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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  : سوق المواد الغذائیة -*
  من المواد األساسیة عند الدول:القمح واألرز 

غذاء أساسي ، إمكانیة التخزین ، ضخامة العائدات ، زیادة الطلب علیھما ، مادة :أھمیتھما
  . إستراتیجیة ضاغطة 

النوعیة والجودة ، العرض والطلب ، منطقة اإلنتاج ، سیطرة :العوامل المتحكمة في تجارتھا 
  .شركات عمالقة الحبوب

العدید من الدول تتخلص من الفائض منھ –استعمالھ واستخراج الوقود الحیوي :اھم المشاكل 
  )شیكاغو ، لندن (أسعاره تحدد في بورصات كبرى –
  .تنقل االموال الورقیة والنقدیة على عدة أشكال ھي: حركة رؤوس األموال-*

  :المخاطر   :تصنیف االموال  :عوامل نشاطھا 
–لتجاري نشاط التبادل ا
التطور –كثرة األسواق 

رواج –التكنولوجي 
نشاط –الصناعات الحدیثة 

  االستثمار 
  

ناتجة عن : المشروعة -
  مؤسسات تخضع للضرائب 

غیر مشروعة الناتجة عن -
تجارة المخدرات و االسلحة 

.  

–االحتكار واالستغالل 
تنقل االموال الغیر 

التخضم –المشروعة 
  تبیض االموال–المالي 

تدفق المشاریع ، تنشیط الحركة االقتصادیة ، استفادة بعض الدول :مساھمة السوق المالیة 
  النامیة من السیولة المالیة 

انتقال -:حولت العالم إلى قریة كونیة وانعكست على المبادالت:دور التكنولوجیا واالعالم-*
  .نشر الثقافات القومیة واللغات –تضاعف حجم المبادالت –التكنولوجیا إلى دول العالم الثالث 

التطورات بمجملھا سواء كانت سلبیة أم ایجابیة توجھ العالم نحو شمولیة النمط االقتصادي ** 
  .واالجتماعي أي نحو العولمة

  القوى االقتصادیة في العالم:الثانیة الوحدة 
  الوالیات المتحدة األمریكیة :الوضعیة األولى 
  : الموقع والمساحة

تقع في أمریكا الشمالیة تحدھا شماال كندا وشرقا المحیط األطلسي وجنوبا المكسیك وخلیجھ -*
  .وغربا المحیط الھادي 

  .غربا28.124شماال وخطي طول 24.29تقع بین دائرتي عرض -*
  :التضاریس والمناخ بالوالیات المتحدة االمریكیة 

  لھا عدة مناخات: المناخمن حیث   من حیث التضاریس
رئة االقتصاد یتالف من : قسم شرقي-

  .سھول ساحلیة 
قلب االقتصاد النابض وھو :قسم الوسط -

  .سھل فسیح غني بالمیاه 
یتمیز بالوعورة والتضرس :قسم الغرب -

  .كتلة جبلیة شاھقة
نجد تنوع الموارد : بتنوع التضاریس 

  الطبیعیة والنشاطات االقتصادیة

یسود جنوب شرق یتمیز :مداري شبھ-
  بالزراعة مداریة

  شرق غرب معتدل ممطر:محیطیي-
  جنوب غرب معتدل دافئ: متوسطي-
  أمطار شتویة: وسط جنوب:قاري -

نجد طغیان االعتدال مما :بتنوع المناخ 
یسمح باستقرار السكان وتنوع النشاطات 

  الزراعیة
  :عوامل القوة االمریكیة

  تاریخیا  طبیعیا
  تنوع تضاریسھا ومناخھا-
  إشرافھا على مسطحات مائیة ھامة-
  توفر الخلجان في سواحلھا-
  وفرة الثروة النباتیة -
  امتالكھا شبكة مائیة ھامة-

  األمن واالستقرار السیاسي-
مبدأ مورنوا –االستفادة من سیاسة العزلة -

  "أمریكا لألمریكیین" 
  انفرادھا بقیادة العالم-
  ھا مفھوم العولمةتبنی-

  بشریا  اقتصادیا
  اتساع المساحة الصالحة للزراعة-

  وفرة موارد الطاقة والمعادن--
  وفرة الخامات الزراعیة -
  تطور شبكة النقل والمواصالت-
  حیویة السوق الداخلیة والخارجیة-

  وفرة الید العاملة المؤھلة-
  االستفادة من ھجرة األدمغة-
األمریكي وحبھ للمغامرة دور الفرد -

  واالستثمار

   %12اسود %82جنس ابیض : یتمركزون بالقسم الشرقي یتركب المجتمع من :السكان 
  .%2ھنود حمر   %4أصفر 

  :االقالیم االقتصادیة 
  اقلیم الغرب  اقلیم الجنوب  اقلیم الشرق

من %12یشغل نسبة -
المساحة الكلیة                       

توجد بھ تجمعات المدن -
    ) میقالو بولیس( الكبرى 

إقلیم زراعي ھام  تتركز بھ 
توجد -الصناعات الھامة  

بھ أكبر الموانئ الواجھة 
األطلسیة و البحیرات للنقل 

  الداخلي 

  

مملكة القطن إضافة إلى 
زراعات أخرى متنوعة 

  .خاصة النقدیة
یشمل إقلیمین صناعیین قدیم 
و حدیث و یشتھر بالصناعة 

  النسیجیة و البترولیة
  بھ موانئ ھامة مثل ھوستن 

( إقلیم حدیث العھد * 
اإلصالحات االقتصادیة 

( إقلیم زراعي مزدھر 
–قطن -زراعة متوسطیة

إدخال صناعات .. )حبوب 
حدیثة و خاصة الثقیلة و كذا 

الصناعة السینمائیة و 
ة و الطائرات موانئ الفضائی

  -سان فرانسیسكو:ھامة مثل 

  الواقع االقتصادي العالمي: الوحدة األولى 
  مفھومي التقدم والتخلف:الوضعیة األولى 

ھو مصطلح اقتصادي یتمثل في عدم قدرة الدول : مفھوم التخلف -
عدم القدرة على على تحقیق التطور االقتصادي والرفاھیة االجتماعیة والتقدم الثقافي نتیجة 

.االستغالل األمثل لإلمكانات الذاتیة المتوفرة بسبب معیقات شتى
ھو مصطلح اقتصادي یتمثل في قدرة الدول على :مفھوم التقدم -

مواكبة التطور االقتصادي وتحقیق الرفاھیة االجتماعي واالزدھار الثقافي بسبب استغاللھا الجید 
  .بشریة المتوفرةوالعقالني لمواردھا الطبیعیة وال

  معاییر تصنیف الدول
  إقتصادیا-1

  تجاریا  زراعیا  صناعیا
وضعیة القاعدة الصناعیة -
تحویلیة متقدمة ، (

  )استخراجیة متخلفة 
نسبة العاملین في قطاع -

  الصناعة
مدى التحكم في -

  التكنولوجیا
متوسط الدخل الوطني -

  الخام
مقدرا إنتاج الحدید -

  الكھربائیةوالصلب والطاقة 

  تحقیق االكتفاء الذاتي-
استعمال التقنیات دىم-

  الحدیثة

مدى المساھمة في التجارة -
  العالمیة 

  :من حیث التصدیر -
  المتخلفة مادة واحدة

  المتقدمة عدة مصادر

:اجتماعیا وثقافیا - 2
  ثقافیـــــا  إجتماعیا

نسبة الموالید (معیار الدیمغرافي -
  )والوفیات

  الفرديالدخل -
  حالة التغذیة ومستوى الصحة-
  وضعیة األم والطفل-

  نسبة التمدرس وولوج-
  المدارس

نسبة امتالك وسائل االعالم - *
  واستخدامھا

  عدد الكتب المنشورة سنویا-
  للمناخ دور اساسي یؤثر في الظاھرة اال انھ لیس مبررا للبقاء:المناخ 

  :التحدید الجغرافي 
والواقعة جغرافیا یمثلھ دول العام الثالث : المتخلف وتحدیده الجغرافيمفھوم عالم الجنوب 

  .شماال عدا جنوب إفریقیا وأسترالیا ونیوزیلندا35و30جنوب خط
35و 30الواقعة جغرافیا شماال خط ل والد:مفھوم عالم الشمال المتقدم وتحدیده الجغرافي

  .شماال باالضافة إلى دول جنوب إفریقیا وأسترالیا ونیوزیلندا الخطین
  :عوامل التفاوت بین الشمال والجنوب 

استفادة الشمال من االستعمار  واستنزاف خیرات الجنوب-
االستقرار السیاسي شماال وعدمھ جنوبا-
التحكم في التكنولوجیا شماال وفشلھا جنوبا-
یر عادلة بین الشمال والجنوبطبیعة العالقات االقتصادیة غ-

  :واقع المبادالت والتنقالت :ثانیةالوضعیة ال
تعني الشمولیة عند الفرنسیین وھي أن یسود نفس القالب االجتماعي واالقتصادي : العولمة 

  .والسیاسي العالم عند األمریكانیین ولھا عدة مفاھیم 
  ..)التنوع : (مظاھرھا 
  .،التنوع الضخامة ، السرعة : التجاریة 
  .التمركز ، سرعة االنتقال ، االحتكار : التدفقات 

  .الحریة ، السھولة ، نقل الخبرات : التنقالت البشریة 
  )صادرات وواردات(ھي العملیات التي تحدث في التجارة من :المبادالت التجاریة - *

تغلل –عملة قابلة للصرف –وفرة شبكة النقل -: تتمركز بالدول المتقدمة لألسباب التالیة
  .سفن ضخمة للنقل –بضائع مختلفة –الشركات الكبرى 
سوق –سوق المواد األولیة دول العالم الثالث -: حسب تقسیم منظمة العمل :األسواق العالمیة 

  المواد المصنعة الدول المتقدمة 
ویة ویشكل نصف حجم یعتبر أنشط األسواق العالمیة ومن أھم الموارد الطاق:سوق البترول- *

  . المبادالت التجاریة 
  :تصنیف الدول   :أھم التدفقات للبترول  :خواص البترول

  سھولة االستخراج--
  كثرة المشتقات–
  ضخامة العائدات–
  .تعدد االستعمال  --
  

الشرق األوسط شریان -
اإلنتاج والتصدیر ثم إفریقیا 

  وارویا الوسط
تعتبر : الوم أ وكندا -

لالستیراد مناطق 
  .واالستھالك 

: دول منتجة ومصدرة - *
دول منظمة االوبیك 

  ..    العراق. السعودیة 
دول منتجة ومستوردة و م -

  أ ، ارویا الغربیة 
دول مستوردة فقط الیابان -

  استرالیا الھند
األزمات والحروب –النوعیة والجودة –قانون الطلب والعرض -: العوامل المتحكمة في السوق 

  قوة وضعف االوبیك –السیاسة النفطیة لكل دولة –
  التوجد سوق عالمیة ألنھ قلیل التكلفة وغیر ملوث:سوق الغاز الطبیعي - *

  روسیا ، كندا ، الجزائر ، النرویج ، ھولندا ،:اھم الدول المصدرة
  )عقود طویلة األجل ( تخضع التفاقیات دولیة :اسعاره 

  كثرة مشتقاتھ–زیادة الطلب العالمي –ظھور الغاز كبدیل طاقوي : التطور في السوق
  .التطور التكنولوجي في إسالتھ -
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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

:   العالقة بین السكان و التنمیة في شرق وجنوب شرق أسیا : الثةالوضعیة الث
تمتد المنطقة من الیابان إلى غرب الصین :التحدید الجغرافي لشرق وجنوب شرق أسیا * 

و 74ما بین خطي طول . مرورا بكوریا الجنوبیة وتایوان وسنغافورة و ھونغ كونغ  في الجنوب 
    .شماال  50جنوبا و 2شرقا و دائرتي عرض 146

:الخصائص العامة المشتركة بین دول شرق و جنوب شرق آسیا 
  تمثل قوة دیمغرافیة-
.واجھة محیطیة واسعة على الھادي و الھندي -
  مؤشر التنمیة البشریة مرتفع  -
نمو اقتصادي سنوي كبیر   -
تكامل اقتصادي بین دول المنطقة و تبادل للسلع و الخدمات  -
تمثل الیابان قطب علمي تكنولوجي یغذي الدول األخر بالتكنولوجیا و رؤوس األموال و -

      االستثمارات          
  تبعیتھا لعالم الجنوب في مجال الموارد الطبیعیة كالمعادن والمحروقات-
  تعتبر أكبر منطقة مستھلكة في العالم للثروات المعدنیة و الموارد الطاقویة  -

                                                                                       :النمو الدیمغرافي بالمنطقة
تدفق االموال واالستثمارات –وفرة الید العاملة –) زیادة اإلنتاج(سوق استھالكیة -: كعامل قوة 

                            .                                                                         بحركة الھجرة 
.                                اختالل التنمیة ، تزاید الضغط الدیمغرافي على الموارد : كعامل ضعف

تمثل المنطقة قطب اقتصادي كبیر یجلب االستثمارات وتعتمد :واقع النمو االقتصادي بالمنطقة 
  : على االقتصاد الموجھ للتصدیر

رواج تجارتھا –عیة أكبر قوة اقتصادیة ویرجع ذلك إلى كفاءتھا الصنا: الیابان–
استیراد المواد األولیة و –التكامل و االندماج بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة 

تصنیعھا محلیا 
 تشھد نموا اقتصادیا ملحوظا ناتج عن انفتاحھا القائم على تنمیة المنطقة -:الصین

) المناطق الحّرة ( الساحلیة و جلب االستثمارات األجنبیة 
 االستثمار –استفادت من المساعدات األمریكیة –الصناعة طانش-:یةالجنوبكوریا
 عرفت نموا اقتصادیا اعتمادا على دینامیكیة االستثمارات األجنبیة و الجالیة -:تایوان

الصینیة 
 تعتبر منطقة تبادل حّر عرفت تطورا ملحوظا و حركة تجاریة دولیة -:ھونغ كھونغ
 فتح باب االستثمار –رواج التجارة –الدعم العلمي –التجدید الصناعي -:سنغافورة  

  :عوامل قوة المنطقة 

  تاریخیا   بشریا  اقتصادیا

من ¼ تستحوذ على - *
  الثروة العالمیة

منطقة تجمع رؤوس - *
  .اموال أجنبیة

  ذات اقتصاد منفتح- *
تكامل بین دول المنطقة - *

  اقتصادیا

  دیمغرافیةقوة - *
  توفر الید العالملة- *
  التكوین المستمر للسكان - *

االستفادة من الحرب - *
  الباردة والمشاریع األمریكیة

االستفادة من التحول - *
  التكنولوجي للیابان

  
الفقر في المواد   -قساوة المناخ –)نشاط بركاني (خط النار –التجزؤ ( :معیقات المنطقة 

  )–2دمار الح ع –الیابان األولیة خاصة 
  : الیابان - *

: جزیرة اھمھا 4000ن یشكل االقلیم الیاباني /م128: كلم عدد السكان 378000: المساحة
  كلم2000ھوكایدو ، ھوتشو ، شیكوكو ، كیوشو تمتد من الشمال الى الجنوب على طول 

  :عوامل قوتھا
  اقتصادیا  بشریا  تاریخیا 

  المیجيإصالحات العھد - *
االستفادة من الحرب - *

  الباردة والمشاریع األمریكیة
  االستقرار السیاسي- *
الحركة االستعماریة - *

  للیابان

  طبیعة الفرد الیاباني
  ارتفاع الكثافة السكانیة

حیویة السوق الداخلیة 
  والخارجیة

  التحكم بالتكنولوجیا
  التكامل بین الشركات
  توفر رؤوس االموال 

  حريقوة األسطول الب
  اغلبھا على الساحل أھمھا: مجمعات مدن 03تضم الیابان :المدن الیابانیة والسكان 

  طوكیو ، ناغویا ، مجمع اوساكا كیوتو كوبي
توفر شبكة نقل متطورة ،موانئ  ذات نشاط ضخم ، اندماج عالي في كل :ممیزات المدن

  .الخدمات
  : مشاكل الیابان

  بیئیة  سكانیة
  الریفي ، اكتظاظ سكانيظاھرة النزوح - *
ازدحام الطرق السریعة ، األحیاء - *

  القصدیریة ، 

  منطقة زلزالیة وبركانیة نشیطة- *
لمنازل وتلوث تلوث بیئي نتیجة نفایات ا- *

  ضاناتالمیاه ، تعرض للفی

من مساحة الولیات المتحدة 1/3تمثل الواجھة األطلسیة   -:أأھمیة الواجھة األطلسیة للو م -
-تمتلك إمكانیات طبیعیة وبشریة ھائلة -تتركز  بھا  مختلف األنشطة االقتصادیة -األمریكیة 

تجمع المؤسسات االقتصادیة و --...) فیالدلفیا –واشنطن -نیویورك( تمركز المدن الھامة 
ھمزة وصل بین -شبكة مواصالت كثیفة بحریة وبریة و جویة-المالیة و المنظمات الدولیة 

ممارسة -:انعكاسات القوة على السیاسة الخارجیة -األقالیم الداخلیة و العالم الخارجي  
، استخدام المحافل الدولیة ..) العراق ، أفغانستان ( التدخل في مناطق متعددة –الضغط والھیمنة 

                                                                         .عدم استقرار االقتصاد العالمي-الر كعملة تعاملیة في العالم تفوق الدو--.لفرض ارادتھا
    : اإلتحاد األوربي: الوضعیة الثانیة 

  :استخالص عوامل القوة االقتصادیة ومعیقاتھا 
:عوامل القوة -ا 

االستقرار السیاسي . الدعم األمریكي .االستعمار. الثورة الصناعیة :العوامل التاریخیة -ا
السوق األوروبیة . 1944اتحاد البینولكس (    انتھاج سیاسة التكتل مبكرا.   2منذ ح ع 

انشاء االتحاد األوربي بتوقیع اتفاقیة ماستریخت .   )دول 6من (بتوقیع اتفاقیة روما 1957
                      1991–12–10في 

–تنوع المناخ -لزراعیة  المساحة اتساع -الموقع االستراتیجي :العوامل  الطبیعیة -2     
.الموارد الطبیعیة . كم 4000طول الواجھة البحریة –وفرة الموارد مائیة 

فة شبكة البنیة التحتیة و كثا-النظام الرأسمالي :    العوامل االقتصادیة و البشریة  -3    
الید العاملة -اتساع السوق االستھالكیة -التحكم في التكنولوجیا -قوة االستثمارات -المواصالت 

  تطور البحث العلمي –المؤھلة و الخبرة 
  : المعیقات -ب 

التفاوت   –)   2005سنة %17( شیخوخة المجتمع -.التبعیة في المواد األولیة   -
شدة المنافسة الخارجیة مع الو م أ و الیابان و الصین   –في التطور بین دول االتحاد  

ضعف الوزن السیاسي و عدم استقاللیة السیاسة الخارجیة –و المنافسة الداخلیة 
األوبئة و –مشكل التلوث البیئي  ارتفاع معدالت البطالة   –لالتحاد عن الو م أ 

  )جنون البقر ( لتي أصابت الثروة الحیوانیة االمراض ا
  : إبراز مكانة إقلیم الراین و الواجھة البحریة الشمالیة والغربیة في اقتصاد االتحاد   -

نسبة إلى نھر الراین الممتد من جنوب بریطانیا إلى شمال : القوة االقتصادیة إلقلیم الراین *      
إذ یعد القلب االقتصادي مرورا بھولندا وبلجیكا ولكسمبورغ وشرق فرنسا وغرب ألمانیا ایطالیا 

  : تتمثل قوتھ في .النابض االتحاد خاصة مع موانئ اإلقلیم العالمیة 
تتركز فیھ جل األنشطة االقتصادیة    -ینتج نصف الدخل الوطني الخام لدول االتحاد تقریبا      -
-ھو أكبر منطقة من حیث كثافة التمركز السكاني    -نشطة الخدماتیة و األ) زراعة و صناعة ( 

  وفرة الموارد الطبیعیة و المائیة و انبساط سھولھ ورتابتھا 
كون نھر الراین أصال مجرى مالحي داخلي كبیر یسھل ربط الدول اروربیة ببعضھا ونقل   -

  حیویتھ التجاریة و السیاحیة   -... البضائع و 
  :جھة البحریة الشمالیة و الغربیة في اقتصاد االتحاد األوربي أھمیة الوا

  .إنھا تطل على العدید من الدول األوربیة -1
  .لتصدیر واالستیراد لواجھة بحریة ھامة و طریق تجاري رئیسي   -2
  )كثرة موانئھا (تسھیل التنقالت و المبادالت الداخلیة و الخارجیة -3
  و الثروة السمكیة ) بحر الشمال ( مصدر مھم للنفط و الغاز الطبیعي -4

: مظاھر قوة االتحاد األوربي االقتصادیة 
یعتبر قوة زراعیة ھامة على المستوى الدولي إذ ینتج ربع القمح :القوة الزراعیة لإلتحاد -1

.و یحتل مراتب متقدمة في إنتاج الحلیب و مشتقاتھ وكذلك اللحوم .العالمي
2 و ینتج حوالي . المرتبة األولى في إنتاج السیارات احتالل:القوة الصناعیة لإلتحاد-
.من إنتاج السفن العالمي باإلضافة إلى قوة الصناعة الفضائیة % 40

من التجارة الدولیة  % 42عالمیا بمساھمتھ بـ المرتبة األولى:القوة التجاریة والمالیة - 3  
واتساع أسواقھ الخارجیة أما قوتھ المالیة فتظھر في قوة صادراتھ ووارداتھ وكذلك ربح المیزان 

في ) األورو(نسى قوة العملة األوروبیة الموحدة نندو ا.التجاري لإلتحاد في السنوات األخیرة
  .الساحة المالیة الدولیة الیوم

     اإقلیم أمستردام بھولند  -إقلیم الروھر بألمانیا :  -األقالیم الصناعیة لإلتحادأھم**     
إقلیم لندن ببریطانیا     -   إقلیم أستوكھولم بالسوید  -إقلیم البو بإیطالیا-باریس بفرنسا   إقلیم

  بإسبانیاإقلیم مدرید  -    شارلو  ببلجیكاإقلیم موس  -
  :التكتل في تحقیق المكانة المنشودة دور 

  مكن دول االتحاد من تجاوز خالفاتھا و توحید إمكانیاتھا و حسن استغاللھا  -
  قطب اقتصادي عالمي حولھا إلى  -
  و تبعیتھا في الخامات للدول المتخلفة ةخفف من تبعیتھا للوالیات المتحد-
  قلص من الفوارق في التطور االقتصادي بین دولھا و تحقیق رفاھیة شعوب القارة  -

  مكنھا من استعادة مكانتھا االقتصادیة و السیاسیة عالمیا إلى درجة كبیرة -
من خالل اتفاقیة لومي و تجدیدھا و اتفاقیة (استعادة مكانتھا في مستعمراتھا السابقة -

  )الشراكة مع الدول العربیة 
  .التوسع الجغرافي نحو أوربا الشرقیة -     
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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

االقتصاد و التنمیة في دول الجنوب الوحدة الثالثة : 
الوضعیة  األولى : االقتصاد الجزائري في العالم

:مساھمة الجزائر في المبادالت التجاریة 
تفكك اقتصادیات -1:من إجمالي المبادالت التجاریة لھا ویعود ھذا الضعف إلى %2ضعیفة جدا ال تتجاوز  :المساھمة التجاریة الجزائریة مع دول المغرب العربي و الدول اإلفریقیة –أ -

–6و القیود الجمركیة  –المغرب –غلق الحدود –5تشابھ البنیة االقتصادیة    -4طغیان االعتبارات السیاسیة على االقتصادیة  -3) و م أ –االتحاد األوربي ( التبعیة للغرب –2ھذه الدول 
  عدم وجود خطة مشتركة لتنمیة الشاملة 

  موارد غیر متجددة و ستنفذ في المستقبل القریبأنھاالمحروقات ومشتقاتھا  و مواد نصف مصنعة و مواد غذائیة یالحظ : الصادرات
  مواد نصف مصنعة تجھیزات تصنیع  مواد استھالكیة: الواردات

والقرب -االستعمار–:من المبادالت الجزائریة تتم مع الدول األوربیة و خاصة دول االتحاد األوربي ویعود ذلك للعوامل التاریخیة%60إن أزید من : الجزائریة مع أورباالمساھمة   -ب -
تحاد فرنسا و ایطالیا و ألمانیا و اسبانیا و التي تزودھا الجزائر بحاجیاتھا من و في مقدمة دول اال2002الجغرافي مما خفض تكالیف النقل ونظرا التفاقیة الشراكة الموقعة مع االتحاد سنة

و بعض المنتجات الفالحیة و تستورد منھا المواد المصنعة و التجھیزات ووسائل النقل و المواد الغذائیة واالستھالكیة) بترول وغاز طبیعي ( المحروقات 
الصین تعمل الجزائر في السنوات األخیرة على تنویع أسواقھا للخروج من التبعیة ألوربا و تعتبر  الو م أ اكبر شریك تجاري للجزائر إضافة إلى: في بقیة العالمالمساھمة الجزائریة  -ج -

كندا و تركیا و البرازیل
  :مكانة االقتصاد الجزائري في العالم  

  الجزائر ثالث دولة في تصدیر الغاز الطبیعي -1--
  من احتیاجاتھا من غ ط %10تزود الدول األوربیة ب   -2--
  من بین الدول المصدرة للنفط 12احتاللھا المرتبة -3--
  وھي ثالث أكثر بلد عربي استقطابا لالستثمارات األمریكیة-4--
             المغربیةمن تجارة الوم أ مع الدول  %72ر الجزائر كتحت-5--

                                                        لتنمیة في  البرازیلا:  الوضعیة الثانیة
  وجنة االستثمارات كما تعتبر بلد التناقضات %82م كلم نسبة التمدن بھا 8.6تحتل المرتبة الخامسة عالمیا من حیث المساحة حوالي :البرازیل 

  .عناصر القوة والضعف في االقتصاد البرازیلي- 1
  :عناصر القوة 

  إقتصادیة   بشریة  طبیعیة 
  الموقع الجغرافي- 
  اتساع المساحة العامة- 
  اتساع مساحة الزراعة- 
  تنوع المناخ- 

  وفرة الید العاملة- 
  التجانس الثقافي بین السكان- 
  

  اتساع السوق الداخلیة وجیویتھا- 
  وفرة الموارد الطبیعیة والمعدنیة- 
  وفرة رؤوس األموال- 
  ھیاكل ضخمة(التحتیة القتصادھاقوة البنیة - 

  :عناصر الضعف 
اتساع الغابة –التبعیة للخارج غذائیا –التباین بین المناطق الساحلیة والداخلیة - ارتفاع المدیونیة–التبعیة واقتصاد مرتبط  بالشركات األجنبیة الكبرى - قلة الموارد الطاقویة  - 

  –االستوائیة 
  :وسائل التنمیة في البرازیل - 2

  نھج سیاسة اللیبرالیة االقتصادیة وذلك بتخفیف من الحمایة الجمركیة *  
  .خوصصة المؤسسات العمومیة *  
  تشجیع الشركات المتعددة الجنسیة* 
  االعتماد على الموارد االقتصادیة الذاتیة * 
  ) .عالمیا 4الطائرات،المرتبةصناعة(التكنولوجیا والعالیةاألساسیةللصناعاتالبرازیلتطویر* 
" )الجنوبیةألمریكاالمشتركةالسوق"میركوسیر"دول(  االنفتاح على االقتصاد العالمي * 
.االعتماد على الجانب البشري * 
  :مشاكل التنمیة والبیئة في البرازیل - 3

  :مشاكل التنمیة   :مشاكل البیئة 
 للثروات وغابة االستغالل غیر العقالني

  األمازون 
 نفایات المصانع ( البیئي التلوث(
 الربح تلویث الجو و األنھار آلن الشركات ھمھا

فقط
 ، االنجراف بسبب قطع األشجار  
 الحیوانیة و –انقراض العدید من الكائنات الحیة

  الطیور

التوزیع غیر العادل للسكان  
 سیطرة االستثمار األجنبي على االقتصاد  
 االستغالل البشع للید العاملة  
 تحویل األرباح إلى الوطن األم  
 اتساع نطاق األحیاء القصدیریة حول المدن الكبرى
 التركیز على الزراعات النقدیة و لیس االستھالكیة  
 وجود فوارق اجتماعیة و الطبقیة

  ) .كالصحة و التعلیم (انتشار البطالة و ازدیاد الفقر وعدم كفایة الخدمات االجتماعیة (
ي تشھده البرازیل منذ سنواتالتضخم المالي الذ
 المدیونیة الخارجیة الخانقة

  
  

.من العوامل التنظیمیة واالقتصادیة والجغرافیةتستمد التجارة البرازیلیة قوتھا:خالصة
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