
و علوم التسییر                                                                                                               و التجاریة العلوم االقتصادیة  كلیة              برج بوعریریج                                                                      جامعة البشیر االبراھیمي
                             2104-2013الموسم الجامعي                                                                                                            السنة الثالثة علوم اقتصادیة 

 د ــــلیوایب ـــعل .أ                                                                 نظریات التجارة الدولیة :مقیاس/   تجارة دولیة  -تخصص اقتصاد دولي

  نظريات التجارة الدوليةمحاضرات مقرر 

  فصل تمهيدي
 اجلذور النظرية لتطورات التجارة الدولية  -
 اخللفية التارخيية لتحرير التجارة الدولية -
 التجارة الدولية و التجارة الداخلية -
 التجارة الدوليةالفائدة الناجتة عن  -

  الباب األول
  للتجارة الدولية الكالسيكية  النظريات

  نظرية المزايا المطلقة ألدم سميث -1
 لدافيد ريكاردولمزايا النسبية نظرية ا -2

  مبادئ نظرية املزايا النسبية -2-1
  نظرية املزايا النسبية إطارالتجارة الدولية يف  -2-2
  األطرافالتجارة متعددة  -2-3
 تكاليف النقل الرسوم اجلمركية و النقود يف نظرية املزايا النسبية ادخال -2-4

 لجون ستيورت ميل  نظرية القيم الدولية -3
  نظرية القيم الدولية –صياغة نظرية التبادل الدويل  -3-1
  تقييم نظرية القيم الدولية -3-2

  الباب الثاني
  النظريات النيوكالسيكية في تفسير التجارة الخارجية

اولين   –هيكشر   - نظرية نسب عوامل اإلنتاج - وفرة عوامل اإلنتاجنظرية  -1
Heckacher- Ohlin 

 منوذج يتكون من عاملني -1-1
 التجارة الدولية يف اطار هذا النموذج -1-2
 السياسي للتجارة الدولية االقتصاد -1-3
 H-Hاالختبارات التارخيية لنموذج  -1-4

 نظرية نسب عوامل اإلنتاج الجديدة -2
   نظرية نسب عوامل اإلنتاج اجلديدة -2-1
  وذج عوامل اإلنتاج اخلاصةمن -2-2
 اجلديد لعوامل اإلنتاجحدود التحليل  -2-3

  الباب الثالث
 للتجارة الدولية يالنمطنموذج ال

  مفتوحالنموذج النمطي لالقتصاد -1
 و العرض النسيب اإلنتاج إمكانياتحدود  -1-1
 النسبية و الطلب النسيب األسعار -1-2
 ثر تغريات شروط التبادل على الرفاهيةأ -1-3
 النسبية األسعارحتديد  -1-4
 ORقتصادي االنتقاالت في منحنى العرض النسبي لنمو االا-2
  اإلنتاج إمكانيات منحىن االنتقاالت يف -2-1
  العرض النسيب و شروط التبادل -2-2

  الدولية للنمو االقتصادي اآلثار-2-3
 ORاالنتقاالت في منحنى  التحويالت الدولية للمداخيل-3
  التحويالت إشكالية -3-1
  ادلبثر التحويالت على شروط التأ-3-2
  التصدير إعاناتالرسوم الجمركية و -4
  رض و الطلب النسيبعالرسوم اجلمركية على ال أثار -4-1
  اعاتات التصدير أثار-4-2
  تقييم االجتاه احلمائي للتجارة الدولية -4-3
  

  أهم المراجع المستخدمة
 2000، األردن،دار املسرية، التجارة الخارجيةالعصار  رشاد،  -
 2012دار إسامة،  ،التجارة الدوليةعلي الصوص،  -
أساسيات االقتصاد حشيش عادل أمحد ، أسامة حممد الفوىل، جمدى حممود شهاب،  -

 ، االسكندرية، الدولي
 1999عابد حممد سعيد ، التجارة الدولية، مصر، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  -
ـــــب  - ـــــدوليحســـــني ، عـــــوض اهللا زين رية،دار اجلامعـــــة اجلديـــــدة ، االســـــكنداالقتصـــــاد ال

،1999.  

رية ، شـباب ، االسـكنداالقتصـاد الـدوليمصـطفى، عفـر حممـد عبـد املـنعم ، أمحـد فريـد  -

 1999اجلامعة، 

- Paul krugman.économie internationale. nouveaux horizons.2009 

 

  


