
 

 :مقدمة

 املقومات بتنوع أنشطتها وتتنوع الدول، حسب تطورها ودرجة أمهيتها وختتلف الثاين، االقتصادي القطاع ضمن الصناعة تدخل

  .تعتمدها اليت

  املقصود بالصناعة؟ فما 

  وأنواعها؟ مقوماا وما هي 

 العامل؟ عرب جغرافيا الصناعية األنشطة تتوزع وكيف 

 :ومقوماته اخلدمايت التجاري النشاط مفهوم

 :واخلدمات التجارة مفهومي

 اخلدمات أما التقسيط، أو اجلملة نصف أو باجلملة إما وتكون واملستهلك، املنتج بني الربط على يقوم اقتصادي نشاط التجارة

والصحة  والربيد قطاعات البناء مثل فيه، تنتج الذي الوقت نفس يف تستهلك واليت امللموسة، غري واإلنتاجية االستهالكية السلع يف فتتمثل

 .الثالث االقتصادي القطاع ضمن واخلدمات التجارة ، وتدخل…

 :واخلدمايت التجاري النشاط مقومات

 عرب يتم الذي والتوزيع والنقل اخلدمايت، أو الفالحي أو الصناعي سواء اإلنتاج يف واخلدمايت التجاري النشاط مقومات تتمثل

 تطورت وقد املعيشي، ومستواهم السكان عدد يف املتمثل واالستهالك وعصرية، تقليدية إىل تنقسم اليت واألسواق اجلو، أو البحر أو الطرق

االستهالك،   إىل اإلنتاج من السلع يف تتحكم املؤسسات أصبحت حيث املتقدمة، البلدان يف الرأمسايل التركيز تزايد مع كبري بشكل اخلدمات

 التمويل وتقدم األولية، واملواد اإلنتاج وسائل واختيار باكتشافها تقوم حيث لألسواق، مهيكلة قوة السوكوسوشا تشكل مثال اليابان ففي

 .املنتجات وتصرف

 :وتوزيعها اجلغرايف واخلدمات التجارة أنواع

 :واخلدماتية التجارية األنشطة

 التجارة وتقيم ،الواحد البلد داخل تتم داخلية وجتارة ،والواردات الصادرات من تتكون خارجية جتارة إىل التجارية األنشطة تنقسم

 متوازيا إما خالهلا يكون وضعيات ثالث يتخذ حيث الواردات، وقيمة الصادرات قيمة بني مييز الذي التجاري امليزان بواسطة اخلارجية

 اخلدمات أما ،)العجز من يعاين( سلبيا أو ،)الواردات الصادرات تفوق حني( اجيابيا أو ،)الواردات قيمة مع الصادرات قيمة فيه تتساوى(

  ).الدولة خزينة منها تستفيد ال اليت اخلدمات وهي( مهيكلة غري وأخرى مهيكلة إىل فتنقسم

 :واخلدماتية التجارية لألنشطة اجلغرايف التوزيع مظاهر

 واملكسيك وفرتويال إفريقيا ومشال ونيجرييا واندونيسيا الشمال وحبر وروسيا األوسط الشرق يف النفط إنتاج مراكز تتمثل

 املتحدة الواليات فتمثل العامل يف السياحة توزيع أما ،استهالكه مناطق أهم من واليابان وأوربا األمريكية املتحدة الواليات وتعترب ،وأالسكا

 أهم وأوربا األمريكية املتحدة الواليات تعترب كما للسياح، املرسلة املناطق أهم واليابان اجلنوبية وإفريقيا واستراليا وأوربا وكندا األمريكية

 .هلم املستقبلة املناطق

 :ةخامت

 الذين النشيطني عدد معرفة خالل من معني، اقتصاد وقوة نوع تعكس اليت االقتصادية القطاعات أهم من واخلدمات التجارة تعترب

 .اإلمجايل الوطين الناتج يف ومسامهته القطاع، هذا يشغلهم

 )والخدمات التجارة( السكان أنشطة
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