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 تجارة واالستثمارللبعثة  يبدأ وفد من رجال األعمال األمريكيين

 في شمال إفريقيا 
 

مبادرة القطاعين العام والخاص، األولى من نوعها، للترويج للشركات االمريكية 

 في الجزائر وتونس
 

 الوفد ثلثي الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركاتتشكل 
 

 طاعلقل وجمعيتين رفيع أمريكي حكومي مسؤول برئاسة المتحدة الوالياتب عمالاأل رجال من وفداليوم  بدأ

مبادرة  ، تزور فيهسبوعا  ا تستمروالتي من المقرر ان  إلى شمال إفريقيا، ستثمارواإل تجارةلابعثة  ،الخاص

لوطنية االقطاعين العام والخاص، والتي نظمتها وزارة الخارجية األمريكية وغرفة التجارة االمريكية العربية 

 .  5112مارس  7إلى  1 في الفترة من وتونس الجزائر ومجلس االعمال االمريكي الجزائري، كل من

 

والعاصمة  واليات عشر يمثلون أمريكية شركة 12 من عضوا 52 من الوفد ويتكون

 من كونيت الوفد ثلثيو الكبرى،العالمية  الشركات من الوفد ثلث ويتكون. واشنطن

 إجمالي بلغ ،5112 عام في. ويذكر إنه الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 .دوالر مليار 021 من أكثر شركة 12الـ إيرادات

 

 للشؤون األمريكية الخارجية وزير مساعد ،تشارلز ريفكين قال سعادة السيد

 المشارك للبعثة، وهي المرة االولى له إلى الجزائروالتجارية، الرئيس  االقتصادية

 للعمل على بناء األمريكية، الشركات من وفد مع هنا الحضور وتونس: "يسعدني

 يزتعز في المتبادلة ناالحإن مص. المتطورة التجارية عالقتنا من ةالتاليالمرحلة 

 " .أهمية من ذلك أكثر تكون أن يمكن ال بلدينا بين التجارية العالقات

 

تشارلز  سعادة السيد

 وزير مساعد ،ريفكين

 األمريكية الخارجية

 االقتصادية للشؤون

)صورة خاصة  والتجارية

 بوزارة الخارجية األمريكية(
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ومن جانبه قال الرئيس المشارك الثاني للبعثة، السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير 

 إلى سفرلا شرف لي كان لقد":  غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنيةالتنفيذي ل

كات للشر األعمال بيئة تكن لم ولكن" "،السنين مر على مرات عدة أفريقيا شمال

 ناكه ولكن الحال، بطبيعة المنطقة، في تحديات هناك بهذا الترحيب. األمريكية

 ." األميركيين األعمال لرجال استثنائية فرصا   أيضا

 

الدكتور إسماعيل شيخون، الرئيس والمدير وأكد الرئيس المشارك الثالث للبعثة، 

"هذه أن  مريكي الجزائريلمجلس األعمال األالتنفيذي 

 ستعطي فرصة التجارية االمريكية الهامة البعثة

 وأيضا وخبراتها، منتجاتها لعرض األمريكية للشركات

 "الجزائري. اإلقتصاد عن المزيد لمعرفة

 

 والصناعات الطيران :وتشمل ،النطاق ةواسع الوفد في الممثلة القطاعاتوجاءت 

 واالستشارات والسيارات، المعمارية، والهندسة الحيوانات، وتربية الزراعية،

 يةالصناع واللوازم الصحية، والرعاية والدفاع، االستهالكية، والمنتجات التجارية،

 الطاقة ومصادر العامة، والشؤون الصيدالنية، والمستحضرات والغاز، والنفط

 . والتدريب للتدوير، القابلة والمواد المتجددة

 

 في الوفد تتضمن:  المشاركةالشركات 

  (.بنسلفانيا) والكيماوياتشركة منتجات الهواء 

 (إلينوي) بوينغ شركة. 

  .)شركو كوكاكوال )جورجيا 

  (العاصمة واشنطن) للشئون القانونية ومورينغ كروويلشركة 

  (العاصمة واشنطن) ديديونمجموعة 

 (ميشيغان) للكيماويات داو شركة 

 (بنسلفانيا) البيئية التكتونية شركة 

  )فيرست للطاقة الشمسية )أريزونا 

 )شركة فورد للسيارات ) ميشيغان 

السيد ديفيد حمود، 
الرئيس والمدير التنفيذي 

غرفة التجارة االمريكية ل
 العربية الوطنية

 إسماعيل الدكتور
 والمدير الرئيس شيخون،
 األعمال لمجلس التنفيذي

 الجزائري االمريكي
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 )المستقبل لصناعة االنابيب )تكساس 

 ( واشنطنتكامل الرعاية الصحية العالمية 

 (العاصمة

 )أيدهوا النتاج البذور ) أيدهو 

  النفيات )ميرالند(.الشركة الدولية لصناعات 

 األمريكية الدوائية والصناعات البحوث 

 (العاصمة واشنطن)

  (شيرهام نيو)بيورلي للمنتجات العضوية 

 )رملة للهندسة المعمارية )بنسلفانيا 

  شركةS&W للبذور 

 .)شركة تكنولوجيا التزاوج )كاليفورنيا 

  

 )رملة للهندسة المعمارية )بنسلفانيا 

  شركةS&W للبذور 

  كاليفورنيا(.شركة تكنولوجيا التزاوج( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

 فضلً  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 اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير

  dreamstime.comصور خاصة بموقع 
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