
 

 

 

 تدعم العربية األمريكية التجارية الغرفة

 لالستثمار تونس منتدى 
 

 تونس إن يقولون المباشر االستثمار لجذب الساعون التونسيون المسؤولون
 "للتسامح وأرضا   للسالم آمنا   ميناء   تظل بأن ملتزمة"

 

 التجارة، يشجع - للمشروعات صندوقا   تطلق - شيرمان األمريكية الخارجية وزارة وكيل

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إلنماء األمريكية الحكومة وبرامج الحر، والعمل

 

 
 لثانيا للعام الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة شاركت

 تونس في ُعِقد الذي لالستثمار تونس منتدى في التوالي على

 اجتذب الذي الملتقى هذا. حزيران/يونيو 31و 31 يومي

 في الرائدة الفعالية هو بلداً، 14 من مشارك 30711 حوالي

 ياألفريق البلد هذا إلى والمستثمرين التجار لجذب تونس

 امالع هذا منتدى في األمريكية الحكومة أبرزت وقد. الشمالي

 الثنائية العالقات لتقوية ُصممت التي البرامج من عدداً 

 يف األعمال مجتمع بين الروابط خاصة التونسية، األمريكية

 .البلدين من كل
 

 يف جاذبية الجديدة االستثمارات أسواق أكثر إحدى تونس"

ت وقد أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة  ئيسالر حمود، ديفيد قال حسبما ،"الحدث هذا بدعم غرفتنا ُسر ّْ

 وهذه تونس، يف العربي الربيع بدأ لقد. "تونس في الوطنية، العربية األمريكية التجارة لغرفة تنفيذي والمدير

 في حقيقهت يمكن لما معرض إلى تونس لتحويل ُصِممت التي االقتصادية اإلصالحات لتطبيق بجد تعمل األمة

 ".انتقالي اقتصاد ظل
 

 افتتحه وقد ،"لالستثمار ومستدامة جديدة إستراتيجية نحو: الجديدة تونس" عنوان تحت العام هذا منتدى يأتي

 هامن الغرض إصالحات تطبق تونس حكومة أن حقيقة أبرز الذي تونس وزراء رئيس لعريض، على معالي

 تونس، في لتحتيةا البنية وتعزيز اإلدارية، اإلجراءات وتسهيل البيروقراطية، من بالتقليل االستثمار مناخ تحسين

ً  الحكومة تعمل كما. السوق احتياجات تلبي بحيث لألمة التدريبية البرامج وتشكيل  جديد قانون اغةصي على أيضا

 ذبيةجا أكثر تونس جعل في يساعد أن يجب ما وهو والخاص، العام القطاعين بين جديدة شراكات يقيِم سوف

 .األجانب للمستثمرين
 

 الوزراء رئيس لعريض علي السيد معالي
 .لالستثمار تونس منتدى يفتح التونسي
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 ".والعدالة الحرية" على استناداً " تونس مواطني لكل الكرامة" أهمية على لعريض السيد الوزراء رئيس أكد وقد

ً  وأبرز  .فسادال ومكافحة الشفافية بتشجيع قوي بالتزام والمدعومة والعادلة، الحرة االنتخابات أهمية أيضا
 

 أن يجب التعليم نظام أن إلى الوزراء رئيس أشار وقد

 اإلبداع على تعتمد تونس ألن العمال سوق حاجة يلبي

 االتصال أهمية أكد كما. الخاص القطاع يقدمه الذي

 جميع في التونسيين خاصة الخارج، في بالشبكات

 رئيس وأنهى. والتطوير البحث لتشجيع العالم، أنحاء

 أصدقاء من الدعم وجود في إنه بقوله كلمته الوزراء

 أفضل سيكون تونس مستقبل فإن" العالم، حول تونس

 أبناء"و األمة شركاء بفضل ،"وحاضرها ماضيها من

 ".تونس وبنات
 

 الخارجية وزارة وكيل شيرمان، ويندي سعادة وقالت

 دتري المتحدة الواليات إن السياسية، للشؤون األمريكية

 المسرح على ومستقر آمن كشريك" تونس تستمر أن

ً  دوراً  يلعب وبلد - العالمي  التحديات مواجهة في حيويا

 مسؤولة حكومة يتطلب وهذا. والعالمية اإلقليمية

 ديمقراطية ومؤسسات للمحاسبة، وُعرضة وشفافة

ً  يتطلب كم. عاملة ً  أيضا ً  قطاعا ً  خاصا  ".البلد ذاه ألهل الوظائف ويخلق التونسي االقتصاد نمو في يساعد حيويا
 

 كما ،"المنطقة لبقية ونموذج العالم حول الشعوب من للعديد كبير إلهام مصدر لتونس الديمقراطي التحول إن"

 ما ستثماراال وبتشجيع تونس، مع التجارية عالقتنا بتوسيع بقوة ملتزمة المتحدة والواليات. "شيرمان ذكرت

 جيد، اقتصادي بحكم" يبدأ هذا أن أشارت وقد". الحر والعمل الصغيرة األعمال نمو وبدعم هنا، البحار وراء

 ذاو شامالً  االقتصادي النمو يكون أن تضمن وإجراءات واإلبداع، لالستثمار وسياسات هادفة، فعالة وتجارة

 ".عريضة قاعدة
 

 التي الثمانية مجموعة مع انتقالي صندوق ذلك في بما اإلجراءات، تلك بعض شيرمان الوزارة وكيل ولخصت

 ثماراالست شركة إن قالت هذا، إلى إضافة. تونس في مشاريع نحو أمريكي دوالر ماليين 9 حوالي بالفعل وجهت

 متقد كذلك.  والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات مال كرأس أمريكي دوالر مليون 45 تقدم البحار وراء ما الخاص

 هةموج التونسية للبنوك ائتماني كضمان أمريكي دوالر مليون 41 تقدم البحار وراء ما الخاص االستثمار شركة

 .والوكاالت والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات وقروض القدرات، وبناء التقنية، المعونة لتوفير
 

 نللشؤو الخارجية وزرة وكيل: األمريكي بالعلم الملوحون
 رالسفي ؛(اليمين إلى) شيرمان ويندي سعادة السياسية،
( اليسار إلى) واالس جيكوب سعادة تونس، لدى األمريكي
 جارةالت لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود، وديفيد

 (.الوسط في) الوطنية العربية األمريكية

www.nusacc.org


 

 

 

 منحة برنامج إن شيرمان قالت الروح، وبنفس

 ماليين 31 قيمتها تبلغ التي جيفرسون توماس

 إلى تونسي 511 بـ يأتي سوف أمريكية دوالر

 يتعلمون كامل، دراسي عام لمدة المتحدة الواليات

. واإلدارة التجارية لألعمال المهمة المهارات خالله

 عم شراكة في األمريكية، الحكومة تتبني كذلك

ً  كوال، كوكا شركة  مدته الحر العمل عن برنامجا

 .إنديانا جامعة في أسابيع أربعة
 

 التي األمريكية الحكومية المبادرات درة وكانت

 أمريكي تونسي صندوق هو المنتدى خالل أُعِلنت

 51 يستثمر سوف الصندوق هذا. للمشروعات جديد

 يرةالصغ المؤسسات في بداية أمريكي دوالر مليون

ً  هم الذين األعمال، ورجال والمتوسطة  للحظةا منذ بنشاط للبدء متلهفون" شيرمان، الوزارة وكيل لكلمات طبقا

 تعراضالس هنا انقر". )للبدء المساعدة من القليل إلى فقط يحتاجون لكنهم الخاص، القطاع في بمساع األولى

 .(الصندوق هذا عن الخارجية وزارة حقائق نشرة
 

 رئيس ،كتر بومان شدد وقد. الخاص القطاع عليه ويحافظ يقوده الذي االقتصادي النمو دعم إلى الصندوق يهدف

ً  يكون سوف أنه على المنتدى، خالل الصندوق، ً  صندوقا  القيمة ذي النمو تشجيع" منه الغرض مستقالً  استثماريا

 بعض في خاصة ،"جداً  الشامل المال والرأس المضافة

 المؤسسات فإن كتر، وحسب. تونس في تنمية األقل المناطق

 لالقتصاد التحتية البنية" تمثل والمتوسطة الصغيرة

 .عام بعد عام الوظائف في النمو من الكثير مقدمة ،"العصري
 

 اإلطالق" سبل حول المنتدى في النقاش من الكثير دار وقد

 العام %1.3 قدره نمواً  حقق الذي تونس، القتصاد" السريع

 حيث المعادلة، هذه من جزءاً  الصادرات كانت وقد. الماضي

 العام المتحدة الواليات إلى تونس صادرات قيمة بلغت

 بلغت بينما أمريكي، دوالر مليون 717 حوالي الماضي

 دوالر مليون 491 حوالي المتحدة الواليات من وارداتها

 مليار تونس في األمريكية االستثمارات وتتعدى. أمريكي

 وظيفة، 390111 حوالي دعم في يساعد مما – أمريكي دوالر

 ً  .ا  ملحوظ نمواً  الرقم هذا ينمو أن المتوقع ومن – األمريكية  الحكومية لتقديرات طبقا

 تجتمع الثمانية مجموعة أطلقتها الذي دوفيل شراكة اجتمعت
 إلى اليمين من) لالستثمار، تونس منتدى مع بالتزامن

 تونس؛ وزراء رئيس لعريضي، علي السيد معالي(: اليسار
 البنك مجموعة رئيس المدني، علي محمد أحمد السيد
 التنمية وزير الدغري، لمين السيد معالي للتنمية؛ اإلسالمي

.التونسي الدولي والتعاون  

 صندوق رئيس كتر، بومان يتولى سوف
 إدارة األمريكي، – التونسي المشروعات

 أمريكي دوالر مليون 51 قيمتها أولية استثمارات

 عالقات لتعزيز األمريكية الحكومة تقدمها
.وتونس المتحدة الواليات بين قوة أكثر استثمارية  
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 ذاه المنتدى في أقيمت التي العمل ورش ركزت وقد

 األجنبي واالستثمار اإلسالمي، التمويل على العام

 ولةومزا العالية، اإلضافية القيمة وقطاعات المباشر،

 المجتمعات مع والتواصل تونس، في األعمال

 دارت هذا، إلى إضافة. العالم حول التونسية

 العمل مكان في المرأة مثل مواضيع حول المناقشات

 الحكومية، غير والمنظمات المدني والمجتمع

 واحد مكان وإعداد السياسي، واإلصالح واالنتخابات

 في اقتصادي والنمو التجارية، األعمال لتسجيل

 واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مثل قطاعات

 والرعاية والهندسة، والبناء والسيارات، والسياحة،

 .الصحية
 

 يم،التعل تشمل التي الحيوية التقنية مجال في القيمة سلسلة أهمية المثال، سبيل على المتحدثين، أحد أبرز وقد

 قضية خرآ متحدث تناول نفسه، وباألسلوب. والتسويق والمبيعات والتصنيع، واإلبداع، والتطوير، والبحث

 ".المعرفة خادم"و النمو قاطرة بأنه وصفه والذي التونسي، التعليم نظام إصالح
 

 السيد معالي قال المنتدى انطالق على تعليقه معرض وفي

 إن التونسي الدولي والتعاون التنمية وزير الدغري، لمين

 اإلصالح وأن". تاريخنا من حاسمة بفترة" يمر الوطن

 السياسي، اإلصالح مع بيد يداً  األمام إلى يسير االقتصادي

 لتعاون" مثالي شريك"كـ الخاص القطاع ووصف وقدم

 االقتصادي النمو في الزيادة ومع. والخاص العام القطاعين

 وه التونسي االقتصاد إن الوزير السيد قال البطالة، وانخفاض

 األبيض البحر جنوب في تنافسية األكثر االقتصاديات أحد

 .المتوسط
 

 33 بنسبة زاد قد المباشر األجنبي االستثمار أن الوزير وذكر

 االستثمارات تلك مثل وأن ،5131 في عليه كان عما %

 يةالدول االقتصادية الصدمات من تتعافى األمة أن إلى الوزير وخلص". للنمو الرئيسية القاطرة" ستظل

ً  ميناءً  تظل بأن ملتزمة" تونس أن وإلى والمحلية،  ".التسامح وأرض للسالم آمنا

 بدعم شيرمان الخارجية ويندي الوزارة وكيل تعهدت. 
 آمنا   شريكا   كونها متابعة" يمكنها حتى لتونس أمريكي

".العالمي المسرح على ومستقرا    

 التنمية وزير الدغري، لمين السيد معالي ختم
 تونس إن: "قائال   كلمته التونسي، الدولي والتعاون

 وأرض للسالم آمنا   ميناء   تظل بأن ملتزمة
".التسامح  
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