
 

  الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

  ال�حث العلميوزارة التعل�م العالي و 

  و عر�ر�جببرج -جامعة دمحم ال�شیر االبراه�مي

  علوم التسییر�ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة و 

  قسم: العلوم التجار�ة

    

  أكاد�مي ماسترمتطل�ات نیل شهادة  مذ�رة مقدمة الستكمال

  علوم التسییرم اقتصاد�ة وتجار�ة و المیدان: علو 

  الشع�ة: العلوم التجار�ة

   تجارة دول�ةمال�ة و تخصص: ال

  موضوع ال

  

  

 

 

 

 

 

  األستاذة:إشراف                                                                 الطل�ة:إعداد 

  ة سلمىــدوح                                                                *الواسع صبر�نة

  بوختالة عبد اللطیف*

  

  

  

  

  2020/2021السنة الجامعیة:

  

 تنش�� التجارة الخارج�ة الموانئ الجزائر�ة فيدور 

  - برج بوعر�ر�ج بوال�ة المنطقة اللوجست�ة غیر مرفئ�ة تكستاردراسة حالة -



  

  

  

  

  

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  �لمــــة ش�ــــر

  علینامها نش�ر هللا تعالى على نعمة العلم التي أنع

  ناوامتنان ناتقدم بخالص عرفانن�ما 

  "سلمى دوحة "ةالفاضل ةلألستاذ

الق�مة  اومالحظاته ابنصائحه نابخل علیت ي لمتال

 السدیدة اوتوجیهاته

  

  هذا العمل  إلنجازبید المساعدة  االذین أمدون ناإلى زمالئ            

 على إنجاز هذا العمل، ولو ��لمة طی�ة اإلى �ل من ساعدن

 



 
 

 

    

 

 ...هد� هذا العملن و�ناإلى �ل عز�ز على قل

، التي ما برحت ت�عث في ذات النفوس الطاهرة هاتناإلى أم

  �ل لحظة الدأب والجد في  وسنانف

 من أجل �عث الخیر في ر�وع النفوس متصل، جدید عطاء

 ائنا�آ:حق�قة واقع الح�اة، أن الم�اد� والق�م أغلى من األرواح  انو إلى من علم

 :أن سر النجاح العمل ناالذین علمو  �ل أفراد عائالتناى إل

  اإلخوة من الذ�ور و االناث و أبنائهم و زوجاتهم و أزواجهن

 و�ناإلى �ل من ترك أثرا طی�ا في قل

  عبر �امل التراب الوطني في العمل ناإلى زمالئ

  برج بوعر�ر�ج إلى �ل األساتذة والزمالء ��ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر بجامعة

 إلى الزمیل الذ� ساعدنا في إنجاز هذه المذ�رة السید: رائد الروقي

   ورعاهالعز�ز حماه هللا ناإلى وطن

  

  

  

 عبد اللطیف- صبر�نة                

 اإلهــــــــــداء



 ................................................................................................................................................................................................................................................................ الفھارس

I 
 

  فهرس المحتو�ات

  الصفحة  قائمة المحتو�ات

  …    ش�ر و تقدیر

 …  إهداء

 I  فهرس المحتو�ات

  IV  فهرس الجداول

 V  فهرس األش�ال

  د) - (أ   مقدمة

  الفصل األول: مفاه�م أساس�ة عن النقل ال�حر� و التجارة الخارج�ة

 02  تمهید

  03  الم�حث األول: مدخل لقطاع النقل ال�حر� 

  03  ول: ماه�ة قطاع النقل ال�حر� المطلب األ

  03  المطلب الثاني: أهم�ة النقل ال�حر� 

  07  المطلب الثالث: م�ونات نشا� النقل ال�حر� 

  08  المطلب الرا�ع: النقل ال�حر� الجزائر� 

  10   ال�حر�ة النقل وحر�ة الم�حث الثاني : الموانئ

  10  المطلب األول : مفهوم الموانئ و أنواعها

  10  ول :مفهوم الموانئ     الفرع األ

  11  الفرع الثاني : أنواع الموانئ

  13  المطلب الثاني: تطور دور الموانئ

  15  : نشاطات الموانئالثالث المطلب

  16  المطلب الرا�ع : واقع الموانئ الجزائر�ة

  17  الفرع األول : تعر�ف �الموانئ الجزائر�ة

  17  الجزائر�ة الموانئ مشاكل : الفرع الثاني



 ................................................................................................................................................................................................................................................................ الفھارس

II 
 

  19  الم�حث الثالث: ماه�ة التجارة الخارج�ة

  19  المطلب األول: مفهوم التجارة الخارج�ة وأهمیتها

  19  الفرع األول: تعر�ف التجارة الخارج�ة 

  20  أهم�ة التجارة الخارج�ةالفرع الثاني:

  20  المطلب الثاني: ه��ل التجارة الخارج�ة الجزائر�ة

  20   2019-2010ارج�ة في الجزائر خالل الفترة الفرع األول: تطور التجارة الخ

- 2010الفرع الثاني: تحلیل التر�ی�ة السلع�ة للواردات و الصادرات الجزائر�ة خالل الفترة 

2019  
22  

  24  2019-2010الفرع الثالث: التوز�ع الجغرافي للصادرات و الواردات الجزائر�ة خالل الفترة 

  26  ة  المطلب الثالث: عقود الب�ع الدول�

  26 المغادرة Eالفرع األول : المجموعة 

  26  أجور النقل الرئ�س�ة غیر مدفوعة F الفرع الثاني :المجموعة 

  27  أجور النقل الرئ�س�ة مدفوعة Cالفرع الثالث : المجموعة 

  28  المطلب الرا�ع: مستندات النقل ال�حر� 

  28  الفرع األول:عقد النقل ال�حر�    

  29  ول�صة أو سند الشحنالفرع الثاني: ب

  30  الفرع الثالث: وثائ� أخر� للنقل ال�حر� 

  31  ب�انات وث�قة الشحن في ظل النقل �الحاو�اتالفرع الرا�ع: 

  32  . أهم�ة النقل ال�حر� في التجارة الخارج�ةالمطلب الخامس : 

  34  معوقات النقل ال�حر� الدولي المطلب السادس: 

  36  خالصة الفصل األول 

  برج بو عر�ر�ج- لفصل الثاني: دراسة حالة المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستارا

  38  تمهید

  39  الم�حث األول: نشأة المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة ت��ستار

  39  المطلب األول : أهداف و أس�اب إنشاء المنطقة اللوج�ست�ة



 ................................................................................................................................................................................................................................................................ الفھارس

III 
 

  39   الفرع األول:أهداف إنشاء المنطقة اللوجست�ة تكستار

  40  الفرع الثاني: أس�اب اخت�ار موقع المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار

  40  المطلب الثاني :الموقع الجغرافي للمنطقة اللوج�ست�ة تكستار

  45  البرنامج االستثمار� المخصص للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستارالمطلب الثالث :

  46  ة على مستو� المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار الم�حث الثاني: العمل�ات التجار�

  46   المطلب األول : استق�ال الحاو�ات و التسه�الت المینائ�ة

  47  المطلب الثاني : النشا� االقتصاد� للمنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة تكستار

كستار خالل الفرع األول:مناصب الشغل على مستو� المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة ت

  2020-2016الفترة 
47  

الفرع الثاني : حجم الواردات من خالل المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في الفترة 

2017-2020  
49  

- 2018الفرع الثالث: حجم الصادرات من خالل المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار 

2019  
53  

  55  الفرع الرا�ع: التصر�حات الجمر��ة للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار

  57  الم�حث الثالث :التحد�ات و اآلفاق المستقبل�ة للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار

  57  : تحد�ات المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستاراألولالمطلب 

  57  ة للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستارالمطلب الثاني : اآلفاق المستقبل�

  59  خالصة الفصل الثاني

  63-61  الخاتمة 

  67-65  قائمة المراجع

  .......  المالح�

 

 

 

  

 



 ................................................................................................................................................................................................................................................................ الفھارس

IV 
 

  فهــرس الجـــداول

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  04  2019إلى 1994تدفقات التجارة ال�حر�ة من   01

  21  2010-2019ر خالل الفترة تطور التجارة الخارج�ة في الجزائ  02

  22  2019-2010الفترة  خالل الجزائر لصادرات السلع�ة التر�ی�ة  03

  23  2019- 2010الفترة  خالل الجزائر لواردات السلع�ة التر�ی�ة  04

  33  2018-2017إجمالي الحر�ة في موانئ الحاو�ات العالم حسب المنطقة   05

  42  المرفئ�ة تكستار تقس�م أرض�ة المنطقة اللوجست�ة غیر  06

  43  تقس�م أرض�ة محطة الحاو�ات �المنطقة اللوجست�ة تكستار  07

  45  2020إلى  غا�ة  2014برنامج االستثمار من   08

09  
 -  2016التوظیف على مستو� المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في الفترة 

2020  
47  

10  
ر المرفئ�ة تكستار في الفترة حجم الواردات من خالل المنطقة اللوجست�ة غی

2017-2020.  
49  

  51  2019 - 2018ق�مة االستیراد على مستو� المنطقة اللوجست�ة تكستار   11

12  
تصدیر المواد غیر الهیدرو�ر�ون�ة من خالل المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة 

  2019 - 2018تكستار 
53  

  55  2020الق�مة لد� الجمارك �عدد التصر�حات  لسنة   13

  56  2021الق�مة لد� الجمارك �عدد التصر�حات للثالثي األول لسنة   14

  

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................................................................ الفھارس

V 
 

 

 فهــرس األش�ال

  

  الصفحة  عنوان الش�ل  رقم الش�ل

  05  2019-2000التجارة ال�حر�ة العالم�ة �األطنان المیل�ة من ال�ضائع خالل الفترة:   01

  06  2019-1970خالل الفترة  مشار�ة الدول النام�ة في التجارة ال�حر�ة الدول�ة  02

  09  فروع المدیر�ة العامة لل�حر�ة التجار�ة و الموانئ الجزائر�ة  03

  24  2019-2010التوز�ع الجغرافي لصادرات الجزائر خالل الفترة   04

  25  2019-2010التوز�ع الجغرافي لواردات الجزائر خالل الفترة   05

  41  المرفئ�ة تكستار الموقع الجغرافي للمنطقة اللوجست�ة غیر  06

  44  تجسید محطة الحاو�ات �المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار  07

08  
غیر المرفئ�ة تكستار خالل  مناصب الشغل على مستو� المنطقة اللوجست�ةتطور 

  2020-2016الفترة 
48  

  50  2020- 2017حجم الواردات في المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة  تكستار في الفترة   09

 

 



 

  

  

  

  

 

 

  

  مقدمـــة
  

  

  

  

  
 



 مقدمـــــــة

 

 أ 
 

  تمهید:

تعتبر التجارة الخارج�ة الر�یزة األساس�ة التي �عتمد علیها التطور االقتصاد� أل� بلد، على أساس       

لها بتصر�ف  الت�ادل للسلع والخدمات ما بین الدول، �ما �م�ن اعت�ارها الجسر الذ� یر�� بین الدول، وتسمح

، حیث اقترن تطور التجارة الدول�ة و دول أخر�  الفائض من انتاجها، أو استیراد حاج�اتها من فائض انتاج

العالقات االقتصاد�ة الدول�ة بتطور نظام النقل العالمي، و ذلك من منطل� تحسین وسائ� النقل ال�حر� و 

بناء الموانئ الكبیرة و القادرة على استق�ال السفن العمالقة، و �ذلك إنشاء الممرات المائ�ة الهامة مثل قناة 

ة بنما، و تحسین المالحة في المجار� المائ�ة و إزالة العوائ� الطب�ع�ة منها و إنشاء قنوات السو�س و قنا

مائ�ة للر�� بین الموانئ �اإلضافة إلى التطو�ر الكبیر لش��ات الس�ك الحدید�ة و امتدادها بین الدول 

  والقارات.

ر�، إذ تلعب دور الر�ادة في التجارة حیث تعتبر الموانئ أحد العناصر الهامة في منظومة النقل ال�ح       

اقتصاد دولة ما �عتمد على معدل النمو في تجارتها الخارج�ة، هذا النمو الذ� یرت�� ال  الخارج�ة، فنمو

محالة �ما تط�قه من ف�ر تسو�قي وٕادارة ناجحة في موانئها و�ما تقدمه من خدمات متكاملة سواء من حیث 

ائها، لذا �ان من الضرور� إنشاء الموانئ الجافة لتخفیف الضغ� على الجودة أو السرعة في تنفیذها وأد

الطاقة التخز�ن�ة والمساحة الجمر��ة التي تكت� بها الموانئ ال�حر�ة، وعلى إثر ذلك تحاول الدولة الجزائر�ة 

 إصالح موانئها وتحسین خدماتها  وذلك �منح الموافقة على إنشاء الموانئ الجافة ومن بینها المنطقة

  اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار �امتداد للطاقة التخز�ن�ة لمیناء بجا�ة. 

  إش�ال�ة ال�حث: -1 

طرح اإلش�ال�ة نحتى نتم�ن من معالجة الدور الذ� تؤد�ه الموانئ الجزائر�ة في تنم�ة االقتصاد الوطني 

  التال�ة:

 ما هو دور الموانئ الجزائر�ة في الت�ادل التجار� الدولي؟

  رتأینا ان نقف على �عض األسئلة الفرع�ة التي من شأنها اإلجا�ة على متطل�ات هذا الموضوع :و قد ا 

  ما هي الصدارة التي تحتلها الموانئ الجزائر�ة مقارنة �الموانئ العالم�ة؟ - 1

  ف�ما تجلى دور المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في تنش�� التجارة الخارج�ة ؟ - 2
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  :حثفرض�ات ال�-2

النحو  الفرض�ات على�غرض معالجة إش�ال�ة ال�حث واإلجا�ة على التساؤالت المطروحة، نضع جملة من    

  التالي:

إن دور الموانئ ��من في تحر�ك االقتصاد الوطني عامة و التجارة الخارج�ة خاصة و مواك�ة التطورات - 1

  العالم�ة لتحقی� األهداف المنشودة.

ة غیر المرفئ�ة تكستار في ز�ادة معدالت التجارة الخارج�ة �مناط� الهضاب العل�ا وجست�لالمنطقة ال تسعى- 2

  الستقطاب المراكز األولى.

   : ال�حثأهم�ة هذا -3

برامج اإلصالح  والموانئ ضمن�ستمد هذا ال�حث أهمیته من الم�انة التي تحتلها التجارة الخارج�ة      

النظام  وتأثرها �انه�اراقتصاد السوق، التي بدأت تتزاید  والتحول نحواالقتصاد� في ظل ظروف التحرر 

أكثر في دور الموانئ من خالل مراقبتها حر�ة الم�ادالت التجار�ة، من شأنه أن  وتتزاید أهمیتهاالشتراكي 

  �حول إلى الوصول لتحقی� أهداف التنم�ة االقتصاد�ة للبلد.

  أهداف ال�حث:-4

  ی� مجموعة من األهداف أهمها:تحق ال�حث إلىنسعى من خالل هذا    

تب�ان الدور الحق�قي للموانئ الجزائر�ة في إنعاش االقتصاد الوطني من خالل محاولة إصالح األسطول -

  ال�حر� الجزائر�.

من س�اسة إصالح األسطول ال�حر�  انطالقاالتعر�ف بواقع الموانئ الجزائر�ة من أجل رسم خط� تنمو�ة -

  الجزائر� ��ل. 

مة المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في معدالت الت�ادالت التجار�ة على مستو� مد� مساه -

  الهضاب العل�ا. 

تشج�ع المتعاملین االقتصادیین على ممارسة نشاطهم االقتصاد� عبر المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة  –

  الالزمة لذلك. تكستار وتقد�م التسه�الت

  أس�اب اخت�ار الموضوع:-5

  الموضوع إلى االعت�ارات التال�ة: ودراسة هذااألس�اب التي دفعتنا الخت�ار  تعود

  الرغ�ة الشخص�ة في معرفة ما �م�ن أن تلع�ه الموانئ الجزائر�ة في تطو�ر التجارة الخارج�ة. -
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المنطقة  و�صفة خاصةالدراسات حول الموانئ الجافة من قبل ال�احثین عبر ر�وع الوطن  لقلةمالحظتنا  -

ال�حر�ة في الت�ادل  وأداء الموانئلوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في حین �ان تر�یزهم على دراسة دور ال

  التجار� الدولي.

الدور الفعال الذ� تتصدره المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في عمل�ات التجارة الخارج�ة على  -

  منطقة الهضاب العل�ا �صفة خاصة. وعلى مستو� المستو� الوطني �صفة عامة 

  ال�حث: منهج-6 

 ال�حر� ومد�خالل تطرقنا لواقع قطاع النقل  التحلیلي مناعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي     

مساهمته في التجارة الدول�ة، �اإلضافة إلى تشخ�ص وتحلیل واقع الموانئ الجافة في الجزائر، �ما اعتمدنا 

سة الحالة من خالل الدراسة المیدان�ة التي قمنا بها على مستو� المنطقة اللوجست�ة أ�ضا على منهج درا

  تكستار. 

  الدراسات السا�قة:-7

: أثر رصاع ح�اة، مذ�رة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بجامعة وهران تحت عنوان أوال: دراسة

   2013-2012معها  التكییف ومد�التطورات العالم�ة الراهنة على صناعة النقل ال�حر� العر�ي 

للتطور  ومحاولته لمواك�ةلقد حاولت الطال�ة في دراستها إبراز دور األسطول ال�حر� العر�ي �حجمه الكبیر 

العالمي في صناعة النقل ال�حر�، وذلك أ�ضا بهدف ز�ادة حصة الموانئ العر��ة من نس�ة نقل ال�ضائع �حرا 

هناك عدم استغالل للمراف� الداعمة للبن�ة الفوق�ة للموانئ العر��ة عبر العالم.وقد توصلت الطال�ة الى أن 

 وتحسین السالمةوعدم تحسین العمل�ات المتعلقة �التخز�ن وعدم وجود مراكز فعالة لخدمة مرور السفن 

   للمالحة ال�حر�ة.  

 تكنولوج�ا والنقل ال�حر� والایهاب دمحم خلیل النحراو�، رسالة مقدمة لألكاد�م�ة العر��ة للعلوم  دراسةثان�ا: 

المقومات التنافس�ة لموانئ الحاو�ات المحور�ة في الستكمال متطل�ات نیل درجة الد�توراه تحت عنوان: 

  ، 2008-2007الخلیج العر�ي 

حیث تطرق ال�احث الى دراسة المقومات التنافس�ة لموانئ الحاو�ات المحور�ة في منطقة الخلیج العر�ي، 

في أداء الخدمة حیث �عتبر أحد المقومات التنافس�ة الهامة للموانئ ال�حر�ة الخلیج�ة  حیث ر�ز على التمیز

غیر أن هذا التمیز یتطلب تقد�م خدمة ذات جودة عال�ة وتكالیف منخفضة نسب�ا وتطبی� نظم المعلومات 

  للموانئ ومحطات الحاو�ات. والتشغیل االلكتروني



 مقدمـــــــة

 

 د 
 

 والشر�ات المشغلةقراءة في النقل ال�حر� الدولي  االقتصاد� �عنوان: دراسة بن ج�ار دمحم، مجلة البناءثالثا: 

  .2018للمحطات ال�حر�ة،

 والشر�ات المشغلةخالل هذه الدراسة إلى أن ال�احث تناول موضوع النقل ال�حر� الدولي  من ناوتوصل 

في  والتي تنش�مارات للمحطات ال�حر�ة، �ما استعرض تجر�ة شر�ة موانئ دبي العالم�ة المتواجدة بدولة اإل

خالل تسل�� الضوء على أهم الخطوات التي ات�عتها منذ تأس�سها،  وذلك منمجال تسییر المحطات ال�حر�ة، 

حتى أص�حت واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم وهي تحتل المرت�ة الثالثة عالم�ا في أحجام المناولة 

  العالم�ة.

 وتحد�ات القدراتواقع : واالقتصاد�ة �عنوانجتهاد للدراسات القانون�ة دراسة حاجي فط�مة، مجلة اال را�عا:

  2017-2012في الجزائر دراسة حالة میناء بجا�ة خالل الفترة  اللوجست�ة

  لمیناء بجا�ة ونقا� قوته المتمثلة في مطا�قته للمعاییر العالم�ة اللوجست�ةتطرقت ال�احثة الى القدرات قد و 

ا للمتعاملین االقتصادیین �اإلضافة إلى الحجم الهائل لصادراته ووارداته والتي م�نته والتسه�الت التي �قدمه

من أن �حتل المرت�ة الثان�ة �عد میناء الجزائر، ونوهت ال�احثة إلى المنطقة اللوجست�ة تكستار والمنطقة 

ل منطقة ومد� مساهمة اللوجست�ة إغیل أو�رواق التا�عتین لمیناء بجا�ة والموقع الجغرافي االستراتیجي لك

الموقع في تحقی� الهدف الذ� �سعى إل�ه میناء بجا�ة أال وهو تنش�� التجارة الخارج�ة و�لوغ أعلى المعدالت 

  في التنم�ة االقتصاد�ة الوطن�ة.

  ه��ل ال�حث:-8

صل حیث تم تقد�م الف مقدمة،موضوع ال�حث ارتأینا أن نقسمه إلى فصلین اثنین تتقدمه  ولإللمام بجوانب

الم�حث  م�احث:الذ� ضم ثالثة  والتجارة الخارج�ةاألول تحت عنوان مفاه�م أساس�ة عن النقل ال�حر� 

 البحریة النقل وحركة الموانئ، أما الم�حث الثاني فتناولنا ماه�ة قطاع النقل ال�حر� األول تحت عنوان 

  تطرقنا ف�ه إلى ماه�ة التجارة الخارج�ة.   والم�حث الثالث

            الفصل الثاني إلى دراسة حالة عن المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار بوال�ة  يوتعرضنا ف

إلى ثالثة م�احث تطرقنا فیها إلى نشأة المنطقة اللوجست�ة تكستار أما الم�حث  وذلك بتقس�مهعر�ر�ج برج بو 

الثالث قمنا بإبراز  وفي الم�حثستار، الثاني فقد تناولنا العمل�ات التجار�ة على مستو� المنطقة اللوجست�ة تك

للمنطقة اللوجست�ة، وختمنا عملنا بخاتمة تحو� مجموعة من النتائج المتوصل  واآلفاق المستقبل�ةالتحد�ات 

  الیها.

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول:
 مفاھیم أساسیة عن النقل البحري

  و التجارة الخارجیة 
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  تمهید:

�سبب العرض الذ� یتمتع  منذ القدم وال�ضائع الدول�ة وتجارة السلعتوجد عالقة وطیدة بین النقل ال�حر�      

على أنه من المعلوم أنه أرخص وسیلة لنقل ال�ضائع مقارنة �الوسائل األخر�  إلى �اإلضافة ،�ه النقل ال�حر� 

سفن ناقالت مثل من ال�ضائع خالل الرحلة الواحدة  حیث تنقل السفینة آالف األطنان، من مزا�ا �قدمهما 

التكالیف على عدد �بیر  ومنه تتوزعالبترول التي تنقل الواحدة منها مئات اآلالف من األطنان في �ل رحلة 

  وحدة التكلفة. و�التالي انخفاضمن الوحدات المنقولة 

بین  وحلقة الوصلالعالم الخارجي  �ةوهي بواالعنصر الرئ�سي في قطاع النقل ال�حر�،  الموانئتعد و     

 الدولي.التجار� الت�ادل  ودورها فيالموانئ تطورا عم�قا في مفهومها  وقد شهدتوسائل النقل ��افة أنواعه، 

 �ونها من انطالقا الوطني االقتصاد حر�ة تنش�� في هاما دورا تلعب الموانئ من �غیرها الجزائر�ة وانئموال

 األدوار من �العدید مالق�ا خالل من ، الخ.. والخدمات والسلع ال�ضائع تلفلمخ وتصدیر استیراد محطة

 من جملة وانتهاج الخ...االستثمار التجارة، االقتصاد�ة القطاعات مختلف في الوظائف من جملة وتقد�م

 الس�اسات صانعي لد� األكبر الحیز تأخذ التي ستثمر�نمال بجلب المتعلقة تلك خاصة االستراتیج�ات

  .مصدر�ن أو مستوردین �انوا سواء ینائ�ةمال

  وسنتطرق في هذا الفصل إلى الم�احث التال�ة:

  مدخل لقطاع النقل ال�حر�  األول:الم�حث 

  ال�حر�ة النقل وحر�ة الم�حث الثاني : الموانئ

  الم�حث الثالث: ماه�ة التجارة الخارج�ة
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  قطاع النقل ال�حر� ل مدخل األول:الم�حث 

التطورات ما  ومرجع هذه�شهد النقل ال�حر� في اآلونة األخیرة تطورات متالحقة على �افة األصعدة      

العالم منظومة اقتصاد�ة موحدة تقوم على  والتي جعلتیجتاح العالم من ظاهرة العولمة �مالمحها المختلفة 

  .والسلع ورؤوس األموالأساس ت�ادل الخدمات 

   قل ال�حر� الن ماه�ة قطاعالمطلب األول: 

مهما اختلفت أو غیر المحتواة  المحتواةال�ضائع انس�اب �م�ات �بیرة من �سمح � النقل ال�حر� نشا�  إن    

 والعرض علىمن خالل مرونة الطلب  وتعظ�م األر�احفعال في تنش�� التجارة الخارج�ة  وله دور ،أحجامها

  :ف�ما یلي لنقل ال�حر� نتطرق لتعار�ف عدة لسوف و ال�ضائع بواسطة النقل ال�حر�، 

 وزمان�ة وذلك اقتصاد�ة م�ان�ةنقولة من منفعة من حیث ما �ض�فه للسلعة الم إنتاجي نشا�" أنه��عرف -

�عد نشاطا توز�ع�ا نظرا لدوره األساسي في عمل�ة الت�ادل وتوز�ع السلع محل�ا  أخر، �مابنقلها من م�ان إلى 

  ."1وٕاقل�م�ا وعالم�ا

 صناعة منتجات صناعة اقتصاد�ة تعتمد على نظام تكنولوجي دقی� ف�ه مستو� " أنه�ما �عرف أ�ضا �-

  ."2العظمى لقطاعات االقتصاد األخر�  لتحقی� الفائدة و��ف�ة إدارتهاالنقل، مستو� تشغیل هذه المنتجات 

جار� ذلك النقل الذ� ��ون مجاله البیئي ال�حر أو النهر أ� عبر الم على أنهلنقل ال�حر� ا و�م�ن تعر�ف

الذین �عملون في مجال تقد�م خدمات النقل  وو�الئه هم، والسفن العمالقةالبواخر  ووسیلته المستعملةالمائ�ة، 

  ال�حر�. والتفر�غ وشر�ات التأمینشر�ات الشحن  إلى �اإلضافةال�حر� 

  النقل ال�حر�  الثاني: أهم�ةالمطلب 

الدول�ة، و في حین یتطلب التواصل الماد� لحر�ة  �ش�ل النقل ال�حر� جزءا ال یتجزأ من اللوجست�ات      

یتمیز �ما  ،نقل ال�ضائع استخدام نظم نقل متعدد الوسائ�، �ظل النقل ال�حر� العمود الفقر� للتجارة الخارج�ة

في قدرته على نقل أالف األطنان من ال�ضائع المصدرة و المستوردة  بواسطة السفن خالل  النقل ال�حر� 

مثل السفن التي تنقل البترول و الجدیر �الذ�ر أن توافر خدمات النقل ال�حر� تعد أحد الرحلة الواحدة 

، و هو الشرو� الضرور�ة النس�اب حر�ة التجارة الخارج�ة للدولة سواء في جانب الصادرات أو الواردات

ال�حر� على في ز�ادة معدالت التكو�ن الرأسمالي"الماد� و ال�شر�" حیث تعمل خدمات النقل أ�ضا  �ساهم

                                                            
 .39، ص2006، صرالجدیدة، مدار الجامعة  ،النقل أیوب، اقتصاد�اتسمیرة ابراه�م  1

: ملتقى دولي العر��ة المتحدة، حالة اإلماراتدراسة -ال�حر�  وترق�ة النقلاهم�ة المراكز اللوجست�ة في دعم بوشول السعید،  2

حمه  الشهیدمعة جا ،المستدامة نحو رؤ� مستقبل�ة واعدة للدول النام�ة وتحد�ات التنم�ةاالتجاهات الحدیثة للتجارة الدول�ة 

 .461، ص2019 د�سمبر 03و 02د�، الجزائر،لخضر، الوا
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تسهیل عمل�ة انتقال المعرفة التكنولوج�ة التي تسهم بدورها في رفع معدالت النمو االقتصاد� مما یرفع 

  التي تعد من محددات التنم�ة االقتصاد�ة. اإلنتاج�ةالطاقة 

 إیرادات ضخمة للدولة التي تمتلك األساطیل أو الموانئ إلى تحقی��اإلضافة إلى أن النقل ال�حر� یهدف 

  .��1فاءة عال�ة أو من خالل إیجارها للدول األخر�  هالقدراتالمستغلة 

  نستعرض االتجاهات السائدة في تدفقات التجارة ال�حر�ة من خالل الجدول الموالي: و�م�ن أن

  2019إلى 1994): تدفقات التجارة ال�حر�ة من 01الجدول رقم(

  2019  2018  2017  2008-1994  المنطقة أو البلد

  2.3  3.0  3.1  3.3  العالم

  1.6  2.2  2.3  2.6  البلدان متقدمة النمو منها:

  2.2  2.9  2.2  3.2  الوال�ات المتحدة األمر���ة

  1.3  2.0  2.5  2.5  االتحاد األورو�ي

  0.8  0.8  1.9  1.1  ال�ا�ان

  3.5  4.2  4.4  5.1  منها: البلدان النام�ة

  2.8  2.8  2.6  4.6  إفر�ق�ا

  5.4  5.9  6.2  8.1  شرق آس�ا

  6.1  6.6  6.9  9.7  ینالص

  4.1  6.0  6.3  5.7  جنوب آس�ا

  6.0  7.4  6.9  6.6  الهند

  4.5  5.0  5.2  4.2  جنوب شرق آس�ا

  0.7  2.3  2.8  4.3  غرب آس�ا

  0.2  0.8  1.0     2.9  منها: امر��ا الالتین�ة والكار�بي

  0.6  1.1  1.1  2.9  البراز�ل

االقتصادات التي تمر �المرحلة 

  منها: االنتقال�ة

4.1  2.1  2.8  1.4  

  0.5  2.3  1.6  3.9  االتحاد الروسي

  4.6  4.4  4.3  6.0  أقل البلدان نموا

 2019المصدر: األون�تاد، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة، استعراض النقل ال�حر� 

https://unctad.org/rmt  

                                                            
 .461ساب�، صمرجع بوشول السعید،  1
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الى  1994ض دائم منذ سنة أن النمو االقتصاد العالمي في انخفا )01رقم(الجدول خالل نالح� من       

وذلك للصراع االقتصاد� الحادث بین الوال�ات المتحدة األمر���ة و الصین �اإلضافة الى ضعف  2019سنة 

�عض القطاعات الصناع�ة مما أثر على اقتصاد�ات الدول النام�ة التي شهدت انخفاض أشد خصوصا دول 

�المئة أ� �ما �قارب الثلث  �5.4المئة الى  8.1شرق أس�ا التي شهدت انخفاض في النمو االقتصاد� من 

 4.6و�ذلك دول افر�ق�ا و غرب أس�ا لم تكن في معزل عن هذا االنخفاض حیث شهدت افر�ق�ا انخفاضا من 

،لكن لم تشهد الدول السا�قة انخفاضا �قدر  2019 الى 1994ل الفترة الزمن�ة من سنة خال �2.8المئة الى 

من  2019 - 1994حیث انخفض النمو االقتصاد� خالل الفترة  ین�ة و الكار�بيما حصل لدول أمر��ا الالت

أما االتحاد الروسي فلم ��ن أفضل حاال  ،ینعدم النمو االقتصاد� فیها تماما��اد  أ� �0.2المئة الى  2.6

  . �المئة �0.5المئة الى  3.9من قر�نته دول أمر��ا الالتین�ة حیث شهد انخفاضا في نفس الفترة من 

لخدمات النقل ال�حر� في نمو  والدور المحور� وان �ان هذا یدل على شيء فانه یدل على األهم�ة     

  ��ل.االقتصاد العالمي 

  الفترة: یبین حجم التجارة ال�حر�ة العالم�ة �األطنان المیل�ة من ال�ضائع خالل والش�ل الموالي   

 2019-2000. 

  2019-2000 خالل الفترة: لم�ة �األطنان المیل�ة من ال�ضائع: التجارة ال�حر�ة العا)01(الش�ل رقم

  

 2019، استعراض النقل ال�حر� والتنم�ةالمصدر: األون�تاد، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

-https://unctad.org/rmt  
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من أن الناقالت الصهر�ج�ة العالم�ة تستحوذ على الحصة األكبر  )01رقم(الش�ل  خالل من نالح�      

نقل السوائب ��اقي أنواع النقل �السفن  على حیث فاقت 2019-2000ة خالل الفترة التجارة ال�حر�ة العالم�

في عام  میلي طن 30000حیث �ان أدنى حد لها  ،الرئ�س�ة و ال�ضائع الجافة األخر� و النقل �الحاو�ات

ف ما �انت عل�ه في أ� ضعطن میلي  60000حیث بلغت  2019و�لغت أقصى حد لها في عام  2000

 �40000حصة بلغت و �حتل النقل �الحاو�ات المر�ز الثاني �عد تجارة الناقالت الصهر�ج�ة  ،2000عام 

طن  5000م�اشرة نقل ال�ضائع الجافة األخر� حیث �ان أدنى حد لها  ه،یل� 2019طن میلي خالل سنة 

طن میلي  30000حیث بلغ  2019 أقصى حد له عام إلىثم ارتفع تدر�ج�ا حتى وصل  2000میلي عام 

طن  15000ألخر� ��م�ة قدرها هي ا 2019ي المرت�ة األخیرة سفن السوائب التي بلغت ذروتها عام وف

  میلي.

  .1970-�2019ما یبین الش�ل الموالي مشار�ة الدول النام�ة في التجارة ال�حر�ة الدول�ة خالل الفترة 

  2019-1970التجارة ال�حر�ة الدول�ة خالل الفترة مشار�ة الدول النام�ة في : )02(الش�ل رقم

  

 2019المصدر: األون�تاد، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة، استعراض النقل ال�حر� 

-https://unctad.org/rmt 

   

الل الفترة أن الفجوة بین ال�ضائع المحملة و ال�ضائع المفرغة �بیرة جدا خ یتضح )02(من الش�ل رقم     

وهذا یدل على أن دور حیث �انت ال�ضائع المحملة تفوق ال�ضائع المفرغة بثالث أضعاف  1970-2008

تحمیل ال�ضائع و التي �انت غالبیتها العظمى من المواد الدول النام�ة خالل هذه الفترة �ان ینحصر في 

ثم نالح� في  ي،معظمها للنظام االشتراك وٕات�اع و خروجها الم��ر من االستعماروسبب ذلك هالخام 
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التسعینات و بدا�ة القرن العشر�ن االنخفاض التدر�جي لهذه الفجوة بین ال�ضائع المنقولة و ال�ضائع المفرغة 

النظام الرأسمالي  إلىخروج معظم هته الدول من النظام االشتراكي  إلىمن الدول النام�ة و هذا راجع 

وال�ضائع  حدث توازن بین ال�ضائع المحملة 2013وفي سنة  ،والتحسن االقتصاد� في �عضها مثل الصین

تفوق الدول النام�ة في تفر�غ ال�ضائع على تحمیل ال�ضائع و هذا  2019-2014المفرغة ثم تاله في الفترة 

  ة الدول�ة.�دلیل على ز�ادة دور و حصة الدول النام�ة في التجارة ال�حر 

  المطلب الثالث: م�ونات نشا� النقل ال�حر� 

  �عضها ال�عض و هي �اآلتي: ��مل نشا� النقل ال�حر� من عدة عناصریتكون     

  السفن ال�حر�ة:-1

�ه، �ما أنها تعتبر  والخدمات المرت�طةتعتبر السفینة المحور األساسي التي تدور حوله عناصر النقل ال�حر� 

ل�حر�ة خالل السنوات الز�ون األساسي للموانئ ال�حر�ة، و من بین أهم أنواع السفن التي عرفتها المالحة ا

سفن ن ال�ضائع العامة، ناقالت النف� الصهر�ج�ة، ناقالت السوائب، الناقالت المختلطة، سف :األخیرة مثل

ناقالت غاز النف� المسیل، ناقالت الغاز الطب�عي المسیل، النقالت الصهر�ج�ة للطرود(الك�م�ائ�ة)، الحاو�ات،

ردة، سفن التمو�ن ال�حر�، سفن القطر، الحفارات، سفن الناقالت الصهر�ج�ة المتخصصة، السفن المب

  .1، و السفن األخر� غیر سفن ال�ضائعالس�احة، الع�ارات

  ال�حر�:  المیناء-2

، حیث �حتاج تحقی� هذا الهدف إلى والمالحة ال�حر�ةلها هدف خدمة التجارة  اقتصاد�ة�عتبر المیناء وحدة 

التي �عمل في ظلها المیناء، فتصنف الموانئ حسب الموقع  للبیئة واالقتصاد�ةجملة من االعت�ارات الماد�ة 

م�ن تصن�فها حسب األش�ال التنظ�م�ة التي � اصطناع�ة، �ما، وش�ه طب�ع�ةالجغرافي إلى موانئ طب�ع�ة 

  .2نم� اإلدارة الذات�ة وأخر� تت�عمحل�ا  وموانئ تدارتعرفها إلى موانئ تدار مر�ز�ا، 

الموانئ العالم�ة األخر� وهو محور لتدف� السلع �للمقارنة  مرجعمیناء روتردام ر �عتبالمثال:  وعلى سبیل

والمرت�ة ة األولى أورو��ا �، وقد احتل المرتوأورو�ا عامةالق�مة التجار�ة لهولندا  �عد ، �ماالدول�ة والحاو�ات

  . ومیناء سنغافورةعالم�ا �عد میناء شنغها�  الثالثة

  

  

                                                            
 .ix، ص 2019 استعراض النقل ال�حر� األون�تاد، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة،  1

    .-https://unctad.org/rmt  
، مجلة البناء االقتصادي، جامعة لبحریةقراءة في النقل البحري الدولي و الشركات المشغلة للمحطات ا ،بن جبار دمحم  2

 .75، ص 2018 ، 02العدد الجلفة،
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  المساعدة: األنشطة-3

ومن توفیر أنشطة إضاف�ة لها عالقة م�اشرة �عمل�ة النقل ال�حر�،  والمیناء وجبى ��تمل نشا� السفن حت

نقل ال�ضاعة من السفینة إلى المیناء، �عمل�ات التخز�ن  والتفر�غ أ�هذه األنشطة نجد عمل�ات الشحن  أهم

  أ� وضع ال�ضاعة في المیناء إلى غا�ة اكتمال إجراءات جمر�تها. 

  النقل ال�حر� الجزائر� : الرا�ع المطلب

في حر�ة الم�ادالت التجار�ة  ووسیلة رئ�س�ة�ش�ل النقل ال�حر� الجزائر� لل�ضائع في الجزائر رافدا هاما     

      من الدستور الجزائر�. 17حال�ا �ملك�ة نشا� النقل ال�حر� �موجب المادة  وتحتف� الدولة، مع الخارج

  یلي: مهامها ف�ما التي تتلخص �عض والموانئ الجزائر�ةامة لل�حر�ة التجار�ة إنشاء المدیر�ة الع قد تمو 

النصوص ذات الطا�ع  و�ذلكئ وتنفیذها والموان الس�اسات المتعلقة �ال�حر�ة التجار�ة قتراح عناصرا-

 تدخل في مجال اختصاصها. التشر�عي والتنظ�مي التي

 هیئات والدوائر الوزار�ة المعن�ة.�االتصال مع ال لة الساحل�ةضمان التزامات دولة العلم ودولة المیناء والدو -

 ال�حر�ة الدول�ة.آل�ات المنظمة  الشاملة لتطبی� اإلستراتیج�ةإعداد وتنفیذ -

 مجال ال�حر�ة التجار�ة والموانئ. وضع أنظمة تسییر مقای�س الجودة في-

 ضمان مراقبتها.المساعدة، و  تحدید ��ف�ات تسییر واستغالل الموانئ والنشاطات-

  ج الوطني لألمن ال�حر� والمینائي.إعداد البرنام-

 �ة المینائ�ة ومراقبتها وترقیتها.والموانئ واللوجست تنظ�م الحرف والمهن المرت�طة �ال�حر�ة التجار�ة-

 ال اختصاصها وٕاعداد حصیلة عن ذلك.مج متا�عة نشاطات الهیئات والمؤسسات الداخلة ضمن-

�االتصال  علقة �ال�حر�ة التجار�ة والموانئاألطراف المت تفاقات الدول�ة الثنائ�ة والمتعددةالتفاوض �شأن اال-

  الهیئات المعن�ة. مع

  .المینائ�ة �االتصال مع القطاعات المعن�ة إعداد المخططات التوجیه�ة للمنشآت األساس�ة-

 منة النشاطات ال�حر�ة والمینائ�ة.رق-

 في مجال اختصاصها. ودة الداخلةاحترام وتطبی� برامج تدقی� الج-

 .ال�حر�ین متا�عة نشاطات مر�ز اإلعالم حول األمن والسالمة-

  هیئات والدوائر الوزار�ة المعن�ة.ال المشار�ة في ترق�ة االقتصاد األزرق �االتصال مع-

  .1والموانئ وضمان تسییره تجم�ع بنك معط�ات متعل� �ال�حر�ة التجار�ة-

                                                            
  الموقع الرسمي لوزارة األشغال العموم�ة و النقل الجزائر�ة. 1

-www.mtp.gov.dz 
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و تتفرع �ل واحدة منهما إلى  1)02(مدیر�تین الجزائر�ة لل�حر�ة التجار�ة والموانئوتضم المدیر�ة العامة 

  مدیر�ات فرع�ة وف� المخط� التالي:

  والموانئ الجزائر�ةفروع المدیر�ة العامة لل�حر�ة التجار�ة  ):03(الش�ل رقم 

  المدیر�ة ال�حر�ة التجار�ة

  

  مدیر�ة الموانئ  

  

  

  والنشاطات المساعدة�حر� المدیر�ة الفرع�ة للنقل ال

  

  المدیر�ة الفرع�ة لتسییر األمالك المینائ�ة  

  

  والجودةالمدیر�ة الفرع�ة لرجال ال�حر 

  

  المدیر�ة الفرع�ة للنشاطات ال�حر�ة  

  

  التلوث والوقا�ة منالمدیر�ة الفرع�ة للمالحة ال�حر�ة 

  

  واألمن ال�حر�ینالمدیر�ة الفرع�ة للسالمة   

  .والنقل الجزائر�ةموقع وزارة األشغال العموم�ة  من معط�ات على �االعتمادد الطل�ة من إعدا المصدر:

  

المدیر�ة الفرع�ة للنقل ال�حر� ثالث مدیر�ات هي:  الجزائر�ة حیث تتفرع من المدیر�ة ال�حر�ة التجار�ة

 حة ال�حر�ة والوقا�ة من�ة للمالالمدیر�ة الفرع ،المدیر�ة الفرع�ة لرجال ال�حر والجودة ،والنشاطات المساعدة

المدیر�ة الفرع�ة لتسییر تتفرع منها ثالث مدیر�ات هي: أ�ضا  الجزائر�ة هي ، بینما مدیر�ة الموانئالتلوث

  .المدیر�ة الفرع�ة للسالمة واألمن ال�حر�ین ،المدیر�ة الفرع�ة للنشاطات ال�حر�ة ،األمالك المینائ�ة

   

 

 

 

  

                                                            
  الموقع الرسمي لوزارة األشغال العموم�ة والنقل الجزائر�ة. 1

-www.mtp.gov.dz 
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  ال�حر�ة نقلال وحر�ة الموانئالم�حث الثاني : 

 وفقا ال�ضائع وحجم نوع في �التخصص الموانئ أخذت إذ ال�حر�  النقل تقن�ات بتطور الموانئ تتطور    

 دولة أل� االزدهار الحضار� ف ذلك�و  األغراض، متعددة الموانئ أص�حت و�التالي المتقدمة التقن�ات لتلك

  .الرئ�سة منافذها أهم الموانئ عدت والتي واضحة نمو أداة �ونها الخارج�ة التجارة على �عتمد

  وأنواعها الموانئمفهوم  األول:المطلب 

  �صفة عامة. خاصة واقتصاد الدولتلعب الموانئ دورا �بیرا عبر التار�خ في التجارة الخارج�ة �صفة    

  الموانئ األول: مفهومالفرع 

  �شار إلى مفهوم المیناء من خالل التعار�ف التال�ة:  

ثم �م�ن النظر الى  والمسافرون ومنخالله السلع  وتتدف� منبوا�ة أو منفذ تنقل  نه"على أ �عرففهو -

المیناء على أنه سلسلة من الروا�� المتتا�عة في الوقت الذ� قد یبدو ف�ه المیناء ��ل �مثا�ة حلقة في سلسلة 

  . "1اللوجست�ات العالم�ة

والمصانة ، والتجهیزات واآلالت المنجزةنات خدمة عامة یتكون من مجموعة من الب�ا�ما �عرف �ذلك"هو -

  ."2واألمن�ةالشرو� االقتصاد�ة  والمستغلة �أحسن �انتظام

 نقطة المیناء فإنّ  األمر، هذا مفهوم في " :�أّنه ال�حر�  القانون  من 888 المادة في الجزائر�  المشرع وعّرفه-

 ال�حر�  والصید ال�حر�ة التجارة عمل�ات جم�ع وتأمین وٕایوائها السفن الستق�ال ومجهزة مهّ�أة ال�حر ساحل من

  ."والنزهة

ومنه نستخلص تعر�ف شامل للموانئ وهو أنها �قعة جغراف�ة تقع في الساحل وتنشأها الدولة �غرض تنظ�م 

في  وأهدافه �االندماج وتخز�ن وترت�� وظائفهمناولة  تفر�غ،یترتب علیها من شحن،  و�ل ماالمالحة ال�حر�ة 

  جستي العالمي. النظام اللو 

  

  

  

                                                            
، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة �حوث ثة في ادارة خدمات النقل واللوجست�اتالمفاه�م الحدیعبد القادر فتحي الشین،  1

 .129، ص2007ودراسات، مصر،

ماجستیر،  ، مذ�رةمعهاالتطورات العالم�ة الراهنة على صناعة النقل ال�حر� العر�ي ومد� التكییف  ح�اة، أثررصاع -2

  .38، ص2013-2012وهران، جامعة
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  الموانئ أنواع الثاني:الفرع 

  فق�:حسب نطاق دراستنا إلى نوعین  و�م�ن تقس�م الموانئ 

  ال�حر�ة الموانئ أوال:

وشحن  وٕانزالهمالمسافر�ن  بإر�ابیخصص المیناء ال�حر� الستغالل �ل أنما� السفن ال�حر�ة التي تقوم ف�ه  

أو تصل�حها، و�قدم لها �ل الخدمات التي تتطلبها حسب ترتیبها  ائهاإیو السفن أو  وتفر�غها وتمو�ن الحموالت

 واإلرشاد والص�انة والرفع، وتمو�ن التال�ة: الق�ادةفي الوصول واألولو�ات و�وجه خاص الخدمات التجار�ة 

  .1والمینائ�ةالنشاطات المساعدة المتصلة �العمل�ات ال�حر�ة 

  ها نذ�ر منها:للمیناء ال�حر� عدة خدمات �قدم�ما أن   

: وهذا الغالب في موانئ الدول النام�ة التي تقوم على تداول ال�ضائع تقد�م خدمات المیناء التقلید�ة-1

  .والنقل ال�حر� هنا مجرد نقطة وصل بین النقل الداخلي لل�ضائع  والواردة فالمیناءالصادرة 

والخدمات  وص�انة السفنمثل إصالح : تشمل هذه الخدمات األعمال الفن�ة والبیئ�ةالخدمات الصناع�ة -2

الهندس�ة األخر� وتعتبر هذه الخدمات عنصرا هاما في تكامل خدمات المیناء، وتوفیر الضمان لمنظومة 

  اإلنتاج على االستمرار�ة �ما �عني خفض نس�ة المخاطر االقتصاد�ة للمعدات ووسائل النقل المختلفة.

لجیل خدمات إدار�ة على درجة عال�ة من الكفاءة سواء من الناح�ة �قدم هذا ا: والتجار�ةالخدمات اإلدار�ة -3

  اإلجرائ�ة أو اإلدار�ة أو المعلومات�ة نتیجة لتعاظم حجم التجارة الدول�ة ولضمان انس�اب حر�ة النقل ��ل دقة.

  الجافة ثان�ا: الموانئ

یناء " �مثل المیناء الجاف عرف المشرع الجزائر� الم 07- 79من قانون الجمارك  2وف� المادة  :تعر�فها-1

  ."طب�ع�ا للموانئ ال�حر�ة ال �م�ن ر�طه إال �میناء واحد و�عتبر امتدادامستودعا مؤقتا خارج المیناء، 

  أنواع الموانئ الجافة  -2

و�م�ن تصنیف الموانئ الجافة على حسب طب�عة استخدامها ومواقعها في سلسلة تور�د المواد للمصانع أو    

  : د� لألسواق على النحو التاليالتوز�ع الما

 اإلنتاجلتقلیل تكالیف نقل عناصر  إقامتههذا النوع من الموانئ الجافة �م�ن  تجم�ع المواد الخام:-2-1

��م�ات �بیرة للحصول على أفضل األسعار وتجم�عها داخل المیناء  اإلنتاجمستلزمات  إم�ان�ة �اإلضافة إلى

  ط�قا للحاجة.مواقع االنتاج  وارسالها الىالجاف 

                                                            
 .38ص ساب�،رصاع ح�اة، مرجع   1
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الموانئ الجافة في المناط� ذات الكثافة الصناع�ة المتقار�ة مع  إقامة إنالصنع: تجم�ع السلع تامة -2-2 

  �عضها �حق� المفاه�م اللوجست�ة من حیث تخف�ض تكالیف النقل ألقل ما �م�ن من خالل:

تجات وٕارسالها مرة واحدة تقلیل مسافات النقل لألسواق حیث أن تجم�ع طلب�ات �ل سوق من جم�ع المن-

  �عمل على تخف�ض ملموس في تكالیف النقل.

  التوفیر في تكلفة العمل�ة اإلنتاج�ة. للمنتجات، و�التاليتقلیل عمل�ات التخز�ن داخل المصانع -

االستهالك، �فضل أن ��ون موقع المیناء الجاف �القرب من أسواق  توز�ع المنتجات في األسواق:-2-3

اء الجاف بتجم�ع انتاج المصانع ثم اعداد طل�ات �ل سوق على حدة مع جم�ع المنتجات �قوم المین حیث

  . 1واحدة ط�قا لجدول احت�اجات �ل سوق  وٕارسالها دفعة

  :التي تدعو الى اقامة موانئ جافة األس�اب-3

  : وهناك أس�اب لق�ام الموانئ الجافة نذ�ر منها ما یلي  

�عرف النقل متعدد الوسائ� �أنه نقل �ضائع بواسطتین  :الوسائ�استكمال ور�� حلقات النقل متعدد -أ

مختلفتین على األقل و�عقد نقل واحد و�ین دولتین على األقل و�التالي فان هناك أماكن ل�ست �الضرورة أن 

لإلشراف الجمر�ي لكل  بدقة وتخضعهذه األماكن  النقل، وتحددتكون موانئ �حر�ة یتم فیها تغییر وس�� 

  مى �الموانئ الجافة.دولة وتس

یلتزم الناقل الدولي متعدد الوسائ� بإتمام عمل�ات  تحقی� مفاه�م اللوجست�ات لتقلیل تكالیف النقل: -ب

التور�د الماد� للمصانع وعمل�ات التوز�ع الماد� للمنتجات التامة الصنع إلى سوق المستهلك في التوقیتات 

� مع ذوق المستهلك وهذا �عني أن دور اللوجست�ات هو ر�� المتف� علیها و�أقل تكالیف مم�نة و�حالة تتف

عمل�ات التور�د والتوز�ع الماد� الذ� یتطل�ه أ� مشروع �ش��ة واحدة، و من ثم �م�ن للمشروعات أن تحق� 

ح�ام الس�طرة على جم�ع مراحل عمل�ات النقل إالمنافسة في األسواق بخفض تكالیف نقل السلع من خالل 

  ور�د المواد الخام إلى وصول السلع تامة الصنع للمستهلك.بدءا من مرحلة ت

في ظل النظام العالمي الجدید و ازد�اد الت�ادل التجار� وتطور معداتها  منع التكدس �الموانئ ال�حر�ة:-ج

ذات االنتاج�ة العال�ة تغیرت المفاه�م و أ�ضا س�اسات الموانئ ،وتحولت الموانئ من مناط� شحن و تفر�غ 

دخلت الموانئ ال�حر�ة في سلسلة النقل متعدد الوسائ� �أحد  و الى منطقة عبور لل�ضائع فق�،و تخز�ن 

،�ما أد� هذا التطور الى ز�ادة المنافسة بین الموانئ لتحقی� ق�مة مضافة،فتحولت هذه الموانئ الى  حلقاته

                                                            
 178-177ص ساب�،مرجع  الشین،عبد القادر فتحي  1
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إلعادة شحنها أو لتسل�مها  عمل�ات تجم�ع ال�ضائع إلتماممراكز لوجست�ة لها مناط� خلف�ة قر��ة أو �عیدة 

  وضع العالمات التجار�ة. أنشطة التجزئة والتعبئة و التجم�ع والتغلیف و إلتمامألصحاب الشأن أو 

وعلى سبیل المثال نجد میناء هامبورغ �ألمان�ا یرت�� �المیناء وتسمى المناط� الخلف�ة للمیناء �التظهیر،    

یخدم أكبر تجمع اقتصاد� في أورو�ا الذ� المیناء ا، وهذا الجاف د�سبورغ الموجود في وس� غرب أورو�

یتمتع �قوة شرائ�ة �بیرة، و�ال المیناءین متصلین بجم�ع أنواع الموصالت، وأ�ضا میناء روتردام بهولندا الذ� 

     �عتبر القارة األورو��ة �الكامل ظهیر للمیناء. 

  الموانئ دور : تطورالثانيالمطلب 

  نئ إلى ثالث أج�ال وهي:�م�ن تصنیف الموا   

هي تلك الموانئ التي أنشأت قبل ظهور الحاو�ات في الستینات : التقلید�ة) الموانئ(األول موانئ الجیل -1

وتتمیز دون أ� أنشطة أخر�  والصادرة فق�من القرن الماضي، و�نحصر دورها في تداول ال�ضائع الواردة 

  :مایليالموانئ � هذه

 مشترك لل�ضائع تتالقى عنده وسائل النقل ال�حر� والبر� حیث یتم تغییر  المیناء مجرد مواقع تجمع

  وس�� النقل.

  والتفر�غ وتخز�ن ال�ضائع�قتصر دور المیناء على عمل�ات الشحن. 

  والتجارةالفصل بین األنشطة الخاصة �النقل. 

  عالقة سطح�ة. والمستخدمین لهالعالقة بین المیناء 

  اله�اكل األساس�ة لألرصفة.على  االستثماراتتتر�ز معظم 

  ش�ه نمط�ة. ومعدات التداولعمالة �ث�فة 

  إال لالستخدام داخل المیناء فق�. وال تصلحأنظمة المعلومات المستخدمة محل�ة 

 .الق�مة المضافة التي �حققها المیناء منخفضة 

ت من القرن الماضي هي تلك الموانئ التي ظهرت في الستینا: الموانئ الصناع�ة)(الثاني موانئ الجیل -2

المتخصصة، حیث توسع وتعم� دور الموانئ واتخذ �عدا جدیدا  وسفن الحاو�اتعقب ظهور الحاو�ات 

   1المجاالت التجار�ة الخدمات داخل المیناء إلى وامتدت األنشطة�مر�ز للنقل والصناعات التجار�ة والخدم�ة، 

  

                                                            
 .38، ص2015مصر، الجدیدة،، دار الجامعة والنظر�ةالموانئ بین التطبی�  اقتصاد�اتدمحم جالل خطاب،  1
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رقعة المیناء إلى  وغیرها و�التالي امتدت الصناع�ةوالتعبئة والخدمات المرت�طة بها مثل عمل�ات التغلیف 

  الموانئ ما یلي: ما یتمیز �ه هذه ولعل أهم لتغط�ة تلك االحت�اجات، ظهیر المیناءمنطقة 

  إلى مستخدمي المیناء �اإلضافة لألنشطة التقلید�ة مثل  وصناعة تقدمهامر�ز خدمات نقل وتجارة

 .والتخز�ن والتفر�غالشحن 

 أفق�ا إلقامة خدمات صناع�ة وتجار�ة ال تتصل م�اشرة بنشا� الشحن والتفر�غ مثل  یتوسع المیناء

 المختلفة. والصلب واألنشطة الغذائ�ةالبترو��ماو�ات والحدید 

 .وجود عالقة أوث� بین المیناء والمستخدمین 

  على �ثافة العمالة. وانخفاض االعتماد�عتمد المیناء أساسا على الكثافة الرأسمال�ة 

 و�التالي أص�حت�ه،  والتجار�ة القائمةهتمام �المراف� داخل المیناء لخدمة المراكز الصناع�ة اال 

 الخدمات التي �قدمها المیناء خدمات مر��ة.

 الق�مة المضافة التي �حققها المیناء أفضل من التي تتحق� في موانئ الجیل األول. 

وانئ التي ظهرت في أواخر الثمانینات من القرن هي تلك المموانئ الجیل الثالث( الموانئ اللوجست�ة):-3

أفضل السبل لتحقی� اقتصاد�ات الماضي �عد انتشار استخدام الحاو�ات في معظم دول العالم، و ال�حث عن 

التشغیل �استخدام الطرق ال�حر�ة و الجو�ة و النهر�ة، و تحقی� مفهوم ال�اب لل�اب و في الوقت المناسب مع 

هور مفهوم النقل متعدد الوسائ� و دعم ظهور هذه الموانئ مفهوم العولمة و اتفاق�ة أ� ظ تقلیل التكالیف

وانئ على األرصفة هذه الم اعتمادتحر�ر التجارة العالم�ة في بدا�ة التسعینات من القرن الماضي، و �التالي 

حر�ة تدف� التجارة  ارت�ا� �المراكز االنتاج�ة و التصن�ع�ة والخدم�ة �ش��ة معلومات لتسهیلالمتخصصة، و 

  الخارج�ة.

  في:ما تتمیز �ه هذه الموانئ من إم�ان�ات تتمثل  ولعل أهم

  اللوجست�ة.إلى األنشطة  والمعلومات �اإلضافةأص�حت مراكز لتوز�ع ال�ضائع 

  ونها�ة ال�ضائع ول�س بدا�ةالنقل الدولي متعدد الوسائ� تحولت إلى حلقة من حلقات. 

 )التخز�ن) �معدات حدیثة ذات إنتاج�ة عال�ة.-التفر�غ- الشحنتنفذ العمل�ات التقلید�ة 

 .االعتماد أساسا على التكنولوج�ا المتقدمة التي تعد المحرك لمنظومة النقل متعدد الوسائ� 

  والمتكاملةتقدم مجموعة من الخدمات المتعددة.  

  افر �افة أنشطة لتو  والثاني نظراأفضل من التي تتحق� في موانئ الجیل األول تحق� ق�مة مضافة

 .1 الق�مة المضافة

                                                            
 .39-40، ص مرجع سابقدمحم جالل خطاب،  1
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  من �افة المتعاملین. و�تكلفة مقبولةالسرعة في آداء الخدمات 

  على درجة  وس�ك حدید�ةتوافر ش��ة نقل داخل�ة متكاملة مع محاور النقل داخل المیناء من طرق

 .1عال�ة من الكفاءة

 : نشاطات الموانئالثالث المطلب

 عن فضال، خروجها وحتى المیناء دخولها لحظة من للسفینة تقد�مها لمم�نا الخدمات �افة بها و�قصد      

 والمستلزمات الخدمات تلك أهم من ولعل اإلرساء مدة خالل مساعدة ومستلزمات أنشطة من المیناء �قدمه ما

 :�األتي هي المساعدة

 دخولها مدة أثناء سفنال بتوج�ه ال�حر�ین المرشدین �قدمها خدمة اإلرشاد وهي :والقطر اإلرشاد خدمة-1

 السفن إرشاد الخدمة عمل�ة هذه وتوفر المیناء، إلى المؤد�ة المالح�ة الممرات عبر المیناء من وخروجها

 وتعنى لإلرشاد م�ملة خدمة فهي القطر اما اخر�، غارقة اجسام او صخور من �عترضها قد ما خاصة

 �قوم والذ� ،المیناء رصیف على للرسو لسفینةا قاطرات مساعدة لتساعد بوساطة وجرها المعطلة �السفینة

 2.نفسها المیناء سلطة أو خاصة الخدمات شر�ة تلك على

في مجال خدمات السفن وال�ضائع �الموانئ حیث أنه  الخدمة األهم وتعتبر هذه والتفر�غ: الشحن خدمة-2

ضت مدد �قاء السفن المختص �شحن وتفر�غ ال�ضائع و�لما ارتفعت معدالت الشحن والتفر�غ �لما انخف

�المیناء وهذا عامل مهم حیث ینع�س أثره على تحدید مستو�ات النوالین وز�ادة الطاقة االست�عاب�ة للموانئ 

   .عالوة على أثره على اقتصاد�ات تشغیل السفن

 وفقاً  الجمر��ة اإلجراءات إكمال لحین والمصدرة المستوردة ال�ضائع ن�تخز  خدمة وهي :التخز�ن خدمة-3

 �حق� الذ� األمر توقف دون  السفن تفر�غ على التخز�ن خدمة وتعمل المیناء، في المت�عة والقوانین نظمةلأل

 أكثر) االنتظار طابور (األرتال نظر�ة من و�جعل المیناء في السفینة �قاء من و�قلل لألرصفة فعل�ة طاقة

 ال�ضائع لمستو�  �اف�ة المخازن  احاتمس تكون  أن من البد وعل�ه ،المیناء أرصفة على تطب�قها عند إیجاب�ة

  نوعین، هما: إلى المخازن  تقسم اذ المیناء في وحر�تها

 تكون  ما دةوعا والتفر�غ الشحن أرصفة من �القرب وتقع) الترانز�ت (العابرة لل�ضائع مخصصه مخازن 

 ال�ضائع على حفاظا م�شوفة ال مغلقة تكون  ما غال�اً  المخازن  تلك ان عن فضالً  القصیرة، المدة وذ ن�خز تلل

 .المتوقعة غیر الجو�ة العوامل من التلف او السرقة من

                                                            
 .39-40، ص مرجع ساب� خطاب،دمحم جالل  1

، الغرفة ودراساتسلسلة �حوث  العالم�ة،النقل ال�حر� في إطار منظمة التجارة الشرق�ة،  وال�حوث �غرفةمر�ز الدراسات  2

 .6 ، ص2009الشرق�ة السعود�ة، 
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 لمدة ال�قاء لها مخط� التي لل�ضائع تستعمل التي المخازن  وهي  )الخلف�ة المخازن  (بـــ فتسمى الثاني النوع

 حین في خاصة �ضائع شر�ات ه�ذا مثل مسؤول�ة تتولى ما وعادةٍ  العابرة، ال�ضائع �مخازن  ق�اساً  أطول

 مراق�ة حر�ة  لها یتنسب والتي الجمارك سلطات عن المیناء فضال إدارة إلى األجل القصیر الخزن  �عز� 

  .األخر�  التخل�ص وٕاجراءات المخازن  والى من ال�ضائع

 إل�ه اإلشارة یجدر ما أهم من ولعل عدیدة فهي المیناء في توفرها من البد والتي المساعدة الخدمات عن أما

 :�األتي

  :السفن وص�انة خدمات إصالح  - أ

نشا� إصالح السفن من النشاطات الالزمة والتي تحتاجها الموانئ العر��ة توفر شر�ات متخصصة في 

عمل�ات إصالح السفن، حیث أن الكثیر من السفن قد یتعطل أل� سبب من األس�اب �الموانئ و�تطلب إجراء 

� إلجراء �عض اإلصالحات الالزمة والص�انة اإلصالحات الالزمة لها �ما وأن الكثیر من السفن تخط

الدور�ة لها أثناء توقفها في الموانئ إلجراء عمل�ات الشحن والتفر�غ وتوفیرًا للوقت والتكلفة إذا ما توجهت إلى 

 .1أماكن مخصصة لإلصالح فق�

 العذ�ة الم�اهو  �األغذ�ة هاتمون إذ میناء �ل عند للسفینة مقدمة معروفة خدمة وهي :السفن تمو�ن خدمات-ب

 هناك أن عرفنا ما إذا الس�ما ،التمو�ن مجال في الموانئ بین المنافسة تحصل ما وغال�اً  وغیرها، والوقود

 والصناعات التجارة حر�ة جذب في تؤد� دورًا �بیراً  فأنها و�التالي ذلك، قي متخصصة مساهمة شر�ات

 إلى ذلك سبب الموانئ، و�عود �عض على قتصرتا أنها إال الخدمة هذه أهم�ة من و�الرغم لكن التصدیر�ة،

 من اآلالف قطع المتطورة السفن �استطاعة أص�ح إذ ال�حر�، النقل وسائل على حصل الذ� التقني التطور

  السفینة.  وحاجات تغطي، �بیرة خزانات من تحو�ه لما �الوقود للتزود الحاجة دون  األم�ال

  واقع الموانئ الجزائر�ة الرا�ع:المطلب 

 القانون  في تنظ�مه خالل من وأمنه و�سالمته �المیناء التشر�عات من �غیره الجزائر�  المشرع اهتمّ  لقد      

 �حّتم هاما، إستراتیج�ا موقعا تحتلّ  والتي المتوسط�ة الدول من الجزائر �اعت�ار المتخصصة والقوانین ال�حر� 

  .الالزمة �ة�العنا والتنمو�  الهام المرف� هذا وٕاحاطة االهتمام علیها

                                                            
 .6 ساب�، صالشرق�ة، مرجع  وال�حوث �غرفةمر�ز الدراسات  1
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  تعر�ف �الموانئ الجزائر�ة األول:الفرع 

متخصصة في السلع  موانئ )8ثمان�ة () میناًءا تجارً�ا �ما في ذلك 13(یوجد في الجزائر ثالثة عشر   

) موانئ 3وثالثة ( دلس، تنس، الغزوات،، جن جن، مستغانم الجزائر، وهران، عنا�ة، وهي میناء: العامة

 �ة ومیناء س���دة القد�م وأرز�وبجا: والمحروقات وهي میناءئع العامة مختلطة تستوعب ال�ضا

مما �عی�  الحضر�ة،المناط�  فإن جم�ع الموانئ الجزائر�ة هي موانئ تقع في جن، �استثناء میناء جن-

  تقدم مستمر. الصعود والنزول والتخز�ن في مواجهة تدف� ال�ضائع في امتداداتها و�سبب ازدحام المساحات

 خالل العقد األول، 1962تمیزت العدید من عمل�ات إعادة اله��لة بهذه الموانئ منذ استقالل الجزائر في وقد

الممنوحة من قبل  ) ونظام االمت�ازووهراناستند تنظ�م المیناء على استقالل الموانئ الكبر� (الجزائر وعنا�ة 

  نافذ األخر�.حیث توجد الم غرف التجارة في الوال�ات (المقاطعات اإلقل�م�ة)

مهمة  وطن�ة لهاهیئة موانئ (الوطني من قبل م�تب الموانئ  تسیر�انت الموانئ  ،1971اعت�ارًا من عام  -

  ).السلطة العامة

التي أص�حت و �شأن استقالل�ة الشر�ات التي جلبت تغییر وضع شر�ات الموانئ  88/01جاء القانون  -

 .EPE / SPA(1ات مساهمة (الهیئات العامة االقتصاد�ة في ش�ل شر� شر�ات

 الجزائر�ة الموانئ مشاكل :الثانيالفرع 

 اقتصاد من محددا قطاعا إال تخدم متخصصة، ال موانئ وهي النفط�ة، الموانئ في اتهاستثمارا الجزائر ر�زت

 منها:عدة  مشاكل من وتعاني �بیر، تأخر من تش�و ف�قیت التجار�ة، الموانئ �اقي الدولة، أما

 نقا� سو�  تمثل ال �التالي وهي )،األول الجیل من( قد�مة الجزائر�ة الموانئ :األول الجیل من موانئ-1

 .التفر�غ أو للشحن المعدة المواد حمولة عندها تنتهي " الحمولة انقطاع"

 الثقیلة،   اآلل�ات في �بیر نقص من أخر�، جهة من الموانئ وتعاني :واآلل�ات التجهیزات في نقص-2

 ).طن300قوتها( الحر�ة ذات�ة رافعة على یتوفر الذ� الوحید هو رالجزائ ومیناء

 إجراءات اتخاذ �قتضي مما العمال، عدد في فائضا الجزائر�ة الموانئ وتعرف :العمال عدد في ارتفاع-3

 هذه وت�قى .لهم تعو�ضات دفع أو المسب� التقاعد منحهم أو أخر�، وظائف نحو منهم جزء تحو�ل إلى ترمي

 .ال�طالة فیها تستفحل النمو طر�� في لدولة �النس�ة ائ�ةش المش�لة

 فتئت وما عاما ال�ضائع نقل في الحاو�ات الستعمال التوجه أص�ح لقد الحاو�ات: تداول عمل�ة في تأخر-4

  .ومتسارع �بیر �ش�ل ترتفع �الحاو�ات النقل معدالت

                                                            
1 Conseil de la concurrence Algeria, Intergouvernemental Group of Experts on Compétition Law and Policy , 
17th Session11‐13 July 2017 Room XVII, Palais des Nations, Geneva,p6, 
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 أن اعت�ار على ،المجال هذا في واضحا تأخرا تسجل زالت ال الجزائر�ة الموانئ أن القول �م�ن ذلك ومع

 62% .  إلى �صل الحاو�ات لتداول العالمي المعدل

 یتعل� ما وخاصةل�ال  أنشطتها توقف �بیر �ش�ل ف�ه �ساهم والذ� :الموانئ أداء معدالت انخفاض-5

 .ال�ضائعو  السلع �مناولة

 إجراءات من یت�عها وما تحدیدا، ال�ضائع بتفر�غ المتعلقة اإلجراءات في وتتمثل :اإلدار�ة اإلجراءات طول-6

 .إلخ.. الجمر��ة الرسوم إجراءات ثم الب�طر�، فالحجر الزراعي، الحجر

 فمیناء میناء، ��ل المنوطة للمهام سيء توز�ع یوجد أخر�  جهة ومن :الموانئ بین المهام توز�ع سوء-7

 من % 60 من أكثر( الم�ادالت جل �حتكر الوطني المستو�  على میناء أهم وهو مثال العاصمة الجزائر

  .أقال�مها في محصورا دورها ی�قى التي الثانو�ة الموانئ �اقي حساب على وهذا ،)الخارج�ة التجار�ة الم�ادالت

 افیه ال�ضائع وتكدسالموانئ  اختناق حدة من زادت التي الرئ�سة األس�اب بین من لعل :الموانئ اختناق-8

 وصول إلى یؤد� مما ،لل�ضائع المستوردة الهیئات �عض لد� االستیراد لتوقیت منسقة خطة وجود عدم هو

 .واحد وقت وفي مختلفة هیئات طرف من المستوردة والمعدات السلع من �بیرة �م�ات

 الفترة في حدث �ما ةالعالم�·األسواق في أسعارها انخفاض �سبب معینة مادة استیراد معدل یرتفع عندما أو

 نتیجة �بیرا ارتفاعا استیراده عمل�ة شهدت الذ� للحدید �النس�ة 2009) سنة من ىاألول األشهر( األخیرة

 األخیرة، األشهر في الحال هو �ما مختنقا �ان أن العاصمة الجزائر لمیناء �سب� لم و�الفعل ،سعره انخفاض

 سفینة 34 هاحمولت لتفر�غ المیناء في �الرسو اإلذن تنتظر ال�حر عرض في �قیت التي السفن عدد بلغ فقد

 .خسائر من ذلك على یترتب ما مع واحد یوم في وهذا

 النسیج داخل تواجدها هي الجزائر�ة الموانئ تواجه أخر�  مش�لة :الحضر�  النسیج داخل الموانئ تواجد-9

 منافذ تنتهي مثال، العاصمة �الداخل فمیناء تر�طها التي الطرق  �فاءة ضعف عل�ه یترتب مما الحضر�،

 .�الحر�ة والمزدحم �المدینة الرئ�س المواصالت محور في منه الخروج

 جید �ش�ل الساحل�ة المالحة أو المساحلة عمل�ة استغالل یتم ال :المساحلة عمل�ة استغالل ضعف-10

 عن الضغ� تخفیف في تساهم أن الوطن�ة الموانئ بین النقل تؤمن التي الوسیلة هذه بإم�ان أنه مع وم�ثف

 .للنقل اللوجست�ة السلسلة في بإدماجها وذلك �ثیرة، نقائص من األخر�  هي تعانيالتي البر�، و  النقل ش��ة

 المتعاملین لتحس�س �الوطن األقال�م مختلف مستو�  على محل�ة م�اتب أو هیئات وجود عدم مالحظة مع

  .�1المساحلة التعامل وراء من علیهم تعود التي �الفوائد وٕاعالمهم

                                                            
الشلف، العدد  افر�ق�ا، جامعة، مجلة اقتصاد�ات شمال الموانئ الجزائر�ة تحول صعب في تسییرهافاطمة الزهراء دمحم الشر�ف،  1

 175-171صص ، 2009، 07
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  ارة الخارج�ةماه�ة التج الم�حث الثالث:

ازدادت التجارة الخارج�ة أهم�ة نظرا لتوفر فوائض في دول ونقص في دول أخر�، وتقوم التجارة      

 اختالف تكالیف، و��من السبب الرئ�سي في ق�امها خاصة في بین الدولت�ادل الفائض  الخارج�ة �مهمة

 إنتاج السلع والخدمات المختلفة من دولة ألخر�.

  هوم التجارة الخارج�ة وأهمیتهاالمطلب األول: مف

الناح�ة  واألقدم من والش�ل التقلید�التجارة الخارج�ة العمود الفقر� للعالقات االقتصاد�ة الدول�ة تعد   

  ذلك تظهر أهمیتها في الت�ادل التجار� الدولي. ومن خالل، التار�خ�ة

  الفرع األول: تعر�ف التجارة الخارج�ة 

   مایلي:منها  نذ�ر ر�فاعدة تع سنتناول  

   بین دول العالم المختلفة والخدمات ورؤوس األموال وحر�ة السلعانتقال "على أنهاتعرف التجارة الخارج�ة -

    و ما یترتب أو ما یتعل� بهذا االنتقال من عمل�ات مرت�طة بدرجة م�اشرة بهذه الحر�ة مثل عمل�ات النقل

  ."1هذه السلع و الخدمات في تحر�ها بین الدول المختلفة و التأمین و الخدمات األخر� الذ� تحتاج الیها

 الدول�ة، الممثلة�ما تعرف أ�ضا �أنها" أحد فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة المعامالت االقتصاد�ة -

ات التجارة الخارج�ة التي سبین الدول المختلفة فضال عن س�ا والخدمات ورؤوس األموالفي حر�ة السلع 

  ". 2العالم للتأثیر في السلع والخدمات ورؤوس األموال في الدول المختلفةتط�قها دول 

  ".3 التجارة الخارج�ة تنصرف الى حر�ات السلع والخدمات بین الدول المختلفة

�ما تعرف أ�ضا �أنها المعامالت التجار�ة الدول�ة في صورها الثالثة انتقال السلع والخدمات ورؤوس -

ین أفراد �ق�مون في وحدات س�اس�ة مختلفة أو بین ح�ومات أو منظمات اقتصاد�ة األموال واألشخاص تنشأ ب

  ".4 تقطن وحدات س�اس�ة مختلفة
  

       الدول و�ذلك بین األشخاص  والخدمات بینانتقال السلع  على أنهالتجارة الخارج�ة او�م�ننا تعر�ف 

الحدود الوطن�ة للدول سواء من الدول  جخار وانتقال وهجرة األفراد من  المستو� الدولي، والشر�ات على

الدول أو  والنقود بینالى انتقال رؤوس األموال  �اإلضافةالنام�ة الى المتقدمة أو المتقدمة الى النام�ة، 

  واألفراد.المنظمات االقتصاد�ة 

                                                            
 .6نشر، صمصر، بدون سنة  ، مصلحة الجمارك المصر�ة،تجارة الدول�ةنظم ال العال،دمحم محمود أبو  1

   .7 ، ص2008 ،، مصروالنشرمؤسسة رؤ�ة للط�اعة  ،اقتصاد�ات التجارة الخارج�ة دمحم أحمد السر�تي،  2 
 .14، ص2012األردن، �ع،وز التأسامة للنشر و  دار ،والتطب�قاتالدول�ة األسس  الصوص، التجارةشر�ف علي  3
 .99ص  ،2019األردن،  دار األ�ام للنشر والتوز�ع، ،التكتالت االقتصاد�ة و تطو�ر التجارة الخارج�ة ،وأخرون سبتي وسیلة ال 4
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  أهم�ة التجارة الخارج�ة الفرع الثاني:

العالم نشا� التجارة  وقد عرف�ان االقتصاد� تعتبر التجارة الخارج�ة أحد الدعامات األساس�ة في البن

    الثورة الصناع�ة  و�ان لظهورالتجارة الدول�ة مع نمو الحضارة،  وقد نمتالخارج�ة من أقدم العصور، 

، ثم ثورة التكنولوج�ا الحدیثة األثر الكبیر في النمو المتزاید لحر�ة التجارة والمواصالتالنقل  وتقدم وسائل

  الدول�ة.

تتفاوت ف�ما بینها من  وهذه األخیرة، للبلدانرة الخارج�ة تساعد على رفع مستو� الرفاه�ة االقتصاد�ة فالتجا

  .1والخدماتفي انتاج السلع  والمزا�ا االقتصاد�ةناح�ة توافر الموارد الطب�ع�ة 

عناصر و تختلف أهم�ة التجارة الخارج�ة من دولة الى أخر� حسب مستو� تقدمها االقتصاد� ومد� توافر 

أهم�ة التجارة الخارج�ة في الدول �بیرة الحجم ذات االم�ان�ات الضخمة مثل  ضاالنتاج لدیها ،حیث تنخف

الوال�ات المتحدة األمر���ة ،ألنها تتم�ن من انتاج الجانب األكبر من احت�اجاتها محل�ا �سبب اتساع مساحتها 

تقل درجة اعتمادها على الخارج ،ولكن �م�نها رفع جغراف�ا و وفرة العدید من عناصر االنتاج لدیها ،ومن ثم 

تحقی� �فاءة إنتاج�ة و هي التي تؤد� بدورها إلى خل� فوائض في االنتاج مستو� رفاه�ة أفرادها من خالل 

و �التالي تصدیرها إلى الخارج و تحسین تنافسیتها الدول�ة، و توفیر العملة الصع�ة و تحسین المیزان 

ى تحقی� بن�ة اقتصاد�ة قو�ة فأ� دولة تحتاج إلى معدات وتجهیزات و خبرات فن�ة، التجار�، �اإلضافة إل

  .2موارد مال�ة واستثمارات، تكنولوج�ا حدیثة، استحداث صناعات جدیدة و توس�عها

  المطلب الثاني: ه��ل التجارة الخارج�ة الجزائر�ة

 والصادرات الواردات نبین التواز  �عدم ال�حر�  النقل ىلع المتعمدة الجزائر�ة التجار�ة الم�ادالت تتمیز    

 أرز�و( المتخصصة النفط�ة الموانئ اهب وتستأثر صادرات الجزائر 96%نس�ةبحروقات الم ىلع تقتصر والتي

  .األولى �الدرجة استیراد�ة موانئ يهف الموانئ �اقي أما) بجا�ة – س���دة –

   2019-2010ل الفترة الفرع األول: تطور التجارة الخارج�ة في الجزائر خال 

المالح� على االقتصاد الجزائر�، أنه اقتصاد ر�عي،أ� أن الجزائر �غلب في صادراتها منتوج واحد و هو    

البترول، و �الرغم من أن الصادرات تعتبر عنصر جوهر� في س�اسة االنفتاح التجار�، و في المقابل نجد 

��م�ات �بیرة المواد الغذائ�ة و المواد الخام و السلع نصف ، فهي تستورد شيءأن الجزائر تستورد تقر��ا �ل 

  مصنعة و سلع التجهیز، و غیرها من السلع.

                                                            
  .10، ص1988دار النهضة العر��ة، مصر،، التجارة الخارج�ةحسن أحمد توفی�،  1
ثالثة ل�سانس تجارة دول�ة و إمداد،جامعة دمحم محاضرات منشورة موجهة لطل�ة السنة ال ، تمو�ل التجارة الدول�ة، دوحة سلمى  2

   .11،ص 2019-2018ال�شیر االبراه�مي برج بوعر�ر�ح، 
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  ول الموالي:دو �م�ن تحلیل الصادرات و الواردات الجزائر�ة من خالل الج

   2010-2019خالل الفترة  التجارة الخارج�ة في الجزائر تطور): 02الجدول رقم(

  رات األمر���ة)(الق�م �المالییر الدوال 

  (1+2)التجارة الخارج�ة  (2)الواردات  (1)الصادرات  السنة

2010 57,09 38,89  95,98 

2011  72,89  44,89  117,78 

2012  71,74  51,57  123,31 

2013  64,71  54,99  119,70 

2014  60,18  59,67  119,85 

2015  34,57  52,65  87,22 

2016  29,31  49,44  78,75 

2017 34,57  48,98  83,55 

2018 41,11  48,57  89,68 

2019 34,99  44,63  79,62 

  .بنك الجزائرل النشرة اإلحصائ�ةمن إعداد الطل�ة �االعتماد على  المصدر:

  

أن ق�مة الصادرات تجاوزت ق�مة  2014-2010نالح� من الجدول أعاله أنه خالل الفترة الزمن�ة         

و التي تمثل األغلب�ة  2014- 2010حروقات خالل تلك الفترة الواردات وذلك راجع الرتفاع أسعار الم

فتجاوزت ق�مة الواردات ق�مة الصادرات  2019-2015الساحقة من صادرات الجزائر ،أما خالل الفترة من 

والتي �ان أغلبها مواد استهالك�ة تستورد من االتحاد األورو�ي �موجب اتفاق�ة الشراكة التي بینها و بین 

رفع الرسوم و الضرائب الجمر��ة المفروضة على السلع القادمة من أورو�ا ،�ما نالح� أنه رغم الجزائر حول 

إال أنها لم تتجاوز ق�مة الواردات خالل الفترة   2019-2015تفوق الواردات على الصادرات خالل الفترة 

ان التجار� بین وذلك راجع الى س�اسة التقشف التي مارستها الدولة للموازنة في المیز  2014 -2010

الصادرات التي انخفضت و الواردات التي زادت علیها، و یرجع سبب انخفاض ق�مة الصادرات إلى أزمة 

مما �عني أن الكم�ة التي تصدرها من المحروقات مازالت  2019-2015تقلص أسعار النف� خالل الفترة  

  نفسها و لكن �سعر أقل �سبب األزمة .  
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  2019-2010خالل الفترة  والصادرات الجزائر�ة تر�ی�ة السلع�ة للوارداتالفرع الثاني: تحلیل ال

  2019-2010خالل الفترة الجزائر  لصادراتالتر�ی�ة السلع�ة  -1

 الم�ونة السلع�ة المجموعات أهم یبین الذ� رقم �الجدول نستعین الجزائر�ة الصادرات بن�ة توض�ح و �م�ن  

  : 2019 غا�ة إلى 2010 من الفترة خالل لها

  2019-2010الفترة  خالل الجزائر لصادرات السلع�ة التر�ی�ة ):03( الجدول رقم

 (القیم بالمالیین دوالرات األمریكیة)

  *2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  السنوات

  32926  38897  33203  27917  33081  58362  63326  70571  71662  56143  **الطاقة

  408  373  349  327  239  323  402  314  357  305  ئیةالمواد الغذا

  96  93  73  84  105  49  108  167  162  165  األولیة موادال

  1445  1626  1410  1299  1685  2350  1608  1519  1495  1089  منتجات نصف مصنعة

  83  90  78  53  17  15  25  30  36  27  الصناع�ة التجهیزات

  36  33  20  18  11  10  18  18  16  33  سلع استهالك�ة 

  34994  41113  35132  29698  35138  61172  65487  72620  73802  57762  المجموع

  *معط�ات مؤقتة من المدیر�ة العامة للجمارك.

  .**معط�ات بنك الجزائر

  المصدر: من إعداد الطل�ة �االعتماد على النشرة اإلحصائ�ة لبنك الجزائر.

  

 إجمالي من األولى المرت�ة احتلت الطاقةالصادرات من  أن یتضح الجدول معط�ات قراءة ومن     

 تساو�  �انت أن �عد دوالر ملیون  32926 مبلغ سجلت 2019 عام فخالل الدراسة، فترة طوال الصادرات

 ،2019 عام في الصادرات إجمالي من %94.09 تش�ل وهي ، 2010 عام دوالر ملیون  56143

 من الثان�ة المرت�ة المصنعة نصف جاتالمنت منالصادرات  احتلت 2019عام ففي ذلك إلى �اإلضافة

 احتلت فقد المواد الغذائ�ة أما دوالر، ملیون  1445 ق�مته ما أ� % 4.12تقدر بـ  بنس�ة الصادرات إجمالي

 إجمالي من %0.27 تمثل حیث الرا�عة المرت�ة في المواد األول�ة تأتي �عدها ،%1.16بنس�ة  رت�ة ثالث

 المرت�ة وتأتي في ،%0.23  قدرها نس�ةب الخامسة الرت�ة تحتل فإنها ةالتجهیزات الصناع� أما ،الصادرات

  .%0.10بنس�ة  السلع االستهالك�ة التصدیر حیث من األخیرة

 ووصلت ،2011 إلى 2010عام من حققت قفزة نوع�ة أنها الصادرات تحلیل خالل من �الح� �ما    

 ،أسعار النف� في تلك السنوات الرتفاع لكوذ دوالر، ملیون  73802 مبلغ حققت حیث ، 2011 عام أوجها

، في حین سجل انخفاض دوالر ملیون  1495 بلغت مبلغ المنتجات نصف المصنعة  أن نجد حین في

�مبلغ  2016، حیث بلغت أدنى معدل في عام 2019إلى  2012مستمر في إجمالي الصادرات من عام 

  . ملیون دوالر و یرجع السبب النخفاض أسعار النف�  29698
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     :2019-2010التر�ی�ة السلع�ة لواردات الجزائر خالل الفترة -2

 لها الم�ونة السلع�ة المجموعات أهم یبین الذ�  رقم �الجدول نستعین الجزائر�ة الواردات بن�ة توض�ح أجل من

 المواد ،ةالصناع� اتالتجهیز  �مجموعة األمر و�تعل� ، 2019 غا�ة إلى 2010 من الفترة خالل

 الذهب الخام، المواد إلى إضافة الغذائ�ة، غیر االستهالك سلع المصنعة، نصف ة،المنتجاتالغذائ�

  .الطاقة الفالح�ة، اتالتجهیز  الصناعي،

  2019-2010الفترة  خالل الجزائر لواردات السلع�ة التر�ی�ة ):04(رقم الجدول

 (القیم بالمالیین دوالرات األمریكیة)

  *2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  السنوات

  1369  977  1992  1292  2352  2851  4358  4955  1164  945  الطاقة

  7694  8199  8438  8224  9329  11005  9572  9023  9805  6027  المواد الغذائیة

  1921  1814  1528  1559  1508  1884  1766  1839  1776  1406  األولیة موادال

  9840  10468  10985  11482  11512  12740  10810  10629  10431  9944  منتجات نصف مصنعة

  437  537  611  501  579  657  449  329  229  330  الفالح�ة اتالتجهیز 

  10845  12824  13992  15394  16593  18906  15745  13604  15951  15573  الصناع�ة اتالتجهیز 

  7934  9312  8513  8275  9773  10287  12205  9997  7944  5987  سلع استهالك�ة 

  44632  48573  46059  46727  51646  58330  54903  50376  47300  40212  المجموع

  *إحصائ�ات مؤقتة.

  المصدر: من إعداد الطل�ة �االعتماد على النشرة اإلحصائ�ة لبنك الجزائر.

  

 طوال الواردات إجمالي من األولى المرت�ة احتلت ةالصناع� التجهیزات أن یتضح الجدول معط�ات قراءة ومن

 ملیون  15573 تساو�  �انت أن �عد دوالر ملیون  10845 مبلغ سجلت 2019 عام فخالل ،الدراسة فترة

 ففي ذلك إلى �اإلضافة ،2019 عام في الواردات إجمالي من %24.29 تش�ل وهي ، 2010 عام دوالر

 تقدر بـ بنس�ة الواردات إجمالي من الثان�ة المرت�ة المصنعة نصف المنتجات من الواردات احتلت 2019عام

 بنس�ة رت�ة ثالث احتلت فقد السلع االستهالك�ة أما دوالر، ملیون  9840 ق�مته ما أ� % 22.04

 أما الواردات، إجمالي من %17.23 تمثل حیث الرا�عة المرت�ة في الغذائ�ة المواد تأتي �عدها ،17.77%

         %4.30  قدرها نس�ة محققة التوالي على والسادسة الخامسة الرت�ة تحتل فإنها الطاقةاألول�ة،  المواد

  .%0.97 بنس�ة الفالح�ة اتالتجهیز  االستیراد حیث من األخیرة المرت�ة في وتأتي الترتیب، على%3.06و

 حیث ،2014 عام أوجها ووصلت آخر، إلى عام من تتزاید أنها الواردات تحلیل خالل من �الح� �ما      

 احت�اجات ولتغط�ة المستوردة، السلع على المحلي لطلبا الرتفاع وذلك دوالر، ملیون  58330 مبلغ حققت

 الستیراد وجهت معتبرة فنس�ة ، 2001 عام الجزائر�ة الح�ومة ف�ه انطلقت التي االقتصاد� اإلنعاش برنامج
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 محاولة تمت الوضع وهذا دوالر، ملیون  11005 بلغت الغذاء فاتورة أن نجد حین في الصناع�ة، التجهیزات

  .الواردات لك�ح المستمر الدینار ق�مة تخف�ض خالل من تصح�حه

  2019-2010التوز�ع الجغرافي للصادرات و الواردات الجزائر�ة خالل الفترة  :الثالثالفرع 

للجزائر عالقات تجار�ة و اقتصاد�ة متنوعة خاصة �عد االنفتاح التجار�، تمتد إلى أغلب بلدان العالم، و     

  التوز�ع الجغرافي للصادرات و الواردات الجزائر�ة على النحو التالي:سیتم توض�ح الب�انات المتعلقة �

 :2019-2010الجزائر�ة خالل الفترة  للصادراتالتوز�ع الجغرافي -1

و هو یوضح التوز�ع الجغرافي الصادرات  التصدیریبین الش�ل الموالي الز�ائن الرئ�سین للجزائر من ناح�ة 

  :2019- 2010الجزائر�ة خالل الفترة 

  2019-2010) التوز�ع الجغرافي لصادرات الجزائر خالل الفترة 04الش�ل رقم(

  

  
  .معطیات الدیوان الوطني لإلحصاءعلى  اعتماداالمصدر: من إعداد الطلبة 

  

التجار� األول، حیث  و�مثل الشر�كمن خالل الش�ل نالح� أن االتحاد األورو�ي �حتل الصدارة،        

التي تستحوذ  والتنم�ة االقتصاد�ةالصادرات الجزائر�ة، ثم دول منظمة التعاون  من إجمالي %57یه�من على 

على الترتیب،  %5و %6بنس�ة  ودول أمر��امن دول آس�ا  والرا�عة �ل، تلیها في المرت�ة الثالثة %28على

  .%4ثم �اقي دول العالم التي ال تتجاوز نس�ة 
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ورو�ي على الصادرات الجزائر�ة إلى طب�عة الصناعة في الرئ�سي في ه�منة اإلتحاد األ و�رجع السبب    

علیها المحروقات، وهي المیزة الرئ�س�ة للصادرات الجزائر�ة ما �فوق  والتي ته�مناألورو�ي  االتحاددول 

  محروقات. 97%

 :2019-2010التوز�ع الجغرافي للواردات الجزائر�ة خالل الفترة -2

للجزائر من ناح�ة االستیراد وهو یوضح التوز�ع الجغرافي للواردات  یبین الش�ل الموالي الز�ائن الرئ�سین

  :2019- 2010الجزائر�ة خالل الفترة 

  2019-2010): التوز�ع الجغرافي للواردات الجزائر�ة خالل الفترة 05الش�ل رقم(

  
  .على معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء اعتماداالمصدر: من إعداد الطلبة 

  

من الش�ل، نجد أن الواردات الجزائر�ة تخطوا نفس خطوات الصادرات، حیث نجد في  ما �الح�        

األول �النس�ة للم�ادالت التجار�ة سواء الصادرات أو الواردات،  وهو الشر�كاألورو�ي،  االتحادالمرت�ة األولى 

ى األزمة التي إل �طب�عة الحال وهذا یرجعحیث �ستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الواردات الجزائر�ة، 

  .والتضیی� علیهاإلى ��ح الواردات  ولجوء السلطات، 2014عصفت �االقتصاد�ات البترول�ة عموما سنة 

دول آس�ا فالمالح� أن الواردات الجزائر�ة من دول آس�ا ال  والمتمثل فيأما �النس�ة للشر�ك الثاني      

�انت مساهمتها في  فقدوالتنم�ة ظمة التعاون دول من والمتمثل فيبینما الشر�ك الثالث  ،%18تتعد� نس�ة

وهذا ضئیلة جدا،  وهي مساهمة % 14تتعد� مساهمتها  والتي لممقارنة ب�اقي بلدان العالم الواردات معتبرة 
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البین�ة بین  وخاصة التجارةمواد أول�ة،  والتي معظمها�طب�عة الحال إلى اله��ل اإلنتاجي للدول النام�ة  راجع

  .والدول العر��ة�ة الدول المغار�

من خالل تحلیل الب�انات اإلحصائ�ة السا�قة یتضح لنا أن الجزائر تا�عة ش�ه �ل�ا لإلتحاد األورو�ي سواء    

السبب في ذلك إلى العالقات التار�خ�ة الموجودة لما بین  ور�ما یرجعفي مجال الصادرات او الواردات، 

المسافة الرا�طة بین هذه الدول، حیث تعتبر مصار�ف  ا قربو�ذ، والجنو��ةضفتي ال�حر المتوس� الشمال�ة 

فعال  جزائر�ة، والذ� تم-األوروالشراكة  و�ذلك اتفاقالنقل محدد رئ�سي التجاه الم�ادالت التجار�ة الدول�ة، 

   إقامة منطقة تجارة حرة.  والتوجه نحو، 2005سبتمبر  01التنفیذ في  ودخل حیز

  لدول�ة  : عقود الب�ع االثالثالمطلب 

بین الدول ازدادت الحاجة الى الرجوع لمصطلحات تجار�ة  والمعامالت التجار�ةنظرا لتزاید العالقات     

الداخل�ة  واختالف التشر�عاتموحدة لتجنب أ� ل�س أو سوء تفاهم بین أطراف العقد �سبب الت�اعد الجغرافي 

حول �ل ما یتعل� �حر�ة ال�ضائع من بلد المصدر من ایجاد اتفاق  والشاحنین، وعل�ه البدلألطراف الناقلین 

ما قامت �ه غرفة التجارة الدول�ة بوضع  وهذا �الض�� وقواعد مع�ار�ةبنود  وص�اغته فيالى بلد المستورد 

  :عقود الب�ع الدول�ةیلي سنوضح  وف�ما عقود الب�ع الدول�ة

  المغادرة Eمجموعة ال الفرع األول :

أن ال�ائع �سلم عندما �ضع ال�ضاعة بتصرف المشتر� في مراف� ال�ائع  تعني :EXWتسل�م أرض العمل -

أو في م�ان أخر محدد وال �حتاج ال�ائع الى تحمیل ال�ضاعة على أ� وسیلة تحمیل �ما ال �حتاج الى 

�أخذ ال�ضاعة من  والمخاطر المتعلقةو�تحمل المشتر� التكالیف �افة تصدیرها. تخل�ص ال�ضاعة �غرض 

  . تف� علیها ان وجدت في م�ان التسل�م المحددالنقطة الم

    مدفوعة غیر الرئ�س�ة النقل أجور F الفرع الثاني :المجموعة

شخص أخر مسمى من قبل المشتر�  إلىالناقل أو  إلىتعني أن ال�ائع �سلم ال�ضاعة :FCA تسل�م الناقل-

اف �أكبر قدر مم�ن من الوضوح في مراف� ال�ائع أو في م�ان محدد أخر. ومن المستحسن أن �حدد األطر 

  .1نقطة معینة في م�ان التسل�م المحدد، حیث تنتقل المخاطر الى المشتر� في تلك النقطة

�عني أن ال�ائع ��ون قد أوفى �التزامه �التسل�م اذا وضع  : FASخالص المصار�ف حتى میناء الشحن -

وتنتقل مخاطر  ،في میناء الشحن المتف� عل�هاس�ة وذلك �معرفة المشتر� و الر  ىجانب المسمال إلىال�ضاعة 

جانب السفینة ،ومن ثم �حتمل المشتر� �افة النفقات منذ  إلىهالك أو تلف ال�ضاعة عندما توضع ال�ضاعة 

                                                            
منشورة موجھة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص مالیة وتجارة دولیة،جامعة برج بوعریریح،  محاضرات،نقل و امداد دوليسمیحة بن محیاوي ،  1

 .44ص
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هذه النقطة تكون على حساب ال�ائع ،�ما أن هذه  إلىللوصول  المخاطرذلك الوقت ،وتكون النفقات و 

    .1ت�طة بها قد تختلف حسب عرف المیناءالنفقات و المصار�ف األخر� المر 

ظهر السفینة في میناء الشحن  ال�ضاعة علىتعني أن ال�ائع �سلم  :FOB السفینةتسل�م على ظهر -

 والموافقات الح�وم�ة ورخصة التصدیر واستصدار األذون المتف� علیها �العقد  وط�قا للشرو�المحدد �العقد 

موعد وضع السلع على  والمخاطر حتىالنفقات  وتحمل �افة سؤولیتهوتحت منفقته  والالزمة علىالضرور�ة 

المشتر� في تأجیر سفینة أو حجز مساحة أو فراغ في السفینة على حسا�ه  وتكمن مسؤول�ةظهر السفینة 

  .2من وضع ال�ضاعة على ظهر السفینة والمخاطر بدءاالنفقات  بذلك وتحمل جم�ع واخطار ال�ائع

   مدفوعة الرئ�س�ة النقل أجور Cة المجموع الثالث:الفرع 

حتى یتم توصیل السلع الى میناء  وأجرة الشحن�قوم ال�ائع بدفع التكالیف  :CFR وأجرة الشحنالتكالیف -

ناح�ة ثان�ة یتم نقل المخاطر الى المشتر� عندما تتعد� ال�ضائع حاجز السفینة.یتم استعمال  الوصول. من

  .3هذا الشر� في النقل ال�حر� 

عبر  أو النقلالمصطلح فق� في حالة النقل ال�حر�  �ستخدم: CIFالشحن  والتأمین وأجورالیف التك-

یلتزم ال�ائع بتسل�م ال�ضاعة الى المشتر� �شحن ال�ضاعة على ظهر  الداخل�ة، و�عنيالممرات المالح�ة 

الجائز عدم ذ�ر غا�ة محطة الوصول النهائ�ة وضرور� ذ�ر میناء الوصول اال أنه من  ول�س الىالسفینة 

المتعلقة �شحن ال�ضاعة تقع  و�ذلك المصار�فال�حر� تقع على عات� المشتر�  ومخاطر النقلمیناء الشحن 

  .4النقل الى الناقل أجرةاخت�ار السفینة التي تنقل ال�ضائع ودفع  ولل�ائع ح�على عاتقه 

الى شخص أخر مسمى من قبل  تعني أن ال�ائع �سلم ال�ضاعة الى الناقل أو :CPTأجور النقل مدفوعة-

ال�ضاعة الى  إلحضارالنقل الالزمة  و�دفع تكالیفال�ائع في م�ان متف� عل�ه وعلى ال�ائع أن یبرم عقد نقل 

  م�ان الوصول المحدد.

ال�ائع �سلم ال�ضاعة الى الناقل أو الى شخص أخر مسمى من قبل  :CIP أجور النقل و التأمین مدفوعة-

ال�ضاعة الى  إلحضارعلى ال�ائع أن یبرم عقد نقل و�دفع تكالیف النقل الالزمة عل�ه، و ال�ائع في م�ان متف� 

                                                            
، األكاد�م�ة العر��ة للعلوم 2010الدول�ة �شأن استخدام مصطلحات التجارة الدول�ة  غرفة التجارة قواعدملش فاروق  1

   .104، ص2011،مصر والنقل ال�حر� والتكنولوج�ا 
 .222-220ص ص ساب�،  الصوص، مرجعشر�ف علي  2
تخصص  الثان�ة ماستر منشورة موجهة لطل�ة السنة ، محاضراتالدولي لإلمداد وأهمیته �النس�ةالنقل الدولي لو�یل لیلى،  3

 .9 ، ص2021-2020الواد�،  دول�ة، جامعةمال�ة وتجارة 
، مجلة ال�احث للدراسات القانون�ة والس�اس�ة ،النقلمواك�ة لمستحدثات  2010االن�وتیرمز قواعد  سمیرة، تطوربن ج�اللي  4

 .149 ، ص2018، 11 الجزائر، العدد
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ضد مخاطر فقدان ال�ضاعة أو الضرر الذ� یلح� بها  تأمینینم�ان الوصول المحدد، یبرم ال�ائع أ�ضا عقد 

  أثناء نقلها و التي تكون على مسؤول�ة المشتر�.

ال�ائع �سلم ال�ضاعة عندما توضع �مجرد تفر�غها من وسیلة  أن : تعنيDAT الوصولالتسل�م في محطة -

و��ون بذلك  النقل الواصلة بتصرف المشتر� في محطة معینة في المیناء المحدد أو م�ان الوصول المحدد

و�تحمل ال�ائع جم�ع المخاطر  ،DEQ1 الملغاةال�ائع قد أوفى �التزاماته �ما �ان عل�ه الحال في القاعدة 

  م�ان الوصول المحدد. وتفر�غها داخلال�ضاعة  حضاربإالمتعلقة 

تعني أن ال�ائع �سلم ال�ضاعة عندما توضع بتصرف المشتر� على   DAP :الوصولالتسل�م في م�ان -

لقة ال�ائع جم�ع المخاطر المتع المحدد، و�تحملمتن وسیلة النقل الواصلة الجاهزة للتفر�غ في م�ان الوصول 

  .2ان المحددالم� إلىال�ضاعة  اربإحض

مدفوعة حتى  التكالیف FOBحلمصط ىلع �عتمد ما غال�ا رجزائال في التصدیر وعلى سبیل المثال فنظام

 المستورد نم ضاعةل�ل ال�حر�  النقل إیرادات نم الحالة ذهه في واالستفادةالسفینة في میناء التصدیر،  ظهر

  .األجنبي

  ال�حر�  النقل: مستندات الرا�عالمطلب 

 فيوتعد  (مستند النقل)، ته وتجسیده ماد�ا من خالل وث�قةا�ولي لل�ضائع یتم إثعقد النقل الدإن        

 ال�حر�  وذج موحد لكل نم� من وسائل النقل، وهنا نمیز بین انواع مختلفة لمستندات النقلالغالب وف� نم

  :یلي وهي �ما

  عقد النقل ال�حر�  الفرع األول:

� بنقل �ضائع معینة عن طر�� ال�حر من میناء الى میناء أخر لحساب هو عقد یلتزم ف�ه الناقل ال�حر   

الشاحن وتسل�مها الى شخص ثالث هو المستلم مالك سند الشحن وف�ه یلتزم الشاحن أو المستلم �سداد أجرة 

 وهو فيجرا لها تأالشحن وهو عقد یر�� بین ناقل ال�ضاعة وشاحنها سواء �ان الناقل مالكا للسفینة أو مس

  .3الب اما نقل �مشارطة ایجار أو نقل �مقتضى سند الشحنالغ

  

                                                            

.69،ص2011السنة مصر، ، 463مجلة الجمارك المصر�ة ،العدد  ،2010مصطلحات التجارة الدول�ة نهاد عس�ر،   1  
2http://www.mot.gov.sy/web/magazine/magazine_det.php?id=17  

  . 22مرجع ساب�،ص سم�حة بن مح�او�، 2
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  الشحن سندبول�صة أو  الفرع الثاني:

الوقت نفسه  و�عتبر فيتعتبر البول�صة إ�صاال �ال�ضاعة الموضحة ف�ه �حرره الناقل أو و�یله للشاحن،     

  . �1 في استالمهاوعد بتسل�م ال�ضاعة �عد انتهاء الرحلة ال�حر�ة إلى المستلم المخول له الح

على استالم الناقل  إلث�اتمن القانون ال�حر� الجزائر� تم تعر�فه �أنه ع�ارة عن وث�قة  749 حسب المادة رقم

  ال�ضائع التي ذ�رت فیها قصد نقلها من ال�حر و�ذلك �عتبر سند لح�ازة ال�ضاعة واستالمها.

  ما یجب أن تتضمن عل�ه وث�قة الشحن نجد:من القانون ال�حر� الجزائر� أن من جملة  752وحسب المادة 

العالمات الرئ�س�ة والضرور�ة للتعر�ف �ال�ضائع على الحالة المقدمة فیها �تاب�ا من قبل الشاحن قبل البدء -

بتحمیل هذه ال�ضائع اذ ��ون ط�ع وختم هذه العالمات واضح �أ� ش�ل �ان وعلى �ل قطعة من ال�ضائع 

  وتحز�مها.

  �اء و�میتها ووزنها �ما تقدم �تا�ة من قبل الشاحن وذلك حسب �ل حالة.عدد الطرود واألش-

  الحالة والتكییف الظاهران لل�ضاعة.-

و تدرج ب�انات ال�ضائع ضمن وث�قة الشحن على أساس التصر�ح الكتابي للشاحن الذ� �عد ضامنا للناقل -

ون مسؤوال عن أخطائه أما ��صحة تصر�حه ف�ما یخص العالمات وعدد و �م�ة و وزن ال�ضاعة و  على

 الشحن، میناء اسم السفینة، هذه الب�انات:جانب  إلىعن هذه النواحي، �ما قد یرد في وث�قة الشحن  الناقل

 دفع أجرة الحمولة. میناء التفر�غ،

 :تتمثل فيو  وظائفیؤد� سند الشحن عدة 

ونة في السفینة، �سلمه الر�ان أو اعت�اره وصال بتسلم ال�ضائع: �عتبر سند الشحن إ�صال �ال�ضائع المشح-

من �مثله إلى شاحن ال�ضائع الذ� قد ��ون مالكها أو و��ال عنه، وتبدأ مسؤول�ة الناقل عن ال�ضائع من تلك 

  الواقعة.

سند الشحن یثبت عقد النقل: یتداخل سند الشحن �عقد النقل، حیث �عتبر في �عض األح�ان أنه عقد النقل -

غیرة، ال �سب� عمل�ة شحن �ضائعهم وٕاصدار سند الشحن، ابرام عقد نقل ألن أصحاب ال�ضائع الص

ال�ضائع، وٕانما �قوم صاحب ال�ضائع �عمل�ة واحدة تتمثل �اتفاق على نقل ال�ضائع وشحنها وٕاصدار سند 

  الشحن، ومع ذلك فإن الرأ� الراجح ال �عتبر سند الشحن هو عقد النقل إنما إث�ات له.

  

                                                            
 .330 حسن أحمد توفیق، مرجع سابق، ص 1
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ضاعة المشحونة: یتداخل سند الشحن مع ال�ضائع، �حیث تمثل ملك�ة السند ملك�ة سند الشحن �مثل ال�-

األخیرة، ولذلك �ستط�ع من �ملك السند التصرف �ال�ضائع ب�عا أو رهنا لد� البنوك، �ما �ستط�ع أن یجر� 

  .1علیها التأمین

  

  وثائ� أخر� للنقل ال�حر� الفرع الثالث: 

  وتتمثل ف�مایلي:

  رسالة الضمان:-1

ع�ارة عن وث�قة �حررها البنك المتعامل االقتصاد� المستورد لل�ضائع لصالحه حتى یتم منحه الح� في   

  استعمال واستغالل ال�ضائع �عد الوصول للمیناء.

  اتفاق�ة األطراف:-2

أو  المبلغ والمهلة االضاف�ة للشحن، وسیلة النقل موعد التفر�غ، عقد نقل نموذجي �حدد عناصر النقل مثل:  

  أو أغلفة متخلى عنها... القانوني الذ� تخضع له الحاو�ات: ایجار، ب�ع، و�ذا النظامالتفر�غ، م�ان التسل�م 

  اذن فهو �عتبر وث�قة تلخ�ص�ة لمختلف التزامات وحقوق األطراف المتعاقدة.

  ب�ان الحمولة:-3

لصالح المجهز و أعوان وث�قة محررة من طرف و�یل السفینة في میناء الشحن على أساس وثائ� الشحن   

میناء التحمیل  النقل في موانئ االنطالق و الفائدة من هذه الوث�قة هو التعر�ف �صفة عامة �اسم السفینة،

  ،رقم وث�قة الشحن ،نوع ورقم الطرود .

  وصل التسر�ح:-4

ال�حر� وهو  �النس�ة لوصل التسر�ح ال �عتبر في الحق�قة وث�قة نقل وانما وصل عاد� �منح �مناس�ة النقل  

  ع�ارة عن وث�قة داخل�ة وضعت لصاحب المصلحة.

  وصل التسل�م:-5

وصل التسل�م ��ون مقابل وث�قة الشحن �قوم �ه عون السفینة حیث �حرر هذا النوع من الوثائ� و �منحها   

للشاحن �وصل عن شحن ال�ضائع على متن السفینة و تسل�مها للناقل و �التالي نقل مسئول�ة التكفل 

  .ل�ضائع�ا

                                                            
 .94- 93، ص2003، ردندار الثقافة للنشر و التوزیع ، األ، القانون البحري.لطیف جبر كوماني، 1
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  تظل النقل �الحاو�ا فيث�قة الشحن ب�انات و الفرع الرا�ع: 

مجال  فيالحاو�ات  علىأص�ح �عتمد  عصرفي من القانون ال�حر� الجزائر�  752 المادةإن تطبی� نص  

قبل ظهور الحاو�ات أن تواكب هذا التطور الذ�  المعروفةوث�قة الشحن  علىالنقل ال�حر� لل�ضائع، �فرض 

نحو یجعلها  علىإدراج ب�انات أخر�  �قتضي وذلك ماالحاو�ات،  استخدامطاع النقل ال�حر� �فعل �شهده ق

عقد النقل ال�حر� لل�ضائع �الحاو�ات،  أطرافجانب ب�انات أخر� تتعل� بهو�ة  إلىمع الحاو�ة،  تتالءم

.وأجرة النقل وعناصر الرحلة
.  

  وتتضمن مایلي: :والحاو�ةالمحتواة �ال�ضائع  المتعلقةالب�انات -1

 العالماتتقد�م  فيالشاحن  التزام: إن المحتواةال�ضائع  علىللتعرف  الالزمةالرئ�س�ة  العالمات-1-1

شحن ال�ضائع داخل الحاو�ة،  ولو تمحتى  قائمای�قى  المحتواةللتحق� من نوع ال�ضائع  الالزمةالرئ�س�ة 

  .غا�ة تسل�مها للمرسل إل�ه إلىفیها  مع�أةالالحاو�ات  علىمطبوعة �ش�ل ظاهر  العالماتفعل�ه وضع 

�عدد لطرود  اإلدالءعات� الشاحن واجب  على�قع : ووزن الحاو�ة و�م�ة ال�ضائععدد الطرود -1-2

�ال�ضاعة  والوزن والحجم الخاصداخل الحاو�ة، ف�ل من العدد  ووزنها الموجودة و�م�ة ال�ضائع األش�اءو 

  .عند الوصولعنها  ال��ون الناقل مسؤو  المحتواة

یجب أن تتضمن وث�قة الشحن عدد الحاو�ات لها:  المعرفة األرقامعدد الحاو�ات و نوعها و -1-3

لنقلها �حرا، مع ب�ان نوع الحاو�ة او الحاو�ات التي قد تتنوع حسب طب�عة  المعدة�ال�ضائع و  المشحونة

       المنقولةطبیعة البضائع  :النوع–مة بیان حاویة للبضائع العا مثالكأن یذكر الناقل ، المنقولةال�ضائع 

DRY VANCD/V  النوع-)إسمنت أو حبوب أو بودرة(، أو حاویة للبضائع الصب:  

DRY BULK-CONTAINER  النوع-المربدةلنقل البضائع  )ثالجة(أو حاویة تربید أي:  

 CHILID CARCO.CONTAINER ،مالصقاالذ� ��ون الرقم التعر�في للحاو�ة  إلى�ذلك  اإلشارةین�غي  ما� 

معرفة نوع الحاو�ة،  على�ساعد  األخیرالعوامل الطب�ع�ة، هذا  تأثیرقابل للزوال تحت  غیر�الحاو�ة �ش�ل 

  .خصائصها، حجمها و �ذلك معرفة مالكها

ال�ضاعة  إلى ینصرف النظام النقل �الحاو�ات  فيإن مدلول الحالة الظاهرة  الحالة الظاهرة للحاو�ة:-1-4

بدن  على المجردة عین�ال �الحظهأن  �م�ن، بل یتأكد الناقل من حالة الحاو�ة من الخارج أ� ما المحتواة

   1.الحاو�ة خارج�ا

                                                            
جامعة  ، المجلة الجزائر�ة للقانون ال�حر� و النقل،أثر نظام النقل ال�حر� �الحاو�ات على ب�انات وث�قة الشحنعزایز إلهام،  1

  . 280،ص2014،  06وهران، العدد 
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أن تتضمن وث�قة الجزائر�  اوجب المشرع :بهو�ة أطراف عقد النقل ال�حر� �الحاو�ات المتعلقةالب�انات -2

وعناو�ن  أسماءأ�  األطرافأخر� تتعل� بهو�ة من القانون ال�حر� الجزائر� ب�انات  748 المادة فيالشحن 

  .إل�ه وعنوانه إذا حدده الشاحن المرسل إثموالشاحن وحتى وهم الناقل بها  المستفیدین األطراف

الجزائر� من القانون ال�حر�  751 المادة فيالجزائر�  المشرع: حدد �الرحلة ال�حر�ة ّ  المتعلقةالب�انات -3 

الناقل  وتار�خ أخذم�ان  ذ�ر-مشحون  ع�ارة- السفینة اسممایلي:  ي تشملوالتالرحلة ال�حر�ة  عناصر

وث�قة  علىالتوق�ع -عدد نسخ وث�قة الشحن - وث�قة الشحن وم�ان وتار�خ إصدارال�ضائع في عهدته 

  الشحن.

للناقل، عات� الشاحن بدفع أجرة النقل  على التزامایرتب عقد النقل ال�حر� : �أجرة النقل ةالمتعلق اتالب�ان-4

أساس �م�ة ال�ضائع أو  على الطرفین �اتفاقتحدیدها غال�ا  والتي یتمب�ان مقدار أجرة النقل  یتعینلذا 

أساس القطعة أو أن یذ�ر  علىالعاد�ة، أما �النس�ة لل�ضائع الثمینة فإنها تحدد  األحوال فيمقدارها أو وزنها 

  .1المرسل إل�ه على األداءو أنها واج�ة إذا �ان قد تم تحصیلها مقدما أ ف�ماوث�قة الشحن  في

  الخارج�ةأهم�ة النقل ال�حر� في التجارة  :الخامسالمطلب 

إن النقل ال�حر� یلقى من االهتمام أكثر ما تلقاه حر�ة التجارة العالم�ة نفسها فبدونه تتوقف تماما حر�ة      

    الصناعة على نقل واستحواذ هذهال�حر�  التجارة العالم�ة، ونظرا الرت�ا� التجارة الدول�ة �صناعة النقل

  حجم التجارة العالم�ة. من %90

لخل� التطور والثروة  والتشغیل وش�لت عنصراوقد تمیزت هذه الصناعة �التقن�ة العال�ة في نواحي اإلدارة     

جارة العالم�ة الراهن للت وأضحى الوضع، واإلقل�م�ة والدول�ةفاعلة في تسهیل التجارة البین�ة  وأص�حت أداة

والنقل متعدد  �عتمد على النقل ال�حر� �ش�ل متزاید مما أد� إلى رفع مستو� االعتماد على عمل�ات التحو�ة

  الوسائ�.

م�ونات مواز�ن المدفوعات للدول، ف�لما  وهو أحد اإلنتاجولصناعة النقل ال�حر� أثر �الغ �سهم في     

الصع�ة التي �انت  وتوفیر العمالتفي صالح میزان مدفوعاتها توسعت الدولة امتالك السفن، �لما �ان ذلك 

والوسائ� الصع�ة نتیجة لنقل �ضائع الغیر بل إن الموانئ ال�حر�ة  وجلب العملة األجانبستدفع للناقلین 

  تعد مصدرا للعمالت األجنب�ة. المساعدة

                                                            
 .285-284 صاب�، سعزایز إلهام، مرجع  1
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شأنها اإلسراع في عمل�ات تي من تطو�ر النقل ال�حر� �عني استخدام أفضل األسالیب الحدیثة ال �ما أن    

، و�أسرع وقتالمراكز النهائ�ة في أ�ة دولة �أقل تكلفة مم�نة  وٕا�صالها إلىنقل ال�ضائع والتحمیل و  التفر�غ

  .1إلى أصحابها وضمان وصولهاأفضل السبل الكفیلة �المحافظة على سالمة ال�ضائع  إت�اع�ذلك البد من 

  

 التال�ة: اإلحصائ�اتر� في التجارة الخارج�ة من خالل �ما �م�ن إظهار أهم�ة النقل ال�ح

    2018-2017): إجمالي الحر�ة في موانئ الحاو�ات العالم حسب المنطقة 05الجدول رقم (

  (وحدة معادلة لعشر�ن قدما و النس�ة المئو�ة للتغیر النسبي)                             

  السنو�  النس�ة المئو�ة للتغیر  2018  2017  المنطقة

2017-2018  

 1,8  989 940 30  569 398 30  إفر�ق�ا

  4,4  120 513 510  650 852 488  آس�ا

  5,5  633 888 125  397 359 119  أورو�ا

  5,7  025 669 51  863196 48  أمر��ا الالتین�ة و الكار�بي

  4,9  043 352 61  434 510 58  أمر��ا الشمال�ة

  7,4  887 896 12  344 003 12  اوق�ان�ا

  4,7  606 260 793  590 987 757  المجموع العالمي

  .2019المصدر:األون�تاد، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة، استعراض النقل ال�حر� 

أما �النس�ة لقارة  % 4,4إجمالي حر�ة الحاو�ات في آس�ا ازدادت بنس�ة من خالل الجدول الساب� یتبین أن 

الفرق في  وهنا یتضح % 1,8قارة إفر�ق�ا التي لم تلح� إال نس�ة  ، بینما% 5,5أورو�ا فبلغت نس�ة الز�ادة 

من طرف الدول المتقدمة عنها في الدوال النام�ة، حیث تسعى  والتجارة الخارج�ةاالهتمام �النقل ال�حر� 

صاد� العالمي ز�ادة النمو االقت واإلسهام فيالدول المتقدمة لبلوغ معدالت مرتفعة من ناح�ة النقل �الحاو�ات 

 ��ل. 

 

 

 

 

                                                            
ة جامعة تشر�ن لل�حوث مجل ،في التجارة الخارج�ة السور�ة اتجاهات تطور النقل ال�حر� و أهمیته نورالدین هرمز، 1

 .97، ص2013 سور�ة، العلم�ة،والدراسات 
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  الدولي  معوقات النقل ال�حر� : السادسالمطلب 

  :مایلي منهانذ�ر و  ،مثله مثل أ� نشا� تعترض قطاع النقل ال�حر� الدولي العدید من المعوقات   

�سبب التطورات التي حدثت في االقتصاد و النشا� فقدت التجارة ال�حر�ة الدول�ة الزخم  2018في عام  -

مقارنة �العام  2018في عام  فق� %2.7بنس�ة  حجم التجارة ال�حر�ة فزادت على الصعید العالمي، التجار� 

أثر في �ل قطاعات الشحنات ال�حر�ة على وجه حیث و�ان هذا الت�اطؤ عر�ض القاعدة ، المنصرم 

ي حر�ة الحاو�ات و تراجع النمو في إجمال من أنشطة مناولة ال�ضائع في موانئ العالم، و �ذلك قلل التقر�ب،

  .% 4.7 إلىفي موانئ العالم 

�حر�ة ، فساهمت في ت�اطؤ نمو التجارة ال 2018وازدادت المخاطر المنذرة �انخفاض أشد في عام  -

یلیها القرار الذ� اتخذته المملكة المتحدة ثم  الحمائ�ة قائمة تلك المخاطر،وتصدرت التوترات التجار�ة و 

�ما  في الصین، االقتصاد�و التحول ، الشمال�ة �الخروج من االتحاد األورو�يلبر�طان�ا العظمى و ایرلندا 

أعاقت النمو أ�ضا التطورات التي حدثت في �عض البلدان و شملت حاالت �ساد في عدد من االقتصادات 

الناشئة وضعف القطاعات الصناع�ة في مناط� عدیدة و الت�اطؤ االقتصاد� في الصین وضعف الطلب 

  .دات في البلدان المتقدمة و النام�ة على حد سواءعلى الوار 

التي أثرت في التجارة األمر���ة  والوال�ات المتحدةالتوترات التجار�ة المشتدة بین الصین إلى ذلك  وٕاضافة -

من السوق مختلفة یتأثر النمو في التجارة ال�حر�ة أ�ضا �ما �حدث من تطورات في قطاعات  �ما ،الدول�ة

الحدید التي  زئر�احاالت االضطراب في تجارة  منها:عدیدة نذ�ر وقت ساب� من انتكاسات  عانت فيوالتي 

  .عن الحادث الذ� وقع في سد فالي �البراز�ل والتداع�ات الناشئةفیرون��ا في أسترال�ا  إعصارأحدثها 

فهي العالم �صفتها مصنع و التجارة الخارج�ة  �انخفاضالصین احد� المخاطر األخر� المنذرة و تعتبر -

النمو حجم مستأثرة �قرا�ة نصف  ،المع�أة في الحاو�اتجهة فاعلة رئ�س�ة في تجارة السوائب الجافة و التجارة 

قدرت الواردات ال�حر�ة من الصین بر�ع  2018في التجارة ال�حر�ة العالم�ة في العقد المنصرم ، وفي عام 

ذا الس�اق تعتمد أفاق هذه التجارة أشد االعتماد على ما التجارة التجارة ال�حر�ة في العالم �أسره ، و في ه

ین فقد أثر االنخفاض في واردات ر�ائز الحدید و الفحم الى الص ،صاد الصیني من تطورات�حدث في االقت

و�عتبر تقل�ص طلب  ،التي �انت عماد التجارة ال�حر�ة العالم�ة لقرا�ة عقدین ،سل�ا في تجارة السوائب الجافة

األخیرة في هذا البلد ، تشج�عا  اآلونةالمط�قة في  اإلصالحالواردات السائ�ة الجافة عن خطة  الصین على

  . 1االستهالكي و الخدمات اإلنفاقللتحول من النمو القائم على االستثمارات و الصناعة التحو�ل�ة الى 

                                                            

.x  ، ص مرجع ساب�مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة األون�تاد، 1  
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ضها ال�عض مما أد� الى الجمر��ة مقابل �ع والصین تعر�فتهارفعت �ل من الوال�ات المتحدة األمر���ة  -

وقطاع من التجارة ال�حر�ة الدول�ة، وتتفاوت درجة التعرض للتعر�فات حسب نوع ال�ضائع  %2انخفاض 

غیرها، الصلب أكثر من  ومنتجات الحدیدفي حاو�ات  والتجارة المع�أةو�توقع أن تتضرر الحبوب  السوق 

صادرات فول الصو�ا  إزاحةذلك  األمر���ة، ومثال ه��ل التجارة بین الصین والوال�ات المتحدة یتجسد ففیها

   .الصین صادرات الوال�ات المتحدة األمر���ة إلىمن البراز�ل 

وتواصل  ال�حر�ةلتجارة ل الضعیف نموال ساهمو  ،�2018ان أداء أسعار الشحن �الحاو�ات متفاوتا في عام -

  هذا العام،  فين في النصف األول الضغ� على أسعار الشحفي ز�ادة سفن الحاو�ات العمالقة  تسل�م

خفض سحب السفن �ش�ل مؤقت لتر�یب نظم تنق�ة الغاز على متنها من السعة الزائدة �عض ان 2019وفي 

الناشئة عن التقید  والتكالیف اإلضاف�ةازد�اد التوترات التجار�ة حدة مقرونا �التحد�ات  أن الشيء، غیر

 الوقود،لصادرة عن المنظمة ال�حر�ة الدول�ة �شأن حدود الكبر�ت في ا 2020التنظ�م�ة الجدیدة لعام  �الالئحة

  . 1في عوامل السوق األساس�ة في األجل المتوس� والتي ستؤثر

�م�ن القول �أن �عض التطورات االیجاب�ة التي تلوح في األف� في تخفیف حدة الضغ� الذ�  وفي األخیر  

في الصین  وطر�� الحر�رالتطورات م�ادرة الحزام  تشمل هذهو  الحالي،تتعرض له التجارة ال�حر�ة في الوقت 

قد یت�حها ما �حدث من تحول في الطاقة على  والفرص التي واإلقل�م�ة الجدیدةالثنائ�ة  واتفاقات التجارة

  مثل ازد�اد تجارة الغاز. العالمي،الصعید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

. xii  1  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة األون�تاد  ، مرجع ساب� ،ص  
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  خالصة الفصل األول:

االقتصاد�ة لمختلف دول العالم حیث �ساهم في تنش�� التجارة  أحد ر�ائز التنم�ة هوإن النقل ال�حر� 

التي تقع على  و�ناء وازدهار المدنالتوظیف لألید� العاملة الوطن�ة  وٕاتاحة فرصالخارج�ة لتلك الدول 

     والمصانع  والشر�ات المالح�ةالسفن  وأحواض بناءال�حار من خالل بناء المشار�ع ال�حر�ة الموانئ 

من  سوآءاذه الممیزات تزداد �ازد�اد االعتماد على النقل ال�حر�، �ما �عد أرخص أنواع النقل جم�عا ، هوغیرها

  الشحن. والقدرة علىالتكالیف الماد�ة أو اإلم�ان�ات 

�ما �عد النقل ال�حر� لل�ضائع في الجزائر أكثر استخداما بین جم�ع أنما� النقل، و یتوفر هذا القطاع على 

رق ال�الد إلى غر�ها منها الرئ�س�ة ، النفط�ة و التجار�ة، من أهمها میناء الجزائر العاصمة عدة موانئ من ش

الذ� �حتل الصدارة في ترتیب الموانئ الجزائر�ة یل�ه میناء بجا�ة و الذ� یواكب المعاییر العالم�ة في 

لى دور المنطقة اللوجست�ة استخدام نظام التحو�ة في النقل ال�حر� لل�ضائع،  و سنتطرق في الفصل الثاني إ

الجزائر�ة من خالل التعر�ف �المنطقة من حیث النشأة و األهداف الخارج�ة غیر المرفئ�ة تكستار في التجارة 

  و الحر�ة التجار�ة التي تتم من خاللها و اآلفاق و التحد�ات التي تواجهها.



 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:
 دراسة حالة

 المنطقة اللوجستیة غیر المرفئیة 

  برج بو عریریج- تكستار 
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  متهيد:

 المناط� في االقتصادّ�ة التنم�ة في المحور دورَ  الذ� یؤد�و  من أهم الموانئ الجزائر�ة بجا�ة میناء �عتبر     

و التي تعنى  المعتمدة من قبل میناء بجا�ة اإلستراتیج�ةاللوجست�ة یتناسب مع  المناط� تطور�ما أن  النائ�ة،

العاملة  �استخدام الحاو�ات في تنفیذ مشار�ع إبداع�ةسع�ه ك ز�ادة على ذل�أنشطة دعم التجارة الخارج�ة، 

یواصل میناء بجا�ة نموه في مجال ال�حث و طرق التنم�ة التي تتماشى مع رؤ�ته و خ�اراته  و �معاییر دول�ة ،

 امتصاص قصد الجافة والموانئ الجمر��ة المستودعات :المیناء عن خارج�ة مناط� استحداث أین تم المستقبل�ة

 الجمر��ة اإلجراءات طول فیها تتسبب الّتي المرفئ�ة االختناق أزمة على والقضاء المتزایدة ال�ضائع عدادأ 

 ماد�ا وتعالج  ال�ضائع تشحن أن إلى األمر احتاج بل �اف�ا، ��ن لم ذلك أن ال�ضائع،غیر هذه على المفروضة

 یوصف ما إلى وتحو�لها الموانئ، لهذه ألساس�ةا والمنشآت البنى وتطو�ر تغییر خالل الموانئ،من داخل وقانون�ا

  المینائ�ة. المحطات" بـ أو "المینائ�ة النهائ�ات" بـ حال�ا

أحد الموانئ الجافة الظهیرة لمیناء بجا�ة ، و �ان أهم سبب المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة ت��ستار  وتعد    

 تجارة الخارج�ة �مناط� الهضاب العل�ا.إلنشائها تقر�ب ال�ضائع من المستهلك النهائي و دعم ال

  وسنتطرق في هذا الفصل إلى الم�احث التال�ة:

  الم�حث األول: نشأة المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة ت��ستار

   المنطقة اللوجست�ة: العمل�ات التجار�ة على مستو� الثانيالم�حث 

  غیر المرفئ�ة تكستار جست�ةلمنطقة اللو ل التحد�ات و اآلفاق المستقبل�ةالم�حث الثالث :
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  الم�حث األول: نشأة المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة ت��ستار

تنص المادة الثان�ة منه:"�م�ن إنشاء المیناء الجاف �عد موافقة  07- 79ط�قا لقانون الجمارك الجزائر�     

ن و یدعون في صلب النص مس�قة من المدیر العام للجمارك من طرف سلطة المیناء او و�الء الشح

  المستغلین".

من قبل شر�ة میناء بجا�ة، �عد إعداد دفتر  غیر المرفئ�ة تكستار إنشاء المنطقة اللوجست�ة إقتراح و قد تم     

، شرو� خاص �المشروع یتضمن �افة البنود و الشرو� الواجب توفرها في الشر�ات الخاصة �التهیئة  و التعمیر

  . 04/08/2016وج�ست�ة حیز االستغالل یوم : دخلت المنطقة اللحیث 

  إنشاء المنطقة اللوج�ست�ةو أس�اب : أهداف  المطلب األول

موقع استراتیجي �ستهدف المتعاملین االقتصادیین الذین  اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة ت��ستار المنطقةتعد      

لي، و تحقی� المیزة التنافس�ة التي تدعم �سعون لتعظ�م أر�احهم من خالل المساهمة في الت�ادل التجار� الدو 

   استمرار�ة نشاطهم التجار�.

  أهداف إنشاء المنطقة اللوجست�ة تكستار الفرع األول:

  �م�ن ذ�ر أهم األهداف من إنشاء المنطقة اللوجست�ة تكستار ف�مایلي: 

  .و ذلك �استعمال مختلف وسائل النقل النهائي المستهلكتقر�ب ال�ضائع من  *

 . ال�ضائع في میناء بجا�ة تكدس منع *

مما �ساعد على ر�ح الوقت  لتخز�نل میناء بجا�ة و ذلك �سبب تفر�غ مساحاتفي  انتظار السفنتقلیل فترات  *

 التأخیر تكالیف تقلیل ، و�التالي ة االجراءات المتعلقة �االستیراد( جمر�ة، تفر�غ ، تخز�ن، نقل......)في �اف

 .التفر�غ  تكالیفخاصة 

 غیر المرفئ�ة تكستار. استخدام س�ك الحدید و التي تمر بداخل المنطقة اللوجست�ة *

  .الحدید  �استخدام س�ة تقلیل االزدحام على الطرق وتقلیل ان�عاث الغازات الملوثة *

  االقتصاد. إنعاشب العملة الصع�ة و جل*

  سرعة تنفیذ الطل�ات للعمالء.*

  �ة و تنش�� حر�ة األسواق المحل�ة.دعم فرص المنافسة في األسواق الخارج*

  .1دعم القدرة التنافس�ة للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار*

  

                                                            
 مقابلة مع مسؤول المنطقة اللوجست�ة تكستار. 1
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  المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستاراخت�ار موقع أس�اب  الفرع الثاني:

 في ر�جبوعر� بورج بوال�ة �ونها تقع المنطقة اللوجست�ة تكستارمن أهم أس�اب اخت�ار موقع إنشاء        

 :منها نذ�ر إلى أس�اب أخر�  �اإلضافة،  سطیف مدینة و�ین الوال�ة لهذه المر�زّ�ة المدینة بین الطر�� منتصف

 یخص ف�ما مضافة ق�مة �خل المتعاملین، إلى ال�ضائع نقل تاهیل المیناء، في اإلزدحام تقلیل على الحرص

 لكون  و�ذلك والتغلیف، والتف��ك �التجم�ع ال�ضائع لمعالجة إضاف�ة ملحقة خدمات إنشاء لخال من �ة�ستیاللوج

 مناط� وجود و .العل�ا الهضاب منطقة مستو�  على تجار�ا محورا )و سطیف بوعر�ر�ج برج( المنطقة هذه

  )بوعر�ر�ج برج في الرائد المشروع( المدمجة للتنم�ة الصناع�ة المنطقة وتطور الوالیتین في نش�طة صناعّ�ة

 أّثر غرب، – شرق  الس�ار والطر�� الحدیدّ�ة الس�ة من الموقع وقرب .المدمجة اإلقتصاد�ة التنم�ة أ�ضا یدعم

  .1ة اللوجست�ةالمنطقموقع  اخت�ار في أ�ضا

التي تجاوزت نس�ة  التي تمر عبر میناء بجا�ة �اتجاه مناط� الهضاب العل�ا وحر�ة الحاو�ات  �اإلضافة إلى

 . % 35بنسبـة  او�اتو حر�ة ال�ضائع غیر المع�أة �الح 30%

  تكستار المطلب الثاني :الموقع الجغرافي للمنطقة اللوج�ست�ة  

قر��ة من ش��ة  وهيالمنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة تكستار ببلد�ة تكستار والیـــة برج بو عر�ر�ج ، تقع      

غرب و  –س�ار شرق �م من الطر�� ال 07و على �عد  �05م من الطر�� الوطني رقم  09الطرق على �عد 

�ذلك فرعها الخاص الذ� �ضمن لها االتصال الم�اشر مع الس�ك الحدید�ة  و الذ� �سمح لها بخدمة المناط� 

�م من برج بو عر�ر�ج و 30میناء بجا�ة، و على حوالي  عن�م  190 بــالمنطقة  �ذلك ت�عدالداخل�ة الشاسعة، 

 50على مساحة  األرض�ة�م من وال�ة البو�رة، تمتد  �130م من وال�ة المسیلة و  �100م من سطیف  و  40

  .ه�تار

�امیرا مراق�ة و  45و مزود بنظام المراق�ة عن �عد  مع  �أكملهمسیج  تكستار �ما أن موقع المنطقة اللوجست�ة 

المح�ط�ة لسور المنطقة هذا ما  اإلضاءة إلى �اإلضافة ،مترا  45اعمدة یتراوح علوها  12نظام االنارة ب 

المختلفة تقوم  أنشطتهاسا . و�ذلك نظام لم�افحة الحرائ� ، �فضل  �24/24ضمن االمن و استمرار�ة النشا� 

.المنطقة بتطو�ر خ� خدمة للعمالء و الذ� یدعم جم�ع الخدمات المتعلقة �السلسلة اللوج�ست�ة

                                                            
، مجلة 2012-2017دراسة حالة میناء بجا�ة خالل الفترة -ت اللوجست�ة في الجزائرواقع و تحد�ات القدراحاجي فط�مة،  1

  .615،ص2019، 01، العدد االجتهاد للدراسات القانون�ة و االقتصاد�ة
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  ل الش�ل الموالي: توض�ح الموقع الجغرافي للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار من خالو �م�ن 

  تكستار غیر المرفئ�ة : الموقع الجغرافي للمنطقة اللوجست�ة06الش�ل  رقم 

  

 

   غیر المرفئ�ة تكستار المصدر: إدارة المنطقة اللوج�ست�ة
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  :�ماهو موضح في الجدول المواليستة محطات  إلى تقس�م أرض�ة المنطقة اللوجست�ةتم قد و 

  ة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستارالمنطق :  تقس�م أرض�ة)06(جدول رقمال

  2م 676 171  منطقة استق�ال الحاو�ات محطة الس�ك الحدید�ة و

  2م 238 44  منطقة التخز�ن (حظائر)

  2م 000 120  محطة مخصصة لل�ضائع المتجانسة

  2م 000 15  منطقة مخصصة لمواقف الشاحنات

  2م 000 30  مساحة مخصصة لالمت�از

  2م 000 100  ست�ة والدوافع الذات�ة�لوجمنصة الخدمات ال

  غیر المرفئ�ة تكستار  المصدر: إدارة المنطقة اللوج�ست�ة

  

  2م676 171ه�تار مقسمة إلى :  �50الح� من الجدول أن المنطقة تغطي مساحة إجمال�ة مقدرة بــ    

النس�ة لمنطقة التخز�ن أو � 2م 238 44 مخصصة لمنطقة الس�ك الحدید�ة و منطقة استق�ال الحاو�ات، ومساحة

مخصصة المنطقة وال 2م 120 000مساحة  مخصصة لل�ضائع المتجانسةالمحطة الحظائر، �ما تحتل ال

مخصصة لالمت�از و مساحة  2م 30 000، �اإلضافة إلى مساحة  2م 15 000مساحة  لمواقف الشاحنات

  . 2م 100 000مخصصة لمنصة الخدمات اللوجست�ة و الدوافع الذات�ة مقدرة بـ

  تجسید منطقة الحاو�ات:-

ه�تار و  10 مساحةحیث تعتبر محطة الحاو�ات أهم منطقة في موقع المنطقة اللوجست�ة وهي  تغطي     

 حاو�ة ، مجهزة �محطة للس�ك الحدید�ة �ممر�ن: 6000قدرتها الم�ان�ة 

  میزانین للشاحنات . ،ي متنقل ئو ضسح ام ،منطقة مخصصة للحاو�ات المبردة* 

المؤسسة  إدارة�شمل  إدار� حي  ،موقف للشاحنات ، 2م 1370* حظیرتین للخدمات اللوج�ست�ة تبلغ مساحتها 

للجمارك و الذ� یجمع مجمل الخدمات  اآلليو الش�اك موحد مجهز بخ� خاص بنظام المعلومات و التسییر 

  على ستة مناط� �اآلتي : تقس�مهاتم و  ، 1الحدود�ة
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  �المنطقة اللوجست�ة تكستار محطة الحاو�اتقس�م أرض�ة :  ت)07(جدول رقمال

  2م zone de visites(  3 276منطقة الز�ارات(

  2م zone de scanning(  2 750( المسحمنطقة 

  2م zone d' entreposage du vide (  12 000( فراغمنطقة  تخز�ن 

  2م zone d' entreposage du plein (  33 800(منطقة تخز�ن �املة

  2م zone d' entreposage du frigorifique(  3 250 (طقة تخز�ن التبر�دمن

  2م terminal homogène(  37 624 محطة متجانسة (

  غیر المرفئ�ة تكستار المصدر: إدارة المنطقة اللوج�ست�ة

  

ز�ارات ) مناط� موزعة �مایلي: منطقة ال06تشمل محطة الحاو�ات �المنطقة اللوجست�ة تكستار على ستة(      

 فراغمنطقة  تخز�ن و ثالث مناط� للتخز�ن :   2م 2 750، منطقة المسح �مساحة  2م 3 �276مساحة 

 250 3 ومنطقة تخز�ن التبر�د �مساحة :  2م 49 050  مساحتها  منطقة تخز�ن �املة ، 2م 12 000مساحتها 

  للمحطة المتجانسة. 2م 37 624،�ما خصصت مساحة مقدرة بـ 2م
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 ن توض�ح منطقة الحاو�ات وف� الش�ل الموالي:�ما �م�

  تكستار غیر المرفئ�ة محطة الحاو�ات �المنطقة اللوجست�ةتجسید ): 07الش�ل رقم(

  

 

  غیر المرفئ�ة تكستار المصدر: إدارة المنطقة اللوج�ست�ة
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 البرنامج االستثمار� المخصص للمنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستارالمطلب الثالث :

البدا�ة  و �انت مهمة الشر�ة في ، مشروع إنشاء المنطقة اللوجست�ة تمو�ل شر�ة میناء بجا�ة لقد تولت       

�م�ن  ، �ما1ص�انة الموقع �اإلضافة إلى صب الخرسانة الستق�ال الحاو�ات والسلع المتجانسة ع�ارة عن أشغال

                                       �ل االستثمار� في الجدول الموالي:توض�ح برنامج التمو 

 2020إلى  غا�ة  2014: برنامج االستثمار من )08(جدول رقمال

  المبلغ اإلجمالي  التعیین

  2016-2014برنامج االستثمار 

 189,38 340 305 3  محطة الحاو�ات

 000 000 508  محطة س�ة حدید

 636,36 913 596  منطقة تخز�ن (حظائر)

 243,21 188 209 2  محطة متنوعة

 000 000 75  موقف س�ارات

 068,95 442 694 6  )1المجموع الفرعي (

  2020-2017برنامج االستثمار 

 000 000 000 4  منصة ذات دوافع ذات�ة

 000 000 000 4  )2المجموع الفرعي (

 068,95 442 694 10  الكلي   المجموع

  المصدر: إدارة المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة تكستار 

 

  دج 068,95 442 694 6اله أن المبلغ اإلجمالي المخصص النشاء المنطقة اللوجست�ةیوضح الجدول أع

و قد �انت لمنطقة الحاو�ات النصیب األكبر من مبلغ التمو�ل ،  2016- 2014خالل البرنامج االستثمار� 

                                                            
 مقابلة مع مسؤول المنطقة اللوجست�ة تكستار.1
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منطقة تخز�ن و   جد 000 000 508:محطة س�ة الحدید بـدج  بینما  189,38 340 305 3 غ:ــــحیث بل

و أخیرا  دج، 243,21 188 209 2دج �اإلضافة إلى محطة متنوعة بـ:  636,36 913   596 :�مبلغ

 000 000مبلغ : ص �خصتم ت 2020-2017 لفترةل �النس�ة أما، دج 75 000 000 بـس�ارات للموقف 

لكلي إلنشاء المنطقة اللوجست�ة ،و عل�ه �ان مجموع مبلغ التمو�ل ادج إلنشاء منصة ذات دوافع ذات�ة  4 000

  دج.  068.95 442 694 10 :هو تكستار

   غیر المرفئ�ة تكستار المنطقة اللوجست�ة: العمل�ات التجار�ة على مستو� الثانيالم�حث 

المنطقة  تماش�ا مع الس�اسة االقتصاد�ة للدولة في مجال ترق�ة الصادرات خارج قطاع المحروقات تعتبر      

  غیر المرفئ�ة تكستار األرض�ة المثال�ة للمنتجین و الصناعیین الذین �ستفیدون من الحلول المقدمة اللوج�ست�ة 

   التكالیف اللوج�ست�ة لتحسین القدرة التنافس�ة عند التصدیر.  بإتقانو التي ستسمح لهم 

   المینائ�ة التسه�التو  الحاو�ات: استق�ال  األولالمطلب  

تعمال الحاو�ات في نقل ال�ضائع عاما، و ما فتئت معدالت النقل �الحاو�ات ترتفع لقد أص�ح التوجه الس     

�ش�ل �بیر و متسارع، ومن منطل� ذلك تسعى المنطقة اللوجست�ة تكستار إلى بلوغ هذه المعدالت من خالل 

  ذلك �مایلي:حر�ة الحاو�ات على أكمل وجه و یتم  الالزمة إلتمامتقد�م التسه�الت 

تمر�رها عبر جهاز الس�انیر وتشم�عها �أختام جمر��ة و  الحاو�اتیتم تفر�غ  في میناء بجا�ةسفینة �عد رسو ال-

یتم نقل الحاو�ات عن طر�� س�ة إلى المنطقة اللوجست�ة تكستار، �ما  تفاد�ا أل� طار� �حدث في طر�� نقلها

 �extrait deقة ب�ان الحمولةو تستعمل في ذلك وثبین نقطة االنطالق و نقطة الوصول الحدید التي تر�� 

manifeste   الغازات  ان�عاثفي الطرق و التخفیف من  االزدحام و الهدف من ذلك  تقلیللنقل الحاو�ات

تكون هذه الرقا�ة الش�اك الموحد و  أوال للمراق�ة على مستو� إلى الموقع تخضع  الحاو�ات وصول �عد ،الملوثة

  :على مراحل 

من القطار داخل المیناء  مة األختام الجمر��ة قبل تفر�غ الحاو�اتأكد من سال�قوم عون الجمارك �الت - 1

  الجاف.

  �عد تفر�غ الحاو�ات تسجل في سجل خاص بها.- 2

  �المنطقة اللوجست�ة تكستار.في المستودعات الخاصة تخزن ال�ضائع  - 3

ارك و �سجل هذا التصر�ح مالكي ال�ضائع �عد تقد�م تصر�ح مفصل لد� الجمتسلم الحاو�ات إلى العمالء - 4

       1إلى مفتش الفحص، �عد عمل�ة التسجیل �قوم هذا النظام بتوج�ه التصر�ح �صفة آل�ة SIGADفي نظام 

                                                            
 جستیة تكستارمقابلة مع مسؤول المنطقة اللو  1

 



 برج بوعریریج- دراسة حالة المنطقة اللوجستیة غیر المرفئیة تكستار                                   الفصل الثاني: 

47 
 

  و الذ� �قوم بدوره �استق�ال التصر�ح یدو�ا و �قوم �مراق�ة ثالثة عناصر أساس�ة (الق�مة، المنشأ و ال�ضاعة) 

     الثالث �قوم بإمضاء التصر�ح و یوجهه إلى الصندوق لتحصیل الحقوق  و �عد التأكد من سالمة هذه العناصر

و یتم  و الرسوم الجمر��ة �عدها یتم تسل�م وصل رفع الید عن ال�ضاعة لمالكها و تفرغ ال�ضائع من الحاو�ات 

   .1ارجاع الحاو�ات الفارغة إلى شر�ات النقل ال�حر� 

  غیر المرفئ�ة تكستار اللوج�ست�ةلمنطقة ل النشا� االقتصاد�لمطلب الثاني : ا

�ش�ل فعلي �عد دخوله حیز االستغالل و أخذ هذا النشا� في تزاید بدأ نشا� المنطقة اللوجست�ة تكستار     

  .  للمنطقة اللوجست�ة الهام مستمر نتیجة للموقع االستراتیجي

  2020-2016ار خالل الفترةغیر المرفئ�ة تكست على مستو� المنطقة اللوجست�ة مناصب الشغل:الفرع األول

  ساهمت المنطقة اللوجست�ة تكستار في خل� مناصب شغل منذ نشأتها �ما هو موضح في الجدول التالي:

 -  2016 في الفترةتكستار غیر المرفئ�ة  التوظیف على مستو� المنطقة اللوجست�ة): 90الجدول رقم(

2020 

 السنوات عدد الموظفین

65 2016 

5 2017 

30 2018 

- 2019 

- 2020 

  من إعداد الطل�ة �االعتماد على معط�ات إدارة المنطقة اللوجست�ة تكستار.المصدر: 

  

  

                                                            
 .مقابلة مع مسؤول المنطقة اللوجست�ة تكستار 1
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   و الذ� �م�ن توض�حه أكثر من خالل الش�ل الموالي:

خالل الفترة  تكستارغیر المرفئ�ة  مناصب الشغل على مستو� المنطقة اللوجست�ةتطور : )08الش�ل رقم (

2016-2020 

   

  من إعداد الطل�ة �االعتماد على معط�ات إدارة المنطقة اللوجست�ة تكستار.المصدر: 

  

أكبر �ان موظف و  100 تكستار بلغ �المنطقة اللوجست�ة عدد الموظفیننالح� من الرسم الب�اني أعاله أن      

موظفین عام  5 ل�صل إلىموظف ثم تقلص  65وذلك عند فتحه ألول مرة  2016عدد للتوظیف في عام 

موظف و هذا دلیل  30 بــ 2018وذاك في عام  2017ل�عاود الز�ادة �ست أضعاف ما بلغه في عام  2017

خل� أ� منصب فلم یتم  2020و  2019سنتي  خاللأما ،  للمنطقة اللوجست�ةد� على ز�ادة النشا� االقتصا

  العل�ا.�أمر من السلطات  2021شغل آخر إلى غا�ة غل� المنطقة اللوجست�ة تكستار في سنة 
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  2020-2017في الفترة  تكستارغیر المرفئ�ة من خالل المنطقة اللوجست�ة  : حجم الواردات الفرع الثاني

  :  الجدول المواليالمنطقة اللوجست�ة تكستار من خالل واردات �م�ن توض�ح حجم 

- 2017ي الفترة تكستار فغیر المرفئ�ة  المنطقة اللوجست�ة من خاللالواردات  حجم): 10جدول رقم(ال

2020.  

  )�عدد الحاو�ات(الق�م مقدرة 

 السنوات �عدد الحاو�ات حجم الواردات

477 2017 

4000 2018 

3500 2019 

4388 2020 

  من إعداد الطل�ة �االعتماد على معط�ات إدارة المنطقة اللوجست�ة تكستار.المصدر: 
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  �ل الموالي:الش من خالل�ما ��من توض�ح هذه المعط�ات 

   2020- 2017تكستار في الفترة  المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة جم الواردات في ح): 09الش�ل رقم (

      

  من إعداد الطل�ة �االعتماد على معط�ات إدارة المنطقة اللوجست�ة تكستار.المصدر: 

  

 منتكستار في ارتفاع مستمر  ت�ةمن خالل المنطقة اللوجسمن خالل المنحنى الساب� نالح� أن الواردات     

الى  2018حاو�ة من الواردات ثم انتقلت في عام  477 ـب �قدر 2017  سنةحیث �ان في  2020 إلى 2017

 2019 سنةأضعاف ما �ان عل�ه في العام الذ� قبله ثم انخفض في  ةحاو�ة أ� ما �قارب العشر  4000

  .حاو�ة 4388ـأقصى ارتفاع له �حجم �قدر ب 2020 سنةفي  ل�صلحاو�ة  500انخفاض طفیف �قدر ب 

: أجهزة الكترومنزل�ة، مواد مصنعة و نصف مصنعة، مواد أول�ة  مثلو �م�ن ذ�ر �عض المواد المستوردة 

لصناعة ال�الست�ك، مواد موجهة لصناعة أغذ�ة األنعام، ألمنیوم موجه للتصن�ع، حدید موجه للتصن�ع، األقمشة 

  هزة، الماكنات و العتاد،.......الخالجاهزة و غیر الجا

   .1، تر��ا.....الخاإلماراتالدول المستورد منها مثل: الصین، فرنسا، اس�ان�ا، �عض ذ�ر أ�ضا �م�ن �ما      

  و الجدول الموالي یوضح أ�ضا ق�م االستیراد على مستو� المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار:

                                                            
 مقابلة مع مسؤول المنطقة اللوجست�ة تكستار. 1
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   2019 - 2018 لمنطقة اللوجست�ة تكستاراد على مستو� ): ق�مة االستیرا11الجدول رقم(

عدد التصرحيات   السنوات  

  احملفوظة

  القيمة �لدينار

  اجلزائري

عدد التصرحيات   مبلغ الرسوم و احلقوق املستحقة  احلمولة االمجالية(كلغ)

  إعادة البيع كما هو

            2018  جباية

2019            

            2018  جيجل

2019            

            2018  سطيف

2019            

  262  11.523.124.374.40  83.342.581  44.783.822.888.00  1316  2018  برج بو عريريج

2019  570  13.359.170.400.40  77.983.214  3.954.323.885.60  151  

  139  5.657.983.632.00  53.485.613  18.271.894.168.60  660  2018  تكستار

  4943  147.486.795.901.89  9.668.948.936.74  640.292.537.721.98  13161  2018  االمجايل

2019            

المصدر: مفتش�ة أقسام الجمارك لوال�ة برج بو عر�ر�ج
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  مایلي:أعاله  الجدول من یتضح

تصر�ح محفو� على مستو� مفتش�ة  13161تم تسجیل  2018في سنة  عدد التصر�حات المحفوظة :-1

تصر�ح  1316تصر�ح محفو� �النس�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار و  660 ، وعر�ر�ج و أقسام الجمارك برج ب

فقد لوح� انخفاض ملموس في عدد التصر�حات  2019، أما �النس�ة لسنة  برج بوعر�ر�ج ةمحفو� �النس�ة لوال�

  تصر�ح محفو� �النس�ة لوال�ة برج بوعر�ر�ج. 570مقارنة �السنة الماض�ة و قد قدر عددها بــــ

 :�ق�مة إجمال�ة 2018الق�مة لد� الجمارك في سنة  درتق :الدینار الجزائر� الق�مة �-2

دج  18.271.894.168.60 :قدرت بـ�النس�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار دج ف 640.292.537.721.98

فقد سجل   2019في سنة  أما،  دج 44.783.822.888.00فقد سجلت ق�مة   بینما في وال�ة برج بوعر�ر�ج

  دج. 13.359.170.400.40 �مبلغ: %29.83الق�مة المسجلة لد� الجمارك بنس�ة انخفاض في 

مقدرة بــ  2018لسنة المستوردة ة اإلجمالیـــــــــــــــــــــــــ�ان وزن الحمولة  : (�الكلغ) ةـــــــــــــــــــــة اإلجمالیــــــــــــــالحمول-3

 �53.485.613لغ �النس�ة لوال�ة برج بوعر�ر�ج و �83.342.581لغ موزعة بوزن  9.668.948.936.74

 77.983.214فقد قدرت الحمولة االجمال�ة بـــ  �2019لغ �النس�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار، أما �النس�ة لسنة 

  �لغ �النس�ة لوال�ة برج بو عر�ر�ج.

من الرسوم و  ق�مة مستحقةحققت مصلحة الجمارك لوال�ة برج بوعر�ر�ج مبلغ الرسوم و الحقوق المستحقة: -4

دج ، حیث �انت  147.486.795.901.89مقدرة بـــ:  2018لسنة الحقوق الجمر��ة  عن عمل�ة االستیراد 

دج، �ذلك تم تحقی� ق�مة  5.657.983.632.00الرسوم المستحقة على المنطقة اللوجست�ة تكستار هي: 

ستو� وال�ة برج بوعر�ر�ج، أما �النس�ة لسنة النشاطات التجار�ة على مدج من رسوم  11.523.124.374.40

  دج. 3.954.323.885.60قدرت ق�مة الرسوم و الحقوق الجمر��ة المستحقة بـــ:  2019

تصر�ح محفو� على مستو�  4943تم تسجیل  2018في سنة عدد التصر�حات إعادة الب�ع �ما هو: -5

تصر�ح  262س�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار و تصر�ح محفو� �الن 139مفتش�ة أقسام الجمارك برج بوعر�ر�ج 

فقد لوح� انخفاض ملموس في عدد التصر�حات  2019محفو� �النس�ة لوال� برج بوعر�ر�ج ، أما �النس�ة لسنة 

  تصر�ح محفو� �النس�ة لوال�ة   برج بو عر�ر�ج. 151مقارنة �السنة الماض�ة و قد قدر عددها بــــ
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  2019-2018تكستار غیر المرفئ�ة من خالل المنطقة اللوجست�ة الفرع الثالث: حجم الصادرات  

 2019 -2018 من خالل المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار تصدیر المواد غیر الهیدرو�ر�ون�ة ) :12الجدول رقم (

  2019إجمالي   2018إجمالي   

          1235  بجا�ة  عدد التصر�حات

 %+14.16  378      339  برج بو عر�ر�ج

  09      /  ستارتك

          121  جیجل

          325  سطیف

    29.529.317.494.30  بجا�ة  الق�مة (دج)

  

37.750.741.944.18  

  برج بو عر�ر�ج  

3.277.823.378.00  

  

  

2.01+% 

    3.313.159.186.87  برج بو عر�ر�ج

  تكستار    2.337.131.163.92  جیجل

    2.571.134.099.09  سطیف  78.770.717.00

  لحمولة االجمال�ةا

  (�لغ)

    676.829.714.00  بجا�ة

  

1.143.805.075.16  

  برج بو عر�ر�ج  

13.019.611.91  

 

 

//  

    9.023.893.19  برج بو عر�ر�ج

  تكستار    449.385.974.28  جیجل

    8.565.493.69  سطیف  162.534.86

    أفیولس.....لوحات  المواد الكهرومنزل�ة، الهواتف، الجص،    المواد المصدرة

  تونس، لیب�ا، فرنسا، ا�طال�ا،.........    البلدان المعن�ة

المصدر: مفتش�ة أقسام الجمارك لوال�ة برج بو عر�ر�ج
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   مایلي:أعاله  الجدولنالح� من 

            ةتصر�ح محفو� �النس�ة لوال� 339تم تسجیل  2018في سنة  عدد التصر�حات المحفوظة :-1

تصر�ح  325أما �اقي مناط� الهضاب العل�ا فسجلت عدد التصر�حات بوال�ة سطیف بـ: برج بو عر�ر�ج ،

تصر�ح و المالح� من ذلك  121تصر�ح محفو� أما وال�ة جیجل فتم تسجیل: 1235محفو� و بوال�ة بجا�ة بــ

  �له أن میناء بجا�ة �حتل الصدارة في تلك الق�م.

 378دد التصر�حات مقارنة �السنة الماض�ة و قد قدر عددها بــــفي ع ارتفاعفقد لوح�  2019أما �النس�ة لسنة 

تصر�ح محفو� �النس�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار  09، و �عدد تصر�ح محفو� �النس�ة لوال�ة برج بو عر�ر�ج

  مقارنة �السنة الماض�ة.  %14.16أ� ما یواز� نس�ة ز�ادة مقدرة بــ

: �الدینار الجزائر�  2018في سنة  اإلجمال�ة مةالق� قدرت :الق�مة �الدینار الجزائر� -2

دج،  3.313.159.186.87بینما في وال�ة برج بو عر�ر�ج  فقد سجلت ق�مة دج  37.750.741.944.18

دج من إجمالي الق�مة المسجلة لد�  29.529.317.494.30وقد احتل میناء بجا�ة الصدارة أ�ضا �ق�مة : 

  دج على مستو� وال�ة جیجل  2.337.131.163.92، وسجلت أ�ضا ما ق�مته: الجمارك

  دج �النس�ة لوال�ة سطیف. 2.571.134.099.09و ق�مة: 

 دج �السن�ة لوال�ة برج 3.277.823.378.00 :بـالق�مة لد� الجمارك  تفقد سجل  2019أما في سنة  

�ادة في الق�مة �النس�ة للمنطقة اللوجست�ة تكستار، حیث قدرت الز دج  78.770.717.00بوعر�ر�ج و ق�مة: 

  . %2.01المسجلة لد� الجمارك بنس�ة 

مقدرة بــ  2018لسنة  المصدرة إلى الخارج �ان وزن الحمولة االجمال�ة  الحمولة اإلجمال�ة(�الكلغ):-3

      برج بوعر�ر�ج  �لغ �النس�ة لوال�ة  9.023.893.19 حمولة �لغ موزعة بوزن  1.143.805.075.16

�لغ  8.565.493.69بینما وال�ة سطیف تم تسجیل ماق�مته  ،وال�ة جیجللنس�ة �لغ �ا 449.385.974.28و

  �لغ. 676.829.714و احتل میناء بجا�ة الصدارة في ترتیب الوال�ات المصدرة للخارج �حمولة إجمال�ة مقدرة بـ

 برج بو عر�ر�ج �لغ �النس�ة لوال�ة 13.019.611.91فقد قدرت الحمولة االجمال�ة بـــ  2019أما �النس�ة لسنة  

  .�حمولة إجمال�ة عن التصدیر من المنطقة اللوجست�ة تكستار�لغ  162.534.86و ق�مة 

  الدول المصدر إلیها من خالل المنطقة اللوجست�ة تكستار: -4

  .1نذ�ر �عض الدول المصدر إلیها مثل : لیب�ا، تونس ، مور�تان�ا، ا�طال�ا، مالي، النیجر......الخو �م�ن أن 
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  من خالل المنطقة اللوجست�ة تكستار: لمواد المصدرةا -4 

الهواتف،  أجهزة �هرومنزل�ة، حدید مصنع، جلود حیوانات خام، الصوف،�ما تتمثل المواد المصدرة في : 

  الجص، لوحات أفیولس......الخ.

     مع المنطقة اللوجست�ة تكستار: المتعاقدین المتعاملین االقتصادیین المحلیین-5

 80بنس�ة نشاطاتها التصدیر�ة على مستو� میناء بجا�ة  تمارس  condorل الحصر فشر�ة �وندور و على سبی

  .1التي تتم عبر میناء بجا�ة %80 إجمالي منعبر المنطقة اللوجست�ة تكستار   %40و على نس�ة  %

  غیر المرفئ�ة تكستار التصر�حات الجمر��ة للمنطقة اللوجست�ة: الفرع الرا�ع

  2020حات الجمر��ة لسنة أوال: التصر�

  2020لسنة  �عدد التصر�حات  ): الق�مة لد� الجمارك13الجدول رقم(

  التعیین

  

  المجموع  تكستار  برج بو عر�ر�ج

  92  52  40  عدد التصر�حات

  1.705.287.475.10  586.245.424.50  1.119.042.050.60  الق�مة بــ(دج)

عدد التصر�حات 

  المحفوظة
441  271  712  

د� الق�مة ل

  الجمارك
16.273.746.069.78  4.096.220.642.39  20.369.966.712.17  

  .المصدر: مفتش�ة أقسام الجمارك لوال�ة برج بو عر�ر�ج 

  

   �ما هو موضح في الجدول نستنتج أن نشا� المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار في تزاید مستمر         

 40تصر�ح �المقابل في وال�ة برج بو عر�ر�ج سجل  52لة فیها و ملحو�، حیث بلغت عدد التصر�حات المسج

تصر�ح، و �انت الق�مة المقدرة �الدینار الجزائر�:  92 ، و المجموع الكلي للتصر�حات هوتصر�ح 

ل��ون  �النس�ة لوال�ة برج بو عر�ر�ج  دج 1.119.042.050.60دج مقارنة بـ:  586.245.424.50

 271دج، و عل�ه فعدد التصر�حات المحفوظة لد� الجمارك قدرت بـ 1.705.287.475.10المجموع الكلي : 

تصر�ح على مستو� وال�ة برج بو عر�ر�ج �مجموع  441تصر�ح على مستو� المنطقة اللوجست�ة تكستار و 
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دج على مستو� المنطقة  4.096.220.642.39و منه حددت الق�مة لد� الجمارك بـتصر�ح محفو�  712

دج على مستو� برج بوعر�ر�ج و�مجموع �لي:  16.273.746.069.78و  اللوجست�ة تكستار

  دج.20.369.966.712.17

  2021ثان�ا: التصر�حات الجمر��ة لسنة 

  2021للثالثي األول لسنة �عدد التصر�حات ): الق�مة لد� الجمارك 14الجدول رقم(

  التعیین

  

  المجموع  تكستار  برج بو عر�ر�ج

  10  /  10  عدد التصر�حات

  135.037.070.80  /  135.037.070.80  �مة بــ(دج)الق

  92  /  92  عدد التصر�حات المحفوظة

  1.450.549.524.10  /  1.450.549.524.10  الق�مة لد� الجمارك

  المصدر: مفتش�ة أقسام الجمارك لوال�ة برج بو عر�ر�ج 

  

�سبب العدید من  2021سنة  متوقف خالل الثالثي األول منالمنطقة اللوجست�ة  نشا� یبین الجدول أعاله أن

تم والتي   مقارنة بوال�ة برج بو عر�ر�ج  األس�اب و المشاكل حیث لم �سجل على مستواها أ� حر�ة تجار�ة

تصر�ح �ق�مة  92دج و عدد التصر�حات المحفوظة  135.037.070.80تصر�حات �ق�مة  10تسجیل 

  .دج 1.450.549.524.10
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  غیر المرفئ�ة تكستار لمنطقة اللوجست�ةل اآلفاق المستقبل�ة التحد�ات والم�حث الثالث :

 تذلیلها حال في التي المش�الت من یخلو ال انه اال المیناء بها تمیز التي االیجاب�ة المقومات من الرغم على     

قة اللوجست�ة المنط تجا�ه التي المش�الت ومن �،ال�حر  النقل لمتطل�ات العالميالتطور  مواك�ة �م�نه المیناء فأن

  تكستار.

  تكستارغیر المرفئ�ة  المنطقة اللوجست�ة تحد�ات: األولالمطلب 

تعاني المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار ��اقي المنشآت الوطن�ة من تحد�ات و مشاكل عدیدة      

تعطل في و صول عندما تغل� الس�ك الحدید�ة �حدث تأخیر و ف اإلمدادالنقل و � متعلقةمشاكل :  تتلخص في

في الشحن و التفر�خ و المناولة و تسل�م  المنطقة اللوجست�ةالحاو�ات و �التالي تأخر في العمل على مستو� 

ل�عض الشرو� التي یجب أن تتوافر علیها  ة المنطقة اللوجست�ة عدم مطا�ق�اإلضافة إلى  �ضائعهمالعمالء 

التي  إنشائهمیناء جافا أخر في ر�وع الوطن رغم تكلفة  21الموانئ الجافة و هذا هو السبب وراء غلقه و غل� 

  . جزائر�  مل�ار دینار 10مع مشروع توسعة مما یجعل المشروع �فوق  جزائر�  تقدر بثالثة مل�ار دینار

أكبر مش�ل  میناء بجا�ة إلىتكستار غیر المرفئ�ة  المنطقة اللوجست�ةالس�انیر من جهاز نقل  �ما �عد سبب

المنقولة المستوردة عدم القدرة على فحص السلع الموجودة في الحاو�ات  أد� إلىمما نطقة اعترض نشا� الم

  �اتجاه المنطقة اللوجست�ة.

  تكستار غیر المرفئ�ة للمنطقة اللوجست�ة المستقبل�ة اآلفاق:  الثانيالمطلب 

ة طاق لرفع وحلهاا لألخذ به�سعى میناء بجا�ة  منطل� المشاكل التي تعترض نشا� المنطقة اللوجست�ة من

 الدول مصاف فيالجزائر  جعل و�التالي للمیناء الدول�ة المالحة حر�ة وجذب الفعل�ة االنتاج�ة المنطقة اللوجست�ة

، و یتحدد ذلك من خالل اآلفاق المستقبل�ة المبرمجة للمنطقة اللوجست�ة الحضار�  التطور ومواك�ة المتقدمة

 تكستار و المتمثلة في:

ه�تار وذلك من أجل عمل�ة تفر�غ عدد  30ـب إضاف�ة مقدرةالحاو�ات �مساحة � الخاصة منطقةالفي  توس�ع -

  .)س�عة مل�ار دینار( دج 7.000.000.000.00: أكبر من الحاو�ات و ستكلف هذه العمل�ة أكثر من

 منصب 100الى مناصب الشغل المتوفرة حل�ا و التي هي  �اإلضافةمنصب شغل  300توفیر ما �قارب   -

  . 1موظف 400تصل لعدد شغل مما یجعل العدد الكلي لمناصب الشغل 
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�ما تمت دراسة انشاء منطقة صناع�ة مصغرة تضم ثالث مؤسسات مصغرة األولى مختصة في المواد الش�ه  -

األلي والثالثة مختصة في صناعة الخیو� الطب�ة حیث  لإلعالمالصیدالن�ة و الثان�ة في صنع أجهزة البرمج�ات 

  منصب شغل م�اشر. 600لمفروض أن توفر حوالي من ا

و أخر�  الى أنه ضمن مشروع التوسعة سیتم انشاء مستودعات خاضعة للرقا�ة الجمر��ة عاد�ة �اإلضافة -

متر مر�ع مخصصة للمواد الفالح�ة الموجهة للتصدیر �الشراكة مع غرفتي الفالحة  20000مبردة �مساحة 

 والتجارة لوال�ة برج بوعر�ر�ج .

�سعى میناء بجا�ة لبلوغ دور صانع للحلول اللوج�ست�ة والصناع�ة من خالل تطو�ر أقطاب صناع�ة �ما 

وأنشطة فرع�ة على مستو� أو �القرب من المنطقة اللوج�ست�ة غیر المرفئ�ة تكستار مثل مراكز الجمع و التوز�ع 

ج�ست�ة العالم�ة، و هذا �عد دعما للو حتى تكون منطقة ت��ستار حافز للتطور اإلقتصاد� على غرار األقطاب ا

لوج�ست�ا حق�ق�ا للمتعاملین االقتصادیین الصناعیین منهم و المنتجین حتى یتم�نون من تنظ�م نشاطاتهم في 

مجال التوز�ع و �ذلك عمل�ات التصدیر بتكالیف لوج�ست�ة منخفضة و �التالي تحق� قدرة تنافس�ة للمنتجات 

  الم�ة.المحل�ة على مستو� السوق الع

هذا ماس�م�ن على المد� الطو�ل من خل� منا�ع للثروات و مناصب شغل و تنافس�ة العمالء الصناعیین منهم 

و المنتجین المتواجدین في الهضاب العل�ا و الوال�ات المجاورة و �ذلك المساهمة في تقو�ة و تعز�ز المصفوفة 

  االقتصاد�ة لل�الد.

 ة غیر المرفئ�ة ت��ستار قطب لوج�ستي في خدمة التنافس�ة االقتصاد�ةالمنطقة اللوج�ست� ار�م�ن اعت��ما س

  .1مستق�ال
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  :الثاني خالصة الفصل

الدور الفعال الذ� تؤد�ه المنطقة اللوجست�ة تكستار في تنش�� الحر�ة  المتحصل علیهاأكدت اإلحصائ�ات      

خدمات للمتعاملین االقتصادیین المحلیین الصناعیین  ما تقدمه المنطقة من�ذلك التجار�ة مع العالم الخارجي، و 

 انطالقمن بین أس�اب منهم و المنتجین، �ما و �عد الموقع الجغرافي االستراتیجي للمنطقة اللوجست�ة تكستار 

قة نطلم بتمو�له تمو�ال �امال منذ بدایته حتى مشروع توسعتهمیناء بجا�ة  حیث تكفلت شر�ة  ف�رة إنشائها

التي تعتبر أهم منطقة لوجست�ة في ه��ل المیناء الجاف ، �ما �سعى میناء بجا�ة لمواك�ة التطورات  الحاو�ات و

  و العمل �المعاییر الدول�ة. التكنولوج�ة في مجال تسییر الموانئو التغیرات 

  

        

  

 

   



 

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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 الدول على وعائدات م�اسب من تدره لما وذلك االقتصاد�ة، للتنم�ة �محرك دورها الدول�ة التجارة أثبتت       

 الجنس�ات، المتعددة الشر�ات دور وتعاظم تنامي �الح� االقتصاد�ة لألوضاع والمتت�ع الت�ادل، أطراف

 ومعلوماتي تكنولوجي تطور من بهاصاح وما العوامل هذه �ل السوق، آل�ة وس�ادة االقتصاد�ة التكتالت

  الجدید. العالمي االقتصاد� للنظام األساس�ة السمة أص�حت التي العولمة ظاهرة بروز ساهمت في

 �م�ن التي المحتملة العوامل �عض إلى ال�حر�  النقل صناعة من مختلفة قطاعات تطور استعراض و�شیر   

 العوامل: هذه �بیرة، وتشمل منافًسة تص�ح أن على الوطن�ة صناعاتها لمساعدة النام�ة البلدان فیها تنظر أن

الوطني،  الواقع مع م��فة س�اسات واعتماد العاملة؛ الید إنتاج�ة ودعم ال�حر�؛ النقل شر�ات تكتالت تطو�ر

 ودعم صناع�ة س�اسات من ال�حر�  النقل قطاعات �عض في تعمل رئ�س�ة شر�ات عدة استفادت وقد

  .المثال سبیل على ال�حارة أو الموانئ تشغیل خدمات أو السفن من صادراتها وتوس�ع إلرساء ح�ومي

 تغییر أ� الدول لتلك ال�حر�  النقل تجارة على �طرأ لم النام�ة، البلدان حول األون�تاد إلحصاءات وفقا   

 حیث �ة،الدول التجارة في متواضعة حصة على تستحوذ مازالت النام�ة الدول فإن العام الس�اق وفي، یذ�ر

 تشیر حس�ما الصادرة الشحن من 50% وحوالي المستوردة السلع تجارة من 28% النام�ة البلدان تمثل

 .النفط�ة الصادرات م�وناتها على في تعتمد الدول تلك صادرات معظم �أن العلم مع األون�تاد إحصاءات

 ضعف �سبب الم�اشر األجنبي اراالستثم تشج�ع على �عمل ال الحالي بوضعه الجزائر�  ال�حر�  فالنقل     

 �عتبر التطورات التكنولوج�ة العالم�ة تقتض�ه لما وفقا ال�حر�  النقل خدمات تحر�ر أن �ما الخاص، القطاع

  .الدول�ة التجارة حجم ز�ادة على ذلك أثر ما إذا إیجاب�ا عنصرا

  الفرض�ات:صحة اخت�ار  -1

سي في الحر�ة التجار�ة الخارج�ة من منطل� تقی�م إن اعت�ار الموانئ ال�حر�ة الجزائر�ة عنصر أسا- 1

�اإلضافة إلى الدور الذ� یلع�ه األسطول ال�حر� الجزائر� في  خدماتها و رفع میزاتها التنافس�ة ف�ما بینها،

  و الذ� �عتبر المورد األساسي في االقتصاد الوطني. تسهیل حر�ة ال�ضائع �ما فیها المنتجات البترول�ة

تم  الوطني، قدعدالت النمو االقتصاد� مرفئ�ة تكستار في ز�ادة مالالمنطقة اللوجست�ة غیر إن ف�رة دور - 2

تخرج من دائرة استحواذ المنطقة اللوجست�ة تكستار  والتي لمها �اإلحصائ�ات وتصر�حات مسؤولیها التأكد من

لسلة النقل متعدد و�ونها أحد الحلقات في س العل�ا،على معظم التحر�ات التجار�ة في منطقة الهضاب 

  النهائي.المستهلك  و�نتهي لد� بجا�ة ال�حر� الوسائ� الذ� یبدأ من میناء 

  :ال�حثنتائج -2
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  ، �م�ن الخروج �عدد من النتائج التي تتمثل ف�مایلي:والتحلیل لموضوعنا�عد الدراسة 

 بتطبی� الجزائر تقوم أن الضرور�  من لذلك فعالة، وغیر ضع�فة الجزائر في لل�ضائع الدول�ة التجارةتعتبر -

  التغیرات الخارج�ة. و�تكیف مع�اقتصاد مزدهر إلى الخروج  تهدف ومتناسقة شاملة تنمو�ة خطة

متطل�ات السفن الحدیثة  دون مراعاة فق�، للنقل �مراكز تعمل تقلید�ة موانئ تعتبر الجزائر�ة الموانئ أنّ  -

ادة تكالیف النقل مع االقتصار على السفن الصغیرة في وهذا أد� الى ز� المتزایدة، واحت�اجات المتعاملین

  النقل ال�حر� الجزائر�.

 یؤد� مّما والحاو�ات السفن وتفر�غ �شحن المتعلقة واآلل�ات المعدات في �بیر نقص من الموانئ تعاني ما-

 .دول�ا بها المعمول المقای�س تتعّد� طو�لة لمّدة االنتظار إلى

 أّنها �ما والتفر�غ، الشحن خدمات سعر في الكبیر واالرتفاع الموانئ مستو�  على الخدمات �فاءة عدم-

  .ال�حار �أعالي خاصة للمساعدة �حاجة تكون  التي السفن إلنقاذ تقن�ة وٕاغاثة إنقاذ سفن إلى �حاجة

 ال أّنها إالّ  الموانئ �عض في الطفیف االرتفاع رغم الحاو�ات، تداول عمل�ة في تأخرا الجزائر تسجل �ما-

 .62%إلى  تصل إذ العالمي �المعدل مقارنة واضحا تأخرا تسجل زالت

 .الخ...الجمر��ة الرسوم وٕاجراءات ال�ضائع بتفر�غ اإلدار�ة اإلجراءات طول-

 على �أثر مّما الحضر�، النسیج داخل وجودها �ذلك الجزائر�ة الموانئ تواجه التي المشاكل أهمّ  ومن-

  توس�عها. إم�ان�ة

 حساب على �التراضي وصفقات الرشاو�  دائرة عن تخرج ال التي الخطیرة والتجاوزات الفساد قضا�ا و�ذا-

 أمواال یدفع المستورد یجعل ما المستوردة االستهالك�ة المواد سعر على �أثر مما االبتزاز،و  الوطني االقتصاد

 .�اهظة

 المتسارعة التجار�ة الحر��ة مواك�ة نع عاجزة الجافة الموانئ فیها �ما الوطن عبر التجار�ة الموانئ وت�قى-

  سنو�ا.عنه خسائر �مالییر الدوالرات  والذ� نجم التسییر، و�رامج العمل �أنظمة أخلّ  الذ� األمر

 محاولة من البدّ  وعمله هر دو  المیناء د�ؤ ی فحتى النام�ة،ه مشاكل تعاني منها أغلب الدول هذ مثل ت�قى-

   والخدمات المالح�ة.التسه�الت  والنزاهة وتقد�مییر حسن التس من المشاكله هذ على القضاء

   : التوص�ات-3

�عد تحدید أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة، نقترح �عض التوص�ات التي نعتقد أنها مهمة في الوقت 

  ف�مایلي: والتي تتمثلالحالي 
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 من بدال الموانئ الرئ�سة رحلةم إلى واالنتقال الحالي المیناء أداء وتحسین و�فاءة طاقة ز�ادة البد من- 1

   .للجزائر االقتصاد� االستقالل �حق� �ما الحال�ة الثانو�ة الموانئ

ة مواك� طر�� عن لل�ضائع والتصدیر االستیراد مجال في للجزائر االقتصاد� االستقالل تعز�زضرورة - 2

  بجا�ة.ومنها میناء  لمعاییر العالم�ة في النقل �الحاو�اتل الموانئ

 .النقل تكالیف وتقلیل العمالقة البواخر استق�ال على قادرة رئ�سة موانئ إنشاء مرحلة إلى االنتقال من البد- 3

 .الموانئ لمشار�ع الخدمات وتقد�م وتشغیل تنفیذ في الخاص القطاع دور تعز�زیجب - 4

 .والقر��ة اورةالمج واالقطار الدول لموانئ ومنافسة جاذ�ة موانئ إلى الجزائر�ة الموانئ تحو�لضرورة - 5

 �الحدود ال�ضائع مناولة على القدرة �حق� �ما لألرصفة االرض�ة المناولة معدات تحدیث�ما یجب - 6

 .المطلو�ة

  .المیناء لنشا� والتشغیل اإلدارة مجال في وااللكترون�ة الحدیثة األنظمة إدخالالبد من - 8

  آفاق ال�حث:

 �عض �طرح نقوم مقترحات من تقد�مه تم وما الذ�ر سا�قةال النتائج على و�ناءراسة الد من الحد هذا عند

 :المستقبل في �حث إلش�ال�ات مواض�ع تكون  أن تصلح انراه والتي معالجتها یتم لم التي الموضوعات

  . الجزائر�  االقتصاد� النمو على إصالح بن�ة الموانئ س�اسة أثر -

  .الحرة التجارة مناط� خالل من العالمي االقتصاد في ودورها النام�ة الدول اقتصاد�ات -

 المنطقة اللوجست�ة تكستار و دورها في دفع عجلة التنم�ة االقتصاد�ة الوطن�ة. - 

  .والنجاح التوفی� وجل عز المولى سائلین ومعالجته، الموضوع اخت�ار في وفقنا قد ن�ون  أن نرجو
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 :ملخص

إلى دراسة واقع قطاع النقل ال�حر� الجزائر� والذ� �عتبر من أهم  اهذ �حثنامن خالل  نهدف      

القطاعات الحیو�ة للبلد،وتعد الموانئ ال�حر�ة حلقة وصل إستراتیج�ة لتسهیل تدف� ال�ضائع إلى األسواق 

فة في تنش�� حر�ة التجارة الخارج�ة الدول�ة، حیث خصصنا دراستنا هذه على الدور الذ� تؤد�ه الموانئ الجا

من خالل دراسة حالة المنطقة اللوجست�ة غیر المرفئ�ة تكستار ، وقد توصلنا من خالل دراستنا هذه أن 

المنطقة ساهمت �ش�ل فعال وخالل فترة وجیزة من إنشائها في تنش�� حر�ة التجارة الخارج�ة خاصة في 

   .مناط� الهضاب العل�ا

  
  

 

 .تكستارغیر المرفئ�ة  اللوجست�ة المنطقة،الخارج�ة ، التجارةال�حر�ة ، الموانئال�حر� النقل  اح�ة:الكلمات المفت

 

ABSTRACT  

         We aim through this research to study the reality of the Algerian maritime 

transport sector, which is considered one of the most vital sectors of the country, 

and seaports are a strategic link to facilitate the flow of goods to international 

markets. A case study of the non-port logistic region of Texter, and we found 

through this study that the region contributed effectively and during a short period 

of its establishment to the revitalization of the foreign trade movement, especially 

in the areas of the high plateaus. 
 

 

 .  
Keywords: Maritime transport, seaports, containers, Algerian foreign trade, non-port logistics 

zone Texter. 
 

 


