
  

  

  :مقدمة

  .التجاري النشاط على املغريب االقتصاد حركية تنعكس

  املغربية؟ التجارة مقومات هي فما 

  املطروحة؟ املشاكل طبيعة وما 

 لتجاوزها؟ املتخذة التدابري وما 

 :املغربية التجارة ومقومات أنواع

  :املغربية التجارة أنواع

 :نوعان وهي ،)واملشتري البائع( واملستهلك املنتج بني الصلة ربط على يقوم اقتصادي نشاط هي التجارة

 اجلملة، جتار بواسطة ذلك ويتم املستهلكني، على توزيعها مث املنتجني من البضائع جتميع على الداخلية التجارة تقوم :داخلية جتارة �

 األسواق يف باألساس التجاري الرواج حركة فتتركز البوادي يف أما باملدن، املركزية األسواق يف التقسيط وجتار اجلملة، ونصف

 .األسبوعية

  .العامل بلدان خمتلف بني وتربط اخلارج، من احلاجيات واسترياد الوطنية، املنتوجات فائض تصدير على تقوم :خارجية جتارة �

  :املغربية التجارة مقومات

 باإلضافة ،)كلم 620(السيارة  والطرق ،)كلم ألف 58(الربية  الطرق من مهمة مواصالت وسائل على الداخلية التجارة تعتمد

 عربها متر رئيسية مراكز تعترب اليت املوانئ على أساسا فتعتمد اخلارجية التجارة ، أما)كلم 2000( احلديدة السكك خطوط من شبكة إىل

 دور يزال ما حني يف اخلارجي، التجاري الرواج من% 26 ب يساهم حبري أسطول على البالد تتوفر حيث اخلارج، مع املغرب مبادالت

  .التجاري التبادل عمليات يف حمدودا املطارات

  :والواردات الصادرات بني مقارنة

 عليها تغلب اليت الواردات عكس منتجات، وأنصاف خام، مواد عن عبارة هي الصادرات بكون باملغرب اخلارجية التجارة تتميز

 إىل يؤدي مما ،القيمة أو احلجم حيث من سواء صادراته املغربية الواردات تفوق حبيث ،اجلاهزة واملصنوعات الغذائية، واملواد الطاقة، مصادر

 .املغريب التجاري امليزان يف دائم عجز

 :لتجاوزها الدولة وجمهودات املغربية والداخلية اخلارجية التجارة مشاكل

  :اخلارجية مشاكل التجارة

 فالحية ومنتوجات أخرى الصادرات، جمموع حجم من% 69 بنسبة اخلام املواد فائض تصدير على أساسا اخلارجية التجارة تقوم

 القيمة حيث من والغذائية، أما الصناعية املنتجات إىل إضافة الواردات، حجم من% 43 بنسبة الطاقية املواد يستورد حني يف وصناعية،

  .درهم مليار 44 حوايل العجز قيمة وتبلغ التجاري، امليزان عجز من املغرب فيعاين

 :الداخلية التجارة مشاكل

 السكك طول ويقل كلم، 32085 املعبدة الطرق طول يتجاوز ال حيث التحتية، البنية ضعف من الداخلية التجارة قطاع يعاين

  .تدابري عدة باختاذ الداخلية التجارة بتطوير الدولة تم آخر جانب ومن والشرقية، اجلنوبية املناطق يف تنتشر وال كلم، 2000 عن احلديدية

 :بالتجارة للنهوض جمهودات عدة الدولة تبذل

 .اخلاص لالستثمار الوطنية الوكالة إحداث �

 .اجلمارك حقوق منظومة إصالح �

 .االسترياد حقوق ختفيض �

 المغربي للاقتصاد مرآة التجارة

https://motamadris.ma/


 .املتجولة للتجارة حرفية مناطق إحداث �

  :ةخامت

  .البالد اقتصاد لتطوير وتأهيله التجاري القطاع تطوير على جاهدا املغرب يعمل

https://motamadris.ma/

