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ملخص مذكرة الماستر

تسییر الموانئ الجزائریة بین الواقع والتحدیات:عنوان المذكرة
مستغانم میناءلدراسة میدانیة

:الملخص

تھدف ھذه الدراسة الى ابراز ما مدي  أ ھمیة الموانئ البحریة  وماھي االستراتیجیة  المنتھجة
في تسییر ھاتھ الموانئ  ومعرفة لجمیع التنظیمات والتشریعات  التي تسھر علي تنظیم الموانئ وتفعیل

ولت ھذه االطروحة المؤسسة المینائیةالحركة التجاریة وتحقیق النمو االقتصادي  كما تنادورھا في تنشیط 
لمیناء وطني اصبح مشھورا وذا سمعة من خالل موقعھ االستراتیجي وقدراتھكدراسة حالةستغانملمدینة م

.االستیعابیة في المستقبل القریب

Le résumé
Cette étude vise à mettre en l’importance des ports maritime

et ce qui fait la stratégie connue
D ans la conduite de ces ports de circonstances et de découvrir tous les

règlements et la législation qui assure la régulation des ports et activent son
rôle dans la revitalisation du trafic commercial et la croissance économique,
car cette thèse portait sur l'institution du port de la ville de Mostaganem

comme une étude de cas pour le port et le national est devenu célèbre et La
réputation grâce à son emplacement stratégique et les capacités d'absorption

dans un proche avenir
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لمقدمة العامة ا

المقدمة العامة 

, اخلارجية   والعامليةيف تسريها يف جمال التجارعامة والسياسات املطبقة ل املوانئ بصفة إن أكثر املشاكل اليت تعاين منها دول العامل هو مشك

دية من وان املوانئ تعترب العصب والشريان الذي  يرسي قواعد احلياة االقتصادية جلميع الدول من خالل التصدير واالسترياد والتعامالت االقتصا

ل مواكبة العامل واجلزائر امام موانئ 

من خالل هذا البحث جند أنفسنا أمام حتديات كربى مع عدم يئتها وإصالحها مهرتئة وقدمية ورثتها عن  املستعمر الفرنسي منذ ربع قرن 

.يف ظل التكنولوجيا اجلديةاملتطورة واملتقدمةللحاق مبصاف الدول املوانئ ومراعاة كيفية تسريها وتنظيمها وذالك العادة النظر يف 

: االشكالية المطروحة في   معالجة هذا  البحث

؟ماهو واقع تسيري املوانئ اجلزائرية وماهي التحديات الالزمة يف اجياد طرق االستغالل هلذه املوانئ  

التساؤالت الفرعية :

املنتهجة يف تسري   املوانئ اجلزائرية    من اجل املسامهة يف االقتصاد الوطين   والرفع من مستوي التجارة اخلارجيةما هي اإلسرتاتيجية  -

؟عرب املوانئ     الوطنية 

ما مدي مسامهة املوانئ اجلزائرية يف دفع عجلة التنمية-

االقتصادية ؟   

ملواجهةهل املوانئ اجلزائرية مهيأة تقنيا وتكنولوجيا -

؟التحديات  االقتصادية العاملية 

؟دور املوانئ يف حترير التجارة اخلارجية  -



5

المقدمة العامة 

: المطروحة في   معالجة هذا  البحث اإلشكالية

؟طرق االستغالل هلذه املوانئ  إجيادهي التحديات الالزمة يف هو واقع تسيري املوانئ اجلزائرية وماما

التساؤالت الفرعية :

رجيةما هي اإلسرتاتيجية  املنتهجة يف تسري   املوانئ اجلزائرية    من اجل املسامهة يف االقتصاد الوطين   والرفع من مستوي التجارة اخلا-

؟عرب املوانئ   الوطنية 

االقتصادية ؟   ما مدي مسامهة املوانئ اجلزائرية يف دفع عجلة التنمية-

؟هل املوانئ اجلزائرية مهيأة تقنيا وتكنولوجيا   ملواجهة التحديات  االقتصادية العاملية -

؟دور املوانئ يف حترير التجارة اخلارجية  -

ادة يئة املوانئ اجلزائرية - إع ير   و تطو ميكن  يف  ؟ك

:كالتايليهشكالية جيب اإلجابة على عدة أسئلة واإلولإلجابة على هذه 

؟هي املوانئ البحرية  ما

؟طرق تسيري واستغالل املوانئ البحرية 

تأثري املوانئ علي التجارة اخلارجية واالقتصاد ككل؟ىمدما

الفرضيات:

قتصاد حسن تسري  واستغالل املوانئ يؤدي بطبيعة احلال اىل رفع من مستوى االالبحرية بوسائل تقنية جد متطوريئة املوانئ

لتبادالت التجارية ونشاط التجارعالقة املوانئ وتسريها باالتجارة اخلارجو تفعيل 

:أسباب اختيار الموضوع 

:هناك أسباب موضوعية وأخري شخصية

نهج الدراسي أو التخصص يف االقتصادية وعالقته باملدي أمهية املوضوع إثراء الدراساتم:ألسباب الموضوعية ا-1

الشعبة

البحرية للطلبة يف املستقبل من اجل االهتمام أكثر يف جمال املوانئتقدمي مسامهة علمية بسيطة ومتواضعة :الشخصيةاألسباب-2



6

المقدمة العامة 

: أهمية الموضوع  

املوانئ تعترب العصب ألنومن اجل النهوض باالقتصاد الوطينالبحرية  وكيفية تسيريهاة حبثنا يف االستثمار يف املوانئتكمن أمهي

اال من االقتصادعلينا  دراسة وحتليالرئيسي يف تنمية البلدان وجب  ا  ير هذ تطو ل و

:التبويب وتقسيم البحث

البحرية عامة وأثرها علي خمتلفة تعطي عدة جماالت أساسية تتعلق مبفاهيم املوانئحيتوي هذا البحث على ثالث فصول 

من خالل ماهية املوانئ وأمهيته ووظائفه يات ومفاهيم حول املوانئ البحريةالفصل األول عموميناقش  اقتصاديات الدول 

التنظيمات والتشريعات  املنظمة له  بااالضافة  إىل البحرية وطرق استغالهلا من خاللالثاين تسيري املوانئويتناول الفصل 

زائر من خالل دراسة ميدانية حولواألخري دراسة حالة يف اجلواملتحكمة فيه  اما الفصل الثالثالعناصر املنظمة له 

.ميناء مستغامن **واقع وحتديات مؤسسة مينائية  كنموذج  

:والمراجعالمصادر 

.واملقاالت االقتصادية وبالتايل اعتمد البحث بنسبة كبرية على اإلطار النظري اعتمد علي بعض الكتب واملذكرات التخرج 

:صعوبات البحث

.املينائي  وخاصة التطبيقي منه لعدم وجود خرباء وكفاءة عالية يف تطوير هذا امليدان
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الفصل األول
عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: الفصل األول

:مقدمة الفصل

متثل إدارة امليناء قوة لالجتاهات يف ظل التعامالت االقتصادية و ذلك بتأثريها املباشر يف زيادة الفصل بني االقتصاديات 

على باملائة من العامل مياه، و لذلك معظم دول العامل 71كما هو معروف أن . للدول و دعم احلواجز القائمة بينها

فال أحد يستطيع أن ينكر أمهية البوابة الرئيسية لعمليات التصدير و االسترياد أو حبار و حميطات و هو ما اعتمد عليه، 

.الشحن و التفريغ، و هي امليناء

:للتعريف مبفهوم امليناء البحري فقد مت تقسيم هذا الفصل كما يلي

.ماهية امليناء البحري: املبحث األول-

.تنظيم املوانئ البحرية: املبحث الثاين-

.  األمهية اإلسرتاتيجية للموانئ: ثاملبحث الثال-
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: الفصل األول

ماهية الميناء البحري: المبحث األول

.

تعريف الميناء البحري و أبرز تصنيفاته: المطلب األول

البحريتعريف الميناء: أوال

.

السفن لشحن أو لتفريغ محولتها كما يكون مهيأ تذهب إليه. األار أو البحارامليناء نقطة من ساحل البحر يقع على حافة احمليطات أو 

.و جمهز الستقبال السفن و إيوائها و تأمني مجيع عمليات التجارة البحرية و الصيد البحري

ه يف االقتصاد الوطين متكونة من تقدمي خدمات و رسوم جبائية و مفهوم امليناء هو مفهوم حكومي إىل جانب أمهية نشاطمصادر املوانئ 

.و تتعدد خصائصه بالنسبة للتشكيالت االقتصادية و يظهر يف التفقدات الشاذة و املتعددة التدخالت. عامة و اجلهوي خاصة

تصنيفات الميناء البحري : ثانيا

تصنف املوانئ البحرية طبقا أناملوانئ يف العامل من حيث البيئة االقتصادية، الطبيعة و كذا ظروف التشغيل بصفة عامة فانه ميكن ختتلف

:ألربعة معايري أمهها ما يلي

:طبقا للوظيفة اليت تؤديها إىل موانئ عامة و أخرى متخصصة كما يليالبحرية ميكن أن تصنف املوانئ : بالنسبة للوظيفة- أ

هذه املوانئ هلا القدرة على استقبال أنواع عديدة من السفن مثل سفن البضائع العامة، استقبال سفن الركاب،  :موانئ عامة

ميناء مرسيليا بفرنسا، ميناء نابولي بإيطاليا، ميناء اإلسكندرية بمصر:املوانئ يف حوض البحر األبيض املتوسط

يف التخصص يف تقدمي خدمات معينة و هناك العديد من هذه املوانئ أبرزها ما يليتتميز هذه املوانئ :موانئ متخصصة:

ختتص هذه املوانئ يف خدمة التجارة اخلاصة أو الصناعة املعينة مثل موانئ تكرار البرتول و تتوفر : الموانئ الصناعية-1

.معدات ذات كفاءة عاليةفيها 

تتميز هذه املوانئ خبدمة حركة الركاب و املسافرين بواسطة العبارات اليت ميكنها أيضا نقل كميات : موانئ العبارات-2

.بسيطة من البضائع
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: األولالفصل

تقوم هذه املوانئ بتقدمي اخلدمات اخلاصة بالبضائع العابرة أي اليت ال تدخل داخل البالد و ال ندفع : الموانئ الحرة-3

.عليها رسوم مجركية

باحلجم الصغري و تقوم خبدمة صناعة صيد األمساك مثل احلفظ و التعليب، تقع هذه تتميز هذه املوانئ: موانئ الصيد-4

.املوانئ بالقرب من مناطق الصيد يف البحار و احمليطات

.هي موانئ يف أماكن إسرتاتيجية جمهزة من الناحية األمنية و العسكرية للدولة: الموانئ الحربية-5

.التجديفاليخوت و السفن اخلاصة بالنزهة و سفن الشراع و : موانئ النزهة-6

:املوانئ طبقا للموقع اجلغرايف إىل ما يليميكن تصنيف:بالنسبة للموقع الجغرافي- ب

هي املوانئ اليت تقع على الساحل الطبيعي أو الصناعي مباشرة حتتاج إىل إقامة حواجز لألمواج:الموانئ الساحلية.

 ميناء دمياط بمصر: :األنهارموانئ مصبات.

موانئ البحيرات:.

عرب عشرات إن معظم املوانئ العاملية  القائمة حاليا هي نتيجة عملية منو و تطور طويل املدى : الملكية و اإلدارةألشكال بالنسبة - ج

السنني، و يرجع الفضل يف ذلك كل العوامل االقتصادية و السياسية و غريها من العوامل لذا جند عدة أشكال للملكية و اإلدارة 

:بالنسبة للموانئ ميكن تلخيصها فيما يلي

من أمهها املوانئ األهلية، موانئ اإلدارة املستقلة: الحكوميةالموانئ.

رباحاألهي تلك املوانئ اليت يتم إنشائها بواسطة القطاع اخلاص بغرض حتقيق :الموانئ الخاصة.

على حسب باإلضافة غلى جمموعة املعايري السابقة توجد معايري أخرى تصنف على أساسها املوانئ : بالنسبة للمعايير األخرى- د

:األيت

.حجم أو كمية البضائع املتداولة-

.قيمة البضائع املتداولة-

.عدد البواخر املرتددة على املوانئ-

.حجم أكرب من السفن تدخل امليناء-
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أهداف الميناء البحري: ثالثا

:حسب أصحاب املؤسسة، و ميدان نشاطها و تصنف كما يليإىل حتقيق عدة أهداف ختتلف تسعى أي مؤسسة 

: أهداف اقتصادية-1

تحقيق الربح:

.و هو أهم معيار لصحة املؤسسة اقتصاديا و الذي يعمل على رفع رأس ماهلا و بالتايل توسيع نشاطها

االستجابة لمتطلبات المجتمع:

من

.

اإلنتاجعقلنة:

.و هو االستعمال األحسن لعوامل اإلنتاج و التخطيط اجليد و الدقيق لإلنتاج و التوزيع

:أهداف اجتماعية-2

مستوى المعيشة للعمالتحسين:

أصبحت حاجات العمال تتزايد باستمرار وأصبح من ضروري تلبية هذه احلاجيات وهذا بسبب ظهور منتجات جديدة و 

.التطور احلضري هلم و لتغري أذواقهم

إقامة أنماط استهالكية معينة:

.

الدعوة إلى تماسك العمال:

.تسود داخل املؤسسة عالقات مهنية اجتماعية

ضمان مستوى مقبول من األجور:

.أهدافها جيب أن يسود التفاهم و التماسكللمؤسسة و حتقيق لضمان احلركة املستمرة 
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كالتأمني الصحي، التأمني ضد احلوادث، التقاعد و هذا كله لتوفري حميط عملي جيد للعمال :توفير تأمينات و مرافق للعمال

.أعماهلمللمواظبة يفو الذي يدفعهم 

األوائل يف نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم، ويعترب حقا مضمونا و مشروعا.

خدمات الميناء البحري: المطلب الثاني

خمتلفة و أهم اخلدمات اليت يقدمها امليناء للسفن تتمثل يف ىيقوم امليناء بتقدمي لكل من السفن، البضائع، باإلضافة إىل خدمات أخر 

. القطر، اإلرشاد، أما أهم اخلدمات املقدمة للبضائع تتمثل يف الشحن، التفريغ، التخزين و بالتايل يشرح مضمون هذه اخلدمة

الخدمات المتعلقة بالسفن: أوال

توجيه السفن من المرسى إلى الرصيف :

قد ال يتم مباشرة توجيه السفينة إىل الرصيف فتبقى يف حالة انتظار على مستوى منطقة املرسى حىت حتصل على صةااخليف بعض احلاالت 

.تصريح من سلطة امليناء لتحصل على مكان يف الرصيف

عملية: القطر:

قصد ا سحب السفينة بواسطة قا و اخلروج من الرصيف و طرات وهي تساعد يف عملية الرتاكي على الرصيف و اخلروج من الرصيفي

:يتوىل ذلك سلطة امليناء أو شركات متخصصة يف ذلك تدخل يف إعداد خدمات القطر

.العمليات اليت تتطلب سحب السفينة أو دفعها-

.مناورات اإلرساء و االنتقال أو إحبار السفينة-

. بالسفينةاملراقبة أو املساعدة يف تنفيذ مناورات أخرى للمالحة-

وصول السفينة القاطرة إىل جوار السفينة املقطورة مبا فيه الكفاية للقيام حاال بعمليات القطر الضرورية و تكون حتت د القطر مبجرديبدأ عق

.النفوذ املباشر حلركات السفينة و الواجب قطرها

السفينة اليت جرت عملية القطر عليها و ال و ابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عنخر عمليات القطر النهائية ينتهي عقد القطر عند انتهاء آ

.تعود باقي حتت النفوذ املباشر حلركات هذه األخرية

لقيادة السفن عند الدخول و هلم من قبل الدولةاملوانئ املرخصهو املساعدة اليت تقدم إىل الربان من قبل مستخدمي :اإلرشاد

.اخلروج إىل املوانئ أو املياه الداخلية
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إجباريا برفع إشارة اإلرشاد للمرشد و هي الكفيلة بتحديد األنظمة الداخلية تلتزم كل سفينة جتارية تدخل يف املنطقة اليت فيها اإلرشاد-

.حملطات اإلرشاد و عند اخلروج من املنطقة  املذكورة جيب إعالم احملطة بذلك

يف احملطة و ينتهي عند وصول السفينة إىل مكان الوصول أو بالرسوصول و تقدمي املرشد نفسه يف حدودرشاد اعتبارا من و يبدأ اإل-

. الرصيف أو حدود احملطة

.يلتزم املرشد مبجرد صعوده على السفينة بتقدمي خطة رسو  السفينة و مبكن هلذا األخري تعديلها-

:السفن التي تعفى من اإلرشاد-

.طن100السفن الشراعية حبمولة أقل من -1

و السفن ذات الدفع اآليل و املخصص فقط لتحسني و صيانة-2

.اجلارفاتمداخلها كالقاطرات و الناقالت و مراقبة املوانئ و

.سفن املنارات و العالمات-3

دورهـا و ذلـك السـفينة الـيت هـي يف خطـر حـىت و مل يـؤدي إىلخدماتـهجيب على املرشد أن يتخلى عن كل خدمة أخرى و يقدم أوال 

.من اخلطر احملدق بالسفينة أو عندما خيرب بذلكعندما يتأكد

نقصد به السفينة أثناء قيامها بعملية القطر:إرشاد.

يتم (P)السفينة و يشرف عليها املرشد و بغض املساعدين و الفرق بني اإلرشاد و إرشاد هو أن اإلرشاد يتم التحضري له عند اقرتاب 

الذي يكون (L)توقيف حمركات السفينة

. أي يتمان يف وقت مشرتك عكس اإلرشاد يتم أوال مث املرحلة املتبقيةمقرتنا بالقطر 

الخدمات المتعلقة بالبضائع: ثانيا

.تتمثل أمهية اخلدمات املتعلقة بالبضائع و اليت يقدمها امليناء يف الشحن و التفريغ و التخزين باإلضافة إىل خدمات مساعدة

حتدد قواعد و شروط و نوع العمليات اخلاصة باملوانئ مبوجب نظام امليناء الذي يصدر عن الوزير املكلف :الشحن و التفريغ

.بالبحرية التجارية

هذا العقد و التوضيحات اليت جيب أن تدرج فيه مبوجب تتم خدمات الشحن و التفريغ يف املوانئ مبوجب عقد كتايب و حتدد طريقة إبرام 

ن يتضمن عقد الشحن و التفريغ يف امليناء شروط يتفق عليها بكل حرية شريطة أن ال تكون خمالفة للقانون و األعراف ميكن أ. نظام امليناء
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باملوانئ و احملددة يف نظام اآلخرين) أصحاب حق االستعمال(املوانئ أو حقوق املرفقني احمللية و ال يكون هلا تأثري سليب على عمليات 

.امليناء

الصغرية لنقل البضائع أو استعمال إذا أصابت األضرار و اخلسائر البضائع خالل عمليات الشحن و التفريغ و النقل باستعمال الزوارق

البحري و ال يكون عامل الشحن وسائل أخرى يستطيع عامل الشحن و التفريغ حتديد مسؤوليته حسب القواعد املتعلقة باملسؤولية الناقل 

و التفريغ مسؤوال عن اخلسائر و األضرار اليت تلحق بالبضائع أو السفينة أو وسيلة أخرى للنقل إال إذا تبت مسبقا خطأ عامل الشحن و 

.التفريغ

التخزين:

:ينقسم الطلب على تسهيالت التخزين يف امليناء إىل نوعني رئيسيني مها

.بالبضائع اليت تقضي وقت قصري يف امليناءو هو خاص: لقصري األجلالتخزين-

يتم للبضائع اليت تقضي بعض الوقت يف امليناء ألسباب خمتلفة، هذا النوع من التخزين يقدم يف امليناء يف أجزاء : التخزين طويل األجل-

.

فمثال البضائع العابرة متر 

.ختزن و تنظم يف املخازن لعدة أسابيع و شهور

ا يف التخزين يف مكان قريب من الرصيف و ذلك لتقليل مسافة النقل ألقل ما ميكن بينم) التخزين قصري األجل(و ختزن البضائع العابرة 

).بالقرب من وسائل النقل الربي(طويل األجل ختزن البضائع بعيدا عن طريق الرصيف أو بعيدا عن مركز األنشطة اليت على الرصيف 

خدمات مختلفة: ثالثا

:باإلضافة إىل اخلدمات املتعلقة بالسفن و البضائع فهناك خدمات أخرى يقدمها امليناء منها

أمن الموانئ:

.سالمة التجهيزات و املنشآت و أعمال مساحات املاء التابعة لألمالك العمومية املينائية احملافظة على منطقة التوسعضمان -

.التنظيم القانوين حلركة املالحة يف احلدود البحرية للموانئ-

.تأمني نظافة و صحة مساحة املاء و السطوح الرتابية-

.توقف السيارات و العبارات داخل حصن امليناءالتنظيم القانوين لدخول األشخاص و مرور و -
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.سن إجراءات الوقاية و الضمان على أسباب حوادث العمل املرتبطة بعملية املناوبة و غريها من اخلدمات املينائية-

.حتديد شروط إيداع ، تكديس و حركة البضائع-

.شروط مناولة و نقل و ختزين املواد اخلطرية العابرة للموانئ مبا يتطابق مع التشريع املعمول بهسن إجراءات و-

.القضاء على أسباب اشتعال املنتجات البرتولية وعند االقتضاء مكافحة أثارها و حتديد مقاييس الرمي يف مساحات املاء-

استغالل الموانئ:

: نقصد به تطبيق القواعد اخلاصة ب

.ختصيص املناطق املينائية و استغالهلاشروط-

.كيفيات و شروط عبور الركاب و البضائع و شروط شحن و تفريغ السفن-

.شروط شحن البضائع و تفريغها و إيداعها و حتويلها-

.قواعد تسيري املنشآت املتخصصة-

.كيفية استغالل اآلالت و املنشآت املينائية-

.نئ و املناطق املخصصة للصيد البحري و النزهةشروط تسيري املناطق اخلارجية عن املوا-

خدمات مساعدة:

.خدمات نزع أو إزالة األوساخ من السفن-

.تطهري أماكن الرصيف-

.وزن البضائع-

تأجري القاطرات أو الزوارق من أجل متوين السفن-

الوظائف الرئيسية للميناء: المطلب الثالث 

بالعديد من الوظائف اليت ختدم االقتصاد القومي للبلد، و اليت تساهم إىل حد كبري يف ازدهار العالقات التجارية بني تقوم املوانئ البحرية

:الدول وميكن تلخيص الوظائف الرئيسية للميناء يف النقاط التالية

:وظيفة التبادل التجاري: أوال

موانئ ذات كفاءة عالية يف األداء و اليت تقدم تسهيالت يف اخلدمات يزيد من حجم التجارة للدولة و يفتح منافذ مباشرة لألسواقوجود
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أا تزيد من القدرة التنافسية للصادرات هذا  ا  تكلفة، كم من ال يد  تز بدون وسطاء  ية  لعامل ما حيسن مركز الدولة حيث تتيح هلا الفرصة ا

.

:وظيفة النقل: ثانيا

.ميثل امليناء حلقة الوصل بني البحر و األرض و امليناء له دور كبري يف شبكة النقل، نظرا لرتابطه بوسائل النقل البحري

:وظيفة العمالة: ثالثا

.شك يف أن املوانئ توفر فرص عمل كثرية يف خمتلف األنشطة، مما خيلق جمالت التشغيلال

:الوظيفة الصناعية: رابعا

معظم املوانئ اآلن تقوم بالتصنيع أو مبعىن أخر أصبحت كأي مؤسسة جتارية، تقوم على بعض الصناعات ذات الطبيعة التصديرية أو اليت 

.ورد من اخلارج و مثاال على ذلك صناعة احلديد و الصلبتعتمد على املواد اخلام اليت تست

:وظيفة الموارد المالية: خامسا

تعترب املوانئ من أهم املصادر للحصول على العمالت الصعبة اليت حتتاجها الدولة، و يتحقق هذا عن طريق الرسوم اليت حتصل عليها من 

.الواردةالسفن و الرسوم اجلمركية اليت يتم حتصيلها عن البضائع 

:الوظيفة السياسية: سادسا

وط للموانئ دور هام يف تدعيم االستقالل االقتصادي و السياسي للدولة، فالدولة اليت تتمتع باملوانئ البحرية تتمتع باستقاللية دون أي ضغ

 .

تنظيم الموانئ البحرية: الثانيالمبحث

:تمهيد

متارس من أنإن تعدد األنشطة و اخلدمات اليت يقدمها امليناء تؤدي إىل الكثري من التعقيدات يف عمليات اإلدارة فاملهام الرئيسية جيب 

.طرف هيأة تقوم بإدارة امليناء
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الخصائص الواجب توافرها في الميناء البحري: األولالمطلب

كفاءة الميناء: أوال

كفاءة املوانئ زيادة كفاءة امليناء يعين تقليل فرتة دوران السفينة بامليناء، إن زيادة الكثافة الرأمسالية للسفن تؤدي إىل شدة احلاجة و إىل زيادة

بضائع الصب تسيطر عليها منظمات ضخمة قادرة على ختطيط مجيع وسائل نقل تنصب بصفة رئيسية على البضائع اجلافة العامة ألن 

.البضائع مبا يضمن الكفاءة يف عمليات تداوهلا و نقلها

أما بالنسبة للبضائع العامة فإن ضعف كفاءة املوانئ تؤدي إىل حتميل جتارة العامل يف جمموعها تكاليف زائدة و جيعل املنتجات قريبة من

لق قوة تنافسية أكرب للمنتجات البديلة البعيدة عن السوق، رغم أن هذه األخرية أقل تكلفة و ألن  تكاليف النقل عرب البحارالسوق مما خي

أرخص من تكاليف النقل بالسكك احلديدية أو سيارات النقل أو النقل اجلوي، و يؤدي عامل نقص الكفاءة للموانئ إىل زيادة عدد 

.    ؤدي زيادة كفاءة امليناء إىل زيادة إنتاجية السفن و إىل نقص عدد السفن يف العاملالسفن املستخدمة و بالعكس ت

أهم السمات و المالمح المطلوب توافرها في الموانئ الحديثة: ثانيا

أن تكون على من خالل شبكات الطرق الربية و السكك احلديدية على و اقليميا متكاملة مع حماور النقل حمليا توافر شبكة نقل داخلية

:درجة عالية من الكفاءة

.توافر منظومة املعلومات املتطورة و اليت تعترب احملرك الرئيسي ملنظومة النقل الدويل املتعدد الوسائل-

.تلبية احتياجات و توقعات مستخدمي امليناء بكفاءة عالية-

.توافر أنشطة القيمة املضافة و اخلدمات اللوجيستية-

.ات و بتكلفة اقتصاديةالسرعة يف أداء اخلدم-

متطلبات الشركات المالحية العالمية من الموانئ: ثالثا

ترغب الشركات املالحية يف أن يكون الوقت الذي تقضيه سفنها باملوانئ البحرية أقل ما ميكن إذ أن هذا الوقت بالنسبة هلا هو وقت غري 

يف رسوم دخول، رسوم إرشاد، رسوم قطر و رسوم رسوها باإلضافة إىل منتج و السفينة عند دخوهلا امليناء تتكبد مصاريف طائلة تتمثل

إخل...مصاريف شحن، تفريغ و رسوم النظافة

مع هذا امليناء مربرا للرتدد عليه فمن األفضل إلغاء التعامل معه و اإليراد ينتج من قيمة و بالتايل فإذا مل يكن اإليراد الناتج عن التعامل

.ئع فكلما ارتفعت قيمة النولني و قيمة البضائع يزيد اإليراد و العكس صحيحالنولني و كميات البضا
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: الفصل األول

:و تتطلع الشركات املالحية العمالقة إىل أن توفر املوانئ مستقبال املتطلبات التالية

.ساعة21ال تقل ساعات العمل يف اليوم عن -

.أرصفة08أرصفة و يفضل أن تكون 06و 04عدد األرصفة املتاحة باحملطة ما بني يكون-

.تكون ظروف العمل بامليناء عادية و طبيعة أيام اإلجازات اإلقليمية و العاملية مع توفر االستقرار السياسي و األمين-

.مبجرد انتهاء التشغيل مع السفينةكافة إجراءات املغادرة جاهزة بدأ تشغيل السفينة مبجرد وصوهلا و أن تكون  -

.ألف مرت مربع600توافر مساحات ختزينية ال تقل عن -

الشركات العاملية سريع و هي اليت عادة ختتارها كما أن هناك متطلبات أخرى خاصة باملوانئ احملورية، و اليت يكون دوران السفن فيها 

.للمالحة للرتدد عليها

ي إلدارة الموانئالهيكل التنظيم: المطلب الثاني

أو ذاتية على مستوى عايل من الكفاءة و توفر هلا السلطة و لتبسيط العمل و السيطرة على كل هذه األنشطة جيب تكوين هيئة مركزية 

.الصالحيات املناسبة إلدارة كافة األنشطة بغرض الوصول إىل حتقيق أهداف امليناء

و مما ال شك فيه أنه عند قيام هيئة بإدارة بعض

.قد تنشأ، لذا يتوجب على هيئة امليناء مسؤولية االلتزام بالقواعد و القوانني اليت تصدر من اهليئة التشريعية للدولة

عناصر الهيكل التنظيمي:

من إعداد خطة تنظيمية بواسطة السلطة املتخصصة حبيث تالئم البدمتميز ألبدا من ء متميز ء لتشغيل امليناء بكفاءة عالية و أدا

لذا جيب أن تصمم هيكل تنظيمي يضم جهاز مم ,احتياجات امليناء و هده اخلطة حتدد بوضوح املسؤوليات و السلطات جلميع املسؤولني

:كيز على بعض األعمال التاليةهيكل تنظيمي يضم جهاز إداري بأقسام خمتلفة على أن يتم الرت 

.األعمال اهلندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية-

-.

.األعمال املالية اليت تشمل امليزانية و احملاسبة-

.عماليةالعالقات العامة و كذا ال-
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: األولالفصل

لتقدمي وظائف جديدة ال بدا أن يكون هناك ,على هذا اهليكل أن يتمتع بقدر من املرونة حىت ميكن أن يواجه الزيادة يف حجم التشغيل-

.  امليناء يقوم باالستثمار يف املشروعات اليت ميكن أن تواجه التطور التكنولوجيأنحيت ,هيكل تنظيمي خاص بامليناء

:األهمية اإلستراتيجية للموانئ البحرية:المبحث الثالث

.ةالبيئة اإلستراتجية للموانئ البحري: المطلب األول

حبيث ,عهم جمموعة من العالقات املباشرة و غري املباشرةإن البيئة االقتصادية اليت تعمل فيها املوانئ البحرية تتمثل يف أطراف عديدة جتم

و يتعاظم دور هذه العالقات يف ظل املتغريات , يطلق عليه البيئة االقتصادية للميناءأنيشكل جمموع عالقات هده األطراف ما ميكن 

و هكذا ميكن تصور , و آليات االقتصاد احلراالقتصادية و السياسية اليت تعكسها مفاهيم النظام العاملي اجلديد و التكتالت االقتصادية

خاصة إذا كان امليناء , مفهوم قوامه أن تصبح البيئة االقتصادية ليناء حبري تتمثل يف نطاق جغرايف نطاقه الشامل هو العامل أمجع بقاراته

.واقعا يف موقع جغرايف متميز

غري مباشرة بعمل امليناء مبا يف ذلك أوو دخوهلم بصورة مباشرة أنشطتهمالذين ترتبط األطرافالبيئة االقتصادية للميناء تشمل مجيع إن-

و املصدرين و غريهم من األطراف , الشركات املالحية و الوكالء ووسائل السحب الداخلي من شركات النقل الربي والسكك احلديدية

.مع امليناءارتباطيهالذين جتمعهم عالقة 

املستخدمني و تعظيم أنشطةميكن تعظيم قيمة , عمالئها و مستخدميهاإىلاملقدمة األنشطةتعظيم إىلذه العالقة يهدف امليناء وفق ه-

. ا مبا ميكنها من حتقيق متيز تنافسي من حيت اجلودة و التكلفةاةداملؤ امليناء و اخنفضت تكلفة اخلدمات إنتاجيةارتفعت إذاإرباحهم

بيئة الموانئ البحريةتحليل: أوال

:عناصر القوة و الضعف للموانئ البحرية-1

متثل العوامل التالية و عناصرها مصادر القوة و الضعف للموانئ، و تكون هذه العوامل و عناصرها مصدرا لقوة امليناء إذا كانت 

:عناصر فيما يليمصدر لضعف امليناء، و تتمثل هذه ال

الموقع الجغرافي:

.قرب امليناء من اخلطوط الرئيسية للمالحة، مراكز اإلنتاج أو االستهالك-

.طول و عمق قناة االقرتاب للميناء و عمق مدخله-

.األراضي املتاحة لتوسيع رقعة امليناء-
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عموميات و مفاهيم حول الموانئ البحرية: الفصل األول

:مبنطقة امليناء و مدى تأثريها على ما يليأحوال اجلو السائدة-

.دخول و مغادرة السفن إىل و من امليناء-

.سالمة السفن املوجودة بامليناء-

استمرارية عمليات شحن و تفريغ السفن املوجودة بامليناء -

.بدن توقف

توفر وسائل النقل المختلفة بالميناء:

توفر شبكات النقل المختلفة التالية و كفاءة و معدالت تردد وسطائها على الميناءمدى-1

.اخلطوط املالحية املنتظمة للسفن- 

.النقل الربي- 

.السكك احلديدية- 

.النقل النهري- 

أسعار األنواع المختلفة للنقل، النقل البحري، النقل البري، النقل النهري-2

 توفرها و كفئاتهاخدمات الميناء:

و توفر املعدات املتخصصة هلذه النوعيات و كذلك األرصفة و القدرات و اإلمكانيات املتوفرة للميناء من حيث تعدد نوعيتها -

.

و السلع و النوعية املختلفة ألنواع اإلمكانيات و اخلربة يف التعامل مع األحجام املختلفة للسفن و النوعيات املختلفة للبضائع -

.ألشكال البضائع

مستوى أداء و إنتاجية حمطات الشحن و األرصفة و املعدات-

.توفر و كفاءة اخلدمات التكميلية و املساعدة للسفن و كذا اخلدمات املساعدة األخرى-

أسعار خدمات الميناء:

.مستوى قيمة الرسوم و التعريفات املختلفة بامليناء-

.استقرار قيمة الرسوم و التعريفات بامليناءمدى -
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.سياسة و إسرتاتيجية التسعري بامليناء-

قوة العمالة بالميناء:

.مستوى حرفية و مهارة العمالة بامليناء-

.حجم العمالة الفعلية بامليناء بالنسبة حلجم العمالة املطلوبة-

.االجتماعي للعمالةاملناخ-

.الدوافع احملفزة للعمالة-

.مستوى العالقات العمالية-

اإلدارة بالميناء:

.مدى سيطرة هيئة امليناء على أنشطة و خدمات امليناء املختلفة-

.مستوى التوجيه و اإلدارة بامليناء-

.مستوى عالقة اإلدارة بعمالء امليناء-

.مدى سهولة صناعة القرار بامليناء-

.سهولة اإلجراءات بامليناءمدى -

االتصاالت السلكية و الالسلكية:

.توفر و كفاءة االتصاالت السلكية و الالسلكية و اليت تشمل على الفاكس و أنظمة تبادل البيانات إلكرتونيا-

الموقف المالي:

.مدى توفر التمويل املايل لتنفيذ مشروعات التطوير و التحديث بامليناء-

إخل...املالية األخرى مثل الفائض و العجز يف امليزانيةاملؤشرات-

مصادر الفرص المتاحة-3

، أو الذي نصيبه من السوق الذي يعمل فيه/ متثل العوامل التالية و عناصرها فرص متاحة للميناء، و اليت ميكن استغالهلا لزيادة حصته

.يرغب أن يعمل فيه

الموانئ المنافسة: أوال

.أحد املوانئ املنافسة من النشاط التنافسي أي من جمال تعامل املوانئ، فرصة بالنسبة للموانئ األخرىخروج
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األنشطة التي يعمل فيها الميناء/ النشاط: ثانيا

.زيادة و منو النشاط الذي يعمل فيه امليناء-

.نشاط جديد ميكن أن يعمل فيه امليناءظهور-

عمالء و مستخدمي الميناء: ثالثا

.ظهور عمالء جدد يرغبون يف العمل يف النشاط الذي ميل فيه امليناء-

-.

الميناء: رابعا

.تطوير أرصفة و معيدات امليناء-

.البيانات إلكرتونيا يف امليناءإدخال نظام تبادل -

.التسابق حنو وضع سياسات تسعريية جاذبة جديدة-

مصادر التهديد الذي تواجه الميناء-4

مة 

.عليهاملواجهتها و التغلب 

الموانئ المنافسة: أوال

.املوانئ املنافسة حاليا-

.املوانئ احملتمل تنافسها مع امليناء مستقبال-

األنشطة التي يعمل فيها الميناء/ النشاط: ثانيا

.اخنفاض حجم النشاط الذي يعمل فيه امليناء/ تقلص-

عمالء و مستخدمي الميناء: ثالثا

أو أسعار األنشطة و اخلدمات اليت يقدمها امليناء/ مستخدمي امليناء على مستوى األداء/ عدم إرضاء العمالء-

الميناء : رابعا

مسعة امليناء-
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.ظهور قواعد و تنظيمات صارمة حلماية البيئة-

.عدم توفر أراضي لتوسع امليناء-

أثر التغير التكنولوجي عن الميناء: المطلب الثاني

بدأت املوانئ تلعب دورا جديدا، حيث أصبحت تشكل حلقة أساسية يف سلسلة نقل احلاوية من املرسل إىل املرسل إليه، و أصبح امليناء 

، و خدمات التجارة، و ذلك عن طريق احلديث أخذا يف التحول ليكون مركزا للخدمات، مبعىن القيام بتقدمي جمموعة شاملة خلدمات النقل

ر أداء اخلدمات الالزمة للسيطرة على سلسلة النقل بأكملها مبا يف ذلك التخزين، التوزيع مبا يتيح دعمها لوجيستيا أساسيا لصناعة التصدي

نات البضائع قبل وصول السفن، بياو االسترياد، و شركات النقل البحري بوصول البضائع عن طريق التبادل االلكرتوين للبيانات، و إعداد 

و استقبال املخزون و رصده، و إعداد تقارير عن اجلوانب الكمية و عن مراقبة اجلودة، و إمكانية جتميع الشحنات الفردية، و إصدار 

ة القيمة املضافة و تقارير عن حركة البضائع بامليناء، و تقارير اإلجراءات اجلمركية، كما أصبحت املوانئ مراكز للتصنيع و القيام بأنشط

.اخلدمات اللوجيستية
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:خاتمة الفصل

لقد أدت املؤسسة املينائية غلى حتسني و تطوير التعامالت االقتصادية احمللية و الدولية،

تقوية االقتصاد الوطين، و جيعله يواكب التطور العاملي، خاصة يف جمال نقل السلع و تبذهلا املؤسسة، و هذا من أجل 

البضائع نتيجة لزيادة و ارتفاع حجم التبادل التجاري الدويل، لذا جتد املؤسسة نفسها مضطرة على حتديث اهلياكل و 

.تكييف طرق عملها مبا يتناسب مع متطلبات العصر
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الفصل الثاني
و طرق استغاللهتسيير الموانئ البحرية 
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:مقدمة الفصل

إن امليناء ليس فقط وسيط بني املساحة األرضية و املساحة البحرية

االقتصادية 

.جتارية سامهت و بشكل واسع يف حتقيق هذا النموللدولة حيث عملت على توليد أنشطة صناعية أخرى متنوعة و مهنية 

، بشرية و قانونية حبيث أنشأت العديد من اهلياكل و اجلسور و الطرقات الربية و احلديدية ماليةمادية،و ذلك من خالل تسخري وسائل 

أكثر من (رجي من حيث املبادالت التجارية 

مساسرة حبريني، (، أبرمت العديد من العقود التجارية بني خمتلف املتعاقدين االقتصاديني )من املبادالت التجارية متر عرب البحر% 80

ة تسيريية و رقابية حلماية امللك ) إخل...وكالء التأمني وكالء العبور

ائي املينائي و محاية األشخاص الطبيعية و املعنوية املتعاملة معه و ذلك عن طريق حتديد النصوص القانونية حول كيفية استغالل امللك املين

رية لذلك و الغرض لذلك و و حتديد مسؤوليات و جزاءات األشخاص املتسببة يف أي إخالء بامللك املينائي مع حتديد التعويضات الضرو 

الغرض من ذلك هو محاية حقوق خمتلف األطراف املتعاملة من أجل القيام مبختلف النشاطات املينائية حبيث تتضمن عقود االمتياز 

لة و األجهزة على طبيعة هذه احلقوق و االلتزامات خاصة يف حااملتخصصة الستغالل امللك العقاري و كذلك عقود االستئجار لآلالت 

هذه االستثمارات املشرتكة بني السلطة املينائية و شركات أجنبية، فهي من بني شروطها الوضوح يف القوانني املتعلقة بالنشاطات املينائية و

لف كبريين على خمتيف املعامالت الدولية خاصة يف الظروف احلالية و ما تشهده املوانئ االقتصادية من انفتاح و تطورتعترب أمور ضرورية 

.األسواق العاملية
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التنظيم القانوني لتسيير الموانئ البحرية: المبحث األول

ختتلف النصوص القانونية من دولة ألخرى حسب اإلسرتاجتيات االقتصادية و السياسة املتبعة، فقد حتدد بعض الدول النظام الضروري 

فل ا املتعلقة بامليناء، تك رى في األخ يل  اص تف ا ال أم

مسئولو املوا

.شريط ساحلي ضيق فهي قد ال تويل اهتماما لذلك، و فيما يلي األنظمة املينائية املختلفة

موانئ ذات التسيير المركزي: المطلب األول

ية اإلشراف و اإلدارة من قبل حكومات الدول حىت تتمكن من تطبيق إسرتاتيجيتها التنموية و خططها يف هذا يف هذا النظام تتم عمل

.ة هلاالنظام يتم إما اإلشراف و الرقابة مباشرة من طرف احلكومة املعنية أو عن طريق هيئة امليناء اليت تكون جهازا من أجهزة الدولة و تابع

.نامية و كذلك يف بعض الدول املتطورة كإسبانيا و فرنساهذا النوع جنده يف عدة بلدان

االستغاللية باإلضافة إىل فهذا النظام حيبذه بعض االقتصاديني باعتبار الدولة متلك القدرة املالية لتقدمي الدعم املايل و تغطية النفقات

ل القدرة االستثمارية التوسعية الكبرية لتطوير هذه املوانئ، بينما حيبذ اقتصاديون آخرون عدم تدخل الدولة بشكل مباشر يف تسيري و متوي

ا يئ للميناء املناخ  ء، كم

القائمون بالتشغيل فعال حىت يتمكن هؤالء من املوانئ املسؤولونتدخل مباشر و تتوىل إدارة املالئم لالقرتاض و التمويل دون احلاجة إىل

.التحسني يف كفاءة األداء و اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب و ميكن امليناء من حتقيق األرباح

إخل ...ميكنها أن تتعاون مع املؤسسات اخلاصة باعتبارها تزود املوانئ بالتجهيزات أو باآلالت الشحن و االفراغاملوانئ املسرية مركزيا إن

:و النظام املركزي يظهر يف شكلني

يف هذه احلالة الدولة ختول تسيري املوانئ للجماعات احمللية و بالتحديد للبلديات أو ختوهلا :نظم ذات التدخل الحكومي الضعيف-

.، حتول عملية التسيري ملؤسسة خاصةملؤسسات خاصة

:يف هذه النظم هناك حالتني: نظم ذات التدخل الحكومي القوي-

.ات عمومية-1
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إما اهليئة املينائية أو احلكومة تقوم بوظائف اإلدارة و األشغال و الشرطة و ترتك مسألة االستغالل التجاري للميناء ملتعاملني -5

) عموميني-خواص(

موانئ ذات التسيير الالمركزي و الموانئ ذات اإلدارة الذاتية : المطلب الثاني

أما نظام اإلدارة الذاتية يتمثل يف اقتسام املسئوليات بني الدولة 1يقصد بالالمركزية  حتويل بعض مسؤوليات الدولة لصاحل اجلماعات احمللية

.احملليةو متخذو القرارات االقتصادية و ممثلي اجلماعات 

الموانئ ذات التسيير الالمركزي :

إن املوانئ هي يف طابعها موانئ جتارية تتطلب السرعة يف اختاذ القرار و التابعة عن قرب ملختلف األشغال على مستوى امليناء و نظرا 

هداف للمشروعات املختلفة و إن  املينائية فالبد من تطبيق نظام يسمح بتحقيق األالنشاطات ألن املركزية اإلدارية ال تتفق و طبيعة

.كان يف هذه احلالة من الصعب احلصول على األموال الضرورية لتمويل األشغال اهليكلية الكربى مما يصبح تدخل الدولة أمرا ضروريا

هذا النظام يقر بالشخصية القانونية و االستقالل املايل للسلطات املينائية عن مالية السلطات املركزية فهذه :الموانئ ذات اإلدارة الذاتية

:املالية للهيئات املعنية، و هلذا النظام مزايااألخرية تقوم بالوصاية لعملية

.زيادة القدرة على التمويل الطويل األجل عن طريق االكتتاب العام

.لتغطية متويل العمليات اجلاريةاالقرتاض اللجوء غلى -

مسئولية اإلدارة موزعة بني جمموعة من أعضاء جملس اإلدارة طبقا لقانون جملس اإلدارة و هم املنتفعون خبدمات املوانئ ذو اخلربة -

و الكفاءة مثل الشركات املالحية و التوكيالت املالحية و املصدرين و املستوردين باإلضافة إىل أعضاء م

.وظائفهم

.ميكن هذا النظام التخلص من القيود احلكومية اليت تصاحب عمل املشاريع العامة-

كما جند بعض دول غرب أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية أخذت بنظام إدارة املوانئ عن طريق البلدية مثل ميناء أنرتوب 

1-J Gros Didier de Matous : « Les régimes administratives et financier des ports maritimes ».- R. Pichon et R. Durant-

Auzias –P226- Paris 1969.
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و يتم اختيار أعضائه عن ،Rotterdam d’Anversببلجيكا و ميناء بريستول باململكة املتحدة، ميناء هامبورغ بأملانيا و موانئ 

. طريق االنتخاب بالبلدية و هذا النظام خيتلف من ميناء إىل أخر طبقا للقوانني املعمول

الموانئ الخاصة: المطلب الثالث

»خوصصت اململكة املتحدة) 1984-1983(اتبعه العديد من الدول الرأمسالية مثل يف سنة  Associated British Ports و «

و كذلك احلال بالنسبة ألوربا الغربية و الشرقية و أمريكا الالتينية ميناء يضمن أكثر من ربع النقل املينائي الوطين، 21الذي يظم حوايل 

:ذ عدة أشكال أمههاالستغالل املوانئ  يف إطار من املنافسة احلرة بني خمتلف املؤسسات املينائية اخلاصة و اخلوصصة املينائية قد تتخ

.الدولة حتول للقطاع اخلاص إمجايل امليناء-

.أو حتويل بعض املؤسسات إمكانية استغالل و بناء حمطات خاصة-

النامية أن تسعى إىل عقلنة أنشطتها املينائية بتطبيق التنظيم األكثرالدول فعلى 

و حتقيق األرباح خاصة و أن احلاجيات الدولية و احمللية يف تطور مستمر مما يزيد من تعقيد العمليات فعالية بغية التخفيض من التكاليف 

:هر فيما يليهليئات املوانئ تظاملينائية، و هناك رؤى أخرى حديثة ألنظمة إدارية 

Service Portنظام امليناء اخلادم      -

Land Lord Portنظام حيازة امليناء  -

Tool Portنظام آلية امليناء-

:1رقم اجلدول و التشغيل و ذلك كما يليالبىنفهذه األنظمة ختتلف من حيث أنواع 
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الموانئ  ةاالنظمة االدارية لهيأ

نظام حيازة الميناءنظام آلية الميناءالميناء الخادمنظام اإلدارة

البناء أو التشغيل

البىن التحتية
هيئة امليناء

)الدولة(

هيئة امليناء

)الدولة(

هيئة امليناء

)الدولة(

البىن الفوقية 
هيئة امليناء

)الدولة(

امليناءهيئة 

)الدولة(
القطاع اخلاص

تشغيل خدمات 

و عمليات 

امليناء

هيئة امليناء

)الدولة(
القطاع اخلاص

القطاع اخلاص

كما نالحظ أن القطاع اخلاص هو املسيطر يف نظام حيازة امليناء، أي يف البىن الفوقية و يف خدمات و عمليات امليناء أما البىن التحتية

الدولة بينما القطاع اخلاص جنده يف عمليات التشغيل فقط، يف نظام آلية امليناء و الباقي من البىن متتلكها الدولة أما يف فهي حتت هيئة 

و حىت امليناء اخلادم فالدولة متتلك البىن التحتية و الفوقية

.وانئ و هذا ما يفسره نظام التسيري املركزي للميناءمن امل

األنظمة المينائية المتبعة في دول العالم: المبحث الثاني

و مع تطور سابقا كانت املوانئ تبىن من طرف أصحاب املصاحل اخلاصة و أحيانا تبىن خلدمة أنواع معينة من البضائع و من الصناعات

املعامالت البحرية أصبحت املوانئ يف أغلب الدول تدار بواسطة السلطات البلدية أو حكومات األنظمة االقتصادية، و تضخم حجم 

لندن، 

.إخل...ليفربول، و هامبورج ، روتردام
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غلى أخرى، كما خيتلف أسلوب تسيريها ضمن الدولة الواحدة و و فيما يلي األنظمة املينائية املطبقة يف العامل و اليت قد ختتلف من دولة 

:4يظهر ذلك كما يلي

نظام الموانئ األوروبية: المطلب األول

ففي البلديات األوروبية درجة استقالل السلطات احمللية يف تسيري املوانئ ختتلف من دولة ألخرى، ففي الدول االسكندينافية سلطة الدولة

فقط حتت سلطة الدولة مع العلم أن املوانئ تابعة 03ميناء جند 60من بني موانئ مسرية ذاتيان ويف اسلنداغري موجودة، بل جند

املينائي االسلندي من املبلغ اإلمجايل لألشغال، فالديوان %75، فالدولة تدعم لبناءات املينائية حبوايل )اموعات احمللية(للدومني العام 

.بعملية التمويل املينائيفريبط عملية البناء امليناءينمسؤول حلساب وزارة النقل و التخطيط 

مسري من هيكلة LE GRANDالقانون البلدي بينما ميناء حيكمهANVERSأما موانئ بلجيكا فتسيريها المركزي فميناء

من طرف هيئة عمومية أنشأت يف إطار اتفاق بني احلكومية مسريZABRUGGEإدارية أنشأت خصيصا لذلك، و ميناء 

.و مستثمرين خواصBrugesالبلجيكية و مدينة 

.    يف فرنسا أنفقت سلطة إدارة املوانئ تدرجييا من سلطة الدولة إىل سلطة جمالس حملية متخصصة باالشرتاك مع السلطات احمللية

.يف أملانيا الغربية املوانئ مملوكة للحكومة الفدرالية و تدار بواسطة سلطات البلدية يف األقاليم املعنية

يف بريطانيا هيئات قانونية متخصصة تدير هذه املوانئ و تشرف عليها مثل هيئة مريسي و هيئة ميناء لندن، أما ميناء مانشيسرت تديره 

.شركات قانونية

املوانئ التجارية مسرية ذاتيا و لكن أعضاء جملس اإلدارة يعينون من طرف وزير النقل و هذا ما يضمن عملية املراقبة ويف الربتغال كامل 

.   املالية على املؤسسات املينائية

Tome II- les éditions juris service- Paris- P193 ; S/année4 Robert – Le droit portuaires- livre 2-
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النظام المينائي اإلفريقي: المطلب الثاني

الدول بدون الساحل املوانئ اإلفريقية تضمن عبور التجارة اخلارجية للدول الساحلية و تستقبل كذلك البضائع املوجهة من و إىل

نيجر، أوغندا، رواندا، التشاد، سوازيلندا، زمبيا، زمبابوي، ورغم أن الزائر مثال متلك بوركينافاسو، بورندي، إفريقيا الوسطى، لوزوتو، مايل، ال

10ساحل يطل على احمليط األطلنطي حبوايل 

، أما يف اجلزائر فاملوانئ الكربى اليت "ديوان املوانئ"رية يسمى ب و املغرب تستغلها مؤسسات عمومية ذات الصفة الصناعية و التجا

اإلصالح االقتصادي تديرها مؤسسات مينائية  عمومية تابعة للدولة كما قامت الدولة خبوصصة بعض األنشطة املينائية و هذا يف إطار

.مسرية من مؤسسات عمومية" واديبون"و " نواكشط"اجلاري حاليان ويف موريطانيا جند املنائني التجاريني االثنني 

:و الوسطى جند فرعني من األنظمة املينائيةأما يف إفريقيا الغربية 

...مثل الكامرون و الغابون" ديوان املوانئ"موانئ مسرية من هيئات عمومية -

، أما بالكونغو أنشأت )طوغو(و لومي ) بنني(، كوتونو )السنغال(موانئ مسرية من شركة وطنية مثل أبيجان بساحل العاج دكار -

هيآت عمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية الستغالل ميناء  

Pointe noire . دولة ساحلية بإفريقيا 13و ما يالحظ أنSub saharienneيناء واحد باملياه العميقة و متلك على األقل م

لعديد من لكن بسبب املشاكل بأنغوال و موزمبيق و إفساد لتجهيزات املينائية بتنزانيا فموانئ إفريقيا اجلنوبية تعترب املدخل و املخرج الوحيد ل

Transmetو هو قسم من Port netالتجارية هي مراقبة من طرف مؤسسة دول املنطقة يف إفريقيا اجلنوبية حيث كل املوانئ

limited باإلمداد باخلدمات املينائية ماعدا الشحن و اإلفراغ باملوانئ األساسية فمؤسسة  فهي تقومTransmet limited تراقب

ت النقل الربي معظم املوانئ التجارية اهلامة، الشبكة الوطنية للسكك احلديدية و اخلطوط اجلوية الوطنية و الدولية إلفريقيا اجلنوبية و خدما

.و استغالل أنابيب النقل البرتويل

و بالصومال أدت احلرب األهلية إىل سوء تنظيم اهلياكل اإلدارية للبالد و بالنتيجة أثر ذلك على التنظيم املينائي، و بطلب من األمم 

فيها السلطات املينائية لبومباي، مت تنظيم مهمة تقييم الوضعية اإلدارية و العملية مليناء موقاديشو و سامهتCNUCEDاملتحدة 

.مادراس، و كوشني و احلكومة اهلندية
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مسحت بتوزيع و تنسيق املهام مبيناء 1993بروما سنة )P.M.A(و برنامج التغذية العاملي CNUCEDفاالتفاق املربم بني 

-LANDبإنشاء سلطة مينائية من نوع CNUCEDموقاديشو مما مسح ل  LORD PORT) ملكية األرض حتت تصرف

.يف انتظار تسليم املهام للحكومة الصومالية املقبلة) املتعاملني باملوانئ

النظام المينائي في القارة األمريكية: المطلب الثالث

. يف أمريكا الشمالية فاإلقليم املينائي  املغطى باملياه املالحية يشكل ملكية مشرتكة تقع حتت سلطة الدولة الفدرالية

معظم املوانئ مديرة من هيآت عمومية سيتل، و لكن،توجد بعض املوانئ يف الواليات املتحدة تابعة للبلديات مثل لوس أجنلس-1

ستغلة من مؤسسات خاصة، كما أن ميناء نيويورك مسري ذاتيا و هو تابع حلكومة نيويورك و هلا االستقاللية املالية و محول 

سلطات مينائية مستقلة و تقنني ت الفدرالية هلا صالحية        إنشاءاملينائية هلا صبغة كهوية و احلكومافاإلدارةنيوجرسي 

.املالحة املينائية و تغيري يف     هياكلها

:اإلصالح االقتصادي اجلارية باملكسيك مت تطبيق الالمركزية املينائية، كما مت تقسيم الوظيفة املينائية إىل جزئنييف إطار عمليات-2

)خاصة الشرطة(وظيفة السلطات -

)وظائف جتارية(وظيفة التسيري و التعامل -

.كانت السلطات املينائية عموميةإن تسيري التجهيزات املينائية يف املكسيك يندمج يف القطاع التنافسي حىت و إن  

ميناء أقل أمهية باإلضافة إىل العديد من األرصفة املينائية املتعددة 300ميناء كبري يف املياه العميقة و حوايل 25متلك كندا -3

:و املوانئ تقننها نوعني من األحكام(ATLANT et PACI)األشغال على السواحل األطلنطي و اهلادي 

فهي ) ميناء كيبك، مولایر، هاليفاكس، سان جون(مؤسسة امليناء احمللية و تديرها العناصر االقتصادية احمللية مثل املوانئ تسريها -

.موانئ مسرية ذاتيا و لكن األرباح ترجع للحكومات احمللية

لى تطبيق األوامر و التوجيهات املوانئ العمومية تديرها و تستغلها وزارة النقل، هذه األخرية تعني العناصر العامة للميناء و تعمل ع-

تتدخل حلساب احلكومة الفيدرالية يف تسيري املوانئ (transportCanada)السياسية إضافة لذلك جند هيئة وزارية 
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.ةاملوانئ الكبري 
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من املبادالت التجارية %97و فيما خيص املوانئ اجلنوبية للقارة األمريكية فالربازيل متلك موانئ ذات أمهية اقتصادية إسرتاتيجية باعتبار 

من سنة 6222ميناء أساسي، فقانون رقم 35ميناء منها84و من السواحلكلم8500تتم بالنقل البحري فهي متلك منها 

»أوكل مهمة تسيري املوانئ الربازيلية للمؤسسة العمومية 1975 Empresa de porto do Brazil Bras ، فهي تنفذ «

.السياسة املينائية الربازيلية و السياسة املالية تسعى إىل خوصصة عدد من األنشطة املينائية

الغري متخصصة و املوانئ الصغرية و ...) يرس، سانتا يف، أوشوايبيونيس أ(تديرها مؤسسات خاصة أما املوانئ األرجنتينية 

فت ا السلطات احمللية تكل لالمركزي  نظام ا بعة لل . تا

ري و املتعلق بالقانون املينائي البح1991جانفي 10ل 01و يف كولومبيا كانت املوانئ ذات التسيري العمومي لغاية صدور قانون رقم 

الذي ينص على أن اهليئات العمومية و مثلها املؤسسات اخلاصة  ميكنها تشكيل شركات مينائية إلنشاء و تسيري و صيانة احملطات و 

. األرصفة و تقدمي كل اخلدمات املينائية

النظام املينائي يف آسيا: املطلب الرابع

ميناء 652بسبب إدخال االستثمار   األجنيب إىل البالد و يف أندونيسيا جند تطورت املوانئ اآلسيوية و بشكل سريع يف الصني و الفيتنام 

ميناء خصصت 127ميناء صناعي تسريه شركات عمومية أو خاصة و 68سلطات مينائية، 04ميناء مدير من طرف 110منها 

لعامة لالتصاالت البحرية، و احلكومة ميناء ثانوي عمومي يعمل حتت وصاية اإلدارة ا450لنشاط الصيد أو استقبال احلاويات، و 

.تشجع على زيادة دور القطاع اخلاص يف تسيري املوانئ

وطنية شاملة أعد خمطط تنموي لتمويل العمليات و صيانة املوانئ حيث تعمل السلطات على تطبيق أما يف الفليبني و يف إطار سياسة 

225ثانوي تابع للدولة 15ميناء أساسي، 38العقالين، و هي تضم لضمان تسيريو املسؤولية املالية الالمركزية يف خدمات االستغالل

.ميناء تابع للخواص240ميناء حتت سلطة البلديات، و 

.و لكن بشكل حمدوديف ماليزيا توجد سلطة واحدة مينائية على املستوى الوطين فاحلكومة تشجع اخلواص على استغالل املوانئ 

فهي امللكة و املسرية للتجهيزات املينائية حبيث تتكفل به هيأة عمومية و متارس نشاطا صناعيا  و جتاريا(P.J.A)و إدارة ميناء سنغفورة

تتمتع باستقاللية واسعة يف اإلدارة و تظهر من خالل االستثمارات، التخطيط للمؤسسة و تسعري اخلدمات املينائية، فاملؤسسات اخلاصة 
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اخلدمات املينائية و السلطات املينائية تتدخل يف نشاطات خارج املوانئ، كاإلمداد بالسكنات، و خدمات امليناء يف هذا البلد تستثمر يف 

إخل...و املطار 

تسيير الموانئ البحرية و طرق استغاللها: الفصل الثاني

تقوم ا اللجان املينائية و بصدور اجلماعات احمللية هي املالكة للمؤسسسات املينائية  و العمليو بالنسبة لزيالندا اجلديدة  ية  ار تج ات ال

مت إعادة هيكلة موانئ البلد فأكلت هذه العمليات إىل متخصصني و أصبح للقطاع اخلاص مكانة يف تنظيم 1988لسنة 91قانونرقم 

.املوانئ

يف أسرتاليا معضم موانئها حتت السلطة العمومية و احلكومات الفدرالية حتدد أنظمة املوانئ، و أعضاء جملس اإلدارة للسلطات املينائية 

تسريه مجعية املوانئ و يقومون Melbourneفهم منتخبني، ففي ميناء Tasmanieإال يف ميناء (معينني من طرف حكومة الدولة 

:مبا يلي

.الصيانةعمليات -

.Victoriaالساحلية حلكومة املساعدات املالحية يف املياه -

.مراقبة التلوث البحري-

Papana Guineaتديرها مؤسسة عمومية تسمى Paporasie"Nouvelle Guinée"و يف غينيا اجلديدة و يف موانئ 

Harbours Board شرطة املياه مراقبة السفن و تقنني ختزين عمليات التعمري و االستغالل و تسجيل عمل املوانئ و متارس

.السلع اخلطرية

السلطة المينائية و تسيير الملك العقاري: المبحث الثالث

ك الوظائف املينائية متعددة فهي تشكل مزيج من اخلدمة العمومية و األنشطة التجارية، و تظهر جماالت تدخل السلطة املينائية لتسيري املل

:طرف املتعاملني  بامليناء و هي كما يليط مالئمة ملمارسة األنشطة املختلفة مناملينائي يف توفري شرو 

:محاية املالحة البحرية و العمليات يف األحواض و على األراضي املينائية من خالل تدخل سلطة الشرطة-

).اخل...السرقة، حماوالت إفساد(بالنسبة لألشخاص -

).اخل...املخدراتكالسلع اخلطرية، (األموال -

).اخل...رخص البناء، مراقبة آالت الرفع(البناءات -
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.و مراقبة مدى جدية مستعملي املوانئ) حبري، بري(تنفيذ و متابعة املعاهدات الدولية املتعلقة باحلماية من التلوث -

تسيير الموانئ البحرية و طرق استغاللها: الفصل الثاني

التنسيق بني سياسات التنمية للمدن و املوانئ خاصة فيما يتعلق باهلياكل القاعدية و مدى ربطها بشبكات النقل العمل على الربط و -

.األرضي و املوضوعة حتت تصرف امللك املينائي

.)اخل...كاملخارج البحرية، هياكل الربط الربية(-

.وضع إطار قانوين مشجع للمنافسة و مانعا لالحتكارات-

املينائية الفردية ختضع ليس فقط التنسيق بني النشاطات اخلاصة باخلدمات املينائية و اليت هي مرتبطة فيما بينها مما جيعل اإلنتاجية -

ام و إمنا ملختلف العناصر العاملة األخرى، فتتدخل السلطة امل ات مؤسس ينائية لتوفري شروط املنافسة، تنظم حركة السفن و لفعالي

.العمل للمصاحل املينائية العاملة مع املراقبة املالية للنشاطاتاحلموالت و حتديد ساعات 

ى حاليا يف املوانئ الكربى، السلطة املينائية تتخذ القرارات و متول أشغال اهلياكل و تدير املؤسسات املينائية و تبقى النشاطات األخر 

.  للقطاع اخلاص) اخل...كاجلمع، اإليداع و التخزين(

العناصر المؤثرة على تسيير األمالك المينائية: المطلب األول

:42السلطة املينائية من أجل إجناز مهامها و حتقيق أهدافها جيب أن تأخذ بعني االعتبار ما يلي

.السياسة العامة املتبعة-

.تسيري األمالك املينائية-

 العقارية للسلطة المينائيةلسياسة:

رتبط  بعدة من أجل استعمال األمالك العقارية املينائية البد من تدعيم التعاون و التنسيق بني املدينة و امليناء، لذا فاإلسرتاتيجية العقارية ت

.عوامل

طور خصائص حركة النقل البحري:

كالربية و النهرية إىل مستعمليها حبيث ال تتطلب مساحات تفرغ من السفن لتنقل مباشرة عرب وسائل النقل األخرى،  سابقا كانت البضائع 

مراكز توقف متخصصة و أرصفة واسعة مما ساعد على
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.و هذا يتطلب توسيع املساحات احملاذية لألرصفة) اخل...التجهيزات اخلاصة باملناولة(االستغالل الفعال للوسائل 

على األشغالفاألشغال املينائية جيب أن تتالئم و تطور وسائل النقل يف حالة عدم إمكانية توسع امليناء فالسلطة املينائية ختتار بني احلفاظ

ي على حالتها مما يستحيل استقبال السفن الكبرية و بني تغيري األشغال املوجودة، فالطاقة العقارية للميناء جيب أن تأخذ يف االعتبار أل

.عملية تطور تقين صناعي أو جتاري

النظام القانوني للموانئ البحرية:

املينائي باإلضافة إىل نصوص أخرى مثل ما هو احلال بالنسبة للسياسة نظيم إن جمال تدخل السلطات املينائية ختضع للنصوص احملددة للت

ينائي العقارية للمجموعات احمللية املسرية للموانئ، و اليت تدخل يف حدود صالحيتها احملددة يف القوانني خارج القوانني احملددة للتنظيم امل

ساحات للسلطات املينائية باستعمال خمتلف الوسائل القانونية مثل ما هي 

ية 

.باعتبارها جزء من توسع شبكة املدن

إيرادات املوانئ الكربى و هذا التسيري لألمالك العقارية ساعد يف إحداث 1/3ألمالك ميثل بعض الدول إضافة لذلك ناتج استحقاقات ا

. توازن يف حساب االستغالل

تطوير البنى التحتية لالستغالل:

تفاظ باألراضي الضرورية التحتية للنقل الداخلي و االحمشاريع االعمار و املنافذ للبىن  إن إسرتاتيجية  السلطة املينائية جيب أن تعترب

هذا يتطلب عمليات تنسيقية بني و ) اخل...طرق سريعة، شبكة السكك احلديدية(مرتبط بالبين التحتية للنقل لذلك، ألن تطور أي ميناء  

اموعات احملليةالسلطات  ية و  . املينائ

تسيير األمالك المينائية: المطلب الثاني

فالسلطة املينائية تسري األراضي و أشغال البناء و البىن التحتية و غريها من األمالك، العمومية بشكل واسعيف الدول حيث تنتشر األمالك 

.بينما يف دول أخرى جند املتعاملني هم املالكني للجزء األكرب للمنطقة املينائية
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 النشاطاختيار الشاغل و نوع:

فإذا أنشأت ) األراضي التابعة للميناء(األنرتلند االقتصادية اليت تنمو و تتطور يف إن استعمال امللك املينائي مرتبط بطبيعة النشاطات 

أو ناعة

.إذا كان األمر يتعلق مبنتوجات غذائية فهذا يتطلب جتهيز املنطقة بوسائل حفظها و نقلها و ختزينها

ختيار عقد األشغالا:

األدوات مثل عقد االمتياز، معاهدة األشغال املؤقت، تصاريح5إن السلطة املينائية تتمتع باحلرية يف اختيار طبيعة العقد ألشغال األمالك

اخلاصة مع شرط اخلدمة العمومية و االختيار للعقد يكون مشروطا بضرورة

).مثال نظام االمتياز(تشجيع التمويل اخلاص للتجهيزات تلبية لطلب مستثمر ما أو ضرورة ممارسته ملراقبة األنشطة 

تنسيق النشاطات الممارسة في األمالك المينائية:

تعتمد على عقود منوذجية و بتدخل السلطة املينائية تفرض على الشاغلني احرتام دفرت األعباء و الذي إن نصوص عقود األشغال اليت 

:يساهم يف تنظيم املنطقة و التنسيق بني النشاطات اجلارية فدفرت األعباء يضم ما يلي

.إجناز أشغال الطرق-

.مكافحة الضرر-

.حتديد النشاطات ذات األولوية-

.صيانة شبكات خمتلفة-

5 Kemiha ; tamoum (Travail de recherche) ; la gestion du domaine public portuaire ;P32, année2001 ; institut marine.
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تحديد تعريفات األمالك المينائية:

.لألراضي فليس هناك ضرورة إلجراءات حتقيق إدارية مسبقة لتطبيق التعريفات املينائيةإذا كانت السلطة املينائية هي املالكة أو املسرية 

من أما تطبيق التعريفات املينائية بالنسبة للموانئ ذات التنظيم املستقل فمجلس إدارة املؤسسة هو الذي حيددها أما يف املوانئ اخلاصة فث

فالسلطة املينائية ميكنها أن تستشري املستعملني و . عليه بني الشاغلني و املؤسسة املينائيةيتم التفاوض ) مثن استخدام امللك املينائي(الكراء 

.اجلهات الضريبية يف خمتلف األمور املتعلقة بالتعريفات، إجيارات لغاية حتقيق أهدافها

عقد االمتياز و استغالل الموانئ و التجهيز بالتجهيزات العمومية و تسييرها: المطلب الثالث

عن أحكام و الستعمال املوانئ و الذي هو عبارة 6ن استعمال التجهيزات و املعدات و قواعد انتقال املسؤولية ختضع للنظام القانوينإ

قواعد مرتبطة بكيفية استعمال التجهيزات و املعدات و الذي عادةما يتم بعقود، حيث خيتلف جمال تطبيق أنظمة االستغالل باختالف 

تقدمها هذه التجهيزات املستخدمة، ففي بعض املوانئ تقوم السلطة املينائية بعمليات اجلر و القطر بينما جند يف طبيعة اخلدمات اليت

موانئ أخرى تقوم السلطة املينائية بعمليات اإلرشاد للسفن أما باقي العمليات املينائية كاملناولة، التخزين و اإليداع فتقدم من طرف 

.مؤسسات أخرى خاصة

املينائية تستغل و حتتكر التجهيزات العمومية إال أنه قد يعهد تسيريها لشخص معنوي عام كمؤسسة عمومية أو فالسلطة

مجاعات حملية أو لشخص معنوي تابع للقانون اخلاص كشركة ذات مسؤولية حمدودة أو غريها و قد متنع السلطات املينائية 

الستغالل التجهيزات اخلاصة رغم وجود جتهيزات عمومية يف داخل امليناء و ذلك بواسطة عقود رخص لألشخاص اخلاصة

. امتياز و ملدة حمددة قد تطول نسبيا أي تصل إىل أكثر من عشرين سنة

وسطاء العمليات المينائية:

نمو و يتطور بفعل تطور حجم التجارة مهمة الوسطاء يف النقل البحري هو الربط بني عناصر العرض و عناصر الطلب فهذا األخري ي

ت و املخازن و إدارة ذاتاخلارجية فالبد أن يقابل ذلك التطور يف مستوى العرض للخدمات و هذا يتطلب هياكل كاألرصفة ، املستودعا

6 - jean Georges Baudelaire – Administration et exploitation portuaire- édition Eyrolles 7500 Paris 1979 ; P126
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لك كفاءة عالية قادرة على التحكم يف العمليات املينائية، يف ظل التطورات احلالية للسوق الدولية و ما يتميز به من حرية و منافسة ومن ذ

:ميكن أن نستنتج نقطتني

ة و الساحات و املخازن و األجهزة و اآلالت كالرافعات و اجلررات من طرف الوسطاء بغرض ستغالل و تسيري اهلياكل أي األرصفا: أوال

اجلمركة، التموين،القيام بالنشاطات املينائية، فيتدخلون كأشخاص طبيعيون و معنويون يف عمليات اإلرشاد، اجلر، القطر،

.    و لغاية توصيل السلعة إىل األشخاص املعنيةاخل...الشحن و اإلفراغ من و إىل الناقالت و التخزين و اإليداع 

ال بد أن تستغل أمثل استغالل بغية ختفيض التكلفة إىل أدىن قيمة هلا و هذا ما يساهم يف ختفيض إن هذه اهلياكل و الوسائل: ثانيا

رب مردودية ممكنة و لتحقيق أهداف على أكتكلفة البضاعة املنقولة حبيث تكون أسعار اخلدمات املينائية أسعار تنافسية و احلصول  

:اخل و منهم...املؤمن 

وكيل العبور ووظائفه:

بوظائف متعددة و ذلك حسب املهام املوكلة إليه فهو كمفوض جتاري حيل حمل املصدر عند شحن البضاعة أو مكان وكيل العبور يقوم 

، فهو يتأكد من )كمصاريف النقل(املستورد عند عملية تفريغ البضاعة مع ختمل كل املصاريف املتعلقة بعملية استرياد البضائع عرب البحر 

مدى تطابقها مع الوزن املتفق عليه يف عقد النقل و ذلك عند استالم البضاعة من امليناء و توصيلها إىل وزن و نوعية البضاعة املستوردة و 

اخل و ميكن ذكر هذه النشاطات يف ...باإلجراءات اجلمركية اجلمركية يتحمل التكاليف الضرورية لذلك كتكاليف املناولةاملخزن بعد القيام 

:العناصر التالية

.و تتمثل يف إعالم الزبون عن طريق سري البضائع و النقل بصفة عامة):رماديةالمادة ال(نشاطات -

و تتمثل يف تغليف استالم، إيداع إعادة إرسال، جتميع، ختزين، مراجعة البضائع، مراقبة عملية شحن البضائع :نشاطات فيزيائية-

.و متابعة عمليات النقل

.إجراءات إدارية و جتارية، مجركية و تأمينات:نشاطات إدارية-

. دفع اإلجيار و تغطية خماطر التصدير:نشاطات مالية-

.

:يقوم وكيل العبور على سبيل املثالمن خالل ذلك ميكن ذكر الوظائف اليت:وظائف وكيل العبور-
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.وكيل النقل-

.عون حبري-

.القيام بعملية التجميع-

.يقوم بعملية املؤجر-

.يقوم بعملية املؤمن-

.يقوم بعمليات الناقل-

.يقوم بعمليات الشحن و اإلفراغ-

.وكيل مجركي-

.مكلف بالعبور-

اخل...منح تسبيقات اإلجيار، حقوق اجلمركة-

الوكيل المينائي:

عدة وظائف فهو يبحث عن أحسن وسيلة للنقل لزبونه، مراقبة و له ) اهز(هو وسيط بني الشاحن و املشرف على تسيري السفينة 

حلساب الشاحن، القيام بعمليات عمليات الشحن و اإلفراغ للسفينة، املسامهة بتحرير سندات الشحن و السندات اجلمركية، إمضاء وثائق 

و االستالم و مراقبة البضائع على الرصيف خاصة و تسوية اإلجيارات و االلتزام باالسترياد و اجلمركةتوحيد العمالت، و اجلمع و الفصل،

.يف اخلط البحري غري املنتظم، أما يف اخلطوط العادية فله دور الوكيل البحري

الوكيل العام:

 :

.التفاوض حول عقود النقل مع الشاحنتني-

.قائمة احلموالتيضبط يوميا-

.يقبض مبالغ اإلجيارات-

.خيتار الوكالء البحريني-

-
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أمين السفينة(لوكيل البحري ا:(

افظة 

عليها و تسليمها 

د النقل عقو 

:منها

.يقوم ببعض العمليات على مستوى السفينة و اخلاصة بالبضائع-

لداخلة للميناء فيقوم بتحضري الوسائل الضرورية لذلك  -

اخل...كتحضري اجلررات

.كما يستلم الواردات من البضائع و يوصلها غلى املستورديستلم البضائع املوجهة للتصدير و احلفاظ عليها،  -

و يسلمها للجمارك ينظم عمليات الشحن و اإلفراغ للسفن، يدفع الرسوم و ميضي سندات الشحن و حيرر وثائق احلمولة-

.بواسطة السمسار البحري

.يعمل على ختفيض غرامات التأخر فهو يتدخل يف عمليات الصيانة و اإلصالح و مشاكل طاقم الباخرة-

يف مواجهته عن األخطار اليت يرتكبها يف تنفيذ وكالته فهو مسؤوال يف 

طاء مواجهة الغري عن أخطائه الشخصية اليت يرتكبها يف تنفيذ عقد النقل، كالتأخر يف تفريغ البضاعة أو تسليمها إىل املرسل إليه، أما األخ

اليت تقع قبل أن يتسلمها أمني السفينة كإصابة البضاعة بعجز أو ت

.السفينة

السمسار البحري و مهامه:

العقود بني الناقل و بني أطراف العقود البحرية، كعقد النقل و عقد التأمني و بيع السفن و هو يسعى إلبرام هو شخص مهمته التقريب 

.الك السفينة و مستأجرها أو بني املؤمن البحري أو املستأمن، أو بني بائع السفينة و مشرتيهاالشاحن أو بني الناقل و املسافر أو بني م
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:مهام السمسار البحري

.التقريب بني طريف العقد البحري دون أن يكون هو نفسه طرفا يف العقد املذكور-

.مشارطات اإلجيارترمجة سندات الشحن و-

.تويل اإلجراءات اإلدارية الالزمة لدخول السفن غلى املوانئ و خروجها منها-

.قيادة السفن-

.بيع السفن-

.مساعدة القبطان األجنيب عند مثوهلم أمام احملاكم التجارية-

اخل...حترير الوثائق و دفع تسبيقات اإلجيار-

.مان عمليات النقل التابعة األخرىأحيانا قد يتصرف كوكيل نقل فيقوم بض-

و تنتهي مهمة السمسار البحري عند التوفيق بني الطريف العقد دون أن يكون مسؤوال عن تنفيذه، و يتقاضى مقابل ذلك أجرا يسمى 

حيددها العقد فهي و هي عبارة عن نسبة مئوية حيددها عقد السمسرة من أجرة النقل أو قسط التأمني أو مثن السفينة، فإذا مل " السمسرة"

حتدد بإتباع عرف امليناء الذي متت فيه السمسرة مع اعتبار جهد السمسار املبذول و قيمة الصفقة اليت توسط يف إبرامها كما يكون له 

ذي كلفه ا العميل كما يكون السمسار مسؤوالاحلق يف املطالبة بتعويض املصاريف  ل امه و ا مله ئه  أدا اء  ا أثن نفقه قد أ يكون  ذي  ل عن ا

اخل...األخطاء اليت يرتكبها عند تنفيذ عقد السمسرة كإخفائه معلومات جوهرية تتعلق مبحل العقد

مقاول الشحن و التفريغ:

أمني (فمن مهام الشاحن هو القيام بعمليات شحن البضاعة على ظهر السفينة كما يقوم املرسل إليه سواء بنفسه أو بواسطة وكيل 

وقد يقوم الناقل بعملييت الشحن و التفريغ، و يف مجيع األحوال فعملييت الشحن و التفريغ 7عند وصوهلا إىل امليناءبتفريغ البضاعة ) احلمولة

يقوم ما شخص يسمى مبقاول الشحن و التفريغ مهمته شحن البضائع و تفريغها من السفن و باالستعانة بعمال متخصصني كعمال 

يقوم بعمليات املسافنة و القيادة و اجلر و اإلرشاد و عمليات إمداد اخل كما...املوانئ و بأدوات خاصة كالصنادل، الرباميط و الروافع

السفينة و كل نشاط يساهم يف نقل السلعة من السفينة إىل الرصيف، و يتلقى مقاول الشحن و التفريغ أجرا عن العمل الذي يقوم به و 

-66، 64ص-املنظمة العربية للتنمية اإلدارية-اخلدمات و عالقتها بقطاع النقل البحري يف الدول العربيةللتجارة االتفاقية العامة- عبد القادر فتحي الشني/ إشراف دفريق من اخلرباء حتت 

20057سنة 
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للقواعد العامة و يف حالة وقوع أي خطأ تكون حلني استفاء حقه وفقا البضاعة 

:مسؤولية مقاول الشحن و التفريغ حسب ثالث حاالت

1-

.

و املرسل إليه مباشرة مع مقاول الشحن و التفريغ و قام بشحن البضاعة أو تفريغها بنفسه أو بواسطة الربان إذا ارتبط الشاحن أ-2

فيكون املقاول يف هذه احلالة مسؤوال على مواجهة الشاحن أو املرسل إليه عن أي خطأ كإصابة تلف بالبضاعة بسبب إمهاله أو 

.إمهال تابعيه يف تفريغها

) دون أن يتضمن عقد النقل هذا االلتزام(فإذا قام الناقل بعملييت الشحن و التفريغ -3

يكون مسؤوال يف هذه احلالة عن أخطاء املقاول قبل الشاحن أو املرسل إليه و مبقتضى عقد النقل يلتزم الناقل بتسليم البضاعة 

السفينة فيكون الناقل مسؤوال عن أي خطأ يف تنفيذ هذا االلتزام و لو عهد هذا إىل القيام بتفريغ البضاعة من إىل املرسل إليه و 

.مقاول التفريغ

وكيل مشترك:

:فهو يقوم بالعمليات التالية

.مراجعة التغليف املناسب للبضاعة و أسلوب النقل املختار-

تسلم بعد ذلك و تكوين محوالت متجانسة من البضائع و اليت خمتلف املناطق يقوم بعملية التجميع ملختلف البضائع الواردة من-

.47للناقلني

.القيام بعملية التجزئة للكتل املنقولة من البضائع-

- .

سمسار التأمين البحري:

هلم طابعهم القانوين و هم مساسرة حملفني، من مهامهم الرئيسية حترير عقود التأمني البحري بغية ضمان السفينة و السلع ضد أخطار النقل
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ا دف حتديد أقساط التأمني ملؤسسات له نق لف ب ملك ا ري  بح األسطول ال ة و  ل نقو امل اعة  بض ة ال يع ري حول طب بح مني ال أ و ) تكلفة(الت

:تعويضها يف حالة وقوع أضرار خالل عملية النقل، و من األخطار اليت تتضمنها مؤسسات التأمني البحري هي

اخل...جلويةتلف البضاعة بسبب مدة النقل البحري أو سوء األحوال ا-

.سرقة البضائع-

.تلف البضائع أثناء عملية املناولة-

:إن عقود التأمني تربم حتت شروط متفق عليها بني الطرفني و من هذه الشروط جند

: شروط التأمين عن البضائع-

.شروط اإلعفاء اخلاص بالتلف أي التأمني يغطي البضائع املعرضة للكسر، التلف و السرقة فقط-1

لبضاعة من كل األخطار أي التأمني يغطي مجيع تكاليف األخطار و النامجة عن عمليات الشحن اإلفراغ شروط ضمان ا-2

اخل...أو النقل

:شروط التأمين على األسطول البحري-

.ضد مجيع األخطار هذا ال يتم وفق قيمتها احلقيقية و إمنا وفق التكلفة اليت حتدد عقد التأمني البحرييتم تأمني األسطول البحري

الوكيل الجمركي:

تقدمي تصرحيات لدى مصلحة اجلمارك و هو املسؤول جنائيا عن األخطاء من مهامه األساسية االقتصاد،حيصل على موافقة وزراء املالية و

.ملزمة...النامجة عن التصرحيات
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:خاتمة الفصل

ركزي تنوعت املوانئ و تطورت بفعل تزايد و تعقد املعامالت بني خمتلف الدول و هذا ما أدى إىل توسع و تطور األنظمة املينائية من النظام امل

ئية بغية إىل النظام الالمركزي فإىل األشخاص اخلاصة و الذين يقومون بتسيري و إدارة املوانئ، أو باالستغالل العقالين ملختلف النشاطات املينا

رة التحكم أكثر يف هذه العمليات و يف التكاليف مع العلم أنه يف أغلب دول العامل جند اهليئات العامة و ليست اخلاصة هي املشرفة و املدي

التنفيذي للموانئ، و إن السلطات املمنوحة لتلك اهليئات يف مباشرة نشاطها هي عادة منبثقة من السلطات العامة للدولة و نشاطها اإلداري و

خيدم مصلحة الدولة بصفة عامة و املوانئ بصفة خاصة و من خالل ممارسة السلطات املينائية ملهامها يتدخل العديد من وسطاء العمليات 

ملهام املوكلة يف إجناز خمتلف ااخل حبيث يتوسطون ...املينائية كمقاول الشحن و التفريغ، الوكيل اجلمركي، مساسرة التأمني البحري، الوكالء العامون

إليهم يف أقل وقت ممكن و بأقل تكلفة من أجل إيصال البضائع إىل املرسل إليه، دون التسبب يف أي حوادث قد تؤثر على طبيعة أو حجم 

لطبيعية البضائع و الذي قد يسأل عنها القانون و هذا يتم يف إطار من النظم القانونية و التسيريية احملكمة حيث تتحدد مسؤوليات األشخاص ا

مقابل اخلدمات املكلة إليهم و عن مستوى اإلجناز كما تتحدد حقوقهم و املتمثلة يف حصوهلم على دخل معني و املعنوية عن النشاطات 

أن تتعدد املؤسسات اليت تقدم نفس اخلدمات مما يؤثر على دخل املقدمة و مع اعتبار ملستوى املنافسة السائد باملوانئ، خاصة أنه قد حيصل 

و ذه الفئات العاملة و ال يتوقف األمر على ذلك بل إن اآلثار قد يكون مباشر و غري مباشر، إذ يتعلق األمر فقط بتحسني عمليات املناولة ه

اخل، بل تتعدى ذلك إىل عمليات تتعلق بالنقل و املعاجلة يف املنطقة احمليطة بامليناء، و هذا ينعكس كذلك على باقي النشاطات ...التخزين

رج امليناء فتخلق مناصب شغل و صناعات جديدة و غريها من النشاطات حبيث تساهم يف حتقيق املردودية العالية و توسيع يف مستوى خا

.النشاط االقتصادي
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:مقدمة الفصل

يعترب النقل البحري من أهم الوسائل اليت يعتمد عليها اللوجيستيك، خاصة يف والية مستغامن له أكرب نسبة مئوية يف احلصول على املواد 

.األولية و السلع النصف املصنعة، حيث أنه أقل خطرا يف نقل بعض البضائع

، امتيازاته، هذا الفصل إىل التعريف مبؤسسة ميناء مستغامن نشأته، أهدافه، اهليكل التنظيمي املوجود داخله، مميزاته، خصائصهسنتطرق يف

.ت املتخصصة بهآقدرات االستقبال و املعاجلة به و املنش

.و الواردات اليت متر عرب امليناءو سنلجأ كذلك إىل احلركة التجارية مبيناء مستغامن مبعىن آخر دراسة بعض إحصائيات الصادرات

من و 

.املشاريع املستقبلية

كيف يتم حتويل مدخالت املعلومات إىل خمرجات بيانات الالزمة داخل امليناء وكما سنحاول التطرق إىل كيفية احلصول على املعلومات 

. عن طريق العمليات أنظمة املعلومات املستعملة داخل امليناء
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تقديم عام لمؤسسة ميناء مستغانم: المبحث األول

.مستغامن، مميزاته، خصائصه، امتيازاته، قدرات االستقبال، املعاجلة به و منشآته املتخصصةسنتطرق إىل التعريف مبيناء 

التعريف بميناء مستغانم: المطلب األول

سنتطرق يف هذا املطلب نشأة امليناء، نشأة مؤسسة ميناء مستغامن، التعريف باملؤسسة، أهداف و مهام املؤسسة و اهليكل التنظيمي 

.غامنملؤسسة ميناء مست

نشأة الميناء: أوال

كان خليجا صخريا حادا ميتد بني الرأس البحري لصالمندر، و الرأس البحري خلروبة استخدمه القراصنة القتسام الغنائم، مسي ميناء 

م، أنشأ أول رصيف للميناء بطول 1848يف سنة " مستغامن"و من هنا مسيت املدينة " مرسى الغامن"م ب 1833مستغامن فيما قبل 

.م1981مرت حبلول سنة 325مرت ليصل امتداده إىل 80

.م، و بعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه مشروعا ذا منفعة عامة1882انطلق أول مشروع لتهيئة امليناء يف سنة 

ال يئة ضخمة بني  أعم لك  لت ذ .انتهت مبيالد أول حوض للميناءم1904م و 1890ت

م و 4301955م، مت إنشاء احلوض الثاين برصيف طوله 1941الغربية للميناء سن اجلنوبية بعد بناء كاسرة األمواج 

.م1959بداية 

جزءا أساسيا من البنية التحتية اخلاصة بالنقل منذ ذلك احلني يتم تطوير امليناء مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة، حيث أصبح يشكل اليوم

بة للعديد من الصناعات الكربى اليت تشارك يف التجارة الدولية، إذ أنه يشجع استحداث جمموعة من يف املنطقة و هو ضروري بالنس

.اخلدمات املقربة من املستلمني النهائيني عرب أروقة نقل متعددة األمناط

نشأة ميناء مستغانم: ثانيا

تشرف على تسيريه مؤسسة ميناء مستغامن و هي يقدم ميناء مستغامن نوعني من اخلدمات، اخلدمات التجارية و خدمات الصيد، و 

، أنشأت يف إطار إصالح النظام املينائي اجلزائري مبقتضى املرسوم EPA/EPM/SPAمؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم 

.1982أوت 14الصادر بتاريخ 287-82التنفيذي رقم 

، و كذلك (ONP)، اخلدمات و التجهيزات اخلاصة بالديوان الوطين للميناء املنحل 1982ورثت مؤسسة امليناء ابتداء من شهر نوفمرب 

، كما أسندت إليها من جهة أخرى مهام القطر املوكلة فيما (SONAMA)تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن و التفريغ املنحلة 

:فأصبح دورها منوطا مبا يلي(CNAN)ة قبل للشركة الوطنية للمالح
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.تسيري أمالك الدولة املينائية و اإلنشاءات اخلاصة و استغالل و تنمية امليناء-1

.احتكار خدمات الشحن و التفريغ، القطر و اإلرساء-2

مستغامن طريقها حنو االستقاللية على غرار املؤسسات اليت كشفت عن استقرار يف وضعيتها م شقت مؤسسة ميناء 1989فيفري 29يف 

املالية، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إىل شركة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم 

25رأمساهلا 000 ، حتمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTS" ئاملوان"لشركة تسيري دج حتت احليازة الكاملة000.00

B.88.0104-88و 01-88القانونني التجاري و املدين طبقا ألحكام القوانني و ختضع للقانونني التجاري و املدين طبقا ألحكام

صادرة بتاريخ ال101-88، و املتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية املؤسسات، و طبقا للمرسوم 1988جانفي 12الصادرة بتاريخ 

سبتمرب 28الصادرة بتاريخ 177-88م، و املرسوم 1988ماي 16بتاريخ الصادرة 119-88، و املرسوم 1988جانفي 12

.م1988

التعريف بالمؤسسة: لثاثا

:ميكن إجياز تعريف مؤسسة ميناء مستغامن يف النقاط التالية

.مؤسسة ميناء مستغامن:اسم المؤسسة-1

.مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم: للمؤسسةالنظام القانوني -2

500: رأس المال االجتماعي-3 000 " املوانئ"مسامهات الدولة دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري 000.00

SOGEPORTS

.م1982أوت 14الصادر بتاريخ 287-82م مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 1982أوت 14: تاريخ التأسيس-4

.م1989فيفري 29: تأسيس المؤسسةتاريخ-5

.27000مستغامن 131الطريق الرئيسي إىل صالمندر صب : المقر االجتماعي-6

موالي حممد:اسم و لقب المدير العام-7

33/12 11 045:الهاتف-8

33 01 15 045:فاكس-9

www.port.mostaganem.dz:الموقع على االنترنت- 10
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000مشاال و خطي طول 056و 035يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بني خطي عرض :الموقع الجغرافي- 11

.شرقا005و 

)مؤقت+ دائم(عامل 2016:710عدد العمال - 12

).رجال294+ امرأة25(و العمال املتعاقدون ) رجال371+ امرأة20(391: الدائمونالعمال-

.منفذا260مسريا و 62إطارا و 69من حيث التدرج يف املسؤوليات إىل ) 391(ينقسم عدد العمال الدائمني -

.إداريا152قنيا و عامال ت47عامال منتجا، 192هام إىل من الناحية امل) 391(و ينقسم نفس العدد أيضا أي -

أهم املتعاملني االقتصاديني مليناء مستغامن-13

(Produits agricoles)مواد فالحية-1

Grains en vrac)غير معبأة(خام الحبوب - أ

-OAIC Mostaganem

-Grand moulin du Dahra Mostaganem

Pomme de terre de semenceبذور البطاطا- ب

-Sarl Bourached Filaha Zéralda –Alger

-Sarl Agro semence Mostaganem

-Sarl CATM Alger

-Sarl SIG AGRO Mascara

-Sarl NEGOCE Cherraga Alger

-Sarl SOVEPROAM Mostaganem

-SPA DANALPO Hydra Mostaganem

-Sarl CASAP Alger

Fruits et légumesخضر و فواكه - ج

-Sarl CATM Alger

-Sarl STAR FRUITS Boufarik Blida
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-Sarl PACIFICTRADING Fruits Guerraouaou Blida

-Sarl VIVEROS Guerraouaou Blida

-Sarl Messra Import Export Alger

-Sarl MECHAAL EL HARAM Import Export Alger

-Sarl L3 Blida

Minéraux et matériaux de constructionمعادن و مواد البناء -2

-Sarl EDMCA Alger

-Lafarge ciment Export sig Mascara

-Sharikat Tahliyat Miyah Alger

-M.I Algerie Ben Aknoun Alger

-Halliburton Hassi Messaoud Ouargla

-Schlumberger Hassi Missaoud ouargla

-BJSP algeria Business Alger

-Volcano Med alger

Produits métallurgiques) حديدية و غير حديدية(مواد معدنية -3

Compagnies étrangèreشركات أجنبية - أ

First galary pétroleum, Repsol, BP Amoco, GRP CITIC CRCC, Mapa insaat,

Texeira duarte, SH TRC, SH aval, DAEWOO, CCECC, CMC DI RAVENA.

Sociétés publiques/ Privéesمؤسسات عامة و خاصة - ب

-BONATTI SPA Hassi Messaoud Ouargla

-BTK Bouchekif Tiaret

-GAAMEX Alger

-Sarl EDMCA Alger
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-Sarl Trade B7 steel Shaoulia Alger

-ENAB Mostaganem

Véhicule, Camion, Bus et Engins) شاحنات، حافالتسيارات، (تجارة السيارات -4 roulant

-Sarl Renault Algérie Alger

-SPA Peugeot Algérie Alger

-Sarl Nissan Algérie Alger

-SAIDA Eurl alger

-SPA Elsecom Motors Alger

-SPA Ival Alger

-Sarl SOVAC Alger

-Sarl HYUNDAY Motor Algérie Alger

-Sarl German Motors service Alger

-BAVARIA Motors Alger

-DIAMAL SPA Alger

-Sarl Agence nouveau service Alger

-Sarl Negoce auto service Alger

مهام مؤسسة ميناء مستغانم: رابعا

مهام مؤسسة ميناء مستغانم- أ

:ميكن إجياز مهام مؤسسة ميناء مستغامن يف النقاط التالية

;ميناء مستغامناستثمار و تطوير -

;استغالل اآلالت و املشاءات املينائية-

-;

-;
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;مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية-

;مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء و غريها-

;و العقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع مؤسسة ميناء مستغامنالقيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية-

أهداف ميناء مستغانم- ب

:إجياز أهداف مؤسسة ميناء مستغامن يف النقاط التاليةميكن

;تأمني أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث املدة الزمنية، النوعية، احلماية و السعر-

;)وسائل عبور و معاجلة و ختزين ذات كفاءة عالية(تقدمي تسهيالت حقيقية -

;كون األذان الصاغية الهتمامات املتعاملني االقتصاديني-

;ري أمالك الدولةتسي-

;تسيري االستثمار و تطوير ميناء مستغامن و استغالل الوسائل و التجهيزات املينائية-

;تنفيذ أشغال الصيانة و التهيئة و جتديد البنيات الفوقية للميناء-

;بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملني آخرين متخصصنيالصيانة، التهيئة و خلق إصدار برنامج أشغال -

;القطر،اإلرشاد و الرسوتنفيذ عمليات الشحن،التفريغ، التشوين املينائية، -

. تنفيذ كل العمليات التجارية، املالية، الصناعية و العقارية املرتبطة بصفة مباشرة و غري مباشرة باهلدف االجتماعي-

مميزات، خصائص، امتيازات و قدرات استقبال ميناء مستغانم: المطلب الثاني

مميزات ميناء مستغانم: أوال

:ميكن إجياز مميزات و خصائص مؤسسة ميناء مستغامن يف النقاط التالية

;موقع جيوإسرتاتيجي هام-1

;والية12وفرة طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من -2

;حمطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمني اخلطوط البحرية املنتظمة-3

;متخصصة ملعاجلة ناقالت احلبوب، السكر و ناقالت الزفتإنشاءات-4

;قدرات ختزين مغطاة و غري مغطاة-5

;محاية جيدة للبضائع-6
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;)السكة احلديدية، الطريق األرضي و املساحة الوطنية(تنوع طرق تسليم البضائع -7

;و جتهيزات و فق طموح املتعاملني االقتصادينيبىن فوقية-8

.إطارات و عمال مهيئون و مدربون على عمليات الشحن و التفريغ-9

.أيام7/7ساعة و 24/24ساعات عمل متواصلة -10

امتيازات ميناء مستغانم: ثانيا

:أما امتيازات ميناء مستغامن فهي كالتايل

ميناء مستغامن يف منطقة فالحية بني وهران، أرزيو و اجلزائر العاصمة فهو يعترب من جهة من جهة منفذا طبيعيا لعدة واليات وجود

، ومن جهة أخرى يعترب ملتقى ألهم الطرق املؤدية إىل اجلنوب اجلزائري ...سعيدةمستغامن، شلف، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، 

...).الصفرةاألغواط، غرداية، بشار، عني (

من و إىل خمتلف مناطق )طرق معبدة و سكك حديدية(كذلك فإن ميناء مستغامن يقع يف حمور تتقاطع فيه أهم شبكات املواصالت 

الوطن، و اليت تعترب شريانا حيويا لتنمية املشاريع الصناعية و التجارية فهو موصول بشبكة السكك احلديدية عن طريق السكة احلديدية 

، كما أنه يوفر إمكانية الوصل بالشبكة احلديدية مع والية تيارت دون املرور باحملمدية، مما يضعه بإتصال )ة الفرزحمط(احملمدية –مستغامن 

، و هذا من أجل نقل السلع و التجهيزات املوجهة إىل )اجلنوب و اجلنوب الغريب للجزائر إىل غاية متنراست(مباشر مع منطقته اخللفية 

.ة و األجنبية املتخصصة يف التنقيب عن البرتول اليت تنشط يف اجلنوب اجلزائريالشركات الوطني

مرت خطي داخل امليناء تربطه مباشرة بالطرق 8854و من المتيازات األخرى اليت متيز ميناء مستغامن هي وجود شبكة طريق بطول 

.منالوطنية لشرق و غرب و جنوب اجلزائر و هذا دون املرور بوسط مدينة مستغا

والية يعدان من أهم ما يقدمه امليناء 12املوقع اجليوإسرتاتيجي مليناء مستغامن، و الشبكة الطرقية اليت تربطه مع منطقته اخللفية املتكونة من 

.وفر ملستعمليه أحسن اخلدمات بأقل تكلفةكما أنه من امتيازات،ملتعامليه االقتصاديني 

معدالت الشحن و التفريغ، قصر مدة املكوث يف امليناء و ئية مكن حيث اإلنتاجية، املردودية، األداء اجليد املتواصل للخدمات املينا

.احملافظة اجليدة على البضائع يفسر إختيار ميناء مستغامن من قبل عدد كبري من املتعاملني االقتصاديني من خمتلف اجلنسيات

قدرات االستقبال و المعالجة في ميناء مستغانم: ثالثا

:تتلخص قدرات االستقبال و املعاجلة فيما يلي

;م1830كاسرة األمواج بطول -1
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;م12م و عمق 100املدخل البحري للميناء مشايل غريب بعرض -2

األحواض-3

).حمطات رسو06حيتوي على (م 8،17و م 6،77هكتار و عمق يرتاوح بني 14احلوض األول مبساحة مائية تقدر ب - أ

).حمطات رسو04حيتوي على (م 8،22م و 6،95هكتار و عمق يرتاوح بني 16احلوض الثاين مبساحة مائية تقدر ب -ب

:مرت خطي مقسمة كما يلي1296حمطات رسو بطول كلي يصل إىل 10األرصفة حتتوي -4

;)0احملطة(مرت خطي 117الرصيف الشمايل الشرقي - أ

;)3و 2، 1احملطة (مرت خطي 412املغرب رصيف -ب

;)2و 1احملطة اجلديدة (مرت خطي 217الرصيف اجلديد-ت

;)5و 4احملطة (مرت خطي 270رصيف االستقالل -ث

).7و 6احملطة (مرت خطي 280الرصيف اجلنويب الغريب - ج
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قدرات االستقبال و املعاجلة) 02(رقم جدول

محطات الرسواألحواضأسماء األرصفة
طول محطات 

)متر(الرسو

عمق محطات 

)متر(الرسو 
التخصص

الرصيف الشمايل الشرقي

احلوض األول 

Y

O

80

117

4.50

6.77

سفن خدمة املرافئ

بضائع خمتلفة + زفت

رصيف املغرب

1

2

3

139

139

134

7.62

7.62

7.62

بضائع خمتلفة+ سكر أصهب

بضائع خمتلفة

بضائع خمتلفة

رصيف االستقالل

4

5

X

135

135

80

7.62

8.17

5.00

بضائع خمتلفة + حبوب

بضائع خمتلفة+ حبوب

سفن خدمة املوانئ

الرصيف اجلديد
NP1

NP2

108

109

7.98

7.18

بضائع خمتلفة+ سفن األداء

بضائع خمتلفة 

رصيف سفن األداء

احلوض الثاين

NP696.20سفن اإلداء

الرصيف اجلنويب الغريب
6

7

140

140

6.95

8.22

بضائع خمتلفة+ مخر غري موضب

بضائع خمتلفة 

رصيف الصيد
EN

Activité
سفن الصيد4304.50

وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن: املصدر

.ذات االستخدام التجاري2م65000حيث 2م69000أرضية التخزين مبساحة كلية تقدر ب -5

.سيارة4500و قدرة استيعاب تصل إىل 2م60000مرأب السيارات مبساحة -6

.حاوية سنويا15000و قدرة معاجلة 2م15000مرأب احلاويات مبساحة -7

.للخدمات التجارية2م5950، توظف 2م8095خمزنا مبساحة 16املخازن عددها -8

:طرق املواصالت-9
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.مرت خطي4885الطريق األرضي - أ

.مرت خطي3747السكة احلديدية -ب

المنشآت المتخصصة داخل ميناء مستغانم: رابعا

:ميكن إجياز الوحدات املتخصصة فيما يلي

وحدات استقبال و عبور الزفت-1

-NAFTAL طن4200ذات سعة إمجالية تقدر ب ) أحواض(جمهزة بثالث أوعية;

-Sarl bitumes ouest طن5000ذات سعة إمجالية تقدر ب) حوضني(جمهزة بوعائني;

-58Sarl H.A.C.E طن5000ذات سعة إمجالية ) حوضني(جمهزة بوعائني.

وحدات استقبال و عبور الحبوب-2

-UCA O.A.I.C ساعة لكل / طن من احلبوب300مبضختني متحركتني مبعدل ضخ طن، و هي جمهزة 30000سعتها

;منهما

-SPA Comptoir du Maghreb طن18000جمهز بثالثة صوامع ذات سعة إمجالية تقدر ب.

وحدات استقبال و عبور السكر األحمر-3

SPA SORASUCRE (Groupe Ouest Import)طن من السكر غري 16000قدر بسعة استقبال ت

.طن سنويا150000العبور تصل إىل املوظب و قدرة

التسهيالت المينائية-4

.ساعة مديرية قيادة امليناء بثالثة سفن قيادة و زورقي إرساء24/24إرشاد السفن تؤمنه ل-

يال و ارا باستخدام قاطرة - ية ل ار تج فن ال لس قطر ا ت فن  لس . حصان1700ذات قوة ISSER 2قطر ا

مستغانموسائل الشحن و التفريغ لميناء -5

:على التفصيل األيت87عددها 

-Grue TEREX/ DEMAG 250Tonnes AC-1 01

-Grue TEREX/DEMAG 50 Tonnes AC-1 02

-Grue TEREX/DEMAG 100Tonnes ac110-01 01
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-Grue LIEBHERR 50 Tonnes LTM 1050-3-1 02

-Grue électronique ENCC 8/15 Tonnes 02

-Grue électronique CAILLARD 3/6 Tonnes 02

-Super stackers 45 Tonnes PPM 04

-Super stackers 45 tonnes TEREX/PPM 02

-Super stackers 45 tonnes CARGOTEC 02

-Mini chargeur CATERPILLAR 04

-Mini chargeur NEW HOLLAND 01

-Pelle rétrochargeuse KOMATSU 01

-Pelle rétrochargeuse CASE 02

-Chariots éleveurs de 1,5 à 32 Tonnes

-Tracteur Ro/Ro 35 Tonnes SISU 01

-Tracteur Ro/Ro 45 Tonnes FERRARI 02

-Pompe à grains VIGAN 140 Tonnes/H 01

-Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H 01

صادرات و واردات ميناء مستغانمالحركة التجارية،:المطلب الثالث

الحركة التجارية: أوال

طن سنويا، و اليت عوجلت يف مراكز متخصصة 40000ترتاوح كمية استرياد احلبوب عن طريق ميناء مستغامن ب 2002إبتداءا من 

من النشاط العام، و ميكن أن يصل إىل أكثر من %55إىل 50عرب جتهيزات خمازن احلبوب، أو مبركز عادي لالستقبال ميثل مابني 

.طن سنويا مستقبال60000

ائن حيتل ميناء مستغامن املرتبة السادسة فيما خيص استرياد احلبوب من بني عشرة موانئ جزائرية، و هذا راجع غلى تعامله مع تركيبة من الزب

:املتخصصني يف استرياد هذه املادة و من أمههم

;مستغامن-غرب غليزانجممع كنتوار امل-
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;م جديد مستغامن.م.ف.ش-

;مؤسسة حبوب الغرب اجلزائري-

;اجلزائر-م سيم موزاية.م.ذ.ش-

;بشار-منشآة بلقرع-

.الديوان الوطين السترياد احلبوب-

من احلركة التجارية العامة، و تتكون بصفة رئيسية من األنابيب، احلديد، %12إىل 10أما فيما خيص املنتوجات احلديدية فهي متثل 

اخل...املستدير، اإلمسنت املسلح و املاكينات

:يتعامل ميناء مستغامن مع العديد من املستوردين للمنتجات احلديدية و من أمههم

;جممع بوثلجة مستغامن-

;Edimcoمؤسسة -

;اجلزائر-مرداسبو Hydro aménagementشركة -

;اجلزائرCosiderشركة -

.مستغامنCosider Camitalشركة -

من السكر، املوز، احلليب، من احلركة التجارية العامة، و تتكون بصفة رئيسية %15إىل 14أما فيما خيص املواد الغذائية فهي متثل من 

.اخل...اللحوم احلمراء، النب، التبغ، زيت املائدة، الشاي

:و يتعامل

;وهران-شركة استرياد احلليب اجلاف اجلزائر-

;منشآت أنيثرال مستغامن-

;م دقدوق السترياد املوز.م.ذ.ش-

.اجلزائر-بوفاريكCATMم .م.ذ.ش-

أدوات السيارات، (ع املعاجلة سنويا 

، خاصة بالنسبة للشركات األجنبية املتخصصة يف التنقيب عن البرتول مبناطق )مقطورات، آالت متحركة، قطع غيار، طرود ثقيلة و خفيفة

.من جمموع احلركة التجارية%8جنوب البالد، و متثل النشاطات املختلفة نسبة 
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ثانيا صادرات و واردات ميناء مستغانم: ◌ُ

:تشمل صادرات ميناء مستغامن ما يلي

.، مواد البناء و مواد كيماوية)ينقل على شكل غاز(االمسنت األبيض، اخلمر، آالت مستعملة سابقان اهلليوم زيت قصب السكر، 

:أما عن واردات ميناء مستغامن فهي تشمل

، مواد الفالحية، مواد البناء، مواد برتولية، معادن )قنوات املياه(الزفت، احلبوب، اآلالت، الفواكه، السيارات و الشاحنات، األنابيب 

.صلبة، مواد كيماوية و االمسدة

الحصيلة السنوية للنشاطات المينائية - أ

تجارة السفن-

لسنة سفينة خالل ا613سفينة، يف مقابل رسو 522يناء مستغامن م يف م2016بلغ عدد السفن التجارية اليت رست خالل سنة 

.سفينة91الفارطة أي بنقصان 

.عدد السفن الراسية بامليناء خالل اخلمس سنوات األخرية) 3(اجلدول رقم 

20122013201420152016السنة

511533563613522عدد السفن  حبسب الدخول

ميناء مستغامنصدر وثائق من مؤسسة امل

)كل أنواع السفن(متوسط المكوث في الميناء -

Attente moyenne en rade AMRمتوسط املكوث يف املرسى 

séjour moyen à quai SMQمتوسط االنتظار يف املرفأ 

TAT= AMR + SMQ
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متوسط املكوث يف امليناء) 04(اجلدول رقم 

20152016السنة

يوم4،68يوم4،06)خارج امليناء(متوسط املكوث يف املرسى لكافة أنواع السفن 

يوم3،99يوم2،99)داخل امليناء(متوسط االنتظار يف املرفأ لكافة أنواع السفن 

املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

تحليل تجارة البضائع-

بلغ حجم املبادالت التجارية مليناء مستغامن مع خمتلف املناطق اجلغرافية يف العامل استريادا و تصديرا 2016خالل 

1 939 5جدول رقم .مقارنة بالسنة الفارطة%5طنا مسجال بذلك اخنفاضا قدره 454

20122013201420152016السنة

1)طن(حجم البضائع  188 9871 050 9361 292 3421 525 1521 454 939

املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

2016التجارة بحسب عائالت المواد -

)طن(الحجم االجمالي )طن(حجم الصادرات )طن(حجم الواردات عائالت المواد

041 02120345 345املواد الفالحية

586 5863 3املواد الغذائية

143املواد احلديدية 535143 535

282 282478 478معادن و مواد البناء

854 854100 100مواد برتولية

469 64716 8213 12مواد كيماوية

848 848130 130أمسدة

273 652236 6217 228صفقات خاصة

1اموع 443 62011 3191 454 939
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6جدول رقم املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

تجارة بذور البطاطا-

%80يشار إىل أن حصة ميناء مستغامن من االسترياد الوطين من بذور البطاطا تقدر ب 

جتارة بذور البطاطا من خالل العشر سنوات األخرية) 07(اجلدول رقم 

السنةعدد السفن)طن(حجم الواردات 

54 923322004

20062342 479

20072071 256

20083054 295

20092583 063

20103496 791

20113796 314

201236100 342

201337127 745

201444100 479

201539100 693

201633106 623

املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

تجارة السيارات-

112استرياد 2014مت بناهية  9سفينة ناقلة للسيارات مسجلة اخنفاضا قدره 209وحدة متحركة على منت 190 وحدة 478

.مقارنة بالسنة الفارطة
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استرياد السيارات خالل الثالث سنوات األخرية) 08(اجلدول 

201120122013201420152016السنة

199194269240209147*عدد ناقالت السيارات

482 19051 668112 081121 662150 35963 56عدد الوحدات املتحركة

2009بدء عملية االسترياد انطالقا من أكتوبر *

.املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

تجارة الحاويات-

Tareوزن احلاوية

Net دون عد وزن احلاوية(الوزن الصايف للحمولة املعبأة داخل احلاوية(

Brutاحلمولة اخلام=Tare + Net

و محولتها اخلام) قدم20معدلة (عدد احلاويات ) 09(اجلدول رقم 

20122013201420152016السنة

0676 4483 2084 6)قدم20معادلة (عدد احلاويات  3456 887

862 80944 54651 04923 64628 40احلمولة اخلام

.املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

التجارة بحسب المنشات المتخصصة-

NAFTAL 2على الرصيف الشمايل الشرقي على مساحة 1990أنشأت يف سنة و هي جمهزة بثالث أوعية 2م524

4ذات سعة امجالية تقدر ب ) أحواض( .طن200

.حجم الزفت املستورد خالل اخلمس سنوات األخرية) 10(رقم اجلدول

20122013201420152016السنة

--714 05913 69421 14)طن(حجم الزفت املستورد 

.املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن
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-UCA O.A.I.C

4م على مساحة 1986أنشأت سنة  30سعتها 2م640 طن 3000طن، و هي جمهزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخ 000

.ساعة لكل منهما/ من احلبوب

احلجم الكلي السترياد احلبوب) 11(اجلدول رقم 

20122013201420152016السنة

199 561207 626119 62680 27990 432)طن(احلجم الكلي 

.املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

صومعة السكر-

5م على مساحة 1971أنشأت سنة  أصبحت تسمى ( SOGEDIAمن طرف شركة التسيري و التوزيع الغذائي 2م697

16، تصل سعة االستقبال )SARASUCREفيما بعد شركة تكرير السكر  طن من السكر غري املوظب و 000

150قدرة العبور إىل  .م2006طن سنويا، يشار إىل أن هذه املنشات متوقفة عن النشاط منذ سنة 000

التجارة بحسب عقود االمتياز- ب

وحدات استقبال و عبور الزفت-

Sarl Bitume ouest 9م حجما مقداره 2013م، حققت يف سنة 2008بدأت نشاطها يف جوان طن من 467

.الزفت

Sarl H.A.C.E 4م حجما مقداره 2011م، حققت يف سنة 2009بدأت نشاطها يف سبتمرب .طن من الزفت199

وحدات استقبال و عبور الحبوب-

SPA Comptoir du maghreb م حجما 2014م، و حققت يف سنة 2011بدأت نشاطها يف جويلية

30مقداره  .طن من احلبوب819

المستقبلية بميناء مستغانم المشاكل، التحديات و المشاريع: المبحث الثاني

ارية ركزت اجلزائر استثمارها يف املوانئ النفطية، و هي موانئ متخصصة ال ختدم إال قطاعا حمدودا من اقتصاد الدولة، أما باقي املوانئ التج

.مبا فيها ميناء مستغامن بقيت تشكو من تأخر كبري، و تعاين من مشاكل و حتديات عدة

ات التي تواجه الميناء و انعكاساتها السلبية و تحديات  المرحلة الجديدةالتحدي: المطلب األول
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التحديات التي تواجه الميناء: أوال

;م8،22حمدودية عمق األرصفة ب -1

;عدم كفاية طول األرصفة و مساحة العبور و التخزين-2

;)2014–2010مسجل يف املخطط التنموي (احلريق املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية غياب مرأب -3

مما أدى إىل تعطيل ) منها من خارج الوالية43زورق صيد حيث 157(مشكل التزاوج بني النشاط التجاري و الصيد البحري -4

).10(حمطات إرساء من مجلة عشرة ) 04(أربعة 

عمق األرصفة) 12(اجلدول رقم 

طول األرصفةمحطات اإلرساءعدد
المعايير المتفق 

عليها
قيمة النقص

مساحة التخزين 

الحالية

المعايير المتفق 

عليها
قيمة النقص

2م155.570-2م2200.00م44.430م204-م1.500م101.296

.املصدر وثائق من مؤسسة ميناء مستغامن

انعكاساتها السلبية: ثانيا

;طول املكوث يف املؤدي أحيانا إىل مهل إضافية للشحن و التفريغ-1

;إضافية(surcoût)ختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ األخرى مما يؤدي غلى تعريفات شحن -2

;صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن و النقل-3

.مينائي ناجم عن التزاوج بني األنشطة التجارية و أنشطة الصيد البحرياختناق-4

تحديات المرحلة الجديدة: ثالثا

بدخول اجلزائر اقتصاد السوق، استطاعت مدينة مستغامن بفضل مينائها إنشاء اقتصاد ناجح و إطار حضري بتشكيل فضاء اجتماعي و 

.لتطبيقية املتعلقة باملدن من نفس الصنفتنظيمه حسب منطق التطور و متاشيا مع الربامج ا

أصبحت مدينة مستغامن متلك جدوال و سجال يضم العناصر املؤسسة و املخططة إلسرتاتيجيتها يف التطور، نظرا لتوفرها على كثافة 

.سكانية كبرية
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فضاءات ثقافية و مساحات للرتفيه إىل جانب مرافق إضافة إىل مينائها، ملدينة مستغامن مناطق صناعية، مراكز و جماالت للتبادل التجاري، 

.أخرى

يف هذا اإلطار يعرف ميناء مستغامن برامج عصرنة و حتديث و إعادة تأهيل و تسطري عمليات البناء و التهيئة و تدعيم املنشآت إضافة إىل

.جديدة للتخزين و امتالك وسائل جديدة و حديثة للشحن و التفريغإنشاء فضاءات و قواعد 

مشاكل ميناء مستغانم: المطلب الثاني

:تتمثل مشاكل ميناء مستغامن فيما يلي

ميناء من الجيل األول: أوال

.انقطاع احلمولة، تنتهي عنده محولة املواد املعدة للشحن أو التفريغإن ميناء مستغامن قدمي من اجليل األول، و بالتايل فهو ال ميثل إال نقاط 

أية تعديالت عليها، أو اإلرث الذي يعود إىل الفرتة االستعمارية، دون إدخالو لقد اكتفت السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيري هذا 

.تفصل بينها حواجز ضيقةمن بعضها، و أرصفة و خمازن قريبة على بنيتها اليت تتكون بشكل عام من أحواض صغرية و ضيقة، 

و إذا مل تكن هذه املواصفات تطرح أية مشاكل يف املاضي بالنسبة خلدمة املبادالت عندما كانت السفن أصغر، و طريقة شحن البضائع 

.لنقل البحري

%60(فالسفن أصبحت أكرب و مبواصفات عاملية حمددة، و هذا ما حتم على املتعاملني مع املوانئ اجلزائرية استخدام السفن الصغرية 

)طن وزن ثقيل10000و 2000بني منها ترتاوح محولتها 

.أسعار شحن مرتفعةني من الفرص اليت تقدمها موانئ الشحن، حيث تفرض عليهم اجلزائري

أما بالنسبة للعمق النظري يف ميناء مستغامن، فإنه يتقلص باستمرار بسبب تكدس الطمي و الرمال نتيجة لعدم تعرضه لعمليات التطهري و 

.الكسح ملدة طويلة، مما يؤثر على عملية رسو السفن به

، أخرىو قد تضطر السفن الكبرية، و اليت ال تتمكن من الرسو يف ميناء مستغامن بسبب صغر الغاطس، إىل أن حتول وجهتها حنو موانئ 

وقت و عمل و (محولتها من أجل ختفيف الوزن قبل أن تعود إىل امليناء األصلي، مع ما يرتتب على ذلك من مشاكل جزءا منحيث تفرغ 

).تكاليف إضافية

نقص في التجهيزات و اآلليات: نياثا

ا 

.طن300
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مليون طن سنويا، فإن ميناء اجلزائر 6، إذ تستورد ما يقارب )اخلامسة عامليا(و مع ان اجلزائر تصنف ضمن أكرب الدول املستوردة للحبوب 

30العاصمة هو الوحيد الذي يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعته  طن، و الذي يعترب غري كاف، و هذا ما يضطر السفن 000

املعمول ا دوليا الناقلة للحبوب إىل اال يس  املقاي دى  ع ت مدة ت ار  تظ و يفرض من جهة أخرى على ) يوما16تفوق مدة التوقف يف امليناء (ن

املكلفني بالنقل تعبئة احلبوب يف أكياس، و هي عملية مكلفة إذا ما قورنت برتك احلبوب على شكل بضائع صب، ناهيك عن استعمال 

.ك تفريغ احلبوب، مما يؤدي إىل ضياع كميات معتربة منهاوسائل تقليدية يف عملية التخزين، و كذل

التأخر في عملية تداول الحاويات: ثالثا

لقد أصبح التوجه الستعمال احلاويات يف نقل البضائع عاما، و مافتئت معدالت النقل باحلاويات ترتفع بشكل كبري و متسارع، و حياول 

ميناء مستغامن تطوير هذه العملية، و مع ذلك 

.طات احلاوياتح%62املعدل العاملي لتداول احلاويات يصل 

انخفاض معدل أداء الميناء: رابعا

.توقف بعض أنشطته ليال، و خاصة ما يتعلق مبناولة السلع و البضائعو الذي يساهم فيه بشكل كبري

طول اإلجراءات اإلدارية: خامسا

رسوم و اليت تتمثل يف اإلجراءات املتعلقة بتفريغ البضائع حتديدا، و ما يتبعها من إجراءات احلجر الزراعي، فاحلجر البيطري، مث إجراءات ال

.اجلمركية

اختناق الميناء: سادسا

:اختناق امليناء و تكدس البضائع به ما يليلعل من بني األسباب الرئيسية اليت تزيد من حدة 

عدم وجود خطة منسقة لتوقيت االسترياد لدى بعض اهليئات املستوردة، مما يؤدي إىل وصول كميات كبرية من السلع و املعدات املستوردة 

من طرف هيئات خمتلفة يف وقت واحد، أو عندما يرتفع معدل استرياد مادة معينة بسبب اخنفاض أسعارها يف األسواق العاملية، مما يؤدي 

.دوالر يف اليوم20000-5000فن تنتظر دورها يف عرض البحر لدخول امليناء، و الذي يكلف اخلزينة العمومية ما بني إىل بقاء الس

المشاريع المستقبلية: المطلب الثالث

:تتلخص املشاريع املستقبلية مليناء مستغامن فيما يلي
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مشروع انجاز الحوض الثالث: أوال

من أجل مواجهة معوقات امليناء من جهة، و نظرا للنمو املتسارع للتبادل التجاري على مستوى امليناء من جهة أخرى، أصبحت تنمية 

املينائية يف املستقبل القريب امليناء و تطويره بإنشاء احلوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة العجز املتوقع للقدرات 

:يسمح هذا املشروع مبا يلي

;ألف طن سنويا900جتارة البضائع املختلفة أكثر من -

;جتارة احلبوب أكثر من مليون طن سنويا-

;ألف حاوية سنويا400جتارة احلاويات حوايل -

;ألف وحدة سنويا600جتارة الوحدات املتحركة -

.املسافرين إذ أن عددا مهما من املسافرين و هذا يف عقاب إنشاء حمطة حبرية للمسافرينجتارة-

. كما سيسمح هذا املشروع بتوفري عدد مهم من مناصب الشغل املباشرة و غري مباشرة

مشروع محطة بحرية: ثانيا

احمللية و املركزية حيث أجريت عدة لقاءات و دراسات أصبح إنشاء حمطة حبرية للمسافرين من أهم انشغاالت امليناء، و كذا السلطات 

.تناولت هذا املوضوع

.، و اليت خلصت إىل إمكانية جتسيد فكرة احملطة البحريةLEMم من طرف خمترب الدراسات 2004أجنزت أول دراسة للمشروع يف سنة 

.أو جنوب فرنسا/ مستغامن و جنوب إسبانيا وعدة شركات النقل البحري للمسافرين أبدت اهتمامها بفتح خطوط حبرية بني ميناء

.و سيشرع يف إجنازه فور ترحيل قوارب الصيد حنو ميناء صالمندر و سيدي خلضر

مشروع مرأب الحريق: ثالثا

:هو مركز لعبور املواد اخلطرية يسمح مبعاجلة

;املواد السائلة القابلة لاللتهاب-

;املواد الصلبة القابلة لاللتهاب-

;)امللهبة(رقة املواد احمل-

;املواد السامة-

;)اآلكلة(املواد املذيبة -
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مستغانم واقع وتحديات دراسة ميدانية داخل ميناء: الفصل الثالث-

.مواد أخرى-

(Télésurveillance VTMIS)المراقبة عن بعد : رابعا

املرقمنة و محاية مداخل مليناء و املنشآت و املناطق نظام متكامل ملراقبة و تأمني احلركة البحرية كما يساعد على تبادل املعلوماتهو وضع 

.احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد

.نتائج ال:المبحث الثالث

األكربتقوم بدون موانئ قوية ،وتعد املوانئ اجلزء إنواليت ال ميكن اخلارجيةعتمد الرخاء االقتصادي ألي دولة بدرجة كبرية على التجارة ي

يف تفعيل التجارة العاملية من خالل الصادرات والواردات ،حيث تقوم املوانئ بدور هام يف عملية النقل البحري فهي تعترب احملور والرئيسي

.دولةألياملركزي يف صناعة النقل البحري وكذا تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي 

مساهمة الموانئ في تفعيل التجارة الخارجية : المطلب األول

وجود موانئ ذات كفاءة عالية يف األداء وتسهيالت يف اخلدمات يزيد من حجم التجارة للدولة ويفتح منافذ مباشرة لألسواق العاملية بدون 

هلا الف

واملوانئ تساعد على قيام العديد من األنشطة املختلفة اليت ختدم صناعة النقل البحري مثل إصالح السفن والتموين مما يؤدي إيل تنشيط 

.قتصادي  التجارة وحتقيق الرخاء اال

عامة القتصادها القومي واستقالهلا السياسي وهذا ال ومما ال شك فيه ان وجود منافذ مباشرة للدول البحار واحمليطات تعترب من العوامل ال

.يتحقق إال من خال املوانئ الوطنية احلديثة املزودة بأساليب علمية وتقنية وفنية 

ويزيد من معدالت النمو االقتصاديالنمو الصناعي فامليناء الذي يسري بكفاءة عالية يساعد علي

تأثير  الموانئ على  االقتصاد الوطني : المطلب الثاني

استرياد املواد , تلعب املوانئ دورا هاما وحيويا يف النمو االقتصادي حيث

اا تعتمد أماوتصنيعها مث تصديرها  )وغريهاالبرتولاخلشب املعادن (اخلام تصادي اق ان  ية ف ام لدول الن نسبة ل على التجارة املنقولة حبرا أساسابال

اا وللموانئ وعلي موانئها بدرجة عالية فبدون موانئ ال تستطيع أي دولة نامية ان تستورد املنتجات املصنعة  اجي لسد ح اسية  األس ئع  بضا وال

:املعايري الدولية والكفاءة العالية دور نشط يف التنمية االقتصادية فهيذات 

تساعد علي دعم وتأكيد االستقالل السياسي واالقتصادي للدولة -
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خفض تكاليف الواردات والسلع االستهالكية واملواد اخلام -

تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة -

تعترب مورد من موارد اخلزينة العامة عن طريق اجلباية والرسوم اجلمركية  -

جلب العملة الصعبة الالزمة وحتويلها ايل برامج تنموية -

توفري فرص العمل واالستثمار يف العامل البشري -

القيام بأنشطة متعددة ختدم قطاع النقل -

دور الموانئ في تحقيق التنمية االقتصادية : لمطلب الثالثا

انتشار التجارة العاملية يف مجيع الدول  أصبحت املوانئ تلعب دورا 

الدول واليت تلعب دور مهما يف حتقيق التمنية رئيسا وهاما يف توجيه هذه املعطيات حبيث تعترب املوانئ األداة املوجه القتصاديات 

االقتصادية زيادة معدالت النمو بفضل موانئها عن طريق ما تقوم به من صادرات وواردات ومجيع النشطة املتعلقة بالتجارة الدولية  حيث 

للتجارة اخلارجية من خالل اإلنتاج حققت مجيع املوانئ احلديثة واملتطورة لدي بعض الدول قيمة مضافة يف االقتصاد عن طريق تشجيعها 

والتسويق الدويل  عرب موانئها  
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واقع وتحدياتمستغانمدراسة ميدانية داخل ميناء: الفصل الثالث

:الفصلخاتمة 

نظرا لألمهية املتزايدة لتبادل السلع و املنتجات بني خمتلف املناطق، أصبح نشاط النقل عامال حامسا لقدرة املؤسسة على دخول السوق و 

بالتايل شرط أساسي لنجاحها و إستمراريتها و ذلك من خالل الدور الذي يلعبه يف التكامل بني األسواق و كذا تأثريه على خمتلف 

طة االقتصادية لذلك ال بد من تسيري هذا النشاط من خالل إدارة منسقة ومتكاملة بني خمتلف وظائفها و أنشطتها و هي التكاليف األنش

لية للزبائن، التوقعات احلالية و املستقب

ءا ا .كف

نستخلص من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة ميناء مستغامن أنه جيب العمل جبد من أجل جتاوز التحديات و العقبات اليت حتول دون 

.تنمية التجارة اخلارجية به

كون ميناء مستغامن ميناء من اجليل األول، نقص يف التجهيزات و اآلليات، التأخر يف عملية تداول احلاويات، اخنفاض معدل أداء امليناء،

.طول اإلجراءات اإلدارية، و اختناق امليناء
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الخاتمة العامة 

:الخاتمة العامة

مايتمتع به من عرض اخلصائص اجليدة واليت تتمثل إيلالقدم ارتباطا وثيقا ،وذلك يرجع والبضائع منذترتبط املوانئ البحرية بتجارة السلع 

البحري به يساهم وبقوة يف عملية التبادل البضائع خالل الرحلة الواحدة كذلك النقل من األطنانأالفالعايل من واالستيعابيف املقدرة 

بني نظام جديدة يف تسري هاته املوانئ وطرق  استغالهلا أنظمةيا وتطور املوانئ والتوسع فيه خلق لنا ودولوإقليمياالتجاري والتوزيع حمليا 

مركزي و نظام الالمركزي من خالل ادراة املوانئ فمن خالل ذلك جند ان اهليئات العامة وهي الدولة هي املشرفة من قريب ومن بعيد عن 

قتصادي وعدم االنفالت  ويتم هذا ضمن النظم والقوانني التشريعية والتسريية احملكمة حيث تتحدد املوانئ ملكانتها يف حتقيق االستقرار اال

مسؤوليات األشخاص الطبيعية واملعنوية عن النشاطات املوكلة لديهم وكل هذا من اجل حصول على اكرب منو اقتصادي وحتقيق القيمة 

اد الوطين وترفع من قيمته وحترك عجلة التنمية تقوم بتفعيل التجارة اخلارجية والعاملية 

فالتسيري للموانئ وطرق االستغالل من شأنه ان يقوم بكل هذه األدوار نظرا ملا حتتويه املوانئ البحرية واجلزائرية من سعة وطول الساحل

.واملوقع االسرتاتيجي
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.–حيي جالل -

امخد اقتصاديات املوانئ   أكادميية  العربية -

املغرب–العامةاألمانة–إفريقيامشالموانئإداراتإلحتاداألساسيالقانون-
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