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 هـُذتمـ

انزؤيٍٍ عهى يزطٕر  فٕٓ ٌحًً اإلَسبٌ ٔيًزهكبرّ يٍ األخطبر انزً رهحق ثّ، عُذ صُبعخ 

انزجبرٌخ انزً رُظى ْذِ انًُٓخ،  رى ٔظع انقٕأٍٍَاسدْبرْب فً جًٍع أَحبء انعبنى، انسفٍ 

ٔنذنك فئٌ انقبٌَٕ انجحزي ٌعزجز يٍ أقذو انقٕاٍٍَ انزً ٔظعذ كؤسبص نهزعبيم فً انزجبرح 

ٔأَشئذ قبيذ انثٕرح انصُبعٍخ فً أٔرٔثب، ثى أسبسً نهزؤيٍٍ،  انخبرجٍخ ٔاعزًبدْب كقبٌَٕ

فُشؤد فكزح زعزض نٓب، ساد يٍ انًخبغز انزً ر انًصبَع ٔانًخبسٌ نهجعبئع انًُزجخ يًب

انزؤيٍٍ انجًبعً ثٍٍ أصحبة انًصبَع ٔانزجبرح نهًشبركخ فً رعٌٕط انخسبئز يٍ قجم 

ثى رٕسعذ األفكبر ٔأَشئذ انفكزح األٔنٍخ، انًجًٕعخ أٔ يجًٕعبد نٌٕذس نهزؤيٍٍ َزجذ ْذِ 

بد شزكبد انزؤيٍٍ أٔ رجبدل انًخبغز ٔانًسؤٔنٍبد حزى أصجح انزؤيٍٍ انٍٕو يٍ األسبسٍ

 انعزٔرٌخ نكم ربجز أٔ صبحت أيٕال ٔانحٍبح انشخصٍخ نألفزاد .
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.عقد التأمٌن البحري المطلب الثانً:

 ـ مفهوم عقد التأمٌن البحري: 1
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 حول التجارة الخارجٌة الجزائرٌة.نظرة عامة  المبحث الثانً:

 ماهٌة التجارة الخارجٌة. المطلب األول:

مفهوم التجارة الخارجٌة:  ـ1
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 أسباب قٌام التجارة الخارجٌة:ـ 2

 

 

 

 

 

 

 ـ أهمٌتها ومخاطر تموٌلها: 3
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 : مخاطر عملٌات تموٌل التجارة الخارجٌة:1جدول رقم 
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 التجارة الخارجٌة الجزائرٌة المطلب الثانً:
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 الخارجٌة فً التنمٌة: مة التجارةمساه ـ3        
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 األطراف المتدخلة فً التجارة الخارجٌة . المطلب الثالث:

 ف المباشرة فً التجارة الخارجٌة: األطراـ 1  

 :المصدر.1.1

المستورد: .2.1

: البنأو  التجارٌأة. 3.1

التقلٌل 1
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 خارجٌة: طراف  ٌر المباشرة فً التجارة الاألـ 2

 الناقأل:.1.2

 التأأمٌن:.2.2
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 خالصة الفصل



 البحري و التجارة الخارجية   التامين                                                         الفصل األول   

 

1 

تمهٌد:    

التً تلحق به، عند صناعة  خطاراألو ممتلكاته من  اإلنسانالتأمٌن علم متطور فهو ٌحمً 

السفن و ازدهارها فً جمٌع أنحاء العالم، تم وضع القوانٌن التجارٌة التً تنظم هذه المهنة، 

فان القانون البحري ٌعتبر من أقدم القوانٌن التً وضعت كأساس للتعامل فً التجارة  و لذلك

أساسً للتأمٌن، ثم قامت الثورة الصناعٌة فً أوروبا، أنشئت  كقانونالخارجٌة و اعتمادها 

ا زاد من المخاطر التً تتعرض لها، فنشئت فكرة المصانع و المخازن للبضائع المنتجة مم

بٌن أصحاب المصانع و التجار للمشاركة فً تعوٌض الخسائر من قبل التأمٌن الجماعً 

و  األفكار، ثم توسعت األولٌةالمجموعة أو مجموعات لوٌدز للتأمٌن نتجت هذه الفكرة 

أصبح التأمٌن الٌوم من  حتى المسؤولٌاتأنشئت شركات التأمٌن، و تبادل المخاطر و 

   لألفرادو الحٌاة الشخصٌة الضرورٌة لكل تاجر أو صاحب أموال  األساسٌات
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 العامة مقدمةال

تأمٌن وصول  إلىترتكز التجارة الخارجٌة عادة على ثالثة عقود منفصلة تهدف كلها 

سالمة، و هذه العقود هً: عقد البٌع، عقد النقل و عقد التأمٌن  إلٌهمالمرسل  إلىالبضاعة 

ذر بأن تبحر السفٌنة إال و هً نفعقد التأمٌن ٌحتل مركزا هاما فً التجارة الخارجٌة ألنه ٌ

و كذا البضاعة المحمولة على ظهرها و كذا العقود المكملة لبعضها و  ،مغطاة بالتأمٌن

واحدة، و كل عملٌة بٌع دولً تتم  تجارٌةنفٌذ عملٌة المتحدة سوٌا فً األساس الالزم لت

مجال جوهرٌا، الثالثً الجوانب، و ٌعتبر دور التأمٌن البحري فً هذا ال اإلطارضمن هذا 

العملٌة إال إذا كان سند الشحن مصحوبا هذه بل الدخول فً مثل ال ٌوجد مصرف ٌق إذا

 إجبارٌابالرغم من أن التأمٌن البحري لٌس  ،بوثٌقة التأمٌن على البضائع من جمٌع األخطار

 من الناحٌة العملٌة. إجبارٌاالمصارف علٌه ٌجعله  إصرارعلى التاجر إال أن 

 مما سبق ذكره ٌمكن طرح اإلشكالٌة التالٌة:

 ما مدى مساهمة التأمٌن البحري فً تنمٌة التجارة الخارجٌة؟ـ 

 و منه تتفرع األسئلة التالٌة:

 البحري؟ التأمٌن ما هً إجراءاتـ 1

 ؟االقتصادما دور المٌناء فً تنمٌة ـ 2

 الفرضيات: 

 التأمٌن البحري ٌعتمد على إجراءات اإلصدار و إجراءات التعوٌض.ـ 1ف

 ٌساهم مٌناء مستغانم فً تنمٌة المبادالت الجزائرٌة.ـ 2ف

 :أهداف الدراسة 

 معرفة مختلف مفاهٌم التأمٌن البحري. -

 تنمٌة االقتصاد الوطنً توضٌح دور المٌناء فً -

 التعرف على حركة  الصادرات و الواردات فً المٌناء -
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 :أهمية الدراسة 

بالغة  أهمٌةقد تملك شرٌط ساحلً تعطً  أي دولة هذا الموضوع ٌكتسبهاالتً  األهمٌةـ 

 جارة الخارجٌة.للتامٌن البحري و الت

 ـ أهمٌة التأمٌن البحري و التجارة الخارجٌة. 

  وصفً تحلٌلً الدراسة:المنهج. 

من خالل تقدٌم مختلف التعارٌف  ـ المنهج الوصفً تم االعتماد علٌه فً الجانب النظري

 المفاهٌم التً تمس الموضوع.و

  ـ المنهج التحلٌلً فً التعلٌق و التعقٌب علً ما تم وصفه من خالل الدراسة المٌدانٌة. 

 :بحري فً تنمٌة التجارة الخارجٌة مٌن الالتأوع ضتتناول الدراسة مو خطة الدراسة 

مٌن البحري ٌتناول التأ األول إنتطبٌقً حٌث  نظري و الثانً األولٌشمل فصلٌن: الفصل 

 ة مٌدانٌة لمؤسسة مٌناء مستغانم.الفصل الثانً ٌتناول: دراس أماة، و التجارة الخارجٌ

 ٌوما وذلك للفترة  78وهذا لمدة لقد تم تربص فً مؤسسة مٌناء مستغانم، :حدود الدراسة

 ، فً قسم التجاري و قسم الشحن و التفرٌغ.2112ـ2ـ27 إلً 2112ـ11ـ11تدة من المم

 تخرج بعنوان دور قطاع النقل البحري فً  مذكرتًتم اللجوء الً : الدراسات السابقة

 .تنمٌة التجارة الخارجٌة



 

 

ولالفصل األ  
 

 

 

 

 

 التأمين البحري و 

 التجارة الخارجية
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

  

 

دراسة ميدانية 

لمؤسسة ميناء 

 مستغانم
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 الروهُذ

ِٓ اٌّٛأئ اٌغضائش٠خ اٌزٟ رمغ فٟ اٌغشة اٌغضائشٞ، ١ِٕبء ِغزغبُٔ اٌزٞ ٠ؼزجش أؽذ 

 اٌٛعبئً اٌّّٙخ فٟ رؾش٠ه اٌّجبدالد اٌزغبس٠خ وغ١شٖ ِٓ اٌّٛأئ األخشٜ فٟ اٌغضائش.

خظبئض ٘زا ا١ٌّٕبء ٚدٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّجبدالد اٌزغبس٠خ، ٚاٌفظً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ 

فبٌّجؾش األٚي ٠ؼطٟ رمذ٠ُ ١ٌٍّٕبء ِٓ ؽ١ش إٌشؤح ٚرٌه فٟ اٌّطٍت األٚي، أِب اٌّجؾش 

اٌضبٟٔ فٕزٕبٚي ف١ٗ دساعخ اٌؾشوخ اٌزغبس٠خ ١ٌّٕبء ِغزغبُٔ ٌٚذساعزٙب ال ثذ ِٓ ِؼشفخ 

ٍت األٚي ٚاٌّطٍت اٌضبٟٔ  ف١مذِبْ دساعخ رذاٚي اٌجؼبػخ ثب١ٌّٕبء، ٚ٘زا ِب ٠ششؽٗ اٌّط

 اٌّطٍت اٌضبٌش اٌّشبس٠غ اٌّغزمج١ٍخ. أِب ،ؽشوخ اٌجؼبئغ ٚاٌغفٓ داخً ا١ٌّٕبء
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  هُناء هسرغانن.عوىهُاخ حىل  الوثحس األول:

 .هُناء هسرغاننهاهُح هؤسسح  الوطلة األول: 

 و ذعزَف الوُناء. نشؤجـ 1   

 نشؤذه: .1.1

ٚاٌشأط اٌجؾشٞ  ،ألٔٗ وبْ خ١ٍغب طخش٠ب ؽبّداً ٠ّزّذ ث١ٓ اٌشأط اٌجؾشٞ ٌظالِٕذس     

ّّٟ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ف١ّب لجً  اللزغبَاٌمشاطٕخ  اعزخذٌِٗخشٚثخ  ِشعٝ  َ ثـ1833اٌغٕبئُ، ُع

١ذ اٌّذ٠ٕخ "ِغزغبُٔ".  ّّ  اٌغٕبئُ". ِٚٓ ٕ٘ب ع

ي سط١ف ١ٌٍّٕبء ثطٛي 1848فٟ عٕخ       ّٚ  325إٌٝ  اِزذادِٖزش ١ٌظً  80َ، أٔشئ أ

 َ. 1881ِزش ثؾٍٛي عٕخ 

ي ِششٚع ٌز١ٙئخ ا١ٌّٕبء فٟ عٕخ  أطٍك      ّٚ َ، ٚثؼذ صالس عٕٛاد ِٓ رٌه أػٍٓ 1882أ

 ػٕٗ ِششٚػب را ِٕفؼخ ػبِخ .

      ث١ّالد أٚي ؽٛع ١ٌٍّٕبء أزٙذَ 1904َ ٚ 1890رٍذ رٌه أػّبي ر١ٙئخ ػخّخ ث١ٓ      

ُّ إٔشبء اٌؾٛع اٌضبٟٔ 1941ثؼذ ثٕبء وبعشح األِٛاط اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ١ٌٍّٕبء عٕخ  َ، ر

 َ.1959َ ٚثذا٠خ 1955ِزش ف١ّب ث١ٓ ٔٙب٠خ  430ثشط١ف ؽٌٛٗ 

 ِٕز رٌه اٌؾ١ٓ ٠زُ رط٠ٛش ا١ٌّٕبء ثّب ٠زّبشٝ ِغ ِزطٍجبد إٌّطمخ، ؽ١ش أطجؼ ٠شىً     

ثبٌٕغجخ  ػشٚسٞ ٚ٘ٛ فٟ إٌّطمخ ثبٌٕمً اٌخبطخ اٌزؾز١خ ِٓ اٌج١ٕخ أعبع١ب ا١ٌَٛ عضء

 اعزؾذاس ٠شغغ أٔٗ اٌذ١ٌٚخ. إر اٌزغبسح فٟ رشبسن اٌىجشٜ اٌزٟ اٌظٕبػبد ِٓ ٌٍؼذ٠ذ

 ِزؼذدح األّٔبؽ. ٔمً أسٚلخ ػجش اٌّغز١ٍّٓ إٌٙبئ١١ٓ ِٓ ِمشثخ اٌخذِبد ِغّٛػخ ِٓ

 :نشؤج هؤسسح هُناء هسرغانن .2.1

٠مذَ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌخذِبد: اٌخذِبد اٌزغبس٠خ ٚ خذِبد اٌظ١ذ اٌجؾشٞ،      

 ، ششوخ راد الزظبد٠خٚرششف ػٍٝ رغ١١شٖ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ٟٚ٘ ِؤعغخ ػ١ِّٛخ 

اٌغضائشٞ ثّمزؼٝ  أ١ٌّٕبئٟ، أٔشؤد فٟ إؽبس إطالػ إٌظبَ   EPE/ EPM/ Spaأعُٙ

 َ .1982 أٚد 14اٌظبدس ثزبس٠خ  287 -82اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

َ، اٌخذِبد ٚاٌزغ١ٙضاد 1982ِٓ شٙش ٔٛفّجش  اثزذاء ،ٚسصذ ِؤعغخ ا١ٌّٕبء     

 ًّ ٚوزٌه رٍه اٌخبطخ ثبٌششوخ اٌٛؽ١ٕخ ، (ONP)اٌخبطخ ثبٌذ٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌٍّٛأئ إٌّؾ
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وّب أعٕذد إ١ٌٙب ِٓ عٙخ أخشٜ ِٙبَ اٌمطش  ،(SONAMA)ٌٍشؾٓ ٚاٌزفش٠غ إٌّؾٍّخ أ٠ؼب 

ًُ ٌٍششوخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّالؽخ   .  (CNAN)اٌّٛوٌٛخ ف١ّب لج

 فؤطجؼ دٚس٘ب ِٕٛؽب ثّب ٠ٍٟ: 

 رغ١١ش أِالن اٌذٌٚخ ا١ٌّٕبئ١خ ٚاإلٔشبءاد اٌخبطخ ٚاعزغالي ٚر١ّٕخ ا١ٌّٕبء؛ـ 

 خذِبد اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ، اٌمطش ٚاإلسعبء. اؽزىبسـ 

ػٍٝ  االعزمال١ٌخَ شمّذ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ؽش٠مٙب ٔؾٛ 1989ف١فشٞ  29فٟ      

فٟ ٚػؼ١زٙب اٌّب١ٌخ، ؽ١ش رُ رؾ٠ٍٛٙب  اعزمشاسغشاس اٌّؤعغبد اٌزٟ وشفذ ػٓ 

إٌٝ ششوخ ػ١ِّٛخ الزظبد٠خ،  اعزّبػٟثّٛعت ػمذ ِٛصك ِٓ ششوخ ػ١ِّٛخ راد ؽبثغ 

رؾذ اٌؾ١بصح اٌىبٍِخ ٌششوخ رغ١١ش دط  25.000.000ششوخ راد أعُٙ سأط ِبٌٙب 

 B.88.01رؾًّ ٌٍغغً اٌزغبسٞ سلُ  ،SOGEPORTSِغبّ٘بد اٌذٌٚخ "اٌّٛأئ" 

 04-88ٚ  03-88ٚ  01-88ٚرخؼغ ٌٍمب١ٔٛٔٓ اٌزغبسٞ ٚاٌّذٟٔ ؽجمب ألؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ 

 العزمال١ٌخ، ٚاٌّزؼّٕخ ٌٍٕظٛص اٌزٕظ١ّ١خ 1988عبٔفٟ   12اٌظبدسح ثزبس٠خ 

َ، ٚاٌّشعَٛ 1988عبٔفٟ  12اٌظبدس ثزبس٠خ  101-88مب ٌٍّشعَٛ اٌّؤعغبد، ٚؽج

 28اٌظبدس ثزبس٠خ  177-88َ، ٚاٌّشعَٛ  1988ِبٞ  16اٌظبدس ثزبس٠خ  119 -88

 َ.1988عجزّجش 

 الرعزَف تالوؤسسح:.3.1

             اٌزؼجبٌّؤعغخ٠ّىٓ إ٠غبص رؼش٠ف ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ:      

 اٌّؤعغخ: ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.  اعُـ 

 ، ششوخ راد أعُٙ.الزظبد٠خإٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّؤعغخ: ِؤعغخ ػ١ِّٛخ ـ 

دط رؾذ اٌؾ١بصح اٌىبٍِخ ٌششوخ رغ١١ش  000 000 500: االعزّبػٟسأط اٌّبي ـ 

 .SOGEPORTSِغبّ٘بد اٌذٌٚخ "اٌّٛأئ" 

 287 -82سلُ  َ ثّمزؼٝ اٌّشعَٛ اٌزٕف١ز1982ٞأٚد  14ربس٠خ اٌزؤع١ظ: ـ 

 َ. 1982أٚد 14اٌظبدس ثزبس٠خ 

 َ. 1989ف١فشٞ  29اٌّؤعغخ:  اعزمال١ٌخربس٠خ  ـ 

 .27000ِغزغبُٔ 131ك اٌشئ١غٟ إٌٝ طالِٕذسص ة : اٌطش٠االعزّبػٟاٌّمش ـ 
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 اعُ ٌٚمت اٌّذ٠ش اٌؼبَ: ِٛالٞ ِؾّذ. 

 .12 / 33.01.11 (045)اٌٙبرف:  ـ 

 .33.01.15 (045)فبوظ: . ـ 

 .mostaganem.dz-www.portاٌّٛلغ ػٍٝ اإلٔزشٔذ:  ـ 

٠مغ ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ اٌغٙخ اٌششل١خ ٌخ١ٍظ أسص٠ٛ ث١ٓ خطٟ اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ـ 

 1 ششلب.° 05ٚ° 00شّبال ٚ خطٟ ؽٛي ° 56ٚ° 35ػشع 

 ههام و أهذاف الوؤسسح:ـ 2

 هُناء هسرغانن:ههام هؤسسح  .1.2

 ٠ّىٓ إ٠غبص ِٙبَ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ:          

 .ٚرط٠ٛش ١ِٕبء ِغزغبُٔ اعزضّبسـ 

 .ا٢الد ٚاإلٔشبءاد ا١ٌّٕبئ١خ اعزغاليـ 

 .إٔغبص أػّبي ط١بٔخ ٚر١ٙئخ ٚرؾذ٠ش ٌٍجٕٝ ا١ٌّٕبئ١خ اٌفٛل١خـ 

      ا١ٌّٕبئ١خ اٌزؾز١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌششوبء إػذاد ثشاِظ ثٕبء ٚط١بٔخ ٚر١ٙئخ ٌٍجٕٝ  ـ

 .ا٢خش٠ٓ

ِضاٌٚخ ػ١ٍّبد اٌمطش، اٌم١بدح،  .ِجبششح ػ١ٍّبد اٌشؾٓ ٚ اٌزفش٠غ ا١ٌّٕبئ١خ ـ

 .اإلسعبء ٚغ١ش٘ب

اٌم١بَ ثىً اٌؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ، اٌّب١ٌخ، اٌظٕبػ١خ، ٚاٌؼمبس٠خ راد اٌظٍخ اٌّجبششح  ـ

 ِغزغبُٔ. أٚ غ١ش اٌّجبششح ثّٛػٛع ِؤعغخ ١ِٕبء

 أهذاف هُناء هسرغانن:ـ 2ـ2

 ٠ّىٓ إ٠غبص أ٘ذاف ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ:   

رؤ١ِٓ أؽغٓ اٌظشٚف ٌؼجٛس اٌجؼبئغ ِٓ ؽ١ش اٌّّذح اٌض١ِٕخ، إٌٛػ١خ، اٌؾّب٠خ  -

 .ٚاٌغؼش

    .رمذ٠ُ رغ١ٙالد ؽم١م١خ )ٚعبئً ػجٛس ِٚؼبٌغخ ٚرخض٠ٓ راد وفبءح ػب١ٌخ( -

 .ا٢راْ اٌظبغ١خ ال٘زّبِبد اٌّزؼب١ٍِٓ االلزظبد١٠ٓوْٛ  -

                                                 

 . ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ -1

http://www.port-mostaganem.dz/
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 .رغ١١ش أِالن اٌذٌٚخ -

 .رغ١١ش االعزضّبس ٚ رط٠ٛش ١ِٕبء ِغزغبُٔ -

 .اعزغالي اٌٛعبئً ٚ اٌزغ١ٙضاد ا١ٌّٕبئ١خ -

 .رٕف١ز أشغبي اٌظ١بٔخ ٚ اٌز١ٙئخ ٚ رغذ٠ذ اٌج١ٕبد اٌفٛل١خ ١ٌٍّٕبء -

إطذاس ثشٔبِظ أشغبي اٌظ١بٔخ ٚ اٌز١ٙئخ ٚ خٍك ث١ٕبد ١ِٕبئ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ  -

 .ِزؼب١ٍِٓ آخش٠ٓ ِزخظظ١ٓ

 .رٕف١ز ػ١ٍّبد اٌشؾٓ ٚ اٌزفش٠غ ٚ اٌزش٠ٛٓ ا١ٌّٕبئ١خ -

 .رٕف١ز ػ١ٍّبد اٌمطش ٚ اإلسشبد ٚ اٌشعٛ...اٌخ -

رجطخ ثظفخ رٕف١ز وً اٌؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ،اٌّب١ٌخ، اٌظٕبػ١خ، ٚ اٌؼمبس٠خ اٌّش -

 2ٚ غ١ش ِجبششح ثبٌٙذف االعزّبػٟ. ِجبششح 

 دور هؤسسح هُناء هسرغانن فٍ عولُح النوى االقرصادٌ: -3

ٌٗ دٚس وج١ش فٟ ػ١ٍّخ إٌّٛ االلزظبدٞ ٌٍذٚي إٌب١ِخ خبطخ اٌغضائش رؼزّذ ػٍٝ ـ 

 رغبسرٙب ثؾشا .

 دػُ االعزمالي االلزظبدٞ ٚاٌغ١بعٟ ٌٍذٌٚخ.ـ 

 ِٛسد ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؼٍّخ اٌظؼجخ.٠ؼزجش ا١ٌّٕبء ـ 

  خٍك فشص اٌؼًّ.ـ 

 ر١ّٕخ االعزضّبس اٌجششٞ.ـ 

رؤ١ِٓ أؽغٓ اٌظشٚف ٌؼجٛس اٌجؼبئغ ِٓ ؽ١ش اٌّّذح اٌض١ِٕخ، إٌٛػ١خ، اٌؾّب٠خ ـ 

 ٚاٌغؼش.

 رمذ٠ُ رغ١ٙالد ؽم١م١خ )ٚعبئً ػجٛس ِٚؼبٌغخ ٚرخض٠ٓ راد وفبءح ػب١ٌخ(.    ـ 

   3ال٘زّبِبد اٌّزؼب١ٍِٓ االلزظبد١٠ٓ.وْٛ ا٢راْ اٌظبغ١خ ـ 

 وُشاخ وخصائص واهرُاساخ الوُناء الوطلة الثانٍ: ه

 هوُشاخ وخصائص الوُناءـ 1

 ِٛلغ ع١ٛ إعزشار١غٟ ٘بَـ 

 ٚال٠خ 12ٚفشح ؽشق ِٛاطالد ٔؾٛ ِٕطمخ خٍف١خ رزؤٌف ِٓ ـ 
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 .ء ٌزؤ١ِٓ اٌخطٛؽ اٌجؾش٠خ إٌّزظُِزخظظخ ٌغفٓ األدا اسعِٛؾطبد ـ 

 لذساد رخض٠ٓ ِغطبح ٚغ١ش ِغطبح.ـ 

 ؽّب٠خ ع١ذح ٌٍجؼبئغـ 

 اٌٛؽ١ٕخ( ٚاٌّغبؽخرٕٛع ؽشق رغ١ٍُ اٌجؼبئغ )اٌغىخ اٌؾذ٠ذ٠خ، اٌطش٠ك األسػٟ ـ 

 االلزظبد١٠ٓثٕٝ فٛل١خ ٚرغ١ٙضاد ٚفك ؽّٛػ اٌّزؼب١ٍِٓ ـ 

 .ِٚذسثْٛ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ  ١ِٙئْٛإؽبساد ٚػّبي ـ 

 .أ٠بَ   7أ٠بَ/ 7عب ٚ  24عب/ 24عبػبد ػًّ ِزٛاطٍخ:  -

 اهرُاساخ هُناء هسرغانن  -2

اٌّؾّذ٠خ )ِؾطخ اٌفشص( وّب أٔٗ  –اٌؾذ٠ذ٠خ ػٓ ؽش٠ك اٌغىخ اٌؾذ٠ذ٠خ ِغزغبُٔ 

٠ٛفش إِىب١ٔخ اٌٛطً ثبٌشجىخ اٌؾذ٠ذ٠خ ِغ ٚال٠خ ثٛعٛد ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ ِٕطمخ فالؽ١خ 

ش اٌؼبطّخ، فٙٛ ٠ؼزجش ِٓ عٙخ ِٕفزا ؽج١ؼ١ب ٌؼذح ٚال٠بد: ث١ٓ ٚ٘شاْ، أسص٠ٛ ٚاٌغضائ

ِغزغبُٔ، شٍف، غ١ٍضاْ، ِؼغىش، ر١بسد، ر١غّغ١ٍذ، عؼ١ذح، .....، ِٚٓ عٙخ أخشٜ 

٠ؼزجش ٍِزمٝ ألُ٘ اٌطشق اٌّؤد٠خ إٌٝ اٌغٕٛة اٌغضائشٞ )األغٛاؽ، غشدا٠خ، ثشبس، ػ١ٓ 

 اٌظفشاء، ....(.

رزمبؽغ ف١ٗ أُ٘ شجىبد اٌّٛاطالد )ؽشق ِؼجذح  وزٌه فئْ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ٠مغ فٟ ِؾٛس

ٚعىه ؽذ٠ذ٠خ( ِٓ ٚإٌٝ ِخزٍف ِٕبؽك اٌٛؽٓ ٚاٌزٟ رؼزجش شش٠بٔب ؽ٠ٛ١ب ٌز١ّٕخ اٌّشبس٠غ 

اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغبس٠خ فٙٛ ِٛطٛي ثشجىخ اٌغىه ر١بسد دْٚ اٌّشٚس ثبٌّؾّذ٠خ ثّب ٠ؼؼٗ 

ٌٍغضائش إٌٝ غب٠خ فٟ ارظبي ِجبشش ِغ ِٕطمزٗ اٌخٍف١خ )اٌغٕٛة ٚاٌغٕٛة اٌغشثٟ 

رّٕشاعذ( ٚ٘زا ِٓ أعً ٔمً ِخزٍف اٌغٍغ ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّٛعٙخ إٌٝ اٌششوبد اٌٛؽ١ٕخ 

 ٚاألعٕج١خ اٌّزخظظخ فٟ اٌزٕم١ت ػٓ اٌجزشٚي اٌزٟ رٕشؾ فٟ اٌغٕٛة اٌغضائشٞ.

 885 4ِٚٓ االِز١بصاد األخشٜ اٌزٟ  ر١ّض ١ِٕبء ِغزغبُٔ ٟ٘ ٚعٛد شجىخ ؽش٠ك ثطٛي 

١ٕبء رشثطٗ ِجبششح ثبٌطشق اٌٛؽ١ٕخ ٌششق ٚغشة ٚعٕٛة اٌغضائش ِزش خطٟ داخً اٌّ

 (2).ٚ٘زا دْٚ اٌّشٚس ثٛعؾ ِذ٠ٕخ ِغزغبُٔ

                                                 

 . ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ  - 2
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اٌزٟ رشثطٗ ِغ ِٕطمزٗ اٌخٍف١خ  اٌطش٠مخاٌّٛلغ اٌغ١ٛ إعزشار١غٟ ١ٌّٕبء ِغزغبُٔ ٚاٌشجىخ 

 ٚال٠خ ٠ُؼذَّاْ ِٓ أُ٘  12اٌّزىٛٔخ ِٓ 

االلزظبد١٠ٓ ِٓ اِز١بصاد وّب أٔٗ ٠ٛفش ٌّغزؼ١ٍّٗ أؽغٓ  ِب ٠مذِٗ ا١ٌّٕبء ٌّزؼب١ٍِٗ

 اٌخذِبد ثؤلً وٍفخ.

، ِؼذالد اٌشؾٓ خاٌّش دٚد٠ ذِبد ا١ٌّٕبئ١خ ِٓ ؽ١ش اإلٔزبع١خاألداء اٌغ١ذ ٚاٌّزٛاطً ٌٍخ

ُش اخز١بس ١ِٕبء  ٚاٌزفش٠غ، لَِظش ِذح اٌّىٛس فٟ ا١ٌّٕبء ٚاٌّؾبفظخ اٌغ١ذح ٌٍجؼبئغ ٠ُفَغِّ

ػذد وج١ش ِٓ اٌّزؼب١ٍِٓ االلزظبد١٠ٓ ِٚغٙضٞ اٌغفٓ ِٓ ِخزٍف ِغزغبُٔ ِٓ لجً 

   4اٌغٕغ١بد.
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  الوطلة الثالس: الونشـآخ الورخصصـح فٍ هُنـاء هسرغانن 

 وحذاخ اسرقثال وعثىر الشفدـ 1

NAFTAL  : ػٍٝ اٌشط١ف اٌشّبٌٟ اٌششلٟ ػٍٝ ِغبؽخ  1929أٔشئذ فٟ عٕخ

2524 َ
2

 ؽٓ. 4200ٟ٘ ِغٙضح ثضالس أٚػ١خ )أؽٛاع( راد عؼخ إعّب١ٌخ رمذس ثـٚ 

 .حجن الشفد الوسرىرد : 2الجذول رقن

 هؤسسح هُناء هسرغاننالوصذر: إحصائُاخ 

 Sarl Bitumes Ouest:  ْؽغّب  2011عٕخ  ؽممذ فٟ 2008ثذأ ٔشبؽٙب فٟ عٛا

)ؽٛػ١ٓ( راد عؼخ إعّب١ٌخ رمذس ثـ  ٓثٛػبئ١١ِغٙضح  ،اٌضفذٓ ِٓ ؽ 6306ِمذاسٖ 

 ؽٓ. 000 5

 Sarl HA. C.E:  ؽغّب ِمذاسٖ  2011، ؽممذ فٟ عٕخ 2009ثذأ ٔشبؽٙب فٟ عجزّجش

 000 5ؽٓ ِٓ اٌضفذ. ِغٙضح ثٛػبئ١ٓ )ؽٛػ١ٓ( راد عؼخ إعّب١ٌخ رمذس ثـ  4199

 ؽٓ.

 وعثىر الحثىب اسرقثالوحذاخ ـ 2

 UCA O.A.I.C : 4640ػٍٝ ِغبؽخ  1986أٔشئذ عٕخ َ
2

 ؽٓ، 000 30عؼزٙب  ، 

ؽٓ ِٓ اٌؾجٛة/عبػخ ٌىً  300ٟٚ٘ ِغّٙضح ثّؼخز١ٓ ِزؾشوز١ٓ ثّؼذي ػّخ 

 .: ؽغُ اٌىٍٟ ٌٍؾجٛة ثبٌط3ٓاٌغذٚي سلُ ِّٕٙب.

 2011 2010 2009 2008 2007 السنح

 432279 124100 167277 338572 172975 حجن الكلٍ تالطن

 هؤسسح هُناء هسرغاننالوصذر: إحصائُاخ 

 Spa Comptoir du Maghreb:  ِب  20111، ؽممذ فٟ عٕخ 2011ثذأ ٔشبؽٙب فٟ ع١ٍ٠ٛخ

ؽٓ ِٓ اٌؾجٛة. ِغٙض ثضالصخ طٛاِغ راد عؼخ إعّب١ٌخ رمذس ثـ   15193ِمذاسٖ 

 .ؽٓ  18000

 2011 2010 2009 2008 2007 السنح

حجن الشفد  

 الوسرىرد تالطن
6633 27765 13259 3544 14694 



 ُ  اٌفظً اٌضبٟٔ                                              دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌّؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبٔ

 
34 

 وحذاخ اسرقثال وعثىر السكز األحوزـ 3

Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import) :  ؽٓ ِٓ  000 16عؼخ اعزمجبي رمذس ثـ

ؽٓ ع٠ٕٛب.٠شبس إٌٝ أْ ٔشبؽ  000 150اٌغىش غ١ش اٌّٛػت ٚلذسح اٌؼجٛس رظً إٌٝ 

 .2006٘زٖ إٌّشؤح ِزٛلف ِٕز عٕخ 

َ 5697ػٍٝ ِغبؽخ  1971أٔشئذ عٕخ  صىهعح السكز:
2

ِٓ ؽشف ششوخ اٌزغ١١ش  

 5أطجؾذ رغّٝ ف١ّب ثؼذ ششوخ رىش٠ش اٌغىش. SOGEDIAٚاٌزٛص٠غ اٌغزائٟ 

   الوثحس الثانٍ: الرجارج الثحزَح علً هسرىي هُناء هسرغانن 

 الوطلة األول: دراسح خذهاخ وإحصائُاخ الوُناء 

 الخذهاخ والرغطُـاخ فٍ هُنـاء هسرغاننـ 1

اٌجؼبئغ ٚاٌشؾٕبد ٚرٌه ثئطذاس ٚصبئك رؤ١ٕ١ِخ ِزٕٛػخ ٠زُ رؤ١ِٓ الخذهاخ:  .1.1

ٔٛع ٚص١مخ خبطخ راد ششٚؽ عٜٛ إْ وبٔذ ِٕمٌٛخ ثؾشا ٚعٛا ٚثشا ٌٚىً 

١خ ؽغت ٔٛع اٌشؾٕخ ِؾذدح ٚرغط١بد ِالئّخ ٠زُ رؾذ٠ذ أعطش اٌزؤ١ِٓ ٚاٌزغط

ٕ٘بن صالصخ أٔٛاع ِٓ ٚصبئك اٌزؤ١ِٓ اٌجؾشٞ اٌزٟ رغطٟ ع١ّغ  ٚؽش٠مخ ٔمٍٙب،

 أٔٛاع اٌجؼبئغ:  

ٌزغطٟ سؽٍخ ثؾش٠خ ٚاؽذح ٚرٕزٟٙ ِذح اٌزغط١خ ثٛطٛي : اٌٛص١مخ اٌفشد٠خـ 

ثبٌٛص١مخ ،٘زا إٌٛع ٠ٕبعت اٌغٙبد اٌزٟ اٌجؼبػخ إٌٝ عٙخ اٌٛطٛي اٌّزوٛسح 

 ١ٙب ؽغُ االعز١شاد ٚاٌزظذ٠ش ثظٛسح ألً .٠ىْٛ ف

رظذس ثّجٍغ رؤ١ِٓ ِؾذد ٠ٚغزٍٙه ػذد اٌشؾٕبد اٌزٟ رؤِٓ   اٌٛص١مخ اٌّفزٛؽخ:ـ 

ِجٍغ اٌزؤ١ِٓ ٚرٌه ثؼذ أخطبس اٌششوخ  شؾٕخ ِٓ إعّبٌٟٚرٌه ثخظُ ِجٍغ وً 

ثىً شؾٕخ ٚرٌه ثئلشاساد ٠شعٍٙب اٌّؤِٓ ٌٗ ٚف١ٙب ٠مَٛ اٌّؤِٓ ثب٠ذاع لغؾ 

 ِجذئٟ رزُ رغ٠ٛزٗ ثؼذ أزٙبء ِذح رؤ١ِٓ اٌٛص١مخ .

ٚصبئك اٌزؤ١ِٓ اٌجؾشٞ ٟٚ٘  ٟٚ٘ اٌششٚؽ اٌزٟ ثّٛعجٙب ٠زُ إطذاسالرغطُاخ:  .2.1

      وض١شح ِٚزٕٛػخ ٚرؼزجش اٌششٚؽ اٌضالصخ أدٔبٖ ٟ٘ األوضش اعزخذاَ .

اٌجؾشٞ ثؼبئغ )أ( ٚرغطٟ ٘زٖ اٌششٚؽ ع١ّغ اٌخغبئش ششٚؽ اٌزؤ١ِٓ ـ 

 ف١ّب ػذا ثؼغ االعزضٕبءاد .ٚاألػشاس اٌزٟ رظ١ت اٌشٟء اٌّؤِٓ ػ١ٍٗ 
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ششٚؽ اٌزؤ١ِٓ اٌجؾشٞ ثؼبئغ )ة( رغطٟ ٘زٖ اٌششٚؽ اٌخغبئش ٚاألػشاس ـ 

٠ٚٛعذ ثٙب  ساألخطباٌزٟ رظ١ت اٌشٟء ِٛػغ اٌزؤ١ِٓ ٟٚ٘ رغط١خ ِؾذدح 

 ثؼغ االعزضٕبءاد .

ششٚؽ اٌزؤ١ِٓ اٌجؾشٞ ثؼبئغ )ط( رغطٟ اٌخغبئش ٚاألػشاس اٌزٟ رظ١ت  ـ

 زجش ألً اٌزغط١بد .ثؼغ االعزضٕبءاد ٚرؼاٌشٟء وبٌّؤِٓ ػ١ٍٗ ٠ٚٛعذ ثٙب 

ٌٙزٖ اٌششٚؽ ٕ٘بٌه رغط١بد خبطخ ألٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ اٌجؼبئغ ٘زا  ثبإلػبفخ

ٓ اٌّؤِٓ ٌٗ ٚرٌه ثزىٍفخ إػبف١خ، ثغبٔت أٔٗ ٠ّىٓ رغط١خ االعزضٕبءاد ثطٍت ِ

إٌمً اٌجشٞ ِؾذدح اٌّخبؽش وّب أْ ٕ٘بٌه رغط١خ ٚششٚؽ خبطخ رغطٟ ٚص١مخ 

  6.ٚاالعزضٕبءاد 

 السفُنح: ارسىشزوط ـ 2

 رزٍخض ششٚؽ سعٛ اٌغف١ٕخ ف١ّب ٠ٍٟ: 

٠غت ػٍٝ وً عف١ٕخ أْ رىْٛ ِشفمخ ثغٙبص رؤ١ِٓ اٌغف١ٕخ، ٠ؼشف ثغٙبص اٌؾّب٠خ، . 1

 .ٟٚ٘ ِىٍفخ ثبٌزؼ٠ٛؼبد ٔز١غخ إلؽذاس ػشس ثّشافك ا١ٌّٕبء

 ٠غت إؽؼبس اٌٛصبئك اٌؼشٚس٠خ ٌٍغف١ٕخ ِٕٙب: .2.2

سلُ رغٍغٍٙب، اعُ طبؽت  ثطبلخ رؼش٠ف اٌغف١ٕخ رؾزٛٞ ػٍٝ اعُ اٌغف١ٕخ، -

 .اٌغف١ٕخ أٚ ٚو١ٍٗ، ؽٌّٛخ اٌغف١ٕخ ...اٌخ

ػخ، ٔٛع اٌجؼبػخ ٚ و١ّزٙب اٌفبرٛسح اٌزغبس٠خ اٌزٟ رٕض ػٍٝ ل١ّخ اٌجؼب -

 ....اٌخ

دح ػٍٝ ِزٓ اٌغف١ٕخ رٕض ػٍٝ وً اٌجؼبػخ اٌّٛعٛ: conaissementٚص١مخ رغّٝ  -

 .)ٔغخخ أط١ٍخ(

ثبٌجؼبػخ رغّؼ ٌٛو١ً اٌغف١ٕخ ثزّش٠ش٘ب ٟ٘ ٚص١مخ خبطخ : carco manifestٚص١مخ  -

ٟ ا١ٌّٕبء إٌٝ اٌغّبسن ٌزّىٕٙب ِٓ االعزفبدح ِٓ سخظخ رفش٠غ اٌجؼبػخ ف

 .إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌؼمذ
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ٟٚ٘ ٚص١مخ شؾٓ رغزؼًّ ِٓ ؽشف ِغزخذ١ِٓ ِؤ١ٍ٘ٓ ٌٍزفش٠غ،  :carco planٚص١مخ  -

 خ؛رٕض ٘زٖ اٌٛص١مخ ػٍٝ ؽغُ اٌجؼبػخ، و١ف١خ ٚػؼٙب ػٍٝ ِزٓ اٌغف١ٕ

رٕض ٘زٖ اٌٛص١مخ ػٍٝ اٌخغبئش إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌشؾٓ، أٚ  : mates receptٚص١مخ   -

 ٚعٛد اِز١بص أٞ أْ اٌجؼبػخ ٌُ رزؼشس ٟٚ٘ عب٘ضح ٌٍزفش٠غ.

ػٍٝ أعبط اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ ٠مَٛ اٌٛع١ؾ اٌجؾشٞ ثئػذاد اٌفبرٛسح اٌّجذئ١خ،      

ِٓ ؽشف ِذ٠ش٠خ اٌم١بدح ٚاٌزٟ ٚاٌزٟ رزؼّٓ أعؼبس ِٚظبس٠ف اٌؼ١ٍّبد اٌّمذِخ 

 ِٓ أّ٘ٙب:

اٌشط١ف اٌّخظض  إٌٝل١بدح اٌغف١ٕخ ِٓ ثٛاثخ ا١ٌّٕبء  أٞ ٌم١بدح ٚاإلسشبد:ا  .1

ٕٗ ِذ٠ش٠خُ  ٌٍغف١ٕخ، ِِّ َسلٟ إسعبء  رؤ ْٚ عب /  24ل١بدح ا١ٌّٕبء ثضالصخ عفٓ ل١بدح ٚ َص

 عب 24

٠ٚزّضً فٟ دفغ أٚ عش اٌغف١ٕخ ػٓ ؽش٠ك عفٓ اٌمطش، ٟٚ٘ راد لٛاد  اٌمطش: .2

 ِخزٍفخ رزغ١ش ؽغت ٚصْ اٌغف١ٕخ، ٚرٌه ِٓ أعً رٛل١فٙب فٟ ِشوض اٌشط١ف.

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ػغالد ِطبؽ١خ رّٕغ اٌغف١ٕخ ِٓ  األعطٛأبد اٌّطبؽ١خ: .3

 . ثبٌشط١ف االؽزىبن

ٟٚ٘ ػ١ٍّخ شذ اٌغف١ٕخ ثؾجبي ِٛطٌٛخ ِٓ اٌغف١ٕخ إٌٝ سط١ف  سثؾ اٌغف١ٕخ:.4

 .اسرغبٌٙبا١ٌّٕبء ٌّٕغ 

 أرؼبة اٌزظش٠ؼ ثبٌؾٌّٛخ. .5

 ؽمٛق اٌزشطفخ .6

 ٚاٌزٟ رزّضً فٟ:ِظبس٠ف رؤد٠خ اٌخذِبد: . 7

اٌؾّٛالد ٚاٌزغج١مبد اٌزٟ رمذَ ٌٍشثبْ، ٚوزٌه اٌّظبس٠ف إٌبرغخ ػٓ اعزؼّبي  -

 .اٌٙبرف أٚ اٌفبوظ

 .رضٚد اٌغف١ٕخ ثبٌٛلٛد ٚا١ٌّبٖ اٌظبٌؾخ ٌٍششة ِظبس٠ف -

 اٌّظبس٠ف إٌبرغخ ػٓ اٌم١بَ ثبٌفؾٛطبد اٌطج١خ ٌطبلُ اٌغف١ٕخ. -

 اٌؾشاعخ:.8
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رىْٛ ؽشاعخ اٌغف١ٕخ إعجبس٠خ إرا وبٔذ رؾًّ ثؼبئغ خط١شح، أِب ثبٌٕغجخ      

اٌّغٙض ، رىْٛ ثطٍت ِٓ سثبْ ٚٚو١ً اٌغف١ٕخ اخز١بس٠خٌٍغفٓ األخشٜ فؾشاعزٙب 

 أٚ ِّضٍٗ.

ٚفٟ إؽبس اٌزؼبًِ ِغ اٌغف١ٕخ ٠مَٛ اٌٛو١ً اٌجؾشٞ ثئسعبي ػْٛ إٌٝ اٌغف١ٕخ،      

 ٚرٌه ٌزٍج١خ ع١ّغ ؽٍجبد اٌشثبْ فٟ إؽبس ِب ٘ٛ ِزفك ػ١ٍٗ فٟ اٌؼمٛد.

إْ اٌفبرٛسح اٌّجذئ١خ ِمذسح ثبٌؼٍّخ اٌظؼجخ )اٌذٚالس األِش٠ىٟ( ٚرىْٛ غ١ش      

ْ ِٛػٛع اٌزفبٚع ث١ٓ اٌّغٙض ِٚذ٠ش٠خ ل١بدح ا١ٌّٕبء. ٔٙبئ١خ، ٚلبثٍخ ألْ رىٛ

٠غذد اٌّغٙضْٚ األعبٔت ِجٍغ اٌفبرٛسح فٟ ؽبٌخ لجٌٛٙب ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ، 

ٚثبٌذ٠ٕبس اٌغضائشٞ ِٓ ؽشف اٌّغٙض٠ٓ اٌغضائش١٠ٓ، ٚرٌه ثؼذ رؾ٠ًٛ ل١ّخ 

اٌفبرٛسح ؽجمب ٌّؼذي عؼش اٌظشف )دٚالس/ د٠ٕبس( ا١ٌِٟٛ ثئشؼبس ِٓ ؽشف 

٠ِٛب اٌزٟ  30ٕه اٌّشوضٞ ٌّؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ، ٚأعً اٌزغذ٠ذ ال ٠زغبٚص اٌج

 اٌفبرٛسح. اعزمجبيرٍٟ 

وّب أْ اٌفبرٛسح اٌّجذئ١خ رشعً إٌٝ اٌشثبْ، فئرا رّذ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ ؽشف      

 اٌّغٙض أٚ اٌشثبْ ٠زُ إعشاء

ذِخ ٌظبٌؼ ٠غّغ وً ِٓ اٌٛع١ؾ اٌجؾشٞ، اٌزٞ رُ اخز١بسٖ ٌزؤد٠خ اٌخ اعزّبع 

 ِغٙض اٌغف١ٕخ، ِٚمبٚي اٌشؾٓ

ٚاٌزفش٠غ، أٞ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ، ٚ ِذ٠ش٠خ اٌم١بدح لظذ اٌزؾؼ١ش اٌغ١ذ  

اٌغف١ٕخ فٟ أؽغٓ اٌظشٚف، ٠ٚزُ رغذ٠ذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌفبرٛسح اٌّجذئ١خ  العزمجبي

 ػٍٝ أعبط رمذ٠ش ٚلذ اٌٛطٛي اٌزٞ ٠جؼضٗ اٌشثبْ ٌٍٛع١ؾ.

ٌغٕخ رٕظ١ُ اٌغفٓ ػٍٝ ِغزٜٛ ِذ٠ش٠خ اٌم١بدح وً ٠َٛ،  ٠ٚؼُ ٘زا االعزّبع     

 ٚاٌٍغٕخ ثذٚس٘ب رؼُ:

ِّضً ػٓ ِؤعغخ اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ ٠ؼًّ ػٍٝ إػطبء سأ٠ٗ ؽٛي رٕظ١ُ ػ١ٍّخ  -

 .خ ٚاٌجشش٠خ اٌّغزؼٍّخ ٌٙزا اٌغشعاٌزفش٠غ ٚاٌٛعبئً اٌّبد٠

 .ِّضً ػٓ ششؽخ اٌؾذٚد، ِّضً ػٓ اٌغّبسن -
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اٌجؾشٞ ٚاٌزٞ ٠مَٛ ثئؽؼبس اٌٛص١مخ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِّضً ػٓ اٌٛع١ؾ  -

 . ف١ٕخ ٚٔٛػ١خ ٚؽج١ؼخ ٚٚصْ اٌجؼبػخاٌخظبئض اٌزم١ٕخ ٌٍغ

 ِّضً ػٓ اٌذائشح اٌزغبس٠خ ِّٙزٗ إؽؼبس ٚصبئك رضجذ ؽبٌخ اٌزٛاصْ. -

رؾذ٠ذ اٌشط١ف اٌزٞ عٛف رشعٛ ف١ٗ اٌغف١ٕخ  االعزّبع٠ٚزُ خالي ٘زا      

ٚرٌه ثّشاػبح ؽٛي، ػشع ٚػّك اٌغف١ٕخ، ٚوزٌه ا٢الد اٌزٟ عٛف رغزخذَ 

فٟ ػ١ٍّخ اٌزفش٠غ ٚرٌه رجؼب ٌٕٛػ١خ اٌجؼبػخ ٚؽغّٙب، ٚػذد اٌغفٓ اٌمبؽشح 

 اٌزٟ عٛف رغزخذَ فٟ عش اٌغف١ٕخ.

ِّضٍٗ اٌمبٟٔٛٔ، أٞ ٚو١ً اٌغف١ٕخ ثب١ٌّٕبء ٠غت ػٍٝ سثبْ اٌغف١ٕخ أٚ  اسعٛػٕذ  

ٌزمذ٠ُ اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ إلداسح اٌغّبسن،  اعزؼذاداٌغف١ٕخ ٚاٌؾٌّٛخ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ 

 ٚرٌه ٌزّى١ٕٙب ِٓ ِّبسعخ ِشالجزٙب:

 . ١ِٛ٠خ اٌغف١ٕخ -

٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً رظش٠ؼ ٠زؼّٓ اٌج١بٔبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍزؼشف  : ث١بْ اٌؾٌّٛخ -

ػٍٝ ٚصْ اٌطشٚد ٚػذد٘ب ٚػالِزٙب ٚأسلبِٙب ٚٔٛع اٌجؼبػخ ٚٚصٔٙب اإلعّبٌٟ 

ِٚىبْ شؾٕٙب، ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ث١بْ اٌؾٌّٛخ ِٛلؼب ِٓ ؽشف سثبْ اٌغف١ٕخ، وّب 

ت ٠غت ػٍٝ سثبْ اٌغف١ٕخ أٚ ػٍٝ ِّضٍٗ اٌمبٟٔٛٔ أْ ٠مذَ ِب ٠ٍٟ إٌٝ ِىز

 عبػخ اٌزٟ رٍٟ ٚطٛي اٌغف١ٕخ إٌٝ ا١ٌّٕبء: 24اٌغّبسن خالي 

 .ٓ اٌغف١ٕخ ٚأِزؼخ اٌجؾبسح ٚعٍؼُٙث١بْ اٌؾٌّٛخ ِٓ ِؤِ -

 .ّؼذح ٌٍزفش٠غ فٟ اإلل١ٍُ اٌغّشوٟث١بْ اٌؾٌّٛخ اٌ -

وً اٌٛصبئك األخشٜ اٌزٟ رطٍت ِٓ ؽشف اإلداسح ٚاٌزٟ ٟ٘ ػشٚس٠خ ٌزٕف١ز  -

 ِٙبِٙب.

ٌإلشبسح ٠غت رمذ٠ُ اٌؾٌّٛخ ؽزٝ ٚإْ وبٔذ اٌغف١ٕخ فبسغخ، ٠ٚٛصع ٘زا      

 اٌج١بْ ػٍٝ صالس ِزؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّٕبء ُ٘:

 .ٔغخخ ٌّؤعغخ اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ -
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 7ٔغخخ إلداسح اٌغّبسن. -، ٔغخخ ٌٛو١ً اٌغف١ٕخ أٚ اٌؾٌّٛخ  -

 .والمعالجة االستقبالقدرات ـ 3
 ٚ اٌّؼبٌغخ ف١ّب ٠ٍٟ: االعزمجبيرزٍخض لذساد 

  .1830َوبعشح األِٛاط: ثطٛي ـ 

 .12ََ ٚػّك 100شّبٌٟ غشثٟ ثؼشع  اٌّذخً اٌجؾشٞ ١ٌٍّٕبء:ـ 

 األؽٛاع:ـ 

ٚ  6,77َ٘ىزبس ٚػّك ٠زشاٚػ ث١ٓ  14اٌؾٛع األٚي: ثّغبؽخ ِبئ١خ رمذس ثـ  .1

 .(اسعِٛؾطبد  06)٠ؾزٛٞ ػٍٝ  َ 8,17

ٚ  َ 6,95٘ىزبس ٚػّك ٠زشاٚػ ث١ٓ  16اٌؾٛع اٌضبٟٔ : ثّغبؽخ  ِبئ١خ رمذس ثـ  .2

                 (.                                                                                                                           اسعِٛؾطبد  04َ )٠ؾزٛٞ ػٍٝ  8,22

ِزش خطٟ ِمغّخ  1296ثطٛي وٍّٟ ٠ظً إٌٝ  اسعِٛؾطبد  10رؾٛٞ األسطفخ:  -

 وّب ٠ٍٟ:

 .(0ِزش خطٟ )اٌّؾطخ  117اٌششلٟ:  اٌشط١ف اٌشّبٌٟ .1

 .(3ٚ  2، 1ِزش خطٟ )اٌّؾطخ  412: سط١ف اٌّغشة .2

 .(2ٚ  1خطٟ )اٌّؾطخ اٌغذ٠ذح  ِزش 217اٌشط١ف اٌغذ٠ذ: .3

 .(5ٚ  4خطٟ ) اٌّؾطخ  ِزش 270: االعزماليسط١ف  .4

 (.7ٚ  6ِزش خطٟ ) اٌّؾطخ  280اٌشط١ف اٌغٕٛثٟ اٌغشثٟ:     .5

َ 000 69أسػ١خ اٌزخض٠ٓ:  ثّغبؽخ و١ٍخ رمذس ثـ  .6
2 

َ 000 65ؽ١ش 
2

راد  

 اٌزغبسٞ. االعزخذاَ

َ 000 60اٌغ١بساد: ثّغبؽخ  ِشاةـ 
2
 ع١بسح. 500 4رظً إٌٝ  اعز١ؼبةٚلذسح  

َ 000 15اٌؾب٠ٚبد: ثّغبؽخ  ِشاة -
2
 ؽب٠ٚخ ع٠ٕٛب. 000 15ٚلذسح ِؼبٌغخ  

َ 950 8ِخضْ ثّغبؽخ  16اٌّخبصْ: ػذد٘ب  -
2

َ 5950، رٛظف 
2 

 ٌٍخذِبد اٌزغبس٠خ.

 ؽشق اٌّٛاطالد: -

 . ِزش خطٟ 4885اٌطش٠ك األسػٟ:  .1
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ِزش خطٟ )وً األسطفخ ِغٙضح ثخطٛؽ عىخ ؽذ٠ذ٠خ  3747اٌغىخ اٌؾذ٠ذ٠خ:  .2

 8لظت اٌغىش ....(.  صمًِزغذدح رغزخذَ ِؤلزب ٌٕمً اٌؾجٛة، األٔبث١ت اٌّؼذ١ٔخ، 

 الوطلة الثانــٍ: دراسـح الحزكـح الرجارَـح توُنـاء هسرغانــن 

 للوُنـاء: الحزكح الرجارَحـ 1

ؽٓ  40000اٌؾجٛة ػٓ ؽش٠ك ١ِٕبء ِغزغبُٔ ث١ٓ  اعز١شادرشاٚػ  2002ِٓ  اثزذاء 

ع٠ٕٛب، ٚاٌزٟ ػٌٛغذ فٟ ِشاوض ِزخظظخ ػجش رغ١ٙضاد ِخبصْ اٌؾجٛة، أٚ ثّشوض 

ِٓ إٌشبؽ اٌؼبَ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ظً إٌٝ أوضش  %55إٌٝ  ٠50ّضً ِب ث١ٓ  ٌالعزمجبيػبدٞ 

 ؽٓ ع٠ٕٛب ِغزمجال. 60000ِٓ 

ب ٠خض إعز١شاد اٌؾجٛة ِٓ ث١ٓ ػششح ٠ؾزً ١ِٕبء ِغزغبُٔ اٌّشرجخ اٌغبدعخ ف١ّ 

ِٛأئ عضائش٠خ، ٚ٘زا ساعغ إٌٝ رؼبٍِٗ ِغ رشو١جخ ِٓ اٌضثبئٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ 

 إعز١شاد ٘زٖ اٌّبدح ِٚٓ أُّ٘ٙ:

 .ِغزغبُٔ –ِغّغ وٕزٛاس اٌّغشة غ١ٍضاْ  -

 .ػ.ف.َ.َ عذ٠ذ ِغزغبُٔ  -

 .ِؤعغخ ؽجٛة اٌغشة اٌغضائشٞ -

 .اٌغضائش –ػ.ر.َ.َ ع١ُ ِٛصا٠خ   -

 .ثشبس – فٍمشعِٕشؤح  -

 اٌؾجٛة. العز١شاداٌذ٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ  -

ِٓ اٌؾشوخ  %12إٌٝ  10أِب ف١ّب ٠خض إٌّزٛعبد اٌؾذ٠ذ٠خ فٟٙ رّضً ِٓ      

اٌزغبس٠خ اٌؼبِخ، ٚرزىْٛ ثظفخ سئ١غ١خ ِٓ األٔبث١ت، اٌؾذ٠ذ، اٌؾذ٠ذ اٌّغزذ٠ش، اإلعّٕذ 

 اٌّغٍؼ، اٌّبو١ٕبد ...اٌخ.

 ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغزٛسد٠ٓ ٌٍّٕزغبد اٌؾذ٠ذ٠خ، ِٚٓ أُّ٘ٙ:٠زؼبًِ ١ِٕبء ِغزغبُٔ      

 .ِغّغ ثٛصٍغخ ِغزغبُٔ -

  Edimcoِؤعغخ  -

 .اٌغضائش -ثِٛشداط Hydro aménagementششوخ  -
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 .اٌغضائش Cosiderششوخ   -

 ِغزغبُٔ.  Cosider Camitalششوخ   -

ِٓ اٌؾشوخ اٌزغبس٠خ  %16إٌٝ  14أِب ف١ّب ٠خض اٌّٛاد اٌغزائ١خ فٟٙ رّضً ِٓ 

اٌؼبِخ، ٚرزىْٛ ثظفخ سئ١غ١خ ِٓ اٌغىش، اٌّٛص، اٌؾ١ٍت، اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء، اٌجٓ، اٌزجغ، 

 .اٌخص٠ذ اٌّبئذح، اٌشبٞ...

 ٠ٚزؼبًِ ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟ ٘زا اٌّغبي ِغ وً ِٓ:     

 .ٚ٘شاْ –اٌؾ١ٍت اٌغبف اٌغضائش  اعز١شادششوخ  -

 .ِٕشآد أ١ٔضشاي ِغزغبُٔ  -

 .العز١شاد اٌّٛص دلذقػ.ر.َ.َ   -

 اٌغضائش. -ثٛفبس٠ه CATMػ.ر.َ.َ  -

أِب ف١ّب ٠خض إٌشبؽبد اٌّخزٍفخ، فئْ ١ِٕبء ِغزغبُٔ أطجؼ ِؼشٚفب ثٙب ثفؼً      

ؽغُ إٌّزغبد ٚاٌغٍغ اٌّؼبٌغخ ع٠ٕٛب ) أدٚاد اٌغ١بساد، ِمطٛساد، آالد ِزؾشوخ، 

ألعٕج١خ اٌّزخظظخ فٟ لطغ غ١بس، ؽشٚد صم١ٍخ ٚخف١فخ (، خبطخ ثبٌٕغجخ ٌٍششوبد ا

ِٓ  %8اٌزٕم١ت ػٓ اٌجزشٚي ثّٕبؽك عٕٛة اٌجالد، ٚرّضً إٌشبؽبد اٌّخزٍفخ ٔغجخ 

 9ِغّٛع اٌؾشوخ اٌزغبس٠خ اٌؼبِخ.

 صادراخ و وارداخ هُناء هسرغانن.ـ 2

 رشًّ طبدساد ١ِٕبء ِغزغبُٔ ِب ٠ٍٟ: ـ1ـ2

 .ص٠ذ لظت اٌغىش -

 .االعّٕذ األث١غ  -

 .اٌخّش  -

 .آالد ِغزؼٍّخ عبثمب  -

 .( ا١ٌٍَٙٛ ) ٠ٕمً ػٍٝ شىً غبص -

 .ِٛاد اٌجٕبء -

 .و١ّب٠ٚخِٛاد   -
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 أِب ػٓ ٚاسداد ١ِٕبء ِغزغبُٔ فٟٙ رشًّ:ـ 2ـ2

 .اٌضفذ -

 .اٌؾجٛة  -

 .ا٢الد -

 .اٌفٛاوٗ  -

 .اٌغ١بساد ٚاٌشبؽٕبد  -

 .( األٔبث١ت )  لٕٛاد ا١ٌّبٖ -

 .ِٛاد فالؽ١خ -

 .ِٛاد ثٕبء -

 .ِٛاد ثزش١ٌٚخ -

 .ِؼبدْ طٍجخ  -

 .و١ّب٠ٚخِٛاد   -

 األعّذح.  -

 الحصُلح السنىَح للنشاطاخ الوُنائُح:ـ 3

 ذجارج السفن: ـ 1ـ3

 511َ فٟ ١ِٕبء ِغزغبُٔ  2011ثٍغ ػذد اٌغفٓ اٌزغبس٠خ اٌزٟ سعذ خالي عٕخ      

 عف١ٕخ خالي اٌغٕخ اٌفبسؽخ.  548 اسعٛعف١ٕخ، فٟ ِمبثً 

 اٌخّظ عٕٛاد األخ١شح.: ػذد اٌغفٓ اٌشاع١خ ثب١ٌّٕبء خالي 4اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2007 2008 2009 2010 2011

 ػذد اٌغفٓ 352 348 419 548 511

  اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.
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 الوكىز فٍ الوُناء:ـ 2ـ3

 .: صِٓ ِىٛس اٌغفٓ ثب١ٌّٕبء5 اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2010 2011

 (rade)اٌّشعٝ  ٠َٛ  2,88 ٠َٛ  1,29

 (quai) اٌّشفؤ ٠َٛ  2,88 ٠َٛ  1,33

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.  

عغً رؾغٓ ٍِؾٛظ فٟ ِزٛعؾ ِىٛس اٌغفٓ اٌزغبس٠خ فٟ ا١ٌّٕبء، ٚ٘زا ساعغ أعبعب      

 إٌٝ رؼ١ُّ اٌؼًّ ا١ٌٍٍٟ ٚرغش٠غ ػ١ٍّبد اٌشؾٓ ٚاٌزفش٠غ.

 ذجارج الثضائع:ـ 3ـ3

 اد األخ١شح.: ؽغُ اٌجؼبئغ )ؽٓ( خالي اٌخّظ ع6ٕٛ اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2007 2008 2009 2010 2011

1 188 

987 

1077 

481 

1 172 

439 

1 036 

829 

865 

804 

 ؽغُ اٌجؼبئغ )ؽٓ(

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

 :2011الرجارج تحسة عائالخ الوىاد ـ 4ـ3

 .2011: ؽغُ اٌٛاسداد ٚ ؽغُ اٌظبدساد خالي عٕخ 7 اٌغذٚي سلُ

 اٌؾغُ اإلعّبٌٟ

 )ؽٓ(

ؽغُ اٌظبدساد 

 )ؽٓ( 

ؽغُ اٌٛاسداد 

 )ؽٓ(
 ػبئالد اٌّٛاد

 اٌّٛاد اٌفالؽ١ــخ 903 579 - 903 579

 اٌّٛاد اٌغزائ١ــخ 534 9 703 2 237 12

 اٌّٛاد اٌؾذ٠ذ٠ــخ 764 122 195 959 122

 ِؼبدْ ِٚٛاد اٌجٕبء 325 158 782 7 106 166

 ِٛاد ثزش١ٌٚــخ 662 39 - 662 39

 ِٛاد و١ّب٠ٚــخ 366 26 816 6 182 33

 أعّــذح 899 32 - 899 32
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 طفمبد خبطـخ 061 181 978 20 039 202

 اٌّغّٛع 514 150 1 473 38 987 188 1

 10اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

 ذجارج تذور الثطاطا:ـ 5ـ3

 : رغبسح ثزٚس اٌجطبؽب ِٓ خالي اٌؼشش عٕٛاد األخ١شح.8 اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ ػذد اٌغفٓ اٌٛاسداد )ؽٓ(ؽغُ 

87429 47 2002 

58788 30 2003 

54923 32 2004 

42479 23 2005 

71256 30 2006 

54295 25 2007 

83063 34 2008 

96 791 37 2009 

96 314 36 2010 

100 342 37 2011 

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

 ذجارج السُاراخ:ـ 6ـ3

عف١ٕخ ٔبلٍخ  194ٚؽذح ِزؾشوخ ػٍٝ ِزٓ  662 63، إعز١شاد 2011رُ ثٕٙب٠خ      

 ٚؽذح ِمبسٔخ ثبٌغٕخ اٌفبسؽخ. 7.303ٌٍغ١بساد أٞ ثض٠بدح 

 : إعز١شاد اٌغ١بساد خالي اٌضالس عٕٛاد األخ١شح.9 اٌغذٚي سلُ  

 اٌغٕخ 2009 2010 2011

 ػذد ٔبلالد اٌغ١بساد 54 199 194

 ػذد اٌٛؽذاد اٌّزؾشوخ 437 17 359 56 662 63

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.
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 ذجارج الحاوَاخ:ـ 7ـ3

 لذَ( ٚ ؽٌّٛزٙب اٌخبَ. 20: ػذد اٌؾب٠ٚبد )ِؼبدٌخ 10 اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2008 2009 2010 2011

 لذَ( 20ػذد اٌؾب٠ٚبد )ِؼبدٌخ  261 2 067 3 995 3 208 6

 اٌؾٌّٛخ اٌخبَ 370 18 543 20 872 28 646 40

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

 الرجارج تحسة الونشآخ الورخصصح: ـ 8ـ3

- NAFTAL: ػٍٝ اٌشط١ف اٌشّبٌٟ اٌششلٟ، ػٍٝ ِغبؽخ  1929 أٔشؤد فٟ عٕخ َ 

2 524َ
2
 ؽٓ. 200 4ِغٙضح ثضالس أٚػ١خ )أؽٛاع( راد عؼخ إعّب١ٌخ رمذس ثـ  ٟٚ٘ 

 اٌّغزٛسد خالي اٌخّظ عٕٛاد األخ١شح.ؽغُ اٌضفذ : 11 اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2007 2008 2009 2010 2011

 ؽغُ اٌضفذ اٌّغزٛسد 633 6 765 27 259 13 544 3 694 14

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

- UCA O.A.I.C : 4640َ ػٍٝ ِغبؽخ 1986أٔشؤد عٕخ  َ
2

 ؽٓ، 000 30. عؼزٙب 

 ؽٓ ِٓ اٌؾجٛة/عبػخ ٌىً ِّٕٙب. 300ٟٚ٘ ِغّٙضح ثّؼخز١ٓ ِزؾشوز١ٓ ثّؼذي ػّخ 

 : ؽغُ اٌىٍٟ إلعز١شاد اٌؾجٛة.12 اٌغذٚي سلُ

 اٌغٕخ 2007 2008 2009 2010 2011

432 

279 

124 

100 

167 

277 

338 

572 

172 

975 

 اٌؾغُ اٌىٍٟ

 اٌّظذس: ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ.

 صىهعح السكز: ـ 9ـ3

697َ 5 َ ػٍٝ ِغبؽخ 1971أٔشؤد عٕخ      
2

ِٓ ؽشف ششوخ اٌزغ١١ش ٚاٌزٛص٠غ  

، رظً SORASUCRE))أطجؾذ رغّٝ ف١ّب ثؼُذ ششوخ رىش٠ش اٌغىش   SOGEDIAاٌغزائٟ

 150ؽٓ ِٓ اٌغىش غ١ش اٌّٛػت ٚلذسح اٌؼجٛس إٌٝ  000 16عؼخ اإلعزمجبي ثٙب إٌٝ 

ؽٓ ع٠ٕٛب. 000
(3)

 

 َ.   2006ؤح ِزٛلفخ ػٓ إٌشبؽ ِٕز عٕخ ٠شبس إٌٝ أْ ٘زٖ إٌّش     
                                                 

 .ٚصبئك ِٓ ِؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ - 3
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 الوطلة الثالس : الوشارَع الوسرقثلُح 

 رزٍخض اٌّشبس٠غ اٌّغزمج١ٍخ ٌّؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبُٔ ف١ّب ٠ٍٟ:     

 هشزوع إنشاء الحىض الثالس:ـ 1

ِٓ أعً ِٛاعٙخ ِؼٛلبد ا١ٌّٕبء ِٓ عٙخ، ٚٔظشا ٌٍّٕٛ اٌّزغبسع ٌٍزجبدي اٌزغبسٞ      

 ا١ٌّٕبء ِٓػٍٝ ِغزٜٛ 

عٙخ أخشٜ، أطجؾذ ر١ّٕخ ا١ٌّٕبء ٚرط٠ٛشٖ ثئٔشبء اٌؾٛع اٌضبٌش ٚالؼب ؽز١ّب ِٓ أعً  

 ِٛاعٙخ اٌؼغض اٌّزٛلغ ٌٍمذساد ا١ٌّٕبئ١خ فٟ اٌّغزمجً اٌمش٠ت.

 ب ٠ٍٟ:٠ّغّؼ ٘زا اٌّششٚع ث     

 أٌف ؽٓ ع٠ٕٛب.  900رغبسح اٌجؼبئغ اٌّخزٍفخ: أوضش ِٓ  -

 ١ٍِْٛ ؽٓ ع٠ٕٛب.رغبسح اٌؾجٛة: أوضش ِٓ  -

 أٌف ؽب٠ٚخ ع٠ٕٛب. 400رغبسح اٌؾب٠ٚبد: ؽٛاٌٟ  -

 أٌف ٚؽذح ع٠ٕٛب.  600رغبسح اٌٛؽذاد اٌّزؾشوخ:  -

رغبسح اٌّغبفش٠ٓ: ػذدا ِّٙب ِٓ اٌّغبفش٠ٓ ٚ٘زا فٟ أػمبة إٔشبء ِؾطخ ثؾش٠خ  -

 ٌٍّغبفش٠ٓ.

 وّب ع١غّؼ ٘زا اٌّششٚع ثزٛف١ش ػذد ُِٙ ِٓ ِٕبطت اٌشغً اٌّجبششح ٚغ١ش     

اٌّجبششح.
(4)

 

 شزوع هحطح تحزَح:هـ 2

أطجؼ إٔشبء ِؾطخ ثؾش٠خ ٌٍّغبفش٠ٓ ِٓ أُ٘ إٔشغبالد ا١ٌّٕبء، ٚوزا اٌغٍطبد      

 اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّشوض٠خ ؽ١ش أعش٠ذ ػذح ٌمبءاد ٚدساعبد رٕبٌٚذ ٘زا اٌّٛػٛع.

َ ِٓ ؽشف ِخزجش اٌذساعبد اٌجؾش٠خ  2004أٔغضد أٚي دساعخ ٌٍّششٚع فٟ عٕخ      

LEM، .اٌزٟ خٍظذ إٌٝ إِىب١ٔخ رغغ١ذ فىشح اٌّؾطخ اٌجؾش٠خ ٚ 

ػذح ششوبد ٔمً ثؾشٞ ٌٍّغبفش٠ٓ أثذد إ٘زّبِٙب ثفزؼ خطٛؽ ثؾش٠خ ث١ٓ ١ِٕبء      

 ِغزغبُٔ ٚعٕٛة إعجب١ٔب ٚ)أٚ( عٕٛة فشٔغب.
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 :ٚ ع١ششع فٟ إٔغبصٖ فٛس رشؽ١ً لٛاسة اٌظ١ذ اٌجؾشٞ ٔؾٛ ١ِٕبئٟ اٌظ١ذ     

 طالِٕذس ٚع١ذٞ ٌخؼش. 

 هشزوع هزأب الحزَق:ـ 3

 ٘ٛ ِشوض ٌؼجٛس اٌّٛاد اٌخط١شح ٠غّؼ ثّؼبٌغخ:     

 .اٌّٛاد اٌغبئٍخ اٌمبثٍخ ٌالٌزٙبة -

 .اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌمبثٍخ ٌالٌزٙبة -

ِٙجخ(  -  .اٌّٛاد اٌّؾِشلخ )اٌٍّ

خ - ِّ  .اٌّٛاد اٌغب

 .اٌّٛاد اٌّز٠جخ )ا٢وٍخ( -

 ِٛاد خط١شح أخشٜ.  -

 : (télésurveillance VTMISالوزاقثح عن تعذ )4-

٘ٛ ٚػغ ٔظبَ ِزىبًِ ٌّشالجخ ٚرؤ١ِٓ اٌؾشوخ اٌجؾش٠خ وّب ٠غبػذ ػٍٝ رجبدي      

اٌّؼٍِٛبد اٌّشلّخ ٚ ؽّب٠خ ِذاخً ا١ٌّٕبء ٚإٌّشآد ٚإٌّبؽك اٌؾغبعخ ػٓ ؽش٠ك 

  ِشالجزٙب ػٓ ثؼذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُ  اٌفظً اٌضبٟٔ                                              دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌّؤعغخ ١ِٕبء ِغزغبٔ

 
48 

 خالطخ اٌفظً  
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 الخاتمة العامة

 

تصل تقديرات مساهمة  إذري بالتجارة الخارجية منذ القدم ارتباطا وثيقا، مين البحيرتبط التأ

% أو أكثر، كما يعد نشاطا 08 إليحوالي  إليمين البحري في تنمية التجارة الخارجية التأ

 و عالميا. إقليمياهمية في عملية التبادل و التوزيع محليا، بالغ األ

و ممتلكاتهم من المخاطر التي فراد لبحري في تنمية التجارة بحماية األمين احيث يساهم التأ

يتعرضون لها، فهو عقد يتعهد المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له، و يقوم علي فكرة 

 إجراءاتو  اإلصدار إجراءاتعاون بين المؤمن له علي جبر الضرر عن طريق الت

 التعويض.

 االستقاللدور فعال في تنمية التجارة،حيث أنه يساعد علي دعم التأكيد  كما للميناء

قتصادي و السياسي للدولة، و تزايد القدرة التنافسية لصادرات الدولة، كما يعتبر أيضا اال

 عملة الصعب و تحصيل الرسوم الجمركية.مصدر للحصول علي ال

دراستنا للتأمين؛ رغم أنه أقدم أنواع التأمين نستنتج أنه عملية نقل الخطر من و من خالل 

و  اإلصدار إجراءاتالمؤمن مقابل دفع مبلغ من المال، و ذلك عن طريق  إليالمؤمن له 

يهتم بوجود وثائق  عبور فقط، أن الميناء هومنطقة إليأيضا  باإلضافةالتعويض،  إجراءات

 الميناء. إليالتأمين السلع و الخدمات التي تصل 

محصورا في نطاق يتكون من مجموعة من و منه فالنشاطات التأمينية لم تعد أمرا 

المتعاملين و لكنها أصبحت عملية تهم مختلف القطاعات بسبب ما يشهده العالم من تحوالت 

 عميقة.
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