
 

 

غرفة التجارة األمريكية العربية تنظم جولة ترويجية إلى 

شيكاغو بمشاركة كبار المسؤولين التجاريين في الواليات 

 المتحدة
 

 الفعالية في الغرب األوسط تسلط الضوء على عمق الفرص التجارية

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

مؤخرا من زيارات ضمن  CCASNNانتهت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

تجاريين كبار من منطقة الشرق "جولة ترويجية" إلى مدينة شيكاغو وذلك بمشاركة مسؤولين 

األوسط وشمال إفريقيا. ويمثل هؤالء المسئولين المصالح األمريكية في الجزائر ومصر 

واألردن وليبيا والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة. والتقى المسؤولون مع أكثر من 

 CASNNNشركة أمريكية في "مدينة الرياح" ضمن ثاني حدث عالي المستوى تقوم  07

في شيكاغو والذي تم  CCASNNبإقامته خالل الشهر المنصرم. )انقر هنا لتقرأ عن غداء 

تنظيمه بالتعاون مع مجلس األعمال األمريكي القطري والذي تزامن مع إطالق الرحالت 

 المباشرة دون توقف من الدوحة على الخطوط الجوية القََطريّة.(

 

وقال ديفيد حمود، رئيس 

CCASNN  ومديرها التنفيذي: "إن

غرفة التجارة األمريكية العربية 

الوطنية تفتخر بشراكتنا طويلة األمد 

مع هيئة الخدمات التجارية األمريكية، 

وهذه الجولة الترويجية في هذه 

المنطقة الحيوية هي أحدث شراكاتنا 

 التعاونية."

 

 وسانفورد سيمونز، جون سيلفر، كيرت كيتسون، جين باتشر، آن
 أوينز يتحدثون إلى شركات شيكاغو. 



 

 

بقوله، "تواصل التجارة  CCASNNوأضاف كيرت سيلفر نائب الرئيس التنفيذي في 

أن  CCASNNاألمريكية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا النمو بقوة. وتبين أبحاث 

مليار دوالر بحلول  760الصادرات األمريكية من السلع والخدمات إلى المنطقة ستصل إلى 

مليار دوالر خالل العام الماضي. ورغم عدم اليقين  48مرتفعة بذلك من  5772العام 

تريليون دوالر بحلول  7.1السياسي فإن إجمالي الطلب في األسواق من المتوقع أن يتجاوز 

 ."5772العام 

 

وقال دوغ وايتلي، وهو رئيس غرفة تجارة إلينوي ومديرها التنفيذي، "إننا نرحب في إلينوي 

إفريقيا والشرق األوسط، وواليتنا هي ذات تاريخ عريق في  بأصدقائنا األمريكيين من شمال

مجال الفرص التجارية واالقتصادية." وأضاف بقوله، "إن هذه الزيارة هي تَذِكرة هامة 

 بالفرص المتنامية التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة عالقات اقتصادية بين منطقتينا."

 

وبدأت الزيارة بموجز معلوماتي خالل اإلفطار 

ركز على الفرص المتوفرة لشركات شيكاغو في 

جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. وقد كان اإلفطار برعاية خطوط االتحاد 

الجوية والتي يقع مقرها في أبو ظبي باإلمارات 

بالشراكة  CCASNNالعربية المتحدة، ونظمته 

مع هيئة الخدمات التجارية األمريكية، والرابطة 

العربية األمريكية لرجال األعمال والمهنيين، 

وغرفة تجارة شيكاغو الند، وغرفة تجارة إلينوي، 

 ومجلس الصادرات لمقاطعة إلينوي.

 

دى من وقال طلعت عثمان رئيس الرابطة العربية األمريكية لرجال األعمال والمهنيين: "إن منت

هذا النوع يشمل الكثير من البلدان المهمة في الشرق األوسط هو ذا اهتمام خاص للشركات في 

الغرب األوسط والشركات في شيكاغو على وجه الخصوص." وأضاف قائال:  "تحتضن 

شيكاغو المقرات الرئيسة لشركات كبرى بما في ذلك شركات في مجال الصناعة والبنية 

ين إلى الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين التجاري
 نافيستار إنك.



 

 

عمارية والتمويل والخدمات المهنية والزراعة وهذا غيض من فيض. إن التحتية والهندسة الم

 أسواق الشرق األوسط مفتوحة لألعمال وبحد أدنى من القيود على االستثمارات األجنبية."

 

وقد قام المسؤولون التجاريون بتحديد فرص تجارية في كل البالد التي يمثلونها. فقامت جين 

ح المجتمع المغربي كفائدة للشركات األمريكية. وتم ذكر إدارة كتسون بتسليط الضوء على انفتا

النفايات تحديدا كقطاع ذا فرص عديدة للشركات األمريكية. وأشار جون سيمنز إلى البنية 

التحتية كسوق كبير في اإلمارات العربية المتحدة وأشار إلى اعتزام دولة اإلمارات استثمار 

مليارات  2مليارات دوالر إلنشاء ميناء و  0بما في ذلك  مليار دوالر في البنية التحتية 07

دوالر لتوسعة مطار. والطائرات هي أكثر قطاعات االستيراد نموا في اإلمارات العربية 

المتحدة، واالتحاد للطيران هي شركة الطيران األسرع نموا في البالد. وركز سانفورد أوينز 

ألردن مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة على قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في ا

من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.  %78الثالثة ضمن القطاعات االقتصادية في األردن ويمثل 

وقامت آن بيتشر بالتعريف بأفضل القطاعات في مصر والتي تشمل معدات األمن واألمان 

والمتجددة. وأضافت آن بيتشر، وهي  والبنية التحتية وتقنية المعلومات والطاقة التقليدية

المسؤول التجاري اإلقليمي األول 

في شمال إفريقيا ولبنان واألردن، 

في  CCASNN"إن برنامج 

شيكاغو جلب فرصا تجارية 

لألسواق في شمال إفريقيا والخليج 

ولشركات مستعدة لمواجهة تحديات 

 هذه األسواق لجني ثمار واضحة."

 

*          *          * 

 

أيضا  CCASNNوفي سياق اليومين، وإضافة إلى استضافة موجز اإلفطار، فقد قامت 

بتنظيم زيارات ميدانية إلى شركات مختارة في منطقة شيكاغو ترغب في توسعة عملياتها في 

ين الشركات التي تمت زيارتها كانت شركة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ومن ب

نافيستار )لمعدات النقل(، نيو فودز )المنتجات الغذائية والصحية(، سبكترم تكنولوجيز إنك 

اليسار( يرحب بالمندوبين إلى ناو فودز.جيم إيم )الثالث من   



 

 

)مراقبة الشركات الزراعية( وشركو إنغس )صناعة الحفر والصقل(. وقال سانفورد أوينز 

كات في الغرب األوسط وهي المسؤول التجاري األول في األردن، "إن التواصل مع الشر

والمهتمة بالسوق األردني تمهد الساحة لفرص تجارية واستثمارية مستقبلية. وقد أثبتت الزيارة 

بتنظيمها إلى شيكاغو بأنها قيِّمة للمسؤولين التجاريين والشركات  CCASNNالتي قامت 

 اق."األمريكية التي تريد استخدام األردن كمركز للدخول إلى أسواق الخليج والعر

 

وقد قام جيم إيم، رئيس نيو فودز، باإلطراء على هيئة الخدمات التجارية األجنبية األمريكية و 

CCASNN  .لجهودهما المشتركة من أجل الترويج للتجارة األمريكية مع الشرق األوسط

 وقال إيم، "هذه شراكة، ومن دون جهودكم وتضحياتكم فإن جهودنا ستكون أقل نجاحا."

 

*          *          * 

 

إن منطقة شيكاغو الحضرية الكبرى هي مركز للصناعة والبنية التحتية وتملك ثالث أكبر قوة 

عاملة علمية وهندسية في الواليات المتحدة مقارنة بكافة المناطق الحضرية األخرى في البالد 

ضا مراكز كما أنها تضم ثاني أكبر قطاع تجاري في الواليات المتحدة. وتحتضن المدينة أي

تعامالت نقدية وعقود آجلة رئيسة بما في ذلك سوق شيكاغو لألوراق المالية، بورصة شيكاغو 

 للخيارات، وبورصة شيكاغو التجارية.
 

طبقا  5775مليار دوالر من البضائع إلى العالم العربي في  7.6قامت والية إلينوي بتصدير 

. ومصر 5777يار دوالر في عام مل 7.56للمعلومات الحكومية األمريكية مقارنة بـ 

واإلمارات العربية المتحدة والسعودية هم أكبر الشركاء التجاريين لوالية إلينوي في العالم 

 المصنعة المعدنية والمنتجات الكيميائية العربي. وتشمل الصادرات من الوالية المواد

 .النقل ومعدات الكهربائية، غير والماكينات
 

ؤخرا الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية فإن الدول السبعة وطبقا ألبحاث أجرتها م

تقريبا من إجمالي التجارة السلعية األمريكية  %27الممثلة في الجولة الترويجية مسؤولة عن 

إلى العالم العربي. واإلمارات العربية المتحدة هي المستورد األول في هذه المجموعة حيث 

ر من البضائع في العام الماضي. وتأتي مصر في المرتبة الثانية مليار دوال 55قامت بشراء 



 

 

مليار دوالر. )للحصول على المزيد من  5.5مليار دوالر تليها المغرب بقيمة  2.8بقيمة 

 المعلومات عن الصادرات األمريكية إلى هذه الدول انقر هنا.(
 

واختتم كيرت سيلفر، نائب الرئيس التنفيذي للغرفة 

التجارية األمريكية العربية بالقول، "إن هذه 

الرحلة هي جزء من مهمة غرفتنا التجارية لتقديم 

خدمات من الساحل إلى الساحل لدعم العالقات 

األمريكية العربية، وهذا لم يكن بممكن  التجارية

من دون الدعم القوي من شركائنا المحليين وهيئة 

الخدمات التجارية األمريكية. وقد تمحورت هذه 

الجولة الترويجية حول كبار المسؤولين التجاريين 

ونحن نثني عليهم لحماسهم والتزامهم القوي بنقل 

تمع هذه الرسائل ذات األهمية التجارية إلى مج

 األعمال في شيكاغو."

 باستضافة فعاليتها التجارية CCASNNقامت 
 الثانية في شهر إبريل في مدينة شيكاغو وهي 

 المركز التجاري للغرب األوسط. 


