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 ماهية سياسة التجارة الخارجية

عبارة عن مجموعة اإلجراءات والوسائل التي " ان سياسة التجارة الخارجية هي 

 ". تستخدم في المجاالت االقتصادية الدولية وبالذات التجارة الخارجية

ألخرى حسب ظروفها وأوضاعها  وهذه اإلجراءات والوسائل تختلف من دولة

امها االقتصادي والهدف وإمكاناتها واحتياجاتها ودرجة تطورها االقتصادي وطبيعة نظ

 . الذي تسعى لتحقيقه من أتباع هذه السياسة

ومن المهم ان نذكر بأن جميع اإلجراءات والوسائل المتبعة في التجارة الخارجية قد 

خرى الختالف ظروفها واحتياجاتها ودرجة تطورها ئم أتالئم بعض الدول وال تال

 . االقتصاديوطبيعة نظامها 

ئلها المتنوعة والعديدة تختلف حسب وساخارجية بإجراءاتها ولرة اان سياسة التجا

وأن السياسة التجارية ترتبط باتخاذ اجراءات التي تتبع فيها، السيما الظروف والدولة 

على حرية التجارة، والتي إذا تحققت وفق شروطها المتمثلة  تعد في واقع االمرووسائل 

من تخصيص الموارد  حقق قدر أكبرالتبادل التجاري، ستحرية فسة التامة وبالمنا

 اإلسهاماألساس آللية مراجعة السياسة التجارية الخارجية هو   أن الهدف. عالية  وبكفاءة

ت من قبل جميع الدول بموجب االتفاقياالتقيد بالقواعد واالنظمة وااللتزامات  في

متعدد امكن ذلك وبالتالي عمل أسهل لنظام التجارة ية متعددة االطراف ما التجار

 ولشفافية أكبر في فهم السياسات والممارسات التجارية للدخالل تحقيق  من فاألطرا

 .عضاءاأل

 -:الخارجية هي التجارة ومن أهم سياسات 

 

 سياسة حرية التجارة الخارجية  -أوال

العقبات  الخارجية خالية من وهي تعني تحرير التبادل الدولي من القيود وجعل التجارة

. للصادرات او االستيراداتالحدود سواًء  والقيود التي تعوق تدفق السلع والخدمات عبر

ولهم في ذلك عدة . الداخلية نظرتهم الى التجارة وينظر المؤيدون لهذه السياسة نفس

ات نتائج التفسير النظري لقيام التجارة تلك المبرر ، غالبا ما تعكس(حجج)مبررات 

 : هم هذه الحججالخارجية ومن أ

 . التخصص في االنتاج -1

 . انخفاض اسعار السلع دوليا-2

 . تشجيع التقدم التقني-3

 . الحد من قيام االحتكارات-4

 سياسة الحماية التجارية تؤدي الى تخفيض حجم التجارة الخارجية واستخدام  -5

 . الموارد في مجاالت أقل كفاءة
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تجارية يتمثل في شركات التصدير والعاملين في القطاع المنحاز لسياسة الحرية ال نأ

هذه الشركات وموردي الموارد األولية لهذه الشركات، وكذلك المستهلكون بما فيهم 

 . تجار الجملة والمفرد المستوردين للسلع

 

 (القيود على التجارة الخارجية) يةرجة الخاجارة التياسة حمايس -ا  يثان

مما ال شك فيه أن حرية التجارة الخارجية ستؤدي الى تحقيق أقصى كفاءة ممكنة في 

فعندما تتخصص الدول في االنتاج وفقا . استخدام الموارد على مستوى العالم ككل

لمبدأ الميزات النسبية التي تتمتع بها، فان مستوى االنتاج العالمي سوف يزداد 

، واالفرادها ستزيد من مستوى الرفاهية للدول وبالتالي تنخفض االسعار، فضال عن ان

، حيث ستتغلب كل دولة على حدود الدوليتشترك في التبادل  دولةستستفيد كحيث 

االنتاجية في حال مجاميع سلعية تفوق قدرتها  كاستهالاالنتاجية وتتمكن من  تهاامكانا

 . الخارجية يام التجارةقبل ق

رة الحرة، اال ان سياسة حرية التجارة التجاعم تدج التي حجوبالرغم من قوة ال

 ً ونقابات العمال الذين يواجهون خسائر في قبل الشركات من  الخارجية تواجه رفضا

القرارات ما  ولذلك يقف متخذ. ستيراداتاالمنافسة قوة بسبب  دخولهم وفي وظائفهم

ين الحرة وما بد االقتصادية التي توفرها التجارة بين تحقيق الكفاءة العالمية للموار

مصالحهم قصيرة االجل مثل  يحاولون المحافظة علىارضاء الشركات والعمال الذين 

المتأتية من التجارة الحرة قد تأخذ  أن المنافع وفالمعر ومن .مستوى التوظف والدخل

تكاليفها يقع أثرها تحقيقها وانتشارها بين األفراد، في حين أن سنين طويلة من أجل 

 . فرادمباشرة على اال

 : الخارجية هيالتجارة ومن أهم الحجج التي يسوقها المدافعون عن القيود على 

 . حماية وظائف العمال -1

 .حماية العمال من منافسة العمالة االجنبية رخيصة األجر-2

 .لمحليالحفاظ على مستوى جيد من المعيشة على المستوى ا-3

االعانات  لة من الخارج بسببأثر المنافسة غير العاد إلزالةتعادل تكاليف االنتاج  -4

 . يةيبالحكومية وانخفاض االجور واالعفاءات الضر

 . وقبوالً  حماية الصناعات المحلية الناشئة، وهي من أكثر الحجج قوةً  -5

 . سياسة الحماية كوسيلة للمعاملة بالمثل-6

ضد خطر االزمات  اضمان تنوع االنشطة االنتاجية، حيث قد تعد سياسة الحماية -7

 . االقتصادية، فهي وسيلة لتنويع االنتاج الوطني وتقليل االعتماد على الخارج

الحجج غير االقتصادية وتشمل االمن القومي، االعتبارات الثقافية واالجتماعية  -8

 . واالعتبارات السياسية
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حسبان عند ويجب هنا االنتباه الى مجموعة من الحقائق التي يجب ان تؤخذ في ال

 : تطبيق هذه السياسة وهي

اذا ما بدأ في أتخاذ إجراءات السياسة الحمائية، فأنه من الصعب أزالتها، حتى ولو  -1

فأن أصحاب المصالح الخاصة غالبا ما يستطيعون . بعد حدوث النضج في الصناعة

 . أقناع متخذ القرار السياسي بأن مزيدا من الحماية يمكن تبريرها

حديد أي الصناعات تكون قادرة على تحقيق الميزة النسبية المحتملة ومن صعوبة ت -2

 . ثم تستحق الحماية

 غير مقبولة في الدول ذات الصناعات( الوليدة)الناشئة  لصناعاتأن حجة حماية ا -3

 . مثل الواليات المتحدة األمريكية، اليابان وألمانياالناضجة 

 الناشئة منيقة الوحيدة لحماية الصناعات سات الحمائية الطرن السياقد ال تكو -4

 .كأن تلجأ الدولة الى تقديم أعانات لمثل هذه الصناعاتجنبية الحادة، المنافسة األ

ً  الحمائية الشركات غالبا ما ينحاز للسياسات بديلة لالستيرادات  التي تنتج سلعا

 . الشركاتلهذه الموردين   ل الممثلة لهذه الصناعات وكذلك واتحادات العما

 

 أدوات سياسة التجارة الخارجية 

 السياسة التجارية المستخدمة من قبل الدول يمكن التمييز بين مجموعتين من أدوات 

 ً  : وهما حاليا

  مثل االستيراداتات أو تقليل دي الى زيادة الصادرؤهي تو: األدوات المحفزة-1

( األساليب السعرية)ت ما يسمى التعريفة الجمركية واالعانات وتستخدم هذه االدوا

من كل أسعار على حيث يكون تأثيرها في حجم التبادل التجاري من خالل تأثيرها 

 . الصادرات واالستيرادات

 مثل الحصص والرقابة هي تحد من القيام بالتبادل التجاريو: األدوات المقيدة -2

األساليب )ما يسمى األدوات على الصرف االجنبي واالتفاقيات الخاصة وتستخدم هذه 

 .التي تّكيف تيار السلع والخدمات في التبادل الدولي تكييفاً كمياً مباشراً ( الكمية

وقبل الدخول في تفاصيل أدوات السياسة التجارية البد من معرفة األهداف التي تسعى 

 : الدول لتحقيقها من وراء هذه األدوات والتي يمكن تصنيفها كاآلتي

والمقصود بها هو حماية الصناعة الوطنية وتحفيز التنمية  :أهداف اقتصادية -أ

ً )االقتصادية ومحاولة تحقيق التشغيل الكامل للموارد وتصحيح الخلل  في ( العجز غالبا

ميزان المدفوعات والحصول على موارد مالية للخزينة الحكومية وتثبيت سعر 

 . صرف العملة المحلية
 

 

 



5 

5 
 

كبر قدر ممكن من االستقالل السياسي وعدم وتعنى بتوفير أ: أهداف سياسية -ب

التبعية في القرار السياسي للدولة وتحقيق تنوع االنتاج وتحقيق معدالت مقبولة من 

االكتفاء الذاتي وحماية ودعم كل االنشطة المتصلة باألمن الغذائي واألمن الوطني 

 . للدولة

 الصحة العامة منهداف على حماية وتعمل هذه اال: أهداف اجتماعية وثقافية -ت

خالل منع استعمال السلع الضارة كالكحول والمخدرات وغيرها وكذلك الحفاظ على 

 . األنشطة االنتاجية التي تمثل قيم وتقاليد المجتمع وثقافته الوطنية

 : ومن أهم أدوات السياسة التجارية المستخدمة هي

 . sffirTTكية لجمرا ( التعريفة)الرسوم  -أوالً 

 ً  .  satouf  trooiu يراداتتساالحصص  منظا -ثانيا

 ً  . راتالصادسياسة دعم  -ثالثا

 ً  . فسعر الصر -رابعا

 

 ( sffiaaT) كيةالكمرأو التعريفات  مالرسو -أوال 

ً التجارية وأكثروهي من أهم ادوات السياسة  ضريبة " ، وتعرف بأنها ها استخداما

خالل الحدود الوطنية للدولة، دخوالً في حالة  تفرض على السلع عند عبورها من

ً في حالة الصادرات االستيرادات من السلع االجنبية وخرو ، "من السلع المحليةجا

 الجمركية على لتعريفةا فرض على لوفي الوقت الحاضر تعمل أغلب الدو

ً  تاالستيرادات فقط وتعفي منها الصادرا  . ها التنافسيللسلع المحلية في مركز دعما

 

 الجمركية  (مالرسو)التعريفات  عأنوا

 بناًء على األساس الذي يمكن تمييز عدة أنواع مختلفة من التعريفات الجمركية

 : احتسبت بموجبه التعريفة الجمركية، وأهم تلك األسس هي

 ى أساس كيفية تقدير الرسومعل -1

 -:ساس وهيعلى هذا األيمكن التمييز بين ثالث أنواع من التعريفات الجمركية 

 .sof rTr  ufirTTs التعريفة الجمركية النوعية -أ

وهي تفرض بمبالغ ثابتة على أسس مادية غير قيمة السلعة مثل العدد والحجم والوزن 

النمطية، كما انها  ريفة سهل التطبيق وخاصة في السلعوهذا النوع من التع. والموديل

التعريفة، هل هي القيمة  عة التي تفرض عليهارفة قيمة السلتتجاوز مسألة صعوبة مع

الشراء، وهذه أهم ( فاتورة)االنتاج أم القيمة المسجلة بوصل السوقية أم هي تكلفة

السلطة )بين المقيمين  فات حيث تؤدي الى مشاكلمشاكل هذا النوع من التعري

التعريفة عدم تمييزها بين  كما يؤخذ على هذا النوع من. ردينوالمستو( الجمركية
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أنواع من السلع مثل القطع الفنية  لسلعة الواحدة، فضال عن أنه هناكاالنواع المختلفة ل

 . واللوحات العالمية والتحف األثرية يصعب تطبيق هذه التعريفة عليها

  التعريفة الجمركية القيمية -ب

تكون التعريفة تعادل  وتحتسب هذه التعريفة كنسبة من قيمة السلعة المستوردة كأن

ويمتاز هذا النوع من التعريفات بتناسب حصيلته . من قيمة السلعة المستوردة( 22%)

مع التغيرات التي تحدث في النشاط االقتصادي في الدولة، وبالتالي فهي أداة فعالة في 

 . توجيه النشاط االقتصادي أكثر من التعريفة الجمركية النوعية

أنه يمكن تطبيقها على منتجات واسعة بنوعيات مختلفة، كما انها هذه التعريفة ز وتمتا

 . السلع من خالل االختالف في االسعار: تميز بين االختالفات 

للمنتج  تحافظ على درجة ثابتة من الحمايةيفات في أنها لهذه التعرهناك ميزة اخرى و

 إداريةشاكل تعاني من عدة تعقيدات وم لكنهاة تغير األسعار، وخالل فتر المحلي

 : أهمها

يوافق  ، حيث قد ال(لية التقدير الجمركيعم) السلع المستوردةة مكيفية تحديد قي -اوال

في أوراق الشحن، فضال عن تقلب أسعار السلع قيمة السلعة  مقدرو الجمارك على

 . تعقيد عملية التقدير يزيد من المستوردة خالل الزمن مما

 للتعريفةالتي ستخضع قيم السلع دولي لتحديد عدم وجود أسلوب أو منهج  -ثانيا  

ً األلمتحدة اليات اتستخدم الو فعلى سبيل المثال. الجمركية القيمية في  ميركية منهجا

الشحن في الدولة المصدرة على ظهر باخرة تقييم السلع المستوردة على أساس قيمها 

eiff or oofio )erF) ،مفهوم يعتمد  األوربي تستخدم االتحادأن دول  ي حينف

-tosu-rrstifr fالى ميناء الدولة المستوردة على أساس قيمة السلع عند وصولها 

Tifr tu )tte)، قيمة السلعة  أجمالي كية القيمية تفرض على مرجأي أن التعريفة ال

قيمة ستشمل اضافة الى ثم فأن هذه القيمة وردة، ومن تعند وصولها الى الدولة المس

 .والشحن والتفريغ من تكاليف النقل والتامين السلعة كالً 

 srfirat  nffiaaTالتعريفة الجمركية المركبة  -ت

 منها هو تعويض وهي عبارة عن مزيج من التعريفتين النوعية والقيمية، والهدف

تعريفة جمركية بنسبة  ضكأن تفر. بعض التفاوت في األنواع المختلفة للسلعة الواحدة

، باإلضافة الى تعريفة نوعية في (سيارة مثال)من قيمة السلعة المستوردة ( %22)

والموديل  أختلف حسب حجم المحرك ودولة المنششكل مبلغ معين عن كل سيارة ي

 . واالضافات التكميلية االخرى

 على أساس مصدر السلع المستوردة-2

 : وهنا يتم التمييز بين نوعين من التعريفات وهما

 الجمركية وهي الحالة التي تفرض فيها التعريفات: يفة الجمركية التمييزيةالتعر-أ

 ً  جمركيةكأن يفرض العراق تعريفة . لمصدرها بنسب مختلفة على نفس السلعة تبعا
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( %12)، في حين يفرض نسبة (%5)على السلع المستوردة من الدول العربية بنسبة 

 . ير عربيةعلى نفس السلع فيما لو كانت مستوردة من دول غ

 وهنا تفرض تعريفة جمركية موحدة بغض : التعريفة الجمركية غير التمييزية -ب

 . النظر عن المصدر الواردة منه أو المتجهة اليه السلع

 على أساس الهدف من فرض التعريفة الجمركية -3

 : وهنا يتم التفريق بين نوعين من التعريفات الجمركية وهما

والمقصود هنا ان الغرض من فرض : ذات الهدف الماليالتعريفة الجمركية  -أ

 . التعريفة الجمركية هو تحصيل اإليرادات المالية لخزينة الدولة

والهدف هنا هو حماية السلع المحلية من : لهدف الحمائيات االتعريفة الجمركية ذ -ب

 من جنبية المستوردة، حيث تصبح أسعار السلع المستوردة أعلىلسلع األمنافسة ا

 .أسعار السلع المحلية

هل  الهدف من فرض التعريفة الجمركية علىفي التعرف وهنا تظهر مسألة الصعوبة 

ستأتي  الجمركية ومهما كان الهدف منها خصوصاً وأن التعريفات هو مالي أم حمائي؟

ة كيأن التعريفات الجمر( هابرلر)ح االقتصادي لذلك أقتر. لةبحصيلة الى خزينة الدو

 -:في حالتين فقط وعداها تكون حمائية والحالتين هماد مالية تع

يفة التعر تخضع لضريبة أنتاج تعادل لالستيراديلة إذا كانت السلعة المحلية البد -أوال

 .ة المستوردة المماثلة لهاالجمركية المفروضة على السلع

أصال  تنتجلتي فرضت عليها التعريفة الجمركية ال إذا كانت السلعة المستوردة ا -ثانيا

 . في الدولة
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 املصادر
، التخطيط إلنتاج المحاصيل الرئيسة في ( 2)(11)الخفاجي ، وجدان خميس جاسم ، -1

بإستعمال مصفوفة تحليل السياسة ، أطروحة ( القمح ، الشعير ، الرز ، الذرة)العراق ، 

 . الزراعي  دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم اإلقتصاد

، تحليل إقتصادي لدوال تكاليف إنتاج مشاريع ( 2)()(3)الدليمي ، ماجد عبد حمزة ، -2

محافظة بابل إنموذج تطبيقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية  -تربية األسماك 

 . الزراعة ، قسم اإلقتصاد الزراعي

للمحفزات النسبية إلنتاج ، تحليل إقتصادي ( 1991)زمان ، ندى عبدالحسين مجيد ، -3

وإستهالك الشعير في العراق ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم 

 . اإلقتصاد الزراعي

، تسويق األسماك في الجمهورية اليمنية، دراسة (2004)النتيه، علي مييوب ناجي ، -4

دكتوراه، جامعة بغداد، ، أطروحة (اقتصادية وتحليلية ألراء عينة من الصيادين والوسطاء

 . كلية الزراعة ، قسم األقتصاد الزراعي

 


