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 شكس و عسفان

الحمد هلل الري بىعمخه جخم الصالحاث و الظالم على أشسف خلق هللا أجمعين و حبيبيىا محمد صلى هللا عليه 

 وطلم.

جاء في ألاثس أن الشكس شاهد إلاخالص و من ال ٌشكس الىاض ال ٌشكس هللا و لرا كان لصاما عليا و دًىا في عىقي 

ب أو بعيدأن أشكس أهاض كثر قدمىا لي مجهىداتهم   طىاءا من قٍس

في البدء أجقدم بأطمى آًاث الشكس والعسفان وأهدي هرا العمل خالصا لسفيقت دزبي و جىأم زوحي وشميلتي في 

التي أجاحذ لي هره  الفسصت  و العىدة الى الدزاطت من جدًد فقد كاهذ   " نســــــــــمن فـــاطمــة "العمل ألاطخاذة 

 هره املسحلت من حياحي.لي عىها و طىدا في اجخياش 

" بن شني عبد القادز " الري اشسف على هرا العمل  أطخاذهالجامعت عبد الحميد بن بادٌع و أجىجه بالشكس 

  فكان مىجها و مصىبا وصابسا و مقدما كل ما لدًه من علم ومعسفت فلم ًبخل عليىا فله وافس شكسي و جقدًسي 

. عمال الضسائب  " مصلحة الاحصائيات "ىاء مظخغاهم كما أجقدم بالشكس الى كل من عمال مؤطظت مي

" كما  ال أوس ى صدًقاث دفعت املاطتر اللىاحي كن لي  عباس ي  نجاةأخص بالركس  املديرية الفرعية للتحصيل"

 صدًقت العائلت  فضيلةو طىدا .

الري كان لي  محمد " " بوشاربم شكسي و جقدًسي و عسفاوي و امخىاوي الى صدًقي و شميلي بالعمل و اخيرا أقد

ت و  عىها و طىدا فقدم لي الخىجيه و الىصائح الغاليت و الكلماث الدافعت ولم ًبخل عليا باملظاعداث املعىٍى

ل الشكس .  املادًت فله مني جٍص

 وبعدها الشكس املىصىل ألطسحي الصغيرة و اخىاحي و أخىاوي

 و لى  بكلمت طبيت و ابدظامت صادقت.و الشكس الي كل من طاعدوي في اجمام هرا العمل املخىاضع 
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 املقدمة: 

تعتبررعملية ررتماء فررالممررالامتصايررهمااتأرراياملرراسامالالرر امصا الررتمتصررانامااتأرراياتمن ا ررتمتصاا  ررتم   ررامتص رر م

ااءت امللىمتلتغالام رامصراا ام ازتصتمتعانيم نمتصففرمنمتلجهلمنمتملرضمنتنمتصاببمتصرئيس  منءتلمذصكملهملامم

  نم هتءيمظب ع ت،مبشريتمنم ايات.

تلجستئرم فعمضرينم ميهلرتمتصرانامتص ر م  ترالمصعية رتمالاقيرالمااتأرايامنمصهرامتصعاارام رنمتملرهتءيمنالا  اق را م

ب رررامتص رر ماي ررنمتلررتغالصهامنمالتيررايملةي ررامصت ف ررامتصايررهمااتأررايامتملاشررهيمن ررنم ةرركمالا  اق ررا متصافررلمتص

تصرر اماةعررربمينءتمسعرررايممرررالام  ف رررامتصايررهمااتأرررايامنمذصررركمناررربتمملرررام يتة رر متلجستئررررم رررنم هارررعم غرتمرررالام تي ررر م

 اتيثلممالامإظالصت مللىمتصب رمألاب ضمتملتهلغمن مانءت امصبعضمتصانامألاسريف تممتص  مصياتمصهام ااس مب ريت.

تملاعفرتمألاسريف رتمنارامصعربملر تمألالرعهامينءتم هيرامتلجستئرم رنمانتئرلمتصرانامتص ر مت تة رتمالرعهيم ماءيرامممرالام

مررالام ا ررتمااتأررايمتلجستئرررامنمقيررهاممررالامتصفالررعت ملررابفتمإيماقرر م ررهام رت عرراممررالام نقررتموممألا  ررع م يررامتنع رر م

 للىمايتلامللىمتملهتنئمتلجستئريت.

ئريرتمنذصركم رنم رالاميءتلرتمنملاساام نمملر امتصاءتلرتم عرسرتم راوم راج عمتصافرلمتصب ررامللرىمايتلمتملرهتنئمتلجست

حاصررررتم  اررررالم اررررتغاقنمملعرسررررتمإ  اق ررررا مبةرررراقاممررررالاملرررر تمتصفعرررراممنتصهلررررائلمتمل رررر ر مل ا ررررتملرررر تمتصفعررررامم يررررام

لرراعيلم ررنم ررالاميءتلررتمتمل اررالمللررىمقدرراممليةرر منالاتسرر مللررىمتملاررتهيا متمل ة ررتمنمتصانص ررتمنتنع الررا  مللررىم

 تملاعفتمتاتأاياامنت تيال ا.

  فا نمل امتصاءتلتمإلىمسأة نم ياالالا:منماامليةاامللى

 مممتصفأررلمألانا:مليه  ررا محررهامتصافررلمنتصافررلمتصب رررامبررالجستئر،نمذصرركمعلعررالم فهررهمملررامملررنمتصافررلم

نماقياظ ممتص اماااءلمس  متصافلمتصب رام،متص امناعىم نم الاملر تمتصفأرلم عرسرتمنشرا  منم عرهءام

تئريررررتم ررررنم ررررالامنشرررراظات امن شررررا ةهامنمتصتغ ررررعت من أررررائمممن  هقا رررر منلرررراتعرنمتالررررامصةيررررهتنئمتلجس 

 تصعاءئتملةي ام نم الامتا  علا.

 تصفأرررلمتصثررراني:مميءتلرررتمحاصرررتمنتارررعمتصافرررلمتصب ررررامبي ارررالم ارررتغاقنمنتصررر املرررهم رررسلم رررنمقدررراممتصافرررلم

 تصب راممالامتلجستئر.

 إلاشكالية املطروحة

الامذصرركمقيررهمن عررهءممررالامتلحر ررتمتصب ريررتمتصعامل ررتميشرهامتصعرراصنممررالامتصارراهت مألا  ررع مقيررهتمتاتأرراياام ب ررعتم رراحب ممرر

ح ثمليةتم عدنمينامتصعاصنم ا تمتملتفا تم   رامإلرىم هت برتملر تمتصتعرهءم رنم رالامبارالماقديرتمقفرلمب ريرتم
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 تعرررهء منسعاصرررتم فررريمباملتعةبرررا متلحاص رررت،منذصررركمصت اررر نم رررا ات امنتغع رررتمتصعةررربمتملال تارررامللرررىم رررا ا ملررر تم

 ياممالامتصهاتمتلحاضرم  ة امنينص ا.تصفعاممتص اماةعبمينءتم ه

نمتصاراتامتملعرررنوملرره:م ررام رراام هت برتمتصافررلمتصب ررراممررالامتلجستئرررمصتعرهءمتصت اهصررهاالامتمل ارراءمممررالاملرر تمتملمرراامنم

   فمتاتف امتلجستئرم نم هاعهامتلجغرتمالامتملتي  ممالام  ف امتصايهمنمتصتاي تمااتأايات؟

 سرض ا متصاءتلت:

 تصافاطمتصتاص ت:م يثةتمسرض ا متصاءتلتممالا

 تملهتنئمتلجستئريتمنينءلام  ة امنمينص ا (1

  اجرمايتلمتصافلمتصب رامباصدرنفمتصا التمنااتأاياتمتص  م ر مب امتلجستئر. (2

 تصافلمتصب راممالامتلجستئرمغ عماايءمللىم هت هتمتصت ااا متصت اهصه  تمتمل ااءلتممالامل تمتملماا. (3

 أهداف الدراسة:

 ت افمل امتصاءتلتمإلى:

 تصتعرفمللىم االيتمتصافلمتصب راممالامقيهمااتأايمتلجستئرا  (1

 إبرتزمتملعهاا منمتملشا لمتص  م هت  متصافلمتصب راممالامتلجستئر (2

 تاالعتومتلحةهامتملاعف تمنمتملفبهصتمتص  م هت  ماعاممتصافلمتصب راممالامتلجستئر. (3

 أهمية الدراسة:

 ألاهمية العلمية: أوال :

 تمتملماامنذصكمصااء متصاءتلا منألابماثممالامل تمتمل اتنإجرتلمتلجاقبمتملعرمالاممالامل  (1

لامتصفمه متص  م ر ت امتصاءتلا متصاابفتمس ياماتعةامباجرمتصافلمتصب راممرالامقيرهمااتأرايمتلجستئررامنم (2

 تصت ااا منمتملشا لمتص  م هت ه 

 ألاهمية العلمية: ثانيا:

 مالام  ف امتصايرهمنتصتاي رتمااتأراياتمتاة غمتصلهلمللىمتصانءمتص اماي نمإنماةعب متصافلمتصب را  (1

مررالامتلجستئرررمنذصرركم ررنم ررالامإلررها  ممررالام عررهءمنتزيلرراءملية ررتمتصتبررايامتصتمرراءامبماقرربم ررهس عاملجاقررربم

  ب عم نمتصعيال مألا اب تمصةانصت
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يعتبررعمتصب ررثم هيررامملالاررا متصافررلمتصب رررام ررنمح ررثم عرسررتمتصت ررااا منمتملشررا لمتص رر م هت رر ملرراام (2

 صةعيلمللىم عالجت ام اتفبالمصتةعبمينءلاممالامتصايهمااتأايامصةباليتملالاا منذصكم

تعهيمالي تمتصب ثمإلىمتصانءمتص اماي نمانماةعبر متصافرلمتصب رراممرالامحرلمبعرضمتملشر ال مااتأراياتم (3

نما تيال تمتص  م هت  مينامتصعاصنمتصثاصث،مح ثميعتبعم نماحامالرنمتصرنتسراماارتيارتمصةرانامتص ر مصهرام

  مللىمت تالكم ثلمل تمتصاهمم نمتل ا ا مبماقبمذصكمياالنممالام خف فم عاي متصبعاصتتصفاء 

 املنهج املتبع:

 تملاهجمتملتبعممالامل امتصاءتلتملهم اهجمتلتفرتئيمن في.

 ليه  ا محهامتصافلمنمتصافلمتصب رامبالجستئرمالفصل ألاول :

 ليه  ا محهامتصافلمنمتصافلمتصب را ماملبحث ألاول:

 تصافلمتصب رامباملهتنئمتلجستئريتملثاني:املبحث ا
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 ملدمت الفصل ألاول:

 عمىمُاث حىل الىلل و الىلل البحسي  املبحث ألاول:

ٌكيل الىلل حؼءا َاما مً الخُاة اإلاٗانغة و الىاك٘ ان الىلل وان صائما ٖىهغا مهما في خُاة مٗٓم 

،و ؾُٓل هظلً في اإلاؿخلبل بط ان وؾائل الىلل وهٓمه حٗض ماقغا ؤو ملُاؾا  اإلاجخمٗاث في الٗهىع الغابغة

 ٖاصال إلاضي همى الضٌو و الكٗىب و جلضمها.

 املطلب ألاول: مفهىم و أهمُت الىلل البحسي 

فا للىلل ًلٌى BIRDًلضم " َاهؼ ؤصلغ" الخبير في الكاون الىلل لضي البىً الضولي لؤلوكاء و الخٗمير) ( حٍٗغ

ٌٗبر الىللًٗ زضمت ؤو خضر لئلًهاٌ مغاهؼ ؤلاهخاج و اإلاىاَم ألاَلت بالؿيان ًبًٗها، ؤي م٘ مغاهؼ  فُه:"

 الاؾتهالن".

و مىه فان ؤصلغ ًغهؼ ٖلى مؿإلت الٗالكت بين ؤلئلهخاج و الئلؾتهالن،هما ًُغح في الىكذ هفؿه مىيٕى 

ل في الخُىع الخًاعي وجىؾُ٘ الؿىق و الاجهاٌ بين اإلاىاَم ألاَلت بالؿيان ماهضا بظلً ٖلى صوع الىل

 حؿهُل الاوؿُاب للبًائ٘ و ألاشخام.

ٗغف الاكخهاصي الكهير)  الىلل ٖلى ؤهه" زضمت وؾُُت ووؾُلت لخدلُم الهضفJ.M.THOMSAN)َو

صون ؤن ًيىن َضفا في خض طاجه و ًيىن الهضف اإلالهىص حٗبيرا في اإلاىك٘ ؾىاء باليؿبت لؤلشخام ؤو  

 ( .1البًائ٘")

َى وكاٍ زضمي ًيخج مىفٗت في اإلايان و الؼمان بىاؾُت شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًًمً  :عٍسف عام للىللح

ائي لؤلشخام و البًائ٘ في مجاٌ مٗين مً ميان ألزغ ٖلى متن مغهبت مٗضة لهظا الغغى  ل الفيًز الخدٍى

 (  .2وإلاؿافت مُٗىت")

فاث البي كضمها باخثىن ًي خمىن بلى مسخلف اإلاضاعؽ ؤًً جىاولىا فحها مً زالٌ بٌٗ ملخهاث َظٍ الخٍٗغ

ت مً الخىُٓم و الخلىُاث  اث مخىٖى ت اإلاغجبُت بمؿخٍى وكاٍ الىلل باٖخباٍع اخض ؤقياٌ الفٗالُاث البكٍغ

فاث فهي حؿمذ لىا باؾخيخاج ٖضص مً اإلااقغاث الغئِؿُت البي جىاولها َاالء  اإلاسخلفت و بط جدكٗب َظٍ الخٍٗغ

اع الىاؾ٘ و الكامل لخٍٗغف الىلل ومً َظٍ اإلااقغاث هظهغ:الباخثىن و البي ًمىً  ها إَل  ؤن جيىن بمجمٖى
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 عبِ مغاهؼ ؤلاهخاج بمغاهؼ الاؾتهالن و الٗىـ. -1

ً اإلاسخلفت.-2  الغبِ بين مىاَم الَى

ىُت-3  جىؾُ٘ هُاق الٗمغان وجىؾُ٘ الؿىق الَى

 اٖخباع الىلل فٗالُت بهخاحُت و زضمُت ؤًًا-4

 وكض جيىن َضفا بدض طاجه ؤخُاهاوىهه وؾُلت  -5

 وىهه طا مىك٘ زام و مميز في جهيُف اليكاٍ الاكخهاصي للمجخم٘ و في الترهُب اللُاعي لالكخهاص. -6

7- .  وىهه هملُاؽ للخلضم الاكخهاصي و الخًاعي للضٌو

 .1ًىضعج يمً كُإ الخضماث و َى مىمل إلاسخلف اللُاٖاث -8

اع الىاؾ٘ والكامل لخٍٗغف الىلل ومً َضٍ اإلااقغاث َاالء الباخثىن والبي ًمىً ؤن  ها إَل جيىن بمجمٖى

 هظهغ :

 عبِ مغاهؼ ؤلاهخاج بمغاهؼ الاؾتهالن والٗىـ

ً اإلاسخلفت  الغبِ بين مىاَم الَى

ىُت   جىؾُ٘ هُاق الٗمغان وجىؾُ٘ الؿىق الَى

 اٖخباع الىلل فٗالُت بهخاحُت وزضماجُت ؤًًا

 طاجه ؤخُاها وىهه وؾُلت وكض جيىن َضفا بدض

 وىهه طا مىك٘ زام ومميز في جهيُف اليكاٍ الاكخهاصي للمجخم٘ وفي الترهُب اللُاعي الكخهاص

 ٌ  وىهه هملُاؽ للخلضم الاكخهاصي والخًاعي للضو

ى مىمل إلاسخلف اللُاٖاث  ًىضعج يمً كُإ الخضماث َو
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 أهمُت الىلل :1-1-1

ت في الٗهىع البي ؾاصث فحها بضؤث جبرػ ؤَمُت الىلل مىض الٗهىع اللضًمت فلض  ؾافغث اللىافل الخجاٍع

لت للخباصٌ ؤصث بلى جىؾُ٘ الُلب  هغث الىفىط واهدكغث هٍُغ اإلالاًًت لخدمُل الؿل٘ مً ميان بلى ؤزغ ْو

ٖلى الؿفغ وؤنبذ الخجاع بداحت بلى اهدكاف وخلب الؿل٘ الخضًضة بلى بالصَم وبٓهىع الثىعة الخىىىلىحُت 

ث ؾاَمذ في الخلضم الفني لىؾائل الىلل وؾمذ لها بان جخدضي وجخجاوػ ٖلباث ؤزيرة مً في الىلل والاجهاال 

لت والبُٗضة البي جفهل ًٖ مىُلت ؤزغي.  بُجها الٓغوف الُبُُٗت الجغغافُت لبٌٗ اإلاىاَم اإلاؿافاث الٍُى

ومىجها مً جباصٌ  فؿاَم الخلضم الخىىىلىجي في وؾائل الىلل بلى ؾهىلت اخخيان ألافغاص واإلاجخمٗاث ًبًٗها

خين: ت هبيرة ة وجإحي ؤَمُت الىلل في خُاة الفغص واإلاجخم٘ مً ػاٍو  الخبراث واإلاٗاعف اإلاسخلفت بؿٖغ

م للميان لضي  ت ألاولى :حٗخبر وؾائل الىلل ٖامل مدضص له ؤَمُت كهىي في جدضًض ازخُاع ألافغاص وؤؾَغ الؼاٍو

 ًلُىىن فُه وميان الٗمل.

ت الثاهُت: جإزغ  وؾائل الىلل بضعحت ؤو ؤزغي ٖلى اللضعاث الصخهُت  جضزل جيالُف هلل الؿل٘ في الؼاٍو

ىضح طلً الضوع  ؤؾٗاع بُٗها ومً حهت ؤزغي جازغ جيالُف  هلل اإلاىاص الخام في ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث الجهائُت ٍو

 الفٗاٌ الظي جلٗبه وؾائل الىلل في صائغحي ؤلاهخاج والخىػَ٘ .

 :أهماط الىلل1-1-2

الىلل بلى ؤهماٍ مسخلفت وليل همِ ميزاث زانت به جخدضص بُبُٗخه الجغغافُت والىؾائل اإلاؿخٗملت  ًىلؿم

مىً ٖغيها في ماًلي:  فُه ٍو

 الىلل البري: -1

 :الىلل البري بالسُازاث 

خماص ٖلحها ؤو الخاحت  اصة الٖا خماص ٖلحها مً ؾً والى ؤزغي ولٗل الؿبب الىاضح في ٍػ وؾُلت مهمت ًؼصاص الٖا

و الاؾخجابت الٗالُت البي جخهف بها لخلبُت خاحاث الىلل ؾىاء وان طلً باليؿبت لىلل ألافغاص  بلحها َى اإلاغوهت

٘ مابين اإلاىاَم الجغغافُت  ؤو البًائ٘. بن ؤَمُت الىلل بالؿُاعاث جإحي مً زالٌ الترابِ الؿهل والؿَغ

غي ث ًفي جدلُم ٖملُت الاجهاٌ بىفـ اإلاغوهت اإلاخىازغة والبي ًهٗب في الىثير مً ألاخُان ٖلى وؾائل الاز

غ الُغق لخىفير اوؿُابُت  البي جخمخ٘ بها الؿُاعاث بن جُىع الىلل بالؿُاعاث ًجب ؤن ًىاهبه جسُُِ وجٍُى

غ وجدضًث قبياث الىلل وي جدهل ٖلى هفاءة ؤٖلى في  ؾلُمت لهظٍ اإلاغهباث لظا اججهذ الضٌو بلى جٍُى

 ُٖت البي جدللها الؿُاعة.الٗملُت ؤلاهخاحُت والاحخما
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 :الىلل بالسكك الحدًد 

جبرػ ؤَمُت الىلل بالؿىً الخضًض مً زالٌ كضعتها الىبيرة ٖلى هلل الخمىالث الثلُلت وإلاؿافاث بُٗضة 

ت بٌٗ اللُاعاث  ت واضخت جفىق الىثير مً الىؾائل ألازغي خُث بلغذ ؾٖغ هم/ؾا،هما جبرػ  210وبؿٖغ

ا ت الىبيرة حغاء مغوع  ؤَمُت الؿىً مً زالٌ جإزيَر اإلاباقغ في جىػَ٘ الؿيان وبًجاص الخجمٗاث الخًٍغ

قبياث الؿىً فحها وهما هالخٔ طلً في الٗضًض مً اإلاضن ألاوعوبُت الهىاُٖت البي همذ واػصَغث حغاء وحىص 

 الؿىً الخضًض فحها.

هبيرا في جدلُم ألاَضاف  وحٗخبر الؿىً الخضًضًت في ملضمت وؾائل الىلل البي حٗخمض ٖلحها الضٌو اٖخماصا

لى طلً جلىم الٗضًض مً الضٌو بةوكاء الؿىً  ت ، ٖو الاكخهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت والٗؿىٍغ

الخضًضًت وجدضًثها بالىخضاث اإلاخدغهت الخضًثت ،و اإلايكاث الثابخت مً الخٍُى الخضًضًت ٖلى ؤؾاؽ مغاٖاة 

ؤَمها في ضخامت الاؾدثماعاث اإلاُلىبت والن ؾىً زهائو الاؾدثماع في كُإ ؾىً الخضًض البي ًخمثل 

ت  الخضًض نىاٖت هثُفت بداحت الى عاؽ اإلااٌ وجيامل الاؾدثماعاث بمٗنى اهه في خالت قغاء كاَغاث طاث ؾٖغ

اث الٗالُت ،وطلً حٗخبر الؿىً ٖامال مً  ٖالُت فالبض مً ججضًض الخٍُى الخضًضًت لخخدمل َظٍ الؿٖغ

ً الهىاعي خُ ث جبرػ ؤَمُخه في مغخلبي ؤلاهخاج والخىػَ٘ خُث جخىفغ فغم هلل للمىاص ألاولُت ٖىامل الخَى

ً والاؾتهالن ىهغ الٗمل والؿل٘ وهظلً هلل ؤلاهخاج بلى مىاَم الخسٍؼ  1ٖو

 الىلل املائي: -1

 ٌٗخبررر الىلررل اإلاررائي مررً ؤولررى الىؾررائل البرري اؾررخسضمها ؤلاوؿرران فرري الخىلررل بط ؤن اإلاجرراعي اإلاائُررت مخررىفغة بهرررىعة

َبُُٗررت وبكرريل هبيررر ممررا ؾرراٖض ٖلررى اؾررخٗمالها فرري الخىلررل وإلاؿررافاث َررىاٌ وزهىنررا ب هررا ال جدخرراج بلررى حهررض 

هبيررررر ٖىررررض اؾررررخسضم الررررؼواعق الخكرررربُت فرررري ألا هرررراع بررررالغةم مررررً بقرررريالها البضائُررررت .بن الثررررىعة الىبررررري فرررري مُررررضان 

الررؼواعق ،واؾررخمغث الازتراٖرراث فرري  نررىاٖت الىلررل اإلاررائي كررض خررضزذ بٗررض ازترررإ اإلادررغن البسرراعي واؾررخسضمه فرري

(مالًرين َرً مرً البًرائ٘ لٗرل 3-2بىاء الؿفً ٖلى ازخالف ؤهىاٖها خبرى ونرلذ كرضعة بٗرٌ الؿرفً ٖلرى هلرل )

الؿررغ فُاالَخمررام باؾررخسضام َررظٍ الىؾررُلت فرري الىلررل َررى الاهسفرراى الىبيررر فرري الخيررالُف البرري جخدملهررا البًررائ٘ 

 2ٖىض الاهخلاٌ مً كاعة بلى ؤزغي حغاء اهخلالها إلاؿافاث بُٗضة وزانت 

 

                                                           
1

في ) 3امنلل امبحري, مرص , ادلار املرصًة انلبنانية نلعباعة , امعبعة امثامثة ص (اكتصادايت1002خمتار امسًو  

2
marshall (1921) industy and tradelondon 
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 :الىلل الجىي  -2

بن الىلل الجىي ؤنبذ في الىكذ الخايغ لِـ فلِ واؾُت الىلل بين اللاعاث والبلضان وبهما ؤًًا بين 

اإلاضن في البلض الىاخض،ٖلى بن ؤَمُت الىلل بالُائغة ال جلف ٖىض ألافغاص فلِ بل هلل البًائ٘ ؤًًا خُث 

فىق  ٌٗخلض بٌٗ اإلاغكبين بان ً مً حهت ٍو حجم البًائ٘ اإلاىلىلت بىاؾُت الُائغة ؾُفىق حجم اإلاؿافٍغ

ظا ما ؾُدلله مً اوٗياؾاث  حجم البًائ٘ اإلاىلىلت بىاؾُت البازغة والؿىً الخضًضًت مً حهت زاهُت َو

 اًجابُت ٖلى مجمل الخغهت الاكخهاصًت.

 :أهىاع وسائل الىلل وعىامل اخخُازها1-1-3

 :أهىاع وسائل الىلل 

ٌٗخمرررض ورررل همرررِ مرررً ؤهمررراٍ الىلرررل ٖلرررى وؾرررائل حٗخبرررر اإلادرررغن ألاؾا ررر ي لٗملُرررت الىلرررل وجسخلرررف برررازخالف 

 الىمِ هما جسً٘ ٖملُت ازخُاع الىؾُلت لٗضة ٖىامل هضعحها فُماًلي :

:كطاع الىلل البري ٌعخمد على 

 )الؿُاعاث )مسخلف اإلاغهباث، خافالث، قاخىاث...الخ 

 .اللُاعاث 

 .ألاهابِب 

 الىلل البحسي ٌعخمد على: كطاع 

 . اللىاعب الهغيرة 

 . اللىاعب اإلاخىؾُت 

 .البىازغ هبيرة الدجم 

 :كُإ الىلل الجىي ٌٗخمض ٖلى 

 .الُائغة 
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 : عىامل اخخُاز وسائل الىلل

كرررض حؿرررخسضم الؿرررُاعاث للمؿرررافاث اللهررريرة وؾرررىت الجضًرررض طوووىل السحلوووت وسوووسعت الىبوووىل املطلى وووت -1

 اإلاخىؾُت،والُائغة للمؿافاث البُٗضة.للمؿافاث 

 هىع املىلىل : -2

 :ألافساد 

ٌؿرررررخُُ٘ ألافرررررغاص اؾرررررخسضام حمُررررر٘ وؾرررررائل الىلرررررل ٖىرررررض الخاحرررررت للخىلرررررل مرررررً ميررررران بلرررررى ألزرررررغ خؿرررررب اإلاىُلرررررت 

اإلالهىصة فيلما واهذ اإلاؿافاث بُٗضة فان ألافغاص ؾىف ًُلبىن زضماث الىلل الجىي وفي خالت الاهخلراٌ مرً 

بت  ىضما جيىن اإلاؿافت بُٗضة وؿبُا ًُلبىن زضماث الؿرىً مىاَم كٍغ صازل اإلاضًىت ٌؿخسضمىن الؿُاعاث ٖو

الخضًضًرررت و لىرررً َرررظا ال ًىُبرررم ٖلرررى حمُررر٘ ألافرررغاص فلرررض ًغةبرررىن فررري الخىلرررل حرررىا خبرررى صازرررل الضولرررت الىاخرررضة 

ظا ٌٗىص الى عةباث ىان مً ًفًل الاهخلاٌ بالؿُاعة خبى وان واهذ اإلاؿافاث بُٗضة ،َو  اإلاخىاكلين. َو

 :جسخلف الؿل٘ مً خُث :السلع 

 زهائهها. -

ا. -  ٖمَغ

ا. -  ؾَٗغ

ت الخلف. -  ؾٖغ

ت ؤو ةير طلً. -  الخاحت يغوٍع

بكيل ٖام جىلل الؿرل٘ بىاؾرُت الؿرُاعاث ،اللُراعاث ،البرىازغ أل هرا اكرل جيلفرت وحؿرخُُ٘ هلرل همُراث هبيررة 

ٗت الخلرررف مثرررل ال رررخف واإلاجرررال  فًرررل ؤًًرررا هلرررل الؿرررل٘ الؿرررَغ رررت ٍو رررىع والؿرررل٘ الثمُىرررت ومخىٖى رررض ،الَؼ ث البًر

ظا باؾخسضام الىلل الجىي.  َو

 اللدزة الشسائُت : -3

بكرريل ٖررام فررران ألافررغاص الرررظًً لررضةهم كرررضعة قررغائُت مغجفٗررت فرررة هم ًغةبررىن بالؿرررفغ ٖلررى مرررتن الُررائغة وجسخلرررف 

ررم الىمررى والفليرررة فررإفغاص  الررضٌو اإلاخلضمررت لهررم كررضع اللررضعة الكررغائُت بررين الررضٌو اإلاخلضمررت والررضٌو الؿررائغة فرري ٍَغ

 قغائُت مغجفٗت هٓغا إلاؿخىي اإلاِٗكت والضزل اإلاغجف٘ ٖىـ الضٌو الفليرة.
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 أهمُت الىكذ : -4

ًمثررل الىكررذ ٖىهررغا مهمررا لؤلفررغاص واإلاىٓمرراث فرري الىكررذ الخايررغ لررظلً ًلٗررب الىكررذ اإلاؿررخغغق فرري هلررل ألافررغاص 

 والبًائ٘ صوعا مهما في ازخُاع وؾُلت الىلل.

 السالمت وألامان:  -5

حؿررررعى حمُرررر٘ كُاٖرررراث الىلررررل بلررررى جدلُررررم الؿررررالمت لؤلفررررغاص وبًهرررراٌ الؿررررل٘ باإلاىانررررفاث اإلاُلىبررررت وفرررري الىكررررذ 

اإلادررررضص وجلٗررررب كىررررىاث الىلررررل الررررضوع ألاؾا رررر ي فرررري جدلُررررم طلررررً مررررً زررررالٌ جررررىفير وؾررررائل هلررررل خضًثررررت و جلررررضًم 

 .زضماث ؤفًل

 ثمً السلعت: -6

را ًرخم هللهرا بىاؾرُت وؾرائل بن الؿل٘ الغالُت الثمً مثل اإلاجى  َغاث والرظَب واللىخراث الفىُرت اإلاكرهىعة وةيَر

ٗت مثل الُائغة لًمان ونىلها بلى َالبها في اإلايان والؼمان اإلادضصًً وبضون ؤي يغع   . (1) ؾَغ
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 املطلب الثاوي

 وشأة ومفهىم وأهمُت الىلل البحسي 

س الىلل البحسي: -2-1-1  وشأة وجطٍى

ٖملُررت الىلررل وجغخُررل فرري بررضاًتها فرري الٗهررىع ألاولررى لئلوؿرراهُت حٗخمررض ؤؾاؾررا ٖلررى الىلررل بالررضواب وهررظلً واهررذ 

ض طلررررً فررررري الخًررررراعاث  الىلررررل اإلارررررائي ٖبرررررر ألازكرررراب البررررري جُرررررىعث إلاغاهررررب حؿرررررخسضم فررررري البدرررراع والاهبهررررراع ،وقرررررَى

لُرررررت والغوماهُرررررت ،ف ت فررررري بىررررراء ألاَرررررغام ،و ؤلاةٍغ ٓرررررل ؤلاوؿررررران ًُرررررىع فررررري وؾرررررائل اللضًمرررررت مثرررررل الخًررررراعة اإلاهرررررٍغ

هرررىع مكرررخلاث الُاكرررت ورررالفدم الدجرررغي  هرررض الجهًرررت ْو الاهخلررراٌ برررغا وبدرررغا بلرررى ؤن حررراءث الثرررىعة الهرررىاُٖت ٖو

غ نىاٖت الىلل ٖامت والىلل البدغي زانت.  والبتروٌ والبي مثلذ الٗمىص الفلغي لخٍُى

رراصة الخاحررت     ومررً زررم اػصاص اليكرراٍ الهررىاعي والؼعاعرري واهدكررغ اليكرراٍ الخجرراعي بكرربى ؤهىاٖرره ممررا كرراص بلررى ٍػ

بلررررى الىلررررل بكرررربى ؤهىاٖرررره وزانررررت الىلررررل البدررررغي إلاررررا لرررره مررررً مميررررزاث فرررري ٖملُررررت الاػصَرررراع الاكخهرررراصي والخبرررراصٌ 

ٌى لرررغبِ مىررراَم الفدرررم الدجرررغي فررري الخجررراعي ،فجررراءث فىرررغة قرررم اللىرررىاث اإلاائُرررت مثرررل كىررراة ماوكؿرررتر ولُفغبررر

ُاهُا  3بٍغ

ت فررري بضاًررررت اللررررغن     وؤًًرررا بررررضؤث الخاحرررت لالهدكرررراع البررررري ٖبرررر الؿررررىً الخضًضًررررت بٓهرررىع الخغورررراث الاؾررررخٗماٍع

ً وؤوازررررغ اللررررغن الخاؾرررر٘ ٖكررررغ اإلاررررُالصي ،خُررررث جررررم مررررض قرررربىت الؿررررىت الخضًررررض بلررررى حمُرررر٘ اإلاؿررررخٗمغاث  الٗكررررٍغ

ُاهُت لدؿاٖضَا في هلل اخخ  ُاحاتها مً والرى مىراَم اإلاؿرخٗمغاث مثرل ؾرىً خضًرض الؿرىصان لىلرل اللُرًالبًر

ا مً كىىاث الىلل البي ؤوكاَا اإلاؿخٗمغون. ُاهُا وةيَر  بلى بٍغ

لُرت مر٘ مغاٖراة كلرت     رىعة اإلاىُلرت ؤلافٍغ ؤنبدذ الؿىً الخضًض ؤَم وؾائل الىلل وؤفًلها آهرظان وؿربت لٖى

 ائل الىلل ألازغي.جيالُف الىلل بها ومغوهتها ملاعهت بىؾ

ت البري حٗخمرض   وبٗض طلً حاء الخفىير فري بوكراء الُرغق اإلاٗبرضة وؾراَم طلرً فري كُرام اإلارضن واإلاجخمٗراث الخًرٍغ

ؤؾاؾررررا ٖلررررى قرررربىت الىلررررل بررررين مىاكرررر٘ ؤلاهخرررراج اإلاسخلفررررت ،وعبُهررررا باإلاىرررراَم ألازررررغي زررررم حرررراء ٖهررررض الخىىىلىحُررررا 

ث ولرررم جىررً نررىاٖت الىلررل ببُٗررضة ٖررً طلررً فدررضر جُرررىع والخُررىع الٗل رري والخلنرري فرري حمُرر٘ بقررياٌ الهررىاٖا

رر   ررغق شررخً وجفَغ هبيررر فرري بقررياٌ وؤهررىإ الىلررل اإلاسخلفررت و زانررت الىلررل البدررغي خُررث ْهررغث ؾررفً حضًررضة َو

ررت ، فلررىال الىلررل لٓررل ؤلاوؿرران ٖلررى فُغجرره ال عابررِ بِىرره  غ ألاؾرراَُل البدٍغ خضًثررت وجُررىعث اإلاررىاو  جبٗررا لخُررٍى
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ً ولبلُررررذ قررررٗىب ررررا بمررررا ؤهخجررررذ فررررال ًخِؿررررغ ألي كُررررغ ؤن ًيخفرررر٘  وآلازررررٍغ ألاعى مخهررررلت وكابٗررررت كاوٗررررت فرررري صًاَع

 بسيراث بلُت ألاكُاع.

 ولظلً ًاصي الىلل بلى جدلُم ٖضة فىائض مجها:

  ب اإلاؿافاث البُٗضة واؾخغالٌ مىاعص اإلاجخمٗاث وزغواتها ٖلرى ؤخؿرً وحره ،فلرىال الىلرل لىؿرضث جلٍغ

ررراص ؤلاوؿررران بلرررى خُررراة البرررضاوة واهرررضزغث مٗرررالم الهرررىاُٖت والخجررراعة وزغبرررذ  رررا ؤَلهرررا ٖو البلرررضان وهجَغ

الخًاعة ، ًًاف بلى طلً ؤن الخلضم الخضًث وما َغا ٖلى الٗرالم مرً بنرالح وهٓرام ازرغ جرىفير الىكرذ 

مررل ٖلررى جللُررل اإلاسرراَغ البرري ورران ًخٗررغى لهررا الىلررل فرري ألاػمررت الؿررالفت زانررت الىلررل البدررغي الررظي  ٖو

 ٖباب البدغ إلاؿافاث بُٗضة واججاَاث مجهىلت . جبدغ ؾفىه في

  ٌجلاؽ مضًىت الرضٌو واإلاجخمٗراث الُرىم مرً زرالٌ مرا ونرلذ بلُره مرً جلرضم فري وؾرائل الىلرل والاهخلرا

 مً خُث الاهدكاع وصكت الىٓم البي حؿير ٖلحها بمثابت الكغاًين في حؿم ؤلاوؿان.

 ُرررررراة الاكخهرررررراصًت فررررررةطا ايررررررُغبذ خغهتهررررررا لخلضم الخهررررررظلً حٗخبررررررر َررررررغق اإلاىانررررررالث والاهخلرررررراٌ ماقررررررغا

وجىكفذ ألنبذ الٗالم في اهلُإ ألوامرٍغ وجىرافغ ألممره وقرٗىبه واهسفراى فري صعحراث اهخفاٖره بملراصًغ 

هبيرررة مررً زررغوة كررض ػاصث ٖررً خاحخرره وبفًررل ؾررهىلت وؾررائل الىلررل ؤنرربذ الٗررالم والكرربىت فرري جررغابِ 

 مهالخه.

 رررا اإلاىخجرررىن والخجررراع ؤَمُرررت هبيررررة ٖىرررض جلٗرررب جيلفرررت الىلرررل صوعا مهمرررا فررري جدضًرررض هفلررر ٗيَر اث ؤلاهخررراج َو

ررت ، زانررت بطا واهررذ اإلاررىاعص ألاولُررت جيررالُف هللهررا مغجفٗررت ،  ازخُرراع مىاكرر٘ الهررىاٖاث وألامرراهً الخجاٍع

لظلً جلىم الهىاٖاث البي مرضزالث بهخاحهرا ألاولُرت زلُلرت ومىخجاتهرا طاث كُمرت لدجمهرا خُرث جىاحرض 

 اإلاىاص ألاولُت.

 : وشأة الىلل البحسي:2-1-1

ررً اخخُاحاجرره، فلررى عاحٗىررا  حٗررض وؾررائل الىلررل اإلاررائي مررً ؤكررضم الىؾررائل البرري اؾررخسضمها ؤلاوؿرران فرري هلررل وجدٍغ

.عبمرا ألجسُرل هُرف اهدكرف ؤلاوؿران البرضائي الىؾرُلت ألاولرى فري الىلرل اإلارائي  ش للىعاء خُث ؤلاوؿران ألاٌو بالخاٍع

اإلاُرراٍ فررري اججرراٍ الخُررراع فاؾررخغل َرررظا  ،طلررً ٖىررضما ويررر٘ خُررىان انرررُاصٍ فررىق حررضٕ شرررجغة ٖررائم واهرررذ جدملرره

ىرررظا اؾرررخُإ ؤلاوؿررران ؤن ٌؿرررخسضم  الجرررظٕ وبٗرررض طلرررً كرررام برررغبِ حرررظٖين ؤو ؤهجرررر بدبرررل مرررً لخررراء ألاشرررجاع َو

الُبُٗررت مررً خىلرره وهجررض ؤن َررظا اللرراعب كررض ْهررغ بلررى الىحررىص واؾررخٗمله ؤلاوؿرران لُىلررل ٖلُرره كبررل اؾررخٗماٌ 

ررا مررً اإلاجرراعي اإلاائُررت فرري الخُىاهراث لىلررل الخمررىالث ، وكررض اؾررخسضمذ  الىلررل مىررظ ػمررً بُٗررض لهررضوء ألا هرراع وةيَر

مُاَها وجدغهها في اججاٍ واخض بهىعة بُُئرت قربه مىخٓمرت ممرا شرج٘ ؤلاوؿران ٖلرى عوىبهرا مىرظ كرضًم الٗهرىع 
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رؼي فري هخابره الخُرِ بران ؤٌو مرً  –مهرغاًم برً خراًم -وبإبؿِ الىؾائل واهبر حلُل ٖلى طلً ما حاء به اإلالٍغ

 4ببىاء مغهب بٗض الُىفان الظي وان في ٖهض جىىح ٖلُه الؿالم كام

ووران عورىب البدرغ فري الٗهرىع اللضًمرت ٌكريل مغررامغة ةيرر مدمرىصة الٗىاكرب لٗرضم مٗغفرت زهائهره وامخررضاصٍ 

رم جرىلالث ؤلاوؿران آهرظان وبٗرض اؾرخسضام ألا هراع والبدراع فري بَراع يرُم اهخلرل  الا هائي فيان البدغ ٖلبت فري ٍَغ

مرررراق الىبيرررررة ومررررا ٌٗررررغف باإلاالخررررت ؤلاوؿرررر ان بلررررى مغخلررررت ؤزررررغي وحرررري عوررررىب اإلاؿررررُداث اإلاائُررررت العررررخمت طاث ألٖا

رت ، البري اَلخره لالهخلراٌ الرى مغخلرت الخرغوج الرى ٖرغى  الؿاخلُت والبي مىىخه بٗض طلً مً بجلان الفىرىن البدٍغ

ررت والخررافؼ لغوررىب اإلاؿررُداث البدرراع زانررت بٗررضما جررىافغ لالوؿرران وررل مررً الخبرررة اليافُررت لبىرراء اللررىاعب  البدٍغ

 5اإلاائُت ممثال طلً في الخجاعة وجباصٌ الؿل٘

كرررريل البدررررغ ألاخمررررغ وزلررررُج ٖررررضن والبدررررغ ألابررررٌُ وبدرررراع الُابرررران وحىررررىب قررررغق الهررررين  واإلاٗغفررررت ؤلاوؿرررراهُت َو

 واإلادُِ الهىضي والىُاكاث

ررت البرري قررهضث ؤولررى الررغخالث والخجرراعب الغائررضة فرري مجرراٌ عوررىب الب  ررت ، البدٍغ دررغ واهدؿرراب فىررىن اإلاالخررت البدٍغ

م والغومان. ت اللضًمت اإلامثلت في مهغ والهين وؤلاةٍغ  فهظٍ اإلاؿُداث جُل ٖلحها الخًاعاث البكٍغ

ررت بررً ؤبرري ؾررفُان ؤٌو ةرراػي بدررغي مررً اإلاؿررلمين مررً زررالٌ اَخمامرره ببىرراء ؤؾررٌُى بؾررالمي  ٗرض الخلُفررت مٗاٍو َو

ررٕغ الٗررغب فرري ٖلررم الفلررً مررً ألازكرراب فرري لبىرران ٖلررى همررِ ؾررفً الررغوم  البرري ةىمهررا اإلاؿررلمىن فرري فررخذ مهررغ ، ٍو

ررت وورران لهررا ٖٓررُم ألازررغ وهبيررر الفًررل فرري  ايررُت ومٗغفررت الىجررىم البرري اَخررضوا بهررا فرري عخالتهررم البدٍغ والٗلررىم الٍغ

راح ، ممرا مىرجهم مرً الؿرُُغة  ىا فري نرىاٖت الؿرفً وعؾرم الخرغائِ ومٗغفرت اججراٍ الٍغ جلضمهم مالخُا، هما بٖغ

ت.ٖل  ى البداع واإلادُُاث بالهىعة البي جسضم مهالخهم وججاعتهم البدٍغ

ل ر ي  ظهغ بٌٗ الباخثين ؤن وكاٍ الٗغب البدرغي امخرض خبرى اإلادرُِ ألَا زرالٌ اللرغن الخراصي  ׳بدرغ الٓرالم׳ٍو

ررت فرري مدرراٌ الخجرراعة الضولُررت  ٖكررغ اإلاررُالصي.  ؤمررا الُررىم فلررض ؤنرربدذ البدرراع واإلادُُرراث مررً ؤَررم الُررغق البدٍغ

رررت مرررً كبرررل وؾرررائل ؤزرررغي حؿرررخسضم  رررا وؤنررربدذ الؿرررفً حٗمرررل فررري مجررراٌ وججرررض مىافؿرررت كٍى وجُىعَرررا واػصَاَع

 بري بىٓام الؿىً الخضًضًت والكاخىاث.لىلل البًائ٘ صولُا مثل اإلاُاعاث وجىافؿها هظلً الىلل ال
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فررررررالبدغ والٗمررررررل ٖلُرررررره مررررررً زررررررالٌ بكامررررررت اإلاررررررىاو  ؤو امررررررخالن الؿررررررفً ٌٗررررررض مررررررً ملىمرررررراث الخُررررررىع الاكخهرررررراصي 

غ الخجررررراعة الضولُرررررت خُرررررث ؤن  ررررراصة فررررري جُرررررٍى % مرررررً حجرررررم البًرررررائ٘ 78والاحخمررررراعي للرررررضٌو ، ومررررراػاٌ نررررراخب الٍؼ

 .6اإلاخضاٌو في الخجاعة الضولُت ًخم ٖبر البدغ

ف الىلل البحسي: -2-1-2  حعٍس

فرراث )  (للىلررل البدررغي فرري ألاصب الاكخهرراصي ، ًخفررم مٗٓمهررا فرري ؤن الىلررل définitionsَىالررً الٗضًررض مررً الخٍٗغ

ىانرغ ؤلاهخراج مثرل الٗمرل وعؤؽ اإلاراٌ . فلرض ٖرغف) (الىلرل ٖلرى Marshallٖملُت مخياملت حكمل خغهت الؿرل٘ ٖو

بلررى ؤزررغ ، وؤوضرررح اهرره ًمثررل بخررضي اليكرراَاث الهامررت فرري وررل مغخلررت مرررً اهرره خغهررت ألافررغاص وألاقررُاء مررً ميرران 

 .7مغاخل الخُىع الخًاعي 

(فلرررض ؤوضرررح اهررره ًمثرررل حرررؼء مرررً البىررراء الٗرررام للٓرررىاَغ الاكخهررراصًت ووُْفخررره ألاؾاؾرررُت حررري زلرررم Bonaviaبمرررا)

ررررم هلررررل الؿررررل٘ والخررررضماث مررررً اإلاىرررراَم البرررري جيررررىن مىفٗتهررررا الخضًررررت فحهررررا يررررُٗفت الررررى  اإلاىفٗررررت اإلاياهُررررت ٖررررً ٍَغ

 8مىاَم ازغي جيىن فحها مىفٗتها الخضًت مغجفٗت وؿببا

ٌٗررغف مررىعبي نررىاٖت الىلررل البدررغي بإ هررا الهررىاٖت البرري ًررغجبِ ٖملهررا بالؿررفُىت وجًررم ؤ ررخاب  -1

رررررت، البىرررررىن  اإلاهرررررالح طاث الٗالكرررررت بهرررررىاٖت الىلرررررل البدرررررغي مثرررررل مرررررالن الؿرررررفً ، اإلارررررىاو ، البدٍغ

ت ، ؾماؾغة الؿفً ،  ًالبدٍغ  9الخىهُالث اإلاالخُت وقغواث الصخً والخفَغ  والخسٍؼ

ٌٗرررررغف الىلرررررل البدرررررغي بإهررررره نرررررىاٖت اكخهررررراصًت حٗخمرررررض ٖلرررررى هٓرررررام جىىىلرررررىجي صكُرررررم ًخدرررررضص فُررررره  -2

مؿررخىي نررىاٖت مىخجرراث الىلررل ومؿررخىي حكررغُل َررظٍ اإلاىخجرراث هُفُررت بصاعاتهررا لخدلُررم الفائررضة 

 10الٗٓ ى للُاٖاث الاكخهاص الازغي 

ً اإلاىلىالث والغواب خٌى الٗالمٌٗبر ًٖ الىلل ا  11لبدغي بإهه وكاٍ بدغي خُىي ٌؿهم في جدٍغ

                                                           
6
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ٌٗغف وكاٍ الىلل البدغي بإهه: وكاَا بهخاحُا مً خُرث مرا ًًرُفه للؿرلٗت اإلاىلىلرت مرً مىفٗرت  -3

وطلرررً بىللهرررا مرررً ميررران ألزرررغ ، همرررا ٌٗرررض وكررراَا جىػَٗرررا هٓرررغا لرررضوعٍ  مياهُرررت وػمىُرررتاكخهررراصًت 

اث اإلادلُرررت و ؤلاكلُمُرررت ألاؾا ررر ي فررري ٖملُرررت ا لخبررراصٌ والخىػَررر٘ للؿرررل٘ والخرررضماث ٖلرررى وافرررت اإلاؿرررخٍى

 والضولُت .

رررف الىلرررل البدرررغي مرررً زرررالٌ اإلادررراوع الغئِؿرررُت البررري حؿرررهم فررري جلرررضًم زرررضماث الىلرررل  -4 مىرررً حٍٗغ ٍو

البدرررغي وحكرررمل ورررل مرررً الؿرررفُىت وؾررراخاث بىاءَرررا والؿماؾرررغة الرررظًً ٌٗملرررىن فررري مدررراٌ جلرررضًم 

ر  ومرا ًرغجبِ بيكراَها مرً هلرل زضماث الىلرل البد رت فًرال ٖرً اإلارىاو  وقرغواث الصرخً والخفَغ ٍغ

ً بيافت بلى قغواث الخامين البدغي.  وجسٍؼ

ررف الىلررل البدرررغي لِكررمل وافرررت الهُئرراث واإلااؾؿرراث البررري ًررغجبِ وكررراَها  -5 ًمىررً الخىؾررُ٘ فررري حٍٗغ

 ألاؾا  ي بسضماث الىلل البدغي بهىعة مباقغة ؤو ةير مباقغة.

ررى ٖملُررت  الىلررل َررى جلررً -6 الٗملُررت البرري جخىلررض مررً زررالٌ مررا ٌٗررغف باإلاىفٗررت اإلاياهُررت فرري الاكخهرراص َو

لُه ًلىم الخباصٌ.  مهمت لئلهخاج ٖو

 أهمُت الىلل البحسي:-2-1-3

ٌٗض الىلل البدغي وؾُلت َامت مً وؾائل الىلل ٖامت والىلل الضولي بهرفت زانرت، خُرث لره الٗضًرض مرً 

اصًت هبيرررة فبجاهررب بؾررهامه فرري اهدؿرراب خغهررت البًررائ٘ والغورراب هدررضٍ اإلاميررزاث البرري ؤهؿرربخه ؤَمُررت اكخهرر

ًلٗرررب صوعا ؤؾاؾررررُا فررري جدلُررررم ٖملُرررت ؤلاهمرررراء الاكخهررراصي للررررضٌو البررري جدٓرررر  بخرررىافغ اإلالىمرررراث الُبُُٗررررت 

ررررغجبِ الىلرررررل البدررررغي بدغهرررررت الخجرررراعة الخاعحُرررررت  والاكخهرررراصًت ألاػمرررررت إلاماعؾررررت وكررررراٍ الىلررررل البدرررررغي ، ٍو

غ الهرراصعاث والررىعصاث  بٗالكررت جباصلُررت وزُلررت ألهرره ًمثررل الغهيررزة ألاؾاؾررُت واللاٖررضة الخدخُررت لخىمُررت وجُررٍى

رررر  اػصاصث خغهررررت  لُرررره فيلمررررا جُررررىعث وجدؿرررريذ وؾررررائل الىلررررل ومررررىاو  والخفَغ بررررين مسخلررررف صٌو الٗلررررم ، ٖو

ض مً الاهدكاع وبًجاص مىافظ وؤ  ؾىاق حضًضة.الخباصٌ الخجاعي بين صٌو الٗالم اإلاسخلفت ، وتهُإ لها اإلاٍؼ

مىً ازخهاع حؼء مً ؤَمُخه في الىلاٍ الخالُت:  ٍو

  ، بن وكررررراٍ الىلررررررل البدرررررغي ٌٗررررررض وكررررراَا مىمررررررال ليكررررراٍ اللُاٖرررررراث الاكخهررررراصًت ألازررررررغي )الهررررررىاعي

الؼعاعرررري ، الخررررضمي، الؿررررُايي(فهى الررررظي ًمررررضَا بمررررظزالتها ألاػمررررت همررررا ٌؿرررراَم فرررري هلررررل مسغحاتهررررا بلررررى 

 ألاؾىاق الٗاإلاُت.
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 نررري ًخفررراوث جرررإزي ر وكررراٍ الىلرررل البدرررغي برررين الرررضٌو وفلرررا إلارررضي كرررضعتها ٖلرررى امرررخالن ؤؾرررٌُى ججررراعي َو

ىرررررت الضولرررررت والبررررري حؿرررررخ زفها هفلررررراث الصرررررخً  ٌؿرررررهم فررررري جرررررىفير حاهرررررب هبيرررررر مرررررً الٗمرررررالث ألاحىبُرررررت لخٍؼ

ت اإلاخٗللت بالىلل البدغي. ا مً الخضماث البدٍغ  والخفَغ  والخامين وةيَر

  للضولررت البرري جمخلررً ألاؾرراَُل ؤو اإلاررىاو  بطا جررم اؾررخغالٌ َررظٍ اللررضعاث جررىفير وجدلُررم بًررغاصاث ضررخمت

ا للضٌو ألازغي.  باؾخسضامها بىفاءة ٖالُت ؤو مً زالٌ بًجاَع

ين الهرررىاٖاث ألازرررغي وجدضًرررض مىاكررر٘ ؤلاهخررراج ومغاهرررؼ  حٗرررض نرررىاٖت الىلرررل البدرررغي مرررً اإلادررراوع ألاؾاؾرررُت لخرررَى

ررا ٖلررى  12ُمررت الؿررل٘ والخررضماث فرري حرراهاي الٗررغى والُلرربالخىػَرر٘، خُررث جلٗررب صوعا مباقررغا فرري جدضًررض ك فخإزيَر

الُلررب ال ًلخهررغ ٖلررى زلررم اإلاىفٗررت اإلاياهُررت فلررِ وبهمررا ًخٗررضاٍ بلررى الخررإزير ٖلررى حجررم الُلررب الىلرري مررً زررالٌ 

رررررم هللهرررررا بدرررررغا وبةحجرررررام هبيررررررة وجيرررررالُف  حٗرررررضص ؤهرررررىإ الؿرررررل٘ اإلاٗغويرررررت فررررري ألاؾرررررىاق وػٍررررراصة همُاتهرررررا ٖرررررً ٍَغ

 ما كىعهذ بىؾائل الىلل ألازغي.مىسفًت بطا 

  الغؤؾررمالي ) اإلارراصي والبكررغي(خُث حٗمررل زررضماث الىلررل البدررغي ً رراصة مٗررضالث الخيررٍى اإلاؿرراَمت فرري ٍػ

ٖلررى حؿررهُل ٖملُررت اهخلرراٌ اإلاٗغفررت الخىىىلىحُررت البرري حؿررهم بررضوعَا فرري عفرر٘ مٗررضالث الىمررى الاكخهرراصي 

 الخىمُت الاكخهاصًت.مما ًغف٘ الُاكت ؤلاهخاحُت البي حٗض مً مدضصاث 

  ررض مررً الٗمررالث ت وجدلُررم مٍؼ رراصة َاكررت الضولررت الخهررضًٍغ اث مررً زررالٌ ٍػ جدؿررين مغهررؼ ميررزان اإلاررضفٖى

ىرررت الٗامرررت بجاهرررب الرررىاعصاث مرررً الؿرررل٘ البررري ًىحررره حاهرررب هبيرررر مجهرررا بلرررى الهرررىاٖاث البررري  ألاحىبُرررت للخٍؼ

 ؤزغي.جخسهو في بهخاج الهاصعاث مً حهت وجىفير بضائل الىعصاث مً حهت 

  اللرررررضعة ٖلرررررى جدلُرررررم الخيامرررررل الخلفررررري بخرررررىفير مؿرررررخلؼماث ؤلاهخررررراج وألاوكرررررُت الاكخهررررراصًت ؤو ألامرررررامي

 بخىؾُ٘ هُاق ألاؾىاق اللائمت وزلم ؤؾىاق ومىافظ جىػَ٘ حضًضة للمىخجاث الجهائُت. 

 ىُررت حٗمررل فرري الخُررٍى اإلاالخُررت اإلاُٗىررت ٌٗمرر ل ازررغ الىلررل ٖلررى الهرراصعاث والررىعصاث بن وحررىص ؾررفً َو

ٖلرررى حصرررجُ٘ وجىمُرررت الهررراصعاث ، بط ؤن هفررراءة وكررراٍ الهررراصعاث ال ًخىكرررف ٖلرررى جلرررضًم نررراصع حضًرررض 

لُت هانخررت وبهمررا ًخررىج َررظا الٗمررل بخررىافغ زررضماث مالخررت مخلضمررت حؿررهم فرري عفرر٘  لررى ؾُاؾررت حؿررٍى ،ٖو

 مٗضالث ألاصاء اإلاؿتهضف.

 ٌٗ خمرررض بهررىعة هبيررررة ٖلررى مرررضي ؤيررف بلرررى طلررً فررران جررامين خغهرررت الهرراصع والرررىاعص ؤزىرراء فتررررة الخررغوب

ني ، والضي الن الضٌو اإلاكاعهت في الخرغب الٗاإلاُرت الثاهُرت اؾرخسضمذ  جىفغ زضماث الىلل البدغي الَى
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ررت لٗملُررت بمررضاص الجُررىف وجغجررب ٖلررى طلررً اهسفرراى همُررت الؿررفً الٗاملررت فرري مجرراٌ  ؤؾرراَُلها الخجاٍع

ٗررٌ الررضٌو وؿرربت العجفررإ جيررالُف الىلررل هلررل الخجرراعة ممررا ازررغ ؾررلبا ٖلررى حجررم الخجرراعة الخاعحُررت فرري ب

 البدغي مثل: 

 % زالٌ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت.60ألاعحىخين اهىمل وكاَها الخجاعي الخاعجي بيؿبت  -

رررررا 1973ؤزىررررراء الهرررررغإ الٗغبررررري ؤلاؾرررررغائُلي )  - ت باٖخباَع ررررر  فررررري مُىررررراء ؤلاؾرررررىىضٍع ( عفًرررررذ الؿرررررفً الخفَغ

 عصاث بٗضم الاؾخلغاع ألامني.مىُلت خغب وبظلً جخإزغ ٖملُت الهاصعاث والىا

 لثاملطلب الثا

 خصائص ومكىهاث الىلل البحسي 

 : خصائص الىلل البحسي:3-1-1

ررا فرري اإلاكررغوٖاث  ررا ٖررً ةيَر جخهررف مكررغوٖاث الاؾرردثماع فرري ؤوكررُت كُررإ الىلررل البدررغي بُبُٗررت زانررت جميَز

غحرررر٘ طلررررً بلررررى الُبُٗررررت  ت فرررري ألاوكررررُت الاكخهرررراصًت ألازررررغي، ٍو ، خُررررث ؤهرررره مررررً الاؾرررردثماٍع الخانررررت البرررري جميررررٍز

.)  ألاوكُت البي جخإزغ بضعحت هبيرة بٗىامل الُبُُٗت )اإلاىار والبدغ وةيٍر

رررر٘ كرررررىة  ومررررً زررررم فررررران الاؾرررردثماعاث اإلاىحهررررت لهرررررظا اللُررررإ جخهررررف بالىثافرررررت الغؤؾررررمالُت البرررري جمىجهرررررا مررررً جَُى

كُلررت جًررمً ٖملُررت ؤلابدرراع الؿررلُم الُبُُٗررت لخضمررت ؤلاوؿرران ، همررا ب هررا جخُلررب مكررغوٖاث مالخُررت مىملررت وص

رررت، ؤيرررف بلرررى طلرررً البرررض مرررً وحرررىص مرررىاو  كررراصعة ٖلرررى اؾررردُٗاب خغهرررت الؿرررفً ،  لؿرررفً الىلرررل البدرررغي اإلاخىٖى

 فًال ًٖ الخجهيزاث الالػمت لٗملُاث الصخً والخفَغ  والخامين.

رررا مرررً قررراهه بن ًسلرررم ازخىاكررراث فررري اللُاٖررر اث الاكخهررراصًت فرررةن ٖرررضم وحرررىص زرررضماث الىلرررل البدرررغي همرررا وهٖى

 ألازغي البي جخٗامل م٘ الىلل البدغي بهىعة مباقغة ؤو ةير مباقغة.

م الؿلُم والضكُم لُبُٗت الاؾدثماعاث في مداٌ الىلل البدغي ججىبرا لخبضًرض عئوؽ  مما ٌؿخضعي ؤَمُت الخلٍى

غ بضعحرررررت هبيررررررة ألامرررررىاٌ الهرررررائلت وحُُٗرررررل اللُاٖررررراث ؤلاهخاحُرررررت فررررري اللُاٖررررراث الاكخهررررراصًت ألازرررررغي البررررري جخرررررإز

 بالخضماث البي ًلضمها َظا اللُإ.
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 مما ؾبم ًمىً اللٌى بن كُإ الىلل البدغي ًخميز بسهائو مدضوصة وحي:

 ازجفاع جكالُف بىاعت الىلل البحسي: (1)

رررظا  جىنرررف مكرررغوٖاث زرررضماث الىلرررل البدرررغي باٖخماصَرررا ٖلرررى فىرررىن بهخاحُرررت طاث مؿرررخىي جىىىلرررىجي عفُررر٘ َو

عؤؾررررمالُت ٖالُررررت ملاعهررررت بهررررىاٖت الىلررررل ألازررررغي ،فمررررثال الؿررررفُىت وحرررري اإلادررررىع الغئِ رررر ي فرررري ٌٗخمررررض ٖلررررى هثافررررت 

نررررىاٖت الىلرررررل البدررررغي البرررررض لهررررا مرررررً مىانررررفاث كُاؾرررررُت زانرررررت بهررررا جمىجهرررررا مررررً مىاحهرررررت ٖىامررررل حغيرررررر اإلاررررراصة 

ت مجها ،هدُجت لىحىصَا فري اإلاُراٍ بهرفت مؿرخمغة ،فًرال ٖرً يرغوعة جرىافغ وؾرائل اجهراٌ وهكر ف طاث اإلاهىٖى

ررالوة ٖلررى ؤَمُررت جررىافغ ؤمررراهً  لررت ،ٖو هفرراءة ٖالُررت ، هٓررغا لبلرراء الؿررفُىت بُٗررضا ٖررً الُررابـ لفتررراث ػمىُررت ٍَى

ً بمىانفاث مدضصة  .13لئلٖاقت والخسٍؼ

ررررت  رررراصة جيلفررررت نررررىاٖت َررررظٍ الؿررررفُىت، بيررررافت بلررررى طلررررً َىرررران جيررررالُف الخررررضماث البدٍغ ووررررل طلررررً ٌؿررررهم فرررري ٍػ

ررر  ووهالءَرررا والخرررامين ٖلرررى الىلرررل البدرررغي وورررل َرررظٍ اإلاىملرررت لٗمرررل الؿرررفً مرررً مرررىاو  و  قرررغواث الصرررخً والخفَغ

 اإلايىهاث لها جيلفتها البي حؿهم حي ألازغي في عف٘ مٗضٌ جيلفت الىلل البدغي ونىاٖخه.

 الاعخماد على اسخخدام الخلدم الخكىىلىجي في بىاعت الىلل البحسي : (1)

اؾررخسضام الفىررىن الخىىىلىحُررت الخضًثررت ممررا اوٗىررـ طلررً حٗخمرض نررىاٖت الىلررل البدررغي فرري وافررت ميىهاتهررا ٖلررى 

غق ٖملها. ُيلها َو غ بىاء الؿفً َو  ٖلى جٍُى

فلض جُىع الىلل البدغي بهىعة مخخابٗت للخُىع الظي ًدضر في الفىىن الخىىىلىحُرت اإلاخٗللرت بٗملُرت نرىاٖت 

ي مجررررراٌ نرررررىاٖت الؿرررررفً الىلرررررل البدرررررغي ، فرررررُالخٔ طلرررررً بطا جدبررررر٘ ؤلاوؿررررران مؿررررريرة نرررررىاٖت الىلرررررل البدرررررغي فررررر

رررا وورررل َرررظا الخُرررىع  رررا خؿرررب ؤلاةرررغاى اإلاُلىبرررت مثرررل هلرررل الرررىفِ والؿرررىائل واإلاىاهررر ي والبًرررائ٘ وةيَر َغ وجٍُى

ا  14ًدبٗه في بقياٌ الخضماث اإلاالخُت طاث الٗالكت وهظلً اإلاىاو  وةيَر
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 (الىلل البحسي بىاعت دولُت:3)

والكررغواث الٗاإلاُررت البرري حٗمررل فرري مجرراٌ الخررضماث  جسًرر٘ نررىاٖت الىلررل البدررغي لؿررُُغة بٗررٌ الررضٌو الىبررري 

 اإلاالخُت.

وجخهررررف نررررىاٖت الىلررررل البدررررغي بإ هررررا صولُررررت ةيررررر زايررررٗت للمىافؿررررت اإلاخيافئررررت بررررين مسخلررررف صٌو الٗررررالم،     

فخمخلً مٗٓم الضٌو البي جُل ٖلى البداع ؾفىا لىلل البًرائ٘ وحؿرخإحغ مرا ًفرٌُ ٖرً خاحتهرا للرضٌو ألازرغي 

ىُبم هفـ ألا  ت.ٍو  مغ في حاهب اإلاىاو  البدٍغ

رت ال جسًرر٘ إلاىافؿرت ٖاصلررت، خُرث حؿررُُغ ٖلحهرا صٌو مٗىُررت مر٘ قررغواث اإلاالخرت ؾررىاء      رظٍ الهررىاٖت البدٍغ َو

مررررً خُررررث نررررىاٖت وبىرررراء الؿررررفً ؤو امررررخالن ؤؾررررٌُى الىلررررل فًررررال ٖررررً اؾررررخدىاطَا ٖلررررى الىهررررِب ألاهبررررر مررررً 

 الخجاعة الضولُت اإلاىلىلت بدغا.

 فرراي   ملشسوعاث بىاعت الىلل البحسي:(طىل العمس الا 4)

ا الافتراض ي، خُث ؤن خُاة الؿفُىت جترراوح مرابين ) -25جخهف مكغوٖاث نىاٖت الىلل البدغي بٌُى ٖمَغ

 ( ٖام.30

ررررررظا ٖىررررررـ     ررررررت واإلامررررررغاث اإلاالخُررررررت ًهررررررل بلررررررى ؤهجررررررر مررررررً مائررررررت ٖررررررام َو همررررررا ؤن الٗمررررررغ ؤلاهخرررررراجي للمررررررىاو  البدٍغ

 مكغوٖاث الىلل ألازغي الجىي والبري بىؾائله اإلاخٗضصة.

ررظا ألامررغ ًفررغى ٖلررى اللررائمين ٖلررى ؤمررغ الىلررل ٖامررت والىلررل البدررغي بهررفت زانررت الالتررزام وبجبررإ الُررغق     َو

ٌ الىلررل البدررغي والاؾرردثماع فُرره ، فررالخسُُِ الؿررلُم وصعاؾرراث الجررضوي اإلاخسههررت فرري َررظا الٗلمُررت فرري مجررا

 الجاهب ججىِب اإلاجخمٗاث بَضاع مىاعصَا وجللُل مىافٗها.

ً وجكلفتها غير كابلت للخجصئت:5)  (خدماث بىاعت الىلل البحسي غير كابلت للخخٍص

ً قرإ ها فري طلرً قرإن ؾرائغ زرضماث كُرإ الىلرل     جخميز نىاٖت زضماث الىلل البدرغي بٗرضم كابلُتهرا للخسرٍؼ

الازرررررغي خُرررررث جلرررررضًم الخضمرررررت بهرررررىعة مخخابٗرررررت ومؿرررررخللت مرررررً خُرررررث الرررررؼمً وخيرررررز الىلرررررل ، وجفؿرررررير طلرررررً ؤن 

 الؿفُىت جبدغ في ػمً مٗين مً مُىاء مٗين لخهل بلى مُىاء ؤزغ في ػمً مٗين.

ٖىررض خؿرراب جيررالُف نررىاٖت الىلررل البدررغي ًجررب الىٓررغ بلحهررا واملررت بهررىعة جمىررً مررً خؿررابها أل هررا جمثررل و    

 جيالُف نىاٖت الىلل البدغي بيافت ميىهاجه.
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 (حعاظم أهمُت الصمً وكُمت املعلىماث في بىاعت الىلل البحسي:6)

رررراصة جدخررررل كًررررُت ازخهرررراع الررررؼمً ؤَمُررررت هبيرررررة فرررري هفرررراءة زررررضماث الىلررررل البدررررغي وػٍرررر اصة بهخاحُتهررررا وؿرررربت لٍؼ

ررررظا ألامررررغ ًيبػرررري ؤزررررظٍ فرررري الخؿرررربان ٖىررررض صعاؾررررت وجلُررررُم حررررضوي مكررررغوٖاث جلررررً الهررررىاٖت  الُلررررب ٖلحهررررا ،َو

والفىرررررىن ؤلاهخاحُرررررت اإلاؿرررررخسضمت فحهرررررا . همرررررا ؤن َرررررظٍ الضعاؾرررررت والخلُرررررُم البرررررض ؤن ًلرررررىم ٖلرررررى نرررررىاٖت بُاهررررراث 

 ض اللغاع اإلاخسظ بىاءا ٖلحها.ومٗلىماث وافُت و خُدت حؿاٖض ٖلى عؾم الضعاؾت وجدضً

فمً زهائو ومميرزاث نرىاٖت الىلرل البدرغي ؤَمُرت ازخهراع الرؼمً الرظي ٌٗرض ٖىهرغا ؤؾاؾرُا فري جدضًرض    

 مضي هفاءة الخضمت اإلالضمت.

 (ازجباط بىاعت الىلل البحسي بالسُاست الخازحُت للدول:7)

ررا مٗلررىم ؤن وكرراٍ الىلررل البدررغي مررغجبِ فرري هثيررر مررً حىاهبرره بالؿُا ؾررت الخاعحُررت للضولررت والررظي ًررىٗىـ ؤزَغ

ٖلررى ٖملُررت الخبرراصٌ الخجرراعي فرري مجرراٌ الؿررل٘ والخررضماث، وبررظلً جلٗررب الؿُاؾررت الخاعحُررت للررضٌو ومىاكفهررا 

مرررً اللًررراًا الٗاإلاُرررت صوعا هبيررررا فررري ٖملُرررت جيكرررُِ َرررظا اللُرررإ مرررً زرررالٌ جبررراصٌ اإلاهرررالح اإلاكرررترهت ، خُرررث 

اص والخٗامرل مر٘ ورل صٌو الٗرالم وطلرً بدىرم ٖالكتهرا الؿُاؾرُت الجُرضة ، جخمىً الضولت مرً الخهرضًغ والاؾرخير 

ت. ً ًُلبىن زضماتها مً اؾدئجاع للؿفً ؤو اإلاىاو  وةيٍر طلً مً الخضماث البدٍغ  البي ججٗل آلازٍغ

بةيررافت بلرررى مرررا ؾرربم فررران خؿرررً الٗالكرراث الخاعحُرررت ًمىرررً الضولررت مرررً الخهرررٌى ٖلررى ؤَرررم ملىمررراث نرررىاٖت 

ا صٌو مُٗىت الىلل البدغي   15وحي عؤؽ اإلااٌ ومسالث ؤلاهخاج البي جخُلبها َظٍ الهىاٖت والبي جدخىَغ

ادة العسض السلعي:8)  ( العمل على ٍش

ففي حاهب الٗغى هجض ؤن الىلل البدغي له كرضعة هبيررة ٖلرى هلرل ؤالف الُىران مرً البًرائ٘ والؿرل٘ مهرضعة 

 بطا ما كىعهذ بخيالُف وؾائل الىلل ألازغي. واهذ ؤم مؿخىعصة وطلً زالٌ عخلت واخضة وبخيالُف اكل

ررررراصة الىمُررررراث اإلاٗغويرررررت مرررررً الؿرررررل٘ والخرررررضماث باألؾرررررىاق وألامررررراهً البررررري جىلرررررل بلحهرررررا مررررر٘       ترجرررررب ٖلرررررى ٍػ ٍو

اصة الُلب ٖلحها. ا لىفغتها واهسفاى جيلفت هللها مما ًاصي بلى ٍػ  اهسفاى في مؿخىي ؾَٗغ
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 :: مكىهاث الىلل البحسي 3-3-2

مً اإلاٗلىم ؤن الٗمىص الفلغي لٗملُت الىلرل البدرغي حري الؿرفُىت البري جمثرل ؤَرم ميىهراث الىلرل البدرغي ،     

 بال ؤن َظا ال ٌٗني ؤن الضٌو البي ال جملً ؾفىا ال حٗض يمً الضٌو البي حكاعن في امخالن نىاٖت الىلل.

ث والهُئراث البري ًرغجبِ وكراَها ألاؾا ر ي َىالً الٗضًض مرً اإلااؾؿرا الىؾائل الىاكلتباإليافت بلى الؿفً 

بسرررررضماث الىلرررررل البدرررررغي بهرررررىعة مباقرررررغة او ةيرررررر مباقرررررغة جخيامرررررل حهىصَرررررا مررررر٘ بًٗرررررها وجخرررررضازل مهرررررالخها 

 وجدكابً عئاَا بكان نىاٖت الىلل البدغي وفُما ًلي جىيُذ َظٍ الهُئاث والضوع الظي جلىم به. 

ت :  أوال شسكاث املالحت البحٍس

ألاؾاؾرررررُت لٗملُرررررت نرررررىاٖت الىلرررررل البدرررررغي ، وجسرررررخو َرررررظٍ بىلرررررل الخمرررررىالث اإلاخاخرررررت مرررررً حٗرررررض مرررررً اإلايىهررررراث 

الهرراصعاث والررىعصاث ٖلررى الخُررٍى اإلاالخُررت اإلاسخلفررت،ًدىٕى وكرراَها ؤو كررض ًلخهررغ فلررِ ٖلررى هلررل وررل مرراًلي : 

 16.البتروٌ ومكخلاجه، البًائ٘ ، زضماث هلل الغواب وحكغُل الٗباعاث بين اإلاىاو  اإلاخجاوعة

خمراص ً    خم بوكاء َظٍ الكغواث بغغى امخالن ؤؾٌُى ٌؿراَم فري هلرل الخجراعة الخاعحُرت للضولرت ، ًمىرً الٖا

ٖلُرره والخغلررب ٖلررى خرراالث الخهرراع الاكخهرراصي ؤزىرراء الخررغب ؤو خبررى فرري الٓررغوف الٗاصًررت خُررث ًسلررو الررضٌو 

 مً الهُمىت والؿُُغة والخدىم بىاؾُت صٌو ؤزغي.

ُرررت الؿرررفً البررري جمخلىهررررا  وجسخلرررف قرررغواث اإلاالخرررت مرررً خُررررث اليكررراٍ الرررظي جماعؾررره والرررظي ًخىكررررف ٖلرررى هٖى

 .الكغهت وجبٗا لظلً ًيىن وكاٍ قغواث اإلاالخت

لىم ألاؾٌُى البدغي بغبِ مىاَم ؤلاهخاج بمىاَم الاؾتهالن ٖلمرا بران زالزرت ؤعبرإ الخجراعة الضولُرت برالىػن  ٍو

ا. % باللُمت ًخم هللها بدغا و٘ مغاٖاة جيلفت68وؤهجر مً   الىلل البدغي ماػالذ اعزو مً ةيَر

رررت ، خُرررث جًررر٘       وبرررظلً حؿرررعى خيىمررراث الرررضٌو اإلاخلضمرررت والىامُرررت للخىؾرررُ٘ فررري امرررخالن ألاؾررراَُل الخجاٍع

ىُين مرً اؾرخسضام حرؼء مرً خمىلتهرا ، او جلرضم مرىذ  ٗاث البي بمىحبها ًمىرً للكراخىين الرَى اللىاهين والدكَغ

 ًت الهىاٖاث الىاقئت. مالُت لؤلؾاَُل البي حٗل جدذ خما

بن وحررررىص َررررظا الىررررٕى مررررً الكررررغواث ٌٗخبررررر طو ؤَمُررررت كهررررىي الكخهرررراصًاث الررررضٌو ٖامررررت والبلررررضان الىامُررررت      

ني ٌٗخبر اخض مُالب جدلُم الاؾخلالٌ الاكخهاصي والؿُا  ي. خماص ٖلى الىلل البدغي الَى  زانت الن الٖا
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ت  :ثاهُا: املىاوئ البحٍس

ت مً  ؤَم الضٖاماث البي جلرىم ٖلحهرا نرىاٖت الىلرل البدرغي هٓرغا لرضوعَا الٗٓرُم فري جلرضًم حٗض اإلاىاو  البدٍغ

رررت الالػمرررت لٗمرررل الؿرررفً ، فهررري خللرررت َامرررت فررري ؾلؿرررلت الىلرررل اإلاخيامرررل ؤو الىلرررل اإلاستررررق ؤو  الدؿرررهُالث البدٍغ

 17بغاالىلل مخٗضص الىؾائِ ،خُث جغبِ اإلاىاو  بين الخجاعة الخاعحُت اإلاىلىلت بدغا واإلاىلىلت 

رررا        والىلرررل اإلاستررررق ةهرررضف بلرررى جللُرررل جيلفرررت الىلرررل الفٗلُرررت والبررري حكرررمل الىلرررل بالؿرررفً مرررً زرررالٌ بًجاَع

ررررا وؤزىرررراء ميىإهررررا برررراإلاىاو  بيررررافت للىلررررل البررررري وطلررررً ٖلررررى ؤؾرررراؽ ؤن جيررررىن فترررررة ميررررىر الؿررررفً  وؤزىرررراء بًجاَع

اث مً  خُث ةغامت الخإزير البي ًضفٗها اإلاُىراء للؿرفً باإلاىاو  اكل ، ما ًيىن إلاا له مً ؤزاع ٖلى ميزان اإلاضفٖى

ازغ طلً ٖلى جىفُظ زُِ الخىمُت الاكخهاصًت. ت جضاٌو البًائ٘ باإلاُىاء ، ٍو  ألاحىبُت وهظلً ؾٖغ

لررررى ميررررزان       لررررى اللُمررررت اإلاًررررافت ٖو ررررت جررررازغ ٖلررررى مٗررررضالث الىمررررى الاكخهرررراصي ٖو ٗنرررري َررررظا ؤن اإلاررررىاو  البدٍغ َو

اث همرررررا جررررازغ ٖلرررررى الٗ ُرررررت اإلاررررضفٖى رررررت خؿررررب هٖى مالررررت .وجخٗرررررضص وجدىررررٕى الدؿرررررهُالث البرررري جلرررررضمها اإلاررررىاو  البدٍغ

ائف البي جاصةها اججاٍ الىلل البدغي. بُٗت اإلاىاو  والْى  َو

 :     أهىاع املىاوئ مً حُث طبُعتها الجغسافُت

 جىلؿم اإلاىاو  مً خُث َبُٗتها الجغغافُت بلى:

ررررت صون جررررضزل ؤو بحررررغاء ؤي  (: وحررررى البرررري جهررررلحNatural portsمررررىاو  َبُُٗررررت ) ( ؤ) مرررراٌ اإلاالخررررت البدٍغ إٖل

حٗررررضًالث نررررىاُٖت هبيرررررة ٖلحهررررا ،خُررررث جسًرررر٘ فرررري وحىصَررررا للٗىامررررل الُبُُٗررررت وجيررررىن ٖلررررى ؾررررىاخل البدرررراع ؤو 

 ألا هاع وفض جخىافغ لها الخماًت بىاؾُت الجظع والكٗب اإلاغحاهُت.

ىاكر٘ اإلاسخراعة يرغوعة بحرغاء بٗرٌ ًخُلرب كُامهرا فري اخرض اإلا: (semiNaturalportsمىاو  قربه َبُُٗرت ) ( ب)

ماٌ اإلاالخُت ضاصاث وؤلاوكاءاث خبى جيىن مهُإة لللُام باأٖل  .18ؤلٖا

(:ًخُلرررب كُرررام مثرررل َرررظٍ اإلارررىاو  جرررىفير الخرررىاحؼ الهرررىاُٖت لخدضًرررض artificiel portsمرررىاو  نرررىاُٖت ) ( ج)

ا إلكامت اإلاُىاء الهىاعي وتهُئخه لخإصًت  ت.اإلاىاك٘ اإلاالئمت البي ًخم ازخُاَع  زضماث اإلاالخت البدٍغ

ائف والخضماث البي جلضمها:  اإلاىاو  مً خُث َبُٗت الْى

                                                           
17 110( ، الازغ الاكخهاصي للىلل البدغي ٖمان ، صاع وحُضة لليكغ ، م 2002مدؿً حابغ ٖبضو )

 

18 ت ، ولُت الاكخهاص ، حامٗت اللغان  م م ٖبض الىاخض ٖثمان ، اكخهاصًاث اإلاىاو  البدٍغ 319الىٍغ
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رررت ) ( ؤ) ً  (: commercial portsاإلارررىاو  الخجاٍع وحررري مجهرررؼة بالدؿرررهُالث الالػمرررت لٗملُررراث اإلاىاولرررت والخسرررٍؼ

رررت، ومرررً زرررم جلرررىم بمهمرررت الصرررخ ً وحؿرررىض لهرررا مهمرررت جلرررضًم زرررضماث الخدرررغن اإلااليررري والخجررراعي للؿرررفً الخجاٍع

 والخفَغ  وجؼوٍض الؿفً باخخُاحاتها مً الىكىص واإلاىاص الغظائُت. 

رٍغ oil portsمىاو  هفِ) ( ب) (: جدخىي ٖلرى قربىت ؤهابِرب لىلرل البترروٌ مرً خلرٌى اهدكرافه ؤو مٗامرل جىٍغ

خُلررررب طلررررً جؼوٍررررض َررررظٍ اإلاررررىاو   بلررررى ألاعنررررفت همررررا جلررررىم بمهمررررت ضررررخ البتررررروٌ بلررررى هرررراكالث الررررىفِ مباقررررغة ٍو

 19.بمدُاث العخ الالػمت 

غ:   ثالثا:شسكاث الشحً والخفَس

خٗضص بين الصخً والخفَغ  والى ً مً زالٌ كُامها بٗضة مهام جخمثل في:ًدىٕى وكاَها ٍو  لل والخسٍؼ

 اللُام بٗملُاث الصخً والخفَغ  للبًائ٘ اإلاسخلفت مً ناصعاث وواعصاث . -

هلررل البًررائ٘ مررً اإلاسرراػن البرري جيررىن زرراعج اإلاىُلررت الجمغهُررت بلررى ألاعنررفت جمهُررضا لصررخجها ٖلررى ؾررفً  -

الجمغهُت بلى الؿراخاث اإلاسخلفرت زراعج اإلاىُلرت الهاصع ؤو الٗىـ ؤي هلل البًائ٘ مً صازل اإلاىُلت 

 الجمغهُت وؤصاء اإلاهام الجمغهُت لهظٍ البًائ٘.

ررت للغيررر وجررإحير  - رر  مثررل بًجرراع الىخررضاث البدٍغ جلررضًم وافررت الدؿررهُالث اإلاغجبُررت بٗملُرراث الصررخً والخفَغ

 مٗضاث الصخً للؿفً.

 زابعا: جسساهت بىاء و إبالح السفً: -

ت لررضف٘ خغهرررت نرررىاٖت الىلررل البدرررغي خُرررث حؿررهم فررري الخفررراّ ٖلرررى حٗررض َرررظٍ الهُئرررت مررً ا     إلايىهررراث الًرررغوٍع

ت ؤصاء مهامهرررا فررري هلرررل الخمرررىالث اإلاسخلفرررت ، خُرررث ًدىرررٕى برررين بىررراء  الُاكرررت ؤلاهخاحُرررت للؿرررفً ويرررمان اؾرررخمغاٍع

ت ؾفىا حضًضة لؤلؾٌُى البدغي. ت وبظلً جًُف الترؾالت البدٍغ حها الخضمُت والخجاٍع  الؿفً بىٖى

وجلٗرب هرظلً صوعا مهمرا فري نرىاٖت الىلرل البدرغي مررً زرالٌ بنرالح الؿرفً واإلاهمراث الٗائمرت مثرل الليكرراث    

واللرررراَغاث بلررررى حاهررررب بىرررراء الؿررررفً الخغبُررررت وؾررررفً الهررررُض وألابدررررار ، فًررررال ٖررررً بٖررررضاص الضعاؾرررراث ألاولُررررت 

ملُاث الخهيُ٘ وبحغاء الخجاعب ألاولُت للدكغُل.  والخهمُماث الخىفُظًت ٖو

 

ت:خام  سا:مشسوعاث جىزٍد املعداث البحٍس
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حُا.(، كُاؽ الىفاءة الاكخهاصًت لٗملُاث الصخً والخفَغ  بمُىاء بىعحؿىصان ، عؾالت صهخىعاٍ في الاكخهاص حامٗت الؿىصان للٗلىم والخىىىلى 2011زًغ نالح ٖثمان )  
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ىُررت وألاحىبُررت باخخُاحاتهررا وهررظلً  ررت مثررل جؼوٍررض الؿررفً الَى جسررخو َررظٍ اإلااؾؿرراث بخلررضًم الخررضماث البدٍغ

 جىفير زضماث الهُاهت والىٓافت والخجهيزاث الالػمت للؿفً وبمضاصَا بلُ٘ الغُاع و ألاحهؼة الالػمت. 

 سادسا: مشسوعاث الخىكُالث املالحُت:

 جاصي بٌٗ اإلاهام البي حؿاَم في نىاٖت الىلل البدغي وحي البي جاصةها :

اللُام برضوع الىهُرل ٖرً ؤ رخاب الؿرفً ألاحىبُرت وججهيرز ورل مرا ًلؼمهرا كبرل ونرىلها بلرى اإلاُىراء ؤو بٗرض  -

 الىنٌى .

لُررت جررىلى مهمررت جىفُررظ وافررت ؤلاحررغاءاث اللاهىهُررت الخانررت بالؿررفً ألاحىبُررت وطلررً لررضي الؿررلُاث اإلاد  -

باٖخباع ؤن جلً الكغواث جمثل الؿفً ألاحىبُت فخلىم بدىفُظ وافت اإلاهام والخٗلُماث الخانرت برضزٌى 

 ومغاصعة الؿفً للمُىاء.

ا وطلرً وفلرا لدجرم  - ً ٖلرى مرتن جلرً الؿرفً وشرخً البًرائ٘ البري ًرخم جهرضًَغ حجؼ الخظاهغ للمؿرافٍغ

ًرررررائ٘ الرررررىاعصة وجدهرررررُل اإلاؿرررررخدلاث وؾرررررٗت الفغاةررررراث اإلاىحرررررىصة بالؿرررررفً همرررررا ًلىمرررررىن باؾرررررخالم الب

 الخانت باإلاالن.

 بيافت بلى ما ؾبم فان وكاٍ الىلل البدغي ٌٗخمض ٖلى بٌٗ الهُئاث واإلاكغوٖاث ألازغي مثل:

  رل لهرىاٖت الىلرل البدرغي ماؾؿاث الخامين البدغي والبىىن اإلاخسههت البي حٗمرل ٖلرى بًجراص الخمٍى

ررل مررً ؤَررم ملىماجه،ؤيررف  لررظلً ؤَمُررت الخررامين البدررغي للؿررفً والبًررائ٘ اإلاىلىلررت الررظي ٌٗخبررر الخمٍى

ت.  ٖلحها . ٖالوة ٖلى قغواث الؿمؿغة البدٍغ

 .البًائ٘ وحؿلُمها أل خابها في اإلاىاُٖض اإلالغعة ً  ماؾؿاث اإلاؿخىصٖاث الخانت بخسٍؼ

ررظا فماؾؿراث الخررامين حرري ٖبرراعة ٖررً نررمام ؤمرران لٗمررل حمُرر٘ الهُئرراث اإلايىهررت لٗملُررت الىلررل البدررغي ،  َو

ني للضولت.  ألامغ ًىٗىـ بًجابا ٖلى الاكخهاص الَى

مرً اإلاالخررٔ ؤن الرضٌو البرري حٗراوي فرري َرظا الجاهررب وجدضًررضا الخرامين البدررغي هجرضَا حٗرراوي هثيررا فرري زررضماتها 

ت في البلضان البي جخٗامل مٗه. غ واػصَاع الخضماث البدٍغ ت خُث ًلٗب الخامين صوعا مهما في جٍُى  البدٍغ

لبلررضان الىامُررت حٗرراوي فرري َررظا الجاهررب هثيرررا وؿرربت العجفررإ جيررالُف الخررامين البدررغي وطلررً جبٗررا ولررظلً فرران ا

ررررت االؿرررفُىت ا ؤيررررف لرررظلً اعجفرررإ صعحرررراث الخُرررغ الررررظي  لعرررخامت عؤؽ اإلاررراٌ اإلاؿرررردثمغ فررري الخرررضماث البدٍغ

ت .  جخٗغى له الؿفً البدٍغ



 

 

 

رحول النق ل والنق ل البحري بالجزائعموميات  : الفصل األول  

25 

ررل َررى ألازررغ لرره ؤَمُررت فرري ألامررغ وهررظلً َىرران هررضع  ة فرري الخهررٌى ٖلُرره ، فررال جىحررض ماؾؿرراث همررا ؤن الخمٍى

ا. ت وةيَر  مخسههت في َظا الجاهب مثل اإلااؾؿاث واإلاهاعف البدٍغ

 اإلابدث الثاوي: اكخهاصًاث اإلاىاو  والىلل البدغي 

ٌؿخإقغ الىلل البدغي ٖلى وؿبت هبيرة مً حجم الخجاعة الضولُت الٗابغة للاعاث، فيلما بهخٗكذ َظٍ ألازيرة 

 زضماث الىلل البدغي ألهه ٌٗخبر َلبا جياملُا للخجاعة الخاعحُت الضولُى.جؼاًض الُلب ٖلى 

ني، ؤلاكلُ ي، فهظٍ الهىاٖت مً          حٗض نىاٖت الىلل البدغي مً الهىاٖاث اإلاازغة ٖلى اإلاؿخىي الَى

الؿفً  الهىاٖاث اإلاترابُت واإلاخاقبىت خُث جخًمً ٖضة ٖىانغ مجها: نىاٖت اإلاىاو ء ، ؤوكُت بىاء وبنالح

ً. هما جسً٘ لخىُٓم صولي خُث ؾٗذ الٗضًض مً الضٌو بلى وي٘ بَاع كاهىوي لها ًًمً  وؤوكُت الخسٍؼ

خؿً ؾير َظا اللُإ، مللها بظلً ال زاٖاث بين مسخلف اإلاخٗاملين و ؤ خاب اإلاهالح. وللض ؤصي الخُىع 

بلى حُٗٓم الضوع الظي ًاصًه  الظي جدلم في نىاٖت الىلل البدغي والظي قمل وافت اإلاجاالث و ألاوكُت

ي جلضم وهمى نىاٖت الىلل الىلل البدغي في زضمت الخجاعة الضولُت، هما لٗبذ َظٍ ألازيرة صوعا مازغا وفٗاال ف

 .البدغي 

جلىم اإلاىاو ء بضوع َام في ٖملُت الىلل البدغي،  فهي لِؿذ فلِ واحهت عئِؿُت لىؾائِ الىلل       

لُت اإلاخىاحضة بها، والبي جُىعث  اإلاسخلفت، وؤهما حٗخبر ؤًًا مغهؼا للىمى ؤلاكخهاصًبةٖخباع اإلاهاو٘ الخدٍى

ت ؾاَمذ وبكيل  بخُىع ؤلاخخُاحاجاإلكخهاصًت للضولت، خُث ٖملذ ٖلى جىلُض ؤوكُت نىاُٖت ؤزغي مخىٖى

الُت في ؤًت واؾ٘ في جدلُم َظا الىمى. ولهظا هجض مً الخلائم اإلاؿلم بها في ٖلم ؤلاكخهاص ؤن ؤلاؾدثماعاث اإلا

نىاُٖت مً الهىاٖاث، جيىن ٖلى هدى ؤفًل بطا جم بزخُاع مىك٘ الهىاٖت وؤلاهخاج في مىُلت ؤكغب ما 

 جيىن بلى مىاك٘ اإلاىاو ء اإلاىاؾبت.

(، لىٗغج  واهُالكا  مً َظا ؾىف هخُغق يمً َظا الفهل بلى مٗالم نىاٖت الىلل البدغي )اإلابدث ألاٌو

ت والٗى انغ اإلاؿاَمت فحها )اإلابدث الثاوي(، ومً زالٌ اإلابدث الثالث ؾيخٗاى لدكغُل ٖلى اإلاىاو ء البدٍغ

ت.  اإلاىاو ء البدٍغ

 

 

 

 

 املبحث الثاوي: اكخصادًاث املىاوئ والىلل البحسي 
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 املطلب ألاول : معالم بىاعُت الىلل البحسي:

بهفت زانت ، فهى مً ٌٗض الىلل البدغي وؾُلت مهمت مً وؾائل الىلل ٖامت، والىلل الضولي           

 ؤعزو وؾائل الىلل الٗال ي للبًائ٘ والغواب .

، وخبى في               و جيكإ ؤَمُت كُإ الىلل البدغي مً وىهه وكاَا حؿُير ٖلُه ؤٖضاص مدضوصة مً الضٌو

َظٍ الضٌو جىحض قغواث ٖمالكت لها قبه ؾُُغة ٖلى مٗٓم الخٍُى اإلاالخُت الغئِؿُت ، هما ؤهه كُإ 

ف ؤلاؾدثماع بضعحت جهٗب مٗها مداولت بزتراق الضٌو الىامُت لهظا اليكاٍ بيافت بلى طلً جىحض هثُ

 .20جىاكًاث واضخت بين مهالح الضٌو الىبري اإلاؿُُغة ٖلى َظا اليكاٍ

 : مفهىم وشاط الىلل البحسي والعىابس املساهمت فُه:1-1-1

ًلىم الىلل البدغي بإصاء  صوع فٗاٌ في بكخهاصًاث الضٌو اإلاخلضمت والىامُت والبي جدٓ  بخىافغ اإلالىماث     

الُبُُٗت وؤلاكخهاصًت الالػمت إلاماعؾت الىلل البدغي، هٓغا إلاا ًلضمه مً زضماث هلل البًائ٘ بدغا مً 

ى ما ًىٗىـ ٖلى مؿخىي ال خىمُت ؤلاكخهاصًت والٗملُاث ؤلاهخاحُت مىاًَ ؤلاهخاج بلى ؤماهً ؤلاؾتهالن َو

 والخىػَ٘.

 الفسع ألاول : مفهىم وشاط الىلل البحسي:

ٌٗغف وكاٍ الىلل البدغي بإهه وكاٍ بهخاجي مً خُث ما ًًُفه للؿلٗت  اإلاىلىلت مً مىفٗت        

ٗض وكاَا جىػَُٗا هٓغا لض وعٍ  ألاؾا  ي في بكخهاصًت )مياهُت وػمىُت(، وطلً بىللها مً ميان بلى آزغ. َو

. هما اٖخبرث ؤلاجفاكُت الٗامت للخجاعة في الخضماث 1ٖملُت الخباصٌ وجىػَ٘ البًائ٘ مدلُا ، بكلُمُا وصولُا

(GATS ؾىت )ا ، خُث ؤهه ًلىم بىلل ؤهبر حؼء مً البًائ٘ خٌى 1999 ، كُإ الىلل البدغي كُاٖا ججاٍع

 21الخضماث للمؿخفُضًً مً اإلاىاو ء الٗالم، هما جم ونفت كُاٖا زضمُا ًلىم بمهت ججاعة

مىً حٍٗغف وكاٍ الىلل البدغي ؤًًا مً زالٌ اإلاداوع الغئِؿُت البي حؿهم في جلضًم زضماث         ٍو

الىلل البدغي. وجًم جلً اإلاداوع ول مً الؿفُىت، الؿماؾغة الظًً ٌٗملىن في مجاٌ جلضًم زضماث الىلل 

ً، البدغي، فًال ًٖ اإلاىاو ء وقغواث الصخً  والخفَغ  وما ًغجبِ بيكاَها مً هلل وجسٍؼ

 

                                                           
ت، 20  .39م ، 2003ؾميرة ببغاَُم مدمض ؤًىب، بكخهاصًاث الىلل، صعاؾت جمهُضًت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾىىضٍع
غ ٖملُاث ؤٖماٌ مىاو ء الٗغاق بةؾخسضام ٖملُت الخدلُل الهغمي 21 ؤخمض الغاقض، جلُُم فغم مكاعهت اللُإ الخام في بهجاػ وجٍُى

(AHP ،صعاؾت مُضاهُت في الكغهت الٗامت للمىاو ء الٗغاكُت، مجلت الٗلىم ؤلاكخهاصًت ،)م 28، ماي، اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص 2011 ،

124. 
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باإليافت بلى قغواث الخإمين ووافت الهُئاث واإلااؾؿاث البي ًغجبِ وكاَها ؤلاؾا  ي بسضماث البدغي بهىعة 

 .22مباقغة ؤو ةير مباقغة

 الفٕغ الثاوي: ٖىانغ الىلل البدغي: 

 ًغجىؼ وكاٍ الىلل البدغي ٖلى ٖضة ٖىانغ جخمثل في آلاحي:

 البظائع: -1

لُه فةن الٗىهغ  ًمىً اللٌى بهفت ٖامت ؤن الُلب ٖلى الىلل مكخم مً الُلب ٖلى البًائ٘، ٖو

ُت البًائ٘  الغئِ  ي الظي له جإزغ مباقغ ٖلى وافت ؾلؿلت الخضماث الىلل البدغي َى هٖى

 : 23ىوزهائهها. ومً الُبُعي ؤث جبنى الؿفً لخضمت ججاعة مُٗىت وجىلؿم البًائ٘ البي جىللها بل

اث ؤو هللها ٖلى ؾفً -ؤ البًائ٘ الٗامت: وحي البًائ٘ الٗامت الخللُضًت البي ًمىً هللها في الخاٍو

اث، بًائ٘ ًخم هللها ٖلى  ىث والصخىم، بًائ٘ ًخم هللها في خاٍو البًائ٘ الٗامت. ومً ؤمثلتها: الٍؼ

 ؾفً جللُضًت .

 ت، حكمل:بًائ٘ الهب الجاف: وجىلؿم بلى : زاماث ومسخىهاث ؤولُ -ب

 الخبىب ،-

 ’الفدم-

 ’البىهؿِذ )زام ألالىمىُىم(-

 ’الفىؾفاث-

 زام الخضًض-

ت مثل: ؤلاؾمىذ ةير اإلاٗبإ اإلالح        وكض ؤيُفذ بلحها بٌٗ ألانىاف البي حٗخبر بًاٖت نب زاهٍى

 فير اإلاٗبإ وألاؾمضة ةير اإلاٗبإة.

انت، هما ًمىً جدضًض حجم بًاٖت نب حاف همُُت: وحي بًائ٘ ًمىً هللها في ٖبىاث ز -ج

ا وجضاولها همُُا وفلا لهظٍ اإلاٗاًير، ومً َظٍ  الٗبىة ووػ ها، وبالخالي ًمىً جدضًض ملاًِؿها ػمٗاًيَر

 ألانىاف: الضكُم، ألاعػ،ؤلاؾمىذ والؿىغ.

بًائ٘ طاث َبُٗت زانت: جغص َظٍ البًائ٘ بىماث ؤو ؤحجام هبيرة وبملاًِـ مسخلفت مً نىف  -ص

غباث ػمٗضاث زلُلت.ألزغ صازل ا ت الىاخضة مً بُجها: الخكب، خضًض الدؿلح، آلذ ٖو  إلاجمٖى

بًائ٘ الهب الؿائل: حكمل مثال: البتروٌ الخام، اإلاىخجاث البترولُت، الغاػ الُبُعي اإلاؿُل -ٌ

 واإلاىالؽ.

 

 

                                                           
22 .39ابغاَُم مدمض ؤًىب،مغح٘ ؾابم، م ؾميرة   

الكتها بلُاGATSٕٖبض اللاصع فخحي القين وآزغون، ؤلاجفاكُت الٗامت للخجاعة في الخضماث )23  (ٖو
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ت:-  السفً البحٍس

الؿفُىت حي اإلادىع الظي جضوع مً خىله حمُ٘ ألاوكُت اإلاخٗللت بالىلل البدغي واإلاالخت       

ت، هما جمثل الىخضة ؤلاكخهاصًت ألاؾاؾُت في زضمت الىلل البدغي، وطلً بطا ما كِؿذ  البدٍغ

بىمُت البًائ٘ اإلاىلىلت صفٗت واخضة، خُث ال حؿخُُ٘ ؤي وؾُلت هلل ؤزغي هلل َظا الىم مً 

ى ماًُلم ٖلُه بةكخهاصًاث الدجم.ال  بًائ٘ في اإلاغة الىاخضة َو

مىً جهيُفها بىاءا ٖلى ؤهجر          جخٗضص ؤهىإ الؿفً لخدىاؾب م٘ ول هٕى مً ؤهىإ البًائ٘، ٍو

 مً وحهت هٓغ، وفُما ًلي بٌٗ الخهيُفاث:

اث، حكمل  - ؤ ت الؿفً بلى زالزت مجمٖى ت ؤهىاٖا جهيُف اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع ول مجمٖى

ائف اإلاسخلفت. وفُما  مخلاعبت مً الؿفً، حكترن في زهائو الخهمُم ؤو جلاعب في ؤصاء الْى

اث اث مً َظٍ اإلاجمٖى  :24ًلي بُان مسخهغ ليل مجمٖى

ت ألاولى: ؾفً الىلل، حكمل- - ب  ؾفً اإلاجمٖى

 ’ؾفً الغواب- - ث

ؾفً هلل اإلاىاص الخام، ؾفً  ؾفً البًائ٘ الجافت، ومجها ؤهىإ هثيرة: ؾفً البًائ٘ الٗاصًت،- - ر

 هلل البًائ٘ الهب، ؾفً هلل الؿُاعاث وؾفً الضخغحت.

ىث، الىاكالث الٗمالكت - ؾفً هلل اإلاىاص الؿائلت " الىاكالث": هظهغ مجها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ: هاكالث الٍؼ

 للبتروٌ الخام، هاكالث اإلاىخجاث البترولُت والىاكالث اإلاسخلُت.

 الضخغحت لىفل الغواب والؿُاعاث ، ٖباعاث هلل ٖغباث الؿىً ةالخضًضًت.الٗباعاث: مثل ٖباعاث -

ت ، - ت ، وحكمل ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ: اللُغاث البدٍغ ت الثاهُت: ؾفً الخضماث البدٍغ ؾفً اإلاجمٖى

ً باإلاُاٍ ؤو الىكىص، ؾفً ألاعقاص وؾفً  ت.   ²ؾفً ؤلاهلاط البدغي، ؾفً الخمٍى  ألاعناص الجٍى

ت ال- ت"، ؾفً ألابدار الٗلمُت ؾفً اإلاجمٖى ثالثت: ؾفً ألاةغاى ألازغي: ؾفً الهُض "ؾفً ال َز

 والؿفً الخغبُت.

ضػ  لدسجُل الؿفً ) -ب ُفُا بلى loyd’sregister of shippingهما جهىف َُئت اللٍى ( الؿفً ْو

ين عئِؿُين َما   :هٖى

ت: جًم مثال: هاكالث البتروٌ الخام، خامالث الغاػ الُبُع- ي اإلاؿُل، ؾفً البًائ٘ ؾفً ججاٍع

اث، ٖباعاث وؾفً الغواب وخامالث الخُىاهاث الخُت.  الٗامت، ؾفً الخاٍو

ت للمُىاء ،  مجها: ؾفً - ت وحٗمل ةالبا صازل الخضوص البدٍغ ؾفً الخضمت: جلىم بسضمت الخجاٍع

 ؤلامضاص الىغاواث واللاَغاث.

                                                           
هضماحاث الٗاإلاُت، اإلاىٓمت الٗغبُت24

ُ
 ٖبض اللاصع فخحي القين وآزغون، الىلل في مىاحهت الخىخالث وؤلا
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لت الدكغُل: ًمىً جهيُف ؾفً ال -ج لت جهدُف الؿفً مً خُث ٍَغ ىلل البدغي مً خُث ٍَغ

الدكغُل الى ؾفً حٗمل في ؤٖالي البداع )زٍُى اٖالي البداع(، وؾفً حٗمل في اإلاالخت الؿاخلُت 

 . ومً حهت ؤزغي َىان:2)زٍُى مالخت ؾاخُلت)

ؾفً الخٍُى اإلاىخٓمت: وحي جلً الؿفً البي حٗمل ٖلى زٍُى مىخٓمت بين مىاو ء مُٗىت، ولها -

ش مُٗىت َبلا لجضاٌو بًجاع زابخت، ومثل زِ ؾير  مدضص بدُث  جمغ  ٖلى مىاو ء  مؿماٍ  في جىاٍع

َظٍ الؿفً لبض ؤن جمغ ٖلى َظٍ  اإلاىاو ء بهفت مىخٓمت ؾىاء واهذ مصخىهت باليامل ؤو ةير 

 . فإؾاؽ حكغُلها َى الخضمت اإلاىخٓمت َبلا لبرهامج مدضص اإلاىاُٖض.3مصخىهت 

َظٍ الؿفُىت ؤًًا بلضعتها ٖلى الٗىاًت بإهىإ مسخلفت مً جلً ولٗل ؤَم ما ًمىً ؤن جخميز       

 الؿل٘ البي ًُلم ٖلحها اؾم البًائ٘ الٗامت.

مً الؿائض ٖملُا ؤن قغواث الخٍُى اإلاىخٓمت جخدض فُما بُجها في بجداصاث ؤو ماؾؿاث ًُلم      

ٖلحها" اإلااجمغاث اإلاالخُت"، ةهضف جىُٓمها بلى جدلُم مهالح الكاخىين )الؼبائً( و الىاكلين ( 

ُت  ا غاف اإلاخٗاكضة ٖلى هٖى لؿفً الكغواث البي  حٗغى زضماث الىلل البدغي)، خُث جخفم ألَا

غف الضف٘. هما حؿمذ َظٍ اإلااجمغاث وخمىلتها والىىالُى لى فترة الدؿلُم، َغق الصخً والخفَغ  َو ٖى

 اإلاالخُت بةؾدبٗاص حمُ٘ ٖىانغ اإلاىافؿت بين الكغواث اإلاكترهت.

الؿفً الجىالت: جلىم َظٍ الؿفً باإلًجاع في حمُ٘ الٗالم بدثا ًٖ شخىت مً البًائ٘ الهب في -

، لظلً فهي ال حٗمل لبرهامج بًجاع مدضص اإلاىاُٖض، وبهما جبدغ ؤًىما جخىاحض البًاٖت  اإلالام ألاٌو

وجىللها بيامل خمىلت الؿفُىت. وكض حٗمل ؤو ًخم بؾدئجاع َظٍ الؿفً لخٗمل في زِ ماليي مىخٓم 

زالٌ ٖملُاث الىلل اإلاىؾمُت، خُث جهبذ ؾفً الخٍُى اإلاىخٓمت ةير وافُت إلالابلت بلتزاماث  

 لين اججاٍ الكاخىين.الىاك

ؾىق الخٍُى للؿفً اإلاخجىلت جخٗلم بمجمىٖت مً البًائ٘ ةير اللابلت للدؿدُف وحي        

الؿىائل: والبتروٌ والغاػ، اإلاىاص الهب والفدم، اإلاٗاصن والخبىب . وبن واهذ قغواث الخُىٍ 

ت في اإلاىخٓمت جهيء كضعا مً الخىاػن والثباث في مُضان الخلل البدغي الضولي و  ت الخجاٍع اإلاالخت البدٍغ

الٗالم، هجض الٗىـ مً طلً ؤن الكغواث البي جمخلً ؾفىا حىالت وجىُٓم الخضماث وؤلاحغاءاث 

باليؿبت لٗملُاث بُ٘ وقغاء الؿفً والبًائ٘، هما ًلضم الؿماؾغة للمالن زضماث بٖالمُت 

اث الىىالين في حمُ٘ ؤ  هداء الٗالم.بةبالةهم  ًٖ وافت البُاهاث اإلاخٗللت بمؿخٍى

ت: -2  اإلاىاو  البدٍغ

حٗض اإلاىاو ء مً ؤَم الضٖائم البي جلىم ٖلحها نىاٖت الىلل البدغي هٓغا لضوعَا الهام في جلضًم     -3

ت  ت الالػمت  لٗمل الؿفً، وحٗضص جلً الدؿهُالث وجدىٕى وفلا إلزخالفاإلاىاو ء البدٍغ الدؿهُالث البدٍغ

 ْائف اإلاؿىضة بلحها.مً خُث َبُٗتها الجغغافُت ، ومً خُث الى 
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 ألاوكُت اإلاؿاٖضة: -4

الٗىانغ ألاؾاؾُت للىلل البدغي، الؿفُىت، اإلاُىاء والبًاٖت بداحت لخضماث مؿاٖضة مً ؤحل       -5

ظٍ الخضماث جخمثل في آلاحي  25بهخماٌ َظا اليكاٍ بما ًدلم الهضف مىه، َو

هٓير هلل البًائ٘ وحؿلُمها بإمان مً *ٌٗغف الىىلىن البدغي بإهه اإلابل  الظي ًخدهل ٖلُه مالً الؿفُىت 

ى ًضزل هٗىهغ الخيلفت ألاؾاؾُت للمىخجاث ههف اإلاهىٗت ؤو جامت  مُىاء الصخً بلى مُىاء الخفَغ ، َو

 الهى٘ ؤو اإلاىاص ألاولُت.

 املمساث املائُت : – 3

ا الؿفً مً ؤحل الىنٌى بلى ؤعنفت اإلاُىاء ، و ًخٗ   ين ؤن جيىن نالخت وحي اإلامغاث ؤو اإلاؿالً البي حٗبَر

 للمالخت باؾخمغاع  خبى حؿهل ٖملُت صزٌى ؤو زغوج الؿفً .

 ( : Berthsاملساس  )   -4

وحي مؿاخت مائُت بجاهب الغنُف اإلاُىاء ، ؤًً جخىكف الؿفُىت لخفَغ  و شخً البًائ٘ ؤو نٗىص و      

. ً  هؼوٌ اإلاؿافٍغ

 امليشأث اللاعدًت :-5

 ؾبُل اإلاثاٌ :  و جخيىن مً اإلايكإث ، هظهغ مجها

( : و جبنى ٖلى الخافت ألاعيُت اإلاُلت ٖلى اإلاُاٍ  الضازلُت للمىاء ، لترؾى wharfs or Quaysألاعنفت  ) - ؤ

جب جُهير و حٗمُم ألاعنفت  باؾخمغاع خبى جيىن نالخت لغؾى الؿفً  غها .ٍو الؿفُىت لُخم شخجها و جفَغ

 الغاَـ اإلاٗلً .بإمً ، وبدُث جيىن مجاوعة جماما للغنُف َبلا لٗمم 

 (  : جلام ٖلى ٌَى بمخضاص الغنُف مً ؤحل  The apron(اإلاؿاخاث اإلاسههت للصخً و الخفَغ   -ب

ً كبل الصخً ؤو بٗض الخفَغ  مً الؿفُىت .  ججمُ٘ البًائ٘ و اإلاؿافٍغ

 : و ًخإلف مً :   ) the yard (الفىاء -ج

ً البًائ٘ و اإلاٗضاث  -  ،اإلاؿاخاث اإلاسههت إلًضإ و جسٍؼ

 الُغق و اإلامغاث لخغهت البًائ٘ و الغواب و مٗضاث اإلاُىاء  -

- . ً ً البًائ٘ و مدُاث بهخًاع اإلاؿافٍغ ت ، مؿخىصٖاث جسٍؼ  بىاًاث ألاوكُت ؤلاصاٍع

 اإلاىافظ جمثل بىاباث صزٌى وزغوج مغهباث الصخً مثل ٖغباث الؿىً الخضًضًت و الصخىاث ،  -ص

ً ، هلل البًائ٘ و  ً .ؾُاعاث اإلاؿافٍغ  اإلاؿافٍغ

                                                           
الخيالُف في كُإ الىلل البدغي، الضاع الجامُٗت، هانغ هىع الضًً ٖبض اللُُف، مداؾبت 251

ت،  .91،م  2008ؤلاؾىىضٍع
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 الخجهيزاث املخحسكت :  -6

ً صازل اإلاُىاء ، مً   وحكمل مغهباث اإلاُىاء و اإلاٗضاث ألازغي اإلاٗىُت مباقغة بدغهت البًائ٘ و اإلاؿافٍغ

 ؤمثلُتها : الغفُٗاث ، اإلاغهباث اإلاىحهت آلُا مثل الجغاعاث و الجغافاث .

 الفسع الثاوي : وسطاء العملُاث املىائُت :

اء في الىلل البدغي حي الغبِ بين ٖىانغ الٗغى و الُلب ، بين الىاكلين و الكاخىين ، ولخدلُم مهمت الىؾُ

ائفهم بلى زالر  ؤَضاف ٖملُت الىلل البض مً جضزل الٗضًض مً الاشخام ، ًمىىىا جهيُفحهم خؿب ْو

 فُئاث عئِؿُت :

 الىظائف ) املهً ( املسجبطت بخدمت البظائع : مً أهمها هركس :  1

ماٌ اإلااصًت الالػمت لغف٘  –ؤ  ملاٌو الصخً و الخفَغ  ) اإلالاٌو البدغي ( : َى اإلالاٌو الظي ًخىلى اللُام بااٖل

البًاٖت ٖلى ْهغ الؿفُىت ) الصخً ( ؤو ؤهؼالها مجها ) الخفَغ  ( ، وكض ًخىلى بجاهب طلً ؤٖماال كاهىهُت 

. و الغالب ؤن جخم ٖملُاث الصخً و  1الىاكل مخهلت بالصخً و الخفَغ  لخؿاب الكاخً ؤو اإلاغؾل بلُه ؤو 

الخفَغ  باالؾخٗاهت بٗماٌ مخسهُهين هغحاٌ اإلاُىاء )( و َم حماٖت الٗماٌ الظًً ًخىلىن الٗملُاث الفٗلُت 

ت مثل : الغافٗاث ، الهىاصٌ ، اإلاىاٖين ...... بلخ .  للصخً و الخفَغ  ، هما حؿخٗين ؤًًا بأالث و ؤحهؼة مخىٖى

ماٌ  ال بي ًلىم بها " ملاٌو الصخً والخفَغ  " ؤو " اإلالاٌو البدغي " وان ًُلم ٖلحها في ْل ألامغ عكم ألٖا

و اإلاخًمً اللاهىن البدغي الجؼائغي " بإٖماٌ الصخً و الخفَغ  في اإلاىاهئى  1976ؤهخىبغ  23اإلااعر في  76/80

، ؤنبذ  1998حىان  25اعر في اإلا 05- 98" ، وبٗض حٗضًل ؤخيام اللاهىن البدغي بمىحب اللاهىن عكم 

." ً  ًُلم ٖلحها " باإلاىهىلتاإلاُىائُت و الدكٍى

م البر و ؤو  الىكُل مىظم الىلل –ب  : هما ًىيي بؾمه َى اإلاؿاوٌ ًٖ جىُٓم ٖملُاث هلل البًائ٘ ًٖ ٍَغ

ظا لخؿاب اإلاغؾل . ومً مهامه ؤًًا :بزخُاع مؿاعاث  البدغ  مً ؤماهً الخهضًغ بلى ؤماهً ؤلاؾخالم َو

ى ؤًًا اإلاؿاوٌ ٖ ً الصخً ، وؾائل الىلل ، مىاو  حؿلُم البًاٖت وفلا لآلحاٌ اإلادضصة في الٗلض َو

ت بسهىم عؾىم الصخً   . .2الخفاوى م٘ قغواث اإلاالخت البدٍغ

داث  الىكُل الجمسكي –ج  : َى اإلاؿاوٌ ًٖ اللُاجباالحغاءاث الجمغهُت : الخسلو الجمغوي ، جلضًم جهٍغ

ى اإلاؿاوٌ ؤًًا حىائُا ًٖ  لضي مهالح الجماعن ، صف٘ عؾىم اإلاُىاء و َظا هُابت ًٖ مىوله ) الكاخً ( َو

ً وىهُل الٗبىع .الازُاء ا داث الخاَئت ؤو اإلاؼوعة . وكض ًلىم بماَمه وهالء ؤزٍغ  لىاحمت ًٖ جهٍغ

ائف مخٗضصة وطلً خؿب اإلاهام اإلاىولت بله فهى همفىى ججاعي ًدل مدل  وكُل العبىز  –ص  : ًلىم بْى

ُت  اإلاهضع ٖىض شخً البًاٖت ، ؤو ميان اإلاؿخىعص في ٖملُت جفَغ  البًاٖت ، فهى ًخإهض مً وػن و  هٖى

البًاٖت اإلاؿخىعصة و مضي جُابلها م٘ الىػن اإلاخفم ٖلُه في ٖلض الىلل ، وطلً ٖىض بؾخالم البًاٖت مً 

 اإلاُىاء و جىنُلها بلى اإلاساػن .
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ائف البي ًلىم بها وهُل الٗبىع في الٗىانغ الخالُت:   ًمىً طهغ الْى

 وهُل الىلل ، -

 ٖىن بدغي : -

 اللُام بٗملُت الخجمُ٘ ، -

 بٗملُت اإلااحغ ،اللُام  -

 اللُام بٗملُت الىاكل ، -

 ٖملُاث الصخً والخفَغ  ، -

 وهُل حمغوي ، -

 ميلف بالٗبىع ، -

 مىذ حؿبُلاث ؤلاًجاع ، خلىق الجماعن ........ بلخ  -

ً ، الخٗبئُت / الخفَغ  ، الخجمُ٘ /  –ٌ  ؤمين اإلاساػن ) اإلاؿخىصٖاث ( : ًخىلى اللُام بمهام  : الخسٍؼ

ا مً الاوكُت اإلاغجبُت باإلاؿخىصٖاث  الخجؼئت ، الخغلُف ،  . 1الخىػَ٘ ، الخجهيز و ةيَر

ت ، الؿىً الخضًضًت و الىلل الجهغي )  –و  الىاكل البري : ٌكير بلى الىاكلين مؿخٗمُلي الُغق البًر

 بةؾخثىاء الىاكل البدغي و الجىي ( .

م البًائ٘ غي اإلاباٖت ٖىض ونٌى الؿفً . وسُط بُع البظائع –ػ   : ٌؿعى لدؿٍى

ظا لخؿاب  خبير الخحلُم في ألاطساز –ح  دضص ؤؾبابها ، َو : هسبير  ، ًلُم ؤيغاع البًائ٘ الخالفت ، ٍو

 قغواث الخإمين .

: لهم َابٗهم اللاهىوي الخام و َم ؾماؾغة مدلفين ، مً مهامهم ط  سمساز الخأمين البحسي 

غ ٖلىص الخإمين البدغي بغُت يمان الؿفُىت و البًائ٘ يض ؤزُاع الىلل البدغي ، الغئِؿُت  جدٍغ

ت ، جلضًم  ت و بٖالم اإلاامً ًٖ زُغ اإلاخىك٘ ويمان الدؿٍى ؤلاقغاف ٖلى ؤلاحغاءاث البي جلىم بها الكَغ

اإلايلف  اإلاٗلىماث اليافُت لكغواث الخإمين البدغي خٌى َبُٗت البًاٖت اإلاىلىلت و ألاؾٌُى البدغي 

ًها في خالت وكٕى الًغع زالٌ ٖملُت الىلل .  بىللها ، بهضف جدضًض ؤكؿاٍ الخإمين و حٍٗى

ائف ) اإلاهً( اإلاخٗللت بسضمت الؿفً : مً ؤَمها :     -2  الْى

ى اإلاؿاوٌ ًٖ بؾخغالٌ الخجاعي للؿفؿىت في  –ؤ  اإلاجهؼ : َى مالً ؤو مؿخغل ؤو مؿخإحغ الؿفُىت ، َو

ت و َظا زالٌ جؼوٍضَا ٖغى البدغ و في ا إلاىاهئى مً مهامه : ججهيز الؿفُىت لللُام باالوكُت الخجاٍع

ا باإلاٗضاث و ول ماَى يغوعي للصخً البدغي ،  باإلمضاصاث مً وكىص ومىاص ةظائُت ، يمان ججهيَز

 نُاهت الؿفُىت و ججىُض َاكمها و زانت اللبُان .

ى وهُل اإلاجهؼ : جخمثل مهم –ب   خه في  :الىهُل الٗام : َو

 الخفاوى خٌى ٖلىص الىلل م٘ الكاخىين ،
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 ًًبِ ًىمُا كائمت الكاخىين ،

 ًلبٌ مبال  ؤلاًجاع ، -

ين ٖلى مؿخىي ول مُىاء . -  ًسخاع الىهالء البدٍغ

الىهُل البدغي ) ؤمين الؿفُىت ( : ٌُٗىه اإلاجهؼ لللُام ٖىه بالٗملُاث الالػمت لخىفُظ ٖلض الىلل في  –ج 

ت ، ً َظا الىهُل له ٖضة مهام مجها :  اإلاىاهئى البدٍغ  وكض ًيىن وهُل إلاجهؼ واخض ، ؤو لٗضة مجهٍؼ

 اللُام بالٗملُت الخلىُت بهضف مؿاٖضة اإلاجهؼ و الغبان و الخىفل بالؿفُىت الضازلت للمُىاء ،-

 حؿلُم البًائ٘ الىحهت للخهضًغ ، هما ًدؿلم الىاعصاث مً البًائ٘ و ًىنلها بلى اإلاؿخىعص ،  -

غ وزائم الخمىلت و جىٓ - ُم ٖملُاث الصخً و الخفَغ  ، صف٘ الغؾىم و بمًاء الؿىضاث الصخً ، جدٍغ

 حؿلُمها بلى للجماعن بىاؾُت الؿمؿاع البدغي ،

 الٗمل ٖلى جسفٌُ ةغاماث الخإزغ فهى ًخضزل في ٖملُت الهُاهت و الخهلُذ ومكاول َاكم البازغة . -

لض الخإمين الؿمؿاع البدغي : َى شخو مهمخه الخ -ص ت هٗلض الىلل ٖو ب بين ؤَغاف الٗلىص البدٍغ لٍغ

ائفه  :   وبُ٘ الؿفً ، مً ْو

ب بين َغفي الٗلض البدغي صون ؤن ًيىن َى هفؿه َغفا في الٗلض اإلاظوىع ، -  الخلٍغ

 جىلي ؤلاحغاءاث الالػمت لضزٌى الؿفً بلى اإلاىهئى  وزغوحها مجها . -

 كُاصة وبُ٘ الؿفً . - -

غ الىزائم و  -  صف٘ حؿبُلاث الاًجاع ..........بلخ .جدٍغ

جيخهي مهمت  الؿمؿاع البدغي ٖىض الخىفُم بين َغفي الٗلض صون ؤن ًيىن مؿاوال ًٖ جىفُظٍ ، و 

 ًخلاض ي ملابل طلً ؤحغ ٌؿ ى " الؿمؿغة " .

ت في اإلاُىاء جدذ بقغاف اإلاضًغ  -ٌ   الٗام و كائض اإلاُىاء : مؿاولُت كائض اإلاُىاء حي بصاعة الخغهت البدٍغ

غ  لىم بخلضًم جلٍغ جب ٖلُه الخإهض مً وحىص اإلاؿاٖضاث اإلاالخُت في ؤمىجها ، ٍو بالخيؿُم م٘ مضًغ الخغهت ، ٍو

 صوعي ًٖ خالتها اإلاٗضاث ، الىخضاث اإلاالخُت و ًلىم ؤًًا باإلقغاف ٖلى ٖملُاث ؤلاعقاص و اإلاغقُضًً للؿفً   

ان الؿفُىت في مىاوعاث بعؾئها ، بطا باٖخباع ليل مُىاء ممغاجه اإلاغقض البدغي : جخمثل مهمخه في مؿاٖضة عب –و 

اإلاالخُت و البي مً اإلامىً ؤن ال ٌٗغفها عبان الؿفُىت ، فةهه ًخم بعؾاٌ اإلاغقض لخيؿُم زُت عؾى الؿفُىت و 

 يمان ؤكص ى صعحاث ؾالمتها .
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 الىطائف) املهً( غير مباشسة :   -1

بُٗضا ًٖ جلً اإلاهً البي حؿاَم بكيل مباقغ في جىفير الخضماث للؿفً ؤو البًائ٘ ، جىحض ويائف  

 ؤزغي حؿاَم ؤًًا في وكاٍ اإلاُىائي :

الم آلالي : ؤنبدذ جمثل مدىعا َاما في اليكاٍ اإلاُىائي ، فلض ؤنبذ مً الىاضح لضي  - ؤ زضمت ؤلٖا

ت البي ًخم الخهىٌ ٖلحها بلىتروهُا ، الىثير مً مضًغي اإلاىاو  ؤَمُت اإلاٗلىماث و الا  حغاءاث الاصاٍع

ت ، الىهالء اإلالخُين ، قغواث  لُيىن َىان جيامل بين مؿخسضمي اإلاُىاء ، مثل قغواث اإلاالخت البدٍغ

 الصخً و الخفَغ  و الؿلُاث الٗمىمُت .

ت و الخهضي - ب لٗملُاث  الجماعن : بُبُٗت الخاٌ الجماعن حي الىفُلت بمغاكبت اإلاباصالث الخجاٍع

ب ، حم٘ الغؾىم و الًغائب ٖلى البًائ٘ .  التهٍغ

 

ت : -  املبحث الثالث : حشغُل املىاوئ البحٍس

ت ملابل الخضماث البي  - ت ٖلى اإلاؿخسضمين لهظا اليكاٍ صف٘ عؾىم مخىٖى في كُإ اإلاىاو  البدٍغ

ىض وي٘ هًام حؿٗير زضماث  اإلاُىاء ٖاصة ما ًخللى ها و ملابل بؾخسضام الدؿهُالث اإلاٗغويت ، ٖو

خباع الاَضاف  ًخم ملاعهت جيالُف اإلاُىاء و ماًخم الخهٌى ٖلُه مً عؾىم ، م٘ ألازظ بٗين ؤلٖا

 اإلاؿخلبلبت .

 اإلاُلب ألاٌو : الٗغى و الُلب ٖلى الخضماث اإلاُىائُت :  -

ت مخياملت مً الدؿه - ُالث و ًخميز اإلاُىاء بخٗضص ألاوكُت و اإلاهالح اإلاخباصلت ، خُث ؤهه ًلضم مجمٖى

 الخضماث البي جىاؾب بخخُاحاث َلاي زضماجه .

 الفٕغ ألاٌو : ألاوكُت اإلاُىائُت : 

 (                       Process-centeredoraganisationًخجه مضزل الخىُٓم اإلاخمغهؼ ٖلى ٖملُت )

ت مً الٗملُاث ٖلى وفم ما جلضمه ول ٖملُت مً ك   ُمت ب لى جهيُف ؤوكُت اإلااؾؿت يمً مجمٖى

مًافت  ،وبالخالى ًمىً بٖخماص الٗملُت الخىُٓمُت هإؾاؽ لئلعجفإ بمؿخىي ألاصاء ، وجإؾبؿها ٖلى طلً 

ين مً الخهيُفاث  : 26فلض نىفذ الضعاؾاث ؤوكُت اإلااؾؿت خؿب هٖى

ت بؾخيباَُت لخهيُف ؤوكُت اإلااؾؿت وفلا (Typology)جهيُف هٓغي      -1 : ٌٗخمض بقخلاكاث هٍٓغ

ت بىعجغ لخدلُل ؾلؿلت اللُمت البي نىفذ لغئٍت ؤفغاص مبض ٖين ، ومً ؤمثلت َظا الخهيُف هٍٓغ

ؤوكُت اإلااؾؿت ، ٖلى ؤؾاؽ بؾخسضام اليكاٍ في بىاء ميزة جىافؿُت ، بلى اوكُت ؤؾاؾُت و 

                                                           
26      122-121اخمض الغاقض، مغح٘ ؾابم، م م 
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ت  البي نىفذ ؤوكُت اإلااؾؿت و فلا لضعحت بؾخلغاع          (Burnstalker)ؤوكُت مؿاٖضة و هٍٓغ

 .ؤوكُت   بِئت اإلااؾؿت بلى 

ت وؤوكُت مُياهُىُت . في خين نىف  ألاوكُت وفم صعحت مؿاَمت الٗاملين في بهجاػ اليكاٍ بلى (Garvin)ًٍٖى

ت و ؤوكُت الخغُير .  ؤعبٗت ؤهىإ : ؤوكُت حكغُلُت ، ؤوكُت ؾلىهُت ، ؤوكُت بصاٍع

اي :    -2 بُت حٗضَا ماؾؿاث جىُٓمُت حؿعى بلى جهيُف    (Taxonomy)جهيُف ججٍغ ٌٗخمض بقخلاكاث ججٍغ

ؤوكُت اإلااؾؿت ٖلى ؤؾاؽ ؤوحه الدكابه وؤلازخالف بين ؤٖضاص هبيرة مً اإلااؾؿاث، ومً ؤمثلت َظا 

(  ، والبي نىفذ ألاوكُت بلى ؤعبٗت ؤهىإ: ؤوكُت اإلاؿاولُت ISOالخهيُف ما ؤٖضجه اإلاىٓمت الضولُت )

ت، ؤو  كُت مىاعص اإلااؾؿت، ؤوكُت بصعان اإلاىخج وؤوكُت كُاؽ وجدلُل وجدؿين اليكاٍ.ؤلاصاٍع

( ًلهض CNUCED,1992ٖلى وفم َظا الؿُاق، فدؿب ماجمغ ألامم للخجاعة والخىمُت )                           

اي  جًم باألوكُت اإلاُىائُت ؾلؿلت ألاوكُت اإلاخياملت مً الىلل والخىػَ٘، ةفلا لخهيُفه الخجٍغ

ً، الخٗبئت  ت ألاولى جخًمً ؤوكُت الىلل: اإلاىاولت، الخسٍؼ خين مً الخضماث وألاوكُت، اإلاجمٖى مجمٖى

ت الثاهُت فخخٗلم بإوكُت جىػَ٘ اإلاٗلىماث وؤوكُت  والخغلُف وؤوكُت مٗالجت الخىػَ٘، ؤما اإلاجمٖى

ل اإلاٗلىماث. ً، مٗالجت وجدٍى  ؤلاجهاالث، وجخًمً: ؤوكُت جسٍؼ

اي ألوكُت اإلاىاو ء ٖلى ؤؾاؽ مُٗاع الخضماث اإلاالخُت ؤما مىٓمت ال  خجاعة الٗاإلاُت فلض ؤٖضث جهيُفها الخجٍغ

ت ظا بهضف جللُل الخفغكت والخمُيز بين الخضماث اإلالضمت للؼبائً اإلادلُين والخضماث 2الضولُت اإلاُٗاٍع ، َو

ها اإلاُىاء ؤوكُت للىلل اإلالضمت للؼبائً ألاحاهب، لخهبذ ؤوكُت ٖملُاث الصخً والخفَغ  البي ٌٗغي

ً في 3اللماليي الضولي اإلاخىافغة لٗامت الؼبائً، والخمثلت في ٖملُاث : ؤلاعقاص، اللُغ والسخب الخسٍؼ

 اإلاؿخىصٖاث وزضماث الهُاهت والخهلُذ.

ضاص نىفين مً الخهيُفاث            اي إٖل في خين اججه البىً الضولي بلى بٖخماص ألاؾاؾين الىٓغي والخجٍغ

 ُت اإلاىاو :ألوك

اي: نىفذ بمىحبه ؤوكُت اإلاُىاء وفلا لضعحت مؿاَمت اللُإ الخام في بهجاػ ؤوكُتها  - ؤ الخهيُف الخجٍغ

ت، البيُت الفىكُت للمُىاء، البيُت الفىكُت للمُىاء الخانت باإلاٗضاث،  بلى ؤوكُت: بصاعة اإلاُىاء، ؤلاصاعة البدٍغ

مىاولت الصخىاث، ؤلاعقاص، اللُغ والسخب، ؤلاعؾاء الىغي البيُت الفىكُت للمُىاء الخانت باإلايكأث ، 

 وؤوكُت ؤزغي.

الخهيُف الىٓغي: نىفذ بمىحبت ؤوكُت اإلاُىاء وفم جدلُل " ؾلؿلت اللُمت"بلى ؤوكُت ؤؾاؾُت  والبي   - ب

ت  ٍغ " و ؤوكُت مؿاٖضة ؤَلم ٖلحهامهُلح "زضماث  Core Servicesًُلم ٖلحها مهُلح " الخضماث الجَى

تValue Added Servicesإلاًافت اللُمت ا ٍغ  " . حكمل الخضماث  الجَى

جها، ؤما زضماث اللُمت  ت ألاوكُت اإلاترابُت الخانت بةؾخلبالىنٌى  الصخىاث ومىاولتها وجسٍؼ ٖلى مجمٖى

اإلاًافت فهي ٖباعة ًٖ ألاوكُت البي جىفغ الضٖم الٗام والخام لؤلوكُت ألاؾاؾُت ، ومً قإ ها عف٘ ألاصاء 
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خٗين ٖىض  ؤلاكخهاصي اصة جىافؿُت. ٍو ض مً الٗمالء ، بما ًىٗىـ ةلى ؤمياهُت ٍػ للمُىاء ةجدؿِىجاطًبُت للمٍؼ

غ وجلضًم زضمت حضًضة ؤن هىٓغ فُما جًُفه َظٍ الخضمت مً كُمت للمىخج ولليكاٍ  جٍُى

 

 ًىضح مخخلف ألاوشطت السائدة في املىاوئ:5.2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ت جحلُل سلسلت اللُمت لبىزجس : جصيُف أوشطت املىاوىء1الجدول زكم   وفم هظٍس

 مكىهاتها الخدماث السئِسُت ألاوشطت

 

 

 

 

 

ت  خدماث الجىهٍس

 خدماث الدخىل الى املُىاء وجىفير و الحماًت       خدماث السشاد الخدماث املالحُت

 خدماث اعمال اللطس والسحب        خدماث ادازة مسوز الشحىاث

 خدماث الحماًت مً الحسائم

خدماث املحطاث 

 الطسفُت

اث  خدماث ز ط وإبالح العس اث    خدماث مىاولت وهلل الحاٍو

 خدماث الخعبئت والخغلُف  خدماث مىاولت الشحىاث الجافت والسائلت

اث غ الحاٍو  خدماث مىاولت الشحىاث الخللُدًت     خدماث حعبئت وجفَس

اث  خدماث جصلُح الحاٍو

 خدماث بُاهت اللىىاث املالحُت     خدماث الكسي        خدماث الخصلُح

خدماث جصلُح املعداث السافعت    خدماث جصلُح ألازبفت الجافت 

 للسفً

اث  خدماث جصلُح الحاٍو

ت  مجمىعت الخدماث إلاداٍز

 خدماث إدازة املعلىماث

حسهُالث ذاث كُمت  

 (VAFمظافت )

 خدماث بُاهت السفًخدماث إلازساء                 
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خدماث اللُمت 

 املظافت

 خدماث الص ائً                 خدماث الخصلُح

 خدماث الخىظُف العامت   خدماث جأحير وإسدئجاز الىاكالث

 خدماث املعلىماث وإلاجصاالث    خدماث ألامً والىكاًت

 خدماث املطاعم والفىادق

 

 

 

اللىحِسدُاث ذاث 

 (VALاللُمت املظافت )

 

 

 

 

اللىحِسدُت خدماث السلسلت 

 (LISاملخكاملت )

خدماث زكابت الجىدة   خدماث 

إعادة الخحمُل   خدماث 

 الخجمُع

خدماث الفحص  حدماث 

اعادة إلاسخخدام   خدماث 

 الخجصئت

غ    خدماث الشحً والخفَس

خدماث الشفط      خدماث 

كم/الخفكُك  خدماث  الخحٍص

ً السىائل   خدماث  جخٍص

ً البظائع الصب        جخٍص

 خدماث مساكص الخىشَع

 

ت و وشاطاتها:  املطلب ألاول: املىاوئ الجصائٍس

ت  ٖضة ؤوكُت مُىائُت )*( نىفذ بلى:         جماعؽ في اإلاىاو ءالجؼائٍغ

ا وحي ما ٌٗغف بةؾم الخضماث اإلاالخُت  *ؤوكُت جلضم للؿفُىت ؤزىاء وحىصَا في اإلاُاٍ ؤلاكلُمُت ، وكبل عؾَى

 وحكمل:

 في ٖضاص زضماث اللُغ: *كُغ الؿفً: جضزل

 الٗملُاث البي جخُلب سخب ؤو صف٘ الؿفُىت ،-
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 مىاوعاث ؤلاعؾاء وؤلاهخلاٌ ؤو ؤًجاع الؿفُىتة-

 اإلاغاكبت واإلاؿاٖضة في جىفُظ مىاوعاث ؤزغي مً اإلاالخت للؿفُىت.-

ت جضزل في اإلاىُلت البي فحها ؤلاعقاص بحباٍع27*كُادة السفً وإزشادها: ا بغف٘ بقاعة جلتزم ول ؾفُىت ججاٍع

الىضاء للمغقض، والىُفُاث اإلاُبلت باليؿبت لئلعقاصاث حي الىُفُاث اإلادضصة باألهٓمت الضازلُت إلادُاث 

يخهي ٖىض ونٌى 2ؤلاعقاص بضؤ ؤلاعقاص بٖخباعا مً ونٌى وجلضًم اإلاغقض هفؿه في خضوص اإلادُت ، ٍو . ٍو

 .3دُتالؿفُىت بلى ميان الىنٌى ؤو الغؾى ؤو الغنُف ؤو  خضوص اإلا

 *ؤما ألاوكُت البي جلضم للؿفُىت ٖلى الُابؿت )ٖلى الغنُف(جًم:

 اإلاىاولت اإلاُىائُت-

-ً  الدكٍى

 الفسع الثاوي: الطلب على خدماث املُىاء:

ٌٗض الُلب ٖلى زضماث وحؿهُالث اإلاُىاء َلبا مكخلا مً الُلب ٖلى ٖملُت الىلل بالؿفً، وطلً هٓغا 

بين الؿفُىت ووؾائل الىلل ألازغي. هما ؤن الُلب ٖلى الىلل بالؿفً، َى ليىن اإلاُىاء البدغي َمؼة الىنل 

بضوعٍ َلب مكخم مً الُلب ٖلى البًائ٘ مدل الخضمت. ومىه فهى صالت في الىمى الاكخهاصي وؤلاهخاج 

 الهىاعي والخجاعة الضولُت.

ٗخبر ؤ خاب البًائ٘ َم اإلاىخفٗىن الجهائُىن بسضماث وحؿهُالث اإلا           ُىاء، بٌ ؤهه في واك٘ ألامغ فةن َو

ً  وهظلً الكاخىين ًلىمىن بؿضاص عؾىم اإلاُىاء، لهظا فهم  الخٍُى اإلاالخُت )الىاكلين(ؤو  وهالئهم  اإلاؿافٍغ

 ًمثلىن الجاهب الغئِ  ي في الُلب ٖلى زضماث وحؿهُالث اإلاُىاء.

اع ٌٗض الدؿٗير بىاؾُت وصازل اإلاُىاء ماقغا مهما ٖلى بزخُاع اإلاُىاء، هما جدٓ  الخيلفت            وفي َظا ؤلَا

 اليلُت اإلاهاخبت لترصص الؿفُىت ٖلى اإلاُىاء بإَمُت زانت.

 

 

 

 

                                                           
ت، كاهىن عكم  271  .861، مغح٘ ؾابم، اإلااصة عكم 05-98الجمهىعٍت الجؼائٍغ
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ت: : الؿُاؾت اإلاُىائُت الجؼائٍغ  اإلاُلب  ألاٌو

ت مغاهؼ         ت الجؼائٍغ ِ ؾاخلي بٌُى حكيل اإلاىاو ء الخجاٍع  1200الئلؾخيراص والخهضًغ، مىػٖت ٖلى قٍغ

ت في ؾىت  ملُىن  121خىالي  2013هُلىمتر وممخض مً قغق اإلاغغب بلى ةغب جىوـ. بل  حجم مباصالتها الخجاٍع

ت ما ًمثل  ت الخاعحُت، مما ًضٌ ٖلى ؤَمُتها هٗامل خُىي في   %95ًَ، َو مً حجم اإلاباصالث الخجاٍع

ني.  ؤلاكخهاص الَى

 : مغاخل جُىع الىٓام اإلاُىائي الجؼائغي:1-1-1

ني مً       ما بُُىة  13ًخيىن اإلاغهب اإلاُىائي الَى ا، مُىاءان مخسههان في اإلادغوكاث َو مُىاءا ججاٍع

وؾىُىضة )اإلاُىاء الجضًض(، زالزت مىاو ء مسخلُت )البًائ٘ الٗامت/اإلادغوكاث( وحي ؤعػٍى، بجاًت وؾىُىضة 

ائف وجغجىؼ في وكاَها ٖلى هلل البًائ٘ )اإلاُىاء اللضًم(.  ؤما اإلاىاو ء الثماهُت اإلاخبلُت فهي مخٗضصة الْى

 اإلاسخلفت، جخًمً زالزت مىاو ء نغيرة )الغؼواث، صلـ وجيـ(.

ٖغف الىٓام اإلاُىائي الجؼائغي )*( زالٌ جُىعٍ ٖضة مغاخل مغجبُت بالؿُاؾاث ؤلاكخهاصًت               

 وحي:اإلاُبلت في ول فترة ، 

: اإلاغخلت ألاولى )  :28(1970-1962الفٕغ ألاٌو

 هٓام ؤلاؾخلاللُتللمىاو ء الثالزت الىبري )الجؼائغ، ٖىابت ووَغان(: .1

مهمت اإلاُىاء اإلاؿخلل حي يمان اإلاهالح الٗمىمُت، وواهذ له بمخُاػاث الؿلُت الٗمىمُت لللُام 

 باإلاهام الخالُت:

غ اإلالً الٗمىمي اإلاُىائي،-  حؿُير وجٍُى

 وي٘ الخضابير ألامىُت والؿهغ ٖلى جُبُلها،-

 اإلادافٓت ٖلى اإلايكأث اإلاُىائُت ومٗاكبت ول مسل بالىٓام،-

 الؿهغ ٖلى بخترام اللىاٖض ال خُت والبُئُت صاخل خضوص اإلالً الٗمىمي اإلاُىائي،-

 اإلاخابٗت والدؿُير اإلادىم إلاسخلف ألاوكُت اإلاماعؾت مً َغف مسخلف اإلاخٗاملين باإلاُىاء-

ين، ماؾؿاث ؤلاعقاص  ً، ٖماٌ اإلاىاولت، وهالء الٗبىع/ الىهالء البدٍغ )اإلاؿخىعصًً، اإلاهضٍع

 والجغ..الخ(.

                                                           
 .281عبُٗت خمالوي، مغح٘ ؾابم، م  28
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اث بين ٖماٌ  هما واهذ للمُىاء اإلاؿخلل نالخُت مغاكبت الٗمل ٖلى مؿخىي اإلاُىاء في خالت وكىب مىاٖػ

 اإلاُىاء وؤعباب الٗمل.

 

 

 29 ء:هٓام الخبُٗت لغغف الخجاعة لبلُت اإلاىاو-2

ؤوولذ مماعؾت مهام الخضمت الٗمىمُت في َظٍ اإلاىاو ء بلى ممثلين ًٖ ؤلاصاعة اإلادلُت للىلل    

ت، ؤو  ت فياهذ جماعؽ بما مباقغة بىاؾُت الغغفت الخجاٍع وألاقغاٌ الٗمىمُت ، ؤما اليكاَاث الخجاٍع

م ماؾؿاث ٖامت وزان م الىلاباث  )اللُاصة ؤو ًٖ ٍَغ ت مثل اإلاىاولت، بهفت ةير مباقغة ًٖ ٍَغ

 الٗبىع ؤلاعقاص..الخ(.

 زهائو اإلاغخلت: جميزث َظٍ اإلاغخلت بما ًلي:

ٖىض بوكاء َظٍ الىخضاث واهذ لها ؾلُاث واؾٗت في مُضان ؤلاؾخغالٌ )ألاقغاٌ الٗمىمُت  -

 وألامً اإلااليي(،

ت -  لم ًىً للمىاو ءؤلاؾخلاللُت اإلاالُت وواهذ جسً٘ للمداؾبت ؤلاصاٍع

 ُْفت ؤلاؾخغاللى ويُفت ألاقغاٌ الٗمىمُت.الفهل ما بين و   -

 (:1981-1971الفٕغ الثاوي: اإلاغخلت الثاهُت ) -

ا في ؾىت  - ىُت جم ؤوكاَئ وحي  1971بعجىؼ جىُٓم اإلاُىاء زالٌ َظٍ اإلاغخلت ٖلى ؾلُت مُىائُت َو

ني للمىاو ء ) ( 1971ماي  13اإلااعر في  11-71( )ؤولء بمىحب ألامغ عكم (*)ONPالضًىان الَى

ىُت للمىاولت )بص ت الَى  16-71()ؤوكئذ بمىحب ألامغ عكم (*)SONAMAاعة اإلاهام الخلىُت والكَغ

ل  09اإلااعر في   ،1971ؤفٍغ

ىُت للٗبىع واإلاساػن  ً  واإلاىاولت في اإلاىاو ء، والؿلُت ألازيرة حي الكغهت الَى وجم بؾىاصَا ؤوكُت الدكٍى

 ((*)SONATMAGالٗامت )

ظا باليؿبت واهذ تهضف َظٍ الؿلُت ا    إلاُىائُت بلى جىخُض  حؿُيراإلاىاو ء وبصزالها يمً اللُإ الٗمىمي، َو

لليكاَاث الخابٗت لللُإ الخانت، وفي بٌٗ ألاخُان جماعؽ مً َغف مخٗامل ؤحىاي )واللُاصة، ؤلاعقاص، 

ظا ًضزل في بَاع ؤلاؾتراجُجُت الٗامت لئلكخهاص الَى ً، الٗبىع، اإلاىاولت واللُغ(. َو ني والبي  ههذ الخمٍى

ىُت، فخذ ًٖ طلً ماًلي:  ٖلحها وخضصتها اإلاسُُاث الَى

ُف ٖماٌ    - ظا م٘ الخغُير في هٓام جْى ىُت للمىاولت َو ؤؾىض بخخياع اإلاىاولت بلى الكغهت الَى

ظا ابخضاء مً ؾىت   .1974اإلاُىاء الظًً ؤنبدىا ٖماال ؤحغاء َو

                                                           
29(*)ONP : Office National des ports 
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ت   - ني للمىاو ء بمهام الؿلُت الٗمىمُت، وهظا بٌٗ اإلاهام طاث الهفت الخجاٍع ولف الضًىان الَى

ً باإلاُاٍ الٗظبت(. هما ؾمذ للضًىان بهفخه ؾلُت ٖمىمُت ببماعؾت وكاَاث  )اللُاصة، الخمٍى

واهذ جماعؽ مً كبل مً َغف الخىام وألاحاهب، وهظا هىخُض هٓام الدؿُير ٖلى اإلاؿخىي 

ني.  الَى

ني  للمىاو ء لُخىلى مهمت الخيؿُم بين مسخلف اإلاخٗاملين ٖىض كُامهم   - ؤوكإ الضًىان الَى

باألوكُت اإلاُىائُت، لىً حٗضص مغاهؼ اللغاع هدُجت جىػَ٘ اإلاؿاولُاث في مُضان ؤلاؾخغالٌ بين 

الٗضًض مً اإلاخٗاملين والظًً  ًيخمىن ٖلى هفـ الؿلُت الٗمىمُت، نٗب مً بهياهُت الخدىم 

ُفت الخيؿُم. في  حمُ٘ ألاوكُت اإلاُىائُت و ْو

ت بمىحب ألامغ  1976في ؾىت           ؤنضع اإلاكٕغ الجؼائغي كاهىها ًىٓم اإلاالخت والخجاعة البدٍغ

ى الظي ةلب ٖلُه ؤلاججاَتؤلاقتراوي للضولت ؤهظاوى 1976ؤهخىبغ  23اإلااعر في  76/80عكم  ، َو

ني  .230بوٗياؾه ٖلى هجاٖت ؤلاكخهاص الَى

 هائو اإلاغخلت: جميزث ب:ز

ني للمىانء الؿلُت حؿُير وجإمين اإلالً اإلاُىائِبةؾمالضولت ، -  وان للضًىان الَى

 الخيؿُم بين ألاؾٗاع اإلاُىائُت، -

 مغوهت في جىػَ٘ اإلاىاعص، -

ُٗت والىهىم الخىُٓمُت لئلؾخغالالإلاُىائي ولخدضًض اإلالً  اإلاُىائي ، -  ةُاب الىهىم الدكَغ

غ اإلاُىاء،ال زإ اللائم بين هف -  اءاث كُإ ألاقغاٌ الٗمىمُت والؿلُاث ألازغي في جٍُى

ظا عةم وي٘ لجان مُىائُت -  نٗىبت الدؿُم والفهل في ال زاٖاث بين اإلاخٗاملين َو

 (:1997-1982الفسع  الثالث: املسحلت الثالثت )

ت في حؿُير و ؤلاوسجام بين حجم اإلااؾؿت ومؿخىي جضزالتها وهفا ءتها اإلاُىائُت،  جم بهضف جدلُم الالمغهٍؼ

. وفي َظا ؤلاَاع جم خل ول مً الضًىان الىَني للمىاو ء والكغهت 1982بٖاصة َُيلت اإلااؾؿت الٗمىمُت ؾىت 

ىُت للمىاولت. وبمىحب اإلاغؾىم عكم  جم بصماج وخضاتها اإلادلُت  1982ؤوث  14اإلااعر في  290بلى  283-82الَى

 ت بقتراهُت طاث نبغت بكخهاصًت تهخم ب: ماؾؿ 1982يمً ٖكغ ماؾؿاث مُىائُت في ؾىت 

 اؾخغالٌ الىؾائل والخجهيزاث اإلاُىائُت،-

 اللُام بإقغاٌ الهُاهت وؤلانالح-

                                                           
30ChaukiBouri, la logistique du commerce extérieur en Algérie :théorie et pratique,1ère 

édition, IDIK , Alger, sans l’année de publication ,p23 
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 مماعؾت بخخياع اللُغ واإلاىاولت،-

ت وألامً في خضوص اإلاجاٌ الجغغافي لؤلمالن اإلاُىائُت.-  ميلفت بالكَغ

ملُت حؿُير خغهت الىلل صكُم زانت ٖىض ؤلاؾتراص. ًمىً الهضف مً بوكاء مغهؼ واخض لللغاع في حؿهُل ٖ   

ت ٖلى خؿاي مهام الؿلُت  ةير ؤهه وبٗض ؤهجر مً ٖكغ ؾىىاث مً اليكاٍ ، لىخٔ ؾُُغة ألاوكُت الخجاٍع

اإلاُىائُت البي جمثل الهالح الٗام واللىة الٗمىمُت، ونٗىبت جيؿُم ألاوكُت بين اإلاخٗاملين ومؿخسضمي 

 ال زاٖاث الٗضًضة والخاصة. اإلاُىاء الظًً واهى مهضع 

اصة الخيالُف زانت جلً اإلاخٗللت بالٗبىع بؿبب:              ؤما في اإلاجاٌ اإلاالي فةن الخىُٓم بخضي مهاصع ٍػ

 يٗف بهخاحُت الٗامل،-

لت ةير مدىمت لخىُٓم الٗمل،-  بهتهاج ٍَغ

 ؤلاؾخٗماٌ ةير الٗلالوي إلاسخلف ؤلامياهُاث اإلاالُت واإلااصًت،-

 وحىص هٓام ٖهغي لخباصٌ ومٗالجت اإلاٗلىماث بين ؤَم اإلاخٗاملين ومؿخسضمي اإلاىاو ء .ٖضم -

فإوكذ اإلااؾؿت اإلاُىائُت طاث الصخهُت  1989وهدُجت لهظٍ ألاويإ جمذ ٖملُت بٖاصة َُيلت ؤزغي ؾىت 

ت اإلاؿخللت  2.31اإلاٗىٍى

 ؤَم ما ًميز  َظٍ اإلاغخلت:خصائص املسحلت: 

 اإلاُىائُت،ججمُ٘ مجمل اإلاهام -

 بصزاٌ مفهىم اإلاىافؿت بين اإلاىاو ء،-

ُٗت وةُاب هٓام ؤلاؾخغالالإلاُىائي،-  ةُاب الىهىم الدكَغ

-، ٍغ  بَماٌ مهام اإلادافٓت ٖلى اإلالً اإلاُىائي وجٍُى

 الخىػَ٘ ةير الٗلالوي للمىاعص،-

 ةُاب عوح اإلاباصعة والدؿهُالث مً ؤحل جدفيز ؤلاؾدثماعاث الخانت والٗمىمُت.-

 إلى ًىمىا هرا الحالي(:-1998سع السابع: املسحلت السابعت )الف

                                                           
31

عبُٗت خمالوي، مغح٘ ؾابم، م2  
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ا مً ؤلاَخمام بالجاهب البدغي وطلً  بخٗضًل ؤخيام اللاهىن  1998مىظ ؾىت            بضؤث الجؼائغ جبضي هٖى

، بٗض الخدىالث الىبري البي ٖغفتها الجؼائغ وفخذ 1998حىان  25اإلااعر  05-98البدغي بمىحب اللاهىن 

ني وألاحىايمداالث   ،1ؤلاؾدثماع الخام الَى

 وللض جميزث َظٍ اإلاغخلت بما ًلي:

ت )*(،-  الفهل بين مهام اللىة الٗمىمُت والخضمت الٗمىمُت واليكاَاث الخجاٍع

 وي٘ بَاع كاهىوي للٗالكاث بين الضولت ومسخلف مؿخٗملي اإلاُىاء، باإليافت الى الؿلُاث اإلاُىائُت طاتها،-

 م بين اإلاىاعص اإلاُىائُت الٗمىمُت والخانت،جلؿُم وجىػَ٘ مخىاؾ-

لهض بالخيلفت اليلُت مجمٕى ألاحي  :1ٍو

ت )الؿٗغ الظي ًضف٘ إلاسخلف الخضماث( -  الخيلفت الضفتًر

 جيلفت الىكذ، -

 زُغ الفلضان، الخلف والخإزغ. -

ىا هىص ؤلاقاعة بلى ؤن جيلفت اإلاُىاء مؿاولت ًٖ مجغص حؼء مً الخيلفت اليلُ         ت اإلاغجبُت بالؿلؿت َو

اللىحِؿدُت، ومً َىا ًهبذ الُلب الىلي ٖلى زضماث اإلاُىاء يُٗف اإلاغوهت ٖلى الغةم مً وحىص مىافؿت 

بين ملضمي زضماث اإلاىاولت في اإلاُىاء. وخلُلت ألامغ ؤن يٗف َظٍ اإلاغوهت لِـ مُللا، ألهه بطا ما ججاوػث 

ظا مً قاهه ؤن ًاصي بلى بهسفاى الُلب وبوسخاب ؤؾٗاع زضماث وحؿهُالث اإلاُىاء خضا مُٗىا، فةن َ

 الٗضًض مً الؿفً)*( بلى اإلاىاو ء اإلاجاوعة.

 املطلب الثاوي: هُكلت جكالُف املُىاء:

 مً ؤحل جىيُذ َبُٗت الخيالُف البي ًخدملها اإلاُىاء، وؿخٗغى الخهيُفين الخالُين:

 الفسع ألاول: الخصيُف ألاول:

 ين َما: جىلؿم جيالُف اإلاُىاء بلى حؼئ

وحي الخيالُف البي ال جخغير بخغير حجم وكاٍ اإلاكغوٕ ٖلى اإلاضي اللهير، الخكالُف الثابخت:  .1

وباليؿبت للمُىاء فهي الخيالُف البي ال حٗخمض ٖلى بهخاحُت الغنُف ؤو ألاصاء ؤو بؾخسضام اإلاٗضاث، 

الخيالُف الثابخت . وجخيىن 2ًَ/ؾىت ؤو واخض ًَ 150000ؤي ؤ ها ًجب ؤن جضف٘ ؾىاء جم جضاٌو 

 للغنُف مً الٗىانغ الخالُت:

 الخيالُف الغؤؾمالُت لبىاء ألاعنفت،–
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 جيالُف بىاء اإلاساػن  واإلاياجب،–

فين الثابخت،-  ؤحىع اإلاْى

جيالُف بمخالن اإلاٗضاث وجيالُف قغاء ألاوهاف، جيالُف الغافٗاث اإلاؿخسضمت في ؤٖماٌ اإلاىاولت -

 وجيالُف الهُاهت الغوجُيُت.

 :الخغيراث الُاعئت ٖلى حؿُير اإلاىاو 2-3-3 

ائف الؿلُت اإلاُىائُت :  ْو

ت  و  الؿلُت اإلاُىائُت حي ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي و ججاعي ، جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ا و اؾخغاللها  غ الامالن الٗمىمُت اإلاُىائُت اإلاٗىُت و نُاهتها و حؿُيَر الاؾخلالٌ اإلاالي  و جيلف بمهام جٍُى

و خماًتها و اإلادافٓت ٖلحها و اللُام بالخيكُِ و الخيؿُم بين مسخلف اإلاخضزلين في اليكاَاث  اإلاُىائُت و 

ت للمىاو  اإلايلفت بها .  هظا التركُت  الخجاٍع

 و ٖلى َظا الاؾاؽ  ، ولفذ الؿلُت اإلاُىائُت بما ًلي :

غ و الهُاهت : . ؤ  في مجاٌ الخٍُى

نُاةت اإلاسُُاث  الخىححهُت لخىمُت اإلاىاو  اإلايلفت بها  و اٖضاص   اإلاكاعهت م٘ الؿلُاث  اإلاٗىُت  في -

غ اإلايكاث اللاٖضًت اإلاُىائُت ،  بغامج  الهُاهت  و اهجاػ الاقغاٌ الخانت بتهُئت  و جٍُى

اإلاكاعهت في اٖضاص صعاؾاث الخهمُم  و كابلُت  الاهجاػ الخانت  بازخُاع اإلاىاك٘  ، و الخانُاث   -

 بمىك٘  و اهجاػ  اإلايكاجاإلاُىائُت و هظا صعاؾاث الازغ ٖلى البِئت ، الخلىُت  اإلاخٗللت

غ  مجمٕى اليكاَاث   - ا ، و بهفت ٖامت ، بخٍُى اإلاباصعة بيل الضعاؾاث اإلاخٗللت  بمهامها و اهجاَػ

 اإلاُىائُت

غ  و الهُاهت اإلاخٗللت  بالتهُئت  و ٖهغهه  و ججضًض اإلايكاث و الخجهيز  - اث و اهجاػ  واث اقغاٌ الخٍُى

 الٗخاص

ًمىً ان حكاعن وفلا للخىُٓم اإلاٗمٌى به  في اهجاػ  بقغاٌ الهُاهت و جإَُل و ججضًض و جىؾُ٘   -

 البىاًاث  الاؾاؾُت  و هظا ٖملُاث الجغف 

اللُام باوكاء  و تهُئت  مىاَم زاعحت ًٖ اإلاىاو   و الهاصفت  لفً الازخىاق  اإلاىاو  اط اكخط ى الامغ   -

 طلً

 و الاؾخغالٌ : في مجاٌ الدؿُير  . ب
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ت لللُام  بمهامها و يمان زضمتها ن -  اؾخغالٌ الٗخاص و الخجهيزاث و اإلايكاث  الًغوٍع

ت لؿير اإلاىاو  - ت الًغوٍع  اللُام  بىفؿها اص اكخط ى الامغ  ببٌٗ اليكاَاث اإلاُىائُت الخجاٍع

ً الؿفً باإلاُاٍ الٗظبت و اعقاص و كُاصة الؿفً   و جىُٓم الخغه - ت اإلاالخت يمان ٖملُاث جمٍى

ت  و اإلااصًت  إلاؿاٖضة الؿفً  ٖلى الغؾى و الخغهت  ت  و وي٘  ول الىؾائل  البكٍغ  البدٍغ

 يمان حم٘ ،مٗالخت و وكغ ول اإلاٗلىماث  الاخهائُت  الخانت بيكاَاث  اإلاىاو  اإلايلفت  بها  -

 ج. في مجال املحافظت و الحماًت :

 الخانت  اإلاىٓمت إلاؿاخاث اإلااء  و اإلايكاجاإلاُىائُتالؿهغ ٖلى اخترام حمُ٘  اللىاٖض الٗامت  و  -

ت اإلادافٓت  و الاؾخغالٌ  في خضوص  الامالن الٗمىمُت اإلاُىائُت -  يمان قَغ

 اٖضاص  اإلاسُُاث الاؾخعجالُت  و الخضزل  و امخالن وؾائل الاجهاٌ  و ميافدت الخغائم و الخلىر  -

 خلاتهاالؿهغ ٖلى الاؾخسضام الٗلالوي للمىاو  و مل -

يمان اخترام ول بىىص صفاجغ الكغوٍ  الخانتبترزُهاث اؾخغالٌ الخجهيزاث  و قغل الامالن  -

ت .  الٗمىمُت  و مماعؾت  اليكاَاث الخجاٍع

ت للمىاو  :  ص. في مجاٌ الخيؿُم  و التركُت الخجاٍع

 جيكُِ و جيؿُم وكاَاث مسخلف اإلاخٗاملين  -

ً اجساط ول الخضابير  الخانت و الدؿه -  ُالث  البي جًمً ؾُىلت اخؿً للبًائ٘  و اإلاؿافٍغ

 اإلاباصعة بالدكاوع م٘ الهُئاث  و اإلاخٗاملين  اإلاٗىُين  ، بيل ٖملُاث  جغكُت اإلاىاو  اإلايلفت بها  -

ت  - حؿخُُ٘ وي٘ قبىت  مٗلىماجُت مالئمت ،  و مىذ اإلاخٗاملين ول اإلاٗلىماث  و اإلاُُٗاث الًغوٍع

 ليكاَاتهم ،

 لى ول ما ؾبم  ًمىً للؿلُت اإلاُىائُت  في اَاع مهامها و ٖلى خؿابها  الخام اللُام  برر :ايافت ا 

ت  اإلاىلىلت   - يمان ول الٗملُاث و اللُام بيل اليكاَاث  البي لها نلت بهضفها و هظا الٗملُاث  الٗلاٍع

ت و الهىاُٖت  و اإلاالُت اإلاغجبُت بيكاَاتها ن و البي مً قا ها ان ح  ؿاٖض  ٖلى جىمُتها و الخجاٍع

 الخهٌى ٖلى ول البراءاث  و الكهاصاث اإلاخٗللت بمهامها ، و اكخىائها  و اؾخغاللها و بُٗها ن -
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ازظ ول الامخُاػ  و ول مؿاَمت مباقغة  او ةير مباقغة  جخهل بمهامها في ول ماؾؿت ٖمىمُت    -

 اكخهاصًت 

ن اإلادضص لكغوٍ و هُفُاث   2006-04-15اإلااعر في  139-06مً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ً  في اإلاىاو  ، جم جىؾُ٘ الكغاهت م٘  مماعؾت وكاَاث كُغ الؿفً  و اٖماٌ اإلاىاولت  و الدكٍى

ً في  الفاٖلين الاحاهب ن خُث حؿىض مماعؾت وكاَاث كُغ الؿفً  و اٖماٌ اإلاىاولت  و الدكٍى

 ىفي قغوٍ  الخاَُل اإلانهي اإلاُلىبت .اإلاىاو  الى ول شخو َبُعي او مٗىىي  فاػ  باإلاىافؿت  و ٌؿخ

ً  في اإلاىاو  ٖلى اؾاؽ  اجفاكُت  جخم مماعؾت وكاَاث كُغ الؿفً  و اٖماٌ اإلاىاولت  و الدكٍى

 ً امخُاػ  بين الؿلُت  اإلاُىائُت اإلاٗىُت  و اإلاخٗامل اإلاسخاع ن و ال ًمىً  ان جخجاوػ  مضة الامخُاػ ٖكٍغ

ا ( ؾىت ، و جدضص زهىنا خؿب اَم20ُ)  ت مىيٕى الامخُاػ  و الاؾدثماعاث  اإلاؼم٘ اهجاَػ

ت   اإلاُلب الثاوي : جدلُل اإلاىاو  الجؼائٍغ

ت  لم جخُىع مىظ الاؾخلالٌ ن باؾخثىاء  اإلاىاو  البترولُت ) اعػٍى ، ؾىُىضة و  ةالبُت مىاو   الجؼائٍغ

ؤوعوبا  الغغبُت و بلُت  بجاًت (  و َظا الىي٘ ٌٗىـ اعجفإ اَمُت ناصعاث  اإلاىخىحاث الىفُُت  هدى 

 صٌو الٗالم .

ت  الفٕغ الاٌو :  اإلاباصالث الاحاٍع

ًخدضص صوع الخجاعة الخاعحُت الهام الخىمُت  الاكخهاصًت  و الاحخماُٖت  ، مً زالٌ وىهه اإلاهضع  

  الغئِ  ي للضزل  و الٗمالث الاحىبُت  ، و الٗامل اإلايكِ للٗالكاث  الاكخهاصًت  م٘ الٗالم الخاعجي ،

ت   1.4و الكيل   1.4و ٌؿخضٌ مً زالٌ الجضٌو عكم  ت  باإلاىاو  الجؼائٍغ ٖلى حجم  اإلاباصالث  الخجاٍع

: 

ت زالٌ الفترة  1.4الجضٌو عكم  ت  البدٍغ  2013 --- 2007جُىع حجم اإلاباصالث الخجاٍع

 

 اإلاجمٕى الهاصعاث الىاعصاث الؿىىاث

2007 29491194 100838358 130329552 

2008 33915282 94298357 128213639 

2009 35017318 87679417 122696735 

2010 36477333 84126571 120603904 
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2011 40411490 80927627 121339117 

2012 45085248 75975554 121060802 

2013 48959627 72415825 121375452 

غ   ت اإلاهضع : مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا  ٖلى اإلاُُٗاث الخلاٍع ت للمىاو  الخجاٍع الاخهائُت الؿىٍى

ت و اإلاىاو   ت الخجاٍع ت البدٍغ ىُت في الجؼائغ )مضًٍغ  وػاعة الىلل (. –الَى

ت للفترة    1.4الكيل عكم   2013-----2007جُىع خغهت البًائ٘  باإلاىاو  الجؼائٍغ

 
  1.4اإلاهضع مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى بُاهاث الجضٌو عكم

ي بٗضم الخىاػن بين الىاعصاث  ) خىالي جخميز  اإلاباصال  ت اإلاٗخمضة ٖلى الىلل البدَغ ملُىن   49ث  الخجاٍع

ملُىن ًَ  في هفـ الؿىت ( ن و البي تهُمً ٖلحها  72( و الهاصعاث )خىالي  2013هً في ؾىت 

 في اإلاائت  مً الدجم الاحمالي لهاصعاث الجؼائغ ن و حؿخازغ بها اإلاىاو  96.72اإلادغوكاث بدهت 

البترولُت اإلاخسههت )اعػٍى ، ؾىُىضة و بجاًت (  ، اما باقي  اإلاىاو  فهي مىاو  اؾتراصًت  بالضعحت 

مً احمالي   2013في اإلاائت في ؾىت  100و  76الاولى ، اط جمثل الىاعصاث وؿبا مغجفٗت جترواح ما بين 

 مباصالتها .

مؿخمغ  ، فسالٌ الفترة ما بين ؾىت ًخعح بان حجم الىاعصاث في جؼاًض   1.4مً زالٌ الكيل عكم  

في اإلاائت  ، و َظا ًغح٘ للخدؿىاث  اإلاالُت  البي مغ ث بها  66اعجفٗذ  بيؿبت   2013و ؾىت  2007

، باإلالابل جغاحٗذ الهاصعاث  2000البالص ) الخللباث في اؾٗاع اإلادغوكاث ( مىظ بضاًت  ؾىىاث 
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و ما اٖلبها مً   2008لُت الٗاإلاُت في  هاًت ؾىت في اإلاائت ، زانت بٗض الاػمت اإلاا 28.19بيؿبت 

 7.02سجلذ اهجر الاهسفاياث خضة في حجم الهاصعاث بيؿبت  2009اهىماف اكخهاصي ، و في ؾىت 

 في اإلاائت .

 

ت ) 2.4الجضٌو عكم   (.2013......2007: جىػَ٘ خغهت البًائ٘  باإلاىاو  الجؼائٍغ

الخغهت زاعج  الؿىىاث

 اإلادغوكاث

 الخغهت الاحمالُت  غوكاثخغهت اإلاد

2007 27681924 102647628 130329552 

2008 31936168 96277471 128213639 

2009 31000407 91717698 122696735 

2010 33892277 86711627 120603904 

2011 35738563 85600554 121339117 

2012 38325141 82735660 121060802 

2013 41782668 79592784 121375452 

ت  ت للمىاو  الخجاٍع غ  الاخهائُت الؿىٍى اإلاهضع : مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا  ٖلى اإلاُُٗاث  الخلاٍع

ت و اإلاىاو   ت الخجاٍع ت البدٍغ ىُت في الجؼائغ )مضًٍغ  وػاعة الىلل –الَى

ت )  4..2الكيل  عكم   (.2013...2007جىػَ٘ خغهت  البًائ٘ باإلاىاو  الجؼائٍغ
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 4..2مً اٖضاص الُالبت بىاءا ٖلى بُاهاث الجضٌو اإلاهضع : 

ٖضم الخىاػن بين اإلاضزالث و اإلاسغحاث  ٌكير مً حهت  الى كهىع  اللاٖضة  الاهخاحُت ،  و مً حهت 

ني  الظي ٌٗخمض  ٖلى كُإ  جهضًغي و َى اإلادغوكاث ،  زاهُت  الى الازخالٌ  في َُيل  الاكخهاص الَى

ً هخائج  جىٗىـ ٖلى جيلفت  الىلل البدغي و البي جبل   مغجفٗت  بؿبب م٘ ول ما ًترجب  ٖلى طلً  م

اث(  فاعةت ، و مً زالٌ  الجضٌو عكم  و جاهُضا إلاا ؾبم   4..2و الكيل   4..2ٖىصة الؿفً )الخاٍو

في اإلاائت   65.57جخعح َُمىت خغهت اإلادغوكاث  ٖلى الخغهت الاحمالُت للمىاو   ، خُث بلغذ وؿبت 

 مسجلت جغاحٗا  مؿخمغا  بيؿب مخفاوجت زالٌ الفترة اإلاىضخت في الجضٌو .  2013في ؾىت 

، اهسفٌ الُلب ٖلُه  لدسجل  خغهت اإلادغوكاث    2007ٖلب اعجفإ  اؾٗاع  البتروٌ في ؾىت 

ت  بتراح٘  ازغ في ؾىت  6.20جغاحٗا بيؿبت   ( ٖلب الاهىماف %4.74) 2009ي اإلاائت ، مخبٖى

  2008الغب٘ الازير مً ؾىت  الاكخهاصي  الٗال ي في

و باإلالابل  ، خغهت  البًائ٘  زاعج  اإلادغوكاث  في جُىع مؿخمغ  ، و َظا هدُجت اعجفإ مؿخىي  

 الىاعصاث  ، بِىما  جٓل الهاصعاث  زاعج اإلادغوكاث  صوما "َامكُت "

اث.  الفٕغ الثاوي : خغهت الخاٍو

اث  ٖبر اإلاىاو   ت  جم الاؾخٗاهت بالجضٌو الخالي :مً احل جىيُذ خغهت الخاٍو  الجؼائٍغ

ت مً ؾىت  4..3الجضٌو عكم  اث  ٖبر اإلاىاو  الجؼائٍغ  2013..2007: جُىع  خغهت الخاٍو

ت ميافئت   الىخضة : خاٍو
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 737259 702936 690622 642795 651243 606181 530526 صلـ

 138565 131022 93485 64900 53762 40399 33694 ٖىابت

غان  232161 208865 201229 198717 177464 145743 124380 َو

 3662 4448 6047 3996 3067 2261 3614 مؿخغاهم

 35097 32860 26143 8891 4858 3438 2710 ةؼواث

 52 241 64 361 735 77 46 اعػٍى

 249032 228738 190149 174376 144755 113979 99208 بجاًت

 132290 110655 115293 108455 110050 108717 100305 ؾىُىضة

 1 1 7 0 0 0 143 جيـ

 674 223 33 0 5 290 1090 حً حً

 1528793 1419962 1323072 1202491 1135939 1021085 895716 مجمٕى

 

غ الاخهائُت ىُت  اإلاهضع : مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا  ٖلى اإلاُُٗاث  ن الخلاٍع ت الَى ت للمىاو  الخجاٍع الؿىٍى

ت و اإلاىاو   ت الخجاٍع ت البدٍغ  وػاعة الىلل –في الجؼائغ )مضًٍغ

ت  مً  اث  في اإلاىاو  الجؼائٍغ ت ميافئت  في ؾىت  895716اهخلل احمالي  خغهت  الخاٍو الى  2007خاٍو

ت ميافئت  في ؾىت  1528793 اصة بيؿبت 2013خاٍو ائت ، اما ٖلى مؿخىي  في اإلا 70.68،  مدللا بظلً ٍػ

ا  ً الاحىاي  الكغهت  151اإلاىاو   ٖغف مُىاء بجاًت جدؿىا ملخْى في اإلاائت  ، و َظا بفًل كضوم الكٍغ

، لُخم اوكاء مكغوٕ  مكترن  م٘ ماؾؿت مُىاء    2006( في ؾىت portek internationalالؿىغافىعٍت )

مً وكاَه الغئِ  ي في حؿُير و اؾخغالٌ  هائي ( خُث ًىbejaiamediterranean terminalبجاًت  ٌؿ ى )

اث   للخاٍو

 اإلاُلب الثالث :اؾتراججُتالىاو  اإلاٗخمضة مً َغف الضولت : 
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باإلاٗهض  الٗالي البدغي  ببىؾماُٖل  2010فُفغي  02في اَاع  اإلالخل   الضولي خٌى اإلاىاو   اإلاغاعبُت اإلاىٓم  في 

الىلل ممثال لىػٍغ الىلل،  الى الضوع  الاؾتراجُجي  للمُىاء  مٗلىا  ًٖ )جِباػة (  اقاع الامين الٗام لىػاعة 

الخٍُى الىبري الؾتراججُت  الىػاعة بجٗل اإلاىاو  اكُاب جىمُت اكخهاصًت و احخماُٖت  مً  زالٌ جاَلها ، 

في اإلاائت في  4في اإلاائت مً جيلفت كُمت البًاٖت ، بِىما ال جخجاوػ   10زانت  و ان جيلفت الىلل ٖىضها جمثل 

 البلضان اإلاخلضمت .

و اٖخبر  ان الاقيالُت الُىم  لضزٌى  الؿىق الٗاإلاُت  جخىثل في عف٘  الٗغاكُل  الهُيلُت  اإلادضصة  و مجها  

ت  و اوغالكها في اإلاضن  و ٖضم مالئمت  جىُٓمها م٘ مخُلباث الخىمُت   اؾاؾا  يٗف الخىمُت  اإلاىاو  الجؼائٍغ

ت ن هما اقاع  ممثل وػاعة الىلل  الى ان الؿلُاث  الٗمىمُت  زههذ ةالفا مالُا  لخىفُظ   اإلاباصالث الخجاٍع

ت  الظي ًغجىؼ  ٖلى   2025..2020اؾتراججُت  حضًضة  في افاق  مً زالٌ اإلاسُِ  الغئِ  ي للخىمُت  البدٍغ

اع  اإلااؾؿاحي  الٗهغهت و الخاَُل ، خؿين  احغ  اءاث الاصاعة  و الدؿهُل  زالزت مداوع  ، حكمل  مالئمت  الَا

 ً ت البي ؾِخم الخىفل بها مً زالٌ بغامج الخيٍى  صون وؿُان  اإلاىاعص   البكٍغ

ت واُٖت  بان الخدٌى هدى الٗىإلات  ًىُىي بالًغوعة ٖلى الجهىص اإلابظولت  لخُىي و   انبدذ الضولت  الجؼائٍغ

اللائمت و َظا مً زالٌ اَالق ؾلؿلت مً  جدضًث مىا ها  ، و بالخالي  يغوعة الاؾدثماع لخدضًث اإلايكاث 

٘ اَمها :  الاحغاءاث  و اإلاكاَع

 الفٕغ الاٌو :  اإلاخٗامل الؿىغافىعي  في مُىاء بجاًت :

لى اؾاؽ اجفاكُت  امخُاػ بين ماؾؿت مُىاء   2005ًخًمً  اٌو قغاهت  مً هىٖها في الجؼائغ  ففي ؾىت  ٖو

اث بجاًت اإلاخىؾُي  و ؾى 20بجاًت  و اإلاخٗامل الؿىغافىعي  إلاضة  ت  جم احكاء مكغوٕ مكترن  :  هائي خاٍو

  portek internationalفي اإلاائت ٌ  49في اإلاائت و  51حٗىص ملىُخه  إلااؾؿت مُىاء بجاًت بيؿبت 

اث  و لللُام بظلً ، جم ججهيٍز  اليكاٍ  الغئِ  ي للمخٗامل الؿىغافىعي  َى حؿُير و اؾخغالٌ   هائي للخاٍو

اصة بمٗضاث ٖا لُت الاصاء  لخلضًم زضماث  طاث حىصة و هفاءة  ، و كض ؾمدذ  َظٍ اإلاٗضاث الخضًثت  بٍؼ

اث اط اعجفٗذ مً  ت ميافئت في ؾىت  33000خغهت  الخاٍو ت ميافئت في ؾىت  249032الى   2005خاٍو خاٍو

ت  ميافئت  في الؿاٖت ملابل   25الى  20، هما انبذ َظا الجهائي  ٌٗالج مً  2013 ت  10الى  8خاٍو خاٍو

ت  الازغي ، بِىما حٗالج  اإلاىاو  الىبري مثل  مُىاء بغقلىهت ما  ميافئت  في الؿاٖت باليؿبت للمىاو  الجؼائٍغ

ت ميافئت في الؿاٖت . 30الى  25بين   خاٍو
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اث )  ا الخضًث  ، جم ازخُاع اإلاُىاء للمكغوٕ الاعوبي *BMTبفًل اصاء  اإلادُت الجهائُت للخاٍو "  ( و حؿُيَر

ٗت " مً كبل  اإلافىيُت الاعوبُت  ٖلى خؿاب مُىاء الجؼائغ الٗانمت  ، و َى  ما ًمىده  الُغق اإلاالخُت الؿَغ

ني هم خُث الىفاءة و حىصة الخضماث . اصة ٖلى اإلاؿخىي الَى  الٍؼ

غ  الكغاهت بين    مىاو  هما ؾمذ  َظا اإلاكغوٕ  اإلاكترن  بضزٌى مُىاء  بجاًت الؿلؿلت  اللىحِؿدُت و حٍٗؼ

ني  اهضمج في ؾىت  في  ؾلؿلت  2009مغؾُلُا  بغقلىهت و بجاًت  ، و ٌٗتر اًًا اٌو مُىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى

اث  بالؿىً الخضًضًت  بين اإلاُىاء و اإلاىاو  الجافت   مخٗضصة الىؾائِ  مً زالٌ  اؾخغالٌ الخضمت هلل الخاٍو

ج ، هما صزل  جىافؿُت ٍغ ٍغ مباقغة  م٘ مُىاء  الجؼائغ الٗانمت  فُما ًخٗلم    الازغي ببني مىهىع و بغج بٖى

ني   بدغهت  البًائ٘  اإلاسخلفت ، مخىلال مً اإلاغهؼ الغاب٘ الى اإلاغهؼ الثاوي  ٖلى اإلاؿخىي الَى

ً  اإلاُىائي    ت الخيٍى و ٖلى اإلاؿخىي  الاحخماعي خلم َظا اإلاكغوٕ  الىثير  مً الاهجاػاث  مجها : اوكاء  مىضًٍغ

فين  مٗٓمهم قباب.اإلافخىخت ٖل ض مً اإلاْى ً ،  و الخٗاكض م٘ اإلاٍؼ  ى حمُ٘ الاإلااؾؿاجاإلاُىائُت في الَى

ت  مىاو  صبي  الٗالُمت  في مُىائي  الجؼائغ و حً حً الفسع الثاوي :   مجمٖى

ً احىاي    بٗض الخجغبت الىانخت  إلاُىاء بجاًت  ، ابغمذ  الؿلُاث  الٗمىمُت  ٖلضا باالجفاق  اإلاخباصٌ م٘ قٍغ

اهاث  هبيرة  باليؿبت إلاكغل  *DPWازغ  و َى مىاو  صبي الٗاإلاُت ) ( لدؿُير مُىاء الجؼائغ و حً حً ن الَغ

اث  : جدضًث  و ججهيز  مدُت   ه اث مُىاء الجؼائغ  ، اإلاُىاء الاٌو  ٖلى اإلادُاث الجهائُت  للخاٍو ائي خاٍو

ني في خغهت الصخً  ، و ججضًض مُىاء حً حً  الظي ؾُهبذ  بفًل الاؾتراججُت  اإلاؿخلبلُت   اإلاؿخىي الَى

 كُب مُىاء مخىؾُي .

لت  في ؾىت    30ضة اجفاكُبي امخُاػ إلا 2009وك٘ اإلاكغل الضولي الاماعاحي  في ؾىت   2006بٗض اإلافاوياث  ٍَى

ؾىت  ؾدؿمذ َظٍ الكغاهت للمخٗامل الاماعاحي  بضزٌى خىى البدغ الالبٌ اإلاخىؾِ  و باليؿبت للجؼائغ  

ً ا لٗال ي  ، و اًًا جمىين اإلاكغوٕ اإلاكترن  " مُىاء الجؼائغ الٗال ي " مً  ؾدخمىً مً الاهًمام  الى الكٍغ

 اإلاىافؿت الاكُاب اإلاجاوعة  مثل مُىاء َىجت اإلاخىؾُي 

 ( DJAZAIR PORT WORLDىاء الجصائس العاملي )مُ .1

(بين اإلاكغل الاماعاحي مىاو  صبي الٗاإلاُت و مُىاء الجؼائغ  ، اوكلذ 50/50الكغاهت  حي مكغوٕ مكترن  )

ملُىن اوعو ، ؾًُمً  اإلاكغل الاماعاحي  جدضًث  مدُت  هائي  20بغاؽ ماٌ   2009فُفغي  15عؾمُا في 

ا و جضع  اث  و حؿُيَر فين  و مً اإلاخىك٘  اؾدثماع الخاٍو ملُىن اوعو  زانت الكخىاء اإلاٗضاث    96.2ٍب اإلاْى

 مثل الغافٗاث  الالُت لخفَغ   و الاالث  الخضًثت  للخهفُف  بااليافت الى اوكاء هٓام  الاصاعة اإلاٗلىماحي 
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اصة مؿاخت اإلاُىاء مً   ت  فلض التزمذ  بٍؼ و مً اإلاخىك٘ ان حؿاَم    ²َىخاع  18الى   12اما الضولت الجؼائٍغ

اصة وجيرة  اإلاىاولت  ٖلى مؿخىي  اث  مُىاء الجؼائغ و  ٍػ َظٍ الاؾدثماعاث  في عف٘ َاكت مدُت   هائي الخاٍو

 اإلاُىاء الظي ٌٗاوي  مً الاػصخام و جللُل وكذ اهخٓاع الؿفً للغؾى 

  ً ت فالكٍغ ىه مىظ اَالق اؾتراججُت  لم ٌٗغف مُىاء الجؼائغ اي حغيراث حظٍع الاماعاحي  ما ػاٌ  ًيخٓغ قٍغ

م  ً  ، و عبِ اإلاُىاء  بالٍُغ الجؼائغي  لُخم بىاء  مباوي  خماًت اإلاُىاء ، جىؾُ٘ الاعنفت  و ؾاخاث الخسٍؼ

 ةغب  لُهبذ  اهجر حاطبُت ال خاب الؿفً  -الؿُاع قغق 

ت  زالٌ ؾىت   اث  باعب٘ عافٗاث حؿٍغ و البي مً قا ها حغُير    2010وان   مً اإلالغع  ججهيز  هائي الخاٍو

جىُٓم الٗمل ، و لىً  جازغ اقغاٌ الخىؾُ٘  الاعنفت و جضُٖم  اعنفت اإلاؿاخاث اإلاؿُدت ،  البي ولفذ بها 

قهغا لم حؿخىمل بٗض ، و َى ما خاٌ   18لفترة   2012الضولت ماؾؿت وىؾُضاع لالقغاٌ الٗمىمُت  في  اوث 

 صون ججهيز اإلادُت .

 

 بااليافت الى ما ؾبم واحه  اإلاخٗامل  الاماعاحي  مدلُل ٖضة مكاول  ازغي مجها : 

 ايغاباث ٖماٌ اإلاُىاء اإلاخىغعة بؿبب الخغُير في الدجم الؿاعي و هلو اإلاٗضاث  -

 عفٌ الضولت  صٖم الاؾدثماعاث الجضًضة للمُىاء -

 التزام الضولت بىهىم اجفاكُت الامخُاػ ةُاب  -

 ( DJEN DJEN PORT WORLDمُىاء حً حً العاملي ) .2

ولم قغق الٗانمت مغفلا ميلفا و ةير مغبذ خُث ولف الضولت  350في اإلااض ي وان مُىاء حً حً  الىاك٘ 

مً  اإلاسُِ ان ًيىن في اإلاائت مً َاكخه اإلاخاخت  و م٘ طلً ف 25ملُاعاث بالضًىاع و الٗملت الهٗبت  للمٗمل 

اث  و البًائ٘ الجافت زانت  الخبىب .  في اإلاؿخلبل  مً زٍُى  الخهضًغ الغئِؿُت  لخجاعة الخاٍو

اؾخفاص  اإلاخٗامل  الاماعاحي  مىاو  صبي الٗاإلاُت  اًًا مً اجفاكُت  امخُاػ م٘ اإلااؾؿت اإلاُىائُت  لجً حً  إلاضة 

اث  اإلامخض ٖلى مؿاخت ؾىت  ، و َظا  مً احل  حؿُير   هائي لل 30 َىخاع  بٗض  اهتهاء اقغاٌ بىاءٍ  و  78خاٍو

اث  به   ت  2اقغاٌ جىؾُ٘  مباوي الخماًت  و الاعنفت  ، و مً اإلاسُِ ان جبل   خغهت الخاٍو ملُىن  خاٍو

ُفت  1500ميافئت في الؿىت  و زلم خىالي   ْو

ل  مُىا  ء  "حً حً "  الى كُب  اكخهاصي  و فًاء  مً زالٌ  الكغاهت م٘ مىاو  صبي الٗاإلاُت  ؾِخم جدٍى

ب ، و مً زالٌ   مخىؾُي  و كاعي  مً زالٌ  الفًاءاث  الىبيرة  البي ًخىفغ ٖلحها اإلاُىاء  في مدُُه  اللٍغ
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ت  العخمت  في اإلاجاٌ الهىاعي  البي اهُللذ  في اإلاىُلت  و في اَاع الاجفاكُاث  الثىائُت  و  ٘ الاؾدثماٍع اإلاكاَع

لُا "هِباص" اإلاخٗضصة  لُت  في اَاع مباصعة الكغاهت في افٍغ غاف  م٘ الضٌو الافٍغ  الَا

ررت باليؿرربت للجؼائررغ  لررِـ فلررِ فرري الؿررباق الوكرراء اللُررب  ، و اهمررا اًًررا فرري اؾررخسضام مُىرراء حررً حررً   الاولٍى

غ  اإلارىاو   و اصاة لتهُئرت الاكلرُم ن هٓرغا للمىافؿرت  الكرضًضة  مر٘ اكُراب  اٖراصة ا لصرخً اإلاىحرىصة  هضاف٘ لخٍُى

ل في الكغاهت  الاوعومخىؾُُت .  في ةغب البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ  و يغوعة هجاح اصماحه  ٖلى اإلاضي الٍُى
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 ꞉مقدمت الجاهب التطبيقي 

حلخبر مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم اخضي املؤؾؿاث الغائضة في مجا٘ الخىمُت الاُخصاصًت الىػىُت ًجن       

ازخصاصها هِل الؿلم و البظائم و مدلُا و صولُا و كاملُا هظا ما ًجللها جِضم الخضماث جغض ي اللمالء هى 

ل و ٓظا مىآبتها للخؼىع و ا ّ و الؼٍى سها اللٍغ لخٕىىلىحُا و اكخماصها كلى اخضار زبرتها الٕبحرة و جاٍع

 الىؾائل التي حؿهل هِل الؿلم و البظائم اصلها بامً و الؿالم .

زم ازخُاعها لهظه املؤؾؿت ٓىمىطج هاجح في مهامه و ازخصاصها ملا جِضمه مً اهجاػاث و ملالم حلمل كلى    

غ املباصالث و مىآبت اللصغهت و اللمل كلى الاهٌخاح لللالم الخاع   جيجؼٍى

 تقديم املؤسست ميىاء مستغاهم ꞉املبحث الاول 

 وشاة املؤسست امليىائيت ꞉املطلب الاول 

 ꞉وشاة امليىاء  ꞉الفرع الاول 

ٔان ؾابِا كباعة كً زلُج خاص ًمخض بحن الغاؽ البدغي لصالمىضع و الغاؽ البدغي لخغوبت . اؾخسضمه    

ٔان ٌؿمُه ؾابِا " بمغس ى الوىائم " و مً هىا ؾمُذ  الِغاصىت الُدؿام الوىائم الُدؿام الوىائم لظلٗ 

 املضًىت مؿخواهم .

  1881مترا ؾىت  325مترا لُصل امخضاصه الى  80اوشاء ا٘و عصٍُ للمُىاء بؼ٘ى  1848ؾىت 

 و بلض زالر ؾىىاث مً طلٗ اكلً كىه مشغوق طا مىٌلت كامت . 1882اهؼلّ ا٘و مشغوق لتهُئت املُىاء ؾىت 

ٔاهذ بحن اكما٘ التهُئت الض ٔاؾغة الامىاج  1904و  1890خمت  اهتهذ بمُالصه ا٘و خىض للمُىاء بلض بىاء 

 . 1941الجىىبُت الوغبُت للمُىاء 

 . 1959و بضاًت  1955متر جهاًت  430جم اوشاء الحىض الثاوي بغصٍُ ػىله 

غ املُىاء بما ًخماش ى مم مخؼلباث املىؼِت خُث اصبذ ٌشٖل الُى  م حؼءا اؾاؾُا مً مىظ طلٗ الححن جم جؼٍى

البيُت الخدخُت الخاصت بالىِل في املىؼِت و هى طغوعي باليؿبت باللضًض مً الصىاكاث الٕبري التي حشاْع في 

الخجاعة الضولُت اط اهه ٌشجم اؾخدضار ٓمجمىكت مً الخضماث مِغبت مً املؿخلمحن النهائُحن كبر اعوُت 

 الىِل مخلضص الاهماغ .
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 ꞉الجغرافي للميىاء املوقع  ꞉الفرع الثاوي 

ُت لخلُج اعػٍى بحن زؼي كغض     و  00ºشماال و زؼي ػ٘ى  56ºو  350ºًِم مُىاء مؿخواهم في الجهت الشُغ

05º .ا  شُغ

م   الىطلُت الجوغاًُت ملُىاء مؿخواهم ꞉ 01الشٖل ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزائِّ مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم ꞉املصضع 

 وشاة مؤسست ميىاء مستغاهم  ꞉الفرع الثالث 
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ت و زضماث الصُض البدغي و حشغي كلى     ًِضم مُىاء مؿخواهم هىكحن مً الخضماث الخضماث الخجاٍع

حؿُحره مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم و هي مؤؾؿت كمىمُت اُخصاصًت اوشاث في اػاع اصالح هـام املُىاء الخجاعي 

م  ش الصاصع بخ 287 – 82بمِخض ى املغؾىم الخىٌُظي ُع   1892اوث  14اٍع

مبر  الخضماث و الخجهحزاث الخاصت بالضًىان الىػني للمىاوئ و ٓظلٗ جلٗ  1982وعزذ املؤؾؿت ابخضاء مً هًى

ى ٓما اؾدىضث اليها . ت وػىُت للشحً و الخٌَغ  بالشٓغ

ت الىػىُت للمالخت اصبذ صوعها مؿؤوال كً حؿُحر ام لت ًُما ُبل للشٓغ الْ مً حهت ازغي مهام الِؼغ املٔى

 الضولت املُىائُت.

ِها هدى الاؾخِاللُت ن = كلى هغاع املؤؾؿاث التي ٓشٌذ كً  1989ًٌُغي  29في  شِذ املؤؾؿت ػٍغ

ت كمىمُت طاث ػابم احخماعي الى  لها بمىحب كِض مىزّ مً شٓغ اؾخِغاع في وطلُىا املالُت خُث جم جدٍى

ت كمىمُت اُخصاصًت طاث اؾهم عاؽ مالها  ت حؿُحر مؿاهماث  صج جدذ 25000000شٓغ الحُاػة الٖامل لشٓغ

 الضولُت للمىاوئ" .

 10" تحمل السجل التجاري رقم 

ت و املضهُت ػبِا لالخٖام الِاهىهُت   . 01 – 88جسظم للِىاهحن الخجاٍع

ش  04  - 88و   88- 03و ٓظلٗ  و املخظمىت لىصىص الخىـُمُت الؾخِاللُت  1988حاهٌي  12الصاصع بخاٍع

ش  101 – 88للمغؾىم  املؤؾؿاث و ػبِا ش  119 – 88و املغؾىم  1988حاهٌي  12الصاصع بخاٍع الصاصع بخاٍع

جم صًم عاؽ ما٘  2008ًٌُغي  27  1988ؾبخمبر  28الصاصع بخاعر  177 – 88و املغؾىم  1988ماي  16

ت الى   صج . 500000000الشٓغ

 ꞉التعريف باملؤسست 

 مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم  ꞉اؾم املؤؾؿت 

مؤؾؿت كمىمُت اُخصاصًت شغػت طاث  ꞉الىـام الِاهىوي للمؤؾؿت  -

 اؾهم 

ت  ꞉  500000000عاؽ املا٘ الاحخماعي  - صج جدذ الحُاػة الٖاملت لشٓغ

 حؿُحر مؿاهماث الضولت " املىاوئ " 

ش الخاؾِـ  - م  1982اوث  ꞉ 14جاٍع  – 82بمِخض ى املغؾىم الخىٌُظي ُع

ش  287  م . 1982اوث  14الصاصع بخاٍع
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ش اؾخِاللُت املؤؾؿت جا -  م . 1989ًٌُغي  ꞉ 29ٍع

ّ الغئِس ي الى صالمىضع ص ب  ꞉املِغ الاحخماعي  - مؿخواهم  ꞉ 131الؼٍغ

27000  

 مىالي مدمض꞉اؾم و لِب املضًغ اللام  -

م كلى الاهترهذ  -  : www.port-mostaganem.dzاملُى

 ꞉كضص اللما٘  -

 ꞉ 406اللما٘ الضائمىن                

 ꞉ 333العمال املتعاقدون                

 ꞉هياكل مؤسست ميىاء مستغاهم  ꞉املطلب الثاوي 

 ꞉الهياكل التحتيت للمؤسست  ꞉الفرع الاول 

ٔالخالي   ꞉جخٖىن مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم مً كضة هُأل جدخُت اهمها 

 م 1830ٔاؾغة الامىاج ًبلى ػ٘ى هظا الحاج  -1

 ꞉كلى خىطحن هما  الاخىاض جدخىي مؤؾؿت مُىا مؿخواهم -2

  الحىض الا٘و꞉  م 8.17م و  6.77هٕخاع و كمّ ًتراوح بحن  14بمؿاخت مائُت جِضع ب 

 ًدخىي هظا الحىض كلى ؾخت مدؼاث عؾى .   -

  الحىض الثاوي꞉  م  8.22م و  6.95هٕخاع و كمّ ًتراوح بحن  16بمؿاخت مائُت جِضع ب 

 ًدخىي هظا الحىض كلى اعبلت مدؼاث عؾى . -

 م  12م و كمّ  100شمالي هغبي بلغض  ꞉املضزل البدغي للمُىاء  – 3

 

 

 

 ꞉الهياكل الفوقيت للميىاء  ꞉الفرع الثاوي 

ُت اهمها ماًلي      ꞉جدخىي مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم كلى كضة هُأل ًُى
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جخٖىن مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم مً كضة مساػن اهمها مسؼن الؿلم و البظائم مسؼن الهُأل و  ꞉املساػن  – 1

 مسؼن واؾم مسصص للؿُاعاث املؿخىعصة .

ٔالخالي  1296بها كشغة مدؼاث عؾى بؼ٘ى ٓلي ًصل الى  ꞉الاعصٌت  – 2  ꞉زؼي مِؿمت 

  الغصٍُ الشمالي الشغقي꞉زؼي متر 17 با ػىله ًِضع 

  عصٍُ الوغب꞉( 1.2.3) املدؼاث كلى ًدخىي  زؼي متر 412 ب  ًِضع 

  الغصٍُ الجضًض꞉ 217 ( 1.2) الجضًضة ملدؼتا بها زؼي متر 

 الهيكل التىظيمي ملؤسست ميىاء مستغاهم  ꞉الفرع الثالث 

اث اهمها     ꞉جخٖىن مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم مً كضة مضًٍغ

ت باالؾخِبا٘ و الغبؽ و الخيشُؽ و مغاُبت ٔل اليشاػاث املخللِت  ꞉املديريت العامت – 0 مٖلٌت هظه املضًٍغ

غ املؤؾؿت و هي حشمل املضًغ اللام . هائبه   مصلحت املغاُبت.˓الاماهت اللامت ˓بالدؿُحر و جؼٍى

ت و اللالُاث مٖلٌت بدىـُم و جىٌُظ ٔل اليشاػاث املخللِت بدؿُحر املىاعص البش ꞉مديريت الادارة العامت – 2 ٍغ

 اللامت وحؿهغ كلى جؼبُّ الِىاهحن و الِىاكض الاحخماكُت .

حلمل كلى جدضًض وشاغ الاهضاي اللامت و حؿهغ كلى هظه الاهضاي مم  ꞉مديريت املاليت املحاسبيت – 3

 ꞉ الؿُاؾت املالُت للمؤؾؿت و التي جخٖلٍ بدىٌُظها و جملٗ سجالث مداؾبُت لللملُاث املالُت و جىِؿم الى

 املصلحت املالُت و املسؼؼاث -

 مصلحت الضعاؾاث و املسؼؼاث  -

غاث  ꞉مديريت الاستثمار التجاري  – 4 مٖلٌت بدىـُم و املغاُبت اليشاغ املخللّ باؾدثماعاث املُىاء و الخؼٍى

ت .  الخِىُت الخجاٍع

ذ صزىلها الى املُىاء و  ꞉مديريت القبطىت – 5 ت البىازغ ُو اًت  مٖلٌت بالدؿُحر الحؿً لحٓغ ختى زغوحها و ُو

 ꞉اشوا٘ املُىاء الِىاكض الخاصت باالؾخوال٘ و جىِؿم الى 

 ُؿم الشغػت و الامً  -

 ُؿم املالخت   -
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حلمل هظه الازحرة كلى الخيبؤ و الخىـُم و املغاُبت حمُم الاشوا٘ و الصُاهت  ꞉مديريت الاشغال و الصياهت – 3

 ꞉و جىِؿم الى مصلحخحن 

 مصلحت الصُاهت -

 وا٘ مصلحت الاش -

م  ُت للمُىاء  02الشٖل ُع  ꞉ًبحن الهُأل الٌُى

 كمّ مدؼاث الخسصص

 الغؾى ) متر(

 ػ٘ى مدؼاث

 الغؾى ) متر (

 اماء الاعصٌت الاخىاض مدؼاث الغؾى

 ؾًٌ زضمت املغافئ

ذ + بظائم مسخلٌت  ًػ

4.50 

6.77 

80 

117 

Y 

O 

 الغصٍُ الشمالي 

 الشغقي

ؾٕغ اصهب+ بظائم 

 مسخلٌت

 بظائم مسخلٌت

 بظائم مسخلٌت

7.62 

7.62 

7.62 

139 

139 

134 

1 

2 

3 

 

 عصٍُ املوغب

 خبىب+بظائم مسخلٌت

 خبىب+بظائم مسخلٌت

 شًٌ زضمت املغافئ

7.62 

8017 

5.00 

135 

135 

80 

4 

5 

X 

 

 عصٍُ الاؾخِال٘

ؾًٌ الابض٘ء+ بظائم 

 مسخلٌت

 بظائم مسخلٌت

7.98 

7.98 

108 

108 

NP1 

NP2 

  

 الغصٍُ الجضًض

 عصٍُ ؾًٌ الاصاء NP 69 6.20 الابضاءؾًٌ 

الغصٍُ الجىىبي  6 140 6.95زمغ هحر مىطب+ 
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 الوغبي 7 140 8.22 بظائم مسخلٌت

 En 430 4.50 ؾًٌ الصُض

Activité 

 

 عصٍُ الصُض

 مؿخواهم مُىاء مؤؾؿت وزائ꞉ّاملصضع 

 

 ꞉للميىاء الهامت الخصائص꞉املطلب الثالث 

  ً  ججاعي   اؾخسضام 44430 ب جِضع  ٔلُت مؿاخت꞉اعطُت الخسٍؼ

  مغاث الؿُاعاث꞉ؾُاعة 60000 الى جصل اؾدُلاب ِضعةب 60000 ب جِضع مؿاخت 

  اث ضعة 15000 ب  جِضع مؿاخت꞉مغاث الحاٍو ت 15000 ملالجت ُو ا خاٍو  ؾىٍى

  املساػن꞉ت للخضماث 5950 ىؿٍج 8950 بمؿاخت مسؼن  16 كضصها  الخجاٍع

  ػَغ املىاصالث꞉ 

 زؼي 4885الاعض ي  -

متر ٔل الاعصٌت مجهؼة بسىغ ؾٕٗ خضًضًت  3747الؿٕٗ الحضًضًت  -

خا لىِل الحبىب الاهابِب و هِل ُصب الؿٕغ .  مخجضصة حؿخسضم مُؤ

 ꞉مُٖاهحزماجالدؿُحرملُىاءمؿخواهم꞉املبدث الثاوي  -

ت البظائم و الؿًٌ و اهىاق  - لضعاؾت هظا الدؿُحر البض مً صعاؾت خٓغ

ظا ٓمُاث و هىكُتها و هحرها مً البظائم املصضعة و املؿخىعصة و ٓ

 الخصائص .

 ꞉امليىاء في البضاعت تداول ꞉املطلب الاول 

حلخبر كملُت اؾاؾُت مِؿمت كلى كضة مغاخل و جدـى هظه اللملُت باهمُت ٓبحرة الجها جىزغ كلى اصاء املُىاء 

ٔان اصاء املُىاء اًظل.  ٔاهذ اؾغق   خُث ٔلما 

ٔالخالي   ꞉جمغ كملُت جضا٘و البظاكت باملُىاء بلضة مغاخل ًمًٕ جِؿُمها الى مغخلخحن هما 

 ꞉صز٘ى الؿٌُىت الى املُىاء  – 1
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ُل البازغة ُبل الىص٘ى الى ؾٌنهم الى املُىاء ملضة      24ُبل وص٘ى الؿٌُىت الى املُىاء ًجب ان ٌشلغ ٓو

ؼ كلى الغصٍُ مم جدضًض ماًلي ؾاكت كلى الاُل و طلٗ باعؾا٘ وزُِت ػلب عصٍ لح اؾم الؿٌُىت  ꞉جؼ مٓغ

لت و الخاصُاث الاؾاؾُت للؿٌُىت الؾُما خمىلتها و  ُذ املخُى ش و ؾلت وصىلها و ٓظا مضة الخُى عاًتها و جاٍع

 ػىلها و كغطها . 

ي ًخٌٕل بال ى و بدظىع ملخمض حمٔغ ؿللت ًجخمم ممثلي ُُاصة املُىاء مم املؿؤو٘ كً كملُت الشحً و الخٌَغ

ؼ للؿٌُىت كلى الغصٍُ و كىض الىص٘ى الؿٌُىت الى املُىاء جخم زالر مخخابلت  و طلٗ مً احل جسصُص مٓغ

هي الاعشاص الِؼغ الغبؽ خُث ان هظه اللملُاث جغجبؽ اعجباػا وزُِا ببلظهما و طلٗ مً احل ؾالمت الؿًٌ 

 و خمىلتها . 

ان البظاكت كلى اعطُت املُىاء  – 2  ꞉ؾٍغ

    ٘ ى البظائم ختى حؿلُمها  كىض وصى الؿٌُىت و اعؾائها كلى الغصٍُ ًاجها جخم زالر مغاخل مخخابلت لخٌَغ

ان البظاكت كلى  الى اصؼدابها و هظه املغاخل ًجب ان جخم بملض٘ مخىاػن و طلٗ للمداًـت كلى كملُت ؾٍغ

اث جىضعج هظه املغاخل ًُما ًلي   ꞉الغصٍُ بٌٕاءة صون خضر اي ملُى

 ظائم مىاولت الب -2-1

حلؼي هظه اللملُت هِل البظاكت مً كىابغ الؿٌُىت الى الغصٍُ او اللٕـ و جدخىي اًظا كلى كملُت    

ى و طلٗ بٌخذ صكاماث الؿٌُىت و خل البظائم  لها بىاؾؼت ملضن الشحً و الخٌَغ ججهحز البظاكت لًغ

 املغبىػت .

ِت اهؼا٘ البظاكت بامان مً -  حلخمض ٌٓاءة مىاولت البظائم كلى ػٍغ

الٌاطل ان ًخم اهؼالها كلى الشاخىاث ًالبظاكت التي جم اهؼالها البض ان 

ً ختى ال ًدضر اي  ًخم هِل البظائم مً الغصٍُ كلى امآً الخسٍؼ

 ازخىاَ ًؤزغ كلى كملُت مىاولت البظاكت .

 

 

 ꞉عمليت التخزين  -2-2
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ً و جىحض ؾا    ت و التي جمثل ًخم في هظه املغخلت عص و حؿدٍُ البظاكت في ؾاخت الخسٍؼ ً مٕشًى خت جسٍؼ

ً  ꞉ًىاء للمُىاء و جىطم ًُه البظائم طاث الحجم الٕبحر التي ال جخلغض للخلٍ مثل  الؿُاعاث ؾاخاث الخسٍؼ

 املوؼاة جىطم ًيها البظائم طاث الحجم الصوحر التي جخلغض للخلٍ . 

 ꞉عمليت التسليم و الاستالم  -2-3

ان البظاكت كلى اعطُت املُىاء و ًخم هِل البظائم مً امآً     و حلخبر هظه املغخلت الازحرة مً مغاخل ؾٍغ

ُت . نها و وطلها كلى شاخىت اللمُل و حؿلُم له بلض اجهاء حمُم امللامالث الجمٓغ  جسٍؼ

ِت كٕؿُت  . هظه مغاخل كملُاث الاؾخحراص اما خالت الخصضًغ جمغ بىٌـ املغاخل لًٕ بؼٍغ

ت البظاكت في املُىاء  ꞉املؼلب الثاوي   صعاؾت خٓغ

ت     ت الخجاٍع ت باخصائُاث جبحن حجم البظائم و هىكها التي جضزل في الحٓغ ًخم الاؾخضال٘ لضعاؾت هظه الحٓغ

 باملُىاء 

  2017 – 2013ًبحن حجم البظاكت في املُىاء ؾىت  ꞉الجض٘و الخالي 

م   املُىاء جؼىع حجم البظاكت في  ꞉ 03الجض٘و ُع

 2017 2016 2015 2014 2013 الؿىت

 حجم البظائم 

 ) ض (

1036829 

 

1172439 1077481 1188987 150936 

 

 مؿخواهم مُىاء املؤؾؿت  اخصائُاث꞉املصضع 

ًالخف مً الجض٘و ان هىاْ جباًً في جؼىع حجم البظاكت مً ؾىت الى ازغي و طلٗ خؿب الخباص٘     

 ػً 1188987ٔاهذ وؿبت الخباص٘ مغجٌلت خُث بلوذ حجم ًِضع ب  2015الخجاعي هالخف ان ؾىت 

 ꞉الخجاعة خؿب اللالُاث  -1

 ًخمثل الجض٘و الخالي ججاع املىاص في املُىاء خؿب اللائالث 

 ٘ م  الجضو : الخجاعة خؿب اللائالث04ُع  
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 كائالث املىاص حجم الىاعصاث حجم الصاصعاث الحجم الاحمالي

 مىاص ًالخُت  327087  324087

 مىاص هظائُت 5122 29 5151

 مىاص خضًضًت 70545  70545

 ملاصن ومىاص البىاء 209555 3270 212826

 مىاص بترولُت 63544  63544

 مىاص ُٓمُائُت 11634 7575 19210

 أؾمضة 45807  45807

 صٌِاث أزغي  294189 12578 306767

 املجمىق 1027484 23452 1050936

 املصضع: اخصائُاث مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

حؿخدىط هىاْ جىىق في املىاص املصضعة و املؿخىعصة و هي حشٖل  1027484بلى مجمىق الىاعصاث مً هظه الؿلم 

املىاص الوظائُت ، املىاص الُٕمُائُت... الخ كلى أٓبر ٓمُت مً الىاعصاث مً املىاص الٌالخُت : املىاص الٌالخُت ، 

ػً. 327087بحجم   

ججاعة الؿُاعاث: -2  

ان ما ًمحز مُىاء مؿخواهم ججاعة الؿُاعاث والجض٘و الخالي ًمثل حجم الخباص٘ الخجاعي للؿُاعاث كبر أعبلت 

2017الى  2014ؾىىاث مً   

 

 

. 

م الجض٘و  : ججاعة الؿُاعاث05ُع  
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ؿىت ال 2014 2015 2016 2017  

كضص هاُالث  54 199 194 269

 الؿُاعاث

كضص الىخضاث  17437 56359 63662 150081

ت  املخدٓغ

EPM  املصضع : اخصائُاث 

ت باملُىاء اؾخحراص بظوع البؼاػا و الجض٘و أصهاه ًمثل  -3 حجم ججاعة بظوع البؼاػا: مً بحن الخباصالث الخجاٍع

.2017الى  2007الخباص٘ لهظه ألازحرة مىظ ؾىت   

: ججاعة بظوع البؼاػا06الجض٘و   

 الؿىت كضص الؿًٌ حجم الىاعصاث

87429 47 2007 

58788 30 2008 

54928 32 2009 

42479 23 2010 

71256 30 2011 

54495 25 2012 

83063 34 2013 

96791 37 2014 

96314 36 2015 

100342 37 2016 

127745 44 2017 
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 املصضع: اخصائُاث مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

 

اث: -4 ججاعة الحاٍو  

م  اث07الجض٘و ُع : ججاعة الحاٍو  

 الؿىت 2014 2015 2016 2017

اث 3067 3995 6208 4448  كضص الحاٍو

 الحمىلت الخاصت 20543 28872 46646 28049

 املصضع: اخصائُاث مُىاء مؿخواهم

اث ؾىت هـغا للخؼىعاث  ت مما هى مؤشغ  6208 2016التي حشهضها املؤؾؿت املُضاهُت بلى حجم الحاٍو خاٍو

اث املؿخسضمت الى  ًض٘ كلى مىآبت الخؼىعاث الخٕىىلىحُت التي حشهض مسخلٍ املىاوئ الا جغاحم حجم الحاٍو

ت ؾىت  4448 .2017خاٍو  

الخجاعة بدؿب امليشأة املخسصصت:-5  

:NAFTAL 

مجهؼة بثالر أخىاض طاث مىٌلت  ²م 2524الغصٍُ الشمالي الشغقي كلى مؿاخت  كلى 1929أوشئذ ؾىت 

ػً 4200احمالُت جِضع ب   

 

 

 

. 

م  ذ املؿخىعص08الجض٘و ُع : حجم الًؼ  

 الؿىت 2013 2014 2015 2016 2017
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ذ  27765 13259 3544 14694 21059  حجم الًؼ

 املؿخىعص بؼً

 املصضع : اخصائُاث املؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

ذ  حلمل هظه امليشأة بالخسصص في اؾخحراص ماصة الًؼ

ذ املؿخىعص في جباًً مىظ ؾىت -                     ذ ؾىت  2017ختى ؾىت  2013حجم الًؼ لِض بلى حجم الًؼ

ض بلوذ ٓمُت  2016واعجٌم زال٘ ؾىت  2015-2014ػً، زم جىاًص زال٘ الؿيخحن  27765خىالي  2013 ُو

ػً. 21059ِضع ب حجم ً 2017املؿخىعص ؾىت   

Ucaoaic                    -  

  ²م 4640كلى مؿاخت  1986أوشئذ هظه امليشأة ؾىت 

خحن بملض٘ واضح ضخ  30000ؾلذ هظه امليشأة  ػً جسص بخجاعة الحبىب وهي مجهؼة بمضخخحن مخدٓغ

ػً مً الحبىب /ؾاكت لٖل منها. 300  

م  : الحجم الٕلي للحبىب09الجض٘و ُع  

لؿىت ا 2013 2014 2015 2016 2017  

الحجم الٕلي  338572 167277 124100 432270 90626

 بؼً

 املصضع: اخصائُاث املؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

 صىموت الؿٕغ:

ت الدؿُحر والخىػَم الوظائي  ²م 5697م كلى مؿاخت  1971أوشئذ ؾىت     SOGEDIAمً ػغي شٓغ

 SORASUCRE غ الؿٕغ ت جٍٕغ  أصبذ حؿمى ًُما بلض شٓغ

ضعة اللبىع الى  1600ؾلت الاؾخِبا٘ لضحها الى جصل  ػً مً الؿٕغ  1600ػً مً الؿٕغ الوحر املىطب ُو

ضعة اللبىع الى  ا. 15000الوحر املىطب ُو ػً ؾىٍى  

ٌت كً اليشاغ مىظ ؾىت  م.2006ٌشاع كلى هظه امليشأة مخُى  
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 كِىص امخُاػ

ذ : -                       وخضة كبىع و اؾخِبا٘ الًؼ  

" SARL Bitumes ouest " 

ذ. 6306حجما ُضعه  2011خُث خِِذ ؾىت  2008بضأث وشاػها ؾىت         مً الًؼ  

"SARL Hace " 

ذ. 4199حجما ُضعه  2011خِِذ ؾىت  2009بضأث وشاػها في ؾبخمبر   ػً مً الًؼ  

وخضة اؾخِبا٘ وكبىع الحبىب:-              

"du Maghreb spa comptoir " 

ػً. 15139خِِذ زال٘ هظه الؿىت حجما مً إلاهخاج ُضعه  2011ٍلُت بضأث وشاػها في حى   

 املطلب الثالث: دراست حركت السفن بامليىاء:

ت وكضصها ومضة مٖىثها في  ت الخجاٍع ت أهىاق الؿًٌ املؿاهمت في الحٓغ ت الؿًٌ البض مً ملًغ لضعاؾت خٓغ

 املغس ى ألن له جأزحر كلى أصاء املُىاء.

ت الؿًٌ للمُىاء  كلى هظا ألاؾاؽ        ؾىِىم بضعاؾت الؿًٌ مً خُث: الىىق واللضص واليؿبت لحٓغ

ّ الجض٘و املضعج أصهاه. 2015-2014للؿيخحن  وطلٗ ًو  

 

 

 

 

Type de navires à 

l’Entrée 

2014 2015 Evolution 

 Nb Part% Nb Part% Nb % 
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Cargo 253 60.38 239 43.61 -14 -6 

Ro/Ro 38 9.07 55 10.04 17 45 

Car carriers 54 12.89 199 36.31 145 269 

Céréaliers 20 4.77 13 2.37 -7 -35 

Bitumiers 25 5.97 4 0.73 -21 -84 

Minéraliers 22 5.25 34 6.20 12 55 

Autres 7 1.67 4 0.73 -3 -43 

Total 419 100 548 100 129 31 

 املصضع: اخصائُاث مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

Il est à noter une nette évolution des car-carriers et Ro/Ro avec respectivement 269% et 45% la 

flotte marchande toujours prédominée par le trafic des cargos. 

ت ججاعة الؿًٌ مً الٌترة  .2017-2013ًبحن الجض٘و الخالي خٓغ  

 

 

 

 

م  ت ججاعة الؿ11ًٌالجض٘و ُع : خٓغ  

 الؿىت 2013 2014 2015 2016 2017

 كضص الؿًٌ 348 419 548 511 553

 املصضع: اخصائُاث مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم
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ى في املؤؾؿت مُىاء مؿخواهم:  وؾائل الشحً والخٌَغ

-01 Grue TREX/DEMAG 250 Tonnes AC-1 

-02 Grue LIEBHERR 50 Tonnes LTM 50-3-1 

-02 Grue TEREX/DEMAG 50 Tonnes AC- 

-06 Super Strackers 45 Tonnes FERRARI 

-01 Pompes à Grains VIGAN 140 Tonnes/H 

-01 Pompes à Grains NEURO 180 Tonnes/H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: التبادل التجاري بامليىاء

 املطلب ألاول: مىاطق التبادل التجاري للميىاء

 الفرع ألاول: مىاطق التبادل الخارجي

مؿخواهم ٓوحرها مً املىاوئ مم كضة ص٘و كاملُت وؾخضعج هظه البلضان في الجض٘و جخلامل مؤؾؿت مُىاء 

 الخالي:
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م  : مىاػّ الخباص٘ الخجاعي الخاعجي باملُىاء0127الجض٘و ُع  

 ألاُؼاب الجوغاًُت  صعحت الخِضًغ

 املؿاخت الىػىُت -

 بلضان الاجداص املواعبي اللغبي 12%

ُِا -  اًٍغ

ألاوعوبيجداص بلضان الا 62%  

 بلضان زاعج الاجداص ألاوعوبي 11%

ٖا الشمالُتأم 03% ٍغ  

ٖا الجىىبُت 03%  أمٍغ

 أؾُا  09%

ٖا الىؾؼى -  أمٍغ

 ص٘و املدُؽ -

٘و أزغي ص -  

 املجمىكت 100%

ؼ الاخصائُاث بمؤؾؿت مُىاء مؿخواهم  املصضع: مٓغ

ت للبظائم زال٘ ؾىت  في ألاُؼاب الجوغاًُت مضزالث مخوحر في وؾُؽ كبىع البظائم  2015شهضث الحٓغ

 %73.للبلضان ألاوعوبُت بيؿبت 

ذ جم اؾخىعصه مً الض٘و الخالُت: إًؼالُا واؾباهُا.-                لِض جم اؾخحراص الًؼ  

اعاث املخمثلت في: الحاًالث، الشاخىاث، لِض ُامذ املؤؾؿت املُىائُت باؾخحراص الؿُ-             

ُا. اهُا، جٓغ  الؿُاعاث مً الض٘و الخالُت: اؾباهُا، ًغوؿا، ؾلًى

%. 12جأحي بلضان الاجداص املواعبي في الضعحت الثاهُت بيؿبت -                

 (     (Clinker Blancلِض جم اؾخحراص-              
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امذ هظه املؤؾؿت زال-               بلملُاث جصضًغها الى ص٘و اجداص املوغب  2015٘ هظه الؿىت ُو

ٔالخالي: املوغب، ؾىعٍا، جىوـ، لُبُا.  اللغبي و هظه الض٘و 

 الٌغق الثاوي: مىاػّ الخباص٘ الضازلي

ت الىػىُت للحبىب مما حلله ًدخل املغجبت – 1 الحبىب: ًخمثل هصب مُىاء مؿخواهم مً اليشاػاث الخجاٍع

ُبت مً الؼبائً املخسصصحن في الؿاصؾت مً بحن  ت اللشغة و هظا ؾبب حلامله في جٓغ ت الجؼائٍغ املىاوئ الخجاٍع

اؾخحراص هظه املاصة و مً أهمهم: مجخمم ٔىهخىعا املوغب بولحزان، مؤؾؿت خبىب الوغب الجؼائغي ميشأة 

 بلِغق ببشاع، الضًىان الىػني الؾخحراص الحبىب.

ت اللامت وجخٖىن بصٌت عئِؿُت  12الى  10املىخجاث مً املىخجاث الحضًضًت: جخمثل هظه -2 ت الخجاٍع مً الحٓغ

 مً ألاهابِب الحضًضًت، الحضًض املؿخىعص، الاؾمىذ املؿلح...الخ

ت مؿخواهم.  ًخلامل املُىاء مم املؿخىعصًً للمىخجاث الحضًضًت و مً أهمهم: مجمم بىزلجت مؿخواهم شٓغ

ت اللامت جخٖىن مً ًخلامل املُىاء مم  16الى  14مً  املىاص الوظائُت: جمثل هظه املىخجاث-3 ت الخجاٍع مً الحٓغ

 املؤؾؿاث الخالُت:

ت اؾخحراص اهُثرا٘ مؿخواهم-                               شٓغ  

ت صُضَو الؾخحراص املىػ -                               شٓغ  

ٗ الجؼائغ                          اٍع بًى SARL CATM-    

ت اللاملت و أصبذ املُىاء ملغوًا  08اليشاػاث املسخلٌت: جمثل وؿبت  -4 ت الخجاٍع مً مجمىكت الحٓغ

ا و املخمثلت في أصواث ؾُاعاث، مِؼىعاث،  بيشاػاجه املسخلٌت بٌظل حجم املىخجاث و الؿلم امللالجت ؾىٍى

 الاث، ُؼم هُاع، ػغوص زُِلت أو زٌٌُت.

 املؼلب الثاوي: ممحزاث املُىاء

: ممحزاث املُىاءال ٌغق ألا٘و  

جخمحز املؤؾؿت مُىاء مؿخواهم ٓوحرها مً املؤؾؿاث بلضة ممحزاث حللتها جٕدؿب هظه املٖاهت و جدِّ       

 ما وصلذ الُه مىظ بضاًت وشاػها و جخمثل هظه الامخُاػاث ًُما ًلي:

، أعػٍى، الجؼائغ اللاصمت، وهى مىٌظ جىاحض املُىاء في مىؼِت ًالخُت بحن وهغان-                              

 ػبُعي للضة والًاث: مؿخواهم، شلٍ، هلحزان، جُاعث، حؿمؿُلذ...الخ
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ملخِى ألهم الؼَغ املؤصًت الى الجىىب الجؼائغي ) ألاهىاغ، هغصاًت، بشاع...(-                                

ع جخِاػم ًُه أهم شبٖاث املىاصالث مً ػَغ ملبضة و ًِم مُىاء مؿخواهم في مدى -                              

ت ًهى مىص٘ى بشبٕت  م الصىاكُت و الخجاٍع ان خُىي لخىمُت املشاَع ؾٕٗ خضًضًت ٌلخبر مُىاء مؿخواهم شٍغ

املدمضًت. -الؿٕٗ الحضًضًت مؿخواهم  

ّ بؼ٘ى -                               بالؼَغ الىػىُت لشَغ  م زؼي صازل املُىاء مباشغة4885وحىص شبٕت ػٍغ

 هغب و حىىب الجؼائغ صون املغوع بىؾؽ مضًىت مؿخواهم.

ُت التي جغبؽ مم مىؼِخه -                               م الجُىؾتراجُجي ملُىاء مؿخواهم و الشبٕت الؼُغ املُى

والًت. 12الخلٌُت املخٖىهت مً   

حر أخؿً الخضماث بأ-                              ُل جٖلٌت ألاصاء الجُض و املخىاصل للخضماث املُىائُت مً جًى

ى، ُصغ مضة املٖىر في املُىاء و املداًـت كلى البظائم.  خُث إلاهخاحُت املغصوصًت، ملضالث الشحً و الخٌَغ

 

أ. أ: ًبحن الجض٘و الخالي وشاػاث املٖىر في املُىاء للؿًٌ باملغس ى و املًغ  امخُاػاث جخللّ باملًغ

 

 

 

 

 ٘ م  الجضو : املٖىر في املُىاء13ُع  

 الؿىت 2015 2016 2017

 

ًىم 1.64 ًىم 1.29  ًىم 2.88   املغس ى 
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ًىم 2.36 ًىم 1.33  ًىم 2.88  أ   املًغ

 

 املصضع: وزائّ مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم

 

ت باملُىاء و هظا عاحم أؾاؾا الى حلمُم اللمل  لِض سجل ملحىؾ في مخىؾؽ مٖىر الؿًٌ الخجاٍع

م ٔاهذ مضة املٖىر  اللُبي و حؿَغ ى و ًىلٕـ هظا كلى أصاء املُىاء أي ٔلما  كملُاث الشحً و الخٌَغ

ذ ممًٕ لتْر املجا٘ لؿًٌ  ى او شحً الؿٌُىت في اُل ُو ٔان اًظل للمُىاء خُث ؾِخم جٌَغ اُل 

لت و وشُؼت. ت جضوع في خلِت ؾَغ ت الخجاٍع ض ؾغكت جضا٘و البظائم مما حلل الحٓغ  أزغي و بالخالي جٍؼ

ق الثاوي: ملُِاث املُىاءالٌغ   

ٔالخالي:  بالغهم مً الامخُاػاث التي ًخمحز بها املُىاء الا اهه ال ًسلى مً كضة ملُِاث أهمها 

متر 8.22مدضوصًت كمّ ألاعصٌت ب -                                          

                                        -ً كضم ٌٓاًت ػ٘ى ألاعصٌت و مؿاخاث اللبىع و الخسٍؼ  

ّ املسصص مللالجت املىاص الخؼغة-                                          هُاب مغاب الحٍغ  

امشٖل اليشاغ الخجاعي و الصُض البدغي مل-                                           

 

م  : الهُأل املُىائُت التي حلاوي هِص15الجض٘و ُع  

 ُُمت 

 الىِص

امللاًحر املخٌّ 

 كليها

مؿاخت 

ً خالُا  الخسٍؼ

 ُُمت 

 الىِص

 امللاًحر املخٌّ

 كليها

 ػ٘ى 

 ألاعصٌت

 كضص مدؼاث

 الاعؾا٘

 

م 115.5-70 م 200  م 44.430  م -204  م 1.500  م 1.296   10 

 

مؿخواهماملصضع: اخصائُاث مؤؾؿت مُىاء   

 الاولٖاؾاث الؿلبُت لهظه امللُِاث:

ى-                           ػ٘ى املٖىر املؤصي أخُاها الى مهل إطاًت للشحً والخٌَغ  

ازٌاَ خمىلت الؿًٌ الضخمت في املىاوئ ألازغي -                            

ً مما ًؤصي الى-                           ٌاث إطاًُت للشحً  صلىبت كلى مؿخىي الخسٍؼ وحىص حلٍغ

 والىِل
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 الٌغق الثالث: اهم املخلاملحن الاُخصاصًحن

2016-2010املخلاملحن الاُخصاصًحن صازلُا -1  

Produits Agricoles مىاص ًالخُت 

                                -OAIC Mostaganem 

                                -Grands Moulins du Dahra Mostaganem 

                                                  *Pomme de terre de semence بظوع البؼاػا 

   -Sarl BOURACHE FILAHA Zéralda-ALGER 

-Sarl Agro semence Mostaganem 

-Sarl CATM Alger 

-Sarl SIG AGRO Mascara 

-Sarl SMCINEGOCE Cherraga-Alger 

-Sarl SEVEPROM Mostaganem 

-Spa DANALPO Hydra-Alger 

-Sarl CASAP-Alger 

               *Fruits et Légumes زظغ و ًىآه 

-Sarl CATM-Alger 

-Sarl START Boufarik-Blida 

-Sarl PACIFICTRADING FRUIT Guerraouaou-Blida 

-Sarl BENI MESSRA IMPORT Alger 

-Sarl MACHAAL ET HARAM IMP & EXP Alger 

-Sarl L3 Blida 
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               *Minéraux & Matériaux de Construction  ملاصن و مىاص البىاء 

-Sarl EDMCA-Alger 

-LAFARGE Ciment Sig-MASCARA (EXPORT) 

-SHARIKAT TAHLIT MIYAH Alger 

-M.I Algérie Ben Aknoun-Alger 

-HALLIBURTON HASSI Messsoud-Ouragla 

-SCHLUMER GER HASSI Messoud-Ouragla 

-BISP ALGERIA BUSINESS Alger 

-VOLCANO MED Alger 

                   *Produit Métallurgique ) ملاصن ملضهُت ) خضًضًت و هحر خضًضًت 

-Compagnies étrangers (FIRST GALARY) 

-PETROLEUM, PERSOL, BP AMOCO 

-GRP CITIC, MAPA INSAAT 

-TEXEIR DUARTE, SH TRC, SH 

-AVAL, DAEWOO, CCECC, CMCDI 

-RAVENA 

              *Sociétes Publiques/Privées 

-BONATTI Spa Hassi Messoud-Ouragla 

-BTK Ain OUCHIKIF- Tiaret 

-GAAMEX Alger 
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-Sarl EDMCA Alger 

-Sarl Tarde B7 Steel Shaoulia-Alger 

-ENAB Mostaganem 

                *Véhicules, Camions, Bus Et Engins Roulants 

-Spa Renault Algérie Alger 

-Spa Peugeot Algérie Alger 

-Spa Nissan Algérie Alger 

-SAIDA Eurl Alger 

-Spa ELSECOM MOTARS Alger 

-Spa IVAI Alger 

-Sarl SOVAC Alger 

-Sarl HYUNDAU MOTAR Algérie Alger 

-Sarl GERMAN MOTORS SERVICE ALGER 

-BAVARIA MOTORS Alger 

-DIAMAL Spa Alger 

-Sarl AGENCE NOUVEAU SERVICE Alger 

-Sarl NEGOCE AUTO SERVICE Alger 

املخلاملحن الاُخصاصًحن زاعحُا:-2  

ت اهمها  ꞉جخلامل مؤؾؿت مُىاء مؿخواهم مم كضة مؤؾؿاث مُىائُت و زؼىغ ججاٍع  

ُٕت  –1 مُىاء " هىؾخحن " و مُىاء " با٘ جُمى " ًضكم هظا الخؽ املؤؾؿت  ًضكم  ꞉الىالًاث املخدضة الامٍغ

 هظا الخؽ املؤؾؿت " ؾىهخمؿىان " ًغاًِها في طلٗ " هىع صاهابلحن " مغجحن في الشهغ .
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مُىاء "اهٌُاهـ" في بلجُٖا زؼحن مىخـم مضكم مً ػغي "ؾلىمان هبخىن" مغة ٔل  ꞉شما٘ الاعوبي ال  - 2

 زمؿت كشغة ًىم 

م" و "هامبىعن" زؽ مىخـم مضكم مً ػغي "ؾلىمان هبخىن" مغة ٔل زمؿت  ꞉بدغ الشما٘  – 3 مُىاء "بٍغ

 كشغة ًىم

ٔاعهىؽ" و مُىاء "ماعؾُلُا" زؼحن مىـمحن  ꞉البدغ الابُع املخىؾؽ  – 4 مشولحن مً ػغي املغاًِت "هىؾىص

 مؤؾؿت "ٓىاوؿيُم"

بالغهم ٔل مً الامخُاػاث التي ًخمحز بها املُىاء و املٖاهت التي  ꞉ املشاريع املستقبليت للميىاء ꞉املطلب الثالث 

ٔالخالي  م اهمها   ꞉ًدخلها الا اهه ٌؿعى الى جدُِّ الآثر و طلٗ بالُِام بلضة مشاَع

 ꞉مشغوق اوشاء الحىض الثالث  ꞉الٌغق الا٘و 

اث املُىاء مً حهت و هـغا للىمى املدؿاعق للخباص٘ الخجاعي كلى مؿخىي املُىاء  و طلٗ مً احل مىاحهت ملُى

مً حهت ازغي اصبدذ جىمُت املُىاء و جؼىعه باوشاء الحىض الثالث واُلا خخمُا مً احل مىاحهت العجؼ 

م للِضعاث املُىائُت في املؿخِبل  ب و الظي ٌؿمذ بماًلي املخُى  ꞉الٍِغ

  ججاعة البظائم املسخلٌت꞉  ًا  900آثر م  الٍ ػً ؾىٍى

  ججاعة الحبىب꞉  ا  آثر مً ملُىن ػً ؾىٍى

  اث ا  400خىالي  ꞉ججاعة الحلٍى ت ؾىٍى  الٍ خاٍو

  ت ا  600ججاعة الىخضاث املخدٓغ  الٍ وخضة ؾىٍى

 ت للمؿاًٍغ ً و هظا كِب اوشاء مدؼت بدٍغ  ًعخالث املؿاًٍغ

 حر مىاصب الشول  جًى

ت  ꞉الٌغق الثاوي   مشغوق اوشاء مدؼت بدٍغ

ت خُث  - ٍؼ اصبذ مً اهم اوشواالث املُىاء و ٓظا الؿلؼاث املدلُت و املٓغ

ذ كضة لِاءاث و صعاؾاث جىاولذ هظا املىطىق  احٍغ

مً ػغي مسخبر الضعاؾاث  2004اهجؼث ا٘و صعاؾت للمشغوق ؾىت  -

ت و التي آضث امٖاهُت  تالبدٍغ  ججؿُض ًٕغة املدؼت البدٍغ

ً اهخمامها بٌخذ زؼىغ  - ٔاث للىِل البدغي للمؿاًٍغ ابضث كضة شغ

ت بحن مُىاء مؿخواهم و حىىب اؾباهُا او حىىب ًغوؿا   بدٍغ
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ؾِشغق في اهجاػ هظا املشغوق ًىع جغخُل ُىاعب الصُض البدغي هدى  -

الصُض مُىائي الصُض لٖل مً مُىاء الصُض البدغي بصالمىضع و مُىاء 

 بؿُضي لخظغ

ّ  ꞉الٌغق الثالث   مشغوق اوشاء مغاب الحٍغ

ؼ للبىع املىاص الخؼحرة و الظي ٌؿمذ بملالجت ماًلي   ꞉و هى مٓغ

 املىاص الؿائلت الِابلت لاللتهاب 

  املىاص الصلبت الِابلت لاللتهاب 

  ت و املىاص الؿامت  املىاص املدُغ

 املىاص املظًبت 

  املىاص زؼحرة ازغي 

 املغاُبت كً بلض ꞉م الٌغق الغاب

ت  - ت البدٍغ  و هى وطم هـام مخٖامل ملغاُبت و جامحن الحٓغ

ّ املغاُبت كً  - ٌؿاكض هظا الىـام كلى خماًت املغاخل املُىائُت و امليشاة و املىاػّ الحؿاؾت كً ػٍغ

 بلض

 

 

 

 

 زالصت الجاهب الخؼبُِي 

ش مً زال٘ صعاؾدىا لهظا الٌصل و جغبصىا في هظه املؤؾؿت امل      ُىائُت وؿخيخج بان مُىاء مؿخواهم له جاٍع

ٔاملضازل خاحؼ  م ضخمت و الػالذ الى ًىمىا هظا جخٖىن مً هُأل جدخُت  ّ و ُض شهض اكما٘ تهُئت و مشاَع كٍغ

ٔاملسؼن املىاعاث ... الخ  ُت   الامىاج الاخىاض ... الخ و هُأل ًُى



 

 

واُم الىِل البدغي بمُىاء مؿخواهم الثاني :الفصل    

 
 

79 

  كضة مهام جِىم بها و اهضاي ٌؿعى الى ٓما اهه ًمخاػ بلضة زصائص حشمل الاوشؼت و الخضماث و له

ت البظائم و الؿًٌ خُث ًخم صعاؾت هظه  ت مٖىهت مً خٓغ ت ججاٍع جدُِِها حشهض هظه املؤؾؿت خٓغ

ت كلى خؿب هىكُت البظاكت و حجمها و خؿب ؾىىاث الخباص٘ اما باليؿبت للؿًٌ ًالخلغي  الحٓغ

 ء و وصٍ خالتها ) صز٘ى / زغوج ( كليها ٌشمل صعاؾت هىكها و كضصها و مضة مٖىثها في املُىا

  ت هامت حن ) املدلي / الضولي ( ٓما له كضة زؼىغ ججاٍع  ان الخباص٘ في هظا املُىاء ٌشمل املؿخٍى

  ٔاالعصٌت  عهم هظا الا اهه ال ًسلى مً كضة هِائص ٓؼ٘ى مضة املٖىر في املُىاء بؿبب هِص الهُأل 

  م م ملٖاًدت هظه املشأل و الؿعي الى ًع ب الى وطم زؼؽ و مشاَع حؿعى املؤؾؿت في املؿخِبل الٍِغ

 مؿخىي املُىاء الى الاًظل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة العامة
 

 

 
 
 



 الخاتمة

ت وجؼىٍس خدماتها اللىجسدُت أصبحا علدة مسخعصُت بسبب  أهد خبراء أن جىسُع اإلاىاوئ الجصائٍس

ان  ً اإلاعدومت. وكالىا إن مىكع اإلاىاوئ ًمىً أن ًجعلها صٍس غُاب ؤلازادة السُاسُت وزلت اإلاسدثمٍس

 حُاة لالكخصاد إلخساجها مً ألاشماث اإلاالُت الىاججت عً جساجع أسعاز الىفؽ

ائس طُعذ فسصا هثحرة اعخبر خبراء اكخصاد أن السُاساث الاكخصادًت للحيىماث اإلاخعاكبت في الجص 

س الخدماث اللىجسدُت في اإلاىاوئ التي حعاوي مً تهالً بيُتها الخحخُت وعدم مىاهبت عصس  لخؼٍى

 .الخىىىلىجُا

ؽ الساحلي البالغ ػىله  04وفي الجصائس هىان  ولم وهي جخيىن بضيل  0564مُىاء مىشعت على الضٍس

بت مً بعظها البعع وح ىاجص طُلت جفصل بحن ألازصفت، ما عام مً أحىاض صغحرة ومخاشن كٍس

س وضاػها الخجازي   .ٌعُم جؼٍى

ت اإلاعخمدة على الىلل البحسي بعدم الخىاشن بحن الىازداث والصادزاث، التي  وجخصف اإلابادالث الخجاٍز

مً إًساداث الدولت، وحسخؤزس بها اإلاىاوئ الىفؼُت  56جلخصس على جصدًس الىفؽ حُث ٌضيل أهثر مً 

 .وئ أزشٍى وسىُىدة وبجاًتاإلاخخصصت وهي مىا

غ هىلؼت اسخلباٌ ليل ما حسخىزده  أما باقي اإلاىاوئ فخيخهي عىدها حمىلت اإلاىاد اإلاعدة للشحً أو الخفَس

ت ومالبس وغحرها  .الجصائس مً مىاد استهالهُت وججهحزاث صىاعُت وأدٍو

ر عاإلاُت، كد ًدُح ولم جلم الحيىماث اإلاخعاكبت مىر خمسِىاث اللسن اإلااض ي بئطافت مُىاء بمعاًح

ً وزجاٌ  للبىاخس العمالكت السسى فُه، وهى ما ًدسبب، وفم الخبراء، في خسائس هبحرة للمسدثمٍس

 .ألاعماٌ خاصت فُما ًخعلم بازجفاع جيلفت اإلاىاد ألاولُت التي ًخم اسخحرادها

ساجع وبدأث الدولت في الخفىحر بضيل مخؤخس في اللؼاع في ظل الظغىغ اإلاسلؼت عليها بسبب ج

 .احخُاػُاتها مً الىلد ألاجىبي، مً أجل حغحر همؽ وضاغ اإلاىاوئ

وأػللذ الجصائس مضسوعا جدًدا لبىاء مُىاء في الحمداهُت صسق مدًىت صسصاٌ لخفعُل اإلابادالث 

ت، ووان اإلاجمع العمىمي الىػني إلاصالح اإلاىاوئ وصسهخان صِىِخان كد وكعذ في مىخصف ًىاًس  الخجاٍز

 .سة جفاهم إلهجاش هرا اإلاضسوعاإلااض ي على مره



له بلسض صُني بىحى  ملُاز دوالز وسِخم إهجاشه في غظىن  3.3وجلدز جيلفت اإلاضسوع الري سِخم جمٍى

جُا بعد أزبع سىىاث مً اهؼالق ؤلاهجاش حُث سدخىفل  سبع سىىاث على أن ًدخل ححز الخدمت جدٍز

 .ث وشازة اللؼاعالصِىُت بدسُحر اإلاُىاء، وفم جلدًسا” مىاوئ صىغاي“صسهت 

سي خبراء أهه وان على السلؼاث جخصُص جلً اإلابالغ اإلاالُت إلعادة جؤهُل مىاهئها اإلاهترئت، وهى ما  ٍو

لٌى هماٌ زشٍم، أسخاذ الاكخصاد بجامعت البلُدة، إن اإلاىاوئ  ٌعخبروهه أفظل مً بىاء مُىاء جدًد. ٍو

ت كدًمت وػاكتها الاسدُعابُت طعُفت إذ ال  اث الىبحرةالجصائٍس  .ًمىنها اسدُعاب الحاٍو

وعبر مسدثمسون محلُىن وأجاهب مىر أهثر مً علد مً الصمً عً اسدُائهم لتهالً البيُت الخحخُت 

ت ًيىن مآله الفضل إذا لم  ت، واعخبروا أن أي اسدثماز في اإلاجاالث الصىاعُت أو الخجاٍز للمىاوئ الجصائٍس

 .تهخم الدولت باإلاىاوئ

جصائس بحاجت إلى زالزت مىاوئ هبري على ألاكل مىشعت بحن الضسق والىسؽ والغسب حتى وأهد هؤالء أن ال

 .حسخؼُع ججاوش اإلاضاول الحاصلت في اللؼاع

م صلغىم زئِس  الجصائسي، مً أن مىاوئ البالد مهددة باالهصالق ” هادي اإلاخاػس الىبري “وحرز عبدالىٍس

ت وشالٌش هبري. وكاٌ إن  افت اإلاىاوئ جخظمً أخؼاء جلىُت وال جسقى إلى و“في حاٌ حدور عىاصف كٍى

 .”اإلاعاًحر الدولُت

اث طعُفت باعخباز  با اهخظاظا هبحرا، وىن معالجت عملُاث حسُحر الحاٍو وحضهد وافت مىاوئ البالد جلٍس

مساحاث اإلاىاوئ غحر اإلاهُئت، ما ًجعل السفً جبلى في عسض البحس لفترة أػٌى كبل السماح لها 

 ٌ  .بالدخى

ؤهد  د الخيالُف التي جدفعها الدولت سىىٍا للضسواث ألاجىبُت اإلايلفت ٍو اإلاخخصىن أن هرا ألامس ًٍص

بالشحً البحسي أو إًجاز السفً الىاكلت للسلع، وهى ما ًؤدي إلى اسخجزاف احخُاػي البالد مً العملت 

 .الصعبت

ل بئجمام جمُع وزغم أن الحيىمت كد التزمذ مع صىدوق الىلد الدولي بئوضاء صبان مىحد ًخىف

 .ؤلاجساءاث اللاهىهُت والجمسهُت للسفً في اإلاىاوئ، إال أن ذلً لم ًخحلم إلى حد آلان

ت والتي حساهم في جفاكم  بلي هرا التراخي الجصائس جحذ سُؼسة البحروكساػُت في حعامالتها الخجاٍز وٍُ

ت ب عبر اإلاىاوئ الجصائٍس  .الفساد ؤلادازي واهخعاش مافُا التهٍس



ؤهد خب راء في الاكخصاد أن الجصائس حعخبر مً الدٌو الىادزة التي ال حعخمد على جىىىلىجُاث الضبان ٍو

س صادزة  ت، الش يء الري ًؤزس سلبا على جلب الاسدثماز حسب جلاٍز الىحُد في معالجت حعامالتها الخجاٍز

 .عً الهُئاث الدولُت منها مىظمت ألامم اإلاخحدة للخىمُت والصزاعت

ت باإلالُازاث  س دولُت إلى أن مسدود مؤسساث اإلاىاوئ بالجصائس طعُف وجلدز خسائسها السىٍى وحضحر جلاٍز

مً الدوالزاث، وذلً زاجع إلى الىمؽ اللدًم في الدسُحر وعدم مىاهبت الخؼىزاث في مجاٌ الخدماث، 

 .وفلا إلاا هى معمٌى به في مىاوئ دٌو أخسي ومنها مىاوئ اإلاغسب، مثال

ت سخيىن  وزغم أن مدًس عام صسهت مُىاء الجصائس سامي بىماحي، كد أهد أن عصسهت الخعامالث الخجاٍز

ت ألاجىبُت، إال  حللت وصل طمً الحللاث اإلايىهت لليضاغ الخجازي البحسي بالبالد والضساهت الجصائٍس

 .ملُازاث سىىٍا هدُجت السُاست اإلاؼبلت حالُا 8أن الدولت جفلد هحى 

ت على مسخىي مىؼلت حىض البحس وحعخبر اإلاىاوئ ال ت الىحُدة طمً صبىت اإلاىاوئ واإلاسافئ الخجاٍز جصائٍس

 .اإلاخىسؽ التي جفخلس إلى أهظمت الدسُحر السكمُت
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