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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  7المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

  ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 تخطيط التجارة الخارجية

و مؤشرات التجارة الخارجية من أىم المعايير االقتصادية لمحكم عمى قوة الييكل االقتصادي لمدولة أتعد 
لى الدولة. بالسوق الدولية،بيان ارتباطيا   فيي تعبير عن حركة السمع والخدمات الخارجة والداخمة من وا 

فمن خالل كمية ونوعية السمع والخدمات المصدرة إلى الخارج يمكن معرفة اإلمكانيات والموارد 
عمى قطاعاتو  قدرة االقتصاد في اعتماده حيث يتبين مدى ،الدولة ودرجة نموىا وتطورىا االقتصادية المتاحة في

تالل اليياكل االقتصادية في البمدان النفطية يبدو واضحًا اخ ، فمثالً قتصادية في تكوين النات  الوومياال
نًا ألن النفط الخام يشكل النسبة العظمى وأحيا ،واعتمادىا عمى قطاع اقتصادي واحد في التنمية االقتصادية

التي حظ بوضوح متانة وقوة اقتصاداتيا ول الصناعية يالكذلك الحال في الدالمطموة في إجمالي صادراتيا، 
، اتياالذي يتجسد في نسبة السمع المصنعة في صادر  تعتمد عمى الوطاع الصناعي في تكوين النات  الوومي

 .المنتجات الزراعيةوىكذا الحال في الدول الزراعية األخرى التي تعتمد عمى تصدير 

السمع والخدمات الداخمة إلى الدولة يمكن الحكم أيضًا عمى من خالل حركة االستيرادات من كذلك  
 : اآلتي 

 قوة أو ضعف الييكل االقتصادي وقطاعاتو المختمفة . -1

 معدالت نمو االستثمار وأنواعو . -2

 نمط االستيالك ونوعو. -3

 مجاالت توزيع السمع والخدمات . -4

 . ة مع العالم الخارجييالعالقات االقتصادية الدول -5

 لتوني في اإلنتاج وىيكل العمالة .مستوى التودم ا -6
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لدورىا الكبير في التنمية االقتصادية وتحويق األىداف  أىمية تخطيط التجارة الخارجية نتيجةً  يتضح إذاً 
فيي تستمد أىدافيا المخططة من أىداف الوطاعات االقتصادية األخرى وتنسجم معيا  ،التنموية لعموم االقتصاد

 زمنيًا من حيث كونيا أىداف قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى .

 خطة التجارة الخارجية 

 : اآلتيةتتكون خطة التجارة الخارجية من األقسام 

   الميزان التجاري -1

شبو أأي  ؛ةالخارجي لكل دولة منفصاًل عمى حدالتجاري مع العالم يضم ىذا الوسم حركة التبادل 
تمك الدولة عن  من، لذلك ال يمكن فصل حركة الصادرات عمى مستوى الدولة الوحدةبالميزان التجاري الخاص 

 جمع ىذا الوسم التجارة الخارجية بنوعييا التصدير واالستيراد . وليذا ،إليياحركة االستيراد 

بما يوابميا من قيمة االستيرادات وحسب شكل ؛ أي قيمة الصادرات بالويمة النودية ويعبر عن ذلك
 التعامل التجاري المتفق عميو فود يكون عمى شكل : 

 تعامل نودي عمى أساس الدفع بالنوود مباشرة . -أ

 تعامل بالموايضة أي التبادل السمعي . -ب

 . ات الزمنية المحددة التي يتفق عمييا الطرفاناالئتمان التجاري أي الدفع باألقساط حسب الفتر  -ج

 أو يكون االتفاق لمدفع بالعممة المحمية . -د

 يدورو ، ادرات واالستيرادات بحسب كل دولةويشمل ىذا الوسم في خطة التجارة عمى المؤشرات لمص
( من الصادرات  الويمة، ويشتمل عمى األرقام لمجموع الحجم ) أي مودار المعنية حول الدولة والسمعة التحميل

وتجزأ إلى المجموعات  ، وتجمع ىذه المواديرلى الدولة المعنية لمسنة المخططة، واالستيرادات إإلى الدول األخرى
 اآلتية :

  . دول يتم التعامل معيا عمى أساس الحرية في تحويل العممة ) أي العمالت الصعبة ( -أ

 وايضة مع حرية التحويل .دول يتم التعامل معيا عمى أساس نظام الم -ب
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دول يتم التعامل معيا عمى أساس الموايضة المغموة ) أي بدون قابمية حرة لمتحويل (، وبعممة غير قابمة  -ج
 لمتحويل .

 خطة تجهيز السمع المعدة لمتصدير -2

 :  اآلتي وتشتمل غالبًا عمىوضع خطة لتجييز السمع المعدة لمتصدير،  ىذا الوسم يتضمن

 المصانع والمعدات والعدد واألجيزة وكل المعدات األخرى . -أ

 السمع االستيالكية المختمفة . -ب

 المواد األولية والسمع الصناعية نصف المصنعة . -ج

حسب الوزارات والمنشآت المختمفة إنتاج ىذه السمع و أصنافيا  وتشتمل ىذه الخطة عمى بيان منشأ
لسمع المخططة يجب أن يبين المواييس والمعايير أو وحدات الوياس يضاف إلى ذلك أن جدولة تصدير ىذه او 

 بموجبيا ضمن جداول واضحة ومحددة حسب الجدول اآلتي الذي يسمى جدول تصدير السمعة :التي احتسبت 

 وحدة الوياس طراز السمعة عالمة تجارية درجة السمعة صنف السمعة اسم السمعة

      

 

وزارة التجارة الخارجية بالسمع  تزويدوفي ضوء خطة التصدير تعمل الوزارات والمنشآت اإلنتاجية عمى 
 التي يمكن تصديرىا وفق الجدولة الزمنية والمواصفات األخرى الواردة في الخطة .

 أصناف السمع -3

 تتكون من :  الخارج التي منأصناف السمع التي تدخل جدول خطة االستيرادات  ىذا الوسم يتضمن

 أي السمع االستثمارية المختمفة . ؛المصانع والمعدات واألجيزة -أ

 السمع االستيالكية المختمفة . -ب

 لية والسمع الصناعية نصف المصنعة.المواد األو  -ج
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وال تحدد  ،ن كميات االستيرادات بوحدات مادية أو تبعًا لويمتيا ) بما يعادليا بالعمالت األجنبية (بي  وت  
، بل يجري ذكرىا في تاريخ الحق من قبل المجنة لتي تتسمم السمع المستوردة فعالً لبًا أسماء الجيات اغا

 المخططة العميا لمدولة أو المجنة التي حددتيا مركزيًا التي تووم بعممية توزيعيا أيضًا .

ة طمباتيم إلى وعمى أساس ىذا الوسم من خطة التجارة الخارجية يودم الذين يتسممون السمع المستورد
 مؤسسات التجارة الخارجية لغرض شرائيا واستيرادىا .

 ديد كفاءة خطة التجارة الخارجية تح

، وذلك بموارنة تكاليف إنتاج السمع في تخطيط التصديرات بطريوة مبسطةتحدد كفاءة التجارة الخارجية 
شترييا بالعممة تالدولة لو أنيا صنعت في الداخل السمع المستوردة التي  المصدرة مع التكاليف التي تتكبدىا

وتستخدم ىذه الطريوة لغرض الوصول إلى الحد األدنى من ، الصادراتحصل عمييا نتيجة تاألجنبية التي 
 التكاليف لحاصل معين .

ذا كان مجموع التكاليف المتكبدة في الداخل إلنتاج السمع المستوردة ، وكان مجموع ( تبمغ ) س وا 
 ن : ع منيا االستيرادات تبمغ ) ص ( فإوتدف الحدود لمسمع التي ينبغي أن تصدراإلنفاق عمى اإلنتاج والنول إلى 

 ص –الكفاءة االقتصادية لمتجارة الخارجية = س 

ن معامل الكفاءة االقتصادية لمتجارة الخارجية سيكون : س / ص  وا 

 1س / ص <  :  كان إذا  

ستساىم في زيادة الدخل أي إضافية في قيام التجارة الخارجية؛ فإن الدولة سوف تحصل عمى منفعة 
 الوومي 

  < 1إذا كان : س/ص 

ن التجارة الخارجية ليست بكفاءة اقتصاديًا ، وال ينجم عنيا ارتفاع في الدخل الوومي لمدولة المعنية ، فإ
 بل العكس ستؤدي إلى ىبوطو .

  1س/ص = إذا كان 

 مبادلة بعض السمع بسمع أخرى .، ويتم التجارة الخارجية ال تؤثر في مجموع تكاليف فإن
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وال بد من إيجاد المرونة النسبية الكافية لخطة التجارة الخارجية لألخذ في الحسبان التغيرات التي تحصل 
صالحيا عندما ر في األسعار العالمية سواء كان في صالح الدولة من حيث ارتفاع أسعار صادراتيا أو في غي

، وىذه الحاالت تنعكس يا أو انخفاضياوكذلك الحال في حالة ارتفاع أسعار استيرادات تنخفض ىذه األسعار،
 مباشرة في ميزانيا التجاري الذي يوضح العالقة النودية بين صادراتيا واستيراداتيا . 

التجارة الخارجية التي تأخذ  وفي ضوء ىذه المتغيرات ال بد من إجراءات التعديالت المستمرة في خطة
 في االعتبار ىذه المتغيرات في األسعار الدولية .

 تخطيط القوى العاممة

  أهداف تخطيط القوى العاممة 

 :  اآلتي تتركز األىداف الرئيسية لتخطيط الووى العاممة في

تفادي االختناقات ومساعدة اإلدارة عمى تركيز اىتماميا بمشاكل العمل التي تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة  -1
 الموارد البشرية المتاحة . منلتحويق االستفادة المثمى 

 تخطيط العممية التدريبية بما ينسجم مع الحاجات الفعمية لمعمميات اإلنتاجية . -2

 لمستوبمية من الخبرات واالختصاصات والمؤىالت والميارات الالزمة.االحتياجات ا رتخمين وتودي -3

 زمانًا ومكانًا .و  شرية الالزمة ستييأ كمًا ونوعاً اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمتأكد من أن الموارد الب -4

 ىما : ويمكن من خالل ىذه األىداف تحويق ىدفين عامين في مجال االستثمار األمثل لمموارد البشرية

 ( . الراغبين في أدائوالوادرين عميو ) و االستخدام الكامل لمسكان الذين ىم في سن العمل  -أوالً 

االستخدام األمثل لممشتغمين من خالل مبدأ التطابق بين المينة والتخصص لتحويق أعمى إنتاجية ممكنة  -ثانياً 
 لعنصر العمل وبأفضل كفاءة نوعية .

 عاممة ديناميكية تخطيط القوى ال

إن أحد أىم ما يجب االىتمام بو ىو تحديد عدد الووى العاممة المطموبة في قطاعات اإلنتاج السمعي 
، باإلضافة إلى تحديد األعداد المطموبة في الووى العاممة عمى أساس الحاجات الوطاعات غير السمعيةو تمفة المخ

 الوطاعية وفوًا لممين والحرف المطموبة . 
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إن تخطيط الحاجة لمووى العاممة لميادين االقتصاد يختمف من ميدان إلى آخر حسب طبيعة النشاط 
وخصوصيتو اإلنتاجية ومدى فاعميتو التأثيرية في عممية النمو االقتصادي ونسب مشاركتو في تغير الييكمية 

عمى الووى العاممة بعاممين  االقتصادية واالجتماعية لمبمد، ففي ميدان اإلنتاج السمعي يتحدد تخطيط الطمب
 رئيسيين ىما : 

 نسبة نمو اإلنتاج والتغيرات التي تطرأ عمى خصائصو . -1

 نسبة النمو في إنتاجية العمل . -2

حيث أن زيادة اإلنتاج وتوسيعو تؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة عدد العاممين في مختمف فروع اإلنتاج 
يرات الحاصمة في مميزاتو تؤدي إلى حصول تغيرات في توسيم وفي نفس الوقت فإن زيادة كمية اإلنتاج والتغ

وىكذا نرى أن التصنيع ) المخطط ( يؤدي إلى  ى مختمف ميادين االقتصاد الوطني،وتوزيع الووى العاممة عم
 لميادين األخرى لالقتصاد الوطني زيادة الحاجة لأليدي العاممة الصناعية بحجم أكبر من الحاجات التي تخمويا ا

 

 المرجع

دار مجدالوي .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل، عقيل جاسم ) -1
 ( 111ص – 151صفحة ) ص  301، األردن، لمنشر، الطبعة الثانية، عمان


