ". املتحدة الواليات إلى بسرعة البضائع لنقل

*                *                * 

 كبار من العديد مشاركةشهدت الجولة 

 البلديات رؤساء مثل الحكوميين، املسؤولين

 ذلك في بما ،للواليات املحلية الحكومة وممثلي

كانت الجولة في . تكساس والية محافظممثل 

أربع واليات شارك خاللها بعض املسؤوليين من 

الذين كانوا بمثابة الحكومة الفدرالية 

 املثال سبيل علىللجولة ،املتحدثين الرسميين 

النقل   وزير كارد، اندرو  معالي كان هيوستن، في

 البيت موظفي هيئة رئيس و األسبق األمريكي

هو املتحدث الرسمي الذي بدء الجولة.  األبيض

 رأيكان معالي شيكاغو، في اما املتحدث الرسمي

 وعضو السابق األمريكي النقل وزير لحود،

 إلينوي. والية من" األمريكي الكونجرس"

 رئيس ائبن واآلن األمريكية، الخارجية وزارة في سابق وكيل هورماتس، روبرت معالي نيويورك، مدينة في سميالر  املتحدث كان

 من أمام ألقاها كلمة هورماتس في قال ،كيسنجر رابطة إدارة مجلس
ً
 فندق في األعمالرجال  قادة مئتان و خمسون شخصا

. كيةير األمو  العمانية الشركات بين أوثق تجارية لعالقات املتزايدة الفرص من العديد هناك" " ،نيويورك في استوريا والدورف

  العظيمة القيادة هذه أثبت الذي - وزيرال معالي بقيادة ،القوي  العماني الوفد هذا مثل وجود أن
ً
  ومحليا

ً
  - دوليا

ً
 جنب لىإ جنبا

  ". للغاية مشجع أمر ، األمريكيين األعمال رجال كبار من املستوى  رفيعة مجموعة مع

 لشرق ا من و الغاز نفطمنتجات ال على املتحدة الواليات في الطلب نخفاضإ ؤخذال ي  أن األحوال من حال بأي ينبغي" وتابع

. ناكه تضاءلت قد األمريكية صال امل أن أو األوسط الشرق  أسواق من املتحدة الواليات أنسحاب عالمة بوصفها األوسط

سطلنة ال تتمتع بينما ع مان سلطنة في محليا   اواستثمار جتما  اواول رززعلىاأل

 ينشير السيدة: اليمين إلى اليسار من. األسواق إلى العالمي الوصول بإمزانية

 ذيالتنفي المدير أزاك، أحمد ؛"مانع   سلطنة سفارة" في التجاري والملحق سعيد،

 السزك مشرو  مدير الحاتمي، الرحمن عبد صاللة؛ ميناء خدمات لشرزة

 دارةإ لشرزة العام المدير الرفاعي، بن سالم اواتصاوات؛و النقل وزارة الحديدية،

 الباطنة منطقة جنوب المشرو ، مدير العزاوي، أحمد ؛ مان؛ع   مطار

 . اللوجستية محورالخدمات



 

 

 املتحدة الواليات في العام والرأي القرار صناع

 يف كيةير األم املصال  بأن االعتراف إلى بحاجة

 ررتب – ومتنوعة وكبيرة عميقة تزال ال املنطقة

 ". البناءة املشاركة ستمرارأ

 صديق  مانعُ " ، هورماتس و أختتم  
ً
 جيد ا

ً
 ا

  املتحدة، للواليات
ً
ة ياسوالس الرشيد للحكم ومثاال

 زيادة على يركز أحدهما القوية، قتصاديةاأل

  والشمولية، التنويع
ً
 سياسة مع جنب إلى جنبا

 ".للطاقة تطلعية

 

*                *                * 

 سن فيفي أول مشروع له  العمل بدء الذي األعمال رجل ستروهل، وارن  نيويورك مدينة في اليوم صباح الرئيس ي املتحدث كانو 

 تتخصص التي التجارية واملحالت األكشاك ، (www.polaroidfotobar.com)" فوتوبار بوالرويد" هو له مشروعأحدث ،50 ال

 حسب منتجات إلى الرقمية الصور  تحويل في

سنة  كل ة تؤخذصور مليار  085 ما يقارب.  الطلب

 45 ال األشهر في الصور  من املزيد إنشاء تم قد و

 .البشرية تاريخ كل في عليه كانت مما املاضية

 والدورف فندق في" كيف بدؤا" كلمته عن في

 محركك األعمال ريادة دور  على ركز الذي أستوريا،

 أهمية سلط الضوء على ستروهل ،اقتصادي

 ستشهدوأ.  حدود للعملنطاق املال خارج التفكير

 مانع   زانت لقد: "السابق وزارة الخارجية وزيل معالي هورماتس روبرت

 ."القوية ةاواقتصادي والسياسة الرشيد للحزم ومثاوا   المتحدة للووايات جيدا   صديقا  

 

 ،األجتما  الثاني بدأت مان،ع   في ةاألمريزي ةالسفير هولتز، غريتا معالي

: ناليمي إلى اليسار من. مانع   سلطنة في التجارية الفرص على رزز ذيوال

 حةالص وزارة في التخطيط مدير القاسمي، أحمد والدزتور هولتز، ةالسفير

 زات،بر نيزوواس العمانية؛ المطاحن لشرزة التنفيذي الرئيس ،هباج وعلي

 .أوزتال لشرزة التنفيذي المدير

http://www.polaroidfotobar.com/


 

 

 جوبز وستيف( Starbucks) شولتز هوارد"  األعمال  ادرو " من ثنانبأ

(Apple)، المج في اإلنتاج وأهمية املستهلك تجربة لتعريف جاء الذي 

 .التوالي على التجزئة، تجارة

 لستروه ستشهدأ ، مانعُ  سلطنة في األعمال ريادة بدور  يتعلق وفيما

 قال، الذي ،كايزوتا روبرتو كوال، كوكا لشركة السابق التنفيذي  الرئيسب

 ."شيئا تفعلال  أن هو كله ذلك من األكبر الخطر إن"

 يالعمان والصناعة التجارة وزير يالسنيد مسعود بن علي سعادته بدأ

. مانعُ  وسلطنة نيويورك مدينة بين التشابه أوجه بعض مع تصريحاته

 إلى، وأشار

  كانت نيويورك، مثل مان،سلطنة عُ 
ً
  مركزا

ً
 اريةتج وبوابة تجاريا

 . قرون لعدة
ً
 حول  دور ي ،كمقتصادمثل أ اقتصادنا ،تاريخيا

 .العالم أنحاء جميع في البعيدة األسواق وخدمة البحرية، التجارة

  ونيويورك عمان اجلبت التي البحر حب الواقع، في
ً
 ذلك في.  4845 أبريل 40في  األولى للمرة الجديد العالم في معا

 في يناءمل ربيع مبعوث بها يقوم زيارة أول عرفت في وقتها ك نيويورك، في سلطانه أسمها عمانية سفينة رست التاريخ،

 .فتية آنذاكال املتحدة الواليات

 مريكياأل  للرئيس ةالفخم الهدايا وكذلك والتمور،،  والقهوة،  والتوابلوالسجاد ،  العاج، سلطانة السفينة حملت

 يف الشعب قبل من حفاوةب هستقبالأ قد تم و مانعُ  مبعوثكان  نعمان بن أحمد سعادة .بورين فان مارتن ،آنذاك

 .نيويورك

 الى يومنا هذا 
ً
، 470 حوالي وبعد ،و بالتقدم سريعا

ً
 لنا الحمراء السجادةبسطوا  أخرى  رةو مل" نيويورك سكان"عاما

 األمريكي في شعبمن ال عمقممتنون ب األعمالرجال  وقادة حكومي مسؤول  45املكون من  وفدنا.  العمانييننحن 

  .الشهيرة لحسن ضيافتهم نيويورك

 الخطر إن: "أعمال رجل وارن ستروهل، السيد

 ."شيئا تفعل وا أن هو زله ذلك من األزبر

 



 

 

 طنةلتعريف سلهي  الجديدة الحديدية السكك ونظام واملطارات، اللوجستية، والخدمات املوانئ أن" يالسنيد وزيرال شارأ

  يجعلها ممامان عُ 
ً
: " وراءها وما للمنطقة مركزا

ً
 نحنف لعالم،ا طرق  مفترق  في ستثنائياأل  الجغرافي موقعنا بسبب". و أضاف قائال

 – آسيا غرب وجنوب وأفريقيا، أوروبا في مستهلك مليار 0 من أكثر –الكبيرةو  القريبة األسواق لخدمةمن نوعه  فريد وضعفي 

 ". مانعُ  عناملدى  قصيرة رحلة مجردهي  التي

 السياحية ستبدأ بالوصول  السفن من 405 يقدر ما مع ،فقط السياحة لحركة تجديده جرى  قابوس السلطان ميناء ، أنوأشار

 ،5540 عام بحلول  زائر مليون  45 ما يقارب تلقىي أن املتوقع من الجديد الدولي املطار.  املقبلة السنة غضون  في مسقط إلى

" لعامليةا التنافسية القدرة تقرير" حسب العالم فيطرق شبكة  أفضل ثالث تعتبر – مانعُ  سلطنة في الطرق  شبكة وقال،

 واحدهو   انمعُ  سلطنة فيالجديد  األوبرا دار.  السلطنة أنحاء جميع من السياح بنقل وستقوم – العالمي االقتصادي للمنتدى

 .زائر 0،555يكون لديه قدرة ألستيعاب س الجديد املؤتمرات مركز ،سعادته أضاف و العالم، في أناقة املسارح أكثر من

 للسياحة لتحتيةا للبنية أفضل فهم على للحصول  هو نيويورك إلى الوفد لزيارة الرئيس ي السبب كان ربما،  يالسنيد وزيرال قال

  نيويورك، في شهرة األكثر الهياكل أهم من لبعض بزيارته يتمتعأن الوفد  عتبار،األ  في األخذ مع. املدينة هذه في
ً
 جوالت عن فضال

  :و منها الشخصيات لكبار

 .استوريا والدورف فندق في مباشرة مناقشةو هو يقود  يالسنيد علي سعادته



 

 

  في الوسائط املتعدد مركز دوالرمليار  4.4 ، شارع فولتون 

خطوط  من العديد ربط شأنها من التي زيرو  جراوند

 سوف الجديد املركز . االنفاق مترومع الحديدية  السكك

  زائر ألف 055 يخدم
ً
 قدم مربع 750555 يقارب ما مع يوميا

 مركزب االتصال سيتم املطاف نهاية وفي ،بالتجزئة  لبيعل

 عبارات و ،هدسون  موانئ هيئة العالمي،قطارات التجارة

ية السياح الجوالت.  )العالمي املالي املركز في هدسون  نهر

  .(جريمشاوالتي نظمتها 

  الشرقي النهر علىترمينال  شارع 04وترمينال  هوكريد . 

 أخذت الدولية، انغان بتنظيم من ، خاصة عبارة ركوب

 لكذ في بما هدسون، نهر طول  على املواقع رختياأل  الوفود

 ".الحرية تمثال"

 ربق عالميال الطراز من وهو منتجع سبرينغس، كريستال 

 ديقةح"شتركة مع امل الزراعية األراض ي في نيويورك مدينة

 القدرة لديه والذي املرفق، هذا(.  جيرس ي نيو" )واليةال

 قدمي عمان ، في مماثل ملنتجع نموذج بمثابة كون ي أن على

 واملطاعم واملنتجعات الجولف مالعب بطولة دورات

 منتجعك 4#نفسه  يميز وأنه بالتجزئة، البيع ومنافذ

 األمريكي. مجتمعلل سكني

 *                 *                * 

 ،و جريمشاو ،AIG مثل  الذهبية الراعية الشركات من قبل نيويورك مدينة في ستقبالاأل  وحفالت الرحالت من العديد ظمتن

3-L يومأوكسيدنتال بترول شركة ،الرسمي للجولة الراعي من دعم مع ،بيرغر لويس و. 

 ،NUSACC الوطنية العربية – األمريكية التجارة غرفة قبل من  تنظم العالقات وتوطيد االعمال لتطوير مانعُ جولة سلطنة 

 يجيرس  ونيو نيويورك نجاح الزيارة املتميز في يعزى  أن يمكن " : نيويوركفرع  NUSACCجنين كولون ، مديرة مكتب  توأشار 

 تجارة نيويورك غرفة ، Empire State Development على تقتصر ال ولكنها هذه وتشمل.  املحليين شركائنا مع الجاد العمل إلى

 جولةفي   الشخصيات زبار الوفد يرافقعدد من 

 المعماريين المهندسين" قبل منخاصة نظمت 

 وا اللذي، فولتون شار  عبور مرزز الى" جريمشاو

 زائر ألف 022 يخدم سوف ذيوال ، اإلنشاء قيد يزال

 مرزز هو.  يوميا زائر 022،222 تخدم.  يوميا

 عند ،ذيوال" (  الحرية برج) "  العالمي التجارة

 و المتحدة الووايات في مبنى أطول سيزون ، ازتماله

 .العالم في مبنى أطول ثالث

http://www.aig.com/home_3171_411330.html
http://grimshaw-architects.com/
http://www.l-3com.com/
http://www.louisberger.com/
http://www.oxy.com/Pages/Home.aspx
http://www.nusacc.org/
http://www.esd.ny.gov/
http://www.ny-chamber.com/


 

 

 متميز عملب قاموا. الجميع جيرس ي نيو والية شمال في العالمي التجارة مركزو  املتحدة الواليات في التجارية الخدماتو  الكبرى 

 ". عمان من زمالئنا ستضافةأل 

 م يكن لم هذا مثلأيام  عشرة ملدة املدن و متعددة جولة تنظيم إن"للغرفة، التنفيذي واملدير الرئيس حمود، ديفيد
ً
 من مكنا

 لغايةل جيد بشكل هإعداد تم مانعُ  سلطنة وفد"  انه الى شاروأ ،"الوطني الصعيد على والشركاء الرعاة من رائعال دعمال دون 

 ؛"NUSACC التنفيذية اللجنة" عضو بربر، نوفل(: اليمين إلى اليسار من األمامي، الصف) عماناهم الشخصيات و الجهات الراعية لجولة 

 اتس،هورم روبرت معالي الصناعة؛و التجارة وزير سونيدي، بن على سعادته مان؛ع   في المتحدة الووايات ةسفير, هولتز غريتا معالي

 شريك، تشانغ، نتفنس; و المدير التنفيذي لغرفة التجارة اوامريزية العربية الوطنية الرئيس حمود، ديفيد زيسنجر ؛رابطة   الرئيس، نائب

 جافي، مارك: اليمين إلى اليسار من الخلفي، لصفا. نيويورك مدينة األمريزية الصادرات مساعدة مرزز ،ماماس زارميال جريمشاو؛

 األوسط الشرق طقةني لماإلدار المدير و تنفيذيال رئيسال نائب توبولسزي توم ؛ الزبرى تجارة نيويورك غرفةل التنفيذي، والمدير الرئيس

 .L-3 سيمبسون، بول ؛، المدير العام لشرزة زارغو سولوشينبيرغر لويس ،

http://www.ny-chamber.com/
http://www.trade.gov/cs/
http://www.wtcnewjersey.com/main.php


 

 

من  ةالجاد الاألعم بتوليد العميق والتزامها السوق  وتحليالت ،الرؤيةو الوزارة، تنظيم بسبب منه كبير جزء في الزيارة، لهذه

 سلطنة من اماله الوفد هذا لدعم الفرصةو بشكل كبير  رتقد غرفتنا" حمود، واختتم" واالستثمارية التجارية البعثة هذه خالل

  ". مانعُ 

 العالقات قدمهات التي الحقيقية اإلمكانات إلى السلطنة في الكثيرين أعين فتحت الرحلة هذه" ، يالسنيد الوزير سعادته وأشار

  متنم أنني" ختتم،وأ."  بين بلدينا املشتركة الحرة التجارة تفاقيةأ سياق في سيما الالعمانية  – األمريكية التجارية
ً
 لجميع جدا

 بناء هذه الجولة  هملتنظيم  NUSACC الوطنية العربية – األمريكية التجارة غرفةالذين يعملون في 
ً
 التجارة وزارة من طلب على ا

 الذين مانع وسلطنة األمريكية املتحدة الواليات في العاملين لجميعالجزيل   الشكرب قدمتأ الوفد، عن ونيابة الصناعة، و

  األكثر زيارة هذا جعل في ساهموا
ً
  ". نجاحا

 

 
 

 

 

 

 

 

*       *        * 
 

و الغرفة التجارية األمريزية العربية الوطنية للتجارة ، التي تعتبر على نطاق واسع صوت أمريزا التجاري في العالم العربي ، 
هي على اتصال مع مجتمعات األعمال في جميع أنحاء الووايات المتحدة، وهي تخدم زنقطة وصل أمريزية لالتصال بالغرف 

في جميع أنحاء العالم العربي  NUSACCدولة عربية . على أساس يومي ، ويعمل عن زثب مع قادة  22في  التجارة الوطنية
، وزذلك صنا  القرار رفيعي المستوى في مجتمع األعمال األمريزي و مرازز بحث السياسة العامة والمؤسسات المتعددة 

  األطراف والمنظمات غير الحزومية ، ووسائل اإلعالم ، وحزومة الووايات المتحدة .

 ارةعب برزوب تعالوفد وهو يتم

 وانغان" ا لهمنظمته خاصة،

في  همأخذت التيو،"الدولية

 هدسون نهر طول علىجولة

 ذلك في بما نيويورك، وميناء

 ".الحرية تمثال"


