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  :عزيزي الطالب 
القتصادية الكبرى في العالم، و الفجـوة العميقـة بـين                  لقد عرفت في الدرس السابق التكتالت ا      

  .العالمين المتقدم و المتخلف، و اآلثار السلبية و اإليجابية للشركات المتعددة الجنسيات
       و يمكنك أن تواصل معنا قراءة و دراسة واقع التبادل التجاري في العالم من خالل البحث عـن                  

  . التبادل التجاري في العالم ؟إجابات لألسئلة التالية حول طبيعة
  أين تتمركز مناطق التبادل الرئيسية و الدول التجارية الكبرى ؟

   ؟و ما هي وسائل النقل األساسية في المبادالت التجارية
  و ما هي أهم المنظمات التجارية الدولية و اإلقليمية ؟

  و تكنولوجيا 
  اإلعالم و التجارة اإللكترونية ؟

  

  :رية في العالم المبادالت التجا
  

  يجمع التبادل التجاري بين عمليتي التصدير
  .واالستيراد، للبضائع والخدمات

   :طبيعة الصادرات والواردات -
  تعد المواد المصنعة أهم مواد تبادل السلع، كما 

  وتتقدمها و سائل النقل كالسيارات، ) 1( يوضحه الجدول 
وات التجهيز، و األجهزة الكهـرو منزلية، و اآلالت و أد

إضافة إلى الموارد األولية الخام كالبترول و الغاز و الحديد، 
  والمحاصيل الزراعّية الغذائّية كالحبوب و الخضر و الفواكه،
  .و االنتاج الحيواني كالمواشي و الدواجن و الثروة السمكية

  2005 طبيعة الصادرات العالمية للبضائع :1         جدول 
  
  
  
  
  

 حاويات البضائع



 

  %النسبة  $مليار / ةالقيم  المواد
 8.39 852  المحاصيل الفالحة

 17.21 1748  الموارد األولــية 

 71.97 7312  المواد المصــنعة 

 2.43 247  بقية المــــواد

 100 10159  المجـــــموع 
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دائرة نسبية تمثل طبيعة الصادرات العالمية سنة      2005

8%

17%

73%

2%

 
  

  : ة  مناطق التبادل الرئيسي- 
       يتمركز التبادل التجاري في العالم المتقدم بين الدول األكثر تقدما الواليات المتحـدة األمريكيـة،        
اليابان، و اإلتحاد األوروبي التي تتدفق منها السلع لضخامة إنتاجها الصناعي و الزراعي، و قوة شبكة                

نسيات في القـارات الخمـس، و أيـضا         النقل و وفرة المواصالت فيها، و تغلغل شركاتها المتعددة الج         
  .لطبيعة عملتها الصعبة القابلة للصرف و التحويل، كالدوالر األمريكي، و الين، و األورو

   2005 مناطق التبادل الرئيسية في العالم سنة 2جدول 
  
  
  
  
  
  



 

  %الواردات   %الصادرات   المناطق  
 30 27  أ.م.الو

  21 24  اإلتحاد األوروبي
  

  اليابان
  49 49  العالمبقية 

  8 12  اليابان
 38 35  اإلتحاد األوروبي

  
  أ.م.الو

 54 53  بقية العالم

 32 31  أ.م.الو

 3 5  اليابان
  

  اإلتحاد األوروبي
 65 64  بقية العالم

 12 7  أ.م.الو

 5 5  اليابان

 23 19  اإلتحاد األوروبي

  
  بقية العالم

 60 69  التبادل البيني 

  OMC 2006منظمة التجارة الدولية :    المرجع                 
  
  
  
  



 

أعمدة بيانية  تمثل التبادل التجاري بين بقية 
العالم والدول األآثر تقدًما سنة ٢٠٠٥
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        و م أ     اليابان اإلتحاد األوروبي  التبادل البيني

الصادرات
الواردات

  
  

يسيطر العالم المتقدم على أغلب المبادالت التجارية الدولية فحجم :  الدول التجارية الكبرى 
 مرة قيمة المبادالت في إفريقيا و أمريكا الالتينية 1,6الصادرات و الواردات األمريكية يفوق بـ

  .جتمعة م
  

 2005مقارنة حجم المبادالت في العالمين المتقدم والمتخلف :   3   جدول 

  إجمالي المبادالت  الواردات  الصادرات  المناطق
 2636 1732 904  أ.م.الو

 547 249 298  إفريقيا

 1089 520 569  أمريكا الالتينية

  $مليار : ة الوحدOMC 2006منظمة التجارة الدولية :                 المرجع
 دول منها تنتمي للشمال الصناعي، و ضمن قائمة العشر األوائل في حجم المبادالت التجارية تسع

و دولة واحدة فقط تنتمي للعالم الثالث هي الصين الشعبية، و هذا ما يكشف التفاوت الشديد بين العالمين 
  .المتقدم الغني           و المتخلف الفقير

  
  
  
  



 

  ▼2005 في حجم الصادرات ائمة العشر األوائلق:  4جدول      
  النسبة العالمية  حجم الصادرات  الـــــدول  الترتيب
 9,3 969,9  ألمانيا 1

 8,7 904,4  أ.م.الو 2

 7,3 762  الصين الشعبية 3

 5,7 594,9  اليابان 4

 4,4 460,2  فرنسا 5

 3,9 402,4  هولندا 6

 3,7 382,8  بريطانيا 7

 3,5 367,2  إيطاليا 8

 3,4 359,4  كندا 9

 3,2  334,3  بلجيكا 10

  %  مليار دوالر  OMC 2006: المرجع

 ▼2005 في حجم الواردات قائمة العشر األوائل: 5      جدول 
  النسبة العالمية  حجم الواردات  الـــــدول  الترتيب
 16,1 1732,4  أ.م.الو 1

 7,2 773,8  ألمانيا 2

 6,1 660  الصين الشعبية 3

 4,8 514,9  انالياب 4

 4,7 510,2  بريطانيا 5

 4,6 497,9  فرنسا 6

 3,5 379,8  إيطاليا 7

 3,3 359,1  هولندا 8

 3 319,7  كندا 9

 3 318,7  بلجيكا 10

  %  مليار دوالر  OMC 2006: المرجع



 

  :  الموانئ التجارية -
 عمليات التبادل التجاري ¾تتم 

العالمية بواسطة النقل البحري بفضل 
لبنية التحتية كالموانئ الكبرى،       توفر ا

التجارية  و وسائل النقل العمالقة كالسفن
و أكبر الموانئ في . و ناقالت النـفط

العـالم تقع في آسيا         و أوروبا، 
  .و في مقدمتها ميناء شنغـهاي الصيني

  
 2005الموانئ الكبرى في العالم : 6جدول          

  مليون طن/ ن السلع وز  البلد  الميناء  الترتيب
  443  الصين  شنغهاي 1
  268 ,423  سنغافورة  سنغافورة 2
 231 ,370  هولندا  روتردام 3
 139 ,230  الصين  هونغ كونغ 4
  185  اليابان  ناغويا 5
 054 ,160  بلجيكا  أنفرس 6
 366 ,104  أستراليا  دامبيي 7

 Wikipédiaالحرة  الموسوعة : المرجع                                      
  

  2003نسب حمولة السفن التجارية في العالم : 7جدول         
  بقية السفن  السلع  الحاويات  البترولية  أنواع السـفن

 16,58 35,90 10,56 36,96  نسبة الحمولة

  UNCTAD 2005مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المرجع

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  :ة واإلقليمية الكبرى المنظمات التجارية الدولي -
تشكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عدة منظمات تجارية دولية وإقليمية ذات مجال جغرافي 

  : محدد، أهمها 
  

   :OMC التجارة العالمية  منظمة-
 علـى أنقـاض    1994 أفريل   15تأسست في مراكش بالمغرب     

 وبـدأت   ،GATTوالتجارة  االتفاقيـة العامة للتعريفة الجمركية
ـًا في     ـ 1995 جانفي   1العمل رسميــ  عضوا، ليرتفـع    81 ب

 ديـسمبر   11 بعد انضمام المملكة العربية السعودية في        149إلى  
  .، و مقرها جنيف2005

  : اإلتحاد األوروبي -
المجموعة االقتصادية " هو منظمة إقليمية كانت تعرف بـ 

  ".األوروبية 
العمل بدأت  بروما، و1957 مارس 25تأسست في 
ـًا في   27 ليرتفع إلى أعضاء، 6 بـ1958 جانفي 1رسمي

 جانفي 1عضوا بعد انضمام رومانيا و بلغـاريا في 
  . في بلجيكال، ومقرها بر وكس2007

  
  

 حاملة النفطحاملة الحاويات



 

    :ALENA اتفاقية التبادل الحر ألمريكا الشمالية -
 الموقعة بين الواليات المتحدة األمريكية  كنـدا 

 والتي تحـولت إلى 1992 ديسمبر18والمكسيك في 
  جانفي1منطقة التبادل الحر ألمريكا الشمالية في 

1994.  
   :ANASEجمعية أمم جنوب شرق آسيا  -

  
  ،نخمس دول هي تايالند، ماليزيا، الفيليبيأّسستها 

   عاصمة تايالند  في بانكوك اندونيسيا، و سنغافورة
   دول 10، مقرها جاكرتا، و هي تضم 1967 أوت8

  ، ميانمارالوس، وكمبوديا، يبعد انضمام برونا
 فيفـري   24أول مؤتمر قمة في     ) األناس(وقد عقدت   

1976.  
  
  
  
 Mercosur المجموعة االقتصادية لدول أمريكا الجنوبية -

 مارس  26تأسست في أكسيسون عاصمة الباراغواي يوم       
، والتي أصبحت تعرف بـمنطقة التبادل الحر لدول        1991

، و هي تضم خمـس      1995 جانفي   1بية في   أمريكا الجنو 
البرازيــل األورغــواي، ( دول أربعــة منهــا مؤّســسة 

  2006،      و فنزويال في )البارغواي، و األرجنتين
مـساهمة المنظمـات التجاريـة فـي حجـم          : 8جدول   

  2005المبادالت
  
  
  
  
 



 

  الميزان الجاري  الواردات  الصادرات  العدد  المنظمات
 134 - 4135 4001 27  اإلتحاد األوروبي

ANASE  10 653 594 59 
Mercosur  5 163 114 49 

ALENA  3 1477 2268 - 791 
OMC  149 9590 10099  - 509 

  مليار دوالر:                          الوحدةOMC 2006: المرجع      

  
  :  األسواق العالمية -
  

و أسواق المواد المـصنعة فـي العـالم         تتمركز أسواق الموارد األولية الخام في العالم الثالث،         
يتم فيها  المتقدم، حسب التقسيم الدولي للعمل، و تعد البورصة مكان للتبادل، فهي سوق منظمة وقانونية               

  ... العمالت، األسهم و السندات المالية، الموارد األولية، و المحاصيل الزراعيةشراء بيع و
، )NYSEبورصة  (ية كبورصة وول ستريت بنيويورك      و توجد بورصة القيم التي تسمى األسواق المال       

  .و بورصة التجارة التـي تهتـم بالسلـع     و البضائع كبورصة لندن و شيكاغو
 2000البورصات الخمس الكبرى في العالم سنة :  9      جدول 

  مليار دوالر/ قيمة األسهم  البلد  البورصة  الترتيب
1 NYSE  11534  أ.م.و 

 3598  أ.م.و  نيسداك 2

 3157  اليابان  طوكيو 3

 2612  بريطانيا  لندن 4

 1447  فرنسا  باريس 5

   Quid 2002موسوعة : المرجع                                  

                
                    بورصـــة طوكيو

  
 



 

  أسعار أهم السلع في البورصات العالمية : 10جدول 
 البترول الخام

 ام برنتأسعار البترول خ

IPE بورصة لندن   
 برميل/ أمريكيدوالر  56.03  2007 جانفي3

 المعادن 

 أوقية/دوالر 636.75 2007 جانفي3    عالمي-أسعار الذهب 

 طن / أمريكيدوالر   5785 2007 جانفي3    عالمي-أسعار النحاس 

 أوقية/سنت  1291 2007 جانفي3    عالمي-أسعار الفضة 

 طن / أمريكيدوالر  2782.2 2006 ديسمبر28  عالمي - األلومنيومأسعار 

 المحاصيل الزراعية 

  60.5 2007 جانفي3   عالمي- األمريكيأسعار القطن 
قنطار /أمريكيدوالر 

 متري

)  الليناألبيض(أسعار القمح 
   عالمي

 طن / أمريكيدوالر   185.3 2006 ديسمبر20

 طن / أمريكيدوالر  175.08 2007نفي جا03 عالمي)  الليناألحمر(أسعار القمح 

)  صلباألحمر(أسعار القمح 
   عالمي

 طن / أمريكيدوالر   188.1 2006 ديسمبر28

 طن / أمريكيدوالر   337  2007 جانفي3    عالمي-)5رقم (أسعار السكر 

) غير المقشور(أسعار األرز 
   عالمي

 طن / أمريكيدوالر  199.99 2007 جانفي3

 طن / أمريكيدوالر   152.3 2006 ديسمبر28   عالمي) الصفراء (أسعار الذرة

  eg.gov.idsc.www://http: المرجع

  
  
  



 

  تطور أسعار البترول في األسواق الدولية : 11جدول 
أبرز 
  األنواع

  جانفي
70  

  جوان
73  

  نوفمبر
74  

  نوفمبر
79  

  نوفمبر
80  

  أكتوبر
81  

  رسبتمب
90  

  مارس
96  

  مارس
98  

  مارس
2000  

  مارس
2001  

 24,50 24,45 14,50 21,85 41,80 40 37 26,27 16,22 4,44 2,65  الجزائري
العربي 
 23,20 24,98 12,40 20 36 34 32 24 11,65 2,90 1,80  الخفيف

 24,25 24,25 14,15 21,20 40,10 35 39,25 26,02 - - -  البرانت
غرب 
  التكساس

- - - - 36 35 38 22,25 15,50 27,10 27 

  1برميل/  دوالر :الوحدة                            quid 2002: المرجع
  
  

  : تكنولوجيا اإلعالم
  

شهدت تسعينيات القرن العشرين تطور طرق التبـادل        
التجاري باستعمال تكنولوجيـا اإلعـالم اآللـي عبـر        

التـي  ، و   )(www العالمية الشبكة العنكبوتية    االنترنت
  . و االقتصاد الرقميالتجارة اإللكترونيةتسمى 

و ظهرت شركات متعددة الجنسيات في ميدان 
و شركات لتقديم خدماتها عبر  توفير وسائل االنترنت،

، و Goodyear ،MSNمحركات بحث عمالقة 
yahoo...  

نًا لتنظيم  قد وضعت قانو– ألونيسترال –و كانت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
  .1996 جوان 12 في التجارة اإللكترونية

 مليـار دوالر، و     4 بـ   2003و حققت التجارة اإللكترونية، رغم حداثتها، رقما ماليا بارزا سنة           
   . 2005 مليون نسمة سنة 694ينتظر تزايدها نتيجة تنامي عدد مستخدمي شبكة االنترنت الذي بلغ 

                                                 
  . لترا159يساوي : البرميل -  1



 

  التجارة اإللكترونية 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2005علوماتية الشركات الست الكبرى في أدوات الم: 12جدول    

  
  
  
  
  

               
 مليار دوالر:      الوحدة        OMC 2006: المرجع               

  البلد  رقم األعمال  الشرآات  
1 Nippon Tel & Tel  100,82  اليابان  
2 IBM 91,13  أ.م.و  
3 Hewlett - Packard 87,90 أ.م.و  
4 Deutsche Telekom 78,53 ألمانيا  
5 Verizon Commun 75,11 أ.م.و  
6 Vodafone 64,52 بریطانيا  

  
 مـا  ...االلكترونيةرة  تمثل التجا   بالخدمة ال بالبضائع   هي تسويق  التجارة اإللكترونية    "

حيث يقوم االقتصاد الرقمـي علـى      Digital Economyيعرف باالقتصاد الرقمي 
    ...المعلوماتو تقنية   التجارة اإللكترونية-: حقيقتين 

االتـصال هـي التـي       و الحاسوب صناعة المعلومات في عصر      أوفتقنية المعلومات    
( لكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة      الحقيقي للتجارة اإل   خلقت الوجود الواقعي و   

  )الكومبيوتر 
   ..".التجاري النشاط وإدارةواالتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ 

  :المرجع
http://www.opendirectorysite.info/e-commerce/01.htm 

1الوثيقة

 

 



 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نشاط إدماجي 
  .بّين أهم مواد التبادل التجاري -
  .عّرف التجارة اإللكترونية -
  2003نسب حمولة السفن التجارية في العالم  إليك جدول يمثل -

  بقية السفن  السلع  الحاويات  البترولية  ع السـفنأنوا

 16,58 35,90 10,56 36,96  نسبة الحمولة

  UNCTAD 2005مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المرجع 
  : إستنتاجا للجدول 

  . سم، وعلق عليها3 مثل أرقام الجدول بواسطة دائرة نسبية نصف قطرها -
  .تقدم على المبادالت التجاريةناقش أسباب سيطرة العالم الم-
  . وّضح أهمية البورصة في عملية التبادل التجاري العالمي-

 
 

  

هي ببساطة عبارة عن بيع وشـراء البـضائع    E-Commerce التجارة اإللكترونية" 
والمعلومات من خالل استخدام شـبكة اإلنترنـت حيـث يلتقـي البـائعون       توالخدما

عبر هذا العالم الرقمي من خالل المواقع المختلفة مـن أجـل    والمشترون والسماسرة
االتفاق على تفاصيل  التفاوض و التواصل و عليها و عرض السلع والخدمات والتعرف

ارة اإللكترونية للشبكة العربية لالتـصاالت  التج عمليات البيع والشراء كما تعرف لجنة
   المصرية التجارة اإللكترونية بأنها

تنفيذ بعض أو كل المعامالت التجارية في السلع والخدمات التي تتم بـين جهـة                "   
و أخرى أو بين مـستهلك وجهـة تجاريـة باسـتخدام تقنيـة المعلومـات و        تجارية

  ..."ن قبل منظمة التجارة العالميةالمعتمد كذلك م  و هو التعريف"االتصاالت
  ،واإلنترنت التجارة اإللكترونية          مجلة العالم الرقمي، 

 .2004 فيفري 15، 56      العدد 
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