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  اإلھــــــداء

  ﷽���� والّسالم على النّبّي المصطفى الكریم

  أّما بعد:  

بعد الّضيق يأتي الفرج وبعد العناء تأتي الرّاحة و بعد الّتعب ينال المراد، فبعد جهد جهيد       

شخص إلّي قـلبي    تّم انجاز هذا العمل المتواضع اّلذي أهديه أّوال و قبل كلّ شيء إلى أحّب وأعزّ 

  بعد هللا سبحانه وتعالى و رسوله الكريم

إلى والدتي الكريمة لقـاء ما جادت به علّي من أفضال و إنعام أسأل هللا أن يقدرني على                   

  شكره و رده

  اّلذي تبنى الموضوع ،  كبداني سيد أحمدإلى أساتذة الجامعة و خاّصة األستاد المؤطّر  

  ة و رعاية ، ولما قّدمه لي من توجيهات و نصائح و معلومات.و تابعه عناي 

، وإلى كلّ من تمّنى لي الّنجاح من  مدني غوتيإلى كلّ عّمال مؤّسسة ميناء مستغانم و على رأسهم  

  ''معلم نور دين''قريب أو من بعيد ، و باألخص  

  الطالبة بخيرة زهرة

  

 



  راتـــــــ�شكّ 

  

  بعد الّصالة و الّسالم على أشرف المرسلين

أشكر هللا عّز و جّل اّلذي و ّفقين إىل إجناز هذا العمل املتواضع كما  

اّلذي ساعدين على إجناز  ''كبداين سيدي امحد''ال أنسى األستاذ 

  هذا البحث �رشاداته و�ملعلومات اّليت قّدمها يل .

كما أشكر من ساعدين يف مؤّسسة ميناء مستغامن مكان الّرتّبص و     

على املساعدة اّليت قّدمها يل فيما خيّص اجلزء مدين غويت �ألخّص 

  الّتطبيقّي ، و ذلك �ملعلومات الّضروريّة و الالزمة فيما خيّص البحث.

  رية زهرةالطّالبة خبّ                                                                               
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 ة:مة العامّ المقدّ 

ة تي ترتكز علیھا البنیة االقتصادیّ ة الّ ة الھامّ ئیسیّ حد القطاعات الرّ أ قل البحريّ یعتبر قطاع النّ 

حد المعالم أقل صبحت مرافق النّ أمة وة المتقدّ ناعیّ ول الصّ و الدّ أامیة ول النّ سواء في الدّ 

م  قدّ ة و التّ فكار الجدیدة والمبتكرات العلمیّ نت بفضل األن تمكّ أ بعد االقتصاديّ  موّ البارزة للنّ 

تھ في ضمان یّ ھمّ أحیث تبرز  ،خرىة األر في القطاعات االقتصادیّ طوّ من مواكبة التّ  قنيّ التّ 

زات شاط  من خصائص و ممیّ ع بھ ھذا النّ لى ما یتمتّ إو یرجع ذلك  ،جاريّ بادل التّ حركة التّ 

ات وواسطة لع والمنتجات  عبر القارّ كلفة لنقل السّ  قلّ األ ة والمثلى والوسیلة الھامّ  یعدّ  فھو

 جماليّ إ/ من 80ة حیث  بلغت نسبة البضائع المنقولة  بحرا بما یزید عن  ئیسیّ صال الرّ االتّ 

  ة. جارة الخارجیّ التّ 

قل لكونھا تساھم في ر خدمات النّ قتصادي بمدى تطوّ مو االیرة  النّ تخرى ترتبط وأمن جھة 

اقلة لدعم وتطویر ركات  النّ ول والشّ ا تحرص الدّ ذولھ ،ادرات و الوارداتنعاش حركة الصّ إ

ووجود نظام  نقل على ، ة الحدیثة قنیّ جھیزات  التّ ة بالتّ ة و المنشآت البحریّ ساطیلھا الوطنیّ أ

ة دة و الكفاءات بما یساھم ذلك في زیایّ و تطویر المھارات الفنّ  ،امظدرجة من الكفاءة و االنت

 موّ الي تحقیق النّ وبالتّ  ،جاريّ لتّ ابادل ة للبضائع المنقولة وانسیاب حركة التّ نتاجیّ الطاقة اإل

  .االقتصاديّ 

  الیة:ة التّ شكالیّ و بناء على ذلك یمكن طرح اإل

 ؟أالقتصاديّ  موّ في تحقیق النّ  قل البحريّ ما مدى مساھمة النّ 

  من خالل اإلشكالیّة أعاله توضع التّساؤالت الفرعیّة اآلتیة: ة:سئلة الفرعیّ األ
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  ماھي احتیاجات االقتصاد الجزائرّي للنّقل البحرّي؟ -

  ما عالقة النّقل البحرّي بالتّجارة الخارجیّة و النّمّو االقتصادّي؟ -

  كیف یؤثّر المیناء على النّمّو االقتصادّي؟ -

  انطالقا من اإلشكالیّة أعاله توضع الفرضیّات التّالیة: ات البحث:فرضیّ 

  نشاط النّقل البحرّي نشاط إنتاجّي یخلق قیمة اقتصادیّة من خالل نقلھ للبضائع واألفراد. -

  یعدّ قطاع النّقل أداة فعّالة في عملیّة التّوزیع االقتصادّي. -

سیّة النسیاب حركة التّبادل التّجارّي وبالتّالي یعتبر نشاط النّقل البحرّي أحد الّشروط األسا -

  الدّفع بعملیّة اإلنماء االقتصادّي.

  ھناك تأثیر متبادل بین النّقل البحرّي و حركة المبادالت التّجاریّة. -

  یؤدي تحسین حركة النّقل البحرّي إلى تحسین معدّل نمّو التّجارة الدّاخلیّة والخارجیّة للبلد. -

  ئ في تنشیط المبادالت التّجاریّة ، و بالتّالي التّأثیر على العملیّة التّنمویّة للبلد.تساھم الموان -

  : ھناك أسباب موضوعیّة و األخرى شخصیّة.سباب اختیار الموضوعأ

: فھي تتعلّق بمبدأ اھّمیّة الموضوع في الدّراسات االقتصادیّة حیث أّن ةسباب الموضوعیّ األ

عیدة عن تحقیق النّمّو االقتصادّي ، وذلك لغیاب  الثّقافة الفردیّة و البلدان النّامیة ال تزال ب

المجتمعیّة الّتي لھا تأثیر على ثروة البلد ، كما أّن لھا قصورا كبیرا في نمّو أساطیلھا سواء 
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من ناحیة المستوى التّكنولوجّي المستخدم أو من ناحیة استقرار متوّسط أعمارھا. ھذه 

  دورا ھاّما في تحقیق النّمّو االقتصادّي.األساطیل الّتي تلعب 

  و ھي تتعلّق بما یلي: ة:خصیّ سباب الشّ األ

تقدیم مساھمة علمیّة تكون مرجعا للّطلبة في المستقبل، و خصوصا أنّھا مدّعمة بجانب  -

  تطبیقّي.

تصحیح بعض المفاھیم حول دور النّقل البحرّي في تحقیق النّمّو االقتصادّي من خالل  -

 التّعّرف میدانیّا على مؤّسسة میناء مستغانم.

 تقریب الحقائق إلى ذھن القارئ حول واقع قطاع النّقل البحرّي. -

یسّجل النّقل البحرّي بمختلف أشكالھ حضورا ھاّما  في العملیّة التّنمویّة ،  ة الموضوع:یّ ھمّ أ

 للجھد، وال سیما النّقل  وذلك لما یتبعھ من تبادل، واختصار للكلفة، وربح للوقت، و اقتصاد

البحرّي الّذي یساھم بدرجة كبیرة في كثیر من التّبادالت التّجاریّة سواء على المستوى 

 الدّاخلّي أو الخارجّي ،إذ تتّجھ كّل دولة إلى العنایة و االھتمام بھذا النّوع من النّقل لما یشھده 

البطالة، وبما تحقّقھ من خدمات و  من تشیید للموانئ الّتي تدّر على البالد البضائع وتمتصّ 

وظائف، وھذا ما شّجعني على تناول ھذا الموضوع ، و البحث فیھ لمعرفة تفاصیل مساھمة 

  النّقل البحرّي في العملیّة  التّنمویّة.
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  ابقة:راسات السّ الدّ  -

'' الّذي عالج من خاللھ  االقتصاديّ  موّ في النّ  قل البحريّ دور النّ دراسة مزاري إبراھیم ''  -

مفاھیم النّمّو االقتصادّي ، و أھّم نماذجھ و األھّمیّة االقتصادیّة للنّقل البحرّي ،حیث قام 

بدراسة تحلیلیّة بمیناء مستغانم یشیر ألى الحركة التّجاریّة بالمیناء وأھّم المشاریع و التّحدّیّات 

ضرورة االستثمار في ھذا القطاع ، و  الّتي تواجھھ، و قد توّصل من خالل ھذا البحث إلى

  ذلك عن طریق:

ـ تخفیض الّرسوم و أجور خدمات الموانئ حتّى تكون قادرة على منافسة موانئ الدّول 

  المجاورة.

  .)1(فتح آفاق جدیدة لتنمیة القطاعات األخرى كالبنوك و التّامین ...الخ  -

 نمیة التّجارة الخارجیّة '' الّذي تعالج من دراسة حّماني آمال " دور قطاع النّقل البحرّي في ت -

خاللھ مفاھیم عاّمة حول النّقل البحرّي والتّجارة الخارجیّة والعالقة بینھما، كما تضّمن البحث 

 دراسة میدانیّة بمؤّسسة میناء مستغانم تعالج من خاللھا التّجارة البحریّة للمیناء و قد 

الھتمام والعنایة بھذا القطاع، و ذلك عن طریق توّصلت  من خالل ھذا البحث إلى ضرورة ا

  االرتفاع بمستوى الخدمات الّتي تقدّمھا الّشركات.

  رفع معدّالت عملیّات المناولة باستخدام أحدث اآلالت و المعدّات. -

  .)2(توفیر فرص الّشغل جدیدة لألیدي العاملة...الخ  -

  

  2014-2013 /جامعة مستغانم - رة ماستر،مذكّ االقتصاديّ  موّ في النّ  قل البحريّ )مزاري ابراھیم:دور النّ 1(

 2012-2011/جامعة مستغانم، ة،مذكرة ماسترجارة الخارجیّ في تنمیة التّ  قل البحريّ مال :دور قطاع النّ آاني ) حمّ 2(
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  راسة:الدّ  منھج -

البحث على المنھج الوصفّي و التّحلیلّي المرتكز على النّظریّة االقتصادیّة، وتحلیل  یعتمد

  الوقائع انطالقا من الدّراسة التّطبیقیّة.

  راسة وتبویب البحث:تقسیم الدّ  -

  لمعالجة اإلشكالیّة أعاله فقد تّم تقسیم  البحث بعد المقدّمة العاّمة إلى ثالثة فصول:

: و ھو دراسة نظریّة النّمّو االقتصادّي ، والّذي یعالج الفرق بین النّمّو والتّنمیة لوّ الفصل األ

  و الخصائص االقتصادیّة للدّول النّامیة و المتقدّمة كما أشرت فیھ إلى أھّم النّظریّات التّنمویّة.

: و موضوعھ النّقل وھو یتضّمن خدمات النّقل البحرّي و یعالج عناصر   انيالفصل الثّ 

  وتكالیف النّقل البحرّي كما أشرت فیھ إلى أھّم متطلّبات النّقل البحرّي.

: المتمثّل في الدّور المتصاعد للنّقل البحرّي في النّمّو االقتصادّي ن ویعالج الثالفصل الثّ 

عالقة النّقل البحرّي بالتّجارة الخارجیّة ،كما یتضّمن دراسة تحلیلیّة لدور میناء مستغانم في 

 المبادالت التّجاریّة ، و ینتھي بأھّم المالحظات واالستنتاجات.تنشیط 
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  لوّ الفصل األ
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   :مقدمة

 في نظریات عدة ظھرت بحیث,  االقتصاد علم فروع احد االقتصادي النمو موضوع یعد

 الى التقلیدیة النظریة من ابتداء االقتصادي االنماء عملیة على ركزت التي المجال ھذا

 اجل من تكافح التي دولة كل في جوھریا عامال یمتل االقتصادي فالنمو الحدیثة النظریة

 النظامو االقتصادي التوجیھ اعادة على تشمل التي و االبعاد متعددة عملیة تعتبر التي التنمیة

  الخ ...والناتج الدخول في التحسین الى باإلضافة االجتماعي

  :التالیة الموضوعات نتناول سوف ھذا تحقیق كیفیة لمعرفة و

  .االقتصادیة التنمیة النمو بین الفرق: اوال

  المتقدمة. البلدان في النمو خصائص و عوامل: تانیا

 التنمویة النظریات: تالتا
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   التنمیة. النمو بین الفرق:  االول المبحث

 العامیة الحرب بعد خاصة البلدان قبل من كبیر اھتمام ذات االقتصادي التنمیة و النمو یعتبر

 االساسیة العناصر من تحسن ان شانھا من امور من المجال ھذا یتضمنھ لما ودلك الثانیة

  الخ...الصحة و التعلیم في التقدم: متل افضل لحیاة

  :االقتصادي بالنمو المتعلقة المفاھیم 1-1 

  :االقتصادي التخلف مفھوم1-1 1-

 و مركبة التخلف مشكلة الن االقتصادي للتخلف علیھ متفق تعریف اعطاء الصعوبة من

 جھات و الختالف ونظرا اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة عدیدة بجوانب متصلة و معقدة

 البلد ھو المتخلف البلد ان یرى من فمنھم معینة زاویة من الیھ ینظر واحد كل اخد فقد النظر

 البلد ھو المتخلف البلد ان یرى من ومنھم االقتصادي النمو افاق و   امكانات یملك ال الذي

 حالة تجاوز الى یؤدي ال لوحده المال راس وجود ان اال  المال راس ندرة من  یعاني الذي

 او االقتصادیة الموارد ندرة من یعاني الذي ھو المتخلف البلد ان االخرون یرى و,  التخلف

  )1(. معا االثنین او الوارد استخدام سوء

  :منھا التخلف سبابأ ھمأ ومن

 و الحارة المناطق في تقع المتخلفة النامیة الدول معظم فاغلب : بیئیة و جغرافیة سبابأ -

  .القطبیة

 في لھا مثلاأل استغالل عدم وأ االقتصادیة الموارد توفر عدم: اجتماعیة و اقتصادیة سبابأ -

 )2( .داریةواإل الفنیة المھارات وأ الحوافز و الدوافع توفر عدم مع توفرھا حالة

  

  .19ص  2007د مدحت القریشي''التنمیة االقتصادیة'' دار وائل للنشر ،الطبعة االولى ،عمان ـ  1

  .119-112ص  2001د دمحم ناجي حسن خلیفة،النمو االقتصادي دار القاھرة  -2



 

9 
 

 نموّ   عاقةإ في كبیرا دورا لعب قد االستعمار نأ البعض یرى: السیاسیة سباباأل امّ أ -

 على عمل نھأ  كما الصناعة قطاع في خاصة و المحتلة للدول االقتصادیة القطاعات بعض

  . ولالدّ  لھذه الطبیعیة الموارد احتكار

  :االقتصادي النمو مفھوم-2

  االنتاج یعرف و االنتاج زیادة عن یعبر كمیا مفھوما االقتصادي النمو مفھوم یعتبر

 الحقیقي القومي الناتج من الفرد دخل في الزیادة و الحقیقي انتاج في التوسع بانھ االقتصادي

 على یعمل الذي القومي الناتج في زیادة یولد و الموارد ندرة عبء من یخفف بالتالي وھو

  مواجھة

 في الزیادة قیاس طریق عن اما  یقاس او یحدد قد االقتصادي النمو و االقتصادیة  المشاكل

 الدخل او القومي الناتج قیاس طریق عن الزمن من فترة خالل تحقق الدي القومي الناتج

 )1(.القومي الناتج من الفرد دخل قیاس یمكن السكان عدد و القومي

 

 

 

 

 87صدمحم ناجي حسن خلیفة , مرجع سابق   )1(
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  .االقتصادیة التنمیة مفھوم 1-1-3

   و معین مجتمع یتخذھا التي السیاسات مجموع: انھا على االقتصادیة التنمیة تعریف یمكن

 افراد حاجیات لتلبیة النمو ھدا تواصل ضمان مع االقتصادي النمو معدالت زیادة الى تؤدي

  )1(.االجتماعیة العدالة من ممكن قدر اكبر تحقق و المجتمع

 في النمو مستكملة غیر الدولة  تستخدمھا التي العملیة: انھا على االخر البعض یرھا و  

 زیادة وبالتالي الحقیقي القومي دخلھا زیادة بھدف الحقیقیة االقتصادیة مواردھا استغالل

     )2(.   منھ الفرد نصیب متوسط

 االقتصادیة التنمیة ان اذ,  التنمیة و النمو بین اختالف ھناك ان نجد التعاریف خالل من و

 بتغیرات ومصحوب نمو انھا على التنمیة وصف یمكن حیث النمو من مضمونا اوسع

 مصادر  لتنویع تسعى و الوطني االقتصاد ھیكل تشمل ان یجب التغیرات ھذه و ھیكلیة

 في تتم,  تلقائي اقتصادي توسع عملیة سوى لیس االقتصادي النمو ان حین في, فیھ الدخل

 اخرى بعبارة, الحادثة الكمیة التغیرات بحجم تقاس و, محددة و ثابتة اجتماعیة تنظیمات ظل

 من ممتدة فترة عبر الحقیقي الفردي الدخل في دائمة و تراكمیة, سریعة زیادة تحقیق

 في جدري تغییر دون تتحقق ال التنمیة فان یتغیر ان بد ال ینمو شيء اي ان الزمنوبما

  )3(.واالجتماعي االقتصادي البنیان

  44ص 1999,  مدحت مصطفى , سھیر عبد الطاھر , النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة االقتصادیة)1(

  25ص 2005,  1) حربي دمحم موسف عریقات مبادئ االقتصاد , التحلیل الكلي االردن , دار وائل للنشر , ط2(

   39) دمحم مدحت مصطفى , مرجع سابق , ص3(
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   .االقتصادیة التنمیة و النمو تفسیر 2-1

  :االقتصادیة التنمیة اھمیة1-2-1

  :یلي فیما تكمن وھي كبیرة اھمیة ذات التنمیة تعتبر

 و االقتصادیة الفجوة حد للتقلیل النامیة للدول ضروریة االجتماعیة و االقتصادیة التنمیة- 

 و االقتصادیة الھیاكل في متوازیة و متأصلة مازالت التي المتقدمة الدول مع التقنیة

   ایجاز یمكن النامیة للبلدان االجتماعیة

  :التالیتین مجموعتین في االقتصادیة غیر و االقتصادیة العوامل هذھ

 : في تتمثل و االقتصادیة العوامل مجموعة - أ

      للخارج االقتصادیة التبعیة-

  .الواحد االنتاج نمط سیادة      -

   .الصناعي البنیان ضعف     -

  .االموال رؤوس نقص     -

  .المختلفة بأشكالھا البطالة انتشار  -

  .المعیشة متوسط و الفرد دخل متوسط انخفاض -

  .الخارجیة  المدیونیة ازمة استمرار - 
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  الھائلة السكانیة الزیادة: في تتمثل و االقتصادیة غیر العوامل مجموعة -ب

  .التعلیم مستوى انخفاض -

  .االمیة نسبة ارتفاع-

  )التكنولوجیة( التقنیة و العلمیة اإلنجازات و القدرات تراجع -

 اقتصادیة  تنمیة بأحداث تدریجیا االقتصادیة غیر و االقتصادیة العوامل ھدم تجاوز یمكن و

  .وواضحة مدروسة استراتیجیة و رؤیة على كبیرا اعتمادا تعتمد واجتماعیة

  االستقالل على تقوم ان البد الحقیقیة التنمیة: االقتصادي  لالستغالل اداة التنمیة  -

 االستقالل على المتخلف البلد الحصول بمجرد و,  تبعیتھ اساس على ولیس االقتصادي

  ھیاكل استمرت اذا ھذه التبعیة حالة انقضاء علیھ یترتب ال السیاسي

 المتخلفة الدول تقیمھا التي المشروعات تنوع و والمالي  التكنولوجي التعامل ان بل, الیاتھا

 تدریجیا یستلزم ھنا, المتخلفةّ  االقطار التبعیة روابط من یعمق و یزید ذلك كل استقاللھا بعد

 الذات على تعتمد الحقیقیة التنمیة بإحداث اي, للدولة االقتصادي ھیكل بتغیر التبعیة

  )1( . صحیحا استغالال الدول في المتاحة الموارد  باستغالل

  

  

  .264ـ حربي دمحم موسى عریفات مرجع سابق ص  1
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  .االقتصادیة للتنمیة الثالثیة الجوھریة األھداف: انیاث

 االقل على فیھا یتوافر ان المجتمعات كل في ینبغي لذا ملموسة مادیة حقیقیة التنمیة تعد

  :التالیة الثالثة االھداف من واحد

  .والحمایة, الغداء, السكن: متل الحیاة على المقومة االساسیة السلع توسیع و زیادة  -

 بالقیم اكبر اھتمام و افضل تعلیم و اكبر عمل فرص توفیر متضمنا المعیشة مستوى رفع - 

 ایضا تولد سوف انھا بل المادیة الرفاھیة لتحسین فقط تؤدي والتي لإلنسانیة القیم و التفافیة

  .كبیر بشكل الفردي المستوى على نفس عزة

 عن وذلك االمم و لألفراد المتاحة االجتماعیة و االقتصادیة  االختیارات نطاق توسیع - 

  لب والدول الناس مع عالقتھم في فقط ولیس, االعتمادیة و العبودیة من تخلیصھم طریق

 )1(.االنسانیة المأساة و الجھل قوى من تحریرھم ایضا

  

  

  

  

  

  59-58ص 2006میشل تودارو , التنمیة , المملكة العربیة السعودیة , دار المریخ للنشر , 
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  :االقتصادي النمو سمات و عناصر: 2 ـ2 ـ1

  :االقتصادي النمو عناصر:  أوال

 مفصلة  التكنولوجي التقدم و المال رأس و العمل في أساسا االقتصادي النمو عناصر تتمثل

  : یلي كما

 في الستخدامھ لإلنسان یمكن التي الثقافیة و الفیزیائیة القدرات مجموع بالعمل نعني:  العمل

 السكان بعدد مرتبط العمل حجم و ، حاجیاتھ لتلبیة الضروریة الخدمات و السلع إنتاج

 من و جھة من ھذا ، عامل كل یبذلھا التي العمل ساعات بعدد كذا و ، البلدان في النشیطین

 زیلدة إلى ذلك أدى العمل عنصر إنتاجیة زادت كلما إذ ، العمل عنصر بإنتاجیة أخرى جھة

 العمل بإنتاجیة نقصد و ، حالھا على بقیت الساعات عدد أو العمال عدد أن رغم اإلنتاج

  . إنتاجھ في المستعملة العمل وحدات عدد على المحقق اإلنتاج قسمة حاصل

 ، معین اقتصاد في معین وقت في توجد التي السلع مجموع بأنھ یعرف:  المال رأس

 تحقیق على یساعد فھو ، النمو عناصر من عنصرا الرأسمال یعتبر العمل إلى باإلضافة

 من المحققة المختلفة االستثمارات بواسطة اإلنتاج توسیع على و ، جھة من التقني التقدم

  .أخرى ناحیة

 المنتوج من أكبر كمیة بإنتاج یسمح لإلنتاج جدید تنظیم ھو) : التكنولوجیا( التقني التقدم

 عوامل من أقل بكمیات المنتوج من الكمیة نفس إنتاج أو ، اإلنتاج عناصر كمیات بنفس

  . اإلنتاج
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   : االقتصادي النمو سمات:  ثانیا

  : التالیة الظروف بتوفر االقتصادي النمو یحصل

 یجب و ، االقتصادي التوسع أو اإلنتاجي، النشاط حجم بھ نقصد و:  اإلنتاج حجم زیادة

 لزیادة المرافق الفردي الدخل في الزیادة كذا و ، اإلنتاج في الحقیقیة الزیادة إلى اإلشارة

  . السابقة بالفترات مقارنة زمانیة فترة خالل ذلك و ، اإلنتاج

 إشباع ھو اإلنتاجیة العملیات ھدف أن بما:  التنظیم طرق مستوى على التغیرات حدوث

 إلى المستثمر یسعى الوقت مرور مع فإنھ ألصحابھا ربح تحقیق و ، االنسانیة الحاجیات

 ، أسھل صورة في اإلنتاج عناصر تداول و العمل دینامیكیة تسھل جدیدة تنظیم طرق إیجاد

 یؤدي للمستثمرین الدائم السعي ھذا.  ربحیة أكثر و ، تكلفة بأقل العناصر ھذه عن البحث و

 و أكبر فائض تحقیق أجل من  سائدة كانت التي من أنجع جدیدة تنظیم طرق إتاحة إلى

  . النمو عملیة في االستمرار

 المرافقة  االجتماعیة و االقتصادیة التحسنات مجموع عن عبارة ھو:  االقتصادي التقدم 

 و استمراره، و  االقتصادي النمو سمات من سمة یعد فھو بالتالي و ، االقتصلدي للنمو

  . األفراد لمجمل االجتماعیة الغایات تحقیق

  : االقنصادیة التنمیة و النمو معیار وفق الدول تصنیف:  3 ـ 2 ـ 1

 دول إلى الدول تصنیف الضروري من أصبح االقتصادیة التنمیة بدراسة االھتمام بدأ عندما

  : أھمھا من معینة لمعاییر وفقا نامیة أخرى و ، متقدمة
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 المعیار ھذا یستخدم:  القومي الدخل من الفرد نصیب متوسط حسب التصنیف:  أوال

 و رئیسیة مجموعات ثالث إلى الدول یقسم حیث ، الدولي البنك طرف من الدول لتصنیف

 نصیب متوسط فیھا یقل التي  الدخل منخفضة الدول تضم:  االولى المجموعة: كاآلتي ھي

   1994 عام لتقدیرات وفقا سنویا دوالرا 725 عن الدخل من الفرد

 الفرد نصیب متوسط یزید التي ھي و ، المتوسط الدخل ذات الدول تضم:  الثانیة المجموعة

  . سنویا دوالرا 956.8 عن یقل و ، 725 على الدخل من فیھا

 من الفرد نصیب متوسط فیھا یزید التي المرتفع الدخل ذات الدول تضم:  النامیة المجموعة

  سنویا دوالرا 956.8 على الدخل

 معیار بتكوین المتحدة األمم قامت:  المادیة الحیاة نوعیة معیار وفق الدول تصنیف: ثانیا

 نوعیة یبین ھو و ، االجتماعیة االقتصادیة المؤشرات من لعدد وفقا الدول لتصنیف مركب

 ، المتعلمین نسبة ھي و ، أساسیة مؤشرات ثالث إلى یستند بحیث األفراد یحیاھا التي الحیاة

 الوضع یعكس الذي األطفال بین  الوفیات نسبة و ، المیالد أطفال عند المتوقع العمر و

  . للصحة العام المستوى اآلخیران المؤشران یعكس كما التعلیمي،

 اقتصادیة مؤشرات إلى المعیار ھذا یستند:  البشریة التنمیة معیار وفق الدول تصنیف:  ثالثا

  :یلي كما ھي و ، أساسیة مؤشرات ثالثة إلى یستند كما ، إنسانیة و اجتماعیة و

 القومي الدخل من الفرد نصیب متوسط خالل من المعیشة مسنوى یعكس:  األول المؤشر

  . الشرائیة بالقوة المعدل
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   المیالد أطفال عند المتوقع العمر خالل من الصحیة الرعایة مستوى یعكس:  الثاني المؤشر

 معرفة معدل من مركب مؤشر خالل من العلمي التحصیل مستوى یعكس:  الثالث المؤشر

  . العادي و االبتدائي التعلیم في المقیدین نسبة و ، الكبار بین الكتابة و القراءة

 تقسیم تم المعیار لھذا وفقا و).  1 و 0( بین ما  تتراوح قیمة البشریة التنمیة دلیل یأخذ و

  : مجموعات ثالث إلى الدول

 ،)  1 و 0.8( بین ما البشریة التنمیة دلیل فیھا یتراوح التي الدول تضم:  االولى المجموعة

  إلخ... فرنسا و ، اإلمارات و الكویت التمثیل سبیل على تضم و

 دلیل فیھا یقل التي البشریة للتنمیة المتوسطة الدرجة ذات الدول تضم:  الثانیة المجموعة

  إلخ...  السعودیة ، مصر ، لبنان مثل دوال تضم و ،)  0.5 و 0.8( عن البشریة التنمیة

 التنمیة دلیل فیھا یكون حیث المنخفضة البشریة التنمیة ذات الدول تضم: الثالثة المجموعة

  إلخ)... 1( الیمن ، السودان ، الھند مثل 0.5 عن یقل البشریة

  

  

 اإلسكندریّة ، اإلسكندریة جامعة ، االقتصادیّة التّنمیة:آخرون و عجمیّة العزیز عبد محّمد ـ1

  46... 39ص. 2000/
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   التنمویة النظریات:  ثانيال المبحث

 تضمن,  النامیة الدول في االقتصادي التخلف لمشكلة الحقیقیة األبعاد على التعرف إن

  . مختلفة مراحل عبر تنمویة نظریات

  : التقلیدیة النظریات -3-1-

  :سمیت ألدم المطلقة النفقات نظریة 3-1-1-1

 حیث,  المحلي السوق صنف على التغلب كیفیة و التجاریة الحریة على النظریة فكرة تقوم

  سمیث اعتمد كما,  الدول بین اإلنتاجیة التكالیف في المطلق الفرق النظریة ھذه تستخدم

 قرة تحكم و تساعد التي االساسیة  الركیزة اعتبره و االنتاج في العمل التقسیم مبدأ على

 علیھا تقوم  الفرضیات اھم ومن الصحیحة االقتصادیة الوجھة توجیھھا و االنتاجیة الدولة

   نظریة ھذه

  .النظریة ھذه واحدة سلعة تنتج دولة كل -

 الوحید  االنتاجي عنصر ھو العمل حیث:  العمل وقت بمقدار تقاس الحقیقیة التكلفة -

   النتاج في  المستخدم

   الدول بین العمل عنصر عن انتقال صعوبة -

 كال ینتج البلدین احد كان لو انھ:  في تتمثل و النقد من الكثیر السلعتین كال ان غیر -

  . للتبادل فرصة ھناك لیس الحالة ھذه في,  االخر البلد من  اقل  بنفقات السلعتین
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  : ریكاردو لدیفید النسبیة المیزة نظریة 3-2 -

 بعض  استخدام بسبب ذلك و االنتاج في مطلقة میزة لدیھا الدول كل لیس النظریة لھذه طبقا

 في,  ضخمة مشاریع بناء على قادرة غیر یجعلھا مما,  تقلیدیة إنتاج طرق و اسالیب الدول

,  الدولة  فیھا تتمیز التي السلعة میزة على یعتمد النظریة ھذه جوھر فان لذا,  النامیة الدول

 السلعة أي نسبیا الدولة فیھا تتمیز التي السلعة میزة على یعتمد النظریة ھذه جوھر فان لذا

  . نسبیا منخفضة بنفقھ ینتجھا من و,  نسبیا اكبر فیھا كفء فتكون تفوقھ فیھا یزداد التي

   : في المتمثلة و اساسیة نتائج الى تؤدي النظریة ھذه فان ذلك على بناءا و

 عن ناتج  االخیر وھذا  نسبیة میزة فیھ لدیھ الذي المنتوج في كلیا  یتخصص البلد ان - أ

 مختلف في للعمل النسبیة باإلنتاجیة محددة بدورھا التي و,  التبادل قبل   االسعار

   الصناعات

,  الدولي للتبادل  سلبي فعل رد وجود الى یؤدي ما عادة الكلي التخصص نتیجة ان - ب

  فیھا تتخصص ان یجب التي الصناعة عدا ما معین للبلد الصناعات  كل اختفاء ان حیث

  . تطورا االقتصاد اضعاف الى یؤدي قد,  البلد

 أھمل"  ریكاردو" ان:  التالیة لألسباب ذلك و النقد تلقت  االخرى ھي  النظریة ھذه ان

   السلع ھذه على الطلب اھمال الى باإلضافة,   التبادل تحدید في دور لھا  التي و السلع اثمان

  )1( الواقع في محققة غیر مال راس الخاصة االنتاج عوامل انتقال عدم ان كما

   38, ص 2002,  1ة  للنشر و التوزیع و الطباعة , طالمسیر  حسام علي داود اقتصادیات التجارة الخارجیة دار )1(
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   : ماركس كارل نظریة :3-1-3

 اعادة بتكلفة أي(  الكفاف لمستوى االدنى الحد بموجب تتحدد االجور یان ماركس یرى

 انتاج كمیة بین الفرق یمثل,  العامل یخلقھ الذي القیمة  الفائض ان و)  العمال طبقة انتاج

  لتكنولوجیا الرأسمالیة الكثافة معدل تزاید مع و العامل ألجر االدنى الحد بین و العمال

  ارتفع  اذا اال(  الربح معدل معھا تنخفض و تزداد  الثالث الرأسمال حصة فان    االنتاج

 التراكم  حدوث مع بانھ  تنبأ لكنھ  االجور لیدفع,  العمل فائض وجد كما)  القیمة فائض

 االجور  یدفع   مما یختفي سوف للعمال االحتیاطي بالجیش یسمیھ ما فان الرأسمالي

 تراكم الى للرأسمالیین الطبیعي   المیل وبسبب العمل محل رأسمال احالل او,   لالنخفاض

  على العمال القدرة بعدم تتعلق مشكلة تنشا العمل محل احاللھ الى    اتجاھھم و,  الرأسمال

 االنھیار الى الرأسمالیة یدع الفعال الطلب فشل فان بالتالي و المنتجة السلع جمیع استھالك

 تنبؤات ان اال  الرأسمالیة  محل االشتراكیة  تحل وبالتالي  الداخلیة تناقضاتھا جراء من

  النقدیة االجور زیادة ان االول لسببین یتحقق لم العالمي  الرأسمالي  بانھیار ماركس

 زیادة أي و,  الحقیقیة االجور في زیادة بالضرورة یعني ال العمل فائض اختفاء عن الناجمة

 دون الربح معدل یترك مما,  االنتاجیة في زیادة یعوضھا ان یمكن الحقیقیة االجور في

  الذي و  الصناعة في التكنولوجي التقدم  اھمیة من ماركس ان الثاني السبب اما,  تغییر

 ان بالذكر الجدیر و,   العمل االنتاجیة على  یؤثر و,  العوائد التناقض اثر یعادل ان یمكن

 الربح معدل بین و الحقیقیة االجور بین تعارضا ھناك لیس انھ یعني  التكنولوجي التقدم

  )1( یرتفع ان  یمكن كالھما

   62-60)   مدحت القریشي , نفس المرجع ,ص1(
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   :الحدیثة النمو نظریة 3-2

  : الحدیثة النمو لنظریة الدافع 3-2-1

  طویل االقتصادي النمو مصادر تفسیر في النیوكالسیكیة للنظریات الضعیف االداء ان

 الطویلة النظریة الى باإلشارة و الحقیقة في و,  التقلیدیة للنظریة قبول عدم الى ادى  األجل

 تتجھ سوف االقتصادات كل فان التكنولوجیة التغیرات او الخارجیة الصدمات غیاب في و, 

 القومي الناتج  من الفرد نصیب متوسط رفع یعتبر ذلك على و,  الصفري النمو نحو

 قصیرة التوازن عملیة وانھ  التكنولوجیة للتغیرات نتیجة تحدث  مؤقتة طاھرة االجمالي

 العالم دیون حدة ازدیاد ان كما االجل طویل التوازن الى االقتصاد مدخل تمثل التي االجل

 الدول بین االقتصادي االداء  في التفاوت تفسیر على التقلیدیة النظریة قدرة عدم ادى الثالث

.  

 العالم الدول في العمل  رأسمال معدالت فانخفاض  كالسیكیة النیو النظریة الى بالشارة و 

  رأسمال لتدفقات ان  كما,  االستثمار عوائد  معدالت في ھائل ارتفاع الى یؤدي الثالث

  لتطویر دافعة بقوة االمتداد على ساعد)  الغنیة الدول الى الفقیرة الدول من(  الثالث العالم

)  الحدیثة النمو نظریة(  الداخلي النمو مفھوم ان,  االقتصادیة التنمیة و النمو الجدید المنھج

   رئیسا عنصرا تعتبر فھي كلیا یكتمل لم
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  : التنمیة النظریة

 النظري االطار تمد)  الحدیثة النظریة(  الداخلي النمو نظریة ان:   الداخلي النمو 3-2-2 

 عكس على اإلنتاجیة العملیة یتحكم الذي النظام یحددھا الذي GNP) الداخلي النمو لتحلیل

 معدل  اختالف تفسیر ھو الحدیثة النمو لنظریة المحرك الرئیسي المبدأ التقلیدیة النظریة

 ال النمو معدل و حجم تحدد التي  للعوامل تفسیر  عن تبحث النظریة اي الدول النمویین

GNP  لسولو كالسیكي النیو النمو معادلة خارج یتحدد و یفسر لم الذي « Solow »  كما 

 النماذج في الموجود  الھیكل تشابھ  من  ما نوعا طیاتھا في  تحمل الداخلي النمو نماذج ان

   االستنتاجات و  لالفتراضات بالنسبة عنھا كبیرة بدرجة تختلف لكنھا و,  كالسیكي النیو

   : ھي عوامل 3 من تنتج الھامة النظریة االختالفات وأغلب

 بتناقض القائل  كالسیك عوائد النیو فرض من تلخصت الداخلي النمو  النماذج - أ

  االنتاج في الحجم عوائد بزیادة سمحت انھا  حیث,  المستثمر لرأسمال الحدیثة العوائد

 العائد معدل تحدید في الخراجیة العوامل دور على التركیز كان  االحیان  اكثر في و الكلي

   المستثمر المال راس على

  الى تؤدي البشري المال راس في الخاص و اعام القطاع استثمارات ان  بافتراض

   التناقض نحو العوائد اتجاه طبیعة تعوض التي الخارجیة الوفرات و االنتاجیة تحسینات
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 نماذج تباین و الحجم عوائد في زیادة وجود تفسیر عن تبحث الداخلي النمو نظریة - ب

  . الدول بین االجل طویل االقتصادي النمو

 ھناك تعد لم فانھ,  النماذج ھذه  في مھما دورا تلعب تزال ال التكنولوجیا ان حیث و -ج

  . االجل  الطویل نمو لشرح ضرورة

 الداخلي النمو نظریة عن نعبر,  التقلیدیة النظریة و الحدیثة النمو نظریة بین للتفرقة -

   التكنولوجیا على یؤثر عامل اي الى تشیر ان بھا یقصدA حیثY=AK البسیطة بالمعادلة

- K للعوائد تناقص ھناك توجد ال بحیث,  البشري و المادي مال راس من كل تشمل 

 في االستثمار و االدخار أھمیة على تؤكد الحدیثة فالنظریة,  المعادلة ھذه في مال راس

 تقود قوة  توجد فال,  الثالث  العالم في السریع النمو تحقیق في  البشري و المادي رأسمال

 و ثابتة تظل القومي النمو معدالت و المغلقة االقتصاد بین النمو المعدالت في توازن الى

  . التكنولوجیا مستویات و القومي االدخار معدالت على باالعتماد الدول بین تختلف

  االجنبي االستثمار  تشجیع في العامة  للسیاسة الفعال  الدور یكون بان تقترح انھا كما

   (2(  االتصاالت و الكمبیوتر برامج:  مثل  المعرفة  كثیفة  الصناعات في  الخاص
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   : الحدیثة النمو نظریة انتقادات -3-2-3

 التقلیدیة النظریة الفروض من عدد على تعتمد زالت ما انھا الحدیثة نظریة عیوب أھم من

 من العدید  وجود  ھو  الثالث العالم دول لالقتصادات  مناسبة غیر   تكون ما غالبا التي

 و,  المؤسسیة الھیاكل مالئمة عدم و,  االساسیة  البنیة ضعف عن ناتجة  كفاءة عدم صور

 العوامل ھذه أغفلت الداخلي النمو نظریة وألن المال راس.  للسلع االسواق الكمال عدم

 بین المقارنة  عند خاصة و محدودة تكون االقتصادیة للتنمیة دراستھا صالحیة فان المؤثرة

  )1(. الدول
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  الفصل الثّاني
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  :الثاني الفصل مقدمة

 العالم دول كافة في االقتصادي االنماء عملیة دفع في فعاال حیویا دورا النقل خدمات تمارس

 االقتصادي والتقدم عامة الحضاري التقدم اساس ھي النقل خدمات بان القول یمكن بحیث

  البضائع نقل على تقتصر ال ضرورة ھي المناسبة النقل وسائل توفیر ان اذا, خاصة بصفة

 المتباینة المسافات عبر ألخر مكان من  التقنیات و المعارف تشمل بل فقط واالشخاص

 تعظیم و لتولید تكلفة باقل وایسرھا الطرق و السبل اقصر وفق, امان و ومرونة بسرعة

 حركة دفع و السوق  نطاق توسیع و االنتاج زیادة اجل من االنتاجیة و االستھالكیة المنافع

 النقل نشاط على وللتعرف التجاري التبادل حركة تسھیل  بالتالي و االقتصادي التطور

 مقومات اھم و االقتصادي االنماء بعملیة الدفع في  القطاعات اھم من یعد الدي البحري

  :على التعرف الضروري فمن, تفعیلھ

  .عناصره و ممیزاتھ اھم و البحري النقل نشاط مفھوم: الاوّ 

  .لھ الجزائري االقتصاد احتیاجات و البحري النقل في االعارة عملیة: انیاث

 مقومات اھم و النامیة و العربیة البلدان في البحریة االساطیل حجم تدني اسباب: اثالث

 .تفعیلھ
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 دورا یلعب حیث, ھامة سیلة و البحري النقل یعد:  البحري النقل خدمات: االول المبحث

 انھ كما, الدولي التجاري التبادل حركة انسیاب ضمان و البضائع حركة تسھیل في رئیسیا

  المتقدمة او النامیة الدول في سواء االقتصادي  االنماء عملیة دفع في خاصة اھمیة یكتسب

  .البحري النقل نشاط لممارسة الالزمة االقتصادیة و الطبیعیة المقومات بتوافر تحظى والتي

  :النقل انواع كأحد البحري النقل-1-

 دول كافة في االقتصادي التطور حركة دفع في ورئیسیا حیویا دورا النقل خدمات تمارس

 و,  العالم دول  كافة في الضروري فمن البحري النقل صناعة على وللتعرف, العالم

 النقل نشاط مفھوم علء التعریف الضروري فمن البحري النقل صناعة على للتعرف

  .عناصره و خصائصھ اھم و البحري

    :البحري النقل فھوم 1-1-1

 منفعة من المنقولة للسلعة یضیفھ ما حیث من خدمي نشاط بانھ البحري النقل نشاط یعرف

 في االساسي لدوره نظرا توزیعي نشاط یعد كما, ألخر مكان من بنقلھا وذلك, اقتصادیة

  عالمیا. و اقلیمیا و محلیا السلع توزیع و التبادل عملیة

البحري  النقل خدمات تقدیم في تساھم التي الرئیسیة المحاور خالل من تعریفھ یمكن و 

 مجال في یعملون الذین السماسرة و بناؤھا وساحات السفینة من المحاور كال تلك وتضم,

 وما التفریغ و الشحن شركات و البحریة الموانئ عن فضال البحري النقل خدمات تقدیم

  .البحري  التامین شركات الى باإلضافة, تخزین و نقل من بنشاطھا یرتبط
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 واھمیة كبیرة مكانة یأخذ و الدول عبر البضائع نقل یخص فیما االھم الوسیلة یعتبر كما

 التجارة یخص فیما اكبر اھمیة و مكانة یأخذ و الدول عبر البضائع نقل یخص فیما اكبر

 وسائل لقدم من یعد وھو, االشخاص نقل یشمل بل فقط البضائع نقل یخص ال وھو ,الدولیة

 و تطور الى باإلضافة,  لھ الكبیر لالستعمال نظرا ألخرى سنة من بتطور یتمیز وھو النقل

  )1(ألخر  وقت من المحمولة البضائع تنوع

  :البحري النقل ممیزات1-1- 2

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

 الطبیعي الغاز و النفط النقل وسیلة ارخص االنابیب خطوط توفر: البضائع نقل تكلفة – أ

 3 ذلك یكلف اد الحدیدیة بالسكك مقارنة البحري النقل فھي البضائع لنقل وسیلة ارخص اما

, الحدیدیة بالسكك النقل اضعاف 10 فیكلف الشاحنات طریق عن اما, البحري النقل اضعاف

  المذكورة. االخرى النقل بأنواع مقارنة تكلفة اغلى الجوي النقل ویعتبر

 مقابل ألخر میناء من البضائع بنقل الناقل بموجبھ یلتزم عقد عن عبارة ھو و: العقد -ب

 یقوم بان السفینة استخدام طریق عن للبضائع البحري النقل فیتم,  الشاحن بھ یلتزم اجر

 علیھ یتفق اجر مقابل ألخر میناء من البضاعة بنقل مستأجرھا او مالكھا سواء الناقل

  .الشاحن ھو و اخر شخص لحساب

  

  72 مستغانم . ص ماستر، جامعة رةكّ ذم ة،األورومتوسطیّ  راكةالشّ  في البحريّ  قلالنّ  زینب : مساھمة ـ  سكوم 1
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 الموانئ عبر البحري الشحن طریق عن اما ألخر مكان من البضائع نقل ھو: الشحن - ج

 البري الشحن او الطائرات بواسطة المطارات عبر الجوي الشحن او السفن وبواسطة

  القطارات. او الشاحنات بواسطة

 التي التجاري الشحن سفن طریق عن تاریخیا للشحن صورة اقدم البحري الشحن ویعد

 النقل لألھمیة ونظرا, العمالقة التجاریة الناقالت و البواخر لتصبح الزمن عبر تطورت

 و حریة من للتأكد تجاریة سفن اساطیل ببناء الدول من كثیر قامت التاریخ فجر منذ البحري

   )1(العالم. مستوى علء بضائعھا حركة سھولة

 او المعدن من صندوق على نمطیة عبوة عن عبارة ھي الحاویة: بالحاویات النقل نظام -د

 في البضائع فیھا وترص الباب مثل جانبیة فتحة لھ و, البضائع لنقل مجمعة كوحدة الخشب

  .المستورد عند اال تفرغ وال الشاحن و المصدر مخازن

 موحدة مقاییس ذات صنادیق داخل البضائع ووضع تغلیف على بالحاویات النقل نظام یعتمد

   السفن من تفریغھا بعد المخازن الى السفن من الحاویات لنقل خاصة عربات واستخدام, 
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 الوقت في یتم حیث,  خاصة ساحات في تخزینھا ثم, الكبیرة الحمولة ذات الرافعات بواسطة

  العمالقة. الناقالت سطح على ترص التي بالحاویات البضائع من%  90 نقل الحاضر

   :البحري النقل خصائص-1-1- 3

  :التالیة بالخصائص النقل انواع باقي عن یتمیز ان البحري للنقل یمكن

  .البحري النقل صناعة في التكنولوجي التقدم استخدام تعاظم -

 المالحیة الشركات و الدول بعض لسیطرة تخضع دولیة صناعة البحري النقل صناعة -

  )1(العالمیة 

 النفط وھناك ناقالت: متل معینة مادة نقل على یقوم بالسفن النقل اصبح اذ: التخصص -

  .الركاب بنقل خاصة سفن

 في االالف مئات عدة الى السفن بعض في تصل حیث الواحدة للسفینة حمولة زیادة -

  .امتار 10 عن یزید الذي المائي الغاطس ذات المناطق

 خدمات جمیع و لبحري الشحن في و السفن بناء في متخصصة دولیة شركات قیام -

  .البحري التامین و للتخزین, للصیانة احواض بناء من اصالحھا و السفن صناعة

   .االخرى بالوسائل مقارنة البحري النقل تكالیف انخفاض  -

  

  53.ص  المرجع نفس ، وبیّ أ براھیمإ سمیرةـ  1
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  :البحري النقل عناصر1- 2

 وذلك لھا الرئیسیة الدعائم احد و بحرا المنقولة العالمیة التجارة عصب البحري النقل یعتبر

 عبر یتم الدولي التجاري التبادل حجم من% 80 فحوالي البضائع نقل في ألھمیتھ نظرا

  لعناصره. استكمال من البد متكاملة الحري النقل خدمة تكون ولكي

  :السفینة 2-1- 1

 من غیرھا عن تتمیز و, البحریة المالحة لممارسة البحري للنقل تنفید كأداة السفینة تعتبر

 كافة وتسجیل للسفن معین سجل في تسجیاھا یتطلب مما  ذاتیا تعیینا بتعیینھا االشیاء

  )1(.علیھا ترد التي التصرفات

 قیست ما ادا ادلك و البحري النقل خدمة في األساسیة االقتصادیة الوحدة تمثل انھا كما

 من الكم ھذا نقال اخرى نقل سیلة و ایة تستطیع ال حیث, واحدة دفعة المنقولة البضائع بكمیة

  الحجم. اقتصادیات علیھ یطلق ما وھو, واحدة دفعة في البضائع

  :السفن من اساسیین نوعین یوجد

  

  

''الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة'' ،دار الثقافة للنشر و التوزیع الطبعة  عبد القادر حسین العطیرـ  1

  .44ص 1999االولى عمان 
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  :الخطیة البضائع سفن - ا

 الموانئ من مجموعة بین المواعید محدد لبرنامج طبقا بالخدمة تقوم التي السفن تلك ھي

 الدین الشاحنین لجمیع البضائع لنقل خطیة خدمات بتوفیر تقوم معلنة بجداول و تابت بتردد

 لبرنامج طبقا, المنتظمة الخدمة ھو الخطیة البضائع سفن تشغیل اساس و الیھا یحتاجون

  على السفن من النوع ھذا یعمل حیث القطاع لھدا الممیزة السمة ھو و المواعید محدد

  . الموانئ محددة مالحیة خطوط

  :الجوالة البضائع سفن -ب

 ال لذلك البضائع من شحنة عن بحثا جمیعھا العالم انحاء جمیع في باإلبحار السفن ھذه تقوم

 تتواجد اینما تبحر انما و لألبحار المواعید محدد لبرنامج طبقا السفن من النوعیة تملك

  الخ.....المعادن, السكر, الخشب, الفحم, الصب البضائع تشمل و البضاعة

 و المالحة شركات مع مقارنة حجما اصغر بانھا الجوالة البضائع سفن شركات تتسم كما

 ما نوعا الجوالة البضائع سفینة تعتبر و االسواق بأحوال دقیقة معرفة عملھا طبیعة تتطلب

  السفن. من متخصص غیر

  :البضائع2-1- 2

 فكلما العالمیة التجارة وحركة البحري النقل بین مباشرة طردیة عالقة ھناك بان القول یمكن

  .البحري النقل حركة انتعشت العالمیة التجارة حركة انتعشت
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 المحیطات عبر تنقل العالمیة التجارة  حركة من%   80نحو الن ودلك, صحیح العكس و

 و البحار عبر المنقولة العالمیة التجارة لحركة النسبي التفسیر في یظھر انتعاش ھناك بحیث

  :منھا عدة ألسباب ذلك یرجع و الزیادة في مستمرة ھي

  .االقتصادي و السیاسي االستقرار-

  .االقتصادیة التكتالت ظھور-

  .للتجارة العالمیة المنظمة اتفاقیة-

  .العولمة و التخصص نحو االتجاه-

  .السكان عدد في المستمرة الزیادة--

  :المیناء -2-1- 3

 میاه العالم من%77 ان معروف ھو كما و, والمحیطات البحار على تقع العالم دول معظم -

 یستطیع احد وال,  للباب الباب من الخدمة تغیر في البحري النقل خدمة علیھ اعتمد ما ھو و

 ھي و الفریغ و الشحن او والتصدیر االستیراد لعملیات الرئیسیة البوابة اھمیة ینكر ان

 یحدث ال حتى السفن صناعة في المستمر التطور لتواكب  الموانئ تطویر ألھمیتھ المیناء

 في دورھا خاصة المنتظمة الخطوط و, عامة البحري النقل یفقد بالتالي و الموانئ في تكدس

 االنتباه الموانئ بین للقائمة البد لدلك و المنظمة خدماتھا و المعالنة جداولھا في البضائع نقل

 تتمكن حتى,  بھم الخاصة الموانئ الى جدید ھو ما كل ادخال علء والعمل التطورات لتلك
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 قتھا و في مھمتھا اداء و بأمان المیناء دخول من نوعھا او حجمھا كان ومھما سفینة ایة

  )1(المحدد

  :البحري  النقل خدمات تكالیف3-1  

 المعاییر لتباین وفقا تختلف انواع عدة الى البحري النقل خدمات نشاط تكالیف تنقسم -

  : یلي كما تبوب وھي التصنیف عملیة في المستخدمة

  :ومنھا:  وظیفیا1-3-1

  االداریة. و المالیة الخدمات بتقدیم الخاصة االدارة تكالیف -ا

  المخازن. ادارات و المالحة بشركات الفنیة ادارات تكالیف -ب

  التداول. و الیع خدمات تكلفة تشمل و التسویق ادارات تكالیف -ج

  .السفینة تشغیل تكالیف بھا یقصد و االنتاج مراكز و ادارات تكالیف - د

  :نوعیا3-1- 2

    الى: التكلفة تغیر او ثبات لمدى فق و البحري النقل نشاط تكالیف تصنیف یمكن كما

  

  

  23-18.ص 2006 ة/سكندریّ إلا ، ةالجامعیّ  ارالبحرّي  الدّ  قلالنّ  ماھر: إدارة دمحمّ  شریف ـ  1
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 اساس على حسابھا یتم كما االنتاج حجم في بالتغیرات تأثرھا بعدم تتمیز و تابتھ تكالیف -ا

 طاقم مرتبات اجورھم مستوى اساس على تحسب و االستھالك اقساط: ومثالھا زمني

  شھري. اساس على وتحسب السفینة

 بزیادة فتزید االنتاج حجم في بالتغیرات ترتبط و التشغیل علیھا یطلق و متغیرة تكالیف -ب

 متل، المتغیرة المصاریف,  المباشرة االجور: متالھا و بانخفاضھا تنخفض و الحجم

  لخإ...الصیانة و ضاءةاإل مصاریف

   :نتاجاإل حجم3-1- 3

 ارتباطھا لدرجة وفقا البحري النقل نشاط خدمات تكالیف تصنیف یتم فقد سبق ما لىإ ضافةإ

  :الى االنتاج بحجم مباشرة

 او توزیعھا یتطلب ال بالتالي و المنتج تقدیم الى مباشرة ردھا یمكن:  مباشرة تكالیف - ا

  الخ....للعمال المباشرة االجور و الموارد تشمل و حكمیة اسس او معاییر منتج على تحمیلھا

 التي الخدمات تكلفة في تنعكس و للمنتج مباشرة ردھا یمكن ال:  مباشرة غیر تكالیف -ب

  مصاریف, المباشرة الغیر االجور متالھا م االخرى المنتجات من العدید منھا تستفید

  الخ...والمخازن الجودة ضبط تكالیف, االجتماعي النشاط تكلفة,  الصیانة

  البحري النقل متطلبات:  الثاني  المبحث

 بھ یتمتع لما وذلك الدول اقتصادیات في مھما جانبا تعد التي المحاور من البحر النقل یعتبر

 البضائع النقل في مساھمة تصل اذ, االخرى النقل وسائل باقي عن تمیزه خصائص من
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 في السلع یقود الدي ھو البحري النقل ان القول یمكن وعلى اكثر او   80% حوالي الدولیة

   االقتصادي. االنماء بعملیة الدفع بالتالي و الخارجیة التجارة

  :البحري النقل في االعارة عملیة2- 1

   :االعارة عملیة مفھوم1-2- 1

 تعتبر االعارة ان اال مختلفة اشكال لھا ان اذا, لإلعارة محدد تعریف ایجاد الصعب من

 الملكیة بحقوق یحتفظ و یمتلك ان) المعیر( المستثمر بموجبھ یستطیع نظام عامة بصفة

  انشطتھ. مباشرة في یستخدمھ لكي المستعیر الى یؤجره الدي و فعلي االصل

  :عارةاإل من ناساسیأ نوعان ھناك: عارةاإل عملیة نواعأ1-2- 2

  یتعھد بموجبھ الي و الصیانة و صالحاإل عقد یصحبھا ما وعادة: التشغیلیة عارةاإل - ا

 تكالیف قیمة تضاف قد و االصیل على بالمحافظة المتصلة الفنیة االعمال بكل بالقیام المعیر

 مع االعارة مدة تطابق ال عادة و منفصل بعقد علیھا یتعاقد و, االعارة اجرة الى الصیانة

 زمنیة لفترة ممتدا االعارة عقد بكون ذلك و االفتراضي لعمرھا تبعا المعدات امتالك مدة

 تكالیف كامل تغطیة اجل من الحق للمعیر یعطي بما للمعدات المفترض العمر من اقل

  المعدات.

 االصالح اعمال تكالیف جمیع اذ البحري النقل في شیوعا األكثر ھي: التمویلیة االعارة -ب

 یستمر و لإللغاء قابل غیر التمویلیة االعارة عقد و المستعیر مسؤولیة في تكون الصیانة و

 دفعات مجموع تساوي كي الكافیة للفترة یتعاقد المعیر ان: اي كاملة المعدات یستھلك حتى



 

40 
 

 مرتبطة لفترات االعارة عقد یستمر ما وعادة, المعارة المعدة ثمن كامل االعارة اجرة

 عدة المستعیر امام یصبح االعارة فترة نھایة عند و المعدة للتشغیل االفتراضي بالعمر

  .خیارات

  .منخفض بإیجار لكن و تالیة لفترة االعارة عقد یجدد قد :االول الخیار  -

 او علیھ الموافقة سابق بثمن االصیل شراء في الحق للمستعیر یكون قد: الثاني الخیار -

    )1(بالسعر

 و المؤجر یقتسم ان على العام السوق في االصل بیع یمكن اخیرا و,  السوق في السائد

  تحدیده. سابق لقسمھ تبعا الثمن المستأجر

  :االعارة عیوب و مزایا1-2- 3

  :یلي ما االعارة عملیة تتبعھا التي مزایا اھم من: المزایا -ا 

 من معدات عارةاإل عقد یتضمن ان التحویة كاملة سفن استخدام عند السفن لمالك یمكن -

 في مختلفین موردین من المعدات تجمیع الممكن من و واحد عقد طارإ في مورد من كثرأ

 واحد اتفاق طارإ في مختلفین موردین من المعدات تجمیع الممكن من و واحد عقد طارإ

  التمویلیة. لإلعارة

  

  123- 113ص .  1982 البحرّي/ النّقل محمود،اقتصادیّات المنصف عبد حمدأ ـ 1
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 التكنولوجیا من بدال حدیثة التكنولوجیا عالیة سفن الستخدام فرصة االعارة نظام یتبع -

  التقلیدیة.

  .افضل ظمانا لھ یتبعھ بما المعدة او السفینة بملكیة العیر یحتفظ -

 بالنسبة مزایا( العمل عن عاطلة السفینة كانت وان حتى االجرة بدفع ملزما المستعیر یظل -

  )للمعیر

  : كالتالي فھي النظام ھذا مساوئ اما: العیوب -ب

 الدولي القانون. في  السفن   إلعارة المنظمة القانونیة المبادئ توحید عدم على یترتب -

  .الحدود عبر االعارة انتشار عرقلة خاص بوجھ منھا

 افلس اذا بالنفاد ملكیة المعیر یشمل ان الدول لبعض القانونیة النظم اطار في یصعب قد -

  .المستعیر

  .البیع دلك من ربح تحقیق امكانیة في كان ان و حتى السفینة بیع للمستعیر یحق ال -

  .عالیة بتكلفة اال علیھا المتعاقد الفترة خالل لإلعارة المبرم العقد انھاء للمعیر یحق ال-

 الدفع واجبة السفینة اجرة تظل و السفینة تشغیل عن المسؤولیة كامل المستعیر یتحمل -

  . االسباب من سبب ألي السفینة تشغیل تعذر ان و حتى
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  :الخارجیة بالتجارة البحري النقل عالقة2- 2

,  دولة ألي الخارجیة التجارة علیھا تعتمد التي االساسیة الركائز احد البحري النقل یعد

 العالم في البضائع حركة من% 90 ب یتكفل فھو, االقتصاد في البالغة ألھمیتھ وذلك

 بالعملة المداخیل على الحصول فبواسطة الدول بین البضائع لنقل االھم الوسیلة باعتباره

  الصعبة.

  :الجزائر في البحري النقل2-2- 1

 ارزیو كمیناء المحروقات تصدیر في متخصص بعضھا میناء 17 عبر البحري النقل یتم

 متعددة موانئ عنابة و ووھران العاصمة الجزائر موانئ تعتبر بینما سكیكدة, بجایة,

 ناقالت 9 و بترول ناقالت 5 منھا, بحریة سفینة 74 البحري االسطول  ویضم, النشاطات

 قطاع یتمركز حیث, للمالحة الصالحة المائیة الكیمیاویة المواد لنقل منھا 7 و السائل للغاز

 الدول بین من االن وھي, النقل في خدمات االحسن الدول لقائمة الجزائري البحري النقل

  )1(للبترول. المصدرة

  :البحري للنقل الجزائري االقتصاد احتیاجات2-2- 2 

 یرجع وھذا شكل ثرإ من یحدثھ فیما یتمثل معین اقتصاد نشاط نشاءإ بھ یتحدد  الذي المعیار نإ

   ما بجانب للتشغیل نتیجة تنشا التي رباحاأل و جوراأل على كما الدخل على سیتركھ الذي ثراأل لىإ

  

  112- 111ص . 2011مستغانم  ،دور النقل البحري في الشراكة االورومتوسطیة،مذكرة ماستر جامعة: ـ ملوك سھام 1
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 استخدام ھناك یكون فلن الخارج من السفن استیراد حالة في مباشرة غیر ثارآ من یحدث قد

 وأ لھا بحریا تجاریا سطوالأ ئتنش التي الدول  نفإ دخل ضافةإ ذلك یترتب بالتالي محلیو عنصر

 منع خالل من نشطةاأل لھذه اثارآ تجد نأ لھا یمكن, منھ الموجودة الوحدات عدد في تتوسع

 المشتركة الدول تكون ال التي و الحروب وقاتأ في البحري النقل خدمات تكشف التي الصعوبات

  .فعلیا اشتراكا فیھا

  .اقتصادیا الغیر على الدول اعتماد تقلیل -

  .العمالة تنویع -

  .الواردات و الصادرات تنمیة -

  . الخ... المدفوعات میزان تحسین-

  :الجزائري لالقتصاد الخارجیة التجارة اھمیة2-2- 3

 نمو في تأثیرا اكثرھا و, الدولیة االقتصادیة العالقات مجاالت اھم الخارجیة التجارة تعد -

,  الدولي النطاق على الخدمات و  السلع من ضخمة تدفقات من تضمنھ لما الدولیة العالقات

 مجاالت خالل من االقتصادیة التنمیة تحقیق في الخارجیة التجارة تسھم ان یمكن  بحیث

  :بینھا من عدیدة

  

  112-111سكوم زینب ،مرجع سابق ص ـ  1
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 مصدر االدخار مع الخارجیة للتجارة االیجابیة الحصیلة تشكل اذا, االستمارات تمویل -

  .المال راس تكوین

 الضعف نقاط معالجة و االنتاجي الجھاز تنویع و الھیكلیة التحوالت تحقیق في المساھمة -

  .الواردات سیاسة ترشید خالل من

 من لتعمیق اداة تكون ان یمكن فھي: حدین ذو سالح الخارجیة التجارة فان ھكذا و -

 توحید یتم الذي الوقت في معالجتھا قبل الخارج الى تصدیرھا المتاحة القومیة الموارد

 نحو توجھ عندما حاسمة اداة تشكل انھا كما االستھالكیة الواردات على االنفاق من المزید

   )1(التنمیة مرحلة لمتطلبات ضرورة األكثر الساع توفیر لصالح الصادرات عوائد ترشید

 مقومات اھم و العربیة و النامیة البلدان في البحریة االساطیل حجم تدني اسباب 2-3 

  :تفعیلھ

 ھناك  )2(العربیة  و النامیة البلدان في البحریة االساطیل  حجم تدني اسباب :2-3-1

 تسببت و والعربیة النامیة الدول في التجاریة االساطیل حجم في اترت العوامل من مجموعة

   :منھا نموه تباطؤ في

  

  46-44المرجع . ص سھام ، نفس ـ ملوك 1

  106-105. ص 2013 ،اإلسكندریة / الجامعیة ، الدار الدولي النقل الرازق ، اقتصادیات عبد حامد ـ محمود 2
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 جھ و على البحریة المالحة البحري, و للنقل المعالم واضحة سیاسات وجود عدم  -

  .الدول تلك في االقلیمي و  الوطني المستویین على دلك و الخصوص,

  .الدول تلك في الثمانینات فترة خالل االقتصادي الركود مظاھر تنامي -

  .المنطقة بدول البحریة االساطیل في الخاص و الحكومي االستثمار حجم انخفاض  یالحظ -

 ,وخاصة الوطنیة المالحة لشركات الكافیة الحكومات الدعائم تقدیم یالحظ عدم كما -

 و الوقود دعم وزیادة, المیسرة القروض ذلك في بما, الخاص للقطاع التابعة الشركات

  .دلك وغیر الرسوم و التسجیل ضرائب وتخفیض  الموانئ تسھیالت

  .العربي مستوى على كدلك و النامیة الدول معظم في للشاحنین مجالس وجود عدم -

  البحري. النقل عملیات متطلبات لتغطیة كافیة بأعداد المؤھلة الوطنیة الطواقم توفر عدم - 

 دول في البحریة المالحة تھدد مازالت و كانت التي النزاعات و  الحروب من كتیر وجود

  .المنطقة

 في ساحلیة موانئ و سفن من الساحلیة المالحة بمتطلبات االھتمام ضعف خیراأ و -

  .العربیة الدول و النامیة الدول
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  البحري النفل تفعیل مقومات3-2- 2

 خالل من اساسیا دورا تلعب موانئ و بحریة ساطیلأ من البحري النقل منظومة نإ

 ھدا لتطویر الالزمة الخطط وضع طریق عن دلك و االقتصادي النمو في الفعالة المساھمة

  للعالم. الحیوي المرفق

 البناء واندماج و السالمة حیث من اوضاعھا توقف ان  فینبغي -: للسفن فبالنسبة  

 و العالمي البحري النقل سوق في جدیدة عمل فرص لخلق كبیرة كیانات في الشركات

 و تحالف نطاق في العاملة العالمیة المالحة الشركات جانب من الشرسة المنافسة مواجھة

  العالمیة. التجارة على التنافسیة قدرتھا زیادة الى تؤدي التي

  انما و فحسب الخارجي العالم على الدولة بھا تطل نافدة تعد فلم -: للموانئ بالنسبة

 الصیانة خدمات تقدیم و اعادة و الوسائط متعدد النقل و اللوجستیة للخدمات مراكز اصبحت

 التدفق تسییر ھو و منھا المطلوب الدور الموانئ تلعب و علیھ المتمردة  السفن اصالح و

 استمرار على المحافظة علیھا فیجب مستودعات او مخازن لیس و عبور كمنافد الساعي

 و االستمارات توفیر و االجل طویلة و قصیرة خطط خالل من بمراقبتھا التطویر عجلة

  :یلي ما تطویرھا یشمل ان فینبغي  وعلیھ radar كشف اجھزة باستخدام التنظیم

 ارصفة  االرخص على و كفاءتھا لرفع بالمعدات تزویدھا و معداتھا و باألرصفة االھتمام-

  .الحاویات
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 او بالبضائع مملوءة كانت سواء الحاویات یكدس  مما المیناء داخل االزدحام من التقلیل -

  .فارغة حاویات

 تتأثر ال حتى البضائع سحب لسرعة المیناء من و الى المؤدیة الطرق بصیانة االھتمام-

  .االمداد سلسلة زمن تكلفة

 لتعمل المیناء لمرافق النتاجیة الوحدات ھیكلة خالل من للموانئ التنافسیة القدرات زیادة -

  .االستثمار و للتطویر الخاص القطاع بمشاركة تجاریة اسس على

 دولیة فنیة و قانونیة  معاییر و اسس ضمن الدول اعالم تحت السفن تسجیل تشجیع -

  .متطورة

  )1( .البحریة واالجور  الرسوم ھیاكل توحید وعلى فنیة مواصفات توحید على اتفاق -

  :الثاني الفصل خاتمة -

   حیث الدول من للعدید اساسي مكسب و العالمیة التجارة عصب البحري النقل قطاع یعتبر -

  

  

  

  39 .ص 2011/ مستغانم جامعة ماستر، الخارجیّة  مذكرة التّجارة في الوسائط متعدّدة  النّقل :أھّمیّة امینة  بخاري ـ 1
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  .االقتصادي النمو و ازدھار لتحقیق مھم عامل و وسیلة فضلأ یبقى

 امیةالنّ  و مةالمتقدّ  ولالدّ  اقتصاد في الفعّ و حیوي دور و ةیّ ھمّ أ اذ البحري النقب ضحىأ فقد

 مباشر تأثیر من مالھ و، ةمھمّ  خدمات من الخارجیة التجارة مھقدّ ت لما دلك و سواء حدّ  على

 اساحسّ  و اھامّ  قطاعا یعتبر البحريّ  قلفالنّ , ولةللدّ  القوميّ  خلالدّ  و االقتصاديّ  شاطالنّ  على

   حمایتھ. و تماسكھ على ولةالدّ  تحرص

 و الموانئ مشروعات في عوسّ التّ  خالل من ناعاتالصّ  رتوفّ  و المناطق تعمیر على یساعد

 تحقیق اليوبالتّ ،المدفوعات میزان تحسین لكذك و ،للعمل جدیدة فرص خلق و العمالة تنویع

  ة.االقتصادیّ  نمیةالتّ  و موّ النّ 
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  الثالفصل الثّ 
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  النمو االقتصاديمدى مساھمة النقل البحري في تفعیل : الفصل الثالث

  : مقدمة

یعد النقل البحري وسیلة ھامة و متلى  في التبادل التجاري الدولي وذلك نظرا ألھمیتھ و قلة 

من حجم التجارة  % 80تكلفتھ لنقل السلع و المنتجات بین البلدان , حیث انھ اكثر من 

العالمیة تتحرك عبر البحار والمحیطات و لھذا تحرص الدول على تطویر ودعم اساطیلھا و 

الموارد البشریة المؤھلة وذات ومنشاتھا البحریة و تجھیزھا بالتجھیزات  التقنیة الحدیثة 

بحت خبرة وكفاءة عالیة ,و نظرا ألھمیة النقل البحري في تنمیة التجارة الخارجیة , اص

الدول النمیة بصفة خاصة  تھتم بھذا القطاع و تدعیمھ ,وذلك بتخصیص قدر اكبر من 

تجنب او على االقل تخفیض اعتمادھا في نقل واالستثمارات لتطویر نشاط ھذا القطاع 

  الصادرات و الواردات على خدمات النقل البحري التي تنتجھا الدول المتقدمة.

  ري في التجارة الخارجیةالمبحث االول: اھمیة النقل البح

یعد قطاع النقل البحري احد المحاور االساسیة التي ترتكز علیھا البنیة االقتصادیة الذي 

یقود الى تحقیق التنمیة في التجارة الخارجیة و بالتالي یساھم في الدفع بعملیة االنماء  

  االقتصادي.
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   نظرة عامة حول التجارة الخارجیة. -1

  التجارة الخارجیة. مفھوم1-1

تعد  التجارة الخارجیة احد فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة المعامالت االقتصادیة 

الدولیة ممثلة في حركات السلع و الخدمات و رؤوس  االموال بین الدول المختلفة فضال 

  عن سیاسات التجارة التي تطبقھا دول العالم للتأثیر على حركات السلع و الخدمات.

  و من اھم المزایا المترتبة على قیام التجارة الخارجیة:

  االستفادة من التخصص و تقسیم العمل عل المستوى الدولي. -

  االستفادة من موارد الدول االخرى. -

  منع االحتكار و توفیر فرص عمل للعملة داخل كل دولة. -

  تخفیض موارد مالیة عن طیق الرسوم الجمركیة -

   د عدة اسالیب لتقیید  التجارة الخارجیة و التي من بینھا:كما ان الدولة تتخد

  فرض رسوم جمركیة عالیة على الواردات.  -

  تحدید حصص االستیراد و احیانا الصادرات. -

   )1( جنبیةأاتباع نظام الرقابة على النقد االجنبي المسموح بخروجھ لشراء السلع وخدمات   -

     اسباب قیام  التجارة الخارجیة: 1-2

 من اھم االسباب التي ادت الى قیام التجارة الخارجیة ما یلي: -

  وجود مشكلة الندرة النسبیة و ذلك یرجع الى الحاجات المتزایدة البشریة. -

  

   19-8ص 2009/ 1دمحم أحمد الّسریتي :اقتصادیّات التّجارة الخارجیّة، مؤّسسة الّطباعة والنّشر والتّوزیع، طـ  1
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النامیة على تصدیر المواد االولیة مثل: المعادن و النفط التي تعد المصدر اعتماد الدول  -

  االساسي للحصول على العملة الصعبة.

عدم استطاعة الدول تحقیق االكتفاء الذاتي من كل السلع و ذلك الختالف الظروف  -

  الطبیعة و االنتاجیة لكل سلعة.

  التي تتمتع فیھا ممیزة نسبتھ.التخصص الدولي حي كل دولة تخصص في انتاج السلع  -

  وجود مشكلة الندرة النسبیة و دلك یرجع الى الحاجات  المتزایدة للبشریة. -

اعتماد الدول النامیة على تصدیر المواد االولیة مثل: المعادن و النفط التي تعد المصدر  -

العملة االساس للحصول على العملة والنفط التي تعد المصدر االساسي للحصول على 

  الصعبة.

عدم استطاعة الدول تحقیق االكتفاء الذاتي من كل السلع وذلك الختالف الظروف  -

  الطبیعیة و االنتاجیة لكل سلعة .

  التخصص الدولي حیث كل دولة تتخصص في انتاج السلع التي تتمتع فیھا بمیزة نسبیة. -

   .سلع من الدول االخرىاختالف المیول و االذواق لدى الشعوب ورغبتھم في الحصول ال -
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  مساھمة النقل البحري في تنمیة التجارة الخارجیة 1-2

  اھمیة النقل البحري في التجارة الخارجیة: 1-2-1

ساسیة تبادلیة و وثیقة ألنھ الركیزة األیرتبط النقل البحري بحركة التجارة الخارجیة بعالقة 

عادة التصدیر بین مختلف دول إواردات و و القاعدة التحتیة لتنمیة حركة الصادرات و ال

العالم ,حیث یدعم النقل البحري التجارة الخارجیة وال یمكن ان تكون تجارة بال نقل 

فالتجارة غایة و النقل و سیلة تحقیق ھذه الغایة كما یؤثر النقل البحري في تقسیم العمل 

بین الدول المختلفة ,فمن الدولي كونھ اساس التخصص االقلیمي بین مناطق الدولة الواحدة 

ھذه الدول ما یتفوق في انتاج سلع معینة و منھا ما یتخصص في انتاج سلع اخرى و معنى 

ذلك ان كل دولة لیست اال سوقا لمنتجات الدول االخرى وقد ساعد النقل على قیام 

 التخصص االقلیمي و الدولي بتوسیع دائرة السوق امام منتجات المناطق و الدول االخرى,

ومعنى ذلك التقدم الذي حدث في وسائل النقل ادى الى انتقال العالم الى نظام جدید لإلنتاج  

یعتمد على تخصص االقالیم المختلفة مما یعني ھذا زیادة انتاج الدولة من تلك السلعة مما 

  یؤدي الى فائض تلك السلعة فال بد من تصدیر ذلك الفائض.

و الحواجز الطبیعیة بین دول العالم و اتاح التحرك وقد اسقط النقل البحري كل الفواصل 

   ).1(االقتصادي , واصبح ضرورة ھامة لتلبیة حاجة المجتمع للتبادل التجاري

  

1-www. moheettrams.com 
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  اھمیة النقل البحري في النمو االقتصادي: 1-2-2

كبرى في النمو في اطار تنمیة النشاط النقل البحري وما قد یمثلھ ھذا القطاع من اھمیة 

االقتصادي حیث یساھم النقل البحري في تحقیق النمو االقتصادي للدولة عن طریق توفیر 

العمالت الصعبة في مجال نقل الصادرات و الواردات ,لذا تسعى الدول التي تعاني من 

التقلبات في میزان المدفوعات الى التوسع و االھتمام في عملیاتھا التجاریة و دعم و تطویر 

لقطاع البحري و االھتمام بالموانئ و تحسین ادائھا و تقدیم الخدمات  و االعانات  و ا

التسھیالت المالحیة بما تستطیع النھوض إلعادة  التوازن  في میزان المدفوعات  لتحقیق 

النمو االقتصادي و توفیر العمالت االجنبیة و معالجة العجز في میزان المدفوعات و لتحقیق 

  ولة اجراءات اقتصادیة من اھمھا:ذلك تتخذ الد

  التوسع في حجم االسطول التجاري البحري و تنویعھ بسفن متعددة االغراض. -

تقدیم الدعم المالي و المساعدات  و االعانات لألسطول البحري و الموانئ للنھوض بما  -

  یواكب التطور في خدمات النقل البحري.

  االھتمام بموانئ نقل المسافرین و تطویرھا.تشجیع حركة النقل بسفن الركاب و  -

إنشاء احواض تسفین السفن و تقدیم كافة االمدادات و المساعدات لھا الستقبال سفن الدول  -

 . االجنبیة
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لذا یعد النقل البحري العمود الفقري للتجارة الخارجیة و بالتالي للنمو االقتصادي لما لھ 

  حجم التجارة و انعاش حركة الصادرات و الواردات.تأثیر على االقتصاد من خالل زیادة 

 المبحث الثاني: دراسة تحلیلیة لدور میناء مستغانم في تنشیط المبادالت التجاریة.

یعتبر میناء مستغانم من الموانئ  الجزائریة التي تقع الغرب الجزائري و الذي یعد احد 

  الوسائل الرئیسیة في تحریك المبادالت التجاریة.

  :دیم میناء مستغانمتق -  1

  :التعریف بالمؤسسة 2-1

  1883یعتبر میناء مستغانم من اھم الموانئ الجزائریة حیث بدا التعامل منذ سنة

  و مع مرور الوقت بدأت ترتفع بھ العملیات التجاریة.

  اسم المؤسسة: مؤسسة میناء مستغانم. -

  ت اسھم.النظام القانوني للمؤسسة: مؤسسة عمومیة اقتصادیة ،شركة ذا -

دج الحیازة الكاملة لشركة تسییر مساھمات الدولة 500000000راس المال االجتماعي:-

  SOGEPORTS .                                                                  ''الموانئ''

  م.29/02/1989تاریخ استقاللیة المؤسسة:-

  .27000مستغانم 131ب: صالمقر االجتماعي: الطریق الرئیسي الى صالمندر -
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 www.port.mostaganem.dzالموقع على االنترنت:-

  دور المؤسسة ومھامھا:2-1-2

  دور المؤسسة:: اوال

  یكمن دور المؤسسة و مسؤولیاتھا فیما یلي:

  تحدید سیاسة التمویل في المؤسسة و تطویر مخططاتھا. -

  ضمان متابعة النشاطات المالیة المناسبة. -

  الخزینة و تسییر المیزانیة السنویة و متابعة تطبیقھا.اعداد مخطط  -

  المسؤولیة على توحید المیزانیات. -

  متابعة ارتباط و مراقبة تنفیذ مخطط االستثمارات. -

  متابعة المحاسبة على مستوى مركبات االعمال داخل المیناء. -

  تحلیل الحسابات االستغاللیة و المیزانیة. -

  لسھر على تطبیق النصوص الجبائیة و المالیة و المحاسبیة. -

  : مھام المؤسسة:تانیا

  تتمثل مھام المؤسسة كاالتي:

  استثمار  وتطویر میناء مستغانم. -
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  استغالل اآلالت  و االنشاءات المینائیة. -

  انجاز اعمال الصیانة و التھیئة و تحدیث للبنیة المینائیة الفوقیة. -

  اعداد برامج بناء و صیانة و تھیئة للبنیة المینائیة التحتیة بالتعاون مع الشركاء االخرین. -

  مباشرة عملیات الشحن و التفریغ المینائیة. -

القیام بكل العملیات التجاریة المالیة ،الصناعیة، و العقاریة ذات الصلة المباشرة او غیر  -

  المباشرة بموضوع المؤسسة.

  :خصائصھ 2-1-3

  ممیزات المؤسسة و اھدافھا.

  اوال: ممیزات و خصائص المؤسسة:

  :اھمھا ما یليتتمیز مؤسسة میناء مستغانم بعدة خصائص من  -

  موقع استراتیجي ھام. -

  والیة. 12وفرة طرق المواصالت نحو المنطقة الخلفیة تتألف من  -

  محطات رسو متخصصة لسفن االداء لتامین الخطوط البحریة المنظمة. -

  إلخانشاءات متخصصة لمعالجة ناقالت الحبوب ،السكر ،ناقالت الزفت... -

  حمایة جیدة للبضائع . -



 

58 
 

  تنوع طرق تسلیم الضائع. -

  ایام. 7/7ساعة، 24/24ساعات العمل المتواصلة  -

  :اھداف المؤسسة: ثانیا

  :فیما یليیمكن ایجاز اھداف المؤسسة 

  المدة الزمنیة، النوعیة الحمایة والسعر. تامین احسن الظروف لعبور البضائع من حیث -

  تقدیم تسھیالت(وسائل عبور و معالجة و تخزین ذات كفاءة مالیة). -

  تسییر امالك الدولة. -

  استغالل الوسائل و التجھیزات المینائیة. -

  تسییر االستثمار و تطویر میناء مستغانم. -

  .2014- 2002عرض الحركة التجاریة لمیناء مستغانم للفترة 2-2

  الحركة التجاریة حسب نوع البضاعة و البلد المتعامل معھ. 2-2-1

  .2014- 2011اوال: حركة الصادرات و الواردات بالمؤسسة 

  حركة الواردات بالمؤسسة: - أ

  .2014-2011:حركة الواردات حسب المنتج من 01الجدول رقم -

  التغییر  2014  التغییر  2013  التغییر  2012  2011  المنتج

  15,31  322704  15,76  279851   -4,82   15576194  1636098  مواد فالحیة

  -  -  -  -  6,36  446615  419893  معادن صلبة -وقود

  -26,40  49667  6,26  67484000  19,81  10199615  8513208  منتجات بترولیة

  -6,08  157519  13  16772121  19,81  5077845  4181858  مواد حدیدیة- معادن

  35,93  4954752  73,95  3645256  6113,44  3353276  1571076  مواد بناء –معادن 
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  29,09  1366353  4,27  1268458  16,98  1259759  1076913  مواد كیمیاویة

  24,21  346627  -5114  279074  14,76  6389139  5567328  بضائع مختلفة

  31,19  7197622  23,07  1264490  12,22  42302444  3769534      المجموع

          

  المصدر بیانات مستخرجة من ادارة مؤسسة میناء مستغانم

تبین من الجدول اعاله ان للمؤسسة حجم كبیر للتبادل التجاري للواردات حیث ارتفع سنة 

نرى ان المؤسسة تستورد كمیات   %19،31، 2014 وبلغ سنة  %23,07بنسبة 2019

كبیرة من مختلف المنتجات باألخص مواد البناء وھذا راجع الى نقص االكتفاء الذاتي مما 

  یؤثر ذلك سلبا على ناتج المیزان التجاري للمؤسسة.

كما یالحظ ان بعض المنتجات تشھد تغیر كبیرا متل: المواد الكیمیائیة وبعض المنتجات  

  المعادن الصلبةانعدمت متل: وقود 

  حركة الصادرات حسب المنتج -2-الجدول رقم

  حركة الصادرات بالمؤسسة: -ب

شھدت المؤسسة خالل السنوات االخیرة تناقص كبیر للتبادل التجاري من خالل حركة 

الصادرات للمنتجات ،حیث شمل التناقص كل من المنتجات الفالحیة و كذا البضائع المختلفة 

الفالحیة كما ان قطاع المواد البناء و و كانت النسبة الكبیرة من التناقص في مجال المنتجات 

المنتجات البترولیة اضافة الى المعادن الصلبة لم یكن اي نسبة تصدیر خالل السنتین 

  االخیرتین.

  التغییر  2014  التغییر  2013  التغییر  2012  2011  المنتج

            951،351  380،329  مواد فالحیة

  -  -  -  -  -  -  -  معادن صلبة- وقود
  -  -  -  -  - 24،2  36046،725  6733،773  منتجات بترولیة

  -  -  -  -32،35  71943  111221  111221  مواد حدیدیة- معادن

  -  -  2،149  50،81  -96،69  929،62  499،209  مواد بناء - معادن

  36،4  224،8  08،4  885،7  - 18،0  1025436  1257747  مواد كیمائیة- اسمدة
  -62،25  291،8  -38،11  146،11  11،0  1219409  1218017  بضائع مختلفة

  -67،40  524،16  76،18  852،27  - 27،6  75497714  805441115  المجموع 
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  حركة التبادل التجاري حسب البلد المتعامل بالمؤسسة.: تانیا

  : حركة الواردات حسب بلدان التعامل:03الجدول رقم 

شھدت حركة واردات المؤسسة ارتفاعا كبیرا عبر السنوات االخیرة ،كان استقبال الموانئ  

  من البلدان العربیة و دول االتحاد االوربي و امریكا الشمالیة باإلضافة الى

من طرف  2014بلدان خارج االتحاد االوربي ن كما لم یتم استقبال اي منتجات خالل سنة 

  التغییر  2014  التغییر  2013  التغییر  2012  2011  البلد

  -  066،2  -  -  -42،8  5500973  6006773  المساحة الوطنیة
  07،67  1168621  91،35  69923  22،24  810508  652471  البلدان العربیة

  -  -  -  -  5،51  7234  4775  افریقیا

  14،15  1234690  75،27  1072294  04،17  24421093  20865492  بلدان اتحاد اروبي
بلدان خارج االتحاد 

  االوربي
1810631  2548408  75،40  67738  75،13  102605  47,15  

  82،76  44692  -5،108  25276  7،199  1608730  553402  امریكا الشمالیة
  -100  -  17،44  607300  -68،31  313970  459562  امریكا الوسطى
  -  -  -  -  -65،2  6336711  6406660  امریكا الجنوبیة

  -  7754  -  23187  -93،7  813597  883698  اسیا

    -  -  -  100  1817  -  المحیط

  -  -  -  -  -11،24  39394  51908  بلدان اخرى

  35،19  1508627  07،23  1264490  22،12  42302444  37695374  المجموع

  التغییر  2014  التغییر  2013  التغییر  2012  2011  البلد

  -  -  -  -  -6.79  5.753.642  6.172.459  المساحة الوطنیة

  52.75  1.647  - 48.76  1.078  15.17  2.265.170  1.933.568  البلدان العربیة
  -  -  -  -  - 80.10  15.901  79.915  افریقیا

  - 40.66  14.086  54.42  237.39  -1.62  36.224.547  36.819.410  االتحاد االوربي
بلدان خارج االتحاد 

  االوربي
6.012.315  5.129.996  14.68 -  585        

  -  -      -19.19  16.598.963  20.539.892  امریكا الشمالیة

  -  -  -43.15  99  12.13  514.306  458.675  امریكا الوسطى

  -  -  -  -  15.20  3.723.256  3.231.909  امریكا الجنوبیة

  -  -  -  -  0.31  5.269.319  5.285.817  اسیا

  -  -  -  -  -100  -  39  المحیط

  1894  792  -74.83  666  - 73.8  2.645  10.115  بلدان اخرى

  -40.67  16.524  1876  27.852  - 6.27  75.497.7111  80.554.115  المجموع
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  الدول التالیة :امریكا الوسطى، اسیا و امریكا الوسطى و البلدان االخرى.

  حركة الصادرات حسب بلدان التعامل -ب

  : حركة الصادرات حسب بلدان التعامل.4الجدول رقم 

حیث 2014عكس سنة     2013 من الصادرات خالل حققت المؤسسة حجما مع معتدال

في حجم الصادرات للبادان المتعامل معھا كما ان كل افریقیا لم  40.67شھد تناقص بنسبة 

  من طرف المؤسسة .  2014ي صادرات سنةأتتلقى 

ن المؤسسة شھدت تذبذب في حركة التبادل التجاري من خالل حركة الصادرات من أكما  

ھا ركذا البلدان التي تتعامل معھا على الرغم من النسب الضئیلة التي تصدحیث منتجاتھا و

  خارج قطاع المحروقات.

تعاني المؤسسة میناء مستغانم من عدة مشاكل في مجال التبادل التجاري حیث تستورد 

نھا تعاني من الحجم الصغیر لمرفأ المیناء مما أالمنتجات بكمیات كبیرة من الخارج ،كما 

وھذا ما یدفع المؤسسة الى دفع تكالیف  ،السفن و تفریغ السلع و البضائع یؤخر دخول

بالعملة الصعبة طول مدة بقاء السفینة متوقفة وعدم تفریغھا، عدم وجود االت مناسبة لتفریغ 

  حیانا مما یؤثر ذلك سلبا على مجموع مداخیل المؤسسة.أالسفن 

  الحركة التجاریة حسب نوع و عدد السفن. 2-2-2

  .سفن التفریغ: اوال

  نوع وعدد سفن التفریغ بالمؤسسة. 05الجدول رقم

 السفن 2011 2012 2013 2014

 سفن المسافرین - - - -

 سفن الشحن 174 167 258 336

 سفن اإلیذاء 241 304 261 233

 ناقالت المعادن 45 28 17 14

 ناقالت البترول - 20 19 - 13

 ناقالت القمح 36 14 6 16

 ناقالت اخرى 15 - 2 -1

 المجموع 511 533 563 613
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 ثانیا: سفن الشحن.

 

 السفن 2011 2012 2013 2014

 سفن المسافرین    

 سفن الشحن 176 165  

 ناقالت القمح 45 14 6 15

 ناقالت المعادن 35 29 17 14

 ناقالت البترول - 20 19 13

 سفن االیداء 241 303 261 333

 اخرىناقالت  15 - 2 1

 المجموع  512 531 564 614

  

   

سفینة ،بینما قدرت سفن الشحن  511سفن التفریغ  2011شھدت المؤسسة حصیلة في سنة 

  سفینة. 512ب  2011لسنة 

سفینة شحن ، مما یالحظ ان  614تفریغ و  613ب  2014بینما قدرت حصیلة لسنة 

االخیرة عكس سفن اإلیذاء لسفن ناقالت اإلیذاء لسفن التفریغ في تناقص خالل السنوات 

  الشحن ارتفاعا خالل السنوات االخیرة.

  2014- 2002حركة المبادالت التجاریة بالمیناء منذ  2-2-3

  كما یلي. 2014- 2002یمكن تلخیص جمیع المبادالت  التجاریة التي تمت بالمیناء للفترة

  

  

  



 

63 
 

  .2014الى  2002: الحركة التجاریة خالل 06الجدول رقم 

  

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

عدد السفن عند 

 الدخول

442 340 301 293 319 352 348 419 548 511 533 563 613 

 1.508.64 1.264.490 1.27.484 1150 .1045 1122 98204 857.4 828.9 737.1 654.2 780.9 1067.8 حجم االستیراد

حجم 

 التصدیر(طن)

13.271 22.84 20.13 12.95 12.77 8.351 54.39 50.2 31.5 38.4 23.452 27.852 16.524 

  1292.342 1.505.93 1188 .1077 .1172 1036.8 865.8 865.80 841.76 750.07 674.9 1080.2 حجم االجمالي

  

  

 االولى السنوات  خالل فمثال السنوات عبر تذبذب بالمیناء التجاریة المبادالت حركة تشھد

الحجم االجمالي للتصدیر و االستیراد في انخفاض بینما خالل السنوات االخیرة شھدت  كان

  الحركة التجاریة ارتفاعا.

 المبحث الثالث: نتائج و مالحظات ختامیة

  یعتمد الرخاء االقتصادي ألي دولة بدرجة كبیرة على التجارة الخارجیة 

ن نقل ، و یعد النقل البحري اھم اشكال النقل الذي یساھم في نقل والتي ال یمكن ان تقوم بدو

الجزء االكبر من التجارة العالمیة ن ، حیث تقوم الموانئ  بدور ھام في عملیة النقل البحري 

فھي تعتبر المحور المركزي في صناعة النقل البحري و كذلك في عملیة النمو االقتصادي 

  ألي دولة.
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  النتائج: 3-1

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

وجود موانئ ذات كفاءة عالیة في االداء و تسھیالت في الخدمات یزید من حجم التجارة 

للدولة و یفتح منافد مباشرة لألسواق العالمیة بدون وسطاء تزید من التكلفة كما انھا تزید من 

وجود ھذه التسھیالت تحسن من مركز الدولة القدرة التنافسیة للصادرات ، باإلضافة الى ان 

حیث تتیح لھا الفرصة باستیراد احتیاجاتھا مباشرة من الدول المصدرة و على النحو االخر 

  تصدیر منتجاتھا الى انسب االسواق التجاریة.

و الموانئ تساعد على قیام العدید من االنشطة المختلفة التي تخدم صناعة النقل البحري 

، اصالح السفن و التموین مما یودي الى تنشیط التجارة و تحقیق الرخاء : التامینمتل

  االقتصادي للدولة.

  تأثیر المیناء على االقتصاد القومي للدولة: 3-2-1

اذا كانت التجارة الخارجیة للدول المتقدمة تمثیل اضافة القتصادیاتھا القومیة فان واردات 

ة و ذلك الن صناعاتھا المحلیة ال تزال في الدول النامیة تشكل عصب حیاتھا االقتصادی

مراحلھا االولیة و ھي غیر قادرة على ان تفي بأغلب ضروریات الحیاة الیومیة متل: 

  صناعة االدویة و االدوات المنزلیة وغیرھا من االصناف االخرى.

یة ورغم التقدم الواضح بالنسبة لمعظم الدول النامیة فان الطاقات و االمكانیات التكنولوج

المستخدمة في تصنیع اآلالت الزراعیة او انشاء الطرق ال تزال في مراحلھا االولى و لذلك 

  تستخدم و سائل النقل البحري لنقلھا.وتقوم ھذه الدول باستیراد ھذه االصناف بكمیات كبیرة 
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ومما شك فیھ ان وجود منافذ مباشرة للدول على البحار و المحیطات تعتبر من العوامل 

القتصادھا القومي و استقاللھا السیاسي ، و ھذا ال یتحقق اال من خالل الموانئ العامة 

  وطنیة حدیثة مزودة بأحدث االسالیب العلمیة او الفنیة.

فالمیناء التي یدار بكفاءة عالیة یساعد على النمو الصناعي و تزید االرباح عن طریق المواد 

تصادي الذي یجب ان تسیر علیھ ھذه الدول الخام المصدرة و بذلك یزید من معدل النمو االق

و تخطو نحو االمام بخطوات ثابتة لتحقیق االستقرار و االمن، و من جھة اخرى نجد ان 

الموانئ تقدم الحافز لدخول السوق العالمیة و تعطي فرصة مباشرة للتبادل التجاري بین 

  الدول.

  المالحظات: 3-2

  دور الموانئ في النمو االقتصادي: 3-2-1

تلعب الموانئ دورا ھاما و حیویا في النمو االقتصادي بالدول النامیة حیث انھا تعمل 

 -عادنالم –كبوابات تمر من خاللھا التجارة الخارجیة مثل: استیراد مواد الخام( الخشب 

البترول) و تصنیعھا تم تصدیرھا، اما بالنسبة للدول النامیة فلن اقتصادیات معظم ھذه الدول تعتمد على 

التجارة المنقولة بحرا وعلى موانئھا بدرجة عالیة فبدون الموانئ ال تستطیع اي دولة من الدول النامیة ان 

كذلك تصدیر الموانئ الخام التي تمكنھا و لبضائع االساسیة لسد احتیاجاتھا،تستورد المنتجات المصنعة و ا

من الحصول على العمالت االجنبیة، و للموانئ ذات الكفاءة العالیة و االداء المتمیز دور نشط في التنمیة 

  یلي:االقتصادیة و یترتب على ھذا الدور بعض االیجابیات التي یمكن تلخیصھا فیما 

  السیاسي للدولة.تساعد على دعم و تأكید االستقالل االقتصادي و -

  خفض تكالیف الواردات و السلع االستھالكیة و المواد الخام.-

  تزید من القدرة التنافسیة لصادرات الدولة. -
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  تعتبر مورد و صدر للحصول على العملة الصعبة الالزمة تحویل برامج التمیة. -

  مورد من موارد الخزینة العامة عن طریق تحصیل الرسوم الجمركیة. -

  االستثمار البشري و توفیر فرص عمل . قطاع -

 - تخزین -شركات التامین اصالح السفن متل:قیام انشطة متعددة تخدم قطاع النقل البحري  -

  ....الخ. -تموین السفن -نقل

و من ناحیة اخرى فان عدم  وجود مواني ذات كفاءة عالیة قد یؤثر على التنمیة االقتصادیة 

بشكا مباشر او غیر مباشر و بالتالي یؤثر على التجارة الخارجیة تظھر بعض السلبیات التي 

  : توضیحھا فیما یليیمكن 

  ترتفع اسعار الواردات نتیجة ارتفاع تكالیف النقل. -

  قدرتھا التنافسیة باألسواق الخارجیة.تفقد الصادرات  -

  یزداد زمن بقاء السفن بالمیناء مما یؤدي الى زیادة التكالیف و دفع غرامات التأخیر. -

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

تحول االقتصاد العامي الى نظام واحد تتكامل فیھ جمیع انشطة النقل العالمیة و ذلك نتیجة لنمو 

العالمیة، وبطبیعة الحال تقوم الموانئ بمواكبة ھذا التحول حیث انھا تمتل حلقة الوصل التجارة 

  بین االرض و البحر و ھي المحور المركزي في سلسلة النقل البحري.

تتغیر الموانئ تبعا للمتغیرات الجدیدة  من حیث السیاسة و االدارة حتى یمكنھا ان تتابع 

االنتاج حتى االستھالك ، حیث ان الموانئ الیوم  جمیع االنشطة و العملیات من لحظة

اصبحت كأي مؤسسة تجاریة و یجب ان یكون لھا منحنى تجاري شانھا شان قطاعي 

  التجارة الخارجیة و النقل التي تخدمھا.
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وتقوم الموانئ الحدیثة بدور فعال في نظام النقل العالمي و في مجال التسوق وذلك عن  

ائع على استخدام الموانئ المتطورة ،وایضا تقوم بدور نشاط طریق تشجیع السفن و البض

  مع جھات النقل المختلفة البحري و البري ، كما انھا تساعد على تنشیط التجارة.

 خاتمة الفصل:

 للدولة، خارجیة او داخلیة كانت سواء للتجارة األساسي و الرئیسي المنفذ الموانئ تعتبر

 في وذلك الخارجیة التجارة على كبیرة بنسبة یعتمد دولة ألي االقتصادي النمو ان حیث

 تقوم ولذلك تحتاجھا التي المنتجات بعض تصنیع الدول بعض استطاعة عدم حالة

 على الحصول من تتمكن حتى منتجاتھا بعض بتصدیر تقوم الوقت نفس في و باستیرادھا

 قیام یمكن ال و االقتصادي لنموھا مھم عامل تعتبر قد التي و تحتاجھا التي االجنبیة العمالت

 و حیوي عامل و النقل اشكال اھم من یعد الذي البحري النقل وظیفة بواسطة اال ھذا

 سریعا نموا نمت قد بحرا المنقولة التجارة ان حیث الخارجیة للتجارة بالنسبة ضروري

من حجم التجارة العالمیة التي یتم  % 80من  اكتر یمثل النمو ھذا و السابقة االعوان خالل

  نقلھا عن طریق البحر.

لذلك البد من اعداد تجھیزات و خدمات الموانئ حتى تواكب وتالئم الزیادة السریعة في 

  حجم التجارة الخارجیة و بالتالي تحقیق الرخاء االقتصادي للدولة.
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  اخلامتة العامة     

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

ودلك نظرا ألمهيته و دوره الفعال و املؤثر يف تنشيط حركة التبادل التجاري الدي بدوره يساعد يف اتساع وظهور 

اسواق جديدة و اليت تفتقر اليها البلدان النامية مما يؤثر دلك  علي التنمية االقتصادية و �لتايل الدفع بعملية 

  االمناء االقتصادي .

على الدولة ان يكون لديها ميناء جمهز �حدث الوسائل  و دو كفاءة عالية فهو  و لتحقيق هدا اهلدف يستحسن

بوابة عبور خمتلف السلع و اخلدمات مما يعزز الطلب احمللي املتنامي لتلك الدولة .لدا يستحسن عليها ان ترفع من  

 : لكفاءة اساطيلها البحرية حىت تتمكن من مواكبة التطور والتقدم االقتصادي ودلك من خال

ضرورة تبين سياسات واضحة بشان النقل البحري و خصوصا املالحة البحرية فيما تستهدف تنمية  -

 االساطيل الوطنية و ز�دة حصتها يف نقل التجارة اخلارجية و توفري العمالت الصعبة.

لدويل ضرورة قيام لشركات املالحة الوطنية �نشاء و تطوير الشركات اخلدمية اليت تكمل حلقات النقل ا -

 املتعدد الوسائط كخدمات نقل البضائع عن طريق الرب و اجلو و التغليف و التعبئة و التخزين.....

واختاد االجراءات الكفيلة  ,ضرورة قيام و استمرار الشركات املالحية استخدام التقنية احلديثة يف االدارة  -

 و رفع كفاءة طواقم سفنها .بتحسني انظمة التشغيل لديها و ز�دة عامل املنافسة يف اسطوهلا 
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ضرورة دخول الشركات الوطنية او غريها يف اتفاقيات او جتمعات لتشغيل املشرتك و املشاركة يف اخلدمات  -

 و التبادل و دلك لتحقيق االستخدام االمثل لألساطيل الوطنية .

 افية موحدة.القيام بعملية دمج الشركات املالحية متشا�ة االختصاصات و العاملة يف مناطق جغر  -

قيام مؤسسات التمويل الوطنية و االقليمية �الستثمار يف قطاع املالحة البحرية خاصة سفن �قالت  -

 النفط و مواد الصب .

طول املكوث : ان هده االهداف امنا هي �رد تفادي خمتلف املعوقات و املشاكل اليت تواجه امليناء مثل

  افية للشحن و التفريغ و ارتفاع التكاليف .لسفن �مليناء و يؤدي احيا� اىل مهل اض

و من اجل مواجهة هده االنعكاسات السلبية قامت مؤسسة ميناء مستغامن و نظرا للنمو املتسارع للتبادل 

التجاري �نشاء احلوض الثالث و دلك من اجل مواجهة العجز املتوقع لقدرا�ا يف املستقبل حيث يسمح 

  : هدا املشروع �اليت

  الف طن سنو� .900لبضائع املختلفة اكثر من جتارة ا-

  _جتارة احلبوب اكثر من مليون طن سنو� .

  الف حاوية سنو� .400_جتارة احلاو�ت حوايل 

كما يسمح هدا املشروع بتوفري عدد مهم من مناصب الشغل و هو ما ميكن ان ينعكس على دوره يف 

  طق ا�اورة هلا بصفة عامة.رفع النمو االقتصادي و كدا تنمية الوالية و املنا



  ص رسالة الماسترملخّ 

  مدى مساھمة النّقل البحرّي في تحقیق التّنمیة االقتصادیّة ـ سالة :عنوان الرّ 

  دراسة حالة میناء مستغانم                                        

  بخیرة زھرة البة :الطّ 

  أ/ كبداني سیدي أحمدالمشرف :

المینائیة ـ  التجارة الدولیة ـ االقتصاد ـ النقل البحري ـ المؤسسة ة :الكلمات المفتاحیّ 

  التنمیة

  ص : الملخّ  نصّ 

 ه األقلّ المثمر حیث یمكن عدّ  قل نظرا لمردوده االقتصاديّ أنواع النّ  من أھمّ  قل البحريّ النّ  إنّ 

  ة ، و مرونة نشاطاتھ .بات باعتبار ھیاكلھ و منشاتھ االقتصادیّ متطلّ  كلفة ، و األقلّ 

ا ذي ینعكس إیجابیّ صدیر و االستیراد) األمر الّ ة ( التّ ولیّ جارة الدّ را في التّ ب دورا كبیعھ یلإنّ 

  ة على صعید البضائع ، و كذا الید العاملة .یّ وق المحلّ ة ، و یثري السّ جاریّ على المبادالت التّ 

ھذا المیناء  ة ، إذ أنّ ة لمدینة مستغانم كحالة دراسیّ سة المینائیّ ھذه األطروحة تتناول المؤسّ 

ات تي تتیح تطویر الجھود و االستراتیجیّ غدا مشھورا و ذا سمعة من خالل قدراتھ الّ  الوطنيّ 

  ة .المستقبلیّ 
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Le transport maritime est l’un des plus  importants de types de 

transport vu sa  rentabilité économique fructueuse dont on peut le 

considérer le moins couteux et le moins exigeant sur la base des 

locaux  commerciaux, et la flexibilité de ces activités , 

Il joue un grand rôle dans le commerce international  (import, export ) 

la chose qui reflète positivement sur  l’échange économique 

international , et enrichit le marche  interne a l’échelle des 
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Cette these prend l’établissement portuaire de Mostaganem autant que 
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