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إن األعمال الواردة في هذا الكتاب تعبر حصريا عن رأي كتابها وتحت مسؤوليتهم وال تمت بأي 

 صلة بتوجيهات وآراء المخبر أو هيئات الملتقى أو المؤلفين اآلخرين.



 افتتاحية الكتاب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نستعين، والصالة والسالم على نبيه محمد األمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وبعد:الحمد هلل رب العاملين وبه 

استراتيجية تحفيز قطاعات التنمية االقتصادية املحققة للتنوع  PRFUوفرقة البحث تشرف جامعة الجزائر ت 

إشكالية تطوير وترقية قطاع النقل في ظل تحقيق أعمال امللتقى الوطني حول: بتقديم كتاب االقتصادي )حالة الجزائر( 

 التنمية االقتصادية خارج املحروقات في الجزائر.

 :ديباجة امللتقى 

يعد قطاع النقل من قطاعات احليوية يف حتقيق التنمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات، إذ تتوقف مجيع قطاعات احملركة 
 ت...إخل، على مدى كفاءة نشاطه وتقدمه.لتنمية االقتصادية كصناعة، سياحة واخلدما

إىل أن هذا القطاع ال يزال حمدود النطاق والنشاط وحكرا على الدولة نتيجة العتبارات اجتماعية وختوف من املنافسة 
 االقتصادية، ما ترتب عليه سوء تسيريه وعدم كفاءته، وعدم انتهاز فرص تنميته وتوسعه.

جبدية يف تغيري ساستها اجتاه قطاع النقل، من أجل عصرنته وتطويره مبا يتماشى لذلك جيب على الدولة التفكري 
ومتطلبات التنمية املستدامة، الرقمة وبشكل يتيح اشراك اخلواص يف االستثمار واالستغالل يف نشاط النقل، من أجل رفع  

 روقات.كفاءته وتوسيع نطاق نشاطه وحتقيق ميزة تنافسية للمنتجات املصدرة خارج قطاع احمل

يشكل تطور وتوسع قطاع النقل ابجلزائر شرط أساسي لتشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات وحتقيق ميزات جتارية، 
حبيث ميكن املؤسسات االقتصادية من ترشيد تكاليف تصدير منتجاهتا للخارج بشكل عام وتوسيع نشاطها إىل السوق 

عبور ود طرق برية تربط بني العديد من الدول ميكنها من أن تصبح قطب لاإلفريقية، إذ تسخر اجلزائر مبوقع جغرايف ووج
  السلع ولعب دور اقتصادي مهم.

 ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في مجال ترقية الصادرات خارج املحروقات والتي تلخص كاآلتي:

 .التعريف بمفهوم النقل وأهمية ترقية قطاعه في تشجيع الصادرات خارج املحروقات 

 .تبيان دور قطاع النقل في تخفيض التكلفة والتحكم في عملية التصدير بغيه تحقيق ميزات تنافسية 

  تبيان أهمية النقل في الربط بين اإلنتاج والتصدير، من حيث تقليص مدد التصدير والتقليل من التكلفة، ناهيك عن

 .الشغل دائمة وبوسائل صديقة للبيئةتحقيق تنمية مستدامة تعمل على تحقيق اهداف اجتماعية وتوفير مناصب 

  التوصل إلى توصيات مفيدة تساهم في حث الدولة على تبني برامج تنموية من شأنها ترقية قطاع النقل وسماح

للمؤسسات بالتحكم في تكاليفها ما يتيح لها تحقيق ميزات تنافسية في الخارج تدعم الرصيد املالي للدولة من العملة 

 صاد.الصعبة وتنمي االقت

 وعليه يمكن صياغة هذه اإلشكالية بالسؤال التالي: 

 كيف يمكن تطوير وترقية قطاع النقل في الجزائر ليساهم في تحقيق تنمية االقتصادية خارج املحروقات؟



 

 أهداف ومحاور امللتقى 

 يسعى هذا امللتقى لتحقيق مجلة من االهداف امهها:
 حتديد املفاهيم االساسية للنقل وقطاع النقل 
 حتديد البدائل التمويلية للقطاع لتنشيط استثماره واستغالله 
 حماولة تشخيص وضعية قطاع النقل وحتديد الفرص التنمية املتاحة له 
 .اظهار دور املهم للشراكة العمومية وخاصة كحل مستقبلي لتطوير قطاع النقل وتوسيع نشاطه 
 صاديةيف حتقيق التنمية قطاع النقل والتنمية االقت حماولة أتكيد على ضرورة اعتماد اهداف التنمية املستدامة 
  تبيان مدى ارتباط ومسامهة قطاع النقل يف تنمية القطاعات احملركة لتمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات

 وحتقيق ميزة تنافسية
 احملاور التالية:لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واخلروج ببعض التوصيات ارأتينا أن نتناول يف هذا امللتقى 

 سنة األخرية وأفاق تنميته. 02تشخيص واقع واصالحات قطاع النقل يف اجلزائر خالل  :احملور األول

 يف ظل احتكار الدولة للقطاع. PPPيف قطاع النقل يف اجلزائر ودور الشراكة العمومية واخلاصة  إشكالية اإلستثمار احملور الثاين:

 التحفيزي يف تشجيع اإلستثمار واالستغالل يف قطاع النقل ابجلزائر اجلباية ودورها: احملور الثالث

 متويل استثمار ونشاط قطاع النقل ابجلزائر أليات احملور الرابع:

 دور التمويل اإلسالمي كحل تكميلي ملشكل التمويل قطاع النقل ابجلزائر احملور اخلامس:

 لرقمنة، الطاقة والتنمية املستدامة.تطوير وعصرنة قطاع النقل مع متطلبات ا: احملور السادس

 دور قطاع النقل يف تعزيز الصادرات خارج قطاع احملروقات. احملور السابع:
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 حمتوى الكتاب 
اعتبارات ذات عالقة باملكانة العلمية للكاتب أو املوضوع املنشور، وانما العتبارات ترتيب املواضيع املنشورة، ال تخضع ألية 

 تتعلق بترتيب محاور املؤتمر، وأخرى تتعلق باإلخراج والنشر.

 

املؤسسة  الباحث)ين( عنوان املداخلة الرقم
 األصلية

 صفحة

01 

الة النقل الربي ح دور البنية التحتية للنقل يف النمو االقتصادي ومسؤوليتها البيئية:
 اجلزائري

Rôle des Infrastructures de transport dans la 
croissance économique et sa responsabilité 

environnementale : cas du transport routier Algérien 

 شيقارة هجرية 
 جواهر منري

 01 جامعة بومرداس

02 
 شبكة النقل يف اجلزائر

Le réseau du transport en Algérie état des lieux 

ليداي سعيد 
احلاج سوكي 
 حكيمة

جامعة مولود 
معمري تيزي 

 وزو
11 

03 
 قطاع النقل يف اجلزائر بني الواقع واملأمول

The transport sector in Algeria between reality and 
expectations. 

 برابر نورالدين 
 ايسني مراح

 22 جامعة تيارت

04 

 .راسة حتليليةد –تقييم قطاع النقل يف اجلزائر ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية 
Assessment of the transport sector in Algeria and its 

role in achieving 
economic development - analytical study. 

 93 3جامعة اجلزائر مصداع راضية

05 
 .ابجلزائر وآفاقه املستقبليةالدور التنموي لقطاع النقل 

The development role of the transport sector in 
Algeria and its future prospects 

 عطا هللا حلسن 
 قواسم نرميان

 21 جامعة سعيدة

06 
 -الواقع والتحدايت-تشخيص قطاع النقل يف اجلزائر 

Le secteur des transports en Algérie : état et défis 12 3جامعة اجلزائر  لوزري اندية 

07 
 الشراكة بني القطاع العام واخلاص من أجل تطوير البنية التحتية للنقل

Public and Private Partnership in order to develop 
the Infrastructure of Transport 

 توات عثمان 
 بالل مسرحد

 77 3جامعة اجلزائر

08 

 قلاجلزائر، يف إطار القوانني االستثمار، ودورها يف ترقية قطاع الناالمتيازات اجلبائية يف 
 -دراسة حالة اجلزائر–

Tax concessions in Algeria, within the framework of 
investment laws, and their role in promoting the 

transport sector - a case study in Algeria 

جلناف عبد 
 الرزاق 
 احرضوان دود

 77 3جامعة اجلزائر 

09 

 التحفيزات اجلبائية يف تشجيع االستثمار يف قطاع النقل يف اجلزائر. دور
Titre de l’intervention : le rôle des incitations fiscales 
dans l’encouragement de L’investissement dans Le 

secteur du transport en Algérie 

 109 3اجلزائر جامعة  حدري دنيا



ارج خ النقل في ظل تحقيق التنمية االقتصادية قطاعوترقية  إشكالية تطوير :الوطنيالملتقى 
 ISBN 978-9931-9655-4-1 0202أفريل  02و 02يومي -المحروقات في الجزائر

 

 

 

 

10 

 -جتربة اخلطوط اجلوية اجلزائرية-البورصة كبديل فعال لتمويل قطاع النقل 
la bourse comme alternative efficace pour financer 

le secteur des transports -Air Algérie comme 
model- 

نعيمة العريب 
وفوزية قديد 
 وهيبة خالفي

 111 3جامعة اجلزائر

11 
 متويل استثمارات قطاع النقل اجلوي يف اجلزائراليات 

les mécanismes de financement des investissements 
du secteur du transport aérien 

 سي حمند منري
 رفاع توفيق

 127 3جامعة اجلزائر

12 

قطاع النقل يف اجلزائر )صكوك املشاركة  الصكوك اإلسالمية كأداة مكملة لتمويل
 منوذجا(املتناقصة 

Islamic Sukuk as a Complementary Tool to Finance 
Transport Sector in Algeria (Decreasing Musharakah 

sukuk model) 

 140 3جامعة اجلزائر  بـيـــحــــمـــــو الزع

13 

التمويل اإلسالمي كآلية لتمويل مشاريع البنية التحتية للنقل ابجلزائر يف ظل األوضاع 
 -الصكوك اإلسالمية منوذجا-الراهنة 

Islamic finance as a mechanism for financing 
transport infrastructure projects in Algeria in light of 

the current conditions - Islamic sukuk as a model 

طاري عبد 
القادر وتومي 
 ابراهيـــم

املركز اجلامعي 
عبد هللا مرسلي 

 تيبازة 
جامعة حممد 
 خيضر بسكرة

127 

14 

 –دراسة ميدانية -مسامهة مرتو اجلزائر يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة 
The Contribution of Algeria Metro to Achieving 

Dimensions of Sustainable Development - A Field 
Study 

 يوسف جدور
 طاهر حلرش

املدرسة العليا 
      للتجارة وجامعة     

 غليزان
179 

15 

 –أمهية التخطيط للنقل لبناء منوذج تنموي انجح يف ظل مفهوم إدارة التنمية املستدامة 
 -النموذج الغائب

The Importance Of Transport Planning To Build a 
Successful Development Model, Through The 

Concept of Sustainable Development Management 
- The Absent Model – 

جامعة أيب بكر  محودة رشيدة
 171 بلقايد تلمسان

16 

التسويق االلكرتوين خلدمات النقل احلضري يف اجلزائر: دراسة حالة التطبيق االلكرتوين 
 "وصلين"

E-marketing of urban transport services in Algeria : 
a case study of the electronic application "Wesselni 

 مولود حواس
 هدى حفصي

 201 3جامعة اجلزائر 

17 

 -حراويةحالة الزراعة الص–تطوير وعصرنة قطاع النقل مع متطلبات التنمية االقتصادية 
The title of the intervention : Development and 
modernization of the transport sector with the 

requirements of economic development - The case 
of desert agriculture  

 213 3جامعة اجلزائر  ســــايـــح فــــريـــــد



ارج خ النقل في ظل تحقيق التنمية االقتصادية قطاعوترقية  إشكالية تطوير :الوطنيالملتقى 
 ISBN 978-9931-9655-4-1 0202أفريل  02و 02يومي -المحروقات في الجزائر

 

 

 

18 
 وآفاق تطويرهدراسة واقع النقل املستدام يف اجلزائر 

Study of the reality of sustainable transportation in 
Algeria and the prospects for its development  

 عدمان فائزة
 بوعريوة ربيع

جامعة 
  23اجلزائر

 جامعة بومرداس
290 

19 
 قطاع النقل واالتصال يف اجلزائر لعصرنةالتجارة اإللكرتونية مدخل اسرتاتيجي 

E-commerce is a strategic gateway to modernizing 
the transport and communication sector in Algeria  
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 اجلزائردور قطاع النقل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف 

Le rôle du secteur de transport dans la réalisation des 
objectifs de développement durable en Algérie  

 بورانن ليدية،
 لعراب سارة

مدرسة 
الدراسات العليا 

 –التجارية 
 القليعة

210 

21 

لفرتة اعالقة قطاع النقل البحري ابلصادرات خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل 
(1370-2011) 

La relation du secteur du transport maritime avec les 
exportations hors hydrocarbures en Algérie durant la 
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 فريقياإدراسة قياسية لدور النقل البحري يف تعزيز صادرات السلع واخلدمات لدول مشال 
Etude Econométrique De Rôle Du Transport 

Maritime Dans La Promotion Des Exportations De 
Biens Et Services Des Pays d'Afrique Du Nord  
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 دور النقل البحري يف ترقية التجارة اخلارجية اجلزائرية 
  2013-2012خالل الفرتة 

The role of shipping in the promotion of Algerian 
foreign Trade during the period 2015-2019  
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