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 المحور األول : التجارة الدولية

 تطورمع هذه التجارة  تطورت بلد وقد في اقتصاد أي  ساسيةاألالقطاعات  منالتجارة تعتير 

بين  مقتصرة ولم تعد  اإلتصال والمواصالت وسائلنتيجة تطور المبادلة واتساع رقعتها 
 الدولية .أي التجارة   بين الدولالتجاري ل إلى التباد تعدى األمر بل بلد واحدأفراد 

ـ تعريف التجارة الدولية : 1  

 هناك عدة تعاريف للتجارة الدولية نذكر منها مايلي :

 طريقفي دولة أخرى عن المقيمين في الدولة والمقيمين  بين لخدماتالسلع وا تداولهي  -

 التصدير واإلستيراد .عمليات 

هي عملية انتقال وتبادل السلع والخدمات عبر الحدود السياسية للدولة إما داخلة إليها   -

 وتسمى الواردات أو خارجة منها و تسمى الصادرات .

هي عملية انتقال وتبادل السلع والخدمات بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة أو بين  -

 حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة .

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التفرقة بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية وهذا من حيث 

 العديد من الجوانب نذكر منها مايلي :

جارة الداخلية تتم داخل حدود الدولة الجغرافية والسياسية في حين تتم التجارة الدولية بين الت -

 عدة دول على مستوى العالم .

وجود عملة واحدة تقوم على أساسها التجارة الداخلية بينما تتعدد العمالت في حالة التجارة  -

 الدولية .

الداخلية بينما يصعب ذلك في حالة التجارة سهولة انتقال السلع والخدمات في حالة التجارة  -

 الدولية .

وجزء البحري ل النق يواسطة يتم الدوليةالتجارة  من 90%أن  حيثل طرق النق ختالفا -

 .   الداخليةالبري على عكس التجارة ل النق بواسطة بسيط منها

دولة  منوتباينها   والضريبية و اإلجتماعيةوالتشريعات االقتصادية  القانونيةلنظم ا اختالف -

يختلف  للتعامل مع الخارج قد تفرض نظاما خاصا بها  الدولةعلى ذلك أن  ويترتب  ألخرى

الرقابة على النقد ،  نظام الحصص،  الرسوم الجمركيةفهناك ،  عن النظام المتبع في الداخل

على  تفرضالخارجية وال لمعامالت على ا تفرضالقيود التي  من...وغيرها  األجنبي

هناك موانع وعقبات وتشريعات تنظم التجارة  توجد. وبالتالي  المعامالت التجارية الداخلية

 وال تطبق على التجارة الداخلية ـالخارجية 



 حالةعنها في ، التجارة الخارجية حالالمؤثرة فيه في  العواملألسواق واختالف انفصال ا -

ي ــوف، األذواق ، العادات والتقاليد ، ار سعاأل، المستهلكين طبيعة من خالل  الداخليةالتجارة 

ة و ــة والدعايــالدولي النقل والمواصالت واالتصاالت التحسن في وسائلة أن  ــالحقيق

أنه واق إال ـاألس حدة انفصال التخفيف منى ـد أدى إلـدولي قـى المستوى الــالن علــاإلع

 أثر ى ـعل تدلي ـاهد التوـالشمن ر ـاك الكثيـهن حيث مزالالمغاالة في ذلك  يجب عدم

 بين األسواق .ل في الفصاألذواق  اختالف

 أهمية التجارة الدولية :ـ  2

 يمكن إبراز أهمية التجارة الدولية حسب العديد من المجاالت وذلك كمايلي :

 : وتتمثل أهمية التجارة الدولية في المجال اإلقتصادي فيمايلي : أ ـ األهمية اإلقتصادية

   لتصريف فائض اإلنتاج. تمثل منفذا -

 لمبدأ التخصص الدولي.   بتكاليف أقل نتيجة الخدماتعلى السلع ول في الحصوم تساه -

  األجنبية عن طريق تشجيع الصادرات. العمالت رصيد الدولة منزيادة  -

 في السوق الدولية.  والتنافسية  إلنتاجيةال على قدرة الدو تعتبر مؤشرا -

 وطنية. االقتصاديات البناء  تفيد فيالتي  األساسيةارف تكنولوجيا والمعالنقل في  تساهم   - 

 وتتمثل فيمايلي :ب ـ األهمية اإلجتماعية : 

اإلختيار المتاحة  طريق توسبع مجاالترفاهية األفراد عن  زيادةإلى دولية التجارة ال تسعى -
 .   للمستهلكين

 ما لعلى أفضل الحصو امكانية والرغبات و تقاء باألذواق وتحقيق كافة المتطلياتاالر  -
إليه العلوم والتقنيات  . توصلت  

 ج ـ األهمية السياسية : 

 معها . المتعامل خرىاألل الدو معالعالقات الودية وعالقات الصداقة  إقامةوتتمثل في 

 ـ أسباب قيام التجارة الدولية وعوامل توسعها : 3

يسميه  ماالمشكلة االقتصادية أو  جذورإلى  يرجع تفسيرهل الدو بينإن قيام التجارة الخارجية 

من يتطلب مما الموارد االقتصادية  محدوديةالندرة النسبية وذلك بسبب  مشكلة  االقتصاديون
المناخية وإمكانياتها والطبيعية ظروفها  تؤهلهافي إنتاج السلع التي  تتخصصدولة أن  كل

تستطيع أو تستطيع انتاجها داخل حدودها ال  رىأخل دو بمنتجاتتبادلها ثم اإلقتصادية لذلك 

هنا ومن في هذه الحالة أفضل ، االستيراد أكبر مما يجعل عملية كن بتكلفة ونفقة ول انتاجها
يمكننا القول أن قيام التجارة الدولية ترجع أساسا إلى أهمية عملية التخصص وتقسيم العمل 

 : الدولي التي تظهر ضرورتها نتيجة العوامل التالية



 أمر صعبالواحدة الدولة  داخلاألفراد  حاجاتعدم إمكانية تحقيق اإلكتفاء الذاتي فاشباع   -
. 

 بين الدول .  اإلنتاجظروف  اختالفالتوزيع المتباين للموارد اإلقتصادية و -

 أما العوامل التي ساهمت في توسع هذا النوع من التجارة فتتمثل فيمايلي :

السلع  تصدير من خاللالمبادالت الدولية  توسيعلى أدت إ الكشوفات الجغرافية التي -
 على الذهب والفضة .ل الحصو مقابلوالخدمات إلى المناطق الجديدة 

 الثورة الصناعية . -

السلع ل عملية انتقا توسيع وتسهيلتطور وسائل النقل والمواصالت مما ساهم في   -
 والخدمات .

 تطور وسائل الدفع .  -

هذا وتشهد التجارة الدولية مؤخرا تطورا هائال وأصبحت المبادالت التجارية تمثل أرقاما 

مؤسساتها كقيام المنظمة العالمية وقياسية نتيجة  العولمة اإلقتصادية بمختلف مظاهرها 
مناطق التبادل الحر ، ظهور الشركات المتعددة التكتالت اإلقتصادية وللتجارة ، إنشاء 

 .......الخ .الجنسيات ، ..

 ويمكن تحديدها فيمايلي : ـ مشاكل التجارة الدولية :  4

يتعرض المتعاملون في التجارة الدولية لمخاطر سعر أ ـ مشاكل تقلبات أسعار الصرف : 

الصرف الخاص بالعمالت الصعبة المستعملة في عملية الدفع والتحصيل ، حيث تنشأ هذه 
، حيث تؤدي ل نظام تعويم العمالتظ ذه األسعار فيالمخاطر نتيجة التقلبات الشديدة في ه

 . درة و المستوردةهذه التقلبات إلى تقلبات مناظرة في أسعار السلع المص

الحجز في الميعاد  صعوبةومن هذه المشاكل نجد : ب ـ مشاكل تتعلق بالنقل الخارجي : 

، حدوث حاالت تكدس بالموانئ و النقل بوسائل غير مالئمة مما يؤثر سلبيا على  المالئم

 البضاعة . 

التجارة كذلك في أهمية هذا باإلضافة إلى وجود مشاكل متعلقة بالنقل الداخلي فهذا األخير له 

الواردات  نقلوالتصدير  موانئالصادرات إلى ل نقمن خالل تأثيره على عملية الخارجية 

 االستهالك .  مواقعإلى 

 منالتي قيدت  ألساسيةالعناصر ا منذه القضية ه وتعتبرج ـ المشاكل المرتبطة بالتمويل : 

، فنقص التمويل المتاح في هذه توسيع نطاق تجارتها الخارجية على لنامية قدرة الدولة ا

ل أق ميجعلهو بالتالي  مواردهم الذاتيةعلى يضطرون لإلعتماد  المصدرين صغارالدول جعل 

 . طرح منتجاتهم بأسعار تنافسيةقدرة على 



أخرى تعترض طريق التجارة الدولية كالقيود الجمركية و ضياع جزئي أو  كما توجد مشاكل

كلي للبضاعة موضوع الصفقة أو تعرضها للتلف جراء حادث وقع لها أو لوسيلة النقل التي 

 تنقلها .


