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:أهــــداف التــــــعـــــلـــــــــم

تعرف بنية التجارة الداخلية

 تعرف بنية التجارة الخارجية

 إكتشاف مقومات النشاط التجاري

وصف القطاع السياحي بالمغرب

استنتاج اهمية قطاع الخدمات
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الـــــتــــــصـــمـيـم

المقدمة•

.Iبنية النشاط التجاري ومقوماته

بنية التجارة الداخلية1.

بنية التجارة الخارجية2.

مقومات النشاط التجاري3.

.II قطاع السياحة والخدمات
النشاط السياحي1.

قطاع الخدمات2.

الخاتمة

مصطلحات ومفاهيم
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المـــــقـــــــــدمــــــــــة

.تعتبر التجارة والخدمات من القطاعات االقتصادية األكثر    حيوية في العالم المعاصر•

والخدمات؟  بالتجارة فما المقصود  -   •

وما هي أنواعها؟ -   •
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.Iبنية النشاط التجاري ومقوماته
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بنية التجارة الداخلية1.

مناطق التجارة نشاط اقتصادي يقوم على أساس ربط الصلة بين مناطق اإلنتاج و  ا••

مرحلة تجميع المواد من المنتجين  :هماويتضمن هذا النشاط مرحلتين أساسيتين، االستهالك، 

.ومرحلة توزيعها على المستهلكين

تجار الجملة  :فهناكتتم عمليات التبادل التجاري على عدة مستويات قبل وصولها للمستهلك،  * •

ونصف الجملة  والباعة المتجولون



بنية التجارة الخارجية2.
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 انطالقا من الخطاطة
نالحظ إختالف 
تركيبة التجارة 

الخارجية للمغرب 
من حيث نوعية 
المنتجات األكثر 
تصديرا واألكثر 

إستيرادا



بنية التجارة الخارجية2.
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من خالل هاته الوثيقة نالحظ أن قيمة صادرات المغرب أكبر من 
وارداته وبالتالي نقول أن المغرب بعرف عجزا في الميزان 

,نجد مايلي 1999التجاري مثال في سنة 
105931²-130409 مليون درهم 24478- =¹

1999مليون درهم سنة  24478أي ان المغرب عرف عجزا بقيمة 

من خالل الوثائق السابقة نستنتج ما يلي
اري الميزان  التجويعكس تقوم التجارة الخارجية على ربط صلة التبادل التجاري بين  بلد معين ومجموعة من البلدان األخرى، •

الصادرات والوارداتالعالقة بين 

الواردات¹
الصادرات²



مقومات النشاط التجاري3.

•-
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أهمها يحتاج النشاط التجاري لعدة مقومات من •
مواد فالحية او مواد (إنتاج المواد المراد تسويقها 

، )جويبحري، بري، (توفير وسائل النقل  ،)صناعية
ووجود أسواق ومحالت للتواصل مع المستهلكين



.IIقطاع السياحة والخدمات
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منظر طبيعي 
المدن العتيقة بالمغرب

المركبات السياحية

قطاع السياحة1.
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 :من خالل هاته الصور يمكن ان نستنتج تعريفا للسياحة بانها •

النزهة  هي نشاط اقتصادي قائم على مجموعة من األنشطة المرتبطة بتنقل األفراد والجماعات لمسافات معينة  في إطار  
.والترفيه

• باإلضافة إلى البنيات التحتية كالمطارات والفنادق يعتمد النشاط السياحي على عدة مقومات كالمؤهالت الطبيعية  والحضارية، 
.والمنتجعات



قطاع الخدمات2.
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هي كل المبادالت المنفعية غير   •
خدمات مؤدى وتنقسم إلى مجموعتين، المادية، 

، ...عنها كالوظائف الحرة  والسياحة والتأمين
والخدمات المجانية المسيرة من طرف الدولة 

....كالتعليم واألمن
كلة ينقسم قطاع الخدمات أيضا إلى أنشطة مهي•

وقانونية وأخرى عشوائية



الــــخــــاتــــــــمــــــــة

ومظهرا من مظاهر تطور المجتمعاتأصبحت التجارة والخدمات من أهم القطاعات االقتصادية،  •
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رىمجموع المبادالت التجارية التي تجرى داخل البلد الواحد بين منطقة وأخ  :التجارة الداخلية

مجموع المبادالت التجارية التي تجرى بين بلد وآخر :التجارة الخارجية

السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين ويبيعها لبلد آخر  :الصادرات

السلع والخدمات التي يستوردها بلد معين من بلد آخر :الواردات


