
 
 

 

 

 

 تنمو العربي العالم إلى األمريكية الصادرات
 دوالر مليار  19753 إلى المائة في 3.71 بمعدل

 

 البيانات التجارية الجديدة تبيّن أن الصادرات األمريكية من البضائع
 تسجل أعلى مستوى لها، بإجمالي إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 لربيع العربيمليار دوالر، بالرغم من تحديات ا 65.91
 

 اإلمارات والسعودية تتصدران القائمة ومصر تحتفظ بالمركز الثالث
 

عاماً ممتازاً  2102حسب البيانات الجديدة التي حللتها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية كان عام 

اإلحصاء األمريكي  فعلى أساس البيانات التي أعدها مكتب.  بالنسبة للصادرات األمريكية إلى العالم العربي

 56.18دولة عربية من  22زادت الصادرات األمريكية إلى  2100والتي راجعت بيانات عام  2102لعام 

في المائة وأعلى حجم   17.3، وهى زيادة تمثل 2102مليار في عام  65.91إلى  2100مليار دوالر في عام 

صادرات األمريكية من البضائع إلى العالم وبالمقارنة، زادت ال.  صادرات على اإلطالق يسجله عام واحد

 . 2102تريليون في عام   1.55إلى  2100تريليون دوالر في عام   1.48في المائة فقط، أي من   4.5بنسبة 

 
وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

بالرغم من : "التجارة األمريكية العربية الوطنية، بقوله

ي تزداد الصادرات األمريكية قوة تحديات الربيع العرب

إن القطاعات اإلقتصادية : "وأضاف قائالً ."  على قوة

المحركة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهى الطاقة 

بما في ذلك خطوط )وهيكل البنية التحتية األساسية 

، والمبيعات الدفاعية، والطلب على (السكك الحديدية

المتزايد بنقل المعرفة، البضائع اإلستهالكية، واإللتزام 

تقف وراء هذا الحجم الذي لم يسبق له مثيل من مبيعات 

 ."الشركات األمريكية

 
وتتالءم هذه البيانات الجديدة مع بحوث غرفة التجارة 

األمريكية العربية الوطنية التي تبين أن الصادرات 



 
 

 

 

.  2102مليار دوالر بحلول عام  167األمريكية من البضائع والخدمات إلى العالم العربي سوف تزيد إلى 

من النشرة السنوية الخاصة التي تصدرها الغرفة سنوياً حتى عام  2102وسوف تصدر التوقعات الخاصة بعام 

 . في القريب العاجل 2102
 

  26.04وكانت معدات وأجهزة النقل والمواصالت أكبر فئة تصّدر من البضائع، حيث بلغ حجم صادراتها 

. من إجمالي البضائع التي شحنت إلى العالم العربي( مليار دوالر  39.5بزيادة قدرها  أي)مليار دوالر 

في   12.94مليار دوالر، بنسبة   8.53)اآلالت غير الكهربية " الخمسة الكبرى"وشملت قطاعات التصدير 

، (ي المائةف  8.29مليار دوالر، أي بنسبة   5.47)، ومنتجات الحاسبات اآللية واإلليكترونية (المائة

مليار، أي بنسبة  3.33)، والمنتجات الغذائية (في المائة 5.91مليار دوالر، أي بنسبة  3.89)والكيماويات 

 (. في المائة  5.06
 

وكما كان الحال في السنوات السابقة تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية المستوردة، 

ة المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي بلغ نصيبهما معاً أكثر من وبصفة خاصة دولة اإلمارات العربي

واحتفظت مصر (.  في المائة 61.74بنسبة )نصف كل الصادرات األمريكية من البضائع إلى العالم العربي 

في المائة،  02بموقعها كثالث أكبر سوق عربية للبضائع األمريكية بالرغ من إنخفاض المبيعات إلى حوالي 

واحتلت قطر والكويت المركز الخامس للدول .  ربما بسبب اإلضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة

ومازالت دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول التي تتجه إليها الصادرات . العربية المستوردة

دولة  22من البضائع إلى  في المائة من إجمالي المبيعات 75.7األمريكية في المنطقة، حيث بلغ نصيبها 

 .عربية
 

كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة أكبر شريك للواليات المتحدة في  2102في عام 

مليار دوالر من البضائع من  22.57صادراتها إلى العالم العربي، حيث استوردت ما قيمته 

وكانت قطاعات .  2100في المائة عن عام  41.9الواليات المتحدة، أي ما يمثل زيادة قدرها 

، ومنتجات (مليار دوالر  10.51)اإلستيراد الرئيسية الثالثة هى معدات النقل والمواصالت 

 (.مليار دوالر  1.86)، والمعدات غير الكهربية (مليار دوالر  2.58)الحاسبات اآللية واألليكترونية 
 

وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق للبضائع األمريكية، حيث بلغ حجم وارداتها 

.  2100في المائة عن عام  10، وهى زيادة بنسبة 2102مليار دوالر في عام   18.12

، (مليار دوالر  7.69)وشملت قطاعات اإلستيراد الرئيسية معدات النقل والمواصالت 

 (. مليار دوالر  1.21)، والكيماويات (مليار دوالر  3.29) واآلالت غير الكهربية
 



 
 

 

 

وقد إنخفضت الصادرات األمريكية إلى مصر، التي تعتبر ثالث أكبر سوق إستيراد عربية 

ويمثل .  2102مليار في عام  5.49إلى  2100مليار في عام  6.22للبضائع األمريكية، من 

في المائة، بسبب حالة عدم  11.8نسبة ذلك إنخفاضاً في حجم الصادرات األمريكية ب

وشملت قطاعات اإلستيراد الرئيسية المنتجات . اإلستقرار التي كانت سائدة هناك على األرجح

، واآلالت (مليون دوالر 743)، ومعدات النقل والمواصالت (مليار دوالر 1.12)الزراعية 

 (.مليون دوالر 732)غير الكهربية 

 
بر سوق عربية للبضائع األمريكية، حيث بلغ إجمالي وارداتها وصعدت قطر لتصبح رابع أك

في المائة عن عام  27.8، أي بنسبة زياردة قدرها 2102مليار دوالر في عام  3.58أكثر من 

، (مليار دوالر 2.35)وكانت القطاعات الرئيسية الثالثة معدات النقل والمواصالت .  2100

 168)، ومنتجات الحاسبات اآللية واإلليكترونية (رمليون دوال 342)واآلالت غير الكهربية 

، ومن ثّم يجري في 2122وتستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم في عام (.  مليون دوالر

 .الوقت الحاضر تنفيذ عدد من المشروعات الكبري في مجال هيكل البنية التحتية األساسية
 

عام " أكبر خمسة أسواق عربية"ئمة كما صعدت الكويت أيضاً لتحتل المركز الخامس على قا

.  في المائة 1.6، وذلك بالرغم من إنخفاض صادراتها من البضائع األمريكية بنسبة 2102

مليار دوالر في عام  2.68وبلغ إجمالي حجم واردات الكويت من البضائع األمريكية حوالي 

مليار  1.24)اصالت وشملت قطاعات اإلستيراد الرئيسية الثالثة معدات النقل والمو. 2102

، ومنتجات الحاسبات اآللية واإلليكترونية (مليون دوالر 274)، واآلالت غير الكهربية (دوالر

 (.مليون دوالر 185)
 

في المائة أقل من عام  21، بنسبة (مليار دوالر 2.26)كال من المغرب " أكبر عشرة دول"وشمت قائمة 

  1.75)، وسلطنة عمان (2100في المائة من عام   15.4بة مليار دوالر، أقل بنس 2.04)، والعراق (2100

مليار دوالر، أي أعلى بنسبة   1.71)، واألردن (2100في المائة من عام   21.8مليار دوالر، بزيادة نسبتها 

في المائة من عام   14.6مليار دوالر، أي أقل بنسبة   1.36)، والجزائر (2100في المائة من عام   17.7

2100   .) 
 

مليار  10.56)شملت قائمة أكبر عشر واليات مصدرة للعالم العربي كال من والية تكساس  2102في عام 

في  48.3مليار دوالر، أي أعلى بنسبة  8.03)، ووالية واشنطن (في المائة 4مليار دوالر، أي أعلى بنسبة 

مليار  3.51)، ووالية لويزيانا (في المائة 32.6مليار، أي أعلى بنسبة  5.26)، ووالية كاليفورنيا (المائة



 
 

 

 

، (في المائة 6.5مليار دوالر، أي أعلى بنسبة  3.43)، ووالية نيويورك (في المائة 22.4دوالر، أي أقل بنسبة 

مليار دوالر،  2.96)، ووالية فلوريدا (في المائة 51.4مليار دوالر، أي أعلى بنسبة  3.43)ووالية ميتشيجان 

في المائة، ووالية  1.1مليار دوالر، أي أقل بنسبة  2.4)، ووالية جورجيا (مائةفي ال 30.4أي أعلى بنسبة 

مليار دوالر، أي  2.01)، ووالية نيوجيرسي (في المائة 47.66مليار دوالر، أي أعلى بنسبة  2.07)ميريالند 

 (.في المائة  4.2أقل بنسبة 
 

والية من الواليات األمريكية الخمسين على  وسوف تنشر البيانات الكاملة لكل دولة من الدول العربية وكل

إضغط لمراجعة البيانات األولية .  في أوائل شهر مارس المقبل غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةموقع 

، 2102إلى عام  2100ير من عام دولة عربية حسب حجم المبيعات ونسبة التغي 22لإلطالع على ترتيب  هنا

 .وذلك حسب الترتيب األبجدي للدولة
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