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 تركيبة المجال العالمي :أوال: 

 الشمال: )البلدان النتقدمة( -1

يضم بلدان الثالوث )الواليات المتحدة األميريكية واإلتحاد األوروبي واليابان( والبلدان المتقدمة التي تُعد أقل نفوذا  

 من سابقتها)بلدان الثالوث(.

 األوروبي واليابان()الواليات المتحدة األميريكية واإلتحاد  : الثالوث -أ

 : في  يمتلك كل مؤهالت القوة للسيطرة على اإلقتصاد ويتجسد في نفوذه                      

 إستئثاره بأكبر عدد شركات عبر العالم 

 احتكاره ألكثر من نصف الرصيد العالمي لإلستثمارات األجنبية . 

 احتياطي العمالت في العالم .% من  95نفوذ عمالته : الدوالر واليان واليورو التي تمثل  

 نفوذه المالي الذي تمارسه بورصات نيويورك وشيكاغو ولندن وباريس وطوكيو. 

 نفوذه الجغراسياسي الذي يتمثل في النفوذ اللغوي واإلقتصادي والثقافي في بقية العالم. 

 استئثاره بأكبر نسبة في البحث والتطوير. 

 تراع وانتاج التكنولوجيا العالية.استئثاره بالنسبة األكبر من براءات االخ 

 عضوية بلدانه الدائمة في مجلس األمن. 

 الوزن األكبر لبلدانه في المنظمة العالمية للتجارة. 

 البلدان المتقدمة األخرى :ب 

 البلدان في طور اإلنتقال اإلقتصادي : 

مجموعة البلدان المستقلة  تتكون من بلدان أوروبا الشرقية والوسطى غير األعضاء في اإلتحاد األوروبي ومن 

 )روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى وأوكرانيا وبيال روسيا(.

منذ بداية التسعينات تمر بمرحلة اإلنتقال من النظام اإلشتراكي إلى إقتصاد السوق وتشهد انتعاشة اقتصادية منذ مطلع  

 القرن.

 األميريكة على الزعامة .تبرز روسيا كقوة عالمية تسعى إلى منافسة الواليات المتحدة  

 

 

  المجال العالمي   
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 بقية البلدان المتقدمة : 

تتكون من بعض البلدان األوروبية غير األعضاء باإلتحاد األوروبي مثل سويسرا وفنلندا عالوة عن كندا وأستراليا  

اإلنتاج ونيوزيلندا الجديدة وذلك لما بلغته هذه البلدان من مستوى مرتفع في للتنمية البشرية ولدورها البارز في 

 والتجارة العالميين.

 الجنوب )الدول النامية( -2

 البلدان الصناعية الجديدة : -أ

 كوريا الجنوبية( والبرازيل والمكسيك و تتميز ب : –ههونغ كونغ  –سنغافورة  –تتكون من النمور اآلسيوية )تايوان 

 قاعدة صناعية متنوعة  

 تطور إنتاجها  

 ومتواصال .تحقيقها نموا اقتصاديا مرتفعا  

 باستثناء كوريا الجنوبية التي تُعدّ األقرب إلى البلدان المتقدمة ظلت بقية البلدان الصناعية بلدانًا نامية .  •

 البلدان النفطية : -ب

مجموعة بلدان منتجة ومصدرة للمحروقات تنتمي للجنوب و تتكون من اليمن وأنغوال والغابون والكونغو  

توباغو وبروناي وسوريا والبحرين وعمان باإلضافة إلى البلدان األعضاء في منظمة الدول المصدرة  -وترينيداد

طر ، اإلمارات العربية المتحدة ، المملكة للنفط )األوبيك( وهي الجزائر ،ليبيا ، العراق ، إيران ، الكويت ، ق

% من صادرات النفط في العالم وتظل  40العربية السعودية ، نيجيريا ، فنزويال ، إندونيسيا ( التي تحقق قرابة 

 أحد األطراف الرئيسية في السوق النفطية . 

مواطنيها . التعويل على النفط ارتفاع دخل  –مؤشر تنمية مرتفع  –عائدات نفطية كبيرة .    -وهي تتميز ب :   

 كركيزة أساسية القتصاداتها .

 البلدان النامية ذات مؤشر تنمية متوسط : -ج

 تضم عددا كبيرا من دول الجنوب من ضمنها تونس ومصر واألردن والهند والصين وتشترك هذه البلدان في : 

 تحقيق مستوى تنمية بشرية متوسط . -                    

 تحسن كبير في الناتج المحلي الخام للفرد فيها . -                   

 :  البلدان األقل تقدًما -د

 بلدًا إفريقيا ،وهي تتميز ب : 34بلد منها  50تتكون من مجموعة  

هشاشة اقتصاداتها التي تتجلى من خالل عدم استقرا اإلنتاج الزراعي وصادرات السلع  -حصيلة تنمية ضعيفة   

 والخدمات . 

 % من إجمالي الناتج المحلي الخام العالمي . 1تحقيق أقل من  -رتفاع نسبة تداينها  ا 

 تعدد الحروب والنزاعات فيها .  -رداءة البنى التحتية فيها    -ضعف مساهمتها في التجارة العالمية .    
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 : ثانيًا :ترابط مكونات المجال العالمي

 :  السوق المنظم -1

أسعار المواد األساسية المتبادلة كالمقح والسكر والقطن والنفط والمعادن من قبل بورصات السوق العالمية تحدد  

 عالمية .

 سيطرة دول الشمال كمصدر للمواد المصنعة ومستوردة للمواد األولية على التجارة العالمية . 

 تساعد أجهزة اإلعالم على إدارة األسواق وتنظيمها.   

 الشركات المتعددة الجنسيات :  -2

 تُنشىء الشركات المتعددة الجنسيات مؤسساتها في عدد من دول العالم سعيًا وراء الربح . 

 تنقل هذه الشركات السلع اإلستهالكية على أنواعها من مصانعها لتوزعها في األسواق العالمية . 

وهو ما أدى إلى تحول هذه الشركات الرساميل من بلد إلى آخر لتمويل المنشآت وتأمين األموال الالزمة للعمل  

 . عولمة الرساميل

 ثم تجمع اإلدارة األم األرباح وتراكم الرساميل ضخمة لتعيد استثمارها . 

 .ريكية ويابانية وأوروبية ويضاهي محموع عمليات بعضها موازنات الكثير من الدولمأهمها شركات أ 

 

 شبكات مواصالت واتصاالت عالمية : -3

عةوالحولة أدى إلى انخفاض تكاليف النقل. بلغت السفن أحجاما عمالقة تطور المواصالت من حيث الحجم و السر 

 والطائرات أيضا فُشيدت المرافىء الحديثة و المطارات المتطورة .

 شبكات النقل البري ربطت دول القارة الواحدة ببعضها . 

 في كل مكان .  تطور شبكة اإلتصاالت السلكية و الالسلكية إلة سهولة وصل المؤسسات بإداراتها المنتشر 

 

 

 أجب على األسئلة التالية : -1

 ؟إلى كم قسم بنقسم المجال العالمي  -أ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ما هي مؤهالت القوة لدول الثالوث ؟ -ب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الدول في طور اإلنتقال اإلقتصادي.عدد أسماء الدول التي يتكون منها  -ج

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بلدان الجنوب تنقسم إلى مجموعات أذكر ابرز مميزات كل مجموعة : -د

 لبلدان الصناعية الجديدة :ا -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 البلدان النفطية : -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 النامية ذات مؤشر تنمية متوسط :البلدان  -3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  بلدان األقل تقدًماال -4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أواًل: الخدمات :

 مظاهر قوة قطاع الخدمات :أذكر  -1

 % في هذا المجال . 79.6مساهمته في تشغيل األيدي العاملة التي بلغت      -أ

 ارتفاع نسبة إسهامه في الناتج المحلي.  -ب

 صادرات الخدمات العالمية.ارتفاع حصة الخدمات األميريكة من  -ت

 عوامل قوة قطاع الخدمات :  عدد  -2

 ظهور مؤسسات خدمية متخصصة  -الثورة التكنولوجية  د -ارتفاع نسبة التحضر   ج-ارتفاع مستوى دخل الفرد   ب  -أ

 تركيبة الخدمات :ما هي  -3

 تصنف الخدمات إلى :        

 المنزلبة ،الصحية ، التعليمية ، السياحية ،اإلدارية ، اإلعالمية ،السياحية (الخدمات الموجهة لألفراد )الخدمات   -أ

 الخدمات الموجهة للشركات ) التدريب الفني والمالي واإلستشارات الهندسية ( -ب

 الخدمات المشتركة بين األفراد والشركات )النقل ،اإلتصاالت ،التأمين ( -ت

 

 

 الشركاء التجاريون ( –الواردات  –) الصادرات ثانيًا: المبادالت التجارية :

 الواردات  (2) الصادرات  (1)

الواليات المتحدة ثاني مصدر للمواد المصنعة  

)منتجات تكنولوجية عالية التقنية كالطائرات  

,اجهزة المعلوماتية واألسلحة( و الزراعية ) 

القمح و الذرة (والخدمات المالية وبراءات 

 اإلختراع  .

الواليات المتحدة تفقد السيطرة على السوق  

العالمية بسبب المنافسة القوية من قبل اليابان ، 

اإلتحاد الوروبي ،وبعض الدول الصاعدة 

 كالصين والرازيل 

تشهد نمًوا مستمًرا بسبب عجز اإلنتاج المحلي عن  

تغطية المتطلبات الوطنية والقدرة اإلستهالكية 

 العالية للسكان .

لتجاري في الواليات المتحدة يشهد عجزا الميزان ا 

 كبيرا بسبب تفوق الواردات على الصادرات .

 

% من قيمة هذه المبادالت  75تتم مبادالت الواليات المتحدة التجارية مع أغلب دول العالم لكن  الشركات التجاريون : -3

المرتبة األولى واإلتحاد األوروبي وفي المرتبة الثانية تتم مع البلدان المتقدمة  والبلدان الصاعدة : كندا والمكسيك في 

بلدان أمريكا الوسطى و المرتبة الثالثة اليابان وفي المرتبة الرابعة الصين وفي المرتبة الخامسة بلدان الشرق األوسط 

 تليها بلدان أفريقيا .

( الخدمات والمبادالت التجارية 1ت المتحدة األمريكية )الواليا

     



7 
 

 

 

 مظاهر القوة الصناعية والزراعية األميريكية:  ما هي أواًل:

 ضخامة اإلنتاج :   -1

% من قيمة اإلنتاج الصناعي التحويلي في 24الواليات المتحدة األمريكية أول قوة صناعية في العالم إذ توفر  

 العالم.

% 9تحتل المراتب األولى عالميا في انتاج السلع الصناعية كإنتاج الفوالذ الذي احتل المرتبة الثاثة عالميا بنسبة  

% والمطاط اإلصطناعي المرتبة األولى بنسبة  16.6من اإلنتاج العالمي والسيارات المرتبة األولى بنسية 

18.8 % 

 تنوع اإلنتاج : -2

 يمة صامدة هي صناعات قدصناعات الجيل األول: 

أهم صناعة تعدينية في الواليات المتحدة األمريكية .شهدت تراجع بسبب منافسة البلدان صناعة الفوالذ : •

األجنبية وخاصة اليابان والبلدان الصناعية الحديثة لكن الحكومة األميريكية أعادت هيكلتها فحافظت على 

 مكانتها العالمية. 

اجعًا باستثناء صناعة المالبس الجاهزة والنسيج اإلصطناعي نتيجة شهدت هذه الصناعة تر صناعة النسيج : •

 منافسة المكسيك والبلدان الصناعية كالصين.

حافظت هذه الصناعة على مكانة مميزة في اإلقتصاد الصناعي وقد تحولت بعض الصناعات الغذائية:  •

 الشركات إلى شركات عالمية كشركة كوكا كوال.

  صناعة الجيل الثاني : 

 -هي ثاني الصناعات المشغلة لليد العاملة بعد صناعات تجهيزات النقل )تكرير النفط صناعات الكيماوية : ال  •

 المطاط الصناعي ( –األسمدة الكيماوية والمبيدات   -صناعة األدوية 

اإلنتاج اقتداء السيارات )جنرال موتورز وفورد وكريسالر ( بتطوير تقنيات  قامت شركاتصناعة السيارات :   •

باليابانيين و عملت على تنوع إنتاجها في صناعات التكنولوجيا العالمية وبذلك تمكنت هذه الصناعة من 

 استعادة تفوقها العالمي.

 هي صناعات ذات تكنولوجية عالية وتشمل : صناعة الجيل الثالث :   

ه الصناعة وتمثل الشركات العمالقة تفوقت أمريكا على بقية بلدان العالم في هذالصناعات الجوفضائية :  •

)بوينغ ولوكيد( قوة هذه الصناعة باإلضافة إلى الصناعة العسكرية)طائرات مدنية و عسكرية ،قذائف 

 صاروخية ،معدات غزو الفضاء ، األقمار الصناعية ...( 

طقة سياتل تتمركز باألقطاب التكنولوجية وخاصة بسيليكون فالي بكاليفورنيا وبمنصناعة المعلومات :  •

 حيث يوجد مقر مؤسسة ميكروسوفت وهي تشهد منافسة أجنبية خاصة اليايانية.

 

 

  ( الصناعة والزراعة    2الواليات المتحدة األمريكية )
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 المجال الصناعي بالواليات المتحدة األمريكية : -3

 بيتسبورغ ( : –شيكاغو  –ثبات إقليم الشمال الشرقي )الحزام الصناعي ديرويت  •

 أول إقليم صناعي في الواليات المتحدة األمريكية . 

 تتركز به صناعة الفوالذ والنسيج والسيارات  

 في السبعينات من القرن العشرين شهد هذا األقليم أزمة بسبب قدم صناعته والمنافسة األجنبية . 

أرباب الصناعة تمكنوا من تجاوز هذه األزمة بإعادة هيكلة الصناعات واإلنفتاح على رأس المال األجنبي   

المنتجات النفيسة كالعطور والساعات الثمينة والمجوهرات والصناعات ذات وخاصة الياباني في صناعات 

 التكنولوجيا العالية وبذلك استعادت مدن الشمال الشرقي حيويتها  .

 رغم كل هذه المحاوالت فقد الشمال الشرقي وزنه الصناعي . 

والجنوب ووالية تكساس  بروز إقليم حزام الشمس) يتكون هذا اإلقليم من مناطق طرفية تشمل كاليفورنيا  •

 وكامل واجهة المحيط الهادي ( :

 برز هذا اإلقليم ألسباب عديدة منها : 

 اليد العاملة الرخيصة للمهاجرين المكسيكيين. -أزمة الشمال الشرقي .                             

 ظروف الحرب الباردة -وفرة مصادر الطاقة في تكساس                 

 ورنيا على واجهة المحيط الهادي  .انفتاح كاليف 

 ثانيًا : مظاهر القوة الزراعية :

 انتاج زراعي ضخم  -1

 إنتاج زراعي منشط للصناعة و الخدمات . –إنتاج حيواني  –إنتاج نباتي   تنوع اإلنتاج :  -2

  مجال زراعي متحول : -3

الكبرى وحزام القطن في الجنوب حزام األلبان بالشمال وحزام القمح وحزام الصويا والذرة في السهول  

 القديم ذو المناخ المداري أما الغرب فتسود تربية الماشية .

 لكن هذا التنظيم التقليدي شهد تحوالت جوهرية بسبب : 

 التوسع المشهود في الري خاصة في المناطق الغربية -األضرار البيئية   ج -األزمات اإلقتصادية  ب  -أ

 من تطوير المحاصيل .البحث العلمي الذي مكن  -د

 من مظاهر تحول المجال الزراعي :  •

 تحول زراعة الجنوب من زراعة القطن إلى تربية الدواجن 

 نمو زراعة الخضر حول المدن الكبرى لتلبية حاجاتها المتنامية 

  انتشار ضيعات تسمين البقر بالسهول الكبرى -     توسع زراعة القطن في الغرب  
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 ما هي مراحل بناء اإلتحاد األوروبي ؟ وما خصائص كل مرحلة ؟

 : أواًل :السوق األوروبية المشتركة

قامت محاوالت أولى لتوحيد بعض بلدان أوروبا الغربية منها إنشاء المجكوعة األوروبية للفحم والفوالذ والتي تضم 

م لكن معاهدة روما التي 1951وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ وإيطاليا وذلك إثر توقيع معاهدة باريس عام ألمانيا وفرنسا 

 م هي التي نتج عنها السوق العربية المشتركة.1957تعتبر المعاهدة التأسيسية الموقعة عام 

 أهداف السوق: 

 توحيد السوق بإزالة الحواجز الجمركية 

 توحيد السياسة التجارية والزراعية -  

 -انشاء السوق بطريقة مرحلية   -  

 .انضمام الدول ما وراء البحار الى السوق  

 المؤسسات المالية واإلجتماعية : -1

 يسهم في إرساء تنمية متوازنة والمصرف األوروبي لالستثمار  

 استخدام االيدي العاملةيقدم تسهيالت في مجال والصندوق االجتماعي األوروبي   

 يشجع على الحوار بين فرقاء العملوالصندوق االقتصادي واالجتماعي   

 يمول السياسة الزراعة المشتركة الصندوق األوروبي للتوجيه والضمان الزراعي  

مستعمرات  : عقدت السوق األوروبية المشتركة إتفاقيات تبادل أوشراكة تجارية مع الدول التي كانتثانيًا :سوق موحدة 

كما أن معاهدة روما تركت الباب مفتوحا أمام بقية الدول األوروبية و المتوسطية للتعامل مع السوق فانضم إليها  ،أوروبية

 دولة   12مجموعة من الدول ليرتفع عدد الدول األعضاء 

 ثالثًا : اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي )اإلتحاد األوروبي (:

 ( :1993)فبراير إتفاقية ماستريخت  -1

 بنود الجانب السياسي  ب                                 بنود الجانب االقتصادي   -أ

 تباع سياسة خارجية مشتركة -                    لتقريب بين اقتصاديات الدول االعضاء 

 السعي الى تطبيق سياسة الدفاع موحدة -                               تطبيق سياسة نقدية موحدة  -  

 توسيع صالحيات البرلمان األوروبي -                               اتخاذ االيكو كعملة مشتركة -  

  السوق الى االتحاد االوروبيتغيير مسمى    -                                                                           

تحول من االيكو إلى اليورو: لم يتمكن االيكو من الصمود امام العمالت االخرى وبالخصوص الدوالر لذلك قرر ال-2

 االتحاد  األوروبي إصدار عملة موحده تحت مسمى اليورو في يناير

  ( مراحل البناء   1اإلتحاد األوروبي )
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