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 السنة الثالثة تخصص تجارة دولية
      

 . نقاط6؟ 1971ما هي أسباب اهنيار نظام بروتن وودز سنة : اإلجابة على السؤال األول

نظرا لقوة االقتصاد األمريكي حبيث ميثل ثلث . ارتكاز النظام على االقتصاد األمريكي وعلى الدوالر األمريكي-
حيث كانت )االقتصاد العادلي، وكذا االحتياطي الكبري من الذهب، ونظرا أيضا الستقرار الدوالر األمريكي 

وكذلك حرية حتويل الدوالر إىل ذهب دون  (1971 حىت 1934 دوالر منذ 35= واحدة أونس من الذهب 
 .  أي قيد أو شرط

 .فالعجز ادلستدمي دليزان ادلدفوعات للواليات ادلتحدة األمريكية-
نتيجة حلرب الفيتنام وكذا خروج دوالرات كثرية من أمريكا حبثا عن سعر فائدة أعلى، وهذا ما اصطلح عليه -
 .    وهي الدوالرات األمريكية ادلوجودة خارج البنوك األمريكية" األورو دوالر"

حيث تقرر . كل ذلك تسبب يف نزيف يف االحتياطي من الذهب مما تتطلب اختاذ قرارات وتدابري حتد من ذلك-
ختفيض قيمة الدوالر، وإلغاء حتويله إىل ذهب، وظهور سوق للذهب، مع فرض رسوم مجركية على السلع : ما يلي

 .ادلستوردة
 . نقاط6 ما هي حقوق السحب اخلاصة؟:  اإلجابة على السؤال الثاني

 .1970 وبدأ العمل هبا عام 1969مت إنشاؤها من قبل صندوق النقد الدويل سنة -
 .هي وحدة حساب دفًتية وليست وحدة نقدية-
 عملة مث بسلة 16دوالر مث بسلة مكونة من 1= ح س خ 1قيمتها يف البداية كانت مرتبطة بالدوالر األمريكي -

 5 سلة من  عمالت أما اليوم فأصبحت4 عمالت مث منذ دخول األورو كعملة دولية تكونت السلة من 5من 
 .عمالت بإضافة اليوون الصيين

 .الغرض من إنشائها زيادة السيولة الدولية-
 .مث شرح كيفية استعماذلا- 

ما هي أهم الفروق بني االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة وادلنظمة العادلية : اإلجابة على السؤال الثالث
 . نقاط8للتجارة؟ 

: إن ادلنظمة العادلية للتجارة دتيزت بعدة اختالفات عن اجلات و يتجلى هذا من حيث العناصر التالية



كانت قواعد االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة تطبق بصورة مؤقتة يف حني أن قواعد ادلنظمة العادلية  (1
 .للتجارة تطبق بصورة شاملة ودائمة

مل تكن االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة حتتاج دلصادقة اجملالس التشريعية للدول األعضاء يف حني أن  (2
 .اتفاقية ادلنظمة العادلية تنص على وجوب ذلك مما يعطي التفاقيات ادلنظمة أساسا قانونيا قويا

مل يكن لالتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة شخصية معنوية ومل يكن أطرافها دول أعضاء بل فرقاء  (3
متعاقدين على أساس أهنا رلرد نص قانوين يف حني أن الدول يف ادلنظمة العادلية يطلق عليهم أعضاء على أساس 

 .أهنا منظمة متكاملة ذلا شخصيتها ادلعنوية 

اقتصرت مفاوضات االتفاقية العامة على التعامل يف السلع بينما تغطي مفاوضات ادلنظمة العادلية السلع  (4
 .الصناعية وادلنتجات الفالحية واخلدمات وحقوق ادللكية الفكرية والصناعية

نظام تسوية ادلنازعات يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة هو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي وبصورة أسرع عما  (5
كان موجودا يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية كما توفر اتفاقية ادلنظمة سبل التنفيذ الفوري لقرار جهاز تسوية 

 .ادلنازعات التجارية بني دول األعضاء

عرف بنظام جودة ادلنتجات )يف ادلنظمة العادلية مت وضع أسس دلقاييس السلع و اخلدمات اليت تتسم تداوذلا  (6
وهدفه االرتقاء باجلودة وضمان الدفاع عن ادلستهلك وذلك بعد اعتماد أسس منظمة ادلعايري الدولية  (واخلدمات

 .ادلعروفة باسم إيزو

 دولة ومعظم الدول الباقية 162اكتسبت ادلنظمة العادلية للتجارة صفة العادلية كون أهنا تضم اليوم أكثر من  (7
 .من بينهم اجلزائر (تفاوض من أجل االنضمام)فهي دول مالحظة 

                                                                         

 :                                                                           أستاذ ادلادة

 جلطي غامل.              د

 


