
 
 

 
  

    
                                                                                           وصاسة انخشبٍت انىطٍُت                                        

 (انًىضـــــىع)                                                                        
 

 انخاسٌخ وانجغشافٍا انًـــــادة
 انصفحت                        ط                                                                                                           2:يذة االَجاص انًعايم

                   

 انًسهك/ انشعبت

يسهك انعهىو انششعٍت                           - انخعهٍى األصٍم 

                                               انًحاسباحًعهىو انخذبٍش

 انعهىو االلخصادٌت                                               
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 (10ٌ)االشخغال بانىثائك – يادة انجغشافٍا : أوال

 

                    ذًعٍ جٍذا انٕثائك ثى أَجس انًطهٕب

  1انٕثٍمح رلى 

    2010-2008جذٔل ذطٕر َسثح ذذفك االسرثًار األجُثً انًثاشر                          

 2008 2009 2010 

 % 48.4 % 50.9 % 55.3االلرصادٌاخ انًرمذيح 

 % 46.1 % 43.1 % 37.7االلرصادٌاخ انُايٍح 

 % 4.4 % 5.1 % 4.2افرٌمٍا 

جُٕب ٔشرق ٔجُٕب 

شرق آسٍا 

16.3 % 20.4 % 24.1 % 

 2012 / 04 / 17 ذارٌخ االغالع  www.unctad.com 2011انًصذر ذمرٌر االسرثًار انعانًً نعاو                  
 

 2 رلىانٕثٍمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

نبكــانىسٌـــا ل انجهىي انًىحذيخحـــــــاٌ الا   

  2012و ــٌىًَ:انعادٌتدوسة ال
 (انًخششحىٌ األحشاس)

 
 على لويعم ،االقتصادية للتنمية رئيس كمصدر المحلية المدخرات دعم على المباشر األجنبي االستثمار ليعم" 

 للدخو المحلية للشركات الفرصة توفير في التابعة األجنبية الشركات تساعدٔ .... اإلجمالي المحلي الناتج زيادة
 ل الوارداتوتقلي الصادرات حجم وبزيادة ،المحلية الشركات صادرات زيادة الى أدت ما إذا، العالمية األسواق
       للتقانة نقله لخال من اإلنتاجية زيادة في يسهم ٔ.األجنبي النقد من االحتياطي في زيادة المضيف للبلد سيتوفر

 بالتالي وتؤدي الموارد استخدام كفاءة تحسين على لتعم التي يةالفنية واإلدار والخبرات الحديثة [التكنولوجيا  ]
 على ليعم كما ، التضخم حدة تقليص على المباشر األجنبي االستثمار ليعم قدو..... الفرد لدخ متوسط زيادة الى

 من الدولي التطور بعجلة المضيف البلد اقتصاد ربطو. جديدة لعم فرص توفير لخال من البطالة نسب تخفيض
االبتكار  روح لخلق والتنمية األبحاث مراكز اقامة وكذلك العالمية التجارة ليةآو العالمي اإلنتاج ليةآب ربطها لخال

 ..."   الوطني واإلبداع
 www.mng.kufauniv.com    بخيت نعمة رحيد. د
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                                              (انًخششحىٌ األحشاس  )  -  (2012ٌىٍَى : انعادٌت دوسة ال)نبكـــانىسٌـــــا ل انجهىي انًىحذيخحـــاٌ ال  ا  

          انعهىو االلخصادٌت                          - عهىو انخذبٍش انًحاسباحً  - (يسهك انعهىو انششعٍت)انخعهٍى األصٍم: انًسهك/انشعبت

 اــــــــاسٌخ وانجغشافًـــانج: يـــــادة                                                   

 

 انًىضىع

 انصفحت
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 3انىثٍمت سلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًطهىب 

 (ن3).   حول معطيات الجدول إلى مبيان باألعمدة (1

 (ن3). صف من خالل المبيان التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر بالعالم وفسر ذلك  (2

 (ن1).  استقطاب دول الجنوب لالستثمارات األجنبية المباشرة نتائج2استخرج من الوثيقة  (3

 (ن1 ). في ظل توسع االتحاد األوربي شرقا التعاون االورومتوسطي تطور3وضح من خالل الوثيقة  (4

 (ن2 ).في ضوء الوثائق ومكتسباتك، اكتب فقرة توضح فيها عدم التكافؤ بين دول الشمال ودول الجنوب (5
 

   (10ٌ) يىضىع يمانً–  انخاسٌخيادة:  اثاًَ

 اكرة فً أحذ انًٕظٕعٍٍ

انًٕظٕع االٔل  

   نالَخذاب  أجضاء كبٍشة يُه عهى  انًششق انعشبً بخضىع، خالل انحشب انعانًٍت األونى،اَخهج انسٍطشة انعثًاٍَت              

  . بأسض فهسطٍٍ        انبشٌطاًَ انزي وطذ َفىر انصهٍىٍَت

:  أكرة يٕظٕعا يمانٍا ذثرز فٍّ 

  سمٕغ االيثراغٕرٌح انعثًاٍَح ظرٔف . 

 انًشرق انعرتً  فً انثرٌطاًَاالَرذاب  . 

 انصٍٍَٕٓح تفهسطٍٍ فً ذًركس ترٌطاٍَا دٔر  . 

  و1939انًمأيح انفسطٍٍُح نهسٍاسح انثرٌطاٍَح إنى حذٔد 

انًٕظٕع انثاًَ 

 بٍٍ انخىحش  بعذ َهاٌت انحشب انعانًٍت انثاٍَت واالححاد انسىفٍاحً              حأسجحج انعاللاث بٍٍ انىالٌاث انًخحذة األيشٌكٍت 

 . يًا أثش فً انعاللاث انذونٍت فً يشحهت انمطبٍت انثُائٍت،       واالَفشاج

أكرة يٕظٕعا يمانٍا ذثرز فٍّ  

   مظاهر التوتر بين القوتين. 

 التعايش السلمي بين القطبين. 

 تأثير الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي في العالقات الدولية في مرحلة القطبية الثنائية . 
 

     

        

 
 رغى %3ال ذًثم انًثادالخ انخارجٍح نالذحاد األٔرتً يع دٔل جُٕب انثحر األتٍط انًرٕسػ إال "

ٔاترذاء ...  نهًُطمح تانُسثح نألٔرتٍٍٍ ٔخاصح أًٍْح االسرمالل انطالً ٔاإلسرراذٍجٍحاألًٍْح االلرصادٌح 

 دخم االذحاد األٔرتً يرحهح جذٌذج يٍ ذارٌخّ تذخٕل أععاء جذد يٍ أٔرتا 2004يٍ فاذح ياي 

 آالف 10 يهٌٍٕ َسًح َٔاذجّ انذاخهً انخاو ٌمارب 450، نٍصثح عذد سكاَّ أزٌذ يٍ  ٔانشرلٍح انٕسطى 

يهٍار أٔرٔ نًٍُحّ ثمال سٍاسٍا ٔجغرافٍا ٔالرصادٌا يًٓا، ٔأصثحد أكثر يٍساٍَح االذحاد ذرجّ نرًٍُح 

ٌ ذٕسع حذٔد االذحاد األٔرتً َحٕ انشرق كاَد نّ اَعكاساخ عهى سٍاسرّ إ...انذٔل األععاء انجذد

   ."    انخارجٍح ذجاِ جٍراَّ تحٕض  انثحر األتٍط انًرٕسػ
www.umce-med.org 
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