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مقدمة
غم مستغانم من الوالیات الجزائریة التي تعرف حركة في التنمیة المحلیة في اآلونة األخیرة ر تعد والیة 

إال أنها تراهن على مكاسب للتقدم والرقي ومن بین القطاعات التي بعض العراقیل في بعض القطاعات، 
اع كمشروع فة في هذا القطفقد شهدت اآلونة األخیرة مشاریع مختل.تعرف حركیة معتبرة قطاع النقل

ة والتحضیر لخط بحري لفرنسا.نسیا االسبانیري للمسافرین وٕانشاء خط نقل لفال، مشروع النقل البحترامواي
مستغانم دورا هاما في تنشیط هذه الحركة التجاریة وللمسافرین وله دور فعال في حركة ویلعب میناء

سیتم التطرق إلیها الحقا من خالل التيو التنمیة بالوالیة رغم بعض المشاكل التي تعاني منها المؤسسة
هذه الورقة البحثیة لذا نطرح اإلشكالیة التالیة :

ماهو دور میناء مستغانم في التنمیة المحلیة والتحدیات التي یواجهها في ذلك ؟
تتفرع عن هذه اإلشكالیة التساؤالت التالیة:

*ماذا نقصد بالتنمیة المحلیة؟
*ماهي خصائص میناء مستغانم؟

*ماهو دور میناء مستغانم في الحركة التنمویة بالوالیة ؟
ماهي التحدیات التي یواجهها المیناء من اجل تقدیم خدمات أفضل ؟

منهج وصفي حیث یتم عرض بعض المعلومات النظریة حول المفاهیم المتعلقة بالتنمیة منهج الدراسة :
المحلیة و اسقاطها على حالة مستغانم بالتركیز على قطاع النقل البحري من خالل دور مؤسسة میناء 

.مستغانم في حركة التنمیة بالوالیة

كالتالي :محاور اساسیة 3وقد تم تقسیم الورقة البحثیة الى 
على التنمیة المحلیة بشكل عام في والیة مستغانم یتم من خالله التعرف على األول یركزالمحور - 

الیة في قطاعات مختلفة بشكل مختصر؛خصائص الو 
ومسافرین؛أما المحور الثاني فیتناول خصائص میناء مستغانم والحركة به من نقل بضائع - 
المبذولة في تنمیة الوالیة.والمجهودات لتي یواجهها المیناء أما المحور الثالث فیشرح التحدیات ا- 



I.:ماهیة التنمیة المحلیة
تعریف التنمیة المحلیة:.1

قدمت العدید من التعاریف للتنمیة المحلیة من طرف الهیئات االقتصادیة والمنظمات وبعض االقتصادیین، 
بأنها" العملیات التي یمكنها توحید جهود المواطنین حیث عرفت هیئة االمم المتحدة التنمیة المحلیة 

والحكومات لتحسین األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمعات المحلیة ومساعدتها على االندماج 
في حیاة األمة".

أخذ مفهوم التنمیة المحلیة أهمیة خاصة في الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة في سنوات الثمانینات، هذه 
في كندا J.M.FantanوGabrielle TremblayوAndré Joyalدراسات تمثل في ما قام به كال من ال
في فرنسا الذي عرف التنمیة المحلیة "على أنها مسار تنویع وٕاثراء النشاطات Xavier Greffeو

1اإلقلیم" .االقتصادیة واالجتماعیة داخل اقلیم معین من خالل تعبئة طاقات وموارد هذا 

-Jeanعرفها االقتصادي  Louis .Guigeu في كتابهLe Développement Local " انها عبارة عن
التعبیر على التضامن المحلي الناشئ من التفاعل االجتماعي لسكان جهة معینة لتثمین ثرواتهم المحلیة 

2التي ستقود الى التنمیة االقتصادیة".

المطلب على أنها "العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق التعاون الفعال بین الجهود وعرفها عبد الحمید عبد 
الشعبیة والحكومیة لالرتقاء بمستویات التجمعات المحلیة في أي مستوى من مستویات االدارة المحلیة في 

3منظومة شاملة ومتكاملة"

ط الذي یعیشون فیه مع توفیر قنوات بأنها "تجنید السكان من أجل تحسین المحیJosé Arocénaوعرفها 
4دعم تنمي عمل الفاعلین المحلیین وتضافر الجهود لخدمة المجتمع المحلي".

من خالل هذه التعاریف یمكن تعریف التنمیة المحلیة على أنها عبارة عن رغبة في االرتقاء بالمستوى 
االستفادة من موارده وخصائصه المعیشي االقتصادي واالجتماعي لمجتمع معین ضمن اقلیم محدد وذلك ب

5لتحقیق القیمة المضافة في تلك المنطقة.

تطور مفهوم التنمیة مع السنوات منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وللتوضیح نستعین بالجدول التالي

، صفحة 2010، 10، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیةاعلوني عمار، دور 1
186

(دراسة االستراتیجیة الوطنیة دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامةمشري محمد الناصر،2
62، صفحة 2011-2008صغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسة) ماجستیر، جامعة فرحات عباس ،سطیف،لترقیة المؤسسات ال

.13، صفحة 2001عبد الحمید عبد المطلب، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، االسكندریة،3
4teet à quelques pratiques du développement localaux théories, introductionNoel Denieuil-Pierre

territorial, Analyse et synthèse bibliographique en écho au séminaire de Tanger (25-27 Nouvembre1999),
Bureau international du travail Genève,2005. Page05

62مشري محمد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص5



) مراحل تطور مفهوم التنمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة01جدول رقم (
مفهوم التنمیةالفترةالمراحل

التنمیة = النمو االقتصادينهایة الحرب العالمیة الثانیة الى منتصف القرن العشرین1
التنمیة= النمو االقتصادي+ التوزیع العادلمنتصف الستینات الى السبعینات من القرن العشرین2
االهتمام بجمیع الجوانب االقتصادیة واالجتماعیةالتنمیة الشاملة= ثمانینات المنتصف السبعینات الى منتصف 3
التنمیة البشریة= تحقیق مستوى حیاة كریمة وصحة للسكانالى یومنا هذا1990منذ سنة 4
التنمیة المستدامة= النمو االقتصادي + التوزیع العادل للنمو 1992منذ قمة األرض سنة 5

االقتصادیة واالجتماعیة االقتصادي+ االهتمام بجمیع جوانب الحیاة 
والبیئیة

عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبو زلط، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب قیاسها، دار المصدر:
.282، ص 2007الصفاء للنشر والتوزیع، عمان سنة 

ة المحلیة:یأبعاد التنم.2
6تشملها عملیة التنمیة وهي:ابعاد عدیدةلهاالتنمیة المحلیة

تراعي التنمیة المحلیة البعد االقتصادي من اجل تنمیة االقلیم المحلي اقتصادیا. . البعد االقتصادي: 1.2
وذلك من خالل القطاعات االقتصادیة التي تتمیز بها المنطقة مثل الزراعة، الصناعة، وغیرها..

توفیر فائض قیمة عن طریق المنتجات المحققة بحیث یمكن النهوض بالنشاط االقتصادي من أجل 
باإلضافة الى ذلك یمكن توفیر فرص عمل وبالتالي امتصاص البطالة من جهة و عن طریق توفیر 
المنتجات االقتصادیة التي تتمیز بها المنطقة من جهة اخرى سواء بتحقیق االكتفاء المحلي او التوزیع الى 

المحلیة على تطویر البنى التحتیة من خالل بناء الهیاكل القاعدیة االقالیم االخرى، كما تعتمد التنمیة
المحلیة كالطرقات والمستشفیات والمدارس، وبالتالي  استقطاب رؤوس االموال وجذب االستثمار.

ویعتمد البعد االقتصادي المعاییر التالیة: 
تزوید الكیانات المحلیة بعوائد مالیة.-
االنتاج من أجل التأثیر االیجابي على میزان المدفوعات.-
نقل التكنولوجیا الجدیدة.-

یركز البعد االجتماعي للتنمیة المحلیة على ان االنسان یشكل جوهر التنمیة .البعد االجتماعي:2.2
االجتماعیة، ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات االجتماعیة لجمیع وهدفها النهائي من خالل االهتمام بالعدالة 

أفراد المجتمع، باإلضافة الى ضمان الدیمقراطیة من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرارات.
هناك میادین مختلفة تشملها التنمیة المحلیة لها عالقة بالبعد االجتماعي مثل: التعلیم، الصحة، االمن 

البعد االجتماعي المعاییر التالیة:واإلسكان. ویتضمن
، مجلة البحوث والدراسات العلمیة،المركز الجامعي یحي فارس المدیة، العدد "أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتھا في الجزائر"حمد غریبي أ6

)51-48الصفحات (، 2010الرابع،اكتوبر 



تحسین جودة الحیاة.–
تخفیض وطأة الفقر.–
تحقیق العدالة والمساواة.–
أدى التدهور في الوضع البیئي على المستوى العالمي ممثال باالحتباس الحراري . البعد البیئي: 3.2

لتنوع البیولوجي واتساع وفقدان طبقة األوزون ونقص المساحات الخضراء واألمطار الحمضیة، وفقدان ا
نطاق التصحر وما الى ذلك من مشاكل بیئیة إلى دمج البعد البیئي في التخطیط اإلنمائي لدول العالم.

یركز البعد البیئي للتنمیة المحلیة على مراعاة الحدود البیئیة بحیث تكون لكل نظام بیئي حدود معینة ال 
ي حالة تجاوز تلك الحدود فإنه یؤدي الى تدهور النظام یمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف أما ف

البیئي. على هذا األساس یجب وضع حدود أمام االستهالك والنمو السكاني والتلوث وأنماط االنتاج البیئیة 
واستنزاف المیاه وقطع الغابات وانجراف التربة.

الثالثة االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة وفي األخیر یمكن الجزم بأن التنمیة المحلیة مجبرة بمراعاة األبعاد
حتى تعود بالنفع العام على أفراد المجتمع. وفیما یلي المعاییر التي یعتمدها البعد البیئي:

تقلیص انبعاث غازات التدفئة.–
الحفاظ على الموارد المحلیة.–
توفیر منافع الصحة المحسنة والمنافع البیئیة االخرى.–
طاقة المتعددة المحلیة.المحافظة على محفظة ال–

مؤشرات التنمیة:.3
الذي تقریر الحریة االقتصادیةثمة مؤشرات مركبة عدیدة ذات صلة بالتنمیة تعدها جهات دولیة، مثل 

ا" سنویWall Street Journal"" بالتعاون مع صفیحة Heritage Foundationالمؤسسة األمریكیة" تصدره
Transparency" تصدر منظمة الشفافیة الدولیةأیضایعنى بتحرر االقتصاد ومدى تدخل الدولة فیه.وهو

International تقریرها السنوي المتعلق برصد مدى تفشي الفساد في العالم علمًا أن مقاربتها تعتمد على "
( درجة عالیة من 0شفافیة) و(أعلى درجة 100احتساب مؤشر تفشي الفساد الذي یتراوح مستواه بین 

مسحًا تبحث في عدد العوامل التي 13الفساد). باالعتماد على بعض البیانات التي تم استقاؤها من 
تكتسي شفافیة المعلومات و تضارب المصالح، وتقوم بهذه المسوحات عدة مؤسسات عالمیة مستقلة من 

.داریة، والبنك الدوليبینها : المنتدى االقتصادي العالمي، مؤسسة التنمیة اإل
تلیها درجة، 100درجة من 90بتقدیر 2016دولة  بمؤشر 176منواحتلت الدنمارك المرتبة األولى

كأكثر دول العالم فسادا 176قائمة الدولالصومال ذیلتبینما توسویسرا. فیلندا، السوید،نیوزیلندا،
ول العربیة في المؤشر مخیبة لآلمال مع عدم وجاءت نتائج معظم الددرجات.8وانعداما للشفافیة ب 

حدوث تغیر ملحوظ في ترتیبها مقارنة بنتائج السنوات الماضیة، ولم تفلح سوى دولتین عربیتین هما 
درجة)    في تخطي حاجز الخمسین درجة المطلوب في المؤشر، 69درجة) وقطر (70اإلمارات (



كانت األردن في . بینماعلى التوالي 24،31ضیینواحتفظت الدولتان بنفس ترتیبهما للعامین الما
75، بینما تشاركت الكویت، تونس، وتركیا المرتبة 70، البحرین 64، عمان62، السعودیة 57المرتبة 

.108بینما تأخرت الجزائر عن دول المنطقة وعن ترتیب السنوات الماضیة الى 90والمغرب 
مراكز متأخرة جدا ولیبیا الیمن، سوریا، أفغانستان،العراقالدول التي تعاني مشاكل سیاسیة مثل:واحتلت

7.في الترتیب

تصف هذه المؤشرات خصائص الجهاز االقتصادي االجتماعي للبلد. ویمكن مؤشرات اقتصادیة:1.3
و على شكل نسب مختلفة من أن تقدم على شكل معدل متوسط من كتلة إجمالیة كالدخل السنوي للفرد أ

تصدیر واالستیراد أو الدیون، أو تقدم على شكل نسب فیما بینها كمعدل الGNPالناتج القومي االجمالي 
كخدمة الدین بالقیاس الى قیمة الصادرات. وأبرز هذه المؤشرات الناتج القومي أو المحلي االجمالي 

GNP أوGDP.الكلي أو للفرد
ائص حركة مؤشرات االجتماعیة في أواخر الستینات لمعالجة نقظهرت مؤشرات اجتماعیة:2.3

االقتصادیة من خالل توسیع -المؤشرات المتعارف علیها للتعبیر عن الوقائع والتغیرات االجتماعیة
التحلیالت االحصائیة االقتصادیة لتضم طیفا واسعا من القضایا االجتماعیة ومنها: تخطیط التنمیة وتقییم 

ر أكثرها مالئمة. وتوجهت هذه التقدم في تحقیق أهدافها ودراسة بدائل للسیاسات المتبعة من أجل اختیا
الحركة إلى مناطق االهتمام االجتماعي العمیق لألفراد واألسر مثل تلبیة الحاجات األساسیة وتوفیر النمو 

والرفاه.
لدوره في قیاس التنمیة، جرت محاوالت GNPنتیجة لقصور أداء المؤشرات الحاجات األساسیة: 3.3

وتنوعت اتجاهاتها ومنهجیاتها من تصحیحه الى استحداث مؤشرات، حیث قام عدیدة لتالفي ذلك القصور 
العدید من المؤلفین بتعریف الحاجات البشریة األساسیة واقترحوا صیغ تصنیف لها وحاولوا تحدید المقدار 
الضروري والكافي من الحاجات المستقلة.مثل: قیاس االستهالك، قیاس عرض السلع والخدمات المرتبطة 

اجات االساسیة، قیاس التغیرات في مستوى الدخل، تقییم أثر السیاسات االقتصادیة مثل سیاسات بالح
االصالح.

وهناك ثالث لرفاهلیدور جدل حول الدخل مقابل االنفاق كمعیار.مؤشرات الرفاه ونوعیة االنتاج:4.3
ل الكامل.مقاربات لقیاس الرفاه وهي: أدلة الرفاه الحقیقیة، واإلنفاق الكلي، والدخ

بینما مؤشر نوعیة الحیاة والذي یعتبر حدیث نسبیا. وهو مصدر االهتمام بالقناعة ورضا الفرد عن حیاته 
أي لیست بالضرورة متماشیة مع التقدم االقتصادي أو التقني. فهو یغطي بشكل عام مفاهیم مثل االمن 

8والسالم وتكافؤ الفرص والمشاركة والرضا الذاتي.

7transparency international,corruption perceptions index 2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

date de consultation 06/09/2017 13:30



II.والیة مستغانم:نبذة عن
تعتمد على قطاعات عدیدة مثل القطاع الفالحي، الصید تعتبر والیة مستغانم من الوالیات الغربیة التي

9البحري، السیاحة والصناعة والصناعات التقلیدیة 

:تاریخیة عن والیة مستغانمخلفیة.1
مرسى (مربي غنم ) أوشتویة) و غانم تـــــتألف كلمة مستغانم من كلمتین مختـــــلفــتین :مشتى (محطة 

في العصور muristagaلكن أهم تعریف یتعلق باسم میناء روماني موریستاقا، غانم أي مرسى الغنیمة
الوسطى ، كانت منطقة مستغانم موطنا لقبائل زناتة حتى وصول الهاللیین و المرابطین ، وكانت تحت 

برج المحل ،القلعة السابقة لمستغانم من بعده آلت 1082حكم المرابطین حین بنى یوسف بن تاشفین في 
الذین بنى أحدهم ،ابو عنان الجامع 1200مستغانم إلى زیانین من تلمسان ،ثم المرنیین من فاس سنة 

فرضت إسبانیا على سكان مستغانم معاهدة إال أنهم رفضوا 1511وفي سنة .1342الكبیر طبانة سنة 
و طردوا االسبان، و بعد عدة سنوات من المقاومة 1516ك العثمانیون في إلى أن جاء األتراقبولها

وجهوا نداء استنجاد الى خیر الدین بربروس الذي ساعدهم على إلحاق هزیمة ساحقة باإلسبان في معركة 
ي الدولة العثمانیة ، حیث قام خیر الدین بربروس بتوسیعها و تقویة الت ممزغران ، مستغانم انض

إنشاء محافظة تم1848في ،قامت الحامیة التركیة بصد الهجمات الفرنسیة1830سنة تحصیناتها.
جویلة 27التالیة :مزغران و وریعة و خروبة و ذلك وفقا للقرار المؤرخ في مع الملحقاتمستغانم
و التحضر في المدینةبعد حوالي عشر سنوات من االستقاللتنصب مستغانم ملحقة تابعة.1948

في السبعینات البربري.-مقر الوالیة ذات الهیكل العربيبطیئا، إال عدد قلیل من المشاریع العامة مثل
منها المحطة البحریة في صالمندر و إحیاء منطقة حظي برنامج التخطیط بالتوسع في الجنوب الغربي

.مزغران من الجنوب
مستغانم:ة لوالیة جغـــــــــــــــــرافیالخصائص ال.2

متر 104تعلو مدینة مستغانم بـ،كلم81سكر بـعكلم و م89تبعد على عاصمة الغرب الجزائري وهران بـ
تعتبر هذه المدینة أحد موانئ البحر األبیض .على سطح البحر یحاذیها من الغرب أرزیو و جبل أروس

.²كلم2269ساحة من العاصمة، تتربع على م363المتوسط، تقع شمال غرب الجزائر على بعد 
بلدیة32دوائر و 10تتكون هذه الوالیة من 

مقال منشور على موقع موسوعة االقتصاد والتمویل االسالمي على الرابط التالي:ومؤشراتھا"" قیاس التنمیة محمد عدنان ودیع،8
:00date de consultation 07/09/2017/ 17http://iefpedia.com/arab/3279

تغانم على الموقع:المعلومات المنشورة من طرف مدیریة التجارة لوالیة مس9
mostaganem.dz/?q=ar/content/-http://www.dcw:002017 14date de consultation 10/09/



): دوائر وبلدیات مستغانم02الجدول(
البلدیات الدوائر
مستغانم مستغانم
ماماش، مزغران، استیدیاحاسي حاسي ماماش

عین تادلس، الصور، سیدي بلعطار، واد الخیر عین تادلس
سوافلیةبوفیرات، صفصاف، سیرات،  بوفیرات

سدي علي، واد مع اهللا، تازقایت سیدي علي
عشعاشة، خضرة، نكماریة، أوالد بوغالم عشعاشة

عین النویصي، الحسیان، فرناكة عین التویصي
ماسرى، عین سیدي شریف، منصورة ، بالد طواهریة ماسرى

سیدي لخضر، حجاج، بن عبد المالك رمضان سیدي لخضر
موقع مدیریة التجارة لوالیة مستغانم على الرابط التالي::من المصدر

http://www.dcw mostaganem.dz/ 10 /09/ 2017 15:00

كلم و تعد شواطئه من اجمل الشواطئ، تمتاز بمناظر خالبة. تلتقي فیها 124یمتد ساحل الوالیة على 
تمتاز هذه الوالیة بمناخها المعتدل مع جمال مناظرها التي تتوالى مشكلة، تارة ، والصخورالغابة، برمال 

.وغاباتجباال، تالال، ودیانا، مروجا 
:القطاع الفالحي والهیاكل التجاریة.3

132.268یحتل القطاع الزراعي للوالیة على مساحة تقدر بـ حیث تتمیز والیة مستغانم بطابعها الفالحي 
، أغلبها تتمثل في زراعة الحبوب والحمضیات، مزارع24.535هكتار مقسمة على 30.595هكتار منها 

بذور النوى، والزیتون.
أما فیما یخص القطاع التجاري فأغلبیة المسجلین في السجل التجاري یزاولون نشاط تجارة بالتجزئة 

. %79والخدمات بنسبة
مغطاة و األسواق الجواریة من األسواق التتوفر والیة مستغانم على عدة ھیاكل تجاریة موزعة على كل 

.أسواق أخرى، باإلضافة إلى سوق الجملة للخضر و الفواكه لصیادةو 
الصید البحري:.4

كلم وهذا ابتداء من مصب 124,5ة مستغانم بخصوصیة الساحل الممتد على مسافة تقدر بــیتمتاز وال
، وتقدر ²كلم2679مساحة منطقة الصید البحري بـ ، حیث تقدر المقطع غربا إلى غایة كاب نقراوة شرقا

طن مع 75000الكتلة اإلجمالیة الحیة: أما طن.25000الثروة السمیكة الحیة المخزنة في الساحل 
تجعل قطاع تملك ثروة سمكیة إنتاجیة كامنة و امتداد الساحل وتنوع في موارده البحریة، یجعل الوالیة 

االجتماعیة.االقتصادیة و ةیالصید البحري محرك حقیقي للتنم



یحتوي على كل المنشئات الضروریة للتجارة (میناء مستغانم)تتوفر مستغانم على میناء تجاري
وحدة، سفن 155(قدرات االستقبال حیث یستقبل المیناء كم هائل من البضائع المستوردة،الخارجیة
. یقدر عدد المتعاملین االقتصادیین بالوالیة ، سفن األعمال الصغیرة)37، سفن صید السردین 33الصید 

متعامل200الناشطین في التصدیر واالستیراد بأكثر من 
ضر (قدرات : میناء سیدي لخیضاف لهذا میناء الصید الذي یوفر حاجیات الجهة من المنتجات البحریة

سفینة لصید السردین، وقریبا محطة تزوید بالوقود)32سفینة صید، 18وحدة، 106االستقبال 
من المتوقع ایضا انجاز فضاء حدیث لبیع األسماك، ،وحدة205قدرات االستقبال: %ومیناء صالمندر (

)من اجل تنظیم سوق بیع األسماك و محاربة التجارة غیر الشرعیة
تم االنتهاء من الدراسة)ومیناء ستیدیا(

السیاحة والصناعة التقلیدیة:.5
مستغانم مدینة ساحلیة تسجل كل عام عدد مرتفع من السیاح، تتمیز بجمال البحر و فوائد الطبیعة 

ال تزال بعض من شواطئها غیر مستغلة وسط مناظر طبیعیة جمیلة، كما تتمتع بمساحات الخالبة.
الظهرة و المنحدرات و الغابات الساحلیة إضافة إلى منطقة خصبة (المقطع) كبیرة شرقا على طول جبل 

التي تستضیف العدید من أنواع الطیور المهاجرة في فصل الشتاء.
شاطئ مفتوح للسباحة و البعض األخر في حالته الطبیعیة، حیث أن األغلبیة 21تم إحصاء ما یقارب 

المناظر الطبیعیة و التي تزینها الكثبان الرملیة ة غربیة علىمنها تتمتع بوجود غابات باإلضافة إلى لمس
كما أن المناطق إضافة إلى المنحدرات المطلة على واد شلف الذي یصب في البحر.على الشواطئ.

الطبیعیة، الغابات و المجاري المیاه بدورها تمثل القیم السیاحیة الرائعة و علیه فإن والیة مستغانم مخولة 
قطب سیاحي أساسي بغرب الجزائر.ألن تصبح 

من ناحیة أخرى فإن المنطقة لدیها العدید من الینابیع المعدنیة الجوفیة، بحیث یمكن استغالل هذا الجانب 
من أجل ضمان و تدعیم التطور السیاحي، ومن بین هذه األماكن نذكر منتجع عین النویصي، مكابرتة 

یدي علي) التي ال تزال غیر مسغلة.المتواجدة ببلدیة سیرات و سیدي بن شاعة (س
) تمتد على مساحة ZETمنطقة التوسع السیاحي (16فیما یخص فرص االستثمار، فقد تم تعداد 

.سریر37670هكتار مخصصة للبناء مع قدرة استیعاب تقدر بــ 1797هكتار من بینها 4339



:اآلثـار التاریخیـةبقایا) 03الجدول (

مواقع تاریخیـة) 04الجدول (

من موقع مدیریة التجارة لوالیة المصدر:
مستغانم

mostaganem.dz/-http://www.dcw
11/09/2017-10 :00

تم تعداد أما بالنسبة للصناعة التقلیدیة: 

حرفي مسجلین في مختلف القطاعات، 5000حالیا بالوالیة 
.وظیفة مباشرة10000مع تشغیل أكثر من 

یتمیز اقتصاد الوالیة بالصناعات الغذائیة، الجلود، مواد 
البناء، تحویل الورق، انتاج الكلور والتبغ والكبریت. وتتوزع 
هذه النشاطات على المناطق الصناعیة المتوزعة عبر تراب 
الوالیة (بلدیات صیادة، ماسرة، فرناكة، عین تادلس، 

دین)بوقیرات، سیدي علي، خضرة، وادي الخیر وخیرال
تتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على نشاطات مختلفة، حیث تتركز في النشاط الخدمي، یلیه البناء 

حققت والیة مستغانم نموا في واألشغال العمومیة، الفالحة والصید البحري، الخدمات المرتبطة بالصناعة.
مؤسسة صغیرة 7300من إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قارب المعدل الوطني بإحصاء أزید

.ه المؤسسات یحتاج ذلك إلى تكاثف جهود مختلف الهیئات منها البنوكذولمرافقة وٕانجاح ه.ومتوسطة
ومن أهم العوامل الرئیسیة لضمان دیمومة المؤسسة تتمثل في إتباع میكانیزمات تسییر ناجعة وترقیة أداء 

10.المؤسسة

-الخصائص و الحركة االقتصادیة-المحور الثاني میناء مستغانم
الجزائریة التي لها دور في تحریك التبادل : یعتبر میناء مستغانم احد الموانيءخصائص میناء مستغانم 1

سیتم التعریف بهذا المیناء و شرح مبسط لحركة النقل به من نقل التجاري و تساهم في النقل البحري 
11بضائع و مسافرین كالتالي: 

عبر الموقع:  زھرة بوستة إذاعة الجزائر بمستغانمعن ربورتاج 10
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/29735.html

18:00على الساعة 12/09/2017تاریج االطالع 

2012وثائق مقدمة من طرف مؤسسة میناء مستغانم 11

الموقعمؤشر المعلم أو الموقع
بلدیة بلعطار مستغانمموقع كویزة

بلدیة سیدي علي مستغانمموقع، واد مصطفى رایح
خروبة، طاحونة مارابو نافورةموقع

سیدي مجدوب
خروبة مستغانم

بلدیة بن عبد المالك رمضانشعایبیةIVIموقع كاب
مستغانم (نواحي جبل الدیس)القریقرةموقع شعبات 

مستغانم (نواحي جبل زاقمون)موقع واد أولیفي
الموقعمؤشر المعلم

القصر القدیم لباي محمد 
طبانة مستغانمالكبیر

بلدیة الصورأسوار الصور

بلدیة سیدي كویزةمجموعة متحف فور دو الست
بلعطار

(متحف علم اآلثار)مدفع (عهد الترك)



الموقع الجغرافي :1-1
خطي طول شماال و° 56و° 35یقع میناء مستغانم في الجهة الشرقیة لخلیج أرزیو بین خطي عرض 

شرقا° 05و° 00

قدرات االستقبال والمعالجة:1-2

م. 1830: بطول كاسرة األمواج* 
م 12م وعمق 100شمالي غربي بعرض لمدخل البحري للمیناء:ا*
األحواض:* 
م (یحتوي على 8,17م و 6,77هكتار وعمق یتراوح بین 14: بمساحة مائیة تقدر بـ الحوض األول-

محطات رسو)06
م (یحتوي على 8,22م و 6,95هكتار وعمق یتراوح بین 16: بمساحة  مائیة تقدر بـ الحوض الثاني-

محطات رسو)04
كالتاليمتر خطي مقسمة 296 1محطات رسو بطول كّلي یصل إلى 10تحوي : األرصفة* 
)0متر خطي (المحطة 117الرصیف الشمالي الشرقي:1
)3و 2، 1متر خطي (المحطة 412رصیف المغرب: 2
)2و 1متر خطي (المحطة الجدیدة 217الرصیف الجدید:3
) 5و 4متر خطي ( المحطة 270رصیف اإلستقالل:4
)7و 6متر خطي ( المحطة 280الرصیف الجنوبي الغربي: 5

نشأة المیناء1-3



ّدًا یمتّد بین الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري لخروبة إستخدمه القراصنة كان خلیجا صخریا حا
م بـ "مرسى الغنائم". ومن هنا سّمیت المدینة 1833القتسام الغنائم، ُسّمي میناء مستغانم فیما قبل 

"مستغانم". 
متر بحلول سنة 325متر لیصل امتداده إلى 80م، أنشئ أّول رصیف للمیناء بطول 1848في سنة 

م. 1881
م وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه مشروعا ذا 1882إنطلق أّول مشروع لتهیئة المیناء في سنة 

منفعة عامة .
للمیناء .م إنتهت بمیالد أّول حوض1904م و 1890تلت ذلك أعمال تهیئة ضخمة بین 

م، تّم إنشاء الحوض الثاني برصیف طوله 1941بعد بناء كاسرة األمواج الجنوبیة الغربیة للمیناء سنة 
م.1959م وبدایة 1955متر فیما بین نهایة 430

أساسیاالیوم جزءمنذ ذلك الحین یتم تطویر المیناء بما یتماشى مع متطلبات المنطقة حیث أصبح یشكل
تشاركالكبرى التيالصناعاتمنبالنسبة للعدیدضروريوهوفي المنطقةبالنقلالخاصةةالتحتیمن البنیة

أروقةعبرالمستلمین النهائیینمنمقربةالخدماتمجموعة مناستحداثیشجعأنهالدولیة إذالتجارةفي
متعددة األنماط.نقل

مهام المؤسسة :1-4
وتطویر میناء مستغانمإستثمار

إستغالل اآلالت واإلنشاءات المینائیة
 إنجاز أعمال صیانة وتهیئة وتحدیث للبنى المینائیة الفوقیة
إعداد برامج بناء وصیانة وتهیئة للبنى المینائیة التحتیة بالتعاون مع الشركاء اآلخرین
مباشرة عملیات الشحن و التفریغ المینائیة
مزاولة عملیات القطر، القیادة، اإلرساء وغیرها
 القیام بكل العملیات التجاریة، المالیة، الصناعیة، والعقاریة ذات الصلة المباشرة أو غیر المباشرة

.بموضوع مؤسسة میناء مستغانم
جاریة و خدمات الصید البحري، وتشرف على یقّدم میناء مستغانم نوعین من الخدمات: الخدمات الت

EPE/ EPM/ Spaتسییره مؤسسة میناء مستغانم وهي مؤسسة عمومیة إقتصادیة/ شركة ذات أسهم
الصادر 287-82أنشأت في إطار إصالح النظام المینائي الجزائري بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

م .1982أوت14بتاریخ 



م، الخدمات والتجهیزات الخاصة بالدیوان الوطني 1982إبتداء من شهر نوفمبر ،ورثت مؤسسة المیناء
وكذلك تلك الخاصة بالشركة الوطنیة للشحن والتفریغ المنحّلة أیضا (ONP)للموانئ المنحّل 

(SONAMA) كما أسندت إلیها من جهة أخرى مهام القطر الموكولة فیما قبُل للشركة الوطنیة للمالحة ،
(CNAN)بح دورها منوطا بما یليفأص:

تسییر أمالك الدولة المینائیة واإلنشاءات الخاصة واستغالل وتنمیة المیناء.-
إحتكار خدمات الشحن والتفریغ، القطر واإلرساء.-
م شّقت مؤسسة میناء مستغانم طریقها نحو اإلستقاللیة على غرار المؤسسات التي 1989فیفري 29في 

المالیة، حیث تم تحویلها بموجب عقد موثق من شركة عمومیة ذات كشفت عن استقرار في وضعیتها
دج تحت 25.000.000طابع إجتماعي إلى شركة عمومیة اقتصادیة/ شركة ذات أسهم رأس مالها 

، تحمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTSالحیازة الكاملة لشركة تسییر مساهمات الدولة "الموانئ" 
01.B.8804-88و 03-88و 01-88نري والمدني طبقا ألحكام القوانیوتخضع للقانونین التجا

والمتضمنة للنصوص التنظیمیة الستقاللیة المؤسسات وطبقا للمرسوم 1988جانفي  12الصادرة بتاریخ 
م 1988ماي 16الصادر بتاریخ 119-88م والمرسوم 1988جانفي 12الصادر بتاریخ 88-101

م.1988سبتمبر 28ر بتاریخ الصاد177-88والمرسوم           

میناء مستغانم مركز استراتیجي لتسهیل الحركة التجاریة بوالیات مجاورة

أهداف میناء مستغانم1-5
تأمین أحسن الظروف لعبور البضائع من حیث المّدة الزمنیة، النوعیة، الحمایة والسعر.-
تقدیم تسهیالت حقیقیة (وسائل عبور ومعالجة وتخزین ذات كفاءة عالیة).    -

كون اآلذان الصاغیة الهتمامات المتعاملین اإلقتصادیین.



:حركة البضائع بمیناء مستغانم01الجدول رقم 
EmbarquésالشحنDébarquésالتفریغالمنتجات

2015201620152016

ومواد منتجات فالحیة 
غذائیة

34860716772420220

- - - 52وقود ومعادن صلبة
- - 10085481166منتجات بترولیة

- - 478282277319معادن ومواد البناء
14367055684364711055أسمدة و مواد كیمیائیة

22862123562476528917بضائع مختلفة

14436209857021131920192المجموع

الوحدة: طن
mostaganem.dz-www.portالمصدر : من إعداد الباحثین استنادا على 

نالحظ من خالل الجدول انه یتم عملیة شحن و تفریغ لكمیات معتبرة من منتجات منوعة غذائیة بترولیة 
ات الفالحیة و المواد الغذائیة بمیناء مستغانم تتنوع من و بضائع مختلفة فعلى سبیل المثال المنتج

حیوانات حیة ، قمح ، حبوب مختلفة ،مواد نسیجیة ، خضر ، فواكه ، سكر ، حلیب ، علف للحیوانات 
،مواد زیتیة...الخو یختلف نسبة عملیة شحن وتفریغ من سنة إلى أخرى حسب طبیعة طلبیات الموردین و 

بالنسبة 2016-2015من المؤسسات المعنیة فنجد مثال نسبة التغیر في الفترة الصفقات المتعاقد علیها 
- في عملیة التفریغ و المنتجات البترولیة بلغت %51.89-للمواد الغذائیة و المنتجات الفالحیة بلغ 

19.52%.

2016: عدد ونوع السفن 02الجدول رقم 

خروجدخولنوع السفن
A-1AA-1A

136- 136- مسافرینناقالت 

308236306240سفن شحن

218218ناقالت القمح

161153161153سفن االیداء

8888نقالت المعادن



- - - - ناقالت الحاویات
- - - - ناقالت البوتان 
- - - - ناقالت البترول
23192319ناقالت المیتان

- 1- 1ناقالت اخرى
522560520564المجموع

الوحدة : سفینة 
mostaganem.dz-www.portالمصدر : من اعداد الباحثین باالعتماد على 

2016:حركة المسافرین 03الجدول رقم 

المجموعالذهابالوصول 
426904052383213عدد المسافرین

مسافرالوحدة :
mostaganem.dz-www.portالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على 

حددت الشركة الوطنیة للنقل البحري میناء مستغانم ضمن مجموعة موانئ الجزائر المعنیة بنقل المسافرین 
بحري من مستغانم نحو فالنسا االسباني حیث بلغ سعر الرحلة نحو الموانئ األوروبیة بعد اطالق أول خط 

أورو بالنسبة للرحالت 50-57دج للتذكرة االقتصادیة  و 6000دج ذهابا وایاب بالرسوم و 6700
دج و هذا ما یضیف حركیة معتبرة 4300القادمة من المیناء  االسباني  أما األطفال فبلغ سعر تذكرة 

12سیارة .300بطاقة مسافر و 1300ي األسبوع و للمیناء بمعدل رحلتین ف

ان مؤسسة میناء مستغانم تشرف على مجموعة من المهام التي تشكل حلقة لوجیستیكیة تساهم في حركة 
معتبرة للبضائع و المسافرین خاصة وأن للمیناء وزن تاریخي هام بالوالیة فهو یشكل قطب تجاري بامتیاز 

الل تأمین وصول البضائع و المسافرین والقیام باألعمال التجاریة و یساهم في حركة التنمیة من خ
وبالتالي هذه المؤسسة لها اعتبار هام في الوالیة رغم ما تعانیه من بعض النقائص كذلك التحضیر 

لمشاریع اخرى لتوسعة المیناء كمشروع الحوض الثالث.

12http://www.echoroukonline.com/ara/articles/273832.html



أثر میناء مستغانم ودوره في هذه التنمیة والتحدیات التي یواجهها :
بأن التنمیة هي  "تجنید السكان من أجل تحسین المحیط الذي یعیشون José Arocénaمن تعریف  

فیه مع توفیر قنوات دعم تنمي عمل الفاعلین المحلیین وتضافر الجهود لخدمة المجتمع المحلي".
إذا تكلمنا عن التنمیة المحلیة فإن مجاالتها مختلفة كالصناعة، التجارة، السیاحة والفالحة، فكلها تحتاج 

لوجستیكي (النقل). فقد یكون هذا النقل بحري على مستوى الشریط الساحلي، أو عبر البحر إلى دعم
األبیض المتوسط.

فالمیناء یعتبر أحد الوسائل في تحریك المبادالت التجاریة على الوجه العام، أما على وجه الخصوص 
وعلى المستوى الخارجي أي فلمیناء مستغانم إمتیازات التبادل الداخلي أي على مستوى والیات الوطن،

على المستوى الدولي.

ومن خالل اإلنعاش االقتصادي التي اتخذته الجزائر عبر تفعیل عدة مجاالت. فعبر تفعیل التجارة 
الخارجیة، بالتحدید التصدیر واإلستیراد، وبالخصوص التصدیر خارج المحروقات، فمیناء مستغانم من 

اتیجیة.أبرز العناصر في تفعیل هذه اإلستر 
وبالفعل ومن خالل اإلحصائیات األخیرة، تبرز المعلومات أن هناك ارتفاع ملحوظ عن التصدیر لمختلف 

المنتوجات.
فعن اإلحصائیات الصادرة عن إدارة میناء مستغانم، نالحظ أن هناك بعض الزیادات في تصدیر بعض 

ي الجدول التالي:المنتجات وحتى ظهور جدید لبعض المنتجات المصدرة كما هو مبین ف
2016و2015: صادرات خارج المحروقات لسنة 01الجدول رقم 

%النسبة 20152016المنتجات
- - 20حیوانات حیة

- 209- دقیق
- 11- أوراق البریك
- 7269- طین التراكم

364737853.80هیلیوم
13.72-62915428حاویات فارغة

3003206.77مواد
4741067124.97فالت و مافیس

5872102258.11معدات النقل
mostaganem.dz-www.portالمصدر : من إعداد الباحثین استنادا على 



7، إال أن هذا التطور الزال متواصل. ففي 2016و2015المحلي في الفترة ما بین هذا على  المستوى
ملیار دوالر مقابل 20.71)، إرتفعت الصادرات الوطنیة إلى 2017أشهر األخیرة للسنة الجاریة (

% عن تصریحات المركز الوطني 25.06أي بزیادة بلغت 2016ملیار دوالر لنفس الفترة لسنة 16.55
اآللي واإلحصائیات للجمارك. أما ما یخص الصادرات خارج المحروقات، فقد حققت ارتفاع یقدر لإلعالم

% من 5.29ملیار دوالر أي بنسبة 1.09بمقدار 2016مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضیة 6.93ب%
الحجم الكلي للصادرات.

2017و2016: صادرات خارج المحروقات لسنة 02الجدول رقم 
%النسبة 20162017المنتجات

7827860.5منتجات نصف مصنعة
15921937.7مواد غذائیة

11.1-4540مواد خام
294037.9تجهیزات صناعیة
101110مواد إستهالكیة 

102510966.93المجموع
الوحدة: ملیون دوالر

www.dcw-mostaganem.dzمن إعداد الباحثین استنادا على   المصدر :

ومن خالل الموقع اإلستراتیجي لمیناء مستغانم لقربه من أهم الزبائن األوروبیین (فرنسا وٕاسبانیا). فللمیناء 
أهمیة كبیرة وذلك عن طریق تسهیل سیرورة التصدیر. 



):2017أشهر األخیرة للسنة الجاریة (7وهذا ما تبرزه قائمة أهم الزبائن األجانب ل
2017أشهر األخیرة لسنة 7: قائمة أهم الزبائن األجانب ل03الجدول رقم 

2016التطور مقارنة بسنة )%نسبة (القیمةالدول
350014.94إبطالیا
259930.21فرنسا

23255.30إسبانیا
209327.31الوالیات المتحدة

139536.90البرازیل
.........

الوحدة: ملیون دوالر
www.dcw-mostaganem.dzالمصدر : من إعداد الباحثین استنادا على   

األشخاص، فهذا عامل مهم لجلب السیاح وكذا المغتربین وناهیك عن تسهیل أیضا عملیة إنتقال
فالنسیا.–الجزائریین، وهذا من خالل فتح خط مستغانم 

2016: حركة المسافرین 04الجدول رقم 
المجموعالذهابالوصول 

426904052383213عدد المسافرین
الوحدة : مسافر

www.dcw-mostaganem.dzالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على 



وكذا الموقع اإلستراتیجي القریب من المنطقة الصناعیة الجدیدة لسیدي خطاب والتي سخر لها طریق 
سریع الذي هو في طور اإلنجاز للربط بینهما.

www.aniref.dzالمصدر: 
فمن خالل كل هذه المعطیات، فالعبء كبیر على میناء مستغانم في تحمل هذه المسؤولیة. فالتحدیات 

كبیرة إال أنها الزمة وضروریة للخروج من األزمة الحالیة ألن للتنمیة المحلیة دور فاعل وفعال في التنمیة 
بالد. فلتنشیط الصادرات خارج المحروقات، على میناء مستغانم تحدیات كبیرة في االقتصادیة لكل ال

إستیعاب العدید من المنتجات المختلفة والمتنوعة، وذلك من خالل توسیعة أكبر وتجهیزات مالئمة  
ومتطورة من خالل تسییر وتسهیل عملیات الشحن ، والتخفیض من تكالیف النقل والتخزین. وأما إذا 

عن السیاحة، فمن خالل دور المیناء في فتح خطوط نقل جدیدة تعطي الفرصة إلستقطاب تكلمنا
مسافرین وسیاح جدد من خالل تحسین الخدمات وتسهیل عملیات المراقبة والتفتیش. فمن كل هذا یوجد 

تمیة تحدي كبیر وهو إحتمال إكتظاظ وعرقلة المرور داخل المیناء، والذي یجبر المیناء على التوسعة الح



مارسیلیا الذي سیضیف زیادة معتبرة في حركة األشخاص –وخاصة مع مشروع فتح خط مستغانم 
والسفن.

فعلى میناء مستغانم اإلسراع في تحقیق بعض المشاریع المهمة لمواجهة هذه التحدیات:
الحوض الثالث-
المواد الخطیرةتهیئة المخازن لتخزین مختلف المنتجات كالمواد الغذائیة سریعة التلف، -
تحدیث الوسائل-

فمساهمة النقل والمتمثل في النقل البحري عن طریق میناء مستغانم في التنمیة االقتصادیة له أثر كبیر.
فمن متطلبات التنمیة المحلیة هي تفعیل حركة البضائع والسلع والخدمات من خالل المیناء لدیه من أثر 

كبیر على المنطقة.
یرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلستغاللها وتنمیة قدراتها، ألن من خالل زیادة وما هذه إال فرصة كب

عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نالحظ أن المجاالت المعنیة لها عالقة مباشرة مع إحتیاجاتها للنقل 
.البحري وخاصة لتنشیط التجارة الخارجیة والمساهمة الفعالة في التنمیة االقتصادیة المحلیة



خاتمة 
من خالل الورقة البحثیة تم التعرف على خصائص والیة مستغانم من ناحیة التنمیة حیث تعرف الوالیة 

برامج تنمویة مختلفة في قطاعات عدیدة كالصید ، الفالحة ، النقل ...الخ
تم التركیز في هذه المداخلة على مؤسسة میناء مستغانم بما أن المیناء له وزن هام بالوالیة من حیث 

تقدیه للخدامت التجاریة وفي االونة االخیرة نقل المسافرین 
یساهم میناء مستغانم  من خالل طاقم اداري یسهر على تقدیم الخدمات والموقع االستراتیجي للوالیة 

الحركة التجاریة على مستوى والیات اخرى في الجزائر وحتى على المستوى الدولي یساهم في تنشیط 
فمؤسسة میناء مستغانم تشرف على مجموعة من االمهم االداریة واالشغال على مستوى المیناء تساهم الى 

حدما الى توفیر خدمات لزبائنها من موردین واصحاب شركات و مسافرین ..الخ وفق حلقة لوجیستیكیة 
تخلو من بعض العراقیل والمشاكل مثال كطول االنتظار على الرصیف والذي یزید من اسعار المواد ال

وطول عملیة التخزین ..لذل یتم التحضیر لمشاریع كمشروع الحوض الثالث وتحسین عملیة التخزین 
لتطویر خدمات هذه المؤسسة و الرفع من جودتها 


