النشاط الدولي احجز موقعك بين العمالقة

نحن محطة لما يزيد عن  82ألف شركة ،من بينها مقرات
أربعة أسماء ضمن قائمة  Fortune 500وخمسة أسماء
ضمن قائمة .Fortune 1000
أهم المجاالت:
نشاط تجاري زراعي
خدمات مالية
لوجستيات/ومستودعات
منتجات غذائية
علوم حياة

لدينا خدمة أفضل تجذب الجميع.
نجذب شركات وأفرا ًدا من جميع أنحاء العالم.

تساهم التجارة الدولية في واليتي نبراسكا وأيوا
بأكثر من  732ألف فرصة عمل وتضمن

 32.9مليار دوالر في األرباح السنوية.

ابدأ بموقع متوسط تستطيع االنتشار منه سري ًعا.

إنها طريقتنا لتغيير عالمنا.

تتميز منطقتنا بموقع مركزي يمكن للشركات من خالله الوصول إلى عمالئها بسهولة وكفاءة.
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يوفر مطار  Eppley Airfieldسبعين رحلة على نطاق محلي ودولي.
كما نتميز بموقع قريب من الجميع من خال الطرق المشتركة بين الواليات (طريقا  29و ،)80مما
يجعل وصول الشاحنات إلى معظم وجهات الواليات المتحدة ال يستغرق أكثر من  3أيام.
يمكن لسفن الحموالت المالحة في نهر ميزوري خالل  9أشهر في العام (من مارس إلى نوفمبر).
نحتل محطة هامة من محطات السكك الحديدية تمر بها سكك حديد ،Union Pacific
و Canadian National Railwayو.Burlington Northern Santa Fe
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مناطق التجارة الحرة

لدينا إمكانية الوصول إلى منطقتي تجارة حرة (المنطقة  19و ،)59مما يساعد المستوردين ويشجع على التجارة الدولية الفعالة من خالل خفض الرسوم الجمركية على
البضائع أو تأجيلها أو إلغائها تمامًا.

زيادة الصادرات

خالل السنوات العشر الماضية ،ارتفع معدل الصادرات بمقدار  5مليارات دوالر ،ليصل اإلجمالي إلى  7.9مليار دوالر على مستوى والية نبراسكا .وقد وصل اإلجمالي في
المنطقة اإلحصائية الحضرية لـ  Greater Omahaإلى  4.5مليار دوالر.
المرجع :مكتب تحليل التجارة واالقتصاد ،إدارة التجارة الدولية ،وزارة التجارة األمريكية2015 ،
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أينما كنت أو ذهبت ،اختياراتك تهمنا

لدينا عالقات رفيعة حول العالم تجعلنا على اتصال جيد بالمجتمع التجاري الدولي ،باإلضافة
إلى منظمات التنمية االقتصادية والمؤسسات الحكومية ،فضالً عن المدن الشقيقة الست:
يانتاي ،الصين
براونشفايغ ،ألمانيا
شيزوكا ،اليابان

ناس ،أيرلندا
شياولياي ،ليتوانيا
جاالبا ،المكسيك

ازدهار يتجاوز الحدود

ومنطقة مصممة لنمو األعمال.

يبلغ إجمالي حجم القوى العاملة في  Greater Omahaأكثر من  750ألف شخص داخل محيط ال يتجاوز  100كيلومتر .إننا ندعم توفير قوى عاملة بجودة عالية وقدرات
تحفيزية وتكاليف عمالة أقل من المتوسط.
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المرجع :مكتب تعداد الواليات المتحدة ،هيئة استطالع رأي المجتمع األمريكي2014 ،

نتميز بنظام ضرائب مستقر ،على مستوى األفراد والشركات ،نظرً ا لالستفادة من برامج التحفيز واإلعفاء الضريبي التي تستهدف معدالت ضريبية أقل.

أهم الواليات من حيث نشاط األعمال
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المرجع :فوربس2015 ،

المرافق

تبلغ األسعار الصناعية للمرافق لدينا معدالت أقل بنسبة  29و 38بالمائة مقارنة بالمتوسط القومي
المرجع :هيئة الكهرباء العامة في أوماها ،إدارة معلومات الطاقة ،ديسمبر 2015

مزيج رائع لتوليد الكهرباء يحتوي على  33بالمائة من الطاقة المتجددة ،معظمه من طاقة الرياح

مناخ رائع

مصادر مياه وفيرة
مستوى خطورة محدود بالنسبة للكوارث الطبيعية

محفزات ضريبية

تتوفر لدينا برامج التحفيز والتدريب للشركات بجميع أحجامها.

معنا يمكنك االستمتاع باالزدهار واالستكشاف والحياة في
أبهى صورها

تقل تكلفة المعيشة في  GREATER OMAHAبنسبة  %7إلى
 %12تقري ًبا عن المتوسط القومي

لدينا مركز ثقافي يجذب المبتكرين والموهوبين من جميع أنحاء العالم .كما نتميز بمتاحف من
الطراز العالمي وعروض بمستوى  ،Broadwayوشركات للرقص وسيمفونيات شهيرة
وغير ذلك الكثير من أشكال الجذب التي يتمتع بها مجتمعنا.
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يمكنك االستمتاع بتناول الطعام في عدد من أفضل مطاعم الواليات المتحدة التي تقدم أطبا ًقا
متنوعة تشمل األكالت الالوسية ومطاعم  Midwestالكالسيكية التي لطالما تردد عليها
أغنى أغنياء العالم مثل وارن بافت.
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قومي

المرجع :قائمة  Livabilityألفضل  10مدن في تقديم الطعام

استمتع بإقامة منخفضة التكلفة ،عالوة على مدارس وجامعات رائعة ،ومستشفيات مبتكرة
ومراكز طبية تشتمل على جميع ما يلزم لتعيش أنت وعائلتك حياة سعيدة.

WeDontCoast.com | SelectGreaterOmaha.com
800-852-2622 | 402-346-5000

ما يزيد عن  ٣٠منتدى :وهذا هو مصدر فخرنا في Greater Omaha

