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 .عدد أصناف الخدمات -1
 

 األمثلة أصناف الخدمات
 العمومية والخدمات الخاصة الخدمات 

 الصحة و التعليم والقضاء الخدمات العمومية-أ
 التعليم الخاص والبنوك والتأمين الخدمات الخاصةب_

 الخدمات النادرة والخدمات العادية 
 االستشارة والهندسة و دراسة األسواق الخدمات النادرة-أ

اإلدارة المحلية)الشرطة والبريد..( التعليم  لعاديةالخدمات ا-ب
 الصحة

  الخدمات الموجهة إلى المؤسسات
 والخدمات الموجهة إلى األشخاص

الموجهة إلى -أ
 المؤسسات

 االستشارة القانونية والمالية و الدعاية واإلعالن

إلى الموجهة -ب
 األشخاص

 الخدمات الصحية والثقافية والمنزلية

 
 ؟ مظاهر نمو قطاع الخدمات في االقتصاد الدولي ما -2
      .تنامي نسبة العاملين في قطاع الخدمات            .تنامي مساهمة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 
   

 علل : تنامي قطاع الخدمات في العالم وعولمتها -3

قطاع أسباب تنامي 
 في العالم الخدمات

 التوسع في استعمال الحاسوب                         تعاظم أهمية اإلدارة واالبتكار والدعاية 
 الخدمات نتيجة تغير نمط العيش استهالك تطور    الهاتف،  ظهور حاجات خدمية جديدة( 

 الترفيه، والسياحة(                                                                       

 متلفزةالمحاضرات ال                                  شبكات االنترنت  أسباب عولمة الخدمات

 

 ( بما يناسبها بوضع عالمة )  المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية صنف هذه العبارات -4

 الخارجية تجارةال ة الداخليةالتجار العبارات
   بين الدول والخدمات تبادل السلع

   شبكة المواصالتبالنمو االقتصادي واالجتماعي وتحديث ها يرتبط توسع

   تقسم إلى تجارة الجملة وتجارة المفرق

   تكثفت بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نمو الصادرات العالمية

   تبادل السلع والخدمات داخل البلد الواحد
 

 لها اختيار الموقع التجاري.العوامل التي يخضع  استنتج -5
 

 
 

 نمو الصادرات العالمية. : علل -6
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عوامل 
اختيار 
الموقع 
التجاري

 .سهولة  الوصول إلى الموقع  .توافر األرض بالسعر المالئم 

...................................................................  القرب من األحياء السكنية   اتساع العقار لبناء مواقف ومخازن

...................................................................

نمو  عوامل
الصادرات 

 العالمية

  الجات" التجارة والتعريفات الجمركيةالدور الذي قامت به االتفاقيات العامة حول" 

 .توجه البلدان المصنعة نحو تكثيف التصدير 

 صناعي يعتمد على مواد متنوعة التحول إلى اقتصاد. 

 .تطور تقنيات النقل من حيث السرعة والتخصص والقدرة على الشحن 



 وفقا للتقسيم اآلتي. البلدان في مكانها المناسبهذه  صنف -6
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 .المشاكل األساسية للتجارة الدولية وضح -7

 

 

 
 

 
 الـــواجـــــب

 

 .اسم المصطلح أمام التعريف الذي يناسبه اكتب -1
     التجارة الخارجية    شروط المبادلة    اتفاقية الجات     الخدمات الخاصة    الحماية االقتصادية    التجارة الداخلية   الخدمات العمومية 

 التعـــــــريف المصطــلـــــــح
 مثل: الصحة، التعليم، والقضاء ...ال تهدف إلى الربح الخدمات التي  الخدمات العمومية

 الخدمات التي تهدف إلى الربح مثل: التعليم الخاص، البنوك، والتأمين ... لخدمات الخاصةا

 عمليات تبادل السلع والخدمات داخل البلد الواحد التجارة الداخلية

 تبادل السلع والخدمات بين الدول التجارة الخارجية

 البلدان الصناعية من المواد المصنعةعملية احتساب أسعار صادرات البلدان النامية من األولية، وأسعار صادرات  شروط المبادلة

 اتفاقية تهدف إلى تحرير المبادالت العالمية ومقاومة سياسة الحماية الجمركية اتفاقية الجات

 المواصفات الفنية التي تفرضها الدول المتقدمة على السلع المستوردة والتي تتناسب مع قوانين البيئة والصحة الحماية االقتصادية
 

 :هو  الذي يتكون من مختلف األنشطة االقتصادية التي توفر إنتاجا غير مادي القطاع -2
 كل ما ذكر صحيح -د                     الخدمات -ج                    الصناعة -ب           الزراعة             -أ      

 : علىالبلدان المتقدمة في اإلنتاج الصناعي العالمي  تستحوذ -3
 اإلنتاج ثلث -د                  نصف اإلنتاج -ج                  ربع اإلنتاج -ب                       ثلثي اإلنتاج -أ     

 

 

 
 

 
9 

 

للمواد  الدول المصدرة
 المصنعة

 

  للخامات الدول المصدرة
 الزراعية والمنجمية والطاقية

 

 األقطاب المحركة للتجارة
 الدولية

 

 الشرق األوسط 

 بلدان أفريقيا 

 أمريكا الالتينية 

 

 الواليات المتحدة األمريكية 

 تحاد األوروبياال 

 اليابان 

 

 الشمالية أمريكا 

 القارة األوروبية 

 اليابان 

 

 األقطاب الثانوية في
 التجارة الدولية

 

 الشرق األوسط 

 بلدان أفريقيا 

 أمريكا الالتينية 

 

 بلدان أفريقيا –    أمريكا الشمالية  -الشرق األوسط     -
 اليابان -    أمريكا الالتينية  -     القارة األوروبية -

 بلدان أفريقيا –الواليات المتحدة األمريكية     -   الشرق األوسط -
 اليابان -أمريكا الالتينية       -االتحاد األوروبي      -

المشاكل 
األساسية 
للتجارة 
 الدولية

 .العجز في الموازين التجارية 

 شروط المبادلة بين الدول الصناعية والدول النامية تدهور 

 .الحماية االقتصادية الجديدة 
...................................................................................................................................................


