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  مل�� ال�راسة �اللغة الع���ة

لق� حاول!ا م  خالل ه�ه ال�راسة معال�ة م�ض�ع ن�ا� العالقات العامة في م
س�ة ال���ة 

ل>�ی!ة م�/غان9، وذل6 به�ف ال/ع�ف على م�0 اس/)�ام  gemaالعامة لل)�مات ال'&�%ة 

ال>
س�ات ال�Eائ�%ة لل�انC ال/�اصلي، وق� وقع اخ/<ارنا على دراسة ال>/غ?�ات ال/ال<ة: ن�ا� 

، وذل6 م  خالل �Gح gemaالعالقات العامة، م
س�ة ال���ة العامة لل)�مات ال'&�%ة 

عامة في ال���ة العامة لل)�مات ال'&�%ة ال/�اؤل ال/الي: �<I ی/>Hه� ن�ا� العالقات ال

  L>�/غان9؟ gemaال�Eائ�%ة 

  وه�ا انOالقا م  اس/)�ام م!هج دراسة حالة.

 11وق� اع/>�نا على أدوات ج>ع الT<انات ال>/>Sلة في ال>الحHة وال>قابلة ال/ي ت�QنP م  

  م�/غانgema .9س
ال م�زعة على م�Yفي ال���ة العامة لل)�مات ال'&�%ة 

األخ?� ت�صلP الى ان العالقات العامة لها أه><ة في اب�از ن�اGها Lال���ة، وتفع?ل وفي 

 gemaال/�اصل ب?  ال�>ه�ر ال�اخلي او ال�>ه�ر ال)ارجي لل���ة العامة لل)�مات ال'&�%ة 

  م�/غان9.

الQل>ات ال>ف/اح<ة: ن�ا�، العالقات العامة، ال>
س�ات ال'&�%ة ال�Eائ�%ة، م
س�ة ال���ة 

  م�/غانgema .9مة لل)�مات ال'&�%ة العا

  

  

       

  

  

  

  



  مل�� ال�راسة �اللغة االن�ل���ة

We have tried through this study to address the issue of public relations 

activity in the general Company for Maritime Services of Mostaganem, with 

the aim of identifying the extent to which Algerian institutions use the 

communicative aspect, and knowing the actual role of them in facilitating 

administrative tasks, and we have chosen to study the following variables: 

Relationships activity General, the General Company for Maritime Services, 

Mostaganem city, through the following question: How does the public 

relations activity appear in the Algerian General Company for Maritime 

Services for the city of Mostaganem? 

This is based on the use of a case study method, and we have relied on the 

data collection tools represented in the observation and interview, which 

consisted of 11 questions distributed to the employees of the general 

company for Maritime Services for the city of Mostaganem. 

In the end, we concluded that public relations are important in highlighting 

the company’s image, and activating the communicative aspect with the 

internal public or the external public of the General Company for Maritime 

Services for the city of Mostaganem. 

Keywords public relations activity Algerian Maritime institutions General 

Company for Maritime Services Foundation of the city of Mostaganem. 
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  ال
ق�مة العامة

���ة في م��لف ال��االت ال��اس�ة واالق��اد�ة   ��ع�ف العال! ال� م م�غ��ات 

واالج��ا1�ة وه  ما ی%ع/. على ح�اة ال*(� ودوره! في ال����ع وفي ال%$ام ال��اسي 

  واالق��اد: 9��/8 الق ل ان عال! ال� م ه  عال! العالقات العامة.

الق% ات االت�ال�ة في عال�%ا ال� م ف�ع ن�  و�<� ح�!  تع> العالقات العامة اح>; اه!  

ال�Gس�ات وت% ع ج�اه��ها ال>اخل�ة وال�ارج�ة ال�ي ت�عامل معها وتغ�� ش/ل وان�اA ال@�اة 

الف�د�ة وال��ا1�ة وم اجهة ال�%اف�ة ال�ارج�ة االم� الL: زاد م8 صع Iة االت�ال ب�8 اف�اد 

  ا اد; الى ب�وز إدارة العالقات العامة.ال�%$�ات و8�I القائ��8 عل�ها هLا م

و�Iا ان العالقات العامة ت(/ل ال�@ ر األساسي أل: مGس�ة مه�ا �انP Q<�ع�ها ون(اPها 

فهي بLلU ت@قT االن��ام وال�Sامل وال�فاه! ب�8 ال�%$�ة وج�اه��ها ال�ي تفاعل معها ع8 

  TW�P وسائل وتق%�ات م�% عة تقل�>�ة �انQ او م�V رة.

 8�Sه ال@الة وتLس�ة في ض�ورة ال�عامل مع ج�لة م8 الع�ال وال��اه��8 فهي بهGمه�ة ال�

م>ع ة على ان ت]�! عالقات م��%ة ب�8 هLه األ�Pاف فهي ت جه ال�Gس�ات �افة ل�>مة الف�د 

وال��اعات ال*(�Wة ^اع�*ارها الع%�� ال� ه�: في أداء األن(Vة الى جهاز العالقات العامة 

هLا ما ن�عى ل>راس�ه م8 خالل اخ��ارنا إلح>; ال�Gس�ات ال��ارWة ل�@��8 ن(اPها و 

  م��غان! gemaاالق��اد�ة ال*@�Wة مGس�ة ال(��ة العامة لل�>مات ال*@�Wة 

  ولل]�ام ^�%اق(ة هLه ال>راسة اع��>نا على خVة مع�%ة �ال�الي:

  ال�انf ال�%ه�ي لل>راسة ی�! 9�ه ع�ض ال�V ات ال�%ه��ة ال�اصة ^ال>راسة

ال�انf ال%$�: لل>راسة ی%>رج ت@�ه ف�ل�8 ف�ل اول خ���ه للعالقات العامة ی�%اول هLا 

 hع م*احIاألخ�� أر  

  ال�*@h األول: P<�عة وتع�iW العالقات العامة 

  ال�*@h ال�اني: ال�ات ع�ل العالقات العامة



 ب

 

  ال�*@h ال�الh: ج ه� العالقات العامة

  اA العالقات العامةال�*@h ال�ا^ع: ال�@اور ال�ئ���ة لل%(

اما الف�ل ال�اني خ��%اه لل�Gس�ات ع% نة هLا األخ�� ^�اk�ة ال�Gس�ات ال*@�Wة ال�jائ�Wة 

 hی%>رج ت@�ه ثالث م*اح  

  ال�*@h األول: ن(أة وتع�iW ال�Gس�ة ال*@�Wة ال�jائ�Wة

  ال�*@h ال�اني: اس��>امات ال�Gس�ة ال*@�Wة ال�jائ�Wة

  ال*@�Wة ال�jائ�Wة ال�*@h ال�الh: أس. ال�Gس�ات

  ب�%�ا ال�انf ال�V<�قي لل>راسة ف�%اول%ا 9�ه ف�ل ال�الh ی��@ ر في ع�ض م�>اني لل>راسة 

ل�>ی%ة م��غان!، وق> ت8�p إPار عام  gemaوذلU ب�ق>�! ال(��ة العامة لل�>مات ال*@�Wة 

  لل�Gس�ة، ال�قابالت وال�الح$ات، ال%�ائج العامة لل>راسة.
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        اإلش�ال�ة  .1

 اس+ ب�( )ع�&% االت#ال ع ل�ة أساس�ة لل��ا� اإلن�اني، فه� ید� الى ت�ق�� ال�         

ال��>� ات ال�ي ت�/ح في 4ع: األح�ان م%ت56 4 30 ت�2�فها للع0ی0 االف%اد وال/ اعات وح�ى 

اع0اد ال س�ات وال��سع الB&�% في اح/امها  ال س�اتي، ح�A مع ازد)اد م( اش=ال االت#ال 

� ها 2ه%ت ض%ورة إلقامة عالقات مع ج ه�ر ال س�ة س�اء داخلي او خارجي Kوت0خل مفا

تع0  وهPه االخ�%ةاRل� عل�ها العالقات العامة  ال�ي ج�0ت هPه العالقة في ش=ل و2�فة إدارMةو 

ف( م( ف��ن االت#ال الUارجي ل0ی�ا والP� )�عى الى ص�اعة عالقات م� �Sة ب�( ال س�ة 

�ة في ال س�ات ال�ي تع ل على ت���( ص�رة ��وج ه�رها، ف �P 2ه�رها أصW�6 و2�فة رئ

ال س�ة و[�اء ال\قة م( اجل ]�Z تأی�0 اراء ال/ ه�ر وتع0 أ)Xا اح0 ال /االت ال�ي م( خاللها 

ت�اصل م�� % ب�( اإلدارة لل س�ة وج اه�%ها ال �Uلفة وادراكها أله �ة العالقات ه�اك )=�ن 

وتع0 ال س�ات الM%�6ة ال/Sائ%Mة واح0ة م( العامة وح�اس�ة دورها في ال س�ات ال �Uلفة، 

ال س�ات ال�ي هي 4أمa ال�اجة الى العالقات العامة ل��ه�ل ن�اRها مع الف%وع الM%�6ة، 

ي وال�%]اء داخل وخارج ال�R(، وم( اجل دراسة هPا ال �ض�ع ق �ا ب0راسة م�0ان�ة ف ال  �ل�(،

، وم%تSBانا ، حاول�ا م( خاللها R%ح اإلش=ال�ة م��غانgema   gال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة

األساسي على ما یلي: ]�j ی� >ه% ن�ا� العالقات العامة في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

  %Mة 4 ��غانg؟ال/Sائ

  ال"!اؤالت الف���ة. 2 

� ا ت� \ل وسائل االت#ال وان�oة العالقات العامة 4ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة  ) 1p

gema ؟gم��غان 

م��غانg قائ �ن على  gemaهل ه�اك م�U#�ن 4ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة  ) 2

 العالقات العامة؟

 ن�ا� العالقات العامة داخل وخارج ال س�ة؟ماهي اهg الع%اق�ل ال�ي ت�0 م( فعال�ة  ) 3

 gemaما اهg اإلضافات ال�ي تق0مها العالقات العامة 4ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة  ) 4

 م��غانg؟
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  أس(اب اخ"�ار ال�%ض%ع . 3 

م��غانg الى أس6اب ذات�ة وأخgema  3%ن�ا� العالقات العامة في  �ای%جع اخ��ار م�ض�ع

�ة ت�=ل في م/ لها حاف%ا أساس�ا ل�ق#ي ا4عاد هPا ال �ض�عwا یلي م�ض� �p وت� \ل:  

 أس(اب ذات�ة  

  م��غانgemagقات العامة في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة م�اولة ال�ع%ف على ن�ا� العال

�ة في هPا ال /ال #Uمعارف�ا ال� %M�o6ة في تy%ال  

  هPا ال �ض�ع م( ال�z#U في ال0راسةق%ب 

  ج0ة ال �ض�ع جعل��ا نق&ل على هPه ال0راسة

 أس(اب م%ض%��ة  

ال =انة ال�ي تلع&ها العالقات العامة ]�نها تع0 م�( اهg ال%]ائS األساس�ة ل�/اح ود) �مة 

  اس�ق%ار ال س�ة س�اء ]انW خ0مات�ة او إن�اج�ة،

�ة وذل+ إلم=ان�ة ال�Sول الى قابل�ة هPا ال �ض�ع لل0راسة س�اء م( ال�{�&oة او ال�M%<ة ال��اح

  ال �0ان ل��ق�� اه0اف ال0راسة وال�أك0 م( ص�ة ف%ض�اتها، 

)ع�&% م�ض�ع ال0راسة ح��� وح0یA الى جانZ قلة ال0راسات الع%[�ة ع �ما وال/Sائ%Mة 

  .   gemaخ#�صا ال�ي ت0رس ن�ا� العالقات العامة في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

  أه��ة ال�راسة . 4

  ) a م/ �عة ال س�ات ال�ي ت��0Uم العالقات العامة 4اع�6اره)�� 0 الA�6 أه ��ه 

ان هPه ال0راسة س��هg في اث%اء ال =�6ات ال/Sائ%Mة 4 �ض�عها وت��ف�0 م�ها 4ال��0ی0  رأی�ا

ال/هات ال�6\�ة العل �ة في ال0راسات االكاد) �ة، وRل6ة ق�g االعالم واالت#ال، وال ه� �ن 

4العالقات العامة وعلى هPا )أمل ال6احA ان تف�ح هPه ال0راسة 4ا4ا واسعا امام ال0ارس�( 

    .في غ ار العالقات العامة أك\%�( لل�Uض وال6اح\
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وت&%ز أه �ة هPه ال0راسة في ت�ل�5 ال�Xء على مس�ة ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

gema  0امUل� 4ع: ال�قا� ال�ي ت�ضح االس�U( ه العالقات العامة، م ا�p gها ال �اهRون�ا

  .األم\ل ل ا ت���ه تل+ العالقات

�اول العالقات العامة في ال س�ات الM%�6ة او 4األح%3 ال�ي ت�ت وأ)Xا ن>%ا لقلة ال0راسا

) =( ان ت�Bن هPه ال0راسة 4 \ا4ة اث%اء لل0راسات  gemaال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

  اإلعالم�ة.

  اه�اف ال�راسة. 5

�اته وMه0ف ت&�ي هPا oلف أه0افه وت�ع0د مع�Uالعل ي م/اال واسعا ت A�6ع�&% م/ال ال(

ال �ض�ع س0 الف�Xل ال ع%في الP� یالزم�ا، و�زالة الغ �ض لPل+ ته0ف دراسة ن�ا� العالقات 

   :م��غانg الى األه0اف االت�ة gemaالعامة في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

اف�اح ال /ال اله� ام م�Sای0 4 �ض�ع ن�ا� العالقات العامة ودراس�ه في ال�%]ة العامة 

   .gemaلل0Uمات الM%�6ة 

  ال�ع%ف على اهg ال0Uمات ال�ي ت�ف%ها ال�%]ة ع( �M%R العالقات العامة 

  gemaال�Bف ع( ال هام األساس�ة ال�ي ت��لى بها مس�ة ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

  ال�راسات ال!ا1قة. 6

تع�&% ال0راسات ال�ا4قة ال �oل� ال%ئ��ي الP� )ع� 0 عل�ه ال6احA في ان/از �4\ه م( خالل 

  .ع0د ال�oUات خاصة ال �ه/�ة م�ها

تع�&% ت%اثا هاما وم#0را  ح�A ی�ضح ]\�% م( ]�اب الA�6 العل ي الى ان ال0راسات ال�ا4قة 

احA 4الB\�% م( األفBار واألدوات واإلج%اءات ال�ي غ��ا الب0 م( االRالع عل�ه، فهي تSود ال6

   .) =( االس�فادة م�ها في حل ال �=لة

  �6ة ل �ض�ع دراس��ا فق0 اع� 0نا على ال0راسات ال �ابهة ال�ي لها صلة 4 �ض�ع دراس��ا.�و[ال
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  العالقات العامة في ال س�ة الUاصة ال��اح�ة ال�راسة األولى:

  احةدراسة حالة ل�]الة�  اللقاء لل�ف% وال�

 ال6ةoة :م( اع0اد ال�  ب( قادة سام

  %ة م= لة ل��ل شهادة ال اس�%[Pفي عل�م االعالم واالت#ال  أكاد) يم  

 z#Uات#ال وعالقات عامة :ت  

 اش%اف Wد. صاولي ع&0 ال ال+ :ت�  

ل�]الة ت \لW م�=لة الA�6 في: ما دور العالقات العامة في ت��5 ال س�ة الUاصة ال��اح�ة 

  اللقاء لل�ف% وال��احة؟

  .اما ال �هج ال ��0Uم ه� ال �هج االج� اعي 

  ن"ائج ال�راسة

 ة العامة م6اش%ةM%4العالقات العامة غ�% م%ت56 4ال 0ی z�Uان ه�اك جهاز م.  

 Wال�سائل ال�ي تع� 0 عل�ها إدارة العالقات العامة هي االن�%ن.  

  ال"علF8 على ال�راسة 

ل��Bن سا4قة ل �ض�ع دراس��ا 4ال%غg م( ان�ا ن��0ث ع( مس�ة عامة، وق0 اخ�%نا هPه ال0راسة 

   .للعالقات العامة الفعالة في ال س�ة اه� W 4 �0دات هامة واساس�ة

  وق0 افادت�ا ال��ائج ال ��اصل ال�ها في ت�0ی0 مش%ات ال0راسة.

ال�املة في ال س�ات دور العالقات العامة في تo&�� إدارة ال/�دة  :ال�راسة الHان�ة

  االق�#اد)ة

  س�ة س�نلغاز ال ��لة  ن �ذجادراسة م�0ان�ة م

 ال6ةoاء :م( اع0اد ال �  ع%وسي ش

  ة م= لة ل��ل شهادة ال اس�% في عل�م االعالم واالت#ال%[Pم  

 z#Uات#ال وعالقات عامة :ت  

 اش%اف Wبل�6اس ع&0 ال� �0 :ت�  
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ت�0دت ال �=لة ]االتي: ماه� دور العالقات العامة في تo&�� إدارة ال/�دة ال�املة في 

  ال س�ات االق�#اد)ة؟ 

  .وق0 اس�0Uم ال �هج ال�صفي في هPه ال0راسة

  ن"ائج ال�راسة 

  ه في�اسف%ت ال0راسة ان مس�ة س�نلغاز تz#U ق�g 4العالقات العامة وتع� 0 عل

  .تقg(0 خ5o شاملة

  ةت�عى�  .مس�ة س�نلغاز الى م�اك6ة ال��oرات ال���Bل�ج

  ال"علF8 على ال�راسة

�ة إدارة العالقات العامة، ��ت>ه% أه �ة هPه ال0راسة في انها ]�فW ل�ا أم�ر ج�ه%Mة ع( ]

ح�A ت�ف� مع دراس��ا م( خالل اه� امها دائ ا 4 ��ر العالقات العامة، وق0 اس�ف0نا ]\�%ا م( 

  هPه ال0راسة.

  العالقات العامة داخل ال س�ة  :ال�راسة الHالHة

 #س�ة ال�ة �دراسة حالة م/�  اعات ال��

 ال6ةoة :م( اع0اد ال M%[ 0 حاج اح  

 ج ل�%Uة ت%[Pفي عل�م االعالم واالت#ال م %����  �ل شهادة ال اج

 z#Uعل�م االعالم واالت#ال :ت  

 اش%اف Wد. ��4% م� 0 :ت�  

3 أه �ة وفاعل�ة العالقات العامة ]/انZ ات#الي في ت%]Sت م�=لة ال0راسة في: ما م0

  ال س�ة؟

  .اع� 0ت هPه ال0راسة على م�هج دراسة حالة
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  ن"ائج ال�راسة 

 اساتها لل/ ه�ر�   .ت�عى الى ش%ح اه0اف ال س�ات وس

  اء وت�خي ال#0ق واألمانة في ]لXللعالقات العامة ه� ال�%ح واالف g�ما األساس ال�ل

  .ع( ال س�ة )#0ر

  ال"علF8 على ال�راسة 

ت�ف� هPه ال0راسة مع دراس��ا في اه� امها دائ ا 4 ��ر العالقات العامة ال�ي تع�&% ]�2�فة 

ح�اسة وج�ه%Mة في م�Uلف ج�انZ ال��اة ال ه��ة الUاصة 4ال �> ات وال س�ات بل وح�ى 

�ة ال �علقة 4األف%اد العامل�( بهاwاالج� ا Zل+ اع� ادها علىال/�انP[ال �هج ال 0روس  ، و aنف

  .م�هج دراسة حالة

  م%دود)ة ال س�ات ال ��ائ�ة :ال�راسة ال�ا1عة

 س�ة م��  اء ال/Sائ%دراسة حالة م

 عة :م( اع0اد�  الoال6ة ح الو� ر[

  ج ل��ل شهادة د]��راه%Uة ت%[Pم  

 z#Uعل�م اق�#اد)ة :ت  

 اش%اف Wسع0ون  ب� ]&�سد.  :ت�       

هPه ال %دود)ة ومش%اتها؟ وما م30 تأث�% الع�اص% ال0اخل�ة ت \لW م�=لة ال0راسة في: ماهي 

  والUارج�ة ال ث%ة في م%دود)ة ال س�ات ال ��ائ�ة؟

  .ال �هج ال ع� 0 ه� ال �هج ال�صفي

  ن"ائج ال�راسة 

 ةM%�6ام االم( وال�المة 4ال �انئ الoتع0د أن> ة إدارة ال �انئ ووج�د ن.  

  ات�  .وال عاه0ات ال0ول�ة ال �> ة لل��اRات ال ��ائ�ةاب%ام الع0ی0 م( االتفا�
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  ال"علF8 على ال�راسة

االم% الP� جعل�ا ن�Uار هPه ال0راسة ] %جع ساب� ل0راس��ا هي انها تA�6 ع( ال س�ات 

  ال ��ائ�ة (الM%�6ة) وهPا )ع0 م��ر هام 4ال��6ة ل0راس��ا.   

  . ال�فا73�4

IاJن KL�  تع

  تع�KL ومع
ى نJاI في مع�3 ال�عاني ال�امع _مع�3 ع�Oي_ لغة: 

ن�ا� اسg ال/ ع ن�اRات وان�oة، م#0ر ن�5، ال��ا� م ارسة فعل�ة لع ل ما، ع=�ه 

  ال�Bل.

  تع�Lفه في قام%س الXل _قام%س ع�Oي_اصSالحا: 

ن�ا� م ارسة صادقة لع ل م( االع ال، وه� أ)Xا م/ �عة م( االح0اث ال #  ة ل��ق�� 

�/ة مع��ة، وعادة ی�g تع%jM األن�oة على انها جSء م( الع ل�ات او ال5oU وg�M ت�ث�قها ن�

  .1على ش=ل إج%اءات

  ه� ]ل جه0 وع ل نق�م 4ه ل��ق� ه0ف مع�( او م#ل�ة ت0Uم�ا.  اج%ائ�ا:

  تع�KL العالقات العامة

العامة والعالقات لغة: هي 6wارة ع( مفه�م لف>ي م%]Z م( ]ل ��( األولى العالقات وال\ان�ة 

ج ع عالقة والعالقة 4الف�ح هي ال%[5 ب�( م�ض�ع�( او أك\% و[Pل+ فالعالقات العامة هي 

 )M�Bال%وا54 واالثار ال �6ادلة ال�ي ت��أ اس�/ا4ة ل��ا� او سل�ك واالس�/ا4ة ش%� أساسي ل�

�ة.w2عالقات اج� ا  

                                                           
1  https://www.almaany.com  10:42على الساعة  2022جوان 02الخميس.  
بن قادة سامية: العالقات العامة في المؤسسة الخاصة السياحية، دراسة حالة لوكالة اللقاء للسفر والسياحة، مذكرة مكملة ليل   2

، 2020، -المسيلة-في علوم االعالم واالتصال، اتصال وعالقات عامة، جامعة محمد بوضياف  أكاديميشهادة الماستر 
  .24ص
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یه0ف الى ال�أث�% على ات/اهات  )ق#0 4العالقات العامة ]��ا�، انها ال��ا� الP�اصoالحا: 

واراء ال/ ه�ر ل#الح م( )ق�م بهPا ال��ا� الع0ی0 م( االش=ال، و0U��Mم الع0ی0 م( ال�سائل 

على ات/اهات واراء ال/ ه�ر  ال�أث�%ال�ي ت���% �4=ل مع�( وفي وقW وM%Rقة مع��ة به0ف 

�ة ماXة ا في ق�wة او االق�#اد)ة او االج� ا��ة وه=Pا، م( القXا)ا ال��اسpة او ال\قا�و ال0ی�

و0Mخل ]ل هPا في دائ%ة ن�ا� العالقات العامة، والP� ی�ع%ض في مع>g األح�ال الى س�ء 

.g1فه     

ي ه0فها م�جهة لل/ ه�ر ال0اخلي او الUارجانها و2�فة إدارMة  4العالقات العامة ج%ائ�ا: نق#0ا

   ال�أث�% ف�هg واق�اعهg ل&�اء عالقات ج�0ة. 

 KL�  ال�Zس!ةتع

ه� اسg م=ان للفعل أسa وم#0ره تأس�a ومع�اه جعل لل�يء أساسا أ� قاع0ة مع��ة لغة: 

�ات وت%ت�&ها م( اجل ت�ق�� ه0ف مع�( أ� ان oة ج ع ع�امل مع��ة او مع�وMع�ي ع ل

�ه م�Uلف هPه الع ل�ات وتع0 ال س�ة م=انا الج� اع p �&oن �Pس�ة في ال =ان الال 

    2ال /� ع. ی�فع تهg م( اجل ان�اج خ0مة و]ل مااشUاص ت�Bامل ق0را

ال س�ة هي اسg م=ان للفعل أسa وم#0ره تأس�a ومع�اه جعل لل�يء أساسا اصoالحا: 

�ات وت%ت�&ها م( اجل ت�ق�� ه0ف oة ج ع ع�امل مع��ة او مع�أ� قاع0ة مع��ة وMع�ي ع ل

�ه م�Uلف هPه p �&oن �Pس�ة هي ال =ان الالع ل�ات، وتع0 ال س�ة م=انا مع�(، أ� ان ال 

الج� اع اشUاص ت�Bامل ق0راتهg م( اجل ان�اج خ0مة او سلعة و]ل ما ی�فع ال /� ع م( جهة 

  3أخ3%.

ت هي م=ان م/هS وم�>g وم%تZ م( ]ل ال��احي ی�g ف�ها ت6ادل األفBار وال عل�ما اج%ائ�ا:

  وتع�&% وس�لة سهلة ل� ل ]ل األشUاص الPی( ی��/�ن خ0مات.

                                                           
هيئة التحرير: مجلة دورية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية العلوم اإلدارية، جامعة افريقيا العالمية، العدد األول، يونيو   1

  .147، ص2017
  .26بن قادة سامية: المرجع السابق، ص   2
-قسنطينة  –دراسة ميدانية بالمستشفى الجامعي ابن باديس -ياسين مسيلي: العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية  3

  .26، ص2008/2009مذكرة ماستر في اتصال وعالقات عامة، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  م�االت ال�راسة. 8

� ا )zU نoاق هPا الA�6، فق0 وضع�ا م/ �عة م( ال�0ود به0ف ت%]�S جه�دنا ف�ها، p اما

A�6وهي ت� \ل في م=ان وزمان ال :  

  ال��] ال��اني لل�ارسة

�ة على مس�ة ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة {�&oارنا إلج%اء ال0راسة ال�� gemaوقع اخ�

�ات األول�ة ال�ي ق0مW الي oا انه م( ال ع [ ،z#U0م ال�Uس�ة تم��غانg عل ا ان هPه ال 

  م( R%ف م0ی% ال�%]ة وج0ت أنها م�اس6ة إلج%اء دراس�ي ال �0ان�ة.

  ال��] ال\ماني لل�راسة

فق0 ت%]S �4\�ا على دراسة ن�ا� العالقات العامة في مس�ة ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

gema  gال�اليم��غان[ Wه ال0راسة ع&% م%احل ت�زعPه W وق0 ت:  

�ة wالoارات اس�Mول الى ال �0ان واج%اء زSال�Pس�ة وخ0ماتها  ألخص�رة عامة ع( م0ی% ال 

P07/03/2022الى غا)ة  16/01/2022 و]ان ذل+ م�.  

م�2ف له اج%اء مقابالت مع م�2في ال�%]ة وم�ولي العالقات العامة 4ال�%]ة عل ا ان ]ل 

  عالقات مع الS[ائ( ح�Z و2�فة الع ل.

  . م�"�ع وع8
ة ال(�[ 9

 �Pال �0اني ال A�6جان6ا م( ال ) Xالعل ي ان ت� A�6ار الRة في إ�الب0 م( دراسة م�0ان

 �Pه م/� ع ال0راسة او ال /� ع األصلي وال�تo&� عل�ه ج �ع ال عارف ال�>%Mة، وoMل� عل

  .%دات ال �=لة او ال>اه%ة ق�0 ال0راسة)ع%ف على انه ج �ع الع�اص% ومف

4اإلضافة الى انه م/ �عة م( األشUاص او ال س�ات او االح0اث او الPی( )=�ن�ن م�ض�ع 

A�6ال.  
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و[�اءا على اه0اف ال0راسة فق0 ت \ل ال /� ع في م/ �ع م�2في ال�%]ة العامة لل0Uمات 

  .12 هgم��غانg وال6الغ ع0د gemaالM%�6ة 

ى م/� ع ال0راسة فق0 ق �ا 4أخP م/� ع ال0راسة ]�#% شامل والP� )ع%ف عل ون>%ا ل �0ود)ة

   .انه ج ع ال&�انات ع( م/� ع ال ف%دات ال�ي ی��Bن م�ها م/� ع ال0راسة

  :ةم��غانg لالع�6ارات ال�ال� gemaوق0 تg اخ��ار م�2في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة 

م��غانg )�=ل�ن ال/ ه�ر ال0اخلي  gema ان م�2في ال�%]ة العامة لل0Uمات الM%�6ة

�ي لل س�ة والPی( )�ع�ن ل�ل&�ة حاجات الS[ائ( م( خالل االت#ال الUارجي وال0اخلي في ت&

�قها لX ان ال/�دة 4اإلضافة&o6ات ال/ ه�ر والع ل على تyاسة القائ ة على مع%فة ر�الى  ال�

  العالقات العامة داخل ال س�ة.ان ال �2ف�( )�=ل�ن الف�ة األساس�ة ل�o&�� ]ل ن�اRات 

  . م
هج ال�راسة10

ال �هج ه� الع �د الفق%� ل&�اء وت# �g دراسة ]�نه ال�M%o الP� ی�6عه ال6احA لل�ص�ل الى 

  .1ن�ائج عل �ة د��قة

مة و[ ا ان دراس�ي ت�X ( م�ض�ع الA�6 في م�0ان العالقات العامة في ال س�ة ال�%]ة العا

 م��غانg، لPا اع� 0نا م�ض�ع�ا على م�هج دراسة حالة والP� )ع%ف gema لل0Uمات الM%�6ة

  على انه:

)ع%ف م�هج دراسة حالة 4أنه ن�ع م( ال0راسات ال�ص��ة ت%تSB في ال�#�ل على ب�انات 

ومعل�مات وحقائ� د��قة وتف#�ل�ة م( ف%د مع�(، او ع( سل�ك م�0د او م�قف م��ه0ف 

   .42ال0راسة ال�6\�ة

� 0 ح��( على انها اخ��ار ع0د م�0ود م( ال�االت او ال ف%دات، ودراس�ها وMع%فها س �% م

دراسة شاملة م�ع قة به0ف ال�صف والفهg الBامل�( لBل حالة وأ)Xا ال�ع%ف على ]ل 

.A�6ال Wع ال�االت او ال ف%دات ت��  3الU#ائz العامة ل/ 

                                                           
  .17ص: المرجع السابق، بن قادة سامية  1
تخصص انحراف وجريمة، عنوان المحاضرة منهج دراسة  1مناجلية الهذبة: محاضرات السداسي الثاني في المنهجية ماستر   2

  حالة.  
  .140، ص1984سمير محمد حسين: االعالم واالتصال بالجماهير والراي العام، عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع،    3
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  أدوات ج�ع ال<�انات . 11 

هي م/ �عة م( ال�سائل والo%ق واألسال�Z ال �Uلفة ال�ي )ع� 0 عل�ها في ال�#�ل على 

 ،A�6انات الالزمة في ان/از ال�، فإن ]انW أدوات الA�6 م�ع0دة وم���عة و�ذاال عل�مات وال&

�عة ال �ض�ع هي ال�ي ت�0د أداة الA�6 ال�ي )/Z ان )��0Uمها ال6احA في ان/از وات ا&R م

  .ع له

 أك&%/ ع لاألدوات م�اع0ة ل�ا  أك\%اع� 0نا في دراس��ا على ال الح>ة وال قابلة 4اع�6ارهg وق0 

   .ق0ر م( ال عل�مات م( ع��ة ال0راسة

  :ةل�الح^ا

تع�&% ال الح>ة م( اهg األدوات ال ��0Uمة في ج ع ال&�انات ألنها ت� ح لل6احA 4/ ع 

�عي &oلل0راسةال عل�مات وال�قائ� م( خالل ال�قل ال.  

ولل الح>ة ف�ائ0 ]\�%ة ح�A تف�ح ال /ال لل6احA 4 الح>ة ال>%وف ال�ي ی��#% ف�ها 

��عالت ال �6الA�6، ] ا ت =�ه ]Pل+ م( م�اه0ة سل�ك وعالقات وتفا&oة \�( في األج�اء ال�

ل0راسة اوال  �Sة لها 4ع�0ا ع( ال�#�ع وهPا ما ید� الى الفهg ال#��ح وال�}�قي لل>اه%ة م�ل 

  وال الح>ة ن�عان ه ا:

د� الى یواع الهg م6اش%ة م ا  سل�]�اتهg ال �6\�(: وف�ها )�ارك ال6احA ال�الح^ة 1ال�Jار_ة

ل ع�0ما )عل �ن انهg م� سل�]�اتهg)غ�%ون م(  ال �6\�(ع0م ال�#�ل على ن�ائج د��قة الن 

  .وهPا ما ق �ا 4ه م�( خالل ال0راسة ح�ل م�ض�ع�ا دراسة

: وفي هPا ال��ع م( ال الح>ة ن/0 ان ال6احA )=�في 4ال الح>ة ع( ال�Jار_ةال�الح^ة دون 

�ة غ�% م#�oعة  ال �6\�(4ع0 دون م�ار]ة {�في أع الهg م ا )� ح له 4/ ع معل�مات ح}

  .  1وم�ه فق0 اع� 0نا على هPا ال��ع م( ال الح>ة

  

                                                           
التصاالت لعامة في المؤسسة الخدماتية الجزائرية، دراسة ميدانية بالمديرية العملية سحنون ريحانة: واقع العالقات ا  1

  .  53، ص2014، مذكرة ماستر في االعالم واالتصال، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي،الجزائر
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  ل�قابلة ا 

وال عل�مات م( ال �0ان ال �عل� 4 �ض�ع وهي م( ب�( األدوات ال �اع0ة في ج ع ال&�انات 

الA�6 وت&%M%ها وت#��فها وت�ل�لها ع ل�ا 4 ا )�اع0نا على ال��صل الى ال��ائج ال�هائ�ة ال�ي 

  ن��ع لها في ال�Bف ع( خ6ا)ا ال �ض�ع م�ل ال0راسة.

  تع�KL ال�قابلة

قاء ی�g ب��ه و[�( ) =( تع%jM ال قابلة على انها معل�مات شف�Mة )ق0مها ال ��6ث، م( خالل ل

وت�/�ل  ال �6\�(ال6احA او م( ی��ب ع�ه، والP� )ق�م o4%ح م/ �عة م( األس�لة على 

  اإلجا4ات على االس� ارات ال U##ة لPل+.

  م�8\ات ال�قابلة

  م�ادثة م�جهة ن�� ه0ف مع�( قائg على أسa عل �ة مR�&Xة لإلجا4ة على 4ع: ال��اؤالت 

في  ما )�اهgت� �S 4ال�فاعل ال�U#ي أ� ت6ادل وجه ل�جه ب�( القائg 4ال قابلة واف%اد الع��ة هPا 

ال�#�ل على معل�مات ق0 ال ) =( ال�#�ل عل�ها في االس�&�ان فهي ت� ح 4 الح>ة 

  انفعاالت الف%د ع( �M%R تغ�%ات ال�جه وال#�ت

�ة��Bت��ع ل في ال0راسات ال  

  �%شع�ر الف%د M%�4ة ال�ع&

  ع�0ما )=�ن اإلجا4ة في ال�ال ی0فع ال ��6ث لإلجا4ة ذات�ة

  أن%اع ال�قابالت 

  ال�قابالت الف�دbة 

�ة واإلن�ان�ة  أك\%وتع�&% ال قابلة الف%د)ة م( w0اما في ال��6ث االج� اUال قابالت اس�  
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  ال�قابلة ال��ا��ة 

(%�B4ال) ال قابلة �4=ل ج اعي ب�( ال قابل gا ال��ع ت�Pه S� �Mم(  وع0د م( ال قابل�(، و

  ب�انات ومعل�مات مع قة. 4إعoاءال قابالت 


ة)
  ال�قابلة ال��ة (غ8� ال�ق

0)ه فهg ال6احA ل و[ال�أك�0)ع� 0 على اس�0Uام أس�لة م�0ده م�6قا،  هPا ال��ع م( ال قابالت ال

ح�A   قابلة ال�%ة 4ال %ونةعام لل �ض�ع ولB( ل�a ل0)ه قائ ة أس�لة مع0ة م�6قا، وت� �S ال

  ) =( تع0یل او إضافة أس�لة في اث�اء ال قابلة

 Z0م أسل�ب ال قابالت ال�%ة غ�% ال �جهة في الغالU��Mة.و�pا�Bفي ال��6ث االس�  


ة)
  ال�قابلة ال�ق�8ة (ال�ق

  Aام ال6اح�ابلة، وg�M قائ ة م( األس�لة ق&ل اج%اء ال ق 4أع0ادت�g ال قابلة ال ق�0ة م( خالل �

 R%ح نفa األس�لة في ]ل مقابلة و[الغالZ ح�Z نفa ال��ل�ل واال ان ذل+ ال ) �ع م( R%ح

 ال6احA ض%ورة لPل+ وق0 ت�Bن األس�لة ال o%وحة في هPا رأ3ما  إذاأس�لة غ�% م5oU لها 

  لة ذات نها)ات مف��حة.ال��ع م( ال قابالت ذات نها)ات مقفلة، وق0 ت�Bن األس�

  ال�قابلة ال�ع�قة

�ة pا�Bال��6ث االس� Zك لل ��6  وت&0أوهي ت�اس%�Mال �ض�ع و Aث ال قابلة 4ان )�0د ال6اح

  ال�ع&�% ع( را)ه دون مقاRعة او اع�%اض.

  أن%اع أسgلة ال�قابلة

  (نعg او ال)أس�لة مقابلة مغلقة ت�Bن اإلجا4ة م�0دة 

  ت�Bن أس�لة اخ��ارMة (هل)أس�لة مقابلة ن#ف مغلقة 

      1أس�لة مقابلة مف��حة هي إجا4ات مع&%ة ع( ال%ا� ال�U#ي لل ف��ص.

                                                           
  ايكان سمية: محاضرات من مادة تصميم وبناء أدوات البحث العلمي، سنة أولى ماستر، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. 1
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  لل�راسة ال�ان� ال���� 

�ة العالقات العامة :الف�ل األول�  ما

  ت!ه��

�عة وتع�)' العالقات العامة: ال!&%$ االول)*  

  ال�ات ع!ل العالقات العامة: ال!&%$ ال,اني

  ج/ه� العالقات العامة : ال!&%$ ال,ال$

5�ة ل�4ا3 العالقات العامة: ال!%اال!&%$ ال�ا2ع�  ور ال�ئ

  خات!ة الف�ل

�ة ال!9س5ات ال&%�)ة ال�8ائ�)ة�  الف�ل ال,اني ما

  ت!ه��

  ن4أة وتع�)' ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ةال!&%$ األول: 

  اس=>�امات ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ة ال!&%$ ال,اني:

  أس< ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ة ال!&%$ ال,ال$:

  خات!ة الف�ل

  

  

  

  

  



 الجانب النظري للدراسة
 

 

17 

 

�ة العالقات العامة�  الف�ل األول: ما

  ت!ه��

�ات فهي تع� حلقة وصل ب�� ال�س�ة وال��ه�ر �ت()ل العالقات العامة أه�"ة !الغة في �افة ال�س�ات وال�
خ�مات ن�ا7 واالدوار ت)�5ل في ت(���  م !����عة م� االن�0ةس�اء �ان ال�اخلي او ال,ارجي، ��ا تق� 

لD ت)��C م�  إذاوتلA"ة حاجات ال��ه�ر، ف@�اح أ< مس�ة ال ی)�قف على ما ت(ققه م� إن�ازات ال�س�ة 
اJKاله الى ال��اه�� وال�)عامل�� معها م� خالل ع�ض ب�ام�ها وان�0)ها، وG"�ا یلي ن)0�ق الى الEالم ع� 

   كل ما M,K العالقات العامة.   
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  ال!&%$ األول: *(�عة وتع�)' العالقات العامة

  ن4أة العالقات العامةأوال: 

�انS الQRائل ت()اج الى م� DKائ"ة، اذ في الق��Aر ال�Jه�ر العالقات العامة الى العT ع�دK 
ه�ة Kعل�ها ب�ج�د ق0"ع م� ال(��انات للR"ام !ال��J او ع�و مع�� �ي ت�)ع� ل�قاوم)ه، ف)��ل ال�
ال)ي الى اش,اص Kق�م�ن ب�ور رجل العالقات العامة، ��ا في وق)@ا ال(الي، وق� �انS ال�سائل 

 DK),�م في الق��)ع�ل في وق)@ا ال(الي في م�ال العالقات ت�ال)ي ت Xهة الى ح� ما ب)ل�Aش
"Yان ز Xة إضافة الى ذلKائل ال�عادQRارات على الJ((فالت ال\واج، واح)فاالت االن�D العامة، 

  الق�Aلة �ان Kع)�� على اش,اص مع�وف�� ج�ا.

��� !ع[ م�ارسات العالقات ̂Jف ق�ماء ال��� و�ه@)ها یA`ل�ن عJان مل�ك م�العامة فق� 
�c وb"ان ال��اقف ال�ی@"ة وال,لR"ة ال)AEارات الJ(ض االن�ي جه�ا في وصف ال��اقع ال(�b"ة وع

�د< نJائح Aاع@ة م� خالل ورق ال���f تأی��هD، وق� وجه مل�ك الف ��gاع�اب ال@اس وت �ت�5
�� االش�̂ر�� هD أول  وت�ج�هات وارشادات لل@اس ل)�@f !ع[ ال�ل��"ات غ�A(ع ال�ق�Aلة، ̂و

هD، م� ادخل ال@��ة ال��Jرة ال)ي ت�),�م في العالقات العامة حال"ا، اذ �ان�ا ی�ق��ن ان)Jارات
�Jرون !األل�ان ص�ر االس�c م� مل�ك واف�اد، وهي ب`لX ت(ل م(ل ال�لJقات والال  ف)ات̂و

 .�  في ال�قS ال(اض

�ا�mر اش�ر !ان"ال Aت�ا̂ر,ها اما في عه� االم f�)! لةJفق� وج�ت في خ\ان)ه م�الت مف
وح�ادثها و�ان الغ�ض م@ها االعالن ل�Qادn مع�@ة ��ا �ان Kفعل الف�اع@ة فق� اس)ع�لS واجهات 
ال�عاب� ال)ي ت��� !االن)Jارات ال(�b"ة لل(Cام وان�ازاتهD ال�,)لفة وه`ا �له ی�خل ض�� ن�اmات 

  1@اع.العالقات العامة خاصة في م��ان االق

  

                                                           

��ة: العالقات العامة داخل ال�س�ة1̂��ة ماج�)�� عل�م اعالم  حاج اح�� �دراسة حالة مس�ة الJ@اعات ال@�"�"ة، م`
       2009/2010واتJال، جامعة وه�ان ال�ان"ا، 
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  :العالقات العامة ع�� االغ�)A وال�ومان

5�ة ال)فاعل واالتJال ب�� ال(Cام ومC! ومان"ة�R"ة وال �ع ت��\ ال��)�ع ا!ان ال(gارت�� االغ̂
Tه�ر مQادn ال��Kق�اm"ة في ال��ن ال��نان"ة اخ`ت العالقات العامة في االت�اع وخاصة !ع� 

ادة االه)�ام !االت�اهات ال�ائ�ة وم��ل    .ال@اس وتقال��هD̂ز

   :العالقات العامة في ال%Dارة اإلسالم�ة

اس)0اعS ال(gارة اإلسالم"ة ان تxه� مفه�م العالقات العامة م� خالل اع)�ادها في اإلسالم 
على ع�ة أسال�f اتJال"ة م,)لفة خاصة تلX ال)ي جاء بها ال�س�ل صلى هللا عل"ه وسلD م� 

� واع)�اد ال�Jق وم(اولة اق@اع ال@اس !العالقات الQ�0ة، ف@�لقاءات ورسائل ال�ع�ة ومQع�ث�� 
 �ي فان الفا����m وال�"عة �ان�ا م� اك5� ال��ل��� اتقانا لل�ع�ة وم)��س�� في أسال�f ال)أث�

 ال@ف�س فق� اس),�م�ا االح)فاالت واالY"اد وال��اسD وه`ا ما ی�خل في ص�"D العالقات العامة
)�لى ه`ا !Cل وض�ح م� خال   ل اآلKات الق�آن"ة الع�ی�ة واالحادیz ال@�A^ة ال�̂�فة.̂و

  :العالقات العامة في الع�/ر ال/سGى

�انS  على ه`ه الع�Jر !ال�xل�ة وهي أس�أmل{ أ zة ح��̂�Qت بها ال�الع�Jر ال)ي م
��ا اتJفS  ،ال��)�عات في Tل�ات ال)عfJ وال�هالة ن)"�ة ال�هل والف�اد وال)عfJ ال�ی@ي

  1.ق)Jاد< واالج)�اعي وان)�ار ال@ف�ذ االق0اعي!االن(الل اال

  :العالقات العامة ال%�ی,ة

دور ف�ل وه� رئ"�  ال�س� الفعلي للعالقات العامة في ال�الKات ال�)(�ة االم̂�C"ة فه� ث��
�ة ال)لف�ن وال)لغ�اف االهل"ة ح�z أس� س@ة �م مf(C االش)�اكات وال�Cاوc !االش)�اك 1907ش

م�ه�ا لل`ی� جاءوا !ع�ه ل)�Eلة ما ب@اه في العالقات العامة وم@هD ال�لقf !أب العالقات العامة 
م@` م0لع الق�ن الع�̂��  اKفي لي ل�� !ات� وذلX !ع� ان وضع الع�ی� م� مQادn العالقات العامة

                                                           

  .40ة في ال�س�ة ال,اصة ال�"اح"ة، ال��جع ال�اب{، صلعالقات العامب� قادة سام"ة: ا 1
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� العالقات العامة ألول م�ة س@ة  م،1934والى غاKة وفاته س@ة �Aان ق� اس)ع�ل تع�م 1921و
  في ال@��ة ال)ي أص�رها مع م�اع�Kه !ع@�ان العالقات العامة.

�ا في دفع العالقات العامة الى م�حلة ال)ق@�� ب��ن�\!ع�ه ادوارد  ل"أتي�A�، العل�ي ال`< لعf دورا 
م �)اب !ع@�ان بل�رة ال�ا< العام، و�ان اول م� درس العالقات العامة 1923ح�z اص�ر س@ة 

�رك، ��ا Kع�د ال"ه الفgل في ان�اء اول م�لة م),JJة في حقل العالقات  في جامعة ن�̂�
� م�جعا أساس"ا للعالقات العامة ال�عاص�ة، وbع� ان نS�g م�ارسة العالقاA(ت العامة وال)ي تع

�ن�Eف�ن"ة !االن)قال الى أوروbا في ال�ول االن�ل�سC��ن"ة أوال ثD ال�ول الف ب�أتفي أم̂�Cا،  العامة
�ال)الي لها الى ارbع م�احل وهي ب��ن�\ال(�ی5ة ن�� تق�"D أه�ها ف�ن�ا، وbال@�Qة للعالقات العامة :   

�ه1914م ح)ى �"ام ال(�ب العال�"ة األولى عام 1900م� عام  ت�Aأ :ال��حلة األولىA(ا م وق� اع
f�J,(حلة االع�اد وال�  .ب��ن�\ م

ة وت)�5ل في س@�ات ال(�ب العال�"ة األولى م� ح�z دراسة ال�ا< العام م� جه :ال��حلة ال5ان"ة
 fوأسال�� ذلX في تق�م سهDأG"ه، وال�ور ال`< �C�K ان یدKه لل�J)ل على ال(أی�� وق�  ال)أث�

أسال�f لR"اس ال�ا< وت�ج�هه، وت��\ت ه`ه ال��حلة !,JائM ج�ی�ة في Tه�ر وع�دة ال("اة 
 الA0"�"ة الى م��اها العاد< وTه�ر االثار ال��م�ة ال)ي خلف)ها ال(�ب وما اس)ل\م)ه ال("اة

� االف�اد ل("اتهD ال��ی�ة."�Eان"ة م� دور العالقات العامة في إعادة ت�اإلن  

م وهي م�حلة ال@�� وت��\ت ه`ه ال��حلة 1919/1929 ما ب��في الف)�ة ت�)�  :ال��حلة ال5ال5ة
!ازدهار واضح في أسال�f العالقات العامة وTه�ت األص�ل الف@"ة وال�@هج العل�ي لها !فgل 

  .جه�د رائ� العالقات العامة اKفي لي وbع�ه ادوارد ب��ن�\

�انS خالل الف)�ة ال)ي ت�)� !xه�ر ازمة الE�اد العال�ي ال)ي اج)احS العالD  :ال��حلة ال�ا!عة
م وت��\ت !xه�ر الgغ�7 ن)"�ة االنه"ار االق)Jاد<، وت��\ت ه`ه ال��حلة انها 1935س@ة 

�ة العالقات العامة وت(�ی� معالD ش,�J)ها �انS مع ب�اKة �شه�ت ن�اmا مل(�Tا، في اث�اء ح
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العالقات العامة م�)ق�ا، وأصS)Q العالقات العامة ج\ءا أساس"ا مفه�م  أصQحم ح�z 1938عام 
  1في م,)لف ال�س�ات.

�ات ال)�ا̂رة ال)ي ام@S إرضاء ال��اه�� !ال�(افxة �وق� ن�أت العالقات العامة في ��ف ال�
�\ها، فق� م� mفل صغ�� في نهاKة الق�ن ال)اسع ع�� ح)ى أصS)Q شR"قة �في  لإلعالمعلى م

الق�ن الع�̂��، وb`لX أصQح ن�ا7 العالقات العامة ج\ء ال ی)�\أ م� ن�ا7 ال�س�ات م@)Jف 
�ات ال)ي ت�عى لل(�Jل على ثقة ال��ه�ر وتأی��ه م�ا ص�ا !أص(اب االع�ال ورؤساء �وال�
ال�س�ات الى اس),�ام اخJائ��� في العالقات العامة واس),�ام وسائل االعالم ��س�لة اتJال 

  ��2اه�� !�,)لف أن�اعها.لل)أث�� على ال

  تع�)' العالقات العامةثان�ا: 

ج االتJال وال5قة ب�� ش,M او م��وع او ه��ة واش,اص اخ̂�� او ج�ه�ر خاص،  هي ت�̂و
او ال��)�ع !أك�له، وذلX م� خالل ت�̂زع ال�عل�مات ال)ي ت��ح وتف�� وت�ضح وت@�� ن�ع م� 

: درجة الفهD ال)ي ت(ق{ ب�� ف�د او م@�xة !انها العالقات ال�)Qادلة وتق�"D رد الفعل، ��ا تع�ف
  3او ه��ة وال��ه�ر مع ت�A0{ األسال�f وال�سائل ال)ي تد< الى ت(ق�{ ه`ه العالقة.

  :تع�)' العالقات العامة ال(�)Gان�ة

�0ان"ة فه� ان العالقات العامة هي ال�ه�د اإلدا̂Aس�ي ل�عه� العالقات العامة ال�� ال�ا̂رة ل)ع̂
  وال��)��ة ال)ي ته�ف الى إقامة وت�D"Y تفاهD م)Qادل ب�� ال�@�xة وج�ه�رها. ال��س�مة

  

  

                                                           
  . 24، ص2011، 1د. عبد الرزاق محمد الدليمي: المدخل الى العالقات العامة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط   1
لغاز المسيلة نعروسي شيماء: دور العالقات العامة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية مؤسسة سو  2

، جامعة محمد بوضياف المسيلة، تخصص اتصال وعالقات عامةماستر في علوم االعالم واالتصال، انموذجا، مذكرة 
   .30، ص2019/2020

�ة صالح: م(اض�ات ص  3Aامل، د. فالق ش�ال الJة واالت�سماس)� اتJال وعالقات عامة، جامعة ع�A ال(��� ب� �2رة ال�
�Kاد!-D)غان�2022/2021-م .  
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�ةJ(ة العالقات العامة االم��K!تع�)' ج:   

وق� ع�ف)ها ج��"ة العالقات العامة االم̂�C"ة انها ن�ا7 أ< ص@اعة او ات(اد او ه��ة او مه@ة 
م@)�ة ب�@ها و��b ف�ة م� ال��ه�ر،  او ح�Cمة او اKة م@�أة أخ�c في ب@اء وت�D"Y عالقات سل"�ة

�وف ال��A"ة ال�("0ة xال f�ة ح�س� ال�"�Eاه��� والع�ل على ت�ف�� او ال�Tكالع�الء وال��
  1.وش�ح ال�س�ة لل��)�ع

  :تع�)' العالقات العامة وج!اه�� ال!��!ة

ال�@�xة) (خاصة !العامل�� داخل  !Jفة عامة، �C�K تق�"D ج�اه�� ال�@�xة الى ج�اه�� داخل"ة
�اف ال,ارج"ة ال�,)لفة وال)ي لها تأث�� على ن�ا7 ال�@�xة) وج�اه�� خارج"ةmوت�5ل األ).  

 �وفي �ل)ا ال(ال)�� فإن ه�ف ال�@�xة ه� إقامة عالقات Am"ة مع �ل م���عة م� ال��اه�
  2.ال�)Jلة بها

  ال!&%$ ال,اني: ال�ات ع!ل العالقات العامة

  أه!�ة العالقات العامةأوال: 

�ز أه�"ة Aآت�ة العالقات العامة في ان ال�@"Yا@Jلع ال)ي ته�ف الى ت@))جت ال�الع�ی� م� ال 
)ي وال�@�آت االخ�c، الاJKالها الى ای�< ال��)̂�� وال��)�5̂��، وهي في ذلX ت�ت�Q !ال��ردی� 

)�5ل ت)عاون معها، وت��ها !اح)"اجاتها ال�,)لفة، !اإلضافة الى اح)"اج ج�ه�رها ال�اخلي، ال`< ی
ه في ال��Tف�� والع�ال وت�Aو أه�"ة العالقات العامة في ان ال�@�أة ت�عى دائ�ا الى ت@�"ة ه`

� اآلراء ح�ل ال�لع ال)ي ت@)�ها ال�س�ة.  �̂Eاالت وتJاالت  

ت)gح أه�"ة العالقات العامة في م�ال ال�@�xات ال(�Cم"ة، ح�z تق�م ب�ور مهD في ت(��� و 
  العالقات ب�� ال(�Cمة وال��ه�ر. 

                                                           

  . 38ص ،2010د. !��� العالق: العالقات العامة ال�ول"ة، األردن، ع�ان، دار ال"ازور< العل�"ة لل@�� وال)�̂زع،   1

  .25، ص2003/2004، ال�ار ال�ام�"ةد. م(�� ف̂�� الJ(�: العالقات العامة ال�Qادn وال)�A0{، جامعة اإلسC@�̂رة،   2
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ة لإلدارة العامة، اذ  م� واجf اإلدا̂ر��  أصQحوتxه� أgKا في انها تد< وT"فة مه�ة وح�̂�
�وا ال��اه�� !�"اس)هDان A,K.  

`�لX في ال�@�آت ال,�م"ة، فق� ت�Eن ال,�مة ال)ي تق�مها غ�� وت�Aو أه�"ة العالقات العامة 
ض�و̂رة !ال@�Qة للف�د، او ق� ت�Eن ه@اك ب�ائل لها، م�ا JKعf م� دور العالقات العامة، فاذا 

�ة ال�0�ان�!ع�الئها وع�\ت ع� تق�DK ال,�مات على ال�جه  االه)�ام-م5ال-ما اه�لS ش
فال شX ان ال��اف̂�� س�ف في م�اع��ها ال�(�دة  !اإلقالعال��ضي، او ع�م �"ام mائ�تها 

�ات ال�0�ان األخ�c، ال)ي تق�م أح�� ال,�مات ب@ف� ال)Eلفة، بل ور�bا اقل.�           1ی)�جه�ن ن(� ش

  األه�اف األساس�ة وال!M�=4ة للعالقات العامة في مع�L ال!�=!عاتثان�ا: 

ه`ه األه�اف وال�سائل وأسال�f ال)�A0{ في ان ق�اع� واص�ل العالقات العامة ت@M على وح�ة 
� ه`ه األه�اف ال��ح�ة !�اJح �C�^ها و(�xأن Sیلي كافة ال��)�عات مه�ا اخ)لف:  

 اعات ال���ة ع@هاQ0االن Dة ودع�س  ،ت(ق�{ ال��عة ال(�@ة لل�
 عات"A"� ال��ج ل�@)�اتها او خ�ماتها وت@   ،ال)�̂و
  f��  ،ووالئهD تأی��هDت@�"ة شع�ر العامل�� !االن)�اء لها و
  ثقة f�ة وتأی��ك�س  2.ال��ه�ر ال,ارجي ال�)عامل مع ال�

  اه�اف العالقات العامةثال,ا: 

ان العالقات العامة ته�ف الى إ�Kاد را!0ة ق�^ة ب�� ال�س�ات وال��اه�� ال�)Jلة بها ع� 
�{ وسائل ̂mالJجهات  االت Sاإلشارة ال"ه حاول }Aة ب�� ال�ه)�� واضافة الى ما س�ال��)�

  م),JJة ت(�ی� اه�اف العالقات العامة وعلى ال@(� ال)الي:

 ل ال��ه�ر لهاAة وتق�س  دعD س"اسات ال�
                                                           

د. انعام ح�� أی�ب واخ�ون: العالقات العامة واالتJال في ال,�مة االج)�اY"ة، األردن، ع�ان، دار ال(ام� لل@�� وال)�̂زع،   1
  .22/23، ص2016، 71

� لل@��، 7 د. ع�A ال�زاق  2�  .35، ص2004، 1م��) ال�ل"�ي: العالقات العامة في ال�A0({، ع�ان، دار ج̂
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 ة وال��ه�ر�س  ت@�"ة ال)فاهD ال��)�ك وال�)Qادل ب�� ال�
 ة�س  تع̂\\ ثقة ال��ه�ر !ال�
 ات�اهات ال��ه�ر D"بها واالس)�ا!ة لها تق� A@(وال  
  ارات�� K�اع� اإلدارة في ات,اذ القCQم �  الع�ل �@xام ت(`ی
 ج�ه�ر واسع cلها ل�Aت�س"ع م�ال خ�ماتها واس�اقها وتق  
  ار�م�ول"ة العالقات العامة زرع ال5قة ب�� اإلدارة وال��اه��� م� اجل ض�ان اس)ق

  1ال�س�ة وتق�مها

  العامةوPائف العالقات را2عا: 

  �C�K بل�رة وTائف العالقات العامة ال(�ی5ة في خ�� وTائف رئ"�"ة هي:

الz)Q وال�راسات العل�"ة ال��جهة !�Jرة أساس"ة ل�راسة م�اكل ال�@�xة ال�اخل"ة وال,ارج"ة 
ووضع حل�ل لها، ولR"اس ات�اهات ال�ا< العام ل�c ج�ه�ر ال�س�ة في ال�اخل وال,ارج ن(� 

  وس"اس)ها وم�ارس)ها.ال�@�xة وأه�افها 

�امج اإلعالم"ة واالتJال"ة الالزمة أله�افال),0"� Aس"اس)ها ووضع ال Dالعالقات العامة ورس 
  .على ال��)�^�� ال�اخلي وال,ارجي

�امج اإلعالم"ة الالزمة، Aافة ال�سائ� وال��(اض�ات ال��@�ائ"ة ول@��ات وال �األفالمتD"�J و�ن)اج 
  ها الى ال��ه�ر ال,ارجي او الى العامل�� في ال�س�ة.واالعالنات س�اء ال��جه م@

ال)@��{ واالتJال مع ال��ه�ر ال�اخلي وال,ارجي، وعلى ال��)�^�� ال�س�ي وغ�� ال�س�ي، 
 Xوذلfت@اس{ الع�ل والعامل�� وت�  !األسال� ��gK ل حالة م�اEة لQح� وال��اخل ال�,)لفة ال�@اس

 Dا ب�@اه)�اماته�"G ام العالقات��ت@اس{ وت� وان Xل`�ح� هD و��b اإلدارة العل"ا في ال�@�xة و
  االه)�ام ب�� ال�@�xة وات�اهات ال��ه�ر ال,ارجي.

                                                           

1   �Aجع د. ع�  .40/41، صال�اب{ال�زاق م(�� ال�ل"�ي: ال�
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ال)عاون مع �افة إدارات او وح�ات ال�س�ة، وذلX ب)ق�DK ال,�مات الالزمة لها، وال)�ه�الت 
�Tف�� ال)ا!ع�� واالل)\امات ال��C@ة ل��اع�تها على الR"ام ب�Tائفها، و�`لX االش�اف على ال�

�هD وت@��)هD !�ا یهلهD و^�لEهD ال�عارف وال�هارات  إلدارة العالقات العامة، وال(�ص على ت0̂�
  1 .الالزمة لR"امهD ب�T"ف)هD !الفعال"ة ال�أم�لة

  ال!&%$ ال,ال$: ج/ه� العالقات العامة

  س!ات العالقات العامة أوال: 

الح ال��ه�ر في مق�مة العامة وال)ي ی@Qغي ان تgع صتع� فل�فة اإلدارة اح�c س�ات العالقات 
  اه)�اماتها.

,�مة لت(�ل إدارة العالقات العامة اس)�ات"�"ات وس"اسات ت�ضح ال�"اقات ال)ي تل�أ ال�ها اإلدارة 
  .الJالح العام

قات األن�0ة ال)ي ت�)�Eل الع�ل"ة اإلدا̂رة وb`لX فان ه@اك صلة للعال أح�العالقات العامة ت(�ل 
�{ ت,لل ن�اmها ج�"ع أوجه الع�ل"ة اإلدا̂رة فهي ن�ا̂m الع�ل"ة اإلدا̂رة ع� �7 العامة !ع@اص

  ت�ارسه �ل إدارة او وح�ة ت@x"�"ة في ال�@�xة.

لى ن(� واسع !ع�ل"ة ال)@�"ة م)0لQات ت�Y"ة العامل�� او ال��)�ع ع أح�تع� العالقات العامة 
  2.ومق)g"اتها

  

  

  

                                                           

، 2004د. ع�A ال�ع0ي م(�� ع�اف، م(�� فالح صالح: أس� العالقات العامة، ع�ان، دار ال(ام� لل@�� وال)�̂زع،   1
  . 36/37ص

� ی�ن�: إدارة العالقات العامة  2�مفا�"D ومQادn وس"اسات مع إشارة لل�ع0ى الع�bي واإلسالمي، ع�ان، األردن،  د. mارق ش̂
  .205/208، ص2008، 1اث�اء لل@�� وال)�̂زع، 7
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  ع�اص� العالقات العامة ثان�ا: 

�ة وال)R"A0"ة ه� ال�T"فة األولى ل�جال العالقات ال̂x@ال م� ال@اح�)�� الJع�ل"ة االت Dعامة فه
 }�̂m الى اإلدارة ع� �في ال�س�ات وال�ق�Jد !االتJال ه@ا االعالم الJاع� م� ال��اه�

 f��   .وال)فاهD ال)أی��الQ(�ث وال�سائل ال��جهة م� ال�س�ة الى ال��ه�ر به�ف 

�< مع�فة األس�Qل�ك ال�ال Dفه fل االت�اهات وه`ا ب)0ل�C�(ة والع�ل"ة ل�̂x@ال fال�.  

 مع االخ̂�� وه`ا وال)@��{الق�رة على ال),0"� وال)�̂رf على ال�هارات االتJال"ة واإلدا̂رة 
  .ی)0لf خل�"ة ع�ل"ة في مهارات االتJال ل�c رجال العالقات العامة

�امج العل"ا (�)�c اإلدارة ض�ورة وضع العالقات العامة في اعلى سلD مAي) ف�"x@(ل الC"اله
  العالقات العامة الب� ان ت�Eن م@�قة مع س"اسات ال�س�ة.

D فاعل�)ها في ت(ق�{ األه�اف  � األخالقي في م�ارسة أن�0ة العالقات العامة ل)ق̂�J@أه�"ة الع
  1وال)غلf على ال��Cالت.

  م&ادئ العالقات العامةثال,ا: 

  العامة الى م���عة م� ال�Qادn وهي:ت�)@� العالقات 

ان العالقات العامة هي وT"فة إدا̂رة م�)��ة وم,00ة ت()اج الى م�ارسة الع�ل"ة اإلدا̂رة 
.c�  كال),0"� والQ(z العل�ي وال)@D"x وال)@��{ وال)ق�"D شأنها شأن وTائف ال�س�ة األخ

�ف�� �اله�ا مث� وم)أث� في ال�قS نف�ه فهي ت)Jف m ة وق�ة تق�م ب�� !ال�ی@ام"C"ة وال(�̂�
م� جانf  واال�Kاب"ة الفاعل"ة العاملة تق�م على االخ` والع0اء والفهD ال�)Qادل واالس)�ا!ة ال�Qاش�ة

� ف�ات ال��ه�ر xوجهة ن �Cال واعالم فهي تعJات Dف��، وهي س"اسات واع�ال ث�كل م� ال0
Xة لف�ات ال��ه�ر فهي ب`ل�س� ال�xوجهة ن �Cة، وتع�س  اتJال ذو ات�اه��. لل�

                                                           

1   �  .47ص ال��جع ال�اب{، الى العالقات العامة،اق م(�� ال�ل"�ي: ال��خل ز د. ع�A ال
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 Sان�� على مس�ات مع�@ة بل انها ت��ل ج�"ع ال�س�ات ال(�Cم"ة وال,اصة ان J(ان�ا ال تق
  .ت�ا̂رة ام ص@اY"ة ام اج)�اY"ة

� األخالقي في م�ارسة ن�ا7 العالقات العامة وه`ا ی)��g الفل�فة العامة لل�س�J@ة أه�"ة الع
ا مها ال�Jق، G"�ا �JKر ع@ها م� معل�مات و�`لX �"امهواح�اسها !��ول�)ها االج)�اY"ة وال)\ا
  .مس�ة وج�ه�رها)ال0�ف�� (على ت@�"ة ال5قة واالح)�ام ال�)Qادل ب�� 

�ة والعل�"ة ل)��Cل االت�اهات وتغ���ها وه`ا K�)�جf تفه�ها لA0"عة ا̂x@ال fفة األسال��ل�ل�ك مع
 >��Qال.  

العل"ا ح�z الب� ان ت�Eن ب�ام�ها م)0ا!قة مع ض�ورة جعل العالقات العامة م�ول"ة اإلدارة 
   .س"اسات ال�س�ة ��ا ان س"اسات ال�س�ة f�K ان تل)قي مع مJالح ال��اه�� ال�,)لفة

ی�ت�Q ن�ا7 العالقات العامة !�Cل رئ"� !ال�ا< العام ح�z ب�ون وج�د ال��ه�ر ال �CKن ه@اك 
  1.ع ال�ا< العامن�ا7 للعالقات العامة فهي تع�ل على تQادل ال)فاهD م

5�ة ل�4ا3 العالقات العامة ال!&%$ ال�ا2ع: �  ال!%اور ال�ئ

  ن4ا3 العالقات العامةأوال: 

في حالة ال��ا̂رع وال�س�ات الJغ��ة Kق�م !�هام وم�ول"ة العالقات العامة صاحf ال���وع 
او م�ی�ه ب@ف�ه، الن ح�D الع�ل وAm"عة ال���وع ال ی)0لf اس)(�اث جهاز م),MJ للعالقات 

� قAل قل�ل أسلف@االعامة ��ا �  .ال`

Cال� ��ت��)f ال,اص او !ع[ ال�س�ات Kق�م !�هام واع�ال العالقات العامة م�یC�ئ"�  ال�ل
{ او م�ی� ال�عاKة واالعالن به`ه ال�هام  ال�س�ة Kق�م �`لX م�ی� ال�A"عات او م�ی� ال)�̂�

                                                           

الJایل لل@�� وال)�̂زع، د. اماني غاز< ج�ار، ع�نان م(��د الb�0اسي: العالقات العامة و�دارة ال�ت��ات، ع�ان، األردن،   1
  .24، ص2016
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قة اح)�ال ع�م إع0اء ال�Cلف !العالقات العامة  ألع�الهDإضافة  �خ` على ه`ه ال0̂ االصل"ة، ̂و
  .ال�قS وااله)�ام الEافي لها

gل�@ة للعالقات العامة ت � �̂Eأس ه`ه ت� D ع�دا م� م�ی�< اإلدارات ال�ئ"�"ة ذات العالقة ̂و
الل�@ة رئ"� ال�س�ة او نائQه وت�Eن ه`ه الل�@ة م�ولة ع� ت,0"� واع�اد ب�امج للعالقات 

  العامة وتEل"� م� ی@ف`ها

ت�̂زع اع�ال العالقات العامة على األق�ام ال�,)لفة �ل ح�f اخ)Jاصها وفي م�ال ع�لها وق� 
�ك مع هالء ال��ی̂�� في اع�اد خ0ة وأسال�f ع�ل ت�)ع�� !(�K خارجي ��A,! ات�سع[ ال�

  .العالقات العامة وتق�DK ال@Jح وال���رة

جهاز م,)M وم�)قل Kق�م !�هام وم� ال0�ق ال�ه�ة ل��ارسة ن�ا7 العالقات العامة اس)(�اث 
� مهام واع�ال ال�س�ة وات�اع ح��ها وات�اع  وم�ول"ات ن�ا7 العالقات العامة وذلX ل)0̂�

اتJاالتها ��ا Kع�C ذلX م�c االه)�ام وال)فهD م� قAل اإلدارة العل"ا أله�"ة ن�ا7 العالقات 
  1.العامة وال�ا< العام

  أس< انGالق أنG4ة العالقات العامة ثان�ا:

  ان0الق ن�اmها م� داخل ه`ه ال�س�ة . 1

� ال��عة الQ�0ة واالنQ0اع ال��� ع� ه`ه  �̂Eاه��ن في ت�K ة�سان ج�"ع العامل�� في أ< م
ب)(��� عالقاتها مع ج�ه�ر ال�اخلي ح)ى ت�)0"ع  ت�Aأة ان مس� أل<ال�س�ة، ل`لX الب� 

� عالقات ج��ة مع ال��ه�ر ال,ارجي، و^�f ان ت�Eن العالقات ب�� ال��ه�ر ال�اخلي  �̂Eت
ح)�ام وال)ق�ی� م�ا یQعz ال5قة وال(�اس واالن�فاع ل)(��� ص�رة ال�س�ة في مA@"ة على اال

�ل  DK. ما ه�ال�س� ال,ارجي وتق���اع ال(Q0عة ال���ة واالن��ال � �̂E(الئ{ ل  

  

                                                           

  .52/54د. ع�A ال�زاق م(�� ال�ل"�ي: ال��خل الى العالقات العامة، ال��جع ال�اب{، ص  1
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  االس)��ا̂رة . 2

عل"X ان نع�ف ان اك)�اب ثقة ال��اه�� س�اء ال�اخل"ة ام ال,ارج"ة ال ی)(ق{ دائ�ا اال ع� 
�{ الع�ل ال��)�� وال�,لM للعالقات العامة وفي �افة األوقات ودون انق0اع م� اجل ال(فا� ̂m

، ال`< دائ�ا ال��ه�ر ما 0KلQهعلى صلة ال)�اصل ل)Qادل اآلراء وال�عل�مات وال�عي ل)(ق�{ 
gع حاجاته ور�Qاته لل)غ��� وال)�Aل ال��)��، وه`ا ال)غ�� وال)�Aل ه� ال`< D()K اس)��ا̂رة ت,

  العالقات العامة ود��Kم)ها.

  ال)عاون ال�)Qادل ب�� ال�س�ات . 3

األح"ان ل@�احها  أك5�ان م�ارسة اKة مس�ة ن�اmها وت���m عالق)ها مع ج�اه��ها ال CKفي في 
اغفلS تعاونها مع ال�س�ات األخ�c، الن ه`ا ال)عاون Kف��ها في  إذارسال)ها وخاصة  تأدKةفي 

  ن�احها وت�اصلها مع ج�اه��ها.

  ش��ل"ة العالقات العامة . 4

 والJ("ة وعلىالعالقات العامة ض�و̂رة في �ل ال�"ادی� ال)�ا̂رة والJ@اY"ة وال)عل"�"ة واإلدا̂رة 
�� العام وال,اص، وعلى الJع��ی� ال�اخلي وال,ارج ي، وفي ال��)�عات ال@ام"ة وال�)ق�مة، ال��)̂�

� على م�االت م(�ودة. ن�اmهال`لf�K X ان K��ل J(قK ج�"ع ال��االت واال  

  اخال�"ات العالقات العامة . 5

ان العالقات العامة ��ا الحSx سا!قا تق�م على أس� م� ال5قة واالح)�ام ال�)Qادل ب�� ال�س�ات 
ع� ال)(�\ وال)ف�قة مQادn أخال�"ة، أ< ان تA)ع�  وج�اه��ها، وه`ا ی)0لf م@ها ان تق�م على

�ة وال(\b"ة وال�ی@"ة، وع� وسائل الغ� وال)gل�ل، وال�عاKة ال�̂\فة، وال,�اع، وان ت)عامل ̂J@والع
� ع� ال�رجة ال5قاG"ة او ال(الة االج)�اY"ة او x@ف ال�J! ق وامانة�J! �مع �افة ال��اه�

  .ت�اهات العامة وال,اصة ل�c الف�داال
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ة العالقات العامة . 6   ح�̂�

f�K ان تق�م العالقات العامة على أساس االخ` والع0اء وعلى أساس ال)لقي واالس)�ا!ة Kع@ي 
ق�م)ه وما اع0)ه واالس)�ا!ة ال�Qاش�ة واال�Kاب"ة له`ه ال�دود !�Cل  ع�اتلقي ردود الفعل ال@ات�ة 

K(ق{ مJل(ة �ل ال0�ف��، !�ع@ى اخ� f�K ان ی)Jف ن�ا7 العالقات العامة !الفاعل"ة 
  .واال�Kاب"ة

  م4اكل العالقات العامة ثال,ا:  

  االنQ0اع ح�ل وT"فة العالقات العامة ) 1

العامة اخ` في ال)(�� ال)�̂ر�ي فالقل�ل االن JKف م�ارس ان ال�ا< العام ت�اه وT"فة العالقات 
  ،العالقات العامة !انه ماك� او ناعD الل�� او غ�� ام��

�وا x@ی Xد< دورا هاما في ال��)�ع ومع ذل�5� ی�وا ان م�ارس العالقات العامة یEه@اك ال �Eول
ال�ا< العام في ال��)�ع، ال"ه !(`ر على اع)Qار ان ل�یهD الق�رة على إعادة ص"اغة او ت��Cل 

  .وه`ا Kف�ض على م�ارس العالقات العامة ان یدوا ه`ه ال�T"فة !(�G"ة !ارعة

  ع�م الJالح"ة ) 2

ل��ء ال(� ی�ج� الع�ی� م� ال��ارس�� في م�ال العالقات العامة، ل"� ل�یهD ال�هارات ال�0ل�bة 
  ه`ه ال�T"فة س�اء في ال�هالت او الJفات او...الخ ألداء

  ةال�ه@" ) 3

�وا حR"قة مه@��� وم()�ف�� في ه`ا ال��ال، ومع A(عK ان الع�ی� م� م�ارسي العالقات العامة
�`لX الى االن في معDx ال�@�xات �A(فة العالقات العامة ال تع"Tفإن و Xذل،   

�ف�ادc ی)Jف�ن !ال�ه@"ة، اما ال�T"فة في Dات فال ت\ال !ع��ة ع� ه`ا أ< انه�x@ال�.  

  مع)�ف بها في م�ال العالقات العامةع�م وج�د شهادة  ) 4
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العالقات العامة ��ه@ة مع)�ف بها ه� وج�د دراسة او ب�نامج  إل�Kادان ال��خل الى ال�@0{ 
 c�(�يعلى م�Kف بها في بالدنا. أكاد�  في ه`ا ال��ال، Kع0ى شهادة مع)

  اخال�"ات ال�ه@ة  ) 5

� على ال�ا< العام، و�ل  أث�ان ل��ارس العالقات العامة �A�ش,K M�)0"ع ان �K)ه� مه@ة 
ال و العالقات العامة، او ه� �K)ه�@ها فعال، فال ی�ج� ق��د مه@"ة على ال�خ�ل الى ه`ا ال��ال، 

�ح ل�\اول)ها.  مهل مع�� م0ل�ب، وال̂Jم� أداء ه`ه ال�ه@ة، او تع0ى ت M,ت�ج� جهة ت�@ع ش  

  اإلدارة الJام)ة او غ�� ال��ئ"ة ) 6

�م� Aاكل ال)ي ت�اجه أك�ة او رف[ اإلدارة العل"ا ال ال�Q(�ث العالقات العامة ت)�5ل في ع�م ر�(
� تأی�� وتعاmف ال��ه�ر !�fA ه`ا ال)�اهل�A� الى ال��ه�ر، وه`ا �Kعل ال�@�xة تفق� الى ح� 

  .او ع�م االه)�ام

  اإلدارة غ�� ال�,J"ة ) 7

 �� نقM ال5قة م� ال��اه�A(عK�Aات في  أك�x@ات واله��ات وال��سال��اكل ال)ي ت�اجه ال�
 ،�ن�� في الع�ی� م� ال�س�ات اإلدارة العل"ا ت�ی� ه`ه ال�@�xة ب�ون  وما زل@ام�)�ع@ا ال�عاص

.�� حR"قي وج�< في ال��اه��E1تف                  

  را2عا: ن�اح العالقات العامة 

Dفة وعل�ة !ال)ا̂رخ والفلKن على درا�CK ال@ف� االج)�اعي ان  

(Eن قادرا على ال�CK ان Xم� ذل Dال ووسائل االعالم ال�,)لفة، واالهJفة ب�سائل االت�  ا!ة.ال�ع

Sن�  ان �CKن قادرا على اس),�ام ال�سائل ال)E@�ل�ج"ة ال�)ی5ة م5ل االن(

  ال�ع�فة !أسل�ب رجال االع�ال 

                                                           

1   ،zي ال(�یb�  . 51/52، ص1993د. ع�A الع̂\\ م��) ال@�ار: العالقات العامة م�خل ب��ي، اسC@�̂رة، ال�f(C الع
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  ال�ع�فة ال)امة !�"اسات ال�ولة

�وق�اm"ة م� اجل ��f م�\ة �Aلك"�"ة ان�از األم�ر الgات.  أف�x@ب�� ال�   
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  خات!ة الف�ل

او ن�ا7 م�ا سA{ ن�)@)ج !أن العالقات العامة وT"فة إدا̂رة تق�م بها �افة ال�س�ات مه�ا اخ)لفAm S"عة 
ه`ه ال�س�ات، وأgKا ت�عى العالقات العامة في ال�س�ة الى تق�^ة الJلة ب�� ال�س�ة وج�ه�رها ال�اخلي 

   و�`لX ج�ه�رها ال,ارجي !�"ة اس)ق�ارها !ال�س�ة. 
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�ة ال!9س5ات ال&%�)ة ال�8ائ�)ة�  الف�ل ال,اني: ما

  ت!ه��

�ور< في ال�Aء ال)ع�ف الى gةم� ال�سال)ي ن�J! �)د دراس(ها، ون�Aأ !ال)�اؤل ع�  ال�
��ح ل@ا ذلX !�ع�فة  �ة ل��ی@ة م�)غانD، ̂و̂)Qة ال�س�وف ال)ا̂ر,"ة ال)ي أدت الى ن�أة ال�xال

في س"اقه ال)ا̂ر,ي ال`< K(�ل ال��حلة ال)ي سQقS ان�اء ال�س�ة، ووضع ان�اء ال�س�ة 
�ة اضاءة مه�ة ع� ̂)Qة ال�س�ة ال�\ائ̂�ة تع̂�فات ال�̂)Qة ال�سو�ل ما یلD او M,K ال�

    ة م�)غانD. @ل��ی
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  ال!&%$ األول: ن4أة وتع�)' ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ة 

  .ل!%ة تار)>�ة عZ إن4اء م��اء م5=غانLأوال: 

ل�CK D !��ی@ة م�)غانD م�@اء على �mل ال�احل، ب�� صالم@�ر وخ�وbة  م1830قAل س@ة 
كان م�ج�د شاmئ شاسع K()�< على ص,�ر ض,�ة وخ�0�ة اإل!(ار وم@0قة الق�ص@ة ال���اة 

D)غان�ی@ة م��! Sه`ا س��bو Dسى الغ@ائ�و�انS  م1833ال�AاKة الR"R)"ة ل��@اء م�(غانD في ¸ !�
  ال)عامالت ال��)قAل"ة.

�m/س@ة فأصQح ال(اج\ 2400ال�قS ازداد ع�د ال�Cان وازدادت معه الع�ل"ات ال)�ا̂رة ومع 
  م)�ا.325یAلغ 

م وان)هS 1890م، ول�E األشغال G"ه ب�أت في1882أول م��وع م�@اء Kع�د تا̂ر,ه إلى 
�{ ال�Cة ال(�ی�Kة وصل إلى 725م وصل ال(اج\ إلى1897م. وفي1904في ̂mو ،�م)

�{ ج@�ب غ�ب ب�أ في ̂m 0(ة لل��@اء، وأول�األشغال األولى 1898األرض"ة ال� Sا ان)ه��م 
  م. وفي تلX الف)�ة ل�CK D لل��@اء !ع� أرصفة.1904ل���b ال�ف� في 

ه�\ه لق� ت,MJ ال��@اء في اس)غالل ال(�Aب وال,��ر، وbع� ال(�ب العال�"ة ال5ان"ة تD ت�
!�ع�ات إلى أن ت�صل إلى اح)الل ال��تQة ال�ادسة !ال@�Qة لل��انئ ال�\ائ̂�ة. ح�JK zً�َ◌ر 
�)�رد ال�@)�ات ال�J@عة  كل ال�@)�ات ال�m@"ة م� ال,��ر، ال(�g"ات، األغ@ام واألحJ@ة، ̂و
 � واالس)هالك"ة، و�`لX آالت لل)J@"ع وbع� االس)قالل ومع ال�,00ات ال)ي وضعS ل)0̂�

  أع�اله ال)�ا̂رة ول`لX شاه� ما یلي: اء، ع�ف ه`ا األخ�� ت�0ره فيال��@

  ة � ق�رته ال0اق̂�C�اء م,\ن لل�ع الع�ل !ه في 15000إن� م.�m1970 وق� ش
 .ات ل�فع األشغالb� ش�اء مع�ات �ال�افعة وع
  س@�ی� ذات سعة MJف� وال`< خ�ال ��m لEل 100وضع مCان ت(S خ�مة س@� ج

 واح�ة.
  اسة، الع�ل) في� م.1982م�قع لإلضاءة �امل (ال(
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 ه(ب سع�A)في 30000وضع في خ�مة م,\ن لل �m1986م 
�ف:m سف� ثاني اق)اد !ال�ل��س م� �b�  إن ب�نامج إع�اد م

��J(حاج\ في ال�اء) لل �Jاء م�في ال�0ل وه`ا في 120 ب * إن �  م. 1987م)

م، و�mل ه`ا 1988فيم أن�ئ رص"� ت�ار< ج�ی�، تD اس)غالله 1988* في
�  م)�. 70 ب O. Rم)� ومg,ات 237ال�ص"

  م)�. 93م تD إن�اء أرصفة عائ�ة لل�m ��Jلها 1987* في

�\< ثالz سع)ه�  �m1. 250* ق� دعD س@� ال�� لل�ف� م

  مفه/م ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ةثان�ا: 

نقل الgQائع ب�� ال�ف�@ة Kق�J بها م���عة ال�سائل وال)�ه�\ات ال�ه"أة وال��)غلة به�ف ض�ان 
�ف m م� MJان ساحلي خCم �A(عK اgKوأ ،c��ة وال�ائ"ة األخ̂Aال@قل ال fوم,)لف أسال�

�ة.̂)Qولة ل,�مة الع�ل"ات ال)�ا̂رة ال  2ال�ل0ات اإلدا̂رة ال��

  مفه/م ص�اعة ال�قل ال&%�� 

�ل ما ی)��g مفه�م >�)Q0)ها ص@اعة ال@قل ال�اعة ال,�م"ة وان@Jه`ه ال M,K  ال�,)لفة
وال�)ع�دة وال)ي ت)�Eن م� إدارة واق)JادKات ال�ف� والgQائع وال��انئ، وت�5ل تلX ال��Cنات 

� على االخ� وال �C�K له`ه الJ@اعة له`ه الJالع@اص� األساس"ة J@ل ع�@اعة !K z�)ع��( 
� الع@اص� ال5الثة مع !عgهD الQع[، بل  م�  5�أكان تقام او ت)ق�م ب�ون ت\ام� وت\اوج وت0̂�

 Xإذاذل  ���� االخ̂̂J@على الع f�K ،�� او اب)Eار في أ< م� الع@اص ح�ث أ< تق�م او ت0̂�
.Xعا ل`لQ3ان ی)�0را ت   

                                                           
  مستغانم. gema الشركة العامة للخدمات البحرية :جمالغمري   1
، شهادة دكتوراه علوم اقتصادية، EPAL’Lمؤسسة ميناء الجزائرحمالوي ربيعة: مردودية المؤسسات المينائية، دراسة حالة   2

 . 80، ص2007جامعة الجزائر،
، 2015، 1والموانئ البحرية من اجل التغيير، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ط اللوجستياتد. شريف ماهر هيكل:   3

  .11ص
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  تع�)' القان/ن ال&%�� ال�8ائ�� 

�< ال�\ائ�<، رتSA ال��انئ ح�f اس),�اماتها فال��انئ  889ح�f ال�ادة )Qم� القان�ن ال
�`لX ورتSA في ه`ا الJ@ف ال��انئ  Sان وفي ال)�ا̂رة س���gة لJJ,ال���وف  أح�xال
، الgQائع وال(��انات ال("ة العاب�ة لألف�اداالق)JادKة واألم@"ة م,)لف ع�ل"ات ال�(� واالف�اغ 

 ،�Cوالع >�Aالى ال@قل ال >�)Q0ة !ال�الحة  !اإلضافةم� ال@قل الQت�الى �ل الع�ل"ات ال�
�ة. ̂)Q1ال  

  ال�8ائ�)ة : اس=>�امات ال!9س5ة ال&%�)ةال!&%$ ال,اني

  أوال: دوره وم95ول�اته

  ة وال�ال"ةQات ال�ال"ة ال�(اسmا�ا7 ال@Qال��\ان"ات واالس)�5ارات.ض�ان م)ا!عة ارت 

 .م,�0 ال)��^ل � ل ال�س�ة وت0̂�  ت(�ی� س"اسة ت�̂�

 .ی���و7 ال)��^ل وال)� مفاوضة ش

 .ة ت@ف�` م,�0 االس)�5اراتQا�� م)ا!عة وم

 .قها"A0ة وم)ا!عة ت  إع�اد م,�0 ال,̂\@ة وت���� ال��\ان"ة ال�@̂�

 .ول على ت�ح�� ال��\ان"ات م�

  c�(�ة على مQاس)ات األع�ال داخل ال��@اء.م)ا!عة ال�Q�� م

 .ا!ات االس)غالل"ة وال��\ان"ة�ت(ل�ل ال( 

 .ةQا�� ت@ف�` ال�

 .ةQال��� في ال�(اس DC)(ات م� اجل الQ�� م�اع�ة ونJح ال�

 .فة"Tلف !ال�Cال� D"x@(ام الق�ان�� وال� ال�ه� على اح)

 .ةQائ"ة وال�ال"ة وال�(اسQص ال��J@ال }�A0على ت �  2ال�ه

  

                                                           
  .80حمالوي ربيعة: المرجع السابق،  1
  المرجع السابق.جمال: غمري   2
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`�  ال�الح�ة ثان�ا: ت>�

�A0على ت �� األه�اف العامة ح�z ت�)��{ ال��ی̂�ة ال�ال"ة وال�(اسQة ت�اهD فعل"ا في تع̂
�وف م� اجل أن�xة ال)���� وال)@D"x وم�ا�xال ���ب)( Sلف�Qة ال�"اسة ال�ال"ة لل�س�ة وال)ي 

�ف م,)لف ال��ی̂�ات ال�"اس"ة الm م� }�A0ق م� اجل تام�� وت��ال"ة في �ل مCان. ه`ه ال0
ئ{ واإلج�اءات القان�ن"ة لل)���ل ال�(اسAي ال,اص !الع�ل"ات ال�ال"ة ال�أخ�ذة م� ج�"ع ال�ثا

�ف القان�ن m ة م�"gة م,�0 اإلعالم  ،ال�)ق�xة وأن�سو�نها مCلفة ب)���� م�\ان"ات ال�
  اآللي.

  ثال,ا: ت�M�&ة ال!��اء 

  K()�< على األق�ام ال)ال"ة:

 .ةQل(ة ال�(اسJم 
  ل(ةJال�ال"ة.م 
 .خل"ة اإلعالم اآللي   

   ع�اص� ال�قل ال&%�� را2عا: 

  ال�ف�@ة )1

ل س�ف ت)@اول ال�ف�@ة في ب�اKة ح�ی5@ا، انها ت�5ل ال�ح�ة االق)JادKة األساس"ة في خ�مة ال@ق
 Xوذل ،>�)Q)0"ع أ< وس�لة نق إذاال�ال ت zائع ال�@ق�لة دفعة واح�ة، ح�gQة ال"�C! S�"� ل ما

ا أخ�c نقل ه`ا الDE م� الgQائع في ال��ة ال�اح�ة، وه� ما 0Kل{ عل"ه !اق)JادKات ال(�D، واذ
  ما ت(�ث@ا ع� ال�ف� !�Cل عام، فه@اك ن�عان اساس"ان:

 ائع ال,0"ةgQسف� ال  

�نامج م(�د ال��اع�� ب�� م���عة م� ال��انئ ب)�دد هي تلX ال�ف� ال)ي تق�م !ال,�مAقا لQm ة
ثابS و��bاول معل@ة، وتق�م سف�@ة الgQائع ال,0"ة ب)�ف�� خ�مات خ0"ة ل@قل الgQائع ل��"ع 
ال�اح@�� ال`ی� K()اج�ن ال"ه، وت)Qع سف� الgQائع ال,0"ة في ت�̂زع الgQائع !0�ق م,00ة، 
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 �x@ف ال�J!ا إذاE(�نة !ال�م Sان�مل ام غ�� م�(�نة، بل ان أساس ت�غ�ل سف� الgQائع 
�نامج م(�د ال��اع��، وه� ال��ة ال���\ة له`ا الق0اع، Aقا لQm ،ة�x(@ال,0"ة ه� ال,�مة ال�

� في غاKة األه�"ة !ال@�Qة ل�الX ال�ف�@ةA(ع   .1̂و

 ائع ال��الةgQسف� ال  

ع� ش(@ة م� الgQائع الJلf في  في ج�"ع ان(اء العالD ج�"عها !(5ا !اإل!(ارتق�م ه`ه ال�ف� 
� أی@�ا ت)�اج� الgQاعة.)Qنامج م(�د ال��اع��، وان�ا ت�  ال�قام األول، وال تع�ل على ب

  ال��@اء ) 2

� ال��انئ ل)�اكf ال)�0ر ال��)�� في ص@اعة ال�ف� ح)ى ال K(�ث ت�Eس  � الى أه�"ة ت0̂���K
في ال��انئ، ل`لX ت)�اب{ م�انئ العالD الى ب@اء م(0ات خاصة !ال(او^ات ل��اكQة ال)�0ر في 
�< عامة وال,7�0 ال�@)�xة خاصة وت(�ل الى م�انئ م(�̂رة وج`ب حامالت )Qص@اعة ال@قل ال

  ام� مهD.�)ى ال0�ق ال�ف� !

  الgQائع  ) 3

�C�K الق�ل !Jفة عامة ان ال0لf على ال@قل ه� mلf م�){ م� mلf على الgQائع وعل"ه، 
�ة ال)�ارة العال�"ة، ��< وح)Qة ب�� ال@قل ال��دKة مQاشm الق�ل !أن ه@اك عالقة �C�K ل�ا ففإنهE

�ة ال@قل ا��ة ال)�ارة العال�"ة، �ل�ا ان)ع�S معها ح��<، والع�C !الع�C، وذلXان)ع�S ح)Qل 
�ا الن ن(� xار وال�("0ات. 80ن)Qال �Aة ال)�ارة العال�"ة ت@قل ع��  !ال��ة م� ح

   أس< ال!9س5ة ال&%�)ة ال�8ائ�)ة ال!&%$ ال,ال$:

  ال���)ات ال!ف�5ة ل�وافع ت�و)ل ال=�ارة ال&%�)ة أوال: 

�ات الع�ی� م� ال@�اذج ال)ي ت�Cل  لألع�الTه�ت على ال�احة ال�ول"ة �ص"غا لل)عاون ب�� ش
ال@قل ال,0ي ال�ول"ة وال�)ع�دة ال�@�"ة، وال�ول ال�g"فة ال)ي اع)ق�ت في ب�اKة االم� ان ه`ه 

                                                           
متطلبات الريادة، اإلسكندرية، الدار الجامعية، -(التجارة الخطية) فعاليات التطبيققل البحري إدارة الن شريف محمد ماهر:  1

  .18، ص2006
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�ات وذلX !ع�ما ت��A لها ع�م �الJ"غ ال��ی�ة س�ف ت�C@ها م� م�ا�Qة وت�ج"ه ن�ا7 ه`ه ال�
م� راس ال�ال لإل!قاء على ع�ل"ة ات,اذ الق�ارات في ی�  ت��Cها !��7 ام)الك ال@�Qة الغال"ة

  م�اك\ها ال�ئ"�"ة.

 ة ال�ول"ة�̂)Qفة لل)�ارة ال"gل ال�ول ال��Aدوافع ق  

�ات ال@قل ال,0ي ال�ول"ة على أراض�ها الى ت(ق�{ �ه�فS ال�ول ال�g"فة م� وراء ق�Aل ع�ل ش
  م���عة م� ال�وافع م@ها:

 ة�̂)Qة ال)�ارة ال��  ت@�"� ح
  ل�"ة وال,�م"ةز�ادرات وال�اردات الJادة ال^  
 )ة ال�"�"A0ل�ج"ا الالزمة الس)غالل ال��ارد ال�ائ"ة ال�@E(ل على راس ال�ال وال�J)ل"ةال  
  العال�"ة ألفاقال�خ�ل الى األس�اق ال��ی�ة واالن0الق  
 ل على ال�هارات وال�عارف اإلدا̂رة والف@"ة�J)ال  
  ة دول"ة�Aها خ�  اك�اب م�ی
 DKة  تق�gلفة م@,فE(bعال م� ال��دة، و c�(�خ�مات نقل على م  
  }اد الق�مي وت(ق�J(لت@�"ة االقg1اس),�ام له  أف 

  
 ات ال@قل ال,0ي الى الع�ل ال�ولي��  دوافع ان)قال ش

�ات ال@قل ال,0ي الى الع�ل ال�ولي G"�ا یلي:�  !Jفة عامة ت)�5ل !ع[ دوافع ان)قال ش

  یz)Q ع� ت�Jی�ها ل)@�"ة ب�یل اخ� م)�0ر ع@هات�اف� تE@�ل�ج"ا نقل م)قادمة 

س�اء �انS م�)ل\مات ال"ة او م"Cان"C"ة م)قادمة او م�اد خام وج�د mاقات إن)اج"ة مع0لة، 
  ت,gع لع�امل ال)قادم.

  ت�اج� دوافع اس)�ات"�"ة س"اس"ة لل�"0�ة على !ع[ األس�اق ال,ارج"ة

                                                           
  .37د. شريف محمد ماهر: المرجع السابق، ص  1
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�ة الس)ق0اب�A��ات األج@A"ة إع0اء !ع[ ال�ول ال�g"فة ت�ه�الت �  ال�

5�ة لل!��اءثان�ا: �  ال/Pائف ال�ئ

�ة !الع�ی� م� ال�Tائف ال)ي ت,�م االق)Jاد الق\مي للAل�، وال)ي ت�اهD الى ح� ̂)Qتق�م ال��انئ ال
� في ازدهار العالقات ال)�ا̂رة ب�� ال�ول، و^��C تل,"M ال�Tائف ال�ئ"�"ة لل��@اء في �Aك

  ال@قا7 ال)ال"ة:

  ادلQ(فة ال"Tال)�ار< و  

ی̂\� وج�د م�انئ ذات �فاءة عال"ة في األداء وت�ه�الت في ال,�مات م� ح�D ال)�ارة لل�ولة 
ادة في ع�د ال�س0اء ال)ي ت̂\� م� ال)Eلفة ال@هائ"ة  ف)ح م@اف` مQاش�ة لألس�اق العال�"ة ب�ون ̂ز ̂و

ت�ه�الت ال��@اء ال)@اف�"ة للJادرات، !اإلضافة الى ان وج�د لل@قل، ��ا انها ت̂\� م� الق�رة 
�\ ال�ولة ح�z ت)"ح لها الف�صة !اس)��اد اح)"اجاتها مQاش�ة م� ال�ول �تد< الى ت(�� م
ال��Jرة، وعلى ال@(� االخ� ت�Jی� م@)�اتها الى ان�f األس�اق ال)�ا̂رة، ��ا ان ال��انئ 

�< م5ل )Q0ة ال�,)لفة ال)ي ت,�م ص@اعة ال@قل ال�اع� على �"ام الع�ی� م� األن�الت ت��ال)�
� ال�ف�، م�ا ید< الى ت@�"� ال)�ارة وت(ق�{ ال�خاء  -اصالح ال�ف� -ال)ام��–ال�الح"ة  ت�̂�

  االق)Jاد< لل�ولة.

  فة ال@قل"Tو  

� في شCQة ال@قل ال�)Eامل (ال�)ع�د �A�� واألرض، وله دور )Q5ل حلقة ال�صل ب�� ال�K ان ال��@اء
�< (ال�ف�) وال@قل ال�سائ�) م� الQاب الى الQاب، فال��@اء ی)Qب�� وسائل ال@قل ال �b� �ف� ̂و

ق�م ج�"ع ال)�ه�الت وال,�مات ال)ي ت(ق{ االم� وم�)�c أداء  �< وbالع�C، ̂وAأقلال!  �ال)Eال"
  ال��C@ة.
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 فة الع�الة"Tو  

�5�ة في م,)لف األن�0ة وت�اع� على خل{ ��ادر  ال شXم�ا �G"ه ان ال��انئ ت�ف� ف�ص ع�ل 
� ص@اعة ال��انئ، وف�ص الع�ل  رئ"�"ة في م�ال اإلدارة وال)�غ�ل �C�K االس)فادة م@ها في ت0̂�

  1ال)ي ت�ف�ها ال��انئ تع)�� على ن�ع ال��@اء ون�ع ال@�ا7 ال`< Kق�م !ه.

 ة"Yا@Jفة ال"Tال�  

 S)Qأص �مس�ة ت�ا̂رة، وتق�م على  �أ<تق�م معDx ال��انئ االن !ال)J@"ع او !�ع@ى اخ
!ع[ الJ@اعات ذات الA0"عة ال)�Jی̂�ة او ال)ي تع)�� على ال��اد ال,ام ال)ي ت�)�رد م� 
ال,ارج وم� ام5لة ه`ه الJ@اعات ال(�ی� والJلf وص@اعة ال�ف� وت��"ع ال�"ارات ومعامل 

�ول او(Aال ��̂Eاك\  ت���ا Kقال ع@ها ال��م م S)Q)"ةأص�ل�ج.  

  فة ال��ارد ال�ائ"ة"Tو  

� ال��انئ م� اهD ال�Jادر لل(�Jل على الع�الت الQ�Jة ال)ي ت()اجها ال�ولة، و^)(ق{ A(تع
�"ة ال)ي ی)D ت(�Jلها ع� الgQائع ��{ ال�س�م ال)ي ت(Jل م� ال�ف�، وال�س�م ال��̂m ه`ا ع�

 c��اب.ال�اردة، وم� ناح"ة أخ��{ الع�لة ال)ي ی@قلها اmقD ال�ف� وال̂m ع�  

 فة س"اس"ة"Tو  

ع لل��انئ دور هاما في ت�D"Y االس)قالل االق)Jاد< وال�"اسي لل�ولة، ح�z ان ال�ول ال)ي ت)�)
 م�انئ !(̂�ة) على العالD ال,ارجي دون أ< ضغ�7 ل�ق�ع ت�ارتها ال,ارج"ة ت(SمQاش�ة (!�@اف` 

ولة داما في حالة اس),�ام الgغ�7 ال)ي ت�ارسها م�اورة ت)�)ع ب)لX االس)قالل"ة، س"0�ة أ< دولة 
                          الع�Aر فال �C�K ت(ق�{ ذاتها واس)قاللها االق)Jاد<.
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  ن4ا*ات ال!/انئ ال�8ائ�)ةثال,ا:  

  ال�Qادالت ال)�ا̂رة  . 1

�ر االق)JادKة واالج)�اY"ة، م� خالل ��نه ال�Jی)(�د دور ال)�ارة ال,ارج"ة الهام في ال)@�"ة 
  ال�ئ"�ي لل�خل والع�الت األج@A"ة، والعامل ال�@�� للعالقات االق)JادKة مع العالD ال,ارجي

2 . ��  نقل ال��اف̂

 >�)Qعا لل@قل ال��ا عامال م�)! ��0�د وال�ل(�� في ع�د ال��اف̂gال)�0ر ال� �A(عK  

  ت�ف�� م@اصf الع�ل . 3

�< أص(اب ت�Tف االی�< العام)Qا7 ال@قل ال�افقة ل@�لة ال)ي ت�)قA0ها ال��انئ في األن�0ة ال�
  1ال�ف�، العامل�ن !ال�,ازن وال��)�دعات ومCاتf الع�Aر، ع�ال األرصفة.

  م4اكل ال!/انئ ال�8ائ�)ةرا2عا: 

  م�انئ م� ال��ل األول . 1

في  ال��انئ ال�\ائ̂�ة الق��Kة ال ت�5ل س�c نقا7 انق0اع ال(��لة، ح�z اك)فS ال�ل0ات الع��م"ة
 � ه`ا اإلرث دون ادخال أ< تع�یالت عل�ها او على ب@�)ها ال)ي ت)�Eن !�Cل عام ب)����ال�\ائ

  م� اح�اض صغ��ة ض"قة، سقائف وم,ازن ق̂�Qة م� !عgها، وارصفة تفJل ب�ها ح�اج\ ض"قة.

� ال`< شه�ه �AE)��ة وال@اج�ة ع� ال)�0ر ال�ات ال�Qتع� ت)�اشى وال�)0ل Dم�الفإنها ال��م ل 
 S)Qف� اص�فال ،>�)Qال@قل ال�Aاصفات عال�"ة م(�دة. أك��bو  

  نقM في ال)�ه�\ات واالل"ات . 2

�ان ال�\ائ� تJ@ف ض�� Aم� أك �Eب ل�A))�ردة لل�ل @ال�ول ال���K فق� ��اء ال�\ائAأك  \��م
�افي، نا�"X ع�خاص !ال �� غ�Aب و^ع)�Aة.اس)ع�ال وسائل  (Kتقل��  
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  ارتفاع في ع�د الع�ال . 3

 تع�ف ال��انئ ال�\ائ̂�ة فائgا في ع�د الع�ال م�ا Kق)gي ات,اذ إج�اءات ت�مي الى ت(�^ل ج\ء
 c�gات او مم@هD ن@(� وTائف أخ لهD وتQقى ه`ه ال��Cلة @(هD ال)قاع� ال��A{ او دفع تع̂�

�{ ال@�� ت�)ف(ل ف�ها ال0Qالة.̂m ة ل�ولة فيQ�@ة !الEشائ  

ات  . 4   تأخ� في ع�ل"ة ت�اول ال(ا̂و

ات ت�ت أصQحلق�  ات في نقل الgQائع، وما ف)�S مع�الت ال@قل !ال(ا̂و فع ال)�جه الس)ع�ال ال(ا̂و
� وم)�ارع.�A�  !�Cل 

  ن,فاض مع�الت أداء ال��انئ ا . 5

 ،��A�  1أن�0)ها ل�ال، وخاصة ما ی)عل{ !�@اولة ال�لع والgQائع.ت�قف وال`< K�اهG D"ه !�Cل 
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  خات!ة الف�ل

ن�)@)ج م�ا سA{ ع�ضه ان ال�س�ة !اخ)الف أن�اعها تع� هي ال�س�لة واالداة األساس"ة الفاعلة 
خاصة، و�ل مس�ة ت()اج الى عالقات عامة ل)(ق�{ ال)@�"ة، س�اء �انS مس�ات ع��م"ة او 

  وت(ق�{ أه�افها، واس)��ا̂ر)ها على الQقاء. م� اجل ن�اح ن�اmها
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  لل�راسةالف�ل ال�ال�: ع	ض م��اني 

  ت�ه��

  ال�$#� األول: اإل�ار العام لل��س�ة ال��روسة

  ال�$#� ال�اني: ع	ض ت#ل�ل ال�قابالت

  ال�$#� ال�ال�: ع	ض ال,+ائج

  خات�ة الف�ل
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  الف�ل ال�ال�: ع	ض م��اني لل�راسة

  ت�ه��

�ء على ن�ا� ق��ا �إج�اء ه�ا ال�ان� وال���
ل في ال�ان�� ال�)' قي لل%راسة ل�!ل � ال
ة العالقات العامة في ال�6س!ات ال0�34ة ال�2ائ�0ة وال�ي وقف�ا على أح% ف�وعها ال��+ة العام

م!�غانB، وذل? لل3<�ل على معل�مات ح�ل ن�ا� العالقات العامة  gemaلل8%مات ال0�34ة 
والع�ل �أدوات الH34 ال�قابلة  في ه�ه ال�6س!ة وه�ا �اع��ادنا على م�هج دراسة حالة

  وال�الحKة.  
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  العام لل��س�ة ال��روسة �اراإل ال�$#� األول:

  .GEMAل�#ة تار456ة ع3 إن1اء م�س�ة أوال: 

La cnanفي O!الحة تأس�م ة ال�2ائ�0ة لل�ه�ه  م1963دT!�'� 31م6س!ة ال�Q فة الع�
.X�34ة لل�قل ال�Z�3م Oكان  

 ج%ی%ة ش�+ةأعادت ب�اءها أع)Oa  الع�ل،مع تأس^ ع%ة ش�+ات تق�م ب�ف^  م 1982في
الX�34. تع�'� ه�ه ال�6س!ة و�d ة لإلی%اع وال��اdات ال�ل3قة �ال�قل enctmوهي 

  .action أسهBإلى ش�+ة ذات  ت3�لenctm Oم1988يف
�ا لل8%مات ال0�34ة وه�ه األخ�aة ت�ق!B لالح�Zار مع ال�� 1991في Tأ Oل�+ات م ت3

  األخ�m وهي:
 *NASHCO وتع,ي:  

CO: Compagne NA: National SH: Shipping  *NTA .ة لل�قل nغ��وهي ال 

  :ةN	1ال O6	ف رئ ^ م�ل^ إدارة تع�d pال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة ال�ي ت%ار م
  معpa مp م�ل^ اج��اع إدارX وهي م�
لة ال��انئ ال��ار0ة ال�2ائ�0ة.

  ع�ا�ة. ت�^، وه�ان، ال�2ائ�،ال�ح%ة ال
ان�0ة م
ل:  ئ ! ة،ال� ال�ح%ة ال0�34ة 
 :وعها	ف  

  .GEMAال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة ال�ي هي 

. MA : Maritime. GE : Général  

  لها ع%ة ف�وع:
FILTRANS .ر وال�قل� ال��8<<ة في الع'
ALSHOPE  : .p028�ة والdسا�  ال��8<<ة في ال

  :م ال��+ة العامة للدورها�في خ%مة  وال4�ائع وهي8%مات ال0�34ة �إی%اع ال'�اخ� تق
خ� م!���) وت�
ل الZارX على ال�)اق ال��dي وال8ارجي.(ال'�اخ� 



 الجانب التطبيقي للدراسة

 

48 
 

  
  مp ال�6س!ات ال8اضعة لل��GEMA B Kتع�'�  دور Nل م�ل#ة في اله4]ل:ثان4ا: 

+�ا  ال�3افKات،ه� ال�X ی%ی� الع�ل و60+% على ص3ة الق�ارات ال�ي تأتى مp ال��یــ	: 
ت3��X على م}�� خاص �اإلعالم اآللي ال�T Xق�م �}ل ما ی�علz �اإلعالم اآللي وص انة 

 +�ا ی�8<~ �ال�<%ی� واالس��aاد. ال�ع%ات،
 :اد	االس+�  �a�+�ا  الفات�رة،Tق�م �االس��aاد وذل? مp اجل ت3��a رهp ال!�% وت3

 B �0دة في ال!�% و� ومع�فة � ��ها. �ائعال3!ا�ات لل4ی�أك% مp ص3ة ال!)�ر ال��ج
 :أتي  ال+$ادلT اجل � امه �ال�4ادل و�0��� أن p% م�ع��ل الa+�3�� � ه الT و��0 أن

ال� ? وخاتB م�d pف ال'�? وه�ا مp اجل اإلم�اء على س�% ب�اس)ة  األصلي،معه �ال!�% 
Bon à Délivrer.  ''لغ ح�ى ی�ب%فع ال BقT ال Xال� Xا ال�ار�T�8ج سلع�ه وه�اك أT Bع ث

 أTام فق�. 10سلع�ه ت�اما ثT BقB �ال�4ادل وه�ا ی�B خالل 
 :6̂ل �ن على ح!اب ال4اخ�ة  ال+#{TOم%انة.أو  دائ�ة إذا +ان 

  ك�ا ی�ج% م3افpa�K م�تpa�(4 م4اش�ة مع م}�� ال�%ی�.
 ق : تقاد م�d pف رئ ^ ال�3افKة وهي مق!�ة إلى خ�!ة �b االس+��ار ال+aا̀ر

  م3افKات +آالتي:
ه� ال�8~ ال�T Xق�م ب��
aل ): Relation Bord(ال$اخ	ة f	ف مع عالقة ال-

ال��+ة ال��Tعة وع�له ی��
ل في ت3��a م!��%ات ق'ل وص�ل ال4اخ�ة و�ح�ار 
 م!��%ات ع�% وص�لها.
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6̂ات -  م�ل#ة ت��aل ال�#+

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 b6̂ات01ال1]ل رق   : م�ل#ة ت��aل ال�#+

 

- )n4ال^سCourtage :( 2�3� م� م���رات وت<�30ات م�علقة �ال'�اخ�.Tق

    -  O6ال#او6ات م�ار)Fret et Conteneurs :( ا�4ة��م �� مp اجل مأل ال!�%. TPalق

و�0افقه معاون مp ه�اك وع�% وص�ل  م!�غانB)،م6س!ة م�aاء ( EPM إلىو�0ه� 
�% ال� ام ال4اخ�ة ی�اق� ال3او0ات مع وضع عالمة ع�% وج�د تل? ال4�اعة ثT Bق�م �ال�p3. ع

 m�0ل ه�ا ی�ه� و{�Escale :pفي ج%ول ی�ت� +ل م  
*  Xال�ارENTP )Entreprise National des Travaux aux Puits.(  
  .Houm840058ال��aاء: رقB س�X م
ل  *
  ال�4ادل: ال�ار0خ. *
  رقB ال3او0ات. *
  +'�aة.’ 40صغ�aة، ’ 20ال�الحKة: ن�ع  *
  ش ? رق�ه ون�ع ال'�?. *

  العوامل الخارجية

  العوامل المساعدة
  في الخروج

  العوامل الداخلية
  في الشركة

  العوامل المساعدة
  في الدخول

  رسو الباخرة والبدء  
 ②  في التفريغ 

① 

③ ④ 

⑧ 

⑦ 

⑥ ⑤ 

⑨ 
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  �X ت�ه� � ه ال!ف�aة.ال�قO ال *
3�� و0ع)ي وضع على  الZارX،ق'ل إرسال ال�3��m إلى T ةK3اف�ال O3!6ول ت�ال

.m�  ال�ص ¤ وال�صa% ال�ف��ح مp أجل ت3��a قائ�ة ال�3�
ه� ال�T Xق�م �3!اب م<ار0¤ ال��سى و0!لCompte D’escale :( B(ال�	سى ح�اب  -

  لهB الفات�رة مp اجل دفع إقامة ال4اخ�ة.
  :(Recouvrement)ل+#��ل :ا -

  م%ی�ة.ه� ال�8~ ال�X ی�أك% في حق�ق ال�Zاء وm�0 إذا +انO ال��+ة دائ�ة أو 
 bة ال�ال4ة:اإلدار  ق�  

  تقاد م�d pف رئ ^ ال�3افKة ومق!�ة إلى ثالث تO3 م3افKات:
  �ال�ال. zما ی�علت3��X على +ل (caisse) ال<�%وق:-  
  ال�6س!ة وت<¨ ة ال3!ا�ات. ��2aان ةه� ال�T Xق�م (comptable)ال�3اس�: -  
  ت!�aa الع�ال و+ل ما ی�علz بهB. (personnel) الع�ال:-  
  GEMAال�+عاملة مع اال�	اف ثال�ا: 

 ال�aارك _ 
 و�0خ~ ال��خ ~4dقا لقان�ن سالمة ال!فp على +ل سف�aة ال3<�ل على ت�خ ~ ال�الحة 

BT ال��خ ~ اال ب�ق% وال��ائ� وال T<%ر عp االدارة ال��+02ة لل�ف� © الX�34 ��<ل3ة ال��انئ
  ال�p3. وشهادة خ� وشهادة ال3��لةم!��%ات مع�aة +ال�س�مات ال8اصة �ال!ف�aة 

في حالة ح%وث اX تغ�aa او تع%یل في ب%ن او مع%ات او آالت  اال ª و0ع�'� ال��خ ~ 
  �اءات الالزمة.االدارة ال�8�<ة الت8اذ االج و��0 اخ)ارال!ف�aة خالل م%ة س�0ان ال��خ ~ 

  :االش��اdات االت ةك�ا ��T على ال�هة ال�8�<ة ال�
'O مp م�اعاة 
  ت�اخ ~ ال�الحة.* وج�د ال�هادات ال%ول ة و 

 في حالة م�ض ة وان تKل آالتها ج� ع مع%اتها* ان KTل ب�اؤها وت�ت4aاتها وت�ه2aاتها و 
  .صال3ة للع�لئل ال�!�aة لها في حالة مأم�نة و ال�ساوم�اجلها و 

.Bله�خ~ لهل في ح��ع االش8اص ال��ن ع%د وسائل االنقاذ +ا� ا ل���{T ان *  
�ن خ)�� ال�p3 ق% Zان ت *Oaرع Bم ب�قله�  .في ال!فp ال�ي تق
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  4ة|,ال	قا}ة على ال�ف3 االج _

ح�اTة  ت��ل ال�قا�ة ال�
'O مp م�اعاة اح}ام االتفا� ات ال%ول ة ال�ع�'�ة ج2ءا م���ا لقان�ن     
  .ال!فHa3� p ال ی��ت� على ه�ه ال�قا�ة تع)aل الع�ل ات ال��ار0ة ال�ي تق�م بها ال!فp سالمة

ة في اX وقO دخ�ل اX سف�aة في ال� اه االقل � ة او اT ولل8'�اء الz3ل��%وnي ادارة ال�ف� © 
B حz لهو0}�ن �ال�عای�ات ال�ي ت%خل في ح%ود اخ�<اصاتهB  مال8ارج، لل� اسف�aة في 

�ز  ا�ال!ف�aة. +�ال�!��%ات ال��علقة ى ج� ع االوراق و االdالع عل�T ةالTم أل� سف�aة ان تق
معای��ها ق% ح<لO على شهادة دول ة ل8� ش�3ها ل�ل? ی�ق�ر  أث�ب�حلة دول ة ما لB تpZ على 

تع% رقا�ة ال%ول على ال!فp رقا�ة م!���ة و  .4�pة ال!فp ل��ان اح}ام خ)�� ال�3حz م�ا
�ن وج�n ا م3%دة ال�%ة.ذل? ان شهادات خ)Zت p3ال� ��  

�اTز ا�خ)��  ألح}اماTة م8الفة  وال�3قza فيلل!ل)ة ال�8�<ة "ال��ارك" ���ا�4ة ال!فp  و�0
 zaاج�اءات ال�3ق B Kلى +ل دولة ت�� ألوجهال��اس4ة  وت3%ی% ال�2ائ اتال�p3 على ان ت�

�2م ال�هة ال�8�<ة �ال�قا�ة تل ،ارتO'Z ال�8الفات مp ق'ل سف�aة اج�' ة و�ذا ،ال�8الفات
  ق�<ل ال%ولة ال�ي ت���ي الaها ال!ف�aة ���!a�ها. �أخ)ار
 ال+أم�,ات  
  	#$عق� ال+ام�3 ال ̀:  

اال�dاف وه� ال�6مp لل)�ف االخ�  أح%Tع�ف عق% ال�امpa الX�34 انه ع�ل ة یل�2م ���ج'ها 
z له او للغ�a ع�%ما ی�3ق ان Tق%م له مقابل اداء T!�ى ق!� ال�أمpa ع�ضا مال ا ال�!�أمpه� و 

مع�aة ی�فz علaها خ)� مp االخ)ار ال�ي تع�'� ع�ل ات ال�الحة ال0�34ة او  ألش اء�ال�!4ة 
  ال�قل الX�34 س'4ا او م�اس4ة او م}ان لها.

 اف	�أ  ̀  :عق� ال+أم�3 ال$#	

    ل��م3ا -
�ن ال�6مp عادة ش�+ة ال�أمHa3� pa تق�م ���اجهة االخ)ار ال�!� ة ال�ات�ة {T حادث او pع

.(p6م�ال) له لل��+ة p6م�في العق% مقابل اق!ا� م3%دة ی6دیها ال pa'خ)� م zت3ق  
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 :هال��م3 ل -

له الz3 في ال3<�ل على تع�0¯ في او صاح� ال4�اعة ال��ق�لة ��3ا و ه� مال? ال!ف�aة 
  مpa.أال� ألق!ا�حالة وق�ع خ)� او حادث معpa م'pa في العق% مقابل دفعة 

  :م�3وث4قة ال+أ -

  :اه�هات���p ال�ث قة ع%ة ب انات 
  ال!اعة ال�ي ح�رت فaها.ال�ار0خ وال�ه� وال!�ة و  -
 م3له.اسB ال�!�أمp وم3له وn ان صف�ه واسB ال�6مp و  -
 م'لغ ال�امpaن�ع ال4�اعة واالش اء ال�6مp علaها و� ��ها ال�3 � ة ال�ق%رة و  -
 االخ)ار ال�ي Tق'ل ال�6مp تغ)a�ها. -
 و ت�p3 � ه ال4�ائع.ال�3ل ال�X شO�3 ا -
 ال��aاء ال�X ساف�ت او ت!اف� م�ه ال!ف�aة. -
، ا+�ل? ال��انئ ال�ي یل2م دخ�ل ال!ف�aة فaه�ي یل2م فaها ال�p3 او ال�ف�0غ و ال��انئ ال -

 :هيو  ��8 وث قة ال�امpa ثالثة اش}الوت
�ن اس� ة اX ت<%ر �اسB ش8~.Zق% ت *  
�ن ال�ث قة ل3املها اX ال�6مp او الZله.* ق% ت p6م� 

�ن ال�ث قة Zأذن ة* ق% ت.  
 ار6ةa+ال�عامالت ال  

  عق� اس+�aار ال�ف�,ة _ 

�ع T ة �ان�aخاللها م6ج� ال!ف pج� اتفا� ة یل�2م م�سف�a�ه تO3 ی�B عق% اس�°�ار ال!ف�aة ��
لى اساس ال�حلة او مقابل اج�ة T�p{ ان ی�B اس�°�ار ال!ف�aة به اكلها او ع ج�أت<�ف ال�!�

  :��0 ان ی���p عق% اس�°�ار ال!ف�aة الع�اص� ال�ال ةو  ل�%ة مع�aة
  .الف�دTة الع�اص� *
 ال�6ج�.و  ال�!�أج�اسB وع��ان  *
  أج�ة اس�°�ار ال!ف�aة. *
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ع 0���ع ال�6ج� �االم� از على ال4�ائن ال�حالت ال�ي ��T ال� ام بها و م%ة العق% او ب ا *   
�ة ال ت3�ل ع�ل ة ت'%یل ملZ ة ال!فa% اال�Tار و 4²اء ال��+�رة في عقاال�لة و ل�فائه اج�ة ال3�

   .ق% ی��8 عق% ا�Tار ال!ف�aةو  ،اث�اء االس�°�ار دون ت�ف�a ا�Tار ال!ف�aة
  :ق�رات االس+�$ال وال+36�5 _

ن رص ¤  2م3750ن ال�ص ¤ ال��الي ال��قي  2م 60.000ال�!احة ال��ار0ة
,ال�ص ¤   2م22600%ی% ,ال�ص ¤ ال� 2م7700ن رص ¤ االس�قالل 2م 4650ال�غ�ب 

 2م5500م�ها  2م8100م!اح�ها  17.م8ازن ال��aاء 2م21300ال���nي الغ�nي 
  حاو0ة في ال!�ة. 15000الس��4ال  2م15000لالس�ع�ال ال��ارX ,سعة ال�!��دعات 

  :دور ال��,اء _

  ت)��0 ال��aاء.ت!�aa واس�ع�ال و  *
  ة ال!فp.م��آته ال�8�<ة ل8%ماس�ع�ال +ل ادوات ال��aاء و  *
  ت�%ی% م��آت ال��aاء.ان�از اع�ال ال< انة وتهa°ة و  *
  ال�الحة.االمp في ال��ال العام لل��aاء و ش�dة  *
    :�,1آت ال�5+�ةال _

على ال�ص ¤ ال��الي ال��قي ت!ع ق%راته ال��028 ة  1929م�اب ال2فO ب�ي س�ة  *
  pd س��0ا.pd30000 ل�<¨ ة 4700

pd لع'�ر 1700على ال�ص ¤ الغ�nي سع�ه ال��028 ة  1971م28ن ال!}� ف�ح س�ة  *
  pd س��0ا.150000

�ن مp و  على رص ¤ ال0�3ة 1986م28ن ال3'�ب ب%أ T!�ع�ل س�ة  *Z�012 وح%ة، 
 Xاو!T ع%ل�ب ��Zل م�ه�ا ق%رة ال�pd p028/ساعة ل300وح%تان م!� بpa لل3'

  ال�n�.اك م��آت أخ�m م
ل م��آت ال��� و ه�pd و 30000
  50pdج!�ان لل�زن ق�ته�ا و  ،250pdل  01ائة pd ول� 02 *
̂اصالت _ �لها أن ال)�ق ال���اج%ة داخل ال��aاء  :�	ق ال�d4885 م +لها ج%ی%ة م��%دة
�لها و d ةT%و 3747س}ة ح%ی .Bم3)ة الق)ار وم%ی�ة م!�غان paل ال)�ق م را�)ة ب+

  �ور ب�س� ال�%ی�ة.ال���ب دون ال�ل)�قات ال��d ة مp ناح ة الغ�ب و م��ا�)ة ��4}ة ا
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  ال��,اء اس+	ات4a4ة _

  ال�!�ق'ل ة.a°ة ال��aاء لل��)ل4ات ال3ال ة و تهت�}pa و  *
  n��ه2aات م�)�رة.p �ع% و ح�ض ثالH مع ق�ة ج�ب ال�اء ع �إن�ازت�س ع ال��aاء  *
̂قع الaغ	افي _    ش�قا.° 00.05ش�اال و° 35.56��اج% �8ل ج ارز0�ال��aاء م ال�

  ه}�ار. 30م!احة ال��aاء م.و 12م وع�قه 100ش�الي غ�nي ع�ضه  �ر م%خلهاما الع'
  ام]ان4ات ال��,اء _

  والTة ال�ا�عة له. n12ال�!4ة ل ��قع االس��ات �ي لل��aاء خاصة و ال *
�نة �)�ق عادTة ولل���آت ال�8�<ة �ال�!4ة ال *����اص� ال�8�<ة لل4اخ�ات وال�

  ال2فO.وال!}� و  لل3'�ب
�ن لل4�اعة.ال�p028 مغ)اة و ق%رات االس� عاب و  *��  غ�a مغ)اة اX حف« م
  ال)�ق ال��d ة.ال4�اعة ب�اس)ة ال!}ة ال3%ی%Tة و ت�صaل  *
  م��آت م�ض ة لل��عاملpa االق�<ادیpa.ت�ه2aات و  *
�ر و  *�ذوX +فاءات عال ة �3Tص�ن على إرضاء +ل مp له إdارات ال��aاء دائ�ة ال3

  صلة �ال��aاء.
  ال�� ع.م�اقOa الع�ل ت�ضي  *
  االس�فادة مp ال�3اسp الع%ی%ة ع'� ال�حالت ال���K�ة ال�ي ت8~ ال��aاء. *
 للى ال!لع ال��ق� ح!p ال�3افKة عتامpa و  *

  االس��4ال.عاملة و ال���ع �p!3 ال�*    
ت!�aa  ال�هارة العال ة في!6ولT pa��ازون �ال8'�ة ال�امة و مال
قة ال�امة في ف�z0 ال��ج ه و  *   

  ال��aاء.
 اف	�م��ل�3 اال 

 )LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE( و�Nل ال�ف�,ة

�ج� و+الة مp ' عي او مع��X یل�2م مقابل اج� و T dع�'� و+aال ال!ف�aة +ل ش8~�n
وال�ي  ،ل3!ابها اث�اء ال�حلةات ال��علقة �اح� اجات ال!ف�aة و ال��ه2 او ال�nان �ال� ام �الع�ل 

ل��ت4)ة ب�س� ال!ف�aة في الع�ل ات ال�ع�ادة االخ�m و �ل? �ا+ال Tق�م بها ال�nان ش8< ا و 
  .ال��aاء
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 ال�nان،ت!ل B ال4�ائع �اس�a Bة الع�ل ات ال��علقة �اس�الم و ت��ل ن�اdات و+aل ال!فو  -
االرشاد و والق)�  ،اب�ام عق�د ال�عال�ة0ة لل!ف�aة مع ال!ل)ات ال�3ل ة و العالقات االدار و 

��aاء وت��p0 ال�nان �ال�ال الالزم ودفع ال3ق�ق ل!ف�aة أث�اء رس�ها في الا إسعاف
  .غ�a ذل? مp ال�Zال ¤ ال�اج4ة االداء على ال!ف�aة ���اس4ة ت�قفها في ال��aاءوال�<ار0¤ و 

�ز ل�+aل ال!ف�aة ان Tق'ل مp ال��ه2 ( -�Tl’armateur) انnال� pاو م(capitaine(  
 Xاالس�غالل ال��ار� zال�ي ت�عل mهام االخ��ع ال �ل  ج�ا الع�Tز له ا��T ا�ة +�aلل!ف

�ا ل�+aل Tز ا�ل3!اب ال)�ف ال��عاق% اآلخ� على ان ی�افz ال��ه2 على ذل? , و�0
paی�ع, z33ه ه�ا ال��T لهa
 ال!ف�aة ان ی%عى او ی%افع عp ال��ه2 امام الق�اء اذا +ان ت�

 وع عp حق�ق ال��ه2 على و+aل ال!ف�aة ان ی�B ال�2امه �ع�اTة ت4عا لعق% ال�+الة ,وان ی%اف
��� ع ال�عل�مات ح�ل س�a  تأخz'(T�a اوام�ه و تعل �اته و ان ی�ا� ه ب%ون 

 االع�ال ,و��0 على ال�+aل اعالم ال��ه2 خالل ال�هل ال��فz علaها �ال�4الغ ال�ي �4�ها و
.�aه2 ات�اه الغ��ق ال� انفقها و ان ی��8 ال�%اب�a ال��ور0ة لل�3افKة على حق

و+aل ال!ف�aة ���ج� اتفا� ة أو ���ج� تع�0فة, و ع�% انع%ام ذل? �4��ج�  3T%د أج� -
  العق%.

ألم�ال ال�ق%مة ��T على ال��ه2 خالل ال�هل ال��فz علaها أن T!%د إلى و+aل ال!ف�aة ا -
  ال�<ار0¤ ال��فقة م�ه ���اس4ة وص�ل ال!ف�aة إلى ال��aاءم�ه إلى ال�nان و 

- pة م!6وال ع�aل ال!فa+ع% وT  ى أح}ام�األخ)اء ال�ي ی�تZ'ها خالل م�ارسة مهامه ��ق�
  القان�ن العام.

�ز ألح% ال)�فpa إنهاء  -�T انه %aها بaعل zف��الة في اآلجال ال+�Tف!خ أو یلغى عق% ال
B !را في حالة ال8)أ ال�� +�ا ت8�ع م�ارسة مهام و+aل ال!ف�aة في ال��اب ال��dي ،العق% ف

�ج� م�س�مp أX ش8~ ل�خ<ة ت3%د �م�.  
ت�قادم +ل دع�m ناش°ة مp عق% و+الة ال!ف�aة �انق�اء س��pa اب�%اءا مp تار0خ اس�3قاق  -

.pال%ی  
̂لة   )LE CONSIGNATAIRE DE LA CARGAISON( و�Nل ال#�

- d ~8لة +ل ش��ج� و+الة مp ' عي أو مع��X یل�2م مقابل اج� و Tع% و+aل ال3��n
دفع أج�ة ال�p3 على �ائع �اسB ول3!اب م�+له و الم ال4ذوX الz3 على ال4�اعة �اس�
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 Oائع إذا +ان�ت�ز0ع ال4�ائع بpa ال��سل إلaهB +�ا ��T عل ه أن ی��B و  م!�3قة،ال4
أن م<الح أص3اب ال3ق�ق في ال4�ائع و أن T!ه� على ماته �ع�اTة ت4عا لعق% ال3��لة و ال�2ا
  .� ال�%اب�a ال��ور0ة ل3ف« حق�قهBی�8
�ز ل�+aل ال3� -�T اء��لة أن ی%عي أو ی%افع عp أص3اب ال3ق�ق في ال4�اعة أمام الق

.z33ه ه�ا ال��T لهa
  إذا +ان ت�

له ض�p ال��و� و ��T على و+aل ال3��لة إب%اء ت3فKاته ات�اه  -�T pهل ال�اقل او م�ال

ح�ال ال�ي ال ت��افz فaها حالة ال��<�ص علaها في ال�Kام الX�34 ال�ارX �ه الع�ل في اال
  � ة ال4�اعة مع ب انات وث قة ال�p3 او ال�ثائz االخ�m ال8اصة �ال�قل. +و 
األه� ة س�لB ال4�اعة في ال3الة و ع�% ع%م إب%اء ه�ه ال�3فKات Tع% ال�+aل ق% او 

  ال��ص�ف�pa ب�ث قة ال�p3 أو أX وث قة نقل أخ�m ح�ى ث'�ت الع}^.
-  z3T ا�ج� الع�ف +��في مp م�+له z3�!T و+aل ال3��لة أج�ا م3%دا ���!T له أن

م ال��ور0ة الس�الأنفقها على الع�ل ات ال�ع�ادة و  خالل اآلجال ال��فz علaها لل�4الغ ال�ي
م<ار0¤ ت!' قات له ل�غ) ة أج�ة ال�p3 و  0�}�ه أن T)ل� مp م�+له دفع4�ائع و ال

  الع�ل ات خالل اس�الم ال4�ائع.
- Zاالخ)اء ال�ي ی�ت pلة م!6وال ع�'ها خالل م�ارسة مهامه ��ق��ى اح}ام Tع% و+aل ال3�

  القان�ن العام.
  Tف!خ او یلغي عق% و+الة ال3��لة على ع2ار عق% و+الة ال!ف�aة  -
ت�ارس مهام و+aل ال3��لة في ال��اب ال��dي ض�p نف^ ال��و� ال�3%دة �ال�!4ة ل�+aل  -

  ال!ف�aة.
pa اب�%اءا مp تار0خ اس�3قاق س�� �إن�اءت�قادم +ل دع�m ناش°ة مp عق% و+الة ال3��لة  -  

.pال%ی  
:   ال�قاول ال$#̀	

ال�ف�0غ ال�T Xق�م ��� ع الع�ل ات ال�ادTة ال8اصة % �ال�قاول الX�34 مقاول ال�p3 و Tق<
0ق��ي نقل ال4�ائع ب�جه عام اس�8%ام وسaلة ع على ال!ف�aة او تف�0غها م�ها و ��p3 ال4�ائ

ان2الها مp على ال4�ائع علaها ع�% ال� ام و  شp3 +انO ه�ه ال�سaلة فال ب% مp أTاو  ،نقل
0ق<% �ال�p3 وضع ال4�اعة نقل ال4�ائع ��3ا ب�اس)ة سف�aة و وال Tع%  ،م��ها ع�% ال�ص�ل
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على Qه� ال!ف�aة اX رفعها مp ال�ص ¤ الى Qه� ال!ف�aة ت�هa%ا ل�ضعها في ال�}ان 
�aة الى ال'� ت�هa%ا ل�!ل �ها ال4�ائع في س اج ال!ف إن2الاما ال�ف�0غ � ق<% �ه  ال�ع% لها.

االصل ان دور ال�قاول الT X�34ق�<� �ال� ام على االع�ال ال�ادTة و  الى ال��سل ال ه.
اال انه T�p{ تZل فه �ال� ام ب4ع¯ االع�ال القان�ن ة  ،الالزمة ل�p3 ال4�ائع او تف�0غها

في ه�ا ال<%د ان  �اإلشارةال��علقة ب�!ل B ال4�ائع او اس�المها �3!� االح�ال وج%ی� 
مقاول ال�p3 في ال��انئ الف�ن! ة ال�)لة على ال�3 � االdل�)ي Tق�<� ع�لهB على ال� ام 

ما یلz3 بها �<فة ثان�0ة في اع�ال الزمة +�ل� ال�ادTة الالزمة لل�p3 وال�ف�0غ و  �األع�ال
  ال4�اعة في ال�8ازن ت�هa%ا ل��3ها او نقلها الaها �ع% تف�0غها.

  ) � ق�م�ن 0acconiers)لz علaهB (ال�p3 وال�ف�0غ في م�انئ ال�34 ال���س� و قاول� اما م
ی�ت4� بها ال�p3 وال�ف�0غ +اس�الم ال4�اعة وف3<ها القان�ن ة ال�ي  �األع�الف�ق ذل? 

لpZ یالح« ان ال!�%ات ال�p3 الX�34 و  ،ال�ف�0غ او ال�3افKة علaها س�اء ع�% ال�p3و 
0ق��ن ه�ا ال��� عادة ل�p3 وال�ف�0غ على عاتz ال�احp و ��p ش�dا ن�) ا �Tعل 4²أ ات�

 X�34قاول ال�ان في ال�عاق% مع الnلل� pل ال�احa+�ال3الة T<%ر ال�Zل ¤ عp في ه�ه و  ب�
�ن 4²أ ال�احpال�nان و { � pال�اح pال عa+صفه و�ت4عاته على عاتz وال�ف�0غ و  ان�ا ب
.pال�اح  

 خ�مات GEMA  
  وص^ل ال�ف�,ة الى ال��,اء:

ذل? �!'� ق�ة قاه�ة +3<ار �X�3 و+ان تع�ر على ال!ف�aة دخ�ل ال��aاء  إذافي حالة ما 
 لp{T B مل2م إذام
ال او اض�اب ح�a°� فان لل�اقل ح�0ة ال�<�ف ��ا ه� فائ%ة لل�احp ه�ا 

�ن العق% ی�~ على ان ت�قل ال4�اعة ب�عل �ات خاصة في ه�ه ال3االت و {T في الغال�
  !� ال�ادة.م�aاء ح أق�بالى 

  ال2مان ال��فz علaه�ا:�aة تO3 ت<�ف ال�احp في ال�}ان و ضع ال!فو 
�ن م ال�!�أج���T ان ت�ضع ال!ف�aة تO3 ت<�ف Zت Ha3� pع%ة ل�ق'ل او ال�اح�!

  ال2مان ال��فz علaه�ا.ال4�ائع في ال�}ان و 
ما  �ال�!�أجتO3 ت<�ف  �أك�لها+انO ال!ف�aة م6ج�ة �الZامل فانه ��T ان ت�ضع  إذا

�ز له ان 3T�ل�ا فaها ال4�اعة اال و  ،ع%ا الف�ق واالماكp ال�8<<ة لل�nان�T مع ذل? ال
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�ع  إذا ال�nان. مام�افقة T فال یل�2م ال�اقل �ان p3ال� %�!� X�34االم� �ال�قل ال zتعل
بل ما ��T عل ه ان یل�2م �ه ه� ان ی�ف�  ،�aة او ج2ء م�ها تO3 ت<�ف ال�احpال!ف

  ل!ف�aة م}انا صال3ا.لل4�اعة في ا
   :ال$�اعةتف	6غ االل+�ام }ال,قل وف� و 

 ان نقل ال4�ائع مp م�aاء ال�p3 الى م�aاء ال�ف�0غ ه� االل�2ام ال�ئ !ي في عق% ال�قل
 X�34اء و  ال�aم pة م�aاعة مع� مقابل أج�ة ألخ�ال�X مp خالله ی�عه% ال�اقل �ان ی�صل �

�عه% ال�اقل ���ج� عق% نقل ال4�ائع عz0�d p فق% یأخ�m ی�عه% بها ال�احp او �¼4ارة 
     ال�}افأة و0�عه% ال�احp ب%فع .عة مع�aة مp م�aاء الى م�aاء آخ���ا �إT<الال�34 

  ال�!�اة اج�ة ال3��لة.و 
ه� الغ�ض االساسي ال�T X!عى ال ه ا�dاف ع�% ال�قل الX�34 و مp یل�2م ال,قل: 

قO الى م�aاء ال�ص�ل ,وعلى ال�اقل ال��ف�a في ال�  ال�اقل ب��صaل ال4�اعة مp م�aاء ال� ام
في ه�ا ال�أن � ف��ض ان�ا اتفقا على  شيءال��فz عل ه ,و اذا لB ی�ف�d zف العق% على 

'd تها و� عة ان ی�B ال�قل في م%ة معق�لة ی�اعى في تق%ی�ها م!افة ال�حلة و ن�ع ال!ف�aة وق
�ن س�a ال�اقل م4اش�ا فل{T ان ��T اعة و� ^ له ان ی��3ف في ال!�a اال اذا +ان ال4

ال�nان ان Tق�د ه�اك ما ی'�ر ذل? و ه� ما Tع�ف �االن�3اف ال�'�ر +�ا ��T على 
a�ة الى ال�aاء �ال!ف�aاح انا على م zعل ه و ق% ی�ف zف��ل ح!� اخ� ار اء ال�ال�ص
  م!�غانB)ال�احp(وه�ان 

وق%  ،ول ر0
�ا ت<له تعل �ات ال�احpفي ه�ه ال3الة فان ال�nان T!اف� الى ال��aاء االو 
اء +ان Tق��ن تغ�aa م2a�T، �a العق% لل�nان ان Tق�د ال!ف�aة الى ال��aاء الغ�a م�فz عل ه

  ال�ص�ل �¼4ارة او اX م�aاء آخ� ق��0.
0ع�ل به�ا ال��� حHa ی�ع�ر غلى ال!ف�aة ال�ص�ل و  �أمانT�p{ ان ت<ل ال!ف�aة ال ه 

  �!'� قّ�ة قاه�ة +��3 صX�8 او ح�� �X�8 او ح�ب.الى ال��aاء ال��فz عل ه 
Tع�'� ال�اقل الX�34 ه� ال�!6ول عp هالك ال4�اعة و تلفها اذا ح%ث الهالك و ال�لف 

aها في م�امه ل�!ل  � paو ب p3اء ال��aائع في م��اء ال�ف�0غ الى في ال�%ة بpa ت!ل�ه ال4
�ن داخل ن)اق ال2م�ي ال4�ائع و هي م�3�نة على ال!ف�aة و  صاح� الz3 فaهاZت

ل�!6ول ة ال�اقل .Tقع على ال�اقل ع�% ال�ص�ل االل�2ام �ف? ال4�ائع و اخ�اجها مp الع�اب� 
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و ت�%رج ع�ل ة ف? ال4�ائع بpa ع�ل ات ال�قل الX�34 ,ذل? انه ال ی�!�ى تف�0غ ال4�ائع 
p و ی�B ع�ل ة ال�ي ت3<ل في م�aاء ال�3و ق'ل فZها و اخ�اجها مp الع�اب� و ه�ه الع�ل ة 

ف? ال4�اعة تO3 م!6ول ة ال�nان و ال�T Xق�م بها ن ا�ة عp ال�اقل و هي ال ت!�ه%ف 
  ت�ازن ال!ف�aة +�ا ه� ال3ال في ع�ل ة ال�ص و ان�ا غاب�ها سالمة ال4�اعة فق� 

ال4�ائع مp س اج ال!ف�aة الى ال�ص ¤ او الى ال<�ادل  إن2الاما ال�ف�0غ � ق<% �ه 
ال�ف�0غ في م�aاء ال�ص�ل ه� الع�ل ة ال�قابلة لع�ل ة ال�p3 ل�ص ¤ و ى اال�ي ت3�لها ال

ال�ف�0غ ع�ل ة مادTة T�p{ اث4اتها �}افة ال)�ق +�ا ی
'O و ال�ي ت3<ل في م�aاء ال� ام 
  ال�!ل a.Bل و��0 ع%م ال8ل� بpa ال�ف�0غ و الق%ر ال�ف�غ +�ل? �}ل دل

p ال!ف�aة ووضعها على رص ¤ فال�ف�0غ ع�ل مادX ی�3<ل في اخ�اج ال4�اعة   م
ی��ت� ال��aاء او على ال<�ادل ال�ي ت3�لها �ع% ذل? الى ال�ص ¤ غ�a ان ال�!ل B ع�ل 

�ن غال4ا الحقا لل�ف�0غ الX�34 و انق�اء عق% ال�قل  عل ه{T B اذ ان ال�ف�0غ على عال�!ل zات
� ال�اقل و {T %سا�قا على ال�ف�0غ م�ىق B ش أدرج ن ال�!ل p3في س�% ال� O3ت B ال�!ل ��

ف�0غ ال�وافع اذ وفقا له�ا ال��� ی�B ت!ل B ال4�ائع على رnان ال!ف�aة یل�2م ال��سل ال ه ب�
  ت�د عادة �!�% ال�p3 ال��و� تع�ض لالل�2ام �ال�ف�0غ.و  ال4�ائع �ع% ذل?.

ه�ا االل�2ام Tقع على عاتz ال�احp ما لB ی�ج% في س�% ال�p3 ش�� ت3�ل ال�احp او 
  ال�X ی�)�X ال��� على شقpa ه ال�8ا�d وال�<ار0¤ و ال ال��سل

ال�ف�0غ اX ما یلz3 ال4�ائع مp هالك او تلف خالل هاتpa جعل م8ا�d ال�p3 و 
.pال�اح zعلى عات pa�aل�الع  

� �ا ی�علz �ال�z االول مp ال��� فان ام� ر0¤ الع�لpa�a على عاتz ال�احp و جعل م<ا
m%قف على م�ال�ف�0غ اذ ��ق��ى ام ال�اقل �ع�لpa�a ال�p3 و ال�2  ص3�ه او �)النه ی�

 خالله�ا دون اع%اد �ان ش��ال�2امه به�ا لل� ام ��!6ول اته +�ا یلz3 ال4�ائع مp اض�ار 
وج% اتفاق على  إذاذل? اال ل ه� � ام ال�اقل ��p3 ال4�ائع وتف�0غها و االصو  .م8الف

 غ�a ذل?.
          �سل وال� � ام ال�احpعلى  وال�ف�0غ اpa�aX ال�p3 فاذا ما اتفz على ع%م � ام ال�اقل �الع�ل   
�ن ص3 3ا dال�ا ان الع�لpa�a ال�p3  ال ه{T ال��� pم zا فان ه�ا ال��وال�ف�0غ ق%به    

.X�34ن)اق م!6ول ة ال�اقل ال pاس�4ع%تا م  
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  : على ال�,ادلوال+ف	6غ ال3#1 
ال�ص ¤ على فaها ال!ف�aة  �اك�ت�ال3الة ال�ي  ال<�ادلال�ف�0غ على Tق<% �ال�p3 و 

�aة B�0 شp3 ال4�ائع مp ال�ص ¤ الى ال<�ادل ت�قلها الى جان� ال!فان�ا تقف �ال��فأ و و 
+�ل? �ال�!4ة لع�ل ة تف�0غ ال4�ائع مp ال!ف�aة ال�اقفة في حHa ی�B ش�3ها على ال!ف�aة و 

ص ¤ حHa ی�B تف�0غها ى ال� �3�نة ال�ال��فأ الى ص�ادل تقف ��3اذاتها ثB ت�قل ال<�ادل ال
  ال�ف�0غ على ال<�ادل.��p غال4ا ان ال4�اعة ت�3�ل م8ا�d ع�ل ات ال�p3 و 0�و 

  :ال+ف	6غ ال+لقائيال+�لb4 ت#� ال	وافع و 
%aه�اء ال� ام ت�a�� ة�aروافع ال!ف O3ت pوضع ال�اح Oوق pا م!6ول ة ال�اقل ت4عا له�ا م

 ال!ف�aة في م�aاء ال�ص�ل ت�هa%ا ل�ف�0غهال��3ها وت��هي ب�ضع ال�اقل ال4�ائع تO3 روافع 
O3ل¼4ارة (ت �3T �a!على ال�ص ¤.ال�وافع و80�لف ال�ف O3ة أو ت�aه� ال!فQ على (  

   O3ة ت�aه� ال!فQ على pال�اح pائع م�ووفz ال�ف!�a األول ��T أن ی�!لB ال�اقل ال4
�ن ال��سل اس�الم ال4�ائع مp ال�اقل على Qه� ال!فو    روافعها{T ا أن�روافعها � O3ة ت�a

Tع�ي أن ال�احp ه� ال�T Xق�م ��p3 ال4�ائع وأن ال��سل إل ه ه� ال�T Xق�م ب�ف�0غها ووفقا 
��T على ال�احp ال� ام ب�ضع ال4�ائع على ال�ص ¤ ق�40ا مp ال!ف�aة  لل�ف!�a ال
اني،
  وتO3 روافعها.

ال�ص�ل �ف? ال4�اعة ، +�ا TقB ال�اقل ع�% م ال�اقل ���3ها على Qه� ال!ف�aةو0ل�2   
  و�ن2الها إلى ال�ص ¤ ���ار ال!ف�aة وتO3 روافعها و0}�ن ذل? تO3 ت<�ف ال��سل إل ه،

  ال�ف�0غ.B ال�اقل ه� ال�X یل�2م �ال�p3 و ومp ث
   ��ال�ف�0غ على عاتz ال��سل إل ه فق% درجة ش�+ة  االل�2امTق<% �ال�ف�0غ ال�لقائي ه

الوة على ت!ل B تO3 روافع Tف�ض ال�اقل في ال� ام ال�الحة على أن ت��p س�%ات ال�p3 ع
�ع�ل ات ال�ف�0غ ل3!اب ال��سل إل ه وعلى نفق�ه وم!6ول اته، +�ا أن ه�اك ص غ ع%ی%ة له�ا 

مقاول ال�ف�0غ، وفي م
ل ه�ه  رالخ� ات��
ل في ت%رج س�%ات ال�p3 مp و+الة مع)اة لل�nان 
مقاول تف�0غ ل3!اب ال��سل إل ه،  الخ� ارقل األخ�aة ث�ة و+الة في ال�اقع مp ال�احp لل�ا
  .X�34ة لعق% الTو0ع�'� ال�ف�0غ ال�لقائي نها  
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  االل+�ام ب+�لb4 ال$�اعة:

وال�!ل B ع�ل ة هامة  ،ع�% وص�ل ال4�اعة ��T على ال�اقل ت!ل �ها ال�X له الz3 فaها
مp ال�اقل الى ال��سل  وت��قل م!6ول ة ال�3افKة على ال4�اعة ،�4ال�!ل B ی��هي عق% ال�قل

  .او لل3امل لألم�+ان س�% ال�p3 �اسB ش8~ معpa او  إذاوق% ن�2a بpa ما  ،ال ه
ال�8~  +ان س�% ال�p3 �اسB ش8~ معpa وج� على ال�اقل او T!لB ال4�اعة الى إذا

  ال��+�ر في ال!�%.
�ز ان ت!لB ال4�اعة اال لل3امل ال��عي لل!�% وفقا  لألم�+ان س�% ال�p3  إذا�T فال

 لل�Kه�a ال
ابO عل ه
م�ه س�% ش8~ ب�ق%BT ال ه و  ألX+ان س�% ال�p3 لل3امل وج� ان ت!لB ال4�اعة  إذااما 

 ال�p3 عp ال�ص�ل.
  اما �ال�!4ة للقان�ن ال�2ائ�X ی�~ على ،ال�<�X ه�ا �ال�!4ة للقان�ن الل'�اني و 

   قة ال�T p3�p{ وضع وث
  �اسB ال��سل ال ه.-
 .ألم�شاحp او ش8~ معpa مp ق'ل ب�ث قة ال�p3  ألم�-
  كاملها.-
�ن ه�ا ال�احp و  ألم�ع%ت وث قة ال�p3  ألم�لT Bعpa ال�8~ في وث قة شp3  إذا -{0

  ال�!ل B مp ع%ة ع�ل ات
  (ال�!ل B ال�ادX). وضع ال4�اعة في ح ازة ال��سل ال ه -
وق% ت!'z ع�ل ة ال�!ل B ع�ل ة  ، ه مp ال4�اعة ال��ج�دة في ح ازتهی�3قz ال��سل ال -

ت!�ه%ف ه�ه وق% ال�3قz مp ال4�اعة مع ف3<ها وت3<ل على ال�ص ¤ �ع% ال�ف�0غ 
    ثالثة أله%افالع�ل ة 

- .Oاعة ق% اف�غ�  �ات ان +ل ال4
  مع�فة حال�ها ما بها مp تلف. -
  لى اساس الZ� ة ال�ف�غة.+ان م�فz على ت3%ی%ها ع إذاح!اب االج�ة  -
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  ال+�+O4:ل1#3 وال	ص و ا

ت�K �ها على Qه� ال!ف�aة �)�0قة ت��'ها Tق<% �ال�ص وال�!� ¤ ت�ت�a ال4�اعة و 
+�ل? ت�ز0عها في الع�اب� او على س)ح ال!ف�aة و في . !ف�خ)� الهالك او ال�لف اث�اء ال

�ز فaها �T ال ال�ي� �ا p3�� ~8T ال4�ائع فهي �، ذل? �3الة ت3ف« لل!ف�aة ت�ازنهااالح
وال�فع العادX ال !4� Q ،ه� ال!ف�aة +انO ال�سaلة ل�ل? ع�ل ة ی�B رفعها مp ال�ص ¤ الى

ان تقف ال!ف�aة ��ان'ها في م3اذاة ال�ص ¤ و الغال� ان ی�B رفع ال4�ائع ب�اس)ة رافعات 
+ال'��ول او  ال!ف�aة او رافعات ال�ص ¤ او ب�اس)ة االناب�a اذا تعلz االم� �ال!�ائل

ت<� م4اش�ة في  فإنهاواذا +انO ال4�اعة ح4ا +ال3'�ب ال!ائ4ة ، ب�اس)ة م<اع% خاصة
و ال�ح%ات ال���3+ة  ال!ف�aة ب�اس)ة اق�اع خاصة و ت!�ع�ل ال��3جة �ال�!4ة لل�سائل

، ال�p3و ق% صاح� ت)�ر ال!فp في ن<ف الق�ن االخ�a ت)�را في اوضاع كال! ارات 
ات ال��) ة و هي 4²ارة عp او² ة ت��ع فaها ال4�ائع سائ4ة او مغلفة فاس�8%مO ال3او0

  تغل فا �! )ا به%ف ت8¨ ¯ نفقات ال�قل � �ا ی�علz �ال�غل ¤ و ال�p3 و ال�ف�0غ.
ان +انO ت
'O عادة �!�% ال�p3 فانه ل ^ ه�اك ما T��ع مp اث4اتها ل ة ال�p3 و ع�و 

  دTة.�}افة �dق االث4ات �اع�4ارها انها ع�ل ة ما
 ال�p3 فق% ج�m الع�ل ان Tق%م ال�احp ق'ل ال�احp ب انا T!�ى ب ان �إج�اءات� �ا ی�علz و 

اdالع ال�اقل او و+aله عل ه  وnع%، +�a�هان�ع ال4�اعة ال�ي س��p3 و ال�p3 ی���p ذ+� 
وم�ض�ع ال' ان ت��X ب اناته T!لB ال�احp اذن �ال�T p3!�ح له � ه ب�!ل B ال4�اعة و 

�اعة T!لB ال�احp اT<اال م6ق�ا وnع% ان ی�!لB ال�اقل او و+aل ال4، !ف�aةعلى Qه� ال
عادة دف�� م)'�ع T!�ى و  اذن ال�p3، اT<ال م6قO)، (ب ان ال�p3 وه�ه االوراق ال�8�لفة

  0!�'%ل �اإلT<ال ال�6قO ق'ل اال�3ار س�% ال�p3 م!��ف و ت�+�ة ال!)ح 
�ن ال�ص في ع�اب� ال!ف�aة و و��0 على {T ع�0ان � p��لى تغ)ي ال4�ائع +�ا ی�

ج!B ال!ف�aة ذل? ل��ع ¤ اقامة ف�اصل بpa ال4�ائع وnع�ها و�anها وpan ال�اك�aة و  ال�!�
  :pل ة ال�ص ال�2ام على ال�nان ولZسالمة ع�و  �األخ�m اض�ار لZل م�ها 

 هل Tع�'� الع�a في ال�ص خ)أ مالح ا او ت�ار0ا؟
 إذاما اذ اه� ة ال�ع�ف على ن�ع ال8)أ و �!اؤل في واقع االم� انه ال ج%وm مp ه�ا ال

 p3معاه%ة ب�و+!ل لل!�%ات ال� za'(ا ت'%و في م�ال ت�1924كان مالح ا او ت�ار0ا ان 
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 Tع�فه قان�ن ال�الحة ال0�34ة ه� اعفاء القل مp االخ)اء ال�nان ال�الح ة و ال�ي تعفي ال�ا
هي خ�0)ة ت�ضع م}ان ال�nان و  ا�� ال
اني تO3 م!6ول ةتع% خ�0)ة ال�p3 ب�اس)ة ال�و 

6دX ات4اعها الى اث4ات 0ب� ی�اعى في اع%ادها ع�امل ع%ة و م8�لف ال3��الت داخل الع�ا
ال�3افKة على ح��لة في حالة ع�% ال�ف�0غ و  س�آءات�3ك ال4�ائع ول و ت!هaل ت%اال!ف�aة و 

  جa%ة.
 اال�	افو�اقي  GEMA 3ما ب�ت,�b4 العالقات را}عا: 
 ةق|ل دخ^ل ال$اخ	   

خ الى ال�6س!ة معل�ا فaها تار0فاك^  �إرسالق'ل وص�ل ال4اخ�ة الى ال��aاء Tق�م ال�nان 
6س!ة مp �وال )ArmateurثB ی4قى االت<ال بÁ pa }ل ال!ف�aة( ،ووقO وص�ل ال4اخ�ة
0�d pع mون ةجهة اخ���Zرسائل ال z.  

3�� العامل (ح!اب ال��سى)T قف في ا�ل��aاء م'لغ خ الي ی'pa � ه تZال ¤ ت
)Escale(  ى ب�ضع في وث قة ت!�ه�ا مp اجل ت�}pa ال�6س!ة و  Pro-formaال�X ی

دفعها الى ) و Demande De Poste A Quaiل���
ل في ت3��a وث قة (اورها و لل� ام ب%
ی4قى ال��اصل بpa رnان )ل�8< ~ ال�ص ¤ لل4اخ�ة �ع%ها Capitainerieش�+ة ال�الحة(

  .ال�6س!ة ح�ى دخ�لهاال4اخ�ة و 
مع  عالقة ال)�ف Agent Shippingالى ال��aاء Tق�م  )Sava Hillع�% دخ�ل �اخ�ة (

  .ع�ل ال�X ی��
ل في ت3��a قائ��0pa'%أ �الال4اخ�ة �ال<ع�د الى م��ها و�0ح� �اهلها و 
 :� قائ�ة مp ال�ثائz وهي +ال�اليجلو ن ال4اخ�ة مال هاتpa القائ��pa على ال�nا

- Carew List .اء�ة االس�قائ 
-  Nil List .Bل%یه O8%رات اذا +ان�ل االسل3ة و الZل 
- Store List .ة الغ�اء�قائ 
- Money List .ال� قائ�ة االم
- Crews effect في ال4اخ�ة pدی� االش اء ال8اصة �ال34ارp0 ال��ج
- Photocopy of international certificate of tonnage م!احة ال4اخ�ة 
- Cargo manifest    
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ال�X ل ال��8<~ �العالقة مع ال��ارك و اع)ائها لل�جى ال�6س!ة و Tق�م ��ل'ها ال -
نقل ل3ة ال��ارك لZي Tق�م �ال�<�0ح و ی��
ل في ال�س � �Ha3 ی�ه� الى م<

) ع�% ال��ارك و0ق�م �)4ع ن!خ Logicielال�عل�مات ال8اصة �ال4اخ�ة في ال'�نامج (
��ار0ة ال�اك
ة �ال��aاء ارك الن!8ة الى ال�� �إع)اءع�% رج�عه الى ال��aاء Tق�م و 

  .+أرش ¤ال�4 ة ت4قى ل%لى ال�6س!ة واخ�m الى ال��ارك و 
  س�ة ال1#3 و�  ال+ف	6غ:اج	اءات م

س�% ال��غaل ال�X  �إع%ادفي ال��aاء Tق�م ال�س � الX�34 ورس�ها ع�% وص�ل ال!ف�aة 
  .س� � ه ال!ف�aة م'�aا � ه ما یليال�}ات� ح!� الق)اع ال�X ت�  أح%نق%مه الى 

d' عة ال4�اعة ال��اد تف�0غها ، ساعة دخ�ل ال!ف�aةتار0خ و  ،�ص ¤الاسB ال!ف�aة و 
  dل� ف�ق الع�ل.

صفات ال4�اعة وم%m ت)ا�قها ق'ل ال� ام �ع�ل ة ال�ف�0غ Tق�م رئ ^ ال�28ن ���ا�4ة م�ا
ل�قارنة بpa ال4�اعة ال�!��ردة م�اصفات ال�<�0ح له�ه ال4�اعة اX ان Tق�م �امع العق% و 

�² ة ال�عل�مات ال�قa%ة في ب ان ال3��لة ال8اصة �ال4�اعة.نو  
 d' عة ال�عل�مات ال��ج�دةع% االن�هاء مp ع�ل ة ال��ا�4ة وال�ع�ف على ه�0ة ال4�اعة و nو 

ال���+ ة  ذل? تO3 ال�قا�ةلة ال�)ابz ت��m ع�ل ة ال�ف�0غ و وفي حا ،في ب ان ال3��لة
ل4�اعة على االرصفة B ال�ف�0غ اما ب�ضع ا0�ی�اعى مp خاللها ح�B ون�² ة ال4�اعة و 

 ،على ال�اح�ات م
ل ال%قzaال��اد االول�0ة ...او ب�ضعها م4اش�ة م
ل ال3%ی% وال��8 و 
 الى ال�8ازن. �إدخالهاال!}�...او 

ذل? �ال�8ل~ م�ها ات ات�اه ال��اد ال!�0عة ال�لف و ات�8ت ع%ة اج�اء اإلdارفي ه�ا و 
X ال8!ائ� ذل? ل�فادرج ال��aاء او الى نقا� ل' عها و ئ�ة خاب��جaهها الى نقا� تp028 مال

تع�ضO ه�ه ال����جات الى خ!ائ� ن� �ة ل)�ل  إذاوفي حالة ، ال�ي ق% ت<�a ال�!��رد
  ف��ة ت�اج%ها في ال��aاء فa�3�لها ال����X ب�ف!ه.

القان�ن ال���+ي ات�8ت ع%ة اج�اءات � �ا 8T~ م%ة �قاء ال!لع ال�ف�غة  إdارفي 
ی�ما +�%ة ق<�m ل4قاء ال!لعة على ال�ص ¤ او في ال�28ن �ع%ما +انO 21ف3%دت م%ة 
 ت3%د لهاالى م8ازن خاصة و  تع%ت ه�ه ال�%ة ف��قل إذای�ما.ففي حالة ما 15م3%دة ب 
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اشه� 4ت�اوزت ه�ه الف��ة ال�3%دة ب  إذاففي حالة ما  اشه� +��حلة اخ�aة لل�4p028م%ة 
  ت3<ل على � ��ها ل�<ل3�ها.ج�اءات الالزمة ��<ادرتها وn عها و � االال��aاء ت�8 فإدارة

X ض�ر +ان ه�اك نق~ �ال4�اعة او ا إذالها م!6ول م28ن ففي حالة ما كل سف�aة و 
ذل? ل�فادX اX م�}ل ق% Tع�د على عاتقه +�ا ن�% لZل � )ل� ع%م تف�0غ ال4�اعة و 

pa�م28ن م�)قECOUREUR  اعة و�مp رئ ^  �أم�ذل? Tق�م�ن �ع�ل ة ت!�aل ال4
في  ت)ا�قها مع الZ� ة ال�قa%ةمp الZ� ة و  �ال�أك%nع% االن�هاء Tق�م رئ ^ ال�28ن ال�28ن و 

  ال�ث قة.
  .MANOUATفي حالة وج�د نق~ Tق�م رئ ^ ال�28ن ب�ضع 4²ارة  -
 في حالة وج�د ز0ادة Tق�م رئ ^ ال�28ن ب�ضع 4²ارة -

EXECEDENT+BORDERE.   
AU DIFFERENTIEL.  

  BORDOREU DEفي حالة وج�د +!� او تلف Tق�م رئ ^ ال�28ن ب�ضع 4²ارة  -    

RESERVER.  
- �aة  وفي االخ�aم قائ% ال!ف�على وث قة  �اإلم�اءال�ف�0غ ال�p3 و  وم�
ل م6س!ةTق

TIME SHEET  ل ة ال�ف�0غ.و�ال�ي ت�3ر �ع% ع  
 اءات	االول4ة ع,� ال�خ^ل الى ال��,اء االج: 

� ان اZاعة ال�ي ت�ث قة م�قع علaها م�d pف ��T ت!�aلها في و ن ح��لة ال!ف�aة ل4
ب ان  اج4ار0ة�ه ال�ث قة ب ان ال3��لة وه� ت<�0ح م�ج2 ����ل ال4�اعة و ت!�ى هال�nان و 

  ال�قل.لZل االج�اءات ال��علقة �ال3�ل و قاع%ة ال3��لة ال!ف�aة هي اساس و 
ا )�ود وd' عة ال4�اعة واماكp ش�3هوت��a ال' انات الى ال��ع والع%د والعالمات وارقام ال

 اضافة +ل�ات غ�a م<ادق علaها وال +ل�ات بpa ال)�a و ال ت3�ل اX ت�ك�ا ��T ان 
في  ال م�اد م�ع%دة في نف^ ال!)� +�ا T��ع م�عا �اتا ادراج �dود ع%ی%ة م��عةال!)�ر و 

�رة قان�ن ا ��T ت!�مادة واح%ة على قائ�ة ح��لة ال!ف�aة و � aلها تO3ال4�ائع ال�3
+�ا ��T وضع قائ�ة ح��لة ال!ف�aة م'%ئ ا ق'ل  ن�عها.ت!�a�ها ال�3 � ة ح!� d' ع�ها و 
 ان ح��لة n���د دخ�لها في ه�ه ال��)قة ��T تق%BT بو  دخ�ل ال!ف�aة في ال��)قة ال0�34ة

  ح�اس ال��اdئ.ال!ف�aة الى ال��ارك و 
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 اءات في ال��,اء	االج:  

 pج% سف�}�� ال ت!�) ع ان ت�س�ا اال في ال��aاء ال�X ی�ج% �ه مفي ال3االت القاه�ة ت
����د دخ�ل ع�ال ال��ارك  تأش�aة��0 على ال�nان ان Tق%م ی�م ة ال!ف�aة الى لل��ارك و 

T!�ح مp  ألنهو0ع�'� الف3~ ال�X تق�م �ه م<ل3ة ال��ارك مفa%ة ، ال!ف�aة الى ال��aاء
ت)'za ال��� ى ب ان ح��لة ال!ف�aة و ��س�مة علجهة ���اجعة ح� قة ل4ع¯ االشارات ال

.mجهة اخ� pاالن�قالي م  
n���د االرساء على ال�ص ¤ ��T على ال�nان +�ل? ان Tق%م القائ�ة االصل ة ل3��لة و 

  ال!ف�aة ع�% +ل اس�%عاء م�d pف م<الح ال��ارك.
 6غ	اءات اث,اء ع�ل4ة ال+ف	اج:  

ى �الف�قة ال��ار0ة و ذل? ق<% ال��ارك ت!� إلدارةفي ه�ه ال3الة تق�م ف�قة تا�عة 
 za!��اعة و م�ا�عة +ل الو ال� ان)القا مp ه�ا ال�'%أ Tق�م رئ ^ع�ل ات ال�ي ت��X على ال4


ل في نف^ ال�قO م!6ول الق)اع ب�عpaa ع�ن ج�� �T Xالف�قة ال� pم z(فة م� Qي في و+
ن عل ه ان 3T<ل على ال��از � ال4�اعة ال�ف�غة على االرصفة و ض4اجل اح<اء و 

+� ة ال4�اعة ال�ف�غة فاذا ت3<ل على �ة في ال�<�0ح و وال�!اوX بpa +� ة ال4�اعة ال�عل
�ع 4²T فانه Xتف�0غه م6+% على ال�<�0حال�!او Bاما اذا +ان ت3<ل على الع}^  ،ارة ت

ال�ي تل�3T z3ر وث قة ت!�ى +�ف االخ�الف و  اX في حالة وج�د تلف او نق~ فانه
االح<ائي مp اجل ادخال ال4�اعة الى 6ول ال�28ن و <�0ح ثB ت�سل الى م!�ال�

  ال�!��دعات.
 يN	�aاءات ال+5ل�4 ال	اج:  

  :ءات نل�^ اج�اء اساسي ه� +ال�اليفي ه�ه االج�ا
�ز لل!فp ال��3�نة او الفارغة مغادرة ال��aاء اال �ع% ال� ام �T + ة �اإلج�اءاتال��ال�ي  ال�

T ل و��ن ل%یها ثالث��0 علق��aها ال���0ع ال!ارX ال�فع{T ص ان�ة وثائz ى ال8<
  :اساس ة وهي

  ب ان ال�p3 م6ش�ا مp ق'ل م}�� ج�ارك ال�8وج. -
 ال�ثائz ال8اصة �ال3��لة. -
 ملفات ه�0ة ال!ف�aة. -
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�اعة مp ال�ص ¤ اّال � Xا p3ش ��T ا ال�ارك ك�ادارة ال� pة مn�ب�خ<ة م}�
�ر اع�ان ال��ارك و �3nاو�  ن ال��ارك ع�% +ل dل�.��0 تق%BT ه�ه ال�ثائz الى اع

 )manifeste sortieوع�% خ�وج ال4اخ�ة Tق�م ب�3��a ت<�0ح �ال3��لة ال8ارجي (
  ال�X ی�ضح ال!لع ال4ا� ة في ال!ف�aة.

  س�	ورة الع�ل4ة ال+aار6ة

  :ال�+عاق�ی3
Primary industry (auk)  

Ltd.  
1 war wich row.landoon  

Swieter  
Sideralfatu 

BP 153 El-Hadjar ا�ة ال�2ائ�ع�  
̂ع العق�:   م^ض

  ان'�ب 505اق��اء ل -
  )x70ان'�ب ل�ل'ي او حل2وني ف�ق (-
  مB 22.22. ال!�? 48الق)� -
  pd 3.889.052ال�زن -

:b4و� ال+�ل	ش  

  ارسال *

 p3اء م}ان ال��aمmore Dick ل�%ا�  .ه
  27/05/2005تار0خ 
  )clean on boyardب�رد  %كال�ن(ال�أكa% اشارة 

  #	ال	س^ على ال$*

  .15,30على ال!اعة  02/06/2005
  وص^ل ال�ف�,ة*

  م!�غانB ال�ف�0غ م�aاءم}ان 
  02/06/2005تار0خ ال�ص�ل   
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 poste" 0م�+2 " 16.40على ال!اعة  02/06/2005وضع على ال�ص ¤ 
�ت�مZان )«cft» (incoterm 
ة ان�از االج�اءات ال���+  ال�<%ی�رخ<ة  ،4�ائعال4ائع تق%BT ال واج4اتو  ال2ام ة

دفع ث�p العق% لل�قل ح�ى م}ان ال�ص�ل (ال��aاء  ،��ور0ة لل�<%ی� وت!ل B ال4�ائعال
  ال��فz عل ه).

  .ال4�ائع ح�ى وص�لها الى ال��aاءال4ائع ی�Zلف �ال�<ار0¤ ل�قل 
̂ع االس+�aار*  : ل	حلةاس+�aار  ن

 2a�لة م�ق'ل مع  على ث�p م�فz عل ه مpة ل�حلة واح%ة بpa م�aائpa و غال4ا ت8~ نقل ح�
  ال�p3 ، على عاتقه +ل الع�ل ات (ال�<ار0¤ �ال�!�أج Tأخ�اس�4عاد ال�8الفات +�ا 

�ا +ل حق�ق ال��
لpa و Tساة.وال�ف�0غ). وا��ة ال�aعلى ال!ف pa!6ول�ال  
0�3�ل م<ار0¤ االس�غالل !ف�aة ان Tامp اس�غالل ال!ف�aة و ��T على صاح� ال

  ال�!��ج4ة له�ه ال�حلة.
  ةالع�ل4ة ال$#	6

  ت��aل وص^ل ال�ف�,ة

ق'ل ان)الق ال!ف�aة ��T على صاح'ها ان ی�سل الى االم�اء +ل ال�عل�مات ال8اصة  
  ال4�ائع ال�ي ت3�لها.و  �ال!ف�aة

 Bة* اس�aال!ف: SAVA HILL  
 PANAMIEN راTة:* 

 BARITEال4�اعة: * ن�ع     
  رافعة. ال�فع:وسائل  *

  م. 12.70/م74.65 الع�ض:* ال)�ل و 
  .1984ال<�ع:  * تار0خ
  .02ال�+ائ2: * ع%د 

 NORBROKER SHIPPING * م�ه2 ال!ف�aة:
 :GEMA ال�+aل* 
  .15.30على ال!اعة  2007 03//02 في:ال!ف�aة ال��ساة  *
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  .16.40على ال!اعة  02/03/2007 ال�ص ¤:* ال!ف�aة على 
  م. 5.4 ال�اء:* ع�z ال!ف�aة في 

̂ع�+ها�|4عة ال$�ائع    :ون

 *aلة اناب�  °.48 الف�الذ ق)�هامp  �ال3�
  ان'�ب. 505* الZ� ة   

  pd. 3.889-052* ال�زن االج�الي 
̂ث4قة ال3#1:   ن�5ة ل

) و هي وث قة T!ل�ها صاح� ال!ف�aة bill of landing( ة�اإلن�ل02aوث قة ال�p3 هي  *
 pل� ال�احd �!ف ال��+ة ح�d pم Hة و ت4ع�aال!ف p�ائع على م�ت
'O اس��4ال ال4

ساعة �ع% وضع ال4�ائع على م�p ال!ف�aة مقابل  24تعل �اته في اقل مp على اساس 
  .)mates recrépitت�+�ة لل�p3 او ال�قل (

مp ال�احp اع)اءه وث قة ال�p3 ح�ى Tق�م  م�%وnة�ع% وص�ل ال4�ائع Tق�م ال�اقل او  *
ت!%ی% ال�ي Tق�م بها و ال�حلة و  .وال4�ائع ل�قلها�ال�!�aالت ال8اصة ل�ع�فة اال�dاف 

  :یلي ه�ه ال�هام ت���p مااالس�°�ار، 
�ن اال و  لال�اق ال�احp، �األ�dاف* ذ+� ال�هام ال8اصة {T االت�اه فال paإذاان تع  Oان+

  ال�!� ة مع�وفة.
 ه�ه العالمات والB�3.، ال�زن ، الZ� ة، الع%د، ال�قB، ال��² ة ،ال8اصة �ال4�ائع * االس^

¤ aZ�حالة ال pف ال�اح�d pف ال�8~ ال�اقل. ت2ود م�d pاه� لل!لع ت�اق� مKال  
  * ث�p ال�<ار¤0.

  م}ان ال�ه�ة.* تار0خ و 
  * االع%اد االصل ة.
  * اع�اء اال�dاف.

  اس+�$ال ال$�ائع:

  .ال#aار. ع,ا}ة. ال�aائ	 )seder alfa tus BP 153( ال��+ق|ل -
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  تعل�4ات ال�لfات ال��,ائ4ة

ش�dة  اله��ة.م<ل3ة (ال!ل)ات ال�4)ان ة و ال��aائ ة  ال!ل)ات �إعالمال�+aل Tق�م 
�ن او ال�}لف n2ا ال�Tا BعلT ا�اجل اق��اء م�<� على ال�ص ¤ + pال3%ود) م

��0 على وال�<ار0¤ االج4ار0ة و ال�!�3قات  ب�!%ی%عp ال�ص�ل لZي Tق�م  �األع�ال
�ن او n2}لف ال�الال�ار(............... �األع� ).اح

�ن ه�ا ق'ل ب%ا تلق'�ل مp م<ل3ة م�ا�4ة ال3%ود و اب�ة �)ل� اTق�م ال�}لف �ال4�ائع العZ
  االج�اءات ال���+ ة +�ا ه� م'pa في ال�}ل ال�الي.
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  وص�ل ال����ج       

  
  

                  
  وضع ال�لف }fل� الق|^ل ع,� ال�	ا�$ة ال#�ود�ة                   

  
  

   + ̂ث4قة ال1#3 + فات^رة ال1	اء م3 ع�f{3ا ال�aل ال+aا̀ر          قة ال+ع	O6 الa$ائي ل

̂ج     شهادة م#ل االقامة+ ال�]ان+ 4�̂ة ال�,+ ̂ثائ  ال+ي ت�ل على ال��ادقة ل,        ال

  
  
  
  

  
  

                                 
  
  
  
  
    

 B02ال�}ل رق   
  
  

  الف3~ العام             
  دراسة ال�لف

  فX�>� ~3 لل����ج

  الفحص املعمق             

  أخذ عينة للتحليل

  

  

  تسليم القرار للقبول
 

 مطابق
  تسليم القرار الرفض

  حيث تسلم نسخة

 إىل اجلمارك 

غير 
 مطابق

  اإلجراءات ختلص يف اجلمارك
 

  وضع املنتوج حتت تصرف املستورد
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  ت#ل�ل ال�قابالتع	ض ال�$#� ال�اني: 

  ج%ول ت�ض 3ي لل�34�ثpa ال��عامل معهB في ال�قابلة
  
  ال�<الح ال�!�ع�لة  ال�34
paع%د  

 Bث رق�  م%ی� ال��+ة  01ال�34
 Bث رق�  م<ل3ة ح!اب ال�س� وال�<%ی� واالس��aاد  02ال�34
 Bث رق�  وال�ال ة م<ل3ة ال�3اس4ة  03ال�34
 Bث رق�  م<ل3ة ال�عامالت ال8ارج ة  04ال�34
 Bث رق�  م<ل3ة ال��ارد ال0��4ة  05ال�34

  

  االتي: ل اج�اء ال�قابالت ت'paمp خال
� . ی�فz +ل ال�134d pها �ال��+ة عdارس ن�ا�على ان العالقات العامة ت paال'�0% ث z0�

  ق!B �العالقات العامةعل�ا ان ال��+ة غ�a م8<<ة  ،االلZ��وني (االT�ایل) 
 عp ت�B م�ارسة العالقات العامة ���
لة في انالاجاب�ه في  02ما اك%ه ل�ا ال�34�ث رقB  وه�ا

 z0�d) وني��Zال'�0% االلe-mail(  في Oاء +ان�  .ال8ارجي اإلdارال%اخلي او  اإلdارس
ألنه  ات العامةقائ��ن على العالقال�!�ع�لة في ال��+ة ان +ل ال�<الح  �ث�T .pa�ع ال�234

    ل ^ ه�اك ق!B خاص �العالقات العامة 
الZل مع�ي �العالقات العامة ��6س!ة ال��+ة  ان �01ح �ه ال�34�ث رقB ذل? ح!� ما صو 

الن +ل م<ل3ة لها عالقات عامة مع الn2ائp ال���اف%ة على  gemaالعامة لل8%مات ال0�34ة 
  ال��+ة.

� علي للعالقات العامة ف
الثة مp ال�34ثpa في ال�ج�د الف� . 8T�لف ه�ا ال�334 paعلى  أك%واث
� وم34 م}�� خاص �العالقات العامة %ال ی�جلق�لهB انه  انه ل ^ ه�اك وج�د فعلي paاث� paث

لق�لهB ان  gemaقال�ا ان ه�اك وج�د فعلي للعالقات العامة �ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة 
  ال��ه�ر ال%اخلي او ال��ه�ر ال8ارجيكل م}�� �ال�<ل3ة ل%Tه عالقات عامة مع 
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وج�د فعلي للعالقات انه ل ^ ه�اك  05�ثpa م34�ث رقBوه�ا ح!� ما اجا�ه +ل مp ال�34
ان  أك% 04ل�34�ث رقBوا على ارض ال�اقع،او �األح�m غ�a م�!%ة  gemaالعامة �ال��+ة 

  .ح!� +ل م<ل3ة العامة عالقاتكل م}�� مع�ي �ال
   ال�ق%مة مp مالك ال'�اخ�. ى انهT B!�ق'ل�ن +ل ال)ل4اتثpa عل� . T<�ح ال�434

Bث رق��ا  Tق�م�ن �اس��4ال +ل ال)ل4ات مp مالك ال'�اخ�انهB  05وه�ا ما أك%ه ال�34Tوأ
  �T!%ونها في ال�a%ان.

وال�ي  لها مهام ووQائف gemaثpa على ان ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة � . �T�ع ال�534
�ا تق�م ت��
ل في تق%BT خ%ماTاخ� ال�2ائ�0ة، وأ�ت في ال��ال الX�34 وهي تع�'� م�
ل ال'

�اTاخ�، وأ��اخ� نقل ال�!اف�p0، ال�6نة، سلع، ��ائع، وق�د ال'nاخ� ال��ار0ة و� ب���0ل ال'
�p0 في ال��ال الX�34 ت�ت2Z في ال�2ائ� العاص�ةZل? م%رسة ت�ت.  

ش�+ة ت�ار0ة ذات dا�ع  على انهافي اجاب�ه  03ادنا �ه ال�34�ث رقBوذل? ح!� ما اف
اق�<ادX تق�م ب�ق%BT خ%مات في ال��ال الX�34 وهي تع�'� م�
ل ال'�اخ� في ال��انئ 

�اخ� نقل ال�!اف�p0، ال�6نة، سلع، ��ائع، nاخ� ال��ار0ة و�ال�2ائ�0ة، +�ا تق�م ت��0ل ال'
�p0 ف gemaوال�ق�د لل'�اخ� إضافة الى ه�ا فإن ال��+ة Zل? م%رسة ت�ت X�34ال ال��ي ال

  .�ال�2ائ� العاص�ة
، بpa ج�دة ثpa في اق��احاتهB ل�pa!3 ن�ا� العالقات العامة داخل ال�6س!ة� . 8T�لف ال�634

  االن��نO، تأمpa ال'�0% االلZ��وني مp الق�ص�ة، ان�اء م}�� خاص �العالقات العامة.
 Bث رق� ثpa اث�pa تZل��ا على� ا م�34إجاب�ه على ج�دة االن��نO، ام 01وه�ا ما ص�ح �ه ال�34

ثpa االث�pa االخ�p0 +ان اق��احهB في ان�اء � تأمpa ال'�0% االلZ��وني مp الق�ص�ة، وال�34
  م}�� خاص �العالقات العامة. 

ه�اك أن�)ة للعالقات العامة �ال��+ة العامة لل8%مات  . ی�فz ج� ع ال�34
pa على ان7
، ئل الZ��ون ة مp ال'�اخ�، ف�ح ملف ال4اخ�ة ال�ع� ةاس�الم وتلقي فاك!ات ورسا gemaال0�34ة 
ال!لع ب�ص�ل سلعهB، ارسال الفات�رة ال�ي ت��a الى ال�4الغ ال8اصة �ال4اخ�ة  ألص3اباعالن 

و+�ل? ت�Q ¤ ف�ق خاصة ب�ف�0غ ال!لع، اخ� ال�ثائz الالزمة +املة مp رnان ال!ف�aة ع�% 
Tنها paاء واعادتها ح�a�ها على رص ¤ ال��ا ه�اك ة الع�ل ةرسTل ة ال�ف�0غ، أ�م�ا�عة ع ،

   وثائz مع ال��dة وال��ارك.
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اس�الم او تلقي الفاك!ات وال�سائل  وال�ي ت��
ل في 02رقB  وذل? ح!� ما اجاب�ا �ه ال�34�ث
ال!لع ب�ص�ل سلعهB،  ألص3ابااللZ��ون ة مp ال'�اخ�، ف�ح ملف ال4اخ�ة ال�ع� ة، اعالن 

 ت�Q ¤ الف�ق ال8اصة ب�ف�0غ و+�ل? ت��a الى ال�4الغ ال8اصة �ال4اخ�ة،ارسال الفات�رة ال�ي 
ال!لع، اخ� ال�ثائz الالزمة +املة مp رnان ال!ف�aة ع�% رس�ها على رص ¤ ال��aاء واعادتها 

، ن�عامل ب�ثائz مع ال��dة وال%ی�ان(ال��ارك)، حpa نهاTة الع�ل ة، م�ا�عة ع�ل ة ال�ف�0غ
  . خل ة وال8ارج ةوال4اب�ر وعالق�ه ال%ا

ثpa على ان ه�اك وسائل ات<ال ت!�8%مها ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة � . T<�ح ال�834
gema  ،Oاالن��ن ،(ایل�Tاال)وني��Zقع خاص �ال��+ة، الهاتف، ال'�0% االل�الفاك^، م

  ال'�� ات.
p ال��ورX ن�احها فإنه م gemaلZي ت��p م6س!ة انه  04ل�34�ث رقB ا اوه�ا ما اجا�ه ل�

 Oها لفaد خ%م�ها وخ<ائ~ ه�ه ال8%م ان�4اهعل�ة و�T<الهB ال�!�هلpaZ ال��تق'pa ب�ج
�ل�ج  ام�2جOال�06%ة لها حHa �ال�عل�مات الZا� ة و �Zج  ات��ل�Z�مات ب�ح أص4و  االت<ال اال�عل

�Z�ع�ف �الT جما�مع ش4}ات  االت<الف��ا�)O ش4}ة  االت<الو  ال3%ی
ة لل�عل�مات ا �ل
 اإللZ��وني،الهاتف، ال'�0%  �الفاك^،+ال��اصل  gemaت�عامل �ه م6س!ة  ه� ماو  ات�عل�مال

  .�ال��+ة ، وم�قع خاصال'�� ات ،Oأن��ن
9. T34�8�لف ال �ثpa في ال�فاعل مع ال�سائل االت<ال ة لل��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة 

gema  2وال4ع¯ االخ� م �ان ه�اك تفاعل مع ال4ع¯ فق Bله�ال Tع��% على ال)�0قة ح!� ق
  .ال�قلT%aة ال�ر� ة +ال��dة وال%ی�ان(ال��ارك)

مع ال�سائل االت<ال ة  ان ه�ال? تفاعلال�X +ان ات�اهه  03ك%ه ل�ا ال�34�ث رقB ذل? ��ا أو 
� ال�34 أك%ال�!�8%مة م�d pف ال��+ة، و  p0عة االخ�nاألر paه ل ^ ه�ال? تفاعل وان انث

  .+ال��dة وال%ی�ان (ال��ارك) )�0قة ال�قلT%aة أX ور� ااك
�هB م2ال� ی�عامل�ن �ال
وه� ثpa على ان ه�اك جهة واح%ة فق� لالت<ال �ال��Qفpa داخل ال��+ة � . �T�ع ال�1034

  م!�غانgema .Bم%ی� ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة 
ال0�34ة في اجاب�ه ان م%ی� ال��+ة العامة لل8%مات  02رقB وه�ا ح!� ما ادلى �ه ال�34�ث 

gema داخل ال��+ة �<فة رس paفQ�  .� ةه� مT pق�م �االت<ال �ال�
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 ثpa على ان ه�اك ع�اقaل ت3% مp ن�ا� العالقات العامة داخل ال�6س!ة� . T<�ح ال�1134
    ت��
ل في انق)اع االن��نO ال�!���، ونق~ ال��Qفpa في ال��+ة.

ع�اقaل ال�ي ت3% مp ن�ا� العالقات ان الذل? ح!� ما اجاب�ا عل ه ال�34�ث م%ی� ال��+ة و 
تZلB عp نق~ ال��Qفpa العامة داخل ال�6س!ة ت��
ل في انق)اع االن��نO ال�!���، و+�ل? 

  في ال��+ة م�ا ی6دX الى نق~ ن�ا� ال�6س!ة.
  ع	ض ن+ائج ال�قابالت 

O0قابالت ال�ي اج��خالل ال pم �6س!ة ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة �gema Bم!�غان 
  3<لO على ال��ائج ال�ال ة:ت

 ا Bو ساه��Zل مهام م نيل'�0% االلa6س!ة ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة في ت!هgema 
pمات  م�  .ال��+ةبpa م<الح خالل ع�ل ات ت%اول ال�عل

  ن في�وحاج اتهB، ول�ل? االت<ال أساسي، ولpZ  آرائهBان ال��ه�ر ال8ارجي 8T�لف
  .ه�ال? ال'�0% االلZ��وني لل��+ة ال8ارج ما دام pل ^ �ال��ورة ال�عامل معهB م

  وني اال ان ه�ا��Zقع خاص، ب�0% ال�ال�سائل ال�!�8%مة ان��نO، فاك^، هاتف، م
    األخT �a!�ع�ل �}
�ة 

  ة اوTا�ا ع%م ح�Tل ال��+ة، وأ�ش لع�ال�أكa% على تق)ع االن��نO ال�!��� وال��
  0% االلZ��وني ال8اص بها.�األح�m ال�أمpa على ال��+ة مp ق�ص�ة ال'� 

  ن+ائج ال�الح�اتع	ض 

T�p{ الق�ل مp خالل ال%راسة ال�a%ان ة ال�ي ق��ا بها في م6س!ة ال��+ة العامة لل8%مات 
مp ال�ل3�Ö �أنه ال ی�ج% ق!B خاص �العالقات العامة عل�ا انه �ال��+ة ی�ج%  gemaال0�34ة 

  � ف�ع خاص �العالقات العامةعالقات مع ال��ه�ر ال%اخلي وال8ارجي وال�ي ت�)ل
  ف� ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ة�ومp اول وهلة دخل�ا بها ال��+ة ح!gema  pت

  .االس��4ال وال��اضع في الZالم
  paالى نهای�ه واالخ� �ع ~n��ة الTب%ا pل ان�غاالت�ا م+ pاع ل�ا واالس�ف!ار ع�االس�

  .االع�4ار +ل مق��حات�ا
 فQ�   .pa م�ا �Tعله عائz في الع�لنق~ +'�a في ع%د ال�
 �a'+ للغة الف�ن! ة ��}ل Bاس�8%امه.   
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  :سةرا�لل العامة ,+ائجال
         pع) ات خالل م�ق%مة ال�وال�ي ال Oها ح<لaاد عل�قابلة على �االع��ة، الKالح�وال 

  :یلي � �ا وت�
لO �اس���اجات خ�جO ال�X�K  �ال�ان� ومقارن�ه�ا ت3لaله�ا وnع%
 ات +ال� ام �عdل %ة ن�ا�اس�الم وتلقي الفاك!ات، اعالن ألص3اب ال!لع عp وص

  .سلعهB وغ�aها مp ال��اdات
 وني ال��Zل ات االدار0ة وال'�0% االل�ي لها ع<� الع�)ل� ال3���م6س!ة ال��+ة العامة 

 .م!�غانgema Bلل8%مات ال0�34ة 
  م6س!ة ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ةgema  Bة ت�ار0ة م6س!ة اق�<م!�غانTاد

  .�0�3ة
  pZ6س!ة ل�ر ال8ارجي لل�وج�د عالقات عامة بpa ال��ه�ر ال%اخلي لل�6س!ة وال��ه

B!ال��+ة ل ^ م8<~ للعالقات العامة ق�. 
  م!6ولي m%اب ثقافة العالقات العامة ل ª %+6ان م�ال العالقات العامة في ال�2ائ� ی

   ة ودورها اإل�Tابي في ال�!�aa. ال�6س!ات و�0جع ه�ا الى ع%م مع�فة العالقات العام
  ها ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ةaاه%اف ال�ي ت!عى الgema  عالقات p0�Zهي ت

  .جa%ة بpa ال�6س!ة وج�ه�رها ال8ارجي
  6�ن�ا� العالقات العامة �ال pل ت3% مaاجه م�اكل وع�اق�ق)اع س!ة ت��
ل في انت

paفQ�  .االن��نO ونق~ ال�
 �ن �اق��احات ل�  .pa!3 ن�ا� العالقات العامة �ال�6س!ةTق�م
  ت!عى م6س!ة ال��+ة العامة لل8%مات ال0�34ةgema ج ة��ل�Z�رات ال� .ل��اك4ة ال�)
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  خات�ة الف�ل 

  نB�8 م�ض�ع�ا ب4ع¯ ال��ص ات ال�ي ن�ج� ان ت�% اذان صاª ة ل�)' قها �ال�6س!ة
  أه� ة العالقات العامة +إدارة ض�Á p }ل ال�6س!ة

%aح�  +ل ال�!� ات ب��ا� العالقات العامة تO3 م!�ى العالقات العامة  ت
  ض�ورة ت)'za العالقات العامة �ال�6س!ة ل��ان س�aورة ال8%مة  
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  ال
ات�ة العامة


ج م$ خالل ما تق م ان العالقات العامة في ال��س�ات ال����ة ال��ائ��ة تع
	� ال����ة &
ن�

األساس6ة ل&5ا4ها، وال�	ل ال�
�$ واالساسي للع�ل بها وذل/ ل
ع��فها ب	�ام�ها وم*
لف 

س6اس
ها، لهAا @�? ان ت<=ن العالقات العامة لها م>انة م$ اجل ت�ق�: �ل أه افها 

ل/ @>=ن C*ل: جهاز او ق�F رئ�6ي او م*
C Dالعالقات العامة في ال��5ة و�4=حاتها، وذ

م�
غانF، ألنه ال ی=ج  لها ف�ع م�
قل ع$ Cاقي ال�Mالح  gemaالعامة لل* مات ال����ة 

Cال��س�ة و��>$ ان تلع? دور مهF في ت���� ش�ون ال��س�ة ت����ا م
U=ر واك�S ت<&=ل=ج6ا، 

في ال��5ة العامة لل* مات ال����ة م� ود ألنه لF ی
��  Cع  في و��قى ن5اX العالقات العامة 

  ارض ال=اقع.

وعلى الع�=م ت�قى هAه ال راسة ق  سلU_ الa=ء على ج=ان? عامة وف
�_ افاق أخ�[ 

  ل راسات عل�6ة ج ی ة.
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  :02ال�ل�� رق� 

  أس�لة ال�قابلة

  ك�� ت�ارس العالقات العامة ن�ا�ها �ال���ة؟

  قائ��ن على العالقات العامة؟ gemaهل ه#اك م! ��ن ���س�ة 

  هل ه#اك وج�د فعلي للعالقات العامة �ال���ة؟

  ما هي اه6 ال�هام وال�4ائف �ال���ة؟

  ك�� ی�د7 م��ولي العالقات العامة دوره6؟

  اق �احات ل =�>; ن�ا: العالقات العامة داخل ال��س�ة؟هل ه#اك 

  6�B ت �Aل اه6 أن�?ة العالقات العامة �ال���ة؟

  ؟gemaما هي وسائل االت�ال ال ي ت� !Cمها 

  هل ه#اك تفاعل مع ال�سائل االت�ال�ة ال�� !Cمة؟

  ما هي الIهة ال ي تق�م �االت�ال �ال��4ف>; داخل ال���ة؟

  ما هي الع�اق>ل ال ي ت=C م; ن�ا: العالقات العامة داخل ال��س�ة؟ 



ESC Navire Code 

AR 

ARMATEU

R 

RECEPTIONNAIR
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Date 

CE 

TONNAG

E 

P-

CLINTE 

P-

ARMATEU

R 

39 PRINCE OF 

SEA 

56059 GREEN SEA 

GROUP 

PROFERT- CATM 

(POMME) 

11/30 

12/06  

4129 105000 475145,39 

40 SACURA 804 
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LTD 

OAIC(BLE) 12/13 

12/07 

12000 7000 557728,74 

41 COE 

LAURA 

280 
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COE 2 SEA 

GMBH 

OAIC(BLE) 12/12 

12/16  

11000 3500 495267,63 

42 SALIX 380 

316 

M 

SHIPPING 

SRL 

MRWK (MARBRE) 12/14 

12/18  

 3254  70000 279794,92 

43 ISKANDE

R 

788 

009 

AFRICA 

MARINE 

AVITAILLEMENT 12/19 

12/20  

  45935,8 

1 FEHN 

CAPE 

380 

271 

M 

SHIPPING 

MRWK (BLOC 

GRANITE) 

01/04 

01/06  

2280 40000 196188,13 
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