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 رفيعة المستوى  إقتصادية تجارية عمال األمريكي يختتم بعثةوفد األ
 الجزائر وتونسلكل من 

 

 فإن اإلقتصادات التأسيسية بشمال إفريقيا ،بالرغم من التحديات اإلقليمية
 "توفر إمكانات نمو هائلة"

 

 وزيرة التجارة بيني بريتزكر: "اإلصالحات اإلقتصادية ستحول
 اإلنتصار السياسي إلى إنتصار إقتصادي"

 
وغرفة التجارة  ،وفد األعمال األمريكي برئاسة مشتركة من قبل وزارة الخارجية األمريكية أختتم موخرا  

بعثة التجارة واإلستثمار لكل من الجزائر  ،ومجلس االعمال االمريكي الجزائري ،االمريكية العربية الوطنية
تضمنت  ،شركة أمريكية 18والتي ضمت ممثلين عن  ،استمرت أسبوعا .  البعثة رفيعة المستوى ،وتونس

 فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد ،على رأسهم ،لقاءت مع كبار رجال االعمال وكبار المسؤولين الحكوميين
السيدة بيني  ،ومعالي وزيرة التجارة األمريكية ،يدسحبيب ال معالي السيد ،ورئيس وزراء تونس ،السبسي
والعديد من الوزراء من كل من  ،السيدة مادلين أولبرايت ،ووزيرة الخارجية األمريكية السابقة ،بريتزكر

 .الجزائر وتونس
 

العام  المؤلف من القطاعين أمضى الوفد
والخاص ثالثة أيام عمل في الجزائر وأربعة 
 ،أيام عمل في تونس. وخالل هذه الزيارة

لعب الوفد المشارك دورا  رئيسيا  في العديد 
 ،من الفعاليات التجارية الهامة في المنطقة

من بينها: المؤتمر األمريكي الجزائري 
 ،ئرجزاللتجارة واإلستثمار والذي عقد في ال

 ،ومؤتمر اإلستثمار وريادة األعمال بتونس
غرفة التجارة االمريكية في  هتوالذي نظم

 شراكة-وشركاء من أجل بداية جديدة  ،تونس
ارة ووز ،شمال أفريقيا للفرص االقتصادية

والصالون المتوسطي  ،الخارجية األمريكية
هو مؤتمر بنية تحتية إقليمي نظمته  ،للبناء

  .والصناعية بصفاقسالغرفة التجارية 

 ،عضاء الوفد االميريكي مع معالي السيد عبد السالم بوشواربصورة أل
في المؤتمر  ،الصف العلوي( ،)في الوسط وزير الصناعة والمناجم

 األمريكي الجزائري للتجارة واإلستثمار.
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 ،تشارلز ريفكين قال سعادة السيد

مساعد وزير الخارجية األمريكية 
الرئيس  ،للشؤون االقتصادية والتجارية

المشارك للبعثة: "من خالل وفد 
أظهرت الواليات  ،عمال المشاركاأل

المتحدة إلتزامها بأن تكون شريكا  
  إقتصاديا  رئيسيا  في المنطقة."

 
الرئيس  ،فيد حموديقال السيد دو 

والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 
االمريكية العربية الوطنية والرئيس 
المشارك للبعثة: "إن االقتصادات 
التأسيسية بشمال إفريقيا توفر إمكانات 

" وأضاف: "إن ،نمو هائلة للشركات
وف تقوم تنا ساعديد من شركوأنا على ثقة من أن ال ،السجادة الحمراء لإستقبا الوفدالجزائر وتونس استقبلتا 

 بعقد صفقات تجارية كثمار لهذه الزيارة."  
 

 س األعماللمجل الرئيس والمدير التنفيذي ،الدكتور إسماعيل شيخون ،وكان الرئيس المشارك الثالث للبعثة
الذي قال: "لقد أتيح للوفد المشارك الفرصة لمعرفة المزيد عن برنامج الجزائر الطموح  األمريكي الجزائري

بما في ذلك جميع االجراءات  ،قطاعات خالل الخمس سنوات المقبلةلخطة التنمية اإلقتصادية في مختلف ال
 التحفيزية التي أقرتها الحكومة الجزائرية

 ." لتشجيع االستثمار والشراكات

 

 الجزائر
 

 اليوم األول في الجزائر
 
 

 ،ووزارة الموارد المائية ،تم تخصيص اليوم األول إلجتماعات رفيعة المستوى في وزارة الصناعة والمناجم
 ووزارة الصحة.  

للوكالة  العام المدير ،المنصوري وفي إجتماع بوزارة الصناعة والمناجم برئاسة سعادة السيد عبد الكريم
 - 2015)تعرف الوفد المشارك على خطة الجزائر الجديدة للتنمية  ،الوطنية لتطوير االستثمار بالجزائر

مليار دوالر في مشروعات تطوير البنية التحتية على مدى السنوات  262توجه إلستثمار توالتي س ،(2019
 الخمس المقبلة.

 

ن ية للشؤومساعد وزير الخارجية األمريك ،سعادة السيد تشارلز ريفكين
"لقد جئت اليوم إلعادة تأكيد التزام بلدنا لمستقبل  االقتصادية والتجارية:
 "الجزائر االقتصادي.
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فإن القطاعات ذات األولوية  ،وفقا للمنصوري
ستشمل الزراعة والصناعة والسياحة 
وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. ومن 

ر ي إن الجزائقال المنصور ،الناحية الجغرافية
بمساحة تقدر ب  ،هي أكبر دولة في أفريقيا

مع توافر مساحات  ،مليون كليومتر 2.38
كبيرة للنمو. وأكد أن "الجزائر هي البلد األكثر 

" مسلطا  الضوء على ،إستقرارا  في المنطقة
 .التأثير الضئيل للربيع العربي على الجزائر

 
وأوضح المنصوري أن هناك فرص تجارية 

بما في ذلك القطاعات  ،في جميع المجاالت
البديلة  والطاقة ،واإلسكان ،والرعاية الصحية ،الرائدة )ذات ربحية متوقعة( مثل قطاعات التكنولوجيا الحيوية

نة(. وقال ساعة في الس 3000خاصة تكنولوجيا الطاقة الشمسية. )الجزائر تشرق عليها الشمس ألكثر من 
 ا  مليون خريج 1.5فالجزائر تنمو بواقع مليون شخص سنويا  و ،يضا  يعد قطاعا  للنموأالمنصوري إن التعليم 

 سنويا . 
 
ر من ن الجزائر تنفق أمواال  أكثإوالذي قال  ،التقى الوفد بسعادة الوزير حسين نسيب ،وزارة الموارد المائيةبو

أي بلد آخر في إفريقيا على 
 40فقد أنفقت  ،ت المياهمشروعا

 2000مليار دوالر منذ عام 
مليار دوالر  3بمتوسط إنفاق 

 سنويا . 
 

وفي الخطة الخمسية الجديدة 
نسيب إن  قال ،(2019 - 2015)

إدارة الموارد المائية ستكون لها 
تتضمن وال  ،أولوية قصوى

تقتصر على بناء وصيانة السدود 
مضخات ذات الكثافة الوتركيب 

وتنفيذ مشاريع ري واسعة  ،العالية
والجدير بالذكر أن النطاق. 
ري أكثر من ل تخطط الجزائر

وزير الأشار وكما  ،مليون هكتار
نحن بحاجة إلى أفضل الخبرات "

 ."والدراية لمواجهة هذا التحدي

 الكريم عبد السيد سعادة ،والمناجم الصناعة بوزارة اجتماع في
 في األولوية ذات النمو ناقش قطاعات ،في الوسط() المنصوري

 .األمريكية للشركات والفرص المتاحة الجزائر

 

ات دعا الشرك ،وزير الموارد المائية )يسار في الوسط( ،معالي السيد حسين نسيب
والري  ،االمريكية ذات الخبرة في مجال السدود والمضخات ذات الكثافة العالية

ب والتي تبلغ ما يقار ،ائر على مشاريعها المائية القادمةللدخول في شراكة مع الجز
 مليار دوالر سنويا .3الـ 
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ية ولديها القدرة الكاف ،المجال وأختتم نسيب قائال : "نحن نسعى لشراكات مع المؤسسات ذات الخبرة في هذا
 ".والوزارة تتطلع للعمل معهم ،للتعامل مع هذه المشاريع. ونحن نعلم أن الشركات األمريكية لديها قدرات قوية

 
 بعشاء لكبار الشخصيات أقيم في مقر إقامة الدولة جنان الميثاق.  للبعثة انتهى اليوم االولوقد 

 اليوم الثاني في الجزائر
 

د والذي يتزامن مع زيارة الوف ،خصيص اليوم الثاني للمؤتمر األمريكي الجزائري للتجارة واإلستثمارتم ت
ممتازة إلجتماعات  والذي قدم فرصا   ،شركة جزائرية 200األمريكي. وقد شارك في هذا الحدث أكثر من 

 :يين اآلتي ذكرهموالتي شملت المتحدثين الرئيس ،ضافة إلى عروض الشركات األمريكيةاألعمال. باال
 

 وزير الصناعة والمناجم. ،معالي السيد عبد السالم بوشوارب 

 مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون االقتصادية والتجارية. ،سعادة السيد تشارلز ريفكين 

 رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.  ،سعادة السيد على حداد 

 التجارة االمريكية العربية الوطنية.  الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة ،السيد دافيد حمود 

 الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس األعمال األمريكي الجزائري.  ،الدكتور إسماعيل شيخون 

رفة التجارة نائب رئيس غ ،كبار الشخصيات )من اليسار الي اليمين(: السيد امين سالم ،في مقر إقامة السفير األمريكي بالجزائر
مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون االقتصادية والتجارية  السيدة آن  ،مريكية العربية الوطنية  السيد تشارلز ريفكيناال

سفيرة الواليات المتحدة لدى الجزائر   ،مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى  معالي السيدة جوان بوالشيك ،باترسون
الرئيس والمدير  ،دير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية  الدكتور إسماعيل شيخونالرئيس والم ،السيد ديفيد حمود

 التنفيذي لمجلس األعمال األمريكي الجزائري.
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 تصريحات وزير الصناعة والمناجم

 
 

د عام وف ،وزير الصناعة والمناجم الجزائري ،رأس معالي السيد عبد السالم بوشوارب ،في أكتوبر الماضي
 وشارك في تنظيمه كل من ،وخاص رفيع المستوى لزيارة الواليات المتحدة. وقد أطلق عليه "جولة الجزائر"

ائري. وخالل الجولة تواصل الوفد ومجلس األعمال األمريكي الجز ،غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية
 .المشارك مع مئات الشركات األمريكية في كل من شيكاجو وواشنطن العاصمة

 
الوزير بوشوارب إلى أن زيارة الوفد األمريكي إلى وأشار 
يمثل إستمرارا  متميزا  للجهود التي بذلت خالل زيارتنا "الجزائر 

ن مثل هذه وقال إ " .2014إلى الواليات المتحدة في اكتوبر عام 
البعثات التجارية واالستثمارية "تفتح العديد من األبواب وتساعد 

ونحن نرى بالفعل نتائج  ،على التعرف على الفرص المتاحة
 ."ايجابية

 
" ،وأكد الوزير بوشوارب أن "الجزائر مفتوحة لرجال األعمال

الشراكات والمشاريع  على"وعلى وجه التحديد منفتحة : وأضاف
 ."تركة مع الشركات الجادة من الواليات المتحدةالمش

 
وأوضح الوزير إلى أن حكومتي الجزائر والواليات المتحدة 

اري بما في ذلك اإلتفاق اإلط ،يناقشان عددا من االتفاقيات الثنائية
. إن هذه االتفاقيات ستساعد على TIFA))للتجارة واالستثمار 

 ،ة المتجددةوالطاق ،واالدوية ،في قطاعات مثل التعدين ،كما قال ،توسيع العالقات التجارية االمريكية الجزائرية
 التحتية. وأضاف: "نحن لسنا مجرد أمة نفط وغاز." وتطوير البنية ،والسياحة ،تصاالتواإل
 

فضال عن فرص للشركات  ،راكات القطاعين العام والخاصوأكد الوزير بوشوارب أن الجزائر تدعم ش
الصغيرة والمتوسطة. وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل "العمود الفقري ألي إقتصاد" و "هنا في 

الشركات الصغيرة تلعب دورا  إستباقيا  رئيسيا  في جميع الصناعات. وتعد الواليات المتحدة القائدة  ،الجزائر
ونحن نتطلع إلى مبادرات تسمح لنا بعقد شراكات بين شركاتنا الصغيرة  ،ات الصغيرة والمتوسطةفي المشروع

 والمتوسطة ومثلها في الواليات المتحدة االمريكية."  
 

" ،أثنين من االدوات الرئيسية لتطوير وإزدهار أي أمةأوضح أن التعليم والبحث " ،بنفس القدر من األهمية
"ونحن ندرك اننا نستطيع اإلعتماد على شريك مثل الواليات المتحدة للمساهمة في تطوير هذين  وأضاف

 المجاالين." 
 

وزير  ،معالي السيد عبد السالم بوشوارب
 الصناعة والمناجم
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أكد أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل قوة أخرى لدى الشركات األمريكية. "نحن كحكومة ندعم  ،أخيرا وليس آخرا
وأختتم  "،الت والصناعاتلتي تخدم جميع المجاالمبادرات الرامية إلى تطوير القدرات التكنولوجية الحديثة ا

 والقيام بذلك يكون من خالل تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا مع الواليات المتحدة االمريكية."  قائال: "
 
 

 مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون االقتصادية والتجاريةتصريحات 
 

 ،كينسعادة السيد تشارلز ريف سلط ،وفي تصريحات له في المؤتمر األمريكي الجزائري للتجارة واإلستثمار
الضوء على النجاح المتبادل للعالقات  ،مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون االقتصادية والتجارية

 .وهو ما أكده قبله معالي الوزير بوشوارب ،االمريكية الجزائرية
 
" ،ريفيكن أن زيارة الوفد االمريكي إلى الجزائر جاءت "إلقامة عالقات مستمرة ودائمة تعزز بلديناأوضح و

 ،األهمو ،وأضاف: "إن الشركات األمريكية تجلب معها أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التجارية في العالم
ديدة زائرية رائدة في قطاعات جحتى تصبح الشركات الج ،الدراية التي يمكن نقلها إلى الشركاء الجزائريين

 في جميع انحاء البالد."
 

 ،"وأبعد من االستثمارات الكبيرة والمعامالت التجارية"
قال ريفكين إن: "الشركات االمريكية تمتلك ثقافة تشجيع 

بتكار وروح المبادرة التي تثبت مرارا  وتكرارا  أنها اإل
 أعظم صادراتنا." 

 
 المحادثات االخيرة لإلتفاق ،وقد أبرز مساعد الوزير

بين مسئوولي  TIFA))اإلطاري للتجارة واالستثمار 
"لقد كان هذا حيث قال:  ،الواليات المتحدة والجزائر
حيث  ،عاما 11أكثر من منذ االجتماع األول من نوعه 

المحادثات كيفية تسهيل الوصول للسلع وزيادة تناولت 
كان من  ،تدفقات رأس المال. وخالل هذه المناقشات

الجانبين لهما مصلحة صادقة ومخلصة الواضح أن كال 
في التغلب على عقبات الماضي ووضع نغمة جديدة 

 ." للمستقبل
 
قال ريفكين: "لقد جئت اليوم إلعادة التأكيد على إلتزام  

وطالما شعب  ،بلدنا تجاه المستقبل االقتصادي للجزائر
فمن  ،بلدينا لديه طموحات وآمال للفرص االقتصادية

. إن مجاالت التعاون التي طرحتها هذا الصباح هي بعض الطرق التي نستطيع بها كتابة هاواجبنا أن نلبي
  ."وتغيير مسارات مستقبلنا ،وخلق إزدهار خاص بنا ،قصص خاصة بنا

 
 .فكينأختتم ري" ،فإن إمكانات عالقتنا ستكون متروكة لخيالنا ،بمجرد أن نتغلب على العقبات المتبقية"

 نلشؤو الخارجية وزير مساعد ،باترسون آن سعادة السيدة
 مساعد ،ريفكين تشارلز سعادة السيد  األدنى )يسار( الشرق
ية والتجار االقتصادية للشؤون األمريكية الخارجية وزير
 الجزائر.  إلى وصولهم لدى صحفي مؤتمر خالل ،)يمين(

 )صورة خاصة بجريدة الوطن(
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حفل  تالذي استضاف ،جوان بوالشيك ةمعالي السفير ،ةاألمريكي ةفي مقر إقامة السفيرانتهى اليوم الثاني 

وفد االمريكي المشارك وبعض الشخصيات الحكومية من الجزائر والواليات المتحدة. وقد ضم لستقبال لإ
ادية صمساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون االقت ،سعادة السيد تشارلز ريفكين ،الحدث السابق ذكره

 مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى.   ،وسعادة السيدة آن باترسون ،والتجارية
 

 اليوم الثالث في الجزائر
 

ي األمريك وكان اليوم الثالث مخصص لبعض الزيارات الميدانية وإجتماعات األعمال المنبثقة من المؤتمر
اتجه الوفد إلى تونس على متن طائرة الخطوط  ،في فترة ما بعد الظهروالجزائري للتجارة واإلستثمار. 

 التونسية.  
 

 تونس
 

 اليوم األول في تونس 
 

حيث تم تخصيصه الجتماعات رفيعة المستوى  ،كان اليوم االول في تونس مماثل لليوم االول في الجزائر
 حول الفرص التجارية المتاحة.

 
 

 األمريكيةمؤتمر صحفي في السفارة 
 

ة. لمحة عامة عن العالقات األمريكية التونسي ،للوفد المشارك ،قدم سعادة السفير األمريكي جيك واليس وفريقه
وأكد أن مع  ،شهد طفرة في العالقات الثنائية" 2014" عام حيث أوضح أن

 ،"أصبحت األساسيات متوفرة ،وجود حكومة توافقية جديدة تقود البالد
 ."وتونس تريد المضي قدما. فهذه الدولة ترى نفسها نموذجا  ناجحأ للمنطقة

 
على  ،وقال واليس إن الواليات المتحدة مستعدة للعمل بشكل جيد مع تونس

التي من شأنها أن تساعد على جعل هذه األمة وجهة  اإلصالحات اإلقتصادية
إصالح قانون  ،أكثر جاذبية لإلستثمارات. وتشمل هذه اإلصالحات

ى ورفع مستو ،وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،االستثمار
وإعادة هيكلة القطاع  ،الخدمات الجمركية وضريبة النظام في تونس

ى للملكية الفكرية. وأشار إلى أن "الشفافية وتشجيع قوانين أقو ،المصرفي
وسيادة القانون" هي العناصر األساسية الالزمة لجذب  ،والقدرة على التنبؤ

 المزيد من االستثمارات االجنبية المباشرة بشكل شامل في تونس.  
 

مليون دوالر  600وأضاف أن الواليات المتحدة قدمت لتونس ما يقرب من 
ة تقني اتومساعد ،ضمانات القروض وقد شملت ،من المساعدات منذ الثورة

ر السفي ،سعادة السيد جاك واليس
 ضعت تونس إن"االمريكي بتونس: 

 سهانف وترى ،يإقليم كمركز نفسها
 إقليم في االستقرار من كجزيرة

 المتحدة والواليات. مضطرب
 ستون جانب إلى الوقوف ستواصل

 ".ديمقراطيتها تعزز وهي
 الخارجية بوزارة خاصة صورة(

  ) االمريكية
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 تضمنتوتقديم المشورة بشأن اإلصالح االقتصادي. وقد  ،وتدريب أمني ،ومنح دراسية ،لرواد األعمال
تحفيز ل ،مليون دوالر حتى اآلن 60برأسمال  ،لمشروعاتالتونسي االمريكي ل المساعدات أيضا إنشاء صندوق

 مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ،مجتمع األعمال في تونس
 

يم "وترى نفسها كجزيرة من االستقرار في إقل ،أختتم السفير واليس ،"إن تونس تضع نفسها كمركز إقليمي"
 ." الوقوف إلى جانب تونس وهي تعزز ديمقراطيتها ستواصل الواليات المتحدةو. مضطرب

 
 المناجم التونسيولقاء مع وزير الصناعة والطاقة 

 

ن قتصادها. وبعض مإمن الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز  ناال يتجزإن االستثمار والتصنيع هما جزءان 
 .ر الصناعة والطاقة والمناجموزي ،هذه المسؤولية تقع على عاتق سعادة السيد زكريا حمد

 
وصف سعادة السيد حمد خطط تونس الطموحة للتنمية الصناعية والخدمات ذات الصلة.  ،مع الوفد ئهلقاوفي 

ات وتشجيع أحدث التقني ،وقال: "إننا سنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لضمان منتجات ذات جودة عالية
جري أن ن ،يات المتحدة"نأمل أنه مع دعم من دول مثل الوال ،" وأضاف،لتحسين اإلنتاجية والتصنيع المتطور

دراسات على االبتكار والتجارب الصناعية من أجل تعزيز اكتساب ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع القطاعين 
 ".العام والخاص في أمريكا

 
أكد حمد أنه يرحب و

بمشورة الواليات المتحدة 
حول اللوائح الجديدة وأفضل 
الممارسات بهدف تنفيذ 
المعايير الدولية التي ستمكن 

المنافسة في  منتونس 
السوق العالمية. وذات أهمية 

كما قال: هو قطاع  ،خاصة
وهو  ،االعمال الزراعية

القطاع الذي وضعت تونس 
نفسها فيه في موضع جيد 
للمنافسة. وأشار إلى أن 
الوزارة ستقوم أيضا 
مضاعفة جهودها للعمل مع 
الشركات الصغيرة 

لخلق  ،والمتوسطة الحجم
فرص تجارية جديدة 

 الناشئة.   للشركات
 

 ،الينارك كريستين(: اليمين إلى اليسار من) والتعدين والطاقة الصناعة بوزارة إجتماع
غرفة  ،السالم أمين الدولية  النفايات صناعات ،اتماد مهران العالمية  الصحة شركة تكامل

 ريكية االم الخارجية وزير مساعد ،ريفكين تشارلز التجارة االمريكية العربية الوطنية 
غرفة التجارة  ،حمود ديفيد والتعدين  والطاقة الصناعة وزير ،أحمد زكريا سعادة

 ،يسىع بن رملة األنابيب  لصناعة لالمستقب ،خوري جهاد االمريكية العربية الوطنية 
 .سوالر فيرست ،زنيدي ورضا المعماريين  للمهندسين عيسى بن رملة
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 اليوم الثاني في تونس
 

 ،غرفة التجارة االمريكية في تونس تهوالذي نظم ،وُخصص اليوم الثاني لمؤتمر االستثمار وريادة األعمال
وقد  ،ووزارة الخارجية األمريكية ،شراكة شمال أفريقيا للفرص االقتصادية -وشركاء من أجل بداية جديدة 
 :ومنهم ،ألعضاء الوفد لتبادل وجهات النظر مع الوزراء التونسيين الجددوفر المؤتمر فرصة ممتازة 

 

 الدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزير ،سعادة السيد ياسين إبراهيم  

 وزير المالية  ،سعادة السيد سليم شاكر 

 الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزير ،سعادة السيد نعمان الفهري 

  وزير الصناعة والطاقة والمناجم ،زكريا حامدسعادة السيد 

 والتشغيل المهني التكوين وزير ،سعادة السيد زياد لعذاري  

 وزير التجارة ،سعادة السيد رضا لحول 
 

تم إفتتاح المؤتمر بكلمة مسجلة من الرئيس باراك 
إن قال فيها: " ،جاءت رسالته واضحة والتي ،أوباما

الواليات المتحدة األمريكية فخورة بأن تكون شريكة 
هي تعزز ديمقراطيتها. نعلم مثلكم تماما  أن و ،تونس

لكنها و ،الديمقراطية تتطلب مؤسسات ديمقراطية قوية
 ليرى المواطنون ،تتطلب أيضا  نمو إقتصادي وفرص

 أن الديمقراطية يمكنها أن توفر لهم حياة أفضل."  
 
 

 الوزراء التونسيتصريحات رئيس 
 
 

 ،وقد أكد على هذه الرؤية سعادة السيد حبيب الصيد
حيث قال: "اآلن أكثر من أي  ،رئيس وزراء تونس

تونس بحاجة إلى دعم الدول الصديقة  ،وقت مضى
لضمان إحياء اقتصادها." وأوضح أن تونس حققت 

 ولكنها التزال ،تقدما كبيرا في تحولها الديمقراطي
 تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية.  

 
نحن نحاول بناء نظام قائم على الحرية والتعددية وإدخال مبدأ التداول السلمي "قال سعادة رئيس الوزراء: 

ف ولكن ذلك لن يوق ،" وأشار إلى أن التونسيين واجهوا بعض الشكوك خالل هذه الفترة االنتقالية،للسلطة
 من التوافق الذي يميز التونسيين."     تونس من "االستمرار في الطريق المرسوم من خالل الحوار.... وبروح

 
 

 يادةور في مؤتمر تونس لالستثمار رئيسيين المتحدثين
 الذي ،(يسار) السبسي قائد الباجي التونسي الرئيس األعمال:

 األمريكية الخارجية ووزيرة ،قدم الكلمة الختامية للمؤتمر
 (.يمين) أولبرايت مادلين السابقة
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 تصريحات وزيرة التجارة األمريكية 
 

سي خطابا رئيسيا أثنت فيه على الشعب التون ،وزيرة التجارة األمريكية ،القت سعادة السيدة بيني بريتزكر
هد جديد أ عبد ،وأشادت بالتزام تونس المتنامي باإلصالح االقتصادي. وقالت: "قبل أربع سنوات ،لشجاعتهم

وإنطالق الثورة واالستحواذ على اهتمام العالم. خرج اآلالف من الناس إلى  ،مع االحتجاجات هنا في تونس
 ،وقد ضاقوا ذرعا من طغيان الحكومة التي تجاهلت حقوق مواطنيها األساسية من الكرامة واالحترام ،الشوارع

 والفرص االقتصادية."
 

ال يمكن أن ننسى  ،اليوم"وتابعت بريتزكر قائلة: 
أن جذور االضطراب السياسي االستثنائي الخاص 

وكانت مطالب  ،كانت بسبب الحرية االقتصادية
محمد البوعزيزي بسيطة وهي: فرصة لكسب لقمة 

والحاجة  ،فرصة لبدء مشروع ،عيش كريمة
 لوضع الطعام على الطاولة ودعم أسرة."  

 
ونه وقالت: "اآلن العالم يراقب لرؤية ما ستفعل

 لتحويل االنتصار السياسي إلى انتصار اقتصادي
وهي االصالح  ،. . . إن الخطوة التالية

إذا كانت الثورة هي  ،أمرا  ضروريا   ،االقتصادي
 لتلبية طموحات الشعب التونسي."  

 
أكدت بريتزكر أن "الطريق  ،مثل العملية السياسية

فتونس تمتلك  ،ولكنكم محظوظون ،باسيكون صع
إشراقا  ممكنا .   االكثرهائلة تجعل المستقبل  الأصو

إن حكومتكم التوافقية الشاملة تنم عن االستقرار 
السياسي في تونس. وموقعكم وثقافتكم ولغتكم تضع 

تونس نقطة  يجعل الذي تونس كحلقة وصل حيوية بين أوروبا وإفريقيا. هذا باإلضافة الى جمال بلدكم الطبيعي
 ب ذوي التعليم المتميز هم مستودع المهارات."  جذب الزدهار صناعة السياحة وتنشيطها. وسكانكم الشبا

 
ركزت بريتزكر على أربع محاور  ،مع ما يقرب من ثالثة عقود من الخبرة في القطاع الخاص األميركي

 وهذه المحاور هي:  ،خلفها عهد زين العابدين مهيأة لالصالح االقتصادي
 

"إن تبسيط  بأنه "متاهة بيزنطية". وقالت: والذي وصفته بريتزكر ،قانون االستثمار في تونس (1
 ،منافسةوال ،وتسهيل نمو القطاع الخاص ،وتوضيح قانون االستثمار سيحفز على تشكيل األعمال

 وإرسال إشارة للمستثمرين المحليين والعالميين بأن تونس مفتوحة لألعمال التجارية."
 

 اليومع ،تونس )يسار( وزراء رئيس ،السيد حبيب السيد معالي
 بريتزكر )يمين(. بيني السيدة ،األمريكية التجارة وزيرة
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ون والذي يحتاج إلى "قان ،متعثرة""المثقل بالكثير من القروض ال ،النظام المصرفي في تونس (2
اإلفالس الذي يحمي المخاطرين ويسمح بالفشل. هذا هو حجر الزاوية في أي نظام بيئي ناجح 

 لريادة االعمال." 
 

 ،ير فعالغ ،والذي وصفته بريتزكر بأنه "ال يمكن التنبؤ به ،نظام الضرائب والجمارك في تونس (3
ع م ،لى "هيكل ضريبي وجمركي شفاف وموثوق بهتقديري للغاية." وقالت أن تونس بحاجة إ

 ." وجود شرائح ضريبية عادلة تدمج االقتصاد الغير رسمي في االسواق الكبرى
 

 ،قانون قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. سوف تستفيد تونس من قانون الشراكة المنتظر (4
على التنبؤ بالشركات المحلية وأكدت   بريتزكر أن هذا القانون "يزيد من الشفافية والقدرة 

ويجذب  ،نويقلل من الروتين للمستثمرين الدوليي ،واألجنبية التي ترغب في االستثمار في مستقبلكم
 " رؤوس األموال الخاصة لمشاريع البنية التحتية الالزمة.

 
وزارة التجارة األمريكية بإطالق شراكة بين القطاعين العام  اكدت بريتزكر إلتزام ،من حيث اإلنجازات

تعيين موظف ب. وقالت إنها ملتزمة أيضا (RISE) ستثمارات االقليمية لدعم ريادة االعمالاإلوالخاص بأسم 
يعمل على زيادة "والذي سوف:  ،ارية الجديدة في تونس للتنسيق مع شركاء القطاع الخاصالخدمات التج

ودعم تطوير الحاضنات وبرامج التسريع  ،والحصول على التمويل ألصحاب المشاريع ،والتوجيه ،التدريب
  ."لتجاريةاوتشجيع اإلصالحات االقتصادية التي تعمل على تحسين البيئة  ،ألصحاب المشاريع التونسية

تجارة الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة ال ،" أدارها السيد ديفيد حمودوالفرص التحديات: استثمارية كوجهة أفريقيا شمال"جلسة 
 إليزابيثيدة الس  وزير المالية التونسي ،وضمت )من اليسار إلى اليمين(: معالي السيد سليم شاكر ،االمريكية العربية الوطنية

اء المؤسسات سرئيس منتدى رؤ ،سعادة السيد علي حداد  الخاص ستثمارالرئيس والمدير التنفيذ لمؤسسة اوفرسيز لال ،ليتلفيلد
مصرفي ال ،وسعادة السيد جلول عياد  رئيس والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية ،بنهيمةالسيد إدريس   )الجزائر(

 ووزير المالية االسبق بتونس. ،الدولي
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قالت بريتزكر: "آمل أن تكون رسالتي اليوم واضحة وضوح الشمس: إن أمريكا هي شريككم  ،وفي ختام كلمتها

وأنتم تعملون على تحسين االقتصاد لتلبية تطلعات جميع المواطنين في تونس. وأنا أعلم أن هذا التحول لن 
نا أ ،م معمر في غضون أربعة أسابيع فقطيكون سهال ولن يحدث بين عشية وضحاها. ولشعب أطاح بنظا

ولكن مع صبر مواطنو تونس ومع استمرار الحكومة التونسية  ،أدرك أن التوقعات عالية لتحقيق نتائج فورية
 ،ملولخلق فرص ع ،اعتقد انكم سوف تنجحون في تهيئة الظروف لالستثمار ،في إجراء اإلصالحات الالزمة

 ." وللنمو على نطاق واسع
 

وتعهدت بريتزكر قائلة: "إن الواليات المتحدة ستدعم الحكومة التونسية ألنها تزرع ما وصفه الرئيس أوباما 
" وأضافت: "إننا ’أعظم مورد غير مستغل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهو مهارات شعوبها.‘

 ،ترم أصوات المواطنين في تونسانتم تواصلون الوفاء بوعود ثورتكم من سياسة تح سنقف الى جانب تونس و
وحرية  ،قدرة على تحقيق أحالمكم من الكرامة والديمقراطيةالو ،واقتصاد يطور الفرص للعائالت التونسية

 ."التعبير وتحديد المصير الخاص بكم
 

فيمكن لبلدكم أن يكون نموذجا للسالم  ،وإذا أردتم االستحواذ عليها ،هذه هي لحظة تونس الفارقة"وأختتمت: 
 ".ولكن للعالم بأسره ،واالزدهار ليس فقط لهذه المنطقة

 جيك يكياألمر والسفير ،(اليمين االمام وسط على في) بريتزكر بيني األمريكي التجارة وزيرة الوفد أعضاء من بعض شارك
 .تونس في قرطاج األكروبوليس في أقيم ،عشاء رفيع المستوى حفل في( اليمين من الثاني) واليس
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 رؤية غرفة التجارة االمريكية بتونس
 

 ياتالوال بين تجاري كجسر مهما دورا   تلعب ،تونس في المؤتمر منظم ،تونس في األمريكية التجارة غرفة
 السياسية التحديات وقت في"الغرفة أنه  بوشماوي رئيس آمال السيدة وقد أكدت. التونسية والجمهورية المتحدة

 اذالتخ قوية قيادة عن فضال ،نهجنا في واإلبداع ،والجرأة ،الطموح من مزيد الى بحاجة نحن ،واالقتصادية
 مدىال وعلى إيجابيا مباشرة أثرا لها يكون أن يمكن التي الرئيسية المجاالت في واضحة جريئة مبادرات
 هذا:  إلنجاز سبل بثالث وأوصت "الطويل

 
"جعل تونس شريكا أكثر جاذبية للواليات  قالت: ،على الحكومة التونسية

ير إزالة القيود غ ،المتحدة والعالم من خالل: خلق بيئة مزدهرة لالستثمار
االستثمار في البشر من  ،تعزيز مصداقية تونس الدولية ،الضرورية

تفعيل  ،االستثمار في البنية التحتية ،خالل التعليم والمعرفة والمهارات
و تعزيز النم ،تشجيع االبتكار ،فع الكفاءةاإلصالحات المناسبة لر

والعمالة من خالل العمل جنبا إلى جنب مع رجال األعمال. . . ومع 
لضمان السالم االجتماعي واالستقرار  ينالشركاء االجتماعيين الوطن

 ." والتقدم االجتماعي
 

 وإطالق ،باالحاح شعور خلق: "قالت ،المتحدة الواليات وعلى حكومة
 قتنالعال والمنظم الطموح إن النهج. سريعة مكاسب وتقديم ،كبرى مبادرة

 ملموسة نتائج لتحقيق للوصول الى االجواء الالزمة أمر ضروري
 مثل رئيسية مجاالت في الطويل المدى على فرص وخلق ومستدامة
الخبرات و ،القدرات وبناء ،والتعليم ،واالبتكار والتكنولوجيا والعلوم ،وريادة االعمال ،واالستثمار ،التجارة
 "البشرية.

 
 املالتك نحو منظم إقليمي حوار في البدء: "كما قالت ،العربي فيجب عليهم المغرب في تونس أما شركاء
 مع راكةوالش التعاون من وكسب الفوائد فرص وخلق المنطقة تواجه التي الجديدة التحديات لمواجهة اإلقليمي
 " العالم. وبقية المتحدة الواليات

 
. . . أحثكم على عدم التخلي عن هذه الفرصة الختيار المنطقة واصدقاءنالجميع شركائنا ووختمت قائلة: "

 ،ثروةالق وخل ،القيام بأعمال تجارية ،وتبادل األفكار ،السفر ممكان حيث يمكنكال. إنه موجهتكلتكون وتونس 
 ." بالحياةوالتمتع 

 
 

 تصريحات فخامة الرئيس التونسي 
 

ن العمر رئيس تونس البالغ م ،لمة الرئيسية الخاتمية لليوم من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسيوجاءت الك
   أذهل الحضور. المرتج ياقو باالذي ألقى خطا ،عاما 88

 الغرفة رئيس بوشماوي آمال السيدة
 عدم على أحثكم"االمريكية بتونس: 

 ستون الختيار الفرصة هذه عن التخلي
 كميمكن حيث المكان إنه ،لتكون واجهتكم

 البأعم القيام ،األفكار وتبادل ،السفر
 ."ياةبالح والتمتع ،الثروة وخلق ،تجارية
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في  وأكد الرئيس السبسي أن على تونس إحداث إصالح إقتصادي

وتوطيد النظم  ،ومكافحة الفساد ،ومناخ األعمال ،مجاالت مثل الحكم
وإصالح األنظمة المالية والضريبية في البالد. وقال: "هذه  ،المصرفية

 وسوف تتم دون المزيد من التأخير."  ،االصالحات ضرورية
 

قال إن هذه اإلصالحات "ال تمليها علينا  ،خالفا لبعض التصورات
بمن فيهم القادة  ،" ولكن يقودها خبراء تونسيين،ة الدوليةالجهات المانح

 .السياسيين واالقتصاديين
 

وأشار الرئيس السبسي إلى أن تونس هي "الدولة العربية الوحيدة التي 
من إستكمال التحول السياسي بإعالن دستور  ،وبأقل الضرر ،نجحت
 .وانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة" ،جديد
 

وختم: "إن تونس اآلن في منتصف الطريق وليس لديها خيار آخر سوى 
االقتصادي." وأكد أن العمل مع المضي قدما على طريق التحول 

سوف يساعد على تحريك تونس نحو "اإلصالحات الهيكلية  ،وخصوصا الواليات المتحدة ،الشركاء األجانب
 ".والتي يمكن أن تكون مؤلمة أحيانا ،على الرغم من تأثيرها ،التي ال مفر منها

 
 

 اليوم الثالث في تونس
 

التحاد ابدأ اليوم الثالث للوفد المشارك بمناقشة دائرة مستديرة مع أعضاء 
 أكبر جمعية رجال ،التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

ة رئيس ،وقد ترأس الجلسة معالي السيدة وداد بوشماوي أعمال في تونس.
رؤساء  وشملت ،للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةاالتحاد التونسي 

المجموعات التجارية وكبار رجال األعمال وسيدات األعمال في قطاعات 
متعددة. وناقش الجانبان سبل التعاون المحتملة على أساس تبادل 

 .وبناء القدرات لدعم تنمية الموارد البشرية ،ونقل المعرفة ،التكنولوجيا
 

االعمال في االتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبعد إجتماعات 
الذي يضم و ،الوطني لمتحف باردو قام الوفد بزيارة ،والصناعات التقليدية

مجموعة من الفسيفساء الرومانية والتي تعد األثرى واألكثر تفنّنا في 
ى األعمال الفنية اإلسالمية والتونسية. وكان يسمي هذا باإلضافة إل ،العالم

وقد أقيم في القصر السابق لباي  ،المتحف في األصل بالمتحف العلوي
 ،مارس 18تونس. )متحف باردوا الذي اُستهدف في هجوم إرهابي في 

 معظمهم من السياح.(  ،وقتل فيه أكثر من عشرين مدنيا  
 

 رةوزي ،أولبرايت مادلين سعادة السيد
 في) السابقة األمريكية الخارجية
 ،مودح السيد ديفيد بها يحيط ،(الوسط
 لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس

 التجارة االمريكية العربية الوطنية
 نائب ،السالم والسيد أمين ،(يسار)

لغرفة التجارة االمريكية  الرئيس
 .العربية الوطنية

 

 دقائ الباجي التونسي الرئيس فخامة
 منتصف في اآلن تونس"السبسي: 

 سوى آخر خيار لديها وليس الطريق
 التحول طريق على قدما   المضي

 ."االقتصادي
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م تقع على الساحل الشرقي لتونس. ت ،ثم سافر الوفد إلى مدينة صفاقس والتي تعد مركزا صناعيا  وزراعيا  
بر ميناء إن مدينة صفاقس تضم أك .الغرفة التجارية والصناعية بصفاقساستضافة الوفد على العشاء من قبل 

وتعرف بأسم "المدينة الثانية" في تونس بعد تونس العاصمة. صفاقس لها جذورها في  ،للصيد في تونس
على أنقاض المدن القديمة في ملتقى الطرق. اليوم صفاقس تلعب دورا رئيسيا  849تأسست في عام  ،التجارة

 .ا المجاورةفي توريد االحتياجات التجارية لتونس وليبي
 

 اليوم األخير في تونس
 

والذي نظمه الغرفة التجارية والصناعية  ،للصالون المتوسطي للبناءكبار الشخصيات  وضم اليوم الرابع جولة
وخاصة أوروبا وأفريقيا.  ،دولة 20بصفاقس. وقد جذب الحدث هذا العام عارضين ومشاركين من أكثر من 

إجتذب المعرض التجاري وفود على مستوى وزاري  ،"تحت شعار "أفريقيا هي قلب الصالون المتوسطي للبناء
 .من العديد من البلدان األفريقية

 من) على اليسار الصورة. تونس في الثالث باردو في اليوم الوطني المتحف الوفد زار
 صناعات ،اعتماد مهران األنابيب  لصناعة المستقبل ،خوري جهاد(: اليمين إلى اليسار
: ي الوسطالصورة ف. غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ،السالم أمين الدولية  النفايات

 .الفناء المرصوف: نعلى اليمي الصورة. الرومانية الفسيفساء

الجولة  وضمت ،صفاقس والصناعة التجارة غرفة نظمته والذي ،للبناء المتوسطي للصالون الشخصيات كبار جولة
 للبناء. المتوسطي إجتماع مغلق للوفد مع القيادة العليا للصالون
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وفد  والتي ضمت أكبر ،وقد قاد زيارة الصالون المتوسطي للبناء غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية

مع  أمريكي من أي وقت مضى لحضور هذا المعرض. وقد حظي الوفد أيضا  بقضاء بعض الوقت المثمر
 ،تجارةوزير ال ،لحول اوسعادة السيد رض ،وزير المالية ،أثنين من وزراء تونس وهما سعادة السيد سليم شاكر

 اللذان أصطحبا الوفد االمريكي في جولة في الصالون المتوسطي للبناء.
 

 ،ومةككبار الشخصيات المحلية الح ،الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس ،وضم حفل غداء
والوفد األمريكي. وفي كلمات معالي السيد رضا الفراتي قال: "مدينة صفاقس  ،وقادة األعمال في المنطقة

ونحن فخورون بنفس القدر إلستقبال الكثير من الزوار  ،فخورة بأن تكون من أكثر المدن التجارية في تونس
ة ان الون المتوسطي للبناء تأكيد على حقيقونجاح الص ،تونس تسعى للتجارة واالستثمارإن الكرام لمدينتنا. 

 هذه الوفود جاءت إلى المكان الصحيح."
 

آخر محطة في زيارة أستغرقت  ،الجم قصر مدينةزار أعضاء الوفد  ،وفي رحلة العودة إلى العاصمة تونس
المدرجات  أكبر من واحدا ويعد ،م 238 في عام بني روماني مدرج هو الجمسبوعا  إلى الجزائر وتونس. ا

 . العالم في االثرية

 

  :متنوعةإنطباعات 
  

والية ومقاطعة كولومبيا.  11شركة أمريكية تمثل  18عضوا من  28ضم الوفد االمريكي المشارك بالكامل 
في حين تألف ثلثي الوفد من المؤسسات الصغيرة  ،وجاء ثلث الوفد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى

 .مليار دوالر 350شركة أكثر من  18بلغ مجموع اإليرادات الـ ،2014والمتوسطة الحجم. في عام 

  منها:  ،للبناء بصحبة عدد من كبار الشخصيات التونسية المتوسطي تجول الوفد في معرض الصالون
  ،لحول رضا السيد وسعادة ،الرابع من اليمين( ،المالية )الصف االمامي وزير ،شاكر سليم السيد سعادة

 الرابع من اليسار(. ،التجارة )الصف االمامي وزير
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الح فضال عن أصحاب المص ،متميزة للتواصل مع الالعبين اإلقليميين المهمين صاإن زيارة الوفد أتاحت فر"

لتركيا وشمال أفريقيا. "نحن  ة بوينغشركرئيس  ،جي دن الحكومية األمريكية الرئيسيين." قال السيد برنار
 نعتقد أن هذه األنشطة تضيف قيمة حقيقية وتمثل منصة ممتازة لمناقشة تحديات األعمال والفرص."

 
الوفد  مكن أعضاء ،سفراء الواليات المتحدة ومنهم ،رفيع المستوى لصناع القرار في الحكومةال التواصلإن "

وهي سوق متزايد األهمية لشركة  ،معرفة فريدة على الفرص التجارية في منطقة شمال أفريقيا من إكتساب
 بالشرق دفور لشركة العالقات الحكومية والمجتمعية مدير ،فورد للسيارات." أكدت السيدة سيمونيتا فيردي

 .وأفريقيا األوسط
 
 القد قدمت لنا البعثة إلى الجزائر وتونس منظور"

على البلدان ذات اإلمكانات غير العادية  اجديد
" قالت السيدة ،التي غالبا ما يتم التغاضي عنها

 بن لرملةالمديرة التنفيذية  ،بن عيسى الرملة
ومقرها في  ،المعماريين للمهندسين عيسى

فرصا تقدم إن هذه الدول "  .بنسلفانيا ،فيالدلفيا
هائلة لالستشارات الهندسة المعمارية. وقد قام 
منظمو الوفد باالستعدادات المطلوبة إلجراء 

الحكومة مناقشات هادفة وتبادالت مع قادة 
واألعمال الرئيسيين في مجاالت البنية التحتية 

"أنا ممتنة أن أكون جزءا من  وختمت: والبناء."
 هلهذوالتي فتحت أبوابا   ،الناجحة للغاية البعثةهذه 

 ." الدول الفريدة الواعدة
 

 ايداهو والية مقرها وهي مؤسسة تعاونية ،للبذور NEUلمؤسسة  التنفيذي المدير ،اسبلين كيث وقال السيد
قد سعدنا و ،العالم في من أكبر االسواق واحدا   يعد افريقيا شمال في إن سوق منتجاتنا"البطاطا:  لمزارعي بذور

وربما كان االعجاب . هناك والمستوردين المزارعين الذي أعرب عنه اإلهتمام من الرفيع بهذا المستوى جدا
 ."في هذه البعثة خطوة كل الذي تلقيناها في بحسن الضيافة أكثر

 
مقرها و فيرست سوالرشركة ب نائب الرئيس لتطوير األعمال في إفريقيا ،ومن جانبه قال السيد نسيم خان

 ،حيث سهلت الوصول إلى المسئوليين االمريكيين ،أريزونا: "كانت هذه البعثة الثنائية منظمة تنظيما  جيدا  
والتونسيين. وكان األبرز في هذه البعثة هو إجتماعات االعمال مع صناع القرار الرئيسيين في  ،والجزائريين

هم رفيعة وكذلك عالقات ،للترويج للشركات األمريكية كل بلد." وأضاف: "لقد أعجبت كثيرا  بالتزام المنظمين
 هذا العمل تم بشكل جيد جدا ."   ،المستوى في كل بلد من البلدان المضيفة. وعموما  

 

 النفايات الرئيس والمدير العام لصناعات ،تمادعا مهران
 أمام مدرج قصر الجم. ،الدولية
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 روالمدي الرئيس ،اعتماد مهران قال" ،البلدين كال في كبيرة المتجددة والطاقة النفايات إدارة إن إمكانية"
. العالم أنحاء جميع في نظام 700 من أكثر بتركيب قامت والتي ،الدولية النفايات صناعات لشركة التنفيذي

 يجبو ،المفتوحة والمكبات النفايات بمدافن المتعلقة خطيرة للمشاكل تماما مدركة الحكومات إن"وأضاف: 
 الخطير." الوضع هذا على للسيطرة المناسب واالستثمار الصعبة القرارات اتخاذ

 
 
 .البلدين كال يف األعمال ورجال المسؤولين مختلف كبار مقابلة تتمثل في لها مثيل ال قيمة لي لقد قدمت البعثة"

 سمح مام ،الطلب وحسب موجهة كانت لقاءاتنا من فالعديد ،وفدنا يمثلها التي القطاعات تنوع من الرغم وعلى
 ئيسر نائب ،خوري جوزيف جهاد " قال السيد،منا كل قطاع في والمؤثرين القرار صناع مع مثمر بوقت لنا
 من األنابيب أنظمة وإنتاج تصميم مجال في العالم مستوى على الرائدة ،األنابيب صناعة مستقبل في إفريقيا -

 في األعمال لتوليد شركتي قدرة كبير حد إلى يحسن سوف إن هذا بالتأكيد" وختم قائال :  .الزجاجية األلياف
 ومهنيتكم." الرائع لدعمكم شكرا  . المنطقة

 
 مساعد وزيرة الخارجية السيد تشارلز ريفيكن وختم
: "إن شركات الواليات المتحدة في مقدمة قائال  

فهم يحملون معهم أحدث  ،مشاركتنا في الخارج
وال  ،الممارسات التجارية في العالمالتقنيات وأفضل 

تزال حكومتنا ملتزمة بدعم هذه الشركات كجزء من 
التجارة  جهودنا الدبلوماسية. ومع شركاء مثل غرفة

االمريكية العربية الوطنية ومجلس االعمال االمريكي 
حققنا خطوات كبيرة في تعزيز القادم  ،الجزائري

 الينا."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع صالات على ،العربي العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي ،الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة
 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم ،المتحدة الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضالً  ،العربي العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات ،العامة السياسة أبحاث ومراكز ،األمريكي األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة ،اإلعالم ووسائل ،الحكومية غير

السيد ديفيد حمود يتسلم هدية تقديرية من سعادة السيد رضا 
 بصفاقس. والصناعية التجارية رئيس الغرفة ،الفراتي
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