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إقتصادیة كبرىقوةالوالیات المتحدة األمریكیة
المؤھالت الطبیعیة و البشریة و التنظیمیة القتصاد الوالیات المتحدة األمریكیة                   

تنتشر بالوالیات المتحدة األمریكیة سالسل جبلیة ھامة كسلسلة جبال الروكي بالشرق األمریكي وسلسلة جبال -:المؤھالت الطبیعیة لألراضي األمریكیة 
لسھول الكبرى و البحیرات الكبرى كما تتوفر الوالیات المتحدة األمریكیة على أنھار ھامة كنھر المسیسیبي إضافة إلى األبالش بأقصى الشرق أما في وسط فتنتشر ا

.توفرھا على ثروات طبیعیة ھامة كالبترول وغاز الطبیعي و الفحم 
شمال الشرقي ومناخ شبھ مداري بالجنوب الشرقي ، ومناخ قاري جاف تتمیز الوالیات المتحدة األمریكیة بتنوع مناخھا حیث نمیز بین مناخ قاري بارد بال-

.بالوسط ومناخ محیطي بالشمال الغربي ومناخ متوسطي بالجنوب الغربي 
األمریكیة المؤھالت البشریة للوالیات المتحدة

32وتمثل الكثافة السكانیة 8%بینما تبلغ نسبة الوفیات 14%ملیون نسمة تبلغ نسبة الوالدات 296.5یبلغ عدد السكان الوالیات المتحدة األمریكیة -
.سنة 75ویبلغ معدل الخصوبة طفلین لكل امرأة أما متوسط أمد الحیاة فھو km2نسمة في

.99.5%فقط أما نسبة السكان الذین یعرفون القراءة و الكتابة فتبلغ 5%وتبلغ نسبة البطالة 12.7%بة السكان تحت عتبة الفقر تبلغ نس-
.دوالرا سنویا 36.300ویبلغ دخل الفرد 0.944عالمیا بقیمة 10تحتل الوالیات المتحدة األمریكیة بالنسبة للمؤشر التنمیة البشریة الرتبة -
م بسبب 2001ملیون نسمة سنة 284م إلى 1900ملیون نسمة سنة 76عرفت الوالیات المتحدة األمریكیة ثورة سكنیة حیث انتقل عدد السكان  من -

م20الھجرة المكثفة نحوھا في بدایة القرن 
.25%ونسبة األطفال 11%بینما تبلغ نسبة الشیوخ 64%یتمیز سكان الوالیات المتحدة بالفتوة حیث تبلغ نسبة السكان النشطین -
.یتمیز توزیع السكان بعدم االنتظام حیث أن معظم السكان یتواجدون بالمدن الكبرى وخاصة مناطق الشمال الشرقي -

:نمیز في النظام األمریكي بین -المؤھالت التنظیمیة القتصاد  الوالیات المتحدة األمریكیة
وھي السلطة السیاسیة و الفیدرالیة وھي تساھم في إعداد و وضع السیاسة االقتصادیة : الدیمقراطیة * 
.نة المقاوالت الصناعیة الكبرى وھي تساھم أیضا في إعداده ووضع السیاسة االقتصادیة وھي النفوذ االقتصادي الذي یتمیز بھیم: الرأسمالیة ·

یتم إعداد ووضع السیاسة االقتصادیة عن طریق الجامعات و المؤسسات الكبرى ووسائل اإلعالم ومجموعات التخطیط وجماعات ضاغطة إضافة إلى -
.نقابات معارضة 

الخاصة ركیزة االقتصاد األمریكي حیث تساھم في تطوره و تقدمھ التكنولوجي كما تقوم باألبحاث العلمیة الضروریة لتطویر اإلنتاج تشكل المقاوالت -
.ال الفالحي مظاھر قوة الوالیات المتحدة األمریكیة في المج

یعتمد الفالح األمریكي على أحداث التقنیات كحمل الحاسوب باستمرار في جراره أو آلتھ الحاصدة إضافة إلى التعامل مع الشركات الكبرى بواسطة -
.الحاسوب 

األمریكیة الرتب األولى في معظم المنتجات الفالحیة الرتبة األولى في إنتاج الذرة الرتبة الثانیة في إنتاج القطن و البرتقال و تحتل الوالیات المتحدة -
.الرثبة الثالثة في إنتاج القمح 

ملیون رأس 60.389ة رؤوس الخنازیر ملیون رأس وعد94.882تتوفر الوالیات المتحدة  على ثروات حیوانیة ھامة حیث یبلغ عدد رؤوس األبقار -
.ملیون رأس 6.090بینما یبلغ عدد رؤوس االغنام 

حیث ترتبط باالسواق الممتازة و االبناك و الجماعات في " االكبر وبزنیس"تنتشر الفالحة االمریكیة في القطاعات االقتصادیة في إیطار ما یسمى ب -
.ایطار عالقات لشراكة 

عوامل قوة الصناعة و أھم مظاھرھا 
مؤھالت الصناعة األمریكیة

:یا المتحدة المتحدة االمریكیة على امكانات اقتصادیة ھامة تتجسد في تتوفر الوال-
و الحدید ) 5الرتبة (و الزنك و الفضة )3الرتبة (و النحاس و الرصاص ) الرتبة األولى( ھب ذأھمھا المنغیز و الفوسفاط و ال: المعادن·

) .7الرتبة (
)عالمیا2المرتبة (و الغاز الطبیعي مصادر الطاقة أھمھا البترول و الفحم·

:تتوفر الوالیات المتحدة األمریكیة على صناعات متنوعة المكانة الصناعیة للوالیات المتحدة األمریكیة في العالم
.الفورذ تحتل المرتبة الثالثة عالمیا إلى جانب صناعات السیارات صناعة ·
الصناعة الكیماویة العضویة وصناعة النحاس وصناعة تكریر البترول و إنتاج الكھرباء و إنتاج الحواسب والبرمجیات تحتل جمیعھا الرتبة ·

.الراولى عالمیا 
وتستخدم ) الصناعة القدیمة و صناعة الدقیقة إضافة إلى صناعة السیارات  –الصناعة الحدیثة (تنتشر جل الصناعات بالشرق األمریكي ·

.أحدث و أجھز التقنیات 
ي بعض المجاالت األخرى مظاھر القومیة االقتصادیة األمریكیة في المجال التجاري وف

مظاھر القومیة للوالیات المتحدة األمریكیة على الصعید العالمي 
km(و المسالك البحریة ) km6.370.05(و الطرق )km212433(لحدیدیة تتوفر الوالیات المتحدة األمریكیة على وسائل مختلفة للنقل كالسكك ا-

) .مطار14695(و المطارات ) 41009
وتحتل )بالنسبة للصادرات 81%بالنسبة للواردات و 81%بالنسبة للواردات و 69(%تشكل المواد الصناعیة أھم الصادرات و الواردات األمریكیة -

بالنسبة 3%للواردات و بالنسبة 7(%بالنسبة للصادرات  وتأتي في األخیر المواد الفالحیة 11%بالنسبة للواردات و ) 15(%یة الخدمات الرتبة الثان
)للصادرات 

21(%اد األوربي و االتح) للواردات 19.5%بالنسبة للصادرات و 22(%تتعامل الوالیات المتحدة األمریكیة مع جمیع دول العالم تقریبا خاصة كندا -
) .من الواردات 18%من الصادرات و 12(%و الیابان ) بالنسبة للواردات18%بالنسبة للصادرات و 

.بعض المظاھر األخرى للقوة االقتصادیة األمریكیة 
.تستثمر الوالیات المتحدة األمریكیة في جمیع مناطق العالم خاصة االتحاد األوربي وكندا -
.تتعامل الوالیات المتحدة األمریكیة مع جمیع مناطق العالم خاصة االتحاد األوربي ودول إفریقیا و دول الشرق األوسط -
.صات ھامة كبرصة  نیویورك تتوفر الوالیات المتحدة األمریكیة على بور-




