
 

 

 الواليات المتحدة األمريكية قوة إقتصادية عظمى
 : انًؤْالد انطجٛؼٛخ ٔانجششٚخ ٔانزُظًٛٛخ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ 

  

 :انًؤْالد انطجٛؼٛخ  
 - .انسٓم انسبحهٙ انششلٙ :رزذسط رؼبسٚس انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ يٍ انششق إنٗ انغشة ػهٗ انُحٕ اٜرٙ * 

 : يشرفؼبد انغشة األيشٚكٙ -  انسٕٓل انٕسطٗ  - يشرفؼبد األثالش

-   انًزٕسطٙ . شجّ انًذاس٘ -   انظحشأ٘-  انمبس٘ انجبف - انمبس٘ انشؽت :  ٚزُٕع يُبخ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ * 

 .انًحٛطٙ 

االَفزبح ػهٗ – ػخبيخ انًسبحخ – انًٕلغ فٙ انؼشٔع انٕسطٗ : رزحكى ػذح ػٕايم ؽجٛؼٛخ فٙ انًُبخ األيشٚكٙ يُٓب * 

 .انزأصش ثبنزٛبساد انجحشٚخ – االيزذاد انطٕنٙ نهزؼبسٚس – انكزم انٕٓائٛخ انمطجٛخ ٔ انًذاسٚخ 

رؼزجش انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ أْى انذٔل انًُزجخ نًظبدس انطبلخ  ٔنهًؼبدٌ خبطخ ، ٔسغى رنك رهجأ إنٗ االسزٛشاد * 

 .َظشا نمٕح طُبػزٓب

  

 :انخظبئض انجششٚخ .
 :ٚفسش انزطٕس انسكبَٙ انكجٛش ثؼبيهٍٛ ًْب*  

 .اسزمجبل انًالٍٚٛ انًٓبجشٍٚ : ػبيم سئٛسٙ- 

 يؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ  : ػبيم صبَٕ٘- 

 انسٕد ، ٔانؼُبطش انظغش ،  انُٕٓد انحًش .  انؼُظش األثٛغ األٔسثٙ  :  أدٖ رٕافذ انًٓبجشٍٚ إنٗ انزُٕع انؼشلٙ * 

 .أيبو ػؼف يؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ رشرفغ َسجخ انشٕٛخ ، ٔرطغٗ  انفئخ انٕسطٗ* 

ٚزجبٍٚ انزٕصٚغ انجغشافٙ نسبكُخ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ حٛش رشرفغ انكضبفخ انسكبَٛخ فٙ انًُطمخ انششلٛخ ٔانسبحم * 

 فٙ انًمبثم فبنكضبفخ انسكبَٛخ ػؼٛفخ فٙ انغشة انذاخهٙ . انغشثٙ

  

 :انجٕاَت انزُظًٛٛخ ٔانؼهًٛخ      
 .انزشكٛض انؼًٕد٘ - انزشكٛض األفمٙ: ٚزخز انزشكٛض انشأسًبنٙ شكهٍٛ سئٛسٍٛٛ ًْب*

 أٔ ششكخ   Holdingانٕٓنذُٚغ  - Trustانزشٔسذ :أدٖ انزشكٛض انشأسًبنٙ إنٗ ظٕٓس انًؤسسبد االلزظبدٚخ انؼًاللخ*

  انزجًغ انظُبػٙ- انزًهك  

رزؼبفش جٕٓد انذٔنخ األيشٚكٛخ ٔانمطبع انخبص ٔانجبيؼبد ٔانًؼبْذ انؼهٛب فٙ يجبل انجحش انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕجٙ ٔرنك *

 .نًٕاكجخ يزطهجبد انسٕق ٔنهحفبظ ػهٗ رفٕق االلزظبد األيشٚكٙ

  

 : يظبْش ٔػٕايم رفٕق االلزظبد األيشٚكٙ 
  

 :انُشبؽ انفالحٙ       

         رسبْى انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ ثحظض يشرفؼخ يٍ اإلَزبط انؼبنًٙ نهحجٕة ٔانًضسٔػبد انظُبػٛخ  ٔثؼغ إَٔاع

 .ٔرًزهك لطٛؼب يًٓب يٍ انًٕاشٙ . انخؼش ٔانفٕاكّ 

         رؼزجش انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ أٔل يظذس نهًُزجبد انفالحٛخ 

         ٚزًشكض انُشبؽ انفالحٙ األيشٚكٙ فٙ انسٕٓل انٕسطٗ انزٙ ٔ انًُبؽك انسبحهٛخ انجُٕثٛخ ٔ انششلٛخ ٔ انغشثٛخ . 

        االػزًبد ػهٗ رمُٛبد ٔأسبنٛت حذٚضخ - ظشٔف ؽجٛؼٛخ يالئًخ  : رفسش لٕح انفالحخ األيشٚكٛخ ثؼذح ػٕايم يٍ ثُٛٓب -

االَزمبل يٍ انضساػخ انٕحٛذح اإلَزبط إنٗ انضساػخ - دػى انذٔنخ نهمطبع انفالحٙ ٔرٕفٛشْب نهزجٓٛضاد األسبسٛخ  

رجبدل انزأصٛش ثٍٛ انفالحخ يٍ جٓخ ، ٔانظُبػخ ٔانزجبسح ٔانخذيبد يٍ جٓخ صبَٛخ ْٔزا يب ٚؼشف ثبسى - ثبنزُبٔة  

 .Agribusinesأكشثٛضَٛس

  

 :انُشبؽ انظُبػٙ       

         رؼذ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ انمٕح انظُبػٛخ األٔنٗ فٙ انؼبنى حٛش رسبْى ثحظض يشرفؼخ يٍ اإلَزبط انؼبنًٙ نؼذح

 .طُبػبد

         ٙيُطمخ انًٛكبنٕثٕنٛس   )رؼى انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ يُبؽك طُبػٛخ سئٛسٛخ يٍ أًْٓب  انشًبل انششل 

Megalopolis ٖانغشة انسبحهٙ - انجُٕة   -  (  ٔيُطمخ انجحٛشاد انكجش 

        االْزًبو ثبنجحش انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕجٙ - فؼبنٛخ انزشكٛض انشأسًبنٙ : رشجغ لٕح انظُبػخ األيشٚكٛخ إنٗ انؼٕايم اٜرٛخ -

انزسٓٛالد - ٔفشح انٛذ انؼبيهخ انًؤْهخ - أًْٛخ انسٕق االسزٓالكٛخ أيبو اسرفبع ػذد انسكبٌ ٔاسرفبع انذخم انفشد٘ 



 

 

ٔجٕد سطٛذ يٓى يٍ يظبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ٔاسزٛشاد - انججبئٛخ ٔاإلداسٚخ انزٙ رمذيٓب انذٔنخ األيشٚكٛخ نهًسزضًشٍٚ 

 .انجضء انًزجمٗ ثزكبنٛف ػؼٛفخ

  

 :انُشبؽ انزجبس٘      

        رؼزجش انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ أٔل لٕح رجبسٚخ ٔأٔل يظذس ٔ يسزٕسد فٙ انؼبنى. 

        ثبنُسجخ نزشكٛت انزجبسح انخبسجٛخ األيشٚكٛخ رشكم انًُزجبد انظُبػٛخ انجضء األكجش يٍ انظبدساد ٔانٕاسداد. 

        كضبفخ شجكخ انًٕاطالد  . - ػخبيخ اإلَزبط انظُبػٙ ٔانفالحٙ: رفسش لٕح انزجبسح األيشٚكٛخ ثؼذح ػٕايم يُٓب -

انزؼبيم انزجبس٘ يغ يؼظى دٔل انؼبنى ٔخبطخ انجهذاٌ األسٕٛٚخ - االَزًبء إنٗ يجًٕػخ أيشٚكب انشًبنٛخ نهزجبدل انحش 

 .ٔاألٔسثٛخ ٔأيشٚكب انالرُٛٛخ 

  

 : يشبكم االلزظبد األيشٚكٙ
  

 :يشبكم انفالحخ       

         رؼخى اإلَزبط انفالحٙ ثسجت انًُبفسخ األجُجٛخ ٔ رًكٍ ثؼغ صثُبء انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ يٍ رحمٛك االكزفبء

 .انزارٙ  ٔرمهض يشزشٚبد انذٔل انفمٛشح يٍ انًُزٕجبد انفالحٛخ األيشٚكٛخ 

         ٙاسزُضاف انفششخ انًبئٛخ ٔاسرفبع َسجخ انًهٕحخ ٔ اَجشاف انزشثخ:  رذْٕس انًجبل انفالح . 

  

 :يشبكم انظُبػخ      
 .ػؼف انمذسح انزُبفسٛخ نهًظُٕػبد األيشٚكٛخ         -

 انحبجخ إنٗ يظبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ سغى انزٕفش ػهٗ سطٛذ يٓى يُٓب          -

  

 : ػجض انًٛضاٌ انزجبس٘      

ػؼف انمذسح انزُبفسٛخ نهًظُٕػبد األيشٚكٛخ ، ٔرضاٚذ اسزٛشاد : رفٕق لًٛخ انٕاسداد لًٛخ انظبدساد نؼذح أسجبة يُٓب

 .يظبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ٔػًُٓب انجزشٔل 

  

 :األخطبس انًُبخٛخ ٔانجٛئٛخ       
األػبطٛش، ٔانضٔاثغ انمٕٚخ ، ٔانفٛؼبَبد ، : رؼشف انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ أخطبسا يُبخٛخ كجشٖ يُٓب          -

 ٔانؼٕاطف انضهجٛخ ، ٔانشٚبح انمطجٛخ ، 

ٚزخز رذْٕس انجٛئخ فٙ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ أشكبال يزؼذدح يُٓب رهٕس انٕٓاء ٔانًٛبِ ٔانزشثخ ، ٔسٕء اسزغالل          -

 .انًٕاسد انطجٛؼٛخ، ٔ حذٔس األيطبس انحًؼٛخ 

  
 


