
 
 
 

 
 

 

 

 الوطنية العربية كيةيمرالتجارةاأل غرفة
 أفريقيا لشمال األعمال فريق في تشارك

 

 أفريقي شمال إلى األمريكية الصادرات تزال ال
 العربي الربيع تداعيات من الرغم على مرتفعة 

 
 

 حكومي ومسؤول أعمال رجل 051 من أكثر البارحة إجتمع
 براءالخ من فريق مالحظات إلى لإلستماع طنواشنغ من
 شمال في واألعمال  التجارة وفرص التحتية البنى" في ينمعني ّال

 المجلس الحدث هذا نظ م وقد. عليهم األسئلة وطرح" أفريقيا
 التجارة غرفة من بدعم العربية كيةياألمر للعالقات الوطني
 سعادة :الخبراء فريق وتضم ن. الوطنية العربية كيةياألمر
 ونائب األساسية الوزير ساعدم نائب مكارثي، ديبورا السيدة
 الخارجية وزارة في والتنمية الدولية المالية وزير مساعد

 في التنفيذي الرئيس نائب سيلفيرز، كورتيس السيد األمريكية،
 كريس، كارل سيدال الوطنية، العربية يكيةاألمر التجارة غرفة
 في وأوروبا أفريقيا وشمال األوسط للشرق اإلقليمي المدير
 مسؤول مايو، ستيفين السيد والتنمية، للتجارة  األمريكية الوكالة

 مصرف في مركبةال المالية المشاريع في األعمال تنمية عن
 فهمي رندى السيدة المتحدة، الواليات في والتصدير االستيراد
 لورا والسيدة الدولية هودوم فهمي شركة رئيسة هودوم،
 العالمية رسيدا شركة في األعمال تنمية مديرة لومبارد،

 .لإلستشارات
 

 مع االجتماع تيسير في أنثوني، ديوك جون. د الوطنية، العربية األمريكية التجارة غرفة في التنفيذي والمدير رئيس ساهم وقد
 وفي. العربي والعالم المتحدة الواليات بين اإلنسانية الروابط وتعزيز والفهم بالتعليم االرتقاء أهمية على مشدًدا الخبراء فريق
 مع أفريقيا شمال في األمريكية الشركات أمام الُمتاحة الواسعة التجارية الفرص مختلف اللجنة أعضاء ناقش السياق، هذا

قوا كما التحتية البنى على خاص شكل في التركيز  الصفقات من النوع هذا لدعم المتوفرة األمريكية الحكومة موارد إلى تطر 
 .التجارية

 



 
 
 

 
 

 

 أعلى وهو -- 1100 العام في أمريكي دوالر تريليون 1.0 األمريكية الصادرات قيمة بلغت األمريكية، التجارة وزارة وبحسب
 في وظيفة مليون 01 يقارب ما دعم في الصادرات هذه وساهمت -- المتحدة الواليات تاريخ في تسجيله تمّ  للقيمة مجموع
ه هذا أفريقيا وشمال األوسط الشرق في النموّ  عكس وقد. أمريكا  من الرغم على الماضي العام خالل كبيرة أرباًحا فحقق التوج 
 صادرات إزدادت الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة حل لتها التي للبيانات ووفقًا. المنطقة هذه في العربي الربيع انطالق
 يوازي ما 1100 العام في دوالر مليار 51.07 إلى 1101 العام في دوالر مليار 77.44 من العربي العالم إلى األمريكية السلع

 .العالم في السنوية للمبيعات حجم أعلى ويمث ل المائة في 05.1 بنسبة ارتفاًعا
 
 مليار 04.57 تمث ل إذ المصد رة السلع من فئة أكبر النقل أجهزة تشك ل والعسكرية، التجارية الطائرات مبيعات ارتفاع فضلوب

 للتصدير قطاعات" خمسة أفضل" وتشمل. العربي العالم إلى المصدرة األمريكية السلع مجموع من( المائة في 30.3) دوالر
( المائة في 7.75 دوالر، مليار 4..7) الزراعية والمنتجات( المائة في 03.7 دوالر، مليار 4.53) الكهربيائية الغير األليات

 3.77) المشابهة والمنتجات الغذائية والمنتجات( المائة يف 4.5 دوالر، مليار 7.10) اإللكترونية والمنتجات الكمبيوتر ومنتجات
 بالنسبة العالم في األكبر السوق أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تُعتبر ال اإلطار، هذا وفي(. المائة في 1.01 دوالر، مليار
  .االستراتيجية األسواق أهمّ  أحد اأنه في شكّ  ال ولكنّ  األمريكية الشركات إلى

 
 الصناعية الغرفة بحث خالصات مع النتائج هذه تتماشي

 السلع صادرات أنّ  يُظهر الذي الوطنية العربية األمريكية
 دوالر مليار 004 ستبلغ العربي العالم إلى األمريكية والخدمات
 توق عات على لإلطالع هنا إضغط. )العام نهاية في أمريكي
 ومن.( 1103 عاملل الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة

 خاصة بيانات القادمة األسابيع في الغرفة تنشر أن المتوق ع
 الشرق منطقة إلى األمريكية والخدمات السلع بصادرات
 البحث وبحسب. 1105 العام حتى أفريقيا وشمال األوسط
لي  تشهد أن المتوقع من التجارة، غرفة أعد ته الذي األو 

ا الصادرات  014 إلى 1100 العام في دوالر مليار 77 من نمو ً
 من دوالر مليار 014الـ بين ومن. 1105 العام في دوالر مليار

 أفريقيا، شمال في الواقعة العربية البلدان إلى دوالر مليار 31 بقيمة صادرات المتحدة الواليات تبيع أن المتوق ع من الصادرات،
 . 1100 العام في المسجلة أفريقيا شمال إلى األمريكية الصادرات نسبة يُضاعف ما – مصر فيها بما

 
 تخطت تداعياته ولكنّ  مختلفة بطرق المنطقة في بلد كلّ  على بظالله ألقى العربي الربيع" أنّ  سيلفرز أفاد ،أخرى جهة من

 اإلقتصادية المنتديات خالل من عمل فرص استحداث في العربي الربيع ساهم" المقابل، في ولكن. االستقرار وعدم الفوضى
 تركيًزا المنطقة شهدت وقد". أفريقيا شمال في سي ما ال السابق في مغلقة كانت التي األسواق وانفتاح الشفافية تعزيز ضلوبف

 العربية ألمريكيةا التجارة غرفة أنهت كما. الكهربائية الطاقة وتوليد المتجددة الطاقة تنميةو البناء في االستثمار على خاًصا

http://nusacc.org/assets/181_trdln0211outlook13a.pdf


 
 
 

 
 

 

 الساعية األمريكية الشركات أمام المتاحة الفرص على الضوء إلقاء إلى وبادرت تونسو ليبيا في ةتجاري مهام مؤخًرا الوطنية
 .المنطقة في تجارية مشاريع تطبيق إلى

 
 من الماضية، 07الـ األشهر خالل المنطقة شهدته الذي االقتصادي االضطراب من الرغم على": خاتًما سيلفيرز وأضاف 
 في الملحوظ االزدياد هذا لرؤية متحم سون إن نا. االرتفاع طور في تزال ال المنطقة إلى يكيةاألمر الصادرات أنّ  واضحال

رت أن المتوقع من التي المنطقة في األمريكية الصادرات اتجاه حيال متفائلون وإن نا األمريكية الصادرات  في مسارها في ستم 
 ".الصحيح االتجاه
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