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 الؼ١ــــس
ُٜه لىا في بُداد ُملىا هرا، وؤجىحه في هرا املٜا٤ بخٜدًم ؤطمى ُبازاث الؼ١س  هدمد هللا ووؼ١سه ُلى جٗى

" الري ؤػٖس ُلى جىحُهي بالسؤي الظدًد والىـُدت الُٜمت ألؿُلت بلى  بىشٍد طفُان والخٜدًـــــس  لألطخاذ " 

 حني زماز هرا البدث الُٜم.

لىم الدظُحر ، وبلى ٠ل مً ٛدم ًد ٟما ؤوحه جدُت جٜدًس زاؿت ل٢ل  ت ُو اطاجرة الِلىم  الاٛخـادًت والخجاٍز

ب ؤو بُِد  في بهجاش هرا الِمل وبلى ٠ل لاؿدٛاء.  املظاُدة مً ٍٛس
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 بهـــــداء
وهللا وؤزسح١م مً بوىن ؤمهاج١م ال حِلمىن ػِئا وحِل ل١م الظمّ وإلابـاز  ٛا٤ هللا حِالى"

 "ؿدٚ هللا الٌُِم. حؼ١سونولاٗئدة لِل١م 

هلل الري ؤُاهني في بهجاش هرا الِمل املخىاكّ والـالة والظالم ُلى زاجم لاهبُاء  الخمد هلل والؼ١س

 ؤهدي ُملي بلى ٠ل مً زطم الابدظامت ُلى وحهي . واملسطلحن.

سطىا في ه٘س ي بروز الخحر ال١ُم "ؤمي وؤبي"  بلى مً طىداوي في خُاحي وؤهازوا دزبي ٓو

ذ مِهم خلى الخُاة ومسهاو   "بزىحي". بلى مً جٜاطمذ مِهم زخم ؤمي وحؼاٟز

 ولاطاجرةوبلى ٠ل لاؿدٛاء 
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 ملدمت

ت املىاوئ حِخبر  الاٛخـادًت البيُت ُليها جسج١ص التي والهامت السثِظُت الاٛخـادًت املاطظاث اخدي البدٍس

 الخدًثت الخ١ىىلىحُا في اثاله جوىزا الازحرة الِٜىد ػهدث خُث الـىاُُت، الدو٤  وؤ الىامُت الدو٤  في طىاء

ملُاث الظً٘ بـىاُت جخِلٝ التي  ُامت بـ٘ت البدسي  الىٜل ؿىاُت ُلى ازس مدا البلاجّ وجداو٤  هٜل ُو

ت وباملىاوئ  .الوبُُِت والبِئت الاٛخـادًت البِئت خُث مً ازسي  الى دولت مً املىاوئ ،جسخلٙ زاؿت بـ٘ت البدٍس

 في السثِظُت الِىامل ومً وجىمُتها الدو٤  وجٜدم همى ُملُت ؿلب ىه الاطدثماز ٗان ازسي  حهت مً

 ٗان لرا ،هل الاهخاجي الً٘ ازخُاز وطُاطت املؼسوَ حىدة بمدي ًسجبىه ٠ل راه املسووت، داٖهالا  جدُٜٝ

ت البرامج اُداد كسوزة  الٜادمت ال٘ترة في الطخمت املؼا٠ل مِالجت بهدٖ ج٢ىن  املُدان راه في الاطدثماٍز

 .الازسي  الٜواُاث بحن والخيظُٝ

س خُث الدو٤، اٛخـادًاث في ِٗاال دوزا الخجازي  للخباد٤  طلّ مًه ًدخاح ما لالٛخـاد الخباد٤ ًٗى

 .احىبُا او مدلُا اهخاحها ٠ان طىاءا وزدماث

ت ئباملىاو ُالٛت الخجازي  للخباد٤ ان را الدو٤  بحن وؿل همصة يه التي البدٍس  ٌِمل الري املُىاء في باالطدثماز ٟو

 .الازحر رهه جيؼُى ُلى

 :اإلاطسوحت ؤلاشكالُت

تاو  الهامت لاوؼوت مً الخباد٤ الخجازي  ٌِد-  ب٢اٗت الخـيُّ ؤو إلاهخاج في حِمل ٠اهذ طىاء ميؼإة ؤي في لخٍُى

ٙ همجاالج ِالُخ ٟ٘اءجه جخٛى  .هبدازج ُُٟ٘ت ُلى هٗو

 :الخالُت الاػ٢الُت هسح ًم١ً راه ُلى وبىاءا

ت املىاوئ مظاهمت مدي ما - ت جيؼُى في البدٍس  الخجازي؟ الخباد٤ خٟس

 : ٠الخالي يهو  ؤطئلت ُدة ُلى إلاحابت ًجب إلاػ٢الُت رهه ُلى ولإلحابت

 الخجازي؟ الخباد٤ ُلى البدسي  املُىاء ًازس ُٟٙ -

 : الفسطُاث

 :٠الخالي يهو  ٗسكُاث ُدة ه٘ترق الدظائالث رهه ُلى ولإلحابت

د - ت جٍص ادة الخجازي  الخباد٤ خٟس ت املىاوئ وؼان بٍص  .البدٍس
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ادة جادي - ادة الى املىاوئ في الاطدثمازاث ٍش ت وؼاهاها ٍش ت الخبادالث وخٟس  .الخجاٍز

 : اإلاىطىع اخخُاز أطباب

ُت طبابؤ ىاٞه  :شخـُت زسي ؤو  مىكُى

ُت الاطباب -1 الٛخ الاٛخـادًت الدزاطاث في املىكَى همُتؤ مدي:املىكُى  .الدزاس ي باملىهج هُو

 .مدُمت نهاؤو  املظخٜبل في للولبت مسحِا ج٢ىن  ُلمُت مظاهمت جٜدًم:الصخـُت الاطباب 2-

 .جوبُٜي بجاهب

ت املىاوئ دوز  خى٤  ُمهامل٘ا بِم جصخُذ  ماطظت ُلى مُداهُا الخِٖس زال٤ مًفي الخباد٤ الخجازي   البدٍس

 .البدسي  املُىاء في دوز الخباد٤ الخجازي  واّٛ خى٤  الٜازت  ًهذ الى الخٜاثٝ بٍجٜس هم مظخٔا ء مُىا

ت املىاوئ نؤو  بدثىا اهمُت ج١مً: اإلاىطىع أهمُت  حِخبر والتي الساثدة الاٛخـادًت املاطظاث مها يه البدٍس

 .البلدان جىمُت في السثِس ي الِـب

خماد هٌسا الخدلُلي واملىهج اطخيباهي الىؿ٘ي: اإلاخبع اإلاىهج  زال٤ مً للماطظت حىاهب ُدة جدلُل ُلى بااُل

 .املُداهُت الدزاطت

ب  جخِلٝ ؤطاطُت مجاالث ُدة حِوي مسخل٘ت ٗـى٤  زالزت ُلى البدث راه ًدخىي  : البحث وجلظُم الخبٍى

ت املىاوئفي  لخباد٤ الخجازي ل لاطاطُت بامل٘اهُم ت لخيؼُى البدٍس  الخجازة. خٟس

اث٘ وؤهمه همُخؤو الخباد٤ الخجازي وماهُت املُىاء البدسي ُمىمُاث خى٤  لاو٤  ال٘ـل ًىاٛؽ دىاو٤  هًو  ٍو

ت جىٌُمها وزـاثـها وه٢ُلها الخىٌُمي،  الثاوي ال٘ـل  دزاطت ولازحر الثالث ال٘ـل ؤمادزاطت املىاوئ البدٍس

ت جيؼُى ومدي البدسي  املُىاء في الخباد٤ الخجازي  واّٛ خى٤  مُداهُت  ٟىمىذج برل٣ وازخُاز الخجازة  خٟس

 مظخٔاهم". مُىاء"

 خى٤  ُٜتُجوب ٟخب جىحد ال ول١ً املساحّ ٛاثمت في املبحن ال١خب البِم ُلى هااُخمد :واإلاساحع اإلاصادز

 .الىٌسي  إلاهاز ُلى ٟبحرة بيظبت البدذ اُخمد وبالخالي املىكَى

 .املُىاء في املُادًً مظخىي  ُلى زاؿت الخباد٤ الخجازي  ًُ املِلىماث وهٜف املساحّ هٜف :البحث صعىباث

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل ألاول 

 الخجازي  الخبادلحىل عمىمُاث 
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 جمهُد:

ذ بلى بالىٌس          بحن الِالٛاث في الظاثدة ىاكُّامل مهؤ والاطدثمازاث الؼساٟت و في جلِب الري ًهالسا الٛى

 في مهوحظا اهججظد ُا٠له وحىد حظخدعي التي الدو٤ ....بلخ هره لازحرة  الجيظُاث، مخِددة ػس٠اث هٗىاُل

 املثا٤ املىاوئ. طبُل ُلى منها وهرٟس جُِ٘لها

ت ىاوئوامل         ت جيؼُى في اماه دوزا جلِب ىاوئامل مً حرها ٟٔ الجصاثٍس  ٠ىنها مً اهوالٛا الىهني الاٛخـاد خٟس

 وجٜدًم لادواز مً بالِدًد مالُٜازال٤  مً . الخ.. والخدماث والظلّ البلاجّ سخلٙمل وجـدًسمدوت اطخحراد 

اثٙ مً حملت  الاطتراجُجُاث مً حملت واهتهاج الخ...الاطدثماز الخجازة، الاٛخـادًت الٜواُاث خلٙمس في الًى

ً  جل٣ زاؿت  ٠اهىا طىاء ُىاثُتامل الظُاطاث ؿاوعي لدي لاٟبر الخحز جإزر التياملخِلٜت بجلب املظدثمٍس

ً ؤو مظخىزدًً  .مـدٍز
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 الخجازي  لاإلابحث ألاول: مدخل لدزاطت الخباد

ت الظلّ  واملىاد التي جٜىم الدولت بخـدًسها ؤو اطخحرادها مً وبلى دو٤ ٌِٖس الخباد٤ الخجازي بإهه مجمُى

رل٣ بهدٖ دُم ػس٠اتها املدلُت ًُ  الِالم، بهدٖ الخـى٤ ُلى اخخُاحاث مظتهل١يها وؤطىاٛها ؤوال، ٟو

ٝ مىخجاتها لألطىاٚ لازسي، وهى ما ٌؼ٢ل ُامل دُم مهم مل٢ىهاث الاٛخـاد ال١لي، ُلما  ٝ بُّ وحظٍى هٍس

٤ الخجازي ٛد ٢ًىن بما جبادال دازلُا ؤي جبادال دازل مىاهٝ الدولت الىاخدة، ؤو جبادال زازحُا ؤي بإن الخباد

 .جبادال بحن ُدة دو٤ وهى لاٟثر ؤهمُت وجإزحرا ُلى الاٛخـاد

 اإلاطلب ألاول: حعٍسف وأهىاع الخبادل الخجازي  

ف: أوال  :الخجازي  الخبادل حعٍس

ت ِامالثامل حمُّ هى  ،لامىا٤ وزئوض ولاٗساد واملخمثلت في اهخٜا٤ الظلّ  الثالزت هاؿىز  في الدولُت الخجاٍز

  1بحن ؤٗساد ًُٜمىن في وخداث طُاطُت مسخل٘ت. إجيؼ

( في الظٚى ؤو املىوٜت الجٔساُٗت املُِىت ؤو الخىاش٤ ًُ  الازىحن الخباد٤ هى جداو٤ الظلّ ؤو الخدماث )ؤو *
ً
مِا

  اطخِمالُتاملىاّٗ الخبادلُت للخـى٤ ُلي مىاّٗ 
ً
ؤػبه بها وباألزف في طٚى  الاطدبدا٤بـ٘ت مباػسة )خدًثا

  .الهىاجٙ الجىالت(

 زاهُا: أهىاع الخبادل الخجازي 

 : ؤما ؤهىاَ الخباد٤ ٗهي

 (.ن دولخحن ٜٗى )ججازة زىاثُتالخباد٤ الخجازي ٛد ًددر بح 

 (.الخباد٤ الخجازي ًددر بحن ؤٟثر مً دولخحن )ججازة مخِددة الجىاهب 

  الخباد٤ الخجازي الري ًخم بحن مىاهٝ بها ٗاثم مً املىخجاث ومىاهٝ ؤزسي بها هٜف في ه٘ع

 (.املىخجاث )جباد٤ مدلي

 (.الخباد٤ الخجازي بحن دو٤ مخجاوزة )جباد٤ بٛلُمي 

 (.لخجازي بحن دو٤ مسخل٘ت )جباد٤ ُالميالخباد٤ ا 

 

                                                           
 . 12،ؾ، 2000،لازدن، ،ُمان 1ن والوباُت، والخىشَّ لليؼس املظحرة ،داز الخازحُت الخجازةالِـاز،  زػاد  -1
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  الخجازي  الخبادل وظائف اإلاطلب الثاوي:

اثٙ ُدة ُبر وذل٣ لاٗساد خاحاث بػباَ بٔسق الالشمت الخدماث ٠اٗت جٜدًم الخجازي  الخباد٤  مهمت بن  ًو

 ؤهما ماًلي: 

 مً الظلّ مل١ُت هٜل٤ زال مً ًخم خُث الخجازي  جمثل هره لازحر لب الخباد٤ :والبُع الشساء وظُفتأوال: 

ً،امل بلىحن الباجِ ٝ ًُ ؤو مباػسة بـ٘ت بما ؼتًر  .وطواء هٍس

 ؤما الخاحاث، جل٣ بػباَ مـدز ًُ والبدث بػباُها سادامل الخاحت جددًد هى الؼساء ُملُت مً ٗالٔسق

بها التي بال١ُُ٘ت اهوججهحز  الظلّ بُداد ٗهى البُّ ُملُت مً الٔسق  .ظتهل٣امل ًٓس

اثٙ مً الىٜل ٌِخبر :الىلل وظُفت زاهُا: ٣لها زال مً ًخم التي الًى  ىِ٘تامل لخلٝ ألزس نم٢ا مً الظلّ جدٍس

ٝ ًِٗ ٢اهُتامل ٝ ًُ الٜوس ؤزحاء ٠ل في الظلّ جىشَّ ًخم الىٜل هٍس  1 .مظتهل١ها بلى مىخجها مً هٜلها هٍس

ً وظُفت زالثا: ني اليؼان ٌِخبر :الخخٍص ٜ ًِٗ الخجازي  اد٤الخب في امتهال ال٘سوَ اخد الخسٍص  ًخدٜٝ ههٍس

ذ ٠اٖ اٗوامل والولب، الِسقبحن  ن الخىاش  ذ مّ ًدىاطب ال الظلّ بهخاج ٛو  وحىد مً البد ٠اٖ اطتهالٟها ٛو

ً ووًُ٘ت  .الخسٍص

ً وطاثل الخاكس ُـسها في جوىزث لٜد -  في خدر الري الخوىز  لخىاٟب اهؤُداد وشادث الخدًثت الخسٍص

 .إلاهخاج

ل وظُفت زابعا: اث  ج٢الُٙ ودّٗ للِمىالث ٟدّٗ الخجازي الخباد٤  ًخولبها التي الىٜ٘اث ٠ل :الخمٍى املؼتًر

را الىٜل ،ج٢الُٙ ً ج٢الُٙ ٟو ُ٘ت وحىد لىال ؤخظً وحى ُلى لخخم ٠اهذ ما حرهآو الخسٍص ل ًو  وجصداد الخمٍى

ُ٘ت   الاطتهالٞ.  ومساٟص إلاهخاج، مساٟص حنب ظاٗتامل بِدث و٠لما وجىَى اليؼان حجم شاد ٠لماؤهمُت هره الًى

ُ٘ت رهه حؼهد ذ في الًى ٝ ًُ جىطِا الخالي الٛى لُت اطظاثامل اهدؼاز هٍس  ن الُى امل الىطواء٠البىٞى  الخمٍى

ً وبٛساكها لاٗساد مً دزساثامل بخجمُّ ن ًٜىمى  ،الرًً  .للمظدثمٍس

 

 

 

                                                           
ص ُبد  -1  .23-22 ، ؾ ؾ، 1،2004والخىشَّ، ُمان، لازدن، ن لليؼس الخامد ، دازالخجازي  الخبادلطلُمان،  السخُم ُبد الٍِص
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 اإلاُىاء البحسي والخبادل الخجازي : الثاوي اإلابحث

 اإلاطلب ألاول: أهمُت الخبادل الخجازي في اإلاُىاء

ذ في - ِد بدسا هٜلها ًخم الخجازة حجم مً اثتبامل 80 مً ؤٟثر الخالي الٛى ت خلٜت البدسي  ُىاءامل ،َو  في خٍُى

ت والخبادالث ُىاءامل مً ٠ل بحن وهُدة ُالٛت ىاٞٗه لرا البلاجّ هٜل طلظلت حرة ٟب ُتهمؤ للمُىاء ٟما الخجاٍز

ت جُِ٘ل في  :ًلي ُٗما وج١مً الخجازي  الخباد٤ خٟس

 .والاطدًىاد الخـدًس ُملُتي في خُىي  دوز  ،ولى والخازحُت الدازلُت للخجازة زثِس ي مى٘ر ُىاءامل -

 .وطواء للخباد٤ الخجازي دون  مباػسة ٗسؿت وبُواء لدزى٤ الظٚى الِاملُت  خىاٗص اوئى امل جٜد -

ادة -  .الدولت لـادزاث الخىاٗظُت الٜدزة ٍش

 .الـِبت الِملت ُلى للخـى٤  ومـدز  مىزد ُىاءامل ٌِخبر -

 .الاطدثماز وجىمُت الِمل ٗسؾ زلٝ -

ت - ت جُِ٘ل عجلت اطخمساٍز   1ُالُت ٟ٘اءة ذاث ىاوئامل ٠اهذ اذا الخجازي الخباد٤  خٟس

 :الخجازي  بالخبادل اإلاُىاء عالكتاإلاطلب الثاوي:  

 الخجازي  باد٤الخ ازهواشد همى نؤ خُث اهلىمى  واملد٘صة امتهال الِىامل مً دولت ألًت الخازحُت الخجازة حِخبر -

س ًسجبى  لخدمت ؤطاس ي مولب هي والتي موالاهخٌا ال١٘اءة مً ُالُت دزحت ذاث مىاطبت هٜل وطاثل بخٗى

 .طىاء خد ُلى واملدلي يمالِال ظخىي امل ُلىالخباد٤ الخجازي،  ؤهداٖ

ت الخبادالث حِد ل ُلى ـى٤ للخ ؤطاس ي م٘خاح هي ال١ثُ٘ت الخجاٍز  الىهىُت لاطاهُل لخددًث الطخم الخمٍى

 .لاطاطُت والبيُت ىاوئوامل

ت جُِ٘ل في بالٔت ُتهموؤ حرٟب دوز  للمىاوئ  مً مظخىي  ُلى ُىاءامل ن٠ا ٠لما خُث الخجازي  باد٤الخ خٟس

 . 2ملاما بلى الخجازي  باد٤الخ عجلت ٠اهذ ٠لما ٠لما ؤداء وذو وال١٘اءة الجىدة

 

 

 

                                                           
ص ُبد - 1  .4-2 ؾ ؾطابٝ ذٟسه، مسحّ  طلُمان، السخُم ُبد الٍِص

 .27 ،ؾ،2221 ،1،ن ،مـس ال٘ىُت إلاػِاَ وموبِت ، م١خبتالبحسي  الىلل اكخصادًاثاملىـٙ،  ُبد ؤخمد - 2
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 .البحسي  اإلاُىاء ماهُت الثالث: اإلابحث

ت ىاوئامل حِخبر اثٙ هٌسا الخازحُت والخبادالث ِامالثامل ٠ل في السثِظُت البىابت البدٍس  جاديها، التي للًى

 ه.ُمل خظب ٠ل وجـيُ٘اتها

فاإلاطلب ألاول:   .جصيُفاجه وابسش  البحسي  اإلاُىاء حعٍس

 :البحسي  اإلاُىاء حعٍسفأوال: 

سُتالخا لاؿى٤   ُلى الدولت بها جول هاٗرة يهو  بىابت ؤو مدزل وحِذ   الالجُيُت ال٢لمت بلى جسحّ ُىاءامل ـولحمل ٍز

 .الخازجي الِالم

ٕ ؤو لصخً الظً٘ هبلُ بهجر .البداز ؤو لانهاز ؤو املدُواث خاٗت ُلى ًّٜ البدس طاخل مً هٜوت ُىاءامل  لخَ٘س

ت الخجازة ُملُاث حمُّ حنوجإم وبًىائها الظً٘ الطخٜبا٤ هصمجو  مهُإ ٢ًىن  ٟما خمىلتها  .البدسي  والـُد البدٍس

 ُتهمؤ حاهب بلى خ٢ىمي م٘هىم ىه ُىاءامل وم٘هىم حباثُت وزطىم زدماث جٜدًم مً مخ٢ىهت ىاوئامل مـادز

ٌهس الاٛخـادًت للدؼ١ُالث باليظبت و زـاثف وجخِدد، زاؿت والجهىي  ُامت نيالىه الاٛخـاد وفي وؼان  ٍو

 .1الخدزالث خِددةوامل الؼاذة الخٜ٘داث في

 .البحسي  اإلاُىاء جصيُفاثزاهُا: 

را والوبُُِت الاٛخـادًت، البِئت خُث مً الِالم في ىاوئامل جسخلٙ  ٗةهه ًم١ً ُامت بـ٘ت الدؼُٔل، ًسوٖ ٟو

ت ىاوئامل جـىٙ ؤن  :ًلي ما هاهمؤ حرمِاً ألزبِت هبٜا البدٍس

ت ىاوئامل جـىٙ ؤن ًم١ً: للىظُفت باليظبت-أوال ُ٘ت هبٜا البدٍس  وؤزسي  ُامت مىاوئ بلى جاديها التي للًى

 :ًلي ٟما مخســت

 الِامت، البلاجّ طً٘ مثل الظً٘ مً ُدًدة ؤهىاَ اطخٜبا٤ ُلى الٜدزة لرا ىاوئامل رهه :عامت مىاوئ-أ

 بجمُّ جخـل ؤنها ٟما الظً٘، بؿالح مثل الخدماث بِم بخٜدًم ؤًلا جٜىم ٟما الس٠اب، طً٘ اطخٜبا٤

 هابىلي مُىاء ب٘سوظا، مسطُلُا مُىاء:خىطىامل لابُم البدس خىق في ىاوئامل رهه مثلؤ ومً البري  الىٜل وطاثل

ت مُىاء ،بةًوالُا  .2بمـس إلاط١ىدٍز

                                                           
م لامس - 1 م البدسي الجصاثسي، الٜاهىن  واملخلمً 1976 طىت اٟخىبس 23 املىاٗٝ 1396 ُام ػىا٤ 29 في املازر 80-76 ٛز دة السطمُت ٛز  ،33الجٍس

 .314 ؾ

 .22-19،ؾ01،2000 ن مـس، ال٘ىُت، إلاػِاَ م١خبت ،ىاوئاإلا وحشغُل  إدازة ،وآزسون الال، ُبد ُلي -2 
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 ىاوئامل رهه مً الِدًد ىاٞهو  مُِىت زدماث جٜدًم في بالخسـف ىاوئامل رهه جخمحز : مخخصصت مىاوئ –ب

 :ًلي ما اهؤبسش 

س مىاوئ مثل ُىتِامل الـىاُت ؤو الخاؿت الخجازة زدمت في ىاوئامل رهه خفجس:الصىاعُت اإلاىاوئ-1  ٤تروالب ج١ٍس

س  .ُالُت ٟ٘اءة ذاث مِداث ٗيها وجخٗى

ت بسدمت املىاوئ رهه جخمحز: العبازاث مىاوئ-2 ًامل و الس٠اب خٟس  هٜل ؤًلا ًم١نها التي الِبازاث بىاطوت ظاٍٗس

 .البلاجّ مً بظُوت ٟمُاث

 وال  البالد دازل جدزل ال التي ؤي الِابسة بالبلاجّ الخاؿت الخدماث بخٜدًم ىاوئامل رهه جٜىم:الحسة اإلاىاوئ-3

ُت زطىم ُليها دّٗج  .حمٟس

 والخِلُب الخٍ٘ مثل لاطماٞ ؿُد ؿىاُت بسدمت وجٜىم حرالـٔ بالدجم ىاوئامل رهه جخمحز :الصُد مىاوئ-4

 . واملدُواث البداز في الـُد مىاهٝ مً بالٜسب ىاوئامل رهه ،جّٜ

ت لامىُت الىاخُت مً هصةمج جُجُتاطترا ؤماًٟ في جّٜ خسبُت مىاوئهي   :الحسبُت اإلاىاوئ-5  .للدولت والِظ١ٍس

 .والخجدًٙ الؼساَ وطً٘ تهبالجز  الخاؿت والظً٘ الُسىث بها جىحد ٔحرةؿ مىاوئ هي :النزهت مىاوئ-6

ّ هبٜا ىاوئامل جـيُٙ : الجغسافي للمىكع باليظبت-زاهُا  :ماًلي بلى الجٔسافي للمٛى

 خىاحص بٛامت بلى بسجاج مباػسة الـىاعي ؤو الوبُعي الظاخل ُلى جّٜ التي ىاوئاملهي :الظاحلُت اإلاىاوئ – ا

 .لألمىاج

 دمُاط مُىاء: مثل البدس بدًاه الخٜائها ُىد لانهاز مـباث ُلى ىاوئامل رهه جّٜ:ألانهاز مصباث مىاوئ – ب

 .بمصس

 .1لانهاز هٍسٝ ًُ املدُواث ؤو بالبداز جخـل التي الؼىاهئ ُلى جّٜ: البحيراث مىاوئ – ج

ل وجوىز  ىهم ُملُت هدُجت يه خالُا الٜاثمت ُتالِامل ىاوئامل مٌِم بن :وؤلادازة اإلالكُت ألشكال باليظبت زالثا  هٍى

سحّ ،حنالظى ُؼساث ُبر ديامل  لرا الِىامل مً حرهآو والظُاطُت الاٛخـادًت الِىامل ٠ل ذل٣ في ال٘لل ٍو

 :ًلي ُٗما جلخُـها ًم١ً للمىاوئ باليظبت وإلادازة للمل١ُت ؤػ٢ا٤ ُدة هجد

                                                           
 .22-19،ؾ01،2000 ن مـس، ال٘ىُت، إلاػِاَ م١خبت ،ىاوئاإلا وحشغُل  إدازة ،وآزسون الال، ُبد ُلي -1 
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 .املظخٜلت إلادازة لُت مىاوئهلا  ىاوئامل: هاهمؤ مً:الحكىمُت اإلاىاوئ-1

ُٝ بٔسق الخاؾ الٜواَ بىاطوت بوؼائها ًخم التي ىاوئامل جل٣ هي :الخاصت اإلاىاوئ-2  .لازباح بٛس

ت املِاًحر بلى باإلكاٗت:ألاخسي  للمعاًير باليظبت :زابعا  ؤطاطها ُلى جـىٙ ؤزسي  ًحرمِا جىحد الظابٜت مجمُى

 :آلاحي خظب ُلى ىاوئامل

 .خداولتامل البلاجّ ٟمُت ؤو حجم -

 .خداولتامل البلاجّ ُٛمت -

 امل البىازس ُدد -
ً
 .ىاوئامل ُلى ددةر ت

 .ُىاءامل جدزل طً٘ اٟبر حجم -

 اإلاطلب الثاوي أهداف وخدماث ووظائف اإلاُىاء

 البحسي  اإلاُىاء أهدافأوال: 

 وجـىٙ وؼاهها ومُدان ،املاطظت وهبُِتها ؤصخاب خظب جسخلٙ ؤهداٖ ُدة جدُٜٝ بلى ماطظت ؤي حظعى

 : ٟماًلي

 .1 :اكخصادًت أهداف -1

ّ ُلى ٌِمل والري اٛخـادًا اطظتامل لصخت مُِاز مهؤ ىهو  :السبح جحلُم   وؼاهها جىطُّ وبالخاليها مال زؤض ٗز

ُٝ احل مً :اإلاجخمع إلاخطلباث الاطخجابت  بهخاحها بُّ ؤو جـٍسٙ ُملُت ُبر بظس ؤن لٔب اطظتامل هخاثج بٛس

را اديامل  .دولُا ؤو مدلُا املجخمّ هلباث ٓوذ ٛد ج٢ىن  وبهرا ِىىي امل ٟو

 :احخماعُت أهداف-2

 باتهم جلبُت بلى الِما٤ خاحاث ؤؿبدذ :للعمال اإلاعِشت مظخىي  جحظين  راهو  باطخمساز جتزاًد ٓز

 .ؤذواٛهم حرولخُٔ مهل الخلسي  والخوىز  حدًدة مىخجاث ًهىز  بظبب

 هبٜاث سخلٙمل الاطتهالُٟت الِاداث في الخـٖس ُلى اطظاثامل حِمل : مُِىت اطتهالُٟت يا٘ؤل بٛامت 

 . املجخمّ

                                                           
 .22-19،ؾ01،2000 ن مـس، ال٘ىُت، إلاػِاَ م١خبت ،ىاوئاإلا وحشغُل  إدازة ،وآزسون الال، ُبد ُلي -1 
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 احخماُُت مهىُت ُالٛاث اطظتامل دازل حظىد:العمال جماطك إلى الدعىة. 

 ٛد لاشخاؾ حن بحنظخسدمامل مً اطظتامل في الِما٤ ٌِخبر :ألاحىز  مً ملبىل  مظخىي  طمان 

اتهم جسخلٙ ت وللمان والظُاطُت الاحخماُُت واهخماءاتهم الِلمُت مظخٍى  للماطظت ظخمسةامل الخٟس

 . والخماط٣ مهالخ٘ا ٌظىد ؤن ًجب داٗهاهؤ ُٜٝجدو 

 فيرلخى  هكل راهو  الخلاعد الحىادر، طدين الخام الصحي، ينكالخام : للعمال ومسافم جأمُىاث جىفير  

 .مهؤُمال في للمىاًبت ًدِٗهم والري للِما٤ حُد ُملي ىمدُ

 ت ىاوئاإلا جؤديها التي هامواإلا الىظائف ت الحُتاإلا الدظهُالث إلى تهدف البحٍس  .البحٍس

 ِخبر ُملهم، مٜابل ؤحىزا ًخٜاكىن  خُث وؼاهها في ألاوائل  .ومؼسوُا ملمىها خٜا َو

 .1 :البحسي  اإلاُىاء خدماثزاهُا: 

 ًٜدمها التي زدماث مسخل٘ت وؤهم ؤزسي  زدماث بلى باإلكاٗت البلاجّ، الظً٘، مً ل٢ل بخٜدًم ُىاءامل ًٜىم

ٕ، الصخً، في جخمثل البلاجّ ٜدمتامل زدماث مهؤ ؤما إلازػاد، الٜوس، في جخمثل للظً٘ ُىاءامل ً الخَ٘س  الخسٍص

 .الخدمت رهه ملمىن  ٌؼسح وبالخالي

 .بالظفً اإلاخعللت الخدماث 1-

 بلى الظُ٘ىت هجىحُ مباػسة ًخم ال ٛد الخاؿت الخاالث بِم في :السؿُٙ بلى سس ىامل مً الظُ٘ىت هجىحُ *

ذ ُلى لجدـ ختى سس ىامل مىوٜت مظخىي  ُلى اهخٌاز خالت في ٗخبٜى السؿُٙ  لخدـل ُىاءامل طلوت مً جـٍس

 .السؿُٙ في م٢ان ُلى

 والخسوج السؿُٙ ُلى ترا٠يال ُملُت في حظاُد هيو  ٛاهساث بىاطوت الظُ٘ىت سخب بها ًٜـد ُملُت :الٜوس *

خىلى السؿُٙ مً  :الٜوس زدماث بُداد في جدزل ذل٣ في مخســت ػس٠اث ؤو ُىاءامل طلوت ذل٣ ٍو

 .دِٗها ؤو الظُ٘ىت سخب جخولب التي الِملُاث -

 .الظُ٘ىت ببداز ؤو والاهخٜا٤ إلازطاء مىاوزاث -

 .بالظُ٘ىت للمالخت ؤزسي  مىاوزاث جىُ٘ر في ظاُدةامل ؤو ساٛبتامل -

                                                           
 .22-19،ؾ01،2000 ن مـس، ال٘ىُت، إلاػِاَ م١خبت ،ىاوئاإلا وحشغُل  إدازة ،وآزسون الال، ُبد ُلي -1 
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 خاال للُٜام ال١٘اًت هُٗ بدا ٜوىزةامل الظُ٘ىت حىاز بلى الٜاهسة الظُ٘ىت وؿى٤  جسدمب الٜوس ُٜد ًبدؤ

ت الٜوس بِملُاث  .اهٛوس  والىاحب الظُ٘ىت لخس٠اث باػسامل الى٘ىذ بسث وج٢ىن  اللسوٍز

يخهي  التي الظُ٘ىت ًُ ب١٘اًت الٜاهسة الظُ٘ىت وابخِاد النهاثُت الٜوس ُملُاث آزس اهتهاء ُىد الٜوس ُٜد ٍو

 حرة.لاز رهه لخس٠اث باػسامل الى٘ىذ بسث باقي حِىد وال ُليها الٜوس ُملُت حسث

 لُٜادة الدولت ٛبل مً لرم سزفامل \ىاوئامل مظخسدمي ٛبل مً السبان بلى جٜدم التي ظاُدةامل ىه :ؤلازشاد *

 .الدازلُت الدًاه ؤو ىاوئامل بلى والخسوج الدزى٤  ُىد الظً٘

ت طُ٘ىت ٠ل جلتزم - ا إلازػاد ٗيها التي ىوٜتامل في جدزل براٍز ّ بحباٍز  ال١ُ٘٘ت وؤن للمسػد الىداء بػازة بٗس

ىد إلازػاد ملدواث الدازلُت لألهٌمت املدددة  .برل٣ املدوت بُالم لٔب ذ٠ىزة الد ىوٜتامل مً الخسوج ُو

يخهي املدوت خدود في هه٘ظ سػدامل وجٜدًم وؿى٤  مً اُخبازا إلازػاد ًبدؤ -  م٢ان بلى الظُ٘ىت وؿى٤  ُىد ٍو

 .املدوت خدود ؤو السؿُٙ ؤو بالسطى ؤو الىؿى٤ 

م١ً لهرا لازحر  الظُ٘ىت زطى زوت بخٜدًمه الظً٘ ُلى ؿِىده جسدمب سػدامل ًلتزم -  .حِدًلها ٍو

 :إلازػاد مً حِ٘ى التي الظً٘ -

 .هً 711 مً ؤٛل بدمىلت الؼساُُت الظً٘-1

 والىاٛالث ٠الٜاهساث ومدازلها ىاوئامل ومساٛبت وؿُاهت لخدظذ   ٜٗى سـفوامل آلالي الدّٗ ذاث الظً٘ 2-

اث  .والجاٗز

 .والِالماث ىازاثامل طً٘ 3-

ٜدم ؤزسي  زدمت ٠ل ًُ ًخدلى ؤن سػدامل ُلى ًجب  ًإحي لم ولى ختى زوس في يه التي الظُ٘ىت بلى هزدماج ؤوال ٍو

 .1برل٣ ًسبر ُىدما ؤو بالظُ٘ىت املددٚ الخوس مً ًخإٟد ُىدما وذل٣ اهدوز 

 .السؿُٙ في ىاطبامل م٢انها بلى الٜوس بِملُت ُٛامها ؤزىاء الظُ٘ىت بزػاد بى هٜـد إزشاد *

 ٚ ؼٖس الظُ٘ىت تراباٛ ُىد لى حرالخدل ًخم إلازػاد ؤن ىه وبزػاد إلازػاد حنب وال٘س  وبِم سػدامل ُليها َو

ُٙ ًخمP)املظاُدًً ) خم الظُ٘ىت س٠اثدم جٛى ىد الٜوس ُملُت جبدؤ ىاهو  الٜاهساث بىاطوت سخبها ٍو  ُو

ذ في ًخمان ؤي بالٜوس مًٜخىا ٢ًىن  الري( Lالسؿُٙ ًخم بزػاد ) مً بهاترااٛ   زم ؤوال ًخم إلازػاد ١ُع تٞرمؼ ٛو

                                                           
لُت الاطتراجُجُاث، مدمد الـحرفي -1  اء م١خبت ،البحسي  الىلل وشسكاث للمىاوئ الدظٍى ت، الٜاهىهُت، الٗى  .53،ؾ2009 طىت مـس، إلاط١ىدٍز
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 .خبُٜتاملاملساخل 

 :بالبظائع اإلاخعللت الخدماث 2-

ٕ الصخً في ُىاءامل ًٜدمها والتي بالبلاجّ خِلٜتامل الخدماثؤهمُت  جخمثل ً والخَ٘س  زدماث بلى باإلكاٗت والخسٍص

 .مظاُدة

غ الشحً-أ  ًُ ًـدز الري ُىاءامل هٌام ىحبمب ىاوئبامل الخاؿت الِملُاث وهَى وػسون ٛىاُد جددد :والخفَس

ت ٢لٙامل الىشٍس ت بالبدٍس  .الخجاٍز

ٕ الصخً زدماث جخم ٜت ددجدو  ٟخابي ُٜد ىحبمب ىاوئامل في والخَ٘س  التي والخىكُداث الِٜد راه ببسام هٍس

ٕ الصخً ُٜد ًخلمً ؤن ًم١ً ُىاءامل هٌام ىحبمب هُٗ جدزج ؤن ًجب  ب٢ل ُليها ًخ٘ٝ ػسون ُىاءامل في والخَ٘س

ت وت خٍس ساٖ للٜاهىن  لظال٘ت ج٢ىن  ال ؤن ػٍس ٚ  ؤو ىاوئامل ُملُاث ُلى طلبي حرجإز لرا ٢ًىن  وال املدلُت ولُا  خٜى

 .ُىاءامل هٌام في واملدددة ىاوئبامل آلازٍسً )الاطخِما٤ خٝ ؤصخاب( حنسجٜ٘امل

ٕ الصخً ُملُاث زال٤ البلاجّ والخظاثس لاكساز ؤؿابذ بذا ٚ  باطخِما٤ والىٜل والخَ٘س  لىٜل ٔحرالـ الصواز

ت ؤزسي  وطاثل اطخِما٤ ؤو البلاجّ ٕ الصخً ُامل ٌظخوُّ ؤزسي  بدٍس  خظب همظاولُخ جددًد والخَ٘س

ٕ الصخً ُامل ٢ًىن  وال البدسي  الىاٛل ظاولُتمب خِلٜتامل الٜىاُد  التي ولاكساز الخظاثس ًُ مظاوال والخَ٘س

ٕ الصخً ُامل زوإ مظبٜا زبذ بذا بال للىٜل ؤزسي  وطُلت ؤو الظُ٘ىت ؤو بالبلاجّ جلخٝ  .والخَ٘س

ً-ب حن بلى ُىاءامل في الخسٍصً حظهُالث ُلى الولب ًىٜظم :الخخٍص   زثِظحن هما: هُى

ذ جٜض ي التي بالبلاجّ زاؾ ىهو  :لاحل حرٛـ الخسٍصً *  .ُىاءامل في ٛـذ   ٛو

ل الخسٍصً * ذ بِم جٜض ي التي للبلاجّ ًخم :لاحل هٍى  الخسٍصً مً الىَى راهو  خل٘تمس ألطباب ُىاءامل في الٛى

 .خل٘تمس اخخُاحاتها ألن السؿُٙ مً خل٘تمس ؤحصاء في بدظهُالث ُىاءامل في جٜدم

ت الخسٍصً ُملُت ُلى بظس الِابسة البلاجّ ٗمثال اث ٠ل في وطهىلت بظُس  جدٌى التي للبلاجّ باليظبت ؤما لاٛو

ذ ل بٛى  .1وػهىز  ؤطابُّ لِدة ساشن امل في وجىٌم بصشن ٗةنها ُىاءامل في هٍى

                                                           
لىم الدظُحر، حامِت الجصاثس، ، مسدودًت اإلاؤطظاث اإلاُىائُتخمالوي زبُِت،  - 1 ؤهسوخت دٟخىزاه في الِلىم الاٛخـادي، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت ُو

 .31ؾ،2008دِٗت
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 ما ألٛل الىٜل مظاٗت لخٜلُل وذل٣ السؿُٙ مً ٍٛسب م٢ان في )لاحل ٛـذ   الخسٍصً( الِابسة البلاجّ صن جسو 

ً في بِىماًم١ً  ل الخسٍص ص ًُ بُِدا ؤو السؿُٙ هٍسٝ ًُ بُِدا البلاجّ ٗخسصن  لاحل هٍى  التي لاوؼوت مٟس

 .)البري  الىٜل وطاثل مً بالٜسب( السؿُٙ ُلى

 :منها ُىاءامل ًٜدمها ؤزسي  زدماث ٗهىاٞ والبلاجّ بالظً٘ خِلٜتامل الخدماث بلى باإلكاٗت :مخخلفت خدماث-ج

 :اإلاىاوئ امً-1

 ُلى املداٌٗت ُىاثُتامل الِمىمُت ألمالٞ الخابِت الداء مظاخاث وؤُما٤ يؼأثوامل الخجهحزاث طالمت كمان-

 .الخىطّ مىوٜت

ت الٜاهىوي الخىٌُم - ت خدود في الختامل لخٟس  .للمىاوئ البدٍس

 الترابُت. والظوىح اءامل مظاخت وصخت هٌاٗت محنجإ -

ٙ ومسوز لاشخاؾ لدزى٤  الٜاهىوي الخىٌُم -  .ُىاءامل خـً دازل والِبازاث الظُازاث وجٛى

اًت بحساءاث طً -  الخدماث مً حرهآو ىاوبتامل بِملُت سجبوتامل الِمل خىادر ؤطاب ُلى واللمان الٛى

 .ُىاثُتامل

ت وج١دٌع بًداَ ػسون جددًد -  .البلاجّ وخٟس

ّ مّ ًخوابٝ بدا للمىاوئ الِابسة الخوسة ىادامل وبصشًٍ وهٜل مىاولت وػسون بحساءاث طً -  .هب ِمى٤ امل الدؼَس

ىد البًخىلُت ىخجاثامل اػخِا٤ ؤطباب ُلى الٜلاء -  في السمي مٜاًِع جددًدو ها آزاز  م٢اٗدت الاٛخلاء ُو

 .اءامل مظاخاث

  :ب الخاؿت الٜىاُد جوبُٝ هب هٜـد :اإلاىاوئ اطخغالل-2

 ها.واطخٔالل ُىاثُتامل ىاهٝامل ـُفجس ػسون -

ٕ شخً وػسون والبلاجّ الس٠اب ُبىز  وػسون ُُٟ٘اث - ٔها الظً٘ وجَ٘س  .وجَ٘س

ٔها البلاجّ شخً ػسون لهاجدو  وبًداُها وجَ٘س  .ٍى

 .1خســتامل يؼأثاملُحر حظ ٛىاُد

                                                           
 .32ؾ،املسحّ الظابٝ، خمالوي زبُِت  - 1
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 .ُىاثُتامل يؼأثوامل آلاالث اطخٔال٤ ُُٟ٘اث

 .تهوالجز  البدسي  للـُد ســتامل ىاهٝوامل ىاوئامل ًُ الخازحت ىاهٝامل حرحظُ ػسون -

  :مظاعدة خدماث-3

 .الظً٘ مً لاوطار بشالت ؤو هَص زدماث -

 .السؿُٙ ؤماًٟ حرجوه -

 .البلاجّ وشن -

ٚ  ؤو الٜاهساث حرجإح - ًخمب ؤحل مً الصواز  .الظً٘ ٍى

 .1 :للمُىاء السئِظُت الىظائفزالثا: 

ت ىاوئامل جٜىم اثٙ مً بالِدًد البدٍس  في ٟبذ   خد بلى مهحظا والتي للبلد، الٜىمي الاٛخـاد دمجس التي الًى

ت الِالٛاث ازدهاش  م١ً الدو٤  بحن الخجاٍز اثٙ جلخُف ٍو  :الخالُت الىٜان في للمُىاء السثِظُت الًى

  :الخجازي  الخبادل وظُفت-1

د الخدماث في وحظهُالث لاداء في ُالُت ٟ٘اءة ذاث مىاوئ وحىد ٘خذ للدولت الخجازة حجم مً ًٍص  مباػسة مىاٗر ٍو

د وطواء بدون  ُتالِامل لألطىاٚ د ؤنها ،ٟما الخ٢ل٘ت مً جٍص  ًدظً ما راه للـادزاث الخىاٗظُت الٜدزة مً جٍص

ص  .ـدزةامل الدو٤  مً مباػسة اخخُاحاتها طخحرادبا ال٘سؿت لرا جدُذ خُث الدولت مٟس

  :الىلل وظُفت-2

 الىٜل بىطاثل هبوترال ،هٌسا الىٜل ػب١ت في ٟبذ   دوز  لى ُىاءوامل ولازق البدس بحن الىؿل خلٜت ُىاءامل ًمثل

 .البدسي 

ُ٘ت -3  :الِمالت ًو

س ىاوئامل ؤن هُٗ ػ٣ ال  .الدؼُٔل مما ًسلٝ مجاالث لاوؼوت، خلٙمس في ثحرةٟ ُمل ٗسؾ جٗى

 

                                                           
ت اللبىاهُت، ، ٛلاًا املِاؿسة في الخجازة الدولُت، الاججاهاث الحدًثت في الاكخصاد الدولي والخجازة الدولُتطامي ُُ٘٘ي خاجم،  - 1 الداز املـٍس

 .56،ؾ2005الٜاهسة، الوبِت الثاهُت،
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 :الصىاعُت الىظُفت-4

ت ماطظت ٟإي ؤؿبدذ ؤزس بدُذ   ؤو بالخـيُّ جٜىم آلان ىاوئامل مٌِم  ذاث الـىاُاث بِم ُلى ،جٜىم براٍز

ت الوبُِت  .والـلب الخدًد ؿىاُت ؤمثلها ومً الخازج مً حظخىزد التي الخام ىادامل ُلى حِخمد التي ؤو الخـدًٍس

 :اإلاالُت اإلاىازد وظُفت-5

خدٜٝ الدولت بسجاحها التي الـِبت الِمالث ُلى للخـى٤  ـادزامل مهؤ مً ىاوئامل حِخبر  السطىم هٍسٝ ًُ راه ٍو

ُت والسطىم الظً٘ مً ـلجد التي  .الىازدة البلاجّ ًُ ـُلهاجد ًخم التي الجمٟس

 :الظُاطُت الىظُفت -6

ت ىاوئبم جخمخّ التي ٗالدولت للدولت، والظُاس ي الاٛخـادي الاطخٜال٤ جدُُم في امه دوز  للمىاوئ  الِالم ُلى بدٍس

َى كٔىن ؤي دون  الخازجي ُٝ حظخوُّ ،لرا مجاوزة دولت ؤي طُوسة بسث الخازحُت برازتها لٛى  ذاتها بٛس

 .1الاٛخـاديها واطخٜال 
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 خالصت الفصل:

بخـدًسها بلى دولت ؤزسي، للخـى٤  ٌِٖس الخباد٤ الخجازي بإهه ٟمُت مُِىت مً الظلّ جٜىم الدولت

خّم بحن مىاهٝ ال٘اثم ومىاهٝ الىٜف دازل املدًىت ؤو دازل الدولت الىاخدة  ُلى ٟمُت مً الىازداث، ٍو

 .()جباد٤ مدلي(، ؤو بحن دو٤ مخجاوزة )جباد٤ بٛلُمي(، ؤو بحن دو٤ مسخل٘ت )جباد٤ ُالمي

ت الِالٛاث الاٛخـا دًت بحن البلدان ودُم الاٛخـاد وجىمُخه، وله ويهدٖ الخباد٤ الخجازي بلى جٍٜى

ادة  ص الخباد٤ الخجازي، ٟرل٣ ٌظاهم في ٍش دوز ٟبحر وممحز في جٜلُل البوالت بحن البلدان املخٜ٘ت ُلى حٍِص

ٜلل مً ازج٘اَ لاطِاز ُلى املىخىحاث، ألن ؤطاض الخباد٤ هى الخٜلُل مً  الدزل ملىاهني جل٣ البلدان، ٍو

ادة لاطِاز ُلى  .املىخىحاث املخ٘ٝ ُلى الخباد٤ بها ٍش
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 :الفصل ملدمت

ادة في باػسامل حرهابخإز وذل٣ الاٛخـادًت الخِامالث ًل في اثهاججلال ٛىة ُىاءامل بدازة ثلجم  ال٘ـل ٍش

 ولرل٣ مُاه، الِالم مً اثتبامل 17 ؤن مِسوٖ ىه ٟما .بُنهما الٜاثمت الخىاحص ودُم للدو٤  الاٛخـادًاث حنب

 السثِظُت البىابت ُتهمؤ ًى١س ؤن ٌظخوُّ اخد ،ٗال هُلُ اُخمد وهى ما مدُواث ؤو بداز ُلى الِالم دو٤  مٌِم

ٕ، الصخً ؤوخحراد والاط الخـدًس لِملُاث  .ُىاءامل يهو  والخَ٘س
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ت اإلاىاوئ جىظُم :ألاول  اإلابحث  .1 :البحٍس

 السثِظُت هامٗامل إلادازة ُملُاث في الخُِٜداث مً ٟثذ   بلى جادي ُىاءامل ًٜدمها التي والخدماث لاوؼوت حِدد بن

 .ُىاءامل بةدازة جٜىم ُإةه هٖس مً ازضجم ؤن ًجب

 .البحسي  اإلاُىاء في جىافسها الىاحب الخصائص اإلاطلب ألاول:

 :اإلاُىاء كفاءةأوال: 

ادة ادة بن ذل٣ ُىاءبامل الظُ٘ىت دوزان ًٗخت جٜلُل ٌِذ   ُىاءامل ٟ٘اءة ٍش  بلى جادي للظً٘ السؤطمالُت ال١ثاٗت ٍش

ادة وبلى الخاحت ػدة  الـب البلاجّ ألن الِامت الجاٗت البلاجّ ُلى زثِظُت بـ٘ت جىـب ىاوئامل ٟ٘اءة ٍش

 ُملُاث في ال١٘اءة ًلمً بدا البلاجّ هٜل وطاثل حمُّ جسوُى ُلى ٛادزة ضخمت مىٌماث ُليها حظُوس

 .وهٜلها اولهاجد

ها  في الِالم برازة بسمُل بلى جادي ىاوئامل ٟ٘اءة كِٙ ٗةن الِامت للبلاجّ باليظبت ؤما  شاثدة ج٢الُٙمجمُى

بت ىخجاثامل ِلٍجو  ٚ  مً الٍٜس ٚ  ًُ البُِدة البدًلت للمىخجاث ؤٟبر جىاٗظُت ٛىة الظى م الظى  زحرةلا  رهه ؤن ٓز

 ؤو الىٜل طُازاث ؤو الخدًدًت بالظ٣١ الىٜل ج٢الُٙ مً ؤززف البداز ُبر الىٜل ج٢الُٙ ؤن وزٓم ج٢ل٘ت ؤٛل

ادي الجىي، الىٜل ادة بلى للمىاوئ ال١٘اءة هٜف ُامل ٍو ادة جادي وبال١ِع ظخسدمتامل الظً٘ ُدد ٍش  ٟ٘اءة ٍش

ادة بلى ُىاءامل  .الِالم في الظً٘ ُدد هٜف وبلى الظً٘ بهخاحُت ٍش

 :الحدًثت اإلاىاوئ في جىافسها اإلاطلىب واإلاالمح الظماث أهم زاهُا:

ٚ  ػب٢اث زال٤ مً بٛلُمُا مدلُا الىٜل مداوز  مّ مخ٢املت دازلُت هٜل ػب١ت جىاٗس ت الوس  والظ٣١ البًر

 :ال١٘اءة مً ُالُت دزحت ُلى ج٢ىن  ؤن ُلى الخدًدًت

 .الىطاثل خِددامل الدولي الىٜل ىٌىمتمل السثِس ي املدٞس حِخبر والتي خوىزةامل ِلىماثامل مىٌىمت جىاٗس *

ِاث اخخُاحاث جلبُت *  .ُالُت ب١٘اءة ُىاءامل مظخسدمي وجٛى

 .ظدُتِاللىح والخدماث لاُ٘تامل الُٜمت ؤوؼوت جىاٗس *

ت *  .اٛخـادًت وبخ٢ل٘ت الخدماث ؤداء في الظُس

                                                           
٘ي مسخاز جسحمت ، البحسي  الىلل اكخصادًاث ، ؤولىلحن ٠ازلحن  - 1  103. ؾ ، 1979طىت ، 2 ن ، الظٍى
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 :اإلاىاوئ مً العاإلاُت اإلاالحُت الشسكاث مخطلباثزالثا: 

ب ذ ج٢ىن  ؤن في الخُتامل الؼس٠اث جٓس ت ىاوئبامل ط٘نها هخلُٜج الري الٛى ذ راه ؤن بذ ًم١ً ما ؤٛل البدٍس  الٛى

ذ ىه اهل باليظبت  دزى٤  زطىم في جخمثل هاثلت مـاٍزٙ جخ١بد ُىاءامل ذا دزى٤  ُىد والظُ٘ىت مىخج ٓذ   الٛى

ٕ شخً ومـاٍزٙ اهزطى  وزطىم ٛوس وزطىم بزػاد وزطىم  .الخ...هٌاٗت وزطىم وجَ٘س

ه مِ الخِامل بلٔاء لاٗلل ٗمً هُلُ رددلت مبرزا ُىاءامل راه مّ الخِامل ًُ هاجج إلاًساد ١ًً لم ٗةذا وبالخالي

مُاث حنالىىل ُٛمت مً ًيخج وإلاًساد ُمت حنالىىل ُٛمت ازجِ٘ذ ٢ٗلما البلاجّ ٟو  وال١ِع إلاًساد ًصاد البلاجّ ٛو

 .صخُذ

س ؤن بلى الِمالٛت الخُتامل الؼس٠اث وجخولّ  :الخالُت خولباثامل مظخٜبال ىاوئامل جٗى

 .طاُت 27 الُىم في الـاُٗت الِمل طاُاث جٜل ال -

٘لل ؤزؿ٘ت 6 و 4 بحن ما باملدوت خاختامل لازؿ٘ت ُدد ٢ًىن  -  .ازؿ٘ت 10 ج٢ىن  ؤن ٍو

س مّ ُتوالِامل إلاٛلُمُت إلاحاشاث ؤًام وهبُُِت ُادًت ُىاءبامل الِمل ًسوٖ ج٢ىن  -  الظُاس ي الاطخٜساز جٗى

 ني.ولام

 .الظُ٘ىت مّ الدؼُٔل اهتهاء جسدمب صةهحا ٔادزةامل بحساءاث ٠اٗت ج٢ىن  وؤن اهوؿىل جسدمب الظُ٘ىت حؼُٔل بدؤ -

 .مسبّ مًذ  ؤلٙ 600 ًُ جٜل ال ٍيُتجسص  مظاخاث جىاٗس -

ّ ٗيها الظً٘ دوزان ٢ًىن  والتي املدىزٍت ىاوئبامل زاؿت ؤزسي  مخولباث ىاٞه ؤن ٟما  اهخاز جس ُادة التي يهو  طَس

 .1ُليها ترددلل للمالخت ُتالِامل الؼس٠اث

 .2 :اإلاىاوئ إلدازة الخىظُمي الهُكل بحث الثاوي:اإلا

ً ًجب لاوؼوت رهه ٠ل ُلى والظُوسة الِمل لخبظُى ت ُإةه ج٢ٍى ٍص  ال١٘اءة مً ُالي مظخىي  ُلى ذاجُت ؤو مٟس

س خٗى ُٝ بلى الىؿى٤  بٔسق لاوؼوت ٠اٗت إلدازة ىاطبتامل والـالخُاث الظلوت لرا ٍو  .ُىاءامل داٖهؤ بٛس

                                                           
 .104ؾ املسحّ الظابٝ، ؤولىلحن ٠ازلحن  - 1
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 خماًت جلمً التي واللىاثذ حنللٜىاه جسلّ ٗةنها الدظهُالث بِم بةدازة ُإةه ُٛام ُىد هاه هُٗ الػ٣ مماو 

 التي حنوالٜىاه بالٜىاُد الالتزام مظاولُت ُىاءامل ُإةه ُلى ًخىحب لرا جيؼا، ٛد ؤكساز ؤي مً واملجخمّ ُىاءامل

ُِت ُإةهال مً جـدز  .للدولت الدؼَس

 :الخىظُمي الهُكل عىاصسأوال: 

 جالثم بدُث خســتامل الظلوت بىاطوت جىٌُمُت زوت بُداد مً البد مخمحز وؤداء ُالُت ب١٘اءة ُىاءامل لدؼُٔل

 جـمم ؤن ًجب ،لرا حنظاولامل لجمُّ والظلواث ظاولُاثامل بىكىح ددجد الخوت رههو  ُىاءامل اخخُاحاث

ما٤ بِم ُلى ٟحزتر ال ًخم ؤن ُلى خل٘تمس بإٛظام بدازي  حهاش ًلم جىٌُمي ٢ُله  :الخالُت لُا

ما٤ -*  .م٢ُاه١ُُت ؤو مدهُت ٠اهذ طىاء ىدطُتهال لُا

 .سخل٘تامل واملدواث الظً٘ بها جٜىم التي الِملُاث -*

ما٤ -*  .واملداطبت حزاهُتامل حؼمل التي الُتامل لُا

را الِامت الِالٛاث-*  .الِمالُت ٟو

ادة هًىاح ؤن ى ًم١ً خت سوهتامل مً بٜدز ًخمخّ آن ٢ُلهال راه ُلى- اثٙ ،لخٜدًم الدؼُٔل حجم في الٍص  ًو

 التي ؼسوُاثامل في باالطدثماز ًٜىم ُىاءامل ؤن ،خُث ُىاءبامل زاؾ جىٌُمي ٢ُله ىاٞه ٢ًىن  ؤن البد حدًدة

 .1الخ١ىىلىجي الخوىز  هجىاح ؤنًم١ً 

 

ت للمىاوئ الاطتراجُجُت ألاهمُت :الثالث اإلابحث  :البحٍس

ت للمىاوئ الاكخصادًت البِئتأوال:   .البحٍس

ت ىاوئامل ٗيها حِمل التي الاٛخـادًت البِئت بن تمج ِهمججم ُدًدة ؤهساٖ في جخمثل البدٍس  الِالٛاث مً مُى

 الاٛخـادًت البِئت هُلُ ًولٝ آن ًم١ً ما لاهساٖ رهه ُالٛاث مجمَى ٌؼ٢ل ،بدُث باػسةامل حرٓو باػسةامل

خِاًم للمُىاء،  الىٌام ُمهم٘ا ح١ِظها التي والظُاطُت الاٛخـادًت خٔحراثامل ًل في الِالٛاث رهه دوز  ٍو

 جـبذ ؤن هٛىام م٘هىم جـىز  وه١را ًم١ً الخس، الاٛخـاد والُاث الاٛخـادًت والخ١خالث الجدًد يمالِال
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 ٠ان بذا ،زاؿته بٜازاج احمّ الِالم هى الؼامل ههواٛ حٔسافي هواٚ في جخمثل بدسي  ُىاءمل الاٛخـادًت البِئت

ّ في واِٛا ُىاءامل  . مخمحز حٔسافي مٛى

 ٓذ   ؤو مباػسة بـىزة مهودزىل ؤوؼوتهم جسجبى الرًً لاهساٖ حمُّ حؼمل للمُىاء الاٛخـادًت البِئت بن-

الء الخُتامل الؼس٠اث ذل٣ في بدا ُىاءامل بِمل مباػسة  البري  الىٜل ػس٠اث مً الدازلي السخب ووطاثل والٟى

ًوامل الخدًدًت، والظ٣١  . ُىاءامل مّ هازجباهُ ُالٛت ِهمججم الرًً لاهساٖ مً ٓحرهمو  ظخىزدًًوامل  ـدٍز

ٝ ُىاءامل يهدٖ-  ُٛمت حٌُِم ًم١ً ومظخسدميها، ُمالئها بلى ٜدمتامل لاوؼوت ُٛمت حٌُِم بلى الِالٛت رهه ٗو

بما  بها ةاادامل الخدماث ج٢ل٘ت ٘لذهسوا ُىاءامل بهخاحُت ازجِ٘ذ بذا ؤزباخهم وحٌُِم حنظخسدمامل ؤوؼوت

 .1والخ٢ل٘ت الجىدة خُث مً جىاٗس يجدُٜٝ جمحز  مً ًم١نها

ت اإلاىاوئ بِئت جحلُلزاهُا:   :البحٍس

ت للمىاوئ والظعف اللىة عىاصس-1  :البحٍس

ىاؿس  الخالُت الِىامل جخمثل ىاؿس  الِىامل رهه وج٢ىن  للمىاوئ، واللِٙ الٜىة مـادز اهُو  لٜىة مـدزا اهُو

 الِىاؿس رهه وجخمثل ُىاء،امل للِٙ مـدزا حِخبر ٗةنها ؿالخى ٓذ   في ٠اهذ بذا ؤما ؿالخى في ٠اهذ بذا ُىاءامل

 :ًلي ُٗما

 :الجغسافي اإلاىكع -1-1

 .الاطتهالٞ او /إلاهخاج مساٟص للمالخت، السثِظُت الخوىن:مً ُىاءامل ٛسب -*

مٝ هى٤  -* مٝ للمُىاء الاًٛخاب ٛىاة ُو  .همدزل ُو

ِت لخىطُّ خاختامل لازاض ي -*  .ُىاءامل ٛز

 :ًلي ما ُلىحرها جإز ومدي ُىاءامل ىوٜتمب الظاثدة ماثُت الجى لاخىا٤ -*

 .ُىاءامل ومً بلى الظً٘ ومٔادزة دزى٤ *

 .ُىاءبامل ىحىدةامل الظً٘ طالمت *

ت * ٕ شخً ُملُاث اطخمساٍز ٙ بدون  ُىاءبامل ىحىدةامل الظً٘ وجَ٘س  .جٛى

                                                           
ت هاؿس، بيُت - 1 ت  البحٍس ت  الخجاٍز ت بدىر ، وآفاق واكع الجصائٍس  .14ؾ ، 1989 طىت ، بدٍس
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 .1 :باإلاُىاء اإلاخخلفت الىلل وطائل جىفس-1-2

 :اإلاُىاء على وطائطها جسدد ومعدالث وكفاءة الخالُت اإلاخخلفت الىلل شبكاث جىفس مدي أ-

 .للظً٘ ىخٌمتامل الخُتامل الخوىن*      

 .البري  الىٜل*      

 .الخدًدًت الظ٣١*     

 .النهسي  الىٜل* 

 .النهسي  الىلل البري، الىلل البحسي، الىلل للىلل، اإلاخخلفت ألهىاع أطعازا -ب

 :وكفاءتها جىفسها اإلاُىاء خدماث-1-3

 سةامل وإلام٢اهُاث الٜدزاث ُتها حِدد خُث مً للمُىاء خٗى س هُى ُاث رههل خســتامل الدُداث وجٗى  الىُى

رل٣   .ٟو

 ت هاٛاتها لراو ســتامل ساشن وامل لازؿ٘ت  .الظىٍى

 ُاث للظً٘ سخل٘تامل لاحجام مّ الخِامل في والخبرة إلام٢اهُت ُت والظلّ للبلاجّ سخل٘تامل والىُى  والىُى

  .سخل٘تامل

 البلاجّ ألػ٢ا٤ . 

  ِداثوامل ولازؿ٘ت الصخً واثمد وبهخاحُت ؤداء مظخىي.  

 س ٘اءة جٗى را للظً٘ ظاُدةوامل الخ١مُلُت الخدماث ٟو   .لازسي  ظاُدةامل الخدماث ٟو

 :اإلاُىاء خدماث أطعاز-1-4

  ٘اث السطىم ُٛمت مظخىي   .ُىاءبامل سخل٘تامل والخٍِس

 ٘اث السطىم ُٛمت اطخٜساز مدي  .ُىاءبامل والخٍِس

 ُىاءبامل حرالدظِ جُجُتتراواط طُاطت. 

 

                                                           
 .15ؾ ، املسحّ الظابٝ هاؿس، بيُت - 1
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 .1 :باإلاُىاء العمالت كىة -1-5

  ُت مظخىي  .ُىاءبامل الِمالت ومهازة خٗس

 ولىبتامل الِمالت لدجم باليظبت ُىاءبامل الِ٘لُت الِمالت حجم. 

 للِمالت الاحخماعي ىارامل. 

 ّٗللِمالت املد٘صة الدوا. 

  الِمالُت الِالٛاث مظخىي. 

 :باإلاُىاء ؤلادازة-1-6

 سخل٘تامل ُىاءامل وزدماث ؤوؼوت ُلى ُىاءامل ُئته طُوسة مدي. 

   ُىاءبامل وإلادازة هالخىحُ مظخىي. 

  ُىاءامل بِمالء إلادازة ُالٛت مظخىي. 

 ُىاءبامل الٜساز ؿىاُت طهىلت مدي. 

 ُىاءبامل إلاحساءاث طهىلت مدي. 

 :والالطلكُت الظلكُت الاجصاالث-1-7

 س ٘اءة جٗى  البُاهاث جباد٤ ؤهٌمت ال٘اٟع، :ُلى حؼمل والتي والالطل١ُت الظل١ُت الاجـا٤ ػب٢اث ٟو

 .هُاتروال١

 :اإلاالي اإلاىكف-1-8

س مدي ل جٗى س مؼسوُاث لخىُ٘ر الدالي الخمٍى   .ُىاءبامل والخددًث الخوٍى

 .الخ.....حزاهُتامل في والعجص ال٘اثم مثل:لازسي  الدالُت اػساثامل

 :اإلاخاحت الفسص مصادز -1-8-1

ىاؿس  الخالُت الِىامل ثل*جم ادة اهاطخٔالل ًم١ً والتي للمُىاء، مخاخت ٗسؾ اهُو ٚ  مً ههـِب/هخـخ لٍص  الظى

ب الري ؤو ،هُٗ ٌِمل الري  :هُٗ ٌِمل ؤن ًٓس

                                                           
،لا شهساء ت،م١خب الدولُت الخجازة اكخصادًاث، الٌُِم ُبد خمدي -1   .13ؾ ،  1996، سـم ى،للاو  توبِلا ؼٚس
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 ،ٗسؿت ىاوئامل حِامل لسا٤ مً ؤي الخىاٗس ي اليؼان مً ىاٗظتامل ىاوئامل اخد زسوج :اإلاىافظت اإلاىاوئ:أوال

 .لازسي  للمىاوئ باليظبت

 .اإلاُىاء فيها ٌعمل التي ألاوشطت /اليشاط :زاهُا

 ادة   .ُىاءامل هاٗي ٌِمل الري اليؼان ىهمو  ٍش

  ُىاءامل هُٗ ٌِمل ؤن ًم١ً حدًد وؼان ًهىز. 

 .اإلاُىاء ومظخخدمي عمالء:زالثا

  بىن  حدد ُمالء ًهىز   .ُىاءامل هُٗ ٌِمل الري اليؼان في الِمل في ًٓس

 بىن  ؤزسي  ىاوئمل ُمالء  .ٌظخسدمىنها التي ىاوئامل حرحُٔ في ًٓس

 .اإلاُىاء:زابعا

 س  .ُىاءامل ومِداث ؤزؿ٘ت جوٍى

 ُىاءامل في هُاتروال١ البُاهاث جباد٤ هٌام بدزا٤.  

 ٝت حظ طُاطاث وكّ هدى الدظاب  .1حدًدة حاذبت ِحًر
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 خاجمت الفصل: 

س جدظحن بلى ُىاثُتامل اطظتامل ؤدث لٜد         ب٘لل ،وذل٣ والدولُت املدلُت الاٛخـادًت الخِامالث وجوٍى

ت احل مً راهو  ،تاطظامل اهجبرل التي الجبازة املجهىداث  الخوىز  ًىاٟب هوحِل ،نيالىه الاٛخـاد جٍٜى

ادة هدُجت والبلاجّ الظلّ هٜل مجا٤ في زاؿت ي،مالِال  ججد لرا الدولي، الخجازي  الخباد٤ حجم وازج٘اَ لٍص

ٚ  وج١ُُٙ ُا٠لهال جددًث ُلى ملوسة ه٘ظها اطظتامل  . الِـس مخولباث مّ ًدىاطب بدا ُملها هس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
اإلاؤطظت الخبادل الخجازي على مظخىي 

 مظخغاهم مُىاء مؤطظت
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 الخىظُمي  مُىاء مظخغاهم وهُكلهامؤطظت حعٍسف اإلابحث ألاول: 

خُت إلاؤطظت مُىاء مظخغاهم و اإلاهام ألاطاطُت لها  اإلاطلب ألاول : إلاحت جاٍز

 خُت إلاؤطظت مُىاء مظخغاهم  إلاحت جاٍز

بمىحب املسطىم:  1982ؤوث  24ؤوؼإث ماطظت مُىاء مظخٔاهم بِد بُادة اله٢ُلت لٜواَ املىاوئ في    

مبر  82-287 وجدـلذ ُلى الخدماث والخجهحزاث الخاؿت  1982وبدؤث املاطظت وؼاهها ابخداء مً هٗى

ٕ امل ONPبالدًىن الىهني للمىاوئ املىدل  ت الىهىُت للصخً والخَ٘س رل٣ جل٣ زاؾ بالؼٟس ىدلت ؤًلا  ٟو

(SONAMA ( ت الىهىُت للمالخت  (.CMAN( ٟما اطىد بليها مهام الٜوس املدىلت ُٗما ٛبل للؼٟس

ت ذاث ؤطهم جسلّ بلى الٜاهىن الخجازي والٜاهىن املدوي وجدمل في السجل  EPMماطظت  ُبازة ًُ ػٟس

م  بلٕ زؤض مالها الاحخماعي  01-0-88الخجازي ٛز  دج. 500.000.000ٍو

ت  1989ُٗ٘سي  29مىر  ماطظت مُىاء مظخٔاهم جدـلذ     ت الجصاثٍس ُلى اطخٜاللُت الدظُحر مً الؼٟس

ت.  لاولى التي ٠اهذ جخمحز بىكُِت مالُت مخىاٍش

ل ماطظت مُىاء مظخٔاهم مً ماطظت ُمىمُت ذاث هابّ احخماعي بلى املاطظت ُمىمُت  1989مىر  جم جدٍى

 ذاث هابّ اٛخـادي.

 ؤطظت:اإلاهـام ألاطـاطُت للـم 

 .س املُىاء  حظحر لامالٞ الِمىمُت واملاطظت واطخٔال٤ وجوٍى

  .ً٘ملُت الصخً والُٜادة و زبى الظ  اخخ٢از ُملُت املىاولت، وؼاهاث ُو

 . ُت للمُىاء  الُٜام بإُما٤ الـُاهت، التهُئت وججدًد البيُت ال٘ٛى

 ت مالُت، ؿىاُُت، مىٜىالث، ُٜازاث التي لها ؿ لت مباػسة ؤو ٓحر مباػسة الُٜام ب٢ل ُملُت ججاٍز

بالهدٖ الاحخماعي للماطظت.
(1)

 

 

 

 

                                                           

دة السطمُت الِدد  1982ؤوث 17املازر في  287-82املسطىم: -1   .33الجٍس
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 (1) وهُاكلها اإلاطلب الثاوي: أهـم مصالـح الـمعخمد مً طـسف مـؤطظت

 ؤلادازة العـامـت: 

ٌؼٖس ُلى إلادازة الِامت زثِع مدًس ُام الري ٌِخبر املظحر و املظاو٤ لاولى في املاطظت باملظاُدة مّ 

ٟما هالخٍ ُلى مظخىي إلادازة الِامـت وحىد زلُخحن هما: زلُت املساٛبت جٜىم بمساٛبت مظاُدة املدًس الِام، 

 ٠ل ش يء ًدـل في املاطظت وزلُت الدزاطاث والخظاباث.

ومً زال٤ املسوى الِام للماطظت ًالخٍ ؤهه مٜظمت بلى زمظت مدًساث التي بدوزها مٜظمت بلى دواثس   

خَ٘س ًُ الدواثس مـالح وجخَ٘س منها الخالًا وبالخالي ًم١ً الٜى٤ ؤهه ًىحد جسابى داثم ومخىاؿل بحن  ٍو

اث املاطظت.  مسخلٙ مدًٍس

 :والـىطائل ً ـت و الخـكٍى ـت الـمىازد البشـٍس  مـدًٍس

 دواثس: 3والتي بدوزها جدخىي ُلى 

  التي ًخَ٘س منها :ً  مـالح وهي  3داثسة املظخسدمحن والخ٢ٍى

  .ً  مـلخت املظخسدمحن والخ٢ٍى

 .املـلخت الاحخماُُت 

 .مـلخت السواجب 

 :داثسة الؼاون الاحخماُُت والثٜاُٗت: و التي جىٜظم بلى مـلخخحن هي 

 .اض ي  مـلخت اليؼان الثٜافي والٍس

 .مـلخت املظدىداث الاحخماُُت 

  ما٤ الِامت: وجدخىي ُلى  مـالح هي: 3داثسة لُا

 ؼٖس ُليها زثِع املـلخت  مـلخت الىطاثل الِامت وجخدزل املـلخت في خالت ػساء طلِت ما َو

 والِىن إلادازي.

  ؼٖس ُلى املـلخت زثِع املـلخت مـلخت حظُحر املساشن جخ١٘ل املـلخت ب٢ل الِملُاث باملسصن َو

 واملظحر باإلكاٗت بلى ؤمحن املسصن.

                                                           

 الىطاثل الِامت. مـلخت .ماطظت مُىاء مظخٔاهموزاثٝ مٜدمت مً هٖس -1
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 تهخم هره املـلخت ب٢ل مىزدي امل ً ىهحن ؤو  ٌؼٖس ُليها  و  اطظتمـلخت الخمٍى زثِع املـلخت ُو

 ؤٟثر م٢ل٘حن بالؼساء.                             

 :ـت الاطدثمـازاث والخجـازة  (1)مـدًٍس

 وحِخبر زؤض املاطظت جدخىي ُلى داثسجحن هما:  

 :داثسة الخجازة: وجدخىي ُلى مـلخخحن 

 .ٜازاث البىاء  مـلخت ال٘ىاجحر ُو

  .مـلخت إلاخـاء 

 :وجدخىي ُلى مـلخخحن هما :ٕ  داثسة الصخً والخَ٘س

 .جدذ بػساٖ زثِع املـلخت وامل٢ل٘حن باملساشن ً  مـلخت املساشن جٜىم بِملُت الخسٍص

 .ٕ  مـلخت الصخً والخَ٘س

ٝ، زلُت الدزاطاث والتهُئت، وزلُت الدزاطاث الٜاهىهُت. 3وجلم ؤًلا   زالًا وهي: زلُت الدظٍى

  ـت ألاشغـال  والصُـاهت:مـدًٍس

 وجدخىي ُلى داثسجحن هما:

 :داثسة الـُاهت: وجدخىي ُلى مـلخخحن 

 .مـلخت لادواث والِخاد 

 .مـلخت الـُاهت 

 :داثسة لاػٔا٤: وجدخىي ُلى مـلخت واخدة هي 

 .مـلخت لاػٔا٤ والىٌاٗت 

 :ت كُادة اإلاُىاء  مدًٍس

 وجىٜظم بلى داثسجحن هما:

 خحن هما: داثسة  الؼسهت ولامً: وحؼ٢ل مً ٗٛس

 .ًت خساطت املُىاء ولام  ٗٛس
                                                           

 مـلخت الىطاثل الِامت. .ماطظت مُىاء مظخٔاهموزاثٝ مٜدمت مً هٖس - 1
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 .كبان املُىاء 

 :داثسة املالخت: وجدخىي ُلى مدوخحن هما 

 .ب والسبى  مدوت بدازة املٟس

 .مدوت الجس والدّٗ التي جٜىم بخُُٜد البازسة 

 :ـت اإلاـالُت واإلاحـاطبُت  مـدًٍس

اث وجخَ٘س بلى داثسجحن هما: هي  ؤطاض املاطظت خُث ؤنها ججمّ ما بحن ٠ل املدًٍس

 :داثسة املداطبت الِامت: وجدخىي ُلى مـلخخحن هما 

 .مـلخت املداطبت الِامت 

 .مـلخت املداطبت الخدلُلُت 

 :داثسة املالُت: وجدخىي ُلى مـلخخحن هما 

 .مـلخت املالُت 

 .(1)مـلخت املٜبىكاث 

 اإلاـؤطظت: هُـاكل 

ادي ؤًلا بلى        اث والدواثس واملـالح والخالًا ٌظاُد في الخىاؿل بُنها ٍو ُ٘ي للمدًٍس بن الخٜظُم إلادازي والًى

اثٙ  ت مدي الترابى والخ٢امل بحن الًى ُ٘ي ألي ماطظت ٌظاُدها في مِٗس خظً طحر الِمل ٗاله٢ُل الخىٌُمي والًى

ٌهس لىا   املخبِت في حظُحر املاطظت. ممثل في الؼ٢ل الخالي: الاطتراجُجُتولاٛظام ٍو
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م      (1): اله٢ُل الخىٌُمي ملاطظت مُىاء مظخٔاهم III-01الؼ٢ل ٛز

 مـلخت الىطاثل الِامت. ماطظت مُىاء مظخٔاهممـدز :وزاثٝ مٜدمت مً هٖس 
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 (1) اإلاطلب الثالث: دوز اإلاؤطظت ومظؤولُتها

 اليؼاهاث املالُت املىاطبت. كمان مخابِت -

ل في املاطظت وجوىٍس مسوواتها. -  جددًد طُاطت الخمٍى

ل والدظدًد. -  م٘اوكت ػسون الخمٍى

 مخابِت ازجبان ومساٛبت جىُ٘ر مسوى الاطدثمازاث.  -

ت ومخابِت جوبُٜها. - ىت وحظُحر املحزاهُت الظىٍى  بُداد مسوى الخٍص

 املظاولُت ُلى جىخُد املحزاهُاث. -

ما٤ دازل املُىاء. - باث لُا  مخابِت املداطبت ُلى مظخىي مٟس

 جدلُل الخظاباث الاطخٔاللُت واملحزاهُت. -

 جىُ٘ر املساٛبت -

باث مً ؤحل الخد١م الجُد في املداطبت. -  مظاُدة وهصح املٟس

ُ٘ت. -  الظهس ُلى اخترام الٜىاهحن والخىٌُم امل٢لٙ بالًى

 ت واملالُت واملداطبُت.الظهس ُلى جوُٝ الىـىؾ الجباثُ -
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 (1) اإلابحث الثاوي: دزاطت عملُت الىلل واللىحظدُك في مؤطظت مُىاء مظخغاهم  

 اإلاُىائُت الدظهُالث و الظفُىت اطخلبال :ألاول  اإلاطلب

 :ًلي ُٗما ٜدمتامل اإلاُىائُت الدظهُالثو  الظُ٘ىت اطخٜبا٤ بحساءاث جخمثل

 :الظفُىت اطخلبال-1

 في ي البدس  للىطُى البلاُتو  بالظُ٘ىت الخاؿت الخٜىُت ؤو ممثله السبان بخٜدًم املِلىماث الظُ٘ىت مجهص ًٜى

 نللما السادًى ؤٞ ال٘اٟع هٍسٝ ًُ ىاء،ُامل ىبل الظُ٘ىت ؤًام ٛبل وؿى٤  3ؤي زال٤  لاٟثر، ُلى طاُت 72

 الٌسوٖ. ؤخظً في للظُ٘ىت اطخٜبا٤ ؤخظً

اتها الظُ٘ىت خى٤  ِلىماثامل ٠ل ًمجٜد مُد خالت في  في ٠اهذ و بن ختى بدزى٤ املُىاء لها ٌظمذ ٗال ،ومدخٍى

 .البدس ُسق

 :ًلي ُٗما البلاُت و بالظُ٘ىت الخاؿت الخٜىُتِلىماث امل جخمثل و

 . الظُ٘ىت زاًت و ُسق ُمٝ، هى٤، -ؤ

ٚ جددًد  لٔسق راوه الصخً، مُىاءو  ،يإلاحمال إلاكافين الىش  البلاُت، نش و  هبُِت -ب  الخدمت مٜابل الخٜى

ت جٜدمها التي  .للظُ٘ىت الُٜادة مدًٍس

 :الظفُىت زطى شسوط-2

 :ًلي ُٗما الظُ٘ىت زطى ػسن جخلخف

ٜت ن ج٢ى  نؤ طُ٘ىت ٠ل ُلى ًجب -ؤ لاث م٢ل٘توهي  الخماًت، بجهاشٌِٖس  الظُ٘ىت، حنجإم بجهاش مٗس  بالخٍِى

 املُىاء. بمساٗٝ كسز  إلخدار هدُجت

تاللس  الىزاثٝ بخلاز ًجب -ب  :منها للظُ٘ىت وٍز

م الظُ٘ىت، اطم ُلى جدخىي  الظُ٘ىت حٍِسٙ بواٛت -  خمىلت ١ُٟلى، ؤٞ الظُ٘ىت ؿاخب اطم حظلظلها، ٛز

 .الخ...الظُ٘ىت

ت ال٘اجىزة -  .الخ...ٟمُتهاو  البلاُت هَى البلاُت، ُٛمت ُلى جىف التي الخجاٍز

 .)ؤؿلُت وسخت( الظُ٘ىت متن ُلى ىحىدةامل البلاُت ٠ل ُلى جىف connaissement حظمى زُٜتو  -
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ُل حظمذ بالبلاُت زاؿت زُٜتو  هي Carco manifeste زُٜتو  - س  الظُ٘ىت لٟى  مً لخم١نها ماٞزالج ىبل هابخمٍس

ٕ ززـت مً الاطخ٘ادة  .الِٜد في هُلُ ىـىؾامل ىاءُامل في البلاُت جَ٘س

ٕ، هلحنما  محنمظخسد هٖس مً حظخِمل شخً زُٜتو  وهي Carco plan زُٜتو  -  ُلى الىزُٜت رهه جىف للخَ٘س

 .الظُ٘ىت متن ُلى كِهاو  ُُٟ٘ت البلاُت، حجم

ن ؤ ؤم امخُاش حىدو  وؤ الصخً، ُملُت ًُ ججتالىا الخظاثس ُلى الىزُٜت رهه جىف mates recept زُٜتو  -

ٕ صةهحا وهي جخلسز  مل البلاُت  .للخَ٘س

ٙو  طِازلا  جخلمً التيو  بدثُت،امل ال٘اجىزة بةُدادي البدس  الىطُى مًٜى  ٜدمتامل ِلىماثامل ؤطاض ُلى  مـاٍز

ت هٖس مً ٜدمتامل الِملُاث  :همهاؤ مً التيو  الُٜادة مدًٍس

ى للظُ٘ىت، سـفامل السؿُٙ ىبل ُىاءامل بىابت مً الظُ٘ىت ُٛادة ؤم :وؤلازشاد اللُادة -1 ته جاّمِّ  ُٛادة مدًٍس

قيو ش  و  ُٛادة طً٘ بثالزت ُىاءامل  .طا 24/طا 24 بزطاء ز 

 نش و  خظب حرجخٔ خل٘تمس ٛىاث ذاثوهي  الٜوس، طً٘ هٍسٝ ًُ الظُ٘ىت حسو ؤ دّٗ في ًخمثل :اللطس-2

ُ٘ها ؤحل مً ذل٣و  الظُ٘ىت، ص في جٛى  .السؿُٙ مٟس

 .بالسؿُٙ الاخخ٢اٞ مً الظُ٘ىت ىّجم عجالث ًُ ُبازة وهي :اإلاطاطُت مطاطُت ألاططىاهاث -3

 ازججالها. ىّمل ُىاءامل زؿُٙ يبل الظُ٘ىت مً مىؿىلتبدبا٤  الظُ٘ىت ػد ُملُت وهي :الظفُىت زبط -4

ذ ؤحِاب-5  .بالخمىلت الخـٍس

6- ٚ  .الترؿ٘ت خٜى

7-ٙ  :في جخمثل التيو  :الخدماث جإدًت مـاٍز

 .ال٘اٟع وؤ اجٙهال ما٤اطخِ ًُ ججتالىا ـاٍزٙامل ٟرل٣و  ،نللسبا م جٜد التي الدظبُٜاثو  الخمىالث -ؤ

ىد الظُ٘ىت دو جص  مـاٍزٙ -ب  .للؼسب الـالخت ُاهاملو  بالٛى

ٙامل -ج  .(1) الظُ٘ىت لواٛم الوبُت بال٘دىؿاث مالُٜا ًُ تججالىا ـاٍز

ت الظُ٘ىت خساطت ن ج٢ى  :الحساطت-8  ٗدساطتها ي لازس  للظً٘ باليظبت ؤما ،حرةزو بلاجّ جدمل ٠اهذ بذا بحباٍز

ت،  ؤو  ممثله. املجهص الظُ٘ىت ُٟلو  و نزبا مً بولب ن ج٢ى  ازخُاٍز
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ُل مًٜى  الظُ٘ىت مّ الخِامل بهاز فيو  نالسبا هلباث حمُّ لخلبُت ذل٣و  الظُ٘ىت، ىبل ن ُى  طا٤بةز  ي البدس  الٟى

 .الِٜىد في هُلُ مخ٘ٝ هى ما بهاز في

٢ي زوال الد)الـِبت بالِملت مٜدزة بدثُتامل ال٘اجىزة نب  مىكَى ج٢ىٖ نأل  ٛابلتو  نهاثُت،حر  ٓ ن ج٢ى و  (لامٍس

تو  املجهص بحن قو الخ٘ا  والزبالد اهٛبىل خالت في ال٘اجىزة مبلٕ لاحاهب وناملجهص  ٌظدد .ُىاءامل ُٛادة مدًٍس

٢ي، لجد بِد ذل٣و  ،ٍحنالجصاثس  املجهٍصً هٖس مً ي الجصاثس  بالدًىاز لامٍس  طِس ِد٤مل هبٜا ال٘اجىزة ُٛمت ٍى

صي امل البى٣ هٖس مً بةػِاز الُىمي الـٖس )دوالز/دًىاز(  ال ًخجاوش  الدظدًد ؤحلو  ،هممظخٔا مُىاء اطظتمل ٟس

 .ال٘اجىزة ٜبا٤اطخ جلي التي ًىما 30

 احخماَ بحساء ًخم نالسبا وؤ املجهص هٖس مً ُليها ىاٜٗتامل ذجم ٗةذا ،نالسبا ىبل جسطل دثُتبامل ال٘اجىزة نؤ ٟما

  الصخًومٜاو٤  الظُ٘ىت، مجهص لـالح الخدمت لخإدًت ازخُازه جمي الر ،ي البدس  الىطُى مً ٠ل مًّج

ٕ،و  تو  هممظخٔا مُىاء ماطظتؤي  الخَ٘س  ؤخظً في الظُ٘ىتٜبا٤ الطخ الجُد حرالخدل ٛـد الُٜادة مدًٍس

 نالسبا هًبِث يالر ؿى٤ الى  ٛذو  جٜدًس ؤطاض ُلى بدثُتامل ال٘اجىزة ُلى ىاٜٗتامل ًدججد ٍخمو  وٖ،الٌس 

 .للىطُى

ت ٤او مظ ُلى الظً٘ جىٌُم لجىت الاحخماَ راه ًلم و  :جلم هاز و بد اللجىتو  م،ًى  ٠ل الُٜادة مدًٍس

ٕو  الصخً ماطظت ًُ ثلمم - ٕ ُملُت جىٌُم ه خى٤ زؤً بُواء ُلى ٌِمل الخَ٘س  ادًتامل الىطاثلو  الخَ٘س

تو   .الٔسق راهل ظخِملتامل البؼٍس

. ًُ ثلمم -  الجماٞز

. ػسهت ًُ ثلمم -  الجماٞز

ُتو  للظُ٘ىت الخٜىُت الخـاثف ُلى جدخىي  التي الىزُٜت بةخلاز مًٜى  يالرو  ي البدس  الىطُى ًُ ثلمم -  هُى

 .(1) البلاُت و وشن هبُِتو 

ت الداثسة ًُ ثلمم -  .ن الخىاش  خالت جثبذ زاثٝو  بخلاز همهمخ الخجاٍز
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 ُمٝو  ُسق هى٤، ساُاةمب ذل٣و  الظُ٘ىت هُٗ جسطى طٖى يالر السؿُٙ جددًد الاحخماَ راه زال٤ ًخم و

ٕ ُملُت في محظخسد طٖى التي آلاالث ٟرل٣و  الظُ٘ىت، ُت جبِا ٟرل٣ الخَ٘س  ُددو  حجمهاو  البلاُت لىُى

 .الظُ٘ىت حس في محظخسدطٖى  التي الٜاهسة الظً٘

 ُلى ن ٢ًى  نؤ الخمىلتو  الظُ٘ىت ُٟلو  يؤ ،ويالٜاهى  ممثله وؤ الظُ٘ىت نزبا ُلى ًجب ُىاءبامل الظُ٘ىت زطى ُىد

، إلدازة الخالُت الىزاثٝ ًملخٜد اطخِداد  (1) :مساٛبتها ازطتمم مً لخم١ُنها ذل٣و  الجماٞز

 .الظُ٘ىت ًىمُت -

ذ ػ٢ل ُلى ن ٢ٍى و  الخمىلت نبُا - تو اللس  البُاهاث ًخلمً جـٍس المتها  اهُددو  دو الوس  نش و  ُلى ِٖسللخ ٍز ُو

امهاو  جب  شخنها، نم٢او  يإلاحمال شنهاو  البلاُت هَىو  ؤٛز ِا الخمىلت نبُا ن ٢ًى  نؤٍو  نزبا هٖس مً مٛى

 24ماٞز زال٤ الج م١خب ىبل ًليم ما ًٜد نؤ ويالٜاهى  ممثله ُلى وؤ الظُ٘ىت نزبا ُلى ًجب ٟما الظُ٘ىت،

 .ُىاءامل ىبل الظُ٘ىتوؿى٤  جلي التي طاُت

 .ٟظلِهم البدازة ؤمخِتو  الظُ٘ىت مامً مً الخمىلت نبُا -

ٕ ِدةامل الخمىلت نبُا -  .الجمس٠ي إلاٛلُم في للخَ٘س

تو كس  هي التيو  إلادازة هٖس مً جولب التي ي لازس  الىزاثٝ ٠ل -  .مهامها لخىُ٘ر ٍز

ت، الظُ٘ىت ٠اهذ نب ختى الخمىلت ًمجٜد بًج لإلػازة  :حن هممخِامل زالر ُلى نالبُا راه ٍىشَو  ٗآز

ٕو  الصخً اطظتمل وسخت -  .الخَ٘س

ُل وسخت -  .الخمىلتو  الظُ٘ىت لٟى

. إلدازة وسخت -  الجماٞز

غ الشحً عملُتي :الثاوي اإلاطلب  الظفُىت وصىل  عىد والخفَس

 ُىاءمب ذل٣ ًُومثا٤  وؿىلها،ًيخٌسون  ؤشخاؾ هىاٞ ن ٢ًى  ُىاءامل ىبل اهؿىلو  ُىد ظخىزدةامل البلاُت نب

الء اطظاثامل دهج هممظخٔا  ُٟلو  و الخمىلت حنؤم ثابتمب ونٌِخبر بذ ، MTA ،GEMAI ،NASHCO :آلاجُت الٟى

ٕ بةحساءاث ن ُٜٗىمى  ،هبلُ سطلامل ًُ ُل مًٜى  بدُث هبلُ للمسطل حظلُمها زم الىٜل، ؤحسة دّٗو  الخَ٘س  الٟى

 في الىازدة للبُاهاث موابٜت ٠اهذ بذا حري ل راوه ال١مُت، ،نالىش  د،و الوس  ُدد الؼ٢ل، خُث مً البلاُت بخٜ٘د
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ٔها، بِد البلاُت ُلى باملداٌٗت مًٜى ه ؤه ٟما الصخً، طىد  هبلُ سطلامل خُاشة في جدزل ختى خساطتهاو  جَ٘س

 البلاُت بدالت هبلُ سطلامل ٌؼِس نؤ هُلُ حبو  حظلمها ُىد البلاُت في ُُباو ؤ جل٘ا اٟدؼٙ ٗةذا ،)ى٠لامل)

ّ ت بيظبت مدددا ن ٢ًى  ه٠الخو  ًُ ؤحسا الخمىلت ُٟلو  َظخدٝو  ٛاهىهُا، املدددة آلاحا٤ في ي دُى  لٗس  مً مئٍى

 .البلاُت هبُِتوشن و 

ٕ في ظخِملتامل الىطاثل جىشَ ُت خظب ذل٣و  الخَ٘س ٕ ُملُت في البدء ٛبلو  الظلّ، هبُِتو  هُى  زثِع مًٜى  الخَ٘س

ذ مىاؿ٘اثو  للِٜد موابٜتها يمد ُلى ِٖسٍخو  ظخىزدة،امل البلاجّ ساٛبتمب ن سص امل  مًٜى  ؤم بالبلاجّ الخـٍس

ٕ ذل٣ بِد ًخم الخمىلت، نبُا ُلى ىحىدةامل البُاهاث مّ البلاُت ٜازهتمب ابتب الخَ٘س ُت ٛس  مساُاة مّ حمٟس

ُت ٕ ٍخمو  جزلت،امل البلاجّ حجمو  هُى  :خاالث 3 خظب البلاُت جَ٘س

ٕ ُملُت مثل الىاٛلت الِسبت ُلى البلاُت كّو  :ألاولى الحالت  حمِها ًم١ً التي البلاجّ خلٙومس الظ١س، جَ٘س

 .ؤُٟاض في

 .الخ...الخجهحز آالث الخدًدًت، ىادامل :مثل السؿُٙ ُلى البلاُت كّو  :الثاهُت الحالت

 مسصن  مثل خســت،امل يؼأثامل حىدو  ُلى ٌِخمد راوه مباػسة، ن ساش امل في البلاُت كّو  :الثالثت الحالت

ِت ىادامل ًسف ُٗما ؤما الظُ٘ىت، مً مباػسة الخبىب ضخ ًخم خُث الخبىب  في لاٗللُت ٗلها الخلٙ طَس

ً هٜان ىبل هالخىح  بهاز في ظخىزدامل ًخدملها التي الخظاثس يلخ٘اد راوه ُىاءامل زازج بُِها هٜان ىبلو  الخسٍص

ُت، إلاحساءاث  نٗة هى٤،ؤ دةمل ُىاءامل في اهلخىاحد هدُجت للخظازة جخِسق التي للبلاجّ باليظبت ؤما الجمٟس

 .(1) الخظازة ًخدمل يالرو  ظخىزدامل

 الظُ٘ىت حاهب ىبل جدمل زم ُليها، البلاجّ بىكّ ٝالـىادً بىاطوت جخم ٗةنها الصخً ُملُت ًسف ُٗما ؤما

ٚ  بىاطوت وؤ السؿُٙزواّٗ  وؤ الظُ٘ىت ّٗواز  مجٜى  خُث  ما٠٤اطخِ البلاُت هبُِت مّ جدىاطب ي ؤزس  هس

 بىاطوت مباػسة البلاُت ؿبؤو  ال٘دم، شخً خالت في ـاُدامل وؤ الظاثلت، البلاجّ شخً خالت في لاهابِب

تامل الىخداث شخً خالت في الدخسحت ؤو الخبىب شخً خالت في زاؿت ؤٛماَ ج، خدٟس  جوىزث ٛدو  ٠الـهاٍز

 ٟثحرة ألهىاَ ٍاثو بالخا للىٜل مجهصة طً٘هىاٞ  ؤؿبدذ خُث بالظً٘، الىٜلم هٌا جوىز  مّ الصخً ُملُت

ذ بازخـاز السخلت مدة جٜلُفو  الصخً الخٔلُٙ، ذل٣ في بدا الىٜل، هٜ٘اث ُ٘مجس بهدٖ البلاجّ مً  الٛى
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ٕو  الصخً لِملُاث سـفامل  ٍاثو الخا لصخً هاغو بإ صةمســت ومجه ؤزؿ٘ت هحزجج ذل٣ ًخولب ٛدو  الخَ٘س

 .الظُ٘ىت ًهس ُلى

 ٗيها ًرٟس الصخً، نبُا حظمى زُٜتو  ًمبخٜد الؼاخً مُٜٗى  الصخً، ُملُت في خبِتامل إلاحساءاث ًسف ُٗما ؤما

 مّ البُاهاث جوابٝ مً ٍخإٟدو  هُٟلو  وؤ الىاٛل ًولّ نؤ بِدو  ذاجُتها، ٟمُتها، طدصخً، التي البلاُت هَى

 .الظُ٘ىت ًهس ُلى البلاُت بىكّ هل ٌظمذ يالرو  بالصخً، ذنإلا  هل ٌظلم البلاُت

غ الشحً وطائل :الثالث اإلاطلب  (1) :مظخغاهم مُىاء مؤطظت في والخفَس

م الجدو٤  ٕ الصخً وطاثل  : III-01ٛز  والخَ٘س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ الصخًمـلخت  يناءامل من داخلية ثائقو  :رجعامل  والخَ٘س
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ع الخحدًاث اإلاشاكل، :الثالث اإلابحث  مظخغاهم بمُىاء اإلاظخلبلُت واإلاشاَز

صث  اٛخـاد مً ددامد ٛواُا بال جسدم ال  مخســت مىاوئ وهي الى٘وُت، ىاوئامل في اطدثمازاتها الجصاثس ٟز

ت، ىاوئامل باقي ؤما لت،و الد وحِاوي مً مؼا٠ل  ،حرٟب جإزس مً حؼ٢ى بُٜذ هممظخٔا مُىاء ٗيها بدا الخجاٍز

 .ُدة وجددًاث

 (1) الظلبُت اوعكاطاتها و اإلاُىاء هجىاح التي الخحدًاث :ألاول  اإلاطلب

 :ًلي ُٗما الظلبُت او٢ِاطاتهاو  ُىاءامل جددًاث جخلخف

 :اإلاُىاء هجىاح التي جحدًاث -1

 . م8.22ب  لازؿ٘ت ُمٝ مددودًت-ؤ

 .٠الخسٍصً الِبىز  ٟمظاخت لازؿ٘تهى٤  ٟ٘اًت ُد -ب

ٝ مسؤب ُٓاب -ج  (.2014-2010 ي الخىمى  سوىامل في مسجل( حرةالخو ىادامل ِالجتمل سـفامل الخٍس

 مما  )الىالًت زازج مً منها 43 خُث ؿُد شوٚز  157ي )البدس  ٠الـُد ي الخجاز  اليؼان حنب جو التزا مؼ٢ل -د

 (.10)ُؼسة حملت مً بزطاء واث( مد04)ؤزبِت حِوُل يبل ؤد٤

 : الظلبُت او٢ِاطاتها-2

ٕو  للصخً بكاُٗت مهل ىبل ؤخُاها يادامل ٢ىرامل هى٤  -ؤ  .الخَ٘س

٘اث ىبل يًاد مما ي لازس  ىاوئامل في الطخمت الظً٘ خمىلت ُ٘ٙجس -ب  .بكاُٗت (surcoûts) شخً حٍِس

٘اث جىلُد ُلى لتو مظا  الخسٍصً مظخى٤  ُلى ؿِىباث -ج  .الىٜلو  للصخً بكاُٗت حٍِس

ت لاوؼوت حنب جو التزا ًُ هاحم مُىاجي خىاٚاز -د  .ي البدس  الـُد ؤوؼوتو  الخجاٍز

 مظخغاهم مُىاء مشاكل :الثاوي اإلاطلب

 :ًلي ُٗما هممظخٔا مُىاء مؼا٠ل جخمثل

 :ألاول  الجُل مً مُىاء -1

 خمىلت ُىده جيخهي الخمىلت، اهٜواَ هٜان بال ًمثل ال  ٗهى يبالخالو  لاو٤، الجُل مً ًمٛد هممظخٔا مُىاء نب

ٕ وؤ للصخً ِدةامل ىادامل  .الخَ٘س
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ت، ترةال٘ ىبل ٌِىد يالر إلازر راه حربدظُ الجصاثس في الِمىمُت الظلواث اٟخ٘ذ لٜدو   ؤًت دزا٤ب ون د الاطخِماٍز

بت ومساشن  كُٜت،و  حرةؿٔ ؤخىاق مً ُام بؼ٢ل ن جخ٢ى  التي بيُتها ُلى وؤ ُليها، حِدًالث  بِلها، مً ٍٛس

 لخدمت باليظبت اض يامل في مؼا٠ل ؤًت جوسح ىاؿ٘اثامل رهه ج١ً مل بذاو  كُٜت، خىاحص بُنها ج٘ـل ؤزؿ٘تو 

ٜتو  ؤؿٔس، الظً٘ ٠اهذ ُىدما بادالثامل  خولباثاملو  جخماش ى حِد مل مالُى  ٗةنها ؤبظى، البلاجّ شخً هٍس

 ىاؿ٘اثمبو  ؤٟبر ؤؿبدذ ٗالظً٘ ي.البدس  الىٜل مجا٤ ػهده يالر حرال١ب الخوىز  ًُ الىاحمتو  ظخجدةامل

ت ىاوئامل مّ حنخِاملامل ُلى خخم ما راوه ة،ددمد ُتُامل  حتراو ج منها  %60حرة)الـٔ الظً٘ ماطخسدا الجصاثٍس

 اطخ٘ادة ون د جدى٤  ؤنها بذ اٛخـادًت، حرٓ طً٘ي بالخال (. وهيزُٜل وشن هً 10000و 2000 بحن خمىلتها

ًامل  ؤما .مسجِ٘ت شخً ؤطِاز ُليهم ج٘سق خُث الصخً، مىاوئ جٜدمها التي ال٘سؾ مً ٍحنالجصاثس  ـدٍز

 ملِد هدُجتما٤ الس و  الومي ج١دض بظبب باطخمساز ًخٜلف ٗةهى ،هممظخٔا مُىاء في ي الىٌس  للِمٝ باليظبت

لت، دةمل ال١سح حرالخوه لِملُاث حِسق  ،حرةال١ب الظً٘ جلوس ٛد و .هب الظً٘ زطى ُملُت ُلى ًازس امم هٍى

 خُث ،ي ؤزس  مىاوئ هدى حهتهاو  جدى٤  نؤ ىبل الٔاهع، ؿٔس بظببهم مظخٔا مُىاء في السطى مً جخم١ً ال التيو 

 مؼا٠ل مً ذل٣ ُلى ًترجب ما مّ .لاؿلي ُىاءامل ىبل حِىد نؤ ٛبلن الىش  ُ٘ٙجس ؤحل مً خمىلتها مً حصءا جْ٘س

 (. بكاُٗت ج٢الُٙو  ُملو  ٛذ)و 

 :وآلالُاث الخجهيزاث في هلص-2

س يالر الىخُد هى الجصاثس  مُىاء نؤ بذ الثُٜلت، آلالُاث في ٟبحر هٜف مً ي ؤزس  حهت مً ُىاءامل ويٌِا  ُلى ًخٗى

ت ذاجُت زاِٗت  .(1)هً 300 ٛىتها الخٟس

ن ملُى  6 ًٜازب ما حظخىزد بذ ،) ُاُامل الخامظت ( للخبىب ظخىزدةامل و٤ الد ؤٟبر كمً جـىٙ الجصاثس نؤ مّو 

ا، هً ص ؤٟبر ٌؼمل يالر الىخُد هى الِاؿمت الجصاثس مُىاء نٗة طىٍى  هً، 30000 هطِخ بالخبىب زاؾ مٟس

 لُادو  بها املِمى٤  ٜاًِعامل جخِد٤ مدة الاهخٌاز ىبل للخبىب الىاٛلت الظً٘ ًلوس ما وهرا ٓحر ٠اٖ، ٌِخبر يالرو 

ٙ مدةج٘ٚى (  ؤُٟاض، في الخبىب حِبئت بالىٜل ٢ل٘حنامل ُلى ي ؤزس  حهت مً ً٘سق و،)ًىما 16 ُىاءامل في الخٛى

 في جٜلُدًت طاثلو  ما٤اطخِ ًُ ٣هُها ؿب بلاجّ ػ٢ل ُلى الخبىب بتٞر ٛىزهذ ما بذا م٢ل٘ت ُملُت وهي

ً، ُملُت ٕ ٟرل٣و  الخسٍص  .منها مِخبرة ٟمُاث كُاَ يبل يًاد مما الخبىب، جَ٘س
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اث جداول  عملُت في الخأخس-3  (1) :الحاٍو

 بؼ٢ل جسجّ٘ ٍاثو بالخا الىٜل مِدالث ٗخئذ ماو  ُاما، البلاجّ هٜل في ٍاثو الخا ِما٤الطخ هالخىح ؤؿبذ لٜد

داو٤ مُىاء مظخٔاهم ٟبحر س ومدظاَز ٍو  ؤن مُىاء مظخٔاهم الشا٤ ومّ ذل٣ ًم١ً الٜى٤  .الِملُت رهه جوٍى

اث املِد٤ الِالمي نؤ اُخباز ُلى هرا املجا٤ في اضخاو  جإزسا ٌسجل  في الِمل ٍخمو  %62 ىبل ًـل لخداو٤ الخاٍو

 .ٍاثو الخا ٟمدواث حظخِمل بكاُٗت مظاخاث حرجٗى ُلىهرا املجا٤ 

 :اإلاُىاء أداء معدل اهخفاض-4

ٙ حرٟب بؼ٢ل ُٗهوالري ٌظاهم   .البلاجّو  الظلّ مىاولتب ًخِلٝ ما زاؿتو  لُال، هؤوؼوخ بِم جٛى

ت ؤلاحساءاث طىل  -5  :ؤلاداٍز

ٕ خِلٜتامل إلاحساءاث في جخمثل التيو   ٗالدجص الصزاعي الدجص بحساءاث مً ًدبِها ماو  ًدا،جدد البلاجّ بخَ٘س

ُت السطى بحساءاث زم ،ي البُوس   .بلخ... الجمٟس

 :اإلاُىاء اخخىاق-6

د التي السثِظُت لاطباب بحن مً لِل  :ًلي ما هب البلاجّ ج١دضو  ُىاءامل خىاٚاز خدة مً جٍص

ُذ ميظٜت زوت حىدو  مُد  مً حرةٟب ٟمُاث ى وؿى٤ بل يًاد امم ظخىزدة،امل ُئاثهال بِم لد٤ حرادالاطخ لخٛى

 مُِىت مادة اطخحراد مِد٤ ًسجّ٘ ُىدما وؤ .واخد ٛذو  في مسخل٘ت ُئاثه هٖس مً ظخىزدةامل ِداثاملو  الظلّ

 زى٤ لد البدس ُسق فيها ز و د جيخٌس الظً٘ بٜاءى بل يًاد امم .ُتالِامل طىاٚلا  في هاؤطِاز  اهس٘اق بظبب

ىت ٢ًلٙي الرو  ُىاء،امل  م.الُى  في والز د20000-5000  حنب ما الِمىمُت الخٍص

ع :الثالث اإلاطلب  .اإلاظخلبلُت اإلاشاَز

ّامل جخلخف  :ًلي ُٗما هممظخٔا مُىاء اطظتمل ظخٜبلُتامل ؼاَز

 :الثالث الحىض إوشاء مشسوع-1

اث مىاحهت ؤحل مً  حهت مً ُىاءامل ي مظخى  ُلى ي الخجاز  باد٤للخ دظاَزامل للىمى هٌساو  حهت، مً ُىاءامل مِٛى

سهو  ُىاءامل جىمُت ؤؿبدذ ،ي ؤزس  ّامل العجص مىاحهت ؤحل مً خخمُا اِٛاو  الثالث الخىق بةوؼاء جوٍى  خٛى

 :ًلي ُٗما ؼسوَامل راه ٌظمذ .الٍٜسب ظخٜبلامل في ُىاثُتامل للٜدزاث
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ا هً ؤلٙ 900 مً ؤٟثر :سخل٘تامل البلاجّ ججازة -  .طىٍى

ا هً ن ملُى  مً ؤٟثر :الخبىب ججازة -  .طىٍى

ا خاُٟت ؤلٙ 400 يخىال :الخاُٟاث برازة -  .طىٍى

تامل الىخداث ججازة - ا ٟددة ؤلٙ 600 :خدٟس  .طىٍى

ًامل ججازة - ًامل مً مهما ُددا :ظاٍٗس ت مدوت بوؼاء ؤُٜاب في راوه ظاٍٗس  .للمظاٍٗسً بدٍس

حر باػسةامل الؼٔل مىاؿب مً مهم ُدد حربخٗى َو ؼس امل راه طِظمذ ٟما -  .باػسةامل ٓو

ت محطت مشسوع-2  (1) :بحٍس

ت مدوت بوؼاء ؤؿبذ تاملو  املدلُت الظلواث ٟراو  ُىاء،امل اوؼٔاالث همؤ مً للمظاٍٗسً بدٍس ٍص  ؤحٍسذ خُث ٟس

 .ىكَىامل راه لذو جىا دزاطاثو  لٜاءاث ُدة

ت الدزاطاثهٖس مسخبر  مً 2004طىت في َو للمؼس  دزاطت ؤهجصث ؤو٤   بم٢اهُتى بل زلـذ التيو  ، LEMالبدٍس

ت املدوت ١ٗسة ججظُد  .البدٍس

ت زوىن ب٘خذ خمامهاها ؤبدث للمظاٍٗسً ي بدس  هٜل ػس٠اث ُدة  )وؤ(و بطباهُا حىىبو  هممظخٔا مُىاء حنب بدٍس

 يطُدو  ؿالمىدز :الـُد مُىاجي ي هدىالبدس  الـُد ٛىازب جسخُل ٗىز  ههجاش ب في طِؼَسو  ٗسوظا، حىىب

 .لخلس

م مسأب مشسوع-3  :الحٍس

ص هى  :ِالجتمب ٌظمذ حرةالخو ىادامل لِبىز  مٟس

 .لاللتهاب الٜابلت الظاثلت ىادامل -

 .لاللتهاب الٜابلت الـلبت ىادامل -

بتامل(املدسِّٛت ىادامل -  .)لهِّ

 .الظاّمت ىادامل -

 .)آلا٠لت(رًبتامل ىادامل -

 .ي ؤزس  حرةزو مىاد -

ت وجإمحن ساٛبتمل مخ٢امل مهٌا هى  : (télésurveillance VTMIS) بعد عً اإلاساكبت-4 ت الخٟس  ٌظاُد ٟما البدٍس

مىتامل ِلىماثامل جباد٤ ُلى  .بِد ًُ مساٛبتها هٍسٝ ًُ الخظاطت ىاهٝاملو  يؼأثاملو  ُىاءامل مدازل خماًتو  ٛس
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 :الفصل خالصت

  الخددًاث ججاوش  ؤحل مً بجد الِمل ه ًجبؤه هممظخٔا مُىاء اطظتمل ُداهُتامل الدزاطت زال٤ مً وظخسلف

سدون  جدى٤  التي الِٜباثو   مُد لازؿ٘ت، ُمٝ بحن مددودًت حِددث التيو  ُىاء،امل دازل ي البدس  الىٜل جوٍى

ً،و  الِبىز  مظاختو  لازؿ٘ت هى٤  ٟ٘اًت ٝ مسؤب ُٓاب الخسٍص  مسجل( حرة الخو ىادامل ِالجتمل سـفامل الخٍس

 43 خُث ؿُدوٚز ش ي البدس  الـُد ي الخجاز  اليؼان بذ   جو التزا مؼ٢ل ،) 2014 -2010ي الخىمى  سوىامل في

 مُىاء هممظخٔا مُىاء ن ٠ى  ُؼسة حملت مً بزطاء واث( مد04) ؤزبِت حِوُل ىبل يؤد مما  )الىالًت زازج مً منها

 ُىاء،امل ؤداءمِد٤  اهس٘اق ٍاثو الخا و٤ جدا ُملُت في الخإزس آلالُاث،و الخجهحزاث في هٜف و٤،لا  الجُل مً

ت إلاحساءاثهى٤   . إلاداٍز
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 خاجمت:

ت ىاوئامل جسجبى  مًه ب ًخمخّ ما بلى ًسحّ وذل٣ وزُٜا، ازجباها الٜدم مىر والبلاجّ الظلّ بخجازة البدٍس

 السخلت زال٤ البلاجّ مً لاهىان آالٖ ُلى الِالُت ٜدزةامل في ؤهمها ًخمثل والتي الجُد الخـاثف ُسق

 البدسي  الىٜل مظاهمت جٜدًساث جـل بذ ىٜىلتامل الىخداث مً ٟبحر ُدد ُلى الخ٢الُٙ جخىشَ وبراٞ الىاخدة

 الخجازي  الخباد٤ ُملُت في لاطاس ي لدوزه هٌسا جىشَِا وؼاها ٌِد ٟما ؤٟثر ؤو %80 خىالي بلى البلاجّ ججازة في

امل وبٛلُما لُامد والخىشَّ  .ُاُو

 لخِدد هٌسا مخِددة الدؼُٔل لِملُاث ىٌمتامل اللىاثذ ؤن ًخطح ىاوئامل في الِمل هبُِت بلى وبالىٌس

 ؤن ًيبغي هٗةه لرل٣ وجبِا ىاوئبامل الِمل ؤطالُب ُلى مباػس جإزحر لرا والتي ُىاءبامل الِاملت الخ٢ىمُت الجهاث

سوج في الجهاث لرل٣ تهخم  .البلاجّ واوظاب الخجازة حرب دٖبه ىاوئامل مّ حىب بلى حىبا ؤهٌمتها ٍى

ما٤ بدؤث خُث لازحرة الظىىاث في الاطدثماز ؤهمُت اشدادث           ت لُا ّبامل جسجبى الخجاٍز ت ؼاَز  الاطدثماٍز

ص ُلى حِمل التي والخدماث ىخجاثامل في الخ١٘حر ،بمِنى مخ٢املت وبىزٍٜت زبدُتها، جدُٜٝ ومدي  ُملُاث حٍِص

ت بحن مً الازخُاز بلى الاٛخـادًت اطظاثامل حظعى لرل٣ الدو٤، بحن الخجازي  الخباد٤  البداثل، مً مجمُى

 ٗةن ولرل٣

را هوطالمخ ُىوالخس ومبادت ؤخ٢ام مً ٝولًى ؤن ًجب الٜساز          ُادة ًخمدىز  خُث هحىدج مدي دزاطت ٟو

 الجدوي  وحِد ال٘ىُت، والجدوي  الخ٘ـُلُت، والجدوي  لاولُت، الجدوي  يهو  زثِظُت مجاالث زالزت خى٤ 

 .الىدُجت بمثابت الخ٘ـُلُت

ت ىاوئامل في باالطدثماز وإلاٛلُمُت الىهىُت اطظاثامل ٛامذ         الخددًاث خلٙسمل لخ٘ادي راه، البدٍس

را ُىاءبامل للظً٘ ٢ىرامل هى٤  مثل ُىاءامل هجىاح التي ؼا٠لوامل ٕ الصخً ج٢الُٙ ازج٘اَ ٟو  .والخَ٘س

ّامل العجص مىاحهت احل مً الثالث الخىق بةوؼاء هممظخٔا مُىاء ماطظت ٛامذ الاو٢ِاطاث رهه ىاحهتمل  خٛى

ّ  .الخباد٤ ُملُاث وحظَس
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تامل ال٘سكُاث بلى بالىٌس خماد طابٜا ىكُى  هممظخٔا مُىاء بماطظت ؤحٍسذ التي بدثُتامل الدزاطت ُلى وبااُل

 : ؤن وظخيخج ؤن ًم١ً

ت ىاوئبامل الاطدثماز بن - ادة ُلى ٌِمل البدٍس ت الخبادالث ٍش  .الخجاٍز

ّ مً البد -  . ىاوئامل ٟ٘اءة ٗز

ّ الُٜام ُلى الِمل - ت بمؼاَز ّ اطدثماٍز ت الخبادالث مظخىي  مً جٗس  .الخجاٍز
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 اإلالخص :

 :ًلي ما بساشب بلى الدزاطت رهه تهدٖ

ت ىاوئامل حٍِسٙ را الخـيُ٘اث، مهؤ جددًد بلى باإلكاٗت البدٍس ت ٟو  اطظاثامل رهه في الاطدثماز مِٗس

را   ٟو

ت ُلى ؤزسه ت الخٟس  .مظخٔاهم مُىاء بماطظت ُداهُتامل الدزاطت زال٤ مً ٠لى راهو  اطظت،بامل الخجاٍز

 :ًلي ُٗما الدزاطت رهه زلـذ

 هٌسا مخِددة الدؼُٔل لِملُاث ىٌمتامل اللىاثذ ؤن ًخطح ىاوئامل في الِمل هبُِت بلى وبالىٌس

 لرل٣ وجبِا ىاوئبامل الِمل ؤطالُب ُلى مباػس جإزحر لرا والتي ُىاءبامل الِاملت الخ٢ىمُت الجهاث لخِدد

س في الجهاث لرل٣ تهخم ؤن ًيبغي ٗةهى  واوظاب الخجازة حرب بهدٖ ىاوئامل مّ حىب بلى حىبا ؤهٌمتها جوٍى

 .البلاجّ

ما٤ بدؤث خُث لازحرة الظىىاث في الاطدثماز ؤهمُت اشدادث ت لُا ّبامل جسجبى الخجاٍز  ؼاَز

ت ٜت زبدُتها، جدُٜٝ ومدي الاطدثماٍز  حِمل التي والخدماث ىخجاثامل في الخ١٘حر ،بمِنى مخ٢املت وبوٍس

ص ُلى  بحن مً الازخُاز بلى الاٛخـادًت اطظاثامل حظعى لرل٣ الدو٤، بحن الخجازي  الخباد٤ ُملُاث حٍِص

ت را هوطالمخ الخسوُى ومبادت ؤخ٢ام مً ًىولٝ ؤن ًجب الٜساز ٗةن ،ولرل٣ البداثل مً مجمُى  ٟو

 الجدوي  و لاولُت، الجدوي  يهو  زثِظُت مجاالث زالزت خى٤  ُادة ًخمدىز  خُث هحىدج مدي دزاطت

 .الىدُجت بمثابت الخ٘ـُلُت الجدوي  وحِد ال٘ىُت، والجدوي  الخ٘ـُلُت،

 ماطظت مُىاء مظخٔاهم.  -الظُ٘ىت  -الخباد٤ الخجازي  –املُىاء البدسي  – الكلماث اإلافخاحُت : 

 
Summary  

This study aims to highlight the following elements:  

Definition of sports in addition to determining the most important classifications, as well as 

the knowledge of investments in these institutions as well as Its impact on the commercial 

movement of the institution, and this through the field study of the Mostaganem Port 

Corporation. 

            This study concluded as follows: Looking at the nature of the work in ports, it is clear 

that the regulations governing operating operations are manifold due to the multiplicity of 

government agencies operating in the port, which has a direct impact on the methods of work 

in the ports. ports, and therefore authorities should be interested in developing their systems 

with ports in order to attract trade and flow of goods. The importance of investment has 

increased in recent years, as companies have started to be linked to investment projects and 

the extent to which their profitability is achieved, and in an integrated manner, i.e. by thinking 

of products and services that improve trade between countries, therefore economic institutions 

seek to choose from a set of alternatives, and therefore the decision It should be based on the 

provisions and principles of planning and its security, as well as the study of its quality, as it 

generally revolves around three main areas, namely initial feasibility, detailed feasibility and 

technical feasibility, and detailed feasibility is the result.  
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