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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " َمْن اَل يَْشُكر النَّاس اَل يَْشُكر هللا ". صدق رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 لنا السبيل إلنجاز أول ما نبدأ به الحمد والشكر هلل عّز وجّل الّذي أنار دربنا ويسر

 للّذي لم يبخل علينا بنصائحه الشكر واالمتنان هذا العمل المتواضع ونتوجه بجزيل

 ومعلوماته األستاذ: " الغوتي بومدين بلعياشي ".

 هللا طريقه.أعانه هللا في كل درب سلكه ويسر 

 إلى كل يد كريمة أمدتنا بالعون وكل من ساهم من قريب أو من بعيد

     لرفع معنوياتنا وكل من لم يبخل علينا بالنصيحة والتوجيه.

 
 
 
 

 



  

 
 

يَرا ".  إلى من قال فيهما ربّك: " َوُقْل َرّبِّي اْرَحْمُهَما َكَما َربَيَانِّي َصغِّ

 أّمي وأبي أطال هللا في عمرهما ورزقهما هللا الصحة والعافية

 وأبقاهما دعما وعونا.

 وإلى جدّي الّذي طالما كان عونا لي وسندا في حياتي حفظه هللا. 

كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى جميع العائلة بما فيهم إخوتي: 

 هشام، رهام، حفظهم هللا جميعا بإذنه ورعاهم.   
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 المقدمة العامة
 

 أ
 

 المقدمة العامة: 

و المحلية ذات مكانة هامة  ضمن أ األجنبيةتعتبر االستثمارات في النقل البحري سواء 

الدول للنهوض باالقتصاد الوطني , و هنا يكمن دور الجانب اللوجيستيكي  جيةيإسترات

 لمواكبة هذه االستثمارات. األجهزةالستقطاب المعدات و 

كما تستدعي وجود هياكل تساهم في تفعيلها و نذكر منها الموانئ و دورها في مواكبة 

تلعب دورا هاما في  أنهائ ذ تعتبر الموانئ الجزائرية كغيرها من الموانإالدول  جيةيستراتإ

تنشيط حركة االقتصاد الوطني انطالقا من كونها محطة استيراد و تصدير مختلف البضائع 

وتقديم جملة من الوظائف في  األدوارمن خالل القيام بالعديد من ، الخدمات ...الخالسلع وو

االستراتجيات  االستثمار ...الخ وانتهاج جملة من، التجارة، مختلف القطاعات االقتصادية

لدى  األكبرخذ الحيز أة الخارجية واالستثمارات التي تخاصة تلك المتعلقة بتنشيط التجار

 مصدرين. أوصانعي السياسات المينائية سواء مستوردين 

  : اإلشكالية

 :يمكن طرح السؤال التالي األساسعلى هذا و

وميناء مستغانم بصفة جية الدول بصفة عامة يستراتإالموانئ لتحقيق  أهميةما مدى " 

 ".  خاصة؟

  : الفرضيات

توفر خدمات النقل البحري من الشروط الضرورية النسياب حركة التجارة الخارجية  -

 للدولة.

 . لالستثمار في قطاع النقل البحري اثر على صادرات و واردات الدولة -

 : دوافع اختيار الموضوع

ثره على أو االقتصادية لقطاع النقل البحري األهميةن اختيار هذا الموضوع نابع من إ

 وانتشار ظاهرة العولمة. الدولية األسواقتنشيط التجارة الخارجية في عصر انفتاح 

 : هداف الدراسةأ

، براز التحديات والعقبات التي تواجه الموانئ و اقتراح طرق لتنمية كفاءة الموانئإ -

 .بالتالي تنشيط التجارة الخارجيةو

 بكل من سياسة الحرية البحرية وسياسة الحماية البحرية. اإلحاطة إلىضافة إ -

 : منهج البحث

 .إحصائيالمنهج الوصفي التحليلي مدعم بمنهج  إتباعتم 

 : خطة و هيكل البحث



 المقدمة العامة
 

 ب
 

 سنتناول من خاللهم ما، فصول أربعة إلىتم تقسيم البحث ، المطروحة اإلشكاليةعلى  لإلجابة

 :يلي

ماهية  إلى األولتطرقنا في المبحث  ،الموانئ البحرية راسةدمدخل ل :ولالفصل األ

يليه المبحث الثالث البحرية و الموانئ البحرية ثم تناولنا في المبحث الثاني تنظيم الموانئ

 .للموانئ اإلستراتجية األهميةوالذي درسنا فيه 

بحيث سنتطرق من  ،دور النقل البحري في تنشيط التجارة الخارجية :الفصل الثانيما أ

السياسات التجارية البحرية وسنتقدم في المبحث الثاني السياسة  إلى األولخالله  في المبحث 

دور الموانئ في تنمية  إلىالتجارية للحرية البحرية ليعقبه المبحث الثالث الذي تطرقنا فيه 

 .التجارة الخارجية و طرق تطويرها

عموميات حول التبادل التجاري والذي تناولنا فيه  إلىتطرقنا  :للفصل الثالثما بالنسبة أ

ء في االمين ة التبادل التجاري و تطوره و في المبحث الثاني ماهيةأنش إلى األولفي المبحث 

 التبادل التجاري.

تقديم ميناء مستغانم  األولالذي سنقدم من خالله في المبحث  الفصل الرابعتي أثم ي

ما المبحث الثالث فسنتناول فيه أ ،تجارية لميناء مستغانموالمبحث الثاني دراسة الحركة ال

 تقييم شامل لميناء مستغانم.
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 تمهيد: 

تمثل إدارة الميناء قوة لالتجاهات في ظل التعامالت االقتصادية وذلك بتأثيرها المباشر 

ن أفي زيادة الفصل بين االقتصاديات للدول و دعم الحواجز القائمة بينهما. كما هو معروف 

هو ما اعتمد محيطات و أوبحار  بالمائة من العالم مياه، ولذلك معظم دول العالم على 71

 أوالبوابة الرئيسية لعمليات التصدير و االستيراد  أهميةن ينكر أحد يستطيع أفال ، عليه

 وهي الميناء. الشحن و التفريغ

 للتعريف بمفهوم الميناء البحري فقد تم تقسيم هذا الفصل كما يلي: 

 ماهية الميناء البحري. المبحث األول:

 تنظيم الموانئ البحرية.  المبحث الثاني:

 : األهمية اإلستراتجية للموانئ.المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: ماهية الميناء البحري

تعتبر الموانئ البحرية البوابة الرئيسية في كل المعامالت و التبادالت الخارجية نظرا 

 للوظائف التي تؤديها، وتصنيفاتها كل حسب عمله.

 برز تصنيفاته:أتعريف الميناء البحري و . 1
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 تعريف الميناء البحري:  1.1

ابة و بوأاألصول التاريخية لمصطلح الميناء ترجع إلى الكلمة الالتينية وتعني مدخل 

 وهي نافدة تطل بها الدولة على العالم الخارجي.

تذهب إليه  ر.الميناء نقطة من ساحل البحر يقع على حافة المحيطات أو األنهار أو البحا

امين و ت السفن لشحن أو لتفريغ حمولتها كما يكون مهيأ ومجهز الستقبال السفن وإيوائها

 جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري.

مصادر الموانئ متكونة من تقديم خدمات ورسوم جبائية ومفهوم حكومي إلى جانب 

جبائية و مفهوم الميناء هو مفهوم أهمية مصادر الموانئ متكونة من تقديم خدمات ورسوم 

حكومي إلى جانب أهمية نشاطه في االقتصاد الوطني عامة والجهوي خاصة. وتتعدد 

 1 خصائصه بالنسبة للتشكيالت االقتصادية ويظهر في التفقدات الشاذة ومتعددة التدخالت.

 : تصنيفات الميناء البحري 2.1

يل، لتشغاتصادية، والطبيعة وكذا ظروف تختلف الموانئ في العالم من حيث البيئة االق

 :يلي بصفة عامة فإنّه يمكن أن تصنف الموانئ البحرية طبقا ألربعة معايير اهمها ما

يمكن أن تصنف الموانئ البحرية طبقا للوظيفة التي تؤذيها إلى  أوال: بالنسبة للوظيفة: 

  2موانئ عامة وأخرى متخصصة كما يلي: 

ثل سفن فن مهذه الموانئ لها القدرة على استقبال أنواع عديدة من الس  أ. موانئ عامة:

ح إصال البضائع العامة، استقبال سفن الركاب، كما تقوم أيضا بتقديم بعض الخدمات مثل

بحر ض الالسفن، كما أنها تتصل بجميع وسائل النقل البري و من امثل هذه الموانئ في حو

 بمصر. ندريةفرنسا، ميناء نابولي بايطاليا، ميناء اإلسكميناء مرسيليا باألبيض المتوسط: 

اك تتميز هذه الموانئ بالتخصص في تقديم خدمات معينة و هن  ب. موانئ متخصصة:

 العديد من هذه الموانئ أبرزها ما يلي:  

عية تختص هذه الموانئ في خدمة التجارة الخاصة أو الصنا . الموانئ الصناعية:1

 كرير البترول وتتوفر فيها معدات ذات كفاءة عالية.المعينة مثل موانئ ت

سطة تتميز هذه الموانئ بخدمة حركة الركاب والمسافرين بوا. موانئ العبارات: 2

 العبارات التي يمكنها أيضا نقل كميات بسيطة من البضائع.

 أي التي ابرةتقوم هذه الموانئ بتقديم الخدمات الخاصة بالبضائع الع . الموانئ الحرة:3

 ال تدخل داخل البالد وال تدفع عليها رسوم جمركية.

                                                   
أحمد عبد المنصف محمود، اقتصاديات النقل البحري، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األولى،  -1

  . 25، ص 2001 اإلسكندرية،
، ص 2014النحراوي، تخطيط وإدارة واقتصاديات الموانئ البحرية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  أيمن  -2

35 . 
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د تتميز هذه الموانئ بالحجم الصغير و تقوم بخدمة صناعة صي . موانئ الصيد:4

 وحار األسماك مثل الحفظ والتعليب، تقع هذه الموانئ بالقرب من مناطق الصيد في الب

 المحيطات.

 ناحيةإستراتجية مجهزة من ال: هي موانئ حربية تقع في أماكن . الموانئ الحربية5

 األمنية والعسكرية للدولة.

: هي موانئ صغيرة توجد بها اليخوت والسفن الخاصة بالنزهة وسفن . موانئ النزهة6

 1 الشراع والتجديف.

  2يمكن تصنيف الموانئ طبقا للموقع الجغرافي إلى ما يلي:  :ثانيا: بالنسبة للموقع الجغرافي

اشرة ي مبهي الموانئ التي تقع على الساحل الطبيعي أو الصناع أ. الموانئ الساحلية:

 تحتاج إلى إقامة حواجز لألمواج.

ياه ا بمتقع هذه الموانئ على مصبات األنهار عند التقائه ب. موانئ مصبات األنهار:

 ميناء دمياط بمصر .البحر مثل: 

 ريقحيطات عن طتقع على الشواطئ التي تتصل بالبحار أو الم  ج. موانئ البحيرات:

 األنهار.

تيجة يا هي نحال إن معظم الموانئ العالمية القائمة ثالثا: بالنسبة ألشكال الملكية واإلدارة:

مل عملية نمو وتطور طويل المدى عبر عشرات السنين، ويرجع الفضل في ذلك كل العوا

لنسبة با ارةاالقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل لذا نجد عدة أشكال للملكية واإلد

 للموانئ يمكن تلخيصها فيما يلي:  

 ة.من أهمها: الموانئ األهلية، موانئ اإلدارة المستقل . الموانئ الحكومية:1

رض ص بغهي تلك الموانئ التي يتم إنشائها بواسطة القطاع الخا . الموانئ الخاصة:2

 تحقيق األرباح. 

ايير جد معجموعة المعايير السابقة توباإلضافة إلى م رابعا: بالنسبة للمعايير األخرى: 

 أخرى تصنف على أساسها الموانئ على حسب اآلتي: 

 حجم او كمية البضائع المتداولة. -

 عدد البواخر المترددة على الموانئ. -

 3حجم اكبر سفن تدخل الميناء. -

 أهداف الميناء البحري: 3.1

                                                   

 .  38مرجع سبق ذكره، ص  النحراوي، أيمن  -1
 . 55، ص 2004سامي زكي عوض، الموانئ الجافة تخطيط وإدارة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -2

 . 56ص مرجع سبق ذكره،  سامي زكي عوض، -3
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تسعى أي مؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف تختلف حسب أصحاب المؤسسة، وطبيعتها 

 1وميدان نشاطها وتصنف كما يلي: 

 أوال: أهداف اقتصادية:

 وهو أهم معيار لصحة المؤسسة اقتصاديا والذي يعمل على رفع  تحقيق الربح: -

 رأسمالها وبالتالي توسيع نشاطاتها. 

ية ر عملأجل تحقيق نتائج المؤسسة يجب أن تمر عبمن  االستجابة لمتطلبات المجتمع: -

ليا أو ع محتصريف أو بيع إنتاجها المادي و كذا المعنوي وبهذا تكون قد غطت طلبات المجتم

 دوليا.

ق لدقيوهو االستعمال األحسن لعوامل اإلنتاج والتخطيط الجيد وا عقلنة اإلنتاج: -

 لإلنتاج والتوزيع.

 ثانيا: أهداف اجتماعية:

ايد أصبحت حاجات العمال إلى تلبية رغباتهم تتز مستوي المعيشة للعمال:تحسين  -

 .باستمرار وهذا بسبب ظهور منتجات جديدة و التطور الحضري لهم ولتغيير أذواقهم

: تعمل المؤسسات على التصرف في العادات إقامة أنماط استهالكية معينة -

 االستهالكية لمختلف طبقات المجتمع.

 تسود داخل المؤسسة عالقات مهنية اجتماعية. الدعوة إلى تماسك العمال:  -

يعتبر العمال في المؤسسة من المستخدمين بين  ضمان مستوى مقبول األجور: -

لحركة امان األشخاص قد تختلف مستوياتهم العلمية و انتماءاتهم االجتماعية والسياسية ولض

 يسود التفاهم و التماسك.المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها يجب أن 

وهذا  قاعد: كالتأمين الصحي، التأمين ضد الحوادث، التتوفير تأمينات ومرافق للعمال -

 كله لتوفير محيط عملي جيد للعمال و الذي يدفعهم للمواظبة في أعمالهم.

 .البحرية حيةالوظائف و المهام التي تؤديها الموانئ البحرية تهدف إلى التسهيالت المال -

األوائل في نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم، ويعتبر حقا مضمونا و  -

 2مشروعا.

 خدمات الميناء البحري: .  2

وأهم  تلفةيقوم الميناء بتقديم لكل من السفن والبضائع، باإلضافة إلى خدمات أخرى مخ

ائع مة البضلمقدخدمات التي يقدمها الميناء للسفن تتمثل في القطر واإلرشاد، أما أهم خدمات ا

 تتمثل في الشحن، التفريغ، التخزين، وبالتالي يشرح مضمون هذه الخدمة.

 3 تتمثل في  النقاط التالية: الخدمات المتعلقة بالسفن:  1.2

                                                   
 . 75، ص 2005بدوي، اقتصاديات النقل البحري في العالم، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  سمية -1

 .77-76مرجع سبق ذكره،  بدوي، سمية -2
، ص  2015محمد جالل خطاب، اقتصاديات الموانئ بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،   -3
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في بعض الحاالت الخاصة قد ال يتم مباشرة  توجيه السفينة من المرسى إلى الرصيف: -

توجيه السفينة إلى الرصيف فتبقى في حالة انتظار على مستوى منطقة المرسى حتى تحصل 

 على تصريح من سلطة الميناء لتحصل على مكان في الرصيف.

عملية يقصد بها سحب السفينة بواسطة قاطرات و هي تساعد في عملية التراكي  القطر: -

والخروج من الرصيف ويتولى ذلك سلطة الميناء أو شركات متخصصة في  على الرصيف

 ذلك التدخل في إعداد خدمات القطر.

 .العمليات التي تتطلب سحب السفينة أو دفعها 

 .مناورات اإلرساء واالنتقال أو إبحار السفينة 

 .المراقبة أو المساعدة في تنفيذ مناورات أخرى للمالحة بالسفينة 

 بمجرد وصول السفينة القاطرة إلى جوار السفينة المقطورة بما فيه  يبدأ عقد القطر

الكفاية للقيام حاال بعمليات القطر الضرورية و تكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة و 

 الواجب قطرها.

  وينتهي عقد القطر عند انتهاء آخر عمليات القطر النهائية وابتعاد السفينة القاطرة

ة التي جرت عملية القطر عليها و ال تعود باقي تحت النفوذ المباشر بكفاية عن السفين

 لحركات هذه األخيرة.

المرخص لهم من  \هو المساعدة التي تقدم إلى الزبائن من قبل مستخدمي الموانئ  اإلرشاد: -

 قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول والخروج إلى الموانئ أو المياه الداخلية. 

  تجارية تدخل في المنطقة التي فيها اإلرشاد إجباريا برفع إشارة النداء تلتزم كل سفينة

للمرشد أو الكفيفة المحددة لألنظمة الداخلية لمحطات اإلرشاد وعند الخروج من المنطقة 

 المذكورة يجب إعالم المحطة بذلك.

  يبدأ اإلرشاد اعتبارا من وصول و تقديم المرشد نفسه في حدود المحطة و ينتهي عند

 وصول السفينة الى مكان الوصول أو بالرسو أو الرصيف أو حدود المحطة. 

  يلتزم المرشد بمجرد صعوده إلى السفن بتقديمه خطة الرسو السفينة ويمكن لهذا

 األخير تعديله.

 :السفن التي تعفى من اإلرشاد 

 طن.  100السف الشرعية بحمولة اقل من -1

لتحسين وصيانة ومراقبة الموانئ ومداخلها السفن ذات الدفع اآللي والمخصص فقط  -2

 كقاطرات والناقالت والجارفات.

يجب على المرشد أن يتحلى عن كل خدمة أخرى و يقدم أولى خدماته إلى السفينة التي 

هي في خطر حتى ولو لم يأتي دورها وذلك عندما يتأكد من الخطر المحدق بالسفينة أو 

 عندما يخبر بذلك.

د السفينة أثناء قيامها بعملية القطر الى مكانها المناسب في نقصد به إرشا إرشاد

الرصيف و الفرق بين اإلرشاد وإرشاد هو أن اإلرشاد يتم التحضير له عند اقتراب السفينة و 

 المساعدين.  يشرف عليه المرشد وبعض
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يتم توقيف محركات السفينة ويتم سحبها بواسطة قاطرات وهنا تبدأ عملية القطر وعند 

الذي يكون مقترنا بالقطر اي يتمان في وقت مشترك عكس  اقترابها من الرصيف يتم إرشاد

 1اإلرشاد يتم أوال ثم المراحل المتبقية. 

ناء ها الميي يقدمتمثل أهمية الخدمات المتعلقة بالبضائع والت الخدمات المتعلقة بالبضائع: 2.2

 ساعدة. في الشحن والتفريغ و التخزين باإلضافة إلى خدمات م

 تحدد قواعد و شروط ونوع العمليات الخاصة بالموانئالشحن والتفريغ:  1.2.2

 بموجب نظام الميناء الذي يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية. 

لعقد ذا اهتتم خدمات الشحن و التفريغ بالموانئ بموجب عقد كتابي وتحدد طريقة إبرام 

شحن بموجب نظام الميناء. يمكن أن يتضمن عقد الوالتوضيحات التي يجب أن تدرج فيه 

 انونوالتفريغ في الميناء شروط يتفق عليها بكل حرية شريطة أن ال تكون مخالفة للق

ن تفقيواألعراف المحلية وال يكون لها تأثير سلبي على عمليات الموانئ أو حقوق المر

 لميناء.)أصحاب حق االستعمال( اآلخرين بالموانئ و المحددة في نظام ا

مال استعبإذا أصابت األضرار والخسائر البضائع خالل عمليات الشحن والتفريغ والنقل 

ل الزوارق الصغيرة لنقل البضائع أو استعمال وسائل أخرى بحرية أخرى يستطيع عام

 يكون ي والالشحن والتفريغ تحديد مسؤوليته حسب القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل البحر

أو  فينةلتفريغ مسؤوال عن الخسائر واألضرار التي تلحق بالبضائع أو السعامل الشحن وا

 وسيلة أخرى للنقل إال إذا ثبت مسبقا خطا عامل الشحن والتفريغ. 

ئيسين ينقسم الطلب على تسهيالت التخزين في الميناء الى نوعين رالتخزين:  2.2.2

 هما:  

 وقت قصير في الميناء. وهو خاص بالضائع التي تقضي  التخزين قصير األجل: -

اب : يتم للبضائع التي تقضي بعض الوقت في الميناء ألسبالتخزين طويل األجل -

صيف الر مختلفة وهذا النوع من التخزين تقدم في الميناء بتسهيالت في أجزاء مختلفة من

 الن احتياجاتها مختلفة.

ا ت أمكل األوقافمثال البضائع العابرة تمر على عملية التخزين بسرعة و سهولة في 

عدة لازن بالنسبة للبضائع التي تحظى بوقت طويل في الميناء فإنها تخزن و تنظم في المخ

 أسابيع و شهور.

لك وتخزن البضائع العابرة ) التخزين قصير األجل( في مكان قريب من الرصيف وذ

يدا عن بع علتقليل مسافة النقل ألقل ما يمكن بينما في التخزين طويل األجل فتخزن البضائ

 لنقلطريق الرصيف أو بعيدا عن مركز األنشطة التي على الرصيف ) بالقرب من وسائل ا

 البري(. 

                                                   

 . 46مرجع سبق ذكره، ص  جالل خطاب،محمد  -1



                                                                                                                    الفصل األول:
 مدخل لدراسة الموانئ البحرية  

- 8 - 
 

باإلضافة إلى الخدمات المتعلقة بالسفن والبضائع فهناك خدمات  خدمات مختلفة: 3.2.2

 1أخرى يقدمها الميناء منها.

  :أمن الموانئ 

 موميةمساحات الماء التابعة ألمالك العضمان سالمة التجهيزات والمنشات وأعمال  -

 المينائية المحافظة على منطقة التوسع.

 التنظيم القانوني لحركة المالحة في حدود البحرية للموانئ.  -

 تأمين نظافة وصحة مساحة الماء والسطوح الترابية.  -

صن حالتنظيم القانوني لدخول األشخاص ومرور و توقف السيارات والعبارات داخل  -

 اء.المين

ة ناوبمن إجراءات الوقاية والضمان على أسباب حوادث العمل المرتبطة بعملية الم -

 وغيرها من الخدمات المينائية.

 تحديد شروط إيداع وتكديس وحركة البضائع. -

تطابق ما يمن إجراءات وشروط مناولة ونقل و تخزين المواد الخطرة العابرة للموانئ ب -

 مع التشريع المعمول به.

حديد ها وتعلى أسباب اشتعال المنتجات البترولية وعند االقتضاء مكافحة آثارالقضاء  -

 مقاييس الرمي في مساحات الماء.

  :نقصد به تطبيق القواعد الخاصة بـــــــ :استغالل الموانئ 

 شروط تخصيص المناطق المينائية واستغاللها. -

 .و تفريغها كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع و شروط شحن وتفريغ السفن -

 شروط شحن البضائع و تفريغها وإيداعها و تحويلها. -

 قواعد تسيير المنشات المتخصصة. -

 كيفيات استغالل اآلالت والمنشآت المينائية. -

حري شروط تسيير المناطق الخارجة عن الموانئ و المناطق المتخصصة للصيد الب -

 و النزهة.

  :خدمات مساعدة 

 السفن.خدمات نزع أو إزالة األوساخ من  -

 تطهير أماكن الرصيف. -

 وزن البضائع. -

 2تأجير القاطرات أو الزوارق من أجل تموين السفن. -

 الوظائف الرئيسية للميناء: . 3

                                                   

 . 74مرجع سبق ذكره، ص  محمد جالل خطاب، -1

 .47مرجع سبق ذكره، ص  محمد جالل خطاب، -2
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تقوم الموانئ البحرية بالعديد من الوظائف التي تخدم االقتصاد القومي للبلد، والتي تساهم 

إلى حد كبير في ازدهار العالقات التجارية بين الدول، ويمكن تلخيص الوظائف الرئيسية  

 1للميناء في النقاط التالية: 

في  اء و تسهيالتوجود موانئ ذات كفاءة عالية في األدوظيفة التبادل التجاري:  1.3

سطاء ودون الخدمات يزيد من حجم التجارة للدولة ويفتح منافذ مباشرة لألسواق العالمية ب

لدولة اركز متزيد من التكلفة، كما أنها تزيد من القدرة التنافسية للصادرات هذا ما يحسن 

 حيث تتيح لها الفرصة باستيراد احتياجاتها مباشرة من الدول المصدرة. 

ر في ور كبيد: يمثل الميناء حلقة الوصل بين البحر و األرض و الميناء له ة النقلوظيف 2.3

 شبكة النقل نظرا لترابطه بوسائل النقل البحري.

 طة، مماالموانئ توفر فرص عمل كثيرة في مختلف األنش أنالشك فيه  وظيفة العمالة: 3.3

 يخلق بمجاالت التشغيل.

أي كئ اآلن تقوم بالصنيع أو بمعني آخر أصبحت معظم الموان الوظيفة الصناعية: 4.3

لى عمؤسسة تجارية، تقوم على بعض الصناعات ذات الطبيعة التصديرية أو التي تعتمد 

 المواد الخام التي تستورد من الخارج ومن أمثلها صناعة الحديد و الصلب.

بة ت الصععمالتعتبر الموانئ من أهم المصادر للحصول على الوظيفة الموارد المالية:  5.3

م التي تحتاجها الدولة ويتحقق هذا عن طريق الرسوم التي تحصل من السفن و الرسو

 الجمركية التي يتم تحصيلها عن البضائع الواردة.

للموانئ دور هام في تدعيم االستقالل االقتصادي والسياسي للدولة،  الوظيفة السياسية: 6.3

فالدولة التي تتمتع بموانئ بحرية على العالم الخارجي دون أي ضغوط لوقوع تجارتها 

 2الخارجية تحت سيطرة أي دولة مجاورة، لذا تستطيع تحقيق ذاتها و استقاللها االقتصادي.

 

 

 

 

 

                                                   

 . 88، ص 2001محمد زغلول، إدارة الموانئ، المكتبة الحديثة، اإلسكندرية،   -1

 . 89مرجع سبق ذكره، ص  محمد زغلول، -2
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 المبحث الثاني: تنظيم الموانئ البحرية

ي فيدات األنشطة والخدمات التي يقدمها الميناء تؤدي إلى الكثير من التعقإن تعدد 

 .يناءعمليات اإلدارة فالمهام الرئيسية يجب أن تمارس من طرف هيأة تقوم بإدارة الم

 1. الخصائص الواجب توافرها في الميناء البحري: 1

يادة لك أن زذيناء لسفينة بالمزيادة كفاءة الميناء يعني تقليل فترة دوران ا كفاءة الميناء: 1.1

صفة صب بالكثافة الرأسمالية للسفن تؤدي إلى شدة الحاجة وإلى زيادة كفاءة الموانئ تن

درة ة قارئيسية على البضائع الجافة العامة الن البضائع الصب تسيطر عليها منظمات ضخم

  ها.و نقل على تخطيط جميع وسائل نقل البضائع بما يضمن الكفاءة في عمليات تداولها

الم في الع أما بالنسبة للبضائع العامة فان ضعف كفاءة الموانئ تؤدي إلى تحميل تجارة

جات لمنتمجموعها تكاليف زائدة و يجعل المنتجات القريبة من السوق قوة تنافسية أكبر ل

ار بحعبر ال لنقلالبديلة البعيدة عن السوق رغم أن هذه األخيرة أقل تكلفة ورغم أن التكاليف ا

امل دي عأرخص من تكاليف النقل بالسكك الحديدية أو سيارات النقل أو النقل الجوي، ويؤ

لميناء ءة انقص الكفاءة للموانئ إلى زيادة عدد السفن المستخدمة وبالعكس تؤدي زيادة كفا

 إلى زيادة إنتاجية السفن و إلى نقص عدد السفن في العالم.

 تالية: قاط التتمثل في الن فرها في الموانئ الحديثة:أهم السمات والمالمح المطلوب توا 2.1

الطرق  بكاتتوافر شبكة نقل داخلية متكاملة مع محاور النقل محليا إقليميا من خالل ش -

 البرية و السكك الحديدية على أن تكون على درجة عالية من الكفاءة.

 لنقلاتوافر منظومة المعلومات المتطورة و التي تعتبر المحرك الرئيسي لمنظومة  -

 الدولي المتعدد الوسائل. 

 تلبية احتياجات و توقعات مستخدمي الميناء بكفاءة عالية. -

 توافر أنشطة القيمة المضاعفة و الخدمات اللوجيستية. -

 السرعة في أداء الخدمات و بتكلفة اقتصادية.  -

 متطلبات الشركات المالحية العالمية من الموانئ:  3.1

اقل  حريةترغب الشركات المالحية في أن تكون الوقت الذي تقتضيه سفنها بالموانئ الب

تكبد ميناء تا الما يمكن إذ أن هذا الوقت بالنسبة لها هو الوقت غير منتج والسفينة عند دخوله

د و رسوم قطر و رسوم رسوها مصاريف طائلة تتمثل في رسوم دخول و رسوم إرشا

 ومصاريف شحن و تفريغ و رسوم نظافة...الخ.

ليه فمن دد عوبالتالي فإذا لم يكن اإليراد ناتج عن التعامل مع هذا الميناء مبررا لتر

يمة رتفعت قالما األفضل إلغاء التعامل معه واإليراد ينتج من قيمة النولين وكميات البضائع فك

 ع يزداد اإليراد والعكس صحيح.النولين و قيمة البضائ

                                                   
 . 65، ص 2006، إدارة وتشغيل الموانئ، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصطفى عبد الحافظ، علي عبد هللا -1
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 لتالية: ات اوتتطلع الشركات المالحية العمالقة إلى أن تتوفر الموانئ مستقبال المتطلب

 ساعة. 21ال تقل ساعات العمل الصافية في اليوم  -

 08أرصفة ويفضل أن تكون  6و  4يكون عدد األرصفة المتاحة بالمحطة ما بين  -

 أرصفة. 

 مع توفر لميةء عادية وطبيعية أيام اإلجازات اإلقليمية والعاتكون ظروف العمل بالمينا -

 االستقرار السياسي واألمني .

 مجردببدا تشغيل السفينة بمجرد وصولها وأن تكون كافة إجراءات المغادرة جاهزة  -

 انتهاء التشغيل مع السفينة.

 ألف متر مربع. 600توافر مساحات تخزينية ال تقل عن  -

أخرى خاصة بالموانئ المحورية و التي يكون دوران السفن فيها كما أن هناك متطلبات 

 1سريع وهي التي عادة تختارها الشركات العالمية للمالحة للتردد عليها.

 الهيكل التنظيمي إلدارة الموانئ: . 2

لى ية علتبسيط العمل والسيطرة على كل هذه األنشطة يجب تكوين هيأة مركزية أو ذات

طة ألنشاة ويتوفر لها السلطة والصالحيات المناسبة إلدارة كافة مستوى عالي من الكفاء

 بغرض الوصول إلى تحقيق أهداف الميناء. 

ومما ال شك فيه أنه عند قيام هيأة بإدارة بعض التسهيالت فإنها تخضع للقوانين واللوائح 

الميناء التي تتضمن حماية الميناء والمجتمع من أي أضرار قد تنشا , لذا يتوجب على هيأة 

 2 مسؤولية االلتزام بالقواعد التي تصدر من الهيأة التشريعية للدولة.

 

 

 عناصر الهيكل التنظيمي:  -3

لتشغيل الميناء بكفاءة عالية وأداء متميز البد من إعداد خطة تنظيمية بواسطة السلطة 

والسلطات المتخصصة بحيث تالئم احتياجات الميناء وهذه الخطة تحدد بوضوح المسؤوليات 

لجميع المسؤولين، ولذا يجب أن تصمم هيكل تنظيمي يضم جهاز إداري بأقسام مختلفة على 

 3 أن يتم التركيز على بعض األعمال التالية:

 األعمال الهندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية. -

 العمليات التي تقوم بها السفن و المحطات المختلفة. -

 الميزانية و المحاسبة.األعمال المالية التي تشمل  -

                                                   

 . 67-66، مرجع سبق ذكره، ص مصطفى عبد الحافظ، علي عبد هللا  -1
   . 120، ص 2001محمد زغلول، إدارة الموانئ، المكتبة الحديثة، اإلسكندرية،  -2

 . 123مرجع يبق ذكره، ص  أيمن النحراوي،  -3
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 العالقات المالية و كذا العمالية. -

على هذا الهيكل أن يتمتع بقدر من المرونة حتى يمكن أن يواجه الزيادة في حجم 

التشغيل لتقديم وظائف جديدة البدّ أن يكون هناك هيكل تنظيمي خاص بالميناء، حيث أن 

 تواجه التطور التكنولوجي. الميناء يقوم باالستثمار في المشروعات التي يمكن أن
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 المبحث الثالث: األهمية اإلستراتيجية للموانئ 

 البيئة االقتصادية للموانئ البحرية: . 1

جمعهم تيدة إن البيئة االقتصادية لبتي تعمل فيها الموانئ البحرية تتمثل في أطراف عد

كن ا يمعالقات هذه األطراف م من العالقات المباشرة وغير المباشرة، بحيث يشكل مجموع

يرات لمتغأن يطلق عليه البيئة االقتصادية للميناء، ويتعاظم دور هذه العالقات في ظل ا

 قتصاديةاال االقتصادية والسياسية التي تعكسها مفاهيم النظام العالمي الجديد و التكتالت

ء ة لميناادييئة االقتصوآليات االقتصاد الحر , و هكذا يمكن تصور مفهوم قوامه أن تصبح الب

لميناء ان اكبحري تتمثل في نطاق جغرافي نطاقه الشامل هو العالم اجمع بقاراته, خاصة إذا 

 واقعا في موقع جغرافي متميز.

م خولهإن البيئة االقتصادية للميناء تشمل جميع األطراف الذين ترتبط أنشطتهم ود

كالء ذلك الشركات المالحية والوبصورة مباشرة أو غير مباشرة بعمل الميناء بما في 

ووسائل السحب الداخلي من شركات النقل البري والسكك الحديدية والمصدرين 

 والمستوردين وغيرهم من األطراف الذين تجمعهم عالقة ارتباطية مع الميناء.

يهدف الميناء وفق هذه العالقة إلى تعظيم قيمة األنشطة المقدمة إلى عمالئها 

تعظيم قيمة أنشطة المستخدمين وتعظيم أرباحهم إذا ارتفعت إنتاجية  ومستخدميها، يمكن

الميناء وانخفضت تكلفة الخدمات المؤذاة بها بما يمكنها من تحقيق تميز تنافسي من حيث 

 1 الجودة والتكلفة.

 : تحليل بيئة الموانئ البحرية. 2

وعناصرها مصادر  تتمثل العوامل التاليةناصر القوة والضعف للموانئ البحرية: ع 1.2

القوة والضعف للموانئ، وتكون هذه العوامل وعناصرها مصدرا لقوة الميناء إذا كانت في 

صالحه أما إذا كانت في غير صالحه فإنها تعتبر مصدرا لضعف الميناء وتتمثل هذه العناصر 

 2فيما يلي: 

 الموقع الجغرافي: أوال: 

                               أو االستهالك.\قرب الميناء من الخطوط الرئيسية للمالحة، مراكز اإلنتاج  -

 طول و عمق قناة االقتراب للميناء و عمق مدخله . -

 األراضي المتاحة لتوسيع رقعة الميناء.  -

 األحوال الجو مائية السائدة بمنطقة الميناء و مدى تأثيرها على ما يلي: 

                                                   

 مصطفى عبد الحافظ، إدارة وتشغيل الموانئ، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي عبد، -1

 . 85، ص 2000
سامي زكي عوض، دور الموانئ الجافة في منظومة النقل متعدد الوسائط، منشاة المعارف، اإلسكندرية،   -2

 . 130، ص 1997
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 و مغادرة السفن الى ومن الميناء. دخول -

 سالمة السفن الموجودة بالميناء. -

 استمرارية عمليات شحن و تفريغ السفن الموجودة بالميناء بدون توقف. -

 وسائل النقل المختلفة بالميناء: ثانيا: 

  ميناء.لى العمدى توفر شبكات النقل المختلفة التالية و كفاءة و معدالت تردد وسائطها 

 المالحية المنتظمة للسفن.الخطوط  -

 النقل البري. -

 السكك الحديدية. -

 النقل النهري. -

 أسعار ألنواع المختلفة للنقل، النقل البحري، النقل البري، النقل النهري. 

 ثالثا: خدمات الميناء توفرها و كفاءتها: 

ات القدرات واإلمكانيات المتوفر للميناء من حيث تعدد نوعيتها و توفر المعد -

 ية.ة لهذه النوعيات وكذلك األرصفة والمخازن المخصصة لها وطاقاتها السنوالمتخصص

ع ة للبضائختلفاالمكانية والخبرة في التعامل مع األحجام المختلفة للسفن والنوعيات الم -

 والسلع والنوعية المختلفة ألشكال البضائع.

 مستوى أداء و إنتاجية محطات الشحن واألرصفة و المعدات.  -

 خرى.ة األكفاءة الخدمات التكميلية والمساعدة للسفن و كذا الخدمات المساعدتوفر و  -

 رابعا: أسعار خدمات الميناء: 

 مستوى قيمة الرسوم و التعريفات المختلفة بالميناء. -

 مدى استقرار قيمة الرسوم و التعريفات بالميناء. -

 1 سياسة وإستراتجية التسعير بالميناء. -

 خامسا: قوة العمالة بالميناء: 

 مستوى حرفية و مهارة و مهارة العمالة بالميناء. -

 حجم العمالة الفعلية بالميناء بالنسبة لحجم العمالة المطلوبة. -

 المناخ االجتماعي للعمالة. -

 الدوافع المحفزة للعمالة. -

 مستوى العالقات العمالية. -

 سادسا: اإلدارة بالميناء: 

 الميناء على أنشطة وخدمات الميناء المختلفة.مدى سيطرة هيئة  -
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 مستوى التوجيه و اإلدارة بالميناء. -

 مستوى عالقة اإلدارة بعمالء الميناء. -

 مدى سهولة صناعة القرار بالميناء. -

 مدى سهولة االجراءات بالميناء. -

 سابعا: االتصاالت السلكية و الالسلكية: 

ظمة ، أنكية والتي تشمل على ) الفاكستوفر وكفاءة شبكات االتصال السلكية والالسل -

 تبادل البيانات الكترونيا(.

 ثامنا: الموقف المالي:

 مدى توفر التمويل المالي لتنفيذ مشروعات التطوير و التحديث بالميناء. -

 1المؤشرات المالية األخرى، مثل الفائض و العجز في الميزانية ....الخ. -

 مصادر الفرص المتاحة:  2.2

ادة لزي التالية وعناصرها فرص متاحة للميناء، والتي يمكن استغاللها تمثل العوامل

 . حصته/ نصيبه من السوق الذي يعمل فيه أو الذي يرغب أن يعمل فيه.

 أوال: الموانئ المنافسة: 

رصة خروج أحد الموانئ المنافسة من النشاط التنافسي أي من مجال تعامل الموانئ، ف

 بالنسبة للموانئ األخرى.

 ثانيا: النشاط/ األنشطة التي يعمل فيه الميناء: 

 زيادة و نمو النشاط الذي يعمل فيه الميناء. -

 ظهور نشاط جديد يمكن ان يعمل فيه الميناء -

 ثالثا: عمالء و مستخدمي الميناء:

 ظهور عمالء جدد يرغبون في العمل في النشاط الذي يعمل فيه الميناء. -

 ير الموانئ التي يستخدمونها.عمالء لموانئ اخرى يرغبون في تغي -

 رابعا: الميناء: 

 تطوير أرصفة ومعدات الميناء. -

 إدخال نظام تبادل البيانات الكترونيا في الميناء. -

 التسابق نحو وضع سياسات تسعيرية جاذبة جديدة. -

 مصادر التهديد التي تواجه الميناء:  3.2
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صتها ويؤثر على تخفيض حتمثل العوامل التالية وعناصرها تهديدا يواجه الميناء، 

 .ليهاالسوقية التي تعمل به، يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات الزمة لمواجهتها و التغلب ع

 أوال: الموانئ التنافسية: 

 الموانئ المنافسة حاليا. -

 الموانئ المحتمل تنافسها مع الميناء مستقبال. -

 ثانيا: األنشطة التي يعمل فيها الميناء: 

 النشاط الذي يعمل فيه الميناء.تقلص/ انخفاض حجم  -

 ثالثا: عمالء و مستخدمي الميناء: 

تي ت العدم رضا العمالء/ مستخدمي الميناء عن األداء/ أو أسعار األنشطة والخدما -

 يقدمها الميناء.

 رابعا: الميناء: 

 سمعة الميناء. -

 ظهور قواعد و تنظيمات صارمة لحماية البيئة. -

 1 عدم توفر أراضي لتوسع الميناء. -

 

 أثر التغيير التكنولوجي على الميناء: . 3

إلى المرسل إليه وأصبح الميناء الحديث آخذا في التحول ليكون مركزا للخدمات، بمعنى 

القيام بتقديم مجموعة شاملة لخدمات النقل وخدمات التجارة، وذلك عن طريق أداء الخدمات 

التخزين، التوزيع بما يتيح دعمها الالزمة للسيطرة على سلسة النقل بأكملها بما في ذلك 

لوجستيا أساسيا لصناعة التصدير واالستيراد وشركات النقل البحري بوصول البضائع عن 

طريق التبادل االلكتروني للبيانات، وإعداد بيانات البضائع قبل وصول السفن، واستقبال 

وإمكانية تجميع المخزون ورصده، وإعداد تقارير عن الجوانب الكمية وعن مراقبة الجودة 

الشحنات الفردية وإصدار تقارير عن حركة البضائع بالميناء وتقارير االجراءات الجمركية، 

 2 كما أصبحت الموانئ مراكز للتصنيع والقيام بأنشطة القيمة المضافة والخدمات اللوجيستية.
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 خالصة الفصل

التعامالت االقتصادية المحلية والدولية، لقد أدت المؤسسة المينائية إلى تحسين وتطوير 

وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي تبدلها المؤسسة، وهذا من أجل تقوية االقتصاد الوطني 

وجعله يواكب التطور العالمي، خاصة في مجال نقل السلع والبضائع نتيجة لزيادة وارتفاع 

رة على تحديث الهياكل وتكييف حجم التبادل التجاري الدولي، لذا تجد المؤسسة نفسها مضط

 طرق عملها بما يتناسب مع متطلبات العصر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

دور النقل البحري في تنشيط 

 التجارة الخارجية



دور النقل البحري في تنشيط                                                             الفصل الثاني:
  التجارة الخارجية  

- 21 - 
 

 تمهيد: 

لعملية نمو التجارة الخارجية حيث  األساسيةتعتبر صناعة النقل البحري من المحاور 

ر على قيمة السلعة في كل من جانبي الطلب شالمبا تأثيرهاتمارس تكلفة النقل البحري 

على جانب الطلب على السلعة فهو ال يقتصر على خلق و زيادة  تأثيرهافمن حيث ، والعرض

وسط تكلفة خدمة نقل زيادة و انخفاض مت أنفمن المعروف ، المنفعة المكانية والزمنية للسلعة

النهائية باعتبارها جزء من التكلفة  أسعارهاخفض  أونها رفع أالمستهلك من ش إلىالسلعة 

خدمات النقل البحري  تأثيرومن حيث ، مر الذي ينعكس على حجم الطلب عليها، األاإلجمالية

ياتها عن و زيادة كم األسواقالسلع المعروضة في  أنواعفيتضح في تعدد ، على جانب السلعة

 اإلنتاجهو ما يؤثر في تخفيض تكاليف ، وسعار منخفضةأكبيرة و بأحجامطريق النقل 

قدرة نشاط النقل البحري على توسيع نطاق السوق لنفس  التأثيرويدعم هذا ، التداولو

 لة بحرا.والعالقة بين النقل البحري وحجم التجارة المنقلى لدينا المنتجات و من هنا تتج

سة الحرية اتخصيص هذا الفصل لمعرفة كل من سيهذا الموضوع تم للتفصيل في و

بالتحديات  اإلحاطة إلىضافة ، إعلى التجارة الخارجية ثارهاوآسياسة الحماية البحرية و

والطرق التي تمكن هذه الدول من رفع كفاءة ، والعقبات التي تواجه موانئ الدول النامية

 الخارجية.موانئها و بالتالي تنمية تجارتها 
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 السياسات التجارية البحرية: األولالمبحث 

بحري نقل اللصناعة ال إعانة أوها تقدم مساعدة أنّ ذ ، إتنتهج بعض الدول سياسة الحماية

 العالمية. األسواقالوطنية والتي تؤثر على قدرتها التنافسية في 

 : اإلعاناتنواع . أ1

عة لمرتفاو لمواجهة تكاليف التشغيل أ مباشرة مخصصة لبناء وشراء السفن إعاناتهناك 

خدام ود الستو تكاليف الوقأجور الطاقم أمالية لمواجهة الزيادة في  اإلعاناتقد تكون هذه 

تموين ال بإ اإلعانةيمكن تقديم  يرة الخفي الحالة األ، ووقود منخفض القيمة أوالت حديثة آ

 السفينة في الموانئ الدولة المانحة للدعم.

و أ عفاءو اإلأتشمل القروض بسعر فائدة منخفض عانات غير مباشرة وإن هناك أكما 

تعويض  أوالقطر رشاد وفاء رسوم الموانئ و اإلعإو أو التخفيض أالخصم الضريبي 

 . الخسارة من طرف الحكومة

هذا و، يرادإلو زائدة لأما مخفضة للتكاليف أالتشغيل  إعاناتقد تعتبر : التشغيل إعانات 1.1

اد يرواإل سد الفجوة بين التكاليف أساسذا حسبت على إف، اإلعانةيتوقف على كيفية تقديم 

لقوة اتحسين  دافع أيالقضاء على  إلىتؤدي  اإلعانةهذه ، واديرزيادة اإلفيعتبر الهدف منها 

 لتكاليفتعويض زيادة التكاليف الوطنية عن ا أساسحسبت على  إذا أماالتنافسية للشركة 

شغيلها فاءة تكتخسر تبعا لحالة السوق ومدى  أوتربح تترك السفينة بعد ذلك ل أنالدولية على 

ان فلثانية لحالة ااهمية هذه التفرقة في انه في أوتبدو ، نداك تخفيضا للتكاليفأة امفيعتبر الدع

 . الدعم محدود بحدود معينة بغض النظر عن النتيجة النهائية للتشغيل

كلفة ية من التعلى شكل مقدار يمثل نسبة مئو اإلعاناتن تدفع هذه أيمكن  :البناء إعانات 2.1

 ناء سفنبويل ن تقوم بتمأحاليا على الشركة المالحية  لما كان من الصعب، وللبناء اإلجمالية

 اتإلعاناا عن أم ،فان الحكومات قد تعتمد على المساعدة في دفع جزء من التكاليف، حديثة

 اإذما عمال االصالح بغض النظر عوأ الموجهة للترسانات لكل من عملية البناء الجديدة

ذات  ناتاإلعامن  األنواعوهذه . و سفن ترفع العلم الوطنيأجنبية التسجيل أكانت السفن 

 . طبيعة سياسية

الشركات  إغراءهذه البرامج تعمل على  ،وهناك برامج تسمى برامج التخريد و البناء

شراء سفن جديدة بدال من و خريدالمالحية على تخريد سفنها التي لم تدخل بعد في سن الت

 1ولى المخردة.األ

 رية منعانات بناء السفن وهو منح القروض المسيرة بتسهيالت مغإمن  آخروهناك نوع 

 طول الوطني.سسفن القديمة تبعا لخطة تحديث األاجل بناء سفن جديدة و تخريد ال

                                                   
متطلبات الريادة، الدار الجامعية  -فعاليات التطبيق -شريف محمد ماهر، إدارة النقل البحري )التجارة الخطية( -1

 .  35، ص 2006اإلسكندرية، 
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وقد ، الوطنية المالحيةذلك بمنح تخفيضات ضريبية للشركات : والضريبية اإلعانات 3.1

ن معظم أويالحظ ، يراد الشركةإسريع للسفن بخصم من ضرائب  إهالكتكون على شكل 

 .عفاء ضريبيإالدول تمنح 

ية ك الرعاكذل، والسفن أطقمتدريب و تعليم  اإلعانات هتدعم هذ: االجتماعية اإلعانات 4.1

ية والرعاية االجتماع يف المرتبطة بالضمان االجتماعيالصحية وغير ذلك من التكال

 سرهم.أل

ع نض أنيمكن  اإلعانةتحت هذا النوع من : البحري لألسطولالسياسية  اإلعانات 5.1

 .فقط الوطني األسطولسياسة حصر المالحة الساحلية للدولة فيما بين موانئها في نشاط 

 وسائللايتضمن هذا النوع من الدعم جميع : وتفضيل العلم و سياسة التفضيل التجاري 6.1

ا سفنه تخصيص حجم معين من تجارتها الخارجية لتنتقل على لجأالتي تتبعها الحكومة من 

 الرئيسية لهذا النوع من التفضيل هي.  األنواعالوطنية. و

 راد للتجار بشرط استخدام السفن.يمنح تراخيص است -أ

ل التميز في الرسوم حيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ عند نق -ب

 البضاعة بواسطة السفن الوطنية.

 جل جعل الشاحنين يستخدمون السفن الوطنية.أاستخدام الضغط الحكومي من  -ج

 الشاحنين على استخدام السفن الوطنية. إلجبارتشريعات  صدارإ -د

 على الشاحنين. للضغطاستخدام الرقابة على النقد كوسيلة  -ه

ن ا على سفنقلهعقد االتفاقيات التجارية الثنائية بين الدولتين لحجز التجارة بينهما ل -و

 . و تبعا لنسب محددةأالدولتين مناصفة 

 العادات التجارية القائمة على البيع سيف و الشراء فوب. -ي

   1 الكامل من الضرائب. اإلعفاءالتجاري مع  لألسطولملكية الدولة  7.1

 

 

 : المتزايدة على تجارة الدولية اإلعاناتثار . آ2

ارتها جل مساعدة تجأانات لشركاتها المالحية من إعن الدولة بتقديمها ألقد قيل ب

طنية ة الوفي التجار، وذلك التدهور في التجارة العالميةلتوضيح ، ونما تعوقهاإالخارجية 

 : يلي نفترض ما اإلعاناتلدولة تقدم هذه 

 . السوق العالمي والسوق الوطنيالمنافسة كاملة في كال من  -

 ."ب" و "أ"غياب النقل بحري دولي بين الدولتين  -

 عنها في الدولة بسبب التكاليف. "أ"على في الدولة أجور الشحن أفئات  -

                                                   
فتحي الشين، النقل البحري العربي في مواجهة التكتالت واالندماجات العالمية، المنظمة العربية  عبد القادر -1

  . 55، ص 2008للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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على  لة بعند بدء القيام بالنقل البحري سيؤثر انخفاض في سعر النقل البحري في الدو

لبحري االنقل  "أ"الدولة  إلىن تصدر أ "ب"ة يمكن للدول"أ"، و العرض في السوق الدولة

ة في ن الطلب على خدمات المالح"أ"، إبما يرضي جزءا من احتياجات النقل في الدولة 

 . "ب"سيتناقص بينما يتزايد في الدولة  "أ"الدولة 

لنقل ان تكاليف إجور النقل فأبتخفيض فئات و ن تصدير البضائع يتبع الطلبأوطالما 

ن أ ذئعند"أ"  وتستطيع الدولة "ب"على في الدولة أو"أ"  رخص في الدولةأالبحري تصبح 

ول ع الدكبر من التجارة وذلك بتطبيق قانون التكاليف النسبية لفائدة جميأتصدر كميات 

 المشتركة في التجارة.

ما نصيب "أ"، أ ينخفض السعر ويزيد العرض في الدول"أ"  في الدولة اإلعانةعند تقديم 

فيقل ويختل التوازن الدولي القديم وينخفض ولكن "أ"،  في جملة التجارة الدولة "ب" الدولة

لى إن جزء منها يذهب أبمعنى ، لإلعانةويحدث توزيع بالنسبة ، اإلعانةقل من مقدار أبمقدار 

 1 صال.أعانتها إالغير من دون الصناعة الوطنية للنقل البحري المطلوب 

تحويل  إلىبل تضطر ، عانة كاملةبصافي اإل تحتفظ ن شركات المالحة الوطنية لمأكما 

 : لى الطلب والنتائج المستخلصة هيإ جزء منها

  إلىول شركاتها المالحية سوف يتح إلىالمدفوعة بواسطة الحكومة  اإلعانةجزء من 

 .األجانبالمستهلكين 

 كاليف ين التبصناعة النقل البحري الوطنية كي تساوي  إلىالتي تدفعها الدولة  اإلعانة

 ة علىتكون قادر أنغير المعان( ليس بالضرورة  األسطولالمعان و  األسطول) األسطولين

 التغلب على هذه الفروق.

 لمدى اقط في في التجارة الخارجية يدفع ثمن السلع والخدمات ف نتيجة للحقيقة التالية

 اتإعانوبالنسبة للدولة التي تعطي األخرى، من الدولة الطويل بواسطة سلع وخدمات 

ولة نما الدبي، كثر أن تصدر طاقات في النقل البحري ألشركاتها المالحية فهي بذلك تستطيع 

ائع بة للبضثير عكسي بالنسأوالتوازن يحدث فقط بت، قلأعانة فتصدر إالتي ال تعطي  األخرى

ي فوفر أيرة سوف يكون لها نصيب خالدولة األ و بالنسبة للخدمات وبذلك فانأ المتبادلة

 عانةاإلدفع تلتي االزيادة الناتجة في حجم التجارة نتيجة لزيادة صادراتها بينهما تقلل الدولة 

 من صادراتها نسبيا.

  أنشطةالمدفوعة للنشاط البحري سوف تكون على حساب  اإلعانةكذلك لما كانت 

ما بكفاءتها بالنسبة ل األنشطةهذه  تتأثرفسوف انة، لإلعفي الدولة الدافعة  أخرىاقتصادية 

 عانةاإلفع دالتي ال ت األخرىما الدولة ، أصناعة التصدير عموما أكثر إلىسوف يسيء 

 بمصادرها الوطنية. األضرارنقل منخفضة دون  بأسعارفتتمتع 

                                                   

، ص 2013محمود حامد محمود عبد الرازق، اقتصاديات النقل الدولي )البري والبحري والجوي(، الدار الجامعية،   -1

75 . 
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  رها لمصاد األمثلالحد من االستعمال  إلى إعاناتوستضطر الدولة التي ال تدفع

 كثر كفاءة على هذا الطرقاأل الحد من االستعمال جزء من سفنها إلىعندما تضطر 

لة ا القلياء سفنهعبأتتحمل في ذات الوقت  أن لإلعانةبينما يكون على الدولة الدافعة ، المالحية

 .إعاناتالكفاءة المدفوعة لها 

 عها ستقابل سياسات سمال ولذلك فالدول جميأالنشاط البحري هو صناعة كثيفة الر

المضادة  اإلعاناتبذلك تتكون سلسلة من ، ومضادة لها بإعاناتفي الدول المنافسة  اإلعانات

 أخرىمرات  إعاناتهاتزيد من  أنالنقل وعلى الدول  أسعارفي  أكثرنزول  إلىمما يؤدي 

 1 متتالية.

  : على الدورة المالحية اإلعاناتثار . آ3

  2 هما: عدم االستقرار و ذلك لعاملين اثنينلمهنة مالك السفن صفة المخطرة و نّ إ

مولة ي محاولة للسيطرة على كمية حأفان ، لما كانت المالحة صناعة دولية األول:

 . الفشل إلىالسفن مالها 

 تنبأمير غن الطلب على الفراغات بالسفن يكون دائما معرضا لتقلبات فجائية إ :الثاني

و أ، قودو نقص الوأ مثل فشل المحصول الزراعي في منطقة ما، و انكماشاأما توسعا ، إبها

 تتأثر ن مرونة العرضأ إالزمات سياسية أو حروب و، أو دوريات تجارية، أجمود اقتصادي

ن الزمن قل مرونة كثيرا مأيكون العرض : و اثنين مثالأشهرا ، بالزمن في الزمن القصير

 كثر من عام.البعيد أل

 ىإللسفن سعار النقل كثيرا لدرجة تدفع مالك اأقد ال ترتفع نسب  :األولىي الحالة ف

 . سوقال إلىالسفن المربوطة  إنزال

 حاالتلتبعا  بناء السفن الجديدة إتماميستمر النقص في السفن حتى  :الحالة الثانيةي فو

 آتيةوق الس إلىشهرا تنزل جميعها بكميات معتبرة  18 إلى 12مما يتطلب فترة من  الرخاء

 . من جميع ترسانات بناء السفن في العالم

ن أ ذلك،ضتقليل العر إلى األزماتخالل فترة  األسعارمن الناحية النظرية يميل جهاز و

اليف ها تكن التكاليف المتغيرة مطروح منأالسفينة ستواصل العمل في المدى القصير طالما 

 اقل من سعر النقل. رباطها

لرباط افي  أة تبدعن السفن ذات التكاليف المرتفإف، سعار النقل في الهبوطأعند استمرار 

 كثر كفاءة واقتصاد.م السفن األاأمبالتدريج فاسحة المجال  جو قد تخرأ

و  يف اقلالسفن الجديدة التي تتميز بتكال إحالليعمل على  األسعارن جهاز إو هكذا ف

ظام مرونة ن، وةالكفاءة المتدنية وعبدال من السفن القديمة ذات التكاليف المرتف كفاءة عالية

 . رباط السفن هام جدا عند دخول وخروج السفن من الرباط تبعا لحاالت السوق

                                                   

 . 88مرجع سبق ذكره، ص  شريف محمد ماهر، -1
 . 110محمد سليمان هدى، اقتصاديات النقل البحري، دار الجامعات المصرية، االسكندرية، ص  -2
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مل ن العمن عدد كبير من السفن ذات الكفاءة المتدنية أ نجد اإلعاناتفي حالة تقديم 

 .اإلعاناتبمساعدة هذه  عاراألسبالرغم من النزول المستمر في 

ي فكثر أ بما يساعد على نزول السفن الزائدة من السوق لسببين إخراجباطا حركة نستاو

 هما:   سعار النقلأ

فقات وجود سفن معانة تقبل اسعار اقل من لنفقات تشغيلها مطروحا منها ناألول:  -

 الرباط.

فعة التي يصبح تشغيلها غير تتباع السفن القديمة ذات تكاليف االصالح المر :الثاني -

لى مالك في دول ذات إ بيعها أوبدال من رباطها  جور العاليةمربح بالنسبة للدول ذات األ

وبذلك يستمر في ، سيحاولون تشغيلها اإلعاناتهؤالء الملوك بمساعدة ، والمنخفضة جوراأل

كثر أحسن وأة كبر بما يضطر السفن ىغير المعانة والتي هي في حالأسعار النقل أانخفاض 

تستمر في  علىأوذات تكاليف  قدم عمراأقل كفاءة وبينما السفن األ، كفاءة بالتفوق بالرباط

 1. التشغيل في غير صالح تجارة العالم

ء عدد رحالت الصبورة وعدد سفن الخطوط التي تشغل جز إلىكذلك  اإلعاناتتؤدي 

ى ن علفقط من حمولتها مما يزيد من نفقات تشغيل السفن وذلك من خالل زيادة عرض السف

ة طالة مدإو األسعارتعمل على تخفيض  اإلعانات أنكما  الطلب , بينما يظل النقل منخفضا.

 ،للسفن ضافيةإ إعاناتتقديم  إلىعي مما يستد، ن خسارة السفن المعانة ستزيدفإ ،الكساد

 عانات.ثار الضارة لإلهكذا تتفاقم اآلخرى وأالتي بدورها تنتهي بخسارة و

 : العناصر المؤدية لسياسة الحماية. 4

 : لى طرح التساؤل التاليإ الحماية على النشاط المالحي تدفع أنصارء آرا إن

  ".  نشاط مالحي محمي؟ إلقامةهي الدوافع االقتصادية  ما" 

 2: على هذا السؤال فيما يلي اإلجابةنجد 

انه من  االستثمار في النقل مؤخرا بدأتترى الدول التي  :عدم تحقق حرية المنافسة 1.4

 دةسة حاالمنافسة الحرة في سوق عالمي يمتاز بمناف أساسالصعب عليها تسيير سفنها على 

 :الرئيسية لذلك هي األسبابو

  . دارية العالية المطلوبةإلالمال الضخم و المقدرة اس أر -أ

 .ساطيلهاالمساعدة التي تمنحها الدول البحرية المتقدمة أل -ب

  . دور المؤتمرات المالحية في تقليل المنافسة -ج

 . عالم المالئمةأاستعمال سفن  -د

                                                   

 . 111مرجع سبق ذكره، ص  محمد سليمان هدى، -1
البحري والتجارة الخارجية، مختار السويفي، اقتصاديات النقل البحري، دراسة تحليلية عن العالقة بين النقل  -2

  . 125، ص 1996الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 
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 قويما يمتتمتع سفن المالئمة بمزايا عديدة مما يمكنها من تخفيض تكاليفها نسبيا و 

 نذكر ما يلي:  مقدرتها على المنافسة خاصة في زمن الكساد و من هذه المزايا

 .هذه السفن معفاة من الضرائب -

لم سواق في العارخص األأساطيل شراء معظم مدخالت التشغيل من تستطيع هذه األ -

  .ي عوائق وطنيةأدون 

  . عباء االجتماعية للعمالتقلل من األ -

  م. طقتحرص على اقل عدد ممكن من األ -

  . من مستوى عال آالتن تستخدم أليس من الضروري لها  -

 

 

 : العوائق التجارية 2.4

عتبر ت. كما ءتثنان التجارة الحرة هي االسأتعتبر العوائق التجارية في العالم هي القاعدة و

باب سأحد أسواقها أالتي تفرضها الدول الصناعية على حاليا العوائق التجارية الغير عالة 

 ثل.مف االقتصاد العالمي عن الوضع األانحرا

 : حجة الصناعة الناشئة 3.4

ى ة عليبرر االقتصاديون سياسة حماية الصناعات الناشئة لمساعدة الصناعات الوليد

ج تحتا ن شركة المالحةإوف فكما هو معر، واألولىالنمو نموا صحيا خالل سنوات حياتها 

بعا ن تقدم عائدا متزايدا تالذي يسمح لها بلى المستوى إسمال ضخم حتى تصل ألى رإ

ركة ه الشوخالل هذه الفترة لن تكون هذ، سيستغرق هذا فترة من الزمن،والقتصاديات الحجم

 .وستصبح المساعدة حينئذ ضرورية في الدولة النامية في الوضع المناسب للمنافسة

في توسع  التي ساعدتو 1880ومثال على ذلك المنح التي منحتها الحكومة اليابانية عام 

 لى نصععانة عند صدورها تحتوي إكانت كل استخدام البخار و أسطول الياباني عند بداأل

تجارة مو المصاحبا لنسطول التجاري الياباني قد كان نمو األو، فيه بيان عن تخفيضها سنويا

س ساألى عسطول في بداية بررت المساعدة التي منحت لهذا األوقد . مساعدا لهاليابانية و

 الخدمة المطلوبة منه في سبيل توسع التجارة في ذلك الوقت.

 : االستقالل االقتصادي 4.4

الرئيسية التي تدفع الدول النامية  األسباب أهمويعتبر االستقالل االقتصادي واحدا من 

ليف التكا أكان ذلك على حساب التخلي عن مبد لوحتى و، سطول نقل بحريأ إنشاء إلى

 ال نتيجة لخلفية تاريخية.إ ن تقسيم العمل الحالي في العالم ما هوأذ ترى هذه الدول ، إالنسبية
1 
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ثناء الحروب يعتمد بدرجة كبيرة أالصادرات والواردات مين حركة أت أنذلك  إلىضف أ

لميتين تم ن خالل فترتي الحربين العاأالدليل على ذلك على توافر خدمات النقل البحري و

سطول التجاري البحري لدى الدول التي تمتلك بحرية تجارية تخصيص جانب كبير من األ

 مر الذي ترتب عليه تناقصاأل، مداد الجيوش المشتركة في الحربإكبيرة لعمليات 

ثر سلبا على أوهو ما ، تها لتجارة الدول الصغيرةاالمعروض من السفن التي تقدم خدم

وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري ، الخارجيةاقتصادياتها خاصة قطاع التجارة 

فكانت المحصلة هي انكماش و تضاؤل حجم ، )النولون البحري( وتزايد مخاطر التشغيل

 تجارتها الخارجية.

جنتين وهي دولة نامية لم تكن ضمن الدول راأل أنلعل خير مثال على ذلك هو و

نبية عن نقل جحجام السفن األنتيجة ألثرت تجارتها الخارجية أفقد ت، المشاركة في الحرب

ب عن مع ما ترت، بالمئة 60لى انكماش حجم تجارتها الخارجية بنسبة إدى أمما  ،بضائعها

 . 1943 إلى 1939ثير على سياسات وبرامج التصنيع فيها خالل الفترة من أذلك من ت

 : تنويع الصناعات 5.4

 ذ نجد عددا قليال جدا من السلع، إوليةساسا على تصدير المواد األأتعتمد الدول النامية 

ذ ، إن التصنيع حتميأت ألكي تنوع من صادراتها رتكون الجزء الرئيسي من صادراتها. و

ن االشتغال في أ ذ، إيمثل النشاط المالحي في بعض هذه الدول وسيلة مغرية لقيام التصنيع

تي واجهتها هذه الدول في مجاالت سرع مقارنة بالصعوبة الأهل نسبيا وأخط مالحي يعتبر 

ن تضيف قيمة لتجارتها أنشائها لصناعة نقل بحر إذ يمكن للدول النامية ب، إخرى للتصنيعأ

 المصدرة بسهولة و التي تصبح مكسبا لمعدل التجارة الدولي لهذه الدول.

نشطة أن النشاط المالحي يخلق إف، سمال كثيف بالنسبة للعمالةأاعتبرنا السفينة ذات ر إذا

ساسية لبناء مجتمع اعتبارها واحدة من المتطلبات األ والتي يمكن بهخرى متصلة أمساعدة 

 صناعي.

 : دماجاإل 6.4

 األسواقيحتاج قيام الصناعة الى توزيع الصناعات المكملة لبعضها البعض داخل 

ذا كانت طرق إقليمية خاصة إساطيل تجارية أمما يستدعي ضرورة وجود ،اإلقليمية

 قليم منفصال جغرافيا.و كان اإلأالمواصالت الداخلية غير كافية 

 :التوسع في التجارة الوطنية 7.4

ن تنقل سفنها من أو ، أسمال جديدأن تكرس رأفي  جنبيةتتردد الخطوط المالحية األ

لمنقولة غير نواحي التجارات الجديدة التي تكون فيها كمية التجارة ا إلىة القدم تابثالتجارة ال

لذلك تعتمد الدولة على استخدام و النولون تشجيعها بتخفيض سعر إلىوالتي تحتاج  كافية

 سطولها في هذا االتجاه.أ
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ير قادر على غذا كانت تنقصه الكفاءة وإسطول الوطني ن األأال ننسى  نألكن يجب و

 -انخفاض في التكاليفجنبية ذات كفاءة و بينما تكون السفن األ، المنافسة الرتفاع تكاليفه

 1. سيكون عبثا على توسع التجارة الوطنية
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 السياسة التجارية للحرية البحرية: حث الثانيبالم

لمبادئ ا من ساطيل الدولية على مجموعةو حرية المنافسة بين األأتستند الحرية البحرية 

 النقاط التالية: ليها في إالتي سنتطرق 

 : التكاليف النسبيةأ مبدالتخصص و. 1

 ري فيصناعة النقل البحلماذا تستمر : "طار هوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإل

  ". ؟ حسن تكاليف نسبيةأالدول البحرية التقليدية معطية  التمركز في

 : جابة على هذا السؤال فيما يلينجد اإل

  :العامل التاريخي 1.1

لما و، لعالمار القد كانت الدول البحرية التقليدية تمتلك السفن التي تنقل تجارتها عبر بخ

اته ذصبحت في الوقت ، أمركزا للتجارة منذ القرن السادس عشروروبا الغربية أصبحت أ

رتها داإصبحت ملكية السفن وأفي القرن التاسع عشر و. مركزا لملكية السفن في العالم

نية ريطاصناعة متخصصة قائمة بذاتها وبقي المركز الرئيسي لمالك السفن هو الموانئ الب

سفن ارة الدإة خالل هذا التاريخ الطويل في سبعطت الخبرة المكتأقد و، وموانئ بحر الشمال

 ميزة عالية في التكاليف النسبية لهذه  الدول.

 : اإلنتاجحسن نسبة من عوامل أستخدام ا 2.1

ن أى التي تنص عل "اولين -هيكشر"باالعتماد على الفروض التي قامت عليها نظرية 

الذي سبيا ونتاج النادر ناإلنتاجها الكثيف لعنصر إلة التي تصدر السلعة التي تتطلب الدو

 سعره نسبيا في البلد المستورد.

وقد استخدمت  وتزداد كثافة، سمالية كثيفةأصناعة ر صناعة النقل البحري تعتبرإن 

الكفاءة بين العمالة و، سمال والعمالةأحسن تناسب بين تكاليف رأالدول البحرية بنجاح 

 1 قامة صناعتها البحرية.إدارة في واإل

 : الزيادة في العائدأ يزة التكاليف النسبية تبعا لمبداالستفادة من م 3.1

 ئد نتيجةالعا ساطيلها من زيادةأفقد تمكنت هذه الدول باستخدامها سفن اكبر و زيادة حجم 

  االقتصاديات الحجم الداخلية و الخارجية مما ساعد على زيادة تخصصها.

 

  :ازدياد الفجوة التكنولوجية 4.1

ا نقالبساطيل التجارية للدول الصناعية الغنية اثالثين سنة الماضية شهدت األمنذ 

 الدول النامية. يد اتساع الفجوة بينهما و بين باقتكنولوجيا سريعا مما يزي
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 : مثل للموارد وتكلفة الفرصة البديلةاالستخدام غير األ. 2

، ميةالنا تواجه الدول المشاكل التي مناصبتعد عدم كفاية الموارد الضرورية للتنمية 

فر ستتو اقلن مصادر أن التوجيه غير الصائب لهذه الموارد نحو قطاع معين يعني إلذلك فو

 . تنميةيراد القومي و يبطئ من عملية المما يؤثر على اإل، خرىللقطاعات الضرورية األ

وف ظرر مثل للموارد توفتكلفة الفرصة البديلة حتى يحقق التوزيع األ أويستلزم مبد

دي ول ستؤت التي تفرض بواسطة الدعاناو اإلأي نوع من الحماية أن أذ ، إالمنافسة الحرة

 . لى فارق اقتصادي كبير إ

ال سمأردا منخفضا في المتوسط بالنسبة لعادة ما ينتج عن صناعة النقل البحري عائو

ادة عددها ي ترقوال الشائعة التومن األ، المستخدمة في هذه الصناعة اإلنتاجلباقي عوامل 

سمال أح رربو قساط االستهالك والفائدةأغير كافية لتسديد  راداتين اإلأالشركات المالحية 

 لنقلاالمستخدمة في صناعة  اإلنتاجن السعر الحقيقي لعناصر إو لذلك ف في وقت واحد.

 نتجاتقيمة الم إنّ خر فآو بمعنى ، أكبر من سعرها الواقعي تبعا لظروف الطلبأالبحري 

ن اكبر م عتبرلبديلة التي لم ينتجها المجتمع نتيجة لتوجيه مصادره لصناعة النقل البحري تا

 خيرا.أالقيمة المكتسبة من هذا النشاط المستخدم 

سواء في شروطها المطلقة ، الفرصة البديلة أوعلى الدول غير المالحية لكي تستخدم مبد

، نشطة االقتصادية البديلةعظم من األن تحسب العائد األأو في تعقيدات ميزان المدفوعات أ

اط ذي القيمة الصافية الحالية نشطة غير المالحية لتقرر النشواأل، نشطة المالحيةبما فيها األ

 1 نشطة المالحية.حيان ستكون النتيجة في صالح األفي معظم األنسب واأل

 : التكاليف المنخفضةعامل الكفاءة و. 3

مات الخد حرية الشاحنين في اختيار إلىيؤدي نظام المنافسة الدولية بين مالك السفن 

ارة التج الخدمات ذات الكفاءة العالية , مما يعتبر مطلبا لتوسيع إلىالمالحية وميلهم 

 الخارجية.

ركات ن الشأ ذ، إنتائج عكسية إلىها الدولة للحد من المنافسة سيؤدي ذجراءات تتخإي أو

مية المح ساطيلمثل هذه األو، تحسين خدماتها إلىة ستتعود على الربح دون الحاجة المالحي

ل فة تحوصفقدان  إلىوقراطية المؤدية رالبي اإلدارةالسقوط في حلقة مفرغة من  إلىستميل 

 المخاطر, هذه الصفة الضرورية لتسيير مثل هذا النوع من النشاط.

نها في موقف احتكاري في أساطيل المحمية بألتشعر او الزيادة إلىهكذا تتجه التكاليف و

 2 سعارها.أزيادة  إلىوتميل  سواق المحميةاأل

 : ضالة مكاسب ميزان المدفوعات. 4
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دول  واجهتعد مشكلة تزايد عجز ميزان المدفوعات من اعقد المشاكل االقتصادية التي ت

اصة خ .ةالدول الناميالعالم عامة والدول النامية بصفة خاصة حيث سجلت موازين مدفوعات 

 الدول المستوردة للنفط والدول عالية المديونية. عجزا هيكليا حادا.

دل م وتباليه هو عجز ناجم عن االختالل القاتم بين حجإر ن العجز المشاأوبالرغم من 

حد أن أال ، إخرىأمرونته من ناحية نتاجي وحجم الجهاز اإلو ،الطلب الكلي من ناحية

ة القائم دوليةالعالقات ال هعلى هيكل واتجا أيتمثل في التغيرات التي تطرمقومات هذا العجز 

قل نتكاليف ره بر بدوأثمر الذي يتحد مكوناتها. األأوالتي تمثل حركة التبادل التجاري الدولي 

ومن ، ىخرأ بقية دول العالم من جهةالصادرات والواردات فيما بين الدول النامية من جهة و

همية خاصة في أثير نشاط النقل البحري على ميزان المدفوعات يكتسب أن تإهنا ف

 اقتصاديات تلك الدول.

ه نأفاده هناك اعتقاد خاطئ لدى كثير من الدول غير البحرية م أن إلى اإلشارةتجدر و

 ذلك بالنقدلى قطاع النقل البحري سوف تحسن وضع ميزان مدفوعاتها وإبمد نشاطها 

يزان ي مها لو حبست صافي التغيير فنّ أغير ، ه سفنها الوطنيةجنبي الذي تحصل علياأل

ن لك الن اعتقادها سوف يتغير وذإف، نشطة المالحية الجديدةالمدفوعات الذي تسببه األ

 خرىأ نشطةأعلى ميزان المدفوعات بمقارنتها بثير خاص أالبحري ليس لها تصناعة النقل 

 : تيةبان االعتبارات اآلن تضع في الحسأذ يجب ، إتستخدم نفس الموارد

وذلك سواء : جمالي من النولون المتحصل عليه كسب لميزان المدفوعاتراد اإلياإل 1.4

 1 و المتقاطعة.أعملت في التجارات المباشرة 

 طنو ها موانبي التي كان يدفعجبالنقد األ ستوفر قيمة المدفوعات ولى:في الحالة األ

كذلك سيكون  ،نيةعملة الوطالن بذ ستدفع اآل، إللواردات نبية ثمناجالسفن األ إلىالدولة سابقا 

الدول  ىإلة نبي ثمنا لنق البضائع المصدرجدخل النولون المدفوع للسفن الوطنية بالنقد األ

 . نبية مصدرا جيدا لميزان المدفوعاتجاأل

 دا من ا جديفسيعتبر كل نولون متحصل عليه مكسب ،النقل المتقاطع :في الحالة الثانية

 جنبي.نقد األال

ير غع، رتفن خدمات السفن الوطنية سيإف، ن يوضع في االعتبار انه نتيجة للحمايةأيجب 

ما نّ ،إلوطنيةكل المالحة ا حينئذيمكن نسبة  ن هذا االرتفاع بالنسبة لميزان المدفوعات الأ

ي فتحسب فقط القيمة المنخفضة التي كانت ستدفع في حالة وجود منافسة حرة  أن يجب

ة خسار، ةجرألراد يعتبر ما يدفعه الشاحن زيادة في ايميدان النقل البحري ..ففي حالة االست

ن الشح جورأعلى المستهلك وليس مكسبا لميزان المدفوعات بالمقارنة بعليه وعليه و

 ور الشحنأجثر أفي حالة التصدير فان و، جنبيةألى سفن إبي جنالمدفوعة سابقا بالنقد األ

قابلة مارة جانب على ميزان المدفوعات سيضيع نتيجة لخسالعالية التي يدفعها الشاحنون األ

 . في التجارة المنظورة
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  :المنصرف في الخارج 2.4

لنقد من اة نفاق مبالغ كبيرإخارج موانئها الوطنية بثناء نقلها للتجارة أتقوم السفن 

 : وهذه المبالغ المنصرفة يمكن ذكرها فيما يلي، جنبياأل

 .تكاليف تداول البضائع لعمليات الشحن و التفريغ 

 ه ستحقشاد وما يرعوائد ورسوم الموانئ و المرور في القنوات المالحية ورسوم اإل

 .ةيرادات الكليبالمائة من قيمة اإل 50ويعتبر البندان السابقان حوالي ، الوكالء

 موانئلبل ويعتبر عند شرائه من ا، نبيةجيف الوقود المشتري من المحطات األتكال 

ذلك و، ريرهلم تكن الدولة منتجة كلية للبترول مع تك ما، نبيجالوطنية منصرفا بالنقد األ

 بالمائة.10بالنسبة لميزان المدفوعات وتشمل تكاليف الوقود حوالي 

  دوات.أالمطلوب لمخازن السطح و الماكينات بالسفن من 

 5 إلى 4الي مدادات بما فيها الغذاء , و يمثل البندان السابقان حوتزويد السفن باإل 

 بالمئة.

 مكاتب الشركة المالحية و، و خارجهاأدارة سواء تركزت في دولة العالم تكاليف اإل

 1 بالمائة. 5 إلى 4خذ حوالي من أالتكاليف توهذه  بالخارج

 ئة من بالما 30فان حوالي ، يدي الوطنيةعندما تطقم السفن جميعها باأل، ورجاأل

مائة من بال 70تدفع لهم حوالي وس ،نبيةجفراد الطاقم في الموانئ األأور سيصرفها جاأل

 ن.جمالي النولوإمن  بالمائة 10ور عادة ما تكون جاألو ،جور بالعملة الوطنيةاأل

 خارج.سواق متخصصة بالأفي  األجنبيةمين و نوادي الحماية. ستدفع بالعملة أالت 

  و في الخارج.أنها تمت في الوطن أصالح السفن كثيرا لو إستختلف نفقات 

 ن ي، فإاألجنب ودفع ثمنها بالكامل بالنقد جنبيةأذا اشتريت السفينة من دولة ، إسمالأر

دة ن الفائفان قسط م باألجلذا اشتريت إو، يماالخارج سيكون عظ إلى األجنبيةتدفق العملة 

 ن يدفع سنويا.أيجب 

 لصعبة فان القدر الضائع من البضائع من العملة ا، بنيت السفينة في الوطن وإذا

ذه جم هحسيتوقف على مدى تقدم صناعة بناء السفن في هذه الدولة وعلى هذه الدولة وعلى 

 خارج.من ال األجنبيةالمكونات المستوردة بالعملة 

 : الوطن إلىالمنصرف  3.4

ية تمثل لوطنن المبالغ المنفقة بالعمالت الوطنية من طرف السفن الوطنية في الموانئ اإ

تي ال يةاألجنبحالل السفن الوطنية محل السفن لميزان المدفوعات, و ذلك نتيجة إلخسارة 

 .األجنبيكانت تنفق هذه النفقات بالنقد 

 : التجارة المتقاطعةما تنفقه السفن في  4.4

                                                   

 .410مرجع سبق ذكره، ص  محمد سليمان هدى، -1
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مة في لمستخدبمقارنته بنفقات السفن ا، سيكون الضعف األجنبين ما تنفقه السفن بالنقد إ

تدخل  لن أنهافي حين  األجنبيةن وقتها ستمضيه بين الموانئ أحيث  ،التجارة المباشرة

 الموانئ الوطنية.

قوم الذي ت ن نفقات كل سفينة تختلف كثيرا تبعا للنوع و العمر و النشاطأمن المالحظ  5.4

 به: 

المدى  ،تطقيم السفن ،اإلصالحات ،تظهر االختالفات بوضوح في . استهالك الوقودو

الكثافة ، للخطوط المنتظمة بمقارنتها بالسفن الجوالة األجنبيةالواسع لخدمات التوكيالت 

 1 ن..الخ.طريقة شراء السف، سماليةأالر

 

                                                   

 .510مرجع سبق ذكره، ص  محمد سليمان هدى، -1
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 الخارجية و طرق تطويرهادور الموانئ في تنمية التجارة المبحث الثالث: 

، هابجية تلعب الموانئ دورا رئيسيا في تنمية اقتصاد الدول, و تنمية التجارة الخار

جراء إن عليها أكما ، نها تواجه جملة من التحدياتأيالحظ في موانئ الدول النامية و

 . تطوير مرافقها لتنمية تجارتها الخارجيةو مجموعة من التعديالت

 : ي تنمية التجارة الخارجيةدور الموانئ ف. 1

 ويترتب ،اديةداء المتميز دور نشط في التنمية االقتصللموانئ ذات الكفاءة العالية واأل

 : على هذا الدور بعض االيجابيات التي يمكن تلخيصها فيما يلي

 كيد االستقالل االقتصادي والسياسي للدولة.أتساعد على دعم وت -

 . ستهالكية والمواد الخامخفض تكاليف الواردات و السلع اال -

 تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة. -

 تجارية(. ،صناعية، تطوير و تنمية المناطق المجاورة للميناء )زراعية -

 .نميةتعتبر مورد و مصدر للحصول على العملة الصعبة الالزمة لتحويل برامج الت -

 تشجيع قيام بعض الصناعات , و تشجيع قيام تجارات جديدة. -

 مورد من مواد الخزانة العامة عن طريق تحصيل الرسوم الجمركية. -

 قطاع لالستثمار البشري و توفير فرص العمل. -

 دارة والتشغيل.المساهمة في تكوين كوادر فنية في قطاعات اإل -

كة شر، التوكيالت المالحية :النقل البحري مثل نشطة متعددة تخدم قطاعأقيام  -

 نقل .....الخ.، تخزين، السفن صالح، إتموين السفن، التامين

دورها في تنمية التجارة الخارجية للدول همية البالغة للموانئ ويتضح مما سبق األ

 1 وتنمية اقتصادياتها.

 التحديات التي تواجه الموانئ:. 2

ة ت عبارصبحأذا ، إلى الموانئ اليوم بان لها وظيفة ذات طابع تجاريإصبح ينظر ألقد 

النقل ظرا الْن التجارة ونو، رىخشاْنها شان المنشآت الصناعية األعن منشآت تجارية 

ط ي الخطوجد فجميع الموانئ بال استثناء تو نّ ، فإالعالمين هما جزء من سوق شديدة المنافسة

 ولى للمنافسة الدولية.األ

 

يدة د متزاعداأنحاء العالم سوف تستقبل أن موانئ الحاويات في جميع أْ وتشير التوقعات 

لى عكبيرة  ن حركة التجارة البحرية بالحاويات لها نتائج ايجابيةأحيث وجد ، الحاوياتمن 

 . االقتصاد والتجارة البحرية الدولية

خرى )البضائع همية النقل بالحاويات مقارنة بوسائل النقل التقليدية األأوقد برزت 

                                                   
 . 55دور الوعي البيئي في األمان المهني لدى العاملين بالموانئ، اإلسكندرية، ص  ،المرغني، الهادي مفتاح  -1
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 العامة(.

انئ المو االمر الذي جعل ،كما تشير إلى ذلك معدالت النمو العالية للنقل بالحاويات

وسعة و تقوم بتطوير و ت، أمحطات جديدة متخصصة لمناولة الحاويات تسعى إلى استحداث

 . محطات الحاويات القائمة بها

 : همهاأن موانئ بعض الدول مازالت تواجه بعض التحديات أإلى  اإلشارةوتجدر 

 . جور خدمات الموانئأاالرتفاع النسبي في رسوم و -

عة قواعد وتعليمات الموانئ على مواكبة التطورات التي حدثت في صناعدم قدرة  -

 . اتلتغيروالذي يجعلها بحاجة ماسة إلى التحديث و التطوير لمواكبة تلك ا النقل البحري

ات عمال النشاطأراضي والمستودعات في الموانئ و التي تحد من جور األأارتفاع  -

 . وتقلل من فرص استغالل طاقات الموانئ عمال االستيراد والتصدير .أالمرتبطة ب

ن حياألوالتي قد تؤدي في بعض ا خضوع الحاويات الواردة للموانئ لعمليات التفتيش -

 . إلى تلف المنتج المستورد بداخلها

 . نها بضائع مستوردةأمعامالت الحاويات الفارغة ك -

ويتم  ،ن عمل الجمارك مقيد بساعات محددةأحيث ، انخفاض عدد ساعات التشغيل -

  .يادعألاوع و سبوخالل عطل األ و كليا بعد فترة الدوام الرسميأغالق بوابات الميناء جزئيا إ

 . ارتفاع حجم القيود المفروضة على البضائع المسافة و الترانزيت -

 . ة ساعاتدجراءات فسح ركاب السفن والذي يستغرق عإطول  -

 .عدم كفاية مختبرات الجودة والنوعية ب الموانئ -

و هذا ما سنتطرق ، وز هذه التحديات يجب على الدول النامية على تحسين خدماتهالتجا

  1. المواليالعنصر  ليه فيإ

 

 

 القيام ينبغي العمل على تحسين خدمات الموانئ من خالل : طرق تحسين خدمات الموانئ. 3

 : يلي بما

الدول جور خدمات الموانئ لتكون قادرة على منافسة موانئ أتخفيض رسوم و  -

 . المجاورة

ل تحديث قواعد وتعليمات الموانئ لتواكب التطورات التي تحدث في صناعة النق -

 . ن ذلك يعتبر عامل مهم في تطوير عمل الموانئأيث ، حالبحري

اضي والمستودعات في الموانئ بما يساهم في تشجيع القطاع رجور األأتخفيض  -

عمال النشاطات المرتبطة أ يجابا علىإوالذي سوف ينعكس ، الخاص لالستثمار في الموانئ

                                                   

، ص اإلسكندرية ،دراسة حالة ميناء الالذقية ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموانئ البحرية ،سليمان أسعد بالوش  -1

112 . 
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 . مثلعمال االستيراد والتصدير ويعظم االستفادة من طاقات الموانئ بالشكل األأب

لة تحسين طرق تفتيش الحاويات الواردة ووضع إجراءات خاصة بشاْن السلع القاب -

 للتلف لتجنيب الموردين الخسائر المرتبطة بتلف البضائع الواردة.

نها جراءات التفتيش على الحاويات الفارغة وعدم معاملتها على اإضرورة تسهيل  -

 . بضائع مستوردة

وخالل  ،رسميقفال بوابات الميناء بعد فترة الدوام الإتمديد ساعات عمل الموانئ وعدم  -

 . عيادسبوع واألعطل األ

حجم ب الضرورة  زيادة مختبرات الجودة والنوعية بالموانئ لتكون قادرة على استيعا -

 كبير للواردات.ال

 1. جراءات المفروضة على بضائع المسافة و الترانزيتتسهيل اإل -

 : سبل رفع كفاءة الموانئ و تنمية الصادرات. 4

 : سبل رفع كفاءة الموانئ 1.4

، لناميةاجراء مجموعة من التعديالت من اْجل تنمية كفاءة الموانئ بالدول إيجب 

 2 يلي: ي تتمثل فيمابالتالي تنمية تجارتها الخارجية و التو

حية لمالارفع كفاءة الموانئ والخدمات المقدمة للسفن القادمة والمغادرة كالخدمات  -

 .والتموين بالوقود والمياه لجذب خدمات الترانزيت و إعادة التصدير 

 ماتدخال خدإنتاجية ويرادات المحصل عليها عن طريق زيادة معدالت اإلزيادة اإل -

 . الخدمات القائمةوالتوسع في  جديدة

ات جهيزضخ االستثمارات الجديدة في الموانئ والتي تتمثل في تحديث المعدات و الت -

ن ن السفوذلك الستقبال الجبل الحديث م، رصفةوتعميق األ دخال معدات وتجهيزات جديدةإو

 . نتاجية من السفن العمالقة خالل السنوات القادمةإوما يتوقع من 

ديد و تجأنشاء موانئ جديدة إنشطة المكملة لصناعة النقل البحري مثل تدعيم األ -

خفيض في ت من شاْنه المساهمة، الموانئ القائمة على نحو يتالءم وحركة التجارة الخارجية

عطيل جة لتخير لتي تتحملها الدولة نتيأوالتي تتمثل في غرامات الت تكاليف نقل الصادرات

 .السفن في لموانئ

امية حوالي ميناء من موانئ الدول الن75يام التعطل في أبلغ متوسط  لمثال:فعلى سبيل ا

 هذه الموانئ حدأالسفينة الواحدة في  خيرأن تكلفة تأذا افترضنا إو، 1997يوما وذلك سنة  12

ها تي تتكبدفيمكن تصور مدى ضخامة الخسائر اليومية ال، دوالر في اليوم الواحد 4000تبلغ 

في  دوالر 4000مليون دوالر ) 3.6خير والتي تصل إلى أغرامات التفي شكل  هذه الدول

 ر .مليار دوال3.1ميناء( كما تبلغ تلك الخسائر سنويا في تلك الموانئ 75يوم في 12

                                                   

تنافسية للموانئ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، زيدان زيري حسن محمد، أثر اإلدارة اللوجستية في تحقيق الميزة ال  -1

 . 135ص 
 . 140، ص السويدي محمد أحمد، أهمية التدريب في الموانئ وتأثيره على رفع كفاءة األداء، اإلسكندرية  -2
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 ما يلي:  الصناعية الوطنية في الموانئ عن طريق يتم تنمية الصادرات: تنمية الصادرات 2.4

 وميسرة الستقطاب المزيد من الخطوط جور الشحن و تقديم خدمات جيدةأتخفيض  -

 . عداد السفن بالموانئأوزيادة ، المالحية الجديدة

واستحداث  حدث اآلالت والمعداتأداء لعمليات المناولة باستخدام رفع معدالت األ -

مما يوفر ، ظمة اآللية الحديثة التي تربط القطاعات العاملة وذات العالقةنشبكة متكاملة من األ

 . جراءات ميسرة وبتكلفة منافسةإة وبخدمات ممتاز

ء جميع أدامالئمة االلتزامات التعاقدية لمتطلبات الرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق ب -

داء متميز أالتجهيزات والمعدات ومطابقتها للمواصفات المحددة بالعقد بما يكفل لها مستوى 

 . خالل سنوات العقد

ليها إسناد العقود إركات المتخصصة التي تم االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الش -

سواق العالمية والموانئ الخارجية المحيطة بها بما للخطوط المالحية بعد دراسة واقعية لأل

ن أ والبدّ ، فضلتقدمه هذه الخطوط العالمية الستقطاب هذه الخطوط وذلك بتقدم الخدمات األ

وذلك عن . تفعيل دورها داخليا وخارجياداف المرجوة من تنشيط الموانئ مع هتتناسب مع األ

ضافة إلى تخصيص مواقع على االنترنت ، إصدار كتيبات ونشرات ومجالت تشغيلإطريق 

 . و نشرها على المستفيدين من خدمات الموانئ

 .دي العاملةيتوفير فرص عمل جديدة لأل -

اْمين رى كالبنوك والنقل والتخفتح آفاق جديدة لتنمية القطاعات االقتصادية األ -

 . سكان والخدمات المساندة و االتصاالت و غيرهاواإل

ن اللوائح المنظمة لعمليات التشغيل متعددة أوبالنظر إلى طبيعة العمل في الموانئ يتضح 

جراءات إلساليب العمل واأثير على تأ والتي لها نظرا لتعدد الجهات الحكومية العاملة بالميناء

نظمتها جنبا إلى أن تسهم تلك الجهات في تطوير أفإنه ينبغي وتبعا لذلك ، المتبعة في الموانئ

 .وانسياب البضائع و السفن بالموانئ جنب مع الموانئ بهدف جذب التجارة

  :نشاطات الموانئ الجزائرية 3.4

 يتحدد دور التجارة الخارجية الهام في التنمية االقتصادية و  :المبادالت التجارية

والعامل المنشط األجنبية من خالل كونه المصدر الرئيس للدخل و العمالت  االجتماعية

 . للعالقات االقتصادية مع العالم الخارجي على حجم المبادالت التجارية بالموانئ الجزائرية

 :)الوحدة مليون طن( 2007المبادالت التجارية بالموانئ الجزائرية سنة : 01 جدول

 الميناء الواردات النسبة الصادرات النسبة المجموع

 ارزيو 1.00 1.49 66.04 98.51 67.04

 سكيكدة 3.11 12.80 21.18 87.20 27.29

 بجاية 6.30 42.57 8.5 57.43 14.80

 الجزائر 9.24 82.21 2.00 17.94 11.24

 عنابة 3.12 56.22 2.43 43.78 5.55
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 وهران 3.69 93.42 0.26 6.58 3.95

 جيجل 1.23 90.44 0.13 9.56 1.36

 مستغانم 0.85 91.40 0.08 8.60 0.93

 الغزوات 0.63 88.73 0.08 11.27 0

 تنس 0.27 64.29 0.15 35.71 0.42

 المجموع 29.44 22.60 100.85 77.40 130.29

 صائي.حالدليل اإل 2007وزارة النقل  :المصدر 

التوازن بين الواردات عدم ب تتميز المبادالت التجارية المعتمدة على النقل البحري

 96مليون/طن والتي تقتصر على المحروقات التي تمثل 101المليون طن( والصادرات /29)

، رزيوأبها الموانئ النفطية المتخصصة )  ، وتستأثرمن حجم صادرات الجزائر

 جاية(.،بسكيكدة

مرتفعة  ذ تمثل الواردات نسبا، إولىرادية بالدرجة األيما باقي الموانئ فهي موانئ استأ

وتمثل المواد الغذائية والمنتوجات ، بالمئة من مجمل مبادالتها 93بالمئة و  80تتراوح بين 

بقية فهي عبارة عن للما بالنسبة ،أبالمائة( 45.72الفالحية ما يقارب نصف حجم الواردات )

 نتوجات بترولية(.، مالت، آعتاد، و نصف مصنعة )منتوجات معدنيةأمواد مصنعة 

لى  االختالل في إومن جهة ثانية ، نتاجيةلى قصور القاعدة اإلإمن جهة  وهذا يشير

وهو المحروقات مع كل . تصديري واحد إنتاجهيكل االقتصاد الوطني الذي يعتمد على قطاع 

ن الوجهة أواعتبارا من ، ما يترتب على ذلك من نتائج تنعكس على تكلفة النقل البحري

بشكل خاص , فان انعدام التكافؤ الذي يميز المبادالت شمال وروبا أالتصديرية تتمثل في دول 

 سطول البحري الوطني.جنوب , يحول دون تحسين مردودية األ

 .نقل المسافرين 

يعتبر التطور المضطرد  الملحوظ في عدد المسافرين بحرا , عامال مشجعا للنقل 

سنويا , و كذلك  الف مسافر 400البحري,  و ذلك رغم تخفيض عدد التاشيرات الممنوحة 

االجراءات  االخيرة المتخذة من طرف الدولة ,  و القاضية بمنع استراد السيارات القديمة 

 التي عمرها اقل من ثالث سنوات و الذي كان معموال به من قبل.

 .2011 -2010 -2009  -2008حركة النقل البحري للمسافرين : 02جدول 

 السنة عدد المسافرين  القادمين و المغادرين

443800 2008 

467264 2009 
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463561 2010 

447323 2011 

 .حصائياتموقع الديوان الوطني لإل: المصدر 

وروبا يستعملون الطائرة ذهابا و الباخرة ايابا أن عددا كبيرا من المسافرين باتجاه إثم 

يان يشترون حغلب األأنه في مما يفسر عدد القادمين قياسا على عدد المغادرين بحرا )أل

وروبا( وتعتبر عملية النقل البحري للمسافرين و التي تعرف نشاطا مكثفا في أسيارات من 

لى تكاليف النقل إولى فصل الصيف منافسا قويا للنقل الجوي, و يعود ذلك بالدرجة األ

بفضل المسافرين صيفا و تحديدا  ، إذعاب الكبيرة بالنسبة للباخرةيوقدرة االست المنخفضة

خاصة بعد غلق الحدود مع ، متعةلى الوطن الدخول بالسيارات واألإتربون العائدون المغ

بسبب عدد ، بالمائة من نشاط نقل المسافرين 70ثر الميناء لوحده بنسبة أوسيت، المغرب

 . الرحالت التي يؤمنها في اليوم

 توفير مناصب شغل : 

العمال المنفذين وهذا بالنسبة مباشر يمثل  لف منصب عملأ 14توفر الموانئ الجزائرية 

 8 ـــهم الموانئ لوحده بأثر ميناء الجزائر الذي يعتبر أويست، لمجموع الموانئ الجزائرية

نشطة المرفقة لنشاط أيدي العاملة التي تستقطبها الموانئ في الف منصب شغل وتوظف األأ

عمال ، العبورالعاملون بالمخازن والمستودعات ومكاتب ، صحاب السفنأالنقل البحري 

 .دارة الميناءإرصفة الحاملون وكذا العاملين باأل

ذا . وإفال توجد يد عاملة في هذا المجال ،اعتبارا لعدم وجود ورشات بحرية لبناء السفنو

نها وظائف وثيقة في االرتباط بنشاط أال ،إقطابا تحرص على خلق وظائفأكانت الموانئ 

، رزيوأ :فالموانئ البترولية مثال، المبادالت التي يقوم بهاي بحجم وقيمة ، أالميناء نفسه

 .ال توفر سوى عددا محدودا من مناصب العمل ،بجاية ،سكيكدة

 ن تركز الوحدات الصناعية الجزائرية بالسواحل، أومما يالحظ بالنسبة لمدن الموانئ

كرس بالتالي القطبية الساحلية الموروثة عن عهد ، وطاب تنموية حقيقيةأقجعل منها 

سياحة " ن الدولة لم تعمل على تطوير السياحة في هذه المدن الساحليةأال ، إاالستعمار 

والذي يشكل مصدرا خالقا  همالهمية لهذا القطاع الذي عانى من اإلولم تولي األ "الشواطئ

 لمناصب الشغل.

 مشاكل الموانئ الجزائرية :  

ال إال تخدم  استثماراتها في الموانئ النفطية وهي موانئ متخصصةر جزائركزت ال

 خر كبيرأما باق الموانئ التجارية فبقيت تشكو من ت، أقطاعا محددا من اقتصادا الدولة

 . وتعاني من مشاكل عدة

وهي بالتالي ال تمثل ، ولالموانئ الجزائرية قديمة من الجيل األ :ولموانئ من الجيل األ .1

 و التفريغ.أسوى نقاط انقطاع بالحمولة تنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن 
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ى الفترة إلث الذي يعود رلقد اكتفت السلطات العمومية في الجزائر , بتسيير هذا اإلو

حواض صغيرة و أو على بنيتها التي تتكون من أي تعديالت عليها أدخال إاالستعمارية دون 

ذا لم تكن إو، رصفة تفصل بينها حواجز ضيقةأو، يقة وسقائف ومخازن قريبة من بعضهاض

ية مشاكل في الماضي بالنسبة لخدمة المبادلة عندما كانت السفن أهذه المواصفات تطرح 

نها اليوم لم تعد تتماشى والمتطلبات المستجدة و إصغر وطريقة شحن البضائع ابسط فأ

 1 .الذي شهده مجال النقل البحري الناجمة عن التطور الكبير

ع موهذا ما حتم على المتعاملين ، كبر وبمواصفات عالمية محددةأصبحت أفالسفن 

 2000ن حمولتها بيبالمائة منها تتراوح  60الصغيرة الموانئ الجزائرية استخدام السفن 

تفادة نها تحول دون اسأذ ، إوهي بالتالي سفن غير اقتصادية .الف طن وزن ثقيلأوعشر 

 سعارأالمصدرين الجزائريين من الفرص التي تقدمها موانئ الشحن حيث تفرض عليها 

 .شحن مرتفعة

جة نتي ما بالنسبة للعمق النظري , فانه يتقلص باستمرار بسبب تكدس الطي والرمالأ

طر السفن ضمما يؤثر على عملية رسو السفن بها. وقد ت ،سنة 20لعدم التطهير و الكسح منذ 

تها حيث تفرغ جزءا من حمول، خرىأتحول وجهتها نحو موانئ  أن إلىالكبيرة الحمولة 

 صلي.الميناء األ إلىن تعود ألتخفيف الوزن قبل 

ت لياخرى من نقص في اآلأوتعاني الموانئ من جهة  :ليات. نقص في التجهيزات واآل2

 طن.  300ا وميناء الجزائر هو الوحيد الذي يتوفر على رافعة ذاتية الحركة قوته ،الثقيلة

ان ف، الخامسة عالميا، ن الجزائر تصنف ضمن اكبر الدول المستوردة للحبوبأومع 

ف طن لأ 30ميناء الجزائر العاصمة هو الوحيد الذي يشمل على اكبر مركز خاص بالحبوب 

تعدى مدة تلى االنتظار لإمن جهة السفن ناقالت الحبوب  ويعتبر غير كافي و هذا مما يضطر

اس كيأي فخرى على المكلفين بالنقل تعبئة الحبوب أالمقاييس المعمول بها ويفرض من جهة 

 و هي عملية مكلفة.

ئل طن مع استعمال وسا 3000ما ميناء وهران فان سعة صومعة الحبوب ال تتجاوز أ

 تقليدية في عملية التخزين.

مما يقتضي ، وتعرف الموانئ الجزائرية فائضا في عدد العمال :اع في عدد العمال. ارتف3

و دفع أو منحهم التقاعد المسبق أ خرىألى تحويل جزء منهم وظائف إجراءات ترمي إاتخاذ 

 فيها البطالة. تستفحلوتبقى هذه المشكلة شائكة بالنسبة لدولة في طريق النمو ، تعويضات لهم
2 

 

                                                   

عادل محمد، دور الموانئ في تقليص معدل البطالة في الجزائر، أطروحة دكتوراه تخصص تجارة دولية، جامعة  -1

 . 122، ص 2013محمد خيضر، بسكرة، دفعة 

 . 123عادل محمد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 الصة الفصل: خ

كل من  أننجد  األنسببعض عرض وجهتي النظر السابقتين بخصوص اختيار السياسة 

 أشدهافتكون الحماية على .  ضرر كبير إطالقهماسياسة حرية المنافسة وسياسة الحماية في 

النقصان بزيادة الكفاءة في  إلىثم تميل الحماية ، مستوياتها قلأعندما تكون الكفاءة في 

ما يضر بعملية الحماية ب إجراءاتن تكاليف النقل تزداد كلما ازداد أكذلك نجد . سطول معينأ

 . تنمية التجارة الخارجية

المتوفرة لديها قادرة على نقل تجارتها  اإلنتاجوما لم تصبح الدول النامية تبعا لعناصر 

نه أفال شك ، نبية المتوفرة لدى هذه الدولجت األامن الخدم أحسنبتكلفة اقل نسبيا وخدمات 

 األخرىوجه النشاط االقتصادي أن تترك هذا الميدان و تركز على ألها اقتصاديا  األنسبمن 

 . المتميزة بتكاليف نسبية منخفضة

 فهناك، باختالف ظروفها األخرىن كل دولة نامية تختلف عن ألى إ اإلشارةتجدر و

سطولها الخاص و تحقيق ميزة التكاليف أ إلنشاءبعض من هذه الدول ليدها ظروف مناسبة 

هذه الدول ستواجه نها من التخصص في النقل البحري وضة في الطويل بما يمكالنسبية المنخف

نواعا مناسبة من أسوقا في المنافسة الشديدة ما لم تمنح  األولىبمراحل الصناعة البحرية 

ن تنجح في الوقوف على قدميها أ األساطيرفسيكون من العسير على هذه  أساطيلها إلىحماية 

ن تتناقص هذه الحماية خالل فترة زمنية محددة أنه يجب ألى ، إىاألولها طخالل سنوات نشا

 مسبقا.

على تنمية التجارة  األهميةثير بالغ لها تأ ما في يخص موانئ الدول النامية والتيأ

تحسين ، والعمل على رفع كفاءة المرافق بها إلىفي معظم هذه الدول في حاجة ، الخارجية

المحصلة عن طريق زيادة معدالت  اإلداراتزيادة  إلىالعمل  إلىضافة ، إالخدمات للسفن

جور الشحن و أالتوسع في الخدمات القائمة بدال من رفع و ادخال خدمات جديدة، واإلنتاجية

 غيرها من الرسوم .
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 تمهيد الفصل: 

ستثمارات أهم المواضيع السائدة الراهن الذي تلعب فيه الشراكة واال الوقت ىبالنظر إل

هذه األخيرة التي تستدعي  ،خالالدول ...، في العالقات بين فواعله شركات متعددة الجنسيات

 . و تساهم في تفعيلها و نذكر منها علي سبيل المثال الموانئ وجود هياكل تجسدها

قتصاد الموانئ تلعب دورا هاما في تنشيط حركة االالموانئ الجزائرية كغيرها من 

. لخاالخدمات ...ستيراد وتصدير لمختلف البضائع والسلع وانطالقا من كونها محطة االوطني 

ائف في مختلف القطاعات ظمن األدوار و تقديم جملة من الو من خالل القيام بالعديدو

 الخ. ..، .ستثمار ، االالتجارة :قتصاديةاال

الحيز  ذاصة تلك المتعلقة بجلب المستثمرين التي تأخ، خملة من اإلستراتجياتنتهاج جا

 األكبر لدي صانعي السيارات المنائية ,سواء كانوا مستوردين أو مصدرين.
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 المبحث األول: نشأة التبادل التجاري وتطوره 

  :مفهوم التبادل التجاري. 1

 نتاججتماعية عمليتين أساسيتين األولي هي عملية اإلاال يمارس الناس في حياتهم

ات م رغبفمن خالل عملية اإلنتاج يتم تشكيل الطبيعة لتالئ، هي عملية التوزيع ىواألخر

لتي ااسية العناصر األس ىوزيع تقسم مكاسبهم من الطبيعة إلومن خالل عملية الت، األفراد

احدة وغاية لوال يقدم الناس علي ممارسة عمليتي اإلنتاج والتوزيع إال . شاركت في اإلنتاج

بس الملاجاتهم التي فطرهم هللا عليها فلإلنسان حاجة في المطعم والمشرب وهي إشباع ح

ه ع به هذيشب له أن ينتج و يتبادل مع اآلخرين ما والتعلم والترفيه وغيرها والبدّ  أوىوالم

 . الحاجات

، باشرإن تعدد حاجات اإلنسان و تنوعها جعلته غير قادر علي إشباعها بإنتاجه الم

 ،كهستهالافي فرع من فروع اإلنتاج وزيادة إنتاجه بقدر يفيض عن  إلي التخصص ىهتداف

، ىفي فروع أخر ذلك الفائض مع فوائض المنتجين اآلخرين الذين تخصصوا )مبادلة (و

سيلة لة كون هنا ظهرت المباد، مبقية حاجاته عن طريق )المبادلة (ومن ثم تمكن من إشباع 

ن ثم نتجيول األمر كواسطة بين المنتجين و المإلشباع حاجات األفراد و لعبت دورها في أ

 لك الذيمستهبين المنتجين والمستهلكين وعن طريقها أصبح في مقدور المنتج أن يجد دائما ال

  . دهصبح في مقدور المستهلك أن يجد المنتج الذي يحتاج لنقوأيحتاج إلي سلعته كما 

ير المباشرة غالصلة  ىالمباشرة بين المنتجين والمنتجين إل ةلقد تطور التبادل من الصل

يشتري السلع  بينهما ،بين المنتجين والمستهلكين بعد ظهور طرف ثالث يقوم بدور الوساطة

كها إلشباع حاجته الخاصة إنما إلعدادها وجعلها في متناول الستهمن المنتجين ال ال

ومن هنا نشأ التبادل التجاري كنشاط ، ل التجاريالمستهلكين ذلك هو التاجر الذي يقوم بالتباد

قتصادي مهمته تحسس مطالب المستهلك من السلع والخدمات والحصول عليها من المنتجين ا

 1 . لتكون في متناول المستهلك في الزمان و المكان الذين يرغبهما تهيئتهاو نقلها و 

قناة التجارة الداخلية وقناة  :اتتم مبادلة السلعة والخدمات من خالل قناتين رئيسيتين هم

 HOME سميت بالتجارة الداخلية الشق األكبر للتبادل التجاري والخارجية،  التجارة

TRADE  ، ألن ممارستها تتم داخل القطر الواحد وعادة ما تتم  التجارة الداخليةوتمثل

التجارة الداخلية من خالل قناتين هما تجارة الجملة و تجارة التجزئة فمن خالل تجارة الجملة 

يتم تداول المواد والسلع بكميات كبيرة فتاجر الجملة عادة ما يقوم بشراء كميات كبيرة من 

 .وم ببيعها لتاجر التجزئة بكميات أصغر نسبياالسلع من المنتج أو من المستورد ثم يق

أما تجارة التجزئة فيتم من خاللها تبادل السلع بكميات أصغر إذ يقوم تاجر التجزئة 

، المستهلكين ىتوزيعها علأحيانا من المنتج وبشراء كميات من السلع من تاجر الجملة و

اء السلع وحيازتها وتحمل الصنف األول يقوم بشر وتضم تجارة الجملة صنفين من التجار :

                                                   
 . 45، ص 2200عبد المولي، الوجيز في العالقات االقتصادية الدولية، مصر، بدون دار النشر،  السيد -1
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أما الصنف الثاني فيضم الوكالء الذين يمارسون التجارة نيابة ، ن يتم بيعهاأمخاطرها قبل 

عادة ما يتقاضون أتعابهم في صورة ن أن تنتقل إليهم ملكية السلعة وعن الغير غالبا المنتج دو

تات التجارية التي عموالت كنسبة مئوية من قيمة المبيعات ويضم هؤالء األشخاص والبيو

أما تجارة . عمال الداللة و السمسرةأكما تضمن  ،تعمل في شراء وبيع السلع والمواد الخام

آالت البيع والبيع بالبريد كما تضم الطوافين بالمنازل وارة البقالة العمومية وجالتجزئة فتضم ت

 1.الجمعيات التعاونية اإلستهالكية

راد ستياالفهي التي تتم بين الدول من خالل عمليات التصدير و التجارة الخارجيةأما 

رية ءات إداوفق إجراى خرأ علىدمات و الموارد المالية من دولة تقال السلع والخناحيث يتم 

  . ومالية سيتم الحديث عنها الحقا

 ادل منقال التبتان ىالت إلاتصسهولة المواصالت واالنتشار مبدأ التخصص وا ىدألقد 

ن عدول ارجي فبرزت التجارة الدولية كحل لمعضلة عجز الخالمحيط ال إلى المحيط المحلي

لسلع ااج هذه إنت كتفاء الذاتي من السلع والخدمات لعدم مقدرتها عليالقيام بمفردها بتحقيق اال

 اإلدارة وأا إما ألسباب تعود لطبيعة تلك السلع أو عدم توافر رؤوس األموال أو التكنولوجي

 . قلأديثة لدي بعض الدول إلنتاجها بتكلفة الح

و أإن وجود مميزات لدي بعض الدول مثل وفرة رأس المال أو الثرواث المعدنية 

و توافر األيادي العاملة المدربة من شأنه أن يزيد من أعتدال المناخ اخصوبة األرض أو 

هذه العناصر بكثافة في ما دخلت  ىكفاءة اإلنتاج في تلك الدول ويؤدي إلي تقليل تكلفتها إل

وبالتالي يصبح من المفيد للتجارة الدولية أن تتخصص الدول في إنتاج السلع ، اإلنتاج

اع ن يتم التبادل التجاري بين الدول إلشبأوالخدمات التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاجها و

زيادة في إلي جانب تحقيق  ىرخإلي جانب الدول األ ىخرحاجاتها التي تنتجها الدول األ

 2 . الدخل القومي

لتي ية االجغرافإن أهم ما يميز التبادل الدولي عن التبادل المحلي هو وجود الحدود 

ذاتية ه الستقالله السياسي وتطلعاتا تجعل من كل دولة كيانا مستقال لهتفصل بين الدول و

لخاصة تها اوعملقتصادية لكل دولة قوانينها وأنظمتها اال أن ىآماله الوطنية باإلضافة إلو

رف مشكلة تحديد سعر الص :ن تعرض التبادل للعديد من المشاكل مثلأذلك  ىترتب علو

 . حركة السلع و الخدمات ىالجمركية علفرض القيود اإلدارية وو

قتصاديات الدول اإن التبادل الدول للسلع والخدمات يعتبر أحد الركائز األساسية لتنمية 

 .جتماعية بين المواطنيندمات االالخ ىمستوالمعيشي و ىلمستووزيادة دخلها القومي ورفع ا

كما تنتقل التكنولوجيا  ىالخدمات من دولة ألخريق التبادل الدولي تنتقل السلع ووعن طر

عن طريق فتعم الفائدة كافة الدول ، الحديثة والمعدات الرأسمالية و مستلزمات اإلنتاج
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 .تالقح الثقافات والتقارب بين الشعوبنتقال األموال واستغالل فوائض اإلنتاج وا

رتبطت التجارة الخارجية في الوقت الحاضر بالسياسة وفرضت نفسها كحلقة من القد 

 ىبه عل أثرت ىستراتجيا في أيادي الدول الكبراستخدمت سالحا احلقات المواجهة الدولية و

ختالالت في ا ىإل المتكافئ في التجارة الخارجيةير غالتوسع  ىكما أد، سيادة بعض الدول

التوازن  لىبالتالي عتوازنها الخارجي و ىأثر ذلك علموازين مدفوعات الدول الفقيرة و

قتصادي مما من معاناة شعوب تلك اال تباثعدم النعكست معها مظاهر التضخم واالداخلي و

ات الدول ومع ذلك ظل وجود التجارة الخارجية يشكل بريقا مغريا للدول النامية لنقل التقني

إسهاماته قتصاد ومدفوعا بحاجات االوالمعدات واآلالت الحديثة كما ظل وجودها محفوزا و

 1 في تكوين الناتج القومي.

 : تطور التبادل التجاري. 2

 ت أنابثنه من الأال إنسان التبادل التجاري عرف على وجه التحديد متى باشر اإللم ي

ة على نطاق الرومان كانوا يباشرون التجارنة والفراعغريق والفينيقيين واإلالقدماء البابليين و

سيا آوالحرير من بالد  األخشابوواسع فكانت القوافل والسفن تغدو محملة بالحبوب والفخار 

تعود من جنوب القارة محملة بالعاج و االبنوس و ريش النعام والبخور فريقيا وإوشمال 

ه كان يتم نّ أ ال، إفي عدد قليل من السلع ن هذا النشاط التجاري كان محدداأوعلى الرغم من 

 2 .وفق تنظيم دقيق

م الضوابط التي تنظسس وات البابليين و الفنيقيين بعض األفقد وجد ضمن مخطوط

 قبل لقرن العشرينابي الذي صدر في اما ورد في قانون حمور، كحركة التبادل التجاري

وكالة التجارية كالوديعة و النواع المعامالت أشارات عن تنظيم بعض الميالد بعض اإل

 ت خسائرتعويضاسسوا نظاما لأن القدماء الفينقيين كانوا قد أكما ، بالعمولة و القروض بفائدة

ائر لخسية االنقل البحري عرفت باسم عمليات الرمى في البحر شكلت فيما بعد اساسا لنظر

 مين البحري.أن في التالمشتركة المعروفة اآل

اء الشت فكانت رحالت، خرىمم األامهم التجارية  عن إسهامات األإسهإن العرب لم تقل 

ن لجلب اليموبالد الشام الجزيرة العربية وأرجاء  والصيف تجوب قبل البعثة النبوية الشريفة

حل أ يمااالتجار ف أقر مبدأسالم فض التجارة والمحاصيل ,ثم جاء األو استجالب شتى عروأ

 ولوكالة اة و هللا و نزلت اآليات القرآنية لتنظيم لمعامالت التجارية في البيوع و المضارب

 مارسةمنبوية فحثت على اديث الحدوات و طرق التجارة ثم جاءت األأالضمان و غيرها من 

ة الصال ودع هللا فيها من سعة الزرق إذ يقول الرسول عليهأالتكسب منها لما التجارة و

 عشار الرزق من التجارة(.أزكى التسليم )تسع أووالسالم 

لقد سار الخلفاء و الراشدون  على نهج الرسول الكريم في تشجيع التجارة و الحث عليها 

 فما هو سيدنا على رضي هللا عنه يوصى وآليه على مصر مالك االشتر على االهتمام بآمر
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هم خيرا المقيم منهم وصى بأاستوصى بالتجار و ذوي الصناعات والتجار إذ يقول )

ا من المباعد جالبهسباب المرافق وأموارد المنافع ونهم إف. المضطرب بماله و المترفق ببدنه

وحيث ال يلتئم الناس لمواضعها وال يجترون ، بحرك وسهلك و جبلكو المطروح في برك و

دهما في صف ورأعليها فالتجارة كما يقول سيدنا على تخلق المنافع كما تخلقها الصناعة لهذا 

 .نتاجصل واحد هو اإلنهما ينتميان ألأواحد وقد استدل من هذا االقتران 

صل من ي في األأتتاج وإن مكاسبها إنما تنسالم فرع من فروع اإلفالتجارة في نظر اإل

لع إلى السوق و نتاج فالدور الذي يمارسه التاجر في نقل السكونها شعبة من شعب اإل

نما هو ضرب من ضروب إراد أعدادها لتكون في متناول المستهلك متى إالمحافظة عليها و

رباح في نظر رباح فاألاسم األ طلق على هذا العوضأوقد . نتاج يستحق عليه عوضاإل

وسع أسمالي قد أن الفكر الرأبيد . سالم ال تحل للتاجر إال إذا بذل في سبيلها عمل منتجاإل

ي أقل ملكية السلع وللمستهلك حتى و لو يسبق ذلك جاز تبريرها لمجرد نأرباح ومفهوم األ

لى ظهور االحتكارات و المضاربات و تعدد الوسطاء بين المنتج و إعمل إنتاجي فادى ذلك 

ن يعرضها دون أو أكبر أ ثمانأن يحتكر السلع لبيعها بأالتاجر  صبح في مقدور، وأالمستهلك

صبح في مقدور عدد  من أكما ، وقتكلفتها بغرض إجبار المنافسين له لالنسحاب من الس

ن أرباح قبل لكي يحصل كل منهم على نصيب من األالتجار الوسطاء تداول السلع فيما بينهم 

 1 تصل السلع إلى يد المستهلك.

 

 

 كل ولقد مرت المجتمعات اإلنسانية بعدة مراحل تطويرية كان لها انعكاسات على ش

لحصول نهما اولى كان التبادل التجاري مالبدائية األففي المجتمعات ، جاريحجم التبادل الت

بلة غير قا و كانت السلعةأكثر إذا اختلفت القيم أوقد تتعقد عملية المقايضة ، على حاجته

نه عزة ألطيع عن طريقها الحصول على مشخاص يمتلك بقرة ال يستحد األأفإن كان ، للتجزئة

ابلة قته غير ن بقرإالبقرة اكبر من قيمة المعزة و ال يقبل بالطبع مبادلة بقرته بمعزة الن قيمة 

 . للتجزئة حتى ال يحصل على معزه نظير جزء من هذه البقرة

 استخدام النقود في التبادل:  

ن أتطوره نتاج ود السلع كنتيجة لزيادة اإللقد اتضح من تزايد الراغبين في التبادل وتزاي

ستخدمها االنقود وفاهتدى اإلنسان إلى ، صبحت عاجزة عن دعم هذا التطورأالمقايضة 

نها مقابل صبح العارض لسلعته يتنازل عأف، كمقياس ومستودع للقيمة وكسلعة وسيطة للتبادل

في مقابل ه يعلم اْنه بإمكانه الحصول على السلعة التي يحتاج إليها نّ قدر معين من النقود أل

ق بين حاجات طرفي المقايضة فلم من ثم تزللت صعوبات عدم التوافتنازله عن تلك النقود و

ما تزللت صعوبة عدم ، كيكفي تقديم النقود يعد من الضروري تقديم سلعة مقابل سلعة وإنما
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باإلضافة إلى ذلك ، صبحت تقدر بالنقود وهي قابلة للتجزئةأالتوافق بين القيم اْلن قيمة السلعة 

السلع و في المقايضة نتيجة لنقل وفر استخدام النقود بعضا من النفقات التي كان يتحملها طر

 .حياناأتخزينها و تعرضها للتلف 

رة التي لمباشدى اكتشاف النقود واستخدامها كوسيط في التبادل إلى تغيير العالقة األقد 

ن كان أعد ي ب، أإلى عالقة غير مباشرة تكون النقود هي محورها المقايضينكانت قائمة بين 

دفع رد يفلم يعد الف، ضة وضعت النقود حدا فاصال بينهماالفاصل معدوما بين طرفي المقاي

مليتي تتم عفرى سلعة جديدة بصفته مشتريا خبيده األبإحدى يديه سلعته بصفته بائعا ليتسلم 

ور دداهما حأصبح الفرد يقوم بمبادلتين منفصلتين يمثل أنما أالشراء و البيع في آن واحد 

 شتريبدور المخر يقوم في اآليتنازل عنها و البائع ليحصل على النقود في مقابل سلعة

  ديمة. الق فيحصل على سلعة جديدة مقابل تنازله عن النقود التي حصل عليها من بيع السلعة

  :وظائف التبادل التجاري. 3 

فراد شباع حاجات األإإن مهمة التبادل التجاري تقديم كافة الخدمات الالزمة بغرض 

 1: يلي همها ماأذلك عبر عدة وظائف و

قل اللها نخير لب التبادل التجاري حيث يتم من ختمثل هذه األ :وظيفة الشراء والبيع 1.3

 . و عن طريق وسطاءأما بصفة مباشرة ، إملكية السلع من البائعين إلى المشترين

لك اع تفالغرض من عملية الشراء هو تحديد الحاجة المراد إشباعها والبحث عن مصدر إشب

بها ي يرغلغرض من عملية البيع فهو إعداد السلع و تجهيزها بالكيفية التا، أما الحاجات

 . المستهلك

خر آلن مكان يعتبر النقل من الوظائف التي يتم من خاللها تحريك السلع م :وظيفة النقل 2.3

 ق نقلهان طريرجاء القطر عألخلق المنفعة المكانية فعن طريق النقل يتم توزيع السلع في كل 

 . إلى مستهلكها من منتجها

 اري فعنيني احد فروع الهامة في التبادل التجيعتبر النشاط التخز: وظيفة التخزين 3.3

وقت  سب معفطالما كان وقت إنتاج السلع ال يتنا، الطلبطريقه يتحقق التوازن بين العرض و

ئل لقد تطور في عصرنا الحاضر وسا. نمن وجود وظيفة التخزي استهالكها كان ال بدّ 

 . عدادها لتواكب التطور الذي حدث في اإلنتاجأخزين الحديثة وزادت الت

لتكاليف دفع او التبادل التجاري كدفع العموالت كل النفقات التي يتطلبها :وظيفة التمويل 4.3

لوال  حسنأ وغيرها ما كانت لتتم على وجه نيف التخزيوكذا تكال ،تكاليف النقل، المشتريات

عدت ما بكله الوظيفة كلما زاد حجم النشاط وتنوع وهمية هذأاد وجود وظيفة التمويل وتزد

 . تهالكساال ومراكز  المسافة بين مراكز اإلنتاج
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تشهد هذه الوظيفة في الوقت الحالي توسعا عن طريق انتشار المؤسسات التمويلية 

فراد و إقراضها ن يقومون بتجميع المدخرات من األكالبنوك,الوسطاء الماليون الذي

 1 .للمستثمرين
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 التبادل التجاري في ماهية الميناء : المبحث الثاني

 همية التبادل التجاري في الميناء:. أ1

لميناء ا وبعد بالمائة من حجم التجارة يتم نقلها بحرا 80كثر من أفي الوقت الحالي 

اء و لمينالبحري حلقة حيوية في سلسلة نقل البضائع لذا فهناك عالقة وطيدة بين كل من ا

 : يلي كن فيماو تم همية كبيرة في تفعيل حركة التبادل التجاريأالتبادالت التجارية كما للميناء 

تصدير التي وله دور حيوي في عملي، الميناء منفذ رئيسي للتجارة الداخلية و الخارجية -

 . ستيرادو اال

ري لتجااتقدم الموانئ حوافز لدخول السوق العالمية و إعطاء فرصة مباشرة للتبادل  -

 . دون وسطاء

 . زيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة -

 . عتبر الميناء مورد و مصدر للحصول على العملة الصعبةي -

 . ستثمارخلق فرص العمل و تنمية اال -

 ية.عال ل حركة التبادل التجاري إذا كانت الموانئ ذات كفاءةاستمرارية عجلة تفعي -

  :عالقة الميناء بالتبادل التجاري. 2

هار ازد ن نمو وأة دولة من العوامل الهامة لنموها حيث يتعتبر التجارة الخارجية أل

ي لتام واتظناالذات درجة عالية من الكفاءة و التبادل التجاري يرتبط بتوفر وسائل نقل مناسبة

لى حد هداف التبادل التجاري ,على المستوى العالمي والمحلي عأساسي لخدمة أهي مطلب 

 . سواء

ديث م لتحول على التمويل الضخسي للحصأساالت التجارية الكثيفة هي مفتاح تعد التباد

 . اسيةسالبنية األالموانئ والوطنية و ساطيلاأل

همية بالغة في تفعيل حركة التبادل التجاري حيث كلما كان الميناء أللموانئ دور كبير و 

انت عجلة التبادل التجاري إلى داء فعال كلما كأعلى المستوى من الجودة والكفاءة وذو 

 1.ممااأل
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 خالصة الفصل:

ن التبادل التجاري هو عامل مهم جدا للنمو أيي الشخصي استنتج أخيرا حسب رأو

راسة الميزة التنافسية لكل دولة أن يتم بعد معرفة و دوالتطور االقتصادي لجميع الدول على 

ن عليه فإو بالتالي وضع خطط تسويقية لحماية المنتج المحلي و تشجيعه على االنتشار و 

ساس لخلق عبودية ية التبادل التجاري سيكون حجر األالتوسع غير المدروس في عمل

 اقتصادية بين الدول.
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 الفصل: تمهيد

حد أتبر من الموانئ الجزائرية التي تقع في الغرب الجزائري ميناء مستغانم الذي يع

 ر.جزائالوسائل المهمة في تحريك المبادالت التجارية كغيره من الموانئ األخرى في ال

لمبحث ة، فاودوره في تنمية المبادالت التجاريوالفصل التالي يبين خصائص هذا الميناء 

مكونة  حتية اللتوا ثم ننتقل إلى ذكر الهياكل الفوقية، عطي تقديم للميناء من حيث النشأةاألول ي

ا ال لدراستهانم وفنتناول فيه دراسة الحركة التجارية لميناء مستغ العنصر الثالث، أما للميناء

 الثالثاألول والثاني والعنصر ء، وهذا ما يشرحه بد من معرفة تداول البضاعة بالمينا

 فيقدمان دراسة حركة البضائع والسفن داخل الميناء.

ت تيازااألول يوضح ام، العنصر أما المبحث الثالث فيركز على تقييم ميناء مستغانم

ن بيفهوة ي ثانيال العنصرالميناء والمبادالت التجارية الداخلية على مستوى واليات الوطن أما 

ء المينا اريعمعيقات الميناء وانعكاساتها السلبية ونختم المبحث الثالث بمطلب يظهر لنا مش

 المستقبلية.
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 المبحث األول: تقديم ميناء مستغانم

 مستغانم: ميناء وموقع نشأة .1

 نشأة ميناء مستغانم:  1.1

 خروبةلخليجا صخريا حادّاً يمتدّ بين الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري  كان

مرسى الغنائم". "م بـ 1833استخدمه القراصنة القتسام الغنائم، سُّمي ميناء مستغانم فيما قبل 

 ومن هنا سّميت المدينة "مستغانم". 

تر م 325إلى متر ليصل امتداده  80م، أنشئ أّول رصيف للميناء بطول 1848في سنة 

 م.  1881بحلول سنة 

علن عنه م وبعد ثالث سنوات من ذلك أ1882انطلق أّول مشروع لتهيئة الميناء في سنة 

 مشروعا ذا منفعة عامة .

  . ناءم انتهت بميالد أّول حوض للمي1904م و 1890تلت ذلك أعمال تهيئة ضخمة بين 

لحوض الثاني ام، تّم إنشاء 1941سنة بعد بناء كاسرة األمواج الجنوبية الغربية للميناء 

 م.1959م وبداية 1955متر فيما بين نهاية  430برصيف طوله 

 كلح يشمنذ ذلك الحين يتم تطوير الميناء بما يتماشى مع متطلبات المنطقة حيث أصب

 نسبة للعديدبال ضروري وهو في المنطقة بالنقل الخاصة التحتية من البنية أساسيا اليوم جزء

 . استحداث يشجع أنه الدولية إذ التجارة في تشارك الكبرى التي اعاتالصن من

 : الموقع الجغرافي للميناء 2.1

ماال ش° 56و° 35يقع ميناء مستغانم في الجهة الشرقية لخليج أرزيو بين خطي عرض 

  . شرقا° 05و° 00و خطي طول 

 : مؤسسة ميناء مستغانمتعريف  3.1

، لبحريالخدمات: الخدمات التجارية وخدمات الصيد ايقدّم ميناء مستغانم نوعين من 

 وتشرف على تسييره مؤسسة ميناء مستغانم وهي مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات

 ، أنشأت في إطار إصالح النظام المينائي الجزائري بمقتضى  EPE/ EPM/ Spaأسهم

 . م1982 أوت 14الصادر بتاريخ  287 -82المرسوم التنفيذي رقم 

خاصة م، الخدمات والتجهيزات ال1982مؤسسة الميناء، ابتداء من شهر نوفمبر ورثت 

لشحن لوكذلك تلك الخاصة بالشركة الوطنية  (ONP)/بالديوان الوطني للموانئ المنحّل 

، كما أسندت إليها من جهة أخرى مهام القطر (SONAMA)والتفريغ المنحلّة أيضا 

 لي:يفأصبح دورها منوطا بما   (CNAN)الحة الموكولة فيما قبُل للشركة الوطنية للم

 اء. تسيير أمالك الدولة المينائية واإلنشاءات الخاصة واستغالل وتنمية المين -

 احتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء. -
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غرار  م شقّت مؤسسة ميناء مستغانم طريقها نحو االستقاللية على1989فيفري  29في 

قد ستقرار في وضعيتها المالية، حيث تم تحويلها بموجب عالمؤسسات التي كشفت عن ا

سهم أموثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إلى شركة عمومية اقتصادية، شركة ذات 

دج تحت الحيازة الكاملة لشركة تسيير مساهمات الدولة  25.000.000رأس مالها 

وتخضع للقانونين  B.88.01، تحمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTS"الموانئ" 

 12خ الصادرة بتاري 04-88و  03-88و  01-88التجاري والمدني طبقا ألحكام القوانين 

-88 والمتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية المؤسسات وطبقا للمرسوم 1988جانفي  

ماي  16الصادر بتاريخ  119 -88م والمرسوم 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  101

 م.1988سبتمبر  28الصادر بتاريخ  177-88م والمرسوم  1988

 :الهياكل التحتية والفوقية لميناء مستغانم. 2

 م. 1830: بطول كاسرة األمواج 

 :م .12م وعمق 100شمالي غربي بعرض  المدخل البحري للميناء 

 :األحواض 

م  8,17م و  6,77وعمق يتراوح بين  هكتار 14بمساحة مائية تقدر بـ  :الحوض األول -

 (. محطات رسو 06)يحتوي على 

و  م 6,95هكتار  وعمق يتراوح بين  16بمساحة  مائية تقدر بـ  :الحوض الثاني  -

 .محطات رسو( 04م )يحتوي على  8,22

 متر خطي مقسمة كما  296 1محطات رسو بطول كلّي يصل إلى  10:  تحوي األرصفة

 يلي:

 .(0متر خطي )المحطة  117  الرصيف الشمالي الشرقي: -

 . (3و  2، 1متر خطي )المحطة  412رصيف المغرب:  -

 . (2و  1متر خطي )المحطة الجديدة  217 الرصيف الجديد: -

  . (5و  4متر خطي ) المحطة  270 رصيف االستقالل: -

 .(7و  6متر خطي ) المحطة  280 لرصيف الجنوبي الغربي:   ا -

 :االستخدام التجاري.ذات  2م 44 430بمساحة كلية تقدر بـ   أرضية التخزين 

 سيارة. 6 000وقدرة استيعاب تصل إلى  2م 60 000بمساحة  مرآب السيارات: -

 حاوية سنويا. 15 000وقدرة معالجة  2م 15 000: بمساحة مرآب الحاويات -

 .للخدمات التجاري 2م 5 950، توظف 2م 8 950مخزن بمساحة  16عددها  المخازن: -

 :لمحطات الرسوالخصائص البحرية والتجارية  1.2

 : : الخصائص البحرية والتجارية لمحطات الرسو03الجدول رقم 

 محطات الرسو األحواض أسماء األرصفة
طول محطات 

 الرسو

عمق محطات 

 الرسو
 التخصص
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 )متر( )متر(

الرصيف الشمالي 

 الشرقي

ل
ألو

 ا
ض

حو
ال

 

Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 سفن خدمة المرافئ

 زفت + بضائع مختلفة

 المغربرصيف 

1 

2 

3 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

  سكر أصهب + بضائع مختلفة

  بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 رصيف االستقالل

4 

5 

X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

  حبوب + بضائع مختلفة

  حبوب + بضائع مختلفة

 سفن خدمة المرافئ

 الرصيف الجديد

ي
ان
الث

ض 
حو

ال
 

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

  سفن األداء + بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

رصيف سفن 

 األداء
NP 69 6.20 سفن األداء 

الرصيف الجنوبي 

 الغربي

6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

خمر غير موّضب + بضائع 

  مختلفة

 بضائع مختلفة

 سفن الصيد En Activité 430 4.50 رصيف الصيد

 مستغانم.مؤسسة ميناء مقدمة من طرف وثائق  المصدر:

 : المنشآت المتخصصة 2.2

 وحدات استقبال وعبور الزفت : 

- NAFTAL  : على الرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  1929أنشئت في سنة

  طن. 4200وهي مجهزة بثالث أوعية )أحواض( ذات سعة إجمالية تقدر بـ 2م 2524

 

 

 :حجم الزفت المستورد :04الجدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

حجم الزفت 

 المستورد بالطن
6633 27765 13259 3544 14694 

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

- Sarl Bitumes Ouest : حجما  2011حققت فيسنة  2008بدأ نشاطها في جوان

 000 5مجهزة بوعائين )حوضين( ذات سعة إجمالية تقدر بـ  كن من الوفت، 6306مقداره 

 طن.

- Sarl HA. C.E ه حجما مقدار 2011، حققت في سنة 2009: بدأ نشاطها في سبتمبر

 طن. 000 5طن من الزفت. مجهزة بوعائين )حوضين( ذات سعة إجمالية تقدر بـ  4199

 وحدات إستقبال وعبور الحبوب 

- UCA O.A.I.C :  30 000، سعتها  2م 4640على مساحة  1986أنشئت سنة 

 . اطن من الحبوب/ساعة لكل منهم 300بمعدل ضّخ وهي مجّهزة بمضختين متحركتين  طن،
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 :: الحجم الكلي للحبوب05الجدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 432279 124100 167277 338572 172975 حجم الكلي بالطن

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

- Spa Comptoir du Maghreb : حققت في سنة 2011بدأ نشاطها في جويلية ،

در بـ طن من الحبوب. مجهز بثالثة صوامع ذات سعة إجمالية تق 15193ما مقداره  20111

 .طن 18000

 وحدات استقبال وعبور السكر األحمر: 

- Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import)  : سعة استقبال تقدر ـب

 طن سنويا.يشار 000 150طن من السكر غير الموضب وقدرة العبور تصل إلى  000 16

 .2006إلى أن نشاط هذه المنشأة متوقف منذ سنة 

من طرف شركة التسيير  2م 5697على مساحة  1971أنشئت سنة  صومعة السكر: -

 أصبحت تسمى فيما بعد شركة تكرير السكر. SOGEDIAوالتوزيع الغذائي 

 

 

 

 : هامة للميناء. الخصائص ال3

 : دور وأهداف الميناء 1.3

ى د علله دور كبير في عملية النمو االقتصادي للدول النامية خاصة الجزائر تعتم -

 تجارتها بحرا.

 دعم االستقالل االقتصادي والسياسي للدولة. -

 يعتبر الميناء مورد للحصول على العملة الصعبة. -

 فرص العمل. خلق -

 تنمية االستثمار البشري. -

اية أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث المدّة الزمنية، النوعية، الحم تأمين -

 والسعر.

  تقديم تسهيالت حقيقية )وسائل عبور ومعالجة وتخزين ذات كفاءة عالية(.    -

 كون اآلذان الصاغية الهتمامات المتعاملين االقتصاديين.   -

 : مميزات وخصائص الميناء 2.3

 .موقع جيو إستراتيجي هام -

 . والية 12طرق مواصالت نحو منطقة خلفية تتألف من  وفرة -
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 . محطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمين الخطوط البحرية المنتظمة -

 إنشاءات متخصصة لمعالجة ناقالت الحبوب، السكر، الخمور وناقالت الزفت. -

 قدرات تخزين مغطاة وغير مغطاة. -

 .حماية جيدة للبضائع -

 .ية()السكة الحديدية، الطريق األرضي والمساحة الوطنتنوع طرق تسليم البضائع  -

 االقتصاديين. بنى فوقية وتجهيزات وفق طموح المتعاملين  -

  . إطارات وعمال مهيّؤون ومدربون على عمليات الشحن والتفريغ -

   . أيام 7أيام/ 7سا و  24سا/ 24ساعات عمل متواصلة:  -

ت التي من بين أهم التسهيال: والتفريغالتسهيالت المينائية ووسائل الرفع، الشحن  3.3

 يقدمها ميناء مستغانم نجد:

نه لـ  إرشاد السفن : - سفن قيادة و  سا مديريةُ قيادة الميناء بثالثة 24سا /  24تؤّمِّ

  َزْوَرقي إرساء. 

ذات قوة  ISSER 2تُقطر السفن التجارية ليال و نهارا باستخدام قاطرة  قطر السفن : -

 حصان. 700 1

 

 كما يمتلك الميناء وسائل شحن وتفريغ متعددة منها:

1- Grue TEREX / DEMAG  250 Tonnes  AC. 

2- Grues LIEBHERR 50 Tonnes LTM 50-3-1. 

2- Grues TEREX / DEMAG 50 Tonnes AC -1. 

6- Super stackers 45 Tonnes PPM. 

2- Grues électriques ENCC 8/15 Tonnes. 

1- Pelle rétrochargeuse KOMATSU. 

2- Pelle rétrochargeuse CASE. 

54- Chariots élévateurs de 1,5 à 32 Tonnes. 

1- Tracteur Ro/Ro  35 Tonnes SISU. 

2- Tracteur Ro/Ro  45 Tonnes FERRARI. 

1- Pompe à grains VIGAN     140 Tonnes/H. 

1- Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H. 
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 مستغانمالمبحث الثاني: دراسة الحركة التجارية لميناء 

 : دراسة حركة البضائع بالميناء. 1

 : تحليل تجارة البضائع والتجارة بحسب عائالت المواد 1.1

 :: تجارة البضائع والتجارة بحسب عائالت المواد06 الجدول رقم

 الحجم اإلجمالي
حجم 

 الصادرات

حجم   

 الواردات
 عائالت المواد

 المواد الفالحيــة 087 327 - 087 327

 المواد الغذائيــة 122 5 29 151 5

 المواد الحديديــة 545 70 - 545 70

 معادن ومواد البناء 555 209 270 3 826 212

 مواد بتروليــة 544 63 - 544 63

 مواد كيماويــة 634 11 575 7 210 19

 أسمــدة 807 45 - 807 45

 صفقات خاصـة 189 294 578 12 767 306

 المجموع 027484 1 452 23 936 050 1

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

هناك تنوع في المواد المصدرة والمستوردة وهي تشمل مواد فالحية، غذائية 

د طن تستحوذ الموا 1027484حديدية...الخ وقد بلغ مجموع الواردات من هذه السلع 

 الصادرات.الفالحية على أكبر كمية في الواردات والصفقات الخاصة في 

 : بذور البطاطا 2.1

 

 

 

 

 :: تجارة بذور البطاطا07الجدول رقم

 السنة عدد السفن حجم الواردات )طن(

87429 47 2002 
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58788 30 2003 

54923 32 2004 

42479 23 2005 

71256 30 2006 

54295 25 2007 

83063 34 2008 

96 791 37 2009 

96 314 36 2010 

100 342 37 2011 

127 745 44 2012 

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

 : تجارة السيارات 3.1

 :: تجارة السيارات08 الجدول رقم

 السنة 2009 2010 2011 2012

 عدد ناقالت السيارات 54 199 194 269

 عدد الوحدات المتحركة 437 17 359 56 662 63 081 150

 .مستغانمإحصائيات مؤسسة ميناء المصدر: 

 سفينة ناقلة 269وحدة متحركة على متن  081 150، استيراد 2012تَمَّ بنهاية 

 وحدة مقارنة بالسنة الفارطة.  86419للسيارات أي بزيادة 

 

 

 : دراسة حركة السفن بالميناء. 2

رية لدراسة حركة السفن ال بد من معرفة أنواع السفن المساهمة في الحركة التجا

عرض لي يتمكوثها في المرسى الن له تأثير على أداء الميناء. والمطلب التاوعددها ومدة 

 . لهذه المعلومات

 : عدد وأنواع السفن 1.2

 :2011-2007: عدد السفن خالل الفترة:" 09 الجدول رقم
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 السنة 2008 2009 2010 2011 2012

 عدد السفن 348 419 548 511 533

 .مستغانمإحصائيات مؤسسة ميناء المصدر: 

فينة س 533م في ميناء مستغانم  2012بلغ عدد السفن التجارية التي رست خالل سنة 

ذه اري في هسفينة خالل السنة الفارطة. وهذا نظرا لزيادة التبادل التج 511في مقابل رسو 

 السنة. كما نالحظ تنوع للسفن )دخول/خروج( وهو ما يبينه الجدول التالي:

 : 2012-2010السفن الداخلة للميناء في الفترة : أنواع 10 الجدول رقم

 -دخول–عدد السفن  -دخول–أنواع السفن 

 204 ناقالت البضائع

 13 ناقالت  الحبوب

 37 ناقالت  المعادن

 4 ناقالت  الزفت

 114 ناقالت  ذات التجارة االفقية

 140 ناقالت  السيارات

 6 ناقالت  أخرى

 .مستغانم إحصائيات مؤسسة ميناءالمصدر: 

 

 

 

 : دخول السفينة ومكوثها في الميناء 2.2

 :: المكوث في الميناء11الجدول رقم 

 السنة 2011 2012

 (rade)المرسى  يوم  1,29 يوم  1,64

 (quai)  المرفأ يوم  1,33 يوم  2,36

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

في الميناء، وهذا راجع أساسا سجل تحسن ملحوظ في متوسط مكوث السفن التجارية 

إلى تعميم العمل الليلي وتسريع عمليات الشحن والتفريغ. استعمال نظام النقل بالحاويات قد 

يكون سبب رئيسي في تسريع عملية الشحن والتفريغ وتقليل مكوث السفن بالميناء ينعكس 
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يتم تفريغ أو شحن  على أداء الميناء أي كلما كانت مدة المكوث أقل كان أفضل للميناء حيث

السفينة في أقل وقت ممكن لترك المجال لسفن أخرى وبالتالي تزيد سرعة تداول البضائع 

 وبالتالي تكون الحركة التجارية تدور في حلقة سريعة ونشيطة.

 :  تجارة الحاويات 3.2

 الجدول التالي يبين تجارة الحاويات بميناء مستغانم:

 :: تجارة الحاويات12 الجدول رقم

 السنة 2009 2010 2011 2012

4 448 6 208 3 995 3 067 
 20عدد الحاويات )معادلة 

 قدم(

 الحمولة الخام 543 20 872 28 646 40 049 28

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

 الممتدة فترةيالحظ من الجدول أن عدد الحاويات في تزايد مع تزايد الحمولة الخام في ال

ارنة وهذا مؤشر ايجابي على تقليل مدة مكوث السفن بالميناء. فمق 2012-2008من سنة 

نالحظ أن عدد الحاويات تضاعف ثالث مرات تقريبا وهذا يدل على سعي  2008بسنة 

 الميناء للتقليل من كمدة المكوث قدر المستطاع.

 

  :صاديينالقتحجم التبادل التجاري حسب المناطق الجغرافية في العالم وأهم المتعاملين ا .3

بحث يتعامل ميناء مستغانم مع عدة موانئ عالمية ضمن خطوط تجارية مختلفة، والم

 ل معها،تعامالتالي يتناول خصائص هذا التبادل انطالقا من المناطق الجغرافية التي يتم ال

لمبحث تم اذلك ثم خصائص التبادل التجاري الداخلي أي في الجزائر، ويخ ونسبة التبادل في

 بمطلب يلخص أهم مشاكل ميناء مستغانم ومشاريعه المستقبلية.

 :2012إلى سنة  2009الفترة الممتدة من سنة  1.3

 :حجم التبادل التجاري حسب المناطق الجغرافية في العالم: 13الجدول رقم 

Zones géographiques Part % 

Cabotage National ( entre les Ports 

Algériens)المساحلة الوطنية 
- 

Pays Arabes 

 

Pays de l'U.M.A. بلدان اإلتحاد المغاربي العربي 

12% 
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Pays Arabes hors l'U.M.A.  

Afrique - 

Pays de l'Union Européen 62% 

Pays Européens hors U.E 11% 

Amérique du Nord 3% 

Amérique du Sud 3% 

Asie 9% 

Amérique Centrale - 

Océanie - 

Autres - 

Total 100 

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

La répartition du trafic marchandises par zones géographiques 

affiche un important volume d’échanges à l’importation avec les 

Pays Européens (73%), il est composé essentiellement de céréales 

(France), fruits et pomme de terre de semence (Pays Bas, Danemark, 

Espagne et France),  bitume زفت(Italie et Espagne), tubes et fer 

(Turquie, Italie, Espagne, et Grèce) et trafic roulier تجارة السيارات( 

véhicules, camions , bus …..) (Espagne, France, Slovénie et Turquie). 

En deuxième position, viennent les pays arabes avec une 

proportion de 12% du trafic marchandises constituée principalement 

de baryte et  kaolin en provenance إستيراد du Maroc, ciment blanc et 

clinker blanc expédiés تصدير vers le Maroc, la Syrie, Tunisie et la 

Libye. 

 :2008سنة  2.3

 :2008: حجم التبادل التجاري حسب المناطق الجغرافية في العالم سنة 14 الجدول رقم

Zones géographiques Réalisation 2008 Part % 

Cabotage National 2.088 * - 
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Pays Arabes 

Pays de l'U.M.A. 

Pays Arabes hors l'U.M.A. 

195.751 

152.142 

43.609 

19 

15 

4 

Afrique - - 

Pays de l'Union Européen 654.307 63 

Pays Européens hors U.E 123.511 12 

Amérique du Nord 27.716 3 

Amérique du Sud 25.226 2 

Asie 7.707 1 

Amérique Centrale 522 - 

Océanie - - 

Autres - - 

Total 1.036.829 100 

 .إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: 

La répartition du trafic marchandises par zones géographiques 

affiche un important volume d’échanges à l’importation avec les Pays 

Européens (75%), il est composé essentiellement de céréales (France), 

pommes de Terre (Pays Bas, France), Ciment en big bags (Belgique et 

Allemagne), tubes et  fer  (Italie, Espagne, Belgique et Turquie) et 

divers produits (Belgique et Allemagne). 

En deuxième position, viennent les pays arabes avec une 

proportion de 19% du trafic marchandises constituée principalement 

de baryte et  kaolin en provenance du Maroc, ciment gris et blanc 

expédié vers le Maroc, la Syrie et la Libye.  bitume importé du Port 

d’Arzew.  
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 المبحث الثالث: تقييم ميناء مستغانم

 : ميناء مستغانمامتيازات . 1

ر نه يوفالمحمدية )محطة الفرز( كما أ –الحديدية عن طريق السكة الحديدية مستغانم 

ين بحية إمكانية الوصل بالشبكة الحديدية مع والية بوجود ميناء مستغانم في منطقة فال

تغانم، : مسوهران، أرزيو والجزائر العاصمة، فهو يعتبر من جهة منفذا طبيعيا لعدة واليات

تقى شلف، غليزان، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، .....، ومن جهة أخرى يعتبر مل

 ...(..اء، ألهم الطرق المؤدية إلى الجنوب الجزائري )األغواط، غرداية، بشار، عين الصفر

بدة ق معكذلك فإن ميناء مستغانم يقع في محور تتقاطع فيه أهم شبكات المواصالت )طر

ريع لمشامختلف مناطق الوطن والتي تعتبر شريانا حيويا لتنمية ا وسكك حديدية( من وإلى

ي فضعه يالصناعية والتجارية فهو موصول بشبكة السكك تيارت دون المرور بالمحمدية بما 

ت( نراساتصال مباشر مع منطقته الخلفية )الجنوب والجنوب الغربي للجزائر إلى غاية تم

 نبيةت الموجهة إلى الشركات الوطنية واألجوهذا من أجل نقل مختلف السلع والتجهيزا

 المتخصصة في التنقيب عن البترول التي تنشط في الجنوب الجزائري.

 4ومن االمتيازات األخرى التي  تميز ميناء مستغانم هي وجود شبكة طريق بطول 

متر خطي داخل الميناء تربطه مباشرة بالطرق الوطنية لشرق وغرب وجنوب الجزائر  885

 ون المرور بوسط مدينة مستغانم.وهذا د

ة ه الخلفينطقتالموقع الجيو إستراتيجي لميناء مستغانم والشبكة الطرقية التي تربطه مع م

تيازات يين من امما يقدمه الميناء لمتعامليه االقتصاد والية يُعدَّان من أهم 12المتكونة من 

 كما أنه يوفر لمستعمليه أحسن الخدمات بأقل كلفة.

معدالت  األداء الجيد والمتواصل للخدمات المينائية من حيث اإلنتاجية، المردودية،

ار ميناء ُر اختيّسِّ الشحن والتفريغ، قَِّصر مدة المكوث في الميناء والمحافظة الجيدة للبضائع يُفَ 

مستغانم من قبل عدد كبير من المتعاملين االقتصاديين ومجهزي السفن من مختلف 

 الجنسيات.  

  تتمثل في النقاط التالية:: معيقات الميناء وانعكاساته السلبية. 2

 م. 8,22محدودية عمق األرصفة بـ   -

 عدم كفاية  طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين. -

وي غياب مرأب الحريق المخصص لمعالجة المواد الخطيرة )مسجل في المخطط التنم -

2010- 2014) .  

 43زورق صيد حيث  157التجاري والصيد البحري ) مشكل التزاوج بين النشاط  -

عشرة  ( محطات إرساء من جملة04مما أدى  إلى تعطيل أربعة ) ،منها من خارج الوالية(

 رافقه.ميع م( وهذا يحلُّ عند االستالم النهائي لميناء الصيد واالستجمام لصالمندر بج10)
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 ما هي االنعكاسات السلبية؟

  .انا إلى مهل إضافية للشحن والتفريغطول المكوث المؤدّي أحي -

 تخفيف حمولة السفن الضخمة في الموانئ األخرى مما يؤدي إلى تعريفات شحن -

(surcoûts) إضافية.  

 قل. صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والن -

   حري.شطة الصيد الباختناق مينائي ناجم عن التزاوج بين األنشطة التجارية وأن -

 : المشاريع المستقبلية للميناء. 3

 : شروع إنشاء الحوض الثالث 1.3

لى عاري من أجل مواجهة معوقات الميناء من جهة ونظرا للنمو المتسارع للتبادل التج

اقعا لث ومستوى الميناء من جهة أخرى، أصبحت تنمية الميناء وتطويره بإنشاء الحوض الثا

ذا سمح هي مواجهة العجز المتوقع للقدرات المينائية في المستقبل القريب.حتميا من أجل 

 ا يلي:مالمشروع ب

 ألف طن سنويا  900تجارة البضائع المختلفة: أكثر من  -

 تجارة الحبوب: أكثر من مليون طن سنويا -

 ألف حاوية سنويا 400تجارة الحاويات: حوالي  -

 ألف وحدة سنويا  600تجارة الوحدات المتحركة:  -

ية تجارة المسافرين: عددا مهما من المسافرين وهذا في أعقاب إنشاء محطة بحر -

 للمسافرين.

كما سيسمح هذا المشروع بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل المباشرة وغير  -

 المباشرة.

 مشروع محطة بحرية: 2.3

لية لمحالسلطات ا أصبح إنشاء محطة بحرية للمسافرين من أهم انشغاالت الميناء وكذا

  والمركزية حيث أجريت عدة لقاءات ودراسات تناولت هذا الموضوع.

م من طرف مختبر الدراسات البحرية  2004أنجزت أول دراسة للمشروع في سنة 

LEM والتي خلصت إلى إمكانية تجسيد فكرة المحطة البحرية . 

نم ستغامية بين ميناء عدة شركات نقل بحري للمسافرين أبدت اهتمامها بفتح خطوط بحر

 وجنوب إسبانيا و)أو( جنوب فرنسا.

صالمندر  :وسيُشرع في إنجازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري نحو مينائي الصيد

 وسيدي لخضر. 

 هو مركز لعبور المواد الخطيرة يسمح بمعالجة:مشروع مرآب الحريق:  3.3

 المواد السائلة القابلة لاللتهاب  -
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 المواد الصلبة القابلة لاللتهاب  -

قة )الملهِّبة(  -  المواد المحرِّ

 المواد الساّمة -

 المواد المذيبة )اآلكلة( -

 مواد خطيرة أخرى -

 : (télésurveillance VTMISالمراقبة عن بعد ) 4.3

ومات لمعلاهو وضع نظام متكامل لمراقبة وتأمين الحركة البحرية كما يساعد على تبادل 

 عد. بعن  المرقمة و حماية مداخل الميناء والمنشآت والمناطق الحساسة عن طريق مراقبتها
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 خالصة الفصل: 

ة يستنتج من هذا الفصل أن ميناء مستغانم له تاريخ عريق وقد عرف أعمال تهيئ

ج، مواتحتية كالمدخل، حاجز األ ومشاريع ضخمة والزالت إلى يومنا هذا يتكون من هياكل

 .األحواض،...ومن هياكل فوقية كالمنارات والمخازن،...الخ

ويتميز بعدة خصائص تتنوع من أنشطة وخدمات كما له أهداف و يقوم بعدة مهام. 

وتدور على مستوى الميناء حركة تجارية مكونة من حركة البضائع والسفن ويتم دراسة هذه 

ضائع وحجمها وبحسب سنوات التبادل. أما السفن فيتم التعرف على الحركة بحسب نوعية الب

أنواع السفن وعددها، مدة مكوثها بالميناء ووصف حالتها.ورغم ذلك فهناك عوائق تحول 

دون أداء الميناء مهامه على أتم وجه، أهمها طول مدة المكوث بالميناء الذي سببه نقص في 

سسة المينائية تحاول وضع خطط ومشاريع قيد بعض الهياكل كاألرصفة، المخازن، والمؤ

 االنجاز لمكافحة هذه المشاكل ومحاولة الدفع بالميناء إلى مستوى أفضل.
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 الخاتمة: 

تجارة  إجماليالتي بلغت مستوا قياسيا من ، والبضائع المنقولة بحرانظرا لنسبة 

 جية.رفي تنمية التجارة الخا األهميةثر بالغ أفان لالستثمار في هذا القطاع ، البضائع

  : توصيات البحث

جور خدمات الموانئ لتكون قادرة على منافسة موانئ الدول أتخفيض رسوم و -

  . المجاورة

تعليمات الموانئ لتواكب التطورات التي تحدث في صناعة النقل تحديث قواعد و  -

  .ن ذلك يعتبر عامل مهم في تطوير عمل الموانئأحيث ، البحري

جراءات خاصة بشان السلع القابلة إتحسين طرق تفتيش الحاويات الواردة ووضع  -

شجيع التجارة بالتالي ت، ولتجنيب الموردين الخسائر المرتبطة بتلف البضائع الواردة، للتلف

  . الخارجية

 دخال خدمات جديدةوإ نتاجيةإيرادات المحصلة عن طريق زيادة معدالت زيادة اإل -

 . التوسع في الخدمات القائمةو

مين أكالبنوك والنقل والت األخرىفاق جديدة لتنمية القطاعات االقتصادية آفتح  -

 سكان والخدمات المساندة و االتصاالت و غيرها.واإل

  : الفرضيات صحة اختبار

  ن توفر خدمات النقل البحري من الشروط الضرورية أتبين  األولى:الفرضية

كدته النظريات في الجانب النظري أالنسياب حركة التجارة الخارجية للدولة و هو ما 

 للمذكرة.

 ما الفرضية الثانية فان االستثمار في قطاع النقل البحري لم نالحظ أ :الفرضية الثانية

 كبير على صادرات وواردات الجزائر. يرأثت

 ت النتائج أما الفرضية الثالثة فان انتهاج سياسة حماية بحرية فبدأ :الفرضية الثالثة

 في التجارة الخارجية. األسعارتظهر على مستوى الكميات و 

 : فاق البحثآ

 : يلي فاق للبحث من خالل ماآمن خالل البحث يمكن رصد 

العقود  اإلسنادالتي تم  التي تقدمها الشركات المتخصصةاالرتقاء بمستوى الخدمات  -

 العالمية والموانئ الخارجية المحيطة بها لألسواقليها للخطوط المالحية بعد دراسة واقعية إ

 األفضل.بما تقدمه الستقطاب هذه الخطوط وذلك بتقديم الخدمات 

انئ مع تفعيل دورها المرجوة من تنشيط المو األهدافمع  هذه الخدمات ن تتناسبأ البدّ  -

 .صدار كتيبات ونشرات ومجالت تشغيلإذلك عن طريق ، وداخليا وخارجيا
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من خدمات  المستفيدينلى تخصيص مواقع على االنترنت و نشرها على إضافة إ -

 .الموانئ

 . العاملة لأليديتوفير فرص عمل جديدة  -
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