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 . 5102 - 5102ة : السنــــــة اجلـــــامـعيــــــ

 

         

 

 :أهدي هذا البحث المتواضع إلى 

 شيء كل لي وجعل الصغر، منذ قلبي في النور رسم الذي ٔابي      

 هو ما كل في إرضائي اجل من الظروف صعوبة رغم قريب

 العلم، من اآلن إليه وصلت ما إلى الفضل يرجع وإليه يناسبني،

 .عمره في طالوأ هلل حفظه

 ،بوالح الحنان كل أشبعتني تربيتي، في يوما   تبخل لم التي ٔامي     

 صادقا   رجل   مني وجعلت الكبر، حتى طفولتي منذ معنويا   وعلمتني

 .أمي يا عمرك في وأطال هلل حفظك ،األوامر  يطيع

 هـــــباسم دـــــواح لــــــك يتواـــــــــــخوأ  وتيـــــــــإخ     

 .بجامعـــــة مستغانــــــم يــــصدقائوأ يــــــزملئ     

ا، شجعتني التي زوجتي المضيئة، الشمعة إلى       سهرت و كثير 

 .نهايتها حتى المذكرة إعداد بداية منذ معي

 وإلى ابني العزيز على قلبي.                            
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 وعملي جهدي ثمرة اهدي جميعا   إليهم

 

 
 

 
 

 

 وأعطاني العمل هذا في أعانني الذي هلل اشكر و احمد ٔاوال    

 وأما العوائق، كل رغم العمل هذا وإتمام المواصلة في الشجاعة

 :بعد

 إلى:أتقدم بشكري الجزيل 

 النصائح كل على" حمو عصمت بنوالمشرف "األستاذ 

 تواضعه وعلى ليأعطاها  التي الثقة و إلي قدمها التي والتوجيهات

 .الباحث مع تعاملها في العلمي وأسلوبه الكبير تفهمه و

 هذه لتقييم موافقتهم على اللجنة أعضاء اشكر األخير وفي    

 وإثراء إنجاز في ساهم شخص كل إلى بالشكرأتقدم  كما المذكرة،

 . المذكرة هذه
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 5 مقدمة عامة 

 لــــــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــل األول : سياســـــــــــالفص

 12 المبحـــــــــــــث األول: مفاهيــــــــــم عامــــة حـــول النقـــل 

 12 المطلـــــــــــــب األول: تعريـــف النقــــل وتطــــوره التاريخــــي 

 19 المطلـــــــــــــب الثاني: مكونـــــات، أنــــــواع وكثافة النقــــــــل 

 40 المطلـــــــــــــب الثالث: الخدمــــــــة في النقــــــــــــــــل 

 44 سياســـــة النقـــل في الجزائــــــــــــــرالمبحـــــــــــــث الثاني: 

 45 المطلـــــــــــــب األول: سياسـة الدولة في مجال النقـــل البري 

 57 المطلـــــــــــــب الثاني: سياسـة الدولة في مجال النقـــل البحري

 58 المطلـــــــــــــب الثالث: سياسـة الدولة في مجال النقـــل الجوي 

 61 المبحـــــــــــــث الثالث: تخطيــــــــــــط النقـــل 

 61 المطلـــــــــــــب األول: تخطيــــــــــــط النقـــل )مفاهيم عامة(

 68 المطلـــــــــــــب الثاني: مراحـــل تخطيـــط النقـــــل وأهدافــــــه

 69 بالطلب وتخطيط المدن تخطيط النقل وعالقتهالمطلـــــــــــــب الثالث: 

 التنميــــــــــــــــة المحليــــــــــــــــــة:  الثانيل ـــــــــــالفص

 72 المبحـــــــــــــث األول: ماهيـــــــــــة التنميــــــــــة المحليــــــــــة  

 72 المطلـــــــــــــب األول: مفهــــــوم التنميــــــــــة المحليــــــــــة  

 98 المطلـــــــــــــب الثاني: مقومات التنميــــــة المحليــــــــــة  

 101 المطلـــــــــــــب الثالث: أهــــــــداف التنميــــــــــة المحليــــــــــة  

 103 ـث الثاني: ماهيـــــــــــة التمويـــــــــــــل المحلــــــــــــي  المبحــــــــــــ

 103 المطلـــــــــــــب األول: مفهــــــــــوم التمويـــــــــــــل المحلــــــــــــي  

 107 المطلـــــــــــــب الثاني: مصــــــــادر التمويـــــــــــــل المحلــــــــــــي  

 112 المطلـــــــــــــب الثالث: مـدى حاجـــة التنميــــة المحليــة للتمويـــل المحلــــي  

 دراســـــــة حالــــــــة واليـــــــة مستغانــــــــــم:  الثالـــــــــثل ـــــــــــالفص

 118  مؤسسة ميناء مستغانم ودورها في جلب االستثمار المبحـــــــــــــث األول: 

 127    واقــع التنميــــة المحلية بوالية مستغانــمالمبحـــــــــــــث الثاني: 

 138 المبحـــــــــــــث الثالث: دراســـــــــــــة االستبيــــــــــــــان 

 169 الخاتمـــــــــــــــــة العامــــــــــة

 174 قائمــــــــــــة المراجـــــــــــــــع 
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 مقــــــــــــــــــدمـــــــــة عـــــــــــــــــــــــــامــــــة

 

 

أييت قطاع النقل على رأس القطاعات اليت تدعم اهليكل االقتصادي ويعترب الركيزة األساسية لالقتصاد الوطين ،   

حيث ميثل هذا القطاع أبنشطته املختلفة دعامة أساسية من دعائم التنمية ، وال ميكن تصور منو متوازن بني 

تلك القطاعات من النقل ، فهو يقوم بدور أساسي قطاعات االقتصاد ألي بلد من البلدان دون اتمني احتياجات 

  تقدمة منها والنامية على حد سواءعلى املستوى االجتماعي واالقتصادي والعمراين لكل دولة من الدول امل

كما يعترب مكوان مهما من مكوانت البنية األساسية لالقتصاد الوطين يف أي بلد ابلنظر ملا له من أتثري           

ات االقتصادية األخرى مثل قطاع الصناعة والتجارة وغريها من القطاعات االقتصادية ،حيث أن توفر على القطاع

 مواقع حتديد يف مهما عامال ميثل ،البحري( اجلوي )الربي بوسائله املختلفة للنقل شبكة حديثة من ومتكاملة

 منو ومستوى ما لبلد االقتصادي التطور بني قوية ارتباط عالقة املختلفة، فهناك االقتصادية األنشطة واجتاهات

 خالل من يتم حيث ومرونته النقل قطاع بكفاءة مباشرة يتأثر وبصورة االقتصادي النمو كون .النقل قطاع

 قد املتطورة الدول أن جند لذلك االستهالك، ومراكز مراكز اإلنتاج بني التبادل عمليات املختلفة النقل شبكات

 سكك الطرق ،خطوط شبكات مثل القطاع هلذا بنيات أساسية بتجديد وذلك النقل لقطاع كبرية أمهية أولت

 حديدية ،املطارات واملوانئ .

ما جتدر اإلشارة به إىل أن عملية التجديد ال تتم بطريقة عشوائية بل ولتحقيق األهداف املرجوة منه جيب           

القطاع واليت حتمل حتت طياهتا التخطيط والتطوير القيام بدراسات وأحباث من اجل إعداد سياسة شاملة هلذا 

والتنظيم ، وال ميكن بناء خطة اقتصادية تضمن النمو االقتصادي مبعزل عن سياسة نقل انجعة تتماشى بل 

 وتضمن حتقيق أهداف التنمية االقتصادية بشكل عام والتنمية احمللية بشكل خاص .

تمام متزايد يف العديد من البلدان إما على مستوى السياسات كما أن هذه األخرية أصبحت حتظى ابه          
 كبديل احمللية التنمية تقدم حيث االقتصادية ملختلف الدول أو على مستوى البحوث العلمية واألكادميية ،
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 دور طبيعة تغري ظل يف ،السيما عام بشكل النامية البلدان تعاين منه الذي التنموي اخللل ملعاجلة اسرتاتيجي هام
 من كبري،أكثر حد إىل فيها التحكم ميكن اليت ، الداخلية ابلعوامل أساسي احمللية بشكل التنمية وارتباط الدولة

 . ابلعوامل اخلارجية ارتباطها

 مراعاة أفضل للموارد، استغالل حتقيق الراشد، احلكم : التوجه هلذا منطلقات عدة هناك الواقع يف و       
  . إخل... ، اجلهوي التوازن حتقيق ، احمللية اخلصوصيات

 ظلت واليت على املركزية، أساسا القائمة املتبعة، التنمية مناهج مراجعة الدول على يفرض أصبح اخللل هذا        
 ال قد مركزية لسياسات منفذ جمرد تعليمية، مدنية( سياسية، ، أشكاهلا )اقتصادية مبختلف احمللية املؤسسات فيها

  .  املناطق خمتلف تطلعات احمللية و واخلصوصيات األحيان أغلب يف تتناسب

 احلقبة عن التخلف املوروثة مشاكل أمام االستقالل غداة نفسها وجدت النامية الدول من كغريها واجلزائر       

 هذا ، الوطنية التنمية كأداة لتحقيق املركزي التخطيط أسلوب اعتماد مت حينها مقرتح كحل و االستعمارية،

 حياة على انعكست سلبية نتائج إىل مما أدى مشوليا كان بل منطقة كل خصوصيات فيه تراعى مل األسلوب

األزمة إضافة إىل أهنا مل هتتم بقطاع النقل كعنصر فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية املرجوة  تفاقم يف وزادت املواطن

 . 

 األزمات هنائيا من اخلروج قصد مستدامة و شاملة وطنية نميةت حتقيق إىل جاهدة تسعى اليوم جزائر إن        

 حنو القاعدة ومن الكل إىل من اجلزء ابالنطالق إال جتسيدها ميكن ال التنمية هذه ، عرفتها اليت اجلوانب املتعددة

اخلطة الشاملة هلا متاشيا مع تطوير نظام النقل وجعله جزء من  منطلق و كأساس احمللية التنمية واضعة ، املركز

لتطوير االقتصاد الوطين  ويتضح ذلك جليا ابلنظر إىل االهتمام املتزايد واجلهد املبذول من قبل الدولة سعيا منها 

لتطوير قطاع النقل والعمل على التخطيط لسياساته بشكل يضمن جناعته يف حتقيق األهداف املسطرة للخطة 

 االقتصادية الشاملة .

نقل اثر جد كبري على التنمية احمللية وابلتايل على التنمية االقتصادية وعليه ميكن طرح إن لسياسة ال        

 اإلشكالية التالية :
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 اإلشكالية الرئيسية : -0

 " ؟ " ما مدى أتثري سياسة النقل على التنمية احمللية وابلتايل على التنمية االقتصادية  

 وملعاجلة هذا التساؤل يستدعي األمر طرح بعض التساؤالت الفرعية واملتمثلة يف :        

 ما هي البىن التحتية لقطاع النقل يف اجلزائر ؟ -

 ما عالقة النقل ابلتنمية احمللية ؟ -

 هل تتوافق سياسة النقل مع أهداف التنمية احمللية يف اجلزائر ؟  -

 التنمية احمللية يف اجلزائر؟   كيف ميكن لسياسة النقل أن تؤثر على -

 فرضيـــــات البحـــــث : -5

 ولإلجابة عن هذه التساؤالت ميكن وضع الفرضيات التالية :          

 متلك اجلزائر املقومات والقدرة اليت متكنها من النهوض بقطاع النقل.   -

 التنمية احمللية مرهونة مبدى تقدم وتطور وسائل النقل.  -

 والتنمية احمللية قطاعان منفصالن متاما عن بعضهما.قطاع النقل  -

ميكن لسياسة النقل التأثري على التنمية احمللية عن طريق التأثري على النشاطات والقطاعات االقتصادية  -

 احمللية.  

 أمهيـــــــة الدراســــــــــة : -3

القتصاد الوطين حبيث تناول جانب قطاع يكتسي املوضوع أمهية ابلغة وهذا نظرا ملعاجلته جانبني مهمني يف ا     

النقل والذي أثبتت الدراسات مدى أمهيته يف بناء بنية حتتية قوية ميكن االعتماد عليها كحجر أساس القتصاد 

وطين صلب ، ابملوازاة مع موضوع التنمية احمللية واليت تعترب النواة املركزية للتنمية االقتصادية ، كما تكمن أمهية 

إبراز اآلاثر االجيابية اليت ميكن أن ختلفها سياسة النقل املنتهجة على التنمية احمللية وابلتايل على التنمية  املوضوع يف

 االقتصادية .



- 8 - 
 

 

 أهــــــــداف الدراســــــــــة :   -4

ألخرى هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية سياسة النقل واآلاثر املرتتبة عنها على القطاعات االقتصادية ا        

على املستوى احمللي ) التنمية احمللية ( خاصة واملستوى الوطين )التنمية االقتصادية ( عامة ،وبعبارة أخرى هتدف 

 دراستنا إىل :

 التعرف على اإلطار النظري لكل من قطاع النقل والتنمية احمللية._ 

 اإلمكانيات املتاحة لقطاع النقل وأفاق تطويره._ 

 االسرتاجتي يف دعم اخلطط التنموية االقتصادية للدولة.إبراز دورمها _ 

   .الوصول إىل اإلجابة على التساؤل املطروح واملتمثل يف مدى أتثري سياسة النقل على التنمية احمللية_ 

كما هتدف الدراسة إىل إثراء الرصيد العلمي الشخصي وللطلبة وفتح آفاق جديدة للبحث من ترتكز على       

 الدراسة . نتائج هذه 

 أسبــــاب اختيـــــــار املوضـــوع  :   -2

 يف ما يتعلق أبسباب اختيار املوضوع ميكن ان نوجزها يف مايلي :

 قلة الدراسات حول العالقة املوجودة ما بني قطاع النقل والتنمية احمللية وان مل نقل انعدامها. -

 احلجر األساس لبناء اقتصاد وطين قوي. تزايد االهتمام مبوضوع النقل والتنمية احمللية ابعتبارمها -

 كون قطاع النقل مطلب أساسي يف التنمية،وال ميكن ألي بلد القيام ابلتنمية مبعزل عن هذا القطاع. -

 ارتباط موضوع الدراسة ابلتخصص "لوجستيك النقل" -

 صعوابت الدراسة :   -2

 يف ما يلي:أثناء القيام إبعداد هذه املذكرة واجهتنا عدة صعوابت ميكن تلخيصها 

 قلة وانعدام الدراسات والرسائل اجلامعية املتعلقة مبضمون اإلشكالية. -

 ندرة الكتب املتعلقة أبثر سياسة النقل على التنمية احمللية سواء ابجلامعة آو خارجها. -
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 صعوبة احلصول على املعلومات من اإلدارات واملؤسسات العمومية. -

 منهجية الدراسة :  -7

يف إطار اجناز هذا العمل اعتمدان على املنهج الوصفي للتعرف على مضمون وحمتوى كل قطاع )النقل          

والتنمية احمللية( من الناحية النظرية لغرض دراسة كل الظواهر والعوامل اليت أثرت يف معطيات املوضوع وفرضياته 

وفرة واملتكونة من الكتب واجملاالت العلمية وامللتقيات ،ففي اجلانب النظري مت االطالع على املادة العلمية املت

والتقارير وغريها ،أما يف اجلانب التطبيقي الذي يتعلق ابلدراسة التحليلية للحالة مت االعتماد فيه بدرجة كبرية على 

لباحث املعلومات اإلحصائية من قبل اهليئات املعنية ومصادر أخرى ،ونظرا لعدم كفاية هذه املعلومات حاول ا

 استدراك النقائص اهلامة ملعاجلة البحث عن طريق استمارة االستبيان ابالعتماد على املنهج التحليلي . 

 تقسيم البحث :  -8

 تناولت الدراسة ثالثة فصول ،اثنان منها ذو طابع نظري ،والثالث هو دراسة تطبيقية حلالة مدينة مستغامن،      

من قطاع النقل ودراسة كل اجلوانب املتعلقة به املؤثرة عليه ،بعدها قمنا حبيث قمنا بتقدمي اإلطار النظري لكل 

بدراسة قطاع التنمية احمللية من حيث التعاريف واملقومات وحتليل مصادر متويلها احمللية ،أما يف اجلانب التطبيقي 

نبية مث حاولنا معرفة والذي هو صلب املوضوع استهلناه بدراسة ميناء مستغامن ودوره يف جلب االستثمارات األج

 مدى أتثري سياسة النقل املتبعة على التنمية احمللية يف الوالية .

 ،الرئيسية ويف هناية الدراسة قمنا ابستخالص النقاط األساسية اليت هي مصدر اإلجابة عن اإلشكالية       

بنتائج مثمرة على التنمية احمللية  كذالك قمنا بوضع التوصيات الالزمة اليت من شأهنا تطوير قطاع النقل لعله أييت

 وابلتايل على االقتصاد الوطين وهذا من شأنه ان يساعد اجلزائر على اللحاق ابلدول املتطورة يف اجملالني.

 كما يبقى النقاش مفتوحا لالستثمار فيه أكثر يف دراسات أخرى .       

            د :من بني الدراسات اليت أجنزت حول قطاع النقل جن دراسات أخرى :  -9

لسنة الدراسة اليت قام هبا الباحث عز الدين مداين ابملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة يف أطروحة الدكتوراه  -

 " اثر سياسات تطوير قطاع النقل الربي على التنمية املستدامة "       بعنوان: 3103
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 : واليت عاجل فيها البحث اإلشكالية التالية

" هل لسياسات تطوير قطاع النقل الربي يف مشال افريقيا اثر اجيايب أو سليب على التنمية املستدامة 

 "؟وهل للسياسات املستقبيلية دور يف احلد من مشاكل النقل  ؟

يف  3102، كلية العلوم االقتصادية والتسيري سنة اجلزائرالدراسة اليت قام هبا الباحث شيرت عالل جبامعة  -

 " دور قطاع النقل يف حتقيق التنمية السياحية ـ حالة اجلزائرـ " نيل املاجسرت بعنوان:أطروحة 

:" مامدى مسامهة وسائل النقل والبىن التحتية يف تفعيل حركة  واليت عاجل فيها البحث اإلشكالية التالية

 السياحة وتنميتها يف اجلزائر "

جبامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري سنة الدراسة اليت قام هبا الباحث مسعودة بوزيدي  -

  يف أطروحة نيل املاجسرت بعنوان: 3101

 " سياسات ختطيط النقل احلضري يف إطار ضوابط التنمية املستدامة "

 :" هل لسياسات النقل احلضري أثر على التنمية املستدامة  " واليت عاجل فيها البحث اإلشكالية التالية
 

 أما خبصوص التنمية احمللية، فنجد ان العديد من الباحثني تناولوا التنمية بصفة عامة، ومن بني هذه الدراسات: 

الدراسة اليت قام هبا الباحث حمند واعمر علي زاين جبامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتسيري سنة  -

 يف أطروحة الدكتوراه بعنوان: 3110

 "Les finances publiques locales , analyse et perspectives dans une 

économie en transition Cas de l’Algérie  "     
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 الفصـــــــــــــــلمقدمــــــــــــــــــة 

شهد قطاع النقل هو اآلخر تطورا عرب الزمن وسجل فيه التاريخ أهم األحداث اليت مل تغري من مفهومه وإمنا غريت 

واليت يسرت احلركة لإلنسان بعد إن كان يعتمد  ،التكنولوجيات السائدة يف زماهنا من وسائله وهياكله وفق احدث

 .قبل فقط على طاقته الذاتيةمن 

حركة  ختلفه نظرا ملا يؤمنه من أوويعد النقل اليوم من أهم املؤشرات اليت يتم احلكم هبا على مدى تقدم البلد 

ابرز عامل  نصادي الكبري ألفريد مارشال بقوله: " إويف هذا اإلطار يعرب كل من االقت ،وفعالية لالقتصاد واجملتمع

النقل هو  إنويقول كيبلينغ "  1منا يف النقل " الثروة ليست يف اإلنتاج وإ أنيف العصر احلديث هو 

 2احلضارة"

كما ال ننسي سلبياته اجتاه  ،اه التنمية االقتصادية واجملتمعويف إطار تركيزان على قطاع النقل الذي له اجيابياته اجت

ت اثري أالت البيئة واجملتمع أيضا واليت تعد يف جوانبها أبعاد هامة وللكشف عما حيتويه النقل وعن خمتلف تلك

 :تقسيم الدراسة إىل  إىلاملوجهة من ممارسته اجتاه األبعاد الثالثة السابقة الذكر ارأتينا 

 ـ عموميــــات حول النقل 

 ـ سياسة النقل يف اجلزائر

 ـ ختطيـــــــط النقـــــــــل 
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 .02، ص 3110الفين، اإلشعاع مكتبة البحري، النقل اقتصادايت حممود، املنصف  عبد أمحد 1-
 .01، ص  مصر ،ملكاتب اإلسكندرية مركز ،لالنق اقتصادايت يف مقدمة منصور، فريد محادة 2-

  

 مفاهيم عامة حول النقل :                                      ملبحـــــــــــث األول ا

، متثلت يف كل من تقدمي تندرج ضمن املفاهيم العامة للنقلاليت   هذا املبحث العديد من اجلوانبمت االهتمام يف   

 ، اخلدمة بشكل عام واخلدمة يف ميدان النقل بشكل خاص أنواع النقل ومكوانته التارخيي، تعريف النقل وتطوره

 تعريف النقل وتطوره التارخيي  :                                     املطلـــــــــب األول

اهتماماته وذلك  أولوايتيف  إلدراجهااملرتبطة حبياة الفرد الذي يسعى دوما  األنشطةيعترب النقل من           

اتسمت  إنمنذ  اإلنسانحاجته الشخصية واالجتماعية واالقتصادية ،وبدا هذا املفهوم يظهر يف حياة  إلشباع

وتغريت  اإلنسانوذلك نتيجة احلركة والسكون اليت يعرفها ومع مرور الزمن تطورت حياة  ،ابلرتحال واالستقرار

 .حول تعريف مصطلح النقل اآلراءوازدادت تعقيدا فتعددت 

 ل : ـــــــــــــالنق فــــــــتعري -0

ها تعريف شريي ، وهنالك عدة تعاريف من بينعملية االنتقال من مكان إىل أخر يعين النقل ببساطة         

كما عرفه اخلبري يف   1"وسائط مهمتها نقل األشخاص والبضائع على شبكة الطرقات "  :الذي عرفه على انه

يعرب عن خدمة أو حدث إليصال مراكز والتعمري هانز ادلر أبنه : "شاء شؤون النقل لدى البنك الدويل لإلن

على دي االجنليزي جي ام تومسن أبنه "، يف حني عرفه االقتصا2"ج واملناطق األهلة ابلسكن ببعضها اإلنتا 

تكون هدفا بذاهتا ويكون اهلدف املقصود تغيريا يف املوقع سواء  أنهدف دون  إىلخدمة وسيطة ووسيلة  األغلب

 .السلع " أولنسبة للناس اب

 

    .0، ص 3101 السادس،  العدد احملكمة، العممية " الكوفة آداب " جممة يف منشور حبث ،فاألشر  فالنج مدينة يف لالنق واقع شبع، عباس جواد حممود 1- 
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 .0سبق ذكره، ص  مرجع شبع، عباس جواد حممود 2-  

 

       

 وس: " زايدة املنافع عن طريق محل األفراد واملتاع والسلع واملعارف والتقنيات ورؤ يعين النقل أخرىويف تعاريف  

عرب املسافات ، خمتلفة النوع والسرعة والسعةائط ، ابستخدام وسائل ووساألموال من موضع إىل موضع أخر

 وفق اقصر الطرق وأيسرها واقل تكلفة، و يف أقل وقت ممكن ".واألبعاد املتباينة، 

أو أنه: "وسيلة مادية حتوي جمموعة من  1"نشاط متعلق بوظائف اإلنتاج". :و هناك من يعرفه أبنه      

 2البضائع".التقنيات املسطرة من أجل نقل األشخاص و 

مايو سنة  01املؤرخ يف  88/01من القانون رقم  02أما يف تعريف القانون اجلزائري للنقل فعرف حسب املادة       

أشخاصا أو بضائع من مكان آلخر  *أبنه: " يعد نقال كل نشاط ينقل بواسطة شخص طبيعي أو معنوي 0888

 3على منت مركبة مهما كان نوعها". 

غزارة التعاريف املتنوعة اليت أطلقت على النقل ميكننا وضع تعريفا له مبفهومنا اخلاص أبنه يتمثل و بناءا عن     

" نشاط خدمي يعرب عن حركة األشخاص و البضائع و غريها من املنقوالت عن طريق مركبة مهما كان نوعها  يف:

لذي تسلكه )بري، جوي، حبري(، متها للوسط ا، حبيث تتوقف حركتها على مدى مال)سيارة، طائرة، ابخرة...(

 ف خلق منفعة يف املكان و الزمان"هبد

 

 

1- Frybourg, Michel. L’innovation dans les transports. France, paradigme, 1986. p 11. 
2- Ziv, Jean Claude et Napoléon, Charles. Le transport urbain. France, Dunod, 1981. p 1. 

 .782، ص 0988يتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه، اجلزائر،  88/07للجمهورية اجلزائرية، قانون رقم  الرمسية اجلريدة -3
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هذا الشخص القانوين أو املعنوي  ويصبح عن حتقيقها، الفرد يعجز وأهداف لتحقيق مصاحل ترصد األموالأو  األشخاص من جمموعة املعنوية ابلشخصية يقصدـ *
وتنقسم الشخصية املعنوية إىل قسمني: الشخصية املعنوية اخلاصة اليت ختضع ألحكام وقواعد القانون اخلاص، يتمتع أبهلية تسمح له من اكتساب وحتمل االلتزامات، 

 الشخصية املعنوية العامة اليت ختضع للقانون العام.  
 
 
 

 ل:ــــــي للنقـــور التارخيـــالتط -5

تعد وسائل النقل الربي من أقدم وسائل النقل اليت عرفها اإلنسان منذ بداية احلياة على سطح األرض      
وكان هو الوسيلة األوىل يف ذلك من خالل اعتماده على قدرته العضلية من مكان آلخر، انقال محولته إما على 

اانت راكبا أو حامال محولته على ظهره أو كتفه أو على رأسه، وبعدها اعتمد يف تنقله على استخدام احليو 
، واحتار بعض آنذاكظهورها مباشرة إىل أن اكتشف جر احلمولة على األرض اليت سهلت عليه عملية النقل 

 1.احليواانت وروضها خلدمته يف ذلك فصائل

ن يف الروما وانشأ ،ل القدماء عرابت نقل أبربع عجالتقبل امليالد استعمل سكان ابب 011ومنذ عام         

ئن جريية تعمل على ببعضها مستخدمني الصخور يف فرشها وعجا إمرباطورايهتمقبل امليالد شبكة طرق  021الفرتة 

 .احليواانتووضعوا فواصل حجرية حتدد ممرات املشاة وممرات العرابت اليت جترها  ،متاسك احلجارة

ويف الفرتة املمتدة ما بني هناية القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر قام عدد من املهندسني منهم         

واستعمال ، األمطارالطريق وذلك ابلرتكيز عن تصريف مياه  إلنشاءترساغوت وتلفورد ومكادم بتطوير تقنية 

احلجم الصغري املمزوجة ابملاء والزيت يف  السفلي للطرق واحلجارة ذات األساساحلجارة ذات احلجم املتوسط يف 

  2الطبقة العليا 

 جني ايت لينور"" خرتع البلجيكيشكلها النهائي تقريبا عندما متكن امل إىلويف عصر السيارة وصلت السيارة      

واستمرت التجارب واالخرتاعات يف  ،لذي يعمل بفكرة االحرتاق الداخليا 0821حمرك غاز عام  أولمن صناعة 

  0814تطوير هذا احملرك حىت طور املهندس االتونوكالنسي احملرك االنفجاري عام 

 htp://site.iugaza.edu.ps/heid/files/chapter-52.pdf. p136حسام سليمان عيد، اجلامعة اإلسالمية غزة، متاح على املوقع االلكرتوين التايل: -1

  30 ص، 0999، و.هاي، ترمجة: سعد عبد الرمحان القاضي، أنيس عبد هللا التنرب، مطابع جامعة امللك سعود، السعودية، ويليام -2
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ول مركبة أداميلي وبنز من تصميم  األملانيانقام  أنمت تصنيع السيارة وعرضها يف السوق بعد  0882وحبلول عام    

سس أ 0881سنة  أيوبعد ذلك بسنتني 2 .0888اهلوائية عام  اإلطاراتومت استخدام 1.يف العامل

ويف الفرتة املمتدة ما  0881ول مصنع للسيارات يف فرنسا يف عام أاملهندسان الفرنسيان رينيه بنهارد واميل ليفاسور 

جزاءها أ، ومع ازدايد استخدام السيارة زاد التطوير يف مجيع حمرك يسري ابلبنزين إىلطور احملرك  0888و  0811بني 

االستفادة من احملرك  إىلالتفت املصممون  0858، ومع حلول عام ضاءة وغريهاطارات واإلخرى كالكوابح واإلاأل

 إجراءاجلرار الزراعي مبحرك الديزل بعد  إنتاجوبدؤوا يف  ،دات تفيد يف جمال الزراعةيات ومعلآاالنفجاري الخرتاع 

        .جتارب عديدة

ويف عصر النقل ابلسكك احلديدية الذي يعد احد الثورات الشهرية يف جمال النقل والذي كانت بدايته يف       

، مث الوالايت املتحدة 0852عام  للربيطانينيمن القرن التاسع عشر حيث كانت الرايدة فيه  األولالنصف 

   0840.3وبعدها فرنسا عام  ،0802وبعد ذلك تبعتها بلجيكا سنة  ،0800عام  األمريكية

 أولالتواريخ اليت سجلت يف تطور السكة احلديدية ال نعلم ميت قام الربيطاين جيمس وات بصناعة  أهمومن       

 . قاطرة خبارية

 

 

 .32، ص 0982سامل، هندسة النقل واملرور، دار الراتب اجلامعية، األردن، حممد توفيق  -0

 .089، 3119ردينة عثمان يوسف، إدارة خدمات النقل اجلوي، دار املناهج للنقل اجلوي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان )األردن(،  -3

   .023 -023حسام سليمان عيد، مرجع سبق ذكره، ص ص،  -3
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 أولسارت  0814، ويف عام يف تصميم قاطرة خبارية جتر عرابتجنح الربيطاين ريتشارد تريفيثيك  0810ويف عام 

ويعترب من الفولت،  كلم وكانت القضبان احلديدية هلذه السكة  02قاطرة خبارية على سكة حديدية بطول 

السكك احلديدية يف العامل من خالل تصميمه لقاطرة خبارية حتمل اسم لوكمرتول  أبوالربيطاين جورج ستيفنسون 

ستيفنسون الذين قاموا  اإلخوة إشرافاخذ اجلر البخاري ينتشر بسرعة فائقة حتت  0851، وبعد سنة 0804سنة 

  0858.1غاية  إىليف اجنلرتا  إالمصنع للقاطرات البخارية وكان هذا االنتشار  أولببناء 

يف نفس السنة مت استخدام ، و 0852وصنفت السكة احلديدية رمسيا يف اجنلرتا كوسيلة هامة للنقل عام        

تعديال وتطويرا على  0801وادخل ستيفنسون عام ألول مرة يف نقل الفحم، لوكمرتول بشكل جتاري  القاطرة

ني مدينة مانشسرت وميناء قاطرته اجلديدة مساها روكي واليت تعترب املولد احلقيقي للسكك احلديدية وسارت ب

 .  ليفربول

غالسكو ولكنه مل احملاوالت يف استخدام اجلر الكهرابئي على خط ايدنربغ و  بدأت 0845يف سنة  أما       

وضع وستنكهاوس يف  0811ويف سنة  سا. كم / 2 آنذاكيستطع مزامحة اجلر البخاري الن سرعته مل تتجاوز 

انه يف  إال اآلنيزال استخدامه حلد  كبح القاطرات بواسطة اهلواء املضغوط والذي ال  األمريكيةالوالايت املتحدة 

 .أجهزة للتربيدعربة حتتوي على  وأول ،للنومأسرة عربة حتتوي على  أولنفس السنة مت ظهور 

املخصصة  اإلنفاقوبدأ يف نفس السنة شق  ،ار والرتامواي يف أملانياعربة جتر ابلبخ أولظهرت  0881وخالل سنة 

وبعدها بعشر سنوات ظهرت قاطرة كرامبتون يف فرنسا واليت سارت بسرعة  ،سكك احلديدية يف املناطق اجلبليةلل

 سا  كم / 044



- 17 - 
 

 الفصــــــــــل األول                                                              سيــــاســـة النقـــــــل

 

 .7، ص0973عبد الكرمي احلليب، السكك احلديدية، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، حلب )سوراي(، الطبعة الثانية،  -0

      

 أولميرتو يف فرنسا )ابريس( وبعدها بسنة ظهر  أولمت افتتاح  0811ويف بداية القرن العشرين وحتديدا يف سنة  

انتشر استعمال اجلر  0810يف سنة  أما ،أن الفشل كان حليفه إال أملانياقطار معلق على سكة واحدة يف 

مرة قاطرات الديزل يف سنة  ألولا ظهرت كم ،سا كم/ 501بسرعة  أملانياالكهرابئي يف جر القاطرات خاصة يف 

0805. 

ياه من اجل فقد استخدمت منذ عشرات السنني كوسيلة لنقل امل األانبيبفيما خيص النقل عرب  أما     

بنقل البرتول اخلام الذي مت اكتشافه يف  أساساكوسيلة نقل ارتبط هبا و ولكن االهتمام  ،االستخدامات املنزلية

انجح لنقل البرتول من احلقول  أانبيبخط  أولومت فيها مد  ،0822عام  األمريكيةبنسلفنيا ابلوالايت املتحدة 

برميل ومسح استعمال  211سم ليضخ يوميا  12وقطره 1أميال 12الذي كان طوله حوايل  0822املنتجة سنة 

مل ضغط عال والضخ قوية قادرة على حت أانبيبعوضا عن استعمال الرباغي يف تطوير  األانبيباللحام يف توصيل 

م يف مدينة  012على الطريقة احلديثة  0800لنقل الغاز الذي انشأ عام  أنبوب أولفقد بلغ طول ملسافات طويلة، 

جعل اللحام  0851نذ ، وم0851العايل بطريقة اللحام الكهرابئي عام  للضغط أنبوب أول انشأكما  ،فيالدلفيا

 .ذات نوعية جيدة حقيقة واقعية األانبيبالكهرابئي من 

استعمال  إىلالنقل املائي فقد تطور فن املالحة من االعتماد على التيارات املائية والتجديف اليدوي  إطارويف      

زل واليت الثالثينات من القرن العشرين استعمال السفن اليت تعمل مبحرك دي أواخرمت يف  إن إىلالسفن الشراعية 

، سهيل استعماهلا يف املياه الضحلةووضعت حمركات السفن النهرية داخل غاطسها لت ،حلت حمل السفن البخارية

وتزيح  ،م 08و م2م وعرضها بني  20و م02، وطوهلا ما بني حصان 2111و 0111وتراوحت قوة تلك السفن ما بني 

 .م من املاء 5,2ما عمقه 
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 .31، ص 03مرحلة النقل "اجلزائر"، جملة الباحث، جامعة ورقلة )اجلزائر(، العدد الل خحممد التهامي طواهر، أمال رمحان، أتثري النفط على البيئة  -0

 

      

التحليق كالطيور ولكن يف البدء كانت النتائج مأساوية  إىليتطلع  واإلنسانخبصوص النقل اجلوي فمذ القدم  أما 

سفينة هوائية وإقالعها بشكل صاروخي  إنشاءزبلن يف  األملاينجنح العامل  0811، ففي سنة حىت القرن العشرين

بغاز اهليدروجني )أخف من  كيسا من اهلواء مملوء 02م وكانت مزودة بـ 058مصنوعة من االليمنيوم وذات طول 

طن من  18حصاان من نوع دملر واستطاعت هذه السفينة واليت تزن  02اهلواء ( وتسري مبحركني قوة كل منهما 

، ومت استخدامها يف مهام االستطالع والقصف اجلوي فوق اجلزر سا كم / 05سرعة  إىلوالوصول  اإلقالع

صنع السفن اهلوائية مث تبعتها اجنلرتا مث الوالايت أملانيا السباقة يف ، وكانت األوىليزية خالل احلرب العاملية االجنل

مواجهة العواصف  أثناءا غري انه مع الصعوبة اليت واجهتها هذه السفن من حيث التحكم فيه األمريكيةاملتحدة 

 .ت حدا لتطوير تصميمها واستعماهلاوتكلفة صنعها وتشغيلها املرتفعة وضع

يت هوك بوالية  من اهلواء وذلك يف كي أثقلدقائق بطائرة  10رايت ابلطريان ملدة  األخوانجنح  0810ويف سنة 

، ومت استعمال الطائرات يف احلرب حصان يدار ابلبنزين 02، حيث دفعت مبحرك ديزل قوته كارولينا الشمالية

تقدم  أهمجسم الطائرة وشكلها وكان  آنذاكلالستطالع واهلجوم ابلقنابل على مواقع العدو وطور  األوىلالعاملية 

 .صميم حمرك خفيف الوزن يعتمد عليهت

ارات وحىت حول العامل وبني الق األمريكيةالطريان داخل الوالايت املتحدة  أصبح األوىلوبعد احلرب العاملية        

مسحت  0852ويف عام ، 0802واستعملت الطائرات لنقل الربيد عرب الوالايت املتحدة منذ عام  ،أمرا واقعيا

صدر مرسوم  0808، ويف عام تعاقد مع مصلحة الربيد لنقله جوااحلكومة االحتادية لشركات الطريان التجارية لل

 .وضبطهمادين وصناعة النقل اجلوي الطريان امل
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نتيجة التقدم يف تطوير حمركات  ومأمونةطريان جتارية مرحبة  خدمات إنشاءمن املمكن  أصبح 0841ويف عام       

 00 ـذات احملركني واليت تتسع ل 0، وتعد طائرة دي سي سلكي ووسائل املالحة االلكرتونيةالطائرات واالتصال الال

 ال على ذلك. كم/ سا مث  581مالحني وسرعة تبلغ  10راكبا و

       

الطريان  اإلنسانوقد مسح استعمال الوقود سريع االشتعال والتحكم ابلضغط داخل الطائرة مبا يتالءم مع طبيعة  

كما  ،الطريانخالل  واألمانيف زايدة الراحة  الراداركما ساعد استخدام  ،للغالف اجلوي ممكنالطبقة العليا يف ا

 . قدرة الطائرة على اهلبوط بسالمسامهت علوم الرتبة وهندسة املدارج يف

وطائرة  848شخص كطائرة البوينغ  211من املمكن تصنيع طائرات تنقل  أصبحومع اخرتاع احملرك النفاث         

اإلنسان اليت استخدمت يف احلرب العاملية الثانية ومكنت  األملاين، وتطوير الصواريخ ذات الصنع 01دي سي  لا

، ويف هذا اجملال استطاع علماء الطريان من صنع طائرات تفوق سرعة الصوت وذلك من التطلع للفضاء اخلارجي

استعملت يف النقل ة الكونكورد اليت االجنليزية يف صنع طائر  –، وجنحت اجلهود الفرنسة ألغراض عسكرية

ابرتفاع تكاليف تصميمها انه متيزت هذه الطائرات  إال، وجنحت الروس يف صنع طائرة طوبوليف التجاري اجلوي

  1وتشغيلها.

جناحها يف خدمات النقل  أثبتتجناحا يف صنع الطائرات اخرتاع املروحية اليت  األكثرومن االبتكارات        

 .إىل املناطق الوعرةوالبضائع  األشخاصاجلوي التجاري والعسكري من حيث نقل 

  : مكوانت النقل -0

كقوة الدفع وخمتلف اهلياكل   أخرىحيتوي على عدة عناصر  وإمنامل يقتصر قطاع النقل على الناقل واملنقول فقط 

 :  بعملية النقل، ومنه فهو يتكون منأساسي اليوم يف القيام القاعدية اليت تعد عامل 
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 .30ويليام، و.هاي، ترمجة: سعد عبد الرمحان القاضي، أنيس عبد هللا التنرب، مرجع سبق ذكره، ص  -0

 

 

عرفت وسائل النقل تطورا ملحوظا مبسايرة التطور التكنولوجي عرب الزمن، وتنوعت بتنوع أوسطها  النقل:وسيلة أ ـ 

 كما وضع هلا تعريف آخر 1وعرفت أبهنا: "تلك املركبة املستعملة يف نقل األشخاص أو البضائع أو كاليهما".

ولته املختلفة ، يتميز بسرعته ومحالبضائعو ي ذو حركة يستخدم يف نقل األشخاص أجهاز ميكانيكأهنا: "على 

  2."ويسلك شبكة الطرق

اإلنسان لعملية النقل  ممارسة بتطور تطورت أنواع ثالثة يف الدفع وتتمثل قوة: )الدفع قوة) احملركة القوة - ب

 : تزال تستعمل كلها حلد اآلن وهيال حبيث

 لإلنسان واحليوان. العضلية القوى استخدام يف : واليت تتمثلالبيولوجية الدفع قوة -

 ذلك. غري إىل لتحريك السفن والرايح املياه جماري استخدام يف لواليت تتمث :الطبيعية الدفع قوة -

 االحرتاق الداخلي عن طريق مصادر وانتهت مبولد البخار ابستخدام واليت بدأت :امليكانيكية الدفع قوة -

 .املختلفة الطاقة

 وسيلة النقل تتوقف عليه حركة الذي العامل عملية النقل ابعتباره يف األساسي العنصر الطريق يعد :الطريقج ـ 

 .وطريق صناعي طبيعي قسمني طريق وينقسم الطريق إىل اجتاهاهتا، حتديد يف الرئيسي واحملدد

جيعله  مما صيانةنفقات  إىل حيتاج وال إلنشائه، استثمارات أية دون طبيعيا يكون جمهزا الذي هو الطبيعي فالطريق

من  يشكله مبا الربي مقارنة الوسط يف الطرقات شبكة من قليلة من الطرق بنسبة الطرق، ويتمثل هذا النوع أرخص
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 مائي لربط طريق كحفر قنوات فقط خفيفة تعديالت إىل حتتاج تبقى اليت واملائية اجلوية األوساط يف اتمة نسب

 . ات الطائرات وغريها من ذلكمسار  حتدد حمطات أرصاد وجود أو آخر بطريق

 

 .31، ص 0991ولد كسكوسة حكيم، النظام القانوين املرفق ابجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  -0

االقتصادية سليم بوقنة، دراسة نوعية اخلدمة لدى مستعملي النقل احلضري اجلماعي "دراسة ميدانية يف مدينة قسنطينة"، مذكرة ماجستري، كلية العلوم  -3

  .19، ص 3112بقسنطينة )اجلزائر(، وعلوم التسيري، جامعة منتوري 

    

 حبيث تتطلب هذه األرض، سطح على اإلنسان وضعتها يد كل الطرق اليت يف الصناعي يتمثل الطريق بينما    

 ابلطبيعة اجنازها وتصميمها ويتأثر صيانة إىل دائمة حاجة يف بقائها مع ضخمة استثمارات إنشائها يف الطرق

 :مها قسمني إىل الربية الطرق شبكة ، وتنقسميقام عليها الطريق اليت اجلغرافية

 عدة ذلك يف ، ومنيزالطريق وأمهيته ووظيفة كحجم املرور اعتبارات لعدة تصنف طرق السيارات :السيارات طرق

 1للطرق هي: أنواع

 واضحة أن تكون هذه اخلدمات وجيب أفضل، مرورية خبدمات غريها عن الطرق الدولية تتميز :الدولية الطرق

 .البعض اجملاورة ببعضها الدول ربط يف وظيفتها وتكمن الدولية، اإلرشادات حسب وجلية

 يف وظيفتها عايل وتكمن فين الطرق بتصميم وتتميز هذه الرئيسية، ويطلق عليها كذلك الطرق :الوطنية الطرق

 .البعض اإلقليم ببعضهاوأطراف  وموانئها اهلامة مبدهنا العاصمة ربط

 ببعضها ربطها للطرق الوطنية نتيجة الرابطة الطرق أو الثانوية ويطلق عليها كذلك اسم الطرق :الوالئية الطرق

بفعل  أو وطنية طرق بفعل ترقيتها إىل بعدم استقرار أطواهلا وتتميز الوالية للنقل داخل جمال خمصصة وهيالبعض، 

 .البلدية الطرق ترقية

 وربطها  عن املناطق املهمشة العزلة وفك الريفية اجملاالت هتيئة يف أمهيتها تكمن وهي طرق فرعية :البلدية الطرق

 .الكبرية ابملناطق

 داخل تراب البلدية. ومتتد البعض ببعضها تعمل على إيصال املناطق املبعثرة وهي :الريفية املسالك
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 :هي أخرى أشكاال ابلسيارات للنقل الطرق اخلاصة أنواع أتخذ أنوميكن 

 

 

 

 . )بتصرف(.22، ص 3119، النقل شبه حضري بوالية عنابة، جامعة منتوري بقسنطينة )اجلزائر(، غرايب حرم ميليجنالء  -0

 

 

على سبيل املثال يف  السريع الطريق فمفهوم ،عليهمتفق  السريعتعريف للطريق  يوجد ال :السريع الطريق -

املصطلح  هذا فإن األمريكية األدبيات ويف العامة الطرق على املصطلح هذا ينسحب قد املتحدة الوالايت

 عن خيتلف قليال قد اإلجنليز عند اللفظ مااستخد أن غري الكربى، الرئيسة الطرق هبا ويقصد جدا شائع

من  جمموعة وجود ويف، للجمهور االستخدام متاح رئيسي طريق كل حتديدا   يعين حبيث نظريه األمريكي

طرق  شبكة أو نظام طرق سريعة مصطلح عليها يطلقيف حني  البعض بعضها واملرتبطة الطرق املتداخلة

 للطرق الوطين النظام( لكل دولة نظامها أنذلك  الوطنية املستوايت على سريع أو نظام نقلي سريعة

 عند منه األمريكيني عند خمتلف السريعة للطرق االصطالحي التعريف أن ومنه جند ،)السريعة

 1.اإلجنليز

 طرق أخرى أن تقطعه ميكن من طريق ال مقطع أوطريق " أبنه السريع الطريق يعين القانون اجلزائري ويف 

حركة املرور على  اجتاهي كال ويشمل يف واملركبات، املستعملني بعض على منعه وميكن سكة حديدية، أو

 األقل وقد على مرور مسلكي على منهما واحد يتشكل كل  وحيد اجتاه وسط طريقني متميزين ذوي

  2".وسطي أرضي شريط يفصل بينهما

 للمرور السريع خصيصا وأجنز : " طريق أعداجلزائري أبنه عرفه القانون الذي وهو اآلخر :السيار الطريق -

مهيأة  نقاط يف إال إليه الدخول ميكن ، والللراجلني ممر أو حديدية سكة أو طريق للسيارات ال يقطعه
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 طريقني متميزين ذوي وسطي على املرور حركة اجتاهي يف ويشتمل ملك متاخم، أي يؤدي لذلك وال

 3".للمرور غري خمصص وسطي شريط بينيها يفصل اجتاه وحيد

 

 .1نة نشر، صاألصم عبد احلافظ أمحد األصم، القواعد اجلغرافية للطرق السريعة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، دون س -0

 .2، ص 3119يوليو سنة  39هـ املوافق لـ  0231شعبان عام  17، 22اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -3

 .2سه، صاملرجع السابق نف -3

 

 

 سرعة ومحولة من  السككي النقل على طرأت اليت التطورات  تعود: احلديدية( السكك( احلديدية الطرق  -  

 من القضيب الواحد وزن املرت كان احلديدية السكك عصر بداية ، ففيوسالمته احلديدي الطريق حتسني إىل

 األمر ما زاد وهوغرام  كيلو 50 وزنه متوسط حاليا وأصبح ،غرام كيلو 20 احلديدية الطريق يف املستخدم احلديدي

 الفاصلة املسافة املقاييس، أي حيث من ابلعامل املستخدمة احلديدية اخلطوط أنواع يف اختالف يوجد كما .كلفة

 ذلك يف ومنيز ،لرأس السكة الداخلية احلواف بني البعد طريق عن حساهبا يتم واليت احلديد سكة من زوج بني

  1:وهي العامل يف مقاييس ثالثة وجود

 مرتا. 1.06 قضباهنا اتساع ويبلغ :الضيقة السكة  -

 .مرتا  1.43 قضبانه اتساع ويبلغ :العادية السكة  -

  .مرتا 1.6 اقضباهن اتساع ويبلغالعريض:  السكة  -

 إىل مما يؤدي احلديدية شبكاهتا بني م االتصالدعالدول  بني املقاييس اختالف عن ترتتب اليت املساوئ ومن

 تكاليف النقل نتيجة زايدة عن ذلك ينعكس كما .السككي النقل حركة توسع من احلد تشكل عائق يعمل على

 .املنقوالت بعض تلف إىل إضافة الدولية احلدود عند القطارات بني تتم اليت والشحن التفريغ إعادة

 جيب واملواصفات اليت اخلصائص من العديد احلديدية كل من طرق النقل ابلسيارات والطرق  استخدم ويتطلب

 :يلي فيما تلخيصها مراعاهتا ميكن
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 .اإلرشادية والعالمات اإلشارات وجود  -

 لالزدحام. جتنبا ومداخل املدن التقاطعات عند واإلنفاق اجلسور إقامة  -

 ذلك.من  وغريها السهول أو الرملية الكثبان أو الطرق، على احليواانت تواجد مثل معوقات وجود عدم - 

 .واملطارات واملوانئ ابلسيارات للنقل الربية كل من احملطات وتتمثل يف :احملطات

 .81، ص 3119، دار املنهل اللبناينمحيد الطفيلي، جغرافية املواصالت واالتصاالت،  -0

 

 

وحتويل  التجميع والتوزيع مهمة إليها وتستند وسائل النقل الربي، تصل إليها نقطة أبعد هبا ويقصد :الربية احملطات

  1الربية. اخلطوط عرب النقل خدمة

 التبادلية يف العالقات تؤثر اليت الرئيسية واألداة البحري النقل بعملية القيام يف الرئيسي العامل املوانئ تعد: املوانئ

 كبرية أموال رؤوس اليت تتطلب الضخمة املشاريع من املوانئ إنشاء عملية وتعترب الدول، بني اخلارجية للتجارة

 .مهيأة لذلك الطبيعية الظروف كانت إذا إال ميناء إنشاء ميكن وال متطورة تقنية ووسائل

 تلك البحرية تعد املوانئ" أبنه 1923 ديسمرب 09 يف جنيف معاهدة خالل من الدويل القانون يف املوانئ ومت تعريف

 القانون يف عرف امليناء بينما 2"اخلارجية التجارة يف تستخدم اليت البحرية السفن عليها ترتدد اليت املوانئ

 مهيأة البحر من ساحل  نقطة" أبنه 1976 أكتوبر 23 املؤرخ يف  81 -76 رقم  األمر حسب اجلزائري البحري

 3".البحري والنزهة والصيد البحرية التجارة عمليات مجيع وأتمني وإيوائها الستقبال السفن وجمهزة

 يف ينفي ختصصها ال أنه كما أنواع عدة إىل تقدمها اليت واخلدمات الوظائف طبيعة حيث من وتصنف املوانئ    

 4:جند األنواع أهم بني ومن، م بوظائف أخرى القيا ما جانب

 خدمات مهمة تقدمي ايهإل وتسند والتخزين، املناولة لعمليات الالزمة ابلتسهيالت جمهزة وهي :ةالتجاري املوانئ

ونقل  والتفريغ للبضائع الشحن لعمليات السفن إليها تلجأ ومنه التجارية، للسفن والتجاري املالحي التحرك

 .الغذائية واملواد الوقود من حباجاهتا وتزويدها الركاب
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 .388، ص 3112ئ ختطيط النقل احلضري، دار اليمامة للنشر والتوزيع، لبنان، زين العابدين علي، مباد -0

ذج صفوف االنتظار، رسالة ماجستري، قسم علوم التسيري، كلية علوم التسيري، والعلوم االقتصادية، رشيد عالب، حتسني خدمات املوانئ ابستخدام منا -3

 .81، ص 3117 -3111سكيكدة )اجلزائر(،  0922أوت  31جامعة 

 املرجع نفسه. -3

 ابالعتماد على كل من: -2

 .98، ص 3100)مصر(، حممد عبد الفتاح، االسرتاتيجيات التسويقية  للموانئ وشركات النقل البحري، الناشر املكتب العريب للمعارف، القاهرة  -

   .20، ص 3113 -3113مسرية إبراهيم أيوب، اقتصادايت النقل "دراسة متهيدية"، الدار اجلامعية،  -

 

 

 األرصفة تكريره إىل مصانع أو اكتشافه حقول من البرتول أانبيب من ضخمة شبكة على وحتتوي :النفط موانئ

 .الالزمةالضخ  مبحطات تزويدها يتطلب مما مباشرة النفط انقالت إىل البرتول ضخ مبهمة تقوم قد كما

 خدمات خالل تقدمي من أتمينه وتضمن مباشر بشكل البحري املالحي التحرك عملية وختدم :اخلدمات موانئ

 .والتفريغ الشحن أعمال وظيفتها نطاق يف يدخل وال للسفن الالزمة الصيانة

 التربيد، الصيد، جتهيزات سفن توقف كمراكز خاصة جتهيزات تتطلب متخصصة كذلك وهي :الصيد موانئ

 1ذلك. غري إىل السمك بقااي ومعاجلة التعليب مصانع

 التبادل عمليةتشكل أطراف  اليت الدول بني التجارية الوساطة مبهمة وتقوم :املستودعات أو التخزين موانئ

 يف عليها الطلب إىل مناطق تصديرها تعيد مث البضائعمن  معينة أنواع وختزين بتجميع ختتص حيث الدويل التجاري

 .العاملية األسواق

وتتميز ذلك،  إىل غري احلبوب الفحم، احلديد، اجلاف خام الصب ببضائع ويقصد :اجلاف الصب بضائع موانئ

عملية  خالهلا من اليت يتم املوانئ يف معينة مواصفات حبرا نقلها يتطلب ولذلك الضخمة حبمولتها البضائع هذه

 .املوانئ تلك التجهيزات الالزم توفرها يف أو امليناء موقع اختيار حيث سواء من النقل

 .واملياه ابلوقود إىل التموين  احلاجة عند أو األعاصري اشتداد عند السفن إليها تلجأ اليت وهي :األمان موانئ
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ومستعمليها  طاقم الطائرة تيسري مهمة شأنه الطريان ومن لسالمة األساسية املستلزمات من املطار يعد طارات:امل

 .للموانئ السفن حاجة أو احلديدية للسكة القطار حاجة للمطار الطائرة حاجة وتشبه

أو  الشحن وبضائع املسافرين لتحميل ابنتظارالطائرات  تستخدمها هبوط منطقة أبنهاملطار: " فر  ويع    

 2إلنزاهلم".

"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم اقتصادية، كلية العلوم L’EPALمحالوي ربيعة، مردودية املؤسسات املينائية "دراسة حالة مؤسسة ميناء اجلزائر  -0

 .82، ص 3118 -3117االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 . 0، ص 3117اللوائح التنظيمية للنقل "الطريان املدين"، دائرة النقل "أبو ضيب"،اإلصدار األول، سبتمرب  -3

     

 على حمددة مساحةأبنه: " كذلك تعريفه ميكن ولذلك للمطار، املمثلة املنطقة طبيعة حيدد أن هذا التعريف ال غري

حترك  ومغادرة جزئيا لوصول أو كميا خمصصة ومعدات ومنشآت مباين من فيها مبا املاء أو األرض سطح

 1".الطائرات

 .ككل اجملتمع على مستوى أو النقل وسيلة مستوى على النقل عمليات وتنظم تدير اليت العاملة القوى الناقل:

 .خمتلف وسائل النقل طريق عف بضائع أو أشخاص من نقله يتم ويشمل كل ما :املنقول

 : ابلعامل خمتلفة مناطق يف وكثافته النقل أنواع

أما  للنقل الرئيسية األنواع األول اجلانب يف نوضح حيث جانبني، من النقل أنواع معاجلة ميكننا :النقل أنواع 1-

 .خمتلفة نظر تصنيف النقل من وجهات عن النامجة األخرى النقل أنواع توضيح على نعمل الثاين للجانب ابلنسبة

 أن ميكن حبيث ،)جوي مائي، بري،) أصناف ثالثة إىل للنقل الرئيسية األنواع تنقسم : للنقل الرئيسية األنواع

أو  األوساط جانب من النقل تصنيف إىل األنواع حتديد هذه األمر حقيقة يف ويعود أخرى، منها فروعا كال أيخذ

 :يلي ما نتبع األنواع هذه ولتوضيح املسارات املسلوكة،

 عن فكراي أن تستغين أو اقتصاداي يف وعاملية تطور من وصلت مهما العامل يف دولة ألي ميكن ال :الربي النقل

 وتكمن أمهية ذلك فيما هلا، مسلكا من الرب أتخذ اليت الوسائل خمتلف هبا نعين واليت 2،داخلية النقل وسائل
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 الربي النقل ويكمن، وجواعليه حبرا  ما هو ومنافسة مكانتها فرض من متكنها من خصائص به هذه الوسائل تتمتع

 إىل مكان من بضائع أو بنقل أشخاص مستغل خالله من يقوم نشاط كل يفاجلزائري: " القانون تعريف حسب

   3مركبة مالئمة". منت على السلك أو احلديدية السكة أو الطريق عرب آخر مكان

 .01، ص 08/00/3101السادس )عمليات الطريان(،  اهليئة العامة للطريان املدين واألرصاد، لوائح الطريان املدين، اجلمهورية اليمنية، اجلزء -0

 .09، ص 3119أمحد عبد السميع عالم، علم اقتصادايت النقل، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  -3

غشت  17املؤرخ يف  03/ 10، يعدل ويتمم القانون رقم 3100يونيو  2املؤرخ يف  00/19، قانون رقم 33اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -3

 . 01، املتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه، ص 3110

        

 

 وعلىالنقل الربي.  أنواع ضمن عادة يصنف الذي ابألانبيب النقل ذلك إىل يضيف مل التعريف هذا أن غري 

 :وهي املستخدمة ابختالف الوسيلةختتلف  أنواع عدة على الربي النقل حيتوي أن ميكن العموم

 واالستجابة املرونة خالل أخرى، وذلك من إىل سنة عليها من االعتماد يزداد مهمة وسيلة يعدابلسيارات:  النقل

 ذلك  عن يتميز أنه جند بغريه متت مقارنته فلو البضائع، أو نقل األفراد حاجات يتصف هبا لتلبية اليت العالية

 الرتابط  وسرعة سيولة إىل إضافة حبموالت صغرية اقتصاداي تسيريه وإمكانية نسبيا، منخفضة وتفريغ شحن بتكلفة

 .األخرى الوسائل بواسطة إليها اللحاق اليت يصعب املناطق إىل الوصول يف خاصة اجلغرافية املناطق بني ما

 وبشكل عليها الدول تعتمد أهم وسائل النقل اليت من احلديدية ابلسكك النقل يعترب :احلديدية ابلسكك النقل

 البضائع يتعلق بنقل األفراد أو فيما وذلك والعسكرية والسياسية واالجتماعية االقتصادية أهدافها حتقيق يف كبري

 الثقيلة نقل احلموالت على الكبرية قدرهتا خالل من احلديدية ابلسكك النقل أمهية وأتيت سواء، حد على

 السكك بواسطة ويعترب النقل سا، كم/ 300 بعض القطارات فيها جتاوزت قد عالية وبسرعات بعيدة وملسافات

 فرص زايدة خالل من اإلنتاج والتوزيع مرحليت يف أمهيته تربز حيث الصناعي التوطن عامال من عوامل احلديدية

 واالستهالك. التخزين إىل أمناط اإلنتاج نقل وكذلك الوسيطة والسلع العمل وعنصر األولية املواد نقل
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 أو الصرف الشرب مياه أو ومشتقاته النفط(السائلة  املواد لنقل عادة يستخدم نظام وهو :ابألانبيب النقل

 ، وتتمنطاق ضيق ولكن على الصلبة املواد لنقل أانبيب خطوط كذلك النظام ويشمل هذا (الغاز أو الصحي

 كمية املواد املراد نقلها مع قوهتا تتناسب مضخات بواسطة أانبيب داخل املواد هذه ضغط خالل النقل من عملية

بل  فقط على نقل األشخاص يقتصر وال عادة، اجلبلية املناطق من النقل يف النوع يتواجد هذا :املعلق النقل

 تشتغل نقل معلق متطورة حمطة مناجم غاان يف يتواجد ذلك عن مثالنا ويف البضائع، نقل يف يستخدم كذلك

   1.الساعة يف طن  300 حبمولة

 .21ص محيد الطفيلي، مرجع سبق ذكره،  -1
        

 

 ،نقله أثناء األرض ميس وال فوقه ميتد جبل من النقل املعلق هو أن الثقل يضل معلقا يف األساسي املبدأ ويكون

 من العوامل وغريها العميقة األودية أو الغابية أو الوعرةاألراضي  عبور حالة ويستخدم هذا النقل يف

 نقل من يوفره ما جانب فهو يساهم إىل ذلك على وبناءا ،ىاألخر  النقل أنواع استخدام تعيق اليت1الطبيعية

 يف األمر يتطلبها اليت املرتفعة التكاليف جتنب عن تكون انمجة قد أخرى اقتصادية بعوائد والبضائع األشخاص

 .كهذه إىل مناطق الوصول من للتمكن تلك العوائق من اجل استخدام أنواع النقل األخرى حالة إزالة 

 وهنري. حبري نوعني إىل وينقسم املائي: النقل

 الرئيسية يعد الوسيلة ولذلك البضائع، نقل لعملية وسيلة أرخص هو البحري النقل املعلوم أن من البحري: النقل

يشكل نسبة  ما أي احمليطات سنواي الشحنات من طن بليون 25000 حوايل يعرب حيث العاملية، التجارة نقل يف

  2العاملي. الشحن من %  10

 نقال ساحليا كذلك يكون أن بل قد ميكن فقط، دوليا نقال أي واحمليطات عابرا للبحار البحري وال يكون النقل

ونظم التوقيع  التسيري بعمليات خاص فين تعبري هو وإمنا صغرية سفن به نقال خفيفا على نقصد ال والذي
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حمللية ، حيث يلقى هذا النوع من النقل رعاية خاصة من الدولة اليت تسريه لكونه يشكل عصب األسواق ااملالحي

 العرض.من حيث تفاعل قوى الطلب و 

اليت تعترب من ائع، و البضالسفن و الحية اليت حتتاج إليها ينتج من عملية النقل البحري العديد من اخلدمات املو     

األنشطة األساسية املهمة و الضرورية لتحقيق اقتصادايت نشاط النقل البحري يف التجارة اخلارجية الدولية، و 

  3.تتمثل هذه اخلدمات يف ما يلي:

 .22نفس املرجع السابق، ص  -1

 .3، ص 3119سات والبحوث بغرفة الشرقية، أكتوبر تقرير النقل البحري يف إطار منظمة التجارة العاملية، إعداد مركز الدرا -2

 .2تقرير النقل البحري يف إطار منظمة التجارة العاملية،مرجع سبق ذكره، ص  -3

 

 

 

  نشاط الشحن و التفريغ: -

الت الشحن ويعترب من أهم النشاطات يف خدمات السفن و البضائع ابملوانئ، ألنه كلما ارتفعت معد

 ∗التفريغ كلما اخنفضت فرتة بقاء السفن ابمليناء مما ينعكس أثره على حتديد مستوايت النوالني و 

أن هذا النشاط زايدة الطاقة االستيعابية للموانئ عالوة عن أثره يف اقتصادايت تشغيل السفن. كما و 

مسؤول عن سالمة البضائع أثناء القيام بعملية شحن التفريغ، فكلما اخنفضت خماطر تلف البضائع 

 التفريغ إىل نوعني، حيثينقسم نشاط الشحن و مني عليها، و املتداولة ابمليناء كلما اخنفضت قيمة التأ

الثاين يتمثل يف القيام ابلعملية عن طريق التفريغ التقليدي، أما النوع حنصر النوع األول بنشاط الشحن و 

 .وفرها، أي الوسائل اليت تنقل هبامدى تاملعدات و  احلاوايت اليت يتوقف تداوهلا على نوعية

ترجع أمهية هذا النشاط إىل عملية ختزين البضائع إىل حني أن يتم تعرضها لإلجراءات و  نشاط التخزين: -

الشحنات زن إيداع للبضائع املصدرة لتوفري تطلب األمر توفري خماكما ي مركية الالزمة للسماح بدخوهلا.اجل

 الالزمة لشحن السفن دون أن تتوقف لعدم تدفق البضائع اليت سيتم نقلها.
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املاكينات و يكمن يف متوين السفن ابحتياجاهتا من املعدات الستخدامات السطح و  نشاط متوين السفن: -

 يدخل يف إطار ذلك متوينها ابألغذية.و 

كما أن بعض   يتمثل هذا النشاط يف إصالح السفن ملا تكون يف حالة أعطال،و  ط إصالح السفن:نشا -

ابملوانئ إلجراء عمليات الشحن والتفريغ يؤدي إىل توفري  الدورية للسفن أثناء توقفهاالصيانة الالزمة و 

 التكلفة إذا ما توجهت إىل أماكن خمصصة لإلصالح فقط.الوقت و 

 

 

 يعين النولون البحري املبلغ الذي يتحصل عليه مالك السفينة نظري نقل البضائع وتسليمها أبمان من ميناء الشحن إىل ميناء التفريغ. ∗-

 

إن هذا النشاط يتمثل يف القيام أبعمال الوكالة املالحية للسفن األجنبية  املالحية:نشاط الوكاالت  -

ابملوانئ، و يقوم هذا النشاط على متكني السفينة األجنبية من دخول املوانئ، و تكليف اجلهات اليت 

تقوم على خدمة السفينة أو بضائعها أو إصالحها، وتقوم هي على اجلانب اآلخر بسداد مستحقات 

هذه اجلهات خصما من حساابت السفن لديها، وتغذي حساابت السفن من أموال املالك سواء 

بتحويل النقد األجنيب املباشر أو بتحصيل نوالني تلك السفن وسداد ما عليها من التزامات ابلداخل 

  1.وحتويل فوائضها إىل اخلارج ابلنقد األجنيب

  :فهناك اهنارا عمالقة ميكن أن تستوعب سفنا حبرية وهو ال يقل استخداما عما ذكر النقل النهري

طن أو أكثر، مثلما حيدث يف هنر األلب أبملانيا وهنر سانت لورانس  05555قد تصل محولتها إىل 

 بكندا ولذلك يعد من بني أحد أنواع النقل ذات اقتصادايت احلجم الكبري.

 :تطورا واستخداما للتكنولوجيا  وأكثرها ،وأسرعهاالنقل  أمناطالنقل اجلوي احد يعد  النقل اجلوي

 ،لبضائع بني البلدان والقارات فقطكما مل يبقى يقتصر هذا النوع يف قيامه بنقل الركاب وا  2.املتطورة 
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ذلك فهو ميثل احد العوامل  إىل ابإلضافة، الدور بني املدن يف البلد الواحديؤدي ذلك  أصبح وإمنا

بسرعة مثل املنتجات  األسواقتتواجد يف  إنالعالية اليت جيب يف نقل السلع ذات القيمة  األساسية

 .العامل حناءأاقتصاداي واجتماعيا يف مجيع  أساسيةوابلتايل فهو وسيلة  ،لة للتلفالزراعية القاب

 :أهم أنواع النقل يف املخطط التايلن نوضح أليه ميكننا إومن خالل ما تطرقنا 

 

 .10، ص 3110على النقل، األمم املتحدة،  (GATS)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، آاثر اإلنفاق العام بشأن جتارة اخلدمات  -1

 . 288، ص 3112حممد مخيس الزوكة، اجلغرافيا اإلقتصادية للعامل، دار املعرفة، اإلسكندرية،  -2

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

  

 

 األنواع الرئيسية للنقل 

 النقل الجوي النقل البري

 النقل المائي

 المعلقالنقل  باألنابيبالنقل  بالسكك الحديديةالنقل  بالسياراتالنقل 

 بحرينقل  ساحلينقل 
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 .18ص ، 5112دار اجلامعة االسكندرية  ،املصدر شريف حممد ماهر، ختطيط النقل وسياسته

 

 

 

 

  1:التالية التصنيفات عن النامجة النقل أنواع يف وتتمثل :للنقل األخرى األنواع

 :للنقل التالية األنواع منيز التشغيل جملال وفقا النقل تصنيف حالة يف
 .الدولة حدود داخل يكون الذي وهو :الداخلي النقل

 .الدولة حدود خارج يكون الذي وهو :)دويل (خارجي النقل 

 الزمان يف منفعة يتيح للخدمات نشاط": أبنه تعريف  هو احلضرية، وساطاأل يف يتم الذي وهو :حضري نقل

 احلضري احمليط جمال يف والبضائع لألشخاص الفيزايئي التحول يضمن معنوي أو طبيعي شخص بواسطة واملكان

  2".مقبولة وملسافة الغرض هلذا معدة منت مركبة على

  𝟑:للنقل مها نوعني  وجود منيز النقل وسيلة لطبيعة وفقا النقل تصنيف حالة يف

 عليه وجدول متفق تعمل عليها، معينة خطوط فق والبضائع الركاب نقل وسيلة أية يف النقل العام يتمثل :نقل عام

 الركابلنقل  أو نظام وسيلة" :أنه على عرف النقل العام حمطات يطلق عليها معينة نقل مبحطات مرورا مسبقا

    ".الدول وبني بينها املدن داخل والبضائع

 ساحلينقل 
 عابر للقاراتنقل 
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 يف لتكون مدروسة تعريفة له يكون أن والبضائع الركاب تنقل اليت األنظمة تلك مجيع العام حتت النقل ويضم

 اجيابياته وله حمددة، وحمطات وقوف ومواعيد سري وفق اآلخرين مع مشرتكا ويكون الركوب فيها اجلميع، متناول

 .العالية السكانية املناطق ذات الكثافة يف الكبرية

 يستأجرها أو خاصة مركبة بواسطة والبضائع للسكان  التنقل وسيلة أنه على اخلاص النقل ويعين :خاص نقل

 يشاء مىت وكيفما االستعمال يف املرونة صاحبها تعطي بل زمين برانمج أو وفق جدول تسري ال وهي الفرد،

 www.ao.academy.org، حبث منشور على الرابط التايل: 3119حممود محيدان قديد، ختطيط النقل،  -1

، نة"فارس بؤبكر، سليم بوقنة، استعمال األساليب الكمية يف دراسة سلوك املستهلك حنو خدمات النقل احلضري "حالة النقل احلضري ملدينة قسنطي -2

 .3، ص 3119، سكيكدة )اجلزائر(، 0922أوت  31مداخلة ابمللتقى الوطين حنو " استعمال األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية"، جامعة 

ديسمرب  09، منتدى الرايض االقتصادي، حنو تنمية إقتصادية مستدامة، دراسة تطوير النقل داخل املدن يف اململكة العربية السعودية، الدورة اخلامسة -3

 . 1، ص 3100

 

 املسببات أهم من وتعترب صيانتها، أو ابلوقود لتعبئتها أو مللكيتها سواء ممكنة أهنا مشكلتها وتبقى      

 . املدن داخل خاصة املرورية ختناقاتلال

 :اخلدمة ملستوى وفقا النقل تصنيف حالة يف

 .سريع أو عادي :السرعة

 .الطلب حتت أو دائمة تكون قد :اخلدمة انتظام

 :هي للنقل أنواع ثالثة منيز احملركة للقوة وفقا النقل تصنيف حالة يف

جر للحيوان ) العضلية قوى استخدام أو ،)دراجة مثال) لإلنسان العضلية القوى استخدام طريق عن :عضلي

 (مثال العرابت

 الشراعية السفن لدفع املائية والتيارات كاستخدام الرايح طبيعي: قوى

 .الكهرابء أو الوقود استخدام يف تتمثل :الطاقة

 :مها للنقل نوعني هناك جند اخلدمة لنوع وفقا النقل تصنيف حالة يف

 .فقط البضائع أو فقط األشخاص لنقل :خمصصة

http://www.ao.academy.org/
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 .معا والبضائع األشخاص لنقل :مشرتكة

  𝟏هي: أنواع ثالثة منيز احلمولة أساس على النقل تصنيف حالة يف

 .يف البلدان الصناعيةطن(  01 -طن  1,2)  يف البلدان النامية، طن( 0 - 1,2) يكون ابلنسبة للسيارات نقل خفيف:

 .يف البلدان الصناعية طن( 01 – 01) البلدان النامية، يف طن( 01- 0) الذي يكون ابلنسبة للسيارات نقل متوسط:

 ابلبلدان  فأكثر طن 30 ومن النامية، ابلبلدان فأكثر طن 10 من لسيارات ابلنسبة اآلخر وهو نقل ثقيل:

 .الصناعية

 

 .  77، ص3117شريف ماهر هيكل، دور وأمهية النقل يف تكوين أواصر اإلحتاد العريب، مكتبة احلرية للنشر اىلتوزيع، القاهرة )مصر(،  -1

       

 ابلعامل: خمتلفة مناطق يف النقل كثافة

 للبلد الكمية املساحة على كيلومرتات هذا اهليكل عدد بقسمة معني قاعدي هيكل يف النقل كثافة حتسب 

 .منها الفرد نصيب حبساب أي املساحة عوض السكان لعدد نسبة حبساهبا أو 1،به ذلك اهليكل املتواجد

 نظرا الرتباطها وأخرى زمنية فرتة بني داخل البلد الواحد أخر أومن بلد إىل  يتغري نسبيا مؤشرا النقل كثافة وتعترب

  2.السكان بعدد

 :الربي النقل شبكة كثافة

اخلاصة  الطرق عرب النقل شبكة كثافة :مها قسمني إىل هذا حتليلنا يف الربي النقل شبكة كثافة تنقسم     

 .احلديدية السكك عرب النقل وكثافة ابلسيارات،

شخص يف بلدان  1000 لكل  الطريق طول متوسط بلغ ابلسيارات: اخلاصة الطرق عرب النقل لكثافة ابلنسبة

ضعيفة إذا ما مت مقارنتها ابملتوسط  نتائج كم  وهي  0,08كم وابلبلدان النامية األخرى   5,25التعاون اإلسالمي 

 إىل وصل الذي املتقدمة ابلبلدان الطرق  ،شبكة كم الذي يعود نصيبه لأللف شخص من  2,45العاملي البالغ 

 0111لكل  طول الطريق  متوسط يبلغ أنه جند األرض مساحة على القياسي التوحيد يستند كم وملا  02,45
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وهي  األخرى النامية ابلبلدان كم 528 كم و  126اإلسالمي التعاون منظمة ببلدان األرض مساحة من2كم

 كم497 بـ  يقدر الذي واملتوسط كم 315 العاملي يبلغه املتوسط ملا ابلنسبة هو احلال عمليه عما بكثري قيم أصغر

 .ابلبلدان املتقدمة 2كم 0111لكل 

 

 .003، ص 3111أنظر: سيد أمحد سامل قاسم، التقل الداخلي يف مدينة أسيوط، جملة أسيوط للدراسات البيئية العدد التاسع عشر، يونيو  -0

2- Dominique MIGNOT: Une introduction à l'économie des transports, Université de la Réunion 

- Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement, France. Disponible sur:  

http://gue.univ-reunion.fr/ressources/GUE/Cours%20M2/UE6A/L3_Transports_economie.pdf 

 

 

طول خطوط السكك  من  شخص 1000 نصيب وصل متوسط احلديدية: السكك عرب النقل لكثافة ابلنسبة  

كم أي يشكالن معا  1,05، ويف البلدان النامية األخرى كم  1,11احلديدية ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

كم وكانت البلدان النامية   1,24كم وهو ضئيل جدا نظرا ملا بلغه متوسط ابلبلدان املتقدمة  1,182متوسط قدره 

 . شخص 0111كم لكل   1,01سببا يف اخنفاض املتوسط العاملي الذي قدر بـ 

السكك  خطوط طول متوسط بلغ أنه فنجد لألرض احلديدية السكك شبكة تغطية إىل وجهة النظر ومن

مقارنة بـ  3كم 0111كم لكل  2,48احلديدية بكل من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان النامية األخرى 

  . للمتوسط العامليابلنسبة كم   8,50ابلبلدان املتقدمة و2كم 0111كم لكل   01,08

 : البحري النقل كثافة

 ببلدان منظمة شخص 1000 نصيب متوسط بلغ ابألطنان البحري التجاري األسطول قدرة قياس خالل من   

 497 ابلبلدان املتقدمة شخص 1000 نصيب كان حني يف طن 175 النامية وابلبلدان طن، 53 اإلسالمي التعاون

 البحري كثافة النقل معدل بلغه ما وبفضل هبا، البحري األسطول قوة على داللة جدا مرتفعة نتيجة وهي طن

 . طن 199 بـ يقدر البحري األسطول من شخص 1000 لنصيب العاملي املتوسط جعل املتقدمة ابلبلدان

http://gue.univ-reunion.fr/ressources/GUE/Cours%20M2/UE6A/L3_Transports_economie.pdf
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 :اجلوي النقل كثافة 

 كثافة بلغت حيث انه ألخرى، منطقة وتباينت من قيمها اختلفت اليت األخرى هي اجلوي النقل كثافة إن  

 118 اإلسالمي هي التعاون يف بلدان منظمة شخص 1000 حتملها الطائرات لكل  اليت والدولية احمللية الركاب

 املسجلة الكثافة أرقام إىل النظر ما مت شاسعا إذا فرقا وهي قيم ترتك ،راكب 128 األخرى وابلبلدان النامية ،راكب

 .راكب 346 العاملي واملتوسط راكب، 1558 املتقدمة ابلبلدان

  

 

 

 

 :خاص بشكل النقل ميدان يف واخلدمة عام بشكل اخلدمة

 املتعلقة ابخلدمة األسس بعض إىل اإلشارة علينا ينبغي اخلدمات قطاع فروع كأحد النقل قطاع يصنف أنه مبا

 .خاص بشكل النقل ميدان يف اخلدمة مث عام، بشكل

 : عام بشكل اخلدمة

 مع وضع خصائصها أهم وحتديد تعريفها ذلك يستدعي السلعة، عن اخلدمة ومتييزها معىن معرفة اجل من    

 .بينهما الفرو قاتجمال 

من  العديد وضعها يف اجتهد واليت للخدمة التعاريف من العديد األدبيات أظهرت لقد :اخلدمة تعريف -

 هذه بني ومن هلا منهم كل نظر وجهة حسب اجتاهها تعاريفهم اختلفت حيث الكتاب والباحثني،

 :التعاريف

 ال التبادل يكون موضوع أين املؤسسة هبا تقوم  مبادلة عمليةيرى ابن اخلدمة هي: " الذي Judd  (0842 )تعريف 

 1".لطرف آخر مادي شيء ملكية بنقل يتعلق
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 أو للزبون منفعة واليت حتقق احملسوسة غري النشاطاتاخلدمة: " تعين Stanton(0881) وحسب تعريف ستانتوف 

 ال تقدميها أو معينة إنتاج خدمة أن أي أخرى، خدمة أو سلعة ببيع مرتبطة ابلضرورة ليست واليت املستفيد،

  2".مادية سلعة استخدام يتطلب

غري  أساسا أخر وتكون لطرف ما طرف يقدمها منفعة أو اجناز أو نشاط أياخلدمة: " KOTLERأما عند 

 3به". مرتبطا ال يكون أو مادي مبنتج مرتبط يكون قد وتقدميها إنتاجها وأن ملكية أية منها ينتج وال ملموسة

1- Béatrice Bréchignac – Roubaud; Le Marketing des services, Edition d’organisation, septième 

tirage, France, 2003, p71. 

 .091، ص 3117محيد الطائي وآخرون، األسس العلمية للتسويق احلديث، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان )األردن(،  -2

 .08، ص 3112ن(، الطبعة الثانية، هاين  حامد الضمور، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر، عمان )األرد -3

 

 

 

  :اخلدمة خصائص

 :وهي خصائص أربع يف وتتمثل

 : امللموسية ـ عدم

و BERRy  حسب اخلدمة ملموسية عدم واخلدمات وتعينالسلع  بني الرئيسي الفرع اخلدمة ملموسية عدم متثل

BATESON 1.امساعه ملسها، مشها، تذوقها، رؤيتها، الالمادية أي ال ميكن   

 يكون الذي األمر وهو اخلدمية، املنتجات أمرا ملزما لطاليب املخاطرة عامل من اخلاصية هذه جتمع وابلتايل     

 أما واملفاضلة االختيار كيفية يف الواسع اجملال فيها خاصية امللموسية تتيح اليت السلعية املنتجات عكس على

 .ذلك  اجتاه مطمئن وبشكل مستهلكيها

 : للتلف القابلية أو التخزين إمكانية دمع

 والفناء للزوال تتعرض فاخلدمات الحقة، أوقات يف ال ميكن االحتفاظ ابخلدمة أو ختزينها من أجل استخدامها   

 الطلب فيختلف مستقر، غري ابعتباره اخلدمات بعض على الطلب يف مييز التذبذب ما وهذا حال استخدامها
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 فارغة غرف فوجود آلخر، موسم من فقط وليس آلخر يوم من الفندقية اخلدمات أو على الصحية اخلدمات على

 ومعطلة مستعملة غري طاقات ابعتبارها خسارة يشكل مثال جوية رحلة منت على مشغول غري مقعد أو فندق يف

 يف ما هو عكس على آخر لوقت الطاقة هذه ختزين من اخلدمة ملقدمي ميكن ال وابلتايل 2الوقت، ذلك يف

 .عليها الطلب يتم حني إىل بعد إنتاجها ختزينها اليت ميكن املادية السلع

  : إنفصاليةلالا أو التالزمية

 عن اخلدمة فصل الصعب من أي تقدميها، يتوىل الذي والشخص ذاتيا اخلدمة بني االرتباط درجة وتعين    

  معينة خدمة أداء فان لذلك تقدميها، أماكن إىل اخلدمة طالب ضرورة حضور عليه يرتتب الذي األمر مقدميها،

1- D.pettigrews,N.turgeon, " marketing",2éme édition,MC GRAWS-HILL, Canada, 1990, p‚390  

 .328 -327، ص ص: 3118التسويق احلديث، دار السرية، عمان )األردن(، كراي عزام وآخرون، مبادئ ز  -2
 

 

 فهي للخدمة ابلنسبة أما تستهلك وبعدها تباع مث تنتج فالسلعة ،وقت استهالكها حلظة كميا أو جزئيا حيدث قد

 واالستهالك والتقدمي اإلنتاج تزامن إىل يؤدي اخلدمة فصل على القدرة فعدم ، وابلتايلوتستهلك تنتج مثة ومن تباع

 1امللموسة. املنتجات يف األمر يكون عليه ما خبالف أي

 تنميط يستحيل األحيان غالب لذلك يف ،حتققها وظروف أوقات حسب متغرية اخلدمة :التماثل وعدم التغري

 ظروف وعلى تقدميها، وعلى كيفية يقدمها، من على تعتمد اخلدمة ألن متماثلة، وجعلها اخلدمة إنتاج

 2.تقدميها

 واملستهلك هلا ومدى اخلدمة مقدم بني التفاعل كيفية بسبب اخلدمة وجودة منطية يف االختالف يتم وابلتايل     

 فرتة هلا ويف املقدم نفس ومن اخلدمة نفس على حيصالن أن لشخصني ميكن فمثال ذلك، على منيما كل أتثري

 ميكن ، كمااستهالكها كيفية يف مشاركتهم اختالف نتيجة اخلدمة نفس على حيصالن ال أهنما إال واحدة زمنية
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 نفس من وان كانت حىت أخرى فرتة يف اخلدمة نفس على حيصل ال أبن ما خدمة على حيصل أن واحد لشخص

 .مثال اإلرهاق أو ابلراحة كالشعور عديدة لظروف وذلك أقل أو أفضل تكون فإما ،املقدم

 

 

 

 

 

 

 .33هاين حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص  -1

لوم عبد القادر براينيس، التسويق يف مؤسسات اخلدمات العمومية دراسة حالة "قطاع الربيد و االتصاالت يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراه، قسم ع -2

   .001، ص 3117 -3111اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 

 

 : واخلدمة السلعة بني الفرق

 :اجلدول التايل خالل من واخلدمات السلع بني ما الفرق توضيح ميكن

 

 واخلدمات السلع بني ما الفرق يوضح 10ــــــــــــدول رقم اجل

 ةـــــــــــاخلدم ةـــــــــــــالسلع

 واحد آن يف واالستهالك اإلنتاج يتزامن ذلك يف زمين فائض بوجود اإلنتاج يتبع االستهالك

 والنجاعة اجلودة عن مسؤولني واملستهلك املنتج واجلودة النجاعة يف يتحكم املنتج

 على يستطيع التعهد ال فاملنتج النتيجة يف ميكن التحكم ال املسؤول عنها وهو النتيجة يف املنتج يتحكم

 )مثال جراحية بعملية كالقيام(النتيجة 
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التفاوض  بل والكمية، السعر لتحديد مكان ليس السوق احلكم دور يلعب الذي السوق يف السلع تتبادل

 الرئيسية احملددات هي واملعلومة

طريق  عن ويتم واملستهلك املنتج بني مباشر غري اتصال

 الوسطاء

 دون وسطاء أي واملستهلك، املنتج بني وضروريمباشر  اتصال

 بيعها إعادة ميكن ال اخلدمة بيعها إعادة ميكن السلعة

 تنقل بل املنتجون هم من ينتقل  ال اخلدمة نقلها يتم السمعة

 إمكانية متلكها، يف تكمن السمع وقيمة ملموسة أشياء السلع

 للمشرتي امللكية نقل إمكانية أي

قيمة  وتكمن أنشطة عن عبارة ألهنا ملموسة غري اخلدمات

 اخلدمة عادة تتضمن وال العميل يعيشها اليت التجربة يف اخلدمة

 حتويلها أو امللكية نقل

 ختزينيا ميكن ال اخلدمة ختزينها ميكن السمعة

 4 ص ،199 8مصر، والنشر، للطباعة البياانت املصرفية، اخلدمات تسويق بدير، عوض احلداد : املصدر  

 

 

 

 النقل :  يف اخلدمة

 لتحديد مفهوم املوجهة جممل التعاريف  ختتلف يف مفهومها ابلشكل العام عن ال النقل ميدان يف اخلدمة إن     

 خصائص اخلدمات، بنفس تتميز أهنا كما مستهلكها، واآلخر اخلدمة منتج إحدامها بطرفني ترتبط فهي اخلدمة،

 .عليها أطلقت اليت التعاريف أي عرض إىل نلجأ معناها يف التدقيق لغرض لكن

 :النقل يف اخلدمة تعريف

 من حيث معقولة بشروط والبضائع األشخاص بتنقالت تعين اليت اخلدمات تلكالنقل أبهنا: " خدمات عرفت   

 من تتضمن جمموعة اليت العمومية اخلدماتأبهنا: " عرفتكما 1".األفراد لكافة والتكاليف والسعر النوعية

 وترقيته". هبدف تنظيم نقل األشخاص املفروضة الوظائف
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 مع العمومية اخلدمات وتنظيم للنقل املستعملة وتسيري التجهيزات إنشاء من الدولة املفروضة ابلوظائف ويقصد

 2.الدولة قبل من مضمون وهذا اخلاص النقل ري مؤسساتلتسي اعتماد اخلواص

 : النقل يف اخلدمة مستوى عوامل

 على ذلك عليه، فيتوقف معني طلب لتغطية الالزم النقل حجم توفر يعين النقل ميدان يف اخلدمة كان مستوى إذا

 3:يلي العوامل فيما هذه وتتمثل النقل، ميدان يف اخلدمة مستوى بعوامل تعرف عوامل عدة

 الركاب السعة بعدد وتقاس الطلب عليه، من معني حجم استيعاب على النقل نظام قدرة يف وتتمثل :السعة 

 وسيلة معينتني بواسطة نقطتني وبني معينة، زمنية فرتة يف نقلها من يتمكن اليت البضائع وكمية نقلهم يتم الذين

 .النقل

   

 .002بوقنة سليم، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 نفسه.املرجع  -2

 .317ويليام، و.هاي، ترمجة: سعد عبد الرمحان القاضي، أنيس عبد هللا التنرب، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 

 

 عدم ألن حاجة الستخدامه، يف هم من طالبيه أو إىل النقل نظام وصول سهولة هبا ويقصد :الوصول سهولة 

 شبكة وتصميم موقع املسار على الوصول سهولة وتعتمد اخلدمة، وجود ينفي قد ذلك إىل الوصول التمكن من

 .املستعملة النقل وسائل مبرونة أيضا ذلك يرتبط كما النقل

 النقل، الطلب على حجم من اجل تغطية اخلدمة تكرار على النقل وسائل قدرة يف ذلك ويكمن اخلدمة: تكرار

 تستخدم اليت الربامج اخلطية وعلى املرور حركة وحالة السرعة كعامل عوامل عدة على التكرار عملية تتوقف وقد

 .املركبات حركة تنظيم يف

 :النقل يف اخلدمة نوعية عوامل
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 بصيغة املنظمة والعميل أو قبل من احملددة املعايري مع للخدمة املنتجة اجلودة تطابق مدى يف اخلدمة نوعية تتجلى

 النقل يف اخلدمة نوعية ، وتتأثرالعمالء توقعات مع للخدمة الفعلي األداء تطابق درجة معيار عن تعرب فهي أخرى

 1هي: بعوامل عديدة

 النقل املعتمدة وسيلة بسرعة الفرتة هذه وتتأثر نقطتني، بني لالنتقال املستغرقة الفرتة يف ويتمثل :الوقت 

 ويعد .وسيلة النقل يف السائق حتكم وإمكانية املرور حركة حجم بينها من أخرى بعوامل تتأثر أن ميكن اليت

 إىل املفاضلة يؤدي ومنه املستخدمني، طرف من النقل خدمة نوعية على احلكم يف أساسيا عنصرا  الوقت

 .التنقل فرتة تقليص اجل من الدفع يف الزايدة حتمل أو السعر نفس بدفع سواء النقل وسائل بني

 أحدها يصعب مناقشة كبري بشكل متداخلة عوامل وهي واالعتمادية السالمة األمن عام يتضمن :األمن 

 حبيث بصفة كاملة النقل بعملية يقوم أبن الركاب أمام للناقل ضمين التزام عن فكالمها يعرب دون اآلخر،

 السالمة إيصال وتعين .أتخري دون احملدد الوقت يف ساملني وتوصيلهم  نقل الركاب االعتمادية تعين

 .مرور حوادث دون قبل االنطالق عليها كان اليت األوىل حالتهم بنفس نقطة أخر إىل الركاب

تطوير قطاع النقل يف اجلزائر يف إطار عبد هللا خبابة، واقع خدمة النقل احلضري اجلماعي يف اجلزائر، مداخلة ابمللتقى الدويل حول: اسرتاتيجيات وآفاق  -1

 .8، ص 3103أكتوبر  17/18التنمية الوطنية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة )اجلزائر(، يومي 

 

 

 نقطة إىل من االنتقال يف نقلهم وسيلة يستخدم ملن النقل خدمة مقدمي معاملة يف وتتمثل :املعاملة 

املظهر  وحسن االستقبال حسن توفر يستدعي مما اخلدمة نوعية على أتثريه يف وهو عامل هام أخرى،

 .األفضل ابلنوعية اخلدمة متلقي حتسيس أجل من ابملركبة العاملني يبديها اليت التصرفات من ذلك وغري

 :املرحية، ووجود املقاعد وجود توفريها ويتطلب النقل وسيلة راحة الراكب داخل وتتمثل يف الراحة 

 لذلك. الالزمة املتطلبات من وغريها اهلوائية املكيفات

 النقل إىل يف التسعرية وتنقسم اخلدمة، ملقدم اخلدمة متلقي يدفعها اليت القيمة يف وتتمثل :التسعرية 

يف  العمومية السلطات حتددها اليت التسعرية أي العمومية التسعري يف األول النوع يتمثل حيث نوعني،



- 43 - 
 

 الفصــــــــــل األول                                                              سيــــاســـة النقـــــــل

تعكس  اليت التسعرية وهي املثلى التسعرية يف الثاين النوع يتمثل بينما سابقا، إليها أشران كما العام النقل

 .اخلدمة هذه على والعرض الطلب بقوى كذلك تتأثر واليت النقل خدمة نوعية

 لقبول النقل األوىل البوابة ومتثل :واملواقف احملطات. 

 تلك اآلاثر يف التحكم ويعد الحقا، ذكرها ميكننا البيئة على سلبية آاثر للنقل أن من املعروف :البيئة 

 النقل. خدمة لنوعية العوامل احملددة أحد

وسائل النقل  بني للمفاضلة كمعايري تعد اليت النقل خدمة ومستوى لنوعية احملددة للعوامل ذكران صدد ويف    

 :من خالل اجلدول املوايل تلك الوسائل ترتيب منها البعض أساس على ميكننا

 

 

 

 

 

 

 

 وسائل النقل بني ملفاضلةايوضح  15دول رقم ــــــــــــاجل

 اخلاصية         

 

 وسيلة النقل

 األبعد 

 مسافة

 األقل 

 تكلفة

 األكرب 

 سرعة

 األقل

 اعتمادية

 األكثر

 محولة 

 األكثر 

 تغطية 

 للسوق

 األكثر

 أماان

 األكثر 

 مرونة

 (0) (3) (0) (3) (0) (3) (3) (2) الشاحنات

 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) السكك احلديدية

 (2) (0) (2) (0) (3) (2) (0) (3) النقل املائي
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 (3) (2) (3) (2) (2) (0) (2) (0) النقل اجلوي

 

 .88، ص 5111املصدر: شريف ماهر هيكل، دور وأمهية النقل يف تكوين أواصر االحتاد العريب، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة النقل يف اجلزائر                   :                            املبحـــث الثانــــي

عصرنة احملاور الرئيسية لشبكة الطرقات الربية اليت و  تتمثل يف إعادة أتهيلل سياسة اعتمدت اجلزائر بعد االستقال

كانت مركزة يف منطقة الشمال اجلزائري مع بعض الطرق اليت تربط أبواب الصحراء، وسامهت الربامج اخلاصة 

  (1).ابلوالايت واملخططات املناسبة يف أتهيل هذه الشبكة لضمان حركة األشخاص و البضائع 
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(، فإن 0992 -0972حسب حصيلة اجنازات املخطط الوطين للطرقات )ملناطق املعزولة الريفية و ربط ا و

 (2).مقارنة مبا كان مربجما يف اقرتاحات التهيئة %31مل تتعد  0992املسافة الطولية املنجزة حىت سنة 

الشبكات املوجودة يف كل تطور النقل مرتبط ابجناز اهلياكل القاعدية اليت تسمح بتوسيع خمتلف  أنو انطالقا من 

لقطاع يف بداية سنوات دفع قوي هلذا ا إلعطاءتسجيل عدة مشاريع ضخمة  إىل، ابدرت اجلزائر أنواع النقل

 .الثمانينات

هذه املشاريع نظرا لضغوطات  أتثرت، لكن يرتو اجلزائر وطرق السهول العلياوكان من بني هذه املشاريع مشروع م

، مع وإعادة تقيم املبالغ املخصصة، وابلتايل مت االستغناء عن بعض املشاريع املالية العامليةعاملي واهليئات البنك ال

خفضها كما شهدت املؤسسات العمومية لنقل املسافرين عملية تغري لطابعها القانوين وهذا من جلل اعتماد سياسة 

 (3).اقتصاد السوق 

___________________________ 
(1) CNES-25em session plénière: Rapport sur le développement de l‟infrastructure routier : nécessite de 
choix économique et de meilleure sécurité des transports, 2004, P:13 

 (2) Ibid, P:14  

 (3) Ahmed Halfaoui Politique des transports : Quel chemin ? les circuits de l‟eco en ligne, 
hebdomadaire informations économique et sociale, 27 mars  3101, 14:48 http://www.lce-
algerie.com/actualite/2-algerie/273-politique-des-transports-ou-va-t-on-.html 

  

نظرا لصعوبة عملية  0991قطاع النقل كذالك ابلوضعية اليت سادت ابتداء من سنة  أتثر أخرىومن جهة     

يف سياسة اجلزائر يف تطوير قطاع النقل اليت   أتثري، كل هذا كان له األمناالجناز يف بعض املناطق بسبب نقص 

 .ة لضمان حركة املسافرين والبضائعكانت يف البداية عبارة عن اجناز اهلياكل القاعدية املهمة والضروري

  لدولة يف جمال النقل الربي:سياسة ا
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 0913ل ابتداء من سنة النقل الربي جند انه قد مر بعدة مراح اإلطارسياسة لدولة يف هذا  إىلنظران  وإذا      

 1اية اليوم ومتثلت هذه املراحل يف:غ إىلوصوال 

ى القوانني اليت ورثتها عن بعد االستقالل كانت اجلزائر تعتمد عل :(0821-0825رحلة النظام املوروث )ـ م

، وهو عبارة عن 0913( سنة ONTالديوان الوطين للنقل ) إنشاء، وقصد النهوض بقطاع النقل مت فرنسا

املؤرخ يف  13/739اليت اسند اتليه يف املرسوم رقم  األعمالمؤسسة عمومية ذات خاصية جتارية مكلفة بتنفيذ 

 . ومراقبة املؤسسات املسرية ذاتيا ،على النقل عرب الطرقات اجلزائرية كاإلشراف  ،0913نوفمرب  17

 33املؤرخ يف  17/031 األمرهذه املرحلة منذ صدور  بدأت :(0885-0821ـ مرحلة احتكار الدولة )

تنظيم بعد االستقالل ومبثابة الركيزة  أولواملتضمن تنظيم النقل الربي يف اجلزائر والذي يعد  ،0917أوت 

بعد  األمروجاء  ،إلغاء كل القوانني الفرنسيةحيث عمل على  ،تمد عليها النقل خالل هذه الفرتةاليت يع األساسية

األمر على من  األولمن الباب  12املادة رقم  وأكدت، إليه( يف تنفيذ املهام املوكلة ONTديوان )فشل ال

تزامات تفرضها تنجر عنها ال أوالنقل اجلماعي اليت تكتسي منفعة عامة  أنواعحتتكر الدولة مجيع  احتكار الدولة: "

 :وطنية للنقل العمومي متثلت يفات حنو تكوين مؤسس أساسالذلك مت التوجه 2"العموميظروف املرفق 

 .9خبابة عبد هللا، مرية عثماين، مرجع سبق ذكره، ص  -0

 .939، ص 13، يتضمن توجيه النقل الربي يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 0917أوت  33املؤرخ يف  031/ 17األمر  -3

 

 

 33املؤرخ يف  28/17هذه الشركة مبقتضى املرسوم رقم  أنشأت :(SNTR)ـ الشركة الوطنية لنقل البضائع 

ئع عرب للشركة اليت تعمل على النقل الربي للبضا األساسيجويلية مت حتديد الدور  33، وبتاريخ 0917مارس 

إىل ثالثة فروع فيه مقرها ابلعاصمة قسمت  األمالشركة جممعا لشركة  أصبحت أنوبعد  ،الطرقات احمللية والدولية
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بتسيري الشحن ذو  فرع خاص ،لوطين ونقل البضائعبقطع الغيار عرب الرتاب ا ابإلمداد: فرع خاص متثلت يف

 .وفرع خاص ابلصيانة ولواحقها ،الطابع التجاري

 1ت عرب الرتاب الوطين ميكن ذكرها:عدة مديراي إىلشركة ووزعت ال      

  ؛الوحدة اجلهوية ابجلزائر العاصمة -

  ؛الوحدة اجلهوية بوهران -

 ؛الوحدة اجلهوية بعنابة -

 ف؛الوحدة اجلهوية بسطي -

 ؛الوحدة اجلهوية بتقرت -

 ؛الوحدة اجلهوية ببشار -

  ؛الوحدة اجلهوية ابلبليدة -

مت جتميع كل املؤسسات اليت تنشط يف  0970يف سنة  :(SNTV) للمسافرينـ الشركة الوطنية للنقل الربي 

نوفمرب  03املؤرخ يف  70/73 جمال النقل الربي للمسافرين وضمها يف شركة واحدة وذلك مبقتضى املرسوم رقم

هبدف تنفيذ واتمني النقل العمومي ( SNTV)الشركة الوطنية لنقل املسافرين  إنشاء، والذي تضمن 0970

 الربية )الوطنية والدولية(. سافرين عرب الطرقللم

وم التسيري،  عبد الرحيم بوخلخال، حماولة بناء منوذج لتخفيض تكاليف النقل "حالة املؤسسة الوطنية للنقل الربي وحدة تقرت"، مذكرة ماجستري، قسم عل -0

 .38، ص 3112 -3113كلية العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة ورقلة )اجلزائر(، 

 

املناطق اليت  إىلوتتضمن نقل املسافرين ع الشركة الوطنية للسكك احلديدية، دور تكميلي م كما اسند إليها        

النظر  أعيدونظرا للصعوابت اليت واجهتها الشركة  ،وخاصة مناطق اجلنوبسكة احلديدية ال يوجد فيها خطوط ال

( مؤسسات وزعت عرب جهات 12)، حيث انبثقت عنها مخس 0983ماي  17يف هيكلها بتاريخ 
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واملناطق بنقل املسافرين ابجلزائر العاصمة ( هتتم ETVCمؤسسة نقل املسافرين للوسط )  -   1الوطن:

  .كم  021ان ال تتجاوز اجملاورة  هلا على شرط 

 .(ETVEمؤسسة نقل املسافرين للشرق اجلزائري ) -

 .(ETVOمؤسسة نقل املسافرين ابلغرب اجلزائري ) -

 .(ETVSOمؤسسة نقل املسافرين ابجلنوب الغريب اجلزائري ) -

 .(ETVSEمؤسسة نقل املسافرين ابجلنوب الشرقي اجلزائري ) -

ة الوطنية للنقل الشرك إنشاءالتفاصيل عن  أكثر ملعرفة :(SNTFـ الشركة الوطنية للنقل ابلسكك احلديدية )

 :جلزائر من خالل اخلطوات التاليةالسكك احلديدية اب إلنشاءميكننا العودة ابخللفية التارخيية  ،ابلسكك احلديدية

االستعمار الفرنسي الذي عمل على ذلك قصد حتقيق  إىلالسكك احلديدية ابجلزائر  إنشاءتعود فكرة  -

تواجد الثروات السطحية والباطنية واملوانئ  أماكناالقتصادية واملتمثلة يف اتمني املواصالت بني  افهأهد

العسكرية املتضمنة اتمني  أهدافهحتقيق  ألجلكذالك  ،إىل البلد الفرنسيللتمكن من تصريفها 

فتح اجملال مت  0827فريل أ 18ففي  ،واألسلحة عرب خمتلف مناطق الوطناملواصالت لنقل اجليوش 

مهمة اجناز احلط الرابط  آنذاكللجيش الفرنسي  وأوكل ،كم من السكك  0327جناز ما يقارب لال

  ،اجلزائر العاصمة ومدينة البليدة بني

 

 خبابة عبد هللا، مرية عثماين، مرجع سبق ذكره. -0

 

رابط بني مدينة مهمة اجناز اخلط ال أحذتشركة مسيت بشركة السكك احلديدية اجلزائرية اليت  أتسيسومت فتح      

،لكن يف  0811جويلية  00حيث كان ذلك بتاريخ  ،اخلط الرابط بني قسنطينة وسكيكدةو  ،وهران ومدينة سيق

عملية مل يتم اجناز سوى اخلط الرابط بني اجلزائر العاصمة ومدينة البليدة والذي شرع يف نقل املسافرين هذه ال إطار
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مل يتمكن  األخرىاخلطوط  أما ،لنقل ابلسكك احلديدية يف اجلزائروهو اتريخ بداية ا 0813سبتمرب  18بتاريخ 

 :أخرى هيمخس شركات  إىلاملهمة  أوكلت عملية االجناز إمتام وألجل ،اجنازها بسبب املشاكل التمويلية من

  ؛(BGـ شركة بون قاملة )

 ؛(EAـ شركة الشرق اجلزائري )

 ؛(PLMاملتوسط ) األبيضـ شركة ابريس _ ليون _ حوض البحر 

 ؛(OAـ شركة الغرب اجلزائري )

  ؛(FAـ شركة الفرنكو اجلزائرية )

( اليت وضعت السكك احلديدية يف SNCFالشركة الوطنية يف فرنسا ) إنشاءمت  0938ويف سنة  -

الذي  0929فيفري  12املؤرخ يف  األمراجلزائر حتت تصرف ومحاية السلطات احلكومية اجلزائرية وفق 

 . إىل احلكومة الفرنسيةشركة ذات طابع صناعي وجتاري اتبعة يف جمملها  إىلغري طبيعة الشركة وحتويلها 

الشركة  إنشاءونتيجة لذالك مت  ،الفرنسية اىل الدولة اجلزائرية ةومع استقالل اجلزائر مت حتويل مهام الدول -

وبقيت الدولة  ،0913جوان  01بتاريخ ( SNCFAالوطنية للسكك احلديدية يف اجلزائر )

 وأصبح ،0919كومة اجلزائرية بشرائها سنة سهمها خالل هذه احلقبة مث قامت احلإالفرنسية متلك 

 غري انه كانت القوانني املعمول هبا تستمد  ،كلها ملك للدولة اجلزائرية  أيالشركة بنسبة مئة ابملئة  أتميم

 

 

يف واقع نظام جلسات السلطات العمومية ملصلحة  أعدتاليت  0929تشريعاهتا من اتفاقية 

(SNCFA.) 
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مت ميالد الشركة الوطنية للسكك احلديدية  0971مارس  32املؤرخ يف  71/38وطبقا للمرسوم رقم  -

(SNTF( اليت حلت حمل الشركة الوطنية للسكك احلديدية )SNCFA) ، أصبحت اتفاقية

 ،من الوطن )وحدة اجلزائر العاصمة جهات ربعأكما وزعت مديرايهتا على  ،غري معمول هبا 0929

  1:اليت ميكن اختصارها يف عدة نقاط الشركة عدة فروع وأخذت ،وحدة قسنطينة(و  وهران ،عنابة

وتتمثل مهامها يف نقل  0992فيفري  02 أتسيسها يف( مت STIM_ الشركة الوطنية للنقل متعدد الوسائط )

  .االبضائع وتوزيعها والنشاطات املكملة هل

  .0997نوفمرب  31بتاريخ  أتسيسها( مت STG_ شركة نقل احلبوب )

 38اتريخ  إىل أتسيسها( ويعود SETIRIALمنشات السكك احلديدية ) أعمال_ شركة دراسات ومتابعة 

 . 0993 فيفري

  .(STPE_ شركة نقل املنتجات الطاقوية )

داخل  اإلطعامتتكفل مبهمة  ،0993ديسمرب  39أنشأت يف ( RESTAURIL) اإلطعام_ شركة 

  .القاطرات وتسري احملالت التابعة للقطاع

 أبعمالختتص  ،0997أكتوبر  31يف  أتسست( INFRARAIL_ شركة منشات السكك احلديدية )

 .آت القاعدية التابعة للشركةواجناز خمتلف البياانت واملنش ،ندسة املدنيةاهل

 

1- www.sntf.dz 

 

 واإلشهار اإلعالنللتكفل مبهام  3117فيفري  01بتاريخ  أنشأت( RPAوامللصقات ) _ شركة اإلشهار

 .هبااألخرى املرتبطة اخلاص ابلشركة وكل النشاطات 

http://www.sntf.dz/
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للتكفل مبهام النقل عرب احلدود  0998ماي  31يف  أتسيسها( مت RAIL TRANSIT_ راي ترانزيت )

  .املرتبطة هبا األعمالوكل 

تتمثل مهامها يف شبكة  ،3117فيفري  01أنشأت يف ( RAIL TELECOM_ راي تيليكوم )

  .(SNTFاالتصال اخلاصة ابلشركة )

هبدف نقل احلاوايت من امليناء عرب السكك  3117فريل أيف أنشأت ( RAIL LINK_ راي لينك )

  .احلديدية وتوجيهها عرب القطر الوطين

من اجل ضمان النقل السريع  0993فريل أيف  أتسيسها( مت RAIL EXPRESSE_ راي اكسربس )

  .عرب اخلطوط

  .الصيانة اخلاصة هبا وأعمال( تتوىل مهام الكهربة RAIL ELECT_ راي الكهرابء )

 ابإلشارات( اليت تتمثل مهامها يف كل ما يتعلق AUTOMATION RAILاوتوماتيك )اي _ ر 

  .لتسيري اخلطوط وغريها كأدواتواملنبهات املستعملة  

( مل يظهر توجه استقاللية SNTF-SNTV-SNTRالشركات الوطنية الثالث للنقل الربي ) إنشاءوبعد 

-0981) األولمع بداية املخطط اخلماسي  0980 يف هناية سنة إال( 0983-0917النقل خالل الفرتة )

لعمل على الذي يسمح للجماعات احمللية )الوالايت والبلدايت( اب 80/372صدر القرار رقم  أين( 0982

 .نشاط النقل على مستواها
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مرحلة جديدة متثلت يف  إىلمت االنتقال  0983منذ سنة  :(5110-0885ـ مرحلة حترير النقل الربي )

لطابع التمهيد لدخول املؤسسات ذات ا أي، ناء النقل ابلسكك احلديدية(الالمركزية التسيري واالستقاللية )ابستث

املتضمن  0988ماي  01املؤرخ يف  88/07القانون رقم ومت تنفيذ ذلك بصدور  ،اخلاص يف قطاع النقل الربي

التلبية احلقيقية حلاجات  إىلجيب ان يرمي نظام النقل منه على انه " 12حيث نصت املادة  ،تنظيم النقل وتوجيهه

 ،ن حيث التكلفة والوفرة والتسعريةواملستعملني م ،أكثر فائدة للمجموعة الوطنيةاملواطن والنقل ضمن شروط 

الدولة واجلماعات  إىلمنه ابن تعود مهمة وضع هذا النظام  11". ونصت املادة واألمن واآلجالاخلدمات وجودة 

 واألمنواالستغالل  ابلتأهيلاحمللية حيث تقوم بتنظيم الشروط العامة ملمارسة أنشطة النقل منها تلك اليت تتعلق 

كما  ،واإلعالم املتعلقة بنظام النقل واإلحصائيات والنظافة والتعريفة كما تقوم برتقية جماالت البحث والدراسات

هذه املؤسسات متارس  ،مي عرب الطرق للمسافرين والبضائعمؤسسات خاصة للنقل العمو  إنشاء إبمكانيةرخص 

وشروط العمل والراحة  والنظافة واألمننشاطها عن طرق التنظيم وتوضح واجباهتا يف جمال االستغالل 

املسافرين يف جمال نقل البضائع  أواخلواص يف جمال نقل البضائع  إمامويعود السبب لفتح اجملال  1.والتعريفات

ن رقابة نتيجة لعجز مؤسسات الدولة عن تلبية رغبات طاليب خدمة النقل فضال ع أو إشرافاملسافرين دون  أو

 .إىل تدين نوعية اخلدمة املقدمة ابإلضافة ،التكاليف الكبرية اليت تتحملها

بعد املشاكل اليت ظهرت بسبب املنافسة النامجة عن حترير قطاع  :(غاية اليوم إىل 5110ـ مرحلة عودة الدولة )

 ،أثرت على نوعية اخلدمة من جهةالنقل واملتمثلة يف الزايدة املفرطة والغري منظمة اليت نتج عنها انتشار فوضى 

 2على احمليطات احلضريةأثرت سلبا وزايدة استخدام السيارة الشخصية اليت 

 .782، يتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه، ص 0988ماي  01هـ املوافق لـ 0218رمضان عام  33مؤرخ يف  07/ 88قانون رقم  -0

2- FaresBoubakour, Les transports sur rail dans les villes algériennes, à propos de quelques 

motivations, communication présentée lors de la premiere conférence internationale de 

Meghreb, Paris, 18-19 mai 2009K p 13. 
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إعادة وهو ما استدعى  ،تنظيم قطاع النقل الربيدخلها يف اىل ضرورة عودة الدولة وت أدى أخرىمن جهة    

تضمن جمموعة  3110 أوت 17املؤرخ يف  10/03وصياغة قانون جديد رقم  ،88/07النظر يف القانون رقم 

 .خل يف تنظيم النقل الربي وتوجيههللتد أخرىنفسها مرة  إعطاءمع  ،واد غري العارضة للقانون السابقمن امل

  ووسائل النقل الربي يف اجلزائر: ـ تطور اهلياكل القاعدية

يف  األساسيمم ال شك فيه انه يشكل تطور اهلياكل القاعدية للنقل الربي متبوعا بتطور وسائله العامل      

 ،للنهوض ابالقتصاد وتقدم اجملتمع واحملرك الرئيسي ،األغراض املتعددةمواجهة الطلب املتزايد على خدماته ذات 

ل اجملال على اهلياكل القاعدية للنقل الربي وجل وسائله ابجلزائر خالسنحاول معرفة التطورات اليت طرأت فلذلك 

 .الزمين للدراسة

رات وشبكة النقل تتمثل هذه اهلياكل القاعدية يف شبكة الطرقات النقل ابلسيا :ابلنسبة للهياكل القاعدية ـ

 .ابلسكك احلديدية

لقد طرأ على شبكة الطرقات اجلزائرية للنقل ابلسيارات حتسن يف زايدة  ابلسيارات:ـ تطور شبكة طرقات النقل 

، 3111كم سنة   012091إىل بعدما كان يصل  3100كم سنة   002187يبلغ طوهلا  أصبح، حيث أطواهلا

الطرق  أطوالالتطور احلاصل يف  إىلوتعود هذه الزايدة  ،إحدى عشر سنةكم خالل   9872بزايدة قدرها  أي

مث الطرق  3100كم سنة   11203 إىلكم وصار طوله يصل 7032اليت ارتفع طوهلا بـ  األوىلالبلدية ابلدرجة 

طول الشبكة  إمجايلمسبب يف زايدة  وكآخر ،3100كم سنة   3097 تغريت بزايدة الوطنية ابلدرجة الثانية اليت

وهلا الذي سجل االرتفاع الطفيف يف ط إىل أدىكم فقط مم   271هو الطرق الوالئية اليت سامهت بتغري 

توزيع شبكة هذه الطرقات قد يصل كل اجتاهات  أن أخرىويالحظ من انحية ، 3100كم سنة   32017

 انه فقط ترتفع كثافته  إالحدوده الشرقية  إىلومن حدوده الغربية إىل حدوده اجلنوبية، الوطن من حدوده الشمالية 
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 أينماومناطق الشمال الشرقي والشمال الغريب  ،األرضية ابملناطق الشمالية الوسطىتغطية الشبكة للمساحات  أو

 .ة السكانيةترتفع الكثاف

حتتوي الشبكة الوطنية لطرقات النقل ابلسيارة على ثالث  ـ أهم احملاور الكربى لشبكة طرقات النقل ابلسيارات:

 .اإلفريقيةغرب ،طريق اهلضاب العليا وطريق الوحدة  –حماور كربى تتمثل يف الطريق السيار شرق 

كم يربط اجلزائر حبدودها   0301غرب على مسافة  –ميتد الطريق السيار شرق  :غرب –ـ الطريق السيار شرق 

التكامل  إطاريف  وإفريقياتونس واململكة املغربية مما ميكن اجلزائر من القيام بدورها مغاربيا الشرقية والغربية مع 

هامش  إىل إضافة( 2X3) أيمن حيث التصميم فهو طريق مزدوج بثالثة مسالك  اإلقليمي، أمااالقتصادي 

 ،سكيكدة، قاملة ،عنابة ،ماية ومير عرب تسعة عشر والية هي: الطارفللوقوف االضطراري مع جدار للح

 ،مستغامن ،غليزان ،شلف ،عني الدفلى ،اجلزائر العاصمة ،بومرداس ،البويرة ،برج بوعريريج ،سطيف ،قسنطينة

للعاصمة ليصبح البليدة وتيبازة احملاذيتني  ،واحملمدية مبعسكر ،شلغوم العيد بباتنة ،تلمسان ،وهران ،سيدي بلعباس

ئيس اجلمهورية يوم عن اجنازه من طرف فخامة ر  اإلعالن االجناز مت ومن حيث الشروع يف ،العدد واحد وعشرون

 ،الشركات املكلفة )اجملمع الصيين بني 3111سبتمرب  08عقد االجناز يوم  إبراموكان  ،3112فيفري  30

االنطالق بصفة رمسية من منطقة محادي بوالية بومرداس  إشارة وأعطيت ،العمومية األشغالاجملمع الياابين( ووزارة 

نار، أي ما مليار دي 812من طرف رئيس اجلمهورية ،وقدرت تكلفة املشروع حبوايل  3119مارس  02بتاريخ 

ومت يف ذلك اشرتاط معايري اجلودة  ،أربعني شهرا( 21وحددت فرتة االجناز مبدة ) ،مليار دوالر 00يعادل 

معايري صارمة  إىل ابإلضافة ،أكثر تضررا لذلكة للزالزل يف املنطقة الشمالية للوطن اليت تعترب واملقاييس املضاد

 ة.األثريالحرتام البيئة ومحاية املواقع 
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والذي يسمح  ،والية 03يعرب  ،كم  0311ق اهلضاب العليا على طول ميتد مشروع طري :العليا طريق اهلضابـ 

هذا احلزام الثاين  ،فك العزلة عن الوالايت الداخلية هتيئة مناطق للنشاط االقتصادي ومدن حضرية تساهم يف

 ق ـــــن تكلفة الطريـــــــــــازه عــــــــــــتكلفة اجن لــــــــــ، يف حني تقاألول الرابط بني الشرق والغربلتعزيز احلزام  أييتالذي 

كما يسمح إبضفاء توازن   األولعلى اعتبار الطابع اجلغرايف ملسلكه اقل تعقيدا من املشروع  % 31السيار بـ 

من  % 81دميغرايف بني مناطق البالد من خالل ختفيف الضغط على املدن الساحلية اليت يرتكز هبا حوايل 

ذا املشروع يف جانب انه يساهم ه إىل ،شريط املمتد سلسلة اهلضاب العليااستقطاب ابل أقطابالسكان مع خلق 

تثمني املوارد  إىلكم ،مما سيدفع   011منطقة للنشاط االقتصادي ممتدة على طول  وإقامة ،خلق فرص عمل كبرية

 . ن اجل التنمية احملليةستغالهلا موالثروات اليت تزخر هبا منطقة اهلضاب العليا وا

اعترب هذا الطريق كبوابة للنهوض مبخططات التعاون االقتصادية بني  :اإلفريقية )العابر للصحراء(ـ طريق الوحدة 

 ،كم  3322طويلة ،يبلغ طوله حوايل  وتقوية فرص الشراكة بعدما ظل مستوى التبادل حمتشما لسنوات األفارقة

قد متكنت اجلزائر رغم التعثرات نيجر، وتونس،  ،، تشاداملايل ،جنرياي ،زائرتشرتك فيه ست دول افريقية هي: اجل

  0211رب جزء من حصتها البالغة اك إهناءاليت عرفها املشروع على مستوى بعض الدول بسبب نقص التمويل من 

 ،الدويل للتنميةالبنك  ،إلعادة البناء والتنميةبنوك كربى )البنك الدويل  أربعةومتول هذا املشروع الضخم  ،كم

 .(للتنمية والصندوق العريب للتنمية اإلفريقيالبنك 

 ،(3117-3113ابلوطن خالل الفرتة ) مل تعرف شبكة السكك احلديدية ـ تطور شبكة السكك احلديدية:

مت تسجيل نتائج اجيابية  3101 ،3119 ،3118كم، لكن يف السنوات   3273ند حيث طوهلا بقي ساكنا ع

 3100وبقي هذا الطول نفسه يف سنة  ،3101كم سنة   3820إىل دلت على حتسن طول الشبكة الذي انتقل 
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فيما خيص توزيع شبكة السكك احلديدية عرب الرتاب الوطين فتحوز املنطقة الشمالية على خطوط كثرية من  أما 

 اجلنوب. إىلغرهبا وقلتها كلما توجهنا  إىلشرقها 

)عهد الرئيس هواري  0971سنة  إىلوالذي يعود اتريخ مشروعه  (:METROابجلزائر ) األنفاقـ قطار 

 يق الطرق اخلاصة جانب ض إىلبومدين( الذي مت التخطيط له ملواجهة االنفجار الدميغرايف وسوء التخطيط العمراين 

واألمنية يف االجناز بسبب الصعوابت املالية  أتخرلكن  0971انطالقة الجنازه سنة  أولوكانت  ،للنقل ابلسيارات

بعد عودة االستقرار للبالد ودعم الرئيس اجلزائري  3113املشروع انطالقة جديدة سنة  وبعدها عرف ،التسعينات

 1السيد عبد العزيز بوتفليقة.

س اجلمهورية عبد من قبل رئي 3100 أكتوبر 30ومت تدشني خط مرتو اجلزائر العاصمة رمسيا بتاريخ     

مبناسبة ذكرى الثورة اجلزائرية  3100نوفمرب  10اخلدمة العمومية يوم  إطارومت تفعيله يف  ،العزيز بوتفليقة

مدينة  أولجيعل من اجلزائر  األخري، حيث صار هذا ( حمطات01كم جمهزا بعشر )  9,2ط ،وبلغ طول اخل

( RATPمهمة تسيريه واستغالله للشركة ) وأسندت ،إفريقيا بعد مصروالثانية  األنفاقمغاربيا جمهزة مبرتو 

شركة مرتو اجلزائر  أطلقتكما  ،ات( سنو 18( ملدة مثان )EMAزائر شركة مرتو اجلزائر العاصمة )اجل

مشروع  إطالق إىل ابإلضافة ،( واليت انتهي من اجنازه مؤخرا10مناقصة دولية لتمديد خط مرتو اجلزائر رقم )

 رائد والذي يتمثل يف مرتو وهران. آخر

مشاريع النقل  أهمالرتامواي ابجلزائر من  إنشاءتعد مشاريع  (:TRAMWAYـ القطار احلضري ابجلزائر )

فهو ال حيدث ضوضاء وغري ملوث للجو واقل  ،تصنيفه ضمن وسائل النقل املستداممنوذجا نظرا ل وأحدثها

  .اليوم يف اجلزائر يف ثالث والايتاستهالكا للطاقة كونه يعمل على الطاقة الكهرابئية ،ويوجد الرتامواي 

1- http:www.wikipidia.org (29/13/2011) 
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كم   33حمطة ومت توسعته ليصبح طوله  38كم ومشل 01,3الذي بلغ طول اخلط هبا  األوىلفتعد العاصمة هي 

جزائرية( -حمطة ،وبعدها حظيت واليتا وهران وقسنطينة بنفس املشروع الذي تشغله مؤسسة )فرنسية 38ليشمل 

 به سنة األشغالفبالنسبة خلط ترامواي قسنطينة الذي انطلقت  .(SETRAMشركة تسيري خطوط ترامواي )

جويلية 12تشغيله رمسيا يوم  ومت ،حمطات 01كم ويغطي   7,3يبلغ طوله حاليا  3103وانتهت سنة  3118

 لريبط ما بني بلدييت وهران والسانيا يف 3103ماي  10ترامواي وهران كان التشغيل الرمسي له يوم  أما ،3103

خبصوص ابقي الوالايت ستعزز كل و  ،حمطة 33كم وتغطي   09ليا تقدر بـ الضاحية الغربية على مسافة تقدر حا 

 .األشغالسطيف ومستغامن الذي انطلقت به  ،عنابة ،ورقلة ،بلعباس، ابتنة : سيديمن

وهو يف اخلدمة  ،ي يوجد يف مدينة اجلزائر العاصمةمصعد هوائ إن أول ـ املصاعد اهلوائية ابجلزائر )التليفريك(:

م بواسطة مقصورتني 330م وحي داير احملصول املرتفع بـ  28ويربط منطقة احلامة املنخفضة بـ  ،0921منذ 

ويتم تشغيل تليفريك املدينة من طرف مؤسسة النقل احلضري  ،دقائق( 13وتستغرق الرحلة عربه حوايل ثالث )

تليفريك املقام  :أخرىثالث مصاعد هوائية  إىل ابإلضافة .(ETUSAوشبه احلضري ملدينة اجلزائر وضواحيها )  

 اإلفريقيةوتليفريك السيدة  ،قصر الثقافة( –وتليفريك قصر الثقافة )رويسو  ،مقام الشهيد( –التجارب )حديقة 

بوترية ال ابس هبا  أشغاله( .ومشروع التليفريك الذي يربط واد قريش وبوزريعة تتقدم اإلفريقيةالسيدة  –)بولوغني 

  1.جنازالواد والزغارة هو بصدد اال اخلط الرابط بني ابب أنيف حني 

أزمة النقل على هبدف التخفيف من حدة  0983حيث كان ذلك منذ  ،هي قسنطينةواملدينة الثانية      

مؤسسة مرتو  إشرافوتكفلت شركة غرافانتا السويسرية ومؤسسة سابكا اجلزائرية ابجنازه حتت  ،جسورها املعلقة

 .3118به سنة وانتهت  3111هناية سنة  األشغال وبدأت. دجمليار  0,0اجلزائر بغالف مايل قدره 

 مرتو اجلزائر العاصمة، املرجع السابق. -0
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 ،عنابة ،قسنطينة ،غرار اجلزائر العاصمة،وهرانالكربى على وقررت وزارة النقل رفع عدد املصاعد اهلوائية يف املدن   

مصعدا هوائيا يف كل من  02حيث برجمت  ،حركة املواطنني وتقليص االزدحام وجباية كخطوة لتسهيلتيزي وزو 

الية ، واملصعد الرابط بني ميا قورااي ووسط مدينة جباية واملدية وبين صاف يف و زوعنابة وتيزي و  ،قسنطينة ،العاصمة

 32اإلمجايل ، حيث أصبح العدد مصاعد املوجودة حاليا 01إىل  إضافة ،نت والطارف وتلمسانعني متوش

، وستتكفل جمموعة 3108ايل مخسني مصعدا هوائيا سنة يف انتظار بلوغ حو  ،3102مصعدا هوائيا يف سنة 

 1وصيانتها. ئية على املستوى الوطين( بتسيري كل املصاعد اهلواRATPاهليئة املستقلة للنقل الباريسي )

 سياسة الدولة يف جمال النقل البحري: 

يتمتع البلد ببنية حبرية مزدوجة ومتميزة انجتة  إذ ،زائر تطورا ملحوظا منذ االستقاللعرف النقل البحري يف اجل     

وابتداء  ،يساهم يف معظم التجارة اخلارجية ويعترب قطاع اسرتاتيجي ،ماعدا ميناء جن جن ،اإلرث االستعماريعن 

 .(ONPاملوانئ اجلزائرية مسرية من طرف الديوان الوطين للموانئ ) أصبحت 0970من 

جتارهتا  من %92كم و  0311زائر بساحل يفوق طوله ، تتمتع اجلمن حيث املنشات اخلاصة ابملوانئ     

، حيث وصل سنة ةستمر يواكب منو جتارهتا اخلارجيمم جعل عدد موانئها يف تطور م ،اخلارجية تتم عرب البحر

 2كاآليت:موزعة   3103ميناء يف سنة  20ليصبح  ،3111نة ميناء س 33، مث ميناء 32إىل  0913

  .ميناء جتاراي 00 -

  .ميناءين نفطيني -

  .ميناء للصيد البحري 37 -

 .ميناء واحد له طابع خاص )ميناء سيدي فرج التارخيي والسياحي( -

 . 3103ماي  18جريدة الشروق اليومية،  -0

 .  1شريف بوقصبة، أ.علي بو عبد هللا/ مرجع سبق ذكره، ص  -3



- 59 - 
 

     الفصــــــــــل األول                                                              سيــــاســـة النقـــــــل

النقل ( واملؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ممثلي قطاع CNANوتعترب الشركة اجلزائرية للمالحة ) 

العامل  أحناءمجيع  إىلحيث تعمل على نقل الركاب من واىل الشواطئ األوروبية ونقل البضائع  ،البحري يف اجلزائر

ا ( ومل يستفد معظمه0913سنة  01ميناء جتاري مل يتطور عددها تقريبا منذ االستقالل )كان عدده  00عرب 

 الصيد البحري. مبوانئمن الرتميم والتطوير املربجمة يف املخططات التنموية واجتهت اغلب عمليات االجناز والتطوير 

 .كم  0111على الساحل بطول يقدر بـ ميناء جتاري مقسمة  00حتتوي اجلزائر على شبكة واسعة من     

 ثالثة جمموعات وهي: إىلوتنقسم موانئ اجلزائر حسب الشكل     

 وعنابة( اجلزائر العاصمة  ،املوانئ التجارية الثالثة )وهران -

 وجباية(  سكيكدة  ،املوانئ اخلاصة ابلبرتول )أرزيو -

 دلس وجن جن( ،تنس ،مستغامن ،وانئ التجارية الثانوية )الغزواتامل -

 :ية من عدة مشاكل اغلبها انجتة عنوتعاين املوانئ اجلزائر 

  .التحتية للمركب البحري وعدم تكييفها البىنقدم _ الضغوطات التنظيمية املرتبطة ب

  .يف تسهيل عملية التنمية واإلجراءات_ العجز احلاصل فيما يتعلق بدور التجهيزات 

  اإلمجالية._ الصعوابت النامجة عن التنظيمات 

 : اجلويسياسة الدولة يف جمال النقل 

وال  ،األقاليمظهر النقل اجلوي بصفة رمسية يف اجلزائر من خالل الدور الذي يلعبه يف فك العزلة عن بعض      

 .أين تكون كثافة السكان ضعيفةسيما يف اجلنوب 
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 ،قسنطينة وعنابة ،أربع مطارات رئيسية يف الشمال: اجلزائر، وهراناخلدمات اجلوية الدولية مضمونة من طرف     

 .أوروابكما يغطي 

ومع  ،لدوليةمنها مطار خاضعة للمعايري ا 01 ،مطار 31فة من املطارات ترتكب من تتمتع اجلزائر بشبكة كثي    

سوق النقل اجلوي حاليا مهيمن من طرف  ،(KHALIFA AIRWAYSاخلاصة ) اهنيار الشركة الوطنية

سوق )احلركة الداخلية من حصة ال %91,2( اليت تستويل على AIR ALGERIEالشركة الوطين )

والباقي من هذه احلركة هو  ،يف احلركة الدولية للمسافرين %19,8واستحوذت الشركة على نسبة  ،للمسافرين(

 .األجنبيةمن نصيب الشركات 

 ،(EGSAفاملطارات هي من نصيب مؤسسات تسيري اخلدمات اجلوية ) ،أما فيما خيص التسيري والتنظيم     

 ،)مطارات اجلنوب( BOEING 737  ،)مطار اجلزائر( BOEING 747خمتلفة مثل  أجهزةوتستقبل 

زائر بسبب يف نظام النقل يف اجل وحيتل مكانة هامة ،دور رئيسي يف التنمية واملبادالتوهبذا يلعب النقل اجلوي 

 ،وفعالية املطارات ،ة سعة استقبال املسافرين والسياح: زايدإىل. وهناك مشاريع تنموية هادفة شساعة وكثافة املنطقة

 وإنشاء شركة ،(AIR ALGERIEتنظيم ) إىلعلى املستوى الدويل كما هتدف املشاريع  األمنوتشجيع 

الوطنية للبرتول سونطراك لغرض تطوير جودة اخلدمة وتنافسية وفعالية النقل ( اتبعة للشركة TASSILIاثنية )

 1اجلوي

 مليار دوالر لتطوير وجتديد املطارات يف املرحلة ما بني 0,01احلكومة اجلزائرية رصدت ظرف قيمته  أنكما       

(3112-3132)2.  

1- BELKHIRI Aimadedine & MERZOUG Slimane ,op-cit, p16 

2- M. A. ZERZOUR & F. BELABDELOUAHAB ,op-cit, p05 
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خالل الفرتة ما بني  اجلوية اجلزائرية أسطولمليار دينار لتجديد  11بـ  ميزانية تقدر إنفاقكما سيتم    

مقعد وستقوم  021كما ستقتين شبكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ثالثة طائرات جديدة بسعة  ،(3103-3107)

سيتم شراء  أخرىومن جهة  ،يف اخلدمةواملتواجدة حاليا  BOEING 767طائرات من نوع  13بتجديد 

ماليني  01 إىل اإلمجاليةلية جديدة لرتتفع طاقته طائرتني لنقل البضائع كما سيتم تعزيز مطار اجلزائر مبحطة دو 

 . 3108 آفاقمسافر سنواي يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 
 

  الفصــــــــــل األول                                                              سيــــاســـة النقـــــــل

 ختطيط النقل                     املبحث الثالث :                                  

 تطور مفهوم ختطيط النقل إضافة إىل أهم مبادئه والفرضيات اليت يقوم عليها. املبحثنستعرض يف هذا        

 ختطيط النقل )مفاهيم عامة(:   :                                األولاملطلب 

ة شاملة لتنمية املناطق احلضرية اآلهلة ابلسكان، كان ينظر يف املاضي إىل ختطيط النقل على أنه ضمن خط

وقد كان الغرض األساسي للتخطيط يف ذلك الوقت هو تطوير املناطق احلضرية بشكل شامل من خالل 

املرافق العامة دون إعطاء ختطيط النقل األمهية اليت يستحقها يف ظل تمام مبشروعات البنية األساسية و االه

وأيضا دون األخذ يف االعتبار االحتياجات املستقبلية للمجتمع، وقد ظهر عدم اإلطار الشامل للتخطيط، 

رضا اجملتمعات عن نتائج هذا التخطيط، كما ظهرت الكثري من األسئلة اهلامة واملتعلقة بعدم كفاءة القادمني 

 1.على التخطيط

وم ختطيط النقل حيث مت مع هناية السبعينيات من القرن املاضي بدأت تظهر اجتاهات حديثة أثرت يف مفه

األخذ ابالعتبار كل من التغريات التكنولوجية احلديثة واألهداف االقتصادية و االجتماعية و البيئية إضافة إىل 

 التوزيع السكاين للمناطق احلضرية.

I. :تعريف ختطيط النقل 

نقل على أنه من املالحظ انه ال يوجد تعريف واضح وحمدد لتخطيط النقل، ولكن ميكن تعريف ختطيط ال

األسلوب أو اإلدارة اليت من خالهلا ميكن االستفادة من القوانني االقتصادية لدعم هذا القطاع ابعتباره احد 

 ؛روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبذلك يتطلب عملية ختطيط النقل حتديد اهلدف أوال

. 
 .093شريف حممد ماهر، املرجع السابق، ص  -0
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مث حتديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف مع وضع البدائل هلذه الوسائل، ومن مثة فتخطيط النقل ال بد  

أن يهتم بوضع معايري اخلدمة املقدمة من وجهة نظر خمططي حركة النقل، وأيضا كيفية مواجهة مشاكل شبكة 

 .الطرق السريعة من وجهة خمططي حركة الطرق

اخلدمة لتحقيق الصاحل العام يتطلب تقدمي املعلومات املفيدة للمخطط مبا يف ذلك  من أجل تطوير هذهو      

املعلومات الكافية عن كل من حركة النقل وحركة الطرق وحركة املواطنني، حىت ميكن وضع خطة واقعية 

 وعملية تستطيع أن حتقق اهلدف املرجو.

ناك بعض التصورات اليت جيب أن تؤخذ أوضح أن ه "BOULDING ,1974"ويف دراسة قام هبا          

 1:بعني االعتبار عند ختطيط النقل وتتمثل فيما يلي

تلعب املعلومات دورا هاما يف إطار التخطيط للنقل، مما يساعد متخذي القرار التخطيطي يف اختاذ  (0

ري أو القرار األمثل وخاصة فيما يتعلق يف االختيار ما بني البدائل املتاحة سواء على املدى القص

 .الطويل

إن اختاذ قرار التخطيط يعتمد أيضا وبدرجة كبرية على تقييم البدائل املتاحة أو املستقبلية واختيار  (3

البديل األمثل والذي يعطي قيمة مضافة أكرب، مبعىن آخر جيب أن يتم التقييم بناءا على تصور طبيعة 

 العالقة بني البدائل احلالية واملستقبلية.

 

 

 

 .093ماهر، املرجع السابق، ص شريف حممد  -0
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من  طاملا أن متخذ القرار سيقوم بوضع إسرتاتيجية لتخطيط النقل تعتمد على االختيار بني عدد (3

وطاملا البدائل املستقبلية ختضع بدرجة اكرب حلالة عدم التأكد فسوف  ،البدائل احلالية واملستقبلية

 إىلومنها ال بد له من استخدام التحليل الناسب ليقلل  األمثليواجه متخذ القرار يف اختاذ القرار 

  .قبليةتاملس التأكدالسلبية النامجة عن حالة عدم  اآلاثرحد  دىنأ

اختاذها سابقا وتبني  بعني االعتبار القرارات اليت مت أيخذوا أنجيب على القائمني على التخطيط  (2

  .وذلك عند اختاذهم لقرارات جديدة مبنية على عملية تقييم التخطيط ،عدم جدواها

الذين يواجهون مشاكل  األفراد أولئك أهنميعرف متخذي القرار يف مفهوم ختطيط النقل على  (2

األمثل للموارد يف التخصيص  إىلتنافسة للوصول للموارد بني االحتياجات امل األمثلالتخصيص 

 . النهاية

 :قل يكون مبنيا على األسس التاليةوعلى هذا األساس فان ختطيط الن

  توفري البياانت واملعلومة اخلاصة ابلنقل.  

 حتليل وتقييم السياسات واالسرتاجتيات املالئمة.  

 حتديد التمويل الالزم لتطبيق االسرتاجتيات املقرتحة.  

 مراقبة تنفيذ اإلسرتاجتية اليت مت اختيارها.  

 : مبادئ وفرضيات ختطيط النقل 

 :لفرضيات واملبادئ واليت من أمههاترتكز عملية ختطيط النقل على جمموعة من ا       

  .إن أمناط النقل واضحة واثبتة وميكن التنبؤ هبا -0

  .كونه يؤدي اخلدمة املطلوبة للمنطقة نفسها  إىل إضافةيؤثر نظام النقل يف تطور املنطقة املوجود فيها  -3
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  .التحديث والتقييم والتعديل املستمرة إلجراءاتعملية ختطيط النقل هي عملية مستمرة وحتتاج  -3

من  أوسعاملناطق اليت تشهد منوا حضراي مستمرا تتطلب دراسة شاملة للنقل فيها حبيث يكون  إن -2

 .اإلقليمحدودها على مستوى 

نوع من تلك  أيوابلتايل فان دور  ،أنواع وسائط النقل املتوفرةهناك عالقة قوية ومباشرة بني مجيع  إن -2

  .وسائط النقل أنواعبار بعني االعت األخذمستقبال ال ميكن حتديده دون  األنواع

وشدة االستخدام ميكن  األرضالطلب على النقل واحلركة مرتبط بصورة مباشرة بتوزيع استعماالت  إن -1

 .هبا لفرتات زمنية قادمة وبكفاءة التنبؤ

 : التخطيط الفين للنقل

لزمين، والتخطيط حماور رئيسية وهي التخطيط االتخطيط الفين للنقل مبواصفاته التشغيلية يعتمد على  إن   

 .املواصفات الفنية ملعدات النقل ،التخطيط النوعي ،الكمي

 :إىل ثالث نقاط هيعناصر التخطيط الفين لعمليات التشغيل ينقسم  إن

  الزمين:التخطيط 

واليت ستقوم بنقل  ، الزمن الكلي حلركة وسيلة النقليعتمد التخطيط الزمين على عناصر رئيسية تؤثر مباشرة يف

هناك عوامل تؤثر على  إنحيث  ،إىل هنايتهاالرحلة  منشأمن  أواالستهالك  أماكن إىل اإلنتاج أماكنالبضائع من 

 :ميكن تلخيصها يف النقاط التالية املخطط الزمين

  .حالة الطرق ومدى اخلدمات املرورية املوجودة فيها -

  .املسافة املقدرة -

  .ابلسيارة لقطع املسافة احملسوبةالسرعة املقدرة اخلاصة  -
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 :سب زمن الرحلة ابملعادلة التاليةوحي

  .+ زمن التفريغ 3زمن مضاف  زمن السري + + 0زمن مضاف  زمن الرحلة = زمن الشحن +

 : عوامل نذكر منها النقاط التالية التخطيط الزمين بعدة يتأثرحيث 

 : السرعة املعلنة

مباشرا على التخطيط الزمين حيث ختتلف  أتثرياالسرعة املعلنة واملقررة اليت تفرض على الطرق سوف تؤثر  إن

يف هندسة الطرق  وذلك حسب مواصفاته اليت حتدد من قبل املختصني آخر إىلالسرعة املعلنة من طريق 

 :ألي طريق ابملعادلة التاليةواملرور وميكن حساب متوسط مرور يوم )م م ي( 

  312م م ي = جمموع املرور لسنة واحدة / 

املرور اليومي والذي ينتج عن سري املركبات حسب السرعة املعلنة سوف يؤثر مباشرة على معدل املرور  إن أي

، ولذلك فان السرعة ممكن لعدد من الشوارعحلساب اكرب استيعاب  ، وتستخدم هذه املعادلة عادةمياليو 

 . لساعة الواحدة يف التخطيط الزمينيف معدل تدفق السيارات يف ا وأساسيتعترب عنصر مؤثر 

 : ني منطقة االنطالق ومنطقة الوصولاملسافات احملسوبة ب

قياس الزمن املطلوب استغراقه يف نقل بضاعة ما يعتمد على السرعة اليت ستسري هبا سيارة النقل لذالك  إن   

حبيث يكون واضحا على خرائط  ،اإلنتاج ومناطق االستهالكمن املهم حتديد املسافات بني كل من مناطق 

لذالك الكثري من  ،رافية املكانيتأثر جبغالعبور الذي  أومساحية ميكن استخدامها الختيار الطرق يف السري 

نقطة حمددة يف قلب العاصمة فهناك بعض الدول جتعل من مركز  أونقطة القياس من العاصمة  تبدأالدول 

 طة السكك احلديدية يف هذه ، وهناك بعض الدول جتعل من حمالرئيسي ابلعاصمة هو نقطة القياسالربيد 
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وسواء كان هذا القياس موحدا  ،قياسالكثري من الدول جتعل من مقر احلاكم هو نقطة ابتداء ال أن إال، الدولة

، أطوال الطرقمن نقطة اثبتة لكي حتسب  تبدأ أنالثابت هنا هو نقطة البدء وال بد  أن إالغري ذلك  أو

 وإما، مرت 0111الكيلومرت الطويل والذي يساوي ابلقياس الفرنسي وهو  إماوعليه فان املسافات تقدر 

 .مرت 0193اوي ابلقياس االجنليزي وهو امليل والذي يس

 : لسيارة الجتياز املسافة احملسوبةالسرعة اخلاصة حبركة ا 

حيسب الكثري من غري املتخصصني أن السرعة هي السرعة املعلنة اليت تعلنها الدول الطرق الرئيسية وهي ما    

لمية تعتمد ع أبسس، وحتدد هذه السرعة أو ثقيالخيص السرعة لوسائل النقل املختلفة سواء كان نقال خفيفا 

 إال، سافات البينية ما بني السياراتملوا األمانمعامل  ،خدمات املرور فيه ،عدد شوارعه ،على عرض الطريق

 إىلبعد الوصول  إال إتباعها، لذلك فان السرعة املعلنة ال ميكن ناك سرعات متغرية ال ميكن حساهباه أن

، وميكن قياس زمن الشحن من حلظة ند نقطة التوصيلالطرق الرئيسية من اجل استنتاج وحتقيق زمن الرحلة ع

 .وحىت هنايتهوصول السيارة اىل منطقة الشحن 

 التخطيط الكمي :   

هذا  أن، كما التخطيط لعمليات النقل املختلفة يعترب التخطيط الكمي احد العناصر الرئيسية يف عملية

نعرب  أن، وميكن أماكن االستهالك إىل اإلنتاج أماكنالتخطيط يوضح اثر النقل يف نقل الكميات املنتجة من 

التخطيط املعياري والذي سنشرحهم  ،الوزين، التخطيط احلجمييط الكمي من خالل التخطيط عن التخط

 :يلي فيما
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 : التخطيط الوزين

، لنقليؤخذ هبا يف مجيع الدول املشرتكة يف هذا النظام من ا أنيعتمد هذا التخطيط على توحيد الوزن من اجل 

لطن املرتي والذي يساوي النظم مقاييس املتبعة يف كثري من الدول املقياس الفرنسي والذي يعرب عنه اب أهمومن 

هناك بعض الدول تستخدم املقياس االجنليزي يف الوزن والذي يعرب عنه ابلباوند والذي  أن إال، كغ  0111

 كغ.  1,22اوي تقريبا يس

 : التخطيط احلجمي

وذات صفات خاصة كوهنا ذات حجم كبري ووزن  األبعادنظرا لوجود بعض البضائع واملنتجات غري متوازية 

كاملرت املكعب يف النظام الفرنسي، والقدم املكعب فبالنظام  حجميةضئيل مقارنة ابحلجم فيستخدم مقاييس 

 .سوائلوهو مقياس اللرت يف حالة قياس ال إغفالهميكن ، وهناك معامل حجمي ال االجنليزي

 : التخطيط املعياري املقدر

أو أي نظام آخر مستخدم أو  النظام االجنليزي إىليظهر استخدامه عند التحويل من النظام الفرنسي 

 .ر للتحويل يف االتفاقيات الرمسيةاالتفاق على معيار مقد إىل، مما يدعو الكثري من الدول العكس

  : التخطيط النوعي

على  األخرياليت ميكن ان نبين عليها ختطيط النقل الدويل حبيث يعتمد هذا  األسسيعترب التخطيط النوعي من 

، وميكن تقسيم هذا التخطيط تبعا األشكالشكل من  أبيمراد تبادهلا  أوللمادة املنقولة  األساسيالشكل 

نقل املواد السائلة ونقل املواد الغازية ولكل نوع من  ،التالية: نقل املواد صلبةاألنواع الرئيسية  إىلملواصفات املادة 

 .لة النقل اخلاصة به واملناسبة لهوسي األنواع
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 : وأهدافهمراحل ختطيط النقل 

تنحصر يف عدة مراحل  اإلجراءاتوحمتوايهتا القيام مبجموعة من  أهدافهاتتطلب عملية ختطيط النقل مبختلف 

 : كاآليتوهي  

مرحلة مجع املعلومات واملسح والتحليل متهيدا لتحديد الطلب احلايل حلركة النقل والتنقل وكذلك حتديد  -0

  .د مدى وكيفية حتقيق ذلك الطلبالعالقة بني الطلب والبيئة احلضرية مع حتدي

تقييم مرحلة التنبؤ ووضع اخلطة ويشمل ذلك التنبؤ ابلطلب على الرحالت لفرتات مستقبلية وكذلك  -3

  .حول كيفية حتقيق هذا الطلباملقرتحات الالزمة 

  .تقييم املقرتحات اليت ختترب مدى حتقيق التوقعات من حيث حجمها ونوع الطلب ومستوى اخلدمة -3

 : يلي ختطيط النقل اىل جمموعة من الغاايت نوجزها يف ماهلدف 

 (احلوادث ،التأخري ،ليص مشاكل حركة املرور الواضحة )التكدستق -0

زايدة مطلقة لذلك حياول النقل  إىلعندما تصل احلالة  السيئتطوير حاالت التشغيل جملاهبة املستقبل  -3

  .أيضاتصحيح الصعوابت الواضحة واملرئية احلاضرة واملستقبلية 

 : نقل وعالقته ابلطلب وختطيط املدنختطيط ال

 :قة بني الطلب على النقل وختطيطهالعال

عادة  يتأثرتؤخذ بعني االعتبار يف ختطيط النقل هو الطلب على النقل والذي  أنهنالك عوامل هامة ال بد      

 :يلي مبا

  لألفراد.اخلدمات  أو: سواء موقع العمل املوقع -0
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  .املتاحطبيعة نظام النقل  -3

 :يلي واملستوى االقتصادي من خالل معرفة ما لألفراددراسة السكان واالقتصاد االجتماعي  خصائص -3

  .بعني االعتبار معدل النمو األخذحجم السكان مع  -

  .التحليل العمري والنوعي للسكان -

  .البيت الواحد وهيكلته ونسب تكوينه أفرادحجم عدد  -

  .اجات النوعية للنقلهيكل ودخل القوى العاملة واالحتي -

  .البيت الواحد ألفرادالوضع املعيشي  -

 : عالقة ختطيط النقل بتخطيط املدن

، ولكن مشاكل إدارة تغيري وضع معنيقدمية يكون ابملقصود ابلتخطيط هو  أوعند التخطيط ملدينة موجودة    

 : ختطيط املدينة منها أثناءالتخطيط معقدة ومتشابكة وهناك العديد من العوامل اليت جيب ان تؤخذ بعني االعتبار 

  .اجملتمع من هذه اخلطة أفعالردود  -

  .(حالة حدوث ضرر مادي نتيجة اخلطة يفحلول بديلة للمتضررين ) إجياد -

الن األشخاص جمموعة من  أوعلى حق قانوين لشخص  ال تتعدى أنالقانونية )جيب  األفرادحقوق  -

  .(ذلك يعرقل سري اخلطة

 أن تكون اخلطة متوازنة.جيب  أياخلطة  أهدافال يكون هنالك تداخالت متضاربة يف  أنجيب  -

 :ث عناصر رئيسية توضع يف االعتبارتتم عملية التخطيط يف املدن من خالل ثال

 ()بعد سياسي عنصر سياسي -

 (حرتاف لدى القائمني على التخطيطيتوفر عنصر اخلربة واال أنجيب ) عنصر احرتايف -



- 71 - 
 

  الفصــــــــــل األول                                                              سيــــاســـة النقـــــــل

 أوتتماشى اخلطة مع املبادئ القانونية للمجتمع وال يكون هناك جزء  أنجيب  أيتطبيق املبادئ القانونية  -

  .مرحلة هبا خمالفات للقانون

جمتمع كان بوظائفه عل  أييقوم  أنويعترب ختطيط النقل عملية مصاحبة ومالزمة لتخطيط املدن حيث ال ميكن 

فيه  كان هناك نقل مناسب يؤدي وظائفه بسرعة وكفاءة ومرونة لذالك فالدول املتقدمة يكون  إذا إالأكمل وجه 

 .قل متقدما أكثر من الدول الناميةالن
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 مقدمــــــــــــــة الفصل

 

 عدة عاجلتها وقد الوطين على املستوى أساسا تطرح الثانية العاملية احلرب غاية إىل التنمية مسألة ظلت لقد

 فظهرت نطاق التنمية، بتحديد هتتم مفاهيم عدة اخلطاب التنموي عرف التقدم و الوعي تنامي مع لكن مدارس،

 اإلقليمية( ) احملليةالتنمية  اجلهوية، التنمية مثال

 للتنمية التعاريف ملختلف نتطرق مث ملوضوع التنمية، الفكرية املدارس خمتلف تصور الثاين الفصل يف سنتناول لذلك

 . أهدافها و احمللية مقومات التنمية كذا تعاريفها و و احمللية التنمية كذا نظرايت

 الفصل هذا من خصصنا املبحث الثاين لذلك التمويل، عنصر إىل حتقيقها أجل من حتتاج احمللية التنمية أن ومبا

 مستوى على التمويل أي احمللي التمويل ألنواع ومصادر احملددة األسس تبيان وكذا احمللي التمويل لتعريف

 احمللية التنمية حاجة إبراز احمللي، وكذا املايل املورد يف توافرها الشروط الواجب ذكر إىل ابإلضافة احمللية، اجلماعات

 . احمللي للتمويل
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 احملليـــــة التنميـــــة ماهيـــــة املبحـــــــــــــــث األول:                            

 ببحثها االهتمام إال أن البشرية، نشأة قدم قدمية قضية والغىن الفقر قضية أخرى بعبارة أو التنمية مفهوم إن

 . نسبيا حديثا يعد وأصيلها

 اإلشكاليات بعض هناك إال أن التنمية ملفهوم مرجعي إطار لوضع الباحثون بذهلا اليت اجملهودات من الرغم وعلى

 عملية التنمية. يف احلكومات أو الدولة دور حول خصوصا مطرحة بقيت اليت

 احمللية التنمية مفهوم األول: املطلب

 للتنمية التعاريف خمتلف نقدم التنمية، مث ملوضوع الفكرية املدارس خمتلف تصور عن خمتصرة حملة البداية يف سنعطي

 . تعاريفها و احمللية التنمية نظرايت وكذا

 ¹الفكرية  املدارس خالل من األول: التنمية املطلب

 تلك يف سائدا كان الواقع الذي خالل من التنمية موضوع عشر( السابع )القرن املريكانتيلية املدرسة تناولت لقد

 الدولة على أنه يرون كانوا لذلك التوسع التجاري، أعاق والذي النفيسة املعادن يف احلاد النقص يف واملتمثل الفرتة

 و )الذهب النقود من قدر أكرب امتالك من النهاية تتمكن يف حىت الصادرات وتشجع الواردات يف تتحكم أن

 . األمة رفاهية حتقيق مثة من و الفضة(

 و الفرتة تلك ميزت اليت للصراعات واحلروب نظرا  )ألمة( الدولة لواء رفع من أول كانت املريكانتيلية املدرسة إن

 يؤمنون، املريكانتيليني جعلت فكرة احلرب أن أحد حيث من استمدت األفكار هذه به، مسلما واقعا اعتربت اليت

 كل على النظام على للحفاظ الدولة تدخل ابلتايل و ابلتنظيم " ²هوبس توماس "وهو املدرسة هذه منظري

 . الشؤون االقتصادية ذلك يف مبا املستوايت

 2 ص ، 2008 احمللية التنمية متويل حول األول الوطين امللتقى ، البديلة االسرتاتيجيات و احمللية التنمية مفهوم ، فالحي صاحل¹

" The political Theories, John Locke and Thomas Hobbes ² 

http://.history2.professorpage.info/John%20Locke%20and%20Thomas%20Hobbes.htm 25/05/2016 
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 هذا لتحقيق وسيلة األنشطة االقتصادية تنظيم و األول املقام يف األمة رفاهية وضع املريكانتيلي الفكر فإن لذلك

 جون من ميثلها كل اليت عشر( التاسع القرن بداية و عشر الثامن الكالسيكية )القرن املدرسة جاءت اهلدف،مث

 ميز قد و األمم" "ثروة حتت عنوان التنمية قضية حول مشهورا كتااب قدم الذي مسيث، آدام و هيوم دافيد و لوك

 األوروبية الدول من العديد يف ظهرت الربملاانت حيث ¹الليربالية هيمنة كذا و الربملاين النظام تطور الفرتة هذه

 اعتقدوا املدرسة هذه أصحاب فإن ، بذلك ( السلم ) الفرتة ابالستقرار هذه متيزت كما اجنلرتا، و فرنسا خصوصا

 إحداث إىل النهاية يف تؤدي اليت اخلفية اليد نظرية على آدام مسيث اعتمد حيث تلقائي بشكل تتم التنمية أن

 و االقتصادي املسار حتكم الطبيعة قوانني ترك جيب بل اإلنتاج عوامل على وضع قيود جيب ال ابلتايل و التوازن

 . اجملتمع رفاهية على سلبا سيؤثر الدولة تدخل أن االجتماعي و

 ².اجتماعيا اقتصاداي و تنميتها حتمل ليس و النظام ضمان هو املدينة يف الليربالية الدولة دور أن إذ

 العاملية احلرب بعد خصوصاالليربايل  النظام واجهت اليت األزمات معاجلة يف النهاية يف فشلت املدرسة هذه أن غري

 و ماتت االقتصادية الليربالية يقول إن حيث 1929 سنة العاملي الكساد أزمة كذا و ( 1914 ) األوىل

 خالل من فقط تتدمر مل إهنا إنعاشها تستطيع ³لواك"  " Loic " :" لن عنها املدافعون يبذهلا اليت اجملهودات

 " من كل ميثله اجلدد( )الكالسيكيون جديد فكر ظهر الوضع هلذا نتيجةمبادئها  خالل من أيضا بل ميكانيزماهتا

حيث  الكالسيكي الفكر انتقدوا الذين ، وغريهم " فليبس ألبني " و " هانسن ألفني "مثل آخرون ،و" كينز جون

 تتدخل أن جيب الدولة أن و ، تصرفاته يف رشيدا دائما ليس اإلنسان أن و تلقائيا تتم ال التوازن عملية أن اعتربوا

 .االستثمار و ، اإلنتاج االستهالك خالل من االختالالت تصحيح يف تساهم و االقتصادي النشاط يف

 استمد الذي و يف روسيا البولشوفية الثورة انتصار مع ازدهر الذي و االشرتاكي الفكر ظهر ذلك مع ابملوازاة و   

 " .ماركس كارل " أفكار من أسسه

 

¹ . ³-² Loic P," Les problèmes généraux des finances publiques et le budget " , Ed CUJAS , Paris,1975, p 68 
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 و وغريها ،االجتماعية االقتصادية األنشطة كافة على الكاملة الدولة هيمنة فكرة االشرتاكي الفكر تبىن لقد

 حيث ذلك عكس أثبت الواقع أهدافها، لكن حتقيق أجل من املسبق التخطيط عنصر ذلك يف الدولة تستخدم

 فشال فشلت واالجتماعية السياسية ، شؤوهنا االقتصادية لتسيري كأسلوب االشرتاكي الفكر تبنت اليت الدول أن

 . جملتمعاهتا التنمية حتقيق عجزت عن و االقتصادي امليدان يف خصوصا ذريعا

 مفهوم حتديد الفقرة القادمة يف سنحاول التنمية ملوضوع الفكرية املدارس خمتلف لنظرة الوجيز العرض هذا بعد

 . تناولته  اليت النظر وجهات خمتلف تقدمي و التنمية

 التنمية مفهوم  -

 ومن معني، وقت يف شيء ما يف ابلزايدة املرتبط التغيري وهو واحد شيء يعين اللغوية الناحية من التنمية مفهوم إن

 العريب القاموس يف فمثال املصطلحات مثل النمو، من غريه عن التنمية مبفهوم املقصود خيتلف أيضا اللغوية الناحية

 ابلسنة مقارنة معينة سنة يف القومي الناتج يف احلقيقيةالنسبية  ابلزايدة يعرف" فالنمو املصطلحني، بني التفرقة يقيم

 بزايدة النمو معدل يرتفع و ، اإلنتاجية العملية يف نطاق تفاعلها اإلنتاج و عوامل بتضافر النمو يتحقق و السابقة

 أو زايدته يعين الشيء فنمو " ¹العوامل  هذه من كل إنتاجية و العمل ارتفاع إنتاجية و املستخدمة اإلنتاج عوامل

 ²والفعالية  التعدد عنصر فيها أنه أي  النمو ، إىل يؤدي فعل وجود فتعين الشيء تنمية أفضل أما حال إىل تغريه

 .التغيري وعلى النمو على تشتمل العملية فإن وابلتايل

 

 142 ص ، 1995 ، سوراي ، دمشق جامعة منشورات ، االقتصادية التنمية ، سليمان عدانن ، فوزي عصام¹ .

 2 ص ، 1998 ، مصر القاهرة، جبامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية منشورات ،والتنمية احمللي احلكم ، اخلطيب هللا فتح حممد² .
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 نتيجة وعالقات وتفاعالت نظم من عليه يقع الذي التحول هو فالتغيري والتغيري، التنمية بني التفرقة ميكن كما    

 البيئة جوانب جانب من أو معني فرعي لتغيري كنتاج أو السلوك إىل ضبط هتدف جديدة كقاعدة التشريع

 ¹االجتماعية  أو الطبيعية

 آخر، طور إىل أو حالة من االنتقال به نعين الذي التطور مصطلح عن التنمية مصطلح داللة ختتلف كما

 احلضانة مرحلة من وأيضا االنتقال ،اتطور  يعترب احلضري الطور إىل الريفي الطور إىل البداوة طور من مثال فاالنتقال

 بدون جمتمع يوجد ال كما واألحسن، إىل املعقد البسيط من هو دائما التطور فسمة تطورا، يعد مثال اجلامعة حىت

 .تطور

 يف األفراد التقليدي القدمي حلياة األسلوب تغيري عملية هو فالتمدن التمدن، مصطلح عن التنمية مصطلح وخيتلف

 اجتاه على بداخله متحوال حيث حيتوي التمدن مفهوم اعتبار ميكن وابلتايل حداثة، أكثر آخر أسلوب إىل اجملتمع

 . معاصرة وأكثر أحدث هو ما إىل تقليدي هو مما التحول

 كثرية وأمور يتضمن معاين االصطالحية الناحية من ولكن اللغوية، الناحية من التنمية مصطلح مضمون عن هذا

 ، والتحليل ابلدارسة من يتناولوه ختصصات وابختالف اجملتمعات، يف السائدة اإليديولوجية ابختالف ختتلف

 كما ، االقتصادية التنمية يف ابإلطار االقتصادي واملتمثل ارتباطه بعد خصوصا املصطلح هذا استعمال شاع حيث

 .  عاملية قضية أصبحت التنمية أن

 أن إىل التنمية من أجل والتكنولوجيا للعلوم املتحدة األمم ملؤمتر التحضريية اللجنة تقرير يشري املنطلق هذا ومن

 أساسا تتعلق عديدة أخرى تتضمن اعتبارات ولكنها النمو جملرد مرادفة ليست التنمية أن هو عموما به املسلم

 آخر موضع يف التقرير مادي، ويذكر هو روحي، وما هو وما ثقايف هو ما االعتبارات هذه ومن اإلنسان، برفاهية

 

 91 ،ص 1995 ليبيا، يونس، قار جامعة: بنغازي ليبيا، يف والتنمية اإلدارة العبيدي، النيب عبد كرمي ¹
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 يف املتوقعة للزايدة نظرا واملدينة الريف يف التوظيف أعلى من غاايت إىل التنمية أمناط تؤدي أن الضروري من أنه

 الناحية من منتجا التوظيف يكون أن الضروري من فليس متويل العمل، على وأتثريها النامية البلدان يف السكان

 أكثر استخدام إىل مؤداي أو لإلبداع فيه اخلالقة الناحية على حااث للفرد، مرضيا يكون أن ينبغي ولكن االقتصادية،

 ¹الفراغ  لوقت فائدة

 اليت الشاملة عملية النمو أبهنا توصف إذ االقتصادي النمو بظاهرة ارتبط قد التنمية مفهوم أن من الرغم وعلى

 قد املتعددة و املتنوعة حاجيات اإلنسان أن ، إال²االقتصادية  البنية يف جوهرية بتغريات متبوعة تكون ما عادة

 القضااي جانب إىل وثقافية، اجتماعية، سياسية قضااي على اشتمل حيث التنمية مفهوم جمال توسيع إىل أدت

 وعلى والفرد، اجملتمع حبياة يتعلق ما لكل شامال ومنهجا أسلواب التنمية جعل والتنوع التعدد وهذا االقتصادية،

 والتغري التطور هذا تواكب أن البد فالتنمية متجددة، لذا أيضا حاجته فإن دائم، تطور يف اإلنسان أن اعتبار

 .اإلنسانية للحاجات

 البنية االقتصادية يف تغيري عملية "أبهنا رشيد أمحد الدكتور يعرفها واليت معانيها، أبسط يف التنمية أن كما

 معيشة لرفع مستوى أساسا تسعى حمددة أهداف لتحقيق عامة توجهات وفق للمجتمع والثقافية واالجتماعية

 يقصد التنمية أن أي ،"كافة اجلوانب يف السكان معيشة هبا يقصد تنمية أية أن ومبعىن اجلوانب، كافة يف السكان

 ³اقتصادية وغري اقتصادية  جوانب من املواطنني دخل يف احلقيقي االرتفاع أيضا هبا

 أهنا على للتنمية يتم النظر وابلتايل االقتصادي اجلانب أساسا تشمل التنمية أن لنا يتبني املفهوم هذا إىل وابلنظر

 .أفضل معيشة مستوى حيقق مبا الفرد لدخل مرتفعة معدالت حتقيق

 15 ،ص 1978 التنمية، أجل من والتكنولوجيا للعلوم املتحدة األمم تقرير¹

 2ص  ، سابق مرجع ، فالحي صاحل²

 179 ص ، 1996 ، لبنان ، بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز اجلزائرية، األزمة وآخرون، الرايشي سليمان³ .

 



- 78 - 
 

  الفصــــــــل الثــــاني                                                            التنميـــة المحـليــــــــة

واجتماعية وسياسية  اقتصادية جوانب تضم وشاملة معقدة عملية هي التنمية "أن غريب علي األستاذ ويرى    

 والدوافع اليت ابلدرجة األوىل اإلنساين السلوك لفهم وذلك والبيولوجية، النفسية اجلوانب إمهال عدم مع وثقافية

 يف تفاعالهتا وأتثرياهتا " تتداخل  أنظمة من ذلك على يرتتب وما عالقات، من به يقومون وما األفراد تربط

 .¹املختلفة  اجملتمع جوانب

 تنمية أي ذلك أن جناح ويعين والتكامل، الشمولية مها رئيسني بعدين تتضمن التنمية فإن التعريف هذا خالل ومن

 أصبحت وإال الفرد اجلوانب األخرى حلياة إمهال مع وحده االقتصادي ابجلانب االهتمام على يقتصر أن يكفي ال

 .مكتملة  غري التنمية

 اجلانب الرتكيز على وكذلك التخطيط، عملية على تعتمد حيث أساسية عناصر يتضمن للتنمية التعريف وهذا

 الرخاء حتقيق الوصول إىلبغرض  وذلك أمثل، استغالال والطاقات اإلمكاانت استغالل خالل من االقتصادي

 .للمجتمع  والرفاهية

 كانت اقتصادية بكل أبعاده، اجملتمع لتقدم املخططة العملية هي التنمية "أن النيب عبد إكرمي الدكتور يعرف بينما

 األحوال لتحسني املواطنني والدولة جهود على اعتماد أكرب تعتمد واليت سياسية، أم ثقافية أم اجتماعية أم

 قدر أبكرب تقدمها يف واملسامهة والكبرية احمللية اجملتمعات يف والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 ".²مستطاع

 األمم هيئة اصطلحت عليه الذي التعريف من مستمدا يكن مل إن كبري حد إىل يطابق جنده التعريف هلذا و ابلنظر

 مشروعات أن يف للتنمية املتمثلة األساسية اجلوانب حيدد ألنه خاصة أمهية له التعريف فهذا ، 1956 عام املتحدة

 .اجملتمع  سياسة من جزءا تكون أن جيب التنمية

 

 14 ،ص 1986 مصر، ، القاهرة ، العربية النهضة دار احمللية، التنمية رشيد، أمحد ¹

 ،92 سابق،ص مرجع العبيدي، النيب عبد إكرمي ²
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 يف جلميع فئات اجملتمع املشاركة تتطلب حيث احلياة جماالت لكافة وشاملة مترة مس تغيري عملية هي فالتنمية     

 تعريفا  1956عام  االقتصادي واالجتماعي جملسها يف املتحدة األمم هيئة أعطت فقد التنمية، مشاريع تنفيذ

 اجتماعية ظروف هبدف خلق أفراد اجملتمع جلميع اجلهود كافة توجيه مبقتضاها ميكن اليت العملية أبهنا للتنمية

 ما أبقصى تقدمها يف واإلسهام حياة اجملتمع يف على االندماج ومساعدهتا احمللية اجملتمعات يف مالئمة واقتصادية

 .¹ميكن 

 يف العاملني بني مجيع مشرتك جهد عن انجتة عمليات جمموعة عن عبارة التنمية أن التعريف هذا من ويتضح

 واجملتمع احمللي اجملتمع بني أمهية الربط ويوضح ذلك يف احلكومة دور يربز كما اختصاصاهتم، تباينت مهما اجملتمع،

 .الكبري

 اآلتية النقاط أن أنخذ ميكن واالصطالحية اللفظية الناحيتني من عامة بصفة التنمية العرض ملفهوم هذا خالل من

 :التنمية  مفهوم حول

 نظام يؤدي البعض يف بعضها تتبع ومنسقة ومتشابكة ربطة ا مت خطوات أهنا مبعىن عملية، هي التنمية إن  -

 عوامل التعقيد من الروابط ابلغ من ينتج إطار يف متكاملة متشابكة جمتمعية عملية أهنا أي حمددة، غاية إىل

 .وعمرانية وإدارية واجتماعية واقتصادية سياسية

 دون من اجملتمع بقطاع معني يرتبط ال وهو وثقايف، وسياسي واجتماعي اقتصادي مدلول ذو مفهوم التنمية إن -

 قطاعاته. بكل اجملتمع معه يتفاعل وطنيا منهجا فهو ولذا اآلخر،

 هدف مستمر ظروف املعيشة، ولكنها حتسني جمرد ليست فهي دقيق، تعريف إىل خيضع ال مصطلح التنمية ـ إن

 ممكن هو اجملتمع وما حيتاج إليه ملا وفقا تتغري أهداف التنمية فإن ولذا والتطوير، والنمو التغيري على وقدرة

 .هلا وحمدد تعريف اثبت تكمن صعوبة وهنا التحقيق،

 

 ،93 سابق، ص مرجع العبيدي، النيب عبد إكرمي¹
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 " أبن" احلقيقة واألبعاد "مقالته يف املنصور كاسر الدكتور يعرفها كما التنمية اعتبار ميكن األساس هذا وعلى

 بناء هي و وكرامته، رفاهية اإلنسان حيقق مبا اجملتمع يف النشاط أوجه ملختلف شاملة حضارية عملية هي التنمية

 ."¹البناء العمل على لقدراته وإطالق لكفاءته وتطويره وحتريره اإلنسان

 لإلنسان الرفاهية االقتصادية حتقيق إىل هتدف حضارية عملية ابعتبارها التنمية عن التعبري يتم التعريف، هلذا وفقا

 .التنموية واالجنازات املكاسب بغرض حتقيق وذلك لكرامته، وصوان وكفاءاته لقدراته وتطوير

 انبثقت عن املستدامة اليت التنمية آخرها لعل جديدة مفاهيم ظهرت التطور،حيث عن التنمية مفهوم يتوقف مل

 قد ،و 1992 سنة ريودجيانريومؤمتر  يف مث 1972 سنة ستوكهومل يف البشرية التنمية حول املتحدة األمم مؤمتر

 أبهنا املستدامة التنمية 1987 سنة بتقرير برونتالند املعروف تقريرها يف التنمية و البيئة حول الدولية اللجنة عرفت

 " .²املستقبلية  األجيال تلبية احتياجات عن التخلي دون احلاضر احتياجات تلبية "

 التنمية احمللية. ، اجلهوية التنمية ، الوطنية التنمية مثل أخرى مفاهيم عدة التنموي اخلطاب عرف كما

 : التنمية  صيغ*

 : اجملتمع لتنمية صيغا تشكل أساسية مراحل أربعة هناك

 إىل األكثر من البسيط النموذج خالهلا من ينتقل اليت املتعاقبة العمليات سلسلة الرتكيز على  :كعملية التنمية*

 . السيكوإجتماعية حول التغريات تدور ، متخصصة معايري ضوء يف االنتقال هذا يقاس و تعقيدا،

 البعد ابلعملية هذا ظل يف االهتمام يظل و ، للعمل موجه كمدخل التنمية على ابلرتكيز  :كمنهج * التنمية

 على الرتكيز أكثر من املنجزات على هنا الرتكيز يكون حيث ، الرتكيز نقاط يف اخلالف يكمن و ، القائمة

 

 72 ص، 1994 سوراي، دمشق، العريب، رئد ا ال جملة واألبعاد، احلقيقة: اإلدارية التنمية املنصور، كاسر¹ .

 5 ص ، سابق مرجع ، فالحي صاحل² .
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 ، بعينها منجزات تستهدف ، طريقة عمل أو لغاية وسيلة التنمية حركة تصبح املعىن هبذا و ، املتعاقبة العمليات

 . اهلدف خللق العملية توجه اإلطار هذا يفو 

  .هدف ذاته هو الربانمج يصبح و ، األنشطة جمموعة على ابلرتكيز  :كربانمج التنمية*

 على و اجلماهريي بقضية التنمية االرتباط على إمنا و الربانمج مفهوم على هنا الرتكيز يكون ال  :كحركة التنمية*

 خالل من اإلمنائي يف املوقف إجيايب عنصر إىل يتحولوا حىت األهايل هبا يزود أن جيب اليت الوجدانية الشحنة

 . ¹لتحقيقها  اجلهود تكريس و التقدم بقضية اإلميان

 احمللية؟ التنمية عن مفهوم فماذا اإلجياز، من بشيء عرض مفهومها مت واليت عامة، بصفة التنمية مفهوم عن هذا

 . البحث هذا يف دراستنا أساس وموضوع هي واليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53 ص 1991 ، لبنان ، بريوت ، النهضة دار ، الثالث العامل إجتماعيات يف دراسة : التنمية إجتماع علم ، السمالوطي نبيل¹ .
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 احمللية التنمية نظرايت 

 : احمللي ماهية عن نتكلم أن جيب احمللية التنمية نظرايت عن احلديث قبل

 LE CONCEPT DU LOCAL :احملليـــة     ماهيــــــة

 عناصر ومنها: عدة على يعتمد الذي )الفضاءات( األقاليم مفهوم على يرتكز احمللي مفهوم إن

 أو اهلوية عنصر*  غريها و ، وداين ، جببال جغرافيا حمددة مدينة أو منطقة أي يعين و ، اجلغرايف العنصر -

 . اجلغرايف الواقع مع يتعارض قد الذي و (IDENTITE)االنتماء 

 . املتكاملة العناصر و العوامل من جمموعة فيه تتداخل مالئم فضاء( جمال) توفر -

 عادل األحيان غري بعض يف يكون الذي و احلكومات و الدول تقرره إداري تقسيم على يعتمد إداري عنصر -

 (. ...جهوية  ، سياسية ) موضوعية غري اعتبارات على يبىن ألنه

 هبا رابطة اجتماعية توجد اليت الفضاءات تلك أبهنا للمحلية مفهوما نعطي أن ميكننا العناصر هذه خالل من

 إعداد املشرتك وابلتايل الرابطة ابلتعايش هذه تسمح ، ( إخل... ثقافية ممارسات ، أشخاص بني )عالقات مكثفة

 هذه لوصف مناسب األقاليم مصطلح مصطلح"إن  بيكور برانرد االقتصادي يقول ، للتنمية مجاعية اسرتاتيجيات

 " ¹ .التماسك و ابلوحدة الوعي اجلماعي فيها فضاءات  يتطور هي و تعاونيات هبا توجد اليت الفضاءات

 كل احمللي يعترب اإلداري الذي املعيار هو احمللية مفهوم حتديد يف سنعتمده الذي املعيار فإن دراستنا إىل ابلنسبة

 إىل اجلزائرية اجلمهورية تراب يقسم اإلداري والذي ابلتقسيم ابجلزائر يعرف الذي و إدارية بطريقة املعينة املناطق

 . الدساتري املتعاقبة خمتلف أقرته الذي و ، بلدايت و دوائر ، والايت

 

 

 2016 -12 -02  يوم )MA.ANMIA.TWWWيوم)  احمللية التنمية على نظرة قادير، حممد ¹

 

http://www.tanmia.maيوم/
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 : احمللية التنمية مصطلح ظهور 2-

 و أحباثهم يركزون االقتصاديون كانوا فاملنظرون ، االقتصادية األدبيات يف يذكر احمللية التنمية مصطلح يكن مل

 تظهر بدأت القرن املاضي منذ ستينيات لكن ، عام بشكل االقتصادية التنمية و االقتصادي النمو على دراساهتم

 ابلتنمية لالهتمام األوىل البوادر

 على املوحد التسيري لنظام كرفض و كبديل احمللي املستوى على ابلتسيري اهتمام الدول تنامي خالل من احمللية

 . ¹العامل دول اقتصادايت غالبية على يسيطر كان الذي املركزي املستوى

 ، األشكال االعرتاف املتعدد مرحلة مث النضال مرحلة : مها أساسيتني مبرحلتني احمللية التنمية مصطلح مر وقد

 ، اجملتمع تنمية مصطلح فظهر املناطق الريفية بتطوير اهتمت اليت املشاريع من العديد العشرينات فرتة عرفت حيث

 . املتكاملة الريفية التنمية مث ، الريفية التنمية مث

 املتغريات من إلحداث جمموعة هتدف ديناميكية عملية يعرب عن معنوي مفهوم " أبهنا الريفية التنمية عرفت حيث

 املوارد حجم زايدة اجملتمع من الذي ميكن احلجم و ابلشكل الريفية البشرية الطاقات إلعداد اهليكلية و الوظيفية

 إلحداث الالزمة األساليب استيعاب طريق عن ذلك  و املختلفة الدرجات أقصى إىل منها االستفادة و املتاحة

 " ².التغيري  هذا

 فعل كرد فرنسا حتديدا يف و املاضي القرن ستينيات بداية يف احمللية التنمية ملصطلح فعلي ظهور أول كان و

 القضاء هو القرارات هذه اهلدف من كان و وطنية أولوية الرتاب إعداد من جتعل أن أرادت اليت الدولة لقرارات

 تعيد إدارية سياسة طريق عن وهذا ، العاصمة نفسها داخل حىت و الضواحي و العاصمة بني اجلهوية الفوارق على

 الفوقية النظرة هذه ، للمصاحل منطق قطاعي حسب فوق من االقتصادية األنشطة تنظيم

¹ Jean Yves Gouttebel,Stratégie de developpement teritorial , ed Economica,Paris,2003,p91.  
 23 ص ، 2003 ، مصر ، احلديث اجلامعي املكتب ، احمللي اجملتمع تنمية و البشرية املوارد ، حممود طلعت منال² .
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 احملليني الفاعلني قبل خمتلف من مرفوضة كانت)  احملليني السكان مع التشاور دون املركز من القرارات اختاذ  (

 بتطبيق طالبوا بذلك و تطلعاهتم و سكانه حاجيات االعتبار أتخذ بعني أن جيب إقليم أي تنمية أن يعتربون الذين

 و اقتصاداي ، سياسيا - (العاصمة القرارـ  مركز عن األقاليم استقاللية على أساس تبىن اليت و حتت من التنمية

 . )  اجتماعيا

 هبوية يطالب بعد سياسي على بين ألنه االحرتام و ابلقبول حيضى فلم مرفوض البداية يف األمر هذا كان لقد

 أخذ الثمانينات من بداية ،و االجتماعي و االقتصادي اجلانب على املطلب هذا استقر مث ، لألقاليم خاصة

 و املؤسسات و احلكومية اهليئات طرف خمتلف من اعرتافا تدرجييا كسب و القبول حيوز احمللية التنمية مصطلح

  1984 -1988 خمطط يف أقرت اليت اجلهوي الفرنسية العمل و الرتاب مراقبة مندوبية منها و اجلمعيات

(DATAR) التنمية أمناط من كنمط احمللية التنمية . 
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 : احمللية التنمية نظرايت 3-

 االقتصادي للنموذج كأحد البدائل طرحت حيث الثانية العاملية احلرب هناية إىل تعود احمللية التنمية إشكالية إن

 املناطق تنمية و جهة من الدولة تنمية تناقضات بني هناك أن بني الواقع أن حيث سائدا، كان الذي الكالسيكي

 . وأفكار جديدة توجهات بروز إىل أدى مما ، أخرى جهة من

 Les poles de croissance  ¹ النمو  أقطاب نظرية بظهور الستينات مرحلة متيزت وقد

 .  غريهم و " هريمشان " ، " بودفيل " ، "بريو فرانسوا " من كل ميثلها اليت و

 الفوارق على األرايف والقضاء تعمري إىل منهم حماولة الفرتة تلك يف للحكومات ملهمة النظرية هذه كانت لقد

 . الريف عن املدينة متيز اليت

 حيث ، غري متجانس فضاء أبنه": بريو يعرفه الذي و األقطاب املتعدد الفضاء أساس على النظرية هذه تقوم

 ." ² القريبة من املناطق أكرب تبادل املسيطرة األقطاب بني و بينه تقوم و بينها فيما أجزاءه تتكامل

 جهوية منو واحد كنظرية آن يف و املتوازن غري القطاعي للنمو نظرية أبهنا " النظرية هذه أيدلو فيليب يعرف كما

 بني التساوي عدم االعتبار أتخذ بعني اليت النظرية و املناطق تنمية نظرية متثل لنا ابلنسبة إهنا ، ...متوازنة غري

 ."الفضاءات 

 

 

 

 

¹ ANDRE JOYAL, LE DEVELLOPPEMENT LOCAL,EDITION DE L'IQRC, PARIS, 2002 , PP 15,16. 
² JOSEPH LAJUGIE ,PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR , ESPACE REGIONAL ET AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE, EDITION DALLOZ, PARIS 1979 P29 . 
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 سيؤدي غري متجانسة كبرية أقطاب إىل ) الفضاء (البلد تقسيم فكرة على تقوم النظرية هذه أن نرى هنا من و

 الدولة تنمية إىل النهاية مثة سيؤدي يف من و خصوصيته حسب قطب كل تطوير كيفية عن البحث إىل ابلضرورة

 . ككل

 االقتصادية القاعدة نظرية هي احمللية التنمية عن الثانية النظرية *

ECONOMIQUELA BASE  

 اإلنتاج أن مستوى النظرية هذه فحسب ، املناطق لتنمية كأساس الصادرات فكرة على تعتمد النظرية هذه

 و الطلب اخلارجي دوره حبسب ب يتحدد الذي و التصدير على قدرهتا مدى على يعتمد منطقة ألي والتشغيل

 هذه ، مدا خيل خيلق الذي و مناصب شغل إبنشاء يتحدد احلضري النمو " لكور كلود يقول اجملال هذا يف

 ، اخلارج من مداخيل يؤمن الذي تؤدي للتصدير النشاطات هذه ، املتميزة النشاطات خالل من أتيت املداخيل

 ".²توسع النمو كذا و احمللية احلاجيات  خمتلف )إشباع ( بتوفري تسمح املداخيل هذه

 :نشاطات داخلية  و قاعدية نشاطات إىل طقةاملن داخل االقتصادية األنشطة النظرية هذه تقسم

 و مناصب شغل خلق يف تساهم اليت و املصدرة القطاعات تغطي اليت النشاطات هي القاعدية النشاطات -

 ) .... السياحة، قطاع (مثل  اخلارج من مداخيل جلب

 هذه فالتكامل بني ابلتايل و ، للمنطقة الداخلية احلاجيات لتلبية املوجهة األنشطة هي الداخلية النشاطات -

 . أبكمله البلد تطوير ابلتايل و املنطقة تطوير يف يساهم األنشطة

 

 

* 

¹ JOSEPH LAJUGIE ,PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR , " ESPACE REGIONAL ET AMEAGEMET DU 

TERRITOIRE " OP.CITE, P 119. 
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 حتت من التنمية نظرية هي الثالثة النظرية  : BAS THEORIE DU DEVELOPPEMENT PAR LA 

 يف النظرية هذه ظهرت لصاحلها احمللية اجملموعات أعضاء طرف من االقتصاد تنظيم فكرة على تركز النظرية هذه

 أمهها العاملي االقتصاد مست حتوالت بعدة الفرتة هذه متيزت قد و السبعينات بداية

 وبدائل جديدة أفكار طرح مما املالية العمومية اخنفاض و النقل تكاليف و ...)، البرتول  (الطاقة أسعار ارتفاع

 و مست اجملتمعات اليت التحوالت بعد خصوصا حنو األعلى األسفل من تنطلق تنمية عن البحث يف متثلت

 حياهتم متس اليت القرارات يف أكرب مبسامهة احمللية اجملتمعات مطالبة و البيئية االجتماعية و ابجلوانب أكثر اهتمامها

 هذا التضامن ، تضامن حملي عن تعبري  "أبهنا احمللية التنمية النظرية هذه حسب قويقو لويس جون يقول حيث

 . "¹اقتصادية  تنمية والذي خيلق احمللية لتثمني الثروات منطقة سكان دةاإر  ويظهر جديدة اجتماعية عالقات خيلق

 :وهي النظرية هذه حسب احمللية التنمية مكوانت عن فكرة يعطي التعريف هذا

 اليت كل التحدايت أمام يقوم والذي املنطقة أعضاء خمتلف بني التضامن خالل من يظهر الذي الثقايف اجلانب -

 . املنطقة تواجهها

 . أبناءها طرف من للمنطقة احمللية الثروات استغالل يف املتمثل و االقتصادي اجلانب -

 DISTRICT INDUSTRIEL ²  الصناعية  املقاطعة نظرية هي الرابعة النظرية *

 عن حتدث من أول كان الذي ( 1890 ) مارشال ألفريد قدمها اليت األعمال إىل بدايتها يف النظرية هذه تعود

 عليها أطلق اليت و واحدة منطقة اجملال يف نفس يف تنشط املؤسسات من جمموعة تركز من تنشأ اليت التجمعات

 مستوى على خصوصا ( 1979 ) بيكاتيين اإليطايل االقتصادي طورها األفكار هذه .)صناعية مقاطعة  (اسم

 . الشمايل الوسط منطقة يف حتديدا إيطاليا و

¹JEAN-LOUIS GUIGOU, " LE DEVELOPPEMENT LOCAL: ESPOIRS ET FREINS" , IN "DEVELOPPEMENT LOCAL  
²ET DECENTRALISATION", SOUS LA DIRECTION DE BERNARD GUESNIER, ED.ECONOMICA , PARIS1986,P47. 
ANDRE JOYAL, LE DEVELLOPPEMENT LOCAL, OP.CITE, PP 48,49 .  
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 سوف واحدة منطقة يف PME املتوسطة  و الصغرية املؤسسات من جمموعة تركز أن فكرة على النظرية هذه تقوم

 : إىل سيؤدي حيث ابلنفع عليها يعود

 . البيع عند أو الشراء عند سواء النقل تكلفة ختفيض -

 . قريبة و مؤهلة عاملة يد من االستفادة -

 . املؤسسات بني املعلومات و املعارف حتويل تسهيل -

 : يف  تتمثل الصناعية املقاطعة مميزات إن

 ، اخلياطة ، ، اآلالت األحذية ، األلبسة( معني نشاط يف متخصصة PME مؤسسات  من كبرية جمموعة تركز

 )   ...الطرز

 . املؤسسات هذه بني تعاون و تضامن قيام -

 . املتزايد للطلب مسايرة و مرنة إنتاج قدرة -

 . للمنطقة فوائد من يقدمه ملا التجمع هلذا اإلدارية السلطات مساعدة -

 و فالعمال مكان واحد يف للتقارب نظرا املعلومات بتبادل سيسمح الصناعية التجمعات هذه مثل قيام إن

 و مببادرات القيام إمكانية ابلتايل التقارب و و للتكلم الفرصة هلم ستتاح زوجاهتم و احلراس و الرؤساء و اإلطارات

 . معني حيز إىل ابالنتماء تشعرهم بينهم حملية روابط خلق

 اجملدد  الوسط نظرية هي اخلامسة النظريةLE MILIEU INNOVATEUR  

 "أيدلو فيليب "يرأسها  اليت الوسط و حول األوروبيني الباحثني من جمموعة به قام حبث نتاج ظهرت النظرية هذه

 هذه أصحاب حيث يرى ، األنشطة لكل اجملدد واملنشئ (GREMI) اجملدد الوسط هو اإلقليم تعترب اليت ،و

 حتدث أن ميكن ال أن التنمية أي ، معني إقليم على متجدد و تطور متسلسل نتاج هي احمللية التنمية أن النظرية

 التأقلمو  املعارف خمتلف على استيعاب قادرة عوامل و عناصر فيه الذي اإلقليم الوسط هو هذا ، وسط بوجود إال

 يقول  اإلطار هذا يف و ، الوسط توجد داخل اليت التارخيية الرتاكمات خالل من هذا و خمتلف املتغريات مع
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 عناصر تساعد و تقنية ثقافة و اإلنتاج من أدوات متكاملة جمموعة يضم  )اإلقليم  (الوسط إن "مايالت  دينيس

 كوسيلة يقدم فالوسط بذلك و السوق التكنولوجيات ودخول استعمال و التنظيم و املعرفة على املؤسسة

 "¹املتواصلة  احلركة و الفهم و لإلستعاب

 العرض هذا بعد التنمية إحداث و للتطور األفضل املكان النظرية هذه حسب ) اإلقليم ( الوسط يعترب بذلك و

 .املفهوم هذا يف تبحث اليت من التعاريف جمموعة القادمة الفقرة يف نقدم احمللية التنمية نظرايت ألهم الوجيز

 احمللية ابلتنمية التعريف-

 وكما عامة، التنمية بصفة مفهوم لتطور ونتيجة ، املفهوم هذا يف تبحث اليت التعريفات و الكتاابت تعددت لقد

 متعددة جممعة عملية أصبح يشكل بل معني جانب على يركز يعد مل التنمية مفهوم أن حيث سابقا ذلك أوضحنا

 والثقافية واالجتماعية اجلوانب االقتصادية يف وجذرية هيكلية تاتغري  إحداث إىل يسعى واجلوانب األبعاد

 عوائد توزيع يف العدالة وحتقيق النمو االقتصادي معدالت زايدة يساير متاما متوازن بشكل اخل،.. والسياسية

 التنمية مفهوم أيضا تطور التنمية فكر يف التطور ظل هذا ويف القومي، الدخل توزيع يف العدالة حتقيق أي التنمية،

 واليت النامية الدول معظم من كبري ابهتمام اجملتمعات احمللية حيث حظيت الثانية العاملية احلرب بعد خاصة احمللية

 كبرية أمهية أتخذ احمللية التنمية أصبحت وابلتايل ، الوطين املستوى على التنمية الشاملة لتحقيق فعالة كوسيلة تعد

يف  واملتمثلة الذاتية اجلهود إىل ابإلضافة احلكومية اجلهود أن كما احمللية، اجملتمعات إىل تطوير هتدف كوهنا

 . احمللية التنمية حتقيق يف كبريا دورا تلعب الشعبية املشاركة

 

 

¹ DENIS MAILLAT " COMPORTEMENT SPATIAUX ET MILIEUX INNOVATEURS " IN " ENCYCLOPEDIE 
D'ECONOMIE SPATIALE "ED , ECONOMICA ,PARIS , 1995, P. 256 . 
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 حتقيق ميكن اليت بواسطتها العملية "أهنا على معانيها أبسط يف احمللية التنمية نعرف أن ميكن اإلطار هذا ويف

 احمللية والوحدات احمللية مبستوايت اجملتمعات لالرتقاء احلكومية واجلهود الشعبية اجلهود بني الفعال التعاون

 أي يف احمللية التجمعات تلك لسكان نوعية احلياة، حتسني منظور من وحضاراي وثقافيا واجتماعيا اقتصاداي

 ."¹ومتكاملة  شاملة  منظومة يف احمللية اإلدارة مستوايت من مستوى

 أوهلما أساسني، على عنصرين تركز احمللية التنمية أن احلميد عبد املطلب عبد الدكتور يرى التعريف، هلذا وفقا

 تبذل اليت اجلهود مجيع يف أنفسهم مشاركة األهايل مث ومن احمللية التنمية جهود تدعم واليت الشعبية ابملشاركة يتعلق

 العنصر أما الذاتية، مبادرهتم على اإلمكان بقدر يعيشوهنا معتمدين اليت احلياة ونوعية معيشتهم مستوى لتحسني

 واالعتماد املبادرة هذه يشجع أبسلوب احمللية ابلتنمية اخلدمات واملشروعات املتعلقة خمتلف توفري يف فيتمثل الثاين

 .النفس واملشاركة على

 داخل واالجتماعية االقتصادية النشاطات إثراء و تنويع مسار أبهنا "  (Xavier Griffer )قريفي  قزافيه عرفها و

 ". ²اإلقليم  ذلك موارد و طاقات تعبئة خالل من معني إقليم

 يشمل )  إقليم(  حدود معينة ضمن مسار عن عبارة احمللية التنمية أن على يعرب فهو التعريف هذا إىل وابلنظر

 . موارده و إمكانياته استغالل اإلقليم بغرض ذلك طاقات تعبئة على يعمل و االجتماعية و االقتصادية اجلوانب

 عامة وفق توجهات تتم اليت والربامج السياسات دور هي احمللية التنمية "أبن رشيد أمحد الدكتور يرى كما

 اجملتمعات تلك يف مستوى املعيشة رفع إىل هتدف احمللية اجملتمعات يف فيه ومرغوب مقصود تغيري إلحداث

 " ³الدخول  توزيع نظام بتحسني

 

 

 13 ،ص 2001 مصر، ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار احمللية، والتنمية احمللي التمويل احلميد، عبد املطلب عبد¹ .
² Xavier Griffer , Territoires de france : Les enjeux economiques sociaux de la decentralisation , Ed , 
Economica , Paris ,1984,P146. 

 16 سابق،ص مرجع رشيد، أمحد³ .
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 اجلانب تنمية هتدف إىل وبرامج سياسات عن عبارة هي احمللية التنمية أن يعترب الذي التعريف هذا إىل وابلنظر

 التنمية أن كما سواه، االقتصادي دون اجلانب على التنمية تقتصر ال وابلتايل للمواطن، واالجتماعي االقتصادي

 جانب أي يف التنمية أن كما العام للتنمية، املفهوم عن منفصلة ليست فهي شاملة، عملية هي املعىن هبذا احمللية

 هدفها أن إال العام إطارها يف تبدوا اقتصادية كانت ٕوان احمللية فالتنمية متكاملة، عملية هي جوانبها من

 وال وضروري، حتمي هو االجتماعية واجلوانب اجلوانب االقتصادية بني التكامل أن على يؤكد ما وهذا اجتماعي،

 تتمثل مادية غري تغريات املادية التغريات يواكب وأن البد أنه ذلك املادية فقط، اجلوانب على التكامل هذا يقتصر

 يف التقدم أمام عثرة حجر تقف واليت السيئة التقاليد حماربة وأيضا القيم لدى املواطنني وترسيخ السلوك ترشيد يف

 .احلياة جماالت كافة

منتظم لغرض  نشاط إال هي ما احمللية التنمية "أبن (ARTHUR DUNHAM ) دوهنام  أرثر األستاذ ويرى

 ويقوم لشؤونه، والتوجيه الذايت االجتماعي التكامل حتقيق على قدراته وتنمية اجملتمع يف املعيشية األحوال حتسني

 ذلك ويصحب الذاتية  ملواطنني، واملساعدات التعاوين النشاط وتنسيق تعبئة على احلقل هذا يف العمل أسلوب

 ). ¹واألهلية  احلكومية املؤسسات من فنية مساعدات

 يف ضرورة تتمثل عناصر هامة فيها تتحكم احمللية التنمية أبن دوهنام آرثر األستاذ لنا يبني التعريف، هذا خالل من

 واجلماهريية، الشعبية اجملال للمشاركة يفسح كما األفراد، احتياجات لكافة حصر يشمل خمطط برانمج وجود

 السلطات تقدمها مالية وإعاانت فنية توفري مساعدات ضرورة وأيضا ، احمللية التنمية مشاريع بغرض إجناز وذلك

 التمويل دعم عملية يف دور هلا اليت ابألموال وكذا ، ابملعدات واألجهزة دعمها مثل احمللية اجلماعات لتلك املركزية

 .احمللي

 

 132 ،ص 1987 مصر، اإلسكندرية، ، املعارف منشأة ٕوإسرتاتيجيتها، احمللية اإلدارة اجلندي، مصطفى¹ .
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 طرف من منطقة معينة ثروات استعمال بساطة بكل تعين احمللية التنمية " كاآليت "ويفر" األستاذ عرفها كما

 السلطة ، املنطقة ثقافة :يف  تتمثل احلاجيات هذه مكوانت إن ، اخلاصة حاجياهتم تلبية أجل من ساكنيها

 ".¹االقتصادية  املوارد و السياسية

 التنمية حتقيق من أجل املنطقة لسكان احمللية اجلهود تضافر إىل يشري الذي التعريف هذا إىل النظر خالل من

 جماالت جوانب من معني على جانب الرتكيز دون اخل،.. السياسية و ،االقتصادية الثقافية جوانبها بكل احمللية

 .احلياة جماالت لكافة جوانب متكامال كال هي احمللية التنمية أن اعتبار على املختلفة التنمية

 جهود توحد اليت تلك العمليات هي احمللية التنمية "أبن زكي فاروق الدكتور يرى احمللية التنمية مفهوم إطار ويف

 وحتقيق احمللية للمجتمعات واالجتماعية والثقافية االقتصادية األحوال لتحسني احلكومية السلطات وجهود األهايل

 العمليات هذه وتقوم القومي، التقدم يف التامة على املسامهة ومساعدهتا األمة حياة إطار يف اجملتمعات هذه تكامل

 يلزم ما فريتو  وكذا معيشتهم، مستوى لتحسني املبذولة اجلهود يف األهايل أنفسهم مسامهة مها أساسني عاملني على

 وجعل اجملتمع عناصر بني واملتبادلة الذاتية واملساعدة املبادرة تشجيع   شأهنا من وغريها بطريقة الفنية اخلدمات من

 ." ²فعالية  العناصر أكثر هذه

 أفراد على أساس مشاركة احمللية التنمية عملية تركيز يف تنحصر أساسية فكرة يتناول فإنه التعريف هلذا ابلنسبة

 بشرية عناصر على ما متت الفشل إذا إىل تؤدي قد التنمية أن على احلكم من انطالقا ذاهتا حد يف احمللية اجلماعة

 أن ذلك احمللي التنموي للنشاط إطارات بشرية حمركة خبلق يسمح ال الذي األمر املعين، اإلقليم ذلك إىل تنتمي ال

 الذين األفراد يف املتمثلة الذاتية طاقاهتا على ن إال ابالعتمادتكو  لن جوهرها يف احمللية اجلماعات وتطوير إصالح

 .إقليمها مستوى على يقطنون

¹ WEAVER . C , LE DEVELOPPEMENT PAR LE BAS : VERS UNE DOCTRINE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ,  
ED LITEC , PARIS , 1988, P 179 . 

 49 سابق،ص مرجع ، اجلندي مصطفى² .
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 واحلكومة جهود املواطنني توحيد هبا ميكن اليت العمليات هي احمللية التنمية "ب املتحدة األمم عرفتها قد و    

 يف االندماج على ومساعدهتا احمللية اجملتمعات يف االجتماعية و االقتصادية األوضاع لتحسني )الرمسية اهليئات(

 ."¹مستطاع قدر أبقصى رقيها يف املسامهة و األمة حياة

 اجلهود تضافر احمللي وأيضا اجملتمع تنمية على ضرورة التأكيد إىل يشري الذي التعريف هذا إىل النظر خالل من

 االقتصادية جوانبها بكل الشاملة واملتوازنة التنمية حتقيق أجل من احمللي للمجتمع الشعبية اجلهود مع احلكومية

 أن اعتبار على املختلفة التنمية جماالت من جوانب معني جانب على الرتكيز دون اخل،.. والسياسية واالجتماعية

 .جماالت احلياة جوانب لكافة متكامال كال هي احمللية التنمية

 تراكمية عملية احمللية هي التنمية أن ذلك نستخلص من احمللية التنمية ملفاهيم الوجيز العرض هذا خالل ومن

 االقتصادي الصعيد االجتماعي، على كانت سواء األصعدة كافة على حتسينات ٕوإحداث إجراء منها والقصد

 جمال حيث من إال الوطنية عن التنمية وأسسها مبادئها يف ختتلف تكاد ال حدود يف احمللية للمجموعة واخلدمايت

 للهيئات أكرب فرصة متنح كوهنا مسبقا مت ذكره ملا إضافة احمللية، التنمية من الرئيسي اهلدف تربز كما تطبيقها،

 إىل ذلك يف سعيا املركزية اهليئات مع جنب إىل جنبا تنمية اجملتمع مسؤولية من جبزء التكفل على احمللية والوحدات

 من اليت املبادرات ابب اإلقليمية للوحدات تتيح األخرية هذه األقاليم، املناطق يف مستوى على التوازن مبدأ حتقيق

 ومعرفتهم منهم قرابتها وحبكم والظروف، الضرورة تستدعيه ما حبسب اإلقليم حمليا سكان مطالب تلبية شأهنا

 يرتتب الذي األمر اإلقليم، ذلك حدود تقع ضمن اليت للمنطقة واالقتصادي االجتماعي والثقايف ابحمليط الكافية

 على والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية جتسيد يف جناحات االعتبار حتقق بعني هذه األبعاد أخذت إن عليه

 .املستوى احمللي

 

 21ص  ، السعودية ، املريخ دار ، االقتصادية التنمية ، حممود حامد حممود و حسين حسن حممود ترمجة ، تودارو ميشيل  ¹

 



- 94 - 
 

  الفصــــــــل الثــــاني                                                            التنميـــة المحـليــــــــة

 :احلصر ال املثال سبيل على منها نذكر متعددة، فهي احمللية التنمية جماالتإن  :احمللية التنمية جماالت - 3

 : االقتصادية  التنمية. أ

 :" أن هو و تعريف مشرتك إعطاء ميكن أنه إال ، املوضوع هذا حول التفسريات و التعاريف تعدد من الرغم على

 اإلنتاج زايدة هبدف املتاحة البشرية املادية و املوارد استغالل تنظيم و حتسني عملية هبا يقصد االقتصادية التنمية

 دخل يف متوسطة زايدة حتقيق هبدف السكان يف  الزايدة معدل من أسرع مبعدل اخلدمات و السلع من الكلي

 ". ¹احلقيقي  الفرد

 هذا أن كما مستواه املعيشي، وحتسني الفرد دخل حتسني طريق عن ماداي اإلنسان رفاهية هي التنمية فغاية إذا

 للمجموعة الوضعية االقتصادية الغرض منها تطوير يكون خمططات وضع إىل أساسا هتدف واليت التنمية من النوع

 من ميكنها بتوازن الحقا يسمح مبا القاعدية وحىت املنشآت الزراعي أو الصناعي اجلانب يف كانت سواء احمللية

 مبنية خمتلفة أبطروحات االقتصادية التنمية جاءت فقد مث ، ومن أفرادها حاجات هبا تليب اقتصادية منتجات توفري

 .املادي رخاؤه وحتقيق اإلنسان أجل إسعاد من العلمية املنهجية األسس على

 : االجتماعية التنمية. ب

 املفهوم هذا أن جوهر حيث الواحد، اإلقليم ألفراد االجتماعي اجلانب بتنمية لالهتمام يسعى تنموي جمال وهو

 " و به للنهوض الرامية الربامجتنفيذ  و إعداد و التفكري يف الفرد مشاركة قواعد على للرتكيز اإلنساين العنصر هو

 اخلدمات و العامة اخلدمات يف أساسا اليت تنحصر و االجتماعية التنمية برامج فعالية يف الثقة خلق و ابالهتمام

 املوارد يف االستثمار عملية يف مجعها ميكن اليت االجتماعي والضمان اإلسكان و التعليم و الصحة مثل االجتماعية

 " ² .البشرية 

 377 ص ، 1994 ، مصر القاهرة، ، اخلاجني مكتبة ، مبصر املتكاملة الريفية التنمية يف ساتراد ، آخرون و محزة خمتار¹

 49 ص ، 1989 مصر، ، االسكندرية مكتبة ، الريفية للتنمية التكاملي االجتاه مفاهيم و نظرايت . عاتيمي رايض حممد² .
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 تغيري دون اقتصادية تنمية حتدث أن ميكن ال " حيث االجتماعية التنمية و االقتصادية التنمية بني عالقة هناك و

 "¹اقتصادية تنمية دون اجتماعية تنمية حتدث أن ميكن ال و ، اجتماعي

 : السياسية التنمية. ج

 السياسي للنظام متثل استجابة السياسية التنمية أن اعتبار على ما دولة يف القائم السياسي النظام تنمية إىل هتدف

 وتوزيع واألمة واملشاركة بناء الدولة لتحدايت النظام استجابة السيما و والدولية، اجملتمعية البيئة يف للتغريات

 توافر إذا إال يتم ال األخري وهذا النظام السياسي، استقرار حتقيق خالل من إال السياسية التنمية تكون وال األدوار،

 لتويل ميثلوهنم من اختيار يف املواطنني حق يف اجلماهريية واملتمثلة الشعبية املشاركة أبشكال األخذ أو الشكل فيه

 املشاركة خالل ومن اخل،.. احمللية أو واجملالس التشريعية الربملان اختيار أعضاء أو احلاكمة النخب كاختيار السلطة

 .السياسية التنمية مسرية دعم يف كبريا املواطن دورا يلعب السياسية

 : اإلدارية التنمية.د

 يف جوانب التنظيم احليوي النشاط روح بث على القدرة هلا فعالة إدارية قيادة بتواجد اإلدارية التنمية ترتبط

 ربطة ا ومت مجاعة واحدة واإلحساس أبهنم التكامل روح ابملنظمة العاملني األفراد يغر سفي كما ومستوايته

 أكثر يرتبط اإلدارية مفهوم التنمية أن كما واالجنازات العطاء من املزيد إىل والتطلع األهداف حتقيق إىل تسعى

 وزايدة العلمية اإلدارية والفعالية يف املؤسسات الكفاءة عنصر لتحقيق اإلدارة يف البشرية القدرات وتطوير بتنمية

 من يواجهها ما حل يف الطرق هذه استخدام على وقدراهتا مهاراهتا

 .² .االقتصادية  التنمية يف ما أقصى حيقق مبا سلوكها وتطوير أدائها مستوى ورفع مشاكل

 

 240 ص  ، 1983 مصر، ، اإلسكندرية مكتبة ، الريفية للتنمية التخطيط ، فرج إمساعيل . حممد  ¹

 54 ،ص 1992 يناير ، 24 جملد ،3 عدد اإلدارة، جملة ،"احمللية للتنمية الفكري اإلطار "اللطيف، عبد إبراهيم ² .
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 : اإلقليمي والتخطيط احمللية التنمية4.

 هو التخطيط أن على اعتبار ، احمللي املستوى على املخطط التغيري بعمليات أساسا ترتبط احمللية التنمية قضااي إن

 و أهدافه و ومعناه التخطيط التساؤالت حول من جمموعة تثار لذلك و ، التنمية أهداف لبلوغ الفعالة الوسيلة

 تنفيذها أو اخلطة إعداد عند االعتبار بعني جيب أخذها اليت االجتماعية و االقتصادية العوامل عن فضال ، أساليبه

 جماال يعد كما ، أهداف معينة حتقيق أجل من توضع اليت اخلطط و الربامج جمموع أبنه التخطيط يعرف عموما و

 ال التخطيط و ، العامة يف إدارة شؤوهنم املسامهة و أبنفسهم للعمل احمللية اجملتمعات أفراد فيها يعد تربوية لعملية

 إمنا و ، إنتاجية عملية يف إدماجها يتم آيل للموارد تنظيم جمرد يكون أن ميكن ال إذ ، اجتماعي فراغ يف جيرى

 . ابستمرار املوارد و الناس فيها مجاعية يشرتك تنمية لتحقيق اندفاعيا التخطيط يكون أن جيب

 .¹ هي و األسس من جمموعة على يقوم أن بد ال سليما احمللية للتنمية التخطيط يكون لكي و

 . املتاحة املادية و البشرية املوارد أساس على و واقعيا التخطيط يكون أن -

 األهداف لتحقيق ذلك و االجتماعية و االقتصادية األنشطة ملختلف متكامال و شامال التخطيط يكون أن -

 . املنشودة

 . التقييم و التجربة ضوء يف تشكيله يعاد حبيث مران التخطيط يكون أن -

 على مستوى يعد الذي الوطين التخطيط من جزءا يكون أن جيب احمللي التخطيط أن إىل نشري أن جيب كما

 يف تكمن احمللي أمهية التخطيط لكن ، املختلفة األنشطة و القطاعات بكافة يهتم و األقاليم كافة يشمل و املركز

 احمللي التخطيط أن ذلك إىل انبعا أضف كان إذا إال النجاح ابلشكل املطلوب حيقق أن ميكن ال التخطيط كون

 : ³ .أمهها  لعل اعتبارات ²احمللية  البيئة من  ، لعدة وهذا القومي التخطيط عن يتميز

 227 ،ص 1997 ، مصر ، اإلسكندرية ، اجلامعية املعرفة ،دار الثالث العامل واقع و النظرية بني مصطفى،التنمية أمحد مرمي .¹

 333 ،ص 1991 مصر، ، اإلسكندرية والنشر، للطباعة اجلامعية الدار األنظمة، مدخل : العامة اإلدارة الشريف، علي ²

 95 ص ، 2000 ، مصر ، القاهرة . ، نشر دار بدون ، املصري احمللي النظام على الرتكيز مع عام إطار : احمللية النظم ، السيد الوهاب عبد حممد بن مسري املرج ³ .
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 من أو وحدة معني إقليم هبا يتميز معينة ومشاكل مسائل ملعاجلة القومي املستوى على التخطيط صعوبة -

 لكل مشاكل التنمية احمللية يعاجل احمللي أو اإلقليمي املستوى على التخطيط أن ذلك احمللية، اإلدارية الوحدات

 .احمللية جمتمعاهتم نطاق ويف حياهتم يف احملليني املواطنني

االقتصادية  التنمية مستوى حيث من الدولة أقاليم من إقليم كل واحتياجات لظروف التخطيط مراعاة -

 ال تكون عقبة حىت املختلفة ابألقاليم ابلنهوض وذلك األقاليم، هلذه املتكافئ النمو على يعمل كما واالجتماعية،

 .القومية التنمية سبيل يف

 هو أن التنسيق حيث صحية، أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية كانت سواء املطلوبة اخلدمات بني التنسيق  - 

 .املختلفة االجتماعية جماالت التنمية يف الربامج هذه إليها ترمي اليت األهداف حتقيق يسهل الذي احلاسم العامل

 حمدودة معينة فاالرتباط خبطة للمجلس، املواطنني معيشة مستوايت ورفع احمللية اجملتمعات يف سريع تطوير حتقيق -

 على املعنية القوى كل الذي يشجع األمر والتمويل، التنفيذ عن املسؤولني أدوار حتديد شانه من معني بوقت

 .اخلطة أهداف حتقيق

 الطبيعية واملوارد القوى البشرية مثل احمللية التنمية عملية تتطلبها اليت والبشرية املادية املوارد مجيع تعبئة يف املسامهة -

 .واألهلية احلكومية املؤسسات جهود وكذا املختلفة،

 مع أن يتوافق جيب األخري هذا أن إىل نشري أن بد ال ، احمللي التخطيط متيز اليت االعتبارات هذه كل مع و

 جيب الوطين التخطيط أن كما، له قيمة ال احمللي التخطيط يكون بدونه و الزمة ضرورة يعترب الذي الوطين التخطيط

 طبقا اإلقليمية املعامل للمناطق خريطة واضحة برسم هذا و األقاليم خمتلف بني التكامل و التنسيق يضمن أن

 .إقليم لكل املطلوبة األساسية االحتياجات و املتاحة للموارد

 ¹:يف  تتمثل و ، بكفاءة التخطيط عملية تكتمل كي توافرها من بد ال هامة أمورا يستلزم التخطيط فإن عموما و

 61 ص  60،ص 1971 مصر، ، املعارف منشأة: اإلسكندرية املقارنة، احمللية اإلدارة يف املرجع اجلندي، مصطفى¹ .
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 ابحتياجات توفريها للوفاء تتطلب واليت املباشرة وغري املباشرة احمللية املتطلبات أنواع جلميع شامل حبصر القيام -

 .احمللي اجملتمع أفراد

 اخلدمات  املتعددة أنواع من نوع لكل إليها الوصول تستهدف أن جيب اليت ومستوايهتا اخلطة أولوايت حتديد -

 .اخل.. واملياه السكن الصحة، كالتعليم،

 .لألقاليم املختلفة املناطق على وتوزيعها توافرها ومدى احلالية اخلدمات حبصر القيام -

 بني خلدمات  عدالة توزيع مراعاة مع املطلوب املستوى إىل للوصول اخلدمات أنواع كل يف الالزمة الزايدة حتديد -

 .األقاليم سكان أفراد

 .العمرانية للتجهيزات اإلنشاءات لعمليات الالزمة اإلدارية والنظم والربامج الفنيني إعداد -

 .النفقات أبقل هلا كفاءة أقصى إىل تصل حىت واحمللية احلالية اخلدمات مبستوى االرتقاء -

 بني احلاجيات التوازن يتحقق حىت والعمراين واالقتصادي االجتماعي التخطيط بني الكامل ابلتنسيق القيام -

 .الطويل املدى على واإلمكانيات

 الذي تستهدفه واالجتماعي االقتصادي التطور مع ومتاشيها األفراد حلاجات وفقا واألهداف الربامج تطابق -

 .الدولة

 كما ، فيه األهايل احملليني مسامهة بدرجة ر ا كيب ارتباطا يرتبط احمللي التخطيط عملية جناح أن نقول ختاما و

 و ، خططه تنفيذ أمر إليهم الذين يوكل أيضا و ، أمره يتولون الذين احملليني ابألشخاص و احمللية ابلقيادات يرتبط

 . فيهم تتوفر اليت االبتكار و التصرف قدرة و الفنية املهارات على

 . إقليم لكل احلضاري و الثقايف الرتاث و االجتماعية الظروف احمللي التخطيط يراعي أن جيب كما
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  احمللية التنمية مقومات                                                 :الثاين املطلب

 املالية املقومات -1

 ابألعباء والنهوض واجبها يف أداء احمللية اهليئات جناح أن حيث ، احمللية التنمية يف أساسيا عامال املايل العنصر يعد

 من و ، املالية مواردها حجم على كبري يتوقف حلد للموطنني اخلدمات توفري انحية من عاتقها على امللقاة

 اختصاصها متارس أن اهليئات هلذه أمكن كلما احمللية ختص اهليئات اليت املالية املوارد زدت ا كلما أنه الطبيعي

 على للحصول املركزية احلكومة إىل اللجوء دون نفسها على ،ذلك أن يف كما معتمدة األكمل الوجه على

هذا  و األموال حركة تنظيم تتوىل احمللي املستوى على مالية إدارة وجود يتطلب املوارد هذه تسيري ¹املالية  اإلعاانت

 . املالية املستمرة الرقابة كذا و اجليد املايل ابلتخطيط

 رشيد تنظيم و كفؤ نظام حماسيب توفر  "  ²احمللية  التنمية حتقيق على تساعد اليت املالية املقومات من كذلك

 ."دقيقة مالية قيم أو حملية موازنة و سليم مايل حتليل و ، للمعلومات

 .عالية بكفاءة جيعلها تعمل و احمللية اجلماعات أهداف حتقيق يف يساعد جمتمعة العناصر هذه توفر إن

 : البشرية املقومات -2

 يف يفكر الذي هو البشري فالعنصر، احمللية التنمية جناح يف و اإلنتاجية العملية يف عنصر أهم البشري العنصر يعترب

 هو أنه كما املشروعات، إلقامة الالزم الذي يدير التمويل هو و استخدام، أفضل املتاحة املوارد استخدام كيفية

 يف هلا املناسبة احللول يضع و مشكالت من يقابله فيما يعيد النظر و يتابعها و املشروعات، هذه ينفذ الذي

 :زاويتني من إليه النظر ميكن احمللية التنمية يف البشري العنصر دور إنو  ،املناسب الوقت

 .اإلنسان هو التنمية هدف أن حيث ، التنمية غاية أنه هي : األوىل -

 .التنمية حتقيق وسيلة أنه : الثانية -

 203 ص ، سابق مرجع ، حممود طلعت منال¹ .

 35 ص ، 1985 ، األردن ، عمان ، للطباعة األوسط الشرق شركة ، احمللية اإلدارية للوحدات احمللي التمويل ، الزغيب مسارة حالد ² .
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 االقتصادية ، اجلوانب االجتماعية خمتلف من البشرية املوارد تنمية هو احمللية التنمية هدف يكون أن وجب لذلك

 مت ما كثريا تفوق جسدية و قدرات ذهنية و طاقات لديه اإلنسان أن ابعتبار السياسية حىت و ، الثقافية و

 املصدر هي القوة تلك من القصوى أن االستفادة و ، املختلفة العمل مواقع يف فعال به االستفادة أو استغالله

 هذا و ميدانيا وتفعيلها احلقيقة هذه استيعاب بفضل إال ذلك لن يتأتى و ، احمللية التنمية إجنازات لتحقيق احلقيقي

 ¹:هي  و احملاور من جمموعة على تركز أن جيب اإلسرتاتيجية هذه ، البشرية املوارد  لتنمية إسرتاتيجية بوضع

 االحتياجات األساسية الستمرارية جمملها يف هي و الكرمية احلياة شروط توفري تشمل و : االجتماعية الرعاية -

 . التوظيف ، السكن ، التعليم ، الصحة ، الغذاء : يف تتمثل و ، احلياة

 حتقيق من متكن األفراد اليت املختلفة العملية و العلمية املؤهالت توفري يف الفين التأهيل يتمثل : الفين التأهيل -

 حتت يندرج و التنمية متطلبات تسمح مبواكبة اليت التكنولوجية و اإلنتاجية ابملتطلبات املستمر و الدائم التواصل

 . الفكري و الوعي الثقايف نشر ، اإلعالم ، التدريب عمليات اإلطار هذا

 احتياجات عام يف حتديد بوجه املواطنني و اجملتمع إشراك الشعبية املشاركة تعين  ) :الشعبية  (اجلماعية املشاركة -

 حتقيق مبعىن ، األفراد بني الصدق الثقة و أسباب إشاعة كذا و تقييمها و تنفيذها و العمل برامج صيانة و التنمية

 . التنموية يف العملية و اجملتمع وأمهيته يف وره بد املواطن حتسيس يعين الذي املواطنة مفهوم

 : التنظيمية  املقومات 3-

 تنظيم و احمللية املرافق مهمته إدارة مركزية إدارة جوار إىل احمللية لإلدارة نظام وجود يف التنظيمية املقومات تتمثل

 . احمللية الشؤون

 . "  ²املعنيني من منتخبة جمالس إىل إدارية قرارات إصدار سلطة حتويل أو نقل "أبهنا احمللية اإلدارة تعرف و

 . HRD-strategy4. Asphttp://www.moncoman.gov.om/arabic/ ، 26 /2008/03 البشرية  املوارد تنمية إسرتاتيجية ¹ .
 97 ص ، 2002 ، األردن ، عمان ، للنشر وائل دار ، احمللية اإلدارة قانون ، شطناوي خاطر علي .²
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 بعض يف قرارات إدارية إصدار بسلطة اإلقليمية لألشخاص الدولة فااعرت  عن عبارة " أبهنا تعرف كما

  ."¹اجملاالت

هيئات  و املركزية بني اإلدارة اإلدارية الوظائف توزيع على يقوم الذي اإلداري النظام " هو و آخر تعريف هناك و

 ، املعنوية للشخصية اكتساهبا مبقتضى املركزية اإلدارة قانونيا عن مستقلة مصلحة أو إقليمية أخرى إدارية ووحدات

 ." ²اإلدارة تلك من رقابة معني لقدر خاضعة بقائها مع

 :  ابخلصائص التالية تتميز احمللية اإلدارة أن جند التعريفات من سبق ما استقراء خالل من و

،  املصاحل تلك إجناز مهمتها منتخبة حملية هيئات إنشاء،  القومية املصاحل عن ختتلف حملية مصاحل وجود -

 . اهليئات تلك أعمال على املركزية احلكومة إشراف

 : مها أساسيني مبدأين على يقوم احمللية اإلدارة نظام فإن بذلك و

 احمللي املستوى احلكم على شؤون يف الشعبية املشاركة أمام الباب تفتح احمللية اإلدارة أن ذلك  :الدميقراطية مبدأ- 

 جمالسها و احمللية ابإلدارة املركزية السلطة  استعانت كلما أنه حيث ، العامة ابلشؤون االهتمام إىل تدفعه و

 ³.الدميقراطية  على مؤشرا ذلك كان كلما املنتخبة

 .اهليئات املركزية عن مستقلة هيئات إىل األمور بعض يف الفصل مسألة تسند أن أي  :الالمركزية مبدأ- 

 4 : منها  و األسباب من مجلة تفرضه احمللية اإلدارة نظام قيام فإن عموما و

 . املهمة اإلدارية األعمال على قصرها و املركزية اإلدارات موظفي أعباء من التخفيف -

 يف تالءم حاجات السكان اليت املشروعات و اخلطط لوضع املركزية احلكومة و احمللية اإلدارة بني فيما التنسيق -
 . املناطق تلك يف تنفيذها و ظروفهم حسب و مناطقهم

 97 ص ، سابق مرجع ، شطناوي خاطر علي¹ .
 09 ص ، 2004 ، اجلزائر ، العلوم دار ، اجلزائرية احمللية اإلدارة قانون ، بعلي الصغري حممد² .
 03 ص ، 1988 ، اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ، اجلزائر يف احمللية اإلدارة و اإلداري التنظيم أسس ، قاسم أنس جعفر³ .

 19 ص ، 2010 ، األردن ، عمان ، للنشر وائل دار ، احمللية اإلدارة ، املعاين عودة أمين 4 .
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 . اإلجراءات بتبسيط الروتني من احلد و ، فاعلية و بكفاءة اإلجناز سرعة ضمان -

 من يرفع مما والعوامل احمللية الظروف تراعي املركزية اإلدارة تطبقها اليت تلك عن خمتلفة إدارية أساليب استخدام -

 . العمل كفاءة

 . االبتكار و اإلبداع على احملليني املوظفني قدرة زايدة -

 . القرارات اختاذ عمليات يف مشاركتها نتيجة متزايدة خربة احمللية الكوادر إكساب -

 . الشعبية الرقابة مفهوم ترسيخ -

 : ¹احمللية  التنمية أهداف : املطلب الثالث

 العاصمة يف دون متركزها احليلولة و ، فيها العدالة حتقيق يضمن التنموية ابملشاريع املختلفة الدولة مناطق مشول -

 . السكاين اجلذب مراكز يف أو

 .  احلضر إىل الريف من اهلجرات من احلد و ، الدولة أقاليم بني توزيعها و السكانية الرتكيبة يف اإلخالل عدم -

 إىل الالمباالة حالة احمللي من اجملتمع نقل يف يساعد مما احمللية جمالسهم و السكان بني املشاركة و التعاون زايدة -

 . الفاعلة املشاركة حالة

 . إجنازها يف اليت ساهم املشروعات على احملافظة على املواطن حرص ازدايد و الشاملة التنمية عملية تسريع -

 .استقالليتها تدعيم و بواجباهتا قيامها تعزيز يف يسهم مما احمللية للهيئات املالية القدرات ازدايد -

 . اجملتمع تنمية يف لإلسهام احمللية القيادات قدرات تنمية -

 نقلها على العمل احمللية و اجملتمعات يف االجتماعية و االقتصادية املشروعات و النشاطات و اخلدمات تطوير -

 . احلداثة إىل التقليدية احلالة من

 دون ، على الذات االعتماد و ، اإلبداع من احمللية اجملتمعات يف السكان ميكن الذي املالئم املناخ توفري -
 . مشروعاهتا انتظار و الدولة على الكلي االعتماد

 139 ص 140 ص ، سابق مرجع ، املعاين عودة أمين –¹ .
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 يسهم مما املمكنة بتوفري التسهيالت احمللية اجملتمعات ملناطق املختلفة االقتصادية النشاطات و الصناعات جذب -

 العمل فرص من مزيدا ألبنائها يتيح و املناطق تلك تطوير يف

 و اقتصاداي واجتماعيا ابلبالد للنهوض احلكومة جهود مع الشعب جهود ربط و االجتماعي العمل روح تعزيز -

 . ثقافيا

 العملية يف احمللية اهليئات واجملتمعات به تقوم الذي الدور أمهية احمللية ابإلدارة املتعلقة الدراسات من كثري بينت لقد

 قريبة إدارة أبهنا متتاز احمللية اإلدارة ألن ذلك ، التنمية الشاملة حتدث اليت البيئات أصلح من تعترب فهي ، التنموية

 احملليني السكان إشراك و ، احمللية واحلاجات الظروف على الوقوف أقدر على هي و ، عنهم تنبثق ، املواطنني من

 اإلقناع أبمهية و الوعي إاثرة طريق عن تنفيذها و احمللي ابجملتمع النهوض إىل اهلادفة الربامج يف وضع جهدا و فكرا

 . كذلك الدولة على و احملليني السكان على عوائدها و الربامج هذه
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 احمللي التمويل ماهية :الثاين املبحث

 كما من األموال، تتطلب الكثري اليت و املشاريع إجناز و اهلامة اخلدمات من العديد بتقدمي احمللية اجلماعات تقوم

 و جذهبا ومن أجل حتقيقها تعمل على مؤهلة و مدربة بشرية لكفاءات حباجة اخلدمات و املشاريع تلك أن

 لتطوير جاد العمل بشكل على يعتمد األموال توفري إن كافية مالية موارد توفري من بد ال العمل على حتفيزها

 أن بشرط قروض أو إعاانت حكومية كانت سواء خارجية مصادر من موارد البحث عن و املتاحة الذاتية املوارد

 . احمللية اجلماعات مببدأ استقاللية متس ال

 هو األساس الذي التمويل احمللي عن نتحدث مث ، عامة بصفة التمويل ماهية حتديد املبحث هذا يف سنحاول

 . احمللية خيص التنمية فيما بواجباهتا القيام يف احمللية اجلماعات عليه تعتمد الذي

 احمللي التمويل مفهوم : األول املبحث

 شروطه و احمللي التمويل تعريف : األول املطلب

 : احمللي التمويل تعريف 1-

  -1933 العاملي أزمة الكساد بعد االقتصاد علم عن انبثق حيث ، نسبيا احلديثة العلوم من التمويل علم يعترب

 . املايل التحليل و اإلفالس ، السيولة ، التمويل هيكل مثل موضوعات عدة معه ظهرت و )  (1929

 اخلمسينات أوائل إىل التحليلي حتول و ) العشرين القرن أربعينيات  (األوىل املراحل خالل وصفيا التمويل علم بقي

 و األمثل التنوع و حول احملفظة  1990سنة  نوبل جائزة على احلائز " ويتز مارك " نظرية بظهور القرن نفس من

  -1961   الفرتة يف األموال تكلفة و التمويل حول هيكل " جلياين مود و ميلر " نظرية مث ، األسهم اختيار

 نظرايت بعدها ظهرت قد و   ¹  "شارب وليام " و "ويتز مارك"طرف  من النظرية هذه تطوير ( مت(1956

 . التوزيع نظرية و الوكالة تكلفة تكلفة اإلفالس، مثل التمويل حول أخرى

 98 ص ، 2006 ، الشلف جامعة ، الدويل امللتقى ، املتوسطة و الصغرية للمؤسسات املباشر غري التمويل املالية الوساطة دور ، سليمان بوفاسة ، القادر عبد خليل ¹
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 اليت والتصرفات األعمال جمموعة  فهو اصطالحا أما ، ابملال اإلمداد أبنه لغة التمويل نعرف أن ميكن عموما و

 ¹.الدفع بوسائل متدان

 املوارد من الشركات و املنظمات و األفراد احتياجات بتحديد يعىن التمويل²:"هو  و للتمويل آخر تعريف هناك و

 فإن عليه و ، مبشاريعهم املرتبطة احلسبان املخاطر يف األخذ مع استخدامها و مجعها سبل حتديد و ، النقدية

 : التايل  بني جيمع متويل مصطلح

 . األصول من غريه و النقود دراسة -

 . رقابتها و األصول هذه إدارة -

 . إدارهتا و املشاريع خماطر حتديد -

 . املال إدارة علم -

 . املشرتايت الضخمة أو لألعمال املالية االعتمادات توفري تعين متويل كلمة فإن الفعل صيغة يف و

 إلدارة املنظمات و  األفراد يستخدمها أساليب جمموعة تطبيق عن عبارة هو³: "للتمويل  آخر تعريف هناك و

 . ابستثماراهتم املتعلقة املخاطر ابإلضافة إىل ، مصاريفهم و مداخيلهم بني الفرق إدارة الدقة وجه على و أمواهلم

 . املبحث هذا موضوع هو احمللي و التمويل لتعريف املوالية الفقرة يف سنتطرق ، التمويل لتعريف تطرقنا بعدما و

 : احمللي التمويل تعريف *

 احمللية التنمية لتمويل مصادر خمتلفة من توفريها ميكن اليت و املتاحة املالية املوارد كل " أبنه احمللي التمويل يعرف

 احملليات استقاللية تعظم و الزمن عرب التنمية معدالت لتلك أكرب حتقق اليت ابلصورة احمللية الوحدات مستوى على

 ." املنشودة التنمية احمللية حتقيق يف املركزية احلكومة عن

 11 ص ، 2001 . ، مصر ، العربية النهضة دار ، ضريبيا معاملتها كيفية بيان و القروض ملصدر شرح مع التمويل مصادر ، احليجاوي أمحد علي عبيد¹

HTTP:// OR.WIKI PEDIA.ORG/WIKI %08%11D9%85%D9.³ -²  33/12/3101يوم 
 33،ص  سابق مرجع احلميد، عبد املطلب عبد 4 .
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 احمللية اإلدارة نظام يف الختاذ القرارات الرئيسية الدعامة يعترب احمللي التمويل أن القول ميكن التعريف هذا خالل من

 احلكومة أتثري عن بعيدا القرارات تلك اختاذ احمللية يف اجلماعات استقاللية درجة بني طردية عالقة هناك ألن ،

 . احمللية التنمية من املزيد إحداث أجل من الذاتية للمحليات، املالية املوارد توافر بني و املركزية

 لكل يكون أن و ، إيراداهتا الذاتية على احلصول يف احمللية الوحدات سلطات توسيع جيب فإنه املوارد لتنمية و

 و الفنية القدرات تطوير و العام ترشيد اإلنفاق يتم حبيث ، احمللي املستوى على إعدادها يتم مستقلة موازنة منها

 اجلهود تنظيم و ، املناسب لالستثمار املناخ هتيئة االقتصادية و و الفنية الدراسات إعداد و ، للعاملني اإلدارية

 يف احمللية الوحدات صالحيات توسيع خالل من املالية الالمركزية دعم اخلاص و القطاع و ابألفراد اخلاصة الذاتية

 ¹.مركزية ضوابط إطار يف الرسوم الضرائب و فرض

 : احمللي التمويل شروط 2-

 : هي و ، احمللي املايل املورد يف توفرها جيب الشروط من عدد هناك

 من تستفيد احمللية اليت الوحدة نطاق يف ابلكامل املورد وعاء يكون أن املورد مبحلية يقصد : املورد حملية -

 على الضريبة احمللية مثال املوارد و ، املركزية الضرائب أوعية عن اإلمكان بقدر متميزا يكون أن و ، حصيلته

 . العقارات

 ، أحياان معينة يف حدود املورد سعر تقدير سلطة يف احمللية اهليئات استقاللية املورد بذاتية يقصد : املورد ذاتية -

 . ²هلا  املتاحة املوارد حصيلة  و املالية احتياجاهتا بني التوفيق من تتمكن حىت وحتصيله ربطه و

 تكون أن حماولة  أي ، حتصيله تكلفة ختفيض و املورد وعاء تقدير تيسري هبا يقصد و³:املورد  إدارة سهولة -

 . نسبيا حصيلة املورد وفرة ضرورة الوقت نفس يف و ، ممكنة درجة أقل عند التحصيل تكلفة

¹، HTTP://WWW.PARC EGYPT. COM. 33/12/3101يوم  القاهرة ، احملليات متويل ، العامة اإلدارة استشارات و دراسات مركز 
 12 ص ، 1985 ، األردن ، اإلدارية للعلوم العربية املنظمة ، احمللية اإلدارية للوحدات احمللي التمويل ، الزغيب مسارة خالد² .
 66 سابق،ص مرجع احلميد، عبد املطلب عبد³ .
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 احمللي التمويل مصادر و ألنواع احملددة األسس

 اليت واملشروعات اخلدمات طبيعة  اختالف بسبب احمللي التمويل مصادر و ألنواع احملددة األسس تتنوع و تتعدد

 ¹:يلي كما تصنيفها ميكن اليت و احمللية اإلدارة تديرها و تؤديها

 أداؤها ألفراد يتوجب خدمات هي و الصحية و التعليمية اخلدمات مثل اجملتمع لبقاء ضرورية خدمات -

 األهايلمجوع  على يتعني للمجتمع اخلدمات هذه ضرورة حبكم و تكلفتها ارتفعت مهما احمللية الوحدات

 من حصيلة الضرائب متول اخلدمات هذه مثل و ، ليسره تبعا كال أعبائها حتمل مستفيدين غري و مستفيدين

 . معني مقابل نظري يكون دفعها أن غري من عامة منفعة لتحقيق تقرر و تؤدى فالضرائب ، املختلفة احمللية

 و واملياه اإلانرة العام و النقل خدمات مثل منهم معينة لقطاعات أو احمللية الوحدات ألهايل ضرورية خدمات -

 طريق عن أي اخلاصة طريق مؤسساهتم عن ألنفسهم تدبريها عليهم يتعني اليت اخلدمات هي و غريها و الغاز

 أو األعمال رجال استغالل من ذلك لتحميهم تفعل فإهنا احمللية السلطات هبا اضطلعت فإذا ، املشروعات

 املشروعات جانب من تتعرض للمنافسة أهنا هذه اخلدمات على يالحظ ما أهم و ، اخلاص القطاع على القائمني

 أسلوب يف كفاية من أو أرابح من حتققه ملا تبعا كفايتها تقاس ،حيث جتارية أسس على إدارهتا تتعني و اخلاصة

 يدفع ما يعرف اخلدمات هذه مثل ، التجارية الرحبية معايري أو السليمة املعايري االقتصادية عليها يطبق أي األداء

 . اخلدمات تلك مقابل يتحدد االقتصادية األمثان أو األسعار حتديد خالل من هذا و مقابلها ابألمثان يف

 نفعها اجملتمع يعم و األفراد من فقط معينة فئة منها يستفيد ثقافية أو اجتماعية منفعة ذات خدمات توجد -

 مقابلها يكون جيب أن ال اخلدمات فهذه ، غريها و العامة احلدائق و املتاحف و العامة املكتبات مثل أبسره

 املقابل هذا ويعرف ابلكامل اخلدمة املؤداة يغطي أن املقابل هذا يف يفرتض ال كما عنها األفراد يعزف حىت مرتفعا

 . ابلرسم

 63 ص 62 ص ، سابق مرجع احلميد، عبد املطلب عبد ،¹ .
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 النوع هذا يف أتدية القصور ألن نظرا و ، اجتماعية طبيعة ذات لكنها و لألهايل الضرورية اخلدمات من نوع يوجد

 السلطات تتدخل ما فغالبا للخطر، صحة أفراده و أمنه و اجملتمع سالمة يعرض األكمل الوجه على اخلدمات من

 يؤدي املالئمة املساكن توفري فعدم ، اإلسكان خدمات االجتماعية مثل طبيعتها حبكم لألهايل أدائها يف العامة

 ال أن جيب اخلدمات هذه مثل و ، اجلرائم و األمراض انتشار ابلتايل صحية و غري منازل يف السكان تكدس إىل

 و اجملال هذا يف التعاقد حرية على القيود بعض إبيراد الدول من الكثري أخذت لذا ،و التعاقد حلرية كلية ترتك

حتديدها  و املدة ختطيط يف توسعت و ، الدخل حملدودي أتجريها و املساكن تشييد جمال السلطات احمللية دخلت

 . العلمي التقدم ملقتضيات استجابة

 . ابإلجيارات هذا املورد يعرف و الذاتية مواردها من موردا يشكل دخال تدر املساكن هذه أصبحت مثة من و

 مثل املدارس املقبلة األجيال إىل متتد بل القائم اجليل على منفعتها تقتصر ال مكلفة رأمسالية خدمات -

 فإهنا لذا و ، من تكلفتها جانب القادمة األجيال حتميل العدالة تقتضي املشروعات هذه ، إخل... واملستشفيات

 . ميوله الذي املشروع نوع و وحجم القرض قيمة مع تتناسب آجال على تسدد اليت القروض حصيلة من متول

 لكن مواردها و نطاقها يف تدخل أو األساسية احمللية الوحدات نطاق يف تدخل ال مكلفة اقتصادية خدمات -

 . اإلسكان وغريها و املدرسية التغذية و الرئيسية الطرق إنشاء خدمات مثل هبا الوفاء دون تقتصر

 .ابإلعاانت لذا تسمى و املركزية املوارد من أدائها على احمللية اهليئات تعاون أن جيب اخلدمات هذه مثل

 احمللي التمويل مصادر :املطلب الثاين

 احمللية التنمية مبشروعاتللمبادرة  اهليئات هذه يشجع احمللية الوحدات مستوى على احمللية املالية املوارد توفري إن

 ميكن و ، املالية وارد امل توفر مبدى مرتبط أساسا مشروع أي تنفيذ أن حيث ، لألفراد املعيشة مستوايت من للرفع

 .اخلارجية املوارد و الذاتية املوارد : مها رئيسيني قسمني إىل املوارد هذه تقسيم
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 : الذاتية املوارد 1-

 ، احمللية التنمية متويل يف اجلماعات احمللية عليها تعتمد اليت و الفرعية املوارد من عدد إىل الذاتية احمللية املوارد تنقسم

 حبكم و لديه املتوفرة املالية اإلمكانيات حبكم إىل آخر بلد من مقدارها و تنوعها يف ختتلف الذاتية املوارد هذه

 و استغالل نواتج ، احمللية الرسوم ، الضرائب احمللية يف املوارد تتمثل هذه عموما و ، املتبعة االقتصادية األنظمة

 . الذاتية ابجلهود الشعبية املشاركة و ، املختلفة العامة احمللية املرافق استثمار

 : احمللية الضرائب -

 هنائية بصورة احمللية اهليئات العامة إحدى أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعها مالية فريضة أبهنا العامة الضريبة تعرف

 ¹.الضريبة دفع مقابل خاص  نفع عليه يعود أن دون واألعباء التكاليف يف منه مسامهة

 اليت اإلدارية الوحدة يف نطاق اإللزام سبيل على احمللية اهليئات تتقاضاها مالية فريضة كل فهي احمللية الضرائب أما

 ².عامة  منفعة حتقيق بقصد معني مقابل دون متثلها

 أو احمللية الوحدة أفراد من قبل احمللية اجملالس إىل احمللية الوحدة نطاق يف تدفع احمللية الضريبة أن يتضح وابلتايل

 الدولة وأفراد مواطين مجيع قبل من للدولة اهليئات العامة إىل تدفع اليت العامة الضريبة عكس على احمللي اجملتمع

 العامة القواعد تتحقق أن ضرورة يف تتلخص احمللية مواصفات الضريبة فإن وهبذا العامة، األعباء يف مسامهة

 احمللية الضريبة تقدير وسهولة الوعاء حملية إىل ابإلضافة التضحية يف واملساواة حتقيق العدالة أمهها من اليت للضريبة

 .هلا املوارد املقدرة حلصيلة املتوقعة للتقديرات تبعا موازانهتا ووضع ختطيط مشروعاهتا من احمللية لتتمكن اجملالس

 

 

 

 115 ص . 2003 لبنان،  بريوت، ، احلقوقية احلليب منشوراتالعامة (  العامة،امليزانية العامة، ) اإليرادات النفقات العامة املالية انشد، عديل سوزي¹.
 63 ص ، 1962 ، مصر ، مصر هنضة مطبعة احمللية، العامة اهليئات مالية حلمي، حممد مراد² .
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 ¹ :احمللية  الرسوم  -

 تعود معينة ) مرة كل يف (خدمة  إليه تؤدي كلما ، الفرد يدفعه و الدولة حتدده املال من مبلغ أبنه الرسم يعرف

 : هي  خصائص بعدة احمللي الرسم يتميز و ، خاص بنفع عليه

 عدم بغية منه حتقيق الربح جيوز ال و ، ابلكامل اخلدمة تكلفة يغطي أن ابلضرورة احمللي الرسم يف يفرتض ال -

 .املرافق هذه استغالل عن احمللي اجملتمع أفراد كف

 استفادهتا خمتلفة، مقابل بفئات التجارية و الصناعية اجملاالت و العام اجملال على كذلك احمللية الرسوم تفرض -

 .نشاط لكلالنسبية  األمهية حسب متفاوتة بنسب الرسوم هذه تدفع و ، احمللية العامة ابملنافع

 وحساب إقرار إجراءات أسس و فيه حتدد ، الوزراء جملس من أو املختص الوزير من بقرار احمللية الرسوم تنظم -

 . منها التظلم طريقة و ، احمللي الطابع ذات الرسوم

 على تؤدى تلك اخلدمة أن املطلوب و املتوقع فمن لذلك و ، تؤدى أن جيب معينة خبدمة احمللية الرسوم ترتبط -

 . كفاءة أبعلى و وجه أكمل

 الرسوم حبصيلة هذه األخرية تستعني كما ، لألفراد احمللية السلطة تؤديها اليت اخلدمات بتنوع احمللية الرسوم تتنوع -

 . املنفعة الفردية على العامة املنفعة طابع عليها يغلب اليت مهامها أداء على

 تعديلها يف النظر الرسوم و هذه من األنشطة أصحاب و لألفراد تظلمال حبق احمللية اإلدارة أنظمة خمتلف تسمح -

 . املكلفني بسدادها املستفيدين رغبات مع التقديرات تتوافق ال أن املمكن من حيث ،

 و ، احمللية تعيشها اجملتمعات اليت البيئية و االجتماعية و االقتصادية الظروف على احمللية الرسوم حصيلة تتوقف -

 . آخر إىل حملي جمتمع من تتفاوت أن ميكن بذلك هي

 

 165 ص ، 1986 ، مصر ، اجلامعية الدار ، العامة املالية ، صادق الكرمي عبد بركات ¹
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 . يف االعتبار تؤخذ أن جيب اليت العوامل من العديد دراسة احمللية الرسوم إلغاء أو فرض يسبق أن جيب -

 : احمللية العامة املرافق استثمار و استغالل نواتج -

 اجلماعات حتوزها اليت املساحات احملالت و و املساكن خمتلف إجيار عن الناجتة املداخيل يف اإليرادات هذه تتمثل

 اجلماعات تقدمها اليت العمومية اخلدمات إيرادات كذا ، و األمالك هذه عن التنازل نواتج إىل ابإلضافة ، احمللية

 . للمواطنني احمللية

 : الذاتية ابجلهود الشعبية املشاركة -

 هلا حدود ال اليت طاقات اجلماهري من الضخمة األرصدة تلك هي احمللي اجملتمع ألفراد الذاتية اجلهود أن شك ال

 و ، اجلامعات و يف املدارس و املصانع يف ، و القرية و املدينة يف الفنية الطاقات و البشرية و املادية الطاقات ،

 فإهنم السليمة الوجهة وجهوا و جندوا إذا ضخم رصيد ميثلون كل هؤالء ، اخلارج يف يعملون الذين املواطنني مجوع

 ¹.السياسية  و االقتصادية و االجتماعية احلياة يف الثروة حد يبلغ تطويرا اجملتمع لتطوير  اجليد األساس سيكونون

 اخلارجية املوارد - 5

 نفقات كافة يعين تغطية ال للمحليات اإلداري االستقالل دعم يف احمللية املالية املوارد أمهية على التأكيد إن

 اللجوء يتم فإنه ولذلك املطلوبة معدالت التنمية من يبطئ قد ذلك ألن الذاتية املوارد من احمللية التنمية مشروعات

 . احمللية الوحدات نطاق خارج مصادر من أتيت ألهنا املوارد ابخلارجية هذه تسمى و ، اخلارجية املالية املوارد إىل

 على احمللية للجماعات االعتماد الذايت مدى إبراز يف أمهيته تكمن املالية املوارد من النوعني هذين بني الفصل إن

، القروض، احلكومي اإلعاانت : يف اليت تتمثل و اخلارجية املوارد حجم إبراز و ، الذاتية مواردها و إمكانياهتا

 . اهلبات و التربعات

 

 86 ص ، سابق مرجع ، اجلندي مصطفى¹ .
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 :احلكومية اإلعاانت -

 بعض ويف اخلاصة، احمللية واهليئات والوحدات العمومية اهليئات إىل مالية مساعدات منح إىل الدولة تضطر ما غالبا

 .عينيا وال نقداي ال املساعدات هذه برد تلزم املستفيدين أن بدون أي مقابل على الدولة حتصل أن بدون األحيان

 أهدافا اإلعاانت هذه ¹،ابإلعاانت احمللية التنمية نفقات لتغطية املوجهة املالية املساعدات هذه وتسمى وتؤدي

 الفقرية املناطق بني الفوارق الدولة،ٕواذابة مناطق خمتلف يف الرخاء تعميم يف تتمثل اجتماعية وأخرى اقتصادية

 .الغنية واملناطق والنائية

 من كثري يف أهنا توجب إذ احمللية اجملالس واستقالل حرية تقيد شروطا تتضمن ما غالبا احلكومية اإلعاانت إن

 .املركزية اهليئات مالية من رقابة إىل احلكومية اإلعاانت إنفاقها عند احمللية اإلدارة خضوع األحيان

 :القروض-

 على امليزانية موارد وتعجز احملليات مستوى على تنشأ اليت االستثمارية املشروعات متويل يف القروض تستعمل

 من إذن دون قروض عقد تلجأ إىل أن احملليات مستوى على احمللية للمجالس عادة جيوز وال نفقاهتا، تغطية

 .احلكومة

 قيمة املشروع املراد إنفاق طبيعة على تعتمد القرض ومدة بسيطة بفائدة يكون ما عادة القروض من النوع وهذا

 .عليه القرض

 : هي هامة أهداف ثالثة حيقق قروض هكذا مثل على املركزية احلكومة موافقة اشرتاط إن

 من هذا النوع على الكامل اإلشراف هلا يتحقق لكي احمللي الرأمسايل اإلنفاق على الرقابة من نوع ممارسة -

 التخطيطيف ممارسة  الدولة مهمة تيسر الرقابة فهذه ، املالية و االقتصادية سياستها مع يتفق مبا اإلنفاق

 . االقتصادي

 47 ص ، 1999 اجلزائر، ، العامة احملمدية دار ، العمومية احملاسبة و املالية يف دروس صغري، حسني¹ .
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 يف عليها الفوائد املستحقة و األقساط سداد يف اجملالس إمكانيات و املالية احمللية اجملالس مسعة على احلفاظ -

 . احملددة املواعيد

 . متباعدة فرتات على القروض توزيع طريق عن الفائدة سعر يف التحكم -

 :اهلبات و التربعات -

 إىل مباشرة إما به املواطنون يتربع مما حصيلتها وتتكون احمللية اجملالس موارد من موردا واهلبات التربعات تعترب

 تركها وصية نتيجة تكون قد وكذلك هبا، تقوم املشاريع اليت متويل يف للمسامهة مباشر غري بشكل أو احمللية اجملالس

 .بلده يف امسه لتخليد املغرتبني أحد يقدمها الورثة أوهبة انعدام حالة يف وفاته بعد املواطنني احد

 احمللي التمويل إىل احمللية التنمية حاجة مدى :   املطلب الثالث 

 فإن ممكنة معدالت الشامل أبكرب مبعناها احمللية التنمية حتقيق هو احمللية لإلدارة نظام ألي النهائي اهلدف إن

 و مستمر بشكل املالية املوارد إىل حاجة يف ممكنة فإهنا صورة أبفضل و مرتفعة مبعدالت تتحقق لكي احمللية التنمية

 . املطلب هذا يف سنتناوهلا اليت من العوامل العديد إىل ذلك رجع ي و ، متجدد و زيد ا مت

 املالية املوارد توافر ضرورة و احمللية التنمية

 مشروعات إقامة ارتفاع تكلفة و احمللية اخلدمات تقدمي تكلفة ارتفاع إىل املؤشرات و الدالئل من الكثري تشري

 .العامل املختلفة دول يف املطبقة احمللية اإلدارة أنظمة من الكثري يف احمللية التنمية

 التنمية إقامة مشروعات و اخلدمات تقدمي تكلفة معدالت ارتفاع وراء األسباب من العديد هناك أن شك ال و

 : إىل عامة بصفة تقسيمها ميكن و احمللية،

 زايدة يف تقريبا تلك العوامل تنحصر و احملليات مستوى على احمللية للتنمية الداخلية البيئة ختص : داخلية عوامل -

 الفاقد و الضياع معدالت تزايد أو إقامة املشروع أو اخلدمة تقدمي مستلزمات و اخلدمات أسعار ارتفاع و األجور

  األحيان من الكثري يف التسبب و اإلمهال تزايد إىل هذا ابإلضافة ، بكفاءة احمللية اخلدمات أداء عدم عن الناجتة
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 و اخلدمات إدارة يف كفاءهتا عدم أو التكلفة ترشيد يف كفاءهتا اإلدارة وعدم سوء ذلك إىل يضاف قد و

 . اجملال هذا يف عليها املتعارف السليمة االقتصادية للمعايري طبقا ابلتنمية احمللية اخلاصة املشروعات

 والسياسات السياسات االقتصادية ختص عوامل جمموعة إىل بدورها العوامل تلك تنقسم قد و :خارجية عوامل -

 السياسات هذه و إصالحية سياسات العامل تتبىن دول من الكثري يف املركزية احلكومات أن إىل تشري اليت و العامة

 و اخلدمات تقدمي تكلفة ارتفاع إىل تؤدي اليت املتغريات االقتصادية أو العوامل من جمموعة األوىل ابلدرجة تشمل

 . ابلتنمية احمللية اخلاصة املشروعات إقامة

 تؤثر واليت العاملية االقتصادايتيف  التغريات ختص اليت اخلارجية العوامل من جمموعة هناك أخرى انحية من و

 هذا يف اخلارج على يزداد اعتمادها اليت الدول تلك خاصة يف و احمللية ابلتنمية اخلاصة التكلفة عناصر على بدورها

 . اجملال

 الرتفاع نتيجة غريها املستوردة و املعدات و اخلامات و املستلزمات تكاليف ارتفاع إىل التغريات تلك تؤدي قد و

 . ابلتنمية احمللية املشروعات اخلاصة إقامة و اخلدمات تقدمي تكلفة ارتفاع مث من و العاملية األسعار

 إىل آلية يؤدي بصورة املشروعات احمللية أحجام تزايد و ، احمللية اخلدمات نطاق اتساع أن ذلك كل إىل يضاف و

 . تلقائيا احمللية التنمية تكلفة تزايد

 ملواجهة اخلاصة املتزايد لالعتمادات الرصد ضرورة يف احمللية التنمية تكلفة ابرتفاع اخلاص االجتاه هذا ينعكس و

 . احمللية التنمية أجل من ابختالف صورها املالية املوارد من املزيد إىل احلاجة تزايد أي ، االجتاه هذا

 اجلهود بذل أقصى يف جمال احملليات يف احمللية ابإلدارة القائمني على كبري بعبء يلقي االجتاه هذا أن شك ال و

 املوارد تلك لتعبئة السبل أفضل يف البحث و ، التنمية احمللية من املزيد إلحداث احمللية املالية املوارد من املزيد لتعبئة

 . ¹اجملال  هذا يف  استخدامها حسن يف أيضا البحث و

 32 ص ، 1975 مصر، ، القاهرة ، للكتاب العامة اهليئة ، احمللية اإلدارة يف مقدمة ، رشيد أمحد¹ .
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 و االقتصادية األهداف فرعية من جمموعة حتقيق بضرورة ترتبط احمللية اإلدارة لنظام رئيسي كهدف احمللية التنمية و

 أو إشباعها من بد ال اليت مبجموعة احلاجات ترتبط األهداف هذه و ، اإلدارية و السياسية و االجتماعية

 املالية للموارد ومتزايدة متجددة و دائمة حاجة فإن هناك املفهوم هبذا التنمية عملية استمرار مع و حتققها املطلوب

 املوارد توافر مدى و أبهدافها املختلفة احمللية التنمية حتقق بني الطردية العالقة و القوي االرتباط يتضح هنا من و

 يف التنمية من املزيد إىل  إحداث التنمية خالل عملية من تؤدي اليت املدخالت مبثابة هنا املالية فاملوارد ، املالية

 . احمللية اجملتمعات

 املالئمة املالية املوارد بضرورة توافر احمللية التنمية أهداف من جمموعة كل ارتباط على الربهان إعطاء السهل من و

 . إليها املشار األهداف تلك لتحقيق

 إقامة خالل من احمللية يف اجملتمعات األفراد معيشة مستوى رفع إىل السعي من تتضمنه مبا االقتصادية فاألهداف

 إليه تسعى ما و ، احمللي املستوى على اخلدمات السلع و توفري إىل تؤدي اليت اخلدمية و االقتصادية املشروعات

 املالية املوارد من املزيد يتطلب ذلك كل فإن االجتماعية و الفوارق االقتصادية تقريب من أيضا األهداف تلك

اجملتمعات  على األهداف تلك من كبرية نسبة حتقيق عبئ إلقاء إىل املركزية احلكومات مع اجتاه خباصة و احمللية

 السياسية و االجتماعية األهداف و الشاملة القومية التنمية أهداف مع احمللية التنمية أهداف تالحم إطار يف احمللية

 قد اآلراء كل كانت إذا خاصة و املطلوبة ابلصورة تتحقق املالية،لكي املوارد من املزيد إىل حتتاج كلها ، اإلدارية و

 يزيد و يعمق مما ممكنة كفاءة أبكرب األهداف تلك حتقيق إىل يؤدي احمللية املوارد املالية توافر ضرورة أن إىل أشارت

 . كبرية مبعدالت احمللي املستوى على واإلدارية السياسية و التنمية االجتماعية من

 الالزمة القرارات اختاذ أساسي يف عنصر هو املايل العنصر أن من أساسا ينبع املالية املوارد توافر أن اخلالصة و

 حملية تنمية معدالت أكرب بتحقيق اخلاصة أداء رسالتها يف احمللية اهليئات جناح أن حيث ، احمللية اجملتمعات لتنمية

 الدولة يف احمللية التنظيمات و اهليئات قوة أن بل ، املتاحة املالية حجم مواردها على كبري حد إىل يتوقف ة،ممكن
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 أهدافها و احمللية التنمية حتقيق إمكانية مبدى أي ، للدولة العامة املالية إىل مالية احملليات بنسبة تقاس إمنا 

 . ممكنة درجة أبكرب الذاتية احمللية املوارد على ابالعتماد الذايت

 احمللية التنمية متويل يف الذايت االعتماد إىل االجتاه تزايد

 أو املتقدمة الدول سواء دول العامل من الكثري يف احمللية اإلدارة أنظمة على أجريت اليت الدراسات من الكثري تشري

 اإلعاانت على احملليات اعتماد تزايد إىل -النامية الدول يف خاصة و – واضح اجتاه وجود إىل النامية الدول

 اإلعاانت متثل و ، احمللية بتنمية اجملتمعات اخلاصة إقامة املشروعات و احمللية اخلدمات تقدمي يف املركزية احلكومية

 . البلدان من الكثري يف التنمية لعملية املتاحة احمللية املوارد من النسبة األكرب املركزية احلكومة من

 من املزيد احمللية قبول اجلماعات احمللية التنمية متويل يف املركزية احلكومة على املتزايد االعتماد هذا على يرتتب و

 .اجلماعاتهلذه  املايل االستقالل من ينتقص مما املركزية احلكومة رقابة

 يؤدي املتاحة الذاتية املالية استخدام املوارد من منفعة أكرب على احلصول يف احمللية املالية اإلدارة جناح أن شك ال و

 من املزيد تعبئة يف دورها أداء يف احمللية املالية جناح اإلدارة فإن لذلك و ، احمللية اجلماعات نظام كيان تدعيم إىل

 من املزيد إىل احملليني املواطنني يدفع املركزية احلكومة من أتيت اليت حجم اإلعاانت من التقليل و الذاتية املوارد

من  مبزيد أو احمللية املشروعات تكاليف يف من جانبهم االختياري ابالشرتاك إما احتياجاهتم يف متويل املسامهة

 تدعيم على الذي يساعد األمر سدادها يف الرتاخي أو للتهرب حماولة أدىن دون الواجبة ديوهنم سداد على احلرص

 . احمللية اجلماعات كيان

 على يعتمد إمنا القيام مبهامها على قدرهتا ازدايد و احمللية اجلماعات نظام تدعيم أن إىل يشري التحليل هذا لعل و

 . هلا املتاحة الذاتية املالية املوارد قدر

 االعتماد لتقليل ، املالية الذاتية املوارد من املزيد إىل حتتاج ، احمللية التنمية أن استنتاج ميكن املنطلق هذا من و

 اإلسراع آخر ومن جانب ، جانب من احمللي هذا االستقالل أتكيد و املركزية احلكومة من اإلعاانت على املتزايد

 أن ميكن ، احلكومية املركزية اإلعاانت تقليل إىل اجتاهها املركزية يف احلكومات أن ذلك ، احمللية التنمية مبعدالت
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 يف فإهنا احمللية التنمية عملية إبطاء عدم يف احمللية اجلماعات رغبت إذا و احمللية املطلوبة التنمية معدالت من تبطئ 

 . اجملال  هذا يف املمكنة الوسائل بكل الذاتية املالية املوارد من املزيد بتعبئة احلالة مطالبة هذه

 و مستمر بشكل املالية إىل املوارد احمللية التنمية حاجة إىل غريها و هي تشري السابقة العوامل كل أن اخلالصة و

 األمثل احمللي التمويل هيكل إىل للوصول تلك املوارد لتعبئة السبل أفضل عن البحث من بد ال و متجدد و متزايد

 . احمللية التنمية أهداف حيقق الذي
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 مقدمــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــل

بعدما مت التطرق لقطاع النقل من كل جوانبه )التعريف، التطور التارخيي، مكوانته ...( ابالضافة اىل          

 سياسة الدولة اجلزائرية املنتهجة لتطوير هذا القطاع وكيفية التخطيط له يف الفصل االول .

متويلها عن طريق التمويل الذايت  مت التطرق جلانب التنمية احمللية بكل جوانبها من تعاريف ومقومات وكيفية      

 ومدى حاجة التنمية احمللية للتمويل الذايت .

 ارأتينا اىل ان نتناول يف الفصل االخري مدى اتثري قطاع النقل على التنمية احمللية من خالل :

 تعريف مبيناء مستغامن ودوره يف جلب االستثمارات )حبكم الرتبص فيه( -

 ة مستغامن،واقع التنمية احمللية يف والي -

 دراسة االستبيان، -
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 مؤسسة ميناء مستغامن ودورها يف جلب االستثمار                           املبحــــــــــــث األول             

 التعريف ابملؤسسة
  إسم املؤسسة: مؤسسة ميناء مستغامن 

 النظام القانوين للمؤسسة: مؤسسة عمومية إقتصادية/ شركة ذات أسهم 

  :دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري مسامهات الدولة "املوانئ"  000 000 500رأس املال اإلجتماعي

SOGEPORTS 

  :م0983 أوت 02الصادر بتاريخ  387 -83مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  م0983أوت  02اتريخ التأسيس  

  :م 0888فيفري  58اتريخ إستقاللية املؤسسة. 

  :27000مستغامن  000املقر اإلجتماعي: الطريق الرئيسي إىل صالمندر  ص ب 

 إسم ولقب املدير العام: موالي حممد 

  :12 / 33.01.11 (045)هاتف 

  :33.01.15 (045)فاكس 

  :املوقع على اإلنرتنتmostaganem.dz-www.port 

 مهام املؤسسة
 إستثمار وتطوير ميناء مستغامن 

  واإلنشاءات املينائيةإستغالل اآلالت 

  إجناز أعمال صيانة وهتيئة وحتديث للبىن املينائية الفوقية 

 إعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبىن املينائية التحتية ابلتعاون مع الشركاء اآلخرين 

 مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية 

 مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغريها 

http://www.port-mostaganem.dz/
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  القيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع مؤسسة

 ميناء مستغامن.

 املوقع اجلغرايف
° 12و° 11مشاال و خطي طول ° 22و° 02يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بني خطي عرض 

 شرقا .

 قدرات إستقبال ومعاجلة البواخر
 . م0801: بطول كاسرة األمواج

  م05وعمق  م011: مشايل غريب بعرض املدخل البحري للميناء

 :األحواض

 حمطات رسو( 12)حيتوي على م  8,17م و 6,77هكتار وعمق يرتاوح بني  04: مبساحة مائية تقدر بـ احلوض األول

 حمطات رسو( 14)حيتوي على  م8,22م و  6,95هكتار وعمق يرتاوح بني  02مائية تقدر بـ  : مبساحةاحلوض الثاين

 مرت خطي مقسمة كمايلي: 296 1حمطات رسو بطول كل ي يصل إىل  01: حتوي األرصفة

 (1مرت خطي )احملطة   001:  الشرقيالرصيف الشمايل 

 (0و  5، 0مرت خطي )احملطة  405:            رصيف املغرب

 (5و  0مرت خطي )احملطة اجلديدة  501:          الرصيف اجلديد

 ( 2و  4مرت خطي ) احملطة  511:        رصيف اإلستقالل

 (1و  2مرت خطي ) احملطة  581:    الرصيف اجلنويب الغريب

  ذات اإلستخدام التجاري. 2م 430 44أرضية التخزين:  مبساحة كلية تقدر بـ 

  سيارة مع إمكانية متديدها إىل 000 6وقدرة إستيعاب تصل إىل  2م 000 60مرأب السيارات: مبساحة 

 سيارة000 12
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  حاوية سنواي. 000 15وقدرة معاجلة  2م 000 15مرأب احلاوايت: مبساحة 

  للخدمات التجارية 2م 950 5، توظف 2م 950 8خمزن مبساحة  02املخازن: عددها 

 :مرت خطي 885 4الطريق األرضي:    طرق املواصالت 

  :مرت خطي )كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا  747 3السكة احلديدية

 ولنقل احلبوب، األانبيب املعدنية، ثفل قصب السكر ....( 

 التسهيالت املينائية
  نه لـ   سا مديرية  قيادة امليناء بثالثة سفن قيادة و َزْوَرقي إرساء.  54سا /  54إرشاد السفن : تؤم ِّ

  قطر السفن : ت قطر السفن التجارية ليال و هنارا ابستخدام قاطرةISSER 2  حصان. 700 1ذات قوة 

 على التفصيل اآليت :  85وسائل الشحن والتفريغ مليناء مستغامن : عددها 
- 01   Grue TEREX / DEMAG  250 Tonnes  AC-1   

- 02   Grues TEREX / DEMAG 50 Tonnes AC -1     

- 02   Grues LIEBHERR 50 Tonnes LTM 50-3-1 

- 02   Grues électriques ENCC  8/15 Tonnes 

- 02   Grues électriques CAILLARD  3/6 Tonnes 

- 04   Super stackers 45 Tonnes PPM    

- 02   Super stackers 45 Tonnes TEREX / PPM 

- 04   Mini Chargeur CATERPILLAR 

- 01   Mini Chargeur NEW HOLLAND 

- 01   Pelle rétrochargeuse KOMATSU 

- 02   Pelle rétrochargeuse CASE 

- 54   Chariots élévateurs de 1,5 à 32 Tonnes 

- 01   Tracteur Ro/Ro  35 Tonnes SISU 

- 02   Tracteur Ro/Ro  45 Tonnes FERRARI 

- 01   Pompe à grains VIGAN     140 Tonnes/H 
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- 01   Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H 

 2013عدد العمال 
 325والعمال املتعاقدون:   400العمال الدائمون :  -

 احلصيلة السنوية للنشاطات املينائية 
 حتليل جتارة البضائع : .0

 5100 5105 5100 5101 5118 السنة

 5.850.045 0.121.802 0.088.881 0.111.480 0.015.408 حجم البضائع )طن(

مقارنة   %50مسجال ارتفاعا قدره  طنا 342 292 1بلغ حجم املبادالت التجارية مليناء مستغامن   5100خالل 

 السنة الفارطة.

 (%81اد الوطين من بذور البطاطا تقدر جتارة بذور البطاطا )يشار إىل أن حصة ميناء مستغامن من اإلسرت  .5

 السنة عدد السفن حجم الواردات )طن(

87429 47 3113 

58788 30 3113 

54923 32 3112 

42479 23 3112 

71256 30 3111 

54295 25 3117 

83063 34 3118 

96 791 37 3119 

96 314 36 3101 

100 342 37 3100 

127 745 44 2012 

100 479 39 2013 
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 جتارة السيارات :  .0

سفينة انقلة للسيارات مسجلة إخنفاضا قدره  240وحدة متحركة على منت  668 121، إسترياد 5100مَتَّ بنهاية 

 وحدة مقارنة ابلسنة الفارطة.  413 28

 السنة   2009 * 2010 2011 2012 2013 

 عدد انقالت السيارات 22 099 092 269 240

 عدد الوحدات املتحركة 437 17 359 56 662 63 081 150 668 121

 5118بدء عملية اإلسترياد إنطالقا من أكتوبر   *

 جتارة احلاوايت .4
 السنة  2010 2011 2012 2013

 قدم( 31)معادلة عدد احلاوايت  995 3 208 6 448 4 662 3

 احلمولة اخلام 872 28 646 40 049 28 546 23

 
 

 إمتيازات امليناء
بوجود ميناء مستغامن يف منطقة فالحية بني وهران، أرزيو واجلزائر العاصمة، فهو يعترب من جهة منفذا         

طبيعيا لعدة والايت: مستغامن، شلف، غليزان، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، .....، ومن جهة أخرى 

 غرداية، بشار، عني الصفراء، ....(.يعترب ملتقى ألهم الطرق املؤدية إىل اجلنوب اجلزائري )األغواط، 

كذلك فإن ميناء مستغامن يقع يف حمور تتقاطع فيه أهم شبكات املواصالت )طرق معبدة وسكك حديدية(         

من وإىل خمتلف مناطق الوطن واليت تعترب شرايان حيواي لتنمية املشاريع الصناعية والتجارية فهو موصول بشبكة 

 احملمدية )حمطة الفرز( كما أنه يوفر إمكانية الوصل  –السكة احلديدية مستغامن السكك احلديدية عن طريق 
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إتصال مباشر مع منطقته اخللفية )اجلنوب ابلشبكة احلديدية مع والية تيارت دون املرور ابحملمدية مبا يضعه يف 

واجلنوب الغريب للجزائر إىل غاية متنراست( وهذا من أجل نقل خمتلف السلع والتجهيزات املوجهة إىل الشركات 

 الوطنية واألجنبية املتخصصة يف التنقيب عن البرتول اليت تنشط يف اجلنوب اجلزائري.

مرت خطي داخل   4885ميناء مستغامن هي وجود شبكة طريق بطول ومن اإلمتيازات األخرى اليت  متيز       

 امليناء تربطه مباشرة ابلطرق الوطنية لشرق وغرب وجنوب اجلزائر وهذا دون املرور بوسط مدينة مستغامن.

والية  05املوقع اجليوإسرتاتيجي مليناء مستغامن والشبكة الطرقية اليت تربطه مع منطقته اخللفية املتكونة من       

ي عدَّان من أهم ما يقدمه امليناء ملتعامليه اإلقتصاديني من إميتازات كما أنه يوفر ملستعمليه أحسن اخلدمات أبقل  

 كلفة.

األداء اجليد واملتواصل للخدمات املينائية من حيث اإلنتاجية، املردودية، معدالت الشحن والتفريغ، قَِّصر       

ر  إختيار ميناء مستغامن من قبل عدد كبري من املتعاملني  مدة املكوث يف امليناء واحملافظة اجليدة للبضائع يـ َفس ِّ

 اإلقتصاديني وجمهزي السفن من خمتلف اجلنسيات.  

 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 
 

  الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 دور ميناء مستغامن يف جلب االستثمار : 

 مديرية االستثمار كفرع من فروع املؤسسة :  -0

 إن ملديرية االستثمار دور هام و أساسي يف مؤسسة ميناء مستغامن فهي اليت تسهر على العمليات التالية :

 *عمليات الشحن وتفريغ البضائع 

*مسؤولة عن األضرار املتعلقة ابلبضائع وكذلك األخطار اليت حتدث للسفينة بسبب أي أتخر يف عملييت الشحن 

 والتفريغ 

 *أتمني االستالم و التعرف يف اليابسة على البضائع املشحونة و املنزلة و حراستها إىل أن يتم شحنها أو تسليمها 

 متت معاينتها ابلنسبة لسوء البضاعة او تعليبها *كما تتخذ بعني االعتبار مجيع النقائص اليت 

 *حتديد األجل املسموح به ملكوث البضائع وفقا لوضعية امليناء 

 *كما أهنا تشرف على مجيع الواثئق امللزمة مبكوث السفينة ونقل البضائع 

 *اتمني مجيع عمليات التجارة والنشاطات التجارية

 خل(*محاية امليناء)األرصفة،سدود احلجز...ا

 *استالم البضائع و حتويلها وختزينها ووزهنا و تسليمها 

 *تشرف على كيفيات استغالل اآلالت و املنشات املينائية 

 *حتديد شروط إيداع و تكريس و حركة البضائع 

 *تشرف على تصليح األغلفة ووسائل التعليب خالل عملية الشحن و التفريغ

 *التعامل مع الزابئن
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 اسرتاتيجيات املؤسسة جللب االستثمار: -5

يبذل ميناء مستغامن جهودا على عدة أصعدة بغية جلب استثمارات يف خمتلف امليادين من جهة و من جهة 

 اقتصاديني جدد)مصدرين و مستوردين( ومن أمهها:أخرى جذب متعاملني 

*تسويق صورة ميناء مستغامن عن طريق توزيع مطوايت اشهارية ، كتيبات تتضمن أهم نشاطات امليناء، جملة ثالثية 

((el bahri  أفالم واثئقية، 

عالقة امليناء ابملتعامل *تنظيم أايم دراسية هتدف إىل فتح النشاطات التجارية أمام الشراكة و دراسة طرق حتسني 

 االقتصادي و إجياد تسهيالت جتارية و مينائية جديدة للمستثمر

*املشاركة يف خمتلف امللتقيات و الندوات اليت يتعلق موضوع تنظيمها ابألنشطة التجارية االستثمارية منها )امللتقى 

 5118 15/ 10إىل  10/ 01(الذي مت تنظيمه يف حاسي مسعود من SIHGAZ 2008الدويل للمحروقات و الغاز 

*ومن جهة أخرى يعمل امليناء على توسيع استثماراته يف البىن الفوقية و التحتية للميناء و على صعيد وسائل 

 الشحن و التفريغ و على صعيد رأس املال البشري .

 و من أهم البعثات األجنبية اليت استقبلها امليناء :

بزايرة  GEO ENGINEERING CORPORATION CGCقامت الشركة الصينية  م5101سنة *يف 

للميناء يف إطار استثمارها يف أعمال متديد املاء اىل بلدية خماطرية ،عني الدفلى ،عريب ، سيدي خلضر و مخيس 

 مليانة انطالقا من سد سيدي أحممد بن طيبة 

 زارت الشركة الكورية : 3119*يف سنة 

 DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD  ميناء مستغامن يف إطار اسرتاد

طن من خمتلف البضائع من اجل االستثمار يف مشروع ضخم يف انتاج االمونياك و اليوراي ابملنطقة  000 400

 الصناعية أرزيو 
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طن من خمتلف البضائع املخصصة لالستثمار يف  000 70يف اطار اسرتاد  UHDE*ممثلني عن املورد االملاين 

 مشروع شركة إلنتاج اليوراي يف ارزيو 

 يف إطار الشراكة مع سوانطراك GDF-SUEZ*الشركة األملانية 

*الشركة األملانية املستثمرة مسبقا يف مشروع إلنتاج اجلبس يف بلدية فلوريس زارت ميناء مستغامن يف إطار تصدير 

 اجلبس حنو بقية املوانئ األجنبية. 

و من أهم املشاريع االستثمارية اليت جلبها ميناء مستغامن بل عدد كبري من الشركات األجنبية املتخصصة يف -

 :اء مستغامن و من أهم هده الشركاتثمرة يف اجلنوب اجلزائري تستورد معداهتا االستثمارية عرب ميناحملروقات و املست

ا استوردت معداهتا  MAOاليت استثمرت يف مشروع متديد املياه   TEXEIRA DUARTE*الشركة الربتغالية

االستثمارية عن طريق ميناء مستغامن انطالقا من موانئ بلجيكا ،ايطاليا ، مصر ، تونس . بلغ حجم صادراهتا أزيد 

 طن من خمتلف البضائع )أانبيب معدنية ،مواد كيماوية و جتهيزات أخرى ...اخل(. 81111من 

ا ببلدية سوانكتار استوردت أيضا جتهيزاهتا املوجهة لالستثمار *الشركة االسبانية :شركة حتليه املياه اليت أجنزت مؤخر 

طن مابني  05111عرب ميناء مستغامن انطالقا من موانئ اسبانيا ، فرنسا ، أملانيا و الصني زادت صادراهتا عن 

 أانبيب بالستيكية و مواد قابلة لالشتعال و مواد كيماوية و معدات أخرى.
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 املبحــــــث الثانـــــي                               واقــع التنميــــة احمللية بوالية مستغانــم   

 : تقدمي الوالية -0

،وهي  0884لسنة  18-84نشأت والية مستغامن يف التقسيم اإلداري الذي حدده القانون رقم        

منطقة معروفة منذ القدم ،كما تقع والية مستغامن يف الشمال الغريب من اجلزائر ،تطل على الساحل على 

 .كم 022فة ،وتبعد عن العاصمة مبسا 3كم  5528،ترتبع والية مستغامن على مساحة قدرها  كم 054مسافة 

 حيدها من الشرق : والية شلف ووالية غليزان    

 ومن اجلنوب : والية معسكر ووالية غليزان          

 ومن الغرب : والية وهران ووالية معسكر          

 ومن الشمال : البحر االبيض املتوسط         

 :بلدية موزعة كااليت  05ودوائر  01_ تتكون والية مستغامن من     

 دائرة مستغامن )بلدية مستغامن(             -

 دائرة حاسي مماش )بلدية حاسي مماش، ستيداي، مزغران(  -

 دائرة عني اتدلس )بلدية عني اتدلس، صور، سيدي بلعطار، وادي اخلري( -

 دائرة بوقرياط )بلدية بوقرياط، سريات، الصاف صاف، سوالفية(   -

 سيدي بلعطار، وادي اخلري( دائرة عني اتدلس )بلدية عني اتدلس، صور، -

 دائرة سيدي علي )بلدية سيدي علي ، تزغايت، اوالد مع هللا(  -

 دائرة عشعاشة )بلدية عشعاشة، نقمارية، خضرة، أوالد بوغامل(  -
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 دائرة عني النويصي )بلدية عني النوصي، فرانكة، احلساين(  -

 دائرة ماسرى )بلدية ماسرى، منصورة، طواهرية، عسن سيدي شريف(  -

 دائرة سيدي خلضر )بلدية سيدي خلضر، احلجاج، عبد املالك بن رمضان(  -

 دائرة خري الدين )بلدية خري الدين، الصيادة، عني بودينار( -

 التقسيم االداري لوالية مستغامنتبني  10رقم ريطة اخل

                                     املصدر: مديرية التخطيط لوالية مستغامن                                      

  

 52ودرجة يف املناطق الساحلية  08يسود الوالية مناخ البحر االبيض املتوسط )متوسط درجة احلرارة    

ملم، كما يبلغ  411ملم اىل  011داخلية(، كما تقدر نسبة تساقط االمطار فيها من درجة ابملناطق ال

(، بكثافة تبلغ 5101نسمة حسب االحصاء الذي قامت به الوالية )سنة  128.845عدد السكان هبا 

 أغلبهم من الشباب ،موزعني حسب اجلنس والعمر كااليت :  5نسمة/كم 008
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 دد السكان حسب اجلنس والعمرميثل ع 10رقم  متثيل بياين

 

 املصدر : مديريـــــة التخطيــــــط لواليـــــــة مستغانـــــم

 أساسيتني مها: تتميز والية مستغامن بتضاريس متنوعة مقسمة على جهتني    

 اهلضاب : السهول املنخفضة للمنطقة الغربية وهضاب مستغامن  -

 الظهرة : جبال الظهرة وسهول املنطقة الشرقية  -

 اهلياكل القاعدية للوالية :

 الطرق واملواصالت  : -0

كم من  220,80كم من الطرق الوطنية و 005,40ابلنسبة للطرقات فان والية مستغامن حتتوي على   

كم من الطرق البلدية. كما يتم اجناز حاليا طريق مزدوج يربط ميناء مستغامن   0041,88الوالئية والطرق 

ابلطريق السيار لتسهيل حركة نقل البضائع من امليناء اىل ابقي املناطق، وتقليل زمحة السري داخل طرقات 

 الوالية.
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كما توجد هبا شبكة السكك احلديدية لنقل البضائع يربط ميناء مستغامن مبدينة احملمدية )والية       

 معسكر(. 

حمطة ميتد من اخلروبة اىل احملطة الربية  50كم بـ  04,5يتم حاليا اجناز خط للرتامواي على مسافة    

 اجلديدة من جهة وحنو اثنوية وكراف بصالمندر من جهة اخرى .

الفرنسي كورسان  -من قبل اجملمع اإلسباين 5100سبتمرب  01قد انطلقت به االشغال بتاريخ       

 . ALSTOM وألستوم CORSAN ISOLUX إيزولوكس

ها إىل مكتب الدراسات وهذا بعد الدراسة اليت أطلقتها مؤسسة مرتو اجلزائر و اليت أسندت مهمة إجناز 

  .YUKSEL PROJE الرتكي يوكسل بروج

 حتتوي والية مستغامن على قاعدة جوية مكونة من :    

 م01× م 0021_ مدرج رئيسي :       

 م01× م 111_ مدرج اثنوي :       

 5م00111_ مدرج للهبوط :       

 م51× م 451_ طريق للمرور:         

 موانئ هي :كما حتصي الوالية ثالثة 

 خط مستغامن فالنسيا( –_ ميناء البضائع مبستغامن )فرع جديد لنقل املسافرين 

 _ ميناء الصيد بسيدي خلضر 

 _ ميناء الصيد والسياحة بصالمندر 
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 صورة مليناء البضائع مبستغامن 

 

 صورة مليناء الصيد  مبستغامن

 الشبكة الكهرابئية وشبكة الغاز الطبيعي : -5

 يبلغ طول شبكة التيار الكهرابئي بوالية مستغامن : 

 كم   0854,85_ شبكة الضغط املتوسط :  

 كم  0081,28_ شبكة الضغط املنخفض :  

   %42_ نسبة الربط ابلغاز الطبيعي هي : 

 شبكة املياه الصاحلة للشرب: -0

 تبلغ نسبة التزويد ابملاء الصاحل للشرب بوالية مستغامن :     
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   %80_ معدل الربط ابملناطق احلضرية : 

   %11_ معدل الربط ابملناطق احلضرية : 

 شبكة التطهري الصحي : -2

( حمطات تقنية لتصفية املياه القذرة يف اخلدمة ، ونسبة الربط بشبكة املياه 14يوجد بوالية مستغامن أربع )

   %85,18القذرة هي يف حدود : 

 

 مبستغامنلتصفية املياه القذرة صورة للمحطة التقنية 

 التعليم والتكوين : -2

قاعة من بينها  0082مدرسة ابتدائية هبا  405: حيتوي قطاع التعليم على مستوى الوالية التعليم االبتدائي ـ 

تلميذ ابلقسم الواحد، اال انه مت تسجيل اكثر من  58تلميذ, بنسبة تقدر بـ  82248مستعملة تستقبل  0055

 تلميذ ابلقسم يف عدة حاالت . 41

 

 



- 134 - 
 

 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

قاعة مستعملة  0008مؤسسة هبا  81: حيتوي قطاع التعليم  املتوسط على مستوى الوالية التعليم املتوسط ـ 

 تلميذ ابلقسم الواحد. 08تلميذ, بنسبة تقدر بـ  21221من قبل 

 تلميذ . 01180مدرسة اثنوية تستقبل  00: حيتوي قطاع التعليم على مستوى الوالية التعليم الثانوي ـ 

 51808( كليات ومعهد واحد متخصص يف الرايضة هبا 12: حتصي جامعة مستغامن مخسة )التعليم العايل ـ 

 طالب.

مركز تكوين مهين, ابإلضافة إىل معهد واحد وملحق بطاقة استيعاب  00: حيصى القطاع التكوين املهين ـ 

 منصب ومرتبص : 0852تقدر بـ 

 مرتبص )تكوين ابالقامة( 0052_ 

 مرتبص )دروس مسائية( 124_ 

 متدرب 5800_ 

 الصحة : -1

 يتكون قطاع الصحة بوالية مستغامن من :      

 (EPSP)مؤسسات للصحة اجلوارية  12_ 

 (EPH)مؤسسات للصحة العمومية  14_ 

 _ مركب واحد لألمومة والطفولة ) اللة خرية(

 مؤسسة متعددة اخلدمات  51_ 
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 قاعة عالج  002_ 

 قطاع الغاابت : -7

من املساحة   %00,22هكتار،أي  01121إن قطاع الغاابت بوالية مستغامن حيتل مساحة قدرها     

 اإلمجالية للوالية .

من هذه الغاابت      %44هذه الغاابت مبنية تقريبا الثلث منها من أشجار الصنوبر املتوسطي، حوايل      

هي غاابت اصطناعية قام بزرعها أعوان الغاابت مبسامهة  % 22هي غاابت طبيعية، وما تبقى اي نسبة 

 مجعيات احلفاظ على البيئة واملتطوعني وغريهم .

 قطاع السياحة : -8

نظرا ملا متلكه والية مستغامن من مقومات للسياحة اليت ميكن ان جتعل منها قطبا سياحيا مبعىن الكلمة،        

كم, تطل على شواطئ مجيلة جدا, ابإلضافة إىل تنوع التضاريس   051حبيث إهنا متلك ساحل مبسافة تفوق 

 منطقة توسع سياحية . 02الذي تزخر به الوالية من غاابت ومعامل أثرية، جعلت الوالية تقوم إبجناز 

غرفة  528فنادق غري مصنفة بقدرة استيعاب تقدر بـ :  11كما أن الوالية حتصى عدة منشات فندقية هبا       

 سرير منجزة .  255مبجمل 

 املصادر الطبيعية والبشرية : -9

نسمة بكثافة  128845عدد سكان قدرها  5101: احصت والية مستغامن يف هناية  املصادر البشريةـ        

 منها : 3نسمة/كم 008قدرها 

 نسمة   005111( : 5101_ عدد السكان العاملني )
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 نسمة   010188( : 5101_ عدد السكان املشتغلني حسب القطاعات )

 وهم موزعني على القطاعات كمايلي :    

 %النسبة  عدد العمال قطاع الشغل

 50,85 22002 الفالحـــــــــــــــــــــــة 

 10,41 01582 الصناعــــــــــــــــــــــــة

 02,08 48820 البنـــــــــاء واألشغــــــال العموميــــــة 

 02,18 42222 اإلدارة 

 00,21 010215 التجـــــــارة واخلدمـــــــــــــــــات 

 14,52 05812 النقــــــــــــــــــــــــــل

 10,18 0524 السياحــــــــــــــــــــــة

 11,02 480 الصيـــــد البحـــــــــــــــــــــــري 

 14,00 00014 أخــــــــــــــــــــرى

 %011 015014 اجملمـــــــــــــــــوع

  www .andi.dzاملصدر : 

 

 

 

 

 



- 137 - 
 

 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

  www .andi.dzاملصدر : 

 املصادر الطبيعية : تزخر والية مستغامن بعدة مقومات طبيعية نذكر منها : -

 % 20,80هكتار، اي بنسبة  044118_ قطاع الفالحة : إن األراضي املستعملة يف اجملال الفالحي هي: 

 من إمجايل مساحة الوالية.

 _ املنتجات الفالحية متنوعة جدا ،من حبوب جافة، خضر، فواكه، وخضر جافة وغريها.      

 2205_ اإلنتاج احليواين : يرتكز اإلنتاج احليواين بصفة كبرية على تربية احليواانت املنتجة للحليب )    

 م.لرت/يو  000111راس(، اي بقدرة انتاجية متوسطة هي : 

 وحدة  2111111أما فيما خيص تربية الطيور هي قدرة انتاجية بـ :      
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كم، جيعل من والية  054_ الصيد البحري : ابلنظر اىل املوقع اجلغرايف واملطل تقريبا على البحر مبسافة    

طن /عام وخمزن  12111مستغامن منطقة لصيد االمساك اليت تشكل قاعدة اقتصادية مهمة حبجم يقدر بـ :

 طن/عام.  42111لالمساك يقدر بـ: 

 طن مقسمة كمايلي : 02002بلغ انتاج االمساك مبختلف انواعها  5100يف عام      

 طن  0218_ األمساك البيضاء :  

 طن 00825_ األمساك الزرقاء :  

 طن 022_ القشرايت : 

 طن  22_ القطع : 

 وحدة صيد  504وهذا مبساعدة القدرة احلالية مليناء مستغامن واليت هي : 

 سفنة صيد  05_ 

 ردين قارب لصيد الس 22_ 

 وسائل أخرى  042_ 
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 املبحــــــــــــث الثالــــــــث                               دراســـــة االستبيـــــــــــــــــان  

 بياانت الدراسة واستخالص النتائجحتليل 

يف إطار استكمال الدراسة النظرية اليت قمنا ومن اجل معرفة مدى مطابقتها للواقع  ارأتينا إىل استناد         

، نسأسلوب االستبيان ، حبيث قمنا إبعداد استمارات تضم معلومات عامة يف جزءها األول كاالسم واللقب، اجل

 واخلربة املهنية ، بينما يضم اجلزء الثاين فرضيات ختص موضوع الدراسة .السن ، املستوى العلمي 

استمارة معلومات على فئة خاصة اليت تضم العاملني يف اإلدارات  (21)وعليه قمنا بتوزيع مخسني       

الوالية ، واملؤسسات العمومية واليت هلا صلة مبوضوع دراستنا كـ ) مديرية األشغال العمومية ، مديرية النقل ، 

ربهتم املهنية يف جمال دراستنا البلدية ، امليناء ... ( وهذا هبدف معرفة آرائهم ووجهة نظرهم واالستفادة من خ

 اجلانب العملي (  .)

كما مت توزيع استمارات على الطلبة والباحثني من اجل معرفة أرائهم ووجهة نظرهم خاصة من اجلانب النظري       

 هبا حول املوضوع .  واألحباث اليت قاموا 

استمارة واليت ميكن اعتمادها يف  (45)وعليه وبعد القيام بعملية حتصيل االستمارات مت مجع اثنان وأربعون        

استمارات فلم نتمكن من إدراجها يف دراستنا وهذا راجع إىل عدة أسباب )  (18)دراستنا ، إما وما تبقي مثانية 

 بعد حتصيل االستمارات اململوءة جيدا قمنا بتحليلها على الشكل االيت : و  ..( ضياع ، نقص امللء ، الرفض ...

 اجلنس :  

من إمجايل أفراد عينة   % 22,21فرد متثل ما نسبته  (58يغلب على عينة الدراسة فئة الذكور ، حبيث جند  )      

 الدراسة هم ذكور ، وهذا راجع إىل أن أغلبية األشخاص املوجه إليهم االستبيان هم إطارات يف املؤسسات 
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العمومية ومسؤولني فيها عن اختاذ القرارات )مدير ، رئيس مصلحة ، رئيس مكتب ، أمني عام ، رئيس بلدية ، 

العاملني يف جمال البحث العلمي فهم إانث واغلبهم من الطلبة و   % 00,00.....(  ، أما ما تبقى وما متثله 

  10 والشكل رقم 10طلبة ، أساتذة جامعني ..( وهذا ما يبينه اجلدول رقم )

 ميثل توزيع العينة حسب اجلنس 10: اجلدول رقم

 النسبة التكرار اجلنس

   % 22,21 58 ذكر

   % 00,00 04 أنثى

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج االستبيان املصدر :

 

  10 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

 السن :  

وبعد حتليل  (21 -41)و ما بني  ( 41 -51) مت تقسيم عينة الدراسة إىل فئتني حسب السن ومها ما بني     

 أي نسبة  04حبيث يرتاوح عددهم ( 21 -41)االستمارات الحظنا أن غالبية األشخاص يرتاوح سنهم ما بني 

 وهذا راجع إىل إن غالبية العاملني يف اإلدارات العمومية واملسؤولني فيها والباحثني العلمني من أساتذة   % 81,82

 

0% 

67% 

33% 

 تمثيل بياني لتوزيع العينة وفق متغير الجنس  : الشكل رقم 

 أنثى ذكر الجنس
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سنة كما أننا استهدفنا هذه الفئة ملا هلا من خربة يف امليدان يف كال اجلانبني )  41جامعني ودكاترة يفوق سنهم 

أشخاص فاغلبهم من فئة الطلبة ، وهذا ما يبينه  18وما ميثل   % 08,12النظري والعملي ( وما تبقى ونسبته 

    15والشكل رقم  :  14اجلدول رقم 

  توزيع العينة حسب السن ميثل 14: اجلدول رقم

 النسبة التكرار السن 

 (51- 41 ) 04 81,82 %   

(41- 21) 18 08,12 %   

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج االستبيان املصدر :

 

 12اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم  املصدر :

 املستوى العلمي :  

من خالل حتليل املعلومات املستوفاة من االستمارات احملصلة متكنا من تقسيم العينة إىل ثالث فئات حسب     

الذين حيوزون شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة   % 81,82التأهيل العلمي لديهم ، فوجدان ما نسبته 

 من األفراد الذين حيوزون على   % 00,81فرد من العينة املختارة وما نسبته   04الدراسات التطبيقية والذين ميثلون 

 

 السن 
0% 

 (20- 40 ) 
81% 

(40- 60) 
19% 

 تمثيل بياني لتوزيع العينة وفق متغير السن   03:الشكل رقم 
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من األفراد الذين    % 11,21أفراد من العينة املختارة ، وما تبقى وما نسبته  12شهادة املاجسرت والذين ميثلون 

أفراد من العينة ، وهذا راجع إىل إننا ارأتينا إىل اختيار عينة هلا مؤهالت  10حيوزون على شهادة الدكتوراه أي 

وعملية مبينة على أسس علمية علمية ملا للموضوع من أمهية ابلغة وما خيوهلا إىل تزويدان مبعلومات أكثر مصداقية 

 10والشكل رقم  :  12 ، وهذا حسب اجلدول رقم

 ميثل توزيع العينة حسب املؤهل العلمي 12: اجلدول رقم

 النسبة التكرار املؤهل العلمي  

شهادة الليسانس واملاسرت وشهادة الدراسات 

 التطبيقية 
04 81,82 %   

   % 00,81 12 شهادة املاجسرت

    % 11,02 10 شهادة الدكتوراه 

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج االستبيان املصدر :

 

 12اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم  املصدر : 

 

 

 المؤهل العلمي  
0% 

شهادة الليسانس 
والماستر وشهادة 

 الدراسات التطبيقية 
81% 

 شهادة الماجستر
12% 

 شهادة الدكتوراه 
7% 

 تمثيل بياني لتوزيع العينة وفق متغير الشهادة 04: الشكل رقم
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 اخلربة املهنية :  

من خالل حتليل املعلومات الحظنا أن أغلبية أفراد العينة لديهم خربة مهنية ميكن أن تساعد يف دراسة املوضوع     

من أفراد العينة مما سيساعدان من حتصيل معلومات قيمة   % 81حبيث تفوق نسبة من لديهم خربة مهنية أكثر من 

 املوضوع .لدراسة 

 ميثل توزيع العينة حسب اخلربة املهنية 12 اجلدول رقم

 النسبة التكرار اخلربة املهنية   

   % 02,21 11 ليس لديهم خربة 

   % 04,58 12 سنوات   12اقل من 

   % 58,28 05 سنوات  01- 12ما بني 

   % 02,21 11 سنوات  02- 01ما بني 

   % 50,81 01 سنوات  01أكثر من 

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج االستبيان املصدر :

 
 11 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

 

 

ليس لديهم 
 خبرة
17% 

 سنوات   05اقل من 
14% 

 10- 05ما بين 
 سنوات 
28% 

 15- 10ما بين 
 سنوات 
17% 

 10أكثر من 
 سنوات 
24% 

 تمثيل بياني لتوزيع العينة وفق متغير المؤهل العلمي   05الشكل رقم 
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 ) شبكة املواصالت يف اجلزائر كافية لتغطية النقل داخل وخارج الوطن (:   السؤال األول

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال األول 11اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 41,41 01 غري موافق متاما  

   % 52,51 00 غري موافق

   % 11,04 0 ال رأي  

   % 50,45 8 موافق 

   % 14,11 5 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة  املصدر :

   

 17 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا إن عدد أفراد العينة الذين يعتقدون إن شبكة املواصالت من طرق      

وخطوط السكة احلديدية وخطوط اجلوية و اخلطوط البحرية غري كافية حبيث وصلت نسبة هؤالء إىل ما يقارب 

وميكن تفسري هذه   % 52يروهنا كافية من إمجايل أفراد عينة الدراسة يف املقابل مل تتجاوز نسبة الذين   % 21

 النتيجة بسبب شساعة مساحة الرتاب الوطين مم حال إىل استحالة تغطيته كامال بشبكة املواصالت ، إضافة إىل 

 

 غير موافق تماما  
41% 

 غير موافق
26% 

 ال رأي  
7% 

 موافق 
21% 

 موافق تماما  
5% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال االول   06الشكل رقم 
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التضاريس وتنوعها ، كما جتدر اإلشارة إىل عدم توفر األغلفة املالية الضخمة لربط مجيع املناطق هذا ابلنسبة وعورة 

 للنقل الداخلي .

أما فيما خيص النقل اخلارجي ) الدويل ( أي النقل البحري واجلوي فان اجلزائر ال متلك اإلمكانيات خاصة         

وهذا لكثرة تعامالهتا مع عدة دول ،وكثرة املسافرين املتوافدين منها واليها وهذا  املادية منها لتغطية النقل اخلارجي

 راجع إىل صعوبة اقتناء الطائرات والبواخر ابلعدد الكايف لتغطية كل اخلطوط .   

 )تبدي اجلزائر اهتماما كربا بقطاع النقل(:   السؤال الثاين

 للسؤال الثايناستجابة عينة أفراد الدراسة   18 اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 14,11 15 غري موافق متاما  

   % 02,22 11 غري موافق

   % 14,11 15 ال رأي  

   % 58,21 05 موافق 

   % 42,50 08 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة  املصدر :
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من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن اجلزائر تبدي          
من إمجايل أفراد العينة يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يرون أن اجلزائر ال   % 10اهتماما كبريا بقطاع النقل يفوق 

وهذا ميكن إرجاعه إىل املداخيل اليت حققتها اجلزائر من احملروقات   % 55تبدي اهتماما كبريا بقطاع النقل نسبة 
ة األسد وهذا ما ميكن واليت وجهت أغلبتها إىل تدعيم اهلياكل القاعدية للبالد والذي اخذ منها قطاع النقل حص

مالحظته وبصورة كبرية من خالل املشاريع املنجزة  واملسجلة واليت هي يف طور االجناز ) كالطريق السيار ، طريق 
 اهلضاب العليا ، الطريق العابر للصحراء ، شراء الطائرات والبواخر ، الرتامواي ......... ( 

 يرقى إىل املواصفات العاملية ()قطاع النقل يف اجلزائر :   السؤال الثالث

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الثالث 18اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 02,10 02 غري موافق متاما  

   % 08,14 18 غري موافق

   % 15,08 10 ال رأي  

   % 58,21 05 موافق 

   % 04,58 12 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة  املصدر :

 

 غير موافق تماما  
5% 

 غير موافق
17% 

 ال رأي  
5% 

 موافق 
28% 

 موافق تماما  
45% 

 التمثيل البياني الستجابة العينة للسؤال الثاني  07الشكل رقم 
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 19 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن قطاع النقل يف اجلزائر      

قطاع النقل يف اجلزائر ال يرقى اىل  كما ان نسبة الذين يرون ان  % 22يرقى اىل املواصفات العاملية يقارب  

وميكن إرجاع هذا التقارب إىل اختالف يف املعايري اليت يتخذها كل فرد يف   % 40املواصفات العاملية يقارب 

تصنيف مواصفات قطاع النقل ، وما ال ميكن إنكاره ان قطاع النقل يف اجلزائر قد حقق قفزة نوعية يف تطوره وهذا 

دة املالية من خالل سياسة الدولة اليت انتهجتها للعمل على تطوير واستدامة قطاع النقل من خالل األرص

 املخصصة له ، إضافة إىل القوانني والتشريعات اليت أسنتها يف صاحل تطوير القطاع .   

 

 

 

 

 

 غير موافق تماما  
36% 

 غير موافق
19% 

 ال رأي  
2% 

 موافق 
29% 

 موافق تماما  
14% 

 التمثيل البياني الستجابة السؤال الثالث  08الشكل رقم 



- 148 - 
 

 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 الالزمة للنهوض بقطاع النقل()متلك اجلزائر املقومات :   السؤال الرابع

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الرابع  01اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 18,20 14 غري موافق متاما  

   % 00,81 12 غري موافق

   % 14,12 15 ال رأي  

   % 41,20 51 موافق 

   % 52,51 00 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 01 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن للجزائر متلك        

من إمجايل أفراد العينة يف حني ان الذين يعتقدون ان اجلزائر ال متلك   % 10مقومات للنهوض بقطاع النقل يفوق 

 وميكن ايعاز هذا التوجه اىل ان اجلزائر متلك املقومات املادية واملؤهالت   % 50املقومات الكافية مل تتعدى  

 

 غير موافق تماما  
9% 

غير 
 موافق
12% 

 ال رأي  
5% 

 موافق 
48% 

 موافق تماما  
26% 

 التمثيل الباني الستجابة العينة للسؤال الرابع  09الشكل رقم 
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البشرية للنهوض هبذا القطاع وهو ما نلحظه يف الواقع والذي يبني ان غالبية املقاوالت املنجزة للمشاريع املتعلقة 

بقطاع النقل متلكه شركات جزائرية ، كما ال خيفى عنا ان اجلزائر متلك املقاومات املادية واملالية لدعم القطاع 

 والنهوض به .

 )حتظى التنمية احمللية يف اجلزائر ابالهتمام الالزم من قبل الدولة(:   السؤال اخلامس

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال اخلامس  00اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 02,21 11 غري موافق متاما  

   % 00,81 12 غري موافق

   % 18,20 14 ال رأي  

   % 08,18 02 موافق 

   % 50,80 01 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 00 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

       

غير موافق 
 تماما  
17% 

 غير موافق
12% 

 ال رأي  
9% 

 موافق 
38% 

 موافق تماما  
24% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الخامس 10الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن اجلزائر تبدي اهتماما 

من إمجايل أفراد العينة ،يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يعتقدون إن اجلزائر ال تبدي   % 15ابلتنمية احمللية يقارب 

، مما يرجح الراي االول املشاريع اليت تنجز يف االطار احمللي ) الوالية ، البلدية (    % 51اهتماما ابلتنمية احمللية 

يزانيات اخلاصة هبم ، ابالضافة اىل الدعم حبث اصبحت الدولة متنح احلرية الكاملة للمجالس احمللية يف تسيري امل

 املادي واملايل من قبل الدولة هلذه اجملالس للنهوض بقطاعات التنمية احمللية .

 )حتقق التنمية احمللية جزء كبري من رفاهية املواطن(:   السؤال السادس

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال السادس 05اجلدول رقم : 

 لنسبةا التكرار الرأي 

   % 52,08 00 غري موافق متاما  

   % 08,14 18 غري موافق

   % 02,21 11 ال رأي  

   % 04,58 12 موافق 

   % 50,80 01 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

 03 اعد هذا الشكل بناء على بياانت اجلدول رقم املصدر :

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن التنمية احمللية حتقق جزء  

من إمجايل أفراد العينة ،يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون التنمية احمللية   % 08كبري من رفاهية املواطن يقارب 

، ومما هو مالحظ تقارب النسب وجند ان االختالف فيما بينهم    % 41ال حتقق اجلزء الكبري من رفاهية املواطن 

هو يف مفهوم الرفاهية لدى كل واحد منهم ، فهناك من يعتقد ان الرفاهية هي حتقيق األساسيات يف احلياة ) املاء 

ة ) اهلاتف ، ،الكهرابء ، الغاز ....( أما عند البعض فإضافة اىل الضرورايت جيب توفر الكماليات لتحقيق الرفاهي

االنرتنيت ، املنتجعات السياحية ، حدائق التسلية ...( وابختالف مفهوم الرفاهية اختلفت اإلجاابت ،ولكن 

مبقابل ميكن مالحظة اجلهد املبذول من قبل الدولة لتحقيق الرفاهية للمواطن من خالل التنمية احمللية وذلك 

 .    ابملشاريع املنجزة يف الضرورايت والكماليات معا

 

 

 

 

 غير موافق تماما  
26% 

 غير موافق
19% 

 ال رأي  
17% 

 موافق 
14% 

 موافق تماما  
24% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال السادس 11الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 )للمواطن دور يف التنمية احمللية(:   السؤال السابع

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال السابع  00اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 18,20 14 غري موافق متاما  

   % 02,21 11 غري موافق

   % 02,21 11 ال رأي  

   % 00,04 04 موافق 

   % 50,80 01 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن للمواطن دور يف       

من إمجايل أفراد العينة ،يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون انه ليس للمواطن دور يف   % 28التنمية احمللية يقارب 

لنا أن املواطن يلعب دور كبري يف حتقيق التنمية احمللية وهذا عن  ومبقارنة هذه النسب يتضح،  % 58 التنمية احمللية

 طريق اجملالس املنتخبة ) اجمللس الشعيب الوالئي ، اجمللس الشعيب البلدي ( واليت تساهم وبشكل فعال يف اجناز 

 

 

 غير موافق تماما  
9% 

غير 
 موافق
17% 

 ال رأي  
 موافق  17%

33% 

 موافق تماما  
24% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال السابع 12الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

املشاريع احمللية وحتقيق ما يريده املواطن من مشاريع ، علما ان الدولة متنح كل الصالحيات هلذه اجملالس الختيار 

 وجتسيد املشاريع التنموية احمللية وتلعب دور املراقب فقط . 

 احمللية()املوارد املالية املتاحة كافية لتمويل التنمية :   السؤال الثامن

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الثامن 04اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 18,20 00 غري موافق متاما  

   % 02,21 18 غري موافق

   % 02,21 15 ال رأي  

   % 00,04 18 موافق 

   % 50,80 01 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن املوارد املالية املتاحة       

 انه املوارد من إمجايل أفراد العينة يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون   % 28كافية لتمويل التنمية احمللية يقارب 

 

 غير موافق تماما  
31% 

 غير موافق
19% 

 ال رأي  
5% 

 موافق 
21% 

 موافق تماما  
24% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الثامن 13الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

وابلنظر إىل هذه النسب ميكن أن نقول أبن املوارد املالية  ،  % 51 املالية املتاحة غري كافية لتمويل التنمية احمللية
كافية لتمويل التنمية احمللية يف حالة حسن استغالل هذه املوارد يف املشاريع اليت ميكن أن تدر أموال ميكن إعادة 

فري استخدامها يف متويل مشاريع أخرى ، كما أن ما ميكن مالحظته أن الدولة تبذل جمهودات جبارة من اجل تو 
 ومتويل املشاريع احمللية ابملوارد املالية الالزمة . 

 )املشاريع املنجزة ختدم التنمية احمللية(:   السؤال التاسع

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال التاسع 02اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 41,25 01 غري موافق متاما  

   % 52,50 00 غري موافق

   % 14,25 15 ال رأي  

   % 08,18 18 موافق 

   % 18,22 14 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 

 

 غير موافق تماما  
40% 

 غير موافق
26% 

 ال رأي  
5% 

 موافق 
19% 

موافق 
 تماما  
10% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال التاسع  14الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن املشاريع املنجزة ختدم        

من إمجايل أفراد العينة يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون ان املشاريع املنجزة ال   % 58التنمية احمللية يقارب 

وابلنظر إىل هذه النسب ميكن أن نقول أبن املشاريع املنجزة ال ختدم التنمية احمللية ،  % 21 ختدم التنمية احمللية

وهذا راجع اىل عشوائية تسجيل املشاريع وان اجملالس املنتخبة تقوم ابنتقاء املشاريع حسب توجهات سياسية ال 

 ختدم يف الغالب مصلحة املواطن وابلتايل التنمية احمللية يف املنطقة . 

 )متول كل املشاريع يف إطار التنمية احمللية من التمويل احمللي(:   ال العاشرالسؤ 

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال العاشر 02اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 25,48 55 غري موافق متاما  

   % 01,88 00 غري موافق

   % 14,21 15 ال رأي  

   % 11,08 10 موافق 

   % 14,21 15 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن كل املشاريع يف           
من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون   % 81إطار التنمية احمللية متول متويال حمليا قد فاقت 

وعليه فانه ميكن القول أن التنمية احمللية ال ميكنها ،  % 00 متول متويال حملياأن كل املشاريع يف إطار التنمية احمللية 
االستغناء عن التمويل من طرف احلكومة ويرجع السبب إىل األرصدة الضخمة اليت تلتهمها املشاريع احمللية واليت 

 يعجز عن متويلها مصادر التمويل احمللي اليت تعد غري كافية على اإلطالق. 

 )يساهم قطاع النقل يف دفع حملية التنمية (:  احلادي عشر السؤال 

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال احلادي عشر   01اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 11,01 10 غري موافق متاما  

   % 00,81 12 غري موافق

   % 18,20 14 ال رأي  

   % 00,00 04 موافق 

   % 08,18 02 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 غير موافق تماما  
 غير موافق 52%

31% 

 ال رأي  
 موافق  5%

7% 

 موافق تماما  
5% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال العاشر  15الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن قطاع النقل يساهم        
من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون أن قطاع النقل   % 10يف دفع حملية التنمية قد فاقت 
ومبقارنة النسب ميكن اجلزم أبنه ال ميكن ختيل وجود تنمية حملية من دون ،  % 08 ال يساهم يف دفع حملية التنمية

قطاع النقل ، حبيث أن قطاع النقل ميكن اعتباره العصب أو النخاع الشوكي لعملية التنمية احمللية واالقتصادية على 
 حد سواء ابعتباره يساهم يف نقل وسائل اإلنتاج من مكان إىل آخر .

 )تتأثر التنمية احمللية مبدى تطور قطاع النقل(  :السؤال الثاين عشر 

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الثاين عشر   08 اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 14,12 15 غري موافق متاما  

   % 11,02 10 غري موافق

   % 02,21 11 ال رأي  

   % 41,41 01 موافق 

   % 01,82 00 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 

 غير موافق تماما  
7% 

غير 
 موافق
12% 

 ال رأي  
10% 

 موافق 
33% 

 موافق تماما  
38% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الحادي عشر  16الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن التنمية احمللية تتأثر       
من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون أن التنمية   % 10مبدى تطور قطاع النقل قد فاقت 

من هنا يتضح مدى أمهية تطوير املنشات القاعدية لقطاع النقل و ،  % 05احمللية تتأثر مبدى تطور قطاع النقل 
وهياكله والوسائل املعتمدة فيه ، وهذا ما جند الدول املتطورة تعمل عليه ، فقطاع النقل هو املرآة ملدى تطور الدول 

 ومنوها .

 للتنمية احمللية()يتم التخطيط يف قطاع النقل ابملوازاة مع األهداف املسطرة :  السؤال الثالث عشر 

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الثالث عشر   08اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 02,21 11 غري موافق متاما  

   % 58,21 05 غري موافق

   % 11,04 10 ال رأي  

   % 01,82 00 موافق 

   % 02,21 11 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة : املصدر

 

 غير موافق تماما  
 غير موافق 5%

7% 

 ال رأي  
17% 

 موافق 
40% 

 موافق تماما  
31% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الثاني عشر 17الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أنه يتم التخطيط يف قطاع     

من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة   % 41النقل ابملوازاة مع األهداف املسطرة للتنمية احمللية تقارب 

وما ميكن ،   % 42نقل ابملوازاة مع األهداف املسطرة للتنمية احمللية الذين يعتقدون أنه ال يتم التخطيط يف قطاع ال

مالحظته هو تقارب النسب فيما بينها ويرجع هذا إىل أن الدولة تقوم ابلتخطيط للنقل ابملوازاة مع أهداف تنمية 

اجلديدة احمللية يف حدود إمكانية التخطيط حبيث انه ميكن يف عدة حاالت التخطيط للنقل خاصة يف املدن 

والتوسع يف املدن القدمية واملناطق الصناعية ، إال انه يف كثري من احلاالت ال ميكن التخطيط للنقل داخل املدن 

القدمية ابلنظر إىل التكاليف وحجم األضرار اليت ميكن أن تنجم عن فتح طرق جديدة داخل املدن وخطوط 

كان ابلتخطيط للنقل مستقبال وداخل املدن القدمية يف السكة احلديدية وغريها ، واجلزائر تقوم على قدر اإلم

 حدود االستطاعة . 

 

 

 

 

 غير موافق تماما  
17% 

 غير موافق
28% 

 ال رأي  
7% 

 موافق 
31% 

 موافق تماما  
17% 

تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الثالث عشر 18الشكل رقم   
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 )قطاع النقل خيدم مجيع القطاعات احمللية األخرى(:  السؤال الرابع عشر 

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الرابع عشر 51اجلدول رقم : 

 النسبة التكرار الرأي 

   % 11,01 10 غري موافق متاما  

   % 00,81 12 غري موافق

   % 18,20 14 ال رأي  

   % 00,00 04 موافق 

   % 08,18 02 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن قطاع النقل خيدم          

 أن من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون   % 10مجيع القطاعات احمللية األخرى قد فاقت 

 

 غير موافق تماما  
7% 

 غير موافق
12% 

 ال رأي  
10% 

 موافق 
33% 

 موافق تماما  
38% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الرابع عشر  19الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

وابلنظر إىل البياانت املسجلة يتضح لنا أبن أغلبية ،  % 08 قطاع النقل ال خيدم مجيع القطاعات احمللية األخرى

أفراد العينة يرون أن مجيع القطاعات تعتمد اعتماد كبريا على قطاع النقل ، ويرجع هذا إىل أن قطاع النقل هو 

 عصب التنمية بكل جوانبها االقتصادية واحمللية ، فالنقل يعمل على الربط ما بني مراكز اإلنتاج واالستهالك ، كما

يقوم بفك العزلة عن املناطق النائية ويساهم بتطويرها وتنميتها ، ويساعد أفراد اجملتمع على خلق مشاريع تساهم يف 

 التنمية احمللية .  

 :  السؤال اخلامس عشر

 )كل أمناط النقل )بري، حبري، جوي( تؤدي دورها يف دفع حملية التنمية(

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال اخلامس عشر  50اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 25,48 55 غري موافق متاما  

   % 01,88 00 غري موافق

   % 14,21 15 ال رأي  

   % 11,08 10 موافق 

   % 14,21 15 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن كل أمناط النقل        
من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب   % 81)بري، حبري، جوي( تؤدي دورها يف دفع حملية التنمية قد فاقت 

ومنها ،  % 00  ي( ال تؤدي دورها يف دفع حملية التنميةنسبة الذين يعتقدون أن كل أمناط النقل )بري، حبري، جو 
يتضح أن أغلبية أفراد العينة يعتقدون أن أمناط النقل ال تؤدي دورها يف التنمية احمللية وهذا راجع إىل االعتماد 

د اجملتمع الكبري على النقل الربي فقط ، وهذا راجع إىل تكلفته القليلة مقارنة ابألمناط األخرى وعدم اعتماد أفرا
 عليها أيضا .

)االستثمارات يف جمال النقل من قبل الدولة كافية لدعمه من أجل حتقيق النهوض :  السؤال السادس عشر
 بقطاعات التنمية احمللية (

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال السادس عشر  55اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 
   % 00,81 12 غري موافق متاما  

   % 50,40 18 غري موافق
   % 00,81 12 ال رأي  
   % 08,01 02 موافق 

   % 02,21 1 موافق متاما  
   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

 

 غير موافق تماما  
 غير موافق 52%

31% 

 ال رأي  
5% 

 موافق 
7% 

 موافق تماما  
5% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الخامس عشر  20الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن االستثمارات يف          

من   % 22جمال النقل من قبل الدولة كافية لدعمه من أجل حتقيق النهوض بقطاعات التنمية احمللية  جتاوزت 

أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون أن االستثمارات يف جمال النقل من قبل الدولة غري كافية إمجايل 

وعليه يتضح ان االستثمارات احلالية يف قطاع ،  % 00 لدعمه من أجل حتقيق النهوض بقطاعات التنمية احمللية

اعات االقتصادية األخرى ، ومما ال خيفى النقل تدخل ضمن خطط املستقبلية للحكومة من اجل النهوض ابلقط

على احد املشاريع الضخمة ) الطرق السيار واملواينء ..... ( واألرصدة املالية املخصصة للنهوض هبذا القطاع 

والذي بدوره يعمل على دعم وتنمية القطاعات االقتصادية األخرى أو بعبارة أخرى التنمية احمللية للمقاطعات 

 د.فاالقتصادية للبال

 

 

 

 

غير موافق 
 تماما  
12% 

 غير موافق
21% 

 ال رأي  
12% 

 موافق 
38% 

 موافق تماما  
17% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال السادس عشر  21الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

)الوضع احلايل لقطاع النقل يعكس التخطيط املسبق له من أجل حتقيق أهداف التنمية :  السؤال السابع عشر

 احمللية(

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال السابع عشر  50اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 00,81 02 غري موافق متاما  

   % 02,21 05 غري موافق

   % 00,81 14 ال رأي  

   % 08,01 8 موافق 

   % 02,21 0 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن الوضع احلايل لقطاع        

 ينة ، من إمجايل أفراد الع  % 52النقل يعكس التخطيط املسبق له من أجل حتقيق أهداف التنمية احمللية مل تتجاوز 

 

 غير موافق تماما  
36% 

 غير موافق
29% 

 ال رأي  
9% 

 موافق 
19% 

 موافق تماما  
7% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال السابع عشر  22الشكل رقم 
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 الفصــــــــل الثــــالــث                                              دراســــــة حالــة واليـــة مستغـــانم

يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون أن الوضع احلايل لقطاع النقل ال يعكس التخطيط املسبق له من أجل حتقيق 

ابلنظر للظروف األمنية اليت كانت تعيشها اجلزائر يف العشرية السوداء مل يتسىن ،  % 22 أهداف التنمية احمللية

للحكومة التخطيط لقطاع النقل مسبقا لكي خيدم أهداف التنمية احمللية ، فتلك الظروف األمنية كانت حجر 

 عثرة يف طريق التنمية ككل اليت ختص النقل والقطاعات االقتصادية األخرى مجيعا . 

 )قطاع النقل يؤثر أتثريا مباشرا على التنمية احمللية (:  لثامن عشرالسؤال ا

 استجابة عينة أفراد الدراسة للسؤال الثامن عشر  54اجلدول رقم :

 النسبة التكرار الرأي 

   % 00,81 15 غري موافق متاما  

   % 02,21 12 غري موافق

   % 00,81 10 ال رأي  

   % 08,01 02 موافق 

   % 02,21 08 موافق متاما  

   % 011 45 اجملموع

 اعد هذا اجلدول بناء على نتائج حتليل االستبانة املصدر :

 

     

 غير موافق تماما  
5% 

 غير موافق
12% 

 ال رأي  
2% 

 موافق 
36% 

 موافق تماما  
45% 

 تمثيل بياني الستجابة العينة للسؤال الثامن عشر 23الشكل رقم 
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 خـاتمــــــــــــــــــة عـــــــــامـــــــــــــــة

من خالل اجلدول والتمثيل البياين أعاله يتضح لنا أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن قطاع النقل يؤثر أتثريا   
من إمجايل أفراد العينة ، يف حني تقارب نسبة الذين يعتقدون أن قطاع   % 80مباشرا على التنمية احمللية تتجاوز 

وعليه فانه يتضح لنا إن قطاع النقل يؤثر أتثريا مباشرا على ،  % 01لية النقل ال يؤثر أتثريا مباشرا على التنمية احمل
القطاعات األخرى سواء اجيابيا أو سلبيا ، حبيث ال ميكن للقطاعات األخرى إن تتطور دون وجود نظام نقل 

 مر .متطور يليب احتياجاهتا من املوارد اليت حتتاجها ، اي انه ال غىن لألي قطاع أخر عن النقل لكي يست

 : استخالص النتائج  

يف دراستنا لالستبيان مت ختصيص اجلزء األول منه إىل األسئلة املتعلقة بسياسة النقل بكل جوانبها من             
حيث التنظيم والتخطيط والبىن التحتية وغريها ،وما مت استخالصه من هذا اجلزء من االستبيان هو العمل الصارم 

ه الدولة من أجل تطوير وجتهيز قطاع النقل من خالل املنشات واهلياكل القاعدية له واجلهد الكبري الذي تبذل
،ابإلضافة إىل تدخل الدولة يف هذا القطاع احلساس من خالل التشريعات والتنظيمات اليت تضمن عدم خروج 

 القطاع وعدم عزله عن اخلطط التنموية هلا .

تبيان إىل قطاع التنمية احمللية ابعتباره قطاع حساس خيدم التنمية مث مت التطرق يف اجلزء الثاين من االس       

االقتصادية ،ومتكنا من خالل االسئلة من معرفة مدى أمهية هذا القطاع ومدى مسامهة الدولة يف دعم اخلطط 

 التنموية احمللية ، واليت تصب يف صاحل التنمية االقتصادية للدولة .

أما يف اجلزء األخري من االستبيان تطرقنا اىل اجلزء االهم من االسئلة ،واملتعلقة مبدى اتثري سياسة النقل على      

التنمية احمللية ،حبيث تبني لنا ان لقطاع النقل دور فعال ومهم يف التنمية بكل أشكاهلا ،وتعرفنا على مدى مسامهة 

عمها ،اي انه كلما ركزان على حتديث وتطوير اهلياكل القاعدية والبىن قطاع النقل يف تطوير الربامج التنموية ود

التحتية والوسائل املستخدمة فيه والتخطيط له، كلما كان له اتثريا اجيابيا على ازدهار وتطوير الربامج التنموية احمللية 

وهو ما هتدف اليه التنمية  وابلتايل على التنمية االقتصادية ،وكل هذا يصب يف صاحل رفاهية املواطن وازدهارها

 احمللية يف جممل خططها .
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 عليه متفق مرجعي إطار يوجد ال أنه نستخلص أن أمكننا احمللية التنمية ملوضوع دراستنا خالل من          

 يقوم ، حمددة مناطق خيص االقتصادي و االجتماعي العمل ألسلوب حديث مفهوم فهي احمللية، التنمية ملفهوم

 تغيري إحداث على يقوم األسلوب وهذا واالجتماعية، االقتصادية العلوم مناهج من مستمدة قواعد و أسس على

 قائما الوعي ذلك يكون أن بشرط احمللية البيئة وعي إاثرة طريق عن احلياة و التفكري، العمل طريقة يف حضاري

 املستوايت اإلدارية كل يف احمللي اجملتمع أعضاء جانب من التنفيذ و اإلعداد ، التفكري يف أساس املشاركة على

 . السياسية االجتماعية وحىت ، االقتصادية اجملاالت كافة تشمل احمللية التنمية أن ذلك ، والعملية

 كان لذلك ، علمية ومنهجية أسس على مبنية عمومية سياسة تطبيق يتطلب احمللية التنمية حتقيق أن كما        

 املتاحة للموارد األمثل االستخدام متكن من فعالة أداة ابعتباره ابلتخطيط احمللية التنمية عالقة دراسة من لنا بد ال

 . التنظيمية أو البشرية ، سواء املالية احمللية اجلماعات حتوزها اليت املقومات واستغالل

 العنصر هلذا تطرقنا لذلك ، التمويل عنصر بتوفر إال يتجسد أن ميكن ال احمللية التنمية حتقيق فإن وعمليا       

 مستوى على احمللية التنمية خمتلفة لتمويل مصادر من توفريها ميكن اليت و املتاحة املالية املوارد كل " ابعتباره

 عن احمللية اجلماعات استقاللية تعظم و الزمن عرب لتلك التنمية معدالت أكرب حتقق اليت ابلصورة احمللية الوحدات

 . " املركزية احلكومة

 احمللية التنمية فلكي تتحقق احمللي، التمويل إىل احمللية التنمية حاجة مدى لنا يتضح املفهوم هذا خالل من       

 من بد وال ، متجدد و متزايد و بشكل مستمر املالية املوارد إىل حباجة فإهنا صورة وأبفضل مرتفعة مبعدالت

 التنمية أهداف حيقق والذي األمثل احمللي التمويل إىل هيكل للوصول املوارد تلك لتعبئة السبل أفضل عن البحث

 .وكفاءة بفعالية احمللية

 الزمنية واملكانية للبضائع املنفعة خلق يف أمهيته تكمن الذي احمللية التنمية مؤشرات أحد النقل قطاع ويعد        

 ابلسكك ابلسيارات، النقل النقل :إىل بدوره املتفرع الربي واجلوي( النقل البحري(أنواعه  بني احلاوي واملسافرين

 القابلية عدم من اخلدمات ابلالملموسية، كغريه يتميز خدمي نشاط فهو ابألانبيب. والنقل املعلق النقل احلديدية،

 من كغريه النقل خدمات ويتأثر سوق .أتديتها يف التماثل وعدم ومتلقيها اخلدمة مقدم بني الالإنفصالية للتخزين،
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 أخرى، أغراض لتحقيق وإمنا ليس لذاته عليه فالطلب عدة، خبصائص يتميز أنه غري واخلدمات السلع سوق

 ية،االقتصاد األنشطة ومستوايت كالتقلبات الزمنية العوامل من العديد وفق عليه والعرض الطلب معدالت وتتباين

 العديدة الطرق ابستخدام ختفيضها اليت ميكن تكاليفه أما العوامل، من وغريها الدخل مستوايت السكان، منو

 وضياع تسعرية شكل يف اخلدمة يتحمله متلقي ما فمنها العمليات حبوث حماور أحد يعترب الذي النقل ألسلوب

 .احمللية  ابلتنمية متس قد اليت اخلارجية أتثرياته شكل يف والبيئة اجملتمع يتحمله ما ومنها كان هناك، إن للوقت

ومن خالل الدراسة اليت تطرقت إىل سياسة النقل يف اجلزائر، اتضح لنا أن للجانب الطبيعي والبشري أثر         

يف تطوير هذا القطاع، بدليل أن طبوغرافيا وجيولوجية اجلزائر تؤثر على االنتشار األحسن لشبكة النقل وعلى تنوع 

لى الدول املعنية ختصيص أغلفة مالية إضافية من أجل تطوير وسائله ، وللتغلب على هذه العوائق الطبيعية البد ع

هذا القطاع، ونظرا إىل أن سكان اجلزائر سيشهد حتما ارتفاعا يف السنوات املقبلة، وان الكثافة السكانية ستؤثر 

 على قطاع النقل، مم يؤدي إىل ارتفاع الطلب عليه، وظهور مشاكل تعيق تنقل األشخاص والبضائع داخل البالد

 وخارجها.  

وبينت كذالك الدراسة أن شبكة الطرق الربية يف اجلزائر شهدت قفزة نوعية عرب عدة فرتات، وهذا عائد إىل       

عدة أسباب منها ما هو متعلق ابلسياسة العامة املتبعة وكذا ابملوارد املالية املتاحة واملخصصة للقطاع، كما مت 

 كالنقل عرب السكك احلديدية، النقل املعلق، الرتامواي ومرتو األنفاق.التطرق إىل واقع أنواع أخرى من النقل  

كما مت التطرق كذالك إىل النقل البحري واجلوي ملعرفة مدى مسايرهتما ودعمهما للنقل الربي، وخلصنا إىل       

والوسائل أن النقل البحري واجلوي شهدا تطورا إال أهنما يبقى ينقصهما الكثري من حيث اهلياكل القاعدية 

 املستعملة للوصول إىل األهداف املرجوة.   

 اليت من اجملاالت العديد يف الزاوية حجر يشكل أنه احمللية التنمية على للنقل االجيابية أهم التأثريات ومن       

 خلق طريق عن البطالة القضاء على يف ويساهم التنمية، وإسرتاتيجية منط على يؤثر فهو احمللية، التنمية إليها حتتاج

 معدالت من الرفع يف إضافة ملسامهته واملدن، السكان بتوزيع التحكم على ويساعد مباشرة، وغري مباشرة وظائف

 تستثمر اليت النفطية البلدان يف السياح خاصة نقل عن زايدة الدولة مداخيل من رفعه خالل من االقتصادي النمو
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للزوال، هذا كله  القابل الطبيعي املورد ذات العائدات البرتولية على االعتماد من التقليص ألجل السياحة قطاع يف

 .يساهم يف زايدة املوارد املالية للتمويل التنمية

 النتائج املتحصل عليها: -0

بعد االطالع على سياسة اجلزائر املنتهجة يف قطاع النقل، ابإلضافة إىل واقع التنمية احمللية مت التوصل إىل        

 الية:النتائج الت

_ حقق قطاع النقل قفزة نوعية يف تطوره، حبيث خصصت اجلزائر مبالغ ضخمة ألجل القيام ابستثمارات 

 هائلة يف جمال قطاع النقل 

_ ميكن تصنيف النقل الربي يف اجلزائر ابملتطور نظرا ملا حققه من تطور يف هياكله والبىن التحتية له 

،النقل املعلق والنقل عرب السكك احلديدية" حبيث اهتمت اجلزائر "الطريق السيار، الرتامواي، مرتو االنفاق

 خالل الفرتة املنصرمة واحلالية بتحيني اهلياكل القاعدية له وحىت الوسائل املستعملة فيه.

_ يبقى قطاع النقل اجلوي والبحري أقل تطورا ومل يبلغ املستوى املطلوب منه رغم حماولة الدولة االستثمار 

 فيه. قدر املستطاع

 _ متلك اجلزائر املقومات خاصة املالية منها للنهوض بقطاع النقل وجعله أكثر تطورا.

_ يعرف قطاع التنمية ازدهارا من خالل املشاريع التنموية اجملسدة يف الواقع، ومن خالل دعم الدولة له 

 واألرصدة املالية موجهة لتنميته.

 ع التنمية احمللية._ متلك اجلزائر املقومات الالزمة للنهوض بقطا 

_ وجوب إشراك قطاع النقل كدور فاعل يف اخلطط التنموية خاصة احمللية منها ملا له من أتثري عليها،  

كما جيب دراسة وختطيط للنقل ومشاريعه وجعلها أكثر اجيابية على القطاعات األخرى وابلتايل على 

 التنمية احمللية.

ع النقل فيها، وهذا ما ميكن استخالصه من الدول املتطورة _ ال ميكن ختيل تطور دولة دون تطوير قطا 

 اليت تسعى دائما لتطوير قطاع النقل فيها.
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 التحقق من الفرضيات: -3

انطالقا من النتائج املتوصل اليها عن طريق عرض، دراسة وحتليل قطاع النقل بكل أنواعه وقطاع التنمية       

 ت التالية :احمللية بكل مقوماهتا مت أتكيد صحة الفرضيا

 متلك اجلزائر املقومات والقدرة اليت متكنها من النهوض بقطاع النقل.   -

 التنمية احمللية مرهونة مبدى تقدم وتطور وسائل النقل.  -

ميكن لسياسة النقل التأثري على التنمية احمللية عن طريق التأثري على النشاطات والقطاعات االقتصادية  -

 احمللية. 

حبيث انه تبني لنا أن اجلزائر متلك كل املقومات )املالية والبشرية( اليت جتعلها قادرة النهوض بقطاع النقل، من       

حيث اجناز بىن حتتية جديدة من طرق ومطارات وموانئ، ابإلضافة إىل إعادة أتهيل وصيانة القدمية منها، كما 

للنقل بوسائل جديدة وصيانة القدمية منها. هذه اإلجراءات من ميكن للدولة أيضا إعادة جتديد احلظرية الوطنية 

 شاهنا النهوض ابلقطاع وجعله قادرا على جماراة الدول املتطورة.

كما تبني لنا من خالل الدراسة الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع النقل يف تطوير اهلياكل اجمللية واالقتصاد        

سلبا على التنمية احمللية، هذه األخرية تبقى مرهونة مبدى تطور هذا القطاع  احمللي، والذي ينعكس إما إجيااب آو

احلساس، كما اتضح لنا من خالل الدراسة إن سياسات النقل هلا أتثري على كل القطاعات االقتصادية واحمللية 

 األخرى واليت تنعكس بدورها على قطاع التنمية احمللية.

فتبني لنا من خالل الدراسة أنه ال صحة هلا، حبيث ال ميكن وضع خطط تنموية أما فيما خيص الفرضية الثالثة     

 اقتصادية أو حملية على حد سواء مبنأى عن قطاع النقل فيها.    

 

 

 التوصيــــــــــــــــــات: -3
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ية من _ االهتمام أكثر مبجال النقل من قبل السلطات احمللية وجعله يتماشى واألهداف املسطرة للتنمية احملل  

 خالل إشراكه كدور فاعل يف اخلطط التنموية هلا.

_ العمل على تطوير قطاع النقل ووسائله ابملناطق احمللية من أجل دعم التنمية خاصة يف املناطق املنعزلة  

 )األرايف( لوقف النزوح منها إىل املدن وختفيف الضغط عنها.

 _ وضع إسرتاجتية تنمية حملية عن طريق مشاريع تنموية تعود بدخل إضايف ميكن استغالله يف مشاريع أخرى. 

 _ منح السلطات احمللية حق التصرف يف مصادر التمويل خاصة الداخلية منها )السلطة على الضرائب واجلباية(

ي بتعويض مداخيل قطاع الطاقة بوضع مشاريع _ االهتمام ابجملال السياحي الذي ميكن اعتباره البديل االسرتاجت

 تنموية حملية ختدم السياحة ،وتطوير قطاع النقل السياحي من وسائل وهياكل قاعدية.
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 ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامللخ

ابعتبار أن التنمية احمللية هي احلجر األساس للتنمية االقتصادية، أصبحت اجلزائر من بني الدول اليت تويل اهتماما 

ابلغا هبذا القطاع احلساس، فسخرت له جمهودات كبرية ومبالغ ضخمة وجهت خصيصا لدعم املشاريع التنموية 

سهر على خدمته وراحته من خالل توفري ما ينقصه من احمللية، هذه االخرية تعمل على حتقيق رفاهية املواطن وت

 خدمات ووسائل الراحة . 

ورغم كل اجملهودات املبذولة من قبل الدولة واإلمكانيات واملقومات اليت تزهر هبا، إال أننا جند أهنا تعاين           

س املقومات األساسية فقط بشكل  أتخرا ملحوظا يف وترية التنمية ،حبيث مازالت املشاريع التنموية يف اجلزائر مت

 كبري )املاء، التطهري،السكن، الطرق ......( 

يعترب قطاع النقل عنصر أساسي يف التنمية االقتصادية واحمللية على حد سواء،كونه يساهم كثريا يف دفع عجلة      

ختيل خطط تنموية مبنأى عن  التنمية احمللية ووتريهتا عن طريق دعم القطاعات التنموية احمللية االخرى ،فال ميكن

إسرتاجتية نقل مدروسة جدا، وهتدف هذه الدراسة اىل حتليل وتشخيص دور سياسة النقل املنتهجة يف دفع وترية 

 التنمية احمللية، بغرض النهوض هبا وإرساء دعائم من شأهنا خلق الثروة وتوليد مناصب الشغل.

 سياسة النقل   –قطاع النقل  –التنمية احمللية  –:  التنمية  الكلمات املفتاحية

       Considérant que le développement local est la pierre angulaire du 

développement local, l’Algérie est devenu parmi les pays qui dont 

paient une grande importance à ce secteur sensible, elle a met toutes ses 

efforts et dirigés spécifiquement des importantes sommes énormes pour 

soutenir les projets de développement local, tous ca pour atteindre le 
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bien-être du citoyen et de veiller sur son service et le confort en 

fournissant ce qui manque dans les services et équipements. 

        Malgré tous les efforts déployés par l'Etat et les ingrédients qui 

fleurit, mais nous constatons qu'ils souffrent d'un retard notable dans le 

rythme du développement, de sorte que les projets sont encore en 

Algérie affectent les composants de base seulement de manière 

significative (eau, assainissement, logement, routes ...... ). 

       le secteur de transport est un élément essentiel dans le 

développement économique et local à la fois comme beaucoup 

contribuer à améliorer le développement local et le rythme grâce à 

l'appui d'autres secteurs de développement local, ne peut pas imaginer 

les plans de développement épargné une stratégie bien pensé, l’objectif 

primordiale de cette étude est de décortiquer le rôle de la politique de 

transport pour pousser le rythme du développement local pour 

renforcer les bases de développement, qui génère et créer de la richesse 

et des emplois. 

Les mots clés : développement, développement local,  le secteur de 

transport, la politique de transport. 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس 
 حتضريا للتخرج ونيل شهادة املاسرت أرجو منكم ملء االستمارة بعناية وشكرا 

 )ليس من ضروري ملئ االسم واللقب (         االسم:........................اللقب....................  

 أنثى            اجلنس :                    ذكر

  شهادة ماجسرت                      شهادة دكتوراه            املستوى :        شهادة ليسانس 

 اخلربة املهنية : .....................سنة 

 أطروحـــــــــــــات الدراســــــــــــــــــة 
 موافق
 موافق جدا

غري 
 موافق

غري موافق 
على 

 اإلطالق

 ال
 رأي

 
      شبكة املواصالت يف اجلزائر كافية لتغطية النقل داخل وخارج الوطن

      تبدي اجلزائر اهتماما كربا بقطاع النقل
      املواصفات العامليةقطاع النقل يف اجلزائر يرقى إىل 

      متلك اجلزائر املقومات الالزمة للنهوض بقطاع النقل
      حتظى التنمية احمللية يف اجلزائر ابالهتمام الالزم من قبل الدولة

      حتقق التنمية احمللية جزء كبري من رفاهية املواطن
      للمواطن دور يف التنمية احمللية

      املتاحة كافية لتمويل التنمية احملليةاملوارد املالية 
      املشاريع املنجزة ختدم التنمية احمللية

      متول كل املشاريع يف إطار التنمية احمللية من التمويل احمللي
      يساهم قطاع النقل يف دفع حملية التنمية

      تتأثر التنمية احمللية مبدى تطور قطاع النقل
يف قطاع النقل ابملوازاة مع األهداف املسطرة للتنمية احمللية يتم التخطيط       

      قطاع النقل خيدم مجيع القطاعات احمللية األخرى
      كل أمناط النقل )بري، حبري، جوي( تؤدي دورها يف دفع حملية التنمية

النهوض بقطاعات التنمية االستثمارات يف جمال النقل من قبل الدولة كافية لدعمه من أجل حتقيق 
 احمللية

     

      الوضع احلايل لقطاع النقل يعكس التخطيط املسبق له من أجل حتقيق أهداف التنمية احمللية
      قطاع النقل يؤثر أتثريا مباشرا على التنمية احمللية

 


