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 صادرات السلع االمريكية لمنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا في تباطؤ

 مليار دوالر 17,71رقما قياسياً جديدا وهو:  بالرغم من تحقيقها
 

 عبر منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا نتائج متابينة

 مبيعات السلع االمريكية في تزايد للسنة الخامسة على التوالي. ولكن

 

طنية، فإن االمريكية العربية الوغرفة التجارة من قبل  التي تم تحليلهاوفقا لبيانات الحكومة األمريكية الجديدة 

ً قياسياً جديداً  ة جاوز، متصادرات السلع األمريكية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد حققت رقما

 11,751) 3172وكانت الزيادة اإلجمالية من نهاية عام  ،للمرة األولى على اإلطالق مليار دوالر 17الـ

 .٪7مليار دوالر( متواضعة، بزيادة قدرها أقل من  17,265) 3172مليار دوالر( إلى نهاية عام 

 

صادرات الواليات المتحدة إلى منطقة الشرق األوسط بيانات وأظهرت 

حيث سجلت أكبر واجهتان للسلع االمركية وهما دولة ، متابينةنتائج 

 ً و  ٪71بنسبة أقل  ،االمارات العربية والمملكة العربية السعودية تراجعا

بين بعض االقتصادات الكبرى ومن ، على التوالي. وفي المقابل، 7٪

(، والكويت )بنسبة ٪22بشكل حاد، بقيادة الجزائر )بزيادة  قد ارتفعت األخرى في المنطقة، كانت مبيعات

أكبر زيادة مئوية  (. وكانت ٪ 35بزيادة (، ومصر )٪35بزيادة لبنان )و(، ٪ 32(، وعمان )بزيادة 27٪

مليون دوالر  76من أي ، % 737الصومال، حيث قفزت صادرات الواليات المتحدة  من نصيبفي المنطقة 

 .3172مليون دوالر في عام  25 إلى 3172في 

 

واجهت  لقد "قال السيد دافيد حمود، المدير والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية:و

تجاهات إالعام الماضي، ولكن ال تزال  في غير مسبوقةالتحديات الالعربية بعض  االمريكية العالقات التجارية

االضطرابات واالختالالت التي تعزى إلى  ،"وشملت بعض هذه التحدياتوأضاف:" .التصدير إيجابيةإجمالي 

لخارجية، اضغوطا على القدرة التنافسية للسلع األمريكية في األسواق وضع قوة الدوالر والربيع العربي، 

 " .وهو ما يترجم إلى تباطؤ في اإلنفاق الحكومي في العالم العربي  ،النفط تراجع أسعارباإلضافة إلى و
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العالقات التجارية االمريكية العربية التزال قوية، خاصة  " أن حمود فقد أكدوعلى الرغم من هذه التحديات، 

 ."فيهاالشركات األمريكية  تتفوق حيثفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، 
 
 

 في العالم العربي دول مستورةأفضل عشر" "

 

  خاللتغير يفي العالم العربي لم للصادرات االمريكية وجهات  ترتيب "أعلى خمس"

 (مليار دوالر 33,77) ، بقيمةالسنوات األخيرة، بقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة

مصر و، (مليار دوالر 72,617)بقيمة المملكة العربية السعودية و، 3172في عام 

 بقيمة ، والكويت(مليار دوالر 5,712)بقيمة ، وقطر  (مليار دوالر 6,27)بقيمة 

 (.مليار دوالر 2,65)

 

لمتحدة االواليات  سلع دول مجلس التعاون الخليجي ورادت فقد تصدرتكما هو الحال في السنوات السابقة، 

 عاتمعا مبي اشكلت والالتي، وخاصة دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، االمريكية

إلى العالم العربي  االمريكية السلعصادرات  إجماليمن  ٪61ما يقرب من  ، أي(مليار دوالر 21,17)بقيمة 

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة  بما فيهامجلس التعاون الخليجي،  الست في دولال، فإن وبشكل عام. 

 .دولة من العالم العربي 33السلع إلى مبيعات من إجمالي  %15ما يقرب من  قد استقطبتالعربية السعودية، 

 

، ساهم في إحتفاظها على 3172إنتعاش الصادرات االمريكية إلى مصر بقوة في عام الجدير بالذكر أن و

قطر ، جاءت دوالتا 3172و 3173وكما هو الحال في  للسلع االمريكية.مكانتها كثالث اكبر سوق عربي 

خمس دول  االعلى لتكمال قائمةوالكويت، 

. أما قائمة "ثاني أعلى خمس" دول المستوردة

فكانت في مقدمتها الجزائر )التي قفزت  ،مستوردة

ثالث مراتب لتحتل المرتبة السادسة(، والعراق، و 

الثالث الدول التي تتمتع بإتفاقية التجارة الحرة مع 

الواليات المتحدة االمريكية وهي: المغرب، 

    واالردن، وسلطنة عمان.  

 

أكبر فئة من السلع المصدرة، ك جاءت معدات النقلو

والتي ساهمت بقيمة  ائرات التجارية،الط وتشمل

من   ٪22,1، أي ما يعادل (مليار دوالر 32,2)

المشحونة إلى العالم  البضائع االمريكيةإجمالي 

 االتحادو اإلمارات، طيران ساهم تصدير طائرات بوينج إلى
 الطيران وشركات القطرية، الجوية الخطوطو للطيران،

 3 رقم المصدرة واشنطن والية جعل على األخرى العربية
 .المتحدة الواليات في
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 اآلالت غيرعلى النحو التالي:  أخرى بعد معدات النقل "أعلى خمس" قطاعات تصديريةكما جاءتالعربي. 

، بما (مليار دوالر 6,7)ات والحواسيب لكترونياإل ،(%72,2)بما يعادل  ،(مليار دوالر 7,5) الكهربائية

 2,3) (، واألغذية والمنتجات المشابهة%6)بنسبة  (مليار دوالر 2,2) والمواد الكيميائية(، %7,1) يعادل

 . %2,5 بنسبة ،(مليار دوالر

 

 

 األمريكيةاإلتجاهات األقليمية لمنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا تؤثر على الصادرات 

 

للتو عن  صادرةوقد أشارت بيانات جديدة 

مكتب اإلحصاء األمريكي إلى أن صادرات 

السلع األميركية إلى منطقة الشرق األوسط في 

ً  تحققحين انها ال تزال  ً  رقما ، فإنها بدأت قياسيا

ً إ ، وذلكعفي التراج  للتحديات نعكاسا

على االقتصادية التي تعصف بالشرق األوسط. 

انخفض سعر النفط إلى النصف سبيل المثال، 

في العام الماضي، وهو ما يعني أن الدول 

قد خفضت المنتجة للطاقة في العالم العربي 

 تمويل شراء السلع والخدمات.

 

، ولكنها تتجه نحو عالقات التجارية االمريكية العربيةمبيعات الدفاع هي الدعامة األساسية للويذكر أن 

وجه المبيعات العسكرية أانكمشت ، على سبيل المثال، 3172في عام فالمتوسط.  االجلاالنخفاض على 

. جاء ذلك في أعقاب انكماش (مليار دوالر 32,5 )بقيمةفي المئة  ٪73,7بنسبة الخارجية لدول المنطقة 

 .3172في عام  ٪ 33,3نسبته 

 

الطائرات المدنية، الدعامة أخرى للصادرات األمريكية إلى منطقة الشرق األوسط، وقد تأثرت أيضاً مبيعات 

مليار  71,2)، اي من ٪5إلى حد ما من االنكماش االقتصادي. فانخفضت الصادرات اإلجمالية للطائرات 

مة بقيفي العام الماضي. ومع ذلك، فإن طفرة المبيعات لعمان  (مليار دوالر71,2)إلى  3172في عام  (دوالر

، قد ساعدت (دوالر مليون 236)، والعراق بقيمة (مليون دوالر 122)، واالردن بقيمة (مليون دوالر 371)

  .لسعودية واالماراتعلى تعويض التراجع الشرائي ل

 

، سعار النفطإنخفاض أواليزال تطوير البنية التحتية الدافع االقتصادي الرئيسي في العالم العربي، ولكن مع 

 بعض المشاريع ل  ى او توقفتباط حدث

 على الماضي العام في %51أسعار النفط بنسبة  نخفاضإ أثر لقد
 السلع منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا من مشتريات

 .األمريكية والخدمات
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وقد أثر انخفاض أسعار النفط أيضا على البلدان الغير منتجة بشكل رئيسي للطاقة، وخاصة الدول المستفيدة 

 سيناريو االخبار السارة واالخبار السيئة بالنسبة للواليات المتحدة هذا يشبهو سخاء المنتجين الرئيسين.من 

يدة للمصدرين أخبار ج وهذه  المتحدة،الواليات  سلعتنفق بشكل كبير على  ل، على سبيل المثامصرف. االمريكية

ً  ،على المشترياتمصر  إنفاقجزء كبير من ففي الواليات المتحدة.  ، مما أتي من دول الخليج العربيما ي غالبا

 .لشراء السلع والخدمات األمريكية متاحة اقل أموال لديها يعني أن تلك الدول الخليجية سيكون

 

البيانات متوافقة مع التوقعات األخيرة من قبل وحدة  وجاءت هذه

ً إ توقعت، والتي ةاالستخبارات االقتصادي في  ٪ 77بنسبة  نخفاضا

 226,2)بقيمة  3172عام  منسعودية للإيرادات الصادرات 

ويأتي (. مليار دوالر 321,2) بقيمة 3175( إلى مليار دوالر

نخفاض في عائدات الصادرات إهذا االنخفاض في أعقاب 

 .3172إلى عام   3172   من عام ٪71ما يقرب من بالسعودية 

 

وكانت توقعات وحدة االستخبارات االقتصادية بخصوص دولة 

، ولكن التباطؤ المتوسط األجل االمارات العربية المتحدة أفضل

من إلمارات العربية المتحدة  ول في اإليرادات من صادرات

 212,6) 3172من عام ٪6الصادرات من  يراداتإ التصدير، ال يزال واضحا. وبعد نمو إعادةالمفترض 

 ٪2 إلى طريق التباطوء إلى اإليراداتهذه عادت (، $مليار دوالر  211,7)  3172 عام ( إلىمليار دوالر

 .3175( خالل عام مليار دوالر 273,6)

 

 

 "أفضل ثالت" واليات تصديراً 

 

إلى العالم العربي على  حالها في العام الماضي وهي: والية تكساس،  تصديراً فضل ثالث" واليات ا"لقد بقيت 

 77.2نخفضت قليال إلى إصادرات بضائع تكساس إلى العالم العربي فكاليفورنيا.  والية واشنطن، ووالية

إلى  اكبر من صادراتهعن العام الماضي، مع النسبة األ ٪ 2.71مليار دوالر أمريكي، بنسبة انخفاض قدرها 

 1.2واشنطن إلى العالم العربي بشكل طفيف إلى  سلعالمملكة العربية السعودية. كما انخفضت صادرات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة  وجاءتالعام الماضي،  في ٪ 5.22نخفاض نسبته إمليار دوالر أمريكي، ب

مليار  5.1للعالم العربي إلى  بضائعها زادت صادرات  أما كاليفورنيا فقدفي العالم العربي.  كاكبر سوق لها

إلى دولة اإلمارات  اعن العام الماضي، مع النسبة األكبر من صادراته ٪32.27دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 

 .العربية المتحدة في شكل معدات النقل والمنتجات الزراعية
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غرفة التجارة ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني ل ،والية 51بلد عربي والـ  33كل من الـالبيانات الكاملة لـ

 33لـالرؤية الترتيب  ،هنا ضغطالمراجعة البيانات األولية، وقريبا. ( NUSACCاالمريكية العربية الوطنية )

، وأبجديا 3172إلى 3172 من عام النسبة المئوية للتغيروحجم المبيعات،  حيثم العربي من دولة من العال

 .حسب البلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

 -الخارجية، الحمولة حيث من المتحدة الواليات في زدحاماإ أكثر المواني هو هيوستن ميناء
 أكثر عشر وثالث الكلية، الحمولة حيث من المتحدة الواليات في زدحاماوثاني المواني إ

ً ازدحام المطارات  .العالم في ا
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