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جارية الت شمال إفريقيا بعثة أعمال غرفة التجارة االمريكية العربية تختتم
 الند وتكساسيإلى واشنطن العاصمة ومير

 

ص، ممثلين عن دول المغرب العربي العام والخا طاعينللقمن نوعه  أكبر وفد
 لتعزيز الوحدة والقوة االقتصادية

 

بشرة حسنة لزيادة  هيوستنعمدة مدينة الند ويمير والية إجتماعات مع حاكم
 التجارة واالستثمار

 

لمغرب لأختتمت مؤخراً غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية بالشراكة مع االتحاد العام للغرف التجارية 

قائد  20لوفد المشارك من أكثر من العربي، زيارة عمل مركزة لمدة أسبوع إلى الواليات المتحدة. وقد تألف ا

، مثلوا بشكل رئيسي القطاع الخاص، حيث قضوا نصف األسبوع في واشنطن والنصف االخر في عمل

وقاموا بزيارات ، مئات من رجال األعمال االمريكيينهيوستن، تكساس. وخالل هذه الزيارة، اجتمعوا مع 

 ،دراليةالحكومة الفياجتماعات مع كبار المسؤولين في  عقدواكما لشركات رائدة في الواليات المتحدة،  ميدانية

 .مدينة هيوستن ، وعمدةالنديميروالية  حاكمبما في ذلك  واليات،المحلية لل وحكومات

 الري هوجان، حاكم والية ميريالند )واقفاً في الوسط(، السيد وفد البعثة التجارية مع سعادة
 رجل أعمال وحكوميين من دول المغرب العربي بشمال إفريقيا. 20الوفد ضم أكثر من 
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قال  "،دول شمال إفريقيامجموعة من نوعها من  وارفع، أكبر ستضافة هذا الوفد البارزإرفتنا بلقد تشرفت غ"

عثة أهمية وقد زادت هذه الب. "العربية الوطنية لغرفة التجارة االمريكيةديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي 

 دول أرادتالحكومات. وهذا أمر ضروري إذا  ت، وليسهو من دعمها مجتمع األعمال في شمال أفريقيا بأن

 ." مخططعن نمو إقتصادي  ناتج في القطاع الخاص فرص عملالمغرب العربي أن ترى خلق 

 

ً دول المغرب العربي، حسب الترتيب إن  مغرب، الوموريتانيا، وليبيا، والجزائر،  األبجدي، تشمل تاريخيا

معظم الجزء الغربي من العالم العربي "حيث تغرب  يقصد به العربي" المغرب"اللغة العربية، في وتونس. 

إلى الواليات المتحدة من أي جزء آخر  االقربوحتى اليوم، دول المغرب العربي، جغرافيا، هي  ،الشمس"

 .م العربيمن العال

 

 االتحاد قوة

 

 لطاقة،وا وتوليد الكهرباء تابع اعضاء الوفد المشارك الفرص في القطاعات التالية: الصناعات الزراعية،

ي ف ،والمالية واالستثمارات، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة. وقد أجرى الوفد عدة إجتماعات عمل

ممارسة األعمال ب المعنية االمريكيةتكساس، مع الشركات والية ، والنديميروالية وواشنطن العاصمة، 

 .التجارية في شمال أفريقيا

 

ن على مارية، كالهذه البعثة التجارية واالستث ةالتجاري لالهميةوتقديرا 

 والصناعة التجارةغرفة  ، رئيسحسن بركاني السيد سعادةرأس الوفد، 

ية حاد الغرف التجارلدار البيضاء )المغرب( ونائب رئيس اتل والخدمات

 لمغرب العربي.ل

 

: "إن وفدنا، مثل شمال أفريقيا، قال فيهاوجاءت رسالته عن الوحدة 

القطاع الخاص والمسؤولين  يضم كل من ة عن فسيفساء،عبار

الحكوميين، ورؤساء الغرف التجارية. إن قوتنا في المغرب العربي 

، ةمشترك قوةوحدة، فنحن نمثل مصالح مشتركة، ونقاط تكمن في ال

قة، كمنط نتحدللجميع في منطقة المغرب العربي. عندما  حسنة ونوايا

 ."جميعازدهر ونسوف نستفيد 

 

إن ما يقرب من نصف سكان العالم العربي يعيشون في منطقة شمال 

ات كلى نحو متزايد للشرأفريقيا، مما يجعل هذه المنطقة سوقا جذاباً ع

د رئيس الوف بركاني نحس السيدسعادة 
 و الصناعة و التجارة غرفة رئيسو

ائب ون بالمغرب البيضاء للدار الخدمات
: رئيس اتحاد غرف المغرب العربي

 إن الفرص في منطقتنا تفوق الخيال.""
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من أي وقت مضى،  . إن هذه الدول، وأكثراالمريكية

من  تشهد بعضوالتي لبقية أفريقيا،  تعتبر نقطة عبور

. وعالوة على ذلك، أسرع االقتصادات نمواً في العالم

من الشباب،  يتألفيقرب من ثلثي سكان هذه المنطقة ما 

 ولعقود قادمة مما يعني أن هذه السوق سوف يقوده

  .من المستهلكين الشباب متزايدةأعداد 

 

سواحل تمتد على طول البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي، ب يتميزوقال بركاني: "إن المغرب العربي 

 ."الخيال تفوقإن الفرص في منطقتنا " بركاني:أكد ختصار، إ" ب .وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية

 

لى عوالذي يحرك أكبر اقتصاد في العالم،  ،االمريكيإننا على ثقة من أن القطاع الخاص بركاني: "واختتم 

، السوق المزدهر والبوابة متزايدة االهمية الوضع االقتصادي واالستراتيجي لمنطقة المغرب العربيب وعي

 نظيميةالمالية والت الحتناإص أنوإرسال رسالة مفادها  لزيادة هذا الوعيفي الواليات المتحدة  إلفريقيا. إننا هنا

 "في إزدهار.منطقتنا تترسخ، وأن التجارة واالستثمار مع 

 

 

 اليوم االول: زيارات رسمية

 

تم تخصيص اليوم االول من البعثة 

 للزيارات الرسمية في واشنطن

وأنابوليس عاصمة والية اصمة الع

 ميريالند.

 

  مبنى البرلمان االمريكي  زيارة إلى

 

، كبار الشخصيات جولةببدأ اليوم 

السيناتور تشارلز غراسلي نسقها 

البرلمان  لمبنى)والية ايوا(، 

هذا المبنى هو مقر االمريكي. 

تي التشريع في الواليات إجتماع هيئ

مجلس الشيوخ االمريكي  المتحدة:

يعود ومجلس النواب األمريكي. 

 .ا امام مبني البرلمان االمريكييأعضاء وفد شمال إفريق
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 وهو، منه مكتملس األمريكي في أول جزء الكونغر فيه ، عندما اجتمع1800إلى نوفمبر تاريخ هذا المبنى 

 .الجناح الشمالي

 

من قبل القوات البريطانية. هذا  البرلمان، تم احراق مبنى 1812حرب عام البعد أربعة عشر عاما، وخالل و

. الربيع العربي في مخاضلدول ل يرجع صداه، وصراع امريكا الطويل من أجل االستقالل الحقيقي، حدثال

ً  رمزاً وقبته الفخمة  البرلماناليوم، أصبح مبنى   .االمريكيةللديمقراطية  دوليا

 

 زيارة إلى مقر وزارة الخارجية االمريكية 

 

ة ، نائب مساعد وزيرالسيد ديسروشير معاليل لقاءلحضور الوفد إلى وزارة الخارجية األمريكية،  توجهثم 

  .الخارجية لشمال أفريقيا

 

 اللقاءالسيد ديسروشير  بدأ

لمحة عامة عن سياسات  بتقديم

 الواليات المتحدة تجاه المغرب

العربي واالنشطة االمريكية 

 المغاربية االخيرة. وقال:

"تسعى حكومة الواليات 

التنمية  تشجيعلالمتحدة 

االقتصادية في المغرب 

في الشهر الماضي، . فالعربي

االستثمار وريادة  دعمنا مؤتمر

الذي ضم و ،تونس فيل األعما

من مختلف أنحاء  أعمالرجال 

 ."المنطقة

 

ذا ه قد إجتذببأن مؤتمر القمة العالمي لريادة األعمال في مراكش في نوفمبر الماضي سعدنا  "كماوتابع: 

م ق. والعاأفكار جديدة إلى السو بتقديم هذا الشباب الملتزم ،من الشباب من مختلف أنحاء المنطقة الكبيراإلقبال 

ً واضح القمة االمريكية االفريقية للقادة تركيزاً  الماضي في واشنطن، وضعت جارية على تعزيز العالقات الت ا

 المغرب العربي." في ذلكبين الواليات المتحدة وأفريقيا بما 

 

ار )يسديسروشير، نائب مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا  جون معالي السيد
 ستقرارواال االقتصادي النمو لتحقيق حيوي أمر هو الوثيق اإلقليمي التكامل إنوسط(: "

 ."واألمن الوظائف بين القوي االرتباط أهميته من يزيد ومما أفريقيا، شمال في
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 سعدت وزارة الخارجية األمريكية وأكد السيد ديسروشير أن

لقد تحمسنا "وقال:  واشنطن العاصمة. في الوفد بإستقبال

و ه الوثيق التكامل اإلقليمي إن "الستقبال هذا الوفد الرفيع. 

أمر حيوي لتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار في شمال 

االرتباط القوي بين الوظائف ومما يزيد من أهميته أفريقيا، 

 ."واألمن

 

مريكية في واشنطن األشركات الستلتقون بكم يسرني ان"

حقيقية  قيمة إننا نرى" .ى حد قولهالعاصمة وهيوستن،" عل

شمال  وفود المزيد من نود أن نشجعو مثل هذه الزيارات،في 

 ."افريقيا

 

نود أن نشكر غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية على تنظيم هذه البعثة. "ديسروشير حديثه قائالً:  واختتم

ت بين رجال األعمال األميركيين والتجارة في شمال إن الغرفة تعد شريكاً فعاالً في العمل على تعزيز العالقا

 ." أفريقيا

 

 إجتماع مع حاكم والية ميريالند 

 

وكانت المحطة الرسمية األخير من اليوم في مدينة أنابوليس 

 عاصمة والية ميريالند، حيث كان في استقبال الوفد سعادة

 .الري هوجان، حاكم والية ميريالند السيد

 

الذي والواجهة البحرية الجميلة في أنابوليس،  وعلى ضفاف

عرض  "،االمريكيةاإلبحار عاصمة طلق عليها اسم "ي

ريالند. وقال: ميوالية ل العديدة سماتالهوجان  الحاكم

ولي ميناء الشحن الدوموقعنا الفريد على الساحل الشرقي، ب"

جميع وكاالت وقربنا من واشنطن العاصمة، ووالمطار، 

 200إلى ما يقرب من  وسهولة التواصلحادية الحكومة االت

ي الموقع المثال هي ميرالندوالية تعد السفارات األجنبية، 

للراغبين في ممارسة األعمال التجارية هنا في الواليات 

 ." المتحدة

 

 شحنال منفذ توفر ميريالند، والية عاصمة أنابوليس
 وأعلى ،العاصمة واشنطن بالقرب من الدولي،
 الواليات المتحدة  في لالسرة دخل متوسط

 .(برس اسوشيتدتصوير: بريان وايت/)

 

ي )ف الري هوجان، حاكم والية ميريالند السيد سعادة
 ركانيب حسن سعادة من يةتقدير هدية يتلقى ، الوسط(

 لمكاتب زيارته خالل الوفد، رئيس ،(على اليمين)
 سالرئي حمود، ديفيدالسيد . )أنابوليس في الحاكم

ية االمريكية العربلغرفة التجارة  التنفيذي والمدير
 (.اليسار على ،الوطنية
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 ،على دستور الواليات المتحدةالمصدقة السابعة  الواليةميريالند  ، كانتأصلية مستعمرة 13 واحدة من اصل

ا أكثر الواليات كثافة للسكان في أمريكا، وكونهواحدة من  ميرالند تعدوتعتبر مهد الحرية الدينية في أمريكا. 

الية و باالضافة إلى أن. تمتلك أعلى متوسط دخل لالسرة، جعلها أغني والية في الواليات المتحدة االمريكية

 .لديها أدنى معدل فقر من اي والية أخري في الواليات المتحدة االمريكية ريالندمي

 

. وهو 2015يناير عام  21الحاكم الثاني والستون لوالية ميريالند، أقسم اليمين الدستوري في هو هوجان، 

الماضية، وهو يقدم أجندة مالئمة لألعمال التجارية.  45في السنوات الـ  ميرالندوالية لثاني حاكم جمهوري 

"تلتزم إدارتي بتوسيع فرص التجارة واألعمال" قال للوفد، "إن والية ميريالند لديها قوى عاملة من ذوي 

ات يهنا في الوال أعمالكم تطويرمساعدة على الو وكفاءتهم معرفتهمديم على استعداد لتقالخبرة ومتنوعة، 

 ."المتحدة

 

: " إنه لمن دواعي السرور حديثه قائالً  وختم الحاكم هوجان

والشرف أن التقي بغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ووفد 

 شمال إفريقيا التجاري خالل زيارتكم ألنابوليس."

 

بعض من كبار المسؤولين في ب الوفد بعد ترحيب الحاكم، التقى

 والسيدة؛ سكرتير الواليةوبينسميث،  ومنهم: السيد جون ،الوالية

دير م سيغنه برينغل، والسيد؛ حاكم الواليةمكتب مديرة  ،آنا ينكوفا

ي ج ستيفنوالسيد  واالستثمار الدولي؛ تجارةلل الدولي مكتبال

   الحاكم.مكتب ب للمبادرات المجتمعية دامس، المدير التنفيذيماكا

 

لى ، مشيراً إأهمية الدبلوماسية الشعبيةوبينسميث  وقد أبرز السيد

لوالية ميريالند. وقال إن ميريالند تولي  توأمة" شراكة" 15

 .إهتماماً خاصاً للتعليم والصحة واالعمال التجارية والفن والثقافة

 

هي  ميريالندوالية وبينسميث إلى أن  على الجبهة األعمال، أشار

 .المعلوماتيواألمن  في مجال التكنولوجيا الحيوية الرائد الوطني

كما  تكنولوجيا الحيوية،للشركة  400أكثر من ب، علوم الحياةوتطوير  بحاثلألرئيسيا الند مركزا رييتعد مو

 ميريالند رابع أكبر رابطة في هذا المجال.  والية أن 

 

 ،رئيسي لوكالة دفاع نظم المعلوماتميد تعد المقر الوطني ال مدينة فورتفإن ، المعلوماتياألمن  أما في سياق

 .األمن المركزي وخدمات ووكالة األمن القومي القيادة المعلوماتية االمريكية،و

شاال، كبير مستشاري  احمد سيد أمينمعالي 
)على اليسار(، مع  رئيس وزراء موريتانيا

السيد ستيفن مكادامس، المدير التنفيذي 
د ميريالن للمبادرات المجتمعية بمكتب حاكم

   )على اليمين(.
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وأخيرا، فإن بعض من أهم المؤسسات األمريكية والوكاالت الحكومية التي تركز على البحث والتطوير تقع 

جامعة جونز هوبكنز، مركز جودارد للطيران الفضائي، مكتب تصر على وال تق . وتشملميريالندفي والية 

، والمعاهد الوطنية للصحة، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، والمعهد الوطني االمريكياإلحصاء 

 .إدارة الغذاء والدواء األمريكية ، والطبي العسكريللصحة العقلية، والمركز الوطني 

 

المبادرات  المختارة بتنسيق من ريالندميشركات بعض  معأعمال  اجتماعات عضاء الوفدا، عقد االجتماعوبعد 

 .الحاكم للشؤون األمريكية في الشرق األوسط وموفوضية الحاكممكتب المجتمعية ب

 

 

 اليوم الثاني: التركيز على مجتمع االعمال 

 

 تحت اسم منتدىنصف يوم، مدته ركز اليوم الثاني على التواصل مع مجتمع األعمال األمريكي في مؤتمر 

سن ح السيدسعادة : . وكان من ضمن متحدثي الوفدوالمغرب العربي للتجارة واالستثمار الواليات المتحدة

 رف المغرب العربي، والسيد، رئيس غرفة التجارة للدار البيضاء )المغرب( ونائب رئيس اتحاد غبركاني

تشاري ، كبير مسوالسيد سيد أمين شاال ،، المدير العام للشركة الليبية لالستثمارات الخارجيةالقنصل خالد

 .رئيس وزراء موريتانيا

 

إلى هذا الوفد إلى  باالنضمامنحن سعداء " :قال شاالو

موريتانيا تحت قيادة الرئيس محمد إن الواليات المتحدة. 

زيز ورئيس الوزراء أمين تسعى جاهدة لتحقيق عبد الع

النمو االقتصادي، والشراكات االستراتيجية، واالستثمار 

حكومة  بالنيابة عنقائال: " وختم." األجنبي المباشر

غرفة التجارة االمريكية العربية موريتانيا، أود أن أشكر 

لتطوير مسارات النمو  الدؤوبة على مساعدتها الوطنية

 ." االقتصادي بين العالم العربي والواليات المتحدة

 

المائدة  كجزء من المؤتمر، شارك الوفد في جلساتو 

ركزت على: البناء، والنقل ، والتي المستديرة لالعمال

والخدمات اللوجستية، والتعليم، وتوليد الطاقة، 

 .والصناعات الزراعية

 

 معالي السيد كين هيات، وكيل وزارة التجارة لشؤون
"هذه لحظة فارقة في العالقات التجارية : التجارة الدولية

 ."بين الواليات المتحدة وشمال أفريقيا
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وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية. معالي السيد كين هيات،  ،الغداء وكان المتحدث الرئيسي في

 .قطاع البنية التحتية إلى شمال أفريقيا ألعمال اً وفد السيد هيات، قاد 2014في ديسمبر عام ويذكر أنه 

 

العديد من البرامج واألنشطة التي قامت بها حكومة الواليات هيات غداء، أبرز المأدبة في  هخالل تصريحاتو

 نقضي "نحنحيث قال:  المتحدة منذ رحلته لتعزيز التعاون التجاري بين الواليات المتحدة والمغرب العربي

مسؤوالً في وزارة التجارة بعد آخر يزورون بالدكم."  والجدير بالذكر أن الكثير من الوقت في المنطقة، 

 لتجارة االمريكية بيني بريتزكر قد شاركت في اثنين من تلك الزيارات الى المنطقة.وزيرة ا

 

الواليات المتحدة.  على هذه المبادرة لزيارةقادة األعمال في شمال أفريقيا، من  المكون الوفدهيات  هنأقد و

 اتفي العالق فارقة"هذه لحظة وقال: 

التجارية بين الواليات المتحدة وشمال 

ات إمكان تحملالمنطقة التي  ،أفريقيا

 ."هائلة

 

جعل  أعضاء الوفد على هياتوحث 

الواليات  لمستثمري جاذبةبلدانهم 

تحقيقا لهذه الغاية، شدد على والمتحدة. 

أهمية الشفافية والقدرة على التنبؤ، 

 المنافسةوهما عنصران أساسيان في 

 .العالمية لالستثمار األجنبي المباشر

إحترام  روريمن الضوأكد: "إنه 

 المسؤولين من 100 منفي واشنطن العاصمة اجتذب أكثر  منتدى الواليات المتحدة والمغرب العربي للتجارة واالستثمار
 .منطقة العاصمة من األعمال رجال وكبار الحكوميين

 

لمتحدثين العلم األمريكي كالمحلق فوق مبنى البرلمان االمريكي إهداء ا تم
 نلشؤو التجارة وزارة وكيل هيات، كين معالي السيدوقدمه لهم . تكريماً لهم

 .الدولية )على اليمين( التجارة
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يما، ."  والسلبدء األعمال التجارية، وأن تحترم سيادة القانون وإعطاء الفرصة لرواد االعمال، العقود المبرمة

ً  اورد عليهشمال أفريقيا بالقطاع الخاص  أن ،كما أشار  .في هذه العملية هاما

 

لسلع ا تنتقل فيها كمنطقة واحدة"التفكير على ، حث هيات اعضاء الوفد تسهيل التجارة وفي ضوءوأخيرا، 

للتجار  جاذبة أكثر ،قوة اإلنفاق في المغرب العربي كمنطقةوأكد أن والخدمات بسهولة بين البلدان." 

ثمار إن التجارة واالست" هيات حديثه قائالً:واختتم  ،حدهكل بلد على  يكون من أن ،والمستثمرين األمريكيين

 ."لعالقات بين الدولاحقيق االزدهار وأداة حيوية لت هي 21ـالفي القرن 

 

 

 اليوم الثالث: الضيافة والسفر 

 

 .تركز اليوم الثالث على مشاهدة المعالم السياحية في عاصمة الواليات المتحدة، ثم السفر إلى هيوستن، تكساس

 

والية تكساس،  إلىعند وصولهم و

ترحيبا حارا جدا من قبل الوفد  تلقى

متروبوليتان هيوستن،  تجارةغرفة 

على التي استضافت حفل عشاء و

يطل على وسط مدينة سطح 

اعضاء الوفد  واستمتعهيوستن. 

 المشارك بكرم ضيافة تكساس،

 مشاوي تكساس ضم والذي

عازف الجيتار  وموسيقى أداها

 أندرو بيتمان. 

 

ذا الوفد لقد تشرفنا بإستضافة ه"

السيد " قال الرفيع من شمال إفريقيا.

 تجارة يد سلطان، رئيس غرفةز

، ومدير متروبوليتان هيوستن

 االقليمي للشرق االوسط وشمال

ليس فقط على أهمية هيوستن  تسليط الضوء هو في العام المقبل هدفي. "Censereمجموعة شركات إفريقيا ل

أكيد الت وإنما ،على وجه التحديد في مجال الطاقة، والرعاية الصحية، والصناعات الفضائية ،كمركز تجاري

  منقطع النظير الذي تقدمه هذه المدينة."  تنوعالعلى 

 الطلق الهواء في مسائي استقبال حفل متروبوليتان هيوستنتجارة غرفة  استضافت
 رئيس ،(ناليمي) سلطان زيد: اليسار إلى اليمين من الصورة في. أفريقيا شمال وفدل

 رئيسال ويلسون، يجبيالسيد  . متروبوليتان هيوستنتجارة غرفة  إدارة مجلس
 بركاني، نحسالسيد  سعادة. متروبوليتان هيوستنتجارة غرفة ل التنفيذي والمدير
ارة االمريكية لغرفة التج التنفيذي والمدير الرئيس حمود، ديفيدالسيد و الوفد، رئيس

 (لبنان صوت: تصوير). العربية الوطنية
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متروبوليتان هيوستن  ويذكر أن غرفة تجارة

شكلت مؤخرا مجلس الشؤون الدولية قد 

إن حفل االستقبال هذا  ".لتحقيق هذه األهداف

 يعد الحدث االول للمجلس،" قال سلطان

 العمل مع"وكان من الطبيعي بالنسبة لنا 

غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية على 

هذه المبادرة االولى من خالل دعم الزيارة 

  "الوفد التجاري من شمال إفريقيا. التي قام بها

 

بالنيابة عن غرفتنا ومدينة وأختتم سلطان: "

والبلدان التي  نتمنى النجاح للوفدهيوستن، 

شريكا قويا لغرفة متروبوليتان هيوستن خالل  العربية الوطنيةغرفة التجارة االمريكية  تلقد كان. يمثلونها

 ."العام الماضي، ونحن نتطلع إلى مواصلة عالقتنا الخاصة في األشهر المقبلة

 

 

 اليوم الرابع: مؤتمر االعمال في هيوستن

 

تاح أ كماهيوستن. في مجتمع األعمال  تم إيصالهم بأعضاءأعضاء الوفد و المؤتمر، ومدته نصف يوم،قدم   

 .مع بعض كبار المسؤولين المحليين في هيوستناللقاء تجمع فرصة هذا ال

 

 نائب العمدةكلمة ترحيب من 

 

ي عضو ف ،سعادة السيد إد جونزاليس للمؤتمر قدم المالحظات االفتتاحية

هيوستن مدينة  وصف ، الذيهيوستن عمدةنائب و (Hمجلس المدينة )منطقة

ً  المحرك بأنها ً  االقتصادي محليا  اً قتصادا تمتلكهيوستن إن "وقال: . وإقليميا

ً قوي وربما كما "وأضاف قائالً:  يعد االسرع نمواً في الواليات المتحدة."  ا

أول مدينة كنا وأمتنا. نمو أقتصاد  ساهمت فيأن هذه المدينة قد  تعلمون

وقد أضفنا ما يقرب ، 2008من الركود االقتصادي عام أمريكية تتعافي 

خالل ذلك الركود. وجزء كبير من هذا  لكل وظيفة فقدت ثالث وظائفل

 النجاح يعزى إلى التجارة العالمية."

 

الصناعات الزراعية،  دة المستديرة لالعمال، ركزت على:المائ جلسات
 .والنقل والخدمات اللوجستيةوالبناء، والتعليم، وتوليد الطاقة، 

، نائب إد جونزاليسمعالي السيد 
 عمدة مدينة هيوستن.
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إلى أن هيوستن هي جونزاليس وأشار 

من أكبر شركات الطاقة  للعديدموطن ال

كل لعالمي المركز ال وهيفي العالم، 

قطاع من قطاعات صناعة النفط 

والغاز، بما في ذلك االستكشاف 

قل والتسويق والعرض واإلنتاج والن

والتكنولوجيا. وباإلضافة إلى ذلك، 

موطن الأشار إلى أن هيوستن هي 

"األكبر في  ،لمركز تكساس الطبي

علوم الحياة."  وطليعة التقدم فيالعالم، 

جونزاليس  ذكر كما على سبيل المثال،ف

 مركز تكساس الطبي قد أطلقأن "

ً برنامج مؤخرا مع للعمل بشكل وثيق  ا

م الحياة علوالشركات الناشئة في مجال 

الرعاية الصحية من خالل ربط هذه الشركات الناشئة مع العمالء والشركاء في مجال  والصحة لتسريع االبتكار

 ." المحتملين

 

 ، فإنالكمأعممتعلمة جيدا وشركاء لتوسيع نطاق  وقوى عاملةعن الموهبة  ونتبحث مإذا كنت: "تابع جونزاليسو

الطاقة،  قطاعات الهندسية المولدة من الكفاءات حيث تجمعات في العالم منالواحدة من أكبر  هي تنهيوس

أضاف: ." وشهادات جامعية مبالغين في هيوستن لديهال كافة والفضاء والتجمعات الطبية، وما يقرب من ثلث

ع صحاب المشاريرحبة ألبيئة مهيوستن  ونسوف تجدوأيضا نقطة جذب للريادة األعمال،  تعدهيوستن إن "

 ." حريصة على تشكيل شراكات الدوليةالعلى األعمال التجارية الدولية و اعتادتفي جميع القطاعات التي 

 

أن مؤتمر اليوم سيعزز عالقات مثمرة من شأنها أن تؤدي إلى على ثقة من  إنني وأختتم نائب العمدة حديثه: "

 " .شراكات جديدة ناجحة

 

 ترحيب من الشريف 

 

ارسيا، شريف مقاطعة هاريس، بوفد المغرب العربي في هيوستن. ويذكر أن السيد جكما رحب السيد ادريان 

ارسيا يتحدث بشكل منتظم في فعاليات غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية على مر السنين، قد اكسبه ج

 . لقب المحب "شريف" هيوسن

 

السيد جمال بافقيه، غرفة (: اليمين إلى اليسار من) هيوستن مؤتمر في
 Qatus التجارة االمريكية العربية الوطنية. السيد تشايز أنترمير،

سيد . الةالقطري ةالعام يةالقنصل الحميد، السيد محمد سعادة لإلستشارات.
 ركاني،ب حسن سعادة. العربية الوطنية غرفة التجارة االمريكية حمود، ديفيد

 .ةالتركي ةالعام يةالوفد. سعادة السيد كاملتين ادين، القنصل رئيس
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 ، هي أكبر مقاطعةدريان جارسياالسيد ا عليها يشرفوالتي مقاطعة هاريس، 

عة لدى المقاطف، وفقا لمكتب اإلحصاء األميركي. زيادة للسكانفي البالد 

في المئة على  8.5بنسبة  فيها زاد عدد السكانقد مليون نسمة، و 4.5حوالي 

 الديمدى السنوات األربع الماضية، على الرغم من االنكماش االقتصادي 

 .معظم الواليات المتحدة هتواجه

 

ً قبل انتخابه شريف عاما  23، قضى جارسيا 2008مقاطعة هاريس في عام ل ا

مع إدارة شرطة هيوستن. بعد ذلك، خدم ست سنوات كعضو في مجلس 

وخدم في النهاية كنائب عمدة، وهو نفس المنصب الذي يشغله  مدينة هيوستن،

 اآلن عضو المجلس إد جونزاليس. 

 

كليات لعدد من ال الموطن يفهرسيا على أهمية التعليم في هيوستن، وقد أكد جا

شركة  تأثيريعادل  على سبيل المثال، جامعة هيوستن السنوي على اقتصاد منطقة هيوستن،إن  والجامعات. 

مليار  $3.13قيمة  سنوياإلى منطقة هيوستن جذبت قد صناديق جديدة ال منبليون دوالر  1.1فقيمة كبرى: 

 الف فرصة عمل محلية، وفقاً لويكيبديا. 24وخلق ، كفائدة إقتصادية كلية دوالر

 

رالية تتراوح بين كليات الفنون الليب المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتقع ضمن مقاطعة هاريس العديد من

ستمرار ضمن قائمة أفضل وتأتي جامعة رايس بإجامعة رايس. من الدرجة االولى، وإلى جامعة بحثية 

 الجامعات الخاصة في أمريكا.

 

وأشار جارسيا إلى أن التنوع العرقي في هيوستن يساهم في قوة وجاذبية 

في هيوستون ولدوا خارج  مواطنين فواحد من كل خمسة .هذه المدينة

الواليات المتحدة، وأكد أن هذا الطابع الدولي لعب دوراً أساسياً في جذب 

 وسيدات االعمال من الخارج.  رجال االعمال

 

تقد في هيوستن.  اع وأختتم: "لقد يسعدنا ويشرفنا ان نرحب بهذا الوفد الهام 

هيوستن واحدة من أكثر المدن المضيافة في أمريكا، وبابنا أنكم ستجدون 

 ."مفتوح دائما

 

 

 

 

جارسيا، السيد ادريان سعادة 
 .شريف مقاطعة هاريس

 

القنصل، المدير العام  السيد خالد
للشركة الليبية لالستثمارات 

 .الخارجية
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 اليوم االخير: زيارات ميدانية في هيوستن

 

 اليوم الخامس، وهو اليوم االخير للبعثة، وتم تخصيصه للزيارات الميدانية في هيوستن. 

 

 هيئة ميناء هيوستن 

 

نائب الرئيس لتطوير التجارة والتسويق بهيئة ميناء هيوستن، وفي عرضه  ،بجلسة أدارها ريكي كونزبدأ اليوم 

 :ألقل جزئيا، إلى تأثير ميناء هيوستنكل منها يعزى، على ا قدم قائمة طويلة من التميز،، التقديمي
 

  تيرليون دوالر, باالضافة إلى  1.4بقيمة  ثاني أكبر اقتصاد في الواليات المتحدةبإنها تكساس تفتخر

 من تعداد سكان الواليات المتحدة(. %8أنها تعد ثاني أكبر والية أمريكية من حيث عدد السكان ) 
 

  51  والية تكساس، ونصف هذه الشركات متمركزة في مقرها في  500شركة من قائمة فورشتن

 .هيوستن
 

 في العالم، بعد أستراليا، وقبل اسبانيا اقتصاداً  13لكانت أقوى ، دولةكانت تكساس  لو. 
 

  1لممارسة األعمال التجارية، وهيوستن هي المدينة الصناعية رقم  أمريكيةوالية  أفضلتكساس تعد 

 .في أمريكا
 

  في الواليات المتحدةالمرتبة الثالثة  هي هيوستنالعقارات الصناعية في. 
 

 عرضاً من هيئة ميناء هيوستن. تاليوم الخامس من بعثة شمال إفريقيا تضمن
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  منطقة لالغراض  23الف فدان، وتضم  12 من أكثر من تتكون ،تجارة الخارجيةللمنطقة هيوستن

 العامة، تحت رعاية هيئة ميناء هيوستن. 
  

  يميناء هيوستن ً  قناةإلى ؤدي يأن  شانهمليار دوالر أمريكي، من  1أكثر من  بتكلفة، كبيراً  شهد توسعا

 قدماً(.45) أكثر اتساعا وعمقا
   

  األكبر في الواليات المتحدةاالستراحة ميناء هيوستن هو ميناء. 
 

 هيوستن تضم أكبر مجمع للبتروكيماويات في الواليات المتحدة. 
 

  مليون طن 163 بسعة مياه الخارجيةللهيوستن هي منفذ امريكا االول من حيث الحمولة التي تنقلها، 

 .نمطيةال اتحاويالمجموع بالواليات المتحدة  في ثر موانئ الحاويات ازدحاماوسادس أك

 

ً الف ش حوالي نإوعلى رأس كل هذه المميزات، قال كونز  ان تعداد سكو، خص ينتقل إلى والية تكساس يوميا

 . 2040مليون نسمة بحلول عام  54ن يزداد إلى أمن المتوقع 

 

 جنرال اليكترتك 

 

عضاء أالواليات المتحدة.  وفي زيارة هيوستن واحدة من اهم المنشأت في جنرال اليكترتك في  تعد وحدة إنتاج

وفد لهذه الوحدة، أطلعهم ممثلو جنرال اليكترتك على بصمات الشركة في جميع انحاء العالم، والتي تشمل ال

 مشاريع لتوليد الطاقة في عدد من دول المغرب العربي. 

 

ينمو سكان من المتوقع أن جنرال اليكتريك، ل، وفقا 2050وبحلول عام 

وقد كهرباء.  بال ونمليار منهم سيكون 1.4، نسمةمليار  8.9العالم إلى 

 % 35بنسبة  سيزدادالطلب على الكهرباء ن اوجدت جنرال اليكتريك 

الطلب  يتجاوز سوف 2030وبحلول عام ، 2020بين اآلن وعام 

  .المئةفي  40مياه العرض بنسبة للالعالمي 

 

وشركة جنرال اليكتريك تعمل بجد على إيجاد حلول مبتكرة لهذه 

المشاكل التي تبدو مستعصية على الحل. وقد تم إتخاذ الخطوة االولى 

للشركة خالل االسابيع االخيرة، وهي العودة إلى اعمالها االساسية وهي 

 يدعم الصناعة. وبحلول العام القادم، تتوقع جنرال اليكتريك أن يات

من إيرادتها من الصناعة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  75%

  . 2018بحلول عام  90%

 من يأحمد محمدجاء السيد 
Sodicom SARL ،إلى المغرب 

 الشركاء للقاء المتحدة الواليات
 البناء صناعة مجال في يناألمريكي
 .والتشييد
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 وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال،و تعمل على تحريك معظم رأس مالها. ومن هذا المنطلق، فإن الشركة

لمكاتب وديون العقارات مليار دوالر من مباني ا 26.5فإن شركة جنرال اليكتريك قد وافقت على بيع ما قيمته 

 التجارية لمجموعة بالكستون، وويلس فرجو ومشترين آخرين.

 

إن عودة جنرال اليكتريك العمالها االساسية سيجعل منشأة هيوستن أكثر أهمية، كما أكد عثمان ديناري، المدير 

الف  37 بتركيب جنرال اليكتريك ومقرها في هيوستن. حتى اآلن، قامت الهندسي لوحدة الطاقة الموزعة،

بشكل كبير في السنوات  هذا الرقم جيجاوات، ومن المتوقع أن ينمو 147 بسعةوحدة من الطاقة الموزعة، 

 .القادمة

 

 منظومة مطار هيوستن

 

رات على التطو اعضاء الوفدمطار هيوستن،  لمنظومةمات تاونسند، نائب المدير والمدير المالي أطلع السيد 

ر األخيوإلينغتون. مطار ، ومطار هوبيجورج بوش الدولي، مطار : بهيوستن وهم الجديدة في ثالثة مطارات

 المقرسيكون بمثابة و، (NASA)اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء عام وعسكري تستخدمههو مرفق 

 .الفضائي في هيوستن للميناء يالمستقبل

 استمتع اعضاء الوفد بجولة في وحدة إنتاج جنرال اليكتريك بمدينة هيوستن.
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مليون مسافر في العام الماضي،  وكانت منظومة  53فإن منظومة مطار هيوستن تعاملت مع وحسب تاونسند ، 

 188خدم يهيوستن االن ويذكر أن مطار مليار دوالر.  27.5المطار قد حققت عائدات اقتصادية بلغت إجمالي 

 لقطرية(.  الخطوط الجوية اطيران االمارات(، والدوحة )دبي )ذلك رحالت مباشرة إلى  في وجهة، بما

 

 إجتماع مع العمدة أنيس باركر

 

الوقت  أتيح للوفد فرصة قضاء بعضحيث ، مبنى البلديةإلى  هيوستنمدينة في الزيارة  االخيرة محطةال وكانت

ية، استثمارية وتجارية دولجهة اوكهيوستن لمدينة  التطور السريعتحدثت عن التي ومع العمدة أنيس باركر 

نحن فخورون . و"هيوستن هي مدينة األعمالالحياة في المدينة. وقالت:  جودةمن خالل يتم دعمها، جزئياً، 

ً انعكاس واللذان يمثالنالضيافة، وكرم  ،إقتصادنا بحيوية اء الذين يأتون إلى هيوستن من جميع أنح ،لسكاننا ا

 ."العالم

 

إقتصاد هيوستن لديه أربع مساهمين رئيسين وهم: النفط والغاز، وميناء هيوستن، العمدة إلى ان وأشارت 

كثير وال إن مجال التصنيع هو االسرع نمواً في السنوات االخيرة،"وقالت  ومركز تكساس الطبي، والفضاء.

 ." ، ونحن حريصون على مواصلة النموتزدهر إن االعمالميناء هيوستن. ب منه مرتبط

 

هيوستن، ب شريك تجاري "20وفقا لميناء هيوستن، كانت عدة دول عربية من بين "أفضل و، 2014في عام 

المغرب (. وكانت الدول 14 رقم(، والعراق )13(، والكويت )رقم 4المملكة العربية السعودية )رقم  ومنهم:

 تطوير ةأهمي على ،عمدة مدينة هيوستن، مع أعضاء الوفد وأكدت(وسط االمام في)التقت سعادة السيدة أنيس باركر

 .التجارية األعمال لممارسة كأساس الشخصية العالقات
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(، وتونس 57)رقم  (، ليبيا49(، المغرب )رقم 34الجزائر )رقم  وتضم:أسفل القائمة،  فيأبعد قليال  العربي

 (.100)رقم (، وموريتانيا 61)رقم 

 

باركر على أهمية تطوير العالقات الشخصية كأساس لممارسة األعمال  العمدة تفي مالحظاتها الختامية، أكد

ريقيا وفد شمال اف ندعو وبالتاليوقالت: " إن الناس يقومون بإعمال تجارية مع أشخاص يعرفونهم، التجارية. 

 " .وضعت خالل الزيارة إلى هيوستنالتي عالقات الللبناء على 

 

و عضكل لباركر  قدمت العمدة، منهاضافة لمسة شخصية إل

لى الوفد إ بمناسبة زيارةمدينة هيوستن" دبوس " من الوفد

 مبني البلدية. 

 

 مالحظات ختامية

 

لقد سعدنا بأن وفد شمال أفريقيا قد وجد هذه الزيارة مفيدة، "

بالفعل عن رغبته في العودة إلى تكساس لممارسة األعمال." أشار جمال بافقيه، مدير وقد أعرب البعض 

مكتب غرفة التجارة االمريكية العربية في والية تكساس. "إن هيوستن والمناطق المحيطة بها حيوية جدا 

 ونشطة حيث تقدم الكثير من الفرص لزوار األعمال والمستثمرين التجاريين الدوليين."  

 

االخيرة،  جولة غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية للتكنولوجيا المتطورة تم بافقيه قائالً: "وفي أعقابوأخت

رة للتكنولوجيا إلى ثالث مدن في والية تكساس للم وفداً من المديرين التنفيذين العرب فيها والتي أصطحبت

   المستوى من شمال إفريقيا."  بلقاء هذا الوفد رفيعاالولي، تشرف مكتب الغرفة في هيوستن 

 

 األهمية في التنمية امتزايد دوراً  فيه "تأتي زيارة هذا الوفد في وقت حرج، حيث تلعب الواليات المتحدة

ئيس الوفد. ، رحسن بركاني اإلستاذسعادة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في منطقة المغرب العربي." قال 

التجارة االمريكية العربية الوطنية الستضافتها لنا ولتنظيم برنامجاً متميزاً ضم وختم: "إننا نثني على غرفة 

، ولقاءات تعارف مع صناع اجتماعات حكومية على أعلى المستويات، وإجتماعات أعمال مع القطاع الخاص

 ." القرار الرئيسيين في واشنطن العاصمة، ووالية ميريالند، وتكساس

 
 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

 سماء هيوستن ليالً.

 

http://www.nusacc.org

