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للتكنولوجيا المتطورة تختتم أعمالها  الوطنيةجولة غرفة التجارة االمريكية العربية 
 في تكساس

 

 وفورت ورث تقدم فرصاً لنقل التكنولوجيا والمعرفة   ،تكساسوجولة هيوتسن، 
 

كان مثمر ومبهج.  التكنولوجيا المتطورةجولة  وفدلقاء "بوش:  بي السيد جورجسعادة 
 تكساس أرض الفرص."و

 

  

اختتمت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية   ─تكساس وورث، فورت/ و وداالس وهيوستن أوستن
، وهو العام الثامن الذي يزور فيه وفد هذه الجولة المرموقة الواليات 5102جولة التكنولوجيا المتطورة لعام 

دولة عربية مختلفة الستكشاف  01المتحدة. لقد اجتذبت الجولة على مدار السنوات الماضية مئات الشركات من 
لوجية في الواليات المتحدة. وفي هذا العام، والول مرة زار اعضاء الوفد المشارك ثالث مدن فرص تكنو

 رئيسية في والية تكساس وهي: هيوستن وأوستن و داالس/فورت وورث.  
 

باألهمية  المتنامي في والية تكساس، وإعترافا غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية "وتقديرا لحضور
المتزايدة لوالية تكساس كمركز 
لإلبتكار والتكنولوجيا، جاء الوقت 
ً لجلب جولة التكنولوجيا  مناسبا
المتطورة لوالية "النجمة الوحيدة"." 
أشار السيد  ديفيد حمود، رئيس الوفد 
والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

 التجارة األمريكية العربية الوطنية. 
 

بافقيه، مدير مكتب  وكان السيد جمال
غرفة التجارة األمريكية العربية 
الوطنية بمدينة هيوستن، قد سلط 

التاريخية بين  الضوء على العالقات
والية تكساس ودول منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. " لقد تأسست 
العالقة في مجال النفط والغاز، ومع 
مر السنين تنوعت تلك العالقة بشكل 

يد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية رحب السيد داف
 العربية الوطنية برجال االعمال في كل من الندوات المقامة

 في الثالث مدن في والية تكساس. 
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كبير." وقال: "أتاحت لنا هذه الجولة الفرصة لتقديم صورة واضحة عن إمكانات هذه المنطقة، وقد تشارك 
جولة التكنولوجيا المتطورة بالفعل في مناقشات جادة حول فرص األعمال في كل من والية الوفد المشارك في 

 تكساس ومنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا."
 

وقد حظي اعضاء الوفد بشرف لقاء كبار المسؤولين الحكوميين وكبار قادة األعمال في المناطق الثالث 
 ال، التقى الوفد بسعادة السيد جورج بي بوش، حاكم مفوضالرئيسية بتكساس. ففي أوستن، على سبيل المث

أرض لوالية تكساس المنتخب مؤخراً. وكان هذا أول لقاء له مع كبار الشخصيات األجنبية منذ توليه منصبه 
. قال سعادة السيد بوش: "كان لقاء أعضاء غرفة التجارة العربية األمريكية مثمر 5102في أوائل يناير 

"إن تكساس أرض الفرص، وكان لي شرف تقديم بعض حسن ضيافة تكساس خالل زيارة  ومبهج." وأضاف:
 الغرفة إلى أوستن، وأنا أقدر إهتمامكم في إستكشاف سبل المزيد من العمل معاً."  

 

وفي كلماتها للترحيب بوفد جولة التكنولوجيا المتطورة، قالت سعادة السيدة انيس باركر، عمدة مدينة هيوستن: 
"إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم نيابة عن شعب هيوستن. نحن سعداء بزيارتكم مدينتنا لتعزيز العالقات 

لة تنا وبروابطنا الدولية، وأنا واثقة من أن جوالتجارية." وأضافت قائلة: " نحن أهل هيوستون نفخر بتنوع مدين
 التكنولوجيا المتطورة ستسهم في مزيد من التعاون بين شعوبنا." 

 
إلى  وفي منطقة داالس / فورت وورث، رحب عمدة مدينة فريسكو، سعادة السيد ماهر ماسو بالوفد المشارك

األفضل في والية تكساس" لألسر الشابة، وقال: "لقد كان إجتماعنا مع وفد غرفة المدينة، التي لقبت مؤخراً بـ"
التجارة االمريكية العربية الوطنية ذو قيمة كبيرة." وأضاف: "إن قيادة وسكان مدينة فريسكو يفتخرون بتنوع 

نحن نرحب بعودة مجتمعهم الذي يقدر االمن، والتعليم، ومناخ االعمال الذي يعزز روح المبادرة واإلبتكار. 
غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية هنا إلكتشاف المزيد عن الفرص التجارية والسياحية التي تقدمها 

 .في مكتبه بمدينة أوستن بالوفدمفوض أرض تكساس، السيد جورج بي بوش، ترحيب حار ل
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، 5112و  5111مدينة فريسكو."  كانت مدينة فريسكو من أسرع المدن نمواً في الواليات المتحدة بين عامي 
 رهم العالمي الجديد "ستار" في مدينة فريسكو. وقد أعلن نادي داالس كاوبوي مؤخراً عزمه إنشاء مق

 
 الوفد المشارك يسلط الضوء على فرص منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا

 
شملت البلدان الممثلة في جولة التكنولوجيا المتطورة هذا العام: مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة 
قطر، والمملكة العربية السعودية وجمهورية تونس، واإلمارات العربية المتحدة. وفي لقاءات الغرفة التي 

ل صة لتسليط الضوء على فرص األعماعقدت في هيوستن، وأوستن، وداالس/ فورت وورث، أتيح للوفد  الفر
 .في بلدانهم

 
 مملكة البحرين

 
مجلس التنمية االقتصادية في البحرين، المسؤول عن جذب االستثمارات إلى البحرين ودعم 

سيد إلى جولة التكنولوجيا المتطورة من قبل. ووفقا لل النمو وتنويع االقتصاد البحريني، إنضم
 :عادل حميد، مدير مجلس التنمية االقتصادية لتطوير األعمال، فإن مملكة البحرين

 
  اإلقتصادات تحرراً في العالم العربي على مدي عشرين سنة تفتخر بكونها أكثر

متتالية، وفقا لمؤسسة هيريتيج فاونديشن ومؤشر صحيفة وول ستريت للحرية 
 .5102االقتصادية  لعام 

 الشركات المحلية على الفرص المتاحة للشركات األمريكية واأطلعكل عن بلده، و الوفد  قدم

 .وشمال إفريقيا الشرق األوسطمنطقة في  

عضو مجلس البحرين للتنمية االقتصادية، السيد عادل حميد، 
 .الشركات بهيوستن، على الفرص التجارية في البحرين يطلع
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  تقدم نظام ضريبي أكثر مالءمة في العالم، وفقا للمنتدى االقتصادي العالمي، مع عدم وجود ضريبة
 .الدخل على الشركات

 على البيئة التنظيمية العليا للمؤسسات المالية في الشرق األوسط. تحافظ 
 .تمكن الشركات التي يتم تأسيسها في البحرين من التمتع بالملكية األجنبية بنسبة مائة في المئة 
  تقدم المرافق بأدنى سعر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وفقا لوحدة اإلستخبارات

 . االقتصادية
 في المئة  21عار تنافسية للغاية لمزاولة األعمال التجارية في المنطقة، بتكاليف ما يقرب من توفر أس

 أقل من تلك الموجودة في دول المنطقة.
 مع الواليات المتحدة األمريكية تتمتع بإتفاقية تجارة حرة قوية. 

 
أشارت السيدة فيفيان جمال، المدير التنفيذي إلدارة تطوير األعمال في مجلس التنمية االقتصادية في البحرين 
إلى أن: "جزء من مهمة مجلس التنمية االقتصادية هو اإلجتماع مع المستثمرين المحتملين لتسليط الضوء على 

وفرت لنا منصة ممتازة،  5102المتطورة لعام  الفرص العديدة المتاحة لهم في المملكة. إن جولة التكنولوجيا
مما سمح لنا بالتواصل مباشرة مع األطراف المعنية في الواليات المتحدة، والتي تعد واحدة من األسواق 
الرئيسية المستهدفة لدينا. كما  أتاحت لنا جولة التكنولوجيا المتطورة أيضا فرصة زيارة المكاتب التجارية 

مزيد عن التطورات الحديثة في الصناعة، مما جعلنا قادرين على قياس بوضوح االمكانات بالواليات لمعرفة ال
 المتوفرة." 

 
وختمت قائلة: "وبفضل الجهود المذهلة لفريق غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية في هذه الجولة، أستطعنا 

 في المستقبل." تحقيق أهدافنا من هذه الرحلة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون
 

 المغرب 
 

تعتبر المملكة المغربية منذ فترة طويلة جسراً تجارياً رئيسياً يربط بين أوروبا وأفريقيا، وقد 
ابرمت المملكة إتفاقات تجارية واستثمرت مليارات الدوالرات في البنية التحتية على مدى 

مع الواليات المتحدة، وهي أول إتفاقية  الحرة العقد الماضي لتعزيز هذه المكانة. ويشمل ذلك إتفاقية التجارة
. باإلضافة إلى ذلك، فان 5112تجارة حرة من نوعها في شمال إفريقيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 

 المملكة المغربية لديها: 
 

  إلغاء شرط الحد األدنى من رأس المال المشترط للشركات ذات مسؤولية محدودة للقيام بأعمال تجارية
 .ي المملكةف

  تبسيط العملية اإلجرائية لبدء النشاط التجاري، ودفع الضرائب، والحصول على اإلئتمان، والتجارة
عبر الحدود، والتي تجعل المغرب بمثابة بوابة رئيسية في األعمال التجارية للواليات المتحدة، 

 .وأوروبا، وأفريقيا
  تحسين مناخ األعمال في المملكةلزيادة  5102تنفيذ إصالحات قضائية وإدارية في عام. 
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  تحسين مبادرتها الوطنية للتنمية البشرية، والتي وفرت التدريب العملي آلالف المغاربة الريفين منذ
 والتي ال تزال تعزز النمو االقتصادي من خالل تطوير القوى العاملة الماهرة في المملكة. 5112عام 

 
إستثمار ما ال يقل وبحلول نهاية هذا العام، تعتزم المغرب 

مليار دوالر لتطوير بنيتها التحتية. كما كشفت  02عن 
مليار دوالر في  52المملكة مؤخرا عن خطة إلستثمار 
 .المقبلة 02حلول البيئية على مدى السنوات الـ 

 
قالت السيدة لينا الناصري، ممثلة الرابطة المغربية للمهنيين 

"إن جولة التكنولوجيا بالواليات المتحدة االمريكية ،
المتطورة جاءت كمتابعة ممتازة لحدثين مؤخراً لتسليط 
الضوء على الشراكة التجارية بين المملكة المغربية 
والواليات المتحدة، إحدهما كان منتدى المغرب للتجارة 
واالستثمار، والذي عقد في داالس في أكتوبر، واآلخر كان 

الذي عقد في مراكش في في القمة العالمية لريادة األعمال،
نوفمبر. وعلى هذه الخلفية من تنامي العالقات التجارية بين 
المغرب والواليات المتحدة األمريكية، وإستعداداً للوفد 
المغربي العربي رفيع المستوى الذي ستحضره غرفة 

ين بالواليات ربية للمهنيالتجارة االمريكية العربية الوطنية  الى والية تكساس في شهر أبريل، فإن الرابطة المغ
 المتحدة االمريكية سعيدة بدعم هذه الجولة المهمة لمراكز التكنولوجيا المتطورة في والية نيفادا وتكساس. "

 
 قطر 

 
برزت دولة قطر خالل العقد الماضي كمركز متزايد األهمية للتجارة في العالم العربي. 

وضع دولة قطر على  5155لقدم في عام والفوز بحق إستضافة نهائيات كأس العالم لكرة ا
الخارطة اإلقتصادية بالنسبة للكثيرين في الواليات المتحدة، وأعداد متزايدة من األمريكيين 

 .أعربوا عن إهتمامهم بهذا المشروع التنموي الضخم المتعدد األبعاد
 

  في منطقة  على االقل، من المتوقع أن تظل قطر في مركزها كثالث أكبر سوق 5102وخالل عام
 الشرق االوسط للسلع والخدمات األمريكية. 

  تم تصنيف قطر من قبل المنتدى االقتصادي العالمي على أن إقتصادها يعد األكثر تنافسية في الشرق
 .األوسط، في عدد من المناسبات في السنوات األخيرة

 تعد قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل. 
 ألخيرة، كان نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي في قطر من بين أعلى المعدالت في في السنوات ا

 .العالم، متجاوزة الصين

ن ممثلة الرابطة المغربية للمهنييالناصري،  ليناالسيدة 
د لسيد دافي)يسار( مع ا بالواليات المتحدة االمريكية

حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة 
 .االمريكية العربية
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  وبإمتالكها لحقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، تسيطر قطر على ما
مو ساعد على تعزيز النفي المئة من إحتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، والتي سوف ت 02يقرب من 

 .االقتصادي والتنمية في قطر لألجيال القادمة
 

إستعداداً لنهائيات كاس العالم لكرة  5155مليار دوالر من اآلن وحتي  511وتعتزم قطر إنفاق أكثر من 
 حول البنية التحتية للنقل، بما ذلك الطرق الجديدة القدم، والتكنولوجيا في قلب هذه الطفرة، والتي  تتمحور

 والسكك الحديدية وأنظمة السكك الحديدية الخفيفة، وتطوير المطارات والمواني. 
مليار دوالر في قطاع الضيافة في  51وتخطط الهيئة العامة للسياحة إلستثمار نحو 

وتخطط دولة  .5155مليون سائح بحلول عام  7.1السنوات المقبلة تحسبا لخدمة 
الف المشجع المتوقع  211منشاة فندقية إلستيعاب ال 021قطر إضافة ما يصل إلى 

 .أن يزوروا البالد لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم
 
 
 
 
 

، أحد ممثلي اللجنة األولمبية القطرية: " إن جولة التكنولوجيا المتطورة تحمل المغيصيب وقال المهندس طالل
قيمة ال مثيل لها للمستثمرين في مجال التكنولوجيا الن هذه الجولة تضمنت الوصول إلى التنفيذين بكبرى 

كشاف قبل إلستالشركات العالمية. بصفة عامة، أنا ممتن بهذه الجولة ونحن نتطلع إلى المشاركة في العام الم
المزيد من التنقيات مع التركيز على الشركات ذات الصلة الرياضية."  المهندس المغيصيب، الذي أنضم لجولة 

، أختتم قائالَ: " نود أن نشكر غرفة التجارة األمريكية العربية 5100التكنولوجيا المتطورة أول مرة في عام 
انات الزائرة من منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الوطنية على هذا البرنامج الهادف والمنظم للكي

 لدولة قطر."
 

 ( ضغط هناا)لمشاهدة عرض اللجنة األولمبية القطرية. 
 ( ضغط هناا. )لمشاعدة فيديو اللجنة األولمبية القطرية

 
 المملكة العربية السعودية

 
مجموعة العشرين. لقد شهدت المملكة العربية  أكبر إقتصاد في المنطقة وعضو رئيسي في

السعودية مؤخراً تغييراً في القيادة الحاكمة، وعلى الرغم من هذه التغيرات، فإن هناك قدر 
. تخضع المملكة لطفرة إقتصادية غير عادية، حيث أن اإلستثمارات كبير من اإلستمرارية

العامة الضخمة، والنمو السريع في القطاع الخاص، والمبادرات القطاعية الجديدة، هي التي تقود التوسع الذي 
تريليون دوالر في فرص التجارة واالستثمار على مدى العقد  0يسير على الطريق الصحيح لتقديم أكثر من 

 مقبل. وبعض من فوائد إستكشاف الفرص االقتصادية المتنوعة في المملكة هي: ال
 

، ممثل اللجنة األولمبية القطرية، المغيصيب شرح المهندس طالل
ن مليار دوالر بي 511بالتفصيل خطط  دولة قطر إلنفاق أكثر من 

 .استعدادا إلستضافة كأس العالم لكرة القدم 5155اآلن و حتى عام 
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 منذ ديسمبر كانون االول عام  كعضو أنضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية
5112. 

 في قائمة  07والبنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة ال  وضعت مؤسسة التمويل الدولية
أكثر اإلقتصادات حيوياً، وواحدة من أفضل الوجهات اإلستثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 .إفريقيا
 Doing Business منشور سنوي لمجموعة ،

البنك الدولي، أسند الوتيرة السريعة للتنمية 
رية في المملكة العربية االقتصادية والحض

السعودية إلى اإلصالحات اإلقتصادية الهامة 
التي صدرت من قبل حكومة المملكة العربية 

 .السعودية
  كانت تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل شبه

كامل على عائدات النفط والغاز في ميزانيتها 
السنوية، ولكن حكومة المملكة أتجهت إلى تنويع 

 .ل كبيراإلقتصاد بشك
  معدالت الفائدة المنخفضة وزيادة فرص

للشركات الخاصة جعل  الحصول على اإلئتمان
ً بشكل  المملكة العربية السعودية سوقا جاذبا

 .متزايد
 المتطورة، والمجموعات  تتيح الصناعات المحلية

 .التجارية القوية، وسالسل القيمة اإلستراتيجية فرصا للنمو االقتصادي وتوفير التكاليف
 عودية د الكلي في المملكة العربية السساعد معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المرتفع وإستقرار االقتصا

  .على تعزيز ثقة المستهلك والطلب المحلي على السلع والخدمات
 

، أول تجمع تكاملي لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الجريسي مجموعةوقال الشيخ علي الجريسي، رئيس 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا: " إن مجموعة 
الجريسي  فخورة بالمشاركة في جولة 

. لقد كانت هذه 5102التكنولوجيا المتطورة لعام 
تجربتنا االولي في هذه الجولة ويسرني أن أقول 
 الزيارة إلى تكساس تجاوزت توقعاتنا. لقد التقينا
بمجموعة متنوعة من الشركات والتي اكتسبت 
مكانة ألحدث التقنيات المتطورة والخبرات التي 

 تقدمها الواليات المتحدة." 
 

"لقد بدأت مجموعة الجريسي في بناء عالقات 
تجارية مع بعض الشركات األمريكية التي التقينا 

أبرز الشيخ علي الجريسي، من مجموعة الجريسي، 
عبد الواحد من القنصلية السعودية في الوالسيدة هالة 

هيوستن، وفرة الفرص المتاحة لشركات تكساس في 
 .المملكة العربية السعودية

وجد الوفد السعودي برئاسة الشيخ علي الجريسي، من مجموعة 
قيمة جدا ومفيدة في  األعمال الجريسي )في الوسط( اجتماعات

 والية تكساس.تحديد الفرص التجارية المحتملة في 
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بها خالل الجولة، ونحن متفائلون بأن هذه العالقات الجديدة سيكون لها مستقبل كبير." وختم قائالً: "شكرا 
 ."5102وجيا المتطورة لعام جزيال، مرة أخرى، على دعوتكم لنا لنكون جزءا من جولة التكنول

 
 جمهورية تونس

 
تتفاخر تونس تاريخياً  بكونها األفضل تعليماً وثقافياً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
هذا التطور الدولي المقرون بحقيقة أن تونس كانت جمهورية دستورية ألكثر من خمسة 

العميق لتلك األمة إلى اإلنتقال بنجاح من اإلستبداد إلى  عقود، يساهم في تفسير اإللتزام
"ديمقراطية ناشئة"  على حد تعبير رئيس وزراء تونس المنتهية واليته. وتمثل اإلنتخابات التونسية األخيرة 

 :واحدة من النجاحات الملموسة من الربيع العربي، والتي تبشر بعهد جديد لهذه الجمهورية
 

 ت تونس على مركزها كواحدة من أعلى الدول نصيباً للفرد من الناتج المحلي على مر السنين، حافظ
اإلجمالي في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا، وقد صنف المنتدى االقتصادي العالمي في الماضي 

 .تونس من بين أفضل عشرة إقتصادات األكثر تنافسية في أفريقيا
 مستثمرين يجدون تونس دولة جاذبة لإلستثمار بسبب ووفقا للسفارة األمريكية في تونس، فإن ال

اإلنخفاض النسبي للتكلفة مع وجود قوى عاملة ماهرة، فضالً عن وصول تونس ألسواق االتحاد 
 االوروبي وإفريقيا.  

  أعرب التونسيون عن رغبتهم القوية لتعزيز 5100في أعقاب الثورة التي اجتاحت تونس في عام ،
، على الرغم من الثورة 5107ستثمارية مع الواليات المتحدة. وفي عام العالقات التجارية واإل

مليون دوالر، بزيادة قدرها  011التونسية ، فإن صادرات الواليات المتحدة إلى تونس قد نمت إلى 
 في المئة عن العام السابق . 20.1

 
هي شركة تونسية متوسطة الحجم، متخصصة في خدمات التبريد وتكييف الهواء، والمصاعد،  سرفيكوم

وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، بما في ذلك الهواتف النقالة المنتجة محلياً 
خدمات البنية التحتية في في تونس. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات و

فرنسا وأنحاء شمال أفريقيا. قال السيد مراد الديماسي ، نائب المدير العام: "هذه 
تشارك فيها شركة سرفيكوم في جولة التكنولوجيا  هي المرة الثالثة التي

والتجربة كانت قيمة ومجزية للغاية لشركتنا". وختم قائالً: "إن  المتطورة،
الرائدة في السوق، والحصول على لمحة عن مستقبل  الواليات المتحدة هي

التكنولوجيا المتطورة هي بالفعل تجربة آفاق جديدة. إن الجولة في مدن والية 
تكساس واإلجتماعات مع قادة األعمال هناك كانت قيمة للغاية. وأود أن 
 أشكرغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية على تنظيم هذا البرنامج الممتاز

  ." 5102وأتطلع إلى اإلنضمام لجولة التكنولوجيا المتطورة في عام 
 

 ( ضغط هناا. )لمشاهدة عرض شركة  سرفيكوم
 

  تحدث مراد الديماسي
تونس  لشركة سيرفيكوم

حول الفرص المتاحة في 
 .تونس
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 دولة االمارات العربية المتحدة

 
أكبر وجهة في المنطقة للسلع والخدمات األميركية ،  تعد اإلمارات العربية المتحدة

 55الصادرات االمريكية الى دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة االولى بقيمة 
. إن منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقياً، إلى جانب دول 5102مليار دوالر في عام 

وواحدة من أسرع المناطق نموا في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي تمثل خامس أكبر سوق في العالم 
-5102العالم. وقد صنف تقرير التنافسية العالمي 

للمنتدى االقتصادي العالمي دولة اإلمارات  5102
دولة  022بين  05العربية المتحدة في المرتبة الـ

ً بسبب قدرتها  واألولى في العالم العربي. وجزئيا
دولة اإلمارات  التنافسية وخدماتها الممتازة، فإن

العربية المتحدة إجتذبت مقرات إقليمية ألكثر من 
 .شركة في العالم 211من أكبر  ٪ 52

 
خالل خمس سنوات من اآلن، تستضيف إمارة دبي 

والذي من  ، 5151معرض إكسبو العالمي 
مليون زائر. هذا  52المتوقع أن يستقطب أكثر من 

الحدث النوعي سيخلق البنية التحتية الخاصة به 
وسيساهم في إزدهار السياحة على مدى السنوات 

 .المقبلة
 
 (ضغط هناا. 5151)لمشاهدة فيديو إكسبو  
 

تعد واحة دبي للسيليكون، مشارك معتاد في جولة التكنولوجيا المتطورة، وهي منطقة حرة المملوكة للحكومة 
والتي أنشئت لتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والبحث والتطوير والحلول داخل مجتمع متكامل 

 ى سوق الشرق األوسط، أشار ممثلومخطط. وسعياً لجذب شركات التكنولوجيا األمريكية المعنية بالوصول إل
 سلطة واحة دبي للسيليكون في جولة التكنولوجيا المتطورة إلى أن واحة دبي للسيليكون تقدم:  

 
   .نظام بيئي فائق التكنولوجيا بمثال فني رائع من البنية التحتية 
 ضريبة تتكاليف تشغيل منخفضة فيما يتعلق بعائدات اإلستثمار، نسبة ضرائب صفر على الشركا ،

 صفر على الدخل.  
 حوافز اإلستثمار التكنولوجي، و دعم المبادرة، ومركز حضانة، وتمويل الرأس المال االستثماري . 
  .أكبر تجمع إقليمي للمواهب 
 .سهولة إنشاء كيان قانوني جديد 
  إصدار التأشيرات وتصاريح العمل. إجراءاتسهولة 

: شعار تحت دبي، في 5151 العالمى اكسبو معرض سيعقد
 ."المستقبل وخلق العقول، تواصل"

http://www.nusacc.org
http://youtu.be/5d0M5kumljY


 

 

 
 ( ضغط هناا. )لمشاهدة عرض واحة دبي للسيلكيون
 (ضغط هناا)لمشاهدة فيديو واحة دبي للسيليكون. 

 
، نائب الرئيس التنفيذي )التجاري( في سلطة واحة وقال الدكتور جمعة المطروشي

دبي للسيليكون: "أنا مسرور جدا إلنضمامي لجولة غرفة التجارة االمريكية العربية 
للمرة الثانية، والتي توفر منصة ممتازة ومشاركة في  الوطنية للتكنولوجيا المتطورة

طة ر دعم ومشاركة سلشبكة بارزة في قطاع التكنولوجيا." ومضى قائالً: " نحن نعتب
واحة دبي للسيليكون في جولة التكنولوجيا المتطورة جزءاً من نجاح تنفيذ مذكرة 
التفاهم مع غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، ونحن نتطلع إلى بذل المزيد 

 " .5102من الجهد معا في 
 
 

 تكساس مقصد لألعمال
 

في العقود األخيرة، برزت تكساس كأفضل مركز تجاري ومقصد لألعمال في 
 –لو كانت دولة  -تريليون دوالر. تكساس 0.2الواليات المتحدة بناتج محلي يفوق 

إقتصاداً في العالم .تكساس تعد أكبر مصدر في الواليات  05لتفاخرت بأنها من أكبر 
 .  5102في عام مليار دوالر  502المتحدة، بصادرات تقدر بـ 

   
 بعض "أوليات" تكساس األخرى:

 
  أسمت محطة 5102في عام ، CNBC  تكساس "كأفضل والية أمريكية في اإلقتصاد والبنية

 التحتية." 
 مجلة Chief Executive عمال " ألكثر من عشر سنوات على لقبت تكساس "أفضل والية لأل

 . التوالي
  شركة عالمية.  211مجلة فورتشن ألفضل  شركة على  قائمة 25تكساس هي موطن لـ 
  والية تكساس ليس لديها ضريبة على الدخل الشخصي، وقد صنفت مؤسسة الضرائب والية تكساس

 .واليات من   حيث إنخفاض العبء الضريبي الكلي 01ضمن أفضل 
  نتج للغاز متكساس يقود الواليات المتحدة في إحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد أكبر

 .الطبيعي في أمريكا
  والية النجمة الوحيدة هي أكبر منتج لطاقة الرياح في الواليات المتحدة، بأكثر من ضعف قدرة طاقة

 الرياح المركبة في أي والية أخرى.
  تكساس هي الوالية الوحيدة التي تمتلك شبكة كهرباء خاصة بها ، وهذه الوالية ليست خاضعة للقوانين

 . لنقل الطاقة الكهربائيةاالتحادية 
 مطار فورت وورث ضمن التحالف العالمي للوجستيات يعد أول مطار صناعي في العالم الصناعي  

الدكتور جمعة 
المطروشي، واحة دبي 

 للسيليكون
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الجديد لوالية تكساس، معالي  الحاكموالجدير بالذكر أن 

كان قد أدى اليمين الدستوري لمنصبه  السيد جريج أبوت
مباشرة بعد مغادرة جولة التكنولوجيا المتطورة للمدينة. 
ولكن إعتزاز الحاكم أبوت وتفاؤله تجاه واليته يُكتب في 
 مجلدات عن التزامه تجاه تكساس كمقصد لألعمال الدولية.

  
قال معالي السيد أبوت: "والية تكساس هي المكان الذي 
ً هي  يصبح فيه المستحيل ممكناً." وأضاف: "تكساس حقا
أرض الفرص، المكان الذي يمكن ألي شخص أن يحقق 
أي شيء. . .أنا كحاكم، أتعهد بأن تبقى تكساس الوالية التي  

 "العالمة التجارية للفرص لكل مواطن في تكساس. تقدم
 
وأختتم الحاكم أبوت قائالً: "يجب أن نسعى لمكانة أعلى  

لعالم ولكن رائدة في هذا ا حتى نستمر في االرتقاء بوالية تكساس، وليس فقط كشريكة رائدة في هذه األمة ،
 ."". " ألنه عندما ترتقي تكساس، ترتقي أمريكا، ويرتقي العالم بأسره

 
 لمحة عن هيوستن

منشأة صناعية  20111هيوستن هي أكبر مدينة في والية تكساس، ورابع أكبر مدينة في أمريكا، تضم حوالي 
افة والطاقة، وفقا لمجلة فوربس، تسير على الف عامل. هذه المدينة الصاخبة بالثق 521توظف ما يقرب من 

 الطريق الصحيح لتصبح " المدينة العالمية القادمة بأمريكا العالمية " في غضون عشر سنوات.
  

هيوستن، التي تعتبر نفسها عاصمة 
الطاقة في العالم، هي موطن ألكثر 

مؤسسة ذات صلة  7،111من 
بالطاقة. ست عشرة شركة من أكبر 

لمنتجات النفطية عشرين شركة ل
وخطوط أنابيب النفط الخام لديها 
مقر رئيسي أو إقليمي في منطقة 

 هيوستن.
 

إن هيوستن ليست فقط مجرد والية 
للطاقة ، ولكنها أيضاً موطن ألكبر 
مجمع طبي في العالم، ومركز 

 22تكساس الطبي، الذي يضم 
المؤسسات ذات صلة بالطب. كما 

مضيف الحدث السفير تشايز أنترماير، أدار محاضرة 
 مال في هيوستن.عن  فرص األع

 

لعام ا (، والقنصلشريف مقاطعة هاريس، السيد ادريان غارسيا )الرابع من اليسار
ن الذين ( بين كبار المسؤوليالعنقري )الثالث من اليمينسعادة السيد سلطان السعودي 

 .والغداء في هيوستن جولة التكنولوجيا المتطورة انضموا إلى ندوة
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مستشفى  011شركة للعلوم الحيوية، وأكثر من  021تضم المدينة أكثر من 
 .ادة صحية، وبعض أفضل المنشأت البحثية في البالدوعي

 
ً موطن ألكثر من  شركة متخصصة  021والجدير بالذكر أن هيوستن أيضا

في الطائرات وتصنيع المركبات الفضائية، وأبحاث الفضاء، والتكنولوجيا، 
حيث يتجاوز إجمالي تجارة هيوستن في الطائرات والمركبات الفضائية، وقطع 

مليار دوالر في السنوات األخيرة ، مما يجعلها  في المرتبة  0.2ي الغيار، حوال
 كأكبر سلع متداولة دولياً في هيوستن . 02الـ
 

ميال  52ميناء هيوستن هو مجمع مرافق عامة وخاصة متنوعة يبلغ طوله 
كيلومترا(، يبعد حوالي بضع ساعات إبحار من خليج المكسيك. وقد تم  21)

سنة متتالية  00تصنيف هذا الميناء في المرتبة األولى في الواليات المتحدة من حيث الحمولة الخارجية لمدة 
 . سنة متتالية 57على مدى ، واألول في حمولة الواردات 

 
 ندوة جولة التكنولوجيا المتطورة في هيوستن 

 
دعمت ثماني مؤسسات زيارة جولة التكنولوجيا المتطورة إلى هيوستن وهي: المركز الثقافي اإلجتماعي 
العربي األمريكي، شراكة هيوستن الكبرى، المنطقة االقتصادية الخضراء )جرينزبوينت(، مركز هيوستن 
للتكنولوجيا ، المجلس الوطني للتصدير، مكتب عمدة هيوستن، معهد رايس للفضاء )بجامعة رايس(، والمركز 

غرفة التجارة االمريكية العربية  االمريكي للخدمات التجارية. وقد لعبت هذه الكيانات دوراً بارزاً في دعم ندوة
ى التآزر بين والية هيوستن ومنطقة الشرق والتي عقدت في فندق جي دبليو ماريوت، وقد ركزت عل الوطنية،

األوسط وشمال أفريقيا. وكان مضيف الندوة سعادة السيد تشايز أنترماير، السفير االمريكي السابق لدى دولة 
 قطر ومن سكان هيوستن. 

 
شملت قائمة المتحدثين الرئيسيين في الغداء سعادة السيد أدريان غارسيا، 
شريف مقاطعة هاريس، وسعادة السيد ستيفن كوستيلو، ممثل مجلس مدينة 

 .هيوستن
 

قال الشريف غارسيا: "إن الفرص التكنولوجية متوفرة بكثرة في هيوستن، 
تكنولوجيا هي مستقبلنا." وأوضح كيف أن مكتب شريف مقاطعة هاريس، وال

قد إستدان التكنولوجيا لجعل المدينة والمقاطعة مكانا أكثر أمنا. وفي الوقت 
نفسه، أكد أن جمع مكتبه بين التكنولوجيا والممارسات التجارية السليمة وفرت 

لتشغيلية للحكومة. مليون دوالر في النفقات ا 011لدافعي الضرائب أكثر من 
وختم: "نحن فخورون باإلستثمار الذي تقوم به غرفة التجارة األمريكية العربية 
الوطنية في مجتمعنا ، و ليس هناك ما هو أهم بالنسبة لكم ولنا من أن نرى 

 ." عالقات تجارية تنمو

معالي السيد ستيفن كوستيلو، 
 ممثل مجلس مدينة هيوستن

معالي السيد أدريان غارسيا، 
 شريف مقاطعة هاريس
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، " مستوطن " والية تكساس ، قصته حول كيفية وصوله وسرد عضو مجلس المدينة  السيد ستيف كوستيلو

دوالر.  واليوم، وكما قال، فإنه شريك  211عاما وكل ماكان يملكه أقل من  71من نيويورك قبل أكثر من 
شخصا. " وهيوستن تظهر احتراماً كبيراً لرجال األعمال، واالفكار  071في ملكية شركة هندسية  توظف 

ات كبيرة." حسبما قال. "هناك روح مبادرة ملحوظة في هيوستن، مدينة الفرص.... العظيمة تكافئ بإستثمار
 ونحن في مدينة متنامية ذات عزم كبير." 

 زيارات ميدانية في هيوستن
 

 .  جاءت هذه  الزيارات ميدانية في هيوستن لإلستفادة من إلتزام المدينة منذ فترة طويلة تجاه مجاالت العلوم
 

ومعهد سمالي لعلوم   معهد رايس الفضاء مع قادةالتقى الوفد ، حيث جامعة رايسوكانت المحطة االولى في 
، مالذا لرواد االعمال للمهندسين، و   ورشة اوشمان للتصميم الهندسي. كما تجول الوفد المشارك في  النانو

مختبر الواجهات اللمسية بالتالمس 
رايس وأختتمت الزيارة لجامعة . للروبوتات

بحضور عرض وعشاء إستضافه مركز 
 .للعلوم البيولوجيةبحوث التعاونية 

 

 ، يوستنه مدينةبمجلس  ستشاريإ هاوبت، بروس(: اليسار إلى اليمين من) ضمتو، أنترماير زتشي السفير هيوستن ندوة أدار
 منطقة تطوير،لل التنفيذي المدير ليندسي، وريجينا. تكساس بنك التجارية، المصرفية للخدمات األول الرئيس نائب براوت، بيل

 .جرينزبوينت

 

 

الدكتور ديفيد الكسندر، مدير جامعة رايس الفضاء 
)واقفاً الخامس من اليسار(، يقود الوفد في جولة 

 في جامعة رايس. 
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 لمركز تكساس الطبيوالمحطة الثانية كانت 
زار حيث  ، أكبر مجمع طبي في العالم.

معهد ميثودست للتكنولوجيا  اعضاء الوفد
 ، مستشفى ميثوديستفي  واالبتكار والتعليم

،  المضخات واألنابيب مبادرة تعرفوا علىو
وهو مشروع تعاوني بين مركز تكساس 
الطبي، وكالة الطيران والفضاء األميركية 
)ناسا(، إكسون موبيل، وغيرهم من 
المؤسسات الصناعية واالكاديمية والعلمية 

 الرائدة من المنطقة. 
 

" المضخات واألنابيب" هو مبادرة مقرها 
هيوستون تجمع بين المهنيين من ثالثة 
قطاعات رائدة هذه المدينة وهي: الطب 

)القلب واألوعية الدموية(، والنفط و الغاز، والفضاء. المبادرة التي تلهم حواراً يهدف إلى تحديد المفاهيم التي 
أن تكون ذات قيمة لهذه الصناعات الثالث وغيرها." أشار الدكتور أالن لمسدين، مؤسس مبادرة يمكن 

المضخات و األنابيب ورئيس قسم جراحة القلب واألوعية الدموية والمدير الطبي في مركز ديباكي للقلب 
 واألوعية الدموية بهيوستن .

 
ً للجنة  أما المحطة الثالثة، فتم تخصيصها جزئيا
األولمبية القطرية، وكانت إلستاد دينامو، موطن 

، فريق الدوري الممتاز لكرة القدم. هيوستن دينامو
المغيصيب، ممثل اللجنة  وقال المهندس طالل

األولمبية القطرية في الجولة: " قامت غرفة التجارة 
األمريكية العربية الوطنية هذا العام بتجهيز زيارات 
لعدد من أندية كرة القدم في تكساس0 منها هيوستن 

داالس. وكانت هذه الزيارات  دينامو، واف سي
وكان من الممتع لي شخصياً  إضافات جيدة  للبرنامج،

االجتماع مع عدد من الشركات الكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة الحجم التي تقوم بعمل رائع في مجال 

إن المهندس المغيصيب والسيد محمد  ." الرياضة
عزيز العبد الغني، ممثل إدارة العالقات العامة 
والتسويق في اللجنة األولمبية القطرية لديهم الكثير 

أس العالم لكرة القدم لمناقشته مع إدارة دينامو حول ك
 .    5155في عام 

 

في  معهد ميثودست للتكنولوجيا واالبتكار والتعليمزار الوفد  
على أحدث تكنولوجيا التصوير ، حيث أطلعوا مستشفى ميثوديست

 الشعاعي.

 

 BBVA  في إستاد  القطرية األولمبية اللجنة ممثلو تجول 
Compass  ،نادي هيوستن دينامو لكرة القدم. مقر 
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، محل إهتمام مجلس التنمية االقتصادية البحريني. تم مركز هيوستن للتكنولوجياوجاءت المحطة الرابعة إلى 
ات غيرت ولوجيتصنيف المركز من قبل مجلة فوربس بإعتباره واحداً من " أفضل عشرة مراكز محتضنة لتكن

ً ألعمال غيرت العالم". والجدير بالذكر أن مركز  العالم"، وواحداً من " أفضل اثنى عشرة مركز حاضنا
هيوستن للتكنولوجيا يعد أكبر حاضن ومحفز لتكنولوجيا االعمال في والية تكساس. فكل يوم موظفو وشركاء 

الشركات الناشئة لتزويدهم  بإرشادات عن مركز هيوستن للتكنولوجيا يعملون عن كثب مع رواد االعمال و
العمق االستراتيجي والتكتيكي لألعمال، وتقديم المشورة للحصول على التمويل، وإقتناص فرص. منذ عام 

 شركة.  521، قدم مركز هيوستن للتكنولوجيا مشورات ألكثر من ألف شركة وقام بتدريب أكثر من 0222
 

كالة والو  شراكة منطقة خليج هيوستن االقتصاديةفي هيوستن حول وتمحورت الزيارة الميدانية االخيرة 
)ناسا(. قد أطلعت شراكة منطقة خليج هيوستن التجارية، مؤسسة يحركها  الوطنية للمالحة الجوية والفضاء

شركة إستثمارية  511األعضاء لتعزز التنمية االقتصادية اإلقليمية والعمالة، أعضاء الوفد على شراكة 
الف مواطن يعيش ويسكن  121ومبادرات شراكة منطقة خليج هيوستن اإلقتصادية لتحسين نوعية الحياة لـ

 نطقة.  في الم
 

مركز ليندون جونسون لوأعقب عرض شراكة منطقة خليج هيوستن اإلقتصادية، جولة كبار الشخصيات 
، مركز ناسا للتدريب البشري لرحالت الفضاء والبحوث، والتحكم في الطيران. وقد لعب هذا المركز  للفضاء

دورا حيويا في برنامج الفضاء األميركي لعقود من الزمن ،وهذا من قبل أن تكون"هيوستن" هي اول كلمة 
. اليوم، يوظف هذه المنشاة 0222يوليو  51 ينطق بها رواد الفضاء االمريكيين على سطح القمر في

 عامل من هيوستن.   020111

 أعطت جولة وراء الكواليس في وكالة ناسا، صورة جيدة للوفد عن دور هيوستن في تاريخ الفضاء.
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 لمحة عن أوستن
 

أوستن عاصمة والية تكساس، ولديها سمعة باعتبارها مجتمع مزدهر، مدينة نابضة بالحياة، ومجتمع أعمال 
يات واألجهزة رمجذات تقنية متطورة. تتمحور الشركات في أوستن حول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع ، والب

، وأشباه الموصالت ، وأكثر من ذلك.  فضال عن التعليم، والموسيقى، والرعاية الصحية، والسينما. وجزئياً 
، ةبسبب كونها مركز للنشاط الحكومي في تكساس، تعد اوستن مدينة جاذبة لألعمال، والمشروعات الجديد

 والتوسعات،  وإعادة التوطين.
 

كة تكنولوجية في منطقة أوستن، لذا اطلق عليها اسم " سيليكون هيلز".  بسبب شر 20111هناك أكثر من 
هذه الطفرة التكنولوجية ، سميت أوستن بـ "أسرع مدينة نمواً في أمريكا " من قبل مجلة فوربس لمدة أربع 

 70الي سنوات على التوالي. ووفقاً لمجلة فوربس فإن "منطقة الخمس مقاطعات لديها أيدي عاملة قوية، حو
في المئة من خريجي كليات" ولذلك الن جامعاتها المحلية " تنتج مهندسين وعلماء كمبيوتر". كما تقدم هذه 

 . العاصمة نظام عالي الجودة لريادة يستفيد بشكل كبير من التعليم العالي في منطقة أوستن
 

 55.2ميالً ) 02جامعة وكلية في داخل  71من  يوجد  أكثر
هي و، جامعة تكساسكيلومتراً( من أوستن، وأكثرهم شهرة 

خامس أكبر جامعة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث يلتحق 
بها أكثر من خمسين الف طالب جامعي وطالب دراسات عليا. 

اس بكونها ثالث اكبر جامعة مانحة  )أكثر من تفتخر جامعة تكس
 مليار دوالر( بين الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية.    51

 
دعمت ثماني منظمات زيارة جولة التكنولوجيا المتطورة إلى 
أوستن وهي: الغرفة التجارية بأوستن، و مجلس أوستن 

تكنولوجيا بأوستن، ومدينة أوستن ، للتكنولوجيا، وحاضنة ال
، والمجلس الوطني للصادرات ، Clean TXمؤسسة و

والمركز االمريكي للخدمات التجارية ، ومجلس الشؤون الدولية 
غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، والتي عقدت  في أوستن. وقد لعبت هذه الكيانات دورا بارزا في ندوة

 .أوستن. ركزت الندوة على فرص التكنولوجيا المتنامية  بين أوستن ومنطقة الشرق األوسط في فندق رينسانس
 
 

 الزيارات الميدانية في أوستن
 

في أوستن في الغرفة التجارية باوستن ، حيث أطلع مكتب المحافظ ومسئولو الغرفة،  الميدانيةبدأت الزيارات 
وأعقب ذلك إجتماع جلسة إستمرت لمدة ساعة مع سعادة أعضاء الوفد على نمو أوستن اإلقتصادي المذهل. 

ويعد أول عضو في عائلته   -السيد جورج بي بوش0 والذي أنتخب مؤخراً كمفوض أرض لوالية تكساس 
 العريقة يفوز في اول انتخابات له.  

 تكساس -وسط مدينة أوستن
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دين. عمكتب أرض تكساس العمومي، وكالة تدير األراضي التي تسيطر عليها الوالية، ومخصصات حقوق الت

هذا المكتب يتمتع بنفوذ داخل والية تكساس حيث أنه يتفاوض وينظم عقود حقوق التعدين  لماليين من 
مليار دوالر والذي  72األراضي المملوكة لوالية تكساس. وعائدات هذه العقود تزود صندوق التعليم الدائم بـ

 يسهم في تغطية تكاليف التعليم العام في والية تكساس.   
 

وقال مستشار الطاقة السابق، المفوض بوش الذي يعرف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جيداً، لوفد 
أنا " مصدر لكم جميعاً وختم قائالً:جولة التكنولوجيا المتطورة: " أني  أتطلع إلى فتح قنوات تواصل، وساكون 

 .هنا لخدمة أهل تكساس"

 
 

تمحورت الزيارات الميدانية في أوستن حول النظام البيئي الشهير لريادة األعمال. ويشمل هذا النظام كيانات 
وغيرهم. وكانت أوستن  شركة مشاريع أوستنو ،CleanXمؤسسة 0 وحاضنة أوستن للتكنولوجيامعروفة ك

لواسع ا تاريخياً جاذبة للشركات الناشئة بسبب نوعية الحياة وتكاليف المعيشة المنخفضة نسبياً فيها، واإلنتشار
للتكنولوجيا الحديثة، وتجمع الموهوبين من العمالة المتعلمة تعليماً عالياً . فجامعة تكساس،على سبيل المثال، 

 .تمتلك أكبر قسم لعلوم الحاسوب في الواليات المتحدة
 

وكان الوفد المشارك قد حظي بجوالت كبار الشخصيات إلثنين من أنجح مراكز ريادة األعمال في أوستن، 
 .(Tech Ranch)  التقنية  ومزرعة ، (Capital Factory)صنع رأس المالم

 ول الوفد في مقرات شركة ألترا إلكترونيات، عضو غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، في أوستن.تج
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 تؤكد أن الشركات الناشئة تضيع الوقت في تجميع التمويل. فيقولون:" بمجئ  مصنع رأس المالإن القيادة في 

ث عن " إن البحوقت إنهاء جولة واحدة ويتم تجميع كل االوراق المطلوبة، يأتي الوقت لتمويل الجولة الثانية. 
التمويل ليس فقط مشتتاً، وانما  يدفع الشركات الناشئة على نحو متزايد إلى نماذج غير مربحة. . . إن الشركات 

م ي البحث عن تمويل، فبمجرد قبولهم، سيكون لديهالناشئة التي يختارها مصنع رأس المال لن تضيع الوقت ف
ما يكفي من التمويل للوصول إلى الربحية ويمكنهم تركيز جهودهم على ما هو أهم: المنتج، واإليرادات، 

 واإلرتقاء." 
 

المرحلة المبكرة لرواد االعمال، لرعاية  على خلق بيئة خاصة مزرعة التقنيةفي جميع أنحاء الوالية، تعمل 
وفقا لقيادة مزرعة التنقية:"إن هدفنا األساسي هو تسريع نجاح رواد األعمال التكنولوجية وخلق مجتمع و

متعاون ومتواصل. نحن نمد المؤسسين الطموحين بالبرامج والمحاضرات لزيادة معرفتهم وتشجيع النقل 
المجموعة. والنتيجة هي زيادة المعرفة والخبرة واالبتكار التي لديها القدرة المستمر للمعلومات والمعرفة داخل 

 . " على التأثير على التحديات العالمية األكثر أهمية لدينا
 

ً بزيارات ميدانية لعدد من الشركات الكبرى في  وخالل إقامته في مدينة أوستن، قام أعضاء الوفد  أيضا
، قصة نجاح محلية، تُعرف اآلن في جميع  شركة ديللة كبار الزوار لالمنطقة. وسعد الوفد بشكل خاص بجو

 . أنحاء العالم، ذات جذور عميقة في مدينة أوستن
 

، وفي سن 0202في عام 
التاسعة عشر، أسس مايكل 
ديل شركة الحاسوب 
المحدودة " برأس مال قدره 
الف دوالر، وسرعان ما 

ى عن دراسته في جامعة تخل
تكساس في أوستن لتكريس 
كل وقته لتطوير مشروعه . 
وفقا لمجلة فوربس ، فإن 
شركة ديل اليوم هي ثالث 
أكبر شركة خاصة في 
أمريكا، بعائدات تزيد على 

 مليار دوالر.  12
 
 
 
 في أوستن. الوفدزيارة مقر شركة ديل كانت واحدة من أبرز ما قام به  
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 فورت وورث / داالسلمحة عن 
 

رئيسية في الواليات المتحدة  منطقة لتصبح رابع زداد عدد السكان داالس / فورت وورثإفي العقد الماضي، 
مليون شخص، قد زاد  2.2االمريكية بعد مدينة نيويورك ولوس انجليس و شيكاغو. تعدد السكان الحالي وهو 

 .إلى أكثر من الضعف في العقود الثالثة الماضية

Sتعد خامس أكبر مصدر عالمي في الواليات المتحدة االمريكية، ببضائع إن منطقة داالس/فورت وورث 
في المئة من صادرات المنطقة. إقتصاد هذه المنطقة متنوع جداً  02كمبيوتر وااللكترونيات تمثل أكثر من 

 مع وجود ثقافة داعمة لألعمال تحفز على النمو بإستمرار.  
 

وإن موقع منطقة داالس/ فورت وورث المتوسط وبنيتها 
التحتية العالمية للنقل جذبت الشركات الراغبة في القيام 

ً ويعد  ً ودوليا ً ووطنيا مطار بأعمال تجارية محليا
الدولي، على سبيل المثال، موطن  داالس/فورت وورث

، ويقدم رحالت مباشرة إلى خطوط الطيران االمريكيةل
. كما يضم المطار رحالت يكيةكبرى المدن الرئيسية األمر

مباشرة إلى نقاط متعددة في أوروبا واستراليا وأمريكا 
الجنوبية وآسيا، والشرق األوسط ، بما في ذلك رحالت 

الخطوط (، الدوحة )  طيران اإلماراتمباشرة  إلى دبي ) 
 .(طيران اإلتحاد(، وأبو ظبي ) الجوية القطرية

 

 فورت/بداالس العالمية الشؤون مجلس رئيس ،(يمين) فولك جيم السيد أدارها والتي وورث، فورت / داالس  ندوة تضمنت
 مدير سيكلتون، مايك والسيد المنطقة، لصادرات الوطني للمجلس الفخري الرئيس اوجدن، دان دالسي  :(اليسار من) وورث
 الغرفة االقتصادية، للتنمية التنفيذي المدير نائب برزينا، دافيد والسيد ريتشاردسون، مدينة الدولية، لألعمال العمدة مكتب

 .وورث فورت في التجارية

 العمدة ماهر ماسو: "لقد تشرفنا بزيارة الوفد لمدينتنا" 
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وكمركز النقل، تشتهر منطقة داالس / فورت وورث بالمقرات الرئيسية والخدمات اللوجستية والتوزيع، 
داالس/فورت وورث هي واحدة من أفضل المناطق في أمريكا لممارسة االعمال، وذلك . وعمليات التوريد

 . لألعمال التجارية وإنخفاض تكلفة المعيشة بفضل البيئة المالئمة
 

منطقة داالس/فورث وورث تنتج المزيد من النشاط الصناعي من أي 
منطقة رئيسية أخرى في والية تكساس، وفقا لمكتب الحاكم للتنمية 
االقتصادية، والتصنيع يشكل ما يقرب من عشرة في المئة من االقتصاد 

الكبرى في منطقة داالس/فورت ية اإلقليمي. وبعض من الشركات الصناع
وورث تشمل: جنرال موتورز في أرلينغتون، لوكهيد مارتن في فورت 

 .تكساس للمعدات )تكساس اينسترمنت( في داالس وورث، وشركة
 

شركة على قائمة مجلة  00والجدير بالذكر أن مدينة داالس هي موطن لـ 
شركة من القطاع الخاص  05شركة، وأفضل  211فورتشن ألفضل 

شركة من بين شركات على  21المدرجة في مجلة فوربس.  ما يقرب من 
 .تتخذ من داالس موطن لها 0111قائمة فورتشن 

 
 

 زيارات ميدانية في منطقة داالس/فورت وورث 
 

دعمت أحدى عشر منظمة شريكة زيارة وفد جولة التكنولوجيا المتطورة إلى منطقة دالس/فورت وورث 
وتشمل: مدينة داالس، ومدينة فريسكو، ومدينة ريتشاردسون، وغرفة التجارة اإلقليمية بداالس، والغرفة 

جارية بفورت وورث، وشركة تشيم كريت الدولية، ومجلس االعمال التكنولوجية لمنطقة داالس/فورت الت
وورث، المجلس الوطني للتصدير، بلدة أديسون، المركز االمريكي للخدمات التجارية ، ومجلس الشؤون 

غرفة التجارة االمريكية  الدولية في داالس / فورت وورث. ولعبت هذه الكيانات دورا بارزا في دعم ندوة
منطقة  العربية الوطنية، التي عقدت في فندق إنتركونتننتال داالس ، وركزت على تنمية فرص التكنولوجيا بين

 .داالس/فورت وورث ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

االعمال  مجلسلوكان المتحدث الرئيسي خالل مأدبة غداء في الندوة، السيد بيل سبرول، الرئيس التنفيذي 
. وقد قدم قائمة رائعة من االحصاءات عن منطقة داالس/فورت التكنولوجية لمنطقة داالس/فورت وورث

   وورث:
 

 .منطقة مترو داالس هي أسرع منطقة رئيسية  نموا في الواليات المتحدة 
  منطقة تكنولوجية في أمريكا ، وثاني أكبر قوة عاملة في  هي ثالث أكبر منطقة داالس/فورت وورث

 .التكنولوجيا في البالد
 تركز على تكنولوجيا المعلومات  داالس/فورت وورث هناك أكثر من الفين شركة في منطقة

 .واالتصاالت

، الرئيس سبرول قدم السيد بيل
التنفيذي لمجلس الميتروبليكس  

التقنية ، مالحظات رئيسية  لألعمال
خالل الغداء بعد ندوة داالس/فورت 

 وورث.
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  ن متأتي تكساس في المرتبة الثانية في شركات ألعاب الفيديو في الواليات المتحدة، بما في ذلك أكثر
 .اربعين شركة ألعاب في شمال والية تكساس وحدها

 
وعقب الغداء ، توجه الوفد 
المشارك شماالً إلى مدينة 
فريسكو بوالية تكساس، حيث 

في نادي اف سي  قام بجولة
داالس، نادي الدوري الممتاز 
لكرة القدم. واستضافه هناك 
السيد دان هانت، رئيس النادي 
ونجل المار هانت، صاحب 
االسهامات الرياضية ولوالية 
تكساس أسطورية.وفي جولة في 
ملعب تويوتا ، موطن فريق اف 

، أبرز هانت أحدث  سي داالس
التقنيات الرياضية المستخدمة 

 .ناديفي ال
 

وجزء من زيارة مدينة فريسكو، 
وعلى سبيل المجاملة من عمدة 

السيد ماهر ماسو،  مدينة فريسكو
تفقد الوفد وحدة القيادة المحمول 
التي تم وضعها وتشغيلها من قبل 
إدارة اإلطفاء بفريسكو. وقال ماسو: "لقد كان شرفا لنا أن يقوم الوفد بزيارة مدينتنا لرؤية نادي الدوري الممتاز 

يد من أدوات التكنولوجيا لكرة القدم المصمم على اعلى طراز عالمي، وملعب تويوتا، والتعرف على المز
الفائقة، ووحدة القيادة النقالة التي يستخدمها أول المستجيبين في المدينة إلدارة نظام السالمة العامة التي ال 

 ." ثاني بعدها
 

، هي زيارة مركز الخطوط الجوية االمريكية، 5102وكانت آخر محطة في جولة التكنولوجيا المتطورة لعام 
نادي داالس مافريكس، واحد من افضل واحب الفرق في الرابطة الوطنية  ،المشاركحيث إستضاف الوفد 

لكرة السلة. إن كرة السلة للمحترفين لها متابعين يزدادون في العالم العربي، وهذا ينطبق بشكل خاص على 
شجع لثاتي تالشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ا –دولة قطر، حيث أن اللجنة األولمبية القطرية وأمينها العام 

ً في الجهود القطرية لتعزيز الدبلوماسية من خالل  الرياضة في كل مستويات المجتمع وتلعب دوراً رئيسيا
 الرياضة.  

 
 

مدينة  فريسكو  السيد ماهر ماسو وقائد الشرطة السيد كاميرون  عمدةاصطحب 
  . نةالتابعة للمدي كريمر، الوفد في جولة لوحدة القيادة النقالة ذات التقنية المتطورة
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وإلدخال البهجة على وفد جولة 
التكنولوجية المتطورة، فقد فاز فريق 
داالس مافريكس على فريق دنفر 

 .02-21ناجتس في تلك الليلة بنتيجة 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 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

في داالس / فورت وورث كبار رجال األعمال من جميع أنحاء  الندوةحضر 
 .شمال تكساس

 .تويوتا إلستاد جولة في الوفد قادفي الوسط( ) داالس سي أف نادي رئيس هانت، دان
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