
   

 

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 
 وعلوم التسيير والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية

   العلوم التجارية قسم
 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر. 

 ة ولوجستيك اورومتوسطي.تخصص تجار 
 عنوان المذكرة 

 االستثمار في الموانئ البحرية في ظل تفعيل حركة التبادل التجاري
 -مؤسسة ميناء مستغانم-دراسة حالة

  
 

 :الدكتور تحت إشراف                          الطالبة:  مـــن إعــــداد

 كبداني سيد احمد  . د*                 سطايلي فاطمة زهراء. *     

 لجنة المناقشة:
 :بن زيدان الحاج                                               رئيسا. الدكتور 
 :كبداني سيد احمد                                              مؤطرا.  الدكتور 

 مناقشا.     األستاذ :ودان                                                      
 
  

 السنة الجامعية  
 4102        /4102  

 

 



 اجلانب التطبيقي:دور االستثمار يف تفعيل احلركة التجارية ادلينائية دراسة ميدانية مبؤسسة ميناء مستغاًل. 

 

 
52 

 مقدمة الفصل 

بالنظر إىل الوقت الراىن الذي تلعب فيو الشراكة واالستثمارات أىم ادلواضيع السائدة يف العالقات بٌن فواعلو شركات 

ىياكل جتسدىا وتساىم يف تفعيلها ونذكر منها متعددة اجلنسيات، الدوؿ.....اخل. ىده األخًنة اليت تستدعي وجود 

 على سبيل ادلثاؿ ادلوانئ .

وادلوانئ اجلزائرية كغًنىا من ادلوانئ تلعب دورا ىاما يف تنشيط حركة االقتصاد الوطين انطالقا من كوهنا زلطة استًناد 

وار وتقدمي مجلة من الوظائف يف وتصدير دلختلف البضائع والسلع واخلدمات ..اخل . من خالؿ القياـ بالعديد من األد

سلتلف القطاعات االقتصادية التجارة، االستثمار...اخل  وانتهاج مجلة من االسرتاتيجيات خاصة تلك ادلتعلقة جبلب 

  ادلستثمرين اليت تأخذ احليز األكرب لدى صانعي السياسات ادلينائية سواء كانوا مستوردين أو مصدرين 
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 التبادل التجاري: :األولالمبحث   

.  يعد التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ حقيقة ال يتصور العامل من غًنىا اليـو

 مدخل لدراسة  التبادل التجاري: -3-1

 تعريف التبادل التجاري: أوال

بٌن  ىو مجيع ادلعامالت التجارية الدولية يف صورىا الثالثة ادلتمثلة يف انتقاؿ السلع واألفراد ورؤوس األمواؿ ،تنشا -

 1أفراد يقيموف يف وحدات سياسية سلتلفة.

  2ثانيا:وظائف التبادل التجاري: 

عرب عدة وظائف أعلها  وذلك األفرادحاجات  إشباعمهمة التبادؿ التجاري تقدمي كافة اخلدمات الالزمة بغرض  إف

 مايلي :

دتثل ىذه األخًن لب التبادؿ التجاري حيث يتم من خالذلا نقل ملكية السلع من البائعٌن وظيفة الشراء والبيع:-ا

 إىل ادلشرتين ،إما بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء.

فالغرض من عملية الشراء ىو حتديد احلاجة ادلراد إشباعها والبحث عن مصدر إشباع تلك احلاجات ،أما الغرض من  

 لع وجتهيزىا بالكيفية اليت يرغبها ادلستهلك.عملية البيع فهو إعداد الس



الجانب التطبيقي:دور االستثمار في تفعيل الحركة التجارية المينائية دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء مستغانم.   

 

 
54 

خللق ادلنفعة ادلكانية  ألخرمكاف  السلع منيعترب النقل من الوظائف اليت يتم من خالذلا حتريك وظيفة النقل : -ب

 1 مستهلكها. إىلالقطر عن طريق نقلها من منتجها  أرجاءفعن طريق النقل يتم توزيع السلع يف كل 

يعترب النشاط التخزيين احد الفروع اذلامة يف التبادؿ التجاري فعن طريقو يتحقق التوازف بٌن :التخزينوظيفة  -ج

 وظيفة التخزين.السلع ال يتناسب مع وقت استهالكها كاف البد من وجود و  إنتاجالعرض والطلب ،فطادلا كاف وقت 

 كب التطور الذي حدث يف اإلنتاج.لقد تطورت يف عصرنا احلاضر وسائل التخزين احلديثة وزادت أعدادىا لتوا  -

كل النفقات اليت يتطلبها التبادؿ التجاري كدفع للعموالت ودفع تكاليف ادلشرتيات ،تكاليف وظيفة التمويل: -د

النقل وكذا تكاليف التخزين وغًنىا ما كانت لتتم على وجو أحسن لوال وجود وظيفة التمويل وتزداد أعلية ىذه 

 شاط وتنوع وكلما بعدت ادلسافة بٌن مراكز اإلنتاج،ومراكز االستهالؾ.الوظيفة كلما زاد حجم الن

تشهد ىذه الوظيفة يف الوقت احلايل توسعا عن طريق انتشار ادلؤسسات التمويلية كالبنوؾ،الوسطاء ادلاليوف ،الذين 

 يقوموف بتجميع ادلدخرات من األفراد وإقراضها للمستثمرين. 

 

 

 

                                                           

               12،ص، 2222،عمان ،األردن،1رشاد العصار،التجارة الخارجية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط -1
                             -  

-22،ص ص ص،1،2224عبد العزيز عبد الرحيم سليمان،التبادل التجاري،دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط -2

23.  
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 التجاري: الميناء البحري والتبادل 3-2

 في الميناء التبادل التجاري أهمية:أوال             

من حجم التجارة يتم نقلها حبرا ،ويعد ادليناء البحري حلقة حيوية يف سلسلة  بادلائة 88من أكثريف الوقت احلايل  -

كبًنة يف تفعيل حركة   أعليةنقل البضائع لذا فهناؾ عالقة وطيدة بٌن كل من ادليناء والتبادالت التجارية كما للميناء 

 التبادؿ التجاري وتكمن فيما يلي:

 ادليناء منفذ رئيسي للتجارة الداخلية واخلارجية ،ولو دور حيوي يف عملييت التصدير واالستًناد. -

 تقدـ ادلوانئ حوافز لدخوؿ السوؽ العادلية وإعطاء فرصة مباشرة للتبادؿ التجاري دوف وسطاء. -

 نافسية لصادرات الدولة.زيادة القدرة الت -

 يعترب ادليناء مورد ومصدر للحصوؿ على العملة الصعبة. -

 خلق فرص العمل وتنمية االستثمار. -

 2استمرارية عجلة تفعيل حركة التبادؿ التجاري اذا كانت ادلوانئ ذات كفاءة عالية  -

 

 

                                                           

:4.-3-2علي عبد الال ،مرجع سبق ذكره،ص،ص،ص، --1    
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 :عالقة الميناء بالتبادل التجاري:ثانيا 

ظلو وازدىار التبادؿ التجاري يرتبط  أفدولة من العوامل اذلامة واحملفزة  لنموىا حيث  أليةتعترب التجارة اخلارجية  -

التبادؿ  أىداؼخلدمة  أساسيبتوفر وسائل نقل مناسبة ذات درجة عالية من الكفاءة واالنتظاـ واليت ىي مطلب 

 التجاري ،على ادلستوى العادلي واحمللي على حد سواء.

الوطنية وادلوانئ  األساطيللتحديث  الضخمللحصوؿ على التمويل  أساسية الكثيفة ىي مفتاح تعد التبادالت التجاري

 األساسية.والبنية 

للموانئ دور كبًن وأعلية بالغة يف تفعيل حركة التبادؿ التجاري حيث كلما كاف ادليناء على مستوى من اجلودة  

 3والكفاءة وذو أداء فعاؿ كلما كانت عجلة التبادؿ التجاري إىل األماـ.

 

 

 

 

 

 
                                                           

.27،ص،1،2221ومطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر ،ط احمد عبد المنصف ،اقتصاديات النقل البحري ،مكتبة  -1   
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 المبحث الثاني:االستثمار في ميناء مستغانم

 ادلؤسسات الرائدة يف رلاؿ االستثمارات لعزيز عمليات التبادؿ . إحدىتعترب مؤسسة ميناء مستغاًل   

 تقديم مؤسسة مستغانم: 2-1

ألنو كاف خليجا صخريا حاّداً ميتّد بٌن الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري خلروبة  :المؤسسة نشأة :1 -2-1 

ـ بػ "مرسى الغنائم". ومن ىنا ُسّيت ادلدينة 3811إستخدمو القراصنة القتساـ الغنائم، ُسمّي ميناء مستغاًل فيما قبل 

 "مستغاًل". 

مرت حبلوؿ سنة  123مرت ليصل امتداده إىل  88ـ، أنشئ أّوؿ رصيف للميناء بطوؿ 3888يف سنة  -

 ـ. 3883

ـ وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنو مشروعا ذا منفعة عامة 3882أّوؿ مشروع لتهيئة ادليناء يف سنة  إنطاؽ -

. 

 مبيالد أّوؿ حوض للميناء . انتهتـ 3988ـ و 3898تلت ذلك أعماؿ هتيئة ضخمة بٌن  -

مرت  818ـ، مّت إنشاء احلوض الثاين برصيف طولو 3983بعد بناء كاسرة األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة  -

 ـ3939ـ وبداية 3933فيما بٌن هناية 

 من البنية أساسيا اليـو جزء متطلبات ادلنطقة حيث أصبح يشكلمنذ ذلك احلٌن يتم تطوير ادليناء مبا يتماشى مع 

الدولية  التجارة يف تشارؾ الكربى اليت الصناعات من بالنسبة للعديد ضروري وىو يف ادلنطقة بالنقل اخلاصة التحتية

 األظلاط.متعددة  نقل أروقة عرب ادلستلمٌن النهائيٌن من مقربة اخلدمات رلموعة من استحداث يشجع أنو إذ
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  يقّدـ ميناء مستغاًل نوعٌن من اخلدمات: اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري، 

 :أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغاًل إصلاز ادلهاـ التالية

 إستثمار وتطوير ميناء مستغاًل -

 إستغالؿ اآلالت واإلنشاءات ادلينائية -

 إصلاز أعماؿ صيانة وهتيئة وحتديث للبىن ادلينائية الفوقية  -

 إعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبىن ادلينائية التحتية بالتعاوف مع الشركاء اآلخرين -

 مباشرة عمليات الشحن و التفريغ ادلينائية -

 مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغًنىا -

دلالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة ادلباشرة أو غًن ادلباشرة مبوضوع القياـ بكل العمليات التجارية، ا -

 مؤسسة ميناء مستغاًل.
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 مميزات الميناء. 2 -1 -2 

 موقع جيو إسرتاتيجي ىاـ -

 .والية 32وفرة طرؽ مواصالت ضلو منطقة خلفية تتألف من  -

 لتأمٌن اخلطوط البحرية ادلنتظمة األداءزلطات رسو متخصصة لسفن  -

 إنشاءات متخصصة دلعاجلة ناقالت احلبوب، السكر، اخلمور وناقالت الزفت. -

 قدرات ختزين مغطاة وغًن مغطاة. -

 محاية جيدة للبضائع -

 الوطنية( وادلساحةتنوع طرؽ تسليم البضائع )السكة احلديدية، الطريق األرضي  -

 .فوقية وجتهيزات وفق طموح ادلتعاملٌن اإلقتصاديٌن بين -

 إطارات وعماؿ مهّيؤوف ومدربوف على عمليات الشحن والتفريغ  -

 أياـ   7أياـ/ 7سا و  28سا/ 28ساعات عمل متواصلة:  -

-    . 
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 حركة االستثمارات بالميناء. 2-2

 المشاريع مع مختلف الشركات الخارجية: أهم: أوال

 GEO ENGINEERING CORPORATION CGCـ قامت الشركة الصينية 0202*يف سنة

،عٌن الدفلى ،عريب ، سيدي خلضر و  ةسلا طريبزيارة للميناء يف إطار استثمارىا يف أعماؿ دتديد ادلاء اىل بلدية 

 مخيس مليانة انطالقا من سد سيدي أزلمد بن طيبة 

 & DAEWOO ENGINEERINGـ زارت الشركة الكورية 0222*يف سنة 

CONSTRUCTION CO LTD  طن من سلتلف البضائع  000 400ميناء مستغاًل يف إطار اسرتاد

 االمونياؾ و اليوريا بادلنطقة الصناعية أرزيو  إنتاجمن اجل االستثمار يف مشروع ضخم يف 

طن من سلتلف البضائع ادلخصصة لالستثمار يف  000 70اسرتاد  إطاريف UHDE األدلاين*شلثلٌن عن ادلورد 

 مشروع شركة إلنتاج اليوريا يف ارزيو 

 ؾسونا طرايف إطار الشراكة مع  GDF-SUEZ*الشركة األدلانية 

*الشركة األدلانية ادلستثمرة مسبقا يف مشروع إلنتاج اجلبس يف بلدية فلوريس زارت ميناء مستغاًل يف إطار تصدير 

 اجلبس ضلو بقية ادلوانئ األجنبية. 

د كبًن من الشركات األجنبية ادلتخصصة يف بل عد المشاريع االستثمارية التي جلبها ميناء مستغانمو من أىم -

 احملروقات و ادلستثمرة يف اجلنوب اجلزائري تستورد معداهتا االستثمارية عرب ميناء مستغاًل و من أىم ىده الشركات :
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ا استوردت  MAOاليت استثمرت يف مشروع دتديد ادلياه  TEXEIRA DUARTE*الشركة الربتغالية

طريق ميناء مستغاًل انطالقا من موانئ بلجيكا ،ايطاليا ، مصر ، تونس . بلغ حجم صادراهتا معداهتا االستثمارية عن 

 طن من سلتلف البضائع )أنابيب معدنية ،مواد كيماوية و جتهيزات أخرى ...اخل(. 02222أزيد من 

جتهيزاهتا ادلوجهة لالستثمار *الشركة االسبانية :شركة حتليو ادلياه اليت أصلزت مؤخرا ببلدية سوناكتار استوردت أيضا 

طن مابٌن  00222عرب ميناء مستغاًل انطالقا من موانئ اسبانيا ، فرنسا ، أدلانيا و الصٌن زادت صادراهتا عن 

 أنابيب بالستيكية و مواد قابلة لالشتعاؿ و مواد كيماوية و معدات أخرى.

 ثانيا :ابرز المشاريع االستثمارية بالمؤسسة:

 .0222ة ميناء مستغاًل لتخزين ادلواد وتوزيع الشحنات سنة مؤسس إدارة إنشاء -

 بناء مركز ادلراقبة للجمارؾ والشرطة وسلطة ادليناء يف ادلدخل اجلنويب. -

 للشحن والتفريغ . واآلالتزيادة حجم ادلعدات  -

 طن. 02ذو الشحنة  األوؿطن بدؿ من  02شراء اخلطاؼ الذي حيمل شحنة  -

 .0220-0222للميناء خالؿ الفرتة صيانة الطريق الداخلي  إعادة -

 خط للسكة احلديدية وتوسيعو. إقامة -

 اقاـ مشروع لالستثمار يف مادة الزفت. -

 .0200مشروع االستثمار يف مادة احلبوب مع مؤسسة متيجي سنة  إقامة -
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 دراسة تحليلية لدور االستثمار بميناء مستغانم في تنشيط حركة التبادل التجاري: 3-3

 . 2014-2002عرض لحركة المبادالت التجارية للفترة  3-3-1

 الواردات. للصادرات و اإلمجاليةاجلدوؿ التايل احلركة التجارية يبين 

 الواردات بادلؤسسة.0202-0220:احلركة التجارية للفرتة 20اجلدوؿ رقم 

 

 السنة 0220 0222 0222 0220 0222 0222 0220 0222 0202 0200 0200 0202 0202

حجم  0222.0 202.2 202.0 222.0 000 002 200 0000  20.0 20.2 02.20 02.0 02.00

 الصادرات 

حجم  02.02 00.0 02.0 00.2 00.2 0.2 02.2 02.0 20.0 0002  0202 0022 0020

 الواردات

عدد  220 222 220 022 202 200 220 202 220 000 022 022 202

 السفن

 اجملموع 0002.22 0022.2 220.2 0222 0002.2 0002.2 0202.2 0020.0 000 0222.2 0002.2 0002 0022.0

 ادلصدر :مركز اإلحصائيات بادلؤسسة.
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 تصنيف حركة المبادالت التجارية: 3-3-2

 :حسب نوع البضاعة.أوال

 الواردات بالمؤسسة. : حركة1  

 :حركة الواردات بادلؤسسة.20اجلدوؿ رقم 

 المنتج 2211 2212 التغير 2213 التغير 2214 التغير
15.31 322724 15.76-  279851 4.82- مواد  16365298 15576194 

 فالحية
 

 -وقود 419893 446615 6.36 - - - -
معادن 
 صلبة

26.42- منتجات  8513228 12199615 19.81 67484222 6.22 49667 
 بترولية

6.28- -معادن 4181858 5277845 21.43 16772121 13 157519 
مواد  

 حديدية

-معادن 1571276 3353276 113.44 3645156 73.95 4954752 35.93
 مواد بناء

مواد   1276913 1259759 16.98 1268458 4.27 1366353 29.29
 كيميائية

24.21 346627 5.14- بضائع  5567328 6389139 14.76 279274 
 مختلفة
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بنسبة  2813تبٌن من اجلدوؿ أعاله إف للمؤسسة حجم كبًن للتبادؿ التجاري للواردات ،حيث ارتفع سنة  -

،نرى أف ادلؤسسة تستورد كميات كبًنة من سلتلف ادلنتجات،وىذا  31.19فارتفع ب  2814،إما سنة 23.87

 التجاري للمؤسسة.راجع إىل نقص االكتفاء الذايت بادلنطقة ،شلا يؤثر سلبا على ناتج ادليزاف 

 حركة الصادرات بالمؤسسة.:2 

 :حركة الصادرات حسب ادلنتج. 83اجلدوؿ رقم  

 المنتج 2211 2212 التغير 2213 التغير 2214 التغير
98.54-  12 2234 671.2222 7.46-  مواد فالحية 382.329 351.951 

معادن  -وقود - - - - - - -
 صلبة

- - - - 6.24-  منتجات بترولية 773.6733 725.36246 
- - - - 35.32- مواد  -معادن 111221 71943 

 حديدية

- - 149.2 81.52 69.96- مواد بناء -معادن 229.499 62.929   

4.32 8.224 4.28 7.885 2.18- مواد  -أسمدة 1.257747 12255436 
 كيميائية

25.62-  8.291 11.38-  بضائع مختلفة 1218217 1219429 2.11 11.146 

42.67-  16.524 18.76 27.852 6.27-  المجموع 82544115 75497714 
 بالمؤسسة. اإلحصائياتالمصدر:مركز 

شهدت مؤسسة ميناء مستغاًل خالؿ  السنوات األخًنة تناقص كبًن للتبادؿ التجاري من خالؿ حركة الصادرات 
للمنتجات،حيث مشل التناقص كل من ادلنتجات الفالحية وكذا البضائع ادلختلفة،وكانت النسبة الكبًنة من التناقص 
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تجات البرتولية إضافة إىل ادلعادف الصلبة مل تكوف أي نسبة يف رلاؿ ادلنتجات الفالحية،كما أف قطاع مواد البناء  ،وادلن
 تصدير خالؿ السنتٌن األخًنتٌن .
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 معه.حسب البلد المتعامل  ثانيا: 

 حركة الواردات حسب بلداف التعامل بادلؤسسة .: 

 :حركة الواردات حسب بلداف التعامل.  4اجلدوؿ رقم   

 البلد 2211 2212 التغير 2213 التغير 2214 التغير
- 2.266 - - 8.42- المساحة  6226773 5522973 

 الوطنية
67.27 116821 35.91-  البلدان العربية 652471 812528 24.22 69923 
 إفريقيا 4775 7234 51.5 - - - -

 
15.14 1234692 27.75 1272294 17.24 24421293 2286549

2 
بلدان   اتحاد 

 اروبي
بلدان خارج  1812631 2548428 42.75 67738 13.75 122625 51.47

 االتحاد االروبي
76.82 44692 128.5-   أمريكا 553422 1628732  199.7 25276 

 الشمالية
122-  - 44.17 627322 31.68- الوسطى  أمريكا 459562 313972   

- - - - 2.65- الجنوبية أمريكا 6426662 6236711   

- 7754 -  23187  7.93-  أسيا 883698 813597 
 

 المحيط - 1817 122 - - - -
 

- - - - 24.11- أخرىبلدان  51928 39394   

19.31 1528627 23.27 1264492 12.22 42322444 3769537
4 

عالمجمو   
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ادلؤسسة ارتفاعا كبًنا عرب السنوات األخًنة ،كاف استقباؿ ادلواد من البلداف العربية ودوؿ االحتاد  واردات حركةشهدت 

من  2814مل يتم استقباؿ أي منتج خالؿ سنة  االرويب  وأمريكا الشمالية باإلضافة إىل بلداف خارج االحتاد االرويب.

 رى،أمريكا الوسطى.طرؼ الدوؿ التالية:أمريكا الوسطى ،أسيا ، والبلداف  األخ
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 حركة الصادرات حسب بلدان التعامل.:22    

 .:حركة  الصادرات حسب بلداف التعامل 85 اجلدوؿ رقم 

 البلد 2211 2212 التغير 2213 التغير 2214 التغير
- - - - 6.79- المساحة  6.172.459 5.753.642 

 الوطنية
52.75 1.647 76.48-  البلدان العربية 1.933.568 2.265.172 17.15 1.278 

- -  - 82.12-  إفريقيا 79.915 15.921 
42.66-  14.286 54.42 237.39 1.62- االتحاد  36.819.412 36.224.547 

 االروبي
 -  585 14.68- بلدان خارج  6.212.315 5.129.992 

االتحاد 
 االروبي

- -   19.19-  أمريكا 22.539.892 16.598.936 
 الشمالية

- - 43.15- أمريكا  458.675 514.326 12.13 99 
 الوسطى

أمريكا  3.231.929 3.723.256 15.22 - - - -
 الجنوبية

 أسيا 5.285.817 5.269.319 2.31 - - - -
-  - - 122-  المحيط 39 - 
18.94 792 74.83-  666 73.85-  بلدان أخرى 12.115 2.645 
42.67-  16.524 18.76 27.852 6.27-  المجموع 82.544.115 75.497.7111 
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حيث شوىد تناقص بنسبة  2814عكس سنة  2813حققت ادلؤسسة حجما معتدال من الصادرات خالؿ 

 2814يف حجم الصادرات للبلداف ادلتعامل معها،كما أف كل إفريقيا ونيجريا مل تتلقى أي صادرات سنة  -48.67

 من طرؼ ادلؤسسة.

ادلؤسسة تشهد تذبذب يف حركة التبادؿ التجاري من خالؿ حركة الصادرات من حيث منتجاهتا وكذا البلداف اليت  

 تتعامل معها على الرغم من النسب الضئيلة اليت تصدرىا خارج قطا احملروقات.

جات بكميات كبًنة تعاين مؤسسة ميناء مستغاًل من عدة مشاكل يف رلاؿ التبادؿ التجاري،حبيث تستورد مجيع ادلنت

من اخلارج،حيث تعاين ادلؤسسة باحلجم الصغًن دلرفأ ادليناء شلا يؤخر دخوؿ السفن وتفريغ السلع والبضائع،وىذا ما 

يدفع ادلؤسسة إىل دفع تكاليف بالعملة الصعبة طوؿ مدة بقاء السفينة متوقفة وعدـ تفريغها،عدـ وجود آالت مناسبة 

 .ادلصاريفسلبا على رلموع مدا خيل ادلؤسسة باإلضافة إىل كثرة  لتفريغ السفن أحيانا،شلا يؤثر
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 ركة التجارية حسب نوع وعدد السفنالح ثالثا:  

  سفن التفريغ: :1

:نوع وعدد سفن التفريغ بادلؤسسة.  86 اجلدوؿ رقم   

 السفن 2211 2212 2213 2214
 سفن المسافرين - - - -

336 258 167  174  سفن الشحن 

16 6 14  36  ناقالت القمح 
 سفن االيداء 241 324 261 233

14 17 28  45  ناقالت المعادن 
 ناقالت الحاويات - - -  
 ناقالت البوتان - - - -
 ناقالت الميتان - - - -
 ناقالت البترول - 22 19 13
 ناقالت الخمر - - - -
 أخرى 15 - 2 1

 المجموع 511 533 563 613
بادلؤسسة. اإلحصائياتادلصدر:مركز   
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 ثانيا :سفن الشحن:

نوع وعدد سفن الشحن.:87 اجلدوؿ رقم      

 السفن  2211 2212 2213 2214
 سفن المسافرين - - - -

 سفن الشحن 176 165 259 338

 ناقالت القمح 45 14 6 15
 سفن االيداء 241 323 261 333

 ناقالت المعادن 35 29 17 14
الحاوياتناقالت  - -    

 ناقالت البوتان - -  
 ناقالت الميتان - -  

 ناقالت البترول  22 19 13
 ناقالت الخمر - - - -
 أخرى 15 - 2 1

 المجموع  531 564 614
بالمؤسسة. اإلحصائيات:مركز المصدر  
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 نتائج ومالحظات ختامية. 3-4

على رلاؿ  أثرتعدة حتديات الزالت تعاين من  أهنا إىلعلى الرغم من ادلشاريع االستثمارية اليت قامت هبا ادلؤسسة  -

 التبادؿ التجاري بادلؤسسة ولعل ابرز ىذه ادلشاكل مايلي:

 ميناء من الجيل األول: -1

احلمولة، تنتهي عنده محولة ادلواد  نقطاعاإف ميناء مستغاًل قدمي من اجليل األوؿ، وبالتايل فهو ال ميثل إال نقاط      

 ادلعدة للشحن أو التفريغ.

كتفت السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيًن ىذا اإلرث الذي يعود إىل الفرتة االستعمارية، دوف إدخاؿ أية إولقد      

ليها، أو على بنيتها اليت تتكوف بشكل عاـ من أحواض صغًنة وضيقة، وسلازف قريبة من بعضها، وأرصفة تعديالت ع

تفصل بينها حواجز ضيقة. وإذا مل تكن ىذه ادلواصفات تطرح أية مشاكل يف ادلاضي بالنسبة خلدمة ادلبادالت عندما  

تتماشى وادلتطلبات ادلستجدة والنامجة عن  كانت السفن أصغر، وطريقة شحن البضائع أبسط، فإهنا اليـو مل تعد

التطور الكبًن الذي شهده رلاؿ النقل البحري. فالسفن أصبحت أكرب ومبواصفات عادلية زلددة، وىذا ما حتم على 

طن وزف  18888و  2888منها ترتاوح محولتها بٌن  %68ستخداـ السفن الصغًنة ) إادلتعاملٌن مع ادلوانئ اجلزائرية 

ستفادة ادلصدرين اجلزائريٌن من الفرص اليت تقدمها موانئ إقتصادية، إذ أهنا حتوؿ دوف إثقيل (. وىي بالتايل سفن غًن 

فإنو يتقلص باستمرار  ،الشحن، حيث تفرض عليهم أسعار شحن مرتفعة. أما بالنسبة للعمق النظري يف ميناء مستغاًل

تعرضو لعمليات التطهًن والكسح دلدة طويلة، شلا يؤثر على عملية رسو بسبب تكدس الطمي والرماؿ نتيجة لعدـ 

السفن بو. وقد تضطر السفن الكبًنة، واليت ال تتمكن من الرسو يف ميناء مستغاًل بسبب صغر الغاطس، إىل أف حتوؿ 
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اء األصلي. مع ما حيث تفرغ جزءا من محولتها من أجل ختفيف الوزف قبل أف تعود إىل ادلين ،وجهتها ضلو موانئ أخرى

 يرتتب على ذلك من مشاكل ) وقت وعمل وتكاليف إضافية (.

 نقص في التجهيزات واآلليات: -2

يعاين ادليناء من جهة أخرى من نقص كبًن يف اآلليات الثقيلة، إذ أف ميناء اجلزائر ىو الوحيد الذي يتوفر على      

 طن. 388رافعة ذاتية احلركة قوهتا 

مليوف   6إذ تستورد ما يقارب  ،ائر تصنف ضمن أكرب الدوؿ ادلستوردة للحبوب ) اخلامسة عادليا (ومع أف اجلز      

طن، والذي  38888طن سنويا، فإف ميناء اجلزائر العاصمة ىو الوحيد الذي يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعتو 

عدى ادلقاييس ادلعموؿ هبا دوليا ) تفوؽ نتظار مدة تتيعترب غًن كاؼ، وىذا ما يضطر السفن الناقلة للحبوب إىل اإل

يفرض من جهة أخرى على ادلكلفٌن بالنقل تعبئة احلبوب يف أكياس، وىي عملية  يوما (. و 16يف ادليناء  فمدة التوق

ستعماؿ وسائل تقليدية يف عملية التخزين، إمكلفة إذا ما قورنت برتؾ احلبوب على شكل بضائع صب. ناىيك عن 

 بوب، شلا يؤدي إىل ضياع كميات معتربة منها.وكذلك تفريغ احل

 التأخر في عملية تداول الحاويات:-3

ستعماؿ احلاويات يف نقل البضائع عاما، وما فتئت معدالت النقل باحلاويات ترتفع بشكل  لقد أصبح التوجو إل     

كبًن و متسارع. وحياوؿ ميناء مستغاًل تطوير ىذه العملية. ومع ذلك ميكن القوؿ أف ميناء مستغاًل الزاؿ يسجل 

ويتم العمل يف ىذا اجملاؿ  %62ل إىل عتبار أف ادلعدؿ العادلي لتداوؿ احلاويات يصإتأخرا واضحا يف ىذا اجملاؿ، على 

 على توفًن مساحات إضافية تستعمل كمحطات احلاويات.
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 إنخفاض معدل أداء الميناء:-4

 والذي يساىم فيو بشكل كبًن توقف بعض أنشطتو ليال، وخاصة ما يتعلق مبناولة السلع والبضائع.     

 طول اإلجراءات اإلدارية: -5

واليت تتمثل يف اإلجراءات ادلتعلقة بتفريغ البضائع حتديدا، وما يتبعها من إجراءات احلجز الزراعي، فاحلجز      

 البيطري، مث إجراءات الرسـو اجلمركية ...إخل.

 إختناق الميناء: -6

 ي:لعل من بٌن األسباب الرئيسية اليت تزيد من حدة إختناؽ ادليناء وتكدس البضائع بو ما يل     

عدـ وجود خطة منسقة لتوقيت اإلستًناد لدى بعض اذليئات ادلستوردة، شلا يؤدي إىل وصوؿ كميات كبًنة من      

السلع وادلعدات ادلستوردة من طرؼ ىيئات سلتلفة يف وقت واحد. أو عندما يرتفع معدؿ إستًناد مادة معينة بسبب 

قاء السفن تنتظر دورىا يف عرض البحر لدخوؿ ادليناء، والذي إطلفاض أسعارىا يف األسواؽ العادلية. شلا يؤدي إىل ب

.  28888 -5888يكلف اخلزينة العمومية ما بٌن   دوالر يف اليـو
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 مايلي: بإقامةلتفادي ىذه التحديات والتقليل منها تشرع ادلؤسسة 
 

 مشروع إنشاء الحوض الثالث: 

من أجل مواجهة معوقات ادليناء من جهة ونظرا للنمو ادلتسارع للتبادؿ التجاري على مستوى ادليناء من جهة أخرى، 

أصبحت تنمية ادليناء وتطويره بإنشاء احلوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة العجز ادلتوقع للقدرات ادلينائية يف 

ومت  LEMـ من طرؼ سلترب الدراسات البحرية  1998سنة  ادلستقبل القريب. أصلزت أوؿ دراسة للمشروع يف

 .      SOGREAH ALGERIAـ من قبل مكتب الدراسات  2833حتيينها يف سنة 

 ا يلي:يسمح ىذا ادلشروع مب

 ألف طن سنويا  900جتارة البضائع ادلختلفة: أكثر من 

 جتارة احلبوب: أكثر من مليوف طن سنويا

 لف حاوية سنوياأ 400جتارة احلاويات: حوايل 

 ألف وحدة سنويا  600جتارة الوحدات ادلتحركة: 

 جتارة ادلسافرين: عددا مهما من ادلسافرين وىذا يف أعقاب إنشاء زلطة حبرية للمسافرين.

 كما سيسمح ىذا ادلشروع بتوفًن عدد مهم من مناصب الشغل ادلباشرة وغًن ادلباشرة.
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 مخطط مشروع انشاء الحوض.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

      

 مشروع احلوض.82 الشكل رقم 
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 خاتمة الفصل

يستنتج من ىذا الفصل أف ميناء مستغاًل لو تاريخ عريق وقد عرؼ أعماؿ هتيئة ومشاريع ضخمة والزالت إىل يومنا 

                                 وادلخازف،...اخلىذا يتكوف من ىياكل حتتية كادلدخل، حاجز األمواج، األحواض،...ومن ىياكل فوقية كادلنارات 

ويتميز بعدة خصائص تتنوع من أنشطة وخدمات كما لو أىداؼ و يقـو بعدة مهاـ. وتدور على مستوى ادليناء حركة 

جتارية مكونة من حركة البضائع والسفن ويتم دراسة ىذه احلركة حبسب نوعية البضائع وحجمها وحبسب سنوات 

السفن فيتم التعرؼ على أنواع السفن وعددىا، مدة مكوثها بادليناء ووصف حالتها.ورغم ذلك فهناؾ  التبادؿ. أما

عوائق حتوؿ دوف أداء ادليناء مهامو على أمت وجو، أعلها طوؿ مدة ادلكوث بادليناء الذي سببو نقص يف بعض اذلياكل  

قيد االصلاز دلكافحة ىذه ادلشاكل وزلاولة الدفع كاألرصفة، ادلخازف، وادلؤسسة ادلينائية حتاوؿ وضع خطط ومشاريع 

           بادليناء إىل مستوى أفضل.
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 مقدمة الفصل:

إدارة ادليناء قوة لالذباىات يف ظل التعامالت االقتصادية وذلك بتأثَتىا ادلباشر يف زيادة الفصل بُت االقتصاديات  سبثل

بادلائة من العامل مياه،ولذلك معظم دول العامل على  17للدول ودعم احلواجز القائمة بينهما. كما ىو معروف أن 

يستطيع  أن ينكر أعلية البوابة الرئيسية لعمليات التصدير واالستَتاد  حبار أو زليطات وىو ما اعتمد عليو    ،فال احد

 أو الشحن والتفريغ،وىي ادليناء.  

 للتعريف دبفهوم ادليناء البحري فقد مت تقسيم ىذا الفصل كمايلي:

 ادلبحث األول:ماىية ادليناء البحري. -

 ادلبحث الثاين:تنظيم ادلوانئ البحرية. -

 علية االسًتيتيجية للموانئ.ادلبحث الثالث: األ-
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 .الميناء البحري ماهية :األولالمبحث   

كل الرئيسية يف كل ادلعامالت والتبادالت اخلارجية نظرا للوظائف اليت تؤديها،وتصنيفاهتا   بةتعترب ادلوانئ البحرية البوا 

 حسب عملو.

 تعريف الميناء البحري وابرز تصنيفاته. 1-1-

  الميناء البحري: تعريف 1-1-1 

األصول التارؼلية دلصطلح ادليناء ترجع إىل الكلمة الالتينية وتعٍت مدخل أو بوابة وىي نافذة تطل هبا الدولة على  

 العامل اخلارجي.

نقطة من ساحل البحر يقع على حافة احمليطات أو األهنار أو البحار. تذىب إليو السفن لشحن أو  ادليناء  

 البحري ا يكون مهيأ ورلهز الستقبال السفن وإيوائها وتأمُت مجيع عمليات  التجارة البحرية والصيد لتفريغ محولتها كم

                                    .                                                                      

ادليناء ىو مفهوم حكومي إىل جانب أعلية  مصادر ادلوانئ متكونة من تقدمي خدمات ورسوم جبائية ومفهوم 

نشاطو يف االقتصاد الوطٍت عامة واجلهوي خاصة .وتتعدد خصائصو بالنسبة للتشكيالت االقتصادية ويظهر يف 

 1التفقدات الشاذة وادلتعددة التدخالت.

عية وكذا ظروف زبتلف ادلوانئ يف العامل من حيث البيئة االقتصادية،والطبيتصنيفات الميناء البحري. 1-1-2

 التشغيل ،بصفة عامة فانو ؽلكن أن تصنف ادلوانئ البحرية طبقا ألربعة معايَت أعلها مايلي:
                                                           

 .314ص القانون البحري اجلزائري1
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متخصصة   وأخرىموانئ عامة  إىلتصنف ادلوانئ البحرية طبقا للوظيفة اليت تؤديها   أنؽلكن بالنسبة للوظيفة: -أوال:

 كما يلي:

عديدة من السفن مثل سفن البضائع العامة،استقبال  أنواعىذه ادلوانئ ذلا القدرة على استقبال  موانئ عامة : –ا 

جبميع وسائل النقل الربي  أهنا تتصلالسفن،كما  إصالحبتقدمي بعض اخلدمات مثل  أيضاسفن الركاب،كما تقوم 

ميناء نابولي بايطاليا،ميناء ميناء مرسيليا بفرنسا،ومن امثل ىذه ادلوانئ يف حوض البحر األبيض ادلتوسط:

 2اإلسكندرية بمصر.

 أبرزىاتتميز ىذه ادلوانئ بالتخصص يف تقدمي خدمات معينة وىناك العديد من ىذه ادلوانئ موانئ متخصصة :  –ب 

 ما يلي:

الصناعة ادلعينة مثل موانئ تكرير البًتول  أوزبتص ىذه ادلوانئ يف خدمة التجارة اخلاصة الموانئ الصناعية: – 1

 معدات ذات كفاءة عالية. وتتوفر فيها

نقل   أيضاتتميز ىذه ادلوانئ خبدمة حركة الركاب و ادلسافرين بواسطة العبارات اليت ؽلكنها موانئ العبارات : – 2

 كميات بسيطة من البضائع.

اليت ال تدخل داخل البالد  أيتقوم ىذه ادلوانئ بتقدمي اخلدمات اخلاصة بالبضائع العابرة الموانئ الحرة: – 3

 عليها رسوم مجركية. والندفع

                                                           
 .00  -11،ص 0111  ،11الفنية،مصر،ط اإلشعاع،مكتبة ادلوانئوتشغيل  إدارة،وآخرونعلي  عبد الال،2
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مثل احلفظ والتعليب ،تقع  األمساكصيد تتميز ىذه ادلوانئ باحلجم الصغَت وتقوم خبدمة صناعة موانئ الصيد:  – 4

 ر واحمليطات .ىذه ادلوانئ بالقرب من مناطق الصيد يف البحا

 والعسكرية للدولة. األمنيةرلهزة من الناحية  إسًتاتيجيةأماكن ىي موانئ حربية تقع يف الموانئ الحربية:  – 5

 ىي موانئ صغَتة توجد هبا اليخوت والسفن اخلاصة بالنزىة وسفن الشراع والتجديف.موانئ النزهة: – 6

 مايلي: إىلؽلكن تصنيف ادلوانئ طبقا للموقع اجلغرايف ثانيا بالنسبة للموقع الجغرافي:

إقامة حواجز  إىلالصناعي مباشرة ربتاج  أوىي ادلوانئ اليت تقع على الساحل الطبيعي  الموانئ الساحلية: –ا 

 لألمواج.

دمياط ميناء عند التقائها دبياه البحر مثل : األهنارتقع ىذه ادلوانئ على مصبات :األنهارموانئ مصبات  –ب 

 بمصر.

 .األهناراحمليطات عن طريق  أوتقع على الشواطئ اليت تتصل بالبحار موانئ البحيرات : –ج 

معظم ادلوانئ العادلية القائمة حاليا ىي نتيجة عملية ظلو وتطور طويل  إنثالثا بالنسبة ألشكال الملكية واإلدارة: 

االقتصادية والسياسية وغَتىا من العوامل لذا صلد عدة  ادلدى عرب عشرات السنُت ،ويرجع الفضل يف ذلك كل العوامل

 بالنسبة للموانئ ؽلكن تلخيصها فيما يلي: واإلدارةللملكية  أشكال

 من أعلها :ادلوانئ األىلية،موانئ اإلدارة ادلستقلة.الموانئ الحكومية: – 1

 بغرض ربقيق األرباح.ىي تلك ادلوانئ اليت يتم إنشائها بواسطة القطاع اخلاص الموانئ الخاصة: – 2
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ادلوانئ  أساسهاتصنف على  أخرىرلموعة ادلعايَت السابقة توجد معايَت  باإلضافة إىل:األخرىرابعا: بالنسبة للمعايير 

 :األيتعلى حسب 

 كمية البضائع ادلتداولة.  أوحجم  -

 قيمة البضائع ادلتداولة. -

 عدد البواخر ادلًتددة على ادلوانئ. -

 اكرب سفن تدخل ادليناء. حجم -

 أهداف الميناء البحري: 3 -1-1

تسعى أي مؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف تختلف حسب أصحاب المؤسسة،وطبيعتها ،وميدان  نشاطها   

 وتصنف كمايلي :

 أوال: أهداف اقتصادية:

يعمل على رفع رأس      ماذلا  وىو أىم معيار لصحة ادلؤسسة اقتصاديا  والذيتحقـيق الربح:       

 وبالتايل توسيع نشاطها .   

من اجل ربقيق نتائج ادلؤسسة غلب أن سبر عرب عملية  تصريف أو بيع االستجابة لمتطلبات المجتمع:  

 إنتاجها ادلادي وكذا ادلعنوي وهبذا تكون قد غطت طلبات اجملتمع زلليا أو دوليا.

 حسن لعوامل اإلنتاج والتخطيط اجليد والدقيق لإلنتاج والتوزيع.وىو االستعمال األعقلنة اإلنتاج:  
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 ثانيا: أهداف اجتماعية

 أصبحت حاجات العمال إىل تلبية رغباهتم تتزايد باستمرار  :تحسين مستوى المعيشة للعمال

 وىذا بسبب ظهور منتجات جديدة والتطور احلضري ذلم ولتغيَت أذواقهم.

 : تعمل ادلؤسسات على التصرف يف العادات االستهالكية دلختلف  إقامة أظلاط استهالكية معينة

 طبقات اجملتمع .

 :تسود داخل ادلؤسسة عالقات مهنية اجتماعية.الدعوة إلى تماسك العمال 

 يعترب العمال يف ادلؤسسة من ادلستخدمُت بُت األشخاص قد : ضمان مستوى مقبول من األجور

جتماعية والسياسية ولضمان احلركة ادلستمرة للمؤسسة وربقيق زبتلف مستوياهتم العلمية وانتماءاهتم اال

 أىدافها غلب أن يسود التفاىم والتماسك .

  كالتامُت الصحي،التامُت ضد احلوادث،التقاعد وىذا كلو لتوفَت   :توفير تأمينات ومرافق للعمال

 .زليط عملي جيد للعمال والذي يدفعهم للمواظبة يف أعماذلم

  اليت تؤديها ادلوانئ البحرية هتدف إىل التسهيالت ادلالحية البحرية.الوظائف وادلهام 

 األوائل يف نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم،ويعترب حقا مضمونا ومشروعا 
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 .خدمات الميناء البحري -4  -1 – 1

 ءخدمات اليت يقدمها ادلينايقوم ادليناء بتقدمي لكل من السفن، البضائع، باإلضافة إىل خدمات أخرى سلتلفة وأىم 

 للسفن تتمثل يف القطر، اإلرشاد، أما أىم خدمات ادلقدمة البضائع تتمثل يف الشحن،  التفريغ ، التخزين وبالتايل 

 يشرح مضمون ىذه اخلدمة.                                                                                          

 المتعلقة بالسفن.الخدمات  -1

* توجيو السفينة من ادلرسى إىل الرصيف: يف بعض احلاالت اخلاصة قد ال يتم مباشرة توجيو السفينة إىل الرصيف 

لتحصل على مكان يف  ءفتبقى يف حالة انتظار على مستوى منطقة ادلرسى حىت ربصل على تصريح من سلطة ادلينا

 الرصيف.

ينة بواسطة قاطرات وىي تساعد يف عملية الًتاكي على الرصيف واخلروج من القطر: عملية يقصد هبا سحب السف* 

 الرصيف ويتوىل ذلك سلطة ادليناء أو شركات متخصصة يف ذلك تدخل يف إعداد خدمات القطر:

 العمليات اليت تتطلب سحب السفينة أو دفعها. -

 مناورات اإلرساء واالنتقال أو إحبار السفينة. -

 اعدة يف تنفيذ مناورات أخرى للمالحة بالسفينة.ادلراقبة أو ادلس -

يبدأ عقد القطر دبجرد وصول السفينة القاطرة إىل جوار السفينة ادلقطورة دبا فيو الكفاية للقيام حاال بعمليات القطر 

 الضرورية وتكون ربت النفوذ ادلباشر حلركات السفينة والواجب قطرىا.
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ات القطر النهائية وابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة اليت وينتهي عقد القطر عند انتهاء آخر عملي 

                                             جرت عملية القطر عليها وال تعود باقي ربت النفوذ ادلباشر حلركات ىذه األخَتة.

 * اإلرشاد: 

رخص ذلم من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول ادل \ىو ادلساعدة اليت تقدم إىل الربان من قبل مستخدمي ادلوانئ

 واخلروج إىل ادلوانئ أو ادلياه الداخلية.

تلتزم كل سفينة ذبارية تدخل يف ادلنطقة اليت فيها اإلرشاد إجباريا برفع إشارة النداء للمرشد وأن الكفيفة احملددة  -

 كورة غلب إعالم احملطة بذلكلألنظمة الداخلية حملطات اإلرشاد وعند اخلروج من ادلنطقة ادلذ 

يبدأ اإلرشاد اعتبارا من وصول وتقدمي ادلرشد نفسو يف حدود احملطة وينتهي عند وصول السفينة  إىل مكان الوصول  -

 أو بالرسو أو الرصيف أو حدود احملطة.

                       يلتزم ادلرشد دبجرد صعوده على السفن بتقدؽلو خطة رسو السفينة وؽلكن ذلذا األخَت تعديلها. -

 السفن اليت تعفى من اإلرشاد: -

 طن. 711السفن الشراعية حبمولة أقل من  -7

السفن ذات الدفع اآليل وادلخصص فقط لتحسُت وصيانة ومراقبة ادلوانئ ومداخلها كالقاطرات والناقالت  -2

 واجلارفات.

 سفن ادلنارات والعالمات. -3
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على ادلرشد أن يتحلى عن كل خدمة أخرى ويقدم أوال خدماتو إىل السفينة اليت ىي يف خطر حىت ولو مل يأيت  غلب

 3دورىا وذلك عندما يتأكد من اخلطر احملدق بالسفينة أو عندما ؼلرب بذلك.

                             بعملية القطر إىل مكاهنا ادلناسب يف الرصيف. قيامها إرشاد السفينة أثناء  بو نقصد إرشاد* 

يتم التحضَت لو عند اقًتاب السفينة ويشرف عليها ادلرشد وبعض  اإلرشادوالفرق بُت اإلرشاد وإرشاد ىو أن 

( يتم توقيف زلركات السفينة ويتم سحبها بواسطة القاطرات وىنا تبدأ عملية القطر وعند اقًتاهبا من Pادلساعدين )

يكون مقًتنا بالقطر أي يتمان يف وقت مشًتك عكس اإلرشاد يتم أوال مث ادلراحل ( الذي Lالرصيف يتم إرشاد )

 ادلتبقية.

 الخدمات المتعلقة بالبضائع: -2

تتمثل أعلية اخلدمات ادلتعلقة بالبضائع واليت يقدمها ادليناء يف الشحن والتفريغ والتخزين باإلضافة إىل خدمات 

 مساعدة.

 الشحن والتفريغ: -

                                                                                  

 يصدر عن الوزير ادلكلف بالبحرية ربدد قواعد وشروط ونوع العمليات اخلاصة بادلوانئ دبوجب نظام ادليناء الذي

 .التجارية

                                                           

،ص 0111زلمد الصَتيف ،االسًتاتيجيات التسويقية للموانئ وشركات النقل البحري،مكتبة الوفاء القانونية،اإلسكندرية،مصر،سنة  -1
34. 
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ىذا العقد والتوضيحات اليت غلب أن  برامإكتايب وربدد طريقة   عقدتتم خدمات الشحن والتفريغ يف ادلوانئ دبوجب  

يتضمن عقد الشحن والتفريغ يف ادليناء شروط يتفق عليها بكل حرية شريطة  أنتدرج فيو دبوجب نظام ادليناء. ؽلكن 

أن ال تكون سلالفة للقانون واألعراف احمللية وال يكون ذلا تأثَت سليب على عمليات ادلوانئ أو حقوق ادلرتفقُت 

 االستعمال( اآلخرين بادلوانئ واحملددة يف نظام ادليناء.)أصحاب حق 

إذا أصابت األضرار واخلسائر البضائع خالل عمليات الشحن والتفريغ والنقل  باستعمال الزوارق الصغَتة لنقل 

البضائع أو استعمال وسائل أخرى حبرية أخرى يستطيع عامل الشحن والتفريغ ربديد مسؤوليتو حسب القواعد 

ة دبسؤولية الناقل البحري وال يكون عامل الشحن والتفريغ مسؤوال عن اخلسائر واألضرار اليت تلحق بالبضائع أو ادلتعلق

 السفينة أو وسيلة أخرى للنقل إال إذا ثبت مسبقا خطأ عامل الشحن والتفريغ.

 ينقسم الطلب على تسهيالت التخزين يف ادليناء إىل نوعُت رئيسيُت علا: التخزين: 2- 2

 التخزين قصَت األجل: وىو خاص بالبضائع اليت تقضي وقت قصَت يف ادليناء.* 

* التخزين طويل األجل: يتم للبضائع اليت تقضي بعض الوقت يف ادليناء ألسباب سلتلفة وىذا النوع من التخزين تقدم 

                                                      يف ادليناء بتسهيالت يف أجزاء سلتلفة من الرصيف ألن احتياجاهتا سلتلفة.

فمثال البضائع العابرة سبر على عملية التخزين بسرعة وسهولة يف كل األوقات أما بالنسبة للبضائع اليت ربظى بوقت 

 طويل يف ادليناء فإهنا زبزن وتنظم يف ادلخازن لعدة أسابيع وشهور.
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كان قريب من الرصيف وذلك لتقليل مسافة النقل ألقل ما ؽلكن وزبزن البضائع العابرة )التخزين قصَت األجل( يف م

بينما يف التخزين طويل األجل فتخزن البضائع بعيدا عن طريق الرصيف أو بعيدا عن مركز األنشطة اليت على الرصيف 

 )بالقرب من وسائل النقل الربي(.

 هناك خدمات أخرى يقدمها ادليناء منها:باإلضافة إىل اخلدمات ادلتعلقة بالسفن والبضائع ف خدمات مختلفة: – 3

 امن الموانئ: 1- 3

ضمان سالمة التجهيزات وادلنشآت وأعمال مساحات ادلاء التابعة ألمالك العمومية ادلينائية احملافظة على منطقة -

 التوسع.

 التنظيم القانوين حلركة ادلالحة يف حدود البحرية للموانئ. -

 والسطوح الًتابية.تأمُت نظافة وصحة مساحة ادلاء  -

 التنظيم القانوين لدخول األشخاص ومرور وتوقف السيارات والعبارات داخل حصن ادليناء. -

 سن إجراءات الوقاية والضمان على أساب حوادث العمل ادلرتبطة بعملية ادلناوبة وغَتىا من اخلدمات ادلينائية. -

 ربديد شروط إيداع وتكديس وحركة البضائع. -

 سن إجراءات وشروط مناولة ونقل وزبزين ادلواد اخلطرة العابرة للموانئ دبا يتطابق مع التشريع ادلعمول بو. -

القضاء على أسباب اشتعال ادلنتجات البًتولية وعند االقتضاء مكافحة آثارىا وربديد مقاييس الرمي يف مساحات  -

 ادلاء.



 :مدخل لدراسة الموانئ البحرية    األولالفصل  
 

 
17 

 اخلاصة بـ:نقصد بو تطبيق القواعد  استغالل الموانئ: 2- 3

 شروط زبصيص ادلناطق ادلينائية واستغالذلا. -

 كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع وشروط شحن وتفريغ السفن وتفريغها.  -

 شروط شحن البضائع وتفريغها وإيداعها وربويلها.

 قواعد تسيَت ادلنشآت ادلتخصصة.

 كيفيات استغالل اآلالت وادلنشآت ادلينائية.

 شروط تسيَت ادلناطق اخلارجة عن ادلوانئ وادلناطق ادلخصصة للصيد البحري والنزىة. - 

 خدمات مساعدة: 3- 3

 خدمات نزع أو إزالة األوساخ من السفن. -

 تطهَت أماكن الرصيف. -

 وزن البضائع. -

 تأجَت القاطرات أو الزوارق من أجل سبوين السفن. -
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 .الوظائف الرئيسية للميناء 4 - 1 – 1

ازدىار  كبَت يفحد   إىلتقوم ادلوانئ البحرية بالعديد من الوظائف اليت زبدم االقتصاد القومي للبلد،واليت تساىم 

 العالقات التجارية بُت الدول وؽلكن تلخيص الوظائف الرئيسية للميناء يف النقاط التالية:

 وظيفة التبادل التجاري: 4-1 -1-1

وتسهيالت يف اخلدمات يزيد من حجم التجارة للدولة ويفتح منافذ مباشرة  األداءانئ ذات كفاءة عالية يف وجود مو 

تزيد من القدرة التنافسية للصادرات ىذا ما ػلسن مركز  أهناالعادلية بدون وسطاء تزيد من التكلفة ،كما  لألسواق

 ن الدول ادلصدرة.الدولة حيث تتيح ذلا الفرصة باستَتاد احتياجاهتا مباشرة م

 وظيفة النقل: 4-2 -1-1

 وادليناء لو دور كبَت يف شبكة النقل ،نظرا لًتابطو بوسائل النقل البحري. واألرضؽلثل ادليناء حلقة الوصل بُت البحر 

 وظيفة العمالة: 7-7-4-3

 .،شلا ؼللق رلاالت التشغيل األنشطةادلوانئ توفر فرص عمل كثَتة يف سلتلف  أنال شك فيو 

 :الوظيفة الصناعية 1-1-4-4

مؤسسة ذبارية ،تقوم على بعض الصناعات ذات  كأي أخر أصبحتدبعٌت  أوتقوم بالتصنيع  اآلن:معظم ادلوانئ 

 صناعة احلديد والصلب. أمثلهااليت تعتمد على ادلواد اخلام اليت تستورد من اخلارج ومن  أوالطبيعة التصديرية 

 وظيفة الموارد المالية: 1-1-4-5
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ادلصادر للحصول على العمالت الصعبة اليت ربتاجها الدولة ويتحقق ىذا عن طريق الرسوم اليت  أىمتعترب ادلوانئ من 

 ربصل من السفن والرسوم اجلمركية اليت يتم ربصيلها عن البضائع الواردة.

 الوظيفة السياسية: 1-1-4-6

للدولة ،فالدولة اليت تتمتع دبوانئ حبرية على العامل للموانئ دور ىام يف تدعيم االستقالل االقتصادي والسياسي 

دولة رلاورة ،لذا تستطيع ربقيق ذاهتا واستقالذلا  أيضغوط لوقوع ذبارهتا اخلارجية ربت سيطرة  أياخلارجي دون 

 االقتصادي.

 تنظيم الموانئ البحرية: المبحث الثاني:   

فادلهام الرئيسية  اإلدارةكثَت من التعقيدات يف عمليات   إىلواخلدمات اليت يقدمها ادليناء تؤدي  األنشطةتعدد  إنسبهيد:

 .ادليناء بإدارةتقوم  ىيأةسبارس من طرف  أنغلب 

 الخصائص الواجب توافرها في الميناء البحري. 2-1

 كفاءة الميناء:  2-1-1

بادليناء ذلك إن زيادة الكثافة الرأمسالية للسفن تؤدي إىل شدة زيادة كفاءة ادليناء يعٍت تقليل فًتة دوران السفينة  

احلاجة وإىل زيادة كفاءة ادلوانئ تنصب بصفة رئيسية على البضائع اجلافة العامة ألن البضائع الصب تسيطر عليها 

 .منظمات ضخمة قادرة على زبطيط مجيع وسائل نقل البضائع دبا يضمن الكفاءة يف عمليات تداوذلا ونقلها
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أما بالنسبة للبضائع العامة فإن ضعف كفاءة ادلوانئ تؤدي إىل ربميل ذبارة العامل يف رلموعها تكاليف زائدة   

وغلعل ادلنتجات القريبة من السوق قوة تنافسية أكرب للمنتجات البديلة البعيدة عن السوق رغم أن ىذه األخَتة أقل 

اليف النقل بالسكك احلديدية أو سيارات النقل أو النقل تكلفة ورغم أن تكاليف النقل عرب البحار أرخص من تك

اجلوي، ويؤدي عامل نقص الكفاءة للموانئ إىل زيادة عدد السفن ادلستخدمة وبالعكس تؤدي زيادة كفاءة ادليناء إىل 

 زيادة إنتاجية السفن وإىل نقص عدد السفن يف العامل.

 انئ الحديثة:السمات والمالمح المطلوب توافرها في المو  أهم 2-1-2

توافر شبكة نقل داخلية متكاملة مع زلاور النقل زلليا إقليميا من خالل شبكات الطرق الربية والسكك  

 احلديدية على أن تكون على درجة عالية من الكفاءة:

 * توافر منظومة ادلعلومات ادلتطورة واليت تعترب احملرك الرئيسي دلنظومة النقل الدويل ادلتعدد الوسائل.

 تلبية احتياجات وتوقعات مستخدمي ادليناء بكفاءة عالية.* 

 * توافر أنشطة القيمة ادلضاعفة واخلدمات اللوجيستية.

 * السرعة يف أداء اخلدمات وبتكلفة اقتصادية.

 متطلبات الشركات المالحية العالمية من الموانئ: 2-1-3

بادلوانئ البحرية أقل ما ؽلكن إذ أن ىذا  ترغب الشركات ادلالحية يف أن تكون الوقت الذي تقتضيو سفنها 

الوقت بالنسبة ذلا ىو الوقت غَت منتج والسفينة عند دخوذلا ادليناء تتكبد مصاريف طائلة تتمثل يف رسوم دخول 

 ورسوم إرشاد ورسوم قطر ورسوم رسوىا ومصاريف شحن وتفريغ ورسوم نظافة...اخل
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مل مع ىذا ادليناء مربرا لًتدد عليو فمن األفضل إلغاء التعامل معو وبالتايل فإذا مل يكن اإليراد ناتج عن التعا 

وقيمة البضائع يزاد اإليراد والعكس  النولُتوكميات البضائع فكلما ارتفعت قيمة  النولُتواإليراد ينتج من قيمة 

 صحيح.

 وتتطلع الشركات ادلالحية العمالقة إىل أن توفر ادلوانئ مستقبال ادلتطلبات التالية:

 ساعة. 27ال تقل ساعات العمل الصافية يف اليوم  -

 ارصفة.10أرصفة ويفضل أن تكون  6و  4يكون عدد األرصفة ادلتاحة باحملطة ما بُت  -

 اإلقليمية والعادلية مع توفر االستقرار السياسي واألمٍت. اإلجازاتتكون ظروف العمل بادليناء عادية وطبيعية أيام  -

 دبجرد وصوذلا وأن تكون كافة إجراءات ادلغادرة جاىزة دبجرد انتهاء التشغيل مع السفينة.بدأ تشغيل السفينة  -

 ألف مًت مربع. 611توافر مساحات زبزينية ال تقل عن  -

أن ىناك متطلبات أخرى خاصة بادلوانئ احملورية واليت يكون دوران السفن فيها سريع وىي اليت عادة زبتارىا  كما

 الشركات العادلية للمالحة للًتدد عليها.
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 الموانئ: إلدارةالتنظيمي  الهيكل 2-2

ذاتية على مستوى عايل من الكفاءة  أومركزية  ىيأةغلب تكوين  األنشطةلتبسيط العمل والسيطرة على كل ىذه 

 ادليناء. أىدافربقيق  إىلبغرض الوصول  األنشطةكافة   إلدارةويتوفر ذلا السلطة والصالحيات ادلناسبة 

وائح اليت تضمن محاية ادليناء زبضع للقوانُت والل فإهنابعض التسهيالت  ىيأة بإدارةوشلا الشك فيو انو عند قيام 

 اذليأةادليناء مسؤولية االلتزام بالقواعد والقوانُت اليت تصدر من  ىيأةد تنشا،لذا يتوجب على ق أضرار أيواجملتمع من 

 التشريعية للدولة.

 عناصر الهيكل التنظيمي: 2-3

خطة تنظيمية بواسطة السلطة ادلتخصصة حبيث تالئم  إعدادمتميز البد من  وأداءلتشغيل ادليناء بكفاءة عالية 

تصمم ىيكل  أناحتياجات ادليناء وىذه اخلطة ربدد بوضوح ادلسؤوليات والسلطات جلميع ادلسؤولُت ،لذا غلب 

 التالية: األعماليتم الًتكيز على بعض  أنسلتلفة على  إداري بأقسامتنظيمي يضم جهاز 

 ميكانيكية. أونية اذلندسية سواء كانت مد األعمال -*

 العمليات اليت تقوم هبا السفن واحملطات ادلختلفة. -*

 ادلالية اليت تشمل ادليزانية واحملاسبة. األعمال -*

 العالقات العامة وكذا العمالية.-*
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يواجو الزيادة يف حجم التشغيل ،لتقدمي وظائف جديدة  أنيتمتع بقدر من ادلرونة حىت ؽلكن  آنعلى ىذا اذليكل -

 أناليت ؽلكن ادليناء يقوم باالستثمار يف ادلشروعات  أنيكون ىناك ىيكل تنظيمي خاص بادليناء ،حيث  أنبد ال

 تواجو التطور التكنولوجي.

 للموانئ البحرية: األهمية اإلستراتيجيةالمبحث الثالث: 

 البيئة االقتصادية للموانئ البحرية. 3-1

عديدة ذبمعهم رلموعة من العالقات ادلباشرة  أطرافتعمل فيها ادلوانئ البحرية تتمثل يف  االقتصادية اليتالبيئة  إن

يطلق عليو البيئة االقتصادية للميناء،ويتعاظم  آنما ؽلكن  اإلطرافرلموع عالقات ىذه  وغَت ادلباشرة ،حبيث يشكل

النظام العادلي اجلديد والتكتالت  اىيمتعكسها مفدور ىذه العالقات يف ظل ادلتغَتات االقتصادية والسياسية اليت 

تصبح البيئة االقتصادية دليناء حبري تتمثل يف  أنتصور مفهوم قوامو  وىكذا ؽلكن،االقتصاد احلراالقتصادية واليات 

 كان ادليناء واقعا يف موقع جغرايف متميز .  إذاىو العامل امجع بقاراتو،خاصة  الشاملنطاق جغرايف نطاقو 

غَت مباشرة  أوودخوذلم بصورة مباشرة  أنشطتهمالذين ترتبط  األطرافالبيئة االقتصادية للميناء تشمل مجيع  إن-

بعمل ادليناء دبا يف ذلك الشركات ادلالحية والوكالء ووسائل السحب الداخلي من شركات النقل الربي والسكك 

 مع ادليناء . ارتباطيومعهم عالقة الذين ذب األطرافاحلديدية،وادلصدرين وادلستوردين وغَتىم من 

 أنشطةؽلكن تعظيم قيمة عمالئها ومستخدميها، إىلادلقدمة  األنشطةتعظيم قيمة  إىليهدف ادليناء وفق ىذه العالقة -

ادليناء واطلفضت تكلفة اخلدمات ادلؤداة هبا دبا ؽلكنها من ربقيق سبيز  إنتاجيةارتفعت  أرباحهم إذاادلستخدمُت وتعظيم 

 7ي من حيث اجلودة والتكلفة.تنافس
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 البحرية: الموانئتحليل بيئة  3-2

 عناصر القوة والضعف للموانئ البحرية: 3-2-1

  إذاتتمثل العوامل التالية وعناصرىا مصادر القوة والضعف للموانئ،وتكون ىذه العوامل وعناصرىا مصدرا لقوة ادليناء 

 تعترب مصدرا لضعف ادليناء،وتتمثل ىذه العناصر فيما يلي: فإهناكانت يف غَت صاحلو   أما إذاكانت يف صاحلو 

 الموقع الجغرافي: أوال

 االستهالك. او /اإلنتاجقرب ادليناء من:اخلطوط الرئيسية للمالحة ،مراكز  -*

 طول وعمق قناة االقًتاب للميناء وعمق مدخلو. -*

 ادلتاحة لتوسيع رقعة ادليناء. األراضي -*

 على مايلي: تأثَتىاالسائدة دبنطقة ادليناء ومدى  مائية األحوال اجلو -*

 ومن ادليناء. إىل*دخول ومغادرة السفن     

 * سالمة السفن ادلوجودة بادليناء.    

 توقف. بادليناء بدون* استمرارية عمليات شحن وتفريغ السفن ادلوجودة     
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 ثانيا :توفر وسائل النقل المختلفة بالميناء:

 لنقل المختلفة التالية وكفاءة ومعدالت تردد وسائطها على الميناء:مدى توفر شبكات ا -1

 .اخلطوط ادلالحية ادلنتظمة للسفن 

 .النقل الربي 

 .السكك احلديدية 

 .النقل النهري 

 .المختلفة للنقل،النقل البحري،النقل البري،النقل النهري أسعارا ألنواع -2

 ثالثا:خدمات الميناء توفرها وكفاءتها:

  ادلعدات ادلتخصصة ذلذه النوعيات وكذلك  نوعيتها وتوفرادلتوفرة للميناء من حيث تعدد  واإلمكانياتالقدرات

 وادلخازن ادلخصصة ذلاو طاقاهتا السنوية. األرصفة

 ادلختلفة للسفن والنوعيات ادلختلفة للبضائع والسلع والنوعية ادلختلفة  األحجامواخلربة يف التعامل مع  اإلمكانية

 ضائع .الب ألشكال

  وادلعدات.  واألرصفةزلطات الشحن  أداء وإنتاجيةمستوى 

  ادلساعدة األخرىتوفر وكفاءة اخلدمات التكميلية وادلساعدة للسفن وكذا اخلدمات. 

 خدمات الميناء: أسعاررابعا:

 الرسوم والتعريفات ادلختلفة بادليناء. مستوى قيمة 
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 .مدى استقرار قيمة الرسوم والتعريفات بادليناء 

 .سياسة وإسًتاتيجية التسعَت بادليناء 

 خامسا:قوة العمالة بالميناء:

 .مستوى حرفية ومهارة العمالة بادليناء 

 .حجم العمالة الفعلية بادليناء بالنسبة حلجم العمالة ادلطلوبة 

 .ادلناخ االجتماعي للعمالة 

 .الدوافع احملفزة للعمالة 

 .مستوى العالقات العمالية 

 بالميناء:سادسا:اإلدارة 

 .مدى سيطرة ىيئة ادليناء على أنشطة وخدمات ادليناء ادلختلفة 

 .مستوى التوجيو واإلدارة بادليناء 

 .مستوى عالقة اإلدارة بعمالء ادليناء 

 .مدى سهولة صناعة القرار بادليناء 

  بادليناء. اإلجراءاتمدى سهولة 
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 سابعا:االتصاالت السلكية والالسلكية:

تبادل البيانات  أنظمةاالتصال السلكية والالسلكية واليت تشمل على:الفاكس،توفر وكفاءة شبكات  -

 الكًتونيا.

 ثامنا:الموقف المالي:

 .مدى توفر التمويل ادلايل لتنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بادليناء 

  ئض والعجز يف ادليزانية.....اخل.:مثل الفااألخرىادلؤشرات ادلالية 

 

 حة:مصادر الفرص المتا 3-2-2

،واليت ؽلكن استغالذلا لزيادة حصتو/نصيبو من السوق الذي يعمل سبثل العوامل التالية وعناصرىا فرص متاحة للميناء

 يعمل فيو: أنالذي يرغب  أوفيو،

 المنافسة: الموانئ:أوال

،فرصة بالنسبة للموانئ  ادلوانئمن رلال تعامل  أيادلنافسة من النشاط التنافسي  ادلوانئخروج احد  -

 .األخرى

 التي يعمل فيها الميناء. األنشطةثانيا: النشاط/ 

 .زيادة وظلو النشاط الذي يعمل فيو ادليناء 
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  يعمل فيو ادليناء أنظهور نشاط جديد ؽلكن. 

 ثالثا:عمالء ومستخدمي الميناء.

 .ظهور عمالء جدد يرغبون يف العمل يف النشاط الذي يعمل فيو ادليناء 

  يف تغيَت ادلوانئ اليت يستخدموهنايرغبون  أخرىعمالء دلوانئ. 

 رابعا:الميناء.

  ومعدات ادليناء. أرصفةتطوير 

 نظام تبادل البيانات الكًتونيا يف ادليناء. إدخال 

 التسابق ضلو وضع سياسات تسعَتية جاذبة جديدة. 

 مصادر التهديد التي تواجه الميناء:1-3-2-3

سبثل العوامل التالية وعناصرىا هتديدا يواجو ادليناء ،ويؤثر على زبفيض حصتها السوقية اليت تعمل بو ، يتطلب ذلك 

 الزمة دلواجهتها والتغلب عليها: إجراءاتازباذ 

 :الموانئ المنافسة: أوال

 ادلوانئ ادلنافسة حاليا . 

 .ادلوانئ احملتمل تنافسها مع ادليناء مستقبال 
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 التي يعمل فيها الميناء: األنشطةالنشاط/ثانيا:

 .تقلص/اطلفاض حجم النشاط الذي يعمل فيو ادليناء 

 ثالثا:عمالء ومستخدمي الميناء:

 واخلدمات اليت يقدمها ادليناء. أوأسعاراألنشطة/ األداءمستوى  ادليناء عنعدم رضاء العمالء /مستخدمي 

 

 رابعا:الميناء:

 .مسعة ادليناء 

 قواعد وتنظيمات صارمة حلماية البيئة. ظهور 

  لتوسع ادليناء. أراضيعدم توفر 

 

 على الميناء: :اثر التغير التكنولوجي 3-3

يف سلسلة نقل احلاوية من ادلرسل  أساسيةتشكل حلقة  أصبحت،حيث  دورا جديداتلعب  بدأت ادلوانئ-

يف التحول ليكون مركزا للخدمات ،دبعٌت القيام بتقدمي رلموعة  أخذاادليناء احلديث  وأصبح،إليوادلرسل  إىل

اخلدمات الالزمة للسيطرة على سلسلة النقل  أداءشاملة خلدمات النقل،وخدمات التجارة،وذلك عن طريق 

لصناعة التصدير واالستَتاد ،وشركات  أساسيادبا يف ذلك التخزين ، التوزيع دبا يتيح دعمها لوجستيا  بأكملها
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بيانات البضائع قبل وصول  وإعدادالنقل البحري بوصول البضائع عن طريق التبادل االلكًتوين للبيانات ،

 وإمكانية ذبميعتقارير عن اجلوانب الكمية وعن مراقبة اجلودة ، وإعدادالسفن،واستقبال ادلخزون ورصده ،

إلجراءات اجلمركية ،كما أصبحت الشحنات الفردية ،وإصدار تقارير عن حركة البضائع بادليناء،وتقارير ا

 ادلوانئ مراكز للتصنيع والقيام بأنشطة القيمة ادلضافة واخلدمات اللوجيستية.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: خاسبة
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لقد أدت ادلؤسسة ادلينائية إىل ربسُت وتطوير التعامالت االقتصادية احمللية والدولية ،وذلك بفضل اجملهودات اجلبارة 

وىذا من اجل تقوية االقتصاد الوطٍت،وجعلو يواكب التطور العادلي،خاصة يف رلال نقل السلع و اليت تبذذلا ادلوئسة،

البضائع نتيجة لزيادة وارتفاع حجم التبادل التجاري الدويل،لذا ذبد ادلؤسسة نفسها مضطرة على ربديث اذلياكل 

 وتكييف طرق عملها دبا يتناسب مع متطلبات العصر .
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 مقدمة الفصل

 

 إشباعتنطوي غاية االستثمار على ربقيق عائد من خالل تعظيم ادلنفعة الكامنة يف ادلوارد ادلتاحة واليت تشمل على 
فرتة معينة من الزمن  إىليف الوقت احلايل  األموالويعرف ذلك على انو التخلي عن  لإلنسانوالثانوية، األساسيةاحلاجة 

تقصر هبدف احلصول على التدفقات ادلالية والنقدية ادلستقبلية اليت تساعده على تعويض النقص ادلتوقع  أوقد تطول 
 ادلرغوبة،كما ىو متوقع عنها. عن ادلخاطر الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات ادلالية األمواألويف تلك 

 :إىلاالستثمار فقد مت تقسيم ىذا الفصل  مفهومعرف على للت

 مدخل لدراسة االستثمارات.                                               -
 اإلطار النظري لنظرية كينز لالستثمارات.                                 -
 فعاليات االستثمار.  -
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 لدراسة االستثماراتمدخل :األولالمبحث  
القرارات  احلساسة،فهذه القرارات تتمثل يف عملية  أصعبقرارات االستثمار مهما كان شكلها تعد من  إن- 

 وجودة مضمونة.تكون القرارات سليمة  أنزبصيص ادلوارد واستعماذلا يف مشاريع تنموية  ،غلب 

 ماىية االستثمار 1-1

 تعريف االستثمار: 1-1-1 

على األلسن،واستخدامو من طرف ادلتخصصٌن يف االقتصاد واإلدارة االستثماريرتدد مصطلحكثًنا ما 

 ادلالية.فاستعمالو يف أي رلال فيعترب اإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية.

ادلال يتكون من موجودات  رأسيف فرتة زمنية معينة سواء كان  األمواليقصد باالستثمار انو توظيف رؤوس 

 1.إنتاجيةمشاريع  إنشاءمتداولة،يف  أوثابتة 

 أوخدمات اإلنتاج. أوعناصر  أوزيادة حقيقية يف سلع  إىلخاص يؤدي  أوعام  إنفاقتعترب االستثمارات كل 

مشاركات،ػلتفظ هبا للمحافظة على  أوشلتلكات  أوملكية، أيأصألواجل يف  ألييعترب توظيف النقود  أخردبفهوم 

 2أودبنافع مادية.يف هناية ادلدة  األموالبزيادة يف قيمة  أودورية  احبأربتنميتو سواء  أوادلال 

 

 

 

                                                           

31،ص،8002،األردن،عمان ،والتوزيع طالل كداوي،تقييم القرارات االستثمارية،دار اليازوري العلمية للنشر-د 1 
.31-32ص  8002االستثمار يف الدول العربية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، األردن، عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل،ضمانات  2 
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 االستثمارات: أنواع 2-1-1 ا

 االستثمارات وفق العديد من ادلعايًن وتصنف كما يلي: أنواعتتعدد 

 أ:حسب معيار الجنسية:

ادلعنوية عرب احلدود  أوىي مجيع االستثمارات اليت ال تنقل فيها القيم ادلادية االستثمارات الداخلية: – أوال 

  ادلال يكونون داخل وطن واحد ورأس،فكل من ادلشروع وصاحب ادلشروع 

،وىو كل استخدام غلري من اخلارج دلوارد مالية األجنبيةوىي مجيع االستثمارات االستثمارات الخارجية: –ثانيا 

 بلدان.ميلكها بلد من ال

 حسب معيار الوسائل::ب 

ىو االستثمار يف مجيع ادلشاريع اإلنتاجية اذلادفة إىل إنتاج السلع واخلدمات ،حيث االستثمار المباشر:– 1

 ػلتفظ صاحب ادلشروع حبق السيطرة واإلدارة.

األعمال وال يتمتع  ىو االستثمار يف األوراق ادلالية باختالف أنواعها  لشركات :االستثمار غير المباشر – 2

 ادلستثمر األجنيب حبق الرقابة.
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 حسب معيار الملكية:: ج  

ىو االستثمار الذي تقوم بو الدولة لتنفيذ اخلطط االقتصادية واالجتماعية االستثمار العام)الحكومي(: – 1

 والثقافية ،وغًنىا من اخلطط اليت زبدم أىداف الدولة.

االستثمار الذي يقوم بو فرد أو مجاعة من األفراد ادلستثمرين لتحقيق مشروع ىو االستثمار الخاص: -2

 3معٌن.

 ليات االستثمار.فعا 1-2

 4مبادئ االستثمار:لالستثمار عدة مبادئ أبرزىا مايلي: :1-2-1 

 أنذلك انو على ادلستثمر  معرفة البدائل ادلتاحة لو من حيث تكاليفها وعوائدىا ادلتوقعة وسلاطرىا،يعين -    

 غلري مسحا كامال عن فرص االستثمار ادلتاحة لو.

ا قصًنا األجل أم طويل األجل استثمار  أموالوىل يريد ادلستثمر استثمار  أيربديد الفرتة الزمنية لالستثمار: -

 ،اعتمادا على نوع الدخل الذي يرغب يف ربقيقو خالل الفرتة الزمنية.

ربديد درجة ادلخاطر اليت يرغب ادلستثمر يف ربملها ،أي استعداده لتحمل اخلسائر اليت قد يتعرض ذلا جزء  -

 من استثماراتو يف ادلستقبل.

  تتعرض ذلا االستثمارات من خالل توزيع  أنتوزيع ادلخاطر اليت ميكن  أيضرورة تنويع االستثمار: -

 االستثمارات من اجل ىدف استثماري زلدد .
                                                           

. 12-13،ص ص، 8038قاسم نايف علوان ،إدارة االستثمار بٌن النظرية والتطبيق،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،  3   

.13قاسم نايف علوان،مرجع سبق ذكره،ص، -03   
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ضرورة االستعانة بالكفاءات ادلالية اليت لديها اخلربة الكافية يف ىذا اجملال ،اليت سبكن ادلستثمر من ازباذ  -

ادلستثمر من معلومات وهتيئتها بالشكل الذي سبكنو  القرار ادلناسب لالستثمار من خالل تقدمي كل ما ػلتاجو 

 من ازباذ القرار السليم.

       االستثمار. أدوات:1-2-2 

 فيما يلي:تتمثل  أدواتتتم عملية االستثمار عن طريق عدة    

 :األوراق المالية:1

تعد األوراق ادلالية من ابرز أدوات االستثمار ادلتاحة نظرا للمرونة اليت تتمتع هبا وادلزايا اليت ربملها 

والتعليمات  ،وىي عدة أنواع  زبتلف من حيث القيمة االمسية لألصل اليت تتحدد وفق  النصوص

 القانونية،كما أن االستثمار يف األوراق ادلالية ػلقق ىديف الرحبية والسيولة يف آن واحد.

 االستثمار في العقارات:-2 

ربتل ادلركز الثاين يف عامل االستثمار ويتم اما بشكل مباشر حبيث يقوم ادلستثمر بشراء عقار حقيقي كادلباين ،او  

 دلستثمر بشراء سند عقاري .بشكل غًن مباشر حبيث يقوم ا

 يلقى االستثمار يف ىذا اجملال اىتماما كبًنا من قبل ادلستثمرين ويوفر نسبة كبًنة من االمان.

تتمتع بعض السلع دبزايا اقتصادية ذبعلها اداة صاحلة لالستثمار ويكون التعامل عن االستثمار في السلع: -1

 ىي عقد بٌن طرفٌن علا:منتج السلعة ووكيل.طريق عقود خاصة يطلق عليها عقود مستقبلية ،و 

:تعد ىذه االدات من اكثر االدوات انتشارا وذلا عدة اوجو المشاريع االقتصادية -4

 اعلها:الصناعي،التجاري،الزراعي.......اخل.
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 ...اخل.ادلشاريع االقتصادية ادات استثمارية حقيقية النو يقوم على اساس اصول حقيقية كادلباين ،االالت ،ادلعدات 

 وذلا عدة شليزات : وتشغيل ىذه االصول يؤدي اىل انتاج قيمة مضافة ترفع من ثروة ادلالك

 ادلشاريع االقتصادية توفر ىامش كبًن من االمان. -        

 ػلقق ادلستثمر يف ادلشاريع االقتصادية عائدا معقوال. -       

 مناصب الشغل.للمشروعات االقتصادية دور اجتماعي كتوفًن  -        

:تنتشر اسواقها عرب العامل وتستقطب اىتماما كبًنا من قبل العديد من االستثمار في العمالت االجنبية -3

 ادلستثمرين بالرغم من كرب درجة ادلخاطرة نظرا لتاثرىا بالظروف السياسية واالقتصادية.

اىم ادلعادن الثمينة وىي الذىب والفضة وذلا يتم االستثمار يف ىذا اجملال يف االستثمار في المعادن الثمينة: -6

 عدة صور:

 الشراء والبيع مباشرة.  -

 ادلقايضة اي ادلبادلة الذىب بالذىب والفضة بالفضة. -

 ىناك عدة عوامل تؤثر على سعرىا وىي كالتايل: -

 لتضخم.عوامل تعمل على ارتفاع سعره:احتمال توقف انتاجو،االزمات االقتصادية،ارتفاع معدل ا -    

 .األسواقل التضخم ،زيادة عرضو يف عوامل تعمل على اطلفاض سعره:اطلفاض معد -

 

 

 

 أىداف االستثمار. 1-2-3- 
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يعترب االستثمار ادلايل من أكفا أنواع تشغيل األموال ،ذلك انو يستطيع ربقيق األىداف اليت يسعى إليها ادلستثمر 

 وىذه األخًن تتمثل فيما يلي:

يقوم دبثل ىذا النوع األشخاص الذين بلغوا سنا معينا،وىم على أبواب التقاعد هبدف تامٌن المستقبل:تامين -

 مستقبلهم حيث يستثمرون ما لديهم من مال يف أوراق مالية .

 يركز ادلستثمر بالغ اىتمامو على االستثمارات اليت ربقق اكرب عائد حايل شلكن.تحقيق اكبر دخل جاري: -

مييل االستثمار إىل ربقيق مثل ىذا اذلدف باختيار االستثمارات اليت ذلا درجة سلاطرة اكبر نمو من الثروة: تحقيق-

 عالية ويقبلون عندىا ما يرتتب عن اختيارىم.

يكون اذلدف من بعض ادلشاريع االقتصادية ،تلبية رغبات ادلواطنٌن وسبويل مشاريع إشباع حاجات المواطنين:-

 ى رغبات وطلبات ادلواطنٌن ،دون اللجوء اىل االستًناد ورفع ادلصاريف.تعود بادلنفعة عل

تعمل ادلشاريع االستثمارية على توفًن مناصب الشغل للمواطنٌن دبنطقة إقامة ادلشروع توفير مناصب الشغل: -

 ،شلا يعمل على التقليل من البطالة.

دف ربقيق التنمية االقتصادية للبلد ،وذلك دبا يرتتب إن إقامة ادلشاريع االستثمارية يكون هبالتنمية االقتصادية:-

 عن إقامة ادلشاريع،من تلبية االحتياجات ،ربقيق الفائض من ادلنتجات ،ربسٌن ادلستوى ادلعيشي للمواطنٌن.

إن اذلدف الرئيسي من إقامة مشاريع استثمارية ىو ربقيق األرباح والزيادة يف حجم رأس ادلال والعمل على الربح:-

 حجمو على ادلدى القصًن أو الطويل.رفع 

 .واإلنتاجية اإلنتاجربسٌن ادلستوى ادلعيشي:وذلك عن طريق زيادة  -

 النظري لالستثمار اإلطارالمبحث الثاني:
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 يؤدي االستثمار دورا مزدوجا يف النشاط االقتصادي حيث يؤثر على كل من جانب الطلب الكلي والعرض الكلي، سبهيد:-

 ىناك عدة عوامل ربدد االستثمار ولعل أبرزىا مايلي:المحددة لالستثمار:العوامل  2-1

ان ربديد تكاليف االستثمار يتلقى رلموعة من الصعوبات ،ذلك نظرا الن السلع االستثمارية تعمل أوال:تكاليف االستثمار:

 بنود تكاليف االستثمار. أىموالضرائب من  أسعارالفائدةلعدد من السنوات حبيث تعترب 

ميثل سعر الفائدة تكلفة االقرتاض وبصفة عامة فهناك عالقة عكسية بٌن االستثمار وسعر الفائدة ،فارتفاع سعر الفائدة يؤدي 

 والعكس صحيح.ارتفاع تكاليف االستثمار ىذا ما يؤدي اىل اطلفاض حجم االستثمارات  إىل

زي يعتمد على ادلقارنة بٌن باالستثمار وفقا للتحليل الكينار االستثمار حساس جدا لسعر الفائدة فازباذ قر  أنكينزيرى  -

كانت الكفاءة احلدية لالستثمار اكرب من سعر   إذاالفائدة ،حيث يكون االستثمار مربح  لالستثمار وسعرالكفاءة احلدية 

 الفائدة.

 التميز يف ادلعاملة الضريبية بٌن احد بنود التكاليف ادلؤثرة على االستثمار لذلك تلجا كثًن من احلكومات اىلتعد الضرائب  -

 ادلختلفة لتشجيع رلاالت استثمارية معينة. األنشطة

ادلتوقعة من االستثمار دبستوى النشاط االقتصادي ومستوى الطلب  اإليراداتترتبط المتوقعة من االستثمار: اإليراداتثانيا 

 نظرية المعجل .طلب الكلي ويكون ذلك بالتطرق اىل ،عادة ما تكون الزيادة يف االستثمار اكرب من الزيادة يف الالكلي

 تقوم فكرة المعجل على افتراضين اساسيين:   

 للمشروعات االستثمارية اليت تعمل يف رلال معٌن. اإلنتاجيةىناك تشغيل كامل للطاقة االفتراض االول: -
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.يعرب معامل راس ادلال اىل الناتج عن عدد قيمة معامل راس ادلال اىل الناتج اكربمن الواحد دائما االفتراض الثاني: -

 الوحدات الالزم تشغيلها من راس ادلال للحصول على وحدة واحدة من الناتج.

ربث ىذه االفرتاضات ان زيادة الطلب الكلي دبقدار وحدة البد وان تؤدي اىل زيادة االستثمار دبقدار اكرب من الوحدة  -

 حبيث :

 معامل المعجل . =الزيادة في الطلب الكلي الزيادة في االستثمار الصافي 

 معامل المعجل= معامل رأس المال/الناتج

تتوقف الزيادة يف االستثمار على معامل رأس ادلال/الناتج ،فكلما ارتفع معامل رأس ادلال / الناتج كلما زاد مقدار الزيادة يف  -

رأس ادلال /الناتج يف األنشطة اإلنتاجية ادلكثفة لرأس ادلال االستثمار ادلرتتبة على زيادة الطلب الكلي ،ترتفع قيمة معامل 

 ،حبيث تكون أكثر ارتفاعا يف الدول ادلتقدمة

يعترب االستثمار مغامرة تتعلق بادلستقبل لذلك فان ادلستثمر يتخذ قراراتو االستثمارية بناء على توقعاتو ثالثا التوقعات :

،فالتوقعات ادلتفائلة خبصوص ظروف االستثمار مستقبال تؤدي اىل زيادة خبصوص مستقبل النشاط االقتصادي يف اجملتمع 

مستوى االستثمار والعكس صحيح ،ترتبط ىذه التوقعات بطبيعة السياسة االقتصادية ادلباشرة وغًن ادلباشرة اليت تتخذىا الدولة 

 لتحفيز االستثمارات او لتوجيهها جملاالت معينة.

 دالة االستثمار: 2-2

دالة االستثمار سلوك االستثمار مع تغًن سعر الفائدة تبٌن الدالة ان ىناك عالقة عكسية بينهما ميكن كتابة الدالة  تفسر:أوال

 .بالصيغة الرياضية 
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 يمثل الشكل التالي دالة االستثمار:

 منحنى الطلب على االستثمار. 01الشكل رقم :

 

 سعر                                                                 سس  

  

 

 

 

 

 

 

 

 .49امحد رمضان نعمت اهلل،مرجع سبق ذكره ،ص،المصدر:

 

 

 ثانيا:العوامل التي تؤدي الى تغيير موقع دالة االستثمار:

 االستثمار مع ثبات سعر الفائدة.يتغًن موقع دالة االستثمار اذا حدث تغًن يف احد العوامل ادلؤثرة على 

 يتغًن اذا زاد مستوى الطلب الكلي او الدخل الكلي يف اجملتمع. -3

                                                                                

. سعر الفائدة                                                                                    

 

 

 

 

 

االستثمارات.                                                      و            
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 اطلفاض الضرائب ادلفروضة على ىذا النوع من االستثمارات. -8

 توقعات متفائلة خبصوص مستوى النشاط االقتصادي يف ادلستقبل. -1

 3لالستثمار عدة دوافع ابرزىا مايلي: دوافع االستثمار:-2-3

 استثمارية بدافع الزيادة يف راس ادلال للمشروع وتكاثف االرباح. دبشاريعالرغبة يف الربح: يكون القيام  -

احتماالت زيادة الطلب:تقوم بعض ادلشاريع االستثمارية احيانا بدافع مواجهة احتماالت زيادة الطلب ذلذا ادلنتوج وذلك  -

 بدراسات سايقة.بالقيام 

التنمية االقتصادية:لعل ابرز دافع لالعمال االستثمارية ىو العمل على رفع مستوى التنمية االقتصادية للبلد ومواجهة  -

 ربديات العصرنة ومواكبة التطورات العادلية.

 

 

 

 

 لالستثمارات.االقتصادية  دراسة الجدوىالمبحث الثالث : 

 االقتصادية وأىميتها:مفهوم دراسة الجدوى  3-1

ادلشاريع ادلقرتحة  أودراسة اجلدوى االقتصادية ىي عبارة عن دراسة علمية شاملة لكافة جوانب ادلشروع 

 إىلتفصيلية واليت من خالذلا ميكن التوصل  أوليةبشكل دراسات األحيانلالستثمار،واليت قد تكون يف كثًن من 
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تتصف تلك الدراسات  أنالبد  إذفرص استثمارية مقرتحة ، أوفرصة استثمارية من بٌن عدة بدائل  أواختيار بديل 

سلرجات ادلشروع  أنمن  للتأكدبالدقة وادلوضوعية والشمولية ،فهي رلموعة من الدراسات ادلتخصصة اليت ذبرى 

 مساوية ذلا. األقلعلى  أومدخال هتاكرب من 

 التالية : األسئلةعن  اإلجابةالوسيلة اليت من خالذلا ميكن  أهناقتصادية يف دراسة اجلدوى اال أعليةتكمن  -

 مشروع استثماري يمكن القيام بو ؟. أفضلماىو    -

 ؟.  المشروع االستثماري إقامةيتم  أين -

 ما مدى حاجة المشروع من عمال وآالت ،وغيرىا ؟. -

 ىل سيحقق المشروع أرباحا أم ال؟.   -

القيام بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماري ميكن أن ضلصل منها على إجابة التساؤالت أعاله   بعد -

 كما يأيت:

 المال.  رأستقلل ىذه الدراسة من احتمالية  فشل المشروع والتقليل من ضياع   -1

 تساعد ىذه الدراسة في المفاضلة بين المشاريع المتاحة.   -2

 المشروع األفضل. تعمل على اختيار -3

 

 االستغالل األمثل للموارد االقتصادية المتاحة. -4

 5تدعيم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة. -5

 أنواع دراسة الجدوى االقتصادية. 3-2
                                                           

.43علوان ،مرجع سبق ذكره ،ص،قاسم نايف   3  
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 يمكن تحديد األنواع التالية لدراسة الجدوى االقتصادية وهي كالتالي: -

 دراسة الجدوى االقتصادية األولية.   2-1 3

ميثل اخلطوط العامة لكافة  أويلتقرير  أوعبارة عن دراسة : االقتصادية األوليةالجدوى  تعريف دراسةاوال: 

ادلقرتحة لالستثمار واليت ميكن من خالذلا التوصل إىل ازباذ قرار  إما بالتخلي عن ادلشروع أو االنتقال إىل ادلشاريع 

 أكثر تفضيال ،وىي الوسيلة اليت ميكن من خالذلا معرفة مدى جدوى ادلشروع ادلقرتح اقتصاديا. دراسة

 هتدف ىذه الدراسة إىل إعطاء فكرة أولية عن ادلشروع ادلقرتح ،كما يتم االعتماد عليها يف ازباذ القرار األويل. -

 المسائل التي تعالجها دراسة الجدوى االقتصادية األولية:ثانيا: 

 إن أىم ادلسائل اليت تعاجلها دراسة اجلدوى األولية ميكن إمجاذلا دبا يلي:

دراسة أولية عن الطلب ادلتوقع على منتجات ادلشروع ادلقرتح ،وكذا دراسة حجم الصادرات احلالية وادلستقبلية  -

 دلثل تلك ادلنتجات .

 للمشروع. اإلمجاليةعن التكاليف  أوليةدراسة  -

 

 

ادلواد  إىلن مدى جدوى ادلشروع فنيا ،تتضمن ىذه الدراسة ربديد مدى حاجة ادلشروع ادلقرتح ع أوليةدراسة  -

 .األولية

 ادلوقع ادلناسب. إىلعن ادلواقع البديلة للمشروع ادلقرتح ،وصوال  أوليةدراسة  -

 أو أجنبية.ومعرفة إن كان التمويل يعتمد على مصادر داخلية عن مصادر التمويل للمشروع ، أوليةدراسة  -

 دراسة مدى توافق ادلشروع مع عادات وقوانٌن اجملتمع السائدة. -
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6بادلئة من الكلفة اإلمجالية للمشروع ادلقرتح.8إن تكاليف ىذه الدراسة ال تتجاوز  -
 

 دراسة الجدوى االقتصادية التفصيلية. 3-2-2-

تفصيال  أكثرلكنها  األوليةعبارة عن دراسات الحقة لدراسات اجلدوى مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية التفصيلية:اوال:  

 أنالعليا  اإلدارةتستطيع  أساسهاودقة ومشوال منها ،وىي دبثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب ادلشروع ادلقرتح ،واليت على 

 مرحلة التنفيذ. إىلاالنتقال  أوتأجيلهأوبالتخلي عن ادلشروع  إماتتخذ قرارىا ،

إن دراسة اجلدوى التفصيلية ضرورة البد منها ،كما أهنا تعترب احد مقومات القرار االستثماري الناجح،كما ىي دراسة  - 

 3متتالية للدراسة األولية.

 

 

 

 المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى االقتصادية التفصيلية: ثانيا:  

 إن أىم ادلسائل اليت تعاجلها دراسات اجلدوى التفصيلية ميكن إدراجها فيما يلي:

 أودراسة مفصلة حول طبيعة واذباىات الطلب على منتجات ادلشروع ادلقرتح ،متضمنة الطلب سواء احمللي  -   

 على ذلك الطلب. ادلؤثرة اخلارجي ،والعوامل 

                                                           

وتقييم ادلشروعات ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،عمان،األردن، سنة د كاظم جاسم العيساوي،دراسات اجلدوى االقتصادية -3 
.44- -48، ،ص 8003  
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 وسيطية. سلع  أمكانت سلع هنائية   إنادلشروع ادلقرتح،ومعرفة  دراسة مفصلة عن طبيعة السلع اليت ينتجها - 

 ادلمكن استعماذلا يف ادلشروع . واألساليب،اإلنتاجدراسة مفصلة عن عملية  -

،وتكاليف  اإلنتاجادلشروع ،كتقدير كلفة ادلباين ومستلزمات  إلقامةالالزمة  اإلمجاليةدراسة مفصلة عن التكاليف  -

 الصيانة والتخزين وتكاليف البحث والتطوير ،تكاليف النقل واالستشارات القانونية،الدعاية .....اخل.

العوامل احملددة يف اختيار ادلوقع ادلناسب  أىمادلوقع ادلناسب للمشروع ادلقرتح ،مع دراسة  دراسة مفصلة عن -

 .األوليةمن مصادر ادلواد  أو األسواق،كالقرب من 

 

 

 

 

 

 دراسة الجدوى الفنية للمشروعات. 3-2-3-

ىي تلك الدراسة اليت تنحصر مهمتها يف دراسة كافة اجلوانب الفنية وادلالية مفهوم دراسة الجدوى الفنية: اوال:  

 .  قرار استثماري سليم  إىلادلتعلقة بادلشروع ادلقرتح واليت ميكن االعتماد عليها يف التوصل 

 فشل ادلشروع. إىلقد تؤدي  أوإنتاجيةعدم دقة وكفاءة الدراسة الفنية يرتتب عليو مشاكل وسلاطر مالية  إن -
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 المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنية:ثانيا: 

 فيما يلي: إدراجهاادلسائل اليت تعاجلها ىذه الدراسة ميكن  إنأىم

احلجم ادلناسب تعترب من ادلسائل اذلامة وادلعقدة اليت  مسالة اختيار إناختيار الحجم المناسب للمشروع: -  

يتناسب مع  أن،احلجم الذي البد  األمثلاختيار ما يسمى باحلجم  إىلتتطلب ادلزيد من الدراسة والتحليل للوصول 

ادلتاحة سواء كانت ادلادية وادلالية والفنية ،الن ادلهم ىو ليس اختيار مشروعات عمالقة ،لكن ادلهم ىو  اإلمكانيات

 تشغيلها بكفاءة عالية. إمكانيةمدى 

 أوتعترب مسالة اختيار ادلوقع للمشروع من ادلسائل اذلامة واليت ذلا عالقة وثيقة دبدى صلاح اختيار موقع المشروع: -

 بسبب موقعو غًن ادلالئم. وإظلايعترب ادلشروع فاشال ،ليس لسبب  أنث شلكن فشل ادلشروع ،حي

 واألراضيىي دراسة حول كلفة ادلباين  األخرىمن ادلسائل :الالزمة للمشروع واألراضيتقدير كلفة المباني  -

 ادلشروع ادلقرتح. إلقامةالالزمة 

ادلسائل اليت تتضمنها دراسة  إحدىروع ،تعترب مسالة التخطيط الداخلي للمش إنالتخطيط الداخلي للمشروع: -

 اجلدوى الفنية للمشروعات ادلقرتحة ،تتمثل يف اختيار ادلبىن للمصنع من حيث ادلساحة الالزمة .

 األوليةتقدير احتياجات ادلشروع ادلقرتح من ادلواد اخلام وادلواد ومواد: أوليةتقدير احتياجات المشروع من مواد  -

 بصورة مستمرة وخالل فرتة زمنية معينة. اإلنتاجيةاليت تتطلبها العملية 
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ادلشروع  إقامةوىي من ادلسائل اذلامة زبتلف ىذه االحتياجات باختالف مراحل تقدير احتياجات القوى العاملة: -

 مرحلة التشغيل ،زبتلف عن تلك احلاجة يف التأسيسواإلنشاءالقوى العاملة يف مرحلة  إىلحاجة ادلشروع  أنحيث 

 3. ألخرومن حجم  إلىأخرىىذه االحتياجات زبتلف من  صناعة  أن،كم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاسبة الفصل 

يتم رفع مستوى األداء االقتصادي للبلد والتوسع فيو من خالل االستثمار والذي يتطلب حجما كبًنا من رأس ادلال 
رأس ادلال والرغبة يف الربح باإلضافة إىل توفًن مناصب  ،والكفاءات وادلهارات ،فاالستثمارات تكون بدافع تنمية
 الشغل،نظرا لتنوع وتعدد اجملاالت اليت يتم فيها االستثمار .
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البد من دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع ،اجلدوى ادلالية،التفصيلية والفنية ،لتجنب سلاطر االستثمار،وضمان 
 صلاح ىذا ادلشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الكتب

. 3002،النظرية االقتصادية الكلية،الدار اجلامعية ،االسكندرية،. امحد رمضان نعمة اهلل-  

.3000،مصر،00امحد عبد املنصف ،اقتصاديات النقل البحري،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية،الطبعة  -  

.3000،عمان،00والطباعة،الطبعة العصار،التجارة اخلارجية،دار املسرية للنشر والتوزيع رشاد  -  

.8002،طالل كداوي،تقييم القرارات االستثمارية،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان ،األردن -  

.3002،عمان،االردن،00عبد العزيز عبد الرحيم سليمان،التبادل التجاري،دار اجلامد للنشر والتوزيع،الطبعة  -  

.00،3000وتشغيل املوانئ،مكتبة االشعاع الفنية،                    ،الطبعةعلي عبد الال،واخرون،ادارة  -  

.3003قاسم نايف علوان،ادارة االستثمار بني النظرية والتطبيق ،داال الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،االردن، -  

والتوزيع،الطبعة الثانية،عمان،األردن، كاظم جاسم العيساوي،دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات ،دار املناهج للنشر -
.3002سنة   

.3002امين النحراوينلوجستيات التجارة الدولية،دار الفكر اجلامعي،االسكندرية،مصر،-  

.3002عبد اهلل عبد الكرمي ،ضمانات االستثمار يف الدول العربية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن،-  

التسويقية للموانئ وشركات النقل البحري،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة  حممد الصرييف،االسرتاجتيات-
.3000،مصر،00  



هشام صالح محسن ،دور الميناء التجاري في تفعيل حركة النقل البحري،دار الفردوس للنشر -
..8002والطباعة،العراق،   

 -عطا اهلل ماجد امحد ،"ادارة االستثمار"،دار اسامة للنشر والتوزيع،الطبعة 00،عمان،3000. 

 القوانين:

القانون البحري الجزائري.  -  

 



 ادللخص:

 هتدف ىذه الدراسة إىل أبراز مايلي:

   تعريف ادلوانئ البحرية باإلضافة إىل حتديد أىم التصنيفات ،وكذا معرفة االستثمار يف ىذه ادلؤسسات وكذا
 أثره على احلركة التجارية بادلؤسسة،وىذا كلو من خالل الدراسة ادليدانية مبؤسسة ميناء مستغامن.

 يلي:خلصت ىذه الدراسة فيما 

وبالنظر إىل طبيعة العمل يف ادلوانئ يتضح أن اللوائح ادلنظمة لعمليات التشغيل متعددة نظرا لتعدد اجلهات  

احلكومية العاملة بادليناء واليت ذلا تأثري مباشر على أساليب العمل بادلوانئ وتبعا لذلك فإنو ينبغي أن هتتم لذلك 

 دلوانئ هبدف جذب التجارة وانساب البضائع.اجلهات يف تطوير أنظمتها جنبا إىل جنب مع ا

إزدادت أمهية  االستثمار يف السنوات األخرية حيث بدأت األعمال التجارية  ترتبط بادلشاريع االستثمارية 

ومدى حتقيق رحبيتها،وبطريقة متكاملة ،مبعىن التفكري يف ادلنتجات واخلدمات اليت  تعمل على تعزيز عمليات التبادل 

بني رلموعة من البدائل ،ولذلك فإن  نالدول،    لذلك تسعى ادلؤسسات االقتصادية إىل االختيار م التجاري بني

يتمحور عادة حول  ثالقرار  جيب أن ينطلق من أحكام ومبادئ التخطيط وسالمتو  وكذا دراسة مدى جودتو حي

فنية، وتعد  اجلدوى التفصيلية مبثابة  ثالثة رلاالت رئيسية وىي  اجلدوى األولية، و اجلدوى التفصيلية، واجلدوى ال

 النتيجة 

قامت ادلؤسسات الوطنية واإلقليمية باالستثمار يف ادلوانئ البحرية ،ىذا لتفادي خمتلف التحديات وادلشاكل اليت  - 

 ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ. اطول ادلكوث للسفن بادليناء وكذ لتواجو ادليناء مث



اجل مواجهة العجز ادلتوقع  نامت مؤسسة ميناء مستغامن بإنشاء احلوض الثالث مدلواجهة ىذه االنعكاسات ق

 وتسريع عمليات التبادل.

اليت أجريت مبؤسسة ميناء مستغامن  ةبالنظر إىل الفرضيات ادلوضوعة سابقا وباإلعتماد  على الدراسة ادلبدئي

 ميكن أن نستنتج أن :

 زيادة التبادالت التجارية.إن  االستثمار بادلوانئ البحرية يعمل على  -

 البد من رفع كفاءة ادلوانئ .  -

 العمل على القيام مبشاريع استثمارية ترفع من مستوى التبادالت التجارية. -

 



 

 

 

 

 

 

 

هااهلك فً هذا الىجىد  وأغلىاعش  إلىاهذي ثوزة عولً هذٍ  

هللا  أطالالحٌىى  وأهًالغالً  أبًوكاًا سببا فً ًجاح هساري العلوً 

   العشٌشٌي  ،:هحوذ عبذ الوؤهي و عبذ القادر األخىٌي إلىفً عوزهوا ،
                                                         

الذٌي عجش قلوً عي  هي بعٍذ أوعائلتً سىاء هي قزٌب ى كل وال 

 كتابتهن.

 

دراستً ورفٍقت حٍاتً التً ساًذتًٌ طىال سٌٍي أخت وأغلىاعش  لىإ  

                                 هللا هحبتٌا. أدامهخطارٌت" ىسوا عى" 

  

  ،رشٍذة،فاٌشة،رٌن،ةفاطوت سهز رفٍقاتً: إلى 
 

.السٌت ثاًٍت هاستز تجارة ولىجستٍك اوروهتىسطً قسن والى كل طلبت   

 

هي قزٌب فً ًجاح عولً هذا. أووالى كل هي ساهن هي بعٍذ   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطوت سهزاء



 

 
 

 

 

 

 

هي العلن والوعزفت   ًاهلل رب العالوٍي الذي أتا  وأخٍزا أوالالشكز  إى

لٌا طزٌق درب العلى. وأًاروالصحت هي اجل اًجاس ُذا العول الوتواضع   

 

ًتوجَ بالشكز  أىهي شكز الٌاص تعود على شكز هللا تعالى وهٌَ ارتاٌٌا  

كل هي ساعذًا فً اًجاس ُذٍ الوذكزة وًذكز على وجَ  إلىالجشٌل 

 الخصوص

 

واًجاس ُذٍ  إعذادالذي اشزف على     سٍذ احوذ ًكبذاً ى الذكتورإل

 الوذكزة.

  

" بوؤسست هٌٍاء هستغاًن  الغىثً السٍذ " إلىكوا ًتقذم بالشكز الجشٌل 

 الذي لن ٌبخل علٌٍا بوعلوهاتَ القٍوت .

السٍذ هحوذ ولذ عبذ الزحواى هوظف  قسن  إلىوًتوجَ بجشٌل الشكز 

بوؤسست هٌٍاء هستغاًن  الذي ساعذًا فً تقذٌن الوعلوهاث  اإلحصائٍاث

بالوؤسست.  اإلحصائٍت  

الوؤسست الوٌٍائٍت و الذي ساعذًا على ب كوا ال ًٌسى السٍذ بي حوودة حلٍن 

 التزبض بالوؤسست.

 الشكز الى هي علوًٌ حزفا،وقذم لً ًصحا،وًور لً دربا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطوت سهزاء
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 خاتمة عامة

ترتبط ادلوانئ البحرية بتجارة السلع والبضائع منذ القدم ارتباطا وثيقا، وذلك يرجع إىل ما يتمتع بو من عرض  

يف ادلقدرة العالية على آالف األطنان من البضائع خالل الرحلة الواحدة وبذاك  أمههااخلصائص اجليد واليت يتمثل 

تتوزع التكاليف على عدد كبري من الوحدات ادلنقولة إذ تصل تقديرات مسامهة النقل البحري يف جتارة البضائع إىل 

تجاري والتوزيع زلليا أو أكثر كما يعد نشاطا توزيعا نظرا لدوره األساسي يف عملية التبادل ال ℅ 08حوايل 

 وإقليما وعادليا.

وبالنظر إىل طبيعة العمل يف ادلوانئ يتضح أن اللوائح ادلنظمة لعمليات التشغيل متعددة نظرا لتعدد اجلهات  

احلكومية العاملة بادليناء واليت ذلا تأثري مباشر على أساليب العمل بادلوانئ وتبعا لذلك فإنو ينبغي أن هتتم لذلك 

  تووير أنظمتها جنبا إىل جنب مع ادلوانئ دهدف جذب التجارة وانساب البضائع.اجلهات يف

إزدادت أمهية  االستثمار يف السنوات األخرية حيث بدأت األعمال التجارية  ترتبط بادلشاريع االستثمارية 

تعزيز عمليات التبادل  ومدى حتقيق رحبيتها،وبوريقة متكاملة ،مبعىن التفكري يف ادلنتجات واخلدمات اليت  تعمل على

من البدائل ،ولذلك فإن  بني رلموعة ناالختيار مإىل  ادلؤسسات االقتصادية التجاري بني الدول،    لذلك تسعى

 يتمحور عادة حول ثجودتو حيالقرار  جيب أن ينولق من أحكام ومبادئ التخويط وسالمتو  وكذا دراسة مدى 

  اجلدوى التفصيلية مبثابة وتعد  اجلدوى التفصيلية، واجلدوى الفنية، و ،ةاألولياجلدوى  رلاالت رئيسية وىي  ثالثة

 النتيجة 

قامت ادلؤسسات الوطنية واإلقليمية باالستثمار يف ادلوانئ البحرية ،ىذا لتفادي سلتلف التحديات وادلشاكل اليت  - 

 ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ. اطول ادلكوث للسفن بادليناء وكذ لتواجو ادليناء مث
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اجل مواجهة العجز ادلتوقع  ندلواجهة ىذه االنعكاسات قامت مؤسسة ميناء مستغاًل بإنشاء احلوض الثالث م

 وتسريع عمليات التبادل.

اليت أجريت مبؤسسة ميناء مستغاًل  ةالدراسة ادلبدئيعلى  بالنظر إىل الفرضيات ادلوضوعة سابقا وباإلعتماد 

 ن نستنتج أن :ميكن أ

 االستثمار بادلوانئ البحرية يعمل على زيادة التبادالت التجارية. إن  -

 البد من رفع كفاءة ادلوانئ .  -

 العمل على القيام مبشاريع استثمارية ترفع من مستوى التبادالت التجارية. -

  



 فهرس احملتويات

 البيان الصفحة
 اإلهداء 
 التشكر 
 الفهرس 
 قائمة اجلداول 
األشكالقائمة    

 املقدمة العامة ا
:مدخل لدراسة املوانئ البحرية األولالفصل    

 مقدمة الفصل  10
:ماهية املوانئ البحريةاألولاملبحث    

تعريف امليناء البحري.-0 10  

امليناء البحري خدمات -0 10  

وظائف امليناء البحري. -0 10  

تنظيم املوانئ البحريةاملبحث الثاين:   

اخلصائص الواجب توافرها يف امليناء. -0   

اهليكل التنظيمي للميناء. -0   

عناصر اهليكل التنظيمي. -0   

للموانئ. اإلسرتاتيجية األمهيةاملبحث الثالث:   

البيئة االقتصادية للموانئ. -0      

حتليل بيئة املوانئ. -0   

اثر التغري التكنولوجي على امليناء. -0   

 الفصل الثاين:االستثمار. 
مقدمة الفصل    

:مدخل لدراسة االستثمارات.األولاملبحث     

ماهية االستثمار. -0   

فعاليات االستثمار. -0   

االستثمار. أهداف -0   



النظري لالستثمار. اإلطارالثاين: املبحث   

العوامل احملددة لالستثمار. -0   

دالة االستثمار. -0   

تؤدي اىل تغري دالة االستثمار. العوامل اليت -0   

 املبحث الثالث:دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات. 
مفهوم دراسة اجلدوى االقتصادية. -0   

انواع دراسة اجلدوى االقتصادية. -0   

 خامتة الفصل 

دراسة ميدانية مبيناء  –الفصل التطبيقي:االستثمار يف امليناء يف تفعيل حركة التبادل التجاري  
 مستغامن.

 مقدمة الفصل 
 املبحث االول:التبادل التجاري. 
مدخل لدراسة التبادل التجاري. -0   

امليناء البحري والتبادل التجاري. -0   

الثاين:االستثمار يف ميناء مستغامناملبحث    

تقدمي ميناء مستغامن -0   

حركة االستثمارات بامليناء. -0   

 املبحث الثاين:دراسة حتليلية لدور االستثمار مبيناء مستغامن يف تنشيط حركة التبادل التجاري. 
.0102-0110عرض حركة املبادالت التجارية للفرتة  -0   

حركة املبادالت التجارية. تصنيف -0   

مالحظات ختامية. -0   

 خامتة الفصل 

 خامتة عامة 

 قائمة املراجع  
 



 قائمة األشكال

 الرقم العنوان الصفحة
 10 منحىن الطلب  على االستثمار 73
 10 مشروع إنشاء احلوض 37

 

 



 قائمة اجلداول

 الرقم العنوان الصفحة

2002-2002احلركة التجارية من  95  00 

 02 حركة الواردات حسب النوع 00

 00 حركة الصادرات حسب النوع 00

 02 حركة الواردات حسب البلد 00

 09 حركة الصادرات حسب البلد 09

 00 سفن التفريغ 
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 مل يعد اقتصاد الدول منعزال او منغلقا بل ىو اكثر فعالية وتكيفا فيما بني الدول. - 

تعترب املوانئ البحرية احدى املؤسسات االقتصادية الرئيسية واهلامة اليت ترتكز عليها البنية  -

سواء يف الدول النامية او الدول الصناعية ،حيث شهدت العقود االخرية تطورا ىائال االقتصادية 

يف التكنولوجيا احلديثة اليت تتعلق بصناعة السفن وعمليات نقل وتداول البضائع دما اثر على 

صناعة النقل البحري بصفة عامة وباملوانئ البحرية بصفة خاصة ،ختتلف املوانئ من دولة اىل 

 يث البيئة االقتصادية والبيئة الطبيعية.اخرى من ح

من جهة اخرى فان االستثمار ىو صلب عملية منو وتقدم الدول وتنميتها ومن العوامل  -

الرئيسية يف حتقيق االىداف املخططة،ىذا كلو يرتبط مبدى جودة املشروع وسياسة اختيار الفن 

ىذا امليدان تكون هبدف معاجلة املشاكل  االنتاجي لو،لذا فان ضرورة اعداد الربامج االستثمارية يف

 الضخمة يف الفرتة القادمة والتنسيق بني القطاعات االخرى.

للتبادل التجاري دورا فعاال يف اقتصاديات الدول ،حيث يوفر التبادل لالقتصاد ما حيتاجو 

 من سلع وخدمات سواءا كان انتاجها حمليا او اجنبيا.

وان البحرية اليت ىي مهزة وصل بني الدول وكذا ان للتبادل التجاري عالقة بامل -

 باالستثماريف امليناء الذي يعمل على تنشيط ىذه االخري.
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 : اإلشكالية المطروحة

احليوية يف أي منشأة سواء كانت تعمل يف اإلنتاج أو و من األنشطة اهلامة  االستثمار  يعد 

 كيفية إدارتو.التصنيع بكافة جماالتو تتوقف كفائتو وفعاليتو على  

 وبناءا على ىذا ميكن طرح االشكالية التالية: 

 ما مدى مسامهة االستثمار يف املوانئ البحرية يف تنشيط حركة التبادل التجاري؟ -

 ولإلجابة على ىذه اإلشكالية جيب اإلجابة على عدة أسئلة وىي كالتايل :

 ما العالقة بني االستثمار يف املوانئ والتبادالت التجارية؟  -

 كيف يؤثر امليناء البحري على التبادل التجاري؟   -

 الفرضيات  :

 ولإلجابة على ىذه التساؤالت نفرتض عدة فرضيات وىي كالتايل :

 تزيد حركة التبادل التجاري بزيادة نشاط املوانئ البحرية.   -

  املوانئ اىل زيادة نشاطااها وحركة التبادالت التجارية.تؤدي زيادة االستثمارات يف  -

-  

 

 

 أسباب إختيار الموضوع :
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 ىناك اسباب موضوعية واخرى شخصية: 

وعالقتو باملنهج  االسباب املوضوعية:مدى امهية املوضوع يف الدراسات االقتصادية -1

 الدراسي. 

املستقبل واهنا مدعمة تقدمي مسامهة علمية تكون مرجعا للطلبة يف االسباب الشخصية: -2

 جبانب تطبيقي.

تصحيح بعض املفاىيم حول املشاريع االستثمارية يف املوانئ البحرية من خالل التعرف 

تقريب احلقائق اىل ذىن القارئ حول واقع  –مستغاًل  ء ميدانيا على مؤسسة مينا

 االستثمار يف امليناء البحري.

 امليناء،التبادل التجاري.االستثمار،اداء الكلمات المفتاحية:

تكمن امهية حبثنا يف االستثمار الذي يعترب عنصرا مهما يف اقتصاد الدول أهمية الموضوع :

ئ البحرية ىي اىم املؤسسات االقتصادية الرائدة واليت تعترب العصب الرئيسي يف تنمية وان املوان

 البلدان.

نظرا باالعتماد على حتليل عدة باطي واملنهج التحليلي ن:الوصفي است المنهج المتبع

 جوانب للمؤسسة من خالل الدراسة امليدانية.

 

 التبويت وتقسيم البحث :
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فصول خمتلفة تعطي عدة جماالت أساسية تتعلق باملفاىيم  ثالثة حيتوي ىذا البحث على 

 . لالستثمار يف املوانئ البحرية لتنشيط حركة التبادل التجاري األساسية 

امليناء البحري   من خالل التعرف على  امليناء البحري يناقش الفصل األول مفاىيم     

االستثمار  واىم انواعو ،وابرز  يتناول الفصل الثاين مفهوم  ووظائفو  وأىم وامهيتو 

 الثالث .أما الفصل       دوافعو،باالضافة اىل نظرية االستثمار عند كينز وكذا اجلدوى االقتصادية،

امليناء البحري ومدى تنشيط فياالستثمار حول واقع  ميدانية  و إختيار لكي يكون دراسة واألخري

 واختيار بذلك كنموذج "ميناء مستغاًل ".   حركة التبادل التجاري

إعتمد على البعض الكتب املبني يف قائمة املراجع ولكن التوجد كتب  المصادر والمراجع :    

 إعتمد البحت بنسبة كبرية على اإلطار النظريتطبقية حول املوضوع وبالتايل 

خاصة على مستوى  االستثمار نقص املراجع ونقص املعلومات عن صعوبات البحث : 

 امليادين يف امليناء .

 


