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 : العامة قدمةامل

 تشابك تحقيق منها ُيَتَوقُع  معينة قطاعات في االستثمار الدول  تستهدف التنمية من مقبولة مستويات تحقيق بهدف

 ومن .األخرى  الوطني االقتصاد قطاعات لبقية والخلفية األمامية الجذب إمكانية على بدوره ينعكس كبیر وإقليمي قطاعي

 خاصة أهداف من سبق ما تحقيق على قدرته حول  البحثي التساؤل  ينشأ الذي البحري، النقل قطاع نجد القطاعات هذه

 .الساحلية لألقاليم

 و الّصادرات حركة إنعاش في تساھم لكونھا الّنقل خدمات ر تطّو  بمدى االقتصادي الّنمو وتیرة ترتبط أخرى  جھة من

ركات الدول  تحرص ولھذا الواردات،
ّ
 الّتقنّیة بالّتجھیزات ّیةر البح املنشآت و الوطنّیة أساطیلھا وتطویر لدعم ّناقلةلا والش

 في ذلك یساھم بما الكفاءات و الفّنّیة املھارات تطویر و االنتظام، و الكفاءة من درجة على نقل نظام ووجود ، الحدیثة

 . االقتصادّي  ّنمّو لا تحقیق وبالّتالي ، ّتجارّي لا ّتبادللا حركة وانسیاب املنقولة للبضائع اإلنتاجّیة الطاقة زیادة

 :ّتالیةلا ّیةلاإلشكا طرح یمكن ذلك على بناء و

 ؟ أالقتصادّي  الّنمّو  تحقیق في البحرّي  ّنقللا مساھمة مدى ما

ساؤالت الفرع ّیةة: من خالل اإلشكالیاألسئلة الفرع
ّ
 :یةاآلت ّیةأعاله توضع الت

 االقتصاد الجزائرّي للّنقل البحرّي؟ یاجاتماھي احت -

 و الّنمّو االقتصادّي؟ ّیةما عالقة الّنقل البحرّي بالّتجارة الخارج -

ر یفك -
ّ
 على الّنمّو االقتصادّي؟ یناءامل یؤث

 :الّتالیة اتالفرضیّ  توضع أعاله اإلشكالّیة من انطالقا :البحث فرضیات

 .واألفراد للبضائع نقلھ خالل من اقتصادّیة قیمة یخلق إنتاجيّ  نشاط البحرّي  الّنقل نشاط -

 .االقتصادّي  الّتوزیع عملّیة في فّعالة أداة الّنقل قطاع یعّد  -

روط أحد البحرّي  الّنقل نشاط یعتبر -
ّ
 وبالّتالي الّتجارّي  الّتبادل حركة النسیاب األساسّیة الش

 .االقتصادّي  اإلنماء بعملّیة الّدفع

 .الّتجارّیة املبادالت حركة و البحرّي  الّنقل بین متبادل تأثیر ھناك -

 .للبلد والخارجّیة الّداخلّیة الّتجارة نمّو  معّدل تحسین إلى البحرّي  الّنقل حركة تحسین یؤدي -

 .للبلد الّتنموّیة العملّیة على الّتأثیر بالّتالي و ، الّتجارّیة املبادالت تنشیط في املوانئ تساھم -

 تبادل، من یتبعھ ملا وذلك ، الّتنموّیة العملّیة في ھاّما حضورا أشكالھ بمختلف البحرّي  الّنقل یسّجل :املوضوع یةأھم

ذي البحرّي  الّنقل سیما وال للجھد، اقتصاد و للوقت، وربح للكلفة، واختصار
ّ
 الّتبادالت من كثیر في كبیرة بدرجة یساھم ال

 یشھده ملا الّنقل من الّنوع بھذا االھتمام و العنایة إلى دولة كّل  تّتجھ ،إذ الخارجيّ  أو الّداخليّ  املستوى  على سواء الّتجارّیة

تي للموانئ تشیید من
ّ
 شّجعني ما وھذا وظائف، و خدمات من تحّققھ وبما البطالة، وتمتّص  البضائع البالد على تدّر  ال

 .الّتنموّیة العملّیة في البحرّي  الّنقل مساھمة تفاصیل ملعرفة فیھ البحث و ، املوضوع ھذا تناول  على



7 

 

 :البحث وتبویب الدراسة تقسیم -

 :فصول  ثالثة إلى العاّمة املقّدمة بعد البحث تقسیم تّم  فقد أعاله اإلشكالّیة ملعالجة

ذي ، االقتصادّي  الّنمّو  نظرّیة دراسة ھو و :ل  االو الفصل
ّ
 االقتصادّیة الخصائص و والّتنمیة الّنمّو  بین الفرق  یعالج وال

 .الّتنموّیة الّنظرّیات أھّم  إلى فیھ أشرت كما املتقّدمة و الّنامیة للّدول 

 أشرت كما البحرّي  الّنقل وتكالیف عناصر یعالج و البحرّي  الّنقل خدمات یتضّمن وھو الّنقل موضوعھ و :الثاني الفصل

بات أھّم  إلى فیھ
ّ
 .البحرّي  الّنقل متطل

ل :الثالث الفصل
ّ
 بالّتجارة البحرّي  الّنقل عالقة ویعالج ن االقتصادّي  الّنمّو  في البحرّي  للّنقل املتصاعد الّدور  في املتمث

 املالحظات بأھّم  ینتھي و ، الّتجارّیة املبادالت تنشیط في مستغانم میناء لدور  تحلیلّیة دراسة یتضّمن ،كما الخارجّیة

 .واالستنتاجات

مّو  ّیةر نظ دراسة : ل األّو  الفصل
ّ
 االقتصادّي  الن

 مقدمة :

 یةاملجال التي ركزت على عمل ھذا في یاتظھرت عدة نظر  یثموضوع النمو االقتصادي احد فروع علم االقتصاد , بح یعد

في كل دولة  یاعامال جوھر  یمتلفالنمو االقتصادي  یثةالحد النظریة الى یدیةالتقل یةاالنماء االقتصادي ابتداء من النظر 

 االقتصادي والنظام یھمتعددة االبعاد و التي تشمل على اعادة التوج یةالتي تعتبر عمل التنمیة التي تكافح من اجل

 في الدخول والناتج...الخ ینباإلضافة الى التحس االجتماعي

 :یةتالھذا سوف نتناول املوضوعات ال یقتحق یفیةملعرفة ك و

 .یةاالقتصاد یةالنمو التنم ین: الفرق باوال

 : عوامل و خصائص النمو في البلدان املتقدمة.تانیا

 یةالتنمو  یات: النظر تالتا

 .یةالنمو التنم يناالول : الفرق ب املبحث

 یتضمنھودلك ملا  الثانیة یةمن قبل البلدان خاصة بعد الحرب العام یراالقتصادي ذات اھتمام كب یةالنمو و التنم یعتبر

 و الصحة...الخ یمافضل متل :التقدم في التعل لحیاة یةھذا املجال من امور من شانھا ان تحسن من العناصر االساس

 املتعلقة بالنمو االقتصادي: یماملفاھ 1-1

 مفھوم التخلف االقتصادي: 1-1-1

و متصلة بجوانب  معقدة للتخلف االقتصادي الن مشكلة التخلف مركبة و یھمتفق عل یفالصعوبة اعطاء تعر  من

 ینةمع یةمن زاو  یھال ینظرفقد اخد كل واحد  النظر ونظرا الختالف و جھات یةو اجتماع یاسیةو س یةاقتصاد یدةعد

ان البلد  یرى من امكانات و افاق النمو االقتصادي ومنھم  یملكال  الذي ان البلد املتخلف ھو البلد یرى فمنھم من 
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 یرى , و  التخلف الى تجاوز حالة یؤديمن ندرة راس املال اال ان وجود راس املال لوحده ال  یعاني الذي املتخلف ھو البلد

 معا .) ین) سوء استخدام الوارد او االثن او یةمن ندرة املوارد االقتصاد یعانياالخرون ان البلد املتخلف ھو الذي 

 أھم أسباب التخلف منھا: ومن

 .القطبیة املتخلفة تقع في املناطق الحارة و یة: فاغلب معظم الدول النام یئیةو ب یةأسباب جغراف -

توفر  ) حالة توفرھا مع عدم أو عدم استغالل األمثل لھا في یة: عدم توفر املوارد االقتصادیةو اجتماع یةأسباب اقتصاد -

 ). یةواإلدار  یةات الفنالدوافع و الحوافز أو املھار 

للدول  یةالقطاعات االقتصاد بعض في إعاقة نمّو  یراالبعض أن االستعمار قد لعب دورا كب یرى : یاسیةا األسباب السأّم  -

 لھذه الد ول . یعیةاملوارد الطب احتكار املحتلة و خاصة في قطاع الصناعة كما أنھ عمل على

 مفھوم النمو االقتصادي: 2-

بانھ التوسع في انتاج  االقتصادي االنتاج یعرفاالنتاج و  یادةعن ز  یعبر یامفھوم النمو االقتصادي مفھوما كم یعتبر 

في  یادةز  یولدمن عبء ندرة املوارد و  یخففبالتالي  وھو یقيفي دخل الفرد من الناتج القومي الحق یادةو الز  یقيالحق

 .یةاالقتصاد یةو النمو االقتصادي مفھوم التنم یةالقتصادا املشاكل مواجھة على یعملالناتج القومي الذي 

معدالت النمو االقتصادي مع ضمان تواصل ھدا النمو  یادةالى ز  تؤدي و ینمجتمع مع یتخذھاالتي  یاساتمجموع الس

 1.یة) املجتمع و تحقق اكبر قدر ممكن من العدالة االجتماع افراد یاتحاج یةلتلب

مضمونا من النمو  اوسع یةاالقتصاد یة, اذ ان التنم یةالنمو و التنم یننجد ان ھناك اختالف ب یفمن خالل التعار  و

االقتصاد  یكلان تشمل ھ یجب یراتو ھذه التغ ھیكلیة یراتعلى انھا نمو ومصحوب بتغ یةوصف التنم یمكن یثح

توسع اقتصادي تلقائي , تتم  یةعمل سوى  یسان النمو االقتصادي ل ین, في حیھف الدخل مصادر یعالوطني و تسعى لتنو 

 یعةسر  یادةز  تحقیق الحادثة ,بعبارة اخرى  یةالكم یراتثابتة و محددة ,و تقاس بحجم التغ یةاجتماع یماتتنظ ظل في

 یةفان التنم یتغیرال بد ان  ینموان اي ش يء  وبما الزمن عبر فترة ممتدة من یقيو دائمة في الدخل الفردي الحق یة,تراكم

 االقتصادي واالجتماعي یانالبن جدري في ییرال تتحقق دون تغ

 .االقتصادیة التنمیة و النمو تفسیر

 :االقتصادیة التنمیة اھمیة2-1- 1

 املتقدمة الدول  مع التقنیة و االقتصادیة الفجوة حد للتقلیل النامیة للدول  ضروریة االجتماعیة و االقتصادیة التنمیة-

 االقتصادیة العوامل ھذه ایجاز یمكن النامیة للبلدان االجتماعیة و االقتصادیة الھیاكل في متوازیة و متأصلة مازالت التي

 :التالیتین مجموعتین في االقتصادیة غیر و

 :في تتمثل و االقتصادیة العوامل مجموعة -أ

 للخارج االقتصادیة التبعیة-

 .الواحد االنتاج نمط سیادة -

                                                             
  87ص سابق مرجع  ,خلیفة حسن ناجي محمد1  
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 .الصناعي البنیان ضعف -
 .االموال رؤوس نقص -
 .المختلفة بأشكالھا البطالة انتشار -
 .المعیشة متوسط و الفرد دخل متوسط انخفاض-

 .الخارجیة المدیونیة ازمة استمرار-

 الھائلة یةالسكان یادةو تتمثل في: الز  یةاالقتصاد یرمجموعة العوامل غ -ب

 .یمانخفاض مستوى التعل-

 .یةارتفاع نسبة االم-

 (یة)التكنولوج یةو التقن یةالقدرات و اإلنجازات العلمتراجع  -

اعتمادا  تعتمد واجتماعیة یةاقتصاد یةبأحداث تنم یجیاتدر  یةاالقتصاد یرو غ یةتجاوز ھدم العوامل االقتصاد یمكن و

 مدروسة وواضحة. یجیةو استرات یةعلى رؤ  یراكب

على اساس  یسول االقتصادي البد ان تقوم على االستقالل یقیةالحق یةاداة لالستغالل االقتصادي :التنم یةالتنم -

ھذه اذا استمرت  یةانقضاء حالة التبع یھعل یترتبال  السیاس ي , و بمجرد الحصول البلد املتخلف على االستقالل یتھتبع

استقاللھا كل ذلك  بعد الدول املتخلفة یمھا, بل ان التعامل التكنولوجي واملالي و تنوع املشروعات التي تقالیاتھا یاكلھ

االقتصادي للدولة ,اي  یكلھ یربتغ التبعیة یجیاتدر  یستلزماالقطار املتخلفة , ھنا  یةمن روابط التبع یعمقو  یزید

 2. یحا) باستغالل املوارد املتاحة في الدول استغالال صح تعتمد على الذات یقیةالحق یةبإحداث التنم

 .یةاالقتصاد یةللتنم یةالثالث یة: األھداف الجوھر یاثان

من االھداف الثالثة  واحد على االقل یھاف یتوافرفي كل املجتمعات ان  ینبغيملموسة لذا  یةماد یقیةحق یةالتنم تعد

 :یةالتال

 .یةمتل: الغداء, السكن, والحما یاةاملقومة على الح یةالسلع االساس یعو توس یادةز  -

و  یةمن العبود یصھمتخل طریق املتاحة لألفراد و االمم وذلك عن یةو االجتماع یةاالقتصاد یاراتنطاق االخت یعتوس -

 3.یةمن قوى الجھل و املأساة االنسان یرھمتحر  یضااقط في عالقتھم مع الناس والدول ف یس, ولیةاالعتماد

 : عناصر و سمات النمو االقتصادي:2 2 1

 أوال : عناصر النمو االقتصادي:

 :یليكما  االقتصادي أساسا في العمل و رأس املال و التقدم التكنولوجي مفصلةتتمثل عناصر النمو 

السلع و الخدمات  إنتاج لإلنسان الستخدامھ في یمكنالتي  یةو الثقاف یزیائیة: نعني بالعمل مجموع القدرات الف العمل

، و كذا بعدد ساعات العمل التي  في البلدان النشیطین ، و حجم العمل مرتبط بعدد السكان یاتھحاج یةلتلب یةالضرور 

                                                             
  264ص سابق مرجع عریفات موسى محمد حربي2 

 59-58ص  2006 ,للنشر المریخ دار  ,السعودیة العربیة المملكة  ,التنمیة  ,تودارو میشل3 
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عنصر العمل أدى ذلك  یةعنصر العمل ، إذ كلما زادت إنتاج یةأخرى بإنتاج جھة كل عامل ، ھذا من جھة و من یبذلھا

 . اإلنتاج دةایإلى ز 

 . ینفي اقتصاد مع ینبأنھ مجموع السلع التي توجد في وقت مع یعرفاملال :  رأس

عناصر اإلنتاج ،  یاتكم بنفس أكبر من املنتوج یةبإنتاج كم یسمحلإلنتاج  یدجد یم: ھو تنظ( یاالتقني )التكنولوج التقدم

 .اإلنتاج أقل من عوامل یاتمن املنتوج بكم یةأو إنتاج نفس الكم

 : سمات النمو االقتصادي : ثانیا

 :یةالنمو االقتصادي بتوفر الظروف التال یحصل

في  یقیةالحق یادةإلى الز  اإلشارة یجباط اإلنتاجي، أو التوسع االقتصادي ، و حجم اإلنتاج : و نقصد بھ حجم النش زیادة

 مقارنة بالفترات السابقة. یة، و ذلك خالل فترة زمان اإلنتاج یادةفي الدخل الفردي املرافق لز  یادةاإلنتاج ، و كذا الز 

االقتصلدي ، و بالتالي  للنمو املرافقة یةو االجتماع یةاالقتصادي : ھو عبارة عن مجموع التحسنات االقتصاد التقدم

 ملجمل األفراد. یةاالجتماع یاتالغا تحقیق سمة من سمات النمو االقتصادي و استمراره، و یعدفھو 

 :یةاالقنصاد یةالنمو و التنم یارالدول وفق مع یف: تصن 3  2 1

 یة، و أخرى نام متقدمة الدول إلى دول  یفأصبح من الضروري تصن یةاالقتصاد یةبدأ االھتمام بدراسة التنم عندما

 من أھمھا: ینةمع ییروفقا ملعا

الدول من طرف البنك  لتصنیف یارھذا املع یستخدمالفرد من الدخل القومي :  یبحسب متوسط نص یف: التصن أوال

 كاآلتي : ھي و یسیةالدول إلى ثالث مجموعات رئ یقسم یثالدولي ، ح

 یادوالرا سنو  725من الدخل عن  الفرد یبمتوسط نص یھاف یقلنخفضة الدخل التي املجموعة االولى : تضم الدول م

 1994عام  یراتوفقا لتقد

، و  725من الدخل على  فیھا الفرد یبمتوسط نص یزید: تضم الدول ذات الدخل املتوسط ، و ھي التي  یةالثان املجموعة

 .یادوالرا سنو  956.8عن  یقل

دوالرا  956.8على  الدخل الفرد من یبمتوسط نص یھاف یزید: تضم الدول ذات الدخل املرتفع التي  یةالنام املجموعة

 یاسنو 

الدول وفقا  یفلتصن مركب یارمع ینبتكو  : قامت األمم املتحدة یةاملاد یاةالح یةنوع یارالدول وفق مع یف:تصن ثانیا

إلى ثالث مؤشرات  یستند یثاألفراد بح یحیاھاالتي  الحیاة یةنوع یبین، و ھو  یةاالجتماع یةلعدد من املؤشرات االقتصاد

 الوضع یعكساألطفال الذي  ینب یات، و نسبة الوف یالدالعمر املتوقع عند أطفال امل و ، ین، و ھي نسبة املتعلم یةأساس

 .التعلیمي

، كما  یةو إنسان یةاجتماع و یةإلى مؤشرات اقتصاد یارھذا املع یستند:  یةالبشر  یةالتنم یارالدول وفق مع یف: تصن ثالثا

 :یلي، و ھي كما  یةإلى ثالثة مؤشرات أساس یستند
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 .یةبالقوة الشرائ املعدل الفرد من الدخل القومي یبمن خالل متوسط نص یشةمسنوى املع یعكساألول :  املؤشر

 یالدمن خالل العمر املتوقع عند أطفال امل یةالصح یةمستوى الرعا یعكسالثاني :  املؤشر

،  الكبار ینو الكتابة ب القراءة العلمي من خالل مؤشر مركب من معدل معرفة یلمستوى التحص یعكسالثالث :  املؤشر

 االبتدائي و العادي. یمفي التعل یدینو نسبة املق

 یةالتنمو  یاتالثاني : النظر  املبحث

عبر مراحل  یةتنمو  نظریات , تضمن یةملشكلة التخلف االقتصادي في الدول النام یقیةالتعرف على األبعاد الحق إن

 مختلفة.

 :یدیةالتقل یاتالنظر  -3-1-

 :یتالنفقات املطلقة ألدم سم یةنظر  3-1-1-1

 الفرق  یةھذه النظر  تستخدم یثالتغلب على صنف السوق املحلي , ح یفیةو ك یةالتجار  یةعلى الحر  یةفكرة النظر  تقوم

 یزةالعمل في االنتاج و اعتبره الرك یممبدأ التقس على یثالدول , كما اعتمد سم ینب یةاإلنتاج یفاملطلق في التكال

تقوم  یاتومن اھم الفرض یحةالصح یةالوجھة االقتصاد یھھاو توج یةاالنتاج الدولة التي تساعد و تحكم قرة یةاالساس

 یةنظر  ھذه یھاعل

 .یةھذه النظر كل دولة تنتج سلعة واحدة  -

 في النتاج املستخدم یدالعمل ھو عنصر االنتاجي الوح یثتقاس بمقدار وقت العمل : ح یقیةالتكلفة الحق -

 الدول  ینصعوبة انتقال عن عنصر العمل ب -

بلد بنفقات اقل من ال السلعتین كال ینتج ینمن النقد و تتمثل في : انھ لو كان احد البلد یرالكث ینان كال السلعت یرغ -

 ھناك فرصة للتبادل. یساالخر , في ھذه الحالة ل

 : یكاردور  یفیدلد یةالنسب یزةامل یةنظر  3-2

و طرق إنتاج  یباسال الدول  مطلقة في االنتاج و ذلك بسبب استخدام بعض یزةم یھاكل الدول لد یسل یةلھذه النظر  طبقا

 یزةعلى م یعتمد یة, لذا فان جوھر ھذه النظر  یةالنام الدول  ضخمة , في یعقادرة على بناء مشار  یرغ یجعلھا, مما  یدیةتقل

أي  یاالدولة نسب یھاف یزالسلعة التي تتم یزةعلى م یعتمد یةفان جوھر ھذه النظر  لذا الدولة , یھاف یزالسلعة التي تتم

 .یابنفقھ منخفضة نسب ینتجھا, و من  یااكبر نسب یھاتفوقھ فتكون كفء ف یھاف یزداد التي السلعة

 كارل ماركس :  یةنظر  3-1-3

طبقة العمال ( و ان الفائض  انتاج االجور تتحدد بموجب الحد االدنى ملستوى الكفاف ) أي بتكلفة اعادة یانماركس  یرى 

معدل الكثافة  یدالحد االدنى ألجر العامل و مع تزا ینو ب العمال انتاج یةكم ینالفرق ب یمثلالعامل ,  یخلقھالذي  یمةالق

 فائض فان حصة الرأسمال الثالث تزداد و تنخفض معھا معدل الربح ) اال اذا ارتفع االنتاج یالتكنولوج یةلالرأسما

 (  یمةالق
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 : یثةالنمو الحد یةنظر  3-2

 :یثةالنمو الحد یةالدافع لنظر  3-2-1

 یةادى الى عدم قبول للنظر  األجل یلمصادر النمو االقتصادي طو  یرفي تفس یوكالسیكیةالن یاتللنظر  یفاالداء الضع ان

فان  یةالتكنولوج یراتاو التغ یةالصدمات الخارج یاب, و في غ یلةالطو  یةو باإلشارة الى النظر  یقة, و في الحق یدیةالتقل

فانخفاض معدالت رأسمال  یكیةكالس یوالن یةبالشارة الى النظر  و, النمو الصفري  نحو كل االقتصادات سوف تتجھ

الثالث  العالم الى ارتفاع ھائل في معدالت عوائد االستثمار , كما ان لتدفقات رأسمال یؤدي الثالث لعالمالعمل في الدول ا

 یةاالقتصاد یةالنمو و التنم یدالجد املنھج یر( ساعد على االمتداد بقوة دافعة لتطو  یةالى الدول الغن یرة) من الدول الفق

 یسافھي تعتبر عنصرا رئ یاكل یكتمل لم( یثةالنمو الحد یة, ان مفھوم النمو الداخلي ) نظر 

 :یةالتنم النظریة

GNP ) النمو الداخلي یللتحل ( تمد االطار النظري  یثةالحد یةالنمو الداخلي ) النظر  یة: ان نظر  النمو الداخلي 3-2-2

النمو  یةاملحرك لنظر  یس ياملبدأ الرئ یدیةالتقل النظریةعلى عكس  یةاإلنتاج یةالعمل یتحكمالنظام الذي  یحددھا الذي

للعوامل التي تحدد حجم و معدل النمو  یرتبحث عن تفس یةالدول اي النظر  النمویین اختالف معدل یرھو تفس یثةالحد

نماذج النمو الداخلي  ان كما«  Solow»  لسولو  یكيكالس یوخارج معادلة النمو الن یتحددو  یفسرالذي لم GNP ال 

عنھا بالنسبة  یرة, و لكنھا تختلف بدرجة كب یكيكالس النیو املوجود في النماذج یكلنوعا ما من تشابھ الھ یاتھاتحمل في ط

 .لالفتراضات 

یث ح Y=AK یطةباملعادلة البس  النمو الداخلي یة, نعبر عن نظر  یدیةالتقل یةو النظر  یثةالنمو الحد یةنظر  ینللتفرقة ب -

A  یاعلى التكنولوج یؤثرالى اي عامل  یربھا ان تش یقصد   

K یقاملادي و البشري في تحق رأسمالال توجد ھناك تناقص للعوائد  یثكل من راس مال املادي و البشري , بح تشمل 

االقتصاد املغلقة و معدالت النمو  ینتوازن في املعدالت النمو ب الى في العالم الثالث , فال توجد قوة تقود یعالنمو السر 

انھا تقترح  كما .یاالتكنولوج یاتالدول باالعتماد على معدالت االدخار القومي و مستو  ینب تختلف و القومي تظل ثابتة

املعرفة مثل : برامج  یفةاالستثمار االجنبي الخاص في الصناعات كث یعالعامة في تشج یاسةالدور الفعال للس یكون بان 

 و االتصاالت  یوترالكمب

 : یثةالنمو الحد یةانتقادات نظر  -3-2-3

 یرغالبا ما تكون غ التي یدیةالتقل یةانھا ما زالت تعتمد على عدد من الفروض النظر  یثةالحد یةنظر  یوبأھم ع من

, و  یةاالساس یةعدم كفاءة ناتجة عن ضعف البن صور  من یدمناسبة لالقتصادات دول العالم الثالث ھو وجود العد

 الكمال االسواق للسلع  عدم , و یةاملؤسس یاكلعدم مالئمة الھ

قل الفصل الثاني:
ّ
 البحرّي  الن

 مقدمة 
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القول بان  یمكن بحیث االنماء االقتصادي في كافة دول العالم یةفعاال في دفع عمل یویاتمارس خدمات النقل دورا ح

وسائل النقل املناسبة  یرخاصة ,اذا ان توف بصفة خدمات النقل ھي اساس التقدم الحضاري عامة والتقدم االقتصادي

من مكان ألخر عبر املسافات  یاتفقط بل تشمل املعارف و التقن واالشخاص ھي ضرورة ال تقتصر على نقل البضائع

 یمو تعظ یدباقل تكلفة لتول یسرھاومرونة و امان ,وفق اقصر السبل و الطرق وا بسرعة ینةاملتبا

االقتصادي و بالتالي  التطور  نطاق السوق و دفع حركة یعالنتاج و توسا یادةمن اجل ز  یةو االنتاج یةاالستھالك املنافع

االنماء  یةمن اھم القطاعات في الدفع بعمل یعدالدي  البحري  حركة التبادل التجاري وللتعرف على نشاط النقل یلتسھ

 ,فمن الضروري التعرف على: تفعیلھ االقتصادي و اھم مقومات

 و عناصره. یزاتھو اھم مم ال: مفھوم نشاط النقل البحري  اّو 

 االقتصاد الجزائري لھ. یاجاتاالعارة في النقل البحري و احت یة: عملثانیا

 .تفعیلھ و اھم مقومات یةو النام یةفي البلدان العرب یةالبحر  یل: اسباب تدني حجم االساطثالثا

 االول: خدمات النقل البحري :  املبحث

حركة التبادل  یابحركة البضائع و ضمان انس یلفي تسھ رئیسیا دورا یلعب یثھامة, ح یلةالنقل البحري و س یعد

 والتي او املتقدمة یةاالنماء االقتصادي سواء في الدول النام یةخاصة في دفع عمل یةاھم یكتسب التجاري الدولي, كما انھ

 الالزمة ملمارسة نشاط النقل البحري. یةو االقتصاد یعیةتحظى بتوافر املقومات الطب

 النقل البحري كأحد انواع النقل: -1-

,وللتعرف على صناعة  العالم في دفع حركة التطور االقتصادي في كافة دول  یسیاورئ یویاخدمات النقل دورا ح تمارس

علء  یفعلى صناعة النقل البحري فمن الضروري التعر  للتعرف النقل البحري فمن الضروري في كافة دول العالم , و

 و اھم خصائصھ و عناصره. البحري  مفھوم نشاط النقل

 فھوم النقل البحري:م 1-1-1

, وذلك بنقلھا اقتصادیة للسلعة املنقولة من منفعة یضیفھما  یثنشاط النقل البحري بانھ نشاط خدمي من ح یعرف

 4.یاو عامل یمیاو اقل یاالسلع محل یعالتبادل و توز  عملیة نظرا لدوره االساس ي في یعينشاط توز  یعدمن مكان ألخر, كما 

 النقل البحري: یزاتمم 1-1-2

 :یليالنقل البحري عن باقي انواع النقل بما  یتمیز -1-2

لنقل  یلةارخص وس اما یعيالنقل النفط و الغاز الطب یلةارخص وس یبتكلفة نقل البضائع: توفر خطوط االناب – أ

الشاحنات  یقالنقل البحري, اما عن طر  اضعاف 3ذلك  یكلفاد  یدیةالبضائع فھي النقل البحري مقارنة بالسكك الحد

 النقل الجوي اغلى تكلفة مقارنة بأنواع النقل االخرى املذكورة. ویعتبر ,یدیةاضعاف النقل بالسكك الحد 10 یكلفف

 .بھ الشاحن  یلتزم اجر ألخر مقابل یناءلناقل بنقل البضائع من مبموجبھ ا یلتزمالعقد: و ھو عبارة عن عقد  -ب

                                                             
  72ص  .مستغانم جامعة ماستر، رةمذك األورومتوسطیّة، الّشراكة في البحريّ  نّقل ا مساھمة  :زینب سكوم4 
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السفن او الشحن الجوي  وبواسطة الشحن البحري عبر املوانئ یقالشحن: ھو نقل البضائع من مكان ألخر اما عن طر  -

 الشاحنات او القطارات. بواسطة عبر املطارات بواسطة الطائرات او الشحن البري 

كوحدة مجمعة لنقل  الخشب على صندوق من املعدن او یةھي عبارة عن عبوة نمط یة: الحاو یاتو نظام النقل بالحا -د

 املصدر و الشاحن وال تفرغ اال عند املستورد. مخازن  البضائع في یھامثل الباب وترص ف یةالبضائع, و لھ فتحة جانب

, واستخدام عربات خاصة  موحدة ییسقاذات م یقووضع البضائع داخل صناد یفعلى تغل یاتنظام النقل بالحاو  یعتمد

 من السفن یغھامن السفن الى املخازن بعد تفر  یاتلنقل الحاو 

من  % 90نقل  الحاضر في الوقت یتم یثفي ساحات خاصة , ح ینھا,ثم تخز  یرةالرافعات ذات الحمولة الكب بواسطة

 التي ترص على سطح الناقالت العمالقة. یاتالبضائع بالحاو 

 النقل البحري: خصائص 1-1-3-

 :یةعن باقي انواع النقل بالخصائص التال یتمیزللنقل البحري ان  یمكن

 تعاظم استخدام التقدم التكنولوجي في صناعة النقل البحري. -

 5 یةالعامل یةبعض الدول و الشركات املالح یطرةتخضع لس یةصناعة النقل البحري صناعة دول -

 خاصة بنقل الركاب. سفن متل: ناقالت النفط وھناك ینةعلى نقل مادة مع میقو التخصص :اذ اصبح النقل بالسفن  -

ذات الغاطس املائي الذي  املناطق تصل في بعض السفن الى عدة مئات االالف في یثالواحدة ح ینةحمولة للسف یادةز  -

 امتار. 10عن  یزید

السفن و اصالحھا من بناء  صناعة خدمات یعمتخصصة في بناء السفن و في الشحن لبحري و جم یةشركات دول یامق -

 البحري. ینو التام ین, للتخز یانةاحواض للص

 النقل البحري مقارنة بالوسائل االخرى. یفانخفاض تكال -

 عناصر النقل البحري: 1-2

في نقل البضائع  یتھألھم نظرا لھا وذلك یسیةاملنقولة بحرا و احد الدعائم الرئ یةالنقل البحري عصب التجارة العامل یعتبر

تكون خدمة النقل الحري متكاملة البد من استكمال  ولكي عبر یتممن حجم التبادل التجاري الدولي % 80فحوالي 

 لعناصره.

 :ینةالسف 1-2-1

ا مم یاذات ییناتع یینھابتع االشیاء من یرھاعن غ یز, و تتمیةللنقل البحري ملمارسة املالحة البحر  یدكأداة تنف ینةالسف تعتبر

 6.یھاكافةالتصرفات التي ترد عل یلللسفن وتسج ینفي سجل مع یاھاتسج یتطلب

                                                             
  53ص .المرجع نفس ، یّوب أ إبراھیم سمیرة5 

 44ص  1999عمان االولى الطبعة التوزیع و للنشر الثقافة ،دار ''البحریة التجارة قانون شرح في الوسیط ''العطیر حسین القادر عبد6 
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البضائع املنقولة دفعة  بكمیة یستفي خدمة النقل البحري و ادلك ادا ما ق یةاألساس یةانھا تمثل الوحدة االقتصاد كما

 یھعل یطلقفي دفعة واحدة, وھو ما  البضائع نقل اخرى نقال ھذا الكم من یلةو س یةا یعال تستط یثواحدة, ح

 الحجم. یاتاقتصاد

 البضائع: 1-2-2

حركة التجارة  انتعشتفكلما یةالنقل البحري وحركة التجارة العامل ینمباشرة ب یةالقول بان ھناك عالقة طرد یمكن

 انتعشت حركة النقل البحري. یةالعامل

في  یظھرھناك انتعاش  بحیث یطاتتنقل عبر املح یةملمن حركة التجارة العا % 80, ودلك الن نحو یحالعكس صح و

 . یادةمستمرة في الز  ھي املنقولة عبر البحار و یةالنسبي لحركة التجارة العامل یرالتفس

 :یناءامل 1-2-3-

خدمة  یھھو ما اعتمد عل و یاهمن العالم م% 77,و كما ھو معروف ان  یطاتمعظم دول العالم تقع على البحار واملح -

 یراداالست یاتلعمل یسیةالبوابة الرئ یةاھم ینكر ان یستطیعالخدمة من الباب للباب , وال احد  یرالنقل البحري في تغ

  املیناء و ھي یغاو الشحن و الفر  یروالتصد

 خدمات النقل البحري: یفتكال 1-3

 یفالتصن یةفي عمل املستخدمة ییراملعا نینشاط خدمات النقل البحري الى عدة انواع تختلف وفقا لتبا یفتنقسم تكال -

 :یليوھي تبوب كما 

 : ومنھا: یفیاوظ 1-3-1

 .یةو االدار  یةالخدمات املال یماالدارة الخاصة بتقد یفتكال -ا

 بشركات املالحة و ادارات املخازن. یةادارات الفن یفتكال -ب

 و التداول. یعو تشمل تكلفة خدمات ال یقادارات التسو  یفتكال -ج

 .ینةالسف یلتشغ یفبھا تكال یقصدادارات و مراكز االنتاج و  یفتكال -د

 :یانوع 1-3-2

 التكلفة الى: یرنشاط النقل البحري و فق ملدى ثبات او تغ یفتكال یفتصن یمكن كما

ومثالھا: اقساط  زمني حسابھا على اساس یتمفي حجم االنتاج كما  یراتبعدم تأثرھا بالتغ یزتابتھ و تتم یفتكال -ا

 وتحسب على اساس شھري. السفینة االستھالك و تحسب على اساس مستوى اجورھم مرتبات طاقم

و تنخفض بانخفاضھا  الحجم یادةبز  یدفي حجم االنتاج فتز  یراتو ترتبط بالتغ یلالتشغ یھاعل یطلقو  یرةمتغ یفتكال -ب

 ...إلخیانةاإلضاءة و الص صاریفم متل یرة،املتغ یفو متالھا: االجور املباشرة , املصار 

 حجم اإلنتاج: 1-3-3
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بحجم االنتاج  مباشرة خدمات نشاط النقل البحري وفقا لدرجة ارتباطھا یفتكال یفتصن یتمإلى ما سبق فقد  إضافة

 الى:

او اسس  ییرعلى منتج معا تحمیلھا او یعھاتوز  یتطلباملنتج و بالتالي ال  یمردھا مباشرة الى تقد یمكنمباشرة :  یفتكال -ا

 و تشمل املوارد و االجور املباشرة للعمال...الخ. یةحكم

من  یدمنھا العد تستفید ردھا مباشرة للمنتج و تنعكس في تكلفة الخدمات التي یمكنمباشرة : ال  یرغ یفتكال -ب

ضبط الجودة  یف, تكلفة النشاط االجتماعي, تكال الصیانة یفاملباشرة, مصار  یراملنتجات االخرى م متالھا االجور الغ

 واملخازن...الخ

 الثاني : متطلبات النقل البحري  املبحث

عن باقي  یزهخصائص تم من بھ یتمتعالدول وذلك ملا  یاتالنقل البحر من املحاور التي تعد جانبا مھما في اقتصاد یعتبر

القول ان النقل البحري  یمكناو اكثر وعلى  80حوالي%  الدولیة وسائل النقل االخرى, اذ تصل مساھمة في النقل البضائع

 االنماء االقتصادي. یةو بالتالي الدفع بعمل یةالخارج التجارة السلع في یقودھو الدي 

 االعارة في النقل البحري: یةعمل 2-1

 االعارة: یةمفھوم عمل 2-1-1

 یستطیععامة نظام  بصفة محدد لإلعارة ,اذا ان لھا اشكال مختلفة اال ان االعارة تعتبر یفتعر  یجادالصعب ا من

في  یستخدمھلكي  یرالى املستع یؤجرهفعلي و الدي  االصل یةبحقوق امللك یحتفظو  یمتلك( ان یربموجبھ املستثمر )املع

 مباشرة انشطتھ.

 اإلعارة:  یةأنواع عمل 2-1-2

 إلعارة:من ا یانھناك نوعان أساس

 یةبكل االعمال الفن یامبالق املعیر یتعھدو الي بموجبھ  یانةعقد اإلصالح و الص یصحبھا: وعادة ما یلیةاإلعارة التشغ -ا

 . یلاملتصلة باملحافظة على االص

 یةتكون في مسؤول یانةالص و اعمال االصالح یفتكال یعفي النقل البحري اذ جم یوعا: ھي األكثر شیلیةاالعارة التمو  -ب

 .املعدات كاملة یستھلك حتى یستمرقابل لإللغاء و  یرغ یلیةو عقد االعارة التمو  یراملستع

 االعارة: یوبو ع یامزا 2-1-3

 :یلياالعارة ما  یةالتي تتبعھا عمل یا: من اھم مزایااملزا -ا

من مورد في إطار عقد  أكثر ة معدات منعقد اإلعار  یتضمنان  یةملالك السفن عند استخدام سفن كاملة التحو  یمكن -

 یناملعدات من مورد یععقد واحد و من املمكن تجم إطار في ینمختلف یناملعدات من مورد یعواحد و من املمكن تجم

 .یلیةالتمو  لإلعارة في إطار اتفاق واحد ینمختلف

 .التقلیدیة یابدال من التكنولوج یثةحد یاالتكنولوج یةنظام االعارة فرصة الستخدام سفن عال یتبع -
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 (للمعیر بالنسبة یاعاطلة عن العمل )مزا ینةملزما بدفع االجرة حتى وان كانت السف یراملستع یظل-

 : اما مساوئ ھذا النظام فھي كالتالي:یوبالع -ب

ھ خاص عرقلة انتشار بوج منھا املنظمة إلعارة السفن في القانون. الدولي یةاملبادئ القانون یدعلى عدم توح یترتب -

 االعارة عبر الحدود.

 .املستعیر بالنفاد اذا افلس یةملك یراملع یشمللبعض الدول ان  یةفي اطار النظم القانون یصعبقد  -

 .یعربح من دلك الب یقتحق یةحتى و ان كان في امكان ینةالسف یعب یرللمستع یحقال -

 .یةاال بتكلفة عال یھاانھاء العقد املبرم لإلعارة خالل الفترة املتعاقد عل یرللمع یحقال -

 :یةعالقة النقل البحري بالتجارة الخارج 2-2

البالغة في  یتھألھم وذلك ألي دولة , یةالتجارة الخارج یھاالتي تعتمد عل یةالنقل البحري احد الركائز االساس یعد

الدول فبواسطة  یناالھم لنقل البضائع ب یلةالوس باعتباره البضائع في العالم من حركة % 90ب  یتكفلاالقتصاد, فھو 

 .الصعبة بالعملة یلالحصول على املداخ

 النقل البحري في الجزائر: 2-2-1

تعتبر موانئ  ینماب یكدة,سك یة,بجا یوارز  یناءاملحروقات كم یربعضھا متخصص في تصد یناءم 17النقل البحري عبر  یتم

ناقالت  5, منھا یةبحر  ینةسف 74االسطول البحري  یضم, و النشاطات الجزائر العاصمة ووھران و عنابة موانئ متعددة

 قطاع یتمركز یثالصالحة للمالحة, ح یةاملائ یمیاویةمنھا لنقل املواد الك 7السائل و  للغاز ناقالت 9بترول و 

 7الدول املصدرة للبترول.  ینالحسن خدمات في النقل, وھي االن من بالبحري الجزائري لقائمة الدول ا النقل

 االقتصاد الجزائري للنقل البحري: یاجاتاحت 2-2-2

 یتركھاألثر الذي س إلى یرجعمن إثر شكل وھذا  یحدثھ یماف یتمثل ینبھ إنشاء نشاط اقتصاد مع یتحددالذي  یاراملع إن

 یرادمباشرة في حالة است یرمن آثار غ یحدث قد بجانب ما یلللتشغ یجةي تنشا نتعلى الدخل كما على األجور و األرباح الت

 . یمحل عنصر ھناك استخدام یكون السفن من الخارج فلن 

 لالقتصاد الجزائري: یةالتجارة الخارج یةاھم 2-2-3

 یمكن بحیث ,یةالدول العالقات في نمو یرا,و اكثرھا تأث یةالدول یةاھم مجاالت العالقات االقتصاد یةتعد التجارة الخارج -

 :ینھامن ب عدیدة من خالل مجاالت یةاالقتصاد یةان تسھم التنم

 راس املال. تكوین مع االدخار مصدر یةللتجارة الخارج یجابیةاال  یلةاالستمارات ,اذا تشكل الحص یلتمو  -

 یاسةس یدخالل ترش من قاط الضعفالجھاز االنتاجي و معالجة ن یعو تنو  یكلیةالتحوالت الھ یقاملساھمة في تحق -

 الواردات.

                                                             
 112-111ص  2011.مستغانم جامعة، ماستر االورومتوسطیة،مذكرة الشراكة في البحري النقل دور :سھام ملوك7 
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الى  یرھااملتاحة تصد یةالقوم املوارد من یقان تكون اداة لتعم یمكن:فھي  ینسالح ذو حد یةو ھكذا فان التجارة الخارج -

كما انھا تشكل اداة حاسمة  یةمن االنفاق على الواردات االستھالك املزید یدتوح یتمالخارج قبل معالجتھا في الوقت الذي 

 یةالساع األكثر ضرورة ملتطلبات مرحلة التنم یرعوائد الصادرات لصالح توف ید) ترش عندما توجھ نحو

 خاتمة الفصل الثاني: -

و عامل  یلةأفضل وس یبقى یثمن الدول ح یدو مكسب اساس ي للعد یةقطاع النقل البحري عصب التجارة العامل یعتبر -

ول وفع ال في اقتصاد الد یوي و دور ح ّیةأضحى النقب البحري ذا أھّم  فقد ازدھار و النمو االقتصادي. یقمھم لتحق

 على مباشر یرمن خدمات مھّم ة ،و مالھ من تأث یةحد سواء و دلك ملا تقد مھ التجارة الخارج على یةّنامتقدمة و الامل

شاط ال
ّ
قل االقتصادّي و الدخل القومّي للدن

ّ
 اساقطاعا ھاّما و حّس  یعتبرالبحرّي ولة ,فال ن

ر الّصناعات من خالل الّتوّس املنا یرعلى تعم یساعد .یتھولة على تماسكھ و حماالد تحرص
ّ
ع في مشروعات طق و تو ف

الي تحق یزانم ینللعمل، و كذلك تحس یدةالعمالة و خلق فرص جد تنویع املوانئ و
ّ
 یقاملدفوعات،وبال ت

 ّیةاالقتصاد یةّتنمّنمّو و الال

 النمو االقتصادي یلالفصل الثالث: مدى مساھمة النقل البحري في تفع

 :مقدمة

 لنقل السلع و تكلفتھ و قلة یتھھامة و متلى في التبادل التجاري الدولي وذلك نظرا ألھم یلةالنقل البحري وس یعد

و لھذا تحرص  یطاتتتحرك عبر البحار واملح العاملیة من حجم التجارة % 80انھ اكثر من  یثالبلدان , ح یناملنتجات ب

املؤھلة  یةواملوارد البشر  یثةالحد یةالتقن یزاتبالتجھ یزھاو تجھ یةالبحر  منشاتھا و یلھاودعم اساط یرالدول على تطو 

ة بصفة خاص یةالنم الدول  , اصبحت یةالتجارة الخارج یةالنقل البحري في تنم یة,و نظرا ألھم یةوكفاءة عال خبرة وذات

نشاط ھذا القطاع وتجنب او على  یرلتطو  االستثمارات قدر اكبر من یص,وذلك بتخص یمھتھتم بھذا القطاع و تدع

 و الواردات على خدمات النقل البحري التي تنتجھا الدول املتقدمة. الصادرات اعتمادھا في نقل یضاالقل تخف

 یةالنقل البحري في التجارة الخارج یةاالول: اھم املبحث

في  یةالتنم یقالى تحق یقود الذي یةاالقتصاد یةالبن یھاالتي ترتكز عل یةقطاع النقل البحري احد املحاور االساس یعد

 .االقتصادي االنماء یةفي الدفع بعمل یساھمو بالتالي  یةالتجارة الخارج

 .یةنظرة عامة حول التجارة الخارج 1-

 .یةمفھوم التجارة الخارج 1-1

ممثلة في حركات  الدولیة یةاحد فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة املعامالت االقتصاد یةالتجارة الخارج تعد

على  یرالتجارة التي تطبقھا دول العالم للتأث یاساتس عن الدول املختلفة فضال ینالسلع و الخدمات و رؤوس االموال ب

 حركات السلع و الخدمات.

 :یةارة الخارجالتج یاماملترتبة على ق یامن اھم املزا و
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 العمل عل املستوى الدولي. یماالستفادة من التخصص و تقس -

 االستفادة من موارد الدول االخرى. -

 فرص عمل للعملة داخل كل دولة. یرمنع االحتكار و توف -

 یةالرسوم الجمرك یقعن ط یةموارد مال یضتخف -

 :ینھاو التي من ب یةالتجارة الخارج ییدلتق یبان الدولة تتخدد عدة اسال كما

 على الواردات. یةعال یةفرض رسوم جمرك -

 الصادرات. یاناو اح یرادحصص االست یدتحد -

 8 یةاتباع نظام الرقابة على النقد االجنبي املسموح بخروجھ لشراء السلع وخدمات أجنب -

 :یةالتجارة الخارج یاماسباب ق 2-1

 :یليما  یةالتجارة الخارج یاممن اھم االسباب التي ادت الى ق -

 .یةالبشر  یدةالى الحاجات املتزا یرجعو ذلك  یةوجود مشكلة الندرة النسب -

للحصول على العملة  االساس ي مثل: املعادن و النفط التي تعد املصدر یةاملواد االول یرعلى تصد یةاعتماد الدول النام -

 الصعبة.

 لكل سلعة. یةو االنتاج الطبیعة االكتفاء الذاتي من كل السلع و ذلك الختالف الظروف یقعدم استطاعة الدول تحق -

 نسبتھ. یزةمم یھاالتخصص الدولي حي كل دولة تخصص في انتاج السلع التي تتمتع ف -

 .یةللبشر  یدةالى الحاجات املتزا یرجعو دلك  یةوجود مشكلة الندرة النسب -

للحصول على العملة  االساس مثل: املعادن و النفط التي تعد املصدر یةاملواد االول یرعلى تصد یةاعتماد الدول النام -

 .الصعبة والنفط التي تعد املصدر االساس ي للحصول على العملة

 لكل سلعة . یةو االنتاج الطبیعیة االكتفاء الذاتي من كل السلع وذلك الختالف الظروف یقعدم استطاعة الدول تحق -

 یةالتجارة الخارج یةنقل البحري في تنممساھمة ال 2-1

 :یةالنقل البحري في التجارة الخارج یةاھم 1-2-1

 یةلتنم یةالقاعدة التحت و یةاألساس یزةألنھ الرك یقةو وث یةبعالقة تبادل یةالنقل البحري بحركة التجارة الخارج یرتبط

وال  یةالنقل البحري التجارة الخارج یدعم یث,ح العالم مختلف دول  ینب یرحركة الصادرات و الواردات و إعادة التصد

 العمل یمالنقل البحري في تقس یؤثركما  یةھذه الغا یقتحق یلةو النقل و س یةغا فالتجارة ان تكون تجارة بال نقل یمكن

 .الدول املختلفة  ینمناطق الدولة الواحدة ب ینب یميكونھ اساس التخصص االقل الدولي

                                                             
   2009/1ط والتّوزیع، والنّشر الّطباعة مؤّسسة الخارجیّة، التّجارة اقتصادیّات :الّسریتي أحمد محمد8 
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على تخصص  یعتمد لإلنتاج یدذلك التقدم الذي حدث في وسائل النقل ادى الى انتقال العالم الى نظام جد ومعنى

 یرالى فائض تلك السلعة فال بد من تصد یؤدي انتاج الدولة من تلك السلعة مما یادةھذا ز  یعنياملختلفة مما  یماالقال

 ذلك الفائض.

 ادي:النقل البحري في النمو االقتص یةاھم 2-2-1

النقل  یساھم یثح االقتصادي كبرى في النمو یةھذا القطاع من اھم یمثلھالنشاط النقل البحري وما قد  یةاطار تنم في

 الصعبة في مجال نقل الصادرات و الواردات  العمالت یرتوف یقالنمو االقتصادي للدولة عن طر  یقالبحري في تحق

 .یةاملبادالت التجار  یطمستغانم في تنش یناءلدور م یلیةالثاني: دراسة تحل املبحث

 یكفي تحر  یسیةالرئ الوسائل احد یعدالتي تقع الغرب الجزائري و الذي  یةمستغانم من املوانئ الجزائر  یناءم یعتبر

 .یةاملبادالت التجار 

 مستغانم: یناءم یمتقد - 1

 :باملؤسسة یفالتعر  1-2

مع مرور الوقت بدأت ترتفع بھ  و 1883بدا التعامل منذ سنة  یثح یةمستغانم من اھم املوانئ الجزائر  یناءم یعتبر

 .یةالتجار  یاتالعمل

 مستغانم. یناءاسم املؤسسة: مؤسسة م -

 ،شركة ذات اسھم. یةاقتصاد یةالنظام القانوني للمؤسسة: مؤسسة عموم -

 '' ''املوانئSOGEPORTS.  مساھمات الدولة ییرالكاملة لشركة تس یازةدج الح 500000000راس املال االجتماعي: -

  29/02/1989املؤسسة: یةاستقالل یختار -

 27000مستغانم  131الى صالمندر ص ب:  یس يالرئ یقاملقر االجتماعي: الطر -. 

www.port.mostaganem.dz املوقع على االنترنت-:   

 دور املؤسسة ومھامھا: 2-1-2

 : دور املؤسسة:اوال

 :یلي یماف یاتھادور املؤسسة و مسؤول یكمن

 مخططاتھا. یرفي املؤسسة و تطو  یلالتمو  یاسةس یدتحد -

 املناسبة. یةضمان متابعة النشاطات املال -

 .یقھاو متابعة تطب یةالسنو  یزانیةامل ییرو تس ینةاعداد مخطط الخز  -

 .یزانیاتامل یدعلى توح یةاملسؤول -

 مخطط االستثمارات. ذیمتابعة ارتباط و مراقبة تنف -

 .یناءمتابعة املحاسبة على مستوى مركبات االعمال داخل امل -
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 .یزانیةو امل یةالحسابات االستغالل یلتحل -

 .یةو املحاسب یةو املال یةالنصوص الجبائ یقلسھر على تطب -

 : مھام املؤسسة:تانیا

 مھام املؤسسة كاالتي: تتمثل

 مستغانم. یناءم یراستثمار وتطو  -

 .ینائیةاستغالل اآلالت و االنشاءات امل -

 .یةالفوق ینائیةامل یةللبن یثو تحد یئةو التھ یانةانجاز اعمال الص -

 .ینبالتعاون مع الشركاء االخر  یةالتحت ینائیةامل یةللبن یئةو تھ یانةاعداد برامج بناء و ص -

 .ینائیةامل یغالشحن و التفر  یاتمباشرة عمل -

 یرذات الصلة املباشرة او غ یةو العقار  یة،،الصناع یةاملال یةالتجار  یاتبكل العمل یامالق -

 بموضوع املؤسسة. املباشرة

 :خصائصھ 3-1-2

 املؤسسة و اھدافھا. ممیزات

 :و خصائص املؤسسة یزات: مماوال

 :یليمستغانم بعدة خصائص من اھمھا ما  یناءمؤسسة م یزتتم -

 ھام. یجيموقع استرات -

 .یةوال  12تتألف من  یةاملواصالت نحو املنطقة الخلفوفرة طرق  -

 املنظمة. یةالخطوط البحر  ینمحطات رسو متخصصة لسفن االداء لتام -

 انشاءات متخصصة ملعالجة ناقالت الحبوب ،السكر ،ناقالت الزفت...إلخ -

 للبضائع . یدةج یةحما -

 الضائع. یمتنوع طرق تسل -

  ساعة 24/  24 ، یاما 7/   7ساعات العمل املتواصلة -

 : اھداف املؤسسة:ثانیا

 :یلي یمااھداف املؤسسة ف یجازا یمكن

 والسعر. یةالحما یةالنوع یة،املدة الزمن یثاحسن الظروف لعبور البضائع من ح ینتام -

 (.یةذات كفاءة مال ین)وسائل عبور و معالجة و تخز یالتتسھ یمتقد -

 امالك الدولة. ییرتس -

 .ینائیةامل یزاتالوسائل و التجھاستغالل  -
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 مستغانم. یناءم یراالستثمار و تطو  ییرتس -

 2014- 2002مستغانم للفترة  یناءمل یةعرض الحركة التجار  2-2 -

 حسب نوع البضاعة و البلد املتعامل معھ. یةالحركة التجار  1-2-2

 2014- 2011 اوال: حركة الصادرات و الواردات باملؤسسة

 

 

 الواردات باملؤسسة:حركة  -أ

 2014- 2011:حركة الواردات حسب املنتج من  01الجدول رقم  -

 

 
 مستغانم یناءمستخرجة من ادارة مؤسسة م یاناتب املصدر

نرى ان املؤسسة  % 31،19 ارتفع سنة یثللتبادل التجاري للواردات ح یرمن الجدول اعاله ان للمؤسسة حجم كب تبین

من مختلف املنتجات باألخص مواد البناء وھذا راجع الى  كبیرة 2014وبلغ سنة  % 23,07بنسبة  2019،  یاتتستورد كم

 التجاري للمؤسسة. یزانذلك سلبا على ناتج امل یؤثر نقص االكتفاء الذاتي مما

وقود املعادن متل:  انعدمت وبعض املنتجات یمیائیةمتل: املواد الك یراكب یران بعض املنتجات تشھد تغ یالحظ كما

 الصلبة

 :حركة الصادرات باملؤسسة -ب

 حركة الصادرات حسب املنتج -2 -رقم الجدول 
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شمل  یثللمنتجات ،ح الصادرات للتبادل التجاري من خالل حركة یرتناقص كب یرةاملؤسسة خالل السنوات االخ شھدت

من التناقص في مجال املنتجات  یرةكانت النسبة الكب و و كذا البضائع املختلفة یةالتناقص كل من املنتجات الفالح

خالل  یراي نسبة تصد یكناضافة الى املعادن الصلبة لم  یةالبترول املنتجات كما ان قطاع املواد البناء و یةالفالح

 .االخیرتین ینالسنت

 : حركة التبادل التجاري حسب البلد املتعامل باملؤسسة.تانیا

 : حركة الواردات حسب بلدان التعامل: 03رقم  الجدول 

 
و دول  یةالبلدان العرب من ،كان استقبال املوانئ یرةعبر السنوات االخ یراحركة واردات املؤسسة ارتفاعا كب شھدت

 الل استقبال اي منتجات خ یتمخارج االتحاد االوربي ن كما لم  بلدان باإلضافة الى یةالشمال یكااالتحاد االوربي و امر 

 الوسطى و البلدان االخرى. یكاو امر  یاالوسطى، اس یكا:امر  یةالتال الدول  من طرف 2014سنة 

 حركة الصادرات حسب بلدان التعامل -ب

 : حركة الصادرات حسب بلدان التعامل.4رقم  الجدول 
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في  40.67تناقص بنسبة  شھد یثح 2014عكس سنة  2013املؤسسة حجما مع معتدال من الصادرات خالل  حققت

 من طرف املؤسسة . 2014أي صادرات سنة  تتلقى لم یقیاحجم الصادرات للبادان املتعامل معھا كما ان كل افر 

منتجاتھا وكذا البلدان  حیث أن املؤسسة شھدت تذبذب في حركة التبادل التجاري من خالل حركة الصادرات من كما

 قطاع املحروقات. خارج التي تصدرھا یلةالضئ التي تتعامل معھا على الرغم من النسب

من  یرةكب یاتبكم املنتجات تستورد یثمستغانم من عدة مشاكل في مجال التبادل التجاري ح یناءاملؤسسة م تعاني

 یدفعالسلع و البضائع، وھذا ما  یغدخول السفن و تفر  یؤخر مما یناءملرفأ امل یرالخارج ،كما أنھا تعاني من الحجم الصغ

عدم وجود االت مناسبة  یغھا،متوقفة وعدم تفر  ینةالصعبة طول مدة بقاء السف بالعملة یفاملؤسسة الى دفع تكال

 املؤسسة. یلذلك سلبا على مجموع مداخ یؤثرمما  یاناأح السفن یغلتفر 

 حسب نوع و عدد السفن. یةالحركة التجار  2-2-2

 .یغ: سفن التفر اوال

 باملؤسسة. یغلتفر نوع وعدد سفن ا 05رقم  الجدول 
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 512ب  2011 لسنة قدرت سفن الشحن ینما،ب ینةسف 511 یغسفن التفر  2011في سنة  یلةاملؤسسة حص شھدت

لسفن  یذاءاإل  ناقالت ان یالحظشحن ، مما  ینةسف 614و  یغتفر  613ب  2014لسنة  یلةقدرت حص بینما .ینةسف

 .یرةارتفاعا خالل السنوات االخ الشحن لسفن یذاءعكس سفن اإل  یرةفي تناقص خالل السنوات االخ یغالتفر 

 2002منذ  یناءبامل یةحركة املبادالت التجار  3-2-2 - 2014

 2002للفترة  یناءالتي تمت بامل یةاملبادالت التجار  یعجم یصتلخ یمكن -. یليكما  2014

 2014الى  2002خالل  یة: الحركة التجار  06. الجدول رقم 

 
و  یرالحجم االجمالي للتصد كان تذبذب عبر السنوات فمثال خالل السنوات االولى یناءبامل یةحركة املبادالت التجار  تشھد

 ارتفاعا. یةالتجار  الحركة شھدت یرةخالل السنوات االخ ینمافي انخفاض ب یراداالست

 یةالثالث: نتائج و مالحظات ختام املبحث

النقل  یعدان تقوم بدون نقل ، و  یمكنال  والتي یةعلى التجارة الخارج یرةالرخاء االقتصادي ألي دولة بدرجة كب یعتمد

 یةتقوم املوانئ بدور ھام في عمل یثن ، ح یةاالكبر من التجارة العامل الجزء في نقل یساھمالبحري اھم اشكال النقل الذي 

 النمو االقتصادي یةفي صناعة النقل البحري و كذلك في عملتعتبر املحور املركزي  فھي النقل البحري 

 دولة. ألي

 النتائج: 1-3

 مساھمة املوانئ في تطور التبادل التجاري: 1-1-3

منافد مباشرة  یفتحو  للدولة من حجم التجارة یزیدفي الخدمات  یالتفي االداء و تسھ یةموانئ ذات كفاءة عال وجود

للصادرات ، باإلضافة الى ان وجود  یةالتنافس القدرة من یدمن التكلفة كما انھا تز  یدبدون وسطاء تز  یةلألسواق العامل

مباشرة من الدول املصدرة و على  یاجاتھااحت یرادلھا الفرصة باست یحتت حیث تحسن من مركز الدولة یالتھذه التسھ

 .یةمنتجاتھا الى انسب االسواق التجار  تصدیر النحو االخر
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اصالح السفن و  ین،: التاممتل من االنشطة املختلفة التي تخدم صناعة النقل البحري  یدالعد یاماملوانئ تساعد على ق و

 للدولة. االقتصادي الرخاء یقالتجارة و تحق یطالى تنش یوديمما  ینالتمو 

 على االقتصاد القومي للدولة: یناءامل ير تأث 1-2-3

تشكل عصب  یةالنام الدول  فان واردات یةالقوم یاتھااضافة القتصاد یلاملتقدمة تمثللدول  یةكانت التجارة الخارج اذا

 یاتقادرة على ان تفي بأغلب ضرور  یرو ھي غ یةاالول مراحلھا ال تزال في یةو ذلك الن صناعاتھا املحل یةاالقتصاد یاتھاح

التقدم الواضح بالنسبة ملعظم  ورغممن االصناف االخرى. یرھاوغ یةو االدوات املنزل یةاالدو  صناعة متل: یومیةال یاةالح

او انشاء الطرق ال تزال في  یةاآلالت الزراع یعفي تصن املستخدمة یةالتكنولوج یاتفان الطاقات و االمكان یةالدول النام

 البحري لنقلھا.وتستخدم و سائل النقل  یرةكب یاتھذه االصناف بكم یرادھذه الدول باست تقوم مراحلھا االولى و لذلك

القتصادھا القومي و  العامة تعتبر من العوامل یطاتان وجود منافذ مباشرة للدول على البحار و املح یھشك ف ومما

 .یةاو الفن یةالعلم یبمزودة بأحدث االسال یثةحد وطنیة اال من خالل املوانئ یتحقق، و ھذا ال  یاس ياستقاللھا الس

من  یزیداملصدرة و بذلك  الخام املواد یقاالرباح عن طر  یدعلى النمو الصناعي و تز  یساعد ةیبكفاءة عال یدارالتي  فاملیناء

االستقرار و  یقتخطو نحو االمام بخطوات ثابتة لتحق و ھذه الدول  یھعل یران تس یجبمعدل النمو االقتصادي الذي 

 ینو تعطي فرصة مباشرة للتبادل التجاري ب یةتقدم الحافز لدخول السوق العامل املوانئ االمن، و من جھة اخرى نجد ان

 .الدول 

 املالحظات: 2-3

 دور املوانئ في النمو االقتصادي: 1-2-3

تمر من خاللھا التجارة  كبوابات انھا تعمل یثح یةفي النمو االقتصادي بالدول النام یویااملوانئ دورا ھاما و ح تلعب

فلن  یةاما بالنسبة للدول النام یرھا،تم تصد یعھا( و تصنالبترول -دناملعا –مواد الخام) الخشب  یرادمثل: است یةالخارج

اي  یعفبدون املوانئ ال تستط یةاملنقولة بحرا وعلى موانئھا بدرجة عال التجارة معظم ھذه الدول تعتمد على یاتاقتصاد

املوانئ الخام  یروكذلك تصد یاجاتھا،لسد احت یةاملنتجات املصنعة و البضائع االساس تستورد ان یةدولة من الدول النام

 یةدور نشط في التنم یزو االداء املتم یةو للموانئ ذات الكفاءة العال یة،الحصول على العمالت االجنب من التي تمكنھا

 :یلي یماف یصھاتلخ یمكنالتي  یجابیاتعلى ھذا الدور بعض اال  یترتبو  االقتصادیة

 للدولة. یاس يقتصادي و الساالستقالل اال یدتساعد على دعم و تأك-

 و املواد الخام. یةالواردات و السلع االستھالك یفخفض تكال-

 لصادرات الدولة. یةمن القدرة التنافس یدتز  -

 .یةبرامج التم یلتعتبر مورد و صدر للحصول على العملة الصعبة الالزمة تحو  -

 .یةالرسوم الجمرك یلتحص یقالعامة عن طر  ینةمورد من موارد الخز  -

 فرص عمل . یرقطاع االستثمار البشري و توف -
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 -السفن ینتمو  -نقل -ینتخز  -اصالح السفن ینانشطة متعددة تخدم قطاع النقل البحري متل: شركات التام یامق -

 ....الخ.

مباشر و  یرمباشر او غ بشكا یةاالقتصاد یةعلى التنم یؤثرقد  یةاخرى فان عدم وجود مواني ذات كفاءة عال یةمن ناح و

 :یلي یماف یحھاتوض یمكن التي یاتتظھر بعض السلب یةعلى التجارة الخارج یؤثربالتالي 

 النقل. یفارتفاع تكال یجةترتفع اسعار الواردات نت -

 .یةباألسواق الخارج یةتفقد الصادرات قدرتھا التنافس -

 .یرغرامات التأخ و دفع یفالتكال یادةالى ز  یؤديمما  یناءزمن بقاء السفن بامل یزداد -

 :دور املوانئ في االقتصاد العالمي: 2-2-3

 یة،العامل التجارة لنمو یجةو ذلك نت یةانشطة النقل العامل یعجم یھاالقتصاد العامي الى نظام واحد تتكامل ف تحول 

االرض و البحر و ھي املحور املركزي في  بین انھا تمتل حلقة الوصل یثالحال تقوم املوانئ بمواكبة ھذا التحول ح یعةوبطب

 سلسلة النقل البحري.

من  یاتاالنشطة و العمل جمیع ان تتابع یمكنھاو االدارة حتى  یاسةالس یثمن ح یدةالجد یراتاملوانئ تبعا للمتغ تتغیر

ا منحنى تجاري لھ یكون ان  یجبو  یةكأي مؤسسة تجار  اصبحت یومان املوانئ ال یثلحظة االنتاج حتى االستھالك ، ح

 و النقل التي تخدمھا. یةالخارج التجارة شانھا شان قطاعي

السفن و البضائع  یعتشج طریق بدور فعال في نظام النقل العالمي و في مجال التسوق وذلك عن یثةاملوانئ الحد وتقوم

جھات النقل املختلفة البحري و البري ، كما انھا تساعد على  مع تقوم بدور نشاط یضاعلى استخدام املوانئ املتطورة ،وا

 التجارة. یطتنش

 الفصل: خاتمة

ان النمو االقتصادي ألي  حیث للدولة، یةاو خارج یةو األساس ي للتجارة سواء كانت داخل یس ياملوانئ املنفذ الرئ تعتبر

بعض املنتجات التي  یععدم استطاعة بعض الدول تصن حالة وذلك في یةعلى التجارة الخارج یرةبنسبة كب یعتمددولة 

 بعض منتجاتھا حتى تتمكن من الحصول على یرو في نفس الوقت تقوم بتصد باستیرادھا تحتاجھا ولذلك تقوم

 یفةاال بواسطة وظ ھذا یامق یمكنالتي تحتاجھا و التي قد تعتبر عامل مھم لنموھا االقتصادي و ال  یةاالجنب العمالت

ان التجارة  یثح یةبالنسبة للتجارة الخارج ضروري  و یوي من اھم اشكال النقل و عامل ح یعدلبحري الذي النقل ا

التي  یةمن حجم التجارة العامل % 80اكتر من  یمثلاالعوان السابقة و ھذا النمو  خالل یعااملنقولة بحرا قد نمت نموا سر 

 البحر. یقعن طر  نقلھا یتم

و بالتالي  یةالتجارة الخارج حجم في یعةالسر  یادةو خدمات املوانئ حتى تواكب وتالئم الز  یزاتالبد من اعداد تجھ لذلك

 الرخاء االقتصادي للدولة. یقتحق
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 العامة الخاتمة

 نظرا ودلك , دولة ألي االجتماعية و االقتصادية املشاكل حل على يعمل الدي االقتصادي النمو محرك البحري  النقل يعد

 و جديدة وظهور اسواق اتساع في يساعد بدوره الدي التجاري  التبادل حركة تنشيط في املؤثر و الفعال دوره و ألهميته

 االقتصادي و االنماء بعملية الدفع لتالي وبااالقتصادية التنمية علي دلك يؤثر مما النامية البلدان اليها تفتقر التي

 فهو بوابة عالية كفاءة دو و الوسائل مجهز باحدث ميناء لديها يكون  ان الدولة على يستحسن الهدف هدا لتحقيق و

 من كفاءة ترفع ان عليها يستحسن لدا. الدولة لتلك املتنامي املحلي الطلب يعزز  مما الخدمات و السلع مختلف عبور 

 خالل من ودلك االقتصادي والتقدم التطور  مواكبة من تتمكن حتى البحرية اساطيلها

 الوطنية تنمية االساطيل تستهدف فيما البحرية املالحة خصوصا و البحري  النقل بشان واضحة سياسات تبني ضرورة

  الصعبة العمالت توفیر و الخارجية التجارة نقل في و  زيادة حصتها

 املتعدد الدولي النقل حلقات تكمل التي الخدمية الشركات تطوير و بانشاءالوطنية  املالحة لشركات قيام ضرورة

 التخزين ,,, و التعبئة و التغليف و الجو و البر طريق عن البضائع نقل كخدمات الوسائط

 انظمة الكفيلة بتحسین االجراءات واتخاد , االدارة في الحديثة التقنية استخدام املالحية الشركات استمرار و قيام ضرورة

  . سفنها طواقم كفاءة رفع و اسطولها في املنافسة لديها و زيادة عامل التشغيل

 الخدمات في املشاركة و املشترك لتشغيل تجمعات او اتفاقيات في غیرها او الوطنية الشركات دخول  ضرورة

 . الوطنية لألساطيل االمثل االستخدام لتحقيق دلك و التبادل و

  .موحدة جغرافية مناطق في العاملة و املالحية متشابهة  االختصاصات الشركات دمج بعملية القيام

 مواد و سفن ناقالت النفط خاصة البحرية املالحة قطاع في االقليمية بالستثمار و الوطنية التمويل مؤسسات قيام

 الصب
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 املكوث السفن بامليناء طول : مثل امليناء تواجه التي املشاكل و املعوقات مختلف تفادي هي مجرد انما االهداف هده ان

 للتبادل التجاري حيث املتسارع للنمو نظرا و مستغانم ميناء مؤسسة قامت السلبية االنعكاسات هده مواجهة اجل من و

 التيباملشروع  هدا يسمح باملستقبل حيت  لقدراتها املتوقع العجز مواجهة اجل من دلك و الثالث الحوض انشاء

 

 سنويا طن الف 900 من اكثر املختلفة البضائع تجارة-

 سنويا طن مليون  من اكثر الحبوب تجارة_

 سنويا حاوية الف 400 الحاويات حوالي تجارة_

 النمو في رفع دوره على ينعكس ان يمكن ما هو و الشغل مناصب من مهم عدد بتوفیر املشروع هدا يسمح كما

  .عامة بصفة لها املناطق املجاورة و الوالية تنمية كدا و االقتصادي
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