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  التجارة الخارجية تعريف. 1
LE COMMERCE EXTERIEUR  

  

هي حركة تداول السلع و المنتجات المختلفة و كذا تداول رؤوس األموال و األيدي العاملة بين دول 

  .العالم

  :رة الداخلية فيما يلي و تختلف التجارة الخارجية عن التجا

التجارة الداخلية تستخدم النقود المحلية، أما التجارة الخارجية فالنقود المستخدمة فيها تختلف عن  -

النقود المحلية، فهي عبارة عن عمالت صعبة جرى العرف على استخدامها مثل الدوالر، الجنيه 

  .األورو األوروبياإلسترليني، 

و حتى أحياناً فـي تحديـد    ا الحكومة و هي التي تتحكم في تنظيمها   قواعد التجارة الداخلية تحدده    -

أما قواعد التجارة الخارجية فتحدد عن طريق اتفاقيات و معاهدات دوليـة            . أسعار بعض المنتجات  

أما أسعار المنتجات فتحدد في األسواق العالمية و بنـاءاً  . بين الدول، مثل المنظمة العالمية للتجارة 

 .ض و الطلبعلى قانون العر

  

  

  

  

  

  

منذ قيام اإلنسان بعملية المبادلة و اتخاذها من طرف البعض كحرفة معتادة و تطـور ذلـك                 

  . بحيث وضعت لها قواعد و تنظيمات أصبحت تعرف باسم التجارة

 أن المبادلة نشاط اقتصادي ، فإن التجـارة         فكما. فالتجارة هي الشكل التنظيمي لعملية المبادلة     

لهذا ظهر أشخاص احترفوا المبادلـة كأسـاس        . هي الوسيلة التي يستخدمها اإلنسان لتحقيق هذا النشاط       

  .لكسب رزقهم ومساهمة منهم في توفير و تلبية حاجات األفراد فنالوا لقب التجار

اتساع رقعتها بسبب توفر وسـائل      و بطبيعة الحال فإن التجارة تطورت مع تطور المبادلة و           

المواصالت، فلم تعد مقتصرة بين أفراد بلد واحد بل تعدى األمر إلى التبادل التجاري بين الدول و نشأة                  

  .ما يعرف بالتجارة الخارجية 



 

 

  :أسباب قيام التجارة الخارجية . 2

  

 حيث نجد هناك دوالً غنية بـالموارد الطبيعيـة و دوالً            :تفاوت الدول في موارد الثروة الطبيعية       -

 .فالموارد الطبيعية غير موزعة بشكل عادل بين الدول. تفتقر إلى هذه الموارد

ل كثافة سكانية مرتفعـة و بالتـالي حاجـات           تعرف بعض الدو   :عدم التساوي في توزيع السكان     -

كمـا أن  . مرتفعة، فهي تلجأ لالستيراد من أجل تلبية حاجات مواطنيها خاصة من المواد الغذائيـة            

 . اليد العاملة من الدول التي فيها فائضدبعض الدول تفتقر إلى اليد العاملة فتلجأ إلى استيرا

 التـي تـدفع     بعد هذا االختالف من بين أهم األسبا       يُ : و التكنولوجي  اختالف درجة التقدم التقني    -

الدول إلى التبادل فيما بينها في عصرنا الحالي ألن عملية نقل التكنولوجيا بـين الـدول تخـضع                  

 .  لضوابط سياسية و إستراتيجية  و احتكارية فهي ليست في متناول الدول التي تفتقر إليها

النظريات التي فسرت عوامل قيام التجارة الخارجية  من بين أهم :التخصص و تقسيم العمل الدولي -

 .>> دافيد ريكاردو<<لالقتصادي اإلنجليزي ) الميزة النسبية(نظرية التكاليف النسبية 

  :Théorie des avantages comparatifs  نظرية التكاليف النسبيةشرحـ 

على كل بلد أن يتخصص في      يما يخص التجارة الخارجية حيث يقرر أنه ينبغي          ف قدم ريكاردو نظريته،  

اإلنتاج الذي له فيه أكبر كفاءة أو تكلفة نسبية أقل من غيره و يستورد اإلنتاج الذي يكون له فيه تكلفـة                    

  .و لتوضيح هذه النظرية نسوق المثال التالي. نسبية أكبر من غيره

مح و القماش و نعبـر      بافتراض بلدين هما البرتغال و إنجلترا و بافتراض أنهما ينتجان سلعتين هما الق            

  .عن الوحدة المنتجة من السلعتين بساعات العمل

  )ب(القماش   )أ(القمح   البلد

  90  80  البرتغال

  100  120  اانجلتر

 أي بمعنى آخر عند نفس حجم اإلنتاج البرتغال انالحظ أن تكلفة اإلنتاج في البرتغال أقل منها في انجلتر

 لها ميـزة مطلقـة فـي إنتـاج          لفنقول إذن أن البرتغا   . ة إلنجلترا لها إنتاجية أكبر في السلعتين بالنسب     

  .السلعتين

و كذلك انجلتـرا فيمكننـا      )  ال وجود للتجارة الخارجية   (إذا افترضنا أن البرتغال يتمتع باقتصاد مغلق        

  .الحصول على نسب التبادل التي تعبر عن التكلفة النسبية في كل بلد على حدة

  : يلي و تحسب هذه التكلفة كما
  عمل إلنتاج وحدة من القمح/                                             سا 

  ــــــــــــــــــ= التكلفة النسبية للقمح بالنسبة للقماش
  عمل إلنتاج وحدة من القماش/                                         سا

  



 

 

  عمل إلنتاج وحدة من القماش/                                             سا
  ــــــــــــــــــ= التكلفة النسبية للقماش بالنسبة للقمح

  عمل إلنتاج وحدة من القمح/                                         سا
  

 :التكلفة النسبية في البرتغال  

= ـ التكلفة النسبية للقمح بالنسبة للقماش
80

0,88
90

=  

  . وحدة من القماش0,88دة واحدة  من القمح مقابل أي وح

= ـ التكلفة النسبية للقماش بالنسبة للقمح 
90

1,125
80

=  

  . وحدة من القمح1,125أي وحدة واحدة من القماش مقابل 

 :التكلفة النسبية في انجلترا  

= ـ التكلفة النسبية للقمح بالنسبة للقماش
120

1,2
100

=  

  . وحدة من القماش1,2أي وحدة واحدة  من القمح مقابل 

= ـ التكلفة النسبية للقماش بالنسبة للقمح 
100

0,83
120

=  

  . وحدة من القمح0,83أي وحدة واحدة من القماش مقابل 

  :الشرح 

ة مـن    وحـد  1,2إذا باع المزارعون البرتغاليون قمحهم في انجلترا فإنهم سيحصلون على           

  . وحدة من القماش البرتغالي0,88القماش االنجليزي في حين أنهم ال يحصلون في بالدهم إال على 

أما بالنسبة لمنتجي األقمشة االنجليز فتصدير أقمشتهم إلى البرتغال يمكنهم من الحصول على 

ادلهم فـي    وحدة من القمح اإلنجليزي إذا ما حصروا تب        0,83 وحدة من القمح البرتغالي عوض       1,125

و هكذا يمكن لكال البلدين االستفادة من هذا التبادل و نقول بأن البرتغال يتمتـع بميـزة                 . السوق الداخلية 

  . تتمتع بميزة نسبية في إنتاج القماشانسبية في إنتاج القمح بينما انجلتر

  

  

  

  

  



 

 

  :أهمية التجارة الخارجية . 3

  

أي بلد فهي تسمح بتوفير مختلف السلع و الخدمات فـي           تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في اقتصاد        

األسواق الداخلية أي استيراد السلع و الخدمات التي تحتاج إليها الدولة، كما تـسمح بتـصدير الـسلع                  

والخدمات إلى الخارج قصد رفع رصيد الدولة من العملة الصعبة أي تصريف الفائض مـن اإلنتـاج                 

  .المحلي

  

  

   :ية التجارة الخارجسياسة .4

  

" Libre échange التجارة حرية " تقوم التجارة الخارجية على مبدأين أساسيين هما  مبدأ 

  " .  e protectionnismeالحماية " و مبدأ  
  

  :مبدأ حرية التجارة الخارجية . 1.4

د و عدم يهدف هذا المبدأ إلى فتح المجال لكل المتعاملين االقتصاديين للقيام بعمليات التصدير و االستيرا

احتكار التجارة الخارجية من أية جهة كانت و تقوم الدولة في هذه الحالة بتنظيم و مراقبة التجارة 

  .الخارجية فقط
  

  :مبدأ الحماية . 2.4

تضع الدولة قيوداً على التجارة الخارجية تهدف من خاللها إلى تحقيق مجموعة من 

سائل التدخل الحكومي في التجارة الخارجية إلى أي والخارجية لتجارة اوتصنف القيود على . األهداف

  .قيود جمركية وقيود غير جمركية
  

   : أسباب الحماية1.2.4

  : التدخل الحكومي في التجارة الخارجية له عدة أسباب أهمها

ميزانية (الحقوق الجمركية تشكل إيرادات للخزينة و تساهم في تمويل النفقات العمومية  -

  ).الدولة

ع المستوردة مساوية لتكلفة السلع المنتجة محلياً حتى يكون من الممكن جعل تكلفة السل -

  . و محاربة ارتفاع األسعارللمنتجين المحليين مواجهة المنافسة األجنبية

تخفيض البطالة و حماية مناصب العمل المحلية، و ذلك باإلنتاج في الداخل لبعض السلع  -

  .التي كانت تستورد في السابق



 

 

فالتعريفة الجمركية العاليـة    ). االستيراد(ن المدفوعات بتقليص الواردات     معالجة عجز ميزا   -

  .تسمح بذلك التقليص

أي حماية الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة علـى مواجهـة           :  حماية الصناعات الناشئة   -

  .المنافسة األجنبية

-   د استقاللية  ة المرتبطة بالدفاع الوطني أي الصناعات التي تمنح البال        حماية الصناعات الهام

  .سياسية و اقتصادية

  

  :الحماية  ـ وسائل 2.2.4

و تعتبـر  .  أهم هذه القيـود  (les droits de douane)تعد الحقوق الجمركية :القيود الجمركية أ ـ  

 ضريبة على البضائع عند دخولها أو خروجها أو عبورها (le tarif douanier )التعريفة الجمركية 

 يعتبـران  (les droits de transit)جمركية على الصادرات و حقوق العبـور الحقوق ال.  البالدعبر

>> الحقوق الجمركية << استثنائية، ألن معظم الدول تشجع التصدير و لهذا أصبحت عبارة            اًَحالياً حقوق 

و الحقوق الجمركية تنقسم إلى قـسمين و ذلـك حـسب طريقـة         . متعلقة في أغلب األحيان بالواردات    

  :حسابها

. وية من قيمة الـسلعة المـستوردة   و هي نسبة مئ :(Ad Vaforem)ريفة الجمركية القيمية التعـ 

 على  %10بصفة عامة انخفضت التعريفات الجمركية منذ الحرب العالمية الثانية و هي اآلن أقل من               و

  .السلع المصنعة

 على وحدة السلعة     و تدعى كذلك بالحقوق الخاصة و يعبر عنها كرسم         : التعريفة الجمركية النوعية  ـ  

  . لكل متر مكعب D.A) س( لكل كلغرام أو  D.A) س(مثالً . المستوردة

  .و تنقسم إلى نوعين من اإلجراءات  : القيود غير الجمركيةب ـ 

 و هي التي تتخذها الحكومة و بدون اتفاق مع الدول األخرى، فهي تـدخل               : اإلجراءات االنفرادية  

 .كون هذه اإلجراءات خاصة أو عامةفقد ت.  السيادة الوطنيةإطارفي 

  :  اإلجراءات األكثر داللة هي :اإلجراءات الخاصة -

  .الحظر التام الستيراد بعض السلع. 

  .الحظر التام لدخول سلعة معينة بداية من كمية معينة. 

لسوق لمساعدتهم على مواجهة المنافسة الخارجية في ا) الوطنيين(اإلعانات المالية للمنتجين المحليين . 

و كذلك المساعدات المالية للمصدرين التي تسمح لهم بتخفيض أسعار البيع كي يدخلون أو . الداخلية

  .يبقون في السوق الخارجية أي مواجهة المنافسة في السوق الخارجية

  



 

 

إن .  و هي التي تصيب التجارة الخارجية عموماً مثل تخفيض قيمة العملة المحلية: اإلجراءات العامة -

ى سياسة تضخمية يحدث في فالبلد الذي يتبنّ. اسة االقتصادية ككل لها تأثير على التجارة الخارجيةالسي

 في الصادرات ألن أسعار السلع في الداخل تكون اً في الواردات و انخفاضاً و ارتفاعاًالغالب تزايد

 .شيةو العكس إذا اتبع سياسة انكما. مرتفعة عن أسعار السلع في الخارج بفعل التضخم

 و هي االتفاقيات التجارية بين الدول و الهدف منها هو التقليل من الحماية : اإلجراءات التعاقدية 

و أهم اتفاقية بين الدول في مجال التجارة . كي ال تتضارب مصالح الدول و ينتج عنها نزاعات

 General Agreement on)>> االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة << الخارجية هي 

Tariffs and Trade) (GATT) و قد عرفت هذه االتفاقية في .  بجنيف1947 التي أسست عام

صف الثمانينات مفاوضات واسعة إلدخال تعديالت عليها تمخض عنها في بداية التسعينات توقيع تمن

 l’Organisation Mondiale)بالمنظمة العالمية للتجارة >> اتڤال<<اتفاقية مراكش تعوض فيها 

du Commerce)  (O.M.C) وتحاول الجزائر اليوم اً بلد130م هذه األخيرة أكثر من ضو ت 

 .االنضمام إليها

  

  

  (LA BALANCE DES PAIEMENTS ) ميزان المدفوعات . 5

  

   :  مفهوم ميزان المدفوعات. 1.5

  : تعريف ميزان المدفوعاتأ ـ 

ادية التي تمت بين دولة معينـة و بـين الـدول    هو سجل حسابي يسجل فيه جميع المعامالت االقتص    

  ).سنة ميالدية عادة( األخرى خالل فترة زمنية معينة 

  :حالة ميزان المدفوعاتب ـ 

عندما تفوق إيرادات الصادرات  (EXCEDENT)  يقال إن ميزان المدفوعات للدولة في حالة فائض

.  ما في حكمها إلى باقي أجزاء العالمما في حكمها إجمالي المدفوعات عن الواردات و إلى الخارج و

 عندما يقل إجمالي اإليرادات عن إجمالي (DEFICIT)والعكس فإن ميزان المدفوعات في حالة عجز 

بينما تكون الدولة في  . >> اختالل التوازن الخارجي <<و يطلق على هاتين الحالتين عبارة . المدفوعات

  .اً و ال عجزاًاتها ال فائضحالة توازن عندما ال يكون في ميزان مدفوع

  

  

  

  



 

 

  :   ميزان المدفوعاتمكونات. 2.5

  : يتكون ميزان المدفوعات من عدة موازين فرعية و هي 

     :LA BALANCE COMMERCIALEالميزان التجاري أ ـ 

و تظهر فيه القيمة النقديـة للـصادرات        . و يطلق عليه ميزان التجارة المنظورة أو ميزان تجارة السلع         

و الواردات مـن الـسلع فـي        ) دخول عمالت أجنبية  (ية في الجانب الدائن الذي يمثل اإليرادات        السلع

  ). خروج العمالت األجنبية(الجانب المدين الذي يمثل المدفوعات 

  
  ، اإليرادات)دائن(الصادرات،   ، المدفوعات)مدين(الواردات، 

  قيمة السلع المصدرة  قيمة السلع المستوردة

  عجز  فائض

  

   : LA BALANCE DES SERVICESميزان الخدمات  ب ـ

 ميزان التجارة غير المنظورة، و يسجل فيه الخدمات التي قدمتها الدولة للخارج كنفقـات                عليه و يطلق 

و قيمة الخدمات التي تحصلت عليها الدولة من الخارج كنفقات بعثاتها           .  األجانب، النقل، التأمين   السياح

  . و التعليمية  الدبلوماسية

ι      الميـزان  ( و هو مجموع الميزانين السابقين       : )ميزان الصفقات التجارية  (  ميزان التجارة و الخدمات

  ).التجاري و ميزان الخدمات

  :ميزان الفوائد و األرباح  ـ جـ

LA BALANCE  DES  INTERETS ET PROFITS 
ضع في جانـب اإليـرادات      فيو.  يسجل فيه قيمة الفوائد و األرباح الناتجة عن القروض واالستثمارات         

قيمة الفوائد و األرباح التي تسلمتها الدولة سنوياً عن قروضها للخـارج و اسـتثماراتها فـي الـدول                   

األخرى، و في جانب المدفوعات قيمة الفوائد و األرباح التي دفعتها للخارج عن القروض التي تحصلت 

  .عليها من الدول األخرى و عن االستثمارات األجنبية فيها

 ι الجارية )المعامالت(العمليات  ميزان  :LA BALANCE COURANTE  

و هو يشمل ميزان التجارة و يدعى بميزان الصفقات الداخلية أو حساب الدخل في ميزان المدفوعات 

  .ميزان الفوائد واألرباح الخدمات وو

  :ميزان المعامالت الرأسمالية د ـ 

LA BALANCE  DES  TRANSACTIONS EN CAPITAL 
كالقروض ). قصيرة و متوسطة وطويلة األجل( يسجل في هذا الميزان حركة رؤوس األموال 

و بمعنى آخر استيراد و تصدير رؤوس  .الخارجية الخاصة و الحكومية واالستثمارات األجنبية



 

 

 المساعدات التي تقدمها الدولة للدول األخرى أو تتلقاها من كما يسجل فيه الهبات و المنح و. األموال

  .الخارج

  BALANCE DE MOUVMENT DE L'OR:  ميزان حركة الذهب  ـ هـ

 الدولة عجز ميزان يفتسو. يعتبر الذهب من وسائل الدفع التي تقبل في الوفاء بااللتزامات الدولية

و هذا الذهب .  الفائض باستيراد الذهب من الخارجيمدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج، كما تسو

لعجز أو الفائض يحتفظ به البنك المركزي كغطاء أو احتياطي للنظام النقدي ايالذي يسو .  

إن تصدير الذهب كتصدير السلع يسجل في جانب اإليرادات من هذا الميزان و استيراد الذهب في 

  .أما السلع الذهبية كالحلي و المجوهرات فتظهر في الميزان التجاري. جانب المدفوعات

   : مدفوعاتعناصر ميزان اللخالصة 

  .الشكل التالي لميزان المدفوعات ليس شكالً رسمياً و إنما نقدمه لتقريب الفهم و التوضيح فقط

    : مالحظة

 في ميزان لم ندرج ميزان حركة الذهب ألن هذا الميزان يستعمل فقط لتسوية العجز أو الفائض

  .المدفوعات



 

 

  
  

  

  

  

  



 

 

  :مثال عددي 

  .N200ما في سنة لدينا المعطيات االقتصادية لدولة 

  ).الوحدة مليار دوالر( 

  12  .......................................................الصادرات

  10  ........................................................الواردات

  3  ................................خدمات محصل عليها من الخارج

  2  ...........................................خدمات مقدمة للخارج

  5  ....................... فوائد القروض األجنبية المسددة األجنبية وتأرباح  االستثمارا

  ................. الخارجفوائد القروض الممنوحة للدول األجنبية و أرباح االستثمارات في
4,5  

  2,95  ................ؤوس أموال خارجية مستوردةقروض أجنبية تحصلت عليها الدولة و ر

    قروض مقدمة للدول األخرى و رؤوس أموال مصدرة للخارج

  2,05  ...................................و هبات ممنوحة للدول الفقيرة

  

  :العمل المطلوب 

  .إعداد ميزان المدفوعات حسب الشكل السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  إيرادات  مدفوعات  N200لسنة ميزان المدفوعات 

    الميزان التجاري  1
  )الصادرات(ـ قيمة السلع المصدرة 

  
12  

  
    10  )الواردات(ـ قيمة السلع المستوردة 

    2+  )1(رصيد الميزان التجاري     
    ميزان الخدمات  2
  ـ الخدمات المقدمة للخارج  

  
2  

    3  ـ الخدمات المحصل عليها من الخارج  
  1-    )2(ن الخدماترصيد ميزا    
    I =(1+2  +1 (رصيد ميزان التجارة و الخدمات     
    ميزان الفوائد و األرباح  3

  
فوائد القروض الممنوحة للدول األجنبية و أرباح االستثمارات في ـ 

  الخارج
  

4,5  

  
 األجنبية و فوائد القروض األجنبية المسددة تأرباح  االستثماراـ 

  .للخارج
5    

  0,5-    )3( الفوائد و األرباحرصيد ميزان    
    II)=(I+(3  +0,5(رصيد ميزان العمليات الجارية    
    ميزان المعامالت الرأسمالية  4

  ـ القروض الخارجية و الهبات و المساعدات والمنح المحصل عليها
  

2,95  

 ـ القروض الممنوحة للخارج و كذا الهبات والمساعدات و المنح
  . المقدمة للخارج

2,05      

    III(  +0,9(رصيد ميزان المعامالت الرأسمالية   
    II) + (III(  +1,4(رصيد ميزان المدفوعات 

  .إذن هناك فائض في ميزان المدفوعات لهذه الدولة و المقدر بـ مليار و أربعمائة مليون دوالر

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 :شكل ميزان المدفوعات  

ي تصدر عن البنك المركزي على الشكل عادة ما يظهر ميزان المدفوعات في النشرات الرسمية الت

  :التالي
      تجارة السلع

    12+    ـ الصادرات1
    10 -   ـ الواردات2

  2+     رصيد الميزان التجاري
      الخدمات

    2+    ـ خدمات مقدمة للخارج1
    3 -   ـ خدمات محصل عليها من الخارج2

  1 -    رصيد ميزان الخدمات
  1+     رصيد ميزان التجارة و الخدمات

      الفوائد و األرباح
فوائد القروض الممنوحة للدول األجنبية و أرباح االستثمارات في ـ  1

  4,5+   الخارج
  

 األجنبية و فوائد القروض األجنبية المسددة تأرباح  االستثماراـ  2
  5 -  .للخارج

  

  0,5 -    رصيد ميزان الفوائد و األرباح
  0,5+     رصيد ميزان العمليات الجارية

      المعامالت الرأسمالية
    2,95+   ـ القروض الخارجية و الهبات و المساعدات والمنح المحصل عليها 1
 ـ القروض الممنوحة للخارج و كذا الهبات والمساعدات و المنح 2

  .المقدمة للخارج
- 2,05    

  0,9+     رصيد ميزان المعامالت الرأسمالية
  1,4+     رصيد ميزان المدفوعات

  

  :زن ميزان المدفوعات توا. 3.5

العالقات االقتصادية الدولية للدولة يجب أن تكون متوازنة، و ميزان المدفوعات يسمح لنا بمعرفة ما إذا 

و سنعرض فيما يلي بعض أنواع التوازن في ميزان . كانت هذه العالقات االقتصادية متوازنة أو مختلة

  .المدفوعات

  

  



 

 

  :اتأ ـ التوازن الحسابي لميزان المدفوع

و حتى  يتحقق ذلك يجب أن يتساوى الفائض . يعني أن ميزان المدفوعات لم يحقق ال فائضاً و ال عجزاً

و كذلك . في ميزان المعامالت الرأسمالية مع العجز في ميزان العمليات الجارية و ميزان حركة الذهب

العمليات الجارية زان العجز في ميزان المعامالت الرأسمالية يجب أن يساوي تماماً الفائض في مي

  .ميزان حركة الذهبو

  :لكن كيف تسوي الدولة العجز أو الفائض في ميزان العمليات الجارية

  : يمكن تسوية العجز باستخدام الطرق التالية:تسوية العجز  
  . تصدير الذهب إلى الخارج أو الدفع من أرصدة العمالت األجنبية-
  . من منظمات خاصة مثل صندوق النقد الدولي االقتراض من الخارج من دول أجنبية أو-
  . تصفية بعض األصول التي تملكها الدولة في الخارج-

 : يمكن تسوية الفائض بالطرق التالية:تسوية الفائض  

  . استيراد الذهب-

  ).زيادة االستيراد( زيادة الواردات -

  . إقراض الفائض أو استثماره-

و في هذه الحالة يمكن استعمال ) حقق فائضاً(عات غير متوازن ففي مثالنا السابق نجد أن ميزان المدفو

  :الفائض مثالً في استيراد الذهب و هذه العملية تؤدي إلى خروج العمالت الصعبة على النحو التالي 

  
  0,5+     رصيد ميزان العمليات الجارية

  0,9+     رصيد ميزان المعامالت الرأسمالية
  1,4 -    رصيد ميزان حركة الذهب
  0    رصيد ميزان المدفوعات

  

  : ب ـ التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات

فيكون ميزان المدفوعات في حالة توازن . التوازن االقتصادي هو الذي يعتد به و ليس التوازن الحسابي

إذا كانت المدفوعات تساوي اإليرادات في ميزان العمليات الجارية و كذلك في ميزان المعامالت 

العكس ت اإليرادات أكبر من المدفوعات وو يعتبر ميزان المدفوعات في حالة فائض إذا كان. ةيالرأسمال

  .في حالة العجز

  

  

  



 

 

  :منظمة التجارة العالمية . 6
(l’Organisation Mondiale du Commerce) (O.M.C)  

  

  :ريف منظمة التجارة العالمية و نشأتها تع. 1.6

بانتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تغييرات جذرية في بنيته االقتصادية حيث بدأت الدول 

و قد كان ميالد صندوق . العظمى وضع أسس للعالقات االقتصادية الدولية في مرحلة ما بعد الحرب

، والتوقيع على االتفاقية العامة للتجارة 1944عمير عام النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والت

  . بمثابة تدشين لنظام عالمي جديد1947عام ) الجات(والتعريفات 

وكان الهدف األساسي من التوقيع على االتفاقية العامة للتجارة هو تحرير التجارة الدولية، و وضع 

  . القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول األعضاء

 عددا من التطورات التي آلت في النهاية إلنشاء ما ُيسمى بمنظمة 1947ت اتفاقية الجات منذ عام شهد

 وانتهاء بجولة أورجواي األخيرة التي انعقدت 1947التجارة العالمية بدءا من مفاوضات جنيف عام 

رة العالمية حيث  والتي تم االتفاق فيها على إنشاء منظمة التجا1994 أفريل 15) المغرب(في مراكش 

أكدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة، والتي ورد في مادتها األولى أن ممثلي الحكومات والجماعات 

و قد وقّع على إنشاء " منظمة التجارة الدولية " األعضاء في لجنة المفاوضات اتفقوا على إنشاء 

  . دولة117المنظمة في مراكش 

  

  :دور منظمة التجارة العالمية . 2.6

الدور الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية 

فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع 

  . تدفق حركة التجارة عبر الدول

  :و من بين مهامها ما يلي 

 .ى تنفيذ االتفاقات المنظمة للعالقات التجارية بين الدول األعضاءاإلشراف عل -

التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تحديد السياسات االقتصادية على الصعيد  -

 .الدولي، و تحديد برامج اإلصالح االقتصادي في الدول النامية

إظهار مدى احترام الدولة العضو مراقبة و فحص السياسات التجارية للدول األعضاء بهدف  -

 .اللتزاماتها كتحرير التجارة الخارجية من القيود و الرسوم الجمركية

 .الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقات التجارية الدولية  -

 .تطبيق قرارات تسوية المنازعات -

  



 

 

  :الهيكل األساسي للمنظمة . 3.6

  : منظمة التجارة العالمية من عدد من األجهزة و هي يتشكل هيكل 

و يعقد ) على مستوى وزراء التجارة(ويتكون من جميع الدول األعضاء  : أ ـ المؤتمر الوزاري

و يتمتّع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقات تحرير التجارة بما في ذلك قيود . اجتماعا كل عامين

   .بنود االتفاقية
 

و يرأسه المدير العام للمنظمة، يتكون من ممثلين من كافة الدول األعضاء  :لس العام ب ـ المج

يتولى مسؤوليات المؤتمر الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح و

 مع كما يتولى مسؤولية وضع الترتيبات الالزمة. اإلجرائية الخاصة به و بعمل اللجان المختلفة

المنظمات الحكومية الدولية األخرى والتي تضطلع بمسؤوليات متداخلة مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة 

   .العالمية
 

وهو أحد األجهزة الرئيسية التي تشمل واليته كافة مجاالت السلع  :  جـ ـ جهاز تسوية المنازعات

   .والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل
 

وهي التي تقوم بمراجعة السياسات التجارية الدولية للدول  :  سياسات التجاريةد ـ آلية مواجهة ال

األعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص االتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربعة 

   .أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول األقل نموا
 
مجلس لشؤون تجارة  هي مجلس لشؤون تجارة البضائع، و و :   ـ  المجالس النوعية بالمنظمةهـ

الخدمات ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، و على كل مجلس من هذه المجالس 

أن يشرف على تطبيق االتفاقات الخاصة به، وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة 

   .أمام ممثلي الدول األعضاء بالمنظمة
 

 وهي هيئة داخل المنظمة يقوم المدير العام للمنظمة بتعيـين موظفيهـا وتحديـد    :و ـ أمانة المنظمة  

  .واجباتهم وشروط خدمتهم وفقًا لألنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 : التجارة الخارجية تعريف. 1

  .يدي العاملة بين دول العالمهي حركة تداول السلع و المنتجات المختلفة و كذا تداول رؤوس األموال و األ

  أسباب قيام التجارة الخارجية. 2 

 .تفاوت الدول في موارد الثروة الطبيعية  -

  .عدم التساوي في توزيع السكان -

  .اختالف درجة التقدم التقني -

 من بين أهم النظريات التي فسرت عوامل قيام التجارة الخارجية نظرية            :التخصص و تقسيم العمل الدولي    

أنه ينبغي على كل  : و فحواها >> دافيد ريكاردو<<لالقتصادي اإلنجليزي ) الميزة النسبية ( النسبية   التكاليف

بلد أن يتخصص في اإلنتاج الذي له فيه أكبر كفاءة أو تكلفة نسبية أقل من غيره و يستورد اإلنتاج الـذي                     

  . يكون له فيه تكلفة نسبية أكبر من غيره

التجارة الخارجية تسمح بتوفير مختلف السلع و الخـدمات فـي األسـواق             : أهمية التجارة الخارجية    . 3

  .الداخلية، كما تسمح بتصدير السلع و الخدمات إلى الخارج قصد رفع رصيد الدولة من العملة الصعبة

"  التجـارة حريـة   "  تقوم التجارة الخارجية على مبدأين أساسيين هما  مبدأ           : التجارة الخارجية  سياسة .4

  " .الحماية " مبدأ  و

 يهدف هذا المبدأ إلى فتح المجال لكل المتعاملين االقتصاديين للقيـام            :مبدأ حرية التجارة الخارجية     . 1.4

  ).تحرير التجارة الخارجية من كل أشكال االحتكار(بكل عمليات التجارة الخارجية 

 

 الخالصة



 

 

  

ية تهدف من خاللها إلى تحقيق مجموعـة         تضع الدولة قيوداً على التجارة الخارج      :مبدأ الحماية   . 2.4

  :من األهداف

  .ميزانية الدولة عن طريق إيرادات الرسوم الجمركيةتمويل  -

  .التقليل من منافسة السلع األجنبية للسلع المنتجة محلياً -

  ).االستيراد(معالجة عجز ميزان المدفوعات بتقليص الواردات  -

حلية حتى تصبح قادرة على مواجهـة المنافـسة         أي حماية الصناعة الم   : حماية الصناعات الناشئة   -

  .حماية مناصب العمل المحلية و األجنبية

حماية الصناعات الهامة المرتبطة بالدفاع الوطني أي الصناعات التي تمنح البالد استقاللية سياسية              -

 .و اقتصادية

   ميزان المدفوعات . 5

ميع المعامالت االقتصادية التي تمـت   هو سجل حسابي يسجل فيه ج :  تعريف ميزان المدفوعات   . 1.5

  ).سنة ميالدية عادة( بين دولة معينة و بين الدول األخرى خالل فترة زمنية معينة 

  :يتكون ميزان المدفوعات من عدة موازين فرعية و هي:   ميزان المدفوعاتمكونات. 2.5

  . جارة السلعو يطلق عليه ميزان التجارة المنظورة أو ميزان ت  :الميزان التجاريأ ـ 

 و يطلق ميزان التجارة غير المنظورة، و يسجل فيه الخدمات التي قدمتها الدولة : ميزان الخدماتب ـ 

  .للخارج و قيمة الخدمات التي تحصلت عليها الدولة من الخارج

 )1(الخالصة تابع



 

 

 

  

   : )فقات التجاريةميزان الص(  ميزان التجارة و الخدمات 

  ).الميزان التجاري و ميزان الخدمات(و هو مجموع الميزانين السابقين 

التـي   يسجل فيه قيمة الفوائد و األرباح الناتجة عن القروض واالستثمارات: ميزان الفوائد و األرباح  ـ  جـ 

ي دفعتهـا للخـارج عـن       تسلمتها الدولة سنوياً عن قروضها للخارج واستثماراتها في الدول األخرى، و الت           

  .القروض التي تحصلت عليها من الدول األخرى و عن االستثمارات األجنبية فيها

و يدعى بميزان الصفقات الداخلية أو حساب الدخل في ميزان  : الجارية   )المعامالت(العمليات   ميزان    

  .و الخدمات وميزان الفوائد واألرباح   المدفوعات و هو يشمل ميزان التجارة 

قـصيرة و متوسـطة   (يسجل في هذا الميزان حركة رؤوس األمـوال   :ميزان المعامالت الرأسمالية د ـ  

 كما يسجل فيه الهبات     ،و الحكومية واالستثمارات األجنبية      كالقروض الخارجية الخاصة    ). وطويلة األجل 

  .والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة للدول األخرى أو تتلقاها من الخارج

 يفتـسو . يعتبر الذهب من وسائل الدفع التي تقبل في الوفاء بااللتزامات الدولية :ميزان حركة الذهب  ـ  هـ

الفائض باستيراد الذهب من الخارجيالدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج، كما تسو  . 

 )2(الخالصة تابع



 

 

 

  

  

  :توازن ميزان المدفوعات . 3.5

  :أ ـ التوازن الحسابي لميزان المدفوعات

 . يعني أن ميزان المدفوعات لم يحقق ال فائضاً و ال عجزاً

  : ب ـ التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات

المدفوعات و العكس في حالة  يعتبر ميزان المدفوعات في حالة فائض إذا كانت اإليرادات أكبر من 
  .العجز و متوازنًا إذا آانت المدفوعات تساوي اإليرادات

  :منظمة التجارة العالمية . 6

  : تعريف منظمة التجارة العالمية و نشأتها. 1.6

 عددا من التطورات التي آلت في النهاية إلنشاء ما ُيسمى بمنظمة        1947شهدت اتفاقية الجات منذ عام      

 وانتهاء بجولة أورجواي األخيرة  التي انعقـدت         1947عام  التجارة العالمية بدءا من مفاوضات جنيف       

 والتي تم االتفاق فيها على إنشاء منظمة التجارة العالميـة           1994 أفريل   15  في  )المغرب(في مراكش   

حيث أكدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة، والتي ورد في مادتها األولى أن ممثلي الحكومات والجماعات               

و قد وقّع على إنشاء المنظمة " منظمة التجارة الدولية " اوضات اتفقوا على إنشاء األعضاء في لجنة المف

  . دولة117

 الدور الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك :دور منظمة التجارة العالمية . 2.6

كافة القيود والعوائق  التجارة الدولية، وإزالة بحرآة التمييزية فيما يتعلق  المعامالتبالقضاء على صور

  . والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول

  :و من بين أبرز مهامها ما يلي

 .اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات المنظمة للعالقات التجارية بين الدول األعضاء -

 )3(الخالصة تابع



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ظهار مدى احترام الدولـة العـضو       مراقبة و فحص السياسات التجارية للدول األعضاء بهدف إ         -

 .اللتزاماتها كتحرير التجارة الخارجية من القيود و الرسوم الجمركية

 .الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقات التجارية الدولية  -

  .تطبيق قرارات تسوية المنازعات -

  :الهيكل األساسي للمنظمة . 3.6

   -:ظمة التجارة العالمية من عدد من األجهزة وهييتشكل هيكل من

   الوزاريأ ـ المؤتمر

    ب ـ المجلس العام

  جـ ـ جهاز تسوية المنازعات

  د ـ آلية مواجهة السياسات 

    ةهـ ـ  المجالس النوعي

 و ـ أمانة المنظمة

 )4(الخالصة تابع



 

 

  

  :المطالعة . 7
  

  التجارة اإللكترونية
E-commerce 

   :تمهيد

في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه اإلنترنت انتشاراً هائالً، شاع مفهوم التجارة اإللكترونية التي   

تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال األعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم 

أما . عرضها في األسواق والمال للترويج لبضائعهم  وعمالئهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت و

بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو 

اشتراك  برنامج مستعرض لإلنترنت، و حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، و

  .باإلنترنت

شراء   على عمليات بيع و-كما يظن البعض-) E-Commerce(ال تقتصر التجارة اإللكترونية  و

 كانت تتضمن دائما -  منذ انطالقتها-  التجارة اإللكترونيةأنالِسلَع والخدمات عبر اإلنترنت، إذ 

لكن التجارة  إرسال التحويالت المالية عبر شبكة اإلنترنت، و الشراء و و معالجة حركات البيع 

تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسعت حتى أصبحت تشمل اإللكترونية في حقيقة األمر 

ال تقف التجارة  الخدمات، و عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع الِسلَع و

 اآلفاق التي تفتحها التجارة اإللكترونية أمام الشركات والمؤسسات أناإللكترونية عند هذا الحد، إذ 

  . عند حدواألفراد ال تقف

  ما هي التجارة اإللكترونية؟. 1

التجارة اإللكترونية هي نظام ُيتيح عبر اإلنترنت حركات بيع وشراء الِسلع والخدمات والمعلومات، كما 

ُيتيح أيضا الحركات اإللكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك الِسلع 

لتجارة اإللكترونية تُتيح عبر اإلنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة  اأنوالخدمات والمعلومات، حيث 

موردون، أو (يمكن تشبيه التجارة اإللكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون  و. العمالء

والمشترون، وتُقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة ) السماسرة(والوسطاء ) شركات، أو محالت

  .، كما ُيدفَع ثمنها بالنقود اإللكترونيةافتراضية أو رقمية

  :وُيمكن تقسيم نشاطات التجارة اإللكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما



 

 

، وُيشار إليها )Business-to-Consumer(تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن األفراد أ ـ 

 الشركات من جهة والزبائن األفراد من ، وهي تمثِّل التبادل التجاري بينB2Cاختصارا بالمصطلح 

  .جهة أخرى

، وُيـشار إليهـا   )Business-to-Business(تجارة إلكترونية من الشركات إلـى الـشركات   ب ـ  

  .؛ هي تمثِّل التبادل التجاري اإللكتروني بين شركة وأخرىB2Bاختصارا بالرمز 

  ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة اإللكترونية؟ .2

تقدم التجارة اإللكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها 

  :على سبيل المثال ال الحصر

 إن اعتماد الشركات على اإلنترنت في التسويق، يتيح لها : أرباح أكثر تسويق أكثر فعالية، و 

طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام  - دون انقطاع عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم

 مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني األرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من - السنة

 .الزبائن
 

 تَُعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية على الويب أكثر : تخفيض مصاريف الشركات 

وال تحتاج الشركات إلى اإلنفاق الكبير على . زئة أو صيانة المكاتباقتصادية من بناء أسواق التج

وال تبدو هناك . األمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخَدم في خدمة الزبائن

حاجة في الشركة الستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد واألعمال اإلدارية، إذ 

على اإلنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح توجد قواعد بيانات 

ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع 

 .بسهولة
 

 تطوي التجارة اإللكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما : العمالء تواصل فعال مع الشركاء و 

وتوفِّر التجارة اإللكترونية فرصة جيدة للشركات . ر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاءيوفّ

، فيما ُيدعى التجارة )أي الموردين(لالستفادة من البضائع والخدمات المقدمة من الشركات األخرى 

 ). Business-to-Business(اإللكترونية من الشركات إلى الشركات 
  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

   الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة اإللكترونية؟ما. 3

طيلة اليوم ودون أي (بشكل دائم ) e-market(تُفتَح األسواق اإللكترونية :  توفير الوقت والجهد 

، وال يحتاج الزبائن للسفر أو االنتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا )عطلة

 . المنتج إلى البيت

 يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة ال و

ويوجد باإلضافة إلى البطاقات االئتمانية العديد من أنظمة الدفع المالئمة مثل استخدام النقود . االئتمانية

 ).E-money(اإللكترونية 

  

 رائعة لزيارة مختلف أنواع المحالت على  توفِّر التجارة اإللكترونية فرصة: حرية االختيار 

ويتم كل ذلك . اإلنترنت، وباإلضافة إلى ذلك، فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات

 .بدون أي ضغوط من الباعة

 يوجد على اإلنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة : خفض األسعار 

ة، وذلك ألن التسوق على اإلنترنت يوفر الكثير من التكاليف الُمنفَقة في التسوق بالمتاجر التقليدي

في مصلحة الزبائنالعادي، مما يصب . 

ـ          :  نيل رضا المستخدم     يتوفِّر اإلنترنت اتصاالت تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة ف

ابة على استفـسارات الزبـائن      االستفادة من هذه الميزات لإلج    ) e-market(السوق اإللكتروني   

 .بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم

   :آفاق ومستقبل التجارة اإللكترونية. 4

يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة اإللكترونية، إذ 

وتُستحَدث العديد من التقنيات . غيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرةتسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الص

ا الزبائن، وال سيما على صعيد سرية وأمن المعامالت المالية على هلتذليل العقبات التي يواجه

) Secure Socket Layers- SSL(اإلنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات األمنية 

، ويؤدي ظهور )Secure Electronic Transactions-SET(منة وبروتوكول الحركات المالية اآل

مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات 

بمستقبل مشرق للتجارة اإللكترونية، وخالصة األمر أن التجارة اإللكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، 

  .اتها ال تقف عند حدوأن آفاقها وإمكان

برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة اإللكترونية، إال أنه من الصعب التنبؤ بما 

  .لكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة اإللكترونية وِجَدت لتبقى ستحمله إلينا هذه التجارة، و

  إلمارات العربية لدولة امقالة مقتبسة من موقع التجارة اإللكترونية

 http://www.itep.ae  



 

 

  :أسئلة التقويم الذاتي . 8
  

  :السؤال األول  

  :اختر الجواب الصحيح على األسئلة التالية 

  :التجارة الخارجية تعني . 1

  . المعامالت االقتصادية بين الدول-) أ(

  . حركة السلع و الخدمات بين دول العالم-) ب(

  . التصدير و االستيراد-) جـ(

  . كل ما سبق-) د(

  :تقوم التجارة الخارجية على مبدأين هما. 2

  . المنافسة الحرة و االحتكار-) أ(

  . حرية التبادل و الحماية-) ب(

  . االتفاقيات و المعاهدات-) جـ(

  . كل ما سبق-) د(

  :من بين أسباب قيام التجارة الخارجية. 3

  .ـ قلة الموارد و الثروات الطبيعية) أ(

  .تالف درجة التقدم التقني بين الدولـ اخ) ب(

  . التخصص و تقسيم العمل الدولي-) جـ(

  . كل ما سبق-) د(

  :نظرية التكاليف النسبية تعني . 4

  . تخصص كل دولة في إنتاج منتوج معين تكون تكلفته أقل من غيرها من الدول-) أ(

  . غيرها من الدول تخصص كل دولة في إنتاج منتوج معين يكون ربحها فيه أكبر من-) ب(

  . تخصص كل دولة في إنتاج منتوج معين تتميز بأنها أكبر منتج له في العالم-) جـ(

  . كل ما سبق-) د(

  :ميزان المدفوعات هو . 5

  . ميزانية الدولة التي تبين نفقاتها و إيراداتها-) أ(

معينة و بين  سجل حسابي ُيسجل فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تمت بين دولة -) ب(

  .الدول األخرى خالل سنة

  . هو جدول يبين حالة الربح أو الخسارة في المعامالت االقتصادية الدولية-) جـ(

  . كل ما سبق-) د(



 

 

  :السؤال الثاني  

تلعب التجارة دوراً هاماً في الحياة االقتصادية ألي بلد، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد 

  .دولية، بما تسمح من تدفق لمختلف أنواع السلع و الخدمات و رؤوس األموالالعالقات التجارية ال

  حدد مفهوم التجارة و أقسامها ؟  •

  دواعي قيامها ؟  •

 عرف ميزان المدفوعات و أنواعه ؟  •
 

  :السؤال الثالث  

  ).الوحدة مليار دوالر (N200لدينا المعطيات االقتصادية لدولة ما في سنة 

  5  .......................................................الصادرات

  7  ........................................................الواردات

  3  ................................خدمات محصل عليها من الخارج

  2  ...........................................خدمات مقدمة للخارج

  8  .................... األجنبية و فوائد القروض األجنبية المسددة للخارج تراأرباح االستثما

  ..............أرباح االستثمارات في الخارج و فوائد القروض الممنوحة للدول األجنبية 
3  

  9  ...............قروض أجنبية و رؤوس أموال خارجية مستوردة 

     مصدرة للخارجقروض مقدمة للدول األخرى و رؤوس أموال

  2  ...................................و هبات ممنوحة للدول الفقيرة

  

  :العمل المطلوب 

  ).حسب الشكل الذي يظهر في النشرات الرسمية للبنك المركزي(إعداد ميزان المدفوعات للدولة  .1

  فسر أرصدة مختلف الموازين .2

  ؟ماذا تستنتج حول الوضعية االقتصادية لهذه الدولة  .3

كيف يتم الحصول على التوازن الحسابي في ميزان مدفوعات هذه الدولة  باستخدام ميزان حركة  .4

  الذهب ؟

  عرف منظمة التجارة العالمية و ما هو دورها باختصار؟: السؤال الرابع 

  

  

  



 

 

  :أجوبة التقويم الذاتي . 9

  
  :السؤال األول  على الجواب 

  

  الجواب الصحيح  رقم السؤال

  )د(  1

  )ب(  2

  )د(  3

  )أ(  4

  )ب(  5

  

  : الجواب على السؤال الثاني 

I –مفهوم التجارة و أقسامها  :  

  : مفهوم التجارة .1

ل خاضع لقواعد اقتصادية مـن جهـة        هذا التداو . هي حركة تداول السلع و الخدمات و رؤوس األموال        

  .قانونية من جهة أخرىو

  : أقسام التجارة .2

  :ـ التجارة الداخلية)أ

ين تتناسب مـع األوضـاع الـسياسية         داخل الحدود اإلقليمية للدولة و تنظم بتشريعات و قوان          و تكون 

  .وتنقسم من حيث مراحلها إلى تجارة الجملة و تجارة التجزئة. االقتصادية و االجتماعية للدولةو

  : ـ التجارة الخارجية)ب

و تتحدد قواعد التجارة . ل العالم بين دواألموال هي حركة تداول السلع و المنتجات المختلفة و رؤوس 

المعاهدات الدولية و التجمعات االقتصادية بين الدول مثل المنظمة  الخارجية عن طريق االتفاقيات و

  .العالمية للتجارة

IIـ دواعي قيام التجارة  :  

  :  التجارة الداخلية. 1

 الزراعي و الصناعي بتوسيع تلبية حاجات األفراد من مختلف السلع و الخدمات و تحريك عجلة اإلنتاج

  .النشاط التجاري مما يؤدي إلى ازدهار االقتصاد الوطني

                                                                                        



 

 

  : التجارة الخارجية .2

  لها حيث يوجد دول غنية بها و أخرى تفتقر .اختالف الدول في الموارد الطبيعية •

  .اختالف درجة التقدم التقني و التكنولوجي بين الدول •

  .عدم التساوي في توزيع السكان بين الدول و اختالف النمو الديمغرافي •

 ).نظرية التكاليف النسبية(اختالف التكاليف بين الدول  •

IIIـ ميزان المدفوعات و عناصره  :  

  :  تعريف ميزان المدفوعات .1

يع المعامالت االقتصادية التي تمت بين دولة معينة و بين الدول األخرى هو سجل حسابي يسجل فيه جم

  .خالل فترة زمنية معينة

  : عناصر ميزان المدفوعات .2

  :  ـ الميزان التجاري)أ

  .و يطلق عليه ميزان التجارة المنظورة. يسجل فيه قيمة الصادرات و الواردات من السلع

  :  ـ ميزان الخدمات)ب

ان التجارة غير المنظورة، حيث يسجل فيه قيمة الخدمات التي قدمتها الدولة للخارج و يطلق عليه ميز

  .والتي تحصلت عليها من الخارج

  :  ـ ميزان الفوائد و األرباح)ج

و يسجل فيه قيمة الفوائد و األرباح الناتجة عن القروض واالستثمارات سواء التي قدمت للخارج أو 

  .التي جاءت من الخارج

  :  ن المعامالت الرأسماليةـ ميزا)د

  .. األموال كالقروض الخارجية و االستثمارات األجنبيةرؤوسو يسجل فيه حركة 

  ـ ميزان حركة الذهب) هـ(

عجز في ميزان العمليات الجارية  فيه قيمة الذهب المستورد أو المصدر لتسوية الفائض أو اليسجلو 

  .ميزان المعامالت الرأسماليةو



 

 

  :سؤال الثالث  الجواب على ال

  إعداد ميزان المدفوعات .1
      تجارة السلع

     +5   ـ الصادرات1
    - 7   ـ الواردات2

  - 2    رصيد الميزان التجاري
      الخدمات

     +2   ـ خدمات مقدمة للخارج1
    - 3   ـ خدمات محصل عليها من الخارج2

  - 1    رصيد ميزان الخدمات
  - 3    رصيد ميزان التجارة و الخدمات

      وائد و األرباحالف
فوائد القروض الممنوحة للدول األجنبية وأرباح االستثمارات في ـ  1

   +3  الخارج
  

 األجنبية و فوائد القروض األجنبية المسددة تأرباح  االستثماراـ  2
  - 8  .للخارج

  

  - 5    رصيد ميزان الفوائد و األرباح
  - 8    رصيد ميزان العمليات الجارية

      ماليةالمعامالت الرأس
     +9  ـ القروض الخارجية و الهبات و المساعدات والمنح المحصل عليها 1
 ـ القروض الممنوحة للخارج و كذا الهبات والمساعدات و المنح 2

  .المقدمة للخارج
2 -    

   +7    رصيد ميزان المعامالت الرأسمالية
  - 1    رصيد ميزان المدفوعات

  



 

 

  :تفسير أرصدة مختلف الموازين . 2

 حيث نالحظ أن هذه الدولة $ مليار3 نالحظ وجود عجز بمقدار :أ ـ ميزان التجارة و الخدمات 

  .تستورد أكثر مما تصدر

نالحظ وجود عجز في هذا الميزان فما تدفعه الدولة للخارج من أرباح : ب ـ ميزان الفوائد و األرباح 

ارج أكثر مما تقبضه من استثماراتها في االستثمارات األجنبية و فوائد القروض المحصل عليها من الخ

  .الخارج     و فوائد القروض التي قدمتها للخارج

 أي أن $ مليار 8 يتضح من الميزانين السابقين أن ميزان العمليات الجارية يظهر عجزاً بمقدار  ـجـ

  .هذه الدولة دفعت للخارج أكثر مما قبضت منه

 و سببه هو $ مليار 7أن هذا الميزان يظهر فائضاً بـ  نالحظ :د ـ ميزان المعامالت الرأسمالية 

  . االقتراض من الخارج

نالحظ من خالل ميزان المدفوعات أن هذه الدولة تعاني من مديونية خارجية كبيرة فهي تعتمد على . 3

  .القروض الخارجية من أجل تمويل عملياتها الجارية

هذه الدولة باستخدام ميزان حركة الذهب يمكن للحصول على التوازن الحسابي في ميزان مدفوعات . 4

أن يكون عن طريق تصدير كمية من الذهب للحصول على العمالت الصعبة من أجل تقوية وسائل 

  .الدفع لهذه الدولة

  
  - 8    رصيد ميزان العمليات الجارية

   +7    رصيد ميزان المعامالت الرأسمالية
   +1    )تصدير الذهب(رصيد ميزان حركة الذهب 
  0    رصيد ميزان المدفوعات

  

  : الجواب على السؤال الرابع 

  :تعريف المنظمة العالمية للتجارة . 1

 سنة 46 تقرر إنشاء المنظمة العالمية للتجارة غير أن العالم انتظر قرابة 1947في مؤتمر هافانا سنة 

إلبقاء على حرية تحرك قبل تمكنه من إقامتها بسبب رفض الواليات المتحدة األمريكية ـ حرصاً على ا

أ في فرض عقوبات تجاريةـ مما جعل الدول المشاركة تكتفي باإلبقاء على االتفاقية العامة .م.الو

 ليشهد ميالد  منظمة 1994 و انتظر العالم حتى سنة )GATT(للتعريفات و التجارة التي عرفت باسم 

رية كباقي المنظمات الدولية و عضويتها التجارة  العالمية و هي منظمة دولية تتمتع بالشخصية االعتبا

  .مفتوحة لجميع دول العالم

  

  



 

 

  :دور منظمة التجارة العالمية . 2

  . إزالة كافة القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول -

 .ضاءاإلشراف على تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتجارة الخارجية بين الدول األع -

التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تحديد السياسات االقتصادية، و تحديد برامج                -

 .اإلصالح االقتصادي في الدول النامية

 .مراقبة و فحص السياسات التجارية للدول األعضاء -

 .الدولية  التجارية تالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقيا -

  .تطبيق قرارات تسوية المنازعات -
 
 


