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اَس  يشكرِ  لم من:" ملسو هيلع هللا ىلص زَّسىل   قال
َّ
  يشكرِ  لم الن

َ  ".ّللاَّ

ل الشكس وعظيم الامخىان، ووافس الخقدًس والاحترام الى  مخقده لقبىله إلاشساف على  مخفي أمين البروفيسىز بجٍص

ههره املركسة، وملا قدمه لىا مً هصائح قيمت وجىجيهاث صائبت في جميع مساحل بحثىا، فيسأل هللا أن ًج عىا  اٍش

 خير الجصاء.

ل الشكس والخقدًس إلى مؤطس الشسكت  ، وسأل هللا أن ًدًم صالح الدين إسماعيلكما ال هيس ى  أن هخقدم بجٍص

 عليه وعمت الصحت والعافيت.

كما ٌشسفىا أن هخقدم بخالص الشكس والعسفان إلى ألاسخاذة ألافاضل لجىت املىاقشت لخحملهم عىاء قساءة املركسة، 

 مخىان.فلهم مىا أزقى عبازاث الشكس والا 

ب ولى بىصيحت أو  كما هخىجه بخالص الشكس والخقدًس إلى كل مً مد لىا ًد العىن واملساعدة مً بعيد أو قٍس

 كلمت طيبت.ب
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 .الغاليت على قلبي أمي الحبيبت
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 عامت قدمت م

ٌعذ الىلل البحشي مً أكذم وظاةل الىلل التي اظخخذمها ؤلاوعان خاضت مً كبل الذٌو املجاوسة للمعؿحاث            

ت مع بذاًاث الثىسة ، اإلااةُت )محُؿاث، بحاس، بحيراث( وكذ اظخخذمذ العفً الششاعُت، زم العفً الخجاٍس

اث الىلل البحشي  خ الخػاسة ،الطىاعُت باظخخذام حاٍو عىد الىلل البحشي لبذاًت جاٍس ين اللذماء  ،َو حُث ئن اإلاطٍش

م والشومان حتى العطش  حُث هاكالث  ،الشاهًهم أٌو مً اسجادوا البحاس واملخُؿاث وجالهم الفُيُلُىن وؤلاغٍش

ذ على ماةتي ألف ؾً الىفـ الطخمت، وهزا ما حعل  الىلل البحشي احذ  ،والعفً والخامالث العمالكت ئلى ما ًٍض

ذ اإلاطذسون واإلاعخىسدون  ،اللىحعدًُاحذ عىاضش و الخذماث الشةِعُت في حعهُل عملُت الخجاسة الذولُت  حُث ًٍش

 اظخالم بػاتعهم في الىكذ واإلايان وللشخظ اإلاىاظب.

الطىاعُت التي احذزذ مع جذاخل فترة الثىسة  ،ح الىلل البحشي اهثر جؿىسا خطىضاوعلى مش الضمً اضب

% مً 00ولُت هلل إ الزي ًخحمل معو  ،الاكخطادًت خطىضات على معخىي اللؿاعاث الطىاعُت و حغيراث حم

ان الاكخطاد العالمي ولىا أن هخخُل أهه بذون الىلل البحشي ظىف هيىن  ،ئحمالي حجم الخجاسة العاإلاُت هى بحم شٍش

ت بين مخخلف كاساث العالم ظىاء واهذ جخعلم بمىاد أولُت أو غزاةُت أو مىخجاث  ً عً ئهجاص اإلاعامالث الخجاٍس عاحٍض

 فُما ظِخجمذ الىطف آلاخش! وحعخبر العفً مً بين أهم 
ً
مطىعت. وهى ما ٌعني أن هطف العالم ظىف ًمىث حىعا

بِىما جلترب ؤلاًشاداث  ،ملُىن دوالس 150عالُت اللُمت حُث جطل جيلفت بىاء ظفُىت واحذة ما ًشبى على ألاضٌى 

ت مً  ت للعفً الخجاٍس % مً حجم الاكخطاد العالمي. وجلعب اإلاىاوئ العاإلاُت 5ملُاس دوالس وهى ما ًمثل  500العىٍى

وجخفُؼ اظعاس الىلل وفي دفع حشهت الخؿىس  ،عسا سةِعُا في حعهُل حشهت البػاتوالاظؿٌى الخجاسي البحشي دو 

ادة الاهخمام بهزا اليشاؽ الاكخطادي  ،طادي والىظام العالمي اللىحعتيالاكخ له دوس في دعم  الىبير أغحىومع ٍص

ب الىـــــىادس الفىُت  الاكخطاد الىؾني هطىاعت كاةمت بزاتها جلىم بذعم ميزان اإلاذفىعاث وخلم وظاةف وجذٍس

ش للبالد في حاالث الخشوب والخطاس أمىُت اظتراجُجُتوهزلً جحلُم  ،الىؾىُـــت  ًإدي ئلى ئوشاء وجؿٍى
ً
، فهى أًػا

ت وشاؾاث خذمُت معاعذة مثل ً، الخأمين ، ائضالح العفً والخىهُالث البحٍش   .الخ….لخمٍى
ً
والتي بذوسها جىفش فشضا

 عاإلاُــت ومجاٌ فني وجخطص ي معلذ جخطف ضىاعت الىلل البحشي بأنها ضىاعتو  للعمالت الىؾىُت
ً
، ومما صاده حعلُذا

واإلاعاهذاث الذولُت التي جحىم هزه الطىاعت والتي جطذسها اإلاىظمــــــاث الذولُت مثل  الاجفاكُاثهزا الىم الهاةل مً 

ت الذولُت.  اإلاىظمت البحٍش

م الخؿىس الاكخطادي مما ظمح بخذ آلاوهتالا اهه في  هىس الخالت الاخيرة ظهشث اصماث عذة اصماث شلذ ؾٍش

 ،فعشف وىسوها اإلاعخجذ بفيروط صماهه فلذ اهلً حمُع اللؿاعاث خطىضا الصخُت منها ،الاكخطادًت في العالم

حهذ اهما الىاحذة حُث بلغ عذد الىفُاث حٌى العالم مالًين مً الطخاًا في غػىن مذة كطيرة ال جفىق العىت 

 بأظشه العالم 19 اإلاعخجذ وىسوها مشع أسغمحُث  ،ذ اهخػاغاث على معخىي اإلاعدشفُاثشهاللؿاع الطحي و 

خ ضعىبت في الخحذًاث أهثر أحذ مىاحهت على  مً آلاالف مئاث ووفاة اإلاالًين ئضابت في فدعبب اإلاعاضش، الخاٍس

 واظعت ئوعاهُت أصمت فهى فلـ، الصخُت باألصمت الخحذي هزا وضف الجعُم الخؿأ مً ظُيىن  أهه غير الىاط،

ت ومعاهاة بإط ئلى جفض ي الىؿاق ما ادي  الانهُاس، حافت ئلى والاكخطادي الاحخماعي بشفاهها وجذفع حمعاء البشٍش

ت الحخىاء الفيروط العالم الى اجخار احشاءاث  وهىان دسحت هبيرة مً عذم  ،ئحذار هبىؽ اكخطادي كبلالػشوٍس

ىضح آخش عذد مً ،الُلين في الىكذ الشاهً حٌى مذي حذتها وؾٌى مذتها ش الاظخلشاس اإلاالي العالمي ٍو أن  جلٍش
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مىً أن ًإدي احخذام ألاصمت ئلى الخأزير على الاظخلشاس اإلاالي العالمي  ،الىظام اإلاالي وكع علُه جأزير حاد بالفعل، ٍو

اعالن للخذ مً اهدشاس الىباء فلذ اجفلذ اغلب الذٌو على زا اإلاىؿلم اجخزث عذة احشاءاث خاضت الجضاةشي وعلى ه

الخجمعاث إلاىع  ب الاضاباث فلذ اعلً على حالت ؾىاس عً الدجش الطحي منها هلي وحضتي على حعب عذد الىفُاث و 

للمشع الخمى هزا إلاذي خؿىسة الىباء فلذ جػمىذ ألاعشاع الشاتعت وحمُع الاحخفاالث اإلاعخادة و 

 مً. وفلذان حاظتي الشم والخزوق  وغُم الىفغ وؤلاعُاء والععاٌ
ً

راث  كذ حشمل كاةمت اإلاػاعفاث هال

اإلاذة الضمىُت الفاضلت بين الخعشع للفيروط وبذاًت  فتراوحذ ،.ومخالصمت الػاةلت الخىفعُت الخادة الشةت

عالج فيروس ي فعاٌ  أو وال ًىحذ حتى آلان للاح. بمعذٌ وظؿي ًبلغ خمعت أًام ًىًما، 14مً ًىمين حتى  ألاعشاع

لخطش جذبير اإلاشع على ما ادي الى  زاوه، الذاعم العالج مع جلذًم معالجت ألاعشاع غذ فيروط وىسوها اإلاعخجذ، ٍو

وازشث بشيل هبير دخٌى اللؿاع الىلل البحشي في حالت سوىد اخشث و عؿلذ حمُع اليشاؾاث اإلاخعللت بهزا الاخير 

ىت العمىمُتعلى  ت التي حعاهم بالذسحت الاولى في اصدهاس الخٍض   .اإلاىظىمت البحٍش

 لإلمذاداث اإلاعخمش كؿاعا ال بذ مىه للخىضُل باعخباسه البحشي  الىلل أهمُت الطذاسة ئلى دفعذ الجاةحتو 

ت ضذسث حهاث هثيرة مً أالخعافي وعىذ عىدة الامىس لؿبُعتها و  مشحلت وأزىاء ألاصماث وكذ العاإلاُت والخجاسة الخٍُى

ت غمان ئلى الخاحت على جإهذ وجىحيهاث جىضُاث أخشي، دولُت وهُئاث ألاوهىخادبُنها   العمل. اظخمشاٍس

 شكاليت الدراضت: ما هي اهم جداعياث جائحت فيروص كىروها على الىقل البحزي للمحزوقاث في الجشائز؟إ

  :اهؿالكا مً الدعاٌؤ الشةِغ، ًمىً ؾشح الدعاؤالث الخالُت الاشكالياث الفزعيت:

 ما هى واكع كؿاع الىلل البحشي العالمي؟ -

 ما هى واكع كؿاع الىلل البحشي في الجضاةش؟ وما هي جؿلعاجه؟ -

 ما هي اإلاشاول والخحذًاث التي ًىاحهها كؿاع الىلل بالجضاةش؟ -

 الجضاةشي؟هُف أزش فيروط وىسوها اإلاعخجذ على الاكخطاد  -

  لإلحابت على ؤلاشيالُت الشةِعُت وؤلاشيالُاث الفشعُت ًمىً ضُاغت الفشغُاث الخالُتالفزضياث: 

ت إلاىحهت حاةحت فيروط وىسوها أزشث ظلًبا على وشاؽ الىلل البحشي للمحشوكاث في الجضاةش. -  الخذابير الاحتراٍص

اث الخذًثت خاضت في ظل الؿلب اإلاتزاًذ عً ًخؿىس الىلل البحشي العالمي ًىما بعذ ًىم بادخاٌ الخىىى ح -

 العفً.

شا لللت ظمخخال عىه ه وشبهٌعخبر الىلل البحشي في الجضاةش وشاؾا ال ًضاٌ فخُا ملاسهت مع الذٌو اإلاخلذمت  -

الاظدثماساث في املجاٌ، وحعخبر اإلاىاوئ مً الجُل ألاٌو والعفً اإلاخلذمت في العً أهم مشاول التي ًىاحهها 

 محلُا.اللؿاع 

ت مع الذٌو التي معها اإلاشع. -  أزش فيروط وىسوها على الاكخطاد الجضاةشي بحىم اإلابادالث الخجاٍس
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جىاكش مىغىعا اكخطادًا معخجذا شغل الىثير مً املخخطين  وىنها هبيرة: جىدس ي الذساظت اهمُت هميت الدراضتأ

ادة حجم الترابـ والاعخماد اإلاخبادٌ بين الاكخطادًاث في مجاٌ الخجاسة الاكخطادًين ىلل البحشي وال في ظل ٍص

إلاىاحهت اهدشاس حاةحت وىسوها حعببذ في احذار جىكف حضتي مً ؾشف الذٌو حُث ان الخذابير اإلاعخمذة  ،للبػاتع

ُت، مما ادي الى الخأزير ظلبا على حاهبي حشهت الخجاسة الذول وجلُُذالذٌو الظُما الطين  ليشاؽ اإلاطاوع في اغلب

 .البحشي للبػاتعالىلل  اغؿشاباث في واحذار والاهخاج والؿلبالعشع 

 :يهذف هزا البحث ئلى ما ًليأهداف البحث: 

 .ؤلاإلاام أهثر بمفهىم وشاؽ الىلل البحشي وأهمُخه في جحلُم الخىىع والخىمُت الاكخطادًت -

 .الاكخطادًت عاإلاُا ومحلُاالىشف عً آزاس حاةحت وىسوها  -

 للبػاتع. ئبشاص أهم ألازاس الاكخطادًت ألصمت وىسوها على الىلل البحشي  -

ٌ الخعشف على أهم  -  .جابهت ألاصمتمل اإلاخاحتكخطادًت الا الخلى

لإلحابت على ؤلاشيالُت اإلاؿشوحت وجبعا لؿبُعت الذساظت، ومً أحل جحلُم أهذافها اعخمذها في بحثىا  مىهج البحث:

ىضف واكع بعلى اإلاىهج الىضفي الخحلُلي لذساظت وجحلُل مىغىع البحث باالظدىاد ئلى عملُت مسح مخياملت ورلً 

ومىهج دساظت حالت مً خالٌ وكىفىا على  ؛ؿاعالىلل البحشي العالمي والجضاةشي وجحلُل أزاس حاةحت وىسوها على الل

هُبرون للىلل البحشي وما ًمىً اظخخالضه مً جذاعُاث الجاةحت على الىلل البحشي للمحشوكاث في مإظعت 

 الجضاةش باألسكام وؤلاحطاةُاث.

 خاضت في الجضاةش ومًغير مخاحت  وؤلاحطاةُاثجىمً أهم ضعىباث البحث في وىن ألاسكام : صعىباث البحث

 الطعب حذا الخطٌى عليها غف ئلى رلً كلت اإلاشاحع الخذًثت.

ٌعخبر مىغىع البحث حذًث حذا ولزا فىجذ بعؼ الذساظاث فلـ التي حعالج حضب ضغير مً : الدراضاث الطابقت

 اإلاىغىع اإلاذسوط.

 حضاء:ومً البحىر والذساظاث العابلت إلاعالجه بعؼ هاجه ألا 

   2016هجذ ملالت في مجلت دساظاث وأبحار اكخطادًت في الؿاكاث اإلاخجذدة في العذد الخامغ الطادسة في دٌعمبر  -1

الىقل البحزي في جىسيع املىتجاث البتروليت مع إلاشارة  الذهخىس هىفل ظمایلي جحذ عىىانو للذهخىسة فػُله بىؾىسة 

ائز طادًت لىلالث الىفـ واملخشوكاث والُاث الىلل البحشي حُث كذمىا فيها عشع حٌى اللذسة الاكخ لحاله الجش

التي مً احلها جلىم بدعهُل عملُه الخبادٌ الخجاسي مً خالٌ بعؼ العىاضش التي جلعب دوس سةِس ي في بىاء ضىاعت 

 .راث ظالظل مشجبؿت

ذواجشة هشامه جحذ اظم ال ،2020الطادسة بجىان  02/ العذد: 02في ملاٌ أخش في مجلت الخمىين الاحخماعي املجلذ  -2

جأثير الاسماث الصحيت العامليت على الاقتصاد العالمي اي جأثير كىفيد خبيزة اهفاٌ خيرة بعىىان مشوة، سحاٌ فاؾمت و 

على 10ىفُذ جحذزىا عً وغع الجضاةش بطفه خاضه والعالم بطفه عامه حٌى أزاس و على الاقتصاد الجشائزي  91

اإلاالُت اي حمُع الجىاهب التي جأزشث بالىباء ومذي ظشعه اهدشاسه وخؿىسجه على ُت و الاوغاع الاكخطادًت والاحخماع

 الجيغ البششي وما هي الاحشاءاث اإلاخخزة ملجابهه الىباء.
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قطاع الىقل جحذ عىىان  2020الطذسة في دٌعمبر  01العذد سكم  03ملاٌ في مجلت اإلاُادًً الاكخطادًت املجلذ  -3

ائزيت) البحزي )أو الذهب ألاسرق جحذ اششاف  واجهت محىريت لتحقيق التىىع والتىميت الاقتصادًت للدولت الجش

ت واإلاالُت  اظش احمذ دمحم العباعي لألوادًمُت العشبُت للعلىم ؤلاداٍس الذهخىسة لؿُفه سحب حامعه ظىق اهشاط ٍو

ه مطش و  فخم وضف وجحلُل مذي اهمُه و حعلُـ الػىء على  صفاقظ، جىوظ حامعتمزوان داودي من بجمهىٍس

 الىلل البحشي في الجضاةش سغم محذودًت امياهُاث الاظؿٌى البحشي الخجاسي 

 2020العذد الخاص حٌى ألازاس الاكخطادًت لجاةحت وىسوها ظبخمبر  20ملالت في مجلت العلىم الاكخطادًت املجلذ  -4

لجشائزي في ظل جداعياث العامليت لجائحت كىروها بين الاضتجابت الاقتصاد اوعلىم الدعُير اخشي جحذ عىىان 

للذهخىس بىلعشاط ضالح الذًً بجامعه ظؿُف الاولى والزي ظلـ الػىء حٌى جذهىس  الاهيه واملىاكبت البعدًت

ضه لجمُع اللؿاعاث ظىاء في العالم او الجضاةش خا 10اظعاس الىفـ العالمي هدُجت احخُاح الىباء العالمي وىفُذ 

 .والاظالُب اإلاعخمذة لخخفُف مً حذه ازاسه

اسمه فيروص كىروها حٌى  Les Cahiers du Cread- Vol. 36 -N° 03-2020 ـملاٌ أخير في مجلت الطىف ب -5

جحذ اششاف  2020 وجداعياتها على قطاع الىقل الجىي في الجشائز دراضت مقارهه مع بعض الدول العزبيت

احخياس الذاخلي بين   حُث دسظا، زان اعخمذا على اإلاىهج الخحلُلي الىضفيلالذواجشة عثمان الخىاحي وأماٌ جباوي وال

ت  ت والخعاةش التي حعشع لها هزا اللؿاع مىز ظهىس الاصمه الىباةُت وجشاحع اساداتها العىٍى ششواث الشحالث الجٍى

 .ذ ًأخزملاسهه بالذٌو العشبُت والزي ك

 :خاوس الخالُتملا فشمل أما عً هُيل الذساظت: هيكل الدراضت

:املخىس  ف  وشاؽ ئلى مفاهُمي هى مذخل ألاٌو حخىي على عذد مً الخعاٍس مفهىم  منها،هزهش  واإلافاهُمالىلل بحشي ٍو

الفاعلت  العىاضشالبحشي، الىلل  تخطىضُاث الىلل البحشي، آلُ ، اإلاُىاء،وأهىاعها العفُىتمفهىم  الىلل البحشي،

غ، جشظاهت بىاء وإضالح في الىلل البحشي بما فيها  ت، ششواث الشخً والخفَش ت، اإلاىاوئ البحٍش ششواث اإلاالحت البحٍش

ت، مششوعاث الخىهُالث اإلاالحُت...العفً ذ اإلاعذاث البحٍش ، أهمُت وأهىاعه، علذ الىلل البحشي ، مششوعاث جىٍس

 ي للمىخجاث البترولُت زم جؿىسه.، الىلل البحش الىلل البحشي للبػاتع

ذب بلمحت بىف للبػاتع،الىلل البحشي العالمي  على 10-خذاعُاث أصمت وىفُذلهزا املخىس ًخؿشق الثاوي: املخىس 

خُت حٌى الىلل البحشي زم جؿىس الىلل البحشي العالمي بما فيها واكع الىلل البحشي مً مىاوئ   وأظاؾُلجاٍس

جأزير الجاةحت ، وأخيرا واهدشاسهافبعذ الخعاٍسف هخىع في هُفُت ظهىسها  وىسوها،؛ زم هخيلم عً حاةحت وجؿلعاث

  على الخجاسة الذولُت وعلى الىلل البحشي للبػاتع.

هلل املخشوكاث، زم جأزير أصمت وىسوها على  وباألخظضاةش املخىس الثالث وألاخير: ًدىاٌو الىلل البحشي للبػاتع في الج

خ، زم هخيلم عً الىاكع وعً جؿلعاث اليشاؽ مً  ، ووعتهلهزا ألاخير هزا املخىس بخؿىس اللؿاع في الىؾً عبر الخاٍس

ت ف  ،بنى جحخُت، أظؿٌى ججاسي ومىاسد بشٍش بعذها هخؿشق ئلى دساظت حالت مإظعت هُبرن للىلل فبعذ الخعاٍس

ت  حاةحتمذي جػشسها مً هذسط و باألسكام الجاهب الخجاسي باإلاإظعت وعشع  وىسوها وىنها اإلاإظعت الجضاةٍش

ٌ  .الىحُذة اإلاششفت على الىلل البحشي للمحشوكاث ٌ جىضُاث  الىضٌى ئلى وهحاو  للخشوج مً أصمت الشاهىت. وحلى
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  ملدمت

 في الغثِؿُت الُغ١  ا٦دكاٝ م٘ الؾُما اإلااض ي في الا٢خهاصًت وؤبٗاصه ؤهمُخه الضولي للى٣ل ٧ان ل٣ض

اث خغ٦ت وجىامي الٗالم  ؤهمُت ْهغث الح٣بت جل٪ في الخجاعي  ٖهغ في ألاوعوبُىن  بها ٢ام التي الجٛغاُٞت ال٨كٞى

اصة الهىاُٖت الثىعة ْهىع  وم٘ زانت بهٟت البدغي  والى٣ل ٖامت بهٟت الى٣ل الضولي  حغاء مً ؤلاهخاج وٍػ

 وبضاًت ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  في الضولي الى٣ل ؤهمُت ػاصث ومً زم الضولي، الٗمل وج٣ؿُم الخسهو مباصت جُب٤ُ

ً ال٣غن   وبضاًت ألالُٟت صزى٫  وم٘ ،وألاٞغاص الؿل٘ ه٣ل ٖملُاث في الجىي ومؿاهمخه الى٣ل ْهىع  م٘ ؤ٦ثر الٗكٍغ

ً الحاصي ال٣غن  اصة تٖهغ الٗىإلا وصزى٫  والٗكٍغ  في ٣ِٞ لِـ الضولُت والخجاعة الٗاإلاُت الؿُاخت خغ٦ت وٍػ

 .املخخلٟت بإهىاٖه الضولي الى٣ل ٖملُاث ٖلى متزاًضا ق٩ل َلبا طل٪ ٧ل الخضماث، في ول٨ً الؿل٘

 في و 
ً
٣ٍىم الى٣ل البدغي للبًاج٘ بضوع هام في الحُاة الا٢خهاصًت ملخخل٠ الضو٫، بط بهه ٌٗض ٖامال مازغا

مثل الٗمىص ال٣ٟغي والغ٦حزة ألاؾاؾُت لحغ٦ت الخجاعة الخاعحُت، ٦ما ًاصي بلى  ه٣ل زُت الخىمُت الا٢خهاصًت، ٍو

ت للى٣ل البدغي في الٟترة  البًاج٘ وحؿلُمها في الؼمان واإلا٩ان املحضصًً لها، وخضزذ جُىعاث ج٨ىىلىحُت حظٍع

م مما صٞ٘ البٌٗ ؤن ًُل٤ 1978م واجٟا٢ُت هامبىٙع ٖام 1968، م1924 ىا٢ٗت ما بحن اجٟا٢ُت بغو٦ؿل ٖامال

ت، ومً مٓاهغ  هظه الثىعة مكاع٦ت الضو٫ الىامُت في الى٣ل البدغي ٖليها الثىعة الخ٨ىىلىحُت في اإلاالخت البدٍغ

، وإن مؿإلت الى٢ذ واإلاىاُٖض ج٨دؿب الخجاعي الضولي في الى٢ذ الحايغ للبًاج٘، الظي ٌٗض مً ع٧اثؼ الخباص٫

ت ب٣ى ؤهم ؤهضاٝ ،ؤهمُت متزاًضة زانت بٗض حؿإع هظه الٗملُت الخجاٍع اًها٫ البًاٖت  هىالىا٢ل البدغي  ٍو

 .في الؼمان واإلا٩ان املحضصًً
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 : مفاهيم عامت حى  الىلل البحسي والأ

ت ٧ل ما ًخٗل٤ ت، ٣ُٞهض باإلاالخت البدٍغ ٤ بحن الى٣ل البدغي واإلاالخت البدٍغ بدؿُحر  بضاًت وحب الخٍٟغ

ىضعج جدتها: الى٣ل البدغي )ه٣ل البًاٖت   والاؾاَُل والغ٧اب(، ؾًٟ الهُضالؿًٟ في البداع واملحُُاث، ٍو

حرها ت ٚو   .البدٍغ

 ي البحس مفهىم الىلل  -1

ٟحن قاملحنو   البدغي:خُث ٌٗخبر الى٣ل  مً زال٫ طل٪ ًم٨ً ط٦غ حٍٗغ

املحُُاث مً ٖبر البداع و  البًاج٘ بىاؾُت الؿًٟٞغاص و ه٣ل ألا  حغاء ٖملُتمىٓىمت مخ٩املت إلصاعة وإ -          

 1الؿٗغ اإلاخ٤ٟ ٖلُه.زغ في الى٢ذ املحضص وبالكغٍو و آالى مُىاء مُىاء مٗحن 

وكاَا اهخاحُا مً خُث ما ًًُٟه للؿلٗت اإلاى٣ىلت مً مىٟٗت ا٢خهاصًت م٩اهُت، وػمىُت وطل٪ بى٣لها مً  -          

ُٗا ًد٤٣ جباص٫ ؾلعي ٖلى غ ُٞه بلى م٩ان جىضع ُٞه، و٦ظا وكاَا جىَػ اإلاؿخىي املحلي وؤلا٢لُمي  م٩ان جخٞى

 2والٗالمي لها.

  الىلل البحسي  وشأة -2

غ الؿًٟ  خذ زٍُى مالخُت ومىاوئقهض الٗالم جُىعا ٦بحرا في مىٓمت الى٣ل البدغي مً جٍُى خضًثت   ٞو

ش ٢ضًم ًغح٘ الى ٖهغ ؤلا ي البدغ الاخمغ وؿان البضاجي ٣ٞض ٧ان للٗغب وكاٍ ججاعي فوإلاا ٧ان الى٣ل البدغي جاٍع

ت التي جم٨نهم مً ه٣ل والخلُج الٗغبي و  بحن الكغ١ والٛغب وحٗخبر ؾُٟىه  الخجاعةلظل٪ اهخمىا ببىاء اؾاَُل بدٍغ

ش خُث ط٦غ ؤؾُضها هىح  ها الخاٍع م في ٢ىله حٗالىو٫ ؾُٟىه مالخُه ٖٞغ ِيَىا ": ها ال٣غان ال٨ٍغ ُُ ْٖ
َ
َ٪ ِبإ

ْ
ل ُٟ

ْ
ِ٘ ال َواْنَى

 َِ ا
َ
س

ُ
 ج

َ
َىا َوال ُِ ُمىاَوَوْخ

َ
ل
َ
ْ ًَ ِظً

َّ
ىَن بِ  ْبِجي ِفي ال

ُ
َغ٢

ْ
ٛ ُهم مُّ مت آلاًتوالخُاب في ، "نَّ مىحه الى ؾُضها هىح ٖلُه الؿالم  ال٨ٍغ

 الخجاعةول٣ض اهخم الٗالم بالى٣ل البدغي بٗضما ا٦دك٠ صوعه في  لُىجى بها مً ال٣ىم الٓاإلاحن الؿُٟىتببىاء 

ت الُا٢تخُث جم اصزا٫  ،الضولُت ع والخدضًث في الى٣ل البدغي مُالصي وامخض الخُى  1767في الؿًٟ ٖام  البساٍع

٤ وهٓم الخىحُه آلا ؾىاء في  ؤلال٨تروهُتوالحىاؾب  اإلاا٦ُىت بةصزا٫لي الى هٓم الخهمُم وم٣اومه الحٍغ

في الى٣ل البدغي  الهاثلتوبالىٓغ الى الخُىعاث  الهىاُٖت٢ماع و الدؿُحر ٖبر البىى٥ اإلاٗلىماث وألاؤالاجهاالث 

ج لى٣ل  َبُٗت٣ٞض جم جسهُو الؿًٟ ٖلى خؿب  اث والههاٍع اإلاى٣ى٫ اط جم بىاء ؾًٟ مخسههه لى٣ل الحلٍى

اث  ُتالؿىاثل وبغػث الحاٍو ً  ته٣ل همُُ ٧إٖو م٘ جُىع الى٣ل  لخخالءمم٘ مُل٘ الؿخِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

 3.البدغي ٖاإلاُا

  الخعىز الخازيخي -3

الى٣ل البدغي مخسلٟا ج٨ىىلىحُا م٣اعهت ٫ الٟترة التي حاءث بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت ْل ٢ُإ الز

ٜ الؿًٟ ج٣لُضًا وحٗخمض بضعحت ٦بحرة ٖلى وحىص ٖمالت  ،زغي بال٣ُاٖاث ألا  خُث ب٣ُذ ؤؾالُب شحً وجَٟغ

في ؤٖالي  ؾحرهافي اإلاىاوئ، ؤما الباقي ُٞمثل مضة  خُاتها٦بحرة خُث ٧اهذ ؾًٟ البًاٖت الٗامت ج٣ض ي خىالي زلثي 

َالذ ٞترة  مهما اهصٞٗؼامُت الىاحب ل، بجاهب الغؾىم ؤلااإلا٩ىر في اإلاُىاء جخدمل الؿُٟىت٫ ٞترة الالبداع، وز

                                                           
1

 .25 ص ،2014، طكُذرٚح، اإلدار انفكز انجايؼٙ أًٍٚ انُحزأ٘، التصادٚاخ انُمم انثحز٘، -
2

 .39 ص ،2002/2003، طكُذرٚحاإل ،دار انجايؼٛح التصادٚاخ انُمم، طًٛزج إتزاْٛى إٔٚب، -
3

 .56 ص، 2017 ،انُمم انثحز٘ ٔانتجارج انثُٛٛح دار االتتكار نهُشز ٔانتٕسٚغ طاطز يحًٕد احًذ ػثذ انزحًٍ، -
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الؿُٟىت، وبُبُٗت  جخل٣اهاالب٣اء في اإلاُىاء، عؾىم وؤٖباء ؤزغي جىجم ًٖ الهُاهت والخضماث الُىمُت التي 

"، ًباؾم "الىىلىن البدٍغاإلاهاٍع٠ ؾٝى جضعج ٖىض جدضًض ج٩لٟت الى٣ل البدغي والتي حٗٝغ  هظهالحا٫، ٞةن 

ؾُى٫ و٢ض حؿبب ال٠ًٗ الخ٨ىىلىجي بلى ٖضم اؾخٟاصة مً ا٢خهاصًاث الحجم، وبالخالي اهسٟاى بهخاحُت ألا 

 1.الٗالمي واهسٟاى مٗض٫ صوعان الؿُٟىت

٫ الؿبُٗىاث والثماهِىاث مً ال٣غن اإلااض ي ٖٝغ ٢ُإ الى٣ل البدغي زىعة ج٨ىىلىحُت امخاػث الوز

اث، وبالخالي  :الخالُحن باججاهحن مً الىٓام اإلاخ٩امل الظي ٌؿمى بىٓام  اؾخٟاصجهاحؿإ اؾخسضام الى٣ل بالحاٍو

٤ اإلاىاولت   «door to door""مً الباب بلى الباب ٜ الؿًٟ ًٖ ٍَغ واؾخسضام ج٣ىُاث خضًثت في شحً وجَٟغ

ٜ ؾ-٣ُٞت لؿًٟ عو ألا   مثال.ًٟ البًاج٘ الهب، ٧الحبىب عو بِىما ًخم اؾخسضام الخ٨ىىلىحُت الٗالُت في جَٟغ

٤ بىاء ؾًٟ ؤ٦بر حجما وؤ٦ثر جسهها  الاؾخٟاصةالك٩ل ؤم٨ً  وبهظا  جخالءممً مبضؤ ا٢خهاصًاث الحجم ًٖ ٍَغ

هام٘ الخٛحراث التي  ؾىا١ واقخضاص اإلاىاٞؿت مما ًدخم الٗالمي الجضًض هدُجت لٗىإلات ألا  الا٢خهاصيالىٓام  ٌٗٞغ

٤ الخد٨م في ج٩ال٠ُ الى٣ل؛ زانت  البدث صوما ًٖ وؾاثل حضًضة لخسٌُٟ ؾٗغ بُ٘ الىخضة الىاخضة ًٖ ٍَغ

 2.ًىدؿغ م٘ بغوػ مٗالم الٗىإلات صوعهابضؤ  ،بطا ٖلمىا ؤن الغؾىم الجمغ٦ُت

 .2117الى  1771 بين  ماالخعىز الري شهده الىلل البحسي خال  الفترة  ي(: ًىضح مد1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

de-maritime-fret-de-volume-evolution-mondial-maritime-https://fr.statista.com/infographie/24533/commerce- :املصدز.

marchandises/ ٘04/04/2022في  اَل. 

                                                           
1

 .190 ص ،2001 ،يكتثح ٔيطثؼح االشؼاع انفُٛح التصادٚاخ انُمم انثحز٘، احًذ ػثذ انًُصف يحًٕد، -
2

، ، دٚظًثز2، يجهح انثُاء االلتصاد٘ انؼذد انشزكاخ انًشغهح نهًحطاخ انثحزٚحتذأنٙ ٔانلزاءج فٙ انُمم انثحز٘ ، تٍ جثار دمحم -

 .76 ص، 2018

https://fr.statista.com/infographie/24533/commerce-maritime-mondial-evolution-volume-de-fret-maritime-de-marchandises/
https://fr.statista.com/infographie/24533/commerce-maritime-mondial-evolution-volume-de-fret-maritime-de-marchandises/
https://fr.statista.com/infographie/24533/commerce-maritime-mondial-evolution-volume-de-fret-maritime-de-marchandises/
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خضح مً الغؾم ان خمىالث الؿًٟ ٢ض جُىعث بك٩ل ٦بحر واعجٟٗذ بإ٦ثر مً  ام  1970مغاث بحن  4ٍو ٖو

 .2000، زانت بٗض ؾىت وهظا صلُل ٖلى مضي جُىع الى٣ل البدغي في حمُ٘ نىعه 2019

 البحسي هميت الىلل أ -4

بن هظا ال٣ُإ الا٢خهاصي الحُىي ٌٗض مً ؤضخم وؤٚؼع ال٣ىي ؤلاهخاحُت جىلُضا للضزى٫ وال٣ُم 

ألاؾُى٫ الخجاعي لخضمت الخجاعة الضولُت ًمازل ٖملُت الاؾدثماع في  وجضُٖمٞاالؾدثماع في بىاء  اإلاًاٞت،

دؿً مً قغٍو الخجاعة الضو  ،الهىاٖاث اإلاىخجت لبضاثل الىاعصاث ؤو الهاصعاث لظل٪  للضو٫ اإلاال٨تلُت ٍو

دؿً  ججاعتهاألاؾُى٫ واعجٟإ حجم  مٗضالث جض٤ٞ الىاعصاث والهاصعاث جماقُا م٘ حجم ٦ظل٪ الخاعحُت، ٍو

ن ًدمل ججاعة ؤبم٩اهُت ؤؾُى٫ الضولت  الُلب الٗالمي ٖليها ومىه ج٣لُل ج٨ضؽ البًاج٘ باإلاىاوئ املحلُت، ومً جم

ىُت، باإلياٞتالخاعحُت ؤي اؾخسضام قٍغ جًُٟل الخجا بلى بم٩اهُت الخإزحر في اإلااجمغاث اإلاالخُت وؤؾٗاع  عة الَى

ت، ٦ما ًاصي بلى زل٤ ٞغم حضًضة ناإلاىىالح غ الٗمالث ألاحىبُت، وجدؿحن محزان اإلاٗامالث للٗمل البدٍغ ، وجٞى

ت  .الجاٍع

ٞالخضماث  الىامُت، ٞالى٣ل البدغي له ؤهمُت ٦بحرة في ٖملُت ؤلاهماء الا٢خهاصي للضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫ 

الهىاُٖت ؤو الؼعاُٖت  التي ٣ًضمها "هي م٨ملت لليكاٍ ؤلاهخاجي الظي ج٣ضمه ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي ؾىاء

ؤؾاؾُا في ٖملُاث ألامً الٛظاجي  ؤو الؿُاخُت ؤو ٢ُاٖاث الى٣ل الضازلي ٦ما ًلٗب ٢ُإ الى٣ل البدغي صوعا

 وؾاثل الى٣ل البدغي آزاعا هامت في مجا٫ ج٣ؿُم الٗمل الضولي وجسهُو اإلاىاعص ع ولخُى  ،الاحخماُٖتوالخىمُت 

الظي ٣ًىص خغ٦ت الخض٤ٞ الؿلعي في الخجاعة  ٞهى ،والخإزحر ٖلى م٩ُاه٨ُُت الؿى١ الٗالمي للؿل٘ والخضماث

اث الضولُت و٢ض ػاص مً هظه اإلا٩اهت اإلاخمحزة  .للى٣ل البدغي هجاح واهدكاع الى٣ل بالحاٍو

ؿُٟىت هي املحىع الغثِس ي الظي ًضوع خىله وكاٍ ٢ُإ الى٣ل البدغي والظي ًخًمً قغ٧اث وجى٦ُالث وال

ٜ، هُئاث الخإمحن، جغؾاهاث البىاء، الؿًٟ، قغ٧اث بنالح الؿًٟ  1.اإلاالخت، قغ٧اث الشحً والخَٟغ

 :البدغي الى٣ل  ألهمُت بٌٗ الى٣ا٦ٍما هظ٦غ 

 ؛مؿخلؼماث الاهخاجث الاهخاحُت بى٣ل اإلاىاص الخام و الٗملُاالاؾهام في -                    

 ؛البًاجٖ٘لى الؿل٘ و  جيكُِ الُلبجىلُض و -                           

ها ٦ظل٪ مدلُا، ا٢لُمُا و  حٗضصهاو  ألاؾىا١احؿإ ع٢ٗت -                         ؛ٖاإلاُاوجىٖى

٤الخج ٖىإلاتجد٤ُ٣  -                  ؛الاؾىا١ في ٧اٞت ؤهداء الٗالمعبِ مىا٤َ ؤلاهخاج و  اعة ًٖ ٍَغ

اث -                 ؼ ٞاثًهجد٤ُ٣ جىاػن محزان اإلاضٖٞى  ؛حٍٗؼ

 2.جد٤ُ٣ الخىٕى والخىمُت الا٢خهاصًت الكاملت للضولت -                

 

 
                                                           

1
ص ، 2013 يذكزج ياجٛظتز، تكٛٛف يؼٓا،رصاع حٛاج، اثز انتطٕراخ انؼانًٛح انزاُْح ػهٗ صُاػح انُمم انثحز٘ انؼزتٙ ٔيذٖ  -

03-04. 
2

ٔاجٓح يحٕرٚح نتحمٛك انتُٕع ، ٔ انذْة األسرقأانثحز٘ يزٔاٌ انذأد٘، لطاع انُمم ٔ حًذ دمحم انظثاػٙأٚاطز ٔ نطٛفح رجة -

  .43 ص ،2020 ،1انؼذد ، 3ٔانتًُٛح االلتصادٚح نهذٔنح انجشائزٚح، يجهح انًٛادٍٚ االلتصادٚح انًجهح 
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 1البحسي خصائص وشاط الىلل  -5

ًخإزغ وبك٩ل مباقغ  ٍباٖخباعها وكاالى٣ل البدغي ًٖ ٚحرها مً الاوكُت الا٢خهاصًت  تجخمحز ؤوكُ

اث مالخُت حٗجى بى٣ل ن الاؾدثماع ُٞه ٌٗخمض ة، ال٣ُـ...الخ( لظا ٞللبداع، )اإلاىارب٣ىي الُبُُٗت  ٖلى مكغٖو

ٞالُلب ٖلى زضماث هظا ال٣ُإ مكخ٤ ، ًًاؤشخام والؿل٘ بإمان والابداع اإلاالثم واإلاامً ل٩اٞت الؿًٟ ألا

اصة تالؿلُٗت والخضمُمً الُلب ٖلى اإلاىخجاث  في ٖغى زضماث الى٣ل البدغي  الاهسٟاى، هظا ٌٗجي ؤن ؤي ٍػ

هظا ال٣ُإ  يالاؾدثماع فلظا ٞان ٖملُت  ،الازغي  تالا٢خهاصًب٣ُت ؤوكُت ال٣ُاٖاث  ىمباقغ ٖل لًازغ وبك٩

ومً زهاثو التي ًخمحز  حؿخىحب صعاؾت جدلُلُت ص٣ُ٢ت بهضٝ الاؾخٛال٫ الامثل ل٩اٞت اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت،

 :منهابها هظ٦غ 

  البحسي ازجفاع الكثافت السأسماليت ملشسوعاث صىاعت الىلل  -              

ضها بإحهؼة مالخُت   توالالؾل٨ُؤًً جهل الخ٩لٟت الغؤؾمالُت لبىاء بٌٗ ؤهىإ الؿًٟ انالخها وجؼٍو

ً حر وؾاثل الشحً والخسٍؼ  ،ملُىن صوالع 200لخم٨نها مً الابداع بإمان، جهل الى مبلٜ  طاث ٦ٟاءة ٖالُت وجٞى

 .ملُىن صوالع 400اإلاخىؾُت َا٢ت الاؾدُٗاب الى  اإلاىاوئ إلوكاءو٢ض جهل هظه الخ٩لٟت باليؿبت 

جصاًد اعخماد جلىياث الخلدم الخكىىلىجي في صىاعت الىلل البحسي لبىاء السفً ووشاط  -              

 والخفسيغ الشحً

 لُتآلا ؾالُب الٗلمُت الحضًثت ٦ىٓام جباص٫ البُاهاث ال٨تروهُا وهٓم اإلاٗلىماث والحاؾباثبخُب٤ُ ألا 

٘ ال٨ٟاءة الاهخاحُت وزٌٟ ٖىانغ الخ٩ال٠ُبهضٝ  الؿًٟ  ومضة ب٣اء ٦سٌٟ ج٩ال٠ُ الخإمحن واإلاىاولت، ٞع

اث   .، وج٣لُل وؿب الخل٠باإلاىاوئوالحاٍو

خضىع صىاعت الىلل البحسي لسيعسة بعض الدو  والشسكاث املالحيت العامليت وكرا حشكيل بعض  -             

 العامليتالخحالفاث 

 ؤ٦برللمىاٞؿت الضولُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ْلذ ؤإلااهُا  االخ٩اٞإلاٗاًحر  تٚحر زايٗٞهظه الهىاٖت 

اث بال ؤن خهتها جغاحٗذ  وؾًٟمال٪ لؿًٟ الاؾدئجاع  بلض الهحن  ، ٖلى ٨ٖـ ٦ىضا،2017زال٫  ٢لُالالحاٍو

 ً ا ءؤوكُت بىاوالُىهان التي اعجٟٗذ خهتها في هظا اليكاٍ، ٖو والُابان  الؿًٟ ٣ٞض اؾخإزغث به الهحن، ٧ىٍع

مً ٖملُاث  %79وبا٦ؿخان ٖلى  بىٛالصٌل%، بِىما اؾخدىطث حىىب آؾُا بىحه ؤزو الهىض، 90بإ٦ثر مً 

ٖملُت بٖاصة  بحن الىا٢لحن الٗاملُحن ٣ٞض ؤؾٟغث 2017في  ثه٩ُلت الخدالٟا، ؤما بسهىم بٖاصة ًج٨ؿحر الؿٟ

ً ه٩ُل ؾىقي قضًض التر٦حز والThe Allianceو  Ocean Alliance، M2حك٨ُل ت  ًٖ ج٩ٍى ؾُما بالُغ١ الخجاٍع

لباقي الىا٢لحن  %7جاع٦ت  الٛغب،-غ١ الكغ١ % مً 93َمٗا بـ  الغثِؿُت خُث اؾخإزغث هظه الخدالٟاث الثالثت

 .والا٢لُمُحن الانٛغ حجماالٗاملُحن 

 

 

 

                                                           
1

، ص انًزجغ انظاتك نطٛفح رجة ٔٚاطز احًذ دمحم انظثاػٙ ٔيزٔاٌ انذأد٘، لطاع انُمم انثحز٘ أٔ انذْة األسرق، -

43. 
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  الاخسي ظى  عمس مشسوعاث صىاعت الىلل البحسي ملازهت باملشازيع الصىاعيت  -           

ت واإلامغاث اإلاالخُت جهل بلى  ؾىت، 25-30للؿًٟ ٖاصة ما ٩ًىن بحن  ٞالٗمغ اإلاخىؾِ ؤما اإلاىاوئ البدٍغ

٘ بض٢ت ٦بحرة ومخابٗت زُِ ٧اٞت مغاخل الاؾدثماع،  لظا وحب ،ؾىت 100  بلخجى.. .يغوعة ج٣ُُم هظه اإلاكاَع

 .اجساط ؤي ٢غاعاث مخٗل٣ت باالؾخٛال٫ والخىؾ٘ الؿلبُت ٖىض ازاع

  للخجصئتللخخصيً والخكاليف غير كابلت  تغير كابلخدماث الىلل البحسي  -         

٣ت مخىانلت  غ مباقغة وبٍُغ ان الخضمت حؿتهل٪ بمجغص اهخاحها، هظا ٌٗجي ؤن زضمت الى٣ل البدغي جخٞى

٤ واإلا٩ان بمجغص الُلب ٖليها ٦خ٨ٟل الؿًٟ بى٣ل ؾل٘ مُٗىت في ػمً مٗحن الى وحهت مُٗىت مخُلباث الؼمان  ٞو

 .مً مُىاء الاهُال١ بلى مُىاء الغؾى

ج٩ال٠ُ  للخجؼثت، ٟٞيها نٗىبت خى٫ ٦ُُٟت جدمُل اإلاىاوئم ٖضم ٢ابلُت ج٩ال٠ُ اوكاء  مبسهى ؤما 

 .ىاجي َُلت ؤًام الؿىتُاليكاٍ اإلااٖها اإلاىخٟٗت بسضماث الاوكاء بض٢ت ٖلى ٧اٞت الؿًٟ بإهى 

افس كيمت -            الصمً عىصس اخخصاز الىلل البحسي وأهميت املعلىماث في صىاعت جى

الى٢ذ املحضص جخم مً زال٫ هٓم الاجهاالث حض مخُىعة جى٣ل  وفيٞخباص٫ اإلاٗلىمت الض٣ُ٢ت ال٨تروهُا 

٘ ... الخ، بهضٝ املحُاث الاعيُت الؿًٟ والجماع٥ بحن ٧ل بهجاػ ؤوكُت هظا ال٣ُإ بإ٢ل و٢ذ وج٩لٟت، وٞع

ت ؤما ج٣لُو ٖىهغ الؼمً ٞله ألاهمُت ال٨بري  ،بخم٨ُنها مً زضمت ؤ٦بر ٖضص مً الؿًٟ ٦ٟاءة اإلاىاوئ البدٍغ

خإحى له طل٪  ؤًًا وصاثما في اصة اهخاحُخه، ٍو ٘ ٦ٟاءة ؤصاء زضماث هظا اليكاٍ وٍػ زٌٟ الخ٩ال٠ُ وٞع

 1.عةمخُى  باؾخدضار هٓم ه٣ل

 البحسي كل الىلل ام مشهأ -6

م٨ً ان هدهغ ؤبغػها ُٞما ًلي:  ٍو

 ؛خغ٦ت البًاج٘ مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت بلى الضو٫ الىامُت ويٟٗها باالججاه اإلاٗا٦ـ-                    

 ؛الؿُاؾُت الٗىاث٤-                    

ت اإلاٟغويت مً ٢بل بٌٗ-          ؤزغي؛الضو٫ ٖلى مىخجاث صو٫  الٗىاث٤ الخجاٍع

 ؤلاعهابُت؛الحغوب والجزاٖاث والٗملُاث -        

 ؛خالت ال٣ُـ الؿاثض في بٌٗ ألاما٦ً-        

 ؛خضًثا٢ىاهحن ألامً اإلاٟغويت -        

 ؛اعجٟإ ج٩ال٠ُ الدكُٛل-       

 ؛ىاوئح٣ُٗض ؤلاحغاءاث في بٌٗ اإلاو نٗىبت -       

 ؛ىاوئت في اإلاىاولٟاى في مٗضالث اإلاهسالا و حجم الحغ٦ت  ويجض-       

تي٠ٗ ٢ضعاث اإلا-          ؛ىاعص البكٍغ

ٟت م و الغؾى  هُا٧لُٞما بُنها مً خُث  اإلاىاوئ ٝازخال -        اث ألاحىع و الخٍٗغ  ؛مؿخٍى

اثالدؿهُالث ًم ج٣ض مٖض-         ؛للؿًٟ وألاولٍى

                                                           
1

  http://alwatan.com/details/93520، 20/04/2022ػثذ انؼهٛى، اغهغ ٕٚو  -

http://alwatan.com/details/93520


  عمىمياث حى  الىلل البحسي                                                                                                                        و  الفصل لا 

11 

 

 ؛الٗاإلاُتالغثِؿُت لكغ٧اث الى٣ل  اإلاالخُتٖلى الخٍُى  اإلاىاوئمً  حرحىص ٦ثو  مٖض-       

ت الؿاب٣ت إلاو ال٣اهىهُت و  اإلااؾؿُتمىا٦بت ألاهٓمت  مٖض-        .تخُلباث ٖهغ الٗىإلاؤلاصاٍع

 املساعدة في الىلل البحسي  ثأهم الفاعلين واليشاظا ثاهيا:

 أهم الفاعلين في الىلل البحسي  -1

م٨ً ؤن هدهغ هم في   :ٖىانغ ؤؾاؾُتزالزت ٍو

 السفيىت -1-1

 حعسيف -ا            

ذ اإلا تحٗخبر ؾُٟىت في ٖ" :يب.ج الؿُٟىت ٦ما ًل١.مً  131اصة ٖٞغ آلُت  ٝغ هظا ال٣اهىن ٧ل ٖماعة بدٍغ

ت، بما بىؾُلتها الخانت او ًٖ ٤ ٢ُغها بؿُٟىت ؤزغي ؤو مسههت إلاثل هظه  ٖاثمت ج٣ىم باإلاالخت البدٍغ ٍَغ

 :اليبإنهـا جخهـ٠ بالٗمـاعة ؤو آلالُت الٗاثمت، وبالخاإلاكٕغ الجؼاثغي خضص مٟهىم الؿُٟىت  "اإلاالخت

ًدى٣ل في  اث ؤو الجؿـم الـظيًخدغ٥ ٞـي ٖمـ٤ البدغ ٧الٛىان ظي٨ـً ؤن وٗخبر الؿُٟىت ٧الجؿـم الال ًم

 .الكغاُٖتالجى وفي البدغ مٗا ٧الُاثغاث 

الٗضًض  ي الخُىع الخ٨ىىلىجي بلى اؾخدضارٞمً هاخُت ؤصجبرػ ؤهمُت حٍٗغ٠ الؿُٟىت مً حهخحن، و 

ت بإبٗاص نٛحرة حؿخسضم للهى  واإلايكأثالاصواث  مً ت  والضعاحاث ٧ال٣ىاعب الهىاثُت والدؿلُتالبدٍغ البساٍع

الحٟغ،  حهت ؤومً  الكغاُٖت، ٦ما ْهغث في اإلا٣ابل ميكأث ؤزغي طاث ؤبٗاص ٦بحرة، ٦مىهاث الخى٣ُبوالىاح 

حهت ؤزغي ٞةن بيٟاء ون٠  مً ،الواملحُاث واإلاهاو٘ الٗاثمت، مما ًثحر الدؿائ٫ خى٫ ما بطا ٧اهذ ؾُٟىت ؤم 

ت مً الىهىم   .جسو الؿًٟ ٣ِٞ صون ٚحرها يال٣اهىهُت التالؿُٟىت ٖلى اإلايكإة ًخى٠٢ ٖلُه جُب٤ُ مجمٖى

خباع اإلايكإة الٗاثمت ؾُٟىت ال بض مً جىاٞغ الك  :غٍو الخالُتمً هىا اٖل

خُاص، ؤي ؤن نٟت الؿُٟىت جًل ؤن جماعؽ اليكاٍ في البدغ و  -        ملؼمتج٣ىم باإلاالخت ٖلى وحه الٖا

ت، ت وال ج٣ٟض هظه الهٟت ختى ولى ٢امذ بمالخت نهٍغ و٦ظل٪ بطا  للميكإة َاإلاا ؤنها ج٣ىم ٖاصة باإلاالخت البدٍغ

ت اؾخثىاء مً طل٪ ٞةن هظا   .الاؾخثىاء ال ًًٟي ٖلى اإلاغ٦ب ون٠ الؿُٟىت٢ام مغ٦ب بمالخت بدٍغ

ها، م٘ وحىب الخٟغ٢ت بحن  ٞال بض -      ت مهما ٧ان هٖى ؤن جسخو هظه اإلايكإة في اإلاالخت البدٍغ

ت في خحن الثاهُت هي ؤصاة اإلاالخت الضازلُت الؿُٟىت  .واإلاغ٦ب ٧ىن الاولى ؤصاة اإلاالخت البدٍغ

ت،  ة الٗاثمت ون٠ الؿُٟىت مًإج٨دؿب اإلايك الى٢ذ الظي جهبذ ُٞه نالحت للمالخت البدٍغ

ت  ٞبمجغص  جبضؤؤن حؿلم الؿلُاث املخخهت إلاال٪ الؿُٟىت قهاصة جثبذ نالخُت هظه الازحرة للمالخت البدٍغ

 .لهافي خحن جيخهي ب٣ٟضان نالحُتها  ،خُاتها

 

 

 

                                                           
1

-76رلى انًؼذل ٔانًتًى نأليز  2010انًٕافك نـ  1431ريعاٌ  05انًؤرخ فٙ  04-10رلى   لإٌَ، انمإٌَ انثحز٘ انجشائز٘ -

 .1976أكتٕتز  23نـ انًٕافك  1396شٕال  29ًؤرخ فٙ ، ان80
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 أهىاع السفً -ب           

تًم٨ىىا  ت الخجاٍع   1:ط٦غ بٌٗ اهىإ الؿًٟ البدٍغ

 سفً الىلل -            

اث وها٢الث الىِٟ   .مثل ؾًٟ الغ٧اب وؾًٟ الى٣ل البًاج٘ والحاٍو

 سفً املساعدة -           

ت   .ؾًٟ ال٣ُغ والاعقاص والاه٣اط وؾًٟ جدُُم الثلىج وؾًٟ الاعناص الجٍى

 سفً ال جسجبغ بالىلل البحسي الخجازي  -           

 .الاجهاالث وؾًٟ للجزهت والؿًٟ الحغبُتؾًٟ الهُض وؾًٟ مض ال٩ابالث 

 سفً الىاكالث -         

ا ٖليها في نىاٖت 250ؤنبدذ ها٢الث البترو٫ الٗمال٢ت خمىلت  الى٣ل البدغي وهي  ؤل٠ ًَ مخٗاٞع

اصة ً، إلاىاحهت الى٣و في الٗغى ؤو ٍػ ُٟخحن: ألاولى الى٣ل والثاهُت الخسٍؼ  .ألاؾٗاع في ؤي و٢ذ ج٣ىم بْى

 سفً الحاوياث -         

اث طاث اث ٖاصًت وخاٍو ٣ا لخىٕى البًاج٘ اإلاغاص ه٣لها ٞهىا٥ خاٍو اث  جدىٕى ٞو جهمُم زام وخاٍو

لى اث، مىظ ٖام  ،مٟخىخت مً ألٖا ٩ا الضولت الغاثضة في نىاٖت ؾًٟ الحاٍو  .1956وحٗخبر ؤمٍغ

  سفً الدحسجت -         

م٨نها ؤًًا ه٣ل ُهي بك٩ل ٖام ؾًٟ مسههت لى٣ل آلالُاث الؿ باث ٍو اعة ٖلى ؤهىاٖها واإلاؿخٖى

حر طل٪ هي مً الىٕى الظي  ٜ عاؾُاحاهبا بل  ال ًغ٦ًالبًاج٘ ألازغي ٧الىع١ ٚو ، وهي مؼوصة بمٗبر مخدغ٥ لخَٟغ

٤و  ;الشحىت ؤو لخدمُلها بلى الؿُٟىت اث ًٖ ٍَغ ٣ُىعاث مدمال ٖليها اإلاو ؤجغاعاث ال هظه ج٣ىم بى٣ل الحاٍو

اث باإلا٣اؾاث املخخلٟت وجيخ٣ل في الٗىابغ  ٤ اإلاجزل٤ الخلٟي و ؤالحاٍو ٤ الا٣ٞي ًٖ ٍَغ ٖلى الؿُذ الغثِس ي بالٍُغ

و الجاهبي للؿُٟىت وجىحض مهاٖض صازل هظه الؿًٟ وم٘ طل٪ هجض ٞغاٚاث م٣ٟىصة في ؾًٟ الضخغحت ٚحر ؤ

 .مؿخٛلت البًاج٘

  سفً ججازيت -        

  .وجًم ؾًٟ البًاج٘ الهب الجاٝ، ؾًٟ البًاج٘ الٗامت، خامالث الؿُاعاث

 سفً خدمت -       

ت   ت، وحٗمل ٚالبا صازل الحضوص البدٍغ للمُىاء، وهي ؾًٟ   وهي الؿًٟ التي ج٣ىم بسضمت الؿًٟ الخجاٍع

 .ؤلامضاص وال٣اَغاث، ؾًٟ ألابدار

 2يفالخكال -ج     

ان مً الخ٩ال٠ُ جلح٤  الىٕى الاو٫  ٖلىًٟغ١ بُنهما زبراء الا٢خهاص خُث ًُل٣ىن  بالؿُٟىتًىحض هٖى

اث و ؤ الثابختمنها "الخ٩ال٠ُ  ٣هض بها: Faixed costs" الثابختاإلاهغٞو لدكُٛل وخضه  الالػمت الثابختالخ٩ال٠ُ " ٍو

( وطل٪ صون ان ًخإزغ م٣ضاع هظه الخ٩ال٠ُ بحجم مىخجاث اإلاهى٘ الؿُٟىت) وخضه ه٣ل مُٗىهو ؤاهخاحُه مُٗىه 
                                                           

1
 .29، ص 2015أًٍٚ انُحزأ٘، التصادٚاخ ٔطٛاطاخ انُمم انثحز٘، دار انفكز انجايؼٙ،  -

2
 .143، ص انًزجغ َفظّ، أًٍٚ انُحزأ٘ -
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مىالث ا ألاولُتوهي ٧إحىع الٗما٫ وج٩ال٠ُ اإلاىاص ، "الؿُٟىت ٖلى اإلاى٣ىلتبحجم البًاج٘ و ؤ ٠ ٖو لى٦الء ومهاٍع

حرها  .الاجهاالث ٚو

٣هض بها "Direct costs اإلاباقغةو ؤ اإلاخٛحرةالخ٩ال٠ُ "ى ما الثاوي ِٞؿمؤ الخ٩ال٠ُ التي جخإزغ م٣ضاعها " ٍو

ان جهي٠ُ الخ٩ال٠ُ الي " ي الا ان هىا٥ مً ًغ  ،"الؿُٟىتبحجم البًاج٘ التي جى٣لها و ؤبحجم مىخجاث اإلاهى٘ 

الٗملُاث التي ج٣ىم بها الؿًٟ ٢ض  َبُٗتوإن ازخالٝ  اإلاخبٗت املحاؾبُتخض ما امغ ًد٨مه الٗٝغ والخ٣الُض 

لىفي ٖملُه جهي٠ُ الخ٩ال٠ُ لهظه الٗملُاث  مسخلٟتجخُلب جُب٤ُ مٟاهُم   الخانتؾبُل اإلاثا٫ الخ٩ال٠ُ  ٖو

و ؤ ااججاهاتهج٩ال٠ُ الٟغػ وجمُحز البًاج٘ صازل الٗىابغ خؿب و ؤ للؿُٟىتاإلا٩ُاه٩ُي الخاب٘ و ؤبال٣ؿم الهىضس ي 

ٛها  ب٨باثً الغ٧اب طاث  الخانتالخ٩ال٠ُ و ؤ املخؼهُتٖما٫ ألا  ٖلى باإلقغاٝ الخانتالخ٩ال٠ُ و ؤمىاوي جَٟغ

 هي:  الؿُٟىتالتي جضزل وج٩ىن مازغه في ج٩ال٠ُ حكُٛل  والٗىانغ املخخلٟتالضعحاث 

غ)بالؿُٟىت  لإلًغاصاث اإلاٛلت للىخضة باليؿبت الغؤؾمالُت الخ٩لٟت-        ال٣ضم اإلا٨ٗب مً ٞغاٙ ، الغا٦ب ؾٍغ

 ؛الًُ الىػوي( ،البًاج٘

 ؛الؿُٟىتمً  لإلًغاص اإلاٛلت للىخضة باليؿبتج٩لٟه الدكُٛل  -       

تاؾتهال٥ الى٢ىص  -        ؛الؿُٟىتالتي حؿحر بها  والؿٖغ

اصة الخانتالخجهحزاث  -         ،اإلابرصةالٗىابغ  ،الهىاء )ج٠ُُ٨لًمان الدكُٛل الا٢خهاصي مثل و ؤالاًغاص  لٍؼ

٘ اإلاث٣الث(  .وؾاثل ٞع

 املىاوئ -1-2

 املىاوئ ء البحسيت مفهىم -ا           

ت"مٟهىم اإلاُىاء  التي حٗجي  Porta ٞهى مكخ٤ مً ال٩لمت الالجُيُت ال٣ضًمت Port باللٛت ؤلاهجلحًز

وهظا اإلاٗجى لم ٌٗض ٣ًخهغ ٖلى مٟهىم اإلاُىاء البدغي ٣ِٞ بل ٢ض ٌٗجي اإلاُىاء النهغي و٦ظل٪ اإلاُىاء  بىابت

 1.الجىي"

٩ىن في الٗاصة مجهؼ بإخضرعؾىهااإلاُىاء هى بلض ؤو م٩ان ب٣هض خماًت الؿًٟ ؤزىاء " اإلايكأث  ، ٍو

نها، ومؼوص بىؾاثِ الى٣ل والاجهاالث، و٢ض ٜ( وجسٍؼ غ ومٗضاث جضاو٫ البًاج٘ )شحً وجَٟغ ُٞه بم٩اهُاث  جخٞى

ً ،بىاء وإنالح الؿًٟ حر مخُلباث الؿًٟ للؿُذ ولىاػم اإلاا٦ُىاث وجمٍى ظًت والى٢ىص  وجٞى الؿًٟ مً ألٚا

ٗالُت  2".في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً ومُب٤ ألخضر ؤهٓمت اإلاٗلىماث بٛغى حؿهُل ٖملُاجه ب٨ٟاءة ٞو

اإلاضن  ٞهى لِـ ٣ِٞ همؼة ونل بحن البر والبدغ بل مً اإلام٨ً ؤن ًهبذ مجم٘ نىاعي مخ٩امل مً

ً والهىاٖاث إلا٣ابلت الُلب اإلاتزاًض مً الٗمالء، ختى  لومغا٦ؼ الخسٍؼ ؤن ًهبذ  و بل ًم٨ىه ٖلى اإلاضي الٍُى

 3".وبىاباث ألاؾىا١ مدغ٥ عثِس ي لخد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ بحن اإلاضن والدؿهُالث اللىحؿدُت واملجمٗاث الهىاُٖت
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لائذ ػائط انؼًٛثهٙ، خذياخ انًٕاَئ انثحزٚح انًُٛٛح، انًحذداخ االلتصادٚح نهؼزض ٔانطهة ػهٛٓا ٔٔطائم تًُٛتٓا، رطانح  -

 .09، ص 1991، كهٛح انتجارج، جايؼح اإلطكُذرٚح ِادكتٕر
2

  .25، ص انًزجغ انظاتك أًٍٚ انُحزأ٘، انًٕاَئ انثحزٚح انؼزتٛح، -
3

، 11سكٙ ػثذ انفتاح، َحٕ يؼاٚٛز نالطتثًار فٙ انًٕاَئ انثحزٚح انًؤتًز انثحز٘ انذٔنٙ انحاد٘ ػشز ياردكٌٕ دمحم تٕفٛك ٔطهًٗ  -

 .09 ، ص2009 ،اإلطكُذرٚح
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بما   (06)( بلى ٚاًت اإلااصة02ؤما في الجؼاثغ ٞىجض ؤن ال٣اهىن الٗام للمىاوئ ٌٗٝغ اإلاُىاء خؿب اإلااصة )

 ًلي:

البدغي  باإلاُىاء مى٢ٗا ٖلى يٟت البدغ مهُإ ومجهؼ الؾخسضامه في ٖملُاث الى٣ل البدغي والهُض ٣ًهض

  .بصاعي  والجزهت، ٦ما ؤن اإلاُىاء ٣ًام ٖلى ألامال٥ الٗمىمُت الخابٗت للضولت وجثبذ خضوصه بمىحب ٣ٖض

اصة في الخجاعة حٗخبر اإلاىاوئ ؤخض الٗىانغ الهامت في مىٓىمت الى٣ل البدغي، بط جلٗب صوع  الٍغ

ٞىمى ا٢خهاص صولت ما ٌٗخمض ٖلى مٗض٫ الىمى في ججاعتها الخاعحُت، هظا الىمى الظي ًغجبِ ال مدالت  الخاعحُت،

٣ي واصاعة هاجحت في مىاهئها وما ج٣ضمه مً زضماث مخ٩املت ؾىاء مً خُث الجىصة ؤو  بما جُب٣ه مً ٨ٞغ حؿٍى

٣ي. ت في جىُٟظها حؿٍى    الؿٖغ

مّما الؿًٟ والبًاج٘ " ىاوئ بخضي الحل٣اث الؿُاؾُت في نىاٖت الى٣ل البدغي وفي زضماثحٗض اإلا٦ما 

غها لخل٤ التزاوج بحن خغ٦ت اإلاُىاء وإوٗاقها  واإلايكٛلحنًخدخم ٖلى اإلاهخمحن  ٤ في اإلاىاوئ ؤن ٣ًىمىا بخٍُى بالدؿٍى

حر ؤلام٩اهُاث اإلاخُىعة  وجد٤ُ٣ الٗاإلاُت ٜمً زال٫ ج٣ضًم الدؿهُالث وجٞى  ."زانت في مجا٫ الشحً والخَٟغ

ٗاث باإلاُىاء وبؿالمخه وؤمىه مً زال٫ جىُٓمه في ال٣اهىن   و٢ض اهخم اإلاكٕغ الجؼاثغي ٦ٛحره مً الدكَغ

البدغي وال٣ىاهحن اإلاخسههت باٖخباع الجؼاثغ مً الضو٫ اإلاخىؾُُت التي جدخل مى٢ٗا بؾتراجُجُا هاما ًدخم ٖليها 

٤ الهام والخىمىي بالٗىاًت الاػمت  .بخاَت هظا اإلاٞغ

 :ث مٟاهُم اإلاىاوئ في بٌٗ الى٣اٍ هظ٦غ منها٦ما حٗضص

٣ىم بٗضص مً ألاصواع ٢هض حؿهُل اإلاباصالث، وجيكُِ  هى ججهحز بيُىي ٖاصي ًًم ٖضصا مً اإلاغا٤ٞ ٍو

، ٦ما اهه باٖخباع اهٟخاح البلض ٖلى الخاعجبلض ؾاخلي   أليالغواج الخجاعي، خُث ؤهه يغوعي وخُىي 

غ الاهخاج الاؾاس ي في حلب اإلاؿاهما  اإلاؿاهم ٗه، و ث الخاعحُت ب٩ل ؤنىاٞها لخٍُى الاؾتهال٥ الضازلي، جىَى

هغهخه، وهى ٖلى هظا جىمىي ٞدىله جىدكغ ٖضص مً الاوكُت   ألاؾاؽ باٖث الخُىع والىماء، "ٞهى جدضًثه ٖو

ها حؼءا مً خحز خًغي، ٦ما ٌكٛل ب٨ُُٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖضصا مً الؿ٩ان، وبالخالي  ج٩ىن مجمٖى

م٨ً ٢ُاؽ مؿخىي الخّمضن بمؿخىي جُىع الٓاهغة  الححز الحًغي واإلاُىاء  لٗال٢ت بحنٞا ُت، ثاإلاُىاجىا٣ُٞت، ٍو

 .ؤو خغ٦ت الازغ ٞخُىع اخضاهما ًبضي صًىامُت

لها او ٦٫ما ًم٨ً ال٣ى٫ اهه ٢ُب ججاعي ًخم اؾخالم حمُ٘ اهىإ البًاج٘  ٛها او جدٍى  شحنها و٦ظل٪جَٟغ

اإلاُىاء جبضؤ عخال ث الؿًٟ  وفيضة، ؤو حؿلُمها الى ؤصحابها، ؤو شحً بًاج٘ حضًضة، جهضًغها بدالتها الجضً

ضها بالى٢ىص ؤو  نها جؼٍو به املخاػن اإلاؿخىصٖاث والغواٞ٘  الانالخاث وجىحضوجيخهي، ومىه جخل٣ى امضاصاتها وجمٍى

املحمُت الامىت مً الٗىان٠  الهاصثتاإلاُاه والضواثغ الجمغ٦ُت وم٩اجب الؿلُاث الغؾمُت، ٖالوة ٖلى طل٪، ُٞه 

اح التي ٢ض جثىع في ٖغى البدغ  1."والٍغ

 

 

 

                                                           
1

ص ، 2013 رصاع حٛاج، أثز انتطٕراخ انؼانًٛح انزاُْح ػهٗ صُاػح انُمم انثحز٘ انؼزتٙ ٔيذٖ تكٛٛف يؼٓا، يذكزج ياجٛظتز، -

38. 



  عمىمياث حى  الىلل البحسي                                                                                                                        و  الفصل لا 

15 

 

 هىاع املىاوئ البحسيتأبعض مً  -ب      

ت هظ٦غ منها   1:هىا٥ مسخل٠ اهىإ اإلاىاوئ البدٍغ

  مىاوئ ظبيعيت -              

ت صون الحاحت بلى احغاء حٗضًالث نىاٖت ٦بحرة خُث جسً٘ في   ما٫ اإلاالخت البدٍغ حٗٝغ باإلاىاوئ التي جهلح أٖل

مهباث الانهاع  ؤووحىصها بلى الٗىامل الُبُُٗت التي جخٗغى لها الؿىاخل وج٣ام جل٪ اإلاىاوئ ٖلى قىاَئ البداع 

غ لها الحماًت بىاؾُت الجؼع والكٗب اإلاغحاهُت  .و٢ض جخٞى

 مىاوئ شبه ظبيعيت -             

خُلب ٢ُامها في ؤخض اإلاىا٢٘ الؿاخلُت املخخاعة لًغوعة  ٖضاص بٌٗ الاوكاءاث والخجهحزاث لل٣ُام بٍو

ً هظه اإلاىاوئ. ت وحٗض ألانهاع مً ؤًٞل اإلاىا٢٘ التي ًخم ٞيها ج٩ٍى  بإٖما٫ اإلاالخت البدٍغ

 املىاوئ الصىاعيت -             

خُلب ا٢امت  حر خىاحؼ نىاُٖت لخدضًض اإلاىا٢٘ اإلاالثمت التي ًخم ازخُاعها إل٢امت ٍو مثل هظه اإلاىاوئ جٞى

ت.  اإلاُىاء الهىاعي وتهُئخه لخإصًت زضماث اإلاالخت البدٍغ

  املىاوئ الخجازيت -           

ً وحؿىض بليها مهمت ج٣ضًم زضماث الخدغ٥  ج٩ىن  مجهؼة بالدؿهُالث الالػمت لٗملُاث اإلاىاولت والخسٍؼ

ضها بداحتها مً الى٢ىص  ٜ جل٪ الؿًٟ وجؼٍو ت ومً زم ج٣ىم بمهمت شحً وجَٟغ اإلاالحي والخجاعي للؿًٟ الخجاٍع

 .واإلاىاص الٛظاثُت

 مىاوئ الىفغ -          

غه الى الاعنٟت ٦ما  وجدخىي ٖلى قب٨ت ضخمت مً اهابِب ه٣ل البترو٫ مً خلى٫ ا٦دكاٞه او مٗامل ج٨ٍغ

ضها بمدُاث الضخ ال٢ض ج٣ىم بمهمت ضخ البترو٫ الى ها٢الث الىِٟ مباقغة مما ًخُلب   .تػمال جؼٍو

 2شسي العىصس الب -1-3

 وخُىي ٞبضوهه ال حؿحر اإلاىٓىمت وال٣ُام ٖلى ن٣ل اإلاهاعاث 
ً
لٗب الٗىهغ البكغي صوع هام حضا ٍو

ت   بال ق٪ ٖلى ؾٖغ
ً
 ٦بحرا

ً
ازغ جإزحرا ب ٍو ٜ بن واجوالام٩اهُاث والظي ال ٩ًىن الا بالخضٍع ٣ان ٖملُه الشحً والخَٟغ

 مما ًازغ ٦ظل٪ ٖلى ج٩لٟه الى٣ل.  اإلاُىاثُت٧ان الامغ مخٗل٤ بالؿُٟىت او اصاعة اإلاىٓىمت 

والاؾخٗاهت باآلالث والخ٨ىىلىحُا الحضًثت وم٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي بضؤث ٢لت اؾخسضام الٗىهغ البكغي 

اعبٗحن الي زمؿحن ٞغص في بضاًت الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااض ي ونل خىالي  نٞبٗض ان ٧ان ما بحمما ؾاهم في "

ليؿبت لؿُٟىه اٖالي البداع وطل٪ باليؿبت للؿًٟ خضًثه الخ٨ىىلىحُا وججغي الؿبٗت ٖكغ في بضاًت هظا ال٣غن با

 ل جسٌُٟ الُا٢م الي ٖكغه اٞغاص".الخجاعب الُىم مً اح

                                                           
1

، ص 01، تطٕٚز انًٕاَئ ٔصٛاَتٓا )ٔالغ انًٕاَئ انجشائزٚح(، جًهح انذراطاخ انمإََٛح ٔانظٛاطٛح، انؼذد حٛاج تٍ ػٛظٗ -

115. 
2

، ص انًزجغ انظاتكرصاع حٛاج، أثز انتطٕراخ انؼانًٛح انزاُْح ػهٗ صُاػح انُمم انثحز٘ انؼزتٙ ٔيذٖ تكٛٛف يؼٓا،  -

38. 
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اجداص ٖما٫ الى٣ل الضولي را ٖلى الخ٩لٟت اًًا ول٣ض ويٗذ "٦ما ان صزل الٗىهغ البكغي ًازغ جإزحرا ٦بح

ت لج مُ٘ الغجب و٦ظل٪ ٞئاث الٗالواث زال٫ نهاًت الاؾبٕى والاحاػاث الحضوص الضهُا للمهُاث ألاؾاؾُت الكهٍغ

وجدضص ٦ظل٪ مضص الاحاػاث بالبر الىاحب مىدها بمغجب للبداعة ول٨ً هظه اللىاثذ ٚحر مٗمى٫ بها في ٦ثحر مً 

  .اهداء الٗالم"

 لاوشعت املساعدة -2

غ اوكُه اياُٞه لها   مباقغه بٗملُه الى٣ل البدغي  ٖال٢تختى ٨ًخمل وكاٍ الؿًٟ واإلاُىاء وحب جٞى

 1:ومً اهم هظه ألاوكُت هجض

 "chargement et déchargement" والخفسيغعملياث الشحً  -أ           

ت الٗملُاث التي جغمي الى ه٣ل البًاج٘ مً الغن٠ُ و   ها في ٖىابغ وي٣ًٗهض ب٩لمت شحً مجمٖى

ٜ مجمٖى الٗملُاث التي جغمي الى جهبحن البًاج٘ بى٣لها مً الؿُٟىت الى الغن٠ُ  تالؿُٟىت بِىما حٗجي ٧لمه جَٟغ

٘  توجهضع ؤلاقاعة الى وحىب الخمُحز بحن ٖملُ ملُه الٞغ و الاهؼا٫ للبًاٖت مً البر والى البر خُث ؤاإلاىاولت ٖو

ت ٖلى الغن٠ُ في خال اللحٓتحٗخبر  ٜ هي  تالتي ًخم ٞيها اهٟها٫ عواٞ٘ الؿُٟىت ًٖ البًاٖت اإلاىيٖى الخَٟغ

اللحٓت التي جمحز ٖملُه الاهؼا٫ اما اطا ازظها خاله شحً البًاج٘ ٞان الخمُحز ٣ً٘ ٖىض اللحٓت التي ًخم ٖىضها 

٘. توي٘ بًاٖ  الشحً في م٩ان اإلاىاؾب لغواٞ٘ الؿُٟىت ٩ٞل ما ٧ان ٢بل هظه اللحٓت ٌٗخبر يمً ٖملُاث الٞغ

ٜ الشحً قغ٧اث وكاٍ ٍدىٕىو  خٗضص  والخَٟغ ٜ بحنٍو ً والى٣ل الشحً والخَٟغ  زال٫ مً وطل٪ والخسٍؼ

 :ًلي ُٞما جخمثل مهام بٗضة ٢ُامها

ٜ ا و بشحً ال٣ُام -           ؛والىاعصاث الهاصعاث مً املخخلٟت لبًاج٘ جَٟغ

 الى٣ل ؤي بال٨ٗـ لشحنها جمهُضا ألاعنٟت بلى الجمغ٦ُت اإلاى٣ُت زاعج املخاػن  مً البًاج٘ ه٣ل -          

 ؤلاحغاءاث مً الاهتهاء ختى الجمغ٦ُت اإلاى٣ُت زاعج املخخلٟت الؿاخاث بلى الجمغ٦ُت اإلاىا٤َ صازل مً

 ؛الجمغ٦ُت

ٜ الشحً بٗملُاث اإلاغجبُت الدؿهُالث ٧اٞت ج٣ضًم -           ت الىخضاث جإححر مثل والخَٟغ  للٛحر البدٍغ

ٜ الشحً مٗضاث جإححر و٦ظل٪  .للؿًٟ والخَٟغ

 البحسيت املالحت شسكاث -ب         

ت اإلاالخت قغ٧اث ج٩ىن  ؤن ًم٨ً  ؤشخام لكغ٧اث خُاػة الؿًٟ في وحؿدثمغ جمخل٪ وججهؼ التي البدٍغ

 عؾامُل قغ٧اث ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ٦ما اإلاؿاولُت مدضوصة قغ٧اث ؤو جىنُت بؿُُت قغ٧اث ؤو جًامً قغ٧اث ؤي

ت اإلاالخت قغ٧اث اٚلب ؤن الىا٢٘ وفي ،جىنُت قغ٧اث ؤو قغ٧اث مٛل٣ت ؤي  الغؾامُل هٕى قغ٧اث مً هي البدٍغ

غ الكغ٧اث مً الىٕى هظا ألن ت اإلاالخت قغ٧اث وبةم٩ان خُاػة الؿًٟ في اؾدثماع قغ٧اث هٕى مً ؤ٦ثر ًٞى  البدٍغ

ت اإلاالخت وجسخو قغ٧اث ؤزغي  قغ٦ت بلى جمل٨ها ؾًٟ جاحغ ؤن  الهاصعاث مً اإلاخاخت الحمىالث بى٣ل البدٍغ

دىٕى الخٍُى اإلاالخُت ٖلى والىاعصاث  اإلاىخجاث ومكخ٣اجه، الخام البترو٫: ٖلى ٣ًخهغ ٢ض ؤو وكاَها ٍو

 .اإلاخجاوعة اإلاىاوئ بحن الٗباعاث وحكُٛل الغ٧اب ه٣ل زضماث البًاج٘، ه٣ل البترولُت،

                                                           
1

 .97، ص 2007/2008، جايؼح انجشائزانًُٛائٛححًالٔ٘ رتٛؼح، أغزٔحح َٛم شٓادج دكتٕراِ، يزدٔدٚح انًؤطظاخ  -
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  البحسيت إدازاث املىاوئ -ج       

 ج٣ضًم في الهام لضوعها هٓغا الى٣ل البدغي  زضماث ٖليها ج٣ىم التي الضٖاثم ؤهم مً اإلاىاوئ حٗض

ت الدؿهُالث  وهي بصاعجه ؤو اإلاُىاء ؾلُت ٖاصة ٖليها ًُل٤ اإلاُىاء هُئت وجد٨م، الؿًٟ لٗمل الالػمت البدٍغ

ت اإلاىاوئ بخجهحزاث التي جغجبِ الدؿهُالث بخ٣ضًم مؿاولت  زضماث ٖامت بهٟت ٣ًضم ؤن ًم٨ً خُث ،البدٍغ

ت والؿالمت والحغاؾت ؤلاعقاص ت واإلاؿاٖضاث واإلا٩ىر وؤلا٢إل والغؾىم البدٍغ  وطل٪ مً الحغاث٤ وم٩اٞدت البدٍغ

٤ ًٖ ؤو اإلاُىاء بصاعة زال٫  1اإلاُىاء. في الٗاملت الكغ٧اث ٍَغ

 السفً وإصالح بىاء جسساهت -ح       

 الحمىالث ه٣ل في مهامها ؤصاء اؾخمغاع ويمان ؤلاهخاحُت للؿًٟ الُا٢ت ٖلى الحٟاّ في وكاَها ٌؿهم 

ت الترؾاهت جماعؽ ٦ما البدغي، لألؾُى٫  حضًضة ؾٟىا وإنالح بحن بىاء وكاَها ًدىٕى خُث املخخلٟت  صوعا البدٍغ

 الؿًٟ حاهب بىاء بلى ال٣اَغاث مثل الٗاثمت واإلاهماث الؿًٟ بنالح زال٫ مً البدغي  الى٣ل في زضماث هاما

ملُاث والخهمُماث الخىُٟظًت ألاولُت الضعاؾاث بٖضاص ًٖ ًٞال الخ،... الهُض وؾًٟ الحغبُت  الخهيُ٘ ٖو

 للدكُٛل. ألاولُت الخجاعب وإحغاء

 البحسيت املعداث جىزيد مشسوعاث -د      

اث جسخو  ض مكغٖو ت بخ٣ضًم اإلاٗضاث جىٍع ت الخضماث البدٍغ ض مثل البدٍغ ىُت الؿًٟ جؼٍو  الَى

يُت، مً باخخُاحاتها وألاحىبُت حر ٦ظل٪ اإلاىاص الخمٍى  .الُٛاع ب٣ُ٘ وإمضاصها والىٓاٞت الهُاهت زضماث جٞى

 املالحيت الخىكيالث مشسوعاث -ذ     

دبلىع   : آلاجُت اإلاهام في وكاَها ٍو

 ؤو بلى اإلاُىاء ونىلها ٢بل ًلؼمها ما ٧ل وجمهُض ألاحىبُت الؿًٟ ناخب ًٖ الى٦ُل بضوع  ال٣ُام -

 ؛الىنى٫  بٗض

الؿلُاث  لضي وطل٪ ألاحىبُت بالؿًٟ الخانت ال٣اهىهُت ؤلاحغاءاث ٧اٞت جىُٟظ مهمت جىلي -

 الخانت بضزى٫  الخٗلُماث ٧اٞت بدىُٟظ ٞخ٣ىم ألاحىبُت للؿًٟ ممثلت الكغ٧اث طل٪ باٖخباع املحلُت

 ؛للمُىاء الؿًٟ ومٛاصعة

ً الخظا٦غ حجؼ - ٣ا جهضًغها وطل٪ جم التي البًاج٘ وشحً ؤحىبُت ؾًٟ ٖلى للمؿاٍٞغ  ٞو

 اإلاؿخد٣اث الخانت وجدهُل الىاعصة البًاج٘ وحؿلُم للؿًٟ ال٣اثمت الٟغاٚاث وؾٗت لحجم

 .بالحمىالث

 لاخسي  املشسوعاث -ز     

 :ومً هظا اإلاىُل٤ هظ٦غ بٌٗ الى٣اٍ الخالُت 

اث -          ت اإلا٣اوالث وقغ٧اث الؿًٟ زضماث اؾدئجاع مكغٖو  ؤلاه٣اط لٗملُاث الخانت والكغ٧اث البدٍغ

 ؛والخُهحر

اث -         ل في اإلاخسههت والبىى٥ البدغي  الخإمحن مكغٖو لى البدغي  الى٣ل وكاٍ جمٍى  قغ٧اث ٖو

ت الؿمؿغة  ؛البدٍغ

                                                           
1

 .98، ص انًزجغ انظاتكشٓادج دكتٕراِ، حًالٔ٘ رتٛؼح، أغزٔحح َٛم  -
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ً الخانت اإلاؿخىصٖاث -         .اإلا٣ضعة اإلاىاٖض في ألصحابها وحؿلُمها البًاج٘ بخسٍؼ

  : عمىمياث حى  سىق الىلل البحسي والعمليت الخجازيتثالثا

 1سىق الىلل البحسي  -1

الى٣ل البدغي بإهه ؾى١ قضًض الخىٕى هدُجت للخٛحر ال٨بحر واإلاؿخمغ الظي ًخه٠ به ٞهى ٣ًضم ًىن٠ 

لى اؾاؽ جىاٞس ي لُيخ٣ي مىه الكاخً ما ًىاؾب اخخُاحاجه، ٞةطا ٢ضع للكاخً  للكاخً الٗضًض مً الخُاعاث ٖو

 :ان ًخمخ٘ باإلامحزاث التي جدُدها الخُاعاث ٞٗلُه ٖىض الازخُاع

ت هٕى الخضمت اإلاخاخت ٖلى ٧ل زِ مالحي ل٩ل هٕى مً اهىإ البًاج٘ وبىىص ال٣ٗض اإلاخٗل٣ت م -            ٗٞغ

 ؛بها

ت ؤؾٗاع  -            ٣ٞض  ،املخخلٟت ل٩ل ؾى١  الىىلىن مغا٢بت ؾى١ الى٣ل اإلاالحي الٗالمي ًٖ ٦ثب ومٗٞغ

٤ زِ مالحي ٚحر مىخٓم ؾٗغ ه٣ل ا٢ل مً ؾُٟىتبحٗغى  زِ مىخٓم ول٨ً  خضي الؿًٟ التي حٗمل ٞو

لى هظا ٞٗلى الكاخً  ٢ًض جخسظ زِ مالحي اَى٫ ٖو  .اإلاٟايلت بحن هظًً ألامٍغ

 :وبهٟت ٖامت ًم٨ً ج٣ؿُم الؿى١ اإلاالحي ل٣ؿمحن اؾاؾُحن هما

 سىق الخعىط املىخظمت -أ       

حل املحاٞٓت ٖلى حضاو٫ ؤٞمً  ،جدؿم زضمت الخٍُى اإلاىخٓمت بخ٩لٟت الدكُٛل الٗالُت والثابخت

تؤاإلاىاُٖض اإلاٗلىت مؿب٣ا ٢ض حٛاصع الؿُٟىت اإلاُىاء بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىنها مملىءة  ًٞال ًٖ ؤن هظه  ،و ٞاٚع

ُت الؿًٟ اإلامخاػة وخالتها الجُضة واٖماعها  الؿى١ جخمحز بٗمل الؿًٟ ٖلى زٍُى ؾحر مدضصة ومىخٓمت وهٖى

البا ما ج٩ىن مغجٟٗت م٣اعهت م٘ ؤقهغ 3لشحً ٧ل ٞترة )خىالي ٧ل ٦ما جخمحز بهضوع ٢ىاثم بإؾٗاع ا ،الهٛحرة ( ٚو

ُت الٗالُت ال٣ُمت مما  ،الؿًٟ ألازغي ٚحر اإلاىخٓمت ٦ما ان البًاج٘ اإلاى٣ىلت ٖلى ؾًٟ هظا الىٕى هي مً الىٖى

ٖلى ة الٗىانغ اإلاازغ ، ؾٗاعمً جسٌُٟ ألا  ؤ٦ثرؾاؽ حىصة الخضمت ؤًجٗل اإلاىاٞؿت في هظا املجا٫ ج٣ىم ٖلى 

 ص.حضو٫ الابداع والتزوص بالى٢ى 

  سىق السفً الجىالت )السفً املسخأجسة( -ب       

حن هم ًى٣ؿم  ا:هظا الؿى١ بلى ٢ؿمحن زاهٍى

٣هض بها ها٢الث الىِٟ ومىخجاجه والٛاػاث  -            اإلاؿالت؛ؾى١ الىا٢الث ٍو

ت الٗغى والُلب  ،ؾى١ خامالث البًاٖت الهلبت الجاٞت -           ٤ هٍٓغ خدضص الؿٗغ في هظا الؿى١ ٞو ٍو

 .الؿاثضة ل٩ل هٕى مً اإلاىخجاث اإلاُلىب ه٣لها

للخمُحز بحن الؿًٟ الٗاملت ٖلى زٍُى مىخٓمت والؿًٟ الجىالت ٞةن او٫ ما ًجب مغاٖاجه هى ان مكٛلي و 

لى هظا  :الخٍُى اإلاىخٓمت هم ها٢لىن ٖمىمُىن ٖو

حٗغى زضماث الى٣ل البدغي ؾىاء مىخٓمت ؤم حىالت ًُل٤ ٖليهم اؾم الىا٢لىن الكغ٧اث التي  -           

 ؛وػباثنهم هم الكاخىىن 

                                                           
1

 ، انًزجغ انظاتك.ػثذ انؼهٛى -
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مام ؤقغ٧اث الى٣ل اإلاىخٓم جيكغ مىاُٖض عخالتها اإلاىخٓمت ومىاُٖض الىنى٫ واإلاىاوئ وجلتزم  -           

غة في ٧ل مُىاء الكاخىحن بهظه اإلاىاُٖض والاؾٗاع وزٍُى الؿحر بٌٛ الىٓغ ًٖ ٦مُاث البً و ؤاج٘ اإلاخٞى

 ؛ٖضم وحىصه

حن مً البًاج٘ في الغخلت الىاخضة لكاخً واخض ٣ِٞؤالؿًٟ الجىالت ٚالبا ما جى٣ل هٕى واخض  -            و هٖى

ما شحىت الجىالت ٞدكمل البًاج٘ ؤشحىت الخٍُى اإلاىخٓمت حكمل ٧ل ما ًُل٤ ٖلُه بًاج٘ ٖامت  -        

ت   .والتي حشحً ب٨مُاث ٦بحرةو الؿاثلت ؤاإلاَٟغ

 للبضائع البحسي  الىلل علد -2

 (ًجازمشازظت لا ) للبضائع البحسي  الىلل علد حعسيف -2-1

ؾُٟىت مُٗىت  بًجاع الؿُٟىت ٣ٖض بم٣خًاه ًلتزم اإلااحغ م٣ابل ؤحغة بإن ًً٘ جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ

الاؾخٛال٫ البدغي م٣ابل ؤحغة  بالؿُٟىت في ؤوحهؤو حؼءا منها، ؤو هى ال٣ٗض الظي ًم٨ً اإلاؿخإحغ مً الاهخٟإ 

 ًضٞٗها للماحغ.

ت ؤلاًجاع ٧لمت ٢ض اؾخ٣غ ٖليها الٗٝغ الخجاعي ٞهي لِؿذ بال م٣ابال لل٩لمت  و٧لمت مكاَع

ت ٗىص ؤنلها بلى ال٩لمت arty charter Pالاهجلحًز وهي وز٣ُت  جغحمتها الىز٣ُت اإلا٨خىبت، و artacartita P الالجُيُت، َو

تن في وع٢ت واخضة زم ج٣ؿم هظه الىع٢ت بلى ٧اهذ ههٟحن، ًإزظ ٧ل َٝغ ههٟا وجخم م٣اعهت الىهٟحن في  ج٨خب مٍغ

حن وهظااإلال٣اة ٖلى ، خالت ٢ُام هؼإ خى٫ جدضًض الالتزاماث ىيت ؤو  ال ٌٗجي ؤن حؿمُت الُٞغ ٣ٖض ؤلاًجاع هي مٞغ

ت  ل٨نها ًجب ؤن جُاب٤ ٧لمتزاَئت، و  ت ؤلاًجاع التي صعج الٗمل ٖليها، ٞاإلاكاَع ال حٗجي بال ٣ٖض بًجاع مكاَع

 1.ال٨ٗـ صحُذالؿُٟىت و 

م للبًاج٘ البدغي  الى٣ل ٣ٖض حٍٗغ٠ جىخُض في ال٣ٟهاء ازخل٠ ول٣ض  جلخ٣ي الخٗاٍع٠ اٚلب ؤن مً بالٚغ

ه ٣ٞض وممحزاجه، زهاثهه مً حملت في  ًىنل بان الىا٢ل ُٞه ًخٗهض الظي ال٣ٗض": ؤهه ٖلى اءال٣ٟه بٌٗ ٖٞغ

  ."بها الكاخً ًخٗهض ؤحغة ل٣اء ؤزغ، بلى مُىاء مً مُٗىت بًاٖت

ه ٞغ  التزام الكاخً م٣ابل ؤزغ، بلى مُىاء مً مُٗىت بًاٖت بةًها٫ الىا٢ل التزام": ؤهه آلازغ البٌٗ ٖو

بضؤ الحمىلت، ؤحغة بدؿضًض بلُه اإلاغؾل ؤو ان ٍو  بلى ٖاج٣ه ٖلى بإزظ البًاٖت الىا٢ل ج٩ل٠ مىظ ال٣ٗض هظا ؾٍغ

  ."بلُه اإلاغؾل بلى حؿلُمها ٚاًت

 الجصائسي  اللاهىن  في البحسي  الىلل علد حعسيف -2-2 

٣ا  ًٖ البًاج٘ الى٣ل ٣ٖض بمىحب الىا٢ل ًخٗهض"  ؤهه ٖلى الجؼاثغي  البدغي  ال٣اهىن  مً 738 للماصة ٞو

٤ خٗهض آزغ مُىاء بلى مُىاء مً مُٗىت بًاٖت بةًها٫ البدغ ٍَغ  ؤحغة اإلاؿماة له اإلا٩اٞإة بضٞ٘ الكاخً ٍو

 2."الحمىلت

يخهي ٖاج٣ه ٖلى البًاٖت الىا٢ل ؤزظ بمجغص البدغي  الى٣ل ٣ٖض ًبضؤ ؤهه ٖلى 739 اإلااصة ؤوضحذ ٦ما  ٍو

 .ال٣اهىوي ممثله بلى ؤو بلُه اإلاغؾل بلى البًاٖت بدؿلُم

                                                           
1

 .48انثحز٘ ٔانُمم، انؼذد انظادص، ص يجاجٙ طؼاد، يشارغاخ إٚجار انظفٍ، انًجهح انجشائزٚح نهمإٌَ  -
2

 ز٘، انًزجغ انظاتك.حلإٌَ انُمم انث -
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 حام٘. حٍٗغ٠ هى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤوعصه الظي الخٍٗغ٠

 1(ًجازمشازظت لا ) علد الىلل البحسي  أهىاع -2-3

ذ جهٝغ ًخم اؾدئجاع الؿُٟىت بمىحب اجٟا٢ُت، ًلتزم بمىحبها ماحغ الؿُٟىت، بإن ًً٘ ؾُٟىت جد

ٍم٨ً ؤن ًخم اؾدئجاع الؿُٟىت ٖلى ؤؾاؽ الغخلت ؤو إلاضة ػمىُت مُٗىت ؤو و  ،مؿخإحغ الؿُٟىت م٣ابل ؤحغ

 :به٩ُلها

ً٘ ٧لُا ؤو حؼثُا، ألاو٫ ُٞخٗهض اإلااحغ في ٣ٖض اؾدئجاع الؿُٟىت ٖلى ؤؾاؽ الغخلت، بإن ًؤما الىٕى  -          

باإلا٣ابل ًخٗهض اإلاؿخإحغ بضٞ٘ ؤحغة ؿخإحغ، لل٣ُام بغخلت ؤو ؤ٦ثر، و مؿلحت جدذ جهٝغ اإلاؾُٟىت مجهؼة و 

 ؛الؿُٟىت

بإن ًً٘ ؾُٟىت مؼوصة  مُٗىت الىٕى الثاوي ًخٗهض اإلااحغ بمىحب ٣ٖض اؾدئجاع الؿُٟىت إلاضةو  -          

ُىت، ٌٗخبر باإلا٣ابل ًخٗهض اإلاؿخإحغ بضٞ٘ ؤحغة الؿٟجدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ إلاضة مُٗىت، و الخجهحز بالدؿلُذ و 

اث و  ت الؼمىُتؤهم ٣ٖىص اإلاكاَع   ؛Time charter ٍُل٤ ٖلُه اإلاكاَع

الىٕى الثالث ًخٗهض اإلااحغ في ٣ٖض اؾدئجاع الؿُٟىت به٩ُلها، بإن ًً٘ الؿُٟىت بضون حؿلُذ ؤو و  -                  

٣ٖض الى٣ل بم٣خض ى و ، ٍخٗهض اإلاؿخإحغ بضوعه بضٞ٘ ؤلاًجاعجدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ لى٢ذ مدضوص، و ججهحز 

ت بًجاع ٖاصة ما ٩ًىن ُٞه اإلاؿخإحغ في هٟـ ال٣ىة الا٢خهاصًت للماحغ، مما  ىا٢كت قغٍو ٌؿمذ له بممكاَع

ٖاصة ما ٌؿخٗمل هظا ال٣ٗض في الى٣ل ٖلى الخٍُى اإلاالخُت ٚحر و  ،ٞةهه جيخٟي الحاحت بلى خماًخهجبٗا له ال٣ٗض، و 

 الُلب.التي حٗخمض ٖلى ٞغم الٗغى و  Trampsاإلاىخٓمت ؤي الجىالت 

 ملشازظت بالسحلتا -2-4

ت  ٟا إلاكاَع ًخٗهض اإلااحغ  مىه ٖلى ؤن 650ؤلاًجاع بالغخلت في اإلااصة ؤوعص ال٣اهىن البدغي الجؼاثغي حٍٗغ

بالدؿلُذ و الخجهحز جدذ  في ٣ٖض اؾدئجاع الؿُٟىت ٖلى ؤؾاؽ الغخلت بإن ًً٘ ٧لُا ؤو حؼثُا ؾُٟىت مؼوصة

ؤحغة الؿُٟىت. و هى هٟـ ما حاءث به  جغن٠ اإلاؿخإحغ لل٣ُام بغخلت ؤو ؤ٦ثر وباإلا٣ابل ًخٗهض اإلاؿخإحغ بضٞ٘

بكإن ٣ٖىص بًجاع الؿُٟىت و الى٣ل  18/06/1966 في اإلااعر1966لؿىت  450مً ال٣اهىن الٟغوس ي ع٢م  05اإلااصة 

ًً٘ اإلااحغ جدذ جغن٠ اإلاؿخإحغ ٧ل الؿُٟىت ؤو حؼء منها مً ؤحل  في ؤلاًجاع بالغخلت" البدغي بىهها ٖلى ؤهه:

 2".ال٣ُام بغخلت ؤو بغخالث

خه اإلااصة  ام٦ ت 161ٖٞغ بم٣خًاه  بًجاع ؾُٟىت مجهؼة ًلتزم" :ههؤاإلاهغي ٖلى  مً ٢اهىن الخجاعة البدٍغ

ؤو لل٣ُام بغخلت ؤو عخالث  اإلااحغ بىي٘ ؾُٟىت مُٗىت ٧املت الخجهحز جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ وطل٪ إلاضة مدضصة

 ".مُٗىت

لُه ًجب ؤن ًخ٤ٟ ألا  ت ؤلاًجاع بىيىح ٖلى ٖو بَغاٝ في مكاَع اإلاؿخإحغ في ٢ُام  الغخالث التي ًٚغ

 ام٦ الؿُٟىت،التي ٢ض جغؾى بها ئ مُىاء الىنى٫ واإلاىاوحاهب اجٟا٢هم ٖلى مُىاء الشحً و  الؿُٟىت اإلااحغة بها بلى

ؤحل ججهحز الؿُٟىت بما ًدىاؾب  اإلاغاص ه٣لها مً ًخٗجي ٖلى اإلاؿخإحغ ؤن ًُل٘ اإلااحغ ٖلى َبُٗت البًاج٘،

                                                           
1

 .11، ص 1978ػهٙ حظٍ َٕٚض، انؼمٕد انثحزٚح، دار انفكز انؼزتٙ، انماْزج،  -
2

 .54تك، ص اظانًزجغ انيشارغاخ إٚجار انظفٍ، يجاجٙ طؼاد،  -
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الحي إلاا الُا٢م لظل٪ ًدخٟٔ بالدؿُحرو  َٗجي الغبانٞمال٪ الؿُٟىت هى مً ًجهؼها و ، َ٘بُٗت جل٪ البًاجو 

 .مً هٟـ ال٣اهىن  551اإلااصة  والخجاعي للؿُٟىت بضلُل هو

وال  اإلاالخُت في هظا الىٕى مً ؤلاًجاع ال ٩ًىن للمؿخإحغ ؤًت ؾلُت ٖلى الؿُٟىت ٞال جيخ٣ل بلُه ال ؤلاصاعة

ت ض بًهالها مً مُىاء بلى آزغ ألامغ الظي ًجٗله ًسخلِ ولِـ  ؤلاصاعة الخجاٍع للمؿخإحغ بال ه٣ل بًاٖخه التي ًٍغ

 ب٣ٗض الى٣ل البدغي وإن ٧ان ٚحر طل٪.

 الصمىيت تاملشازظ -2-5

الخجهحز إلاضة مُٗىت، بُا٢مها  تُىهى ٣ٖض ًلتزم اإلااحغ بمىحبه بإن ًً٘ جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ ؾٟ

ُٞدىاػ٫ اإلاال٪ للمؿخإحغ ًٖ الدؿُحر الخجاعي ٣ِٞ صون  جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ، وماوهتها وو٢ىصها وج٩ىن  وعبانها

ضٞ٘ اإلاؿخإحغالدؿُحر اإلاال الخإححر باإلاضة  وم٣خض ى طل٪ ؤن عبان الؿُٟىت في ،م٣ابل طل٪ ؤحغة الحمىلت حي، ٍو

خل٣ى مً اإلاؿخإح  غ الخٗلُماث ُٞماًخل٣ى الخٗلُماث مً ماحغ الؿُٟىت ُٞما ًخٗل٤ بالكاون الٟىُت للمالخت، ٍو

ت.  1ًخٗل٤ بالكاون الخجاٍع

ذ اإلااصة  ال٣ٗض الظي : "بإهه ٣ٖض بًجاع الؿُٟىت إلاضة مُٗىت 1966مً ال٣اهىن الٟغوس ي لٗام  07و٢ض ٖٞغ

 ".ًخٗهض ُٞه اإلااحغ بإن ًً٘ ؾُٟىت مجهؼة جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ إلاضة مدضصة

الخإححر ال ًمحز ال الٛغى مً ال٣ٗض، وال  بن هظا الخٍٗغ٠ مُٗب، ألن ٖىهغ الى٢ذ في هظا الىٕى مً

حن، طل٪ ؤن الٗىهغ ألاؾاس ي في ٣ٖض بًجاع الؿُٟىت ت مضي الخسلي الجؼجي ؤو  التزاماث الُٞغ إلاضة مُٗىت هى مٗٞغ

ا ًم٨ً ؤن هجضه في ٣ٖض بًجاع الؿُٟىت الظي ال  ؤلاصاعة للمؿخإحغ، ؤما ٖىهغ الؼمًًٖ ال٨لي  ُٞٗض ؤمغا زاهٍى

 .ًٖ ؤلاصاعةجسل ًخًمً ؤي 

ه اإلاكٕغ اإلاهغي في ٢اهىن الخجاعة البدغي بلى حاهب ؤلاًجاع بالغخلت في ٞهل واخض ًخٗل٤  بِىما ٖٞغ

بًجاع الؿُٟىت مجهؼة ٣ٖض ًلتزم بم٣خًاه ؤهه: "ٖلى  168باإلًجاع الىاعص ٖلى ؾُٟىت مجهؼة وطل٪ يمً اإلااصة 

إحغ وطل٪ إلاضة مدضصة ؤو ال٣ُام بغخلت ؤو عخالث اإلااحغ بىي٘ ؾُٟىت مُٗىت ٧املت الخجهحز جدذ جهٝغ اإلاؿخ

 ".مُٗىت

بىي٘  اإلااحغ ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٞٗٝغ ٣ٖض بًجاع الؿُٟىت إلاضة مُٗىت بإهه ال٣ٗض الظي ًخٗهض ُٞه

لتزم اإلاؿخإحغ في اإلا٣ابل بضٞ٘ ؤحغة ؾُٟىت مؼوصة بالدؿلُذ و  الخجهحز جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ إلاضة مُٗىت، ٍو

 .الحمىلت

ًخٗهض اإلااحغ بمىحب ٣ٖض اؾدئجاع "التي جىو ٖلى ؤهه:  مً ١.ب.ج 695وهى ما حاء في ؤخ٩ام اإلااصة 

ؿُٟىت إلاضة مُٗىت ال الؿُٟىت إلاضة مُٗىت بإن ًً٘ ؾُٟىت مؼوصة بالدؿلُذ والخجهحز جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ

ضٞ٘    ".باإلا٣ابل ؤحغة الحمىلتؿخإحغ اإلاٍو

 

 

 

                                                           
1

، تٛش٘ ٔسٔ ،رطانح نُٛم شٓادج انذكتٕراِ فٙ انؼهٕو انمإََٛح، جايؼح يٕنٕد يؼًز٘، ظاو انمإََٙ نؼمذ إٚجار انظفُٛحانُ، أكهٙ نُٛذج -

22/09/2021. 
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 العازيتمشازظت السفيىت  -2-6     

ًخٗهض اإلااحغ بمىحب ٣ٖض " :ب٣ىلها 724هو اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى هظا الىٕى مً ؤلاًجاع في هو اإلااصة 

اؾدئجاع الؿُٟىت به٩ُلها بإن ًً٘ الؿُٟىت بضون حؿلُذ ؤو ججهحز جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ لى٢ذ مدضوص و ًخٗهض 

 1."اإلاؿخإحغ بضوعه بضٞ٘ ؤلاًجاع

ت ٚحخؿب هو اإلااصة ًخضح ان هظا و  ر مجهؼة ال بالُا٢م وال الاًجاع هى ٣ٖض ًً٘ اإلاال٪ ؾُٟىت ٖاٍع

 ،مٗلىم حغؤؤي به٩ُلها ٣ِٞ جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ لالهخٟإ بها زال٫ مضة مُٗىت م٣ابل  الى٢ىص،ال باإلااوهت و 

.
ً
ت مٗا ت والبدٍغ بالخٗا٢ض م٘ غ ٣ُٞىم اإلاؿخإح بمٗجى ان ناخب الؿُٟىت ًخسلى إلاؿخإحغها ًٖ بصاعتها الخجاٍع

ً الؿُٟىت الغبان والُا٢م و  ت لحؿابه بالخٗا٢ض م٘ الكاخىحن ٍخىلى اؾخٛال٫ الؿُٟىو  الى٢ىص،بالٛظاء و جمٍى

هظا َىا٫ ٞترة ٩ىن له خ٤ اؾخٛاللها واصاعتها و بالخالي في هظه الحالت جيخ٣ل ٧ل ؾلُاث اإلاال٪ الى اإلاؿخإحغ ُٞو 

 .الاًجاع اإلاخ٤ٟ ٖليها

ان اإلاخٗا٢ضان  الاقُاء. اعجهىعة مً ٢بُل اًَٗض ال٣ٗض في هظه الو  جسً٘ لألخ٩ام التي ًخ٤ٟ ٖليها الُٞغ

 .زم لل٣ىاٖض الٗامت اإلا٣غعة في ال٣اهىن اإلاضوي ل٣ٗض بًجاع اإلاى٣ى٫ البدغي، زم ألخ٩ام ال٣اهىن 

 اليكاٍ،٧اهذ نىعة هضا  ؤًاٖاصة ما ًخم اؾدئجاع الؿُٟىت به٩ُلها مً َٝغ مدترفي اليكاٍ البدغي و 

َٗخبر هظا اإلاؿخإحغ و  ،هه ٨ًدؿب نٟت املجهؼةبما ان ؾلُاث اإلاال٪ جيخ٣ل الى مؿخإحغ الؿُٟىت ٚحر املجهؼة ٞو 

و ؤ ٍلتزم في مىاحهتهم بااللتزاماث الىاقئت ًٖ الى٣ل البدغي للبًاجــ٘ابت الىا٢ل في مىاحهت الكاخىحن و بمث املجهؼ

 .ويا٣ٖٕض الى٣ل البدغي لألشخام خؿب ألا 

 (les auxiliaires de l’armement) مساعدو الخجهيز -3

 السمساز البحسي  -3-1

ضعاؾت مٟهىم الؿمؿاع ال بض مً حٍٗغ٠ الؿمؿاع البدغي ٦ى٣ُت ؤولى وطل٪ جبٗا للىهىم ال٣اهىن ل

ت منها ٣ٖض بُ٘ وقغاء  البدغي خُث هجض ؤهه ًخىؾِ في ٖضة ٣ٖىص ٣ض  الؿُٟىت،بدٍغ ٣ٖض الخإمحن البدغي ٖو

 والتي 183/09ط٦غ مسخل٠ الكغٍو اإلاىهىم ٖليها في اإلاغؾىم  البدغي، زمبلى ٣ٖض الاؾدئجاع  باإلياٞتالى٣ل 

 2.البدغي ليكاٍ الؿمؿاع  ١الالخداجدضص قغٍو 

٦ما جم الىو  638الى اإلااصة  631هٓم ال٣اهىن البدغي الجؼاثغي ٖمل الؿمؿاع البدغي في اإلاىاص مً 

٣ا للمغؾىم  ٣ا لىو ، اصة الخامؿت مىهفي اإلا 183/09ٖلُه ٞو وطل٪ ؤن الؿمؿاع البدغي ًماعؽ وكاَاجه ٞو

ب٣ا لىو اإلااصة 631اإلااصة  هى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًلتزم وبم٣ابل ؤحغ  631، ٞالؿمؿاع البدغي َو

غاٝ اإلاخٗا٢ضة وطل٪  ب بحن الَا ٤ُ والخ٣ٍغ ٣ٖىص قغاء  إلبغاموبم٣خض ى و٧الت الٗمل ٧ىؾُِ ؤي ٌٗمل ٢هض الخٞى

ت الجؼاثغي  ٣ىص الاؾدئجاع الى٣ل البدغي ومسخل٠ ال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بالخجاعة البدٍغ  .الؿًٟ وبُٗها ٖو

 

 

                                                           
1
- https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=189964,  30/04/2022اغهغ ٕٚو  

2
انؼذد ، 07انًجهذ  ،ػهٙ أطًاء، انظًظار انثحز٘ ػهٗ ظٕء انمإٌَ انثحز٘ انجشائز٘، يجهح لإٌَ انُمم ٔانُشاغاخ انًُٛائٛح لشد -

 .71ص ، 2020، 01

https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=189964
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 توكيل السفيى -3-2

مً املجهؼ ؤـى الغبان بال٣ُام بالٗملُاث  ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًلتزم م٣بل احغ وبمىحب و٧الت"

الغخلت والتي ال ٣ًىم بها الغبان شخهُا و٦ظل٪ بالٗملُاث اإلاٗخاصة  اإلاخٗل٣ت باخخُاحاث الؿُٟىت ولحؿابها ؤزىاء

 1".ألازغي واإلاغجبُت بغؾى الؿُٟىت في اإلاُىاء

 (ق.ب.ج 631-621 املىاد( :الحمىلت وكيل -3-3     

ٗٝغ  ٖلى الح٤ طوي  مً و٧الت وبمىحب احغ م٣ابل ًلتزم مٗىىي  وؤ َبُعي شخو ٧ل اهه ٖلى َو

٘ مؿخد٣ت ٧اهذ بطا البًاج٘ ًٖ الشحً ؤحغة وصٞ٘ مى٧لُه ولحؿاب باؾم البًاج٘ باؾخالم البًاٖت،  وجىَػ

 بليهم. اإلاغؾلت مً مؿخد٣يها بحن البًاج٘

 : اكخصادًاث الىلل البحسي زابعا

 2الىلل البحسي والعىملت -1

 ألازحرة اإلاغجبتبِء واخخال٫ الب الثاهُت الٗاإلاُتالى٣ل البدغي في الؿخِىاث بٗض الحغب  وكاٍ  ٖٝغ

لت مً احل  م٣اعهت م٘ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي ٣ٞض ٧اهذ جًُغ الؿًٟ الى ب٣ائها في اإلاُىاء إلاضة ٍَى

ٜ البًاج٘  الشحً % في ؤلاًجاع ٞلم ٨ًً 40و باإلاىاوئ% مً و٢ذ عخلتها 60خُث ٧اهذ ج٣ض ي في اإلاخىؾِ ، وجَٟغ

ت ؤ٢ىي لالؾخٟاصة مً ا٢خهاصًاث الحجم الى ي٠ٗ  اصي ال٨بحر مما  مً اإلام٨ً اؾخسضام الؿًٟ طاث ؾٖغ

بًاج٘ صي الى جإزغ الخ٩ال٠ُ الى٣ل الؤاهخاحُت الاؾُى٫ الٗالمي ٦ما صزلذ اإلاىاوئ في ْاهغه ج٨ضؽ الؿًٟ مما 

اصة ؾُاؾت  ما جدخم ٖلى الضولت الخضزل ىُت و حماًت وصٖم ألا الوٍػ ؾاَُل الضو٫ ؤو زلى ألا ٖؾاَُل الَى

ت الكاخىحن في ازخُاع الؿُٟىت صو٫ هٓام الاقترا٧يالىامُت و  خُث ٧ان قٗاع الؿُاؾت ، الظي بضوعه ٦بل خٍغ

جي صون اٖخباع إلاؿخىي الخضمت  ؤهضا٥، الخجاعةاإلاٗغٝو   اإلا٣ضمت.الضولُت في زضمت اؾُىلها الَى

الثماهِىاث زىعة قهض الى٣ل البدغي في الؿبُٗىاث و   وم٘ مغوع الؿىحن وجُىع ألاخضار وحٛحر الاحُا٫

اث مً باب الى باب باليؿبت لى٣ل  (door to door) ج٨ىىلىحُت اصث اله٣ؿام الاججاه الاو٫ اؾخدضار هٓام الحاٍو

ٜ و الثاوالبًاج٘ الٗامت و  لخىؾ٘ في مبضا ب مما ؾمذ باشحً ؾًٟ الهي اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الخَٟغ

٤ للخٛحراث الاًجابُت التي لح٣ذ بهظا املجا٫ ٞم٘ الىٓام الا٢خهاصي ا٢خهاصًاث الحجم و  الظي بضوعه مهض الٍُغ

٦ٟاءة زانت و٢ض  بإٖلى٢ل ج٩لٟت و الاالٗالمي الجضًض انبذ مً الالػم البدث ًٖ مضزالث الٗملُت الاهخاحُت 

غ٦ت ٧ل ؾلؿلت مما اؾخلؼم الًِٛ ٖلى خ  حمغ٦ُت ٚحرٗىاث٤ الجمغ٦ُت و ناخب الٗىإلات خغ٦ت للخسلو مً ال

 . زانت ج٩الُٟهمً ؾالؾل الامضاص و 

هغث (الخُُت )الؿًٟ مؿذ هاجه الخٛحراث نىاٖت الى٣ل ت مً الٗىامل التي لها ًض في هاجه  ْو مجمٖى

 .الىىلىن جأ٧ل ٞئاث ث، الاهضماحا، الٗىإلات  :فيالخٛحراث اإلاخمثلت 

ان اعجٟإ ٞئاث الىىالحن هاجج ًٖ اججاه الظي اجسظجه قغ٧اث الؿًٟ الخُُت هدى التر٦حز ٖلى اٖضاص  -          

ت الكاخىحن  في الامغ ٖضم وحىص َغ١ مالخُت ٦بري  واإلاالخٔؤ٢ل طاث احجام ٦بحرة مما اصي الى الحض مً خٍغ

ًغج٨ؼ حهض ٧ل قغ٦ت في الٗمل اإلاؿخمغ مً  اإلاىاٞؿت،ْل  وفيحؿُُغ ُٞه ٖلى الؿى١  التي جىحض بها قغ٧اث

                                                           
1

 ظاتك.، انًزجغ انيٍ انمإٌَ انثحز٘ انجشائز٘ 609انًادج  -
2

 .191-190 ص ،2001 ،االشؼاع انفُٛحيكتثح ٔيطثؼح  التصادٚاخ انُمم انثحز٘، احًذ ػثذ انًُصف يحًٕد، -
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حر البًاٖت هى ٧ل ش يء نبدذ الخ٣بت الىخُضة ؤخُث ، volume is all احل ج٣لُو الخ٩ال٠ُ ٞكٗاعها جٞى

حر َا٢اث خمىلت  مً  ؤ٦برمً احل امخهام ٦مُاث  ؤ٦برالا حٗغ٢ل ؾُاؾت هاجه الكغ٧اث اهه ًجب جٞى

 ؛البًاج٘

 باليؿبتمً اإلاهم صزى٫ مُىاء واخض في ٧ل مى٣ُه  ؤنبذهٓام مُىاء الام وزضماث عاٞضًه خُث  -         

وفي هٟـ الى٢ذ ٞان ه٣ل البًاج٘ ٖبر  ؤنٛغالحجم ٞهي ال حؿخُُ٘ الضزى٫ الى مىاوئ  هاثلتم لؿًٟ ألا 

 ؛بهظا الىٓام ًاصي الى الخ٣لُل ازاع الؿلبُت في الخجاعة مخٗضصةالكب٩اث ه٣ل الغاٞضًه واؾٗه 

ُدىام جهبدان ؤ -           ؤ٦برالتي حٗخبر  اإلاخدضةمهضع للبًاج٘ في اإلا٣ابل الىالًاث  ؤ٦برزظث الهحن ٞو

 ؛مؿخىعص لها

ت  -          اإلاؿُُغون  ؤنبدىا هاثلت ٣ٞضان قغ٧اث م٣ضمي البًاج٘ ازظث في الخىؾ٘ حٛغاُٞا بؿٖغ

اث ٩ٞلما اعج٨ؼث اهمُت الكاخىىن ٖلى الخٗا٢ض  ؤ٦برالىخُضون ب٨مُاث  ٖلى خغ٦ت الضولُت لخض٤ٞ الحاٍو

ما٫م٘ ؤَغاٝ الباًَ لل٣ُام  اصة ٢ىتهم  اللىحؿدُت باأٖل هٟـ  وفيهُابت ٖنهم ٧لما جم٨ً آلازغون مً ٍػ

ٖلى الكغ٧اث الىا٢لت التي ال  ؤ٦ثرماصها ؾحزصاص اٖخ ٧اهذ ٦بحرة او نٛحرة الؿُا١ ٞان الكغ٧اث اإلاالخُت

 ؛ج٩لٟت بإ٢لجمل٪ ؾًٟ مً احل مأل قٟتهم 

ت  ٞئاثاإلاالخُت ٖلى  والكغ٧اثان اإلاٟاوياث بحن الكاخىحن  - ؾىىاث  3 جى٣ٗض ٧ل والتيالىىلىن ؾٍغ

ت٢ىة  ؤ٦ثروحؿخمغ الخى٢ٗاث خى٫ ْاهغة اؾخمغاع الؿًٟ   بطامً احل جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت  وؾٖغ

٤ اإلاالحي وهظا Jit ٌؿُُغ ٖلى هٓام  ؛ٌٗخمض ٖلى َى٫ الٍُغ

٤ اإلاالحي املحُِ  وازخال٫الىىلىن  ٞئاثجظبظباث خى٫  - جىاػنها خُث اهسًٟذ في ٧ل مً الٍُغ

ٖلى اؾخ٣غاعها ٦ما لىخٔ ان مٗض٫ همى  جداٞٔاما في املحُِ الاَلس ي ٞٓلذ  ،ؤوعوبا وؤؾُا الهاصي،

ول٨ً مً اإلاخى٢٘ خضور  1997 -1996بالٗالم في  همى الخجاعةخمىالث الؿًٟ املحىاة ٢ض ؾب٣ذ مٗضالث 

لحضور زىعة حضًضة في هظه الهىاٖت طل٪ هدُجت لخُىع  واٞا١التي مً قانها ٞخذ جُىعاث  1999جىاػن في 

٘ في الخ٨ىىلىحُا  كغ٦ت ٦ؾُضٞ٘ لحضور حٛحر ه٨ُلي في ؾلؿلت الامضاص  ظيوالاجهاالث والالؿَغ

ذ  1للخغوج؛ؾًُُغ  والخٛحراإلاا٦ض ان مً لم ًخماش ى م٘ هظا الخُىع  ومً ،ما٨ًغوؾٞى

الُغ١ الٟٗا٫ لخسٌُٟ الخ٩ال٠ُ في نىاٖت الخٍُى اإلاىخٓمت جغج٨ؼ ٖلى ا٢خهاصًاث  ؤ٦ثرمً  -

ا مثا٫: بلٛذ ج٩ال٠ُ  الاهضماجالحجم ال٨بحر مما حٗل  بحن قغ٦ت  الاهضماجبحن الكغ٧اث اإلاالخُت يغوٍع

ضػ في  ت بلٛذ  مد٣٣تملُىن صوالع  100 1997هضلٍى غاث ؾىٍى ملُىن صوالع م٘ خضور  200في طل٪ ٞو

 ؛1998ٖام  ؤ٦ثرجسًُٟاث 

اإلاالخُت  زُا مالخُا مىٟغصا جدىاٞـ ُٞه الكغ٧اث 20مً  ؤ٦ثرجدخىي الخدالٟاث للجُل الحضًث ٖلى  -

م مً طل٪ الا اهه لم جٓهغ بٗض هخاثج  الٗاملت ٖلى% مً الحمىالث 95 بلى %75التي جتراوح وؿبتها ما بحن  ٚع

 و٧املت؛نهاثُت 
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هدُجت لخظبظباث في حجم الخض٣ٞاث البًاج٘ بحن ٞتراث الظعوة  الىىلىن وطل٪حٗضصث اؾباب اهسٟاى  -

الحا٫ ٞان جإزغ الكغ٧اث ٩ًىن ؤ٦بر مً زال٫ اهسٟاى مٗضالث الغبدُت مما  وبُبُٗتٖضم الظعوة  وعخالث

الضزى٫ اجٟا٢ُاث ال٢دؿام اههبتها في البًاج٘ مً احل جس٠ُٟ ؤزاع ٖضم الخىاػن بحن جض٣ٞاث  ظاايُغ ه

م بغامج ا٢دؿام ألا  والضازلتالخجاعة الخاعحت  بحن  والحمىالثههبت ٚحر ان الاجداص الاوعوبي ٢ض ٢ام بخدٍغ

ت  ؛الكغ٧اث ٖلى اؾاؽ مىاهًت خغ٦ت الاخخ٩اٍع

وطل٪ الخضزل ج٨ىىلىحُا  واهضماحا وجغ٦حزاٖىإلات  ؤ٦ثرجُىع ؾلؿلت الامضاص في اإلاؿخ٣بل لخهبذ  -

 وجىؾٌ٘ؿمذ في اهدكاع  اإلاؿتهل٩ىن مماخُث انبدذ اهمُخه ج٨مً في مخُلباث  والاجهاالثاإلاٗلىماث 

ض الٗال٢اث  و٦ظل٪ٖضص مم٨ً مً الخضمت  برؤ٦لخلبُت  اللىحؿدُتمىعصي زضماث  ججاع الجملت  نما بحجخَى

 ؛الظي ٌٗملىن مٗهم وال٣ُإ

مالءهؾخاحي مغخلت ٩ًىن ٞيها الخباص٫ للبُاهاث ال٨تروهُا بحن الىا٢ل  -  الشحً. جدب٦٘ؿىضاث  ٖو

مما  والخلُٟىن  والٟا٦ـ والاهترهذالجمغ٦ُت بىاؾُت الخباص٫ الال٨ترووي اإلاٗلىماث  البًاج٘. الاحغاءاث

٤جى٢٘ اهدكاع الخجاعة  و٦ظل٪ًسل٤ جباص٫ مٗلىماث الؿلؿلت الامضاص  الال٨ترووي بىاؾُت وؾُاء  والدؿٍى

  .مخسههحن

 هداف الىلل البحسي أ -2

ًمثل الى٣ل البدغي اخضي الخضماث الاؾاؾُت في جدؿحن ٖملُه الخجاعة زانت الخجاعة وحؿهُلها بحن  

 ً وبالخالي اؾخالم البًاٖت في  الخ٩لٟتخُث ان الى٣ل البدغي ًم٨نهم مً عبذ الى٢ذ وج٣لُل  واإلاؿخىعصًًاإلاهضٍع

 الضولُت٦ما ٌٗض اًًا الى٣ل البدغي "ٖىهغا مً ٖىانغ لىحؿدُاث الخجاعة ، الى٢ذ اإلاىاؾب واإلا٩ان اإلاالثم

ى٣ل البدغي في حؿهُل الخجاعة الضولُت وال ٨ًمً هضٝ ال، "الظي ًمثل ٢ُمه مًاٞه الى البًاج٘ اإلاى٣ىلت بدغا

 ٣ٞ:1ِ بل له ٖضة اهضاٝ واؾتراجُجُاث جخمثل في

  هداف الاكخصادًتلا  -ا          

الا٢ل ج٩لٟت، وبالخالي مٗٓم اإلااؾؿاث جلجا الُه بض٫ الىؾاثِ الازغي، الى٣ل ان الى٣ل البدغي ٌٗض  

الى اهه ًد٤٣ مبضا ا٢خهاصًاث الحجم، وهغي هظا زانت في خاالث ه٣ل البًاج٘ الجاٞت مً خبىب  باإلياٞت

بالضزى٫  اإلااؾؿتخُث ان ج٩لٟه الى٣ل جىسٌٟ وبالخالي ًدضر انهُاع في الاؾٗاع مما ًم٨ً  ،ٞدم عما٫ ... الخ

ال٨ٗـ صحُذ خُث ان ٧ل ما اعجٟ٘ و  باإلًجابوهظا ٌٗىص ًٖ ا٢خهاص البالص  الضولُت اإلاىاٞؿت ألاؾىا١ب٣ىه في 

 .الخ٩لٟت الى٣ل ػاص ؾٗغ الؿل٘ وبالخالي الخغوج مً اإلاىاٞؿت الضولُت

  هداف السياسيتلا  -ب          

ُٞما بُنها بدباص٫ مسخل٠  والخأػع غػ الخٗاون ٢ٗض ًدؿً الى٣ل البدغي مسخل٠ الٗال٢اث بحن الضو٫ َو 

ا ما مثل  الؿل٘ وبدكُٛل الخٍُى اإلاالخُت بُنها ٦ما اهه ًم٨ً الضو٫ مً ال٣ُام بٗملُاث ه٣ل خؿاؾت هٖى

 .ػماث مثالواإلاٗضاث في او٢اث الحغوب وألا  الٛظاثُتاإلااوهاث و ؤالجىىص 
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 الاجخماعيتهداف لا  -ج         

غ الى٣ل البدغي ٞغم ٖمل الٗضًض مً الٟئاث   ه املخخلٟت٢ض ًٞى مً  مباقغة ؾىاء ٧اهذ ًض ٖامله بدٍغ

حرهبلى البداع ٢اثض  حر مباقغة ٚو والُض  ،...الخوجى٠ُٓ وخماًتما ًخٗل٤ باإلاُىاء مً جىُٓم واؾخ٣با٫ مً ٧ل  ٚو

ت هظا مً حهت ومً حهت ازغي ٣ٞض ًد٤٣ الى٣ل البدغي  تالٗامل الهىاُٖت اي نىإ الؿًٟ واإلاغ٦باث البدٍغ

 .مِس ي صٖىه مً هظه الىاخُتٖضة اخخُاحاث احخماُٖت 

 1ثاز الاكخصادًت لىلل البحسي لا -3

ًلٗب ٢ُإ الى٣ل البدغي صوع حض مهم في قتى املجاالث وزانت املجا٫ الا٢خهاصي ولهظا ٢ض ًسل٠ ازاع 

 : مخٗضصة هظ٦غ منها

  شيادة الاهخاج -أ            

اصة الاهخاج خُث ان اإلااؾؿاث الهىاُٖت حؿخلؼم مىاص اولُت او هه٠  ،ًازغ الى٣ل البدغي جإزحرا اًجابُا في ٍػ

مهىٗت في ٖملُت الاهخاج وان ٧اهذ حؿخىعصها ٣ٞض ٌؿخلؼم الامغ ه٣ل هظه اإلاىاص مً م٩ان جىاحضها الى م٩ان 

٣ت في الى٢ذ اإلاىاؾب وبإ٢ل ج٩لٟت  . جهيُٗها وبالخالي الى٣ل البدغي ٌٗض الٍُغ

  الصادزاث جىميت -ب         

بٗض ٖملُت الاهخاج ًجب جهضًغ الؿل٘ وحٗخمض هظه الٗملُت اؾاؾا ٖلى الى٣ل البدغي خُث ان" حك٩ل  خُث ان

دخاج  ٤ الى٣ل البدغي الضولي للبًاج٘ وؿبت ٖالُت مً احمالي الهاصعاث ال٩لُت لبٌٗ الضو٫ ٍو ناصعاث ًٖ ٍَغ

الاهخاج الجُض َب٣ا إلاٗاًحر الجىصة وكاٍ الخهضًغ الامثل الى الٗضًض مً الٗىانغ مً اهمها ٖىهغ الى٣ل بجاهب 

 ".جدؿاوي مٗهاو ؤالٗاإلاُت التي جٟى١ الؿل٘ اإلاثُلت 

  جحليم الخكامل الاكخصادي بين الدو   -ج     

ٌٗض الى٣ل البدغي ٖىهغ حض مهم في ٢ُام الؿى١ اإلاكتر٦ت والاؾُى٫ البدغي اؾاؽ ه٣ل الخجاعة والخباص٫ 

غهمالضولي ٞمثال ؾاهم الى٣ل البدغي الضولي في ٢ُام الؿى١ الاوعوبُت والاجداص الاوعوبي  جدؿحن وي٘ ا، وجٍُى

اث يخج ًٖ  تؾاؾُؤ٦ما هى مىضح اٖاله ٣ٞض ٌكاع٥ الى٣ل البدغي بهٟه  ،محزان اإلاضٖٞى في جىمُه الهاصعاث ٍو

اث خُث اهه ًترجب ًٖ طل٪ احغه  غ وجدؿحن اإلاضٖٞى طل٪ جضاو٫ ٖمىالث ألاحىبُت في الؿى١ حؿاٖض في جٍُى

ىُىن ، حغه اإلاُىاء.. الخؤالى٣ل بالى٣ض الاحىبي و  ضه ج٩ال٠ُ ٧ان ًضٞٗها اإلاهضعون الَى الى الؿًٟ ألاحىبُت ٞهظا  ٖو

ىُت ٦ما ان هظه ألاحغة التي جضٞ٘ للى٣ل  ،ًسٌٟ الخ٩لٟت خُث جهبذ ٧ل هظه الخ٩ال٠ُ جضٞ٘ بالٗملت الَى

اث ل محزان اإلاضٖٞى جي وبالخالي في جمٍى جي ؾٝى حؿاٖض في بىاء الا٢خهاص الَى ٤ اإلاىخجاث: ان الى٣ل ، الَى حؿٍى

وكاء باًغاصاث ٣ٞض ٧ان البض مً و ؤالخاعحُت ؾىاء ٧اهذ ناصعاث  % مً ه٣ل الخجاعة80البدغي ًمثل خىالي 

ت ملخخل٠ مىا٤َ الٗالم وبالخالي ًمثل الى٣ل البدغي ٖىهغ  ٤ اإلاىخجاث أل ؤزٍُى بدٍغ ن اإلاالخت ؾاس ي في حؿٍى

ت هي اوؿب الُغ١ وا٢لها ج٩لٟت  .البدٍغ
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 1استراجيجيت الىلل البحسي  -4

ض اإلاهضعون ٌٗخبر الى٣ل البدغي ؤخض الخضماث  الغثِؿُت في حؿهُل ٖملُت الخجاعة الضولُت خُث ًٍغ

٦ما ٌٗخبر الى٣ل البدغي ٖىهغا مً ٖىانغ  ،واإلاؿخىعصون اؾخالم بًاجٗهم في الى٢ذ واإلا٩ان وللشخو اإلاىاؾب

 .لىحؿدُاث الخجاعة

حر مخُلباث واخخُاحاث  خٗغى مجا٫ الى٣ل البدغي في الى٢ذ الحايغ بلى يٍٛى ٦بحرة لخٞى الؿى١ ٍو

ت، ولظل٪ ًجب الاهخمام والخ٨ٟحر بإًٞل الُغ١ التي ًم٨ً بها شحً وجىنُل البًاج٘ بلى  الٗاإلاُت الخجاٍع

٣ت الى٣ل  ،ؾىا١ اإلاُلىبتألا  ىض ازخُاع ٍَغ وفي بٌٗ الحاالث ٩ًىن الى٣ل البدغي هى البضًل الىخُض اإلاخاح ٖو

خباع ما ًلي  :البدغي ٞةن اإلاهضع ؤو الكاخً ًإزظ بٗحن الٖا

 ؛و٢ذ الدؿلُم ًجب ان ٩ًىن ؤؾٕغ ما ًم٨ً إلعياء الٗمُل -          

 ؛الخ٩لٟت ًجب ان ج٩ىن ا٢ل ما ًم٨ً م٣ابل زضمت حُضة -          

 ؛الخ٩لٟت الغؤؾمالُت وحكمل ٞىاثض عؤؽ اإلاا٫ -                   

 ؛ؤزىاء الى٣لجض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫ واعجباَاتها بالى٢ذ اإلاؿخٛغ١  -                   

 .ج٩لٟت الخإمحن والخٛل٠ُ الظي ًجب ان ٩ًىن مىاؾبا ل٩ل وؾاثِ الى٣ل اإلاؿخسضمت -                   

 البتروليت للمىخجاث البحسي  الىلل -5

٘ ٖملُت بن ت، ه٣ل بلى وؾاثل جدخاج البترولُت اإلاىخجاث جىَػ ٘ ٣ُامال ؤحل مً وهظا مخىٖى  اإلااصي بالخىَػ

ٗخبر  الٟٗا٫،  بىي٘ اإلااؾؿاث اإلاىخجت ج٣ىم خُث الهامت، اإلاىخجاث هظه لى٣ل الىؾاثل ؤهم مً البدغي  الى٣لَو

 2:في ٖاصة ألاؾـ هظه وجخمثل اإلاالثمت، الى٣ل وؾُلت ازخُاع في ٖليها حٗخمض مُٗىت ٢ىاٖض وؤؾـ

 ٖملُاث مالثمتمضي  الخ٩لٟت، ٖامل الخهٍغ٠، ه٣ُت بلى ؤلاهخاج ه٣ُت مً اإلاىخجاث لى٣ل الالػم الى٢ذ

ٜ، الشحً خماص بم٩اهُت والخَٟغ  . ألامان وصعحت الى٣ل وؾُلت الٖا

 ٦ما بالضو٫ اإلاخ٣ضمت ٢ىعهذ ما بط خضًثت ْاهغة حٗخبر الىامُت الضو٫  في البدغي  بالى٣ل الاهخمام بن

٘ ؤن الىمى خُث البدغي  بالى٣ل الىُُٟت الضو٫  اهخمذ جي ؤصي ال٢خهاصها الؿَغ  بامخال٥ الاهخمام جؼاًض بلى الَى

٤ اؾخ٣اللها صٖم ولٛغى الهىاٖت لهظه ٦ؿغ الاخخ٩اع الٗالمي لٛغى البدغي  الى٣ل لىؾاثل الضو٫  هظه  وحؿٍى

 .واعصاتها زضمت بلى بياٞت مىخجاتها

٘ ٖىانغ صعاؾت بن تها حضا، مهمت البدغي  الخىَػ ٤ بصاعاث ؤلاهخاج مجا٫ في للٗاملحن ًم٨ً وإلاٗٞغ  والدؿٍى

 في بما الا٢خهاصًت للماؾؿت مهم باليؿبت ؤمغ الٗىانغ ٖلى والخٗٝغ البًاج٘، لحغ٦ت اإلاىاؾب اإلاؿاع جدضًض

٤ اإلاهخمت اإلااؾؿاث طل٪  الىا٢الث البترولُت مؼایا مً وإن  زام، ٦ماصة البترو٫ البترولُت وختى اإلاىخجاث بدؿٍى

غا وطل٪ مىسًٟت ج٩الُٟها ؤن ٦ما م٩ان، ؤي بلى البترولُت اإلاىخجاث مً ٦بحرة ٦مُاث ه٣ل حؿخُُ٘ ؤنها  ثللٞى

 جخسظ والتي البترولُت للمىخجاث اإلاؿى٢ت اإلااؾؿت ٖلى ؤن بلُه ؤلاقاعة ًجب وما ال٨بحرة الىا٢الث في املح٣٣ت
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 ػثذ انؼهٛى، انًزجغ انظاتك. -
2

َٕفم طًاٚهٙ، دٔر آنٛاخ انُمم انثحز٘ فٙ تٕسٚغ انًُتجاخ انثتزٔنٛح يغ اإلشارج نحانح انجشائز، يجهح دراطاخ ٔ فعٛهح تٕغٕرج -

 .128 ، ص2016 ،انًتجذدج، انؼذد انخايض، دٚظًثزٔأتحاث التصادٚح فٙ انطالاخ 
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٘ الىا٢الث غاٝ حمُ٘ جغض ي ؤن مىخجاتها وؾُلت لخىَػ  ؤهضاٝ هٓام ؤن ٦ما والىا٢ل، واإلاكتري  الباج٘ ؤي ألَا

٘ لىٓام الٗامت ألاهضاٝ مً جىبث٤ الىا٢الث  :هي ألاهضاٝ وهظه اإلااصي الخىَػ

 اإلاىاؾب؛ الى٢ذ وفي اإلاىاؾبت بال٨مُاث البترولُت اإلاىخجاث مً الٗمالء اخخُاحاث جلبُت -           

٘ ج٩ال٠ُ جسٌُٟ -             مم٨ً؛ خض ؤصوى بلى اإلااصي الخىَػ

حر -            حر و واؾخمغاعها، الخضمت اهخٓام جٞى ٘؛ هٓام في اإلاغوهت مً ٖالُت صعحت جٞى  الخىَػ

٘ وؾاثل مً الخ٩امل جد٤ُ٣ -             .ال٩لٟت ًسٌٟ بك٩ل ألازغي  اإلااصي الخىَػ

 السفً. أهىاع حسب العالمي البحسي  لاسعى   جعىز  أهميت: (2) الشكل

 

 

 

 

 

 unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdfاهترهذ  مى٢٘ ألاوه٨خاص،: ملصدزا

 وؤخض الىِٟ ٞبها ججاعة بما الضولُت الخجاعة ٖهب هى الظي البدغي  الى٣ل ؤهمُت ًبحن (2) والك٩ل

 إلوٗاف ؤهمُت طو ٖامل وهى لألؾُى٫ الٗالمي اإلاخىانل الىمى ًىضح والك٩ل الغثِؿُت، الٗىإلات مدغ٧اث

 .الٗاإلاُت الخجاعة
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 خالصت             

شخام مً م٩ان بلى ؤزغ والىؾاثل املخخلٟت التي ًخم مً زاللها جد٤ُ٣ الى٣ل هى خغ٦ت البًاج٘ وألا

لت ،الحغ٦ت هظه  و٧ان الىمى في ال٣ضعة والحاحت لى٣ل ٦مُاث ٦بحرة مً البًاج٘ وألاشخام ٖبر مؿاٞاث ٍَى

ت ٖالُت في الغاخت وألا  ٝغ ؤًًا ٖلى ؤهه ألا  ؾُما الخ٣ضم الخ٨ىىلىجيمان ماقغا ٖلى الحًاعة وال وؾٖغ صاة التي ٖو

٣ها ًم٨ً جىؾُ٘ الؿى١  اصة الاهخاج  واؾخٛال٫ اإلاىاعصًٖ ٍَغ ت واإلااصًت التي حؿخٛل ؾاب٣ا باججاه ٍػ البكٍغ

ؿاهم في اهخ٣ا٫ الؿل٘ وألا  ُخه َو ما زال٫  ًوم، هٟٗا ؤ٦ثرًضي الٗاملت بلى الاما٦ً التي ج٩ىن ٞيها وجدؿحن هٖى

الُه في ٞهلىا الاو٫ ٣ٞض اؾتهضٞىا صعاؾت قاملت خى٫ ٢ُإ الى٣ل البدغي مً بضاًت جُىعه زال٫  اجُغ٢ى

ما له هم زهاثو الى٣ل البدغي و ـط٦غها  خُث، ملحلي زانت في الجؼاثغمسخل٠ الاػمىت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي الى ا

ٕ الضولت صون زحر ٌؿاٖض ٖلى جىمُت ٢ُانبذ هظا ألا ؤخُث ، ًجاب ٖلى ال٣ُإ الا٢خهاصيمً ممحزاث حٗىص باإل 

٠ ج٩لُٟها ب ؿحر هظا ال٣ُإ و لها ٢اهىنها الخاهه ٧ل صولت و ؤال ب٦ثر ؤ وؤٖباءمهاٍع ٍىٓم الٗال٢ت م الظي ًد٨م َو

ت الهىاُٖت التي مً قانها ؾمدذ بخىؾ٘ في الخجاعة الخا غاٝ الٟاٖلحن في هاجه الٗملُت الخجاٍع عحُت بحن الَا

إل ٖلى ٖ الُت ا٦بر ب٢ٟٗل ج٩لٟت و إب ،غاء وزضماث...الخقىالم ازغي وجباص٫ مسخل٠ ٖملُاث مً بُ٘ و والَا

هظا ما ًبرع ان نىاٖت الى٣ل البدغي ٖامت حٗض مً ا٦ثر ػماهُت ملخخل٠ اإلاىخجاث و لخد٤ُ٣ مىاٞ٘ م٩اهُت و 

صي بلى اهخ٣ا٫ الٗالم بلى هٓام ؤخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في الى٣ل البدغي ال  ل٨ً ًجب الاقاعة انو ، الاوكُت جىؾٗا

زضمت الى٣ل  ألهمُتحضًض إلهخاج ٌٗخمض ٖلى ا٢الُم املخخلٟت. وال ًم٨ً الخض ؤن ًى٨غ الابٗاص الا٢خهاصًت الهامت 

% مً الخجاعة الٗاإلاُت جى٣ل ًٖ 75ؤي ؤ٦ثر مً  ،٣ًىم بى٣ل ؤ٦ثر مً زالثت ؤعبإ الخجاعة الٗاإلاُت البدغي باٖخباعه

٤ الى٣ل الب بخىاػن  وؤزلذالازحرة ٢ض ْهغث اوبئت مً قانها قلذ خغ٦ت الا٢خهاص ٩٦ل  آلاوهتدغي. الا اهه في ٍَغ

ىتالىٓام الا٢خهاصي  غ٢لذ ومالُتماصًت  بسؿاثغ ووصثالضولت  وزٍؼ ت ٖو ال٣ُإ الهحي  ؾحروعة وبكٍغ

 ومـايحى ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض مغى ٖهغه  ٣ٞضاإلاغحىة، هضاٝ الىاحهت ال٨بري في جد٤ُ٣ ألا  نبدذؤو 

م ْهىع ل٣اح والؿُاؾُت وؤنبذ والاحخماُٖتحمُ٘ حىاهب الا٢خهاصًت   وم٘هه ؤال ب ،مً الهٗب مىاحهخه ٚع

باء ًٖ اًجاص خلى٫ التي مً ق اٚضي الٗالم في خغب  ٣ٞض ،الٗلتنهاًت لهظه  وي٘نها إجُىعه ٣ٞض عجؼ الَا

 .بُىلىحُت م٘ ٖضو زٟي
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 ملدمت

ش قهض الٗالم مسخل٠ الخٛحراث التي خضزذ ٖلى مؿخىي البيُت ػمىت و ٖلى مغ لا  ؾىاءا  تالٗاملُالخاٍع

ت مً لا ، الصخُت منهاز٣اُٞت و ، و احخماُٖتؤ٧اهذ ا٢خهاصًت  ٌل وبئت خثذ الٗالم ٖلى الخٗاخُث ْهغث مجمٖى

غة وؾاثل الُب و  بإبؿِمٗه في ْل ال٣ضعاث املخضوصة و  ٢بل  430زِىا ؤٞٗٝغ الُاٖىن ، آهظا٥الٗالج املخٞى

٤  مٟاجئ،٣ٞض حٗغى الؿ٩ان لهجىم ,املُالص  اؤؽ ؤحٗغيهم لضعحت خغاعة في الغ ًٖ ٍَغ ٝ مً آل  ةصث الى ٞو

ؤوعوبا، جاع٧ا الضماع في مً آؾُا بلى  والظي ؾاٞغ ؾىصباملىث لا  ؾمي ْهغ وباء 1353-1346 ما في، ؤالؿ٩ان

.ول هيس ى وباء ال٩ىلحرا الظي  وحكحر بٌٗ الخ٣ضًغاث بلى ؤهه ٢ط ى ٖلى ؤ٦ثر مً هه٠ ؾ٩ان ؤوعوبا، ؤ٣ٖابه

بدُاة املالًحن  زم بلى املىا٤َ املجاوعة وؤوصي واهدكغ في مٗٓم ؤهداء املى٣ُتفي الهىض  1823-1817اهدكغ في خ٣بت 

ت بٌٗ املٗلىماث خى٫ َغ١ الخض مً اهدكاعه ٢بل ؤن ُاوي ًضعى حىن ؾىى مً مٗٞغ ٚحرها و  ًخم٨ً َبِب بٍغ

ش.تي الوبئت التي ط٦غث و ؤمً ٖضة   اهدكغث ٖلى مغ الخاٍع

  قضؤ مالُت ا٢خهاصًتصزل الٗالم في اػمت صخُت ؤوازغ ال٣غن الخالي ٖٝغ بىباء ٧ىعوها الظي ؤما ؤ

٦بر ٢ىجحن في ؤ٦بر ٢ُبحن ٖاملُحن و ؤَل٤ ٖليها البٌٗ باؾم الخغب البُىلىحُت بحن ، ؤمت مً طي ٢بلهاػ ؤٖى٠ ؤو 

ً الهحن ٩ا، أال٣غن الٗكٍغ الُلب مما جضزل الٗالم في خالت الغ٧ىص جها ؾخٟط ي بالٗغى و إوالتي مً ق مٍغ

ت الا٢خهاصي ما ٦ما ؾِخم ، الٟهل هظا ؾيخُغ١ الُه في هظا ماو ، لبٌٗ الضو٫  جُلب وي٘ ؾُاؾاث حىهٍغ

 .يضه حغاءاث املخسظةهم لا ؤو ، بٗض الجاثدتويإ الى٣ل البدغي ٢بل و ؤ ط٦غ
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  الجائحتكبل  وضع الاكخصاد العالمي :والأ

ٖٝغ الا٢خهاص الٗالمي ٢بل الجاثدت باؾخ٣غاع َبُعي خُث اؾخمغ اليكاٍ الا٢خهاصي بضون ٖغا٢ُل  

 جظ٦غ.

 20191و 2018عامي  الىمى الاكخصادي العالمي -1

، ٞبٗض ؤن بلٜ همى الىاجج 2019واػصاص اهسٟايا في ٖام  2018الىمى الا٢خهاصي الٗالمي في ٖام  هبِ  

 2.3زم الى  ،2018في املاثت في ٖام  3.0، ْل زابخا ول٨ىه جغاح٘ بلى 2017في املاثت في ٖام  3.1املخلي لاحمالي الٗالمي 

( 1)الجضو٫  2008و 1994ا في الٟترة بحن ٖامي وؿبت ؤ٢ل مً املخىؾِ الظي ٧ان ؾاثض وهي 2019في املاثت في

ٌ لاصاء ال٠ًُٗ في لاعحىخحن والهحن  وؾاٖض الىمى املؿخدضر مالُا في الىلًاث املخدضة بٌٗ الص يء في حٍٗى

ت بًغان لاؾالمُت وال  .ُابان وجغ٦ُا والاجداص لاوعوبيوحمهىٍع

ا خاصا ٌٗؼي في بٌٗ حىاهبه بلى خالث 2018وزال٫ الغب٘ الغاب٘ مً ٖام  ، هبِ الىمى الٗالمي هبَى

الغ٧ىص في بٌٗ الا٢خهاصاث الىاقئت وال٠ًٗ الظي ؤناب ٢ُاٖاث نىاُٖت في ٦ثحر مً املىا٤َ، وجغاح٘ 

في املاثت، هابُا مً  3.1لى لاهخاج الهىاعي الٗالمي، وهى ماقغ عثِس ي ٖلى الُلب ٖلى زضماث الى٣ل البدغي، ب

، وإياٞت بلى الٗىامل الخانت بالبلضان وال٣ُاٖاث، ؤخضزذ الضعحت الٗالُت مً ٖضم 2017في املاثت في ٖام  3.6

ت بحن الهحن والىلًاث املخدضة يُٛا   .قضًضا ٖلى الىمى الٗالمي جىاػلُاال٣ُحن التي ؤزاعتها الخىجغاث الخجاٍع

 .()اليسبت املئىيت للخؼير السىىي  2019–2017كخصادي العالمي الىمى إلاًىضح : (1) الجدول 

                                                           
1

 .03، ص 2019اسرؼراض انُقم انثحري،  -

-2008 املىطلت أو البلد

1994 

 

 )ب(2019 )أ(2018 2017

 2.3 3.0 3.1 3.3 العالم

 1.6 2.2 2.3 2.6 منها: البلدان املخلدمت الىمى

 الىلًاث املخدضة

 (28الاجداص لاوعوبي )

 الُابان

3.2 

2.5 

1.1 

2.2 

2.5 

1.9 

2.9 

2.0 

0.8 

2.2 

1.3 

0.8 

 3.5 4.2 4.4 5.1 منها: البلدان الىاميت

 الهحن 

 حىىب آؾُا

9.7 

5.7 

6.9 

6.3 

6.6 

6.0 

6.1 

4.1 

     منها:

 الهىض

 حىىب قغ١ آؾُا

 ٚغب آؾُا

6.6 

4.2 

4.3 

6.9 

5.2 

2.8 

7.4 

5.0 

2.3 

6.0 

4.5 

0.7 

 0.2 0.8 1.0 2.9 منها:أمسيكا الالجيييت والكازيبي 
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 بلى بُاهاث مً لاوه٨خاص،  املصدز:
ً
غ2019ؤماهت لاوه٨خاص، اؾدىاصا   اله٣ٟت الخًغاء الجضًضةجىمُت : 2019 الخجاعة والخىمُت ، ج٣ٍغ

UNCTAD secretariat, based on data from UNCTAD, 2019a, Trade and  Development Report 2019: Financing a Global Green 

.New Deal 

 .ؤ( ج٣ضًغاث حؼثُت)

  )ب( جى٢ٗاث.

 الخجازة الدوليت -2

 1جطىز الخجازة الدوليت -2-1

بلُىن ًَ مً الصخىاث  25000وؾُلت عثِؿُت في الخجاعة الضولُت. خُث ٌٗبر خىالي ْل الى٣ل البدغي           

ا وهظا ٌك٩ل  ٤  7000م٘  % مً الصخً الٗالمي، بامل٣اعهت71املخُُاث ؾىٍى بلُىن ًَ مً الخمىلث ًٖ ٍَغ

٤ البر 3000الؿ٨٪ الخضًضًت و الى٣ل خُث ؤن الى٣ل البدغي، قإهه في طل٪ قإن وؾاثل ، بلُىن ًَ ًٖ ٍَغ

٣ا ملخُلباث الؿى١   .لازغي، آزظ في الخٛحر ج٨ىىلىحُا واؾتراجُجُا ٞو

ىا٫ ال٣ٗىص    % مً ؾى١ الصخً 90جُىعث خغ٦ت الى٣ل البدغي بهىعة ٦بحرة مُُٛت خىالي  املايُتَو

ت البُيُت ت ول٨ً في ٢ضعجه ومضي حُُٛخه ملىا٤َ واؾٗت مً ا ،ال٣اٍع لٗالم، ول ج٨مً محزة الى٣ل البدغي في الؿٖغ

ت بمثل هظه لابٗاص ولاحجام الجٛغاُٞت ، خُث ل ٌؿخُُ٘ الى٣ل بالؿ٨٪ الخضًضًت ؤن ًدىاو٫ الخغ٦ت الخجاٍع

ت ؤهمُت البدغ في الخجاعة الضولُت، ًم٨ً ا٢خباؽ  ولهظا الؿبب جتر٦ؼ الهىاٖاث الث٣ُلت ٖاصة ٖلى يىاح وملٗٞغ

حهُمً ٖلى البدغ هى الظي حهُمً ٖلى الخجاعة وإن الظي  بن الظي" :م( خُث ٢ا1610٫م٣ىلت للؿحر والخحر عالي )

٣ا إلخهاءاث  "،حهُمً ٖلى الخجاعة الٗاملُت هى الظي حهُمً ٖلى زغوة الٗالم وبالخالي ٖلى الٗالم هٟؿه وٞو

ت الٗاملُت ؤي حُٛحر ًظ٦غ، وفي الؿُا١  ضو٫ ٞةن ال الٗاملاوه٨خاص خى٫ البلضان الىامُت لم ًُغؤ ٖلى ججاعتها البدٍغ

% مً ججاعة 28الىامُت ما ػالذ حؿخدىط ٖلى خهت مخىايٗت في الخجاعة الضولُت، خُث جمثل البلضان الىامُت 

خهاءاث م٘ الٗلم بان مٗٓم ناصعاث لُه لا % مً الصخً الهاصعة خؿبما حكحر ب50الؿل٘ املؿخىعصة وخىالي 

 .جل٪ الضو٫ حٗخمض في م٩ىهاتها ٖلى الهاصعاث الىُُٟت

٢ُمت الخجاعة الضولُت للبًاج٘ بك٩ل ٦بحر بٗض الخغب الٗاملُت الثاهُت، خُث اعجٟٗذ ال٣ُمت حؿإع همى 

جغلُىن صولع ٖام  2بلى خىالي  1948ملُاع صولع ٖام  58لاحمالُت للبًاج٘ املخباصلت ٖلى مؿخىي الٗالم مً خىالي 

زال٫ ال٣ٗض لاو٫ مً ال٣غن الخاصي  ول٨ً الىمى لا٢ىي ٧ان ،2000جغلُىن صولع ٖام  6وإلى ؤ٦ثر مً  1986

ان ما2008الُت الضولُت التي بضؤث ٖام هدُجت لاػمت امل 2009والٗكغون، باؾخثىاء الهبٍى الخاص ٖام   ، والتي ؾٖغ

، ٚحر ؤن همى الخجاعة الضولُت ما لبث ؤن جباَإ 2011و 2010اعة الضولُت في ٖامي جم جضاع٦ها ٖلى مؿخىي الخج

 بل
ً
 .2014 جغلُىن صولع ٖام 19خضوص ى بٗضها ونىل

                                                           
1

 .03، ص 2009يركس انذراساخ وانثحىز نهغرفح انشرقٍح، انُقم انثحري فً إطار يُظًح انرجارج انؼانًٍح، أكرىتر -

ل  0.6 1.1 1.1 2.9 البراٍػ

 1.4 2.8 2.1 4.1 منها:الاكخصاداث التي جمس بمسحلت اهخلاليت 

 0.5 2.3 1.6 3.9 الاجداص الغوس ي

 4.6 4.4 4.3 6.0 أكل البلدان همىا
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 1عىامل جطىز الخجازة الدوليت -2-1-1

م٨ً جٟؿحر هظا الاػصهاع ال٨بحر للخجاعة الضولُت بٗض الخغب الٗاملُت الثاهُت بخًاٞغ زالزت ٖىامل  ٍو

 :بيیىیت وهي ٦ما ًلي

ؼ صوع الى٣ل البدغي الٗالمي الظي ٌك٩ل  -ا   في املاثت  80املخباصلت صولُا وفي املاثت مً ٢ُمت الؿل٘  70حٍٗؼ

اث مىظ الخمؿِىاث، الظي ونل بلى الىطج  مً حجم هظه الؿل٘، ل ؾُما م٘ ْهىع واهدكاع همِ الى٣ل بالخاٍو

 .زمؿت ٣ٖىص مً الىمى بٗض

ذ الخىانل بحن الٟٗالُاث  -ب ْهىع واهدكاع ج٣ىُاث املٗلىماث والاجهالث، التي ٖؼػث وؾٖغ

 .بلى ٞغم حضًضة لالؾدثماع الىنى٫  الا٢خهاصًت وؾهلذ

جي لل٣ُىص والخىاحؼ الجمغ٦ُت ًٖ اؾتراص الؿل٘ املهىٗت هدُجت الاجٟا١ الٗام بكإن   -ج ٘ الخضٍع الٞغ

ٟاث الجمغ٦ُت والخجاعة  مً ٖام  (GATT) الخٍٗغ
ً
 مً ٖام 1947بضءا

ً
 1995، واجٟا٢اث مىٓمت الخجاعة الٗاملُت بضءا

و٢ض ، خالُافي املاثت ٣ِٞ  3.9في املاثت بٗض الخغب الٗاملُت الثاهُت بلى  40خُث اهسٌٟ مٗض٫ عؾىم الجماع٥ مً 

لا مثل الهحن والهىض و لٗب جسٌُٟ ال٣ُىص في بٌٗ البلضان الىامُت جدضًض  ٦بحرا في جدٟحز الخجاعة  البراٍػ
ً
صوعا

  .ٞيهاالضولُت، بما جمثله هظه البلضان مً زؼان بكغي ول ؾُما م٘ حٛحر لاهماٍ الاؾتهال٦ُت 

 20182جساجع امللحىظ في الخجازة الدوليت في  -2-1-2

ت الضولُت الؼزم في ٖام  بؿبب الخُىعاث التي خضزذ في الا٢خهاص واليكاٍ  ٣ٞ2018ضث الخجاعة البدٍغ

 2017% في ٖام 4.1مىسًٟت مً  2018مً املئت ٖام  2.7الخجاعي ٖلى الهُٗض الٗالمي ٞؼاصث الاحجام بيؿبه 

ت ٖلى و  ب وخض مً ؤوكُت و٧ان هظا الخباَا ٍٖغٌ ال٣اٖضة ٞإزغ في ٧ل ٢ُاعاث الصخىاث البدٍغ حه الخ٣ٍغ

 2017في املئت في ٖام 6.7، مىسًٟا مً في املئت 4.7مىاولت البًاج٘ في مىاوئ الٗالم بلى 

ٞؿاهمذ في جباَا همى الخجاعة  2018وػاصث َاثٟه مً املخاَغ املىظعة بالهسٟاى قضه في ٖام 

ُاهُا  ت وجهضعث الخىجغ والخماثُت ٢اثمه جل٪ املخاَغ ًليها ال٣غاع الظي اجسظجه اململ٨ت املخدضة لبًر البدٍغ

الا٢خهاصي في الهحن والايُغاباث والخدى٫  (brixit)الٗٓمى واًغلىضا الكمالُت بالخغوج مً الاجداص لاوعوبي 

ٖا٢ذ الىمى اًًا الخُىعاث ؤو ، الجُىؾُاؾُت والايُغاباث في حاهب الٗغى مً ٢بُل ما ًدضر في ٢ُإ الىِٟ

التي خضزذ في بٌٗ البلضان وقملذ خالث ٦ؿاص في ٖضص مً الا٢خهاصاث الىاقئت وي٠ٗ ال٣ُاٖاث 

ي الهحن وي٠ٗ الُلب ٖلى الىاعصاث في البلضان املخ٣ضمت الهىاُٖت في مىا٤َ ٖضًضه والخباَا الا٢خهاصي ف

م الاهخ٩اؾاث ونلذ لا ها  2018حجام الى مٗلم باعػ في ٖام الىمى والىامُت ٖلى خض ؾىاء، وٚع  11ٞبلٜ مجمٖى

 .بلُىن ًَ

 

                                                           
1

انقاهرج، ٌُاٌر  انذورج انساتؼح ػشر، ،األو انًرحذج، انهجُح االقرصادٌح واإلجرًاػٍح نغرتً آسٍا، نجُح انُقم وانهىجسرٍاخ -

 .05ص ، 2017
2

 .05، ص 2019اسرؼراض انُقم انثحري،  -
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 همى مخيب لآلمال في ججازة البضائع العامليت -2-2 

حىب م٘ الخُىعاث في الىاجج الٗالمي، اهسٌٟ الىمى في ججاعة البًاج٘ الٗاملُت )الىاعصاث  حىبا بلى          

اصة ٢ضعها 2018في املاثت في ٖام  2.8والهاصعاث( بلى  في املاثت في ٖام  4.5، وهى ؤصاء ٚحر مخى٢٘ ًخٗاعى م٘ ٍػ

في  3.1ِىما جىؾٗذ الىاعصاث بيؿبت في املاثت، ب 2.5( وػاصث ناصعاث البًاج٘ الٗاملُت بيؿبت 2)الجضو٫  2017

في املاثت مىظ  15.0املاثت، وحكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن الخجاعة بحن الهحن والىلًاث املخدضة واهسًٟذ بإ٦ثر مً 

ٟاث الجمغ٦ُتفي ؤ٣ٖاب الجىلت الثاهُت مً اعجٟإ ا 2018ؤًلى٫/ؾبخمبر  وؤزغ طل٪ ؤًًا في ؾالؾل ال٣ُمت  لخٍٗغ

ً.الٗاملُت في قغ١ آؾُ حن آزٍغ  1ا وفي قغ٧اء ججاٍع

 .)اليسبت املئىيت للخؼيير السىىي( 2018-2016الىمى في حجم ججازة البضائع  :(2)الجدول 

 حجم الصادزاث
 

 البلدان أو املىاطم

 

 

 العالم

 حجم الصادزاث

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 3.1 4.8 1.2 2.5 4.1 1.3  العالم  

 2.5 3.1 2.2 منها:البلدان املخلدمت الىمى  2.1 3.3 1.0

 2.0 2.8 0.8 الُابان 2.7 6.0 2.3

 5.3 4.0 0.5 الىلًاث املخدضة 4.1 4.0 0.2-

 1.5 2.6 3.1 الاجداص لاوعوبي 1.6 3.6 1.1

 3.9 13.0 5.8 الاكخصاداث التي جمس بمسحلت اهخلاليت منها: 4.1 4.5 0.0

 3.3 14.1 5.1 املؿخ٣لتعابُت الضو٫  4.3 4.2 0.3-

 4.0 6.8 0.4- البلدان الىاميت 2.9 5.2 2.0

٣ُا 0.6- 3.7 0.5  4.5 0.4- 5.4- بٍٞغ

٣ُا حىىب الصخغاء ال٨بري  6.3 6.1 0.1  2.1 1.1 10.4- بٍٞغ

بي 2.5 3.0 2.5 ٩ا الالجُيُت ومى٣ُت ال٩اٍع  5.9 5.2 6.0- ؤمٍغ

 4.6 6.9 1.7 منها: شسق آسيا 3.3 6.5 1.3

 6.4 8.9 3.7 الهحن 4.1 7.1 1.4

 2.8 11.5 1.3 منها: جىىب آسيا 2.5 5.8 5.7

 3.1 11.7 1.8- الهىض 4.3 6.6 2.7

 6.8 9.5 2.4 حىىب قغ١ آؾُا 4.6 8.9 2.6

 4.1- 2.5 1.7- ٚغب آؾُا 2.0 1.2- 2.5
 

 .2019، اؾخٗغاى الى٣ل البدغي  Unctadخؿاباث ؤماهت لاوه٨خاص املصدز:

                                                           
 .04 ، ص2019اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -1
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الخباَا ٍٖغٌ ال٣اٖضة وحاء حٗبحرا ًٖ ي٠ٗ الُلب ٖلى الىاعصاث في ٦ال البلضان املخ٣ضمت الىمى و٧ان 

والىامُت، وإن ٧اهذ بٌٗ املىا٤َ ؤقض جإزغا مً ٚحرها، وحٗبر الىجحرة املىسًٟت ًٖ الًِٛ باججاه الهبٍى ٖلى 

لُت الٗاملُتَلباث الهاصعاث وؤ المي مً الؿل٘ الغؤؾمالُت املخضاولت وجبُإ لاهخاج الٗ وكُت الهىاٖت الخدٍى

خجه الىمى في الُلب ٖلى الىاعصاث بلى الاهسٟاى ؤًًا، بُض ؤهه  ب٨ثاٞت في الخجاعة في ؤوعوبا وآؾُا الىامُت، ٍو

 ججاوػ هٓحرة في الهاصعاث.

ت الت ٨ُت والهحن، ؤل٣ذ ال٣ُىص الخجاٍع ٟاث الجمغ٦ُت بحن الىلًاث املخدضة لامٍغ ي وإلى حاهب الخٍٗغ

ويٗذ ٢ُىص ٖلى الىاعصاث  2018ٞغيتها بلضان ؤزغي ؤًًا ٖبئا ز٣ُال ٖلى ٧اهل الخجاعة الضولُت، وفي ٖام 

ٟاث الجمغ٦ُت مً باب الخضابحر الاهخ٣امُت ؤو ؾُٗا لخس اصاث في الخٍٗغ غيذ ٍػ ٌُٟ ؤوحه ال٠ًٗ في الخؿاب ٞو

اله٩ا ٖلى ؾبُل املثا٫ الخضابحر املخٗل٣ت بمهغ وإهضوهِؿُا وحم الجاعي  ت بًغان لاؾالمُت وبا٦ؿخان وؾٍغ هىٍع

٤ الخجاعة ًُت ٣ٖباث بياُٞت في ٍَغ غا١ والغؾىم الخٍٗى  وجغ٦ُا، وؤ٢ام الخىؾ٘ في اؾخسضام عؾىم م٩اٞدت لٚا

 2019.1خؿب البى٪ الٗالمي 

البضائع سىىاث مخخازة )مليىن مً ألاطىان  ، حسب هىع100الخجازة البحسيت الدوليت : (3)الشكل 

 .املحملت(

 

 

 

 

 

 

 

 .4م2019اؾخٗغاى الى٣ل البدغي اماهت اوه٨ُخاص -1

 3,4م2019اؾخٗغاى الى٣ل البدغي اماهت اوه٨ُخاص -2

 

بلى بُاهاث ٌؿدىض الخهي٠ُ خؿب هٕى البًاج٘ ، 2018 ٖام بلى 2006 مسخلٟت ومىظ ٖام اؾخٗغاى الى٣ل البدغي، بنضاعاث املصادز:

 .وؤٞا٢ه، بنضاع الغبُ٘ ومً اؾخٗغاى الى٣ل البدغي Clarksons Research, 2019 a  مً مؿخمضة

 ضلذ هظه الٟئت لدكمل ع٧اػ الخضًض والخبىب، 2006ٖوفي ٖام   لىمىُا والٟىؾٟاثلا ؤ( ؤع٧اػ الخضًض، والخبىب والٟدم والبى٦ؿِذ/)

 .والٟىؾٟاث مضعحت يمً البًاج٘ الجاٞت لازغي  لىمىُالا والٟدم ٣ِٞ. والبُاهاث املخٗل٣ت بالبى٦ؿِذ/

 )ب( الىِٟ الخام واملىخجاث الىُُٟت امل٨غعة والٛاػ واملىاص ال٨ُمُاثُت.

                                                           
1

 .04، ص 2019اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -
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    كىزوها فيروس وشأة :ثاهيا

ت جٟص ي الٟحروؽ ؤؾٕغ مً أ          ي وؾُلت ج٨ىىلىحُت ٣ٞض ج٣ُض الٗالم مً حمُ٘ الجىاهب ؤنبدذ ؾٖغ

اوٗؼ٫ الٗالم ًٖ حمُ٘ الاوكُت التي مً قاجها حؿاهم في همى ا٢خهاص الٗالم مما ٧ل صولت ٖلى مجالها و  ٞإٚل٣ذ

 .زلذ بخىاػن اوكُت ٧ل صولت و بالٗالم ٩٦لؤث وزُمت اصي الى مُبا

 191-عهىز فيروس كىفيد -1

حر مخى٢ٗت جدضر بك٩ل مٟاجئ في الٗضًض مً   املجالث )الا٢خهاصًت، حٗٝغ لاػمت بإجها خالت َاعثت ٚو

الاحخماُٖت، الؿُاؾُت، الصخُت.... الخ( ولاػمت الٗاملُت هي الخالت الهٗبت ؤو الىٓام الهحي امل٣ٗض الظي ًازغ 

ٖلى البكغ في مى٣ُت ما ؤو ٖضة مىا٤َ حٛغاُٞت، ج٣٘ في م٩ان مٗحن زم جيخ٣ل لدكمل ال٩ى٦ب بإؾغه، لها آزاع 

في لاعواح والا٢خهاص وحٗٝغ مضي زُىعة وقضة لاػمت الصخُت ٚالبا مً  ٦بحرة ٖلى صخت املجخم٘ والخؿاثغ

ً يمً هُا١ حُُٛتها الج اةزال٫ ٖضص لاشخام املخًغٍع )لاػمت الصخُت،  ٛغاُٞت حغاء مغى ًاصي بلى الٞى

مىما هىا٥ ٖىانغ عثِؿُت في لاػماث الصخُت ًم٨ً ججؿُضها في ْهىع مك٩لت الصخت الٗامت التي 2009 ( ٖو

ضم الخٟاّ ٖليهم بصخت حُضة ج خمثل في ٖضم و٢اًت لاشخام في املجخم٘ مً لانابت باألمغاى املخخلٟت ٖو

حر البِئت الصخُت آلامىت  لُِٗكىا َى٫ و٢ذ مم٨ً، وجىحض َغ١ ووؾاثل ٦ثحرة لخٟاصي خضور هظه املك٩لت بخٞى

ت ُت والل٣اخاث والٟدىناث الضوٍع ت الخضماث الصخُت والخٖى للؿعي مً الخض في اهدكاع  وج٣ضًم مجمٖى

 لامغاى وج٣ضًم الٗالحاث لها، باإلياٞت لالعج٣اء بالؿلى٦ُاث الصخُت وجدؿحن الٓغٝو البُئُت املخُُت.

 2ملحت عً فيروس كىزوها -2

هي ؾاللت واؾٗت مً الٟحروؾاث التي ٢ض حؿبب املغى للخُىان ولاوؿان، ومً املٗغٝو ؤن ٖضصا مً  

ضي البكغ ؤمغايا جىٟؿُت جتراوح خضتها مً هؼلث البرص الكاجٗت بلى لامغاى لاقض ٞحروؾاث ٧ىعوها حؿبب ل

ؿبب  وزامت مثال مخالػمت الكغ١ لاوؾِ الخىٟؿُت )محرؽ( واملخالػمت الخىٟؿُت الخاصة الىزُمت )ؾاعؽ( َو

ُض الٟحروؽ، وهى مغى مٗض، ولم ٨ًً هىا٥ ؤي ٖلم بىحىص هظا  19-ٞحروؽ ٧ىعوها امل٨دك٠ مازغا مغى ٧ٞى

ُض 2020ُٟٞغي مً ٖام  11خُث ؤٖلىذ مىٓمت الصخت الٗاملُت في  ؤما ، 19-ًٖ اؾم عؾمي للمغى وهى ٧ٞى

ُض  دمل ٧ل حؼء مٗنى ؤول  ٞهى ًخ٩ىن مً ٖضة ؤحؼاء «COVID»مهُلح ٧ٞى « VI» هى ازخهاع ٧ىعوها «CO»ٍو

 19ٞهى ٌكحر بلى ٞحروؽ ٧ىعوها املؿخجض وع٢م  «nCOV»ازخهاع مغى، ؤما مهُلح  «D»وازخهاع ٞحروؽ 

٣ا لؿُاؾاث مىٓمت الصخت 2019وؿبت بلى الؿىت التي ْهغ ٞيها الٟحروؽ وهى في جهاًت  ، وازخُاع اؾم املغى ٞو

ت الجضًضة  .الٗاملُت في حؿمُت لامغاى املٗضًت البكٍغ

                                                           
1

انؼانًً: ذأثٍر فٍروش انصحٍح انؼانًٍح ػهى االقرصاد  زياخاأل ذأثٍركرايح يروج ورحال فاطًح وخثٍسج أَفال حذج،  -

  .313، ص 2020، جىاٌ 02، انؼذد 02، يجهح انرًكٍٍ االجرًاػً، انًجهذ ا ػهى االقرصاد انجسائري أًَىرجاكىروَ
2

  ( سؤال وجىاب19-يُظًح انصحح انؼانًٍح يرض فٍروش كىروَا )كىفٍذ -

htpps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ 

qacorona virus,  ً20/04/22اطهغ ف  
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ٗض ٞحروؽ ٧ىعوها خُىاوي امليكإ، ؤي ؤهه ًيخ٣ل مً الخُىان بلى لا  وؿان وبالخالي ٞةجها ج٩ىن ها٢لت َو

للٗضوي بحن الخُىاهاث، ٦ما ٢ض جخُىع هظه الٟحروؾاث وجى٣ل الٗضوي بلى لاوؿان ؤًًا، ومً زم ه٣ل الٗضوي 

 1.مً بوؿان مهاب بلى آزغ

 وباء عالمي 19-كىفيد -3

ت جٟص ي الٗضوي واحؿإ هُا٢ها الجٛغافي مً شخو آلزغ لخمخض الى الٗضًض   مً صو٫ الٗالم هدُجت لؿٖغ

لٗضم جىاٞغ الام٩اهاث املاصًت  وهدُجت ل٣هىع الضو٫ ًٖ الؿُُغة ٖلى جٟص ي هظا الٟحروؽ ،في الى٢ذ هٟؿه

ت لا و  ُض، ػمتالبكٍغ ٖلى حمُ٘  بلضان   لخإزحرها٦جاثدت ٖاملُت  19-نىٟذ مىٓمت الصخت الٗاملُت وباء ٧ٞى

 الٗالم.

خالت 772ال٠ و200خىالي ؾخت مالًحر و 2020لى ٚاًت و٢ض ونل ٖضص املهابحن بالٟحروؽ في الٗالم ا 

اة  ٨ُت املخدضة ا٦بر ٖضص مً الاناباث  ، ل٠ؤ 371منهم ٞو ال٠  819مً ملُىن و بإ٦ثرو٢ض سجلذ الىلًاث الامٍغ

ل 105634منهم  797و اة لخليها البراٍػ ُاهُا، اؾباهُا، عوؾُا، خالت ٞو جغ٦ُا هُا و املؤالهىض زم ، ٞغوؿا، اًُالُا، بٍغ

  2ٖلى الخىالي.

 الىلل البحسي و جداعياث فيروس كىزوها  :ثالثا

٤ جد٤ُ٣   خ٨ىىلىحُت الخالُت وهظا بمىا٦بت ال املحزة الخىاٞؿُتحؿعى الضو٫ الى جد٤ُ٣ الامخُاػ ًٖ ٍَغ

خُث حٗخبر الضو٫ ا٢ىي ا٢خهاصًا مً جمخل٪ ، هجح في ال٣ُإ الا٢خهاصينبذ الى٣ل البدغي الىؾُلت لا ؤالظي و 

  .جضهىع هظا ال٣ُإ ٖلى اٚلب الضو٫ وم٘ ْهىع الىباء ، ؾُى٫ البدغي ٦بر ٖضص مً لا ؤ

 سطىل البحسي ألا  -1

ت بدض طاتها ٖالم مً ٖىالم الى٣ل البدغي لكؿاٖتها وؤهمُتها ال٨بحرة   ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن لاؾاَُل البدٍغ

 الخاعحُت الٗاملُت.التي اخخىث الخجاعة 

 20193حتى وضعيت الاسطىل العالمي  -1-1

بلُىن ًَ مً  1.97ؾُٟىت جهل ؾٗتها بلى  95 402بلٜ ٖضص ؾًٟ لاؾُى٫ الٗالمي  2019في مُل٘ ٖام 

جُت بإ٦بر خهخحن مً الؿى١ في لاؾُى٫ الخمىلت الؿا٦ً ، واخخٟٓذ ها٢الث الؿىاثب وها٢الث الىِٟ الههٍغ

( وػاصث الؿٗت 3في املاثت ٖلى الخىالي )الجضو٫  28.7في املاثت و 42.6الٗالمي )خمىلت ؾا٦ىت( بيؿبت بلٛذ 

، باؾخثىاء ٢2011و مىظ ٖام ، وما ٞتئ مٗض٫ الىمى ًدىا2018في املاثت، م٣اعهت ببضاًت ٖام  2.6الخملُت بيؿبت 

اصة َُٟٟت في ٖام    .(4 ، وهى ل ًؼا٫ صون الاججاه الظي ٧ان ؾاثضا في ال٣ٗض املاض ي )الك٩ل2017ٍػ

 

                                                           
1

 .150، ص 2020يارش  20-16، 2019ا انجذٌذ ٌىسف ػثًاٌ، يا هى فٍروش كىروَ -
2

 .187 ، ص(19-، يرض فٍروش كىروَا )كىفٍذ2020ذقرٌر يُظًح انصحح انؼانًٍح  -
 .34-33، ص 2019اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -3
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)ألف طً مً الحمىلت الساكىت  2018–2019السئيسيت ً سطىل العالمي حسب أهىاع السفالا : (3)الجدول 

 .واليسبت املئىيت(

املئىيت للخؼيير  اليسبت 2019 2018 هىاع السئيسيتألا 

2018/2019 

 ها٢الث الىِٟ 

جُت  الههٍغ

562 035 842 438 

28.7 

0.98 

 42.5 818 ها٢الث الؿىاثب

42.5 

842 438 

42.6 

2.87 

 951 73 ؾًٟ البًاج٘ الٗامت

3.8 

74 000 

3.7 

0.07 

اث  275 253 ؾًٟ الخاٍو

13.1 

265 668 

13.4 

4.89 

 002 218 ؤهىإ ؤزغي 

11.3 

226 854 

11.5 

4.06 

 407 64 ها٢الث الٛاػ

3.3 

69 078 

3.5 

7.25 

ها٢الث املىاص ال٨ُمُاثُت 

جُت  الههٍغ

44 457 

2.3 

46 297 

2.3 

4.14 

 

ً البدغي   269 78 ؾًٟ الخمٍى

4.1 

80 453 

4.1 

2.79 

 

 922 6 الٗباعاث وؾًٟ الغ٧اب 

0.4 

7 097 

0.4 

2.53 

 946 23 ؾًٟ ؤزغي /ٚحر مخىاٞغة

1.2 

23 929 

1.2 

- 0.07 

 2.6 491 976 1 183 926 1 املجمىع العالمي
   

 Clarkson’s Researchخؿاباث ؤماهت لاوه٨خاص، اؾدىاصا بلى بُاهاث مؿخ٣اة مً  :صدزامل
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 .)وسبت مئىيت مً الحمىلت الطىيت الساكىت( 2018-2000: الىمى السىىي في ألاسطىل العالمي (4)الشكل 
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 20
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 20
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 20
01

 20
00

  

 ه٨خاص، اؾخٗغاى الى٣ل البدغي، بنضاعاث مسخلٟتلاو   :املصدز

وخضزذ الخُىعاث في لاؾُى٫ الٗالمي في ؾُا١ جىانل ُٞه الٗغى الؼاثض مً ؾٗت الؿًٟ الخمُلت،        

ُا ٖلى ؤؾٗاع الصخً  لذ الخمىلت الؼاثضة ؾمت ه٩ُلُت في ؤٚلب ٢ُاٖاث الى٣ل البدغي، مدضزت يُٛا هبَى ْو

 ,٢ض جازغ هظه الخُىعاث في اعجباٍ البلضان الىامُت بسٍُى الى٣ل البدغي وفي ج٩ال٠ُ الى٣ل ٞيها.2018في ٖام 

٣ا ؤٖلى مٗض٫ للىمى في لازني ٖكغ ٧ان ٢ُإ ها٢الث الٛاػ ؤ٦ثر ٢ُاٖاث لاؾُى٫ الٗالمي وكاَا، مد٣

في املاثت( ومً بحن لاؾباب التي ٌٗؼي بليها هظا الاججاه ٢ُإ الٛاػ الُبُعي املؿُل الظي  7.25) 2019ًىاًغ  قهغا

خ٤٣ في الؿىىاث لازحرة همىا ملمىؾا ًغجح ؤن ٌؿخمغ في املؿخ٣بل بؿبب اقخضاص الكىاٚل البُئُت والًِٛ 

اث الٗالمي )ٖلى ال٣ُإ البدغي ل في  5ُخدى٫ بلى ؤهٕى ؤه٠ٓ مً الى٢ىص وجىانل الىمى ؤًًا في ؤؾُى٫ الخاٍو

 املاثت( وإن ٧ان بمٗضلث ؤ٦ثر اٖخضالا م٣اعهت بىا٢الث الٛاػ، وخ٤٣ ٢ُاٖاث هما ها٢الث املىاص ال٨ُمُاثُت

جُت الظي قهض  جُت وها٢الث الؿىاثب همىا مؿخ٣غا، زالٞا ل٣ُإ الىِٟ الههٍغ  اهسٟايا في الىمى.الههٍغ

 1ساس الحمىلتأسطىل على ملكيت ألا  -1-2

، ٧ىوٜ ٧اهذ ؤ٦بر زمـ ا٢خهاصاث مال٨ت للؿًٟ هي الُىهان والهحن وؾىٛاٞىعة وهىوٜ 2019ختى ًىاًغ 

خطح مً بُاهاث الؿىىاث ( 4جضو٫ ال)لخمىلت الُىُت في الٗالم في املاثت مً ا 50الهحن واؾخإزغث بإ٦ثر مً  ٍو

ا ؤزظث ج٣ٟض م٩اهتها، بِىما خاٞٓذ الُىهان ؾىٛاٞىعة والهحن الخمـ  ت ٧ىٍع لازحرة ؤن ؤملاهُا والُابان وحمهىٍع

 .(5 )الك٩لالهحن ٖلى اججاه جهاٖضي  -ٜوهىه٩ىو

 

 

 

 

                                                           
1
- http://stats.unctad.org/maritime,  ً22/01/22اطهغ ف  

http://stats.unctad.org/maritime
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 .2019 الساكىت الطىيت الحمىلت حسب مسجبت العالمي سطىل ألا   ملكيت: (4) الجدول 
 

 

 عدد السفً
 

 الحمىلت الطىيت الساكىت

العلم 

 الىطني

العلم 

 املجمىع العلم ألاجىبي العلم الىطني املجمىع ألاجىبي
العلم ألاجىبي كيسبت 

عمس مً - مئىيت

 مجمىع

املجمىع كيسبت 

عمس مً -مئىيت 

 املجمىع

 17.97 82.60 189 195 349 535 418 288 654 776 60 536 4 866 3 670 الُىهان 1

 11.47 84.22 215 121 225 907 588 189 308 532 35 822 3 947 2 875 الُابان 2

 10.51 55.92 032 301 206 656 370 115 376 930 90 125 6 138 2 987 3 الهحن 3

 6.19 41.32 648 485 121 543 198 50 105 287 71 727 2 214 1 513 ةؾىٛاٞىع  4

 5.00 26.31 318 128 98 099 817 25 219 311 72 628 1 738 890 الهحن-٧ىوٜ-هىوٜ 5

 4.92 91.33 360 532 96 113 167 88 247 365 8 672 2 460 2 212 ؤملاهُا 6

ا 7 ت ٧ىٍع  3.91 83.81 517 701 76 908 282 4 609 418 12 647 1 873 774 حمهىٍع

ج 8  3.11 97.12 099 115 61 435 356 59 664 758 1 038 2 671 1 367 الجرٍو

 2.97 83.69 706 377 58 083 859 48 623 518 9 975 1 153 1 822 الىلًاث املخدضة 9

 2.97 99.42 207 232 58 249 894 57 958 337 532 518 14 بغمىصا 10

 2.60 88.94 107 091 51 668 439 45 439 651 5 005 1 871 134 م٣اَٗت جاًىان  الهيُت 11

 2.48 86.31 337 673 48 100 008 42 237 665 6 327 1 000 1 327 اململ٨ت املخدضة 12

 2.19 99.93 271 004 43 866 974 42 405 29 980 954 26 الضاهماع٥ 13

 2.15 100.00 013 277 42 013 277 42 - 448 448 - مىها٧ى 14

 1.54 66.34 459 166 30 240 011 20 219 155 10 298 191 107 بلج٩ُا 15

 1.41 74.05 712 609 27 631 445 20 081 164 7 522 1 038 1 484 جغ٦ُا 16

 1.27 33.21 163 859 24 940 256 8 223 602 16 019 1 165 854 الهىض 17

ؿغا 18  1.26 95.03 053 638 24 718 412 23 335 225 1 435 405 30 ؾَى

19
1

 1.16 65.83 486 747 22 374 975 14 112 772 7 707 1 351 356 1 الاجداص الغوس ي 

 1.14 6.85 926 294 22 652 526 1 274 768 20 145 2 82 063 2 اهضوهِؿُب 20

 0.92 68.03 246 151 18 682 348 12 564 802 5 195 1 487 708 هىلىضا 21

 0.92 97.69 929 107 18 385 689 17 544 418 913 796 117 الٗغبُت املخدضةماعاث لا  22

 0.92 28.82 485 092 18 501 214 5 984 877 12 284 151 133 اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 23

ت بًغان لاؾالمُت 24  0.91 77.77 265 909 17 633 927 13 632 981 3 236 64 172 حمهىٍع

 0.91 32.49 208 862 17 985 803 5 223 058 112 692 178 514 بًُالُا 25

ل 26  0.70 64.44 582 667 13 661 807 8 921 859 4 401 101 300 البراٍػ

 0.67 95.66 262 234 13 787 659 12 475 574 435 342 93 ٞغوؿا 27

 0.56 64.17 397 027 11 469 076 7 928 950 3 300 172 128 ٢برم 28

 0.49 19.69 356 633 9 794 896 1 562 736 7 020 1 140 880 ُٞدىام 29

 0.46 71.02 752 097 9 998 460 6 754 636 2 373 156 217 ٦ىضا 30

ا 31  0.44 28.04 293 732 8 601 448 2 692 283 6 599 141 458 مالحًز

 0.40 99.93 136 877 7 432 871 7 704 5 49 44 5 ٖمان 32

 0.36 83.71 303 021 7 576 877 5 727 143 1 131 68 63 ٢ُغ 33

 0.35 26.62 891 863 6 924 826 1 967 036 5 406 69 337 جاًلىض 34

ض 35  0.34 85.91 477 614 6 682725 5 752 931 298 213 85 الؿٍى

 95.41 72.89 400 444 872 1 883 874 364 1 517 569 507 920 45 205 26 715 19 ملكا 35املجمىع الفسعي، وأكبر 

 4.59 61.69 640 137 90 866 608 55 774 528 34 764 5 923 2 841 2 بليت بلدان العالم وػير معسوف

 100.00 72.38 040 582 962 1 749 483 420 1 291 098 542 684 51 128 29 556 22 املجمىع العالمي

 بلى بُاهاث مؿخ٣اة مً خؿاباث ؤماهت لا  املصدز:
ً
 .Clarksons Researchوه٨خاص، اؾدىاصا

                                                           
1

.43-42 ، ص2019اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -
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 : اليسبت املئىيت مللكيت الاسطىل العالمي بلدان مخخازة(5) الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 بلى بُاهاث مؿخمضة مً لا  املصدز:
ً
 .Research Clarksonsوه٨خاص، بنضاعاث مسخلٟت مً اؾخٗغاى الى٣ل البدغي، اؾدىاصا

في املاثت مً لاؾُى٫ )الخمىلت الُىُت( مسجل جدذ ٖلم ؤحىبي ٚحر ؤن ٖضص الؿًٟ التي  70مً ا٦ثر و             

ني في ؤ٢لُت مً البلضان ) ٘ الٗلم الَى بلضا عثِؿُا مال٩ا للؿًٟ( ًمثل ؤ٦ثر مً هه٠  35بلضان مً ؤنل  10جٞغ

ت بًغان لاؾالمُت ) ُدىام ) 93) اوإهضوهِؿُفي املاثت(  98لاؾُى٫، وهظه البلضان هي: حمهىٍع في  81في املاثت( ٞو

ا ) 72في املاثت( واململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ) 73املاثت( وجاًلىض ) في املاثت(  66في املاثت( والهىض ) 72في املاثت( ومالحًز

 1في املاثت(. 56في املاثت( وؾىٛاٞىعة ) 61وإًُالُا )

ىُت التي ٚالبا ما جخىلى لاصاعاث الٗامت  بىؾ٘ املال٨حن ؤن ًسخاعوا حسجُل ؾٟنهم في السجالث الَى

ت قضًضة الخىحه هدى الخضماث ؤبصاعتها،  و في سجالث مٟخىخت حكٛلها حهاث زانت بهٟتها ٖملُاث ججاٍع

ًٟل ؤٚلب املال٨حن ؾٟنهم في بلض آزغ.بدؿبان   2طل٪ محزة جىاٞؿُت ٍو

وحغث الٗاصة ٖلى ان تهُمً البلضان الىامُت بسجالتها املٟخىخت ٖلى ٢ُإ الدسجُل في ؾلؿلت لامضاص البدغي، 

سُا اعجبِ ٢غاع "اللجىء بلى ٖلم ؤحىبي" بخسٌُٟ ج٩ال٠ُ لاحىبُت والًغاثب املىسًٟت وفي بٌٗ لاخُان  وجاٍع

 Non-governmental Organization)الامخثا٫ بك٩ل ؤ٢ل لل٣ىاٖض الخىُٓم واملخٗل٣ت بالؿالمت والبِئت 

Shipbreaking platform, 2015 ، لى ؤًامىا هظه ًىٓغ ؤًًا ٖىض اجساط ال٣غاع وجٟاصي ال٣ُىص الؿُاؾُت ٖو

٫، ج٣لُل خالث الخإزحر الىاقئت التي باللجىء بلى ٖلم ؤحىبي في ٖىامل ؤزغي مً بُنها ال٨ٟاءة )ٖلى ؾبُل املثا

ت صاٖمت مً الخضماث املالُت واللىحِؿدُت )جدُذ جدؿحن  ًدٓى بها سجل الؿُٟىت( والخهض٤ً والغوابِ بمجمٖى

 3ؤصاء اللىحِؿدُاث( ووحىص بَاع لألمً الؿُبران.

 

                                                           
1
- https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019_ar.pdf,  ً25/01/22اطهغ ف  

2
- http://stats.unctad.org/maritime,   ً25/01/22اطهغ ف  

3
- Ibid. 

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019_ar.pdf
http://stats.unctad.org/maritime
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اوئ العامليت -2  املى

الضو٫ وبٌٛ الىٓغ ًٖ طل٪ هىال٪ بٌٗ  ،٣ل البدغي الٗالميوكاٍ الىمً  ؤىاوئ حؼءا ل ًخجؼ املحٗض  

 ٣ِٞ التي جمحزث بالخُىع والطخامت.

اوئ  -1 -2  1الاكثر كىة في السىق البحسي املى

ض في حمُ٘ ؤهداء الٗالم في ٖام  Covid-19 يغب اخخل ه٣و  2021، وفي ٖام 2020ؾالؾل الخىٍع

اث الاؾخحراص والخهضًغ، ؤنبذ صوع املىاوئ ؤ٦ثر ؤهمُت  ً الصخ٠. م٘ جؼاًض الٗىملت واعجٟإ مؿخٍى اث ٖىاٍو الخاٍو

ً ٢ضًما بالٟغوؿُت ؤو  (EVP) مً ؤي و٢ذ مط ى. وٗغى هىا ؤ٦ثر ٖكغة مىاوئ اػصخاًما في الٗالم بىخضاث ٖكٍغ

(TEUs)  ت ًخم ه٣لها ٖبر املُىاء ًىحض حؿٗت مً ؤ٦ثر ٖكغة مىاوئ اػصخاًما في الٗالم في آؾُا، خُث  و,باإلهجلحًز

 .تهُمً الهحن ٖلى ال٣اثمت وجخىلى قىٛهاي املغجبت لاولى مً ؾىٛاٞىعة

  Shanghai Port شىؼهاي، الصين  -أ

اث ٖام  ت. 43.5 ـ: ج٣ضع ب2020خغ٦ت الخاٍو   ملُىن خاٍو

٣٘ مُىاء قىٛهاي في صلخا جهغ الُاوٛدس ي، وهى لا٦ثر اػصخاًما في الٗالم، واخخل هظه املغجبت مىظ ٖام  ٍو

ا أل٦ثر مً  ،2010
ً
ٖام ول٨ىه بضؤ بالٟٗل في الاػصهاع ٖلى املؿخىي الضولي في  100بٗض ؤن ٧ان املُىاء وكُ

 .الدؿُٗيُاث بٗض ٞخذ الهحن ل٢خهاصها

ؤل٠ متر مغب٘ مً  ٦293ُلىمتر مغب٘ وجخ٩ىن مً  3620جبلٜ املؿاخت التي ٌُٛيها املُىاء خىالي 

ً 4.7املؿخىصٖاث و ؾُٟىت مُىاء قىٛهاي ٧ل قهغ.  2000حٛاصع خىالي  ،ملُىن متر مغب٘ مً ؾاخاث الخسٍؼ

غ البدغي الجضًض في الهحن ٤ الخٍغ  .ٌك٩ل املُىاء حؼًءا مً ٍَغ

 Singapore Portىزة  سىؼاف -ب          

اث ُٞه ٖام  ت. 36.6: 2020بلٛذ خغ٦ت الخاٍو  ملُىن خاٍو

وحكحر  ،٧2010ان مُىاء ؾىٛاٞىعة هى لا٦ثر اػصخاًما في الٗالم ختى خهلذ قىٛهاي ٖلى جاحها في ٖام 

اث الصخً في الٗالم املىاوئ الغثِؿُت التي جخ٩ىن منها ؾىٛاٞىعة هي  PSAالخ٣ضًغاث بلى ؤن املُىاء ًى٣ل زلث خاٍو

Singapore  وJurong Port. 

PSA  52ؾىٛاٞىعة لضحها  ًٟ اثعنُ ، ه٨خاع 600مؿاخت  متًرا ، وحُٛي 15500، ًبلٜ َى٫ عنُٟها ا للخاٍو

ا، بُى٫  32 ٖلى Jurongمُىاء عاٞٗت عن٠ُ. ًدخىي  190وجًم  ًٟ ُٛي  5.6عنُ ه٨خاًعا في مى٣ُت  ٦127م، َو

مثل مُىاء قىٛهاي،  متر مغب٘ 178000ه٨خاًعا ؤزغي زاعج املى٣ُت، وحُٛي مؿخىصٖاجه  28الخجاعة الخغة، و

غ البدغي الجضًض. ٤ الخٍغ  ٌك٩ل مُىاء ؾىٛاٞىعة حؼًءا مً ٍَغ

€ 

                                                           
1
- https://www.investmentmonitor.ai/sectors/logistics/busiest-ports-world-container,  ًاطهغ ف

15/01/22  

https://www.investmentmonitor.ai/sectors/logistics/busiest-ports-world-container


 19-الىلل البحسي العالمي بين الاحخياجاث الاكخصادًت وآثاز كىفيد                                       الفصل الثاوي           

43 

 

 Port of Ningbo, China، الصين  حشىشان-وؼبى  -ج          

اث ٖام  ت.28720000: 2020بلٛذ خغ٦ت الخاٍو  خاٍو

ٖلى  Ningbo-Zhoushan زاوي ؤ٦ثر املىاوئ اػصخاًما في الهحن وزالث ؤ٦ثر املىاوئ اػصخاًما في الٗالم، حٗمل

حكىقان مٟتر١ َغ١ بحن -حك٩ل هِىٛبى ،٦ُلىمتر مً قىٛهاي 200ؾاخل بدغ الهحن الكغقي ٖلى بٗض خىالي 

َغ١ الصخً الؿاخلُت وهٓام املمغاث املاثُت الضازلُت املؼصخمت في الهحن، بما في طل٪ جهغ الُاوٛدس ي. وهي 

 1.حكمل مُىاء بدغي )بُلىن(، ومُىاء مهب )حكنهاي( ومُىاء جهغي صازلي )مُىاء هِىٛبى(

غ الب ٤ الخٍغ ا 191حكىقان لضًه -، هِىٛبىدغي الجضًضوهى مُىاء آزغ ٌك٩ل حؼًءا مً ٍَغ ًٟ بما في  عنُ

ا في املُاه الٗم٣ُت 39طل٪  ًٟ اث مً الجُل الؿاصؽ ،عنُ  .٦ما ؤجها جٟخسغ بمدُت مهممت زهًُها لؿًٟ الخاٍو

 Shenzhen Portشىدشً، الصين     -د          

اث ٖام   ت.26.550.000: هدى 2020خغ٦ت الخاٍو  خاٍو

 ً وهج، ومثل املضًىت مً ٖضص مً املىاوئ ٖلى َى٫ ؾاخل املضًىت في م٣اَٗت حىاهجضًخإل٠ مُىاء قُجًز

ٗت التي ٣ً٘ ٞيها لى مؿاٞت ٢هحرة مً هىوٜ ٧ىوٜ  ،ٞةهه ًىمى بىجحرة ؾَغ ٣ً٘ املُىاء في صلخا جهغ اللالا ٖو

 .و٢ىاوٛدكى

ًم  غ البدغي الجضًض، ٍو ٤ الخٍغ ا 140بهه مُىاء آزغ ٌك٩ل حؼًءا مً ٍَغ ًٟ و٢ض جًا٠ٖ حجم  ،عنُ

ًبا اث بها ج٣ٍغ  في الؿىىاث الخمـ ٖكغة املايُت. خغ٦ت الخاٍو

 Port of Guangzhou, Chinaكىاوؼدشى ، الصين   -ذ          

اث ٖام  ت 23.190.000: خىالي 2020خغ٦ت الخاٍو  .خاٍو

 ًٖ 
ً
ض ٢لُال وهى مغ٦ؼ  ،Hong Kongو Shenzhen ٦ُلىمتر مً ٣ً100٘ مُىاء ٢ىاوٛدكى ٖلى بٗض ما ًٍؼ

سها بلى ٖهض ؤؾغة حكحن في خىالي  ،لىحؿتي عثِس ي آزغ ٖلى صلخا جهغ اللالا ٢بل املُالص، ومى٢٘  200ٌٗىص جاٍع

ٌٗني ؤن املغ٦ؼ ٌٗخبر مى٣ُت مهمت للخجاعة آللٝ  -وقُجُاوٜ وصووغجُاوٜ  بُجُاوٜ-املُىاء ٖلى زالزت ؤجهاع عثِؿُت 

 .الؿىحن

ت م٘ ؤ٦ثر مً  133عن٠ُ و 4600مُىاء حىاهجؼهى به  ك٩ل ، مُىاء آزغ 300ٖىامت، وله َغ١ ججاٍع َو

غ البدغي.  ٤ الخٍغ ا حؼًءا مً ٍَغ ًً  ؤً

 Port of Qingdao, Chinaحشيىؼداو ، الصين   -ش           

اث خغ٦ت  ت. 22: 2020ٖام الخاٍو  ملُىن خاٍو
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ًم ؤعب٘ مىا٤َ  Huang وQianwan و  Dagang :٣ً٘ مُىاء حكِىٛضاو ٖلى البدغ لانٟغ في الهحن، ٍو

dong  وهى مُىاء مخسهو في الىِٟ( و( Dongjiakou ٦م حىىب مضًىت حكِىٛضاو 40التي ج٣٘ ٖلى بٗض. 

خسهو في الخجاعة الضولُت 450ًخاحغ حكِىٛضاو م٘ ؤ٦ثر مً  جبلٜ مؿاخت مدُت املُىاء  ،مُىاء آزغ، ٍو

بلٜ بحمالي َى٫ ؤعنٟخه  2.25 ا وز٣ًُا بمى٣ُت الخجاعة الخغة في  ،متر 3400ملُىن متر مغب٘ ٍو
ً
ًغجبِ املُىاء اعجباَ

 .حكِىٛضاو

 ، كىزيا الجىىبيتبىسان  -غ          

ت م٩اٞئت ) اث بإل٠ خاٍو  .21.590: 2020ٖام  EVP)خغ٦ت الخاٍو

ا الجىىبُت مً خُث ٖضص الؿ٩ان، و٢ض بغػ في الؿبُٗيُاث ٣ً٘ مُىاء بىؾان في    زاوي ؤ٦بر مضًىت في ٧ىٍع

ٖلى زلُٟت نىاٖت لاخظًت وال٣كغة. و ًخإل٠ مً ؤعبٗت مىاوئ )الكمالُت والجىىبُت وحامكُىن وصاصًبى( ومدُت 

اث.  ع٧اب صولُت ومدُت خاٍو

  Port of Hong Kong هىهج كىهج  -ٌ          

اث ت م٩اٞئت ) خغ٦ت الخاٍو  .20.070: 2020ٖام  EVP)بإل٠ خاٍو

ال٣ٗىص ال٣لُلت املايُت )ولا٦ثر  ٌٗض مُىاء هىوٜ ٧ىوٜ صاثًما ؤخض ؤ٦ثر املىاوئ اػصخاًما في الٗالم ٖلى مضاع 

م مً نٗىص املىاوئ 2004اػصخاًما ختى ٖام  ا للصخً الضولي ٖلى الٚغ ًُ (، ول ًؼا٫ مُىاء هىوٜ ٧ىوٜ مغ٦ًؼا عثِؿ

ً و٢ىاوٛدكىال٣ٍغ اث، والتي جًم ُٞما بُنها  ،بت مثل قُجًز خ٩ىن مً حؿ٘ مدُاث خاٍو ا و 24ٍو ًٟ عاٞٗت  92عنُ

 1عن٠ُ.

  Port of Tianjin, Chinaجياهجين، الصين -و           

ت م٩اٞئت ٖام  اث بإل٠ خاٍو  .18350: 2020خغ٦ت الخاٍو

ت بلى  غ بىابت بدٍغ ٞى ُٛي مؿاخت  ،الٗانمت ب٨حن٣ً٘ مُىاء جُاهجحن في قما٫ الهحن ٍو ٦م وله  121َو

ل٣ض زً٘ ، ٦ما ؤن لضًه الٗضًض مً مغا٤ٞ بنالح الؿًٟ وبىاء الغ٢اث٤ ،منها عن٠ُ بهخاج( 140مغس ى )ؤو  217

ً ٖاًما املايُت  .للٗضًض مً الخىؾٗاث ٖلى مضاع الٗكٍغ

  Port of Rotterdam  زوجسدام ، هىلىدا  -ي         

اث بإل٠  ت م٩اٞئت ٖام خغ٦ت الخاٍو  .14350: 2020خاٍو

 .وبدغ الكما٫ ؤ٦بر مُىاء زاعج آؾُا، ٣ً٘ مُىاء عوجغصام في هىلىضا ٖلى صلخا الغاًً

سه  ٣ٞض جم حكُٛله مىظ ال٣غن الغاب٘  -٧ان املُىاء هى لا٦ثر اػصخاًما في الٗالم في ه٣اٍ مسخلٟت مً جاٍع

ا ؤ٦ثر مً  ،ٖكغ ًُ ُٛي بحمال  ه٨خاع. 12500َو

                                                           
1
- https://www.investmentmonitor.ai/sectors/logistics/busiest-ports-world-container,  ًاطهغ ف

15/01/22  

https://www.investmentmonitor.ai/sectors/logistics/busiest-ports-world-container


 19-الىلل البحسي العالمي بين الاحخياجاث الاكخصادًت وآثاز كىفيد                                       الفصل الثاوي           

45 

 

 1الطسيم الحسيسي  -2-2

٤ واخض" هي مباصعة َمىخت ؤَل٣ها الغثِـ الهُني ش ي ححن بِىٜ ٖام -خؼام واخض" ، تهضٝ 2013ٍَغ

ت وممغاث ا٢خهاصًت جغبِ ؤ٦ثر مً  غ وإوكاء َغ١ ججاٍع  .بلضا 60لخٍُى

غ ال٣ضًم، وهى ٖباعة ًٖ قب٨ت َغ١  ٤ الخٍغ سُا بٍُغ كحر "الخؼام الىاخض" بلى م٩ان ٌٗٝغ جاٍع ت َو ججاٍع

 .وقغ١ آؾُا والكغ١ لاوؾِ ونىل بلى جغ٦ُا جمغ ٖبر حىىب آؾُا لتربِ الهحن بضو٫ حىىب

ت  ٤ البدغي املؿخلهم مً عخلت بدٍغ ٤ الىاخض" بلى الٍُغ ىٜ هه"،  ُٞما ٌكحر "الٍُغ ٢ام بها لاصمحرا٫ "ٍػ

٣ُا في ال٣غن الخامـ ٖكغالظي ؤبدغ بإؾُى٫ مً الؿًٟ  ٗض عمؼا بلى ؤٍٞغ ت الهِىُتألن َو  .الت ال٣ىة البدٍغ

٣ُا.  ت والا٢خهاصًت بحن آؾُا وؤوعوبا وإٍٞغ وجداو٫ ب٨حن مً زال٫ هظه املباصعة جىز٤ُ الغوابِ الخجاٍع

اػ وزٍُى َا٢ت ٦هغباثُت وإهترهذ وبنى  وجخًمً املباصعة حكُِض قب٩اث مً الؿ٨٪ الخضًضًت وؤهابِب هِٟ ٚو

ت، ما ٌٗؼػ اجها٫ الهحن بال٣ا ٣ُت.جدخُت بدٍغ  عة لاوعوبُت ولاٍٞغ

غ ممغاث  ترا٤ٞ طل٪ م٘ جٍُى ُما ًخٗل٤ بالبر حكمل املباصعة بىاء ممغ حضًض ًهل آؾُا بإوعوبا، ٍو ٞو

ت امل٣ترخت ممغ الكما٫، مً الهحن بلى آؾُا الىؾُى،  ت بإوعوبا، ومً املمغاث البًر ا٢خهاصًت جغبِ الضو٫ آلاؾٍُى

 .لبل٤ُُزم بلى عوؾُا ٞإوعوبا ونىل بلى بدغ ا

غب آؾُا. وممغ زالث مً الهحن  وممغ بغي مً الهحن بلى الخلُج الٗغبي والبدغ املخىؾِ، ٖبر وؾِ ٚو

 .بلى حىىب وقغ١ آؾُا، ومً زم حىىب آؾُا، ونىل بلى املخُِ الهىضي

ت امل٣ترخت ممغ ًغبِ  وبالبدغ جغ٦ؼ املباصعة ٖلى بىاء عوابِ بحن املىاوئ الغثِؿُت، ومً املمغاث البدٍغ

 .بإوعوبااملىاوئ الهِىُت باملخُِ الهاصت ٖبر بدغ الهحن الجىىبي. وؤزغ ًغبِ املىاوئ الهِىُت 

ا بغؤؽ ما٫ ٣ً-وفي بَاع "خؼام واخض ٤ واخض" ؤؾؿذ الهحن نىضو٢ا اؾدثماٍع ضع بملُاعاث ٍَغ

ؼ الخىاع والخىانل ومباصلث الٗملت والخىانل الكٗبي.  ٘. ٦ما تهضٝ املباصعة بلى حٍٗؼ ل املكاَع الضولعاث لخمٍى

غ، وللخٗاون آلاؾُىي ولاوعاس ي ٤ الخٍغ ا حضًضا لٍُغ ت وهبًا ٖهٍغ   .وجطخ هظه املباصعة صماء خٍُى

ل ملُاع ًىان بياُٞت  100ٌكمل  ضخم للمباصعة وحٗهض الغثِـ الهُني ش ي ححن بِىٜ الُىم لاخض بخمٍى

ً، و 380ملُاع صولع( للهىضو١، و 14.5) ملُاع ًىان مؿاٖضاث للضو٫  60ملُاع ًىان ٢غويا مً بى٨حن ٦بحًر

غ الجضًض ٤ الخٍغ  .الىامُت، واملاؾؿاث الضولُت في صو٫ ٍَغ

ل بالُىان في الخاعج بما ًهل ٦ما ؾِصج٘ الغثِـ الهُني املاؾؿاث املالُت ٖلى الخىؾ٘ بإوكُت الخمٍى

 .ملُاع ًىان 300بلى 

 ًىان نُني (. 6.8972)الضولع = 
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  .22/05/2022في  اَل٘ https://www.bbc.com/arabic/business-39922326 :املصدز

 1في العالم هفط أكبر ميىاء -2-3

ٌٗخبر مُىاء عؤؽ الخىىعة ؤ٦بر املىاوئ لخهضًغ الىِٟ في الٗالم، وهى مهمم زهًُها لخهضًغ الىِٟ 

ت واخضة  غة بدٍغ كخمل هظا املُىاء عنُٟحن وحٍؼ اػ البترو٫، َو ا، وهي بظل٪ الخام، ٚو ًٟ بةحمالي زماهُت ٖكغ عنُ

ت  550حؿخُُ٘ اؾدُٗاب الؿًٟ التي جهل خمىلتها بلى  ؤل٠ ًَ، ٦ما جًمىذ املغا٤ٞ الخابٗت للمُىاء ٖلى مؼٖع

ً بحمالُت جهل بلى  ج بؿٗت جسٍؼ خىلى مُىاء عؤؽ الخىىعة شخً ؤ٦ثر مً  33نهاٍع % مً 90ملُىن بغمُل، ٍو

ذ الخام واملىخجاث امل٨غعة لازغي ناصعاث اململ٨ت الٗغبُت الؿٗى    .صًت مً الٍؼ

 :٦ما جمخاػ مى٣ُت عؤؽ الخىىعة بالٗضًض مً املمحزاث، وهي ٖلى الىدى آلاحي

 ؛جمخاػ مى٣ُت عؤؽ الخىىعة باخخىائها ٖلى ؤ٦بر مهافي الىِٟ الٗاملُت -

ذ -  ؛جمخاػ املى٣ُت باخخىائها املى٣ُت ٖلى مُىاءًً للىِٟ ومٗمل ٚاػ ومٗمل ٦بًر

ت ٖلى مؿخىي الكغ١ لاوؾِ -  ؛جمخاػ مى٣ُت عؤؽ الخىىعة باخخىائها ٖلى ؤو٫ مدُت ٦هغباثُت بساٍع

جخ٩ّىن ؤحؼاء مُىاء عؤؽ الخىىعة مً عنُٟحن عثِؿُحن ممخضان ٖلى مُاه الخلُج الٗغبي، هظا باإلياٞت  -

ت. بلى ُّ غة نىاٖ  حٍؼ
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اوئ ألاكبر في العالم في :(7) الشكل  .مع ألاحجام املشحىهت2020 مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/05/2020في  اَل٘ ports-container-20-top-https://www.bansard.com/en/news/global-2020 :املصدز

 الىفط العالمي كبل جائحت كىزوها املسخجدأوضاع سىق  -2-4

صولع للبرمُل( م٣اعهت بكهغ ؤ٦خىبغ لُهل بلى  3.0) %5.1اعجٟ٘ املٗض٫ الكهغي ألؾٗاع ؾلت ؤوب٪ بيؿبت 

مبر صول  62.9 ال٣ىي ٖلى الىِٟ وبسانت مً و٢ض ٧ان ل٩ل مً الُلب املىؾمي ، 2019ع للبرمُل زال٫ قهغ هٞى

غ الٗاملُت لخلبُت الُواعجٟإ مٗضلث حكُٛل  آؾُا تمهافي الخ٨ٍغ صوعا عثِؿُا في  لب ٖلى املىخجاث الىُُٟت الكخٍى

مبر  ل  2019اعجٟإ لاؾٗاع زال٫ قهغ هٞى ت مىظ قهغ ؤٍٞغ اصة قهٍغ قهضث ؾى١ الىِٟ ) 2019بإٖلى وؿبت ٍػ

ى ٦مُت الٗالمي ٢بل احخُاح ٞحروؽ ٧ىعوها اعجٟإ في مؿخىي الُلب والٗغى وؾىىضح طل٪ مً زال٫ ٖغ 

مبر   2019.1الُلب والٗغى لكهغ هٞى

مبر  ؤل٠ بغمُل ًىمُا، ؤي بيؿبت  300بم٣ضاع  2019اعجٟ٘ الُلب الٗالمي ٖلى الىِٟ زال٫ قهغ هٞى

ملُىن بغمُل ًىمُا، خُث اعجٟ٘ احمالي امضاصاث الضو٫ املىخجت مً زاعج ؤوب٪  102.1لُهل بلى خىالي  0.3%

اث الكهغ %0.6بيؿبت  ملُىن بغمُل ًىمُا، بِىما اهسًٟذ بمضاصاث  66.8الؿاب٤ لخهل بلى  م٣اعهت بمؿخٍى

ًاء في ؤوب٪ مً الىِٟ الخام وؾىاثل الٛاػ الُبُعي بيؿبت  اث الكهغ الؿاب٤  %0.3الضو٫ لٖا م٣اعهت بمؿخٍى

 2.ملُىن بغمُل ًىمُا 34.7 لخهل بلى
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 الخازجيت( )الداخليت و  على مخخلف اللطاعاث19-مخلفاث كىفيد :زابعا

 1على اكخصاد العالم 19-الخؼيراث التي فسضها كىفيد -1

ُض ٘ الاججاهاث ال٩اسخت التي ٧اهذ مىحىصة  19-ؤصي الايُغاب الظي ؤخضزخه حاثدت ٧ٞى ؤًًا بلى حؿَغ

٢بال، الجُىؾُاؾُت منها والخ٨ىىلىحُت والبِئت، و٢ض ج٨كٟذ هظه الاججاهاث َىا٫ ال٣ٗض املاض ي، بُض ؤن وجحرتها 

ذ الجاثدت وهي ما ٞخئذ حٛحر الا٢خهاص الٗالمي ٖلى الىدى الظي  صهاه. ؤؾىبُىه  حؿاٖع

افيا السياسيت -أ             الجؼس

ُض الصخُت مضي الترابِ الا٢خهاصي والاحخماعي بحن لامم التي ؤنبدذ مخ٩املت مً  19-ؤ٦ضث ؤػمت ٧ٞى

زال٫ ؾالؾل لامضاص الٗاملُت وقب٩اث الى٣ل البدغي املىؾٗت التي حؿدىض بليها، وفي مىاحهت املخاَغ 

ت املكخضة، ٚحرث بلضان وماؾؿاث ٖضًضة ٣ٖلُاتها هاْغة آلان بلى الجُىؾُاؾُت املتزاًضة  والخىجغاث الخجاٍع

الترابِ الٗالمي بدؿباهه ه٣ُت ي٠ٗ، ولظل٪ ٞهي تهضٝ بلى الخض مً اٖخماصها ٖلى املىعصًً لاحاهب البُٗضًً 

 ؾُٗا منها لخس٠ُٟ املخاَغ وبىاء ال٣ضعة ٖلى الهمىص.

 داللدزة على الصمى  -ب          

ُض ما٫ التي حؿدىض بليها بلى الازخباع  19-ٖغى الايُغاب الىاش ئ ًٖ ٧ٞى ؾالؾل لامضاص وهماطج لٖا

وؤزً٘ قب٩اث الى٣ل والخضماث اللىحؿدُت للًِٛ وتهضٝ الكغ٧اث والخ٩ىماث بلى حٗل ؾالؾل لامضاص 

ح ؤ٦ثر ٢ىة و٢ضعة ٖلى الهمىص ٘ قغ٧ائها الخجاٍع ن ومىعصحها وؾِىُىي طل٪ ٖلى بىؾاثل مً بُنها الؿعي بلى جىَى

ب٢امت جىاػن حضًض بحن لاهخاج املخلي ولا٢لُمي والٗالمي، وحُٗض الكغ٧اث والخ٩ىماث الىٓغ في اؾتراجُجُاث 

ي.  املخؼوهاث وإصاعتها واملٟايلت بحن هماطج ؾلؿلت لامضاص في الى٢ذ املىاؾب ولامضاص الخدَى

 الخكىىلىجيا -ج        

ما٫ املىاوئ ومكٛلى الى٣ل بك٩ل متزاًض ٢ُمت الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة ًضع٥ مؿاولى الجما ع٥ ٖو

ما٫ ببان ٞتراث الايُغاب ، والغ٢مىت ت لٖا ؼ ال٨ٟاءة ٞدؿب بل وللخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع باٖخباعها وؾُلت ل لخٍٗؼ

جهالث وجدؿحن وحكمل الابخ٩اعاث الخ٨ىىلىحُت الخدلُالث املخُىعة وؤحهؼة الاؾدكٗاع املخمىُت وج٨ىىلىحُا الا

الخى٠٢ في املىاوئ بلى ؤ٢ص ى خض وج٣ىُت ؾلؿلت السجالث املٛل٣ت والبُاهاث الطخمت والؿًٟ واملغ٦باث 

املؿخ٣لت وزال٫ الجاثدت ؾاٖضث هظه الخ٨ىىلىحُاث ٖلى الخض مً الاجها٫ البضوي وإب٣اء الؿًٟ مخدغ٦ت 

ىعاث الخ٨ىىلىحُت ؤًًا لاهٟا١ الاؾتهال٧ي ٖلى واملىاوئ مٟخىخت والخجاعة ٖبر الخضوص مخض٣ٞت، وخٟغث الخُ

حٍٗغ٠ ؤهماٍ لاهخاج والاؾتهال٥  الاهترهذ والىمى في الخجاعة لال٨تروهُت، وؾدؿخمغ هظه الاججاهاث في بٖاصة

 والُغ١ التي جدبٗها الؿًٟ واملىاوئ وونالتها الضازلُت في حؿلُم الصخىاث وج٣ضًم الخضماث.

 

 

                                                           

.25-24، ص 2021اسرؼراض انُقم انثحري،  -
1
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 سىق الىلل البحسي  دًىاميكياث -د          

جدؿبا لخضور ايُغاباث في املؿخ٣بل، ؾُُٗض الىا٢لىن والكاخىىن واملىاوئ ومكٛلى الى٣ل الضازلي   

الخ٨ٟحر في ؤٖمالهم وهماطج الدكُٛل لالؾخجابت لٓغٝو الؿى١ املخٛحر ب٣ضع ؤ٦بر مً املغوهت، ٞبٗض ؤن قاهضوا 

ُض٠ُ٦ حٗثر اهخٗاف الخجاعة بٟٗل  مً  19-الازخىا٢اث اللىحِؿدُت والؿٗت املخضوصة في ؤ٣ٖاب نضمت ٧ٞى

اث اؾدثماعاتهم في الى٣ل البدغي وفي املىاوئ، ًٞال ًٖ ٖملُاث الخسُُِ  املغجح ؤن ٌُٗضوا الىٓغ في مؿخٍى

ىُ م٨نهم ؤًًا ؤن ًخى٢ٗىا ؤن ًؼصاص جىُٓم ؤؾىا١ الى٣ل البدغي  م٘ حكضًض الؿلُاث الَى ت الخانت بهم، ٍو

ٗت في ؤؾٗاع الى٣ل البدغي.  املٗىُت باملىاٞؿت عنضها ألؾٗاع الصخً وؾلى٥ الؿى١ والخض٤ٞ في الخدغ٧اث الؿَغ

 إشالت الكسبىن والاهخلال في مجال الطاكت -ذ          

٣ت ؤ٦ثر اؾخضامت وجل٪ مؿاثل  جؼصاص الًٍٛى قضة ٖلى الى٣ل البدغي إلػالت ال٨غبىن والٗمل بٍُغ

ت  جهضعث املكهض في بَاع الخٗافي بٗض مغخلت جٟص ي الجاثدت وم٘ اػصًاص الؼزم الىاش ئ ًٖ مىانلت املىٓمت البدٍغ

جه مً  الضولُت ٖملها لخٌٟ اهبٗازاث ٚاػاث الض٢ُئت في مجا٫ الى٣ل البدغي، ًخى٢٘ ؤن ٌٛحر هظا ال٣ُإ مٍؼ

ن ًضزل حٗضًالث حكُٛلُت اث وجهامُم حضًضة للؿًٟ وؤهىاٖا بضًلت مً الى٢ىص وؤىُالى٢ىص وؤن ٌؿخسضم ج٣

لخٌٟ بهمخه ال٨غبىهُت والبُئُت وفي مجا٫ الُا٢ت، ل ٌٗض الى٣ل البدغي مجغص مؿخسضم ٖلى هُا١ واؾ٘، بل 

هى ؤًًا ها٢ل عثِس ي للُا٢ت، ولظل٪ ؾِخٗحن ٖلى ٢ُإ الى٣ل البدغي الاؾخجابت لهسٟاى الُلب ٖلى ها٢الث 

جُت وها٢الث الٟدم واػصًاصه  حرهما مً ؤهىإ الى٢ىص البضًلتالىِٟ الههٍغ  .ٖلى ها٢الث الهُضعوححن ولامىهُا ٚو

 الخكيف مع املىاخ  -ش          

ـ  حٗغيذ بيُت الى٣ل البدغي الخدخُت وزضماجه لًٍٛى قضًضة بؿبب الجاثدت وإٚال١ ٢ىاة الؿَى

ت ال٣هىي،  ًٞال ًٖ املخاَغ املؿخمغة التي ًثحرها حٛحر املىار ٞسال٫ الؿىىاث لازحرة حؿببذ الٓىاهغ الجٍى

ت والٗىان٠ في ايُغاباث مخ٨غعة وم٨ثٟولا  الًُٟاهاثومً بُنها  ت في ٧ل مً الهُا٧ل لاؾاؾُت ٖانحر املضاٍع

الٗالمي ؾِخجاوػ  الاختراػالؿاخلُت والىنالث الضازلُت، وإط حكحر الخى٢ٗاث املىازُت الخالُت بلى ؤن مؿاع 

ـ، ًخٗحن ٖلى ٢ُإ الى٣ل البدغي والخ٩ىماث الاؾدثماع في الخ٠ُ٨ وفي  لاهضاٝ املخ٤ٟ ٖليها بمىحب اجٟا١ باَع

وزضماجه امل٣اومت للمىار، ًٞال ًٖ الخعجُل بىي٘ الخضابحر ال٣اهىهُت والؿُاؾدُت بيُت الى٣ل البدغي الخدخُت 

  .والخ٣ىُت في هظا املًماع وبىاء ال٣ضعاث

 ثس كىزوها على الىغام الاكخصادي العالميأ -2

اجسظث الٗضًض مً الضو٫ بحغاءاث ٦بحرة مً ؤحل الؿُُغة ٖلى اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها، جمثلذ بٛل٣ها 

هخاج، هظه لاحغاءاث ٖملذ ٖلى اهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ بك٩ل وإ٣ًاٝ خغ٦ت الى٣ل، وإ٣ًاٝ عجلت لا الخضوص 

٘، مما ؤصي بلى الى الًِٛ ٖلى محزاهُاث الضو٫،  غبا٥ الا٢خهاص ٚزانت املىخجت له، ومً زم طل٪ ٖلى ؾَغ

 1.الٗالمي بك٩ل ٦بحر

                                                           
1

 .28، ص 2021اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -



 19-الىلل البحسي العالمي بين الاحخياجاث الاكخصادًت وآثاز كىفيد                                       الفصل الثاوي           

50 

 

الجاثدت ؾخ٩ىن نٗبت حضا، ٞةطا ما جُغ٢ىا لظل٪ ٞةن ٖملُت حكُٛل الا٢خهاص الٗالمي بٗض اهتهاء هظه 

٘ والضاثم للؿل٘ والخضماث، ومً زم ٞةن ب٣ًاٝ  بلى الا٢خهاص الغؤؾمالي هجضه ا٢خهاصا ٣ًىم ٖلى الاهخ٣ا٫ الؿَغ

ل٤ الخضوص ؾخٗىص ٖلُه بالخؿاعة ال٨بحرة، لؾُما وؤن هظا لامغ ؾٝى ًى٠٢ جض٤ٞ  خغ٦ت الخى٣ل بحن الضو٫ ٚو

جى٠٢ الاؾخحراص ومً زم ٣ًل الُلب وجخى٠٢ املهاو٘، و٧ل هظا ٌؿبب اجهُاعا ٦بحرا لال٢خهاص، الٗملت الاحىبُت و 

اصي بلى ؾ٣ٍى لاؾىا١ املالُت والبىعناث، ولً ج٣ضع الخ٩ىماث ٖلى ج٣ضًم خىاٞؼ مالُت ٦بحرة بالك٩ل الظي  ٍو

خإزغة ؤؾاؾا بؿبب قلل الا٢خهاص بؿبب ؤن مضازُل هظه الخ٩ىماث م 2008قهضهاه ؤزىاء لاػمت املالُت الٗاملُت 

 1.املخلي والٗالمي

بط ؤوضح ماجمغ لامم املخدضة )لاوه٨خاص( ؤن حاثدت ٧ىعوها ؾخجغ الا٢خهاص الٗالمي هدى الغ٧ىص 

ملُاع صولع،  2000وهظا ؾ٣ُىص بلى عجؼ في الضزل الٗالمي ًهل بلى  %2.5واهسٟاى الىمى الؿىىي بلى خىالي 

  2.باجهُاع الا٢خهاص الٗالمي بك٩ل ٦لي مما ًجٗل ٖىا٢به جخمثل

٤ آزغ  خُث ٢ضع بى٪ الخىمُت آلاؾُىي ٧لٟت جضاُٖاث جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها ٖلى الا٢خهاص الٗالمي ٞو

لُىن صولع و 5.8جدضًث له مىخه٠ ماي الجاعي ما بحن  لُىن صولع مً الخؿاثغ ؤي ما ٌٗاص٫  8.8جٍغ بلى  %6.4جٍغ

ت الهحن الكٗبُت بحن  مً الىاجج 9.7% لُىن صولع  11املخلي لاحمالي الٗالمي، ٦ما ٢ضعث زؿاثغ حمهىٍع جٍغ

(2020 ،MANILA.) 

حٗضصث الضعاؾاث والخى٢ٗاث مً حاهب املاؾؿاث والى٧الث خى٫ الخضاُٖاث الؿلبُت لخٟص ي وباء ٦ما 

غ .ميل٧ىعوها ٖلى الا٢خهاص الٗا ٨ُت ط٦غث في ج٣ٍغ بزباعي حٗغى الا٢خهاص الٗالمي لًغبت  و٧الت بلىمبحٙر الامٍغ

 3.ملُاع صولع 160بؿبب جٟص ي ٧ىعوها ج٣ٟضه همىا م٣ضاعه 

وفي صعاؾت جدلُلُت ملاجمغ لامم املخدضة للخجاعة والخىمُت )لاوه٨خاص( جىنلذ ؤن الهضمت التي جدؿبب بها 

بلى ان جباَا  لاوه٨خاصؤقاعث مىٓمت باملاثت و  ٧2.5ىعوها ؾخسٌٟ الىمى الؿىىي الٗالمي هظا الٗام بلى ؤ٢ل مً 

لُىن صولع 2الا٢خهاص الٗالمي بلى ؤ٢ل مً   4.باملاثت لهظا الٗام ٢ض ٩ًل٠ جدى جٍغ

ت الضولُت للخىمُت الا٢خهاصًت  هه بؿبب جٟص ي ٧ىعوها، ٣ًضع ؤبلى  (ODI)وجىنلذ وع٢ت ؤٖضتها املجمٖى

 4.7ومً زم ٞةن الا٢خهاص الٗالمي ؾُسؿغ هدى ، 5ملُاع صولع 360ؤن ٩ًل٠ الا٢خهاص الٗالمي ما ًهل بلى 

                                                           
1

  2020؟ أفرٌم 2008حثٍة انًال، كىروَا واالقرصاد انؼانًً، يا انفرق تٍٍ األزيح انحانٍح وأزيح  -

https//arabic.cnn.com/business/article/2020/04/26/coronavirus-economic-crisis-oped-habib-

mullahttps://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/26/coronavirus-economic-crisis-oped-

habib-mulla  
2

( تٍٍ انحروب انثٍىنىجٍح وانحروب االقرصادٌح، يجهح 19-ياهر نطٍف سهًاٌ خهٍفح انثٍضائً، كىروَا )كىفٍذ -

 .26، ص 2020تغذاد، انؼراق،  34-33حًىراتً نهذراساخ انؼذد 
3

فثراٌر  01انجسٌرج َد، ، انؼانًً" جه ضرتح قىٌح نالقرصادفٍروش كىروَا ٌى، يهٍار دوالر 160تهىيثٍرؽ، خسائر تـ  -

2020 )http:/bit.ly/2UUxlzZ(  2020يارش  30ذارٌخ انذخىل. 
4

يارش  09ًٌكٍ ذجُثها؟ أخثار األيى انًرحذج،  قذ ٌرسثة تها فٍروش كىروَا، فهم زيح تقًٍح ذرٌهٍىٌ دوالرأاألوَكراد:  -

)bCDzKrhttps://bit.ly/3(  2020يارش  30ذارٌخ انذخىل. 
5

فثراٌر  23أَذتُذ َد ػرتً، ، "كىروَا" انًرىقؼح تسثة حخسائر انؼانًٍانيهٍار دوالر  360كفاٌح أونٍر  -

)https://bit.ly/3bCDzKr(  2020يارش  30ذارٌخ انذخىل . 

https://bit.ly/3bCDzKr
https://bit.ly/3bCDzKr
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ماعؽ ؤن الىمى الا٢خهاصي  2باملاثت مً هاججه املخلي لاحمالي، وؤٞاصث مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت في 

غ الخ٣ني للمىٓمت الخابٗت لألمم  ٣ى٫ الخ٣ٍغ ٢ض ًسٌٟ بلى الىه٠ في خا٫ اؾخمغاع اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها، ٍو

باملاثت في بهخاج الهحن له آزاع مًاٖٟت جٓهغ ٖلى مجمل اوؿُاب الا٢خهاص  2ه٨ماقا بيؿبت ااملخدضة بن 

٩ي" في الخجاعة بحن الضو٫  50الٗالمي، وهى ما "حؿبب ختى آلان في اهسٟاى ٣ًضع بىدى  ، وط٦غ 1ملُاع صولع ؤمٍغ

غه الؿىىي ؤن الخؿاثغ الٗاملُت الىاججت مً حُٗ ل اليكاٍ الا٢خهاصي وج٩ال٠ُ بى٪ الخىمُت آلاؾُىي في ج٣ٍغ

اًت الصخُت ٢ض جهل بلى  لُىهاث صولع ؤي  4.1الٖغ باملاثت مً الىاجج املخلي لاحمالي الٗالمي، مكحرا بلى ان  4.8جٍغ

 2.باملاثت" 36ههِب آؾُا مً جل٪ الخؿاثغ ؾ٩ُىن هدى 

 ()دوالز/بسميل 2019-2018: املعدل ألاسبىعي للسعس الفىزي لسلت خاماث أوبك (8) شكلال

 

 

 

 

 
 .18 ، م2020مىٓمت لا٢ُاع الٗغبُت املهضعة للبترو٫،  :املصدز

 ل اهخفاض أسعاز البترول بشكل حادألاسعاز العامليت واملحليت ملاب ازجفاع -3

ت الٗاملُت وفي ب٣ًاٝ الٗضًض مً الهىاٖاث،  ؤؾهم جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها في حُُٗل الاجٟا٢ُاث الخجاٍع

ا مً الخبُٗت  ت ٖلى ما ٌٗٝغ بؿالؾل الاهخاج التي زل٣ذ هٖى زهىنا م٘ اٖخماص الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والخجاٍع

و٫ ال٨بري املهىٗت مما ؤعب٪ خغ٦ت الخهيُ٘ وؤو٠٢ ؾحر الٗمل وؤصي بلى اٚال١ ٖضًض املهاو٘، هظ٦غ ٖلى للض

ؾبُل املثا٫ ج٠٣ اهخاج الؿُاعاث في الُابان بؿبب اٖخماصه ٖلى ٢ُ٘ الُٛاع الهِىُت ٦ما "اهسٌٟ لاهخاج 

م٨ً ان ًىسٌٟ بهخاج الهىاج٠ في قهغ ٞبراًغ %50الٗالمي ألحهؼة ال٨مبُىجغ املخمىلت بيؿبت جهل بلى  ، ٍو

ت  %12الظ٦ُت بيؿبت  في الغب٘ ال٣اصم، وطل٪ ألن ٧ل املىخجحن ٌٗخمضان ٖلى م٩ىهاث جيخجها قغ٧اث آؾٍُى

 3.مخسههت في صو٫ حٗاوي مً الٟحروؽ"

                                                           
1

يارش  14يهٍار دوالر خسائر ذأثٍراخ كىروَا" ػهى قطاع انرصذٌر ػانًً، أخثار األيى انًرحذج،  50ذقرٌر أيًً " -

2020 )(https:/bitly/2wLNwY9  2020يارش  30ذارٌخ انذخىل. 
2

ذقذٌراخ تًالٌٍٍ انًصاتٍٍ ػانًً، ووهاٌ ذخشى يىجح كىروَا ثاٍَح وتكٍٍ ذرد ػهى االسرخثاراخ األيرٌكٍح، انجسٌرج  -

تىنؼراش صالح انذٌٍ، االقرصاد  ،2020أترٌم  11ذارٌخ انذخىل  )https:/bitly/3ca41ey( 2020أفرٌم  03َد، 

ٍ االسرجاتح األٍَح وانًىاكثح انثؼذٌح، يجهح انؼهىو االقرصادٌح وػهىو انجسائري فً ظم انرذاػٍاخ انؼانًٍح نجائحح كىروَا تٍ

 .168، ص 2020، انؼذد انخاص حىل األثار االقرصادٌح نجائحح كىروَا، سثرًثر، 20انرسٍٍر، انًجهذ 
3

اسًاػٍم،  هُري فارٌم واتراهاو ٍَىياٌ، "هم ذؼٍذ أزيح كىروَا ذشكٍم انجغرافٍا انسٍاسٍح فً انؼانى؟"، ػرض إسراء -

 www.futureuae.com، 2020أفرٌم  25يركس يسرقثم األتحاز وانذراساخ انًرقذيح، 
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اث الخهيُُٗت الظي ٌكمل لاصواث الض٣ُ٢ت ولا و٢ض    حهؼة ال٨هغباثُت واملىاص اهسٌٟ وؿ٤ املكتًر

اعجٟاٖا في ؤؾٗاعها بٟٗل حهؼة الاجهالث، ما ٌٗني ؤن هظه املىاص ؾدكهض ؤوآلالث و٢ُ٘ ُٚاع الؿُاعاث و الُبُت 

 حجم الُلب وه٣و لاهخاج.

ول ًم٨ً ان وؿدثني املجا٫ الُاقي مً جضاُٖاث جٟص ي ٞحروؽ ٧ىعوها "خُث جغاحٗذ ؤؾٗاع الىِٟ 

اث لم حكهضها مىظ خغب الخلُج الث اث ما 1991اهُت ٖام الٗاملُت بلى مؿخٍى ، خُث اهسًٟذ لاؾٗاع بلى مؿخٍى

صولع للبرمُل، وهىا٥ جى٢ٗاث حكحر بلى بم٩اهُت جغاحٗها بلى ما صون طل٪ ب٨ثحر، وإطا لم ج٨ً جبٗاث  25صون 

"٧ىعوها" ٣ِٞ هي مً صٞٗذ لاؾٗاع بلى هظا املىدنى، باٖخباع ؤن خغب لاؾٗاع بحن املىخجحن لها صوع ؤؾاؽ في 

٨ً خغب لاؾٗاع طاتها ٧اهذ بخضي هخاثج الهل٘ الا٢خهاصي الظي ؤناب بٌٗ الخ٩ىماث بؿبب "٧ىعوها" طل٪، ل

ل ؾُما وان هىا٥ جى٢ٗاث حكحر بلى ان جى٢ٗاث حكحر بلى ؤن جى٠٢ لاوكُت الا٢خهاصًت بؿبب الٟحروؽ ٣ًىص 

٤ و٧الت الُا٢ت  ملُىن بغمُل 20ب٣ٟضاهه هدى  %20الُلب ٖلى الىِٟ بلى جغاحٗاث ٢ض جهل بلى  ًىمُا، وطل٪ ٞو

 1.الضولُت"

 في عل الجائحت اهخفاض أسعاز الىفط -4

اث ٚحر مؿبى٢ت بٗض جغاح٘ الُلب الٗالمي لىدى الثلث وهبُذ  اهسًٟذ ؤؾٗاع الىِٟ بلى مؿخٍى

٨ُت امل٣غع حؿلُمها في ماي  ش، مخجاوػة الهٟغ،  2020ؤؾٗاع ٣ٖىص الىِٟ الامٍغ بلى ؤصوى مؿخىي لها في الخاٍع

ُا وزاعحُا في ٦ثحر مً بؿبب ٞاثٌ املٗغوى الىُٟي، هدُجت ل٣لت الاؾتهال٥، ٣ٞض جى٢ٟذ خغ٦ت الى٣ل صازل

الضو٫ ؤو جغاح٘ مؿخىي خغ٦تها ٦ما ان بحغاءاث خٓغ الخجى٫ والخباٖض الاحخماعي ٢ض ؾاهمذ بظل٪، و٢ض ؤصي 

جى٠٢ خغ٦ت الُحران و٢ُإ الؿُاخت بلى اهسٟاى الُلب ٖلى املىخجاث الىُُٟت ؤًًا، ٦ما ؾاهم بظل٪ ٖضم 

غا١ بالؿى١ الىُٟي مما اصي بلى الخىا٤ٞ بحن الؿٗىصًت وعوؾُا وؤوب٪ ٖلى ٦مُاث  لاهخاج واٖخماص ؾُاؾت لٚا

وم٘ جى٠٢ ؤو اهدؿاع ٖمل ٦ثرة الٗغى في و٢ذ شح ُٞه الُلب وحؿبب في اهسٟاياث بياُٞت في ؾى١ الىِٟ، 

 2املهاو٘ جضهىعث ؤؾٗاع الىِٟ في ْل احىاء ٖضم ال٣ُحن للمىخجحن واملؿتهل٨حن.

٣ُا ط٦غث صعاؾت لخ٣ُُم ؤزاع هبٍى ؤؾٗاع  الىِٟ ؤن حؿ٘ صو٫ مً بلضان الكغ١ لاوؾِ وقما٫ بٍٞغ

ت  اصة جأ٧ل  192املهضعة للىِٟ ٢ض حكهض اهسٟايا في ؤعباح املىخجاث الهُضعو٦غبىهُت بما مجمٖى ملُاع صولع م٘ ٍػ

ْل لهظه الضو٫، وجى٢ٗذ الضعاؾت ؤهه في  2020الاخخُاَاث الى٣ضًت والضًىن الخاعحُت والخإزحراث ٖلى محزاهُاث 

املُُٗاث الخالُت بجاثدت ٧ىعوها التي جًغب الٗالم وما ػالذ جخُىع ٞةجها مؿخمغة في الخإزحر ٖلى اليكاٍ 

ٞاث الا٢خهاصي وفي ؾى١ الىِٟ، واؾدبٗضث الضعاؾت الٗىصة ٚلى ؤؾٗاع ما ٢بل ٧ىعوها زانت م٘ الخال 

 .الىُُٟت بحن الضو٫ املىخجت

 

                                                           
1

"كىروَا ٌقىد االقرصاد انؼانًً إنى أزيح غٍر يسثىقح"، يركس انًسرقثم انؼرتً نألتحاز  ورقح ذقذٌر يىقف تؼُىاٌ -

  www.futureuae.com 2020يارش  30وانذراساخ انًرقذيح، 
2

 .2020يركس انفكر االسرراذٍجً نهذراساخ  -

http://www.futureuae.com/
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غها الكهغي    ، خُث ؤقاعث مىٓمت لاوب٪ في ج٣ٍغ ل٣ض جغاحٗذ ؤؾٗاع الىِٟ الٗالمي، بك٩ل ملخّى

بلى ؤن ؤؾىا١ املىخجاث الىُُٟت في الىلًاث املخدضة والاجداص لاوعوبي جإزغث ؾلبُا  2020الهاصع في ماعؽ 

غح٘ طل٪ بلى جغاح٘ الُلب ٖلى املىخجاث الىُُٟت ل ؾُما و  ٢ىص الُاثغاث الظي اهسٌٟ هدُجت بخٟص ي الىباء، ٍو

غح٘  طل٪ بلى جغاح٘ الُلب ٖلى املىخجاث الىُُٟت ل ؾُما و٢ىص الُاثغاث  لاليُغاباث التي لخ٣ذ الىباء، ٍو

الظي اهسٌٟ هدُجت لاليُغاباث التي لخ٣ذ ب٣ُإ الى٣ل الجىي بٗض ج٣ُُض الخغ٦ت الٗاملُت، ٦ما جإزغ نافي 

غ الىُُٟت  جإزغ ٢ُإ الى٣ل  ىباإلياٞت بل، في ٖضص مً املىا٤َ خى٫ الٗالم زانت في آؾُابًغاصاث مهافي الخ٨ٍغ

الىُٟي ؾلبا بالخُىعاث املغجبُت بجاثدت ٧ىعوها مما ؤصي بلى جى٢ٗاث ٚحر جٟائلُت بكإن مؿخ٣بل بهخاج وه٣ل 

خي مً الخضوي الظ2020الىِٟ الٗالمي )َلخت  ُه ي ونلذ بل( وحضًغ بالظ٦غ هىا ؤن وكحر بلى املؿخىي الخاٍع

ل املىهغم اث ؾلبُت ٖلى  ؤؾٗاع الىِٟ في ؤٍٞغ ٖلى ٚغاع ما حغي جضاوله لبٌٗ الخضماث ال٣ُاؾُت ٖىض مؿخٍى

٨ُت الظي ونل بلى ؾالب ٚغاع زام ج٨ؿاؽ حىىب الىلًاث املخدضة لا  ٦ما جى٢ٗذ  (Tobben, 2020) 37مٍغ

بغمُل في الُىم ٖلى  ن ملُى  8.6مٗض٫ ٢ُاس ي ٢ضعه و٧الت الُا٢ت الضولُت ؤن ًىسٌٟ الُلب الٗالمي ٖلى الىِٟ ب

 1.(IEA 2020) 2020ؤؾاؽ ؾىىي في ٖام 

م٨ً جىيُذ جغاح٘ ؤؾٗاع الىِٟ مً زال٫ الك٩ل الخالي:   ٍو

 (2020مازس ، 2019ألاسعاز العامليت للىفط خالل الفترة )فيفسي  :(9) الشكل

 

 

 

 

( الخضاُٖاث الا٢خهاصًت لٟحروؽ ٧ىعوها املؿخجض ٖلى الضو٫ الٗغبُت، لاماعاث الٗغبُت املخدضة، 2020نىضو١ الى٣ض الٗغبي ) :املصدز

 .13م

ث االاجساءو   الخعليم....(، الصحيت، الىخيمت التي مسذ مخخلف الجىاهب )الاكخصادًتثاز كىفيد آ :خامسا

  املخخرة ملكافحخه 

وكُت خضر ٞجىة في لاؤخُث ، زانتالجؼاثغ بهٟت زغ ٦بحر ٖلى ال٣ُإ بهٟت ٖامت و ؤ٧ان للىباء 

ثغ ٚحر مخى٢٘ خضوثها ٚلى ٚغاع بسؿابالًُإ الخام و نبدذ مخىحت ؤالغوجُني للخُاة الُبُُٗت التي  ٖغ٢لتو 

ت.ال  2ؿىىاث الؿاب٣ت لم ٨ًً مً الخؿبان احخُاح ٧ىعوها للٗالم بهظه الؿٖغ

                                                           
1
- https://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Secretary-General-Annual-Report,  اطهغ

.01/02/2022فً   
2

تىنؼراش صالح انذٌٍ، االقرصاد انجسائري فً ظم انرذاػٍاخ انؼانًٍح نجائحح كىروَا تٍٍ االسرجاتح األٍَح وانًىاكثح  -

كىروَا، سثرًثر انؼذد انخاص حىل األثار االقرصادٌح نجائحح  20انثؼذٌح، يجهح انؼهىو االقرصادٌح وػهىو انرسٍٍر، انًجهذ 

 .169، ص 2020
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 مخخلف اللطاعاثاوعكاساث فيروس كىزوها على  -1

ُض٧ان ل  :ازاع حض وزُمت هظ٦غ منها 19-٩ٞى

 في البحس السبل بهم جلطعذ الرًً للبحازة مسخمسة أشمت -           

ُض حاثدت زال٫    ًٓهغون البداعة ْل  19-٧ٞى
ً
  ٢ضعا

ً
الٛظاء  بًها٫ ي وصٖمىاٟاووالخ املهىُت مً ٖالُا

الخجاعة الٗاملُت مؿخمغة مضاص  وكُت و ا ان جب٣ى ؾالؾل لا ؾاؾُت والى٢ىص ؾاٖضو مضاصاث الُبُت والؿل٘ لا ولا 

م مغوع ؾىت ٧املت مىظ ْهىع الجاثدت بلٜ ٖضص ، ٖال٣حن في البدغ البداعة الالٝ مً مئاث ًؼا٫ ل طل٪ وم٘ وٚع

 ؛بداع 250.000البداعة الٗال٣حن في البدغ 

 في كطاعي السىائب الجافت و السائلتسعاز الشحً أمسجفعت في  جللباث -           

 الايُغاباث م٘ والُلب  التي ػاصث الٗغى بازخاللث جإزغالجاٞت في  الؿىاثب شْخً ؤؾٗاع اؾخمغث 

 الؿًٟ ٞئاثفي  ؾُما ول ٖالُت ج٣لباث لاؾٗاع قهضث هظه لظل٪ وهدُجتا( ٧ىعوه حاثدتت )الجاثد ًٖ الىاحمت

 ؛٦برلا

ًُٟٚ  -بًٟغ اعجٟإ مٗضلث عؾىم الصخً لاياُٞت بك٩ل ما٢ذ بٗض خاصزت ؾُٟىت الصخً الطخمت -              

ـ في آطاع  ؛الخجاعة الٗاملُت حؿبب في حُُٗل ماعؽ املاض ي، مما/التي ؤٚل٣ذ ٢ىاة الؿَى

ت بيؿبت  -              ض 2020في املاثت في ٖام  3.8ج٣لهذ الخجاعة البدٍغ ، ل٨نها اهخٗكذ لخ٣ا ومً املخى٢٘ ؤن جٍؼ

غ اؾخٗغاى الى٣ل البدغي لٗام 4.3بيؿبت  ٣ا لخ٣ٍغ  2021.1 في املاثت هظا الٗام، ٞو

 الفلساء الجدد -        

 املايُت، ؤلخ٣ذ حاثدت ٧ىعوها ؤقض الًغع بالٟئاث ال٣ٟحرة ولا٦ثر ٖلى مضاع  
ً
الازني ٖكغ قهغا

ىِظع آلان بؿ٣ٍى مالًحن مً الىاؽ في بغازً ال٣ٟغ
ُ
، وج

ً
ٞبٗض ٣ٖىص مً الخ٣ضم املُغص في الخض مً ؤٖضاص  ،اخخُاحا

 بإو٫ اهخ٩اؾت لجهىص صولع للٟغص في الُىم ؾ٩ُىن هظا الٗا 1.90ال٣ٟغاء الظًً ٌِٗكىن ٖلى ؤ٢ل مً 
ً
م بًظاها

 2.م٩اٞدت ال٣ٟغ املض٢٘ في حُل ٧امل

 اهخفاض الخحىيالث املاليت مع اهخفاض عداد املهاجسيً واملؼتربين -        

ؼ الىمى. ٟٞي الٗام املاض ي   إة ال٣ٟغ وحٍٗؼ الث في جس٠ُٟ َو جؼاًضث ؤهمُت الضوع الظي جلٗبه هظه الخدٍى

)لؾدثماعاث لاحىبُت املباقغة واملؿاٖضاث لاهماثُت الغؾمُت )مً ٣ِٞ، ٧اهذ هظه الخض٣ٞاث 
ً
ت املالُت مؿاٍو

 .(خ٩ىمت بلى خ٩ىمت

 

                                                           
1

 .21، ص 2021اسرؼراض انُقم انثحري، أياَح أوَكراد،  -
2
 - https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-

fy-12-shklaan-byanyaan,  ً02/04/2022اطهغ ف  

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan
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الث املالُت  ول٨ً حاثدت ٧ىعوها ؤخضزذ اهخ٩اؾت قضًضة، خُث زلهذ ؤخضر جيبااجىا بلى ؤن  الخدٍى

 مً الخ٣ضًغاث في2021بنهاًت ٖام  %14ؾدىسٌٟ بيؿبت 
ً
و٢ذ ؾاب٤ زال٫  ، وهي هٓغة مؿخ٣بلُت ؤًٞل ٢لُال

٢ٌ خ٣ُ٣ت ؤن هظه جغاحٗاث ٚحر مؿبى٢ت. ٞمً املخى٢٘ ؤن حكهض ٧ل املىا٤َ جغاح٘ الجاثدت، التي ل جىا

ل سِجّ
ُ
الث املالُت، وؤن ح وم٘ هظه التراحٗاث، مً املغجح ؤن تهبِ ؤٖضاص ، ؤوعوبا وآؾُا الىؾُى ؤ٦بر جغاح٘ الخدٍى

ً واملٛتربحن في ٖام  ش الخضًث وطل٪ - 2020املهاحٍغ ً واملٛتربحن م٘ اه -للمغة لاولى في الخاٍع دؿاع ؤٖضاص املهاحٍغ

اصة ؤٖضاص الٗاثضًً منهم  1؛الجضص وٍػ

  املساس بلطاع الخعليم  -           

مخابٗت البرهامج الضعاس ي ًٖ و  عَىاججمُض مسخل٠ الضعاؾاث في حمُ٘ لا ٚل٤ حمُ٘ املضاعؽ و خُث جم                 

 .بٗض

  السعاًت الصحيت -          

اًت ٧ان الىاؽ في    للٖغ
ً
لُىن صولع مً مالهم الخام زمىا البلضان الىامُت ًضٞٗىن ؤ٦ثر مً هه٠ جٍغ

دؿبب طل٪ لاهٟا١ في مهاٖب وؤٖباء مالُت أل٦ثر مً  ضٞ٘ خىالي  900الصخُت. ٍو ملُىن  90ملُىن شخو، ٍو

 ؤجها جٟا٢مذ بؿ
ً
با ا، وهي صًىامُت مً املا٦ض ج٣ٍغ  2.بب الجاثدتشخو للؿ٣ٍى في بغازً ال٣ٟغ املض٢٘ ؾىٍى

 3جساءاث املخخرة ضد الىباء املفخكإلا  -2

ت مً الاحغاءاث للخض مً في اَاع مىاحهت الضو٫ لهظه الجاثدت اجس زاعها الؿلبُت التي ؤظث مجمٖى

 :منها هظ٦غ يغبذ الا٢خهاص الٗالمي 

 جطعيم العالم -2-1

الىامُت ٞغم ٖاصلت للخهى٫ ٖلى إل٦ما٫ الخُُٗم الٗالمي الىاؾ٘ الىُا١، ًيبغي ؤن جخاح للبلضان 

لً ٌعجل بةجهاء الجاثدت ٞدؿب، بل  لٗالمي، بضٖم مً امىا٫ مسههت لهالل٣اخاث ٞالؾدثماع في الخُُٗم ا

لُىه ٠ًُ جٍغ  ؛اث بلى الىاجج الا٢خهاصي الٗالميًدٟؼ الاهخٗاف ؤًًا ٍو

 إعادة جفعيل الىغام الخجازي املخعدد ألاطساف -2-2

غاٝ بٟىاثض ا٢خهاصًت واحخماُٖت ؤضخذ آلان  غ الخجاعة ولاحغاءاث املخٗضصة لَا ؤجذ ٣ٖىص مً جدٍغ

ً الخماثُت ولالخخٟاّ بهظه امل٩اؾب التي جد٣٣ذ بك٤  ت ٖو اصة ال٣ُىص الخجاٍع ٖغيت للمساَغ الىاقئت ًٖ ٍػ

غاٝ  الى٣ل واللىحؿدُاث في املى٣ُت لاهٟـ ؾِخٗحن ٖلى البلضان ؤن جضاٞ٘ ًٖ الىٓام الخجاعي املخٗضص لَا

 ؛2017ًىاًغ ، ، ال٣اهغة17لضوعة ، املجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي لامم املخدضة، االٗغبُت

               

                                                           
1

 .)ذأثٍر فٍروش كىروَا انًسرجذ( 2020يذوَاخ انثُك انذونً اسرؼراض حصاد  -
2
- unctad.org/transport-news,  ً08/02/2022اطهغ ف  

3- unctad.org/ttl. 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021
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 إنهاء أشمت جبدًل ألاطلم -2-3

غ الٗمالـــت، بالخٗـــاون مـــ٘ املىٓمـــاث  ًخُلـــب طلـــ٪ اهخمامـــا ٖـــاحال مـــً صون الٗلـــم واملـــىاوئ والـــضو٫ التـــي جـــٞى

يبغي لجمُ٘ الضو٫ ؤن ج٩ىن ؤَغاٞا في اله٩ى٥ ال٣اهىهُت الضولُت طاث الهلت ومً بُنها اجٟا٢ُـت  الضولُت املٗىُت، ٍو

ــت البدــاعة واجٟا٢ُــت  185و 108 واجٟــا٢ُتي مىٓمــت الٗمــل الضولُــت ع٢ــم 2006الٗمــل البدــغي لٗــام  بكــإن وزــاث٤ هٍى

ـــت الضولُــــت بكـــإن حؿــــهُل خغ٦ـــت املالخـــت الضولُــــت وللمطـــ ي ٢ــــضما فـــي جد٣ُـــ٤ م٣انــــض الهـــضٝ  مــــً  8املىٓمـــت البدٍغ

ؤهـــضاٝ الخىمُـــت املؿـــخضامت ويـــمان الٗمـــل الالثـــ٤ للبدـــاعة، ًخٗـــحن ٖلـــى الـــضو٫ ؤًًـــا مًـــاٖٟت حهىصهـــا ل٩ـــي جىٟـــظ 

 ؛ل هظه الخىُٟظ الخامومٗاًحر الٗمالاجٟا٢ُاث 

حن الغاٚبحن الدسجُل بما في ب - نضاع حٗلُمت بًغوعة ٢ُام املاؾؿاث الصخُت بةٖضام ٢ىاثم للمخُٖى

باء الخىام و٧ل ٖامل في املجا٫ الُبي والكبه الُبي، وجدُحن ال٣ىاثم ًىمُا ملجابهت جُىع هظا الىباء  .طل٪ لَا
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 خالصت

، 2008-2007بًٗها م٘ لاػمت املالُت الٗاملُت في  ،جإزحراث حاثدت ٧ىعوها الٗضًض مً امل٣اعهاثحؿترعي 

ش وم٘ ؤن جضاُٖاث جل٪  ها بل مً ٦خب الخاٍع والبٌٗ آلازغ م٘ الخغب الٗاملُت الثاهُت، و٦ظل٪ م٘ ؤػماث ل وٗٞغ

ٟذ جإزحراث واؾٗت الىُا١ ٖلى ٧ل مجا٫ مً مجالث الخىمُت  لاػماث ٢ض جبضو هاثلت، ٞةن
 
حاثدت ٧ىعوها ٢ض زل

 ٦ما لم جٟٗله ؤػماث ٢بله
ً
با  .اج٣ٍغ

٣ت التي هىٓغ بها بلى ٧ل   ان ما ؤنبدذ ٖضؾت حضًضة للٍُغ ت ٢بل ٖام ل٨نها "ؾٖغ خُث لم ج٨ً مٗغٞو

ولً ًخطح الىُا١ ال٩امل لخإزحراث ، وهخه لنهاًت الٗامما هٟٗله لضٖم الخىمُت" ٦ما لخٔ صًُٟض مالباؽ في مض

لُت لخلبُت  غ ؤصواجىا الخمٍى الجاثدت بل في الؿىىاث ال٣اصمت، م٘ ٢ُامىا بخجمُ٘ البُاهاث وجدلُلها، والخ٠ُ٨ وجٍُى

ؼ الغزاء املكتر٥ ٙ هظه وملىانلت الؿعي لبلى  ،اخخُاحاث البلضان ومىانلت ٖملىا لل٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ املض٢٘ وحٍٗؼ

 َى  هدى ٞٗا٫ الٛاًت ٖلى
ً
٩ا ه٣ضم لها البُاهاث واملؿاٖضة الٟىُت  ٍل لاحل للبلضان املخٗاملت مٗىاؾىٓل قٍغ

ل التي ؾخ٩ىن مُلىبت ملؿاٖضة املجخم٘ الضولي ٖلى الخغوج مً هظه لاػمت الٗاملُت خ٣ا ومً هىا .وؤصواث الخمٍى

ُضو  الجىاهب ت التي مؿذ الٗالم مً ٧لًم٨ً ا٢غاع الازاع الىزُم ُم اع٢ام ماػا٫ ًد19-الى ًىمىا هظا ٧ٞى

م جىنل الٗلماء للٗالج.٢ُاؾُت في صعحت جُىعه و   اهدكاعه ٚع

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%82%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D9%84%D9%85+%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%82%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D9%84%D9%85+%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%82%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B+%D9%83%D9%85%D8%A7+%D9%84%D9%85+%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/astrad-hsad-am-2020-tathyr-fyrws-kwrwna-almstjd-fy-12-shklaan-byanyaan/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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     ملذمت

غ ًهىفي الخجاعة الخاعظُت،  ؿلؿلت ؤلامضاصل يالغثِس  املخىع  للبظاجم البدغي  الىِل ٌلخبر             ال ًمًٕ  مؼاًا ًًى

ُض بال اهه و ، ًجاصها في همؽ هِل ؤزغب  اإلاضًغخُض اقاع ، ًِض اهتز هظا الِؼاق ظغاء الجاثدت19مم ؿهىع الىباء ًٔى

ت الؿًٌ ؤن"البدغي  للىِل الجؼاثغي  للمجمم اللام  ؾًٌ 10 كضصها والبالى البظاجم لىِل املخصصت الجؼاثٍغ

 الخضًض مشل الصىاكُت اإلاىاصهِل  ؤن طب الجؼاثغ، وهدى مً البظاجم وجصضًغ الؾخحراص وكاػاتها جىاصل ماػالذ

ؼم والخغصواث ت واإلاىاص الوُاع ُو ت، بىازغ باؾخلما٘ كاصي بكٖل ًخم الُٕماٍو  اإلاىاص هِل سجل خحن في ظؼاثٍغ

َ  الخبىب مشل ألازغي  ضا الصخُت، لألػمت الٌترة هظه زال٘ اعجٌاكا الصُضالهُت واإلاىاص الخلُب ومسخى  ؤن مٓا

 ".الىػني الاُخصاص زضمت في لُٖىن  ججىُضه ؾُىاصل البظاجم هِل ؾُما ال البدغي  للىِل الجؼاثغي  املجمم

ًٕما ًمًٕ الاُغاع ان الجؼاثغ ًتربم كلى كغقها الؼاُت البترولُت خُض جٌخسغ بلمالُها في الؼاُت 

اث وزاصت الواػ في خىض البدغ ألابُع  كلى ْؾىهاػغا التي مِغها في   SPC BVIجيها ابكغٔ  اإلاخىؾؽهِل املخغُو

 مِغها في وهغان. Hyproc Shipping Company ولىضن 

ىت الضولت، خُض جخمحز بدىىق في مىخىظاتها البترولُت  ما هى ملغوي ٌلخبر هظا اليكاغ اإلام٘ى الغثِس ي لخٍؼ ٓو

اإلاغجبت ” بالهض صخاعي “اإلاغظعي( واإلاؿمى اخخل البترو٘ الجؼاثغي )الخام مً خُض الىىكُت، ًللى ؾبُل اإلاشا٘ 

للام  الؿاصؾت كاإلاُا ألهلى ؤهىاق الىٌؽ الخام لؿلت مىـمت البلضان اإلاصضعة للىٌؽ )ؤوبٗ( في قهغ ؾبخمبر اإلااض ي

2021. 

ٔاث كلى  اث، خُض حلمل هاجه الكغ وهىاْ ظلبت ال جيخهي مً ممحزاث الِىي البترولُت لِؼاق املخغُو

ت والخؼلم ؤٓثر كلى جدُِّ الاهضاي اإلا غظىة والتي وكإة مً اظلها .وفي هظا الؿُاَ ؾيخؼَغ الهم اوكؼت الكٓغ

 هـامها الضازلي ومهام ٔل ًغق منها.
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 اكع و أفاقالىلل البحزي للبضائع في الجشائز : أوال

 1الىلل البحزي للبضائع في الجشائزهبذة عن  -1

ٔان الؿاخل الجؼاثغي ؤٓثر  ٔان الاؾدُالء كلى هظا  خُض اإلاىاػّ اإلاغهىبت في البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ.لؼاإلاا 

ت ًلالت ٌخٖام البالص  ما ظللهظا  ،الؿاخل خلًما لللضًض مً ُىي الِاعة العجىػ  للِىا ٔل آمالهم كلى ُىة بدٍغ

ؤًظل آلت ججى٘ ٔان مً اإلاٌترض ؤن جٖىن بط ومىاظهت اللضًض مً الخدضًاث  ،ُاصعة كلى بخباغ اللضًض مً الخؼؽ

 .في الىصاًت

ا مً زال٘ الخجاعةمً ؤن ً آن طاْ ؤهمىٌـ الٔان الضًاق كً  ، ولًٕ هل حؿخؼُم الىصاًت صبذ اإلاغء زغًٍ

ت؟ زاصت وؤن اللصغ الخضًض ُض ًظل الخجاعة والىِل البدغي  ت الخجاٍع  .الاؾخوىاء كً البدٍغ

ٔاهذ هٌؿها جماًما مً ؤصاة الثروة هظهصون خغمان  ما زُِال كلى مضي زالزت ُغون للخجاعة ،  الىصاًت جٍٕغ

 .الخاعظُت اللـُمت ووطلذ هٌؿها جدذ جبلُت ألامم اإلاؿُدُت

 ٌلىص طلٗ لبلع ألاؾباب هظٓغ منها:

ذ مً ؤصل ؤوعوبي واكخىِذ ؤلاؾالم ، وبالخالي لم  أمن الزاٌظ: -أ ًبا في طلٗ الُى ٔاهذ ظمُم الغاٌـ جٍِغ

ت وصز٘ى مُىاء مؿُح ، ًِض ًظلىا الخضمت في ي ألنهم زاػغوا بدُاتهمًًٕ بةمٖانهم ُُاصة الؿًٌ الخجاٍع

ت في مً ؤظل الهغوب مً كظاب الٕىِؿت ص ُبؼان ٔان هظا ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت للضم وظى  ،البدٍغ

ت الصخً  ؛وجدضر كً طلٍ خٓغ

ٔاهذ اللالُاث الاُخصاصًت بحن الىصاً الاحتكار التجاري الفزوس ي: -ب ت في بضاًت الِغن الؿاصؽ ككغ 

اليؿُاوالض٘و اإلاؿُدُت في جِضم مؿخمغ ت مً بهجلترا وإؾباهُا ًو لًٕ ؾًٌ  ،، ظاءث الؿًٌ الخجاٍع

للبظاجم بٌظل يهىص لٌُىعهُىن وججاع مغؾُلُا اإلاُِمحن في مغؾُلُا ومىاوئ ًغوؿا ألازغي ظلب جىىق ؤٓبر 

ت الٌغوؿُت ألنها ؼاثغ اللاصمتالج ت الخجاٍع ، باإلطاًت بلى هِل البظاجم التي هاقضها اإلاغء لؿًٌ البدٍغ

 ؛ٔاهذ مجهؼة بكٖل ؤًظل للهغوب مً عؾىم ؤلاًجاع اإلاغجٌلت

ُِا بكٖل زاص كً أضالُب غير عادلت: -ج مماعؾت الؿًٌ الخاصت بهم  لشني اإلاؿلمحن وؤبىاء قما٘ بًٍغ

، بلى كملُاث جخدضي الِىاهحن وألازالَ باؾخسضام ؤٓثر وعوبُىن، وال ؾُما مغؾُلُا، لجإ ألا مباقغة

ت، التي جخمحز بالؿىء. بًماناإلاىاوعاث بزاع  ى البة لالقمئزاػ: اإلاظاًِاث ؤلاصاٍع ظاجم ، كِباث ؤزىاء جٌَغ

ع ألامآً في اإلاؿخىصكاث، البِاء صلب بن لم ًًٕ مؿخدُالالجؼاث ت، ًع ٔان مً  ون ججاعةبضً.، ٍغ

 ؛الصلب الخٌاؾ كلى كمل ألاؾؼ٘ى الخجاعي 

ىن  اهخهىعهم الجهىص اإلابظولت لالخخٌاؾ بجؼء مً الخجاعة الضولُت ، شزكاث مزضُلُا:-د الجؼاثٍغ

ت  بوسخاباال حن لهم الاػصهاع وخضهم وجدُِّ ؤعباح ػاثلت.  لصالحمً ألاكما٘ الخجاٍع في و ألاوعوبُحن جآع

ذ ٔان مالخِت اإلاباوطلٗ الُى ، مً زىابذ الؿُاؾت الٌغوؿُت في البدغ ي ؤلاؾالمُت، ومىلهم مً ؤي وكاغ، 

ت مً اإلاوامغة خُض ألابُع اإلاخىؾؽ. الخىض  زاصت في ،مىلذ التهضًضاث وألازؼاع الؿًٌ الخجاٍع

حن مً ُبل الِىصل الٌغوس ي بالجؼاثغ طاًت بلى طلٗباإل  ،الكغقي ذ ؾٌغ للجؼاثٍغ ، جم بصضاع جصاٍع

ٔاب اإلاؿلمحن  .اللاصمت بؿبب ُُام عظا٘ الضًً اإلاؿُدُحن بمهاظمت البظاجم والغ

                                                           
1
- Moulay Belhamissi, Marine et marin d’Alger (1518-1830) tome 1 les navires et les hommes, 

bibliothèque nationale d’Algérie 1996. 
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ت في مشل هظه الـغوي هحر مىاجُت بالٌللومً هظا  ت الجؼاثٍغ ت الخجاٍع  .ٔاهذ ًاثضة وظىص البدٍغ

ت جٌلُل هٌؿها جدذ ُُاصة خٌىت مً الغاٌـ الظًً ي الصلىباثلًٕ بالغهم مً آال  - ت ججاٍع ، خاولذ هىاة بدٍغ

، لم ًللبىا صوًعا خاؾًما في الخجاعة اإلاِاعهت مم مىاًؿيهم ألاوعوبُحنلًٕ ب ،التهضًضاث اظابهى و واظهىا املخاػغ 

ت ؤو الخجاعة الضولُت.   الجؼاثٍغ

غطذ كلى  ت جماًما ولٕنها ؤكاُذ ٔل الخؼىعاث ًو ت الخجاٍع لم جسىّ الؿُاؾت التي ًغطتها مغؾُلُا البدٍغ

ٓما ًِ٘ى و ، اطؼغ الخاظغ الجؼاثغي بلى الخسلي كً ؤوكؼخه ًبلض هظااإلاؿخسضمحن ؤكلى ألاؾلاع وؤقض الـغوي. 

 ."كىضما جمىث الخجاعة .... ًؼصهغ الؿباَ!اإلاشل "

ت اإلاواوئاكع و  -2  1الجشائٍز

( 13ًىظض في الجؼاثغ زالزت ككغ ) ،ظٓغة( التي لِؿذ مىطىق هظه اإلا35الىـغ كً مىاوئ الصُض ) ًبوض

ا بما في طلٗ  :مُىاًءا ججاعًٍ

مؿخواهم وظىجً وجيـ وهؼواث  في البظاجم اللامت )الجؼاثغ ، وهغان ، كىابت ،ت ( مخسصص8زماهُت ) -

 ،( ـوصل

ى( حؿخِبل البظاجم اللامت و( مىاوئ مسخلؼت 3زالزت ) - اث )بجاًت ومُىاء ؾُٕٕضة الِضًم وؤعٍػ  .املخغُو

غبىهاث  حن فيصصسخم ًًمُىاء -  .ُىة وؾُٕٕضة )اإلاُىاء الجضًض(ؼب: الهُضعٓو

ت هي مىاوئ جِم في اإلاىؼِتظً باؾخصىاء مُىاء ظًو  ت ، ًةن ظمُم اإلاىاوئ الجؼاثٍغ ىلض الخظٍغ ، مما ٌلُّ امخضاصاتها ٍو

ً في مىاظهت جضًِاث البظاجم اػصخاًما في مؿاخاث ى والخسٍؼ  .مؿخمغالتي هي في اعجٌاق  الخدمُل والخٌَغ

ض محزث هظه اإلاىاوئ كملُاث بكاصة هُٖلت مخلضصة مىظ اؾخِال٘ الجؼاثغ في  :1962ُو

٘  -أ كلى اؾخِال٘ اإلاىاوئ الٕبري )الجؼاثغ وكىابت ووهغان( وهـام  ئوىا، اؾدىض جىـُم اإلازال٘ اللِض ألاو

 ؛التي جِم كليها اإلاىاًظ ألازغي  ؤلاُلُمُت( اإلامىىخت مً ُبل هغي الخجاعة في الىالًاث )اإلاِاػلاث الامخُاػ

ضًغها اإلإخب الىػني للمىاوئ1971اكخباًعا مً كام  -ب لها ، وهي هُئت مىاوئ وػىُت  (ONP)، جضاع اإلاىاوئ ٍو

ت مهمت الؿلؼت اللامت ذ البلشاث الخجاٍع  ؛وفي هٌـ الُى

ٔاث الىػىُتمؿذ والتي ، 1982لام لبكاصة الهُٖلت -ج اإلإخب  ذاؾدبضلة الدجم، الٕبحر  ظمُم الكغ

ٔاث مىاوئ مدلُت. الهضي ت في  الىػني للمىاوئ بلكغ قغ ٍؼ ٔان يهضي بلى الالمٓغ مً بكاصة الهُٖلت هظه 

 ؛ؤلاصاعة

ٔاث اإلاىاوئ التي  88/01صضع الِاهىن  ؤزحًرا -د ٔاث التي جدمل حوُحر في وطم قغ اإلاخللّ باؾخِاللُت الكغ

ٔاث مؿاهمت ٔاث اللامت الاُخصاصًت في قٖل قغ  .ختى ًىمىا هظاهي باُُت و  (EPE / SPA) ؤصبدذ الكغ

لت ) لم جصل بلى الضعظت وكلى الغهم مً كملُاث بكاصة الهُٖلت هظه ، ًةن الىخاثج الٌلالُت في اإلاخُى

 .مً مىاوئ البلضان املجاوعة )اإلاوغب وجىوـ( ؤُل بها ماقغاث ألاصاءخُض ؤن  ،والٌٕاءة(

 

 

                                                           
1
- Slimani ‐Membre Permanent‐ Conseil de la concurrence‐ ALGERIE, Challenges faced by 

developing countries in competition and regulation in the maritime transport sector, 17th Session 

Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Geneva, 13 July 2018. 
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 :الُِىص الخالُت حؿلُؽ الظىء كلى بط ًمًٕ

 ُت مخِاصمت وهحر مىاؾبت ؛  بيُت جدخُت وهُأل ًُى

 غ؛ بظغاءاث الدؿهُل وفي  هِص اإلالضاث و  جؼٍى

  للخىـُم الضازلي للمىاوئالصلىباث اإلاالػمت. 

ى وؾُٕٕضة الىٌؼُت ومُىاء الصخً ٔاهذ ، التي بىِذ بلض الاؾخِال٘ لجىجً باؾخصىاء مىاوئ ؤعٍػ ُض بُِت ال، 

 .1959و 1840بحن كامي ؤهجؼث 

وهحر مخىاًِت مم مخؼلباث حكوُل  جغابُت طُِت وؾؼىحألازحرة بسؼىغ الوؼـ هحر كمُِت جخمحز هظه 

 1.اإلاىاوئ الخضًشت

طت (10)شكل ال ت. اإلاواوئ: خٍز ت الجشائٍز  التجاٍر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Mohammed-Cherif F .Z, L’Activité Portuaire et Maritime de L’Algerie, O.P.U Alger 2004 اإلاصذر :

اكب  -2-1 ت عن اإلاترجبتالعو اكع اإلاواوئ الجشائٍز  و

 ؛اإلاىاوئ الىص٘ى بلى هظه هاال ًمٕن ،الاُخصاصًاث الؿلمُت، التي ًمًٕ ؤن جدِّ الؿًٌ الٕبحرة •

ُب ملضاث كالُت ألاصاء ) • تال مشل:الصلىبت الٕبحرة في جٓغ مالءمتها إلاخؼلباث الدكوُل  ( فيغاًلاث الجؿٍغ

 ؛لؿًٌ الجُل الخضًض

، وألاكؼا٘ التي جىلض هغاماث الخإزحر ، وجٖالٍُ بطاًُت لللِىباث ؤوض مىخـم في الولتًيخج كً هظا اهسٌا •

 ؛الخٕضؽ في اإلاُىاء مؿخمغة وازخىاُاث 

مداػت باليؿُج اللمغاوي  هي Djendjen ؤزحًرا ، ٓما هى مىضح ؤكاله ، ًةن ظمُم اإلاىاوئ باؾخصىاء مُىاء •

 .مللخىؾولضيها اخخماالث ُلُلت ظًضا 

 

                                                           
1
- Slimani ‐Membre Permanent‐ Conseil de la concurrence‐ ALGERIE, Challenges faced by 

developing countries in competition and regulation in the maritime transport sector, Ibid. 
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 1هواع اإلاواوئأ -2-2

 ،جِىُاث الىِل البدغي كلى الخٍُٕ مم كضة حوحراث في ئ اللِىص الشالزت الازحرة اظبرث اإلاىاو ضيكلى م 

 :قٖا٘ؤوظاءث هظه الخِىُاث كلى زالزت 

اصة حجم الؿًٌ •  ؛ٍػ

 ؛جىخُض الغؾىم •

اصة الخسصص •  ؛ٍػ

اما ًُما ًسص اإلالاًحر اإلاخللِت  الخِلُضًتجصىٍ ػبُلُا مم اإلاىاوم هي ً ت،ئ الجؼاثٍغواإلاىاإطا ُُمىا و 

ًهي تهخم بالخسصص خؿب اإلاُىاء وعهم طلٗ ًان هظا الخصيٍُ ال ٌلٕـ بالظبؽ اليكاغ الاُخصاصي  لبىع،بال

 ،ػبُلت زضماتهاىاء جسخلٍ بازخالي ػبُلت الؿلم و الن الُِمت اإلاظاًت للبظاجم ازىاء مغوعها كبر اإلاُ ،لٖل ظؼء

 ،ػً مً ؾلم مخىىكت واخضظاًت كلى بٕشحر مً الُِمت اإلا ؤطلٍكلى واخض ػً مً الىٌؽ  تًمشال الُِمت اإلاظاً

 كلى الىدى الخالي: ًإحيًان جصيٍُ اإلاىاوئ في الجؼاثغ 

 اث مخسصصتمىاوئ  زالر ى ؾُٕٕض ،في املخغُو ه الىِل الخاص توبجاً ةاعٍػ كلى  ابه تخُض جبلى خٓغ

ت80 ت،%خُض جلبي هظه اإلاىاوئ الشالز80و %  91 ،% 99الخىالي  ت الجؼاثٍغ  .% مً اإلاباصالث البدٍغ

 مً 70اللاصمت، كىابت، وهغان خُض جلبي بمجمىكها  خسصصاث ،زالر مىاوئ عثِؿُت مخلضصة ال %

ت اإلاغوع اث بضون  خٓغ  .خؿاب املخغُو

  ه  500.000الى 60.000مً بٕمُت كبىع صلـ وهؼواث  ،ظُجلقبه مهمكت ،وازحرا زالر مىاوئ زاهٍى

 ػً.

 2الخاصت باملحزوكاث إلاواوئا -2-3

اث كبر زال ى  بجاًت، ،مىاوئ زتجمغ املخغُو  جىؾلت الغثِؿُت للضولت فيخُض جخمشل الاهجاػاث  و ؾُٕٕضةاعٍػ

ً وبالخالي ًان   .ُىاء ُضًم ومُىاء ظضًضم ؤصبدا ًظمان اإلاُىاءًًهظًً الازحًر

ى، الِضًم  اإلاُىاء خُض ان  مغاس ي زاصت لخدمُل 9ها ومن 4490 ـمغس ى ًِضع ب 11ًدخىي كلى ألعٍػ

اث ى الجضًض الظي آخمل في آما ان مُىاء  .متر 28و  4ًتراوح بحن  بسؽ هؼـ ،املخغُو ٌؿخِبل هاُالث  ،1970عٍػ

ظم ككغة مدؼاث  مً الىىق الٕبحر، ؼبُعي وهاُالث بترو٘ال الواػ  مُىاءًهٍدخىي كلى مىؼِت و  يس و مغاؤٍو

ى الى مغس ى الدجاط ،ُٓلى متر 15جمخض كلى ػ٘ى  (zip) صىاكُت وخضه صىاكُه  24مً  ؤٓثراًً جظم  ،مً اعٍػ

اث  .مخللِت بِؼاق املخغُو

مغس ى  15م مِؿمت الى 2484ًاإلاُىاء الِضًم ًدخىي كلى عصٍُ زؼي طاث  ؾُٕٕضة،ما في ما ًسص مُىاء ؤ

اث  11ومنها   ،متر 14الى  10تراوح مً سؽ هؼـ ًاما مُىاء الجضًض ًدخىي كلى ككغة مغاس ي ب،مسصصت للمدغُو

ى مً زال٘ اوكاء  اث  ؤٓبر ؤخضخُض زظم هظا اإلاُىاء لىٌـ الخدىالث التي مغ بها مُىاء اعٍػ ُماٍو املجملاث البترٓو

 .تُٓمُاثُ اثوخضو  صٌاثم ،ؾالت الواػببما في طلٗ وخضة  ،في الجؼاثغ

                                                           
1
- Mohammed Cherif Fatma Zohra, L’activité portuaire et maritime de l’Algérie problèmes et 

perspectives, 2
éme

 édition, OPU Alger, 2015, P 50. 
2
- Mohammed Cherif Fatma Zohra, Ibid, P 74. 
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مُىاء هٌؽ مخىؾؽ  الخدخُت، ٌلخبر مُىاء بجاًت الظي اخخٌف بىٌـ البيُت ؤصبذمِابل هظًً اللمالُحن 

إظمُم اإلاغاس ي في خىض  الدجم.  .ىاُالث الىٌؽله صسصوممتر  13الى  11.5الخاعجي بواػـ  اإلاًغ

 .اإلايكأثهظه  تمالٕخُض انها هي  الشالزتوجضًغ ماؾؿه ؾىهاػغاْ مدؼاث الىٌؽ في هظه اإلاىاوئ 

ض عاًّ هظه البنى الخدخُت الاؾاؾُت مجمم صىاعي ضخم  غ الىٌؽُو  .ومصىم لدؿُِل الواػ ومصىم لخٍٕغ

ُضعه الدؿُِل  ؤٓبرلخصبذ الجؼاثغ جمخلٗ  1980في كام  6الى  1964في كام  حنوبهظا ًِض اهخِلىا مً مصٌاج

ؼ ٓمصضع عثِس ي للمىخجاث اإلإغعة. md de mc 30في اللالم بملض٘   في الؿىت وهظا ما مٕىاها اًظا مً الخمٓغ

ع والاضتثماراث في مواوئ  -2-4  1الجشائزاإلاشاَر

اث٪ مً ؾَى 70، ًخم الخدٕم في في الجؼاثغ ٔاث ُبل الخاٍو   CMA CGM ,MSC Algeriaزالر قغ

ت ملامخُاػ  ُام كِضٔان مُىاء بجاًت ؤ٘و مً ؤو  .MAERSK Algerو اث مم قٓغ ت  Portekخؼت خاٍو الؿىواًىٍع

تالازخُاع بلضها جم  2005في ىللمىاولت ؤلاماعاجُت  كٓغ  لخجهحز 2009ؤًًظا في كام  Dubaï Ports World (DPW) وجٌَغ

م الِؼاق الخاص مً الضولت الاؾدشماع في البيُت ًبِى وجدضًض مُىاء الجؼاثغ اللاصمت وججضًض مُىاء ظً ظً  ًخُى

 لخدضًض ملضاث اإلاىاوئ. الخدخُت

م ؤهمٌلض مكغوق مُىاء ظً ظً مً  ًؼا مم  هظا ألازحرخُض ؤن  اإلاُىاءخىؾلت ل اإلاكاَع ًىىي ؤن ًصبذ مٓغ

لت جبلى  ت مغوع مخُى ؤكما٘  ،ملُاع ًىعو 1.1الخٖلٌت اإلاللىت  ،في الصخً اللابغ %50بما في طلٗ  MEVP 2خٓغ

اث ظضًضة خدضًض اإلاُىاء ولًٕل ها خالُامسخلٌت ًخم جىٌُظ  ماظل. ال ًؼا٘ بىاء مدؼت خاٍو

اصة ُضعاث اؾخِبا٘ ظً ظً هغان، الجؼاثغ اللاصمت،في و  م الخدضًض املخخلٌت بلى ٍػ  تهضي مكاَع

اث  ، جسؼؽ مىاوئ صبي اللاإلاُت لخدضًض مدؼتهاتؤعصٌ ؾىي جدصل وهغان كلى ملضاث ظضًضة وجخىؾم، الخاٍو

ت الجؼاثغ وججضًض   بالٖامل.ظً ظً مُىاء خاٍو

ض  اث؛  جىؾُم مُىاء بجاًت وجدؿحن Portrekًٍغ ً الخاٍو  19الؾدشماع  ًسؼؽ مُىاء ؾُٕٕضةمىاػّ جسٍؼ

 ُه.ملضاث ظضًضة وجدؿحن الىص٘ى بلى ؤعطالُخىاء ملُىن ًىعو 

مً ُبل مجمىكت زاصت. هى مكغوق مجمم  الىؾؼى ، ًخم جىٌُظ مكغوق آزغ في اإلاىؼِتمً هاخُت ؤزغي 

 ٔ  .ٔلم مً الجؼاثغ اللاصمت 50ث ، كلى بلض اظىاب مُىاء 

ؼلّ .اُخصاصي ألاهم مً خُض ىوه خللّ ببىاء مُىاء بؼ٘ى  "Cap 2015" كلى اإلاكغوق اؾم ًُ ُٓلىمتًرا  20ٍو

مً اليكاغ.  هٕخاع مً اإلاؿاخاث 5000مغاث ؤٓثر مً ػىجت اإلاخىؾؽ( مضكىمت بـ  ؾذمً ألاعصٌت الخؼُت )

ت، ولضيها الؼمىح بلى  ت ؾٌُُخا٘ الجؼاثٍغ ، ًةن ملُىن وؿٌُت هحر مباقغة. ومم طلٗؤُل زلّ كلى جغجضًه قٓغ

 اإلاكغوق مللّ.

 2مشزوع مُىاء الحمادهُت -2-5

جِباػة الظي مً ىالًت اهؼلِذ ؤقوا٘ بهجاػ ؤضخم مكغوق صُني بالجؼاثغ هى مُىاء "الخمضاهُت" الىاُم ب

ُِا والبدغ ألابُع اإلاخىؾؽ، بلض ججمُض اإلاكغوق  م ؤن ًصبذ ؤٓبر مُىاء بإًٍغ ٔاملت. 7لـ اإلاخُى  ؾىىاث 

                                                           
1
- Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseille, Synthèse atlas des villes portuaires du 

Sud et de l’Est de la Méditerranée, Octobre 2013, P 12. 
2
- https://al-ain.com/article/chinese-silk-road-algeria-largest-port-africa  22/04/2022اطلع  

https://al-ain.com/article/chinese-silk-road-algeria-largest-port-africa
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ت ؤن جٖلٌت اإلاكغوق الطخم هدى وؤكلىذ وػاعة الىِل  ملُاعاث صوالع، بلض ؤن باقغ مجمم ظؼاثغي  6الجؼاثٍغ

ؤكىام  7بـ وخضصث مضة بهجاػ اإلاكغوق  .صُني ؤقوا٘ تهُئت ألاعطُاث لىصب الِىاكض والىعف إلهجاػ مكغوق اإلاُىاء

 ؤكىام. 4ؤكىام والشاهُت  3مغاخل، جمخض ألاولى منها بلى  3كلى 

اإلااض ي، ؤمغ الغثِـ الجؼاثغي كبض املجُض جبىن خٖىمخه بةكاصة صعاؾت مكغوق مُىاء  وفي مىخصٍ اللام

ّ ُىاكض قٌاًت"، مكضصا كلى ؤن الخإزغ في بهجاػه حؿبب في زؿاثغ  ٗ الصُني "ًو الىؾؽ "الخمضاهُت" مم الكٍغ

ت بإن "مُىاء الخمضاهُت" ٌلض "عثت ا ،ٓبحرة لالُخصاص الجؼاثغي  لخىمُت املخلُت" في البالص وؤٓضث الغثاؾت الجؼاثٍغ

ُِت التي لِـ لها مىاًظ  و"مكغوق الِغن"، وله هضي اؾتراجُجي ًخلضي خضوص الجؼاثغ بلى "ًٗ اللؼلت كً الض٘و ألاًٍغ

ت  ."بدٍغ

ل مكتْر ظؼاثغي صُني، ًُما جبلى  6بـ وخضصث جٖلٌت مكغوق مُىاء "الخمضاهُت"  ملُاعاث صوالع بخمٍى

 .هٕخاعاث 310مؿاخخه 

خٖى  لالج  23ن اإلاُىاء مً ٍو  َو
ً
ت بِضعة اؾدُلاب جِضع  500مالًحن و 6عصٌُا ملُىن ػً  25.7بـ ؤلٍ خاٍو

، وهى ُاصع ؤًظا كلى اؾدُلاب ؤضخم ؾٌُىت في اللالم بؿلت 
ً
ا ؤلٍ ػً، مم عبؽ اإلاُىاء الطخم بمُىاء  240ؾىٍى

ظا ًمخض بلى ؤك ."ظً ظً" الىاُم بمداًـت ظُجل الؿاخلُت قغقي البالص ّ اللابغ ٓو ُِا كبر الؼٍغ للصخغاء ماَ ؤًٍغ

ُِت وألاوعوبُت، وؤن ًدى٘  4500مؿاًت  كلى ُٓلىمتر، وتهضي الجؼاثغ ألن ًٖىن "همؼة وصل" بحن الؿَى ألاًٍغ

 الجؼاثغ بلى ُؼب صىاعي كالمي.

ّ الؿُاع وقبٕت الؿٕٗ  الًتيلى ٓما ًمغ باإلاىاوئ الجاًت   كبر الؼٍغ
ً
 وهغبا

ً
ا خىؾم قُغ الجلٌت وجمجراؾذ ٍو

 .الخضًضًت التي جصل بلى الخضوص مم الىُجغ ومالي

ُِت ومسخلٍ ص٘و اللالم،  ظم اإلاكغوق ؤًظا، مضًىت صىاكُت جىظه مىخجاتها للخصضًغ هدى الض٘و ألاًٍغ ٍو

غ  لاث بإن ًًى  .ؤلٍ وؿٌُت مم نهاًت ألاقوا٘ 150وؾؽ جُى

ّ" في  غ الصُني اإلالغوي بـ"مباصعة الخؼام والؼٍغ ّ الخٍغ ، 2019 ظىانواهظمذ الجؼاثغ بكٖل عؾمي بلى ػٍغ

ملُاعاث صوالع، وحجم الخباص٘ الخجاعي الؿىىي بحن  10ًُما جبلى ُُمت الاؾدشماعاث الصِىُت اإلاباقغة بالجؼاثغ 

ت تاإلامىهض٘و ملُاعاث صوالع وبُِذ الصحن في صضاعة ال 9البلضًً وصل بلى  ام عؾمُت ظؼاثٍغ ّ ؤُع  .للجؼاثغ للؿلم ًو

ت -2-6  1حذود ألاضالُب الجذًذة لتىظُم هظام اإلاواوئ الجشائٍز

ت  تبالخضًض كً الكٓغ ألاهضاي ُِّ جدخذ في هجًِض  Portek Systems & Equipment الؿىواًىٍع

ت20192 في  EVP 243000غظىةاإلا  ضاًها. هُِّ ؤجدًخجض صلىبت في   l’émarati DUBAI PORTS، ؤما قٓغ

 

 

                                                           
1

، ضبتمبر 04، مجلت دفاتر بىادكص، العذد -ت الجسائرحال-الىقل البحري للبضائع  ، لىجيطتيكيىضفي رشيذو أمال قلبازة -

   .197 ، ص2015
2
- https://portdebejaia.dz/le-port-en-chiffres-bilan-dactivite-de-janvier-a-decembre-2019  

https://portdebejaia.dz/le-port-en-chiffres-bilan-dactivite-de-janvier-a-decembre-2019/
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ت ؤلاماعجُت الغاثضة كاإلاُا في مجا٘ حؿُحر اإلاىاوئ ،بلض ؤن جمٕىذ مً الظٌغ بدّ الامخُاػ  خُض ؤن الكٓغ

ت ، لم ًىلض آلازاع اإلا2009ماعؽ  17ؾىت ببخضاًءا مً  30الجؼاثغ إلاضة  ءلدؿُحر مُىا  .البظاجمغظىة كلى جضًّ خٓغ

ا حروحك ت مً DPW خصت نؾابِت بلى ؤ مؤُع  13ٌاطا بيؿبت هسمُىاء الجؼاثغ سجلذ ا خٓغ
ً
 ظاهٌيحن ب رة% في الٌت

ٗ ؤلاماعاحي ًيخـغ الضولت ،2010مِاعهت بؿىت  2011ماي و  ت الكٍغ لظمان بىاء الخاظؼ الىاقي وجمضًض  الجؼاثٍغ

 َ م قغ ّ الؿَغ ً وعبؼه بالؼٍغ  1هغب لجلل اإلاُىاء ؤٓثر ظاطبُت ألصخاب الؿًٌ.-ألاعصٌت ومىاػّ الخسٍؼ

ض  مبر  ، في بُان صخٌيمُىاء الجؼاثغ اللاصمت صغح مؿحري ُو هه طاكٍ ُضعجه كلى اإلاىاولت ؤ 2021في هًى

، بٌظل "اؾدشماعاث في ، بدؿب اإلاصضع هٌؿهالىدُجت التي جم الخص٘ى كليهاهي في الؿىت و  EVP 755600لخصل بلى 

ذ"، و هٕخاًعا 30ؾلؿلت مً الخدؿِىاث للبيُت الخدخُت للمدؼت التي جبلى مؿاختها  بضء  ظمى" ؤطاي في هٌـ الخصٍغ

ٖي في  114ؤٓثر مً  DP World Djazair، اؾدشمغث 2009كملُاتها في كام  ، ال ؾُما الُخىاء اإلاُىاءملُىن صوالع ؤمٍغ

غ البيُت الخدخُتمل ب اإلاخسصص للمىؿٌحن". ضاث ظضًضة وجؼٍى  كً الخضٍع
ً
 2ًظال

بِ  بلى ؾىت  ىٍو
ً
ٔان اإلاُىاء ٌؿخِبل  2008هظا الىمى طئُل ظضا وؿبت . كلما في الؿىت EVP 606181بلض ما 

 : ثغ ًبِى ًخظًل اإلاىاوئ اإلاخىؾؼُتؤن اإلاُىاء الجؼا

 ؛2019في  EVP 5648000، جمذ ملالجت كاإلاُا 26بالُىهان  بحراًىؽمُىاء  •

 ؛2019في  EVP 5648000، جمذ ملالجت كاإلاُا 28 ًاليؿُا ؤلاؾباويمُىاء  •

 ؛2019في  EVP 5125000، جمذ ملالجت كاإلاُا 32 ؤلجؿحراؽ ؤلاؾباويمُىاء   •

 ؛2019في  EVP 4801000، جمذ ملالجت كاإلاُا 35 ػاهجت مخىؾؽمُىاء  •

 2019.3في  EVP 3816000، جمذ ملالجت كاإلاُا 46 بىع ؾلُضمُىاء  •

ؤقوا٘ البيُت الخدخُت وألاعصٌت هى ؤهه عهم اؾخٕما٘  ؼغوح بسصىص مُىاء ظً ظً،اإلاكٖل اإلا ؤما

اث م الخاٍو ت و 700اؾدشماع ، بلض وججضًض ملضاث اإلاىاولت وًع ملُىن ؤوعو  400ملىن ؤوعو مً ػغي الضولت الجؼاثٍغ

ؤلٍ ػً مً اإلاىاص ألاولُت  100بازغة" كمالُت "ؾىبغ باهامآـ" مدملت بىدى خُض جم عؾى ؤ٘و ، DPW مً ػغي

ب بالعة للخضًض والصلب باإلاُلُت بىٌـ الىالًت ل اإلاىظهت إلآغ ّ 20224 في ؤًٍغ ، بال ؤن مكغوق جىصُل اإلاُىاء بالؼٍغ

م  قَغ هغب  زحرا ملخىؿا في ؤلاهجاػ، و هٌـ الص يء ( ال ًؼا٘ ٌلغي جإٓم 110في مضًىت الللمت )كلى بلض الؿَغ

 5باليؿبت إلاكغوق الغبؽ باػصواظُت الؿٕت الخضًضًت.

 

 

                                                           
1
- Mohamed-Chérif Fatima Zohra and Ducruet César, Du global au local: les nouveaux gérants 

des terminaux portuaires algériens, l’espace politique revue en ligne. 
2
- https://www.liberte-algerie.com/economie/dp-world-djazair-double-sa-capacite-de-manutention-

25/12/2021اطلع في  ,368804  
3
- https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020,  اطلع في

30/04/22  
4
- https://news.radioalgerie.dz/ar/node/7556,  30/04/22اطلع في  

5
- https://www.algerie360.com/port-de-djendjen-le-terminal-a-conteneurs-bientot-receptionne/, 

03/05/22اطلع في   

https://www.liberte-algerie.com/economie/dp-world-djazair-double-sa-capacite-de-manutention-36880%204
https://www.liberte-algerie.com/economie/dp-world-djazair-double-sa-capacite-de-manutention-36880%204
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/7556
https://www.algerie360.com/port-de-djendjen-le-terminal-a-conteneurs-bientot-receptionne/
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ت -2-7  1مشاكل اإلاواوئ الجشائٍز

ؼث الجؼاثغ اؾدشماعاتها في جسضم بال ُؼاكا مدضصا مً اُخصاص  مخسصصت الاإلاىاوئ الىٌؼُت، و هي مىاوئ  ٓع

ت، ًبُِذ ، الضولت  :مكأل كضة حكٖى مً جإزغ ٓبحر، وحلاوي مًؤما باقي اإلاىاوئ الخجاٍع

٘  :مواوئ من الجُل ألاول  .ؤ ت ُضًمت )مً الجُل ألاو ؾىي هِاغ  (، وهي بالخالي ال جمشلاإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ى  ."اهِؼاق الخمىلت " جيخهي كىضها خمىلت اإلاىاص اإلالضة للصخً ؤو الخٌَغ

ت، صون  ؤلاعر الظي ٌلىص بلى الٌترةولِض آخٌذ الؿلؼاث اللمىمُت في الجؼاثغ، بدؿُحر هظا  الاؾخلماٍع

ؤخىاض صوحرة وطُِت، وؾِاثٍ  بصزا٘ ؤًت حلضًالث كليها، ؤو كلى بيُتها التي جخٖىن بكٖل كام مً

بت مً بلظها، وؤعصٌت جٌصل بُنها خىاظؼ وإطا لم جًٕ هظه اإلاىاصٌاث جؼغح ؤًت  ،طُِت ومساػن ٍُغ

 .الثمكأل في اإلااض ي باليؿبت لخضمت اإلاباص

ِت شخً البظاجم  ٔاهذ الؿًٌ ؤصوغ، وػٍغ  واإلاخؼلباث الُىم لم حلض جخماش ىؤبؿؽ ًةنها كىضما 

 ؤٓبر ؤصبدذ ًالؿًٌ ،اإلاؿخجضة والىاظمت كً الخؼىع الٕبحر الظي قهضه مجا٘ الىِل البدغي 

ت الؿًٌ الصوحرة  اؾخسضام وبمىاصٌاث كاإلاُت مدضصة. وهظا ما خخم كلى اإلاخلاملحن مم اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

 نهاوهي بالخالي ؾًٌ هحر اُخصاصًت، بط ؤ، زُِل ػً( وػن 10.000و 2000% منها جتراوح خمىلتها بحن  60)

حن مً ً الجؼاثٍغ التي جِضمها مىاوئ الصخً، خُض جٌغض كليهم  الٌغص جد٘ى صون اؾخٌاصة اإلاصضٍع

ت، ًةهه ًخِلص باؾخمغاع بؿبب الىـغي في اإلاىاوئ الجؼاث لللمّ ؤؾلاع شخً مغجٌلت. ؤما باليؿبت ٍغ

ؾىت. مما ًازغ كلى كملُت  20الٕسح مىظ للضم حلغطها للملُاث الخؼهحر و  هدُجت جٕضؽ الؼمي والغما٘

 صوغ التي ال جخمًٕ مً الغؾى في مُىاء ما بؿببُض جظؼغ الؿًٌ الٕبحرة الخمىلت و ا . و به الؿًٌ عؾى

ُبل ؤن الىػن،  لخسٌٍُ ُض جٌغن ظؼءا مً خمىلتهاالواػـ بلى ؤن جد٘ى وظهتها هدى مىاوئ ؤزغي، خ

ذ ،حلىص بلى اإلاُىاء ألاصلي  ؛(لٍُ بطاًُت ٓظلٗوجٖا بطاًُحن وكمل مم ما ًترجب كلى طلٗ مً مكأل )ُو

آلالُاث الشُِلت، ومُىاء  : وحلاوي اإلاىاوئ مً ظهت ؤزغي، مً هِص ٓبحر فيهلص في التجهيزاث وآلالُاث. ب

ت ) الظيالجؼاثغ هى الىخُض  غ كلى عاًلت طاجُت الخٓغ ً ومم ؤن الجؼاثغ جصىٍ طم( ػً 300ا تهُى ًخًى

ًةن مُىاء  ،(ٍاملُىن ػً ؾىى  6حؿخىعص ما ًِاعب  الخامؿت كاإلاُا بطؤٓبر الض٘و اإلاؿخىعصة للخبىب )

ؼ زاص بالخبىب )ؾلخه  الجؼاثغ اللاصمت هى الىخُض الظي ٌكخمل لخبر ػً 30.000كلى ؤٓبر مٓغ (، َو

٘  ظهت الؿًًٌظؼغ مً  ٔافي، و هظا مما هحر  ابه هاُالث الخبىب بلى الاهخـاع إلاضة جخلضي اإلاِاًِـ اإلالمى

ٍ في اإلاُىاء  كلى اإلاٖلٌحن  ٌٍغض مً ظهت ؤزغي و ، (ًىما 16باليؿبت لهظه الؿًٌ صولُا )جبلى مضة الخُى

 .خبىب كلى قٖل بظاجم صبال بالىِل، حلبئت الخبىب في ؤُٓاؽ، وهي كملُت مٖلٌت، بطا ما ُىعهذ بتْر

اؾخلما٘ وؾاثل جِلُضًت  ػً، هاهُٗ كً 3000ؤما مُىاء وهغان، ًةن ؾلت صىملت الخبىب به ال جخجاوػ 

ى الخبىب، مما ًاصي بلى طُاق ظا جٌَغ ً، ٓو  ؛ٓمُاث ملخبرة مىه في كملُت الخسٍؼ

 

                                                           
1

، ص 7العذد  ،فىزيت رميىي، المىاوئ الجسائريت: تحىل صعب في تطييرها، مجلت اقتصادياث شمال إفريقياو دمحم الشريف -

171. 
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ت ًاثظا في كضص ارجفاع في عذد العمال .ج بظغاءاث  اللما٘، مما ًِخض ي اجساط: وحلغي اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ل ظؼء منهم هدى وؿاثٍ ؤزغي، ؤو مىدهم الخِاكض اإلاؿبّ ؤو صًم ظاث لهم جغمي بلى جدٍى وجبِى  ،حلٍى

ّ الىمى حؿخٌدل ًيها  1البؼالت. هظه اإلاكٖلت قاثٕت باليؿبت لضولت في ػٍغ

اكع ألاضطول البحزي الجشائزي  -3  و

ٔاث كضص تالىػىُالغاًت جظم  هظٓغ منها : ت بكٖل عثِس يمُمى ك الىِل البدغي  مً قغ

-  HYPROC  اث  ؛لىِل املخغُو

-   ENTMV ٔاب  ؛لىِل الغ

 ؛ CNAN MEDو  CNAN NORDبٌغكيها لىِل البظاجم CNAN مجمىكت -

ت جابلت NOLIS) لىِل لخؿابه الخاصًِىم با NOLIS مخلامل زاص  - التي جملٗ و  ،(CEVITAL هي قٓغ

 ؾٌُىت واخضة ًِؽ.

اث.بظاجم وال ؾىٖىن مهخمحن بكٖل زاص بىِل بدضال افي هظ  في مِضمتها املخغُو

ِا إلخصاءاث ألاوهٕخاص للام  ٘ ألا ، 2020ًو ٔالخاليفي البدغي  ؾؼى  :الجؼاثغ هى 

 ألاضطول الوطني كذرة الىلل حطب هوع الطفُىت :(5)الجذول 

 ضعت الىلل حطب أهوع الطفن 

 DWTطن  1000

2005 2010 2015 2020 

 673.4 802.0 764.6 913.0 ؤلاحمالي ألاضطول 

 62.1 17.1 25.1 47.0 هاكالث الىفط

 53.5 149.6 204.3 288.0 ضفن الصب

 105.7 112.7 64.5 135.0 ضفن البضائع العامت

اث  36.5 0.0 / / هاكالث الحاٍو

 415.7 522.6 470.7 443.0 ضفن أخزى 

 2022حاهفي  5آخز جحذًث   FR/012/index.html-https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/frاإلاصذر :  

ت ُؼلت 74ألاؾؼ٘ى البدغي  ظمٍو لىِل اإلاىاص  7هاُالث الواػ الؿاثل و 9هاُالث بترو٘ و 5منها  ،بدٍغ

ت ت ؾىهاػغاْ ُض عصضث بغهامجا هاما  وهظٓغ ،الُٕماٍو م مً ىن یمل 760 بُِمتؤن قٓغ الىِل  ُضعاث صوالع للًغ

ّالبدغي كً  ُمبىازغ ًِض جم  كضة اُخىاء ػٍغ ت  نحب 2006قغآت كام الجٌاُُتالجؼاثغ  جُى  الىػىُتالكٓغ

ت  ت ٔىاػأي إلوكاء الُاباهُتؾىهاػغاْ والكٓغ ٘  هاُلت للىٌؽ الخام قٓغ بمبلى بظمالي  3ؤلٍ م 300مغة بؼاُت  ألو

ٖيصوالع  ىن یمل 120 ٘  ٖىن ٍو  ،ؤمٍغ ت "و  ،ؾابِخحن هاُلخحنمً  الخالي ألاؾؼى  HYPROC SHIPPINGاكلىذ قٓغ

COMPANYاث، بنها  ؾىهاػغاْ، " الخابلت ملجمم حلمل لخجضًض  والتي حلض الغاثض الىػني في الىِل البدغي للمدغُو

هِل جِضع ب  بؼاُت ألاولى الؿٌُىتجم اؾخالم و  ،اإلامُم الؼبُعيلىِل الواػ  نحرجحٓب بؿٌُيخحن ذصكمؤؾؼىلها خُض 

في هٌـ الؿىت  ٓما اؾخلمذ، 2019ماعؽ  نهاًت مم الشاهُت ذؾخلما ببىما 2018ؤلٍ متر مٕلب زال٘ كام  125

م بكٖل مدؿىؽ لخجضًضجغمي  اللملُتهظه و  ،ؾٌُىت ؤزغي مخسصصت في هِل اإلاىاص الىٌؼُت  ألاؾؼ٘ى والًغ

ت وؤلاؾهام  إلااهالث م كً حنالىاججو الىٌؽ  اإلامُم الؼبُعيفي الىِل البدغي للواػ  بٌلالُتالكٓغ  الخىمُت مكاَع

                                                           
1

 .172، ص المرجع الطابق: تحىل صعب في تطييرها، فىزيت رميىي، المىاوئ الجسائريتو دمحم الشريف -

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/fr-FR/012/index.html
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ٔاهذ آزغ   2008بىكمامت" في  الكُش" اإلامُم الؼبُعي ُض ظغي اؾخالمها هي بازغة هِل الواػ ؾٌُىتلؿىهاػغاْ. و

ظا " ض جم اؾخالم  2007 ظىلُت اإلاِغاوي" التي جم اؾخالمها في الكُشٓو الطخمت لىِل الواػ "اللت ًاػمت  تُىٌالؿ. ُو

غیو  ،2004في ؤٓخىبغ ؤلٍ متر مٕلب  145 ـب جِضع وؿىمغ" بؼاُت هِل  الواػ ؾًٌ لىِل 8كلى  هظا الٌغق خًى

ذ نحيخیوؾٌ اإلامُمؾًٌ لىِل هاػ البترو٘  6و اإلامُم الؼبُعي اث في الجؼاثغ كبر  جصضًغ خمٍو .لىِل ماصة الًؼ املخغُو

ىوهي:  عثِؿت هٌؼُتزالزت مىاوئ  غهاومً ؤظل  ت،یبجاو ؾُٕٕضة  ،ؤعٍػ ت  2004جم بهجاػ في ؾىت  جؼٍى  حرُحؿقٓغ

 1.اؾخوال٘و 

 2في الجشائز  اإلاطتجذ كوروها فيروص أسمت لظهور  والطُاس ي الاكتصادي الطیاق -4

 البترو٘ كلى الظغاثب كاثضاث واهسٌاض الخجاعي  اإلاحزان عجؼ ؤصبذ ،2015 كام البترو٘ ؤؾلاع اهھیاع بزغ

ت ألاػمت ؤن ًٌترطىن  اإلاؿاولىن  یؼا٘ ال، صاثمحن اإلاحزاهُت وعجؼ  ھیٕلي جإزحر صون  بظغاءاث اجساط یمًٕ وؤهه ًِؽ صوٍع

 .ؤلاهخاظُت الترآماث صیىامیٕیاث بػالَ بمٖاهُت ؤو

َ  بلى البضایت في الخٖىمت لجإث  ملُاع 2.965 بمِضاع ألازحر ھظا وؤؾُخجزي ( FRR) غاصاثًؤلا  طبؽ صىضو

َ  یخمًٕ لم 2017 وفي ،2016 في صًىاع ملُاع 1.387و 2015 في صًىاع ملُاع 2.886و ،2014 في صًىاع  طبؽ صىضو

ىت عجؼ اؾدیلاب مً غاصاثًؤلا   بمىظب املخصلت ألامىا٘ ؤن وبما ،اإلاخبُِت صط ملُاع 784 ـب ظؼثُا بال اللامت الخٍؼ

 ؾىي  الخٖىمت ؤمام یبّ لم ،2016 للام اإلاحزاهیت عجؼ مً ظؼء المخصاص بالٌلل اؾخسضامها جم الؿىضاث ُغوض

  .الىػىُت اللملت «ُیمت جسٌُع »كً ًظال ،2017 كام مً بضایت الىِىص ػباكت بلى اللجىء

 محزاهیت الخىالي كلى زٌظذ التي 2017و 2016 للام اإلاالیت ُىاهحن مم الخِكٍ ؾیاؾت بػالَ جم ٓما

 كام في %8و 2016 كام في ؤلاظمالي املخلي الىاجج مً %15 بلى العجؼ زٌع ؤمل ىلك ،%23و 19 بيؿبت الخجھحزاث

 بغهامج» وحلؼیؼ الاؾخحراص جغازیص مماعؾت بكاصة زال٘ مً الاؾخحراص ًاجىعة زٌع ؤیظا الخٖىمت ُغعث. 2017

 الكبٕت بلى ؤمىاله یضزل بإن الغؾمي، هحر الِؼاق في یلمل شخص ؤي كلى یلغض الظي «الؼىعي الظغیبي الامخشا٘

بت مِابل قغوغ صون  البىُٕت  .%7 بملض٘ زابخت هھاثیت طٍغ

 عبم كً یِل ال ما بھا اإلاصغح هحر الىِضًت الؿُىلت جمشل ببىما ًِؽ، صوالع ىن ُمل 35 بلى 30 جدصُل جم

 الؿلؼاث بكالن بلى ؤزحرا الؿُىلت كً الیاجـ البدض ھظا ؤصي ،صوالع ملُاع 40 خىالي ؤي اإلاخضاولت، الىِضًت الٕخلت

 ججىب بمؼاًا اإلاھیٖلحن هحر اللما٘ یخمخم ؤقھغ، 6 راْتاق بٌترة الؿىضاث ُغوض ًٕغة كً 2016 ؤًغیل في اللمىمُت

بت الخاطلت البىْى ا مدضصة ًاثضة بيؿب ؾىضاث في راْتالاق زال٘ مً ؤمىالهم كلى للظٍغ ًِ  %5: الؿضاص لٌترة ًو

 .ؾىىاث 5 ألظل للؿىضاث %5.75 مِابل ؾىىاث 3 ألظل للؿىضاث الٌاثضة ٓملض٘

 ؤؾلاع الهسٌاض ؤلاصاعة هظه كىاُب ًُه حؿخمغ ؾُاَ في بطن 2019 ًبراًغ 22 اهخٌاطت اهضللذ

اث  محزاهُت جسٌُع ؤن خحن في. للؿٖان الاظخماكُت والـغوي الخُِِي الاُخصاص كلى ٓبحربكٖل  الخإزحر في املخغُو

 اللضًض كً والخسلي اإلاؿخمغ الخجمُض ؤصي ًِض الىػني، ؤلاهخاجي الجهاػ في بُِذ حلمل التي ألاُلُت زىّ الخجهحزاث

م مً ت اإلاكاَع  ؤلاصضاع كً الىاجج الخطخم ؤصي. اللمل ًغص وجِلُل الاُخصاصي وجحرة الىمى ببؼاء بلى الاؾدشماٍع

                                                           
1

دور آلياث الىقل البحري في تىزيع المىتجاث البتروليت مع اإلشارة لحالت الجسائر، مجلت وىفل ضمايلي، و فضيلت بىطىرة -

 .133 ، ص2016دراضاث وأبحاث اقتصاديت في الطاقاث المتجذدة، العذد الخامص، ديطمبر 
2

في العلىم تحليل مؤضطتي، معهذ األبحاث  :في الجسائر 19-كىفيذميذ بىقىىن، األزمت االقتصاديت وحو مراد أوشيشي -

 .04، ص issraاالجتماعيت عه الجسائر 
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ع بلى( اإلاؼبلت) اللضم مً الىِضي  اهسٌاض بؿبب جىجغ مً بالٌلل ٌلاهىن  الظًً الكغاثُت للؿٖان الِىة جٍِى

 الؼلب، اهسٌاض بلىالكغاثُت  الِىة الكباب، وجأٔل بحن وزاصت البؼالت ملضالث اعجٌاق ؤصي، الىػىُت اللملت ُُمت

 الاُخصاصي. لالهخلاف مؿعى ألي طغوعي  ؤمغ الؼلب اعجٌاق ؤن خحن في

 1)املحزوكاث خصوصا(جذاعُاث حائحت كوروها على الاكتصادي الجشائزي  -5

جإزغ الاُخصاص الجؼاثغي ٓوحره مً اُخصاصاث اللالم بؿب جضاكُاث ظاثدت ٔىعوها، بال ؤن زصىصِخه 

عي ػاصث ٔان مترهمً  ٔاُخصاص َع ال خضة جإزغه بٌلل جغاظم ؤؾلاع الىٌؽ، هظا باإلطاًت بلى وطله الاُخصاصي الظي 

، 2018لؿىت  1.4ً خُض الدجم مِابل م 0.8 2019الاُخصاصي الجؼاثغي في ؾىت  ىُبل ألاػمت خُض بلى ملض٘ الىم

ُض ومم وللل مً ؤهم الِؼاكاث الجؼاثغي هٌؿه ؤمام ظملت مً الخدضًاث،  وظض الاُخصاص 19 -جٌص ي وباء ًٔى

اث الاُخصاصًت جإزغا في الجؼاثغ   .ُؼاق املخغُو

باإلااثت مً محزاهُت  60باإلااثت مً بظمالي صزل صاصعاث الجؼاثغ و 94حكٖل بًغاصاث الىٌؽ والواػ  خُض

م ؤن ًدؿبب اهدؿاع ؾَى الىٌؽ اللالمي ظغاء ؤػمت ٔىعوها في جِلُص مؿخىي الصاصعاث  الضولت، ومً اإلاخُى

ت للبترو٘ والواػ بيؿبتال ت في ُاهىن 2020باإلااثت زال٘ اللام الجاعي  7.5 جؼاثٍغ لذ الخٖىمت الجؼاثٍغ ، ولهظا جُى

اث بلى  ، اهسٌاطا إلاضازُل ُؼاق2020 ـاإلاالُت الخٕمُلي ل ملُاعاث صوالع  37.4ملُاعاث صوالع، مِابل  20.6املخغُو

لت في ُاهىن اإلاالُت ألاولي ٘   .2020ٔاهذ مخُى

ت بكٖل ٓبحر زال٘ قهغ ماعؽ  جإزغ  هالخف ؤن الىٌؽ ،ٓما 2020هالخف اهسٌاض ؤؾلاع الؿلم الؼاٍُى

ت الىِل وؤلاهخاط اللاإلاُحن، مما ؤصي بلى جضهىع  غظمٍٓشحرا واهسٌع بكٖل واضح و  ٍ خٓغ قضًض في  طلٗ بلى جُى

 ؤًض ى بضوعه بلى جغاظم ون الىٌؼياملخؼ الؼلب اللالمي للىٌؽ في مِابل كغض ؤٓبر، ألامغ الظي زلّ ًاثظا ٓبحرا مً 

 .(WORLD BANK, 2020) ؤؾلاع الىٌؽ كاإلاُا

غ ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت ) ؤن طغع اهسٌاض ؤؾلاع (ألاوهٕخاص  وفي هظا الصضص ؤقاع جٍِغ

غ ماجمغ ألامم اإلاخدضة )ٓبحرا باليؿبت الُخصاصاث الض٘و الىامُت التي حلخمض كلى بُم اإلاىاص الخام  الىٌؽ ؾُٖىن  جٍِغ

 .(2020للخجاعة والخىمُت، 

 Hyproc Shipping Company الشزكت دراضت مُذاهُت في :ثاهُا

ف -1  2التعٍز

اث ت الىػىُت للىِل البدغي للمدغُو ت مخسصصت في الىِل  Hyproc Shipping Companyالكٓغ هي قٓغ

ت جابلت بيؿبت  ت. وهي قٓغ غبىهاث واإلاىخجاث الُٕماٍو ، وال جؼا٘ عاثضة في Sonatrach٪ ملجمىكت 100البدغي للهُضعٓو

 مٕىذ مً هِل، خُض جكاًما مً الخبرة 38، وحؿخٌُض مً ؤٓثر مً بُعي اإلاؿا٘ وهاػ البترو٘ اإلاؿا٘هِل الواػ الؼ

ت بما ال  وبالخالي، ًخم حؿلُمها في اللالملب مً الواػ الؼبُعي اإلاؿا٘ ملُىن متر مٕ 400ؤٓثر مً  ُام ؤؾؼ٘ى الكٓغ

ت 4000ًِل كً   مُل في البدغ. مالًحن5، جمشل خىالي عخلت بدٍغ

                                                           
1

المىاكبت ت كىرووا بيه االضتجابت األويت وبىلعراش صالح الذيه، االقتصاد الجسائري في ظل التذاعياث العالميت لجائح -

كىرووا، ضبتمبر اديت لجائحت العذد الخاص حىل األثار االقتص 20علىم التطيير، المجلذ م االقتصاديت والبعذيت، مجلت العلى

 .168، ص 2020
2
- http://hyproc.dz/  26/04/2022اطلع في  

http://hyproc.dz/
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 ٘ مً  %60، وهى ما ًمشل ؤٓثر مً متر مٕلب 900000خىالي  Hyproc SC جبلى الِضعة الخالُت ألؾؼى

 .خمىلت ألاؾؼ٘ى الخجاعي الجؼاثغي 

م ألاكما٘  GNLًمشل الىِل البدغي للواػ الؼبُعي اإلاؿا٘  ت مً خُض ألاحجام وُع ، اليكاغ ألاؾاس ي للكٓغ

م ُُمت الواػ الجؼاثغي اإلاصضع، بط ٌؿُؼغ ت في الؿلؿلت اللىظؿدُت للواػ، و ًخمشل بطا خلِت مهم حكاْع في ًع

ُت في جصضًغ  %67كلى  HYPROCؤؾؼ٘ى  ملُىن متر مٕلب 18الجؼاثغي و هى ما ًمشل  GNLمً الخصص الؿُى

 مً الواػ اإلاؿا٘.

ت ى، ا Hyproc SCًِم اإلاِغ الغثِس ي لكٓغ ا في ؤعٍػ ًِ ٔاهذ مىظىصة ؾاب -ZHUN في " 2005، مىظ كام لتي 

USTO ؼ الاُخصاصي والصىاعي الشاوي للجؼاثغ التي حلض ،في مضًىت وهغان "ِغاثمىؼِت اإلا  .اإلآغ

بت مً ألاؾؼ٘ى وحؿخجُب ومم طلٗ ى ، لخٖىن ٍُغ م الؿابّ ألعٍػ ، ال جؼا٘ ألاُؿام اللملُاجُت ُاثمت في اإلاُى

حن.  لؼلباث ألاًغاص البدٍغ

خ الشزكت -2  1جاٍر

ت  SNTM (Société Nationale de جدذ الاؾم الؿابّ Hyproc Shipping Company جم بوكاء قٓغ

Transport Maritime)  1982ؤهؿؼـ  14اإلااعر  82/282بمىظب اإلاغؾىم. 

ت للمالخت ت الجؼاثٍغ ت وجِالُضها مً الكٓغ  .التي وكإث منها (CNAN) جدمل زبرتها البدٍغ

٘ 1995في صٌؿمبر  ت كلى اؾخِاللُتها وزظلذ لخدى ت مؿاهمت ، خصلذ الكٓغ  .(SPA) ُاهىوي ؤكؼاها وطم قٓغ

ت الِابظت اإلاؿماة  Sonatrach جدذ ؾُؼغة مجمىكت Hyproc SC ، ؤصبدذ1997في ؤٓخىبغ  مً زال٘ الكٓغ

ت ت الاؾدشماع باإلاكآع  .، والتي جدخٌف مجمىكت ؾىهاػغاْ بغؤؽ مالها بالٖامل (SIP) قٓغ

ت جدذ بقغاي ًغق قٓغ 2001في صٌؿمبر  اثم ؤصبدذ الكٓغ  .ؾىهاػغاْ / (SVH) ت اؾترظاق املخغُو

ت  2003في كام   .Hyproc Shipping Companyؤزظث اؾم قٓغ

 2أوشطت الشزكت -3

غ غبىهاث واإلاىاص الُٕمُاثُت وال Hyproc جًى ت اإلاغوع الضولُت ػاوالىِل البدغي للهُضعٓو ، ؾىاء مً خُض خٓغ

 .، وحؿخسضم زبرتها في مجا٘ بصاعة الؿًٌٓما ؤنها جظمً شخً الؿًٌ ،لىػىُتؤو اإلاالخت الؿاخلُت ا

ػبىهيها ألاؾاؾُحن )هاُالث اإلاىخجاث البترولُت والُٕمُاثُت لخلبُت اخخُاظاث الىِل للمالئها  Hyprocحؿخإظغ 

 البترو٘ اإلاؿا٘. ًخم جإظحر اللضًض مً الؿًٌ ٔل كام لىِل اإلاىخجاث اإلإغعة وهاػ وبالخالي (،Naftalو Sonatrach هما

 ٘ ت الض٘و الغثِؿُت التي ًخم حؿلُمها بىاؾؼت ؤؾؼى  :الكٓغ

ُا، الُىهان ا الجىىبُت، الصحن، ًغوؿا، بؾباهُا، بلجُٖا، جٓغ  .، الهىضاإلاملٕت اإلاخدضة، البرحوا٘، هىلىضا، الُابان، ٔىٍع

ت هجضة اإلاوغب كلى اإلاؿخىي الىػني ىص مً زال٘ قٓغ ض الؿًٌ بالُى ت 100)، ًخم جؼٍو ( وهي قٓغ ٪ هُبرْو

مخسصصت في الخدٕم والخدِّ مً وصُاهت ملضاث ؤلاهِاط ومٖاًدت الخغاثّ وإصالح الؿًٌ وكبىع الؿًٌ 

ضها بالوظاء.  وجؼٍو

 

                                                           
1
- http://hyproc.dz/, Ibid. 

2
 المذيريت التجاريت للشركت. -

http://hyproc.dz/
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 1موارد الشزكت -4

ت  ت في اإلاىاعص البكٍغ ٘ و جخمشل ؤهم مىاعص الكٓغ  :ألاؾؼى

ت -أ  اإلاوارد البشٍز

تًخم طمان وكاغ الىِل البدغي وإصاعة  ت ماهلت جبلى  Hyproc SC الؿًٌ لكٓغ مً زال٘ بمٖاهاث بكٍغ

ا ، مىػكحن كلى الىدى الخالي 1729 ًٌ  :مىؿ

 منهم وؿاء 9طابؼا  336منهم  1048: البدغي الؼاُم 

م  .بػاعا ؾامي 94بػاعا و 258 مً بُنهم 681: (sédentaires) اإلاىؿٌىن في اإلاُى

 في الشزكت ترد البشٍزاىلطم اإلاو جًبين كُف (: 11)الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ت  اإلاصذر : مُت لكٓغ  Shipping Company Hyproc  www.hyproc.dzاإلاىصت الُغ

ت  .مىؿٌيهابةقغاْ بالخِضم اإلاؿخمغ ،  Hyproc Shipping Company جلتزم قٓغ

ت مدفي الىاُم ، ؤصي الاهخمام اإلاؿخمغ باالمخشا٘ للملاًحر الضولُت  م كضصة بلى ؤن جٖىن الكٓغ للواًت مً خُض ًع

ت  .مىؿٌيها ومهاعاث مؿخىي ملًغ

غ في هظا الؿُاَ  ؼ الاؾخِبا٘ والخؼٍى ب اإلاىؿٌحن ، صازل مٓغ غ زؼؽ جضٍع ت بخؼٍى  Centre d’Accueil، ُامذ الكٓغ

et de Perfectionnement CAP MOSTAGANEM في مؿخواهم. 2012، الظي جم بوكائه في كام 

 ألاضطول  -ب

ت  ( و لها خّ الدؿُحر Joint-Venturesبكغآت ؤظىبُت و وػىُت ) 3 ،بملُٕت جامت 11، ؾٌُىت 15جملٗ الكٓغ

ى" )   :ٔاآلحيوهي  ( shipmanagementفي ؾٌُىت "بغط ؤعٍػ

 الشزكت ضطول أبعض جفاصُل ًبين  (:6) جذول ال

 Vessel Name Vessel Fleet DWT Year Built Vessel Type 

01 AIN ZEFT PROPRIETE 4 999,80 2009 BITUMEN TANKER (M/T) 

02 BERGA II PROPRIETE 26 375,00 2010 LPG CARRIER (LPG/C) 

03 HASSI BERKINE PROPRIETE 9 500,00 2018 LPG CARRIER (LPG/C) 

04 HASSI TOUAREG PROPRIETE 9 600,00 2019 LPG CARRIER (LPG/C) 

05 IN ECKER PROPRIETE 39 793,00 2019 PRODUCT TANKER 

                                                           
1
- http://hyproc.dz/  

Repartition du personnel 

Effectif Navigant  60,2% Effectif Sédentaire 39,8

http://www.hyproc.dz/
http://hyproc.dz/
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06 OUGARTA PROPRIETE 84 000,00 2017 LNG CARRIER (LNG/C) 

07 RAS TOMB PROPRIETE 4 999,00 2010 BITUMEN TANKER (M/T) 

08 RHOURD EL ADRA PROPRIETE 19 392,00 2007 LPG CARRIER (LPG/C) 

09 RHOURD EL FARES PROPRIETE 26 375,00 2010 LPG CARRIER (LPG/C) 

10 RHOURD EL HAMRA PROPRIETE 19 400,00 2008 LPG CARRIER (LPG/C) 

11 TESSALA PROPRIETE 84 000,00 2016 LNG CARRIER (LNG/C) 

12 BERGE ARZEW JOINT-VENTURE 77 410,00 2004 LNG CARRIER (LNG/C) 

13 CHEIKH BOUAMAMA JOINT-VENTURE 44 250,00 2008 LNG CARRIER (LNG/C) 

14 CHEIKH EL MOKRANI JOINT-VENTURE 44 250,00 2007 LNG CARRIER (LNG/C) 

15 LALLA FATMA N`SOUMER JOINT-VENTURE 80 920,00 2004 LNG CARRIER (LNG/C) 

   www.hyproc.dzHyproc Shipping Companyاإلاىصت الزكمُت لشزكت : اإلاصذر

ى وؾُٕٕضة للمالء ؾىهاػغاْ GNLؾًٌ هاُلت للواػ الؼبُعي اإلاؿا٘ 6  .جِىم بخدمُل مدؼتي ؤعٍػ

ت اإلاغوع الضولُت. جظمً الدؿلُم في ٔل مً اإلاالخت الؿاخلُت الىػىُت  GPLؾًٌ هِل هاػ البترو٘ اإلاؿا٘ 6  وفي خٓغ

ذ  ؾٌُيخحن  Bitumierلىِل الًؼ

 ؾٌُىت واخضة لىِل اإلاىاص اإلإغعة. 

ت  %25 ـ( باللت ًاػمت وؿىمغكُش بى كمامت، الكُش اإلاِغاوي و ال(في ؾًٌ الكغآت Hyproc جخمشل خصت قٓغ

خحن الُاباهِخح %25ؾىهاػغاْ و    .الخصت الباُُت  Molو Itochu نوجخِاؾم بالدؿاوي الكٓغ

ى ًهي ت اللمالُت   Sonatrachجِىم بالدؿُحر ًِؽ لصالح قغآت ؤما في ؾٌُىت بغط ؤعٍػ  Bergesenالكٓغ

ت    bahamas عاًت، ازخاعث الؿًٌ طاث الكغآت جدذ الغاًت الىػىُت Hyproc٘ %100بِىما جبدغ الؿًٌ اإلاملٓى

غاػُتها.  التي حلخبر عابم عاًت اؾخلماال في اللالم لؿهىلت وزاثِها و ُلت  بحرُو

  وكاالث الشحن و فزع هجذة اإلاغزب -ج

ُل  Hyproc SCًىظض لضي  ٔاالث شخً ًضًغها ٓو ى  (Hyproc Agent) هُبرْوؤعبم و وجِم في مىاوئ ؤعٍػ

 والجؼاثغ اللاصمت وبجاًت وؾُٕٕضة.

Hyproc Agent  ٘غبىهُت مً زال كباعة كً هُٖل مخسصص في شخً الؿًٌ الخاملت للمىاص الهُضعٓو

 :في عؾىهاجِضًم الخضماث للؿًٌ ؤزىاء 

 هؼواث.و  مؿخواهم، وهغان، ةُى ؼ، بىٍمىاوئ ؤعػ  -

 مُىاء الجؼاثغ -

 مُىاء بجاًت -

 مُىاجي ؾُٕٕضة وكىابت -

ت. 2000الخلامل مم ما ًِغب مً  ًخم ٔاالث الصخً الخابلت للكٓغ ا مً ُبل و ٍ ؾىىًٍ  مدؼت جُى

ٔاالث الصخً، بهضي جدُِّ وطمان ومغاُبت ظىصة الخضماث اإلاكالوة كلى طلٗ ، ؤزىاء جىٌُظ ِضمت للؿًٌ مً ُبل و

لت بليهم مً ُبل اللمالءاللملُ ا للملُاع الضولي بةوكاء  Hyproc Agent ُام ، اث اإلأى ًِ   ISO 9001بصاعة الجىصة ًو

 .2008وسخت مً 

http://www.hyproc.dz/
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ٔاالث الصخً الخابلت له مً ُبل  Hyproc Agentجم اكخماص بطاًت بلى طلٗ   .2014مىظ كام  DNV-Franceوو

ت ُامذو  م ؤوكؼتها مً ؤظل، الكٓغ ؼ وجىَى تب ،حلٍؼ وهي  ،1995كام  NAJDA MAGHREB SPA ةوكاء قٓغ

ت مخسصصت في  جظمً  خُض ،الخدٕم والخدِّ والصُاهت إلالضاث ؤلاهِاط البدغي وملضاث مٖاًدت الخغاثّقٓغ

ؤلامضاص والخدِّ والخدٕم في ملضاث مٖاًدت الخغاثّ وؤلاهِاط البدغي الجماكُت والٌغصًت للمالئها ، وال ؾُما 

CNAN .ت الٌغوؿُت  والبدٍغ

ض بالُىهجضة اإلاوغب اللغبي حلمل ؤًظا في مجاالث   واللبىع وإصالح الؿًٌ.ىص التزٍو

ت وملخمضة مً  ت الخجاٍع  .DSB STATION 517جمذ اإلاىاًِت كليها مً ُبل البدٍغ

  1زكتالهُكل التىظُمي للش -5

اث، زلHyproc Shipping Company ـ ًخٖىن الهُٖل الخىـُمي ل ٔاالحيو   ثُامً كضة مضًٍغ  : ؤُؿام 

  الغثِـ اإلاضًغ اللامPDG؛ 

 ألاماهتSECRETARIAT ؛ 

 م  ؛ PMDُؿم حؿُحر اإلاكاَع

 ٘زلُت ؤلاجصا CCE؛ 

 ت ألامً الضازلي  ؛SIEمضًٍغ

  ؼ الاؾخِبا٘ و غ مٓغ  ؛CAPالخؼٍى

  الصخص اإلالحنdesignated person&chief sales officer  CSO  DP&؛ 

  مؿاكض اإلاضًغASSISTANT PDG؛ 

  ت  ؛CCMEلجىت ُاهىن صٌِاث الكٓغ

  ت ت البدٍغ  ؛Marine Operatorاإلاضًٍغ

  ت املخاؾبت و  ؛ Finance Business Controlاإلاالُت مضًٍغ

  ت الكاون الِاهىهُت  ؛ Taxe & Legalمضًٍغ

  ت ت اإلاىاعص البكٍغ  ؛Human resourcesمضًٍغ

 ؤلاصاعاث  Adminstartions ؛ 

 ت  ؛Audit And Conformityمغاظلت الخؿاباث  مضًٍغ

 ت  ؛ QHSEالجىصة والصخت والؿالمت والبِئت مضًٍغ

 ت  اإلاضًغة  ؛Chartering & Operationالخجاٍع

  ت اإلاللىماجُت  ؛Information Tchnologyمضًٍغ

  ُل هُبرْو  .Hyproc agencyٓو

                                                           
1

 Hyproc Shipping Companyمذيريت الشركت  -
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 زكتالهُكل التىظُمي للشًبين (: 12)الشكل 

 اإلاصذر: شزكت هُبروك
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ت التعاكذاث والعملُاث -6  (Direction Charteing &Operation) مذًٍز

ت هُبرْوزال٘ ػ  اث و للىِل البدغي للمد ٍاعجىا لكٓغ ت الخلاُضاث واللملُاث غُو ىا كلى مضًٍغ ًى ؤزىاء ُو

(Direction Charteing &Operation ،)ت جبحن لىا ما ًل ت الخجاٍع ٔاهذ حؿمى ؾابِا باإلاضًٍغ  :يوالتي 

ت التعاكذاث والعملُاث ـالهُكل التىظُمي لًبين (: 13) الشكل  (Direction Charteing &Operation) مذًٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصذر: شزكت هُبروك
 

ت، اث الكٓغ ت مً ؤهم مضًٍغ م ؤكمالها ٍمًٕ جمشُلها ب ُاػغة هُو  حلخبر اإلاضًٍغ برْو مً زال٘ جىؾم ُع

ت وجؼىع ألاهضاي اإلاغظىة منها ت الخجاٍع  Chartering and Operation Manager، مً الىاخُت الهُٖلُت ًترؤؽ اإلاضًٍغ

ٔاجبدُه وج ت بلى ؤعبلت ؤُؿام و ؤو اإلاضًغ الخجاعي بمؿاكضة   زلُت زاصت: ىِؿم اإلاضًٍغ

 ؛Chartering & Other Contracts Departmentالخلاُضاث ألازغي ُؿم الخإظحر، الاؾدئجاع و  -

 ؛Operations Departmentُؿم اللملُاث  -

 ؛Credit Management Departmentُؿم بصاعة الاثخمان  -

-  ٍ  ؛Disbursement Account Handling Departmentُؿم خؿاباث الخُى

 ؛Business and performance controllingألاكما٘ زلُت مغاُبت ألاصاء و  -

 

 

 

 

Direction 

Chartering&Operations 

 

Business and 

performance controlling 

 

Credit Management 

Department 

Disbursement 

Account Handling 

Department 

 

 

Operations 

Department 

 

Chartering & Other 

Contracts Department 

 

Disbursement Account 

Handling Department 
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ت واإلاؿىضة لٖل ُؿم مً ألاُؿاماإلاهام  ت الخجاٍع  :اإلاؿىضة بلى اإلاضًٍغ

ت -6-1 ت التجاٍر  مهام اإلاذًٍز

ت  ؼبُّج - ت التي جظلها الكٓغ  ؛بخؼبُِهاالالتزام و الؿُاؾت الخجاٍع

ىي كلى - ت واللىاثذ اإلالم٘ى بها؛ ِىاهحنالامخشا٘ الصاعم ل الُى  الكٓغ

 الضازلُت؛الِىاهحن و إلظغاءاث ل الامخشا٘مم طمان جدُِّ ألاهضاي التي خضصتها ؤلاصاعة الللُا  -

ىي كلى  - ت وألاصاء ألامشل لألؾؼ٘ى مً  ؾخوال٘الا  الُى    مً ؤظل طمان عطا اللمالء؛الىاخُت الخجاٍع

تؤوكؼت  الخإٓض مً حلـُم عبدُت مسخلٍ  -      ؛اإلاضًٍغ

 ؛لإلًجاعمخلاُضة ؾًٌ ألاؾؼ٘ى  كلى بِاء الؿهغ -

 اإلاِخيُاث الجضًضة. اإلاؿاهمت في بكضاص صعاؾاث الؿَى في بػاع -

 Chartering & Other Contracts Departmentو التعاكذاث ألاخزى  كطم التأحير ، الاضتئجار مهام  -6-2

 Charteringالخلاُضاث)مٌاوطحن في و  مً عثِـ الِؿم الخلاُضاث ألازغي خإظحر، الاؾدئجاع و ال ًخٖىن ُؿم

Negotiator) جٕمً ؤهم مهام الِؿم في، و: 

 (؛fréteur et affréteurالخٌاوض مم ماظغي ومؿخإظغي الؿًٌ.) -

ت الخإظحر وإبغام كِىص البىىصو  الكغوغ وازخُاعالخٌاوض  - ت لكٓغ  ؤو لصالح Hyproc، ؾىاء للؿًٌ اإلاملٓى

 ؛الؿًٌ اإلاؿخإظغة

الء الؿًٌ في الخاعط  )الخٌاوض و  - ٔالت مم مسخلٍ ٓو  (؛agent consignataireابغام كِىص و

 الاؾخماق بلى اخخُاظاث اللمالء. صاثًما في البِاءو  اؾخإظغا الؿًٌؾَى مخابلت و مغاُبت  -

 Operations Departmentكطم العملُاث  مهام -6-3

ت، و ًمًٕ خصغ ؤهم مهامه في:ُؿم اللملُاث ًخٖىن   مً عثِـ الِؿم و ؤعبلت مدللحن لللملُاث الخجاٍع

ن جؼبُِها طماو ، ؤلاًجاعكِىص  بىىص ؤخٖام الخجاعي للؿًٌ بما ًخىاًّ مم الاؾخوال٘و غاُبت اإلا الؿهغ كلى -

 ؛بصغامت

ت في خالت الغهان الضًاق - ؤلابِاء الضاثم  مم مداولت الجزاقوفي مىاٍُ (off hire)زاعط اإلاُشاَ  كً مصالح الكٓغ

 (؛in hireفي خالت حلاُض )الؿًٌ 

 (.Surestaries)  هغاماث الخإزحر وخؿابها خؿاباثملالجت  -

 Credit Management Departmentمهام كطم إدارة الائتمان  -6-4

 مدلل الخدصُل الىِضي( و Billing Analysts، زالزت مدللحن للٌىاجحر)ُؿم صاثغة ؤلاثخمان مً عثِـ ُؿم ًدكٖل

(Cash Collection Analyst:مًٕ طٓغ مً مهامه ألاؾاؾُت  ( ٍو

ذ  لللمالء ًىجغتهاجإٓض مً ؤن ظمُم بًجاعاث الؿًٌ ًخم  -  ؛املخضصفي الُى

 ؛(agent consignataire)اللمالء  ًىجغة ظمُم الخضماث اإلااصاة بلى بكاصةالؿهغ كلى  -

 جدصُل الضًىن. مخابلتمغاُبت و  -

 Disbursement Account Handling Departmentحطاباث التوكف مهام كطم  -6-5

ٍُؿم ًخٖىن  ٍمً عثِـ ُؿم و ؤعبلت مدللى  خؿاباث الخُى  :وجىدصغ اإلاهام اإلاؿىضة له في خؿاباث الخُى

ٔالت؛ -  الخإٓض مً جؼبُّ بىىص كِىص الى



 Hyproc shipping companyشزكت                                                                                                              الفصل الثالث

 

77 
 

ٍامغاُبت خؿاباث  - ت لخُى ٔالتكلى ؤؾاؽ كِىص ال الخِىُت والدؿلُذ ،الخجاٍع ا ى ًِ الء الصخً ، ًو ألؾلاع ٓو

 اإلاىاوئ.جٖالٍُ الصخً في و 

اكبت ألاداء و ألاعمال  مهام -6-6  Business and performance controllingخلُت مز

غ و  - لاث جِضًم جِاٍع تجُى  ؛صوٍع

 chiffreُُمت )و  (tonnageكلى مصغكحن اهخاط ماصي )  اهجاػ مسؼؼاث اهخاط للىِل البدغي )قهغي وزالسي( -

d’affaire؛) 

 هٌـ الكهغ مً الؿىت الؿابِت؛خاثج مِاعهت بحن الكهغ اإلاضعوؽ و صعاؾت ه -

 اإلاغصوصًت؛مخابلت الؿًٌ مً هاخُت الخىاًغ و جُُِم و  -

ت ) -  ؛()لولّ الؿىت الخالُت(prévisions de clôtureجيبااث ؾىٍى

ت كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ،  - ٍ الخِني و  (PMTE) ؾىىاث 5جسؼُؼاث الكٓغ ٍإزظ بلحن الاكخباع : مسؼؽ الخُى

ٍُ الاؾدشماع ؤو بُم الؿًٌ، ؾلغ الصغي، وؿبت الخطخم   ؛للؿٌُىت، مسؼؽ الاؾدشماع، مسؼؽ جُى

 .جُِم عطا اللمالء -

 1الشزكتبعض ألاركام اإلافتاحُت في  -7

م ت واإلاؿخإظغة( 2020ألاكما٘ للؿىت اإلاالُت  ُع ، بط صًىاع ظؼاثغي  21،856،975،597.08 :)الؿًٌ اإلاملٓى

 بِي ًتراوح كىض هٌـ الُِمت: 

 2019إلى2016مذاخُل الشزكت من ًبين بعض جفاصُل  (:7) الجذول 

   www.hyproc.dzHyproc Shipping Companyاإلاىصت الزكمُت لشزكت  :اإلاصذر

 كمُاث اإلاواد اإلاىلولت كبل وبعذ الجائحت -8

ت )ؾًٌ اإلالُٕت، ؾًٌ الكغآت والؿًٌ ًبحن لىا ٓمُاث اإلاىاص اإلاىِىلت  الجض٘و الخالي مً ُبل الكٓغ

ت( زال٘ ُبل اإلاؿخإظغة مً  وؿبت لبضاًت ؤػمت  2021-2020-2019، خُض جم ازخُاع ؾىىاث ؾىىاث ألازحرة 3الكٓغ

لها باؾخلما٘ ٓشاًت اإلاىخىط جٖىن في ألاصل ب GNL  مم الللم ؤن وخضة ُُاؽ ،ٔىعوها ونهاًتها خم جدٍى اإلاتر اإلإلب ٍو

 .هي ؤلٍ ػً متري  والتي  الىخضة اإلاؿخسضمتختى جمٕىا مً جىخُض  2.22 كلى الهىاء ؤي

 

                                                           
1
- http://hyproc.dz/  15/05/2022اطلع في  

En million de Dinars (DZD) 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires 19 633 22 854 22 935 21 122 

Transport GNL 7 233 10 634 11 136 8 743 

Transport GPL 5 773 5 887 6 253 7 240 

Transport Produits Raffinés 5 393 5 035 4 212 3 773 

Prestations Shipmanagement 918 969 997 970 

Activités de Consignation 316 329 337 396 

http://www.hyproc.dz/
http://hyproc.dz/
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 2021إلى  2019ًبين كمُت اإلاواد اإلاىلولت من (: 8)الجذول 

Total 

général 

Incluant 

J.V 

Propriété 

Nav aff 

 

 

NAVIRE 

AFFRETE 

Jointe 

venture 

Produit transporté navire propriété  

NAVIRE 

J.V 

(GNL) 

TOTAL 

NAV 

PROP 

BIT 

&P.RAF 

GPL GNL Année 

d’exercice 

15638.14 4076.83 5365.37  6195.94 182.66 1989.93 4023.35 2019 

14244.05 3104.48 5052.65 6086.92 1209.13 1887.01 2990.78 2020 

13950.20 1935.00 5923.44 6091.76 1116.47 1869.85 3105.44 2021 

Unité 1000 Tonne Métrique  
 باضتعمال معطُاث من شزكت هُبروكمن احتهاد الطلبت : اإلاصذر 

 

، مم الللم ؤهىا اؾخلملىا كمىص مجمىق الخمىلت اإلاىِىلت بؿًٌ اصزا٘ اإلالؼُاث في مسؼؽ ألاكمضة وبلض

، كمىص الٕمُت اإلاىِىلت بؿًٌ الكغآت، كمىص الٕمُت اإلاىِىلت بؿًٌ الاؾدئجاع، وفي ألازحر كمىص مجمىق لُٕتاإلا

 .الؿىتالٕمُت اللامت اإلاىِىلت زال٘ 

 2021-2020-2019(: كمُت البضائع اإلاىلولت خالل ضىواث 14الشكل )

 
 من احتهاد الطلبت باضتعمال معطُاث من شزكت هُبروك: اإلاصذر 

، وهٌـ ؿًٌ اإلالُٕت الخاصت في الؿىىاث الشالزت بِي قبه زابذٓمُت البظاجم اإلاىِىلت، ب هالخف ؤن كمىص

، ٔىن هظه ؤزحرة إلام جخإزغ باألػمت بما ؤن لضيها اجٌاُُاث الكغآتٓمُت البظاجم اإلاىِىلت بؿًٌ الص يء باليؿبت للمىص 

لت اإلاضي مم كمالء  مً ظهت ؤزغي هغي ؤن كمىص الٕمُاث املخمىلت بالؿًٌ اإلاؿخإظغة جىاُص مً  ،HYPROCػٍى

% وهظا ما ؤزغ هىكا ما كً 37.6 ـاإلاغة بهظه  2021و 2020زم ػاص في اإلاىدنى الخىاػلي بحن  %،23.8 ـب 2020بلى  2019
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مًٕ جٌؿحر هظا التراظم في الٕمُاث اإلاىِىلت زال٘ الؿىىاث اإلاظٔىعة بلامل  ،كمىص الٕمُاث ؤلاظمالُت اإلاىِىلت ٍو

ُض  ٔاهذ جىِلها الؿًٌ اإلاؿخإظغة هي مىاص مٕغعة 19آزغ هحر كامل ؤػمت ًٔى ، خُض ؤن ٓمُت مهمت مً الخمىلت التي 

(produit blanc)  غ البترو٘ بؿُضي عؾحن)الجؼاثغ اللاصمت( بلض ٔاهذ ُض ًخذ ململ جٍٕغ وفي هظه اإلاضة اإلالىُت 

ام الىِل البدغي.، بكاصة جإهُله مم قغآت صِىُت  وهظا ما خض مً اؾتراص جلٗ اإلاىخىظاث ، مما ؤزغ خخما كلى ؤُع

 1جأثير أسمت كوروها على الشزكت

ت اإلاخسظة مً ػغي الؿلؼاث الللُا  ذ الخضابحر الاختراٍػ ت، جٓغ ٘ الجؼاثٍغ بلع ألازاع  اللالم،  ٓمشلها مً صو

ت  هظٓغ منها: و  ،زاصت الاُخصاصًت كلى الكٓغ

ت زاصت ا - ؤصخاب ألامغاض اإلاؼمىت، ليؿاء طواث ألاػٌا٘ في ؾً صوحر و جسٌُع كضص اللما٘ في الكٓغ

 مٕخب؛ والخُِض بلاملحن ًِؽ في ٔل

غظم طلٗ بلى مضي جىاظض ؤلامٖاهُاث والخٕىىلىظُا عهم (télétravail) كضم اؾخلما٘ اللمل كً بلض - ، ٍو

 خؿاؾُت الِؼاق؛

 وحلؼل كملُاث الىِل في بضاًت الجاثدت ؛ في الدجغ الصحيبصابت ألاػِم اإلاالخُت مما ؤصي بلى جْغ الؿًٌ  -

صلىبت الالتزام باللِىص اإلابرمت في بضاًت ألامغ بط وظض ًغان ُاهىوي، جْغ اإلاؿخإظغ ًٌٕغ في بزغاط الؿًٌ مً  -

ُض لى ؿهىع بىض ظضًض في الخلاُضاث و ، هظا ما ؤصي ب(off hire)الخلاُض في خالت بصابت الؼاُم  هى ما ٌؿمى ببىض ًٔى

19(clause covid19)  حن )اهـغ  (؛2و1اإلالخّ لخدمي مصالح الؼًغ

ت - خت ال اإلافي  زاصت ألاظىبُتو  (Crew change)اؾخدالت اؾخسضام الىِل الجىي لخبضًل وحلاُب ألاػِم البدٍغ

( وهى ما ؤصي بلى لجىء الؿًٌ لخوُحر هىكا ما مً مؿاعها ؤي الُِام بغبؽ cabotage nationale)الؿاخلُت الىػىُت

ىص الخىِل ًِؽ صون اخدؿاب الؼمً الظاجموهى ما ًٖلٌها  (crochet techniqueجِني )  (؛clause covid19) ُو

 خُض جىفي في الجؼاثغ بلض ؤن ؤصِب بٌحروؽ ٔىعوها؛ ،ظشمان ُاثض ؾٌُىت ؤظىبي بلى بلضهصلىبت هِل  -

ت بلض عظىكهم مً الخاعط ُصض ا - خترام جضابحر الدجغ الاختراػي، ؿهىع جٖالٍُ ظضًضة إلًىاء ألاػِم البدٍغ

ُض ) ازخباعاثٓظا و   (؛embarquement, débarquement) الجزو٘ مً الؿٌُىتالصلىص و  كىض ( PCRًٔى

ام ألاكما٘ و  - لت اإلاضي مم كمالئها وال جخإزغؤُع ت لضيها كِىص ػٍى بالجاثدت  الٕمُاث اإلاىِىلت لم جخإزغ، ٔىن الكٓغ

 الىٌؽ.واهسٌاض ؤؾلاع الواػ و 

 ملجابهت الجائحت Hyproc Shipping Companyؤلاحزاءاث و التذابير اإلاتخذة من طزف  -9

ا لخؼىعة ال
ً
ت ىطمبصعأ ، كضة بُاهاث قؼت في مجا٘ الىِل البدغي الضولي، الىاHyproc، ؤصضعث قٓغ

ت إلاىؿٌيهاوإ ٔاث الىِل مشل مشلها في الصحن وؤوعوبا.  اإلاغض، بمجغص ؿهىع ؤولى خاالث زؼاعاث بكالمُت وجىكٍى قغ

تألازغي التي جمخض ؤوكؼت ٔان لـ ها بلى ما وعاء الخضوص الجؼاثٍغ  ،Hyproc  اصة الىعي بحن ؤػِمها خ٘ى هظا صوع في ٍػ

ِها لدسجُل اعجٌاق في خاالث ٔاهذ ص٘و ، مم الللم ؤن ؾٌنها جغؾى في كضة الٌحروؽ الجضًض وػَغ اهخِاله في ػٍغ

Covid19 . 

 

                                                           
1
- Flash Info N°: 14/2020, Cellule de Communication de l'Entreprise, Hyproc. 
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ًلا لألخضار ت بعقاصاث صاعمت و ، ؤكؼذ جُى جتراوح بحن  ،واضخت للخىاصل مم الؿًٌؤلاصاعة الللُا للكٓغ

ٔاث البداعة صازل وزاعط الؿٌُىتالخض مً جد ، Covid-19ض جب اجساطها في خالت مالخـت ؤكغا، بلى الخضابحر التي ًغ

تمً ُبل  ؤلاعقاصاث ههظ بكضاصجم  كلى ؤؾاؽ البُاهاث  (QHSE) الجىصة والصخت والؿالمت والبِئت بػاعاث مضًٍغ

ت الضولُت  OMS كلى مضاع ؤؾابُم مً ُبليكىعة اإلا مىـمت الصخت اللاإلاُت والخىصُاث الصاصعة كً اإلاىـمت البدٍغ

OMIت ٔان صوع اليكغاث الخيبيهُت جدضًض ٔل الخضابحر الاختراٍػ  الخضمً ؤظل  وجىصُاث الخباكض الجؿضي ، و

 .ؤلاصاباث

هُٖل الاجصاالث في بالدكاوع مم الصخت والؿالمت والبِئت  ؿاو٘م ؤكض، ءاثبالخىاػي مم هظه ؤلاظغا

اًتاخ٘ى  ميكىعاث، بطاًت بلى ٓخِباث و للمللىماث والخىكُت خ٘ى الٌحروؽ ملصِاث ت،الكٓغ واإلاؿاًت  لُى

 اكخماصها. التي ًجبالجؿضًت 

ت التي Hyprocلم جبسل  ت واإلااصًت الظغوٍع للخلامل مم خالت  اإلاىؿٌحنوطلذ جدذ جصغي  باإلاىاعص البكٍغ

 ؤٓثر حلًُِضا كلى مضاع ألاؾابُم. ؤصبدذ، والتي الؼىاعت الصخُت

كلى  Hyproc SC، صؤبذ ؤلاصاعاث الدكوُلُت والىؿٌُُت في ىع خالت الىباء في اللالم كً ٓشببلض مخابلت جؼ

بعؾا٘ اإلاللىماث والخىصُاث بلى الؿًٌ كلى وظه الخصىص مً ؤظل الاؾخلضاص ألي اخخما٘. وهٕظا جم بعؾا٘ 

ت ألًغاص الؼاُمحللُماث صا ً ) ، خٌاؿا كلى صختهم وعمت مً ُبل الكٓغ ؤزىاء  ججىب هِل الٌحروؽ ألشخاص آزٍغ

اعة الؿٌُىت( اثُت مشل ألاُىلت  ،ٍػ ت بظباٍعؤصبذ اعجضاء اإلالضاث الُى ، باإلطاًت بلى اوالبضالث التي ػوصتهم بها الكٓغ

 ً خغاعة باألقلت جدذ الخمغاء كىض صز٘ى الؿٌُىت، وزاصت للؼواع والظباغ ؤزىاء زغوظهم في الاؾخسضام مىاٍػ

اثاًت )الخباصالث مم ؾلؼاث اإلاىاوئكلى ما هى طغوعي للو اُخصاع الخغوط مً الؿٌُىت ،اإلاىاوئ ألاظىبُت  ، اإلاكتًر

 ، بلخ( كلى الىدى اإلاىص ى به في وكغاث الخىبُه.املخخملت لألهظًت

ت )اإلا ت البًر ، جم وكغ ِغ الغثِس ي والىخضاث الدكوُلُت(ًُما ًخللّ بالخضابحر اإلاخسظة في مىاُم الكٓغ

ً   ،(personnel sédentaire) مجمىكت مً ؤلاظغاءاث واإلاىاعص اإلااصًت لظمان الخٌاؾ كلى صخت اإلاىؿٌحن اإلاؿخٍِغ

تومً ؤ ؼ الخىاصل الضازلي للكٓغ حر ٓخِباث ظل حلٍؼ ت كلى ؤلاهتراهذجىػ مللىماث و لل، جم جًى ، َم ًالقاث بزباٍع

م مىخجاث الخؼهحر  ا في ٔل مٖان وفي  هاي ؤصبذ اعجضاءتال )الجل اإلااجي الٕدىلي( وألاُىلتباإلطاًت بلى جىَػ ًُ ا بلؼام ًِ الخ

ت اثُتبلؼامُت مً زال٘ اللضًض مً  الجؿضي ضالخباكٓما جم ظلل جضابحر  ،ظمُم مىاُم الكٓغ ، والتي الخللُماث الُى

 .، وما بلى طلٗ(عؾا٘ كً ُبلض )الغؾاثل، والهاجٍجىص ي كلى وظه الخصىص بخٌظُل وؾاثل الاجصا٘ وؤلا 

ت لٌاثضة اإلاىؿٌحنٓما جم جىـُم ؤًام  إلااؾؿت ، وطلٗ بالخلاون مم زضمت الؼب اإلانهي الخابلت بكالمُت وجىكٍى

ت.ة الصخت اللامت للِغب اإلاخلاُض  مم الكٓغ
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 خالصت

ت عواحألا  مً اليآلا بدُاة  وصيؤ خُض الجؼاثغ في زصىصا الِؼاكاث مسخلٍ الىباء هلٗؤ خضر وؤ البكٍغ

لذ مً قانها مسخلٍ اليكاػاث  في  كلى الىِل البدغي للبظاجم الاُخصاصًت جباًيذ ألازاعًِض سوغة اُخصاصًت كُغ

ىص اصؼضم الِؼاقخُض الجؼاثغ،  ٔاهذ كلى ؤ جاثدتفي بضاًت ال الخام بالٔغ وظها ًؿغكان ما اجسظث مجمىكت التي 

اثُت الوحر ملخاصة   .اإلاخسظة مً ُبل الؿلؼاث الللُا للىػً مً الخضابحر الُى

هـغا  وكاػهسجل وكاغ هِل البظاجم اهسٌاطا في بضاًت الدجغ الصحي ولٕىه ؾغكان ما اؾخإهٍ  ًِض 

ض، وطمان اؾخِغا ع م، وبالخالي  ألهمُخه الاُخصاصًت في الخٌاؾ كلى زؼىغ الخىٍع ً قبٖاتهم للخىَػ ألاؾىاَ و جمٍى

البظاجم كلى مؿخىي الىِل البدغي الجؼاثغي لم جخإزغ ٓشحرا، وؿلذ مداًـت كلى وؿّ كملها في هِل  ًةن جباصالث

ؼم الوُاع الصىاكُت مشل الخضًضالوظاثُت و  اإلاىاص  .ُو

اثًُمل ًسص ؤما  بلع ألاكباء ؤلاطاًُت اإلاخللِت  ءباؾخصىا، ٓشحرالم ًخظغع ً ،الىِل البدغي للمدغُو

الؼىاُم  ؤلاطاًُت لخلاُب ثؤلاظغاءاُت و اثالُىؼماث ؿخلاإلاىاص و اإلا، (إًىاء الؼاُم البدغي )هِل و  ي بالدجغ الاختراػ 

ت هـغا الؾخدالت اؾخسضام الىِل الجىي  ٔاث ، البدٍغ م ؤكما٘ قغ والتي ًمًٕ اكخباعها ؤكباء طئُلت مِاعهت مم ُع

ام لم جخإزغ  ت اإلاٌل٘ى كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ و هـغا لىظىص كِىص ؾاالىِل البدغي، كلما ؤن هظه ألاُع ل بحن ٍع الؼٍى

 .(le fréteur et l’affréteur)اإلاؿخإظغ و  اإلااظغ

ىعي ًهي  ،الجضًض مً الؿًٌ مىاهئىا لم حلض ُاصعة كلى صكم الجُلهم ان خالت بغ  ٔامل ًو بداظت بلى بصالح 

ولًٕ بؿبب جىـُم  البلض  في هىاْ صًىامُُٕت اُخصاصًت واهخاظُتًإلاىاظهت كضة جدضًاث زاصت جدضي الخصضًغ، 

ض والخٖالُ لً جٖىن الجؼاثغ ُاصعة كلى زلّ عهان اإلاىاًؿت في  ٍ ؤلاطاًُت التي ًىؼىي كليها طلٗؾلؿلت الخىٍع

غ مً امٖاهُاث مىاهئها ملجا ألاؾىاَ الضولُت ت جؼٍى  .بهت الِؼاق اإلاِل البدغي اللالميلظلٗ ًجب كلى الضولت الجؼاثٍغ
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 خاتمة عامة

" 
ا
 م ٌعدنذ الخلذم في الخىنىلىحيا بجّلها مالئمت بحيث ال ًمىنً فّال

ا
  مالتٍا،اب بحيث جيىج حضًا

لىاكْ حعابلنا مْ الادسان  اـبحنا نّيؾ جىىس جىنىلىجي سهيب دوج  وبالفّل .بيل غيتس ."الحياة اليىميت

خ ص الا  ذة دفّذ بعجلت الفى ظمت حذً,ول حيل بنٍام جىنىلىجي فلذ جميز ول ِفش و .منت التي مشث ِلى الخاٍس

م لخحليم تاحاالّالمي ,نحى الخجاسة الخاسحيت و الاكخفاد  ث افشاد املجخمْ ِلى نىاق اوظْ مهذث الىٍش

ت و  بخذاٌو مخخلف املىاسد املادًت واملاليت هزلً العماحو  فلذ اـبحذ هاجه الانؽىت ب الخذماجيت من،االبؽٍش

ت ال بالنلل البحشي بففت ِامت و ًمى  الاظخغناً ِن،ا .ولهزا اولى الاكخفادًيج ومنز اللذم بلىاُ النلل  لشوٍس

جيلفت  بففت خاـت والزي ٌّخبر ِفب الحياة الكخفاد أي دولت نٍشا ملا له دوس في حعهيل م  ِمليت النلل باكل

ٍم الجضً أج.فهائلت  وبأحجام ممىنت ت املبادالث هزه م  ألِا  .البحشي  النلل كىاُ ِبر جخم دوليا الخجاٍس

 والبمائْ الشوابرا جىشكنا الى مفهىم النلل ظيعهل ِلينا فهم وبيّت النلل البحشي .والزي ٌّخبر تشهت ئف          

ٌ  اتخياحاث وإؼباُ غاًاث جحليم بغيت م  هزا املنىلم ًمى  اظخخالؿ حٍّشف بعيي ًىضح ب الؽّىب والذو

 باكخفادًت )منفّت م  املنلىلت للعلّت ًميفه ما تيث م  انخاحيا نؽاوا ٌّخبرمفهىم النلل البحشي تيث 

جنميت اكخفاد دولت دوج  ٌعاهم في ما فيهب جنذس مياج إلى فيه جخىفش مياج م  بنللها ورلً  )صمنيتب ميانيت

الزي جلذمه اللىاِاث  فالخذماث التي ًلذمها هي مىملت للنؽاه الانخاجيب ِاجلها اِباً ت،لًمفاٍسف و 

جحليم الاداً ِلى اجم وحه دوج جذاخل  وألحل الخ. الاكخفادًت الاخشي ظىاًا صساِيت وانذ او ظياتيت....

النؽاواث مْ بّمها البّن فىما ًحخاج الاكخفاد للنلل البحشي فاج هزا الاخير هزلً ًحخاج لّناـش داِمت 

 في ملذما،ا "العفينت " ًأحيتيث ب ًمى  الاظخغناً ِن،ا ومعاِذة راث فّاليت نزهشهم في زالزت نلاه اظاظيت ال

تالتي حّخبر اداة للمال و  بخىفش بّن الؽشوه التي نق ِلي،ا  ًمى  اِخباس منؽاة ِائمت ظفينت الا هما ال تت البحٍش

املؽُش الجضائشي, فبىبيّت الحاٌ ول دولت ولها كانىج خاؿ ب،ا ًحىم و ٌع  كىانيج لمبي النٍام .فخخفُش 

ت و العفينت الى ِذة  ت الخجاٍس تي جنلعم اًما الى ظف  الاؼياٌ وهزا ِلى اظاط نؽاوها ,فنالتَ العف  البحٍش

جخّلم نؽاوات،ا بالنلل البحشي الخجاسي نزهش من،ا ظف  الفيذ والعف   املعاِذة وهنان هزلً ظف  الالنلل و 

اث بالحشبيت ًخىلب ومْ اخخالف وبيّت العف  فيدبّه بىبيّت الحاٌ  الخ. ظف  الذتشحت...ب ظف  الحاٍو

 وهزا ًفشق بينه خبراً اكخفاد . الخياليفجىبيم مفاهيم مخخلفت في ِمليت  جفنيف 

ي ًحخىي العفينت ازناً العفينت ٌعمى بامليناً الزأما الّنفش الثاني والزي ًشبي بيج ِمليت النلل و 

الاجفاالث وكذ مضود بىظائي النلل و  ًاملّذاث هزلبأتذر املنؽاة و م  الىاحب اج ًيىج مجهض  سظىها والزي 

.لزلً حّىي الذولت خلل ازناً او بّذ سظى العفينت  /لحذور ِىل نيت اـالح العف  ججهضاجخىفش فيه اميا

ادة في الخجاسة الخاسحيت فنمى اكخفاد اي دولت ٌّخمذ ِلى مّذٌ نمى ججاست،ا  اهميت له. ار ًلّب دوس الٍش



 

 

83 
 

حىدة ِاليت الناججت ِ  الف  باإلميانياث التي جلذمها وامليزاث راث هفاًة و الخاسحيت فيمى  سبي هزا النمى 

 الاظتراجيجيت املخبّت.ٍلي و املّاًير مخلىنت الذساظت و الدعى 

ت ,وبيّيت  لى تذ ظىاً هنان مخخلف انىاُ املىانئ نزهش من،ا ,مىانئ ـناِيت ,ججاٍس و ؼبه وبيّيت ِو

ولهزا حّخمذ اغلب الذٌو ِلى سفْ م  املعخىي   وهما هى مالتَ ول ميناً و له نؽاه محذد. .واخيرا مىانئ النفي

ِلى نىاق اوظْ تيث اـبحذ الذٌو التي جحخىي ِلى اهبر ِذد م  العف  هي التي جحىم  ألظىىلهاي الّمل

 الىظي البحشي الخجاسي خاـت ارا وانذ حّخمذ ِلى جنُى اظاويلها هزا ما ًمفي ميزة حذًذة للعىق املالحي.

ىنىلىجي اظدبذٌ فمْ الخىىس الخليغ اخشا الّنفش البؽشي تيث اـبح ًلف ِلى تافت الخىش أخيرا و 

ت ولى  مْ دساظت ميزانيت الّامت  باآلالثهزا الّنفش  املخىىسة سغم ِذم ظيروسة املنٍىمت الا باليذ الّاملت البؽٍش

ل املحل ب م  احل ـلل لىج اج الامش ميلف لّذة مفاٍسف و فلذ جـى جياليف وهزلً اخز الىكذ في الخذٍس

 املينائيت.ساث و هزا ما ًؤخش اداسة املنٍىمت اامله

ولى  في العنىاث اللليلت املاليت جذهىس  العىق الاكخفادي مما ادخل اغلب الذٌو في تالت سوىد ِلى 

نت املاليت واهلً ؼّىب و اودي بحياة املئاث م  الاشخاؿ  اغلب اللىاِاث نديجت لىباً مغ حمجمت الخٍض

الّام والليىد املفشولت  الاغالقٌ فترة الأج ان،ياس النلل الجىي خففّلى ظبيل الزهش ب النؽاواث مٍّموحمذ 

يل خىىسة ت،ذد ب إلى الحذ الزي ؼت بالغت ِلى حميْ الجهاث املّنيتاكخفادًلغىه ماليت و  إلىِلى العفش أدث 

ت كىاُ الىيراج املذني تٌى الّالم.  ها وجىىسها ِلى الشبي الزي وبما أج كىاِاث ِذة حّخمذ في نمى اظخمشاٍس

كذ أظفشث ِ  ِليه خشي املّخمذة الا فئج تالت الخّىل التي أـابذ هزه اللىاِاث  .ًديحه النلل الجىي 

  حلٌى ِام ب %00بنحى فلذ جشاحّذ تالت الشواب الّامليت  ,د الّالميالاكخفاجذاِياث واظّت النىاق ِلى 

 .2012ملياس شخق ملاسنت بّام 2.2ما ٌّادٌ انخفالا في ِذد الشواب بنحى  2020

ًشجبي ِنفش الىلب في الفذمت النفىيت باالنخفاك اس النفي بؽيل ملحًى ,تيث هما جشاحّذ اظّ

ت لىكف اندؽاس الفيروطب بما في رلً إغالق املذجب وهى ما أدي  الحاد في اظا،الن النفي نديجت الخذابير الاتتراٍص

جيت ا لؽشهت ألابحار النرٍو ب فئج Rystad Energy إلى جىكف النؽاه الاكخفادي في حميْ أنحاً الّالم. ووفلا

مليىج بشميل في اليىمب هى نديجت  10ب أو تىالي 2012% في اظا،الن النفي م  ِام 10الانخفاك بنعبت 

 و
ا
  انخفاك العفش حىا

ا
وم  هنا ًمى  مالتٍت الترابي املجمل بيج اللىاِاث تيث اـبح الخمشس  بحشا.و  بشا

لى الشغم م   آلخشمدعلعل ًنخلل م  نؽاه  لم  الخأزشاللىاُ البحشي الا انه ِامت وفي الجضائش خاـت  جأزش.ِو

ا ا فيما ًخّلم بنلل املحشوكاث بذاًت الاصمت الىبائيت جىكف هزا اللىاُ مؤكخا لذساظت الىباً ب ًى  ملحٌى خفـى

ت الّامليت اظخمشث نٍشا لادس في الىاحهت ولى  املّامالث و الف  الجفاكياث والّلىد املىحبالخذاوالث الخجاٍس

خباس اجباِها و  لت الاحل بيج الؽشواث املؤظعاث النفىيت ِلىد مخىظىى و  تيث ًحىماخزها بّيج الِا وٍى
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ملعخجذ بل وانذ والىسكت حشاًاث املخفم ِلي،ا في الّلىد لم جىبل بالفيروط احنبيت في الىكذ املحذد أي اج الا الا 

ذ املعخحم خىفا م  العف  و  الشابحت فلذ اـبحذ الؽشواث الاحنبيت جلىم بحجض مخخلف الناكالث كبل املِى

تتذور تاال  الناكالث  املنخجاث البتروليت لّمالئ،ا  حعخأحش HYPROC   SNTM ث اظخثنائيت ,فاملؤظعت الجضائٍش

ت م  ؼشواث الذٌو الّامليت مثل: Naftal ,Sonatrachالذائمىج  ب فشنعاب بلجييا ,هما حّمل هزلً مْ مجمِى

ت التي جشبي حيث توقفت   النلل البحشي للمعافٍش  فلذ واحه ـّىباث في الخلذماما . املانيا ...الخ ستالث البحٍش

 250ملياس ظنديمب بّذ إلغاً  1100ملياس دًناسب بما ٌّادٌ  11الجضائش بمخخلف بلاُ الّالمب إر ججاوصث ِخبت 

ت وفلذاج كشابت  ذ م   500ستلت بحٍش بح الافالط اللاسب الىتيذ فبّذما اـ ألف مشهبت 150ألف معافشب وأٍص

ادة في جزهشة الشتل ت اندؽاس الىباً م  حهت  تاكشث الذولت بٍض وهزا ما ادي الى نفىس املجخمْ م  حهت و الى ظِش

 اخشي.

ار اتخياواث لخجنب خعائش مادًت فبّذما جشبْ الىباً ِلى الّشػ الاكخفادي اـبح م  المشوسي اجخ

ت .فاِخمذث الجضائش ِلى حّبت و  تبؽٍش اًت مىا م  الخذابير الاتتراٍص ت التي ت،ذف الى ِس الكات،ا المشوٍس وخيي،ا ِو

فلذ جم غلم الحذود مْ الّالم الخاسجي هزلً جىبيم الحجش  خاسج الىو  الذبلىماظيت والاكخفادًت داخل و 

اباثلي او الجضئي ِلى بّن والًات،ا و الى اليتاالغب هزا ِلى تعب ِذد الـا وكاِاث  ً حميْ املنافعاث الٍش

الت ,الانخلاٌ الى جىبيم الجامّاث هزلً منّذ ـالة الخّليم ِ  بّذ لجميْ الاوىاس وغلم املذاسط و  الٍش

أي وانذ الجمّت وغلم املعاحذ مْ فشك غشاماث ماليت ليل م  امخنْ ِ  اسجذاً الىماماث تمش الخجمّاث 

 .هزا ملنْ اندؽاس الىباًظىاً افشاح أو غير رلً و 

ل الّ الخىىس الخىنىلىجي الى ِالج الا اج الىباً الصاٌ الي ًىمنا هزا مىحىد ولى  ِلى لماً و وسغم جـى

ت الّامليت الاكخفاد الّالمي و بذا حّافى  دسحاث وفيفت تيث  الجضائشي م  حذًذ وفخحذ ابىاب الخبادالث الخجاٍس

 نديجت لفخح الحذود.

الجائحت وم  ازاس لا،ا الاكخفادًت م  ـذمت ج الجضائش ماصالذ جخّافى لخحيي عجأوم  هنا نخخم كىلنا ب

نا،ا املاليت  ما مغاظّاس النفي و   للمجخمْ الجضائشي. 12-وال ننس ى الازاس النفعيت التي ظبب،ا وىفيذ خٍض
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Intertanko covid-19 (‘coronavirus’) clause – time charter parties 

Notwithstanding any other term to the contrary in this charterparty, the vessel will not be required to call 

at any port, place, country or region if in the master’s or owners’ reasonable judgment there may be a risk 

of exposure of the crew or other persons on board to covid-19 (‘coronavirus’). 

Should charterers order the vessel to a port, place, country or region which is presently or subsequently 

becomes affected by the coronavirus (the ‘coronavirus affected area’), and if such order has not been 

refused in accordance with sub-clause 1 hereof then the following provisions to apply: 

a) if, prior to reaching the load or discharge port, in the reasonable judgment of the master or owners, the 

level of risk of exposure of the crew and other persons on board to the coronavirus becomes 

unacceptable, owners shall be entitled to request fresh voyage orders from charterers. 

b) if, following tender of notice of readiness, either prior to or during loading or discharge, in the 

reasonable judgment of the master or owners, the level or risk of exposure of the crew or other persons on 

board to the coronavirus virus becomes unacceptable, the vessel may proceed to a safe waiting place and 

owners shall be entitled to request fresh orders from charterers. 

c) Any time taken for the purposes of obtaining free pratique shall be charterers’ account and shall not 

prevent the tender of a valid and effective notice of readiness. 

d) Charterers shall arrange at their time and expense for all appropriate inspections and certification, 

including but not limited to screening, cleaning, fumigation, quarantine of the vessel and/or crew or other 

persons on board and the obtaining of medical advice and/or treatment, as required at any port or place 

where the vessel calls under this charterparty 

e) Owners shall promptly provide any recent crew health records, evidence of the vessel’s prior trading 

pattern, and other existing documentation required by the port authorities for the purposes of free 

pratique. Owners shall ensure that shore leave for any crew member in a coronavirus affected area shall 

be prohibited. should the vessel be boycotted, refused admission to port, quarantined, or otherwise 

deyaed in any manner whatsoever by reason of having proceeded to a coronavirus affected area, the 

vessel shall remain on-hire for all time lost and any direct losses, damages and/or expenses incurred by 

owners as a result shall be paid by charterers. in the event that the vessel is boycotted, refused admission, 

or otherwise delayed as stated above within 30 days after having been redelivered under this charterparty, 

then charterers are to compensate owners for all time lost as a result as if the vessel is still on hire, in 

addition to compensating owners for all direct losses, damages, and/or expenses which may arise as a 

result of the above. 

 



 املالحق

 

Owners and charterers agree that the outbreak of coronavirus virus shall not be considered as force 

majeure or as a frustrating event of the charter party. The vessel shall have liberty to comply with all 

orders, directions, recommendations, precautionary measures or advice of any governmental or 

international authority and/or the flag state of the vessel relating to or arising as a result of the vessel 

being ordered to a coronavirus affected area. Charterers shall ensure that all bills of lading for cargo to be 

carried uder this charterer party shall incorporate the above provisions. 

Bimco covid-19 crew change clause for time charter parties 2020 

(a) In addition to any other right to deviate under this contract, the vessel shall have liberty to deviate for 

crew changes if covid-19-related restrictions prevent crew changes from being conducted at the ports or 

places to which the vessel has been ordered or within the scheduled period of call. Any deviation under 

this clause shall not be deemed to be an infringement or breach of this contract, and owners shall not be 

liable for any loss or damage resulting therefrom. 

(b) owners shall exercise the right under subclause (a) above with due regard to charterers’ interests and 

shall notify charterers in writing as soon as reasonably possible of any intended deviation for crew 

changes purposes. 

(c) Charterers shall procure that subclause (a) shall be incorporated into any and all sub-charter parties, 

bills of lading, waybills or other documents evidencing contracts of carriage issued pursuant to this charter 

party. 

(d) During the period of such deviation the vessel shall: 

(i) Remain on hire, but at a reduced rate of hire of usd ……….. per day. In the absence of an agreed amount, 

fifty per cent (50%) of the hire rate shall apply. the cost of bunkers consumed shall be shared equally 

between owners and charterers. 

(e) While the vessel is at the port of deviation all port charges, pilotage and other expenses arising out of 

such crew changes shall be for the owners’ account. 

59/ covid/ desease clause 

Owners warrant that on delivery the vessel has no infection cases covid-19 onboard. 

Owners to exercise due diligence in maintaining protective measures onboard at all times to minimize risk 

of infection from personnel boarding the ship during the tcp. If owners fail to exercise due diligence and as 

a result vessel is delayed, all time and costs to be for owners account and the vessel is considered off hire 
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COVID-19 CREW CHANGE CLAUSE FOR TIME CHARTER PARTIES 2020 

BIMCO COVID-19 Crew Change Clause for Time Charter Parties 2020 

(a) In addition to any other right to deviate under this contract, the Vessel shall have liberty to deviate for 

crew changes if COVID-19-related restrictions prevent crew changes from being conducted at the ports or 

places to which the Vessel has been ordered or within the scheduled period of call. Any deviation under 

this clause shall not be deemed to be an infringement or breach of this contract, and Owners shall not be 

liable for any loss or damage resulting therefrom. 

(b) Owners shall exercise the right under subclause (a) above with due regard to Charterers’ interests and 

shall notify Charterers in writing as soon as reasonably possible of any intended deviation for crew 

changes purposes. 

(c) Charterers shall procure that subclause (a) shall be incorporated into any and all sub-charter parties, 

bills of lading, waybills or other documents evidencing contracts of carriage issued pursuant to this 

Charter Party. 

(d) During the period of such deviation the Vessel shall: 

(i)* remain on hire, but at a reduced rate of hire of USD ……….. per day. In the absence of an agreed 

amount, fifty per cent (50%) of the hire rate shall apply. The cost of bunkers consumed shall be shared 

equally between Owners and Charterers. 

(ii)* be off-hire and the cost of bunkers consumed shall be for Owners’ account. 

(e) While the Vessel is at the port of deviation all port charges, pilotage and other expenses arising out of 

such crew changes shall be for the Owners’ account. 

* (d)(i) and (d)(ii) are alternatives. Delete whichever is not applicable. In the absence of deletions 

alternative (d)(i) shall apply. 

 



 ملخص

ٌعحبر الىقل البحزي مً ألثر الىسائل اسحخذاما في الحجارة الذولية وأدت جائحة مىروها إلى اضطزابات هامة في 

أحذ ؛ 91 -اليشاط البحزي وتهذف هذه الذراسة؛ الى جسليط الضىء على اهم ألاثار الاقحصادًة الىاثجة عً أسمة مىفيذ

خ املعاصز الىقل البحزي للبضائع؛ في العالم عامة  الاقحصاد العالمي ومً خالله على على ألثر الححذًات صعىبة في الحاٍر

وفي الجشائز خاصة؛ وبالزغم مً أن الجائحة ماسالد حاضزة ولم ثخحفي بعذ الا ان مخلفاتها بذأت ثظهز على الاقحصاد 

ة املعحمذة مً طزف الحهىمات ملجابهة الىباء مً خالل ثقي يذ حزله الحجارة الذولية والغلق وفزوعه. فاإلجزاءات الاحتراٍس

ة الذولية؛ ادي الى الحأثير السلبي  الجشئي او النلي للمصاوع وجعطل عجلة الاسخثمار والحىقف املؤقد للعالقات الحجاٍر

على الىقل البحزي ومً ثم على هقل املحزوقات. وفي النهاًة سىحاول الخزوج بحىصيات واقتراحات لنهىض باالقحصاد 

 بقطاع الىقل البحزي للمحزوقات.الىطني ولذا 

 .هيبروك للىقل البحزي مىروها،  البحزي، جائحةالىقل الكلمات املفتاحية: 

Résumé  

Le transport maritime est l'un des moyens les plus utilisés dans le commerce international, et la pandémie 

de Corona a entraîné d'importantes perturbations dans l'activité maritime. Faire la lumière sur les effets 

économiques les plus importants résultant de la crise du Covid-19 ; L'un des défis les plus difficiles de l'histoire 

contemporaine à travers l'économie mondiale est le transport de marchandises; dans le monde en général et en 

Algérie en particulier; Bien que la pandémie soit toujours présente et n'ait pas encore disparu, ses vestiges 

commencent à apparaître sur l'économie et ses branches. Les mesures de précaution adoptées par les 

gouvernements pour faire face à l'épidémie en restreignant la circulation du commerce international, la fermeture 

partielle ou totale des usines, la perturbation de la roue des investissements et la suspension temporaire des 

relations commerciales internationales ; Cela a eu un impact négatif sur le transport maritime et donc le transport 

des hydrocarbures. Au final, nous essaierons de faire des recommandations et des suggestions pour l'avancement 

de l'économie nationale ainsi que du secteur du transport maritime des hydrocarbures. 

Mots-clés: Transport maritime, pandémie de Corona, Hyproc. 

Abstract: 

Maritime transport is one of the most used means in international trade, and the Corona pandemic has 

caused major disruptions in maritime activity. Shed light on the most important economic effects resulting from 

the Covid-19 crisis; One of the most difficult challenges in contemporary history across the global economy is the 

transportation of goods; in the world in general and in Algeria in particular; Although the pandemic is still present 

and has not yet disappeared, its vestiges are beginning to appear on the economy and its branches. The 

precautionary measures adopted by governments to deal with the epidemic by restricting the flow of international 

trade, the partial or total closure of factories, the disruption of the investment wheel and the temporary suspension 

of international trade relations; This had a negative impact on maritime transport and therefore the transport of 

hydrocarbons. In the end, we will try to make recommendations and suggestions for the advancement of the 

national economy as well as the sector of maritime transport of hydrocarbons. 

Keywords: Shipping, Corona Pandemic, Hyproc 


